
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  93ـ112، صص 1394 زمستان، وششم بيست ي  ، شمارههفتمسال 

             
 به روايت شاهنامه فردوسي فرش

  هاي پيشداديان و كيانيان در دوره
                                                                                                        

  *پور شهدخت رحيم
  

  چكيده
هاي هويت ايراني است كه در جهان شناخته شـده             فرش دستباف يكي از شاخصه    

توان   هاي اين سرزمين مي     است و در بازنگري قدمت فرش، پيوند آن را با اسطوره          
ت و در اين پژوهش، به فرش عصر پيشدادي و كيـاني، بـا هـدف شـناخ               . دريافت

بـه دليـل   . تحليل كاربردهاي آن، به روايت شاهنامه فردوسـي توجـه شـده اسـت     
هاي   هايي از گذشته    پذير الياف فرش و در دسترس نبودن نمونه بافته          ماهيت تجزيه 

از . جو كـرد  تـوان جـست     دور، بازخواني تاريخ فرش ايراني را در منابع مكتوب مي         
فردوسي به عنوان برگ مهمـي از       طور خاص، به شاهنامه      رو پژوهش حاضر به     اين

شيوه گـردآوري   . تمدن ايراني در واكاوي فرش عصر پيشدادي و كياني توجه دارد          
نتايج . اي و روش تحقيق توصيفي ـ  تحليلي است  ها در اين پژوهش كتابخانه داده

دهد كه عالوه بر كاربرد ادبي فرش در زبان فردوسـي و اشـاره بـه سـير                    نشان مي 
: اربرد فرش كه در آن دوران بدان اشاره شده اسـت عبارتنـد از             بافي، هفت ك    فرش

مراسم جشن و اعياد، مراسم تدفين و سوگواري، هديه و پيشكش، جهيزيه عروس، 
  .غنائم جنگي، تجارت و اموال خزانه

  .ي كيانيان، شاهنامه فردوسي ي پيشداديان، دوره فرش، دوره: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 دوران در فـرش  كاربردهـاي  شناسـايي  وشـاهنامه    اشـعار  بررسـي  با نظري، پژوهش اين

در گذشته كهن تمدن ايرانـي       فرش توليد فرآيند تكامل گويي  پاسخ پي در كياني و پيشدادي
به عنـوان دوران اسـاطيري تمـدن ايرانـي           كياني عصر از بخشي ي پيشدادي و       دوره .ستا

 و تخيـل  از پيونـدي  اسـطوره،  يختـار  از پيش و باستاني هاي  ريشه در. شوند  محسوب مي 
اي تمـدن      بخشي از ايـن دنيـاي اسـطوره        .شود  نمي مستثني انسان از كه امري بوده، واقعيت

عنوان بازتاب دهنده هويت ملي به تعبير يارشاطر          شاهنامه به . ايراني در شاهنامه آمده است    
 تـاريخ  بـراي  منبع ترين  مهم همچنان جزئيات، به توجه و ظريف چارچوب داشتن واسطه  به

 دودمـاني  زندگي ساختار در  شاهنامه فردوسي ريشه1.مانده است    اسالم باقي  از پيش ايران
هاي كهن تمدن اين ديار همچون فرش به عنوان هنر            دارد و در واكاوي مولفه     كهن قبيلگي و

  .بومي ايراني مرجعي غني است كه در اينجا به آن دقت نظر داريم
 كـه  است ايراني تمدن و فرهنگ بارز هاي  ويژگي از »يرانيا فرش«مسئله اين است كه     

 تـاريخي  كـه  است توانمند مردماني از كهن تمدني و هويت معرف و شده شناخته جهان در
تـرين   متخصصين فن، قالي پازيريك را بـه عنـوان كهـن        . دارند خود شناسنامه در را ديرينه

 در پازيريـك  متكامـل  بافتـه  بافندگي نكه سنت اينكه، بدون . دانند  بافته متعلق به ايران مي    
 بـه  دسـتيابي  براي تري  كهن زمان يقين به. است ذهن از دور باشد گرفته شكل م.پ 2500
 اسـاس  بـر  كـه  اي  جامعـه  لـذا در  . اسـت  شده صرف بافندگي توسعه و منسجم بافت شيوه
 تفكـر  و انـد   نداشـته  توجهي قابل تغييرات امروز به تا بافندگي ابزارهاي تاريخي هاي  يافته
  گيري و توجه به بافت فـرش را در دوران كهـن             هاي شكل   توان ريشه   مي. است غالب سنتي

  . جستجو نمود
هاي آن سرزمين وجود دارد، كه ماهيت        بخشي از انديشه غالب هر سرزميني در اسطوره       

هد تـر از توجـه بـه شـوا          رو قبـل    از ايـن  . دهد تمدن و توسعه فرهنگ آن ديار را شكل مي        
. شناسي، به انديشه عميق و كهن در تفكر ايراني درباره فرش دقت نظر داريم         فيزيكي باستان 

                                                 
 ،)اول بخـش /3ج(ساسـاني  دولـت  فروپاشـي  تـا  سلوكيان از كمبريج ايران تاريخ،  )1389(بويل. آ.  جي .1

 .473اميركبير، ص: تهران انوشه، حسن ترجمه
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هـاي فرهنـگ      ترين ريـشه    سواالت مطرح شده در اين پژوهش، عبارتند از اينكه؛ در عميق          
ايراني چه كاربردهايي براي فرش وجود داشته است؟ و آيا براي كاربردهاي اشاره شده در               

  هايي يكسان وجود دارد يا خير؟  يز معادلساختار امروز ن
ايرانـي در نقوشـي      كهن باورهاي و اعتقادات ريفرش، تأث  نقوش هاي  مايه  بن واكاوي در

 متـون  اشـارات   اين مهم در كنـار 1.قابل دريافت است... مانند گلستان، ماهي، شكارگاه، و      
هـا در نخـستين    بافتـه بافي و اسـتفاده از     سنت فرش  فرش، بررسي  كاربردي سويه به متعدد
دهـد كـه در       هاي فرهنگ اين ديار ارتباطي عميق از گذشته تا به اكنون را نـشان مـي                 دوره

جـز    هرچنـد بـه   . جايگاه خود عالوه بر بعد اقتصادي و تجاري، معرف فرهنگ ايراني است           
هـاي نخـستين دوران       فرش پازيريك دوره هخامنشي كه شاهدي زنده است؛ حتي تا سـده           

المـشرق    العـالم مـن     حـدود باشد؛ اما در متون متعدد مانند         ونه فرشي موجود نمي   اسالمي نم 
 مقدسي بـر  2. از فرش، گليم، پالس در شهرهاي مختلف ايران نام برده شده استالمغرب  الي

 اصطخري اشاره دارد كـه      3.هاي خوب و عالي در شوشتر، دارابجرد و فسا تأكيد دارد            فرش
 در  4.»ها و بردهاي نيكـو خيـزد        و از غندجان بساط   . ... يزدهاي نيكو خ    از جهرم افكندني  «

 گنجينه دژ خرمه فارس را شامل درم و دينار و فرش و ديبا و سـالح                 تاريخ سيستان كتاب  
 اشارات اين متون هر چند نمونـه فرشـي از ايـن دوران در دسـترس                 5.قيمتي برمي شمارد  

  .  استبافي ايران زمين نباشد، تأكيدي بر استمرار حيات فرش
هاي پيـشداديان و كيانيـان        اين مقاله، بررسي جايگاه فرش ايران در دوره        در كلي هدف

ي كـاربرد فـرش و        درباره فردوسي آراي استخراج در پي  سوي، يك از منظور بدين. است
                                                 

 .چشمه: تهران ،ايران در سنتي طراحي مباني، )1381( علي حصوري.1

طهـوري،  : ، ترجمه منـوچهر سـتوده، تهـران       حدود العالم من المشرق الي المغرب     ،  )1362(مولف ناشناس  .2
 . 102ـ135ص

شـركت مولفـان و     : نقـي منـزوي، تهـران       ، ترجمه علي  احسن التقاسيم في معرفه االقاليم    ،  )1361(مقدسي .3
 .464مترجمان ايران، ص
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از  اسـتفاده  بـافي در ايـن دو دوره دارد هـستيم و از سـوي ديگـر، بـا        اشاراتي كه به فرش   
 بـه  بـرداريم؛  توانيم گام بافي در ايران مي    توسعه زماني فرش   جهت در كار اين دستاوردهاي

مفاهيم اشاره شده در ارتباط با فرش در شـاهنامه فردوسـي عمـق               استخراج با ديگر، بيان
هـاي زمـان اكنـون،        مفاهيم هنري و كاربردي فرش و مطابقت كاربردهاي گذشته با استفاده          

   .  دهد هنگ ايراني تا به امروز را نشان ميامكان ارتباطي پيوسته از بازه پيشين فر
ها، به اين دليل است كه در تمدن ايراني پيوستگي و             اهميت موضوع در واكاوي اسطوره    

 هـيچ  ايرانيـان  نزد در نولدكه تعبير به. تأثير باورهاي اساطيري با دوران تاريخي غني است       
رو، موضـوع كهـن بـودن        از ايـن     1.اسـت  نبـوده  اسـاطيري  و تاريخي ي  دوره مابين فرقي
بافته، در بعد  بافي و كاربرد فرش در فرهنگ ايراني عالوه بر تأكيد بر اصالت اين دست فرش

جايگاه فرش اين سرزمين را از گذشته تا به اكنـون نـشان              پويا، اي  مولفه عنوان فرهنگ به 
ده اسـت   ي فردوسي به آنها اشاره شـ        هاي متعدد كاربرد فرش كه در شاهنامه        جبنه. دهد  مي

   .اند كرده حفظ امروز به تا را كهن هاي هزاره هنر كه است مردماني باور بر متكي مبنايي
. انـد   بخش اساطيري ايران پرداخته    محققان متعددي به پژوهش و نگارش كتاب، درباره       

و از   ايـران  فرهنـگ  در چند جستاري ،ايران اساطير در پژوهشيهاي    بهار در كتاب   مهرداد
ميرچـاه اليـاده دربـاره اسـطوره        . هاي اساطير ايرانـي توجـه دارد         به پايه  ريختا تا اسطوره

اي سلـسله     آفرينش در ايران مطالعه نموده، دومزيل در مطالعه اساطير ايراني بر جنبه افسانه            
 بررسـي  بـه  شـهريار  نخـستين  و انسان نخستينكتاب   در سن  كريستن 2.كيانيان تأكيد دارد  

اسـت و    پرداختـه  اسالمي، ي  و دوره  اوستايي ودايي، هاي  تناساس م  بر پيشدادي ي  سلسله
هاي ديني و ملي به سلسله كيـاني توجـه داشـته و جنبـه        بر اساس روايت   كيانياندر كتاب   

  . نمايد تاريخي اين سلسله را تأكيد مي
هايي چند نيز در اين زمينه نگاشته شده است، راشد محصل و تهامي در مقاله خـود                      مقاله
بذرافكن . كياني دقت نظر دارند و پيشدادي هاي اسطوره بنياد بر ايران اساطير تحول دبه رون

 شـباني تـا دوران     هـاي   و روحاني به  بررسي تغييرات اجتماعي زنـدگي انـسان از جامعـه             
                                                 

 . 15سپهر، ص: علوي، تهران ، ترجمه بزرگايران ملي حماسه، )1357(نولدكه تئودور .1

 . 70ققنوس، ص :تهران ستاري، جالل ترجمه ،اطيراس دانش ،)1370(باستيد روژ .2
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پيامني در بررسي روند تغييرات اقتصادي ميزان رشد صـنايع          . اند  مختلف پرداخته  پادشاهان
هاي پيـشدادي و      درباره فرش دوره  . صنعت نساجي نيز اشاره دارد    در شاهنامه فردوسي به     

 فـرش  كاربردهـاي  اي يافت نشد و اين مقاله به تحليـل          كياني به طور خاص تاكنون مطالعه     
  .پرداخته است فردوسي شاهنامه روايت به كيانيان و پيشداديان دوره

  

  فرش ايراني 
 اصـطالح  در فـرش «. هـستند  هـا   تمـدن  بينـي   جهـان  پيرامـون  اطالعـاتي  حامـل  ها  فرش

 اولين تهيه براي دقيقي زمان اند  نتوانسته  محققان 1.»شود  مي بافته دست با كه ست  زيراندازي
 تعلـق  سـرزمين  كـدام  به پود و تار صورت به شده بافته فرش اولين اينكه .كنند تعيين بافته

تنهـا  ] زيريـك پا[ ميالدي كشف شد     1949اما آنچه در سال     «. نيست معلوم درستي دارد به 
ي فرش از دوران شكوهمند پادشاهان هخامنشي است كه تا به امروز به عنوان يگانـه                  نادره

شناسان و محققان شرقي قرار گرفته        سند موجود از قاليبافي آن عهد مورد توجه تمام فرش         
بـافي در بـين     ايراني بودن قالي پازيريك صحه گذاشتن بـر قـدمت ديرينـه فـرش       2.»است

  . اند بافي گذرانده  ديار است كه پيشينه كهني را از نظر رشد و تكامل فرشمردمان اين
 متـون  كمـك  بـه  فيزيكي شواهد نبودن دسترس در با ايران فرش كهن تاريخ زدن ورق

هاي مشخصي از تمدن ايراني، اهميت ايـن          توان با بازبيني دوره     ممكن بوده و مي    مانده باقي
دوره پيـشدادي  .  دو دوره پيـشدادي و كيـاني توجـه دارد   اين مقاله به . دستبافته را دريافت  

شـود و از      دوره اساطيري و بخشي از دوره كياني دوران اساطيري تمدن ايران محسوب مي            
آنجا كه با كاستي منابع و شواهد مواجه بوده؛ از اين رو بـه شـاهنامه فردوسـي بـه عنـوان                 

  . ايم مرجع هويت ملي ايراني دقت نظر داشته
  

   پيشدادي و كياني، و شاهنامه فردوسيهاي دوره
ـ   عميقـا  محتـوايي  ملـي  حماسـه « فـر  ثاقب تعبير به. است ملي حماسه ؛شاهنامه  سياسـي 
 و زربفـت  پرندي و پيوندد مي در را كهن هاي  افسانه آوري،  زبان با فردوسي 3»دارد فرهنگي

                                                 
  . 5ص سمت،: تهران ،ايران بافي فرش تطور و تحول سير: فرش تاريخ ،)1387(رضوي اهللا حشمتي فضل .1

 .4يساولي، ص: ، تهرانپژوهشي در فرش ايران، )1381(تورج ژوله .2

  .9ص قطره،: هرانت ،ايران تاريخ فلسفه و فردوسي شاهنامه ،)1377(فر مرتضي ثاقب .3
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  سـراينده  1،آورد  نمـي پديـد    را افـسانه  رمزهاي اما پوشد؛  مي  فرو آنها تن بر ادب از گرانبها
  .است شده آوري جمع او توسط و بوده خسروي اي نامه شاهنامه، كه دارد تأكيد شاهنامه

  ارـــــيادگ يكي بمانم به گيتي شهريار                  امهـــــن نامور ازين
  ...يكسان روشن زمانه مدان  مدان                  به فسانه و دروغ را اين تو

  انـــداست درونــان بدو باستان                  فراوان هــگ از ودب نامه يكي
   2بخردي رــــه نزد اي بهره ازو دي                 ــموب هر دست در پراكنده
 بخـش  چهـار  بـه  چندگانـه  هـاي   شـهرياري  پايـه  بر دودماني بندي  بخش يك در شاهنامه

 »اشـكانيان  «،)داراب تـا  قبـاد   كي از (»كيانيان «،)زوطهماسب تا كيومرث از (»پيشداديان«
 ي  فاصـله  دو كـه ) سـوم  يزدگـرد  تـا  بابكـان  اردشـير  از (»ساسـانيان  «،)پارتي شهرياران(

 ميانـه  در (جانـشينانش  و اسـكندر  و) يكم دوره ميانه در (ضحاك يعني بيگانه، فرمانروايي
 شـامل دوره دوازده   كياني   و پيشدادي هاي   سلسله 3.گيرد  در بر مي   نيز را) سوم و دوم دوره
است كه تقابـل دنيـاي نيكـي و          آفرينش ي زرواني   ساله هزار نه يا و ي زردشتي   ساله هزار

 و ديـوان  وجـود  بـه  اعتقـاد  و انديـشه  پيدايش. گيرد  بدي يا تاريكي و روشني را در برمي       
 اهميـت  ايـران و   شـكوه  و افراسياب، عظمـت   و ستمگري مانند ضحاك   افراد پريان، ظهور 
 هـاي   ويژگـي  ايـزدان از   جاي به گرفتن قرار و) پهلوانان پادشاهان، (انسان  ارتقا پادشاهي،

   4.عصر پيشدادي و بخشي از دوره كياني است
 يمـه  مانند اي  افسانه و اساطيري هاي  نام جمشيد، تخت از آمده بدست عيالمي الواح در

 و) زاماسـپ  (شـبه زاما ،)جمشيد فارسي خشئيته ييمه اوستايي (يمكشدا يمكه، ،)جم ييمه،(
                                                 

 . 62ص مركز،: تهران ،راز مازهاي ،)1380(الدين كزازي  ميرجالل.1

مـزدا  : مطلق، نيويـورك و كاليفرنيـا       كوشش جالل خالقي    ، به شاهنامه فردوسي ،  )1366(ابوالقاسم فردوسي  .2
 .112، 113، 115، 116هاي  بيت12و11ص ،  Bibliotheca Persicaو

 تهـران،  فرهنگي، هاي  پژوهش دفتر: تهران ،و شاهنامه  فردوسي ي  نامه اختشن ،)1384(جليل دوستخواه  .3
 . 57ص

 و پيـشدادي  هـاي  اسـطوره  بنيـاد  بـر  ايـران  اساطير تحول سير«تهامي،   محمدتقي راشدمحصل، مرتضي   .4
 .31، ص1387، پاييز و زمستان، 11، شفارسي ادبيات و زبان پژوهش، »كياني
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. انـد   شناخته ايران مشرق روايت از را آنها كه هايي  نام دارد، وجود ،)يوشنگه نبرد (نريشنكه
 يـاد ) اسـفنديار  (اسفندادابس را كمبوجيه از پس تخت و تاج غاصب نام كتيسياس همچنين

 شـرق  هاي  افسانه كهن ادوار در كه است آن نشانه احتماال ها  نام اين شدن يافت« 1.كنند  مي
 آنهـا  كـه  اسـت  ايـن  اسـت  محتمل بيشتر آنچه اما بود؛ گسترده دامن نيز غرب و جنوب به

 كـه  بودنـد  روزگـاري  ميـراث  كـه  بودنـد  ايران سراسر هاي  افسانه و اساطير از اي  اندوخته
 در هايي  دگرگوني و اصالحات ؛محلي روايات ولي بردند،  مي سر به استپها در هنوز ايرانيان

 كـه  باستان عهد نويسندگان هاي  گزارش را مغرب در روايتي چنين وجود. ندآورد پديد آنها
تـوان گفـت      در واقـع مـي     2.»كنند  مي تأييد بوده ايران جنوب و مغرب با عمدتا آنها تماس

 حلقـه  نـدارد،  پيوند مستقيما ايران مكتوب تاريخ با هرچند كياني و پيشدادي هاي  سلسله«
  3.»تاريخي آن هستند تهگذش با ايران اساطيري گذشته رابط

  
   كياني در شاهنامه و پيشدادي دوران فرش يا گستردني

شود؛ او نخستين پادشاه      ي حكومتي پيشداديان با كيومرث آغاز مي        بر اساس شاهنامه، دوره   
پـس از هوشـنگ در زمـان پادشـاهي          . رسـد   است كه پس از او، هوشنگ به پادشاهي مي        

استفاده از واژه گستردني نيـز بـراي        . شود  قع مي طهمورث، صنعت ريسندگي مورد توجه وا     
  .نخستين بار در زمان طهمورث در شاهنامه آمده است

  روي نهادند نـــــرشت به و بريد                موي و پشم بره و ميش پشت از پس
   4ايــــرهنم او هم بد بگستردني                 براي پوشش ردــــك او از بكوشش

 برخـي  در آن بـر  عـالوه  ... اسـت،  آمده فرش ي  واژه معادل گستردني ي  واژه شاهنامه، در
 در حكومـت    5.در نظر گرفتـه شـده اسـت        فرش معادل نيز بساط ي  واژه قديمي هاي  كتاب

                                                 
 .499 ص اول، بخش/3ج(ساساني دولت فروپاشي تا انسلوكي از كمبريج ايران تاريخ .1

 .500، صهمان .2

 32، ص»كياني و پيشدادي هاي اسطوره بنياد بر ايران اساطير تحول سير «.3

 .6، 7، بيت 35، صشاهنامه فردوسي .4

 .3، 4، صمديريت هنر و صنعت فرش ايران .5
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استفاده از الياف متعدد بـراي      . شود  موروثي پيشداديان پس از طهمورث، جمشيد پادشاه مي       
  .دي استهاي اين دوره تمدن پيشدا بافت از مولفه
  رد پرمايه ديبا و خزـم و موي و قژ               قصب كـز كتان و ابريش

  ار اندرون پود را بافتنــــان رشتن و تافتن               بتـــبياموختش
   1د از او يكسر آموختنـچو شد بافته شستن و دوختن               گرفتن

ي   شد هنر بافنـدگي مملكـت، در دوره       جمشيد آخرين پادشاه قدرتمند پيشدادي است كه ر       
 نهايـت،  در كـه  دوره پيـشدادي اسـت     ترين شخصيت   مهم او. حكومتش سير صعودي دارد   

دوران ضـحاك رواج     2.سـتاند   مي او از را پادشاهي اهريمن، خورده  فريب و فرّه  بي ضحاك 
ستمگري و حكومتي استبدادي بـوده و بـا انقـالب مردمـي بـراي رهـايي از سـتمگري و                     

در ادبيات فردوسـي، در زمـان حكومـت         . رسد  گوني ضحاك، فريدون به پادشاهي مي     سرن
فريدون كلماتي مانند پرنيان كه بر تابوت ايرج كشيده شده است و يا ديبه هفت رنگ، ديبـا                  

شوند كه جـز هـداياي سـلم و تـور بـه دربـار             و خز و حرير از خاور به ايران فرستاده مي         
 از فريدون،   پس. شود  تردني يا فرش در اين دوران ديده نمي       باشند و نامي از گس      فريدون مي 

در زمان منوچهر شمار هـداياي منـوچهر بـه سـام، از             . رسد  نوه او منوچهر به پادشاهي مي     
  . گستردني نام برده شده است

   3ار مرـــهاي بسي اقوت و زر             ز گستردنيز دينار و خز و ز ي
پوش رايـج     شاهان و كف   بوده كه در مكان نشستن، تخت     هايي    ها، معموال پوشش    گستردهي

در شاهنامه، نخستين بار ديبـاي زربفـت از جملـه           . شود  بوده كه امروزه به فرش اطالق مي      
همچنين در هداياي سيندخت ـ زن مهراب كـابلي   . هداياي مهراب كابلي به دربار سام است
  . شود نام برده مي فرش ـ براي دربار سام براي نخستين بار از

  رـــت زر              برو ساخته چند گونه گهــبسان سپهري يكي تخ
  برش خسروي بيست پهناي او              چو سيصد فزون بود باالي او

                                                 
 .15، 16، 17، بيت 42ص ،فردوسي شاهنامه .1

 .83روز، ص فكر: ، تهرانايران فرهنگ در چند جستاري، )1376(مهرداد بهار .2

 .195، بيت 177، صفردوسي شاهنامه .3



 101  فرش به روايت شاهنامه فردوسي در دورة پيشداديان و كيانيان

   1و زان ژنده پيالن هندي چهار              همه جامه و فرش كردند بار
  . باشد ردني نيز ميدر بازگشت سيندخت به دربار مهراب هداياي سام به وي شامل گست

   2دني              ز گستردني هم ز پوشيدنيـــــدگر چارپايان دوشي
در پاسخ هديه سيندخت براي بارگاه سام در زمان حكومت منوچهر، گستردني از جمله     

 اقليم دو هاي گستردني تواند ناشي از تنوع و تفاوت هداياي سام براي سيندخت است كه مي
ي بساط اشاره شده است، كه در بازگشت سـيندخت            ين زمان، به واژه   همچنين در هم  . باشد

  .و آمادگي دربار كابلستان براي پذيرايي زال كاربرد داشته است
  د پيكر به زر             زبرجد برو بافته سر بسرــبساطي بيفكن

  3دگر پيكرش درخوشاب بود             كه هر دانه قطره آب بود
رش كه به صورت سر بسر بافته شده و معادل امروزي آن را طـرح   تنها اشاره به طرح ف    

هاي درشت خوشاب يادآور      سراسري قالي گويند همراه با اشاره به آراستن آن با زر و دانه            
  . هاي فرش بهارستان عصر ساسانيان است بخشي از ويژگي

سـتم  در بازگشت رستم از ايران به دربار زال گستردني از جمله هـدايايي اسـت كـه ر                 
  . د بر همراه خود بدان سرزمين مي

  4دني و ز گستردني          زهر چيز كان باشد آوردنيـــز پوشي
ي   طور مداوم در دوره     موارد اشاره شده فوق تا قبل از پادشاهي كيقباد است كه اين روند به             

زربفت بوده مثال از جمله هداياي كيقباد به دربار سام، شامل گستردني . يابد كيانيان ادامه مي
  .است
  نيل بكردار رخشان روزهـــز پي                لـپي پنج بر از مهد نهادند

  مر ندانست كس كش جــگن يكي                زر مهد بر زربفت بگسترد
     5كام بود فزون زاين مرا خلعت كه               سام دستان نزديك فرستاد

                                                 
 .1090ـ1093، بيت239، صهمان .1

 .1175، بيت 244همان، ص .2

 .1352ـ1353، بيت258، صهمان .3

 1413و 1412 ،315 ،همان .4

 .1511ـ 1531، بيت355، صهمان .5
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 پادشـاه  بـه  كابلي مهراب دربار هداياي جمله زتا پيش از اين مورد، گستردني زربفت ا       
 گـستردني  كـه  اسـت  گونـه   آن ايرانيـان  ميان در زربفت فرش بافت توان توسعه. بود ايران

در زمـان    .گيـرد   ها نيـز قـرار مـي        ايراني به ساير سرزمين    شاهان كياني  هداياي جز زربفت
رگ كيـاني اسـت در   رسـد و از پادشـاهان بـز     از كيقباد به سلطنت مي   پسكاووس شاه كه    

  .مازندران مكان كاووس شاه  با گستردني زربفت وصف شده است
  بگسترد زربفت بر ميش سار            هوا پر زبوي از مي خوشگوار 

   1ت كاووس كيـه پهلوانان فرخنده پي            نشستند بر تخـــهم
عـالوه  . يانيان اسـت  ي ك   هاي خاص دوره    در واقع گستردني زربفت، يكي از انواع گستردني       

 شـاه بـه      برآن، در اين زمان به ديبه خسروي اشاره شده است كه بخشي از هداياي كاووس              
چنـان  . گيرد  ها قرار مي    ها و پوشيدني    ديبه خسروي در گروه گستردني    . درگاه نيمروز است  

در وصف تابوت سهراب    . شده است   كه فردوسي اشاره دارد بر تابوت مردان نامي كشيده مي         
       :ده استآم

  2روان           كشيدند بر روي پور جوانــــبفرمود تا ديبه خس
  شود كه   از ديدار سام از تابوت سهراب اشاره ميپسو 

   3بپوشيد بازش به ديباي زرد          سر تنگ تابوت را سخت كرد
  .ديبه خسرواني يا همان ديباي زرد رنگ به عنوان افكندني برتابوت آمده است

بازگشت سياوش از زابلستان به نزد كيكاووس، هداياي همراه او نيـز شـامل انـواع                در  
  .گستردهي و پوشيدني است

  4ز پوشيدني هم ز گستردني              ز هر سو بياورد آوردني
 معنـاي  بـه  همان صفحه، در اشاره به كلمـه گـستردني آمـده اسـت، گـستردني               در پاورقي 
   .المفارش و آگندني افگندني،

                                                 
 .164، 165، بيت13، ص2، جهمان .1

 .963، بيت194، ص2، جهمان .2

 .1006، بيت198، صهمان .3

 .89، 208، صهمان .4
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ي حكومت بيگانه عصر پيـشدادي يـاد    طور كه از حكومت ضحاك به عنوان دوره  مانه
حـال در     بـا ايـن   . ي كيانيان نيز حكومتي بيگانه اسـت        شود، حكومت افراسياب در دوره      مي

مثال در پذيرايي از سياوش و ابـراز دوسـتي          . دربار افراسياب گستردني كاربرد داشته است     
  .شود گستردني آمده است  داده ميافراسياب هدايايي كه به سياوش

    1گستريد زربفتها كاخ هـــهم              برگزيد يكي پس اــايوانه از
  از اسپان تازي به زرين ستام             چه شمشير هندي به زرين ني

   2ردني صد شتروار بارــاهوار             ز گستــيكي تاج پر گوهر ش
ربار افراسياب، در مواردي ماننـد پـذيرايي از سـياوش           اشاره به گستردني زربفت در د     

  .هنگام انتخاب فرنگيس به همسري آمده است
  3ها سه دست ها شتروار شست            ز زربفت پوشيدني ز گستردني

  يا هداياي افراسياب براي فرنگيس كه شامل گستردني نيز بوده
  جت چه آيد به چنگها و از بوي و رنگ            ببين تا ز گن ز گستردني

   4آفرين از پر انيــــــن            برو با زبـــفرنگيس را هديه بر همچني
 اشـاره شـده     5ها و از گـنج درم       زپوشيدني ها و از بيش و كم       و در جاي ديگر، ز گستردني     

  .است
  :پس از پيروزي رستم بر اكوان ديو هداياي شاه ايران به وي شامل

  ا و دينار و پيروزه تاجــ             ز ديبها و از تخت عاج زگستردني
  6   كه اين هديه با خويشتن بر براه  نزديك رستم فرستاد شاه           به

ي كيانيـان     اي متفاوت از پيشكش بودن گـستردني در دوره          در شاهنامه فردوسي، اشاره   
                                                 

 .1301، بيت287، صهمان .1

 . 796، 797، بيت 254، همان .2

 .1525، بيت 302، صهمان .3

 . 1746، 1747، ابيات320، ص همان.4

 .2505بيت ،375، صهمان .5

 .1822، بيت314 ،همان .6
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سـرزمين  آمده است؛ آن هنگامي است كه رستم براي نجات بيژن در كسوت بازرگـان وارد      
  :توران شد

   كردار بازارگانان شدن             شكيبا فراوان بتوران بدن به
  1ز گستردني هم زپوشيدني            ببايد بهايي و بخشيدني

  :كه در خبر حضور رستم در سرزمين بيگانه چنين آمده است
  وانـــور پهلــــاروان             بيامد بر نامــــــخبر شد يكي ك

  سو خريدار بنهاد گوش            چو آگاهي آمد زگوهر فروشز هر 
   2اه پيران نهادند سرـــا و فرش و گهر            به درگــخريدار ديب

هت اهدا به منيژه شامل     ر ايران، هداياي كيخسرو به بيژن ج      پس از بازگشت بيژن به دربا     
  :فرش نيز بوده است

   3  پرستنده و فرش و هر گونه چيزيكي تاج و ده بدره دينار نيز          
در جشن پيروزي ايرانيان برابر سپاه تركان و هداياي كيخسرو براي گيـو، از افكنـدگي                

  .دهند ياد شده است كه با گستردني يك معني مي
  همان جامه تخت و افكندني           زرنگ و ز بو و از پراكندگي

  4گ زرينش بنشاندنداده گيو را خواندند           بر اورنــــفرست
شود سه بار از  ارد مي ودر دوران پادشاهي لهراسب، زماني كه گشتاسب به سرزمين روم

گسترندني نام برده شده است؛ نخست، در مواجهه گشتاسب با ساربانان در روم، در انتخاب             
همسري گشتاسب توسط كتايون ـ دختـر قيـصر روم ـ و در ديـدار گـشتاسب بـا هيـشو         

  بان كشتي

      پذيره شد و جايگاهش گزيد  مند چون روي گشتاسب ديد    خرد

                                                 
 .1704، بيت121، ص4، جهمان .1

 . 2314ـ2315، ابيات355، ص5، جهمان .2

 .1209، بيت212، صهمان .3

 .613، بيت118، ص همان .4
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  1رد گستردني         بياورد چيزي كه بد خوردنيــــــسبك باز گست
  2ها و گستردني هرچ به ر بده         خورشـــــــسرايي بپرداخت مهت

در مواردي مانند تصرف بارگاه ارجاسب توسط اسفنديار براي نجات خواهرانش غنايم            
   :شود ها نيز مي مراه او شامل افكندنيه

  ارـــب دـــبرنهادن تا اي ديبا هزار              بفرمودـــه از افگندني
   3چو سيصد شتر جامه چينيان              ز منسوج زربفت و از پرنيان

گـستردني   از پادشاهي بهمن، فرزند اسفنديار، در مبارزه با خانـدان سـام              پسهمچنين  
  :شود م محسوب مينوعي غناي

  ا برنهادند بارـــــر بارهـــــايوان دستان سام سوار               شتز 
  4ز دينار و ز گوهر نابسود              ز تخت و ز گستردني هر چه بود

به طور مشخص با بررسي اشعار شاهنامه فردوسي در عصر پادشـاهي پيـشداديان، بـه                
 خـانوادگي  نـام  اوسـتا،  كـه در   هنامه، و  كيانيـان    ي حكومتي در شا     عنوان نخستين سلسله  

 ايـن  افـراد  پهلـوي،  هاي متن در ايراني، ميانه ادبيات عهد در اما نيست؛ سلطنتي اي سلسله
 به  ادامه در   5.اند  رسيده ايران فرمانروايي به پيشداديان از پس كه پادشاهاني هستند  خاندان،

  . پردازيم مروزي ميهاي آن در كاربردهاي ا كاربردهاي فرش و معادل
  

  شاهنامه در كيانيان و پيشداديان هاي فرش در دوره كلمات مرتبط و كاربردهاي
، خز، حرير، ديبـه خـسرواني، گـستردني، قـصب،           )ابريشم بد قماش  (كتان، پشم، ابريشم، قز   

كلماتي هستند كه در ارتباط با صنعت        جامه، بساط، طراز، فرش، زربفت، و پالس مجموعه       
هـا و     هـا، در قالـب پوشـيدني        ايـن نـوع بافتـه     . هنامه به آنها اشاره شده اسـت      بافت در شا  
هـا شـامل،      پوشيدني. گيرند  اي مشترك از پوشيدني و گستردني قرار مي         ها و دسته    گستردني

                                                 
 .242، بيت18، ص6، جهمان .1

 .654، بيت44، صهمان .2

 . 1854،1853، ابيات214، صهمان .3

 .2026، بيت243، صهمان .4

 .91ص روز، فكر: تهران. ايران فرهنگ در چند جستاري، )1376(مهرداد بهار .5
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ها شامل فرش،     گستردني. باشند   قصب و جامه پالس مي     يباي زربفت، جامه، طراز، پرنيان،    د
آنچـه در پوشـيدني و گـستردني        . فكندني زربفـت اسـت    گستردني، بساط، ديبه خسروي، ا    

) پنبـه (نوع الياف نيز ابريشم، پـشم و كتـان          . مشترك آمده نوع زربفت و ديبا بودن آنهاست       
  . است

ي فرش سه بار، واژه بساط يكبار و بيشترين فراوانـي را واژه گـستردني در دوران                واژه
ضوي، در شاهنامه فردوسي آنچـه بـه   از نظر حشمتي ر. پيشدادي و كياني در شاهنامه دارد     

در تعريف فرش آمـده اسـت   . گيرد يا بساط قرار مي معناي فرش آمده در قالب گستردني و
 يـا  آجـر، كاشـي    بـا  را حياط يا اتاق كف. 2 اتاق كف در فرش گستردن .1: كردن فرش«

 بـر  آنچـه  .3كردن  پهن خور در »گستردن اليق«  گستردني به معناي1.»پوشاندن موزائيك
: اي از معاني بساط نيز عبارتنـد از          پاره 2.»بساط غيره؛ حصير و  قالي، چون كنند پهن زمين

ـ  آراسـتن  بـساط . چرمين سفره .3 شطرنج عرصه .2گستردني فرش .1«  افكنـدن،  فـرش  ـ
كاربردهاي متعدد فرش   . اكتفا نموديم  مورد سه بساط، به  از ميان معاني   3.»گستراندن بساط

ي و كياني وجود دارد كه با توجه به شاهنامه فردوسـي هفـت كـاربرد                هاي پيشداد   در دوره 
  . كنيم گستردني اشاره شده را بيان مي

در . افزاينـد  هاي ادبـي بـه غنـاي كـالم شـاعر مـي       در زبان شاعرانه، آرايه   : ادبي كاربرد. 1
ر انـد كـه د      هايي  و عباراتي مشابه، آرايه   » فرش جهان «و يا   » بگسترد داد «شاهنامه تركيب   

  . اند زبان فردوسي استفاده شده
ايرانيان در پيروزي بر دشمن،  موارد خوشـايند         : كاربرد فرش در تزيينات جشن و اعياد      . 2

فرهنگي و اعتقادي، مراسم خواستگاري و بازگشت قهرمانان به ديار خود پس از نبـرد در                
از آن  هـايي     نمونه  به نمودند كه در بخش قبل      ها استفاده مي    تدارك جشن از انواع گستردني    

 .اشاره شد

حضور پرنيان يا ديباي زرد رنگ و ديبه خسروي بـه           : مراسم تدفين و سوگ    كاربرد در . 3
                                                 

 .دانشگاه: ، تهران3، جفرهنگ لغت، )1388(محمد معين .1

 .همان .2

 .همان .3
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گرامي داشـتن پهلوانـان دليـر    . عنوان نوعي گستردني، در تزيين تابوت متوفي كاربرد دارند      
هاي شكيل و     ههاي نبرد كه جان خود را از دست داده و يا بر تابوت پادشاهان از بافت                 ميدان
اند كه در اين ميان وجه بارز اين كاربرد ديبه خسروي است كـه                كرده  قيمت استفاده مي    گران

بر تخت سـهراب، رسـتم،      . پوشي گستردني بر تخت پادشاهان نيز كاربرد دارد         به عنوان كف  
از ديباي زربفت   . اسفنديار، بهرام نمونه مواردي است كه به ديباي خسروي اشاره شده است           

 است اسـتفاده   عزا مراسم از غير كه شاه كاووس توسط سياوش مادر داشتن نها در گرامي  ت
 .است شده

ترين كاربرد گستردني در شاهنامه فردوسـي بـا بيـشترين             مهم :پيشكش و هديه عنوان  به. 4
فراواني استفاده به عنوان پيشكش و هديه است كه از سرزميني به سرزمين ديگـر فرسـتاده                 

هـا از جملـه    هـا و پوشـيدني    در كنار دينار، زر، غالمان و كنيزان، گستردني    شده است و    مي
 .شته استاي است كه به عنوان تحفه كاربرد دا هداياي شاهانه

در آداب و فرهنگ ايراني اشاره شده در شاهنامه فردوسي، در برگزيدن             :عروس جهيزيه. 5
تواند همـراه    موجود كه زن ميهمسري يك زن براي مرد، همراه با ورود زن، بهترين اشياي  

هداياي همراه سودابه به درگاه كاووس، كتـايون در همـسري           . هاست  خود بياورد گستردني  
 كـه هـر سـه زنـاني از      بر سياوش از جمله اين موارد اسـت    گشتاسب يا همسري فرنگيس   

 .باشند سرزمين غير از ايران مي

گـاه در   . انـد   غنايم مـورد توجـه بـوده       و افراد به عنوان      ءدر شاهنامه اشيا  : غنائم جنگي . 6
هـا نيـز بخـشي از         تصرف سرزمين دشمن و تصرف بارگاه شاه سرزمين مخالف، گـستردني          

 بهمن، غنايم همراه رستم در مقابله سـپاه  ، توس،غنايم اموال سام  . اند  غنايم مورد توجه بوده   
 .نايم اسفنديار از درگاه ارجاسبغافراسياب و يا 

اي   ها، بـه عنـوان بافتـه        توجه به بعد اقتصادي و بازرگاني گستردني       :بازرگاني و تجارت .7
طور صريح در شاهنامه بيان نشده است؛ چـرا كـه شـاهنامه بـازآفريني فرهنـگ                   خاص به 

ي   هـاي دو دوره     حماسي است و توجه به قدرت پادشاهان و حفظ سـرزمين كـه از مولفـه               
من قهرمانان به صورت بازرگان كه در        گاه براي پيروزي بر دش     ، اما؛ پيشدادي و كياني است   

رستم در كـسوت    . كنار ديگر محصوالت ايراني فرش را نيز به همراه دارد قابل توجه است            
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برانگيز   اي كه شك     تغيير كسوت رستم در قالب حرفه      كهشود    بازرگان فرش، وارد توران مي    
 .نباشد از غني بودن مبادالت پيش از آن اشاره دارد

قيمت بوده اسـت كـه زمـاني فريـدون،            خزانه، محل نگهداري اشياي گران    : خزانه اموال. 8
ي كياني، كه هـداياي شـاه از          طور در دوره    گيرد و نيز همين     خزانه ضحاك را در اختيار مي     

 . اند شده است توصيف شده خزانه به بزرگان و يا دليران داده مي

ارت و بازرگـاني    از ميان كاربردهاي اشاره شده، غنيمت جنگـي بـودن و حـوزه تجـ              
ي عروس از جمله مواردي است كه در برگزيدن زناني            جهيزيه. ي كيانيان است    خاص دوره 

ي   بانوان بوده اسـت؛ مـابقي كاربردهـاي اشـاره شـده در دوره               از سرزمين بيگانه همراه شه    
بـردن بـه      البته دوره پيشدادي، به دليل تالش بـراي پـي         . پيشداديان و كيانيان مشترك است    

  . بافت فرش حائز اهميت استدانش 
  

  معادل هاي كاربرد گستردني 
تـوان    با جستجو در اشعار شاهنامه، كاربردهايي كه جهت گستردني اشاره شده است را مـي              

 و جـشن  در اسـتفاده از فـرش    . هاي امروزي از گستردني يا فرش يافـت         در نمونه استفاده  
 تـا  شـاهان  تاجگـذاري  از ايـران  تـاريخ  در هـا  فـرش  نمونـه  بهترين و زيباترين از اعياد،

 فـارس  اسـتان  مـردم  بـين  در را تابوت بر ديبه امتداد. اعياد تكرار شده است    و ها  ميهماني
 بـه  گـسترانند،   مـي  بهـا   گران و رنگ  خوش گليمي مردگان، تابوت بر امروزه كه ديد توان  مي

 يـا  شپـو   كـف  قالـب  شـود، امـروزه در      مـي  بافتـه  جوان دختران توسط كه جهيزيه عنوان
هـاي   روش از يكـي  عنوان هديه و پيشكش بوده؛ فرش دسـتباف  به و   دارد ادامه ديوارپوش

 به صفوي شاهان است و با هداياي    بوده ايران از خارج جهان به ايراني فرش معمول معرفي 
 جايگاه خاصي  خاص، افراد ها به   بافته  دست هديه نيز عموم سطح در .گرديد آغاز ها  فرنگي

  .ده استكر دستباف ايجاددر كاربرد فرش 
 نـوين  علـم  با داراي اهميت بوده و  ارزآوري و اشتغال ايجاد كه در  كاال اين تجاري بعد

ترين اهـداف توليدكننـدگان فـرش         است؛ يكي از مهم    شده عجين فرش تجارت و بازاريابي
اي بودن اين كـاال و تـوان مبـادالتي آن كـه دانـش مخـصوص نگهـداري و                      سرمايه. است
ي خاصي را براي انبار و مبادله ايجاد نموده است، از اهميت و تالش بـراي تـداوم                  ها  مكان
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در تاريخ، اشاره به فرش بهارسـتان، بـه عنـوان غنيمـت             . شود  دار منبعث مي    فرهنگي دامنه 
  . جنگي شده است؛ اما امروزه كاربرد غنيمتي بودن اين شي كمتر رايج است

 دانش و آدابـي كهـن از مردمـاني دارد كـه بـا               هاي كاربرد فرش، دامنه در      يافتن معادل 
ي ايراني همچنان رواج يافته       تغييرات در صورت و نه معنا و با حفظ ماهيت بومي و انديشه            

ـ ؤماست، تا زمينه تداوم ارتباط فرش با هويت ملي باقي بماند و ايـن      ه اصـالت فرهنـگ   لف
 متـون نيـز تأكيـدي بـر     گي كاربرد فرش و گـستردگي در سـاير       ديرينه .ايراني معرفي شود  

  .  صنعت در نزد ايرانيان داردـ هاي عميق اين هنر ريشه
  

  هاي پادشاهان پيشدادي و كياني اشارات ساير متون به فرش در دوره
هـا و سـير تحـول         همسو با شاهنامه فردوسي، متون متعددي به آغاز بنياد توجه بـه بافتـه             

هوشـنگ ديـوان را قهـر كـرد و          «است كـه    اشاره شده    .اند  بافي كهن ايران نظر داشته      فرش
آهنگري و درودگري و بافندگي پيشه كـرد، و انگبـين از زنبـور و ابريـشم از پيلـه بـرون                      

اهلي كردن حيوانات و كشتن درندگان و استفاده از پوست آنان بـراي             « مردم را به     1.»آورد
ي كوه البـرز بـر      هوشنگ پيشدادي در پا   « در اوستا آمده     2»]وادار كرد [تهيه لباس و پالس     

تخت زرين، بر بالش زرين، بر فرش زرين، در برابر برسم گسترده، با دستان سرشـار او را                  
دهاك، فريدون و نوذر آمـده         همين وصف در اوستا براي طهمورث، جمشيد، اژي        3.»بستود
  . است

ي طهمورث، ريسيده شدن پشم و موي حيوان و كاربرد براي پوشـيدني و تـالش                  دوره
ها بنهـاد،     ديوان را در طاعت آورد و بازارها و كوچه        «. يابد  اد گستردني اهميت مي   براي ايج 

اول كس بود كه از پشم و موي پوشش گرفـت و اول كـس               « او   4.»و ابريشم و پشم ببافت    
  5.»بود كه از اسب و استر و خر آرايش پادشاهي كرد

                                                 
  . 6ص مهرگان،: تهران مينوي، مجتبي كوشش به ،نوروزنامه ،)1312(عمر خيام .1

 اسـاطير، : تهـران  هـدايت،  محمود ترجمه ،ايران سالطين احوال شرح در ثعالبي شاهنامه ،)1385(ثعالبي .2
 . 3ص

 .477مرواريد، ص: تهران ،اوستا، )1371(دوستخواه جليل وهشپژ و گزارش .3

  .7، صنوروزنامه .4

 ،75اساطير، ص: تهران پاينده، ابوالقاسم ، ترجمه2و1، جوالملوك الرسل تاريخ، )1365 (طبري، .5
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افت خواندندي اما آدميـان     ديبا را ببافتند، و ديبا را پيش از ما ديو ب          «جمشيد بفرمود تا    
جم رشتن ابريشم و كژ و كتان و         ...بيني  اند كه مي    به عقل و تجربه و روزگار بدينجا رسانيده       

بافتن پارچه و دوختن البسه مختلفه و پوشيدن آنها را به مردم تعلـيم كـرده و مـردم را بـه                      
اي از عاج و چوب  آنگاه بساختن ارابه...استخراج معادن طال و نقره و مس و سرب واداشت

 ايـن   ثعالبي نيز مانند ساير منابع، به      1»چيت اشارت كرد كه فرشي از ديبا در آن بگسترانند         
با تأكيد بر مواد اوليه مانند كتان، مو و قز براي بافتن ديبا و خز فردوسي     . كند  اشاره مي  ارابه

ه شكل عبور پـود از      كند و شايد اولين مرحله از توليد زيرانداز ب          در زمان جمشيد اشاره مي    
 بـافتن  و رشـتن  در زمان فريـدون، از    . بافي است   ترين صورت گليم    ميان تار بوده، كه ساده    

 صورت قبل هاي  دوره در بافتن و رشتن از بود آموختني آنچه ظاهرا .شود  نمي گفته سخني
شـيا  ا. ... امر به ارائـه خـزائن داد    « فريدون   .شود  مي متفاوت مرتبط اشياي كاربري و گرفته

هـا    پس امر داد همـه را در صـندوق        ... بها و منسوج زربفت و        عتيقه از قبيل گهرهاي گران    
نهادند و نيز آنچه در مخازن فرش و اسـلحه و سـاير اشـيا وجـود داشـت بـدين صـورت                   

   2.»داران داد درآورده تحويل خزينه
اشارات در  . شده است   طور كلي گستردني در نوع خود، كااليي تجمالتي محسوب مي           به

بافي مناطق كهن اشاره شده است؛ امـا دامنـه آن    نويسندگان قرون اوليه اسالمي نيز به فرش   
توان به اهميت فرش      از مجموع اين اشارات مي    . رسد  اشارات به عهد پيشدادي و كياني نمي      
  .و گستردني در تمدن كهن ايراني پي برد

  

                                                 
 .6-7، صنوروزنامه .1

  .17، صايران سالطين احوال شرح در ثعالبي شاهنامه .2
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  نتيجه 
رجع كالني است كه پيوسته زبان گويـاي تمـدن          ي ايرانيان، م    شاهنامه، در مقام فرهنگ نامه    

جاي كالم فردوسي     اي زيبنده در جاي     ايران است و فرش، به عنوان كااليي كاربردي تا شي         
ي پيش از تـاريخ اسـت و          ي كيانيان، كه دوره     عصر پيشداديان و بخشي از دوره     . قرار دارد 

ن، نكـاتي قابـل توجـه       يابي به بافت فرش و كاربردهـاي آ         اشارات فردوسي به شيوه دست    
  . است

فردوسي در مقام راوي، بيانگر ماهيت فرهنگي است كه در زباني هنرمندانه از ابتـدا تـا                 
به انتها تداوم و توالي كلمات و تناسب آنها با سـاير كاربردهـاي گـستردني دوران كهـن و                    

 بـه زمـاني   تأكيد بر بيان حقايقي كه قدمت فـرش را . دارد اساطيري تمدن ايراني را بيان مي   
  از طرفي پس از اين دوران، با منبع مستندي چون فـرش پازيريـك مواجـه               . برد  تر مي   كهن
بـافي در گذشـته ايـن         گيري ساختار فرش    شويم كه شاهدي بر توانايي و تسلط و شكل          مي

تـرين    با اين تعبير با توجه و استخراج آراي فردوسي، آميختگي فرش با عميـق             . مردم است 
اي    مطالعـه   نظر است در   در ادامه اين پژوهش، در    . ايراني قابل دريافت است   هاي تمدن     اليه

 بررسي ابزارهاي كـشف شـده و   شناسي، با هاي باستان شواهد و يافته ديگر با توجه به انبوه  
 صنعت  ـ  بنيادهاي كهن اين هنر    ،هاي متعدد تاريخي    بافي در دوره    مطابقت با ابزارهاي فرش   
  . تحليل شوددر نزد ايرانيان بررسي و 
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