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  هاي چهارم و پنجم هجري بررسی صنعت نساجی ایران در سده

  *١ثواقب نبخش  جها
  **روشنی میترا

  چکیده
اي برخـوردار بـوده    اهمیـت ویـژه  تولید پارچه و پوشاك در طول تـاریخ ایـران از   

به دلیل اهمیت منسـوجات در حیـات اجتمـاعی و اقتصـادي مـردم و نقـش       .است
حفاظتی آن در مصون نگه داشتن بدن انسان در برابـر عوامـل طبیعـی و اقلیمـی و     
سپس برجسته شدن کارکرد اجتمـاعی و فرهنگـی آن، ایـن صـنعت مـورد توجـه       

اي از   و پنجم هجري قمري نیـز جایگـاه برجسـته   هاي چهارم   ایرانیان بود و در سده
ایـن مقالـه بـا هـدف بررسـی جایگـاه       . پیدا کرد) تولید و صادرات(جنبه اقتصادي 

اي با واکـاوي منـابع     هاي ذکر شده، به روش کتابخانه  صنعت نساجی ایران در سده
نواع مکتوب تاریخی و جغرافیایی، در صدد ارائۀ تصویري بسنده از مراکز تولیدي، ا

دهد کـه صـنعت     یافتۀ پژوهش نشان می. باشد  ها و صادرات آن می  پوشاك و پارچه
نساجی در این دوره از شکوفایی و رشد خاصـی برخـوردار بـوده و وفـور مراکـز      

هاي تولیدي، رونـق صـادرات     تولیدي در شهرهاي مختلف، کمیت و کیفیت پارچه
هاي خود، حـاکی از    مقوله در نوشتهنگاران به این   پارچه و پوشاك و توجه جغرافی

  .این مدعا است
بـافی،    مراکـز پارچـه   نباتـات نسـاجی،   پوشـاك،  ایـران، منسـوجات،   :هـا  کلیدواژه

  هاي نساجی  کارگاه
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  مقدمه. 1
هاي فرهنگـی و اجتمـاعی     منسوجات و پوشاك افزون بر کارکرد اقتصادي، با توسعۀ فعالیت

هریـک  . رود  شمار می  اقوام مختلف واز جمله مردم ایران بههاي فرهنگی   در جوامع، از مؤلفه
تواند بیانگر هویت قومی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، مـذهبی، صـنفی و     ها می  از پوشاك

سرزمین پهناور ایران که مسکن و مأواي اقـوام  .شأن و منزلت طبقات مختلف اجتماعی باشد
هـاي    از زمـان هـرودت پارچـه   . ه دیرینه داردمختلف بوده است،در زمینه تولید پوشاك سابق

این صـنعت در  . ایران شهرت جهانی داشته و بعدها رومیان از منسوجات ایران تقلید کردند
هـاي ایرانـی     ها از خریداران پارچه  اي که چینی  دوره ساسانیان ترقی چشمگیري کرد به گونه

ساجی گشت و بازار تجـارت آن  در دوره اسالمی، ایران یکی از مراکز مهم صنعت ن. شدند
هـاي اسـالمی بـه دیگـر       هاي ابریشمی ایران عالوه بر سرزمین  در ایران رونق یافت و پارچه

هاي چهارم و پنجم هجري قمري از ادوار مهم   سده. شد  کشورها در شرق و غرب منتقل می
نظر صنعت  تاریخی ایران در عرصه تولید منسوجات و پوشاك بوده است و این دوران را از

رشد صنعت نساجی در زمینه درآمدزایی . نساجی نسبت به ادوار دیگر برجسته ساخته است
در منـابع مکتـوب   . سزایی داشت  هاي وقت تأثیر به  و مالی در حیات اقتصادي مردم و دولت

تـرین    هاي اقتصادي و بازرگـانی شـهرها، پارچـه یکـی از عمـده       این دوره در شرح فعالیت
توان به   از مجموع توصیفات این منابع می. لیدي و صادراتی معرفی گردیده استکاالهاي تو

تصویري نسبتاً آشکار از تولیـدات اقمشـه و البسـه، مراکـز تولیـدي، درآمـدها و صـادرات        
  .آندست یافت

  
  اهداف و پرسش تحقیق. 2

بـا  تحلیلـی،   - اي و شـیوة توصـیفی    هدف اصلی این پژوهش آن است که به روش کتابخانه
هاي تاریخی و جغرافیایی، شناختی نسـبی از پوشـاك و منسـوجات ایـران در       استناد به داده

بر این مبنا پرسش اصلی پـژوهش آن  . ، ارائه و جایگاه آن را تبیین نماید.ق 5و  4هاي   سده
هـاي چهـارم و پـنجم هجـري قمـري در چـه         است که صنعت منسوجات ایـران در سـده  

هاي یاد شده   ۀ پژوهش بر فرآیند رو به رشد این صنعت در سدهجایگاهی بوده است؟ فرضی
در فرایند این پژوهش با توجه به شواهد تاریخی، به مباحثی نظیر کاشت نباتات . تأکید دارد
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هاي تولید پوشـاك، صـادرات، پوشـاك رایجـو پوشـاك        بافی و کارگاه  نساجی، مراکز پارچه
  .شود  یطبقات اجتماعی در این دوران، پرداخته م

  
  پیشینۀ تحقیق. 3

ــه ــن          ب ــارة ای ــا در ب ــران، ام ــاریخ ای ــاك در ت ــاجی و پوش ــنعت نس ــت ص ــم اهمی رغ
الي کتـب تـاریخی و یـا متـون       بعضـاً در البـه  . اي انجام نشده اسـت   موضوع،پژوهشبایسته

هـاي جدیـد نیـز، بیشـتر بـه نـوع         در پژوهش. هایی گذرا شده است    اشاره   جغرافیایی به آن
مـروري بـر تاریخچـه صـنعت     ) 1343(پـور    بهشـتی . اقوام ایرانی توجه شده اسـت پوشش 

بـافی    به اجمـال پارچـه  )1380(فر   روح.اي تا پهلوي داشته است  نساجی ایران از دوره افسانه
مقـاالت متعـددي کـه در    . دوران اسالمی را از جنبۀ چگونگی بافـت بررسـی کـرده اسـت    

پوشاك در ایران ایرانیان نگاشته شده و مجموعه آن با عنوان دانشنامه ایرانیکا در باره پوشاك 
هـاي    به چاپ رسیده به پوشاك از منظـر نـوع پوشـش مـردم ایـران در دوره     ) 1382( زمین

اي   در مقالـه ) 1375(کسـایی  .مختلف تاریخی پرداخته که با موضوع این مقاله متفاوت است
 14تا  8/ دوم تا هشم هجري قمري توصیفی به خوراك و پوشاك در آسیاي مرکزي از سده

میالدي، پرداخته که بخشی از آن به معرفی پوشاك برخی از شهرهاي ایـن ناحیـه براسـاس    
امـا مقالـۀ حاضـر، کـارکرد اقتصـادي صـنعت       . شـود   نگاران مربوط می  هاي جغرافی  گزارش

هاو   واع پارچهنساجی ایران را در دوسدة مورد بحث، با تأکید بر مراکز تولیدي و صادرات، ان
  . پوشش طبقات اجتماعی، تبیین نموده است

  
  کاشت نباتات نساجی. 4

هـاي چهـارم و پـنجم هجـري مطـرح        اولین پرسشی که در ارتباط با صنعت نسـاجی سـده  
شـده اسـت؟در پاسـخ بـه ایـن        شود،آن است که مواد اولیه این حرفه از کجا تـأمین مـی    می

ها ما را به امر کشـاورزي در ایـن زمینـه ارجـاع       سدهپرسش، متون نوشتاري موجود در این 
به استناد منابع مکتوب، بیشتر جمعیت ایران در این دو سـده بـه حرفـه کشـاورزي     .دهند  می

هاي کشاورزي ساکنان ایران بـه کاشـت نباتـات نسـاجی       بخشی از فعالیت.اند  اشتغال داشته
هـاي    ایـن دوران بـه اسـتثناي پارچـه     هـاي   حال با توجه به اینکه پارچه.اختصاص یافته بود
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آمد،بررسی وضعیت کاشت این نوع نباتات نساجی   دست می  پشمی، از پنبه،کتان و ابریشم به
  .در این دوره ضرورت دارد

هاي نساجی ایران است که در سـده چهـارم هجـري کشـت آن بـه        پنبه، یکی از رستنی
بـه همـین   .و رطوبت کافی نیاز بـود براي کاشت پنبه به آب .صورت وسیع متداول شده بود

خاطر تخم این محصول در مناطقی ماننـد سمرقند،بخارا،شـاش، مرو،قومس،ري،اصـفهان و    
ــی     ــته م ــد، کاش ــاعد بودن ــواي مس ــداراي آب و ه ــرم که ــد  جه ــن.(ش ــل،   اب      :1345حوق

؛ 476- 593  /2  : 1361؛مقدســی،   107  : 1313بلخــی،   ؛ابــن171  : 1368؛اســتخري، 109،217
  )94: 1362حدودالعالم، 

کشت کتان در اواسط سده چهارم هجري توسط عضدالدوله دیلمی در منطقه خوزستان 
اما دیري نپایید که زراعت کتان در سایر مناطق ایران .و سایر مناطق جنوبی ایران متداول شد

م نظیـر کازرون،توج،آذربایجان،ماوراءالنهر،نیشابور،طبرســتان و شــیز از توابــع فــارس مرســو 
: 1361؛مقدسـی،  1368:242،   ؛ثعـالبی 126  : 1368؛جیهـانی،  194  : 1345حوقـل،    ابـن .(گردید

هاي ابریشمی یکی از اشـتغاالت کشـاورزان     کاشت درخت توت جهت تولید پارچه)2/591  
منابع این دوره به کرات بـه تولیـد پیلـه ابریشـم از درختـان تـوت در منـاطق شـمالی         . بود

: 1361؛مقدسـی،  123  : 1345حوقـل،    ابـن .(کننـد   طبرستان حکایت میباالخص در گرگان و 
شود که اصل پیله ابریشم از مرو بـوده و    اما با تعمق در همین منابع چنین مستفاد می)2/517  

: 1368؛اسـتخري،  171  : 1345حوقـل،    ابـن .(انـد   تخم آن را به گرگان و طبرستان انتقـال داده 
بلکه کشاورزان در مناطق مختلف .ص مناطق ذکر شده نبوده استکاري فقط مخت  نوغان)208  

از روي تأسـیس  .اند  با وجود شرایط آب و هوایی مناسب اقدام به کشت این محصول نموده
تـوان بـه کاشـت      هـاي نسا،نیشـابور،یزد،آمل و اصـفهان مـی      بافی در شهر  هاي ابریشم  کارگاه

ــرد  ــی ب ــاطق پ ــن من ــانی، .(درخــت تــوت در ای ــن141،148  : 1368جیه ــل،   ؛اب : 1345حوق
: 1368؛اســتخري، 87  : 1349فقیــه،   ؛ابــن80:   1366؛کاتــب، 1313:107بلخــی،   ؛ابــن171  
  )2/475،517  : 1361؛مقدسی، 221  

  
  بافی  مراکز تولید و صادرات پارچه. 5

ذکـر  در ) هـا اسـتناد خواهـد شـد      که در ادامـه بـه آن  (نگاران   هاي جغرافی  براساس گزارش
محصوالت نواحی مختلف ایران،تولید انواع پارچه و صـادرات آن بـه شـهرهاي داخلـی و     

هاي چهارم و پنجم هجري قمریـاز رونـق خـوبی برخـوردار بـوده        هادر سده  دیگر سرزمین
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آیدآن است که پیشۀ نساجی و تولید پوشاك   دست می  هاي این دوره به  آنچه از گزارش.است
یت خاصی در سـطح فـالت ایـران نبـوده اسـتبلکه مراکـز نسـاجی        مختص به ایالت یا وال

در منطقۀ جبال، اصـفهان  . اند  متعددي وجود داشته است که مراکز عمده آن بدین شرح بوده
،ابریشـمی و  )پارچه ابریشمی بافت شهر وش(،وشی )نوعی حریر(هاي عتابی   به بافت پارچه

به سـایر نـواحی از جملـه جبال،خراسـان و      این منطقه تولیدات خود را.اي معروف بود  پنبه
حوقـل،    ابـن .(نظیـر بـود    عتـابی اصـفهان در خـوبی و جـنس بـی     . کـرد   خوزستان صادر می

در غـرب  ) 140: 1362؛ حدودالعالم، 165: 1368؛ استخري، 141  : 1368؛جیهانی، 1345:106
و ) ي مـنقّش جامـه زربـاف از دیبـا   (اصفهان در دو محلۀ بزرگ زرکاباذ و تاجه، سـقالطون  

در برخـی از روسـتاهاي اصـفهان    )107: 1345حوقـل،    ابـن . (آمـد   دسـت مـی    عتابی عالی به
هاي ساخت موصل و واسط از نظر زیبایی و خـوبی    شد که بر پرده  هاي بلندي بافته می  پرده

هاي جبال بـود کـه     ترین شهر  ري از مهم)181: 1365رسته،   ابن. (جنس و دوام برتري داشت
هـاي میانـه اسـالمی      این شهر در سـده . بیشتر ادوار تاریخی ایران خوش درخشیده است در
در ري عالوه بـر  . ویژه دو سدة چهارم و پنجم هجري از صنعت نساجی خالی نبوده است  به

که از مرغوبیت و معروفیت خاصی برخـوردار  ) تاروپوددار(پنبه، پارچه منیر یا پارچه دوپود 
و پوشاك تولید و به سـایر  ) اي از پنبۀ سفید  پارچه(، کرباس )اي از پشم شتر  هپارچ(بود، برد 

هـاي پشـمی     در نـواحی آن، طیلسـان  .شد  صادر می) عراق، آذربایجان و جاهاي دیگر(نقاط 
؛ 171  : 1368؛ اسـتخري،  122: 1345حوقـل،    ابـن   ؛ 592: 1361مقدسـی،  . (شد  اعلی بافته می
هاي دیباي منیره در زمرة خصایص ري   پارچه) 39  : 1375  ؛ بارتولد،142: 1362حدودالعالم، 

هـا    سزایی داشت و به آن  شهرت به) برد(هاي یمن   هاي ري مانند جامه  جامه. ذکر شده است
  )234، 233: 1368ثعالبی، . (گفتند چون شبیه بردهاي عدن یمن بود  عدنیات می

. مختلف آن از نظر تولید صنایع نساجی بسیار فعال بودنـد  هاي  منطقه ماوراءالنهر و شهر
ماوراءالنهر آن اندازه بـود کـه عـالوه بـر     ) صوف(و پشمی ) قز(اي، ابریشمی   هاي پنبه  پارچه

بخـارا بـه عنـوان یکـی از     ) 178: 1386جیهـانی،  . (شد  جا صادر می  مصارف داخلی به همه
هـاي نـرم و     در بخـارا پارچـه  . سزایی داشـت   هاي نساجی منطقه ماوراءالنهر شهرت به  قطب
/ 2: 1361مقدسـی،  . (شـد   تولیـد و صـادر مـی   ) منسـوب بـه اشـمون   (هاي اشـمونی    جامه
اي به میزان فراوان تولید و به عراق   هاي کرباس پنبه  درطواویس از قصبات بخارا پارچه)476

: 1368یهـــانی، ؛ ج244  : 1368؛اســـتخري، 216  : 1345حوقـــل،   ابـــن.(شـــد  صـــادر مـــی
شد،تقاضاي بیشـتري    اي معروف به بخاري که سنگین و محکم بافته می  هاي پنبه  پارچه)185
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 فنـدقی،  اي نظیـر شـادروان،بردي،    اقمشـه  )1345:217حوقـل،    ابن( .از جانب اعراب داشت
هاي پشمی از دیگر تولیدات شـهر بخـارا بودندکـه بـه       ها و جامه  مصلی ها،  بساط ریسمانی،

حوقــل،   ؛ابــن185  : 1368جیهــانی، .(گردیدنــد  عراق،خراســان و ســایر نــواحی ارســال مــی
استخري از کرباس زنـدنیجی  ) 106: 1362؛ حدودالعالم، 28- 29  : 1351؛نرشخی، 1345:217

در )245: 1368اسـتخري،  . (آمـده خبـر داده اسـت     که در بخارا و نـواحی آن بـه عمـل مـی    
شـد و بـه     و ابریشـمی بافتـه مـی   ) نخـی (هاي ریسمانی   هجام) در جنوب خوارزم(جرجانیه 

سمرقند نیـز از دیگـر مراکـز تولیـد     ) 183، 182: 1368جیهانی، . (شد  جاهاي دیگر برده می
هـاي سـیمگون و     هـاي دیبا،جامـه    آمد کـه در تولیـد پارچـه     پارچه ماوراءالنهر به حساب می

ابریشم (قَز = کژ و1هاي سینیزي  شدو جامه  هاي سرخ که ممرجل خوانده می  سمرقندي، جامه
؛ 477، 2/476  : 1361مقدسـی،  .(و پارچه ابریشـمی فعالیـت داشـته اسـت    ) خام نتابیده، پیله

: 1368اسـتخري،  . (جا مورد تحسـین بـود    کرباس سمرقندي در همه) 227: 1368استخري، 
راسـان نیـز   هـاي خ   هاي بافت سـمرقند بـه حـدي بـود کـه در کارگـاه        شهرت پارچه)227

در دبوسـیه و ویـذار   ) 87:   1349فقیه،     ابن.(کردند  هایی را به عنوان سمرقندي تولید می  پارچه
اند که در لطافـت    در وصف این پارچه گفته.شد  هاي نخی معروف به ویذاري بافته می  پارچه

لبـاس  .نگبـود و بسیار بـادوام و انـدکی زرد ر  )اي از پشم و ابریشم  جامه(و نرمی همانند خز 
هـاي فـاخر محسـوب      شـد و از لبـاس    امیر،وزیر،قاضی و سـپاهی و عـامی از آن تهیـه مـی    

: 1345حوقـل،    ابـن .(شد  این پارچه به نواحی فارس،عراق و سایر جاها ارسال می. گردید  می
پارچـۀ ابریشـمی   (به رنـگ مصـمت  ) وذاري(هاي ویذاري   جامه) 74: 1388؛ ادریسی، 235  

، بـود و برخـی سـالطین بغـداد آن را دیبـاي خراسـان       )رنگ به رنگ سـفید   خالص یا یک
هـاي سـمرقند ذکـر شـده       این جامه در زمرة ویژگی) 476/ 2: 1361مقدسی، . (خواندند  می

هـاي    هـاي زمسـتانی و لبـاده     از کرمینیه مندیل، از ربنجن جامـه ) 261: 1368ثعالبی، . (است
از طـوس بـرد نیکـو، از     ،2ترکسـتانی ا، از بناکث پوشـاك  هاي نیکو و قب  سرخ، از دزك لباده

 - 2/477  : 1361مقدسـی،  .(شـد   صـادر مـی    هاي سپید،و از شاش پنبه  فرغانه و اسبیجاب جامه
اي، پشمی، کرباسی و مقنعه   هاي پنبه  جامه) 476: همان(در سرزمین خوارزم برد، دیبا، ) 475

: 1368؛ نیشـابوري،  209  : 1345حوقـل،    ابن. (شد  میابریشمی به مقدار فراوان تولید و صادر 
از مختصات خوارزم کرباسی بود کـه  ) 122: 1362؛ حدودالعالم، 238: 1368؛ استخري، 266  

) نوعی پارچـه نـازك و ظریـف   (شایع بود که نوع امیري آن از حفی . نامیدند  آن را آونج می
: 1368ثعـالبی،  . (تـر نبـود    صر ارزشش کمنیشابور و منَیر ري و خشخاشی گرگان و دبیقی م
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: 1362حـدودالعالم،  . (شـده اسـت    از چغانیان، جامۀ پشمین و پالس بسیار ساخته می) 266
آید آن است که ماوراءالنهر در این برهه زمانی   آنچه از متون جغرافیایی و تاریخی برمی)109

ه کـه صـادرات قابـل    کثرت تولیـدات پارچـۀ آن سـبب شـد    .معدن تولید پارچه بوده است
  )1345:194حوقل،   ؛ابن178:   1368جیهانی، .(اي در این زمینه داشته باشد  مالحظه

هاي چهـارم و پـنجم هجـري بـه       خراسان یکی دیگر از مراکزعمده تولید پارچه در سده
هاي خراسان، مرو،بلخ،هرات و نیشابور بودند که هر کـدام در    ترین شهر  مهم.آمد  حساب می

خانه خـاور    نیشابور که به گفته مقدسی، خزانه مشرقین و تجارت.نساجی سرآمد بودند زمینه
در تولیـد  )89: 1362حـدودالعالم،  (و جاي بازرگانان بـود  ) 2/460  : 1361مقدسی، (و باختر 

، )نـوعی حریـر  (هاي شهجانی حفیه،ملحمابریشمی،عتابی   هاي سپید حفیه،بیباف،عمامه  پارچه
نـوعی  (،مصمت، مقنعـه، زیرپیراهنـی، ظرائفی،مشـطی    )نوعیحریر(،راخته)دیبا(سعیدي،تاخته

ــویین، ســابري  ، زینــت، پارچــه)پارچــه ابریشــم ــازك(هــاي م ،ریســمان )پارچــه نــرم و ن
ــود    ــاس معــروف ب ــقالطونیاتو کرب ــی، .(زیوري،س : 1368؛جیهــانی، 2/475: 1361مقدس

ــد، 242  : 1368ی، ؛ثعــالب168  : 1345حوقــل،   ؛ابــن221  : 1368؛اســتخري، 172   : 1308؛ بارتول
هاي زیوري و عتّابیات و سقالطونیات، اصفهان و بغداد شریک   با این وجود، در پارچه)102

شده   از روستاهاي نیشابور نیز پوشاك تولید و صادر می) 242: 1368ثعالبی، . (نیشابور بودند
هـاي    کـه از نیشـابور جامـه   در حدودالعالم به اجمال آمـده  ) 475/ 2: 1361مقدسی، . (است

هـایی از آن نظیـر       چنانکـه در شـهرك  ) 89: 1362.(شـد   اي تولید مـی   گوناگون پشمی و پنبه
رسد   نظر می  به) 91: همان. (آمد  عمل می  پوژکان، خایمند، سنگان، سلومد و زوزن، کرباس به

ت، چرا که جغرافیانگاران که مرو نیز در زمینۀ تولید پارچه موقعیتی همانند نیشابور داشته اس
؛اسـتخري،  172  : 1368جیهـانی،  .(انـد   در زمینه تولیدات نساجی اسم دو شهر را با هم آورده

انـد در مـرو نیـز بـه همـان        شده  هایی که در نیشابور تولید می  در حقیقت پارچه)221  : 1368
امـا  . شـدند   ساخته می) اي  هاي ابریشمین و پنبه  پارچۀ نیمه ابریشمین، مقنعه= مالحم(ترتیب 

البته این به معنـاي عـدم   .رسیدند  هرات و بلخ در صنعت نساجی به پاي مرو و نیشابور نمی
هرات در زمینه تولید دیباي پست و خلدي،و بلـخ  .رشد این صنعت در مرو و هرات نیست

ـ   (و بـرد  ) اي  چادرزنان، نوعی پارچه ابیشم یا پنبه(در تولید وقایه تبحـر  )انینـوعی پارچـه کت
کربـاس، مبـارم و دیبـا از     ) 94، 91: 1362؛ حدودالعالم، 2/476  :   1361مقدسی، .(داشته است
هـاي    پارچه) 247: 1368ثعالبی، . (شد  جا صادر می  هایی بود که از هرات به همه  جمله پارچه

و پود آن غیر اي بود که تار آن ابریشم   ملحم پارچه. رفت  شمار می  ملحم از مختصات مرو به
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آمد مروي و هـر      بافی که از خراسان می  ها هر پارچۀ سخت  عرب. ابریشم بود بر خالف دیبا
گفتند، زیرا مرو در نظـر آنـان شـهر بـزرگ       رسید شاهجانی می  جا می  پارچۀ نازکی که از آن

ي نـازك  هـا   ازآن پس نام شاهجانی بر جامـه . گفتند  خراسان بود و به آن مروشاهجان نیز می
هاي شهرهاي خراسان آمده اسـت کـه بهتـرین و      در وصف بهترین) 247: همان. (باقی ماند

. آمـد   دسـت مـی    و ابریشمی از نشـابور و مـرو بـه   ) اي  پنبه(هاي ریسمانی   بهاترین جامه  گران
در )74: 1370؛ مـنجم،  221: 1368؛ اسـتخري،  186: 1345حوقل،   ؛ ابن173: 1386جیهانی، (

حتی گفته شـده کـه اصـل    . آمد    ریشم و قز در مرو بیش از هر جاي دیگر به عمل میواقع اب
ابریشم از مرو به طبرستان راه یافته است و همچنان تخم این محصول از مـرو بـه طبرسـتان    

در ) 208: 1368اسـتخري،  . (شد  هاي نیکو از مرو تولید می  پنبۀ مروي و کرباس. شد  برده می
از ) 77: 1370مـنجم،  (» .در مرو جامۀ مروي از کتان سـازند «آمده است که المرجان هم   آکام

هاي روباهی   ابیورد ابریشم، پارچۀ ابریشمی، جامۀ زنبفت و از نسا پوشاك بنبوزیه و پوستین
شـده    شار لباده، صـادر مـی    هایی همانند نیشابوري سفید، از غرج  و پارچه، از قهستان پوشاك

هـایی    ها و پـالس   در والیت قهستان، بیشتر در تون کرباس) 475/ 2: 1361مقدسی، . (است
. بردنـد   بافتند و از تون به نشـابور و دیگـر نـواحی مـی      خوب و زیلوهایی مانند جهرمی می

در طــوس ) 216: 1368؛ اسـتخري،  180 - 181: 1345؛ ابـن حوقــل،  171: 1368جیهـانی،  (
اي زیبـا    هـاي پنبـه    در کابل پارچه) 90: 1362حدودالعالم، (. شد    شلواربند و جوراب بافته می

جا به خراسان،   کردند و از آن  بها تهیه می  ها جامۀ سبنی فاخر و شرابی گران  بافتند که از آن  می
بـه  ) 184: 1345حوقـل،    ابن. (کردند  جا به سند و نواحی آن صادر می  سپس به چین و از آن

. کردنـد   پوشاك به اندازة کافی بود و به سایر اقطار نیز حمـل مـی   هر روي در خراسان انواع
  )88: 1362؛ حدودالعالم، 185: همان(

هاي   هاي ابریشمی، فوطه و مندیل  در وصف فارس نیز آمده است که پارچه کژي و پرده
هاي عالی و متوسط و پست در دارابگرد،   ها و کرباس در جهرم، پارچه  شرابی در فسا،مصلی

هـاي گندکیـه در     پارچـه    در سینیز، فوطه) اي از پشم و کتان  جامه(هایی همانند قصب   رچهپا
هاي کتانی در سیراف، پارچـه و پـرده در فـرج، پارچـه بسـیار در گـور         ارگان، فوطه و لنگ

،دبیق،مندیل مخملی و پارچـه تـوزي در تـوز و      ، پارچه قصب و کتان در کازرون)فیروزآباد(
: 1361مقدسـی،  .(شـدند   هاي گوناگون فرسـتاده مـی    شده است که به سرزمین  دریزتولید می

هـاي    بـه تعبیـر مقدسـی پارچـه    ) 107  : 1313بلخـی،    ؛ابـن 1368:125؛جیهانی، 657 - 659  /2
جامۀ کتانی که در شطاه مصر (شد و با شطوي   کازرون و توز و دریز به هشت اقلیم برده می
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هاي شـاپوري مشـهور بـوده      جامه) 659/ 2: 1361مقدسی، . (تندتفاوت بسیار داش) بافتند  می
کتانی تجارتی و نیز طراز مخصـوص سـلطان    3و در جنّابه طرازهاي) 34: 1345حوقل،   ابن(

ایـن  . هـاي کتـانی سـینیزي هـم معـروف بـود        پارچه. بافتند  که غیر از نوع تجارتی است می
. کردنـد   را به خـوبی بـه خـود جـذب مـی      ها به سبب لطافت و نرمی که داشتند عطر  پارچه

شـد، بازرگانـان     در جهرم که در آن زیلوهـاي معـروف بـه جهرمـی بافتـه مـی      ) 39: همان(
طرازهاي متعدد داشتند و از طرف سلطان یک رئـیس و یـک عامـل در ایـن شـهر حضـور       

 هـایی   شـد، از پنبـه جامـه     در یزد که آن زمان جزء فارس محسـوب مـی  )37: همان. (داشتند
) 125: 1368جیهـانی،  . (اي عـاجز بودنـد    بافتند که در جاهاي دیگر از بافت چنین پارچه  می

هر ساله بنا بر رسم معمول افزون بر خراج مرسوم، از اشیاء ویژة هر شهر مقداري بـه دربـار   
هاي توزي، دویست عدد کساء به همراه     هزار از جامه  شد که از فارس پنج  خلیفه فرستاده می

حوقـل دربـاره کاالهـاي      گزارش ابـن ) 229: 1368ثعالبی، . (گردید  یزهاي دیگر ارسال میچ
دهـد کـه گویـاي      دست مـی   فارس فهرستی از تولیدات بافندگی این ایالت را در آن دوره به

  .4فعالیت چشمگیر این صنعت بوده است
هـاي تـوجی     تـوج جامـه   ، در    هاي جنّـابی   هاي سینیزي، در جنّابه دستمال  در سینیز جامه

تر   تر و گران  هاي دنیا بدان شباهت ندارند اگرچه عالی  آید و هیچ یک از جامه  دست می  به
از فسا انواع . شود  در هر یک از شهرهاي فارس طرازهایی خاص سلطان تهیه می. از آنند
که در سایر گردد و نیز طراز چند رنگۀ زربفت است   ها به نواحی مختلف صادر می  جامه

نواحی دنیا مانند آن وجود ندارد و در صورتی که ساده و بدون تذهیب باشد نظیر طراز 
هایی بـراي رختخـواب کـه خـاص       ها و پرده  نیز در فارس جامه. جهرم و جز آن است

هـایی از    کنند و همچنـین پـرده    بها است آماده می  سلطان و بازرگانان است و بسیار گران
شود   هاي معین و نشاندار که از ابریشم براي سلطان تهیه می  ون و نیز پردهحریرهاي گوناگ

نوعی (جردي   سوسن. فرستند  هاي ابریشمی و پشمی فاخر به بسیاري از شهرها می  و جامه
آید بهتر از مال قرقوب و توج و تارم است زیرا که از پشم   که در فسا به عمل می) جامه

بها   جا پردة ابریشمی گران  و نیز در آن. باشد  تر از ابریشم می  دوامتر و با  است و پشم محکم
بافند،   هاي منقّش عالی می  در جهرم جامه. شود  که در حدود صد دینار ارزش دارد تهیه می

» جهرمـی «جهـرم کـه در دنیـا بـه     ) زیلو(اما گلیم و جاجیم دراز و سجادة نماز و زاللی
هـا را بـه بیشـتر      آید کـه آن   دست می  هاي نخی به  جامه در یزد. معروف است نظیر ندارد

بارین   از دشت. آید  شمار می  به» بغدادي«برند و در صورتی که کوتاه باشد جزو   نواحی می
هـاي ارمینیـه تهیـه      واقع در غندجان گلیم و پرده و انواع مخده و مانند آن نظیـر سـاخته  
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هـاي    در دارابجرد فـرش ... برند  ه سایر نقاط دنیا میها را ب  شود و مقدار فراوانی از آن  می
هاي معروفی که در بیشتر نقاط زمین   در شیراز پرده. ... آید  خوب مانند طبري به عمل می

تـر در اسـتخري،     ؛ خالصـه 65 - 67: 1345حوقل،   ابن( بافند  به شیرازي شهرت دارد می
1368 :134 ،135(.   

هـاي عـالی تولیـد و صـادر        ، منـدیل، طیلسـان و پارچـه   در سرزمین کرمان، از بم عمامه
هـاي    پارچه )693/ 2: 1361مقدسی، . (بافتند  ها بسیار می  در سیرجان از این پارچه. کردند  می
هـا و شـهرهاي دور فرسـتاده      شد و به سـرزمین   اي این شهر، عالی، زیبا و بادوام بافته می  پنبه
دار   هاي ساخت بم بسیار جالب توجـه و قـواره    طیلسان. تگرف  شد و مورد توجه قرار می  می

هاي عالی داشت کهارزش هریک حدود   بم جامه. شد  بافته می) رفرف(بود و از دیباي نازك 
هـاي بلنـد     عمامه. رسید  ها در خراسان و عراق و مصر به فروش می  این لباس. سی دینار بود

مردم عراق و مصـر و خراسـان رغبـت فراوانـی بـه آن      شد که   جا تهیه می  معروفی نیز در آن
هاي بم همچون پارچۀ عدنی و صنعا بادوام و قابل نگهداري بود و از پنج تـا    پارچه. داشتند

در گذشته طراز . داشتند  هاي خود نگاه می  ها را در گنجینه  ده سال دوام داشت و پادشاهان آن
در زرنـد آسـترهاي معروفـی    ) 77: 1345وقـل،  ح  ابـن . (کردنـد   سلطان را مردم بم تهیه مـی 

  )78: همان. (شد  الیه مغرب صادر می  بافتند و به همه جا حتی مصر و منتهی  می
مقدسی اشاراتی به تولید .هاي مختلف خوزستان نیز در پیشه نساجی فعالیت داشتند  شهر

مقدسی، .(شد دارد  میشاپور بافته   اي که در شوش،شوشتر و جندي  هاي خز،دیبا و پنبه  پارچه
به نقلی از زمانی که شاپور ساسانی پس از حمله به ) 226: 1368؛ نیز ثعالبی، 611/ 2: 1361

روم مردم بسیاري را آوردو در شوش و شوشتر و دیگر شهرهاي خوزستان اقامت داد از آن 
و  هنگام به شوشتر دیباي شوشتري و انواع حریر و به شوش خز و بـه دیـار نصـیبین پـرده    

) 1/254: 2536مسـعودي،  . (فرش بافتند و معمول شد که بعدها نیـز همچنـان ادامـه یافـت    
هاي شوشتري در حدي بود که مورد توجـه خلفـا بـود و معتضـد عباسـی        مرغوبیت پارچه

مسـعودي،  .(هاي شوشتري و دبیقی تهیه شود  سفارش کرده بود که لباس او از بهترین پارچه
بـه گـزارش   . شـده اسـت    جا صادر می  هرهاي خوزستان به همههاي ش  پارچه)2/628: 1360

بردند و جامـۀ    می» به جملۀ دنیا«شد که   دیباهایی بافته می) شوشتر(نگاران، در تستر   جغرافی
براي همۀ پادشاهان عراق در شوشـتر طـراز آمـاده     .5بردند  جا می  کعبه از آن دیبا بود و از آن

در . بردنـد   مـی » که به همـۀ آفـاق  «شد   هاي خز تولید می  جامه) شوش(در سوس . کردند  می
شد و به نواحی   بافته می) دوزي  هاي قالب  پارچه= جرد  سوسن(گرد   هاي سوزن  قرقوب جامه
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هـاي    پـرده . بافتنـد   در شوش و قرقوب طرازهاي سلطانی نیـز مـی  . گشت  مختلف صادر می
شـد در ناحیـۀ بصـنّی تولیـد       نوشته مـی » بصنّیساخت «ها   معروف در سراسر دنیا که بر آن

هـاي خـود     شد و گاه در نواحی دیگر نظیر کلیوان و بـرذون همـین نشـان را بـر پارچـه       می
شد کـه    هاي ابریشمی بافته می  در رامهرمز جامه. فروختند  زدند و به جاي پارچه بصنّی می  می

جـا    هاي بغداد بود اما از آن  مانند جامه تیري)نهر(هاي شهر  جامه. شد  به بیشتر جاها صادر می
رسـید و کسـی آن را تشـخیص      هاي بغدادي به فروش می  بردند و در میان جامه  به بغداد می

؛ حـدودالعالم،  92: 1368؛ اسـتخري،  28: 1345حوقـل،    ؛ ابـن 106: 1368جیهانی، . (داد  نمی
1362 :139 - 138(  

. هاي مخملی،پشمی و ابریشمی معروف بودنـد   همنطقه طبرستان و دیلم نیز به بافت پارچ
جاي طبرستان ابریشـم فـراوان حاصـل      از همه. ویژه در جایگاه بهتري قرار داشت  ابریشم به

حوقـل، در میـان کشـورهاي      بنابـه گفتـه ابـن   )173: 1368استخري، . (ویژه به آمل  شد به  می
اصـل ابریشـم   . رسیده اسـت   نمی اي در کثرت ابریشم به پاي طبرستان  اسالمی و کفر ناحیه

هـاي گرگـان کـه      آمـد زیـرا در طبرسـتان از پیلـه      دست می  طبرستان نیز از والیت گرگان به
بیشتر ابریشـم   6.هاي طبرستان این چنین نبود  کردند و پیله  داد استفاده می  محصول بهتري می

: 1349فقیـه،    ؛ابن124، 123  : 1345حوقل،   ابن.(گرگان نیز از بکرآباد قسمت غربی گرگان بود
قدر مسلّم آن است که با وجود این منبع غنی نساجی،صادراتی نیز در این زمینـه شـکل   )87  

نگاران،ابریشم زیادي از این منطقه به سایر ممالـک    کما اینکه بنا به گفته جغرافیا.گرفته است
هـاي      در این شهر انواع جامه)87  : 1349فقیه،   ؛ابن148  : 1368جیهانی، .(شده است  فرستاده می

و حریـر  ) شد  نوعی پارچه که دو تا بافته می(رنگ و با رنگچون مبرم   پشمی و ابریشمی یک
؛ 173: 1368اسـتخري،  . (آمـد   عمل می  شد و کتان و پشم در آن بسیار به  و نظیر آن تولید می

رزمینی بـه خـوبی و گرانـی    هاي هـیچ سـ    حوقل، جامه  به نقل ابن) 143: 1362حدودالعالم، 
تـر از آن    شد مانند جامۀ فارس یا کمی گـران   هاي طبرستان نبود و هرگاه از زر بافته می  جامه
. بافتنـد   مـی ) چارقد ابریشمی(اي و شرابی     پنبه) یا دستمال(همچنین در طبرستان دستار . بود

) 124، 123: 1345حوقـل،    ابـن . (پنبۀ طبرستان شبیه پنبۀ صعده و صـنعا و انـدکی زرد بـود   
نـوعی پارچـۀ   (ثعالبی از خصایص طبرستان به عباها، دستارهاي نازك توري، ماننـد خـیش   

جـا    هاي زیرپوش و انواع عرقچین اشاره کـرده و اینکـه از همـه     و پارچه) بافت از کتان  نازك
به جـاي دیگـر   جا پولی   شد اما از آن  هاي خیش، پول به طبرستان وارد می  براي خرید پارچه

یعقوبی در زمان خود اشاره کـرده کـه در طبرسـتان    ) 236: 1368ثعالبی، . (گردید  صادر نمی
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پارچـۀ  ) کـومش (از قـومس  )43: 1381یعقـوبی،  . (شـد   فرش و پوشاك طبري سـاخته مـی  
. جـا مشـهور بـود     شـد و در همـه    آمد که به کشورهاي دیگر صادر مـی   دست می  معروفی به

هاي پشمی   مردم قومس در تولید پوشاك) 146: 1362؛ حدودالعالم، 122: 1345حوقل،   ابن(
النفیسـه،    بـه روایـت اعـالق   )43: 1381یعقـوبی،  .(قیمت، ماهرترین مردم بودند  قومسی گران

. هاي سفیدي بود بـراي تهیـۀ طیلسـان     شد پارچه  ترین چیزي که در قومس فروخته می  بیش
اسـتخري،  . (آمد  هاي خوب به عمل می  ان نیز ابریشم و جامهاز گرگ) 199: 1365رسته،   ابن(

، )73: 1370؛ مـنجم،  43: 1381یعقـوبی،  (هـاي حریـر     در این شهر انواع جامه) 173: 1368
. شـد   تولیـد مـی  )هرچیـز بافتـه شـده از ابریشـم    (جامۀ ابریشم سـیاه، وقایـه، دیبـا و قـزین     

هاي تابیده از نـخ    هاي سیاه و پارچه  پارچه هاي گرگان،  از ویژگی) 143: 1362حدودالعالم، (
هاي خشخاشی بود که از لطافت و نرمی بر حفیات نیشـابور برتـري     و پارچه) مبارِم(مفتول 
نـوعی  (هاي ابریشمی چون مبرم و زعفـوري    در استرآباد پارچه) 238: 1368ثعالبی، .(داشت

پارچـۀ حریـر و پرنیـان و خـاوخیر     ، در سـاري  )144: 1362حـدودالعالم،  ) (پارچه ابریشم
ودر آمـل جامـۀ کتـان، دسـتارخیش، دسـتارچۀ زربافـت گونـاگون و        ) نوعی پارچه پرزدار(

: همـان . (شـد   در آبسکون نیز کیمختۀ پشمین ساخته می) 145: همان. (شد  تولید می 7کیمخته
آمـد    عمل مـی   از رودان پارچۀ سرخ پشمی به. شد  در دامغان دستارهاي شرابی بافته می) 144

  )146: همان. (نمودند  صادر می» همۀ جهان«که از آن بارانی تهیه کرده و به 
هـا مشـارکت     نیـز در سـاخت انـواع پارچـه    ) آذربایجـان،تبریز و اردبیـل  (منطقه رحاب 

» دبیـل «االبـواب پارچـه کتـان و در      در برذعه جنس ابریشم و پـرده، در دربنـد بـاب   .داشتند
شـد    در برذعه روزهاي یکشنبه بازاري به نام کُرکی برپا مـی . شد  ید میهاي پشمی تول  پارچه

آمدنـد و در آن ابریشـم و پارچـه فروختـه       هاي آن بدانجا گرد می  که از همۀ ناحیه و بخش
مردم این شهر، کرم ابریشـم را  . آمد  اندازه به عمل می  در این شهر ابریشم فراوان و بی.شد  می

فرسـتادند و    ریشم حاصل را به مقدار فراوان به فارس و خوزستان مـی دادند و اب  پرورش می
: 1345حوقـل،    ؛ابـن 2/565  : 1361مقدسـی،  . (آوردند  دست می  سود کالنی از این تجارت به

از دبیل پارچـۀ کرکـی و پشـم و گسـتردنی و مخَـده      ) 157، 156: 1368؛ استخري، 88، 87
رنگـرزي شـده   » قرمـز «هاي ارمنی که با   ار و پارچهو تشک و نمد و بند شلو) پشتی، بالش(

آمد و مصنوعات بافتنی آن در سراسر   دوزي عالی فراوان به دست می  بود، نیز پارچه گالبتون
صـاحب حدودالعالمـدر   ) 158: 1368؛ اسـتخري،  90: 1345حوقـل،    ابن. (نظیر بود  جهان بی

اي و شـلواربند و    هـاي پشـمی و پنبـه     توصیف شهرهاي آذربایجان و ارمینیه به تولید پارچه
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هاي برد در اردبیل،   وي از تولید پارچه. در این ناحیه اشاره کرده است) قرمزدانه(رنگ قرمز 
، )میـان دربنـد و شـروان   (هاي پشمی در مرند، گنجه و خرسان   جامۀ قطیفه در برزند، پارچه

هـا، تولیـد     ، سلماس و دیگر شـهرك پارچه کتان در دربند، برقع در بیلقان، شلواربند در دون
- 164: 1362حـدودالعالم،  . (ابریشم بسیار در بردع و پنبۀ مطلوب در قبان، سخن گفته است

انـد یامنتسـب بـه مکـان       هاي یاد شده که در متون موجود ذکر شده  بیشترِ اسامی پارچه)158
  .باشند  شان می  خاصی هستند یا نوع الیاف آنها معرف اسم

هاي چهارم و پنجم هجري بـه    سده  نگاران صادرات اقمشۀ  هاي جغرافی  ارشبراساس گز
جـاده ابریشـم و   . گرفتـه اسـت    دو صورت داخلی و یا از داخل به خارج کشور صورت می

ترین راه مواصـالتی    داد، مهم  شعبات مختلف آن که تمام شهرهاي قلمرو ایران را پوشش می
شـود آن اسـت کـه      هامسـتفاد مـی    آنچه از این گزارش. براي صادرات تولیدات نساجی بود

از . بـوده اسـت   8هاي تولیدي قلمرو ایران، کشورهاي عربی و اقلـیم ترکسـتان    مقصد پارچه
رو پوشاك و شیوه پوشش ایرانی در خارج از مرزهاي آن مورد توجه اقوام و ملل دیگـر    این

: 1351؛ نرشـخی،  476- 2/477   :1361؛ مقدسـی،  171  : 1368اسـتخري،  . (قرار گرفته اسـت 
. نشین بغداد، یمن، مکه و مصر بازار خوبی براي فروش البسۀ ایرانی بودند  مناطق عرب). 28

ترین تقاضا را براي تولیدات نسـاجی ایـران داشـته اسـت       از میان نقاط یاد شده، بغداد بیش
. ایـن مسـأله پـی بـرد     تـوان بـه    اي که در متون جغرافیایی این دوره به صراحت مـی   گونه  به
؛ نرشـخی،  2/622  : 1361؛ مقدسـی،  171  : 1368؛ اسـتخري،  216 - 217  : 1345حوقـل،    ابن(

هاي یاد شده، ایـران بخشـی از قلمـرو خالفـت       قدر مسلّم آن است که در سده). 28: 1351
بنابراین، تجـارت میـان ایـران و بغـداد کـه هـر دو تحـت        . شده است  عباسی محسوب می

وجـود چنـین فضـایی از حاکمیـت     . شـود   اند امري بدیهی تلقی مـی   عباسیان بوده حاکمیت
  . نموده است  سیاسی موانع تجاري را از سد راه برداشته و مبادالت تجاري را تسهیل می

. ویژه پارچه و لبـاس بـوده اسـت     ترکستان یکی دیگر از مناطق پذیراي اجناس ایرانی به
رت اقمشۀ ایرانی بـه ترکسـتان از طریـق تجـار خـوارزم،      هاي موجود، تجا  براساس گزارش

تـرین    اما بیش). 476- 2/477: 1361مقدسی، . (گرفته است  ماوراءالنهر و خراسان صورت می
بخشـی از  ). 183  : 1368جیهـانی،  . (تجارت با ترکستان در انحصار بازرگانان خوارزمی بـود 

بیشتر بردگان صقالب . آمد  دست می  به) انترکست(ثروت خوارزمیان از راه بازرگانی با ترکان 
هاي   ها و نیز بردگان ترکان از نواحی ترکستان و همچنین پوستین  و خزر و نواحی نزدیک آن

هـا    و سایر انـواع پوسـتین  ) گربۀ صحرایی(و سمور و روباه و دله ) نوعی روباه خالدار(فنک 
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برخـی از  . رسـید   خوارزمی به فروش میبه وسیلۀ بازرگانان ) آمد  که از خزر به خوارزم می(
هـا سـفر     دست آوردن خزها و پوستین  بازرگانان خوارزم به نواحی یأجوج و مأجوج براي به

؛ ثعـالبی،  92، 91: 1388؛ ادریسی، 238: 1368؛ استخري، 210: 1345حوقل،   ابن. (کردند  می
جـا عرضـه     خود را به آنیکی از مناطقی که بازرگانان خوارزمی پوشاك ) 265 - 266: 1368

تردد تجـار خـوارزمی مسـلمان در شـاهراه تجـاري      . کردند سرزمین ترکستان غربی بود  می
ولگا سبب شده بود تا بلغارهاي ساکن در حاشیۀ ولگا بـا تأثیرپـذیري از پوشـاك     - خوارزم

م بـه  قصبۀ خـوارز ) کاث(کاژ ) 588  : 1363گردیزي، . (ها لباس بپوشند  مسلمانان به شیوه آن
نقل صاحب حدودالعالم، درِ ترکستان و بارگاه ترکان و ترکسـتان و مـاوراءالنهر و خـزران و    

: 1362. (جاي بازرگانان بوده، چنانچه گرگانج نیز درِ ترکستان و جاي بازرگانان بوده اسـت 
هـاي    جا کاروان  شهر جرجانیه در جنوب خوارزم جاي تجارت غزان بود و از آن)123، 122

) 235: 1368؛ اسـتخري،  182: 1386جیهـانی،  . (کردنـد   خزر و خراسان عبور می جرجان و
تولیدات نساجی سمرقند از شهرهاي ماوراءالنهر توسط بازرگانان به سرزمین ترکستان صادر 

مقدسی، . (گردانیدند  ها ملبس می  گردید و ساکنان شهرهاي ترکستان خود را به این لباس  می
در این روزگار، سمرقند مجمع بازرگانان بـوده و  ). 177- 188  : 1309 ؛ نفیسی،2/477  : 1361

جــا بــه شــهرهاي دیگــر صــادر   شــد و از آن  کاالهــاي گونــاگونی بــه ایــن شــهر وارد مــی
: 1361؛ مقدسـی،  187: 1386جیهـانی،  . (شد  هاي این شهر به ترکستان برده می  پارچه.شد  می
رباره تولیدات نساجی نواحی گوناگون خـاوران،  نگاران د  فهرستی که جغرافی) 477، 2/402

فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان و دیگر منـاطق بـه دسـت داده و در همـین مبحـث در      
هاي این شهرها همه به نواحی   ها یاد شد، در کنار سایر فرآورده  بافی از آن  شرح مراکز پارچه

  .ازرگانی این مناطق آمده استها ذیل مبحث ب  مختلف جنبه صادراتی داشته و گزارش آن
  

  هاي چهارم و پنجم هجري  پوشاك رایج در سده. 6
پوشاك که تولید و صادرات آن کاالیی اقتصادي است اما یکی از نمادهاي فرهنگی ایران در 

رفت که حتی با تجارت آن سبب گرایش اقوام دیگر بـه    شمار می  هاي چهارم و پنجم به  سده
اي از   پوشـاك از راه مجموعـه  «زیرا .در نتیجه فرهنگ ایرانی شده بودنحوه پوشش ایرانی و 

بـا درك  » .کنـد   عالیم مادي، یک نظام ارتباطی فرهنگی در میـان مـردم جامعـه برقـرار مـی     
عقیـدتی   –هاي دینی   رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی مردم هر گروه و جامعه و شناخت نظام

تـوان از ایـن عالیـم      اند، می  ها گرفته  خود را از آن هاي نمادین  و باورهایی که پوشاك ارزش
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تولیـد  ) 17: 1382بلوکباشـی،  . (رمزگشایی کرد و معانی و مفـاهیم ابـن عالیـم را دریافـت    
در دوره مزبـور  .باشـد   پوشاك در هر برهۀ زمانی منوط بـه مـواد خـام آن یعنـی پارچـه مـی      

شده است، بنـابراین در    مختلف تولید میهاي متنوعی در مناطق   همچنان که گفته شد پارچه
مطـابق  .زمینه مواد اولیه خودکفا و نیازي به واردات پارچه براي تولید پوشـاك نبـوده اسـت   

هاي مـذهبی،آب و هـواي منـاطق      متون تاریخی و جغرافیایی این دوره عواملی نظیر گرایش
به این .د داشته استمختلف و جایگاه افراد در طبقات اجتماعی نقش مؤثري در پوشش افرا

ترتیب البسۀ متنوع و متعددي بسته به عوامـل یـاد شـده در سـطح جغرافیـاي ایـران تولیـد        
هاي مزبور، ضروري است کـه    براي آشنایی با وضعیت کلی پوشش مردم در سده. گردید  می

  .مشهورترین البسۀ رایج ایران در این دوره معرفی گردند
هاي چهارم و پنجم حکم شلوار امـروزي    رسد در سده  مینظر   نوعی پوشیدنی که به:ازار

ایــن نــوع لبــاس را معمــوالً از طریــق بنــدهایی در کمــر و پاچــه محکــم .را داشــته اســت
  )197  : 1390بیهقی، .(بستند  می

لباسی بلند که براي حفاظت از سرما،مخصوصاً در نـواحی کوهسـتانی و بـارانی     :بارانی
هـا را تشـکیل     پشـم و کربـاس جـنس بـارانی    )146:   1340حـدودالعالم،  .(شـد   پوشیده مـی 

  )150  : 1390بیهقی، .(داد  می
نوعی روبند یا نقاب بوده است که به گفته ابن مسکویه بینی و دهان را پوشانده و  :برقع

این نوع نقاب در هر دو قشـر زن و مـرد مـورد اسـتفاده قـرار      .گزارد  ها را باز می  تنها چشم 
  )6/260  : 1376مسکویه،   ابن.(گرفت  می

چنانکه بیهقی بـه هنگـام وصـف    .پوشیدند  اي که زیر لباس و روي بدن می  جامه :پیراهن
حسنک در قضیۀ بردار کردن او،از پیراهن به عنوان آخرین لباسی کـه حسـنک از تـن خـود     

هـا و    رسـد کـه پیـراهن داراي رنـگ      نظر می  به) 197  : 1390بیهقی، .(کند  جدا کرده اشاره می
: همـان .(هاي متعدد بوده است و نوع توزي آن خاص امیران و فرمانروایان بوده اسـت   جنس
148(  

هـا    آسـتین و آسـتین بلنـد کـه بـر روي دیگـر جامـه         لبـاس بلنـد در دو نـوع بـی     :جبه
  )180: همان.(کردند  هاي متفاوت دوخت می  ها و رنگ  ها را در طرح  جبه.پوشیدند  می

این لبـاس دو الیـه راکـه    .شد  ي ضخیم که توسط افراد جنگجو پوشیده میا  جامه :خفتان
کردنـد تـا در جنـگ ضـربه       هاي بسیار دوخت مـی   درون آن از ابریشم پر شده بود، با بخیه

  )7/90: 1382راوندي، .(شمشیر بر آن اثر نگذارد
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ــه ــاس      :دراع ــر لب ــر روي دیگ ــوده و ب ــاز ب ــو آن ب ــه جل ــد ک ــه بلن ــوعی جام ــا   ن ه
معموالًحاکمان از دراعه به عنوان خلعتی به اعضـاي دسـتگاه حکـومتی تقـدیم     .شیدندپو  می
رسد که دراعـه بـه مـرور زمـان حالـت        نظر می  به) 2/480  ، 1/10  : 1361مقدسی، .(کردند  می
  )2/80  : همان.(تنه و به اصطالح امروزي به صورت کت درآمده است  نیم

ــتار ــت :دس ــز و زرباف ــی از جــنس نخ،خ ــگ سرپوش ــه در رن ــد    ک ــدد تولی ــاي متع ه
ــی، 145: 1340حــدودالعالم، .(گردیــد  مــی ــراي )217، 196، 152، 150: 1390؛بیهق مــردان ب

اشـپولر،  .(کردنـد   هایی از گردن از این نوع پوشـاك اسـتفاده مـی     پوشش سر و حتی قسمت
1373:2  /416(  
ان و کشیشان مسیحی جامه یا باالپوشی چهار گوشه که معموالً عربان ،خطیبان،قاضی :ردا

  )52،194:   1390؛بیهقی، 622/  2:   1361مقدسی، .(انداختند  آن را بر روي دوش خود می
بنابـه گفتـۀ   .نوعی روپوش سر زنان که تنها یک بار در کتاب مقدسی آمده است:روسري
 مقدسـی، .(شده است  اي در مرو تولید می  دان روسري در دو نوع ابریشمی و پنبه  این جغرافی

1361   :475 ،476(  
هاي این دوره اطالعاتی در دست نیست اما بـا    در ارتباط با مشخصات جوراب:جوراب

اي بـوده اسـت کـه پنجـه پـا تـا سـاق و گـاه زیـز زانـو را             دریافت عقلی،این پوشاك،بافته
نویسنده حدودالعالم شهر طوس را به عنوان یکی از مراکز تولیـد جـوراب   .پوشانده است  می

  )90:   1340حدودالعالم، .(کند  ذکر می
هـایی چـون دلـق مرقـع و       پوشیدنی پشمینه صوفیان و دراویش که گاه بـه جامـه  :خرقه

خرقـه داراي  )2/457:   1367منـور،  .(گردیـد   ملمع،پشمینه و فرجـی و چـون آن اطـالق مـی    
اي در   غیـر از ابریشـم از هـر پارچـه    . هاي متعددي از قبیل سیاه،سبز،سفید و کبود بـود   رنگ

  )7/73:   1382راوندي، .(شد  دوخت خرقه استفاده می
رسد   نظر می  به. کردند  اي گشاد و بلند که تنها قشر خاصی از آن استفاده می  جامه:طیلسان

مـثالًدر ري  .بسته بـه محـیط جغرافیـایی افـراد فـرق داشـته اسـت        ها  که نوع جنس طیلسان
آنچـه  ) 7/89:   1382؛ راونـدي،  2/622:   1361مقدسی، . (ها از جنس پشم بوده است  طیلسان

هـا نیـز از البسـه مهـم محسـوب        آیـد حـاکی اسـت کـه طیلسـان       از متون ایـن دوره برمـی  
ابـراهیم،    ابـن .(انـد   اي نظیر قبا داراي طراز بوده  چرا که این پوشاك نیز به مانند البسه.شدند  می

1343   :153(  
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این روپوش .شد  د که از جنس پشم یا نخ بافته میعبارت بود از روپوشی گشاد و بلن:عبا
هـا را از آن بیـرون     جلوي آن باز و دو سـوراخ در طـرفین آن تعبیـه شـده بـود کـه دسـت       

  )7/90:   1382راوندي، .(آوردند  می
اي بـود کـه     در واقـع عمامـه پارچـه   .نهادند  نوعی روپوش سر که مردان بر سر می:عمامه

برخی از مردان اقدام به آویختن یک پیچ عمامه .پیچیدند  سر می اي خاص دور  مردان با شیوه
مقدسـی،  .(شـد   الحنـک گفتـه مـی     کردند که به این عمل تحت  و گذاردن آن از بیخ چانه می

و گاهی نیز در زیـر  )654:همان.(نهادند  گاهی عمامه را همچون سطل بر سر می)2/48:   1361
  )7/69:   1382راوندي، .(گذاشتند  هاي بلند می  ها کاله  عمامه

بیهقی بـه هنگـام تشـریح قیافـه     . بستند  بندي که مردان بر پیشانی خود می  پیشانی:عصابه
  )520:   1390بیهقی، .(کند  طغرل،او را به داشتن عصابه توري توصیف می

از گفته مقدسـی  )90:   1350مشکور، .(لباسی بلند که پایین آن شکل دامن داشته است:قبا
شود که لباس مذکور در دو نوع جلو باز و جلو بسته وجود داشته اسـت و    تفاد میچنین مس

بنـابر متـون   )2/481:   1361مقدسی، .(کرده است  بنا بر موقعیت مکانی افراد،شکل آن فرق می
هـاي متنـوع     و پارچه)174،276:   1390بیهقی، (هاي متفاوت  تاریخی این دوره، قباها در رنگ

  )286،292،520:همان.(ملحم،سقالطونی،رومی و دیباي شوشتري وجود داشته استمثل 
چنانکه داعی علوي .نوعی کاله بلند که بیشتر در مناطق شمالی مرسوم بوده است:قلنسوه

ــربن ــدبن  ابوجعفرناص ــزرگ        احم ــاله ب ــاحب ک ــی ص ــوه یعن ــاحب قلنس ــن را ص الحس
اما آنچـه کـه از داسـتان نبـرد محمـود      )71:   1352؛گیالنی، 152:   1361مرعشی، .(دانستند  می

ها بوده است و آنها را بـه    آید آن است که کاله قلنسوه خاص ترك  غزنوي و قراخانیان برمی
  )2/218:   1371ابن اثیر، .(شناختند  داران می  قلنسوه

بارانی نمدي چوپانان و ساربانان و به عبارت دیگر نوعی جامه مردانه کـه بـر روي   :لباده
  )2/459،460:   1367منور، .(پوشیدند  ها می  گر لباس دی

حکیم معـروف بـه المقنـع      بن  هاشم.پوشاندند  پوششی که زنان با آن سر خود را می:مقنعه
اي بــر ســر و روي خــود کشــیده   کـه پــس از قتــل ابومســلم در خراســان قیــام کرد،مقنعــه 

  )90:   1351نرشخی، .(بود
نهادند و یـک سـر     نه که در خراسان مردان بر سر مینوعی دیگر از سرپوش مردا:مندیل

از کتـب جغرافیـایی ایـن دوره ایـن     )732:   1390بیهقی، . (کردند  آن بر گردن و شانه رها می
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:   1361مقدسـی،  .(کردنـد   شود که مردم متوسط جامعه از مندیل استفاده مـی   نکته دریافت می
  )693:همان.(شده است  شش استفاده میگمان در مناطق گرم از این نوع پو  و بی)2/622

در ارتباط با وقایه یا چادر زنان تنها مقدسی به هنگام صادرات شـهرهاي آن دوره  :وقایه
تواند گواه بر پوشش این   برد که می  از این پوشاك به عنوان یکی از صادرات شهر بلخ نام می

  )475،476:همان.(اند،باشد  نوع لباس در بلخ و مناطقی که مقصد این کاال بوده
باشـد کـه متـون      هاي چهارم و پنجم می  رایج در سده   آنچه ذکر گردید بخشی از پوشاك

البته ذکر این نکته حـائز اهمیـت اسـت کـه بـا      .اند  ها اشاره داشته  تاریخی و جغرافیایی به آن
ایـن  نظامیو همچنین مردساالرانه ایران،نگاه جـامع بـه    - توجه به نوع نگارش تاریخ سیاسی

از ایـن رو ارائـۀ لیسـت    . مسأله فرهنگی و حتی بیان البسۀ زنانه با محدودیت مواجه اسـت 
  .9جامع از پوشاك این دوره با دشواري همراه است

  
  هاي چهارم و پنجم  پوشاك طبقات اجتماعی در سده .7

داده   هاي طبقاتی در هر برهۀ زمانی از تاریخ ایران،چیدمان اجتماعی آن را شـکل مـی    تفاوت
همواره در تاریخ ایران هرمی از طبقات اجتماعی وجود داشته که به تناسب جایگـاه و  .است

در یک قائده کلی اقشار اجتماعی جامعه در .گرفتند  ها در داخل این هرم قرار می  موقعیت آن
 روحـانیون،  نظامیـان،  درباریان، هاي چهارم و پنجم هجري را شاهزادگان و اقرباي شاه،  سده
طبیعی است که بسته به جایگاه  .داد  کشاورزان و بردگان تشکیل می تجار، وران،  انان،پیشهدهق

هـاي    افـزون بـر تفـاوت   . ها نیز متفاوت بوده اسـت   افراد در نظام اجتماعی،شکل پوشش آن
طبقاتی و صنفی، جغرافیاي زیستی و آب و هوایی مناطق متعدد ایران، نوع پوشـش خـاص   

هـاي مـذهبی و قـومی و      گرایش«. کرده است  آن منطقه را ایجاب می مطابق با شرایط جوي
هـاي    گیـري از پوشـیدنی    هاي دینی و نیز توان متفاوت مالی مـردم، در بهـره    نژادي و تفاوت

کـه حکمرانـان، دولتیـان، سـپاهیان،       چنان )124: 1375کسایی، (» .گوناگون تأثیر داشته است
وران، کشـاورزان، بردگـان و دیگـر      قاضـیان، صـوفیان، پیشـه   اشراف، دانشـمندان، فقیهـان،   

 ) همان. (هاي مردمی پوشاك خاص خود داشتند  توده
 از سویی، 

ها به صورتی رمزي و نمادین   هاي مخصوص آن  ها و زیورها و آرایه  پوش  هر یک از تن
اه و منزلـت  دهنـدة پایگـ    هـا نشـان    پـوش   تـن . رسانند  مفهوم یا مفاهیمی را در جامعه می
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هـا و برتابنـدة     اجتماعی، اقتصادي، مذهبی، شغلی و حال و احوال روحی پوشندگان آن
هاي اجتماعی و قومی   هاي جنسی و سنّی و جایگاه و مقام طبقاتی افراد در گروه  تفاوت

 .)17: 1382بلوکباشی، ( باشند  مختلف می

هـاي نسـبتاً جـامعی از نحـوه       اهینگاران و متون تاریخی، آگ  هاي جغرافی  براساس گزارش 
  .توان ارائه کرد  زمین در این دو سده می  پوشش ساکنان ایران

حکمرانان و امیران مناطق مختلف ایران با توجه به جایگاه اجتماعی آنان و قرار گـرفتن  
احتمـاالً لبـاس   . پوشـیدند   هاي متنوع و از نوع جنس عالی مـی   در رأس هرم اجتماعی، جامه

و در بعضی مواقـع کـاله   (یران و شاهان غزنوي و سلجوقی ترکیبی از ردا،قبا،دستار رسمی ام
قباي مـورد اسـتفادة آنـان از بهتـرین نـوع      .و کفش یا موزه بوده است) و تاج به جاي دستار

بیهقی هنگـام گـزارش اوضـاع دربـار     .پارچه یعنی ابریشمی،نیمه ابریشمی و لعلی بوده است
. »یر مسعود دیگر روز بار داد با قبایی و ردایـی و دسـتاري سـپید   ام«:گوید  مسعود غزنوي می

: همـان .(»طغرل درآمد قباي لعلی پوشـیده «:گوید  یا در ارتباط با طغرل می)26:   1390بیهقی، (
امیر محمد از مهد به زیر آمد و بند «:کند  امیر محمد غزنوي را بیهقی این گونه وصف می)52

بعدها به دستور مسعود، ) 98:  همان.(»قباي دیباي لعل پوشیدهداشت، با کفش و کاله ساده و 
هـایی شـامل قباهـاي سـقالطون قیمتـی ملونـات و         پسران بـرادرش امیرمحمـد را خلعـت   

 .هاي سرخ دادند که بپوشند  قَصب و موزهدستارهاي 

را و دیگر روز این فرزندان برادر هم با دستارها پیش آمدند و خدمت کردندو امیر ایشان  
هاي چهارپر و کمرهاي به   قباهاي زرین و کاله - خانه فرستاد تا خلعت پوشانیدند  امهبه ج

  .)561: همان( دینار صلت و بیست پاره جامه دادهر یکی را هزار  - زر و اسبان گرانمایه

مثالًبیهقی ورود طغرل بـه نیشـابور را ایـن    .شاهان سلجوقی نیز از این امر مستثنی نبودند
طغرل قباي ملحم بـر تن،عصـابه تـوزي بـر سـر و مـوزه نمـدي بـر پـا          «:کند  ن میگونه بیا
سنجر از دیگر شاهان سلجوقی قباي زندیجی که در نوع خود عالی بـود  )520:همان.(»داشت

در گزارشی آمده است که ابوساج حاکم آذربایجان که ) 45:   1332نیشابوري، .(کرد  بر تن می
: 1376مسـکویه،    ابـن .(س رسـمی قبـا بـرتن داشـته اسـت     دست نشانده سلجوقیان بود، لبا

البسۀ امیران و حاکمان ایـن دوره در حالـت اسـتراحت و جنـگ متفـاوت از لبـاس       )5/228
فقـط  . اما در ارتباط با این موضوع آگاهی کـافی در دسـت نیسـت   . ها بوده است  رسمی آن

هنگـام اسـتراحت یـک     کند کـه ایـن امیـر     بیهقی هنگام شرح بیماري امیر مسعود اشاره می
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در ) 481  :1390بیهقـی،  . (بـر گـردن داشـته اسـت    ) شال(پیراهن توري بر تن و یک مخنفه 
منـابع و متـون   ) 601/ 2: 1360مسـعودي،  . (کردند  مواقع رزم و نبرد، لباس خفتان بر تن می

تاریخی در ارتباط با پوشاك امیران سامانی کـه پـیش از غزنویـان و سـلجوقیان حکمرانـی      
اما با توجه بـه اینکـه    .10اند  هایی از سرزمین ایران را برعهده داشتند، مطلبی بیان نکرده  شبخ

تـوان پنداشـت کـه امیـران       داران دولت سامانی بودنـد مـی    غزنویان و بعدها سالجقه میراث
تـوان از    هـر چنـد نمـی   . هاي نام برده از الگوي پوششی سامانیان استفاده کرده باشـند   دولت

در فـارس در قـرن چهـارم    . خواران به سادگی عبور کـرد   حلی و سنتی این میراثپوشش م
تـر و    البتـه دراعـۀ آنـان جلـوش گشـاده     . پوشـید و گـاه نیـز دراعـه      هجري، سلطان قبا مـی 

یـا  (هـا    در زیـر عمامـه  . هـاي کاتبـان بـود     هـاي آن چـون جیـب     هایش پهن و جیب  گریبان
کمربنـد نیـز   . بسـتند   شمشیرها را با حمایل می. دادند  می هاي بلندي قرار  کاله) دستارهایشان

در زمان گزارش . هاي خراسانیان و تنگ ساق بود  تر از کفش  هایشان کوچک  داشتند و کفش
. پوشـیدند   ابن حوقل، جامۀ سلطان تغییـر یافتـه بـود زیـرا غالبـاً یـاران او جامـۀ دیلـم مـی         

  )120: 1368؛ استخري، 57: 1345حوقل،   ابن(
هـاي حکـومتی ایـن      آید کـه درباریـان دسـتگاه     از محتواي متون تاریخی این دوره برمی
بویه خود را محدود به پوشیدن نوعی خـاص از    دوراناعم از سامانی، غزنوي، سلجوقی و آل

در دربار سامانی دیوانیان ممکن بود از ترکیب قبـا، پیـراهن، ازار و دسـتار    . کردند  لباس نمی
گیالنـی،  . (یا با پوششی دیگر نظیر پیراهن، جبه و دسـتار خـزي ظـاهر شـوند    استفاده کنند 

نحوه پوشش درباریان حکومت غزنـوي توسـط بیهقـی بـه     ) 263  : 1390؛ بیهقی، 72  : 1352
تـرین مناسـب دربـاري بـه حسـاب        حاجب و وزیر که از کلیـدي . روشنی ارائه شده است

ا از جبـه، ردا، دراعـه، دسـتار، قبـا و ازار در     هـ   آن. آمدند پوشش متناسب با هـم داشـتند    می
نظـر    امـا بـه  ) 217، 197، 194، 174: 1390بیهقـی،  . (کردنـد   پوشش ظاهر خود استفاده مـی 

نیشـابوري،  (کردنـد    رسد که وزرا از دستار ساده ولی حاجبان از دستار خزدار استفاده می  می
و دستار بیشـتر خـاص دیوانیـان بـوده     ) 217: 1390بیهقی،    ؛33  : 1386؛ همدانی، 26  : 1332

: 1374جرفادقـانی،  . (است، چنانکه تاریخ یمینی با ظرافت خاصی به آن اشاره کـرده اسـت  
خانـه بردنـد و خلعـت حـاجبی       به دستور امیر مسعود غزنوي، ابوالنضـر را بـه جامـه   ) 432  

بویـه    در دربـار آل ) 237: 1390بیهقی، (» .با قباي سیاه و  کاله دو شاخ و کمر زر«پوشانیدند 
امـا  . نمودنـد   هاي متقارن با حکومت خود از همین نحوة پوشش استفاده مـی   نیز مانند دولت

بویه حائز اهمیت است اینکه قباپوشـی از    اي که در ارتباط با پوشش دیوانیان دستگاه آل  نکته
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بن مسـکویه بـه ایـن    در چندین جاي کتاب ا. امتیازاتی بوده که دولت به دیوانیان داده است
به عنوان نمونه ابن بقیه از طرف عضدالدوله اجازة قباپوشی گرفته . موضوع اشاره شده است

هـاي کاتبـان     هایی چـون جامـه    کاتبان فارس جامه) 6/296،410  : 1376مسکویه،   ابن. (است
ـ ) 57: 1345حوقـل،    ابن. (پوشیدند  کردند و قبا و طیلسان نمی  عراق به تن می ران پـارس  دبی

  )120: 1368استخري، . (دراعه و دستار داشتند و کاله و دستار اگر داشتند پوشیده بود
بـا  . شـدند   هاي چهارم و پنجم محسوب مـی   نظامیان یکی دیگر از طبقات اجتماعی سده

وجود آن که متون تاریخی آکنده از اقدامات این قشر اجتماعی است، اما از هیـأت ظـاهري   
انـد،    اي نیست که نظامیان لباس رزم داشته  جاي هیچ شبهه. اند  به میان آورده آنان کمتر سخن

) 343  : 2535تـاریخ سیسـتان،   . (کما اینکه در تاریخ سیستان به این امـر اشـاره شـده اسـت    
هاي سـربازان تنـگ اسـت      مقدسی در وصف پوشش مردم ماوراءالنهر اشاره کرده که آستین

گزارشـی از  . ظاهراً براي راحتی در امر جنگاوري بـوده اسـت  که ) 481/ 2: 1361مقدسی، (
اما تصـویر نسـبتاً   . بویه ارائه نشده است  نوع پوشش نظامیان در عهد سامانیان، سالجقه و آل

به گمان،نظامیـان در عهـد   . روشنی از پوشاك نظامیان در عهد غزنویان ترسیم گردیده است
هـا را    و دو چیـز آن ) 292  : 1390؛ بیهقی، 1376:5/404مسکویه،   ابن(اند   غزنوي قباپوش بوده

یکـی داشـتن کـاله دوشـاخ و کـاله چهـارپر و دیگـر        . کرده اسـت   از سایر مردم متمایز می
ها و کمربندها به موقعیت افـراد در سلسـله مراتـب      نوع کاله. بستند  کمربندي که به کمر می
  ) 495، 292، 276، 274، 271  : 1390بیهقی، .(سپاه بستگی داشته است

ایـن گـروه اجتمـاعی لبـاس     . عالمان و فقیهان قشر دیگري از طبقـات اجتمـاعی بودنـد   
مخصوص به خود داشتند که به گفتۀ مقدسی با طرز پوشش ویژه خود قابل تفکیک از سایر 

آنچه از متون تـاریخی و جغرافیـایی ایـن    ) 2/480  : 1361مقدسی، . (طبقات اجتماعی بودند
شود آن است که لباس فقیهـان ترکیبـی از طیلسـان، عمامـه و دراعـه بـوده         می طدوره استنبا

پوشـیدند و    فقیهان طیلسان مـی ) 2/480  : 1361؛ مقدسی، 343  : 2535تاریخ سیستان، . (است
عالوه براین، پوشاکی زمستانی ویژه هم داشتند کـه دراعـه را روي   . آویختند  الحنک می  تحت

. کردنـد   لسان را بر عمامه نهاده در اطراف دراعه از پشت آویـزان مـی  پوشیدند و طی  لباس می
مقدسـی،  . (مقدسی در طوس، ابیورد و هرات گروهی را با چنین لباسی مشاهده کرده اسـت 

اي که درخور تأمل استاینکه سلسله مراتب فقیهان بر اساس نوع لباسی   نکته) 480/ 2: 1361
کار طیلسان را تا کـرده و    در مرو، فقیهان و عالمان تازهمثالً . شد  پوشیدند مشخص می  که می

رفـت بـه او اجـازه پوشـیدن       انداختند و هنگامی که درجه فقیه باال می  بر یک شانه خود می
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بندي در میان اهالی ماوراءالنهر و خراسان رایـج بـوده     این نحوه طبقه. دادند  کامل طیلسان می
بنـدي فقیهـان نـه بـر اسـاس        مقر حکمرانی بویهیان، درجهاما در شیراز ) 481  : همان. (است

  ) 654: همان. (طیلسان بلکه بر اساس دراعه بوده است
. شدند، داراي پوشش دیگر بودند  خطیبان و قاضیان که عموماً از میان فقیهان انتخاب می

عجـم    مـثالً در شـوش و عـراق   .سبک پوشش خطیبان در مناطق مختلف متفاوت بوده است
اما در خراسان، خطیبـان  ) 621/ 2: 1361مقدسی، . (بستند  پوشیدند و کمر می  ان قبا میخطیب

اکتفا کرده و در تابستان و ) تنه  نیم(بستند تنها به یک دراعه   پوشیدند و کمر نمی  ردا و قبا نمی
البسـۀ قبـا،   قاضـیان  ) 479: همان. (رفتند  تر با نعلین راه می  کردند و کم  زمستان موزه به پا می

در فـارس  ) 4  : 1343ابـراهیم،    ابـن . (کردنـد   عمامه و ردا در پوشش ظاهر خود اسـتفاده مـی  
هـایی شـبیه آن کـه از نزدیـک گـوش بـاال زده         و کاله) کاله مخصوص قاضی(قضات دنیه 

حوقـل،    ابـن . (پوشیدند  گرفت نمی  ها را فرا می  گذاشتند و کالهی که گوش  شد به سر می  می
هـاي باریـک     کردند بلکه پیراهن  آنان طیلسان استفاده نمی)120: 1368؛ استخري، 57: 1345

  )120: 1368استخري، . (پوشیدند و دراعه و موزه نداشتند  می
اند، اما از   پردازي کرده  منابع این دوره با وجود آن که از صادرات کاال توسط تجار سخن

تنهـا مقدسـی در یـک مـورد بـه      . انـد   نمـوده نحوة پوشش این قشر مطلبـی خاصـی بیـان ن   
: 1361مقدسـی،  (الحنـک اشـاره کـرده اسـت       پوشی این قشر بدون آویخـتن تحـت    طیلسان

  . تواند ادا کند  که حق مطلب در مورد این گروه اجتماعی را نمی) 2/481  
ران، و  هـایی نظیـر پیشـه     گروه. دادند  دامنۀ هرم طبقات اجتماعی را تودة مردم تشکیل می

گـرد، چارپـاداران،     گران، کشاورزان، کارگرها، گـدایان دوره   طباخان، سقاها، بازاریان، صنعت
هـاي مـردم نیـز از قبـا،       پوشاك تـوده . گرفتند  جوالهیان و حجامتگران در این دسته قرار می

، 481/ 2  : 1361مقدسـی،  . (شـد   دستار، دراعه، ازار و حتی در شیراز از طیلسان تشکیل مـی 
ها از اقمشه پستی ماننـد کربـاس و پشـم      هاي آن  اما جنس پارچه) 4  : 1343ابراهیم،   ؛ابن654

ترین درجه منسوجات از   هاي نیشابور، پایین  مثالً در کارگاه) 150  : 1390بیهقی، . (بوده است
 :1381باسـورث،  . (گردیـد   درآمد تهیـه مـی    نقش براي مردم کم  چلوارها و نمدهاي ساده بی

پوشـی را آشـکارا     پوشیدند، پشـمینه   در توصیف مقدسی از شیراز، تودة مردم سیاه می) 152
به نقل وي، در . بستند  پوشان بسیار بودند، عمامه را همچون سطلی به سر می  داشتند، طیلسان

زیـرا وي گـدایان و چارپـاداران را بـا     . شیراز ارزش نه به طیلسان بلکه به دراعه بوده است
/ 2  : 1361مقدسـی،  . (طیلسان دیده و پوشاك جوالهیه و حجامتگر دهـاتی نیـز بـوده اسـت    
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انان بـود  هاي کاتبان و بازرگ  هاي بومیان فارس حدّ وسط جامه  به گزارشی دیگر، جامه) 654
پوشی بر یکدیگر   اینان در زیبایی و خوش. هاي آستردار  از قبیل طیلسان و ردا و جبه و جامه

در ) 57: 1345حوقـل،    ابـن . (هاي عراقیـان بـود    هایشان مانند جامه  جستند و جامه  سبقت می
مردم قبـاي  . پوشید  کسی طیلسان نمی) فقیهان، بازرگانان(حالی که در ماوراءالنهر جز بزرگان 

پوشـش  ) 481/ 2  : 1361مقدسی، . (بستند  پوشیدند و هنگام گرمابه رفتن فقط لنگ می  باز می
: همـان (هاي بخارا نیز بیشتر قبا و کاله   جامه) 183: 1386جیهانی، (مردم خوارزم قبا و کاله 

در روایتـی دیگـر،   ) 121: همـان . (و لباس مـردم ري همـان لبـاس مـردم عـراق بـود      ) 185
کجی این کاله به شکل خاصـی  . گذاشتند  پوشیدند و کاله کج به سر می  ارزمیان کرته میخو

در خوزستان نیـز جـز   ) 210: 1345حوقل،   ابن. (شدند  بود و از مردم خراسان بازشناخته می
تـودة مـردم بـه منـدیل و فوطـه بسـنده       . پوشـید   کسی طیلسان نمی) وجیه(افراد سرشناس 

حوقـل،    به نوشتۀ ابن) 621/ 2  : 1361مقدسی، . (شدند  به گرمابه وارد میلنگ   کردند و بی  می
پوشش مردم خوزستان همانند مردم عراق بود از قبیل پیراهن، طیلسان و عمامه و برخـی از  

مـردم سگسـتان هـم    ) 26: 1354حوقـل،    ابـن . (پوشـیدند   نـدرت ازار و چـادر مـی     مردم به
  )480/ 2  : 1361مقدسی، . (پیچاندند  یهاي خود را همانند افسر م  عمامه

  
  هاي نساجی و تولید پوشاك  کارگاه .8

هـاي    هاي چهـارم و پـنجم هجـري بـا وجـود کارگـاه        تولید پارچه و پوشاك ایرانی در سده
با تکیه بر منابع نوشـتاري ایـن دوره   . نساجی، از رونق و ترقی فراوانی برخوردار بوده است

تولیـد منسـوجات و البسـه در    . هـایی در آن دوره آگـاه شـد     کارگاهتوان از وجود چنین   می
هاي بافندگی بـر چنـد     کارگاه. گرفت  وري و یا منازل صورت می  هاي حکومتی، پیشه  کارگاه

هایی که در اختیار امیران و حکام بود و در آنها استادان جهت حکـام و    کارگاه. 1: نوع بودند
کردند، در مقابل کارشـان    ها کار می  عامالنی که در این کارگاه. تندباف  ها پارچه می  منسوبین آن

هـایی در کـازرون،     ابن حوقل از وجود چنین کارگاه. کردند  گانی دریافت می  شهریه و بیست
. 2) 77، 66، 65، 28  : 1345حوقـل،    ابـن . (شوشتر، شوش، جهرم و بـم سـخن گفتـه اسـت    

در بعضـی مواقـع وزیـران    . مردان احداث شده بود  دولت هایی که به وسیله وزیران و  کارگاه
دار سلطان ابراهیم غزنـوي از    الفرج خزانه  مثالً شریف. الطراز را برعهده داشتند  سرپرستی بیت

کنـد    به این نکته اشاره می آداب الحرب و الشجاعهاین گونه افراد بوده است و مؤلف کتاب 
:   1328مبارکشـاه،  . (و طراز را هم او داشته اسـت که سرپرستی اوقاف یمینی و سراي ضرب 
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ها به وسیله تجار و سـوداگران بـه شـهرهاي دیگـر       کاالهاي تولید شده در این کارگاه) 105
هایی که متعلق به مردم بودند کـه بـا تولیـد کـاال بـه امـرار معـاش          کارگاه. 3. شد  ارسال می

. پرداختنـد   نان در کنـار مـردان بـه کـار مـی     هاي نساجی، ز  در برخی از کارگاه. پرداختند  می
اي به تقلید   شد که امکان بافت پارچه  پیشرفت صنعت نساجی در بعضی از شهرها باعث می

  )2/622: 1361مقدسی، . (از الگو و نوع پارچه مشهور در شهر دیگر انجام گیرد
بزارهـاي بافـت   تـرین ا   ریسی و دستگاه بافندگی مهم  بویه دوك نخ، چرخ نخ  در دوره آل

بویه اشاره دارد که نشان   ریسی در یکی از شهرهاي عصر آل  ابن مسکویه به چرخ نخ. بودند
ایـن دسـتگاه در   ) 421، 320، 2/230  : 1376مسـکویه،    ابن. (دهنده کارایی این دستگاه است

اال و هاي مخصوص ب  مثالً تکامل رکاب. هاي فنی همراه بوده است  هاي بعد با پیشرفت  دوره
در ایـن  . داد  پایین بردن متناوب تارها با حرکات پا توانایی بافنده را به مقدار زیاد افزایش می

) 247، 246  : 1375حسـن و هیـل،   . (دار به فراوانی وجود داشـت   هاي رکاب  ها دستگاه  دوره
.   کنـد   میهاي بافندگی در این دوره   اي به شناخت دستگاه  ها کمک ارزنده  کیفیت نقش پارچه

هـاي    راه یا بـه عبـارتی نقـش     هاي ساده و راه  شد پارچه  با دستگاه دو رکاب و دو تارکش می
هـایی بـا نقـوش جـانوري و گیـاهی بـا         هاي تزیینی و بافت پارچـه   اما طرح. هندسی بافت

اهی بـه  هایی نیاز به دستگ  بافت چنین پارچه. پذیر بود  هاي بیشتر امکان  هایی با رکاب  دستگاه
بنـدي را تکمیـل کردنـد و در      هاي نقـش   بافندگان در این دوره دستگاه. کش داشت  نام چله
ها بعد از اتمـام بافـت در معـرض فـروش قـرار        پارچه. هاي طرازبافی به کار گرفتند  کارگاه

ي هـا   دادند تا پر و ضخیم شوند اما پارچـه   هاي پشمی را زیر فشار قرار می  پارچه. گرفتند  می
هـا را در هـواي     پس از کوبیدن و شستن، پارچه. کوبیدند تا سطح آن بهبود یابد  کتانی را می

هـاي پشـمی و کتـانی را قصـار       ریـزي پارچـه    کـار رنـگ  . گذاشتند تا خشک شوند  آزاد می
مـثالً  . کردنـد   در تولیـد انـواع پارچـه چنـدین صـنف فعالیـت مـی       . داد  انجام می) شوینده(

: همـان . (ریس نیز در کار تولید پارچه شـراکت داشـتند    رنگرز، کوبنده، نخ هایی چون  حرفه
توان به چگـونگی سـاخت آن در دوره     بافی می  اما در ارتباط با ابزارهاي ابریشم) 252، 251

هـاي ابریشـمی کـه      توان از نمونه پارچـه   این شناخت را می. سالجقه شناخت حاصل نمود
شهر ري یکی از مراکـز  ) 244  : 1336دیماند، . (بی حاصل کرداخیراً در ري پیدا شده به خو

. مهم بافندگی در این دوره بود که با کشف دستگاه بافندگی این حرفه به اثبات رسیده است
هـاي    براسـاس کـاوش  ) 231: 1320؛ زکـی،  122:  1345حوقل،   ؛ ابن171: 1368استخري، (

نسـوجات ایـن دوره در ترسـیم و طـرح و     هاي شهر ري به عمل آمده م  علمی که در ویرانه
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مـثالً  . بافی و زیبایی و ظرافت آن نشان از رشد ابزارهاي بافنـدگی در ایـن دوره دارد    محکم
ها   هایی که در آن  رسم اشکال هندسی، کثیراالضالع، خطوط کوفی، تصاویر حیوانات و دایره

: 1381تـاجبخش،  . (شد دلیل بر اثبات گفتـه بـاال اسـت     نقش پرندگان و حیوانات رسم می
. شـد   جـا تولیـد مـی     هـاي گونـاگون در آن    انواع حریر از قبیل دیبا، خـز و پـرده  ) 211- 212  

بافی که بیشترین تولیـد را از آن    هاي ابریشم  کارگاه) 51: 1364؛ متز، 2/622  : 1361مقدسی، (
تان، مرو، آمل، نیشـابور، دیلـم، یـزد، رامهرمـز،     خود کرده بودند، در شهرهاي گرگان، طبرس

؛ 148، 141، 106: 1368؛ جیهـانی،  2/210: 1373اشـپولر، . (شوش و اصـفهان قـرار داشـت   
: 1370؛ ابـن خردادبـه،   2/573: 1361؛ مقدسی، 171: 1345؛  ابن حوقل، 83  : 1342ابودلف، 

عمول نام امیـر یـا سـلطان،    طور م  هاي اسالمی به  هاي ابریشمی ساخت سرزمین  پارچه) 173
  .محل کارگاه، نام مدیر کارگاه و سال تولید کاال را بر خود داشتند

  
  گیري  نتیجه. 9

هاي مهم فعالیت اقتصادي مردم ایران در تبـادالت داخلـی و    تولید پارچه و پوشاك از نشانه
مراکـز  . استهاي چهارم و پنجم هجري بوده  ها درسده در گستره بازرگانی با دیگر سرزمین

متعددي نظیر مناطق ماوراءالنهر، خراسان، خوزستان، جبال، فـارس، آذربایجـان، طبرسـتان و    
هر کدام از این نـواحی در زمینـۀ پارچـه خاصـی     . در زمینۀ پیشۀ نساجی فعالیت داشتند ،...

هاي متنوع و فراوان دوره مزبور، امکان بافت پوشاك مختلفـی    وجود پارچه. سررشته داشتند
پوش، سرپوش، پاپوش، تزیینی، گرم کننده،   ا براي استفادة طبقات گوناگون اجتماعی، از تنر

تـرِ مـردم در امـر کشـاورزي و       اشـتغال بـیش  . خنک کننده، مردانه و زنانه، فراهم آورده بود
هـا چـون پنبـه، کتـان، پشـم، ابریشـم         دامداري و کشت و فرآوري مواد اولیۀ برخی پارچـه 

هاي نساجی و تولیـد پوشـاك     و وجودکارگاه) ت و فرآوري کرم ابریشمپرورش درخت تو(
بافی و تولید انواع منسوجات نقش مهمـی ایفـا     در بسیاري از شهرها، در رشد صنعت پارچه

ویـژه بازرگانـان در امـر تولیـد و تجـارت        با رشد این حرفـه، بسـیاري از مـردم و بـه    . کرد
هـا    هاي دیوانی درآمد دولت  اش، از طریق پرداختمنسوجات فعال شده و افزون بر امرار مع

وري و یـا خـانگی فعالیـت      ها در سه شـکل حکـومتی، پیشـه     این کارگاه. دادند  را رونق می
ها و پوشاك تولیدي عالوه بر رفع نیاز داخلی به مناطق همجوار مخصوصاً بـه    پارچه. داشتند

هاي معروف ایرانی و انتقال فرهنگـی    هشدند و موجب آوازة پارچ  ترکستان و عراق صادر می
نگاران مسـلمان، حکایـت از     هاي موجود در آثار جغرافی  گزارش. گردید  در دیگر مناطق می
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شکوفایی صنعت نساجی و تنوع محصوالت و شهرت عام بسیاري از این تولیدات در ایـن  
اجتماعی و اقتصادي توان تصویر روشنی از حیات   ها می  دوران دارد و بر اساس این گزارش
  .جامعۀ ایرانی این دوره ترسیم کرد

 

  ها نوشت پی
 

  .در مقالۀ خود مسینیزي نوشته است )127: 1375( کساییمقدسی به همین شکل آورده است اما . 1
رسد پوشاکی بوده که   اما به نظر می. مقدسی مشخص نکرده که پوشاك ترکستانی چه نوعی است. 2

اي   هـاي پنبـه    بیشتر پارچه .آن زمان به این نام شهرت داشته شده و  در ترکستان تولید و پوشیده می
  .هاي ابریشمی بوده است  پارچه کتانی و اقسام مختلف، »الیجه«

آن پارچـه   هبافتند و به همین سبب ب  شود که نساجان بر جامه می  به کتابت و خطی گفته می: طراز. 3
  )73: 1380فر،   روح. (گفتند  نیز طراز می

هاي گونـاگون از    از فارس جامه: در حدودالعالم نیز در معرفی شهرهاي فارس مواردي آمده است .4
 از کنافـه ) 130: 1362. (هـاي باقیمـت خیـزد     زیلوها و گلـیم  ،ها  فرش ،ها    پنبه و بساط پشم،کتان، 

همـه  ) 132: همـان . (هاي توزي از تـوز برنـد    همه جامه. هاي گوناگون خیزد  جامه] گناوه= جنابه[
. از جهـرم زیلـو و مصـلی نمـاز نیکـو خیـزد      ) 133: همـان . (هاي سـینیزي از سـینیز برنـد     جامه

  .)135  :انهم(
شـد و دیبـاي     جا دیباهاي بسیار تولید می  دربارة ایذه آورده که در آن) 139: 1362(در حدودالعالم . 5

  .پردة مکه از این شهر بود
. گویـد تخـم ابریشـم گرگـانی را در طبرسـتان ابریشـم نخیـزد         استخري برعکس ابن حوقل مـی  .6

  )173: 1368استخري، (
بـر اسـاس برخـی شـواهد،     . شد  تهیه می از پوست دباغی شده اسب و خر که ساغري یا پوششی.7

  .نوعی پارچه پشمی بوده است
ترکستان سرزمین ترکان، نواحی واقع میان متصرفات مسلمانان و چین کـه صحرانشـینان تـرك و    . 8

ترکسـتان بخـش بزرگـی از آسـیاي     ) 1/167: 1366بارتولـد،  ( .مغول آن را مسکون ساخته بودند
ــزي ــی  مرک ــر م ــاوراءالنهر را درب ــه م ــی    از جمل ــده م ــز خوان ــوران نی ــه و ت ــت  گرفت ــده اس . ش

از شمال به سیبري، از مغرب به بحر خـزر، از  در آسیا قرار داشتهو    ناحیه این  )9  :1364  سارلی،(
جنوب به افغانستان، هند و تبت، از مشرق به مغولستان محدود است و بین روسیه و چین تقسیم 

و ترکستان شرقی یا ترکسـتان   ،ترکستان غربی یا ترکستان روس شامل ترکمنستان، ازبکستان. شده
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شد و محـل رفـت و آمـد بازرگانـان       چین،شامل مناطقی بود که تحت نفوذ دولت چین اداره می
معـین،  ( .از شهرهاي معروف آن کاشغر، یارقند و خـتن اسـت  . چینی، ایرانی و هندي بوده است

مشک، سـمور، سـنجاب، قـاقُم،    : هاي ترکستان از این قبیل بوده  رخی از ویژگیب) 386/ 5: 1371
خـدنگ، یشـم، بازهـاي سـفید،     )منقار  نوعی پرندة بزرگ( فنک، روباه سیاه، خرگوش سپید، خُتُو ،

: ك.دربــاره شــهرهاي آن، ر) 264 - 265: 1368ثعــالبی، ). (گــاو وحشــی( اســب، بنــده، خُشــتاء
آب،   امروزه به نادرست همۀ نواحی ترکستان و مـاوراءالنهر و هفـت  . 73 - 88: 1362حدودالعالم، 

در سـده  .1392بارتولـد،  : ك.براي بحثی در این بـاره، ر . شود  تحت عنوان آسیاي میانه خوانده می
چهارم هجري، سراسر ماوراءالنهر مرزهاي ترکان بود که آمـادة جنـگ بودنـد و مـردم مرزنشـین      

کردند اما مردم مسلمان ایـن نـواحی در برابـر ترکـان مهـاجم ایسـتادگی         ماوراءالنهر را تهدید می
  )197: 1366حوقل،   ابن. (کردند  کردند و بالد اسالم را از خطر تجاوز آنان حفظ می  می

هـاي رایـج در آسـیاي مرکـزي در       مشهورترین پوشـاك فهرستی از ) 135 - 142:  1375(کسایی  .9
  . دست داده است  را به ريه زمانی سده دوم تا هشتم هجدمحدو

. تنـۀ رنـگ کـردة فـاختی بـود       دربارة یعقوب صفاري آمده است کـه بیشـتر لباسـش یـک نـیم     . 10
هاي مسعودي به انواعی از پوشـش بزرگـان اشـاره شـده       در گزارش) 603/ 2: 1360مسعودي، (

بـا و شمشـیر و   شد کمربنـد و ق   بن اکثم وقتی در سفر با مأمون سوار می  یحیی: براي نمونه. است
مـردم بصـره نـزد    ) 436: همـان . (پوشـید   یراق داشت و هنگام زمستان قباي خز و کاله سمور می

معتصم آمدند و جمعی از خطیبـان و متکلمـان و سـران و بزرگـان و عالمـان ایشـان نیـز همـراه         
ري وقتی خبر دسـتگی ) 633: همان. (همگی رداهاي کبود به تن و سرپوش به سر داشتند...   بودند

براي افشین پیراهنی از دیباي سرخ زربفت بردند که سـینۀ آن بـا انـواع    ...  بابک به معتصم رسید
تر از آن با یک کاله بزرگ بـوقی چنـد تـرك بـه       یاقوت و جواهر تزیین شده بود، با پیراهنی کم

بابـک و  تر را بـه    پیراهن خوب. هاي مختلف که جواهر و مروارید بسیار بر آن دوخته بودند  رنگ
. پیرهن دیگر را به برادرش پوشانیدند و کاله را به سر او و کالهی مانند آن به سر برادرش نهادند

تاجی کـه همـۀ جـواهر آن      افشین را تاجی از طالي جواهرنشان به سر نهادند با نیم) 470: همان(
: همـان . (ویختنـد یاقوت و زمرد سرخ بود و به وسیلۀ طال به هم پیوسته بود، دو حمایل نیز بدو آ

معتصم که پیراهن پشمین سفید به تن و عمامۀ جنگاوران به سر داشـت، بـه شـتاب بـرون     ) 472
در زمان مقتدر پیشاپیش سپاه، وصیف خادم بر شتر دو کوهانـه سـوار بـود و    ) 473: همان... (شد

پیراهن دیبا و کاله بوقی داشت و چند شخصیت دیگر به ترتیـب پشـت سـر او همگـی پیـراهن      
وقتـی عمرولیـث را بـه    ) 661: همـان . (هاي بوقی به سر داشـتند   حریر سرخ یا زرد به تن و کاله

معتصم کاله چاچی به سر نهاد و مـردم نیـز   ) 662: همان. (بغداد بردند پیراهن حریر به تن داشت
متوکل لبـاس نـخ و ابریشـم    ) 700: همان. (به پیروي او به سر نهادند و آن را معتصمیات نامیدند
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رو پوشـیدن آن میـان مـردم رواج گرفـت،       ازایـن . هاي دیگر تـرجیح داد   پوشید و آن را بر پارچه
هایی از ایـن    پارچه. قیمتش گران شد، اقسام خوب آن بافته شد و حاکم و رعیت طالب آن بودند

نوع که بعد از آن در دست مردم بود به نام متوکلی معروف و بافت و رنـگ آن در کمـال خـوبی    
  )496: همان( .بود
  
  نامه کتاب

: سلجوقیان و غز در کرمـان، تصـحیح محمـدابراهیم باسـتانی پـاریزي، تهـران      ).1343(ابراهیم، محمد   ابن
  .کتابخانه طهوري

  .اساطیر: تاریخ کامل، ترجمه حمیدرضا آژیر، تهران).1371(اثیر، عزالدین علی   ابن
طبرسـتان، تصـحیح عبـاس اقبـال، بـه اهتمـام محمـد        تاریخ ).1366(اسفندیار، بهاءالدین محمد کاتب   ابن

  .»خاور«پدیده : جا  رمضانی، بی
  .مهر تهران: الدین طهرانی، تهران  نامه، به اهتمام جالل  فارس).1313(بلخی   ابن
  .بنیاد فرهنگ ایران: االرض، ترجمه جعفر شعار، تهران  صوره).1345(حوقل، ابوالقاسم محمد   ابن
  .چاپخانه مهارت: تهران چانلو،  مسالک الممالک، ترجمه حسین قره).1370(اهللا خردادبه، عبید  ابن
  .امیرکبیر: چانلو، تهران  النفیسه، ترجمه حسین قره  االعالق). 1365(رسته   ابن
بنیـاد  : مسعود، تهران. ، ترجمه حمختصرالبلدان).1349(فقیه همدانی، ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق   ابن

  .فرهنگ ایران
: نقـی منـزوي، تهـران     ترجمـه ابوالقاسـم امـامی و علـی     ،االمـم   تجارب).1376(علی   مسکویه، احمدبن  ابن

  .سروش
، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تعلیقـات  سفرنامه ابودلف در ایران).1342(ابودلف خزرجی، مسعربن مهلهل 

  .زمین  فرهنگ ایران: و تحقیقات والدیمیر مینورسکی، تهران
، ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی،    المشـتاق   ایران در کتـاب نزهـه  ). 1388(مدبن محمدبن عبداهللا ادریسی، مح

  .شناسی  بنیاد ایران: تهران
علمـی و  : ، تهـران 3، بـه اهتمـام ایـرج افشـار، چ    مسـالک و ممالـک  ).1368(استخري، ابواسحق ابـراهیم  

  .فرهنگی
: ، ترجمـه مـریم میراحمـدي، تهـران    2ج ،تاریخ ایران در قرون نخسـتین اسـالمی  ).1373(اشپولر، برتولد 

  .علمی و فرهنگی
  .چاپخانه اتحادیه ایران: ، ترجمه حمزه سردادور، تهرانتذکره جغرافیایی ایران).1308. (و.بارتولد، و
  .آگاه: ، تهران2، چ1، ترجمه کریم کشاورز، جنامه  ترکستان). 1366( . و.بارتولد، و
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: رشـه، تهـران    ، ترجمه لـیال ربـن  اطراف دریاي خزر در جهان اسالمجایگاه مناطق ).1375( . و.بارتولد، و
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .نوید شیراز: ، ترجمه محسن رحمتی، شیرازآب  هفت). 1392( . و.بارتولد، و
ن و مرکـز بازشناسـی ایـرا   : اي، تهـران   ، ترجمه فریدون بدرههاي اسالمی  سلسله).1381(باسورث، ادموند 

  .اسالم
، تألیف گروه نویسندگان، زیـر نظـر احسـان    زمین  پوشاك در ایران: بر» مقدمه«). 1382(باشی، علی   بلوك

  .امیرکبیر: یارشاطر، ترجمه پیمان متین، تهران
  .تهران اکونومیست: ، تهرانتاریخچه صنعت نساجی ایران). 1343(پور، مهدي   بهشتی

اکبر فیـاض، بـه اهتمـام محمـدجعفر       ، تصحیح علیتاریخ بیهقی).1390(حسین    محمدبن  بیهقی، ابوالفضل
  .دانشگاه فردوسی مشهد: یاحقی، مشهد

، ترجمـه و نگـارش   المعـارف   لطائف).1368(بن محمدبن اسماعیل   ثعالبی نیشابوري، ابومنصور عبدالملک
  .آستان قدس رضوي: اکبر شهابی خراسانی، مشهد  علی

  .نوید شیراز: ، شیرازتمدن و فرهنگ ایران از اسالم تا صفویه تاریخ).1381(تاجبخش احمد 
  .»خاور«پدیده : الشعراء بهار، تهران  ، تصحیح ملک]نام  بی).[2535( تاریخ سیستان

  .علمی و فرهنگی: ، تصحیح جعفر شعار، تهرانتاریخ یمینی).1374(جرفادقانی، ابوالشرف ناصح 
بـن عبدالسـالم کاتـب، مقدمـه و تعلیقـات        ، ترجمه علیالعالم  اشکال).1368(بن احمد   جیهانی، ابوالقاسم  

  .نشر  به: فیروز منصوري، مشهد
  .دانشگاه تهران: ، به کوشش منوچهر ستوده، تهران]نام  بی).[1340( حدودالعالم من المشرق الی المغرب  

ناصـر موفقیـان،    ، ترجمـه تاریخ مصور تکنولـوژي اسـالمی  ).1375. (حسن، احمد یوسف؛ هیل، دانالدر
  .علمی و فرهنگی: تهران

  .نگاه: ، تهرانتاریخ اجتماعی ایران).1382(راوندي، مرتضی 
سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور     : ، تهـران بـافی دوران اسـالمی    نگاهی به پارچـه ). 1380(فر، زهرا   روح
  .و سمت) پژوهشگاه(

  .اقبال: جا  ی خلیلی، بی، ترجمه محمدعلصنایع ایران بعد از اسالم).1320(زکی محمدحسن 
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، ترجمه عبداهللا فریار، تهرانراهنماي صنایع اسالمی).1336. (م. دیماند، س

  .امیرکبیر: ، تهرانترکستان در تاریخ). 1364(سارلی، ارازمحمد 
  .فراروان: پاشایی، تهران. ، ترجمه ع هاي جاده ابریشم  دین).1385(فولتس، ریچارد 
، فرهنـگ ، ».)م14 - 8/ ق 8 - 2سـده  (خـوراك و پوشـاك در آسـیاي مرکـزي     «). 1375(کسایی، نوراهللا 

  .103 - 143، پاییز، صص19شماره 
: ، تصحیح و تحشیه عبـدالحی حبیبـی، تهـران   األخبار  زین).1363(بن ضحاك   گردیزي، ابوسعید عبدالحی

  .دنیاي کتاب
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  .بنیاد فرهنگ ایران: تصحیح منوچهر ستوده، تهران ،تاریخ مازندران).1352(گیالنی، مال شیخعلی 
  .امیرکبیر: ، ترجمه علی ذکاوتی قراگوزلو، تهرانتمدن اسالمی در قرن چهارم هجري).1364(متز، آدام 
: ، تصحیح احمد سـهیلی خوانسـاري، تهـران   آداب الحرب و الشجاعه).1328(منصور    محمدبن   مبارکشاه،
  .اقبال

، تصـحیح محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،     سرارالتوحید فی مقامات شـیخ ابوسـعید  ا).1367(محمدبن منور 
  .آگاه: تهران

، بـه کوشـش محمدحسـین    تاریخ طبرسـتان و رویـان و مازنـدران   ). 1361(مرعشی، میرسید ظهیرالدین 
  .شرق: جا  تسبیحی، بی

بوالقاسـم  ، ترجمـه ا مروج الـذهب و معـادن الجـوهر   ).1360، 2536(بن حسین   مسعودي، ابوالحسن علی
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، تهران2، چ2و  1پاینده، ج

، بـی   بـی   اخبار سالجقه روم به انضمام مختصـر سـلجوقنامه ابـن    ).1350) (به اهتمام(مشکور، محمدجواد 
  .کتابفروشی تهران: تهران

  .امیرکبیر: ، تهران8، چ4، جفرهنگ فارسی). 1371(معین، محمد 
ج، 2، ترجمه علینقی منـزوي،  احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم).1361(ن احمد مقدسی، ابوعبداهللا محمدب

  .شرکت مؤلفان و مترجمان ایران: تهران
، ترجمـه  المرجـان فـی ذکـر المـدائن المشـهوره فـی کـل مکـان          آکـام ). 1370(بن حسین   منجم، اسحاق

  .آستان قدس رضوي: محمدآصف فکرت، مشهد
  .فرهومند: ، تهراناشعار ابوعبداهللا رودکی سمرقندياحوال و ).1309(نفیسی، سعید 

، ترجمه ابونصـر احمـدبن محمـد قبـاوي، تلخـیص      تاریخ بخارا).1351(نرشخی، ابوبکر محمدبن جعفر 
  .بنیاد فرهنگ ایران: محمدبن زفربن عمر، تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، تهران

  .خاور: تهران،سلجوقنامه).1332(نیشابوري، خواجه امام ظهیرالدین 
  .میراث مکتوب: ، تصحیح محمد روشن، تهرانالتواریخ  جامع).1386(اهللا   همدانی، رشیدالدین فضل

علمـی  : ، تهران4، ترجمه محمدابراهیم آیتی، چالبلدان). 1381(» واضح   ابن«یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب 
  .و فرهنگی

  
  


