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 چکیده

زنی دربارة طرح و نقش ژوهان براي شناسایی و گمانهپفرش سبب شده است کهفرش  در کاررفتهبه اولیۀمواد  شوندة کیفیت نابود

از بیشترین درجۀ  و روندمیبه شمار  سند مستقیم که )هاپارهفرش و هافرشفیزیکی موجود ( هاينمونهجز  هاي دوران گذشتهفرش

 ایرانی، هاي(نگاره تصویري منابع ها)،نگاريتاریخ ها،سفرنامه ها،گزارشهایی چون اسناد مکتوب (خسرناز  ند،برخورداراعتبار 

نیز استفاده کنند.  و...) سفالی سنگی، فلزي، (آثار شناسیباستان کشفیات و هنري) آثار دیگر بر یافتهبازتاب نقوش اروپایی، هاينقاشی

 هايسنت از متأثر کارشناسان باور به که- پازیریک به موسوم قالی جزدر بازة زمانی سدة پنجم پیش از میالد تا سدة دهم میالدي 

 نوع شناسانندة و گواه که بود نیامده دست به ایران فالت مرزهاي در کاملی فرش نمونه -است انهخامنشی درباري هنر تصویري

شود که با پژوهشگران یار می گاه بخت اما ؛اندك بودند و هستند نیز هاداده باشد؛ زمانی بازة این در هافرش رنگ و نقش طرح،

 هايفرش از شماري 1اشپولر فردریکم  2014 سال در براي نمونه .شودمیکشفیات تازه آنان را به دستاوردهایی نوین رهنمون 

 هاآن دربارة اطالعی ترپیش که کرد رونمایی 2»هاي شرقیسرزمین پیش از اسالمِ هايبافتهفرش و «در کتاب  را اسالم از پیش دوران

 در که ساسانیان دورة هنر بصري هايسنت از متأثر است هاییفرشپاره وچندتایی،بیست مجموعۀ این از یبخش. نداشت وجود

 قالی با را مشترکی هايریشه ها،آن نقش و طرح تطبیقی مطالعۀ و اندشده یافت) فاریاب و سمنگان( افغانستان شمالی هايوالیت

 را پازیریک قالی سنت طرح و نقش ایرانی هايریشهدربارة  پیشین هايگمانه برخی هانمونه این شدن یافته .دهدمی نشان پازیریک

 رد توانمی اندشدهو در جغرافیاي ایران فرهنگی یافت  موردنظرکه در بازة زمانی  يدیگر آثاربا استناد به  سویی از ؛کندمی تأیید

 میان حالبااین. است یافته ادامه و شده تراداد میالدي هفتم سدة تا میالد از پیش پنجم سدة از که کرد شناسایی را ايتصویري سنت

 به نیاز دارادامه تصویري سنت یک هايریشه یافتن بنابراین دارد؛ وجود طوالنی درنگی عمل در ساسانی هاينمونه و پازیریک

 را مشترکی هايریشه که کنیم مراجعه دیگري اسناد و هاسرنخ به باید روازاین دارد؛نیز ها بر آثاري جز فرش ترموشکافانه بررسی

ه مادا نیز هجري (دهم میالدي) ۀاولی ةسه سدتا  حدوداًطراحی فرش در ایران  هاي پیشااسالمیسنت رسدمیبه نظر  .نمایانندمی

 .دنشومیاندك دگرگون ترکان و مغوالن از اوایل سدة چهارم ه.ق اندك گستردة اما با ورود اندداشته

                                                           
1 Friedrich Spuhler 
2 Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands 



 نویافته هايداده اساس بر میالدي دهم سدة تا میالد از پیش پنجم سدة از فرش طراحی هايسنت شناسایی پژوهش این از هدف

. دهد قرار دوباره وتحلیلتجزیه مورد نوین هايداده بهباتوجه را پیشین اطالعات کوشدمی و است روريم-یعلم مقاله نوع. است

 )شناسیباستانتصویري و  هايیافته، هافرش(در دسترس  هاينمونهتحلیلی است. جامعۀ آماري کلیۀ -روش انجام پژوهش توصیفی

روش گردآوري  .پرداخت موردنظربافته شده در بازة زمانی  هايفرشبه شناسایی طرح و نقش  توانمیها بر اساس آناست که 

 وتحلیلتجزیهکیفی  صورتبه هاداده همچنین؛ آنالین معتبر است هايپایگاهو مراجعه به  برداريفیشاسنادي و ابزار آن  هاداده

 .شوندمی

 


