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  چكيده

- كشور و رونق تجارت و امنيت جاده باعث اتحاد سياسيكبير قدرتمند شدن دولت صفويه توسط پادشاهاني مثل شاه عباس 
از صـفوي  وري به ويژه در اوايل قرن يازدهم گسترش يافت. همـراه بـا حمايـت سـالطين     ها و بازرگاني شد. صنايع پيشه

، اين صنعت به تدريج به اوج اعتالي خود در تاريخ ايران رسيد. در اين ميان، اي و گسترش توليدكنندگان منسوجات پارچه
م آن در نا، ايلخانان به بعد عهداز و ، رسيدبه روزگاران اوليه اسالمي مي، وبدر بافت انواع پارچه هاي مرغ يزد كه قدمتش

به چنان جايگاهي رسيد كه ماموري با عنوان ، شهرت يافته بود، مثل تبريز و اصفهان، بافي ايرانكنار چند مركز مهم پارچه
هاي نساجي موجب شد. حمايت حكومت مركزي از كارگاهبازار از اين شهر هاي مورد نياز ة پارچهمسئول تهي »يراقككر«

كه در تاريخ نسـاجي ايـران   » يزديبند نقش الدينغياث«اي همچون در صنعت نساجي شد و طراح برجسته رونق اشتغال
ترين  عنوان برجسته به نساجي صفويان هاي سلطنتيهظهور يافت كه با عزيمت به اصفهان و رياست بر كارگا، نظير بود بي

و  »تـايي  چند« ةدو ابتكار فني در طراحي و بافت پارچ عهد صفويطراح پارچه در تاريخ نساجي ايران شهرت يافت. در 
موالنا «گان خواجه غياث معاصر شاه عباس بزرگ و از نواد دوي آنها بود. ترين استاد هر رخ داد كه غياث برجسته »مخمل«

كـه  توان گفـت   و مي است؛رفته نويسان معروف عهد خود به شمار ميكه از خوشبود » عصار«مشهور به » كمال خطاط
به خوبي ، بند يزدي هم طراح پارچه بود و همالدين نقشخواجه غياثذوق هنري خود را از او به ارث برده است. ، غياث

و چند منبع  نوشتة احمد طاهري تاريخ يزدو  ة آذرآتشكد ةتذكرو  نصرآبادية تذكرو  واصالخمجمعسرود. در شعر مي
توان يافت مي جامع مفيدية حال او را در ترجم ؛ ولي اهم مشروحبند آمده استشرح حال مختصري از غياث نقش، ديگر

  شيوة اول به رهبري :هنري خاص بود شيوةپيرو دو  هصفوي عهدبافندگي در ، طور كلي به .مسطور است تاريخ يزدكه در 
  بوده است.، رضا عباسي، دوم به رهبري نقاش معروف آن زمان شيوةو  الدينغياث
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 مقدمه. 1
توسعة صنعت ). 266، 1337آذربيدگلي (در عهد صفويه يكي از مشاغل اصلي اهالي يزد بوده است بافندگي 

حمايت سالطيني  شود:ا صرفا به چند مورد اشاره مياليل متعددي داشته است كه در اينجنساجي عهد صفويه د
بافي ريشمي و نخي و نظارت دقيق شاه عباس اول بر سازمان ابريشمهاي ابشاه اسماعيل اول از توليد پارچه چون

) و توجه شاهان صفوي بـه تجـارت و   356، 1336/4فراواني ابريشم (شاردن ؛ )159-160: 1374، ك داولم(
اشراف ، اقبال شاهزادگان؛ )401، 1369اس اول (تاورنيه خاصه در زمان شاه عب ؛و فروش آن كنترل سازمان خريد

؛ )59، 1346 ون(سانسسفراء  ها و چادربها در تزئين كاخهاي گرانهاي داخلي و استفاده از پارچهء به بافتهو امرا
ش عمومي به ويژه در دوران شاه امنيت و آساي)؛ 182، 1343(بهشتي پور اول از هنرمندان  عباسحمايت شاه 

 قيمت شد (آكرمنسوجات گرانمن ةبراي تهي منجر به ثروتمندي ايرانيان، اس اول كه به همراه رونق تجاريعب
الدين يزد درخشيدند؛ ازجمله ظهور هنرمند نامي غياثهنرمنداني در صنعت نساجي ، در اين دوران ).18، 1363

ورزيد و  ترين هنرمنداني دانست كه با تمام وجود به هنر نساجي عشق مي توان از بزرگ كه بدون ترديد وي را مي
  .ناميدند بند ميچنان در نقاشي بر روي مقوا براي تهية نقوش پارچه مهارت داشت كه او را غياث نقش

  
  . بحث2
  يزديبند الدين نقشغياثخواجه . زندگي 1.  2

نويسان كه از خوش» عصار«مشهور به » موالنا كمال خطاط«خواجه غياث معاصر شاه عباس بزرگ و از نواده هاي 
و به ارث برده است. ذوق هنري خود را از ا، غياثكه توان گفت  رفته بوده و ميمعروف عهد خود به شمار مي

بند شرح حال مختصري از غياث نقش، تاريخ يزدو  ة آذرآتشكد ةتذكرو  اديآبتذكره نصرو  الخواصمجمعدر 
 توان يافت. از آنچه محمد مفيد بافقي است مي تاريخ يزدكه در  جامع مفيدية حال او را در و ترجم ؛آمده است

اس واني به دربار شاه عبدر اوايل ج آيد كه غياثچنين بر مي، مي نويسد در شرح حال اين هنرمند در كتاب اخير
ه غياث عالوه بر مهارت در گذرانيده است. خواجروزگار مي، به خوشي و نشاط تمام جاراه يافته بود و در همان

بندي آنها به فصاحت بيان و طالقت لسان و حدت فهم و لطافت طبع بافي و نقاشي و نقشبافي و مخملفن زري
 معروف و ممتاز بود.، بناء روزگاراسباب بزرگي و سعادت از ساير او در تحصيل كماالت و تكميل ، موصوف

  نويسد:مي جامع مفيديلف مؤ

و صور عجيبه بر  امور غريبه، بندي عديل و نظير نداشت و پيوسته به قلم انديشهالدين علي در فن نقشخواجه غياث
شـت كـه   اي بلنـد آوازه گ كار به مرتبهرسانيد و در آن و اقمشة نفيسه به اتمام مي نگاشتصحايف روزگار مي

 اي كه در كارخانةاقمشه، ا به جهت او ارسال فرمودهتحف و هداي پادشاهان عالي شأن و نافذ هند و ترك و روم
  طلب مي نمودند.، طبيعت او به اتمام رسيده بود
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او را اهل شـيراز و از اوالد   ؛بند بردهنامي از خواجه غياث نقش الخواصمجمعبيك افشار در  صادق
توان نادر دوران  بندي و شعربافي ميدر فن نقش نويسد كه هنر هاي زياد دارد. اوالنمايد و ميسعدي معرفي مي

اند. در چابكي و نيرومندي و زمانش خواند. شاهان و شاهزادگان ايران و توران كاالي اختراعش را طالبو فريد 
در يزد به خدمتشان  و مهربان است. حقير بعد از شكست استر آبادحال كم آزار  اينكمانگيري نظير ندارد و با 

روز طعام و  آن، داشتندنايل شدم. اگر يك روز مهمان نمي شان همخانگيرسيدم. عالوه بر همدمي به شرف هم
گويد و مسلسل ميگو است كه صد بيت گويد و چنان بديههشد .... همه گونه شعر ميايشان گوارا نمي شراب بر

نقاشي آبرنگي بر ، به نقل از مستوفي بافقي دار است.بديهه گفته است. متجهد و شب زندهفهمد كه بالشنونده نمي
، پادشاه تركستان، شاه عباس اول براي ولي محمد خانمهماني يا بزم  فهان نمايش دهندةسقف كاخ چهلستون اص

بافتة ، كه حتي با لباس شاهان ديگر ممالك نيز قابل مقايسه نيست عباسلباس زربافت فاخر شاه ، يا خان ازبك
هاي استاد غياث را شاه گاهكار هاي بافتةها و لباس. پارچهبند يزدي استالدين علي نقشهنرمند گرانسنگ غياث

ه پادشـاه  فرستاد. خواجه غياث بر اثر توجو يا براي آنان ميداد نوان تحفه به سران ديگر ممالك ميع به عباس
دين علي ال. جناب خواجه غياثته و زندگي پر جالل و شكوهي داشتعزت فراوان ياف، صفوي و بزرگان كشور

شـاه عبـاس   ، سـتان د و در زمان جهانباني خاقان گيتيبوين و متبوع خوانين نافذ فرمان ميهمواره مقبول سالط
فلك اشتباه به مزيد  درگاه و مصاحبان بارگاهمنظور نظر كيميا اثر آن حضرت گشته و از ساير مقربان ، ماضي

الدين خواجه غياث افراخت.ميسر افتخار به اوج مباهات ، امتياز يافت و به مجالست مجلس اعلي قرب و منزلت
اشعار مزاح انگيز بر عالوه بر هنر نقاشي و بافندگي در شاعري نيز دست داشته است وپيوسته ابيات ظرافت آميز و 

نمود. چنانچه در باب طلب به خدمت پادشاه سرافراز عرض مي، نگاشت و مطالب خود را نظم نمودهلوح بيان مي
و به خدمت خاقان  فت مشجري تمام كرده بود كه به صورت خرسي نقش شده بودامشهور است كه زرب مواج
ي را كه بافته شده تعريف خرس، فتازرب ةبعد از مشاهد، ابوقرداش كه در كمال شوخ طبعي بوده .ستان بردگيتي
  سرايد:كند؛ خواجه غياث در بديهه ميمي

اي از تو فروغ  ... و نيز سروده است كه: بيند/ هر كسي نقش خويش مي بيندخواجه در خرس ميش مي
. و امسال بده مواجب پار مرا/  بگشا به نگاهي گره كار مرا/  اي عقده گشاي ملك ايران كهن/  چشم خونبار مرا

  فتي نقش نموده:ازربنيز بر حاشية 
 به قد عمر تو قبا ءخواهم ز بقا/  اين تحفه به نزد چون تويي عيب منست/  اي شاه سپهر قدر خورشيد لقا

  پوشم.فرمايد كه چشم مي. شاه نيز در جواب وي ميكرم عيب مراخواهم كه بپوشي ز  /
تـه و زنـدگي پـر جـالل و     عزت فـراوان ياف  فوي و بزرگان كشورخواجه غياث بر اثر توجه پادشاه ص

اسباب تجمل و نفايس از چيني و كتـب و امـالك و    نويسد كهداشت. چنانكه محمد مفيد بافقي ميشكوهي 
غياث در اصفهان كارخانة  خواجه. رقبات او به حدي رسيد كه محاسب او هم از حساب آن به عجز اعتراف دارد

 كرد. ها شركت مييز در بافت پارچهبندي خود نكرد و عالوه بر نقش اداره مي بافي سلطنتي رابافي و مخملزري
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ي نساجي هند دعوت به هابندان يزد به جايي رسيده بود كه از آنها براي كار در دستگاهشهرت بافندگان و نقش
 بنداث نقشغيشهرت  شد.اين صنعت در آن كشور استفاده مي آمد و از هنر و مهارت آنها در پيشرفتعمل مي
پنجاه نمونه از آثار وي را همراه با ، پادشاه هند، گوركاني شاهين ايران نيز فراتر رفت؛ طوري كه اكبراز سرزم

ن هشت نمونه از آثار تاكنو رسمي از شاه عباس دريافت كرد. عنوان هدية آثار ساير هنرمندان بهسيصد قطعه از 
ة داراي بافت مركب و سه يك پارچ، ساتن دو نمونة، پارچة مخملناسايي شده كه شامل دو قطعه الدين شغياث

 اسـت هـا مربـوط بـه داسـتان خسـرو و شـيرين       تصـوير روي يكـي از ايـن نمونـه    اسـت.   يهچندال قطعه پارچة
كه طبع شعر  استالدين ها يادآور غياث. اشعار نوشته شده بر روي حاشية برخي پارچه)47، 1387رمضانخاني(

خواجه غياث پس از سپري شدن  !گل آرزوهاي او شكفته شد، رسيد مي كه خسرو به لب چشمههنگا: نيز داشته
زبان به اداء توبوا الي اهللا گويا ، شامل حال او شده توفيقات ازلي «روزگار جواني به قول صاحب جامع مفيدي: 

و چنين پيداست كه خواجه در اواخر عمر خود به زهد و  »القلب از جميع مناهي توبه نمود.عن صميم، ساخته
سن او بين شصت و هفتاد ، و گويا در اين زمان ؛پرداخته است با ماية تصوفانزوا گراييده و به سرودن اشعاري 

  توان استنباط كرد: مي، معني را از رباعي زير كه از اوستو اين  ؛بوده
  

  افســوس كــه رفــت حاصــل عمــر بــه بــاد!     
  فريـــــــاد!، يـــــــام جـــــــوانيفريـــــــاد ز ا

  

ــي   ــر نمـ ــت مگـ ــر خرفـ   آري يـــاد؟اي پيـ
  ســودا بـــه ميـــان شصــت و هفتـــاد افتـــاد!!  

  

  

داني يك رباعي گله آميز نيز از خواجه غياث در دست است كه در آن به يزدي بودن و هنر و سخن
مغايرت ، اشاره كرده است؛ ولي مضمون و مفهوم آن با آسايش و عزتي كه خواجه در زندگاني داشته يشخو
  :)44-45، 1387(رمضانخاني  دارد

  

  بيچـاره كســي كــه شـهر يــزدش وطــن اســت!  
ــاره ــر آنبيچ ــش ت ــه نق ــت ك ــن اس ــديش ف   بن

  

  كسي كه اهل سخن است!!، زين هر دو بدتر
  چو من اسـت!!! ، ناچار كسي كه هر سه دارد

  

  

شاه عباس بزرگ بافي هاي زريها زندگي در شهر اصفهان و ادارة كارخانهخواجه غياث پس از مدت
باغچة دارالشفاي «به جهت سكني در دار فنا در  جامع مفيديمراجعت كرده و به قول مؤلف ، يزد، به زادبوم خود

  عمارات عالي در غايت تكلف و صفا به اتمام رسانيد.» صاحبي
  

  عهد صفويه نساجيدر  الدين. جايگاه غياث2. 2
اما توام با ، پارچه دچار تكرار و تقليد از نقوش پيشين شده بودهاي قمري طرحهجري هر چند تا اواخر قرن دهم 

يطي فـراهم آمـد تـا از سـويي     شرا، اجياز صنايع نس عباسشاه  ةرونق اقتصادي و حمايت ويژ و ثبات سياسي
مستعدي در آفرينش  اسايي و تشويق طراحان نوآور زمينةبا شن، و از ديگر سو گيرندهاي بافندگي رونق كارگاه
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يزدي هستيم كـه بـا    الديندرخشش غياثدر يزد نيز شاهد ظهور و ، فراهم آيد. بر اين اساس، هاي بديعطرح
ترين طراح پارچه در تاريخ نساجي ايران شهرت  هاي سلطنتي به برجستهيمت به اصفهان و رياست بر كارگاهعز

دورة اول سـلطنت صـفويان    يعني، هاي قرن دهم هجريالدين از طرحبندي غياثيوة طراحي و نقشش يافت.
يي چندتا بوده است.» مخمل«و » چندتايي«اقتباس شده است و خود او موجد دو ابتكار فني بافت پارچه هاي 

بافند كه گويي هر يك مستقل اسـت؛ امـا بـه    ايست كه در آن دو يا چند پارچة ساده را چنان در هم مي پارچه
دهد و در بافت و نمايش اين نوع را برجسته و روشن جلوه مي اند كه طرح گل و بوتهاي با هم جور شدهگونه
رفته است. خواجه غياث با درآميختن سه پارچه و ها و تصاوير به كار ميترين طرحدشوارترين و پيچيده، پارچه
هاي ظريف و پرنـدگان و جـانوران   تنها گل هايي ايجاد كرد كه در آنها نههاي سبز و سرخ و سفيد قابرنگ
هاي اين ترين مخملهمچنين مهمداد. بلكه نقش شاهزادة جواني را در حال استراحت در باغ نشان مي، طبيعي

در دوراني كه تنوع طرح ، عالوه بر اين. )191-192، 1338پوپ ( تصاويري از انسان متعلق به اوست دوران با
ها و رفت كه غالبا از طرحه شمار مييكي از دو مكتب هنري ب مبدع الدينغياث، هاي نوين بودسرآغاز سبك

كاري محافظه، اي آثار به جاي ماندهبنهر چند بر م، از سوي ديگر ).43، كرد (همان نقوش كوچك استفاده مي
وي در اما اين موضوع به معناي تنزل ، رسيدگير به نظر ميالعاده چشموقف ييزد -ي به سبك تبريز الدينغياث 

پيشتازي وي در ابتكارات مطلق و انسجام عناصر متشكله يك طرح  ؛ بلكهرفتنميسطح مقلدي صرف به شمار 
توان چون را نمي الدينغياث، كرد. با اين حالهمگان ميزد خاص به حدي بود كه استحكام سبك وي را زبان

جمـوع  ولي م ).192، 1338پوپ ( گذار سبكي خاص دانست.پايه –رغم قابليت قياس در تنوع طرح  به -بهزاد
) و موضـوعات  54، 1363شهرتش به ترسيم تصاويري از حيوانـات (اكـرمن    ةكه عمد الدينهاي غياث طرح

عثماني و ، هاي كشورهاي هندبلكه در پايتخت، ربار شاهان صفويتنها در د نه )164، 1363 حسنتزييني بود (
اري يزد هندوستان موجب نامد دراجان يزدي هاي او به دست نسمشتريان بسياري يافت و بافت طرح نيز فرنگ

  ها موجود است:الدين آثاري ممتاز در موزهاز غياث ).1338 در ديگرممالك گرديد (پوپ
در حـال حاضـر در مـوزة تـاريخي مسـكو      ، اي استپارچة مخملي از وي كه زمينة آن به رنگ نقره

زياد خارج از توليدات كارگاه غياث دهد كه به احتمال شود. اين پارچه تصوير مجنون را نشان مينگهداري مي
، باشدكرم و خاكستري كه در تضاد شديد با خطوط اصلي سياه رنگ آن مي، ايهاي پريدة قهوهباشد. رنگمي

هاي مخمل يزد به كرات مشاهده شده كه آنها به همين گونه رنگ پريده بوده و هاي بعد بر روي پارچهدر دوره
هاي مخمل رنگ پريده داراي تصوير خسرو است كه امضاي طراح نيز در حاشيه آن طور كلي معرف پارچه به

، دهدهاي رسمي نشان مينيز وجود دارد. يكي ديگر از آثار وي كه بدون ترديد نبوغ غياث را در زمينة طرح
ده است. و به صورت دواليه بافته ش، اي بودهاي به رنگ سرخ و سفيد است كه رنگ سفيد آن قبال نقره پارچه

عنوان جامة بلند  شود و بهاين پارچه تبديل به لباسي شده است كه اكنون در موزة تاريخي مسكو نگهداري مي
گرفته است. طرح روي اين پارچه نزديك به طرح معروف يشنا مورد استفاده قرار مينشخصي به نام ماريا ايل 



 1393 تابستانهاي نوين تاريخي، دورة جديد، سال اول، شمارة دوم،  /   بررسي   58

 

هاي تزييني ديـده  هاي درخت مو و نيز نخلرگباشد. روي اين پارچه بشكارگاه است و به رنگ آبي نيز مي
  شود. مي

الـدين  اي است كه به احتمال قوي كار غيـاث  الدين اردبيلي پارچهپوشش مقبرة شيخ صفي، همچنين
هاي آبـي و نـارنجي و بـا    باشد. خطوط اصلي ترسيم شده بر روي اين پارچه داراي بافت سه اليه در رنگ مي

باشد. طرح اين پارچه به صورت راه راه بوده و به و نخ تار آن به رنگ زرد مي هاي طاليي استاستفاده از نخ
اند. آن خورد كه با اشعاري زيبا مزين شدهنوارهايي به چشم مي، هايي تقسيم گرديده كه گرداگرد آنهامستطيل

تهية لباس پادشاه بافته عنوان پوشش روي مقبره بافته نشده؛ بلكه براي  دهد اين پارچه بهگونه كه شواهد نشان مي
هنر خود را به نمايش ، خواسته براي پادشاهاي است كه معموالً يك نفر شاعر بافنده درباري ميشده و به گونه
  ).170، 1380بهشتي پور(گذارده است 

؛ شودست كه به رضا عباسي نسبت داده ميسبك هنري پديدار ايك ، هاي غياثدر نقاشي، به هر حال
و  تاكهاي برگ، گل نيلوفر، اسليمي، هاي سرخ كوچكگل رخي نقش و نگارهاي گياهي مانندكه در بچنان
  هنري خاص بوده است: شيوةصفوي پيرو دو  عهدطور كلي هنر بافندگي  بهشود. ديده مي نخل

هاي تزييني و نقوش كوچك بـوده  الدين؛ كه اصول آن به كارگيري طرحبه رهبري غياث اول شيوة
  اند.طرح كلي با يكديگر هماهنگي داشتهاست كه در يك 
هـاي  ري نقاش معروف آن زمان رضا عباسي؛ كه مشخصة اصلي آن استفاده از طرحبه رهب شيوة دوم

  است.بزرگ 
توان ن ميشيوة غياث را بر آي كه تأثير مستقيم موضوعات گياهبا  يهاي ديگر با بافت دوال پارچه، اما

  !مزبور تا حدودي باعث تعجب است ي دختر. ذكر اين نام بر روي پارچةاست؛ به معن »بنت«داراي نام ، ديد
. قه. 1000بافته شده به سـال  ، داري روپوش مقبره با طرح محرابي كتيبهزري برا ايپارچهدر حاشية 

كه در ترنج باالي طرح كلمة اهللا آمده كه درون حروف  صلوات بر چهارده معصوم به خط ثلث بافته شده است
 235؛ طول اين تـابلو پارچـه   فاتحه و اسم بافنده به صورت عمل غياث بافته شده است ةمقدس سور اين كلمة

  متر است.سانتي
سخت مجذوب خود  خواجه غياث را، گويا داستان عاشقانة ليلي و مجنون اثر حكيم نظامي گنجوي

اي بر روي شتر از كه در كجاوهليلي را در حالي، استاد را دارد اطلسي كه رقم اين ر روي پارچةب زيرا كرده بود؛
را با لطف خاصي نشان  است گذرد و مجنون با تني الغر در كناري نشسته و با جانوران الفت گرفتهبياباني مي

ها است و اين با غرض انسانصورت  ةمانع از جلو، ها در اطراف اين طرحاده است. گرچه فراواني گل و بوتهد
چنان لطف و زيبايي آن، ولي همين طرح و نقش كوچك، اصلي بافنده كه زينت پارچه بوده است مغايرت ندارد

هايي كه بر روي آنها نقش انسان بافته شده اصلي طراحي قرار گرفته است. مخملطبيعي دارد كه بار ها موضوع 
، كار ةباشند ولي از روي شيوها داراي رقم غياث ميطعه از اين مخملها دو قنيز به همين سبك است و هرچند تن
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دسـت   هاي غياث كه داراي رقم او اسـت در بيش از هشت قطعه از بافته، هتوان از او دانست. امروز همه را مي
  شود. دو پارچة ابريشمي و دو مخمل ديده مي، نيست و در آن ميان

  
  يراقي . منصب كرك3. 2

يراقـان در تـدارك و   يراقي از مناصب مهم مرتبط با صنعت نساجي در عهد صفويه بوده است و كرككرك
در نقشي مهم داشتند. ، به خصوص در شهرستان يزد، منسوجات و مبادالت محصوالت نساجيتأمين مواد اولية 

سخن » يراقان كرك«الي چهار مرتبه از اجناس ارس، به هنگام بحث از وظايف مستوفيان و مشرفان الملوكتذكره
). مينورسكي دربارة وجه تسمية اين لغت تركي آن را مركب از 62-68، 1368به ميان آمده است. (ميرزا سميعا 

، به معني مفيد بودن و نيز ضربه وارد كردن» ياراماق«از ريشة » ياراق«يعني الزم و ضروري و » گَرَك«دو جزء 
 ).218، 1368مينورسكي ( است» و رسانندة ملزومات يا اسلحه و مهمات حامل«داند؛ كه در تركيب به معناي مي

گويا حوزة وسيعي از تهيه و ، قويونلوها به كرات آمدهاين اصطالح كه در كتب تاريخي عهد صفوي و حتي آق
 )55، 2537 منصوري( گرفته استتدارك مايحتاج نظامي تا تهية پارچه و ساز و برگ چرمينة قشون را در بر مي

همراه با اجناس  الملوكتذكرهكه در تواند معادل كلمة تداركاتچي باشد. همچنين با توجه به آنو بدين معني مي
يراقان ارتبـاط  اند و با كركسازي هم ياد شدهصاحبان حرف خياطي و شعربافي و زين، يراقانتحويلي كرك

ن انواع مختلف پارچه و ساير اشياء مصرفي و قيمتي توان حدس زد كه اين منصب براي تأمي مي، بنابراين اند.يافته
 .)218، 1368مينورسكي ( اندهها بصيرت و تخصص وااليي در شناسايي كاال داشتيراق؛ و كركايجاد شده است

، مايحتـاج دربـار بودنـد    ء و عمال ديواني كـه مؤظـف بـه تهيـة    گام با وزراهم، بدين ترتيب در واليات خاصه
 ارسال آن به مركز بودند.اقمشه و مور تشخيص مرغوبيت كاال و مأ، متخصصين پارچهعنوان  ها نيز بهيراق كرك

  توان محل توجه قرار داد: وجه مي وجود چنين منصبي را در يزد از دو
ماليـات  هـا بخشـي از   يراقفيت محصوالت و قرار داشتن در حوزة اراضي خاصه كه گويي كرككي

به فردي با نام  جامع مفيدي براين اساس اشارة ).217، 1368مينورسكي ( كردند مين ميتأ منطقه را از طريق پارچه
يراقي و تصدي خالصه و حكومت مجوسيان ة وزارت و كركالمرتبمقام جليل «. قه. 1034كه در  ...اميرزا خليل

به  ءمشعر بر آن است كه اين منصب در رديف وزارت و استيفا »و مهم استيفاي دارالعباد يزد را دريافت نمود
بدين ترتيب اگر بپذيريم با توجه به و ) 190-3، 1338 (مستوفي بافقي اتي سر و كار داشته استنوعي با امور مالي
ان توآنگاه نمي، كردند مين ميأها با دريافت پارچه تيراقاهالي بخشي از ماليات يزد را كركاشتغال اكثريت 

كه اطالعات ساير منابع نيز مبين آن است كه پيش از در ايجاد اين منصب پذيرفت. چنانرا ادعاي مستوفي بافقي 
از  .قه. 999خان كرج در ة كاشان و محمدياز سادات برجست، ميرزا ابوطالب، در زمان شاه طهماسب اولو ، آن

  .)192، 1384(كاشاني  رسيده بودند» يزد ةيراقي دارالعبادوزارت و كرك«عنوان  شاه عباس به سوي
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  نتيجه. 3
حركتي جهت  شاهد، ران طاليي صنعت نساجي ايران است؛ به طوري كه در تاريخ هنر صفويانعهد صفويه دو

-نقش دينالازجمله ظهور هنرمند نامي غياث ؛هنرمند به صورت بافنده و طراح هستيم ه وجود آوردن يك طبقةب

اي هنري در طراحي بوده است. حمايت گستردة سالطين و موازات رضا عباسي مؤجد شيوهحتي به كه  بند يزدي
دربار صفويه از هنرمندان توأم با رونق اقتصادي و ثبات سياسي و امنيتي كشور در شكوفايي صنعت نساجي ايران 

همراه با استرآباد و خراسان  ابريشم خام از ةفعاليت تجار در تهي، در اين دوران، در واقع تأثير بسيار داشته است.
تـرين  توان ازجمله مهمار در ايران و ديگر كشورها را مياجي و مشتريان بسينظارت دولتي بر كارگاه هاي نس

ليد مواد خام مورد نياز آن دانست به نساجي و حتي هدايت بخشي از كشاورزي به توايران عوامل گرايش اهالي 
ها ايجاب ها توسعه يافت؛ به طوري كه ضرورتختين تحوالت و زيرساكه صنعت نساجي يزد نيز در ساية هم

  يراقي در ديوان صفويان براي تمشيت امور مرتبط با نساجي شكل بگيرد.كرد تا منصبي با عنوان كرك
باعث شد ، ود نساجي در اين منطقهكر گسترشم با أتو، يتبريزهنرمندان الگو پذيري طراحان يزدي از 

؛ اما در همين شـرايط بـود كـه    باشدنيز با استثنائاتي تكراري  يهاي يزددهم هجري قمري طرحتا اواخر قرن 
- پديدار شد كه هرچند مانند بهزاد بنيانيزدي بند نقش الديناجي ايران يعني غياث ترين طراح تاريخ نس برجسته

امـا بـا ايجـاد    ، بودكار هنبود و كمابيش نسبت به پيروي از الگوهاي تبريزي محافظدر هنر گذار سبكي خاص 
توانست ، هاي نساجي سلطنتي اصفهانو بعدها رياست كارگاه، مثل ابداع مخمل و چندتايي، اشابتكارات فني

  بنيادين داشته باشد. اتكه در رونق و شكوفايي نساجي ايران عهد صفوي تأثير
  

  ينگار كتاب. 4
زرين ، ماه فروهر نور ةترجم. 16اوايل قرن و  15اجي سنتي در ايران قرن نس .1363 فيليس.، آكرمن

 دستي ايران. تهران: صنايع، دخت صابرشيخ

  تهران: نشر كتاب.، مقدمه و تعليقات جعفر شهيدي. ة آذرآتشكد .1337، لطفعلي بيگ، آذر بيدگلي
  تهران: بي نا. .اجي ايران از ديرباز تا امروزصنعت نس .1355احمد.، الوند

. )ق 920تاريخ صفوي از آغاز تا سـال  ( فتوحات شاهي. 1383ميرصدرالدين ابـراهيم.  ، اميني هروي
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.، تصحيح محمدرضا نصيري

تهران: ، منوچهر اميري . ترجمةشش سفرنامه :ونيزيان در ايران سفرنامة .1349جوزفا و ديگران. ، باربارو
 خوارزمي.

 تهران اكونوميست. .اجي ايرانتاريخچة صنعت نس. 1343مهدي. ، بهشتي پور

 .اساطير :تهران .. تصحيح محمد هدايت حسينهمايون و اكبرشاه تذكرة. 1382بيات بايزيد. 
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 كبير.تهران: امير، ايرج افشار مقدمة .راي عباسيعالم آ .1382 اسكندر.، بيك تركمان

 .فرانكلين :تهران .شاهكارهاي هنر ايران. 1338آرتور. ، پوپ

 ييد اصفهان.: كتابخانة سنايي و تأتهران، ابوتراب نوري . ترجمةتاورنيه سفرنامة. 1369ژان باتيست.، تاورنيه

 .سبحان نور .اجي در يزدهنر نس. 1387صديقه.، رمضانخاني

 سازمان ميراث فرهنگي و سمت. :تهران .بافي دوران اسالمينگاهي بر پارچه. 1380زهره.، روح فر

 .اقبال :تهران، محمدعلي خليلي ترجمة. تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم. 1366ن.محمدحس، زكي

 . ترجمـة وضع كشور ايران در عهد شاه سليمان صـفوي  :سانسون سفرنامة. 1377مارتين. ، سانسون
 گلها. :محمد مهريار. اصفهان

 اميركبير. :تهران، 4جلد ، يعباسمحمد  ترجمة .شاردن سفرنامة. 1336ژان. ، شاردن

 .دانشگاه الزهراتهران:  .تاريخ پارچه و نساجي در ايران . 1368فريده.، طالب پور

 .ءبوالضياأ چاپخانة :استانبول .ديوان البسه، .قه. 1303نظام. ، قاري

 اميركبير. :تهران، به كوشش ايرج افشار .تاريخ جديد يزد. 1357احمد بن حسين بن علي. ، اتبك

، رومند و محمد حسين نصـيري كهنمـوئي  به كوشش اديب ب ر.االشعاخالصه. 1384الدين. تقيمير ، كاشاني
 ميراث مكتوب. :تهران

 اساطير. :تهران، به كوشش ايرج افشار .جامع مفيدي. 1338محمد مفيد. ، باقيمستوفي

 فرزان. :تهران، پرويز مرزبان ترجمة، زير نظر فريه .هنرهاي ايران، اجي. نس1374الگرود.، مك داول

- 190 ةشمار، 16سال ، هنر و مردميراق چيست؟ گرگ باران ديده چيست؟ كرك .1357فيروز. ، منصوري
189. 

 تهران: اميركبير.، به كوشش محمد دبير سياقي. تذكره الملوك .1368ميرزا سميعا. 

 اميركبير. تهران:، مسعود رجبي . ترجمةسازمان اداري حكومت صفوي. 1378والديمير. ، مينورسكي

 .هاي تفصيليناد و مكاتبات تاريخي با يادداشتاس :شاه طهماسب صفوي. 1368عبدالحسين.، نوايي
 تهران: ارغوان.

   سازمان تبليغات اسالمي. :تهران .اجي سنتي ايراننس. 1380حسين. ، ياوري




