بازخوانی تحوالت تجــاری صنعت
فرش در عصر صفــوی

عابد تقوی
دانشجوی دکتری باستانشناسی دوران اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

همچنین تولید فرشهای ممتاز در کارگاههای بافندگی

ب��ه باور بس��یاری از متفکران و مورخ��ان تاریخ ایران

ش��هرهای اقتصادی این دوره ،بسترهای الزم را برای

در دوران اس�لامی ،عص��ر صفوی هم��واره بهعنوان

بالفع��ل نمودن تجارت کاالی راهب��ردی فرش فراهم

شکوهمندترین و مقتدرترین حکومت ملی -مذهبی با

ساخت .در این مقاله سعی شده با بهرهگیری از رویکرد

حاکمیت دولت مرکزی شناخته شده است .در این دوره

تحلیل تاریخی و بررسی تاریخهای معتبر عصر صفوی

با ایجاد زیرساختهای نوین حکومتی در عرصههای

و س��فرنامههای اروپاییان ،به نق��ش و جایگاه صنعت

مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،تحولی شگرف

ف��رش در تجارت خارجی حکوم��ت صفوی پرداخته

در حی��ات اجتماعی جامعه عص��ر صفوی رخ داد .در

ش��ود .همچنین در پژوهش حاضر تالش شده به این

پویای��ی حیات اجتماعی صفوی��ان ،مؤلفههای اقتصاد

پرس��ش اصلی که ش��هرهای با عملکرد اقتصادی چه

و تجارت و فراهم نمودن زیرس��اختهای اجرایی آن

نقش��ی در فرایند تجاری شدن صنعت فرش داشتهاند،

نقش مهمی را ایفا ک��رده ،بهطوری که از اولویتهای

پاسخی منطقی داده شود.

اصلی در سیاستگذاری کالن شاهان صفوی محسوب
میشده است .ظرفیتهای قابل تأمل در صنعت فرش

واژهه�ای کلی�دی :عصر صفوی ،تج��ارت ،صنعت

با وجود مراکز تهیه مواد خام نظیر ابریشم ،کتان ،پنبه و

فرش ،ابریشم ،شهرهای اقتصادی.
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 .1مقدمه

ش��هرهای تولیدی ،واس��طهای و صادر کننده ،چرخه

بهط��ور کلی نهاد اقتص��اد و در مفهوم عام آن «روابط

پویای تج��ارت منطقهای و بینالمللی را با اس��تفاده

اقتصادی» ،از مهمترین و مؤثرترین نوع روابط در بین

از آبراههه��ای آزاد فراه��م نمودن��د .مناطق ش��مالی

گروههای انس��انی است که هم در شکلدهی ساختار

و جنوبی ایران به دلیل دسترس��ی ب��ه آبهای آزاد،

جامع��ه و هم در اش��کال مختلف رواب��ط اجتماعی

تأثیرگذارتری��ن نقاط جغرافیای��ی در اقتصاد صفویان

تأثیر بس��زایی دارد .این مهم در دوران اسالمی شکل

به ش��مار میآمدن��د .در این میان تجارت ابریش��م و

جدیت��ری از تعام��ل میان حکوم��ت و جامعه را به

محصوالت تولیدی چون منسوجات اعم از پارچهها

خ��ود اختص��اص میدهد .عصر صفوی  -ش��اخص

و فرشه��ای نفی��س از مهمترین کااله��ای صادراتی

مطالع��ه در تحقیق حاضر  -که به دوره طالیی رونق

ایران به شمار میرفته است.

اقتصادی ایران مش��هور است ،رشد و توسعه خود را

در این مقاله س��عی ش��ده با اس��تفاده از رویکرد

مره��ون پویایی اجتماعی جامعه کش��اورز و دامپرور

تحلیل تاریخی و بررس��ی منابع مکت��وب تاریخی و

از یکس��و و ش��هرهای اقتصادی از سویی دیگر بوده

جغرافیایی (س��فرنامههای اروپاییان) ،تدابیر اقتصادی

اس��ت .با توجه به اینکه نهاد مل��ی «اقتصاد» در کنار

ش��اه عباس اول در مقیاس تجارت داخلی و خارجی

مؤلفهه��ای «سیاس��ت» و «دین» ،س��ه رکن اساس��ی

تش��ریح شده و عملکرد ش��هرهای اقتصادی و مراکز

س��اختار تشکیالتی صفویان را تشکیل میداد ،با آغاز

عم��ده بافندگی ف��رش مورد ارزیابی ق��رار گیرد .در

بهکار دولت متمرک��ز و فراگیر و مقتدر صفوی ،نهاد

نهای��ت به ویژگیه��ای ممتاز هن��ری فرشهای این

اقتصاد ملی با فعالیتهای رو بهرش��د زیربخشهای

دوره و نق��ش هنر فرشبافی و صنعت فرش از منظر

صنعت ،اصناف ،کش��اورزی و دامپروری در تعاملی

تج��اری پرداخته خواهد ش��د .در ای��ن تحقیق بیش

دوس��ویه با نه��اد حکومت (سیاس��ت) ،نقش مهمی

از آنک��ه به مباحث تخصصی و فنی و سبکشناس��ی

در بازآفرینی اقتدار اقتصادی ایفا کرد .س��ؤال اصلی

فرش پرداخته ش��ود ،تمرکز بیش��تر ب��ر نگاه کالن به

تحقیق حاضر این است که شهرهای احداثی صفویان

مقول��ه تج��ارت و فراین��د تولید ،توزی��ع و مصرف

در کنار ش��هرهای توسعهیافته چه نقش��ی در فرایند

در صنعت فرش خالصه میش��ود .ب��ه عبارت دیگر

تجاری ش��دن صنعت فرش داش��تهاند؟ در پاسخ به

بررس��ی س��ازوکارهای تجارت فرش و نقش آن در

این پرسش میتوان این گونه استنباط کرد که شاهان

ثبات سیاسی و اقتصادی صفویان از اهدافی است که

صفوی و در رأس آن ش��اه عب��اس اول با احداث و

در این نوشتار پیگیری میشود.

توسعه ش��هرهای اقتصادی و تقسیم آن به سه بخش

 .2اج�رای تدابی�ر اقتص�ادی ش�اه عب�اس اول

صنع��ت تبدیل به کاال میش��د و در نهایت در مرحله

( 996-1038ﻫ . ق ).و نقش شهرهای عملکردی

بع��د از طریق بازرگانی داخلی یا خارجی به بازارهای

و مراکز بافندگی در توسعه تجارت خارجی

هدف عرضه میش��د .از اینرو میتوان مش��اهده کرد

 .1.2اجرای تدابیر اقتصادی شاه عباس اول

که صفویان با ایجاد چرخ��ه هماهنگ تولید ،توزیع و

ب��ا نگاهی به س��اختار اقتص��ادی صفوی��ان و ترکیب

مصرف و فعالی��ت منظم تمامی بخشه��ا ،زمینههای

جمعیت��ی جامع��ه عصر صف��وی بهروش��نی میتوان

رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمودند.

رابطه تنگاتنگی را میان میزان تولید و س��هم هریک از

بین سالهای  996تا  1038ﻫ  .ق( .دورة حکومت

بخشهای هرم جمعیتی در اقتصاد این دوره مش��اهده

ش��اه عب��اس اول) ایران ،ش��اهد مقتدرترین حکومت

کرد .بر اساس اسناد موجود از عصر صفویه ،جمعیت

اس�لامی در قلمرو صفویان بود .شاه عباس با شکست

ایران ،بی��ن  6تا  10میلیون نفر بوده اس��ت که از این

ازبکان و فتح هرات و قندهار و حاکمیت بر س��واحل

تعداد  %45تا  %55در روستاها ساکن بودند .به عبارت

جنوب��ی ایران از طریق چیرگی بر جزایر هرمز و کیش

دیگر جمعیت روس��تایی ایران بالغ بر  2/700/000تا

و نی��ز ارتب��اط منطقی با اروپاییان ب��ا حفظ منافع ملی

 5/000/000میلیون نفر بوده است .همچنین پراکندگی

در تجارت خارجی ،توانس��ت بار دیگر جایگاه ایران

طبق��ه دامپرور نیز ح��دود  %35ت��ا  %45و به تعبیری

را در عرص��ه بینالمللی بازس��ازی نمای��د( .ترکمان،

 2/500/000نف��ر را ش��امل میش��ده اس��ت .کمترین

 )979-982 ،1377همچنی��ن رویکردهای روش��مند

بخش جمعیتی هم در شهرها استقرار داشت که معادل

ش��اه عباس اول در نظام تج��اری و انحصارگرایی در

 %15از کل جمعیت را تش��کیل میداده است( .فوران،

کاالهای راهبردی چون ابریشم ،موجب تقویت مبانی

 )51-66 ،1385بنابراین با یک تحلیل آماری میتوان

اقتصادی حاکم بر تجارت خارجی شد( .فریر،1384 ،

دریافت که صفویان با آگاهی از توانمندیهای موجود

 )247-248این درحالی بود که بر اس��اس جغرافیای

در بخش روس��تایی و تالش در جهت س��اماندهی و

سیاس��ی ایرا ِن عصر صفوی و رویارویی با دو قدرت

هدفمند ک��ردن فعالیتهای کش��اورزی و دامپروری،

ازبکان در ش��رق و عثمان��ی در غ��رب ،فعالیتهای

اهرمه��ای قدرتمندی ب��رای اقتصاد ش��هری بهوجود

اقتصادی ،بهص��ورت امری پرخطر درآمده بود .افزون

آوردند .اقتصاد شهری نیز با زیرمجموعههای صنعت،

بر ای��ن وجود ف�لات مرتفع ای��ران و محدودیت در

اصناف (بازاری��ان) و بازرگانی نقش کلیدی در فرایند

توس��عه ش��بکه ارتباطی زمینی در مناطق غربی کشور

تجارت برعهده داش��ت .بدین صورت که محصوالت

بر مش��کالت کار میافزود .شاه عباس اول با اقدامات

کش��اورزی و دامپروری در روستاها تولید و در بخش

مؤثر خویش مانند گس��ترش تج��ارت دریایی در دو
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آبراهه ش��مال و جنوب ،توسعه و ترمیم شبکه راههای

اش��اره کرد که موجب اتصال مناطق ش��مالی به فالت

ارتباطی از طریق ساخت پلها و کاروانسراها ،استفاده

مرکزی ایران ش��د( .ملگونف )22 ،1364 ،فعالسازی

از توانمندیهای محیطی مناطق شمالی در تهیه و تولید

بنادر جنوبی و ش��مالی و تشویق شرکتهای تجاری

ابریشم ،تأسیس شهرهای نوبنیاد با عملکرد اقتصادی و

شرقی هند ،انگلیس و هلند همزمان با تثبیت حاکمیت

نیز احیاء کارگاههای بافندگی در مناطق مرکزی ایران،

ملی بر جزایر اس��تراتژیک هرمز و بندرعباس از دیگر

انقالبی در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی آغاز کرد.

اقدامات وی محس��وب میشود .اعطای امتیازاتی نظیر

از دیگر سیاستهای سنجیده اقتصادی وی میتوان به

حذف تعرفههای گمرک��ی و مالیات کاالها و حمل و

ترغیب تجار ارمنی به واس��طهگری در تجارت داخلی

نقل آن به ش��رکتهای انگلیس��ی و هلندی و محدود

و خارج��ی ،و ک��وچ اجباری اقلیته��ای دینی چون

س��اختن پرتغالیها در تجارت خارجی مناطق جنوبی

گرجیان و ارمنیان و نیز ُکردها به مناطق مس��تعد تولید

ای��ران از دیگر راهکارهای طوالنی مدت ش��اه عباس

ابریشم اش��اره کرد که در نهایت منجر به بهرهبرداری

اول به شمار میرفت( .فلور)17-22 ،1356 ،

مطلوب از توانمندیهای اقشار مختلف اجتماعی شد.
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(دالواله )168 ،1370 ،شاه عباس با مالکیت انحصاری

 .2 .2نقش ش��هرهای عملکردی و مراکز بافندگی در

ابریش��م تولیدی مزارع ش��مال و ش��مال غربی کشور

توسعه تجارت خارجی

توانس��ت با بهرهگیری از نبوغ تجاری ارمنیان از طریق

از جمله اقدامات عمرانی ش��اه عب��اس اول در فرایند

رایزنی با کشورهای اروپایی و گشایش نمایندگیهای

تجاری ش��دن ایران در قرون  10و  11ﻫ  .ق ،.احداث

فروش ابریش��م در هلند ،ونیز و لندن تحرکات جدی

ش��هرهای نوبنیاد در کنار احیای بافت کهن ش��هرهای

در نظام تجارت خارجی بهوجود آورد .وی در بخش

توسعه یافتهای بود که با هدف پیجویی سیاستهای

کش��اورزی نیز با تبدیل امالک خاصه به امالک دولتی

اقتص��ادی در س��طوح منطق��های و بینالمللی تالش

و تولید ابریش��م در مناطق مس��تعد و پیامد آن خرید

میکردن��د .ش��هرهای احداث��ی ش��مالی ای��ران نظیر

تضمینی از کشاورزان در زمان جمعآوری محصول ،از

فرحآباد س��اری و اش��رف[ ]1عالوه بر جنبه تفریحی

یک س��و اطمینان خاطر کشاورزان در تحویل و خرید

و خوش��گذرانی برای ش��اهان و دربار صفوی ،پایگاه

محص��والت را فراه��م نمود و از س��ویی دیگر نظمی

مناس��بی برای بازرگانی و تجارت دریایی با همس��ایه

منطقی در اداره تشکیالت تجاری و معامالت اقتصادی

شمالی  -روسیه تزاری – بهشمار میآمدند( .ترکمان،

بهوجود آورد .در حوزه زیرساختهای عمرانی ،میتوان

 )849-856 ،1377ش��اه عباس اول عم ً
ال با تأس��یس

به گس��ترش راههای تجاری همچون راه «شاه عباسی»

این دو شهر در کنار فعال ساختن بنادر مشهدسر[ ]2و

میانکاله[ ]3بخش وسیعی از بازرگانی دریای مازندران

و ثروتمندان داخلی و خارجی تبدیل شد.

را در دست گرفت و رقیب اصلی خود ،بندر اقتصادی

در کنار اینگونه ش��هرها که بیش��تر نقش پش��ت

َهشتَرخان[ ]4را از پیش روی برداشت .مهمترین کاالی

صحن��ه روابط تجاری را برعهده داش��تند ،ش��هرهای

صادراتی ایران در بنادر شمالی ،ابریشم تولیدی مزارع

توس��عهیافته قرار داش��تند .بهطورکل��ی در این دوره

ش��مال و ش��مال غربی ایران بود که به روس��یه صادر

ش��هرهای سیاس��تگذار ب��ا توانمند ک��ردن فضاهای

میش��د و به جای آن مقادیر هنگفتی نقره وارد کشور

معماری و شهرس��ازی درصدد پویایی و تکامل بافت

میگردید .این مهم بیش��تر به دلی��ل فقر معادن نقره و

متمرکز ش��هری در خدمت رس��اندن ب��ه فعالیتهای

نبود فناوری استخراج آن توجیه میشود.

اجتماعی برآمدند .نح��وه پراکندگی و آرایش فضایی

در مناط��ق جنوبی ایران نیز با توجه به دسترس��ی

ش��هرهای اقتصادی عصر صف��وی حکایت از آن دارد

به آبهای آزاد ،تجارت در سطح گستردهتری جریان

ک��ه ن��وع مکانگزینی آنها از س��ه بخش ش��هرهای

داشت .با باز پسگیری این جزایر بهدست امامقلیخان

تولیدکننده ،شهرهای واسطهای و شهرهای صادرکننده

 -فرمانده ش��اه عباس و حاکم الرستان -و جایگزینی

تشکیل میشده است .این مسئله خصوص ًا در شهرهای

بندرعباس[ ]5بهعنوان کانون اصلی تبادالت اقتصادی

تولیدکننده ابریش��م مصداق عینی داشته است .در این

منطق��ه و عقب ران��دن پرتغالی ها ت��ا جزیره گنگ و

میان شهرهای تولید کننده وظیفه تولید و پرورش کرم

ایج��اد محدودیته��ای گمرکی و حم��ل و نقل کاال

ابریش��م را برعهده داشته که ش��هرهای شمالی در این

برای آنها ،تاحدودی سیاستهای اقتصادی شاه تحقق

گ��روه جای دارند .گروه بعدی ش��هرهای واس��طهای

یاف��ت( .وثوق��ی )279 ،1384 ،حضور ش��رکتهای

بودند که به تبدیل مواد خام (ابریش��م تولیدی) به کاال

انگلیسی و هلندی و اعطای امتیازات ویژه در تجارت

نظیر منسوجات از قبیل فرش و پارچه در کارگاههای

ابریش��م و دیگر کاالهای مصرفی ب��ازار ایران ،امکان

بافندگی اشتغال داشتند که شهرهای مرکزی از این دست

ظه��ور فعالیتهای تجاری را برای اروپاییان در خلیج

هستند .در این گونه شهرها ،کارگاههای فعال بافندگی

فارس فراهم ک��رد .رایزنی برادران ش��رلی در جذب

عهدهدار تولی��د مهمترین کاالهای صادراتی حاصل از

سرمایهگذاری کش��ورهای اروپایی در ایران نمونهای

ابریشم یعنی منس��وجات از قبیل فرشهای زربفت و

از ای��ن گونه تالشهاس��ت( .ش��رلی-119 ،1362 ،

پارچههای نفیس بودند .کارگاه یا کارخانههای تولیدی

 )112پس��کرانههای خلیج فارس هم محل داد و ستد

در این دوره به دو بخش دولتی و بومی (محلی) تقسیم

و فعالیته��ای اقتصادی گردید و ش��هر الر با بازار و

میشدند .کارگاههای تولیدی که تحت نظارت مستقیم

چهارسوقهای متعدد به مکانی برای رفت و آمد تجار

دولت قرار داش��ت ،به بیوتات سلطنتی شهرت داشت.
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بدیهی اس��ت تعداد زیادی از صاحبان ِح َرف مختلف

همچون نگارگران ،خوشنویسان ،بافندگان و رنگرزان
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و همچنین سیاس��ت خارجی شاه در برقراری راههای
جدید اقتصادی غیرقابل انکار است.

در این کارگاهها مش��غول بهکار بودهان��د .در اصفهان

س��فرنامههای اروپایی��ان پیرام��ون اهمیت صنعت

ق��رن  11ﻫ  .ق .از  33صنف اصل��ی 8 ،صنف بهطور

نساجی ،اطالعات مفیدی را ارائه میدهند .بهطور مثال

فع��ال با صنف پارچهبافان همکاری میکردند .معموالً

میتوان به سف رنامه تاورنیه اشاره کرد که کارگاه سلطنتی

در این کارخانهها نه تنها فرشهای تجملی برای قصر

اصفهان را حد فاصل کاخ چهل س��تون و میدان ش��اه

ش��اهان صفوی و مساجد بافته میش��د ،بلکه بهعنوان

ذکر کرده اس��ت ...« :در آنجا حیاط بزرگی مخصوص

هدایا به فرمانروایان کش��ورهای مختلف چون سلطان

بیوتات هس��ت که در یک سمت آن دستگاه قالیبافی

عثمان��ی و ازب��ک و نیز برای صادرات مورد اس��تفاده

از ابریش��م و زر و پارچهه��ای زری که برای مصارف

ق��رار میگرف��ت ]6[.در آخر نیز ش��هرهای بندری و

ش��اه بافته میشود دایر شده اس��ت( ».تاورنیه،1363 ،

صادرکنن��ده در جنوب ایران قرار داش��تند که حمل و

 .)386در جایی دیگ��ر از قالیهای کرمان ،پارچههای

نق��ل و صادرات و واردات کااله��ا را انجام میدادند.

نرم و لطیف از پشم شتر ،پارچههای زربفت در مراکز

ذکر این نکته ضروری اس��ت که ش��هرهای بندری در

تولیدی کاشان ،یزد و اصفهان نام برده میشود .شاردن

ش��مال ایران ،در واق��ع توانایی این فراین��د را بهطور

همچنین درباره ش��هر کاش��ان مینویسد ...« :ثروت و

همزمان داش��تند ،ولی به دلیل حج��م زیاد مبادالت و

شهرت کاش��ان مدیون منس��وجاتش بود .پارچههای

قرار داشتن بازارهای هدف در جنوب این مهم تحقق

ابریش��می ،زربفت ،اطلس ،مخم��ل ،تافته و زریهای

نیاف��ت .از س��ویی دیگر با اجرای رویک��رد اقتصادی

س��اده که ب��ا طرحهای پیچی��ده و نخه��ای گوناگون

فوق ،فرصت درگیر س��اختن تمامی ش��هرها از شمال

گلدوزی و قالبدوزی میش��د .تنه��ا در یکی از نقاط

تا جنوب کش��ور و تجاریس��ازی بخشهای وسیعی

حومه ش��هر ،بیش از هزار کارگر ابریش��مباف زندگی

از کش��ور فراهم گردید .همچنین با فعال شدن آبراهه

میکردند( ».شاردن.)85 ،1362 ،

ش��مال به جنوب و منفعل ساختن شاهراه زمینی شرق
به غرب که از خاک عثمانی به اروپا منتهی میش��د ،تا

 .3ویژگیهای هنری و س�بک شناسی فرشهای

حد زیادی از فش��ار سیاسی و اقتصادی ترکان عثمانی

عصر صفوی

بر ش��اه عباس اول کاس��ته ش��د .بدیهی است که در

بهطور کلی بازرگانی ایران در قرون اولیه اس�لامی به

تحقق این امر مش��ارکت جدی ش��رکتهای انگلیسی

نوع��ی با صنع��ت بافندگی گره خورده اس��ت .وجود

و هلندی در جنوب و انزوای کامل تجاری پرتغالیها

کارگاههای فعال بافندگی در ش��هرهای تحت خالفت

عباس��ی و حکومت آل بویه و پیامد آن افزایش میزان

برای نخس��تین بار در عصر صفوی ،تولید فرش از

تولید ،ش��یوههای متنوع باف��ت و بهرهگیری از نقوش

یک حرفه ایالتی و روستایی به یک صنعت ملی ارتقاء

گوناگون سبب گردید تا کارگاههای َطرازبافی بهعنوان

یافت .ای��ن صنعت که با تولیدات انب��وه ،مقادیر قابل

مهمترین مراکز تولید منسوجات درباری از اهمیت قابل

توجهی ارزش افزوده از طریق صادرات به کشورهای

مالحظهای برخوردار ش��وند( .روحفر)7-11 ،1380 ،

هندوستان ،امپراتوری عثمانی و اروپا روانه دربار کرد،

در عصر سلجوقی صنایع حریربافی در آناتولی ،شمال

در زمان��ی کوتاه موجب احداث کارگاههای مس��تقل

عراق و مصر رشد فزایندهای یافت و منجر به صادرات

فرشباف��ی با رویک��ردی تجاری در برخ��ی از مراکز

آن به جهان غرب ش��د .ولی نبود زیرساختهای الزم

ش��هری ش��د .بهطور مثال میتوان به حجم صادرات

اقتص��ادی به س��بب تنشهای سیاس��ی و اس��تقرار و

فرش توس��ط شرکت هند ش��رقی هلند بین سالهای

افول پیایی حکمرانان محلی در قرون میانی اس�لامی،

 1062-1077ﻫ  .ق .اش��اره کرد که شامل محمولهای

عاملی مؤثر در توسعه نیافتن روشمند تجارت صنعت

ح��اوی  522تخت��ه ف��رش پش��می و  32تخته فرش

ف��رش گردید .نیمه دوم حکمران��ی ایلخانان مغول در

ابریشمی به اروپا بود( .بیکر)146 ،1385 ،

ای��ران همزم��ان با اصالح��ات غازان خان با رش��د و

با این حال این پرس��ش همواره مطرح اس��ت که

توس��عه کارگاههای بافندگی شهرهای غربی و مرکزی

چه عواملی باعث رشد و گسترش فرشبافی در ایران

همراه بود .ش��اهکارهای هنری ف��رش در اواخر قرن

عصر صفوی و پیامد آن آغاز مرحله تجاریسازی بوده

 8و اوای��ل قرن  9ﻫ  .ق .در دو کان��ون مهم فرهنگی

اس��ت؟ شاید بررسی ویژگیهای منحصر بهفرد بافت،

خراس��ان بزرگ یعنی شهرهای س��مرقند و هرات در

طرح و نقش و نوع الیاف بهکار رفته در فرشهای این

دوره زمامداری ش��اهرخ میرزا ،هنرمندان ایرانی را بر

دوره تا حدودی ما را به پاس��خی منطقی در این زمینه

آن داش��ت تا بار دیگر پیش��رفتهای نوینی را نسبت

رهنمون سازد .عواملی چون حمایت بیشائبه دربار از

به نمونهه��ای اروپایی نظیر تابلوهای نقاش��ی مکتب

هنر فرشبافی و هماهنگی بین طراحان و بافندگان در

فلورانس و س��یینا داشته باشند .بهنظر میرسد ،القای

کارگاههای س��لطنتی ،دسترسی به مواد اولیه و رنگ و

تفک��رات ش��اهان تیموری در جامعه هن��ری و فقدان

مقبولیت عام فرش بهعنوان کاالی تجاری و تجملی از

س��اختار متمرکز اداری و تشکیالتی در درآمدزا کردن

متغیرهای مؤثر در رشد و شکوفایی این هنر تا سرحد

هنرهای س��نتی چون فرش ،فق��دان پویایی صنایع را

صنعتی ش��دن آن به ش��مار میآیند .آنچه که تقریب ًا به

از جمله صنعت فرشبافی در این دوره س��بب ش��ده

تأیید اغلب پژوهش��گران حوزه فرش رسیده اینکه در

باشد.

اوای��ل دوره صفوی بهطور چش��مگیری تأثیرات هنر
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کتابآرایی و تذهیب نسخ و آرایههای معماری در هنر

و نقش ،هریک دارای ویژگیهای خاصی هس��تند در

فرشبافی بازتاب داش��ته اس��ت (فریه)119 ،1374 ،؛

ب��ازه زمانی ق��رون  10و  11ﻫ  .ق .به بخشهای زیر

بهطوری ک��ه با تحقیق در منش��أیابی طرح فرشهای

تقسیم میشوند (واکر:)75-88 ،1384 ،

اوای��ل عصر صفوی ،این گون��ه تأثیرات ،خصوص ًا در

.1

1فرشهای ترنجدار شمال غربی ایران

اقتب��اس از معماری و تزئینات وابس��ته به آن از دوره

.2

2فرشهای با تار و پود ابریشم

تیموری به چش��م میخورد .نش��انههایی چون نقوش

.3

3فرشهای ابریشمی کاشان

مورد اس��تفاده در کاشیهای معماری مساجد ،مدارس

.4

 4فرشهای هرات

و دیگر ابنیه در آس��یای مرکزی الگوی مش��ابهی را از

.5

5فرشهای با اسلوب گلیمبافی

بافندگان فرشهای اوایل عص��ر صفوی ارائه میکند.

.6

6لهستانی[]9

(آیلند سوم]7[)94 ،1374 ،

.7

7طرح گلدانی

.8

8طرح پرتغالی

با توجه به تقس��یماتی که بر اس��اس طرح و نقشه
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فرشها رایج اس��ت ]8[،بافتههای این دوره را میتوان

در فرشهای ترنجدار ش��مال غربی ایران که بیشتر

به چهار دس��ته کلی زیر تقس��یم ک��رد (کونل،1355 ،

دارای پرز پشمی با تاری از نخ پنبه و پود پشمی است،

:)190-192

طرحهای ترن��ج مرکزی در پیرامون ب��ا چند کاللهای

.1
.2
.3
.4

1طرحه��ای متمرک��ز ش��امل لچکترنج��ی،

و نق��وش و نوش��تههای متنوعی به چش��م میخورد.

ترنجی و طرحهای خورشیدی.

نقش س��واران بر اس��ب در حال شکار ،طرح تکراری

2طرحهای یکپارچه شامل طرحهای افشان و

پیچکه��ای مو با برگهای دندانهدار و نقش��مایههای

خشتی.

ش��کوفه و گله��ای ریز و درش��ت  -نقوش ختایی-

 3طرحهای نامتقارن شامل طرحهای گلدانی،

و ترکیببندی س��نجیدهای از ش��اخههای مواج درهم

محرابی ،درختی و محرابی -گلدانی.

تنی��ده با الهام از هنر نگارگ��ری چینی از جمله نقوش

 4طرحهای مصور.

این گروه از فرشهای صفویان هستند( .فریه،1374 ،

همچنی��ن در کنار تقس��یمبندی ف��وق ،نگاهی کالنتر

 )119فرش ش��کارگاه موزه می�لان و فرش اردبیل از

نس��بت به طبقهبندی فرشهای عص��ر صفوی وجود

نمونههای برجس��ته این گونه بهشمار میآیند( .واکر،

دارد .بهط��وری ک��ه در گونهشناس��ی آن ،مالحظات

 )77-78 ،1384به نظر میرس��د مراکز تولید این نوع

جغرافیایی و پراکندگی مکانی هم س��همی ویژهای را

فرش ،ش��هر تبری��ز و کارگاههای اقماری ش��هرهای

داراس��ت .فرشهای تولیدی این دوره که از نظر طرح

اطراف آن بوده اس��ت؛ زیرا براس��اس تحقیقات انجام

شده ،این موضوع به اثبات رسیده که مواد اولیه و تهیه

سران کش��ورهای همس��ایه بوده اس��ت .بهطور مثال

رنگ این گونه ،از منطقه اهر بهدس��ت میآمده است.

ش��اه طهماس��ب اول به هنگام سلطنت س��لطان سلیم

(اکرمن )209 ،1384 ،فرشهایی با تار و پود ابریش��م

دوم عثمان��ی ،تعداد  25تخته فرش ابریش��می بزرگ

از دیگر نمونههای اولیه این دوره محسوب میشدهاند

زربفت و مزین به نقوش پرنده و جانور و گل به رسم

که با بافتی بس��یار ظریف شامل نقوش ترنج مرکزی،

شاهانه هدیه داد( .فریه )123 ،1374 ،به نوشته برخی

چندترنجی ،کتیبهدار و س��جادهای و محرابیش��کل و

سفرنامهنویسان اروپایی ،شهرهای کاشان و اصفهان به

بافت ابریش��می ریز اس��ت که در برخ��ی از موارد از

س��بب تولید پارچههای ابریشمی خصوص ًا فرشهای

زریبافی و س��یمبافی هم استفاده ش��ده است .فرش

بسیار ظریف ابریشمی و مرغوب از شهرهای ثروتمند

چلس��ی بارزترین نمونه این گروه اس��ت که طراحی

ایران محسوب میش��دهاند( .فیگوئروآ)246 ،1363 ،

دقیق و س��حرانگیز نقوش حیوان��ی و گیاهی بر روی

فرش شکارگاه وین ،پرنس برانیکی ورشو و نیز فرش

سرمهای از ترنجها و الکیهای پرتزیین زمینه ،حکایت

شکار پادش��اه س��وئد از نمونههای این گروه بهشمار

از تأثیر هنر نگارگری این دوره در تجملگرایی دربار

میروند( .اکرمن )211 ،1384 ،فرشهای سبک هرات

صفوی دارد( .فریه )123 ،1374 ،احتماالً این دسته از

و اصفهان از دیگر نمونههای بافته شده در عصر صفوی

فرشهای ابریشمی در گستره وسیع جغرافیایی قلمرو

هس��تند که ش��اخص هنری آن ،بته جقههای درش��ت

صفویان از غرب تا ش��رق بافته شدهاند( .واکر،1384 ،

در ان��واع مختلف و با آرایش متقارن چهاربخش��ی با

 )80این در حالی است که احتمال تقلید و الگوبرداری

پیچکهای نازک اس��ت .رنگهای مورد اس��تفاده در

از طرحه��ا از ی��ک مرکز بافندگی ش��اهی و رواج آن

زمینه ش��امل ارغوانی با حاش��یه آبی و سبز سیر بوده

در دیگر مراکز و کارگاههای ش��هری و روس��تایی بر

که با کاربرد ملموس از نقوش اساطیری حیوانی ملهم

پیچیدگی ش��ناخت دقیق مکان تولید این نوع فرشها

از ش��رق دور ،س��بک اولیه گونه ه��رات را به نمایش

افزوده اس��ت( .تامپس��ون )81-82 ،1385 ،فرشهای

میگذارد( .اش��پوهلر )385 ،1384 ،همچنین در اوایل

ابریش��می کاشان از دیگر گروههای طبقهبندی شدهای

قرن  11ﻫ  .ق .فرشهایی با س��اختار ن��خ پنبه و پرز

هس��تند که بیش��تر بهعنوان ش��اخص فرشهای دوره

پش��می که تقلیدی از نقشه فرشهای نوع هرات قرن

حکمرانی شاه طهماسب اول ش��ناخته میشوند]10[.

 10ﻫ  .ق .بود ،موسوم به فرشهای ایرانی -هندی در

این دسته شامل بافتههای مشهور شهر کاشان است که

مراکز اصفهان ،هرات و شمال هندوستان تولید میشد.

ب��ه دلیل بافت ماهرانه و ظری��ف از کاالهای صادراتی

اینگونه بافتهه��ا ادامه دهنده س��نت فرشبافی هرات

و مورد اس��تفاده ش��اهان صفوی در تقدی��م هدایا به

قلمداد میشدند؛ با این تفاوت که نسبت به نمونههای
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قدیمیتر جنبه تجاریتری یافته بودند( .واکر،1384 ،

و شهری ،هنر فرشبافی صفویان را به صنعتی درآمدزا

 )87در سویی دیگر فرشهای مشهور پلونزی معروف

و جهان��ی برای تاجران و مباش��ران دربار تبدیل کرد.

به لهس��تانی قرار داش��تند که از نمونههای صادراتی و

عوامل تأثیرگذار بر رش��د و توس��عه هنر و یا به تعبیر

ممتاز فرشهای دوره حکمرانی شاه عباس اول بودند.

صحیحتر صنعت فرش در عصر صفوی را باید در دو

این گروه ش��یوهای کام ً
ال جدی��د را در اوایل قرن 11

بخش ویژگیهای فنی -هنری و رویکردهای سیاسی

ﻫ  .ق .ارائ��ه میدهن��د .ترنجهای درش��ت و زربفت

جستجو کرد .نمودار فعالیتهای سازمانیافته تجاری،

بودن زمینه و کاربرد رنگهای عنابی ،قرمز روش��ن و

نشان از فراز و نشیبهای پر دامنهای در عرصه مبادالت

تحول از طرحهای خطی به نقشهای به همراه طراحی

بازرگان��ی خارجی ای��ن دوره دارد .نقطه اوج و رونق

پیچکه��ای ظریف بر روی زمینه تکرنگ و جزییات

این تالشها مقارن با زمامداری ش��اه عباس اول بوده

زربفت و برگهای ریز بیش��مار پرهشکل و نوک تیز،

و بالعکس دوران افول آن نیز در حکومت شاه سلطان

بته جقهها و اس��لیمیها از ویژگیهای منحصر بهفرد

حسین رقم میخورد .تولید فرش در دوران زمامداری

فرشهای صادراتی لهستانی به شمار میرود( .اشپوهلر،

ش��اه اسماعیل و شاه طهماسب از لحاظ کیفی از رشد

 )395 ،1384با ظهور حکومت شیعی صفوی در ایران

قاب��ل مالحظهای برخوردار بود ،ول��ی به دلیل فضای

و گسترش مفاهیم مذهب شیعه در ابعاد گوناگون ،هنر

ناامن داخلی و مناقشات سیاسی در خارج از مرزها و

فرشبافی نیز از این فرهنگ متأثر ش��د و گونه خاصی

همچنین عدم دسترس��ی مطلوب به بازارهای مصرف

از قالیها با طرحهای محرابی ش��کل و س��جادهای و

اروپایی ،تجارت در س��طح مطلوبی جریان نداش��ت.

نقش مفاهیم مذهبی و قرآنی و خط نگارههای ثلث و

شایان ذکر اس��ت که بهترین و برجستهترین فرشها،

کوفی معقلی رواج یافت.

در این دوره تولید شدهاند که بیشتر مرهون بهرهگیری
و تأثیرپذیری از مکاتب اصیل هنر ایرانی چون مکتب

 .4نتیجهگیری

ه��رات و ش��یراز و نیز تأکید بر وجه کیف��ی آثار بوده

فرش بهعنوان کاالیی راهبردی از یکس��و نشاندهنده

است .دوران یاد شده از نظر ارائه ویژگیهای هنری و

ذوق و س��لیقه هنرمندان و بافندگان عصر صفوی و از

نبوغ هنرمندان این دوره در نمایش تصویری خالق از

سویی دیگر سفیر فرهنگی مؤثری در بیان ویژگیهای

هنر فرشبافی بسیار چشمگیر است.

فرهنگ��ی و تمدنی ایران دوران اس�لامی در تعامل با

از س��ویی دیگ��ر ب��ا آغاز فرمانروایی ش��اه عباس

سایر کشورها محسوب میشده است .تنوع سبکهای

اول ،این ترکیب ش��کل دیگری به خود میگیرد و هنر

هنری ،نقشمایهها و تولید انبوه در کارگاههای روستایی

فرشباف��ی از قالب��ی درباری به هن��ری مردمی تبدیل

میشود .با سیاس��تگذاری کالن اقتصادی شاه عباس

هنری و سبکشناس��ی فرشهای ای��ن دوره را فراهم

اول و فراهم کردن فضای مس��اعد سیاسی و اقتصادی

س��اخت .از اینرو فرایند تجاری ش��دن صنعت فرش

برای کس��ب و کار ،تولید انبوه فرشها در دستور کار

ب��ا تولید انبوه و اجتناب از خالقیت هنری در آثار این

قرار میگیرد و کارگاههای سلطنتی همگام با کارگاههای

دوره و ت��داوم آن تا اواخر حکوم��ت صفویه ،اگرچه

روس��تایی و ش��هری به تولید منس��وجات مش��غول

س��ود سرش��اری را روانه خزانه دربار ک��رد ،ولی هنر

میش��وند .قرارگیری شهرهای با عملکرد اقتصادی در

فرشباف��ی ای��ران عصر صف��وی را ب��ا چالش جدی

نقاط کلیدی همراه با تقس��یم امور تولید تا مصرف در

صنعتی ش��دن فعالیتهای اقتصادی همزمان با ظهور

ش��هرهای تولیدکننده ،واسطهای و صادرکننده همسان

انقالب صنعتی در اروپا مواجه س��اخت .عامل دیگری

با توس��عه شبکه ارتباطی زمینی و دریایی ،موجب شد

که بر س��یر انحطاط هنری و تجاری فرشهای اواخر

ت��ا صنعت فرش جهش پرش��تابی یابد .س��هم بنادر و

صف��وی تأثیر زیادی گذاش��ت ،تغییر در اجرای تدابیر

بهط��ور کلی ش��هرهای بن��دری در بهکارگیری تمامی

اقتصادی شاه عباس اول در دوره صدارت جانشینانش

توانمندیهای شرکتهای هند شرقی انگلیس و هلند

چون ش��اه صفی بود که زمینهس��از بیثباتی و هرج و

بیش از ش��هرهای دیگ��ر بود .عصر طالی��ی رونق و

مرج در ساختار تشکیالتی و اقتصادی را موجب شد.

شکوفایی بندر عباس در دوره شاه عباس اول ،مصداق

فس��اد دولتی ناش��ی از فروش ابریشم  -بهعنوان یکی

بارزی از تحوالت تجاری جاری در نیمه اول قرن 11

از م��واد اولی��ه فرشهای ممتاز این دوره – بهوس��یله

ﻫ  .ق .اس��ت .همچنین بازاریابی و تبلیغات هنر فرش

ش��اهزادگان صف��وی همچنان تا اواخ��ر حاکمیت در

دس��تباف ایرانی توس��ط ارمنیان بهعنوان عامل دربار

دوره س��لطنت شاه س��لطان حس��ین ادامه یافت و به

در تج��ارت خارجی در پایگاهه��ای اقتصادی اروپا و

حدی رس��ید که ش��کاف عمیقی میان طبقه کشاورز،

اظهار تمایل آنها در س��رمایهگذاری ،نقش بسزایی در

دالل و تاج��ر با دربار پدید آورد .عالوه بر این تمرکز

رونق صنعت فرش داش��ت .این درحالی بود که تأکید

دولت و ش��اهان پس��ین حکومت صفوی در اصفهان

بیش از ان��دازه کارخانجات بر تولید ک ّمی و باال بردن

و نیز غفلت از دیگر مناطق راهبردی کش��ور منجر به

تراز صادرات ،پیامدهای ناگواری چون کاهش کیفیت

تبدیل شهرهای اقتصادی به شهرهایی صرف ًا با عملکرد

محصوالت تولیدی را موجب ش��د .گرچه این مسئله

تفریحی و خوش��گذرانی برای ش��اهان صفوی (ش��اه

در ابتدا امری بدیهی بهش��مار میرفت ،ولی در ادامه با

عباس دوم و شاه سلیمان) گردید .این در حالی بود که

رش��د و تمایل ش��دید به ک ّمیگرایی و الگوبرداری از

در دوره ش��اه عباس اول توجه و سیاست شاه بر اصل

طرح و نقشههای تکراری ،زمینه انحطاط شاخصهای

تمرکززدای��ی و تأکید بر مناطق توانمند برای توس��عه
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همه جانبه اقتصادی بود .افزون بر این اوضاع آش��فته
سیاسی و اقتصادی اواخر عصر صفوی به خودکامگی

پینوشتها

.1

و اس��تقالل ارمنیان در دس��تیابی به بازارهای هدف
اروپایی و جنوب ش��رقی آسیا منتهی شد .بهطوری که
س��ود حاصل از واسطهگری در صادرات فرش بهطور
مستقیم به مراکز بازرگانی ارمنیان در اروپا منتقل شده
و حکومت صفوی هیچگونه دخل و تصرف یا بهرهای
از این معامالت نمیبرد.

.2
.3
.4
.5
.6

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

.7

66

.8

1الزم به ذکر است که ش��هرهای فرحآباد و اشرف
در گذش��ته به ترتیب به قری��ه طاهان یا طاحون و
کبودجامه ،پنج هزاره و خرگوران مش��هور بودند.
امروزه فرحآباد با عنوان خزرآباد روس��تایی است
در  25کیلومتری ش��مال شهرس��تان ساری و شهر
اش��رف در عصر پهلوی به بهش��هر تغییر نام پیدا
کرد.
2بابلسر کنونی
3ش��به جزیرهای در ش��مال شهرس��تان بهش��هر که
امروزه جزو مناطق حفاظت ش��ده سازمان محیط
زیست است.
4هم اکنون این بندر با عنوان آس��تاراخان در کشور
روسیه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
5گمبرون سابق .گمبرون تا پیش از فتح امام قلیخان
 والی فارس  -در سال  1022قریهای کوچک بودو در حدود  200نفر جمعیت داشت.
6الزم به ذکر است که این رویه در دوره زمامداری
شاه اس��ماعیل اول بنا نهاده ش��د ،ولی در ادامه با
تحریمهای اقتصادی و توقف صادرات و تنشهای
سیاسی داخل کشور رو به افول نهاد.
7ذکر این نکته ضروری اس��ت که قلمرو حکومت
تیموری در مناطق ماوراءالنهر همچون ش��هرهای
س��مرقند و ه��رات ،بخشهای وس��یعی از غرب
ایران و شرق ترکیه تحت س��یطره ترکمانان و نیز
ترکیه عثمانی را باید منشأ طرح و نقشه فرشهای
اولی��ه عصر صفوی در نظر گرف��ت .البته توجه به
این نکته الزم اس��ت که هن��ر و صنعت فرشبافی
عصر صف��وی بازتابی از مکاتب هنری س��مرقند،
بخ��ارا ،هرات و ش��یراز در دوره تیموری اس��ت
ک��ه در ابعاد گوناگ��ون جامعه عصر صفوی تجلی
یافت��ه بود .بهطور مثال تقلی��د از طرحها و نقوش
مکتب نگارگری بهزاد در منس��وجات اوایل عصر
صفوی بهطور چش��مگیری مش��هود است .اصول
ترکیببن��دی و کارب��رد قاببندیه��ای متقارن،
ترنج و بهرهگیری از نقش��مایههای پیچک ،گل و
برگ اس��لیمی از نمونههای قابل ذکر در این زمینه
هستند.
8دورهبن��دی زمان��ی بافت فرشه��ا و مراکز تولید
از دیگر تقس��یمبندیهای رایج اس��ت که در این
زمین��ه میتوان فرشهایی با نق��وش حیوانی را به
اواخر حکومت ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو
و اوایل حکومت ش��اه اس��ماعیل اول به مرکزیت
اردبیل و تبریز ،قالیهای بزرگ با نقش ش��کارگاه
و قالیهای ابریش��می را به سلطنت شاه طهماسب
اول ،شاه اس��ماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده
و قالیهای س��بک اصفهان (ه��رات) و فرشهای

ابریش��می لهستانی (پلونزی) را به دوره زمامداری
شاه عباس اول نسبت داد.
9ای��ن گون��ه فرش ک��ه ب��ه فرشهای پالن��زی یا
.9
پولونزی مش��هورند در اوایل ق��رن یازدهم ﻫ  .ق.
در کارگاهه��ای کاش��ان و اصفهان ب��رای نجبا و
شاهزادگان لهستانی بافته میشد.
1010عالوه براین ش��اه طهماسب اول با انتقال پایتخت
از تبریز به قزوین بس��یاری از نقاش��ان و طراحان
مکت��ب بهزاد را به این ش��هر منتق��ل و آنان را در
کارگاههای بافندگی ب��هکار گرفت .قالیهای بافته
ش��ده ای��ن دوره گویی ورقههایی از نس��خ خطی
بودند که از کاغذ به تار و پود تبدیل شده بودند.
فهرست منابع
1آیلن��د س��وم ،م��وری (« )1374سرچش��مه طرح و
.1
قالیه��ای قدی��م صف��وی» در :مجموع��ه مق��االت
چهارمین کنف ران��س بی نالمللی فرش ای��ران ،تهران:
انتشارات مرکز توسعه صادرات ایران.
2 .2اش��پوهلر ،ف )1384( .قالیبافی و نساجی در تاریخ
ای ران؛ دوره صف ویان ،ترجمه یعقوب آژند ،چاپ دوم،
تهران :انتشارات جامی.
3اکرمن ،فیلیپ ( )1384شاهکارهای هنر ای ران ،تألیف
.3
آرت��ور اپهام پوپ ،ترجمه پرویز ناتل خانلری ،چاپ
سوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
4تاورنی��ه ،ژان بابتیس��ت ( )1363س��ف رنامه تاورنی��ه،
.4
ترجمه ابوتراب ن��وری ،تصحیح و تجدید نظر کلی
حمید شیرانی ،چاپ سوم ،اصفهان :انتشارات سنایی
و تأیید.
5 .5بیکر ،پاتریشیا ( )1385فرشهای صفوی و عقاید قرن
نوزدهمی اروپا ،در هنر و معماری صف ویه ،شیال کنبی،
ترجم��ه مزدا موحد ،تهران :انتش��ارات فرهنگس��تان
هنر.
6تامپس��ون ،جان (« )1385قالیه��ا و بافتههای اوایل
.6
دوره صفویه( ،»)2فصلنامه گلس��تان هنر ،ترجمه بیتا
پوروش ،شماره . 3
7 .7ترکمان ،اسکندربیک منشی ( )1377تاریخ عالم آرای
عباس��ی ،تصحیح محمد اس��ماعیل رضوانی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر.
8دالوال��ه ،پیت��رو ( )1370س��ف رنامه دالوال��ه ،ترجمه
.8
شجاعالدین شفا ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی.
9 .9روحف��ر ،زهره ( )1380نگاهی ب��ر پارچهبافی دوران
اسالمی ،تهران :انتشارات سمت.
1010س��یوری ،راجر ( )1384ای��ران عصر صفوی ،ترجمه
کامبیز عزیزی ،چاپ چهاردهم ،تهران :نشر مرکز.
1111شاردن ،ژان ( )1362سف رنامه شاردن (بخش اصفهان)،
ترجمه حسین عریضی ،تهران :انتشارات نگاه.

1212شرلی ،س��ر آنتوان و رابرت ( )1362سف رنامه ب رادران
ش��رلی ،ترجمه آوانس ،به کوش��ش علی دهباش��ی،
تهران :انتشارات نگاه.

1313فریر ،رانل��د ( )1384تجارت در دوره صفویان ،تاریخ
ای ران؛ دوره صف ویان ،تهران :انتشارات جامی.
1414فری��ه ،دبلی��و ( )1374هنرهای ای��ران ،ترجمه پرویز

مرزبان ،تهران :نشر فرزان روز.
1515فل��ور ،ویلیام ( )1356اولین س��ف رای ای��ران و هلند،
ترجمه داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان ،تهران:
انتشارات طهوری.
1616ف��وران ،ج��ان ( )1385مقاوم��ت ش��کننده :تاریخی
تح��والت اجتماعی ای��ران از  1500میالدی تا انقالب،
ترجمه احمد تدین ،تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی
رسا.
1717فیگوئروآ ،دن گارس��یا دس��یلوا ( )1363سف رنامه دن
گارسیا دس��یلوا فیگوئروآ ،ترجمه غالمرضا سمیعی،
تهران :نشر نو.
1818کونل ،ارنست ( )1355هنر اسالمی ،ترجمه هوشنگ
طاهری ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات توس.
1919ملگون��ف ،گریگوری ( )1364س��ف رنامه ملگونف به
س��واحل جنوبی دریای خزر ،ترجمه مسعود گلزاری،
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