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 تاریخچه اصالت فرش

 

يهانطَر کٌ در سایت ٍیکی پدیا برای اطالعات عهَم ذکر شدى، در زبان پًلَی برای فرش یا قالی از 
اصالحات نختلفی استفادى نی شد. نثال برای فرش يای نفیس از کلهٌ "بَب" یا "بَپ" ٍ برای نهد 

ٌ "نهت" استفادى نی گردید.  از کله

در رابطٌ با ٍاژى قالی یا غالی گفتٌ نی شَد کٌ برگرفتٌ شدى از نام شًری در ارننستان کنَنی کٌ  انا
در زنان يای قدیو جزئی از ایران بَدى است نی باشد ٍ البتٌ در نًایت فرينگنانٌ لغت عهید کلهٌ 

زدار کٌ با پشو قالی را با تَجٌ بٌ کلهٌ قالین در زبان شیرین تَرکی بٌ نعنای فرش یا گستردنی پر
 ریسیدى شدى ٍ نخ يای رنگارنگ بافتٌ نی شَد، نعنی کردى است.

ننطقٌ ٍسیعی از آسیا ٍ کشَريای آسیایی از ينر قالیبافی بًرنند بَدى ٍ در پیشینٌ ٍ صنعت بافت 
فرش دست دارند انا طیق پژٍيش يای انجام شدى نخستین فرش يا از طریق ایرانیان بافتٌ شدى 

 ن نًد این ينر زیبا یعنی قالیبافی نی باشد.ٍ ایران اٍلی

 شاید برای شها سَال باشد کٌ این نَضَع چطَر ثابت شدى است؟

برای پاسخ بٌ این پرسش باید بٌ این نکتٌ اشارى نهَد کٌ پژٍيشگران ٍ باستان شناسان در کاٍش 
ايدى کردى اند يای خَد در ننطقٌ سیبری نَعی از قدیهی ترین قالی يای دستباف در جًان را نش

کٌ طی بررسی يا ٍ نطالعات بٌ این نتیجٌ رسیدى اند کٌ اصالت این دستبافتٌ نربَط بٌ ایران در 
 دٍرى يخاننشیان نی باشد.
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يهچنین در بسیاری از نتَن ٍ ادبیات قدیهی جًان نیز از فرش ایرانی یاد شدى است کٌ يهین 
 نکتٌ نشان ديندى قدنت ٍ اصالت آن نی باشد.

قدنت قالیبافی در ایران را نهی تَان بٌ دٍرى خاصی اختصاص داد چَن بافندگی آثار نفیس در 
شٌ دار ٍ با قدنت است انا اٍج رٍاج این ينر را نی تَان بٌ دٍرى صفَیٌ ٍ حهایت ایران بسیار ری

يای شايان صفَی نسبت داد کٌ با پشتیبانی آنًا فرش بٌ کاالیی اساسی جًت تجارت تبدیل شد 
 ٍ ایران در زنینٌ تجارت ٍ صدٍر فرش فعالیت يای با ارزش خَد را آغاز نهَد.

تاریخ نگاران نیز بٌ این نکتٌ اشارى نهَدى اند کٌ در زنان جنگ يای صلیبی قالی ترکی بٌ عنَان 
غنیهت بٌ ارٍپا بردى نی شَد کٌ در آنجا از جنبٌ زینتی ان استفادى نهَدى ٍ آن را بٌ جای گستردن 

 رٍی زنین، بٌ دیَار نی آٍیختند ٍ یا رٍی نیز یا کاناپٌ قرار نی دادند.

فرش يای نشًَر ایرانی نی تَان بٌ قالیچٌ ترکهن، قالیچٌ نَد خراسان، قالی نشًد، قالی از جهلٌ 
 زنجان، قالی باصری، قالی شیراز ٍ نیریز، قالی کاشان، قالیچٌ بیرجند، قالیچٌ بلَچ ٍ... اشارى نهَد.

 

یا  از قدنت ٍ اصالت فرش کٌ بگذریو بٌ این نَضَع نی رسیو کٌ ير ایرانی حداقل یک فرش
قالیچٌ حتها در خانٌ ٍ نحل زندگی خَد دارد ٍ از آن بٌ عنَان پَشش تهام ٍ یا بخشی از کف خانٌ 

 استفادى نی کند.

برای تهیز ٍ سالو نگٌ داشتن فرش ير چند ٍقت یکبار نیاز است تا آن را از گرد ٍ غبار ٍ آلَدگی 
ی سال ٍ شب عید از يای احتهالی پاک نهَد. شستشَی فرش يا نخصَصا در رٍزيای پایان

 نرسَم ترین کاريای خانٌ تکانی نی باشد.
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نعهَال تَصیٌ نی شَد برای شستن فرش از نتخصصان شستشَی فرش ٍ قالیشَیی يا کهک 
بگیرید ٍلی در برخی نَارد اگر فرش شها زیاد کثیف نیست کٌ نیاز بٌ شستشَ در قالیشَیی داشتٌ 

ننزل دارید، نی تَانید این کار را با رعایت نکات باشد ٍ یا فضای نناسب برای شستشَی آن در 
 نًهی کٌ در نطلب بعدی بٌ بررسی ان نی پردازیو انجام ديید.

 با نا يهراى باشید...
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