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 نخستين هجري با تکيه بر فرش دستباف
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چكيده
عوامل آسيب رسان در هنر  هاي كاربرديبه خصوص فرش دستباف با عنايت به نوع مواد اوليه به كاررفته 
در آن بيشترين آسيب را بر پيكر مطالعات تاريخيآن وارد مي نمايد.گستره اين آسيب به حدي است كه 
تاريخ فرش قرون نخستين ايران اسالمي را تقريبًا خالي از آثار تمدني نموده است. از اهداف اين پژوهش  
بازسازي تاريخ و جغرافياي فرش دستباف ايران در سده  هاي نخستين بر اساس منابع مكتوب تاريخي 
مي باشد.تحقيق حاضر در مبنا تحقيقي بنيادي و نظري است. همچنين برمبناي پرسش هايي که پي مي گيرد  
اين پژوهش در پي پاسخ به چند سوال است: ۱. چگونه مي توان از منابع مكتوب در بازسازي تاريخ و 
جغرافياي فرش دستباف استفاده نمود؟ ۲. بر اساس منابع مكتوب، فرش دستباف ايران در پنج قرن 
نخستين هجري داراي چه ويژگي هايي بوده است؟ روش تحقيق در اين پژوهش تاريخي- تحليلي و 

شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد  كه بر خالف محدوديت  هاي زماني و موضوعي منابع مكتوب تخصصي و 
منابع مكتوب مستقيم؛ منابع مكتوب غيرمستقيم توانايي استخراج اطالعات قابل قبولي در هنر هاي كاربردي 
خواهد داشت. بر اين اساس انواع واژگان رايج مربوط به فرش دستباف در منابع فوق ردگيري گرديد. در 
منابع مورد استناد در اين مقاله به لحاظ فراواني واژگان زيلو، گليم، قالي و مصلي نماز به ترتيب بيشترين 
تعداد را به خويش اختصاص مي دهند. همچنين مراكز عمده توليد در فارس، طبرستان و ديلمان، خراسان 
بزرگ، خوزســتان و آذربايجان تشخيص داده شد كه از اين ميان خراسان، فارس، طبرستان به ترتيب 

بيشترين فراواني را در حجم توليدات داشته اند. 

 واژگان كليدي 
هنر هاي كاربردي، منابع مكتوب، فرش دستباف.
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مقدمه:
بحث در باب پيكره مطالعاتي تاريخ فرش ايران سده  هاي 
با  قياس  در  هجري،  اوليه  ششقرن  بخصوص  نخستين 
دوران پيش و پس از آن، با توجه به قلت آثار تمدني۱، با 
چالشهايي روبرو خواهد شد. زوال پذير بودن آثار مرتبط 
با فرش دستباف امكان دستيابي به وضعيت توليدات آن 
از  تاريخي  مكتوب  منابع  است.  نموده  دشوار  را  دوران 
زوايايي  سازي  روشن  توانمندي  كه  است  منابعي  جمله 
از وضعيت تاريخ و جغرافياي فرش دستباف را خواهد 
داشت. گويا باوجود اوج و حضيض  هاي مقطعي شرايط 
اجتماعي و سياسي قرون نخستين هجري، توليدات مرتبط 
با فرش دستباف توانسته روند توليد كمي و كيفي خويش 
را حفظ نموده و دليل فقر آثار تمدني، زوال پذيري اين نوع 

آثار مي تواند ذكر گردد. 
هدف اصلي اين پژوهش آن است تا با قابليت  هاي نهفته 
فرش  جغرافياي  و  تاريخ  بازسازي  در  مكتوب  منابع 
دستباف ايران در قلمروي جغرافيايي سده نخست تا پايان 
سده ششم هجري قمري آشنا گرديده و بر همان اساس با 
تحليل محتوايي متون تاريخي به شناسايي تاريخي فرش 
دستباف در سده مذكور نايل آيد. اين پژوهش در پي پاسخ 
به چند پرسش است: ۱. چگونه مي توان از منابع مكتوب در 
بازسازي تاريخ و جغرافياي فرش دستباف استفاده نمود؟ 
۲. بر اساس منابع مكتوب، فرش دستباف ايران در پنج قرن 

نخستين هجري داراي چه ويژگي هايي بوده است؟ 

روش  تحقيق
ماهيت اين تحقيق بر اساس روش تاريخي- تحليلي و بر 
پايه هدف بنيادي است. همچنين روش گردآوري اطالعات 
در تحقيق حاضر كتابخان هاي بوده است. در اين پژوهش 
ضمن شناسايي منابع مورد استناد تاريخي با بهره برداري 
از فراواني كاربرد واژگان در منابع مكتوب به تحليل كمي 
و كيفي داده ها با رويكرد تحليل محتوا پرداخته شده است. 
جمله  از  مرتبط  تخصصي  افزار  هاي  نرم  از  استفاده  با 
تاريخ  ۱و۲،  السيره  نوره  اسالم۱و۲،  جهان  جغرافياي 
ايران اسالمي۲ ، درج ۳ واژگان مربوطه استخراج و تحليل 

مي گردد و روش تجزيه و تحليل داده ها كيفي است.

پيشينه تحقيق
اهميت منابع مكتوب در استخراج اطالعات پيرامون هنر هاي 
كاربردي باعث گرديده هرچند به شكل محدود، مورد عنايت 
و توجه برخي پژوهشگران معاصر قرار گيرد. در اينبخش 
تحقيقات انجام شده در دو دسته هنر هاي كاربردي و فرش 

دستباف مورد تحليل قرار مي گردد:
الف)هنر  هاي كاربردي ايران بر اساس منابع مكتوب۱:

«واكاوي  عنوان  تحت  مقال هاي  در  عطارزاده  عبدالكريم 
دوره  كهن  متون  در  دستي  صنايع  مطالعه  زمينه  هاي 

اسالمي» معتقد است بازيابي واژگان رايج صنايع دستي 
اصالت  و  فعلي  واژه  هاي معمولي  و تصحيح  در گذشته 
منابع  اساس  بر  كه  است  موضوعاتي  و...  آنها  به  دادن 
«ماهيت  (عطارزاده،۱۳۹۶)  نمود.  تبيين  مي توان  مكتوب 
ديباي شوشتري از منظر منابع مکتوب» مقاله ديگري است 
كه سعي نموده تا خاستگاه، مراکز توليد، نقش و کاربرد 
اين منسوج ارزشمند را بر اساس منابع مكتوب بازسازي 
تحت  اي  مقاله  در  اشعاري   .(۱۳۹۰ نمايد.(پورابريشم، 
عنوان « بازتاب فرهنگ پوششي در ادبيات ايران با نگاهي 
الفاظ  تعداد  و  تنوع  ازشناسايي  پس  معنوي»  مثنوي  به 
مرتبط، بررسي معاني واژگان اصطالحات لباس و پوشاک 
در مثنوي معنوي، و طبقه بندي پوشاك بر اساس اهميت 
آن به احياي تاريخي بخشي از توليدات در قرن مذكور 
پرداخته است. (اشعاري، ۱۳۹۶) در مقاله اي تحت عنوان « 
بررسي هنر هاي سنتي و صناعي دوره غزنوي بر اساس 
منابع مکتوب تاريخي» محقق با مطالعه چهار منبع تاريخي 
قرن چهارم هجري، هنر هاي سنتي و صناعي دوره غزنوي 
(مرادي،۱۳۹۵).  است.  نموده  بندي  طبقه  و  بررسي  را، 
قيومي بيدهندي در مقاله اي تحت عنوان «باغ  هاي خراسان 
در تاريخ بيهقي» با توجه به عنايتي که به کتاب تاريخ بيهقي 
و به باغ و گلستان داشته، انواع باغ  هاي موجود در خراسان 

پنج قرن اوليه قابل شناسايي نموده است. (قيومي،۱۳۸۷)

ب)فرش دستباف بر اساس منابع مکتوب:
 بررسي تاريخ فرش ايران براساس منابع مكتوب تاريخي 
از برخي زوايامورد توجه پ  ژوهشگران قرار گرفته است: 
به مجموعه  هاي  ابهام پوپ در كنار نگرش عميق  آرتور 
نگهداري فرش در جهان، از منابع ديگري هرچند در مقياس 
است.  نموده  استفاده  تاريخي  تاليف  جهت  در  محدود، 
ناچيزي  اشاره  هاي  ها، جسته و گريخته،  اين نوشته  در 
به فرش و فرشبافي بر اساس منابع مكتوب شده است. 
در  بافته  گره  «فرش  مقاله  در  نيز  پرهام  (پوپ،۱۳۸۹) 
متون فارسي سده  هاي نخستين اسالمي با استناد به منابع 
مكتوب»، اشارات مختصري به گونه ها و مناطق فرشباف 
فرشبافي  تاريخ  ايشان  ترتيب  اين  به  است.  نموده  ايران 
ايران را به اوايل اسالم نسبت مي دهند ».(پرهام،۱۳۷۱)در 
و  شيوه ها  گونه ها،  عنوان«بررسي  تحت  مقال هاي 
هجري،  اولية  قرن  پنج  در  ايران  فرش  توليد  جغرافياي 
شناسايي  هدف  پژوهشگربا  مکتوب»  منابع  بر  تکيه  با 
وضعيت فرشبافي ايران در پنج قرن اولية هجري به لحاظ 
تنوع گونه  هاي فرش دستباف و نيز جغرافياي مناطق توليد، 
با استناد به هشت منبع مکتوب، به ارزيابي اطالعات مرتبط 
عنوان با  مقاله اي  در   .(۱۳۹۳ است.(اشعاري،  پرداخته 

« تاريخ فرش بافي در گستره جغرافياي تاريخي شهر هاي 
خراسان در سده  هاي اوليه اسالمي»كمندلو پس از بررسي 
جغرافيايي  ناحيه  هفده  خراسان،  منطقه  تاريخي  منابع 

١.آثار تمدني بجاي مانده: فرش، ابزار، 
نقوش  ها،  نگاره  از  اعم  تصاوير 

برجسته و امثالهم.
٢. انتشارات مركز تحقيقات كامپيوتري 

جهان اسالم.
٣. كتابخانه الكترونيك شعر و ادب 

پارسي.
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بود. پيش از استخراج اطالعات از منابع تاريخي در انواع 
دستبافته ها و مراكز توليد، ذيًال به روش  هاي مورد استفاده 

در استدالل  هاي ارائه شده پرداخته خواهد شد.

بر  توليد  به عنوان مراكز  بزرگ  را زيرمجموعهخراسان 
كتاب  در  ژوله  تورج  (كمندلو،۱۳۹۳)همچنين  مي شمارد. 
فرش  به  کوتاه  هرچند  ايراناشاراتي  فرش  در  پژوهشي 
بافي مراكز فرش باف ايران براساس منابع مكتوب داشته 

است(ژوله، ۱۳۸۱). 

۱. منابع تاريخي به لحاظ شكل
متنوع اند  و  لحاظ شكل چنان گسترده  به  تاريخي  منابع 
زيرا شامل  بسيار دشوار مي نمايد.  بندي شان  که دسته 
ابنيه،  تصاوير،  مکتوب،  غير  و  مکتوب  آثار  طيف  همه 
بتوان  که  مي شوند  منابعي  انواع  همه  و  زندگي  ادوات 
ازآنها اطالعات يا داده  هاي تاريخي استخراج کرد. (مالئي 
توانا،۱۳۸۶،۱۰۷)۱ به همين دليل از يک نگاه کالن مي توان 
آنها را طبق نمودار زير به به شش دسته تقسيم مي کنيم 

(نمودار ۱):
از آنجا که منابع مورد استناد سده  هاي نخستين هجري و 
مورد استناد اين مقاله جزء منابع مکتوب در کتب تاريخي 
كتب تاريخي  محسوب مي گردد لذا در پژوهش حاضر، 
بر  پژوهش،  اين  در  گرفت.۱   قرار خواهد  بررسي  مورد 
اساس اهداف مورد نظر، كتب مورد استفاده از دسته ي 
كتب خاص تاريخي، منابع جغرافيايي و منابع ادبي خواهد 

تصوير ١. بخشي از شاهنامه شاه طهماسبي به قلم آقا ميرك با 
موضوع هداياي جنگي شاه، مأخذ:  ژوله، ١٣٩١ ،٤٩.

تصوير ٢. بخشي از يك نقاشي در شاهنامه طهماسبي با امضاي 
دوست محمد و موضوع داستان هفتواد و كرم، مأخذ: موزه متروپوليتن 

نمودار ۱. منابع تاريخي به لحاظ شكل. مأخذ: نگارنده.

منابع مكتوب

منابع تصويري 
و ترسيمي

منابع 
الكترونيك

آثار و ابنيه

ابزار و ادوات
زندگي

منابع 
شفاهي  ونقلي

منابع
تاريخي به 
لحاظ شكل 

در  منابع مهم  از  ترديد  بدون    .١
انواع پژوهش  هاي تاريخي است که 
هيچ پژوهشي از آنها بي نياز نيست. 
تنوع  دليل  به  نيز  را  آثار  نوع  اين 
شکل شان مي توان به صورت  هاي 
کتب  نمود.  تقسيم بندي  متنوعي 
سفرنامه ها،  تاريخي،  خاص 
خاطرات منابع جغرافيا، منابع ادبي، 
فتوت  مذاهب،  و  اديان  تذکره ها، 
نامه ها مي تواند بر اساس محتواي 
به كار رفته، تقسيم بندي قابل قبولي 

تلقي گردد



۲. اعتبار منابع مكمل در هنر هاي كاربردي
شده  اطالق  منابعي  به  تاريخي  لحاظ  به  مكمل  منابع 
داراي  و  ايجاد  نظر  مورد  توليدات  دوره  با  همزمان  كه 
قابليت هاي الزم جهت استخراج اطالعات اعم از تصويرييا 
منابع  حوزه  دو  در  مكمل  منابع  داراست.  را  مكتوب 
تصويري۱ (تصوير ۱و۲) و منابع مكتوب دسته بندي 
مي گردد.۲  همچنين منابع مكمل در حوزه منابع مكتوب در 
سه تقسيم بندي قابل ارزيابي است: ۱) منابع تخصصي ۲) 
منابع مستقيم (اشپولر، ۱۳۸۰، ۳۱۸.)۳) منابع غيرمستقيم۳. 
منابع  برخالف  غيرمستقيم  درمنابع  آنكه  رغم  علي 
تخصصي و منابع مستقيم، ارايه اطالعات مستقيم در مورد 
هنر هاي كاربردي انجام نخواهد گرفت، با جستجوي در 
واژگان بكار رفته در متون و تحليل كيفي آن، مي توان به 
اطالعات جديدي از وضعيت هنر هاي دوره مورد نظر به 

دست آورد (نمودار ۲)
۳. روش مورد استفاده در استنتاج از كتب تاريخي

۳-۱ منابع تاريخي مكتوب:با توجه به قلمرو زماني تحقيق 
ودر دسترسنبودن منابع تخصصي و منابع مستقيم، منابع 
كاربردي  هنر هاي  وضعيت  روشنگري  در  غيرمستقيم 
مورد مطالعه اهميت خواهد داشت. محقق مي بايست پس 
از شناسايي دقيق كتب تاريخي به لحاظ اعتبار، قابليت هاي 
اطالعاتي و فراواني واژگان تخصصي مورد نظر، ابتدا به 
استخراج واژگان و سپس به تحليل آن واژگان بپردازد. 
به طور معمول در اين بخش، واژگان مورد نظر در غالب 
با محتواي وضعيت ماليات حکام و واليات،  جمالتي كه 
غنايم جنگي به دست آمده، صورت وضعيت اموال، تحف، 
نثار و هدايا كاربرد خواهد داشت. شرح مشاهدات سياحان 
حامل  نيز  هنري  كارگاه  هاي  و  شهرها  از  جهانگردان  و 
اطالعات مفيدي خواهد بود. در اينگونه متون محقق پس 
از شناسايي واژگان مرتبط با توليد هنري مورد نظر، به 

بررسي كيفي واژگان خواهد پرداخت.

۳-۲ منابع ادبي منظوم: علي رغم دارا بودن خصوصيات 
متن ادبي، منابع ادبي به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
حامل داده  هاي تاريخي نيز مي باشند. از آنجا که شاعران و 

سنگواره  مانند  تصويري  منابع   .١
ديواري،  نقاشي  ها،  نگاره  ها، 
در  تصويرشده  نقوش  و  كتيبه ها 
اشياي هنري و تاريخي و... قابليت 
استخراج رويداد هاي تاريخي، آداب 
و رسوم فرهنگي، شرايط اجتماعي و 
سياسي را داراست. بسياري از منابع 
سير  از  كاملي  جزييات  تصويري 
تحول برخي از هنر هاي كاربردي را 

نيز ارايه مي دهد.
شايد  دستباف  فرش  حوزه  در   .٢
بتوان مكتب برلين را به عنوان يكي 
از پيشتازان در عرصه اتكا به منابع 
آن  تاريخگذاري  جهت  تصويري 
نام برد. «يوليوس لسينگ» در سال 
در  بار  اولين  براي  ميالدي   ١٨٧٧
كتاب «فرش  هاي شرقي در تابلو هاي 
غربي سده  هاي پانزدهم و شانزدهم 
»قصد داشت تا با مقايسه و تطبيق 
نقوش فرش هاي موجود در موزه ها و 
فرش  هاي بازتاب يافته بر نقاشي  هاي 
تخمين  را  فرش ها  تاريخ  اروپايي 
زند.« فون بوده» و «كورت اردمان» 
نيز به لحاظ فكري در قالب اين مكتب 

ارزيابي مي شوند. (ژوله،١٣٩٢، ١٣)
٣ . منابع تخصصي به معدود كتب 
در  كه  گرديده  تلقي  رساالتي  و 
هنرمندان  و  هنر  وضعيت  مورد 
دوره ي خاصي اشاره داشته است. 
ديباچه  هاي مرقعات، رساله  هاي هنر 
و برخي از تذكره ها در دسته منابع 
تخصصي قرار مي گيرد. به لحاظ 
موضوعي، كتابت و هنر هاي وابسته 
درصد  بيشترين  فوق،  دسته  در 
فراواني را اختصاص مي دهند. اين 
منابع از پايان قرن ٨ هجري آغاز و 
در قرن ٩ هجري رواج مي يابد. منابع 
مستقيم: از قرن هفتم هجري توجه 
به هنر هاي تجسمي به لحاظ زيبايي 
شناختي و نه کاربردي، محل توجه 
از  گرفت.  قرار  حاميان  و  درباريان 
اين جهت در بسياري از کتب تاريخي 
اين دوران شرح حال هنرمندان نيز 
از  دسته  اين  است.  شده  گنجانده 
كتب در دسته منابع مستقيم قرار مي 

گيرد.
٤.  به متون ادبي مربوط مي گردد كه 
عالوه بر قابليت فوق الذكر، به لحاظ 
جنبه  هاي تاريخي و اسطور هاي نيز 
قابل استناد خواهد بود:« داستان  هاي 
ي  شاهنامه  در  که  را  ايران  ملي 
فردوسي و حماسه  هاي ديگر مي بينيم 
مسائلي ابداعي و ابتکاري نيست، بلکه 

تصوير ٣. برگي از كتاب تاريخ طبري نوشته محمد جرير طبري، 
مأخذ:  نسخه شماره ١٣٦٥٢ در کتابخانه مجلس.

نمودار ۲. دسته بندي منابع مكمل،مأخذ: نگارنده.

منابع تاريخي مكتوب

منابع ادبي منظوم

منابع غير مستقيم

منابع مستقيم

منابع تخصصي

نگاره ها

آثار به جاي مانده 
تاريخي

منابع مكتوب

منابع تصويري

منابع مكمل

نويسندگان از روحي حساس و نکته سنج برخوردار بوده و 
از طرفي به دليل آنکه با توده مردم و هم با مقامات فرهنگي 
و سياسي مرتبط بوده اند، آثارشان تا حد زيادي بازتاب 
اوضاع زمانه شان است. شايد در فضايي که رسانه  هاي 
افکار عمومي را  نداشتند، آن ها  جمعي و همگاني وجود 
نمايندگي مي کردند. بنابراين در پژوهش  هاي تاريخي آثار 
ادبي منظوم و مطالعه آن، يکي از روش  هاي مناسب در 
جهت  بود.  خواهد  تاريخ  تاريک  زواياي  نمودن  روشن 
آشنايي با قابليت هاي متون منظوم در روشنگريهنر هاي 
كاربردي مي توان به لحاظ مضموني متون مذكور را به دو 
دسته منابع غيرمستقيم ادبي و منابع مستقيم ادبي۴ تقسيم 

نمود: (نمودار ۳)
منابع غيرمستقيم ادبي مربوط به متوني مي گردد که گرچه 
شاعر قصدي بر پرداختن به تاريخ و سير تحول توليدات 
لغات  انواع  از  به دليل بهره گيري  لکن  نداشته،  هنري را 
مرتبط با هنر مورد نظر در غالب مفاهيم شعري خويش 
و ميزان فراواني آن در اسناد مورد بررسي، فرضيه رواج 
آن توليدات قابل تامل خواهد شد. توجه شعرا، به دايره 
لغات رايج و قابل ادراك براي مخاطب دوران مورد نظر، 
در جهت انتقال بهينه مفاهيم شعري و ادبي، موجب گرديده 
تا اين گونه واژگان بتواند مورد استناد تاريخي نيز واقع  بقيه در صفحه بعد

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣
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گردد. انتخاب هوشمندانه واژگان مربوط به گستردني ها 
توسط برخي شاعران چنان تيزبينانه است كه با در نظر 
گرفتن قراين شعري و تضاد هاي ادبي موجود در متن، به 

استخراج اطالعات قابل قبولي منجر خواهد شد: 
هر چند که پشم است اصل هر دو

بسيار به است از پالس، قالي۱

۴. منابع مورد استناد در مقاله
منابع مكتوبمورد استناد دراين پژوهش را مي توانبه شكل 
زير معرفي و تقسيم بندي نمود. (نمودار ۴) كتب مورد نظر 
از نظر قلمروي زماني در شش قرن اوليه هجري قمري 
تاريخي،  خاص  منابع  بخش  سه  در  و  گردده  شامل  را 
منابع جغرافيايي و منابع ادبي قابل تقسيم بندي مي باشند. 

(تصاوير ۳ الي ۶)

قرن   ۶ در  آن  توليد  مراكز  و  دستبافته  هاي  ۶.انواع 
نخستين هجري

۶-۱ فرش: اين واژه را معموًال مترادف با اقسام مختلف 
افكندني و گستردني بكار برده اند. چنانچه بيهقي در كتاب 
مي كند:  ياد  گستردني  انواع  عنوان  به  فرش  از  خويش 
« بنا هاي شادياخ را به فرش هاي گوناگون بياراسته بودند 
حسنك  كه  فرش ها  آن  از  و  وزير،  حسنك  آن  از  همه 
ساخته بود از جهت بناها، كه مانند آن كس نيافت » (پرهام، 
۱۳۷۰،۴۱.). دانشگرمعتقد است اگرچه گليم، زيلو، جاجيم، 
پالس، نمد و... نيزفرش ميباشند اما اصطالح فرش معموًال 
(دانشگر،۱۳۷۲، ۳۸۸؛ تصوير۷)۲  بکارمي رود  قالي  براي 
آنها...  نزديك  بردگان صقالب وخزر و ونواحي  «بيشتر 
اند»  انواع پوستين ها و فرشها و پوشاك طبري ساخته 
ابن حوقل در كتاب خويش  (يعقوبي،۱۳۸۱،۴۳). همچنين 
مانند  خوب  فرش هاي  جرد  داراب  در   » كه  مي كند  ذكر 
طبري به عمل آيد و در شيراز پرده  هاي معروفي كه در 
بيشتر نقاط زمين به شيرازي شهرت دارند مي بافند». (ابن 
حوقل،۱۳۴۵،۶۵) مسعودي نيز زماني كه از توليدات هنري 
خوزستان سخن مي گويد نام فرش را در كنار ساير حرف 
به تنهايي ذكر مي كند: « از زماني كه شاپور ساساني پس 
از حمله به روم مردم بسياري را آورد و در... خوزستان 
شوشتري  ديباي  شوشتر  به  هنگام  آن  از  داد  اقامت 
پرده و  به ديار نصيبين  انواع حرير، به شوش خز و  و 
فرش بافتن معمول شد كه بعدها همچنان ادامه داشت». 
آنكه مهر  بر  نيز عالوه  (مسعودي، ۱۳۶۰،۲۵۱). مقدسي 

تصوير ٤.  برگي از ديوان حكيم سنايي، مأخذ:  كتابخانه ملي ايران.

تصوير ٥. برگي از ديوان رودكي سمرقندي، مأخذ:   كتابخانه ملي ايران.

نمودار ۳- دسته بندي منابع ادبي منظوم. مأخذ: نگارنده

منابع غيرمستقيم ادبي

منابع مستقيم ادبي

منابع ادبي منظوم

بقيه از صفحه بعد

اغلب و نزديک به تمام آنها مبادي 
تاريخي است که با گذشت روزگار، 
آنها  بر  مختلفي  داستاني  عناصر 
افزوده شده و آنها را به صورتهايي 
 « است...  درآورده  مي بينيم  که 
(صفا،١٣٣٣: ص ٦٦). اين روش در 
پژوهش حاضر مورد استفاده واقع 

نشده است.

١.  هرچند که من چون درخت خرما 
پر بارم و تو چون شکسته نالي

اين حکم خداي است رفته بر ما او بار 
خداي است و ما موالي

هردو  اصل  است  پشم  که  هرچند 
بسيار به است از پالس قالي

گر تو به قفا با درفش کوشي داني که 
علي حال بر محالي

همانطور كه در اشعار فوق مشاهده 
مفاهيم  خالل  در  شاعر  گردد  مي 
ادبي و با عنايت به وزن و قافيه، از 
واژگان مرتبط با هنر هاي كاربردي 
استفاده مي نمايد بدون آنكه قصدي 
بر اشاره تاريخي به هنر هاي مذكور 

داشته باشد.
١.  با عنايت به آنكه در قلمروي زماني 
مورد پژوهش در اين مقاله آثار قابل 
مشاهد هاي بجاي نمانده،در تصاوير 
ارايه  در  سعي   ١٣ تا   ٧ شماره 
نمونه هايي شده كه بيشترين قرابت 
مطرح  موضوعات  با  را  تصويري 
شده داشته باشد. الزم به ذكر است 
در برخي واژگان مانند محفوري به 
آن،  از  استفاده  مهجور شدن  دليل 

نمونة قابل مشاهده يافت نشد.



تصوير ٧.  فرش مكشوفه از مسجد عالء الدين قونيه، قرن ١٢ ميالدي،   تصوير ٦. برگي از ديوان قطران تبريزي، مأخذ: همان.
استانبول، مأخذ: موزه هنراسالمي و ترك.

نمودار ۴. اسناد مورد استفاده. مأخذ: نگارنده.

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣

منابع تاريخي

تاريخي بيهقيتاريخ سيستانتاريخ گرديزي مروج الذهب تاريخ بخارا تاريخ يعقوبي تاريخ طبري

صوره االرضفارس نامه احسن التقاسيمالبلدان سفرنامه

منابع جغرافيايي

 مسالك
 الممالك
جيهاني

 مسالك
 الممالك ابن

خردادبه

 
 مسالك

 الممالك
 استخري

 منابع ادبي
 منظوم

ابيات فرخي  
سيستاني

ابيات 
رودكي 

قطران تبريزي امير معزيشاهنامه فردوسي 
سوزني

مسعود 

سعد سلمان 
عبداهللا 

انصاري

ابيات خاقاني

ناصر خسر
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تاييدي بر گفتار مسعودي داشته از فرش به تنهايي شايد 
ديباي  شوشتر  از   » است:  داشته  استناد  قالي  معني  به 
خوب، فرش و پارچه تافته خوب، ميوه بسيار، از شوش 
شكر بسيار، پارچه، خز [براي پوشاك نه عمامه ]، از عسكر 
مقنعه  هاي ابريشمي كه به بغداد برند، پارچه نيكو و با دوام 
استفاده  مورد  كه  آنها  جز  و  دستمال  قّنبي و  پوشاك  و 
مردم خوزستان است. پرده  هاي بصّنا و فرش قرقوب نيز 
پانيذ۱  تواران   «از   .(۶۲۲ است.»(مقدسي،۱۳۶۱،  نام بردار 
در  دارد،  پارچه  و  است،...  بهتر  «ماسكان»  از  كه  خيزد 
ديگر شهرها فرش و مانندش مي بافند چنانكه در قهستان 
خراسان بافته مي شود...». (همان، ۷۰۷) «وي اينجا را به 
صورت داالن هاي سرپوشيده با يك رواق و سردر و يك 
سالن بزرگ ساخته كه با فرشها عباداني فرش شده است  
انبار هاي كتاب در اطراف آنهاست». (همان، ۶۶۹) «مردم 
ناحيه غرج شار به امر توليد و صدور لباده و فرش هاي 
نيكو مشغول بوده اند».(همان، ۴۷۵)هرچند مقدسي در نقل 
قول  هاي فوق به تكراربه فرش هاي نيكو اشاره كرده ولي 
توضيحي ديگري در چگونگي كيفيت آنها نداده است. «...از 
طبريه قطعه  هاي فرش و كاغذ و پارچه و از «قدس» پارچه 
گلدوزي شده و بلعيسيه و تناب... ».(همان، ۲۵۳) يعقوبي 
نيز در مورد فرش  هاي طبري مطالبي ارايه مي دهدبدون 
«طبرستان  باشد:  داشته  فرش  نوع  به  اشار هاي  آنكه 

رودخانه  هاي  با  و  بسيار  دژ هاي  داراي  است  سرزميني 
و  شاهزادگانشانند  و  عجم  اشراف  آن  مردم  و  استوار 
خراج اين سرزمين چهارميليون درهم است و آنجا فرش 
و پوشاك طبري ساخته مي شود».(يعقوبي، ۱۳۸۱، ۵۵) با 
توجه به استنادات متنوع مربوط به خراج و ماليات در مورد 
فرش  هاي طبري و اهميت ارزشي آنها در غنايم به دست 
آمده از منطقه طبرستان مي توان تصور نمود، نوع قالي مد 
مراد نويسندگان بوده باشد. از طرفي مقايسه كمي و كيفي 
فرش طبرستان به عنوان توليد شاخص با مناطق ديگر، 
ارزشمند بودن آن را بيشتر به ذهن متبادر مي سازد :  » 
در دارابجرد فرش  هاي خوب مانند طبري به عمل مي آيد.» 
(ابن حوقل، ۱۳۴۵، ۶۵) ياقوت حموي نيز فرش  هاي بزرگ 
و خوش بافت و زيبا را از توليدات آمل مي دانسته است. 
(ياقوت حموي، ۱۳۸۰، ۶۲) موضوع شاخص بودن فرش 
طبري در بسياري از متون قابل بررسي است (استخري، 
 ،۱۳۶۱ مقدسي،  (يعقوبي،۱۳۸۱،۴۳۳؛  ۱۳۶۸،۱۳۴-)۱۳۵؛ 

۲۵۳) و....
تكنيك  همراه،  و  مرتبط  واژگان  به  عنايت  با  نيز  گاهي 
بود.  خواهد  شناسايي  قابل  حدي  تا  مربوطه  گستردني 
از  گرانمايه  «فرش هاي  از  خويش  كتاب  در  گرديزي 
بوقلمون»  و  اويسي  قالي  هاي  و  ارمني  محفوري هاي 
تقسيم  اين  در  او   (۴۰۸ است.(گرديزي،۱۳۶۳،  برده  نام 
نام  فرش  نام  با  كه  گستردني هايي  اززيرمجموعه  بندي 
گذاري شده به دو شاخه از آن يعني فرش  هاي گره دار 
(قالي  هاي اويسي و بوقلمون) و تخت باف (محفوري هاي 
منابع  «فرش»در  مي نمايد.واژة  واضح  ارمني)اشار هاي 
مكتوب در صورتي كه كنار ساير انواع دستبافته ها تصريح 
گردد، منظور نويسنده فرش گره دار خواهد بود. در اين 
با قالي گره  ميان، فرش به گون هاي روزافزون مترادف 
باف است. در فارسي معاصر و تداول مردم، واژه فرش 
بطور عام، رساننده مفهوم گستردني خوابدار پرزدار است 
و مفهوم ثانوي گليم را دربرنمي گيرد مگر آنكه تصريح 
شود. اين موضوع در نقل قولي از كتاب حدودالعالم قابل 
تشخيص است: « بساطها و فرشها و زيلو ها و گليم  هاي با 
قيمت خيزد» (حدودالعالم، ۱۳۶۲،۱۳۰).در متن ارائه شده، 
مؤلف به چند قسم متمايز گستردني اشاره دارد (چهار و 
دست كم سه قسمت). به ظاهر، تاكيد بر ارزش و اهميت 
آن قسم يا اقسام است كه اول مي آيد(بساط و به اعتباري 
فرش)، بدين معني كه بساط و فرش از زيلو و گليم برتر 
و با قيمت تر است (پرهام،۱۳۷۱، ۸). ابن حوقل و مقدسي 
نيز درباره محصوالت بخارا انواع گستردني را به همراه 
به  معروف  پنب هاي  جامه  هاي   » مي كنند:  عنوان  يكديگر 
بخاري... و نيز فرش و جامه پشمي براي رختخواب كه 
به غايت زيباست و زيلو و سجاده محراب در بخارا تهيه 
(ابن  به عراق و ساير جاها صادر مي گردد»  مي شود و 
حوقل،۱۳۴۵، ۲۱۷)،« از بخارا پارچه  هاي نرم و جانماز و 

تصوير ٨. قالي شمال غرب ايران ، وين ، موزه، مأخذ: 
Osterreichisches

1. شکر سرخ



فرش و رخت خواب مسافرخانه  و صفرالمنابر و طبري و 
كمربند براي اسبان كه در زندانها مي بافند... از قوهستان 
پوشاك  هاي ي همانند نيشابوري سفيد و فرش و جانماز 
زيبا... صادر گردد.». (مقدسي،۱۳۶۱، ۴۷۵- ۴۷۶) در مورد 
برخي از متون ادبي به مدد قرينه شعري مي توان تفاوت 
بين واژگان را تا حدي روشن نمود. بطور مثال در بيت ذيل 
با توجه به تضاد معنايي بين فرش و بوريا كيفيت گستردني 

اول نسبت به گستردني دوم قابل شناسايي خواهد بود:
زير يكي فرش وشي گسترد

باز بدزدد ز يكي بورياش(فردوسي)
در برخي از متون بجامانده، همراهي واژه فرش با واژگان 
غيرمرتبط با فرش دستباف در بررسي كيفي مثمر ثمر 
خواهد بود. در اين حالت همراهي توليدات با درجه ارزشي 
نسبتا مشخص، به تحليل نسبي دستبافته ها كمك خواهد 
اين نوع موارد  نمود. گرديزي در كتاب خويش بارها به 
در غالب خراج و ماليات و صورت اجناس اشاره نموده 
آن حصار  روميان،  بزرگ زادگان  از  تن  چند  با   » است: 
را بگشاد، و ايشان را اسير گرفت، و مالي عظيم از آنجا 
برداشت از زر و سيم و مرواريد و ياقوت و جواهر و متاع 
و فرش و سالح» (گرديزي،۱۳۶۳،۸۶). در اين گونه متون، 
ميتوان با توجه به لغات مجاور و ميزان ارزش نسبي آن، 
فرضي هاي را در جهت تشخيص نوع و جنس دستبافته 
مورد نظر ارائه نمود. در نقل قول فوق، همجواري فرش 
اين تصوير  با زر و سيم و مرواريد و ياقوت و غيره... 
را در ذهن متبادر ميگرداند كه، فرش مورد نظر نويسنده، 
مي بايست هم ارزاجناس قيمتي ديگر بوده و اين همجواري، 
شايسته فرش ارزشمندي۱ است كه حتي مي توانسته از 
(زربفت)،  سيم  و  زر  و  ابريشم  چون  گرانبهايي  الياف 
بهر هاي داشته باشد. اين موضوع در جايي ديگر از كتاب 
گرديزي نيز قابل بررسي است: «پس هر چه مال از جواهر 
و زر و سيم و جامه و فرش و اواني بود همه بر اشتران 
بار كردند، و لشكر بكشيد، و روي سوي هندوستان نهاد 
با آن خزينه و حرم و بنه » (همان، ۴۳۹)، «چون اين خبر 
اندر رسيد، امير يمن جهاز او بساخت از تجمل و ستور 
و فرش و اواني و كهتران و او را با عزاز و اكرام بجانب 
از  قولي  نقل  در  (همان،۲۰۷).  يمن.»  از  گسيلكرد  بغداد 
کتاب «تاريخ سيستان » نيز فرش به همراه ساير كاال هاي 
ارزشمند ديده مي شود. «... و در قلعه بگشادند، و سي روز 
هر روز پانصد استر و پانصد اشتر از بامداد تا شبانگاه 
ز آنجا همي درم و دينار و فرش و ديبا و سالح قيمتي و 
اواني زرين و سيمين بر گرفتند، دون آنچه بر آنجا ماند 
از خورش هاي بسيار و فرش پشمينه كه كسي دست فرا 
آن... ».(تاريخ سيستان،۱۳۶۶، ۲۳۰) همجواري فرش در 
کنار دينار و ديبا، اين ذهنيت را پيش مي آورد که فرشي 
است از جنس ابريشم و داراي ارزشي باالتر از فرش هاي 
تضاد  سطر،  آخرين  در  پشمينه  فرش  تصريح  پشمينه. 

اين دو فرش را کامًال محرز گردانده و فرضيه  جنسيت 
بر  تاکيد  که  زماني  علي الخصوص  استناد.  قابل  را  فوق 
اجناس دون(کم ارزش) در سطر آخر(فرش پشمينه و..) به 
وضوح قابل تشخيص و در مقام مقايسه كيفيت آن دو را 
مشخص مي نمايد. عالوه بر متون تاريخي، در متون ادبي 
فرضيه همجواري لغات و واژگان ارزشي همچون قصر، 
دنيا، اواني، ديبا، گوهر، گنج و دينار بافرش؛ تا حدي در 
روشنگري كيفيت، نوع، ميزان فراواني انواع فرش ثمربخش 

خواهد بود (جدول ۱):
۶-۲ بساط:بساط نيز يكي از لغات رايج در آثار مكتوب اين 
دوران بوده و اغلب به مفهوم انواع گستردني بكار مي رود. اين 
وا ژه، از قرن نهم هجري به تدريج مفهوم وكاربرد ديگر يافته 
است. (پرهام، ۱۳۷۱،۸). در ابيات زير به ترتيب از بساطي كه 

از جنس حصير۲، زرين و ديباست سخن رانده اند:
به صحرا بگسترد نيسان بساطي

كه ياقوت پود است و پيروزه تارش
(ناصرخسرو)

كان يكي باشد سپيد و پهن چون سيمين بساط 
وان دگر باشد دراز و زرد چون زرين تناب

تصوير ٩. فرش محرابي صفويه،  مأخذ: موزه متروپوليتن.

١.  گره بافته (؟).
٢.  نيسان.

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۳

فصلنامة علمي نگره

(امير معزي) 
تا زديبا بفكند نورزوز بر صحرا بساط 

تا زدريا بركشد خورشيد بر گردون بخار 
(فرخي سيستاني)

با  ادبي و تاريخي همراه  از متون  واژه بساط در برخي 
فرش گره بافته بكاررفته و اين به معني قالي مي باشد.شايد 
تصريح در مفهوم گره دار بودن واژه « بساط» را در بيت 

فرخي سيستاني بتوان به وضوح مشاهده نمود:
بساط غالي رومي فكنده ام دو سه جاي

درآن زمان كه به سويي فكنده ام محفور
بساطي که مورد نظر فرخي سيستاني بوده از نوع گره 
بافته (قالي) است و بنا به تقارن شعري مي توان به ارزش 
و موقعيت اجتماعي بساط (قالي) نسبت به محفور(فرش 
تخت باف) پي برد. زيرا بنا به تمکن مالي شاعر به جاي 
محفور، از قالي استفاده نموده است. فرخي سيستاني در 
بيتي از نوعي فرش توليدي از شوشتر صحبت به ميان 

آورده است: 
خزان به دست مه مهر در نوشت از باغ
بساط ششتري و هفت رنگ شادروان

توليد  مراكز  از  شوشتر  تاريخي،  متعدد  استنادات  طبق 
منسوجات و گستردني ها بوده است: «...از شوشتر ديباي 
خوب، فرش و پارچه تافته خوب، ميوه بسيار، از «شوش» 
شكر بسيار، پارچه، خز...».(مقدسي، ۱۳۶۱، ۶۲۲) اين نقل 

قول در رواج فرش ها و بساط ها ي شوشتري در قرون 
مورد نظر تاكيد دارد. در جايي ديگرمقدسي اشاره مي نمايد 
به انواع توليدات بساط در بخارا: « از محصوالت بخارا انواع 
سجاده ها بساط و جام  هاي فندقي و... بافته مي شده است» 
(همان،۴۷۵).نرشخي نيز در كتاب تاريخ بخارا اشاره به 
توليدات اين منطقه داشته است: « در بخارا كارگاهي بوده 
است ميان حصار شهر و شهرستان نزديك مسجد جامع كه 
در وي بساط و شادروان... بردي ها و بالش ها و مصلي ها 
بخارا  در  بساط  توليد   .(۱۳۵۱،۹۴ (نرشخي،   .« مي بافند 
همچنين توسط ابن حوقل، نرشخي و نويسنده ناشناس 
اقمش هاي   » مي گردد:  واقع  تاييد  حدودالعالممورد  كتاب 
نظير بردي، فندقي، ريسماني، بساط ها، و جامه  هاي پشمي 
از ديگر توليدات شهر بخارا بوده اند كه به عراق، خراسان 
و ساير نواحي ارسال مي گردد ».(ابن حوقل، ۱۳۴۵،۲۱۷؛ 
اسناد  در   (.۲۹،۱۳۵۱ نرشخي،  ۱۱۴؛  حدودالعالم،۱۳۶۲، 
اخيرارتباط بساط با فرش هاي گره دار يا با فرش  هاي تخت 
باف چندان روشن نمي باشد. فردوسي نيز از واژه بساط 

در غالب مفاهيم شعري استفاده نموده است:
تا كه گردد كه و كهسار تو تختي ز گهر

دشت و هامون چو بساطي شو از شوشتري
از طرفي فردوسي در بيت زير از بساطي سخن مي گويد 
مشابه  و  همسنگ  فرش  يادآور  ديگر  بار  آن،  جنس  كه 

بهارستان مي باشد:

شاعرواژگان هم ارزنمونه بيت

از تو خالي نگارخانه جم
فرش ديبا فكنده بر بجكم۱

رودكيفرش ديبا – بجكم

من دين ندهم ز بهر دنيا
فرشم نه بكار و نه اواني

ناصر خسروفرش- اواني

درم دارد و گنج و دينار نيز 
همان فرش ديبا و هرگونه چيز

درم،گنج- 
فرش ديبا

فردوسي

فرش هاي عبقري افكنده در گلستان
جامه  هاي ششتري گسترده در گلستان

فرش هاي عيقري۲، 
جامه  هاي ششتري

امير معزي

چرا نشستي بر فرش نيسان
نشستي بر پالس و شال و خلقان

اسعد گرگانيفرش نيسان، پالس، شال، 

خداي داند و تو و كانچه هم بدو دادي  
ز پيل و فرش و زر و سيم و جامه الوان

فرخي سيستانيفرش، زر، سيم، جامه الوان

كرد گردون ز توزي و ديبا  
كسوت و فرش من به شال و پالس

توزي۳ و ديبا، فرش، 
شال،پالس

مسعود سعد سلمان

جدول ۱.تطبيق اشعار و واژگان هم ارز. مأخذ: نگارنده.

۱.خانه تابستاني. ويال؟.
۲.نوعي گستردني از ديباي منقش.

۳. قبا و جامه تابستاني بسيار نازک 
را گويند و آن را از کتان بافند و 
نيز مي گويند. به توز را  منسوب 



بساطي بيفكن پيكر به زر
زبر جد برو بافته سر به سر

چندان  دستبافته  تكنيك  چند،  هر  نيز  اخير  بيت  دو  در 
مشخص نيست اما مي توان به تنوع رنگ و نقش در بساط 
شوشتري، و استفاده از زر و سيم و سنگ هاي قيمتي در 

بساط مذكور پي برد.
۶-۳ قالي/ غالي:در استفاده از اين واژه، معني فرش گره 
بافتة پرزدار مورد نظر است. « قالي به طور اخص و بدون 
بافته خوابدار پرزدار است»  به معني فرش گره  استثناء 
(پرهام،۱۳۷۱،۸). در ميان متون مورد بررسي، اين واژه 
در دو نمونه در دسته متون ادبي۱، به صورت « غالي» 
تحريرگرديده و اين نوع نام گذاري را شايد بتوان شايستة 
معني لغوي آن دانست. غالي از نظر لغوي به معني « گران 
قيمت مقابل كم بهاء»است(دهخدا،۱۳۷۷،۱۶۵۳.) و پرواضح 
است که اين نوع گستردني نسبت به ساير زيرانداز هاي 

رايج، ارزشمندتر بوده است.
بساط غالي رومي فكنده ام دو سه جاي

              درآن زمان كه به سويي فكنده ام محفور 
(فرخي سيستاني)

مقدسي در كتاب خويش اشار هاي داشته به توليدات شهر 
دليل  اين  به  و  است  ارزشمندي  توليدات  از  كه  خوارزم 
جهت هديه و صادرات به ديگر مناطق نيز كاربرد داشته 
است: « پوستينه سمور، قاقم، خز و منسجوات راه راه، 
و  هديه  براي  ابريشمي  منسوجات   ، بزرگ۲  قواره  قالي 
 .(۴۷۶ (مقدسي،۱۳۶۱،  است»  مي شده  ساخته  صادرات 
به  روستايي  توليدات  به  دارد  اشاره  مقدسي  طرفي  از 
نام خسروآباد كه با توليدات خراسان برابري مي كند: « 
نبافند»  آن  مثل  در خراسان  كه  بافند  قالي  نمط  آنجا  از 
(همان، ۴۷۵). ابن بلخي نيز مهمترين توليدات فسا را قالي 
ذكر مي نمايد: « فسا به ساختن پارچه هايي كه از موي بز 
ساخته مي شد و پارچه  هاي بافته شده از ابريشم خام و 
تهيه قالي و گليم و سفره و دستمال و پرده  هاي قالبدوزي 
مخصوصا به رنگ  هاي پر طاووسي آبي رنگ و سبز كه 
در ميان گالبتون بافته مي شد، شهرت داشت.(ابن بلخي، 
نيز  شرقي  سرزمين  هاي  كتاب  در  ۴۴۹).لسترنج   ،۱۳۱۳
معتقد بوده كه فسا از شهر هاي مهم قرن چهارم بوده و 
منسوجات ارزشمندي از آنجا توليد مي شده و به مناطق 
قالي و  بين منسوجات  ديگر صادر مي گرديده است. در 
فرش  هاي نمد ارزشمند در ليست سياهه توليدات صادراتي 
آن شمرده مي شود.(لسترنج،۱۳۳۲، ۳۱۵). صاحب كتاب 
در كتب خويش هر چند  نيز  بيهقي  تاريخ  و  حدودالعالم 
به شكل نسبتا محدودي (به نسبت ساير گستردني ها)، از 
واژه قالي استفاده نموده اند: « و از اين شهركها زيلوها، 
قالي و غيره...بسيار خيزد» (حدودالعالم،۱۳۶۲،۱۶۰).،«... 
و سيصد شادروان و دويست خانه قالي و دويست خانه 
محفوري»، « از جمله هدايايي كه علي بن عيسي از خراسان 

براي هارون الرشيد فرستاده است دويست خانه قالي بوده 
است» (بيهقي، ۱۳۵۶،۵۳۸). در جايي ديگر از تاريخ بيهقي 
به ماجراي آماده سازي تخت زرين سلطان محمود غزنوي 
در شده كه گويا سه سال مشغول آماده سازي بوده اند. 
اين كاخ فرشهايي بوده  اقالم مورد استفاده در  از جمله 
كه به صورت غنيمت و هدايا توسط واليان و حاكمان و 
خراجگزاران در مراسم جشن نوروز از مردم اخذ شده 
است. اين رويداد گوياي اين حقيقت است كه بيشتر مراكز 

تصوير١٠. گليم لري با طرح سه ترنج، مأخذ: ژوله، ١٣٨١، ٧٨

تصوير ١١. زيلوي قرن ١٥ ميالدي، مأخذ: موزه زيلو، ميبد

١.  در ابيات فرخي سيستاني و قطران 
تبريزي از واژه غالي (به جاي قالي) 

استفاده شده است 
٢.  اشاره به ابعاد قالي به صورت 
بسيار محدود در برخي منابع قابل 
ابيات  در  است.  بررسي  و  تامل 
فردوسي نيز اين نوع اشاره به ابعاد 

مشاهده مي گردد. 

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۵

فصلنامة علمي نگره

توليد  از هر نوع  بافته ها و فرشها  مورد تسلط غزنويان 
مي گشته است. در تاريخ بيهقي بر خالف حدودالعالم كه 
بر مشاهدات فرهنگي استوار است معموال توليدات هنري 
در ليست سياهه اقالم و در غالب خراج و ماليات و هدايا 
از حكام و... قابل مشاهده مي باشد: «... و فراخور اين تايي 
چند محفوري و قالي،كه زيادت تر از اين خواسته آيد رعايا 
را رنج بسيار رسد...» (همان،۵۹۸). «و فرش هاي گرانمايه 
از محفوري هاي ارمني و قالي  هاي اويسي و بوقلمون، و 
 (۱۳۶۳،۴۰۸ (گرديزي،  و...».  منسوج  و  نسج  دست هاي 
در متون ادبي مورد استناد واژه قالي در اشعار رودكي 
و ناصر خسرو قابل مشاهده مي باشد. برخي معتقدند كه 
شايد قديمي ترين اشاره به قالي در بخش ابيات، مربوط به 

رودكي باشد (حشمتي رضوي،۱۳۹۲،۱۵۴):
نپرد بلبل اندر باغ جز بر ُبسد و مينا

آهو اندر دشت جز بر قالي َپرنون
مواد اوليه برخي از توليدات در ديگر ابيات شاعرانشش 

قرن اوليه هجري نيز قابل تامل مي باشد: 
بلبل اندر باغ تخت از بسد و مينا كند 

آهو اندر دشت فرش از غالي پرنون كند
(قطران تبريزي)

خار مغيالن مرا چون قالي رومي۱  است 
برگ درختان مرا چون ديبه مرقون

(سعد سلمان)
قالي داد پرنون دشت سامان را کنون آمد

به کاخ خسرو از سامان بدل قالي و پرنون را 
(قطران تبريزي)

در اين ابيات بر اساس صفتي كه به دنبال اسم قالي آمده، 
مي توان به جنس قالي مورد نظر نيز پي برد. «پرنون» در 
لغت به معني ابريشم، و در نتيجه با تصريح اين بيت، مي توان 
فرض نمود كه توليدات ابريشمين اوايل قرن چهارم و پنجم 
هجري، در زمينه فرش هاي گره بافتهو ساير گستردني ها 
و منسوجات چشمگير بوده است.«اين نوع ابيات همراه با 
ابريشمي  توليدات  حجم  نشانگر  مكتوب  منابع  استنادات 
دو سده فوق الذكر مي باشد.گويا بيشتر جمعيت ايران در 

داشته  اشتغال  به حرفه كشاورزي  قرون ۴ و ۵ هجري 
اند».(جهانبخش،۱۳۹۵،۵۹).به همين دليل منسوجات پشمي، 
پنب هاي و ابريشمي در اين دوران در اوج خويش بوده و 
اين گوياي رابطه مشاغل اين دوران با حرفه  هاي مربوط 
به كشاورزي(و دامداري) مي باشد. در باب توليدات پيله 
ابريشم بخصوص در مناطق شمالي و طبرستان استنادات 
بسياري در منابع مكتوب قابل ذكر مي باشد (ابن حوقل، 
۱۳۴۵،۱۷۱؛ مقدسي،۱۳۶۱، ۵۱۷) و.... از سويي كارگاه  هاي 
ابريشم بافي بسياري طبق اسناد تاريخي در شهرهايي نسا، 
نيشابور، يزد، آمل و اصفهان فعال بوده اند. (ابن بلخي، 

۱۳۱۳، ۱۰۷؛ استخري، ۱۳۶۸،۲۲۱؛مقدسي، ۱۳۶۱، ۴۷۵)
واژه  گذاري  فرضيهارزش  تبع  به  ادبي،  متون  دسته  در 
مربوطه توسط لغات مجاور، مي توان بر تجملي بودن قالي 
به عنوان دستبافت هاي ارزشمندتر از ساير دستبافته ها در 
دوره مورد نظر تصريح كرد. ناصر خسرو در بيت ذيل اين 
موضوع را دستمايه انتقال مفاهيم شعري و ادبي خويش 

مي نمايد: 
اي زهدفروشنده تو از قال و مقالي 

با مركب و با ضيعت و با سندسو قالي 
بكار  هياهو  و  رياكاري  معني  به  لغت  در  مقال»  و  «قال 
مي رود و شايد پر نقش و نگار بودن قالي، شاعر را مجاب 
كرده تا در قافيه شعري، از اين دو واژه (مقالي و قالي) 
استفاده نمايد. از سويي ساير واژگان هم ارز بكار رفته 
با « قالي»؛ از جمله مركب و سندس و ضيعت، در مصرع 
دوم بيت، بهارزشگزاري واژه قالي مذكور كمك شاياني 
از  محدود  بسيار  شكل  به  اشعار  برخي  در  مي نمايد. 
توليدات قالي در برخي مراكز نام برده اند. در بين ابيات 
جستجو شده محدود منابعيدر خصوص جغرافياي توليد 
قالي اشاره مي نمايند. از جمل هاي اين اشعار مي توان به 
بيتي از خاقاني شرواني اشاره نمود كه قالي  هاي مرندي را 

طرح مي نمايد: (تصوير ۸)
چون مرا سندس است و استبرق

شايد ار قالي مرندي نيست
۶-۴ مصلي نماز: علي اكبر دهخدا مصلي نماز را تحت اين 
عبارت تبيين نموده است: «جانماز ي از زيلو و يا قالي كه بر 
آن نشينند و بر آن جانماز نيز گسترند» (دهخدا،۱۳۷۷،۲۱-

۲۳). در بسياري از واژگان منظوم و منثور بجاي مانده، 
مصلي نماز و جانمازي و سجاده نمازبه عنوان يكي از زير 
انداز هاي رايج مورد استناد بوده است. اين نوع گستردني 
ابن  ميگردد.  قلمداد  معاصر،  محرابي  اجدادفرش هاي  از 
مصلي  را  بخارا  توليدات  جمله  از  خود  كتاب  در  حوقل 
نماز ذكر كرده است كه از آنجا به عراق، خراسان و ساير 
نواحي ارسال مي شود. او نقل مي كند كه «سجاده محراب 
» در بخارا توليد شده و به نواحي ديگر صادر مي گرديده 
توسط  موضوع  همين   (۲۱۸  ،۱۳۴۵ حوقل،  است.۱(ابن 
جيهاني، نرشخي و نويسنده كتاب حدودالعالم (جيهاني،، 

تصوير ١٢.  تكنيك در هم تنيدن تار و پود در حصير گامي در جهت 
تكميل ديگر دستبافته  ها، مأخذ:  نگارنده.

در  ابريشمي.  قالي  از  كنايه   .١
اشعار مختلفي ايم مفهوم استنباط 

مي شود: 
 تن همان گوهر بي زينت خاکيست 
به اصل .... گر گليمي بد، يا ديبه 

رومي است قباش.



تاييد  حدودالعالم،۱۳۶۲، ۱۰۶).  نرشخي،۱۳۵۱، ۲۹؛  ۱۸۵؛ 
شده است. در وصف توليدات فارس، مقدسي و ابن بلخي 
اشاره مي نمايند كه در جهرم مصلي ها و كرباس ها توليد 
بلخي، ۱۳۱۳، ۱۰۷). ابن  مي گردد. (مقدسي، ۱۳۶۱، ۶۵۹؛ 

ابن حوقل و استخري نيز از توليدات جهرم سجاده نماز 
نام برده اندكه در دنيا به جهرمي معروف است و نظيري 
ندارد. (ابن حوقل،۱۳۴۵، ۶۵؛ استخري، ۱۳۶۸، ۱۳۴) ياقوت 
حموي خاطر نشان مي سازد كه در آمل معروفترين، خوش 
بافترين و زيباترين سجاده ها توليد مي گردد(ياقوت حموي، 
را  بخارا  محصوالت  مهمترين  از  نيز  ۶۲،۱۳۸۰).مقدسي 
سجاده ها مي داندو در جايي از واژه « جانماز» زيبا نيز براي 
سجاده ها استفاده نموده است..مقدسي شهر ربنجن از توابع 
سمرقند و شهر شاش (چاچ) در ماوراء النهر را از ديگر 
مراكز توليد جانمازي و سجاده معرفي مي نمايد(مقدسي، 
۱۳۶۱، ۴۷۵-۴۷۶).در متون بررسي شده علي الخصوص 
كتاب تاريخ بيهقي به جنبه  هاي محتوايي مصلي نماز تاكيد 
گرديده است: «....وخداي عزوجل را سجده كرد و بسيار 
بگريست و مصالي نماز خواست و دو ركعت نماز كرد...» 
(بيهقي،۱۳۵۶، ۲۵۵). «... برخاست و آب و طشت خواست 
و مصالي نماز، دهان بشست و نماز ديگر كرد.» (همان، 
۸۹۲) «...كه چند تن از زهاد و پارسايان بر مصالي نماز 
نشسته و مصحفها در كنار بكشته بودند.».(همان،۶۰۲).
با  بيشتري  آشنايي  گويا  كه  حدودالعالم  كتاب  صاحب 
انواع دستبافته ها دارد از مصلي نماز به همراه ساير دست 
بافته ها به كرات استفاده نموده است: «... و از اين ناحيت 
گيالن جاروب و حصير و مصلي نماز و... افتد كي به همه 
جهان ببرند.»، «شهركيست با نعمت بسيار و از وي زيلوها 
و مصلي نماز خيزد.». (حدودالعالم، ۱۳۶۲،.۱۵۰-۱۵۹). در 
اكثر منابع فوق الذكر از مصلي نماز، سجاده، جانمازي به 
يك معني استفاده گرديده و كمتر به خصوصيات كيفي آن 
واقف مي گرديم. از جمله نقل قول هاي محدودي كه تا حدي 
به شناخت مواد اوليه، رنگ و طرح مصلي نماز آگاه مي شويم 
مي توان بهنقل قولي از صاحب تاريخ بيهقي و حدود العالم 
اشاره نمود. در تاريخ بيهقي اشار هاي به رنگبندي و جنس 
«مصلي نماز» نموده كه كم نظير مي باشد: «...پس بديوان 
آمد، مصالي نماز افكنده بودند نزديك صدروي از ديباي 
پيروزهو... ».(بيهقي، ۱۳۶۵، ۱۹۳) همين نحو نقل قولي از 
نماز  به موضوع كيفي مصلي  صاحب كتاب حدودالعالم 
مي پردازد: «...و ازو بساط و فرش و مصلي نمازخيزد نيكو 
و پشمين... ». (حدودالعالم،۱۳۶۵،۱۰۶).استفاده از ابريشم 
و پشم در توليد مصلي نماز و رنگ فيروز هاي از جمله 
محدود اطالعاتي است كه به لحاظ كيفي از متون سابق 

الذكر استخراجمي گردد.(تصوير ۹)
ادبي  و  تاريخي  متون  تحليل  به  عنايت  با  گليم:    ۵-۶
گليم  هاي توليدي در دوره مورد نظر به لحاظ كمي وكيفي 
داراي خصوصيات و ويژگي  هاي متنوعي بوده است. به 

طوريكه در دسته بندي  هاي رايج گليم ها در دسته گليم  هاي 
نفيس، متوسط و كم ارزش تقسيم بندي مي گرديده است.۱ 
اين گونه تقسيم بندي مي توانسته به مواد اوليه بكار رفته، 
طرح و نقش، شكل، اندازه و ابعاد و حتي مراكز توليدي 
به  توجه  با  حدودالعالم  كتاب  باشد. صاحب  وابسته  آن 
از  ذيقيمتي  اطالعات  گستردني،  انواع  به  نسبي  شناخت 
اين نوع توليدات، ارايه مي نمايد. به طور مثال، نويسنده از 
تركيباتي نظير گليم سپيد گوش، گليم زربافت ديلمي، گليم 
كبود، گليم ابريشمي،گليم پشمين استفاده نموده كه گويا 
برخي از آنهاداراي ارزشي باالتر نسبت به ساير گليم ها و 
حتي برخي دستبافته  هاي همزمان با خود را داشته است. 
نوع مواد اوليه مورد استفاده،۲ نقش و رنگ خاص و... آن 
توليد هنري راواجد مشهوريت جهاني نيز كرده است. شايد 
تصريح نويسنده بر «گليم  هاي باقيمت»، دال بر برتري اين 
نوع گليم، نسبت به ساير گليم ها و همچنين ساير دست 

بافته ها بوده باشد:
سپيد  گليم  و  خيش...  دستار  و  كتان  جامة  وي  از  «...و 
گوش و گليم ديلمي زربافت و دستارچة زربافت گوناگون 
قيمت  با  گليم هاي  وي  «...واز   ،(۱۴۵ خيزد.»(همان،  و... 
به  هم  خيزد  كبود  گليم هاي  ۱۳۰)،«...و  (همان  خيزد.» 
ناحيت طبرستان بكار دارند.» (همان، ۱۴۶)، «...و از وي... 
فوق  متون  در  (همان،۱۰۹)  پشمين.».  بساط  گليمينهو  و 
مي توان درجات مختلف توليدي گليم ها را تشخيص و تميز 
از  توليدات گليم برخي  از متون  از طرفي در برخي  داد. 
مناطق را جزء مجموعه توليداتي دانسته كه در مقياس باال 
توليد و حتي به مناطق ديگر صادر مي گرديده است. ابن 
حوقل و استخري به دشت بارين واقع در غندجان از ايالت 
فارس اشاره مي نمايند: « كه گليم و انواع مخده و مانند آن 
نظير ساخته  هاي ارمنيه توليد مي شودو مقدار فراواني از 
آن به ساير نقاط مي برند».(ابن حوقل، ۱۳۴۵، ۶۷؛ استخري، 
۱۳۶۸، ۱۳۵) ابن حوقلنيز از جهرم و فسا به عنوان مراكز 
بافت گليم صحيت به ميان آورده اند.(ابن حوقل،۱۳۴۵،۶۵).

گويا جهرم و فسا از ديگر مناطقي است كه به بافت گليم  هاي 
ارزشمند در دوره مورد نظر مشهور و معروف بوده است. 
صاحب كتاب فارسنامهدر كتاب خويش ذكر نموده كه«فسا 
به... به پارچه  هاي بافته شده از ابريشم خام و... گليم و... 
و پرده  هاي قالبدوزي... شهرت داشت.»، «در جهرم گليم 
و جاجيم كه براي پرده مصرف مي شد و جانمازي كه در 
مساجد از آن استفاده مي كردند بافته مي شد.».(ابن بلخي، 

۱۳۱۳،۴۴۹؛ تصوير۱۰)
در متون ادبي نيز مي توان به تقسيم بندي گليم ها به لحاظ 
ارزشي پي برد. در شعري از فردوسي اندر آب انداختن 
بودن  نياز  بي  اصطالح  به  و  بودن  قارون  دليل  به  گليم 

مي تواند دال بر ارزشمند بودن گليم مربوطه تفسير كرد:
چنين داد پاسخ كه من قارنم

گليم اندر آب روان افكنم 

زير كاربرد  از  غير  به  البته    .١ 
 انداز ساير كاربردها نيز از گليم
 رواج داشته از جمله نوعي گليم كه
 كاربرد پوششي داشته و به كرات

:در اشعار قابل مشاهده است
 گشادند گردان كمر هاي سيم

 بپوشيدند
(جامه  هاي گليم (فردوسي

اندر آمد گليم پوشيده
صفو و دردي درد نوشيده

(سنائي غزنوي)
٢. زربفت بودن

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۷

فصلنامة علمي نگره

ناصر  اشعار  در  مي توان  فوق  بيت  مفهومي  تقابل  در   
خسرو به ابياتي دست يافت كه شاعر گليم را در مقابل 
از گليم  او در جايي  داده است.  قرار  دستبافته  هاي ديگر 
فرسوده در مقابل حرير و ابريشم مخلوط به الياف زرين 
سخن رانده و در جايي ديگر گليم را در مقابل ابريشم قرار 

داده است۱: 
جز بي خردي كجا گزيند
فرسوده گليم بر ستبرق
هر چندكهبي بها گليمي
ديباي نكو شوي بهائي

ناصر خسرو در جايي ديگر با اشاره به بي ارزش بودن 
برخي از گليم ها، آنرا اليق آراستن به رشته  هاي زر و سيم 
نمي داند اين مضمون مي تواند بر نقل قول وجود گليم  هاي 
زربفت كهدر كتاب حدودالعالم نيز تصريح گرديده (گليم 

ديلمي زربافت) شاهدي بر مدعا باشد: 
نشايد بود گه ماهي و گه مار 

گليم خر به زر رشته ميازن
نخستين  قرن  پنج  تاريخي  منابع  اساس  زيلو:بر   ۶-۶

هجري، فارس بخصوص جهرم درزيلوبافي شهرت داشته 
وي  واز  خرم  شهريست   – «جهرم   (۱۱ (تصوير  است. 
زيلو و مصلي نماز خيزد.»، (حدودالعالم،۱۳۶۲،۱۳۵).« در 
جهرم كه در آن زيلو هاي معروف جهرمي بافته مي شد... » 
(ابن حوقل، ۱۳۴۵،۳۹)، « در جهرم جامه  هاي منقش عالي 
مي بافند، اما... زاللي (زيلو) جهرم كه در دنيا به جهرمي 
معروف است و نظير ندارد».(همان، ۶۵-۶۷.) بدين منوال 
چنانچه زيلو هاي مناطق ديگر نيز مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفته، از نظر كيفي با منشاء زيلوبافي يعني فارس 
و جهرم، مقايسه گرديده است. نويسندگاني چون جيهاني، 
ابن حوقل، استخري و نويسنده نا معلوم كتاب حدودالعالم 
ضمن تصريح اهميت زيلو هاي جهرم - فارس، به مقايسه 
محصوالت مشابه مناطق با مركز جهرم نيز پرداخته اند. 
 ،۱۳۶۸ استخري،  ۱۳۱۳،۱۸۱؛  حوقل،  ابن  (جيهاني،،۱۷۱؛ 
۲۱۶؛ حدودالعالم،۱۳۶۲،۱۰۲)«... و از آنجا جام هاي فرش 
جهرمي....»  كردار  بر  زيلويها  و  طبري،  كردار  بر  افتد 
(حدودالعالم،۱۳۶۲،۱۰۲)، « در والبت قهستان، كرباس و... 
زيلوهايي مانند جهرمي مي بافند و از تون به نيشابور و 
ساير نواحي مي برند »(ابن حوقل،۱۳۱۳، ۱۸۱). مورخين 
دوران مورد بحث در اين پزوهش، به غير از جهرم مراكزي 
همچون سيستان، بخارا، طالقان، ارمنستان و آذربايجان 
معرفي  اول  پنج سده  در  زيلو  توليد  مراكز  عنوان  به  را 
مي نمايند: « اين منطقه [جهرم] همانند سيستان در قرن پنجم 
هجري، از مراكز مهم بافت زيلو بوده است»، (حدودالعالم، 
توليد زيلو است كه  از مراكز  ۱۳۶۲، ۱۲۸) « بخارا يكي 
(همان،  است»،  مي گرديده  صادر  مناطق  عراقوساير  به 
۲۱۸) «از طالقان... زيلوي و پالس خيزد»، « ارمنستان و 
آذربايجان از مراكز توليد زيلو مي باشد ». (همان، ۹۵) در 
بخش منابع ادبي مورد استناد نيز تنها دوبار در اشعار 
قطران تبريزي به زيلو اشاره شده كه ناظر بر تكنيك تار و 

پود در زيلو بافي است:
يكي زيلو صبا بر دشت گسترد 

زالله تار و از گل پود زيلو 
۶-۷ نمد:نمد از جمله دستبافته هايي است كه عالوه بر ساير 
قرار  استفاده  مورد  نيز  گستردني  عنوان  به  كاركردها،۲ 
مي گرفته است. ابن بلخي از فسا به عنوان يكي از مراكز توليد 
نمد گستردنيياد كرده است: «فرش  هاي نمد و خيمه و خرگاه 
بلخي،۴۶۹)  (ابن  توليد وصادر مي گرديد.».  فسا-  از  نيز 
صاحب كتاب حدودالعالم طالقان، اسبيجاب، سكاشم، را از 
از ديگر مراكز توليد نمدمعرفي مي نمايد:  « طالقان...از اين 
ناحيت اسباب بسيار خيزد و نمد و حقيبهو تنگ اسب و... 
خيزد و... »، (حدودالعالم،۱۳۶۲،۹۵) «اسبيجاب...از وي نمد 
خيزد و گوسپند... »، (همان، ۱۱۷.)«سكاشم... و از حدود 
(همان،۱۲۱). خيزد.»  تيروخي  و  نمدزينخيزد،  روي  وي 

گرديزي نيز بهماجراي سفر بزرگان از بغداد تا مكه اشاره 
نموده و به گستردن نمدهايي كه در منازل توسط فراشان 

تصوير ١٣- پالس بافي، خراسان شمالي، مأخذ: همان.

١.  در متون تاريخي و ادبي مشابه 
تنوع مواد اوليه مورد استفاده در گليم 

قابل مالحظه مي باشد.
٢.  نمد زين يا پوشش اسب، پوشش 

انسان، چادر عشاير و...:
از  كامد  حال  آن  فرامش  شدش 

جاجرم
مد قبايي پوشيده پاره و خلقان(مسعود 

سعد سلمان)



انجام شده مي پردازد: «اين عبد اهللا فرمود: تا از بغداد تا به 
مكه يك يك منزل نمد همي گستردند فراشانو او همي رفت 
تا به حج برفت و سوگند را تمام كرد، و هارون را از ويآن 

پسند آمد. » (گرديزي،۱۳۶۳: ۱۶۰).
۶-۸حصير و بوريا:به عنوان يكي از گستردني  هاي بسيار 
ابتدايي و در عين حال به سبب تكنيك موجود در آن به عنوان 
مقدم هاي بر ورود بشر نخستين به تكنيك  هاي پيشرفته 
موجود در منسوجات و گستردني ها، بسيار حائز اهميت 
مي باشد.(تصوير ۱۲) در بين منابع موجود حصير و بوريا 
با کاربر هاي گوناگون خود، به كرات مورد استناد قرار گرفته 
است: نويسنده كتاب حدودالعالم دارابجرد فارس، آبادان، 
سامان در خوزستان، ايالت گيالن و طبرستان، ترمذ در 
خراسان را از مراكز مهم حصير بافي معرفي نموده است: 
« ترمذ[ماوراءالنهر]، شهريست خرم و بر لب رود جيحون 
و  سبز  بورياي  و  خيزد  نيك  صابون  وي  از  افتاده،...و 
بادبيزن خيزد.»، (همان،۱۰۹) « مامطير[پارس] شهركيست 
با آب هاي روان و از وي حصيري خيزد سطبر و سخت 
نيكو كي آن بتابستان بكار دارند.». (همان،۱۴۵) نكته قابل 
بوريا  به  فقط  دوران  اين  كهحصير  هاي  است  آن  توجه 
منحصر نمي شده و حصير هاي پر نقش و نگار و رنگارنگ 
و ابريشمين يا پشمين و بعضا زربفت رانيز مي توانسته 
شامل گردد.بطور مثال حصير هاي سامان و آبادان بافتي 
ظريف داشته اند، زيرا به نوشته ابوالمطهر الزدي۱، زيباتر 
از فرش و نرم تر از ابريشم بوده، بطوريكه مي شود آن 
را به دو نيم تا نمود گويي كه از جنس پارچه بافته شده 
شهركيست  [عراق]  «عبادان   (۱۳۸۴،۶۳ (يارشاطر،  اند. 
خرد و آبادان بر كرانه دريا و همه حصير هاي عباداني و 
حصير  هاي ساماني از آنجا خيزد....» (حدودالعام،۱۳۶۲، 
۱۵۲). بر اساس متون بررسي شده، عبادان و سامان از 
مراكز مهم حصيربافي قرن چهار و پنج محسوب مي شده 
است.نظامي عروضي سمرقندي نيز در چهار مقاله عنوان 
مي دارد كه چون مامون به بيت العروس در خانه حسن بن 
سهل سرخسي وارد شد حصيري با تزيينات جوهرنشان 
گسترده بود: « خانه واري (به قواره اتاق) حصير از شوسه 
زر كشيده افكنده، و به در و لعل و پيروزه ترصيع كرده، و 
هم بر آن مثال شش بالشي نهاده، مامون از خالل قبا هژده 
دانه مرواريد بركشيد... نثار كرد كه بر روي آن بساط به 
حركت آمدند...». (نظامي، ۱۳۶۹، ۳۵-۳۶) بر اساس متون 
استخراج شده از منابع ادبي بوريا، گستردني كم ارزش تر 
و همگاني تر نسبت به ساير گستردني ها محسوب مي شده 

است. 
دور كن بوي ريا از خود كه تا آزاده وار

مسجدو ميخانه را محرم شوي چون بوريا 
(سنائي غزنوي)

كم ارزش بودن بوريا در قياس با ساير توليدات را مي توان 
در اشعاري از قطران تبريزي جست؛ در اين بين «ٌمذَهب 

منسوج» كه به معني بافته زردوز و زرتار است با حصير 
بوريا قياس ارزشي مي گردد:

نيم از آن كو مذهب منسوج بخشد خلق را 
 هيچ شاهي نيست بخشنده حصير و بوريا

همچنين مسعود سعد سلمان در شكايتي كه از زندان و 
محيط آن دارد بيت زير را مطرح كرده و اجزاي در بردارنده 

آن كه بي كيفيت و ي ارزش است گاليه مي كند:
در اين حصار خفتن من هست بر حصير 

چون بر حصير گويم خود هست بر حصا.
ابيات زير از ناصر خسرو، تضاد هاي واژگان  در نمونه 
بكار رفته بوريا در مقابل سايرزيراندازها نشانگر قياس 
ارزشي اين دو محصول در غالب مفاهيم شعري مي باشد:

وز قياست بوريا گر همچو ديبا بافته ست
قيمتي باشد به علم تو چو ديبا بوريا 

زير يكي فرش وشي گسترد
باز بدزدد ز يكي بورياش 

نخستين  قرون  رايج  باف هاي  تخت  در  ۶-۹محفوري: 
هجري، واژه «محفوري» واژ هاي شايع بوده، هرچند در 
اساس  بر  کامًال مهجور مي باشد.  معاصر،  لغات  فرهنگ 
برخي از دايرة المعارف هاي موجود، «محفور»شهري بوده 
برکنار درياي روم، که در آنجا بساطها و فرش هاي گران 
قيمتمي بافته اند.۱ علي اكبر دهخدا در توضيح «محفوري» 
به نقل قول از ترجمه تاريخ طبري، آورده که محفوري در 
ارمنستان بافته مي شده نه در «محفور» کنار درياي روم و 
شايد هم در ارمنيه به سبک فرش هاي محفور مي بافته اند. 
مذكور  واژه  با  ارتباط  در  (دهخدا،۱۳۷۷،۲۰۳۹۶)راوندي 
ذكر كرده كه محفوري نوعي قالي(فرش) است كه بهترين 
آن در ارمنيه بافت مي گردد و تاكيد نموده كه محفوري 
از تحايفي است كه معموًال بين حاكمان،بصورت هداياي 

ارزشمند رد و بدل مي شده است:
وجه محفوري تو بر بورياي مسجد است

وز مسلماني خويش آنگه نگردي شرمسار
(راوندي، ۱۳۸۵، ۵۱۲)

در کتاب زين االخبار نيز آشكارا به فرش هاي ارمني از 
نوع محفوري تصريح ميگردد:« و فرش هاي گرانمايه از 
محفوري هاي ارمني و قالي  هاي اويسيو بوقلمون، و... ». 
(گرديزي، ۱۳۶۳،۴۰۸)از نقل قول هاي فراواني که از متون 
مورد مطالعه به دست آمده، اين نکته قابل ذکر است که 
محفوري از بافته  هاي ارزشمندي است كه بطور معمول 
همراه با توليدات هنري ارزشمند قابل رديابي است. نام 
محفوري همراه با قالي معموال در بين ليست توليداتياست 
ثروتمندان  بين  هدايا  غنايمو  ماليات،  خراج،  قالب  در  که 
بيهقي  كتابتاريخ  در  است.  مي گرديده  مبادله  حاکمان،  و 
آن  ارزشمند  توليدات  ديگر  در  ومحفوري  قالي  همراهي 
كالنو  كاسه  هاي   ...» مي گردد:  مشاهده  كرات  به  دوران 
سيصد  و  ديگر  انواع  و  خرد  و  كالن  چيني  خمره  هاي 

 

١.  ابوالمطّهر َاْزدي، محمد (اوايل قرن 
بغداد  در  كه  عرب  ۵ق)قصه نويس 
بزرگ  المعارف  (دائرة  مي زيست. 

اسالم،١٣٦٧، ٢٥٥٢)

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۹

فصلنامة علمي نگره

محفوري  خانه  دويست  و  قالي  خانه  دويست  شادروانو 
»،«... و چندان جامه و طرايفو زرينه و سيمينه و غالم و 
كنيزك ومشك و كافوروعناب و مرواريد و محفوري و 
قالي و كيشو اصناف نعمت بود در اين هديه سوري كه 
نيشابوري  زر   ......»  ،(۵۳۸-۵۳۰  ،۱۳۵۶ امير....»(بيهقي 
هزار هزار دينار و جامه  هاي رومي و ديگر اجناس هزارتا، 
و محفوري و قالي هزار دست و پنج هزار تا كيش..»، «... 
گفت:.... بايد كه از اين نواحي وي را (سلطان) نثاري باشد... 
گفتند فرمان برداريم...از آن آمل و طبرستان درمي صد 
هزار بوده است و فراخور اين تايي چند محفوري و قالي،كه 
زيادت تر از اين خواسته آيد رعايا را رنج بسيار رسد». 
(همان، ۵۹۰-۵۹۸)در برخي از اشعار مورد استناد به فرش 

محفوري با نگاهي مقايس هاي نيز پرداخته شده است:
فرق است ميان من و تو بسياري 

چون فخر کند پالس بر محفوري(خواجه عبداهللا انصاري)
سر بدخواه جاهت پي سپر باد

چو محفوري و قالي مرندي.(سوزني)
بر اساس پار هاي از استنادات فوق،اشارات برخي ابيات 
فرش هاي  راستاي  در  مي تواند  نيز  رومي  فرش  هاي  به 
از  مشهور به محفوري قلمداد گردد، زيرا كه در بخشي 
متون اشاره گرديده كهمحفور شهري برکنار درياي روم 
بوده و در آنجا بساطها وفرش هاي گران قيمتمي از جنس 
ابريشم مي بافته اند. چنانچه راوندي نيز بر ابريشم بودن 
محفوري تصريح نموده است: « که به هيچ مسجدي در 
عراق بوريا نمانده است که ظالمان به محفوري بدهند و 
اطلس  از آن  تا  کنند  بريسمان  بيوه زنان  نيست که  پنبه 
خرند.... »(راوندي، ۱۳۸۵، ۳۷).در ابيات ذيل نظر شاعر به 
ازابريشم رومي در بافت آن استفاده شده  فرشهايي که 

اشاره مي نمايد:
بي سلبو مفرش پرندي و رومي 

دشت نماند و جبال و نه بساله(ناصرخسرو)
بر آن تخت فرشي ز ديباي روم

(فردوسي) همه پيكرش گوهر و زر بوم 

۶-۱۰ پالس:
به غير  كاربردي  كه  از گونه دستبافته هايي است  پالس 
كتاب  در   (۱۳ است.(تصوير  داشته  نيز  گستردني  از 
حدودالعالم چغانيان در خراسان بزرگ و موقاندر عراقاز 
جمله مراكز بافت پالس معرفي مي گردد: «جغانيان[ماوراء 
از  و  بزرگست...  ناحيتي  و  ويران  است  ناحيتي  النهر] 
«موقان  خيزد....»،  بسيار  و...  پالس  و  پشمين  جامه 
خوردني  دانگو   هاي  نهاده...و  دريا  بركران  شهريست... 
و جوال و پالس خيزد.». (حدودالعالم، ۱۳۶۲، ۱۰۹) ابن 
حوقل و استخريهم اشاره مي نمايند كه در واليت قهستان 
پالس هايي خوب و... مي بافته و به نيشابور و نواحي ديگر 
مي بردند. (ابن حوقل،۱۳۴۵، ۱۸۱؛ استخري، ۱۳۶۸، ۲۱۶) 
استخري نيز در مسالك الممالك كوهستان را واليتي از 
خراسان مي داند و معرب آن را قهستان و معتقد است كه 
«از اين ناحيت كرباس باريك و پالس و آنچه با اين ماند 
پالس  واژه  ادبي  متون  در   (۲ جدول  خيزد».(همان،۹۴؛ 
در قرينه شعري، جهت انتقال مفاهيم ادبي مورد استفاده 
قرار گرفته است.در ابيات يادشده تضاد واژگان بكاررفته 
نشانگر آگاهي ارزشي آن توليدات در جامعه مورد نظر 

بوده است:  
گرچه ز پشم اند هر دو، هرگز بوده استسوي تو اي دوربين، 

پالس چو پرنون؟(ناصر خسرو)
مردمان ز تو بخندند، اي برادر، بي گمانچون پالس ژنده را 

سازي ز ديبا آستر(ناصرخسرو)
هر چند كه پشم است اصل هر دوبسيار به است از پالس، 

قالي (ناصرخسرو)

١. تاج العروس، ناظم االطباء

طبرستان و فارس
ديلمان

خراسان و 
ماوراء النهر

خوزستان و 
عراق

آذربايجان و 
ارمنيه

سيستان

دارابجرد، فرش
پارس

طبرستان، 
طبريه، آمل

توران، شادياخ، 
غرج شار، بخارا

خوزستان، 
قرقوب، عبادان

سيستان-

-شوشتربخارا،دارزنلي-فسا، پارسبساط

خوارزم، آمل،طبرستانفساقالي
خسروآباد،
خراسان

خوي
مرند

-

جدول ۲. گستردني ها و انواع مراكز بر اساس منابع مكتوب مورد استناد. مأخذ: نگارنده.



نتيجه
در پژوهش حاضر، منابع مكتوب مورد بررسي در سه حوزه منابع تخصصي، منابع مستقيمو منابع 
غيرمستقيم تقسيم بندي گرديد. در اين بين منابع تاريخيغيرمستقيم با توجه به تنوع لغات و واژگان 
بكار رفته در آن و البته با توجه به گوناگوني تقسيم بندي آنها در كتب تاريخي (نمودار ٤) توانايي 
بازسازي نسبيتوليدات هنري متنوع تر همراه با محدوديت زماني كمتر را خواهد داشت.در برخي از 
منابع مورد جستار اخير،بطور دقيق و واضح انواع واژگان مربوط به هنر هاي كاربردي(فرش دستباف) 
قابل ردگيري است. استفاده تخصصي و درخور از دايره واژگان فرش دستباف در برخي از متون، به 
روشن سازي كيفي و كمي دستبافته ها كمك شاياني نموده است؛بطوريكهگويا برخي از نويسندگان با 
انواع كيفي دستبافته ها آشنايي كامل داشته و بر اين اساس به آنها اشاره شايست هاي نموده اند. البته در 
برخي از متون بجاي مانده هرچند تمايز واژگان جستجو شده مرتبط به هنر مورد نظر چندان واضح و 
روشن نيست اما مي توان با عنايت به لغات مجاور و اعتبارسنجي آن به تشخيص نسبيدر زمينه كيفيت 

دستبافته مورد نظر دست يافت. 
بر اساس منابع مكتوب دايره لغات فرش دستباف ايران در ششسده نخستين هجريبه لحاظ كمي 
و كيفيبه ميزان كليد واژگان رايج در دوران معاصر متنوع بوده و چه بسا در همه زيرمجموعه  هاي 
البته واژگاني مانند محفوري و بساط و مصلي نماز از اين فرض  مرتبط رواج كامل داشته است. 

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣

مصلي 
نماز

--بخارا، ربنجن، چاچآملپارس، جهرم

دشت گليم
بارين،فسا، 
جهرم،پارس

آمل، ناتل، 
چالوس، 

رودان، كالر، 
گيالن

--واسط-

قهستان، بخارا، -جهرم،پارسزيلو
طالقان

ارمنستان، 
آذربايجان، 

ورتان، ارجيح، 
اخالط،نخجوان، 

تدليس

سيستان

اسبيجاب، طالقان، -فسانمد
گوزكانان، كاژ

--

حصير و 
بوريا

دارابجرد، 
پارس

مامطير، 
طبرستان، 

گيالن

آبادان(عبادان)، ترمذ
سامان

--

-ارمنستان-آمل، طبرستان-محفوري

چغانيان، خراسان، --پالس
قهستان، گوزكانان

-موقان

ادامه جدول ۲.
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فصلنامة علمي نگره

مستثني و جزو كليدواژگاني است كه گويا تا سده  هاي هفتم و هشتم در بين گستردني ها مرسوم 
بوده است.اياالت فارس، طبرستان و ديلمان، خراسان بزرگ، خوزستان و آذربايجان در تقسيم بندي 
مناطق فرشباف ايران سده  هاي مورد نظر نقش عمد هاي را ايفا مي نمايند.در اين تقسيم بندي دارابجرد، 
فارس،طبرستان، آمل،توران،شادياخ، غرج شار،خوزستان،قرقوب،عبادان از مراكز عمده توليدفرش؛ 
فسا،فارس، بخارا، دارزنلي، شوشتر از مراكز عمده بافت بساط:فسا، آمل،طبرستان،خوارزم،خسروآباد،

مرند، خوي و خراسان از مراكز عمده توليد قالي؛ فسا، پارس،جهرم،آمل، ربنجن و چاچوبخارا از مراكز 
عمده توليدمصلي نماز؛ دشت بارين،فسا،جهرم،پارس،آمل، ناتل، چالوس، رودان، كالر، گيالن و واسط 
از مراكز عمده توليدگليم؛ جهرم،پارس، قهستان، بخارا، طالقان،ارمنستان، آذربايجان، ورتان، ارجيح، 
اخالط، نخجوان و تدليس و سيستان از مراكز عمده توليد زيلو؛ فسا،اسبيجاب، طالقان، گوزكانان وكاژ 
از مراكز عمده توليد نمد؛ دارابجرد، پارس،مامطير، طبرستان، گيالن ترمذ، آبادان(عبادان) و سامان از 
مراكز عمده توليد حصير و بوريا؛ آمل، طبرستان،ارمنستان و محفور از مراكز عمده توليد محفوري؛ 
چغانيان، خراسان، قهستان، گوزكانانو موقان از مراكز عمده توليد پالسمعرفي مي شوند. (جدول ي٢) 
بر اساس منابع مكتوب مورد استناد در اين مقاله خراسان، فارس، طبرستان به ترتيب بيشترين فراواني 
را در انواع توليدات مربوط به گستردني ها به خويش اختصاص داده اند. همچنين به لحاط فراواني 
واژگان مربوط به انواع گستردني ها با مستثني قرار دادن فرش و بساط به جهت اختصاص دادن آن 
به كل زيراندازها در برخي متون؛ زيلو، گليم، قالي و مصلي نماز به ترتيب بيشترين تعداد فراواني را به 

خويش اختصاص مي دهند.

منابع و مآخذ 
 آذرپاد، حسن و فضل اهللا حشمتي(١٣٨٣).فرشنامه ايران.تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ابن بلخي، (١٣١٣)،فارس نامه،به اهتمام جالل الدين تهراني، تهران: مهر تهران
ابن حوقل، ابوالقاسم،١٣٤٥،صوره االرض، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

ابن خردادبه، عبيداهللا،(١٣٧٠)، مسالك الممالك،ترجمه حسين قره چانلو، تهران: چاپخانه مهارت.
افشار، ايرج،(١٣٥٥)، «مقدماتي درباره تاريخ معماري در ايران براساس متون فارسي»، هنر و مردم، 

شماره ١٧٣، صص: ٥-٢.
استخري، ابواسحاق ابراهيم،(١٣٦٨)، مسالك الممالك،. به اهتمام ايرج افشار، تهران:انتشارات علمي و 

فرهنگي.
 اشپولر، برتولد،(١٣٧٩)،تاريخ ايران در نخستين دوران اسالمي،ترجمه جواد فالطوري، تهران:انتشارات 

علمي و فرهنگي.
اشپولر، برتولد،(١٣٨٠)، تاريخ نگاري در ايران، ترجمه يعقوب آژند،تهران: اتشارات علمي فرهنگي

اشعاري،محمود(١٣٩٦)، « بازتاب فرهنگ پوششي در ادبيات ايران با نگاهي به مثنوي معنوي»،آذرماه، 
تهران: چهارمين همايش ملي متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به متون تاريخي.

اشعاري، محمود، (١٣٩٣).« بررسي گونه ها، شيوه ها و جغرافياي توليد فرش ايران در پنج قرن اولية 
هجري، با تکيه بر منابع مکتوب» نگره، پاييز،دوره ٩، شماره ٣١، ١٣٩٣، صفحه ٤٧-٥٩.

بخاري،محمد،(١٣٧٢)، فوايدالخطوط،كتاب آرايي در تمدن اسالمي،به كوشش نجيب مايل هروي،مشهد: 
نياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس.

بيهقي، ابولفضل، تاريخ بيهقي،١٣٥٦، به تصحيح علي اكبر فياض، مشهد: دانشگاه فردوسي.
پرهام، سيروس،(١٣٧١)،« فرش گره بافته در متون فارسي سده  هاي نخستين اسالمي».مجله نشر 



دانش، مرداد و شهريور، شماره ٧١، ص٧.
پرهام، سيروس، ١٣٧١، دستبافته  هاي عشايري و روستايي فارس، تهران:اميرکبير.

پوپ، آرتور، و فيلپيس اكرمن،(١٣٨٨)، سيري در هنرايران،ترجمه:به سرپرستي سيروس پرهام، چاپ 
اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

پورابريشم، احسان (١٣٩٠) «ماهيت ديباي شوشتري از منظر منابع مکتوب» پاييز،دوره ٣، شماره ٤٥ 
صفحه ٦٢-٥٣.

 تاريخ سيستان، ١٣٦٦، تحقيق ملك الشعراي بهار، تهران: كالله خاور، 
حدودالعالم من المشرق الي المغرب،(١٣٦٢)، به كوشش منوچهر ستوده، چاپ دوم، تهران، طهوري.

حشمتي رضوي، فضل اهللا،(١٣٨٧)،تاريخ فرش ايران، چاپ اول، تهران:سمت.
المللي فرش ايران،  حصوري،علي(١٣٧٥)،«واژه قالي»مجموعه سخنراني  هاي پنجمين کنفرانس بين 

تهران:مرکز توسعه صادرات ايران.
حصوري،علي،(١٣٧١) فرش بر مينياتور،فرهاد گيتي، فرهنگان فرش سيستان،

دانشگر، احمد ،(١٣٧٦)،فرهنگ جامع فرش يادواره (دانشنامه ايران)، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و 
انتشارات يادواره اسدي.

دهخدا، علي اكبر،(١٣٧٧)،فرهنگ دهخدا، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جهانبخش و روشني، (١٣٩٥)«بررسي صنعت نساجي ايران در قرون چهارم و پنجم هجري»پژوهشنامه 
اجتماعي و اقتصادي، پژوهشگاه علوم انسانيو مطالعات فرهنگي، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان.

قيومي بيدهندي،مهرداد،(١٣٨٧)،«باغ  هاي خراسان در تاريخ بيهقي»، صفه،بهار و تابستان، دوره١٧ , 
شماره٤٦ ; از صفحه ٥ تا صفحه ٢٨. 

قيومي بيدهندي، مهرداد،(١٣٩٤) « تاريخ هنر بر محور هنرمند در دوجهان»، فصلنامه علمي پژوهشي 
مطالعات تطبيقي هنر، سال٥، بهار و تابستان.

قيومي بيدهندي، مهرداد،(١٣٩٠)گفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر، تهران:علمي و فرهنگي،.
عطارزاده، عبدالكريم (١٣٩٦)، « واكاوي زمينه  هاي مطالعه صنايع دستي در متون كهن دوره اسالمي» 

بهار،دوره ١٢، شماره ٤١، صفحه ٣١-٤٣.
دانشگر، احمد ،(١٣٧٦)،فرهنگ جامع فرش يادواره (دانشنامه ايران)، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و 

انتشارات يادواره اسدي
دهخدا، علي اكبر، فرهنگ دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،١٣٧٧ش. 

راكسبرو،ديويد جي،(١٣٨٦)،ديباچه  هاي مرقعات، ترجمه عباس آقاجاني، گلستان هنر، سال سوم.
راوندي، محمدبن علي،(١٣٨٥)،راحةالصدور و آيةالسرور،به سعي و تصحيح محمد اقبال، چاپ اول، 

تهران،اساطير.
ژوله،تورج،(١٣٩٢) شناخت فرش برخي مباني نظري و زيرساخت هاي فكري، تهران: يساولي.

ژوله،تورج،(١٣٨١) پژوهشي در فرش ايران. تهران: يساولي. چاپ اول.
 زماني، مهرداد يوسف و همكاران، (١٣٩٦) «.واکاوي آثار معماري و اقدامات عمراني نخستين حکمرانان 
سلجوقي بر اساس منابع مکتوب از سال ٤٢٩ تا ٤٦٥ هجري قمري» بهار،دوره ٧، شماره ١٢، صفحه 

.٢٢٧-٢٤٤
حشمتي رضوي، فضل اهللا،(١٣٨٧)،تاريخ فرش ايران، چاپ اول، تهران، سمت.

شايگان، داريوش، چگون مي توان در حوزه فرهنگ غير عربي به هنر انديشيد، داريوش شايگان، در 
جستجوي فضاي گمشده، فروزان روز، تهران ١٣٩٢ش.

بازسازي تاريخ وجغرافياي هنر هاي 
منابع  اساس  بر  ايران  کاربردي 
مکتوب در سده  هاي نخستين هجري 

با تکيه بر فرش دستباف/ ٥ -٢٣
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شميسا، سيروس ،(١٣٨٧)،انواع ادبي، چاپ دوم، تهران، نشر ميترا.
ساماران،شارل،(.١٣٧)،روش هاي پژوهش در تاريخ،مترجمان:ابولقاسم بيگناه (وديگران)، چاپ اول، 

مشهد: آستان قدس رضوي.
صفا، ذبيح اهللا ،(١٣٣٣)، حماسه سرايي در ايران، چاپ دوم، تهران: اميرکبير.

صادق سجادي، (١٣٦٢)، تاريخ نگاري در اسالم، تهران:سمت.
عبدالحسين زرين کوب،(١٣٦٢)، تاريخ ايران بعد از اسالم، تهران:اميرکبير.

لسترنج،گي،(١٣٦٢)،سرزمين  هاي خالفت شرقى، ترجمه محمود عرفان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
كمندلو،حين(١٣٩٣) «« تاريخ فرش بافي در گستره جغرافياي تاريخي شهر هاي خراسان در سده  هاي 

اوليه اسالمي» پژوهشنامه خراسان بزرگ، - دوره ٥، شماره١٥، صفحه:١٠٣ -١١٨.
گرديزي، عبدالحي،(١٣٣٣)، زين االخبار(تاريخ گرديزي)، تحقيق عبدالحي حبيبي، چاپ اول،تهران: دنياي كتاب.

مصاحب، غالمحسين،(١٣٤٥)،دائره المعارف فارسي، چاپ اول،تهران: اميركبير.
ابوالقاسم  ترجمه  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج   ،(١٣٦٠) حسين،  بن  علي  ابوالحسن  مسعودي، 

پاينده،تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران.
مقدسي،ابوعبداهللا محمدبن احمد،(١٣٦١)،احسن التقاسيم في معرفه االقاليم، چاپ اول،تهران: شركت 

مولفان و مترجمان.
مالئي توانا، عليرضا،(١٣٨٦)،درآمدي بر روش هاي پژوهش در تاريخ، چاپ اول،تهران: نشر ني.

منابع مکتوب  بر اساس  مرادي, زهره، (۱۳۹۵)، «بررسي هنر هاي سنتي و صناعي دوره غزنوي 
تاريخي»، ارمنستان: همايش بين المللي شرق شناسي، تاريخ و ادبيات پارسي.

نرشخي،ابوبكر محمدبن جعفر،(١٣٥١)،تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمد قباوي، تهران: بنياد 
فرهنگ ايران، 

نظامي عروضي، احمدبن عمر، (١٣٦٩)، چهارمقاله، تصحيح محمد معين، تهران: انتشارات اميركبير. 
وايسينجر،هربرت،(١٣٨٥)، رنساني:مكتوبات دوره رنسانس و تاريخ نگاري،صالح حسيني،تهران: سعاد.

ورهرام، غالمرضا،(١٣٧١)،منابع تاريخ ايران در دوران اسالمي، چاپ اول،تهران: امير کبير.
هانگلدمن، آرمن،(١٣٧٥)،قالي  هاي ايراني، ترجمه اصغر کريمي، تهران: يساولي.

يارشاطر، احسان(١٣٨٤)، تاريخ و هنر فرشبافي در ايران، چاپ اول، تهران: نيلوفر.
ابييعقوب «ابن واضح»،(١٣٨١)،البلدان، ترجمه محمدابراهيم آيتي، تهران: علمي و  يعقوبي، احمدبن 

فرهنگي، تهران.



Scientific Quarterly Journal                                            faculty of art Shahed university 

 winter  2020 - NO 52

4/154    Abstract

Sistan history, studied by Malek o-ShoaraBahar, Tehran,Kolaleh ye Khavar.

Schpuler, Bertold (2001). History of Iran in early days of Islam, translated by JavadFalaturi. Tehran,scientific 

and cultural publications.

Schpuler, Bertold (2002). Historiography in Iran, translated by YaqubAzhand. Tehran, scientific and cultural 

publications.

Safa, Zabihollah (1954), Epic Concert in Iran, Second Edition, Tehran: Amir Kabir

SadeqSajjadi (1983), Historiography in Islam, Tehran: Samt

Varham, Gholam Reza, (1992), references of Iran history in the Islamic era, first press, Tehran, Amir Kabir 

publications.

Waysinger, Herbert (2007). Renaissance: the written books of Renaissance era and historiography, translated 

by Saleh Hosseini. Tehran, Sa,ad publication

Yarshater, Ehsan (2006). History and art of carpet-weaving in Iran, first press, Tehran, Niloufar publication.                                                                                        

Yaqubi, Ahmad ibn Abu Yaqub (2003). Ibn Wadih,Al-Buldān, translated by Mohammad Ibrahim Ayati. 

Tehran;scientific and cultural publications.Tehran.

Zamani, Mehrdad Yousef and colleagues (2017). «The Architectural and Civil Works of the First Seljuk 

Authorities Based on Written Resources from 429 to 465 AH», Spring, Vol 7, No. 12, 227-244

Zarrinkoub, Abdolhossein (1984). History of Iran after Islam. Tehran, Amir Kabir publication.



Scientific Quarterly Journal                                           faculty of art Shahed university 

 winter  2020 - NO 52

3/155    Abstract

GhayoumiBidhendi, Mehrdad, (2011), speeches on bases and history of art and architecture, Tehran, scientific 

and cultural publications.

GhayoumiBidhendi, Mehrdad, (2008), Gardens of Khorassan in Bayhaqi history, vault, spring and summer, 

17th circulation, No. 46; pages: 5 to 28.

Gardezi, Abdul-Hay (1985). Zayn al-Akbar (Gardezi,s history), studied by Abdul-Hay Habibi. Tehran: 

Donya-ye-Ketab.

Hudud al-Alammen al-Mashriqel l-Maghrib, (1984), with cooperation of Sotodeh, Manouchehr, 2nd edition, 

Tehran,Tahouri publication.

HeshmatiRazavi, Fozlollah (2009). A history of Iranian carpet, first press, Tehran,Samt publication.

Hosouri, Ali (1997). Rug. The collection of speeches in the fifth international conference on carpet of Iran, 

Tehran,Exports Promotion Organization of Iran.                                                

Hosouri, Ali (1997). Carpet on miniature.Giti, Farhad. Carpet culture of Sistan

Han Goldman, Armen (1997). Iranian rugs, translated by AsgharKarimi. Tehran, Yasavoli.

IbnBalkhi, (1935), Fars-Nama, with cooperation of Jalal al-Din Tehrani. Tehran. «Mehr» in Tehran. 

IbnHawqal, Abolqasem (1967). Surt-alardh, translated by JafarShoar. Tehran. The foundation of Iran,s 

culture.

IbnKhordadbeh, UbaydAllah (1992). Al-Masalikwal-Mamalik, translated by HosseinQaraChanlu. 

Tehran,Maharat Press.

Istakhri, Abu Ishaq Ibrahim (1990). Al-Masalikwal-Mamalik, with cooperation of IrajAfshar. Tehran, 

scientific and cultural publications.

Jahanbakhsh and Roshani (2017). Study of Iran,s textile industry in 4th and 5th centuries A.H. Social and 

economic research literature, research-institute of human sciences and cultural studies, 5the year; No. 2, 

autumn and winter.

Jouleh, Touraj, (2013) the recognition carpet, some theoretical foundations and intellectual infrastructures, 

Tehran: Yasavoli

Joulele, Touraj, (2002). Research in Iran Carpet. Tehran: Yasavoli. First Edition

Mosaheb, Gholamhossein; (1967). Persian encyclopedia, first press, Tehran, Amir Kabir publication.

MalaieTavana, Alireza (2008). An introduction on research methodologies in history. Tehran, first press, Ney 

Publications.                                                                                                                             

Moradi, Zohreh, (2016), «study of classical and industrial arts in Ghaznavi era based on historical written 

references», Armenia: the international conference on oriental studies, Persian history and literature. 

Narshakhi, Abu-Bakr Mohammad ibnJafar (1973). History of Bukhara, translated by Abu Nasr Ahmad ibn 

Mohammad Ghabavi, Tehran, the foundation of Iranian culture.                    

NizamiAruzi,Ahmad ibn Umar, (1990), the Chahármaqála («Four discourses»), edited by Mohammad 

Moin, Tehran, AmirKabir publications.                         

Parham, Sirus (1993). Knot-woven carpets in Persian texts in the Islamic first centuries. Nashr-e-danesh 

magazine, Mordad and Shahrivar, No.71.

Parham, Sirus (1993). Tribal and rural hand-woven things in Fars. Tehran, Amir Kabir publications.

Pope, Arthur, & Ackerman, Phillips (2010). A study on Iranian art, a translation with supervision of Sirus 

Parham. Tehran, Scientific and cultural publications.

Pourbarishm, Ehsan (2011) «The essence of DibayeShoushtari from the perspective of written sources», 

Vol. 3, No. 45, pp. 53-62

Roxburgh, David J. (2008). Prefaces of scrapbooks, translated by Abbas Aghajani. Golestan-e Honar, third year.

Ravandi, Mohammad ibn Ali (2007). Rahat al-Sudurwa-ayat al-Surur, edited and cooperated by Mohammad 

Iqbal, first press, Tehran,Asatir publication.                                                      



Scientific Quarterly Journal                                            faculty of art Shahed university 

become familiar with the latent abilities of written sources in the reconstruction of the history and geography 

of handmade carpets in the geographical realm of the first century until the end of the sixth century Hegira. 

This research seeks to answer the following questions: 

1. How can written sources be used to reconstruct the history and geography of handmade carpets?

 2. According to the written sources, what were the characteristics of the handmade carpets of Iran in the first 

five centuries of the Hegira?

 In this paper, it has been shown that regarding the limitations of specialized and direct written sources in 

terms of time and subject, reliable information on the applied arts can be extracted from indirect written 

sources as well. The historical findings reveal a systematic link between the written sources and the extraction 

of historical information from the applied arts. In addition, it also shows that history in applied arts, and 

especially handmade carpets, has serious flaws which bring forth the need for presentation of an efficient 

definition and explanation. The innovation of the present study, apart from historical findings, refers to the 

ability to provide quantitative and qualitative content analysis in extracting information about the applied 

arts. The results of this study show that according to the written sources, the vocabulary of handmade carpets 

in Iran during the first six centuries of the Hegira differed qualitatively and quantitatively from the amount 

of keywords used in contemporary times. Of course, vocabulary such as rug,lay out, and carpet for prayers 

are examples based on this assumption and were among the common traditional words in the seventh and 

the eighth centuries. On the other hand, the geographical extent of the rugs of Iran during the first centuries 

was very vast, in a way that it encompassed most of the famous states and affiliated cities;namely Fars, 

Tabarestan and Dilmanstates, Great Khorasan, Khuzestan, and Azerbaijan that played a major role in the 

geographical distribution of the Iranian carpets during the mentioned centuries.

Keywords: Applied Arts, Written Sources, Handmade Carpets. 
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Applied arts are a collection of art works and products, provided and produced by man. In this type of 

human-centered production, taste, style and creativity are very efficient and reflect the tradition and culture 

of the antecedents that can be well observed by preserving the good deeds of the past. Historical written 

sources are a collection of cultural, social, historical, religious informationof antecedents that can be explored 

in various events, sciences and past information. The flourishing of national and applied arts must be one 

of the major goals of the developed and the developing countries. Since this can provide special aid in 

identifying and recognizing lands and nations. In addition, the prosperity of lands and nations will lead to 

a variety of economic activities, employment, creation of tourist attractions, and utilization of sciences and 

experiences of nations. Therefore, retrieving and recognizing the applied arts of the past require considerable 

study and research. Applied arts of Iran are the subject of the study due to the declining production of related 

products, and its vague historical outlook. One of the major hurdles in clarifying this vagueness is the lack 

of compiled and written history of the evolution of such works, and destruction of many of the works in 

time. Despite the fact that Iranians have proven their writing skills in many other sciences, in the field of 

applied arts, writing is one of the few topics that has seldom been taken into consideration. On the other 

hand, due to the limited amount of surviving works and their state of being deteriorated, problems related 

to the historical sources in contemporary timeremain all the same. Therefore, a historical researcher must 

inevitably continue the historical reconstruction of his research with parallel and complementary tools and 

methods. One of the most important tools used in contemporary research is the historical written sources, 

which has not been given any importance. Therefore, it is possible to make clear some of the specialized 

information on the Iranian applied arts from a variety of texts left from past historical sources. In Iranian 

applied arts, especially handmade carpets, with regard to the type of raw materials used in them, the most 

serious damage has been occurred to historical research. And on the same basis, by analyzing the content 

of the historical texts, it is possible to make a historical identification of the handmade carpets in the above-

mentioned century. The aim of this study is to reconstruct the history and geography of handmade carpets 

of Iran in the first six centuries based on the sources of written history. The present research is based on 

fundamental and theoretical research. Also based on the questions it pursues, it falls into the category of 

qualitative research and uses a historical-analytical research method. The main purpose of this research is to 
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