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مقدمه

ادبیـات فارسـی یکـی از عالی تریـن شـکل های ادبیـات 

مقـدس جهان اسـت و اشـعار شـاعران فارسـی غالبـاً ملهم 

از آیـات قـرآن کریـم و احادیـث نبـوی و روایات پیشـوایان 

عالی قـدر مکتـب نورانی تشـیع اسـت. بـزرگان دیـن، زبان 

شـعر را ماندگارتریـن و مؤثرتریـن روش بـرای ثبت و ضبط 

و انتقـال مفاهیـم عالـی دیـن می دانسـتند و در همیـن 

راسـتا مـدح و منقبت شـخصیت های معنـوی در ادبیات ما 

پیشـینه ای کهن دارد. در این میان، شمس الشـموس طوس، 

حـرضت رضـا)ع( از موقعیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. از 

دیربـاز بسـیاری از شـاعران، عشـق و ارادت خـود بـه امـام 

رضـا)ع( و آرزوی زیـارت مرقد مطهر آن حرضت را با شـعر 

بیـان منـوده، ایـن احسـاس مذهبی را مایۀ شـعر خـود قرار 

داده، روح و جـان خویـش را در قالـب الفـاظ و ترکیبـات 

مـوزون ریختـه و نثـار مفخـر خراسـان و ملجـأ و مـأوای 

شـیعیان منوده انـد.

از قـرن ششـم هجـری تاکنـون شـاعران زیـادی در مدح 

امـام رضـا)ع( شـعر سـاخته و کتاب هـا نوشـته اند. حکیـم 

سـنائی غزنـوی و خاقانـی رشوانـی، شـعرای قـرن ششـم 

هجری، نخسـتین شـاعرانی هسـتند که از حرم خراسان نام 

بـرده و در مـدح حـرضت رضـا)ع( شـعر رسوده انـد. 

بیـت  اهـل  شـاعران  دربـارۀ  حدیثـی  در  امام رضـا)ع( 

شـعری  مـا  سـتایش  در  مؤمنـی  »هیـچ  می فرماینـد: 

منی رسایـد مگـر اینکـه خـدای متعـال بـرای او در بهشـت، 

شـهری هفت مرتبه وسـیع تر از دنیا می سـازد و هر فرشـتۀ 

مقـرب و پیامـر صاحـب کتابـی آن مؤمـن را در آن شـهر 

زیـارت می کنـد.« )عیون اخبـار الرّضا)ع(، شـیخ صدوق، ج 

1، ص 9(

عـالوه بر شـاعران، برخی هرنمندان صنایع دسـتی نیز با 

سـاعت ها تـالش و به کارگیـری هرن خـود به تولیـد کاالهای 

هـرنی منحرصبه فـرد پرداختنـد و آن را عاشـقانه بـه حـرم 

مطهـر امـام رضا تقدیـم کردند.

قالی بافـان از اّولیـن هرنمنـدان صنایـع دسـتی بودند که 

بـا تـالش و صر فراوان بـه بافنت قالی های نفیـس پرداختند 

و بهرتیـن آنهـا را بـه نشـانۀ عالقه بـه امام رضـا)ع(، تقدیم 

حـرم آن حـرضت منودند.

گاهـی ذوق و خالقیـت شـاعران بـا مهـارت و صبـوری 

زیـاد قالی بافـان ترکیـب می شـود و کاالیـی گران بهـا به نام 

قالی شـعر یـا شـعرقالی به دسـت می آید. ایـن کاال عالوه بر 

زیبایـی هـرن قالی بافـی، تأثیرگـذاری کالم شـاعرانه را نشـان 

می دهـد.

ایـن مقالـه ضمـن معرفـی مختـرص مـوزۀ فـرش آسـتان 

قـدس رضـوی، فرش هایـی از ایـن مـوزه را بررسـی کـرده 

بررسـی  بـا  دارد.  رضـا)ع(  امـام  مـدح  در  اشـعاری  کـه 

به عمل آمـده، اشـعار موجـود بـر روی این فرش هـا تا کنون 

در جایـی ذکـر نشـده اسـت.

موزۀ فرش

اّولیـن مـوزۀ آسـتان قـدس رضـوی در سـال 1324ش در 

مجاورت مقرۀ شـیخ بهایی گشـایش یافت كه در آن عالوه 

بـر اشـیاء تاریخی، سـه تخته قالـی متعلق بـه دوره صفوی 

موجود بود. در سـال 1356ش با سـاخت و راه اندازی موزۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی، تعـداد بیشـرتی از قالی های 

موجـود بـه منایـش درآمدنـد. افزایـش روز افـزون نـذورات 

و اهـداء قالـی بـه آسـتان قـدس رضـوی کـه موجـب غنای 

مخـازن شـده بـود، مسـئولین را بـر آن داشـت تـا در سـال 

1377ش اّولیـن گنجینـۀ تخصصـی فـرش و منسـوجات در 

محـل سـاختامن گنجینه قـرآن ونفایـس راه اندازی شـود.

بـا عنایـت تولیـت فقیـد آسـتان قـدس رضـوی، حـرضت 

آیت اللـه طبسـی)ره(، در سـال1383 احـداث سـاختامنی 

بزرگـرت و مناسـب تر بـرای مـوزۀ تخصصـی فـرش در جنـب 

مـوزۀ مرکـزی آغـاز و در آبـان مـاه 1390، همزمـان بـا عید 

سـعید غدیـر خـم، راه اندازی شـد.



معرفـی فرش هایـی بـا محتـوای اشـعاری دربـارۀ امـام 

رضـا)ع(

1. قالی پرده ای محرابی ترنج دار

قدیمی تریـن قالی هـای مـوزۀ فـرش آسـتان قـدس رضوی 

کـه اشـعاری دربـاره امـام رضـا)ع( دارد، از نوع قالـی پرده ای 

اسـت. ایـن قالـی به عنـوان پـرده در ورودی اماکـن مذهبـی 

)تکایـا، حرم امام زادگان و...(، کاخ ها و منازل آویزان می شـود 

و عـالوه بـر حفـاظ، زینت بخـش مـکان مـورد اسـتفاده نیـز 

اسـت. قالـی پـرده ای به صـورت سـاده، شـکاف دار، یـک رو 

یـا دو رو و از نظـر طـرح و انـدازه بـه شـکل هایی مختلـف 

مطابـق محـل اسـتفاده تولید می شـوند.

از گذشـته اسـتفاده از قالی پرده ای در مبادی ورودی حرم 

مطهـر امـام رضـا)ع( نیـز به ویـژه در فصـول رسد بـه صورت 

گسـرتده رواج داشته است.

قالـی پـرده ای محرابـی ترنـج دار از نظر قدمت، نخسـتین 

اسـت.  امام رضـا)ع(  مـدح  در  اشـعاری  محتـوای  بـا  قالـی 

)تصویـر1( ایـن قالـی را محمـد مینـاکار اصفهانـی بافتـه و 

محمدرضـا کار اصفهانـی در سـال 1311ش وقـف حـرم امام 

رضـا)ع( منـوده اسـت.

تصویر 1: قالی پرده ای محرابی ترنج دار



دو بیـت زیـر بـه خـط نسـتعلیق بـر بـاالی ایـن قالـی 

می کنـد. خودمنایـی 

از دیدۀ دل اگر رضا را بینی/ مرآت ِجامل ِکریا را بینی

گـر پـردۀ اوهـام به یک سـو فکنی/ انـدر پِس ایـن پرده 

خـدا را بینی

صغیـر  محمدحسـین  رسودۀ  بـاال  شـعر  بیـت  دو 

درگذشـته  13رجـب 1312ق/1273ش؛  )متولـد  اصفهانـی 

1390ق/1351ش( شـاعر مدیحـه رسای ایرانـی اسـت کـه از 

سـنین هشـت یـا نه سـالگی رشوع بـه رسودن اشـعاری در 

مـدح و مصیبـت »چهارده معصوم« منـود و به همین دلیل 

»صغیـر« تخلـص کـرد.

از اشـعار خـود در حـق  صغیـر اصفهانـی در بعضـی 

امامـان غلـو می کند. وی در 78سـالگی درگذشـت. آرامگاه 

او در محـل حـرم رأس الرّضـا در فلکـۀ طوقچـی اصفهـان 

است.

2. قالی پرده ای محرابی قندیلی 

ایـن قالـی را محمـد هرنمنـد کرمانـی در سـال 1327ش 

وقـف حـرم مطهر منـود. )تصویـر2( تنوع رنگ هـا در طرح 

و نحوۀ چیدمان اشـعار این قالی چشـم نواز اسـت. اشـعار 

بـر روی اضـالع سـه مسـتطیل قـرار دارنـد؛ یـک مسـتطیل 

نسـبتاً کوچـک که طول آن بـه اندازۀ عرض قالـی پرده ای و 

عـرض آن در حـدود یک پنجم طول قالی اسـت. بیت »قضا 

ز کینـه مأمـون منـود باخـرم/ در ایـن سـفر نبـود غیر مرگ 

در نظـرم« بـر روی طـول باالیی و مرصع »منی روم به سـفر 

مـن کـه برگـردم« بـر روی عرض های این مسـتطیل به خط 

نسـتعلیق بافته شـده است.

بقیـۀ اشـعار، یعنـی پنـج مـرصع باقی مانـده، بـر روی 

اضـالع دو مسـتطیل هم انـدازۀ قالـی قـرار دارد. طـول هـر 

کـدام از ایـن دو مسـتطیل حـدوداً چهارپنجـم طـول قالـی 

پـرده ای و عـرض آنهـا نصـف عـرض قالی اسـت. بیـت »به 

نیـل کسـی نـزد جامه در عـزای غریـب/ به غیر خاک سـیه 

نیسـت متکای غریب« بر روی طول سـمت راسـت و بیت 

»کنـد شـهید بـه تکلیـف دانۀ انگـور/ چه من بجیر مسـافر 

بـا ایـن سـفر کـردم« بـر روی طـول سـمت چـپ و مـرصع 

»مـرا بـه کشـور طـوس آن تبـاه کار غیـور« بـر روی عـرض 

پاییـن هـر مسـتطیل به خط نسـتعلیق بافته شـده اسـت. 

بـه هـر حـال سـه بیـت از چهـار بیت موجـود بـر روی این 

قالـی دوبـار تکـرار شـده اسـت. با حذف مـوارد تکـراری و 

نظـم محتوایـی، اشـعار ایـن قالی چنین اسـت:

)1( قضـا ز کینـۀ مأمـون منـود باخرم/ در این سـفر نبود 

غیر مـرگ در نظرم

)2( منـی روم بـه سـفر مـن که بـاز برگردم/ چـه من بجر 

مسـافر با این سـفر کردم

)3( کنـد شـهید بـه تکلیـف دانـۀ انگـور/ مـرا به کشـور 

طـوس آن تبـاه کار غیـور   

)4( بـه نیـل کسـی نـزد جامـه در عـزای غریـب/ به غیر 

خاک سـیه نیسـت متـکای غریب  

بیـت اّول از زبـان امـام رضـا)ع( اشـاره بـه شـهادت آن 

حـرضت بـه علت دشـمنی و کینـۀ مأمون، خلیفۀ سـتمکار 

تصویر2: قالی پرده ای محرابی قندیلیعباسـی در سـفر اجبـاری از مکـه به مـرو دارد و اینکه امام 



رضـا)ع( بـا علم به شـهادت قطعی به این مسـافرت رفتند.

بیـت دوم از زبـان امام رضا)ع( اشـارۀ مسـتقیم به سـفر 

بـدون بازگشـت امـام رضـا)ع( از مکه به مـرو دارد و تأکید 

می شـود کـه مأمون عباسـی بـا آوردن اجباری امـام به مقّر 

حکومتـی خویـش قصـد دارد مقـام علمـی و دینـی امـام 

را کنـرتل کنـد تـا از جانـب امـام و شـعیان ایشـان خطـری 

متوجـه او نگردد.

بیـت سـوم از زبـان امـام رضا)ع( به شـهادت آن حرضت 

بـا فرمـان مأمـون عباسـی و خورانـدن دانه هـای زهرآگیـن 

انگـور در قریـۀ طوس)ایران( اشـاره دارد.

بیـت چهـارم اشـاره به شـهادت امـام رضـا)ع( در مکانی 

غریـب و دور از وطـن دارد و بـا وجـود اینکـه مشـهد و 

مدفـن آن حـرضت در مکانـی غریـب و دورافتـاده اسـت 

امـا بـه زودی افـراد زیـادی بـرای زیـارت مشـهد آن حرضت 

خواهنـد آمـد و ضمـن عـزاداری بـه جایـگاه و مقـام واالی 

ایشـان آگاهـی می یابنـد. 

تصویر3



3. قالی لچک ترنج برای پوشش رضیح مطهر

قالـی زیبـای لچک ترنج برای پوشـش رضیـح مطهر امام 

رضـا)ع( توسـط »ریحـان« و در سـال 1351ش بافتـه شـده 

اسـت. )تصویـر3( امان اللـه رهـر، اهداکننـدۀ ایـن فرش به 

آسـتان قدس رضوی اسـت. طرح و نقشـۀ قالی لچک ترنج 

متشـکل از گل هـای ختایـی و شاه عباسـی بـا قوس هـای 

حلزونـی به صـورت هامهنـگ در زمینه ای سـبز اسـت.

در حاشـیۀ پاییـن قالـی بیـت »ای حریم قدس تو رشـک 

گلسـتان جنـان/ ای در بگشـوده ات مشکل گشـای انـس و 

جـان«، در حاشـیۀچپ بیـت »صدتبـارک بـر چنیـن خـاک 

عبیرافشـان کـه هسـت/ هـم مطـاف خاکیـان هم مسـکن 

افالکیان«، در حاشـیۀ باال بیت »آشـنای درگـه یزدان غریب 

خـاک طـوس/ مرشـد جرئیـل دم مـوالی فردوس آسـتان« و 

در حاشـیۀ راسـت بیـت »آفتـاب مل یـزل آئینـه لطـف ازل/ 

بوالحسـن سـلطان دیـن شـاه مالئـک پاسـبان« همگـی بـه 

خـط نسـتعلیق بافته شـده اسـت.

در میـان اشـعار بـاال درون کتیبه هـای کوچکـرت عبـارات 

»وقـف رسپـوش«، »رضیـح حـرضت رضـا«، »علیه الّسـالم«، 

»توسـط«، »رهر«، »شـهر رضایی«، »اصفهـان«، »امان الله« 

بافته شـده اسـت.

بیـت »ای حریـم قـدس تو رشـک گلسـتان جنـان/ ای در 

بگشـوده ات مشکل گشـای انـس و جـان«، اشـاره بـه مقـام 

واالی حـرم مطهـر امام رضا)ع( میان شـیعیان و سـایر افراد 

خداجویـی دارد کـه بـرای حـل مشـکالت کوچـک و بـزرگ 

خـود بـه آن حریـم معنـوی و قدسـی رجـوع می مناینـد و 

امـام بـه آنهـا کمـک می کند.

کـه  عبیرافشـان  خـاک  چنیـن  بـر  »صدتبـارک  بیـت 

هسـت/ هـم مطـاف خاکیان هم مسـکن افالکیان«، اشـاره 

بـه جایـگاه حـرم مطهـر نـزد مالئـک مقـرب درگاه الهـی و 

بنـدگان خاص و شایسـته خداونـد دارد که در همۀ لحظات 

روزگار در آن مـکان قدسـی حارضنـد و از انـوار الهـی فیض 

می برنـد.

بیـت »آشـنای درگـه یـزدان طـوس خاک غریـب/ جرئیل 

مرشـد فـردوس دم موالیی آسـتان« اشـاره به حضـور مداوم 

جرئیـل، فرشـتۀ مقـرب درگاه خداونـد در حـرم مطهر امام 

رضـا)ع( دارد و اینکـه غربـت ایـن مـکان نـه تنهـا باعـث 

فراموشـی ایـن امـام هامم نـزد شـیعیان نخواهد شـد بلکه 

هـامره مقـام ایـن حـرم قدسـی نـزد جهانیـان روزافـزون 

گردید.  خواهـد 

بیـت »آفتـاب مل یزل آئینۀ لطف ازل/ بوالحسـن سـلطان 

دیـن شـاه مالئک پاسـبان« اشـاره به لطـف و عنایت خاص 

خداونـدی بـه حـرم مطهـر رضـوی از ازل تـا ابـد دارد و 

اینکـه تا همیشـۀ تاریـخ این بقعۀ منور، مشعشـع و برقرار 

خواهـد بود. 

4. قالی هفت شهرعشق

مجموعـه  قالـی  نفیس تریـن  هفت شهرعشـق،  قالـی 

فرش هـای آسـتان قـدس رضوی اسـت. )تصویـر4( این قالی 

در سـال 1353ش در ابعاد 460×370سـانتی مرت بافته شـده 

و مزیـن بـه تصویر اماکن مذهبی هفت  شـهر مکه، مدینه، 

کربـال، نجـف، مشـهد، کاظمیـن و سامراسـت. همچنیـن 

تصاویـری از بناهـا و اماکـن مذهبی دیگر همچون مسـجد 

امام اصفهان و مقرۀ شـاعرانی چون سـعدی و فردوسی در 

آن بافته شـده اسـت. این قالی را اسـتاد محمود فرشـچیان 

طراحـی منـوده و حـاج مهـدی صفـدرزاده حقیقـی بافتـه 

و اهـدا کـرده اسـت. در میـان متـام قالی هـای موجـود در 

موزۀ آسـتان قـدس رضوی، این قالـی از نظر حجم محتوای 

شـعری دربـارۀ امـام رضـا)ع( در مقـام نخسـت قـرار دارد. 

در حاشـیۀ پاییـن قالـی هفت شـهر عشـق )کادر مشـکی(، 

9 بیـت شـعر در مـدح امـام رضـا)ع( در 9 شمسـه به خط 

نسـتعلیق شکسـته بـه رشح زیر بافته شـده اسـت:

اشعار در وصف امام رضا )ع(

با نام جانفزای شهنشاه ارض طوس

هر صبح دم زنند مالئک به عرش کوس

هر بامداد گنبد شمس شموس را

ذرات آفتاب ز جان می زنند بوس

زرینه گنبدی که نظیرش نبود و نیست

در زیر گنبد این چرخ آبنوس

اول نهد به خاک رضا رس، شه سپهر

وآنگه كند به تخت طالیی خود جلوس

در]سال هزار و سیصد و پنجاه و سه[

این فرش از اصفهان شده تقدیم شاه طوس

هرکس زیارت شه طوسش نشد نصیب

یک عمر جای دارد، اگر می خورد فسوس

قر امام هشتم سلطان دین رضا

حافظ چه خوش رسود: »از جان و دل ببوس«

شاها تویی که هیچ نرفتند ناامید

از درگهت مسیحی و بودایی و مجوس

جز درس مهر احمد و آلش طالئییا

دیگر مرا ز بر نبود درسی از دروس

در خـارج از نقشـۀ قالـی)کادر سـبز(، در پاییـن آن حـد 

فاصـل نـوار مشـکی و قرمـز رنـگ، 12 بیت شـعر در مدح 



امام رضـا)ع( و نیـز معرفـی دسـت انـدکاران بافـت قالی به 

خـط نسـتعلیق بـه رشح زیر بافته شـده اسـت:

این فرش ز آستانۀ سلطان دین بود

شاهنشهی که پایۀ عرش برین بود

شاهی که هست قبلۀ هشتم، به ارض طوس

شاهی که حکمران سام و زمین بود

مرحوم حاج »مهدی استاد«، کرده وقف

تا فرش آستان امام مبین بود

فرزند او که »زاده صفدر، یدالله« است

دارد لقب »حقیقی«، مردی امین بود

تقدیم آستان رضا کرد، از خلوص

 این فرش را که بوسه گه زائرین بود

»محمود«، آنکه »فرشچیان« است شهرتش

کرده است رهری، که بر او آفرین بود

طرحش بود ز »جعفر« نقاش »رشتیان«

استاد کاملی که چو نقاش چین بود

»باالمجان« که بافته این فرش را زنی است

 که انگشرتی عفت و دین را نگین بود

چو »شادمان مویدی«، از پنج ظریف

بر نقش این بدیع هرن، نقطه چین بود

»انصاری حبیب«، کشیده است چله اش

در پود و تار آن همه حبل املتین بود

این فرش شد به پای ز ارصار »دامئی

اصغر« که حج اکر او این چنین بود

تاریخ آن رسود »طالئی« به مرصاعی

این فرش ز آستان سلطان دین بود

5. فرش صیرفیان

ایـن فـرش را محمـد صیرفیـان بـا شـعری از بانو حکمت 

حکمـی در سـال 1377ش طراحـی و تولیـد و سـپس وقـف 

حـرم رضـوی کرده اسـت. )تصویر5( ویژگی بـارز این فرش، 

تأکیـد طـراح بـر جنبـۀ شـعری موجود بـر فرش و اسـتفاده 

از همـۀ امکانـات هـرن قالی بافی بـرای تأثیرگذاری شـعر بر 

بیننده اسـت.

اشعار این فرش به رشح زیر است:

پروانه وار گرد رضیح تو پر زنم

اشکم چو شمع ریزد و جان رشر زنم

ای هشتمین امام به حق، یار شیعیان

از شوق دیدن تو، به کوه و کمر زنم

سبط پیمری تو و فرزند حیدری

در مدح دودمان تو بانگ سحر زنم

شاهان تاج دار، گدایان درگهت

وامانده من به فر سپاهت رضر زنم

از راه لطف، در بگشودی به روی من

اینک سزد که طعنه به شمس و قمر زنم

جن و ملک به درگه و بار تو خادم اند

من، ناتوان چگونه توانم که در زنم

با زهر کین، چو گشت امام رضا شهید

در مامتش به شیون و زاری به رس زنم

شکر و سپاس حق که به یاد رضا دمی

در سوگ او نشسته و فریاد برزنم

شاید قبول درگهش افتد سالم من

شیطان منوده دور، چو رمی جمر زنم

از بهر غربتش که غریب است این چنین

تصویر4، قالی هفت شهر عشق



از دیده خون فشانده و رس بر حجر زنم

گردی شفیع من، تو اگر روز رستخیز

حاشا که دم ز سختی نار سقر زنم

از »حکمت« خداست که گشته نصیب من

بر این بهشت و روضۀ رضوان نظر زنم

تصویر5، فرش صیرفیان



6. قالی درگه  ضامن آهو

قالـی نفیـس درگـه  ضامن آهـو را اعظـم دهاقانـی در 

ابعاد 140 ×210سـانتی مرت به سـال 1386 خورشـیدی بافته 

اسـت. )تصویـر6( نرصاللـه صفـدرزاده حقیقـی ایـن فـرش 

را طراحـی و در اواخـر بهمـن 1387بـه آسـتان قـدس اهـدا 

منـوده اسـت. در بـاالی ایـن قالـی، در دو سـطر، دو بیـت 

شـعر از صغیـر اصفهانـی بـه خـط نسـتعلیق در مـدح و 

منقبـت امـام رضـا)ع( بـه رشح زیـر بافتـه شـده اسـت:

قدم به صدق و ارادت در این مکان بگذار

که خفته است خدا را در این حرم ناموس

شهنشهی که نوازد ز لطف آهو را

کجا ز درگه لطفش کسی رود مأیوس

سخن پایانی

مـدح و سـتایش امـام رضـا)ع( نـه تنهـا از زبان شـاعران 

شـیعه و سـنی در ادبیّـات متعالـی ایرانیـان متجلی اسـت، 

انحـاء مختلـف سـعی  بـه  امـام هـامم  آن  بلکـه محبـان 

منوده انـد تـا بـا به کارگیـری هـرن و همـت خویـش در خلق 

آثـار هـرنی و نفیس، عالقه و ارادت خالصانۀ خود را نشـان 

دهنـد. در ایـن میـان قالی بافـان بـا توجـه بـه جلوه منایـی 

قالـی در فرهنـگ ایـران و جهـان و اشـعار رضـوی شـاعران 

ایـن مـرز و بـوم، به خلق قالی شـعر یـا شـعرقالی پرداختند 

کـه هـدف اصلـی از تولیـد ایـن قالی هـا رصفـاً توجـه بـه 

جایـگاه قدسـی و معنـوی امـام رضـا)ع( و حـرم مطهـر آن 

اسـت. حرضت 

منابع 

- حبیبی، عزیزالله)1351( یادبودنامه در فقدان استاد محمد حسین 

صغیراصفهانی/ اثر شعرای معارص اصفهان.- اصفهان

- شیخ صدوق)1391( عیون اخبار الرضا، مرتجم: احمد بانپور، مهدی 

مافی نژاد، مشهد: راز توکل

- یاوری حسین و دیگران )1394( بررسی فرش های دوره صفویه و 

قاجاریه )در موزۀ آستان قدس رضوی(، تهران: سایه بان هرن

- صمدی، حبیب الله راهنامی موزه آستان قدس رضوی، مشهد: 

آستان قدس رضوی

تصویر6: قالی درگه ضامن آهو




