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چکیده
ــوده اســت. اســتفادۀ روزمــره و  ــا حــال حاضــر ب ــان از روزگار کهــن ت ــر ایرانی فــرش مهمتریــن هن
ــی از  ــدارک کم ــه و م ــن رفت ــان از بی ــرور زم ــار به م ــن آث ــا ای ــده ت ــث ش ــودن آن باع ــردی ب کارب
ــه یافته هــای  ــا نگاهــی ب ــن فــرش ســعی داشــته اند ب ــان محققی ــن می ــد. در ای ــادگار بمان ــه ی آن ب
باســتانی، آثــار نگارگــران و تألیفــات ســفرنامه نویســان، شــعرا و مورخیــن اســامی، خــأ تاریخــی 
بافــت فــرش در شــهرهای مهــم ایــران را پــر کننــد. ناحیــۀ خراســان بااینکــه ثبــات خاصــی نداشــته، 
امــا به  واســطۀ هنرمنــدان و دانشــمندان بزرگــی کــه پــرورش داده، همــواره در ســاختار فرهنگــی و 
هنــری ایــران تأثیرگــذار بــوده اســت. فــرش از مهمتریــن صنایعــی اســت کــه مردمــان ســاکن در 
خراســان از روزگار کهــن تــا دوران معاصــر اقــدام بــه تولیــد آن کرده انــد. بااینکــه مــدارک مســتندی 
ــترس  ــا 11 م. در دس ــا 5 ق/ 7 ت ــده های 1 ت ــوص س ــان، به خص ــل از روزگار صفوی ــه قب ــق ب متعل
ــن  ــه ای ــک ب ــد کوچ ــاراتی هرچن ــان، اش ــن و جغرافیدان ــای مورخی ــب کتاب ه ــا در اغل ــت، ام نیس
محصــول گران بهــا شــده اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، عــاوه بــر آشــنایی بــا قســمتی از 
تاریـــ فــرش ایــران، شــناخت مناطقــی از خراســان بــزرگ اســت کــه در ســدههای 1 تــا 5 ق/ 7 تــا 
ــا  ــد. مهمتریــن ســؤال تحقیــق ایــن اســت کــه آی ــداز را تولیــد می کردن ــواع فــرش و زیران 11 م. ان
ــوده  ــی ب ــر فرش باف ــران صاحــب پیشــینۀ تاریخــی در هن ــز همچــون دیگــر نواحــی ای خراســان نی
اســت؟ دومیــن ســؤال این کــه در ایــن دوران چــه نــوع زیراندازهایــی در شــهرها و نواحــی خراســان 
ــوع تاریخــی و روش تحقیــق به صــورت توصیفــی-  ــه از ن ــزرگ بافتــه می شــده اســت؟ ایــن مقال ب
ــه ای  ــورت کتابخان ــز به ص ــات نی ــردآوری اطاع ــیوه گ ــت. ش ــاب« اس ــه »زمینه  ی ــی از گون تاریخ
ــا 11 م.  ــا 5 ق/ 7 ت ــده های 1 ت ــد، در س ــخص گردی ــان مش ــت. در پای ــده اس ــنادی انجام ش و اس
هنرمنــدان فــرش در هفــده ناحیــه از خراســان بــزرگ فرش هایــی همچــون قالــی، بوریــا، جاجیــم، 
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مقدمه
واژۀ خراســان بــه معنــی مشــرق اســت )دهخــدا، 
و  پهناورتریــن  خراســان  خراســان(.  مدخــل   :1372
شــرقی ترین ایالــت ایــران به مــرور زمــان کوچــک 
ــان از دو  ــا خورآس ــان ی ــت. خراس ــده اس ــر ش و کوچکت
ــی  ــه معن ــان ب ــید، و آس ــی خورش ــه معن ــور ب ــه خ کلم
ــرا  ــت، زی ــدن اس ــان ش ــدن و نمای ــدن، آم ــر ش ظاه
ایــن ایالــت شــرقی تریــن ناحیــۀ ایــران بــوده و طلــوع 
ــه  ــد ب ــا می دیدن ــر مکان ه ــر از دیگ ــید را زودت خورش
ایــن نــام مشــهور شــده اســت )ژولــه، 1375: 12(. نــام 
ــۀ آســارهادون، یکــی از شــاهان  ایــن ســرزمین در کتیب
ــوب  ــی در جن ــاک- کا« ایالت ــوان »پارت ــا عن ــوری ب آش
دریــای مازنــدران و ظاهــراً همــان ایالــت پــارت آمــده و 
ســرزمین پــارت در اوســتا »ورنــه« و در تاریـــ هــرودت 
»پارتــر« در جغرافیایــی اســترابون »پارســی یــه آ« و در 
کتــاب ایزیــدور خاراکســی »خــوران« نامیــده شــده کــه 
ــی،  ــی حقیق ــد )متول ــق می کن ــزرگ تطبی ــا خراســان ب ب

.)34  :1378
 اســناد و مــدارک مســتند موجــود در کتابخانه هــا، 
موزه هــا و مجموعه هــای خصوصــی بــر اســتعداد و 
توانمنــدی هنرمنــدان خراســانی در طــول تاریـــ گواهــی 
می دهــد. فــرش یکــی از مهمتریــن آثــار هنرهــای 
صناعــی مــردم خراســان از گذشــتۀ دور تــا حــال حاضــر 
ــل  ــد قب ــور ورزی می نویس ــه منص ــت؛ به طوریک بوده اس
از حملــۀ اعــراب بــه ایــران، مردمــان ســاکن در خراســان 
ــه  ــا توجــه ب ــد )ورزی، 2535: 77(. ب فرشــبافی می کردن
ــه از ایــن بافته هــا در  مــواد تجزیه پذیــر و اســتفادۀ روزان
ــا  ــب فرش ه ــج اغل ــا به تدری ــاجد و کاخ ه ــازل، مس من
ــت،  ــن عل ــه همی ــاید ب ــد. ش ــن رفتن ــوده و از بی فرس
ــان  ــل از روزگار صفوی ــه قب ــق ب ــه ای متعل ــا بافت ــر ی اث
ــن  ــت. در ای ــده اس ــادگار نمان ــه ی ــان ب ــۀ خراس از ناحی
ــد  ــعی کردهان ــرش س ــان ف ــن و کارشناس ــان محققی می
ــفرنامه  ــته های س ــران، نوش ــار نگارگ ــه آث ــتناد ب ــا اس ب
نویســان، شــعرا و مورخیــن اســامی ایــن خــأ تاریخــی 

ــد. ــر نماین را پ
ــا  هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، عــاوه بــر آشــنایی ب
ــی از  ــناخت مناطق ــران، ش ــرش ای ـــ ف ــمتی از تاری قس
ــا 5 ق/  ــده های 1 ت ــه در س ــت ک ــزرگ اس ــان ب خراس
ــارت  ــداز مه ــرش و زیران ــواع ف ــت ان ــا 11 م. در باف 7 ت
ــه  ــت ک ــن اس ــق ای ــؤال تحقی ــن س ــته اند. مهمتری داش

آیــا خراســان نیــز همچــون دیگــر نواحــی ایــران صاحــب 
ــوع  ــه ن ــوده و چ ــبافی ب ــر فرش پیشــینۀ تاریخــی در هن
ــزرگ  ــران ب ــه از ای ــن ناحی ــهرهای ای ــدازی در ش زیران
ــن  ــش ای ــؤال پژوه ــن س ــت؟ دومی ــده اس ــه می ش بافت
ــی در  ــوع زیراندازهای ــه ن ــن دوران چ ــه در ای ــت ک اس
شــهرها و نواحــی خراســان بــزرگ بافتــه می شــده 
ــار  ــۀ آث ــا مطالع ــده ب ــعی ش ــه س ــن مقال ــت؟ در ای اس
ــناد و  ــلمان، اس ــان مس ــن و جغرافیدان ــتاری مورخی نوش
ــان در  ــی خراس ــرش باف ــینۀ ف ــورد پیش ــی در م مدارک
ــب  ــرا اغل ــردد. زی ــم گ ــامی فراه ــه اس ــده های اولی س
ــد،  ــفر نموده ان ــه س ــن ناحی ــه ای ــه ب ــرب ک ــیاحان ع س
عــاوه بــر نــام شــهرها، محصــوالت آنجــا را نیــز ذکــر 
کرده انــد. همچنیــن برخــی از مورخیــن ایرانــی اشــاراتی 
هرچنــد کوچــک بــه فرش هایــی نموده انــد کــه امیــران 
ــه  ــه ب ــا هدی ــراج و ی ــوان خ ــی به عن ــان محل و حاکم
دربــار خلفــای عباســی می فرســتادند. کنــار هــم نهــادن 
ایــن اطاعــات در کنــار کشــفیات باستان شناســان 
ــن  ــبافی ای ـــ فرش ــر تاری ــه درک بهت ــایانی ب کمــک ش
منطقــه و پدیــدار شــدن شــاهکارهای مــردم خراســان در 

ــرد. ــد ک ــان خواه ــان و قاجاری ــد صفوی عه

پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه منابــع موجــود تاکنــون پژوهشــی جامــع و 
ــزرگ در  مســتقل در مــورد تاریـــ فرشــبافی خراســان ب
ــال  ــت. بااین ح ــده اس ــامی انجام نش ــه اس ــرون اولی ق
ــمت های از  ــی قس ــی و خارج ــن داخل ــی از محققی برخ
کتــاب خــود را بــه ایــن مهــم اختصــاص داده انــد. آرتــر 
ــه  ــران ب ــر ای ــد ششــم ســیری در هن ــوپ در جل ــم پ آپ
ــاره  ــامی اش ــه اس ــرون اولی ــان در ق ــای خراس فرش ه
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــمیت مقال ــارا اش ــت. بارب ــته اس داش
ــه  ــا« ک ــا مغول  ه ــران اســامی ت ــای دوران ای »فرش ه
در کتــاب تاریـــ و هنــر فرش بافــی در ایــران زیــر نظــر 
ــی  ــواع بافته های ــه چــاپ رســیده، ان احســان یارشــاطر ب
کــه در ســده های اولیــه اســامی تولیدشــده را ذکــر کرده 
اســت. همچنیــن تــورج ژولــه در برگــی از قالــی خراســان 
اشــاراتی هرچنــد کوتــاه بــه فرش بافــی خراســان در ایــن 
دوران نمــوده اســت. ســیروس پرهــام در مقالــۀ »فــرش 
گــره بافتــه در متــون فارســی ســده های نخســتیِن 
ــرداد و  ــش )م ــر دان ــمارۀ 71 نش ــه در ش ــامی« ک اس
شــهریور 1371( بــه چــاپ رســیده بــه ایــن موضــوع تــا 
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ــش  ــر فردری ــال های اخی ــت. در س ــه اس ــدی پرداخت ح
ــار اســامیه  ــار موجــود در مجموعــه دار آالث اشــپوه لر آث
 Pre-Islamic« ــاب ــت( را در کت ــاح کوی ــه الصب )مجموع
Carpets And Textiles From Eastern Lands« معرفــی 
کــرده اســت. در بیــن بافته هــای موجــود در ایــن مــوزه 
ــه در  ــود ک ــاهده نم ــی را مش ــه فرش های ــوان تک می ت
عصــر ساســانیان و یــا قــرون اولیــه اســامی در نواحــی 

شــرقی ایــران بافته شــده اند.

شیوۀ پژوهش
ــی  ــه شــیوۀ تاریخــی تحلیل ــن نوشــتار ب روش کار در ای
بــوده و جمــع آوری اطاعــات بــه روش کتابخانــه ای بــا 
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــرداری انجام ش ــزار فیش ب اب
کتاب هــای  ســفرنامه ها،  مطالعــۀ  بــا  شــده  ســعی 
تاریخــی، هنــر اســامی و فــرش، عــاوه بــر شناســایی 
ــان  ــاکن در خراس ــردم س ــای م ــواع بافته ه ــق، ان مناط
ــع  ــه در مناب ــه اینک ــه ب ــا توج ــوند. ب ــی ش ــز معرف نی
ــده  ــه ش ــهرها توج ــای ش ــه جغرافی ــتر ب ــی بیش قدیم
ــام  ــاس ن ــر اس ــز ب ــتار نی ــن نوش ــدی ای ــت، طبقه بن اس
شــهرها و دســت بافته های تولیدشــده خواهــد بــود؛ 
بااین حــال بــرای ورود بــه بحــث اصلــی در ابتــدا حــدود 
ــث و  ــان موردبح ــی خراس ــابقۀ تاریخ ــی و س جغرافیای

ــرد. ــرار می گی ــی ق بررس

هنر فرش بافی در ایران
فرش بافــی از مهمتریــن هنرهــای ایرانیــان بــوده و 
ارتبــاط نزدیکــی بــا ســبک زندگــی آنهــا دارد. بــه 
اعتقــاد برخــی از محققیــن ایرانــی ایــن حرفــه در زمــان 
ــگ  ــکار و جن ــه ش ــردان ب ــه م ــاهی و هنگامی ک مادرش
مشــغول بوده انــد و بعــد از مشــاغلی همچــون ســبدبافی 
ــروز  ــا ام ــد و ت ــد آم ــان پدی ــط زن ــی توس و پارچه باف
نیــز توســط آنهــا ادامــه یافتــه اســت. )دانشــگر، 1372: 
ــدود  ــه در ح ــت ک ــد اس ــوپ معتق ــم پ ــر آپ 388( آرت
3000 ق. م. انســان های ســاکن در کنــار خورهــا و 
ــا  ــی و بوری ــتفاده از ن ــا اس ــن ب ــای بین النهری باتاق ه
ــام از  ــا اله ــج ب ــد و به تدری ــا را بافته ان ــن زیراندازه اولی
پوســت پشــمین حیوانــات، اقــدام بــه تولیــد زیراندازهــای 
متناســب بــا نیــاز زندگــی خودکرده انــد. )پــوپ، آکرمــن، 
1387 )ج 6(: 2621 و 2620( بــر اســاس اســاطیر و 
ــای داســتانی به خصــوص شــاهنامه فردوســی،  روایات ه

ــت: ــده اس ــورث ]1[ آغازش ــبافی در دوران طهم فرش
وی پادشــاهی بــود بــا علــم و عــدل و در روزگار او 
هیچکــس بقــوت او نبــود و طاعــت ایــزدی عــّز ذکــره 
نیکــو داشــتی و در دادگســتری و مراعــات اهــل صــاح 
و قمــع مفســدان ســیرت جــّدش هوشــنگ ســپردی. و 
آثــار او آن اســت کــه اول کســی او بــود کــه خط پارســی 
نهــاد و زینــت پادشــاهان ســاخت از اســبان برنشســتن و 
بارهــا بــر چهارپایــان نهــادن... و از پشــم و مــوی جامــه 
ــرش ســاختن. )دهخــدا، 1372: مدخــل طهمــورث( و ف

ــل  ــکان قبای ــا اس ــه ب ــت ک ــد اس ــیل ادواردز معتق سیس
ــه  ــاز ب ــهرها، نی ــعه ش ــتاها و توس ــاد روس ــدوی و ایج ب
تولیــد فرشــهای بــا ابعــاد بزرگتــر پدیــدار شــد. )ادواردز، 
1368: 2( تقاضــای رو بــه افزایش مردم ســبب گســترش 
کارگاه هــای فــرش بافــی در مناطــق شــهری و روســتایی 
گردیــد، به احتمــال در ایــن هنــگام طراحــان و رنگــرزان 
بــه کمــک بافنــدگان آمــده طرح هــا و رنگ هــای 
ــن  ــای از ای ــه فرش ه ــد. بااینک ــق نمودن ــی را خل متنوع
ــون  ــی همچ ــت مورخان ــا روای ــده، ام ــی نمان دوران باق
ــن  ــد ب ــر محم ــوس ]2[، ابوجعف ــون، آتنائ ــان، گزنف آری
جریــر طبــری ]3[ بــر بافــت فرش هــای نفیــس توســط 
ــد  ــام معتق ــیروس پره ــد. س ــی می ده ــان گواه ایرانی
ــۀ  ــه منطق ــل س ــانیان حداق ــر ساس ــه در عص ــت ک اس
ــات  ــاپور و بوان ــورۀ بیش ــرد، ک ــی دارابگ ــیع فرش باف وس
ــود  ــارس وج ــت ف ــتخر( در ایال ــورۀ اس ــری )از ک و قونق
ــک شــهرها، شــهرک ها، روســتاها و  ــه هــر ی داشــته ک
ــده  ــامل می ش ــیاری را در ش ــین بس ــای کوچ نش طایفه ه

ــام، 1370: 39( ــت. )پره اس

فرش بافی ایران در قرون اولیه اسالمی
ــر  ــرش تغیی ــت ف ــران ســنت باف ــه ای ــا ورود اســام ب ب
چندانــی نکــرد، به احتمــال همچــون ســایر آثــار هنــری 
هنرمنــدان فــرش از طرح هــا و نقش هــای پیــش از 
ــن  ــرای تزیی ــار دوران ساســانی ب اســام به خصــوص آث
ــن  ــام ب ــه هش ــد. به طوری ک ــتفاده نمودن ــا اس فرش ه
ــرش  ــاد ف ــی در ابع ــا ارزش ــرش ب ــوی ف ــک ام عبدالمل
بهارســتان داشــت کــه پــس از گذشــت یــک قــرن بــه 
متــوکل عباســی بــه ارث رســید. )پــوپ، آکرمــن، 1387 
)ج 6(: 2625( همچنیــن المســتنصر خلیفــه عباســی 
قالــی مصــور بــه صــور انســانی و کتیبه هایــی بــه 
خــط فارســی داشــته اســت. )آذرپــاد، حشــمتی رضــوی، 
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1372: 14( بــا توجــه بــه منابــع مکتوبــی کــه در قــرون 
ــت  ــوان گف ــده، می ت ــگارش درآم ــه ن ــامی ب ــه اس اولی
ــی  ــای فرش باف ــران کارگاه ه ــم ای ــی مه ــر نواح در اکث
ــدۀ 4 ق/  ــال در س ــور مث ــت. ]4[ به ط ــوده اس ــر ب دای
10 م. در آذربایجــان، زیلــو بــه مقــدار زیــادی در خــوی، 
ــه  ــس بافت ــوان و بدلی ــاط، نخج ــج، اخ ــری، ارجی بَرگ
میشــده اســت. همچنیــن در موقــان ]مغــان[ پــاس بــه 
ــواره- ــرح گل ــا ط ــی ب ــای خوب ــاد، و فرش ه ــدار زی مق

ــت.  ــده اس ــه می ش ــی بافت ــبک هخامنش ــه س ــی ب  های
از  طبرســتان   )2626  :)6 )ج   1387 آکرمــن،  )پــوپ، 
دیگــر نواحــی تولیــد فــرش بــوده به طوری کــه در 
عهــد مأمــون عباســی ششــصد تختــه از ِ»قــط ُفــرش« 
ــام فرش هــای طبــری هــم نامیــده می شــده  )کــه بــه ن
اســت( به عنــوان قســمتی از خــراج پرداختــی طبرســتان، 
ــت.  ــده اس ــتاده می ش ــداد فرس ــه بغ ــد ب ــان و نهاون روی
)یارشــاطر، 1383: 69( همچنیــن در خانــه هــای اشــراف 
بغــداد فــرش طبرســتانی وجــود داشــته اســت. در حــدود 
ــا  ــه همه ج ــان ب ــجاده های گی ــه س ــده ک ــم آم العال
صــادر میشــده اســت، یاقــوت حمــوی بــا نگاهــی 
دقیق تــر بیــان میــدارد کــه در آمــل معروف تریــن 
ــا  ــت و زیب ــوش باف ــزرگ، خ ــای ب ــجاده ها و فرش ه س
ــن، 1387 )ج 6(:  ــوپ، آکرم ــت. )پ ــده اس ــد می ش تولی

)2627
ــه  ــد ک ــق می نویس ــی دقی ــا نگاه ــام ب ــیروس پره  س
ــاز  ــدۀ 2 ق/ 8 م. آغ ــارس از س ــت ف ــی در ایال فرش باف
می شــود. مهمتریــن ســند تاریخــی از ایــن دوران وجــود 
ــاث  ــوال و اث ــان ام ــرد در می ــت دارابج ــی باف ــزار قال ه
کاخ هــای هارون الرشــید )در گذشــته بــه ســال 193 
ق/ 809 م.( اســت. )پرهــام، 1371: 40( صاحــب حــدود 
ــا و  ــاط ها، فرش ه ــارس بس ــد از ف ــز می نویس ــم نی العال
زیلوهــای و گلیم هــای بــا قیمــت خیــزد. )پرهــام، 1371: 
8( زیلوهــای جهــرم نیــز بســیار مشــهور بــوده، به طوریکه 
ــام جهرمــی شــناخته می شــده  ــه ن ــع ب در برخــی از مناب
ــتانی  ــاطر، 1383: 66( قســمت های کوهس ــت. )یارش اس
ــرش و ســجاده تولیــد می کردنــد، ابــن  خوزســتان ف
رســته در ســدۀ 3 ق/ 9 م. بــه فرشــهای اصفهــان 
ــوپ، آکرمــن، 1387 )ج 6(: 2628  اشــاره کرده اســت. )پ
و 2627(. در ایالت هــای مورداشــاره مناطــق کوچــک 
ــی  ــای متنوع ــه زیراندازه ــته ک ــود داش ــی وج و بزرگ
ــا  ــه ب ــد. در ادام ــه می کردن ــازار عرض ــه ب ــد و ب را تولی

ــی  ــی نواح ــور اختصاص ــه به ط ــوع مقال ــه موض ــه ب توج
ــال  ــه اجم ــا ب ــای آنه ــه ه ــا بافت ــراه ب ــان هم خراس

معرفــی می گــردد.
حدود تاریخی و جغرافیایی خراسان بزرگ

در پارســی قدیــم، خراســان بــه معنــی خاورزمیــن بــوده 
ــر  ــی ب ــطی به طورکل ــل قرون وس ــم در اوای ــن اس و ای
ــر  ــاور کوی ــمت خ ــه در س ــامی ک ــاالت اس ــام ای تم
ــده  ــاق ش ــد، اط ــع بودن ــد واق ــای هن ــا کوه ه ــوت ت ل
بــود. بدیــن ترتیــب تمــام بــاد ماوراءالنهــر را در شــمال 
ــوب  ــتان در جن ــتان و قهس ــتثنای سیس ــاوری به اس خ
شــامل می شــده اســت، حــدود خارجــی خراســان 
ــمت  ــر و از س ــن و پامی ــان چی ــطی بیاب ــیای وس در آس
هنــد جبــال هندوکــش بــوده اســت. بعدهــا ایــن حــدود 
ــه  ــا ک ــا آنج ــد ت ــر گردی ــم کوچکت ــر و ه ــم دقیق ت ه
ــران  ــای ای ــی از ایالت ه ــان یک ــت خراس ــوان گف می ت
رود  از  خــاوری  شــمال  ســمت  از  قرون وســطی،  در 
جیحــون بــه آن طــرف را شــامل نمی شــده اســت. ولــی 
ــون  ــرات را )اکن ــاورای ه ــات م ــام ارتفاع ــان تم همچن
قســمت شــمال باختــری افغانســتان( را در برداشــته 
ــای رود  ــه علی ــه در منطق ــادی ک ــف بِ ــت. معالوص اس
ــزد  ــد، در ن ــع بودن ــر واق ــه پامی ــی در ناحی جیحــون، یعن
ــل در  ــی داخ ــان یعن ــزء خراس ــطی ج ــراب قرون وس اع
ــدند )دهخــدا، 1372:  ــت محســوب می ش ــدود آن ایال ح

ــان(. ــل خراس مدخ
در دوره ساســانیان خراســان به وســیله اســپامبد )بــا 
ــان  ــن مرزب ــار ت ــپان( اداره میشــد و چه ــوان پاذگوس عن
ــار  ــی از چه ــدام یک ــه هرک ــد ک ــان او بودن ــت فرم تح
شــاهیان  مــرز   -1 می کردنــد  اداره  را  آن  قســمت 
ــس  ــنج، بادغی ــرات، بوش ــتان 3- ه ـــ و طخارس 2- بل
و سجســتان 4- ماوراءالنهــر. )مصاحــب، 1381: مدخــل 
خراســان( ایالــت خراســان در دوره اعــراب نیــز بــه چهــار 
قســمت )چهــار ربــع( تقســیم گردیــد و هــر ربعــی بنــام 
یکــی از چهــار شــهر بزرگــی کــه در زمان هــای مختلــف 
کرســی آن ربــع یــا کرســی تمــام ایالــت بودنــد شــناخته 
می شــدند: نیشــابور، هــرات، مــرو، بلـــ. )دهخــدا، 
1372: مدخــل خراســان( زکریــا بــن محمــد بــن محمــود 
القزوینــی در آثــار البــاد و اخبــار العبــاد در مورد خراســان 

ــن نوشــته اســت: چنی
اســت کــه مشــرق آن  بــاد مشــهوری  خراســان 
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ــای  ــت. قصبه ه ــتان  اس ــرب آن قهس ــر و مغ ماوراءالنه
آن مــرو و هــرات و بلـــ و نیشــابور باشــد. ایــن ســرزمین 
از بهتریــن جاهایــی اســت کــه خداونــد آفریــده، بســیار 

ــر برکــت اســت. ــاد و پ آب
ــی المغــرب )373 ق/  ــم مــن المشــرق ال در حــدود العال
ــت  ــی اس ــده »... ناحیت ــان آم ــورد خراس 975 م.( در م
ــک  ــراخ و نزدی ــی ف ــیار و نعمت ــته بس ــا خواس ــزرگ، ب ب
ــای  ــدر وی معدن ه ــت. و ان ــان اس ــادی جه ــه آب میان
زرســت و ســیم و گوهرهایــی کــی از کــوه خیــزد و از این 
ناحیــت اســب خیــزد و مردمــان جنگــی در ترکستانســت 
و از او جامعــه بســیار خیــزد، زر و ســیم و داروهــا، و 
ــان از  ــت و مردم ــوای درس ــا ه ــت ب ــی اس ــن ناحیت ای
ــام، 1340: 89(.  ــی ن ــن درســت.« )ب ــوی و ت ــب ق ترکی
مجموعــه نوشــته های تاریخــی و جغرافیایــی نشــان 
می دهــد کــه حــدود خراســان در طــول تاریـــ از ثبــات 
ــات  ــز ثب ــر روزگاری نی ــوده و اگ ــوردار نب ــی برخ خاص
داشــته محصــول وحــدت سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی 

ــت. ]5[ ــوده اس ــاکنان آن ب س

فرش خراسان قبل از اسالم
بیشـتر محققیـن سـابقۀ قالـی بافـی در خراسـان بـزرگ 
را مربـوط بـه قبـل از اسـام می  داننـد، اولیـن نشـانه هـا 
از هنـر قالـی بافـی در منطقـه خراسـان بـزرگ توسـط 
"ایگـور. ن خلوپیـن" در منطقه ترکمنسـتان و در نزدیکی 
عشـق آباد کنونـی به دسـت آمده اسـت. در گورهـای ایـن 
ناحیـه اشـیایی متعلـق بـه عصـر مفـرغ کشـف گردیـد 
کـه داللـت بـر امـر ریسـندگی و قالـی بافـی داشـته اند. 
باستان شناسـی  حفاری هـای  در   )5 و   2  :1381 )ژولـه، 
گورسـتان های اواخـر عهد مفرغ که در اطراف سـکونتگاه 
کاراکاال در دره رودخانـه سـومبار در جنـوب ترکمنسـتان 
واقع شـده اند، آثـار ارزشـمند بـرای بازسـازی حفره هـای 
معیـن بافـت فـرش به ویـژه هـر آنچـه به نوعـی با پشـم 
و محصـوالت متنـوع آن در ارتبـاط اسـت کشـف شـد، از 
قبرهـای زنـان سـومبار و اوپرخـی به تنهایـی چهـل چرخ 
نخریسـی و همچنیـن کاردهای خمیدهای به دسـت آمد. 
ایـن ابزارهای برش، اولین بار در سـال 1972 پیدا شـدند، 
امـا در آن زمـان ماهیـت و کاربرد آنها روشـن نبـود. چند 
سـال بعـد، به طـور غیرمنتظـره امـا انکارناپذیـری معلـوم 
شـد کـه از ایـن کاردهای کهن بـرای پرداخت پـرز الیاف 
فـرش اسـتفاده می شـده اسـت. دقیقـًا بـا چنیـن اشـیایی 

بافنـدگان معاصـر ترکمـن  از آهـن ساخته شـده اند،  کـه 
فرش هـای پـرارزش و غیرقابـل تقلیـد خلـق میکنند. ]6[ 
)حشـمتی رضـوی، 1387: 96 و 95(مشـهورترین اثـری 
کـه نشـان از قالیبافـی در منطقه شـرق ایـران دارد، قالی 
پازیریک اسـت. ]7[ سـرگئی رودنکو باستان شـناس روس 
می نویسـد ایـن قالـی کار قـوم مـاد یـا پـارس و پـارت 
)خراسـان قدیـم( بـوده اسـت. )ورزی، 2535: 37(. کارن 
اس. رابینسـون بـا بررسـی طـرح و نقـوش ایـن قالـی، 
بافـت آن را بـه مردمـان آسـیای مرکـزی یـا سـیبری 
نظریـه ای  )یـار شـاطر، 1383: 59(.  اسـت  داده  نسـبت 
کـه توسـط محققیـن ایرانـی موردتردید و یا رد واقع شـده 
اسـت. ]8[ عـاوه بر فـرش پازیریک، از ایـن ناحیه قطعه 
گلیمـی منقـش بـه تصاویـر بانـوان ایرانـی )تصویـر 1( و 
نمدهایـی مزیـن بـه نقش انسـان، شـیر، شـیردال و قوچ 
به دسـت آمده، گیرشـمن معتقد اسـت مشابه آتشـدانی که 
در مقابـل بانـوان قرارگرفتـه در تخت جمشـید نیز تصویر 
یـادآور  شـیران  ردیـف  ترسـیم  شـیوۀ  همچنیـن  شـده، 
به دسـت آمده  شـوش  از  کـه  اسـت  لعابـداری  آجرهـای 
اسـت )گیرشـمن، 1390: 362(. شـواهد دیگـری از قالـی 
بافـی پـرزی ایـران در قسـمت شـرق ایران موجود اسـت 
آریایـی  قـوم  یـا  ایرانیـان  توسـط  اینکـه  احتمـال  ولـی 

بافته شـده باشـند بسـیار کـم اسـت. ]9[
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تصویـر 1(گلیـم بـا نقـش بانـوان ایرانـی در مقابـل آتشـدان 
تزیین شـده اسـت/ پازیریـک، قرن 3 تـا 4 ق.م. مـوزۀ آرمیتاژ.

)مأخـذ تصویـر: گیرشـمن، 1390: 362(
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فرش خراسان در قرون اولیه اسالمی
بــا ظهــور اســام بافــت فــرش در ناحیــۀ خراســان رواج 
ــه محصوالتــی  ــرا فــرش ازجمل بیشــتری پیــدا کــرد. زی
بــوده کــه، خلفــای امــوی و عباســی و به تدریــج طبقــۀ 
ــراج  ــوان خ ــا به عن ــداری و ی ــه خری ــر جامع ــم ب حاک
دریافــت می کردنــد. ]10[ بنــا بــر نظــر ســیروس پرهــام 
ــه از  ــید ک ــتهار رس ــه از اش ــه آن درج ــی ب ــرش ایران ف
ــا  ــراه ب ــد و هم ــات گردی ــراج و مالی ــدۀ خ ــام عم اق
درهــم و دینــار و زر و ســیم بــه خزانــۀ خلفــا و پادشــاهان 
ــد  ــام، 1370: 40( در تأیی ــود. )پره ــه ب ــران راه یافت و امی
-385( بیهقــی  تاریـــ  بــه  می تــوان  فــوق  گفتــۀ 

470 ق/ 995- 1078 م.( اســتناد نمــود کــه ازجملــه 
ــرای  ــان ب ــن عیســی« از خراس ــی ب ــه »عل ــی ک هدایای
»هارون الرشــید« فرســتاده اســت، دویســت خانــه قالــی 
ــوی، 1372: 14(  ــمتی رض ــاد، حش ــت. )آذرپ ــوده اس ب
ــارت  ــن عب ــه در ای ــوم خان ــح مفه ــوپ در توضی ــر پ آرت
می نویســد »... ایــن ظاهــراً یعنــی دویســت تختــه 
ــرای هــر  ــه ب ــروش کــردن اتاق هــا ک ــرای مف ــرش ب ف
اتــاق یــک فــرش بــس باشــد، ولــی میتــوان آن را چنیــن 
ــرای  ــاد کوچــک ب ــا ابع ــی ب ــه فرش های ــرد ک ــی ک معن

مفــروش کــردن دویســت اتــاق )یعنــی هــر اتــاق ممکــن 
اســت چنــد فــرش بخواهــد(...« )پــوپ، آکرمــن، 1387: 
ــه  ــارت را این گون ــن عب ــام ای ــیروس پره ــا س 2817( ام

ــد: ــر می کن تعبی
ــد  ــر گوی ــای دیگ ــی در ج ــه بیهق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــد  ــن بای ــًا یقی ــزار دســت« تقریب ــی ه ــوری و قال »محف
داشــت کــه مــراد از لفــظ »خانــه« یــا همــان یک تختــه 
فــرش بــوده یــا اینکــه یــک دســت فــرش چهــار پارچــه 
از آن خواسته شــده، کــه مشــتمل بــر یــک میــان فــرش 
و یــک کلگــی یــا ســراندار و دو کنــاره بــوده )تصویــر 2( 
و تــا همیــن اواخــر تاالرهــا و اتاق هــای بــزرگ اعیانــی 
ــن،  ــوپ، آکرم ــت. )پ ــانده اس ــر می پوش ــه س ــر ب را س

ــر2( 1387: 2817()تصوی
ــاده  ــه آم ــاره ب ــی اش ـــ بیهق ــر از تاری ــای دیگ در ج
ــال 429  ــود در س ــلطان محم ــن س ــت زری ــودن تخ نم
ــرای آمــاده  ق/ 1039 م. شــده اســت، کــه ســه ســال ب
نمــودن آن مشــغول بــه کار بودنــد، گویــا برخــی اقــام 
ــم  ــن آن غنای ــه در تزیی ــکار رفت ــای ب ــه فرش ه ازجمل
جنگــی بــوده و برخــی دیگــر ازجملــه هدایــای مرســوم 
والیــان و حاکمــان خراجگــزار در نــوروز و جشــن مهرگان 

تصویر 2(ترتیب انداختن قالی در اتاق که شامل میان فرش، سرانداز و دو عدد کناره است.)مأخذ تصویر: 
ادواردز، 1368: 67(
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ــوده  ــی ب ــز محصــوالت مالیات ــده و بخشــی نی حاصل ش
کــه از مــردم اخذشــده اســت. زیــرا در بیشــتر شــهرهای 
ــر  ــی از ه ــا و فرش های ــان بافته ه ــلط غزنوی ــت تس تح
ــورث: 1378: 137(  ــت. )باس ــده اس ــد می ش ــوع تولی ن
ایــن ســنت موردتوجــه شــعرا نیــز قــرار می گیــرد، 
ــی  ــه هدایای ــرش را ازجمل ــوس ف ــم ط ــه حکی به طوریک
می دانــد کــه شــاه کابــل بــرای ســام پــدر زال فرســتاده 
بــود »... وزآن ژنــده پیــان هنــدی چهــار/ همــه جامــه 

ــگر، 1372: 143(. ــار...« )دانش ــد ب ــرش کردن و ف
در ایـن دوران حاکمان و اُمـرای ایرانی در امر تولید فرش 
فعالیـت داشـته اند، به طوری کـه ابوالفضـل بیهقـی در ذکر 
وقایـع حسـنک وزیـر اشـاره به فرش هـای می کنـد که با 
آن شـهر شـادیاخ ]11[ را تزییـن کـرده بودنـد: »بناهـای 
شـادیاخ را به فرش هـای گوناگون بیاراسـته بودند همه از 
آن حسـنک وزیـر، از آن فرش ها که حسـنک سـاخته بود 
از جهـت بناهـا، کـه ماننـد آنکس یـاد نداشـت.« )پرهام، 

.)41 :1370
عـدم وجـود دسـت بافتـی از ایـن دوران، باعـث می  شـود 
کـه محققیـن در آثـار دیگر نشـانه های فرش را جسـتجو 
کننـد. در ناحیۀ پنج کیت )پنج کند( سـمرقند، نقاشـی های 
دیواری مربوط به قرن 1 ق/ 6 یا 7 م. مشـاهده می شـود 
کـه تصاویـر انسـان هایی را نشـان می دهـد کـه بـه روی 
منسـوجاتی بـا حاشـیه های پهـن نشسـته اند. )تصویـر 3( 
متـن و حاشـیه های منقش بـه صفحات گـرد ُدر و گوهر، 
مکـرر شـده اند  نقش مایه هـای  و سـایر  گل هـای سـرخ 

عناصـری کـه در لباس هـای سـوزندوزی شـدۀ آن دوران 
نیـز دیـده می شـود. همچنیـن نقاشـی هایی از خدایـان و 
پهلوانـان افسـانه ای دیـده میشـود کـه بـر کفپوش هـای 
اسـت  نمـد  احتمـااًل  کـه  شـکل  بیضـی  و  چهارگـوش 
تصویـر  ایـن   .)66 و   64  :1383 )یارشـاطر،  نشسـته اند. 
زیراندازهـای  بـر روی  ادامـۀ هنـر مرصـع کاری  بیانگـر 
ایرانـی به شـیوۀ قبـل از اسـام اسـت. ]12[ در تأیید این 
نکتـه می تـوان بـه روایت نظامـی عروضی سـمرقندی در 
چهارمقالـه نیـز اسـتناد نمـود، کـه چـون مأمون بـه بیت 
العـروس در خانـۀ حسـن بـن سـهل سرخسـی وارد شـد 
فرشـی با تزیینـات جواهرنشـان گسـترده بودنـد »...خانه 
واری ]بـه قـوارۀ اتاق[ حصیر از شوشـه زرکشـیده افکنده، 
و بـه ُدر و لعـل و پیـروزه ترصیع کرده، و هـم بر آن مثال 
شـش بالشـی نهـاده... مأمـون... از خـال قبا هـژده دانه 
مرواریـد بـر کشـید،... نثـار کـرد کـه بـر روی آن بسـاط 
]فرش، قالی[ به حرکت آمدند و از اسـتواء بسـاط و تدویر 
ُدَرر ]غلطانـی مرواریدها[ حرکات متواتر گشـت و سـکون 
را مجـال نمانـد.« )پوپ، آکرمن، 1387: 2626( سـیروس 
پرهـام معتقـد اسـت کـه در ایـن دوران حصیـر منحصـراً 
بـه بوریـا اطـاق نمی شـده و حصیرهـای پرنقش ونـگار 
و رنگارنـگ فـرش ابریشـمین یا پشـمین و بعضـًا زربفت 
بـوده اسـت. و روایـت نظامـی عروضـی از مراسـم ازدواج 
مأمـون و دختـر حسـن بـن سـهل گـواه منحصـر نبودن 
حصیـر بـه فرشـی از نـی و بوریـا اسـت )تصویر3()پـوپ، 

آکرمـن، 1387: 2821(

ــع  ــدازی مرص ــر زیران ــوی ب ــه در آن بان ــد ک ــواری پنجکن ــی دی ــمتی از نقاش ــر 3(قس تصوی
ــزو، 1380: 65( ــر: مان ــذ تصوی ــاژ. )مأخ ــوزۀ ارمیت ــا 7 م/ 1 ق. م ــدۀ 6 ی ــت. س ــده اس خوابی
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فرش خراسان بزرگ در روایت جغرافی دانان 
مسلمان

ــی خلفــای عباســی، در حــدود بیســت  در دوران حکمران
نفــر از مورخــان و جغرافی دانــان عــرب بــه ایــران 
ــه  ــا ب ــب آنه ــای اغل ــته ه ــد، در نوش ــافرت کردن مس
ــه  ــت باف های ناحی ــوص دس ــه خص ــران و ب ــرش ای ف
ــار تنهــا  ــا مطالعــۀ ایــن آث خراســان اشاره شــده اســت. ب
بــا محــل تولیــد و یــا عرضــۀ فرش هــا آشــنا می شــویم 
ــم،  ــا نمی یابی ــات طــرح و نقــش آنه و اطاعــی از جزئی
صاحــب حــدود العالــم در مــورد بخــارا ]13[ می نویســد:

شــهری بزرگســت و آبادتریــن شهرســت انــدر ماوراءالنهر 
ــا  ــا و ب ــیار میوه ه ــت ... و بس ــک مشرقس ــتقر مل و مس
آبهــای روان، و مردمــان وی تیرانــداز و غازی پیشــه و ازو 
بســاط و فــرش و مصلــی نمــاز خیــزد نیکــو و پشــمین...

)بی نــام، 1340: 106(
از ایــن نوشــته برداشــت می شــود کــه تولیــد فــرش در 
ــواع مختلــف انجــام می گرفتــه اســت، زیــرا نویســنده  ان
تفــاوت بیــن فــرش، بســاط و ســجاده نمــاز قائــل بــوده 
ــتبافت ه ای  ــس دس ــی جن ــود حت ــته خ ــت. او در نوش اس
تولیدشــده در ایــن ناحیــه را نیــز مشــخص نمــوده اســت. 
ــاط در  ــاح بس ــام اصط ــیروس پره ــر س ــق نظ ــر طب ب
اســناد مکتــوب مــرادف بــا انــواع گســتردنی هــا و اغلــب 
ــره  ــرش گ ــف ف ــح در توصی ــح و گاه به تصری ــه تلوی ب
بافتــۀ پــرزدار بــه کار می آیــد. )پرهــام، 1387: 8( یافتــه 
ــن  ــره دار را در ای ــی گ ــد قال ــان تولی ــای باستان شناس ه

ــه  ــت بافی ک ــه دس ــه طوری ک ــد، ب ــت میکن ــی ثاب نواح
در ســال 1986 م. مــوزۀ هنــر سانفرانسیســکو خریــداری 
ــن قالیچــۀ کوچــک  ــه اســت. ای ــن نکت ــد ای ــود مؤی نم
ــیر  ــن ش ــت، در مت ــده اس ــه ش ــارن بافت ــره متق ــا گ ب
ــه شــیوۀ هندســی دیــده میشــود، حواشــی آن  بزرگــی ب
بــا نقــوش ختایــی تزییــن و حاشــیۀ بیرونــی نیــز بــا ُدر 
و گوهــر تزیین شــده اســت. بــا آزمایــش کربــن 14 
قدمــت ایــن بافتــه را قــرن 2 یــا 3 ق/ 8 یــا 9 م. تعییــن 
ــکان  ــورد م ــمیت در م ــارا اش ــر 4( بارب ــد )تصوی کرده ان

ــد: ــر می نویس ــن اث ای
ــارۀ محــل  ــاق نظــری درب ــچ اتف ــه هی ــوز ب ــد هن هرچن
ــکل های آن  ــی از ش ــیده اند. بعض ــت آن نرس ــی باف اصل
ــران اشــاره دارد. جنبــۀ شــیواندگی  ــه شــمال شــرق ای ب
ایــن شــیر بــا آن پاهــای ســه پنجولــی و باریکــه هــای 
ــر  ــد پ ــه قســمتی از آن از نقشــمایه های Y مانن پهــن ک
ــدام  ــل(، و ان ــوده )مداخ ــل نم ــم تداخ ــه در ه ــده، ک ش
شــیر را می نمایاننــد و شــباهت بــا بافتــۀ ابریشــمی 
مشــهور »ســن خــوزه« مــوزۀ لــوور دارد کــه نوشــتۀ آن 
ــو المنصــور بختگیــن، از ســرداران حکمــران  ــام اب ــه ن ب
ســامانی بــه نــام »عبدالملــک ابــن نــوح« 350 ق/ 
ــو و  ــای جل ــی پاه ــش زن ــیوۀ نق ــد. ش 961 م. می باش
ــده در  ــان داده ش ــیرهای نش ــه ش ــباهتی ب ــیر ش دم ش
ــارا  ــک بخ ــۀ« نزدی ــۀ »زندن ــمی بافت ــوجات ابریش منس
دارد کــه مربــوط بــه قــرن 2 و 3 ق/ 8 و 9 م. می باشــد. 

)یارشــاطر، 1383: 68 و 67(

تصویر 4(بازنمایی قالیچه با نقش شیر، طراحی توسط استیون سکوویچ/ به احتمال بافت شمال شرق ایران/ 
قرن 2 و 3 ق/ 8 و 9 م. موزۀ هنرهای زیبا سانفرانسیسکو. )مأخذ تصویر: یارشاطر، 1383: 68(
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....   تاریخ فرش بافی در گستره جغرافیای

ســنت تصویرســازی ایــن اثــر ریشــه در پیــش از اســام 
دارد، بــه طوریکــه مشــابه شــیر طرح شــده بــر روی ایــن 
قالیچــه در قســمتی از تســمۀ ســینۀ اســب یافــت شــده 
از ناحیــۀ پازیریــک نیــز دیــده میشــود. در ایــن فرشــینه 
کــه دارای پرزهــای بلنــدی اســت و در ابعــاد 7×80 
ــال  ــف شــیرها را در ح ــانتیمتر بافته شــده، طــراح ردی س
حرکــت و درحالی کــه یــک پــای آنهــا بــه ســمت جلــو 
ــوده  ــیم نم ــه ترس ــاال قرارگرفت ــمت ب ــه س ــز ب و دم نی

ــر 5(. اســت )تصوی
ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد مقدســی در کتــاب احســن 
ــا اشــاره  التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم )4 ق /10 م.( ب
ــه  ــرده ک ــی یادک ــره دار، از کمربندهای ــای گ ــه قالی ه ب
ــه نمونه هــای  ــه میشــده، ســنتی ک در شــهر بخــارا بافت
آن در کشــفیات پازیریــک بــه دســت آمــده اســت 
»از محصــوالت بخــارا انــواع ســجاده ها و بســاط و 
جامه هــای گســتردنی فندقــی و کمربنــد اســبان کــه در 
ــی، 1361:  ــت...« )مقدس ــده اس ــه می ش ــا بافت زندان ه
476 و 475( در نوشــتۀ مقدســی عــاوه بــر تفــاوت 
ــاز،  ــجاده نم ــداز و س ــی، زیران ــن قال ــدن بی ــل ش قائ
از ســایر بافته هــای کاربــردی ســنتی قبایــل کــوچ 
رو نیــز یادشــده اســت. به احتمــال ایــن آثــار دارای 
تزییناتــی همچــون آثــار پیــش از اســام بوده انــد. 
ــدادی(  ــل بغ ــن حوق ــد ب ــم محم ــل )ابوالقاس ــن حوق اب
ــگاه  ــرن 4 ق/ 10 م. ن ــط ق ــدان اواس ــیاح و جغرافی س
ــورد  ــارا دارد، او در م ــای بخ ــه فرش ه ــری ب متفاوت ت

محصــوالت بخــارا می نویســد:

جامه هـای پنبـه ای معـروف بـه بخـاری کـه سـنگین و 
محکـم بافته شـده موردتوجـه عـرب اسـت و نیـز فـرش 
)گلیـم یـا جاجیـم( و جامـه پشـمی بـرای رختخـواب که 
به غایـت زیباسـت و زیلـو و سـجاده محـراب در بخـارا و 
نواحـی آن تهیـه میشـود و بـه عراق و سـایر جاهـا صادر 

می گـردد. )ابـن حوقـل، 1345: 218 و 217(
در ایــن گفتــه ابــن حوقــل نیــز بــه چندگونــه دســتبافت 
از گلیــم،  اشاره شــده اســت کــه عبارت انــد  دیگــر 
در  به کاررفتــه  نقــش  همچنیــن  زیلــو،  و  جاجیــم 
ســجاده های ایــن دوره نیــز محــراب بــوده اســت. 
طرحــی کــه ریشــه در معمــاری اشــکانیان داشــته 
و تــا دوران معاصــر بافــت آن بــر روی ســجاده ها 
ــه  ــندگان ب ــی از نویس ــارۀ برخ ــت. اش ــه اس ــه یافت ادام
کارگاه هــای فعــال شــهر بخــارا گواهــی بــر خــوب بــودن 
کیفیــت بافته هــای ایــن شــهر اســت، به طوری کــه 
ابوبکــر محمــد بــن جعفــر نرشــخی از مورخیــن همعصــر 
ــارا  ـــ بخ ــاب تاری ــامانی در کت ــر س ــن نص ــوح اب ــا ن ب
ذکــری از کارگاه هــای فرشــبافی بخــارا کــرده اســت »در 
بخــارا کارگاهــی بــوده اســت میــان حصــار و شهرســتان. 
ــادروان  ــه در وی بســاط و ش ــع ک ــک مســجد جام نزدی
ــی- ــا و مصل ــا و بالش ه ــن بردی ه ــد. همچنی می بافتن

 هــا و... را از جهــت خلیفــه می بافتنــد.« )آبــادی باویــل، 
1357: 94( مهمتریــن کارگاه فرش بافــی در شــهر بخــارا 
ــای  ــده و فرش ه ــناخته می ش ــراز ش ــت الط ــام بی ــا ن ب
بافــت ایــن مرکــز بــه بیزانــس، ســوریه و مصــر صــادر 
می شــده اســت. )پــوپ، آکرمــن، 1387: 2628( امــا 

تصویر 5(تسمۀ سینۀ اسب یافت شده از ناحیۀ پازیریک/ این اثر مزین به ردیف شیران در ابعاد 7×80 سانتیمتر بافته شده است/ 
موزۀ ارمیتاژ. )مأخذ تصویر: فریه، 1374: 152(
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ــه  ــناخته ب ــهر ناش ــارا و ش ــۀ بخ ــن بافت ــاید جالب تری ش
ــد  ــه در جل ــت، ک ــص اس ــرش رق ــرغ ]14[ ف ــام ِمیَم ن
ششــم ســیری در هنــر ایــران بــه آن اشاره شــده اســت:

ــون  ــتی چ ــان دوردس ــده از زم ــی بازمان ــدارک چین در م
ــم  ــۀ نه ــا ده ــق ب ــیحی ]مطاب ــتم مس ــدۀ هش ــاز س آغ
ــده  ــص یادش ــای رق ــری[، از فرش ه ــم هج ــدۀ یک س
ــه چیــن می برده اند...اصطــاح  کــه از ِمیَمــرغ و بخــارا ب
ــف  ــی توصی ــا نوع ــراه ب ــه هم ــص« ک ــای »رق فرش ه
ــر از همــان عصــر نباشــد عجیــب و نامفهــوم  ــا تصوی ی
مینمایــد، امــا خوشــبختانه بــرای حــل ایــن معمــا 
تصویــری در دســت داریــم کــه حداقــل به طــور ثانــوی 
ــمۀ  ــر باس ــۀ فری ــد. در نگارخان ــا باش ــد گره گش می توان
ــم  ــاید ه ــا ش ــوآن ی ــه دورۀ ی ــوط ب ــی مرب ــک نقاش ی
ــه وی چــی ای ســینگ  دورۀ مینــگ هســت منســوب ب
ــر  ــیحی ]اواخ ــم مس ــدۀ هفت ــر س ــه در اواخ ــاش، ک نق
ســدۀ یکــم هجــری[ فعــال بــوده اســت. در ایــن نقاشــی 
زنــی تصویــر شــده اســت کــه در برابــر یکــی از معبــودان 
ــد.  ــا می رقص ــن فرش ه ــی از ای ــر روی یک ــی ب بودای
ایــن فــرش زیرانــدازی اســت بیضــی بــا حــدود 1/5 متــر 
ــوپ،  ــرض. )پ ــف آن ع ــدازۀ نص ــًا به ان ــول و تقریب ط

آکرمــن، 1387: 2627(
ایــن  بــه  فــوق  نوشــته های  و  گفته هــا  تمــام  در 
ــتعد  ــی مس ــارا از نواح ــه بخ ــت ک ــده اس ــه اشاره ش نکت
فرشــبافی در خراســان بــزرگ بــوده اســت. بــا توجــه بــه 
اســناد موجــود تولیــدات ایــن ناحیــه از کیفیــت باالیــی 
برخــوردار و اغلــب موردتوجــه خلفــای عباســی نیــز بــوده 
اســت به طوریکــه جرجــی زیــدان در تاریـــ تمــدن 
ــه قالی هــای بخــارا می نویســد کــه  ــا اشــاره ب اســام ب
ــن  ــن و گران بهاتری ــوری بهتری ــر کش ــیان از ه »عباس
ــرش  ــه و ف ــارا قالیچ ــد... از بخ ــا را وارد می نمودن چیزه
ــمی  ــه ابریش ــتر پارچ ــمی... از شوش ــای پش ــه ه و پارچ
ــگار...  ــش و ن ــر نق ــای پ ــا پارچه ه ــه... از فس و قالیچ
ارمنســتان پشــتی و  از   .... زیلــو، ســجاده، گلیــم و 
قالیچــه.« )زیــدان، 1389: 902( در ترکســتان نامــه 
ــی و پوشــش  ــرم و ســجاده و قال ــه منســوجات ن ــز ب نی
ــاط  ــه نق ــارا ب ــه از بخ ــده ک ــرا اشاره ش ــف مهمانس ک
ــل، 1357:  ــادی باوی ــت. )آب ــده اس ــادر می ش ــر ص دیگ
ــان  ــی نویس ــۀ آرا جغراف ــا مطالع ــگو ب ــی هاُوس 94( جن
مســلمان بیــان مــی دارد کــه در ســدۀ 3 ق/ 9 م. ایالــت 
ــا  ــت و ب ــوده اس ــی ب ــم قالیباف ــز مه ــدران از مراک مازن

ــای آن در  ــن رقیب ه ــی از مهمتری ــان یک ــت زم گذش
ــه، 1374:  ــت. )فری ــوده اس ــارا ب ــدۀ 4 ق/ 10 م. بخ س
118( تمــام ایــن مــوارد گواهــی بــر فعــال بــودن 
ــت. ــوده اس ــه ب ــن ناحی ــی در ای ــای فرش باف کارگاه ه

ــت.  ــوارزم ]15[ اس ــان خ ــم خراس ــق مه ــر مناط از دیگ
ایــن شــهر در ایــام قدیــم مهــد قــوم آریــا بــوده اســت. 
صاحــب حــدود العالــم می نویســد »... شــهری بــا 
ــد و  ــده، قزاکن ــت و از وی روی مخ ــیار اس ــته بس خواس
ــام،  ــی ن ــزد.« )ب ــن خی ــاس و نمــد و طــرف و رخبی کرب
ــت  ــی اس ــم و گرم ــداز ضخی ــر ان ــد زی 1340: 109( نم
کــه از پشــم یــا کــرک بــه دســت می آیــد، و نمونه هــای 
ــۀ پازیریــک به دســت آمده اســت. روش  ســالمی از منطق
تهیــه ایــن زیرانــداز بســیار ســخت و طاقت فرســا اســت 
ــفارش  ــه س ــب ب ــاده و اغل ــش آن س ــرح و نق ــا ط ام
خریــدار یــا بــه ســلیقه نمدمــال به صــورت ســنتی 
)دانشــگر، 1372: 550(  اجــرا می گــردد.  و تکــراری 
همچنیــن در کتــاب احســن التقاســیم فــی معرفــه 
ــادی از  ــوارزم ی ــهر خ ــوالت ش ــر محص ــم در ذک االقالی
ــا شــاید  ــرش شــده اســت. )مقدســی، 1361: 476( ام ف
جالبتریــن اشــاره بــه محصــوالت خــوارزم در ترکســتان 
نامــه آمــده اســت، نویســندۀ کتــاب بیــان مــی دارد کــه 
ــراه،  ــوجات راه ــز و منس ــم و خ ــمور و قاق ــتینه س پوس
قالــی قــواره بــزرگ، ماهــوت و منســوج ابریشــمی بــرای 
هدیــه و یــا صــادرات ســاخته می شــده اند. )آبــادی 
باویــل، 1357: 291( نکتــه ای کــه در اینجــا جلب توجــه 
می کنــد اشــاره بــه چگونگــی بافــت فــرش و همچنیــن 
قالــی  می دانیــد  کــه  همانطــور  اســت.  آن  ابعــاد 
دســتبافتی اســت پــرزدار کــه از گــره زدن الیــاف پشــمی 
ــا  ــردد. ب ــم می گ ــذاری فراه ــود گ ــز پ ــار و نی ــه دور ت ب
توجــه بــه مشــخص بــودن انــدازه و بــزرگ بــودن آنهــا 
ــع  ــای مجتم ــا در کارگاه ه ــه قالی ه ــت ک ــوان گف می ت
و یــا شــهری بافته شــده اند، ســنتی کــه تــا دوران 
صفــوی بــه بهتریــن شــکلی ادامــه یافتــه بــود، زیــرا بــه 
اعتقــاد اغلــب پژوهشــگران فــرش، شــاهکارهای عصــر 
صفــوی بدیــن شــیوه در کارگاه هــای وابســته بــه دربــار 

تولیدشــده اند.
ــزرگ اســت  ُقهســتان ]16[ از دیگــر نواحــی خراســان ب
کــه ســابقه فرش بافــی داشــته اســت. حمــداهلل مســتوفی 

در نزهــت القلــوب در مــورد ایــن والیــت می نویســد:
...در ذکــر بــاد ُقهســتان و نیمــروز، آن شــش شــهر اســت و 
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هــوای معتــدل دارد و حــدود آن تــا والیــت مغــازه و خراســان 
ــاش  ــوق دیوانی ــته حق ــرود و پیوس ــل می ــر و کاب و ماوراءالنه
داخــل مملکــت خراســان اســت دارالملکــش شــهر سیســتان 
و تــون و قایــن و خوســف و جنابــذ از بــاد معظــم آن 
اســت. ُقهســتان را شــانزده والیــت اســت. ترشــیذ و جنابــذ، 
ــس  ــوه، طب ــف، زیرک ــد، خوس ــون، بیرجن ــاض، ت ــت بی دش
ــه.  ــر بیش ــاد، س ــن آب ــن، مؤم ــک، قای ــس گیل ــینان، طب مس

)صوراســرافیل، 1383: 6(
ــه  ــد ک ــان میدان ــوب خراس ــل ُقهســتان را جن ــن حوق اب
ــت، در  ــس ... اس ــون و طب ــاد، ت ــن و گناب ــامل قای ش
ــات  ــت و آب آن از قن ــه نیس ــتان رودخان ــر ُقهس سراس
ــای  ــا )پارچه ه ــواع کرباس ه ــا ان ــت. از آنج ــاه اس و چ
پنبــه ای( بــه دســت میآیــد... پــاس آنجــا نیــز معــروف 
اســت. )ابــن حوقــل، 1345: 118( در مســالک الممالــک 
ــم اصطخــری جغرافــی نویــس  تألیــف ابواســحق ابراهی
ــام  ــده، کوهســتان ن ــل ســده 4 ق/ 10 م. آم ــور اوای نام
والیتــی از خراســان و معــرب آن ُقهســتان اســت. از ایــن 
ــه  ــه ب ــاس و آنچ ــزد و پ ــک خی ــاس باری ــت کرب ناحی
ــه  ــن ناحی ــل، 1357: 566( ای ــادی باوی ــد. )آب ــن مان ای
هماننــد سیســتان در قــرن 5 ق/ 11 م. از مراکــز بافــت 
زیلــو بــوده اســت. )یارشــاطر، 1383: 67( مقدســی اشــاره 
بــه محصــوالت دیگــر والیــت ُقهســتان نیــز میکنــد »از 
ــفید و  ــابوری س ــد نیش ــاک های همانن ــتان پوش قوهس
ــی،  ــود.« )مقدس ــادر می ش ــا... ص ــاز زیب ــرش، و جانم ف
فرشــبافی  بــر  آشــکار  نحــوی  بــه  او   )475 :1361

ــورزد: ــد می ُقهســتان تأکی
از تــوران پانیــذ خیــزد کــه از »ماســکان« بهتــر اســت. در 
دیگــر شــهرها فــرش و ماننــدش می بافنــد. چنانکــه در 

قوهســتان خراســان بافتــه می شــود. )ژولــه، 1375: 9(
جوزجانــان ]17[ از دیگــر نواحــی خراســان قدیــم اســت 
کــه صاحــب حــدود العالــم پــس از معرفــی مــکان ایــن 
ــت  ــن ناحی ــد »از ای ــزرگ می نویس ــان ب ــهر در خراس ش
ــوی  ــب و زیل ــگ اس ــد و تن ــزد و نم ــیار خی ــباب بس اس
ــام، 1340: 95( مــردم ربنجــن  ــی ن پــاس خیــزد...« )ب
یــا اربنجــن کــه در نواحــی ســغد و ســمرقند قــرار داشــته 
ــه  ــتهاند به طوریک ــتغال داش ــبافی اش ــر فرش ــه ام ــز ب نی
ــتانی  ــای زمس ــن جامه ه ــد »از ربنج ــی می نویس مقدس
ــپید روی و  ــه های س ــاز و کاس ــرخ و جانم ــای س لباده ه
پوســت.... صــادر می شــود« )مقدســی، 1361: 476( ایــن 
ــر بافــت ســجاده در دیگــر شــهرهای  نوشــته گواهــی ب

ــد آن  ــا تولی ــت ی ــیوه باف ــا ش ــوده اســت، ام ــان ب خراس
معلــوم نمی گــردد. لســترنج نیــز در جغرافیایــی تاریخــی 
ســرزمین های خافــت شــرقی نیــز بــه نمدهــای 
ــاره  ســرخرنگ و ســجاده های تولیدشــده در ربنجــن اش

ــل، 1357: 323( ــادی باوی ــد. )آب می کن

ــزرگ  ــان ب ــی خراس ــی فرش باف ــایر نواح س
ــلمان ــان مس ــت جغرافیدان در روای

برخــی از شــهرها و نواحــی خراســان بــزرگ بــه نســبت 
مکان هــای فوق الذکــر، زیراندازهــای محدودتــری را 
ــذ  ــهر ترم ــه ش ــوان ب ــه می ت ــد، ازجمل ــد می کردن تولی
]18[ اشــاره نمــود، بنــا بــه گفتــه صاحــب حــدود العالــم 
از وی صابــون نیــک و بوریــا ســبز و بادبیــزن خیــزد. )بی 
نــام، 1340: 109( بوریــا در مناطــق دیگــر ایــران ازجملــه 
دارابجــرد فــارس، آبــادان و ســامان در خوزســتان و ایالت 
ــای  ــا حصیره ــت. گوی ــده اس ــد می ش ــز تولی ــان نی گی
ســامان و آبــادان بافتــی ظریــف داشــته اند، زیــرا بنــا بــر 
ــر از  ــرش و نرمت ــر از ف ــزدی، زیبات نوشــتۀ ابوالمطهــر ال
ــم  ــه دو نی ــود آن را ب ــه می ش ــوده، به طوریک ــم ب ابریش
ــده اند.  ــه بافته ش ــس پارچ ــه از جن ــی ک ــود، گوی ــا نم ت
)یارشــاطر، 1383: 63.( ایــن اشــارات می توانــد تأییــدی 
ــکار  ــۀ ب ــۀ ســیروس پرهــام در مــورد مــواد اولی ــر گفت ب
رفتــه در بافــت حصیــر نیــز باشــد. شــهر چــاچ )شــاش( 
ــروف  ــکند ]19[ مع ــه تاش ــروزه ب ــه ام ــر ک در ماوراءالنه
ــت.  ــوده اس ــال ب ــی فع ــۀ فرش باف ــز در زمین ــده، نی ش
ــه از شــاش  ــی دارد ک ــان م ــود بی ــاب خ مقدســی در کت
ــت ها...  ــه و پوس ــه و خیم ــو و جعب ــن نیک ــن چرمی زی
و جانمــاز بــه ترکســتان می برنــد. )مقدســی، 1361: 
ــه  ــز ب ــران نی ــر ای ــیری در هن ــم س ــد شش 476( در جل
اشاره شــده  ناحیــه  ایــن  در  تولیدشــده  ســجاده های 

ــن، 1387: 2682( ــوپ، آکرم اســت. )پ
ــاب  ــام آن در کت ــه ن ــان ک ــهرهای خراس ــر ش  از دیگ
احســن التقاســیم آمــده والیــت طــوس اســت کــه از آن 
ــر صــادر می شــده اســت.  دیــگ ســنگی خــوب و حصی
)مقدســی، 1361: 475( ایــن شــهر در دوران مغــول 
ــد و  ــوچ کردن ــناباد ک ــۀ س ــه قری ــردم آن ب ــران و م وی
به احتمــال هنرهــای خــود را در ایــن ناحیــه ادامــه 
دادنــد، در حــال حاضــر ســاخت محصــوالت ســنگی در 
مشــهد همچنــان ادامــه دارد، شــاید ســنت بافندگــی نیــز 
ــدس  ــهد مق ــا مش ــناباد و بعده ــه س ــن دوران ب از همی

انتقال یافتــه اســت.
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در کتاب هــای جغرافــی نویســان اســامی تعــدادی شــهر 
ــه  ــر شناخته شــده آمــده، کــه اشــاره ب ــا روســتای کمت ی
آنهــا خالــی از لطــف نیســت ازجملــه جغانیــان، صغانیــان 
یــا چغانیــان کــه در ماوراءالنهــر قــرار داشــته اســت و بنــا 
بــر نوشــته صاحــب کتــاب حــدود العالــم مــن المشــرق 
ــاس ]20[ و  ــمین و پ ــه پش ــرب در آن جام ــی المغ ال
زعفــران بســیاری تولیــد میشــود )آبــادی باویــل، 1357: 
ــه در  ــزک از دیگــر نواحــی خراســان اســت ک 207(. دی
ــراء  ــی از ق ــه یک ــن ناحی ــد، ای ــه ا ن ــرش می بافت آن ف
ــد و  ــه از آن نم ــت ک ــنه اس ــت اسروش ــمرقند در ایال س
کلجه  هــای خوبــی صــادر می شــده اســت )آبــادی 
باویــل، 1357: 318(. ولوالــج یــا ولوالــش شــهری 
اســت از اعمــال بدخشــان، پشــت بلـــ و تخارســتان کــه 
مقدســی در احســن التقاســیم بــه فرش هــای گســتردنی 
آن اشــاره کرده اســت )آبــادی باویــل، 1357: 665(. 
ــر نوشــتۀ مقدســی  ــا ب ــز بن ــه غــرج شــار نی مــردم ناحی
ــای نیکــو و...  ــاده و فرش ه ــد و صــدور لب ــر تولی ــه ام ب
مشــغول بوده انــد )مقدســی، 1361: 475(. مقدســی بیــان 

نمی کنــد کــه شــیوه تولیــد فرش هــا در ایــن ناحیــه چــه 
بــوده اســت، او تنهــا از کیفیــت خــوب فرش هــای ایــن 
ناحیــه یادکــرده و توضیــح دیگــری نمی دهــد. در جایــی 
از تاریـــ بیهقــی، در توصیــف روســتای خســروآباد آمــده 
ــان  ــه در خراس ــد ک ــی بافن ــط ]21[ قال ــا نم ــه از آنج ک

ــل،1357: 152(. ــادی باوی ــد )آب ــل آن نبافن مث
در  موجــود  مســتندات  از  گوش هــای  مــوارد  ایــن   
ــر  ــت ب ــا دالل ــر آنه ــت و اکث ــف اس ــای مختل کتاب ه
ــر  ــا ب ــزرگ دارد. بن ــان ب ــه خراس ــی در منطق فرش باف
نوشــتۀ اغلــب ایــن منابــع مــردم خراســان در ایــن دوران 
ــته اند، در  ــتغال داش ــداز اش ــر ان ــرش و زی ــد ف ــه تولی ب
ــان ســده  ــا پای ــران از دوران باســتان ت ـــ ای ــاب تاری کت
ــران  ــای ای ــن قالی ه ــه بهتری ــت ک ــده اس ــم آم هجده
در قــرن 4 ق/ 10 م. از پشــم و ابریشــم در شــیراز و 
ــه  ــان بافت ــتان و خراس ــارس، خوزس ــهرهای ف ــر ش دیگ
 :1346 دیگــران،  و  )یاکوبوســکی  اســت  می شــده 
265(. در جــدول زیــر شــهرها و نواحــی و مناطقــی 
ــد،  ــه فرشــبافی اشــتغال داشــته ان ــن دوران ب ــه در ای ک
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....   تاریخ فرش بافی در گستره جغرافیای

ــر  ــه ذک ــان الزم ب ــردد. در پای ــی می گ ــار معرف به اختص
ــتاها و  ــی از روس ــاکنین برخ ــال س ــه به احتم ــت ک اس
طوایــف عشــایری بافته هــای خــود را کــه شــامل قالــی، 
نمــد، گلیــم، پــاس، رختخــواب پیــچ، تســمه، نمکــدان 
و... در مکان هــای مورداشــاره عرضــه و بــه فــروش 

می رســاندند.

نتیجه گیری
بــا اســتناد بــه برخــی از ابزارهــای بافندگــی کــه 
اســت،  به دســت آمده  ترکمنســتان  حفاریهــای  از 
ــزرگ  ــان ب ــی در خراس ــنت فرش باف ــت س ــوان گف می ت
همچــون دیگــر نواحــی ریشــه در هنــر پیــش از اســام 
ــه،  ــن ناحی ــه ای ــام ب ــس از ورود اس ــت. پ ــته اس داش
فرشــبافی همچــون دیگــر هنرهــای صناعــی رواج 
ــازه  مســلمان شــده  ــد و هنرمنــدان ت گســتردهای می یاب
محصــوالت متنوعــی را بــا توجــه بــه نیــاز بــازار تولیــد 
ــتناد  ــا اس ــوان ب ــورد را می ت ــن م ــد. ای ــه کردن و عرض
ــه نوشــته های مورخیــن و جغرافــی نویســان مســلمان  ب
ــان  ــرزمین خراس ــه س ــامی ب ــه اس ــرون اولی ــه در ق ک
ــته های  ــر نوش ــا ب ــود. بن ــات نم ــته اند، اثب ــدم گذاش ق
باقیمانــده از ایــن دوران می تــوان گفــت مــردم خراســان 
انــواع زیراندازهــا ازجملــه ســجاده، گلیــم، نمــد، حصیــر 
قالــی، پــاس، جاجیــم و زیلــو را در کارگاه هــای شــهری 
و روســتایی تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کردنــد، 
ــاری،  ــای درب ــا در کارگاه ه ــن فرش ه ــب ای ــه اغل بااینک
ــا  ــه می شــدند، ام ــا خانه هــای شــخصی بافت ــی و ی محل
کیفیــت و شــهرت آنهــا بــه حــدی بوده کــه بــه دورترین 
نقــاط ســرزمین های اســامی و یــا غیــر اســامی صــادر 
ــن نواحــی خراســان در ســده های  می شــده اســت.در بی

ــواع  ــد ان ــت تولی ــه جه ــارا، ب ــهر بخ ــامی ش ــه اس اولی
ــر  ــده ت ــی شناخته ش ــر نواح ــه دیگ ــبت ب ــا نس بافته ه
بــوده اســت. حتــی در برخــی از منابــع اشــاره بــه کارگاه 
ــوع  ــه تن ــا توجــه ب ــی آن شــده اســت. ب هــای فرش باف
ــارا  ــت بخ ــوان گف ــاید بت ــهر، ش ــن ش ــا در ای ــه ه بافت
ــای  ــرش ه ــروش ف ــز خریدوف ــت مرک ــر باف ــاوه ب ع
ــا توســط  ــوده کــه در شــهرها و روســتاهای اطــراف ی ب
ــه در  ــنتی ک ــده اســت، س ــه می ش ــوچ رو بافت ــل ک قبای
ــد. ــال می یاب ــهد انتق ــرات و مش ــه ه ــد ب ــده های بع س

 در انتهـا الزم بـه ذکر اسـت بااینکه در اکثـر منابع موجود 
اشـاره بـه فرش بافـی در ناحیۀ خراسـان شـده، اما بیشـتر 
نویسـندگان بـا گفته هـای کلی بـه معرفی ایـن محصول 
پرداخته انـد و مـا آشـنایی چندانـی بـا شـیوۀ طراحـی آنها 
نداریـم، تنهـا برخـی از مؤلفین همچون ابن حوقل اشـاره 
بـه مصای نمـاز داشـته اند کـه به احتمـال سـجاده هایی 
بـا نقـش محـراب بوده انـد. خوشـبختانه مجـزا نمـودن 
زیراندازهـا و نـام بـردن از انـواع آنهـا شـناخت نسـبی از 
بافتـه هـای مـردم خراسـان در سـده های اولیه اسـامی 
در اختیـار مـا قـرار می دهـد. ایـن امـر نشـان میدهـد که 
هنرمنـدان خراسـانی بـرای انـواع گروه  هـا و فرهنگ هـا 
بـه  توجـه  بـا  می نموده انـد.  تهیـه  مناسـب  فرش هـای 
جـدول فـوق می تـوان گفـت در هفـده شـهر یا روسـتای 
خراسـان بـزرگ انـواع فـرش شـامل قالـی، گلیـم، نمـد، 
پـاس، جاجیـم، سـجاده، زیلـو و بوریـا تولیـد می شـده و 
فرشـبافی در خراسـان نسـبت بـه سـایر ایالت هـای مهم 

ایـران رونـق ویژهای داشـته اسـت.
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پینوشت ها
حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه این داستان را این گونه روایت کرده است:

پســر بــد مــر او را یکــی هوشــمند---- گرانمایــه طهمــورث دیوبنــد/ بیامــد بــه تخــت پــدر بــر نشســت ---- بــه شــاهی کمر 
ــدر  ــز کان ــد/ ...هــر آن چی ــه ســخن ها بران ــی چــه مای ــد---- به خوب ــدان را زلشــکر بخوان ــر ببســت/ همــه موب ــان ب ــر می ب
جهــان ســودمند---- کنــم آشــکار گشــایم زبنــد/ پــس از پشــت میــش و بــره پشــم و مــوی---- بریــد و بــه رشــتن نهــاد 

روی/ بــه کوشــش ازو کــرد پوشــش بــه رأی---- بــه گســتردنی بـُـد هــم او رهنمــای...
ــر آن از  ــای زی ــی و فرش ه ــای بابل ــن[ از گلیم ه ــت زری ــش ...]تخ ــد »پوش ــوروش می نویس ــگاه ک ــف آرام ــان در توصی آری
 Psilotapis /ظریف تریــن بافته هــای ارغوانــی اســت. آتنائــوس و گزنفــون نیــز بــه نــوع خاصــی از فــرش بــه نــام ســیلوتاپی
ــوپ،  ــک: پ ــتر ن ــه بیش ــرای مطالع ــرود. ب ــر روی آن راه ب ــت ب ــاه می توانس ــط ش ــه فق ــاره کرده اند ک ــی اش ــرش ته ــا ف ی

ــن، 1387)ج 6(: 2622. آکرم
ــه آن  ــری ب ـــ طب ــه تاری ــتناد ب ــا اس ــرش ب ــر ف ــر کارشناســان هن ــه اکث ــاری اســت ک ــن آث ــرش بهارســتان از معروف تری ف
پرداخته انــد، بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: دانشــگر، 1372: 394. آذرپــاد، حشــمتی رضــوی، 1372: 13. پــوپ، آکرمــن، 1387)ج 

6(: 2624 و 2625.
ــه  ــه ب ــی ک ــون فارســی ســده های نخســتین اســامی برخــی از منابع ــه در مت ــره بافت ــرش گ ــۀ ف ــام در مقال ســیروس پره
ــد:  ــی می نمای ــه معرف ــده، این گون ــت آن ش ــل باف ــا و مح ــواع فرش ه ــری از ان ــده و ذک ــگارش در آم ــه ن ــی ب ــان پارس زب
حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب )372 ق/ 982 م.( تاریـــ سیســتان )اوایــل ســدۀ 5 ق/ 11 ق.(، زیــن الخبــار )تاریـــ 

ـــ بیهقــی )نیمــۀ ســدۀ 5 ق/ ســدۀ 11 م.( )پرهــام، 1371: 8(. ــزی( )443 ق/ 1051 م.( تاری گردی
برای مطالعه بیشتر در مورد پیشینۀ تاریخی خراسان، نک: متولی حقیقی، 1378: 37 تا 39.

ــدگان  ــری از بافن ــون، تصوی ــان تامپس ــف ج ــاب »Carpet From The Tents,Cottages And Workshops Of Asia« تألی در کت
ــتفاده  ــا اس ــران کوچــک ب ــن دخت ــد اســت. ای ــی می کنن ــه نواحــی شــمالی افغانســتان زندگ ــی ک ــی ایل ــۀ عل ــن طایف ترکم
ــرای مشــاهدۀ  ــرش هســتند. ب ــت ف ــوب ترکمنســتان به دســت آمده مشــغول باف ــات جن ــای مشــابه آنچــه در حفری از کارده

.57 ,56 p :1993 ,Tampson :ــک ــتر ن ــه بیش ــر و مطالع تصوی
در مــورد ایــن بافتــۀ نفیــس عصــر هخامنشــی در اغلــب کتاب هایــی کــه در مــورد فــرش و هنــر ایــران بــه نــگارش در آمــده 

مطالبــی آمــده اســت. بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: دانشــگر، 1372: صــص 394 و 395. ژولــه، 1381: صــص 10- 4.
نویســندگان آثــار هنــری ایــران گفتــۀ رودنکــو را تأییــد ولــی ایــن قالــی را بافــت اقــوام مــاد می داننــد. )ذکاء، سمســار، 1383: 
ــه  ــی و اهــداء شــده ب ــوام ایران ــن فــرش را بافــت اق ــل متعــدد ای ــا دالی ــی حصــوری ب ــان ســیروس پرهــام و عل 100( آقای

ــه، 1381: 6 الــی 10. پادشــاهان ســکایی می داننــد. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در ایــن مــورد نــک: ژول
به عنوانمثــال در شــهر »نویــن اواًل« کــه در خــاور ایــران و در مغولســتان امــروزی اســت، قطعاتــی از فــرش ایرانــی پیــدا شــد 
ـ دار پیــدا  کــه در حــال حاضــر در مــوزۀ ارمیتــاژ نگهــداری می شــوند. نمونه هــای »نویــن لــوال« در یــک جعبــه الکــی تاریــ
شــدند کــه تاریـــ آن مطابــق بــا ســدۀ 3 م. اســت. ســیروس پرهــام در پــی نوشــت ه ای جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران 
مینویســد »... ازآنجایی کــه تاریـــ تقریبــی فــرش پاره  هــای نویــن اواًل اوایــل ســده یکــم مســیحی و میانــۀ دوره اشــکانیان 
اســت، انتســاب آنهــا بــه عصــر اشــکانی درســت می آیــد. در پژوهش هــای جدیــد هــم ایــن انتســاب پذیرفتــه شــده و فــرش 
ــا اوایــل دورۀ  ــوالن، ترکســتان شــرقی، پیداکــرده و از اواخــر عصــر اشــکانیان ت پاره هایــی هــم کــه ِســر ارول اســتاین در ل
ــمن در  ــن گیرش ــن، 1387: 2820( روم ــوپ، آکرم ــت.« )پ ــرش اس ــن ف ــدۀ همی ــم کنن ــده، تحکی ــذاری ش ـ گ ــانی تاری ساس
کتــاب هنــر ایــران در دوران پارتــی و ساســانی در مــورد بافتــۀ نویــن اواًل می نویســد کــه »...در روی آن چهــرۀ یــک پارتــی و 
کار ایرانــی شــناخته می شــود دلیــل تازهــای از مناســبات و پیوســتگی های نزدیــک بیــن پارتیهــا و صحرانشــینان اســتپ های 

بیــن آســیا و اروپــا بــه دســت می دهــد.« بــرای مطالعــۀ بیشــتر و مشــاهدۀ تصویــر نــک: گیرشــمن، 1390: 109.
ــی و قالیچــه  ــان گــردآوری قال ــرن 5 ق/ 11 م.( در آن زم ــر )ق ــن الزبی ــر و التحــف قاضــی رشــیدالدین ب ــل از الذخائ ــه نق ب
ــدوز آل  ــروف و ماالن ــر مع ــرات وزی ــن الف ــد ب ــن محم ــی ب ــوده اســت و عل ــه و »کلکســیون« معمــول ب به صــورت مجموع
عبــاس در اوایــل قــرن چهــارم عــاوه بــر »یــک هــزار و دویســت عمامــه... اشــیاء دیگــر از قبیــل فــرش بــه تعــداد زیــاد« در 

ــام، 1370: 40(. ــت )پره ــته اس ــگاه می داش ــود ن ــۀ خ مجموع
شــادیاخ محوطــه ای باســتانی در نزدیکــی نیشــابور اســت و آثــار کمــی از آن برجای مانــده اســت. در تأییــد کارگاه هــای تولیــد 
فــرش متعلــق بــه حســنک وزیــر، در جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران آمــده اســت »... ســازماندهی دربــاری فرش بافــی 
ــری  ــای هن ــر کارگاه ه ــون دیگ ــز چ ــاهی نی ــی ش ــای فرش باف ــت کارگاه ه ــه پیداس ــن دارد و چنانک ــه ای که ــز تاریخچ نی
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ــن  ــای ای ــه فراورده ه ــت ک ــز هس ــن نی ــد. ای ــدارک میدیده ان ــاهی را ت ــارت ش ــای عم ــه و نیازه ــامان می یافت ــلطنتی س س
کارگاه هــا، خــواه تجارتــی خــواه دربــاری، مختــص مصــارف محلــی نبــود. پارهــای از دســت بافتــه هــا از اقــام خــراج بــود 
ــوپ،  ــت... )پ ــتد می گش ــی دادوس ــا خارج ــی و بعده ــی و داخل ــازار محل ــز در ب ــی نی ــد؛ فرش های ــکش می ش ــای پیش و پاره

ــن، 1387: 2610(. آکرم
ــان مــی دارد کــه در حجاری هــای طاقبســتان  ــار ساســانی بی ــوپ در ذکــر قالی هــای مرصــع و جواهرنشــان درب ــم پ ــر آپ آرت
ــارۀ قایقــی کــه در  ــر کن ــگاری ب اثــری از بازنمایــی یــک فــرش دیــده می شــود، در ایــن نقــش برجســته منســوج پرنقش ون
ــد اســت کــه  ــف دارای نقــش دانه هــای مرواری ــن منســوج در دو ردی ــه اســت. حاشــیۀ ای ــوازان نشســته اند آویخت آن چنگ ن
ــا ســی  ــه طاقدیــس ب ــد. همچنیــن تختــگاه خســرو دوم معــروف ب به طــور منظــم در بیــن گوهــری چهارگــوش قرارگرفته ان
تختــه فــرش گوناگــون مفــروش بــوده اســت هــر یــک بــرای روزی از روزهــای مــاه، چهــار فــرش بــا هــم گســترده شــده بــود 
ــر  ــوده و دانه هــای مرواریــد ب ــد کــه ایــن فرش هــا زربفــت ب ــۀ ســال، گفته ان ــه نشــانۀ یکــی از فصــول چهارگان هــر یــک ب
آن گلــدوزی شــده بــوده اســت. بزرگتریــن فــرش ساســانیان کــه بــه پهنــای تــاالر بــار عــام بافته شــده بــود و بــه نــام »بهــار 
خســرو« و »فــرش زمســتانی« معــروف اســت نیــز زربفــت و گوهــر نشــان بــوده اســت )پــوپ، آکرمــن، 1387: 2623 و 2624(.

بخــارا شــهری اســت مشــهور در ماوراءالنهــر و مشــتق از بخــار اســت بــه معنــی بســیار علــم، چــون در آن شــهر علمــا و فضــا 
بســیار بوده انــد و بدیــن نــام موســوم شــده اســت. بنــا بــر روایتــی دیگــر تلفــظ مغولــی نــام ایرانــی اســت کــه ویهــار یــا بهــار 
باشــد و آن نــام معبــد زرتشــتی یــا ایرانــی بــوده اســت. همچنیــن لفــظ بخــارا بــه لغــت بتپرســتان ایغــور نزدیــک اســت کــه 

معابــد ایشــان موضــع بتــان اســت بخــارا گوینــد کــه بــه لغــت مغــان مجمــع علــم باشــد.
ســیروس پرهــام وجــود ایــن شــهر در خراســان بــزرگ یــا مناطــق دیگــر را رد و بیــان مــی دارد کــه در هیچ یــک از متــون و 

کتــب مرجــع، حتــی معجــم البلــدان بــه ایــن شــهر اشــاره نشــده اســت.
خــوارزم والیتــی اســت از مملکــت خراســان در وجه تســمیه خــوارزم آمــده اســت کــه خــوا بــه معنــی گوشــت و رزم هیــزم 
ــر لــب جیحــون اســت بیشــتر قــوت  اســت. چــون بیشــتر خــوراک اهالــی آنجــا ایــن بــوده اســت بعضــی گفته انــد چــون ب

ســاکنین آنجــا ماهــی بریــان بــوده اســت.
معــرب کهســتان، بــه دلیــل وضعیــت طبیعــی منطقــه بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت، زیــرا برخــاف سیســتان کــه در 

ــار رود هیرمنــد و در یــک ســرزمین پســت قــرار دارد قهســتان مرتفــع و کوهســتانی اســت. خــاور ایــن ناحیــه و در کن
جوزجانــان یــا گوزگانــان ناحیتــی اســت از خراســان، آبــادان و بــا نعمــت بســیار و عــدل و ایمــن. در قرون وســطی آبادتریــن و 

پرجمعیت تریــن نواحــی بلـــ بــود و شــهرهای بســیار داشــت.
ترمــذ شــهری در خراســان اســت، خــرم و بــر لــب جیحــون افتــاده و او را قهندزیســت بــر لــب رود. ایــن شــهر بارگــه ختــان 

و چغانیــان اســت.
ــود کــه از ســنگ ســاخته اند و به تدریــج شــهری  ــام قریــه ای ب ــه معنــی ســنگ اســت. تــاش همچنیــن ن تــاش در ترکــی ب

آبــاد شــده و آن را تاشــکند گوینــد.
پــاس نوعــی گلیــم پشــمی اســت کــه بــکار زیــر انــداز و فراهم ســازی ســیاه چادر بــرای ایــات و عشــایر میــرود. تفــاوت 
پــاس بــا گلیــم معمولــی آن اســت کــه از نـــ پشــم بافتــه می شــود... چــون پــاس از نـــ پشــم بافتــه میشــود رطوبــت را از 
زمیــن یــا اطــراف خــود بــه بــاال منتقــل نمی کنــد و بدیــن لحــاظ در مفــروش نمــودن کــف چادرهــای عشــایر مورداســتفاده 

ــرد )دانشــگر، 1372: 121(. ــرار می گی ق
جمــع آن انمــاط اســت، کــه در مناطــق سردســیر جهــان اســام به احتمــال کاربــرد گســترده تری بــه نســبت کف پوش هــای 
ســبک تر داشــته اســت. اصطــاح »انمــاط المحکمــه« در قــرن 4 ق/ 10 م. توســط مقدســی بــرای تولیــدات جهــرم به کاربــرده 
شــده اســت. شــهرهای دیگــری کــه انمــاط می بافتــه انــد، فســا در فــارس، شوشــتر و قرقــوب در خوزســتان، دبیــل )َدویــن( 

و بَرَدعــه )بَرَذعــه( در ارمنســتان بــوده اســت )یارشــاطر، 1383: 65(.
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فریه، ر. دبلیو . )1374(. هنرهاي ایران. مترجم: پرویز مرزبان. تهران: فرزان. چاپ اول.
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مؤلفــان و مترجمــان ایــران.
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کریــم کشــاورز. تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران. 

	
 Thompson, Jon. (1993). carpets from the Tents, Cottages and Workshops of  
Asia, laurence king, uk.

118


