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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  

تجاار  ن  روناب باایای     کشاورزی و یۀ پا مهای سوم تا ششم قمری/نهم تا دوازدهم میالدی، صنایع نیشابور هدر سده

داشت. برای نگاه  از شمار، کیفیت و دگرگون  این صنایع باید از دو دسته نثار بهاره باردم مناابع مبتاوک و کشافیا       

صور  جداگاناه، تنهاا    نمده از هریک از این دو دسته، به دست های تاریخ  نیشابور. اطالعا  به شناس  از محوطه باستا 

ثمار و   این موضاو  را با   ۀ ها، پژوهش دربار جداگانه بر ن تبیۀ کند و  این شهر را روشن م زوایای محدودی از صنایع 

هاا، بخاش چشامگیری از     شد  ن  ناقص خواهد کرد؛ اما با قرارگرفتن اطالعا  ن  دو دسته در کنار یبدیگر و یبپارچه

تلفیاب اطالعاا    یۀ تحلیلا  و برپاا   وصایف  بر روش ت حاضر با تبیهلۀ شود. مقا باره مرتفع م  خأل اطالعات  هریک دراین

هاا نشاا     کوشد پس از معرف  صنایع مهم نیشابور در این دوره، زما  رونب و رکود ننها را بررس  کند. یافتاه یادشده، م 

هاای   ترین صنایع نیشابور در این دوره بوده است و سده ترتیب مهم گری به دهد بافندگ ، سفالگری، فلیکاری و شیشه م 

ترتیب اوج رونب و رکود ناب  صنعت در این شهر باوده   دوم ن ، بهنیمۀ ویژه  تا پنجم قمری و سدۀ ششم قمری، بهسوم 

 است.
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 مقدمه

طالی  ۀ م، دور12تا9ق/6تا3های نیشابور در سده

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

لحاظ فرهنگ  و سیاس  اهمیت داشت، در این دوره به

تجار ، کشاورزی و های اقتصادی و در زمینهصۀ عر

نابتا مطلوب  داشت. تعدد و نیی جایگاه صنعت 

ای مبشوف در کیفیت نثار سفال ، فلیی و شیشه

های باستان  نیشابور که به این دوره اختصاص محوطه

های داخل  و خارج  است، بخش موزهدارد و زینت

 دهد. از صنعت شبوفای ن  در این دوره خبر م 

باوجود چنین صنعت شبوفای ، هنوز پژوهش 

مجموعۀ صنایع عمدۀ این شهر به ماتقل  دربارۀ 

شود،  باره یافت م خورد و ننچه دراینچشم نم 

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

گری دربارۀ سه صنعت سفالگری، فلیکاری و شیشه

نگارش درنمده است شتۀ نیشابور در این دوره به ر

رح ها بر ش )نبا م پیشینۀ پژوهش(. اساس این پژوهش

های باستان  این شهر است نثار مبشوف در محوطه

است،   جیئیا  مفصلۀ علت اینبه دربرگیرند که به

برای تعمیم صنایع نیشابور در این دوره درخور جمع

رو، برای ترسیم نمای  از ن  و بندی نیات و ازاین

کردن   نگاه  از ادوار رونب و رکودش چندا  استفاده

جیئیا  فن  و هنری این نیات. این نثار دربارۀ 

ای و صنایع ازجمله انوا  اشیاء فلیی، سفال  و شیشه

 اند.اشبال و تییین یا تبنیک ساخت ننها سخن گفته

باره، بود  منابع دراینحال به فرض درخور استفاده

صنایع مهم نیشابور در این زما  به سه صنعت 

گری محدود نبوده است؛  سفالگری، فلیکاری و شیشه

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

دستۀ دیگری از منابع، یعن  منابع مبتوک کهن، وجود 

ندارد. منابع  که خود انوا  مختلف  دارد؛ مانند منابع 

تاریخ ، جغرافیای ، ادب  و رجال . این منابع مبتوک 

های شغل  ویژه منابع رجال  که دربردارندۀ نابتبه

است، خأل اطالعا  حاصل از عالما  نیشابور 

شناس  را تاحدود چشمگیری مرتفع های باستا  کاوش

کند. با تلفیب اطالعا  حاصل از این دو دسته  م 

منابع، هم شناسای  صنایع عمدۀ نیشابور در این دوره 

یافتن از رونب و رکود کلیت صنعت در  و هم نگاه 

 شود. مقالۀ حاضر با جمع میا  پذیر م  ننجا امبا 

شناخت ، در های باستا اطالعا  منابع مبتوک و داده

پ  پاسخ به این دو پرسش استم اول اینبه صنایع 

ق کدام بودند و دوم 6تا3های عمدۀ نیشابور در سده

طورکل  و اینبه رونب و رکود صنعت در این شهر به

طور خاص در چه فراز و فرود هریک از صنایع به

 ای رخ داده است.دوره

 

 نۀ پژوهشپیشی

صور  اجمال اشاره شد، برخ   که بهچنا 

های جدید دربارۀ معدودی از صنایع نیشابور پژوهش

در دورۀ موضو  بحث به نگارش درنمده است و 

بار شناس  است که نخاتینهای باستا  حاصل کاوش

 (Metropolitan)هیئت اعیام  موزۀ هنر متروپولیتن 

ش و سپس در 1318تا  1311م/1939تا  1935از سال 

های باستان  نیشابور ش در محوطه1326م/1917سال 

مجموعۀ اطالعا  . (Allen, 1982: 7)اند  انجام داده

های میبور نگاه  بایاری دربارۀ هنر و زندگ  کاوش

دهد  ق به دست م 6تا3های در شهر نیشابور در سده

(Wilkinson, 1987: 290) .نمده از دسترپایۀ نثار بهب

، جیمی نلن (Wilkinson)ها، ویلبیناو  این کاوش

(James Wilson Allan)  کروگر و(Kröger) ترتیب به

 Nishapur: Pottery of the Early Islamicهای کتاک

Period  م(1973)در سال  ،Nishapur: Metalwork 



 197شناخت  و منابع مبتوک های باستا  دادهیۀ برپام 12تا9ق/6تا3های  نیشابور در سده ۀصنایع عمد

 

of the Early Islamic Period  م( 1982)در سال

 Nishapur: Glass of the Early Islamic Periodو

کامبخشاهلل م( را منتشر کردند. سیف1995)در سال 

های نیشابور و سفالگری ایرا  در کاوشفرد نیی کتاک 

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

برن ، باید به دو زبا  فارس  پدید نورد. افیو 

بررس  هنر ارشد با عنوا  نامۀ کارشناس  پایا 
 فلیکاری نیشابور از صدر اسالم تا حمله مغول

های سفال بررس  نقوش و کتیبهش( و 1372)مهجور، 
 ش( اشاره کرد. 1381)جلیل ، نیشابور 

های  دربارۀ فلیکاری و سفالگری  همچنین مقاله

نیشابور نوشته شده است که از ن  جمله باید به 

نوشتۀ « نیشابور شناس  نقوش سفالزیبای »

سفالگری »(، 1380نامه، سیدابوتراک احمدپناه )هنر

اهلل کامبخشنوشتۀ سیف« نیشابور در عهد سلجوقیا 

فلیکاری »(، 1316های تاریخ ، نبا  فرد )بررس 

نوشتۀ هادی « ق(6تا2نیشابور در دورۀ اسالم  )قرو  

پژوه ، بهار پهلوا  )باستا شریفا  و مصطف  ده

 ره کرد.( اشا1387

 

 ق 6تا3های نگاهی عام به صنایع نیشابور در سده

گیری از میراث های میان ، مالمانا  با بهرهدر سده

تدریج در بایاری از صنایع به کهن ممالک مغلوک، به

جایگاه مطلوب  دست یافتند. در میا  والیا  ایرا ، 

خراسا  بیرگ گویا در صنایع گوناگو  جایگاه 

است. شهرهای خراسا  از مراکی ای داشته برجاته

صنعت و حِرف محل  بوده است و مناوجا  و دیگر 

این والیت تا نواح  دوردست دی خاص کاالهای تولی

 . (Bosworth, 1975: 170)شده است صادر م 

نغاز پیشرفت ناب  صنایع نیشابور را باید اوایل 

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

ت با شهرهای ری و اصفها  شرو  به تجار  و صنع

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

ای یافت سامان  نیی پیشرفت اقتصادی درخور مالحظه

ونمد و این وضعیت بر رونب صنایع افیود. در اثر رفت

های تجاری، شهرهای  همچو  نیشابور نباد کاروا 

شد و از مراکی مهم دادوستد اقتصادی شد )ناج ، 

 (. 313م 1386

در دورۀ تاحدودی کوتاه غینوی و صنایع نیشابور 

د را حفظ کرد. دورۀ رونب خوسپس دورۀ سلجوق  

عصر شبوفای  و اوج صنایع گوناگو  مانند سلجوق  

م 1377ست )کیان ، فلیکاری و بافندگ  داناته شده ا

قطع دربارۀ اوج (؛ اما از اطالعا  موجود، نباید به111

رونب همۀ صنایع نیشابور در این دوره سخن گفت. 

ویژه نیمۀ دوم  همه، طبب شواهدی این دوره و بهبااین

های رونب صنایع در سدۀ پنجم قمری، یب  از دوره

ی در این زما  نیشابور هم مرکشود.  نیشابور شمرده م 

دادوستدی برای یک منطقۀ کشاورزی حاصلخیی بود و 

رفت هم کانو  صنعت و تجار  به شمار م 

(Bosworth, 1963: 153) نرامش ناب  حبمفرما بر .

خراسا  در حبومت طوالن  سنجر در نیمۀ نخات 

سدۀ ششم قمری نیی، زمینۀ رشد اقتصادی شهرهای 

 خراسا  از جمله نیشابور را فراهم نورد. 

م به 1153ق/518غیها در سال ۀ کنند ویرا  یورش

خراسا ، پایان  بر چندین سده رونب تمد  در برخ  

از شهرهای خراسا ، همچو  نیشابور، بود )نبام 

در نیشابور صنایع همه، (. بااین236م 1366قیوین ، 

های شهر  زودی از ویرانهدار شده بود که بهچنا  ریشه

ا  پایه رسید که جوانه زد و در مد  هفت دهه، بد

عام نیشابوریا  در نقل شده است مغوال  پس از قتل

م، چهارصد صنعتگر را به اسار  1221ق/618سال 

 (.1/110م 1385بردند )جوین ، 
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 صنایع عمدۀ نیشابور 

 بافندگی .2

باف  همیشه صنعت پراهمیت  در جها  اسالم پارچه

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

اسالم ، خراسا  همچو  برخ  از مناطب  های سرزمین

ای داشته است. دیگر در این صنعت جایگاه برجاته

اطالعا  ارزشمند برخ  از منابع جغرافیای  سدۀ 

چهارم قمری، صنعت بافندگ  خراسا  را در این سده 

پررونب و محصوال  ن  را متنو  نشا  داده است. 

نبا م دورۀ سلجوق  اوج این صنعت داناته شده است )

اما نبود منابع   2(؛233ا231، 227م 1366حان، محمد

یافتن  از نو  منابع جغرافیای  سدۀ چهارم قمری، نگاه 

های پنجم  از چگونگ  این صنعت در خراسا  در سده

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

نید )نبا م ادامۀ بیشتر از منابع رجال  به دست م 

صحت دیدگاه  است که دورۀ ۀ ییدکنندتأمقاله(، 

پایه، به سلجوق  را اوج این صنعت داناته است. براین

رسد که این صنعت در سدۀ پنجم قمری در نظر م 

شرق طور کل ، در شمال خراسا  در اوج بوده است. به

بر مرو و نیشابور و ایرا ، یعن  خراسا ، افیو 

  و نِاا و أبیوَرد های پیرامو  ن ، شهرهای هاَرا رستاق

اند )نبام مقدس ، نیی به تولید مناوجا  شهره بوده

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

دار بایار جا در میا  طبقۀ سرمایه پارچه را در این

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

 ,Ibidترین محصول نیشابور مناوجا  بود )مهم

ترین ترین و مرغوک(. در خراسا  نفیس151 :1963

علت  که به  3شدای و ابریشم  تولید م های پنبهجامه

فراوان  و نبوی ، به دیگر شهرهای اسالم  و برخ  از 

حوقل کیفیت شد. ابناسالم  برده م های غیرسرزمین

های نیشابوری را باعث ن  و برتری پارچه و جامه

اا  از میا  مناوجا  دانات که شاها  و رئی م 

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

ای مانند مناوجا  ای پارچهکه از هیچ شهر و ناحیه

؛ ابن282، 255م 1927خیید )اصطخری، نیشابور برنم 

(. گیارش مقدس  152، 133م 1939-1938حوقل، 

نوشتۀ مقدس ، کند. بهیید م تأحوقل را سخن ابن

رچۀ نیشابوری چنا  درخشش  داشت که مصریا  و پا

م 1906  نراستند )مقدس ،عراقیا  خود را با ن  م 

حوقل، در این شهر بیازان  (. براساس گیارش ابن315

انبارهای خاص ها و خا از شهرهای گوناگو  در فندق

حوقل،  بیازا  به خریدوفروش پارچه مشغول بودند )ابن

 (. 133م 1938-1939

کردند یا از  مین م تأهای محل  و مو را از دامپشم 

و  (Bosworth, ibid)نوردند  نشین م های تُرکبیابا 

پنبه را که خراسا  به کشت نو  مرغوک ن  معروف 

های محل  کشت (، در واحه211تام بود )ثعالب ، ب 

جنوک ایرا ، ازجمله  کردند یا از مناطب گرمایر م 

. یب  از (Bosworth, ibid)نوردند  ماَابرا ، م 

العالم، محصوال  کشاورزی نیشابور پنبه بود )حدود

فروشا  )قطّا ( متعددی (. در نیشابور پنبه292م 1372

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

اند که از سدۀ سوم تا سدۀ پنجم قمری  شناخته شده

؛ 5/178، 3/385م 1119اند )نبام سمعان ، زیاته م 

؛ 6/395تام ماکوال، ب ؛ ابن271،510م 1362فارس ، 

؛ 1/99تام الوفاء، ب اب ؛ ابن11/308م 1108کثیر،  ابن

 .(.1/125قم 1371یعل ،  اب  ابن

کنندۀ ابریشم مینتأخراسا  همچنین در میا  مراکی 

خام در جها  اسالم جایگاه خاص  داشت. اگرچه شاید 

ر سدۀ چهارم قمری، کم دمرو و گرگا  و نمل، دست

در تولید ابریشم شهر  بیشتری داشتند )اصطخری، 

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

 (.292م 1372العالم، کاب کرده بود )حدود 

های گوناگو  عالما  همچو  محدثا ، وجود دسته

های صوفیا  و زهّاد یبا  و جماعتواعظا ، فقیها  و اد

های کرد، فارس، ترک و عرک و همچنین اشراف  و نژاد

ثروتمند و تودۀ متوسط و فقیر در نیشابور که برخ  از 

شدند، زمینۀ ایشا  در ظاهر از یبدیگر بازشناخته م 

تنو  مناوجا  را فراهم کرده بود. البته گاه  کاان  

م( 1073تا986ق/165تا376همچو  ابوالقاسم قاُشَیری )

های یادشده تعلب داشتند. او به چند دسته از گروه

ننبه صوف  بود، عالم  فقیه و مفار، متبلم  درعین

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

( که در این صور ، پوشش 513و512م 1362فارس ، 

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

کم در کرد. بنابر گیارش مقدس ، دستر تن م را ب

 1سدۀ چهارم قمری فقیها  و بیرگا  نیشابور طاَیلِاا 

م 1906کردند )مقدس ، الحنک نم پوشیدند و تحتم 

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

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

 (. 77م 1369احان، ؛ مناظر327م 1906

های ابریشم  و که پیشتر اشاره شد، انوا  جامهچنا 

شد. کاَرابیایا  تاحدودی ای در نیشابور تولید م پنبه

فراوان  را در نیشابور در دورۀ موضو  بحث سراغ 

ای سفید( و داریم که به فروش کاَرباس )جامۀ پنبه

له(. در های کرباس  اشتغال داشتند )نبام ادامۀ مقاجامه

های موی  و پشم  باید اشاره کرد   درجۀ بعدی به جامه

، 1906که از دیگر محصوال  نیشابور بودند )مقدس ، 

در موزۀ  9ای کتّا ، پارچه (. همچنین تبه321و323

متروپولیتن موجود است که برپایۀ کتابت گلدوزی

م در نیشابور بافته 880و879ق/266اش، در سال  شده

کتا  ضمن چۀ (. این پار212م 1365، شده است )دیماند

خبرداد  از سابقۀ کهن صنعت بافندگ  در نیشابور در 

های کتّا  در ننجا نیی دورۀ اسالم ، از ساخت پارچه

های ها و جامهکند. منابع نام انوا  پارچه حبایت م 

ها  اند که مفهوم برخ  از ن بافت نیشابور را ارائه کرده

ترین درجۀ  اهمیت کم طور کامل روشن نیات. به

های ساده و ای و نمدهای پنبهمناوجا ، پارچه

شد های مردم تولید م نقش بود که برای توده ب 

(Bosworth, ibid). 

فروشا  )لاَبّادا ( منابع رجال  برخ  از نمد

اند که بیشتر ( را معرف  کرده5/121 م1119 سمعان ،)

ابوعبداهلل اند و حافظ به سدۀ سوم قمری تعلب داشته

م( و ابونصر احمد 859ق/215نصر قُرَش  )د.احمد بن 

م(، بیرگ حنفیا  893ق/280بن ]محمد بن[ نصر)متوف 

اند )نبا م حاکم  ها بوده ترین ن نیشابور، معروف

؛ 2/510تام ؛ ذهب ، ب 82م 1375نیشابوری، 

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

سازا ِ ین همین منابع از بین پالس(. همچن1/191

نهند( )أکّاف سازندۀ إکاف که بر پشت چهارپا م 

اند که یب  به نیمۀ دوم سدۀ نیشابور دو تن را نام برده

پنجم قمری و دیگری به نیمۀ نخات سدۀ ششم قمری 

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

 (. 1/202م 1119

ترین  ای ابریشم  از بااهمیتهها و پارچهزربفت

مراسم های دربار و زنیامناوجا  بودند که برای 

شدند تشریفات  و مصرف زنا  حرم شاه  بافته م 

(Bosworth, ibid) ترین ننها ماُلحاَم و از معروف-

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

تولید پارچۀ  11شده از ن  نیی از محصوال  نیشابور بود.

ابریشم  در نیشابور رونب داشت و شاید از نابت 

در نام برخ  از عالما  نیشابور این موضو  « ابریشم »

دهندۀ کرم نوشتۀ سمعان ، پرورشبهتر دریافت شود. به

و فروشندۀ  های ابریشم کنندۀ جامهابریشم و تولید

شد. شمار ن  دسته از خوانده م « ابریشم »ها  ن 
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شدند،   نیشابور که با نابت ابریشم  شناخته م عالما

ترتیب بوده استم سدۀ چهارم قمری یک نفر، اینبه

نیمۀ دوم سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم قمری یک 

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

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

لما  نیشابور با نابت همچنین منابع رجال  از برخ  عا

اند ق تعلب داشته5اند که به سدۀ نام برده 12«حریری»

 (. 173، 69شم 1362)نبا م فارس ، 

های ابریشم  محصول نیشابور یب  از انوا  جامه

نوشتۀ ثعالب  )ثعالب ، بود که به 13سابِری یا شاپوری

تر بود. جامۀ تر و نازکها نرم(، از دیگر پارچه212تام  ب 

های سفید (، جامه251قم 1302فقیه، طاهری )ابن

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

شده در های دوختهبرخ  دیگر از انوا  لباس 15کِااء

م( از دو عالم 1167ق562نیشابور بود. سمعان  )متوف 

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

(. 67تا5/65م 1119اند )سمعان ،  زیاتهچهارم قمری م 

م( از دو کِاائ  1135ق/529عبدالغافر فارس  )متوف 

دیگر نام برده است که یب  در اواخر سدۀ چهارم و 

اوایل سدۀ پنجم قمری و دیگری در سدۀ پنجم قمری 

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

کوبا ِ نیی در کوی عد  17ای به نام باُردبافت جامه

کوبا ( نیشابور متمرکی شده بود که در ننجا )عدن 

شاتند و عامال  این کار کوبیدند و م بردها را م 

(. 1/165م 1119شدند )سمعان ، خوانده م  18عَدن 

الخیر، یب  از ننا  سعید اب باف، مُرید ابواحمد عدن 

الیه غرک نتهابود. خانقاه شیخ نیی در همین کوی، در م

، 212و211م 1351منور، بازار نیشابور، بود )نبام ابن

فروشا  نیی در بازار مندیل 19)دستار((. مندیل 368

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

خوانده « ماَنادیل »بافندگا  و فروشندگا  ن  نیی 

الطّیّب مَانادیل  حیری )متوف  شدند که ابو م 

م 1119ها بود )سمعان ،  م( یب  از ن 952ق/311

م( یب  1097ق/190عثما  ابریشم  )متوف (. ابو5/385

دیگر از کاان  بود که در این بازار دکّان  داشت 

ۀ دهند ( و نام او شاید نشا 191و193م 1362)فارس ، 

ها از جنس ابریشم بوده ن  باشد که نوع  از مندیل

 است. 

 22های اَصیَریّه،دستار 21ت،مُصمَ 20تاخته و راخته،

 21های شاهجان ،پارچه 23چهارقد )مقانع(، حُلّه )حُلَل(،

های شاهجان  حفّ ّ، بیباف، سعیدِی، ظاَرائِافِ ، عمامه

را هم باید بر مناوجا  و انوا   26و طِراز 25مُشطِ ، دیبا

م 1906های بافتۀ نیشابور افیود )مقدس ، جامه

تام  ؛ ثعالب ، ب 251قم 1302ه، فقی؛ ابن328، 325تا323

ق/ 129منصور ثعالب  )متوف  میا ، ابو(. دراین212

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

های اصیریّه، تاخته، راخته و های حفّ ، دستارجامه

مُصمَت را خاص نیشابور داناته است و افیوده است 

و  27الطونیا های زیوری )حاُلاَل(، سقکه پارچه

در اصفها  و بغداد هم  28]حریری به نام[ عاُاتّابیّا 

علت تنو  منابع، ممبن است برخ   اند. به شدهتولید م 

کاررفته شده با دو اصطالح بهاز مناوجا  نامبرده

باشند. تاحدودی تعداد چشمگیری از عالما  نیشابور 

توانگرا  در شمار بیّازا  و کاَرابیایا  بودند که از 

نوشتۀ سمعان  )سمعان ، شدند. بهنیشابور محاوک م 

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

کرابیا  به کاَرابیس،   29شد.فروشندۀ جامه اطالق م 

ای جمع کرباس، مناوک بوده است که به جامۀ پنبه

شم 1352ا1325شده است )دهخدا، سفید اطالق م 

در این دوره، این دو نابت در «(. رابیسک»، «کرباس»

نام برخ  از عالما  نیشابور و نواح  ن  فراوا  دیده 

داد  رونب شود که هم مالک مناسب  برای نشا م 

صنعت بافندگ  در نیشابور و نواح  ن  است و هم 

زما  رونب و رکود ن  است. برخ  از ۀ کنند حبایت
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شاید این امبا  اند و عالما  با هر دو نابت یاد شده

وجود داشته باشد که معدودی از عالما  را در دو سده 

جای داد. باوجوداین، با برنوردی ساده که نمار ن  

بخش است، شمار بیازا  در میانۀ تاحدودی اطمینا 

سوم تا نیمۀ سدۀ ششم قمری چنین مشخص  سده

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

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

در نیمۀ نخات سدۀ ششم قمری. هیچ بیازی را در 

شناسیم )نبام حاکم نیمۀ دوم سدۀ ششم قمری نم 

، 192، 129، 19م 1362؛ فارس ، 79م 1375نیشابوری، 

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

؛ 2/69، 1/511قم 1395سمعان ، ؛ 3/158، 136و2/367

 .(.128م 1361فندق، ؛ ابن1/98تام الوفاء، ب اب ابن

ترتیب بودم یک  این  شمار عالما  کرابیا  نیی به

نفر در سدۀ سوم قمری، هشت نفر در سدۀ چهارم 

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

نخات سدۀ ششم قمری و یک نفر در حدود نیمۀ دوم 

، 15، 32و31م 1362سدۀ ششم قمری )نبام فارس ، 

، 365، 363و362، 292، 270، 183، 171و173، 137

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

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

الوفاء، اب ؛ ابن2/17م 1313؛ ثعالب ، 1/511قم 1395

؛ صفدی، 128م 1361فندق، ؛ ابن160، 1/113تام  ب 

(. باننبه نمار فوق تنها به عالما  108و1/107م 1120

  دهندۀ شمار همۀ بیازانیشابور اختصاص دارد و نشا 

ای  رسد شاید چنین نتیجهنظر م و کرابیایا  نیات، به

ممبن باشد که صنعت بافندگ  در سدۀ سوم قمری در 

نیشابور شبل گرفته است، در سدۀ چهارم قمری رونب 

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

شده در منابع دو حریری و بیشتر ابریشمیا  نامبرده

ه پیشتر ذکر شد، در سدۀ پنجم قمری کرجال  نیی، چنا 

رسد  نظر م  اند؛ همچنین برپایۀ نمار یادشده، بهزیاتهم 

سدۀ ششم قمری دورۀ رکود صنعت بافندگ  در 

 نیشابور بوده است.

 

 سفالگری .1

گری، از صنعت سفالگری، همانند بافندگ  و شیشه

های موضو  بحث بوده صنایع پررونب نیشابور در سده

های تییین بهس  انوا  سفال و نیی شیوهاست. در برر

ها در دورۀ اسالم ، نام نیشابور در  کاررفته در ن 

وفور در منابع دیده  جایگاه یب  از مراکی ساخت به

شده در نیشابور یا های یافتشود. مجموعۀ سفال م 

شدۀ هیئت نمریبای  ها، نثار کشف کم بیشتر ن دست

سبیپوشا  و مدرسه است موزۀ متروپولیتن در دو تپۀ 

(. کتاک ویلبیناو  که 311م 1316فرد، )کامبخش

های ترین اثر دربارۀ سفالینهپیشتر از ن  یاد شد، مهم

 شده در نیشابور است. کشف

ترین ترین و اصیلدر سدۀ سوم قمری ساخت مهم

های  سفالینۀ ایران  نغاز شد که تولید ن  در والیت

و دو مرکی عمدۀ ن   شرق ایرا  متمرکی بودشمال

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

( در نیشابور ساخت سفال لعابدار با دورۀ 352-353

شده در های کشفعباس  نغاز شد. همۀ سفالینه

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

نبود  شهر نیشابور را بود  و فرهنگ ویلبیناو  نظام 

ایل دورۀ اسالم  علت ن  داناته است که صنعت در او

سفال لعابدار در این زما  در ننجا جایگاه  نداشته 

سازی نیشابور ها حاک  از ن  است که سفالباشد. نشانه

ثیر بایاری گرفته است. از نیمۀ تأسازی عراق  از سفال

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

میا  عراق و نیشابور استوارتر بوده ها، ارتباط زما 

احتمال، دیگر  النهر و بهثیر سفالینۀ ماوراءتأاست. 
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سازی نیشابور، در اواخر های خراسا  بر سفال  بخش

ویژه سدۀ چهارم قمری به اوج خود رسید سدۀ سوم و به

(Wilkinson, 1973: xlii) . 

شده در شهر نیشابور، های کشفاز انوا  سفالینه

فردی از ظروف با نوشتۀ کوف  های منحصربهنمونه

 معروف شده« ایظروف کتیبه»وجود دارد که با نام 

است؛ همچنین نیشابور یب  از سه مرکی ساخت سفال 

های ترین گروه سفالینهاست. مهم لعاک در ایرا  بودهب 

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

شده ر قرمی یا نخودی ساخته م طور معمول با خمی به

لعاک دارای های ب های معدودی از سفالینهاست. نمونه

تییینا  رنگ  نیی در نیشابور یافت شده است. نقش 

لعاک های ب زده زیباترین نقش در میا  سفالینه قالب

بوده است که اوج پیشرفت ن  در دورۀ سلجوق  دیده 

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

های لعابدار ساخت ن  بوده است. از دیگر انوا  سفالینه

شده در نیشابور، سفال با لعاک پاشیده همراه با یافت

ها، یعن  نقش کنده است. نوع  دیگر از همین سفالینه

های لعابدار، ظروف  است که در تییین ننها از  سفالینه

  که نقوش کندۀ ساده بهره گرفته شده است؛ نقوش

صور  که بر بدنۀ این خطوط نامنظم و درهم است؛ به

سبی  شده است و سپس با لعاک داخل  ظروف تییین م 

های  با لعاک شده است. سفالینهو زرد پوشیده م 

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

های نیشابور کار برده شده است، نو  دیگری از سفالینه

ها با بدنۀ بایار نازک و لعاب  این سفالینه بوده است.

براین، از دیگر اند. افیو  شدهشفاف ساخته م 

سازی نیشابور نوع  سفال نب   محصوال  صنعت سفال

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

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

ویا همین نو  (. گ116، 131، 127و126، 123تا120

ها نشانۀ اوج مهار  در سفالگری نیشابور داناته سفال

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

 (.62م 1312ندوشن، است )اسالم 

های نیشابور که ن  را از مظاهر تحول از دیگر سفالینه

چشمگیر هنر سفالگری در سدۀ سوم و چهارم قمری به 

اند، انواع  است که در تییین ننها از پوشش شمار نورده

SLIPگِل  یا 
استفاده شده است که اغلب این نو   30

تییین به رنگ سفید یا شیری بوده است. در میا  

نقوش سیاه »شده با پوشش گِل  در نو  های تییین سفال

ترین مرکی بوده است نیشابور مهم« بر روی زمینۀ سفید

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

شده است، از چین هم جی ننچه در نیشابور تولید م  به

شده در های انجامرسیده است. در کاوشسفال م 

های های اسالم ، سفالینهنیشابور و برخ  از شهر

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

 ها در عمل هیچ مدرک  درنوشتۀ نلن، کاوشبه

تاریخ  برای ۀ دهند اختیار نگذاشته است که نشا 

های این اشیاء را به بررس  ها باشد. او یافتن تاریخ یافته

ها شناخت  منوط کرده است و خود به این بررس سبک

ها گذاری اجمال  محوطهوارد نشده است. او به تاریخ

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

کل  است و گاترۀ زمان  طوالن  را  ( که چنا 13

گذاری برداری از ن  برای تاریخ گیرد که بهرهم دربر

نمده ممبن نیات. درمجمو ،  دستدقیب اشیاء به

نمده وجود دستگذاری دقیق  دربارۀ اشیای به تاریخ

ها در ندارد و مؤلفا  نثار موجود دربارۀ انوا  یافته

ها  گذاری ن به تاریخ ای صور  نمونهنیشابور، کمتر به

شده، زما  دقیب رو از نثار کشفاند؛ ازاینتوجه کرده

رونب یا زوال صنعت سفالگری و همچنین فلیکاری 

تر و همه، با مقیاس  کل شود. بااین نیشابور دریافت نم 

ها و دقیب، باید از اهمیت برخ  از سدهطور غیربه

ت )نبا م ها در صنعت سفالگری نیشابور سخن گف دوره

های سطور بعد(. همچنین با بررس  و تحلیل سفالینه
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های به های سوم و چهارم قمری که عمدۀ سفالینهسده

 31دهند،نمده از این شهر را تشبیل م دست

کرد  این نبته که نیا سفال نیشابور به مرور زما   روشن

دوره پیشرفت کرده است و به تبامل رسیده بهو دوره

ها از نظر سیر پذیر نیات؛ زیرا این سفالینهاست،  امبا 

ها، همه در این دو سده ساخته تحول طراح  کتیبه

تری در دست که اشاره شد، تاریخ دقیباند و چنا  شده

های نیشابور در رسد سفالینهنظر م هرحال بهنیات. به

های متعلب به های یادشده، در مقایاه با سفالینهسده

، اهمیت بیشتری داشته است شهرهای دیگر ایرا 

   (.18و17، 9م 1381)جلیل ، 

 

 
 (Wilkinson, 1973: xvi)کاسۀ چندرنگ  بر زمینۀ سفید  -1تصویر

 

 
 slip (ibid, xviii) شده با تبنیکبشقاک رنگ -2تصویر 

گونه نیشابور در دورۀ سامان ، در کنار سمرقند، بدین

)اسماعیلیب  از دو مرکی مهم سفالگری بوده است 

( و در دورۀ سلجوق ، مرکی مهم 82م 1382علّام، 

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

شدۀ سفالپیی مربوط به عصر سلجوق  های کشفکوره

های نبادی در شمال نبادی خرّمک و زمین

دهند که در این دوره، صنعت نشا  م  32نشیا  لک لک

لگری دو سدۀ گذشته سفالگری در نیشابور ادامۀ سفا

 (.8م 1319؛ همو، 317م 1316فرد، بوده است )کامبخش

 

 . فلزکاری3

ترین اثر دربارۀ نوشتۀ جیمی نلن که کتاک وی مهمبه

فلیکاری نیشابور در دورۀ اسالم  است از زمان  نه 

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

النهر در راءشرق  ایرا  و ماوخراسا  و ایاال  شمال

کید تأ 33گاترش فلیکاری ایرا  در اوایل دورۀ اسالم 

شده است. اگرچه طبب شواهد مبتوک، ماوراءالنهر در 

سدۀ چهارم قمری در تولید اشیاء برنیی و ما  اهمیت 

طور بیشتری داشته است، نلن احتمال داده است که به

کاری در کل  و در مقایاه با دیگر مناطب ایرا ، فلی

شرق  ایرا  رونب بیشتری داشته است. تاسر شمالسر

ای های متنوع  از اشیاء برنیی در حوزۀ گاتردهنمونه

شرق  ایرا  و افغاناتا  پیدا شده است از شمال

(Allen, 1982:17-19) خراسا  در دورۀ سامان ، در .

ها و ترین مرکی تهیۀ تحفهسدۀ چهارم قمری، بیرگ

ها به صور و اشبال مطابب  ن های برنیی و تییین  ظرف

روش ایران  قدیم یا روش ساسان  بود. در دورۀ 

سلجوق ، یعن  سدۀ پنجم و ششم قمری، فلیکاری در 

رونب  31ایویژه در ساخت اشیاء ما  و نقرهخراسا  به

که ایگونه(؛ به16و15م 1366یافت )محمدحان، 

 کاری ایران  داناته شدهخراسا  این دوره کانو  فلی
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دست(. برپایۀ نثار به65و61م 1319فرد، است )کامبخش

شده، پژوهشگرا  به سبک های انجام نمده و پژوهش

اند که ن  را سبک شرق  ماتقل  در فلیکاری پ  برده

اند. نثار فلیی وجود ایرا  یا سبک خراسان  نامیده

دهند سازندگا  این ها نشا  م  های ن دارند که کتیبه

ای هرا ، نیشابور و اسفرایین، از توابع نثار اهل شهره

هرحال، (. به99، 82م 1372اند )مهجور، نیشابور، بوده

ای  شرق  ایرا  ناحیهدرمجمو  باید گفت کل شمال

کلیدی در گاترش فلیکاری ایران  بوده است؛ همچنین 

ترین ایالت خراسا  پیش از هجوم مغوال ، مرکی و مهم

ا و اشیاء برنیی و برنج  به کنندۀ فلیهای گرا تولید

 . (Allen, 1982: 21)بوده است 

در دورۀ اسالم ، معاد  غن  ایرا  پیرامو  ایاال  

شرق ، یعن  خراسا  و ماوراءالنهر و شرق  و شمال

سیاتا ، متمرکی بوده است. در دیگر مناطب ایرا  نیی 

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

راوان  از این فلیها و همچنین است؛ اما ذخایر ف

فلیهای دیگر در سه ایالت یادشده وجود داشته است 

های رونب فلیکاری که نلن این وضع را یب  از زمینه

های شرق  ایرا  داناته است. نیشابور در سدهدر شمال

م، از 1155تا905ق/550تا292های متوال  میا  سال

ار مراکی ضرک سبه بوده است. ضرک سبه به مقد

فتۀ یاچشمگیری فلی و درنتیجه، تجار  سازما 

موادخام نیاز داشت و این امر موجب جذک 

بردند.  شد که از این موقعیت بهره م صنعتگران  م 

احتمال، فلیکارا  دیگری هم در این شهر  رو بهازاین

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

در دسترس داشتند. تاحدودی مس و سرک و نقره 

مین نهن ضروری خود مشبل  تأتنها در نیشابور نه

کم در سدۀ چهارم قمری ن  را نداشته است، بلبه دست

در قالب کاالی  تجاری به جاهای دیگر نیی صادر 

نیشابور  35(.321و323م 1906کرده است )مقدس ،  م 

کم از سدۀ سوم قمری بازاری خاص نهنگرا  و دست

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

یب  از صوفیا  بنام شهر، ابوحفص حدّاد 

گذاشتن در م(، پیش از قدم883تا878ق/269تا261)د.

راه تصوف به نهنگری )حدّاد( مشغول بوده است 

م 1386عبداهلل انصاری، ؛ خواجه110م 1371)قُشَیری، 

(. همچنین در نیشابور سدۀ 155م 1336؛ هجویری، 215

ذکر شده است )نبا « سبّاک»نجم قمری شغل  به نام پ

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

که سیوط  معتقد است، به ساخت قالب  شاید چنا 

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

شده است. ازجمله میخ، خیش و زره مربوط م 

اک حنیف  بوده است سبّاکا  نیشابور حاکم ابوعل  سبّ

که در روایت حدیث نیی دست  داشته است )سیوط ، 

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

های جنوک این  اهمیت خاص  داشته است. در کوه

ناحیه، بخش شمال  رشته کوه بینالود، معاد  بایاری 

م 1939ا1938حوقل، نهن، نقره )ابن 37ازجمله مس،

( وجود داشته 291م 1372العالم، سرک )حدود( و 131

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

 (.279م 1361فندق، یاد شده است )ابن« غایت نیبو

که از نظر گذشت، مس الزم برای صنعت چنا 

احتمال از نواح  توس و بیهب  فلیکاری در نیشابور، به

اند که به دهرسیده است. در نیشابور ماگران  بوم 

اند )سمعان ،  شدهنوشتۀ سمعان ، صفّار خوانده م 

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

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

رود شغل برخ  از اعیا  ن  ماگری بوده است. م 

شناسای  شش تن از اعیا  مشهور این خاندا  که از 

-زیاته سدۀ چهارم قمری تا حملۀ مغوال  م  نیمۀ دوم

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

(؛ افیو 118، 59و5/58تام ؛ سبب ، ب 678، 613، 611
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ها، عالما  صفار دیگری نیی در نیشابور معرف   برن 

م 1119؛ سمعان ، 529م 1362اند )نبا م فارس ، شده

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

 اند.( که بیشتر به سدۀ پنجم قمری تعلب داشته59و5/58

م(، در کوه 1131ق/831ابرو )د.نوشتۀ حافظبه

بر فیروزه، معد  زر نیی وجود داشته است نیشابور افیو 

و جایگاه این معد  متروکه گویا در زما  وی، یعن  

ابرو،  اوایل سدۀ نهم قمری مشخص بوده است )حافظ

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

ابرو وجود حافظۀ شد دربارۀ این معد  طالی اشاره

های موضو  بحث رسد در سدهنظر م ندارد، به

ذخایری درخور اعتنا نداشته است. شاید این هما  

حوقل،  حوقل )ابنمعاد  زر موضو  اشارۀ ابن

اشد که در ( در سدۀ چهارم قمری ب131م 1939ا1938

های توس، در جانب شمال  رشته کوه بینالود، جای  کوه

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

همه، وجود عالمان  تر است. بااینهیینۀ استخراج پایین

در منابع رجال  نشا  « صایغ»و « صَایرَف »های با نابت

های دهد که طال چه از معاد  محل  یا از سرزمینم 

دوردست، به مقدار تاحدودی فراوا  در نیشابور وجود 

)صَیرَف ( بایار و طالسازان   فروشا داشته است و طال

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

طالفروشا  نیشابور در سدۀ پنجم قمری تاجر نیی 

احتمال از  ( و این به577، 275م 1362اند )فارس ،  بوده

نال  در این سده حبایت دارد. طال و جواهر تجار 

محمد نیشابوری )متوف  حامد احمد بن ابو

( و ابوسعد عطاء 3/516م 1119م( )سمعان ، 981ق/371

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

اند. شمار عالما  صَایرَف  نیشابور ط   بوده« صایغ»

دهد که طال  های چهارم تا ششم قمری شاید نشا  سده

و طالسازی در این شهر در سدۀ چهارم قمری رونب 

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

در سدۀ ششم قمری رو به رکود نهاده است. شمار 

ترتیب بوده استم سدۀ چهارم و این صیرفیا  نیشابور به

اوایل سدۀ پنجم قمری دو نفر، سدۀ پنجم قمری سییده 

م 1362شم قمری دو نفر )نبام فارس ، نفر و سدۀ ش

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

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

1/317 ،2/91 ،103.) 

همچنین از انوا  دینار، دینار نیشابوری بود که 

برپایۀ منابع مبتوک، این امبا  وجود دارد که سابقۀ ن  

دورۀ خالفت متوکّل )خالفت کم تا را دست

(. این 281م 1361فندق، ق( به عقب برد )ابن217تا232

شده است کم تا دورۀ سلجوق  ضرک م  دینار دست

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

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

 اند. ی تعلب داشتهاند، به سدۀ پنجم قمرشدهشناخته م 

باننبه منابع مبتوک از فلیکاری نیشابور کمتر سخن 

نیشابور در کنار شوش، ری، استخر و  38اند، گفته

های تاریخ  ایرا  اسالم  بوده  سیراف ازجمله محوطه

  است که از ننجا اشیاء فلیی به دست نمده است

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

شده در نیشابور، جود ندارد که از اشیاء کشفامبا  و

دورۀ رونب و زوال صنعت فلیکاری نیشابور را دریابیم. 

گذاری معدودی از این اشیاء مانند ابریب برنیی تاریخ

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

است و دربارۀ تعلب ن  به سدۀ پنجم قمری سخن 

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

دقیب این صنعت شالودۀ استواری نیات. سوز  و چاقو 

از اشیاء فلیی ساخت نیشابور بوده است که در منابع 

مبتوک کهن از ننها یاد شده است و مقدس  در سدۀ 

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

های وششده در کا(. از مجمو  اشیاء یافت325م 1906

نیشابور، از اشیاء زرین، باید به گوشواره، حلقۀ بین  و 



  1396زماتا   (،36 )پیاپ  ه چهارمشمارم، نهجدید، سال  ه، دورسوم های تاریخ ، سال پنجاه و پژوهش /206
 

 

ای و برنیی به حرز، وسایل انگشتر و ازجملۀ نثار نقره

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

دا ، موچین، تنگ دا ، سرمهسنجاق، میل سرمه، عطر

به، تاسوز، ماه نک، ابریب، بخوردا ، مرکّبدا ، پیه

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

احتمال، بایاری  ( که بهAllen, 1982: 27-50کرد )نبا م 

ها ساخت صنعت فلیکاری نیشابور بوده است.  از ن 

براین اجناس، ابیارهای جنگ  نیی در نیشابور افیو 

شرق  ایرا  به یافت شده است. بخش شمال

است و اسلحۀ ممتازی در سازی معروف بوده  اسلحه

زد  شده است. این اسلحه در برابر زنگننجا ساخته م 

های فن  خاص  داشته است مقاوم بوده است و طرح

کرده است. سر پیبا ، که میایای جنگ  را چند برابر م 

ها  تیغۀ خنجر و دو عدد شمشیر راست که یب  از ن 

افتساختۀ سدۀ سوم قمری است، از دیگر نثار فلیی ی

شده در نیشابور است که اکنو  در موزۀ متروپولیتن 

شود. نام دو تن از فلیگرا  نیشابور،  نگهداری م 

عبدالرزاق نیشابوری در سدۀ ششم قمری و ناصر بن

ترتیب بر روی یک بطری یا دوا  اسعد نیشابوری، به

رومییی مفرغ  مرصّع به نقره و مس موجود در موزۀ 

برلین و یک دوا  موجود در  (Staatliche)استاتلیش 

در  (Adrienne Minassian)مجموعۀ ندریانه میناسیا  

احتمال  شود. نام کامل عبدالرزاق بهنیویورک دیده م 

ماعود نیشابوری بوده است که بر بن  عبدالرزاق

مرکبدان  موجود در موزۀ متروپولیتن حک شده است 

 (.183، 181، 180، 103م 1372)مهجور، 

صنعت فلیکاری در نیشاابور روناب باایای      با ننبه

های  وجود دارد که از ورود برخ  از است، قرینه داشته

شده در روسیه و اروپاای شارق  باه    اشیاء فلیی ساخته

 33کند. دو صفحۀ فلیی کمربناد از   نیشابور حبایت م 

صفحۀ کمربند که از نیشابور به دست نمده است، مشابه 

یافات شاده اسات و باه      است که در روسایه  کمربندی

های سوم تاا پانجم قماری/نهم تاا     دورۀ مهاجر ، سده

های تعلب دارد. همچنین در میا  یافته 39یازدهم میالدی،

هااا در مااوزۀ نرمیتااا   دورۀ مهاااجر  کااه برخاا  از ن 

(hermitage)  شااوند، مشااابه برخاا  از  نگهااداری ماا

شاده در نیشاابور وجاود دارد    های دیگار یافات  صفحه

(. گاایارش مقدساا  نشااا  111و110م 1372 )مهجااور،

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

نوشتۀ وی، شمشیر و زره و زباناۀ  است. بهشده وارد م 

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

شاده اسات   النهار وارد ما   خوارزم به خراسا  و ماوراء

 .(325م 1906)مقدس ، 

 

 
ابریب برنیی متعلب به سدۀ پنجم قمری  -3تصویر شمارۀ

(Allen, 1982: 82) 
 

 گری. شیشه4

ای ترین انوا  ظروف شیشهدر دورۀ اسالم ، قدیم

اند. های دوم و سوم قمری ساخته شدهموجود در سده

های چهارم و پنجم قمری در ایرا  این صنعت در سده

رونب گرفت و در این دورا  اشیاء گوناگون  ازجمله 

م 1366انوا  ظروف ساخته شد )محمدحان، 
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(؛ تاننبه حملۀ مغول این صنعت را در ایرا  276تا271

گری در ایرا ، در مقایاه دچار رکود کرد. گویا شیشه

با دیگر ممالک اسالم ، در چند سدۀ نخات قمری 

،  (Kröger)نوشتۀ کروگر ونب بیشتری داشته است. بهر

 Ralph)های پیندرویلاو   نتایج حاصل از پژوهش

Pinder-Wilson)   و چارلاتو(R. J. Charleston)  در

ای دهد ظروف شیشهگری، نشا  م موضو  شیشه

شده در ایرا  بیش از دیگر کشورهای اسالم  یافت

تر ظروف بهاست. همچنین گفته شده است که بیش

ویژه در شرق  ن ، بهنمده در ایرا  در شمالدست

است. کروگر اشاره  نیشابور و گرگا ، ساخته شده

شرق نمده از شمالدستای بهکند که اشیا شیشه م 

دهد. بااینایرا  هیچ تاریخ دقیق  را در اختیار قرار نم 

نمده به این دستای بههمه، او از کیفیت اشیاء شیشه

های سوم و چهارم یجه رسیده است که در سدهنت

قمری، در نیشابور و شاید دیگر مناطب خراسا ، صنعت 

ای وجود داشته است. در تپۀ  گری بایار پیشرفته شیشه

دهد ها در سطوح مختلف خاک نشا  م مدرسه، یافته

شده با چرخ که تنو  اشبال ای حباک که اشیاء شیشه

های سوم و چهارم قمری داشته است، در سرتاسر سده

شده بههای حباک ساخته شده است. همچنین نمونه

برجاته که اغلب از سطوح پایین یا دیگر صور  نقش

است، شاید  شیشه یافت شدهصور  تبهسطوح به

ن  باشد که ساخت این نثار و استفاده از ۀ دهند نشا 

تر در نیمۀ دوم سدۀ سوم قمری ها در زمان  متقدم ن 

شده های حفاریکه ساختما ل بوده است. زمان معمو

حال، این نظر به ن  معنا مابو  بوده است. درعین

ای تنها در سدۀ سوم گونه اشیاء شیشهنیات که این

ای رفته است. اشیاء شیشهقمری در نیشابور به کار م 

شرق  ایرا ، ازجمله ننچه متعلب نمده از شمالدستبه

به نیشابور است، اکنو  در دو موزۀ ایرا  باستا  در 

تهرا  و موزۀ هنر متروپولیتن در نیویورک نگهداری 

 .(Kröger, 1995: 3, 20, 29)شود  م 

گری در نیشابور از انوا  فنو  های شیشهکارگاه

ای در اوایل دورۀ اسالم  بهره ساخت اشیاء شیشه

ای بهترین اشیاء شیشه. مهم(ibid, 1995: 21)ند برد م 

های سوم و چهارم نمده از نیشابور متعلب به سدهدست

قمری کاسه، بطری و ابریب است که تییینات  روی 

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

فنو  کهن بوده است که با دست یا چرخ انجام 

وه اعیام  موزۀ های گراند. ازجمله یافته داده م 

رنگ است ای از ظرف  نب متروپولیتن در نیشابور تبه

های هندس  که روی ن  اشبال مو طوماری و طرح

های عال  موجود در موزۀ نقش شده است. از نمونه

یادشده، نبرییی است که روی ن  سه طرح ترنج  

ها شبل پرنده و  کشیده شده است که در داخل ن 

های و این اشبال ترنج  را طرحشود  حیوانا  دیده م 

نخل  و تعبیرا  هندس  از هم جدا کرده است. در برگ

شده در نیشابور، وجود قالب ساخت میا  نثار یافت

کند که در نیشابور روشن  ثابت م ای به ظروف شیشه

شده است. دو نمونۀ دیگر از ای ساخته م ظروف شیشه

ر موزۀ شده در نیشابور که دای یافتظروف شیشه

های عطر شود، از نو  شیشهمتروپولیتن نگهداری م 

های دوم و سوم کوچک و ضخیم  است که در سده

ها که در شده است. نو  این شیشهقمری ساخته م 

شبل اند، اغلب منشوریهمۀ ممالک اسالم  پیدا شده

شبل و با خطوط و شیارهای افق  و عمودی به

ست و با شیشۀ نمیخته های ثنایا درنورده شده ا دندا 

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

رنگ های ب رسد شیشهنظر م (. به218و217م 1365

شده در نیشابور ای ساختهترین نو  اشیاء شیشهشایع

ای بهطور تقریب ، نیم  از اشیاء شیشه بوده است. به

 رنگ تشبیلهای ب نمده از نیشابور را شیشهدست

اند که رنگ های ب دهد. اشیاء دیگر بیشتر شیشه م 
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رنگ سبی مایل به زرد دارند رنگ مایل به زرد یا ته ته

 ,kröger)برای نگاه  بیشتر از رنگ این اشیاء نبا م 

ibid .) 

که ذیال سافالگری نیای اشااره شاد، از اشایاء        چنا 

های دقیق  بارای  نمده از نیشابور تاریخدستای به شیشه

گفتن دربارۀ زماا  دقیاب روناب و رکاود صانعت       سخن

نیاد. بااوجوداین،    گری در این شهر به دست نم شیشه

شاده در  ای کشاف که گفته شد، برپایۀ اشیاء شیشهچنا 

طور کل  این امبا  وجود دارد که از روناب  نیشابور، به

احتماال، دیگار    گاری در ایان شاهر و باه    صنعت شیشه

وم و چهاارم قماری   هاای سا  شهرهای خراسا  در سده

سخن بگوییم. منابع مبتوک کهن نیی از وجاود صانعت   

های چهارم گری و تجار  ن  در نیشابور در سدهشیشه

اناد کاه شااید تاحادودی      و پنجم قمری حبایت کارده 

رونب ن  در این شهر در این دو سده باشاد.  ۀ دهند نشا 

اباااراهیم زَجّااااج  )متاااوف   اباااوعمرو محماااد بااان 

 فضال  القاسام ( و ابو77م 1371یری، م( )قش959ق/318

ق 188تااا101احمااد تاااجر زَجّاااجِ  گرگااان  )  باان 

( دو تاان از 119م 1117نجااار،  م( )اباان1095تااا1011/

ساز )برای عالما  نیشابور با نابت زَجّاج ، یعن  شیشه

اناد.   (، بوده111و3/110م 1119مفهوم ن  نبام سمعان ، 

ه منابع مبتاوک و  گیری از هر دو دستدر مجمو  با بهره

شناسا ، شااید ایان امباا  باشاد کاه       باستا  هاییافته

گری را در نیشابور و ط  سه سادۀ ساوم    صنعت شیشه

 .تا پنجم قمری پررونب بدانیم.

شده در منابع ساز نیشابوری نامبردهیب  از دو شیشه

شاود،  مبتوک که از اعالم سدۀ پنجم قمری شمرده ما  

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

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

ای ای بوده اسات. اگار او را تااجر اشایاء شیشاه     شیشه

ساخت نیشابور به دیگر مناطب بادانیم، صانعت شیشاه   

گری نیشابور کیفیت پذیرفتن  و شاهر  باایار داشاته    

کننادۀ  ییدتأکم است. تعلب او به سدۀ پنجم قمری دست

ای نیشابور در این ساده  ن  است که کیفیت اشیاء شیشه

های سوم و چهارم قماری باوده اسات.    نیی همانند سده

ای اسالم  که در چین یافات شاده اسات،    اشیاء شیشه

ای شاااید از وسااعت تجااار  و صاادور اشاایاء شیشااه 

ساخت نیشابور حبایت داشته باشد. کروگر برن  اسات  

منشاأ ایرانا  دارد و برخا  از ننهاا     که بیشترِ این اشیاء 

گری در نیشاابور  های شیشه ممبن است ساخت کارگاه

 .(kröger, 1995: p. 8)باشد 

ای نیشاابور،  در صور  پذیرفتن صدور اشیاء شیشه

هاای پیچیاده صاادر    شاده باا تبنیاک   تنها اشیاء ساخته

شده است و صدور اشیای  که تبنیک ساخت سااده  م 

هماه، کروگار بارن     مل است. باااین محتای داشتند، غیر

ۀ دهناد  است که هیچ نشانۀ مثبت  وجود ندارد که نشاا  

( ibid, 1995: 33ای نیشابور باشد )صدور ظروف شیشه

ساازی در نیشاابور،   باوجوداین، شاید تاجربود  شیشاه 

ای نیشابور در سدۀ پنجم ای از صدور اشیاء شیشهنشانه

 قمری باشد.

 

 . رنگرزی5

رنگرزی و خریدوفروش رنگ بارای روناب   صنعت 

بااف  و  بایاری از صانایع، ازجملاه دو صانعت پارچاه    

ساافالگری، اهمیاات داشااته اساات. یباا  از کاالهااای   

ضروری این صنعت نیل بوده است که برای رنگ کباود  

شاده اسات و ارزش باایاری داشاته اسات      استفاده م 

کااه گفتااه شااده اساات ایگونااه(؛ بااه177م 1388)متاای، 

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

م 1939اا 1938حوقال،  شاده اسات )ابان   نیل معامله م 

150.).   

نوشتۀ سمعان ، نیلیا  بایاری در برخ  از شهرها، به
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اند که با امور همچو  نیشابور و اصفها ، سبونت داشته

-ومربوط به ساخت نیل، ازجمله خریدوفروش ن ، سار 

(. ابوعبدالرحمن5/552م 1119)سمعان ،  11دانکار داشته

م( 1018ق/110عبدالعییی نیل  )متاوف  حادود   محمدبن

ببار  (، برادر وی ابوسهل 553و5/552م 1119)سمعان ، 

عبدالعییی نیل  )نیمۀ دوم سدۀ چهارم و اوایل سادۀ   بن 

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

، 101العییای نیلا  )  باد ع سعید بنماعود بن ابوالفضل 

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

اناد   شاده شناخته م « نیل »اند که با وصف نیشابور بوده

اناد.  زیاتهو بیشتر در نیمۀ نخات سدۀ پنجم قمری م 

صِابغیان  را هم در نیشابور ساراغ داریام کاه شااید باا      

باه  « صااِبغ  »اند. نابت وکار داشتهرنگ و رنگرزی سر

شده در نقاش  یا خرّاطا  نیای    های استفادهسازندۀ رنگ

شده است. همۀ صبغیان  که سمعان  نام برده اطالق م 

اند. در نیشابور خاندان  با ایان ناابت   است، نیشابوری

اند که اعضای مشهور ن  در سادۀ ساوم    شدهشناخته م 

اناد )نباا م   زیااته و نیمۀ نخات سدۀ چهارم قمری م 

(. بااه جاای چهااار عضااو 523تااا3/521م 1119معان ، ساا

مشااهور خاناادا  صِاابغ ، از دو صاابغ  دیگاار در نیمااۀ 

نخات سدۀ چهارم قمری نیی نگاه  داریم. یبا  از ن   

عبااداهلل صِااابغ  )متااوف    دو، ابااوببر محمااد باان   

سوی کرمانیا  بر در خا  مبّا   م(، در چهار955ق/311

؛ 523تااا3/521م 1119دکااان  داشااته اساات )ساامعان ، 

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

شاا ،   نیلیا  و صِبغیا  نابت خود را از شهر  خانادا  

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

ها صنعت مربوط به رناگ و رنگارزی   برپایۀ این نابت

را در نیشابور در سدۀ سوم تا نیمۀ نخات سادۀ پانجم   

هاای  اناات. روناب رنگارزی و شاغل    قمری پرروناب د 

نوبااۀ خااود از پیشاارفت مربااوط باادا  در نیشااابور، بااه

 مجموعۀ صنایع در این شهر نیی حبایت دارد.

 . کاغذسازی 6

کاه اساالم باه مرزهاای ترکااتا  رساید،       هنگاام  

هاا اقتبااس     مالمانا  صنعت ساخت کاغذ را از چین 

هااای  در کردنااد. صاانعتگرا  چیناا  نخااات کارگاااه 

قند ایجاااد کردنااد و سااپس در دورا  خالفاات  ساامر

م(، در 809تا786ق/193تا170هارو  عباس  )خالفتم 

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

(. در 1/198م 1381؛ میبل، 237م 1383کرداند )بولنوا، 

ساادۀ سااوم و چهااارم قمااری تحااول  باایرگ در ایاان 

 صنعت شبل گرفت و از دایرۀ انحصار بیرو  رفات و 

(. گویااا در ساادۀ  505و501م 1388ارزا  شااد )متاای،  

چهااارم قمااری، کاااربرد کاغااذ ساامرقندی هنااوز در   

خااوارزم  بباار خراسااا  رونااب داشااته اساات. ابااو  

ای از زنادگ   ق( که بخش درخور مالحظه383تا323)

خود را تا پایاا  عمار در نیشاابور گذراناد، از کاغاذ      

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

در نیمۀ نخات سدۀ پنجم قمری و در گیارش ، از 

کاغذ خراسان  سخن باه میاا  نماده اسات و ایان از      

ساازی در خراساا  در ایان    یافتن صانعت کاغاذ  رونب

هاای علما ، حبایات    تاریخ، به موازا  رشد فعالیت

لحااظ  دارد. برپایۀ ایان گایارش، کاغاذ خراساان  باه     

کیفیت انوا  متفاوت  داشت و به همین علات، بهاای    

(. این گیارش 3/565م 1119متفاو  داشت )سمعان ، 

نمده است با سخن مؤلاف اثار، یعنا      األنااککه در 

م( در جااای  دیگاار 1167ق/562ابوسااعد ساامعان  )د.

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

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

 (.5/18م 1119است )سمعان ، 

های سوم تا باتوجه به رونب علم  خراسا  در سده

رساد بایاد از   نظر م نیمۀ نخات سدۀ ششم قمری، به

ساخت کاغذ خراسان ، حداکثر در این دوره و حداقل 
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در سدۀ ششام قماری نیای ساخن گفات؛ مگار ننباه        

هماا    مقصود از کاغذ خراسان  در گایارش یادشاده  

رود کاه سامعان    کاغذ سمرقندی باشد. احتمال ن  م 

نشد  کاغذ در شرق، جای   مطلب خود را دربارۀ ساخته

در سمرقند، از منابع متقدم گرفته است و بدو  بررس  

  .نقل کرده است.

منابع گیارش چندان  دربارۀ چگونگ  این صنعت 

دهند و اطالعاا  ماا درایان   در نیشابور به دست نم 

نماده اسات.   باره، از شهر  شغل  عالما  باه دسات   

در نام برخ  از عالما  این شهر دیده « کاغذی»نابت 

شود که بنابرنقل سمعان ، هم به کاغذساز و هم باه  م 

م 1119شاده اسات )سامعان ،    کاغذفروش اطالق ما  

زکریا (. کاربرد این نابت برای ابوببر محمد بن 5/18

وم و اوایال سادۀ چهاارم    نیشابوری )نیمۀ دوم سدۀ س

(، ابواحمد حامد 111م 1375قمری( )حاکم نیشابوری، 

خااُشنام  م(، ابوعمرو محمد بن967ق356محمد )د.بن 

(، ابااوالفتح5/19قم 1119م( )ساامعان ، 981ق/370)د.

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

)متوف  پس تاش روم  حفص خمار( و ابو286م 1362

( 272و1/271قم 1395م( )ساااامعان ، 1137ق/531از 

در منااابع کهاان، از وجااود صاانعتگرا  کاغذساااز یااا   

کاغذفروش در نیشابور از اواخر سدۀ ساوم قماری تاا    

دهد. تنها هنگام  اجازه نیمۀ سدۀ ششم قمری خبر م 

هااا دربااارۀ صاانعت  داریاام کااه بااه قرینااۀ شااهر  ن 

کاغذسازی در نیشاابور ساخن بگاوییم کاه ایشاا  را      

کاغذساز و نه کاغذفروش بدانیم. باتوجاه باه مطالاب    

، شاید األنااکبند پیشین دربارۀ دو گیارش مندرج در 

عالمااا  نیشااابوری ذکرشااده تااا ساادۀ پاانجم قمااری  

 اند.کاغذفروش بوده

 . کفشگری7

در نیشابور، ساخت موزه یا خُفّ کاه ناوع  کفاش    

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

، «(خُافّ »، «ماوزه م »1352اا 1325پوشانده )دهخادا،   م 

رونب داشته است. اهل خراسا  در زمااتا  و تابااتا    

پاکرد  کفش کمتر رواج داشاته  اند و به پوشیدهخُفّ م 

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

را برای عالمان  از مصر و شاهرهای نیشاابور، حلاب و    

م 1119ساات )نبااا م ساامعان ،  بغااداد بااه کااار باارده ا 

(. اباااااویحی  زکریاااااا خَفّااااااف  388تاااااا2/386

( و 2/388م 1119م( )ساااامعان ، 899ق/286)متااااوف 

م( 912ق/299ابااوعمرو احمااد خفّاااف رئاایس )متااوف 

(، یباا  از ثروتمناادا  نیشااابور 26/555م 1106)ماایی، 

(، به این شاغل منااوک   2/387قم1119)نبا م سمعان ، 

ساخن از اوصااف حاانک    اند. بیهق  نیای ضامن   بوده

م(، از موزۀ میباائیل  وی  1031ق/122)مقتاول  میبال 

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

دهندۀ ساخت نوع  از موزۀ مرغوک در نیشابور توسط 

برخ  از اعضای خانادا  تاوانگر میباال  باشاد. ملاک      

محمااد ور نیاای کااه ساالطا الاادین حبشاا  نیاایهمبااارز

م( او را به 1220تا1200ق/617تا596)حبام خوارزمشاه 

امار  د ی استوار میا  غور و خراسا  گماشته بود، در 

و در نغاز سلطنت سلطا  در نیشابور به دوختن  جوان 

مشاغول باود )منهااج    12نوع  موزۀ نازک به نام ماح 

 و پاورق (.  2/133م 1363سراج، 

دوز کفش، یعن  «حاَذّاء»در نیشابور خاندان  با لقب 

اناد کاه حاافظ حااکم      شاده سااز، شاناخته ما    یا کفش

ابوالقاسااام عبیاااداهلل حاااذّّاء حَاااابان  )زناااده تاااا   

( 161و163م 1362م( )فارساااااااااااا ، 1078ق/170

مشهورترین شخصیت ن  بوده اسات. همچناین ناابت    

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

عالم نیشاابوری متعلاب باه سادۀ پانجم قماری دیاده        

اناد کاه   منابع تنها مفهوم لولک را بیا  کارده . شود. م 

؛ زبیادی،  3/101تام اثیر، ب نوع  کفش بوده است )ابن

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

م(، فقیاه و ماتبلم برجااتۀ    1060ق/152اسفراین  )د.

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

(، بااا ایاان نااابت شااناخته   67و66م 1362)فارساا ، 

 اند.شده م 

رفتااه، باتوجااه بااه ن  دسااته از عالمااا    هاامروی

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

رسد صانعت کفشاگری از سادۀ    نظر م اند، بهشده م 

سوم تا سادۀ پانجم قماری در نیشاابور روناب داشاته       

ساراج،  است؛ اگرچه باتوجه به گیارش یادشدۀ منهااج 

گویا این صنعت در سدۀ ششم قماری نیای تاحادودی    

 فعال بوده است.

  

 نتیجه

گااری، بافناادگ ، ساافالگری، فلیکاااری، شیشااه   

تارین صانایع   رنگرزی، کاغذسازی و کفشگری عماده 

های سوم تا ششم قمری بوده اسات و  نیشابور در سده

ت نخااتین بار دیگار صانایع     رسد دو صانع نظر م به

برتااری داشااته اساات. اگاار در نیشااابور فلیکاااری را  

رسد باید ن  نظر م ردیف دو صنعت اول ندانیم، به هم

را در مرتبۀ بعدی جای داد. باتوجه به اطالعا  مناابع  

نظار  شناسا ، باه  هاای باساتا    مبتوک کهان و کشاف  

طور کل  صنعت در نیشاابور در حادود   رسد که به م 

 های سوم تا پنجم قمری رونب داشته است. سده

هماه، زماا  روناب و رکاود صانایع نیشاابور       بااین

یباا  نیات. برپایۀ منابع مبتوک کهان، در خراساا    

های چهارم تاا پانجم قماری و    رونب بافندگ  در سده

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

نعت رخ داد. بخش عمدۀ اطالعا  ما درباارۀ ساه صا   

گااری از اکتشااافا   ساافالگری، فلیکاااری و شیشااه  

شناسا  باه دسات نماده اسات. بار ایان پایاه،          باستا 

هااای سااوم تااا چهااارم قمااری در ساافالگری در سااده

هاای  نیشابور رونب داشاته اسات و باتوجاه باه کاوره     

پایی مبشاوف متعلاب باه دورۀ سالجوق ، ایان        سفال

صنعت از حدود نیمۀ سدۀ پنجم تاحادود نیماۀ سادۀ    

شم قمری همچنا  رونب خود را حفظ کارده اسات.   ش

باتوجه به فقدا  اطالعا  دربارۀ قادمت اشایاء فلایی    

شده در نیشابور، بررس  دقیب رونب و زوال این کشف

هماه، نظار باه    صنعت در این شهر ممبن نیات. بااین

منابع رجاال ، بایاد روناب و رکاود ن  را در نیشاابور      

کود سفالگری و اوج ن  طور تقریب  مشابه رونب و ر به

را در سدۀ پنجم قمری دانات. همچنین اطالعات  کاه  

گااری در نیشااابور از دو طریااب منااابع دربااارۀ شیشااه

مبتوک و اشیاء مبشوف به دست نمده است، از رونب 

های سوم تاا پانجم قماری حبایات دارد.     ن  در سده

اطال  از رونب ساه صانعت عمادۀ دیگار نیشاابور از      

شود و ایان مناابع   وک کهن حاصل م طریب منابع مبت

هاای ساوم تاا پانجم     ها در ساده  کم از رونب ن دست

 .اند.قمری خبر داده

نماید که در نیشاابور و در نیماۀ نخاات    چنین م 

سدۀ ششم قمری، صنعت تاحادودی باا روناب کمتار     

، که ناام صانعتگری کاغذسااز   همچنا  فعال بود؛ چنا 

ک فلیگار و یاک   فروش نادانیم، و یا  اگر وی را کاغذ

کفشگر از سدۀ ششم قمری به دست نمده است. بااین

همه، کمبود اطالعا  ما را به این دیدگاه رهنمو  م 

ویاژه  سازد که صنایع نیشابور در سدۀ ششم قمری، باه 

م، 1151و1153ق/519و518پس از فتنۀ غیا  در ساال  

 تاحدودی فروغ کمتری داشته است.
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 نوشت پی

نیشاابور در خراساا  طا  حادود     . مرکییت سیاسا   1

کاام دو سااده و ناایم، قرارداشااتن در مااایر  دساات

ارتباط  شرق و غرک جها  اسالم، برخاورداری از  

نک فراوا ، خاک مرغوک و هاوای مطباو ، وجاود    

تارین  معاد  سرشار همچو  فیاروزه ازجملاۀ مهام   

 های ن  بوده است.عوامل و زمینه

دسات موجود بههای  . این دیدگاه گویا براساس نمونه2

نمده از برخ  از شاهرهای میاان  ایارا  یعنا  ری،     

 کاشا  و یید اظهار شده است.  

هاای   تارین لبااس   . در مرو نیی مانناد نیشاابور، نفایس   3

م 1927شد )اصاطخری،   ای و ابریشم  تولید م  پنبه

 (.152م 1939ا1938حوقل، ؛ ابن282

. در عرباا  در معنااای نخااات، چادرساات و معاارّک 1

 ؛ نوع  از رداء فوطه که عرباا  و خطیباا  و   تالشا

قاضااایا  بااار دوش اندازناااد )نباااا م دهخااادا،    

؛ دربارۀ مفهوم و کااربرد ن ،  «طیلاا م »1352ا1325

 (.  261تا262، «طیلاا م »1359همچنین نبا م دزی، 

افیاید که نیشابوریا  طیلااا  را   . مقدس  همچنین م 5

اعااه نهادنااد و روی طیلاااا ، دُرّ باار عمامااه ماا   

پوشیدند. اضافۀ عمامه را نیی به پشت سر و روی  م 

 (.  328م 1906انداختند )مقدس ، دُرّاعاه م 

است کاه ازساوی پایش بازسات و پاس از       ای . جامه6

پیوندند  پوشید  دو طرف پیش را تا دکمه به هم م 

 «(.قَبام »1352ا1325)دهخدا، 

، ةاَباءپوشند مانند جااُبّه و عا   ها م  . ننچه روی لباس7

انداز هر لباس  که همۀ بد  را بپوشاند، چادر، دوش

 «( .رداء»و « ردام »1352ا1325)نبام دهخدا، 

ای است کاه بار دوش اندازناد و فارسایا  باه       . فوطه8

ای دراز که مارد و ز  هار    تخفیف نیی خوانند. جامه

پوشند و زاهدا  و شیوخ ]تصوف[ نیی بر تان  دو م 

فااراخ باشااد )دهخاادا،  کننااد، باالپوشاا  کااه   ماا 

های قدیم تنها گویا در زما «(. دُرّاعهم »1352ا1325

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

روی قلب گشاده و میین به تبماه و جاتبماه باود    

 (.  169و168، «دراعهم »1359)دزی، 

خیاااندند و   . گیاه  است که پوست ن  را در نک م 9

کنند مانند پشم و پنبه م  ریشه م سپس ن  را ریشه

بافتنااد )دهخاادا،  ریااایدند و بااا ن  جامااه ماا    

 «(.کَتّا م »1352ا1325

نویااد کاه تاار ملحام     م  المعارفلطائف . مترجم 10

ابریشم و پود ن  غیر ابریشام اسات بارخالف دیباا     

 پاورق (. 217تام  )ثعالب ، ب 

)ماَلحااَم(  سعد قاُرطاُب  به جی ماُلحاَم بن  . عُرَیب11

نیشابوری، از ملحام شُعااَیب  نیای یااد کارده اسات       

 (.80تام )قرطب ، ب 

. حریری مناوک به حریر، پارچاۀ ابریشام ، اسات    12

همه، سامعان    بااین«(. حریرم »1352ا1325)دهخدا، 

م 1119ن  را نوع  لبااس دانااته اسات )سامعان ،     

2/208.) 

. نااوع  جامااۀ نااازک ارزشاامند از جاانس ابریشاام  13

 «(.  سابِریم »1352ا1325)دهخدا، 

هاای جاماه را باا     . حفّ الثوک و أحفّ یعن  ریشاه 11

الحاَاافّه  «(. حافّ م »1375شانه و تیغ بافت )سایاح،  

نیی به معنای چوب  است که لباس بر روی ن  بافتاه  

 «(.حفّم »1998شود )معلوف،  م 

معن  جامه است. در مفهاوم  . کِااء در مفهوم عام، به15

شاده  نوع  روپوش نیی کِاااء اطاالق ما    هخاص، ب

، «حَیاک »، 360، «کِاااء م »1359است )نباا م دزی،  

دهد که در ایان جاا   (. عبار  سمعان  نشا  م 113

 .مفهوم خاص ن  منظور بوده است.

فروخات یاا باه دور خاود     بافت یا ما  . کِااء را م 16
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م 1119پوشااید )نبااام ساامعان ، پیچیااد یااا ماا  ماا 

 .(.67تا5/65

بهاا کاه از پشام شاتر بافتاه       ای قیمت  و گرا جامه .17

شااد و ذکاار نااو  ابریشاامین ن  نیاای در تاااریخ  ماا 

شود. نو  معروف برد اسفندیار دیده م طبرستا  ابن

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

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

 «(.بُردم »1352ا1325

18. Adanī. 

. به کار میم و هم به فتح ن ؛ دستار که دست پااک  19

ای که با ن  عارق و جای   کنند به وی، رومال، پارچه

 «(.مندیلم »1352ا1325ن  را پاک کنند )دهخدا، 

. تاختج و راختج اناواع  از دیباا یاا کتاا  سااخت      20

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

پارچاۀ ابریشام  خاالص و     ای یک رنگ یاا . پارچه21

نازک کاه پنباه و چیای دیگار در ن  باه کاار نارود        

 پاورق (. 212تام  )ثعالب ، ب 

پیچیاده و  هام . أصیاَر در لغات باه معناای ماوی باه     22

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

 پاورق (.

به ضم حاء و تشادید الم باه معناای ازار، بردهاای      .23

م 1352ااا1325یااا غیاار ن  )دهخاادا،  یمااان  باشااد

 «(.حُلّه»

(، اعاراک هار   217تاام  نوشتۀ ثعالب  )ثعاالب ، با   . به21

« شااهجان  »رسید پارچۀ نازک  را که از خراسا  م 

باااف  را  گفتنااد و در براباار، هاار پارچااۀ سااختماا 

خواندنااد و ایاان هاار دو از نااام ماارو ماا « مااروی»

 شاهجا  گرفته شده بود. 

ای ابریشم  درنهایت نفاسات، ناوع  جاماۀ    . پارچه25

، «(دیباا م »1352اا 1325ابریشم  و منقّش )دهخادا،  

ای کااه تاااروپود ن  ابریشاام بااود )معلااوف، پارچااه

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

 «(.دیباجم »1352ا1325

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

بر ننها نقش و نگاار یاا    های  منظور است کهپارچه

شده است و به خود کتابت  کاه بار   خطوط نقش م 

شده است نیای طاراز گفتاه شاده اسات      ها م جامه

 «(.طرازم »1352ا1325)دهخدا، 

شاد  های زرباف که از دیبای منقش ساخته م . جامه27

 212تاام  ای روم  است )ثعالب ، ب و سقالطو  وا ه

 پاورق (.

ر همۀ جها  اساالم انتشاار یافتاه    . نوع  حریر که د28

کارگااااه  800ق از 518باااود. ادریاااا  در ساااال 

حریرباف  عتّاب  در جنوک اندلس سخن گفته است. 

مناوک به کا  به نام عتّااک اسات کاه ایان ناو       

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

رساد درسات اسات کاه بایازا  را هام       نظر ما  . به29

فروش و کرابیاایا  را هام   و هم جامه فروش پارچه

فروشندۀ پارچۀ کرباس و هم جامۀ ن  دانات )نبام 

 «(.کرابیا »، «کرباس»، «بیازم »1352ا1325دهخدا، 

گری، انادود گال رُسات  روی سافالینه      . گِالبۀ سفال30

 (.323م 1380)مرزبا ، 

نماده  دسات های باه . همچنین شمار اندک  از سفالینه31

اسات )جلیلا ،    قمری سااخته شاده  در سدۀ پنجم 

 (.9م 1381

وزار  فرهنگ و هنر وقت سایف  1313. در اسفند 32

هاای  فرد را مأمور کرد تاا درباارۀ کاور   اهلل کامبخش

پیی که حفاری غیرمجاز شدهه و ویرا  شاده   سفال

روزه در شاهر کهناۀ    22بود، مطالعاه کناد. کااوش    

لاک لکنیشابور در شمال دیه خُرّماَک و اراض  ده 

شاد  چهاار کاورۀ سافالپیی دورۀ     نشیا  باه یافتاه  

 (.8و7م 1319فرد، سلجوق  انجامید )کامبخش

. یب  از شواهد ساخت اشیاء فلایی در خراساا  در   33
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اوایل دورۀ اسالم ، گیارش طبری درباارۀ سااخت   

سایار  ای به دساتور نصاربن  های طالی  و نقرهابریب

دورۀ اماوی  ق(، وال  خراسا  در 131تا120)حبا م 

 (.5/533تام است )طبری، ب 

ای در خراساا  در دورۀ  . سابقۀ ساخت اشایاء نقاره  31

که در ارجا  پیشین از نظار گذشات،   اسالم ، چنا 

گردد. بلخ نیای در  م کم به سدۀ دوم قمری بازدست

سدۀ پنجم قمری در ایان صانعت مرکییات داشاته     

 (.Allen, 1982: 17است )

از معاد  سنگ نهان در سانگا     . ابراهیمبای سالم 35

خواف نیی سخن گفته است و بادو  ارجاا ، منباع    

این مطلب را منابع جغرافیاای  سادۀ هشاتم و نهام     

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

 اند.نگارندگا  منبع ن  را نیافته

. سبه در کتب لغت به این معان  داناته شده استم 36

زد ، یاک  وسایلۀ نهنا  شاخم    میخ، درهم و دینار،

هاا را ضارک ما    ش ء نهن  منقوش که با ن  سبه

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

قم 1105منظااور، ؛ اباان«ساابک»)نبااام جااوهری،  

 «(.  سبک»

بر معااد  ماس در ناواح  نیشاابور، شااید       . افیو 37

نوردناد؛ چاو    مقادیری از این فلی را از مرو نیی م 

 (.321م 1906ی معاد  مس بود )مقدس ، دارا

. باننبه نلن از سبو  مناابع مبتاوک جغرافیاای  و    38

تاریخ  از فلیکاری در نیشابور ساخن گفتاه اسات    

(، مقدس  در سدۀ چهارم قماری از  22م 1982)نلن، 

مانند نیشاابور ساخن گفتاه    های ب  ها و چاقوسوز 

 (.325م 1906است )مقدس ، 

های سوم تا پنجم هجری/ نهم سده ای میا . به دوره39

شود که طا  ن  برخا    تا یازدهم میالدی اطالق م 

از کشاورزا  روس باه انگیایۀ یاافتن قطعاه زمینا       

کردناد  تر مهاجر  ما  برای کشت، به نواح  شرق 

 (.89و88م 1338)والتر، 

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

راء است که دهخدا  وی هما  ابییم یا ابیین به کار

بناد یعنا    دربارۀ ننها چنین نوشته استم زبانۀ پایش 

مانندی که در یک سر کمربند باشاد و  کمرسار. زبا 

در حلقۀ سر دیگر شود. زباناۀ کمربناد و کمرساار،    

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

 «(. ابییم»و « ابیینم »1352ا1325

و ما یناب الیه مان  »ر عبار  د« صناعته»احتمال  . به11

کارد (  )رناگ « صباغته»ای از شدهتصحیف« صناعته

 باشد.

. عبدالح  حبیب  اهل افغانااتا  و مصاحح طبقاا     12

گوییم نویاد که اکنو  هم بدا  ماس  م ناصری م 

 پاورق (. 2/133م 1363سراج، )منهاج

 

 کتابنامه

 الف. کتاب

تاا(، الجاواهر   عبادالقادر، )با   الوفاء، ابومحماد  أب . ابن

، حیدرنبادم الحنفیةف  طبقا   المضیئة
مطبعةةةةئرا ةةةعةئالمعةةة   ئ

 . النظ میة

ق(، طبقاا   1371یعلا ، ابوالحااین محماد، )   أب . ابن

، تصحیحم محمدحامد الفق ، قاهرهم الحن بلة

 .مطبعةئالسنةئالمحمدیة

ک، تا(، اللباک ف  تهذیب األنااا اثیر، عیالدین، )ب . ابن

 بیرو م دار صادر.

(، 1939اااا1938حوقااال، ابوالقاسااام محماااد، ). ابااان

 ، لید م بریل.صو ةاال ض

ق(، مختصار کتااک   1302محماد، ) فقیاه، احمادبن  . ابن

 البلدا ، لید م بریل.

(، تااریخ بیهاب،   1361زیاد بیهقا ، )  بنفندق، عل . ابن

جاام کتابفروشا    تصحیح و تعلیب احمد بهمنیار، ب 
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 فروغ .

ق(، البدایۀ و النهایۀ، 1108کثیر، ابوالفداءاسماعیل، )ن. اب

تحقیااب و تعلیااب علاا  شاایری، بیاارو م دار إحیاااء 

 التراث العرب . 

إلکمال فا  رفاع   اتا(، ، )ب هبةهللابن ماکوال، عل  . ابن

اإلرتیاک عن المؤتلاف و المختلاف فا  األساماء و     

 البتاک االسالم .البن  و األنااک، قاهرهم دار

العرک، قامم  (، لاا 1105مبرم، )منظور، محمد بن ابن .

 ادک الحوزه.

(، أسارارالتوحید فا  مقاماا     1351منور، محمد، ) . ابن

اهلل صافا، تهارا م   سعید، به کوشاش ذبایح  الشیخ اب 

 امیرکبیر.

ق(، ذیال تااریخ   1117محماد، ) نجاار، ابوعباداهلل   . ابان 

بیاارو م بغااداد، تحقیااب مصااطف  عباادالقادر عطااا، 

 دارالبتب العلمیه.

م(، الرسااائل، بیاارو م دار 1970. ابااوببر خااوارزم ، )

 . مكتبةئالحی ة

(، هنرهای خاورمیانه در 1382. اسماعیل علّام، نعمت، )

دورا  اسالم ، ترجمۀ عباسعل  تفضل ، مشهدم باه 

 نشر. 

(، ماااالک1927. اصااطخری، ابواسااحاق ابااراهیم، )  

  م بریل.الممالک، تصحیحم دخویه، لید

ناصار  (، راه ابریشم، ترجمۀ ملاک 1383. بولنوا، لوس، )

نوبا ، تهرا م پژوهشگاه علاوم انااان  و مطالعاا     

 فرهنگ .  

(، تاریخ، تصحیح عل 1350. بیهق ، ابوالفضل محمد، )

 اکبر فیاض، مشهدم دانشگاه فردوس .

تتمةةئئ(،1313. ثعالب ، ابومنصاور عبادالملک، )  

 نا.باس اقبال، تهرا م ب ، به کوشش عالیتیمة

ق(،یتیمااااۀ 1375، ) ----------------------. 

الدهرف  محاسن أهل العصر، تحقیب محماد محیا   

 نا.الدین عبدالحمید، قاهرهم ب 

تااا(، لطااائف ، )باا -----------------------. 

المعارف، تحقیابم اباراهیم ابیااری و حاان کامال      

 جام دار إحیاء البتب العربیه. صیرف ، ب 

(، تاریخ جهانگشای جوین ، 1385. جوین ، عطاملک، )

 تصحیح محمد قیوین ، تهرا م دنیای کتاک.  

(، جغرافیای تاریخ  1370ابرو، عبداهلل خواف ، ). حافظ

اباارو، تصااحیح و تعلیااب خراسااا  در تاااریخ حااافظ

 غالمرضا ورهرام، تهرا م اطالعا .  

(، تااریخ  1375ابن البیاع، ) ی، ابوعبداهلل . حاکم نیشابور

حااین خلیفاه   نیشابور، ترجمه و اضافا  محمادبن 

نیشااابوری، تقاادیم، تصااحیح و تعلیااب محمدرضااا  

 جام نگه. شفیع  کدکن ، ب 

(، 1372. حاادود العااالم ماان المشاارق الاا  المغاارک، )

تقاادیمم والدیمیاار بارتولااد، تعلیاابم و. مینورسااب ، 

شااه، تصاحیح و   حاین  میرترجمۀ مقدمه و تعلیقا

تحشیۀ مریم میراحمدی و غالمرضا ورهرام، تهارا م  

 دانشگاه الیهراء.  

(، طبقااا  الصااوفیه، 1386عبااداهلل انصاااری، ). خواجااه

 تصحیحم محمد سرور موالی ، تهرا م توس.

(، فرهنااگ الباااۀ مااالمانا ، ترجمااۀ    1359. دزی، )

 ک.  حاینعل  هروی، تهرا م بنگاه ترجمه و نشر کتا

ناماه، تهارا م   (، لغات 1352اا 1325اکبر، ). دهخدا، عل 

 دانشگاه تهرا .

(، راهنمااای صاانایع اسااالم ،  1365. دیمانااد، س. م، )

 و فرهنگ . جام علم ترجمۀ عبداهلل فریار، ب 

(، تاریخ االساالم، تحقیابم   1107الدین، ). ذهب ، شمس

 عمر عبدالاالم تدمری، بیرو م دار البتاک العرب .

الحفّااظ،   تةكرعةتا(، ، )ب  ---------------. 

 بیرو م دار إحیاء التراث العری .

العروس من ق(، تاج1111. زبیدی، سیدمحمدمرتض ، )

جاام  جواهرالقاموس، دراسه و تحقیب عل  شیری، ب 

 دارالفبر.  
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 الشة ععیةتاا(، طبقاا    الدین، )ب . سبب ، تق 

 الببری، بیرو م دارالمعرفه.  

(، األنااک، تقادیم و تعلیاب   1119ابوسعد، ). سمعان ، 

 عبداهلل عمر البارودی، بیرو م دارالفبر.

ق(، التحبیاار فاا  المعجاام  1395، )-------------.

 نا.الببیر، تحقیب منیره ناج  سالم، بغدادم ب 

(، فرهنااگ باایرگ جااامع نااوین 1375. ساایاح، احمااد، )

 )ترجمۀ المنجد با اضافا (، تهرا م اسالم.  

اللباااک فاا   تااا(، لااب الاادین، )باا   ، جااالل. ساایوط

 تحریراألنااک، بیرو م دار صادر.  

ق(، الاواف  بالوفیاا ،   1120نیباک، )  بن . صفدی، خلیل

تحقیبم احمد األرناؤوط و ترکا  مصاطف ، بیارو م    

 دار احیاء التراث.

تا(، تاریخ الرسل و الملاوک،  . طبری، ابوجعفرمحمد، )ب 

 األعلم  للمطبوعا . مؤسسةبیرو م 

(، المنتخب من الایاق لتااریخ  1362. فارس ، عبدالغافر، )

محمااد بااننیاااابور، انتخاااکم ابواسااحاق ابااراهیم  

صریفین ، به کوشاش محماد کااظم محماودی، قامم      

 جامعۀ مدرسا  حوزۀ علمیه.  

تااریخ الطباری،    صةلةتا(، سعد، )ب بن. قرطب ، عریب

 األعلم  للمطبوعا . مؤسسةبیرو م 

(، نثاار الابالد و أخباار    1366محماد، ) . قیوین ، زکریابن

العباد، ترجمۀ عبدالرحمن شرفبندی، تهرا م مؤسااۀ  

 اندیشۀ جوا . علم 

(، ترجمااۀ رسااالۀ قُشَاایریه، 1371. قُشَاایری، ابوالقاساام، )

احماد عثماان ، تصاحیح و     بن ترجمۀ ابوعل  حان

یماا  فروزانفار، تهاارا م   الافایود  اساتدراکا م باادیع  

 و فرهنگ . علم 

هاای نیشاابور   (، گنجیناۀ سابه  1383. قوچان ، عبداهلل، )

مبشوفه در شهر ری، تهرا م سازما  میراث فرهنگا   

 و گردشگری، پژوهشبدۀ زبا  و گویش.  

هااااای (، کاااااوش1319، ) -----------------. 

نیشابور و سافالگری ایارا  در سادۀ پانجم و ششام      

 جام وزار  فرهنگ و هنر.  هجری، ب 

(، پیشینۀ سفال و سفالگری 1377. کیان ، محمدیوسف، )

 در ایرا ، تهرا م نایم دانش.

در قاار  چهااارم  (، تمااد  اسااالم 1388. متاای، ندام، )

رضا ذکاوت  قراگیلو، تهرا م امیار  هجری، ترجمۀ عل 

 کبیر.  

(، تاریخ صنایع ایارا  بعاد از   1366. محمدحان، زک ، )

 جام اقبال.، ترجمۀ محمدعل  خلیل ، ب اسالم

(، فرهنااگ 1380. مرزبااا ، پرویاای و حبیااب معااروف، )

 مصور هنرهای تجام ، تهرا م سروش.  

ق(، تهذیب البمال ف  1106. میی، ابوالحجاج یوسف، )

أسماء الرجال، تحقیب و تعلیب بشاار عاواد معاروف،    

 .  مؤسسةئالعس لةبیرو م 

(، المنجاد فا  اللغاه، بیارو م     1998. معلوف، لاویس، ) 

 دارالمشرق.  

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

 األقالیم، تصحیحم دخویه، لید م بریل.   معععة

(، زنادگ  اجتمااع  در   1369. مناظر احاان، محماد، )  

جاام  نیاا، با   حبومت عباسیا ، ترجمۀ ماعود رجب

 علم  و فرهنگ .

(، طبقا  ناصری، 1363محمد، ) بن سراج، عثما اج. منه

 تصحیحم عبدالح  حبیب ، تهرا م دنیای کتاک.

(، اسالم و تمد  اساالم ، ترجماۀ   1381. میبل، نندره، )

 حان فروغ ، تهرا م سمت.

در  (، فرهنگ و تمد  اسالم 1386. ناج ، محمدرضا، )

 قلمرو سامانیا ، تهرا م امیرکبیر.

م(، 1915(، تاریخ روسایه )از پیادایش تاا    1338. والتر، )

جااام ترجماه و مقدمااه بااه قلاام نجفقلاا  معاایی، باا  

 کمیایو  معارف.

المحجاوک،   (، کشف1336عثما ، )بن . هجویری، عل  

تصحیح والنتین  وکوفاب ، ترجمۀ مقدمه و فهارس 
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 جام امیرکبیر.  به قلم محمد عباس ، ب 

البلاادا ، معجاام م(،1995حمااوی، ابوعبااداهلل، ) . یاااقو 

 بیرو م دارصادر.

 ب. مقاله

خاواف و  »(، 1385حیادر، )  . ابراهیمبای ساالم ، غاالم  

، 21، در تحقیقاااا  جغرافیاااای ، س«شاااهرهای ن 

 .26تا5، 81ش

نیشااابور و »(، 1312ندوشاان، محماادعل ، ) . اسااالم 

 .65تا60، ص178، ش16، مجلۀ یغما، س«1خیام

(، 1387پهلاااوا ، ) . شاااریفا ، هاااادی و مصاااطف  ده

تااا  2فلیکاااری نیشااابور در دورۀ اسااالم  )قاارو  »

 .  16تا31، ص16، ش10پژوه ، س ، در باستا «ق(6

سفالگری نیشاابور در  »(، 1316اهلل، )فرد، سیف. کامبخش

 .  1و3، ش2های تاریخ ، ، در بررس «عهد سلجوقیا 

 

 نامه ج. پایان

هاای  (، بررس  نقاوش و کتیباه  1381). جلیل ، رسول، 

ارشاد، دانشاگاه     نامۀ کارشناس  سفال نیشابور، پایا 

 تربیت مدرس، ارتباط تصویری.  

(، بررس  هنر فلیکاری نیشابور 1372. مهجور، فیروز، )

  ناماۀ کارشناسا    از صدر اسالم تا حمله مغول، پایا 

 شناس . ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، باستا 
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