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 بررسی قدمت تاریخی تجاری پارچه ترمه یزد  با هدف تجاری سازی دوباره آن

 3، الهام سلیمی2، سمانه بیات*1مرسده فاطمه یزدان بخش
 ایران-البرز–دکترای تخصصی مهندسی شیمی نساجی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی کرج -1

 ایران-البرز–دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی کرج دانشجوی کارشناسی طراحی لباس مشاغل -2

 ایران-البرز–دانشجوی کارشناسی طراحی لباس مشاغل دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی کرج -3

 چکیده 

در زندگی انسان، همواره مورد توجه حکومت ها و مردم بوده  آن هنر پارچه بافی و طراحی پارچه، به دلیل کاربردهای مهم

به این هنر موفق به تولید ،است. دو سلسله ی هم عصر صفوی و عثمانی نیز، در اثر حمایت و توجه خاص پادشاهانشان 

ر نقوش و رپذیری های متقابل و همچنین تفاوت هایی از نظثی.این پارچه ها دارای شباهت ها و تأشدندپارچه هایی فاخر

های پیشین باشد،  آمار مشخصی که نشان دهنده میزان تولید منسوجات سنتی در سده هرچند. بودندرنگهای مورد استفاده 

 برخوردار بوده و پارچه خاصی از رونق در گذشتهموجود نیست، اما آنچه مسلم است، این است که، تولید این منسوجات 

ازجمله پارچه نفیس ترمه، با توجه به ظرفیت های باالیی که د.رت و اعتبار داشته انمرغوب یزد، در تمام نقاط دنیا شه های 

در زمینه های دکوراسیون داخلی منازل وهمچنین طراحی لباس دارا می باشد با حمایت و توجه می تواند، سهم بزرگی از 

ن یزد، از اصیلترین، سودآورترین و هنر و صنعت نساجی در استا با توجه به اینکهبازار مصرف را به خود جلب نماید. 

لذا در این پژوهش با نگاهی سازد.کانون نساجی کشور  ناین استان را دومی شود،توانسته پیشتازترین صنایع محسوب می

 .جامع به قدمت تاریخی این پارچه سنتی ایرانی عوامل تاثیرگذار بر استفاده دوباره آن مورد ارزیابی قرار گرفته است

   نساجی، طراحی، ترمه ،پارچه،تاریخدي: واژگان كلی
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 مقدمه 

دست بادر زمان های قدیم پارچه ترمه همانند فرش دست بافت پارچه ترمه در ایران از قدمت تاریخی باالیی برخوردار است.

هنرمندان از گذشته این . شهرت ترمه ایرانی در جهان باعث شد شود امروزه به صورت نیمه صنعتی بافته می اما.شد بافته می

پارچه را شناسنامه دار کنند و نام پارچه و تولید کننده آن روی پارچه حک شود بخصوص در ترمه های یزدی سال بافت 

پارچه دیده می شود.با توجه به اینکه بیشترین طرفداران این پارچه اروپاییان هستند احیای دوباره آن می تواند ارز آوری 

 (1392ه باشد.)نیرومند قابل توجه ای داشت

 تشکیل شده استدو سری نخ تار وپود  درگیریکه از گفته می شودپارچه ترمه به پارچه ظریف و لطیفی 

به نحوی که پود در پشت پارچه به صورت آزاد و تراکم پودی آن زیاد باشد .جنس آن از کرک و پشم یا ابریشم با 

دارک تاریخی شروع ترمه بافی در ایران به اوایل عصر صفویه می رسد طبق اسناد و م. طرحهای اصیل و سنتی ایران است

ترمه بافی  اما گفته می شودکه زادگاه اصلی ترمه قلب آسیای مرکزی و ارتفاعات کشمیر است هرچند برخی براین باورند 

 در ابتدا درایران آغاز گردید و سپس به کشمیر راه یافته است .

 توان گفت این است که ذوق و سلیقه و ابتکار ایرانیان در ظرافت بافت ، آنچه در خصوص این پارچه بسیار ظریف می

 باشد.این هنر در دوره شاه عباس  جنس و طرحهای خیال انگیز آن در جهان کم نظیر می

صفوی به اوج شکوفایی و تکامل خود دست یافت ، که شهره جهان گشت و به یکی از محصوالت صادراتی ایران مبدل 

م« لغتی است هندی و به معنی درخت سروی است که نوک آن خمیده »و کسر  ر«»و سکون  ت«»واژه ترمه به کسر .شد

ه را در نقوش ترمه بعضی خضوع و خشوع در مقابل عظمت الهی و آفرینش هستی می شده باشد.علل وجودی سرو شکست

دانند. عده ای دیگر سرو را به جای ایران و شکستگی آن درمقابل اعراب بعد از جنگ )ایران و اعراب( می دانند. ترمه که 

کوین یافته و در ایران نیز ریشه دوانیده به روایتی از ایران به کشمیر راه برده است و به روایتی دیگر در کشمیر تولد و ت

عمری تقریبا چهارصد ساله دارد و از پیشینه آن تا قبل از سال نهصد هجری قمری اطالع چندانی در دست نیست. ایرانیان 

ا معموال خواستگاه شال را کشمیر می دانند زیرا شالهای کشمیر به سبب مرغوبیت بسیار بر بازار ایران غلبه داشته است ام

شواهد فراوانی در دست است که این هنر اولین بار توسط شاهزاده ای ایرانی که به عنوان گروگان در دربار تیمورلنگ به 

سر می برد، به کشمیر برده شد و با بافندگانی که زین العابدین شهریار فرهنگ پرور سده نهم هجری آنان را از ایران برد 

نوشته اند که منسوجات پشمی اصل بیگانه درند و برازنده شاهانند و اینک کشمیری  در کشمیر رواج یافت. در تاریخ کشمیر

  .()یوسف جمالی و دیگران.ها آنرا می بافند

 

 چارچوب پژوهش-

 هدف و ضرورت پژوهش– 1-2
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 بافی صنعت ترمههدف از این پژوهش با توجه به قدمت تاریخی هنر ترمه بافی و بازار تقاضای آن به گواه تاریخ ، بررسی 

تا  است آنچشمگیر اقتصادی  رونق منظر از قبل از ورود پارچه ها و منسوجات بافت کارخانه های ماشینی غرب به ایران

 نفیس در طراحی های  لباس به صورت جامع در عصر کنونی باشیم.دوباره شاهده احیای هنرو اقتصاد این پارچه 

 سوال پژوهش 2-2

بررسی تاریخچه ترمه بافی در یزد از منظر زیباشناختی و رونق بازار است که در این راستا مسئله اصلی در این مطالعه تحلیلی 

 سوال مطرح می شود:

ی تواند باعث رونق اقتصادی شود که مطابق اسناد تاریخی موجود آیا احیای دوباره ترمه بافی و نقوش آن بر روی پوشاک م

 شاهده صادرات پوشاک با نقوش ترمه باشیم؟

 پیشینه پژوهش-2-3

بررسی های انجام شده از طریق اسناد و مدارک پژوهشی کتابخانه ها و وبسایت های علمی موید این نکته است مطالعات 

اما نتیجه این مطالعات باعث احیای چشمگیراین هنر از  ،ترمه بافی انجام شده استدر خور توجهی از منظر تاریخی رو ی 

منظر اقتصادی روی پوشاک نشده است. لذامطالعه تحلیلی از نگاه اقتصادی روی این پارچه ی تاریخی ارزنده خالی است 

ونق اقتصادی مورد ارزیابی قرار که در این مطالعه سعی شده است ارزش های تاریخی این پارچه ازمنظر زیباشناختی و ر

 گیرد.

 روش پژوهش -2-4

 روش پژوهش  به شیوه توصیفی تحلیلی وبر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

 مبانی نظري پژوهش -3

طراحی منسوجات در حوزه مد و لباس، یک عرصه زیبایی شناسی متغیر و مبتنی بر جایگزینی مداوم طراحی های جدید با 

قادر ، ســاختن ارزش هاى نهفته در درون جوامع، از طریق بازگشــت فرهنگى باور .برداری اقتصادی استهدف بهره 

و واکاوی در   منطقه گرایى و توجه به بوم و فرهنگ .است تا برخى از ارزش هاى نهفته درون جوامع را بارور ســازد

هم اکنون در هوتک کرمان و یزد و نیز در کارگاه ،ترمه بافی به شکل سنتی آن گذشته این کسب و کارمی تواند مفید باشد.

استان یزد یکی از مناطق کویری .های اداره کل هنرهای سنتی وابسته به سازمان حفظ میراث فرهنگی صورت می گیرد

ت نداشتن امکانات الزم جهت فعالیت در زمینه کشاورزی و تولید انواع محصوالت کشور به حساب می آید، اگرچه به عل

 توانسته هنرمند و سختکوش مردمانی از برخورداری سبب به اما روبروست، ایزراعی و رشد و توسعه آن با مشکالت عمده

یت از رهگذر آثار و بناهای این موقع (1392)نیرومند،.نماید کسب کشور معماری و هنر صنعت، در واالیی جایگاه است

تاریخی )که در نوع خود سرشار از دقایق و ظرافت های هنری است( و نیز تولید قابل مالحظه انواع پارچه )که حاصل 

 ذوق و قدمت و درخشان سابقه از نشان و گردیده حاصل ،(است استان این نساجی واحدهای و هافعالیت گسترده کارگاه

استان دارد. به طوری که در تاریخ جدید یزد آمده است از آنجا که یزد همیشه از مراکز مشهور بافت ان این دستباف هنر و
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پارچه های ابریشمی و مرغوب بوده، ابریشم استرآباد که از مااللتجارههای معروف بوده، به این شهر آورده شده است. در 

دارالبیع« یاد شده است. از این نام چنین برمی آید که محل یاد به نام » محلی از نیز همدانی« اهللرشیدالدین فضل» وقفنامه

 مربوط تاریخی های کتاب متون در. قاجار و صفوی عصر در ها شده مرکزی بوده است برای داد و ستد، همچون قیصریه

امور مختلف ر در شه تجارت اهمیت از حکایت همه این، و است شده ذکر متعددی بازارهای و کاروانسراها نام یزد به

دستبافی به عنوان یک »هنر ـ صنعت« اصیل و سنتی با سابقه ای بس طوالنی در استان یزد عالوه بر  (1387د.)رمضانیدار

قدمتش از پیشرفت و ترقی شایان توجهی برخوردار است و به یقین میتوان ادعا نمود میزان توسعه و رشد آن چشمگیر بوده 

 .است

  

 بافی یزد، از منظر زیباشناختی و رونق بازار بررسی تاریخچه ترمه -1-3

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

اس ز زمانی که انسان در تمامی جهان نیازمندی خود را برای پوشش احساند.کن های جهانی خودنمایی می یزد در موزه

کرد هنر نساجی آغاز شد. امروزه هنر و صـنعت نسـاجی در استان یزد، از اصیلترین، سودآورترین و پیشتازترین صنایع 

 .محسوب میگردد، به طوری که ایـن استان را دومین کانون نساجی کشور ساخته است

شاهراههای اقتصاد کشور بوده دانست. به خاطر وجود یکی از دالیل این پیشرفت را میتوان وجود راه ابریشم که یکی از 

. پرداختند پارچه بافت به و برآمدند بافندگی، هایاین راه، افرادی عالقه مند با وسایل بسیار ابتدایی درصدد تهیه دستگاه

سپس با رشد و پیشرفت  خانه پدید آمد و کنار کارهای در شغلی تنوع عنوان به و دارخانه زنان میان در بیشتر مسأله این ابتدا

 (2014)انصاری .به عنوان شغل اصلی مردان نیز درآمد این هنر و صنعت

الزم به ذکراست که بافنده یزدی نه فقط در بافته های هنری، بلکه در طراحی و ساخت دستگاهها، ابزار و طراحی پارچه 

ع پارچه به میان می آید، نساجی یزد و هنر نیز از مهارت خاصی برخوردار است و هرگاه صحبت از نساجی و تولید انوا

بافندگان یزدی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. بافندگانی که از زحمتکش ترین و محروم ترین کارگران به شمار می 

 آیند و در درون کارگاههای محقر و نمور و نیمه تاریک خود به اتفاق هم، پیر و جوان با وسایل بسیار ساده و ابتدایی پای

. دارند مانده، یادگار به برایشان خود نیاکان از که میراثی حفظ در صادقانه و صمیمانه تالشی و نشسته سنتی هایدستگاه

 .هویداست کامالً هانقش در که دارد ستودنی و مقدس کاری از نشان اما رسد،می نظر به ساده اگرچه آنها هایبافته

اواخر حکومت قاجاریه با گسترش مناسبات سرمایه داری که به صورت جبری و ، یعنی در  19صنعت بافت پارچه در قرن 

عث ضعف این با شدوغارت مواد خام و تصاحب بازارها جهت فروش کاال و سود بیشتر ، مواجه  بااجتناب ناپذیر بود و

و به تبع آن  ود شدمحد : از یک طرف به دلیل ضعف تاریخی و اقتصادی ـ اجتماعی امکان توسعه سرمایه داریهنرگردید

ظهور یک طبقه سرمایه دار قوی با پشتوانه ملی را عاجز بود و از سوی دیگر، وابستگی حکومت به استعمار روس و انگلیس 
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فروپاشی صنایع داخلی و نابودی  که نتیجه آن شاهد نباشیمگونه تحرک و پویایی را در اقتصاد ملی ایران  هیچ سبب شدکه

 (1395و یوسف جمالی و دیگران  2014ری )انصا شد.همه جانبه آن 

مقدار کم بافت در طول روز ـ ظهور ماشینهای پارچه -گرانی مواد اولیه -پایین بودن قدرت خرید مردم  ،عالوه بر این موارد

از .ردبافی و رقابتهای بازرگانی را در اواخر دوره قاجاریه میتوان به عنوان عوامل مؤثر در منسوخ صنعت ترمه به شمار آو

لذا پـیش از بحث درباره  ،آنجا که در عصر صفوی نساجان یزدی میراث گذشته خود را به عالیترین سطح ارتقا بخشیدند

ابعاد این شکوفایی، بررسی دو نکته اساسی ضروری اسـت: اول: عوامـل مـوثر در اقبال و گسترش صنعت پارچه بافی در 

امنیت و ثبات -1 :ـفوی. در بعد نخست، میتوان به عوامل زیر اشاره کردیزد و دوم سیر تاریخی این صـنعت تـا دوران ص

نسبی در حیات سیاسی و اجتماعی، نه تنها در رشد تجارت و صـنایع مهـم مینمود بلکه صنعتگران بسیاری را از دیگر مناطق 

موقعیـت مواصـالتی و پیوند با به رغم شرایط نامطلوب اقلیمی، در تکیه اهالی به اقتصاد زراعـی، -2.کرد به یزد جذب می

با توجه به نبود تکافوی -3آورد حوزههای تجاری ایران زمینـه مسـاعدی را در گسـترش تجـارت و صـنایع یـزد فـراهم می

عنوان اقتصاد برتر، فضای تجاری و صـنعتی موجـود در یزد، زارعین یزدی را به تربیت درختان توت برای  کشاورزی به

 .م هـدایت کـردتهیه ابریشم خا

انصاری (. .ترین ویژگی آن یعنی توسـعه صنایع دستی بود عنوان نماد برجسته تمدنهای کاریزی، حائز برجسته یزد به-4

 (2013و برن  2014

ورود  :: الفکند می کمکبه توسـعه نسـّاجی  جهتای از تجار در منطقه، از دو  بنابر مقتضیات اقتصاد تجاری، وجود طبقه

مواد مورد نیاز از دیگر مناطق. ب: صدور منسـوجّات تولیـدی. بـر پایـه شرایط مذکور هر چند قدمت نسّاجی یزد را میتوان 

 د مرکز مهم پارچه بافی ایراناما از دوره ایلخانان به بعد، یزد در کنـار چن د.تین اسـالمی و حتـی قبـل آن رسانتا قرون نخسـ

صنعت پارچه بافی ایران دانسـت. در کاخهـا، چادرهـا  میتوان دوران طالییه راکند. دوره صفوی می یبسیار زیاد   پیشرفت

رفـت. از  و سـاز و برگهـای پادشـاهان صـفوی فرشها، پردهها و ابزارهای ساخته شده، از زیباترین انواع پارچه بـه کـار می

تبریز، یزد، اصفهان، کاشـان، رشـت، مشـهد قـم، ساوه، سلطانیه،  بزرگتـرین مراکز پارچه بافی در این دوره میتوان به شهر

اردستان و شیروان اشاره کرد. ویژگی محصوالت این شهرها نرمی و نازکی، دقـت بافت و چشم نواز بودن رنگهاست و در 

های دارای  ه بافتن پارچـهآید. تبریز و یزد ب این میان یزد از مراکز اصلی نساجی و ابریشـم بـافی در این دوره به شمار می

بافتنـد،  پرداختند و هنرمندان آنهـا را می نقـوش آدمـی کـه تصـویرگران مشهور عهد صفوی به ترسیم تصاویر آنها می

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

زمان همین پادشاه در اصفهان کارگاهی به نـام کارگـاه شـاهی دایر و از تمام هنرمندان زری بافی در  جهان همتا ندارد. در

 (2019)لطیفی .شد تا برای زنده کردن این هنـر بـه اصـفهان کـوچ کنند خواست

ر از دیگران باشـد. شاید نظر کسانی کـه معتقدنـد ترمـه نخستین بار در کشمیر بافته شده است مقرون به حقیقت و مناسبت

های لطیـف زیبـا پرداخته و آن را  های آن نواحی به تولید ترمـه مرغوب و لطیف بره ـدگان کشمیری با استفاده از پشم بافن
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اند. عالوه بر ساخت شبانی، موقعیت اجتماعی و سیاسی کشمیر نیز از جغرافیا تأثیر  کشورهای هم جوار صادر کرده به

هـای عمیق و تاریک آن دیار، مردان آن نواحی را به دور از  های مرتفـع هیمالیـا و دره شته کوهپذیرفته است. وجود ر

غوغای جنگها ستیزها به بافندگانی ماهرو زبر دست بدل کرده است. از امتیازات دیگری که منطقه کشمیر به دلیل جبر 

کشـور پیشـرفته و بـزرگ منطقـه )هندوسـتان و جغرافیایی از آن بـر خور دار شده بود، همسایگی و هم جواری با دو 

ترین  عنوان عمده گرفت. کشمیر را به های تجملگرای به این دو کشور، صورت می ایران(است که با صادرکردن پارچه

های متأخرش توسط  صادر کننده پارچه ترمه در آورده است. بیراه نیست که صنعت ترمه، بعـدها از دوره صفویه یا دوره

، همانا گفتدلیل دیگری که در جهت تقویت این نظریه میتوان  .بافندگان ایرانی مورد تقلید و اقتباس قرار گرفتـه باشـد

اند و معتقدند سـوک از رسـوبات  نبودن پارچه ترمه پـیش از دوران صفویه در ایران است. هندیها طرح بوته را سوک نامیده

 (2016.)مروجمیر به سمت جلگه هندوستان الهام گرفته استدر مسیر عبورش از کش "جومنا"رودخانه 

در اوایل قرن سـیزدهم، در جهـت پیشـرفت برخی ترمه یزد را تکامل یافته ی پارچه بافت کرمان به نام رضا ترکی دانسته اند. 

ـط شخصی به و بـازدهی بیشتر، همچنین تکامل در بافت ترمه، تحوالتی در این کار صورت گرفت که مهمترین آن توس

ای را برای بافنده همراه  . او بافت با انگشت را که سوای تولیـد انـدک، خسـتگی بیش از اندازهشدانجام  "رضا ترک"نام 

عملی گردانیـد و از ابزار و وسایل بیشتری چون: ماکو، دفتین، و نقشه که توسط  ،را داشت منسوخ کرد و بافت ترمه با ماکو

استفاده نمود. کار گوشواره کش را بعداً ماشـین ژاکـارد  ،گرفت و دیگـری گوشواره کش انجام میدو نفر، یکی اسـتادکار 

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

  (1382ت.)یاوری و... بـه فـروش میرفته اس های بزرگی است در شهرهای تبریز، مشهد، ارومیه که دارای بته

مالیات های سنگینی برای  ،انگشت باف هم شهرت داشته است. به گواه تاریخ در اویل قرن سیزدهم  ،ترمه در یزد به 

را پنبه گردید و ادامه کار ترمه بافان  ،ابریشم،چون پشم ،که سبب رکود تولید مواد اولیه ترمه  ،کشاورزان ایرانی مقررشد 

دشوار ساخت.در همین دوران مقرر شد شال بافان کشمیری عوارضی به نام عوارض داغ پرداخت نمایند. دراواخر سلطنت 

 ،غلبه سلیقه  اروپایی برسلیقه  ایرانیان و وجود طرح های متنوع  و رنگ های درخشان در شال های کشمیری ،ناصرالدین شاه

زری و ابریشمی  ،دیگر کشورها شد. جنس ترمه ابتدا از پشم بود و بعد پنبه ایباعث برتری شال کشمیری در بازار ایران و 

رواج بیشتری یافت. در ایران بافت ،آن بافته شد. اما بافت ترمه ابریشمی به سبب مقاومت بیشتر ابریشم  در برابر بید و رطوبت

در کشمیر ترمه به گونه ای بافته می شد که اضافه اما  ،ترمه بیشتر برای استفاده در لباس بود و به پشت آن اهمیت نمی دادند

 (1395طوری که پشت و روی پارچه یکسان باشد.)یوسف جمالی ،هر پود را در رج بعدی به کار می بردند

در اواخـر قـرن سیزدهم به علت کم شدن کارگاههای ترمـه بـافی و بالـا رفـتن کیفیـت کـار ترمـه و همچنـین نقشهای 

از توجه بیشتری برخوردار شد و تا سال  ،هنر ترمه بافی یزدی شد، مالحیدر و جعفر نقشبند عرضه می متنوع که توسط

گردید. عالوه بر ترمه رضـایی،  هـ.ش ترمه رضایی با نقشهای کشمیری، گلـزاری، بتـه بـزرگ بـه بـازار عرضـه می1360
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 هایی هستند که مورد توجه عالقمندان به این هنر بوده قـدیمیترین ترمههای هاشـمی، سـاالری، ترمـه خجسـته، از  ترمـه

 اند. 

  انواع ترمه های ایرانی و کشمیری بشرح زیر می باشند:

می باشد و برای روسری یا بقچه بکار می رود که هم لچک ترنجی آن متداول  5/1*5/1رقدی : اندازه آن اشال چه -1

  .بوده و هم نوع گلدار آن

 :راه راه : که بر دونوع است شال -2

 الف( شال راه راه پهن 

 ب( شال راه راه باریک 

  .هرکدام نوع مصرف خودش را متناسب با سلیقه افراد در استفاده از آنها دارد و

  .شال اتابکی : از نوع کشمیری است و از پشم بسیار لطیف بافته می شود -3

 و داخل هر خانه یک گل یا یک بته می خورد  شال بندی : نقشه آن شبیه النه زنبور است -4

  . شال محرمات : به نوعی شال راه راه گفته می شود که پهنای رههای آن متفاوت است -5

شال کشمیری : به انواع شالهای بافت کشمیر گفته می شود که معروفترین آن نقشه بته جقه ،نقشه شاخ گوزنی و نقشه  -6

  .درختی می باشند

ی : نوع اعالی شال کشمیری است که زمینه نیلی با نقشه بته جقه و رنگهای بسیار زنده بخصوص رنگ سبز شال زمرد -7

  .زمردی دارد

  . شال کرمان : به تمام شالهای بافت کرمان گفته می شودو انواع گوناگون دارد -8

ری است عموما نقش بته جقه و شاخ شال امیری : همچنانکه از نامش پیداست از انواع درباری و اعالی شالهای کشمی -9

  . گوزنی آن دیده شده است

شال یزدی : ترمه های یزدی به ترمه های بافت منطقه یزد گفته می شود که اکثرا یا راه راه هستند و یا گلهای شاه  -10

  ند.می خورند که قدیمی و نایاب هست عباسی

باشد که این جور کردن یا از طریق رنگهای  جور کردن آنها مییکی از وظایف مهم و مشکل بافنده ترمه انتخاب رنگ و 

می نوعی تجانس و زیبایی  که باعثیا از انتخاب رنگ متضاد در یک فرم مشخص  میسر استمتجانس و دارای هارمونی 

 (1395و یوسف جمالی  1382.)یاوری است یاین مسئله یک راز در هنر ترمه ایران شود،که

 شـود. ضـمن آنکـه درپارچـه ظریـف و به ای، بقچـه، رومیزی، جانمازی و...استفاده می عنوان پـرده از ترمـه بـههم اکنون 

ایرانیان از قدیم ترمه را برای سنتهای  .و پشتی را نیز تولید و عرضه نمودصـورت تکمیلـی آن میتوان کیفهای زنانه و مردانه 

های قدیمی  ترمه است و در خانه  ی هر عروس حداقل یک شال : مثالً در شهر اصفهان مهریهکردند خیلی مهم استفاده می

طور خالصه ایرانیان برای پارچه ترمه ارزش خاصی قائل  به .شـود های ترمه خیلی اصیل و قـدیمی یافـت می و سنتی پارچه
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ند و امروزه در کـل جهـان ترمـه ایران شناخته شده است که بیشترین طرفدار پارچه ترمه اروپائیان هستند .ترمه ایران هست

حال حاضر پرورش کرم ابریشم در استانهای گیالن، دردر دوره شاه عبّاس به اوج شکوفایی و تکامل خود دست یافت. 

یزد از دیرباز از مهمترین مرکز تولید منسوجات ترمه ایران بوده  .ج استمازندران، خراسان، آذربایجان، اصفهان و یزد رای

های سلطنتی ایران و  در کتاب ترمه .دسـتگاه ترمـه بـافی وجود داشته است 400-700است و سابقأ در این شهر حدود 

بدأ اصـلی طـرح بتـه درباره منشـأ اصـلی طرح بته جقه این نظریه وجود دارد که م(1395ودیگران  یوسف جمالیکشمیر)

ها نسبت به محـور عمودیشـان تقـارن دارنـد. گلهـای  اند. در قرن هفدهم گلها و بوته جقـه را همـان گلهـای صـفوی دانسته

صفوی که غالباً همان گل محمدی هستند. گل بزرگ در قسمت فوقانی بوته دارند و گل فوقانی به دلیل بزرگی وزنش گاه 

شود. ایـن حالـت رفتـه رفتـه در میـان طراحـان مطلوب واقع گردید، تا اینکه در اواخر قرن هجده و  خمیده نشان داده می

صورت بقه جقه در آمـد و موجودیت اولّیه خود را که بوته گل باشد از دست داد و تنها فرم آن باقی  نوزدهم میالدی به

های کشـمیری بـه  ی صفویه تا قاجار ترمه گردیده واز دوره های پشمی در کشمیرقبل از ایران متداول مانـد. بافـت ترمـه

های کشمیر  ترمه.اند ها را در دنیا مشخص کرده . بافت بسیار ظریف و نقشه و طرحهای عالی، این ترمهمی شدندایران صادر

بافـت کشـمیری پوسـت  های شدند و به دلیل نرمـی ایـن پشـم ترمـه هـای کشـمیری بافته می از پشم بسیار لطیـف و نـرم بره

کردند و غالباً برای لباسهای درباری و اشرافی در هندوستان و ایران به کار می رفتند.نمونـه های  بـدن را ناراحـت نمی

کشمیری جانماز، با طرح های کامالً صفوی هم یافت شده اند که نشان می دهد بسـیاری از ترمه های کشمیری را برای 

کـی از قسـمتهای ضـروری لباسهای ایرانی در دوره شاه عبّاس و زمان بعد یبافتند.  دستور ایرانیان میایران و طبق سلیقه و 

از او شال کمر بوده است که از ایـران بـه شـرق اروپا راه یافته است. )چند نمونه کامل و چند قطعه در موزه مترو پولتین 

شـود، جـنس مرغـوب آن از کشـمیر  نفیس که از کرک بافته می وجود دارد(. عالیترین آن شال، ترمه شال، نوعی پارچه

های  عالوه بر ترمه رضـایی، ترمـه .و کرمان است، کمری است که از طرف جرج برات بـه مـوزه اهـداء شـده اسـت

اند. ترمه گویا  هایی هستند که مورد توجه عالقمندان به این هنر بوده هاشـمی، سـاالری، ترمـه خجسـته، از قـدیمیترین ترمه

 (2020)رفعت .در بـدو ورود از کشـمیر به ایران توسط زرتشتیان یزد رواج یافت

برخی از ترمه بافان معروف یزدی در دوران صفوی و قاجارعبارتند از: آقای  .در حال حاضر تولید ترمه نیمه دستی است

حسین خجسته، علی جوان، مهدی طاووسی، محمد مشهدی موتاب)چهـار منـار(، حسـن صـادق، علیاکبـر عاشـق طوسـی، 

ارل ماری مکانسین ختراع دستگاه تشکیل دهنده ژاکارد، توسط شا ام، بـ1809حیدرخان بیوکی)کوچه بیـوک(.  در سـال 

گرفت، به صورت مکانیزه درآمد  صورت دستی انجام می فرانسوی، متولـدلیون، صـنعت بافندگی هنری که تا آن زمان به

شـد کـه رنگهاى آن از روناس، گل زعفران، نیل،  در یزد، پارچه، زربفت و شال مخصوصى به نام »شال ابریشم« بافتـه می

کردنـد؛ امـا بـا قیمتـی  شد. این شالها بسیار مرغوب بودند و با شالهاى کشمیرى برابـرى می یپوست انار و زاج کبود تهیه م

نخستین مرحله بافت ترمه تهیه کردن مواد اولیه آن اسـت. (2019)لطیفی  .شدند نـازلتر از شـالهاى کشمیرى عرضه می

گیـرد  پشمی است که در بافت ترمه مورد استفاده قـرار میبافند اما پشم سفید رایجترین  معمولـا ترمـه از پشـم و ابریشـم می
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آمیزی نمود. پشم ترمه باید مرغوب باشد و الیـاف بلندی داشته باشد  زیـرا میتوان آنرا با هر رنگی که دلخواه است رنگ

اه عباس صفوی، های نرم و محکم خوبی بوده و تا حد زیادی براق و سفید است. ش که گوسفندان ایران و کشمیر دارای پشم

ای را از چین و ارمنستان به ایران دعوت کرد تا هنر نوین خود را به ایرانیان تعلیم  به دلیل اینکه شاه عباس طراحان برجسته

پس از تهیه مرغوبترین پشم، اولین کار تمیز  .های آن زمان زیبایی و برجستگی خاصی پیدا کرد دهند به همـین دلیـل ترمه

 (1382و یاوری  2015)انصاری .ـی و چـرک موجـود در آن استکردن پشـم از چرب

کردند تا پس از جذب  می  ها را در چمـنزار پهـن پشم– 1شود:  در ایران از دو روش برای سفید کردن پشم استفاده می

قات گوگرد برای استفاده از مشت- 2دادند  شبنم و تبخیر آن در روز سفیدتر گردد و ایـن عمـل را چنـدین مرحلـه انجام می

 .سفید کردن پشم

ها به اندازه کافی سفید شدند، نوبت رنـگ نمـودن آنهاسـت کـه یکـی از مهمترین مراحل تهیه پشم برای  بعد از اینکه پشم

شود. این رنگ ممکن است از ریشـه، تنه،  های ایرانی معموال از گیاهان طبیعی تهیه می رنگ ترمه .باشد بافت ترمه می

 .برگها، گل، میوه و یا پوست گیاهان بدست آید

دستگاه بافندگی ترمه، تقریبا شبیه سایر دستگاههای نساجی سـنتی، چـوبی اسـت و در خـود مناطق تولید و توسط صنعتگران 

 رسیده است دستگاه می 700الی  500شود. تعـداد دسـتگاههای بافنـدگی در زمـان قدیم در یزد حدود  محلی ساخته می

ای از اثرات و معانی که در رنگهای ترمه وجود  گوشه .اما در زمـان حـال ایـن صـنعت دسـتی تقریباً منسوخ شده است

 رنـگ آبی خیراندیشی به -ی مهربانی، مهمان نوازی. رنگ قرمز سمبل حیات، زنـدگی، انقلـاب  رنگ زرد نشانه :دارد

رنگ  -رنـگ سـبز نشـانه امیدواری، آرامش، نشانه خوش قلبی -الیتنـاهی روحای اسـت بـه فضـای  معنای ایمان و اشاره

 .بنفش صفت گرم و سرد، شور و هیجـان، سـتایش و عظمت

باشـد. در طرحهـای  ترمه نخی که کاربرد آن در پشت پشتی، جانماز، رومیزی، سجاده و... می ..ترمه نخی 2ترمه ابریشمی -1

)نیرومند شود. )منظور از سنگین باف همان بافت بـا تـراکم بالـا میباشد(.  ی تولید میتوتی، جرقهای، ساالری و بتها

نقش - 2تأثیر رنگ در ترمه - 1های ایرانی را باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد:  راز جذابیت و زیبایی ترمه(1392

رفته است، رنگ نیلی بوده  ـران و کشمیر به کار میهای ای بته جقه در ترمه. مهمتـرین و معروفتـرین رنگـی کـه در ترمـه

ها رنگ  ای تیره را به وجـود آورده است. بعد از رنگ نیلی، دومین رنگ اصلی در ترمه است که از آبی روشن تا سورمه

نار زرد اسپرک بـوده اسـت. دلیـل عمده به کار بردن این دو رنگ در هم تأثیر بسیار شگفت انگیز رنگ آبی و زرد در ک

 هم بـوده است. سومین رنگ اصلی و آخرین رنگ، رنگ قرمز است،که از ریشه رونـاس کـه در رنگهـای متداول در ترمه

 .آید خورد به دست می های کشمیر و ایران زیاد به چشم می

وی دیده جا مانده از دوران صف های به های صفوی است. همانطور که در تصاویر پارچه منشأ اصلی »بته جقه« همان گل

های طبیعی، میتوان چنین گفت:  شود. طبق نظر کارشناسان و هنر دوسـتان در زمینـه وجـه تشـابه نقش »بته جقه« با پدیده می

آن را به درخـت نخـل، میـوه، کـاج، قطره باران، درخت سرو، سر پرنده و بال پرنده در لحظه جمع شدن، شعله آتش مقدس 
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بسته به نشانه اتحاد و حتی به شیارهایی که رودخانه »جومنا« در مسیر خود از کشمیر به جلگه زرتشتیان سیمرغ؛ بادام، مشت 

اند جستجو کرد. آنها  اند. میتوان آن را در نـامی کـه ایرانیـان قدیمی به این طرح داده هندوستان ایجاد میکند تشبیه کرده

است. مردم ایران به سبب عشقی که به اختـراع انـواع مختلفـی نامند که معنی لغـوی آن یـک دسته برگ  این طرح را بُته می

اند که انواع گونـاگونی دارد. بتـه میـری  از اشـکال هنـری و پیچیده از یک موضوع دارند، این نقش را به وجود آورده

ای )سرو خمیده(.  قهای )سرو بزرگ( بته بادامی )سروبادامی( و بتـه ج ای )سرو متوسط( بته خرقه سرو کوچک(، بته ترمه)

اما درستترین حدس برای به وجود آوردن طرح »بته جقه« همان گلهای صفوی و سپس سرو خمیده است. گلهای صفوی 

که غالباً همان گلهـای محمـدی و گلهـای الله عباسی است که یک گل بزرگ در قسمت فوقانی بوته دارند و گل فوقانی 

شود.این نوع بته جقه به بته جقه »ُمشبک« معروف است. چرا که پیرامـون بته جقه  میدر اثر وزنـش گـاه خمیده نشان داده 

های گل با سرگل خمیده رفته رفته در میان طراحان مطلوب واقع شد تا اینکه در اوایل  مرزبندی نشده است.این حالت بوته

و گل خمیده بود از دست داد و فقط شکل صورت بته جقه در آمد و موجودیت اولیه خـود را کـه بوته گل یا سر قاجار به

اولیه از آن باقی ماند. مدت چندین سال است که اصل و منشاء طرح ایرانی کاج مورد بحث و گفتگوی پژوهشگران قرار 

 شـکل و – چرمـی کیسه – گالبی – بادام – نخل – کاج –آتش مقدس زرتشت  :گرفته اسـت کـه در این میان آن را به

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

درخت سرو از نمادهای  .رودخانه جومنا در مسیر خود از دره کشمیر به جلگـه هندوسـتان ایجـاد میکنـد تشبیه کردهاند

طوری که گفتن زمان مشخص برای پیدایش آن در هنرها کاری  شاخص و مقدس ایرانیان باستان به حساب میآید، به

 (2016)مروج .غیـرممکن میباشد

هـ.ق کشور با رشد تجاری و حمایت سالطین از صنایع بافندگی همراه بود. کارگاههای  907تاسیس سلسله صفوی به سال 

ت. در واقع فعالیت تجار در تهیه ابریشم های زربفت و مخمـل، بـه شـهرتی جهانی دست یاف نساجی یزد نیز با تولید پارچه

خام از استرآباد و خراسان، نظارت دولتی بر کارگاههای نساجی و مشتریان بسیار در ایران و دیگر کشورها را میتـوان از 

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

یزد کـه در سـایه امنیـت و ثبـات نسـبی و موقعیـت مواصـالتی و جغرافیـایی و قـدمت منسوجاتش  (2008سنیکیدز )دانست.

به دوران اولیه اسالمی میرسید همزمان با هجوم مغول و عصـر ایلخانـان بـا جـذب صنعتگران دیگر مناطق، به یکی از 

و نساجان در عصر صفوی، در یزد به خالق شاهکارهایی در خور  کانونهای نساجی ایران بدل شد. گسترش همیاری نقاشان

توجه منجر گردیـد امـا الگوپـذیری طراحان یزدی از تبریز، توام با شیوع ناامنی و بالطبق رکود نساجی در این منطقـه باعـث 

نمـایی از شرایط حاکم بر شـد تـا اواخر قرن دهم هجری قمری طرحهای یزد نیز با استثنائاتی تکراری شود. این امر کـه 

دیگر مناطق، ابداعاتی شگرف در زمینه طرح و سبک پارچه بافی گردیدکه یکـی از آنها ترمه بود. چنانکه تاثیر رخداد 

ترین طراح تاریخ نساجی ایران یعنی غیاث الدین نقشبندیزدی شاهد بـود. بـر ایـن  مذکور را در یزد میتوان در ظهر برجسته

غیاثالـدین همچون بهزاد بنیانگذار سبکی خاص نبود که در آثار محافظه کاری نسبت به سبک تبریز نمایان  اسـاس هـر چنـد
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است، اما چه در نوآوری طرح و چه از حیث ابتکارات فنی در پارچه بافی، الگویی را فراهم آوردکه نساجان یزدی با پیروی 

 (2018وایسرت  2018)دوالبی .بافنـدگی ایـران شدنداز آن باعث تمایز منسوجات شهر خـود از دیگـر مراکـز 

مطالعه و بررسی ترمه های موجود نشان دهنده این واقعیت است که بافت ترمه کار بسیار مشکل و طاقت فرسایی بوده است 

 20.بافت ترمه با دستگاههای سنتی نیاز به صرف وقت،دقت و مهارت فراوان بوده و به کمک این دستگاه می توان حدود 

ساعت کار مفید ( بافت ولی با استفاده از دستگاه ژاکارد که در  8سانتی متر ترمه مرغوب در طول روز ) معادل  25الی 

سانتی  100حقیقت کار گوشواره کش در دستگاههای ساده بافندگی را انجام می دهد تولید کمی افزایش یافته و به حدود 

وظایف بافنده انتخاب رنگ و هماهنگی آن می باشد که ترمه باف باید سعی متر در روز رسیده است .یکی از حساس ترین 

و دقت بسیاری در آن بکار برد و دشواری این مطلب وقتی روشن می شود که توجه کنیم تارهای ترمه باید همگی دارای 

ثابت و تنها در متن  یک رنگ و از یک جنس باشند و تنها انتخاب رنگ در مورد پودها متفاوت بود ، یعنی زمینه همیشه

 ( 2019)کلوی . آن می بایست انتخاب رنگها صورت پذیرد

در بافتن ترمه موضوع بسیار حساس دیگر بکار بردن پودها و تارهایی با ضخامت متفاوت و همچنین طریقه بافت یعنی 

رنگهای   بیننده تنها ترکیبی ازگذاردن این تارهاو پودها در کنار یکدیگر می باشد و چون رنگ تارهاثابت است بنابراین در 

تار و پودها به چشم می خورد که خود بیانگر دشواری کار بافنده می باشد .در بافتن شالهای کشمیری معموال پود را در زیر 

یک تار و از روی دو تار مجاور رد می کنند و این ترتیب در قسمتهای ساده شال تکرار می شود و در نقشه ها سعی می 

 .این ترتیب حفظ گردد ، مگر در جاهایی که نقشه حکم کند که پود از روی تعداد کمتر یا بیشتری تار رد شودشود که 

ترمه ها بر اساس تعداد رنگ نخ استفاده شده در بافت آن ها و همچنین تراکم بافت ارزش گذاری می شوند. هرچه تعداد 

باالتر می رود. در بین ترمه هایی هم که تعداد رنگ یکسانی رنگ استفاده شده در یک ترمه بیش تر باشد ارزش آن ترمه 

 (2013)برن .دارند، طرح و تراکم بافت تعیین کننده ی ارزش ترمه می باشد

 گیرينتیجه -4

 ویو معن یماد یآنان است که در پاسخ به ضرورتها خالقیتمعرف ذوق و  ،یو ملت ممنسوجات هر قو ویژهب یع دستیصنا

 هاین اانس مدنو مظهر ت یفرهنگ یهایژگیو یتجلی ع دستی. صناردیگی شکل م یخیگسترش تار از  صیمشخ مرحلهدر

مهم ترین آموزش فرهنگی با نگاه تاریخی می تواند در بحث الگوی پوششی سودمند باشد. خ است.یدر گذر تار جامعههر

جلوه گر می شود دوران طالئی هنر پارچه ویژگی ترمه، طبیعی بودن مواد آن است که هم در مواد اولیه و هم در نقوش آن 

و چیزی نگذشت که به مرحله ای از تکامل نائل گردید که  ارتقا یافتاین هنر در دوران صفویه به سرعت ی بافی ایران

 .شد متمایز ساختن گونه های ایرانی و کشمیری غیر ممکن

س رسمی یا زینت خانه مورد استفاده قرار می گرفت و در ایام اوج این هنر، ترمه بیش تر از طرف طبقات باال به عنوان لبا

امروزه این صنعت نیز  .همچنین به کشورهای همسایه ای که برای این پارچه ها ارزش واالئی قائل بودند صادر می شد

احی همپایه ی پیشرفت فن آوری توانسته است از امکانات نرم افزاری رایانه ای در راستای بهتر شدن بهره گیرد و به طر
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سیمایی دقیق تر و زیباتر دست یابد به گونه ای که اجرای عملیات طراحی و رنگ آمیزی این امکان را به وجود می آورد 

تا بافندگان و صنعت گران بتوانند نتیجه ی کار خود را قبل از انجام بافت مشاهده نمایند و با سرعت بیشتری به تغییر واصالح 

 .آن بپردازند

ر چند غیاث ا همچون بهزاد بنیان گذار سبکی خاص نبود که در آثار محافظه کاری نسبت به سبک تبریز هبه گواه تاریخ  

نمایان است، اما چه در نوآوری طرح و چه از حیث ابتکارات فنی در پارچه بافی، الگویی را فراهم آوردکه نساجان یزدی 

یزد که در سایه امنیت و و باعث شد  افندگی ایران شدندبا پیروی از آن باعث تمایز منسوجات شهر خود از دیگر مراکز ب

رسید همزمان با هجوم مغول  می میالتی و جغرافیایی و قدمت منسوجاتش به دوران اولیه اسالثبات نسبی و موقعیت مواص

 .گرددو عصر ایلخانان با جذب صنعتگران دیگر مناطق، به یکی از کانونهای نساجی ایران بدل 

( ، ارائه امتیازات خاص به شاغلین  یزد توان با تقویت باورهای فرهنگی مربوط به اشتغال در این حوزه ) صنایع دستیمی لذا  

شکوفایی و رونق اقتصادی تحولی عظیم در  هانگشت شمار در این رشته هنری و حمایت همه جانبه از این هنرمندان ، شاهد

 .باشیماین هنر

 

 تشکر و قدردانی
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