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خراســان در دوره صفویــه

 چکیده:
در طــول تاریخ ثبت شــده خراســان، فرشــبافی یکی از تولیــدات اصلی 
مردمــان آن بــوده اســت. هرنی که  ســینه به ســینه، نســل به نســل تا 
عــر صفویــان ادامه یافتــه و در ایــن دوران از رونق و اعتبــار ویژه ای 
برخوردار شــده اســت. برخی از دســتبافتهای عر صفوی که در موزه ها 
 یــا مجموعه های خصوصی نگهداری می شــود گواهی بر این مدعاســت.

طراحی، رنگرزی و بافت سه ركن اصلی برای بافت یک فرش است. در میان 
این حرفه ها، طراحی قالی جنبه هرنی بیشــری نسبت به رنگرزی و بافت 
دارد. خالقیت و هوش طراحان قالی سبب ایجاد طیف گسرده ای از طرح ها و 
نقش های زیبا در فرش ایرانی شده است. اکرث این طرحها با تكیه بر اصول 
و قواعدی كه ریشــه در فرهنگ، اعتقاد و ســنت ایرانیان دارد، خلق شده 
انــد و هر كدام از این  طرحهای منحر به فرد بیانگر ذهن خالق هرنمند 
ایرانــی اســت، طراحانی که در نقاط مختلف ایران بــزرگ پراکنده اند و طرح 
 هایشــان به همت بافندگان ســخت کوش بر فرش ایرانی ثبت شده است.

 بیشــر دســتبافته های عر صفوی در مجموعه های هــرنی، موزه ها و 
گالری های شــخصی نگهداری می شــوند، برخی از آنها فرشهایی گرانبها و 
یادگارهایی ارزشــمند از تاریخ فرشــبافی خراسان بزرگ هستند که با ترکیب 
بندی افشــان شــاه عباسی تزیین شــده اند. در این مقاله گوشه ای از هرن 
فرشــبافی مردم خراســان در عر صفویان با استناد به نوشته های موجود 
در کتابهای هرن اسالمی و فرش  مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها برخی 
از فــرش های عر صفوی که احتامل می رود در ایالت خراســان و شــهر 
مشــهد بافته شــده اند به اختصار معرفی و ویژگی هــای کلی این طرحها 

بیان می گردد.
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فــرش خــراســان در عصــر صفــوی
شــاید بتوان عواملی که باعث شــده قالی های ایرانی در 
دوران حکومــت صفوی همیشــه شــاخص و معترب باقی 
مبانند و اغلــب آنها مورد توجه و مطالعه محققان ایرانی 
و غربی قرار بگیرند، را توجه حكام صفوی به این صنعت 
و همچنین عــدم وجود مدارك مســتند از فرش ایرانی تا 
قبل از این دوران دانســت. توجه حــکام صفوی به هرن، 
سبب رشد و اعتالی صنایع در نقاط مختلف ایران می شود، 
بهرین هرنمندان ایــن عر از نقاط مختلف گرد آوری و 
در کارگاه های سلطنتی و درباری مشغول به کار می شوند. 
موریس اســون دیامند در كتاب راهنامی صنایع اســالمی 
بیان می كند كه در زمان سلطنت شاه اسامعیل 908-931 
ـ ق./1584- ـ ق./1531-1508م. و شاه طهامسب 984-931 ه ه

1531م. شــهر تربیز از بزرگرین مراكز صنعت قالی بافی 
بوده اســت و مراكز مهم دیگر قالــی بافی عبارت بودند 
از كاشــان، همدان، شوشــر و هرات و بهرین قالی ها در 
كارگاه های ســلطنتی بافته می شــد.)دیامند، 1336، ص 
261( در نوشــته ها آمده شــاه طهامســب مردی آشنا به 
جزئیات كار رنگرزی، طراحی و قالی بافی بوده و چندین 
طــرح اصیل كه امروز بنای كار عــده ای از طراحان قالی 
اســت توســط او خلق شده اســت.) الله وردیان طوسی، 
1371، ص 120(  طبــق نوشــته برخی از محققان، شــاه 
طهامســب یك كارگاه فرشبافی در كاخ خویش بر پا كرده 
و با وجود برخورد و نربدهای بســیار با تركان، در نامه ای 
به ســلطان سلیامن اهدای فرشــهایی برای مسجد نوبنیاد 
سلیامنیه را پیشنهاد داده که این پیشنهاد با گرمی پذیرفته 
شــده بود.)پرایس، 1364 ص 157( ســفیر مجارســتان در 
دربار ســلطان ســلیامن عثامنی طی گزارش خود، رسیدن 
هدایای شــاه طهامســب را در ســال 975 هـ ق./ 1567 م. 
گــزارش داده و از آن میــان به فرشــهای بافت همدان و 
 درگزین اشــاره دارد.)احســان یارشــاطر، 1383، ص 13(

 بر طبق نوشــته فلورنسیو دل نینو جیسوس]1[ جهانگرد 
اســپانیایی، شاه عباس اول مانند جد خود شاه طهامسب، 
شــخصاً به فرش بافی عالقه داشــته و خــود نیز در بافت 
فــرش از مهــارت كافی برخوردار بوده اســت.)هامن، ص 
14( شــاه عبــاس یــك كارگاه دولتــی در پایتخت جدید 
اصفهان دایر كرد كه بر اســاس نوشــته های تاورنیه]2[ و 
شاردن]3[ جهانگردان فرانسوی، رابرت رشلی]4[ جهانگرد 
انگلیســی و همچنین وقایع نویس دربار ایران)اســکندر 
بیک منشــی( این كارگاه در نزدیك كاخ ســلطنتی و بین 
چهل ســتون و میدان امام در شــهر اصفهان قرار داشــته 
اســت. در این كارگاه ها برای نیازهــای دربار، خانه های 
ارشاف و صاحب منصبــان بزرگ فرش می بافته اند.)آذرپاد، 
حشمتی رضوی، 1372، ص 15( از فرش های تولید شده در این 
کارگاه ها به عنوان هدایایی برای فرمانروایان دور و نزدیك 
از جملــه ســلطان عثامنی و یا به عنــوان كاالی صادراتی 

اســتفاده می شــده اســت. در کتاب  تاریــخ و هرن فرش 
 بافی در ایران با اشــاره به مطالب فوق چنین آمده است:

در ایــن كارگاه ها درخواســت ســفارش از طــرف نجبا و 
بزرگان و ســایر شــهروندان هم پذیرفته می شد. به نظر 
می رســد حداقل در یك مورد در اواخــر قرن 11 هـ ق./ 
17م. دربــار قرارداد بافت فرش و دیگر منســوجات را با 
صنــوف معترب ایــن حرفه های خاص منعقــد می مناید و 
ایــن كار با عنوان »تحویل االصناف« شــهرت دارد. در این 
مورد نحوه سفارش بدین ترتیب بود كه شاه یا سایر افراد، 
رسمایــه كار را به صورت در اختیــار گذاردن مواد اولیه و 
پرداخت مرتب دســتمزد مرســوم به بافندگان در دورانی 
کــه كار بافــت در جریان بــوده، به عهده مــی گرفتند. 
گاهــی ملك التجار )رئیــس اصناف مملكــت( این كار را 
 انجام می داده اســت... )احسان یارشاطر، 1383، ص 13(

گســرش پایتخت و ساختامنهای تازه از سوی دیگر نیاز به  
قالی را بیشــر كرد و فرشبافی از رشته های مهم اقتصادی 
برای مردم شد. به دستور شاه عباس در اسرآباد، شیروان، 
قره باغ، كاشــان، گیالن و مشهد كارگاه هایی دایر می شود 
که بنا بر نوشــته شاردن، به دســتور شاه عباس هر كانون 
بافــت فرش می بایســت فرش را به شــیوه خــود ببافد. 
)آذرپــاد، حشــمتی رضــوی، 1372، ص 15( الزم به ذکر 
اســت که اكرث پژوهشــگران غربی که در مورد قالی های 
ایرانــی تحقیق منوده اند، قالی هــای رشق ایران را به نام 
هرات می شناســند و طرح های اصیل افشان شاه عباسی 
را بــا نام هراتی معرفی کرده اند،]5[ سیســیل ادواردز به 
کار بــردن واژه هراتی و منتســب منودن ایــن قالی را به 
 شــهر هرات رد می کند و در این مورد چنین می نویسد:

هــرات آن زمــان پایتخت اداری و شــهر اصلی خراســان 
بوده... ولی این نكته كه قالی های مزبور در شــهر هرات 
تهیه شــده قابل تردید اســت. چه تا آنجا كه می توان به 
خاطر آورد اساســاً قالی در این شــهر بافته نشده و هیچ 
گونــه ســنت قالی بافــی در آن وجــود نــدارد. در ایران 
مشاهده نكردم كه مردم شهر یا محلی كه زمانی به حرفه 
قالی بافی اشتغال داشتند یكباره آن را رها كنند به طوری 
كــه تهیه این فراورده در آن ناحیه به كلی متوقف شــود. 

)ادواردز، 1368، ص 187(
ادواردز در تأییــد حرفش به چند نكته اشــاره می كند كه 
عبارتنــد از: 1-ایرانیان فراورده های یــك ایالت را به نام 
مركز و شــهر  اصلی آن می شناسند و منظور از نام هرات 
هامن قالی های ایالت خراســان اســت و ممكن است در 
نقاط مختلف این ایالت بافته شده باشند. 2-هیچ نشانی 
از تناســب طرح و بافت كه در قالی های قرن شــانزدهم 
هرات دیده می شــود در قالی های دوره بعد افغانستان 

مشاهده منی شود. )هامن(
اینكــه فــراورده های یك ایالــت به نام مركــز فروش آن 
شناخته شود ســابقه ای قدیمی دارد به طوری كه شاردن 



نیز در سفرنامه اش بیان می كند كه قالیهایی كه در كارگاه های 
عالــی فرشــبافی در ایالت كرمان به ویژه سیســتان تولید 
می شــد در اروپــا آنها را فرش تركی مــی خواندند. چون 
قبل از افتتاح طرق تجارتــی از راه اقیانوس)خلیج فارس( 
محصــوالت ایران از طریــق تركیه وارد اروپا می گشــت.

)آبــادی باویــل، 1358، ص 71( همچنیــن مــی توان به 
فرشــهای تركمن اشــاره منود كه در ســفرنامه های نوشته 
 شده در عر قاجار به فرشهای بخارا مشهور هستند و ...

در بســیاری از کتابهایــی کــه در مــورد هــرن ایرانــی به 
نــگارش در آمــده اند شــهر هرات به عنــوان محل تولید 
این دســتبافتها معرفی شده است، به طور مثال در كتاب 
اوجهای درخشــان هرن ایران آمده كه تحت حامیت شــاه 
عباس اول كــه اصفهان را پایتخت خود قــرار داده تولید 
قالــی در هرات ادامه یافت...]6[ او در هرات كارگاه های 
دولتــی جدید برای بافنت پارچه و قالی ابریشــمی و فرش 
پشــم بافت بر پا كرد. )اتینگهاوزن، یارشــاطر، 1379، ص 
311( برخی از مورخین در نوشــته های خود در کنار نام 
هــرات از ایالت خراســان به عنوان مرکــز تولید قالی در 
رشق ایــران یاد کرده اند و اشــاراتی به شــهر های دیگر 
غیــر از هــرات را مــی تــوان در آنها مشــاهده منود. در 
 کتــاب تاریخ و هــرن فرش بافی در ایران آمده اســت كه:

در میــان كاالهای فراوانــی كه به انبار بنــدر هرمز واقع 
در خلیج فارس آورده می شــد فرشــهایی از خراسان بوده 
اســت. در پایان قرن دهم هـ ق. ابوالفضل عالمی زندگی 
نامه نویس اكرب شــاه امپراطور مغول به فرشــهایی اشاره 
دارد كه به تازگی از جوشــقان، خوزستان، كرمان و سبزوار 
 به هندوســتان وارد شده است. )یارشــاطر،1383، ص77(

ـ..  ق./1604 م. ســیاحی   و یــا اینکــه در ســال 1012 هــ
پرتغالــی به نــام پــدرو تشــیرا ]7[ در ترشیــح قالیهای 
ایرانــی می گویــد كه خوش نقش ترین، ریــز بافت ترین 
و گرانبهاتریــن قالیهــا در یــزد، كرمــان و درجه ســومی 
از قالیهــای مرغوب در خراســان تولید می شــده اســت.

)فریــه، 1374، ص 127( ایــن نکات شــاید گواهی بر این 
باشــد که در دوران شــاه عباس با توجه بــه خرابی هایی 
که توســط ازبکان در این ناحیه ایجاد شده بود، خراسان 
 همچنــان از مراکز مهم قالی بافی در ایران بوده اســت.

پس از گذشــت چنــد دهه، قالی بافی هــم چنان در این 
ناحیه رونق داشته و این را از نوشته های سفرنامه نویسان 
مــی توان فهمید، به عنوان مثال اولریوس]8[ كه همراه با 
سفیر دوك هلشتین – گوتورپ ]9[در طول سالهای 1047 
هـ ق. / 1637م. به ایران ســفر کرده اســت، می نویســد 
كه زیباتریــن قالیهای ایران در هرات در ایالت خراســان 
بافته می شده است.)دیامند، 1336، ص267( شاید بتوان 
گفت رونق فرشــبافی در خراســان در این دوران به علت 
توجه ویژه شــاه عباس به مشــهد و بازســازی این شــهر 
پس از خارج ســاخنت ازبکها بوده اســت. شهرت فرشهای 

خراســان در عر صفوی به حدی بوده است كه در زمان 
شاه ســلیامن 1105-1077 هـ ق./94-1664م. از مجموع 
بیســت و یك كاروانرسای مهم اصفهان دو كاروانرسا برای 
فرشهای كاشان و یك كاروانرسا مخصوص فرشهای خراسان 
و هرات فعالیت می کردند و ذكر هرات بیشــر به خاطر 
 فرشــهای مرغوب آن بوده است. )یارشاطر، 1383، ص83(

الزم به ذکر اســت که قالی های هرات با مذاق و ســلیقه 
اروپائیان سازگاری بسیاری داشته است زیرا عالوه بر وجود 
تعداد بی شامری از آنها، تصاویر آنها  نیز در نقاشی هایی 
اروپایی نیز مشاهده می شود]10[، موریس اسون دیامند 
 در كتاب خود به این نکته اشاره كرده و چنین می نویسد:

... از قالیهای مشــهور و جالب توجه ایران آنهایی اســت 
كه نقش گل و برگ نخلی و شــكل ابر ســبك چینی دارند. 
این نــوع قالی كه منونــه های زیــادی از آن در موزه ها 
و مجموعه های خصوصی یافت می شــوند به اشــتباه به 
اصفهان نسبت داده می شــوند در صورتیكه در حقیقت 
متعلق به هرات در رشق ایران اســت. در كارهای نقاشان 
هلندی و اسپانیایی اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم تصاویر 

اینگونه قالی ها دیده می شود.)دیامند، 1336، ص 267(

نگــاهی به طرح افشــان شــاه عبــاسی
طرح های افشان شــاه عباسی با استفاده از نقشامیه های 
ختایــی بافته مــی شــوند و در آن کمر نقوش اســلیمی 
مشــاهده می شود. شــاید بتوان گفت قدمت استفاده از 
این نوع ترکیب بندی در هرنهای تزیینی خراسان به دوره 
تیموریان می رســد. رسدرهای ورودی مســجد گوهرشاد 
مشهد با استفاده از نقوش ختایی تزیین شده اند، هرنمند 
کاشــی کار با ظرافت متام لچکی ها را با گردشهای ختایی 
و گلهای برگ کنگری تزیین منوده است. این نوع ترکیب بندی 
در کمــر بنای شــاخص هرن ایرانی_ اســالمی مشــاهده 
شــده اســت. می توان ترکیب بندی بــه کار رفته در این 
رسدر ها را آغازی برای طرح های افشــان شــاه عباسی در 
خراســان در نظر گرفت، فرشــهایی که مورد توجه اغلب 
محققــان و کارشناســان غربی بوده اســت. آرتور پوپ با 
نــگاه دقیقــی که به هــرن ایرانی دارد این قالــی ها را در 
 جلد ششم ســیری در هرن ایران اینگونه توصیف می کند:

...در ســده های دهم و یازدهم هجری یک نوع بر سایر 
انواع تفوق داشــته اســت، زمینه الکی ســیر که گاهی به 
طیــف های رشابی رنگ یــا رسخ یاقوتی تغییــر می یابد 
و گهگاه صورتی فام می شــود، با حاشــیه ی پهن محصور 
شده که در منونه های قبلی به رنگ سبز زمردی سیر و در 
منونه های بعدی به رنگ سبز متامیل به آبی یا هامن آبی 
است، زیرا که مهارت در امر در آوردن این رنگ دشوار به 
انحطاط می گراید. نگاره های برجسته آن عمدتاً مشتمل 
است بر گلهای شاه عباسی وار بزرگ که بر نیلوفر آبی، گل 
صدتومانی و اشکال برگ های به غایت تخیلی و بغرنج بنا 



شده اند که همگی منشأهای مختلف ولی کهن دارند. نوشنت 
تاریخچه کامل این گل های شاه عباسی وار متضمن بررسی 
هــرن تزیینی از مر تا چین اســت. ایــن گل های عظیم 
که بر ســاقه پیچ در پیچ قرار داده شــده اند غالباً چندان 
ظریفنــد که کامبیش نامرئی اند و پایه اصلی ســاختاری را 
تشــکیل می دهند که توزیع نقش ها را بر عهده دارند اما 
خــود آنها چنان کم جلوه شــده اند که تقریباً به چشــم 
منی آیند. شکل آنها هامن درخت کیهانی است با پیچ های 
متقارن در دو ســوی محور مرکزی... نگاره های ابری در گروه 
قدیمی با چنان درکی از هرن به کار رفته اســت که تقریباً در 
هیچ نوع دیگری معادل آنها را منی توان یافت، حتی در نقوش 
 قالی های شامل غربی ایران...)پوپ، آکرمن، 1387، ص 2709(

سایر نویســندگان و پژوهشگران غربی نیز با نظراتی مشابه 
گفتــه های آرتور پــوپ این گونه از طرح هــا را معرفی و یا 
توصیــف کرده انــد،]11[ و بیشــر آنها به نام هراتــی از آن 
یــاد کرده اند، امــا در طبقه بندی طرح هــای فرش ایرانی 
که توســط مرکز ملی فــرش انجام گرفته بــه این گونه از 
طرح ها افشــان مــی گویند]12[ و گویا مــورد قبول اکرث 
 کارشناســان و طراحــان داخلــی نیــز قرار گرفته اســت.

در لغت نامه دهخدا افشــان به معنــی پراكنده، متفرق، 
منترش، ریزان و ریزنده آمده است. )دهخدا، 1377، مدخل 
افشــان( افشــان گری در هرن کتاب آرایی عملی است كه 
در تزئیــن صفحات كتاب و اوراق خطــی به كار می رود  
به این صورت که منت یا حاشیه یا منت و حاشیه به وسیله 
ذرات طــال و نقره و یا مواد الوان دیگر تزئین می شــود. 
)ریاضی، 1375، ص20( در فرهنگ لغت سخن افشان یكی 
از طرحهای قالی بافی ذكر شــده كــه در آن اغلب برگها، 
گلهــا و حیوانات به عنوان نقوش اصلی فرش بر ســطوح 
آن پراكنده شــده اســت. )انوری، 1382، مدخل افشــان( 
همین كلمه در گویش كرمانی تبدیل به افشون شده و به 
نقشــی گفته می شود كه دارای گل و بوته و شاخ و برگ 
زیاد و در هم باشــد. کرمانی ها به دستبافتی که با انواع 
ترکیب بندی بافته می شــود قالی افشون یا نقش افشون 
مــی گویند.)رصافــی، 1375، ص 36( در کتاب  فرشــنامه 
ایران آمده اســت که در طرح افشان گلهای ریز و درشت 
شــاه عباسی دســته گل، شكوفه، برگ و شــاخه و گاهی 
اســلیمی و ختایی و یا نگاره های دیگر بدون پیوســتگی 
با هم به طور پراكنده و در فاصله های مســاوی از هم و 
قرینه هم بر »منت« افشانده شده است.)آذرپاد، حشمتی 
رضوی، 1372، ص 97( در فرهنگ جامع فرش ایران تالیف 
 احمد دانشــگر طرح افشــان اینگونه تعریف شده است: 
برگها، گلهــا، پرندگان، حیوانات به عنوان نقشــامیه های 
فرش بر كف آن افشــانده می گــردد. گل و برگ از نگاره 
هــای اصلی این نقش اند اگر چه به صورت جدا در زمینه 
فــرش پراكنده اند اما همگونــی و هامهنگی رنگها آنها را 
چون اجزای یك مجموعه زیبا جلوه گر می سازد.)دانشگر، 

1372، ص 327(
از مطالب باال این طور استنباط می گردد كه این طرح از تزئین 
نسخ خطی آمده است و طرحی است بی قاعده و بدون اصول 
و الزمه آن این است كه هرنمند طراح تعدادی گل شاه عباسی 
را رنگ بندی كند و آن را بر سطح قالی متفرق یا پراكنده سازد. 
در صورتی كه این چنین نیســت و رســم این گونه از طرحها 
جزء ســخت ترین و قانون مندترین طرحهــای فرش ایرانی 
اســت. پهنه و گســره كاغذ طراحی فرش تنها با خالقیت 
و هــوش هرنمند طــراح در به حركــت در آوردن گردش 
)اســپیرال( ختایی اســت كه جان می گیــرد و این گردش 
نیز دارای قواعد خاصی اســت. طراح قالی باید متام فضای 
طــرح را به صورت یكنواخت با انواع نقشــامیه های بزرگ و 
كوچك ختایی و اســلیمی تزیین مناید، به طوری که تعادل 
و تــوازن بین عنارص اصلی مشــاهده گــردد. الزم به ذکر 
است نقشامیه های ختایی و اسلیمی )گل های شاه عباسی، 
برگهای تركیبی، غنچه ها و اسلیمی های ابری( در اندازه های 
گوناگون نسبت به هم رسم می شوند و متام آنها با گردشهای 
ختایی به یكدیگر متصل شده اند، حركت با قاعده قوسهای 
حلزونی در جهت های مختلف باعث فضاســازی عنارص 
ختایی در منت قالی می شــود و اسلیمی های ابری آزادانه 
در اطــراف نقوش ختایــی قرار گرفته انــد. طراح فرش با 
توجه به قواعد طراحی و تكیه بر خالقیت خود می تواند 
طرحی زیبا و اصیل خلق کند و این امر در قالی های افشان 
 مشــهد از عر صفوی تا دوران حارض مشهود است.]13[

در حال حارض دو گونه از قالی های افشــان شــاه عباسی 
در شــهر مشــهد را مشــاهده می کنیم که با نام افشــان 
 گل درشــت )بزرگ( و ریز )كوچك( بافته می شــوند.]14[ 
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه رنــگ بنــدی اصیــل                 
طرح های افشــان شــاه عباســی مشــهد ریشــه در رنگ 
بندی عر صفوی دارد، طراحان و تولیدکنندگان مشــهدی 
 بــه صورتهــای زیر ایــن رنگ بنــدی را انجام مــی دادند:

 1( مــنت قرمز الکی)قرمز تیره( حاشــیه ســورمه ای) آبی 
تیره( یا کرم. 2( منت ســورمه ای) آبی تیره( حاشــیه قرمز 
الکی)قرمز تیره( یا کرم. 3( منت کرم حاشیه سورمه ای)آبی 
تیــره( یا قرمــز الکی)قرمز تیره(، با توجه بــه گرانی مواد 
اولیه رنگرزی در حال حارض بافت قالی به  شــیوه ســوم 

متداول تر است.
 با هدف معرفی برخی از دستبافتهای شاخص عر صفوی

 در كتابهــای مختلفــی كــه در زمینه فرش ایــران منترش 
شــده اســت تعدادی زیادی قالی با طرح افشــان شــاه 
عباســی)هراتی( آمده است. اغلب این قالی ها در دوران 
صفویه و در قســمت  شــامل رشقی ایران بافته شده اند. 
برخــی از این قالی ها با توجه به کیفیت طراحی و بافت 
احتــامالً در ناحیه دیگــری از ایران تولید شــده اند، ولی 
محققان آنها را به دلیل داشنت ویژگی های اشاره شده در 
ردیف قالیهای رشق ایران قرار داده اند. در زیر تعدادی از 



این قالیها كه متعلق به قرنهای دهم و یازدهم هـ ق./ شانزده 
 و هفدهم میالدی هســتند به اختصار معرفی می شــوند:

 1( قالی افشــان شــاه عباســی كه در اواخر قرن 16 و 
اویــل قــرن 17 م./ ده و یازدهم هـ ق. در خراســان بافته 
شده اســت. قالی با ابعاد432×258 ســانتی مر در موزه 
پولــدی پوزلی میــالن]15[ نگهداری می شــود. منت قالی 
بــه رنگ قرمز تیــره و طرح آن به صورت 1/2 اجرا شــده 
است. گلهای شاه عباسی برگ كنگری بسیار بزرگ و اسلیمی 
های ابری )ابر چینــی یا ماری( در نقاط مختلف آن دیده 
می شــود. تركیب بندی و طراحی قالی ضعیف اســت. به 
طوری که تر اكم )انباشــت( گلهای شــاه عباسی بزرگ در 
قســمت پایین قالی بیشــر از باالی آن اســت. در اطراف 
آن ســه نوار تزئینی كار شده اســت و حاشیه اصلی قالی 
بــا اســتفاده از دو گل شــاه عباســی بزرگ کــه به طرف 
 داخــل و خارج قرار دارند تزیین شــده اســت. )تصویر1(

 2( قالی افشــان شــاه عباســی که در اوایل قرن 11 هـ 
ق./16 یا 17م. در خراســان بافته شــده است. ابعاد قالی 
370×178 ســانتیمر اســت. قالی در ســازمان تیســن – 
بورمنیســزا ]16[ نگهداری می شــود. منت قالی به صورت 
1/2 بر زمینه قرمز تیره طراحی و بافته اســت، گلهای برگ 
كنگری بزرگ، اسلیمی های ابری زیبا به همراه پرنده های 
ظریــف در نقــاط مختلف منت قالی به چشــم می خورد. 
اطراف قالی ســه نوار تزئینی )حاشیه( مشاهده می شود، 
طرح حاشــیه اصلی مشــابه تصویر یک اما بــا ظرافتهای 
بیشر است، گلهای شاه عباسی برگ كنگری بسیار بزرگ با 
رنگ بندی روشــن بر روی زمینه سبز تیره جلوه ای خاص 
یافتــه اند، پرنده هایی که در اطــراف گلها قرار گرفته اند 

این زیبایی را دو چندان کرده است. )تصویر2(
 3( قالی افشــان جانوری در قــرن 16 م./ ده هـ ق. در 
خراســان بافته شده اســت. و در موزه وین]17[ نگهداری 
می شــود. ابعاد این قالی 720×320 ســانتی مر ذكر شده 
اســت. از ایــن قالی دو منونه بافته شــده اســت که یکی 
در موزه مروپولیتــــن نیویورک  و دیگــری در موزه وین 
نگهــداری می گــردد.]18[ ابیاتــی که در حاشــیه باریك 
داخلــی آمــده قالی را به مرغزار، آســامن، گلها، شــكوفه 
و جواهر تشــبیه کرده اســت، همچنین اشعاری در مدح 
شــاه آمــده که بر اســاس نظــر محققان در وصف شــاه 
طهامســب بوده اســت و به احتامل این قالــی ها را برای 
او بافته بودنــد. امروزه این قالی ها به نام قالی امپراطور 
شــناخته می شــوند. علت نامگذاری آن هم به این دلیل 
بوده است که پطر کبیر)امپراطور روسیه( به هنگام دیدار 
بــا لئوپلــد اول امپراطور اتریش، آنها را بــه او هدیه داده 
بــود )اتینگهــاوزن، یارشــاطر، 1379، ص 205( در کتــاب 
 درباره هرنهــای ایران در مورد این قالی آمده اســت که:

در حاشــیه باریک داخلــی قالی معروف بــه »امپراطور« 
ابیاتی در مدح شــاه ضبط گردیده اما معلوم نیست کدام 
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شاه است که ممدوح واقع شده. دانشور آمریکایی م. س. 
دایموند معتقد بود که ابیات در مدح شــاه تهامســب و 
مجموعه قالیهای تقدیمی به پیشــگاه وی بوده است. در 
واقع برادر شاه تهامسب به نام بهرام میرزا در اوایل سده 
دهم چند ســالی والی هرات بود. ولی در سنه 956 وفات 
یافت و بر خربگان آشکار است که شیوه طراحی نقشامیه های 
قالی داللت بر اجرای کار در چنان تاریخ پیشینی منی کند.

)فریه، 1374، ص 128(
مــنت قالی به صــورت 1/4 طراحی و به رنــگ قرمز الکی 
بافته شده است. گلهای شاه عباسی برگ كنگری به همراه 
نقوش حیواناتی مانند شــیر، برب، گوزن و انواع پرندگان و 
همچنیــن نقش گرفت و گیر عنــارص اصلی در تزیین منت 
قالی هستند. اسلیمی های ابری زیبا و گلهای شاه عباسی 
ظریــف فضای بین عنارص اصلی را پــر كرده اند. ظرافت 
طــراح قالی را می تــوان در نقش زیبــای گرفت و گیر و 
همچنین اژدهایی كه بر یك گل شــاه عباسی برگ كنگری 
نقش شــده است، مشــاهده منود. در نگاه اول طراحی و 
ترکیب بندی این قالی یادآور آثار ســلطان محمد )نگارگر 
ایرانــی مكتــب تربیز دوم( اســت و می تــوان گفت این 
قالی بر بلنــدای هرن قالی بافی ایران و در ردیف قالیهای 

شــاخص ایرانی مانند شــیخ صفی، چلسی، شــكارگاه و... 
قــرار دارد. طراحی و بافت این قالی به دســت هرنمندان 
خراســانی بســیار دور از ذهن اســت و احتامل اینكه در 
كارگاه بــزرگ و توســط طراحان ماهــر و بافندگان چیره 
دســت خلق شده باشد بســیار زیاد است و در آن دوران 
خراســان رشایط و توان تولید چنین دســتبافتی را نداشته 
و هیچ هرنمند و طراح خراســانی پس از آن نیز نتوانسته 
 حتــی یك مــورد دیگر ماننــد آن را تكرار و یــا اجرا كند.
در اطراف قالی سه نوار تزئینی) حاشیه( مشاهده می شود.

حاشــیه اصلی این قالی به رنگ سبز تیره بافته شده است 
و بر خالف حاشــیه های رایج در خراسان، با اسلیمی های 
ابــری و گل هــای ختایی ظریف تزئین شــده اســت. در 
حاشــیه فرعی دوم قالی كتیبه هایی به خط نستعلیق در 
قابهای مســتطیل شــكل )قلمدانی یا بازوبندی( مشاهده 
می شــود. این نوع حاشیه در فرشهایی که در شامل غرب 
 ایران بافته می گردد بیشــر مشاهده می شود.)تصویر3(

 4( قالــی افشــان شــاه عباســی گالبتــون دار كــه در 
اواســط قــرن 16م./ 10 هـــ  ق. در ایالــت خراســان و 
به احتامل بســیار در شــهر مشــهد بافته شــده اســت. 
ارویــن گانــز رودن در كتــاب قالی ایران_ شــاهكار هرن 

تصویر3-قسمتی از قالی افشان شاه عباسی جانوری )قالی 

ت وین
امپراطور( قرن 10 هـ ق./16 م.  موزه هرن و صنع
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 در مــورد محــل بافــت ایــن قالی چنیــن می نویســد:
نظــر به فهرســت قدیمی مــوزه، برای حرم و به دســتور 
شــاه عبــاس كبیــر بافتــه شــده و منونــه بارزی اســت 
بــر وجــود كارگاههــای فــرش بافی در شــهر مشــهد از 
ســالهای 2059 شاهنشــاهی. در ضمــن فرضیه بســتگی 
قالیهــای زیبا بــه مراكز دیگر قالــی بافی ایــران را مورد 
 تجدیدنظــر قــرار می دهــد. )اروین گانــزرودن، ص82(

آرتور آپم پوپ در جلد ششــم ســیری در هرن ایران نظری 
برخــالف گفته بــاال دارد. او معتقد اســت ایــن قالی در 
کارگاه هــای هــرات بافته شــده و هدیه شــاه عباس به 
آســتان قدس رضوی بوده اســت. )پــوپ، آکرمن، 1387، 
ص 2715( سیســیل ادواردز هامننــد ارویــن گانــزرودن 
نظــری متفــاوت با آرتور پــوپ دارد. او با بررســی دقیق 
تــر و گفتگو بــا خادمان آســتان قدس رضــوی در كتاب 
 قالــی ایــران در مــورد ایــن فــرش چنیــن می نویســد:

در مــورد یك تخته قالی نفیس قرن شــانزدهم متعلق به 
آســتان قدس رضوی كه گفته می شــود در شــهر مشــهد 

بافته شــده است پس از تحقیق از خزانه 
دار آســتانه دربــاره صحــت این مطلب 
و ایــن كه آیا مدارك مســتندی كه موید 
این فرضیه باشــد وجــود دارد یا نه؟ وی 
اظهار داشت فهرســتی در اختیار آستان 
قدس رضوی اســت كه در حدود بیست 
و پنــج ســال قبل تهیه گردیــده و در آن 
ذكر شــده كه قالی مزبور به دستور شاه 
عباس در شــهر مشــهد برای آستانه تهیه 
گردیده اســت. وی افزود ایــن اظهارات 
متكــی بــه روایــات و احادیث اســت و 
كارشناســان نیــز آن را تأیید كــرده اند...
 )سیسیل ادواردز، 1368، ص 182 و 183(

 این قالی زیبا و نفیس در ابعاد 555×355 
ســانتی مر بافته شده است. منت قالی به 
صورت 1/2 طراحی شده و رنگ آن قرمز 
تیره اســت. گل های شــاه عباســی برگ 
كنگری بســیار بزرگ، اسلیمی های ابری 
و همچنیــن الیاف فلزی بــه كار رفته در 
بافت آن از شاخصهای این فرش هستند، 
یکی از عواملی که ســبب شده تا قالی از 
نفاست باالیی برخوردار شود استفاده از 
نخ گالبتون]19[ برای بافت قسمت های 
از قالی اســت. آرتور پوپ معتقد است. 
باب شدن قالی هایی زربفت و سیم بفت 
در ایران ســبب تولید این گونه از فرشها 
در خراسان شده است و این شیوه بافت 
باعث شــده تا حــدی از کیفیت قالیهای 

افشــان بکاهــد، زیرا بــرای آن که از نخ های زر و ســیم 
به بهرین وجه اســتفاده شود ساقه ها می بایست بسیار 
ضخیم گرفته شوند. با وجود ایراد ذکر شده او معتقد است 
طال و نقره به کار رفته در این قالی ها تضاد دلنشینی در 
مقابل طیف های آتشــی و یاقوتی در فرش های گرانبها و 
ظریف ایجاد می کند و بهرین نوع این قالی های زربفت 
از نظــر جالل و شــکوه با فرش های لهســتانی)پولونزی( 
 )2715 ص   ،1387 آکرمــن،  کند.)پــوپ،  مــی   رقابــت 
 در اطــراف قالــی ســه نوار تزئینی) حاشــیه( مشــاهده 
می شــود، نــوع ترکیب بنــدی بــه کار رفته در حاشــیه 
اصلــی ایــن قالــی را حاشــیه هراتــی]20[ مــی نامنــد. 
مــنت این حاشــیه بــا گلهای بســیار بزرگ بــر روی زمینه 
آبــی تیره تزیین شــده اســت. مــی توان گفــت  ترکیب 
بنــدی به کار رفته در حاشــیه ایــن قالــی، الگویی برای 
 فرشــهای پس از خود در شــهر مشهد اســت. )تصویر4(

 5( قالی افشــان شاه عباســی متعلق به قرن 17 م./11 
هـ ق، که در ابعاد 242×207 ســانتیمر بافته شده است، 
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این دســتبافت هم اكنون در موزه ویكتوریا و آلربت لندن 
نگهداری می شــود. ترکیب بندی خــوب طرح و رنگ در 
این دســتبافت باعــث خلق یکــی از زیباترین طرح های 
افشان شــاه عباسی در ایالت خراســان شده است. طرح 
افشــان به صورت 1/2 اجرا شده، گلهای شاه عباسی برگ 
كنگری، پرنده ها و اســلیمی های ابری جلوه درخشــانی 
به منت قرمز الکی این دســتبافت داده اســت. در اطراف 
قالی ســه نوار تزئینی)حاشــیه( مشــاهده می شود رنگ 
حاشــیه اصلی آبی تیره)ســورمه ای( است و ترکیب بندی 
 هراتی بر حاشــیه این قالی اجرا شــده اســت. )تصویر5(

 6( قالی افشــان شاه عباسی _ اســلیمی که در اواسط 
قرن 16م./10 هـ ق. احتامال در ایالت خراسان بافته شده 
اســت.  این دســتبافت در ابعاد 455×285 ســانتی مر در 
مجموعه ســانگیورگی]21[ نگهداری می شــود. منت قالی 
قرمــز تیره اســت و ترکیب اســلیمی و ختایــی در آن به 
صورت 1/2 اجرا شــده است. به نسبت دیگر آثار بررسی 
شــده، گلهای شاه عباســی در این دســتبافت از ظرافت 

بیشــری برخــوردار اســت. یکــی از نكات شــاخص این 
قالی اســتفاده از اســلیمی دهن اژدری در منت به همراه 
گردش شــاخه ختایی اســت. گلهای كوچك شــاه عباسی 
ســبب شده تا نقوش اسلیمی بیشــر به چشم بیایند. این 
دســتبافت تنها منونه موجــود از آثار صفویان اســت كه 
با اســتفاده از نقوش اســلیمی و ختایــی، طراحی و بافته 
شــده اســت. در اطراف قالی ســه نوار تزئینی)حاشــیه( 
مشاهده می شــود و حاشیه اصلی مزین به ترکیب بندی 
هراتی اســت. گلهای شاه عباســی برگ كنگری به همراه 
 پرندگان این قســمت از قالی را تزیین کرده اند.)تصویر6(

 7( قالی افشان شاه عباسی که در اواخر قرن 16م./ 10 
هـ ق. در ایالت خراسان بافته شده است. ابعاد این قالی 
722×311 ســانتی مر و در مجموعه لووی]22[ نگهداری 
می شــود. طرح این قالی به صورت 1/2 بر روی منت قرمز 
روشن)صورتی( اجرا شده اســت، تنها نكته جالب توجه 
این قالی رنگ زمینه آن اســت، زیرا اکرث قالی های اصیل 
مشــهدی به رنگ قرمز تیره)الکی( بافته می شوند رنگ 

تصویر5-قالی افشان شاه عباسی، قرن 17 م./11 هـ ق. موزه 

ص 135(
ویكتوریا و آلربت لندن )مأخذ تصویر: هامن، 



قرمز روشــن بیشــر به عنوان یك رنگ فرعی در 
قالی های مشهد یا خراســان مورد استفاده قرار 
مــی گیرد اما در این دســتبافت بــه عنوان رنگ 
اصلی به کار رفته است. گلهای بزرگ شاه عباسی 
بــرگ كنگری به همراه اســلیمی هــای ابری در 
فضای منت طرح و اجرا شــده اســت. در اطراف 
قالی سه نوار تزئینی)حاشیه( مشاهده می شود. 
حاشــیه اصلی به رنگ آبی تیره و با طرح هراتی 

بافته شده است. )تصویر7(

نتیجه گیری:
با مشــاهده تصاویر باال می تــوان گفت هرن قالی 
بافی خراســان عر صفــوی در تولیــد قالی های 
افشــان شاه عباسی متجلی شــده است. با توجه 
بــه چند قالی بررســی شــده در ایــن مقاله که 
متعلق به این دوران اســت مــی توان ویژگیهای 
قالی های خراســان را به صــورت زیر بیان کرد؛ 
شاخص هایی که با کمرین تغییر در شیوه ترکیب 
بندی نقــوش و یا رنگ بندی پس از گذشــت 400 
 سال همچنان در بافت قالی مشهد به کار می روند:

اکرث قالی ها دارای سه نوار تزئینی)حاشیه( هستند و 
با توجه به برخی طرح های متفاوت که در حاشــیه 
اصلــی به کار مــی رود می توان گفت که حاشــیه 
اصلی)پهن یا بزرگ( در اکرث قالی ها مزین به طرح 
هراتی اســت. در طراحی و ترکیب بندی منت قالی 
ها گلهای شــاه عباســی برگ كنگری نقش اصلی را 
بر عهده دارند و اســلیمی ابری)ابر چینی یا ماری( 
از دیگر عنارص اصلی قالی های افشان شاه عباسی 
هستند. ترکیب بندی کلی نقوش ختایی در منت قالی 
بیشر به صورت 1/2 و تعداد کمی با طرح 1/4 طراحی 
شده اند. قالی با طرح حیوانات و یا گرفت و گیر کمر 
در این ناحیه بافته می شــود. )برخی از فرشهای 
افشان جانوری که منتسب به این ناحیه شده اند 
را بــه علت کیفیت باالی طراحی و یا بافت آنها، 
می توان رد منود(. رنگ بندی حاشیه اصلی)بزرگ( 
در بیشر قالی ها آبی تیره و گاهی سبز تیره است. 
رنگ منت اغلب قالی هــای عر صفوی قرمز تیره 
بوده اســت و تنها یك مورد قرمز روشــن)صورتی( 
مشاهده می شود. قالی ها اغلب در ابعاد بزرگ بافته 
می شــوند که نشــان می دهد قالی ها در کارگاه 
های شهری یا حکومتی بافته شده اند. وجود قالیهای 
بزرگ پارچه شــاید دلیل بافت آنهــا برای مكانهای 
 مذهبــی )به خصوص حــرم مطهر رضوی( باشــد.

رن 
ی ق

باس
ه ع

 شا
شان

ی اف
-قال

یر7
صو

    ت
     

     
     

     
     

)ib
id,

 p1
180

یر: 
صو

ذ ت
مأخ

ی )
لوو

عه 
مو

ق. مج
ـ  ه

 10
م./

16

رن 
ه ق

نیم
ی، 

باس
ه ع

 شا
ی و

لیم
ن اس

شا
ی اف

-قال
یر6

صو
ت

ی 
ورك

نگی
 سا

عه
مو

ق. مج
ـ  ه

 10
م./

16 

 A
RT

HUR UPH
AM PO

PE
, A

ر:  
صوی

ذ ت
مأخ

(

 SU
RV

EY
 O

F P
ER

SIA
N ART

 )V
ol 

XII(
, p

117
9 



 پی نوشتها:
 Florencio del nino jesus _1 

Tavernier_2

Chardin _3 

 R. Sherley_4 

5- طرح افشان شاه عباسی از طرح های اصیل استان خراسان به ویژه 

شهر مشهد است. می توان این نوع ترکیب بندی را در دستبافتهای 

اصیلی که در دورانهای صفوی، قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی در شهر 

مشهد تولید و اکنون در گنجینه فرش آستان قدس رضوی نگهداری یا 

مورد استفاده قرار می گیرند مشاهده منود. الزم به ذکر است در حال 

حارض حجم عمده ای از تولیدات رشکت فرش آستان قدس رضوی با این 

 نوع ترکیب بندی طراحی و تولید می گردد.

6_ آرتر پوپ معتقد است که مرکز قالی بافی در عر صفوی شهر 

هرات بوده است و حکومت جدید با افزایش ثروت در کشور، تعداد 

کثیری کارگاه فرشبافی در شهرهای مختلف ایران از جمله هرات ایجاد 

 کرده است. )پوپ، آکرمن، 1387، ص 2713(

Pedro Texieria _7 

 Olearius _8 

   Hellatain – Gottorp _9 

10_ در کتاب تاریخ ایران دوره صفویان آمده است که تصاویر قالیهای 

ایرانی قرن هفدهم در نقاشیهای هلندی تا حدودی از قالیهای متأخر و 

منونه هایی از گروه قالیهای هراتی است.)دانشگاه كمربیج، 1380، ص 376( 

همچنین كریستین پرایس در كتاب تاریخ هرن اسالمی به نقشهای پرگل و 

بته هراتی در نقاشی اسپانیایی و هلندی سده های شانزدهم و هفدهم 

 م./ دهم و یازدهم هـ ق. اشاره کرده است.)پرایس، 1364، ص 157(

11_ برای مطالعه بیشر رک: سیسل ادواردز، قالی ایران، ص 187. 

همچنین: دانشگاه كمربیج، تاریخ ایران در دوره صفویان، صص 385 و 

.386 

 12_ برای مطالعه بیشر رک: تورج ژوله، پژوهشی در فرش ایران، ص 21.

13_ طرح افشان انواع مختلفی دارد كه عبارتند از: 1-افشان شاه عباسی 

)ختایی( 2- افشان اسلیمی 3-افشان ترنج دار 4-افشان دسته گل 

 5-افشان بندی 6-افشان جانوری.

14- گویا طرح های افشان با گلهای ظریف و کوچک)ریز( توسط کارگاه 

عبداملحمد عمواغلی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی ابداع می شود، یکی 

از منونه های بسیار زیبا و شاخص این نوع ترکیب بندی که از تولیدات 

کارگاه عمواغلی است در حال حارض در گنجینه فرش آستان قدس رضوی 

 نگهداری می شود و در معرض دید عموم مردم قرار دارد.

Poldi pezzli- Milan _15 

Thysse – Bornemisza foundation. _16 

 Vienna , osterreichis –Ches museum. _17 

18_ در پانوشتهای کتاب سیری در هرن ایران آمده است که یک لنگه از 

قالی امپراطور ابتدا در اختیار مجموعه خانم راکفلر مک کورمیک بوده 

است ولی اکنون متعلق به موزه مروپلینت نیویورک است و لنگه دیگر 

جزء قالی هایی بوده که پطر کبیر به امپراطور اتریش لئوپولد اول هدیه 

کرده و اکنون در موزه هرنهای صناعی وین نگهداری می گردد.]پوپ، 

 آکرمن، 1387، ص 2840[

19_ گالبتون نخی است كه در زری بافی و نقره كوبی به كار می رود، 

مغز آن ابریشــم است و برگرد آن رشته های نازكی از نقره آمیخته 

با طال می پیچند معموالً مقدار طالی این رشــته دو تا سه در صد 

اســت اما در بعضی از زری های عر صفویه تا پنجاه درصد طال 

 نیز به كار رفته است.

20_ این نوع حاشیه را هراتی نام نهاده اند و از دوره صفویه و شاید 

قبل تر در قالیهای رشق ایران دیده می شود. این طرح هنوز نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد. گلهای شاه عباسی برگی و اسلیمی ابری  و برگهای 

شعله سان، عنارص اصلی این طرح هستند كه در بعضی از منونه ها 

اسلیمی ابری و برگهای شعله سان حذف و عنارص دیگر جایگزین 

آن می شوند. ترکیب بندی گلها در این حاشیه به این صورت است که 

جهت یکی از گلها به داخل و دیگری به خارج است و در بین این دو 

 یک گل شاه عباسی به صورت مایل قرار گرفته است.

.sangiorgi _21 

.Loewi _22 
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