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چکیده

فــرش مهمتریــن هنــر ایرانیــان از روزگار کهــن تــا حــال حاضــر بــوده اســت .اســتفادۀ روزمــره و
کاربــردی بــودن آن باعــث شــده تــا ایــن آثــار بهمــرور زمــان از بیــن رفتــه و مــدارک کمــی از
آن بــه یــادگار بمانــد .در ایــن میــان محققیــن فــرش ســعی داشــتهاند بــا نگاهــی بــه یافتههــای
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 بهواســطۀ 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 کردهانــد .بااینکــه مــدارک مســتندی
متعلــق بــه قبــل از روزگار صفویــان ،بهخصــوص ســدههای  1تــا  5ق 7 /تــا  11م .در دســترس
نیســت ،امــا در اغلــب کتابهــای مورخیــن و جغرافیدانــان ،اشــاراتی هرچنــد کوچــک بــه ایــن
محص��ول گرانبه��ا شدــه اســت .هدــف از انج��ام ای��ن پژوه��ش ،عــاوه بــر آشــنایی بــا قســمتی از
تاری�خـ ف��رش ایــران ،شــناخت مناطقــی از خراســان بــزرگ اســت کــه در ســدههای  1تــا  5ق 7 /تــا
 11م .انــواع فــرش و زیرانــداز را تولیــد میکردنــد .مهمتریــن ســؤال تحقیــق ایــن اســت کــه آیــا
خراســان نیــز همچــون دیگــر نواحــی ایــران صاحــب پیشــینۀ تاریخــی در هنــر فرشبافــی بــوده
اســت؟ دومیــن ســؤال اینکــه در ایــن دوران چــه نــوع زیراندازهایــی در شــهرها و نواحــی خراســان
ب��زرگ بافت��ه میش��ده اســت؟ ایــن مقالــه از نــوع تاریخــی و روش تحقیــق بهصــورت توصیفــی-
تاریخــی از گونــه «زمینهیــاب» اســت .شــیوه گــردآوری اطالعــات نیــز بهصــورت کتابخانــهای
و اس��نادی انجامش��ده اســت .در پای��ان مش��خص گردی��د ،در ســدههای  1تــا  5ق 7 /تــا  11م.
هنرمن��دان فــرش در هف��ده ناحیــه از خراس��ان ب�زـرگ فرشهای��ی همچ��ون قال��ی ،بوری��ا ،جاجیــم،
زیلــو ،فــرش ،نمــد ،گلیــم ،پــاس و مصلــی نمــاز تولیــد کردهانــد.
کلیدواژهها:

فرش ،سفرنامه ،قرون اولیه اسالمی ،خراسان بزرگ.

-1عضو هیئت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه سمنانh.kamandlou@semnan.ac.ir
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مقدمه

واژۀ خراســان بــه معنــی مشــرق اســت (دهخــدا،
 :1372مدخــل خراســان) .خراســان پهناورتریــن و
شــرقیترین ایالــت ایــران بهمــرور زمــان کوچــک
و کوچکتــر شــده اســت .خراســان یــا خورآســان از دو
کلمــه خــور بــه معنــی خورشــید ،و آســان بــه معنــی
ظاهــر شــدن ،آمــدن و نمایــان شــدن اســت ،زیــرا
ایــن ایالــت شــرقی تریــن ناحیــۀ ایــران بــوده و طلــوع
خورشــید را زودتــر از دیگــر مکانهــا میدیدنــد بــه
ایــن نــام مشــهور شــده اســت (ژولــه .)12 :1375 ،نــام
ایــن ســرزمین در کتیبــۀ آســارهادون ،یکــی از شــاهان
آشــوری بــا عنــوان «پارتــاک -کا» ایالتــی در جنــوب
دریــای مازنــدران و ظاهــراً همــان ایالــت پــارت آمــده و
ســرزمین پــارت در اوســتا «ورنــه» و در تاریــخ هــرودت
«پارتــر» در جغرافیایــی اســترابون «پارســی یــه آ» و در
کتــاب ایزیــدور خاراکســی «خــوران» نامیــده شــده کــه
ب��ا خراس��ان بــزرگ تطبیـ�ق میکن��د (متولــی حقیقــی،
.)34 :1378
اســناد و مــدارک مســتند موجــود در کتابخانههــا،
موزههــا و مجموعههــای خصوصــی بــر اســتعداد و
توانمنــدی هنرمنــدان خراســانی در طــول تاریــخ گواهــی
میدهــد .فــرش یکــی از مهمتریــن آثــار هنرهــای
صناعــی مــردم خراســان از گذشــتۀ دور تــا حــال حاضــر
بودهاســت؛ بهطوریکــه منصــور ورزی مینویســد قبــل
از حملــۀ اعــراب بــه ایــران ،مردمــان ســاکن در خراســان
فرشــبافی میکردنــد (ورزی .)77 :2535 ،بــا توجــه بــه
مــواد تجزیهپذیــر و اســتفادۀ روزانــه از ایــن بافتههــا در
منــازل ،مســاجد و کاخهــا بهتدریــج اغلــب فرشهــا
فرســوده و از بیــن رفتنــد .شــاید بــه همیــن علــت،
اثــر یــا بافتــهای متعلــق بــه قبــل از روزگار صفویــان
از ناحیــۀ خراســان بــه یــادگار نمانــده اســت .در ایــن
میــان محققیــن و کارشناســان فــرش ســعی کردهانــد
بــا اســتناد بــه آثــار نگارگــران ،نوشــتههای ســفرنامه
نویســان ،شــعرا و مورخیــن اســامی ایــن خــأ تاریخــی
را پــر نماینــد.
هـ�دف از انجاــم ایــن پژوهــش ،عــاوه بــر آشــنایی بــا
قس��متی از تاری��خ ف��رش ایــران ،شــناخت مناطقــی از
خراســان بــزرگ اســت کــه در ســدههای  1تــا  5ق/
 7تــا  11م .در بافــت انــواع فــرش و زیرانــداز مهــارت
داشــتهاند .مهمتریــن ســؤال تحقیــق ایــن اســت کــه

آیــا خراســان نیــز همچــون دیگــر نواحــی ایــران صاحــب
پیشــینۀ تاریخــی در هنــر فرشــبافی بــوده و چــه نــوع
زیرانــدازی در شــهرهای ایــن ناحیــه از ایــران بــزرگ
بافتــه میشــده اســت؟ دومیــن ســؤال پژوهــش ایــن
اســت کــه در ایــن دوران چــه نــوع زیراندازهایــی در
شــهرها و نواحــی خراســان بــزرگ بافتــه میشــده
اســت؟ در ایــن مقالــه ســعی شــده بــا مطالعــۀ آثــار
نوشــتاری مورخیــن و جغرافیدانــان مســلمان ،اســناد و
مدارکــی در مــورد پیشــینۀ فــرش بافــی خراســان در
ســدههای اولیــه اســامی فراهــم گــردد .زیــرا اغلــب
ســیاحان عــرب کــه بــه ایــن ناحیــه ســفر نمودهانــد،
عــاوه بــر نــام شــهرها ،محصــوالت آنجــا را نیــز ذکــر
کردهانــد .همچنیــن برخــی از مورخیــن ایرانــی اشــاراتی
هرچنــد کوچــک بــه فرشهایــی نمودهانــد کــه امیــران
و حاکمــان محلــی بهعنــوان خــراج و یــا هدیــه بــه
دربــار خلفــای عباســی میفرســتادند .کنــار هــم نهــادن
ایــن اطالعــات در کنــار کشــفیات باستانشناســان
کمــک شــایانی بــه درک بهتــر تاریــخ فرشــبافی ایــن
منطقــه و پدیــدار شــدن شــاهکارهای مــردم خراســان در
عهــد صفویــان و قاجاریــان خواهــد کــرد.
پیشینۀ پژوهش

بــا توجــه بــه منابــع موجــود تاکنــون پژوهشــی جامــع و
مســتقل در مــورد تاریــخ فرشــبافی خراســان بــزرگ در
قــرون اولیــه اســامی انجامنشــده اســت .بااینحــال
برخــی از محققیــن داخلــی و خارجــی قســمتهای از
کتــاب خــود را بــه ایــن مهــم اختصــاص دادهانــد .آرتــر
آپــم پــوپ در جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران بــه
فرشهــای خراســان در قــرون اولیــه اســامی اشــاره
داشــته اســت .باربــارا اشــمیت مقالــهای بــا عنــوان
«فرشهــای دوران ایــران اســامی تــا مغولهــا» کــه
در کتــاب تاری��خ و هن��ر فرشباف��ی در ایرــان زیــر نظــر
احســان یارشــاطر بــه چــاپ رســیده ،انــواع بافتههایــی
کــه در ســدههای اولیــه اســامی تولیدشــده را ذکــر کرده
اســت .همچنیــن تــورج ژولــه در برگــی از قالــی خراســان
اشــاراتی هرچنــد کوتــاه بــه فرشبافــی خراســان در ایــن
دوران نمــوده اســت .ســیروس پرهــام در مقالــۀ «فــرش
نخســتین
گــره بافتــه در متــون فارســی ســدههای
ِ
اســامی» کــه در شــمارۀ  71نشــر دانــش (مــرداد و
شــهریور  )1371بــه چــاپ رســیده بــه ایــن موضــوع تــا
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حــدی پرداختــه اســت .در ســالهای اخیــر فردریــش
اشــپوهلر آثــار موجــود در مجموعــه دار آالثــار اســامیه
(مجموع��ه الصب��اح کوی��ت) را در کت��اب «Pre-Islamic
 »Carpets And Textiles From Eastern Landsمعرفــی
کــرده اســت .در بیــن بافتههــای موجــود در ایــن مــوزه
میتــوان تکــه فرشهایــی را مشــاهده نمــود کــه در
عصــر ساســانیان و یــا قــرون اولیــه اســامی در نواحــی
شــرقی ایــران بافتهشــدهاند.
شیوۀ پژوهش

روش کار در ایــن نوشــتار بــه شــیوۀ تاریخــی تحلیلــی
بــوده و جم ـعآوری اطالعــات بــه روش کتابخان ـهای بــا
ابــزار فیشبــرداری انجامشــده اســت .در ایــن مقالــه
ســعی شــده بــا مطالعــۀ ســفرنامهها ،کتابهــای
تاریخــی ،هنــر اســامی و فــرش ،عــاوه بــر شناســایی
مناطــق ،انــواع بافتههــای مــردم ســاکن در خراســان
نی��ز معرف��ی ش��وند .بــا توجــه بــه اینکــه در منابــع
قدیمــی بیشــتر بــه جغرافیــای شــهرها توجــه شــده
اســت ،طبقهبنــدی ایــن نوشــتار نیــز بــر اســاس نــام
شــهرها و دســتبافتههای تولیدشــده خواهــد بــود؛
بااینحــال بــرای ورود بــه بحــث اصلــی در ابتــدا حــدود
جغرافیایــی و ســابقۀ تاریخــی خراســان موردبحــث و
بررســی قــرار میگیــرد.
هنر فرشبافی در ایران

فرشبافــی از مهمتریــن هنرهــای ایرانیــان بــوده و
ارتبــاط نزدیکــی بــا ســبک زندگــی آنهــا دارد .بــه
اعتقــاد برخــی از محققیــن ایرانــی ایــن حرفــه در زمــان
مادرشــاهی و هنگامیکــه مــردان بــه شــکار و جنــگ
مشــغول بودهانــد و بعــد از مشــاغلی همچــون ســبدبافی
و پارچهبافــی توســط زنــان پدیــد آمــد و تــا امــروز
نیــز توســط آنهــا ادامــه یافتــه اســت( .دانشــگر:1372 ،
 )388آرتــر آپــم پــوپ معتقــد اســت کــه در حــدود
 3000ق .م .انســانهای ســاکن در کنــار خورهــا و
باتالقهــای بینالنهریــن بــا اســتفاده از نــی و بوریــا
اولیــن زیراندازهــا را بافتهانــد و بهتدریــج بــا الهــام از
پوســت پشــمین حیوانــات ،اقــدام بــه تولیــد زیراندازهــای
متناســب بــا نیــاز زندگــی خودکردهانــد( .پــوپ ،آکرمــن،
( 1387ج  2621 :)6و  )2620بــر اســاس اســاطیر و
روایاتهــای داســتانی بهخصــوص شــاهنامه فردوســی،

فرش��بافی در دوران طهم��ورث [ ]1آغازشــده اســت:
وی پادشــاهی بــود بــا علــم و عــدل و در روزگار او
هیچکــس بقــوت او نبــود و طاعــت ایــزدی ع ـ ّز ذکــره
نیکــو داشــتی و در دادگســتری و مراعــات اهــل صــاح
و قمــع مفســدان ســیرت ج ـ ّدش 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
و فــرش ســاختن( .دهخــدا :1372 ،مدخــل طهمــورث)
سیســیل ادواردز معتقــد اســت کــه بــا اســکان قبایــل
بــدوی و ایجــاد روســتاها و توســعه شــهرها ،نیــاز بــه
تولیــد فرشــهای بــا ابعــاد بزرگتــر پدیــدار شــد( .ادواردز،
 )2 :1368تقاضــای رو بــه افزایش مردم ســبب گســترش
کارگاههــای فــرش بافــی در مناطــق شــهری و روســتایی
گردیــد ،بهاحتمــال در ایــن هنــگام طراحــان و رنگــرزان
بــه کمــک بافنــدگان آمــده طرحهــا و رنگهــای
متنوعــی را خلــق نمودنــد .بااینکــه فرشهــای از ایــن
دوران باقــی نمانــده ،امــا روایــت مورخانــی همچــون
آریــان ،گزنفــون ،آتنائــوس [ ،]2ابوجعفــر محمــد بــن
جریــر طبــری [ ]3بــر بافــت فرشهــای نفیــس توســط
ایرانیــان گواهــی میدهــد .ســیروس پرهــام معتقــد
اســت کــه در عصــر ساســانیان حداقــل ســه منطقــۀ
وســیع فرشبافــی دارابگــرد ،کــورۀ بیشــاپور و بوانــات
و قونقــری (از کــورۀ اســتخر) در ایالــت فــارس وجــود
داشــته کــه هــر یــک شــهرها ،شــهرکها ،روســتاها و
طایفههــای کوچنشــین بســیاری را در شــامل میشــده
اســت( .پرهــام)39 :1370 ،
فرشبافی ایران در قرون اولیه اسالمی

بــا ورود اســام بــه ایــران ســنت بافــت فــرش تغییــر
چندانــی نکــرد ،بهاحتمــال همچــون ســایر آثــار هنــری
هنرمنــدان فــرش از طرحهــا و نقشهــای پیــش از
اســام بهخصــوص آثــار دوران ساســانی بــرای تزییــن
فرشهــا اســتفاده نمودنــد .بهطوریکــه هشــام بــن
عبدالملــک امــوی فــرش بــا ارزشــی در ابعــاد فــرش
بهارســتان داشــت کــه پــس از گذشــت یــک قــرن بــه
مت��وکل عباس��ی بهــ ارث رسیــد( .پــوپ ،آکرمــن1387 ،
(ج  )2625 :)6همچنیــن المســتنصر خلیفــه عباســی
قالــی مصــور بــه صــور انســانی و کتیبههایــی بــه
خــط فارســی داشــته اســت( .آذرپــاد ،حشــمتی رضــوی،
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 )14 :1372بــا توجــه بــه منابــع مکتوبــی کــه در قــرون توجــه بــه موضــوع مقالــه بهطــور اختصاصــی نواحــی
اولیــه اســامی بــه نــگارش درآمــده ،میتــوان گفــت خراســان همــراه بــا بافتــه هــای آنهــا بــه اجمــال
در اکثــر نواحــی مهــم ایــران کارگاههــای فرشبافــی معرفــی میگــردد.
دایــر بــوده اســت ]4[ .بهطــور مثــال در ســدۀ  4ق /حدود تاریخی و جغرافیایی خراسان بزرگ
 10م .در آذربایجــان ،زیلــو بــه مقــدار زیــادی در خــوی،
برگــری ،ارجیــج ،اخــاط ،نخجــوان و بدلیــس بافتــه در پارســی قدیــم ،خراســان بــه معنــی خاورزمیــن بــوده
َ
میشــده اســت .همچنیــن در موقــان [مغــان] پــاس بــه و ایــن اســم در اوایــل قرونوســطی بهطورکلــی بــر
مقــدار زیــاد ،و فرشهــای خوبــی بــا طــرح گلــواره تمــام ایــاالت اســامی کــه در ســمت خــاور کویــر
هایــی بــه ســبک هخامنشــی بافتــه میشــده اســت .لــوت تــا کوههــای هنــد واقــع بودنــد ،اطــاق شــده
(پــوپ ،آکرمــن( 1387 ،ج  )2626 :)6طبرســتان از بــود .بدیــن ترتیــب تمــام بــاد ماوراءالنهــر را در شــمال
دیگــر نواحــی تولیــد فــرش بــوده بهطوریکــه در خــاوری بهاســتثنای سیســتان و قهســتان در جنــوب
عهــد مأمــون عباســی ششــصد تختــه از «ِقــط ُفــرش» شــامل میشــده اســت ،حــدود خارجــی خراســان
(کــه بــه نــام فرشهــای طبــری هــم نامیــده میشــده در آســیای وســطی بیابــان چیــن و پامیــر و از ســمت
اســت) بهعنــوان قســمتی از خــراج پرداختــی طبرســتان ،هنــد جبــال هندوکــش بــوده اســت .بعدهــا ایــن حــدود
رویــان و نهاونــد بــه بغــداد فرســتاده میشــده اســت .هــم دقیقتــر و هــم کوچکتــر گردیــد تــا آنجــا کــه
(یارشــاطر )69 :1383 ،همچنیــن در خانــه هــای اشــراف میتــوان گفــت خراســان یکــی از ایالتهــای ایــران
بغــداد فــرش طبرســتانی وجــود داشــته اســت .در حــدود در قرونوســطی ،از ســمت شــمال خــاوری از رود
العالــم آمــده کــه ســجادههای گیــان بــه همهجــا جیحــون بــه آنطــرف را شــامل نمیشــده اســت .ولــی
صــادر میشــده اســت ،یاقــوت حمــوی بــا نگاهــی همچنــان تمــام ارتفاعــات مــاورای هــرات را (اکنــون
دقیقتــر بیــان میــدارد کــه در آمــل معروفتریــن قســمت شــمال باختــری افغانســتان) را در برداشــته
ســجادهها و فرشهــای بــزرگ ،خــوش بافــت و زیبــا اســت .معالوصــف بِــادی کــه در منطقــه علیــای رود
تولی��د میش��ده اسـ�ت( .پــوپ ،آکرمــن( 1387 ،ج  :)6جیحــون ،یعنــی در ناحیــه پامیــر واقــع بودنــد ،در نــزد
اعــراب قرونوســطی جــزء خراســان یعنــی داخــل در
)2627
حــدود آن ایالــت محســوب میشــدند (دهخــدا:1372 ،
ســیروس پرهــام بــا نگاهــی دقیــق مینویســد کــه مدخــل خراســان).
فرشبافــی در ایالــت فــارس از ســدۀ  2ق 8 /م .آغــاز در دوره ساســانیان خراســان بهوســیله اســپامبد (بــا
میشــود .مهمتریــن ســند تاریخــی از ایــن دوران وجــود عنــوان پاذگوســپان) اداره میشــد و چهــار تــن مرزبــان
هــزار قالــی بافــت دارابجــرد در میــان امــوال و اثــاث تحــت فرمــان او بودنــد کــه هرکــدام یکــی از چهــار
کاخهــای هارونالرشــید (در گذشــته بــه ســال  193قســمت آن را اداره میکردنــد  -1مــرز شــاهیان
ق 809 /م ).اســت( .پرهــام )40 :1371 ،صاحــب حــدود  -2بلــخ و طخارســتان  -3هــرات ،بوشــنج ،بادغیــس
العالــم نیــز مینویســد از فــارس بســاطها ،فرشهــا و و سجســتان  -4ماوراءالنهــر( .مصاحــب :1381 ،مدخــل
زیلوهــای و گلیمهــای بــا قیمــت خیــزد( .پرهــام :1371 ،خراســان) ایالــت خراســان در دوره اعــراب نیــز بــه چهــار
 )8زیلوهــای جهــرم نیــز بســیار مشــهور بــوده ،بهطوریکه قســمت (چهــار ربــع) تقســیم گردیــد و هــر ربعــی بنــام
در برخــی از منابــع بــه نــام جهرمــی شــناخته میشــده یکــی از چهــار شــهر بزرگــی کــه در زمانهــای مختلــف
اســت( .یارشــاطر )66 :1383 ،قســمتهای کوهســتانی کرســی آن ربــع یــا کرســی تمــام ایالــت بودنــد شــناخته
خوزســتان فــرش و ســجاده تولیــد میکردنــد ،ابــن میشــدند :نیشــابور ،هــرات ،مــرو ،بلــخ( .دهخــدا،
رســته در ســدۀ  3ق 9 /م .بــه فرشــهای اصفهــان  :1372مدخــل خراســان) زکریــا بــن محمــد بــن محمــود
اش��ارهکرده اســت( .پــوپ ،آکرمــن( 1387 ،ج  2628 :)6القزوینــی در آثــار البــاد و اخبــار العبــاد در مورد خراســان
و  .)2627در ایالتهــای مورداشــاره مناطــق کوچــک چنیــن نوشــته اســت:
و بزرگــی وجــود داشــته کــه زیراندازهــای متنوعــی خراســان بــاد مشــهوری اســت کــه مشــرق آن
را تولیــد و بــه بــازار عرضــه میکردنــد .در ادامــه بــا
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ماوراءالنهــر و مغــرب آن قهســتان اســت .قصبههــای
آن مــرو و هــرات و بلــخ و نیشــابور باشــد .ایــن ســرزمین
از بهتریــن جاهایــی اســت کــه خداونــد آفریــده ،بســیار
آبــاد و پــر برکــت اســت.
در حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب ( 373ق/
 975م ).در مــورد خراســان آمــده « ...ناحیتــی اســت
بــزرگ ،بــا خواســته بســیار و نعمتــی فــراخ و نزدیــک
میانــه آبــادی جهــان اســت .و انــدر وی معدنهــای
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
ایــن ناحیتــی اســت بــا هــوای درســت و مردمــان از
ترکیبــ ق��وی و ت��ن درستــ( ».ب��ی ن��ام.)89 :1340 ،
مجموعــه نوشــتههای تاریخــی و جغرافیایــی نشــان
میدهــد کــه حــدود خراســان در طــول تاریــخ از ثبــات
خاصــی برخــوردار نبــوده و اگــر روزگاری نیــز ثبــات
داشــته محصــول وحــدت سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی
ســاکنان آن بــوده اســت]5[ .
فرش خراسان قبل از اسالم

کـه از آهـن ساختهشـدهاند ،بافنـدگان معاصـر ترکمـن
فرشهـای پـرارزش و غیرقابـل تقلیـد خلـق میکنند]6[ .
(حشـمتی رضـوی 96 :1387 ،و )95مشـهورترین اثـری
کـه نشـان از قالیبافـی در منطقه شـرق ایـران دارد ،قالی
پازیریک اسـت ]7[ .سـرگئی رودنکو باستانشـناس روس
مینویسـد ایـن قالـی کار قـوم مـاد یـا پـارس و پـارت
(خراسـان قدیـم) بـوده اسـت( .ورزی .)37 :2535 ،کارن
اس .رابینسـون بـا بررسـی طـرح و نقـوش ایـن قالـی،
بافـت آن را بـه مردمـان آسـیای مرکـزی یـا سـیبری
نسـبت داده اسـت (یـار شـاطر .)59 :1383 ،نظریـهای
کـه توسـط محققیـن ایرانـی موردتردید و یا رد واقعشـده
اسـت ]8[ .علاوه بر فـرش پازیریک ،از ایـن ناحیه قطعه
گلیمـی منقـش بـه تصاویـر بانـوان ایرانـی (تصویـر  )1و
نمدهایـی مزیـن بـه نقش انسـان ،شـیر ،شـیردال و قوچ
بهدسـتآمده ،گیرشـمن معتقد اسـت مشابه آتشـدانی که
در مقابـل بانـوان قرارگرفتـه در تخت جمشـید نیز تصویر
شـده ،همچنیـن شـیوۀ ترسـیم ردیـف شـیران یـادآور
آجرهـای لعابـداری اسـت کـه از شـوش بهدسـتآمده
اسـت (گیرشـمن .)362 :1390 ،شـواهد دیگـری از قالـی
بافـی پـرزی ایـران در قسـمت شـرق ایران موجود اسـت
ولـی احتمـال اینکـه توسـط ایرانیـان یـا قـوم آریایـی
بافتهشـده باشـند بسـیار کـم اسـت]9[ .

بیشـتر محققیـن سـابقۀ قالـی بافـی در خراسـان بـزرگ
را مربـوط بـه قبـل از اسلام میداننـد ،اولیـن نشـانه هـا
از هنـر قالـی بافـی در منطقـه خراسـان بـزرگ توسـط
"ایگـور .ن خلوپیـن" در منطقه ترکمنسـتان و در نزدیکی
عشـقآباد کنونـی بهدسـتآمده اسـت .در گورهـای ایـن
ناحیـه اشـیایی متعلـق بـه عصـر مفـرغ کشـف گردیـد
کـه داللـت بـر امـر ریسـندگی و قالـی بافـی داشـتهاند.
(ژولـه 2 :1381 ،و  )5در حفاریهـای باستانشناسـی
گورسـتانهای اواخـر عهد مفرغ که در اطراف سـکونتگاه
کاراکاال در دره رودخانـه سـومبار در جنـوب ترکمنسـتان
واقعشـدهاند ،آثـار ارزشـمند بـرای بازسـازی حفرههـای
معیـن بافـت فـرش بهویـژه هـر آنچـه بهنوعـی با پشـم
و محصـوالت متنـوع آن در ارتبـاط اسـت کشـف شـد ،از
قبرهـای زنـان سـومبار و اوپرخـی بهتنهایـی چهـل چرخ
نخریسـی و همچنیـن کاردهای خمیدهای به دسـت آمد.
ایـن ابزارهای برش ،اولین بار در سـال  1972پیدا شـدند،
امـا در آن زمـان ماهیـت و کاربرد آنها روشـن نبـود .چند
سـال بعـد ،بهطـور غیرمنتظـره امـا انکارناپذیـری معلـوم
شـد کـه از ایـن کاردهای کهن بـرای پرداخت پـرز الیاف تصویـر )1گلیـم بـا نقـش بانـوان ایرانـی در مقابـل آتشـدان
تزیینشـده اسـت /پازیریـک ،قرن  3تـا  4ق.م .مـوزۀ آرمیتاژ.
فـرش اسـتفاده میشـده اسـت .دقیقـ ًا بـا چنیـن اشـیایی
(مأخـذ تصویـر :گیرشـمن)362 :1390 ،
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بــا ظهــور اســام بافــت فــرش در ناحیــۀ خراســان رواج
بیشــتری پیــدا کــرد .زیــرا فــرش ازجملــه محصوالتــی
بــوده کــه ،خلفــای امــوی و عباســی و بهتدریــج طبقــۀ
حاکــم بــر جامعــه خریــداری و یــا بهعنــوان خــراج
دریافــت میکردنــد ]10[ .بنــا بــر نظــر ســیروس پرهــام
فــرش ایرانــی بــه آن درجــه از اشــتهار رســید کــه از
اقــام عمــدۀ خــراج و مالیــات گردیــد و همــراه بــا
درهــم و دینــار و زر و ســیم بــه خزانــۀ خلفــا و پادشــاهان
و امیــران راهیافتــه بــود( .پرهــام )40 :1370 ،در تأییــد
گفتــۀ فــوق میتــوان بــه تاریــخ بیهقــی (-385
 470ق 1078 -995 /م ).اســتناد نمــود کــه ازجملــه
هدایایــی کــه «علــی بــن عیســی» از خراســان بــرای
«هارونالرشــید» فرســتاده اســت ،دویســت خانــه قالــی
بــوده اســت( .آذرپــاد ،حشــمتی رضــوی)14 :1372 ،
آرتــر پــوپ در توضیــح مفهــوم خانــه در ایــن عبــارت
مینویســد « ...ایــن ظاهــراً یعنــی دویســت تختــه
فــرش بــرای مفــروش کــردن اتاقهــا کــه بــرای هــر
اتــاق یــک فــرش بــس باشــد ،ولــی میتــوان آن را چنیــن
معنــی کــرد کــه فرشهایــی بــا ابعــاد کوچــک بــرای

مفــروش کــردن دویســت اتــاق (یعنــی هــر اتــاق ممکــن
اســت چنــد فــرش بخواهــد)( »...پــوپ ،آکرمــن:1387 ،
 )2817امــا ســیروس پرهــام ایــن عبــارت را اینگونــه
تعبیــر میکنــد:
بــا توجــه بــه اینکــه بیهقــی در جــای دیگــر گویــد
«محفــوری و قالــی هــزار دســت» تقریبــ ًا یقیــن بایــد
داشــت کــه مــراد از لفــظ «خانــه» یــا همــان یکتختــه
فــرش بــوده یــا اینکــه یــک دســت فــرش چهــار پارچــه
از آن خواستهشــده ،کــه مشــتمل بــر یــک میــان فــرش
و یــک کلگــی یــا ســراندار و دو کنــاره بــوده (تصویــر )2
و تــا همیــن اواخــر تاالرهــا و اتاقهــای بــزرگ اعیانــی
را ســر بــه ســر میپوشــانده اســت( .پــوپ ،آکرمــن،
()2817 :1387تصویــر)2
در جــای دیگــر از تاریــخ بیهقــی اشــاره بــه آمــاده
نمــودن تخــت زریــن ســلطان محمــود در ســال 429
ق 1039 /م .شــده اســت ،کــه ســه ســال بــرای آمــاده
نمــودن آن مشــغول بــه کار بودنــد ،گویــا برخــی اقــام
ازجملــه فرشهــای بــکار رفتــه در تزییــن آن غنایــم
جنگــی بــوده و برخــی دیگــر ازجملــه هدایــای مرســوم
والیــان و حاکمــان خراجگــزار در نــوروز و جشــن مهرگان

تصویر )2ترتیب انداختن قالی در اتاق که شامل میان فرش ،سرانداز و دو عدد کناره است(.مأخذ تصویر:
ادواردز)67 :1368 ،
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حاصلشــده و بخشــی نیــز محصــوالت مالیاتــی بــوده
کــه از مــردم اخذشــده اســت .زیــرا در بیشــتر شــهرهای
تحــت تســلط غزنویــان بافتههــا و فرشهایــی از هــر
نــوع تولیــد میشــده اســت( .باســورث)137 :1378 :
ایــن ســنت موردتوجــه شــعرا نیــز قــرار میگیــرد،
بهطوریکــه حکیــم طــوس فــرش را ازجملــه هدایایــی
میدانــد کــه شــاه کابــل بــرای ســام پــدر زال فرســتاده
بــود « ...وزآن ژنــده پیــان هنــدی چهــار /همــه جامــه
و فــرش کردنــد بــار( »...دانشــگر.)143 :1372 ،
در ایـن دوران حاکمان و اُمـرای ایرانی در امر تولید فرش
فعالیـت داشـتهاند ،بهطوریکـه ابوالفضـل بیهقـی در ذکر
وقایـع حسـنک وزیـر اشـاره به فرشهـای میکنـد که با
آن شـهر شـادیاخ [ ]11را تزییـن کـرده بودنـد« :بناهـای
شـادیاخ را به فرشهـای گوناگون بیاراسـته بودند همه از
آن حسـنک وزیـر ،از آن فرشها که حسـنک سـاخته بود
از جهـت بناهـا ،کـه ماننـد آنکس یـاد نداشـت( ».پرهام،
.)41 :1370
عـدم وجـود دسـت بافتـی از ایـن دوران ،باعـث میشـود
کـه محققیـن در آثـار دیگر نشـانههای فرش را جسـتجو
کننـد .در ناحیۀ پنجکیت (پنج کند) سـمرقند ،نقاشـیهای
دیواری مربوط به قرن  1ق 6 /یا  7م .مشـاهده میشـود
کـه تصاویـر انسـانهایی را نشـان میدهـد کـه بـه روی
منسـوجاتی بـا حاشـیههای پهـن نشسـتهاند( .تصویـر )3
متـن و حاشـیههای منقش بـه صفحات گـرد ُدر و گوهر،
گلهـای سـرخ و سـایر نقشمایههـای مکـرر شـدهاند

عناصـری کـه در لباسهـای سـوزندوزی شـدۀ آن دوران
نیـز دیـده میشـود .همچنیـن نقاشـیهایی از خدایـان و
پهلوانـان افسـانهای دیـده میشـود کـه بـر کفپوشهـای
چهارگـوش و بیضـی شـکل کـه احتمـا ًال نمـد اسـت
نشسـتهاند( .یارشـاطر 64 :1383 ،و  .)66ایـن تصویـر
بیانگـر ادامـۀ هنـر مرصـعکاری بـر روی زیراندازهـای
ایرانـی به شـیوۀ قبـل از اسلام اسـت ]12[ .در تأیید این
نکتـه میتـوان 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 خلال قبا هـژده دانه
مرواریـد بـر کشـید ...،نثـار کـرد کـه بـر روی آن بسـاط
[فرش ،قالی] به حرکت آمدند و از اسـتواء بسـاط و تدویر
ُد َرر [غلطانـی مرواریدها] حرکات متواتر گشـت و سـکون
را مجـال نمانـد( ».پوپ ،آکرمن )2626 :1387 ،سـیروس
پرهـام معتقـد اسـت کـه در ایـن دوران حصیـر منحصـراً
بـه بوریـا اطلاق نمیشـده و حصیرهـای پرنقشونـگار
و رنگارنـگ فـرش ابریشـمین یا پشـمین و بعضـ ًا 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 (تصویر()3پـوپ،
آکرمـن)2821 :1387 ،

تصویــر )3قســمتی از نقاشــی دیــواری پنجکنــد کــه در آن بانــوی بــر زیرانــدازی مرصــع
خوابیــده اســت .ســدۀ  6یــا  7م 1 /ق .مــوزۀ ارمیتــاژ( .مأخــذ تصویــر :مانــزو)65 :1380 ،
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مسلمان

در دوران حکمرانــی خلفــای عباســی ،در حــدود بیســت
نفــر از مورخــان و جغرافیدانــان عــرب بــه ایــران
مســافرت کردنــد ،در نوشــته هــای اغلــب آنهــا بــه
فــرش ایــران و بــه خصــوص دســتبافهای ناحیــه
خراســان اشارهشــده اســت .بــا مطالعــۀ ایــن آثــار تنهــا
بــا محــل تولیــد و یــا عرضــۀ فرشهــا آشــنا میشــویم
و اطالعــی از جزئیــات طــرح و نقــش آنهــا نمییابیــم،
صاحــب حــدود العالــم در مــورد بخــارا [ ]13مینویســد:
شــهری بزرگســت و آبادتریــن شهرســت انــدر ماوراءالنهر
و مســتقر ملــک مشرقســت  ...و بســیار میوههــا و بــا
آبهــای روان ،و مردمــان وی تیرانــداز و غازی پیشــه و ازو
بسـ�اط و فـ�رش و مصلـ�ی نمـ�از خیـ�زد نیکـ�و و پشـ�مین...
(بی نــام)106 :1340 ،
از ایــن نوشــته برداشــت میشــود کــه تولیــد فــرش در
انــواع مختلــف انجــام میگرفتــه اســت ،زیــرا نویســنده
تفــاوت بیــن فــرش ،بســاط و ســجاده نمــاز قائــل بــوده
اســت .او در نوشــته خــود حتــی جنــس دســتبافته ای
تولیدشــده در ایــن ناحیــه را نیــز مشــخص نمــوده اســت.
بــر طبــق نظــر ســیروس پرهــام اصطــاح بســاط در
اســناد مکتــوب مــرادف بــا انــواع گســتردنی هــا و اغلــب
بــه تلویــح و گاه بهتصریــح در توصیــف فــرش گــره
بافتــۀ پــرزدار بــه کار میآیــد( .پرهــام )8 :1387 ،یافتــه
هــای باستانشناســان تولیــد قالــی گــرهدار را در ایــن

نواحــی ثابــت میکنــد ،بــه طوریکــه دســتبافی کــه
در ســال  1986م .مــوزۀ هنــر سانفرانسیســکو خریــداری
نمــود مؤیــد ایــن نکتــه اســت .ایــن قالیچــۀ کوچــک
بــا گــره متقــارن بافتــه شــده اســت ،در متــن شــیر
بزرگــی بــه شــیوۀ هندســی دیــده میشــود ،حواشــی آن
بــا نقــوش ختایــی تزییــن و حاشــیۀ بیرونــی نیــز بــا ُدر
و گوهــر تزیینشــده اســت .بــا آزمایــش کربــن 14
قدمــت ایــن بافتــه را قــرن  2یــا  3ق 8 /یــا  9م .تعییــن
کردهانــد (تصویــر  )4باربــارا اشــمیت در مــورد مــکان
ایــن اثــر مینویســد:
هرچنــد هنــوز بــه هیــچ اتفــاق نظــری دربــارۀ محــل
اصلــی بافــت آن نرســیدهاند .بعضــی از شــکلهای آن
بــه شــمال شــرق ایــران اشــاره دارد .جنبــۀ شــیواندگی
ایــن شــیر بــا آن پاهــای ســه پنجولــی و باریکــه هــای
پهــن کــه قســمتی از آن از نقشــمایههای  Yماننــد پــر
شــده ،کــه در هــم تداخــل نمــوده (مداخــل) ،و انــدام
شــیر را مینمایاننــد و شــباهت بــا بافتــۀ ابریشــمی
مشــهور «ســن خــوزه» مــوزۀ لــوور دارد کــه نوشــتۀ آن
بــه نــام ابــو المنصــور بختگیــن ،از ســرداران حکمــران
ســامانی بــه نــام «عبدالملــک ابــن نــوح»  350ق/
 961م .میباشــد .شــیوۀ نقــش زنــی پاهــای جلــو و
دم شــیر شــباهتی بــه شــیرهای نشــان دادهشــده در
منســوجات ابریشــمی بافتــۀ «زندنــۀ» نزدیــک بخــارا
دارد کــه مربــوط بــه قــرن  2و  3ق 8 /و  9م .میباشــد.
(یارشــاطر 68 :1383 ،و )67

تصویر )4بازنمایی قالیچه با نقش شیر ،طراحی توسط استیون سکوویچ /به احتمال بافت شمال شرق ایران/
قرن  2و  3ق 8 /و  9م .موزۀ هنرهای زیبا سانفرانسیسکو( .مأخذ تصویر :یارشاطر)68 :1383 ،
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ســنت تصویرســازی ایــن اثــر ریشــه در پیــش از اســام
دارد ،بــه طوریکــه مشــابه شــیر طرحشــده 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 80×7
ســانتیمتر بافتهشــده ،طــراح ردیــف شــیرها را در حــال
حرکــت و درحالیکــه یــک پــای آنهــا بــه ســمت جلــو
و دم نیــز بــه ســمت بــاال قرارگرفتــه ترســیم نمــوده
اســت (تصویــر .)5
ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد مقدســی در کتــاب احســن
التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم ( 4ق  10/م ).بــا اشــاره
بــه قالیهــای گــرهدار ،از کمربندهایــی یادکــرده کــه
در شــهر بخــارا بافتــه میشــده ،ســنتی کــه نمونههــای
آن در کشــفیات پازیریــک بــه دســت آمــده اســت
«از محصــوالت بخــارا انــواع ســجادهها و بســاط و
جامههــای گســتردنی فندقــی و کمربنــد اســبان کــه در
زندانهــا بافتــه میشــده اســت( »...مقدســی:1361 ،
 476و  )475در نوشــتۀ مقدســی عــاوه بــر تفــاوت
قائــل شــدن بیــن قالــی ،زیرانــداز و ســجاده نمــاز،
از ســایر بافتههــای کاربــردی ســنتی قبایــل کــوچ
رو نیــز یادشــده اســت .بهاحتمــال ایــن آثــار دارای
تزییناتــی همچــون آثــار پیــش از اســام بودهانــد.
ابــن حوقــل (ابوالقاســم محمــد بــن حوقــل بغــدادی)
ســیاح و جغرافیــدان اواســط قــرن  4ق 10 /م .نــگاه
متفاوتتــری بــه فرشهــای بخــارا دارد ،او در مــورد
محصــوالت بخــارا مینویســد:

جامههـای پنبـهای معـروف بـه بخـاری کـه سـنگین و
محکـم بافتهشـده موردتوجـه عـرب اسـت و نیـز فـرش
(گلیـم یـا جاجیـم) و جامـه پشـمی بـرای رختخـواب که
بهغایـت زیباسـت و زیلـو و سـجاده محـراب در بخـارا و
نواحـی آن تهیـه میشـود و بـه عراق و سـایر جاهـا صادر
میگـردد( .ابـن حوقـل 218 :1345 ،و )217
در ایــن گفتــه ابــن حوقــل نیــز بــه چندگونــه دســتبافت
دیگــر اشارهشــده اســت کــه عبارتانــد از گلیــم،
جاجیــم و زیلــو ،همچنیــن نقــش بهکاررفتــه در
ســجادههای ایــن دوره نیــز محــراب بــوده اســت.
طرحــی کــه ریشــه در معمــاری اشــکانیان داشــته
و تــا دوران معاصــر بافــت آن بــر روی ســجادهها
ادامــه یافتــه اســت .اشــارۀ برخــی از نویســندگان بــه
کارگاههــای فعــال شــهر بخــارا گواهــی بــر خــوب بــودن
کیفیــت بافتههــای ایــن شــهر اســت ،بهطوریکــه
ابوبکــر محمــد بــن جعفــر نرشــخی از مورخیــن همعصــر
بــا نــوح ابــن نصــر ســامانی در کتــاب تاریــخ بخــارا
ذکــری از کارگاههــای فرشــبافی بخــارا کــرده اســت «در
بخــارا کارگاهــی بــوده اســت میــان حصــار و شهرســتان.
نزدیــک مســجد جامــع کــه در وی بســاط و شــادروان
میبافتنــد .همچنیــن بردیهــا و بالشهــا و مصلــی
هــا و ...را از جهــت خلیفــه میبافتنــد( ».آبــادی باویــل،
 )94 :1357مهمتریــن کارگاه فرشبافــی در شــهر بخــارا
بــا نــام بیــت الطــراز شــناخته میشــده و فرشهــای
بافــت ایــن مرکــز بــه بیزانــس ،ســوریه و مصــر صــادر
میشــده اســت( .پــوپ ،آکرمــن )2628 :1387 ،امــا

تصویر )5تسمۀ سینۀ اسب یافت شده از ناحیۀ پازیریک /این اثر مزین به ردیف شیران در ابعاد  80×7سانتیمتر بافته شده است/
موزۀ ارمیتاژ( .مأخذ تصویر :فریه)152 :1374 ،
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گذشــت زمــان یکــی از مهمتریــن رقیبهــای آن در
ســدۀ  4ق 10 /م .بخــارا بــوده اســت( .فریــه:1374 ،
 )118تمــام ایــن مــوارد گواهــی بــر فعــال بــودن
کارگاههــای فرشبافــی در ایــن ناحیــه بــوده اســت.
از دیگــر مناطــق مهــم خراســان خــوارزم [ ]15اســت.
ایــن شــهر در ایــام قدیــم مهــد قــوم آریــا بــوده اســت.
صاحــب حــدود العالــم مینویســد « ...شــهری بــا
خواســته بســیار اســت و از وی روی مخــده ،قزاکنــد و
کرب��اس و نم��د و طـ�رف و رخبی��ن خی�زـد( ».بــی نــام،
 )109 :1340نمــد زیــر انــداز ضخیــم و گرمــی اســت
کــه از پشــم یــا کــرک بــه دســت میآیــد ،و نمونههــای
ســالمی از منطقــۀ پازیریــک بهدس ـتآمده اســت .روش
تهیــه ایــن زیرانــداز بســیار ســخت و طاقتفرســا اســت
امــا طــرح و نقــش آن ســاده و اغلــب بــه ســفارش
خریــدار یــا بــه ســلیقه نمدمــال بهصــورت ســنتی
و تکــراری اجــرا میگــردد( .دانشــگر)550 :1372 ،
همچنیــن در کتــاب احســن التقاســیم فــی معرفــه
االقالیــم در ذکــر محصــوالت شــهر خــوارزم یــادی از
فــرش شــده اســت( .مقدســی )476 :1361 ،امــا شــاید
جالبتریــن اشــاره بــه محصــوالت خــوارزم در ترکســتان
نامــه آمــده اســت ،نویســندۀ کتــاب بیــان م ـیدارد کــه
پوســتینه ســمور و قاقــم و خــز و منســوجات راهــراه،
قالــی قــواره بــزرگ ،ماهــوت و منســوج ابریشــمی بــرای
هدیــه و یــا صــادرات ســاخته میشــدهاند( .آبــادی
باویــل )291 :1357 ،نکت ـهای کــه در اینجــا جلبتوجــه
میکنــد اشــاره بــه چگونگــی بافــت فــرش و همچنیــن
ابعــاد آن اســت .همانطــور کــه میدانیــد قالــی
دســتبافتی اســت پــرزدار کــه از گــره زدن الیــاف پشــمی
بــه دور تــار و نیــز پــود گــذاری فراهــم میگــردد .بــا
توجــه بــه مشــخص بــودن انــدازه و بــزرگ بــودن آنهــا
میتــوان گفــت کــه قالیهــا در کارگاههــای مجتمــع
و یــا شــهری بافتهشــدهاند ،ســنتی کــه تــا دوران
صفــوی بــه بهتریــن شــکلی ادامــه یافتــه بــود ،زیــرا بــه
اعتقــاد اغلــب پژوهشــگران فــرش ،شــاهکارهای عصــر
صفــوی بدیــن شــیوه در کارگاههــای وابســته بــه دربــار
تولیدشــد هاند.
ُقهســتان [ ]16از دیگــر نواحــی خراســان بــزرگ اســت
کــه ســابقه فرشبافــی داشــته اســت .حمــداهلل مســتوفی
در نزهــت القلــوب در مــورد ایــن والیــت مینویســد:

شــاید جالبتریــن بافتــۀ بخــارا و شــهر ناشــناخته بــه
ِیمــرغ [ ]14فــرش رقــص اســت ،کــه در جلــد
نــام م َ
ششــم ســیری در هنــر ایــران بــه آن اشارهشــده اســت:
در مــدارک چینــی بازمانــده از زمــان دوردســتی چــون
آغــاز ســدۀ هشــتم مســیحی [مطابــق بــا دهــۀ نهــم
ســدۀ یکــم هجــری] ،از فرشهــای رقــص یادشــده
ِیمــرغ و بخــارا بــه چیــن میبردهاند...اصطــاح
کــه از م َ
فرشهــای «رقــص» کــه همــراه بــا نوعــی توصیــف
یــا تصویــر از همــان عصــر نباشــد عجیــب و نامفهــوم
مینمایــد ،امــا خوشــبختانه بــرای حــل ایــن معمــا
تصویــری در دســت داریــم کــه حداقــل بهطــور ثانــوی
میتوانــد گرهگشــا باشــد .در نگارخانــۀ فریــر باســمۀ
یــک نقاشــی مربــوط بــه دورۀ یــوآن یــا شــاید هــم
دورۀ مینــگ هســت منســوب بــه وی چــی ای ســینگ
نقــاش ،کــه در اواخــر ســدۀ هفتــم مســیحی [اواخــر
ســدۀ یکــم هجــری] فعــال بــوده اســت .در ایــن نقاشــی
زنــی تصویــر شــده اســت کــه در برابــر یکــی از معبــودان
بودایــی بــر روی یکــی از ایــن فرشهــا میرقصــد.
ایــن فــرش زیرانــدازی اســت بیضــی بــا حــدود  1/5متــر
طــول و تقریبــ ًا بهانــدازۀ نصــف آن عــرض( .پــوپ،
آکرمــن)2627 :1387 ،
در تمــام گفتههــا و نوشــتههای فــوق بــه ایــن
نکتــه اشارهشــده اســت کــه بخــارا از نواحــی مســتعد
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 بهطوریکــه جرجــی زیــدان در تاریــخ تمــدن
اســام بــا اشــاره بــه قالیهــای بخــارا مینویســد کــه
«عباســیان از هــر کشــوری بهتریــن و گرانبهاتریــن
چیزهــا را وارد مینمودنــد ...از بخــارا قالیچــه و فــرش
و پارچــه هــای پشــمی ...از شوشــتر پارچــه ابریشــمی
و قالیچــه ...از فســا پارچههــای پــر نقــش و نــگار...
زیلــو ،ســجاده ،گلیــم و  ....از ارمنســتان پشــتی و
قالیچــه( ».زیــدان )902 :1389 ،در ترکســتان نامــه
نیــز بــه منســوجات نــرم و ســجاده و قالــی و پوشــش
کــف مهمانســرا اشارهشــده کــه از بخــارا بــه نقــاط
دیگــر صــادر میشــده اســت( .آبــادی باویــل:1357 ،
 )94جنــی ها ُوســگو بــا مطالعــۀ آرا جغرافــی نویســان
مســلمان بیــان م ـیدارد کــه در ســدۀ  3ق 9 /م .ایالــت
مازنــدران از مراکــز مهــم قالیبافــی بــوده اســت و بــا ...در ذکــر بــاد ُقهســتان و نیمــروز ،آن شــش شــهر اســت و
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خراســان بــوده اســت ،امــا شــیوه بافــت یــا تولیــد آن
معلــوم نمیگــردد .لســترنج نیــز در جغرافیایــی تاریخــی
ســرزمینهای خالفــت شــرقی نیــز بــه نمدهــای
ســرخرنگ و ســجادههای تولیدشــده در ربنجــن اشــاره
میکنــد( .آبــادی باویــل)323 :1357 ،

هــوای معتــدل دارد و حــدود آن تــا والیــت مغــازه و خراســان
و ماوراءالنهــر و کابــل میــرود و پیوســته حقــوق دیوانیــاش
داخــل مملکــت خراســان اســت دارالملکــش شــهر سیســتان
و تــون و قایــن و خوســف و جنابــذ از بــاد معظــم آن
اســتُ .قهســتان را شــانزده والیــت اســت .ترشــیذ و جنابــذ،
دشــت بیــاض ،تــون ،بیرجنــد ،خوســف ،زیرکــوه ،طبــس
مســینان ،طبــس گیلــک ،قایــن ،مؤمــن آبــاد ،ســر بیشــه .ســایر نواحــی فرشبافــی خراســان بــزرگ
در روایــت جغرافیدانــان مســلمان
(صوراســرافیل)6 :1383 ،

ابــن حوقــل ُقهســتان را جنــوب خراســان میدانــد کــه
شــامل قایــن و گنابــاد ،تــون و طبــس  ...اســت ،در
سراســر ُقهســتان رودخانــه نیســت و آب آن از قنــات
و چــاه اســت .از آنجــا انــواع کرباسهــا (پارچههــای
پنبـهای) بــه دســت میآیــد ...پــاس آنجــا نیــز معــروف
اســت( .ابــن حوقــل )118 :1345 ،در مســالک الممالــک
تألیــف ابواســحق ابراهیــم اصطخــری جغرافــی نویــس
نامــور اوایــل ســده  4ق 10 /م .آمــده ،کوهســتان نــام
والیتــی از خراســان و معــرب آن ُقهســتان اســت .از ایــن
ناحیــت کربــاس باریــک خیــزد و پــاس و آنچــه بــه
ایــن مانــد( .آبــادی باویــل )566 :1357 ،ایــن ناحیــه
هماننــد سیســتان در قــرن  5ق 11 /م .از مراکــز بافــت
زیلــو بــوده اســت( .یارشــاطر )67 :1383 ،مقدســی اشــاره
بــه محصــوالت دیگــر والیــت ُقهســتان نیــز میکنــد «از
قوهســتان پوشــاکهای هماننــد نیشــابوری ســفید و
فــرش ،و جانمــاز زیبــا ...صــادر میشــود( ».مقدســی،
 )475 :1361او بــه نحــوی آشــکار بــر فرشــبافی
ُقهســتان تأکیــد میــورزد:
از تــوران پانیــذ خیــزد کــه از «ماســکان» بهتــر اســت .در
دیگــر شــهرها فــرش و ماننــدش میبافنــد .چنانکــه در
قوهســتان خراســان بافتــه میشــود( .ژولــه)9 :1375 ،
جوزجانــان [ ]17از دیگــر نواحــی خراســان قدیــم اســت
کــه صاحــب حــدود العالــم پــس از معرفــی مــکان ایــن
شــهر در خراســان بــزرگ مینویســد «از ایــن ناحیــت
اســباب بســیار خیــزد و نمــد و تنــگ اســب و زیلــوی
پ�لاس خیزــد( »...بــی نــام )95 :1340 ،مــردم ربنجــن
یــا اربنجــن کــه در نواحــی ســغد و ســمرقند قــرار داشــته
نیــز بــه امــر فرشــبافی اشــتغال داشــتهاند بهطوریکــه
مقدســی مینویســد «از ربنجــن جامههــای زمســتانی
لبادههــای ســرخ و جانمــاز و کاســههای ســپید روی و
پوســت ....صــادر میشــود» (مقدســی )476 :1361 ،ایــن
نوشــته گواهــی بــر بافــت ســجاده در دیگــر شــهرهای

برخــی از شــهرها و نواحــی خراســان بــزرگ بــه نســبت
مکانهــای فوقالذکــر ،زیراندازهــای محدودتــری را
تولیــد میکردنــد ،ازجملــه میتــوان بــه شــهر ترمــذ
[ ]18اشــاره نمــود ،بنــا بــه گفتــه صاحــب حــدود العالــم
از وی صاب��ون نی��ک و بوریاــ س��بز و بادبی��زن خی��زد( .بی
نــام )109 :1340 ،بوریــا در مناطــق دیگــر ایــران ازجملــه
دارابجــرد فــارس ،آبــادان و ســامان در خوزســتان و ایالت
گیــان نیــز تولیــد میشــده اســت .گویــا حصیرهــای
ســامان و آبــادان بافتــی ظریــف داشــتهاند ،زیــرا بنــا بــر
نوشــتۀ ابوالمطهــر الــزدی ،زیباتــر از فــرش و نرمتــر از
ابریشــم بــوده ،بهطوریکــه میشــود آن را بــه دو نیــم
تــا نمــود ،گویــی کــه از جنــس پارچــه بافتهشــدهاند.
(یارشــاطر ).63 :1383 ،ایــن اشــارات میتوانــد تأییــدی
بــر گفتــۀ ســیروس پرهــام در مــورد مــواد اولیــۀ بــکار
رفتــه در بافــت حصیــر نیــز باشــد .شــهر چــاچ (شــاش)
در ماوراءالنهــر کــه امــروزه بــه تاشــکند [ ]19معــروف
شــده ،نیــز در زمینــۀ فرشبافــی فعــال بــوده اســت.
مقدســی در کتــاب خــود بیــان مــیدارد کــه از شــاش
زیــن چرمیــن نیکــو و جعبــه و خیمــه و پوســتها...
و جانمــاز بــه ترکســتان میبرنــد( .مقدســی:1361 ،
 )476در جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران نیــز بــه
ســجادههای تولیدشــده در ایــن ناحیــه اشارهشــده
اســت( .پــوپ ،آکرمــن)2682 :1387 ،
از دیگــر شــهرهای خراســان کــه نــام آن در کتــاب
احســن التقاســیم آمــده والیــت طــوس اســت کــه از آن
دیــگ ســنگی خــوب و حصیــر صــادر میشــده اســت.
(مقدســی )475 :1361 ،ایــن شــهر در دوران مغــول
ویــران و مــردم آن بــه قریــۀ ســناباد کــوچ کردنــد و
بهاحتمــال هنرهــای خــود را در ایــن ناحیــه ادامــه
دادنــد ،در حــال حاضــر ســاخت محصــوالت ســنگی در
مشــهد همچنــان ادامــه دارد ،شــاید ســنت بافندگــی نیــز
از همیــن دوران بــه ســناباد و بعدهــا مشــهد مقــدس
انتقالیافتــه اســت.
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در کتابهــای جغرافــی نویســان اســامی تعــدادی شــهر
یــا روســتای کمتــر شناختهشــده آمــده ،کــه اشــاره بــه
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
الــی المغــرب در آن جامــه پشــمین و پــاس [ ]20و
زعفــران بســیاری تولیــد میشــود (آبــادی باویــل:1357 ،
 .)207دیــزک از دیگــر نواحــی خراســان اســت کــه در
آن فــرش میبافتــها نــد ،ایــن ناحیــه یکــی از قــراء
ســمرقند در ایالــت اسروشــنه اســت کــه از آن نمــد و
کلجههــای خوبــی صــادر میشــده اســت (آبــادی
باویــل .)318 :1357 ،ولوالــج یــا ولوالــش شــهری
اســت از اعمــال بدخشــان ،پشــت بلــخ و تخارســتان کــه
مقدســی در احســن التقاســیم بــه فرشهــای گســتردنی
آن اشــارهکرده اســت (آبــادی باویــل.)665 :1357 ،
مــردم ناحیــه غــرج شــار نیــز بنــا بــر نوشــتۀ مقدســی
بــه امــر تولیــد و صــدور لبــاده و فرشهــای نیکــو و...
مشــغول بودهانــد (مقدســی .)475 :1361 ،مقدســی بیــان

نمیکنــد کــه شــیوه تولیــد فرشهــا در ایــن ناحیــه چــه
بــوده اســت ،او تنهــا از کیفیــت خــوب فرشهــای ایــن
ناحیــه یادکــرده و توضیــح دیگــری نمیدهــد .در جایــی
از تاریــخ بیهقــی ،در توصیــف روســتای خســروآباد آمــده
کــه از آنجــا نمــط [ ]21قالــی بافنــد کــه در خراســان
مثــل آن نبافنــد (آبــادی باویــل.)152 :1357،
ایــن مــوارد گوشهــای از مســتندات موجــود در
کتابهــای مختلــف اســت و اکثــر آنهــا داللــت بــر
فرشبافــی در منطقــه خراســان بــزرگ دارد .بنــا بــر
نوشــتۀ اغلــب ایــن منابــع مــردم خراســان در ایــن دوران
بــه تولیــد فــرش و زیــر انــداز اشــتغال داشــتهاند ،در
کتــاب تاریــخ ایــران از دوران باســتان تــا پایــان ســده
هجدهــم آمــده اســت کــه بهتریــن قالیهــای ایــران
در قــرن  4ق 10 /م .از پشــم و ابریشــم در شــیراز و
دیگــر شــهرهای فــارس ،خوزســتان و خراســان بافتــه
میشــده اســت (یاکوبوســکی و دیگــران:1346 ،
 .)265در جــدول زیــر شــهرها و نواحــی و مناطقــی
کــه در ایــن دوران بــه فرشــبافی اشــتغال داشــته انــد،

جدول)1بافته های تولیدشده در نواحی مختلف خراسان بزرگ
بافتههای مهم در فرش
نواحی خراسان

بزرگ
شهرهای
خراسان در قرون
اولیه اسالمی

بساط
یا
قالی

گلیم

نمد

پالس

جاجیم

سجاده
یا
مصلی
نماز

عشق آباد
شادیاخ

*
*

پنجکیت در سمرقند
بخارا

*
*

زندنه

چاچ /تاشکند
طوس

*

*

*

*

*

ترمذ

خوارزم

ابزار
فرش
بافی

زیلو

بوریا
یا
حصیر

*

*

*
*

*
*
*
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قهستان

*

جغانیان/چغانیان /صغانیان
ربنجن

*
*

دیزک

*

جوزجانان

*

ولوالج /ولوالش

*

غرج شار
خرسوآباد

*

*

*
*

*

بهاختصــار معرفــی میگــردد .در پایــان الزم بــه ذکــر
اســت کــه بهاحتمــال ســاکنین برخــی از روســتاها و
طوایــف عشــایری بافتههــای خــود را کــه شــامل قالــی،
نمــد ،گلیــم ،پــاس ،رختخــواب پیــچ ،تســمه ،نمکــدان
و ...در مکانهــای مورداشــاره عرضــه و بــه فــروش
میرســاندند.
نتیجه گیری

*

*

*

بــا اســتناد بــه برخــی از ابزارهــای بافندگــی کــه
از حفاریهــای ترکمنســتان بهدســتآمده اســت،
میتــوان گفــت ســنت فرشبافــی در خراســان بــزرگ
همچــون دیگــر نواحــی ریشــه در هنــر پیــش از اســام
داشــته اســت .پــس از ورود اســام بــه ایــن ناحیــه،
فرشــبافی همچــون دیگــر هنرهــای صناعــی رواج
گســتردهای مییابــد و هنرمنــدان تــازه مســلمان شــده
محصــوالت متنوعــی را بــا توجــه بــه نیــاز بــازار تولیــد
و عرضــه کردنــد .ایــن مــورد را میتــوان بــا اســتناد
بــه نوشــتههای مورخیــن و جغرافــی نویســان مســلمان
کــه در قــرون اولیــه اســامی بــه ســرزمین خراســان
قــدم گذاشــتهاند ،اثبــات نمــود .بنــا بــر نوشــتههای
باقیمانــده از ایــن دوران میتــوان گفــت مــردم خراســان
انــواع زیراندازهــا ازجملــه ســجاده ،گلیــم ،نمــد ،حصیــر
قالــی ،پــاس ،جاجیــم و زیلــو را در کارگاههــای شــهری
و روســتایی تولیــد و بــه بــازار عرضــه میکردنــد،
بااینکــه اغلــب ایــن فرشهــا در کارگاههــای دربــاری،
محلــی و یــا خانههــای شــخصی بافتــه میشــدند ،امــا
کیفیــت و شــهرت آنهــا بــه حــدی بوده کــه بــه دورترین
نقــاط ســرزمینهای اســامی و یــا غیــر اســامی صــادر
میشــده اســت.در بیــن نواحــی خراســان در ســدههای

اولیــه اســامی شــهر بخــارا ،بــه جهــت تولیــد انــواع
بافتههــا نســبت بــه دیگــر نواحــی شناختهشــده تــر
بــوده اســت .حتــی در برخــی از منابــع اشــاره بــه کارگاه
هــای فرشبافــی آن شــده اســت .بــا توجــه بــه تنــوع
بافتــه هــا در ایــن شــهر ،شــاید بتــوان گفــت بخــارا
عــاوه بــر بافــت مرکــز خریدوفــروش فــرش هــای
بــوده کــه در شــهرها و روســتاهای اطــراف یــا توســط
قبایــل کــوچ رو بافتــه میشــده اســت ،ســنتی کــه در
ســدههای بعــد بــه هــرات و مشــهد انتقــال مییابــد.
در انتهـا الزم بـه ذکر اسـت بااینکه در اکثـر منابع موجود
اشـاره بـه فرشبافـی در ناحیۀ خراسـان شـده ،اما بیشـتر
نویسـندگان بـا گفتههـای کلی بـه معرفی ایـن محصول
پرداختهانـد و مـا آشـنایی چندانـی بـا شـیوۀ طراحـی آنها
نداریـم ،تنهـا برخـی از مؤلفین همچون ابن حوقل اشـاره
بـه مصالی نمـاز داشـتهاند کـه بهاحتمـال سـجادههایی
بـا نقـش محـراب بودهانـد .خوشـبختانه مجـزا نمـودن
زیراندازهـا و نـام بـردن از انـواع آنهـا شـناخت نسـبی از
بافتـه هـای مـردم خراسـان در سـدههای اولیه اسلامی
در اختیـار مـا قـرار میدهـد .ایـن امـر نشـان میدهـد که
هنرمنـدان خراسـانی بـرای انـواع گروههـا و فرهنگهـا
فرشهـای مناسـب تهیـه مینمودهانـد .بـا توجـه بـه
جـدول فـوق میتـوان گفـت در هفـده شـهر یا روسـتای
خراسـان بـزرگ انـواع فـرش شـامل قالـی ،گلیـم ،نمـد،
پلاس ،جاجیـم ،سـجاده ،زیلـو و بوریـا تولیـد میشـده 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 اینگونه روایت کرده است:
پســر بــد مــر او را یکــی هوشــمند ----گرانمایــه طهمــورث دیوبنــد /بیامــد بــه تخــت پــدر بــر نشســت  ----بــه شــاهی کمر
بــر میــان بــر ببســت /همــه موبــدان را زلشــکر بخوانــد ----بهخوبــی چــه مایــه ســخنها برانــد... /هــر آن چیــز کانــدر
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 بُــد هــم او رهنمــای...
آریــان در توصیــف آرامــگاه کــوروش مینویســد «پوشــش [...تخــت زریــن] از گلیمهــای بابلــی و فرشهــای زیــر آن از
ظریفتریــن بافتههــای ارغوانــی اســت .آتنائــوس و گزنفــون نیــز بــه نــوع خاصــی از فــرش بــه نــام ســیلوتاپیPsilotapis /
یــا فــرش تهــی اشــارهکردهاند کــه فقــط شــاه میتوانســت بــر روی آن راه بــرود .بــرای مطالعــه بیشــتر نــک :پــوپ،
آکرمــن(1387 ،ج .2622 :)6
فــرش بهارســتان از معروفتریــن آثــاری اســت کــه اکثــر کارشناســان هنــر فــرش بــا اســتناد بــه تاریــخ طبــری بــه آن
پرداختهانــد ،بــرای مطالعــه بیشــتر نــک :دانشــگر .394 :1372 ،آذرپــاد ،حشــمتی رضــوی .13 :1372 ،پــوپ ،آکرمــن(1387 ،ج
 2624 :)6و .2625
ســیروس پرهــام در مقالــۀ فــرش گــره بافتــه در متــون فارســی ســدههای نخســتین اســامی برخــی از منابعــی کــه بــه
زبــان پارســی بــه نــگارش در آمــده و ذکــری از انــواع فرشهــا و محــل بافــت آن شــده ،اینگونــه معرفــی مینمایــد:
حــدود العالــم مــن المشــرق الــی المغــرب ( 372ق 982 /م ).تاریــخ سیســتان (اوایــل ســدۀ  5ق 11 /ق ،).زیــن الخبــار (تاریــخ
گردیــزی) ( 443ق 1051 /م ).تاریــخ بیهقــی (نیمــۀ ســدۀ  5ق /ســدۀ  11م( ).پرهــام.)8 :1371 ،
برای مطالعه بیشتر در مورد پیشینۀ تاریخی خراسان ،نک :متولی حقیقی 37 :1378 ،تا .39
در کتــاب « »Carpet From The Tents,Cottages And Workshops Of Asiaتألیــف جــان تامپســون ،تصویــری از بافنــدگان
ترکمــن طایفــۀ علــی ایلــی کــه نواحــی شــمالی افغانســتان زندگــی میکننــد اســت .ایــن دختــران کوچــک بــا اســتفاده
از کاردهــای مشــابه آنچــه در حفریــات جنــوب ترکمنســتان بهدس ـتآمده مشــغول بافــت فــرش هســتند .بــرای مشــاهدۀ
تصویــر و مطالعــه بیشــتر نــک.57 ,56 p :1993 ,Tampson :
در مــورد ایــن بافتــۀ نفیــس عصــر هخامنشــی در اغلــب کتابهایــی کــه در مــورد فــرش و هنــر ایــران بــه نــگارش در آمــده
مطالبــی آمــده اســت .بــرای مطالعــه بیشــتر نــک :دانشــگر :1372 ،صــص  394و  .395ژولــه :1381 ،صــص .4 -10
نویســندگان آثــار هنــری ایــران گفتــۀ رودنکــو را تأییــد ولــی ایــن قالــی را بافــت اقــوام مــاد میداننــد( .ذکاء ،سمســار:1383 ،
 )100آقایــان ســیروس پرهــام و علــی حصــوری بــا دالیــل متعــدد ایــن فــرش را بافــت اقــوام ایرانــی و اهــداء شــده بــه
پادشــاهان ســکایی میداننــد .بــرای مطالعــۀ بیشــتر در ایــن مــورد نــک :ژولــه 6 :1381 ،الــی .10
بهعنوانمثــال در شــهر «نویــن او ًال» کــه در خــاور ایــران و در مغولســتان امــروزی اســت ،قطعاتــی از فــرش ایرانــی پیــدا شــد
کــه در حــال حاضــر در مــوزۀ ارمیتــاژ نگهــداری میشــوند .نمونههــای «نویــن لــوال» در یــک جعبــه الکــی تاریــخدار پیــدا
شــدند کــه تاریــخ آن مطابــق بــا ســدۀ  3م .اســت .ســیروس پرهــام در پــی نوش ـتهای جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران
مینویســد « ...ازآنجاییکــه تاریــخ تقریبــی فــرش پارههــای نویــن او ًال اوایــل ســده یکــم مســیحی و میانــۀ دوره اشــکانیان
اســت ،انتســاب آنهــا بــه عصــر اشــکانی درســت میآیــد .در پژوهشهــای جدیــد هــم ایــن انتســاب پذیرفتــه شــده و فــرش
پارههایــی هــم کــه سِ ــر ارول اســتاین در لــوالن ،ترکســتان شــرقی ،پیداکــرده و از اواخــر عصــر اشــکانیان تــا اوایــل دورۀ
ساســانی تاریخگــذاری شــده ،تحکیــم کننــدۀ همیــن فــرش اســت( ».پــوپ ،آکرمــن )2820 :1387 ،رومــن گیرشــمن در
کتــاب هنــر ایــران در دوران پارتــی و ساســانی در مــورد بافتــۀ نویــن او ًال مینویســد کــه «...در روی آن چهــرۀ یــک پارتــی و
کار ایرانــی شــناخته میشــود دلیــل تازهــای از مناســبات و پیوســتگیهای نزدیــک بیــن پارتیهــا و صحرانشــینان اســتپهای
بیــن آســیا و اروپــا بــه دســت میدهــد ».بــرای مطالعــۀ بیشــتر و مشــاهدۀ تصویــر نــک :گیرشــمن.109 :1390 ،
بــه نقــل از الذخائــر و التحــف قاضــی رشــیدالدین بــن الزبیــر (قــرن  5ق 11 /م ).در آن زمــان گــردآوری قالــی و قالیچــه
بهصــورت مجموعــه و «کلکســیون» معمــول بــوده اســت و علــی بــن محمــد بــن الفــرات وزیــر معــروف و ماالنــدوز آل
عبــاس در اوایــل قــرن چهــارم عــاوه بــر «یــک هــزار و دویســت عمامــه ...اشــیاء دیگــر از قبیــل فــرش بــه تعــداد زیــاد» در
مجموعــۀ خــود نــگاه میداشــته اســت (پرهــام.)40 :1370 ،
شــادیاخ محوطــه ای باســتانی در نزدیکــی نیشــابور اســت و آثــار کمــی از آن برجایمانــده اســت .در تأییــد کارگاههــای تولیــد
فــرش متعلــق بــه حســنک وزیــر ،در جلــد ششــم ســیری در هنــر ایــران آمــده اســت « ...ســازماندهی دربــاری فرشبافــی
نیــز تاریخچــه ای کهــن دارد و چنانکــه پیداســت کارگاههــای فرشبافــی شــاهی نیــز چــون دیگــر کارگاههــای هنــری
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ســلطنتی ســامان مییافتــه و نیازهــای عمــارت شــاهی را تــدارک میدیدهانــد .ایــن نیــز هســت کــه فراوردههــای ایــن
کارگاههــا ،خــواه تجارتــی خــواه دربــاری ،مختــص مصــارف محلــی نبــود .پارهــای از دســت بافتــه هــا از اقــام خــراج بــود
و پارهــای پیشــکش میشــد؛ فرشهایــی نیــز در بــازار محلــی و داخلــی و بعدهــا خارجــی دادوســتد میگشــت( ...پــوپ،
آکرمــن.)2610 :1387 ،
آرتــر آپــم پــوپ در ذکــر قالیهــای مرصــع و جواهرنشــان دربــار ساســانی بیــان م ـیدارد کــه در حجاریهــای طاقبســتان
اثــری از بازنمایــی یــک فــرش دیــده میشــود ،در ایــن نقــش برجســته منســوج پرنقشونــگاری بــر کنــارۀ قایقــی کــه در
آن چنگنــوازان نشســتهاند آویختــه اســت .حاشــیۀ ایــن منســوج در دو ردیــف دارای نقــش دانههــای مرواریــد اســت کــه
بهطــور منظــم در بیــن گوهــری چهارگــوش قرارگرفتهانــد .همچنیــن تختــگاه خســرو دوم معــروف بــه طاقدیــس بــا ســی
تختــه فــرش گوناگــون مفــروش بــوده اســت هــر یــک بــرای روزی از روزهــای مــاه ،چهــار فــرش بــا هــم گســترده شــده بــود
هــر یــک بــه نشــانۀ یکــی از فصــول چهارگانــۀ ســال ،گفتهانــد کــه ایــن فرشهــا زربفــت بــوده و دانههــای مرواریــد بــر
آن گلــدوزی شــده بــوده اســت .بزرگتریــن فــرش ساســانیان کــه بــه پهنــای تــاالر بــار عــام بافتهشــده بــود و بــه نــام «بهــار
خســرو» و «فــرش زمســتانی» معــروف اســت نیــز زربفــت و گوهــر نشــان بــوده اســت (پــوپ ،آکرمــن 2623 :1387 ،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 بودهانــد 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 هیچیــک از متــون و
کتــب مرجــع ،حتــی معجــم البلــدان بــه ایــن شــهر اشــاره نشــده اســت.
خــوارزم والیتــی اســت از مملکــت خراســان در وجهتســمیه خــوارزم آمــده اســت کــه خــوا بــه معنــی گوشــت و رزم هیــزم
اســت .چــون بیشــتر خــوراک اهالــی آنجــا ایــن بــوده اســت بعضــی گفتهانــد چــون بــر لــب جیحــون اســت بیشــتر قــوت
ســاکنین آنجــا ماهــی بریــان بــوده اســت.
معــرب کهســتان ،بــه دلیــل وضعیــت طبیعــی منطقــه بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت ،زیــرا برخــاف سیســتان کــه در
خــاور ایــن ناحیــه و در کنــار رود هیرمنــد و در یــک ســرزمین پســت قــرار دارد قهســتان مرتفــع و کوهســتانی اســت.
جوزجانــان یــا گوزگانــان ناحیتــی اســت از خراســان ،آبــادان و بــا نعمــت بســیار و عــدل و ایمــن .در قرونوســطی آبادتریــن و
پرجمعیتتریــن نواحــی بلــخ 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.
تــاش در ترکــی بــه معنــی ســنگ اســت .تــاش همچنیــن نــام قری ـهای بــود کــه از ســنگ ســاختهاند و بهتدریــج شــهری
آبــاد شــده و آن را تاشــکند گوینــد.
پــاس نوعــی گلیــم پشــمی اســت کــه بــکار زیــر انــداز و فراهمســازی ســیاهچادر بــرای ایــات و عشــایر میــرود .تفــاوت
پــاس بــا گلیــم معمولــی آن اســت کــه از نــخ پشــم بافتــه میشــود ...چــون پــاس از نــخ پشــم بافتــه میشــود رطوبــت را از
زمیــن یــا اطــراف خــود بــه بــاال منتقــل نمیکنــد و بدیــن لحــاظ در مفــروش نمــودن کــف چادرهــای عشــایر مورداســتفاده
قــرار میگیــرد (دانشــگر.)121 :1372 ،
جمــع آن انمــاط اســت ،کــه در مناطــق سردســیر جهــان اســام بهاحتمــال کاربــرد گســتردهتری بــه نســبت کفپوشهــای
ســبکتر داشــته اســت .اصطــاح «انمــاط المحکمــه» در قــرن  4ق 10 /م .توســط مقدســی بــرای تولیــدات جهــرم بهکاربــرده
شــده اســت .شــهرهای دیگــری کــه انمــاط میبافتــه انــد ،فســا در فــارس ،شوشــتر و قرقــوب در خوزســتان ،دبیــل ( َدویــن)
و بَر َدعــه (بَر َذعــه) در ارمنســتان بــوده اســت (یارشــاطر.)65 :1383 ،

 118فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ
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آذرپــاد ،حســن؛ حشــمتی رضــوی ،فضــاهلل  .)1372( .فرشــنامه ایــران .تهــران :موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.
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حشمتی رضوی ،فضالهلل  .)1378( .تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرشبافی ایران .تهران :سمت.
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گیرشــمن ،رومــن  .)1390( .هنــر ایــران در دوران مــاد و هخامنشــی .مترجــم :بهــرام فــره وشــی .تهــران :علمــی و فرهنگــی.
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مانــزو ،ژان پــل ،کوزیمــوف ،فردینانــد  .)1380( .هنــر در آســیای مرکــزی .مترجــم :محمــد موســی هاشــمی گلپایگانــی.
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تــا انقــاب اســامی .مشــهد :آهنــگ قلــم.
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