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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  69ـ87، صص 1390، نهمي  وم، شمارهسسال 

 
  ي سلجوقي كاركردهاي فرهنگي و سياسي طراز در دوره

 
  *نژاد اسبوئي زهرا علي

 
  چكيده

يكي از صنايع اصلي در دوره سلجوقي كه همراه با ساير صنايع و فنون به رشـد و               
فعاليت در بخش قابل توجهي از اين       . كوفايي رسيد، صنعت و هنر نساجي است      ش

گرفتـه اسـت     صنعت وابسته به توليدات طراز و تشكيالت مرتبط با آن صورت مي           
طراز بعنوان رداي   . كه در زندگي مردم عادي و حكومتي تأثير بسزايي داشته است          

ـ    تجليلي يا رداي عزت و افتخار و يكي از نشانه          ع يـد حكـام از قـدرت        هـاي خل
بر اين اسـاس    . شده، لذا از ارزش سياسي بااليي برخوردار بوده است         محسوب مي 

نقوش مختلفي با مضاميني كه اغلب با آرزوي بقا براي خليفه يا حاكم و يا دعـا و                  
هاي تافته وتاپـستري     ي بافت   آيات قرآن بوده، اكثراً با الياف طاليي بر روي زمينه         

هايي از طرازهاي دوره سـلجوقي   ژوهش حاضر با ارائه نمونه  پ. شده است  نقش مي 
هـاي اصـلي آنهـا،     ي ويژگـي    هاي همزمان، به مطالعـه     و بررسي طرازهاي فرهنگ   

شامل نقوش و مضامين بكار رفته بر روي طراز، نوع تكنيك بافت، الياف مصرفي              
  .پردازد و همچنين مراكز بافت طرازهاي سلجوقي مي

  .، سلجوقيان، طرح و نقش، تكنيك بافت، مراكز بافتطراز: هاي كليدي واژه
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  )Alinezhadz@yahoo.com(شناسي دانشگاه تهران  تراي باستاندانشجوي دك* 

  24/04/91:  ـ تاريخ تأييد20/12/90: تاريخ دريافت
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 9، شماره    مطالعات تاريخ فرهنگي70

  مقدمه
مهمتـرين   اسـالم، يكـي از   از بعـد   سلـسله  مقتـدرترين  و بزرگتـرين  سلجوقيان بـه عنـوان  

 در فراواني تأثير  سلجوقيان1.مديترانه بوده است كشورهاي نفيس هاي پارچه توليدكنندگان

رونـق فراوانـي    ابريشمي در كنار ساير هنرهـا هاي  زيرا توليد پارچه داشتند نساجي صنعت
 سلجوقيان بواسطه ها ايراني كه بافندگي تحت تأثير دو عامل؛ نخست تعاليمي و صنعت يافت

 حيوانـات در  و نباتـات، پرنـدگان   دقيـق  ترسيمات گرفتند و تجلي فرا هاي چيني سبك از

و بـا بـه    شد متداول موصل و النهرين بين اسالمي، در هاي و دوم سبك ها، آن تزييني اشكال
به يك نهضت عمومي تبـديل   ساساني، تزيينات جاي به ها حاشيه و نباتي هاي كارگيري بته

نظيري است چون در آن، پـس از گـسترش تجـارت،      اين دوره از نظر هنري دوره بي   2.شد
 در ايـن ميـان توليـد        3.هاي ديرينه هنري با شرايط جديد منطبق و دمساز شده اسـت            سنت
هاي شكوه و عظمت     ها و از نشانه    هاي طراز، به عنوان يكي از عالئم اقتدار حكومت         هپارچ

نكته حائز اهميت اين است كه پـس        . شد ترين توليدات محسوب مي    سالطين و از با اهميت    
ها از سبك پيشين خـود خـارج شـده و بـه         قرن از ورود اسالم، نقوش پارچه      5از گذشت   

 نقـش  بـا  كه خط شوند، به طوري مي است تبديل ميسبك مطلقي كه مخصوص دوره اسال

در ايـن  . كردنـد  پـر مـي   برگ و گل با را پارچه فضاي هاي خالي قسمت و شده يكي پارچه
هاي تزييني، نـوع      مايه  اي و تجاري طراز؛ نقش     مقاله، با توجه به كاركردهاي سياسي، رسانه      

ه سلجوقي، بررسي و همراه بـا       تكنيك بافت، الياف بكار رفته و مراكز بافت طرازها در دور          
هاي همزمـان بـه ارزيـابي و سـنجش طرازهـاي بافـت ايـران در دوره                   طرازهاي فرهنگ 

  .پردازد سلجوقي مي
  

                                                            
ترجمه يعقوب آژند،   ،  650ـ1250) 1(هنر و معماري اسالمي   ،  )1384( الگ گرابار،     و  ريچارد اتينگهاوزن  .1

  304ـ307سمت، صص: تهران
 .138، صستياكونوم :تهران، رانيا ينساج صنعت هخچيتار، )1343(پور،  هدي بهشتي م.2
 .232، ص650ـ1250) 1(هنر و معماري اسالمي .3
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 71   ي سلجوقي كاركردهاي فرهنگي و سياسي طراز در دوره

 

 طراز و مفهوم آن
نـشأت  ) سـوزن دوزي كـردن    (ي پارسي ترازيـدن       ي عربي طراز  كه در اصل از واژه          كلمه

 1.رفته است  زت و افتخار بكار مي    گرفته است، براي تشريح لباس، رداي تجليلي يا رداي ع         
نگارنـد و بـه سـبب همـين           شود كه نساجان بر پارچه مـي       طراز به كتابت و خطي گفته مي      

 طـراز نـوعي پارچـه بـود كـه           2.ي آن به طراز معروف شده است        اي، پارچه  ي كتيبه   حاشيه
ر لباس  داد و د   اي مشتمل بر نوشته، به صورت بافته يا گلدوزي شده آن را زينت مي               حاشيه

). 1تـصويرشماره  (3.شده اسـت   ديوانيان و دستگاه امرا و سالطين از آن به وفور استفاده مي           
هـاي مطـرز     شـدند و جامـه     كه در مورد كساني كه مورد عنايت حكمرانان واقـع مـي             چنان

يكـي از عالئـم     » طـراز  «4.شده است  داده مي » اصحاب الخلعه «كردند اصطالح    دريافت مي 
آمده است، لـذا از      هاي شكوه و عظمت سالطين به حساب مي         از نشانه  ها و  اقتدار حكومت 

 و خاتم از شئون     ، تخت ارزش و اعتبار سياسي بااليي برخوردار بوده و همچون سرير، منبر          
  البته در دوره اسالمي و حكومت مسلمين، منبر و       5.شده است       و ابزار حكومت محسوب مي    

ويژگي سياسي طراز، موجب . دهد  خود اختصاص ميايراد خطبه جمعه ويژگي نخست را به
هـاي مخـصوص خـود را بـر          ها يـا نـشانه     اي دستور دهد نام    گرديد كه هر پادشاه و خليفه     

لـذا هنگـام   . هاي طراز مربوط به او كه معموالً از پرنيان، ديبا و ابريشم بوده، بنگارند              پارچه
هـاي غيـر     هاي زر يـا نـخ      را از رشته  هاي مورد لزوم     بافتن پارچه در تار و پود آن، نوشته       

بود، با ابعاد مناسب و در جايگاه مناسـبي           زرين رنگارنگي كه مخالف رنگ خود پارچه مي       
هـاي طـراز را كـه از يـك سـو بـه        از اين جهت برخي از پژوهـشگران، پارچـه    . بافتند مي

هاي  خصهشدند و از سوي ديگر برخوردار از شا        دار مي  هاي شاهانه و حكومت، نشان     نشانه
   6.اند  ترجمه كرده»نگارجامه«گرديدند، به فارسي  هنري بااليي مي

                                                            
مؤسـسه مطالعـات هنـر      : فـر، تهـران    ، ترجمه مهناز شايـسته    منسوجات اسالمي ،  )1385( پاتريشيا بيكر،    .1

 .60اسالمي، ص
 . دهخدا، مدخل طراز.2
ـ ا پوشاك خيتار،  )1379( از،س  محمدرضا چيت  .3 ـ  تـا  اسـالم  يابتـدا  از ؛راني  مركـز : ، تهـران  مغـول  هحمل

 .170، صسمت و مايس و صدا يا برنامه سنجش و مطالعات قات،يتحق
4  .  Y.K. Stillman, (2000), Arab Dress From The Dawn of Islam to Modern Times, Brill,P.121. 

علمـي و فرهنگـي،     : ، ترجمـه محمـد پـروين گنابـادي، تهـران          لدونمقدمه ابن خ  ،  )1362(خلدون،   بن  ا .5
 .497ـ511صص

 .510، صهمان .6
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ي آن مانند سلطان و اشخاص تحت امر  كه طراز از بزرگداشت و شكوه پوشنده نتيجه آن
ي خـويش را بـه او اختـصاص           ي ويـژه    خواسته جامه  او يا بزرگداشت كسي كه سلطان مي      

خواسته به كسي تـشريفي ارزانـي        كه سلطان مي  نموده و آن هنگامي بوده       دهد، حكايت مي  
 از اين جنس پارچه دو نوع عمده        1.هاي دولت خود برگمارد    دارد يا او را به يكي از پايگاه       

شد و  شان بافته مي طراز شاهانه يا خاصه كه براي پادشاه و امير و مقربان: مشخص گرديدند
يد و عموماً تحت نظارت شـخص       گرد هايش در كاخ شاهي داير مي      بعضي اوقات نيز كارگاه   

كه براي دولتمندان   » عامه«گرفت و ديگر طراز      وزير يا يكي از افراد خاندان شاهي قرار مي        
 2.گرديد فراهم مي

  
  

      
  
  
  

  

  3ق. هـ5 از طرازهاي قرن   نمونهـ1تصوير 
  

 طرح و نقوش طراز
 همـين  بـه  زدنـد،  يم نقش را تاريخي اطالعات طراز، هاي هپارچ روي برسلجوقي  نسالطي
 .داشـت  اشـاره  هـا  آن تـاريخ  و مكـان  به كه بود هايي كتيبه شامل هدور اين منسوجات دليل

 كمك آن روي شده كار نقش به شود، استفادهچه مواردي  در كه اين اساس بر پارچه كارايي
 هـاي  پارچـه  و زري و ابريـشم  در را او مـرد،  مـي  عصر اين در بزرگان از يكي اگر .كرد مي
 ايـن  از آمـده  بدست هاي كفن از بسياري كه طوري به گذاشتند، مي شده گلدوزي و دار ن نشا

 شده كار نها آروي بر كه كوفي خط به هايي نوشته همراه به پودي دو ابريشم پارچه از دوران
 از نـشاني  ايـن  و نوشـتند  مـي  را ها آن بافت محل نام ها  هپارچ اكثر حاشيه در حتي و بودند

                                                            
 .511 همان، ص.1
:  تهـران  فريه،. دبليو.  به كوشش ر    ترجمه پرويز مرزبان،   نساجي در هنرهاي ايران،   ،  )1374. ( مكداول، ج  .2

 .154فرزان، ص
3 .www.clevelandart.org. accessed 5/6/2012 
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 ايـن  هاي هپارچ از برخي 1.بود آن فراوان تجارت و نساجي صنعت گسترش و رونق ،تنوع

 يادار و رفتنـد  يم كار به مقبره يا تابوت پوشش عنوان به و شده طراحي دراز قطع در عصر
 طـرح  بـا  هندسي يا مدور اشكال داراي ديگر هاي نمونه و هستند قرآني ادعيه و نگاره خط

 از قبـل  كـه  هـستند  شـده  پـر  چرخان هاي اسليمي و پشت به پشت يا هم روبروي جانوران
اي بـود كـه روي     طراز عالمت يا نوشـته 2.دشدن يم تهيه پوشيدن براي خاكسپاري و تدفين

هـاي ايرانـي و      طراز كه تحت تأثير حكومت    . شد لباس مأموران دولتي و حكومتي ديده مي      
هـاي رنگـين ديگـري     ا نخهاي طال ي رومي به وجود آمده بود، معموالً تار و پودي از رشته         

داشت ـ غير از رنگ پارچه ـ كه تا قبل از حكومت عبدالملك بن مروان با كلماتي از خط   
شد، اما وي دستور داد تا طـراز را بـا خـط عربـي و ظـاهراً بـه                پهلوي يا رومي نوشته مي    

  ). 2تصوير شماره. (صورت ال اله اال اهللا بنويسند
  
  
  
   

  
  
  
  

  

  3ق.  هـ5و پود طال، اواخر قرن  طراز با تار ـ2تصوير
  

 4.كردنـد  ي لباس و گاه روي بـازوان مـأموران نقـش مـي              طراز را معموالً روي سينه و لبه      
 اهـدا  كفايـت  بـا  و اليـق  از مـأموران  بسياري به افتخار رداي شكل به سلجوقي منسوجات

ايي معـروف  ه   كه در كارخانه5،كرد مي برابري غربي امروزي جوامع مدال حكم با كه شد مي
                                                            

 .32ص ،مغول هحمل تا اسالم يابتدا از ؛رانيا پوشاك خيتار .1
اسـالمي،   هنـر  مطالعـات  موسـسه : فـر، تهـران    شايسته ، ترجمه مهناز  اسالمي هنر،  )1383( باربارا برند،    .2

 .94ص
3  . www.clevelandart.org accessed 5/6/2012 

 .32ص، مغول هحمل تا اسالم يابتدا از ؛رانيا پوشاك خيتار .4
 .55 هنرهاي ايران، ص.5
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هاي خاص اين روش معرفي نوارهايي با طرح خط          يكي از جنبه  . شد به دارالطراز توليد مي   
هاي ساده و به عنوان عنصري در تركيب با  نگاره بود، نوارهاي طراز به داخل حاشيه پارچه

نوارها گاهي حاوي اطالعاتي غني هستند كه بعد از بـسم           . شد دار استفاده مي   اي نقش  نمونه
 1.دهـد  هـا را نـشان مـي       ، نام خليفه، وزير، نوع و وضع كارخانه، شهر و تـاريخ پارچـه             اهللا

ي   توانند حامل يك مفهوم مـذهبي يـا سياسـي باشـند در دوره              هاي منسوجات مي   طراحي
هـاي عمـومي بـود و خـط          فاطميون مصر، نمايش پوشش مجلل، عنـصري مهـم در آيـين           

 در 2.اي به نسل پـاك خلفـا داشـت    ي پيامي شيعي و نيز اشاره هاي طراز در بردارنده    نوشته
هـاي   هاي تزييني با جزييات و پيچيـدگي  بيـشتر در بافتـه             ها فرم  نقوش اين نوع از پارچه    

 هـم از  كنـار  در تزيينـي  مختلف سطح سه يا دو  استعمال3.رفتند تركيبي ابريشمي به كار مي
 بـا  ابتـدا  در عـصر  ايـن  در هـا   پارچـه 4.شده اسـت  محسوب مي هنري اين دوره مختصات

 طوري به شدند، تر پيچيده و تر دقيق ها طرح چندي از پس ولي شدند توليد مي ساده هاي طرح
. بودنـد  شكـسته  يـا  و دار خم پيچ و خطوط داراي ها طرح سلجوقي شكوفايي دوران در كه
  ). 3تصوير شماره(

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  5ز طراز اوايل دوره سلجوقياي ا  نمونهـ3تصوير
                                                            

 .45ص ،اسالمي هنر .1
 .68 همان، ص.2
 .69 همان، ص.3
فرهنگـي،    و علمـي : فريـار، تهـران    ، ترجمـه عبـداهللا    ايران صنايع تاريخ،  )1336( كريستي ويلسن، . جي .4

 .142ص
5. www.clevelandart.org.accessed 5/6/2012 
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 در كـه  باشـند  مـي  ريز نقوش از پر متراكم و تزييناتي داراي سلجوقيان هاي ابريشمي پارچه
 صـورت  به گياهي اشكال و است رفته كار به باستاني دو حيوان يا نقش يك دايره هر وسط

 داشت هعمد سهمي ها پارچه نقوش تركيب در كنند و كتيبه مي عمل مركزي مدار محوري در
 نقـش  بـا  كه خـط   به طوري،)4تصوير شماره (1.بود طراز هاي پارچه تأثير از اين بازتابي و

 نقـشي  يا و كردند مي پر برگ و گل با را پارچه فضاي هاي خالي قسمت و شده يكي پارچه
 اسـتفاده از  2.بودنـد  هـم  كنـار  در خوشنويـسي  ها و نگاره شامل كشيدند كهمي به تكرار را

پوشـاند،   هـا مـي    مايـه   ي پارچه را براي نمايش نقش       چكي نيز كه سراسر زمينه    هاي پي  طرح
  3.ي ايراني داشت ريشه

  
  
  
  
  
  
  
  

  4 دوره سلجوقي و نوع نقوش بكار رفته در آني ه پارچ  نمونهـ4تصوير
  

گاه در طراز عالوه بر دعا براي حاكم، نام شهر و اسم كسي كه طراز را بافته بود نيـز نقـش          
 به منظور آن كه پيام رساتر شود در زمينه سفيد عبارات با رنگ قرمـز بافتـه                  .شده است  مي
ها بايـستي در قـسمت    ـ تبليغي طراز بود كه عبارتاي    با توجه به كاركرد رسانه5.شدند مي

شـدند تـا     شدند و به رنگ مخالف رنگ پارچه بافته مـي          برجسته و ظاهري لباس نقش مي     
                                                            

 .35، ص650-1250) 1(هنر و معماري اسالمي .1
كتاب،  و نشر ترجمه بنگاه: ، تهراننيا رجب ، ترجمه مسعوداسالمي هنر تاريخ،  )1347( كريستين پرايس،    .2

 .65ص
 نقاشي؛  پوپهمجموع:  در،امروز تا تاريخ از پيش دوران  از؛نرايا هنر در يريس، )1387(، س اكرمنيليف .3

 .2341فرهنگي، ص و علمي:  تهران،5 جبافي، پارچه و كتاب آرايي و
4. www.clevelandart.org. accessed 5/6/2012 

 .371، صمعاصر يصدا: ي، تهراندياقل ميابراه محمد هترجم، رانيا هنر ،)1377 (، زكي محمد حسن.5
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هـا عمـدتاً     ايـن نوشـته   ). 5 تصوير شماره  (1. قرار گيرند  رساتر باشند و بهتر در معرض ديد      
نقش تبليغي داشتند و متضمن منافع زيادي براي حاكمان بودند، از جمله در جهـت تقويـت     

هاي منقـوش در طرازهـا        مضامين عبارات و پيام    2.اقتدار آنان تأثيرات قابل توجهي داشتند     
وابستگي عمومي به قدرت مركـزي القـا يـا          ها نوعي    اي بودند كه از طريق آن      غالباً به گونه  

هاي منقوش در طرازها در جهت يك يا دو فكـر    محتواي اغلب پيام   3.شده است  ترغيب مي 
از سويي آيات قرآن،    . نيروي الهي و اقتدار مطلق فرمانروا     : غالب در جهان اسالم بوده است     

هـا و     سـويي ديگـر نـام      شود و از   هاي عرفاني ديده مي    ادعيه، مضامين پرهيزكارانه و اشاره    
  4.خورد عناوين سلطان، كارهايش و تمجيد از او به چشم مي

   
  
  
  
  
  

  

  5اي از طراز دوره سلجوقي، بافت ايران  نمونهـ5 تصوير
  

اي از عبارات قرآني در طرازي بافته شده كه در يكي از ديرهاي شهر برغش اسـپانيا                  نمونه
بسم اهللا الرحمن   «و  » هللا من الشيطان الرجيم   اعوذ با «شود؛ در بخش بااليي آن       نگهداري مي 

يا ايها الذين آمنوا هل ادلكـم علـي تجـاره تنجـيكم مـن             «نقش شده در وسط آن      » الرحيم
ذلكم خير لكـم ان كنـتم تعلمـون يغفـرلكم ذنـوبكم و           «آمده در سمت چپ آن    » عذاب اليم 
اكن طيبـه فـي   تجري من تحتها االنهـار و مـس    «بافته شده و در قسمت پايين آن        » يدخلكم

  6.نقش شده است» جنات عدن

                                                            
 .5نا، ص بي: ، قاهرهنشاء االةصبح االعشي في صناع، )1411( قلقشندي، .1

2. Grohmann, Tiraz, The Encyclopedia of Islam, Brill, 1931, P.537 
 .360ص ،رانيا هنر .3
مركـز نـشر    : ، تهـران  ، ترجمـه نـوش آفـرين انـصاري        مدخل تاريخ شرق اسـالمي    ،  )1366( ژان سواژه،    .4

 .69دانشگاهي، ص
5. www.clevelandart.org. accessed 5/6/2012 

 .392ص ،رانيا هنر .6
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اي اسـتفاده   بدين ترتيب در تمدن اسالمي از طراز به عنوان يك وسـيله ارتبـاطي و رسـانه          
گونـه   اي طراز را اين ق در بيتي نقش رسانه.  هـ6كه خاقاني شرواني در سده   شده، چنان  مي

  :خاطر نشان كرده است
  1        خديو اعظم خاقان، اكبر است القاباز، ثناي او كه برآن     به سكه و به طر

  :   و يا در جايي ديگر آورده است
  2           جاه تو بر لبــاس مـلـك طــراز  نــام تــو بر نگين دولــت نـقش  

 مشخص براي تنها و مستقيمي ندارد دخالت ابريشمي هاي پارچه طرح در رنگ دوره در اين
 جنبـه  بيشتر سلجوقي هاي پارچه طرح گفت توان ود؛ مير مي كار به خطوط هاي طرح كردن

 از كـه  به طوري شود، مي آشكار نزديك از دقت، از پس آنها حقيقي و ارزش دارند ترسيمي
 و هـستند  رنـگ  يك مختلف طرح دو تضاد ،دور از ها  نقش.داراست را خود ارزش هم دور

ها ممكن اسـت فقـط در    به كتي3.شود مي آشكار بيشتر طرح جزييات شويم مي هرچه نزديك
هاي باريك در كنـار اشـكال        ي خشن جا گرفته باشند و يا به صورت حاشيه           ي ساده   زمينه

هـا   مايه  اين نقش . ها قرار بگيرند   هاي حيوان يا پرنده، در داخل ترنج       مايه  تجريدي و يا نقش   
  ).6تصوير شماره (4.از هر جهت بسيار متنوع هستند

  
   

  
  
  
  

  5ق. هـ 5هايي با الياف طاليي، قرن  هاي گياهي، ترنج و كتيبه مايه  از طراز با نقشاي  نمونهـ6تصوير 

                                                            
نـشر مركـز،   : ، بـه كوشـش ميـرجالل الـدين كـزازي، تهـران      ديـوان خاقـاني  ، )1375( خاقاني شرواني،  .1

 .231صص
 .168 همان، ص.2
: ـ نيويـورك  ترجمه پرويز ناتل خانلري، تهـران   ،شاهكارهاي هنرهاي ايران ،)1374( اپهام پوپ،  آرتور.3

 .32فرانكلين، ص
 .63، صمنسوجات اسالمي .4

5. www.clevelandart.org.accessed 5/6/2012 
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اختالف كيفيت بين طرازها دال بر اين نيست كه توليد طـراز در مـدت كوتـاهي انجـام                   
. انـد  ق فعاليت داشـته    709هاي توليدي طراز تا سال       كه بعضي از كارگاه     گرفته به طوري   مي

هاي ديگـر بـراي      ومت فاطمي، استفاده از طراز بيش از حكومت       توان گفت در حك    حتي مي 
  1.گرفت اظهار عادات و آداب سياسي و مذهبي مورد استفاده قرار مي

ترين مصرف طـراز فـراهم آوردن پوشـشي بـراي        قدوسي ،در نظر عموم مردم آن زمان     
رده ي انجام آن امر خطيـر برآمـدن ، مـوهبتي بـزرگ شـم                بود، كه از عهده   » كسوت كعبه «

ي مـشخص     ق جامه . هـ   5 و 4هاي   گرفت و در سده    ي همگان قرار مي     شد و مورد غبطه    مي
  2.اسالمي به صورت كامل خود درآمد

بوده و از كليساي جـامع اپـت     » قديس آنه «شايد مشهورترين طراز، معروف به پوشش       
ه ي سـاد     از كتـان سـفيد شـده       cm 310×150در واكلوس فرانسه به دست آمده و به ابعاد          

هاي قرمز، سـبز و آبـي و از          ي تزييني موازي از نوع پرده بافت به رنگ          بافت با سه حاشيه   
 ي فـاطمي، المـستعلي      ي نام خليفه    اين طراز در بردارنده   . باشد ابريشم خام با الياف طال مي     

ـ 1096/490ـ1097(به تاريخ   ) 487ـ1094/495ـ1101( و همچنـين نـام مكـان       ) 489ـ
باشد كه اين ناحيه به دليل توليدات كتـان رنـگ            ي دلتاي نيل مي     ساخت، داميتا در محدوده   

هاسـت در    ها مطابق با رسوم قبطـي      اندازي حاشيه  نقش. ي نفيسش بسيار مشهور است      نشده
شود احتماالً   ها در آثار اخير ايبرياي اسالمي ديده مي        ها در شمسه   حالي كه بازنمايي پيكره   

ي يـك يـا دو ـ همـانطور كـه از       درجـه ) خلعـت  (ي مجلل اين قواره به عنوان يك پارچه
كه مطالعه بر روي طرازهاي سلجوقي   از آنجايي3.رفته است آيد ـ به كار مي  تزييناتش برمي

باشـد در ادامـه بـه بعـضي از      هاي همزمان  ميـسر نمـي   بدون مطالعه بر روي طراز فرهنگ 
  .يمپرداز هاي طرازهاي مصري، عباسي و مسلمانان اسپانيا مي ويژگي

بر روي طرازي كه منسوب به . هاي مذهبي و سياسي است معموالًحاوي پيام: طراز فاطميان
حاكم فاطمي است، بر پيوند خود با روحانيت و معنويت          ) 412ـ1021/428ـ103(  الظاهر

و اجداد پاك او و عبارتي كه در مـذهب شـيعه،            ) 355ـ996/412ـ1021(نهفته در الحاكم    
پـنجم  / ي يـازدهم  در ميانـه سـده  . كند  اشاره دارد، تأكيد ميالسالم عليه و عليهعلياهللا   صليبه پيامبر 

هاي مرسوم كوتـاهي داد كـه        هاي خاص و مطولي جاي خود را به كتيبه         ق، چنين كتيبه  ..هـ
                                                            

 .64، صمنسوجات اسالمي .1
 .154، صرانهنرهاي اي .2
 .61، صمنسوجات اسالمي .3
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به هر حال،  . ها بود  محتوي عباراتي از قبيل پيروزي با خدا است، بخت خوب و يا امثال آن             
هـاي   شدند، در نتيجه حاشـيه     تر مي  اهميت لي، در گذر زمان بي    هر اندازه كه موضوعات اص    

 پـس از حكومـت      1.گشت ها از لحاظ اندازه و پيچيدگي در تركيبات چيره مي          تزييني كناره 
در مصر، كه با آغاز سلسله سلجوقي در ايـران همزمـان            ) 386ـ996/411ـ1021(الحاكم  

هـاي بـاقي      در بررسـي نمونـه     .يابد است، رجحان خط نسخ نسبت به خط كوفي فزوني مي         
هاي ايـن خطـوط، معمـوالً        تناسب. گذاري آنها وجود دارد    مانده عدم يكنواختي در حروف    

ها،  برخي حروف صعوددار نمونه   . هميشه دقيق نيست و فاقد هرگونه ظرافت و پويايي است         
  .  استcm 8ارتفاع دارند در صورتي كه ارتفاع بعضي ديگر، بيش از cm 7/0تنها 

. هاي اجرايي است   ين دوران تغييرات ديگري نيز رخ داد كه مبين تغييراتي در شيوه           در ا 
 در تار و پود كتان طراز مصر مورد z  و  sق هر دو چرخش . هـ 940/329تا حدود سال 

. شـود   به ندرت ديده مي    zگرفت، اما پس از آن، الياف با چرخش به شكل            استفاده قرار مي  
م، روش پرده بافت در بافـت نوارهـاي طـراز پـشم و ابريـشم         سو/ ي دهم   از ربع دوم سده   

هـا بـه     هاي پاياني حاكميت فاطميـان، كتيبـه       متداول گرديد، پيش از آن و همچنين در سال        
  2.شدند دوزي مي صورت برجسته، بر روي ابريشم سوزن

هاي شرق اسالمي معموالً از پنبه رنگ نـشده، گـاهي اوقـات          نيطراز سرزم : طراز عباسيان 
هـاي   اكثـر پارچـه   . هاي مرغوب پودنمـا بـود      ال يافته و با تركيب پنبه و ابريشم در بافته         ج

هـاي   شـدند، امـا نمونـه       شكل تابيده مي   zدوزي شده، با چرخش      اي يا ابريشمي سوزن    پنبه
تنهـا يـك    . باشند  شكل مي  zكتاني و ابريشمي برجاي مانده داراي تار و پودي با چرخش            

اي  هـاي زنجيـره    ها با بخيـه    هاي پرده بافت دارد، اما اغلب كتيبه       يبهطراز ابريشم عباسي، كت   
تعـدادي از   . ي پتويي و پشتي براي تزيينات ريزتر به كار رفتـه اسـت              اند و بخيه   تزيين شده 

چند نمونه كه تـاكنون  . هاي منقوش و چاپ شده روي الياف طال هستند طرازها داراي كتيبه  
شوند و بـا نـام حـاكم و يكـي از             ي بسم اهللا آغاز مي      ملهاند با ج   به نمايش عمومي درآمده   

و يـا   هجـري   چهارم  /  ميالدي ي دهم   يابد و اگر قطعه مربوط به اوايل سده        وزيران ادامه مي  
امكـان دارد كـه حاشـيه و        . رسد قبل از آن باشد، با ذكر مكان و تاريخ ساخت به پايان مي            

  3.اً بر روي پارچه دوخته شده باشدطراز عباسيان به صورت جداگانه بافته شده و بعد
                                                            

 .64 همان، ص.1
 .65 همان، ص.2
 .66 همان، ص.3
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هاي طراز ايبرياي كهن، با نقوش مـورد اسـتفاده           مايه  اشكال و نقش  : طراز مسلمانان اسپانيا  
شود، ممكن اسـت از      آنچه كه پوشش هشام ناميده مي     . در دربار قاهره و بغداد مرتبط است      

ييني ابريـشم بافتـه     ي كتان و داراي تكنيك تز       توليدات مصر باشد چرا كه جنس آن، پارچه       
شده به روش پرده بافت با الياف طال و چيدمان نقوش و نام حـاكم قرطبـه، هـشام دوم در                    

ي موحدون طرح طراز ظاهراً ويژگـي مـستقلي           در سلسله . باشد هايش موجود مي   بين كتيبه 
خلـدون در سـده      بنا به توضـيحات ابـن     . تر بودند  ها عمومي  داشته است، در حالي كه كتيبه     

هـا    هاي ساخت طراز را نپذيرفتند، زيـرا آن  هشتم، اولين حكام موحدون، كارگاه  /دهمچهار
هاي طال و ابريشم بر      هايي با پارچه    زاهدتر از آن بودند كه لباس       و سادگي را آموخته بودند   

اي  احتماالً اين محدوديت در ترسيم پيكره     . ها جايي نداشت   مأمور در حكومت آن   . تن كنند 
هاي   گاهي با پيكره   1هاي پرده بافت و لمپاس،     يرا اگرچه تعدادي از پارچه    گسترش يافت، ز  

انـد، امـا     پـنجم تـزيين شـده     / انساني به سبك آثـار فاطميـان، در اواخـر سـده پـانزدهم             
  2.هاي هندسي بسط و توسعه يافتند مايه نقش

  
  تكنيك بافت طراز

ن در چهار بخش گردآورد؛     توا هاي پارچه طراز را مي     از حيث تكنيكي، روند تحول يا گونه      
هاي ساده و با تكنيـك چـاپ ايجـاد     طراز در ابتدا به صورت بسيار ابتدايي بر روي پارچه         

پـنجم خطـوط و نقـوش حاشـيه پارچـه را بـا            /هاي ماقبل سده يـازدهم     در نمونه . شد مي
 كردند كه معموالً پارچه زمينه از كتان سفيد شده يا به رنـگ طبيعـي،               دوزي ايجاد مي   سوزن

دوزي شده با ابريـشم   ي سوزن اي هستند كه داراي نوشته ساده بافت و از جنس كتان يا پنبه 
 صورت به بيشتر ها پارچه روي ي  نوشته.باشد اي بافته شده، مي رنگرزي شده يا خط نگاره

 در گام بعـدي خطـوط و   3.باشند مي شده بافته صورت به گاهي حتي يا و  شده دوزي سوزن
چـاپ و    شـد؛  اين در مراحل تكميلي پارچه و پس از توليد آن ايجاد مي           نقوش كه پيش از     

رفت كـه در نـوع سـاده آن خطـوط           گ دوزي اين بار در روند بافت پارچه شكل مي         دوخته
                                                            

اي كه در آن پودهاي زري در كنار تارهاي سفت و محكم بافته               چيني، پارچه  ي  ه گل برجست  ي   ابريشمينه .1
 .47ص؛ منسوجات اسالمي، شده است

 .68ـ69صص ، همان .2

 .64همان، ص .3
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 ي در آخـرين نمونـه  . شد  در پارچه نگاشته مي1هاي ساده پودي مانند تاپستري     بافتهتوسط  
شـود و بافـت      هـاي پارچـه بافتـه مـي        متتكنيك بافت، نقش كتيبه در تركيب با ساير قس        

در هر  . مجزايي ندارد كه در اين صورت اصوالً از جنس متفاوتي نيز برخوردار نخواهد بود             
از . شـده اسـت    تر از متن پارچه انتخاب مي       ي حروف مرغوب    هاي سازنده  شكل هميشه نخ  

 پارچـه آسـيب   هـاي  رو، در طرازهاي به جا مانده نوشتارها بسيار كمتر از ديگر قسمت             اين
يك تار و پـود زيـر و رو         (اي با تكنيك بافت تافته يا متقالي         اكثر طرازها با زمينه   . اند ديده

هاي بكـار رفتـه در آنهـا بـا بافـت تاپـستري اجـرا                  و كتيبه  اند كه تزيينات   بوده) قائم برهم 
 برخي موارد معموالً الياف به كار رفته در آنها از جنس ابريشم  و كتان بوده كه در. شدند مي

  ) 4تصوير شماره (2.شده است از الياف طاليي نيز در بافت تزيينات استفاده مي
بافي آل بويه را به تـصاحب        هاي پارچه  واقعيت نيز اين بود كه سلجوقيان تمامي كارگاه       
چنـدي كـه گذشـت در       . برداري كردند  خود درآوردند و از انواع نقش و نگارهاي آنها بهره         

هـاي تابيـده بـا تمـايز      مـثال دو جـور نـخ     . افندگي تغييراتي پديدار گشت   معيارهاي مقرر ب  
بخـشي بـر بافـت جنـاغي         تاب مورد استفاده قرار گرفت كه موجب تكامل        تاب و شل   سفت
تر ساخت؛ ضمن    هاي اريب را بر سطح پارچه نمايان       هاي نخي گرديد و از جمله رگه       پارچه
هايي  بفت، كه پودش از طال بود، نيز در كارگاه         ي نوظهوري به نام زري يا زري        كه پارچه   اين

 معـروف   ي  هاي برّاق سـبز، قرمـز و صـورتي، ظـاهراً گفتـه              رنگ 3.بافته شد و رواج يافت    
بايـد از   كند كه مردان بلند مرتبه مي را تصديق مي) ق. هـ 325ـ246(ابوالطيب محمد وشّاع  

ـ     هاي ناب استفاده كرده و از مايه       رنگ  اسـاس   4.شان اجتنـاب ورزنـد    هاي زننده در پوشاك
هاي تور و مخمـل،      گيري هر نوع بافت اصلي با فنون مختلف البته به جز بافت پارچه             شكل

ي سـريع و      كه بعد از اين دوره در ايران ادامه يافت، در اين دوره است و بدون شك توسعه                
                                                            

1. )tapestry(   كه هر پود رنگي فقـط در فـضاي          بافتي متفاوت از بافندگي با ماكو است، به طوري         تاپستري
ها در عرض كامل كارگاه بافنـدگي قـرار نگرفتـه، مگـر             كدام از پود    د طرح واقع شده و هيچ     الزم براي ايجا  

 وجود  بين دو پود رنگي كه بين دو خط تار        هاي    به اين مفهوم كه در حاشيه     . موارد كمي كه طرح اقتضا نمايد     
 ترجمـه سـيروس     صنايع دستي كهن ايران،   ،  )1372( وولف،   .اي.  هانس ؛شود دارد ، يك شكاف باز ديده مي      

 .77انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، ص: ابراهيم زاده، تهران
 .32 ص،مغول هحمل تا اسالم يابتدا از ؛رانيا پوشاك خيتار .2
 .158، صهنرهاي ايران .3

4. Serjeant. R. B, (1972), Islamic Textiles, Material for a History up to the Mongol conquest, 
Beirut, P.214. 
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 و اعتبـار    ي خـود الهـام گرفتـه        شود از پيشينه   هاي فني كه بعد از اين دوره ديده مي         مهارت
بافي گواهي است بر كاربرد اصلي و موقعيت دقيق تزيينـات             عرض دستگاه پارچه   1.اند يافته

هاي تاريخي مزين شده حداقل يـك متـر عـرض داشـتند،              طراز، بعضي قطعاتي كه با كتيبه     
  2.گرفتند گونه كه در متون ذكر شده، به صورت آويخته مورد استفاده قرار مي آن

 

  مراكز بافت
وليد و تجارت منـسوجات در قـرون نخـست اسـالمي بـا مـدارك كـافي در آثـار                     شرح ت 

بـافي را بـه خـصوص در         هـاي دولتـي پارچـه      نويسندگان عرب آمده است، اعراب كارگاه     
شرايط جغرافيايي و عوامل سياسي     . هاي بيزانسي و ساساني در هم ادغام كردند        امپراطوري

ري، يا دستيابي به مقدار آب كـافي، تكليـف          هاي تجا  ـ اقتصادي، از جمله نزديكي به جاده      
تر از    ور آسان  البته جابجايي پيشه  . ساخت تأسيس يا تداوم يافتن مراكز نساجي را معلوم مي        

هاي ساساني در  شوش، ري و مرو به كار خود ادامه دادند اما براي                كارگاه است؛ و كارگاه   
  3.يافت و در كيفيت خود باقي ماندشان نيز تغييري ن ات عمدهوليدهمچنين ت. صاحباني تازه

مانده در اين دوره از شهرهاي فسطاط مصر به دسـت آمـده و                بيشتر قطعات طراز باقي   
شـده اسـت؛ گرچـه مقـدار قابـل           ي ديباوش در مصر توليد مـي        بيشترين مقدار آن، پارچه   

ته ي اسالمي شـناخ    اولين كارخانه . گرديد اي هم در شهرهاي خالفت شرقي تهيه مي        مالحظه
گذاري شد و كنترل همه آنها توسط        پايه) 106ـ724/126ـ743(ي طراز، توسط هشام       شده

هاي طاليـي كـه    شد زيرا به ارتباط مابين دربار و امنيت شمش مأموران حكومتي اعمال مي 
طراز رداي جنگي، پانصد دينار     . گرفت، نياز بود   به عنوان الياف فلزي مورد استفاده قرار مي       

ق، در يـك تـشريفات دربـاري بـيش از           .  هــ    1122/516 و در سـال      طال ارزش داشت  
  4.چهارده هزار ردا، مورد نياز بود

خراسـان، نيـشابور و مـرو       . بافي بخصوص در شمال شرقي ايران رونـق داشـت          پارچه
ي   كردند و مرو بخصوص در تهيه       را توليد مي   5ـ ملحم  بهترين پنبه و پارچه با تارهاي نخي      

                                                            
 .2530، صامروز تا تاريخ از پيش دوران ، ازرانيا هنر  .1
 .61 صمنسوجات اسالمي، .2
 .154 صهنرهاي ايران، .3
 .60 صمنسوجات اسالمي، .4
هنرهـاي   نخي و تزيينات بخيه دوزي؛       هاي با زمين   يشم، پارچه اي است با تار ابريشم و پود غير ابر          پارچه .5

 .156ص ايران، 
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دار بـراي عمامـه،    هاي كتيبـه  ي مصرفي عباسيان ـ و ابريشمينه  ني پارچهي سياه ـ يع  پارچه
ي هفتم همچنـان      بافي طراز تا آغاز تهاجمات مغوالن در سده        نظام پارچه . شهرت يافته بود  

را بـه طـور     » طراز شـاهانه  «سازمان  )  ق 338 تا   335(ي ديلمي      عضدالدوله 1.پا برجا بود  
به ضعف گذارده بود بيرون كشيد و به تصرف خـود    كامل از تصاحب خالفت عباسي كه رو        

بافي گرديدند و بعد     از همان زمان نواحي تحت حكومت ديليمان مراكز مهم پارچه         . درآورد
ي   خز ابريشمي از شوش؛ ردا و جامه      . از آنها نيز سلجوقيان صاحبان اصلي اين مراكز شدند        
ي نخـي   فّـي از نيـشابور؛ پارچـه    حي هبلند زنانه از فارس؛ عبا و روپوش از اصفهان، پارچ  

هـا از روم     هاي زردوزي شده به نـام سـقالطون از بغـداد، زربفـت             ملحم از مرو، ابريشمينه   
ي چيني ـ لمپاس ـ از چين؛ انواع خـز و پوسـت از روسـيه؛       شرقي؛ ابريشمينه گل برجسته

 كـه  هاي نخي و كتاني از فرنـگ؛ بـه دسـت بازرگانـان شـهر ري       قالي از ارمنستان، پارچه   
  2.شد بيشترشان يهودي بودند داد و ستد مي

شده و توليد آنها فقط بـراي        هاي طراز مي   در ايران دوره سلجوقي توجه خاصي به بافته       
شـده   ها به مناطق سواحل مديترانه نيز صادر مـي         گونه پارچه   مصرف داخلي نبوده بلكه اين    

كـه    از، اصفهان بوده چنـان    هاي طر   در اين دوره يكي از شهرهاي صادر كننده پارچه         3.است
 ناصرخسرو با اشـاره بـه       4.رفتند ها به اين شهر مي     گونه پارچه   همواره تجار براي خريد اين    

 5»گفتنـد  اي بود كـه آن را كـوطراز مـي          در اصفهان كوچه  «: گويد اهميت اقتصادي طراز مي   
ه طرازهاي  شهرهاي مرو و نيشابور در ايران جزو مراكز عمده توليد طراز بودند به طوري ك              

 طراز به عنوان يكي از اقالم مهم تجـاري و صـادراتي             6.شد آن به نقاط ديگر نيز صادر مي      
حوقـل در شـهرهاي فـارس عـالوه بـر ايـن كـه                به نوشته ابن  . مسلمانان مطرح بوده است   

هاي گرانبهاي طراز بـراي تجـارت نيـز توليـد            شده، جامه  طرازهاي خاص سلطان تهيه مي    
از جملـه در گنـاوه، فـسا        . كردند انان، آنها را به مناطق ديگر صادر مي       گرديده كه بازرگ   مي

                                                            
  .155 صهمان، .1
 .157 همان، ص.2
 .505ص، 650ـ1250) 1(هنر و معماري اسالمي .3
 .677نا، ص بي: ، بيروت المشتاق في اختراق االفاقةنزه، )1409(ادريسي،  .4
 .123زوار، ص: وشش محمد دبيرسياقي، تهران، به كسفرنامه، )1335( ناصر خسرو قبادياني، .5
، كتاب نشر و ترجمه بنگاه: ، تهران اريفر عبداهللا، ترجمه   ياسالم عيصنا يراهنما،  )1336( ديماند،   .اس.  ام .6

 .242ص



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 9، شماره    مطالعات تاريخ فرهنگي84

شـد، يـا جهـرم و تـوج ـ شـهري نزديـك كـازرون ـ           طرازهاي پشمي تجارتي بافته مـي 
 در تـوج    1.شـده اسـت    تر آنها صـادر مـي       هاي مرغوب  اند كه جنس   محصوالت طراز داشته  

م خراسـان عالقـه خاصـي بـه آنهـا      شده كه مرد   طرازهاي زيبا، زركش و زربافت توليد مي      
  3.شده است هايي گرانبها بافته مي  در كارگاه طراز شوشتر نيز از ديبا جامه2.داشتند

  
 نتيجه

طرازهـا در دوره    : بندي زير اشـاره كنـيم      توانيم به دسته   با توجه به توضيحات بيان شده مي      
جايگـاه  ) عي؛ بنقـش سياسـي ـ اجتمـا    ) الـف : اند كاركرد اصلي بودهسه سلجوقي داراي 

وره سلجوقي د در اه پارچه مورد در كه را ديگري موضوع. اي ـ تبليغي  رسانه) اقتصادي؛ ج
 مـتن  كـه  اين باشد، يم كاربرد آن به توجه با پارچه طراحي در خط رابطه كرد اشاره توان يم

 به ستهب پارچه .باشد يم متفاوت پارچه استفاده كاربرد به توجه با پارچه روي بر شده نوشته
 توانـد  مـي  و موارد ديگـر  اهدا براي يا قبر سنگ پوشش يا است لباس استفاده براي كه اين

 نـوع  .كنـد  مي تغيير پارچه كاربرد به توجه با نيز خط نوع حتي .باشد مختلف مضامين شامل
خط به كار رفته در طرازهاي اين دوره اكثراً، خط كوفي بوده هرچند در ايـن دوره از خـط      

كلمات طراز نيز اغلب آرزوي بقا بـراي      . شده است  نرها بطور گسترده استفاده مي    نسخ در ه  
كسي كه همت واال داشته باشـد ارزشـمند         «خليفه يا حاكم بوده و با ابيات كوتاهي همچون          

گـشته و نيـز       و ابيات ديگر مزين مي    » كسي كه اصيل باشد عملش نيكو است      «و يا   » است
كه اغلب براي به دسـت آمـدن طـول مناسـب نوشـتار در               رفته    دعا يا آيات قرآن بكار مي     

شد، كه ايـن     ي مورد نظر چندين بار پشت سر هم تكرار مي           كادرهاي عريض پارچه، جمله   
شد كه كيفيت بـصري خـط را در    توالي باعث به وجود آمدن خطوط ممتد بسيار زيبايي مي     

وره سلجوقي در ارتباط بـا      طرازهاي ايران در د   . داد كنار مفهوم آن در سطح بااليي قرار مي       
در تركيـب بـا عناصـر خطـي از          ) الف:  از سه تمايز عمده برخوردار بودند      ها ساير فرهنگ 

. شـده اسـت    بيـشتر از خـط كـوفي اسـتفاده مـي          ) ب. شده است  تزيينات بيشتر استفاده مي   
كردند سعي شـده بيـشتر       دوزي به وفور استفاده مي     ها كه از سوزن    برخالف ساير فرهنگ  )ج
  .ش در تركيب با بافت زمينه و يا با بافت تاپستري بافته شوندنقو

                                                            
 .312دارصادر، ص: ، بيروت االرضةصور، )1409 (، ابن حوقل.1
 .56دارصادر، ص: ، بيروتمعجم البلدان، )1412( ياقوت حموي، .2
 .93صدر، ص: ، تهرانممالكال و المسالك، )1410( اصطخري، .3
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هـايي چـون تافتـه و        ها نيز شامل بافت    نوع تكنيك بافت بكار رفته در اين نوع پارچه        
گرفته و يا هم بافت زمينـه و         اي با بافت تافته قرار مي      تاپستري بوده است كه بر روي زمينه      
انـد كـه در ايـن صـورت هـر دو از يـك جـنس                  شده هم كتيبه با تكنيك جناغي بافته مي      

در بيشتر موارد از الياف ابريشم و كتان و الياف فلـزي چـون طـال بـراي                  . برخوردار بودند 
هـاي نـساجي     از آنجـايي كـه سـلجوقيان كارگـاه    .شده است ي استفاده مي تزيينات نوشتار 

اني نداشته اسـت و     بويه را تصاحب كردند بنابراين مراكز بافت اين نوع پارچه تغيير چند            آل
توان شهرهاي مرو و نيشابور را       هاي طراز در دوره سلجوقي مي      از مراكز اصلي بافت پارچه    

  .نام برد كه در اين دوره فعاليت فراواني در اكثر هنرهاي سلجوقي داشتند
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 منابع و مĤخذفهرست 
   :ها و مقاالت باكت
  .تا  دارصادر، بي:، بيروت االرضةصور، )1409(ابن حوقل، محمد بن علي، ـ 
علمـي و   : ، ترجمه محمـد پـروين گنابـادي، تهـران         مقدمه ابن خلدون  ،  )1362(ابن خلدون، عبدالرحمن،    ـ  

 .فرهنگي
:  نيويـورك ـ ترجمه پرويز ناتل خـانلري، تهـران    ،شاهكارهاي هنرهاي ايران، )1374(اپهام پوپ، آرتور، ـ 

 .فرانكلين
ترجمه يعقوب آژند،   ،  650ـ1250) 1(هنر و معماري اسالمي   ،  )1384 (، گرابار  و الگ  اتينگهاوزن؛ ريچارد ـ  

 .سمت: تهران
 .نا بي: ، بيروت المشتاق في اختراق االفاقةنزه، )ق1409(ادريسي، ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا، ـ 
 .صدر: ، تهرانممالك ال والمسالك، )1410(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم بن محمدالفارسي، ـ 
  نقاشي: پوپه مجموع: در،امروز تا تاريخ از پيش دوران ، ازرانيا هنر در يريس، )1387(، سيليف ،اكرمنـ 
 .فرهنگي و علمي :، تهران5بافي، ج پارچه و كتاب آرايي و
 .اسالمي هنر مطالعات موسسه: فر، تهران شايسته ، ترجمه مهنازاسالمي هنر، )1383(باربارا،  برند،ـ 
 .ستياكونوم :تهران، رانيا ينساج صنعت ي هخچيتار، )1343(پور، مهدي،  بهشتيـ 
مؤسـسه مطالعـات هنـر      : فـر، تهـران    ، ترجمه مهناز شايـسته    منسوجات اسالمي ،  )1385(بيكر، پاتريشيا،   ـ  

 .اسالمي
 .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: ، تهراننيا رجب ، ترجمه مسعوداسالمي هنر تاريخ، )1347(كريستين،  پرايس،ـ 
 .يفرهنگو  يعلم: ، تهرانبهار ملك ماه، ترجمه ياسالم هنر، )1375(، ديويد س،يرا تالبوتـ 
ـ ا پوشاك خيتار،  )1379( ، محمدرضا ،ساز تيچـ   ـ  تـا  اسـالم  يابتـدا  از ؛راني  مركـز : ، تهـران  لمغـو  هحمل
 .سمت و مايس و صدا يا برنامه سنجش و مطالعات قات،يتحق
 .معاصر يصدا: ي، تهراندياقل ميابراه محمد هترجم، رانيا هنر ،)1377( ، محمديزك حسن،ـ 
 .نشر مركز: جالل الدين كزازي، تهران، به كوشش ميرديوان خاقاني، )1375(خاقاني شرواني، ـ 
  .كتاب ونشر ترجمه بنگاه: ، تهراناريفر عبداهللا، ترجمه ياسالم عيصنا يراهنما، )1336 (.اس. ديماند، امـ 
 . دانشگاه تهران: جلد، تهران 15، دهخدالغت نامه ، )1377(اكبر،  دهخدا، عليـ 
مركـز نـشر    : ، ترجمـه نـوش آفـرين انـصاري، تهـران          مدخل تاريخ شرق اسـالمي    ،  )1366(سواژه، ژان،   ـ  

 .دانشگاهي
 .نا بي: ، قاهرهنشاء االةصبح االعشي في صناع، )1411(قلقشندي، احمدبن علي، ـ 
 فريـه،  . دبليـو .  ر بـه كوشـش   پرويـز مرزبـان،  مه ترج،»نساجي در هنرهاي ايران «،)1374. (مكداول، ج ـ  

 .151 ـ 171فرزان، صص: تهران
، به كوشـش محمـد دبيرسـياقي،        سفرنامه،  )1335(ناصرخسرو، حميدالدين ناصرخسرو قبادياني مروزي،      ـ  

 .زوار: تهران
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 .هنگيفر  وعلمي: فريار، تهران ، ترجمه عبداهللايران صنايع تاريخ، )1336(كريستي،  . جي ويلسن،ـ 
 .تا دارصادر، بي: ، بيروتمعجم البلدان، )1412(الدين ابن عبداهللا،  ياقوت حموي، شهابـ 
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