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Yazd is several thousand years old in textiles, in the Safavid 

period of the Golden Age and the greatest textile designer in the 

history of Iran, namely Ghias-ud-Din Naqshband Yazdi. Dozens 

of fabrics, some of which were unique, were produced in Yazd. 

The same growth more or less continued during the Pahlavi era, 

and the establishment of textile industries was introduced as part 

of industrial development policy. 
 The weakness of private sector investment and the lack of 

capital security, which were inherited from this past to this 

dynasty, paved the way for the entry of the first Pahlavi in the 

industrial investments of this era. Due to high borrowing, World 

War II, economic recession, etc., fluctuations occurred and as a 

result of the First World War, the population of Yazd markets 

and Timcheh became empty and the industry of Sabbaghi, 

traditional textile weaving, sock weaving, zillow weaving, etc. 
was disrupted and their owners were forced to trade more. 

Foreigners were drawn. In continuation of this process, the next 

generation of Yazdi merchants were formed and dozens of textile 

factories, etc. were established in Yazd. The great impact of the 

Silk Road on Iranian trade and the location of sedition in many 

Iranian cities, including Yazd, led to the growth of various 

industries, including textiles and textiles in Iran, including Yazd. 

Yazd was considered, but now the second volume of industrial 

investment in Yazd province with employment of 25,000 
people, is related to textiles. 
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 Yazd ranks second in the production of cotton fabrics and 

synthetic fibers, second in the production of machine-made 

carpets, second in the production of Fastoni fabrics and first in 

the production of rumble fabrics. Yazd ranks first in the field of 

weaving and second in the field of spinning in the whole country. 

The plant was purchased from Germany. In Iran, the textile 

industry grew by machine in the early 14th century. Yazd's first 

industrial factory was not easily established. Yazdi came and 

with the help of the National Bank of the company in March 

1305, wwww ww wwwwwww wwwwwww ww 250 wwwwwwww wwwwww, wwwwwwwwwww 

a textile factory. By following and reviewing the plans of the first 

Pahlavi II along with the modernization and upgrading of textile 

machinery, the Iranian textile industry achieved self-sufficiency 

in the 1950s. 
 In the Pahlavi period, the main focus was only on the trade in 

weaving or Yazdi silk handkerchiefs or making Yazdi bath bags 

or making cheap Yazdi zillows for most of Iran's mosques. Yazd 

textile played a significant role in the self-sufficiency of Iran's 

textile industry in the 1940s. Had. Pahlavi considered Yazd as 

its origin as one of the poles of Iran's textile industry In addition 

to the strengths, the establishment of these industries in Yazd 

faced weaknesses such as lack of specialized manpower and the 

texture of the agricultural economy in Yazd, prevented the 

emergence of industrial working class in this area of Iran, so the 

textile industry in Yazd is facing a shortage of specialized 

manpower It turned out. To solve this challenge, the first Pahlavi 

forced the transfer of workers from central Iran to Yazd, a policy 

that failed. The passage of the law banning the hijab and the 

uniformization of clothes dealt a severe blow to the silk weaving 

industry and art. The ban on the import of silk during the second 

Pahlavi period created many opportunities for huge profits. He 

came to Yazd. Over time, Yazdi weavers gained special skills 

not only in artistic weaving but also in designing and 

manufacturing machines, tools and textile designs. He found 

that, of course, Kafaf did not produce a high amount of textiles 
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in Yazd; Therefore, a part of the required silk was imported from 

the cities around Yazd. And the industry became Yazdi weavers. 

In Meybod, weaving with a history of about 600 years (or even 

more) is still lived and woven in the hands of powerful old 

women in some old neighborhoods. 
 In the desert region of Meybod, with the hot and dry climate, it 

is necessary for human beings to use suitable fibers for their 

clothing. Yazd is one of the most famous cashmere weaving 

centers in Iran, whose weaves are world famous. Following this 

method of historical research (descriptive-analytical) and citing 

historical findings and sources, this study deals with the 

evolution of textiles in the Pahlavi period with emphasis on the 

role of Yazd in the Pahlavi period.  
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 . پهلوی سلطنت

 در پارچه طراح ترینبزرگ دوران طالئی و صفویه دوره در، در نساجی هزارساله چند قدمت با یزد

 منحصر برخی که پارچه نوعها ده .دید رابه چشم خود یزدی نقشبند الدین غیاث ایران یعنی تاریخ

دوم نیز ادامه داشت  دوران پهلوی اول و بیش در همین رشد کم و و شدتولید می یزد در ندبود فرد به

گذاری عنوان بخشی از سیاست توسعه صنعتی مطرح گشت. ضعف سرمایهاندازی صنایع نساجی بهراهو 

گذشته به این سلسله انتقال یافته بود زمینه  صورت میراثی ازعدم امنیت سرمایه که به خصوصی وبخش 

جنگ جهانی، رکود  ،های صنعتی این عصر بود. استقراض زیادسرمایه گذاری ساز ورود پهلوی اول در

الی گشت و های یزد خجمعیت بازارها و تیمچه نتیجه در و آوردوجود  هبنوساناتی  ،اقتصادی و غیره

در تداوم این روند نسل  .رونق افتاد از... بافی، زیلوبافی وی سنتی، جوراببافصنعت صباغی، پارچه

 پژوهش نیا .ندبه وجود آمد یزدها کارخانه نساجی و غیره در ده و ندبعدی تاجران یزدی شکل گرفت

سیر تحول  به ،یخیتار منابع و هاافتهی به استناد با و( یلیتحل یفیتوص) یخیتار قیتحق روش از یرویپ با

 اوایل اواخر قاجار و. پردازدیم پهلوی دوره در نقش یزد تأکید بر بادوم  اول ودوره پهلوی  نساجی در

بین رفتن نسل استادان نساج  از این صنعت، ازدولت عدم حمایت  ،مثل واردات یلیدال هبپهلوی 

بود که  یاز مناطق یکی زدی، یصنعت نساجباوجود لطمه به  نابودی شرایط تولید مواد خام و...برجسته، 

 مجدد و اءیاح مرغوب و فراوان و متعدد و داتیبلکه با تول را رونق دهد یصنعت نساج توانست نه تنها

 منتقل کند. ندگانیصنعت آن را به آ نیا رشد
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 مقدمه: 

 این اعتالی بر تکیه با تا شد کومی پژوهش حاضر ایرانی، تمدن در نسّاجی برجسته جایگاه به توجه با

 ایپارچه برجستگی منسوجّات محوریت با فرایند این در را یزد سهم و جایگاه پهلوی، عصر در صنعت

 جمله ایران از شهرهای بسیاری از قرارگرفتن و ایران بازرگانی ابریشم در راه بسیارزیاد تأثیر .نماید بررسی

درمورد شد.  یزد در جمله از ایران در بافیپارچه نسّاجی و جمله از متعدد صنایع رشد موجب راه این سر بر یزد

صورت پراکنده بهی هر چند و جدید متعدد قدیمی که منابع انچه مورد توجه است اینپیشینه این پژوهش 

 ایران در نسّاجی صنعتبا  لیکن به طور اختصاصی پیشینه ای یافت نشد. در میان مطالعات مرتبطوجود دارد 

)بررسی کمی و کیفی ضایعات نسّاجی یزد و  علمدار ( وپارچه و نساجی در ایران) پور یاوری و طالبآثاری از 

در دست  ( ها)تاریخچه، استعدادها و چالش ی در یزد(نساج )صنایع و اسالمی ندوشن( ارائه کاربردهای مناسب

که همین موضوع باعث شده   مقطعی بطورچند است که به صورت گذار یه موضوع این مقاله اشاره دارند هر

بعد از دوران مطابق این مطالعات  اطاعات کماکان برجا باشد جمع بندی  گردآوری و جای مطالعه و است تا

 سطح در صنعتاین  ،یه زند و یهافشار در عهد زدایران و به تبع آن ی دوره صفویه در طالئی رشد نساجی در

 یزد آن وجود با ولی شود،می خوانده سکوت دوره نساجی استادان استناد به دوره این و ه استکر افول کشور

شده  شکوفا بسیار یزد در صنعت این مجدداً قاجاریه حکومت ادامه و در کرده حفظ را صنعت این چنانهم

نه تنها در گذشته صنعت نساجی هسته . این روند در دوره پهلوی نیز به شکل کم و بیش ادامه یافت. است

گذاری صنعتی رفته است، بلکه در حال حاضر نیز دومین حجم سرمایهاصلی صنعتی و اقتصادی یزد به شمار می

،  بهبود مدیریت،  1388-1390: 1390، نادر پور باشد. )نفر، مربوط به نساجی می 25000در استان یزد با اشتغال 

از نظر تولید  ، رتبه دومای و الیاف مصنوعیهای پنبه(. یزد دارای رتبه دوم در تولید پارچه77-96: 2 ، ش1394

 123: 1392 خجسته،ه فاستونی و رتبه اول در تولید پارچه رومبلی است. )چدوم در تولید پار رتبهفرش ماشینی، 

، علمدار یزدی ) .را داراستدر شاخه ریسندگی در کل کشور  رتبهدومین  یزد اوّلین رتبه در شاخه بافندگی و(

 مطرح را سوال ذو این دوره نساجی تحوالت .گزارش( : 1389شرکت شهرک صنعتی یزد، ،  80 -79 : 1386

 محصوالت است؟ شده توصیف چگونه یزدی هنرمندان نقش متکی بر نساجی در یزد تحوالت :کهاین  نمایدمی
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در این پژوهش تالش خواهد شد تا متکی بر  ؟ه استبود چه یزد در و در کشور تحوالت این آوردهایدست و

 منابع و شواد تاریخی به این دو سوال اصلی پاسخ داده شود.

 

 یهدوره قاجارایران  صنعت نساجی در

بوده باشد چراکه در ابتدای سلطنت فتحعلی شاه، شکوه طراحی منسوجات شاید بتوان اعا کرد که آغازعصر با

زمینه  با در قالب ترکیب بندی متقارن  یه راو زند هنقوش عصر صفویتکامل  این دورهدر  می توان بدرستی

ناصرالدین   اما این روند چندان ادامه نیافت زیرا در عصر (4: 1386)فربود، مشاهده کرد.هندسی و نقوش بته گلی 

نیز متاثر از آن  توجه و استقبال مردم تا جایی باال گرفت که پوشاک آنها اروپایی  و هنر فرهنگبا ورود  شاه،

 یهاچهرپا ورودبا (   76  ،گنجینه اسناد: 131-139:  1378،  نجفی،  147:  1364،  )کرزنفرهنگ تغییر کرد.

،  181 : 1375 ، ن)لمبتوشد  مواجه یبا خطر جد نتر، صنایع بافندگی ایرانارزا یبا بها نبه ایرا پاییرونهی ا

ها هر روز بر تعداد کارخانهبه حدی فزونی گرفت که اواخر دوره قاجار  و این روند در (13 : 1380  ،نانیر ریانصا

 افزوده شد )مژگانهم به خیل آنها رفته آمریکا و موسسات گوناگون مد لباس و رفتهافزوده می شد نساجی اروپا 

دوره اد موجود در مطابق اسن( 252:  1372وولف،و  32 ، 25 ، 11: 1373،  شریعت پناهی، 159:  1380، 

 1301نهایت در سال  در .تاسیس شدسازی و نساجی در کشور چرم کارخانه صابون پزی، 20احمدشاه مجموعأ 

(. 730:   1366 ، )معتضد گردیدقانون منع واردات منسوجات خارجی تصویب برای حمایت از تولیدات داخلی 

مجددا صنعت نساجی بهبود یافت  در یزد،به دنبال این سیاست باردیگر صنعت نساجی  رونق گرفت چنانکه 

نام داشت، در این « شال ابریشم»به نام  که پارچه، زربفت و شال مخصوصیچون .برخی از محصوالت آن هم

زعفران، نیل، پوست انار و  روناس، گلهای طبیعی مانند رنگاز این شال  رنگ گفتنی استشد می هبافتدوره 

های نخ ریسی و ماسوره زنان، چرخ و( 78: 1386و طالب پور،  429:  1369شد )عیسوی، می زاج کبود تهیه

دلیل بهاز آنجا که .  (282:  1379آوردند )دهقان منشادی و هاشمی باجگانی،  حرکت درمجددا به  پیچی را

خود در گیالن و سبزوار  هایزاریگدولت به کاردید می شد، صنعت نساجی تهبیماری و کم شدن تخم نوغان 

(به دنبال آن 1293 نمضار)1293-8-15 رة)سندشما ه شد.داد دستور مبنی بر ممنوع بودن صادرات نوغان

دولت قراردادی با گر یگورا )تبعه عثمانی( و محمود خان ناصرالملک بست مبنی بر تأسیس کارخانه ابریشم 

-29ه ردیگر اتباع عثمانی )سند شماه ب و به تبع آنه. ق(  1280-1279) -10-17 هرشما کشی در گیالن )سند

(دولت 18 -29 هر(حتی اتباع روسی )سند شما1317الحجه )ذی -29-20 هرسند شما)ه ق( و  1317) -18

صنعتی شدن نساجی مقارن با  و ه ق( رشد 1293- 5-18)استاد: ه شد.دستور جلوگیری از صادرات نوغان داد
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ابریشم در صفحات  1واسطه آفت پیرینه. ق به 1282در سال .( 195: 1387)صدری،  صدارت امیرکبیر بود.

بنابر  . (624: 1366جنوبی ایران و عدم بازدهی مطلوب، پرورش کرم ابریشم در یزد کنار گذارده شد )معتضد، 

 کالراکولیور،. )کردندکه بیشتر زنان با آنها کار می داشتفی وجود باهزار دستگاه ابریشم در یزداسناد تاریخی 

 رامرغوبترین ابریشم )شعربافی( ، است از یزد عبور کرده 1810( کاپیتان کریستی که در سال 180و23: 1366

بافندگی های اتوماتیک شدن ماشینبا اواخر قرن نوزدهم در . ( 421: 1816ریستی ،ک) از آن آنجا می داند.

رفته رفته نوع و ماهیت صنعت بافندگی  (62: 1ش  اقتصادی، نامه اجتماعی و ، پژوهش1392، تشکری بافقی)

 و نساجی تغییر کرد. 

یزد شهری بزرگ و پرجمعیت و در بین بازرگانان به داشتن  19قرن  آنچه مسلم است بنابر اسناد موجود در 

تجارت ابریشم، فرش، نمد، شال و لباس نخی ضخیم رونق   البته این شهرت با. ه استامنیت مشهور بود

و رونق بازارهای این  بین هندوستان، خراسان، بغداد و ایران راههای تجاری پیوندی ناگسستنی داشت.وجود

 500000در شهر یزد بیش از  از ادوار پیشین باشد.تر تجارت در شهر یزد گسترده موجب شده بود تا   مناطق

( کمبود نزوالت جوی  421: 1816)کریستی ، است.در این منطقه  وسعت تجارت  مؤیدکه  شتر وجود داشت

مثل تولیدات صنعتی  مردم وابسته به امرارمعاش در این منطقه موجب  شده است تاعدم رونق کشاورزی 

وند و همین ر(.11-12:  17 ش، بهبود مدیریت، 91)ابویی اردکان و معتمدی، پاییز  .باشدمنسوجات و سفال 

های مرتبط سوق می داد بر همین اساس کارخانهتجه مردم به رونق سفالگری و منسجوات آنها را به تاسیس 

گرچه خشکسالی و کمبود  (72: 2536تأسیس شد. )تالش،در یزد ق.  1275ریسی در سال ریسمان کارخانه 

 کاشت درخت توت )برای پرورش کرم ابریشم(آب بسرعت بر پوشش گیاهی این منطقه اثر نهاد و رفته رفته 

که طوریبه جای آن کشت خشخاش رواج یافت.به داخل از بین رفت و های تولیددلیل نبود بازار برای پارچهبه

و این ( 173:  1392و تشکری بافقی، 92: 1359ف،)اشر د.گردیصندوق تریاک صادر می 2000از یزد ساالنه 

 روند افول صنعت پارچه بافی را در یزد به دنبال داشت. 

  اول در دوره پهلوی یزد نساجیسیر تحول 

 -1321تا  1312توجه به نساجی از . 1:نمود به چهار دوره تقسیم توان دوم می دوره پهلوی اول ونساجی در 

تا  1326بازگشت تدریجی به حالت عادی از  .3 -1326تا  1321جنگ جهانی و رکود تأسیسات نساجی از  .2

اواخر ز ( ا157:فصلنامه نقد کتاب ،1393،)بابایی تاپایانتوسعه نساجی و افزایش تولید 1333از .4 -1333-

ای و همچنین کارخانهپارچه ابریشمی و پشم ریسی  یهاقاجار تجار وطن پرست یزد به تأسیس کارخانه

                                                 
1 .pebrine. 
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از  راکارخانه مزبور تجاریزدی وسایل  ند.ای و ابریشمی صنایع نساجی یزد اقدام نمودمخصوص اتوکشی پنبه

و  52: 3 ج:  1380عاقلی، و 1391 و 178: 1392، رجائی، 56 ش ،1311،مسعودی) نمودند.آلمان خریداری 

گذشته از اشیاء تجلی »گوید: می 19(.. جرج کرزن در دهه آخر قرن 180:  1377است،  و 123:   1373سیف، 

اند، پوشاک همه طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگی از غرب غربی که طبقات باال به آن معتاد شده

 نساجی که پهلوی اول در ایران تأسیس کرد به دو گروه هایهکارخان .(104و105: 1364کرزن،شود. )وارد می

دارای هایی در شهرها و استانهایی که کارخانه نخستشوند: اصلی از نظر پیشینه صنعتی و مکانی تقسیم می

طق بدون پیشینه ادر منهایی که هکارخانبودند دوم  ...پیشینه صنعت نساجی: مانند یزد، اصفهان، کاشان وپیشینه 

 .نساجی. صنایع نساجی که پهلوی اوّل در یزد تأسیس کرد

  دوران پهلوی اول دربافی در یزد های پارچهث کارخانهاحدا

،  1391تیر  نصیری،صورت ماشینی رشد چشمگیری یافت )بهنساجی صنعت  ش ه. 14در ایران از اوایل قرن 

 سادگیبه یزد صنعتی کارخانه وّلینا. (69: 21 ، ش 1383 ، و میرشمسی 154: 1361، واکر من 224 ش

 گوش به بافیپارچه و ریسی نخ بخش خصوص دربه یزد، شهر شدن صنعتی لزوم زمزمه ابتدا .نشد تأسیس

 طباطبائی الدینو هر دو گروه سیاسی اقتصادی طرفدار رضاشاه از یک طرف، و طرفدار سید ضیاء، رسیدمی

 عداوت پنهانی و سیاست صحنه در ضیاء سید شکست رفت بامی تصور بودند. موافق امر این با دیگر،ازطرف

امّا دکتر طاهری،  نگیرد. صورت زودیبه امر این داشت یزد با شهر نتیجه در و یزدیان برخی از با رضاشاه که

 یاری به ،پهلوی داشت های اداریدر دستگاه هم توجهی قابل که نفوذ ملّی شورای در مجلس یزد نماینده

 اولیه ،با سرمایه1305اسفند  در شرکتی ملّی بانک کمک به و یزدی آمد گرای اقتصاد و خواه ترقی تجّار

 جمله از که سیدضیاء های طرفدارانکارشکنی کردند. تأسیس ی نساجیایجاد کارخانه هزار تومان، برای 250

 و کنندمی ریسی امرارمعاش نخ راه از که زنانی درآمد کارخانه این با ایجاد که بودند کرده شایع شهر در

 ملّی بانک از بیم و شد، مختل خواهد نخ فروشانخرده و فروشانعمده تا کارخانه نیستند در استخدام قابل

گذار سرمایه عنوانبه ملک التجار حاج گذار کارخانه،بنیان. کشید کنار گروه این با از شراکت را نقش خود

افتتاح شد و از ابتدای سال  1313اسفند  24آماده نبود، در روز  واقعاً هنوز که حالی در کارخانه .بود اصلی

. تاریخ رسمی افتتاح آن در برخی از کشاند جدید ونو شدنسوی و فضای شهر را به ،تدریج به راه افتادبه 1314

 که حرف تجّاری ویژهبه از تجّار شهر یزد، دیگر برخی (23: 1392آمده است. )آیت الهی،  1312منابع سال 

 که« حاج ابوالقاسم گرجی»مثل ، بودند به کنترل اجتماعی در این شهر اعتنابی و غیر یزدی« اصالتاً»مرد 

 و های شمالمحلّه هرات افغانستان به منطقه از اجدادش که «هراتی حسینعلی» و داشت اصالتی گرجستانی

ساختمان زیبای کارخانه . ی صنعتی افتادندیهاتأسیس کارخانه فکر به نیز بودند کرده یزد مهاجرت شرقی شمال
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شایعاتی که  تمام بر ابتدا همان از کارخانه سریع بود. بازده افزوده جایگاه و موقعیت آنجابه موقعیت آن و 

 تا زودیو به کشید خط بطالن بود افتاده راه به ایشان، و امثال ضیاء سید یعنی طرفداران مخالفان، توسط

ز سال ا ( .25: 1392)آیت الهی،  .معامله شد ریال 2000 به بازار در آن ریالی 100 هر سهمش  ه. 1317سال 

واحد نساجی در بخش بافندگی و ریسندگی شکل گرفت. این  121،1320تا سقوط پهلوی اول در سال  1313

(.. با پیگیری و بازبینی در 86:1368ورزاقی9:1371کرد. )فلور،درصد از نیاز داخلی را تأمین می 15تولیدات تنها 

آالت نساجی، صنعت نساجی ایران در های نخستین پهلوی دوم در کنار نوسازی و به روز رسانی ماشینبرنامه

وجه عمده در دوره پهلوی . ت( 185: 1394و کاتوزیان،  211 :1362به خودکفایی دست یافت. )عیسوی،  50دهه 

اخت کیسه حمام یزدی و یا ساخت زیلوهای بافی و یا دستمال ابریشم یزدی و یا ستنها به تجارت در زمینه پارچه

های از همین کارگاه یزدیرخی از کارگران ماهر ب رفت.ارزان قیمت یزدی برای اغلب مساجد ایران به کار می

اولین  ازریسی یزد کارخانه کشبافی یزد و کارخانه پشم مازندران منتقل شدند. های جدید نساجییزد به کارخانه

مرغوبیت » کند:نه هدایت نقل میطمخبرالسل (92: 1389)مجد،  دوره پهلوی بودند. یران درهای صنعتی اکارخانه

در شهر اصفهان یک کاروان  1309تاجران یزدی در سال  (481: 1389)مخبرالسلطنه، « مال یزد است ،هاپارچه

معاونت ) فرستادنداصفهان میسرای یزد دایر کرده بودند که محصوالت خود را به نام کاروانبه سرای تجاری 

د و یا کرک سفید را زرتاجران یزدی کرک  (530: 1385،  رئیس جمهور رسانی دفتراطالع خدمات مدیریت و

های ها کرک سفید را از راه بندرعباس به انگلستان جهت ساخت پارچهاز نواحی مختلف ایران خریده و برخی

شده که از پنبه رفسنجان تهیه می 200بقچه از نخ نمره  300نه روزا (1383:101 موسوی ،) ندفرستادمدرن می

کمسیون نساجی در بلدیه  ش 1311.در سال ( 126)پیشین:شد های محالت یزد مصرف و تولید میدر کارگاه

تجار و اصناف دوره رضاشاه و در  .شود که یک نوع پایه اداره استاندارد ملی در این شهر استیزد تأسیس می

مرغوبیت و ترویج منسوجات درمورد کمسیون نساجی یزد در مورد  در ش 1320الی  1300های سالی فاصله

در ( . 596: 1381،  2 رئیس جمهور،ج رسانی دفتراطالع معاونت خدمات مدیریت و) .ندکردیزدی فعالیّت می

محله فهادان  از خوریم که برخی از آنانمیبه تعدادی از تاجران یهودی و بابی بر اوایل پهلوی  واواخر قاجاریه 

شد و این نوع از تاجران های تاجران یهودی یزد تولید میهای مهم یزد هم درخانهبافییزد بودند و اغلب ابریشم

در اواخر دوره قاجاریه یک نوع حلقه واسطه تجارت داخلی و عامل انتقال تجارت خارجی با ایرانیان در این دوره 

 17های تأسیس شده در سراسر ایران در دوره رضاخان،از شمار کارخانه . (153 :1363،  ند )دسترهتاریخی بود

ترین صنایع نساجی عمده . (573-576: 1317نساجی اختصاص یافته بود. )رضوی ,  یهامورد آن به کارخانه

کردن لباس در ایران  اشتراکی بین بخش دولتی و خصوصی بود که شاید تا حد فراوانی با سیاست متحدالشکل

در ایران تأسیس یافت )فاضلی، ش  1304عصر رضاشاه مرتبط بوده است. نخستین کارخانه نساجی در سال 
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بافی و غیره ( به دنبال آن واحدهای مختلف صنعتی در ارتباط با نساجی از قبیل نخ ریسی، گونی 381: 1383

، 6، س 11: چاپ 1390و فوران، 33 :1393،حسن نژاد)در یزد، کرمان، کاشان، گیالن و مازندران ایجاد گشت 

ها از حمایت جدی دولت برخوردار بودند، بسیاری از آنان در چارچوب هرچند این کارخانه (.20:1390،98ش 

یک دستگاه  شامل:صنایع دستی که در یزد به وجود آمد  1310در سال . گنجیدندخصوصی میی هاکارخانه

بافی و مچ پیچ باقی دستگاه جوراب 15بافی، دو ماشین ژاکت و قریب به ه پارچهماشین الکتریکی، یک دستگا

دستگاه زیلوبافی و  40دستگاه پنبه پاک کنی و پشم ریسی و قریب  500بافی و قریب دستگاه قالی 860و 

ها و نیز کارگرهای یزدی با آن دستگاه بودندهای متعدد نساجی که در شهر یزد و یا در سایر توابع یزد دستگاه

. حکومت یزد این نوع صنایع دولتی را در دفاتر اداره مالیه دوره رضاشاه و در بودندبافی مشغول فعالیّت پارچه

:  1371اول، ج تفرشی،  و 885: 1393،ش ثبت کرده و به دربار پهلوی ارسال کرده است )طلوعی 1310سال 

 (.669و  670و  194: 1383موسوی،   و 1493و  783و  1196: 1392و بارل،  362و  316

 

 دوم در دوره پهلوی یزد نساجیسیر تحول 

دلیل کاهش ورود کاالهای با شروع جنگ جهانی دوم و اعالم بی طرفی ایران صنعت نساجی بار دیگر به

آالت مختلف و مواد شیمیایی مورد نیاز در صنعت نساجی دچار رکود ویژه لوازم ماشینر بهمختلف به داخل کشو

های دولت (5:  1391،  ضرابی زاده،277و  276و  248:  1391، جسیم،242: 1387،  )شایسته فر. گردید

باف در کشور جلوگیری  های دستهای ارزان خود به بازار ایران از تولید پارچهانگلیس و روس با واردات پارچه

رضاشاه ( خروج 102: 1387شایسته فر، )بافی در ایران رو به نابودی حرکت کرد کردند و به این ترتیب پارچه

های از کشور و تزلزل سیاسی دولت و مجلس، حضور متفقین و عدم کنترل واردات سبب شد که در فاصله سال

. این روند شودو ارز فراوانی از کشور خارج  یردور را فرا گهای خارجی کشکاالهای تولید نساجی 1332تا  1320

های کارگری ویژه نساجی شاهی و حریربافی چالوس با شورشهای نساجی بهکارخانه 1330سبب شد در سال 

 و 700525ش  ،ساکماو 429: 1343، 2 ،جمستوفی) رو شده و چرخه تولید در آنها متوقف گردد.فراوانی روبه

با آغاز  و های سیاسی و تثبیت دگرباره اموربا پایان کشمکش. (41: 1393و حسن نژاد،  123: 1386،طالب پور

)بعد از کودتا(، اصالحاتی در صنایع نساجی روی داد که به حیات مجدد و 1336برنامه عمرانی اول در سال 

موسوی ،  و 481و  343: 1379،  مالزاده و 103و294 :1390)شیرین کام، خودکفایی این صنایع منجر شد.

 .داشت 40ای در خودکفایی صنایع نساجی ایران در دهه . نساجی یزد نقش قابل مالحظه (274و273: 1383

های صنایع نساجی ایران مطرح کرد این انتخاب همچنین صورت یکی از قطبپهلوی یزد را خاستگاه خود به
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کشاورزی( مور نیاز بخش تولیدی مانند پنبه، کتان و تولیداتی از  مبتنی بر فراهم کردن مواد اولیه خام )تولیدات

طور سنتی با کشاورزی پیوند داشته و به رغم خودکفایی در تولید اقتصاد یزد به .این قبیل در صنایع نساجی بود

د ای نداشت. عالوه بر نقاط قوت، تأسیس این صنایع در یزکشاورزی، از لحاظ صنعت نساجی ماشینی، پیشینه

هایی مواجه بود از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص و بافت اقتصاد کشاورزی در یزد، مانع از پیدایی با ضعف

طبقه کارگر صنعتی در این ناحیه از ایران بوده لذا صنعت نساجی در یزد با کمبود نیروی انسانی متخصص 

ران از نقاط مرکزی ایران به یزد دست زد رو شد. پهلوی اول برای حل این چالش به انتقال اجباری کارگروبه

های توسعه صنعتی خود با اعزام کارگران بومی به اروپا برای امّا پهلوی دوم در سیاست که سیاستی ناموفق بود،

هایی برای جذب کارگران مهاجر از سایر نقاط ایران موفق شد تا حدی به این های بیشتر و ایجاد جاذبهآموزش

ر نظر گرفتن عوامل اقتصادی و جغرافیایی از سوی موسسان نساجی یزد از عوامل توفیق فقدان پاسخ دهد. د

:  1368و رزاقی ، 23:  1359و اشرف، 1169:  1382صنعت نساجی در این ناحیه از کشور بوده است. )آبراهامیان ،

ی کارخانه نساجی انداز، مکاتبه وزارت داخله و شهربانی(. چندسال پس از راه 718230و سند شماره  1318

سال، کارخانه  همان درشد و م(، یک کارخانه حریربافی در شهر چالوس افتتاح  1938)  1317شاهی، در سال 

ابریشم تولیدی در مازندران درکارخانه تازه )دلیل نبود درخت توت و در نتیجه نبود ابریشم بافی یزد بهابریشم

(. تغییرات فرهنگی 3429:  1343، 3 ،جکود مواجه شد )مستوفیبا ر (گشتس چالوس مورد استفاده واقع مییتأس

ناشی از مدرنیزاسیون در عصر پهلوی تقاضا ابریشم را از کاربرد معیشتی به کاربری لوکس و تزیینی تغییر داد 

در نتیجه بازار آن عصر با کاهش تقاضا در این کاال رو به رو شد و از سوی با ماشینی کردن صنعت ابریشم، 

د آن را افزایش داد در واقع عرضه افزایش یافت و مازاد تولید )عرضه( در آن دوره سبب کاهش قیمت تولی

آالت صنعتی ابریشم، از کشت های کشاورزی که برای تأمین مواد اولیه ماشینابریشم گردید و در نهایت زمین

واجه شدند و این کاهش ضربه برنج و چای و توتون تغییرکاربری به توتستان داده بودند با کاهش درآمد م

هر چند در این دوره بسیار تالش گردید تا صنعت ابریشم مطابق با تکنولوژی  .سختی به کشاورزی بومی وارد

-78 :1396 ، سهیال ترابی فارسانی وناصرجدیدی، علی وشمه،)و استانداردهای آن دوره در اروپا همگن شود 

های نساجی در اصفهان، داران امکان داد تا تعداد زیادی کارخانهسرمایهدر زمان مصدق تشویق وی به  ( .67

رضاشاه حامی تغییر و نوسازی بود و  محمد (.42: 1392یزد، کاشان و دیگر شهرها راه اندازی شد. )شیرزاد،  

را در  های اصالحات به شکلی طراحی شده بودند که الگوهای سنتی و سیاسیامّا برنامه ،اصالحاتی انجام داد

اجتماعی اصیل در کشور موفق نبودند و ها در به وجود آوردن تحول اقتصادیایران حفظ کنند. این برنامه

های توسعه اقتصادی بر اساس الگوهای پاتریمونیال بودند عبارتی، ازآنجاکه اجرای اصالحات و از جمله برنامهبه
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شد، از توسعه گیری بازتاب میناهماهنگی در تصمیم اعتمادی وگرایی، رقابت ناصحیح، ناامنی، بیکه در شخص

 (.145:  1380،اسالمی ندوشن،82 تا 80: 1388کرد. )یوسفی نیا، آمیز در کشور جلوگیری میاقتصادی موفقیت

 بافی یزد در دوران پهلوی ابریشم  

شود. )رمضانخانی، ابریشم تهیه میکه توسط کرم  بهاترین لیف طبیعی بودی پهلوی دوم ابریشم گراندر دوره

هنر  ها ضربه سختی بر صنعت و( تصویب قانون منع حجاب و متحدالشکل کردن لباس150و149: 1387

های زیادی زمان پهلوی دوم فرصت ممنوعیت ورود ابریشم در ( .5: 1391)ضرابی زاده، بافی وارد نمودابریشم

اش در چالوس رضاشاه کارگرانی برای کارخانه ابریشم بافی مدرا برای کسب سودهای هنگفت به وجود آورد. مح

ترین ( . مهم93-90: 1389)مجد، بافی در یزد برآمدصدد نابود کردن صنعت ابریشم استخدام کرد و در

 ،39: 1380،اسالمی ندوشن ،382: 1361)پوالک، بافی در کاشان، یزد، تبریز و مشهد بودهای ابریشمکارخانه

ویژگی محصوالت این شهرها نرمی و نازکی، دقّت بافت (.217:  1385ورهرام، ،  419-412: 1369عیسوی، 

آکرمن، ) آمد.بافی در این دوره به شمار میو چشم نواز بودن رنگ هاست و یزد از مراکز اصلی نساجی و ابریشم

وجود صنایع گوناگون یزد نه تنها به سبب معماری ویژه، بلکه به سبب ( 22و  3: 1346توحیدی، و 31: 1361

پرتو اندیشه،  بافندگی دردر  یزد شهرت (.299: 1363نیدرمایر، ) اش، شناخته شده استاز جمله صنعت بافندگی

های (. به مرور بافندگان یزدی نه تنها در بافته627: 1381دقّت، ظرافت و ذکاوت حاصل شده است )هدین، 

و طراحی پارچه مهارت خاصی یافتند و به این ترتیب صنایع ها، ابزار هنری بلکه در طراحی و ساخت دستگاه

کارهای جانبی نظیر باکیفیت نساجی یزد در مسیر ترقی و پیشرفت قرار گرفت و در کنار تولیدات منسوجات 

لذا بخشی از  ،داددر یزد رواج یافت که البته کفاف میزان باالی تولید منسوجات را در یزد نمی داری،نوغان

 رئیس جمهور رسانی دفتراطالع معاونت خدمات مدیریت و)ابریشم مورد نیاز از شهرهای اطراف یزد وارد گردید 

در یزد رایج شد تأثیر عمیقی بر  1342(. با ورود دستگاه ژاکارد، برای بافت ترمه که از سال 530و597: 1381،

سبب منسوخ شدن این فراورده دستی که روزی معرف هنر و ساختار منسوجات ترمه دستی وارد آمد و این امر 

های بافندگی هایی آنکه قبل از ورود ماشینصنعت بافندگان یزدی بود گردید و همچنین باعث شد تعداد دستگاه

 (.69: 21 ،ش1383،میرشمسی و 22:  1376عدد برسد )یاوری، 80به  1350دستگاه بود در سال  300بالغ بر 

به دنبال تکمیل قدرت نساجی یزد و تبدیل آن به صنایع نساجی مدرن، تعداد زیادی  1330بعد از سال 

، روند توسعه صنایع نساجی در یزد افزایش  1332نساجی در یزد به وجود آمد. بعد از کودتای  یهاکارخانه

حصوالت ای از مسهم عمدهکه چندین دهه است که  (1335)یزد« یزد باف»از جمله ایجاد کارخانه  ،یافت

پایگاه و شود. )پایگاه رسمی شرکت یزدباف کارخانه به کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، یونان و فرانسه صادر می

، پالس درخشان، افشار، تابان، گردباف های بزرگ نساجی همچون یزد باف،کارخانه (پوشاک و نساجی ایران
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های خانواده .ها هم اینک نیز دایر استرخی از آنغیره در یزد وجود داشت که ب سلک باف و باف، جنوب یزد،

حکیم زاده و ریسمانی و حاج میرزا تقی رسولیان که هنوز خانه و کوچه رسولیان در خیابان امام خمینی معاصر 

های مشهور است، آن را ایجاد کردند. حکیم زاده یزدی که در تهران و یزد تجارتخانه داشت در تأسیس کارخانه

العمل کار حکیم زاده در ابتدای فعالیّتش تنها یک حق یزد باف و رنگین و پالستیران و فیلکو نقش داشت.

تدریج خانواده حکیم زاده از تجار و صاحبان صنایع مهم یزد شدند و در معمولی و تاجر عادی یزدی بود ولی به

ترومن، شرکت تعاونی دست بافتان یزد و حدود سیصد  4های اصل و با کمک پول ش 1332های بعد از سال

توانست تولید هر کارگر یزدی را تا ده برابر از ژاپن خریداری شد و به یزد وارد گردید که می ماشین دست باقی

 و 1493و  783و  1196: 1392و بارل،  362و  316:  1371اول،  تفرشی، ج و 885: 1393باال برد )طلوعی،

مدیره کارخانه ی هیئتبعداً رضا حکیم زاده و محمود ریسمانی از اعضا .(669و  670و  194: 1383موسوی،  

کارگر داشت. کارخانه مزبور ماهانه یک  600در شهر یزد تأسیس گردید و  1336باف شدند که در سال  یزد

 نظیر جرج یان کرد و برخی از افراد خارجی نیز در آن کارخانه استخدام کرده بودند،میلیون متر پارچه تولید می

راتی و افشار هر کدام به تأسیس یک . ه( 58: 1391انصاری ،  و 291و  578و  899و  1101: 1364، ی سپهر)

 1338( کارخانه افشار در سال 93و  92و  91و  33و  26: 1389مجد، )کارخانه نساجی مهم در یزد اقدام کردند 

( در این دوره تاریخی یک باشگاه 125: 1380، خورشیدیتأسیس شد ) 1350کارخانه پتوبافی افشار در سال  و

همراه  .اواخر دوره پهلوی شهر یزد به یک شهر کارگری تبدیل شده بود ،ن نیز در شهر یزد شکل گرفتکارگرا

ساختار کالبدی شهر یزد نیز از همان اوایل دوره پهلوی دگرگون گشت و به شهری  با تغییر ساختار اقتصادی،

و 212و185: 1368د. )سایکس،ها و تأسیسات شهری جدید تبدیل شها، میدانجدید با اقتصاد جدید و خیابان

سومین عصر دوران پهلوی بعد از دوران ساسانیان و صفویان  .(319و  296و  247و  103و  35: 1369بلوشر، 

 رقم زد کاشان را به خاطر شهرهایی مثل یزد و مخمل مخصوصاً وهای زربافت پارچهبافت طالیی در 

(.در سطح آموزش عالی دانشگاه امیرکبیر قبل از 1385اردیبهشت  12و روزنامه ایران،  185:  1380)مژدگانی،

: 1386،ایانقالب تنها دانشگاهی بود که دارای رشته نساجی در سطح لیسانس بود )سازمان آموزش فنی و حرفه

160.)  
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 یزد دوره پهلوی شعربافی در

 سنتی هایدستمال بافت 3 بافیترمه ، 2بافیاحرامی ، 1بافیدارایی قبیل از یزد سنتّی نساجی مشاغل مجموع به

  .گویندمی شود شعربافیمی بافته بافندگی سنتی دستگاه وسیلهبه که را غیره و شال و

آنجا که اساس از ( 180: 1388 احمد، آل. )گشتمی «شَعربافها» دوش روی شهر زندگیناد موجود بنابر اس

 فعالیت یک به هنر این رفته رفته امّا ،شدمی انجام زنان توسط ابتدا دربر مدار مشاغل خانگی بود،  شعربافی

 شعربافان کار اساس بنابر شواهدموجود(79: 1363نژاد، ساسان و شریفی حاجی. )شد تبدیل مردانه و کارگاهی

  .(190 تا 189:  1390قهرمانی،) است چوبی هایدستگاه

در میبد  .استاز صنایع نساجی که در شهر تاریخی میبد وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد کاربافی ین عالوه برا

 دست پرتوان پیرهای قدیمی بهسال )و یا حتی بیشتر( هنوز در برخی از محله 600ای حدود کاربافی با پیشینه

گویند و به عمل بافتن بر روی می« کار»داری صورت عام به هرگونه دستگاهبه و شودزنان جان دارد و بافته می

ترین از جمله معروف، باشدای میهای پارچهباف ث است، دستجا مورد بحگویند. آنچه در اینمی« کاربافی»آن 

ی سفید معروف، جامه» در لغت دهخدا آمده است« کرباس»در تعریف  .دباشنوع تولیدات کاربافی، کرباس می

طرح غالب آنها  (.419:  1373)دهخدا، « ی مردان و زنان روستایی استای خشن که غالباً جامهی پنبهپارچه

با آب و هوای میبد در منطقه کویری  است.صورت راه راه های ریز و درشت رنگی یا بهورت چهارخانهصیا به

 و 15:  1380شریفی ،)طلبد که انسان برای پوشاک خود از الیاف مناسبی استفاده کند. گرم و خشک می

گزارش معرفی  :1380،کشاورز ،184 :1372،وولف، گزارش : 1381، عظیمی دخت، بهار 28 :1380خورشیدی،

  .(گزارش معرفی خانه برونی :1384،کریمی ،خانه برونی )بیده(

 ترمه خجسته یزدی

ش با مدیریت مرحوم حسین عباس )خجسته( آغاز به کار نمود. ایشان از شاگردان  1280ترمه خجسته در سال 

تکاری که ایشان طی عمر پربرکت خویش های ابها و نقشالّدین نقشبند یزدی بود. بسیاری از طرحهنری غیاث

                                                 
متداول است  کشورهای جهانشود. این شیوه بافت پارچه در تعدادی از ای روش رنگرزی و همچنین نوعی روش بافت اطالق میایکات گونه . 1

 گویندبافی نیز میوجود دارد که به آن دارایی یزدایران تنها در شهر  و در
 در. می شود بافته دستی بافی پارچه دستگاه ی وسیله به که است هندسی ی ساده های طرح با پنبه و پشم الیاف از های بافت منسوج، این .2

 گوناگون های اندازه در احرامی اکنون هم اما میبردند، کار به حج مناسک اجرای در احرام پوشش عنوان به را بافته دست این نقش بدون نوع گذشته،
 .شود می بافته مشابه محصوالت و کیف روتختی، روفرشی، پادری، سجاده، قالب در

 و جقه بته مانند منحنی هاینقش. باشدمی ایران نفیس نساجی دستی صنایع از که است لطیف بسیار الیاف از شدهبافته بهایگران پارچه نوعی . 3
 به یزد ترمه و شودمی بافته ایران مختلف نقاط در متنوعی بسیار هایطرح با ترمه. رودمی کار به ترمه در مختلف هایرنگ در عباسیشاه هایگل

 است معروف بسیار زیبایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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صورت به بازار عرضه نموده یا به فراگیران )از جمله فرزندش خلیل خجسته( آموزش داده است هم اکنون به

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

 .فعالیّت ادامه داد

های بخشی از تالش باشدهایی از آن موجود میقاب قرآنی، شبنم، دیبا، تاجی و... که نمونه های گلستان،طرح 

های بافی و رنگ آمیزی تارهای دارایی )بستن پیچون( از مهارتباشد. داراییبافی میایشان در صنعت ترمه

رف باالی ترمه و منسوجات ایشان در صورت دستباف و مصبا توجه به مشکالت نساجی بهد. خاص ایشان بو

ها( دلیل مشکالت حمل و نقل در آن سالصورت قطعه قطعه )بهچند دستگاه بافنگی با ماکو را به 1346سال 

روش بافت ماشینی ترمه را ابداع نمود که آغازگر فصل نوینی در  1348از ژاپن به ایران وارد نموده و تا سال 

الخصوص ترمه خجسته ها با مدیریت ایشان کلیه محصوالت خجسته علین سالتولید ترمه ایران گشت. طی ای

های خود را با مدیریت  ترمه خجسته هم اکنون فعالیّت شد.به شهرت جهانی رسیده و به یک برند تبدیل 

  76، ترمه یزدی: 1395امامی میبدی ، ) .دهدادامه می« ترمه خجسته»محمّدصادق خجسته و با نشان ثبت شده 

روزگار صفوی بافندگی از مشاغل اصلی اهالی یزد بود.  از. (54 و 64 شماهنامه هنر،  ،1380،،کریمی  51-

ترین سطح ارتقا یزدی میراث گذشته خود را به عالی هایعصر صفوی نساج از (.1337: 1340)آذر بیدگلی، 

های کاریزی، عنوان نماد برجسته تمدن(. یزد به1436 و 1343 :1346، 2 ج ،کمسیون ملی یونسکوبخشیدند )

(. بر پایه  18: 1379ترین ویژگی آن یعنی توسعه صنایع دستی بود)پاپلی یزدی و لباف خانیکی، حائز برجسته

توان تا قرون نخستین اسالمی و حتی قبل آن رساند شرایط مذکور هر چند قدمت نسّاجی یزد را می

( با روی کار آمدن پهلوی اول لباس مردان به کت و شلوار و 287 :1313 ،ن بلخیی، ا134: 1368،اصطخری)

بافی به راه افتادند. استادان های پارچهکاله پهلوی و لباس زنان به پیراهن و بلوز و دامن تبدیل شد و کارخانه

قشبند از طراحان بزرگ برای تعلیم صنایع و هنرهای دستی فراخوانده شدند طاهرزاده، بهزاد ترک و حمید ن

هیچ زن »: نویسدبافی و رضایی یزدی از تولیدکنندگان ترازاول ترمه در یزد بودند. جی کالک میبزرگ ترمه

نفیس کشمیری که اغلب از ایران  مشکل پسندی در انگلستان عصر ویکتوریا گنجینه جامه خود را بدون شال

 .(303 :1361)آکرمن،  «داندشود کامل نمیآورده می

 ،خلیل خجسته ،قدیری زاده ،شریف ترک ی،ادفؤباقر  دوره پهلوی عبارتند از: اساتید نساج مشهور یزدی در از

 بود ما به نوعی آخرین بافنده سنتی در زمان ،رمضان رضایی (177: 1394)امامی میبدی،غضنفر ملک ثابت 

حاج میرزا محمد ، حله پشت باغ((. سیدعلی میرجلیلی )م59: 1371،  آبادیو لطف 49: 1380)اسالمی ندوشن ،

استاد قدیرزاده و  از گذشتهتنها احرام باف شهر یزد  و عزیز اهلل قدیر زاده ،حاج عبدالحسین وطنی، کاظمی
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:  1387خانی، باشند.. او همچنین مؤسس کارخانه سعادت نساجان است. خلیل خجسته )رمضانهمسرش می

( غالم 418: 1317وطن پور )آیتی،  ( محمدعلی1787: 1382. عبدالحسین شریف ترک )کاظمینی،  (311-317

در اندک زمانی استاد  در آغاز کودکی به بافندگی دستی پرداخته یزد( ایران و )پدرصنعت نساجی نوین درصنعتی 

 صنایع دستی کشوررابرد جایزه ممتاز 1355سال در  او( 419: 1317در بافندگی شد )آیتی، ماهری شده

و  شدن ماشینی پیشگام وی بود. ش 13و  12قرن  در یزد نساجان از غالم صنعتی. (226: 1387)صدری،

 تدبیر این او با .خوانندمی» در ایران مدرن نساجی پدر «را وی ای. عدهیزد در صنعت این مدرنیزاسیون

 نساجی صنایعدر  انقالبی بروز سازمیزان تولید و کیفیت محصول، زمینه تغییر کلیدی ضمن افزایش و فنی

و یک  ماشینی بافندگی دستگاه نخستین اوغلی کور امیر خان سرمایه با 1300 در سال صنعتی مغال .شد یزد

برای  سال دو 1310 در سال .انداخت راه به را اقبال یزد رخانهکا و وارد کرد آلمان از برق مولد دستگاه

 دیگران و هراتیحسینعلی با سرمایه رفت و ها به آلماندستگاهخرید  آالت وماشین آشنایی با و کارآموزی

و  1325 سال در یزد کارخانه درخشان و کرد اندازیرا خریداری، وارد، نصب و راه نیاز های مورددستگاه

: 1383،2ج  به راه انداخت )کاظمینی، مردمی سهام سرمایه و با و خود همّت را با نساجان سعادت کارخانه

 (.317-311: 1387رمضانخانی، و  19

 

 نتایج پژوهش

همراه بود.. در  یبافندگ عیاز صنا نیسالط تیو حما یه. ق کشور با رشد تجار 907به سال  هیصفو سیتاس با

بین رفتن  های بافندگی خارجی، از)ورود منسوجات دستگاهاشاره شد برخی که  یلیبا دالپهلوی  ودوره قاجار 

 یصنعت نساج نابودی شرایط تولید مواد خام و....( این صنعت توسط دولت، برجسته، عدم حمایت ازنسل اساتید 

رمان لطمه شدیدی دیدند و ک واصفهان، یزد  له، مراکز صنعتی از جم شد. در نتیجه یادیز اًدچار افت نسبت

ایی، ایرانیان تمایل پیدا کردند که های اروپآنها نیز نابود گردید. با سیاستگذاری دولت ههمراه با صنعتگران، پیش

از منسوجات و البسةغربی استفاده نمایند. لذا صادرات اروپا در این بخش به ایران به میزان زیادی گسترش 

باشد. این یافزایش واردات به کشور در این دوره م المللی ایران نشان دهندةاز تجارت بین موجودیافت. آمار 

های پیشین کشور نداشتند. ایران که در دوره یپادشاهان قاجار توجهی به اقتصاد ملحکایت از آن دارد که امر 

توجهی  ینندگان و صادرکنندگان انواع منسوجات نفیس و کاربردی به سایر نقاط جهان بود، با بتولیدکاز 

بود که  یاطقاز من یکی زدیمسائل و مشکالت  نیباوجود ا زمامداران به بازاری برای کاالهای غربی مبدل شد.

 نیا رشد مجدد و اءیمرغوب و اح فراوان و متعدد و داتیبلکه با تول را رونق دهد یصنعت نساج توانست نه تنها

 دندیرا تداوم بخشالدین نقشبند یزدی  اثیروش و کار غ یدیاسات زدیدر  منتقل کند. ندگانیصنعت آن را به آ
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 اریبس گاهیباشند و یها و.. مو موزه بخش محافل نتینمودند که ز دیتول ،مرغوبی های متنوع وپارچهو 

 یکانون نساج نیاستان دوم نیا امروزه هنوزو این مسائل باعث شده  ارزشمند هستند و یو اشراف متیقگران

 :شود عبارتند ازیزد پیشنهاد می توسعه نساجی سنتی در جمله راهکارهایی که برای رشد و از در کشور باشد.

زایی و کسب درآمد برای اشتغال.2های نساجی را که از یک قرن گذشته منسوخ شده بود بازسازی دستگاه. 1

های مختلف وکارگاه هاهمایشبرگزاری میزبانی استان . 4کارآفرینی  طریق ازدایر کردن کارگاه  .3 متقاضیان

ها و دستگاه .استفاده از5ن با ابعاد نساجی سنتی نساجی سنتی برای درگیر کردن کارشناسا ملی درزمینه

سهولت تولید، کیفیت بهتر منسوجات ماشینی نسبت به سنتی و پایین بودن تنوع دلیل به های پیشرفتهماشین

دولت نیز رویکرد .6است جای هنر دست هنرمندان شده ها بههای نساجی سنتی باعث جایگزینی ماشینطرح

 نکندپوشی قدیمی به کار بسته و از هیچ حمایتی برای احیای این هنر اصیل چشم خود را برای احیای هنر

 بسیار موثر است. و... های سنتی که برای احیای هنر نساجی سنتیبازدید گردشگران از کارگاه.7

 

 

 مآخذ:

 

 اسناد

 
 ق(.ه  1293) - 5-18اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران سند شماره  

 (.1317ذیقعده  4)  -18 -29 هایران سند شمار هاسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارج هادار

 (.1293)رمضان  -8-15 هایران، سند شمار هاسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارج هادار 

 ق(. ه. 1280-1279) -10-17 هایران، سند شمار هاسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارج هادار

 .( 1317الحجه )ذی -29-20 هایران، سند شمار هاسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارج هادار

 .700525 شماره (ساکماملی ایران ) هسازمان اسناد و کتابخان

 .، مکاتبه وزارت داخله و شهربانی 718230سند شماره 

 .سال بیست و دوم، دفتر دوم (1391)گنجینه اسناد
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 مآخذ فارسی
 7 تهران،چ محمد ابراهیم فتاحی، گل محمدی و ترجمه احمد ،انقالب ایران بین دو (1382یرواند) آبراهامیان،

 نشر نی ، ،
 تهران، نشر کتاب. ، مقدمه و تعلیقات، سیدجعفر شهیدی،آتشکده آذر( 1340آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ) 

 خانه گلبهار یزد.چاپ ،یزد( )آتشکده یزدان تاریخ یزد( 1317آیتی، عبد الحسین ) 
  .چاپ چهارم ،انتشارات مجید ،تهران ،زدگیغرب(1388جالل) آل احمد،

 .تهران، چاپخانه مهر الدین تهرانی،به اهتمام، سید جالل ،نامه این بلخی فارس(1313این بلخی ) 

نشر صداوسیمای  ها(استعدادها و چالش )تاریخچه، یزد صنایع نساجی در( 1380اسالمی ندوشن، احمدعلی )
 جمهوری 

 ای.مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامهاسالمی ایران مرکز یزد واحد 
 .، تهران، پیامموانع رشد سرمایه داری در ایران( 1359احمد) اشرف، 

ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری، به کوشش،  مسالک و ممالک،( 1368اصطخری، ابواسحاق ابراهیم )
 بنیاد موقوفات محمود افشار. ایرج افشار، تهران،

 نشر تیک. یزد، ،تحول نساجی یزد از پهلوی تا پایان قاجار سیر( 1394)  سید منصور امامی میبدی،
 .دانشگاه عالمه طبا طبائی ،تهران ،تجارت در دوره قاجار( 1380قاسم ) انصاری رنانی،

 ، نشر شرکت آب یزد.1 ، جپایداری فرهنگ و تمدن کاریزی( 1379پاپلی یزدی، محمدحسین )
 انتشارات اندیشمندان یزد یزد، ،کتاب یزد در عصر صفوی(1392) اکبرعلی  تشکری بافقی،

سازمان  نشرتهران،  ج اول، شهربانیهای محرمانهگزارش( 1371تفرشی، مجید، محمود طاهر احمدی)
  .اسناد ملی ایران

 ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد.صنایع دستی استان( 1346سید محمد ) توحیدی،
 ، ناشر نشر علمی.نگاران ایرانتاریخ روزنامه(1391جسیم، اسماعیل )

 نشر کاوه گنج رایگان.  تهران، ترین روابط ایران و روس،قدیمی(1347جمالزاده، محمدعلی)
 ،مرکزنشردانشگاهی.2 ،چخصوصیات الیاف نساجی(1373محسن وجوادساسان نژاد ) حاجی شریفی،

 .پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد یزد،، ،الیاف نساجی(1392 )زمستان زینب خجسته،
اندازه آینده، پایگاه  ، حال و چشممیبد در گذشته پژوهشی در سفالپایان نامه ( 1380خورشیدی، هادی )

 پژوهشی میبد.
 .دینی مطالعات تهران، دفتر ،قاجار دوره در ( زن1375بشری ) دلریش،

 زیر نظر معین. تهران، نشر روزنه و چاپ مکرر، نامه دهخدا،( لغت1373دهخدا، علی اکبر ) 
 جلد اول  ( یک قرن دگرگونی، 1379) هاشمی باجگانیلیال  و مهدی دهقان منشادی،

 .جهاد دانشگاهی نشر اصفهان، چ اول، ،(تاریخ نساجی اصفهان در دوره قاجار و پهلوی1392رجائی عبدالمهدی)
 .وزارت کشور و فرمانداری یزد، 2اقتصاد ایران، ج  ( 1368) ابراهیم ،رزاقی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 در کتابخانه وزیری. نسخه خطی موجود یزد، ،(کشف الحقایق1317سیدمحمد) ،رضوی
 چاپ سبحان نور وابسته به میراث فرهنگی یزد. ( هنر نساجی در یزد،1387صدیقه ) رمضان خانی،

سلیمی ندوشن، احمد  اداره ارشاد یزد. کانون ولی عصراردکان و،ناشر تاریخ اردکان(1364سپهری اردکانی )
  .واحد تحقیقات صدا و سیمای مرکز یزد ،ها، تاریخچه، استعدادها و چالشصنایع نساجی در یزد (1380)علی

 ، تهران، نشر چشمه.اقتصاد ایران در قرن نوزدهم(  1373سیف احمد )
، فایل گزارش مطالعه شناختی خوشه نساجی های صنعتیدفتر خوشه( 1389 )های صنعتی یزد شرکت شهرک

 .یزد
 نشرقومس. تهران، ،ها و لباس ایرانیاناروپایی(1373الدین )شریعت پناهی سید حسام

 .گردشگری شهر تاریخی میبد-پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی (1380محبی )شریفی، 
 ، نشر مرکز امور فرهنگی و نشر.پیشگامان رشد( 1390شیرین کام، فریدون )

 .انتشارات امیرکبیر چ اول، چاپ اول، ،پوشاک ایرانیان(1387نسرین)  صدری،
 دانشگاه تهران ،بافی در یزد از دوره صفویه تاکنونپایان نامه صنعت پارچه(1391 )خرداد فاطمه ضرابی زاده،

 دانشگاه الزهراء. چ اول،، پارچه و نساجی در ایران( 1386طالب پور، فریده )

 علم. نشر تهران، ها(،)ناگفته از حکومت پهلوی پدروپسر( 1393محمود) طلوعی،
 .نشر گفتار با همکاری نشر علم ،دومچ  ،شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (1380) اقلی، باقرع

 ،( بررسی کمی و کیفی ضایعات نسّاجی یزد و ارائه کاربردهای مناسب1386کرباسی ) علی اصغر و یزدی، علمدار
 دانشگاه یزد  نشر

 نشر قطره.   تهران،، مقام الملک رفیعخاطرات قائم( 1383فاضلی، محمود ) 
 مجموعه اطالعات و راهنمای سیاحتی.یزد نگین کویر، ( 1390قهرمانی، ابوالفتح )

 بنیاد ریحانه الرسول. جیزد،، 3،دانش نامه رجال و مشاهیر استان یزد(1382کاظمینی،میرزامحمد)
، ترجمه محمدرضا پایان سلسله پهلوی تااقتصاد سیاسی ایران از مشروطه (1394کاتوزیان، محمدعلی)

 .مرکز نشر ،، تهران1، ج کامبیز عزیزی نفیسی و
رولوه و برداشت، پایگاه  ،گزارش معرفی خانه برونی )بیده( فاز اول (1380)زمستان کشاورز  کا (1384)کریمی

 .پژوهشی میبد 

 .سازمان صنایع دستی یزد یزد،، های ایساتیسبافته تحقیق دست( 1371آبادی، محمود )لطف
 نشرارک. ،کوچه خاطرات سیری در (1379 سعیدو محمدی، حمید  ،مالزاده

 انجمن بلدی وتجارواصناف ایران(1381رسانی دفتررئیس جمهور)اطالع معاونت خدمات مدیریت و
 .نشر طبع و ، تهران،2و1(ج1385درعصررضاشاه)

 ترجمه مصطفی امیری،، اساس اسناد وزارت خارجه آمریکارضاشاه و بریطانیا بر ( 1389مجد، محمدقلی)
 های سیاسی.موسسه مطالعات و پژوهش تهران،

 ، چاپ هفتم، انتشارات دایره سفید.خاطرات و خطرات( 1389مخبرالسلطنه، هدایت )



 

 

 .29-1، صفحه 1401زمستان  -1، شماره 12دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی، 

 

 ، تهران: انتشارات سروش های ابریشمیگل( 1380مژگان، سید حسین )

نشر  ،تهران،2 چ،3ج  ،تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه ن یاشرح زندگانی م( 1343مستوفی، محمد)
 .مصور

 تهران، خانزاده  ،ایران گذاری صنعتی درسرمایه تاریخ تجارت و حاج امین الضرب و(1366خسرو) معتضد،
ایاالت  هایگزارش(1383هادی) وخانیکی، رضا، مختاری، احمد، مسجدجامعی، میرحسین، موسوی،
 .نشر طبع و تهران، ش، 1310اقتصادی ایراندرسال -ازاوضاع اجتماعیووالیات

فایل گزارش عملکرد پروژه توسعه خوشه نساجی  (1390فرزانه؛ پور شمسی، مجید) محمد امین،نادرپور،  
 .1378-1388یزد 

تاریخ موسسه مطالعاتی  تهران، ،تاریخی حاج نوراهلل اصفهانی اندیشه سیاسی و(1378موسی) نجفی،
 .معاصر

 معینی. تهران، ،های اجتماعی ایران در عصر قا جارسازمان نظام سیاسی و(1385غالمرضا ) ورهرام،
  .تهران، نشر سازمان تبلیغات اسالمی ،نسّاجی سنتی در ایران( 1376یاوری، حسین) 

، ترجمه، اسالم و دوره سلجوقیدوره نخستین  های دوره اسالمی،نسّاجی ایران بافته( 1361آکرمن، فیلیس )
 نشر سازمان صنایع دستی ایران. زردین دخت صابر شیخ، وزارت صنایع، تهران،

 مرکزاسناد انقالب  ،فشار امیری ناشر ، مترجمهای سیاسی ایرانیادداشت( 1392بارل، رابرت مایکل)
هانی اول بر اساس منابع دیپلمات ها در ایران، نگاهی به تحوالت ایران در جنگ جآلمانی( 1377 الیور)باست، 
 اسالمی. نشر شیرازه. تهران، ،فرانسه

 نشر خوارزمی. تهران،ترجمه )کیکاووس جهانداری( سفرنامه بلوشر، (  1369بلوشر، ویپرت )
 کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی رجمه،ت ایرانیان( )ایرانیان و سفرنامه( 1361ب ادوارد) پوالک، یاک.
مافی(، ، مترجم، منصوره اتحادیه )نظاممستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران( 1363دستره، آنت)

 نشر تاریخ ایران. تهران،
 تهران، دنیای کتاب. مترجم محمد تقی فخر داعی گیالنی، ،( تاریخ ایران1368سایکس، سرپرسی ) 

 .نشر گسترده آژند، تهران،، ترجمه یعقوب تاریخ اقتصادی ایران( 1362عیسوی، چارلز )
 توس. نشر تهران، مترجم ابوالقاسم سری، ،تاریخ اجتماعی ایران جستارهای از(1371ویلم)فلور، 

میالدی تا انقالب اسالمی  1500)تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال  مقاومت شکننده( 1390فوران، جان )
 خدماتی رسا.تهران، موسسه  ترجمه، احمد تدین، ایران(،

، مترجم اسداهلل آزاد، مشهد، معاونت زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان( 1366 )خرداد رایس کالراکولیور،
 فرهنگی آستان قدس رضوی. 

 چاپ سوم ترجمه وحید مازندرانی، نشرعلمی وفر هنگی، ،قضیه ایرانی ایران و(1364جرج.ن)، کرزن
 تهران. جاویدان خرد ، ، مترجم سیمین فصیحی،عصر قاجارایران (1375س  ). ک لمبتون، ا.

  تاریخ ایران نشر تهران،، زیر آفتاب سوزان( 1363نیدرمایر، اسکار فن )
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 نشر آموزش انقالب ، ترجمه، سیروس ابراهیم زاده، تهران،صنایع دستی کهن ایران( 1372وولف، هانس ای )

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.، کویرهای ایران(1381اندرسن ) هدین، سون

 مجالت
های بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه» (91ابویی اردکان و معتمدی )پاییز 

 11-12: 17، فصلنامه بهبود مدیریت، ش «صنعتی
 ،ش4 سال فصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسالم، «)کشمیری( ترمه یزدی(»1395منصور) سید امامی میبدی،

8 :76-51 
 1336و1343: 22ج دوم، تهران، ش  ،«ایرانشهر( »1346کمسیون ملی یونسکو )

 157:فصلنامه نقد کتاب، سال اول ،«اول واخر تویی مادرمیان(»1393 زمستان )پاییز و پروین ،بابایی
  28، پیاپی 2سال نهم، ش  (1394 )تابستانبهبود مدیریت 

نامه  پژوهش، «درآمدی بر صنعت بافندگی یزد در عصر صفوی(»1392 بهاروتابستان) علی اکبر تشکری،
 (65-51) :1ش اقتصادی، اجتماعی و

 عصر پهلوی،  عوامل موثر بر رشد صنایع نساجی مازندران در"( 1393حسن نژاد، زمانه )بهار و تابستان 

 1385اردیبهشت  12روزنامه ایران، سه شنبه 
 4/12/97به تاریخ  6817شماره روزنامه ایران، 

 160«:نساجی یزد سیمای صنعتی و(»1386)ایسازمان آموزش فنی و حرفه
 رسانی و کتابداری،اطالع نشریه، ،«بافی ایراننگاهی بر هنر نساجی و پارچه(» 1387شهریور ) مهناز شایسته فر،

   242و123و122: 120 ش کتاب ماه هنر،
، المللی نساجی امروز، ماهنامه بین«بافی دوران پهلوی در ایرانپژوهشی در فن پارچه( »1392احمد) شیرزاد،

  46و154:42ش 
، «زمینه یابی تشکیل تعاونی کرباس بافان شهرستان میبدگزارش  (»1381 )بهار سیدجاللعظیمی دخت، 

  .سازمان جهادکشاورزی استان یزد
ی منسوجات ایرانی و ساسانی و روم شرقی بررسی تطبیق»( 1386فربود، فریناز ومحمدرضاپور)

 .4: 31، نشریه هنری زیبا، شماره «نس(ی)بیز
چکیده ی مقاله کاپیتان کریستی پس از  ،«سفری به بلوچستان و سند (»1816) در اچ. پتینگر کریستی،

  421ی کاپیتانی،: گیری وی از درجهکناره
 .54-64 ش ،هنامه هنرما، «پودی از جنس طبیعتترمه، تار و » (1380 )خردادوتیر حمیده کریمی،

  56 شمجله اتاق تجارت،  (1311 )بهمن عباس ،مسعودی
 69: 21 شیزد، ی پژوهشی فرهنگفصل نامه فرهنگ(1383 )زمستان سعید ،میرشمسی
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ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک،،  «بازاریابی، کلید رونق صنعت نساجی در یزد( » 1391تیر حمید، ) نصیری،
  15: 224 شسال سی ام، 

های اقتصادی حکومت پهلوی دوم سیاست،(»1396)پاییز  سهیال ترابی فارسانی وناصرجدیدی، علی وشمه،
سه ، ش، 9، دوره 6،مقاله «م1978تا1961ش/1357تا1340درزمینه صنعت با تأکید بر روابط ایران وآلمان از 

 1وش78-67، 35شماره پیاپی 
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