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بافته های موزه وزیری از دوره صفویه تا قاجاریه
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چکیده
 هدف این پژوهش بررسی و تحليل بر روی منسوجاتی است که در کتابخانه و موزه وزیری شهر یزد، یکی از مجموعه های 

مهم فرهنگی-  تاریخی ایران نگهداری می شود. این منسوجات به دوره های صفوی، زند و قاجار مربوط می شوند. در این 

نوشتار به منظور بررسی روند تحوالت توليد منسوجات در دوره های مذکور، پارچه ها و لباس های این موزه به لحاظ 

تزئينات، طرح ها و نقوش، رنگ، جنس الياف، شيوه های دوخت، انواع رودوزی ها و کاربرد هر یک از آنها مورد بررسی قرار 

گرفته اند. ساده تر شدن دستگاه های بافندگی، استفاده از مواد اوليه با کيفيت پایين و قيمت ارزان تر، کاهش عيار طال در 

گالبتون های به کاررفته و به کاربردن پارچه های روسی در مرمت منسوجات در دوره قاجار، از جمله مهم ترین تغييرات 

در هنر- صنعت پارچه  بافی بعد از دوره صفوی بوده است. این تغييرات، همگی حاکی از تأثير عوامل سياسی، اقتصادی و 

اجتماعی ایران بعد از سقوط سلسله صفوی بر رکود و انحطاط هنر- صنعت پارچه بافی است. در این پژوهش منسوجات 

موزه وزیری برای نخستين بار شناسایی، عکاسی، طبقه بندی، تجزیه وتحليل و به صورت علمی مستندسازی می شوند. 

روش تحقيق در این پژوهش توصيفی-  تحليلی و گردآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات ميدانی، 

مصاحبه با اساتيد رشته های مختلف پارچه بافی و رودوزی های سنتی ایران و مشاوره با کارشناسان موزه ها بوده است.

واژه های کلیدی
موزه وزیری یزد، بافته ها، دوره صفوی، دوره زندیه، دوره قاجار.
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از  ایران  در  که  است  صنایعی  جمله  از  )دستبافی(  سنتی  نساجی 
پيشينه ای کهن برخوردار است و از دوره تاریخ مدون ایران و حتی قبل از 
آن می توان به سوابقی از آن دست یافت. روند شکل گيری و چگونگی تداوم 
این هنر- صنعت، متأثر از وقایع تاریخی بوده است. در بررسی تاریخ ایران 
دوران اسالمی، عصر صفوی به عنوان دوره طالیی هنر- صنعت پارچه بافی 
ایران نام گرفته است. در این دوره توليد پارچه و پوشاک فاخر، از رشد 
و رونق زیادی برخوردار شد. از جمله دالیل این رونق می توان به ثبات 
سياسی و امنيت داخلی، تحوالت اجتماعی، افزایش رفاه اقتصادی مردم 
و توجه شاهان صفوی به این هنر- صنعت به عنوان عاملی مؤثر در توسعه 
تجارت داخلی و خارجی اشاره نمود. در  اواخر دوره صفوی، عواملی همچون 
بی کفایتی شاهان در اداره کشور، فساد گسترده اداری )شاردن، 1335، 
354 و360؛ شاردن، آ1350، 9، 109 و 188؛ پریرا فيدالگو، 1357، 81( 
و رواج رشوه )کارری، 1348، 71-82؛ شاردن، ب1350، 165؛ شاردن، 
آ1345، 232؛ کمپفر،1360، 35-36؛ اولئاریوس، 1385، 324(، افزایش 
ماليات )فرمان های شماره 77 به تاریخ 1106 ه.ق و 95 به تاریخ 1125 
ه.ق آرشيو کليسای وانک(، بروز جنگ ها و در نتيجه ناامن شدن مسيرهای 
تجاری )فلور، 1365، 18(، بی توجهی حکومت به حمایت از صنایع و تجارت 
)شاردن، ب120،1345(، حضور ابریشم چينی در بازار رقابت بين المللی با 
قيمت پایين تر از ابریشم ایرانی)Newman, 2006, 82(، افزایش بالیای 
 Ibid.,( طبيعی از جمله طاعون، زلزله و قحطی و گسترش فقر عمومی
94(، همه زمينه های ضعف و انحطاط حکومت و به تبع آن کم رنگ شدن 
نقش و جایگاه هنرها و صنایع، به ویژه هنر-  صنعت پارچه بافی را موجب 
شدند. با حمله افاغنه غلجایی در سال 1135 ه.ق شيرازه دولت صفوی 
از هم گسيخت. بعد از آن به سبب جنگ های داخلی و حمله نيروهای 
خارجی به مرزها، آشفتگی و هرج ومرج، سراسر ایران را فرا گرفت؛ که 
موجب شد بسياری از هنرمندان، صنعتگران و ارامنه به عنوان بزرگ ترین 
عامالن تجارت داخلی و خارجی، از ایران مهاجرت کنند. در چنين وضعی، 
ابتکار در زمينه هنری و فنی رو به زوال نهاد. فقر حاميان و هنرمندان و 
زوال کلی معيارها باعث شد که کارگاه های بافندگی، توليدات ضعيفی از 
نظر طرح و نقش و کيفيت مواد کاربردی ارائه دهند. در این زمان نقوش 
و طرح های پارچه که در دوره شاه عباس اول رایج بود به شکلی بی روح و 
نامشخص و با کيفيتی پایين تکرار شد )درهوهانيان، 1379، 221 و 134؛ 

پوپ و آکرمن، 1387، 2457(.
با وجود همه نابه سامانی  های مذکور، کيفيت شکل گرفته هنر-صنعت 

نساجی در دوره صفوی، از چنان قّوتی برخوردار بود که بعد از سقوط این 
سلسله به ویژه در اوایل دوره قاجار، در زمان حکومت آغا محمدخان و 
فتحعلی شاه قاجار، شاهد تداوم توليد منسوجات به سبک دوره صفوی 
هستيم. اما پس از آن به دليل توسعه روابط با دولت های اروپایی، رفت 
و آمد تجار و سياحان به ایران و هم چنين مسافرت های ناصرالدین شاه 
به اروپا و در نتيجه گرایش به لباس های سبک اروپایی، تحوالت زیادی 
در زمينه این هنر- صنعت رخ داد )روحفر، 1391، 3(. ورود پارچه های 
ماشينی با تنوع زیاد و قيمت پایين، جنگ های داخلی و خارجی که فقر 
و قحطی را در کشور گسترش داد، آفت محصول ابریشم، و عواملی از این 
دست باعث رکود و زوال این هنر- صنعت در طی دوره قاجار گردید )ملکم، 

1362، 91 و 116؛ شریعت پناهی، 1372، 103-109 و 131-126(.
امروزه نمونه های زیادی از منسوجات توليد شده در دوره های مذکور در 
سراسر جهان موجود است که بخشی از آنها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته 
است. با توجه به اینکه شيوه توليد و نقش ونگارهای هر بافته ای، منبع 
مهمی برای شناخت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سياسی و اقليمی جامعه 
توليدکننده آن به شمار می رود؛ بررسی و تحليل این آثار می تواند دانش ما 

را توسعه داده و حتی بسياری از پرسش های بی جواب را پاسخ دهد.
موزه وزیری شهر یزد یکی از موزه های غنی ایران است که بسياری 
از آثار نفيس شامل سکه، فرمان، ظروف، آثار خطی، پارچه و منسوجات، 
از قرن ششم هجری قمری تا زمان حاضر در آن نگهداری می شود. با 
وجود اینکه منسوجات، درصد قابل توجهی از این آثار را به خود اختصاص 
داده، تاکنون پژوهشی درجهت شناسایی و معرفی آنها، انجام نشده است. 
این مقاله سعی دارد با بررسی، طبقه بندی و معرفی منسوجات مذکور، به 
شناسایی و مقایسه تغييرات به وجود آمده در روند توليد منسوجات در طی 
دوره های مورد مطالعه بپردازد و با این تالش گامی در جهت شناسایی، 
بررسی، مستندسازی، جلب توجه پژوهشگران به آثار این موزه و حفظ و 

حراست بيشتر آنها بردارد. 
در این مقاله، در بند      3 کتابخانه و موزه وزیری به طور اجمالی معرفی 
شده است و در بند      4 منسوجات مربوط به دوره صفوی این موزه مورد 
بررسی قرار گرفته است. بند    5 منسوجات دوره زندیه را شرح داده و بند  6 به 
منسوجات دوره قاجار می پردازد. در بند 7 پارچه هایی که تاریخ توليد آنها 
مشخص نشد، معرفی می شوند و تحليل و نتيجه گيری در بند 8  صورت 

پذیرفته است.  

روش پژوهش
در این پژوهش برای نخستين بار منسوجات موزه وزیری شناسایی، 
عکاسی، طبقه بندی و بررسی گردیده و به صورت علمی مستندسازی 
شده است. این پژوهش براساس گردآوری اطالعات با استفاده ازمطالعات 
مختلف  رشته های  اساتيد  با  مصاحبه  ميدانی،  مطالعات  کتابخانه ای، 
پارچه بافی، رودوزی های1 سنتی ایران و کارشناسان موزه های وزیری، ملی، 

مقدم و رضا عباسی و عکاسی حرفه ای صورت گرفته  است.  

پیشینه پژوهش
در این زمان با مراجعه به منابع، پژوهش های کتابخانه ای و بررسی های 
ميدانی، پژوهشی در زمينه مستندسازی بافته های موزه وزیری شهر یزد 
مشاهده نشد و این پژوهش برای اولين بار بافته های این موزه را بررسی، 

طبقه بندی و مستندسازی نموده است.

مقد  مه
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مبانی نظری پژوهش
1. کتابخانه و موزه وزیری یزد

کتابخانه وزیری، یکی از کتابخانه های غنی آستان قدس رضوی است 
که در سال1334ه.ش به همت حجت االسالم علی محمد وزیری2 با حدود 
دو هزار جلد کتب چاپی و خطی در زمينه علوم مختلف از جمله پزشکی، 
ادبيات، هنر، علوم اجتماعی و غيره در دهليز شمالی مسجد جامع یزد 
گردید  رضوی  قدس  آستان  وقف  ه.ش  سال1348  در  و  شد؛  تأسيس 
عمليات  بعد،  سال های  در   .)42 مهرنيا، 1385،  48؛  )مسرت، 1389، 
توسعه کتابخانه با سرمایه دو تن از بازرگانان یزد، محمد هراتی یزدی و 
حسين بشارت صورت گرفت و در مجموع، فضای کتابخانه به900 مترمربع 
توسعه یافت )مسرت، 1389، 63(. در سال1369 ه.ش به همت برخی از 
چهره های فرهنگی یزد، مرکزی به نام یزدشناسی در کنار کتابخانه بنيان 
نهاده شد که وظيفه گردآوری اشياء، جراید، کتاب ها، پژوهش ها و اسناد 
با موضوع یزد را بر عهده گرفت. اسناد و مدارک آن مرکز اکنون در اختيار 
موزه وزیری می باشد. گنجينه یزدشناسی مشتمل است بر ده ها مرّقع، 
صدها سکه، هزاران قطعه عکس از مراجع، بزرگان، علما و اماکن تاریخی 
یزد، ابزار و ادوات جنگی، لباس های سنتی، مهر و نگين انگشتری، تابلوهای 
با آقای محمدرضا  نقاشی و وسایل تزئينی،  هنری و کاربردی )مصاحبه 
انتظار بقيه اله در تاریخ 1397/04/21 و آقای مصطفی قطب زاده در تاریخ 

 .)1397/04/27

2. منسوجات دوره صفوی
منسوجات صفوی این موزه، ده قطعه شامل: چهار لباس، یک بقچه، دو 

مفشو 3 و دو نوار تزئينی است که در دو بخش پوشاک و منسوجات تزیينی 
تقسيم بندی شده اند.

2-1. پوشاک

2-1-1. ارخالق زنانه

ارخالق زنانه )تصویر1- الف( با طرح محرمات )راه راه( مربوط به دوره 
صفوی است. ارخالق کت بلندی است که تا نصف بدن را می پوشاند و 
کاماًلً چسبان و بدون یقه است. در گذشته ارخالق ها عموماً از چيت های 
رنگی دوخته می شدند )شریعت پناهی، 1372، 173(. شيوه نقش اندازی، 
چاپ کالقه ای )قلم کار( )تصویر1- ب( بر  پارچه پنبه ای ساده است و جنس 
آستر لباس نيز پنبه ای می باشد. آستين این ارخالق برای حفاظت دست از 
آفتاب تابستان و سرمای زمستان به صورت سمبوسه دار دوخته شده است. 
سمبوسه قطعه ای مثلثی شکل از پارچه است که روی دست قرار می گيرد 
)مصاحبه با خانم مه پاره اکبری در تاریخ 1397/08/05(. رنگ های به کار 

رفته در این لباس عبارتند از: زرد، سفيد، قرمز، نيلی و مشکی.

2-1-2. کت مخمل زنانه

این کت زنانه مخمل4 )تصویر2(، مربوط به دوره صفوی است. نقوش 
به کار رفته در آن عبارت است از: شعله آتش و سرو که نماد آتش مقدس و 
بهشت است. تکنيک بافت این مخمل ساده است. از دیگر تکنيک های بافت 
پارچه مخمل می توان مخمل گل برجسته و مخمل موج دار را نام برد. طرح 
این لباس به طرح قاب  قابی و گل معروف است. رنگ های به کاررفته در 
آن عبارتند از: سبز، زرد، آبی و صورتی. این لباس توسط خانم افسر بقایی 

یزدی به موزه وزیری یزد اهدا شده است.

بافته های موزه وزیری از دوره صفویه تا قاجاریه

 تصویر 1- الف. ارخالق زنانه.                                                                                                        1- ب. نقوش پارچه ارخالق و آستر آن. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 2- کت مخمل زنانه. 

تصویر 3- ب. نقوش سرآستین و حاشیه. تصویر3- الف. لباس تور زردوزی شده.                                                 
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2-1-3. لباس تور زردوزی شده

لباس تور زردوزی شده )تصویر3- الف( که پارچه حاشيه لباس در دوره 
صفوی توليد شده و بعداً در دوره پهلوی به پارچه، تور شش ضلعی و یا به 
اصطالح، النه  زنبوری )عموماً وارداتی از روسيه( الصاق شده است. این لباس 
دارای دامنی کوتاه است و به استناد سخن اهداکننده از آن به عنوان لباس 

عروس استفاده ميشده است.
ب(  )تصویر3-  نقده   دوزی  است.  نقده    دوزی  لباس  رودوزی  تکنيک 
شيوه ای است که در آن زمينه پارچه با نوارهایی از فلز صاف )یا در مواردی 
فلز تابيده( پوشيده می شود و طرح ها به شکل نوعی ميناکاری بر روی 
بين  در  رودوزی  نوع  این   .)115  ،1384 )امينی،  می کند  جلوه  پارچه 
یهودیان پرطرفدار بوده و در تزئين چادر و لباس عروس کاربرد داشته 
تاریخ  در  پزشکی  ابراهيم زاده  مهين  با خانم  نگارندگان  )مصاحبه  است 
1397/07/30(. نقش های به کار رفته در لباس عبارتند از: سرو )نمادی 
از بهشت(، گردونه خورشيد )نماد تسلسل زندگی(، کوه )نماد طبيعت(، 
گل بادبزنی )نمونه این نقش در حکاکی های تخت جمشيد نيز مشاهده 
می شود(. پارچه زردوزی شده حاشيه لباس، احتماالًً در یکی از شهرهای 
یزد یا کاشان توليد شده است. این لباس دو تکه است شامل پيراهن و دامن 

که پيراهن آن توسط خانم اقدس بقایی یزدی به موزه اهدا شده است.

2-2. منسوجات تزئینی و کاربردی

2-2-1. نوار مبارک باد ابریشمی
نوار مبارک باد ابریشمی )تصویر4( متعلق به دوره صفوی،   ظاهراً به عنوان 
کمربند در مراسم عروسی کاربرد داشته است. این نوع نوارها غالباًً به منزله 
»بند« برای بستن هدایا، رختخواب پيچ، حمایل برای حمل باروتدان، بند 
شلوار، بند قنداق و غيره به کار می رفته است. طرح آن شامل مجموعه 
طرح های گلدانی، سرو و پرونده و طاووس5 می باشد. نقوش آن عبارت است 
از: نقش هدهد )نماد خوشبختی(، نقوش طاووس، سرو و هدهد و درخت 
زندگی6    )نماد بهشت( و برسمدان - ظرفی که آتش مقدس در آن نگهداری 
می شود- )نماد روشنی و به روزی(. نقش های به کاررفته در این نوارها بستگی 

به عملکرد نوار داشته است؛ آرزوی طول عمر را برای صاحب نوار با نقش 
درخت زندگی )سرو( و برکت زندگی اش را با مرغان نشسته بر درختان یا بر 
شاخه گل هایی در گلدان که سبزی و شادی و نشاط را به همراه دارد، آرزو 
می کردند )امينی، 1384، 112 و 113(. این طرح ها در بافت پارچه های 
نوار، کارت بافی7 این  بافت  بوده است.  تکنيک  نيز مورد استفاده  دارایی 

 است. کارت بافی عبارت است از بافت نوارهایی باریک توسط   کارت هایی از 
جنس چرم یا پوست که غالباًً دارای چله کشی دو رنگ می باشد و رنگ 
زمينه نقش به صورت معکوس در دو طرف پارچه نمایان می شود. در بافت 
این نوار مجموعه رنگ های زرد، سفيد، مشکی و قرمز به کار رفته است. 
اندازه نوار 2/5×135 سانتی مترمربع است. این نوار توسط خانم اقدس بقایی 

به موزه اهدا شده است. 

2-2-2. نوار آیه الکرسی ابریشمی

به دوره صفوی است که عموماً  آیه الکرسی )تصویر 5(، متعلق  نوار 
به عنوان بند قنداق و هم چنين مصون ماندن از چشم زخم مورد استفاده قرار 
می گرفته است. طرح آن، طرح طاووس است و با تکنيک کارت بافی، بافته 
شده است. رنگ های به کاررفته در پارچه عبارتند از: زرد، سفيد، مشکی 
و قرمز. اندازه نوار 3/4×194 سانتی مترمربع و طول بند آن، 18 سانتی متر 
است. در دوره صفوی، شهر یزد یکی از مراکز عمده توليد نوارهای تزئينی 

به شمار می آمد. 

2-2-3. بقچه ترمه8 انگشتی پشمی
 بقچه ترمه انگشتی )انگشت باف(، متعلق به دوره صفوی و از جنس پشم9

 است )تصویر6(. ترمه انگشتی به نوعی از ترمه گفته می شود که تار پارچه 
ترمه از ابریشم تابيده و پود آن از ابریشم، نخ، پشم، کرک و در رنگ های 
متنوع با انگشت بافته می شده است. در این بقچه، حاشيه نيز به روش 
انگشتی و به صورت جدا بافته شده و با تکنيک شيرازه دوزی به متن پارچه 
الصاق شده است. شيرازه دوزی روشی از دوخت است که لبه یا به اصطالح 
شيرازه دو پارچه را به هم می دوزند. این روش، در دوخت شلوارهای زنان 
زرتشتی نيز کاربرد دارد. رنگ های به کاررفته در پارچه عبارتند از: مشکی، 

  

 

تصویر 5- نوار آیه الکرسی ابریشمی.تصویر4- نوار مبارک       باد ابریشمی.

تصویر 6- بقچه ترمه انگشتی پشمی.
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سرمه ای، سبز، گلی، سفيد و زرد. شش حاشيه و متن اصلی در مجموع 
عدد هفت را تداعی می کند که عدد مقدسی است و استعاره ای است از 
هفت مرحله سير و سلوک. این بقچه در ابعاد        136×104سانتی مترمربع 
بافته شده و از هر طرف 1/5 سانتی متر حاشيه نارنجی دستباف دارد. این 
پارچه در دوره صفوی بافته شده ولی به دليل آسيب دیدگی، آستر آن بعداً 
تعویض شده است. آستر جدید پارچه روسی و متعلق به اواخر دوره قاجار 

است )مصاحبه با آقای روح اهلل دهقانی در تاریخ 1397/07/25(.

2-2-4. مفشو زربفت

مفشو زربفت )تصویر7- الف( از جنس تافته )پارچه ابریشم تک رنگ( و 
متعلق به دوره صفوی است. نقوش پارچه شامل ميوه و شکوفه های درخت 
انار بوده و لبه آن یراقدوزی شده است. انار نماد باروری است که ميوه اش 

آبستن صدها دانه است )صبا، 1384، 133(.

2-2-5. مفشو مخمل

مفشو مخمل )تصویر7- ب( متعلق به دوره صفوی است. نقش پارچه 
شامل شاخه های گل و لبه آن یراق دوزی شده است. با توجه به کيفيت 
باالی پارچه و گالبتون های به کاررفته در رودوزی به احتمال زیاد، مفشو 
متعلق به عروس بوده است )مصاحبه نگارندگان با خانم مهين ابراهيم زاده 
پزشکی در تاریخ 1397/07/30(. این مفشو، توسط خانم اقدس بقایی 

یزدی به موزه اهدا شده است.

3. منسوجات دوره زندیه
منسوجات دوره زندیه این موزه، دو قطعه، شامل یک کاله زربفت زنانه 

و یک پوستين سوزن دوزی شده و هر دو جزء پوشاک هستند.

3-1. پوشاک
3-1-1. کاله زربفت زنانه

کاله زربفت )زنانه( مربوط به دوره زندیه می باشد )تصویر 8(. جنس 
پارچه، اطلس زربفت و نقوش آن گل های شش برگ است. روی کاله، 
شرفه دوزی  شده و یراق های دوخته شده روی آن از جنس طال و کار دست 

است. 

3-1-2. پوستین سوزن دوزی شده مردانه

خامه دوزی خراسان10،  تکنيک  با  که  زندیه  دوره  به  متعلق  پوستين 
ابراهيم زاده  مهين  خانم  با  نگارندگان  )مصاحبه  است  سوزن دوزی شده 
پزشکی در تاریخ 1397/07/30( )تصویر 9-الف(. نقوش این لباس عبارتند 
از: برگ )نماد طبيعت(، خورشيد )نماد حيات( )صبا، 1384، 216(، بته 
جقه )نماد سرو یا آتش مقدس( و دوخت هفت و هشت )نماد کوه( )تصویر 

9- ب(. این لباس به احتمال زیاد از توليدات شهر قوچان بوده است. 

4. منسوجات دوره قاجار
منسوجات دوره قاجار این موزه شامل12 قطعه، مشتمل است بر دو 
لباس، دو شلوار پهلوانی، چادر، زیرمنقلی زربفت، بقچه ترمه رضا ترکی، 
بقچه ابریشمی، کيسه پول، چادرشب، پارچه قلمکار و پرده دارایی؛ که در 

دو بخش پوشاک و منسوجات تزیينی طبقه بندی شده اند.

بافته های موزه وزیری از دوره صفویه تا قاجاریه

تصویر 7- الف. مفشو زربفت.                                                                                              تصویر 7- ب. مفشو مخمل.

تصویر 9- الف. پوستین سوزن دوزی شده. تصویر 9- ب. نقوش سوزن دوزی شده پشت و حاشیه تصویر 8- کاله زربفت زنانه.
لباس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
تصویر 10- ب. طرح نام بافنده. تصویر 10- الف. شلوار پهلوانی طرح سرو.                                                         
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  3، پایيز 1400

4-1. پوشاک
4-1-1. شلوار پهلوانی طرح سرو

شلوار پهلوانی با طرح سرو )تصویر10-   الف( مربوط به دوره قاجار که 
جنس پارچه و نقوش دوخته شده بر آن از پنبه است و جهت افزایش 
استحکام کار، قطعاتی از چرم در دوخت آن به کار رفته است. با استفاده از 
طرح قا ب قابی، نقوش با تکنيک قالب دوزی خراسان ایجاد شده است. در 
قسمت کمربند شلوار، نام دوزنده آن نوشته شده است: عمل غالم حسين 
)تصویر10-  ب(. نقوش به کاررفته در این پارچه عبارتند از: سرو، گل سه پر 
)این نقش، از اختصاصات سوزن دوزی ناحيه خراسان است(، گل چهارپر 
)نماد چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش(، نقش آب و تسلسل )نماد تداوم 

زندگی(.

4-1-2. شلوار پهلوانی طرح بته جقه

شلوار پهلوانی با طرح بته جقه متعلق به دوره قاجار است که با تکنيک 
پنبه ای  روی   پارچه  بر  پنبه ای  نخ  از  استفاده  با  و  خراسان  قالب  دوزی 
سوزن دوزی شده است   )تصویر11(. قطعاتی از چرم نيز جهت استحکام کار 
در دوخت شلوار به کار رفته است. با استفاده از طرح قاب قابی نقوش سرو، 

گل سه پر، گل چهارپر، آب و تسلسل   بر پارچه   نقش بسته است. 

4-1-3. کت اطلس زربفت زنانه

کت )زنانه(، از جنس اطلس زربافت و متعلق به دوره قاجار می باشد 
)تصویر12(. رنگ زمينه آبی است که دسته گل هایی با استفاده از گالبتون 
سيمين بر آن نقش بسته است. آستر این کت از جنس قميز است. قميز 
نوعی ابریشم تک رنگ بوده که عموماً به عنوان آستر به کار می رفته است. 

این کت توسط خانم راجی به موزه اهدا شده است.

4-1-4. لباس زربفت زنانه

لباس زربفت به سبک هندی که متعلق به اواخر دوره قاجار  می باشد 
)تصویر13(. ایجاد بوته های کوچک و نقش های ریز و تک رنگ در زمينه، 
با حاشيه های پرکار، از ویژگی های سبک هندی است. بافت زمينه لباس 
ساده است و نقش ها به صورت بافت انگشتی و بافت جناغی11 در آن ایجاد 
شده است. گالبتون به کار رفته در این لباس، گالبتون12 خندان نام دارد. 
این نوع گالبتون در ميان انواع دیگر، از پایين ترین کيفيت برخوردار است 
و نخ مغزی آن هویدا است، چون ميزان طالی کم تری در توليد آن به کار 
رفته است. در داوره قاجار و مخصوصاً در اواخر این دوره، کاربرد گالبتون 
خندان در بافت پارچه ها رشد چشم  گيری یافت )مصاحبه با آقای روح  اهلل 
دهقانی در تاریخ 1397/07/25(، که از جمله دالیل آن، وضعيت نامناسب 
اقتصادی مردم و عدم توان آنها جهت خرید پارچه های گرانقيمت است. 
رنگ های ارغوانی و سبز با گالبتون، در بافت پارچه این لباس به کار رفته 

است. قد لباس    104 سانتی متر است.

4-1-5. چادر کتان رودوزی شده

چادر سفيد کتان و رودوزی شده، متعلق به اواخر دوره   قاجار  می باشد. 
نقش  و  )تصویر14-   الف(  قرارگرفته  سر  باالی  در  زندگی  درخت  نقش 
گل های تک و دسته گل در حاشيه و سرتاسر پارچه با استفاده از  تکنيک 
ساتن دوزی 13 دوخته شده است )تصویر14-   ب(. با توجه    به   نقش درخت 
در  با  اما  باشد؛  بوده  عروس  به  متعلق  چادر  این  است  ممکن  زندگی 
نظرگرفتن مواد ارزان قيمت )کتان(، در تهيه این چادر نمی توان بر این نکته 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

تصویر 12- کت اطلس زربفت زنانه.  تصویر 11- شلوار پهلوانی. 

تصویر 14- الف. چادر کتان رودوزی شده. تصویر 14- ب. نقوش سطح چادر کتان.تصویر 13- لباس زربفت زنانه. 
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تأکيد نمود. البته باید شرایط بحران اقتصادی اواخر دوره قاجار را نيز از 
نظر دور نداشت. رنگ های به کاررفته در این چادر   شامل سفيد، سبز، آبی و 
صورتی است. قد چادر165 سانتی متر و طول لبه آن300 سانتی متر است.

4-2. منسوجات تزئینی و کاربردی
4-2-1. زیرمنقلی زربفت

این پارچه، زری اطلسی14 حسينقلی خانی15، متعلق به اوایل دوره قاجار 
)تصویر     15(. تکنيک  است  داشته  کاربرد  زیرمنقلی  به عنوان  و  می باشد 
بافت آن اطلسی بافت16 و حاشيه پارچه نقره باف است. طرح زمينه پارچه، 
محرمات )راه راه( و طرح زربفت به کار  رفته در آن، بازوبندی نام دارد. راپورت 
یا نحوه تکرار نقوش آیينه ای است،   یعنی نقش به صورت یک دوم طراحی 
می شود و با قرینه کردن آن   هنگام بافت، نقش کامل می گردد. نوع گالبتون 
به کاررفته در  بافت، گالبتون خندان است )مصاحبه با آقای روح اهلل دهقانی 
در تاریخ 1397/07/25(. رنگ های به کار رفته عبارتند از آبی فيروزه ای، آبی 
الجوردی، زردکاهی، سفيد، صورتی دوغی، مشکی پرکالغی و ملّهای. ابعاد 
پارچه100×148 سانتی مترمربع است. این زیرمنقلی توسط خانم اقدس 

بقایی یزدی به موزه اهدا شده است.

4-2-2. پرده دارایی

قدمت پرده ایکات )دارایی( به اواخر دوره قاجار باز می گردد )تصویر 16(. 
طرح پارچه محرمات با نقش لوزی )نماد خورشيد( است که به این نوع 
پارچه با طرح های محو، پارچه قوس و قزحی نيز می گویند. تکنيک بافت 
آبی،  از  عبارتند  بافت،  در  به کار رفته  رنگ های  و  چهاروردی17 است  آن 

الجوردی، سبز، صورتی، سفيد و گلی.  

4-2-3. چادر شب
این پارچه، چادرشب و متعلق به اواخر دوره قاجار می باشد )تصویر 
مرور  به  پيچازی  طرح های  است.  )چهارخانه(  پيچازی  آن  طرح   .)17

زمان درشت تر شده است. طرح های ریزتر دارای ارزش هنری بيشتری 
است و برای بافت آن زمان بيشتری صرف می شده است. رنگ های به کار 
چادرشب 56×56  این  ابعاد  سياه.  و  سفيد  زرد،  قرمز،  از  عبارتند  رفته 

سانتی مترمربع است.

4-2-4. بقچه ترمه رضا ترکی

قدمت این بقچه ترمه رضا ترکی18 به دوره قاجار باز می گردد )تصویر 
به  روش، طرح ها  این  در  زیرا  می شود،  ناميده  قطار  پارچه،  طرح   .)18
صورت موزائيکی کنار هم بافته شده بدون آن که قرینه باشند. نقوش به کار 
بقچه، 86/5×133  این  ابعاد  است.  بادبزنی  گل های  و  سرو  شامل  رفته 
سانتی مترمربع است و از هر طرف 2 سانتی متر ریشه نارنجی دارد. این 

بقچه توسط خانم اقدس بقایی یزدی به موزه اهدا شده است.

4-2-5. بقچه ابریشمی

این بقچه از جنس ابریشم و مربوط به اواخر دوره قاجار می باشد )تصویر 
19(. طرح آن قوس و قزحی و رنگ های به کار گرفته  شده در آن عبارتند از 
قرمز، سبز، سبز روشن، سفيد، زرد و مشکی. جنس آستر، نخ و ابعاد بقچه، 

117×110 می باشد.

4-2-6. کیسه پول

کيسه پول از جنس پشم و مربوط به دوره قاجار است )تصویر20(. 
تکنيک های خامه دوزی،  از  استفاده  با  زندگی  آن طرح درخت  بر روی 
تکنيک  پارچه  بافت  در  و  شده  نقش اندازی  ساتن دوزی  و  ساقه دوزی 
چهاروردی به کار گرفته شده است. محل توليد آن شهر یزد یا منطقه 
خراسان جنوبی )طبس و بيرجند( بوده است )مصاحبه نگارندگان با خانم 
مهين ابراهيم زاده پزشکی در تاریخ1397/07/30(. ابعاد کيسه 20×25/5 

سانتی مترمربع می باشد.

بافته های موزه وزیری از دوره صفویه تا قاجاریه

تصویر 17- چادرشب.                              تصویر 18- بقچه ترمه رضا ترکی.

تصویر 19- بقچه ابریشمی.                             تصویر 20- کیسه پول.

تصویر 15- زیرمنقلی زربفت.                         تصویر 16- پرده دارایی.
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عکسبرداری،  از  پس  یزد  وزیری  موزه  منسوجات  پژوهش،  این  در 
بررسی، تحليل و براساس دوره های تاریخی طبقه بندی شدند. بررسی ها 
نشان داد که عمده این منسوجات مربوط به دوره های صفوی و قاجار و 
بخشی نيز متعلق به دوره های زندیه، پهلوی اول و دوم می باشند. مشخص 
شد که منسوجات توليد شده در دوره صفوی در مقایسه با دیگر منسوجات، 
از کيفيت و مرغوبيت باالتری برخوردار هستند. عيار طالی به کاررفته در 
توليد گالبتون های دوره صفوی )تصویر 3- ب( بسيار باالتر از انواع توليدی 
در دوره قاجار است )تصویر 15(؛ به عنوان نمونه پارچه به کاررفته در دوخت 
چادر رودوزی شده دوره قاجار )تصاویر14- الف و ب( از کيفيت و مرغوبيت 
پایين تری نسبت به توليدات مشابه دوره های قبلی برخوردار است. علت آن 
را می توان در جایگزین شدن کتان، پنبه و پشم به جای ابریشم در توليد 

پارچه ها بعد از دوره صفوی جست وجو کرد.
از  حکایت  بافت،  تکنيک های  و  نقوش  بررسی  دیگر،  طرف  از 
ساده تر شدن دستگاه های بافندگی از دوره صفوی به بعد دارد؛ به عنوان 
مثال نقوش پيچازی چادرشب ها که یکی از منسوجات پرکاربرد در جامعه 
محسوب می شدند، به مرور زمان درشت تر شده زیرا نقوش ریزتر نيازمند 
دستگاه های پيچيده تر و صرف وقت بيشتری است )تصویر 17(. ایجاد 
با هدف کاهش زمان توليد و در نتيجه پایين آمدن  نقش های درشت 
قيمت پارچه صورت گرفته، تا عموم مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. 
در مرمت هایی که در دوره قاجار روی پارچه ها صورت گرفته، به کّرات 
و به شکل نامناسبی پارچه های وارداتی از جمله پارچه های روسی استفاده 
پارچه ها  این  نفوذ و مقبوليت  از  شده است )تصاویر 3 و 6(، که نشان 

در جامعه آن زمان دارد. از دالیل این امر، ارزان بودن محصوالت ماشينی 
خارجی نسبت به توليدات دستباف داخلی و تنوع طرح و نقش این پارچه ها 

بوده است.
خالصه آن که با مطالعه و مقایسه منسوجات موزه وزیری یزد، سير 
نزولی هنر-   صنعت پارچه بافی بعد از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار به 
روشنی دیده می شود. اسناد و منابع بازمانده از دوره های مذکور، حکایت از 
انحطاط هنرها و صنایع، بعد از دوره صفوی دارد؛ که با مطالعه و دسته بندی 
علل این انحطاط، می توان به این عوامل اشاره نمود: بروز جنگ های داخلی 
و خارجی و در نتيجه گسترش قحطی، فقر، ناامنی و مهاجرت نخبگان از 
جمله هنرمندان و صنعتگران به سرزمين های دیگر، بی توجهی حکومت 
به این مقوله نسبت به دوره های قبل، ورود و نفوذ پارچه های ماشينی 
خارجی و اقبال عمومی به دليل تنوع و قيمت پایين تر این پارچه ها به جای 
پارچه های سنتی توليد داخل و آفت ابریشم که کاهش قابل توجه توليد 
را در پی داشت. با بررسی و مطالعه پارچه های موزه وزیری می توان روند 
انحطاط و زوال را در توليد منسوجات از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار به 
روشنی مشاهده نمود؛ که تأیيدی است بر مطالب نقل شده از منابع تاریخی.

تشکر و قدردانی

از کليه مسئولين کتابخانه و موزه وزیری شهر یزد و تمامی  اشخاصی 
که در این پژوهش در مصاحبه ها مشارکت و از نظرات و راهنمایی هایشان 

استفاده شده است قدردانی می شود. 

پی نوشت ها

از صنایع دستی هستند که  یا سوزن دوزی گروهی  رودوزی های سنتی   .1
پارچه تهيه می شود؛ مانند:  بر روی  به وسيله دوختن نقوش و تصاویر سنتی 
قالب دوزی، مليله دوزی، آجيده دوزی )پنبه دوزی(، گالبتون دوزی، خامه دوزی و 

غيره .
2. محمدعلی وزیری )1273-1356ش( یکی از روحانيون شهر یزد که مصدر 
ه.ش(،   1320( یزد  علميه  حوزه  احيای  جمله:  از  بود  بسياری  ارزنده  خدمات 
بازسازی مسجد جامع یزد )1324 ه.ش(، بنيان مدارس جامعه تعليمات اسالمی 
)1334 ه.ش( و تأسيس کتابخانه وزیری یزد )1334 ه.ش(. وزیری به منظور 
جمع آوری، حفظ و نگهداری نسخه های خطی، افراد را ترغيب به فروش و یا اهدای 
نسخه می نمود. او طی مسافرت هایی که به مراکز علمی، مذهبی و فرهنگی ایران 
و کشورهای همسایه نمود و ضمن ارسال نامه هایی به مراجع تقليد، دانشمندان، 
اساتيد دانشگاه و فرهنگيان توانست در زمانی کوتاه، تعداد قابل توجهی از نسخ 
اداره کتابخانه،  خطی را گردآوری نماید )مسرت، 1389، 55- 57(. وی جهت 
موقوفاتی نيز برای آن قرارداد. )همان، 39( در سال1374 ه.ش به پاس خدمات 
فرهنگی او از سوی پُست ایران، قطعه تمبری به یادبودش چاپ شد. حجه  االسالم 
سالگی  دو  و  هشتاد  در سن  ه.ش  سال 1356  ماه  اردیبهشت  سوم  در  وزیری 

درگذشت و در کتابخانه وزیری در کنار درب ورودی به خاک سپرده شد.
لوازم  لوازم خياطی،  نگهداری  برای  که  است  کيسه ای سنتی  نام  مفشو   .3
آرایشی، گياهان دارویی، قند، خشکبار و غيره مورد استفاده بوده و جزئی از جهيزیه 
عروس به شمار می آمده است. با توجه به اینکه مفشو فوق، زربفت است، احتماالًً 

جای لوازم آرایش یا خياطی عروس بوده است.

4. مخمل، نوعی پارچه ابریشمی یا نخی است که یک روی آن صاف و روی دیگر 
دارای پرزهای لطيف و نزدیک بهم می باشد و این پرزها به یک طرف خواب دارند 
)دهخدا، 1339، ذیل مخمل(. مخمل را باید از نفيس ترین پارچه های دستباف 
ایران دانست؛ زیرا پيچيدگی روش بافت، طرح های زیبا و پرنقش و نگار و مواد اوليه 

مرغوبی که در توليد این پارچه به کار می رود آن را از انواع دیگر متمایز می سازد.
5. نقش طاووس در اصل از شگفتی های فردوس )بهشت( ایران برخاسته است 
و روميان آن را با جاودانگی آسمانی برابر کرده و مسيحيان آن را نشانه رستاخيز 

مسيح دانسته اند )گریشمن، 1370، 308(.
6. درخت زندگی در فرهنگ های مختلف، رستنی های گوناگونی را با توجه به 
سودمندیشان شامل می شود، مانند: درخت سدر که چوبش  گران بهاست، نخل، 

تاک، درخت انار و غيره )صبا، 133،1384(.
با  نوارهایی  آن  از  حاصل  توليدات  که  است،  بافندگی  نوعی  کارت بافی   .7
عرض های متفاوت است؛ که کم وزیاد شدن عرض نوار بستگی به تعداد کارت ها و 
جنس نخ ها دارد؛ یعنی هر چه تعداد کارت ها بيش تر باشد و جنس نخ ها ضخيم تر، 
عرض نوار نيز پهن تر می گردد و برعکس. طول این نوارها برحسب نياز و بر طبق 

نظر بافنده قابل تغيير است.
تعداد  با  کارت ها  و  ندارد  وجود  پيچيده  بافت  دستگاه  یا  َورد  درکارت بافی، 
سوراخ های گوناگون، نقش َوردها را ایفا می کنند. نخ های تار با رنگ و جنس مورد 
نظر و براساس نقشه و طرح، از این سوراخ ها عبور می کنند. کارت ها در اشکال 
مختلف مربع، مستطيل، مثلث و چندضلعی هستند که متداول ترین آن ها مربع 
شکل است، چون کار با آن آسان تر است و در ميان انگشتان دست، راحت تر قرار 

نتیجه
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می گيرد.
در گذشته جنس این کارت ها از عاج، چرم گاو، پوست آهو، سفال و فيبر بوده 
است؛ ولی امروزه از چوب نازک و طلق تهيه می شوند.کارت های مربع در اندازه های 

6 تا 9 سانتی  متر وجود دارد.
8. ترمه بافته فاخر پشمی، نقش دار، با بافت کجراه و از گروه شال ها است که در 

کشمير آن را شال کانی می خوانند )پوروش، 1387، 248(.
9. به طور کلی ترمه بافی در ایران سه دوره را طی کرده است: دوره اول زمانی 
است که از پشم و کرک و ابریشم طبيعی و بدون استفاده از ماکو، ترمه می بافتند. 
دوره دوم، دوره استفاده از ماکو و ماسوره در بافت ترمه است؛ و دوره سوم زمانی 
است که از مواد مصنوعی همچون ابریشم مصنوعی، نخ و پلی استر و نيز از ژاکارد 

به جای ماسوره کش در بافت ترمه استفاده می شد. )طهماسبی، 1388، 243(.
10. خامه به معنای اصل می باشد. در خامه دوزی، نخ بدون هيچ تغييری مثل 

رنگرزی و تابيدن، مورد استفاده قرار می گيرد.
11.  در بافت جناغی یا فلس ماهی، نقش به صورت کج راه های رفت و برگشت 

ایجاد می شود.
12. گالبتون، رشته ای سيمی و بسيار نازک است که درون آن یک رشته نخ 
ابریشم قرار دارد و روی آن الیه ای از طال یا نقره کشيده شده است. نخ گالبتون از 

نظر ظرافت و ضخامت درجاتی دارد که در بافت زری بسيار مؤثر است.
کوک های  صورت  به  که  است  پارچه  روی  دوخت  نوعی  ساتن دوزی   .13
چسبيده به هم روی گل ها و گلبرگ های کوچک به صورت یک طرفه و دوطرفه 

دوخته می شود.
14. زری اطلسی، نوعی پارچه زری بسيار ظریف و لطيف است که در بافت آن 

نسبت به سایر الياف پود، گالبتون کم تری به کار رفته است.
15. حسين قلی خانی پارچه ای است که به صورت راه راه چله کشی  می شود، هر 

راه رنگ متفاوتی دارد و چله ها رنگی است.
16. در اطلسی بافت، چله ها رنگی هستند و رنگ چله، رنگ زمينه   را   ایجاد کرده 

است نه رنگ بافت.
 17. چهاروردی یکی از انواع دستگاه های بافت پارچه می باشد.

18. شخصی به نام »رختاترک« که رضا ترکی نيز گفته می شود و همدانی بود، 
هنگام عبور از یزد کاروانش دچار غارت شد و تمام دارایی خود را از دست داد، 
ازاین رو در یزد ساکن شد و ترمه بافی را رواج و توسعه داد. او بافت با انگشت را که 
افزون بر کندی توليد، خستگی بيش از حد بافنده را نيز در پی داشت به روش 
ماکوباف تبدیل کرد و ابزار و وسایل بيشتری از جمله ماکو، دفتين و نقشه را افزود 

)توحيدی و توحيدی، 1386، 156(.
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Traditional textile weaving is one of the most ancient 
businesses, arts and industries in Iran. From the beginning 
of written history and even before, it has been found several 
witnesses of textile weaving activities. The initiation and 
continuation of this art-industry has always been affected 
by historical events. Today, there are many historical 
textiles around the world, while some of them have 
not been surveyed and analyzed yet. Since the method 
of production as well as patterns of each woven object 
is an important source to be used to determine social, 
economic, political and climatic conditions of the location 
of production, survey and analysis of these monuments 
can develop our knowledge about them and even reveal 
many secrets and answer many questions. The purpose of 
this study is analysis of textiles which are currently kept in 
Vaziri museum. Vaziri museum and library is an important 
cultural and historical center in Iran located in the city of 
Yazd. It contains many historical and precious monuments 
including: coins, kings’ orders, containers, manuscripts, 
textiles and clothes from 6th century )Hijri) up to the era of 
Pahlavi II. The textiles of this museum, which are subject of 
this study, belong to Safavid, Zand, and Qajar dynasties. In 
this paper, the trend of changes in textile production in the 
mentioned periods is identified by analysis of the museum’s 
textiles from aspects of decoration, patterns and figures, 
paintings, thread materials, weaving methods, embroiders 
and their applications. Safavid period is considered as the 
golden age for art-industry of textile weaving and making 
fine clothes in the Islamic period of Iran history. In this 
period, textile weaving and cloth making have experienced 
prosperity and brightness, thanks to political, social, and 
economic conditions, internal security, and interest of 
Safavid kings in this art-industry as an important factor 
in local and international trade. After Safavid era, during 
early Qajar kingdom, the Safavid trend continues. But 
after that, due to expansion of relations with European 
countries, travels of businessmen and explorers to Iran, and 

Textiles of Vaziri Museum from Safavid to Qajar Eras

Seyyed Ahmad Reza Khezri*1, Farideh Pat2, Fatemeh Zarabizadeh3

1Professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, 
Tehran, Iran. 
2Assistant Professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Faculty of Theology, Al-zahra University, Tehran, Iran. 
3Ph.D. Candidate of History of Islamic Culture and Civilization, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Faculty of 
Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.
)Received: 10 Mar 2019, Accepted: 10 Nov 2019)

also trips of Nasser al-Din Shah to Europe, many change 
occurred in this art-industry. These changes finally resulted 
in stagnation of this art-industry. Among changes in the 
art-industry of textile weaving after Safavid period are: 
simplification of weaving machines, usage of cheap and 
low quality materials, reduction of gold assay in braids, 
and usage of Russian textiles in repairing of clothes during 
Qajar period. These changes imply the effect of political, 
economic and social factors on decline and stagnation of 
this art-industry after Safavid period. In this research, the 
textiles of Vaziri museum are introduced, photographed, 
categorized and analyzed for the first time. The information 
of the research has been collected by field studies, library 
sources, interview with experts of Iranian traditional textile 
weaving and embroidery and consulting with experts from 
several museums. We hope that this research would interest 
the researchers to the Vaziri museum and its monuments, 
especially textiles and we hope that it will result in better 
keeping and maintaining of the monuments.

Keywords
Vaziri museum of Yazd, Textiles, Safavid era, Zand era, Qa-
jar era.
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