
چکیده

حـرم مطهـر رضـوی یکـی از اماکـن مذهبـی بـه شـار مـی رود. بـه دلیـل اهمیت 

ایـن بنا نزد مسـلانان سـعی شـده اسـت بـرای سـاخت آن از تزیینـات و هرنهای 

اصیـل ایرانـی اسـتفاده شـود. هـرن در ایـن بنا بـه بهرتین شـکل خود بـه کار گرفته 

شـده اسـت. قالی، منونه ای از این هرنهاسـت که عالوه بر زیبایی فضا به پوشـش 

آن نیـز کمـک می کنـد. گل شاه عباسـی یکـی از نقـوش مشـرتک در متـام تزیینـات، 

به خصـوص قالی هـای حـرم مطهـر اسـت. قالی هـای حـرم مطهـر منونـۀ مناسـبی 

بـرای معرفـی قالـی مشـهد اسـت. هـدف ایـن پژوهـش شـناخت گونه هایـی از 

گل شاه عباسـی در قالـی مشـهد اسـت. در پـی ایـن هـدف سـعی شـده بـه ایـن 

پرسـش پاسـخ داده شـود که گل هـای شاه عباسـی در قالی های حـرم مطهر رضوی 

چـه ویژگی هایـی دارنـد؟ اطالعـات ایـن پژوهـش بـه روش کتابخانـه ای و میدانی 

جمـع آوری شـده و از لحـاظ ماهیـت بـه روش توصیفی تحلیلـی بـه ایـن نتیجـۀ 

کلـی رسـیده کـه در  قالی هـای حـرم مطهـر 90 درصد بندهـای ختایی بـا گل های 

شاه عباسـی پـر شـده اسـت کـه ایـن از ویژگی هـای نقش های شاه عباسـی اسـت.

گل هایـی بـا تنـوع و ظاهـری متفـاوت کـه فقـط در قالـی مشـهد می تـوان آنها را 

دیـد. ایـن ویژگـی در قالـی سـایر مناطق دیـده منی شـود. درحقیقت می تـوان این 

گل هـا را »شاه عباسـی مشـهد« نامید.
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مقدمه

در مجموعـۀ حـرم مطهـر رضـوی سـعی شـده فضایـی 

بـرای زائـران آن حـرت به وجـود آیـد تا عالوه بـر راحتی 

و سـهولت، روحانیـت و زیبایـی معنوی خاصـی نیز ایجاد 

شـود. از ایـن رو از بهرتیـن و زیباتریـن هرنهـای ایرانـی 

تـا  شـده  اسـتفاده  آن  داخلـی  فضاهـای  طراحـی  بـرای 

مجموعـۀ بنـا شایسـتۀ میزبـان آن باشـد. منـای بخش های 

مختلـف حـرم مطهـر پوشـیده از تزیینـات و آرایه هایـی 

اسـت که در جای جای این مکان مقدس به دسـت توانای 

هرنمنـدان خـالق ایـن رسزمیـن نقش بسـته اسـت. نقوش 

حجـاری،  آینـه کاری،  گچ بـری،    کاشـی کاری،  تزیینـات 

فلـزکاری و قالـی اصیـل ایرانی کـه در کنار سـایر تزیینات 

خودمنایـی می کنـد. بـه دلیل اهمیـت مذهبی ایـن مکان، 

سـازمان آسـتان قدس رضوی تأسـیس شـده اسـت که یکی 

از فعالیت هـای آن تهیـه و گـردآوری بهرتیـن قالی ها برای 

حـرم مطهـر رضـوی اسـت. متـام فعالیت هایی کـه در این 

مـکان مقدس انجام می شـود و همۀ مـواد و مصالح مورد 

اسـتفاده، با نظارت مسـتقیم این سـازمان اسـت. قالی نیز 

از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت. خراسـان بـزرگ در گذشـته 

از قطب هـای  و خراسـان رضـوی در حـال حـارض یکـی 

تولیـد و بافـت انواع قالـی بوده اسـت. کارگاه های بزرگی 

از جملـه کارگاه »عمـو اوغلـی« در ایـن اسـتان فعالیـت 

داشـته و دارنـد. کارگاه بافـت قالـی آسـتان قـدس رضـوی 

نیـز یکـی از مجموعـه کارگاه هـای مشـهد اسـت کـه بـه 

تولیـد انـواع قالـی بـا نقوش خـاص مشـهد از جمله لچک 

قالی هـا  متامـی  می پـردازد.  شاه عباسـی  افشـان  و  ترنـج 

بـرای پوشـش رواق هـا و صحن هـای حـرم مطهـر تولیـد 

می شـوند. تولیـدات ایـن کارگاه بـا کیفیت بـاال،  منادی از 

قالـی مشـهد محسـوب می شـود و یکـی از مشـخصه های 

رضورت  لـذا  اسـت،  شاه عباسـی  گل هـای  مشـهد  قالـی 

ایجـاب می کنـد تـا از طریـق بررسـی گل های شاه عباسـِی 

قالی هـای حـرم مطهـر بـه ویژگی هـا و تنـوع آن در قالـی 

شناسـایی  پژوهـش  ایـن  هـدف  یابیـم.  دسـت  مشـهد 

گونه هـای مختلـف گل شاه عباسـی در قالی هـای مشـهد 

اسـت. بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف رضوری اسـت تـا 

بـرای پرسـش های ذیـل، پاسـخ هایی درخور توجـه بیابیم:

1ـ گل شاه عباسـی در قالـی ایرانـی چـه ویژگی هایـی 

دارد؟

مطهـر  حـرم  قالی هـای  در  شاه عباسـی  گل هـای   2ـ 

دارنـد؟ ویژگی هایـی  چـه  مشـهد  در  رضـوی 

پیشینۀ تحقیق

در راسـتای پژوهـش پیـش رو می تـوان بـه تعـدادی از 

پژوهش هـای هم راسـتا و هم جهـت بـا ایـن تحقیـق برای 

ترسیـع در رونـد پژوهـش، داشـن بـار علمـی بیشـرت و 

پرهیـز از اشـاره بـه نـکات تکـراری و... اشـاره کـرد.

1ـ »نقـش گل شاه عباسـی در آرایه هـای هـرنی حـرم 

بـه  کـه  اسـت  مقالـه ای  عنـوان  امام رضـا)ع(«   مطهـر 

همـت فاطمـه جهان پـور در مجلـۀ آسـتان هرن شـارۀ 7 

در سـال 1392 بـه چـاپ رسـیده اسـت. نویسـندۀ ایـن 

مقالـه بـه یکـی از پرکاربردتریـن و مهم تریـن نقـوش در 

آرایه هـای حـرم مطهر اشـاره داشـته کـه در متـام تزیینات 

ایـن مـکان مقـدس اسـتفاده شـده و آن گل شاه عباسـی 

اسـت. وی بـا بررسـی تاریخـی این نقـش از ابتـدا تاکنون 

امام رضـا)ع(  تزیینـات حـرم  بـه مطالعـه مـوردی آن در 

پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه ایـن نقـش 

یکـی از اصلی تریـن نقـوش کاربـردی در تزیینـات ختایـی 

و اسـلیمی ایـن مـکان مقـدس اسـت. در ایـن پژوهش به 

هرنهـای محیطـی توجـه شـده و بـه نقوش قالی اشـاره ای 

است. نشـده 

2ـ »معرفـی مجموعـۀ فرش موزۀ آسـتان قـدس رضوی: 

قالیچـۀ افشـان شاه عباسـی« عنـوان مقاله ای اسـت که به 

همـت حسـین کمندلـو در مجلـۀ آینۀ خیال شـارۀ 9 در 

سـال 1387 بـه چاپ رسـیده اسـت. نویسـندۀ ایـن مقاله 

بـه بررسـی نقـوش یکـی از قالیچه های موزۀ آسـتان قدس 

رضـوی پرداختـه اسـت. وی بـا بررسـی تاریخـی قالیچـۀ 

بافته شـده و معرفـی مـوزه بـه ویژگی هـای    گل هـای 

در  لـذا  اسـت.  پرداختـه  قالیچـه  ایـن  در  شاه عباسـی 

ایـن پژوهـش نیـز گل شاه عباسـی در مرکـز توجـه واقـع 

شـده اسـت. ایـن پژوهـش بـه مطالعـۀ مـوردی نقش گل 

شاه عباسـی در قالی هـای مشـهد نپرداختـه و رصفـاً نقـش 

افشـان را معرفـی کـرده اسـت.

3ـ »بررسـی تحـوالت نقـش فـرش مشـهد در یـک صـد 

سـال اخیر« عنوان پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد محّمدامین 

حاجـی زاده اسـت کـه بـه راهنایـی صمـد سـامانیان در 

دانشـگاه هرن به سـال 1387 دفاع شـده اسـت. نویسـندۀ 

ایـن پایان نامـه سـعی داشـته تا با بررسـی تاریخـی نقوش 

فـرش مشـهد بـه طبقه بنـدی آن نقوش و طرح هـا بپردازد. 

فـرش  در  نقـوش  متـام  کلـی  مطالعـۀ  بـه  پژوهـش  ایـن 

مشـهد پرداختـه و لـذا مطالعۀ مـوردی می تواند اطالعاتی 

دقیق تـر در اختیـار مخاطـب قـرار دهد.

گلیمـی  دسـت بافته های  در  طـاووس  »نقش مایـۀ  4ـ 



اقـوام شاهسـون و قشـقایی« عنـوان مقالـه ای اسـت کـه 

بـه همـت افسـانه قانـی در مجلـۀ گلجـام شـارۀ20، در 

ضمـن  نویسـنده  اسـت.  رسـیده  چـاپ  بـه   1390 سـال 

بررسـی نقـش طـاووس در الگوهـا و سـبک های مختلـف 

بـه بررسـی دقیـق آن از لحـاظ فرم، رنگ و نقـش پرداخته 

و بـه دسـته بندی ایـن نقـش در دسـت بافته های عشـایر 

شاهسـون و قشـقایی اشـاره کـرده اسـت. ایـن پژوهش از 

لحـاظ هـدف بـا پژوهـش پیـش رو هم جهت بـوده با این 

تفـاوت کـه به جـای نقـش شاه عباسـی در قالی مشـهد به 

بررسـی و طبقه بنـدی نقـش طـاووس در گلیـم منطقـه ای 

دیگـر پرداخته اسـت.

روش تحقیق

ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف، کاربـردی و از لحـاظ 

ماهیـت توصیفی تحلیلـی اسـت. اطالعـات ایـن پژوهـش 

بـه روش میدانـی و کتابخانـه ای جمـع آوری شـده اسـت. 

در  شاه عباسـی  گل هـای  بررسـی  پژوهـش  ایـن  هـدف 

قالی هـای حـرم مطهـر اسـت. بـه همیـن منظـور جامعـۀ 

آمـاری، قالی هایـی بـا نقش این گل در  ایـن مکان مقدس 

اسـت. حـدود 30000 مرتمربـع از فضـای حـرم مطهـر بـا 

قالـی  دسـتباف پوشـش داده  شـده اسـت کـه اکـر ایـن 

قالی هـا در ابعـاد بزرگ پارچـۀ 12 مـرت بـه بـاال هسـتند. 

نقـوش ایـن حجـم عظیم قالی هـای حـرم در کل مجموعه 

تکرار شـده اسـت، بنابراین با بررسـی بخشـی از فضاهای 

ایـن مجموعـه می تـوان بـه کل رسـید. بـه همیـن منظـور 

بخش هایـی از مجموعـۀ حـرم به صورت تصادفـی انتخاب 

شـد. در ایـن پژوهـش از گل هـای شاه عباسـی قالی هـای 

رواق باب الجـواد و امـام خمینـی عکس بـرداری و سـپس 

بررسـی شـد. درمجمـوع 72 گل بـا نقـوِش متفاوت ازهـم 

شد.  اسـتخراج 

سوابق تاریخی قالی بافی در مشهد

تـا  مشـهد  شـهر  در  قالی بافـی  رشوع  تاریـخ  تعییـن 

حـدودی بـا مشـکل مواجه اسـت؛ امـا مطابق نوشـته ها و 

مـدارک موجود، »قدیمی ترین قالی منسـوب به این شـهر 

متعلـق به دورۀ شـاه عباس صفوی اسـت. مطابـق روایات 

و نوشـته های موجـود، ایـن قالـی به دسـتور شـاه عباس و 

در شـهر مشـهد بـرای آسـتان حرت رضـا)ع( بافته شـده 

اسـت«)ژوله، 1381: 169(. سیسـیل ادواردز دربـارۀ ایـن 

قالـی توضیح داده اسـت کـه در هنگام بررسـی قالی های 

از  آسـتان قـدس رضـوی »هیـچ فرشـی کـه دارای بیـش 

80 سـال سـابقه و متعلـق بـه شـهر مشـهد باشـد وجـود 

نـدارد. امـا از ابتـدای سـال 1280 / 1901 قالی های نفیس 

و باکیفیـت کـه اغلـب از تولیـدات اسـتادان و بافنـدگان 

دورۀ جدیـد و معـارص مشـهد و دارای ارزش ـهای هـرنی و 

اقتصادی باالیی بودند در مشـهد تولید شـده اسـت. افراد 

غیربومـی به ویـژه مهاجـران آذربایجانـی، نقـش بسـزایی 

در رشوع دوبـاره و احیـای قالی بافـی مشـهد داشـته اند. 

حاج علـی خامنه ای و خانـوادۀ عمواوغلـی) کهنمویی(1 از 

ایـن گـروه هسـتند«) حاجـی زاده، 1387: 14(. 

رشکت فرش آستان قدس رضوی

رشکـت تهیـه و تولیـد فـرش آسـتان قـدس رضـوی بـا 

هـدف تأمیـن فرش هـای مـورد نیـاز اماکـن متربکـه حـرم 

مطهـر رضـوی در 23 اسـفند 1981/1360 تأسـیس شـد. 

ایـن رشکـت در اّول مرداد 1362/ 1983 رسـاً بهره برداری 

و  یکنواخـت صحن هـا  تولیـد فرش هـای  و  تهیـه  و  شـد 

رواق هـا و ... همچنیـن متامـی امـور مربـوط بـه خدمـات 

فـرش اماکـن متربکـه حـرم مطهـر را بـر عهـده گرفـت. بـا 

توجـه به گسـرتش روزافـزون حـرم مطهر، همچنیـن تعهد 

رشکـت در خصـوص تأمیـن همـۀ فرش هـای مـورد نیـاز 

اماکـن متربکـه، پـروژه سـاختانی کارگاه قالی بافـی واحـد 

کاشـمر بـه منظـور فراهـم شـدن امکانـات الزم بـرای بـه 

کارگیـری نیـروی انسـانی بافنـده و افزایش تولید در سـال 

1994/1373 بـه بهره برداری رسـید. رشکـت فرش همچنین 

قالی هـای اهدایـی از طـرف مـردم و مـازاد حـرم مطهر را 

تصویر1و2. کارگاه قالی بافی رشکت فرش آستان قدس رضوی، گرفته شده 

www.aqr.ir از سایت



از طریـق عرضـۀ آن هـا در منایشـگاه دامئـی رشکـت فـرش 

انجـام می دهـد. معمـوالً فرش هـا  آسـتان قـدس رضـوی 

در حـرم مطهـر حـدود 4 سـال اسـتفاده می شـود و بعـد 

.)www.aqr.ir(در منایشـگاه رشکـت بـه فـروش می رسـد

)تصاویر2و3( 

ویژگی های بارز قالی مشهد

از خصوصیـات بـارز قالی هـای مشـهد، طراحـی دقیـق 

از گل هـا،  اعـم  نقـوش زمینـه  اسـت. متـام  و منظـم آن 

کامـالً هاهنـگ،  به طـرزی  بندهـا  و  برگ هـا  غنچه هـا، 

ترکیـب کلـی طـرح را ایجـاد می کننـد. هـر چنـد کـه در 

متضـاد  دارای طرح هـای  قالیچه هـا، حاشـیه  از   بعضـی 

بـه کار  زمینـه  طـرح  آن هـا  از  بسـیاری  در  ولـی  اسـت، 

می رود)حاجـی زاده، 1387(. عمده تریـن نقشـی کـه در 

اکـر طرح هـا دیـده می شـود گل شاه عباسـی اسـت که در 

مشـهد تنـوع زیـادی دارد. »گل های شاه عباسـی به همراه 

سـاقه های نسـبتاً باریـک و ظریـف از ویژگی هـای خـاص 

طرح های قدیمی مشـهد اسـت. یکـی از ویژگی های قالی 

مشـهد به کارگیـری زیـاد گل شاه عباسـی اسـت، خصوصـاً 

و  ترنـج  لچـک  عمدتـاً  طرح هـا  افشـان.  نقشـه های  در 

افشـان، شـیخ صفی، اسـلیمی ماری، اسـلیمی دهـن اژدری، 

 :1381 )ژولـه،  اسـت«  ختایـی  و  گل فرنـگ  شاه عباسـی، 

170(. بـدون شـک قالی هایـی کـه در کارگاه هـای عمـو 

اوغلی در مشـهد بافته شـده از شـاهکارهای بافت تاریخ 

قالی بافـی مشـهد بـه شـار مـی رود کـه بـه عنـوان منونه  

از افشـان های ریـز و درشـت می تـوان نام بـرد. در رشکت 

انـواع  بافـت  می تـوان  نیـز  رضـوی  قـدس  آسـتان  فـرش 

طرح هـای افشـان و لچـک ترنـج شاه عباسـی را مشـاهده 

کـرد. »قالـی مشـهد از حیـث نقشـه و رنـگ خصوصیـات 

از  هیچ یـک  قالـِی  بـه  کـه  معنـی  ایـن  بـه  دارد  محلـی 

مراکـز تولیـد مهـم دیگـر ایران شـبیه نیسـت. رنـگ زمینۀ 

قالی هـای مشـهد اغلـب تیـره، سـورمه ای و الکـی اسـت 

کـه در طرح هـای جدیـد از رنگ هـای کـرم نیـز اسـتفاده 

تیـره،  رنگ هـای  مشـهد  قالـی  مشـخصات  از  می شـود. 

حاشـیۀ پرکار و گوشـتی و نرمی فرش اسـت«)حاجی زاده، 

 .)23  :1387

 نگاهی به طرح افشان شاه عباسی

از  اسـتفاده  بـا  شاه عباسـی  افشـان  طرح هـای 

کمـرت  آن  در  و  می شـوند  بافتـه  ختایـی  نقشـایه های 

نقـوش اسـلیمی مشـاهده می شـود. شـاید بتـوان گفـت 

»قدمـت اسـتفاده از ایـن نـوع ترکیب بنـدی در هرنهـای 

تزیینـی خراسـان بـه دورۀ تیمویـان می رسـد. رسدرهـای 

ورودی مسـجد گوهرشـاد مشـهد بـا اسـتفاده از نقـوش 

ظرافـت  بـا  کاشـی کار  شـده اند، هرنمنـد  تزییـن  ختایـی 

گل هـای  و  ختایـی  گردش هـای  بـا  را  لچکی هـا  متـام 

برگ کنگـری تزییـن منـوده اسـت. ایـن نـوع ترکیب بنـدی 

مشـاهده  ایرانی اسـالمی  هـرن  شـاخص  بنـای  کمـرت  در 

ایـن  در  به کاررفتـه  ترکیب بنـدی  می تـوان  اسـت.  شـده 

رسدرهـا را آغـازی بـرای طرح هـای افشـان شاه عباسـی در 

خراسـان در نظـر گرفـت. گل هـای شاه عباسـی درشـت و 

ریـز از ویژگی هـای برجسـتۀ ایـن طـرح اسـت. در ایـن 

گونـه طـرح، طـراح تعـدادی گل  شاه عباسـی را کشـیده 

کاغـذ  پهنـۀ  بـر  ختایـی  شـاخه های  به وسـیلۀ  را  آنهـا  و 

بایـد متـام فضـای طـرح را  جـان می دهـد. طـراح قالـی 

بـزرگ  نقش مایه هـای  انـواع  بـا  یک نواخـت  به صـورت 

و کوچـک ختایـی و اسـلیمی تزییـن منایـد، به طوری کـه 

تعـادل و تـوازن بیـن عنـارص اصلـی مشـاهده گـردد. الزم 

اسـلیمی  و  ختایـی  نقش مایه هـای  کـه  اسـت  ذکـر  بـه 

و  غنچه هـا  ترکیبـی،  برگ هـای  شاه عباسـی،  )گل هـای 

اسـلیمی های ابـری( در اندازه هـای گوناگـون نسـبت بـه 

هـم رسـم می شـوند و متام آن هـا که با گردش هـای ختایی 

بـه یکدیگـر متصـل شـده اند، حرکـت باقاعـده قوس هـای 

حلزونـی در مـن قالـی می شـود. طـراح فـرش بـا توجـه 

بـه قواعـد طراحـی و تکیـه بـر خالقیـت خـود می توانـد 

طرحـی زیبـا و اصیـل را خلـق کنـد« )کمندلـو، 1391: 9(.

نقوش ختایی

در هرنهای سـنتی، نقـوش گیاهی و تصاویـر گونه های 

ویـژه  جایگاهـی  از  گل هـا  متنـوع  انـواع  و  درختـان 

برخوردارنـد. ایـن نقـوش گاه بسـیار سـاده و انتزاعـی بـه 

شـکل یـک سـاقۀ عمـودی و چنـد شـاخۀ انشـعابی مایـل 

ترسـیم  حقیقی تـر  و  عینی تـر  به شـکلی  یـا  طرفیـن  در 

می شـود، نقـوش ختایـی از ایـن دسـته هسـتند. ختایی از 

تصویر3. تصویری از عمو اوغلی و قالی های بافته شده در 

کارگاه وی در مشهد، اسکن شده از کتاب طراحان قالی ایران، 

شیرین صورارسافیل، 1378.



ترکیـب گل و غنچـه و بـرگ پدیـد می آید و هـر گردش آن 

را یـک بنـد می خواننـد. ختایـی افـزون بر قالی در کاشـی 

و تذهیـب نیـز بـه کار مـی رود؛ در قالـی آراسـته تر و بـا 

رنگ هـای بیش تـر و در کاشـی سـاده تر و بـا رنگ هـای 

کمـرت. ایـن نقـوش گیاهـی گاه به تنهایـی، گاه به صـورت 

و  سـاده  نقش هـای  جملـه  از  نقـوش  سـایر  بـا  تلفیقـی 

هندسـی در بناهـای تاریخـی دیـده می شـود. طرح هـای 

ختایـی، نقش هایـی گیاهـی دارای گل و بُتـه هسـتند. بُته 

سـمبلی از کاج و رسو اسـت کـه خـود مفاهیم و اشـکالی 

از طـرح قالـی اسـت. ایـن نقش هـا بـا ظرافـت و نازکـی 

در البـه الی نقـوش اسـلیمی در حرکـت و دارای نقـوش 

پیچ درپیـچ گل و بُتـه هسـتند. طـرح ختایـی بـه تناسـب 

اثـر می چرخنـد  فضـا و طرح هـای هندسـی روی سـطح 

و بـرای پـر کـردن نقـوش اسـتفاده می شـوند، زیـرا ایـن 

میـان  وحـدت  و  نظـم  ایجـاد  بـرای  وسـیله ای  طرح هـا 

اجـزای اثـر هرنی اسـت کـه هرنمنـد اصـول و مبانی طرح 

را بـه متـام آرایه هـای فـرش انتقـال و همـۀ آنهـا را نظم و 

ترتیـب می دهـد. حرکت افقی سـاقه در طرح هـای ختایی 

در فضاهـای بزرگ تـر حالـت دورانـی و حلقـوی بـه خـود 

گرفتـه و برگ هـا و غنچه هـا، بـر روی یـک سـاقه ترسـیم 

شـده کـه دیـدگان بیننده را بـه مرکز طرح جلـب می کند. 

سـاقه عامـل رویش، اتصال و ترکیب بنـدی گل ها و برگ ها 

اسـلیمی  و  ختایـی  سـاقه های  طراحـی  پایـۀ  می شـود. 

منایـان می شـود  یـا حلزونـی  مارپیچـی  گـردش  براسـاس 

کـه بـه گـردش حلزونـی سـاقه های ختایـی، منحنی هـای 

پیچـان می گوینـد. بایـد فاصلـۀ بیـن قوس هـای گـردش به 

صـورت یک نواخـت در همـه جـای گـردش رعایـت شـود. 

جهـت قرارگیـری گل هـای شاه عباسـی و دیگـر اجزایی که 

بعـد از ایـن بـر روی خطـوط گـردان ترسـیم می شـود بـه 

تناسـب جهـت گـردش حلزونـی بسـتگی دارد. نام گـذاری 

بخش هـای سـاقه کـه بـه سـه شـکل اصلـی و انشـعابی و 

فرعـی اسـت با توجه به سـاقه ای اسـت که اجـزای نقوش 

ختایـی را بـه یکدیگـر متصـل می کند و به صـورت خطوط 

شکسـته یـا منحنـی طراحـی می شـود. در طـرح ختایـی، 

و قسـمت هایی  از طـرح سـاقه ضخیم تـر  قسـمت هایی 

نازکـرت اسـت. سـاقه، گاه بـا پیـچ و خم های زیبـا و ترکیبی 

دایـره ای  گاه  راسـت،  به نـدرت  و  کانـی  خط هـای  از 

مارپیـچ و گاه کانی شکسـته، برای ایجاد پیوسـتگی میان 

نقـش گل و بـرگ و غنچـه به صـورت تنـد وکنـد طراحـی 

می شـود یعنـی بخـش نخسـتین سـاقه کلفت تـر و بخـش 

پایانـی نازک تـر می شـود )احـراری، 1391( .

برگ هـا در طبیعـت بـا توجـه بـه تنـوع گیاهـان، انـواع 

برگ هـای  از  ابتـدا  قالـی  طراحـی  در  دارنـد.  مختلفـی 

سـاده، شکسـته و هندسـی اسـتفاده شده اسـت. برگ های 

به جـای  بزرگ تـر  مقیـاس  در  دندانـه ای  و  لوزی شـکل 

جـای  خـود  در  را  گل  کوچک تـر  شـاخه های  رگ برگ هـا 

می دهنـد و در تزییـن و هاهنگی طرح هـای ختایی نقش 

عمـده ای را بـازی می کننـد. آنهـا بـا پرکردن فضاهـای خالی 

در وحـدت و هاهنگـی طـرح اثـر نقـش بسـزایی دارنـد. 

بـا شکسـتگی قامئـه تغییـر جهـت  گاهـی مثـل سـاقه ها 

داده فضاهـای خالـی را پـر می کننـد تـا نقش های شکسـته 

را پدیـد آورنـد و گاه بـا خطـوط، منحنی هـای پیچـان را 

به وجـود می آورنـد. گونـه ای دیگـر بـا برگ هـای کشـیده، 

شمشـیری، ریـزه ماهـی و شـعله ای، در ایجـاد نقش هـای 

برگ هـای کشـیده،  از  بعضـی  انتهـای  اثرگذارنـد.  گیاهـی 

بـا حرکـت  بـرگ  از  بخشـی  و  حالتـی شکسـته می گیـرد 

ناگهانـی، خـالف جهت بـرگ روی آن برمی گردد و تصاویری 

بسـیار زیبـا ایجـاد می شـود. گاه پایـۀ برگ ها بـه بند اصلی 

یـا فرعـی متصـل و نـوک برگ های آنهـا آزاد اسـت. گونه ای 

دیگـر از برگ هـا نیـز شـبیه مـو طراحـی می شـوند.

فـرش  در  نیم شـکفته ای  کوچـک  گل هـای  غنچه هـا 

متصـل  فرعـی  بندهـای  بـه  پایـه  محـل  از  کـه  هسـتند 

قـرار  فرعـی  بندهـای  انتهـای  در  معمـوالً  و  می شـوند 

پنج پـر،  گل  غنچـۀ  اسـت:  نـوع  چنـد  غنچـه  می گیرنـد. 

عباسـی.  و غنچـۀ گل  بـرگ  پـر  غنچـۀ 

گلربگ هـا دارای جهـت هسـتند و جهـت آنهـا عمدتاً از 

پایـه بـه رس گل متایـل اسـت. گاه محـور تقـارن دارند و 

ایـن تقـارن در رنگ آمیـزی نیـز وجـود دارد. در طرح هـای 

گل هـای الله عباسـی یـک یـا 2 محورتقارن یافت می شـود 

کـه از نظـر طراحـی مرکـز و رسچشـمۀ طـرح آن اسـت. 

قاعـدۀ ترسـیم گل ختایـی بـر دایـره اسـتوار اسـت و از 

ترکیـب و تلفیـق دوایـر، انـواع گل هـای ختایـی بـه شـکل 

غنچـه و گل کامـل بـا جلوه هـای زیـاد ظاهـر می شـوند. 

گل بایـد در جایـی قـرار گیرد کـه توجه بیننـده را به خود 

جلـب کنـد. گل هـا گوناگون انـد ماننـد گل انـار، حنایـی، 

نسـرتن، نیلوفـر و گـرد کـه به صـورت تـک گل یـا تزیینـات 

درونـی در زیـر و در رِس گل یـا در دو سـوی آن بـا گل 

آذیـن منفـرد، یـا چنـد گل بـه یک بُته پیوسـته اسـلیمی و 

ختایـی نشـان داده می شـوند. منایـش گل بـه شـیوه های  

گوناگـون از ویژگـی قالی هـای ایرانـی اسـت؛ گاهـی رس 

گل هـا را بـه نقـش حیوانـات پیونـد داده انـد یـا در قـاب 

گل هـا طرحـی از پیکـر حیوانـات ترسـیم کرده اند یـا آن را 



بـه دسـته گل هایی بـا  بـرگ و بته جقه نقـش  کرده اند. گل 

ختایـی بـه ده هـا شـکل و رنـگ متفـاوت شـکل می گیـرد 

کـه هـر یـک در حد خود منوداری کامـل از ذوق و زیبایی 

اسـت. هرنمنـدان بـا ترکیـب و تلفیـق طرح هـا اَشـکالی 

جدیـد ایجـاد منوده انـد. بعـد از اینکـه گل هـای اصلـی را 

روی گـردش حلزونـی مشـخص کردنـد، اجـزای ریزتر مثل 

گل هـای گـرد غنچـه و برگ هـا را در فضای خالـی آن قرار 

در  یک نواخـت  به صـورت  ختایـی  اجـزای  تـا  می دهنـد 

گـردش خطـوط پراکنـده شـوند )احـراری، 1391(

نقش اسلیمی

اسلیمی گونه ای از نقش و نگار شامل خط های پیچیده و 

منحنی ها و قوس های دورانی مختلف است که در تزیینات 

به صورت  گاهی  اسلیمی  می شود.  ترسیم  و کتیبه ها و... 

نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرح ها، در معاری، 

کتاب آرایی و هرنهای صناعی به کار رفته  است.

از واژۀ اسـالمی اسـت  عبارت اسـلیمی، شـکل دیگـری 

خوانده انـد.  را اسـالمی نیز  آن  گاهـی  جهـت  ایـن  بـه  و 

اسـلیمی یکـی از هفـت نقـش اصلـی در نگارگـری سـنتی 

ایـران  و منـودار تجریـدی »درخـت زندگـی« و یـا صـورت 

عـام درخـت به ویـژه درخت تاک اسـت کـه بـا گردش ها و 

پیچش هـای پی درپـی و هاهنـگ شـاخه های آراسـته بـه 

که بنـد  پایـه ای  از  آن  گره هـای  و  نیم برگ هـا  و  برگ هـا 

اسـلیمی خوانده می شـود، می رویـد و بـا نظمـی خـاص و 

شـکلی چشـم نواز کـه میـان اجـزای آن وجـود دارد، طرحی 

منحنی هـای  متـام  می دهـد.  ارائـه  را  درخـت  از  ویـژه 

اسـلیمی جهتـی بـه درون و جهتی به بیـرون دارند که جزو 

ذات اسـلیمی اسـت، ایـن گرایـش بـه بی نهایـت نشـانی از 

جاودانگـی در اسـلیمی به شـار مـی رود. اسـلیمی طرحی 

اسـت متشـکل از قوس هـای دورانـی زیبـا کـه بـا چنگ ها، 

ماهیچه هـا، رسچنگ هـا، گره هـا و انشـعاب های مناسـب 

دربـر  را  خـاص  شـکوهی  و  زیبایـی  و  می شـود  کامـل 

.)1382 )آقامیـری،  می گیـرد. 

گل شاه عباسی 

نقـوش گیاهـی گاه بـه شـکل عینـی و واقعـی، و گاه 

هرنهـا  و  تزیینـات  در  اسـتلیزه  و  انتزاعـی  به صـورت 

بـه کار رفتـه اسـت. گاه نیـز تصاویـری همچـون گل هـای 

رز، صدبـرگ، گل رسخ، بوته هـای مارپیـچ، ریسـه های گل، 

نقـوش گل و گلـدان، درخـت زندگـی، بوته هایـی بـا انواع 

گل هـای زیبـا و رنگارنـگ بـا حفظ جنبـۀ واقع گرایـی عیناً 

تصویـر شـده اند. »نقـوش گیاهـی گاهـی نیـز در هیـأت 

و  مـّواج  حرکاتـی  بـا  متنـوع  ختایی هـای  و  اسـلیمی ها 

شـیوه  ایـن  در  می شـوند.  گذاشـته  منایـش  بـه  باشـکوه 

هرنمنـد تـالش می کنـد بیـش از آنکـه نقـوش گیاهـی را از 

نقطه نظـر میـزان طبیعت گرایـی کـه در برگ هـا و گل هـا 

مشـهود اسـت، نشـان دهـد، بـه شـکلی ژرف و عمیـق از 

منظـر حـس معنوی، روحانـی و نیز تأثیرگـذاری بر روح و 

جـان آدمـی ایـن نگاره ها را بـه کار گیرد و بـا همراه کردن 

نقش مایه هـای گیاهـی بـه جریانـی از خطـوط مـّواج و 

تبدیـل بـه نوعـی چرخـش پیچک هـا و برگ هـای متحرک، 

بـه آنهـا حرکتـی دامئـی بخشـد« )هیـل و گرابـر، 1375: 

ختایـی  و  اسـلیمی  طرح هـای  چنـد  »هـر   .)113 112و 

ریشـه در هـرن پیـش از اسـالم دارنـد، بـا ورود اسـالم بـه 

ایـران و محدودیتـی کـه رشع بـرای ترسـیم چهـرۀ انسـان 

و بعضـی از حیوانـات ایجـاد کـرد، ایـن طرح هـا در هـرن 

اسـالمی رشـد یافـت و مراحـل تکاملـی خـود را پیمـود. 

اسـت  گلـی  فرش بافـی  شاه عباسـی در  »گل جام یـا گل 

کـه هـزاران سـال اسـت، فکـر مردمان چیـن و مـری را 

بـه خـود جلـب کـرده و نشـانۀ طـراوت اسـت. در عهـد 

مناد خورشـید در  و  بـوده  قبـول  مـورد  آسـیا  در  قدیـم 

بیـن ایـن مردمـان بـوده اسـت، در آثـار به دسـت آمده، از 

اسـتان همدان به جامـی برنـزی برمی خوریـم کـه بـر آن 

گل شاه عباسـی اّولیـه نقـش بسـته شـده اسـت. می تـوان 

دورۀ هخامنشـیان بازمی گردد.  بـه  گل  ایـن  کـه  گفـت 

در  می تـوان  را  شاه عباسـی  گل هـای  منونـۀ  عالی تریـن 

مشـاهده  کرمـان  مسـجد ملک  محـراب  گچ بری هـای 

کـرد« )شـعبانی خطیب، 1387: 43(. می تـوان اوج کاربـرد 

ایـن نقـوش را در هرنهـای دورۀ تیمـوری و صفـوی دیـد. 

شـاه عبـاس اّول کـه لقـب شـاه عباس بـزرگ را گرفـت، از 

پادشـاهان قدرمتند و پرنفـوذ صفوی بوده که  با ازبک ها، 

دورۀ  در  پیـروز شـد.  و  عثانی ها و پرتغالی هـا جنگیـد 

حکومت او به دلیل آنکه سـاختان های مجلل و مسـاجد 

شـکوهمنِد بسـیار متایـز توسـط او سـاخته شـد، بـرای 

بافـت قالـی و پارچـه کارگاه های بـزرگ و زیادی تأسـیس 

شـد. ایـن دسـت بافته ها هـم دارای نقـوش تزیینی بسـیار 

دل پذیـر بـوده و عـالوه بـر اینکه باعـث زیبایـی کاخ های 

سـلطنتی می شـد، بـه بعضـی از پادشـاهان رسزمین هـای 

دیگـر نیـز اهدا می گشـت )اسـتون، 1391(. »در این زمان 

گسـرتش پایتخـت و سـاختان های تـازه نیـاز بـه قالـی را 

بیشـرت کـرد و فرش بافی از رشـته های مهم اقتصـادی برای 

مـردم شـد. بـه دسـتور شـاه عباس در اسـرتآباد، شـیروان، 



قره بـاغ، کاشـان، گیـالن و مشـهد کارگاه هایی دایر شـد که 

بنـا بـر نوشـتۀ شـاردن هـر کانون بافـت فرش می بایسـت 

)آذرپـاد، حشـمتی  بـه شـیوۀ خـود می بافـت«  را  فـرش 

بـه  اینکـه فرآورده هـای یـک شـهر  رضـوی، 1372: 15(. 

نـام مرکـز فروش آن شـناخته شـود سـابقه ای قدیمی دارد 

به طوری کـه شـاردن نیـز در سـفر نامـه اش بیـان می کنـد 

کارگاه هـای عالـی فرش بافـی در  کـه در  قالی هایـی  کـه 

کرمـان و سیسـتان تولیـد می شـد در اروپـا آنهـا را فـرش 

اروپـا  وارد  ترکیـه  طریـق  از  چـون  می خواندنـد  ترکـی 

اّول  می شـد)آبادی باویـل، 1358(.  در زمـان شـاه عباس 

نیـز تولیـد قالـی در هـرات انجـام می شـده اسـت کـه در 

اسـت.  می شـده  محسـوب  خراسـان  پایتخـت  زمـان  آن 

»در سـال 1012ق /1604م سـیاحی پرتغالـی در ترشیـح 

قالی هـای ایرانـی می گویـد کـه خوش نقش تریـن، ریزترین 

و گرانبهاتریـن قالی هـا در یـزد، کرمـان و درجـه سـومی 

از قالی هـای مرغـوب در خراسـان تولیـد می شـده اسـت« 

)فریـه، 1374: 127(. 

بایـد توجـه داشـت که گل هـای شاه عباسـی عمدتـاً در 

زمینـۀ نقـوش ختایـی بـه ظهـور می رسـند. گویـی ختایـی 

بـدان  همچـون ریسـانی اسـت کـه گل هـای مزبـور را 

عباسـی  شـاه  طرح هـای   «  .)1336 بسته اند)اقدسـیه، 

بـا گردش هـای ختایـی معنـا پیـدا می کنـد، ختایـی هـم 

تکنیکـی  خـاص  مبانـی  و  قانون هـا  اسـلیمی ها،  ماننـد 

و بـری خـود را دارد کـه حفـظ و رعایـت آن موجـب 

زیبایـی، لطافـت و بداعـت در آثـار طرح های شاه عباسـی 

گل  »ویژگـی   )101  :1387 )شـعبانی خطیب،  می شـود« 

شاه عباسـی آن اسـت که سـاقه ای مشـخص در انتهای گل 

رسـم می شـود و به صـورت پنـج، هفت و گاهـی دوازده پر 

بـه کار می رود و تفـاوت اصلی اش در حالـت ختایی، بازتر 

بـودن گل آن اسـت. ایـن گل کامل تریـن گل ختایی اسـت 

و  دایـره تشـکیل می شـود  بـرگ و دو  تکـرار دو  از  کـه 

منعطف تریـن نقـش گل اسـت«  )فرهنگـی،1390: 180(. 

نقـش گل شاه عباسـی را برگرفتـه از گل نیلوفـر و گل انـار 

می داننـد کـه از روزگاران قدیم در هـرن این رسزمین رواج 

داشـته و درنهایـت بـا دخـل و تـرف زیـاد بـه شـکل گل 

شاه عباسـی امروز درآمده اسـت )حاصلی، 1372(. »برخی 

گل عنـاب را الهام بخـش گل شاه عباسـی می داننـد و اّدعـا 

می کننـد طـرح دایـره وار گل عنـاب و پیـچ و خـم خطوط 

شکسـتۀ تاج آن و شـباهتش به انار و گل انار و نیز جنبۀ 

تقـدس آن سـبب شـد تـا هرنمنـدان از آن در نقش هـای 

خـود بهـره گیرند« )آژنـد، 1381: 23(. نیلوفـر و انار هر دو 

از تقـدس فراوانـی برخـوردار هسـتند؛ »گل نیلوفـر کـه در 

فارسـی بـه آن گل آب زاد، گل زندگـی یا آفرینش می گویند« 

)یاحقی، 1386: 839(. »شاه عباسـی یکی از گل هایی اسـت 

کـه بـه نام های گل انـاری، پنچه پلنگی نیـز مشـهور بـوده 

اسـت« )نیرومنـد، 1387: 168( انواع مختلفی نظیر گل گره، 

پیچـک، برگـی، گل برگی، برگی سـه گل درهـم و اناری دارد 

کـه طرح اناری آن معروف اسـت« )حاصلـی، 1372: 32(. 

)تصویـر5( در تزیینـات حـرم مطهـر امام رضـا)ع( تصویـر 

تزیینـات انتزاعـی گل هـا  غالـب نقـوش گیاهـی، عمدتـاً 

و گیاهـان در قالـب اسـلیمی و ختایـی اسـت. یکـی از 

تزیینـات کاربـردی حـرم مطهـر انـواع قالی هـای دسـتباف 

بـا نقـش گل شاه عباسـی و اللـه عباسـی اسـت. ایـن طرح 

یکـی از طرح هـای اصلـی فـرش ایـران اسـت. 

تصویر4. منونه ای از قالی با نقش افشان شاه عباسی بافته شده در کارگاه 

عمو اوغلی متعلق به کاخ سعدآباد، عکاس: فاطمه رحیم پناه در تاریخ 
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شیوه های ترسیم گل شاه عباسی در طراحی قالی

ایـن گل بـه نام های متفاوتی چون الله عباسـی، عباسـی 

زیباتریـن  و  مهم تریـن  کـه  بـوده  معـروف  شـیخ صفی  و 

گل در طراحـی سـنتی و به ویـژه فـرش اسـت و بـه جـرأت 

می تـوان آن را عـروس و شـاه بیت طراحـی سـنتی معرفـی 

منـود. طراحـان بـزرگ فـرش هـر یک بـه فراخور حـال خود 

کوشـیده اند تـا در طراحی ایـن گل حداکر خالقیت و ابداع 

خـود را بـروز دهنـد و بـه همیـن دلیـل منونه هـای بسـیار 

متنوعی از آن هم اکنون در اختیار ماسـت. گل شاه عباسـی 

بر روی بند اصلی ختایی قرار گرفته و خود منشـأ بسـیاری 

از تزیینـات روی بنـد ختایـی اسـت. گل شاه عباسـی در دو 

قالـب بیضـی و دایـره ارائه می گردد. در طریقۀ رسـم آن به 

نیمـی از گل اشـاره می شـود چـرا کـه ایـن گل جـزو نقوش 

متقارن در فرش اسـت. ابتدا خط تقارن را کشـیده یا فرض 

می کننـد، سـپس گل را بـا توجه به مراحلی کـه ذکر خواهد 

شـد می کشـند: 1( تخمک و هسـتۀ گل رسـم می شـود؛ 2( 

گل برگ هـا بـه مرکزیـت تخمـک گل و حـول هسـته گل از 

پاییـن بـه بـاال و از کوچـک بـه بزرگ کشـیده می شـود؛ 3( 

فضـای بیـن گل برگ ها با چـاک گل پر می شـود؛ 4( در انتها 

از روی خـط تقـارن گل را قرینه سـازی و کامـل می کنیـم« 

)خلیقـی، 1382: 197(.)تصویر 6 (

گل هـای  کلـی  ویژگـی  گفـت  می تـوان  بنابرایـن 

و  انـار  گل  از  آنهـا  همـۀ   )1 از:  عبارت انـد  شاه عباسـی 

نیلوفـر اقتبـاس شـده اند؛ 2( همگی دارای یـک فرم مدّور 

تخم مرغی شـکل هسـتند؛ 3( همـه از یـک فـرم در مرکـز 

گل برخـوردار هسـتند؛ 4( بـرای تزییـن بندهـای ختایـی 

و اسـلیمی بـه کار می رونـد؛ 5( بـه فراخـور آنکـه دارای 

دارنـد؛ 6( در  بسـیار  تنـوع  متعـددی هسـتند  تزیینـات 

اکـر هرنهـای سـنتی ایـن گل دیده می شـود؛ 7( بـه دلیل 

اسـالمی  هرنهـای  در  آن  اسـطوره ای  و  مقـدس  پیشـینۀ 

توجـه زیـادی بـه آن شـده اسـت؛ 8( در اکـر  قالی هـای 

موجـود نقـش ایـن گل مشـرتک بـوده و تنهـا در رنـگ بـا 

هـم تفـاوت دارنـد. )تصویـر 7(

شاه عباسـی  گل هـای  قالی بافـی  مختلـف  مناطـق  در 

صورت هـای متنوعـی دارنـد امـا به طـور کلـی 12گونـه از 

ایـن گل بیـن مناطـق مشـرتک اسـت. )تصویـر8(

 قالی های حرم مطهر امام رضا)ع(

حـرم مطهر امام رضا)ع( رواق هـا و صحن های زیادی دارد 

کـه نزدیـک به 30 هزار مرتمربـع از رواق های آن با قالی های 

دسـتباف در ابعاد مختلف و با نقوش اصیل مشـهد پوشانده 

شـده اسـت. آنچـه کـه قالـی مشـهد را از قالی هـای سـایر 

مناطـق متایـز می کنـد، تنـوع گل هـای شاه عباسـی اسـت. 

رشکـت فـرش آسـتان قـدس رضوی سـعی داشـته تا همـواره 

از نقـوش اصیـل مشـهد بـرای بافـت قالی هـا اسـتفاده کند، 

از ایـن رو اگـر بخواهیـم تنـوع این گل را در مشـهد بررسـی 

کنیـم بهرتیـن گزینـه قالی هـای حـرم مطهـر اسـت. طبـق 

گفتـۀ داعـی، رسپرسـت کارگاه قالی بافـی آسـتان قـدس در 

مشـهد، قالی هـای بافـت ایـن رشکـت چند نقشـه مشـخص 

دارد و چندیـن سـال اسـت کـه هـان نقشـه ها دوباره بافـی 

می شـوند. امـا بـر طبـق مشـاهدۀ عینـی، قالی هـای حـرم 

مطهـر، تنـوع چندانـی در نقـش قالی هـا دیـده نشـده و 

می تـوان گفـت اکـر کف هـا بـا دو نقشـۀ افشـان و لچـک 

ترنج افشـان شاه عباسـی با سـه رنگ زمینۀ الکی، سـورمه ای 

و کـرم فـرش شـده اسـت. به طورکلـی طبق آلبـوم نقش های 

قالی هایـی کـه بـرای حـرم مطهـر از ابتـدای تأسـیس رشکت 

فـرش آسـتان قـدس رضـوی طراحی و بافته شـده اسـت، 59 

طـرح اعـم از کناره، قالیچه و قالی دیده می شـود. )تصویر9( 

امـا در حـال حـارض 12 نقـش از مجموعه طرح هـای رشکت 

به صـورت قالـی در داخـل حـرم مطهر رضوی موجود اسـت. 

قالی هـا2 هـر چنـد سـال یـک بـار )معمـوالً هـر 4 سـال( به 

تناسـب مقـدار زمانـی کـه در حـرم مطهـر پهـن بوده اسـت 

بـا قالی هـای جدیـد تعویـض می شـوند ازایـن رو برخـی از 

طرح هـا در حـال حـارض در داخـل مجموعـۀ حـرم دیـده 

منی شـوند )رشکـت فـرش آسـتان قـدس، 1392(. 

گل شاه عباسی در نقوش قالی های حرم مطهر امام رضا)ع(

یکی از آرایه های تزیینی در قالی ایران گل شاه عباسی 

است. به طورکلی بند یا ساقۀ ختایی بدون گل شاه عباسی 

معنایی ندارد. قالی های حرم مطهر بانک اطالعاتی خوبی 

از تنوع گل های شاه عباسی در قالی  محسوب می شود. با 

توجه به بررسی قالی های پهن شده، در مجموعۀ حرم مطهر 

درمجموع 12 طرح قالی، 72نقش متفاوت از گل شاه عباسی 

کوچک و بزرگ فاقد تکرار شناسایی شد. )تصویر 11و10( 

با  رضوی  مطهر  حرم  قالی های  از  درصد   90 از  بیش 
تصویر5. گل اناری یکی از انواع گل شاه عباسی، اسکن شده از کتاب قلم 

و قالی، علی خلیقی، 1382

تصویر6ـ  مراحل ترسیم گل شاه عباسی  و گل الله عباسی، 

اسکن شده از کتاب قلم و قالی، علی خلیقی، 1382.

تصویر 7.  گل های شاه عباسی با هستۀ گل شاه عباسی، 

اسکن شده از کتاب قلم و قالی، علی خلیقی، 1382.



گل های شاه عباسی پر شده است که عالوه بر گل های خاص 

قالی مشهد می توان گل های سایر مناطق را در آنها دید. 

با توجه به گل های شاه عباسی جمع آوری شده و شیوه های 

معمول گل شاه عباسی در قالی سایر مناطق  و توجه به 

اختصاصی  ویژگی های  به  توان  می  مطهر  حرم  قالی های 

گل های شاه عباسی در قالی مشهد پی برد. )تصویر12(

ویژگی گل های شاه عباسی در قالی مشهد

با توجه به مطالب ذکرشده و مشاهدۀ تصاویر موجود از 

نقوش معمول گل شاه عباسی و نقوش گل های شاه عباسی 

در قالی های حرم مطهر رضوی که شناسنامۀ قالی مشهد 

هستند می توان چنین گفت که متامی گل های به کاررفته 

دارای دو گل در  ترکیبی،  نوع گل های  از  قالی ها  این  در 

یک گل هستند به گونه ای که هستۀ مرکزی گل، خود گلی 

کوچک تر است و بدین ترتیب از لحاظ اندازه این گل ها 

بزرگ تر هستند و ظاهری زیبا و متناسب به این قالی ها 

بخشیده اند.)تصویر 7 و 11(

نتیجه گیری

قالی هـای حـرم مطهـر دارای دو نقـش لچـک ترنـج و 

افشـان شاه عباسـی اسـت. ویژگـی اصلی ایـن طرح ها، گل 

شاه عباسـی اسـت. معموالً از لحاظ هرن معنوی در اماکن 

مقـدس سـعی می شـود تـا از نقوشـی بـا جنبـۀ مذهبی و 

مقـدس بـرای ایجـاد فضایـی معنـوی اسـتفاده شـود. اگـر 

بـه کل مجموعـۀ حـرم مطهـر دقت شـود آنچه که بیشـرت 

از همـه در کل تزیینـات ایـن مـکان مقـدس بـه چشـم 

می خـورد، گل شاه عباسـی اسـت. نقـش گل شاه عباسـی 

هـم در آرایه هـای ختایـی و هـم در ترکیـب بـا نقـوش 

ختایـی، اسـلیمی و حتـی در داخل نقوش اسـلیمی گل دار 

دیـده می شـود. به همیـن منظور قالی نیـز از ارکان هرنی 

ایـن مـکان مقدس محسـوب می شـده و  طرحی اسـتفاده 

شـده کـه عـالوه بـر اصالـت منطقـه ای دارای هاهنگـی 

بـا کل تزیینـات بنـا باشـد.90 درصـد از شـاخه های پیچان 

گل هـای  بـا  رضـوی  مطهـر  حـرم  قالی هـای  بوتـه  و  گل 

شاه عباسـی پـر شـده اند. به طورکلـی گل هـای شاه عباسـی 

آینـه گل و  دارای فرمـی تخم مرغـی شـکل و تخـم گل، 

امـا گل هـای قالی هـای حـرم مطهـر در  گلـربگ هسـتند 

به طوری کـه  دارنـد،  متفـاوت  ویژگی هـای  مـوارد  برخـی 

هسـتۀ مرکـزی گل در قالـب یـک گل شاه عباسـی کوچـک 

طراحـی شـده و در واقـع دو گل در یـک گل کار شـده 

اسـت بـه همین دلیـل گل های شاه عباسـی در ایـن قالی ها 

بزرگ تـر از حـد معمـول ایـن گل اسـت. همیـن ویژگـی 

یکـی از مشـخصه های قالـی مشـهد محسـوب مـی شـود و 

می تـوان آن را »گل شاه عباسـی مشـهد« نامیـد. 

تصویر9 . منونۀ طرح های قالی های بافته شده در رشکت فرش آستان 

قدس رضوی، پهن شده در حرم مطهر، مأخذ: رشکت فرش آستان قدس 

رضوی در تاریخ 23/ 8/ 1387

تصویر8. گل های شاه عباسی رایج در مناطق مختلف )نصیری، 1389: 71(



تصویر10. منونه ای از قالی های حرم امام رضا)ع( با نقش افشان شاه عباسی، عکاس: فاطمه رحیم پناه 

در تاریخ 1393/11/20
تصویر11. گل های شاه عباسی قالی های حرم مطهر، تنظیم شده توسط محقق در تاریخ 1393/7/25

نقش  لحاظ  از  متفاوت  شاه عباسی،  گل های  تصویر12. 

تاریخ  در  محقق  توسط  شده  تنظیم  مناطق،  سایر  با 

1393/7/25

پی نوشت
1ـ محمد كهنمویی اهل كهنموی آذربایجان )روستای مابین اسكو 

و كندوان( با اشتغال در حرفۀ نساجی و ابریشم بافی و تجارت، از 

تولیدكنندگان صاحب نام تربیزی بود که ضمن تغییر شهرت خود از 

كهنمویی به عمواوغلی حرفۀ نساجی را رها كرد و به كار تولید و 

بافت قالی روی آورد. استاد عبداملحمد عمواوغلی در تهیۀ نقشه های 

منحربه فرد و رنگ آمیزی مواد مورد استفاده در قالی بافی تبحر 

خاصی داشت. از آنجایی كه بیشرت قالی های عمواوغلی سفارشی 

بود، از طرح هایی كه در دو كتاب قطع بزرگ، كه گویا از انگلستان 

فراوانی  نقشه های  و  تصاویر  آنها  در  و  بودند  فرستاده  برایش 

از قالی های قدیم ایرانی از زمان صفویه و قبل از آن و همچنین 

تصاویری از قالی های موزه ای خارج از ایران وجود داشت الگوبرداری 

می كرد و نیز خود با تجربه  ایی كه در طول سالیان به دست آورده بود 

دخل و ترفاتی در این طرح ها صورت می داد. رج شار قالی های 

عمواوغلی بین 40 تا 150 رج متغیر بود. آخرین بافتۀ وی نیز دو 

قطعه قالی 140مرتی )10×14( بود كه هم اكنون در كاخ  مرمر و 

سعد آباد نگهداری می شود. )صورارسافیل، 1378: 113(. )تصویر1( 

2ـ قالی های حرم مطهر امام رضا)ع( در بین عموم مردم به قالی های 

حرتی نیز شهرت دارند.
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