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 گفتارپیش

 

مميب ی بمه اتقما      311مكمه بمه  نيما آمدنمد و  ر سمال       )ص(   ر پيامبر اسب   حضر  محمد
تاري  اسبمي قرار گرفمت.   نه هجر  فرمن ند و اين حركت  مبدأاصحا  خن  از مكه به مدي

و  )ص( و جانشمينان او مصمالحه نمن نمد    با گسترش  ين مبين اسب   منماط  مختلقمي بما پيمامبر    
ن  عربسمتان  اولمين گروهمي بن نمد كمه      ماليا  و خراج پر اختند. قبايل يهن ی و مسيحي جن

صمنر  منسمنج  ر    پر اختند. آنان مطاب  با پيماني كه بسته بن ند  خراج خمن  را بمه   خراج مي
  ا ند.  )از شهرهای يمن( تحنيل مسلمانان مي نجران

بمه امپراتمنری    21/366 )ص(  سمپاه خلقمای راشمدين   ر سمال     پس از رحلمت پيمامبر  
ر  و به  نبال آن سنريه و مصر را تسخير نمن . سپاه اسب   تحت رو  شرقي حمله ك بيزانس/

ا شكسمت  ا  و سمپس بمه    بن وليد  ر جنگ يرمنک  امپراتمنری رو  شمرقي ر   رهبری خالد
 33/725 . اين فاتحان  ر سالبرانداختو پا شاهي ساساني را  كر  حمله (ايران) سنی مشر 

ه را مركمز حكنممت   ) ( شهر كنف   عليبه  روازه  مش  رسيدند. پس از فتح عرا   حضر
و بدين ترتيب مركز  ولت اسبمي  از عربستان خارج شد. پمس از شمها      اسبمي قرار  ا 

اميه  سلسله امنيان را تأسيس نممن  و مركمز خبفمت     ) (  معاويه از خاندان بني حضر  علي
عبماس    منيان از بنيبه  نبال شكست ا 262/733اسبمي را به شهر  مش  منتقل كر .  ر سال 

عبدالرحمن بن معاويه بمه اسمپانيا گريخمت و  ولمت اممنی را  ر انمدلس بنيما  نهما . پمس از          
ن اسب   قلمرو مسلمانان از هند تا اسپانيا گسترش الشأ گذشت يک قرن از رحلت پيامبر عظي 

. به رسيد به گنش مي مي  صدای ااانكشنرهای اسب یيافت و از مساجد  شهرها و روستاها
 نبال آن  زبان عربي به سراسر جهان گسترش يافت و زبان رسمي حكنمت اسبمي گر يمد.  

های مسلمان بما كشمنرهايي آشمنا شمدند كمه  ر اوج تممدن و پيشمرفت          ر اين  وران  عر 
كار بسمتند.   ها آمنختند و  ر زندگي خن  به جديدی از اين تمدن ها و فننن شينهبن ند. آنان 

پايتختي  ولت اسبمي برگزيده شد. اما با تضمعيف   به آمدن عباسيان  بغدا پس از روی كار 
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اين  ولت  خبفت عظي  اسبمي به اياال  مختلقي تقسي  گر يد. سرانجا  با هجن  مغنالن  
تر از آن با روی كار آمدن  ولت فاطمي  ر مصر  مركمز   عباس سرنگنن شد. پيش  ولت بني

 آن تما  ور  رونم    بمن  كمه   تأسيس قاهره منتقل شمده  تازهشي از حكنمت اسبمي به شهر بخ
نتيجه هجن   ولت عثماني  مماليک منقمر  شمدند و   ها بعد  رمماليک نيز ا امه يافت. سده

آمد. پس از جنمگ جهماني اول  جايگماه    های وسيعي  به تسلط آن  ر و سرزمينكشنر مصر 
نظا  جديدی بر اين منطقه حاك   و كر  خاورميانه تغيير ي  ر منطقةسياسي كشنرهای اسبم

گر يد. با تسلط مسلمانان بر مناط  وسيعي از جهان  آنان با هنر و صمنعت كشمنرهای تحمت    
حال هنر و صمنايع كشمنرهای مغلمن   رهم  آميخمت و بمه        سلطه خن  آشنا شدند   ر همان

باعث گسترش شمبكه تجماری جهماني براسماس      نر اسبمي تبديل شد. گسترش اسب سبک ه
سرعت گسترش يافت و صمنعت   ها و علن  به عربي گر يد. فناوریهای اسبمي و زبان  رزشا

ترين صنايع  ر آن زمان بمن   پيشمرفت چشممگيری كمر . منسمنجا        بافندگي كه از متداول
ها رضايت مشتاقان خن  را  ر  های نقيس  قرن نقش مهمي  ر اقتصا  مسلمانان  اشت و پارچه

  كر ند ميكر . منسنجاتي كه مسلمانان تهيه يا استقا ه  رها جلب ميجهان اسب  و ساير كشن
يبي هم   همای صمل   شد. حتمي جنمگ   كشنرهای اسبمي  چين و اروپا فروخته و مصرف مي  ر

كمه بافنمدگي ابريشم   ر ايتاليما      جلنگيری كند. تا قبمل از ايمن   نتنانست از تجار  منسنجا 
شمد و بمه    شرقي و كشمنرهای اسمبمي تهيمه ممي     و گسترش يابد  ابريش  منر  نياز اروپا از ر

همين  ليل امروزه تعدا  زيا ی از قطعا  منسنجا  ابريشمي مسلمانان  ر كليسماهای اروپما   
همای نقيسمي را حتمي بعمد از سمقنن قسمطنطنيه        ابريش  شرقي باقي مانده است. بافندگان رو 

همای سمنريه      وزان كارگماه رو ن ايرانمي و خاورميانمه مسملمان و   بافندگا همچنينبافتند و  مي
 كر ند. تا زمان عثمانيان تهيه ميهای  رباری را  ابريش 

تنليد و تجار  منسنجا   برای چند قرن  ر اقتصا  جهان اسب  نقش مهمي  اشت. تا 
شممرقي و  پمميش از حكنمممت اسممبمي  قممنانين تنليممد و تجممار  منسممنجا  را امپراتممنری رو  

را بما قمنانين جديمدی    هما   آن  ند  حكنمت اسبمي ناگزير بمن  كر ساساني تعيين ميشاهنشاهي 
    ولممت اسممبميمنطبمم  گممر  . بنممابراين كنممد تمما صممنعت بمما شممرايط  ولممت حمماك  جممايگزين

شمرقي و ايمران را  ر  سمت گرفمت. مسملمانان  ر مصمر         های نسماجي رو   ريزی كارگاه برنامه
افندگان تحت حمايت حكنمت اسمبمي   عننان ب ها به مسيحيان بنمي را استخدا  كر ند و قبطي

اين هنرها رو به افمنل نها نمد.    . پس از عصر طبيي هنر اسبميسبک هنری خن  را ا امه  ا ند
شمن  و بما    های خصنصي نگهداری ممي  ها و مجمنعه امروزه غالب منسنجا  اسبمي   ر منزه
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دار . بررسمي سمبک   هما وجمن  نم    همای تنليمد پارچمه    ها  گزارش  قيقي از روش وجن  تنن  آن
را نشان  اسبمي و هنرهای بنمي هر منطقهثيرا  متقابل هنر منسنجا   وره اسبمي  تأا  تزيين
هايي كه قبايمل و   هنر و شعاير  يني است. خراج و ماليا   هند  هد. اين منسنجا  انعكاس مي

هما و   د. سمبک ش پر اختند  شامل منسنجا  نيز ميكشنرهای غير اسبمي  به  ولت اسبمي مي
ای ه ك  شينه شد؛ اما ك  ها غالباً از آ ا   سنن و هنر بنمي اقتباس مي های اوليه اين پارچه طرح

تأثير هنر اسمبمي قمرار گرفمت و نقمنش اسمبمي        شده  تحتبافت و تزيينا  منسنجا  تنليد
گروه تقسي   تنان به   و ها نقش ز ه شد. كشنرهای اسبمي را مي ا عيه و آيا  قرآن بر پارچه

نمن ؛ حنزه غر  جهمان اسمب  شماملف افريقمای شممالي  اسمپانيای قمرون وسمطي و سيسميل و          
 ين  ايممران و آنمماتنلي.النهممر عربسممتان  سممنريه  بممين ف يگممری حممنزه شممر  جهممان اسممب  شممامل

ترين صنايع  نيای اسب  و ميزان تنليد پارچه و افرا ی كه  ر ايمن صمنعت    بافي از پيشرفته پارچه
شد  پنشاک خلقما    تنليد ميكر ند  بسيار زيا  بن . همناره بخشي از منسنجاتي كه  عاليت ميف

منصمبان و  ربارهمای سماير     های اهدايي از جانب  ربار به صاحب ها  اميران و خلعت آن خاننا  
 راهما   آن شمد  كمه   های بخش خصنصي تنليد مي ها نيز  ر كارگاه كشنرها بن . برخي از پارچه

شمن  كمه    منسمنجا  اسمبمي  شمامل منسمنجا  منماطقي ممي       فروختند. مطالعة زرگانان ميبه با
منسمنجاتي  كر نمد و عممدتاً بمه     آ ا  و سنن اسبمي زندگي ممي  براساسها   اكثريت مر   آن

تنليمد يما اسمتقا ه     مصر  سنريه  آناتنلي و ايمران  نظير شن  كه  ر حنز  شرقي اسب  اطب  مي
اروپما بمن  و نيمز     يا  كه  روازه تمدن اسبمي بهربي اسب  منسنجا  اسپانغ .  ر حنز شدندمي

جا  خمنر مطالعمه اسمت. منسمن     وره گنركماني  نيمز  ر  هند  ها ترين سرزمينشرقي منسنجا 
ر آثار اسبمي نيز ها  ساي  هند كه بر مبنای آن ای را ارائه مي شناسانهمانده  معيارهای زيبا یبرجا
كه  ر كشنر مصر  ر  وره اسبمي  تا فمتح آن   با تنجه به اين گير . رسي قرار برتناند منر   مي

منسمنجا    ر ايمن كتما     همای مختلقمي بمر روی كمار آمدنمد        ولت عثماني  سبطينتنسط 
بمافي  ر آن   ت پارچمه اند كه مد  زمان بيشتری حكنمت نمن ه و صنع هايي بررسي شده  ولت
از فتنحما  اسمبمي  يكمي از     پميش كشمنر سمنريه كمه    ی هما  بافتمه تنجمه اسمت.    ها قابمل   وره
ي از واليما  تحمت اممر    رفته و بعد از فتنحا  اسمبمي  جزئم   ي به شمار ميشرق های رو  ايالت

شمن . هنمد    آنماتنلي كمه مقمر عثمانيمان بمن   بررسمي ممي       منسمنجا    خليقه مصر بمن ه اسمت و  
نسمنجا  نقميس ارائمه    تنليمد م همای بسمياری  ر    گنركاني نيز از مراكز مهمي است كه شگقتي

اختصمار پر اختمه شمده     بهاسبمي ايران  با تنجه به كثر  منابع  به منسنجا   ور نمن ه است. 
بهمای خمن  را صمرف  اوری      .  ر به ثمر رسيدن اين كتا   وسمتان زيما ی وقمت گمران    است
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 ويمم ه  ه  بمم«سمممت»مسممالنالن و كاركنممان محتممر  سممازمان  ويراسممتاری و چمما  آن نمن نممد. لممذا از
انمدركاران ويمرايش و    اعضای گروه هنر  آقای منصنر براهيمي و خمان  مرجمان برهمنمد و  سمت    

كبمری بيمنن نمافر فنمي      سپيده يماقنتي بمازبين كتما      ها افسانه منقر  ويراستار   سازی  خان  آما ه
 .پر از كتا  سپاسگزار  زا ه گرافيست و رؤيا صالحي صقحه سا ا  رسنلال معصنمه

 
 پور  طالب فريده

 )س( هیئت علمي دانشگاه الزهراعضو 

  




