
معرفی توصیفی 
چند قالی وقفی عهد صفویه 

از موزه فرش آستان قدس رضوی

 »زمانی که فرزند آدم مبیرد، پرونده عمل او بسته می شود، مگر از سه چیز: صدقه 
جاریه، علم مفید و فرزند عاملی که برای او دعا کند.« پیامرب اکرم)ص( 

چکیده :
با ظهور اسالم و توجه به تجمل گرایی خلفا، هرن قالی بافی جان تازه ای گرفت. و در 
دوره تیموریان به اوج رســید. اما با توجه به منونه های عالی باقی مانده از دوران 
صفویه باید گفت که قالی بافی در این زمان شــکوفا بوده است. در این دوره است 
که نرصالدین محمد هامیون پادشــاه هند که چندی به دربار شاه تهامسب پناهنده 
شــده بود، تحت تأثیر قالی های ایرانی در بازگشت عده ای از هرنمندان و بافندگان 
را نیز با خود به هندوستان، برد که بخشی از نتیجه کار ایشان در هندوستان امروزه 
در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. افزون بر این آثار درخشان دیگری 
نیز در موزه آســتان قدس رضوی از بافته های دوره صفوی هست که منایش دهندۀ 
پیرشفت های قالی بافی در طرح و اجرا در این زمان اســت. در این مقاله سعی بر 
آن اســت که به معرفی توصیفی چند تخته از قالی های وقف شده در دوره شاهان 

صفوی پرداخته شود. 

واژگان کلیدی : 
وقف، قالی بافی، هرن عهد صفویه، موزه فرش آستان قدس رضوی
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مقدمه
تاریــخ پیدایش و چگونگی اوقاف و نذورات در میان ملل و 
اقوام قدیم به طور دقیق روشن نیست ولی از قرائن و شواهد 
تاریخی چنین بر می آید که در قبل از اســالم وقف به معنای 
امروزی در میان نبوده است اما در آن زمان هم بودند کسانی 
که از اموال و امالک خود به معابد، امور خیریه یا افراد 
نیازمند انفاق می کردند. با پیدایش ادیان آسامنی و بعثت انبیا 
و ظهور کاهنان و ساخته شدن معبدها و آتشکده ها، صدقات 
و نذوراتی مانند »اوقاف« بوجود آمد کــه این صدقات و 
نذورات رصف عمران و آبادی معابد و امور خیریه می شــده 
است. و همچنین کاهنان، موبدان، هیربدان، کشیشان و 
کاتبان نیز از همیــن راه امرار معــاش می کرده اند. این امر 
خود شباهت هایی با وقف در دوره اسالمی دارد. حرم مطهر 
حرضت ثامن الحجج)علیه السالم( نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. مسلامنان و شیفتگان آن حرضت، از هنگام شهادت 
ایشان برای هزینه نگهداری از مضجع رشیف، اموال و رقباتی 

را وقف کرده اند.
وقف عملی است صالح و باقی و مصداق روشنی است از 
تعادل و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت و احسانی 
اســت خالی از اذیت و به دور از تحقیر شخصیت دیگران، 
و تصّدقی اســت دایمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است 
بدون اضطراب و تکاثر )سوره تکاثر- آیات ۱و۲( و برگ سبزی 
اســت که برای انسان ذخیره می شود )سوره مزمل- آیه ۲۰(.

 و رسانجام عاملی است که نام واقف را نیز جاودان می سازد 
و او را به نوعی به خلود و بقا می رساند. وقف در لغت 
به معنای ایستادن یا به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفنت 
است. )ابن منظور مرصی، ۱۳۰۰: ۳۹۵( و در اصطالح فقهی، 
عقدی است که مثره آن حبس کردن اصل، و رها کردن منفعت 

آن است. )نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۴: ۴۷( 
به عبارت دیگر »حبس کردن چیزی از طرف مالکش به وجهی 
از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل 
نگردد قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و 
عاریت و از این قبیل داده نشود. و رصف کردن آن مال در 

جهتی که واقف تعیین کرده است« )مغنیه، ۱۴۰۲: ۵۸۵( 

وقف در آستان قدس رضوی
وقف در ایران ســنتی بسیار کهن است که به رغم تحوالت 
مختلف تا به امروز تداوم یافته است. طبق اسناد تاریخی در 
ایــران دیوان اوقاف در نیمه دوم قرن چهارم هجری به وجود 
آمد و براساس همین اسناد و سیاحت نامه ها و نوشته هایی 
که از دوره حکومت صفویه بر جای مانده است، می توان 
گفت در هیچ دوره ای از تاریخ شــاهد موقوفاتی به وسعت 
موقوفات این مقطع از تاریخ نبوده ایم. به طوری که حتی 
خود شاهان صفویه در رأس واقفانی بودند که امالک و 
دارایی های خویش را وقف مقاصــد خیریه و به ویژه وقف 
بقاع متربکه شــیعه و در رأس همه، وقف آستان مبارک 

امام رضا)علیه السالم( و حرضت فاطمه معصومه)س( کردند. 
)معراجی، ۱۳۸۵: ۱۳۳( 

 »مجموعه موقوفات آستان قدس رضوی به دو بخش اموال 
منقول و غیرمنقول تقسیم می شــود. اموال منقول قرآن ها، 
کتب خطی، جواهرات، اشیای نفیس، ظروف، پارچه، 
تخته های قالی و قالیچه و تابلوها و امثال آن ها را در بر 
می گیردکه بیشرت در موزه ها و خزانه آستان قدس رضوی 
نگهداری می شوند و اموال غیرمنقول شامل امالک، اراضی، 
کشتزارها، باغات، نهرها و ابنیه و عامرات است که هر کدام 
طبق مقرراتی ویژه اداره می شود. اسناد متامی این موقوفات 
در مخزن اسناد کتب خطی آستان قدس رضوی به شیوه 

علمی شایسته ای نگهداری می شود.
 »متأســفانه تعیین تاریخی دقیق از وقف در آستانه و اولین 
موقوفه میرس نیســت چراکه بسیاری از مستندات و مدارک 

ف نامه قرآن ابن کثیربه تاریخ۳۹۳ق
تصویر ۱. صفحۀ وق



وقفی در طی قرون متامدی و در جریان شورش ها، تجارت ها 
و حوادث مختلف از بین رفته اســت. قدیمی ترین ســند 
تاریخی که می توان در بارۀی موقوفات نام برد مربوط به 
قرآن »ابوالقاســم محمد بن کثیر« است )تصویر ۱(. این قرآن 
در ربیع االول سال ۳۹۳ق وقف آستان قدس رضوی شده و 
در حال حارض در گنجینه قرآن آستانه نگهداری می شود. آنچه 
مشخص است اینکه پس از شهادت امام رضا)علیه السالم( در 
ابتدای قرن سوم هجری و احداث بارگاه ایشان موضوع نذر و 
وقف و به تدریج رونق گرفته است و مردمانی از رسارس دنیای 
اسالم هر کدام در حد توان خود هدایا و تحفه های نفیسی را 

تقدیم کرده اند تا ارادت خویش را به آن حرضت ابراز کنند.
 به طور کلی تاریخچه موقوفات آســتان قدس رضوی به دو 

دوره تقسیم می شود: 

۱. موقوفات قبل از تشکیل سلسله صفویه که از این دوره 
هیچ ســند و مدرکی از وقف اموال و امالک بر آستان قدس 
باقی منانده است. هر چند در موزه، اشیای عتیقه و قرآن های 
خطی وجود دارد که قدمت آن ها به هزار ســال پیش بر 

می گردد. 
۲. موقوفات بعد از تشکیل سلســله صفوی که کلیه وقف 
نامه ها و مدارک موجود در مرکز اسناد آستانه مربوط به 
این دوره و دوره های بعد از آن اســت. اولین وقف نامه و 
قدیمی ترین موقوفه ای که مربوط به این دوره است، موقوفه 
معروف به »عتیقی« اســت که مرحوم عتیق علی بن احمد 
طوســی که از بازماندگان خواجه نصیرالدین طوسی است به 
بارگاه ملکوتی حرضت تقدیم داشته است وی یکی از منشیان 

دربار شاه اسامعیل صفوی بود.
کلیه موقوفات دوره صفوی در دو فقره طومار نوشته شده که 
یکی از آن ها موسوم به »طومار علیشاهی« است که در سال 
۱۱۶۰ ق و طومار دوم معروف به عضدامللکی است که در 

سال ۱۲۷۴ق با مشخصات کامل به ثبت رسیده است.
در میان آثار وقفی در آستان قدس می توان از اقسام قالی ها، 
قالیچه های پشمی و ابریشمی قدیم و جدید همچنین گلیم و 
پالس و زیلو نام برد که در حاشیه بسیاری از این فرش ها نام و 
نشان اهداکننده دیده می شود. ولی اکرث آن ها را افراد بی نام 
و نشان اهدا کرده اند تا حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( رنگی 
از غربت در رسزمین ایران نداشته باشد و به زیباترین یادگارها 

آراسته گردد.«]۱[ 

معرفی چند تخته از قالی های دوره صفویه در موزه 
فرش آستان قدس رضوی ]۲[

منونه ۱: قالی افشان شاه عباسی گالبتون دار
تاریخ بافت: اواخر قرن ۱۰ ق
واقف: شاه عباس اول صفوی

اندازه: ۵۵۵ × ۳۵۵ س.م 
رنگ بندی: طبیعی

مشخصات کلی: رجشامر۴۰ در ۶/۵ سانتیمرت با گره فارسی 
)نامتقارن( - تار از ابریشم، پود از پنبه و گالبتون، پرز از پشم

مشخصات توصیفی: قالی افشان شاه عباسی گالبتون دار که 
که شاه عباس اول صفوی به حرم مطهر اهدا کرده است از 
قدیمی ترین قالی های موزه آستان قدس رضوی است. منت 
/۱ طراحی و در مشهد بافته شده است. بافت 

۲
قالی به صورت 

این قالی به صورت برجسته است که به مرور زمان، پرزهای آن 
ساییده و هم سطح قسمت های گلیم بافت گالبتون دار ]۳[ 
آن شده است. رنگ منت آن قرمز تیره و کامالً طبیعی است. 

 گل های شاه عباسی برگ کنگری بســیار بزرگ به همراه 
اسلیمی های ابری و همچنین الیاف فلزی به کار رفته در بافت 
آن از شاخصه های این قالی است. استفاده از نخ گالبتون برای 
بافت قسمت هایی از این قالی بر نفاست و زیبایی این قالی 
افزوده اســت. قالی دارای سه حاشیه تزیینی است و حاشیه 
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بزرگ آن به رنگ سورمه ای با نقش گل های بسیار بزرگی 
تزیین شــده که جلوه ای خاص به آن بخشیده است. حاشیه 
باریک بیرونی آن به رنگ کرم با نقش گل های ریزتر و حاشیه 

باریک درونی آن گلیم باف همراه با گل های برجسته است.
- اروین گانز رودن در کتاب قالی ایران_ شاهکار هرن در مورد 

محل بافت این قالی چنین می نویسد: 
 »نظر به فهرست قدیمی موزه برای حرم و به دستور شاه 
عباس کبیر بافته شــده است. و این منونه بارزی است بر 
وجود کارگاه های فرش بافی در شهر مشهد از سال های ۲۰۵۹ 
شاهنشاهی. در ضمن فرضیه بستگی قالی های زیبا به مراکز 
دیگــر قالی بافی ایران را مورد تجدید نظر قرار می دهد«. 

)اروین گانزرودن، ۲۵۳۷: ۸۲( 
- سیسیل ادواردز نیز با بررسی دقیق تر و گفت وگو با خادمان 
آســتان قدس رضوی در کتاب قالی ایران در مورد این فرش 

چنین می نویسد: 
 »یک تخته قالی نفیس قرن شانزدهم متعلق به آستان قدس 
رضوی که گفته می شود در شهر مشهد بافته شده است پس 
از تحقیق از خزانه دار آســتانه درباره صحت این مطلب و 
اینکه آیا مدارک مســتندی که موید این فرضیه باشد وجود 
دارد یا نه؟ وی اظهار داشــت فهرستی در اختیار آستان قدس 
رضوی است که در حدود بیست و پنج سال قبل تهیه گردیده 
و در آن ذکر شده است که قالی مزبور به دستور شاه عباس 
در شهر مشهد برای آستانه تهیه گردیده است. وی افزود این 
اظهارات متکی به روایات و احادیث اســت و کارشناسان نیز 
آن را تأیید کرده اند«. )سیسیل ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۲ و ۱۸۳( 

منونه۲: سجاده محرابی – باغی
تاریخ بافت: اوایل قرن ۱۰ق 

واقف: نامشخص
اندازه: ۱۴۰× ۱۱۱ س. م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رجشامر ۶۰ گره در ۶/۵ سانتی مرت با گره 

فارسی )نامتقارن(؛ تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از ابریشم
مشخصات توصیفی: این اثر به سبب طراحی خالقانه اش از 
آثار منحرص به فرد موزه فرش آستان قدس رضوی است. این 
دست بافته در شهر کرمان و به صورت رسارسی ترکیبی از باغ 
و محراب طراحی شــده است. منت به وسیله دو نهر آب ]۴[ 
به چهار قسمت تقسیم شده و هر قسمت آن به انواعی از 
درخت ها، درختچه ها و بوته ها با گل های رنگارنگ و پرندگان 
گوناگون مزین شــده که این نقوش منادی از باغ های بهشتی 
است. محل تقاطع نهرها در مرکز فرش، حوض آبی به شکل 
ستاره هشت پر به وجود آورده است که در واقع، ترنج فرش 
محســوب می شــود. حوض و استخر در باغ ها و خانه های 
ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. صحن مساجد با 
حوض مرکزی اش تصویری از باغ بهشت است و حوض در 
باغ حکم آیینه را دارد. )ژان شــوالیه و آلن گربران، ۱۳۸۲:ص 

۴۴ و ۴۲( 

در طول و عرض نهرها مجموعا ۱۳ ماهی در اندازه های بزرگ 
به همراه ۲ مرغابی دیده می شوند. ماهی مناد حاصلخیزی و 
باروری است. )جیمز هال، ۱۳۸۰: ۱۰۰( مناد تکوین، تجدید، 
حفظ حیات و تداعی گر همه مفاهیم ایزد بانوی مادر در 
نقش زاینده و همه ایزدان قمری است. همچنین مناد پارسایان 
و مریدانی است که در آب های حیات شنا می کنند. ماهی ها 
در کنار پرندگان با ایزدان در جهان زیرین و آیین تدفین پیوند 
دارد و مظهر امید به رستاخیز هســتند. )جی. سی. کوپر، 

 )۳۴۲ :۱۳۸۲
 در طاق محراب در داخل کتیبه ای عبارت »ســبحان ربی 
االعلی و بحمده« نوشته اند همۀ رنگ های مورد استفاده 
در این سجاده گیاهی است و بیشرت آن ها عبارت است از: 
ســبز زرد، سبز آبی تیره، نارنجی، زرد، قهوه ای، سورمه ای، 
آبی تیره، الکی، ســفید، زرد است که به قالی های پلونزی که 

ی، دوره صفوی، موزه فرش 
تصویر۳. سجاده محرابی – باغ

آستان قدس رضوی.



در عرص صفوی بافته شده شباهت دارد. در قسمت هایی از 
فرش صدماتی نظیر ساییدگی، پوسیدگی و پاره شدن مشاهده 

می شود و نیاز به مرمت دارد. 
همچنین دارای لور، حاشــیه اصلی و زنجیره است. حاشیه 
اصلی آن با طرحی مداخل ]۵[ با دو رنگ سورمه ای و رناسی 
از هم متامیز شده است. در گوشۀ سمت راست باالی حاشیۀ 
اصلی در دو قاب بزرگ در سمت راست عبارت »عمل کمرتین 
بافنده« و در سمت چپ نام بافنده »محمد امین کرمانی« را 
بافته اند بعد از زنجیرۀ متصل به حاشیۀ اصلی که به دو رنگ 
کرم و آبی است در قسمت باالی سجاده دو لچک وجود دارد 
که با بندهای اسلیمی قطوری به رنگ سورمه ای و به صورت 
مرضس )دندانه دار( از منت جدا شده است و داخل لچکی ها 

با نقوش گل شــاه عباسی، گل ها، برگ ها و شاخه های ختایی 
تزیین شده است.. 

منونه۳: قالی افشان بندی )هندی مغولی( 
تاریخ بافت: قرن ۱۱ق 
واقف: پادشاهان صفوی
اندازه: ۳۹۶×۵۴۶ س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رجشامر این قالی۴۵ گره در ۶/۵ س.م با گره 
فارسی )نامتقارن(؛ تار و پود این قالی از ابریشم، پرز 

آن از پشم.
مالحظات: قالی هندی مغولی در زمان جهانگیر از 
سالطین سلسله مغولی هند در کارگاهی وابسته به دربار 
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الهور پاکســتان بافته شــده است که بعداً به سالطین 
صفویه اهدا گردیده است و پس از آن از سوی شاه عباس 
یا شاه طهامسب به آستان قدس رضوی اهدا شده است. 

منت این قالی به رنگ قرمز و دارای طرح افشــان است که 
با گردش های ختایی حلزونی شــکل، گل های شاه عباسی 
کنگره ای درشــت و زیبا به همراه گل هایی شبیه به گل 
فرنگ و گل های گرد پنبه ای و برگ های کنگره ای شکل 
کوچک تزیین شده است. متام منت با برگ های لوتوس نیمه 
که با گل های ریز گرد به هم متصل هستند قاب بندی شده 
است. حاشــیه بزرگ این قالی به رنگ سورمه ای است که 
در رسارس آن با طرح قاب هایی به رنگ زرد نقش شــده 
و درون هر قاب با گل های درشــت و زیبا همراه با شاخ 
و برگ هایی تزیین شده و حاشیه کوچک آن به رنگ 
کرم روشن و مزین به گل ها و برگ هایی زیبا است. پرز 
این قالی از پشــم مرغوب و مخصوصی بنام »بز تبتی« و 
رنگ های مرصفی آن گیاهی و رنگ قرمز آن از حرشه قرمز 
دانه تهیه شده است. به احتامل زیاد بافندگان این قالی 
ایرانی بودند که به دعوت هامیون پادشان هندوستان از 
شــهرهای تربیز، کاشان، اصفهان و خراسان به آنجا دعوت 
شده بودند. متاسفانه این قالی در برهه ای از زمان قطعه 
قطعه شده و بعدا بصورت ناجور و ناهامهنگ کنار هم 

دوخته شده است.

منونه ۴: قالی بندی گلدانی )مشبک( 
تاریخ بافت: اوایل ۱۰ق 

واقف: نامشخص
اندازه: ۵۷۵×۸۰۰ س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رجشامر قالی ۴۵ گره در ۶/۵ س.م با گره 
فارسی )نامتقارن( - تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از پشم 
مشخصات توصیفی: این قالی با مساحت ۴۶ مرتمربع در 
حال حارض بزرگ ترین فرش این مجموعه و از زیباترین 
قالی های موجود محسوب می شود. طرح آن دارای 
بندهای اســلیمی شکل منظم و زیبایی به رنگ رسمه ای 
است که بر روی زمینه قرمز جلوه ای خاص دارد. داخل هر 
قاب با گلدانــی از گل فرنگی به همراه گل ها و برگ های 
زیبا به رنگ های قرمز، ســبز، سورمه ای، کرم و... تزیین 
شــده است. حاشیه بزرگ آن به رنگ آبی تیره است که 
طــرح قاب قابی دارد و درون قاب های آن با گل های گرد، 
شاه عباسی و گل هایی از جنس گل های منت مزین شده 
که اکنون کامالً دچار ساییدگی و فرسایش شده است. 
این قالی زیبا در کرمان بافته شــده و رنگ های آن همه 

گیاهی است. 

ک(، موزه فرش آستان قدس رضوی
تصویر۵. قالی بندی گلدانی )مشب



 منونه۵: قالی افشان شاه عباسی
تاریخ بافت: اوایل قرن ۱۱ق 

واقف: نا مشخص
اندازه: ۹۲۵ × ۴۲۷ س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشخصات کلی: رج شامر۴۵ گره در ۶/۵ س.م با گره فارسی 

)نامتقارن(؛ تار از ابریشم، پود از پنبه، پرز از پشم
مشخصات توصیفی: قالی افشان شاه عباسی سالیـان متامدی 
پذیرای گام های زائران حرضت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
بوده اســت. این قالی در شهر کرمان بافته شده و طرح منت 
قالی تکرار یک واگیره از نقوش ختـایی، گل های هشت پر و 

شاه عباسی ریز نقش است که از ترکیب آن ها به صورت دسته 
گلی هایی بر روی زمینه ای رسمه رنگ در رسارس منت به صورت 
افشان تکرار شده است. قالی دارای یک حاشیه بزرگ به رنگ 
قرمز تیره با گل های شاه عباسی ریز و گل های هشت پر، پنج 
پر و گرد ریز همراه با برگ ها و ساقه های ریز هامنند طرح 
منت قالی است. دو حاشیۀ باریک این قالی با گل های کوچک 
بر روی زمینه کرم رنگ توســط چهار زنجیره با حاشیۀ اصلی 
قالی متصل شده اند. پرزهای این قالی به دلیل قدمت آن کامالً 

از بین رفته و در چند جای آن ساییدگی مشاهده می شود.



منونه۶: سجاده محرابی کتیبه ای - قندیل دار
تاریخ بافت: قرن ۹ ق 

واقف: نامشخص
اندازه: ۱۱۸×۱۵۷ س.م 

نوع رنگ: طبیعی
مشــخصات کلی: رج شامر ۴۰ گره در ۶/۵ سانتی مرت با گره 

فارسی )نامتقارن(؛ تار و پود از پنبه، پرز از پشم
مشخصات توصیفی: منت سجاده محرابی کتیبه ای به رنگ 
قرمز و دارای سه حاشیه تزیینی و کتیبه هایی با مضمونی از 
آیات قرآن است. در حاشیه کوچک تزیینی دور سجاده در 
باالی فرش بر روی زمینه ای به رنگ ســبز تیره آیات ۲۸۶ و 
۲۸۵سورۀ »بقره« به رنگ قرمز بافته شده و در قسمت پایین 
حاشــیه به رنگ قرمز تیره است که با گل های گرد و کوچک 
همراه با ساقه های ختایی تزیین شده است. حاشیه بزرگ آن 
در باالی فرش به رنگ کرم است و آیات ۲۵۵، ۲۵۶ و ۲۵۷ 
سوره »بقره« به خط ثلث و با رنگ مشکی بافته شده است و 
قسمت پایین آن با رنگ سبز تیره با گل های گرد پنبه ای همراه 
با بندهای اسلیمی و اسلیمی دهان اژدری مزین شده است. 
حاشیه کوچک داخل فرش که آن هم به رنگ قرمز در باال 
همراه با آیات ۱۹ و۱۸ سوره »آل عمران« و رنگ کرم در پایین 
است مطابق با حاشیه کوچک دور سجاده نقش شده است. 
محراب این سجاده با نوار پهن آبی کمرنگی شکل گرفته است 

که بر روی آن آیات ۴۱ و ۴۰ سورۀ »ابراهیم« بافته شده 
است و در پشت محراب روی زمینه سبز تیره با نقش اسلیمی 
دهان اژدر و بندهای اسلیمی به همراه گل های ریز تزیین 
شده است. در پیشانی محراب درون کتیبه ای نام »الله« و 
»الله اکرب« نقش شده است که محل قرارگیری پیشانی منازگزار 
است. در مرکز قالی قندیل ]۵[ بزرگی دیده می شود که از 
آن شــاخه های ختایی خارج شده است و در دو سمت باال و 
پایین آن به دو گل بزرگ شاه عباسی ختم می شود. در اطراف 
قندیل در قسمت پایین سجاده دو درخت زیبا طرح شده 
است. درخت سمت راست به رنگ ســبز است که بر روی 
آن برگ های ختایی و میوه انار ]۶[ دیده می شــود. و درخت 
ســمت چپ که به رنگ صورتی است و با گل های ریز گرد 
تزیین شده است. منت سجاده با گل های شاه عباسی اناری و 
برگ کنگره ای به همراه گل های گرد پنبه ای و درختچه هایی 
تزیین شــده است. رنگ های بکار رفته در این سجاده نفیس 
که در تربیز بافته شده است الکی، آبی تیره، نارنجی، کرم 
سبز تیره، زرد، زرد سبز، قرمز روشن، آبی روشن، سبز زیتونی، 

سیاه، قهوه ای و غیره می باشد.

تصویر ۶، قالی افشان شاه عباسی، موزه فرش 

آستان قدس رضوی.



تصویر ۷. سجاده محرابی کتیبه ای - قندیل دار، 

موزه فرش آستان قدس رضوی.



 خامته
هرن قالی بافی یکی از کهن ترین و ارزشمتدترین هرنهای سنتی 
و دســتی است که از قبل از اسالم به وجود آمده و در پس 
از اسالم به اوج شکوفایی خود رسید. اوج و شکوه این هرن را 
بیشرت از همه در دوره صفویه می توان مشاهده کرد. از عواملی 
که در این دوره موجب جالل و شــکوه این هرن اصیل شــده، 
حامیت پادشاهان دوره صفوی خصوصاً شاه عباس است. او به 
تشویق و دلگرم کردن مردم به متاس و مبادله با اروپا پرداخت 
و با سیاست های اقتصادی ویژه قالی بافی را که هرنی روستایی 
بود به یک هرن ملی تبدیل کرد. او هرنمندان تذهیب کار را برای 
طراحی نقش ها، چه برای قالی و چه برای تزیینات معامری 
مانند کاشیکاری، و گچربی تشویق می کرد. کارهای این هرنمندان 
و همچنین هرنمندان خاتم کار مورد بهره برداری طراحان قالی 
قرار گرفت و طرح های قالی نیز در نقش های تذهیب بازتاب 
یافت و فرش هایی در خور کاخ های ســلطنتی و از ابریشم و 
رشته های زر و سیم بافته با نقوش زیبا و اسلیمی و شاخه ها و 
باغ ها و شکارگاه ها بافته شد و رشکت های انگلیسی، پرتغالی و 
هلندی خریداران این فرش ها بوده اند و به این ترتیب فرش های 
اصیل ایرانی زینت بخش خانه ها و موزه های رسارس جهان 

گردید.

پی نوشت ها
www.aqrazavi.org/index.php?func=viewpub& .۱

۲۱=tid&۲۰۴=module=pagesetter&pid
۲. موزه آستان قدس رضوی با داشنت چهارده گنجینۀ متنوع، یکی 
از غنی ترین و پرمخاطب ترین موزه های کشور است. اولین موزه 
آستان قدس رضوی در سال ۱۳۲۴ش در مجاورت مقربۀ شیخ 
بهایی گشایش یافت که در آن عالوه بر سایر اشیا تاریخی، سه 
تخته قالی متعلق به دوره صفوی در معرض منایش بودند. در 
سال ۱۳۵۶ش، با ساخت و راه اندازی موزۀ مرکزی آستان قدس 
رضوی، تعداد بیشرتی از قالی های موجود به منایش درآمدند. 
افزایش روز افزون نذورات و اهداء قالی به آستان قدس رضوی 
که موجب غنای مخازن شده بود، مسئوالن را بر آن داشت تا در 
سال۱۳۷۷ ش اولین گنجینه تخصصی فرش و منسوجات را در 
محل ساختامن گنجینه قرآن و نفایس راه اندازی کنند. با توجه 
بــه افزایش فرش های موقوفه به گنجینه فرش حرم مطهر طی 
ســال های گذشته، در سال ۱۳۸۳ ش احداث ساختامن بزرگ تر 
و مناسب تری برای موزۀ تخصصی فرش، درجنب موزۀ مرکزی 
آغاز و به یاری پروردگار متعال، در آبان ماه ۱۳۹۰ ش و هم زمان 

با عید سعید غدیر خم، راه اندازی گردید.
موزه فرش یکی از این گنجینه های تخصصی است که با داشنت 
سه طبقه فضای منایشی و یک طبقه فضای کارگاهی در زیربنایی 
به مســاحت ۶۶۴۷ مرت مربع یکی از بزرگ ترین موزه های 
تخصصی فرش جهان به شــامر می رود. این گنجینه شامل 
مجموعه ای غنی از قالی های نفیســی است که طی دوره های 
مختلف توسط دوستداران و عاشقان امام رضا)علیه السالم( وقف 

یا اهدا شده یا از سوی آستان قدس رضوی برای استفاده در حرم 
مطهر و بیوتات خریداری شده است. بسیاری از آن ها عالوه 
بر ارزش تاریخی و هرنی، دارای ارزش های کاربردی بوده و 
به عنوان کف پوش، سجاده، رضیح پوش، پرده و... مورد استفاده 
قــرار می گرفتند. قالی ها و قالیچه هایی که در مکان نگهداری 
می شوند از نفیس ترین شاهکارهای هرنی به شامر می روند و 
قدمتشان از دوره صفویه تا دوره معارص می باشد که در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفته است.
۳. گالبتون نخی است که در زری بافی و نقره کوبی به کار 
می رود، مغز آن ابریشم است و اطراف آن رشته های نازکی از 
نقره همراه با طال می پیچند معموالً مقدار طالی این رشته دو تا 
سه درصد است اما در بعضی از زری های عرص صفویه تا پنجاه 

درصد طال نیز به کار رفته است.
۴. رود یا نهر رسچشمه مقدس حاصلخیزی است که پروراننده 
هستی است. بنابراین خدایان رودها غالبا مونث هستند. )هال 

جیمز، ۱۳۸۰: ۲۰۷(
۵.لفظ مداخل را فرشبافان با فتح میم تلفظ می کنند و در 
فرهنگ های فارسی نیز یکی از معانی مداخل »در هم بافنت« و 
»به هم دوخنت« است و مداخل به ضم میم نیامده، ولی آقای 
ماهر النقش در طراحی و اجرای نقش در کاشیکاری ایران همه 
جا و به تاکید ُمداخل – به ضم- نوشته اند که ممکن است از 
غلط های مشهور بنایی باشد و شاید هم نتیجه این استنباط که 
ریشــه لغوی ُمدخل به مفهوم داخل کننده یا داخل شده بوده 

است. )پرهام، ۱۳۷۱: ج۲ ۵۱( 
۶. قندیل مناد نور است.

۷ . مناد بی مرگی، کــرثت در وحدت، باروری دراز مدت، 
حاصلخیزی، وفور. )جی. سی. کوپر، ۱۳۷۹: ۴۰( 

کتابنامه
- ابن منظور مرصی، محمد بن مکرم؛ لســان العرب، بیروت، 
دارصادر، چاپ اول ۱۳۰۰ ق حرف فاء، ص ۳۹۵نوری، میرزا 
حسین، مستدرک الوسائل؛ قم مؤسسه آل البیت الحیاء الرتاث، 

ج ۱۴، چاپ اول ۱۴۰۸
- ادواردز، سیســل، ۱۳۶۸، قالی ایران، مرتجم مهین دخت صبا، 
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