
  

  

  

  

  

  فرش دستبافت خراسان

  

  اهللا حشمتي رضوي فضل

  پژوهشگر فرش و هنرهاي صناعي

  
  

  مقدمه

فرش دستبافت خراسان با دارا بودن سهم در توليد فرش كشور، گرچه تنوع چشمگيري در نقش، 
هدف و مقصود نهايي از اين . گيرد رنگ و بافت دارد ولي در مجموع از همساني خاصي بهره مي

جهت برطرف كردن  ي هنر فرش خراسان با استفاده از يك روش ساده و مردمي بهمقاله، ارتقا
بافي و چند چين يك پود در منطقة جنوب خراسان است كه در زمانة ما دامنة شيوع  بيماري جفتي

تشريح اين بيماري و راه عالج آن پس از ذكر پيشينة تاريخي و .  است آن اكثر منطقه را فراگرفته
براساس روش پيشنهادي استفاده از نظام . است عمل آمده  فرش اين سامان بهويژگيهاي هنر 

وري كه در سالهاي اخير اعجاب جوامع غرب را برانگيخته  جهت رشد بهره به» هاي كيفيت حلقه«
شود تا براي شناسايي، تحليل و برطرف كردن  است موجب تشويق توليدكنندگان خانگي مي 

 بخشيدن به زندگي شغلي به ديدار يكديگر بروند و توليدات خود نواقص و اشتباهات خود و غنا
اجراي اين روش، كه نوعي دلجويي از همكاران و . نظر بپردازند را وارسي، كنترل و به تبادل

با . است و با امكانات منطقه سازگار است عيادت آنها است در فرهنگ اسالمي نيز توصيه شده 
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 آفتهاي موجود در بافت فرش خراسان مورد انتظار است و اجراي روش پيشنهادي، برطرف كردن
  . راه بايد كردةهمتي بدرق

  
   فرش در خراسانةپيشين

م ١٩٦١در . درستي معلوم نيست و مبهم است دار در خراسان به تاريخ بافت فرش پرزي و گره
ت ديگر از  است، در بين منسوجا حال شناخته شده ترين تكه فرش پرزدار خراساني، كه تابه قديمي

قواره  والي اين قطعة بي بالفاصله بعد از زدودن گل. دست آمد   به١حفاريهاي شهر قومس خراسان
نگهداري و آزمايش بر روي آن در موزة متروپوليتن نيويورك آغاز شد و اين تكه براي نمايش در 

رنيا در بركلي شناسي لووي دانشگاه كاليف  به موزة انسان(ICOC)المللي فرش شرقي  كنفرانس بين
 به گزارش هالي، نشرية تخصصي فرش، منسوجات شهر قومس خراسان، كه ٢.قرض داده شد

  ٣.است شناسان شده   فرشةمربوط به دورة ساساني است، موجب بهت هم
هايي كه حاكي از رواج صنعت فرش در  از اين منسوج پرزي خراسان كه بگذريم به نوشته  

نويسان بزرگ جهان  ن احمد بن مقدسي يكي از جغرافيخوريم؛ محمد ب خراسان است برمي
 به رواج صنعت فرش ق در قرن چهارم  االقاليم فةالتقاسيم في معر احسناو در كتاب . اسالم است
 در ٤.كند ذكر مي» اي سجاده«نمايد و فرش اين ناحيه از خراسان را  اشاره مي) قاينات(در قهستان 

 هدايايي را كه علي بن عيسي از خراسان ةشمار)  ق٤٧٠ -٣٨٥(تاريخ بيهقي ابوالفضل بيهقي 
 مؤلف ناشناس كتاب ٥.كند الرشيد فرستاده در كل به دويست خانه قالي شماره مي براي هارون
است از جمله  هايي را در بخاراي خراسان ديده  وجود بافته) ق٣٧٢تأليف شده در  (حدودالعالم

)  ق٤٨١ -٣٩٤( ناصرخسرو قبادياني ٦.بافند ستان مينظير آنچه در فارس، سيستان و طبر» بساط«
  ٧.كند روايت مي» چهارصد دار بافندگي«در سفرنامة خود هنگام عبور از شهر فردوس خراسان از 

در مركز خراسان آن موقع )  ق٧٧١ -٩١١(مانده از زمان تيموريان   باقي٨تابلوهاي مينياتوري  
هاي نفيس با طرحهاي هندسي، اسليمي و لچك و  چه به نقوش قاليينيعني شهر هرات اكثراً مز

گرچه دكتر دياموند مولف . ترنج است كه اين خود مبين وجود بافت قالي در آن نواحي است
  ١٠. چنين اعتقادي ندارندقالي ايران و سيسيل ادواردز مؤلف كتاب ٩راهنماي صنايع اسالميكتاب 
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ن روايتي از تيمور لنگ در دست است كه  قرن هشتم هجري، دربارة قاليبافي خراساةدر نيم  
او هنگام محاصرة . است رسد دربارة قاليبافي اغراق كرده  نظر مي بيشتر به افسانه شبيه است؛ زيرا به

به من گفته بودند كه در سبزوار، ... «:  است  گفتهمنم تيمور جهانگشاشهر سبزوار در كتاب 
ترين مركز قاليبافي    كار مشغول هستند و آنجا بزرگ هاي قاليبافي به سيصدهزار كارگر در كارخانه

توانستم باور كنم كه سبزوار سيصدهزار كارگر قاليباف داشته باشد ولي  دنيا است من نمي
 اگر اين گفتة تيمور ١١.»دانستم كه در دنيا مكاني نيست كه بيش از سبزوار در آن قالي ببافند مي

بطوطه، جهانگرد مراكشي،  ابن. انگيز است زوار شگفتحقيقت داشته باشد آمار قاليبافي در سب
السالم فرشهايي  هم در سفر به مشهد روي ضريح مطهر حضرت امام رضا عليه)  ق٧٠٣ -٧٧٩(

  ١٢. گمان، بافت مشهد يا يكي از شهرهاي خراسان است  كه بهه استديد
يران است، كه دوران شكوه و اعجاب هنر قاليبافي ا)  ق٩٠٧ -١١٣٥( صفويه، ةدر دور  

اكنون در موزة فرش آستان قدس  هايي هم نصيب نماند و نمونه خراسان هم از اين رونق بي
به گزارش آدام اولئاريوس، جهانگرد خارجي كه در . است رضوي به معرض نمايش گذاشته شده 

  ١٣.است  است، بهترين قاليهاي ايران در هرات بافته شده  دورة صفويان به ايران سفر كرده
. رسد رسيم كه به اعتباري نقطة اوج قاليبافي خراسان فرا مي رانجام به ابتداي قرن حاضر ميس  

اي، صابر و چند نفر ديگر  در اين زمان است كه استادكاران نظير عمواوغلي، مخملباف، خامنه
ران شود كه در كل قاليبافي اي ترين قاليها، بافته مي نمايند و نفيس كارگاههايي در مشهد داير مي

اكنون در موزة فرش ايران، موزة  آثار اين دوره از فرش خراسان كه هم. است كمتر سابقه داشته 
شود از مواريث واالي فرهنگي و هنري   و موزة آستان قدس رضوي نگهداري مي١٤ملي ملك

  .كشورمان است
  

  كانونهاي بافندگي در خراسان

طرحهاي فرش در اين شهر بيشتر . د فرش مشهد مقاوم و پرگوشت و پرزهاي بلند دار-مشهد
رنگ الكي سير است  متن قالي مشهد بيشتر به. نگار است و  افشان و لچك ترنج و حاشية پرنقش

» مقاط«واحد بافت قالي در مشهد و ساير شهرهاي خراسان . رنگ الجوردي و ترنج و لچك آن به
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يرد مرغوبيت فرش بيشتر  گره است و هرچه سطح كمتري را دربرگ١٢٠٠٠مقاط برابر با (است 
اي  در اين شهر، آستان قدس رضوي عالوه بر تأسيس شركتي در زمينة توليد فرش، موزه) شود مي

و گره ) فارسي(در مشهد، گرة غيرمتقارن . است هم براي فرشهاي نفيس و تاريخي خود برپا كرده 
  .معمول است) تركي(متقارن 
ماهي، بته  هاي رايج در بيرجند، غالباً ريزه نقشه. دارد از نظر بافت، به فرش مشهد شباهت -بيرجند

  .جقه و لچك و ترنج است
. شود در اين ناحيه، طرح هراتي استفاده مي. هاي قديم قاليبافي ايران است  از كانون-قاين
  .اي و ربعي سعدي است ماهي، بته جقه هاي ديگر اين شهر ريزه طرح

معموالً . ، درخش در بيرجند و مود در قاينات است دو روستا با معروفيت جهاني-درخش و مود
از اين دو بخش، فرشهاي . اي است  جقه ماهي و مود با طرحهاي بته درخش با طرحهاي ريزه

  .اي موجود است ظريف و موزه
قبالً، بافت فرش در كاشمر نامرغوب بود .  نقش رايج در قاليبافي اين شهر زيرخاكي است-كاشمر

  .است ولي حاال بهتر شده 
 نقش قاليهاي محوالت غالباً بندي است با نامهاي حسن قاضي و ورامين و به رنگهاي -محوالت

  . الكي
 اينجا محل استقرار بخشي از عشاير تيموري و بلوچ است كه -تربت حيدريه و تربت جام

  .است) فارسي(ها با گره غيرمتقارن  اين قاليچه. بافند هاي تيموري و بلوچي مي قاليچه
  .شود  عربي است كه با گره فارسي بافته مية شهرت اين دو ناحيه به بافت قاليچ- و فردوسطبس
  . توليدات قاليبافي اين محل معموالً قاليچه است-گناباد

ويژه بافت قاليچة كردي در اين  گوني به هاي گونه  دستبافت-درگز، بجنورد، شيروان و قوچان
در قسمتهايي از . آميزي شهرت دارند شم، نقشه و رنگشود كه از نظر نوع پ چهار شهر توليد مي

  .شود اين چهار شهر، قاليچة تركمني هم بافته مي
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 در اين دو شهر، طرحهايي با افشان سراسري يا لچك و ترنج كف ساده بيشتر -نيشابور و سبزوار
ن بافته ترين قالي جهان در محلي در نزديكي نيشابور براي مسجدي در عما  بزرگ. شود بافته مي

  . است شده
  

  آوران و استادان فرش خراسان  نام

. آوران فرش دستبافت اعم از طراحان و استادكاران بر سر زبانهاست در خراسان نام تعدادي از نام
همراه با سالمي گرم و درودي خالصانه از . است دريغ كه قلم ثبت به همة آنها دسترسي نداشته 

  : آنان نام مي بريم
خاني، غيوري،  اي، مخملباف، ششكالني، حاج عبدل، قاضي صابر، خامنهعمواوغلي،   

خديوي، ارباب، كيانفر، حيدرپور، اخوي، سخاوتي، علوي، علي مدد، كشميري، شيخ پورنگي، 
: اند از طراحان شهر عبارت. زرينه، شوشتري، نادري و درخشي از استادكاران مشهد هستند

لواعظين مهدوي، سيدمحسن صانعي، حسن نگار، محمدحسين فخرا عبدالحميد صنعت
اكبر طرحچي، احمد بهبودي، محمدحسن شهيدي، محمد شالبافان، اصغر  كلك، علي زرين

پور، مهدوي، برزگر، غيوري، جواهر قلم، مهدي يزدي، جواد ايراني،  زورمند، محمد حسيني، علي
  . پور قاني غالمرضا شالچي، احمد معروفي، جعفر خرازي، احمد حسيني

از شهرستانها، نام استاد محمد زهرايي در بيرجند، استاد عليپور در كاشمر، عباس صدوقي در   
  .گناباد، فتحي در طبس، فكور در نيشابور بر سر زبانهاست

  
  چالشها و تنگناهاي صنعت فرش خراسان 

 هاي غيربومي، آموزشهاي كم جاي پشم مرغوب خراسان، رواج نقشه  نامرغوب بهةورود مواد اولي
و حتي غلط قاليبافي، پرداخت دستمزدهاي متفاوت، بوروكراسي كند و غيرفعال نيروهاي پشتيباني 

نظمي بازار  عوامل توليد، اشكال در نظام توزيع مواد اوليه، انگيزه نداشتن قاليبافان و طراحان، بي
 همه فروش، وجود بازرسان غيرماهر، كمبود كارشناس و ارزياب گمرك در مرزهاي استان و از
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 وجود دو نوع تقلب است كه كيفيت ه استتر موضوعي كه باعث رسوايي فرش خراسان شد مهم
  .است» چند چين يك پود«و ديگري » گره جفتي«ين دو، يكي ا. است فرش را تنزل داده 

جاي بسته شدن به دور دو تار، به دور چهار يا شش تار بسته  يعني گرهي كه به: گره جفتي  
بايد بر تارهاي  ارها اگر آنها را از سمت چپ در نظر بگيريم نخستين ريشه ميدر شمارش ت. شود

بافي، اگر مبناي كار، گره  يك و دو و دومين ريشه بر تارهاي سه و چهار گره بخورد ولي در جفتي
جويي، نخستين ريشه بر تارهاي يك، دو، سه و چهار و دومين ريشه  چهارتاري باشد، براي صرفه

ترتيب، در يك رديف عرضي، در  اين  خورد و به ، شش، هفت و هشت گره ميبر تارهاي پنج
شود كه اين شمار در مقياس  جاي چهار گرة معمولي دو گره جفتي زده مي مقياس هشت تار، به

فرشي كه با . جاي ششصد گره سيصد گره خواهد بود يك رديف در سراسر عرض مثالً به
علت كمبود، تراكم گره پشم را   الزم را خواهد داشت و بههاي گونه گره بافته شود نصف ريشه اين

يابد و فرسودگي آن زودرس  شود، زيبايي و دوام آن كاهش يافته مي دربردارد؛ وزن قالي كمتر مي
با توجه به اينكه زيبايي و دوام، دو عامل بزرگ براي فرش دستبافت است، گره جفتي . خواهد بود

  .زند به اين هر دو عامل لطمه مي
شناخت گره جفتي، پس از پودكشي از پشت يا روي قالي كاري است دشوار، در اين مورد،   

سبكي غيرمعمول فرش نيز از . طور غيردقيق، لمس كردن قالي است  هم به تنها وسيلة برآورد آن
بافي است؛ البته گره جفتي منحصر به جنوب خراسان نيست در چند  جمله راههاي شناخت جفتي

است ولي بافندگان خراساني براي  دگي از جمله همدان هم اين عيب سرايت كرده كانون بافن
 حساب خودشان رندي كرده باشند به راههاي مختلف از  اينكه بافت معيوب خود را بپوشانند و به

از عيب باالزدگي كه بر  ورزند تا جمله ضخيم كردن پودها و كم زدن ضربات دفيتن مبادرت مي
شود و در نتيجه كاهش طول   آن هم بيشتر از كاربرد گره جفتي، حاصل مياثر پوكي فرش، كه

بافت معيوب، معيوب . فايده است فرش را همراه دارد جلوگيري كنند ولي تمام اين راهها، بي
  .است و احتياج به رندي ندارد و جلوي هر نوع تقلب را بايد گرفت

دگي، يك پود نازك در عرض فرش در عرف قاليبافي پس از هر رج بافن: چندچين يك پود  
اي كه در برخي نقاط جنوب خراسان  در شيوه. شود تا بافت فرش استحكام يابد عبور داده مي



 

  

  هنر ايران 148

 است حذف پود نازك  معمول است و اخيراً به نواحي مركزي و شمالي خراسان نيز سرايت كرده
از بافت چندچين است  اين توليدكنندگان عبور پود نازكي پس ةپس از هر رج بافندگي است شيو

بديهي است كه اين روش موجب اختالل در كار بافت . رسد كه حتي بيش از هشت رج هم مي
شناخت تقلب چندچين يك پود . شود و فرش هرگز استحكام معمولي را نخواهد داشت فرش مي

  . بسيار آسان است و اين عيب از پشت فرش قابل شناسايي است
  

  ؟پذيري، راه چاره چيست سامان

صنعت فرش دستبافت خراسان در حال حاضر دستخوش مسائلي است كه چنانچه عالج نشود 
عامل تهديدكنندة فرش اين استان نبودن ضوابط دقيق و . كشد كه از هم خواهد پاشيد طولي نمي

كنترل نكردن بافت و ناديده گرفتن هويت فرش اين خطه در سه زمينة نقش، رنگ و بافت از 
براي عالج اين درد از مسائل . ن بخش خصوصي و بخش تعاوني استسوي دست اندركارا
مسئلة اساسي در اين منطقه تنزل . پردازيم ها مي گذريم و به اصول و ريشه موقتي و موضعي مي

  .كيفيت توليد فرش است
در زمينة كيفيت فرش دستبافت تعريف مشخصي وجود ندارد؛ زيرا كيفيت امري ارزشي   

ي است كه كيفيت آن بايد با شرايط مطلوب و مورد انتظار مطابقت است و فرش هنري صناع
وجه مشخصة » شمار رج«فرش دستبافت داراي چند مشخصه است كه يكي از آنها . داشته باشد

 استاندارد شده و ةمواد اولي(همراه صفات ديگر مثل  برجستة فرش است اين مشخصة برجسته به
بافي و  ويژه عاري بودن از جفتي بودن بافت، بهعيب  تركيب مناسب آن در بافت فرش، بي

جا و مناسب آن در طرح و   بافي همچنين طرح زيبا، اصيل و بديع، رنگ ثابت و كاربرد به گره بي
مجموعة ويژگيها و كيفيت يك ) باالخره در يك كالم حسن آميختگي در ريخت، فرم و ساختار

  ١٥.دهد فرش را تشكيل مي
رسد عالوه بر بسيج عمومي  نظر مي يفيت فرش در استان خراسان بهبراي تقويت و ارتقاي ك  

اي گسترده، ضروري است عالوه  كلية نهادهاي فرش در اين استان آموزشهاي الزم طبق برنامه
  . بايد در كلية كارگاههاي فرش تشكيل شود١٦)هاي كيفيت حلقه(برآن، نظام 
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وري كه در سالهاي اخير  و رشد بهرهاين روِش باال بردن كيفيت : هاي كيفيت نظام حلقه  
. است در قلمرو صنعت فرش ايران هم اجراكردني است اعجاب جوامع غرب را برانگيخته 

هر حلقة كيفيت، گروه كوچكي از نيروهاي انساني «: اند براساس تعريفي كه از اين مفهوم كرده
 كار هفتگي براي شناسايي، اي چند ساعت در حين طور منظم و داوطلبانه، هفته  همكار است كه به

آيند و براي پيشبرد عملكرد و غنا بخشيدن به  تحليل و حل مسائل و روش كار خود گرد هم مي
اساس، هستة كنترل   اين بر» .پردازند زندگي شغلي و رفع معايب فراوردة خود به تبادل نظر مي

صورت  شود كه به روع ميكيفيت ابتدا از گروه كوچكي، كه از همكاران اين رشته صنعتي است، ش
بديهي است براي اطمينان . برند كنند و زير سؤال مي داوطلبانه فعاليتهاي همديگر را كنترل مي

عمل خواهد آمد و نواقص هر  كننده به هاي فني كنترل خاطر بيشتر، بازديدهايي هم از طرف هيئت
 اولين قدم از برنامة كنترل كيفي و بنابراين،. مرحله از فرايند توليد را يادآور و مرتفع خواهند كرد

  .هاي كيفيت متشكل از نيروهاي انساني همكار است بهبود خود و آموزش متقابل تشكيل حلقه
بافت  طور تك  ممكن است ايراد گرفته شود كه صنعت فرش خيلي پراكنده است و اكثراً به  

مي ما ايرانيان، رفتن به پاسخ روشن است در فرهنگ اسال. بافند هاي روستايي قالي مي در خانه
خانة بستگان و همكاران ضمن ديدار و احوالپرسي همديگر و رسيدن به وضع كار و زندگي و 

 و اين كار نه تنها تازگي ندارد بلكه در گذشته ه استاحياناً دلجويي و عيادت سفارش بسيار شد
رخاست همكاران را فقط بايد روش اين ديدارها و طرز نشست و ب.  است شده نوعي عمل مي به
جهت  هدف، راهنمايي كردن به. كنيم تغيير داد سوي هدف و مقصودي كه ما از آن اراده مي به

بديهي است در برخي موارد اين راهنمايي . پيشبرد عملكرد و غنا بخشيدن به زندگي شغلي است
افت ر بممكن است به شماتت كردن و در موارد حاد حتي به جلوگيري از فردي كه به تقلب د

شود  كوشي مثبت كه در كارگاههاي فرش ايجاد مي افزايي و هم هم. نجامدشود بي قالي متوسل مي
افراد . يگانگي از مشخصات بارز گروه كنترل كيفي است. آورد وجود مي به» يگانگي«يك نوع 

در ارتقاي معناي واقعي  براي حفظ يگانگي بايد خود را متعلق به گروه بدانند نه وابسته به آن و به
كيفيت و بررسي مشكالت مختلفي كه فرا راه كيفيت است از زواياي مختلف مشاركت عملي 
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مشاركت درگيري ذهني و عاطفي كلية اشخاصي است كه در يك رشته با هم كار . داشته باشند
  .كنند مي
  

   نتيجه

اين راه هنر و صنعت فرش خراسان حاصل دستهاي پرتوان زنان و مردان خراساني است كه از 
اند در خراسان  براساس آمارهاي نه چندان دقيق كه نهادهاي فرش استان تهيه كرده. كنند ارتزاق مي

  ١٧.حدود دارهاي قاليبافي ايران وجود دارد كه توليد آنها حدود دو ميليون مترمربع در سال است
ه گا تنوع فرشبافي و صنايع دستي خراسان در مجموع همساني خاصي دارد كه تجلي  

هاي متمادي بر مبناي اين خاستگاه  اي است كه به مرور طي نسل فرهنگ، مناسبات و شئون عديده
بندي سياسي اعم از  گيري و همخواني به يقين ارتباطي به تقسيم اين شكل. اند شكل گرفته

مثل (طريق اولي  بندي كشور هم به بديهي است تقسيم. مرز نخواهد داشت مرز و درون برون
تأثيري در )  خراسان در مجلس مطرح شدةهمين اواخر براي چند استاني كردن منطقطرحي كه 

نبايد داشته باشد؛ » خراسانيان«همخوانيهاي هنري و فرهنگي خراسان و مفهوم بزرگ خراسان و 
است و » خورآيان«زيرا مرزهاي فرهنگي و عاطفي خراسان هميشه پابرجاست و خراسان هميشه 

چقدر فخرالدين اسعد گرگاني اين مفهوم را خوب . ز او جاري استخورشيد و نور هميشه ا
 :است معني كرده 

  ١٨كجا از وي خور آيد سوي ايران    خراسان را بود معني خـورآيان

 

آبرويي فرش اين منطقه  بافي در جنوب خراسان كه موجب بي بافت نامناسب و تقلبي جفتي  
سنت فرش خراسان در بافت .  همخواني نداردبافي در اين استان است با سنت ديرين فرش شده 

اين سنت بايد احيا . است ها و پشمهاي مرغوب همين منطقه بوده  بهينه و مقاوم با استفاده از نقشه
ياد . و ترويج شود تا فرش خراسان، بوي خراسان، كه پاكي و اصالت است، مشامها را معطر كند

سيم جانبخش خراسان را موجب زنده شدن شاعر قرن ششم سيدحسن غزنوي بخير كه بوييدن ن
  :داند و بالندگي مي
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  چون دم عيسي دركالبدم جان آرد    هر نسيمي كه به من بوي خراسان آرد
  ١٩جان پر درد مرا مايــه درمـان آرد    دل مجروح مرا مرهــم راحت سـازد

  
  ها نوشت پي

، تهران، بناها وشهر دامغان نشر فضادر كتاب راجع به شهر قومس يا كومس بنگريد به مقالة دكتر احمد موسوي . ۱
  .۲۰ -۱۳، ص۱۳۶۸

 .است  مشاور هنرهاي باستاني بنياد آرتورساكلر بررسي كرده Trudy Kawamiمنسوجات شهر قومس را . ۲
، زمستان ۳ ة، شمارفرش ايران، برگردان به فارسي دكتر كيخسرو وسبحه، مجلة ۱۹۹۱، اكتبر ۵۹ ة، شمارهاليمجلة . ۳

۱۳۷۴. 
 علي نقي منزوي، تهران، شركت مؤلفان و ة، ترجماالقاليم فةاحسن التقاسيم في معرمحمدبن احمد مقدسي، . ۴

 .۴۷۵ -۴۷۶، ص ۱۳۶۱مترجمان ايران، 
 و ۵۳۸، ص ۱۳۵۶اكبر فياض، مشهد، دانشگاه فردوسي،  ، به تصحيح دكتر عليتاريخي بيهقيابوالفضل بيهقي، . ۵

۵۹۷. 
، ص ۱۳۶۲، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، تهران، طهوري،  العالم من المشرق الي المغربحدودمؤلف نامعلوم، . ۶

۱۰۹. 
 .سياقي، چاپ زوار، به تصحيح دكتر سيد محمد دبيرسفرنامهحكيم ناصرخسرو قبادياني، . ۷
 .شد  كاخ گلستان نگهداري مية نظامي است كه در موزة خطي خمسةيكي از اين تابلوها تصوير نسخ. ۸
 .۲۶۰، ص ۱۳۳۶ عبداهللا فريار، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ة، ترجمراهنماي صنايع اسالمي، ديماند، .م. س. ۹

 .۱۸۷، ص ۱۳۵۷دخت صبا، تهران، انجمن دوستداران كتاب،  ، ترجمة مهينقالي ايرانسيسيل ادواردز، . ۱۰
، ۱۳۷۴ مستوفي، چاپ ة منصوري، تهران، كتابخاناهللا  ، ترجمه و اقتباس ذبيحمنم تيمور جهانگشامارسل بريون، . ۱۱

 .۶۹ و ۴۹ص 
 .۴۴۱، ص ۱۳۴۸، سفرنامه مراكشي، ةبطوط ابن. ۱۲
 .۱۹۲، ص ۱۳۶۶ عبداهللا فريار، تهران، فرهنگسرا، ة، ترجمتاريخ صنايع ايرانويلسون ج كريستي، . ۱۳
 وقف ۱۳۱۶كار خراسان است كه در سال آقا ملك مرد نيكو حسين كتابخانه و موزة ملي ملك يادگار ارجمند حاج. ۱۴

 . در تهران گشايش يافت۱۳۷۶آستان قدس رضوي شد و ساختمان جديد التأسيس آن در دي ماه 
 .۳۴، ص ۱۳۸۰، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، فرش ايراناهللا حشمتي رضوي،  فضل. ۱۵
 .۲۵ ناشر انجمن مديريت ايران، شماره ،مديريت، مجلة »هاي كيفيت مديريت كارگاهي در حلقه«ايرج سلطاني، . ۱۶
اهللا حشمتي رضوي و   تأليف فضلفرشنامة ايرانبراي آگاهي بيشتر از آمار فرش خراسان و ايران نگاه كنيد به . ۱۷

برگي تورج ژوله، . ، نيز رك۴۲۴ -۴۳۲، ص ۱۳۷۲ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةدكتر حسن آذرپاد، تهران، مؤسس
 .۱۴ -۱۹، ص ۱۳۷۵ان، شركت سهامي فرش ايران، ، تهراز قالي خراسان

، با مقدمه و تعليقات محمدجعفر محجوب، تهران، بنگاه نشر انديشه، ويس و رامينفخرالدين اسعد گرگاني، . ۱۸
 .۱۲۸سينا، ص  ابن
همت واالي استاد بزرگوار و فرزانة خراسان مرحوم سيدمحمدتقي  غزنوي، ديوان او به) اشرف(سيدحسن . ۱۹

  . است  رضوي تصحيح و مقابله شدهمدرس


