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چکیده

شـهر مشـهد از مهم تریـن مناطـق فرش بافـی ایـران از دوران صفویـان تـا روزگار معـارص بوده اسـت. عالقۀ 

شـاهان صفـوی بـه مرقـد مطهـر حـرت رضـا)ع( و سـاخت و سـازهایی کـه پیرامـون آن انجام یافتـه بود، 

باعـث پدیـدار شـدن اّولیـن شـاهکارهای هـرن فرش بافی در ایـن ناحیه گردیـد. قالی هایی بـا رنگ های الکی 

و سـورمه ای کـه با انواع گل های شـاه عباسـی، اسـلیمی های ابـری، بندهای ختایی و نخ هـای گالبتون تزیین 

شـده بودند.

شـورش افغان هـا و انقـراض سلسـلۀ صفویـان، هـرج و مرجـی شـدید در ایـران به وجـود آورد کـه نتیجۀ آن 

فروپاشـی اقتصـاد و صنایـع مختلفـی همچـون قالی بافی بود. گـذر زمان و ظهـور قاجاریـان و ایجاد امنیت 

نسـبی در ایـران، دومیـن دوران پرشـکوه صنعـت قالی بافـی در مشـهد را پایه گـذاری کرد. هرنمنـدان و افراد 

صاحـب ذوق از نواحـی مختلفـی همچون کرمان، کاشـان، تربیز، بیرجند، چهارمحال و بختیاری، کاشـمر و... 

در خیابان هـا و بازارهـای منتهـی بـه حـرم مطهر گرد آمده و در کنار تولیدکنندگان مشـهدی، آثار شـاخص و 

منحـرص بـه فـردی را بـا اقتبـاس از فرش هـای عرص صفـوی خلق کردنـد و در حال حـارض برخـی از این آثار 

جـزو نفیس تریـن قالی هـای کاخ هـا، موزه هـا و مجموعه های خصوصـی داخلی و خارجی هسـتند.

یکی از مکان های کمرت شـناخته شـده که در آن آثار تولیدکنندگان صاحب نام مشـهدی نگهداری می شـود، 

مـوزۀ ملّـی ملـک در تهـران اسـت. شـاید توّجـه محّققیـن و صاحب نظـران به کتاب هـای خطـی، نگاره ها، 

مرقعـات، سـّکه ها، تابلوهـای نفیـس نقاشـی، مترب، آثار الکی و... سـبب نادیده گرفنت ۳۴ قطعه فرشـی شـده 

کـه در مناطـق مختلـف شـهری و روسـتایی ایـران با بهرتیـن کیفیت بافته شـده اند. با توّجه به اینکه بیشـرت 

عمـر پربرکـت حـاج حسـین آقا ملـک در جوار حرم مطهر حرت علی بن موسـی الرّضا)ع( و شـهر مشـهد 

سـپری شـده اسـت، مشـاهده می شـود کـه عمـده فرش هـای موجـود در مـوزۀ ایشـان توسـط کارگاه هـای 

شـاخص و گاه گمنـام مشـهدی بافتـه شـده اند. در ایـن مجموعـه در کنـار آثـار چشـمگیر و بـدون امضـا، 

می تـوان دسـتبافته های افـراد صاحـب نامـی همچـون حـاج عبدل مؤمـن قالی بـاف، علی خان عمـو اغلی، 

صابر و مشـیری را مشـاهده منود. اغلب این آثار در زمان حیات حاج حسـین آقا ملک برای مفروش منودن 

منـزل شـخصی خریـداری شـده بودند کـه عالوه بر ذوق و سـلیقۀ واقـف، تا حدی ویژگی هـا و خصوصیات 

قالی های بافته شـده در اواخر دوران قاجار تا اواسـط دوران پهلوی را مشـخص منایند. در این نوشـتار سـعی 

شـده، در کنـار معرّفـی فرش  هـای مشـهد در مـوزۀ ملـک، تاریخچه و خصوصیـات فرش های مشـهد در این 

دوران بـه اختصار معرّفی شـود.

کلید واژه: مشهد، موزۀ ملک، قالی.

معرّفی قالی های مشهد۱ 
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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



مقّدمه:
با روی کار آمدن سلسلۀ صفویان و ایجاد امنیت و 
ثبات در مناطق مختلف ایران، هرنهای صناعی به ویژه 
فرش رونق دوباره می یابد، با توّجه به آثار و مدارک موجود 
می توان گفت اوج هرن فرش بافی ایران در سده های ۱۶ و ۱۷ 
م./ ۱۰ و ۱۱ ق. همزمان با حکومت های شاه طهامسب اّول 
)۱۵۸۷- ۱۵۲۴ ق./ ۹۹۶- ۹۳۱ ق.( و شاه عباس اّول )۱۶۲۹- 
۱۵۸۷ م./ ۱۰۳۹- ۹۹۶ ق.( بوده اســت، حامیت شاهان 
صفــوی از این هرن- صنعت و اجــرای هرنمندانۀ طرح های 
اصیل اسالمی و ایرانی باعث پدیدار شدن قالی هایی زیبا و 
منحرص به فردی شــد که هر موزه و یا مجموعۀ خصوصی 

آرزوی داشنت آنها را داشته و دارد.
توّجه ویژۀ شاه عباس اّول به شهر مشهد و مرقد مطهر 
حرت رضا)ع( سبب توسعۀ شهر و ایجاد بناهای تازه ای 
در اطراف حرم مطهر گردید. با نگاهی اجاملی به صحن ها، 
رواق ها، ایوان ها و موزه های رضــوی می توان نتیجۀ هرن 
دست معامران، طراحان، کاشی کاران و خوشنویسان صفوی 
را مشــاهده منود. تولید و بافت فرش در مشهد نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و نیست، به طوری که با مطالعۀ 
آثار موجــود در موزه ها و مجموعه های خصوصی می توان 
گفت اّولین دوران درخشان فرش بافی مشهد در این زمان 
پایه گذاری شده و تأثیر فراوانی از نظر شیوۀ طراحی و 

رنگ بندی بر هرنمندان سده های بعد گذاشته است.
دومین دوران پرشکوه تاریخ فرش مشهد از اواسط 
سلطنت نارصالدین شاه قاجار)۱۸۵۹- ۱۸۴۷م./ ۱۳۱۳- 
۱۲۶۴ ق.( آغــاز و تا دوران معارص ادامــه می یابد. به 
احتامل، برپایی منایشگاه های فرش ایران در شهرهای وین 
و لندن باعث استقبال مردمان مغرب زمین از این هرن شده 
بود و همین امر باعث رونق تولید در مناطق مختلف 
ایران از جمله مشهد گردید. به تدریج افراد بااستعداد و 
توامنند از شــهرهای دور و نزدیک همچون تربیز، کرمان، 
چهارمحال و بختیاری، کاشمر، بیرجند، نیشابور و... وارد 
مشهد شده و در کنار تولیدکنندگان قدیمی اقدام به تولید 
فرش هایی به ســبک قدیم کردند. کیفیت باالی رنگرزی، 
بافت و طراحی سبب شد عالوه بر عامۀ مردم، طبقۀ 
متمّکن و گاه حاکم بر ایران سفارش بافت فرش هایی در 
ابعاد کوچک و بزرگ را به کارگاه های فّعال و معترب در 
مشهد بدهند. در حال حارض منونه هایی متعّدد از هرن 
دست تولیدکنندگان مشهدی زینت بخش کاخ ها، موزه ها 
و مجموعه های خصوصی ایران و جهان هســتند. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، به هّمت متولّیان آستان قدس 
رضــوی، گنجینه ای باارزش از فرش های نفیس ایرانی از 
انبارها و مخازن خارج و پس از مرّمت در موزه های فرش 

آستان قدس رضوی و موزۀ ملّی ملک به منایش در آمد.
 در بررســی و مطالعۀ کتاب ها و مجاّلت تخّصصی 
فرش، مشاهده می شود که اطاّلعات نوشتاری بسیار کمی 

در مورد فرش های مشهد موجود است و همین امر سبب 
شده که محّققین و کارشناسان هرن اسالمی، دوران مهم 
تاریخ فرش بافی در این ناحیه را با عبارات و کلامتی گنگ 
و گاهــی مبالغه آمیز خامته دهند؛ در صورتی که با نگاه 
اجاملی به آثاری که در این دو مجموعه قرار دارند و 
اندکی مطالعۀ کتابخانه ای می توان ویژگی های ساختاری 
فرش های مشهد در اواخر دوران قاجار تا دوران معارص 
را مشــخص منود، آثاری که با الگوبرداری از فرش های 
صفوی و اندکی تغییر در نقشامیه های تزیینی در انواع 
خوب، متوســط و گاه ضعیف بافته شده اند. موزۀ ملّی 
ملک در تهران، یکی از مکان های مهم برای مطالعۀ تاریخ 
فرش بافی شهر مشهد است. اگرچه بیشرت آثار محفوظ در 
این موزه برای مفروش کردن منزل شخصی ایشان تهیه 
شده اند، اّما کیفیت باالی طراحی، رنگ بندی و بافت، 
گواهی بر ذوق و سلیقۀ شخصی حاج حسین آقا ملک در 
خرید یا ســفارش آنها بوده است به طوری که با مطالعۀ 
این آثار با امضا یا بدون امضا می توان گوشه ای از وضعیت 
تولید فرش مشهد در دوران حیات ایشان را مشخص منود. 
در ادامه برای شــناخت بهرت فرش های محفوظ در این 
مجموعه ابتدا سابقۀ تاریخی و ســپس ویژگی های فرش 

مشهد به اختصار معرّفی می گردد.

سابقۀ تاریخی فرش مشهد
مشهد، مشهد مقّدس یا مشهد طوس، شهری است که 
در بین دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود و در درۀ کشف 
رود قرار گرفته است)مصاحب،۱۳۸۱: مدخل مشهد(. این 
شــهر تا آغاز قرن ۳ ق./ ۹م. اهّمیتی نداشــت و به جای 
شهر مشهد، قریه ای به نام سناباد، از توابع طوس قرار 
داشــت. پس از شهادت حرضت علی بن موسی الرّضا)ع( 
در سال ۲۰۲ ق./ ۸۱۸ م. به دست مأمون و دفن آن 
حرت در این محل، به این نام مشهور گردید )دهخدا، 
۱۳۷۲: مدخل مشــهد(. برخی معتقدند کــه حمدالله 
مســتوفی )قرن ۸ ق./ ۴ م.( از نخستین کسانی است که 
سناباد را مشهد نامیده است ]۱[ و از آن به بعد به همین 
نام مشــهور شده اســت)مصاحب، ۱۳۸۱: مدخل مشهد(. 
با ویرانی شهر طوس بر اثر حملۀ مغول، مردم این شهر 
به سمت مشهد کوچ کردند و به تدریج بر وسعت و 
آبادی این شــهر افزوده شد. در عرص تیموریان، شاهرخ 
در آبادی و عمران مشــهد کوشش زیادی کرد و در زمان 
سلسلۀ صفویه به ویژه دوران سلطنت شاه طهامسب اّول 
و شــاه عباس اّول، بناهایی متّعدد در این شهر ساخته 

شد)بیات، ۱۳۶۷: ۱۷۰(.
تا قبل از دوران صفویه اطاّلعات زیــادی در مورد 
فرش بافی این ناحیه وجود ندارد. با ظهور صفویان فصل 
تازه ای از شکوه و آبادانی در مشهد آغاز شد و با رسمیت 
یافنت مذهب تشیّع، اهّمیت آن روز به روز بیشرت گردید. 



گسرتش پایتخت و ساختامن های تازه باعث شد نیاز به 
قالی بیشرت شود و فرش بافی از رشته های مهم اقتصادی 
برای مردم گردد. به دستور شــاه عباس، در اسرتآباد، 
شــیروان، قره باغ، کاشان، گیالن و مشهد کارگاه های 
فرش بافی دایر گردید. بنا به نوشتۀ شاردن ]۲[ به دستور 
شاه عباس هر کانون بافت فرش می بایست فرش را به 
شیوۀ خود ببافد)آذرپاد، حشمتی رضوی، ۱۳۷۲: ۱۵(. در 
این کارگاه ها بااستعدادترین هرنمندان ایرانی و خراسانی 
مشغول به کار شدند و فرش های زیبا و نفیسی را به وجود 
آوردند، پدروتشیرا ]۳[ سیّاح پرتقالی که در سال ۱۰۹۲ق./ 
۱۶۰۴ م. از ایران دیدن کرده اســت قالی های خراسان را 
از نظر مرغوبیت در درجۀ ســوم، پس از قالی های یزد 
و کرمان می داند )فریه، ۱۳۷۴: ۱۲۷(. بیشــرت کارشناسان 
هرن اسالمی در هنگام تألیف کتاب های خود، به قالی های 
خراسان لقب هراتی داده اند. شاید بتوان گفت اطالق 
نام هراتی توّسط محّققین به این قالی ها، تحت تأثیر 
نوشته های سفرنامه نویسان و جهان گردان بوده است. 
اولریوس]۴[ در ســفر خود به ایران که در سال ۱۶۳۷م./ 
۱۰۴۷ق. همراه با سفیر دوک ُهلشتین گوتروپ ]۵[ انجام 
داده بود، اشاره به زیباترین قالی های ایران منوده که در 
شــهر هرات، یکی از ایالت های مهم خراسان بافته شده 
اســت )دیامند، ۱۳۸۳: ۲۶۷(. شاید همین امر باعث شده 
که بیشرت محّققین هرن اسالمی، واژۀ هراتی را برای معرّفی 
فرش های رشق ایران به کار برند. ارنست کونل در هرن 
اسالمی مهم ترین ویژگی های قالی های هراتی در اواخر 
قرن ۱۶م. /۱۰ق. را منت قرمز رنــگ )قرمز الکی( همراه 
با گل های برگ نخلی )برگ کنگری( و اســلیمی های ابری 
می داند که حاشیۀ آنها اغلب آبی )سورمه ای( یا سبز بوده 
است. به علّت وجود تعداد بی شامری از این فرش ها در 
کشور پرتغال شاید بتوان گفت این گونه از فرش ها مورد 
اســتقبال مردمان ساکن در این نواحی بوده است )کونل، 
۱۳۶۸: ۲۱۰(. ویژگی های اشاره شده در مورد فرش های 
هراتی مطابقت کاملی با قالی های افشان شاه عباسی 
دارد. سیسل ادواردز اطالق نام هراتی به این گونه از قالی 
را اشــتباه می داند]۶[ زیرا هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه 
شاهرخ در پایتخت خود، هرات، اقدام به تأسیس کارگاه 
قالی بافی وابسته به دربار کرده باشد وجود ندارد، او 
معتقد است در کشورهای مغرب زمین توافق حاصل شده 
که قالی های مرشق ایران در هرات کــه زمانی پایتخت 
اداری و شــهر اصلی خراسان بوده تهیه شده است؛ اّما بر 
اساس مدارک موجود، سّنت قالی بافی در این ناحیه وجود 

نداشته است )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
در عرص صفویان فرش های خراسانی از شهرت بسیار 
باالیی برخوردار بوده اســت به طوری که در زمان شاه 
سلیامن ۱۱۰۵-۱۰۷۷ ق./ ۹۴ -۱۶۶۴ م. از مجموع 
بیســت و یک کاروانرسای مهم اصفهان دو کاروانرسا برای 

فرش های کاشــان و یک کاروانرسا مخصوص فرش های 
خراسان و هرات بوده و ذکر هرات بیشرت به خاطر 
فرش های مرغوب آن بوده است )یار شاطر، ۱۳۸۴: ۸۳(. 
گویا قالی هایی با طرح هراتی با مذاق و سلیقۀ اروپاییان 
سازگاری داشت چون عالوه بر وجود تعداد بی شامری از 
آنها، تصاویر این قالی ها را در نقاشی های اروپایی ]۷[ نیز 
می توان مشــاهده منود )دانشــگاه کمربیج، ۱۳۸۷: ۳۷۶(. 
در کتاب هــای مختلفی که در زمینۀ قالی یا تاریخ هرن 
اسالمی و ایرانی منترش شده است مطالب یا تصاویری از 
قالی هایی رشق ایران در عرص صفویــان وجود دارد ولی 
احتــامل اینکه برخی از این قالی ها در رشق ایران بافته 
شده باشــند، بسیار کم است، اّما محققین آنها را به دلیل 
داشنت ویژگی های باال در ردیف قالی های رشقی قرار 
داده اند که برخی از آنها را می توان به دلیل ظرافت در 

طراحی و بافت رد کرد]۸[.
شورش افغان ها و انقراض سلسلۀ صفویه، هرج و 
مرجی شدید در ایران به وجود آورد که نتیجۀ آن فروپاشی 
اقتصــاد ایران از جمله صنعت قالی بافی بود. قاجاریان 
در ســال ۱۲۱۰ ق./ ۱۷۹۶م. به قدرت رسیدند و تا سال 
۱۳۴۳ق./ ۱۹۲۵م. بر ایران حکومت کردند. مدارکی دال 
بر این که آنها از این هرن حامیت کردند یا کارگاه هایی 
در پایتخت شان، تهران، دایر کرده باشند در دست نیست 
)فریه، ۱۳۷۴: ۱۴۰(. با گذشت زمان و ایجاد امنیت 
در کشــور و عدم وجود رقیبان خارجی در این صنعت، 
این هرن جایگاه واقعی خود را پیدا منــود، هرنمندان و 
تولیدکننــدگان قالی در این دوران ســعی کردند با توجه 
به فضای جامعه و سفارشاتی که از حّکام، ارشاف و تّجار 
دریافت می کردند قالی های مورد نیاز آنها را تولید کنند. 
با حضور رشکت های خارجی در ایران، دگرگونی هایی را در 
شیوۀ طراحی، رنگبندی، بافت و رنگرزی شاهد هستیم؛ 
ابعاد فرش ها نیز با توّجه به خواست کشورهای مقصد 
تغییر کردند. شــاید بتوان گفت تجاری شدن فرش ایران 

باعث تغییر در ماهیت فرش ایرانی شده بود.
 از اوایل دوران قاجار شواهد کمی در مورد قالی بافی 
در خراسان موجود است. گویا در این دوران خراسان در 
مقــام مرکز معترب قالی بافی باقــی مانده بود و کرمان نیز 
در ســطحی اندک نازل تر به بافنت قالی هــای خود ادامه 
می داده است )فریه، ۱۳۷۴: ۱۴۰(. بر اساس نوشته ها 
در اواخر دهۀ ۱۷۸۰م./ ۱۱۹۴ق. فرش هایی در خراسان 
بافته می شد که منت برخی از آنها زربافت بوده است )یار 
شاطر، ۱۳۸۴: ۹۲(. الزم به ذکر است که به کارگیری الیاف 
فلزی در منت قالی های مشــهد، از ویژگی های شاخص 
فرش بافان مشهدی در دوران پرشــکوه صفویان بوده 
اســت و یکی از بهرتین منونه های آن در موزۀ فرش آستان 
قدس رضوی نگهداری می شود]۹[. گزارش های کمپانی 
هند رشقی در ۱۷۹۰م./ ۱۲۰۵ق. حکایت از رونق دوبارۀ 



فرش بافی در مشهد می دهد. رشکت اروپایی در این 
سال ها سعی می کرد پس از چند دهه متارکه در معامالت، 
دوباره روابط تجاری خود را با ایران برقرار سازد »... قالی 
خراســان که به خاطر تابناکی رنگ ها و برتری با نقش به 
حق در رسارس جهان مقامی شــامخ یافته، اکنون هر چه 
بیشــرت مورد تقاضای اروپاییان قرار گرفته است...« )فریه، 
۱۳۷۴: ۱۳۶(. همچنین در ســفرنامۀ اولیویــه که حدوداً 
در اواخر سلطنت آغا محّمدخان قاجار و اوایل سلطنت 
فتحعلی شاه بر ایران )۱۷۹۶م./۱۲۱۰ ق.( نوشته شده، 

اشاره به قالی های خراسانی شده است:
از جانب خراســان و سیستان و کرمان هم محصوالتی 
چون انقوزه، ذرت، نشــادر، تریاک، زیره و قامش های 
ایرانی ابریشمی و پنبه ای و قالی و... را می توان از راه 
نزدیک تر، کم خرج تر به دریای ســفید برند تا اینکه از 

محیط حمل و نقل شود )اولیویه، ۱۳۷۱: ۱۷۰(.
چند دهه بعد هنگامی که مســیو فریه، مســافر 
فرانسوی که در سال ۱۸۴۵ م./ ۱۲۶۱ق. از مشهد عبور 
کرده است می نویسد که »... در این بلده قالی های خوب 
و شــال های شبیه به شال کشمیری نسج می شود. شمشیر 
خراسانی هم معروف است. اقسام ظروف از سنگ ها در 
مشــهد در کامل خوبی ســاخته، به بالد دیگر می برند...« 
)صنیع الدوله، ۱۳۶۲: ۳۲۹ و ۳۳۰(. در منایشگاه وین 
که به سال ۱۸۷۳م./ ۱۲۹۰ق. برگزار می شود در کنار 
فرش هایی از سنندج فراهان، فرش های خراسانی نیز در 
معرض دید عموم قرار می گیرد )یار شــاطر، ۱۳۸۴: ۱۵(. 
کلنل سی.ام. مک گرگور در سال ۱۸۷۵م./ ۱۲۹۲ق. در 
رشح ســفری به ایالت خراسان ضمن متجید از قالی های 
بافت مناطق مختلف خراسان، در تعریف بازار مشهد 

بیان می کند:
... یکی از صنایع دستی منحرص به فرد خراسان فرش 
است و در مشهد با کمی جستجو می توان انواع خوب 
آن را یافت. فرش های خراسان اغلب طرح های گل دار 
و شلوغ و شادند. ولی ویژگی فرش های بیرجند بافت 
ظریف و رنگ های خیره کنندۀ آن اســت. این فرش ها را 
با سلیقۀ بسیار تهیه می کنند« )مک گرگور، ۱۳۶۹: ۲۶۱(.

با ایجاد ثبات در شــهر مشــهد ایجاد کارگاه های 
فــرش و تولید قالی رونق دوباره ای پیدا می کند و شــهر 
مشــهد به مرکزی برای تجارت در مرشق ایران تبدیل 
می شــود. فرش های آن نیز با تکیه بر طرح و رنگ بندی 
قدیمی به خصوص آثار دوران صفویان بافته و به بازار 
عرضه می شــود. لرد کرزن در پاییز ۱۸۸۹م./ ۱۳۰۶ق. 
عازم ایران می شود. او پس از مشاهدۀ بازار مشهد، در 
مورد تولیدکنندگان قالی در مشــهد می نویسد که فقط 
کارخانه های قالی بافی با اعتبار و اهّمیت سابق باقی 
مانده اســت و فرش های مشهد بر سایر محصوالت برتری 
دارد. نقشۀ قالی ها از روی سلیقه و ذوق عالی رشقی 

ترســیم و بهرت از همه با رنگ های ثابت طبیعی مزیّن 
می گردد. در متام مشــهد چهل دستگاه قالی بافی، ششصد 
و پنجاه کارگر ابریشم کاری و ســیصد و بیست دستگاه 
شــال بافی به کار بود )کرزن، ۱۳۴۷: ۴۰(. بیشرت نکات و 
اشــارات باال حاکی از رشد و ترقی فرش مشهد در دوران 
نارصالدین شاه دارد، حتّی ویلز که در اصفهان زمان ظل 
السلطان طبابت می کرده است در کتاب خود، ایران در 
یک قرن پیش، به قالی های بافت مشهد در بازار اصفهان 

اشاره کرده است:
فرش های مشهدی معموالً پرنقش و نگارترین 
فرش های ایران هستند و بدین لحاظ حجم بیشرتی از 
فرش های صادراتی به خارج را تشکیل می دهند. متأسفانه 
هــر چه که زمان به جلوتر می رود وضع رنگ و مرغوبیت 
فرش های ایرانی هم ســیر قهقرایی و تنزّل خود را طی 
می کند... فرش های مشهد اغلب رنگ های به ظاهر جالب 
ولی ناثابتی دارند که به قول معروف با نیل رنگ شده اند، 

در نتیجه چندان مرغوب نیستند )ویلز، ۱۳۶۸: ۱۹۴(.
با توّجه به آثار و نوشته های موجود می توان گفت در 
دوران حکومت نارصالدین شــاه بر ایران ۱۸۹۶-۱۸۴۸م./ 
۱۳۱۳-۱۲۶۴ق. فّعالیت در زمینۀ تولید قالی بیشرت 
بوده است ]۱۰[. الزم به ذکر است که در این دوران 
شهر مشهد به عنوان مرکزی برای جمع آوری قالی از 
رسارس استان خراسان شناخته می شده و از آنجا به دیگر 
مناطق صادر می گشته است. اّما بهرتین اطاّلعات را در 
مورد قالی مشهد می توان در کتاب از خراسان تا بختیاری 
یافت، کتابی که توســط هانری رنه داملانی تألیف شده 
است]۱۱[. او در مورد فرش بافی مشهد در این سال ها 

چنین می نویسد:
... شهر مشهد یکی از مراکز مهم تجاری ایران است... 
قالی های بافت مشهد خیلی مرغوب نیست، زیرا هم از 
لحاظ ظرافت و هم از لحاظ نقش در حد قالی های ممتاز 
به حساب منی آید با این حال صنعت فرش مشهد در کامل 
رونق است. این قالی ها را غالباً روی دارهایی می بافند که 
۲/۵ مرت عرض و بین ۳ تا ۵ مرت طول آنهاست. قیمت فرش 
بر اســاس تعداد گره های آن که معموالً در هر ذرع ۲۶ 
است حساب می شود. در بحران اخیر، قیمت را باال برده 
و تعداد گره ها را به بیســت عــدد تقلیل داده اند. بدیهی 
است که قیمت فرش به تناسب بهای پشم نیز باال و پایین 
می رود. قالی ها بیشرت با پشــم پاییزی ساخته می شوند و 
از طریق قســطنطنیه به اروپا و آمریکا صادر می گردند. 
فرش های مرغوب تر بیشرت به وســیلۀ ایرانیان ساکن وین 
به بازارهای اروپا عرضه می شود )داملانی، ۱۳۸۷، ص ۷۹(.

در این گفته مشــخص می شود که ۱.کیفیت قالی های 
تجاری مشــهد باال نبوده اّما فرش های نفیس و خاص در 
کارگاه ها تولید می شده است. ۲. عرض قالی ها از ۲/۵ مرت 
بیشــرت تجاوز منی کرده ولی طول آنها می توانســتند تا ۱۰ 



مرت هم برسد. ۳.پشم قالی ها پاییزی بوده است. ۴.مقصد 
قالی های تجاری ترکیه بوده است. سه ویژگی اّول در حال 

حارض نیز در بافته های مشهد دیده می شود.
هامن طور که گفته شد، بیشرت محّققین در کتاب های 
خود علّت رونق فرش مشــهد را حضور بازرگانان و 
تولیدکنندگان تربیزی می دانند. بزرگان قالی خراســان 
که اصالت آذری داشــتند، محّمد کهنمویــی و حاج علی 
خامنه ای، برادران عمو اغلی، صابر و شش کالنی از جمله 
کسانی هستند که قالی های نفیس و با کیفیت باالیی 
تولید کرده اند به طوری که سیسیل ادواردز در کتاب قالی 
ایران از آنها به نیکی و حرست یاد کرده است. در کنار آنها 
تولیدکنندگان خراسانی نیز حضور داشته و با آنها رقابت 
می کردند اّما در بیشرت اوقات در سطح پایین تری قرار 
داشتند. به هر حال وجود مرقد مطهر امام رضا)ع( در 
شهر مشهد باعث شد که به تدریج عاشقان و عالقه مندان 
به آن حرت به این شهر بیایند به طوری که صنعتگرانی 
از مناطق کشــمیر،کرمان، آذربایجان، کاشان و... دست به 
دست هم دادند تا بافت قالی در مشهد و سبک هراتی 

دوباره احیا گردد.

ویژگی ها و خصوصیات قالی مشهد
تّجار تربیزی همزمان با رونق تجارت در اروپا، در 
شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد اقدام به تأسیس 
کارگاه های فرش بافی کردند و همین امر زمینۀ رواج 
گره متقارن یا ترکی را در شهر مشهد فراهم کرد. حضور 
تولیدکنندگانی چون عبداملحّمد و علی خان عمو اغلی، حاج 
علی خامنه ای و صابر که اصلیت آذری داشــتند در این امر 
بی تأثیر نبوده اســت. سیسل ادواردز در این مورد می گوید 
که بیشرت فرش ها گره فارسی داشــتند و نسبت آن به گره 
ترکی سه به یک بوده است) ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰(. رج شامر 
قالی های مشــهد بین ۳۵ تا ۴۰ گره در هر ۶/۵ سانتی مرت 
است ]۱۲[. واحد اندازه گیری مقدار بافته شده در مشهد 
ُمقاط اســت و هر دوازده هزار گره را یک ُمقاط می گویند 

)دانشگر، ۱۳۷۲: مدخل ُمقاط(.
شامل خراسان از نواحی اصلی تهیه پشم در ایران است 
ولی مهم ترین نوع پشــم در تربت حیدریه تهیه می شود 
همچنین در شهرهای نیشابور، سبزوار و قوچان و نواحی 
مجاور مشهد نیز پشم مرغوب به دست می آید، کالف هایی 
که در قالی مشهد به کار می برند پشم پاییزه است به همین 
دلیل پشــم قالی های خراسان نرم است که نتیجۀ آن تولید 
قالی هایی با مقاومت و دوام کم است. این امر سبب تولید 
قالی هایی با قیمت مناسب و در نتیجه استقبال خانواده 
و خرید آن شده است )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰(. جنس تار و 
پود آن معموالً از پنبه است و پس از هر دو چین بافت )به 
ویژه در قالی های آســتان قدس رضوی( پود نازک را بر روی 
پــود ضخیم قرار می دهند. در بعضی از قالی های تجاری و 

معمولی، معموالً این پود نازک را عبور منی دهند و این امر 
در کنار استفاده از گره جفتی از معایب عمدۀ فرش مشهد 
هستند. تعداد رنگ در قالی های مشهد از ۲۰ رنگ تجاوز 
منی کند و این رنگ ها عبارتند از: قرمز سیر )قرمز دانه(، 
عنابی، کرم، انواع ســبز، آبی، سورمه ای، قهوه ای و... در این 
بین الکی قرمز دانه از رنگ های اصیل مشهد است. سیسل 

ادواردز در مورد آن در کتاب خود نوشته است:
از ویژگی های ممتاز قالی های رشق ایران، استفاده از 
الک یا قرمز دانه )به جای روناس( برای تهیۀ رنگ های رسخ 
است. این روش طی قرون و اعصار تغییر نکرده است. چه 
تا به امروز نیز در مشهد،  بیرجند و کرمان انواع رنگ رسخ 
را از قرمزدانه به دســت می آورند و از روناس به عنوان یک 

مادۀ کمک کننده بهره می گیرند ) ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
قالی های مشهد در ابعاد متوسط و بزرگ )از ۲×۲ 
تا ۵×۴ مرت و بیشرت( تولید و بافته می شوند. تار و پود 
این قالی ها معموالً از پنبه اســت)هانگلدین، ۱۳۷۵: ۷۱(. 
عمل شیرازه بافی تا ۵۰ سال قبل همزمان با بافت انجام 
می شــده، اّما از آن زمان تا امروز، قالی های مشهد پس 
از پایان بافت، شیرازه بافی می شوند )ژوله،۱۳۸۱: ۱۷۱(. 
طرح های مشــهد تحت تأثیر قالی های کرمان بوده است 
و برخی از اســتادان طراحی، همچون عبدالحمید صنعت 
نگار، محّمد حسین فخر الواعظین مهدوی و... اصلیت 
کرمانی داشته اند، شاید به همین دلیل است که بیشرت 
بافته های نفیس کارگاه عمو اغلی،  زمینه ای شــلوغ و پر 
از نقش و نگار را داشــته و حتّی برخی از اسلیمی های به 
کار رفته نیز تحت تأثیر نقشــه های کرمان بوده اند ]۱۳[. 
الزم به ذکر است که شاخص ترین و اصیل ترین طرح قالی 
مشهد، افشان شاه عباسی است. سیسل ادواردز طرح های 
رایج مشهد تا اوایل قرن هجدهم را به سه گروه تقسیم 
کرده بود: الف(قالی هایی که طرح هراتی دارند ب( 
قالی هایی که طرح اسلیمی با نگاره های ماری دارند ج( 
انواع مخصوصی از قالی های شکارگاه یا قالی های رسارس 

گل و حیوان )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
البته در مشهد طرح های بندی، درختی، لچک و ترنج، 
شیخ صفی، گلدانی و... تولید می شــود ولی اولویت با 
نقشه های افشان شاه عباسی گل درشت یا گل ریز است. 
قالی های افشــان شاه عباسی گل ریز یا کوچک توسط 
کارگاه های عبداملحّمد عمو اغلی ابداع و به تدریج فراگیر 
شــد. ترکیب رنگ بندی منت و حاشیه در بیشرت قالی های 
مشهد به صورت های زمینه الکی قرمز دانه با حاشیۀ 
ســورمه ای، زمینۀ کرم با حاشیۀ سورمه ای، زمینۀ سورمه ای 
با حاشیۀ الکی قرمزدانه یا کرم است. در دورۀ حارض به 
دلیل گران بودن رنگ الکی و عدم اقبال مردم به این رنگ، 
بیشرت تولیدکنندگان از رنگ کرم برای منت و سورمه ای برای 

حاشیه استفاده می کنند.



آشنایی با موزۀ ملک
حاج حسین آقا ملک اصالتاً تربیزی و فرزند محّمدکاظم 
ملک التجار بودند که به سال ۱۲۵۵ش./ ۱۲۹۲ق./ ۱۸۷۵م. 
در تهران چشم به جهان گشودند)سایت موزۀ ملّی ملک(. 
هوش رسشار، شّم اقتصادی بی نظیر و عالقه به علم و 
دانش، از ویژگی های بارز ایشان بود و همین امر سبب 
شــد که در طول عمر پربار خود آثار متعّدد و گرانبهایی 
را جمع آوری منایند)نقوی، ۱۳۷۲: ۴۲۰(. حاج حســین آقا 
ملک به سال ۱۳۵۱ش./ ۱۳۹۲ق./ ۱۹۷۲م. فوت و در حرم 
مطهر حرت رضا)ع( به خاک سپرده شد. از ایشان اموال 
بسیاری از جمله امالک و مستغالت، نسخه خطی یا چاپ 
سنگی،  تابلوهای نقاشی، قالی، مترب، سّکه، آثار الکی، لوسرت 
و مبلامن و... به صورت وقف به یادگار مانده است)سایت 
موزۀ ملّی ملک(. در سال ۱۳۶۴ش./ ۱۴۰۵ق./ ۱۹۸۵م. با 
هّمت و تالش آیت الله واعظ طبســی، منایندۀ ولی فقیه 
در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، در زمینی به 
مساحت ۵۷۰۰ مرت عملیات ساخت موزه و کتابخانۀ ملّی 
ملک آغاز شد. الزم به ذکر است که این زمین در ضلع 
جنوبی وزارت امور خارجه و از موقوفات حاج حســین 
ملک به شامرۀ ۶۶۶۸ بوده است. ساختامن موزۀ ملّی 
ملک با سبک معامری سّنتی و اسالمی و با زیربنای ۹۴۰۰ 
مرت مربع تأســیس و در سال ۱۳۷۵ش./ ۱۴۱۶ق./ ۱۹۹۶م. 
به بهره برداری رسید )معامر طلوعی، ۱۳۷۸: ۱۱ الی ۲۲(.

پس از امتام ساخت این بنا، آثار نفیس و باارزش ایشان 
در معرض دید عموم مردم، دانشــجویان و عالقه مندان 
به فرهنگ و هرن ایرانی قرار گرفت]۱۴[. از جمله آثار 
منحرص به فرد این مجموعه ۳۴ تخته فرش دســتباف 
اســت که در مهم ترین مناطق قالی بافــی ایران با بهرتین 
کیفیت بافته شده اند. مرضیه مرتضوی در مورد موزۀ فرش 
می نویسد: »... با بررســی وقفنامه های هفتگانۀ مرحوم 
ملک در هیچ کجا با موردی مواجه نشدیم که اشاره به 
وقف فرش های خود کرده باشد. استدالل ما این است که 
مرحوم واقف در اواخر سال ۱۳۵۰ باقی ماندۀ دارایی های 
خود را بر آســتان مقدس رضوی وقف منود، کلیۀ لوازم 
منزل وی از جمله فرش ها نیز شامل آن شدند که به 
مناســبت تعداد قابل مالحظۀ آنها در موزۀ ملک، سالنی 
برای منایش آنها در نظر گرفته شــد. در حال حارض سالن 
فــرش موزۀ ملک پذیرای ۱۷ تخته قالی و قالیچه هایی 
است که در منزل مرحوم واقف جهت استفاده و یا تزیین 
به کار رفته است...« )مرتضوی، ۱۳۸۸: ۳۷(. الزم به ذکر 
است که بیش از یک سوم قالی های محفوظ در این موزه 
توسط تولیدکنندگان گمنام و گاه معتربی همچون برادران 
عمو اغلی، حاج عبدل مؤمن قالی باف، صابر، مشیری 
و... بافته شده است، که این امر گواهی بر عالقۀ حاج 
حسین ملک به این گونه از آثار بوده است. این مجموعۀ 
غنی از فرش های مشهد کمک شایانی به شناخت پیشینۀ 

قالی بافی در اواخر قاجار تا دوران معارص خواهد منود. 
در ادامه دســتبافته هایی که در موزۀ ملک نگهداری 

می شوند به اختصار معرّفی می گردند:

1- قالی افشان شاه عباسی
این قالی با شامرۀ کالســۀ ۰۴۱ ردیف ۲۱ ثبت شده 
اســت. قالی با طرح شاخص افشان شاه عباسی در ابعاد 
۳۱۸×۵۰۲ ســانتی مرت به احتامل اوایل یا اواسط سدۀ ۱۴ 
ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ م. بافته شــده است. 
طراح نقش افشــان را به صورت واگیــره ای طراحی و بر 
روی منت صورتی رنگ تکرار کرده است. )تصویر۱( جنس 
تار و پود این قالی از پنبه و پرز آن از پشــم است. نوع 
گره متقارن )ترکی باف( و رج شامر قالی ۳۴ گره در ۷ 
سانتی مرت و به شیوۀ متام لول بافته شده است. در حاشیۀ 
چهارم باالی قالی در کتیبه ای به خط نستعلیق عبارت 
»عمل حاجی عبدل« دیده می شود]۱۵[. عمده رنگ های 
قالی عبارتند از: قرمز روشن )صورتی(، کرم،  سورمه ای، 
سبز روشن، سبز، سبز تیره،  آبی روشن، آبی، آبی تیره، 

 نارنجی، قرمز تیره، قرمز، فیروزه ای و...

۲-قالی افشان اسلیمی بندی
این قالی با شامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۲۰ با طرح 
افشان بندی اسلیمی ختایی ثبت شده است. قالی در 
ابعاد ۴۸۴×۴۳۷ ســانتی مرت )تقریباً مربع( به احتامل در 
اوایل یا اواسط سدۀ ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل ۲۰م. 
بافته شده است. جنس تار و پود این قالی از پنبه و پرز 
آن از پشم است. نوع گره متقارن )ترکی باف( و رج شامر 
قالی ۳۴ گره در ۷ ســانتی مرت و به شیوۀ متام لول بافته 
شده است. در حاشــیۀ فرعی اّول این دستبافت می توان 
کتیبه ای را مشاهده منود که در آن عبارت »عمل حاجی 

تصویر ۱: قسمتی از منت قالی افشان شاه عباسی، بافت 
کارگاه حاج عبدل مؤمن قالی باف/ اوایل یا اواسط قرن 
۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. )مأخذ تصویر: 

عکس از نگارنده(



عبدل« به خط نستعلیق بافته شده اســت. )تصویر۲( 
عمده رنگ های قالی عبارتند از: سبز، صورتی، الکی، کرم، 

سورمه ای، آبی روشن، سبز روشن، قهوه ای، نارنجی و...

۳-قالی افشان شاه عباسی
قالی با شــامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۱۷ و شامرۀ اموال 
۲۵۴ و مزیّن به طرح افشــان شاه عباسی ثبت شده است. 
این دستبافت در ابعاد ۳۳۹×۳۲۲ ســانتی مرت به احتامل 
در اوایل یا اواســط سدۀ ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل 
۲۰م. بافته شده است. در هر هفت سانتی مرت آن ۳۸ گره 
متقارن )ترکی( زده شده است. جنس تار و پود آن پنبه و 
پرز آن پشم است. شیوۀ پودگذاری دو پود ضخیم و نازک 
است و به صورت متام لول بافته شده است. در حاشیۀ 
فرعی اّول این دستبافت می توان کتیبه ای را مشاهده منود 
که در آن عبارت »عمل حاجی عبدل« به خط نســتعلیق 
بافته شــده است. )تصویر ۳( الزم به ذکر است که طرح 
گل و برگ ختایی به صورت واگیره بر متنی به رنگ ســبز 
روشن تکرار شده است. عمده رنگ های قالی عبارتند 
از: کرم، شکالتی، سبز خردلی، الکی، سورمه ای، صورتی، 

نخودی، سبز روشن، سبز تیره، نارنجی، آبی و...

۴-قالی افشان اسلیمی بندی
این دســتبافت با شامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۳۲ در 
موزۀ ملک به ثبت رسیده اســت. ابعاد قالی ۴۷۰×۴۱۰ 
سانتی مرت و با طرح واگیره ای افشان اسلیمی در اوایل یا 
اواسط قرن ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ یا اوایل قرن ۲۰م. بافته 
شــده است. در هر هفت سانتی مرت آن ۳۷ گره متقارن 
)ترکی( زده شده و پس از هر رج بافت دو پود ضخیم 
و نازک عبور داده شــده است. قالی به شیوۀ متام لول 
بافته و شــیرازه هنگام بافت به صورت متصل پیچیده 
شــده است. جنس تار و پود آن پنبه و پرز آن پشم است. 
در حاشیۀ فرعی اّول این دستبافت می توان کتیبه ای را 
مشــاهده منود که در آن عبارت »عمل حاجی عبدل« به 
خط نســتعلیق بافته شده است. الزم به ذکر است که 
منت قالی به صورت واگیره کار شــده است، بدین صورت 
که طراح با گردش شــاخۀ اسلیمی مزیّن به چنگ های 
اسلیمی، قاب های زیبایی را در ســطح فرش ایجاد کرده 
اســت. )تصویر۴( فضای بین قاب ها و بندهای اسلیمی با 
گل های شاه عباسی برگ کنگری، اسلیمی ابری و برگ های 
ختایی پر شده است. عمده رنگ های به کار رفته در قالی 
عبارتند از: سورمه ای، الکی، کرم، آبی تیره، آبی روشن، 

زرد، اسپرک، نارنجی، سبز تیره و روشن،  قرمز روشن و...

۵-قالی لچک و ترنج
بنا بر گفتۀ مسئولین موزه، این قالی به احتامل در 
اواخر سال ۱۲۹۲ ش./۱۳۳۱ق./۱۹۱۳ م. در شهر مشهد 
بافته شده است. قالی با شامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۱۸ در 
مجموعۀ ملک به ثبت رســیده است. جنس تار و پود این 
قالی از پنبه و پرز آن از پشــم است. نوع گره، متقارن 
)ترکی باف( و رج شــامر قالی ۳۵ گره در ۷ ســانتی مرت 
بوده که به شیوۀ متام لول بافته شده است. پس از هر 
رج بافت پود ضخیم و نازک عبور داده شده و شیرازه 
متصل و همزمان با بافت فرش زده شده است. ابعاد قالی 

تصویر ۲: 
قسمتی از منت قالی افشان اسلیمی بندی، 
بافت کارگاه حاج عبدل/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ 
ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۳: 
قسمتی از منت و حاشیۀ قالی افشان شاه عباسی، 
بافت کارگاه حاج عبدل مومن قالی باف/ اوایل یا 
اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۴: قسمتی از منت قالی افشان اسلیمی بندی، بافت کارگاه حاج عبد 
مومن قالی باف/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 

)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(



۳۸۸×۵۶۰ سانتی مرت و طرح آن لچک و ترنج است. الزم 
به ذکر است که عبارت »سفارش انطیقه چی عمل حاجی 
عبدل« در کتیبه های این دســتبافت عالوه بر باالی قالی 

در قسمت پایین نیز بافته شده است. )تصویر ۵(

با توّجه به کتیبۀ موجود بر این قالی می توان گفت 
این قالی توسط حاج حسین ملک خریداری شده است. 
طراحی و رنگ بندی به کار رفته در مــنت قالی متفاوت 
با دیگر آثار حاجی عبدل اســت و در طراحی آن کمرت 
نشانی از ظرافت های رنگ و طرح دیگر بافته های ایشان 
مشــاهده می شود. )تصویر ۶( عمده رنگ های قالی 
عبارتند از: الکی،  سورمه ای، قرمز روشن، آبی، خاکی، آبی 

روشن و نارنجی، سبز روشن و تیره و...

۶- افشان شاه عباسی گل درشت
قالی با شــامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۹ و شامرۀ اموال 
۷۲۹ ثبت شده است. گل های درشــت و منت قرمز الکی 
گواهی بر حفظ ســّنت طراحی صفوی در این دوران 
است. ابعاد قالی ۴۱۳×۶۴۰ ســانتی مرت بوده که در 
سال ۱۲۷۷ش./ ۱۳۱۵ق./ ۱۸۹۸م. در مشهد بافته شده 
است.)تصویر۷( نوع گره، نامتقارن )فارسی( و در هر 
۶/۵ سانتی مرت ۵۴ گره زده شده است. تار و پود آن از 
پنبه و پرز از پشــم است. پس از هر رج بافت، دو پود 

ضخیم و نازک عبور داده شده است. در قسمت باالی 
لور به خطی ظریف و بســیار کوچک به رنگ کرم عبارت 
»مشیری ۳۰۹« بافته شده است. منت قالی به رنگ قرمز 
الکی و با تکرار گل های شاه عباسی بسیار بزرگی تزیین 
شده است. عمده رنگ های قالی عبارتند از: قرمز الکی، 
کرم، سورمه ای، نارنجی، سبز روشن، آبی روشن، آبی تیره، 

سبز تیره، خردلی و... .

۷-قالی ترنج افشان شاه عباسی
این قالی با شــامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۲ و با ابعاد 
۲۶۰×۳۹۴ ســانتی مرت به ثبت رسیده است. این دستبافت 
فاقد کتیبه در قسمت حاشیه یا منت است. ظرافت های 
بافــت و طراحی، رنگ بندی و بافت این اثر مشــابه چند 
منونۀ دیگری است که در کارگاه عباسقلی صابر بافته شده 
اســت]۱۶[. تاریخ بافت این قالــی ۱۳۳۷ش./ ۱۳۷۷ق./ 
۱۹۵۸ م. ذکر شده، که احتامل بافت این دستبافت 
نفیس در کارگاه عباسقلی صابر را بیشــرت می کند. قالی 
در ابعاد ۳۹۴× ۲۶۰ ســانتی مرت با گره متقارن )ترکی باف( 
و رج شــامر آن ۷۵ گره در هفت سانتی مرت است. )تصویر 
۸( رنــگ بندی این قالی در زمینۀ کارهای منحرص به فرد 
کارگاه های مشهد است؛ زمینه به رنگ زیتونی و حاشیۀ 
کرم کمرت در فرش های این دوران مشــهد دیده می شود. 
عمده رنگ های قالی عبارتند از: ســبز زیتونی، آبی، الکی، 

کرم، صورتی، نارنجی، سفید، سورمه ای و ... .

تصویر ۵: کتیبه نوشته شده در قالی لچک و ترنج »سفارش انطیقه چی عمل 
حاجی عبدل« )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۶: ترنج قالی لچک و ترنج باف حاج عبدل مومن قالی باف/ تاریخ 
بافت به احتامل اواخر ۱۲۹۲ ش/۱۳۳۱ ق/۱۹۱۳ م. 

)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانه موزه ملک(

تصویر ۷: قسمتی از منت قالی افشان شاه 
عباسی گل درشت، 

بافت مشیری/ ۱۲۷۷ ش/ ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۹۸ م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۸: قالی ترنج افشان شاه عباسی به 
احتامل بافت کارگاه عباسقلی صابر/ 

تاریخ بافت ۱۳۳۷ش./ ۱۳۷۷ق./ ۱۹۵۸م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(



۸-قالی لچک و ترنج شیخ صفی:
بزرگ ترین قالی موزۀ ملّی ملک توسط یکی از بهرتین 
تولیدکنندگان مشــهدی در اواخر دوران پهلوی اّول بافته 
شده است. این قالی با شامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیف ۸ و 
شــامرۀ اموال ۳۴۰ به ثبت رسیده است. )تصویر ۹( ابعاد 
این دستبافت ۵۸۸ ×۱۰۶۹ سانتی مرت بوده که درکارگاه 
علی خان عمواغلی بافته شده است. تاریخ بافت قالی 
۱۳۱۷ ش./ ۱۳۵۸ ق./ ۱۹۳۹ م. ذکر شــده است]۱۷[. 
نوع گره، متقارن)ترکی( و رج شــامر آن ۵۰ گره در هفت 
سانتی مرت است. جنس تار و پود از پنبه و پرز از پشم 
است. طرح این دستبافت از فرش شیخ صفی محفوظ در 
موزۀ ویکتوریا و آلربت لندن، الگو برداری شده است. گویا 
این طرح مورد عالقۀ اکرث تولیدکنندگان مشــهدی به ویژه 
خاندان عمو اغلی بوده است به طوری که منونه هایی 
متعــّدد از آن را در کاخ ها، موزه هــا و مجموعه های 
خصوصی به ویژه موزۀ فرش ایران، کاخ گلســتان و کاخ 
ملّت می توان مشــاهده منود. رنگ بندی قالی بر اساس 
ترکیب رنگی عرص صفویان بافته شده است به طوری 

که منت به رنگ قرمز الکی و حاشیه نیز سورمه ای است.

۹-قالی ترنج – افشان درختی:
 این قالی به شــامرۀ ۰۰۰۲۷/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در موزۀ ملّی 
ملک به ثبت رسیده است. بنا بر نظر کارشناسان موزه، 
قالی در سال ۱۳۱۵ش./ ۱۳۵۵ق./ ۱۹۳۶ م. در ابعاد ۳۰۰ 
×۳۷۶ سانتی مرت بافته شده است. با اینکه تولید کنندۀ این 
اثر نامعلوم است، اّما نحوۀ طراحی شاخه های درخت و 
حرکت آن در سطح فرش بته های زیبایی را ایجاد منوده که 
یادآور فرش های نفیس کرمان در همین دوران است. رنگ 
منت قالی قرمز الکی و حاشیه سورمه ای است. نوع گره به 
کار رفته در قالی نامتقارن )فارسی( و رج شامر آن ۳۴ گره 
در ۶/۵ سانتی مرت است. تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم 
اســت. )تصویر ۱۰( عمده رنگ های به کار رفته در قالی 
عبارتند از: ســورمه ای، الکی، کرم، آبی ، آبی روشن، سفید، 

صورتی، سبز تیره، سبز روشن و ... .

1۰- قالی افشان شاه عباسی )واگیره ای(
این قالی به شــامرۀ امــوال ۰۰۰۲۸/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در 
موزۀ ملّی ملک به ثبت رسیده است. جنس تار و پود 
از پنبه و پرز از پشــم است. قالی در ابعاد ۳۲۶× ۲۵۳ 
سانتی مرت در سال ۱۳۱۵ش./ ۱۳۵۵ق./ ۱۹۳۶م. بافته شده 
اســت. نوع گره نامتقارن )فارسی( و رج شامر آن ۳۳ گره 
در هر ۶/۵ سانتی مرت است. منت ســورمه ای این قالی با 
تکرار پیچش های ختایی همراه با گل های شاه عباسی 
تزیین شــده است. درحاشیۀ قالی طرح اصیل هراتی اجرا 
شده اســت. الزم به ذکر است که این قالی جفت بوده و 
منونۀ دوم نیز مشابه همین دستبافت با شامره اموالی 
۰۰۰۲۹/ ۰۸/ ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. منت قالی به رنگ 
سورمه ای و حاشیه نیز با طرح هراتی و به رنگ قرمز الکی 
بافته شــده است. عمده رنگ های به کار رفته در قالی 
عبارتند از: سورمه ای، قرمز الکی، آبی تیره، آبی روشن، 

کرم، صورتی، سبز و ...)تصویر ۱۱(

تصویر ۹: 
قسمتی از لچک قالی لچک و ترنج 
شیخ صفی بافت علی خان عمو اغلی/ 
تاریخ بافت ۱۳۱۷ش./ ۱۳۵۸ق./ ۱۹۳۹م. 
)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانۀ موزۀ ملک(

تصویر ۱۰: قالی ترنج افشــان درختی، تاریخ بافت به احتامل ۱۳۱۵ش./ 
۱۳۵۵ق./ ۱۹۳۶م. )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۱۱: قسمتی از حاشیۀ قالی مزیّن به طرح هراتی و به رنگ قرمز 
الکی بافته شده است.

)مأخذ تصویر:
)http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00028



 11- قالی افشان شاه عباسی گل ریز )کوچک(:
این قالی با شامرۀ اموال ۰۰۰۱۴/ ۰۸/ ۱۳۹۲ 
در مجموعۀ ملک به ثبت رسیده است. قالی در 
ســال۱۳۴۹ش./ ۱۳۹۰ق./ ۱۹۷۰م. با زمینۀ کرم بافته شده 
اســت. ابعاد قالی ۴۰۸× ۲۵۸سانتی مرت، جنس تار و پود 
از پنبه و پرز از پشم اســت. نوع گره، متقارن )ترکی( و 
رج شــامر آن ۷۵ گره در هر ۷سانتی مرت است. شیوۀ بافت 
متام لول و پس از هر چین بافت دو پود ضخیم و نازک 
عبور داده شده است. همچون دیگر آثار اصیل مشهدی 
از رنگ های سورمه ای الکی، کرم، آبی، آبی روشن، صورتی، 
سبز تیره، سبز روشن، نارنجی و... برای رنگ بندی فرش 
استفاده شده است. )تصویر۱۲( منت قالی به شیوه ای 
جدید و با گل های شاه عباسی ظریف تزیین شده 
است. الزم به ذکر اســت که این طرح توّسط عبدالحمید 
صنعت نگار]۱۸[ و به سفارش عبداملحّمد عمو اغلی اجرا 
شده بود. گویا عبداملحّمد عمو اغلی برای حفظ بازار و 
همچنیــن رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشــهدی با ایجاد 
اندکی تغییر در طرح های اصیل مشــهدی توانســت این 
طرح جذاب را ابداع مناید. در حــال حارض منونه هایی 
متعّدد از این گونه فرش ها در موزه هــای مختلف ایران 
از جمله موزۀ فرش ایران، موزۀ فرش آســتان قدس رضوی، 
کاخ موزۀ سعدآباد و... در معرض دید عموم است. در 
حاشــیۀ فرعی اّول قالی به رنگ قرمز الکی و به خط 
نســتعلیق عبارت »صابر« دیده می شــود. عباسقلی صابر 
یکی از بهرتین تولیدکنندگان فرش مشهد در روزگار پهلوی 
دوم بود، وی که اصالتی تربیزی داشت در ابتدا در کارگاه 
عبداملحّمد عمو اغلی به بافت قالی مشــغول بود و با 
تالش و پشتکار بسیار توانست به مقام استادی و سپس 

رسپرستی کارگاه عبداملحّمد عمو اغلی در مشهد برسد. 

1۲- افشان اسلیمی همراه با گل های شاه عباسی:
این قالی به شــامرۀ ۰۴۷ ردیف ۲۷ در موزۀ ملّی 
ملک به ثبت رسیده است. طرح قالی ترکیبی از نقوش 
اســلیمی به همراه گل های شاه عباسی گل ریز)کوچک( 
است و قسمت هایی از آن به صورت گل ابریشم بافته 
شده است. ابعاد قالی ۲۹۱×۳۸۹ سانتی مرت، رنگ زمینه 
قرمز الکی، حاشیۀ آن سبز زیتونی و شیوۀ بافت متام لول 
است. نوع گره، نامتقارن )فارسی( و رج شامر آن ۷۷ گره 
در ۶/۵ سانتی مرت اســت. الزم به ذکر است که قالی فاقد 
کتیبه و به احتامل در ســال ۱۳۵۰ش./ ۱۳۹۱ق./ ۱۹۷۱ م. 
بافته شده است. عمده رنگ های قالی عبارتند از الکی، 
سبز زیتونی، آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، 

سورمه ای، کرم و...)تصویر ۱۳(

1۳-قالی افشان شاه عباسی:
این قالی با شامرۀ کالسۀ ۰۴۱ ردیف ۲۳ در موزۀ 
ملّی ملک به ثبت رسیده است. قالی در ابعاد ۲۹۳×۳۹۹ 
سانتی مرت به احتامل در سال ۱۳۲۷ش./ ۱۳۶۷ق./ ۱۹۴۸ م. 
در کارگاه عباســقلی صابر بافته شده است. قالی با طرح 
افشان شاه عباسی گل ریز )کوچک( و ترکیب رنگی اصیل 
مشهدی )منت، سورمه ای و حاشیه، قرمز الکی( تزیین 
شده، نوع گره، نامتقارن )فارسی(، رج شامر ۵۸ گره در 
۶/۵ سانتی مرت، جنس تار و پود از پنبه و پرز آن از پشم 
است. عمده رنگ های قالی عبارتند از الکی، سبز زیتونی، 
آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، سورمه ای، کرم، 

نارنجی، زرد اسپرک و...)تصویر ۱۴(

تصویر ۱۲: قسمتی از منت قالی افشان شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/ 
۱۳۴۹ش./ ۱۳۹۰ق./ ۱۹۷۰ م. 

)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانۀ موزۀ ملک(

تصویر ۱۳: قسمتی از منت و حاشیۀ قالی افشان 
اسلیمی و گل های شاه عباسی، بافت کارگاه 

صابر/۱۳۵۰ش./ ۱۳۹۱ق./ ۱۹۷۱م.
malekmuseum.org/ :مأخذ تصویر(

)/artifact/1392.08.00016

تصویر ۱۴: قسمتی از منت و حاشیۀ قالی افشان 
شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/ تاریخ بافت به 

احتامل در سال ۱۳۲۷ش./ ۱۳۶۷ق./ ۱۹۴۸م. 
malekmuseum.org/ :مأخذ تصویر(

)/artifact/1392.08.00015



1۴- قالی ترنج افشان شاه عباسی:
این قالی با شــامرۀ اموال ۰۰۰۰۲۶/ ۸/ ۱۳۹۲ پس از 
پیروزی انقالب اســالمی توّسط رشکت فرش آستان قدس 
رضوی بافته شده است. نوع گره، فارسی )نامتقارن( و 
رج شامر آن ۳۰ گره در هر ۶/۵ سانتی مرت است. قالی 
همچون دیگر بافته های رشکت فرش آستان قدس رضوی 
در ابعاد بزرگ )۳۴۰× ۸۸۰ ســانتی مرت( و توّســط احمد 
بهبودی ترســیم]۱۹[ و به شیوۀ متام لول بافته شده است. 
بر روی منت کرم رنگ قالی ســه ترنج همــراه با بندهای 
ختایی و گل های شاه عباسی دیده می شود. در حاشیۀ 
قالی، بر کتیبه ای به خط نستعلیق عبارت »رشکت فرش 
آســتان قدس« دیده می شود که زیر آن عدد ۲۰۶۲ نوشته 
شده است. ]۲۰[ این شامره نشــان می دهد که این قالی 
دو هزار و شصت ودومین فرشی است که در رشکت فرش 

آستان قدس بافته شده است. )تصویر ۱۵(

1۵-قالی تلفیقی گلدانی )طرح ابداعی فرش در فرش(:
این با شامرۀ اموال ۰۰۰۲۵/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در موزۀ ملّی 
ملک به ثبت رسیده است. این اثر یکی از آثار منحرص به 
فرد رشکت فرش آستان قدس رضوی است. طراح در این 
فرش چارچوب ها و ســّنت های به کار رفته در فرش های 
آستان قدس رضوی فاصله گرفته و طرحی زیبا خلق منوده 
است. او با اجرای دو قالیچه و یک گلدان بزرگ بر روی 
یک سطح، به صورتی جّذاب طرح فرش در فرش را اجرا 
منوده اســت. منت ساده و آبی رنگ قالی جّذابیت این 
طرح را دو چندان کرده است. بر روی قالیچه ها نیز طرح 
محرابی گلدانی ســتون دار خودمنایی می کنــد. این قالی 
برخالف آثار مرســوم کارخانۀ فرش آستان قدس رضوی 
اندکی ظریف تر بافته شــده است. رج شامر قالی ۳۴ گره 
در هر ۶/۵ سانتی مرت، نوع گره فارسی باف، جنس تار و 

پود از پنبه، پرز از پشم و شیوۀ بافت متام لول است. در 
منت ســادۀ فرش همچون دیگر آثار این مجموعه که پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به هّمت تولیت آستان قدس 
رضوی افتتاح گردید، در دو کتیبه به خط نستعلیق عبارت 
»رشکت فرش آستان قدس« و عدد »۳۰۲۸« بافته شده 

است. )تصویر ۱۶(

تصویر ۱۵: کتیبۀ فرش ترنج افشان/ ۲۰۶۲مین فرش بافته شده در رشکت 
فرش آستان قدس رضوی.

)http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00026 :مأخذ تصویر(

تصویــر ۱۶: قالی با طرح ابداعی فرش در فرش )گلدانی 
تلفیقی(/ ۳۰۲۸مین فرش بافته شده در فرش آستان قدس 
رضوی، پس از پیروزی انقالب اسالمی. )مأخذ تصویر: آرشیو 

کتابخانۀ موزۀ ملک(



پی نوشت ها:

۱- اصطخری به احتامل اّولین کســی است که در قرن ۴ق./ 

۱۰م. مدفن امام رضا علیه الّسالم را مشــهد نامیده است. 

او در کتاب مســالک و ماملک در توصیف طوس به مشهد 

امام رضا)ع( اشاره دارد و می نویسد: اگر طوس را در شامر 

نیشــابور بگیریم شهرهای طوس این است: رادکان، طابران، 

بزدغور و نوقان که مشهد علی بن موسی الرّضا رضوان الله 

علیه و گور هارون الرشید آن جا است به چهار فرسنگی مشهد 

طوس)رشیعتی، ۱۳۶۳: ۳۵(.

Jean Chardin -۲/ ژان شاردن۱۰۹۲-۱۰۵۳ق./ ۱۷۱۳-۱۶۴۳م. 

جواهرفروش و سیّاح فرانسوی، کتاب ۱۰ جلدی سفرهای رِس 

ژان شاردن به عنوان یکی از بهرتیِن کارهای پژوهشگران غربی 

دربارۀ ایران و رشق نزدیک برشمرده می شود.

۳ -Pedro Texieria.

۴ -Olearius

۵ -Hollstein – Gottorp.

۶- ادواردز در تأیید گفته اش به چند نکته اشــاره می کند که 

عبارتند از: الف( ایرانیان فراورده های یک ایالت را به نام مرکز 

و شــهر اصلی آن می شناسند و منظور از نام هرات هامن 

قالی های ایالت خراسان است و ممکن است در نقاط مختلف 

این ایالت بافته شده باشند. ب( هیچ نشانی از تناسب طرح 

و بافت که در قالی های قرن شــانزدهم هرات دیده می شود 

در قالی های دورۀ بعد افغانستان مشاهده منی شود )ادواردز، 

.)۱۸۷ :۱۳۶۸

۷- موریس اسون دیامند با اشاره به قالی های خراسان در این 

مورد می نویسد: »... از قالی های مشهور و جالب توّجه ایران 

آنهایی است که نقش گل و برگ نخلی و شکل ابر سبک چینی 

دارند. این نوع قالی که منونه های زیادی از آن در موزه ها و 

مجموعه های خصوصی یافت می شوند به اشتباه به اصفهان 

نسبت داده می شوند در صورتی که در حقیقت متعلّق به 

هرات در رشق ایران است. در کارهای نقاشــان هلندی و 

اسپانیایی اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم تصاویر این گونه 

قالی ها دیده می شود...« )دیامند، ۱۳۸۳: ۲۶۷(.

۸- برای مطالعۀ بیشرت در مورد قالی های خراسان در عرص 

صفویه نک: کمندلو، ۱۳۹۰: ۶ الی ۱۵.

۹- برای مطالعۀ بیشرت و مشاهده تصویر این قالی نک: اروین 

گانز رودن، ۲۵۳۷: ۸۳ و ۸۲.

۱۰- برخی از محّققین فرش از جمله سیسیل ادواردز این سابقه 

را کمرت فرض کرده اســت. او در کتاب قالی ایران، به استناد 

اینکه اغلب قالی های آستان مقّدس حرت رضا)ع( بیش از 

۸۰ ســال قدمت ندارند و همچنین به استناد گفته های یک 

رنگرز معترب که پدربزرگ او در کشــمیر به رنگرزی اشتغال 

داشته و در حدود ۱۸۶۰م./ ۱۲۷۶ق. به مشهد مهاجرت کرده، 

سابقۀ قالی بافی مشهد را متعلّق به ۱۹۰۰-۱۸۹۹م./ ۱۳۱۷-

۱۳۱۶ق. می داند و قبل این تاریخ اکرث قالی ها که از رشق ایران 

صادر می شــد منحرص به تخته های دراز و باریک کار قاینات 

بوده است )ادواردز، هامن، ص۱۸۸( در صورتی که گفته های 

مسیو فریه و همچنین لرد کرزن خالف گفته های او را ثابت 

می کند. اینکه در مجموعۀ آستان قدس، دستبافتی از آن دوران 

موجود نیست دلیل بر نبود یک امر نیست، می توان گفت در 

این دوران قالی بافی در مشهد انجام می شده اّما رونق گذشتۀ 

پرشکوه خود را نداشته است و شاید از این تاریخ که ایشان 

مد نظر داشته اند فرش بافی در مشهد شکوفایی مجّدد خود را 

بازیافته است و قالی هایی تولید کرده اند که دو ارزش هرنی و 

تجاری را با هم داشته اند.

Hanri rene dalmany -۱۱/ هانری رنه داملانی از 

مجموعه داران فرانســوی بود که در عرص قاجار به ایران سفر 

کرد. در کتاب او رشح دقیقی از فرش های ایرانی، بازارهای 

فرش و افرادی است که در زمینه های مختلف، آثار هرنی را به 

فروش می رسانند. او به قصد خرید آثار هرنی ایرانیانیان، دوبار 

در سال ۱۸۹۸م./ ۱۳۱۵ق. و نیز سال ۱۹۰۷م./ ۱۳۲۵ق. وارد 

کشورمان شده بود. داملانی با دقت و وسواس بسیار آثار ایرانی 

را انتخاب و خریداری کرده است و بیشرت آنها اکنون در موزه ای 

در فرانسه نگهداری می شود.

۱۲- در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی قالی های بسیار 

نفیسی با رج شامر باالی ۵۰ تولید می شده است. پس از 

پیروزی انقالب اسالمی برخی از تولیدکنندگان باسابقه و معترب 

همچون بزمی، ششکالنی و... که شاگردان اساتید گذشته 

بودند، قالی هایی با رج شامر باال تولید می کردند. برای مطالعۀ 

تصویری برخی از آثار نک: صورارسافیل، ۱۳۸۱، ۱۱۶ الی ۱۶۷.

۱۳- هانری رنــه داملانی در مورد منابع طرح های مشــهد 

می نویسد: »... در مشــهد و ایاالت دیگر هم که تابع اصول 

معینی نیستند و مخصوصاً مقید هستند که از روی نقشه های 

قدیمی کار کنند، فرش بافی شــیوع پیدا کرده است. این نوع 

فرش بافی در تربیز و سلطان آباد و تهران و کاشان و مشهد و 

اردبیل و کرمانشاه و ورامین و... مرشوع شده است« )داملانی، 

۱۳۳۵: ۱۲۳(. به تدریج با افت تولید و کم شدن اقبال مردم به 

خرید فرش های دستبافت شاهدیم که در این ناحیه قالی هایی 

با طرح های کاشــان، تربیز و نایین تولید گردید، قالی هایی با 

طرح هــا و رنگ بندی های ضعیف که چیزی جز هدر دادن 

رسمایه و وقت در آنها دیده منی شود.

۱۴- برای مطالعۀ بیشــرت در این زمینه نک: مرتضوی، ۱۳۸۸: 

۳۴ الی ۳۷. 

۱۵- حاج عبدل مؤمن قالی باف، از بهرتین تولیدکنندگان قالی 



مشهد در اواخر دوران قاجار تا اوایل دوران پهلوی بود. وی در 

ابتدای تأســیس رشکت سهامی فرش در ایران، به عنوان مدیر 

کارگاه های این رشکت در مشــهد به فّعالیت اشتغال داشت. 

برای مطالعۀ بیشرت نک: ژوله، ۱۳۷۵: ۸۷. 

۱۶- عباسقلی صابر با اصالت تربیزی از شاگردان و استادکاران 

کارگاه عبداملحّمد عمو اغلی در مشهد بود که به تدریج نام و 

اعتباری شایسته در تولید قالی های مشهد یافت. هم اکنون آثار 

بسیاری از وی در موزه ها و کاخ موزه ها در معرض دید عموم 

مردم است. برای مطالعۀ بیشرت نک: ژولهف ۱۳۷۵: ۹۹ و ۹۸.

۱۷- علی خان عمو اغلی پرس محمد عمــو اغلی )محمد 

کهنویی( و برادر عبداملحّمد عمو اغلی است. مهم ترین ویژگی 

بافته هــای او در کنار بافت، رنگ بندی و طراحی خوب کتیبۀ 

» عمو اغلی۱۱۰« است. برای مطالعۀ بیشرت نک: ژوله، ۱۳۷۵: 

۸۶ الی ۸۸.

۱۸- عبدالحمید صنعت نگار اصالت کرمانی داشت. او در 

طول دوران فّعالیت خود برای کارگاه های معروف و صاحب 

نام مشهد طرح هایی زیبا و منحرص به فرد خلق کرد، که برخی 

از آنها در موزه های مختلف ایران از جمله گنجینۀ فرش آستان 

قدس رضوی، موزۀ فرش ایران، کاخ موزۀ سعدآباد و گلستان در 

معرض دید عموم است. برای مطالعۀ بیشرت و مشاهدۀ آثار 

نک : صورارسافیل، ۱۳۸۱: ۱۲۰ الی ۱۲۴. 

۱۹- احمد بهبودی یکی از بهرتین طراحان فرش مشهد و رشکت 

فرش آستان قدس رضوی در دوران معارص است. برای مطالعۀ 

بیشرت در مورد ایشان نک: صورارسافیل، ۱۳۸۱: ۱۳۵ و ۱۳۴.

۲۰- برای مطالعه در مورد تاریخ تأسیس رشکت فرش آستان 

قــدس رضوی نک: ژولــه، ۱۳۷۵:۱۰۲ و ۱۰۱. همچنین نک: 

صورارسافیل: ۱۳۸۱: ۱۳۴ و ۱۳۵.

منابع و مآخذ:

۱-آذرپاد، حســن، فضل ا... حشمتی رضوی )۱۳۷۲(. فرشنامه 

ایران. تهران. مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۲-ادوارد سیسیل )۱۳۶۸(. قالی ایران. مرتجم مهین دخت صبا. 

تهران. فرهنگرسا.

۳-اولیویه )۱۳۷۱(. سفرنامه اولیویه. مرتجم محّمد طاهر میرزا. 

تصحیح و حواشی غالمرضا ورهرام. تهران. اطاّلعات.

۳-بیات، عزیز الله )۱۳۶۷(. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی 

ایران. تهران. امیر کبیر.

۴-دانشگاه کمربیج )۱۳۸۰(. تاریخ ایران دورۀ صفویان. مرتجم 

یعقوب آژند. تهران. جامی.

۵-دانشــگر، احمد )۱۳۷۲(. فرهنگ جامع فرش ایران.  تهران. 

دی.

۶-دهخدا، علی اکرب )۱۳۷۲(. لغت نامه. تهران. دانشگاه تهران.

۷- دیامند، موریس اسون )۱۳۸۳(، راهنامی صنایع اسالمی. 

مرتجم عبدالله فریار. تهران. علمی و فرهنگی.

۸-رنه داملانی، هانری ) ۱۳۸۷(. از خراسان تا بختیاری. مرتجم 

غالمرضا سمیعی. تهران. قابوس.

۹-رنه داملانی، هانری )۱۳۳۵(. سفرنامه از خراسان تا بختیاری. 

مرتجم آقای فره وشی. تهران. بی نا.

۱۰-ژوله، تورج )۱۳۷۵(. برگی از قالی خراسان. تهران. رشکت 

سهامی فرش ایران.

۱۱_ژوله، تورج )۱۳۸۱(. پژوهشــی در فرش ایران، تهران. 

یساولی.

۱۲-صنیع الدوله، محّمدحســن خان )۱۳۶۲(. مطلع الشمس 

)تاریخ ارض قدس و مشهد مقّدس(. تهران. فرهنگرسا.

۱۳-فریه، ر. دبلیو )۱۳۷۴(. درباره هرنهای ایران. مرتجم پرویز 

مرزبان، تهران. فرزان.

۱۴-کرزن، لرد )۱۳۴۷(. ایران و مسائل ایران. مرتجم علی جواهر 

کالم. بی جا. ابن سینا.

۱۵- کمندلو، حســین )۱۳۹۰(. قالی های افشان شاه عباسی 

)هراتی( خراسان در دورۀ صفویه. آستان هرن. شامرۀ اول. صص 

-۶

۱۶-کونل، ارنســت )۱۳۶۸(. هرن اسالمی. مرتجم هوشنگ 

اسالمی. تهران. طوس.

۱۷-مرتضوی، مرضیه )۱۳۸۸(. بزرگرتین موقوفۀ مرحوم حاج 

حسین آقا ملک در تهران: کتابخانه و موزۀ ملّی ملک. نرشیۀ 

وقف میراث جاودان. شامرۀ ۶۶. صص ۳۴- ۳۷.

۱۸-مصاحب، غالمحسین )۱۳۸۱(. دایره املعارف فارسی. تهران. 

امیرکبیر.

۱۹- معامر طلوعــی، محبوبه )۱۳۷۸(. تاریخچۀ مخترص 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک. نرشیه تحقیقات کتابداری و اطالع 

رسانی دانشگاهی، ص ۱۱ الی ۲۲.

۲۰- مک کرگر، سی. ام )۱۳۶۹(. رشح سفری به ایالت خراسان. 

مرتجم مجید مهدی زاده. جلد اّول. مشــهد. مؤّسسۀ چاپ و 

انتشارات آستان قدس رضوی.

۲۱-نقدی، نقیب )۱۳۷۲(. مقاله نامه خراسان. مشهد. آستان 

قدس رضوی. معاونت فرهنگی.

۲۲- ویلز، )۱۳۶۸(. ایران در یک قرن پیش )سفرنامه دکرت ویلز(. 

مرتجم غالمحسین قرا گوزلو. بیجا. اقبال.

۲۳- هانگلدین، آرمن )۱۳۷۵(. قالیهای ایرانی. مرتجم اصغر 

کریمی. تهران. یساولی.

۲۴- یارشاطر، احسان )۱۳۸۴(. تاریخ و هرن فرشبافی در ایران. 

مرتجم ر. لعلی خمسه. تهران. نیلوفر.

http://malekmuseum.org/page-۲۵


