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چكيده
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مواجه ســاخته است. اين آســيب دربررسي تاريخ فرش ايران اســالمي بيش از همه در پنج قرن اولية 
هجري محســوس است. در اين پ ژوهش با هدف شناســايي وضعيت فرشبافي ايران در پنج قرن اولية 
هجري به لحاظ تنوع گونه هاي فرش دستباف ونيز جغرافياي مناطق توليد،به منابع مكتوب (تاريخي و ادبي) 
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از فرش هــاي توليدي معاصر مانند قالي،گليم، پالس، نمد، حصير، و زيلو در منابع مكتوب قابل رديابي 
است. همچنين مناطق وابسته به ديلمان، خراسان، آذربايجان، پارس، عراق و ماوراء النهر از برجسته ترين 
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واژگان كليدي 
فرش پرزدار، فرش تخت باف، جغرافياي فرش، حدودالعالم. 

Email: m.ashari@sau.ac.ir                                                             (مسئول مكاتبات)عضوهيئت علمي  دانشگاه علم وهنر، شهريزد، استان يزد 
     Email: mazaheriir@yahoo.com                                                                    استاد دانشگاه الزهرا، شهرتهران، استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله : ٩٢/٨/١٢ 
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٣/٩/١٢



مقدمه
از مسائل مهمي كه در مسير بررسي تاريخي منسوجات و 
سير تحول و تکامل آنها پژوهشگران اين عرصه را با موانعي 
مواجه مي سازد نوع مواد پروتئيني و سلولزي تشکيل دهندة 
سير  بررسي  در  مسئله  اين  است.  محصوالت  نوع  اين 
تاريخي فرش دستباف به وضوح قابل مشاهده است و کمبود 
آثار به جامانده و در دسترس اين محصول تاريخ فرش و 
فرشبافي ايران را به ويژه در قرون اولية اسالمي با ابهاماتي 
مواجه کرده است، به طوري که اگر مالک بررسي تاريخي 
فرش در پنج قرن نخست هجري در ايران آثار باقي مانده تلقي 
گردد نتيجه  غير واقع خواهد بود. در اين ميان به نظر مي رسد 
استفاده از منابع مکتوب تاريخي و حتي ادبي تصوير به نسبت 
واضح تري از گونه ها، شيوه ها و نيز جغرافياي توليدات اين 

دوره را به دست خواهد داد.١
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي وضعيت فرشبافي 
قرون اولية اسالمي با استناد به منابع مکتوب تاريخي و ادبي 
است كه بر اين مبنا به بررسي فرش دستباف از منظر تنوع 
گونه ها به لحاظ تکنيکي و شيوة بافت و جغرافياي مناطق 
فرشباف پرداخته خواهد شد. اهداف اين مقاله بر اساس دو 

پرسش اصلي ذيل پيگيري مي گردد:
١. گونه ها و شيوه هاي توليدي فرش دستباف در پنج قرن 

اوليه در منابع مکتوب چيست؟
٢. جغرافياي مناطق توليد فرش ايران در دورة زماني فوق در 

منابع مکتوب به کدام نواحي اشاره مي کند؟ 

روش انجام پژوهش
در اين پژوهش اطالعات به روش كتابخانه اي گردآوري شده 
و به شيوة تاريخي تحليل مي گردد. در اين تحقيق، با استناد 
به فراواني (تحليل کمي) کاربرد واژگان در منابع مکتوب، به 
تحليل داده ها پرداخته شده است. در همين رابطه با استفاده 
از نرم افزارهاي تخصصي مرتبط از جمله جغرافياي جهان 
ايران اسالمي٢ واژگان مربوطه  تاريخ  نورالسيره،  اسالم، 
استخراج شده است. در انتخاب منابع مدنظر، با هدف دوري 
از دگرگوني ها و تحريف هاي احتمالي، تنها به متون فارسي و 

نه ترجمه شده از زبان هاي ديگر (عربي) استناد شده است.

پيشينة پژوهش
بررسي تاريخ فرش ايران براساس منابع مكتوب تاريخي از 
برخي جنبه ها مورد توجه پ  ژوهشگران قرار گرفته است كه از 
آن جمله مي توان به تحقيقات سيروس پرهام، باربارا اشميت، 
حشمتي رضوي، و تورج   ژوله اشاره کرد. آقاي سيروس 
پرهام در مقالة «فرش گره بافته در متون فارسي سده هاي 
اشارات  مكتوب،  منابع  به  استناد  با  اسالمي»،  نخستين 
مختصري به گونه ها و مناطق فرشباف ايران کرده است. 
باربارا اشميت در مقاله اي تحت عنوان «فرش هاي دوران 
به موازات  تا مغول»(يار شاطر،١٣٨٤: ٦٣)  ايران اسالمي 

جستجوي آثار باقي ماندة دوران اسالمي به صورت محدود 
از منابع مكتوب تاريخي نيز استمداد مي جويد. آقاي فضل اهللا 
حشمتي رضوي در كتاب تاريخ فرش ايران با استناد به منابع 
مكتوب قرون اولية هجري، به برخي مراكز توليد و شيوه هاي 
فرشبافي آن مي پردازد. در مباحث ذکرشده تالش محققين در 
تأکيد بر اعتباربخشي منابع مکتوب بوده و در اين مقاله سعي 
گرديده تا به صورت تخصصي و با استناد به منابع مکتوب 

تاريخي، شرح مبسوطي از گونه ها و مراکز توليد ارائه کند.

١. منابع مکتوب مورد استناد
منابع مکتوب٣مورد استناد در اين پژوهش را مي توان به 

شکل زير دسته بندي کرد:

مطالعة منابع تاريخي در روشن کردن بسياري از علوم و 
فنون هر دوره از جمله سياست، جامعه شناسي، فرهنگ و هنر 
نقش مهمي ايفا مي كند. كتب تاريخي قرون نخستين اسالمي 
حاوي اطالعات ارزشمندي دربارة سلسله ها و حكومت هاي 
از ميان آنها تاريخ  ايراني است که  مستقل و نيمه مستقل 
سيستان،٤ تاريخ بيهقي،٥ زين االخبار (تاريخ گرديزي)،٦ از 
دستة كتب خاص تاريخي و نيز كتاب حدودالعالم من المشرق 
الي المغرب،١ از دستة كتب جغرافيايي، در اين پژوهش مورد 

تصوير۱. قالي سلجوقي مکشوفه از مسجد عالء الدين قونيه، قرن 
۱۲ميالدي،  مأخذ:نصيري،  ۱۳۸۹: ۱۷ ١.محدوديت کمي مصنوعات به  دست  

آمده متعلق به دوران پارسي، پارتي 
و ساساني تنها با اشارات مورخان 
بررسي  قابل  دوران  اين  همعصر 
است. استنادات تاريخي اين عصر تا 
حدي روشن مي کند که توليدات در 
سطح کارگاه هاي متمرکز پادشاهي 
و به تبع آن فرش هاي مجلل مورد 
عالقة کاخ ها و دربارهاي اين عصر 
بوده است. در اين گونه منابع حتي 
مبهم  هرچند  نشانه هايي  مي توان 
به  ايران  فرش  تجارت  بر  مبني 

کشورهاي ديگر نيز يافت.
٢.  انتشارات      مرکز تحقيقات     کامپيوتري   

جهان اسالم.
٣. برخي تقسيم بندي هاي مشهور 
عبارت اند  تاريخي  مکتوب  منابع 
ب)  تاريخي  خاص  کتب  الف)  از: 
منابع  د)  خاطرات  ج)  سفرنامه ها 
جغرافيايي ه) تذکره ها (مالئي توانا، 

.(١٣٨٦: ١٠٧
٤ . تاريخ سيستان (مؤلف ناشناس) 
از كتب نادري است كه تاريخ محلي 
ايران را دربرمي گيرد و در حدود 
قرن پنجم تأليف شده است. از آنجا 
صفاريان  حكومت  به  بيشتر  كه 
تاريخ  را  آن  توان  مي  مي پردازد 
(ورهرام،١٣٧١:  ناميد  صفاريان 

.(١٩
ابولفضل  تأليف  بيهقي  ٥.تاريخ 
دوران  نويسندگان  از  بيهقي 
است.  غزنوي  مسعود  و  محمود 
آن  به  مستقيمًا  اگرچه  اثر  اين 
عـصر بـــــاز مي گردد، اما حاوي 
اطالعات پرارزشي از حكومت هاي 
سامانيان و سلجوقيان و صفاريان 

است (ورهرام، ١٣٧١: ٣٣).
پرارزش  كتاب  ٦.زين االخبار 
حدود  كه  است  گرديزي  ابوسعيد 
سال ٤٢٢ق به فارسي تأليف شده 
است و حاوي رويدادهاي تاريخي 
تاريخ  خلفا،  دوران  اسالم،  صدر 
به وي ژه  ماوراءالنهر،  و  خراسان 
است  سامانيان،  حكومت  پايان  تا 

(ورهرام، ١٣٧١: ٣٥).
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استناد قرار گرفته است. اين چهار كتاب (مربوط به سده هاي 
٤ و٥ هجري) در اصل به زبان پارسي تأليف شده است.٢

در استناد به اين متون تاريخي، فراواني و نوع كاربرد 
واژگان مرتبط با انواع گستردني ها، كليدي بر ماهيت آن در 
دوران مذکور است. نکتة حائز اهميت در مطالعة اين آثار، 
آشنايي کامل برخي از نويسندگان مذکور با انواع تمايزات 
پيشتازان جغرافيا،  «اين  تکنيکي دستبافته هاست:  و  كيفي 
اقسام  و  انواع  بين  فاصل  حد  اقتصاد،  و  جامعه شناسي 
دستبافت هاي زمان خود را در حد ممكن و الزم مشخص 
داشته اند. آنان به وضوح تمام از گليم و قالي بسان دو چيز 
متفاوت سخن گفته اند و عمًال آن خط فاصل باريك را، كه 
مورد خواست و نياز ماست، ميان اين دو تقسيم دستبافته ها 

ترسيم كرده اند» (پرهام، ١٣٧١: ٧).٣
منابع تاريخي، علي رغم دارا بودن خصوصيات اديبانه، 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم حامل داده هاي تاريخي، 
فرهنگي و اجتماعي نيز هستند (ماليي توانا، ١٣٨٦: ١٠٨). 
نکته سنج  روحي  از  نويسندگان  و  شاعران  که  آنجا  از 
برخوردار بوده اند و از طرفي به سبب آنکه با تودة مردم و 
هم با مقامات فرهنگي و سياسي مرتبط بوده اند، آثارشان تا 
حد زيادي مي تواند بازتاب اوضاع زمانه شان باشد. بنابراين، 
از  يکي  آن  مطالعة  و  ادبي  آثار  تاريخي،  پژوهش هاي  در 
تاريخ  تاريک  روش هاي مناسب در روشن کردن زواياي 
خواهد بود. فرضية اين پژوهش براي بررسي اين ِقسم آثار، 
براين اساس پايه گذاري شده که اصوًال هنرمندان عرصة ادب 
در به کارگيري لغات و واژگان، در ترکيب  بندي آثار منظوم 
به دايرة لغات رايج و قابل درک مخاطب هم عصرخويش 
در جهت انتقال بهينة مفاهيم شعري و ادبي التفات خاصي 
مي کرده اند، به طوري که در بسياري از اين آثار عالوه بر واژة 
كلي فرش و بساط و گستردني، مي توان ساير دست بافته ها 
را نيز تميز داد. در برخي از اين ابيات، به کارگيري واژگان 

مرتبط به فرش، به اندازه اي تخصصي مي گردد که مخاطب 
هوشمند، با نگاهي تيزبينانه و با در نظر گرفتن قراين و 
توانايي  بود  قادر خواهد  متن  در  ادبي موجود  تضادهاي 
انواع دستبافته ها ي رايج در دوران مذکور را  تمييز کيفي 
اين پژوهش فراواني (تحليل کمي) و  به دست آورد.٤ در 
محتواي کارکردي (تحليل کيفي) واژگان مرتبط به فرش بافي 
در ابيات رودكي، فردوسي، فرخي سيستاني و ناصر خسرو 
جستجو شده است. اين استناد و جستجو در منابع مورد نظر 
(اعم از تاريخي، جغرافيايي و ادبي) به دو مرحلة کلي تقسيم 
مي شود: در مرحلة اول به استخراج گونه ها و تمايزات تکنيکي 
مفرش ها مي پردازد و در مرحلة دوم شناسايي جغرافياي 
مناطق فرش باف در دوران مذکور را پي مي گيرد که در اين 
مرحله منابع تاريخي و جغرافيايي بيشتر مورد استناد قرار 

گرفته است.

٢) استخراج گونه ها و شيوه هاي فرش دستباف از منابع 
مکتوب: 

٢١. فرش: اين واژه ميان عوام مردم معموًال به معني قالي 
کاربرد دارد: « اگرچه گليم، زيلو، جاجيم، پالس، نمد و ... 
قالي  براي  اما اصطالح فرش معموًال  نيز فرش مي باشند 
به کار مي رود»(دانشگر،١٣٧٢: ٣٨٨). اما در بسياري از منابع 
مکتوب ادبي آن را معموًال مترادف با اقسام مختلف افكندني 

و گستردني٥ به كار برده اند:
- «و فرشهاي گرانمايه از محفوريهاي ارمني و قالي هاي 

اويسي و بوقلمون» (گرديزي،١٣٦٣: ٤٠٨) 
- بگسترد فرشي اندر ايوان خويش 

بفرمود كامدش فرهاد پيش 
(فردوسي)

از بررسي نوع کاربرد واژه فرش در متون، اين نکته قابل 
استناد است که در صورت همجواري اين واژه در كنار ساير 
انواع دستبافته ها منظور نويسنده فرش گره دار خواهد بود. به 
نظر مي رسد فرش به گونه اي غالب در اين متون مترادف با 
قالي گره باف به کار رفته باشد. امروزه نيز در زبان فارسي 
معاصر، واژة فرش به طور عام، رسانندة مفهوم گستردني 
پرزدار است و مفهوم ثانوي گليم را دربرنمي گيرد، مگر آنكه 
به غير از آن اطالق شود که اين موضوع در نقل قولي از كتاب 

حدودالعالم قابل تشخيص است: 
- « بساط ها و فرش ها و زيلو ها و گليم هاي باقيمت خيزد» 

(حدودالعالم،١٣٦٢: ١٣٠). 
در متن ارائه شده، مؤلف به چند قسم متمايز گستردني 
اشاره دارد و به ظاهر تأكيد بر ارزش و اهميت آن قسم يا 
اقسام است كه اول مي آيد، بدين معني كه بساط و فرش از 

زيلو و گليم برتر و با قيمت تر است (پرهام،١٣٧١: ٨).
در مورد شعري از فردوسي به مدد قرينة شعري (فرش 
و بوريا) و تضاد معنايي بين آن دو لغت، جنس گستردني 

اول (فرش) از نوع گره بافته خواهد بود: 

تصوير ۲. قالي سلجوقي مکشوفه از مسجد عالء الدين قونيه - قرن ۱۲م 
مأخذ: همان، ۱۷

الي  المشرق  من  ١.حدودالعالم 
كتاب  ناشناس)  (مؤلف  المغرب 
جغرافيا  موضوع  در  ارزشمندي 
حدود  تأليف  و  فارسي  زبان  به 
براي  كه  كتاب  اين  است.  ٣٧٢ق 
يكي از اميران دست نشاندة ساماني 
(ابوالحارث محمد فريغوني) نوشته 
سامانيان  تاريخ  به  مربوط  شده 

است (ورهرام، ١٣٧١: ٣٥).
٢. همان طور که قبًال ذکر شد، براي 
بدفهمي ها  و  دگرگوني ها  از  آنکه 
ترجمه اي  احتمالي  تحريف هاي  و 
دوري شود، تنها به متون فارسي 
زبان هاي  از  ترجمه شده  نه  و 

ديگر(عربي) استناد شده است.
٣. اين ويژگي در كتاب حدودالعالم 
من المشرق الي المغرب بسي بيش از 
سايرين بارز وهويدا شده است:«در 
اين كتاب از نحوة برشمردن و تمييز 
دادن نام هر نوع كاال، حدس قريب 
به يقين مي رود كه مؤلف حتي به 
ساختاري  و  ظاهري  تفاوت هاي 
بوده  آگاه  زيراندازها  اين  همة 
 :١٣٨٧ رضوي،  است»(حشمتي 

.(١٥١
٤.براي مثال در بيت زير ناصرخسرو 
در قالب قراين شعري، ضمن تأييد 
پشمينه اي بودن دو دست بافته، به 
پالس  به  نسبت  قالي  برتر  كيفيت 

اشاره مي کند:
 هرچند که پشم است اصل هر دو 

 بسيار به است از پالس قالي
(ناصر خسرو).

نيز  گستردني  واژة  خود  ٥.  البته 
به عنوان فرش دستباف در بسياري 
از متون مورد استفاده قرار گرفته 

است:
به زيرش بگسترد گستردني  

بياورد چيزي كه بد خوردني 
(فردوسي)



 زير يكي فرش وشي گسترد
 باز بدزدد ز يكي بورياش 
در برخي از منابع تاريخي، اين واژه به صورت مجزا 
استفاده شده و در اين صورت پي بردن به منظور دقيق 

نويسنده را با كمي اشكال مواجه مي سازد:
- «با چند تن از بزرگ زادگان روميان، آن حصار را بگشاد، 
و ايشان را اسير گرفت، و مالي عظيم از آنجا برداشت از زر 
و سيم و مرواريد و ياقوت و جواهر و متاع و فرش و سالح» 

(گرديزي،١٣٦٣: ٨٦).
البته در اين گونه متون، مي توان با تحليلي کيفي و با 
توجه به لغات مجاور و ارزش آن فرضية ديگري در جهت 
تشخيص نوع و جنس دستبافتة مدنظر ارائه کرد. در نقل قول 
فوق، همجواري فرش با زر و سيم و مرواريد و ياقوت و 
غيره اين تصوير را در ذهن متبادر مي کند كه فرش مدنظر 
نويسنده مي بايست هم ارز اجناس قيمتي ديگر بوده و اين 
همجواري شايستة فرش ارزشمندي (گره بافته اي) است كه 
حتي مي توانسته از الياف گرانبهايي چون ابريشم و زر و 

سيم (زربفت) بهره اي داشته باشد: 
- «پس هرچه مال از جواهر و زر و سيم و جامه و 
فرش و اواني بود همه بر اشتران بار كردند، و لشكر بكشيد، 
و روي سوي هندوستان نهاد با آن خزينه و حرم و بنه» 

(همان: ٤٣٩). 
در برخي از ابيات، همجواري لغاتي چون قصر،    
پيرو   « فرش   » با  دينار  و  گنج  گوهر،  ديبا،  اواني،  دنيا، 
از  فردوسي  زير  ابيات  در  همچنين  است.١  فوق  فرضية 
فرش گرانمايه اي سخن مي گويد كه گويا همپاية فرش هاي 

اسطوره اي ايراني، همچون بهارستان، بوده است:
 يكي فرش گسترده شد در جهان 

گه گوهر نشانش نگردد نهان 
كجا فرش را مسند و مرقد است 

نشستنگه نصربن احمد است
و همچنين در بيت زير:

 ببرد آن كيي فرش نزديك شاه 
 گران مايگان برگرفتند راه

بزرگان به رو گوهر افشاندند 
 كه فرش بزرگش همي خواندند

به  تاريخ سيستان  از کتاب  نقل قولي  اين فرضيه در 
نوعي ديگر، و از منظر مواد و مصالح به کاررفته در انواع 

گستردني هاي مطرح شده تصريح مي شود:
- «...و در قلعه بگشادند، و سي روز هر روز پانصد استر 
و پانصد اشتر از بامداد تا شبانگاه ز آنجا همي درم و دينار و 
فرش و ديبا و سالح قيمتي و اواني زرين و سيمين بر گرفتند، 
دون آنچه بر آنجا ماند از خورشهاي بسيار و فرش پشمينه 

كه كسي دست فرا آن ...» (تاريخ نيستان، ١٣٦٦: ٢٣٠). 
همجواري فرش در کنار دينار و ديبا، اين ذهنيت را پيش 
مي آورد که فرشي است از جنس ابريشم و داراي ارزشي 

باالتر از فرش هاي پشمينه است. تصريح فرش پشمينه در 
آخرين سطر، تضاد جنسيت اين دو فرش را کامًال محرز 
مي گرداند، علي الخصوص زماني که تاکيد بر اجناس دون و 
کم ارزش در سطر آخر(فرش پشمينه و...) به وضوح قابل 

تشخيص است (تصوير ١).
٢٢. بساط: بساط نيز يكي از لغات رايج در آثار مكتوب اين 
دوران بوده و اغلب به مفهوم انواع گستردني به کار مي رود. 
اين واژه از قرن نهم هجري به تدريج مفهوم و كاربرد ديگر 
يافته است (پرهام،١٣٧١: ٨). ناصرخسرو در بيت زير از 

بساطي كه حصيري است (نيسان) سخن رانده است:
  به صحرا بگسترد نيسان ٢ بساطي

 كه ياقوت پود است و پيروزه تارش
در اين واژه به مانند «فرش»، و به تناسب لغات به کاررفته در 
متون، مفهوم فرِش گره بافتة پرزدار را نيز مي توان استنتاج 
کرد. شايد اطالق در مفهوم گره دار بودن واژة « بساط» را در 

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

درآن زمان كه به سويي فكنده ام محفور 
بساطي که مورد نظر فرخي سيستاني بوده از نوع گره 
بافته (قالي) است و بنا به تقارن شعري مي توان به ارزش و 

١. از تو خالي نگارخانة جم 
فرش ديبا فكنده بر بجكم
 (رودکي).

جامه زرين و فرشهاي نوآيين
 شهره رياحين و تخت هاي فراوان 
(رودکي).

چه باك است اگر نيست مان فرش 
و قصر

قيصر  از  تر  توانگر  دين  در  چو 
(ناصر خسرو).

من دين ندهم ز بهر دنيا
 فرشم نه به كار و نه اوان 
(ناصر خسرو).

خريدار ديبا و فرش وگهر 
به درگاه پيران نهادند سر   
(فردوسي).

درم دارد و گنج و دينار نيز 
همان فرش ديبا و هرگونه چيز 
(فردوسي).

بگسترد فرشي ز ديباي چين
 تو گفتي مگر آسمان شد زمين 
(فردوسي).

سان   + ناي  معني  به  ني،  ٢.از: 
(پسوند شباهت).

تصوير ۳. قطعه قالي ترک - مغول با خطوط تزييني کوفي- ۱۲۷۰ تا 
۱۴۷۰ ميالدي، مأخذ:ژوله،۱۳۸۱: ۲۶

بررسي گونه ها،   شيوه ها  و جغرافياي  
توليد  فرش  ايران   در  پنج  قرن  اولية

هجري،  با تكيه بر منابع مكتوب



شماره۳۱  پاييز۹۳
۵۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

موقعيت اجتماعي بساط(قالي) نسبت به محفور(فرش تخت 
باف) پي برد، زيرا بنا به تمکن مالي شاعر به جاي محفور از 
قالي استفاده کرده است (تصوير ٢). فرخي سيستاني در بيتي 
به نوعي بساط توليدي در شوشتر اشاره کرده است. طبق 
استنادات متعدد تاريخي، شوشتر از مراكز توليد منسوجات 

و گستردني ها بوده است: 
 خزان به دست مه مهر در نوشت از باغ

 بساط ششتري و هفت رنگ شادروان
و همچنين در بيت زير:

تا كه گردد كه و كهسار تو تختي ز گهر 
 دشت و هامون چو بساطي شو از شوشتري

از طرفي، فردوسي در بيت زير از بساطي سخن مي گويد كه 
جنس آن، بار ديگر يادآور فرش همسنگ و مشابه بهارستان 

است: 
 بساطي بيفكن پيكر به زر 

زبر جد١ برو بافته سر به سر 

فرش  معني  واژه،  اين  از  استفاده  در  غالي:٢  قالي/   .٣    ٢
و  اخص  به طور  «قالي  است.  نظر  مورد  پرزدار  گره بافتة 
بدون استثنا به معني فرش گره بافتة خوابدار پرزدار است» 
(پرهام،١٣٧١: ٨). در ميان متون مورد بررسي، اين واژه در 

يك نمونه، به صورت «غالي» آمده است و اين نوع نام گذاري 
لغوي  نظر  از  غالي  باشد.  آن  لغوي  معني  شايد شايستة 
(دهخدا،١٣٧٧:  است  بهاء»  كم  مقابل  «گرانقيمت  معني  به 
١٦٥٣) و بديهي است که اين نوع گستردني نسبت به ساير 

زيراندازهاي رايج ارزش بيشتري داشته است.
بساط غالي رومي فكنده ام دو سه جاي

 درآن زمان كه به سويي فكنده ام محفور
(فرخي سيستاني) 
علي حصوري در واژه شناسي «قالي» معتقد است که 
اصل آن از واژة «كالين و كارين» اخذ شده است، به معني 
كاشتن و هشتن. ايرانيان باستان به دليل شباهتي که در به 
کار گذاشتن تار و پود در قالي بافي به «كاشتن و هشتن» 
استفاده  قالين  و  کالين  واژة  از  داشته،  وجود  كشاورزان 

کرده اند (حصوري،١٣٧٥: ٦٥).
گفتني است واژة قالي در كتب تاريخي مورد استناد به 
استثناي تاريخ سيستان مورد استفادة نويسندگان قرار گرفته 
است و همچنين در مقايسه با ساير لغات از لحاظ فراواني 

كمترين كاربرد را نيز داشته است:
- «و از اين شهرك ها زيلوها، قالي و غيره بسيار خيزد» 
(حدودالعالم،١٣٦٢: ١٦٠)؛ «... و سيصد شادروان و دويست 
خانه قالي و دويست خانة محفوري» (بيهقي،١٣٥٦: ٥٣٨)؛ 
«...و فراخور اين تايي چند محفوري و قالي، كه زيادت  تر 
(بيهقي،  بسيار رسد...»  رنج  را  رعايا  آيد  اين خواسته  از 
١٣٥٦:٥٩٨)؛ «و فرش هاي گرانمايه از محفوري هاي ارمني 
و قالي هاي اويسي و بوقلمون، و دسته هاي نسج و منسوج 

و...»(گرديزي،١٣٦٣: ٤٠٨).
شايد قديمي ترين اشاره به قالي در بخش منابع ادبي 

مربوط به رودكي باشد:
 نپرد بلبل اندر باغ جز بر ُبسد و مينا 

نپرد آهو اندر دشت جز بر قالي َپرنون٣
در اين بيت، بر اساس صفتي كه به دنبال اسم قالي آمده 
است، مي توان به جنس قالي مورد نظر نيز پي برد. «پرنون» 
اين بيت،  ابريشم و در نتيجه با تصريح  در لغت به معني 
شاهد توليدات ابريشمين اوايل قرن چهارم هجري، در زمينة 
فرش هاي گره بافته خواهيم بود. در بيتي از ناصرخسرو، به 
تبع فرضية مطرح شده (ارزش گذاري توسط لغات مجاور) 
مي توان بر تجملي بودن قالي به عنوان دستبافته اي ارزشمندتر 

از ساير دستبافته ها اشاره کرد: 
 اي زهد فرشنده تو از قال و مقالي

با مركب و با ضيعت٤ و با سندس٥ و قالي 
« قال و مقال» در لغت به معني رياكاري و هياهو به کار 
مي رود و پرنقش ونگار بودن قالي شاعر را مجاب كرده تا در 
قافية شعري، از اين دو واژه (مقالي و قالي) استفاده کند. از 
سويي، ساير واژگان هم ارز با «قالي» به کار رفته در مصرع 
دوم بيت، داراي ارزشي هماهنگ با « قالي» هستند (تصوير ٣).

٤  ٢. مصلي نماز: دهخدا مصلي نماز را تحت اين عبارت 

گرانبها  است  سنگي  ١.زبرجد: 
(دهخدا،١٣٧٧: ج ٨ / ١٢٦٦٨).

٢. در نوشته هاي بازمانده از زبان 
پهلوي براي واژة قالي نفيس از واژة 
«بوپ» يا «بوب» و براي فرش و نمد 
از واژة «نمت» و براي فرش و جامه 
و بستر از «ويسَترگ» استفاده شده 
است که واژة اخير از «ويسترَتن» به 

معني گستردن مي آيد:
شاه ديگر روز بزم آراست خوب 

بوب  برگسترد  و  بنهاد  تخت ها   
(رودکي) (آذرپاد، ١٣٨٣: ١٥).

٣.پرنون: حرير، ابريشم (دهخدا،١٣٧٧: 
ج ٤ / ١٦٥٤). ضمنًا در ساير متون، 
امالي واژة  قالي با امالي غالي نيز ذكر 

شده است.
٤ . ضيعت: آب و زمين (مال و امالک) 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج ٩ / ١٥١٠ ).
٥ . سندس: قسمي از ديباي بيش قيمت 
بغايت رقيق و باريک و لطيف و نازک 
که بيشتر لباس بهشتيان از آن باشد 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج ٨ /١٣٧٨٨).

تصوير ۴. قالي محرابي بلوچ خراسان، معاصر، مأخذ: همان، ۱۹۸



بر  كه  قالي  يا  و  زيلو  از  جانماز ي  است:  کرده  توصيف 
گسترند(دهخدا،١٣٧٧:  نيز  جانماز  آن  بر  و  نشينند  آن 
٢١٠٢٣؛ تصوير ٤). در بسياري از واژگان منظوم و منثور 
به جاي مانده مصلي نماز به عنوان يكي از زيراندازهاي رايج 
مورد استناد بوده است. در متون بررسي شده، مصلي نماز 

از نظر محتوايي کاربردي عبادي داشته است: 
- «...و خداي عزوجل را سجده كرد و بسيار بگريست و 
مصالي نماز خواست و دو ركعت نماز كرد...» (بيهقي، ١٣٥٦: 
٢٥٥ )؛ «... برخاست و آب و طشت خواست و مصالي نماز 
دهان بشست و نماز ديگر كرد»(همان: ٨٩٢)؛ «...كه چند تن 
از زهاد و پارسايان بر مصالي نماز نشسته و مصحف ها در 

كنار بگشاده بودند»(همان:٦٠٢).
همچنين در منابع مورد استناد اشاراتي نيز بر جنسيت 
و نوع رنگ بندي «مصلي نماز» شده است، اما گره باف يا 

تخت باف بودن آن در هاله اي از ايهام قرار دارد:
- «...و ازو بساط و فرش و مصلي نماز خيزد نيكو و 
پشمين»(حدودالعالم،١٣٦٢: ١٠٦)؛ «...و از اين ناحيت گيالن 
جاروب و حصير و مصلي نماز و... افتد كي به همه جهان 

ببرند»(همان: ١٥٠)؛ «شهركي است با نعمت بسيار و از وي 
زيلوها و مصلي نماز خيزد» (همان: ١٥٩)؛ «...پس بديوان 
آمد، مصالي نماز افكنده بودند نزديك صدر١ وي از ديباي 

پيروزه٢» (بيهقي، ١٣٥٦: ١٩٣).
٥ ٢. گليم: در كتاب حدودالعالم مي توان با توجه به شناخت 
انواع  از  ارزشمندي  اطالعات  گستردني  انواع  از  نويسنده 
دستبافته ها استخراج کرد(تصوير ٥). به طور مثال، درارتباط با 
گليم نويسنده کتاب حدودالعالم از تركيبات متنوعي استفاده 
مي کند: گليم سپيدگوش، گليم زربافت ديلمي، گليم كبود از 
آن جمله است. گويا اين نوع گليم ها علي رغم تخت باف بودن 
داراي ارزشي باالتر نسبت به ساير دستبافته هاي تخت باف 
بوده اند؛ همچنين تأکيد نويسنده بر «گليم هاي باقيمت» دال بر 
برتري اين نوع گليم نسبت به ساير گليم ها و همچنين ساير 

تخت باف ها بوده باشد:
«و از وي جامة كتان و دستار خيش و گليم سپيد گوش 
و...  گوناگون  زربافت  دستارچة  و  زربافت  ديلمي  گليم  و 
خيزد»(بي نا،١٣٦٢: ١٤٥)؛ «واز وي گليم هاي باقيمت خيزد» 
(همان:١٣٠)؛ «و گليم هاي كبود خيزد هم به ناحيت طبرستان 
به کار دارند» (همان: ١٤٦)؛ «و از وي ... خيزد و گليمينه و 

بساط پشمين» (همان: ١٠٩).
از طرفي، با استناد به ساير منابع مي توان به گليم هاي 
كم ارزش تر از آنچه حدودالعالم به آن اشاره كرده است نيز 

پي برد:
 جز بي خردي كجا گزيند 

فرسوده گليم بر ستبرق٣ (ناصر خسرو)
هرچند كه بي بها گليمي 

 ديباي نكو شوي بهائي (ناصر خسرو)

٦    ٢. زيلو: زيلو نيز از ديگر دستبافته هاي مشهور و رايجي 
بوده كه بارها در منابع مكتوب از آن سخن به ميان آمده 
است (تصوير ٦). بر اين اساس، فارس، به خصوص جهرم، 
از شهرهاي مهم زيلوبافي در ايران بوده است، به طوري كه 
اگر زيلوهاي مناطق ديگر نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار 

تصوير ۵. گليم قشقايي فارس، معاصر، مأخذ: پرهام،۱۳۷۲: ۳۷

تصوير ۶. زيلوي قرن ۱۵ ميالدي - مأخذ:موزة زيلو، ميبد

١. باالي مجلس.
٢.ديباي آبيرنگ؛ حرير به رنگ فيروزه.

٣.ستبرق: حرير و ابريشم مخلوط 
به الياف زرين؛ ديباي سطبر يا ديبا 
که بزر ساخته باشند (دهخدا، ١٣٧٧: 

ج ٨ / ١٣٤٦٢).

بررسي گونه ها،   شيوه ها  و جغرافياي  
توليد  فرش  ايران   در  پنج  قرن  اولية

هجري،  با تكيه بر منابع مكتوب



شماره۳۱  پاييز۹۳
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گرفته از نظر كيفي با منشأ زيلوبافي، يعني فارس و جهرم، 
مقايسه شده است: 

«و از آنجا جام هاي فرش افتد بر كردار طبري و زيلوي ها 
بركردار جهرمي» (حدودالعالم،١٣٦٢: ١٠٢)؛ «جهرم شهري 
است خرم و از وي زيلو و مصلي نماز خيزد»(همان: ١٣٥ ).

٧ ٢. نمد: اين محصول نيز از جمله دستبافته هايي است كه 
عالوه بر كاركردهايي مانند لباس، باالپوش، کاله، زين يا 
پوشش اسب و نيز چادر عشاير به عنوان گستردني استفاده 

شده است:
«ابن عبداهللا فرمود: تا از بغداد تا به مكه يك يك منزل نمد 
برفت  حج  به  تا  همي رفت  او  و  فراشان  همي گستردند 
و سوگند را تمام كرد، و هارون را از وي آن پسند آمد» 

(گرديزي،١٣٦٣: ١٦٠ ).
٨ ٢.  حصير و بوريا:١ اين گستردني  بسيار ابتدايي به سبب 
پود )  و  تار  سادة  تنيدن  هم  (در  آن  در  به کارفته  تكنيك 
به عنوان سرآغازي بر ورود بشر نخستين به شيوه هاي 
بافت پيچيده تر حائز اهميت است. در منابع موجود، حصير و 
بوريا با کاربردهاي گوناگون خود به كرات مورد استناد قرار 
گرفته است. در بيت زير، تضاد لغوي واژة بوريا در مقابل 

ديبا نشانگر قياس ارزشي اين دو محصول در قالب مفاهيم 
شعري است:

وز قياست بورياگر همچو ديبا بافته است 
 قيمتي باشد به علم تو چو ديبا بوريا!
(ناصر خسرو)

ابيات زير در گستردني  در بين منابع مورد استفاده، 
بودن حصير و بوريا تصريح مي کند:

حصيري بگسترد و بالش نهاد
 به بهرام به آفرين كرد ياد (فردوسي)

زير يكي فرش وشي گسترد
باز بدزدد ز يكي بورياش 
(ناصرخسرو)

رايج  تخت باف هاي  اصطالحات  ميان  در  محفوري:   .٢٩
قرون نخستين هجري «محفوري» واژه اي رايج بوده است، 
هرچند در ميان فرهنگ لغات معاصر کامًال مهجور است. بر 
اساس برخي از دايرة المعارف هاي موجود (تاج العروس و 
ناظم االطبا) «محفور» شهري بوده بر کنار درياي روم، که 
در آنجا بساط ها و فرش هاي گران قيمت مي بافته اند. دهخدا 
در توضيح «محفوري» به نقل از ترجمة تاريخ طبري آورده 
که «محفوري در ارمنستان بافته مي شده نه در «محفور» 
کنار درياي روم و شايد هم در ارمنيه به سبک فرش هاي 

١ . بوريا: مأخوذ از آرامي؛ حصيري 
که از ني شکافتة مخصوص سازند. 
معرب آن بارياست(دهخدا، ١٣٧٧:ج 

.(٣ / ٥٠٦٨

تصوير ۷. فرش سيستان، معاصر، مأخذ: حصوري، ۱۳۷۱: ۱۳۰

تصوير ۸. قالي خراسان- اواسط قرن ۱۹ ميالدي، مأخذ: اشنبرنر،۱۳۷۴ 
 ۸۱:



محفور مي بافته اند» (دهخدا،١٣٧٧: ٢٠٣٩٦). اقبال در حاشية 
قالي  نوعي  كه محفوري  كرده  ذكر  راوندي  راحه الصدور 
(فرش) است كه بهترين آن در ارمنيه بافته مي شود و تأكيد 
کرده محفوري از جمله دستباف هايي است كه معموًال بين 
حاكمان به صورت هداياي ارزشمند مبادله مي شده است١ 
(راوندي، ١٣٨٥: ٥١٢). در کتاب زين االخبار نيز به فرش هاي 

ارمني از جنس محفوري اشاره مي شود:
- «و فرش هاي گرانمايه از محفوريهاي ارمني و قالي هاي 

اويسي و بوقلمون و...»(گرديزي،١٣٦٣: ٤٠٨).
بر اين اساس، اشارات برخي ابيات به فرش هاي رومي 
نيز مي تواند در راستـاي فرش هاي مشهور به محفـوري 

تعبير شود:
 بي سلب و مفرش پرندي و رومي

دشت نماند و جبال و نه بساله
 (ناصرخسرو)

گويا ابريشم از مواد مورد استفاده در اين نوع گستردني 
محسوب مي شده است.٢ در بيت ذيل اشاره شاعر به فرشي 

است که ابريشم رومي در بافت آن به کار رفته است: 
 بر آن تخت فرشي ز ديباي روم

 همه پيكرش گوهر و زر بوم(فردوسي)
از نقل قول هاي مكرر در متون مورد مطالعه اين نکته قابل ذکر 
است که محفوري به لحاظ كيفي از بافته هاي ارزشمند است. 

ارزش اين دستبافته هرچند در مقابل قالي قابل اعتنا نيست، 
لکن نام آن در فهرست محصوالتي است که در قالب خراج 
و ماليات و هدايا بين ثروتمندان و حاکمان مبادله  مي شده 

است: 
«...كاسه هاي كالن و خمره هاي چيني كالن و خرد و انواع 
ديگر و سيصد شادروان و دويست خانه قالي و دويست 
خانه محفوري»(بيهقي، ١٣٥٦: ٥٣٨)؛ «...و چندان جامه و 
طرايف و زرينه و سيمينه و غالم و كنيزك و مشك و كافور 
و عناب و مرواريد و محفوري و قالي و كيش و اصناف نعمت 
بود در اين هديه سوري كه امير...» (همان: ٥٣٠)؛ «... زر 
نيشابوري هزار هزار دينار و جامه هاي رومي و ديگر اجناس 
هزارتا، و محفوري و قالي هزار دست و پنـج هزار تا كيش» 
(همان:٥٩٧)؛ «گفت: بايد كه از اين نواحي وي را (سلطان) 
نثاري باشد... گفتند فرمان برداريم... از آن آمل و طبرستان 
درمي صدهزار بوده است و فراخور اين تايي چند محفوري 
و قالي، كه زيادت تر از اين خواسته آيد رعايا را رنج بسيار 

رسد» (همان: ٥٩٨).
٢١٠. پالس٣: پالس نيز از گونة دستبافته هايي است كه يكي 
ازكاربردهاي آن در زمينة گستردني بوده است. در كتاب 
حدودالعالم در چندين مورد در توصيف محصوالت مناطق 
مختلف به پالس نيز اشاره شده است. اين دستبافته از پشم 
است و از نظر ارزش مادي نسبت به قالي و گليم از اعتبار 

مأخذ:  ميالدي،  ايران(تبريز)-۱۶  غرب  شمال  قاليچه  تصوير۱۰. 
پوپ،۱۳۸۸: ج۱۱/ ۱۱۵۰

تصوير ۹. قاليچة  ايالت فارس، معاصر، مأخذ: هانگلدين،۱۳۷۵: ۱۰۰

١.از تحايفي كه سلطان محمود به 
محفوري هاي  فرستاده  قدرخان 
(راوندي:١٣٨٥:  است  بوده  ارمني 

.(٥١٢
٢.  كه به هيچ مسجدي در عراق بوريا 
نمانده است كه ظالمان به محفوري 

بدهند (راوندي:١٣٨٥: ٣٧).
٣. نوعي گليم پشمي است که به کار 
زيرانداز و فراهم سازي سياه چادر براي 
ايالت و عشاير مي رود (دانشگر،١٣٧٢: 

.(١٢١

بررسي گونه ها،   شيوه ها  و جغرافياي  
توليد  فرش  ايران   در  پنج  قرن  اولية

هجري،  با تكيه بر منابع مكتوب



شماره۳۱  پاييز۹۳
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نازلتري  برخوردار است. تأكيد ناصر خسرو در ابيات زير 
تأييدكنندة اين موضوع است: 

 هرچند كه پشم است اصل هر دو 
 بسيار به است از پالس قالي 

گرچه ز پشم اند هر دو،هرگز بوده است 
 سوي تو  اي دوربين پالس چو پرنون؟

  مردمان ز تو بخندند  اي برادر بي گمان 
چون پالس ژنده را سازي ز ديبا آستر 

٣ . معرفي جغرافياي مناطق فرشباف قرون اولية هجري
در بين منابع مورد مطالعه، حدودالعالم با توجه به محتوي 
جغرافيايي و نحوة بازگو کردن مشاهدات نويسنده بستر 
قابل اعتمادي براي شناسايي مناطق فرشباف چهار قرن 
اولية هجري١مهيا مي کند. در ديگر کتب مورد استناد (تاريخ 
بيهقي، تاريخ سيستان و زين االخبار) به فراخور موضوع 
و محتواي مورد بحث مي توان به توليدات منتسب به برخي 
شهرها، هر چند به صورت معدود پي برد.الزم به توضيح 
است، شناسايي مراکز توليد يا از شرح مشاهدات سياحان 
و جغرافيانويسان از توليدات مراكز شهري ميسر شده و يا 
از طريق ليست هدايا، باج، خراج و غنايم ثبت و ضبط شده از 
سوي حاكمان و منتسبان وقت فراهم آمده است.٢ در ادامه 

به بررسي هر يک از اين منابع مي پردازيم.

٣١ . حدودالعالم
و  زيلو  نمد،  گوزگانان:  توابع؛  و  خراسان  توليد  مراکز 
٩٧)؛  نمد(همان:  طالقان:٣  ٩٥)؛  پالس(حدودالعالم،١٣٦٢: 
سيستان٤: «و از آنجا جام هاي فرش افتد بر كردار طبري، و 

زيلوي ها بر كردار جهرمي»(همان: ١٠٢؛ تصاوير ٧ و ٨).
مراکز توليد ماوراءالنهر و توابع: بخارا: بساط و فرش و 
مصلي نماز پشمين(همان: ١٠٦)؛ ترمذ: بوريا(همان: ١٠٩)؛ 
جغانيان٥ (چغانيان): پالس(همان: ١٠٩)؛ دارزنلي(دارزنگي): 
گليمينه و بساط پشمين(همان: ١٠٩)؛ اسبيجاب: نمد(همان: 
١١٧)؛ سكاشم (اشكاشم): نمدزين(همان:١٢١)؛ كاژ (كاث): 

مخده٦ و نمد (همان: ١٢٧ ).

مراکز توليد پارس و شهرهاي مرتبط: پارس بساط، فرش، 
زيلو، گليم (از وي جام هاي گوناگون خيزد، از كتان و پشم 
و پنبه و... و بساط ها و فرش ها و زيلوها و گليم هاي باقيمت 
خيزد)(همان:١٣٠)؛ جهرم: زيلو و مصلي نماز(همان: ١٣٥؛ 

تصوير ٩).
مراکز توليد ديلمان و شهرهاي مرتبط: مامطير٧  حصير 
گليم  طبري،  حصير  طبري،  فرش  آمل:  (همان:١٤٥)، 
سپيدگوش، گليم ديلمي زربافت (آمل شهري است عظيم و 
قصبة طبرستان است و... مستقر ملوك طبرستان است... و از 
وي جامة كتان و دستار خيش و فرش طبري و حصير طبري 

جدول ۱. جغرافياي مناطق فرشباف ايران( قرون نخستين هجري)

١. با احتساب سال وفات نويسنده در 
٣٧٢ق.

٢. گويا باج و خراج معموالً از توليدات 
بومي و محصوالت زراعي هر منطقه 
به  «خراج  است:  مي شده  انتخاب 
هرآنچه را که پادشاه و حاکم از رعايا 
گيرد اطالق مي گردد و آن چيزي است 
که حاصل مزروعات باشد»، «خراج 
آن چيزي است که از جايي حاصل 
شود» (آنندراج) و باج آن چيزي است 
که جهت صيانت و حفاظت در مقابل 
سوداگران گيرند (دهخدا، ١٣٧٧: ج ٦ 

.(٣٩١٠/
٣. شهري است ميان بلخ و مروال رود 

(دهخدا،١٣٧٧: ج ٩ / ١٥٢٦٨).
از  ٤. سيستان در دورة مورد نظر 
مي شده  محسوب  خراسان  حدود 

است.
٥ . معرب آن صغانيان ناحيه اي است 
واقع درمسير علياي آمودريا (جيحون) 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج ٥ /٨١٨٢).
٦. پشتيگاه آکنده از پنبه بر آن تکيه 

کنند (دهخدا، ١٣٧٧: ج ١٢/ ٢٠٤٨٤).
بارفروش  هجري  دهم  قرن  در   .٧
(بابل) درمحل سابق مامطير بناشد 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج ١٢ / ٢٠٠٠٧).

سند تاريخيمراكز توليدنوع دستبافته

حدود العالمبخارا، دارزنلي، پارسبساط

حدود العالم، زين الخبار، تاريخ سيستانسيستان، بخارا، آمل، پارسفرش

حدودالعالم،تاريخ بيهقيخوي، آمل، پارسقالي/ غالي

زين االخبار، تاريخ بيهقي،آمل و طبرستان، ارمنستان، محفورمحفوري
ناصرخسرو، فردوسي

دارزنلي، پارس، آمل، ناتل، چالوس،گلبم
رودان، كالر، واسط

حدود العالم

حدود العالمموقانپالس

گوركانان، طالقان، چغازنياننمد
اسبيجاب، سكاشم، كاژ

حدود العالم

حدود العالمعبادان، ترمذ، مامطير، آمل، گيالنحصير و بوريا

حدود العالمبخارا، جهرم، گيالن، وزنانمصلي نماز

حدود العالمسيستان، پارس، جهرم، وزنان، خويزيلو



و...، و گليم سپيدگوش و گليم ديلمي زربافت و دستارچة 
ناتل،١ چالوس،  زربافت گوناگون و... خيزد)(همان: ١٤٥)؛ 
رودان، كالر: گليم هاي كبود (همان، ١٤٦)؛ گيالن: حصير و 

مصلي نماز(همان:١٥٠).
گليم  واسط   مرتبط:  شهرهاي  و  عراق  توليد  مراکز 

(همان:١٥١)؛ 
سامانـي  حصير هاي  عباداني،  حصيرهاي  عبادان:٢ 

(همان:١٥٢).
مراکز توليد آذربايجان و شهرهاي مرتبط: موقان: 
جوال و پالس (همان:١٥٩)؛ وزنان (ورتان، ورثان): زيلو و 
مصلي نماز (همان: ١٥٩)؛ خوي (در اصل حوي)، بركري 
(برگري)، ارجيح،٣ اخالط،٤ نخجوان، بدليس:٥ زيلو و قالي 

(همان:١٦٠؛ تصوير ١٠)
بر مبناي استناد به حدود العالم مي توان جغرافياي مناطق 

فرشباف را تا سدة پنجم هجري در نمودار ١ مشاهده كرد.
٣٢. تاريخ بيهقي

در بخشي از کتاب، سخن از اخذ خراج از مردم طبرستان و 
آمل به ميان آمده و نقل شده، از جمله توليداتي که مي بايست 
مي باشد.  و محفوري  قالي  گردد،  ارسال  به خدمت حاکم 
گويا فرش بافي اين منطقه در چهار قرن اولية هجري بسيار 

معروف و مشهور بوده و توليدات آن از نظر کيفي در صدر 
ديگر مناطق قرار مي گرفته است:

«گفت:... بايد كه از اين نواحي وي را (سلطان) نثاري 
باشد... گفتند فرمان برداريم... از آن آمل و طبرستان درمي 
صد هزار بوده است و فراخور اين تايي چند محفوري و 
قالي، كه زيادت تر از اين خواسته آيد رعايا را رنج بسيار 

رسد»(بيهقي،١٣٥٦: ٥٩٨).
ظاهراً فرش طبري در سده هاي نخستين تاريخ هجري 
و  پرزدار  قالي  و  و در شمار بساط  بوده  فرش معروفي 
رضوي،  (حشمتي  است  مي شده  محسوب  گره خـورده 
تا  گرديد  باعث  طبري  فرش  بودن  گرانبها   .(١٠٤  :١٣٨٧
فرش هاي  داشتن  اختيار  از  عباسي  تجمل پرست  حکماي 
طبري در کاخ هاي خويش بسيار مسرور شوند. پروفسور 
پوپ نيز معتقد است طبرستان يکي از مراکز مهم قالي بافي 
ايران به شـمار مي رفته و فرش هاي طبري داراي شهرت 
بسيار بوده اند. در زمان مأمون عباسي، طبرستان خراجي را 
پرداخت کرده که در بين آن ششصد قطعه فرش طبرستاني 
وجود داشته است. گويا اين فرش ها بعدها در فهرست اموال 
ارزشمند مادر المقتدر مشاهده شده است(پوپ،١٣٨٨: ٢٦٦). 
قرون  تاريخي  کتب  بررسي  براساس  نيز  اشپولر  برتولد 

نمودار۱.جغرافياي مناطق فرشباف   تا سدة پنجم هجري بر مبناي حدودالعالم

١. كالر: ده کوچکي است از دهستان 
ناتل کنار بخش نور شهرستان آمل 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج ٢٢٠٦٣/١٢).
٢. آبادان را به عربي عبادان گويند 

(دهخدا، ١٣٧٧: ج١/ ٤٥). 
٣. واقع در ارمنيه.

٤ . نام شهري درارمينيه.
٥ . شهري است در آناتولي شرقي و 
در واليتي به همين نام در کنار رود 
اول  سال هاي  در  شهر  اين  بتلس، 
فتوحات اسالمي فتح شد و از ١٢٠٧م 
به دست ايوبيان افتاد وآنان عده اي از 

اکراد را درآنجا مستقر کردند. 

بررسي گونه ها،   شيوه ها  و جغرافياي  
توليد  فرش  ايران   در  پنج  قرن  اولية

گوزگانانهجري،  با تكيه بر منابع مكتوب

طالقان

سيستان

بخارا

ترمذ

جغانيان

دارزنلي

سكاشيم

كاژ

پارس

جهرم

مامطير

آمل

ناتل، چالوس، رودان

گيالن

واسط

عبادان

موقان

وزنان

خوي،بركري، نخجوان

اسبيجلب

نمد، زيلو پالس

نمد

فرش، زيلو

بساط، فرش، مصلي

بوريا

پالس

گليم، بساط

نمد

مخده، نمد

بساط، فرش، زيلو، گليم

زيلو، مصلي، نماز

حصير

فرش، حصير، گليم

گليم

حصير، مصلي

گليم

حصير

جوال، پالس

زيلو، مصلي نماز

زيلو، باقالي

نمد

خراسان و توابع

ماورالنهر و توابع

ديلمان و توابع

عراق و توابع

آذربايجان و توابع

جغرافياي فرش ايران تا 
سده  پنجم بر مبناي مستندات  

حدود العالم
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نخستين در فهرست سياهة خراجي را که مردم طبرستان به 
سال ١٤٨ هجري و پس از پيروزي اعراب، موظف به پرداخت 
آن بوده اند به صورت ساالنه سيصد عدل فرش هاي ابريشمي 
سبز، سوزني و... ذکر مي کند. اين نوع خراج و مشابه آن و البته 
تأكيد بر كيفيت فرش هاي طبري در کتب اين دوران، نشانگر 
اهميت توليد فرش در منطقة مورد نظر بوده است(اشپولر، 

.(١٣٧٩: ٣٥٥

٣   ٣. تاريخ سيستان
اين کتاب، ضمن ذکر واقعة حملة يعقوب ليث در سال ٢٦١ق 
و دسترسي او به دژ ابن واصل در خرمة فارس، به گنجينة 
است.  کرده  اشاره  مي شده  نگهداري  آن  در  که  ارزشمندي 
فرش هاي گرانبها (ابريشمي يا زربفت و...) به قرينة لغات مجاور 
در سطر اول قابل تشخيص و تميز است:«و در قلعه بگشادند، 
و سي روز هر روز پانصد استر و پانصد اشتر از بامداد تا 
شبانگاه ز آنجا همي درم و دينار و فرش و ديبا و سالح قيمتي 
و اواني زرين و سيمين بر گرفتند، دون آنچه بر آنجا ماند از 
خورش هاي بسيار و فرش پشمينه»(تاريخ سيستان،١٣٦٦: ٢٣٠).

همچنين در همين کتاب در اشاره اي كه به واقعة فتح پارس 

توسط لشکري از خراسان مي شود، به فرشي در آن منطقه 
اشاره شده است:

« امير خلف در پارس بستد١ و حسين و مردمان در 
پارس اندر حصار شدند، و [با وي ] مردم انبوه بود، و 
امير خلف اندر حصار هيچ علفه٢ نگذاشته بود و سپاه وي ، 
اال حصاري بود خالي از همه چيزي، و اال فرشي دست٣ 
فرو كرده بودند اندرصّفه قلعه ارك، اال هيچ چيز ديگر 
گذاشته نبود بعمد را كه دانست كه حسين بر حصار خواهد 

آمد»(همان: ٣٣٨).

٣    ٤. زين االخبار 
از نکات ارزشمند تاريخ گردريزي اشاره به محل توليد 
فرش هاي مشهور به محفوري است که بر اساس آن ارمنيه 
از مناطق فرش باف و توليد كنندة محفوري معرفي شده 
است:«پس امير محمود رحمةاهللا بفرمود تا نثاري كه بايست 
حاضر كردند از اواني هاي زرين و سيمين و گوهرهاي 
گرانماية بغدادي و جامه هاي نيكو... و هودج هايي از ديباج 
محفوري هاي  از  گرانمايه  فرش هايي  و  نسج  و  منسوج 

ارمني و قالي هاي اويسي»(گرديزي،١٣٦٣: ١٨٨).

١ . مسخرکردن، تصرف کردن، فتح 
کردن.

٢ . ظاهرًا علفه جمع علف است به معني 
عام، يعني آذوقه و علف و دواب و 

غيره (حواشي تاريخ سيستان، ٣٣٦).
٣ . فرشي دست: دستي فرش؛ يعني 
فقط مختصر فرشي در صفة ارگ 
تاريخ  (حواشي  بودند  گذاشته  فرو 

سيستان: ٣٣٦).

جدول ۲. تنوع گستردني ها ( قرون نخستين هجري) 
توضيحاتمنابعمواد اوليهتخت ياف گره دارنوع گستردني

حصير، پشم،بساط
زربافت،

گوهرنشان

با معني كلي شامل همة ناصرخسرو، فرخيء سيستاني، فردوسي
گستردني ها، مي شود، ضمنا به نوع قالي 

حصير، پشم،فرش
زربافت،
ابريشم

گوهرنشان

حدودالعالم،زين الخبار، تاريخ بيهقي، رودكي، 
ناصرخسرو، فرخي سيستاني

با معني كلي شامل همة  گستردني ها مي شود، همچنين 
در معني قالي كاربرد دارد

حدودالعالم،زين الخبارپشم، ابريشمقالي/ غالي
تاريخ بيهقي، رودكي،

ناصرخسرو، فرخي سيستاني
قالي منحصرا  نظر به نوع گستردني گره دار، دارد

در منابع مورد نظر، تصريح در مواد آن نشده اما بر زين االخبار، تاريخ بيهقي، فرخي سيستانيپشم، ابريشم، زربافتمحفوري
اساس قراين موجود، شايد ابريشم، يكي از مواد اصلي 

آن بوده است 
( فرشهايگرانمايه به نقل از زين الخبار و ..)

حدودالعالم، فرخي سيستاني، ناصرخسرو پشم، زربافتگليم
فردوسي

گليم سه گوش و گليم كبود( ؟ ) حدود العام)

حدودالعالم، تاريخ سيستان، ناصرخسرو، پشمپالس
فردوسي

 در اكثر متون به عنوان 
دستبافته اي دون دستبافته اي ديگر قياس مي شود

حدودالعالم، پشمنمد
فردوسي

---

بورياي سبز(؟)، (حدود العالم)حدود العالم، ناصرخسرو، فردوسيالياف گياهي (تي)حصير و بوريا

هرچند تكنيك اين نوع  دستبافته مشخص نيست اما گره  حدودالعالم، تاريخ بيهقيپشم، ابريشم(؟)(؟)مصلي نماز
دار با تخت باف بودن آن قابل پيش بيني است.

در منابع مورد استناد بر جنس اين دستباف تصريح حدودالعالمپنبهزيلو
نشده است



نتيجه
هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي وضعيت فرش بافي قرون اولية اسالمي با استناد به منابع مکتوب 
تاريخي و ادبي بود كه بر اين مبنا به بررسي فرش دستباف اين دوره زماني از منظر تنوع گونه ها و 
جغرافياي مناطق فرشباف پرداخته شد. بر مبناي تحليل هاي صورت گرفته از اطالعات اين منابع مي توان 
اين گونه استنباط کرد که تقريبًا انواع فرش هايي که در دوران معاصر به عنوان گستردني مورد استفاده 
قرار گرفته، در جاي جاي متون مورد نظر، قابل تشخيص و تميز است. البته واژگاني مانند محفوري و 
بساط و مصلي نماز از اين دسته مستثني مي گردد. گويا به مرور زمان، واژگاني ديگري جايگزين آنها 
گرديده اند. در بررسي تنوع گستردني ها، واژة فرش و بساط مشمول هر دو نوع تكنيك (گره باف  و 
تخت باف) بوده و تشخيص آن بر مبناي محتواي لغات مجاور صورت پذيرفته است. قالي (غالي) از 
واژگان ارزشمندي است که علي رغم استفاده ي محدود در اين متون، در غالب موارد، مشاهده گرديده 
است. اين واژه که منحصرًا به نوع گستردني گره باف اطالق شده، همواره از گستردني هاي ارزشمند 
محسوب مي گرديده است. در اکثر متون مورد بررسي گليم، محفوري، پالس، زيلو و حصير، در دستة 
گستردني هاي تخت باف و از نظر ارزش گذاري همواره پس از قالي (فرش گره دار) قرار مي گيرد. الياف 
ابريشم، زر و سيم (زربفت) و استفادة از گوهرهاي گرانبها، مواردي است که عالوه بر پشم و پنبه 
و حصير به عنوان مواد تشکيل دهندة گستردني ها از آن ذکري شده است. نکتة قابل اعتنا آنکه مورد 
استفادة الياف و گوهرهاي گرانبها تنها به فرش هاي گره دار محدود نبوده و در فرش هاي تخت باف 

(به خصوص گليم) نيز کاربرد داشته است.
در بررسي مناطق فرشباف، کتاب حدودالعالم بيشترين تمرکز را بر اين امر معطوف داشته است. گويا 
نويسندة کتاب نسبت به توليدات مناطق مدنظر التفات ويژه اي کرده است: نواحي خراسان، ماوراءالنهر، 
فارس، ديلمان، عراق، آذربايجان، ارمنيه، اران و شهرهاي وابسته از جمله مناطق فرش بافي است که 
مؤلف کتاب حدودالعالم به محصوالت آن اشاره کرده است. از نحوة مقايسه توليدات فرش هاي مناطق 
مورد استناد در اين کتاب و قياس آن با ساير منابع چنين استنتاج مي شود که در چهار قرن نخستين 
هجري فرش هاي توليد طبرستان و آمل (ناحيت ديلمان)، زيلوهاي جهرم(ناحيت پارس) و حصيرهاي 
طبري و عباداني (آبادان) در اوج رونق و شهرت بوده اند. اگرچه معرفي مناطق فرشباف ساير منابع 
بسيار محدودتر از کتاب حدودالعالم است، اطالعات دريافتي مکمل و تأييدکنندة اشارات مؤلف ناشناس 

حدودالعالم است. 
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Hand woven carpets have a relatively short lifespan and durability due to the properties of 
the materials used in them. This issue has caused the archeological and historical studies and 
researches related to this product plenty of problems. This inadequacy in evaluation of carpet 
history in Islamic Iran is most tangible in the first five centuries of the Hegira. In this research, 
with the aim of identifying the condition of Iranian carpet weaving in the first five centuries of 
the Hegira, due to the diversity of hand wovencarpet types as well as the geography of production 
regions, written sources(historical and literary) have been used. This article uses historical 
method and library sources. The research results express that despite the rarity of works related 
to the handwoven carpets of the mentioned period, the names of many contemporary carpets, 
like: rugs, short-napped coarse carpet, coarse woolen cloth, felt carpet, mat, pileless carpet and 
so on, are traceable  in  written sources. Also regions of Deylaman, Khorasan, Azerbaijan, Pars, 
Iraq and, Transoxiana are the most prominent centers which carpet weaving had been common 
in them.
Key words: Pile Carpets, Flat-Woven Carpets, Carpet Geography, Hododol Alaml book.
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