فرش یزد
نمونه موردی فرشهای یزد کاخ موزه سبز

تهیه و تنظیم  :نوشین تدین طهماسبی
کارشناس ارشد موزه سبز
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چکیده :
فرش هاي دستباف یزد یکی از برترین فرش هااي موجاود در دنیاا اسا کا باکیفیا بای نظیار
ساخت و پرداخت می شود.
یزد در حاشی جنوبی دش کویر واقع شده و کوه ها متعدد اطراف آنرا فرا گرفت اند.آب و هوا
آن خشک و باران سالیان اش اندک اس .شاید یکی از علل رواج قالیبافی در آن منطق  ،شرایط نااب
آب و هوایی باشد.از قدیم االیام مردم ساکن در آن ناحی  ،عالقمند خود را ب صنایع دستی و باویهه
قالیبافی نشان داده اند.
در قالی یزد ک عموما" با دار عمود و گره نامتقارن پارسی و دو پوده ساخ میگردد تاار از
پنب و پود نیز از پنب یا پشم اس .

کلما کلید :فرش –یزد –صنایع دستی –فالیبافی –کاخ موزه سبز

مقدمه:
پهوهش حاضر در زمینة بررسی و مطالعة متنوع ترین طرح قالی هاا واگیاره ا با جاا ماناده
در یزد ب ویهه در مجموع ها خصوصی اس ک از دوران قاجار در این منطق بافت شاده اناد کا
با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با استناد ب منابع کتابخان ا و با تکی بر مصاحب ها میدانی
و مشاهده قالی ها باقیمانده و تهی تصویر از آن ها ب بررسی و معرفی مهم ترین و پررونق ترین
قالی ها دارا طرح ها واگیره ا این دوران می پردازد.
از دوران قاجاااار ،طااارح هاااا واگیاااره ا مانناااد «گااال و مااااهی (هراتااای)» « ،ساااردارجن ی» ،
«امیرجن اای» « ،احمااد محمااادآباد »  « ،خونچاا » در یاازد از رواج و محبوبیااا بیشااتر در باااین
بافنااادگان و خریاااداران یااازد برخاااوردار شااادند.از آنجاااا کااا طااارح برخااای از ایااان قاااالی هاااا  ،مانناااد
سردارجن ی و امیر جن ی همیش دارا یک طرح  ،نقاش یاا رنا ثابا نباوده اناد  ،با هماین سابب
انواع قالی هایی ک ب این نام ها در یزد بافت شده اند نیز معر فی می شوند.
مقالا حاضار ماای کوشاد ضاامن شاناخ ساایر تحاول قالیبااافی و سااختار فناای بافا آن در اسااتان و
بررسی رایج ترین قالی ها با طرح واگیره ا  ،ب تنوعا  ،ویهگی ها طرح و رنا  ،تفااو هاا
و نقاط مشترک و تأثیر و تأثر این قالی ها از سبک ها مناطق دی ر بپردازد و سپس ارتباط و دست
بند نقوش و رن ها ب کار گرفت شده در قالی ها را تا حد امکان مورد شناسایی قرار دهد.
این بررسی ها نشان می دهد ک ضمن تأیید بومی بودن نام طرح و نوع نقوش و هم نشینی آن ها
در قااالی هااا  ،هنرمناادان یاازد در ارای ا طاارح  ،نقااش و رن ا قااالی هااا دسااتباف خااود  ،از همااة
هنرها سنتی و بومی یزد بهره برده اند و ب طور کلی سااختار هار کادام از قاالی هاا با گونا ا باا
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نمادها هنار  ،تااریخی  ،فرهن ای و اعتقاادا ماههبی مردماان ایان خطاة کاویر  ،ارتبااط مساتقیم
دارد.

شهر یزد:
در مسیر کرمان ب اصفهان شهر کهن یزد واقع شده ک آخرین شاهر مقادس پیاروان آیاین زرتشاتی در
ایران اس ک امروزه هم میزبان اجتماع کوچکی از روحانیون زرتشتی ،موبدان اس و یک آتشکده
قدیمی و زیبا در آن وجود دارد .یزد هم مانند کرمان در گهشت ب خاطر تولید شال و پارچا معاروف
بوده اس  .مارکوپولو در شرح سفرها خود یزد را ایان گونا توصایف کارده اسا «:یازد یاک شاهر
ایراناای بساایار زیبااا و باازر اسا و کاالهااا مهماای در آن داد و سااتد میشااود .در ایاان شااهر ،دس ا
بافت ا هایی بااا اسااتفاده از طااال و ابریشاام میبافنااد ک ا آنااان را “یاازد ” مینامنااد و ب ا شااهرها زیاااد
فرستاده میشود».

تاریخ یزد:
َیزد ،کا در گهشات ِیازد گفتا میشاد ،شاهر باساتانی اسا کا ماامن پیاروان آیاین زرتشا با شامار
ماایرود .یاازد در شاارق اصاافهان در کنااار دش ا لااو قاارار دارد .قالیبافااان شااهر یاازد و حوم ا آن
فرشهااایی شاابی با فاارش کرمااان را میبافنااد .جاکوبسااون در “فاارش شاارقی یاازد” مینویسااد کا اکثاار
تاجران فرش ،تصویر فرش یزد را با فرش کرمان اشتباه میگرفتند .درهرحاال عباار بافتا شاده در
یزد ب معنا ساخ ایران اس  .فرش یزد معموالا سبکی شبی با فارش کرماان دارد ،اماا زماانی کا
کرمان کیفی فرشها خود را پایین آورد تا کاال ارزانتر تولید کند ،یزد همچنان ب روال ساابق
ادام ا داد .اگرچ ا فاارش یاازد تعااداد گرههااا کمتاار دارد ،امااا کیفی ا کلاای آن بساایار باااالتر از فاارش
کرمان اس  .سر هان شاردن در کتاب سفرنام ایاران مینویساد“ :بافا مخملای زرینای کا در ایاران
بافت میشود ،بسیار دلفریاب اسا  .غناا و پخت ای رنا و نرمای بافا فارش ایاران اعجااببران یز
اس  ،فرش ایران ویهگیها تحسینبران یز دارد ک تا ابد جاودان اناد .درجاایی کا زر و سایم پاس
از ماادتی درخشااندگی و براقی ا خااود را از دس ا میدهااد ،ایاان دسااتباف ها زیبااا همچنااان رن ا و
درخشندگی خود را حفظ میکنند .نقره در گهر زمان ،پس از بیس یا سی سال کدر میشود ،اما طرح
و نقش فارش جاودانا اسا و هیچگااه از روناق نمیافتاد .بهتارین دارهاا قالیباافی در یازد ،کاشاان و
اصفهان برپا میشاود و قالیهاا دساتباف کرماان و سیساتان بینظیار هساتند .فرشهاا ایاران را در
بازار اروپا ب نام فرش ترک میشناسند ،چون ترکهاا فرشهاا خریادار شاده از ایرانیاان را وارد
اروپااا میکننااد .ایرانیااان روش جااالبی باارا شناسااایی فاارش مرغااوب و ارزشگااهار آن دارنااد ،آنااان
ان ش شس خود را رو لب فرش میگهارند و تعداد رشت ها نخ را در ناحی ا ب پهنا ان شا
میشمارند ،هرچ تعداد نخها بیشتر باشد ،فرش باارزشتر اس  .حداکثر  11یا  11رشت نخ در یاک
اینچ وجود دارد”.
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نگاهی به تاریخچه قالی بافی استان یزد:
تاریخچ مشخص ومستند درمورد قدم قالیبافی در یازد و شهرساتانها تابعا ایان اساتان در دسا
نیس و باكمال تاسف از نمون ها بدیع و ارزنده قدیمی فرش یزد نیز تعداد ان ش شمار را
می توان در برخی مجموعا هاا شخصای مشااهده كارد  .كساانیك در زمینا دادو ساتد فارش فعالیا
دارند تنها ب یاد آور اسامی تعداد اندكی از هنرمندان وتولید كنندگان گهشت این خط بسنده میكنند .
بیش از هر شخصی  ،نامی برسر زبانها باقی ماناده كا ساردار جن ای خواناده میشاود شااید طاراح آن
فرشها بوده و یا مدیری و سرمای گهار در تولید را ب عهده داشت و یا هر س را آنچ كا مسالم و
حائز اهمی بسیار اس دارا سبك بودن و شناسنام داشتن قالی هاا ساردار جن ای اسا كا ثابا
می كند قالی یزد اصیل مرغوب  ،خیالی نیس وواقعی داشت اس و اگر چ ب دلیل نزدیكای یازد
ب كرمان ووجود تقاضا بسیار برا فرشها كرمانی در اوائل قرن بیستم میالد و شاید ارزان تار
بودن اجر در این منطق نقش ها كرمان را ب وفور در یك دوره زمانی خاص وارد یزد كرده اند
وجود قالی ها سردار جن ی و بعضی بافندگان و تولید كنندگان گمنامی ك آثار برگزیده نادر و بدیع
غیر كرماانی خلاق كارده اناد حكایا از ساابق تااریخی طویال الماد قالیباافی در یازد مینمایاد .سیسایل
ادواردز دركتاب قالی ایران از قول  Gouveiaكا در ساال  1۰۶3مایالد مطاابق باا  1۶22هجار
قمر از یزد بازدید كرده نقل می كند ك در آشور  11 ،فرسان ی یازد قاالی بسایار زیباا و گرانبهاائی
گسترده بودند و او اضاف میكند بهترین فرش دنیا در یزد بافت میشود .سابق طوالنی بافندگی زیلو در
میبد و پارچ ها نخی و ابریشمی نفیس در یزد و ادام آنها تاكنون صح اخبار راجع ب قالیبافی را
قو می بخشد .شباه ونزدیكی بین ن اره ها فرش در دو نقط مختلاف در ایاران عجیاب نیسا و
سابق داشت اس  ،ب عبار دی ر مشابه فرهن ی بین اقوام وملل گوناگون میتوانست موجبا ایان
امر را فاراهم آورد و در بااره یازد و كرماان نیاز چناین اسا اماا آنچا كا مسالم اسا نظار با وجاود
شخصی واصالتی ك در هار دو وجاود داشات تمیاز آنهاا از یكادی ر بارا اهال فان كاار آساان باوده
اس  ،مضافا ا ب اینك از نظر ش رد باف و نوع پشم هم كامالا قابل تشخیص بوده ك كادامین كرماان
وكدامیك یزد بوده اند .پشم فوق العاده نرم خام یزد وخام در هم تابیده و مرتجع كرمان چیاز نیسا
ك یك كارشناس واقعی از تشخیص آن ناتوان باشد  ،اگر چ متاسفان در این روزگاار با بركا پشام
ماشاین ریاس وارداتای والتقااط حاصال از ناا آگااهی هاا نهادهاا گونااگونی كا در دو دها اخیاار در
یكنواخ كردن واز بین بردن شیوه ها متنوع باف وسبك نقش ها  ،گاهی تشخیص قاالی كرماان از
قشقائی هم امكان پاهیر نمیباشاد بامراجعا با خااطرا ادواردز در كتااب قاالی ایاران در مای یاابیم كا
حدود شص سال پیش هم تجار و بازار وتقاضا برا قاالی كرماان عامال رویكارد یزدیاان با نقشا
ها كرمان گردید و تداوم این روند ب تدریج قالی اصیل این منطق را ب عدم رهنمون كرد ..
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فرش آنتیک دستباف یزد:

دنیا فرشها شرقی و ایرانی دستباف ،دنیایی بیکران اس  .بیش از چندین قرن اس ک
کشورها شرقی از ترکی تا چین سبک و روش منحصر ب فرد خود را برا باف فرش و قالی
تثبی کردهاند .در واقع قالیبافی در بعضی کشورها چنان روی سنتی و فرهن ی مهمی اس ک
شهرها و ناحی ها مختلف سبک خاص خود را برا فرشبافی در هر یک از این کشورها ابداع
کردهاند .ایران نمون ا شاخص از کشورهایی اس ک قالیبافی در آنها رواجی دیرین دارد و
فرشها دستباف نفیسی را ب دنیا عرض کرده اس  .از آغاز سالها بیس و سی ،بازرگانان
کرمانی ب تولید قالیها یزد برا عرض در بازار اروپا و آمریکا هم گماشتند .نمون ها
قدیمیتر ،آراست ب طرحها هراتی بود و شاید آخرین مرحل تکامل در تولید را نشان دهد .رو
قالیها یزد طرح لچک و ترنج و اغلب یک زمین یکنواخ و حاشی ها آزاد و گاهی طرحها
تقلید از قالیها کاشان ب چشم میخورد .چل مشاب قالیها کرمان و جنس تار از نخ پنب و پود
ب صور س الس و گره از نوع نامتقارن .باف چندان ظریف نیس و بلند پرزها تفاو
ظاهر با قالیها قدیمی یزد را بوجود آورده اس  .در ده ها اخیر استفاده از طرحها تبریز
و کاشان رواج زیاد در استان یزد ب ویهه شهر اردکان داشت ک البت در تقلید از طرحها تبریز
تفاو مشهود با نمون اصل تبریز وجود دارد.
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خصوصیات فرش دستباف یزد:
طرح :طرح معمول فرش یزد ،ترنجی اس ک در میان فرش قرار میگیرد .البت ب ندر
فرشها یزد با ترنجها کوچک پخش شده در سراسر فرش یاف میشود.

نیز

کیفی  :فرش و قالی دستباف یزد کیفی بسیار باالیی دارد و بسیار بادوام اس  ،ب همین دلیل برا
پهن کردن در ناحی ها پرتردد ایدهآل اس .
اندازه و شکل :فرش یزد در اندازهها مختلف بافت میشود ،البت اکثر فرشها دستباف یزد
اندازه متوسط ( ۰x 1یا  1۶x 8پا) دارند .فرش یزد بزر و نفیس ( 18x 1۶پا) ،ب جز چند
فرش آنتیک و قدیمی بسیار کمیاب اس .
رن :
بسیار
کمرن
یزد ب

زمین قرمز پررن و حاشی قهوها ترکیب رن اصلی فرشها یزد اس  .البت
از قالیبافان یزد رن صورتی را برا زمین انتزاعی انتخاب میکنند .خاکی و سبز
نیز در فرشها جدیدتر دیده میشود .آبی رن ی اس ک ب ندر در فرش و قالی دستباف
چشم میخورد.

باف  :فرش یزد معموالا ضخیم اس .
چل  :تار فرش یزد عموما ا پنب ا و پود آن پنب ا یا پشمی اس .
قیم  :فرش یزد دستباف فرشی زیبا و ظریف اس  .فرشها زیبا و اصیل یزد با قیم ها متفاوتی
فروخت میشوند .ب خاطر داشت باشید ک هرچ ( KPSIتعداد گرهها در واحد سطح) بیشتر باشد،
فرش گرانتر اس .

ساختار فرش یزد:
در قالی یزد ک عموما ا با دار عمود و گره نامتقارن فارسی و دو پوده تولید می گردد تار از پنب و
پود نیز از پنب یا پشم اس

پرز :کیفی پشم ک عموما ا از بازار اصفهان و تهران فراهم می گردد متفاو اس و معموالا نیم بلند
چیده می شود .برخی قالیها پرز نخی مصرف خان ی دارند .و گاها ا از پشم براق و کمی نرم و کم
دوام نیز استفاده می شود ک قالیها حاصل کیفی چندانی ندارند

گره :همچنان ک پیشتر اشاره شد گره قالی یزد از نوع فارسی باف بوده و تقریبا ا ظریف تولید
می گردد.با رجشمارپنجاه
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طرح های رایج:
در گهشت فرش یزد با طرح و نقش هراتی و چهار خان بافت می شد اما پس از ورود طرحها فرش
کرماان ،تناوع بیشاتر یافا و ایناک طرحهاا از اصافهان و کرماان و کاشاان اقتبااس مای گاردد تاأثیر
پهیر قالی یزد از قالیها کرمان بخصوص از زمانی ک از نقشا اساتفاده مای شاود بیشاتر محساوس
اسا  .باا هما اینهاا در قاالی یازد ،نقاش گلهاا باا تزئیناا هندسای و نیاز نقاش تارنج و طرحهاا بااغی
متداول ترند.
در گهشت فرش یزد با طرح و نقش هراتی و چهار خان بافت می شد اما پس از ورود طرحها فرش
کرماان ،تناوع بیشاتر یافا و ایناک طرحهاا از اصافهان و کرماان و کاشاان اقتبااس مای گاردد تاأثیر
پهیر قالی یزد از قالیها کرمان بخصوص از زمانی ک از نقشا اساتفاده مای شاود بیشاتر محساوس
اسا  .باا هما اینهاا در قاالی یازد ،نقاش گلهاا باا تزئیناا هندسای و نیاز نقاش تارنج و طرحهاا بااغی
متداول ترند.

طرح های قالی های واگیره ای یزد:
بیشتر طرح قالی هاایی کا از دوره قاجاار و پاس از آن در یازد رواج فاراوان یافا  ،واگیاره ا
بودند .ب دلیل آنک هم هزین طرح یا نقش و باف برا سفارش دهنده کمتر می شد و هم  ،بافندگانی
ک پیش از این در باف پارچ (ک مستلزم ب طرح واگیره ا اسا ) مهاار داشاتند  ،در بافا قاالی
هااا واگیااره ا نیااز کمتاار بااا مشااکل نقش ا خااوانی روباارو ماای شاادند« .گاال و ماااهی یااا هراتاای» ،
«ساااردارجن ی» « ،امیرجن ااای» « ،احماااد محمااادآباد » « ،تاااال و خونچااا » و«شااارق لنااادن» از
مهمترین این طرح ها ب شمار می رف ک ویهگی ها آنها با شارح زیار ماورد بررسای قارار مای
گیرد :
الف ) طرح گل و ماهی (هراتی):
در گهشت قالی با طرح گل و ماهی یا هراتی از رایج ترین قالی ها در بین مردمان یزد ب شمار
می رف .طرح هراتی  ،طرحی اس ک از شرق ایران سرچشام گرفتا و با مارور زماان در پهناة
ایران پرورده و تکمیل شده اس .این طرح  ،واگیره ا بوده ک بافنده آن را در طول و عرض قاالی
تکرار می کرد و بر اساس سایز و بزرگی قالی  ،تعداد واگیره هاا نیاز تغییار پیادا مای کارد .در بافا
این طرح در یزد  ،از لچک و ترنج میانی خبر نبوده و معموال" بدون لاوز بافتا مای شاده کا از
این جه ب قالی ها بافت شده در خراسان نزدیک اس .
اساااس طاارح هراتاای و گون ا ا از ماااهی درهاام عبااار اس ا از دو نقااش ماااهی و گاال گاارد
(معموال" هش پر) در میان آن .بدیهی اس در دوره اسالمی ماهی هاا با بار شاباه یافتا اناد ،
زیرا در دوره اسالمی بر رو قالی و امثال آن نقاش واقعای را از باین بارده اناد تاا مباادا در نمااز ،
سجده ب آن نقش یا موجود جلوه کند مخصوصا" اهل تسنن بر رو قالی ا ک نقش واقعی انساان و
حیوان داشت باشند نماز نمی گزارند.
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«سیسیل ادواردز» این طرح و سردارجن ی را از طرح ها غالب یزد نام می برد کا اکناون نمونا
باقی مانده این قالی ها  ،باف تولید نیکوکار اس و در مساجد تاریخی یزد مانند "مسجد نظر کرده"
و "مسجد غریب" ن هدار می شود.
این طرح در یزد بیشتر با عنوان«گل و ماهی» ب دلیل بزرگی گال نساب با مااهی ،و کمتار باا
عناوان «بناادماهی» و «هراتاای» کاااربرد دارد .ایاان قااالی را باا رج شاامار  3۶و معمااوال" بااا هفا یااا
هش رن می بافتند .این طرح بیشتر در زمین و حاشای سارم ا اجارا شاده و در مساجد و تکایاا
پهن می شد .شاید استفاده از این رنا با ایان خااطر باشاد کا در محال هاا ماههبی رنا سان ینی
اس .
در برخی از قالی ها بافنده تالشی برا پنهان کردن نقش ماهی نداشت و حتی با نشان دادن آن ب
رن قرمز و ایجاد تأللو با رن سفید در فلس ها آن  ،ب نقش ماهی تأکید ورزیاده اسا  .در میاان
دو ماهی گلی با  1۰پر وجود دارد ک این ویهگی در نمون ها دی ر موجود در یزد دیده نشد.
درآیین مهرپرستی  ،مهر یا میترا ب معنا عهد  ،پیمان  ،محبا و خورشاید اسا و هفتماین مااه
سال و روز شانزدهم هر ماه شمسی نیز ب نام مهر نام گهار شده اس  .ب عبار دی ر مهر واسطة
بین آفریدگار و آفریدگان اس  .با توج ب پیشین تاریخی و مههبی یزد و حضاور آیاین مهرپرساتی ،
پیش از رواج دین زرتشتی در این دیار  ،عادد  1۰و کااربرد آن بصاور گال  1۰پار در قاالی گال و
ماااهی ماای توانااد اعتقاااد مهاار یزدیااان را تأییااد کنااد .از ایاان دس ا نقااوش ماای تااوان ب ا تاارنج گااردان
کاشیکار سقف گنبد خان مسجد جامع کبیر یزد اشاره کرد.
نقش ماهی و گل هش پر از مهمترین و پرکاربردترین نقوش ب کار رفت در هنرها بومی یزد
ب ویهه هنر سفال ر  ،زیلوباافی و الن وسااز با شامار مای روناد .با نظار سیسایل ادواردز ثابا
باودن رنا سارم ا باارا زمیناة ایان قااالی ،نشاانی از آب بارا حیااا ماهیاان اسا  .کمبااود آب ،
باران خواهی و تأکید بر تکرار آن ب واساط واگیاره ا باودن طارح و در نهایا حضاور ایان قاالی
زیر پا نمازگزاران و یاد این نیاز هن ام نماز  ،دلیلی بر محبوبی و رواج این طرح اس .

ب) طرح سردار جنگی:
واگیره طرح قالی سردارجن ی نیز در طول و عرض قالی تکرار می شد  ،ک از نمون اولیة آن
(از لحاظ طرح و نقش ) می توان ب دو منبع اشاره کرد :
•آنچ در سای قالی ایران با آن اشااره شاده و تااریخ بافا آن را  18۰۶مایالد ( 112ساال پایش ،
اوایل دوره قاجار) هکر می کند.
•تصویر از قالی ها قدیمی بافت شده در یزد با عنوان سردارجن ی ک در « تولید فرش دستباف
نصیریانی »  ،حدود  3۶سال پیش احیا شده اند.
در این طرح ها  ،ترنج میانی با لبة حاشیة عرضی قالی مماس شده اس  .حاشایة پهان آن باا گال
ها بزر شاه عباسی (لوتوس) از نشاان هاا اصایل باودن ایان طارح با شامار مای رود .ناام ایان
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طرح  ،با « سردار نصیرخان بختیار » ملقب ب سردار جنا کا در ساال  19۶8مایالد (اواخار
دوره قاجااار و اوایاال دوره پهلااو ) با یاازد وارد شااد در ارتباااط اسا  .و پااس از ورود  ،والیتاای را
منعقااد نمااود و اولااین فرماناادار بااود ک ا در یاازد پاارچم مشااروطی را برافراخ ا  .از دی اار اقااداما
اساسی سردار جن  ،بازگرداندن امنی ب راه ها منتهی ب یزد بود.
طبق تحقیقا  ،دو گمان زنی در رابط با نام این قالی وجود دارد :
.1سردارجن

 ،خود سفارش دهندة باف این قالی در یزد بوده اس .

.2این قالی توسط مردم یزد ب عنوان تشکر ب سردار هدی شده و ب مرور زمان ب نام سردار جن
مزین شده اس .

ج) طرح امیر جنگی:
طرح امیر جن ی متشاکل اسا از واگیاره ا کا در طاول و عارض قاالی تکارار مای شاود .ایان
طرح دارا قاب هایی با رن یکسان و یکنواخ اس ک ب واسطة بندهایی ب هم متصل شاده اناد.
ساختار کلی طرح و نقشة آن از قالی سردارجن ی اقتباس شده و طبق تحقیقا میدانی  ،مشهور اسا
ک این طرح توسط یکی از زیردستان سردار نصیر بختیار ب بافندگان یازد  ،سافارش داده شاده تاا
ب سردار جن هدیا داده شاود .از هماین رو  ،در طارح و رنا از تناوع کمتار برخاوردار اسا .
قالی امیرجن ی با زمین ها الکی  ،مسای و سارم ا و در ساایزها متفااو و متناوعی بافتا مای
شده اس  .امروزه تغییرا زیاد در طرح این قالی رخ داده اسا بطاور کا در ن ااه اول شاناخ
آن ب سختی امکان پهیر اس و رن ها آن مالیم و باب سلیقة مشتر امروز انتخاب می شود.

د) طرح احمد محمدآبادی:
این طرح ک در زبان محلی یزد ب " احمد مندبایی یا احمد مندوایی" نیز شهر دارد مانند دی ار
طرح ها رایج در یزد  ،واگیره ا اس ک واگیره آن  1۰بار در کل قالی تکرار می شود .ناام ایان
طرح  ،از طراح و تولید کننده آن یعنی " احمد حسیبی محمدآباد " گرفت شده اسا  .او در روساتا
محمدآباد یزد در خانواده ا هنرمند چشم ب جهان گشاود .و در زمینا هنار یاد طاوالیی داشات و در
حیط ها مختلفی از جمل جوراب بافی  ،نقاشی با ناخن  ،خطاطی و بویهه در طراحی قالی مهار
زیاااد داش ا  .کارگاااه قالیبااافی او در روسااتا محماادآباد بااوده و ب ا باف ا قااالی هااا باازر پارچ ا
بخصااوص قااالی احمااد محماادآباد مبااادر ماای ورزیااده اس ا  .ایاان قااالی معمااوال" در هف ا رن ا ،
الجورد یا سرم ا  ،الکی  ،کرم یا سفید قهوه ا  ،دارچینی و فیروزه ا بافت شده اس  .فیروزه
ا از رن ها مهم قدیمی بوده ک بعدها منسوخ شد .ایان قاالی معماوال" در ابعااد  3*1و 2/1*3/1
بافت می شده اس  .فرم و ساختار اصلی نقوش و هم نشینی طرح ،در تمام دوره ها حفظ شده و
بیشترین تغییرا در رن آن اتفاق افتاده اس  .در قدیم از سرم ا تند و فیروزه ا در متن استفاده
می کردند و امروزه کرم آن محبوبی بیشتر دارد .از بارزترین نقوش این طرح  ،شمسا هشا پار
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اس ک تعداد آن در متن (با در نظر گرفتن شمسا هاا نیما و یاک چهاارم) نیاز با هشا عادد مای
رسد .با صرف نظر از جای اه آن در نمادها یزد مانند خورشاید در هنرهاا باومی یازد نیاز اعام از
تزیینا وابست ب معمار  ،نقوش تزیینی سفال  ،ساوزن دوز رو مخمال و  ...کااربرد فراوانای
داشت اس .

ه) طرح تال و خونچه:
این قالی با طرح واگیره ا  ،متشکل از نقوش اصلی تال و خونچ اسا کا در طاول و عارض
قالی تکرار می شود .باحتمال زیاد این طرح از منطق بختیار ب یزد آماده  ،زیارا دو روساتا با ناام
هااا " طالخونچ ا " و " علاای آباااد " در منطق ا شااهرکرد  ،قااالی هااا زیبااایی متشااکل از لااوز هااایی
کن ره ا ک اطراف آن را گل ها ریز پر کرده اند  ،می بافتند .این طارح در منطقا بختیاار باا
گره ترکی (متقارن) و یک پود بافتا مای شاده اسا اماا در یازد باا گاره فارسای (نامتقاارن) و دو پاود
رواج داشت اس  .یزد ها از قدیم تا ب امروز در مراسم ختم و روض خوانی  ،از سینی ها فلز
کوچکی ب عنوان سینی چا یک نفره  ،برا پاهیرایی از میهماناان اساتفاده مای کنناد کا با « تاال»
شهر دارد .در یک طرف سینی  ،استکان چا و در طرف دی ر قناد  ،خرماا و یاا کیاک قارار مای
گرف  .این قاالی را بیشاتر بارا صاادرا و یاا جهیزیا نوعروساان مای بافتناد .کااربرد دو نقاش تاال
(نماد از غم) و خونچ (نمااد از شااد ) در کناار هام  ،در یاک قاالی ،مای تواناد باا کااربرد آن در
جهیزی مرتبط باشد .ارتباطی چون پهیرفتن استمرار شاد و غم هاا زنادگی در کناار یکادی ر  ،کا
در قالب واگیره ا بودن قالی  ،بیان می شود .این قالی بیشتر
در سایز شش متر ( )2*3و ب ندر سایز ن متر ( )2/1*3/1آن بافت شده اس  .در قادیم زمینا
ها الکی و سرم ا و اماروزه کارم آن محبوبیا دارد .معماوال" در هفا رنا بافتا مای شاده کا
بعدها با ن رن بافت می شده و امروزه ب تعداد  17 ، 12 ، 1۶و حتی  18رن هام افازایش یافتا
اس .

و) طرح شرق لندن:
طرح شرق لندن طرحی واگیره ا اس ک  1۰بار در طول و عرض قالی تکرار شده اس  .از
جه تعداد تکرار واگیره ها ،
نقش ترنج هش پر و تعداد هش عدد کامل آن در زمین ب قالی احماد محمادآباد و از جها ناوع
بناادها ،یااادآور کمااان هااا ب ا کااار گرفت ا شااده در طاارح سااردار جن اای اس ا  .قااالی شاارق لناادن در
سایزها متنوعی از  1*1/1تا  2/1*3/1و ب سفارش شارک شارق لنادن در منااطقی از اساتان یازد
مانند مهریز  ،منطق محمدآباد و روستا منشاد در س رن زمین الکی  ،کرم و سرم ا بافت می
شد .خام ها دستریسی ک تولید آن در روستا سانیچ از توابع شهرستان تف در یازد صاور مای
گرف  ،در شهرستان یزد نیز رن رز مای شاد .نظاار بار انجاام ایان مراحال در یازد  ،بار عهاده "

1۶

اسفندیار یزدان پرستان " بود .در نهای این قاالی هاا از یازد با اصافهان فرساتاده مای شاد تاا در آنجاا
شست و آماده شده و ب شرکتی ب نام " شرق لندن " در لندن ان لستان فرستاده شود.

برخی دیگر از نقوش قالی یزد عبارتند از:
هراتی ،گل ماهی ،كرمانی ،سردار جن ل ،بند  ،شكارگاه و جوشقانی استفاده می كردند ولی امروزه
بیشتر ب طرح فرش ها كاشان اكتفا می شود .دركارگاهها خانوادگی معموال یك دار قالیبافی نصب
می شود ك اكثرا محل سكون بافندگان نیز می باشد ،اما در كارگاهها بزر ك تعداد آنها بسیار
كم اس  ،تعداد دارها متفاو اس .

رنگ بندی:
قالی یزد عموما ا از رن بند تیره تر برخوردار اس با این حال طیف رن ها تیره فام در اکثر
موارد از هارمونی بسیار جهابی برخوردار شده اند .رن ها زمین در قالی یزد عبارتند از آبی و
قرمز مایل ب بنفش  .از سفید ،آبی روشن و صورتی (رن ها روشن فام) جه ایجاد کنتراس بهره
گرفت شده اس  .آن دست از قالیها تولید شده در یزد ک متأثر از قالیها کرمانی هستند عموما ا از
طریق چیرگی رن قرمز حاصل از قرمز دان  ،رن آبی روشن یا تیره و همچنین رگ ها آبی
رن ک در پش قالی قابل رۆی هستند قابل تشخیص اند .در برخــی مــوارد تنــوع رن ــی فــرش
یــزد بــ  3۶رنــ میرســد.

سیر تحول قالیبافی و ساختار فنی آن در استان یزد:
قالیبافی پس از افول نساجی دستی  ،از مهمترین مشاغل مردم استان یزد بشمار می رف .بر
خالف اهمی و جای اه آن در زندگی مردم یزد  ،در منابع مکتوب قالی ایران  ،از سیر تحول آن
کمتر سخن ب میان آمده و ب طور کلی پیشین ا بسیار مختصر و بدون بیان ویهگی ها خاص آن
ارای می دهد.
«سیسیل ادواردز» در کتاب مشهور خود ب نام «قالی ایران» بیان می دارد ک قالیبافی در یزد
دورة صفو وجود نداشت و آنچ ب نقل از «گوویا» طی بازدید ک در سال  1۰۶3میالد از یزد
داشت و ب حضور قالی بسیار زیبا و گرانبهایی در این دوره اشاره دارد  ،معتقد اس ک منظور
گوویا از یزد  ،کرمان بوده اس .
آقا حشمتی رضو در کتاب خود  ،یزد را ب عنوان یکی از مراکز عمده هنر قالیبافی در دوره
افشاری و زندی اشاره و معرفی می کنند لیکن منبع دی ر مبنی بر تأیید این فرضی در دسترس
نبود.ب همین سبب امیدواریم در پهوهش ها و بررسی ها بعد قالی دستباف یزد ب اطالعا
بیشتر در رابط با سابقة قالیبافی در این دوران دس یابیم.
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در سال  18۶1میالد (اوایل حکوم قاجاری ) در یک گزارش سر درباره تولیدا ،
صادرا و واردا ایران ک توسط«سرجان ملکم» ب رئیس هیئ مدیره کمپانی هند شرقی انجام
گرفت  ،یزد  ،کاشان و  ...ب عنوان مراکز باف قالی هکر شده اند.با استناد ب بیشتر منابع  ،رواج
قالیبافی در یزد مقارن با افول نساجی دستی اس ؛ چنانچ بازار خوب پارچ ها پنب ا ان لیسی ،
موجب شده ک صنایع محلی از میان برود ! قزوین  ،کاشان  ،یزد  ،کرمان و حتی شیراز ب خاطر
صنایع شان  ،تجارتشان و پارچ ها ابریشمیشان شهر زیاد داشتند و امروز (ایران در سال
 181۶ - 1839میالد ) دوران زوال کامل را می گهرانند.فقر فوق العاده کشور و سادگی لباس
ها جدید  ،موجب شده اس ک صنایع قدیمی از میان برود.بر همین اساس "شعربافان یزد نیز
برا گهران زندگی  ،ب قالیبافی رو آوردند و افراد را از مناطق دی ر مانند کرمان برا آموزش
قالیبافی ب یزد آوردند.اگرچ قالیبافی در دوره افول نساجی دستی رونقی خاص پیدا می کند  ،اما این
دلیلی بر آغاز قالیبافی در یزد نیس بلک اوج اعتال و هم گیر شدن آن اس و این  ،آغاز قالیبافی
در یزد را پیچیده می سازد.
سیسیل ادواردز معتقد اس ک " :قبل از ورود کرمانی ها ب یزد و گسترش طرح قالی کرمان
در آن  ،قالیبافی در یزد کم و بیش رواج داشت و اغلب قالی هایی ک بافت می شد  ،یکی از دو طرح
هراتی و سردار جن ی (هردو واگیره ا بودند) را داش .بر خالف قالیبافی کرمان «جفتی بافی» در
یزد جایی نداش (ک این بازگوکنندة دانش باف صحیح قالی در میان یزد هاس ) .توسع سریع این
صنع  ،موجب از بین رفتن ویهگی ها مشخص قالی یزد شد.قالی یزد  ،نوع جالب توجهی را
تشکیل می داد و ارزش ن هدار داش ولی میزان تقاضا از تهران برا قالیبافی کرمان ب قدر
بود ک بازرگانان یزد چندین نفر طراح و قالیباف را برا بافتن قالی از کرمان ب یزد بردند
بطور ک در اندک مدتی قالی مخصوص یزد از بین رف ".
ساختار فنی قالیبافی در استان یزد مانند سایر مناطق فارسی باف اس ک از مهم ترین ویهگی
ها ساختار آن می توان ب موارد هیل اشاره کرد :
•دار متداول در استان  ،دار عمود گردان اس بجز شهرستان ابرکوه ک در گهشت  ،قالیبافان از
دار افقی بهره می برده اند.چل کشی نیز ب روش فارسی صور می گیرد و از اجزا اصلی دار ،
«سردار یا نوردباال» « ،هاف» « ،زیردار یا نوردپایین» و «گر یا کجو» اس .ب عالوه از «
پهنا  ،میتز یا متی » نیز برا ثاب ن هداشتن عرض قالی بافت شده استفاده می شود.
•ابزار باف قالی در یزد شامل «کلوزار یا دفتین» « ،پاکی یا کاردک» « ،برپاکی یا کارد» و
«قیچی» اس .
•شیرازه پیچی ب روش متصل مواز بوده و هم زمان با باف انجام می گیرد.گره متداول  ،گره
فارسی یا نامتقارن بوده و استفاده از دو پود (ضخیم و نازک) ب رن آبی رایج اس .البت در گهشت
س پود و ب رن قرمز نیز رایج بوده اس .جنس تارها از پنب و پودها از پنب یا پشم بوده اس .
•رج شمار در استان یزد از  1۶تجاوز نمی کند.البت امروزه در موارد خاص و برا باف قالی ها
تزیینی از رج شمارها باالتر نیز بهره می گیرند.
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کاخ موزه سبز و قا لیهای بافت یزد :
کاخ سبز اولین بنا دوره پهلو اس ک یکی از ویهگیها آن فرشها اس ک ب سایز اتاقها بافت
شده اس دو نمون از فرش یزد را در کاخ موزه سبز مشاهده می شود اولین فرش با گره نامتقارن و
ابعاد  ۰۰متر ک قدم آن  98سال می باشد با رجشمار  1۶با طرح سردار جن لی و دارا تار و
پود پنب و پرز پشم و س پود رن ها اصلی آن الکی سیر –آبی –گل بهیو زرد نارنجی فام اس این
فرش اتاق انتظار کاخ را مفروش کرده اس .
فرش دی ر هنر دس هنرمندان یزد در اتاق ناهار خور خصوصی می باشد ک  98سال قدم
دارد و نقش آن گل و ماهی یا هراتی اس و12متر مربع اس دارا تار و پود پنب ودو پود و پرز
پشم سبک آن کالسیک و رن ها اصلی آن سرم ا –الکی –عنابی –صورتی وآبی اس .

اتاق انتظار کاخ موزه سبز
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