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چكيده
اگرچه در متون کهن به گونه هاي مختلف ازصنايع دســتي ســخن به ميان آمده است، اما در پژوهش هاي 
امروزي چندان مورد توجه نيست. بر اين اساس گشودِن درهاي جستجو براي اشراف بيشتر به گذشتة 
صنايع دستي ضرورت کنکاش در متون را دوچندان مي کند.لذا، براي آگاهي از تجلي صنايع دستي در متون، 
واکاوي گســترده اي براي پاسخ به پرسش هاي زير صورت گرفت:١. با توجه به تنوع بسياِر متون دورة 
اسالمي از نظر موضوعي اطالعات مربوط به صنايع دستي را بايد در کدام متن هاي تاريخي جستجو کرد؟ 
٢. اين متن ها در چه زمينه ها و ويژگي هايي از صنايع دستي مي توانند مورد مطالعه قرار گيرند؟ هدف از اين 
پژوهش در اختيار نهادن امکانات استنادي و مطالعاتي گسترده تر براي پژوهشگر صنايع دستي است و 
اينکه موضوعات پژوهشي جديدي در حوزةصنايع دستي از طريق جستجو در متون به دست آيد و به اين 
ترتيب بخش هايي از اطالعات پنهان صنايع دستي گذشته آشکار شود. اطالعات از طريق سير در متن هاي 
کهن متعدد موجود در کتابخانه ها و گزينش زمينه هاي متنوع تجلي صنايع دستي در آنهاگردآوري شد. نتيجة 
بررسي ها نشان داد که اطالعات مربوط به صنايع دستي در انواع متون جغرافيايي، تاريخي، پزشکي، علمي، 
ادبي، مذهبي، فقهي، حماسي، درباري، سفرنامه و غيره آمده و اين اطالعات زمينه هاي متنوعي از علوم و 
معارف مرتبط با صنايع دستي را در بر مي گيرند که از جملة آنها مي توان به اين موارد اشاره کرد: آشنايي با 
ناگفته هاي صنايع دستي؛ کشف اصطالحات و عنوان هاي مرسوم گذشته؛ احياي صنايع دستي فراموش شده؛ 
کشف واقعيت هاي فکري و فرهنگي پيرامون صنايع دستي گذشته، و طبقه بندي و به سامان کردن آنها. روش 
پژوهش توصيفي- تحليلي بود تا ضمن وصف متن انتخابي، زمينه هاي موضوعي معرفي شوند و روش 

جمع آوري اطالعات کتابخانه اي انجام شده است.
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مقدمه
که  است  محصوالتي  و  آثار  مجموعه  صنايع دستي 
دست(در مقابل ماشين) در تهيه و توليدشان نقش اساسي 
دارد، ذوق و سليقه و خالقيت سازنده براي زيبا سازي 
آن بسيار به کار مي آيد ونشانه هايي از سنت و فرهنگ 
پيشينيان با هدف زنده نگهداشتن کردارهاي نيک گذشته 
در آن به چشم مي خورد. متون کهن نيز مجموعةثبت شدة 
و  است  گذشته  متنوع  اطالعات  و  حوادث،  دانش ها، 
به  و  کرد  ابداع  را  خط  انسان  که  شد  آغاز  زماني  از 
فعاليت ها  گمارد.امروزه  همت  پيراموني  اتفاقات  نوشتن 
و برنامه هاي گسترده اي براي شکوفايي هنرهاي ملي و 
صنايع دستي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعهبا 
اهدافي خاص انجام گرفته و مي گيرد که از مهم ترين آنها 
مي توان به هويت يابي و شناسنامه دار کردن سرزمين و 
ملت و نشان دادن تمدن ديرينه و شکوفاي هر سرزمين، 
جذب  اقتصادي،  فعاليت هاي  در  تنوع  و  اشتغال زايي 
گردشگر، بهره گيري از علوم و تجربيات موفق پيشين در 
هر سرزمين، شناخت مستندتر و واقعي تر تاريخ و ايجاد 
کارگاه ها به شيوة گذشته به عنوان موزه اي زنده و پويا، 
ايران  اشاره کرد.در  آنها  مانند  توسعة فرهنگ و هنر و 
نيز به  ويژه در دهه هاي اخير تالش هاي ارزنده اي شده که 
مي توان از مهم ترين آنها راه اندازي برنامه هاي آموزشي 
و  باززنده سازي  برد.  نام  را  دانشگاه ها  در  پژوهشي  و 
پژوهش هاي  و  پيشين،مطالعه  صنايع دستي  شناخت 
گسترده و طوالني را مي طلبد. مسلمًا بسياري از دانش ها 
گذر  در  گذشته  صنايع دستي  به  مربوط  آگاهي هاي  و 
زمان از ميان رفته و دو راه براي آشنايي با آنها وجود 
گذشته.  متون  و  به دست آمده،  و  باقيمانده  آثار  دارد: 
آثارموجود بيشتر به وصف و معرفي سطحي  بررسي 
از قبيل  از اطالعات پيراموني  آنها مي انجامد و بسياري 
کاربرد، باورها، ارتباطات، حوادث، مفاهيم و عملکرد آنها 
در بوتة فراموشي مانده است. در بسياري از متون کهن، 
ضمن معرفي وصفي آنها، به بخش هاي قابل توجهي از 
اين مفاهيم پرداخته شده است، اما چندان توجهي به آنها 
است  حالي  در  اين  نمي شود.  امروزي  پژوهشهاي  در 
که هزاران هزار متن از گذشته باقي مانده و هرکدام با 
موضوع خاصي نوشته شده اند. نيز با توجه به پراکندگي 
فراوان نوشته هاي گذشته و ويژگي هاي حاکم بر ادبيات 
معرفي  براي  متنوعي  زمينه هاي  و  روش ها  دوره،  هر 
اين  صنايع دستي به کار رفته است. در پژوهش حاضر 
مربوط  اطالعات  پيگيري  براي  که  است  مطرح  سؤاالت 
از  تاريخي  به سراغ کدام متن هاي  بايد  به صنايع دستي 
نظر موضوعي رفت؟ و اين متن ها در چه زمينه هايي از 
هدف  با  کنکاش  دارند؟اين  اهميت  مطالعاتصنايع دستي 
در  بيشتر  مطالعات  براي  پژوهشي  موضوعات  معرفي 

زمينة صنايع دستي انجام گرفته است. 

جمع آوري  شيوة  و  توصيفي-تحليلي  تحقيق  روش 
اطالعات کتابخانه اي است و جامعة آماري آن: متوِن داراي 
قرار  بررسي  مورد  گروه  دو  در  اطالعات صنايع دستي 
گرفت. نخست متوني که به صورت مستقيم و تخصصي 
و با هدف معرفي صنايع دستي و هنرهاي سنتي نوشته 
شده اند. مانند َعرايس الَجواهر و َنفايس اَالطايب از عبداهللا 
بن علي کاشاني در قرن نهم هجري در خصوص سنگهاي 
قيمتي؛ اَلجاِمُع َبيِن الِعلم والّناِفع في َصناَعه الحيل از جزري 
در قرن ششم هجري در زمينه صناعات و فنون؛ مناقب 
هنروران از عالي افندي در قرون دهم و يازدهم هجري 
در زمينه خوشنويسي و تذهيب؛ گلستان هنر از احمدبن 
حسين منشي قمي در قرون دهم و يازدهم هجري دربارة 
نقاشي و خوشنويسي؛ َمعالُِم الَقريه في َاحکام الحسَبهاز 
ابن اخوه در قرون هفتم و هشتم هجري دربارة بايدها و 
نبايدهاي صنف ها؛ و رساله اي در بيان احوال جواهرات 
از غياث الدين منصوربن محمد دشتکي در قرون نهم و 

دهم هجري.
 گروه دوم انواع متوني هستند که در دورة اسالمي 
با عناوين و اهداف ديگري نوشته شده اند و به صورت 
صنايع دستي  خصوص  در  را  اطالعاتي  غير مستقيم 
علمي،  جغرافيايي،  تاريخي،  متن هاي  مانند  دارند،  بر  در 
سفرنامه ها، اخالقي، ادبي،داستاني، فقهي، ديني و شاهانه. 
چون متون گروه نخست بسيار مورد توجه قرار گرفته و 
معرفي شده اند، در اين پژوهش مورد نظر نبود و اساس 
اين  بر  بود.  دوم  گروه  متن هاي  مقاله  اين  در  جستجو 

تصوير١.بهره گيري از متن «جواهرنامة نظامي» تأليف محمدبن ابي 
البرکات جوهري نيشابوري به سال ٥٩٢ هجري دربارة سنگ ها، فلزات، 
معدن شناسي، و ساخت انواع لعاب، خرمهره، شيشه و سفال زرين فام 
و غيره براي ساخت سفالينه هاي فلزفام توسط عباس اکبري، مأخذ: 

اکبري، ١٣٩٣، ١٣.
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اساس جامعة آماري با بهره گيري از نمونه گيري تصادفي 
ابتدا  که  گرديد  اين صورت مشخص  به  طبقه بندي شده، 
متون از ابتداي دورة اسالمي تا دوره قاجار، از نظر محتوا 
به ده قسمت به ترتيب مذکور تقسيم و از ميان هر گروه 
اساس  اين  بر  انتخاب شد.  مختلف  از سده هاي  متن  ده 
حدود يکصد متن بررسي و اطالعات آنها يادداشت گرديد 
که براي جلوگيري از طوالني شدن گزارش پژوهش سعي 
شده است انواع اطالعات به دست آمده طبقه بندي شده و به 

نمونه ها و مثال هاي معدودي بسنده شود.

پيشينة تحقيق
نخست  است:  ارائه  قابل  بخش  دو  در  موضوع  پيشينة 
را  متون  مطالعه  اهميت  اخير  سال هاي  در  که  محققاني 
گوشزد نموده اند.براي مثال، ايرج افشار که در مقاله اي با 
عنوان «مقدماتي دربارة تاريخ معماري...» از اصطالحات 
زيباي فراموش شده در خصوص تزيينات بناها و توجه 
به متون براي کشف اين واژگان نوشته است؛ مايل هروي 
در مصاحبة مکتوب خود به تجلي هنرهاي سنتي در متون 
و بهره گيري از آنها در مطالعات امروزي پرداخته است؛ 
مرادي  فريد  از  کهن»  متون  از  گريز  «نسل جوان   مقالة 
در ماهنامة آزما، شمارة ١٠٣، تير١٣٩٣، اهميت متون را 
در مطالعات امروزي در زمينه هاي مختلف گوشزد کرده 
بهره گيري  با  که  پژوهشگراني هستند  دوم  بخش  است. 
صنايع دستي  ويژگي هاي  از  گوشه هايي  کهن  متون  از 
گذشته را معرفي کرده اند؛ براي نمونه، حسن انوري در 
و  سلجوقي،  و  غزنوي  دورة  ديواني  اصطالحات  کتاب 
سيد احمد حسيني کازروني در کتاب فرهنگ تاريخ بيهقي 
از واژه هاي مورد استفاده در ميان دولتمردان  بسياري 
از  بيهقي،  تاريخ  در  به کار رفته  سلجوقي،  و  غزنوي 
جمله پوشاک و وسايل اهدايي(خلعت) را معرفي و معنا 
کرده اند؛ نيز سيروس پرهام در مقالة«فرش گره بافته در 
متون فارسي..» در مجلة نشر دانش، سال ١٢، شماره ٥، 

مرداد و شهريور ١٣٧١، تاريخ قالي ايران را به اوايل دورة 
بنيان  تطبيقي  «بررسي  مقالة  است؛  داده  نسبت  اسالمي 
مشترك ادبيات منظوم و هنرهاي سنتي در اشعار خسرو و 
شيرين و كاخ عالي قاپو» از مهسا چنانه و اشرف السادات 
موسوي لر، در فصلنامه نگره، دوره ٩، شمارة ٢٩، بهار 
کاخ  تزيينات  در  سنتي  هنر  و  شعر  همگرايي  به   ١٣٩٣
عالي قاپو پرداخته است؛ مقالة «مقايسة واژگان امروزي 
با واژگان پيشين مواد اولية رنگ کنندة لعاب ها در دوران 
اسالمي ايران» از يوسف اميني و ديگران در دو فصلنامة 
مطالعات تطبيقي هنر، شمارة ٧، ١٣٩٣، به تنوع واژه هاي 
مربوط به سفال و لعاب در گذشته اشاره و بيان کرده که 
تعدادي از آنها فراموش شده و برخي واژه هاي امروزي 
نيز معادل قديمي ندارد؛ژينوس نازک کار در کتاب آيين و 
رسوم رايج در تاريخ بيهقي و در عهد غزنوي تهران، در 
خصوص خلعت و برخي مراسم مربوط به آن در متِن 

مذکور اطالعات مفيدي داده است.
آشنايي با دانشهاي صنايع دستي گذشته که امروزه 

آگاهي چنداني از آنها در دست نيست:
بسياري از مواد و مدارک تاريخ هنر ايران و در رأس 
آنها صنايع دستي در گذر تاريخ از ميان رفته که درخور 
بررسي و پژوهش است. در اين خصوص متون کهِن مورِد 
دوره  اطالعات  به  دستيابي  منابع  غني ترين  از  پژوهش 
کافي  سخنان  اين  تبيين  مي رود.براي  شمار  به  اسالمي 
رمِز  زمينه کشِف  در  که  به تالش هاي گسترده اي  است 
تهيه و ساخت سفال زرين فام در سده هاي پيشين انجام 
اين نوع سفال  گرفته توجه شود. شيوة ساخت و پخت 
سال هاي زيادي در کارگاه ها و آزمايشگاه هاي پيشرفته 
امروزي مورد واکاوي و بررسي قرار گرفت و رساالت 
دکتراي زيادي را به خود اختصاص داد تا نمونه هاي آن 
ساخته شد(براي نمونه نک: کلبادي نژاد، ١٣٩١؛ نيکخواه، 
١٣٩٣؛ تصاوير١و٢). نيز با خوانش متون مزبور مي توان 
به تنوع ساخت و استفاده از انواع محصوالت صنايع دستي 
اشاره کرد. براي نمونه بر اساس توصيف مسعودي، مورخ 
سده هاي سوم و چهارم هجري، در مروج الذهب(١٣٧٤، 
و  بوده  سفال  ساخت  سان  به  انسان  آفرينش   (٢١-٢٢
مورخ براي شرح آفرينش بشر، به روش تجربي و احتماًال 
مطابق دانش روز، روش تهيه و ورز دادن و آماده کردن 
و استفاده از آن را طي چند ماه، و با مراحل مختلف شرح 
داده است.وي در کتاب ديگر خود اَلَتنبيه َواالشراف(١٨٩٤: 
 ٣٠٣ سال  در  استخر  شهر  از  ديدارش  در   ،(١٠٦-١٠٧
اردشير  از  اشاره مي کند که تصاويري  کتبي  به  هجري 
با تاجي سبز، خسروپرويز با تاج و شمشير مرصع به 
به  دارد.نيز  را  نقره، شاهان ساساني و زنانشان  طال و 
نوشتةَثعالبي(١٩٦٣: ص٦٩٨-٧٠٠)، مورخ دورة اسالمي، 
ع  تخت طاقديس در کاخ کسري از چوب آبنوس و مرصَّ
به عاج و طال و نقره، با طاقي طاليي با نقوش آسمان و 

تصوير٢. ساخت ظرفي شيشه اي به پيروي از ظرفي به نام کاس العدل 
که به صورت مکانيکي مقدارآب محدودي در آن جمع مي شود و اگر از 
حد معمول فراتر رفت، تمام اب از ظرف خارج مي شود. برگرفته از کتاب 
الحيل تأليف احمدبن موسي بن شاکر خراساني در سدة سوم هجري، 

موجود در ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مأخذ: ؟؟؟



ستاره ها و ماه ها و اقاليم سبعه و نقش پادشاهان، مرصع 
به مرواريد و ياقوت و روي آن تاجي طال بوده است. اين 
تاج با زنجيري از باال بر روي تخت آويزان و سر پادشاه 
با آن مماس مي شد و آزاري به سر نمي رساند. يا اينکه 
در وقفنامةربع رشيدي(١٣٥٠) به کارخانه هاي َشعربافي، 
کاغذ سازي،رنگرزخانه، دارالضرب،استخدام هنرمندان و 
صنعتگراِن شهرهاي مختلف براي کار در اين کارگاه ها، 
نوشتن قرآن کريم به خط خطاطان مشهور و تذهيبکاري 
فرزندانشان  و  استادکاران  توسط  وزرگري  آنها،نقاشي 
اشاره رفته است.شايد هيچ مدرک ديگري بهتر از متن هاي 
دورة صفوي نتوانسته اند ويژگي هاي فلزکاري صفويه را 
نشان دهند. در اين خصوص کمپفر١ (بي تا، ١٥١) ايرانگرد 
دورة صفويه، در سفرنامة خود مي نويسد:«در مسگر خانة 
اصفهان انواع و اقسام آالت فلزي توليد مي شود. اينها در 
ساختن و پرداختن ظروف و لوازمي که ما به هيچ وجه با 
آنها آشنايي نداريم مهارت بسيار دارند».شاردن٢ (١٣٦٢: 
ج٤، ٣٣٨-٣٣٩)،ديگر سياح دورة صفويه نيز مي نويسد: 
«در آشپزخانه هاي ايران لوازم و اسباب مسي ساخته و 
فراهم مي شود. بايد به مهارت و چيره دستي مسگرهاي 
ايراني آفرين گفت. به هيچ وجه ابزار و آالت آهني و قلعي 
و چوبي وجود ندارد و تماموسايل طبخشان مس سفيد 

کرده ظريف و زيبا مانند آب نقره است».

بازيابي واژگان رايج صنايع دستي در گذشته، تصحيح 
واژه هاي معمول فعلي و اصالت دادن به آنها

زنده  موجود  يک  سلول هاي  مانند  زبان  در  واژگان 
هستند، به تدريج تعدادي از آنها مي ميرند و تعدادي متولد 

فرهنگ هاي  به  مراجعه  صرف  نمي توان  پس  مي شوند. 
درستي  به  را  پيشين  سده هاي  واژه هاي  امروزي  لغات 
خصوص  در   .(١٧٩-١٨٢  :١٣٧٩ کرد(علوي نژاد،  درک 
صنايع دستي گذشته اين موضوع کاربرد زيادي دارد. بر 
با هنرهاي سنتي  از واژگان مرتبط  اين اساس بسياري 
در گذر تاريخ از ميان رفته و يا تغيير معني داده اند. اين 
تغييرات سبب شده تا عبارات و کلمات زيادي از زبان هاي 
ديگر جايگزين واژگان اصيل ايراني شوند. آگاهي از آنها 
مي تواند عالوه بر شناخت فزون تر صنايع دستي پيشين، 
در  نامگذاري  براي  برتر  عبارات  و  واژه ها  انتخاب  به 
زمينةصنايع دستي منجر شود. در اين خصوص دو نکته 

قابل تأمل است: 
الف. گاهي واژه هاي اصيل و سنتي فراموش شده و به 
فراخور هنرهاي موجود ملي و بيگانه، از واژه هاي ديگري 
نمونه  براي  است.  شده  استفاده  هنر  يک  ناميدن  براي 
و  پرده  از   (٦١، ١٤٦-١٤٧، ٥٨٩-٥٩٠ مسعودي(١٩٦٥، 
حولة پوشش خانة کعبه و تلفيق آنها با هم و بهره گيري 
از چرم و حرير براي بافت و تهيه آنها، نصب پرده هاي 
بسيار بزرگ با وسايل و امکانات روز بر بناهاي مقدس، 
آنها  تهيه حرير و منقوش کردن  نورد و روش  دستگاه 
بدون استفاده از چاپ و خالقيت بافنده که هم بافنده و هم 
طراح بوده، مرواريدهاي موسوم به محار و بلبل، استفاده 
از موجودات دريايي براي ساخت صنايع دستي مانند الِک 
الک پشت به تفصيل سخن گفته که واژگان معمول در متن 
در نوع خود قابل تأمل و بررسي است. نيز کاتب يزدي 
در کتاب تاريخ جديد يزد(١٣٥٧) همزمان با دورة تيموري 
مکرر از واژة کاشي تراش به جاي کاشي معرق استفاده 

تصوير٤.نقوش هندسي بسيار متنوع هستند. آيا در تعبيرها و تفسيرهاي 
امروزي تمامي آنها مورد توجه قرار مي گيرند يا فقط به يک يا دو عنصر 

پرداخته مي شود؟ مأخذ: رجبي اصل، ١٣٨١، ١١٨.
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1.Kampfer

2.Chardin

واکاوي  زمينه هاي  مطالعة  صنايع 
دستي در متون کهن دورة اسالمي 

ايران 



شماره۴۱  بهار۹۶
۳۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کرده که امروزه مي تواند جايگزين مناسبي براي اين هنر 
سنتي باشد(تصوير٣). 

واژه هاي مرتبط  مفهوم  و  معنا  گاهي گستردگي  ب. 
و  سپرده  فراموشي  به  زمان  گذر  در  صنايع دستي  با 
بسيار محدود شده است. براي نمونه استعمال واژة ابريق 
حالي  در  اين  و  داده  دست  از  را  خود  کاربرد  امروزه 
مايعات  نگهداري  ظروف  و  ُتنگ ها  از  بسياري  که  است 
در ايران، موجود در موزه هاي جهان با اين نام معرفي 
و  استفاده  مختلف  منابع  و  متون  انواع  به  نگاه  شده اند. 
معناي اين محصول صنايع دستي را در گذر زمان نشان 
مي دهد. به اين ترتيب در سورة واقعه آية ١٨ «بَِاکواٍب و 
َاباريٍق و َکَاٍس ِمن ُمعين» به معناي(با کوزه ها و مشربه ها 
و جام هاي پر از شراب ناب) آمده است. در تفسير اين 
واژة خواجه عبداهللا انصاري(١٣٧٥، ٤٤٥)، طبري(١٣٤٤، 
آب  براي  ظرفي  آنرا   (١٥١ تا،  رازي(بي  فخر  و   ،(٢٢٧
بادة  را  آن   (٥٥٨ عربي(١٣٥٧،  وابن  بهشتي؛  شراب  يا 
و  دانسته  حکمت  و  عشق  و  محبت  و  معرفت  و  مودت 
طالقاني(١٣٧٣، ٤٠٠) از پيامبر اسالم(ص) نقل کرده که 
در آن(بهشت) ابريق ها به عدد ستاره هاي آسمان است. 
در معناي کامل تر اين ظرف،طبري( ١٣٤٤، ٢٢٦) شکل آن 
لوله  داراي  را  آن  فقط  و زمخشري( ١٢٨١)  را دسته دار 
شمرده است. در ادامه انصاري( ١٣٧٥، ٤٤٥) به کاربرد 
ابريق براي شستن دست اشاره کرده و فخر رازي( بي تا، 
١٥٠) ابريق را ظرف نقره اي دانسته که در آخرت براي 

تنعم و اکرام به کار مي رود و نه غير از آن.
ناصرخسرو نيزدر سفر به مناطق مختلف از واژه ها 
و اصطالحات گليِم پوشيدن، حصيرهاي منقش، حصير 

نيکوي  فرشهاي  مغربي،  حصيرهاي  نماز،  مصالي 
ديبا،  فرشهاي  ديوارپوش،  قيمتي  فرش  ابريشمين، 
آورده  ميان  به  سخن  زيلو  و  رومي  ديباي  نمدزينهاي 
که کارکردهاي چندگانه و بافت هاي مختلف را در سدة 
پنجم هجري نشان مي دهد(ناصرخسرو، بي تا، ٢٩-٤٩، 
به  واژة«محفوري»  از  نيزمکرر   .(٥٤-٥٥، ٧٢، ٧٩، ١٤٢
تاريخ بيهقي استفاده شده  معناي زيرانداز بدون پرزدر 
است(بيهقي، ١٣٧٦، ٣١١). نمونه ديگر واژه ِخلعت است 
کار  به  محدوده خاصي  و  معنا  با  مختلف  متون  در  که 
و   (١١٥ ج٤،  ابوالفداء( ١٩٩٩،  نمونه  براي  است.  رفته 
پادشاه  هديه  را  آن  مقدمه،٣٢٩)  ج١،  ابن خلدون( ١٩٨٨، 
جايزه،  هديه،  انعام،  مترادف  و  برشمرده  دولتمردان  به 
طبري(١٣٧٤)  که  حالي  دانسته اند،در  پيشکش  و  صله 
عالوه بر معاني قبل، هداياي پادشاه به سفراي خارجي و 
مستمري غيرنقدي به کارکنان دولتي را نيز خلعت دانسته 
است. عناوين و اصطالحات ديگري مانند ُمَکلَّل، مرصع، 
هارهاي( پاره هاي) مرواريد و... که در جواهر سازي به کار 
رفته و نمونه هاي نادري از جواهرات که در حال حاضر 
قابل دسترسي نيستند، شايان توجه و تأمل مي باشد. در 
تاريخ بيهقي( ١٣٧٦، ١٨٥) در مورد هدايا و جهيزيه آمده 
است: «دو جام مرصع به جواهر با هارهاي مرواريد و 
... و دو ِعقِد گوهر که يکدانه گويند». يکدانه به بي مانند 
تعبير شده و اين واژة زيبا نام گذاري بر جواهرات خاص 
و کم نظير را به خوبي نشان مي دهد. در متن کهن تاريخ 
جهانگشاي جويني(١٣٢٩ ه.ق) نيز واژه ها و اصطالحاتي 
ب، نمد سپيد، پارچه زندنيچي(کرباسي از  مانند جامة مذهِّ
پوش،  مذهِّب، طاووس  ثياب  بخارا)،  در  زندنه  روستاي 
ثياب مرواريد، زربفت شاهنشاهي، استبرق( پارچه حرير 
 ،٨١ طبري(١٣٧٤،  تاريخ  در  و  کرباس)  زربفت  مرصع 
٢١٧، ٣٥٤) پارچه معصفري، جامة نرم، پالس از جنس 
تأمل  قابل  آنها  ليف، نسيج چليپا، ديباي رومي، و مانند 

است. 

زمينه  در  امروزي  تحليل هاي  و  تفسيرها  نقدها،  آيا 
هنرهاي سنتي درست است؟

و  انديشه ها  دنبال  به  اروپاييان  اخير،  سده هاي  در 
انگيزه هاي پنهان در پِس آثار، ضمن معرفي ظاهر اثر به 
بررسي باطن و محتواي آن نيز پرداختند؛ به همين دليل 
با هدف  تاريخ هنر را  از منتقدان و تحليلگران،  بسياري 
نيل به مکتب هاي فکري و فرهنگي گذشته دنبال مي کنند.

در ميان پژوهشهاي متنوع، هنرهاي سنتي در يک سده 
اخير جايگاه وااليي در اين مباحث به دست آورده و براي 
تفسير و تحليل آن از دين، مذهب، حکمت، فلسفه، عرفان، 
معنويت و اخالق وام گرفته شده است. اما اين نظرات تا 
چه ميزان با واقعيت هاي زمان ساخت و خلق اثر هنري 
مطابقت دارد؟ براي درک بهتر، علمي تر و مستندتر اين 

انواع ستاره و شمسه در مجموعه شيخ  تصوير٥. بهره گيري از 
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اين  از  آيا  هستند.اما  مدارک  بهترين  کهن  متون  نظرات، 
شده  استفاده  اسالمي  هنر  نظريات  استناد  براي  متون 
و اينکه نوع بهره گيري از آنها علمي و امانتدارانه بوده 

است؟
مقاله اي  در  زرين کوب  استاد  خصوص  اين  در 
بر  و  پرداخته  متون  از  بهره گيري  و  نقد  شيوه هاي  به 
ايراد  ايراني ها  و حتي  از غربي ها  بسياري  برداشت هاي 
گرفته و تأکيد کرده که نبايد کار رافقط به پژوهشگران 
برد.  بهره  آنان  ابداعي  روش هاي  از  فقط  و  داد  بيگانه 
در  آثار  تحليل  و  نقد  در  و سطحي نگري  به ضعف  نيز 
دورة معاصر پرداخته و مي خواهد در خصوص گذشته 
 ،١٣٣٧ گيرد( زرين کوب،  انجام  جامع  و  دقيق  کنکاش ها 
١٠٥-١١٠).علوي نژاد نيز به لزوم خوانش و قرائت متن 
در افق تاريخي آن اشاره کرده و اينکه گاه جهان بيني و 
انديشه هاي قبلي تحليلگر بر گفته هايش تأثير داشته است. 
وي بريدن متن از افق تاريخي پديدآيي آن را به معناي 
بريدن رگ وحيات آن متن دانسته است. بنابراين براي فهم 
يک متن بايد فرهنگي را که متن در آن سرزمين روييده 

است، شناخت(علوي نژاد، ١٣٧٩، ١٨١-١٨٢).
براي نمونه، در ارتباط با مباني حکمي و عرفاني و 
فلسفي در هنر اسالمي و صنايع دستي، برخي محققان 
امروزي به گسترش مباني عرفان نظري در خلق آثار هنر 
دورة اسالمي اشاره کرده و نگرش عرفا به نور، رنگ، 
هندسهو طبيعت را سرلوحه تمّسک هنرمندان براي بهره 
گيري از آنها در هنرهاي اسالمي دانسته اند (بورکهارت، 
١٣٦٥؛ اردالن و بختيار، ١٣٧٩). برخي ديگر، به اين دليل 
که استناد و استدالل مکتوب و شفافي براي اين همگرايي 
اوغلو،  (نجيب  هستند  ارتباطي  چنين  منکر  ندارد  وجود 
١٣٧٩). گروه سوم کساني هستند که با کنکاش در متون 
مختلف تاريخي صرفًا به تأثير رفتاري و عرفان عملي در 
زندگي و کردار هنرمند اشاره کرده اند (قيومي بيدهندي، 

١٣٨٩ :١٧٥-١٨٩؛ تصوير٤).متن هاي کهن گوياي باورهاي 
متفاوتي در اين خصوص هستند. مثًالدر خصوص فن و 
الحکايات (١٣٨٢،  بافي محمد عوفي در جوامع  هنر زره 
٢٨٥) داستان زيبايي را از اعطاي اين هنر از طرف خداوند 
اطالعات  آن  جزئيات  که  مي کند  نقل  داوود  حضرت  به 
جالبي از نحوه، هدف و باور مربوط به تهيه زره مي دهد.

در خصوص ترتيب تاريخي و سير تحول صنايع دستي 
نيز متون راهگشاي قابل اطميناني هستند. مثًالسيروس 
ايران  در  گره باف  فرش  معتقدند  که  کساني  به  پرهام 
باستان نبوده ايراد گرفته و با بهره گيري از متوني مانند 
حدودالعالم من المشرق الي المغرب از سده چهارم هجري؛ 
تاريخ سيستان؛ زين االخبار يا تاريخ گرديزي؛ و تاريخ 
بيهقي از سدة پنجم هجري به صورت مستند و مستدل بر 
وجود فرش گره باف در ايران از هزاره هاي پيش صحه 
مي گذارد (پرهام، ١٣٧١، ٦-٩). نيز در خصوص نخستين 
به  شاهنامه  در  فردوسي  ايران،  در  نساج ها  و  بافنده ها 
پيشينيان و گاه قهرمانان افسانه اي مانند تهمورث اشاره 

مي کند و مي گويد:
پس از پشت ميش و بره پشم و موي

بريده برشتن نهادند روي  
زکتان و ابريشم و موي قز 

قصب کرد پرمايه ديبا و خز
تناسب و انطباق فرضيات فعلي با واقعيت هاي گذشته 

(پاسخ به پرسش هاي بي جواب)
پرسش و فرضية ويژگي پژوهشگر و انديشه ورز و نقطه 
آغاز مسير پژوهش است. از آنجا که صنايع دستي ريشه اي 
به درازاي تاريخ زندگي بشر دارد، و محصوالت و توليدات 
آن با فرهنگ و آداب و رسوم و زندگي و دين مردم عجين 
بوده و پيشينة يک کشور و ملت با آن ارتباطي مستقيم 
دارد، بررسي متون مي تواند به بسياري از پرسش هاي 
مرتبط با صنايع دستي پاسخ دهد. براي نمونه امروزه در 
خصوص نقش شمسه و کاربرد و معناي آن در هنرهاي 
سنتي مقاالت مختلفي نوشته و پرسش هايي مطرح شده 
ياري رسان پژوهشگر در  است. مطالعه متون مي تواند 
نيل به پاسخ علمي باشد. چند متن از دوره هاي مختلف 
و  زيبايي شناسانه  تفاوت  يا  ارتباط  و  بهره برداري  تنوع 

معنايي اين واژه را به خوبي نشان مي دهد:
قديمي ترين نقش شمسه به نشانة پيامبر اسالم (ص) 
در  زوزن  ملک  در مسجد  «محمد»(ص)  نام  تکرار  با  و 
(خزايي،  دارد  قرار   (٦١٥) خراسان  در  خواف  جنوب 
فره  يعني  شمسه  هند،  تيموريان  دورة  در  ١٣٨٧ :٥٩)؛ 
 :١٨٧٧ (عالمي،  بود  متجلي  پادشاه  چهرة  در  ايزدي 
پادشاه  سِر  پشت  هند  مغوالن  نقاشي  در  ٤٥)؛  ج١، 
بزرگ تر  شمسة  و  شاه،  مشروعيت  و  فّر  شمسه،نماد 
کالويخو  گرديد؛  رايج  شاه  باالتر  مقام  و  قدرت  نشان 
بر  از نقش خورشيد  به سمرقند  (١٣٤٤، ٢١٣) در سفر 

تصاوير٦و٧. صحنه هاي شلوغ در نقاشي ايراني و خروج از قاب اصلي 
از نسخة شاهنامة تهماسبي در سدة دهم هجري. مأخذ: پاکباز، ١٣٨٥: 

١٠٣ و ١٠٥.

واکاوي  زمينه هاي  مطالعة  صنايع 
دستي در متون کهن دورة اسالمي 

ايران 
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فراز همه طاقي هاي بناهاي دورة تيموري و اينکه نمادي 
باستاني بوده گفته است؛عثماني ها به هالل و شمسه باالي 
َعَلمشان« اخترمه» مي گويند (عبدي بيک شيرازي، ١٩٧٤ : ١٩٦)؛

به عالوه نقش شمسه با نقوش ديگري مثل ماهي به معناي 
دايره هاي  دايره،  صورت  به  و  آمده  خورشيد  چشمة 
مشعشع،ستاره هاي پنج، شش، هشت و چند ضلعي نمايش 
داده شده است.با اين اوصاف آيا مي توان براي شمسه 

تنها به يک الگو و معني بسنده کرد؟ (تصوير٥).
نيز بسياري از مطالب در گذشته و امروزه صرفًا به 
نبود  و  تکرار  اثر  بر  ولي  فرضيه مطرح شده اند،  عنوان 
و  شده  بدل  الگو  يا  نظر  يک  به  آنها،  بر  درست  تحليل 
متون  به  مراجعه  از طريق  نيستند.  تغيير  قابل  به راحتي 
گذشته به خوبي مي توان اين مطالب را اثبات يا رد کرد.

براي نمونه در ارتباط با عالقه و ذوق هنرمندان ايراني 
به شلوغ و پرکردن صفحات خط و نقاشي مباحث زيادي 
مطرح شده است.اما آيا واقعًا شلوغ کردن صفحه صرفًا از 
روي عالقه و با جنبه زيباشناختي صورت گرفته يا داليل 
سده هاي  مي نويسد«در  ُالمر  مثًال  است؟  داشته  ديگري 
ايران بسيار گران  دوازدهم و سيزدهم هجري کاغذ در 
و کمياب بوده»( Olmer,1908:105)، در حالي که بنجامين، 
نخستين سفير آمريکا در ايران، معتقد است«اسناد و مدارک 
ايرانيان به ندرت از يک صفحه تجاوز مي کند و نوشتار و 
عبارات موضوع کار مختصرند. اگر هم طول سند مربوطه از 
يک صفحه بيشتر بود، آن را به حواشي متن برده و در خطوط 
کوتاهتري مي نويسند»(Benjamin, 1887: 228؛ تصاوير٦ 

و ٧). آيا مي توان ميان اين سخنان ارتباطي قائل شد؟

طبقه بندي و سامان دادن به آثار و رشته هاي صنايع 
دستي

دليل  به  که  صنايع دستي  در  رشته  صدها  وجود 
پژوهش هاي مدام تاريخي و جغرافيايي روز به روز بر 
تعداد آنها افزوده مي شود بسامان کردن و طبقه بنديآنها 
را الزامي نموده است. شناخت بيشتر اين رشته ها، به ويژه 
در چند دهة اخير، سبب گوناگوني و تنوعاين طبقه بندي ها 
براساس مباحث فني، مواد و مصالح، تزيين،جنس، کاربرد 
و  آثار  شناخت  در  متون  مطالعة  است.  شده  غيره  و 
روش هاي طبقه بندي آنها شايان توجه است. براي نمونه 
متون،  روي  بر  فراوان  بررسي هاي  و  مطالعه  با  پرهام 
انواع واژه هاي مربوط به زيراندازها را در دورة اسالمي 
اغلب  در  که  الف)فرش  است:  کرده  طبقه بندي  اين گونه 
موارد انواع بافته هاي گستردني و افکندني است. ب) قالي 
يا غالي که به طور اخص و بدون استثنا به معناي فرش 
انواع  گره بافته خوابدار و پرزدار است. ج) بساط که به 
گستردني و گاه به تصريح به فرش گره بافته پرزدار گفته 
شده است. د) گليم و پالس و محفوري که اقسام گوناگون 
دستبافته هاي بدون پرز و گره (جز زيلو) است (پرهام، 

 .(١٣٧١: ٨
نيز وجود انواعي از کاغذهاي مختلف و با مواد متنوع 
مانند  داخل)  توليد  يا  ايران(وارداتي  اسالمي  دوره  در 
سمرقندي، بغدادي،دهقاني، حريره سمرقندي، خراساني، 
آهارمهره،  طاهري،  طلحي،  سليماني،  جعفري،  جيحاني، 
ابري، الوان، پارچه اي يا کهنه اي، پوست، پوست گوساله، 
ختايي،  يا  چيني  وصلي،  يا  چسبنده  تزييني،  تحريري، 
عکسي،  عطاري،  رحلي،  ديواري،  هندي،  يا  دولت آبادي 
فرنگي، مشقي، نّشاف يا آبچين و نقشه در متون که فلور 
آنها را يافته است (فلور، ١٣٩٢: ٣٠٧-٣١٢)، مي تواند در 
سامان دهي وطبقه بندي کاغذ در هنر ايران کمک شاياني 

نمايد.

شناخت فرهنگ هاي حاکم بر هنرهاي سنتي
بر  بسياري  تأثيرات  گذشته  در  وصنايع دستي  فرهنگ 
اجراي  و  توليد  گاه  که  ترتيب  اين  داشته اند،به  يکديگر 
و  مراسم  با  هنرهاي سنتي  و  از صنايع دستي  کدام  هر 
آداب خاصي انجام مي شد و گاه در مراسم و جشن ها از 
محصوالت صنايع دستي بهره زيادي مي بردند. براي بخش 
عروس  دوزان  رختخواب  قالي شويان،  مراسم  نخست، 
و داماد، سنگاب به دستان براي آب رساني به عزاداران 
مراسم  در  ُکَتل  و  َعَلم  دوم،  قسمت  براي  (ع)؛و  حسيني 
عزاداري، بردن جهاز عروس، تاجگذاري پادشاه و خلعت 
دادن حاکمان، نمونه هاي قابل توجهي هستند(تصوير٨). 
بسياري از اين آداب امروزه از ميان رفته و به فراموشي 
سپرده شده است. مطالعة متون کهن مي تواند کمک شاياني 
در بررسي هاي تاريخي و ثبت و حتي باززنده سازي آنها 

تصوير٨. انواع اشيا و محصوالت صنايع دستي ساخته شده در ارتباط 
با فرهنگ عاشورا، مأخذ: رجبي اصل، ١٣٨١، ١٦٥.

  



 ،٣٠٢: ج١،  مسعودي(١٨٩٤:  نمونه  براي  باشد.  داشته 
با  پرويز  خسرو  انگشتر  نه  از   (٢٢٨: ج٢،   :١٩٦٥ همو، 
کاربردهاي گوناگون و براي مراسم ويژه نام برده است. 
ياقوت سرخ و چهره و کتيبه اي  با  انگشترهاي  از جمله 
با خاتم  انگشترهاي  نامه ها،  براي  پادشاه  شامل صفات 
و  دستورات  براي  طال  حلقة  و  خراسان  نقشه  و  عقيق 

تذکرها، انگشتري ويژه استحمام و غيره. 
نيز در تاريخ بيهقي آمده است: «دختر تختي داشت 
گفتي بوستاني بود، در جمله جهيز اين دختر آورده بودند، 
زمين آن تخت هاي سيمين درهم بافته و ساخته و بر آن 
سي درخت زرين مرتب کرده و برگ هاي درختان پيروزه 
بود با زمرد و بار آن انواع يواقيت، ... و گرد بر گرد آن 
و  زر  از  آن  سپرغم هاي  همه  و  نهاده  نرگسدان  بيست 
سيم ساخته و بسيار انواع جواهر و ...» (بيهقي، ١٣٧٦: 
ج٨، ٥١٠). مسلمًا اين روايت گوياي مهارتهاي واالي هنر 
جواهرسازي و ترصيع کاري در سده پنجم هجري است 
و در کنار آن فرهنگ حاکم بر بهره گيري از جواهر، اهميت 
صنايع دستي در مراسم و نيز دربار، روش هاي مختلف 
و پيچيده زرگري و ويژگي هاي فني، هنري، اجتماعي و 
فرهنگي گسترده اي را نشان مي دهد که امروزه بيشترشان 
تاريخ جهانگشاي جويني(١٣٢٩  يادها رفته است. در  از 
نوع  و  کمانگير  به  مربوط  داستان هاي  هم   (١٧٧ ه.ق، 
رموز  و  مرصع  کمربندهاي  ساختن  کمان ها،  ساختن 
موجود در ساخت آن که متفاوت با سايرين بوده، و توليد 
ظروف حلبي باورها و آداب و رسوم خاصي را نشان 

مي دهد که مبين حضور فرهنگ عامه است.
نمونة ديگر متن سفرنامة سانسون١ در خصوص ُمهر 
داري دورة صفويه به عنوان شغلي مهم است. مهردار يا 
کسيکه مهرها را نگهداري مي کند در روزهاي تشريفات 
هميشه حضور دارد و مهر شاه را که به زنجيري وصل 
است حمل مي کند(سانسون، ١٣٤٦: ٥٣). همين حکاکان و 
مهرسازان در دوره هاي زند و قاجار به دربار فراخوانده 

شده و مقام مناسبي کسب کرده اند به گونه اي که براي 
نام و  القاب و مناصبي در نظر گرفته و  آنها  از  بعضي 
نشانشان براي نخستين بار به صورت گسترده بر مهرهاي 
متن هاي  اساس همين  بر  و  ساخت خودشان حک شده 
مکتوب شناخت بسياري از آنها ميسر گرديده است(براي 
ابوالقاسمي، ١٣٩٢،جلد ١٣، ذيل  اطالع بيشتر نک: ميرزا 
حکاکي). بهره گيري از متن قديم گاهي به تجسم نقش و 
شکل آنها در هنر امروزي مي انجامد، به ويژه متن هايي که 
نشان هويت و مليت و فرهنگ به شمار مي روند. در اين 
روش گاهي به معناي متن توجهي نمي شود و نوشته ها 
از جنبة بصري مورد توجه قرار مي گيرند (تصاوير٩ و 

.(١٠

داليل اوج و کم رونقي هنرهاي سنتي در گذشته
بزرگي  نه چندان دور بخش  صنايع دستي در گذشته اي 
از صنعت، اقتصاد و تجارت کشور را به خود اختصاص 
داده بود. چه عواملي موجب اوج و حضيض اين هنرها 
شده است؟ با مطالعة متون مي توان به داليلي از شکوفايي 
يا افول يک يا چند گونه از هنرهاي صناعي در هر دوره پي 
برد. مثًال با توجه به توصيفات بيهقي، خلعت و هديه دادن 
در دورة غزنوي و به  ويژه توسط سالطين ودولتمردان، 
بسيار مرسوم بوده و بيشترين هدايا را صنايع دستي از 
جمله طوق يا گردنبند مرصع به جواهر، انگشتر خالفت، 
پارچه، جامه، ابزار جنگي و ... تشکيل مي داده است که اين 
و  از جمله زرگري  انواع صنايع دستي  فراوان  رواج  امر 
جواهرسازي را در آن دوره نشان مي دهد. نيز با توجه به 
اينکه بهاي بسياري از صنايع دستي در متن آورده شده، 
مي توان به ارزش آثار هنري، مواد مرغوب و مهارت هاي 
به کار رفته در آنها پي برد. به عنوان نمونه، در جايي از متن 
به دو بند شمشير مرصع به جواهر اشاره شده و قيمت 
هر دو را پنجاه هزار دينار ذکر کرده است(بيهقي، ١٣٧٦، 
١٩٠). مسلمًا بهره گيري از توليدات هنري هنرمندان براي 

تصاوير٩ و ١٠. به کار بردن خط ميخي براي ساخت اثري هنري، شايد بدون توجه به معنا و 
مفهوم آنها، مأخذ: اکبري، ١٣٨٥ .

تصوير١١. سماور ورشو از بروجرد به سال 
١٣٤١ شمسي، مأخذ: نوروزي طلب، بي تا، ٦٦

واکاوي  زمينه هاي  مطالعة  صنايع 
دستي در متون کهن دورة اسالمي 

ايران 

1.Francois Sanson
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از آنها در مراسم گستردة  اهداي دولتمردان و استفاده 
ملي از داليل رونق صنايع دستي در يک دوره به شمار 
مي رود، در حالي که در برخي دولت هاي گذشته به دليل 
از  ديگر  داليل  به  امروزه  و  اقتدار  و  مالي  بنية  ضعف 
اين گونه حمايت ها به شدت کاسته شده است.مورد ديگر 
در اثبات اين ادعاميزان تأثير نوع نگرش بزرگان دين و 
اخالق و کردار و گفتار جوانمردان و راستکرداران، در 
شکوفايي هنرهاي سنتي گذشته است. در برخي متون فقه 
اسالمي صورتگري در کنار خنياگري و چند شغل ديگر 
حرام و زرگري و برخي بافندگي ها مکروه دانسته شده 
ذوالمجدين، ١٣٣٦، ج١، ٣١٨،  به:  نک  نمونه  (براي  است 
٣٢١، ٣٢٨). برخي فتوت نامه ها نيز در سدة هفتم هجري 
شايستة  را  سازسازان  و  ني نواز  صورتگر،  گروه هاي 
ندانسته اند(ابن معمار بغدادي  ورود به جمع جوانمردان 
-١٠ تا،  بي  ناصري،  موالنا  ١٧٦-١٧٨؛   ،١٩٥٨ حنبلي، 

اين ديدگاه هاي مذهبي و عرفي  از  ١٢).شايد نمونه هايي 
سبب شده تا برخي پژوهشگران به اين نتيجه برسد که 
تحريم صورتگري دست کم از قرن سوم تا پنجم هجري 
تحريم  همين  و  آورده  وجود  به  نقاشي  در  محدوديتي 
صورتگري دليل اعراض هنرمند مسلمان از طبيعت نگاري 
بوده است (پاکباز، ١٣٨٥، ٥٤، ٦٠-٦٢)؛ و اينکه در دورة 
ايلخانيان مغول خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني، وزير 
غازان و الجايتو، مجبور شده هنرمندان خارجي به ويژه 
کتاب  تا  آورد  گرد  رشيدي  َربع  در  را  چيني  نقاشان 
مقوله  همين  از  کنند  و مصور  نگاشته  را  جامع التواريخ 

سرچشمه مي گيرد. 
اين خصوص ورود بي روية کاالهاي  مثال ديگر در 
خارجي به ايران همزمان با دوره قاجار است که منجر به 
افول بسياري از صنايع دستي ايران گرديد. اين بي رونقي 
را تحويلدار و فلور در توصيف بازار اصفهان با حسرت 
 ،١٣٩٢ فلور،  ٩٧-١١٢؛   ،١٣٤١ مي کنند(تحويلدار،  بيان 

٢٢-٢٣).مکنزي١ نيز در سالهاي ربع آخر قرن سيزدهم 
و  مسي  سماور  شمعدان،  فلزي،  ظروف  ورود  هجرياز 
برنجي، قوري مسي، ميخ، قالب ماهيگيري، پارچ برنجي، 
قفل، قوطي هاي نقاشي شده، سوزن وسنجاق از روسيه ؛ 
لوئيس پلي٢ از سماورهاي سنگين و ساده روسي که در 
سرتاسر مسير تجاري ايران ديده مي شود، و جرج کرزن٣ 
از  چنگال  و  قاشق  و  ظروف  فلزي  ورودمحصوالت  از 
فرانسه و آلمان و اتريش به ايران مي گويد(مکنزي،١٣٥٩: 
٢١٢، ٢١٥؛ پلي، ١٣٨٠: ١٦١؛ کرزن، ١٣٤٩: ١٢٣). واردات 
و  مي شود  بازاريان  شکايت  موجب  محصوالت  اين 
است  متضرر  بازاريان  همين  از  که  قزويني  محمد شفيع 
 ... از  در شکوائية خود به دولت مي گويد: «الحال تهران 
و سماور واسباب چراغپر شده و صدمات ايران از همين 

اشياي خارجي است»(قزويني، ١٣٧٠: ٩٥).
 اما علي رغم همه هجمه هابه دورة قاجار،مبني برافول 
هنرهاي سنتي و صنايع دستي در اين دوره، مطالعة متون 
اين دوره زواياي گسترده اي از تحول و توجه به آنها را 
به روي ما مي گشايد و نشان مي دهد که در اين دوره، در 
اساس  بر  و  بوده  نيز  اوج صنايع دستي  کنار حضيض، 
آن  است.از  گرفته  شکل  آنها  تعالي  موجودمسير  متون 
آن زمان وجود  تا  که  بود  ايجاد صنف حلبي ساز  ميان 
نداشت و در اصفهان متولد شد و به تمام ايران گسترش 
يافت. يا ساخت کفش هاي جديد به نام ُارسي، و فلزگران 
ورشو(تصوير١١)،  فلز  و  سماور  ورود  با  که  برنج کار 
که  عبابافي  نيز  يافت.  افزايش  مالحظه اي  قابل  نحو  به 
روستاييان  براي  شغلي  موقعيت  هزاران  ايجاد  باعث 
ايراني  و شهرها گرديد.نيز عالقة فزايندة غرب به فرش 
از سدة ١٨ به بعد، که توجه اهل بازار را به اين صنعت 
دستي صد چندان کرد، در حالي که قبًال فرش ايراني چنين 
 :١٣٨٠ پلي،  ٢١٢،  ٢١٥؛  نداشت(مکنزي،١٣٥٩:  موقعيتي 

١٦١؛ کرزن، ١٣٤٩: ١٢٣).

1.C.Mackenzie 

2. Lewis Pelly

3.Nathaniec George Curzon

نتيجه
اطالعات امروزي از صنايع دستي گذشته اندک و بيشتر معطوف به وصف و صورت نمايي آثار به دست آمده 
و موجود است و بسياري از ويژگي هاي معنايي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي آنها در مسير پر فراز تاريخ 
جا مانده است. بنابراين در تالش براي دستيابي به اطالعات فزون تر دربارة صنايع دستي دورة اسالمي، به 
جستجو در متوني پرداخته شد که مستقيمًا و به صورت تخصصي به صنايع دستي ارتباطي نداشتند، اما 
از آنجا که توليد و استفاده از صنايع دستي ساختارهاي مختلف اجتماعي، سياسي، تاريخي، اقتصادي، ديني 
و فرهنگي گسترده اي را در هر دوره در نورديده است، متون فراواني با موضوعات تاريخي، جغرافيايي، 
فقهي، ديني، درباري، ادبي، داستاني، علمي و غيره بررسي گرديد و اين نتيجه حاصل شد که با سير در 
متون فراوان گذشته، مي توان به اطالعات دامنه داري از صنايع دستي گذشته دست يافت و اطالعات پيراموني 
و امروزي صنايع دستي را به واقعيت هاي تاريخي آنها گره زد.از جمله مي توان به بخش هايي از هويت 



واکاوي  زمينه هاي  مطالعة  صنايع 
دستي در متون کهن دورة اسالمي 

فراموش شدةصنايع دستي پي برد؛برخي از روش هاي دستيابي به رونق، باورها، آداب و رسوم، نگرش ها و ايران 
سنت هاي پيرامون صنايع دستي را مشخص کرد؛بعضي از نظريات و فرضيات امروز دربارة هنرهاي دورة 
اسالمي را، که شايد با ديدگاه هاي دورة معاصر بيان گرديده است، تصحيح يا تقويت کرد؛ در سامان دهي 
و اصالحات ساختاري و نامگذاري صنايع دستي، اصالت و پيشينة واقعي آنها را در نظر گرفت؛ و اينکه 
در پژوهش هاي ساختارشناسانه، تجسمي، تطبيقي، ريشه شناسانه، تأويل نقوش و ترسيمات و طرح هاي 
تصوير شده بر آثار صنايع دستي، احياي هنرها و نگاره هاي فراموش شده، و دوري جستن از مبالغه ها و 

درشت پردازي هاي حول هنرهاي سنتي، متون کهن، مراجع و ياران مورد اعتمادي هستند. 
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Handicrafts have been mentioned in various ways in the past texts, but they are not highlighted 

in the present-day studies. Thus exploration to realize more about the history of handicrafts, 

underlines the necessity of examination of the texts. To gain knowledge about the manifestation 

of handicrafts in texts, anextensive examination was performed to answer the following 

questions: 1- with regard to the vast thematic variety of texts in the Islamic era, which historical 

texts should be explored for the information about handicrafts? 2- With regard to which contexts 

and qualities of the handicrafts may these texts be studied? The goal of this research is to provide 

wider referential and scholarly possibilities for the handicrafts researcher and to create new 

research themes in the field of handicrafts through exploration of the texts and thus to reveal parts 

of the unseen information of the past handcrafts. The data were gathered through exploration in 

numerous past texts, available in libraries, and selection of the various contexts of manifestation 

of handicrafts in them. To describe the selected texts as well as the introduction of the thematic 

contexts, the research method was descriptive-analytical based on library sources. The results 

show that the information on handicrafts is available in a variety of geographical, historical, 

medical, scientific, religious, epic, royal texts, travel literature, etc. and include diverse contexts 

of information and knowledge about handicrafts, such as: recognition of the unknownparts of 

the handicrafts;revelation of the common titles and names of the past; revival of the forgotten 

handicrafts; discovery of the cultural and intellectual realities with regard to the handicrafts, and 

organization and classification of them.
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