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هرنمند قالیباف،
عبداملحّمد عمواوغلی )کهنمویی(

اسـتاد عبداملحّمدعمواوغلـی در كنـار بـزرگان تولیـد و 

طراحـی قالـی ایـران، از چهره هـای انگشت شـاری اسـت 

كـه بـه هـر قالی بافـی ارزش و اعتـای ویـژه ای بخشـید. 

از اهالـی  عبداملحّمدعمواوغلـی، فرزنـد محّمدکهنمویـی، 

در  کنـدوان،  و  اسـکو  بیـن  روسـتایی  کهنمـو،  روسـتای 

آذربایجان رشقـی اسـت. محّمـد کهنمویی ابتدا مشـغول به 

کار نسـاجی و ابریشـم بافی بـود، وی بیـن سـال های 1250 

تـا 1270 شمسـی حرفـۀ نسـاجی را رهـا کـرد و وارد عرصۀ 

قالی بافی شد)یوسـفی،1390: 26-28(. شهر مشهد به دلیل 

دارا بـودن موقعیـت خـاص تاریخـی، فرهنگـی و اقتصادی 

محسـوب  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـرای  مناسـبی  بسـر 

می شـد. درنتیجـه مهاجـرت تجـار و هرمندان به این شـهر 

اجتناب ناپذیـر بـود. مهاجـرت قالی بافان تربیزی به مشـهد 

نقـش مهمـی در احیـا و رونق این هر در خراسـان داشـته 

اسـت. خانـوادۀ عمواوغلـی از جمله هرمندانـی بودند که 

از منطقـۀ آذربایجان به مشـهد مهاجـرت کردند. البته ابتدا 

محّمـد کهنمویـی بـه بیرجند مهاجرت کـرد و مدتی قبل از 

آمـدن بـه مشـهد، در بیرجنـد حضـور داشـت )مصاحبـه با 

فروردیـن عمواوغلـی، 1380(.

عبداملحّمدعمواوغلی در مشـهد متولد شـد و قالی بافی 

را تحـت تعلیـم پـدرش فراگرفـت )هان جـا(. وی در دورۀ 

جوانـی، ابتـدا به همـراه بـرادرش، علی خان در یـک کارگاه 

سـاده متعلق به رشکت اردشـیر مشـغول به بافندگی شـد؛ 

اّمـا پـس از مدتـی، خـود، کارگاه هـای قالی بافی در مشـهد 

بافنـده  هـم  عبداملحّمـد  کـرد.  راه انـدازی  آن  اطـراف  و 

بـود و هـم بـر تولیـد کارگاه هـا نظـارت مسـتقیم داشـت 

)آذرپاد، 439(. کارگاه های عمواوغلی بیشـر در روسـتاهای 

محمودآباد، طرقبه، شـاندیز، ییاقات مشـهد و درخش بود. 

نقشـه های  تهیـۀ  در  زیـادی  تبحـر  عمواوغلـی 

بافـت  وی،  ابتـکارات  جملـه  از  داشـت.  منحرصبه فـرد 

قالی هـای نـرم و لطیـف و سـبک بـود. در زمینـۀ رنگـرزی 

و اسـتفادۀ دقیـق ازرنگ هـای سـّنتی كمـر كسـی هم پایـۀ 

او بـود. یكـی از رمـوز موفقیتش هاهنگـی و توازن نقش، 

رنـگ وكاربـرد بـه موقـع آنهـا بـود. مـواد رنگـرزی اسـتاد 

معمـوالً قرمزدانـه، نیـل، بـرگ مـو، پوسـت گـردو، اسـپرك، 

رونـاس، بقـم و... بـود كـه بنـا بـه مقـدار خامـۀ موردنیـاز، 

میـزان نـخ مطلـوب را تهیـه و رنـگ می منـود تـا در حیـن 

بافـت بـا كمبود مواجـه نگردد و باعث دو رنگـی یا رگه دار 

عمواوغلـی  تخصـص  هان جـا(.  )یوسـفی،  نشـود  شـدن 

بیشـر تهیۀ فرش هایـی در اندازۀ یک صد مقـات )هرمقات 

و  ریزبافـی  حیـث  از  راسـتا  ایـن  در  بـود.  گـره(   12000

ظرافـت و قطـع قالـی و رنگ هـای سـنتی کمـر کسـی را 

رج شـار  هـان(.  )آذرپـاد،  داریـم  رساغ  وی  هم طـراز 

قالی هـای عمواوغلـی بیـن40 تـا 150رج متغیّر بـود و اكرث 

قالی هـا حاشـیه های طولی و عرضی داشـت كـه گلیم بافی 

به صـورت رسارس و متصـل بافته می شـد. آخریـن بافتۀ وی 

نیـز دو قطعـه  قالـی40 مـری بـود كـه هم اكنـون در كاخ 

مرمـر و سـعدآباد نگهـداری می شـود. رنـگ ایـن قالی هـا 

كرم و نقشـۀ  آنها افشـان اسـت كه با اسـتادكاری عباسـقلی 

صابـر تهیـه گردیـده اسـت)الله داد، سـایت اتحادیـۀ فـرش 

دسـتباف ایـران و ژاپـن(.

عمواوغلـی  عبداملحّمـد  بـا  کـه  طراحانـی  جملـه  از 

کرمانـی  عبدالکریـم  بـه  می تـوان  داشـتند،  همـکاری 

عبدالحمیـد  کـرد.  اشـاره  صنعت نـگار  عبدالحمیـد  و 

صنعت نـگار دربارۀ عمواوغلـی می گوید: »او مرد سـاده ای 

بـود و بـه قالی بافـی عشـقی رسشـار داشـت اّمـا ثـروت 

زیادی نداشـت. به طوركلّی، بافنـدگان و رنگرزها و طراحان 

بوده انـد  تنگدسـتی  درنهایـِت  تولیدكننـدگان،  حتّـی  و 

به نحوی كـه گاه به جـای مـزد بـه كارگـران نـان و آذوقـه 

پرداخـت می كردنـد.« همچنیـن عمواوغلـی طـرح تعـداد 

زیـادی از کارهـای خـود را از دو کتـاب قطـع بـزرگ کـه 

گویا از انگلسـتان برایش فرسـتاده بودند، الگوبرداری کرده 

اسـت. ایـن کتاب هـا شـامل تصاویـری از قالی هـای دورۀ 

صفویـه بـود. عمواوغلـی بـا تکیه بـر تبحـر و تجربۀ هری  
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خـود، در ایـن طرح هـا دخـل و ترصفاتـی انجـام مـی داد و 

طرح هایـی ارزشـمند تولیـد می کـرد )یوسـفی، هان جـا(.

بـا  زیـادی  همکاری هـای  عمواوغلـی  عبداملحّمـد 

آسـتان قدس رضـوی داشـت. ایـن همـکاری هـم در حـوزۀ 

بافـت فرش هـای نفیـس بـرای حـرم مطهـر بـود و هـم در 

حـوزۀ مدیریـت کارگاه هـای قالی بافـی آسـتان قدس. اسـناد 

همکاری های وی با آسـتان قدس در مخزن مدیریت اسـناد و 

مطبوعات آسـتان قدس موجود اسـت. عمواوغلی  فرش های 

نفیـس زیـادی برای حرم مطهـر امام رضا)علیه الّسـام( بافت 

کـه تعـدادی از آنهـا هـم اکنـون در مـوزۀ فرش آسـتان قدس 

نگهداری می شـوند. بر اسـاس اسـناد موجود در سـال 1306 

شمسـی، قـرارداد خریـد دوازده تختـه قالی بیـن عبداملحّمد 

عمواوغلی و ادارۀ ملزومات آسـتان قدس منعقد شـده اسـت 

)مخزن مدیریت اسـناد و مطبوعات، شـارۀ سـند: 64469(. 

همچنیـن سفارشـاتی که عبداملحّمـد عمواوغلی بـرای دربار 

نیـز انجـام می داد از طریق آسـتان قدس مدیریـت و پیگیری 

می شـد. به عنوان منونه در آبان 1314 عبداملحّمد عمواوغلی 

طـی تلگرافـی بـه نایب التولیـۀ وقـت آسـتان قدس، خـرب از 

امتـام دو فـرد قالی سـفارش دربـار می دهـد و از نایب التولیه 

می خواهـد عباراتـی کـه بایـد در حاشـیۀ فرش بافته شـود را 

مشـخص کنـد )76797/2(.

قالی بافـی  کارگاه  مدیریـت  در  همچنیـن  عمواوغلـی 

آسـتان قدس در فریـان همـکاری داشـت. ایـن کارگاه در 

سـال 1312 شمسـی به دسـتور محّمدولی اسـدی در فریان 

تأسـیس شـد. در ابتـدای امـر، مدیریـت کارگاه بـه محّمـد 

حبیبـی واگـذار شـد و عمواوغلـی نقـش نظارتی و مشـورتی 

داشـت و بـرای رسکشـی و تهیـۀ ملزومـات کارگاه به فریان 

رفـت و آمـد می کـرد اّمـا در دی ماه 1314 محّمـد حبیبی از 

مدیریـت کارگاه برکنار شـد و به دسـتور اسـدی، عبداملحّمد 

عمواوغلـی رسپرسـتی کارگاه را عهـده دار شـد )101825/1(. 

قالـی  عمواوغلـی،  عبداملحّمـد  آثـار  مهم تریـن  از 

افشـان شاه عباسـی اسـت کـه هم اکنـون در گنجینـۀ فـرش 

آسـتان قدس رضـوی نگهـداری می شـود. ایـن فـرش بـا تـار و 

پود ابریشـم در ابعاد 218× 315سـانتی مر بافته شده است. 

مـن قالـی بـا زمینـۀ الکـی، مجموعـه ای یکپارچـه از برگ ها 

ابـری را  و گل هـای ختایـی و شاه عباسـی و اسـلیمی های 

به صـورت پیوسـته و با ظرافت بی نظیری در خـود جای داده 

اسـت. طـرح ایـن فـرش افشـان اسـت و توسـط عبدالحمید 

صنعت نـگار طراحـی شـده اسـت )احمـدی، 1391(. 

از دیگر آثار مشـهور عمواوغلی قالی 145 مری طرح شـیخ 

صفی در تاالر کاخ ملّت در مجموعۀ کاخ موزۀ سعدآباد است. 

بافـت ایـن قالی با گره فارسـی و نـوع مواد مرصفی پـرز و تار 

و پـود نـخ و پنبـه اسـت. رنگ قالی، سـورمه ای بـا زمینۀ الکی 

اسـت و طـراح ایـن کار نیـز عبدالحمیـد صنعت نـگار اسـت. 

تاریـخ بافـت آن حـدود سـال 1310 تخمیـن زده شـده اسـت 

)انجمـن قالی دسـتباف ایـران و ژاپن(. 

عبداملحّمـد عمواوغلـی همچنیـن در سـال 1314 بـرای 

باشـگاه افـران یـک تختـه قالـی بـا طرحـی هاننـد قالی 

شـیخ صفی اردبیـل بـا انـدازۀ 407 × 628 سـانتی مر بافت. 

بـا  شـکارگاه  قالـی  تـا1315   1313 سـال های  حـدود  در 

مسـاحت 86 مر بافته شـد. همچنین قالی، نقشـۀ گلدانی 

کـه کپی بـرداری از قالـی معـروف گلدانـی در مـوزۀ هـر و 

صنعـت ویـن اسـت و هم اکنـون در مجموعـۀ قالی هـای 

رشکـت سـهامی قالی ایـران نگهداری می شـود، از دیگر آثار 

عمواوغلـی اسـت )کرمانشـاهی، روزنامۀ شـهرآرا(.

و  کـرد  فـوت  عمواوغلـی  عبداملحّمـد   1316 سـال  در 

سـفارش هایی از دربـار و مجلـس شـورای ملّـی بـرای بافت 

فرش داشـت که نیمه متـام باقی مانـد )102432(. البته بعد 

از فـوت عمواوغلـی، عباسـعلی صابـر سفارشـات نیمه متـام 

او را متـام کـرد و تـا سـال 1320 بـه دربـار تحویـل شـد. 

عبداملحّمـد عمواوغلـی بـا بافـت عبـارت »عمواوغلـی« در 

گوشـه ای از آثـارش، در واقـع کار خـود را امضـا مـی کـرد. 

از وی دو دخـر و دو پـر باقـی مانـد کـه هیچ کـدام وارد 

عرصـۀ فـرش و قالی بافـی نشـدند )عمواوغلـی، هان جـا(.
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