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Abstract
In harmony with Nishapur's agriculture and trade throughout the 3rd to 6th centuries AH, its
industries enjoyed considerable prosperity. For knowing the number, quality, and development
of these industries, we can benefit from the two categories of works: literary sources and
archaeological discoveries of historical sites of Nishapur. The information obtained from each
of these two categories, individually, will only clarify the limited angles of the city's industries,
and a separate piece of them will render the research about this issue fruitless and incomplete.
But, with integrating the data obtained from both, a significant part of the information gap of
each one is eliminated. After the introduction of Nishapur’s important industries in this period,
this paper attempts, with using descriptive-analytical methods and combining both information,
to study boom and recession of them in Nishapur. Results indicated that knitting, pottery,
metalworking and glassblowing were, respectively, the most important industries of Nishapur in
this period. The third to sixth centuries, especially the second half of the sixth century,
respectively, were the peak of the industrial boom and the relative decline of the city.
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چکیده
در سدههای سوم تا ششم قمری/نهم تا دوازدهم میالدی ،صنایع نیشابور همپایﮥ کشاورزی و تجاار

ن روناب باایای

داشت .برای نگاه از شمار ،کیفیت و دگرگون این صنایع باید از دو دسته نثار بهاره باردم مناابع مبتاوک و کشافیا
باستا شناس از محوطههای تاریخ نیشابور .اطالعا

بهدستنمده از هریک از این دو دسته ،بهصور

جداگاناه ،تنهاا

زوایای محدودی از صنایع این شهر را روشن م کند و تبیﮥ جداگانه بر ن ها ،پژوهش دربارﮤ این موضاو را با ثمار و
ناقص خواهد کرد؛ اما با قرارگرفتن اطالعا

ن دو دسته در کنار یبدیگر و یبپارچهشد ن هاا ،بخاش چشامگیری از

خأل اطالعات هریک دراینباره مرتفع م شود .مقاﻟﮥ حاضر با تبیهبر روش توصایف تحلیلا و برپاایﮥ تلفیاب اطالعاا
یادشده ،م کوشد پس از معرف صنایع مهم نیشابور در این دوره ،زما رونب و رکود ننها را بررس کند .یافتاههاا نشاا
م دهد بافندگ  ،سفاﻟگری ،فلیکاری و شیشهگری بهترتیب مهم ترین صنایع نیشابور در این دوره بوده است و سدههاای
سوم تا پنجم قمری و سدﮤ ششم قمری ،بهویژه نیمﮥ دوم ن  ،بهترتیب اوج رونب و رکود ناب صنعت در این شهر باوده
است.
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تاریخ  ،جغرافیای  ،ادب و رجاﻟ  .این منابع مبتوک

مقدمه
نیشابور در سدههای 3تا6ق9/تا12م ،دورﮤ طالی

به ویژه منابع رجاﻟ

که دربردارندﮤ نابتهای شغل

رونب خویش را تجربه کرد 1.همچنا که این شهر در

عاﻟما

این دوره به ﻟحاظ فرهنگ و سیاس اهمیت داشت ،در

کاوشهای باستا شناس را تاحدود چشمگیری مرتفع

عرصﮥ اقتصادی و در زمینههای تجار  ،کشاورزی و

حاصل از این دو دسته

نیشابور است ،خأل اطالعا

م کند .با تلفیب اطالعا

حاصل از

داشت .تعدد و

منابع ،هم شناسای صنایع عمدﮤ نیشابور در این دوره

کیفیت نثار سفاﻟ  ،فلیی و شیشهای مبشوف در

و هم نگاه یافتن از رونب و رکود کلیت صنعت در

محوطه های باستان نیشابور که به این دوره اختصاص

ننجا امبا پذیر م شود .مقاﻟﮥ حاضر با جمع میا

صنعت نیی جایگاه نابتا مطلوب

دارد و زینتبخش موزه های داخل و خارج است،
از صنعت شبوفای ن در این دوره خبر م دهد.

اطالعا
پ

منابع مبتوک و دادههای باستا شناخت  ،در

پاسخ به این دو پرسش استم اول اینبه صنایع

باوجود چنین صنعت شبوفای  ،هنوز پژوهش

عمدﮤ نیشابور در سدههای 3تا 6ق کدام بودند و دوم

دربارﮤ مجموعﮥ صنایع عمدﮤ این شهر به

اینبه رونب و رکود صنعت در این شهر بهطورکل و

چشم نم خورد و ننچه دراینباره یافت م شود،

فراز و فرود هریک از صنایع بهطور خاص در چه

مطاﻟب است که در قاﻟب چند کتاک ،مقاﻟه و پایا نامه

دورهای رخ داده است.

ماتقل

دربارﮤ سه صنعت سفاﻟگری ،فلیکاری و شیشهگری
نیشابور در این دوره به رشتﮥ نگارش درنمده است
(نبا م پیشینﮥ پژوهش) .اساس این پژوهشها بر شرح

پیشینﮥ پژوهش
چنا که به صور

اجمال اشاره شد ،برخ

نثار مبشوف در محوطه های باستان

این شهر است

پژوهش های جدید دربارﮤ معدودی از صنایع نیشابور

که به علت اینبه دربرگیرندﮤ جیئیا

مفصل است،

در دورﮤ موضو بحث به نگارش درنمده است و

برای تعمیم صنایع نیشابور در این دوره درخور جمع

حاصل کاوش های باستا شناس است که نخاتینبار

از ن و

موزﮤ هنر متروپوﻟیتن )(Metropolitan

بندی نیات و ازاین رو ،برای ترسیم نمای

نگاه از ادوار رونب و رکودش چندا استفادهکردن
نیات .این نثار دربارﮤ جیئیا

فن

و هنری این

هیئت اعیام

از سال  1935تا 1939م 1311/تا 1318ش و سپس در
سال 1917م1326/ش در محوطه های باستان نیشابور

صنایع ازجمله انوا اشیاء فلیی ،سفاﻟ و شیشهای و

انجام دادهاند ) .(Allen, 1982: 7مجموعﮥ اطالعا

اشبال و تییین یا تبنیک ساخت ننها سخن گفتهاند.

کاوش های میبور نگاه بایاری دربارﮤ هنر و زندگ

حال به فرض درخور استفادهبود منابع دراینباره،

در شهر نیشابور در سدههای 3تا6ق به دست م دهد

به سه صنعت

) .(Wilkinson, 1987: 290برپایﮥ نثار بهدستنمده از

سفاﻟگری ،فلیکاری و شیشه گری محدود نبوده است؛

این کاوشها ،ویلبیناو ) ،(Wilkinsonجیمی نﻟن

بناب راین ،برای بررس این موضو  ،راه جی رجو به

) (James Wilson Allanو کروگر ) (Krögerبهترتیب

دستﮥ دیگری از منابع ،یعن منابع مبتوک کهن ،وجود

کتاکهای Nishapur: Pottery of the Early Islamic

ندارد .منابع که خود انوا مختلف دارد؛ مانند منابع

( Periodدر سال 1973م) Nishapur: Metalwork ،

صنایع مهم نیشابور در این زما
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( of the Early Islamic Periodدر سال 1982م)

تجار

و Nishapur: Glass of the Early Islamic Period

رقابت کردند ) .(Idem, 1963: 147نیشابور در دورﮤ

(در سال 1995م) را منتشر کردند .سیفاهلل کامبخش

سامان نیی پیشرفت اقتصادی درخور مالحظهای یافت

فرد نیی کتاک کاوش های نیشابور و سفاﻟگری ایرا در

و این وضعیت بر رونب صنایع افیود .در اثر رفتونمد

سدﮤ پنجم و ششم هجری را در سال 1319ش ،به

همچو نیشابور نباد

فارس

زبا

پدید نورد .افیو برن  ،باید به دو

پایا نامﮥ کارشناس ارشد با عنوا

هنر

بررس

و صنع ت با شهرهای ری و اصفها شرو به

کاروا های تجاری ،شهرهای

شد و از مراکی مهم دادوستد اقتصادی شد (ناج ،
1386م .)313

فلیکاری نیشابور از صدر اسالم تا حمله مغول

صنایع نیشابور در دورﮤ تاحدودی کوتاه غینوی و

(مهجور1372 ،ش) و بررس نقوش و کتیبههای سفال

سپس دورﮤ سلجوق

رونب خود را حفظ کرد .دورﮤ

نیشابور (جلیل 1381 ،ش) اشاره کرد.

سلجوق عصر شبوفای و اوج صنایع گوناگو مانند

دربارﮤ فلیکاری و سفاﻟگری

فلیکاری و بافندگ داناته شده است (کیان 1377 ،م

همچنین مقاﻟه های

نیشابور نوشته شده است که از ن جمله باید به

موجود ،نباید بهقطع دربارﮤ اوج

«زیبای شناس

نقوش

سفال

نوشتﮥ

رونب همﮥ صنایع نیشابور در این دوره سخن گفت.

سیدابوتراک احمدپناه (هنرنامه« ،)1380 ،سفاﻟگری

بااین همه ،طبب شواهدی این دوره و بهویژه نیمﮥ دوم

نیشابور در عهد سلجوقیا » نوشتﮥ سیفاهلل کامبخش

از دورههای رونب صنایع در

فرد (بررس های تاریخ  ،نبا

نیشابور»

) 111؛ اما از اطالعا

سدﮤ پنجم قمری ،یب

« ،)1316فلیکاری

نیشابور شمرده م شود .در این زما نیشابور هم مرکی

نیشابور در دورﮤ اسالم (قرو 2تا6ق)» نوشتﮥ هادی

دادوستدی برای یک منطقﮥ کشاورزی حاصلخیی بود و

(باستا پژوه  ،بهار

به شمار م رفت

شریفا

و مصطف

دهپهلوا

 )1387اشاره کرد.

هم کانو

صنعت و تجار

) . (Bosworth, 1963: 153نرامش ناب حبمفرما بر
خراسا در حبومت طوالن

نگاهی عام به صنایع نیشابور در سدههای 3تا6ق
در سده های میان  ،مالمانا با بهرهگیری از میراث
کهن مماﻟک مغلوک ،به تدریج در بایاری از صنایع به
جایگاه مطلوب
خراسا

دست یافتند .در میا والیا

بیرگ گویا در صنایع گوناگو

ایرا ،
جایگاه

سنجر در نیمﮥ نخات

سدﮤ ششم قمری نیی ،زمینﮥ رشد اقتصادی شهرهای
خراسا از جمله نیشابور را فراهم نورد.
یورش ویرا کنندﮤ غیها در سال 518ق1153/م به
خراسا  ،پایان بر چندین سده رونب تمد در برخ
از شهرهای خراسا  ،همچو

نیشابور ،بود (نبام

برجاتهای داشته است .شهرهای خراسا از مراکی

قیوین 1366 ،م  .)236بااینهمه ،در نیشابور صنایع

و دیگر

چنا ریشهدار شده بود که بهزودی از ویرانههای شهر

کاالهای توﻟیدی خاص این والیت تا نواح دوردست

جوانه زد و در مد

هفت دهه ،بدا پایه رسید که

صادر م شده است ).(Bosworth, 1975: 170

نقل شده است مغوال پس از قتلعام نیشابوریا در

صنعت و حِرف محل بوده است و مناوجا

نغاز پیشرفت ناب

صنایع نیشابور را باید اوایل

سدﮤ  3ق دانات .در این زما  ،نیشابور و مرو در

سال 618ق 1221/م ،چهارصد صنعتگر را به اسار
بردند (جوین 1385 ،م .)110/1
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م دانات که شاها

صنایع عمدﮤ نیشابور

و رئیاا

از میا

مناوجا

 .2بافندگی

گوناگو  ،ترجیح دهند ننها را بر تن کنند .او م نویاد

در جها اسالم پارچهباف همیشه صنعت پراهمیت

که از هیچ شهر و ناحیهای پارچهای مانند مناوجا

بوده است ) .(Bosworth, 1963: 151در میا

نیشابور برنم خیید (اصطخری1927 ،م 282 ،255؛ ابن

سرزمینهای اسالم  ،خراسا همچو برخ از مناطب

حوقل1939-1938 ،م  .)152 ،133گیارش مقدس

دیگر در این صنعت جایگاه برجاتهای داشته است.

سخن ابنحوقل را تﺄیید م کند .بهنوشتﮥ مقدس ،

سدﮤ

پارچﮥ نیشابوری چنا درخشش داشت که مصریا و

چهارم قمری ،صنعت بافندگ خراسا را در این سده

م نراستند (مقدس 1906 ،م

اطالعا

ارزشمند برخ

پررونب و محصوال

از منابع جغرافیای

ن را متنو نشا داده است.

عراقیا

خود را با ن

 .)315براساس گیارش ابنحوقل ،در این شهر بیازان

دورﮤ سلجوق اوج این صنعت داناته شده است (نبا م

از شهرهای گوناگو در فندقها و خا انبارهای خاص

محمدحان1366 ،م 231 ،227ا)233؛ 2اما نبود منابع

بیازا به خریدوفروش پارچه مشغول بودند (ابنحوقل،

از نو منابع جغرافیای سدﮤ چهارم قمری ،نگاه یافتن

1939-1938م .)133

از چگونگ این صنعت در خراسا در سدههای پنجم

پشم و مو را از دامهای محل تﺄمین م کردند یا از

و ششم قمری را مانع م شود .باوجوداین ،اطالعات که

بیابا های تُرکنشین م نوردند ) (Bosworth, ibidو

به دست م نید (نبا م ادامﮥ

پنبه را که خراسا به کشت نو مرغوک ن معروف

است که دورﮤ

کشت

بیشتر از منابع رجاﻟ

مقاﻟه) ،تﺄییدکنندﮤ صحت دیدگاه

بود (ثعاﻟب  ،ب تام  ،)211در واحههای محل

سلجوق را اوج این صنعت داناته است .براینپایه ،به

م کردند یا از مناطب گرمایر جنوک ایرا  ،ازجمله

نظر م رسد که این صنعت در سدﮤ پنجم قمری در

از

خراسا در اوج بوده است .بهطور کل  ،در شمال شرق
ایرا  ،یعن

ماَابرا  ،م نوردند ) .(Bosworth, ibidیب
محصوال

کشاورزی نیشابور پنبه بود (حدوداﻟعاﻟم،

خراسا  ،افیو بر مرو و نیشابور و

1372م  .)292در نیشابور پنبهفروشا (قطّا ) متعددی

و نِاا و أبیوَرد

(برای مفهوم قطا  ،نبا م سمعان 1119 ،م )519/1

شهره بودهاند (نبام مقدس ،

شناخته شدهاند که از سدﮤ سوم تا سدﮤ پنجم قمری

رستاقهای پیرامو ن  ،شهرهای هاَرا
نیی به توﻟید مناوجا

1906م  .)321اهمیت این صنعت در خراسا  ،بازرگانا

م زیاتهاند (نبام سمعان 1119 ،م 178/5 ،385/3؛

پارچه را در اینجا در میا طبقﮥ سرمایهدار بایار

فارس 1362 ،م 271،510؛ ابنماکوال ،ب تام 395/6؛

برجاته کرده بود ).(Bosworth, 1963: 151-152

ابنکثیر1108 ،م 308/11؛ ابناب اﻟوفاء ،ب تام 99/1؛

مهمترین محصول نیشابور مناوجا

بود ( Ibid,

ابناب یعل 1371 ،قم ..)125/1

 .)1963: 151در خراسا نفیسترین و مرغوکترین

خراسا همچنین در میا مراکی تﺄمینکنندﮤ ابریشم

جامههای پنبهای و ابریشم توﻟید م شد 3که بهعلت

خام در جها اسالم جایگاه خاص داشت .اگرچه شاید

فراوان و نبوی  ،به دیگر شهرهای اسالم و برخ از

مرو و گرگا و نمل ،دستکم در سدﮤ چهارم قمری،

سرزمینهای غیراسالم برده م شد .ابنحوقل کیفیت

در توﻟید ابریشم شهر

بیشتری داشتند (اصطخری،

و برتری پارچه و جامههای نیشابوری را باعث ن

1927م 282 ،263 ،213 ،212؛ مقدس 1906 ،م .)321
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نیشابور نیی در همین زما در توﻟید ابریشم شهرت

دورﮤ اسالم  ،از ساخت پارچههای کتّا در ننجا نیی

کاب کرده بود (حدود اﻟعاﻟم1372 ،م .)292

حبایت م کند .منابع نام انوا پارچهها و جامههای

وجود دستههای گوناگو عاﻟما همچو محدثا ،

بافت نیشابور را ارائه کردهاند که مفهوم برخ از ن ها

واعظا  ،فقیها و ادیبا و جماعتهای صوفیا و زهّاد

بهطور کامل روشن نیات .کماهمیتترین درجﮥ

و نژادهای کرد ،فارس ،ترک و عرک و همچنین اشراف

مناوجا  ،پارچههای پنبهای و نمدهای ساده و

ثروتمند و تودﮤ متوسط و فقیر در نیشابور که برخ از

ب نقش بود که برای تودههای مردم توﻟید م شد

ایشا در ظاهر از یبدیگر بازشناخته م شدند ،زمینﮥ

).(Bosworth, ibid

تنو مناوجا

منابع رجاﻟ

را فراهم کرده بود .اﻟبته گاه کاان

برخ

از نمدفروشا

(ﻟاَبّادا )

همچو ابواﻟقاسم قاُشَیری (376تا165ق986/تا1073م)

(سمعان 1119 ،م  )121/5را معرف کردهاند که بیشتر

به چند دسته از گروههای یادشده تعلب داشتند .او

به سدﮤ سوم قمری تعلب داشتهاند و حافظ ابوعبداهلل

درعینننبه صوف

بود ،عاﻟم

احمد بن نصر قُرَش (د215.ق859/م) و ابونصر احمد

فقیه و مفار ،متبلم

اصوﻟ و ادیب نحوی و نیی کاتب و شاعر بود (نبام

بن [محمد بن] نصر(متوف 280ق893/م) ،بیرگ حنفیا

فارس 1362 ،م 512و )513که در این صور  ،پوشش

نیشابور ،معروفترین ن ها بودهاند (نبا م حاکم

یب از سه دستﮥ صوفیا یا عاﻟما یا اهل شعر و ادک

نیشابوری،

510/2؛

را بر تن م کرد .بنابر گیارش مقدس  ،دستکم در

ابناب اﻟوفاء ،ب تام 129 ،123/1؛ سمعان 1395 ،قم

1

 .)191/1همچنین همین منابع از بین پالسسازا ِ

م پوشیدند و تحتاﻟحنک نم کردند (مقدس 1906 ،م

(أکّاف سازندﮤ إکاف که بر پشت چهارپا م نهند)

 5)328و خطیبا ن همچو دیگر خطبای خراسا  ،به

نیشابور دو تن را نام بردهاند که یب به نیمﮥ دوم سدﮤ

جای قَبا 6و رِدا 7،دُرّاعه 8بر تن م کردند (مقدس ،

پنجم قمری و دیگری به نیمﮥ نخات سدﮤ ششم قمری

1906م 327؛ مناظراحان1369 ،م .)77

تعلب داشته است (نبام فارس 1362 ،م 536؛ سمعان ،

سدﮤ چهارم قمری فقیها و بیرگا نیشابور طاَیلِاا

چنا که پیشتر اشاره شد ،انوا جامههای ابریشم و
پنبهای در نیشابور توﻟید م شد .کاَرابیایا تاحدودی
فراوان

1375م

82؛

ذهب ،

ب تام

1119م .)202/1
زربفتها و پارچههای ابریشم

از بااهمیتترین

را در نیشابور در دورﮤ موضو بحث سراغ

مناوجا

بودند که برای نیازهای دربار و مراسم

داریم که به فروش کاَرباس (جامﮥ پنبهای سفید) و

تشریفات

بافته م شدند

جامههای کرباس اشتغال داشتند (نبام ادامﮥ مقاﻟه) .در

) (Bosworth, ibidو از معروفترین ننها ماُلحاَم -

درجﮥ بعدی به جامههای موی و پشم باید اشاره کرد

(ماَلحاَم) بود که از ابریشم بافته م شد 10و جامﮥ تهیه

نیشابور بودند (مقدس ،1906 ،

نیشابور بود 11.توﻟید پارچﮥ

که از دیگر محصوال

و مصرف زنا حرم شاه

شده از ن نیی از محصوال

323و .)321همچنین تبهپارچهای کتّا  9،در موزﮤ

ابریشم

متروپوﻟیتن موجود است که برپایﮥ کتابت گلدوزی

«ابریشم » در نام برخ از عاﻟما نیشابور این موضو

شدهاش ،در سال 266ق879/و880م در نیشابور بافته

بهتر دریافت شود .بهنوشتﮥ سمعان  ،پرورشدهندﮤ کرم

شده است (دیماند1365 ،م  .)212این پارچﮥ کتا ضمن

ابریشم و توﻟیدکنندﮤ جامههای ابریشم و فروشندﮤ

خبرداد از سابقﮥ کهن صنعت بافندگ در نیشابور در

دسته از

در نیشابور رونب داشت و شاید از نابت

ن ها «ابریشم » خوانده م شد .شمار ن
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از ن ها بود (سمعان 1119 ،م

عاﻟما نیشابور که با نابت ابریشم شناخته م شدند،

311ق952/م) یب

بهاینترتیب بوده استم سدﮤ چهارم قمری یک نفر،

 .)385/5ابوعثما ابریشم (متوف 190ق1097/م) یب

نیمﮥ دوم سدﮤ چهارم و اوایل سدﮤ پنجم قمری یک

دیگر از کاان

نفر ،سدﮤ پنجم قمری سه نفر (نبا م فارس 1362 ،م ،98

(فارس 1362 ،م 193و )191و نام او شاید نشا دهندﮤ

 193و 561 ،297 ،191؛ سمعان 1119 ،م .)72/1

ن باشد که نوع

از مندیلها از جنس ابریشم بوده

همچنین منابع رجاﻟ از برخ عاﻟما نیشابور با نابت

است.

«حریری» 12نام بردهاند که به سدﮤ 5ق تعلب داشتهاند
(نبا م فارس 1362 ،شم .)173 ،69
یب از انوا جامههای ابریشم محصول نیشابور
سابِری یا شاپوری

13

بود که بهنوشتﮥ ثعاﻟب

(ثعاﻟب ،

بود که در این بازار دکّان

دستارهای اَصیَریّه،

22

چهارقد (مقانع) ،حُلّه (حُلَل) 23،پارچههای شاهجان ،

21

تاخته و راخته،

20

مُصمَت،

21

داشت

عمامههای شاهجان حفّ ّ ،بیباف ،سعیدِی ،ظاَرائِافِ ،
مُشطِ  ،دیبا 25و طِراز 26را هم باید بر مناوجا

و انوا

ب تام  ،)212از دیگر پارچهها نرمتر و نازکتر بود .جامﮥ

جامههای بافتﮥ نیشابور افیود (مقدس 1906 ،م

طاهری (ابنفقیه1302 ،قم  ،)251جامههای سفید

323تا328 ،325؛ ابنفقیه1302 ،قم 251؛ ثعاﻟب  ،ب تام

حافّ ّ( 11مقدس 1906 ،م 323؛ ثعاﻟب  ،ب تام  )212و

129ق/

کِااء 15برخ

 .)212دراینمیا  ،ابومنصور ثعاﻟب

(متوف

دیگر از انوا ﻟباسهای دوختهشده در

1038م) (ثعاﻟب  ،ب تام  )212که خود اهل نیشابور بود

نیشابور بود .سمعان (متوف 562ق1167م) از دو عاﻟم

جامههای حفّ  ،دستارهای اصیریّه ،تاخته ،راخته و

نیشابوری نام برده است که با نابت «کِاائ » 16در سدﮤ

مُصمَت را خاص نیشابور داناته است و افیوده است

چهارم قمری م زیاتهاند (سمعان 1119 ،م 65/5تا.)67
عبداﻟغافر فارس

(متوف 529ق1135/م) از دو کِاائ

دیگر نام برده است که یب در اواخر سدﮤ چهارم و

که پارچههای زیوری (حاُلاَل) ،سقالطونیا
[حریری به نام] عاُاتّابیّا

28

27

و

در اصفها و بغداد هم

توﻟید م شدهاند .بهعلت تنو منابع ،ممبن است برخ

اوایل سدﮤ پنجم قمری و دیگری در سدﮤ پنجم قمری

از مناوجا

م زیاته است (فارس 1362 ،م .)712 ،50 ،27

باشند .تاحدودی تعداد چشمگیری از عاﻟما نیشابور

بافت جامهای به نام باُرد 17نیی در کوی عد کوبا ِ

نامبردهشده با دو اصطالح بهکاررفته

در شمار بیّازا و کاَرابیایا بودند که از توانگرا

(عدن کوبا ) نیشابور متمرکی شده بود که در ننجا

نیشابور محاوک م شدند .بهنوشتﮥ سمعان (سمعان ،

بردها را م کوبیدند و م شاتند و عامال این کار

1119م  ،)12/5 ،338/1هم «بیّاز» و هم «کاَرابیا » به

عَدن

18

خوانده م شدند (سمعان 1119 ،م .)165/1

فروشندﮤ جامه اطالق م شد.

29

کرابیا به کاَرابیس،

احمد عدن باف ،مُرید ابوسعید اب اﻟخیر ،یب از ننا

جمع کرباس ،مناوک بوده است که به جامﮥ پنبهای

بود .خانقاه شیخ نیی در همین کوی ،در منتهااﻟیه غرک

سفید اطالق م شده است (دهخدا1325 ،ا1352شم

بازار نیشابور ،بود (نبام ابنمنور1351 ،م 211و،212

«کرباس»« ،کرابیس») .در این دوره ،این دو نابت در

 .)368مندیل (دستار)

19

نیی در بازار مندیلفروشا

(فارس 1362 ،م  )191بافته م شد و عرضه م شد و
بافندگا

و فروشندگا

ن

نیی «ماَنادیل » خوانده

م شدند که ابواﻟطّیّب مَانادیل

حیری (متوف

نام برخ از عاﻟما نیشابور و نواح ن فراوا دیده
م شود که هم مالک مناسب
صنعت بافندگ

برای نشا داد رونب

در نیشابور و نواح

ن است و هم

حبایتکنندﮤ زما رونب و رکود ن است .برخ

از
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عاﻟما با هر دو نابت یاد شدهاند و شاید این امبا

م زیاتهاند؛ همچنین برپایﮥ نمار یادشده ،بهنظر م رسد

وجود داشته باشد که معدودی از عاﻟما را در دو سده

سدﮤ ششم قمری دورﮤ رکود صنعت بافندگ

جای داد .باوجوداین ،با برنوردی ساده که نمار ن

نیشابور بوده است.

در

تاحدودی اطمینا بخش است ،شمار بیازا در میانﮥ
سده سوم تا نیمﮥ سدﮤ ششم قمری چنین مشخص

 .1سفالگری

م شودم یک نفر در سدﮤ سوم قمری ،پنج نفر در سدﮤ

صنعت سفاﻟگری ،همانند بافندگ و شیشهگری ،از

چهارم قمری ،هشت نفر در سدﮤ پنجم قمری و دو نفر

صنایع پررونب نیشابور در سدههای موضو بحث بوده

در نیمﮥ نخات سدﮤ ششم قمری .هیچ بیازی را در

است .در بررس انوا سفال و نیی شیوههای تییین به

نیمﮥ دوم سدﮤ ششم قمری نم شناسیم (نبام حاکم

کاررفته در ن ها در دورﮤ اسالم  ،نام نیشابور در

نیشابوری1375 ،م 79؛ فارس 1362 ،م ،192 ،129 ،19

جایگاه یب

از مراکی ساخت بهوفور در منابع دیده

538 ،575 ،115 ،272 ،219؛ سمعان 1119 ،م ،373/1

م شود .مجموعﮥ سفالهای یافتشده در نیشابور یا

367/2و158/3 ،136؛ سمعان 1395 ،قم 69/2 ،511/1؛

دستکم بیشتر ن ها ،نثار کشفشدﮤ هیئت نمریبای

ابناب اﻟوفاء ،ب تام 98/1؛ ابنفندق1361 ،م ..)128

موزﮤ متروپوﻟیتن در دو تپﮥ سبیپوشا و مدرسه است

شمار عاﻟما کرابیا نیی به این ترتیب بودم یک

(کامبخشفرد1316 ،م  .)311کتاک ویلبیناو

که

نفر در سدﮤ سوم قمری ،هشت نفر در سدﮤ چهارم

پیشتر از ن یاد شد ،مهمترین اثر دربارﮤ سفاﻟینههای

قمری ،پانیده نفر در سدﮤ پنجم قمری ،یک نفر در نیمﮥ

کشفشده در نیشابور است.

نخات سدﮤ ششم قمری و یک نفر در حدود نیمﮥ دوم

در سدﮤ سوم قمری ساخت مهمترین و اصیلترین

سدﮤ ششم قمری (نبام فارس 1362 ،م 31و،15 ،32

سفاﻟینﮥ ایران

نغاز شد که توﻟید ن در والیتهای

173 ،137و362 ،292 ،270 ،183 ،171و،365 ،363

شمالشرق ایرا متمرکی بود و دو مرکی عمدﮤ ن

711 ،695 ،528 ،503 ،191 ،191 ،113 ،136؛

نیشابور و سمرقند (افراسیاک) بود ( Grabar, 1975:

سمعان 1119 ،م 113/5 ،218/3 ،179/2؛ سمعان ،

 )352-353در نیشابور ساخت سفال ﻟعابدار با دورﮤ

1395قم 511/1؛ ثعاﻟب 1313 ،م 17/2؛ ابناب اﻟوفاء،

عباس

نغاز شد .همﮥ سفاﻟینههای کشفشده در

ب تام 160 ،113/1؛ ابنفندق1361 ،م 128؛ صفدی،

نیشابور متعلب به سدﮤ سوم قمری و پس از ن است.

1120م 107/1و .)108باننبه نمار فوق تنها به عاﻟما

ویلبیناو نظام بود و فرهنگ نبود شهر نیشابور را

نیشابور اختصاص دارد و نشا دهندﮤ شمار همﮥ بیازا

در اوایل دورﮤ اسالم علت ن داناته است که صنعت
نداشته

و کرابیایا نیات ،بهنظر م رسد شاید چنین نتیجهای

سفال ﻟعابدار در این زما در ننجا جایگاه

ممبن باشد که صنعت بافندگ در سدﮤ سوم قمری در

باشد .نشانهها حاک از ن است که سفالسازی نیشابور

نیشابور شبل گرفته است ،در سدﮤ چهارم قمری رونب

از سفالسازی عراق تﺄثیر بایاری گرفته است .از نیمﮥ

یافته است و در سدﮤ پنجم قمری به اوج رسیده است.

سدﮤ دوم تا اواخر سدﮤ سوم قمری ،در مقایاه با دیگر

دو حریری و بیشتر ابریشمیا نامبردهشده در منابع

زما ها ،ارتباط میا عراق و نیشابور استوارتر بوده

رجاﻟ نیی ،چنا که پیشتر ذکر شد ،در سدﮤ پنجم قمری

است .تﺄثیر سفاﻟینﮥ ماوراءاﻟنهر و بهاحتمال ،دیگر
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بخشهای خراسا بر سفالسازی نیشابور ،در اواخر

شدهاند که نک درو ن ها در اندک زمان خنک م شده

سدﮤ سوم و بهویژه سدﮤ چهارم قمری به اوج خود رسید

است (اسالم ندوشن1312 ،م .)62
از دیگر سفاﻟینههای نیشابور که ن را از مظاهر تحول

).(Wilkinson, 1973: xlii
از انوا سفاﻟینههای کشفشده در شهر نیشابور،
نمونههای منحصربهفردی از ظروف با نوشتﮥ کوف

چشمگیر هنر سفاﻟگری در سدﮤ سوم و چهارم قمری به
شمار نوردهاند ،انواع است که در تییین ننها از پوشش
30

وجود دارد که با نام «ظروف کتیبهای» معروف شده

گِل یا  SLIPاستفاده شده است که اغلب این نو

است؛ همچنین نیشابور یب از سه مرکی ساخت سفال

تییین به رنگ سفید یا شیری بوده است .در میا

ب ﻟعاک در ایرا بوده است .مهمترین گروه سفاﻟینههای

سفالهای تییینشده با پوشش گِل در نو «نقوش سیاه

ب ﻟعاک را خمره ،کوزه و ابریب تشبیل م داده است که

بر روی زمینﮥ سفید» نیشابور مهمترین مرکی بوده است

بهطور معمول با خمیر قرمی یا نخودی ساخته م شده

(برای نگاه بیشتر دراینباره نبا م کیان 1377 ،م .)123

است .نمونههای معدودی از سفاﻟینههای ب ﻟعاک دارای

بهجی ننچه در نیشابور توﻟید م شده است ،از چین هم

نیی در نیشابور یافت شده است .نقش

سفال م رسیده است .در کاوشهای انجامشده در

قاﻟبزده زیباترین نقش در میا سفاﻟینههای ب ﻟعاک

نیشابور و برخ

از شهرهای اسالم  ،سفاﻟینههای

بوده است که اوج پیشرفت ن در دورﮤ سلجوق دیده

ساخت چین به دست نمده است (کیان 1377 ،م .)125

تییینا

رنگ

م شود و نیشابور در کنار ری ،یب از دو مرکی اصل

بهنوشتﮥ نﻟن ،کاوشها در عمل هیچ مدرک

در

ساخت ن بوده است .از دیگر انوا سفاﻟینههای ﻟعابدار

اختیار نگذاشته است که نشا دهندﮤ تاریخ

یافتشده در نیشابور ،سفال با ﻟعاک پاشیده همراه با

یافتهها باشد .او یافتن تاریخ این اشیاء را به بررس های

نقش کنده است .نوع دیگر از همین سفاﻟینهها ،یعن

سبکشناخت منوط کرده است و خود به این بررس ها

سفاﻟینههای ﻟعابدار ،ظروف است که در تییین ننها از

وارد نشده است .او به تاریخگذاری اجماﻟ محوطهها

که

توسط ویلبیناو اشاره کرده است (نبا م 1982: p.

که بر بدنﮥ

را

نقوش کندﮤ ساده بهره گرفته شده است؛ نقوش
خطوط نامنظم و درهم است؛ بهاینصور

 )13که چنا کل

است و گاترﮤ زمان

طوالن

برای

داخل ظروف تییین م شده است و سپس با ﻟعاک سبی

دربرم گیرد که بهرهبرداری از ن برای تاریخگذاری

با ﻟعاک

دقیب اشیاء بهدستنمده ممبن نیات .درمجمو ،

یبرنگ و نو سفید ن نیی که به تقلید از خاک چین به

تاریخگذاری دقیق

دربارﮤ اشیای بهدستنمده وجود

کار برده شده است ،نو دیگری از سفاﻟینههای نیشابور

ندارد و مؤﻟفا نثار موجود دربارﮤ انوا یافتهها در

و زرد پوشیده م شده است .سفاﻟینههای

بوده است .این سفاﻟینهها با بدنﮥ بایار نازک و ﻟعاب

نیشابور ،کمتر بهصور

شفاف ساخته م شدهاند .افیو براین ،از دیگر

توجه کردهاند؛ ازاینرو از نثار کشفشده ،زما دقیب

محصوال

صنعت سفالسازی نیشابور نوع سفال نب

نمونهای به تاریخگذاری ن ها

رونب یا زوال صنعت سفاﻟگری و همچنین فلیکاری

و سفید بوده است که با تبنیک نقاش الجورد (کوباﻟت)

نیشابور دریافت نم شود .بااینهمه ،با مقیاس کل تر و

در زیر ﻟعاک تییین م شده است (کیان 1377 ،م

بهطور غیردقیب ،باید از اهمیت برخ

از سدهها و

120تا126 ،123و .)116 ،131 ،127گویا همین نو

دورهها در صنعت سفاﻟگری نیشابور سخن گفت (نبا م

سفالها نشانﮥ اوج مهار

در سفاﻟگری نیشابور داناته

سطور بعد) .همچنین با بررس

و تحلیل سفاﻟینههای
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سدههای سوم و چهارم قمری که عمدﮤ سفاﻟینههای به

بدین گونه نیشابور در دورﮤ سامان  ،در کنار سمرقند،

31

یب از دو مرکی مهم سفاﻟگری بوده است (اسماعیل

دستنمده از این شهر را تشبیل م دهند،

روشنکرد این نبته که نیا سفال نیشابور به مرور زما

علّام1382 ،م  )82و در دورﮤ سلجوق  ،مرکی مهم

و دورهبهدوره پیشرفت کرده است و به تبامل رسیده

سفاﻟگری شمرده م شده است (کیان 1377 ،م .)115

است ،امبا پذیر نیات؛ زیرا این سفاﻟینهها از نظر سیر

کورههای کشفشدﮤ سفاﻟپیی مربوط به عصر سلجوق

تحول طراح

کتیبهها ،همه در این دو سده ساخته

در شمال نبادی خرّمک و زمینهای نبادی
32

نشا م دهند که در این دوره ،صنعت

شدهاند و چنا که اشاره شد ،تاریخ دقیبتری در دست

ﻟکﻟکنشیا

نیات .بههرحال بهنظر م رسد سفاﻟینههای نیشابور در

سفاﻟگری در نیشابور ادامﮥ سفاﻟگری دو سدﮤ گذشته

سدههای یادشده ،در مقایاه با سفاﻟینههای متعلب به

بوده است (کامبخشفرد1316 ،م 317؛ همو1319 ،م .)8

شهرهای دیگر ایرا  ،اهمیت بیشتری داشته است
(جلیل 1381 ،م 17 ،9و.)18

 .3فلزکاری
بهنوشتﮥ جیمی نﻟن که کتاک وی مهمترین اثر دربارﮤ
فلیکاری نیشابور در دورﮤ اسالم

است از زمان

نه

چندا دور ،یعن پیش از سال 1982م ،بر نقش مهم
شمالشرق

خراسا و ایاال

ایرا و ماوراءاﻟنهر در

گاترش فلیکاری ایرا در اوایل دورﮤ اسالم  33تﺄکید
شده است .اگرچه طبب شواهد مبتوک ،ماوراءاﻟنهر در
سدﮤ چهارم قمری در توﻟید اشیاء برنیی و ما اهمیت
بیشتری داشته است ،نﻟن احتمال داده است که بهطور
کل
تصویر -1کاسﮥ چندرنگ

بر زمینﮥ سفید )(Wilkinson, 1973: xvi

و در مقایاه با دیگر مناطب ایرا  ،فلیکاری در

سرتاسر شمالشرق

ایرا رونب بیشتری داشته است.

نمونههای متنوع از اشیاء برنیی در حوزﮤ گاتردهای
از شمالشرق

ایرا

و افغاناتا

پیدا شده است

) .(Allen, 1982:17-19خراسا در دورﮤ سامان  ،در
سدﮤ چهارم قمری ،بیرگترین مرکی تهیﮥ تحفهها و
ظرفهای برنیی و تییین ن ها به صور و اشبال مطابب
روش ایران

قدیم یا روش ساسان

بود .در دورﮤ

سلجوق  ،یعن سدﮤ پنجم و ششم قمری ،فلیکاری در
خراسا بهویژه در ساخت اشیاء ما و نقرهای 31رونب
یافت (محمدحان1366 ،م 15و)16؛ بهگونهایکه
تصویر  -2بشقاک رنگشده با تبنیک

خراسا این دوره کانو فلیکاری ایران
(ibid, xviii) slip

داناته شده

 /201پژوهشهای تاریخ  ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپ  ،)36زماتا 1396

است (کامبخشفرد1319 ،م 61و .)65برپایﮥ نثار بهدست

دستکم از سدﮤ سوم قمری بازاری خاص نهنگرا و

نمده و پژوهشهای انجامشده ،پژوهشگرا به سبک

نهنفروشا داشته است (سمعان 1119 ،م  )182/2و

ماتقل در فلیکاری پ بردهاند که ن را سبک شرق
ایرا یا سبک خراسان

یب

از صوفیا

بنام شهر ،ابوحفص حدّاد

نامیدهاند .نثار فلیی وجود

(د261.تا269ق878/تا883م) ،پیش از قدمگذاشتن در

دارند که کتیبههای ن ها نشا م دهند سازندگا این

راه تصوف به نهنگری (حدّاد) مشغول بوده است

نثار اهل شهرهای هرا  ،نیشابور و اسفرایین ،از توابع

(قُشَیری1371 ،م 110؛ خواجهعبداهلل انصاری1386 ،م

نیشابور ،بودهاند (مهجور1372 ،م  .)99 ،82بههرحال،

215؛ هجویری1336 ،م  .)155همچنین در نیشابور سدﮤ

ایرا ناحیهای

پنجم قمری شغل به نام «سبّاک» ذکر شده است (نبا

کلیدی در گاترش فلیکاری ایران بوده است؛ همچنین

36

درمجمو باید گفت کل شمالشرق

م فارس 1362 ،م  )280که با توجه به مفهوم «سبّه»،

خراسا پیش از هجوم مغوال  ،مرکی و مهمترین ایاﻟت

شاید چنا که سیوط

توﻟیدکنندﮤ فلیهای گرا بها و اشیاء برنیی و برنج

ضرک سبه (سیوط  ،ب تام  )137یا شیئ نهن مانند

بوده است ).(Allen, 1982: 21

میخ ،خیش و زره مربوط م شده است .ازجمله

در دورﮤ اسالم  ،معاد غن ایرا پیرامو ایاال
شرق

و شمالشرق  ،یعن

معتقد است ،به ساخت قاﻟب

سبّاکا نیشابور حاکم ابوعل سبّاک حنیف بوده است

خراسا و ماوراءاﻟنهر و

که در روایت حدیث نیی دست داشته است (سیوط ،

سیاتا  ،متمرکی بوده است .در دیگر مناطب ایرا نیی

ب تام  .)280در میا نواح تابع نیشابور ،معاد توس

فلیهای مانند مس ،سرک ،نهن و طال یافت م شده

داشته است .در کوههای جنوک این

است؛ اما ذخایر فراوان

از این فلیها و همچنین

اهمیت خاص

ناحیه ،بخش شماﻟ رشته کوه بیناﻟود ،معاد بایاری
37

فلیهای دیگر در سه ایاﻟت یادشده وجود داشته است

ازجمله مس،

که نﻟن این وضع را یب از زمینههای رونب فلیکاری

 )131و سرک (حدوداﻟعاﻟم1372 ،م  )291وجود داشته

در شمالشرق ایرا داناته است .نیشابور در سدههای

است .در کوه شارﮤ بیهب نیی از «معد زر و مس به

متواﻟ

میا

سالهای 292تا550ق905/تا1155م ،از

نهن ،نقره (ابنحوقل1938 ،ا1939م

غایت نیبو» یاد شده است (ابنفندق1361 ،م .)279

مراکی ضرک سبه بوده است .ضرک سبه به مقدار

چنا که از نظر گذشت ،مس الزم برای صنعت

سازما یافتﮥ

فلیکاری در نیشابور ،بهاحتمال از نواح توس و بیهب

موادخام نیاز داشت و این امر موجب جذک

بودهاند که به

چشمگیری فلی و درنتیجه ،تجار
صنعتگران

م رسیده است .در نیشابور ماگران

م شد که از این موقعیت بهره م بردند.

نوشتﮥ سمعان  ،صفّار خوانده م شدهاند (سمعان ،

ازاینرو بهاحتمال ،فلیکارا دیگری هم در این شهر

1119م  .)516/3همچنین در نیشابور خاندان توانگر و

بودهاند ( .)ibid, p. 21صنعتگرا نیشابور نهن بایار و

«اهل بیوتا » به نام صفّار وجود داشته است که گما

تاحدودی مس و سرک و نقره در دسترس داشتند.

م رود شغل برخ

نیشابور نهتنها در تﺄمین نهن ضروری خود مشبل

شناسای شش تن از اعیا مشهور این خاندا که از

نداشته است ،بلبه دستکم در سدﮤ چهارم قمری ن را

نیمﮥ دوم سدﮤ چهارم قمری تا حملﮥ مغوال م زیاته-

تجاری به جاهای دیگر نیی صادر

اند ،در منابع رجاﻟ ممبن است (فارس 1362 ،م ،59

در قاﻟب کاالی

م کرده است (مقدس 1906 ،م 323و 35.)321نیشابور

از اعیا ن ماگری بوده است.

678 ،613 ،611؛ سبب  ،ب تام 58/5و)118 ،59؛ افیو
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برن ها ،عاﻟما صفار دیگری نیی در نیشابور معرف

در سدﮤ ششم قمری رو به رکود نهاده است .شمار

شدهاند (نبا م فارس 1362 ،م 529؛ سمعان 1119 ،م

صیرفیا نیشابور بهاینترتیب بوده استم سدﮤ چهارم و

 517/3؛ سمعان 1395 ،قم 513/1؛ سبب  ،ب تام

اوایل سدﮤ پنجم قمری دو نفر ،سدﮤ پنجم قمری سییده

58/5و )59که بیشتر به سدﮤ پنجم قمری تعلب داشتهاند.

نفر و سدﮤ ششم قمری دو نفر (نبام فارس 1362 ،م

بهنوشتﮥ حافظابرو (د831.ق1131/م) ،در کوه

،511 ،501 ،181 ،385 ،275 ،263 ،181 ،87 ،15 ،10

نیشابور افیو بر فیروزه ،معد زر نیی وجود داشته است

579 ،577؛ سمعان 1119 ،م 571/3؛ سمعان 1395 ،قم

و جایگاه این معد متروکه گویا در زما وی ،یعن

.)103 ،91/2 ،317/1

اوایل سدﮤ نهم قمری مشخص بوده است (حافظابرو،

همچنین از انوا دینار ،دینار نیشابوری بود که

1370م  .) 35ازننجاکه در منابع متقدم ،گیارش روشن

برپایﮥ منابع مبتوک ،این امبا وجود دارد که سابقﮥ ن

دربارﮤ این معد طالی اشارهشدﮤ حافظابرو وجود

را دستکم تا دورﮤ خالفت متوکّل (خالفت

بحث

232تا217ق) به عقب برد (ابنفندق1361 ،م  .)281این

ندارد ،بهنظر م رسد در سدههای موضو

ذخایری درخور اعتنا نداشته است .شاید این هما
معاد

زر موضو

دینار دستکم تا دورﮤ سلجوق

ضرک م شده است

اشارﮤ ابنحوقل (ابنحوقل،

(قوچان 1383 ،م  .)7چنا که پیشتر اشاره شد ،برپایﮥ

1938ا1939م  )131در سدﮤ چهارم قمری باشد که در

منابع رجاﻟ  ،بیشتر عاﻟمان نیی که با نام صفار (ماگر)

کوههای توس ،در جانب شماﻟ رشته کوه بیناﻟود ،جای

شناخته م شدهاند ،به سدﮤ پنجم قمری تعلب داشتهاند.

داشته است .او افیوده است که ارزش طالی ن ها از

باننبه منابع مبتوک از فلیکاری نیشابور کمتر سخن
38

هیینﮥ استخراج پایینتر است .بااینهمه ،وجود عاﻟمان

گفتهاند،

با نابتهای «صَایرَف » و «صایغ» در منابع رجاﻟ نشا

سیراف ازجمله محوطههای تاریخ ایرا اسالم بوده

م دهد که طال چه از معاد محل یا از سرزمینهای

است که از ننجا اشیاء فلیی به دست نمده است

دوردست ،به مقدار تاحدودی فراوا در نیشابور وجود

) .(Allen, 1982: 14چنا که پیشتر اشاره شد این

داشته است و طالفروشا (صَیرَف ) بایار و طالسازان

امبا وجود ندارد که از اشیاء کشفشده در نیشابور،

(صایغ) در این شهر به کار مشغول بودهاند .دو تن از

دورﮤ رونب و زوال صنعت فلیکاری نیشابور را دریابیم.

طالفروشا نیشابور در سدﮤ پنجم قمری تاجر نیی

تاریخگذاری معدودی از این اشیاء مانند ابریب برنیی

بودهاند (فارس 1362 ،م  )577 ،275و این بهاحتمال از

(نبا م تصویر شمارﮤ )3که از تپﮥ مدرسه به دست نمده

در این سده حبایت دارد.

است و دربارﮤ تعلب ن به سدﮤ پنجم قمری سخن

تجار
ابوحامد

طال و جواهرنال
احمد

بن

محمد

نیشابوری

(متوف

نیشابور در کنار شوش ،ری ،استخر و

گفتهاند ) ، (Wilkinson, 1987: 59برای رونب و رکود

371ق981/م) (سمعان 1119 ،م  )516/3و ابوسعد عطاء

دقیب این صنعت شاﻟودﮤ استواری نیات .سوز و چاقو

بن احمد (طبقﮥ دوم اﻟایاق) (فارس 1362 ،م )608

از اشیاء فلیی ساخت نیشابور بوده است که در منابع

«صایغ» بودهاند .شمار عاﻟما صَایرَف

نیشابور ط

مبتوک کهن از ننها یاد شده است و مقدس در سدﮤ

سدههای چهارم تا ششم قمری شاید نشا دهد که طال

چهارم قمری ن ها را ب مانند داناته است (مقدس ،

و طالسازی در این شهر در سدﮤ چهارم قمری رونب

1906م  .)325از مجمو اشیاء یافتشده در کاوشهای

یافته است ،در سدﮤ پنجم قمری به اوج رسیده است و

نیشابور ،از اشیاء زرین ،باید به گوشواره ،حلقﮥ بین و
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انگشتر و ازجملﮥ نثار نقرهای و برنیی به حرز ،وسایل

دورﮤ مهاجر  ،سدههای سوم تاا پانجم قماری/نهم تاا

کمربند ،انگشتر ،حلقﮥ بدو نگین ،نینه ،دستبند ،نویی،

یازدهم میالدی 39،تعلب دارد .همچنین در میا یافتههای

سنجاق ،میل سرمه ،عطردا  ،سرمهدا  ،موچین ،تنگ

دورﮤ مهاااجر

نک ،ابریب ،بخوردا  ،مرکّبدا  ،پیهسوز ،ماه تابه،

) (hermitageنگهااداری ماا شااوند ،مشااابه برخاا از

دستﮥ هاو  ،قاشب ،سر بطری ،چراغ و دهنﮥ اسب اشاره

صفحههای دیگار یافاتشاده در نیشاابور وجاود دارد

کرد (نبا م  )Allen, 1982: 27-50که بهاحتمال ،بایاری

(مهجااور1372 ،م 110و .)111گاایارش مقدس ا نشااا

از ن ها ساخت صنعت فلیکاری نیشابور بوده است.

م دهد که به احتمال برخ از این اشیا مشابه به نیشابور

نیی در نیشابور

وارد م شده است .بهنوشتﮥ وی ،شمشیر و زره و زباناﮥ

به

کمربند 10از بُلغار ،از راه خاوارزم و قفال نیای از خاود

اسلحهسازی معروف بوده است و اسلحﮥ ممتازی در

خوارزم به خراسا و ماوراءاﻟنهار وارد ما شاده اسات

ننجا ساخته م شده است .این اسلحه در برابر زنگزد

(مقدس 1906 ،م .)325

افیو براین اجناس ،ابیارهای جنگ

یافت شده است .بخش شمالشرق

ایرا

کااه برخ ا از ن هااا در مااوزﮤ نرمیتااا

مقاوم بوده است و طرحهای فن خاص داشته است
که میایای جنگ را چند برابر م کرده است .سر پیبا ،
تیغﮥ خنجر و دو عدد شمشیر راست که یب از ن ها
ساختﮥ سدﮤ سوم قمری است ،از دیگر نثار فلیی یافت
شده در نیشابور است که اکنو در موزﮤ متروپوﻟیتن
نگهداری م شود .نام دو تن از فلیگرا

نیشابور،

عبداﻟرزاق نیشابوری در سدﮤ ششم قمری و ناصر بن
اسعد نیشابوری ،بهترتیب بر روی یک بطری یا دوا
رومییی مفرغ مرصّع به نقره و مس موجود در موزﮤ
استاتلیش ) (Staatlicheبرﻟین و یک دوا

موجود در

مجموعﮥ ندریانه میناسیا ) (Adrienne Minassianدر
نیویورک دیده م شود .نام کامل عبداﻟرزاق بهاحتمال
عبداﻟرزاق بن ماعود نیشابوری بوده است که بر

تصویر شمارﮤ -3ابریب برنیی متعلب به سدﮤ پنجم قمری

مرکبدان موجود در موزﮤ متروپوﻟیتن حک شده است

)(Allen, 1982: 82

(مهجور1372 ،م .)183 ،181 ،180 ،103
 .4شیشهگری

با ننبه صنعت فلیکاری در نیشاابور روناب باایای
داشته است ،قرینههای وجود دارد که از ورود برخ از

در دورﮤ اسالم  ،قدیمترین انوا ظروف شیشهای

اشیاء فلیی ساختهشده در روسیه و اروپاای شارق باه

موجود در سدههای دوم و سوم قمری ساخته شدهاند.

نیشابور حبایت م کند .دو صفحﮥ فلیی کمربناد از 33

این صنعت در سدههای چهارم و پنجم قمری در ایرا

صفحﮥ کمربند که از نیشابور به دست نمده است ،مشابه

رونب گرفت و در این دورا اشیاء گوناگون ازجمله

کمربندی است که در روسایه یافات شاده اسات و باه

ظروف ساخته شد (محمدحان1366 ،م

انوا
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271تا) 276؛ تاننبه حملﮥ مغول این صنعت را در ایرا

م شود ).(Kröger, 1995: 3, 20, 29
کارگاههای شیشهگری در نیشابور از انوا فنو

دچار رکود کرد .گویا شیشهگری در ایرا  ،در مقایاه
با دیگر مماﻟک اسالم  ،در چند سدﮤ نخات قمری

ساخت اشیاء شیشهای در اوایل دورﮤ اسالم

رونب بیشتری داشته است .بهنوشتﮥ کروگر )، (Kröger

م بردند ) .(ibid, 1995: 21مهمترین اشیاء شیشهای به

(Ralph

دستنمده از نیشابور متعلب به سدههای سوم و چهارم

) Pinder-Wilsonو چارﻟاتو ) (R. J. Charlestonدر

روی

نتایج حاصل از پژوهشهای پیندرویلاو
موضو

شیشهگری ،نشا

م دهد ظروف شیشهای

قمری کاسه ،بطری و ابریب است که تییینات

ن ها حک شده است .حباک یا برش روی شیشه از

یافتشده در ایرا بیش از دیگر کشورهای اسالم

فنو

است .همچنین گفته شده است که بیشتر ظروف به

م دادهاند .ازجمله یافتههای گروه اعیام

دستنمده در ایرا

در شمالشرق

ن  ،بهویژه در

نیشابور و گرگا  ،ساخته شده است .کروگر اشاره

بهره

کهن بوده است که با دست یا چرخ انجام
موزﮤ

متروپوﻟیتن در نیشابور تبهای از ظرف نب رنگ است
که روی ن اشبال مو طوماری و طرحهای هندس

م کند که اشیا شیشهای بهدستنمده از شمالشرق

نقش شده است .از نمونههای عاﻟ

ایرا هیچ تاریخ دقیق را در اختیار قرار نم دهد .بااین

یادشده ،نبرییی است که روی ن سه طرح ترنج

همه ،او از کیفیت اشیاء شیشهای بهدستنمده به این

کشیده شده است که در داخل ن ها شبل پرنده و

نتیجه رسیده است که در سدههای سوم و چهارم

حیوانا

دیده م شود و این اشبال ترنج را طرحهای

قمری ،در نیشابور و شاید دیگر مناطب خراسا  ،صنعت

برگنخل و تعبیرا

شیشهگری بایار پیشرفتهای وجود داشته است .در تپﮥ

میا نثار یافتشده در نیشابور ،وجود قاﻟب ساخت

مدرسه ،یافتهها در سطوح مختلف خاک نشا م دهد

ظروف شیشهای بهروشن ثابت م کند که در نیشابور

که اشیاء شیشهای حباک شده با چرخ که تنو اشبال

ظروف شیشهای ساخته م شده است .دو نمونﮥ دیگر از

داشته است ،در سرتاسر سدههای سوم و چهارم قمری

ظروف شیشهای یافتشده در نیشابور که در موزﮤ

ساخته شده است .همچنین نمونههای حباک شده به

متروپوﻟیتن نگهداری م شود ،از نو شیشههای عطر

نقشبرجاته که اغلب از سطوح پایین یا دیگر

کوچک و ضخیم است که در سدههای دوم و سوم

تبهشیشه یافت شده است ،شاید

قمری ساخته م شده است .نو این شیشهها که در

نشا دهندﮤ ن باشد که ساخت این نثار و استفاده از

همﮥ مماﻟک اسالم پیدا شدهاند ،اغلب منشوریشبل

ن ها در زمان متقدمتر در نیمﮥ دوم سدﮤ سوم قمری

و با خطوط و شیارهای افق

و عمودی بهشبل

معمول بوده است .زمان که ساختما های حفاریشده

دندا های ثنایا درنورده شده است و با شیشﮥ نمیخته

مابو بوده است .درعینحال ،این نظر به ن معنا

با سرک به رنگ نب و سبی ساخته شده است (دیماند،

نیات که اینگونه اشیاء شیشهای تنها در سدﮤ سوم

1365م 217و .)218بهنظر م رسد شیشههای ب رنگ

قمری در نیشابور به کار م رفته است .اشیاء شیشهای

شایعترین نو اشیاء شیشهای ساختهشده در نیشابور

بهدستنمده از شمالشرق ایرا  ،ازجمله ننچه متعلب

بوده است .بهطور تقریب  ،نیم

از اشیاء شیشهای به

به نیشابور است ،اکنو در دو موزﮤ ایرا باستا در

دستنمده از نیشابور را شیشههای ب رنگ تشبیل

تهرا و موزﮤ هنر متروپوﻟیتن در نیویورک نگهداری

م دهد .اشیاء دیگر بیشتر شیشههای ب رنگ اند که

صور

سطوح بهصور

موجود در موزﮤ

هندس از هم جدا کرده است .در
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تهرنگ مایل به زرد یا تهرنگ سبی مایل به زرد دارند
(برای نگاه

بیشتر از رنگ این اشیاء نبا م kröger,

.)ibid

گری نیشابور کیفیت پذیرفتن و شاهر

باایار داشاته

است .تعلب او به سدﮤ پنجم قمری دستکم تﺄییدکننادﮤ
ن است که کیفیت اشیاء شیشهای نیشابور در این ساده

چنا که ذیال سافاﻟگری نیای اشااره شاد ،از اشایاء

نیی همانند سدههای سوم و چهارم قماری باوده اسات.

شیشهای بهدستنمده از نیشابور تاریخهای دقیق بارای

اشیاء شیشهای اسالم که در چین یافات شاده اسات،

سخنگفتن دربارﮤ زماا دقیاب روناب و رکاود صانعت

شاااید از وسااعت تجااار

و صاادور اشاایاء شیشااهای

شیشهگری در این شهر به دست نم نیاد .بااوجوداین،

ساخت نیشابور حبایت داشته باشد .کروگر برن اسات

چنا که گفته شد ،برپایﮥ اشیاء شیشهای کشافشاده در

که بیشترِ این اشیاء منشاﺄ ایرانا دارد و برخا از ننهاا

نیشابور ،بهطور کل این امبا وجود دارد که از روناب

ممبن است ساخت کارگاه های شیشهگری در نیشاابور

صنعت شیشهگاری در ایان شاهر و باهاحتماال ،دیگار

باشد ).(kröger, 1995: p. 8

شهرهای خراسا در سدههاای ساوم و چهاارم قماری

در صور

پذیرفتن صدور اشیاء شیشهای نیشاابور،

سخن بگوییم .منابع مبتوک کهن نیی از وجاود صانعت

تنها اشیاء ساختهشاده باا تبنیاکهاای پیچیاده صاادر

ن در نیشابور در سدههای چهارم

م شده است و صدور اشیای که تبنیک ساخت سااده

شیشهگری و تجار

و پنجم قمری حبایت کاردهاناد کاه شااید تاحادودی

ای داشتند ،غیرمحتمل است .باااینهماه ،کروگار بارن

نشا دهندﮤ رونب ن در این شهر در این دو سده باشاد.

است که هیچ نشانﮥ مثبت وجود ندارد که نشاا دهنادﮤ

اباااوعمرو محماااد بااان اباااراهیم زَجّااااج (متاااوف

صدور ظروف شیشهای نیشابور باشد ()ibid, 1995: 33

318ق959/م) (قشیری1371 ،م  )77و ابواﻟقاسام فضال

باوجوداین ،شاید تاجربود شیشاهساازی در نیشاابور،

باان احمااد تاااجر زَجّاااجِ گرگااان (101تااا188ق

نشانهای از صدور اشیاء شیشهای نیشابور در سدﮤ پنجم

1011/تااا1095م) (ابااننجااار1117 ،م  )119دو تاان از

قمری باشد.

عاﻟما نیشابور با نابت زَجّاج  ،یعن شیشهساز (برای
مفهوم ن نبام سمعان 1119 ،م 110/3و ،)111بوده اناد.

 .5رنگرزی

در مجمو با بهرهگیری از هر دو دسته منابع مبتاوک و

صنعت رنگرزی و خریدوفروش رنگ بارای روناب

یافتههای باستا شناسا  ،شااید ایان امباا باشاد کاه

بایاری از صانایع ،ازجملاه دو صانعت پارچاهبااف و

صنعت شیشه گری را در نیشابور و ط سه سادﮤ ساوم

ساافاﻟگری ،اهمیاات داشااته اساات .یباا از کاالهااای

تا پنجم قمری پررونب بدانیم..

ضروری این صنعت نیل بوده است که برای رنگ کباود

یب از دو شیشهساز نیشابوری نامبردهشده در منابع

استفاده م شاده اسات و ارزش باایاری داشاته اسات

مبتوک که از اعالم سدﮤ پنجم قمری شمرده ما شاود،

(متاای1388 ،م )177؛ بااهگونااهایکااه گفتااه شااده اساات

افیو بر داشتن نابت «زَجّااج »« ،تااجر» نیای خواناده

همه ساﻟه در شهر کابل و حومﮥ ن حدود 2میلیو دینار

شده است و این شاید به این معن باشد که تاجر اشایاء

نیل معامله م شاده اسات (ابانحوقال1938 ،اا1939م

شیشهای بوده اسات .اگار او را تااجر اشایاء شیشاهای

..)150

ساخت نیشابور به دیگر مناطب بادانیم ،صانعت شیشاه

بهنوشتﮥ سمعان  ،نیلیا بایاری در برخ از شهرها،
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همچو نیشابور و اصفها  ،سبونت داشتهاند که با امور

 .6کاغذسازی

مربوط به ساخت نیل ،ازجمله خریدوفروش ن  ،سارو-

هنگاام کاه اساالم باه مرزهاای ترکااتا رساید،

کار داشتهاند( 11سمعان 1119 ،م  .)552/5ابوعبداﻟرحمن

مالمانا صنعت ساخت کاغذ را از چین هاا اقتبااس

محمدبنعبداﻟعییی نیل (متاوف حادود 110ق1018/م)

کردنااد .صاانعتگرا چین ا نخااات کارگاااههااای در

(سمعان 1119 ،م 552/5و ،)553برادر وی ابوسهل ببار

ساامر قند ایجاااد کردنااد و سااپس در دورا خالفاات

بن عبداﻟعییی نیل (نیمﮥ دوم سدﮤ چهارم و اوایل سادﮤ

هارو عباس (خالفتم 170تا193ق786/تا809م) ،در

پااانجم قماااری) (ثعااااﻟب 1375 ،قم  )130 ،128/1و

حاادود سااال 181ق 800/م ،کارگاااه در بغااداد برپااا

ابواﻟفضل ماعود بن سعید بن عباداﻟعییای نیلا (،101

کرداند (بوﻟنوا1383 ،م 237؛ میبل1381 ،م  .)198/1در

پس از 180ق) (ذهب 1107 ،م  )70/33برخ از عاﻟماا

ساادﮤ سااوم و چهااارم قمااری تحااوﻟ باایرگ در ایاان

نیشابور بودهاند که با وصف «نیل » شناخته م شادهاناد

صنعت شبل گرفت و از دایرﮤ انحصار بیرو رفات و

و بیشتر در نیمﮥ نخات سدﮤ پنجم قمری م زیاتهاناد.

ارزا شااد (متاای1388 ،م 501و .)505گویااا در ساادﮤ

صِابغیان را هم در نیشابور ساراغ داریام کاه شااید باا

چهااارم قمااری ،کاااربرد کاغااذ ساامرقندی هنااوز در

رنگ و رنگرزی سروکار داشتهاند .نابت «صااِبغ » باه

خراسااا رونااب داشااته اساات .ابااوبباار خااوارزم

سازندﮤ رنگهای استفاده شده در نقاش یا خرّاطا نیای

(323تا 383ق) که بخش درخور مالحظهای از زنادگ

اطالق م شده است .همﮥ صبغیان که سمعان نام برده

خود را تا پایاا عمار در نیشاابور گذراناد ،از کاغاذ

است ،نیشابوریاند .در نیشابور خاندان با ایان ناابت

سمرقندی یاد کرده است(خوارزم 1970 ،م .)112

شناخته م شدهاند که اعضای مشهور ن در سادﮤ ساوم

در نیمﮥ نخات سدﮤ پنجم قمری و در گیارش  ،از

و نیمﮥ نخات سدﮤ چهارم قمری م زیااتهاناد (نباا م

کاغذ خراسان سخن باه میاا نماده اسات و ایان از

سامعان 1119 ،م 521/3تااا .)523بااه جاای چهااار عضااو

رونبیافتن صانعت کاغاذساازی در خراساا در ایان

مشااهور خاناادا صِاابغ  ،از دو صاابغ دیگاار در نیمااﮥ

تاریخ ،به موازا

رشد فعاﻟیتهاای علما  ،حبایات

نخات سدﮤ چهارم قمری نیی نگاه داریم .یبا از ن

دارد .برپایﮥ ایان گایارش ،کاغاذ خراساان باهﻟحااظ

دو ،ابااوببر محمااد باان عبااداهلل صِااابغ (متااوف

کیفیت انوا متفاوت داشت و به همین علات ،بهاای

311ق955/م) ،در چهارسوی کرمانیا بر در خا مبّا

متفاو

دکااان داشااته اساات (ساامعان 1119 ،م 521/3تااا523؛

که در األنااک نمده است با سخن مؤﻟاف اثار ،یعنا

سبب  ،ب تاام  .)168/2باننباه ممبان اسات برخا از

ابوسااعد ساامعان (د562.ق1167/م) در جااای دیگاار

نیلیا و صِبغیا نابت خود را از شهر

خانادا شاا ،

داشت (سمعان 1119 ،م  .)565/3این گیارش

تناقض دارد .او در ذیال «اﻟباغاذی» از سااخته نشاد

نه حرفه شا  ،کاب کرده باشند ،شاید ممبن باشاد کاه

کاغذ در شرق ،جی در سمرقند ،سخن باه میاا نورده

برپایﮥ این نابتها صنعت مربوط به رناگ و رنگارزی

است (سمعان 1119 ،م .)18/5

را در نیشابور در سدﮤ سوم تا نیمﮥ نخات سادﮤ پانجم

باتوجه به رونب علم خراسا در سدههای سوم تا

قمری پرروناب داناات .روناب رنگارزی و شاغلهاای

نیمﮥ نخات سدﮤ ششم قمری ،بهنظر م رساد بایاد از

مربااوط باادا در نیشااابور ،بااهنوبااﮥ خااود از پیشاارفت

ساخت کاغذ خراسان  ،حداکثر در این دوره و حداقل

مجموعﮥ صنایع در این شهر نیی حبایت دارد.
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در سدﮤ ششام قماری نیای ساخن گفات؛ مگار ننباه

 .7کفشگری

مقصود از کاغذ خراسان در گایارش یادشاده هماا

در نیشابور ،ساخت موزه یا خُفّ کاه ناوع کفاش

کاغذ سمرقندی باشد .احتمال ن م رود کاه سامعان

مانند چبمﮥ امروزی بوده و تا سااق پاا و زیار زاناو را

مطلب خود را دربارﮤ ساخته نشد کاغذ در شرق ،جای

م پوشانده (دهخادا1325 ،اا1352م «ماوزه»« ،خُافّ»)،

در سمرقند ،از منابع متقدم گرفته است و بدو بررس

رونب داشته است .اهل خراسا در زمااتا و تابااتا

نقل کرده است..

خُفّ م پوشیدهاند و بهپاکرد کفش کمتر رواج داشاته

منابع گیارش چندان دربارﮤ چگونگ این صنعت

است (مقدس 1906 ،م  .)327سمعان ناابت «خَفّااف»

ماا درایان

را برای عاﻟمان از مصر و شاهرهای نیشاابور ،حلاب و

شغل عاﻟما باه دسات نماده اسات.

بغااداد بااه کااار باارده اساات (نبااا م ساامعان 1119 ،م

در نیشابور به دست نم دهند و اطالعاا
باره ،از شهر

نابت «کاغذی» در نام برخ از عاﻟما این شهر دیده
م شود که بنابرنقل سمعان  ،هم به کاغذساز و هم باه
کاغذفروش اطالق ما شاده اسات (سامعان 1119 ،م
 .) 18/5کاربرد این نابت برای ابوببر محمد بن زکریا
نیشابوری (نیمﮥ دوم سدﮤ سوم و اوایال سادﮤ چهاارم

386/2تاااااا .)388اباااااویحی زکریاااااا خَفّااااااف
(متااااوف 286ق899/م) (ساااامعان 1119 ،م  )388/2و
ابااوعمرو احمااد خفّاااف رئاایس (متااوف 299ق912/م)
(ماایی1106 ،م  ،)555/26یب ا از ثروتمناادا نیشااابور
(نبا م سمعان 1119 ،قم ،)387/2به این شاغل منااوک
بودهاند .بیهق نیای ضامن ساخن از اوصااف حاانک

قمری) (حاکم نیشابوری1375 ،م  ،)111ابواحمد حامد

میباﻟ (مقتاول 122ق1031/م) ،از موزﮤ میباائیل وی

بن محمد (د356.ق967م) ،ابوعمرو محمد بنخااُشنام

یاد کرده اسات (بیهقا 1350 ،م  )229کاه شااید نشاا

(د370.ق981/م) (ساامعان 1119 ،قم  ،)19/5ابااواﻟفتح

دهندﮤ ساخت نوع از موزﮤ مرغوک در نیشابور توسط

حانبن عل (نیمﮥ دوم سدﮤ پانجم قماری) (فارسا ،

برخ از اعضای خانادا تاوانگر میبااﻟ باشاد .ملاک

1362م  )286و ابوحفص خمارتاش روم (متوف پس

مبااارزاﻟاادین حبش ا نیاایهور نیاای کااه ساالطا محمااد

از 531ق1137/م) (ساااامعان 1395 ،قم 271/1و)272
در منااابع کهاان ،از وجااود صاانعتگرا کاغذساااز یااا
کاغذفروش در نیشابور از اواخر سدﮤ ساوم قماری تاا
نیمﮥ سدﮤ ششم قمری خبر م دهد .تنها هنگام اجازه
داریاام کااه بااه قرینااﮥ شااهر

ن هااا دربااارﮤ صاانعت

خوارزمشاه (حبام 596تا617ق1200/تا1220م) او را به
امار

د ی استوار میا غور و خراسا گماشته بود ،در

جوان و در نغاز سلطنت سلطا در نیشابور به دوختن
نوع موزﮤ نازک به نام ماح  12مشاغول باود (منهااج
سراج1363 ،م  133/2و پاورق ).
در نیشابور خاندان با ﻟقب «حاَذّاء» ،یعن کفشدوز

کاغذسازی در نیشاابور ساخن بگاوییم کاه ایشاا را

یا کفشسااز ،شاناخته ما شادهاناد کاه حاافظ حااکم

کاغذساز و نه کاغذفروش بدانیم .باتوجاه باه مطاﻟاب

ابواﻟقاسااام عبیاااداهلل حاااذّّاء حَاااابان (زناااده تاااا

بند پیشین دربارﮤ دو گیارش مندرج در األنااک ،شاید

170ق1078/م) (فارساااااااااااا 1362 ،م 163و)161

عاﻟمااا نیشااابوری ذکرشااده تااا ساادﮤ پاانجم قمااری

مشهورترین شخصیت ن بوده اسات .همچناین ناابت

کاغذفروش بودهاند.

إسباف کاه بارای ساازندﮤ ﻟوﻟاک و شمشابه باه کاار
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م رفتاه اسات (سامعان 1119 ،م  ،)119/1در ناام دو

رکود ن در سدﮤ ششم قمری ،باه ویاژه نیماﮥ دوم ن ،

عاﻟم نیشاابوری متعلاب باه سادﮤ پانجم قماری دیاده

رخ داد .بخش عمدﮤ اطالعا

ما درباارﮤ ساه صانعت

م شود ..منابع تنها مفهوم ﻟوﻟک را بیا کاردهاناد کاه

ساافاﻟگری ،فلیکاااری و شیشااهگااری از اکتشااافا

نوع کفش بوده است (ابناثیر ،ب تام 101/3؛ زبیادی،

باستا شناسا باه دسات نماده اسات .بار ایان پایاه،

1111م  .) 637/13در نیشابور استاد ابواﻟقاسم عبداﻟجبار

ساافاﻟگری در سااده هااای سااوم تااا چهااارم قمااری در

اسفراین (د152.ق 1060/م) ،فقیاه و ماتبلم برجااتﮥ

نیشابور رونب داشاته اسات و باتوجاه باه کاورههاای

اشااعری (ساابب  ،ب ا تااام  )220/3و پااارش ،محمااد

سفال پایی مبشاوف متعلاب باه دورﮤ سالجوق  ،ایان

(فارساا 1362 ،م 66و ،) 67بااا ایاان نااابت شااناخته

صنعت از حدود نیمﮥ سدﮤ پنجم تاحادود نیماﮥ سادﮤ

م شدهاند.

ش شم قمری همچنا رونب خود را حفظ کارده اسات.

رویهاام رفتااه ،باتوجااه بااه ن دسااته از عاﻟمااا

باتوجه به فقدا اطالعا

دربارﮤ قادمت اشایاء فلایی

نیشابوری که با اﻟقاک «خااَفّاف» و «حااَذّاء» شاناخته

کشف شده در نیشابور ،بررس دقیب رونب و زوال این

م شدهاند ،بهنظر م رسد صانعت کفشاگری از سادﮤ

صنعت در این شهر ممبن نیات .بااینهماه ،نظار باه

سوم تا سادﮤ پانجم قماری در نیشاابور روناب داشاته

منابع رجااﻟ  ،بایاد روناب و رکاود ن را در نیشاابور

است؛ اگرچه باتوجه به گیارش یادشدﮤ منهااجساراج،

به طور تقریب مشابه رونب و رکود سفاﻟگری و اوج ن

گویا این صنعت در سدﮤ ششم قماری نیای تاحادودی

را در سدﮤ پنجم قمری دانات .همچنین اطالعات کاه

فعال بوده است.

دربااارﮤ شیشااه گااری در نیشااابور از دو طریااب منااابع
مبتوک و اشیاء مبشوف به دست نمده است ،از رونب
ن در سده های سوم تاا پانجم قماری حبایات دارد.

نتیجه
بافناادگ  ،ساافاﻟگری ،فلیکاااری ،شیشااهگااری،

اطال از رونب ساه صانعت عمادﮤ دیگار نیشاابور از

رنگرزی ،کاغذسازی و کفشگری عمادهتارین صانایع

طریب منابع مبتوک کهن حاصل م شود و ایان مناابع

نیشابور در سده های سوم تا ششم قمری بوده اسات و

دستکم از رونب ن ها در سادههاای ساوم تاا پانجم

بهنظر م رسد دو صانع ت نخااتین بار دیگار صانایع

قمری خبر دادهاند..

برتااری داشااته اساات .اگاار در نیشااابور فلیکاااری را
هم ردیف دو صنعت اول ندانیم ،بهنظر م رسد باید ن

چنین م نماید که در نیشاابور و در نیماﮥ نخاات
سدﮤ ششم قمری ،صنعت تاحادودی باا روناب کمتار

مناابع

همچنا فعال بود؛ چنا که ناام صانعتگری کاغذسااز،

مبتوک کهان و کشاف هاای باساتا شناسا  ،باهنظار

اگر وی را کاغذفروش نادانیم ،و یاک فلیگار و یاک

م رسد که به طور کل صنعت در نیشاابور در حادود

کفشگر از سدﮤ ششم قمری به دست نمده است .بااین

را در مرتبﮥ بعدی جای داد .باتوجه به اطالعا

سده های سوم تا پنجم قمری رونب داشته است.
بااین هماه ،زماا روناب و رکاود صانایع نیشاابور

همه ،کمبود اطالعا

ما را به این دیدگاه رهنمو م

سازد که صنایع نیشابور در سدﮤ ششم قمری ،باهویاژه

یباا نیات .برپایﮥ منابع مبتوک کهان ،در خراساا

پس از فتنﮥ غیا در ساال 518و519ق1153/و1151م،

رونب بافندگ در سده های چهارم تاا پانجم قماری و

تاحدودی فروغ کمتری داشته است.
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پینوشت

ماا کننااد ،باالپوشاا کااه فااراخ باشااد (دهخاادا،

 .1مرکییت سیاسا نیشاابور در خراساا طا حادود

1325ا1352م «دُرّاعه») .گویا در زما های قدیم تنها

دسااتکاام دو سااده و ناایم ،قرارداشااتن در مااایر

از پشم تهیه م شده است .بخش جلو این ﻟبااس تاا

ارتباط شرق و غرک جها اسالم ،برخاورداری از

روی قلب گشاده و میین به تبماه و جاتبماه باود

نک فراوا  ،خاک مرغوک و هاوای مطباو  ،وجاود

(دزی1359 ،م «دراعه»168 ،و.)169

معاد سرشار همچو فیاروزه ازجملاﮥ مهامتارین
عوامل و زمینههای ن بوده است.
 .2این دیدگاه گویا براساس نمونههای موجود بهدسات
نمده از برخ از شاهرهای میاان ایارا یعنا ری،
کاشا و یید اظهار شده است.
 .3در مرو نیی مانناد نیشاابور ،نفایستارین ﻟبااسهاای
پنبه ای و ابریشم توﻟید م شد (اصاطخری1927 ،م
282؛ ابنحوقل1938 ،ا1939م .)152
 .1در عرب ا در معنااای نخااات ،چادرساات و مع ارّک
تاﻟشا ؛ نوع از رداء فوطه که عرباا و خطیباا و

 .9گیاه است که پوست ن را در نک م خیاااندند و
سپس ن را ریشهریشه م کنند مانند پشم و پنبه م
ریااایدند و بااا ن جامااه ماا بافتنااد (دهخاادا،
1325ا1352م «کَتّا »).
 .10مترجم ﻟطائف اﻟمعارف م نویااد کاه تاار ملحام
ابریشم و پود ن غیر ابریشام اسات بارخالف دیباا
(ثعاﻟب  ،ب تام  217پاورق ).
 .11عُرَیب بن سعد قاُرطاُب به جی ماُلحاَم (ماَلحااَم)
نیشابوری ،از ملحام شُعااَیب نیای یااد کارده اسات
(قرطب  ،ب تام .)80

قاضااایا بااار دوش اندازناااد (نباااا م دهخااادا،

 .12حریری مناوک به حریر ،پارچاﮥ ابریشام  ،اسات

1325ا1352م «طیلاا »؛ دربارﮤ مفهوم و کااربرد ن ،

(دهخدا1325 ،ا1352م «حریر») .بااینهمه ،سامعان

همچنین نبا م دزی1359 ،م «طیلاا »262 ،تا.)261

ن را نوع ﻟبااس دانااته اسات (سامعان 1119 ،م

 .5مقدس همچنین م افیاید که نیشابوریا طیلااا را
باار عمامااه ماا نهادنااد و روی طیلاااا  ،دُرّاعااه
م پوشیدند .اضافﮥ عمامه را نیی به پشت سر و روی
دُرّاعاه م انداختند (مقدس 1906 ،م .)328

.)208/2
 .13نااوع جامااﮥ نااازک ارزشاامند از جاانس ابریشاام
(دهخدا1325 ،ا1352م «سابِری»).
 .11حفّ اﻟثوک و أحفّ یعن ریشاههاای جاماه را باا

 .6جامهای است کاه ازساوی پایش بازسات و پاس از

شانه و تیغ بافت (سایاح1375 ،م «حافّ») .اﻟحاَاافّه

پوشید دو طرف پیش را تا دکمه به هم م پیوندند

نیی به معنای چوب است که ﻟباس بر روی ن بافتاه

(دهخدا1325 ،ا1352م «قَبا»).

م شود (معلوف1998 ،م «حفّ»).

 .7ننچه روی ﻟباسها م پوشند مانند جااُبّه و عااَباءة،

 .15کِااء در مفهوم عام ،بهمعن جامه است .در مفهاوم

هر ﻟباس که همﮥ بد را بپوشاند ،چادر ،دوشانداز

خاص ،بهنوع روپوش نیی کِاااء اطاالق ما شاده

(نبام دهخدا1325 ،ا1352م «ردا» و «رداء») .

است (نباا م دزی1359 ،م «کِاااء»« ،360 ،حَیاک»،

 .8فوطه ای است کاه بار دوش اندازناد و فارسایا باه
تخفیف نیی خوانند .جامهای دراز که مارد و ز هار
دو م پوشند و زاهدا و شیوخ [تصوف] نیی بر تان

 .)113عبار

سمعان نشا م دهد که در ایان جاا

مفهوم خاص ن منظور بوده است..
 .16کِااء را م بافت یا ما فروخات یاا باه دور خاود
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م ا پیچیااد یااا م ا پوشااید (نبااام ساامعان 1119 ،م

1998مم «دبج») و معرّک ن دیبااج اسات (دهخادا،

65/5تا..)67

1325ا1352م «دیباج»).

 .17جامهای قیمت و گرا بهاا کاه از پشام شاتر بافتاه

 .26به کار طاء و اصل ن فارس اسات (تاراز)؛ گویاا

ما شااد و ذکاار نااو ابریشاامین ن نیاای در تاااریخ

پارچههای منظور است که بر ننها نقش و نگاار یاا

طبرستا ابناسفندیار دیده م شود .نو معروف برد

خطوط نقش م شده است و به خود کتابت کاه بار

به برد یمن یا برد یمان شناخته م شود و جمع ن

جامهها م شده است نیای طاراز گفتاه شاده اسات

برد است باه ضام بااء و فاتح راء (نباا م دهخادا،

(دهخدا1325 ،ا1352م «طراز»).
 .27جامههای زرباف که از دیبای منقش ساخته م شاد

1325ا1352م «بُرد»).
18. Adanī.

 .19به کار میم و هم به فتح ن ؛ دستار که دست پااک
کنند به وی ،رومال ،پارچهای که با ن عارق و جای

و سقالطو وا های روم است (ثعاﻟب  ،ب تاام 212
پاورق ).
 .28نوع حریر که در همﮥ جها اساالم انتشاار یافتاه

ن را پاک کنند (دهخدا1325 ،ا1352م «مندیل»).

باااود .ادریاا ا در ساااال 518ق از  800کارگااااه

 .20تاختج و راختج اناواع از دیباا یاا کتاا سااخت

حریرباف عتّاب در جنوک اندﻟس سخن گفته است.

نیشابور بوده است (ثعاﻟب  ،ب تام  212پاورق ).

مناوک به کا به نام عتّااک اسات کاه ایان ناو

 .21پارچهای یک رنگ یاا پارچاﮥ ابریشام خااﻟص و

حریر را م بافته است (ثعاﻟب  ،ب تام  212پاورق ).

نازک کاه پنباه و چیای دیگار در ن باه کاار نارود
(ثعاﻟب  ،ب تام  212پاورق ).

 .29بهنظر ما رساد درسات اسات کاه بایازا را هام
پارچهفروش و هم جامهفروش و کرابیاایا را هام

 .22أصیاَر در ﻟغات باه معناای ماوی باههامپیچیاده و

فروشندﮤ پارچﮥ کرباس و هم جامﮥ ن دانات (نبام

پیوسته و مژﮤ انبوه و دراز است (ثعاﻟب  ،ب تاام 212

دهخدا1325 ،ا1352م «بیاز»« ،کرباس»« ،کرابیا »).

پاورق ).
 .23به ضم حاء و تشادید الم باه معناای ازار ،بردهاای
یمااان باشااد یااا غیاار ن (دهخاادا1325 ،ا ا1352م
«حُلّه»).
 .21بهنوشتﮥ ثعاﻟب (ثعااﻟب  ،با تاام  ،)217اعاراک هار
پارچﮥ نازک را که از خراسا م رسید «شااهجان »

 .30گِالبﮥ سفالگری ،انادود گال رُسات روی سافاﻟینه
(مرزبا 1380 ،م .)323
 .31همچنین شمار اندک از سفاﻟینههای باهدساتنماده
در سدﮤ پنجم قمری سااخته شاده اسات (جلیلا ،
1381م .)9
 .32در اسفند  1313وزار

فرهنگ و هنر وقت سایف

ما گفتنااد و در براباار ،هاار پارچااﮥ سااختباااف را

اهلل کامبخشفرد را مﺄمور کرد تاا درباارﮤ کاورهاای

«مااروی» م ا خواندنااد و ایاان هاار دو از نااام ماارو

سفال پیی که حفاری غیرمجاز شدهه و ویرا شاده

شاهجا گرفته شده بود.

بود ،مطاﻟعاه کناد .کااوش  22روزه در شاهر کهناﮥ

 .25پارچهای ابریشم درنهایت نفاسات ،ناوع جاماﮥ

نیشابور در شمال دیه خُرّماَک و اراض ده ﻟکﻟاک

ابریشم و منقّش (دهخادا1325 ،اا1352م «دیباا»)،

نشیا باه یافتاهشاد چهاار کاورﮤ سافاﻟپیی دورﮤ

پارچااهای کااه تاااروپود ن ابریشاام بااود (معلااوف،

سلجوق انجامید (کامبخشفرد1319 ،م 7و.)8
 .33یب از شواهد ساخت اشیاء فلایی در خراساا در
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اوایل دورﮤ اسالم  ،گیارش طبری درباارﮤ سااخت

(واﻟتر1338 ،م 88و.)89

ابریبهای طالی و نقرهای به دساتور نصاربنسایار

 .10مقدس «أبوز» ضبط کرده است کاه گویاا مقصاود

(حبا م 120تا131ق) ،واﻟ خراسا در دورﮤ اماوی

وی هما ابییم یا ابیین به کار راء است که دهخدا

است (طبری ،ب تام .)533/5

دربارﮤ ننها چنین نوشته استم زبانﮥ پایشبناد یعنا

 .31سابقﮥ ساخت اشایاء نقارهای در خراساا در دورﮤ

کمرسار .زبا مانندی که در یک سر کمربند باشاد و

اسالم  ،چنا که در ارجا پیشین از نظار گذشات،

در حلقﮥ سر دیگر شود .زباناﮥ کمربناد و کمرساار،

دستکم به سدﮤ دوم قمری بازم گردد .بلخ نیای در

جمع ن دو نیی ابازیم و اباازین ما شاود (دهخادا،

سدﮤ پنجم قمری در ایان صانعت مرکییات داشاته

1325ا1352م «ابیین» و «ابییم»).
 .11بهاحتمال «صناعته» در عبار

است (.)Allen, 1982: 17
 .35ابراهیمبای سالم از معاد سنگ نهان در سانگا
خواف نیی سخن گفته است و بادو ارجاا  ،منباع
این مطلب را منابع جغرافیاای سادﮤ هشاتم و نهام

«و ما یناب اﻟیه مان

صناعته» تصحیفشدهای از «صباغته» (رناگکارد )
باشد.
 .12عبداﻟح حبیب اهل افغانااتا و مصاحح طبقاا

قمری داناته است (ابراهیمبای سالم 1385 ،م .)16

ناصری م نویاد که اکنو هم بدا ماس م گوییم

نگارندگا منبع ن را نیافتهاند.

(منهاجسراج1363 ،م  133/2پاورق ).

 .36سبه در کتب ﻟغت به این معان داناته شده استم
میخ ،درهم و دینار ،وسایلﮥ نهنا شاخمزد  ،یاک

کتابنامه

ش ء نهن منقوش که با ن سبههاا را ضارک ما

الف .کتاب

کردند .به زره تنگ حلقه نیی «سَُاک» گفتاه ما شاد

 .ابنأب اﻟوفاء ،ابومحماد عباداﻟقادر( ،با تاا) ،اﻟجاواهر

(نبااام جااوهری« ،ساابک»؛ اباانمنظااور1105 ،قم
«سبک»).
 .37افیو بر معااد ماس در ناواح نیشاابور ،شااید
مقادیری از این فلی را از مرو نیی م نوردناد؛ چاو
دارای معاد مس بود (مقدس 1906 ،م .)321
 .38باننبه نﻟن از سبو

مناابع مبتاوک جغرافیاای و

تاریخ از فلیکاری در نیشابور ساخن گفتاه اسات
(نﻟن1982 ،م  ،)22مقدس در سدﮤ چهارم قماری از
سوز ها و چاقو های ب مانند نیشاابور ساخن گفتاه
است (مقدس 1906 ،م .)325
 .39به دورهای میا سدههای سوم تا پنجم هجری /نهم
تا یازدهم میالدی اطالق م شود که طا ن برخا
از کشاورزا روس باه انگیایﮤ یاافتن قطعاه زمینا
برای کشت ،به نواح شرق تر مهاجر

ما کردناد

المضیئة ف طبقا

الحنفیة ،حیدرنبادم

مطبعةةةةئرا ةةةعةئالمعةةة
النظ میة.
 .ابنأب یعلا  ،ابواﻟحااین محماد1371( ،ق) ،طبقاا
الحن بلة ،تصحیحم محمدحامد اﻟفق  ،قاهرهم
مطبعةئالسنةئالمحمدیة.
 .ابناثیر ،عیاﻟدین( ،ب تا) ،اﻟلباک ف تهذیب األناااک،
بیرو م دار صادر.
 .ابااانحوقااال ،ابواﻟقاسااام محماااد1938( ،اا ا،)1939
صو ةاال ض ،ﻟید م بریل.
 .ابنفقیاه ،احمادبنمحماد1302( ،ق) ،مختصار کتااک
اﻟبلدا  ،ﻟید م بریل.
 .ابنفندق ،عل بنزیاد بیهقا  ،)1361( ،تااریخ بیهاب،
تصحیح و تعلیب احمد بهمنیار ،ب جاام کتابفروشا

ئ
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فروغ .
 .ابنکثیر ،ابواﻟفداءاسماعیل1108( ،ق) ،اﻟبدایﮥ و اﻟنهایﮥ،
تحقیااب و تعلیااب علا شاایری ،بیاارو م دار إحیاااء
اﻟتراث اﻟعرب .
 .ابنماکوال ،عل بن هبةهللا( ،ب تا) ،اإلکمال فا رفاع
اإلرتیاک عن اﻟمؤتلاف و اﻟمختلاف فا األساماء و
اﻟبن و األنااک ،قاهرهم داراﻟبتاک االسالم .
 .ابنمنظور ،محمد بن مبرم ،)1105( ،ﻟاا اﻟعرک ،قامم
ادک اﻟحوزه.
 .ابن منور ،محمد ،)1351( ،أساراراﻟتوحید فا مقاماا

( ،----------------------- .ب ا تااا) ،ﻟطااائف
اﻟمعارف ،تحقیابم اباراهیم ابیااری و حاان کامال
صیرف  ،ب جام دار إحیاء اﻟبتب اﻟعربیه.
 .جوین  ،عطاملک ،)1385( ،تاریخ جهانگشای جوین ،
تصحیح محمد قیوین  ،تهرا م دنیای کتاک.
 .حافظابرو ،عبداهلل خواف  ،)1370( ،جغرافیای تاریخ
خراسااا در تاااریخ حااافظاباارو ،تصااحیح و تعلیااب
غالمرضا ورهرام ،تهرا م اطالعا .
 .حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل ابن اﻟبیاع ،)1375( ،تااریخ
محمادبنحااین خلیفاه

نیشابور ،ترجمه و اضافا

اﻟشیخ اب سعید ،به کوشاش ذبایحاهلل صافا ،تهارا م

نیشااابوری ،تقاادیم ،تصااحیح و تعلیااب محمدرضااا

امیرکبیر.

شفیع کدکن  ،ب جام نگه.

 .اباننجاار ،ابوعباداهلل محماد1117( ،ق) ،ذیال تااریخ

 .حاادود اﻟعاااﻟم ماان اﻟمشاارق اﻟ ا اﻟمغاارک،)1372( ،

بغااداد ،تحقیااب مصااطف عبااداﻟقادر عطااا ،بیاارو م

تقاادیمم والدیمیاار بارتوﻟااد ،تعلیاابم و .مینورسااب ،

داراﻟبتب اﻟعلمیه.
 .ابااوببر خااوارزم 1970( ،م) ،اﻟرسااائل ،بیاارو م دار
مكتبةئالحی ة.
 .اسماعیل علّام ،نعمت ،)1382( ،هنرهای خاورمیانه در
دورا اسالم  ،ترجمﮥ عباسعل تفضل  ،مشهدم باه
نشر.
 .اصااطخری ،ابواسااحاق ابااراهیم ،)1927( ،مااااﻟک
اﻟمماﻟک ،تصحیحم دخویه ،ﻟید م بریل.
 .بوﻟنوا ،ﻟوس ،)1383( ،راه ابریشم ،ترجمﮥ ملاکناصار
نوبا  ،تهرا م پژوهشگاه علاوم انااان و مطاﻟعاا
فرهنگ .
 .بیهق  ،ابواﻟفضل محمد ،)1350( ،تاریخ ،تصحیح عل
اکبر فیاض ،مشهدم دانشگاه فردوس .
 .ثعاﻟب  ،ابومنصاور عباداﻟملک،)1313( ،ئتتمةةئ
الیتیمة ،به کوشش عباس اقبال ،تهرا م ب نا.
1375( ، ---------------------- .ق)،یتیمااااﮥ

ترجمﮥ مقدمه و تعلیقا

میرحاینشااه ،تصاحیح و

تحشیﮥ مریم میراحمدی و غالمرضا ورهرام ،تهارا م
دانشگاه اﻟیهراء.
 .خواجااهعبااداهلل انصاااری ،)1386( ،طبقااا

اﻟصااوفیه،

تصحیحم محمد سرور موالی  ،تهرا م توس.
 .دزی ،)1359( ،فرهنااگ اﻟباااﮥ مااالمانا  ،ترجمااﮥ
حاینعل هروی ،تهرا م بنگاه ترجمه و نشر کتاک.
 .دهخدا ،عل اکبر1325( ،اا ،)1352ﻟغاتناماه ،تهارا م
دانشگاه تهرا .
 .دیمانااد ،س .م ،)1365( ،راهنمااای صاانایع اسااالم ،
ترجمﮥ عبداهلل فریار ،ب جام علم و فرهنگ .
 .ذهب  ،شمساﻟدین ،)1107( ،تاریخ االساالم ،تحقیابم
عمر عبداﻟاالم تدمری ،بیرو م دار اﻟبتاک اﻟعرب .
( ، -------------- - .ب تا) ،تةكرعة اﻟحفّااظ،
بیرو م دار إحیاء اﻟتراث اﻟعری .
 .زبیدی ،سیدمحمدمرتض 1111( ،ق) ،تاجاﻟعروس من

اﻟدهرف محاسن أهل اﻟعصر ،تحقیب محماد محیا

جواهراﻟقاموس ،دراسه و تحقیب عل شیری ،ب جاام

اﻟدین عبداﻟحمید ،قاهرهم ب نا.

داراﻟفبر.
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 .سبب  ،تق اﻟدین( ،ب تاا) ،طبقاا

الشة ععیة

اﻟببری ،بیرو م داراﻟمعرفه.
 .سمعان  ،ابوسعد ،)1119( ،األنااک ،تقادیم و تعلیاب
عبداهلل عمر اﻟبارودی ،بیرو م داراﻟفبر.
1395( ،------------- .ق) ،اﻟتحبیاار فاا اﻟمعجاام
اﻟببیر ،تحقیب منیره ناج ساﻟم ،بغدادم ب نا.
 .ساایاح ،احمااد ،)1375( ،فرهنااگ باایرگ جااامع نااوین
(ترجمﮥ اﻟمنجد با اضافا ) ،تهرا م اسالم.
 .ساایوط  ،جاااللاﻟاادین( ،باا تااا) ،ﻟااباﻟلباااک فاا
تحریراألنااک ،بیرو م دار صادر.
 .صفدی ،خلیل بن نیباک1120( ،ق) ،اﻟاواف باﻟوفیاا ،
تحقیبم احمد األرناؤوط و ترکا مصاطف  ،بیارو م
دار احیاء اﻟتراث.
 .طبری ،ابوجعفرمحمد( ،ب تا) ،تاریخ اﻟرسل و اﻟملاوک،
بیرو م مؤسسة األعلم ﻟلمطبوعا .
 .فارس  ،عبداﻟغافر ،)1362( ،اﻟمنتخب من اﻟایاق ﻟتااریخ

نیشابور و سافاﻟگری ایارا در سادﮤ پانجم و ششام
هجری ،ب جام وزار

فرهنگ و هنر.

 .کیان  ،محمدیوسف ،)1377( ،پیشینﮥ سفال و سفاﻟگری
در ایرا  ،تهرا م نایم دانش.
 .متاای ،ندام ،)1388( ،تمااد اسااالم در قاار چهااارم
هجری ،ترجمﮥ عل رضا ذکاوت قراگیﻟو ،تهرا م امیار
کبیر.
 .محمدحان ،زک  ،)1366( ،تاریخ صنایع ایارا بعاد از
اسالم ،ترجمﮥ محمدعل خلیل  ،ب جام اقبال.
 .مرزبااا  ،پرویاای و حبیااب معااروف ،)1380( ،فرهنااگ
مصور هنرهای تجام  ،تهرا م سروش.
 .میی ،ابواﻟحجاج یوسف1106( ،ق) ،تهذیب اﻟبمال ف
أسماء اﻟرجال ،تحقیب و تعلیب بشاار عاواد معاروف،
بیرو م مؤسسةئالعس لة.
 .معلوف ،ﻟاویس ،)1998( ،اﻟمنجاد فا اﻟلغاه ،بیارو م
داراﻟمشرق.

نیاااابور ،انتخاااکم ابواسااحاق ابااراهیمباانمحمااد

 .مقدساا  ،ابوعبااداهلل ،)1906( ،أحااان اﻟتقاساایم فاا

صریفین  ،به کوشاش محماد کااظم محماودی ،قامم

معععة األقاﻟیم ،تصحیحم دخویه ،ﻟید م بریل.

جامعﮥ مدرسا حوزﮤ علمیه.
 .قرطب  ،عریببنسعد( ،ب تا) ،صةلة تااریخ اﻟطباری،
بیرو م مؤسسة األعلم ﻟلمطبوعا .
 .قیوین  ،زکریابنمحماد ،)1366( ،نثاار اﻟابالد و أخباار
اﻟعباد ،ترجمﮥ عبداﻟرحمن شرفبندی ،تهرا م مؤسااﮥ
علم اندیشﮥ جوا .
 .قُشَاایری ،ابواﻟقاساام ،)1371( ،ترجمااﮥ رساااﻟﮥ قُشَاایریه،
ترجمﮥ ابوعل حان بن احماد عثماان  ،تصاحیح و
افایود اساتدراکا م باادیعاﻟیماا فروزانفار ،تهاارا م
علم و فرهنگ .
 .قوچان  ،عبداهلل ،)1383( ،گنجیناﮥ سابههاای نیشاابور
مبشوفه در شهر ری ،تهرا م سازما میراث فرهنگا
و گردشگری ،پژوهشبدﮤ زبا و گویش.
 ،)1319( ، ----------------- .کاااااوشهااااای

 .مناظر احاان ،محماد ،)1369( ،زنادگ اجتمااع در
حبومت عباسیا  ،ترجمﮥ ماعود رجبنیاا ،با جاام
علم و فرهنگ .
 .منهاجسراج ،عثما بن محمد ،)1363( ،طبقا

ناصری،

تصحیحم عبداﻟح حبیب  ،تهرا م دنیای کتاک.
 .میبل ،نندره ،)1381( ،اسالم و تمد اساالم  ،ترجماﮥ
حان فروغ  ،تهرا م سمت.
 .ناج  ،محمدرضا ،)1386( ،فرهنگ و تمد اسالم در
قلمرو سامانیا  ،تهرا م امیرکبیر.
 .واﻟتر ،)1338( ،تاریخ روسایه (از پیادایش تاا 1915م)،
ترجماه و مقدمااه بااه قلاام نجفقلا معاایی ،با جااام
کمیایو معارف.
 .هجویری ،عل بن عثما  ،)1336( ،کشف اﻟمحجاوک،
تصحیح واﻟنتین وکوفاب  ،ترجمﮥ مقدمه و فهارس
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