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دانشیار گروه ادیان و فلسفه ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

چکیده
اگرچه در متون تاریخی سده چهارم هجری به بعد از زیلو و زیلوبافی یاد شده ،اما زیلوهای باقیمانده همه
متعلق به پس از صفویه است .برخی محققان زیلوی معروف به «میبد» را قدیمترین زیلوی دوره اسالمی و
متعلق به سال 808ه دانستهاند ،درحالیکه این زیلو از دوره صفوی است و در خوانش تاریخ آن اشتباهی
رخ دادهاست .تنها زیلوی شناخته از ماقبل صفوی ،نمونهای است که در موزه ارمیتاژ نگهداری میشود.
مورخان هنر اسالمی تاکنون بر این باور بودهاند که زیلوی نوشآباد تاریخ بافت ندارد و آن را به عنوان
شاهکاری از هنر ایلخانی معرفی کردهاند .این نوشتار با بررسی دقیقتر سبک هنری و کتیبههای زیلو
پیشنهاد جدیدی درباره زمان بافت آن ارائه و این احتمال را مطرح کردهاست که در رمضان 808ه6001 /م
در نوشآباد کاشان بافته شده و کهنترین فرش تاریخدار شناخته شده ایران دوره اسالمی است .یکی دیگر از
سؤاالت و ابهامات مطرح درخصوص این زیلو مربوط به کاربرد آن است .اگرچه محققان آن را زیلوی
سجادهای «صف» خواندهاند ،اما آیات قرآنی موجود در کتیبهها ،پذیرش این نظر را دشوار میکند .این
مقاله با درنظر گرفتن محتوای خاص کتیبهها ،احتمال کاربری آن را بهعنوان سجاده مطرح کرده و با مجامع
صوفیانه مرتبط ساختهاست.
کلیدواژهها :خط کوفی ،زیلو ،سجاده صوفیانه ،نوشآباد ،هنر اسالمی.

 .6تاریخ دریافت6911/7/8 :؛ تاریخ پذیرش6911/62/61 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)mmn5135@kashanu.ac.ir :
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مقدمه
در میان دستبافتهها و زیراندازهای منقوش ایران ،به هیچ اثری به اندازه زیلو بیتوجهی
نشدهاست .توجه محققان ،موزهها و مجموعهداران غربی نیز بیشتر به فرش و گلیم معطوف
بودهاست .در ایران نیز همواره به زیلو کمتوجهی شدهاست 9.یکی از علل عدم استقبال از
زیلو در بازارهای جهانی ،جنس پنبهای آن بوده که با مناطق گرم کویری سازگار است و
رنگبندی غالبا آبی و سفید آن نیز که یادآور خنکای آب و ابر است ،اغلب به مذاق
کویرنشینان خوش میآید و مناطق کوهستانی همواره زیراندازهای پشمی را ترجیح دادهاند.
مبنای قیمتگذاری زیلو با فرش نیز متفاوت باست و بر اساس وزن (نه اندازه و نقوش) به-
فروش میرفتهاست .اگرچه دار زیلوبافی سادهتر از دار قالی است و بهآسانی به صورت
عمودی نصب میشود ،اما فرایند بافت آن بسیار پیچیده است 0.افزون بر این ،در زیلو
نقوش و کتیبهها بهصورت محاسبه ذهنی بافته میشوند.
کلمه زیلو به صورت مفرد و جمع َ(زاللی) در متون تاریخی سده چهارم هجری /دهم
میالدی به بعد ثبت شدهاست .در کتاب حدود العالم من المشرق الى المغرب که در سال
972ه182/م نوشته شده ،به بافت زیلو یا «زیلوی» در شهرها و نواحی مختلف ایران از
جمله سیستان ،آذربایجان و پارس اشاره شدهاست 1.ناصر خسرو قبادیانی (د 086ه

6088/م) نیز در چند جای سفرنامه خود به زیلو و زیلوبافی اشاره کردهاست 1.در میان متون
دوره ایلخانی میتوان به وقفنامه ربع رشیدی اشاره کرد که رشیدالدین فضلالله (د 768ه
 .9برای نمونه ،در جریان مرمت گنبد و منارهای آرامگاه شاه نعمتالله ولی در ماهان کرمان ،از زیلوهای نفیس حرم
به عنوان بستری برای ریختن نخالههای بنایی استفاده کردند .دیگر اینکه برخی از زیلوهای یزد بهعنوان کود کشاورزی
معدوم شده و برخی به پشتیدوزان فروخته شدهاست (علیمحمدی اردکانی ،نه-ده).
 .0برای تکنیک بافت زیلو ،نک .وولف717-781 ،؛ علیمحمدی اردکانی41-71 ،؛ & Rahmani
.Moghanipoor
 .1حدود العالم.610 ،611 ،691 ،690 ،602 ،11 ،
 .1ناصر خسرو.621 ،72 ،00 ،

زیلوی نوشآباد :کهنترین فرش شناخته شده از دوران اسالمی ایران 666/

6968/م) در «تفصیل امور مصالح مسجد صیفی» یکی از وظایف قیم مساجد را محافظت
َ
از «زاللی و فرش و سجادهها و علمها و پوشش منبر» تعیین کردهاست 7.او در «تفصیل امور

خانقاه» نیز «بسط زاللی» را یکی از وظایف فراش دانستهاست 8.حمدالله مستوفی (د
710ه6901/م) نیز «زیلو قالی» را به قالیقال (شهری در ارمنستان) منسوب کردهاست.

1

یکی از زیلوهای مشهور که به لحاظ فرم ،محتوا و قدمت قابلمقایسه با هیچ یک از
نمونههای تاکنون شناخته نیست ،زیلوی استاد علی نوشابادی است که در موزه ارمیتاژ
روسیه نگهداری میشود .درباره این قطعه که باید آن را مهمترین زیلوی شناختهشده ایران
دانست ،ابهامات زیادی وجود دارد و نیز دیدگاههای مختلفی مطرح است .یکی از ابهامات
زمان بافت آن است .اگرچه پژوهشگران بر آناند که این زیلو تاریخ بافت ندارد ،برخی
قدمت آن را سده هشتم/چهاردهم تشخیص دادهاند .این مقاله با نگاهی دقیقتر به سبک
هنری و کتیبههای زیلو ،در صدد ارائه پیشنهاد تازهای درباره زمان بافت آن است .ابهام دیگر
درباره مکان بافت این زیلوست ،چه مکانهای متعددی در ایران به نام نوشآباد وجود دارند
و همین سبب ایجاد ابهام در تعیین محل دقیق آن شدهاست.
دستهای دیگر از سؤاالت و ابهامات به شکل ،سبک هنری و محتوای کتیبههای این
زیلو مربوط میشود .این زیلو بهلحاظ هنر طراحی و کتابت آن با خط کوفی و نیز محتوایش،
نسبت به دیگر زیلوها تمایز آشکار دارد .بهلحاظ محتوایی ،استفاده از آیات قرآنی و اسماء
جالله در این زیرانداز که ظاهرا منافی ارزشهای اسالمی است ،تعیین کاربرد دقیق آن را
دشوار میکند .برخی پژوهشگران نیز آن را قطعهای از زیلوی «صف» یعنی زیلویی بزرگ
برای نماز گزاردن چندین نفر دانستهاند.
زیلوی علی نوشابادی دستبافت منحصربهفردی است که در بین پژوهشگران و
 .7رشیدالدین.621 ،
 .8همو.691 ،
 .1مستوفی.17 ،
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عالقهمندان به هنر اسالمی جایگاه ویژهای دارد و تاکنون در چندین نمایشگاه در معرض دید
عالقهمندان قرار گرفتهاست .از این رو تحلیل و بررسی محتوای هنری و مکتوب آن و رفع
ابهامات مربوط به آن در این مقاله مورد توجه قرار گرفتهاست.
در مورد زیلوبافی به طور عام تحقیقاتی انجام شدهاست .از مهمترین نمونهها میتوان

به مقاله کوتاهی به زبان انگلیسی از ایرج افشار 60با عنوان «زیلو» و نیز کتاب جواد
علیمحمدی اردکانی (6981ش) با عنوان «پژوهشی در زیلوی یزد» اشاره کرد .اما

درخصوص زیلوی مورد بحث در این نوشتار ،محققان خارجی مانند آناتولی ایوانف 66،شیال

بلر 62و آدل آداموا 69مطالبی فقط در حد چند سطر و نهایتا یک صفحه نوشتهاند.

60

کهنترين زيلوی شناختهشده

در جستوجوی قدیمترین زیلوها ،ریچارد اتینگهاوزن 61از زیلوی مسجد جامع خانقاه
تفت به تاریخ رمضان 119ه6111/م نام برده که در سال 6110م در بازار تهران دیده بود؛

61

اما ایرج افشار در کتاب يادگارهای يزد (چاپ اول6908 :ش) به زیلویی به تاریخ 848ه
6001/م در مسجد جامع میبد اشاره کردهاست:
«یک قطعه زیلوی وقفی کهنه در صحن ایوان پهن است به اندازه  9/60 × 7/00متر که
نقش بیستوچهار سجاده در آن بافته شدهاست :وقف صحیح شرعی نمود جناب ستوده-
10. Afshar, 31-36.
11. Anatoli Ivanov
12. Sheila S. Blair
13. Adel T. Adamova
14. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova,
52.
15. Ettinghausen, “Review of K. Erdmann”, fig. 3.
 .61زیلوی دیگری نیز به همان تاریخ توسط همان واقف به همان مسجد وقف شده که در موزه هنر اسالمی قاهره
محفوظ است .برای این زیلو ،نک.
Mustafa, 17; Ettinghausen, “Review of K. Erdmann”, 262; Ittig, 37-42.
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آدابّ ،
حاج الحرمین الشریفین ،حاجی عبدالرشید خلف مرحوم عبدالعلی میبدی این زیلو
را بر پلیثه تحت قبه مسجد جامع مزبور .بیرون نبرند مگر در شبستان مسجد مزبور برند.
تحریرا فی شهر ربیعالثانی سنه  ،848عمل استاد علی بیدک ابن حاجی میبدی».

67

ایرج افشار دو دهه پس از انتشار يادگارهای يزد ،در مقالهای تاریخ این زیلو را به

6688ه6770/م اصالح نمود 68.او در این مقاله قدیمترین زیلوی یافتشده در ایران را
َ
متعلق به خانقاه شیخ علی َبنیمان در روستای بیداخوید یزد دانسته که تاریخ 127ه-26/
6120م دارد .پرویز تناولی نیز بر اساس مقاله افشار ،کهنترین زیلوی ایران را همان زیلوی
بیداخوید در نظر گرفتهاست 61.در سالهای اخیر ،جواد علیمحمدی در چند جای کتابش،

پژوهشى در زيلوی يزد ،از زیلوی مسجد جامع میبد سخن رانده ،بدون آنکه ارجاعی به آثار

افشار بدهد 20.او متن کتیبه را با تفاوتهایی در برخی کلمات خوانده ،ولی تاریخ آن را
همان سال  808در نظر گرفتهاست 26.نوشتههای سایرین نیز عموما به همان تاریخ 808

اشاره دارند 22.برخی شواهد نشان میدهند تاریخ بهظاهر  808صحیح نیست .در سمت
ِ
َ
29
چپ عدد  ،808عدد  66به صورت دو حرف الف به خط ثلث نگاشته شده که ترویس
دارد (تصویر  .)6بنا به دالیل ذیل ،تاریخ بافت این زیلو نه  808بلکه  6688است:

 .67افشار ،012 ،81 /6 ،تصویر .00/1
18. Afshar, 35-36, fig. 4.
19. Tanavoli, 266.
 .20علیمحمدی.60 ،
 ...« .26خلف مرحوم عبدالغنی المیبدی آن زیلو را بر پیش تخت قبۀ مسجد جامع قریه .بیرون نبرند مگر در شبستان
مسجد مزبور برند .تحریر فی شهر ربیعالثانی فی سنه  ،848عمل استاد علی بیک ابن حاجی میبدی .خالف کننده
به لعنت ابدی گرفتار باد» (همان.)73 ،
 .22بهعنوان نمونه ،نک .معدنی و چیتسازیان.142 ،
َ
َ
َ
 .29ترویس :زایدهای است که در خط ثلث به باالی الف و الم میچسبد ،به آن شمره هم میگویند.
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اول :نگارش عدد یک بهصورت حرف الف به خط ثلث در زیلوهای دیگر سده
دوازدهم هجری نیز اتفاق افتادهاست.

20

دوم :همان بافنده (استاد علی بیک ابن حاجی میبدی) زیلوی دیگری را به سفارش
همان واقف (حاجی الحرمین الشریفین ،حاج عبدالرشید بن عبدالعلی میبدی) در همان

ماه و سال (ربیعالثانی  )6688برای مسجد جامع یزد بافتهاست 21.زیلوی دیگری نیز توسط
«استاد علی بیک بن استاد حاجی المیبدی» در «جمادیالثانی سنه  »6677برای مسجد
جامع اردکان بافته شده بودهاست.

21

سوم :عباراتی مانند «وقف شرعی نمود»« ،حاج الحرمین الشریفین»« ،تحریرا فی
شهر» و «خالفکننده به لعنت ابدی گرفتار باد» ،عبارات مرسوم در کتیبههای زیلوهای سده
دوازدهم هجری در یزدند.
کوفی روی زیراندازهای دوره تیموری ،خط ثلث کتیبهها و
چهارم :برخالف کتیبههای ِ

نقوش این زیلو مطابق نمونههای عصر صفوی است.

تصویر  .6زیلوی مسجد جامع میبد6688 ،ه6770/م (علیمحمدی ،تصویر )61

 .20نک .علیمحمدی ،تصاویر .71 ،62
 .21همو.1 ،
 .21همو.60 ،
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در سال  6110موزه ارمیتاژ زیلویی قدیمی با امضای «استاد علی نوشابادی» را در
نمایشگاهی با عنوان «شاهکارهای هنر اسالمی در موزه ارمیتاژ» در دار اآلثار االسالمیه
کویت به نمایش گذاشت که محققان آن را قدیمترین زیلوی برجایمانده از ایران و متعلق
به دوره ایلخانی یا نیمه سده هشتم/چهاردهم معرفی کردهاند 27.اما هیچ یک به تاریخگذاری

دقیقتر زیلو و محل بافت آن یعنی نوشآباد نپرداختند.
تاريخ صنايع جوالهى در منطقه کاشان
کاشان از جمله شهرهایی است که از دیرباز صنعت نساجی در آن جریان داشتهاست .از
همان آغاز یکجانشینی و تمدن در تپههای تاریخی ِس َیلک ،گویا صنعت نساجی نیز در این
منطقه جریان داشتهاست .فراوانی سر دوکهای ریسندگی یافتشده در این محوطه بیانگر
رونق صنعت بافندگی در کاشان در هزارههای قبل از میالد است 28.در دوران اسالمی نیز
نساجی و جوالهی از صنایعی بوده که کاشیان به آن شهره بودهاند ،تاجاییکه این شهرت
باعث تمایز از شهرهای دیگر میشدهاست .در کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازی که در
نیمه سده ششم هجری و در پاسخ به اتهامات و نقدهای نویسندهای سنی به شیعیان تألیف
شده ،در جایی به عبارت منتقد سنی اشاره شده که از اهالی کاشان با عنوان جوالهگان

(بافندگان) یاد کردهاست 21.هرچند وجه تحقیرآمیز این نسبت مشخص نیست ،اما نشان

میدهد که در دوره سلجوقی کاشیان بدین پیشه شهرت داشتند 90.در این دوره انواع پارچه-
27. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova,
52; Bailey, 28.
 .28گیرشمن02 ،91 ،؛ و ساروخانی.981 ،
 .21قزوینی رازی.211 ،
« .90عجب است که خران ورامین و کفشگران درغابش و عوانان قم و کالهگران آوه و جوالهکان کاشان و کیاکان
ساری و ارم و خربندگان سبزوار در قفای محمد و علی بدارند و به بهشت برند که اینان شیعه آل محمدند و صحابه
رسول و بزرگان و امامان به دوزخ برند» (قزوینی رازی.)211 ،
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های زربفت ّ
مزین به نقوش هندسی ،گیاهی و انسانی در کاشان تولید میشد .نمونههای این
منسوجات در جامههای نقاشیشده روی سفالینههای این شهر صنعتی مشهود است.

96

جوزافا باربارو 92در سفر خود به کاشان در قرن نهم/پانزدهم مینویسد« :به شهری

پرجمعیت رسیدم به نام کاشان ،در آنجا پارچههای ابریشمی و نخی چندان فراوان بهدست

میآید که هر کس در یک روز به ارزش دو هزار دوکات 99میتواند از این پارچهها فراهم
کند» 90.در دوره صفوی و قاجار نیز کاشان و اطراف آن یکی از مناطق مهم نساجی و

قالیبافی بوده و انواع منسوجات و فرش در این منطقه تولید میشدهاست .به گواهی منابع
َ
متعدد تاریخی ،هزاران کارخانه و دهها هزار دستگاه بافندگی یا جوالهی و شعربافی ،در
کاشان  ،آران و بیدگل و اطراف آن وجود داشته و خلقی عظیم بدان مشغول بودهاند.

91

سیاحان اروپایی که از کاشان بازدید کردهاند ،بیشتر به وصف کارگاههای ابریشمبافی کاشان
پرداخته و اطالعات چندانی از دستبافتههای پنبهای در اختیار ما نگذاشتهاند .آنان به
صنعتیبودن کاشان و اهمیت نساجی در ساختار تجاری شهر تأ کید کردهاند؛ به عنوان
نمونه ،ژان شاردن 91اساس ثروت و حیات مردم کاشان را صنعت نساجی دانسته و گفتهاست

31. Ackerman, 2011-2017.
32. Giosafat Barbaro (d. 1494).
 .99دوکات :سکهای طال با عیار ثابت  182/7و وزن  4/1گرم که برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در ونیز و در
سدههای بعد در سراسر اروپا ضرب شد.
 .90باربارو و دیگران.81 ،
 .91به عنوان نمونه ،در سال 0011ه0899-98/م ،محمد بدیع ملیحای سمرقندی در ذکر احوال یک شاعر به نام
طاهر نقاش که پیشۀ اصلیاش نقشبندی پارچه بود مینویسد که «شعربافان مجموع بالد ایران به او مجتاجند»
(ملیحای سمرقندی .)001-009 ،از دیگر نمونهها میتوان به متن محمدرضا بن جعفر وصاف اشاره کرد که در سال
7474ه7811-4/م نوشتهاست .او مینویسد که زمانی  7144دستگاه شعربافی در بیدگل (در حوالی کاشان) وجود
داشته که انواع منسوجات مانند «تافتههای گلدار و حریر موجدار و زریهای خوب و مخمل پرخواب و اطلسی
مشجر و قطنی سنگین و الجه رنگین و قناویز الوان و قصب لطیف و سایر اقمشه ابریشمینه» را میبافتهاند (وصاف،
.)2-1
36. Jean-Baptiste-Siméon Chardin (d. 1713).

زیلوی نوشآباد :کهنترین فرش شناخته شده از دوران اسالمی ایران 667/

که در هیچ یک از بالد ایران انواع منسوجات بیشتر از کاشان تولید نمیشود 97.او همچنین
مینویسد که تنها در یکی از نقاط حومه کاشان به نام آران ،هزار کارگر ابریشمباف وجود
دارد 98.آدام اولئاریوس (یا اولشلگر) 91آلمانی که در سال  6191میالدی به کاشان آمد ،به
حضور تاجرانی از سایر اقوام و ملل از جمله هندیها در بازار کاشان اشاره کرده و در ادامه
نوشتهاست که پارچهبافان را میتوان در حجرههای باز هنگام بافندگی مشاهده کرد.

00

گرچه از تاریخ زیلوبافی در کاشان خبر چندانی نداریم ،اما زیلوی مورد بحث در این
مقاله ،سابقه این هنر -صنعت در کاشان را حداقل به آغاز سده نهم هجری باز میگرداند.
در یک لوح سفالی زرینفام ،متعلق به قدمگاه مسجد علی قهرود کاشان که تاریخ صفر
/791اکتبر  6991دارد ،از زیلو نام برده شدهاست .در متن این لوح که در قالب شعر است،
برای توصیف کففرش یک بنا از عبارت «بساطش جمله زیلوی منقش» استفاده شدهاست.
این عبارت بر کاربرد زیلو در این منطقه داللت دارد و احتمال بافت آن در کاشان دوره
ایلخانی را تقویت میکند.

06

آناتولی ایوانف با توجه به صفت نسبی «نوشابادی» برای بافنده زیلوی مورد بحث در
این مقاله گفتهاست که چند نوشآباد در نواحی مختلف ایران وجود دارد و مشخص نیست
که این زیلو به کدام نوشآباد اشاره دارد 02.در لغتنامه از سه نوشآباد یاد شدهاست:

نوشآباد ،دهی از دهستان حومه غربی رفسنجان با  910سکنه که شغل مردمانش زراعت و

 .97شاردن.81-81 /9 ،
 .98همو.81 ،
39. Adam Ölschläger (d. 1671).
 .00اولئاریوس.611 ،
 .06متأسفانه این لوح سفالی از جای اصلی خود کنده شده و در سال  1477در حراجی ساتبی لندن برای فروش
عرضه شدهاست .برای این لوح نک .مشهدی نوشآبادی و غیاثیان712 ،742 ،؛
Sotheby’s, 144, lot 306.
42. Ivanov, 66.
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گلهداری است 09.جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال 6911ش 211 ،نفر بوده-
است 00.نوشآباد دیگر در دهستان حومه بخش خاش از شهرستان زاهدان با  610سکنه که
پیشه مردمش زراعت و گلهداری است 01.در سال 6911ش جمعیت این روستا  621نفر

بودهاست 01.همچنین در لغتنامه از نوشآباد با عنوان قصبهای از بخش آران شهرستان
کاشان با  1210سکنه یاد شده که شغل مردمانش زراعت ،گلهداری ،قالیبافی و پارچهبافی
است و  99مزرعه تابعه دارد که در آنها پنبه و ابریشم نیز کشت میشود .بر اساس آمار سال
6911ش جمعیت نوشآباد  80106نفر بودهاست 07.این نوشآباد از سال  6980تبدیل به
شهر شد و در اکنون بیش از دههزار نفر جمعیت دارد.
تصور اینکه روستاهایی در نزدیک خاش یا رفسنجان که آثار و نشانههای شاخصی از
دورههای تاریخی ندارند و از قالب دهی کوچک فراتر نرفتهاند و همچنین از صنعت بافندگی
و پارچهبافی در آنجا خبری و اثری نیست ،مستعد صنعت زیلوبافی با آن ظرافت مثالزدنی
باشند بسیار مشکل است .اما در مقابل ،کاشان و شهرهای اطراف مانند آران ،بیدگل و
نوشآباد ،در صنعت بافندگی چندین قرن سابقه دارند .در منابع کهن اسالمی مانند اعالق

النفیسه( 08قرن سوم/نهم) ،تاريخ قم( 01قرن چهارم/دهم) و دیوان ابوالرضا راوندی( 10قرن
ششم/دوازدهم) به نوشآباد اشاره شدهاست .همچنین در یکی از نامههای بابا افضل کاشانی
از حکمای قرن هفتم/سیزدهم به «صدر سعید تاجالدین محمد نوشآبادی» به سکونت

 .09دهخدا ،ذیل واژه.
44. URL 1.
 .01دهخدا ،ذیل واژه.
46. URL 1.
 .07همانجا.
 .08ابن رسته.682 ،
 .01قمی.77-71 ،
 .10راوندی.70 ،

زیلوی نوشآباد :کهنترین فرش شناخته شده از دوران اسالمی ایران 661/

مخاطب نامه در نوشآباد اشاره ضمنی شدهاست 16.عالوه بر این ،چندین نسخه خطی

کتابتشده در سده هفتم/سیزدهم به قلم کاتبان نوشآبادی شناخته شدهاست 12.همچنین
آثار چندی از دوره سلجوقی مانند مناره کتیبهدار و محراب گچی کتیبهدار در مسجد جامع

نوشآباد بهجا ماندهاست 19.از آثار فرهنگی دوره ایلخانی نیز میتوان به دو کاشی کتیبهدار

فیروزهای یافتشده در مسجد قائمیه ،شهر زیرزمینی (اویی) و ظروف سفالی متعدد کشف-

شده در کاوشهای شهر زیرزمینی اشاره کرد 10.بدین ترتیب نوشآباد در دوره ایلخانی
آبادیپررونقی بوده که هنر و فرهنگ در آن جریان داشتهاست .از طرفی نوشآباد در کنار
شهرهای دیگر منطقه مانند کاشان و آران و بیدگل دارای صنعت جوالهی (بافندگی) بوده که
پذیرش بافت زیلوی مورد نظر در نوشآباد کاشان را بسیار آسان میکند .صنعت پارچهبافی
در این شهر تا اوایل دوره پهلوی رواج داشت و بافت قالی نیز در آنجا همچنان ادامه دارد.

11

 .16مرقی کاشانی.701 ،
 .12از جمله این نسخهها میتوان به این مواد اشاره کرد:
 رسائل بابا افضل که در سال 212ه توسط محمد ابن یوسف ابن علی نوشآبادی استنساخ شده و امروزه در یکمجموعه خصوصی در یزد است .نک .ابوئی مهریزی و ذوالفقاری.442-441 ،
 الکشاف زمخشری که در سال 180ه در بغداد توسط کاتبی به نام دولتشاه بن محمد نوشابادی کتابت شده وامروزه در دانشگاه تهران (به شماره  )1441محفوظ است .نک .فهرست نسخ خطى دانشگاه تهران.217 /8 ،
 منهاج البیان (حواشی) که در مدرسه مجدیه کاشان کتابت شده و در سال 121ه در نوشاباد بر آن تحشیه نوشتهشدهاست .دانشگاه تهران (ش  .)8610/2نک .فهرست نسخ خطى دانشگاه تهران.31 /71 ،
 .19نک .مشهدی نوشآبادی ،نوشآباد در آينه تاريخ ،آثار تاريخى و فرهنگ.10-06 ،
 .10همو ،نوشآباد ديار کهن.12-07 ،21 ،
 .11نک .همو ،نوشآباد در آينه تاريخ ،آثار تاريخى و فرهنگ.92 ،
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راست :تصویر  .2بخشی از یک زیلو ،عمل استاد علی نوشابادی ،نوشآباد ،نیمه اول سده هشتم/
چهاردهم ،اندازه 600×01 :سانتیمتر ،موزه ارمیتاژ ،سنت پترزبورگ (شماره دسترسی.)IR. 2253 :
(.)Bailey, 28
چپ :تصویر  .9پشت همان زیلو (بدائع الفن.)19 ،

زيلوی استاد على نوشابادی
این زیلو در سال 6181م توسط موزه ارمیتاژ خریداری شده و اکنون به شماره دسترسی:
 IR. 2253در آنجا نگهداری میشود (تصاویر  2و  .)9چنانکه گذشت ،سایر محققان
بر اساس فرم حروف کتیبه ک وفی ،این زیلو را متعلق به هنر اواخر دوره ایلخانی (نیمه اول
سده هشتم/چهاردهم) و یکی از قدیمترین فرشهای باقیمانده از دوران اسالمی ایران

زیلوی نوشآباد :کهنترین فرش شناخته شده از دوران اسالمی ایران 626/

دانستهاند 11.این زیلو به دلیل اهمیتی که داشته از سال  6110تاکنون در چندین نمایشگاه
هنر اسالمی در خارج از روسیه به نمایش گذارده شدهاست.

17

در نگاه اول ،این زیلو شباهت زیادی به زیلوهای سجادهای صف دارد که قدیمترین

نمونه آن ،قالیهایی است که در قلمرو سلجوقیان روم بافته شدهاست 18.در ایران زیلوهای
صف عموما در یزد و میبد بافته میشدند که نمونههای متعددی از آنها از دوران صفوی و
قاجار به جا ماندهاست .کوچکترین زیلوهای صف تولیدشده در یزد ،سه محراب در یک
ردیف و بزرگترین آنها  02محراب در سه و حتی پنج ردیف داشتهاند 11.در زیلوی استاد

علی نوشابادی تنها دو محراب باقی ماندهاست .این زیلو چهار تفاوت بسیار مهم با نمونه-

های یزدی دارد :اول ،بر خالف زیلوهای یزدی مورد اشاره که نقوش میانی محراب آنها با
یکدیگر تفاوت دارد ،در این زیلو طرح و نقش محرابها یکسان است؛ دوم ،زیلوی نوش-
آباد منقوش به آیات سوره اخالص است که کاربرد آن به عنوان زیلوی صف را با تردید
مواجه میکند؛ سوم ،فاقد نام واقف و محل وقف است و فقط نام بافنده روی آن دیده
میشود؛ چهارم ،ابعاد بسیار کوچکتری نسبت به زیلوهای صف دارد ،درحالیکه اندازه هر
کدام از محرابهای زیلوهای صف یزدی از  620×80سانتیمتر به باالست 10،کل قطعه

زیلوی نوشآباد _که شامل یکونیم محراب است_ ابعادی در حدود  600×01سانتیمتر
اب آن با عرضی در حدود سی سانتیمتر بهتنهایی
دارد .بنابراین باید گفت که یک محر ِ
56. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova,
52; Bailey, 28.
 .17این زیلو به ترتیب در سالهای  1444 ،7114و  1441در دار االثار االسالمیه کویت (بدائع الفن،)7114 ،
کلیسای جدید ( )De Nieuwe Kerkآمستردام ( ،)Ivanov, 2000و شعبه ارمیتاژ در آمستردام
( )Adamova, 2007به نمایش گذارده شدهاست.
 .18برای نمونه ،نک.Bérinstain & Day, 61 .
 .11محبی و آشوری.01 ،
 .10کمندلو.02 ،
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قابلیت استفاده برای یک نمازگزار را ندارد .از این نشانهها میتوان چنین استنباط کرد که
احتماال زیلوی مذکور کاربردی نمادین و غیر از فرش کردن مسجد داشتهاست.
در زیلوی علی نوشابادی ،هر محراب دو بخش فوقانی (طاقنما) و تحتانی (بدنه)
دارد .طاقنما به شکل یک پنجضلعی طراحی شده که در اطرافش موجهای حلزونیشکل
طراحی شدهاست .در سمت آبی زیلو ،نواری سفیدرنگ طاقنماها را از بقیه بخشها متمایز
کرده و این نوار سفید در حاشیه محراب اول تا پایین امتداد یافتهاست .در درون طاقنما یا
سجدهگاه ده چلیپای شکسته (گردونه خورشید) در درون و برون یک نهضلعی ترسیم شده-
است .این نماد باستانی که در نمونههای یزدی هم بهچشم میخورد ،نشان چرخش
خورشید بهشمار میآید .در لچکیهای طرفین هر طاقنما هفت بار کلمه «الملک» به خط
ِ
کوفی نوشته شده که به دلیل کمبود فضا ،دو فقره باالیی به صورت «الملـ» آمدهاست
(تصویر  .)0در لچکیهای بههمپیوسته بین دو محراب ،چهارده بار کلمه «الملک» به
صورت آینهوار درج شدهاست .کلمه «الملک» مخفف « ُ
الملک ِلله» بوده که در اقسام
گوناگون هنرها کاربرد داشتهاست .رواج گسترده و تکرار عبارت «الملک لله» در کتیبههای
سدههای نخست اسالمی ایران به حدی است که شیال بلر آنها را نوعی «کلیشه یا حتی

پرکننده فضاها» میداند 16.یکی از نمونههای نوشتاری کلمه «الملک» را در یکی از نقاشی-
ّ
های مرقعات دیتس 12میتوان یافت که در نیمه سده هشتم/چهاردهم اجرا شدهاست
(تصویر  .)1در این نقاشی ،کتیبهای در یک بنا ترسیم شده که در آن سه بار کلمه «الملک»
61. Blair, The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and
Transoxiana, 9.
ّ
ّ
 .12مرقعات دیتس ( )The Diez Albumsشامل پنج جلد مرقع است که در سال  7181میالدی توسط
هاینریش فردریش دیتس ( )Heinrich Friedrich von Diezدر استانبول خریداری شد .این مجموعه در
بردارنده بیش از چهارصد نقاشی ،طراحی و قطعات خوشنویسی است که اغلب در دورههای ایلخانی ،جالیری و
تیموری کار شدهاند و امروزه در کتابخانه دولتی برلین نگهداری میشود .برای جامعترین و جدیدترین تحقیق در
مورد این مرقعات ،نک.Gonnella et al .
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و در انتهای آن «الملـ» آمده که از نظر سبک نوشتار با زیلوی مورد بحث ما شباهت بسیار
دارد.
در حالت کلی ،جز کلمه «الملک» نقشمایههای دیگری نیز در این زیلو وجود دارد
که سازگار با نقوش زیراندازها در نقاشیهای دوره ایلخانی و تیموری است .کتیبه حاشیه به
خط کوفی و نیز شبکهای از نقوش هندسی شامل مربعها و شمسههای درهمتنیده قابل
مقایسه با زیراندازهایی است که در نقاشیهای شاهنامه بزرگ مغولی بهچشم میخورد
(تصویر .)1

تصویر  .0صورت نوشتاری کلمه «الملک» در زیلوی نوشآباد( ،نگارندگان همین مقاله).

تصویر  . 1بخشی از یک نقاشی در آلبوم دیتس ،نیمه سده هشتم/چهاردهم ،احتماال تبریز ،کتابخانه دولتی
برلین (( ،)Diez Alben, fol. 71. no. 13مأخذ :کتابخانه دولتی برلین).
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تصویر  .1بخشی از نگاره «صورت تابوت اسکندر» ،شاهنامه بزرگ مغولی ،تبریز ،حدود 6990م ،ابعاد
کاغذ 1791×9197 :سانتیمتر ،گالری هنر فریر/سکلر ،واشنگتن (شماره دسترسی،)F1938.3 :
(مأخذ.)URL 2 :

اب زیلوی نوشآباد شامل مستطیلی است که حدودا دو برابر
بخش پایینی هر محر ِ

بخش طاق نما ارتفاع دارد .در مرکز ،یک مستطیل بدون نقش جای گرفته که در میان آن،
مستطیلی دراز ّ
مزین به نقوش هندسی قرار دارد .نقوش آن شامل ستونی از چلیپاهای بر روی
هم قرار گرفتهاست .مربع-مستطیلهایی فضای خالی چهار گوشه چلیپاها و نیز مرکز آنها
را پر کرده اند .دو ردیف کتیبه نوشتاری در چپ و راست و باالی این مستطیل وجود دارد .دو
است آن به صورت قرینه بافته
کتیبه سمت
چپ هر محراب خواناست ،اما دو کتیبه سمت ر ِ
ِ
شده و از پشت زیلو قابل خواندن است .متن کتیبهها شامل سوره اخالص ،نام بافنده و
تاریخ بافت بدین شرح خوانده میشود (تصویر :)7
بسم الله الرحمان الرحیم | عمل استاد علی نوشابادی | ماه رمضان سنه
قل هو الله احد الله صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له و کفو احد | حق
نوع طراحی متن کتیبهها به گونهای است که پژوهشگر را بر آن میدارد که ادامه آن را در
کتیبههای ردیف افقی باالیی بیابد؛ خاصه آنکه سال بافت در نگاه نخست بهچشم نمیآید
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(تصویر  .)8محققان غربی چنین فرض کردهاند که عبارت تاریخ این زیلو از بین رفته-

است 19،اما بر اساس سالم ماندن یک محراب و کتیبه های حاشیه آن ،نمیتوان تصور کرد
تاریخ آن افتاده باشد .بنابراین ،دو فرضیه را میتوان مطرح کرد :اول اینکه سال ذکر نشده
باشد و دوم این که سال به صورت رمزی و ناروشن در بخشی از کتیبه آمده باشد .فرض اول
بسیار بعید مینماید؛ چه هیچ دلیل منطقی وجود ندارد عبارت «ماه رمضان سنه» ذکر شود
و سال ثبت نشود .بنابراین اگر بخواهیم بعد از کلمه «سنه» دنبال عبارتی باشیم که سال
بافت را بر ما آشکار کند ،باید در کتیبه افقی که در باالی این کلمه ادامه یافته تأمل کنیم
(تصویر  .)8اگر این یک کتیبه نوشتاری باشد ،همانند مابقی متن بدون نقطه است و شاید با
_خواند که یک

تسامح بتوان آن را «ثمان ثمانمائه (؟)» _بدین صورت:

بار نیز به صورت آینهوار تکرار شده چون بایست در پشت زیلو هم خوانده میشدهاست.
نون کلمه «ثمان» یا حذف شده ،یا به صورت عالمت کروشهمانندی در زیر «ثما» جای
گرفتهاست .دلیل حذف یا تغییر شکل دادن نون نیز اقتضای طراحی خاص و متقارن این
بخش از کتیبه یا اشتباه امالیی بودهاست .اشتباهات امالیی در کتیبههای زیلوها رایج بوده

10

و در متن این زیلو نیز شاهدیم که یک واو قبل از کلمه «کفو» زیادی است و بعد از آن نیز
یک الف کم دارد،یا اینکه کلمه «رحمان» با امالی نامرسوم نوشته شدهاست.
بنابر اینها ،اگر فرضیه مذکور در مورد تاریخگذاری را بپذیریم ،باید گفت که این
دستبافت در رمضان 808ه6001/م بافته شدهاست .با این حساب ،این اثر نهتنها کهنترین
زیلو بلکه کهنترین فرش تاریخدار شناختهشده در دوره اسالمی ایران است .با این توضیح
که کهنترین فرشهای باقیمانده از دنیای اسالم نمونههایی است که در قلمرو سلجوقیان
روم در منطقه آناتولی بهخصوص در قونیه بافته شدهاست.

11

63. Ivanov, 66; Bailey, 28.
 .10بهعنوان نمونه نک .علیمحمدی.10-18 ،
 .11برای فرشهای سلجوقیان روم ،نک.Aslanapa, 12-33; Ertuğ and Grabar, 206-207 .
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پس از سوره اخالص ،کلمه بدون نقطهای آمده که میتوان آن را «حق» در نظر گرفت؛
و در ادامه ،در ردیف افقی باالییاش نقشمایههایی کوفیوار آمده که در عین ناخوانایی
شاید بتوان آنها را تکرار کلمه «تعالی» در نظر گرفت .این نقشمایه که در باالترین حاشیه
زیلو نیز تکرار شده ،نیاز به تأمل بیشتر و تطبیق با سایر زیراندازهای همعصر با آن دارد.
قدیمترین فرشهای ایران اسالمی به دوره تیموری برمیگردد که از آن زمان نیز نمونههای
بسیار کمی باقی ماندهاست .به همین دلیل ،مهمترین منبع تصویری برای شناخت فرش
ایران در دورههای ایلخانی و تیموری نقاشیهای نسخ خطی است .هر طرحی که زمینه
اصلی این فرشها داشته باشد ،حاشیههای بسیاری از آنها طرحهایی از کتیبههای خطوط
کوفی یا چیزی شبیه آن را نشان میدهند (تصویر  .)1در میان محققان ،جورج مایلز 11اولین
کسی بود که به مطالعه این دست از کتیبهها که خوانایی الزم را نداشته و بیشتر حالت

کوفسک» 17نامگذاری کرد که ترکیب دو واژه
تزیینی به خود گرفتهاند پرداخت .او آنها را « ِ
کوفی و آرابسک است و بعدها نیز این اصطالح توسط مورخان هنر اسالمی به کار برده

شد 18.بعدها ریچارد اتینگهاوزن به مطالعه یکی از تزیینات پرکاربرد در کتیبههای کوفسک
پرداخت که شامل دو شکل کروشهمانند در دو طرف یک نقشمایه گیاهی است (تصو یر

 .)1او آنها را «همرفت (سندرم) بلند-کوتاه-بلند» 11نامید و برگرفته از نگارش کلمه

«الله» دانست 70.او اولین نمونههای کاربرد آن را در سنگ مزارهای قرن سوم /نهم مصر
معرفی کرد که برای نوشتن کلمه «الله» یک قوس تزیینی در میان دو حرف الم آمدهاست.

76

66. George C. Miles.
67. Kufesque.
68. Miles, 20.
69. Tall-short-tall syndrome.
70. Ettinghausen, “Kufesque in Byzantine Greece, the Latin West and the
Muslim World”, 29.
 .76همان ،تصاویر .61 ،62
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اما ژولیا بیلی 72با توجه به این نکته که در بسیاری از موارد ،کلمه «الملک» به تنهایی
نوشته شدهاست ،بخش میانی همین کلمه (الم-میم-الم) را منشأ این نقشمایه دانسته-

است 79.این نقشمایه در کتیبههای ظروف فلزی دوره سلجوقی به صورت تکراری از حروف
الف و الم رواج گسترده یافت .اسدالله ملکیان شیروانی در برخی از ظروف فلزی سلجوقی

تولیدشده در خراسان کتیبههایی از تکرار حروف الف و الم شناسایی کردهاست 70.این
کتیبهها میتواند مرتبط با کهنترین تصنیف تصوف یعنی رساله عطف األلف المألوف على
ّ
71
الالم المعطوف نوشته ابوالحسن علی ابن محمد دیلمی (د 916ه6006 /م) باشد.

تصویر  .7متن کتیبه نوشتاری زیلوی نوشآباد (مأخذ :نگارندگان).

تصویر  .8کتیبههای کوفیوار زیلوی نوشآباد (مأخذ :نگارندگان).

72. Julia Bailey.
73. Bailey, 22.
74. Melikian-Chirvani, 174-75.
 .71برای تحقیقی در خصوص رسالۀ عطف األلف ،نک .زینیوند و نجفی.12-14 ،
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تصویر  .1کتیبههای کوفی حاشیه فرشها ،ترسیم شده در نقاشیهای نسخ خطی دوره تیموری
(.)Briggs, figs. 65-69

نکاتى درباره کاربرد اين زيلو
در نگاه ظاهری اولیه ،تنها کاربردی که برای این زیلو به ذهن متبادر میشود زیرانداز صف

است؛ چنان که سایر محققان چنین کاربردی را برای آن پذیرفتهاند 71.اما همانطور که
پیشتر گفته شد ،وجود کتیبه سوره اخالص و اندازه کوچکتر از حد معمول ،کاربرد این
زیلو به عنوان زیرانداز صف را منتفی میکند .یکی از گمانهایی که درباره زیلوی نوشآباد
میتوان مطرح کرد ،کاربرد آن به عنوان سجاده نمادین در تصوف است .سجاده در میان زهاد
و صوفیان حکم مسجد داشته و همراه داشتن آن ضروری بودهاست 77.همچنین سجاده

عالوه بر کاربرد عبادی نشانی برای تعیین جانشین یا اجازه ارشاد نیز بودهاست .سجاده در
میان وصلههایی که صوفیان همراه خود داشتند حائز اهمیت خاص و جزو لوازم ضروری
 .71بدائع الفن12 ،؛
Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Bailey, 28.
 .77باخرزی618 ،11-18 /2 ،؛ طاهری و کوچکی سنجانی.70 ،
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همراه صوفیان مسافر بود و آداب مخصوصی داشت .ابوالمفاخر یحیی بن احمد باخرزی (د
791ه6991/م) ،از مشایخ کبرویه درباره سجاده مینویسد« :و هر درویشی را باید که
سجادهای باشد خاص که بر آنجا نماز گزارد و بر آنجا نشیند .سجاده ،صوفی را حکم
مسجد است ،مادام که بر سجاده است همچنان است که در مسجد است».

78

سجاده مانند خرقه یکی از نشانهای جانشینی یا خلیفگی شیخ بود؛ بدینترتیب که
اعطای آن به مرید همانند اعطای خرقه ارادت حکم جانشینی یا اجازه ارشاد داشت؛ برای

نمونه ،خواجه عبدالسالم کامویی 71یکی از مشایخ منطقه کاشان که در دوره بافت زیلوی
نوشآباد یا پیش از آن میزیسته ،سجادهای را که از شهابالدین سهروردی به وی رسیده بود
به انضمام نامهای برای تقیالدین دادا یکی از شاگردان خاصش از کاشان به یزد فرستاد .در
بخشی از این نامه چنین آمدهاست:
«فرزند خلف االولیا ،الملک (معتمد) الفقرا -ادام الله توفیقه ،از قبل درویشان
مخصوص است به سالم و تحیت و از اندیشه ما خالی نیست .شناخته میآید که بعد از
تقدم مراسم عبودیت خالق ،به خدمت درویشان مشغول است .بهغایت پسندیده افتاد
سجادهای که از حضرت مخدوم و مقتدای بهحق ،سلطان العارفین ،شیخ شهاب الملة و
الدین عمر سهروردی قدس الله سره العزیز ،بخشش رسیده بود به این ضعیف ،چون سلسله
معنوی با آن فرزند ،سمت تأکید داشت ،خواستیم که نسبت صوری نیز مؤکد گردد .آن
سجاده به آن عزیز فرزند فرستادیم که ما را کار به آخر رسیده».

80

بنابراین زیلوی نوشآباد را میتوان بهعنوان سجادهای صوفیانه فرض کرد که بیشتر جنبه
نمادین داشتهاست نه زیراندازی با کاربرد معمول و متعارف .شاید به همین سبب است که
 .78باخرزی.11-18 /2 ،
 .71درباره خواجه عبدالسالم کامویی ،نک .مشهدی نوشآبادی« ،عبدالسالم کامویی :شیخ المشایخ سهروردیه در
عراق عجم ،یزد و کرمان».606-661 ،
 .80حموئی یزدی ،کنز السالکین :برگ .211
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کم و بیش این بافتۀ بسیار کهن سالم باقیمانده و در اثر استفاده مکرر فرسوده نشده و از
میان نرفته است .توجه به این کاربرد ،استفاده از عبارات قرآنی و اسماء جالله را منطقی جلوه
میدهد ،زیرا مشکل است که این عبارتها برای زیراندازی باشد که بهطور معمول زیر پا
قرار میگیرد.
نکته دیگر درباره صوفیانه بودن این زیلو محتوای متون مورد استفاده در آن است :سوره
اخالص ،کلمات «الملک»« ،حق» و «تعالی» ،نام بافنده و تاریخ .اگرچه هنرمند زبردست
نام خود را در کتیبهها آوردهاست اما از بانی یا صاحب آن خبری نیست .این در حالی است
که معموال نام بانی بر روی زیلو بافته میشود .تمامی این نکات احتمال صوفیانهبودن این
زیلو را تقویت میکنند.
نتیجه
پژوهشگران هنر اسالمی این زیلو را اثری بدون تاریخ از سده هشتم هجری دانستهاند ،اما
در این مقاله تاریخ رمضان 808ه برای آن پیشنهاد شده که به لحاظ سبک نیز مختصات این
دوره را داراست .بنابراین در میان فرشهای پرزدار و بدون پرز شناختهشده از ایران دوران
اسالمی ،زیلوی استاد علی نوشابادی کهنترین نمونه است .نکته جالب توجه اینکه تاریخ
زیلوی دیگری در ایران از سوی برخی به اشتباه  808هجری خوانده شده ،اما بنا بر شواهد
ارائه شده در این مقاله تاریخ حقیقی آن  6688است.
زیلوی علی نوشابادی چنانکه تحلیل شد در نوشآباد از قرای کاشان بافته شدهاست
که سابقۀ صنایع نساجی و بافندگی در آن به پیش از اسالم میرسد و بر ما مسلم است که از
دوران سلجوقی به این طرف این صنعت در آنجا رونق تمام داشتهاست .خود نوشآباد نیز
در دوران بافت این زیلو و پیش از آن جای شناختهشدهای در هنر اسالمی و کتابت بودهاست
و تا اوایل دوران پهلوی مردمانش به صنعت نساجی مشغول بودهاند.
درباره کاربرد زیلو نیز البته بهطور دقیق نمیتوان اظهار نظر کرد ،چون اندازه واقعی آن
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بر ما روشن نیست .اما با درنظر گرفتن محتوای متن و ساختاری که متن در آن قرار گرفته-
است ،بعید مینماید که زیلوی صف باشد .ازاینرو متناسب با محتوای صوفیانه و جایگاه
سجاده در نزد صوفیه _به ویژه وجه نمادین آن_ ما را بر آن میدارد که این زیلو را سجادهای
برای تعیین جانشین مشایخ یا رخصت ارشاد بدانیم ،امری که در تاریخ تصوف سابقه
داشتهاست و در منطقه کاشان نمونههایی از آن یافت میشود .با این اوصاف ،هنوز پرسش-
هایی درباره این زیلو باقی است که باب پژوهش را برای این دستبافت ارزشمند و بیمانند
ایران اسالمی ،همچنان باز نگاه میدارد.
منابع
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سالکالدین محمد دوم ،المشیخه (کنزالسالکین) ،دستنوشت شماره  2609کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران.

ّ
 /741تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوچهار ،بهار 7344
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آثار ملی6911 ،ش.
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تصوف
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تا قرن هفتم هجری» ،مطالعات عرفانى ،ش 6911 ،29ش.
علیمحمدی اردکانی ،جواد ،پژوهشى در زيلوی يزد ،تهران ،فرهنگستان هنر6981 ،ش.
قزوینی رازی ،عبدالجلیل ،النقض ،تصحیح سید جاللالدین حسینی (ارموی) ،تهران ،مجلس،
6996ش.
قمی ،حسن بن محمد بن حسن ،تاريخ قم ( ۸۷۳هجری) ،ترجمه حسن بن علی قمی ( 842قمری)،
تصحیح و تحشیه سید جاللالدین تهرانی ،تهران ،توس6916 ،ش.
کمندلو ،حسین« ،نگاهی به طرح سجاده صف در حوزههای فرشبافی اسالمی» ،گلجام 6910 ،28ش.
گیرشمن ،رومن ،سیلک کاشان ،ج  ،6ترجمه اصغر کریمی ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور،
6971ش.
محبی ،حمیدرضا و محمدتقی آشوری« ،نماد و نشانه در نقشپردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی
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