
مقّدمه:

مـوزۀ ملّـی ملـک، اّولیـن موزۀ وقفـی- خصوصی ایران اسـت که بـه هّمـت واالی مرحوم 

حـاج حسـین آقـا ملـک و ارادت خالصانه وی به سـاحت مقّدس حرضت علی بن موسـی 

الرّضـا)ع( در سـال ۱۳۱۶ شمسـی بـر آسـتان قدس رضـوی وقف گردیـد. این مـوزه، دارای 

آثـار متنـّوع و نفیـس هـری چـون سـّکه، تابلو، متـر، قلمـدان، فـرش، آثار چوبـی و فلزی 

و... اسـت کـه برخـی در نـوع خـود کم نظیـر و حتّـی بی نظیرنـد. مرحـوم ملـک در زمـان 

حیـات پربـار خویـش جهـت گـردآوری آثـار و اشـیای هـری بـرای تأسـیس مـوزه، ابتـدا 

نظـر کارشناسـان خـره را جویـا می شـد سـپس به خریـد آثـار مبـادرت می کـرد. از این رو 

امـروزه مـوزۀ ملـک بـه دلیل داشـن نفایس متعـّدد هـری و فرهنگی در زمـرۀ غنی ترین 

موزه هـای کشـور به شـار می رود. در میان آثار ارزشـمند موجـود در این موزه، مجموعه 

دسـتبافت های آن در قالـب قالـی، قالیچـه، کلگی۱، جامنـازی، گلیم و تابلو فـرش از جنس 

نخ و پشـم، متام ابریشـم، گل ابریشـم و چلّه 2 ابریشـم از شهرهای مشـهد، تهران، کاشان، 

اصفهـان، سـمنان، سـنندج، بیجار، ترکمن صحـرا، تریز و نایین جایگاه ویژۀ خـود را دارند. 

ایـن دسـتبافت ها کـه عمدتـاً توسـط خـود مرحـوم ملـک خریـداری و یـا بـرای بافـت به 

برخـی از اسـاتید بنـام سـفارش داده شـده اند، مّدت هـا در منـزل آن مرحـوم بـه صـورت 

کاربـردی یـا تزیینـی نگهـداری می شـدند. دورۀ زمانـی مجموعـه فرش های مـوزۀ ملک از 

اواسـط قاجـار تـا عـر حارض اسـت. الزم به ذکر اسـت که به غیر از دو تختـه قالی بزرگ 

بافـت رشکـت فـرش آسـتان قدس رضـوی متعلّق به دهـۀ ۵۰ و ۶۰، متأّخرترین دسـتبافت 

تهیـه شـده توّسـط مرحوم ملـک، قالی سفارشـی آن مرحوم به اسـتاد صابـر، بافندۀ نامی 

شـهر مشـهد و مربـوط بـه سـال ۱۳۴۹ اسـت. در میـان مجموعـه فرش های متنـّوع موزۀ 

ملک، تعداد ۶ تخته قالی و قالیچۀ نفیس از شـهر کاشـان وجود دارد که در مقالۀ حارض 

به معرّفـی آنهـا می پردازیم.

* موزه دار موزۀ ملّی ملک 
mortazai2010@gmail.com

 
معرفی قالی های کاشان ۱

  مرضیه مرتضوی قصابرسایی *    

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



رشحی بر قالی کاشان 
باد آباد مهین خطۀ کاشــان که مــدام

مهد هوش و هر و صنعت و بینایی بود 
هر که برخاست به هر پیشه ز شهر کــــاشان

در فن خویشتنش فـــــرط توانــــــایی بود
فرش زیباش کنون شهرۀ دهر است چنانک
زری و مخمل او شــــاهد هر جایی بود2 

زمانــی که از قالی های نفیس و مرغوب مرشق زمین 
صحبت می شود نام ایران در صدر جهان می درخشد. 
در این میان قالی های کاشان به جهت زیبایی و نفاست 
در طول قرن های متادی جایگاه ویژه ای دارد. کاشان 
نه تنها به واسطۀ سابقۀ قالی بافی، بلکه به سبب بافت 
پارچه های مخمل و زربفت آن از دورۀ صفویه شهرت 
بسزایی دارد. پارچه های زری بافت و قالی های نفیسی که 
در این زمان در کاشان بافته شده اند هرکدام در نوع خود 
شــاهکاری از هر رنگرزی و بافندگی هستند. لذا به یقین 
می توان گفت که در عر صفویه قالی بافی کاشان به اوج 
کال رسید و هرمندان این شهر منونه های باارزشی از 
خود به یادگار نهادند که امروزه برخی از آنها زینت بخش 

موزه های دنیاست. 
قالی کاشان از لحاظ تاریخی دو عرص متفاوت را 
با فرتتی طوالنی پشــت رس نهاد: عر اّول قرون ۱۰ و 
۱۱ قمری که اوج شکوفایی آن بود و عرص دوم از اوایل 
قرن حارض است. در عرص اّول، قالی بافی در کاشان از 
عالی ترین مرحلۀ بافندگی منسوجات ابریشمی که قرن ها 
پیشــۀ مردم آن خطه بود، پدید آمد. با گذشت زمان و 
پیرشفت تدریجی انواع تازه ای در صنعت مخمل بافی، 
از مخمــل دو خوابه گرفته تا پارچه های زربفت گالبتون 
و ابریشم به وجود آمد. در دورۀ صفویه به ویژه زمان 
شاه عباس در کنار صنعت نساجی، هر قالی بافی و 
به ویژه بافت قالی های نفیس ابریشــمی و گالبتون رشد 
چشمگیری یافت. در زمان وی استعال قاش و قالی های 
زربفت کاشان، عالوه بر مرف انبوه داخلی توسط دربار 
و امرا و بزرگان، به عنوان هدایای نفیس ارســالی به 

کشورهای خارجه شهرت بسزایی یافت.۳
با ســقوط صفویه و هرج و مرج های ناشی از تاخت 
و تاز افغان ها و نرد بر رس به دست گیری قدرت و نیز 
خرابی شــهر کاشان بر اثر زلزلۀ ســال ۱۱۹2 قمری و به 
دنبــال آن قحطی و امراض مرسی و فقر، بافت قالی های 
نفیس و گالبتون تا اواسط قرن ۱۳ قمری در این شهر 
مرتوک شد. تا اینکه در عر نارصالدین شاه به هّمت یکی 
از بازماندگان محتشــم کاشانی، بافت قالی های ابریشمی 
در کاشان با اهدای منونه هایی از آن به شاه و اتابک اعظم 
شهرت و رونق پیدا کرد و به تدریج قالی هایی با ابریشم 
و گالبتون طال و نقره بافته شد که با قالی های زربفت 

قدیم برابری می کرد. ۴ 

قالی بافی امروز کاشان پس از پشت رس گذاشن فراز 
و فرودهای فراوان همچنان با افتخار پابرجا ایســتاده و 
دستبافت های نفیس آن در بازارهای داخلی و خارجی 
هواداران ویژۀ خود را دارد. تعدادی از قالی های کاشان 
که امروزه زینت بخش برخی از مجموعه های خصوصی و 

موزه های دنیا هستند عبارتند از:
- قالی شیخ صفی در موزۀ ویکتوریا و آلرت لندن، اثر استاد 

مقصود کاشانی در سال ۹۴۶ ق.
- قالی گلدانی و قالی چلسی در موزۀ ویکتوریا و آلرت لندن

- قالی شکارگاه در موزۀ هر و صنعت شهر وینه.
- قالی ابریشــمی با طرح حیوانی متعلّق به قرن ۱۰ ق. در 

موزۀ مرتو پولین.
- قالی ابریشمی ترنج دار قرن دهم در کلکسیون وایدنر – 

تاالر ملّی واشنگن. ۵

ویژگی های دستبافت های کاشان
فرش های کاشان نیز همچون دستبافت های سایر 
شــهرها دارای خصوصیات و ویژگی های منحرص به خود 
در طرح و نقش و رنگ و گره و ابعاد است. از انواع 
طرح های قالی کاشــان می توان به انواع طرح های افشان 
شاه عباسی، گلدانی، لچک ترنج اسلیمی، شکارگاه، شیخ 
صفی و گل فرنگ اشــاره کرد. در قالی های قدیمی کاشان 
انواع لچک ترنج شاه عباسی و گل و بوته های زیبا در 
زمینۀ رسخ برای مّدت ها استفاده می شد. ۶ به طور کلّی 
می توان گفت که طرح غالب مورد اســتفاده در فرش 
کاشــان، لچک ترنج معروف به نقش کاشــان همراه با 
نقشایه های اسلیمی گل های ختایی و شاه عباسی است.۷ 
از عمده ترین رنگ های مورد اســتفاده در فرش های 
کاشــان، الکی سیر و روشن، آبی، سبز، زرد، مشکی، بژ، 
کرم، صورتی، نیلی، رسمه ای و ... است اّما دو رنگ کرم و 
الکی بیشــرتین کاربرد را در بافت قالی های جدید کاشان 

به خود اختصاص داده اند. ۸ 
قالی های کاشان و روستاهای حومۀ آن با گره نامتقارن 
یا فارسی ۹ به صورت دو پوده و با دارهای ایستاده عمدتاً 
توّســط زنان و کودکان بافته می شوند. ۱۰ رج  شار ۱۱ 
فرش هــای این خطّه از ۳۵ تا ۶۰ و در منونه های نفیس آن 
حتّی به ۷۰رج نیز می رسد. پرداخت فرش ها در هنگام 
بافت و شیرازۀ آنها نیز در زمان بافت انجام می شود 

)شیرازۀ متصل(. ۱2 
در بافت فرش های کاشــان از انواع مواد چون نخ، 
پشم، کرک، ابریشم، طال و نقره استفاده می شود. به 
طور معمول برای تار و پود، نِخ ظریف یا ابریشــم و برای 
پرز پشم )در قطعات نفیس پشم کرک دار( و ابریشم 
به کار می رود. در کارگاه های شهری کاشان، قالی در 
همۀ اندازه های معمول تا ۱2 مرتمربع و روستایی آن در 

۱/۵ ×2/2۰مرت تولید می شود. ۱۳ 



از استادان بنام قالی بافی قدیم و امروز کاشان می توان 
به ماّلمحسن محتشم، ســید محّمد میرعلوی، محّمدعلی 
فرشچی، برادران عطایی، آقامحّمد دبیرالصنایع، محّمد 
توکلی، محّمدجعفر اصفهانیان، استاد حسین کاشی و 
رضا صدقیانی، حسین تقدیسی، عباس محتشم زاده و امیر 

کریم پور اشاره منود. ۱۴ 

معرّفی قالی های کاشان در موزۀ ملک
از شــهر کاشان در موزۀ ملک ۶ منونه قالی و قالیچۀ 
نفیس از دوره قاجار و متأّخرتر وجود دارد که در ذیل 

معرّفی می گردند:
 - قالی به ابعاد ۳۷۴×2۶2 سانتی مرت، بافنده نامعلوم، 
تاریخ بافت ۱2۷۷ش.، جنس متام ابریشم، طرح لچک ترنج 

اسلیمی، ۵۳رج. )تصویر ۱(
درزمینۀ کرم رنگ مایل به پوســت پیازی این قالی 
نفیس و زیبا یک لچک وترنج الکی رنگ همراه با 
پیچش های زیبای اســلیمی دهن اژدری به هان رنگ و 
گل های الوان شاه عباسی به چشم می خورد. حاشیۀ اصلی 
این قالی به رنگ زمینه دارای خطوط اســلیمی آبی روشن 
و حواشی باریک آن به رنگ الکی دارای نقوش گل و مرغ 
اســت. در بافت این قالی ریزبافت از رنگ هایی متنّوع 
چون کرم، الکی، صورتی، آبی روشن، حنایی و سبز روشن 

فام استفاده شده است.
- قالیچه به ابعاد ۱۹۷×۱2۳سانتی مرت، بافنده نورالله 
اساعیل زاده، تاریخ بافت۱2۷۷ش، طرح لچک ترنج، متام 

ابریشم، ۶۳ رج. )تصویر 2(
در زمینۀ الکی رنگ، طرح لچک ترنج در متنی رسارس 
پوشیده از گل های ظریف شاه عباسی و ختایی خودمنایی 
می کند. ترنج مرکزی به شکل لوزی دارای دو رسترنج 
کوچک به رنگ آبی و لچک ها با دو رنگ آبی و سفید به 
صورت طرّه ای ناپیوسته در چهار گوش این قالیچه دیده 
می شوند. در حاشیۀ فوقانی در کتیبه ای به رنگ سفید 
نام بافنده و محل بافت این قالیچه به صورت )نورالله 
اســاعیل زاده کاشان( وجود دارد. حاشیۀ پهن به رنگ 
ســورمه ای با گل های شاه عباسی که یک در میان روی به 
درون و برون دارند و حواشــی باریک به دو رنگ شکالتی 
و آبــی با نقوش گل های ریز مانند قابی من زیبای قالیچه 
را در بر گرفته اند. ســایر رنگ های به کار رفته در این 

قالیچه عبارتند از: کرم، سورمه ای، صورتی و سبز.
- قالیچۀ برجستۀ نقره بافت گالبتون ۱۵ ، به ابعاد 
۱۹۷×۱۳۰، بافنده نامعلوم، تاریخ بافت۱2۶۷ش.، جنس نقره 

و ابریشم، طرح محرابی درخت زندگی، ۶۰رج. )تصویر ۳(
پرز این قالیچه از جنس ابریشم، تار از جنس نخ و 
پود آن از مفتول های نقره است. طرح این دستبافت یکی 
از معروف ترین طرح های شهر کاشان یعنی محرابی و 
درخت زندگی است که نقش محراب آن با رنگ آبی و 

نقوش گل و پرنده از من الکی رنگ زمینۀ بافته شده کامالً 
متایز گردیده است. در زیر محراب، طرح درختی رسارس 
پوشــیده از گل ها و پرندگان در میان شاخه ها و جوی آبی 
در پای آن دیده می شود که می تواند به نوعی یادآور 
بهشت در تصّورات انسان باشد. از دیگر رنگ های موجود 
در این قالیچه می توان به سورمه ای، قهوه ای، صورتی، سبز 

روشن، سیر و کرم اشاره کرد.
- قالی صوف بافت، به ابعاد ۳۰۵×2۰۹ سانتی مرت، 
بافنده نامعلوم، تاریخ بافت۱۳۰2ش.، طرح افشان، ۴2رج. 

)تصویر ۴(
به این نوع قالی برجســته بافت که زمینۀ آن به 
طور ســاده و متشّکل از تار و پود بافته شده، اصطالحاً 
صوف بافت می گویند. در زمینۀ کرم رنگ قالی، پرزها از 
جنس پشــم با طرح گل ها و برگ های افشان شاه عباسی، 
حاشیۀ پهن با نقش گل و مرغ و دو حاشیۀ باریک تر 
به هان صورت برجسته بافی به شکل زیبایی خودمنایی 
می کنند. در بافت این قالی از رنگ هــای زنده ای چون 

الکی، آجری، صورتی، سبز و خردلی استفاده شده است.
 - قالیچه به ابعاد2۱۰×۱۳۳سانتی مرت، بافنده و تاریخ 
بافت نامعلوم، جنس نخ و پشم، طرح گلدانی لچک دار، 

۴2 رج. )تصویر ۵(
در من کرم رنگ این قالیچه یک گلدان با تعداد 
زیادی شاخه گل که از آن منشعب و در رسارس قالیچه 
پخش گردیده همراه با دو لچک در قســمت فوقانی آن 
دیده می شود. طرح لچک در طرفین فوقانی این اثر در 
ذهن، طرح محرابی را تداعی می کند. حاشــیۀ اصلی این 
قالیچه به رنگ زمینه با خطوط زیبای اسلیمی با ۶ حاشیۀ 
باریک تر به رنگ آبی و الکی من قالی را در بر گرفته اند. 
سورمه ای، سبز، خردلی، صورتی و نارنجی سیر از دیگر 

رنگ های موجود در این اثر هستند.
- قالی به ابعاد 2۰۰×2۳۳ ســانتی مرت، بافنده تقی 
فرشــچیان، تاریخ بافت نامعلوم ، جنس نخ وپشم، نقش 

محرابی گلدانی، ۴۰ رج. )تصویر ۶(
در این قالی طرح یک گلدان بزرگ با شاخه گل های 
افشــان آن در رسارس من در زیر طرح محرابی باالی قالی 
در زمینۀ کرم رنگ دیده می شــود. محــراب این قالی به 
رنگ سبز دارای دو مدالیون تصویری از طبیعت است که 
در دو طرف نقش محراب به طور قرینه بافته شــده اند. 
حاشیۀ اصلی و پهن این قالی به رنگ الکی و دارای نقوش 
گل و برگ درشــت شاه عباسی و دو حاشیۀ باریک تر به 
رنگ آبی اســت که با نقوش گل های ریز تزیین یافته اند. 
در قسمت تحتانی من اصلی قالی قبل از آغاز حاشیۀ 
بزرگ در کتیبــه ای آبی رنگ نام بافنده ومحل بافت قالی 
)کاشان- تقی فرشچیان( بافته شده است. دیگر رنگ های 
موجود در این فرش سبز، آبی، آجری، صورتی سیر و 

روشن، الکی، سورمه ای و مشکی هستند.





پانوشت
۱ - کلگی نوعی قالی است با اندازۀ تقریبی2۱ یا ۴2 و یا ۶۳ و حتّی 

بزرگ تر که معموالً طول آن ۵/۱ الی 2 برابر عرض آن و حتّی بیشرت 

است.

2 - به نخ های عمودی یا تار قالی چله می گویند. چلّه ها به طور 

معمول از نخ و گاهی مواقع از پشم یا ابریشم هستند.
۳ - شعر از ملک الشعرای بهار.

۴ - نراقی، حسن، مجلۀ هر و مردم، مقالۀ قالی کاشان ۱۳۴۳، شارۀ ۱۹، 
صص ۱۵و۱۶.

۵ - مجلۀ هر و مردم. شارۀ 2۰. ص ۱۰.
۶ - مجلۀ هر و مردم. صص ۱۹و2۰.

۷ - ژوله، تورج. تهران. یساولی. ۱۳۸۱. ص ۱۸۷.
۸ - دانشگر، احمد. فرهنگ جامع فرش یادوارۀ دانشنامۀ ایران. تهران. 

مؤّسسۀ چاپ و انتشارات یادوارۀ اسدی. ۱۳۷۶. ص ۴۳۴.
۹ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۰ - گره فارسی با دست و بدون استفاده از قالب انجام می شود.
۱۱ - دانشنامۀ فرش، ص۴۳۴.

۱2 - رج شار، واحد تعیین ریزباف یا درشت باف بودن یک قالی 
است. این واحد در دستبافت های فارسی باف در ۵/۶ سانتی مرت و در 

ترکی باف در ۷ سانتی مرت محاسبه می گردد. دستبافت های ۴۰ رج به باال 

ریزباف محسوب می شوند.
۱۳ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۴ - اشنرنر، اریک. قالی ها و قالیچه های شهری و روستایی ایران. 
ترجمۀ مهشید توالیی و محّمدرضا نصیری. تهران. فرهنگرسا. ۱۳۷۴. 

ص ۷۰.
۱۵ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۷.

۱۶ - به هرنوع دستبافتی که در بافت آنها از رشته های باریک طال یا 

نقره مانند نخ استفاده شود، گالبتون گویند.

منابع: 

- اشنرنر، اریک )۱۳۷۴(. قالی ها و قالیچه های شهری و 

روستایی ایران. ترجمۀ مهشید توالیی و محّمدرضا نصیری. 

تهران. فرهنگرسا.

- دانشگر، احمد)۱۳۷۶(. فرهنگ جامع فرش یادوارۀ دانشنامۀ 

ایران. تهران. مؤّسسۀ چاپ و انتشارات یادوارۀ اسدی.

- ژوله، تورج)۱۳۸۱(. پژوهشی در فرش ایران. تهران. یساولی.

- نراقی، حسن. مجلۀ هر و مردم. شارۀ ۱۹و2۰. اردیبهشت 

و خرداد سال ۱۳۴۳.




