
 نساجی صنعتی که تاریخ ایران را رقم زد 

 یزد و نساجی  

شناسیم، اما در گذشته پارچه بافی یزد، شهره آفاق  خاطر معماری گلی و بادگیرهای با شکوهش می اگر امروز شهر زیبای یزد را به 

هایی بسیار  شهرهای دریای كاسپین از ترمه ترین  . شهری كه از شرق تا غرب همه آوازه این را داشتند از هند گرفته تا شمالی ودب

كشمیر  مردم  برای  كه  می   زیبایی  كبافته  تا  صنعتگران  ارخانهشده  هنر  وامدار  همه  شدند  ساخته  ایران  شمال  در  كه  نساجی  هایی 

ترین بنای  مقدس دستبافت هنرمند یزدی، در ادواری آنچنان شهرت داشت و مرغوب و محبوب بود كه حتی روكش    پارچه   یزدیند. 

در سفرنامه ماركوپولو آمده است كه یزد شهر بزرگی   شد.بافی این شهر، بافته می های پارچه مسلمانان جهان، یعنی كعبه نیز در كارگاه 

شود كه موسوم  درآنجا بافت می   زرباف رود و یك نوع پارچه ابریشمی و است كه از لحاظ تجارت و رفت و آمد نقطه مهم به شمار می 

، یعنی جایی كه بدون داشتن مواد  یزد زمانی واقعاً ژاپن كوچك ایران بودگردد.    پارچه یزدی است و به همه جای دنیا صادر می   به

ایجاد كند.اولیه می  افزوده  ارزش  و  كار  را شعربافی می  توانست  یزد  انواع    نامیدند. شعربافی مجموعه نساجی سنتی  از  بود  متنوعی 

 نتی، شال و...  های سبافی، دستمال بافی، احرامی بافی، ترمهها همچون دارایی بافتهگوناگونی از دست 

 طلوع و غروب شعربافی در یزد

گردد اما درخشش چشمگیر این صنعت با نام  اگرچه دوران شکوفایی پارچه بافی در یزد به دوران میانه و پس از حمله مغوالن باز می 

دنیا آمد، در جوانی  الدین در اوایل قرن یازدهم هجری در شهر یزد به  خورده است.غیاث الدین نقشبند در دوران صفوی پیوند  غیاث 

عباس بزرگ راه یافت و اداره كارگاه سلطنتی را برعهده گرفت و سبکی  شهرتی كه در هنر بافندگی كسب كرد، به دربار شاه   بواسطه

هنرمند، حتی در همان روزگار نیز از شهرتی جهانی برخوردار بود.    غهمنحصر به فرد در طراحی پارچه ایجاد كرد. آثار بافندگی این ناب 

موزه دانشگاه ییل امریکا«، »موزه استکهلم«، »كلکسیون آكرمان«، »موزه ویکتوریا و آلبرت لندن« و  هایی از آثار او اینك در »نمونه

الدین، چند سال بعد اصفهان را به مقصد شهر خود، یزد، ترک كرد  شوند. غیاثنگهداری می   یك قطعه نیز در مجموعه مقدم تهران،

نوادگانش، شهر یزد به مهم   و بواسطه  او، فرزندان و  ایران تبدیل شد. ترهنر  ای قدیمی در  كتیبه و سنگ نوشته  ین مركز شعربافی 



  یا مشاغل مرتبط با آن نظیر نخ   اكثر مردم یزد یا شعربافی بوده ل  گوید كه در گذشته شغدهلیز در اصلی مسجدجامع یزد به ما می 

 ریسی، رنگرزی، تهیه ابریشم و...

های  ای در این شهر كاهگلی بود كه صدای دستگاه ها نبود. برای چندین قرن، كمتر خانه بافی در یزد، البته مختص به كارگاه پارچه 

ها به خاطر  گان كه هنوز آن صداها و هیاهوها را در خاطر دارند، به این دستگاه ترها و سالخوردشعربافی از آن به گوش نرسد. قدیمی 

 گفتند. « میدستگاه تق تقخاست، »صدایی كه هنگام كار از آنها برمی 

از نقاط دیگر جهان اسالمی، شهره بود و خریدار داشت. ترمه پارچه  ایران و بسیاری  پارچه  های یزدی، در سرتاسر  ای  یزدی، حتی 

می شاه محسوب  اشرافی  و  زیردستان انه  به  شایسته  خدماتی  ازای  در  پادشاهان،  كه  می   شد  نشانه خود،  به  یا  و    بخشیدند  محبت 

ارزان و متنوع  دوستی به پادشاهان دیگر هدیه می  ایران و هجوم منسوجات  با ورود موج صنعت نوین غربی به  دادند.اندک اندک، 

های سنتی، یك به یك تعطیل شدند  كارگاه و    بافی یزد، به غروب تلخ خود رسیدتی ایران و شعربافی سناروپایی، آفتاب صنایع پارچه 

 . های مردم یزد، به خاموشی گراییدهای شعربافی در خانه و صدای تق تق، دستگاه 

نعتی، اقتصادی و  صنعت نساجی در زمره بزرگترین، مهمترین و قدیمی ترین صنایع جهان است كه به دلیل اشتغالزایی باال و نقش ص

اجتماعی فوق العاده، بسیار مورد توجه اغلب كشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. مزایای متنوع آن از جمله قدرت اشتغالزایی  

كه  است  موجب شده   ، باال  افزوده  ارزش  و  صنایع  سایر  به  نسبت  كمتر  گذاری  سرمایه  به  نیاز  ملی،  ثروت  تولید  آوری،  ارز  باال، 

ی از كشورها صنعتی شدن خود را صرفا از صنایع نساجی و پوشاک آغاز كنند و كماكان نیز در بخش های دانش بنیان و با  بسیار

 .ارزش افزوده باال پیشرو باشند 

دارای  درحال حاضر   نساجی كشور  عنوان قطب صنعت  به  یزد  اشتغال    2000استان  با  نساجی  نفری كه    20واحد  درصد    25هزار 

است.اشتغال   دهد  می  تشکیل  را  كشور   استان  در  پیشرو  صنایع  جمله  از  كه  تولیداتی  در  را  یزدی  صنعتگران  هنر  و  ذوق  امروز 

پارچه های ترمه، پرده ای، پیراهنی، رومبلی، روفرشی، شال و روسری و همچنین سایر محصوالتی به  محسوب می شوند به شکل  

كه شیوه رنگرزی آن در ایران منحصر به    ی، زری و مخمل و همچنین دارائیشکل سجاده، روتختی، پتو، احرمی، دستمال ابریشم 

در حوزه صنعت نساجی در  یزد    ها را در كل ایران دارد.می توان یافت كه به لحاظ نساجی كاملترین تنوع در انواع رشته   ،یزد است

 فعالیتهای زیر پیشتاز بوده است: 



 تنها یزد میباشد.  دستمال ابریشمیتولید كننده  مبدع و -1

   در یزد صورت گرفته است.پارچه ترمه ابداع   -2

 انجام می شود. یزد   بصورت انحصاری در وفرشی ر ابدع و تولید  -3

درصد سهم بازار متعلق به استان یزد است. سابقه تولید روفرشی در یزد برای   ۹0بیشترین تولیدات روفرشی كشور با اختصاص  -4

ژاپن، كره و همسایه و  به كشورهای  این محصول رود. های اصیل استان یزد به شمار می سال پیش است و یکی از هنر صنعت  50

 كشورهای اروپایی صادر می شود. 

 داخل كشور در منطقه یزد تولید میشود. تولید  و پرده ای رومبلی  پارچه های  % 80بیش از  -5

 نساجی از جمله صنایع پاک و كم آب خواه است. با توجه به مسئله بحران آب در استان، صنعت -6

 . در استان می باشد، خودمحور و دیرینه  بومی صنعت نساجی یك صنعت   -7

با توجه به وضعیت جهانی صنایع    و   میباشدآمد باال و متوسط به باالدرصد صادرات جهانی پوشاک مربوط به كشورهای با در   80

میلیارد    ۱2(، ایران پتانسیل صادرات بیش از  نساجی و پوشاک و وضعیت نیروی كار و گروه اقتصادی كشور )درآمد متوسط به باال

 . سوجات، پوشاک، كفش و چرم را دارددالر من

ی، علمـی و فنـاوری را در سـطح منطقـه ترسـیم بـر اسـاس سـند چشـم انداز جمهـوری اسالمی ایـران كـه جایـگاه اول اقتصـاد 

نمـوده اسـت و نظـر بـه قدمت، نقـش باالی اشـتغالزایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنعتـی، ارزش افـزوده باال و تـوان بالقـوه و 

: »دستیابی به  به شـرح ذیـل ترسـیم میشـود ۱۴0۴بالفعـل صادراتـی، چشـم انداز صنعـت نسـاجی و پوشـاک در افـق سـال 

جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاه ام جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با  

 . توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید«

در    .کالت تولیدكنندگان الزم استبرای رسیدن به این چشم انداز، لزوم توجه به صنعت نساجی از سوی مسئولین و رفع موانع مش 

، قاچاق  تامین اجتماعی ،های مختلف از جمله پرداخت مالیات، بیمهحال حاضر فعاالن این صنعت با مشکالت زیادی در بخش 

   كاالهای نساجی، بانك ها و.... مواجه می باشند.

 


