
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  127ـ147، صص 1395 پاييز، ونهم بيست ي  ، شمارههشتمسال 

  
    بازشناسي فرش مشهد در عصر قاجار،

  اي دو رو قالي محرابي پرده: نمونه موردي
  )يرضو قدس آستان فرش  ي موزه دار ليقند يعباس شاه افشان ـ  يمحراب(

  
  *كمندلو نيحس

  
  دهيچك
ـ ا بر) 1796ـ 1925/ق 1210ـ1343 (انيقاجار حكومت يط در  از يبرخـ  ران،ي

 چنـد  ييبرپا و يخارج بيرق نبود همچون يمتعدد ليدال به فرش جمله از هنرها
 بازرگانان. ابدي  يم دوباره ياوج ،يغرب يكشورها در يرانيا يها  فرش از شگاهينما
 مردمـان  ي قهيسـل  از كـه  يشناخت به توجه با ها يزيتبر خصوص  به يرانيا تجار و

 بافـت  يهـا  كارگـاه  ،مـشهد  جمله از رانيا نقاط اكثر در كنند، يم دايپ نيزم مغرب
  شايان ذكر است عالوه بر منابع موجود در ايـن زمينـه،            .بودند كرده سيتأس رشف

 شـناخت  بـه  يفراوان كمك ،يرضو قدس آستان فرش ي موزه يها بافته از يبرخ
ـ ا پـژوهش  هـاي   پرسش نيتر مهم .ندينما يم مشهد در فرش بافت ي وهيش بهتر  ني
 بـا  و است؟ افتهي هدوبار يرونق مشهد در يزمان چه از فرش صنعت هنرـ كه است
 چه قاجار عصر مشهد يها فرش ،يرضو فرش ي نهيگنج در موجود آثار به توجه

 عـصر  در مـشهد  يباف  فرش بهتر شناخت ،پژوهش نيا هدف اند؟  داشته يها يژگيو
 مشهد فرش يبند  رنگ و يطراح بافت، اتيخصوص پژوهش، نيدر ا . است قاجار
  .گرفت خواهد قرار يبررس مورد

  

ـ كل يها واژه  ،يرضـو  قـدس  آسـتان  فـرش  ي موزه ان،يقاجار فرش، مشهد،: يدي
  .سفرنامه

                                                 
  )h.kamandlou@semnan.ac.ir(يات علمي، دانشكده هنر، دانشگاه سمنان، شهر سمنان عضو ه* 

  9/8/1395:  تاريخ تاييد          28/2/1394: تتاريخ درياف
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  مقدمه
 است، بوده اول عباس   شاه ويژه  به يصفو شاهان اغلب توجه مورد ،انيصفو عصر در مشهد
 يآزادسـاز  يبرا .ق1006 رمضان 1598/12 ليآور 9 در او يوريس راجر ي نوشته بر بنا

ـ ژوئ 29 در ها ازبك  تشكس با و شد خارج اصفهان از خراسان  يبـرا  1007 محـرم  5/هي
ـ گرد مقـدس  مـشهد  وارد) ع (الرضـا   بن  يعل مقبره ارتيز ـ  او 1.دي  اعتبـار  يبـرا  نيهمچن

   2.شد مشهد عازم اصفهان از پياده پاي ي،رضو مطهر حرم به دنيبخش
ـ گرد باعـث  ،اقتـصادي  رونق بر عالوه مشهد به عباس  شاه ژهيو توجه ـ ا دي  بـه  شـهر  ني
 سانـسون  نظـر  بـر  بنـا  امـر  ايـن  علـت . شـود  ليتبـد  ايران شرق در تجارت رايب مركزي

 بـه  او علت نيهم به است بوده عثماني قلمرو به پول ورود از يريجلوگ) ق1683/1094(
 دسـت  بـه  صـفويان  دولت انقراض 3.كرد ءالقا را) ع (رضا امام به ارادت و عشق شي ايرعا
 بهـا   گـران  و تجملي هاي  فرش بافت از ايتحم كاهش باعث .م1723/.ق1135 در ها افغان
 و افـشار  مـدت   كوتـاه  يها  حكومت زمان در يداخل يها يناامن نيهمچن بود، شده رانيا در
 شـاهان  آمـدن  كار يرو با اما بود؛ گذاشته رانيا ياقتصاد يها بنگاه بر ينامطلوب ريتأث زند

 سبب امر نيهم و ديگرد حاكم رانيا يها  جاده بر ينسب تيامن و قانون نظم، جيتدر  به قاجار
 در قاجـار  شاهان تيحما. شد فرش صنعت ـ هنر جمله از يصناع يهنرها از يبرخ رونق
ـ  يكشورها در فرش يها  شگاهينما ييبرپا ـ  و يغرب ـ تبل نيهمچن ـ يا يهـا   فـرش  غي  در يران

ـ ا ييروسـتا  و يشـهر  نقاط اغلب در يباف  فرش گسترش سبب ي،خارج يها  سفرنامه  راني
  .بود شده

 مختلـف  نقـاط  از كـه  يداخل دكنندگانيتول و تجار همت به مقدس مشهد در يباف  شفر
ـ ا در) ع (الرضـا  يموس بن يعل حضرت فيشر عمضج ي واسطه  به رانيا  گردآمـده  شـهر  ني

                                                 
  .72كتاب تهران، ص: ، ترجمه احمد صبا، تهرانايران عصر صفويه، )1363(راجر سيوري .1
ي آرا عـالم تـاريخ  هـاي طـي شـده در كتـاب            اول به مشهد مقدس همراه با مسافت       عباس  شاهشرح سفر    .2

ـ ب اسـكندر :  منشي به تحرير درآمده است، براي مطالعه بيشتر نـك          كيب اسكندر به قلم    عباسي  منـشي،   كي
  .982 ـ988صدنياي كتاب، : ، تصحيح اسماعيل رضواني، تهراني عباسيآرا عالمتاريخ ، )1377(
 .201نا، ص بي: ، ترجمه تقي تفضلي، تهرانسفرنامه سانسون، )1346(سانسون .3
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ـ  يخصوص يها  مجموعه و ها  موزه در موجود آثار به توجه با. ديگرد اياح بودند،  تـوان  يم
 توانـستند  گريكـد ي يهمكـار  بـا  يكرمان و يزيبرت ،يمشهد گران  صنعت و هنرمندان :گفت
 خراسان يباف  فرش باشكوه دوران نيدوم ،مقدس مشهد در يباف  فرش سنت ياياح بر عالوه

 در يزمـان  چه از فرش صنعت ـهنر كه است نيا پژوهش سؤال نيتر ياصل. ندينما جاديا را
 مـشهد  يها  فرش ،يرضو ي نهيگنج در موجود آثار به توجه با و افتهي دوباره يرونق مشهد
 معتبـر  و مكتوب اسناد يآور  جمع پژوهش نيا هدف اند؟  داشته يها يژگيو چه قاجار عصر
  .است قاجار عصر در مشهد يباف فرش بهتر شناخت مورد در

 در مـشهد  يها  فرش نهيزم در مستقل و جامع يپژوهش تاكنون موجود منابع به توجه با
ـ ا يقـال  همچـون  ها  كتاب از يبرخ در الح  نيباا. است نشده  انجام قاجار عصر  فيتـأل  راني

 يقـال  از يبرگ ارشاطر،ي احسان نظر ريز ،رانيا در يباف  فرش هنر و خيتار ادواردز، ليسيس
 مـشهد  در فـرش  بافـت  يها يژگيو مورد در يمطالب و ريتصاو ،ژوله تورج فيتأل خراسان
 ،دانـشگر  احمـد  فيتأل نرايا فرش جامع فرهنگ كتاب در نيهمچن. است آمده قاجار عصر
 يهـا  يقـال  به ينگاه ي  مقاله در. است شده   اشاره يرضو فرش ي موزه يا  پرده يها يقال به

 نيحـس  نوشـته  عـشق  شـهر  هفـت  يقال يبررس و يرضو قدس آستان فرش موزه يمحراب
 بـه  توجـه  با شده يسع ،نوشتار نيا در. است شده فرش نيا به يمختصر اشاره زين كمندلو
 بافـت،  يچگونگ مقدس مشهد در يباف  فرش خيتار شناخت بر عالوه مستند داركم و اسناد
  .رديگ قرار شناخت و يبررس مورد زين يرنگرز و يطراح

  

  مقدس مشهد در يباف فرش خيتار به ينگاه
 عـصر  در احتمـاال    موجـود  مـدارك  و اسـناد  به توجه با مقدس مشهد در يباف  فرش شروع
 معاصـر  دوران تـا  يرنگـرز  و يطراح بافت، در شده يذارگ  هيپا يها  سنت و بوده انيصفو
 و بيـشتر  را قـالي  بـه  نيـاز  ان،يصـفو  عصر در شهرها و پايتخت گسترش. است افتهي ادامه
 در يبـاف  يقـال  مهـم  مراكز. بود كرده ليتبد اقتصادي مهم هاي  رشته از يكي به را بافي  فرش
 شهرت 1.است بوده هرات و كاشان شوشتر، همدان، يشهرها ،زيتبر بر عالوه ،انيصفو عصر

                                                 
علمـي و فرهنگـي،     : ، ترجمه عبداهللا فريار، تهـران     راهنماي صنايع اسالمي  ،  )1383(موريس اسون ديماند   .1

ـ           در برخي از منابع عالوه بر مناطق فوق       . 261ص ز آمـده   الذكر نام شهرهاي اصفهان، كرمان، قراباغ و يزد ني
  .156اقبال، ص: ، ترجمه محمدعلي خليلي، تهرانتاريخ صنايع ايران، )1363(زكي محمدحسن. است
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ـ 1105 (يصـفو  مانيسـل شاه زمان در كه بوده يحد به خراسان هاي فرش ـ 1077/94 ـ  ـ
 مخـصوص  سـرا   كـاروان  يـك  اصـفهان  مهـم  سـراي   كاروان ويك  بيست مجموع از) 1664
 انقـراض  از پس ،مشهد در يباف  فرش شروع خيتار 1.است بوده هرات و خراسان هاي  فرش
 شـهر  نكـه يا به توجه با آمده منابع از يبرخ در ست،ين مشخص يدرست  هب هيصفو ي سلسله
ـ اح به اقدام رأساً نادرشاه احتماال   بوده، انيافشار عصر در رانيا تختيپا مشهد  صـنعت  ايي
  2.است كرده خراسان در بافي قالي
 ،دوران نيا در ايگو است موجود يباف يقال مورد در يكم شواهد ،قاجار دوران لياوا از

 دهـه  اواخـر  در كـه  آمـده  آثـار  يبرخـ  در 3.بود مانده يباق ،معتبر يمركز مقام در راسانخ
 4.اسـت  بـوده  زربـاف  ها  آن متن كه شده يم بافته خراسان در ييها  فرش ،ق 1780/1194
 در يباف  فرش دوباره رونق از تيحكا ق،1790/1205 در 5يشرق هند يكمپان يها  گزارش
ـ اروپائ موردتوجه نقش يبرتر و ها  رنگ يتابناك خاطر به كه ييها  فرش دهند، يم مشهد  اني
 فيتـأل . ق 1210/م 1796 سـال  در كـه  خـود  ي سفرنامه در هيوياول نيهمچن 6.است بوده
 جان سر ،ق1801/1215 در و بعد سال چند 7.است كرده اشاره يخراسان يها يقال به كرده،

                                                 
. 83نيلوفر، ص : لعلي خمسه، تهران  . ، ترجمه ر  بافي در ايران    تاريخ و هنر فرش   ،  )1384(يارشاطراحسان   .1

 ادواردز در   ليسيسشناسند،     هرات مي  نام باهاي شرق ايران را       اكثر پژوهشگران و خاورشناسان غربي، قالي     
ي و شهر اصلي خراسان بوده      ادار هرات پايتخت    نكهيا بانويسد    كند و مي     اين نظر را رد مي     قالي ايران كتاب  

بافي در آن وجود نداشته است؛ زيرا در ايران مشاهده نكردم كه مردم شهر يا محلي                  گونه سنت قالي    ولي هيچ 
 تهيـه ايـن فـراورده در آن         كـه  يطور  به آن را رها كنند؛      باره  كاشتند ي بافي اشتغال د    كه زماني به حرفه قالي    

فرهنگـسرا،  :  صـبا، تهـران    دخت نيمه، ترجمه   قالي ايران ،  )1368(سيسيل ادواردز . كلي متوقف شود    ناحيه به 
  .187ص

يخ تـار : همچنين نك . 134فرزان، ص : ، ترجمه پرويز مرزبان، تهران    هنرهاي ايران ،  )1374(دبليو فريه . ر .2
  .90، صبافي در ايران و هنر فرش

  .140 ص،هنرهاي ايران .3
  .92 ص،بافي در ايران تاريخ و هنر فرش .4

5. East India Company 

 .136 ص،هنرهاي ايران .6

: رضا ورهـرام، تهـران       ترجمه محمد طاهرميرزا، تصحيح و حواشي غالم       سفرنامه اوليويه، ،  )1371(اوليويه .7
  .170اطالعات، ص
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 اغلب در كه سدينو يم يشرق دهن يكمپان رهيمد  ئتيه سيرئ يبرا ،يسر گزارش در 1ملكوم
ـ  بافتـه  فـرش  بزرگ، خراسان يشهرها ـ   هـم  او اسـت  شـده  يم  ،ق1826/1242 در نيچن

 همچـون  يسـنت  مراكـز  در فـرش  يبازرگـان  مورد در اتيجزئ با همراه يارزش با اطالعات
 يهـا   كارگـاه  در ،هـا  يقـال  نيا احتماال   2.است آورده خراسان نينش  تركمن ينواح و هرات
ـ نو يم خود ي سفرنامه در) 1845/1261 (هيفر ويموس رايز ؛اند  شده  هبافت مشهد  در كـه  سدي

ـ  نـسج  يريكـشم  شـال  به هيشب يها  شال و خوب يها يقال ،بلده نيا  هوتـوم . ا 3.شـود  يم
ـ ب مـشهد  بـازار  در گـردش  هنگام بود، شده مشهد وارد ،1293/1876  در كه 4ندلريش  اني
 شتريب دارالخالفه از زين آن متيق و بافند يم يخوب رايبس يقال و پارچه مشهد در كه دارد يم

ـ  مـشهد  بـازار  مشاهده از پس زين) 1889/1306 (6كرزن لرد 5.است ـ نو يم  فقـط  كـه  سدي
 ريسـا  بـر  مـشهد  يهـا   فـرش  و مانـده  يباق سابق تياهم و اعتبار با يباف يقال يها  كارخانه

 از بهتـر  و ميترسـ  يشرق يلعا ذوق و قهيسل يرو از ها يقال نقشه. دارند يبرتر محصوالت
ـ  انيب او. گردد يم نيمز يعيطب ثابت يها رنگ با ،همه  چهـل  مـشهد  تمـام  در كـه  دارد يم

 ،مـشهد  يها يقال مورد در اطالعات نيبهتر احتماال   7.است كار به مشغول يباف يقال دستگاه
 او ،اسـت  درآمـده  نگـارش  به ياريبخت تا خراسان از كتاب در 8يدالمان رنه يهانر توسط
ـ يخ مـشهد  بافت يها يقال...  «:كرده فيتوص گونه  نيا را ها  سال نيا در مشهد يها  فرش  يل

 ممتـاز  يهـا  يقـال  حـد  در نقـش  لحـاظ  از هم و ظرافت لحاظ از هم رايز ستين مرغوب
 غالبـاً  را هـا  يقـال  نيا است رونق كمال در مشهد فرش صنعت حال  نيا با ديآ ينم حساب  به
 فـرش  قيمـت . هاست  آن طول متر 5 تا 3 بين و عرض متر 5/2 كه دبافتن يم ييدارها يرو

                                                 
1. Sir John Malcom 

  .92 ص،بافي در ايران  تاريخ و هنر فرش.2
: ، تهـران )تـاريخ ارض قـدس و مـشهد مقـدس    (مطلـع الـشمس   ، )1362(الدولـه   صـنيع  خان محمدحسن .3

  .329 ـ330فرهنگسرا، ص
4. A. Hotum. Schindler 

:  زعفرانلو، تهـران    روشني اهللا قدرتكوشش    ، به )هرات، مرو، مشهد  (سه سفرنامه   ،  )2536( روشني اهللا قدرت .5
  .201، 204توس، ص

6. G. N. Curzon 
  .40سينا، ص ابن: جا ، بيجواهركالم، ترجمه علي ايران و مسائل ايران، )1347(لرد كرزن .7

8. Hanri Rene Dalmany 
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 اخير بحران در شود،  مي حساب است 26 ذرع هر در معموالً كه  آن هاي  گره تعداد اساس بر
 فرش قيمت كه است بديهي. اند  داده تقليل عدد بيست به را ها  گره تعداد و برده باال را قيمت

 و شوند  مي ساخته پاييزي پشم با بيشتر ها  قالي. رود  مي پايين و باال نيز پشم بهاي تناسب  به
 لهيوسـ   به بيشتر تر  مرغوب هاي  فرش گردند،  مي صادر آمريكا و اروپا به قسطنطنيه طريق از

 .1 كه شود  مي مشخص گفته اين در 1.»شود  مي عرضه اروپا بازارهاي به وين ساكن ايرانيان
 .2. اسـت  شـده   مـي  توليد زين نفيس هاي  فرش اام ،نبوده باال مشهد تجاري هاي  قالي كيفيت

 پـشم  .3. اسـت  شده يم بافته شتريب اي و 5/3 × 5/2 ابعاد در طورمعمول  به مشهد يها يقال
 يكشورها ريسا مرغوب يها  فرش و تركيه تجاري هاي  قالي مقصد .4. است پاييزي ها  قالي
 مـشهد  معاصر دوران يها  هبافت در اول ويژگي سه كه است ذكر به الزم است، بوده يياروپا

  .شود يم دهيد همچنان
 كـشور  شـرق  در فـرش  تجارت يبرا يمركز به مشهد ثبات، و تيامن جاديا با جيتدر  به
 بافـت  يها يقال از ديتمج ضمن) 1875/1292 (گرِگور مك. ام. يس كلنل. گردد يم ليتبد

 يدسـت   عيصـنا  از يكي...  «:كند يم فيتوص گونه  نيا را مشهد بازار خراسان، مختلف مناطق
 را آن خـوب  انـواع  تـوان  يم جستجو يكم با مشهد در و است فرش خراسان فرد  منحصربه

 يسرپرسـ  2»...شـادند  و شـلوغ  دار،  گـل  يها  طرح يدارا اغلب خراسان يها  فرش. افتي
 كه سدينو يم مشهد يتجار تيموقع مورد در زين) 1310ـ 1893/1315ـ 1898 (3كسيسا

 صـادر  نيو و مصر استانبول، به ازآنجا مشهد، به انتقال از پس را خود يكاالها ي،قال تُجار
 در فرانسه ريسف 5اوبن اوژن كه يطور به كند، يم دايپ رييتغ ريمس نيا زمان باگذشت 4.كنند يم
 تركـستان،  يها  فرش به اشاره با خود ي سفرنامه در) 1324ـ 1906/1325ـ 1907 (رانيا

 خـارج  بـه  را هـا   آن يمركز يايآس راه از يمشهد تاجران كه سدينو يم بلوچستان و هرات
                                                 

 .79قابوس، ص: رضا سميعي، تهران ، ترجمه غالماز خراسان تا بختياري، )1387(ي رنه دالمانيهانر .1

: ، مـشهد  زاده يمهـد  ترجمـه مجيـد      ،1 ج ،خراسـان شرح سفري به ايالـت      ،  )1369(مك گرگور  .ام. سي .2
 .261مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، ص

3. Sir Percy Molesworth Sykes 
، ترجمـه حـسين     )هـزار ميـل در ايـران        ده(سايكس  سفرنامه ژنرال سرپرسي    ،  )1336(سرپرسي سايكس  .4

  .402صسينا،  ابن: سعادت نوري، تهران
5. Eugene Aubin 
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  1.اند كرده يم صادر
ـ اوا در گفـت  توان يم ،موجود يها نوشته و آثار به توجه با  شـهر  در قاجـار  دوران لي
 دوران اواسـط  در جيتـدر   بـه  و اسـت  بوده دسترس در يفتيك با و مناسب يها  فرش مشهد
 در تيفعال ،1264ـ 1848/1313ـ 1896 شاه  نيناصرالد حكومت دوران در ژهيو  به قاجار

ـ نو اكثـر  كـه  يطور  به ؛بود كرده دايپ يا  دوباره رونق ي،قال ديتول ي نهيزم ـ يا سندگاني  و يران
ـ تبر بازرگانان و تجار كه است معتقد ادواردز ليسيس. اند  كرده   اشاره آن به يخارج  بـا  يزي

ـ ا يقـال  صنعت ياياح در ييبسزا سهم رانيا مختلف يشهرها در ييها  كارگاه جاديا  در راني
 ي،پهلـو  دوران اواسـط  تـا  قاجـار  اواخـر  در كـه  است ذكر شايان 2.اند  داشته قاجار عصر
ـ  ،يعمـواغل  عبدالمحمد يها  كارگاه در ييبها  گران و سينف يها  فرش  ،يعمـواغل  خـان  يعل

 معـرض  در ها  موزه  كاخ و ها  موزه در كه آثار نيا و است شده يم بافته ... و صابر مخملباف،
  .دهند يم يگواه مشهد فرش ديتول در ها زبان يآذر فعال حضور بر دارد قرار عموم ديد

  

  يرضو مطهر حرم در مشهد فرش
 هـاي   رقـم  و ها  فرمان كتاب در داشتند، يرضو مطهر حرم به يخاص توجه ،قاجار حاكمان
 بـه  طـال  قنديل جپن ،1802/1217 در كه آمده شاه يعلفتح ي نامه به اشاره با قاجار دوره

 از) يفعل يآزاد (نو صحن احداث كنار در 3.است شدهء  اهدا رضوي مقدس آستان مجموعه
 فـرش  4.است بوده جواهرنشان مرصع طالي درب اهدا قاجار، شاه يعلفتح اقدامات گريد
 است، شده يم بافته يرضو مطهر حرم يبرا آن يبها گران انواع كه بوده يليوسا جمله از زين

 و اسـت  شده  اشاره يرضو مطهر حرم يها  پوش  كف به ها  سفرنامه و يخيتار منابع يبرخ در
                                                 

  .72زوار، ص: جا اصغر سيدي، بي ، ترجمه علي)النهرين ايران و بين(ايران امروز ، )1362(اوژن اوبن .1
 .66 ـ67، صقالي ايران: براي مطالعه بيشتر نك .2

 مؤسـسه پـژوهش و  : ، تهـران 1 ج،هاي دوره قاجار    و رقم  ها  فرمان،  مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي     .3
.  است ذكرشده وزن اين پنج قنديل طال چهارده من         عين الوقايع در كتاب   . 66، ص )1371(مطالعات فرهنگي 

انتـشارات و آمـوزش     : ، تصحيح محمد آصف فكرت، تهران     الوقايع عين،  )1372( رياضي هروي  وسفيمحمد
  .10انقالب اسالمي، ص

 .آستان قدس: ، مشهدآستان قدس  شمس الشموس يا تاريخ،)1350(محمد كاويانيان: نك .4
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 ينگهـدار  يرضـو  قـدس  آسـتان  فرش ي موزه در حاضرحال در ها  آن از يبرخ احتمال  به
ـ درو و مبدل لباس با .ق1280/.م1863 در كه يهنگام يوامبر نيآرم 1.شوند يم  وارد يشي

ـ ا را) ع (رضـا  حـضرت  مقبره اطراف سينف هاي  فرش شود، يم يرضو مطهر حرم  گونـه   ني
 آثـار  درون در و طـال  از غنـي  پوشـش  بـا  هـا   گلدسته و گنبد بيرون در «:كند يم فيتوص

 بـر  داللت ها  آن استادانه و هنرمندانه ساخت كه هايي  پنجره و مرصع ضريح و كاري  برجسته
 تـاروپود  در كـه  شرقي زيباي هاي  فرش و كند  مي طراحانشان بيني  نكته با توأم عالي ادراك

  2.»است شده  بافته قيمتي هاي سنگ و الماس ها آن
 ازجملـه  هـستند،  يوامبر نيآرم يها  گفته بر يدييتأي،  رانيا سانينو سفرنامه يها  نوشته

 در كـه  )شـاه   ناصـرالدين  همـراه  بـه  (خراسـان  سـفر  روزنامـه  در لشكر نيام قهرمان ميرزا
ـ التوح  دار رواق سينف ايه  قالي از يذكر شده، فيتأل،  1883/1300  در و 3اسـت  كـرده  دي
 مبارك ضريح به شاه  ناصرالدين ورود از پس كه كند يم اشاره يا  سجاده فرش به ديگر جاي
ـ ن الدوله  صنيع خانمحمدحسن 4.بودند گسترده يچراغ كنار در ـ  3 (الـشمس  مطلـع  در زي  ـ

 مطهـر  حـرم  يبـدها گن ريز در يتيفيباك و خوب يها يقال  كه سدينو يم) 1884ـ  1301/6
ـ ظر ها قالي نيا اكثر كه آمده ،1912/133 بخارا اهل تحف در 5.است شده  پهن يرضو  في

 و انـد   رفته نيب از زمان مرور  به آثار شتريب كه است ذكر به الزم 6.اند  بوده ابريشم جنس از و
 و يلكف ،اسميت ادوارد چارلز كلنل كردند، دايپ يناگوار سرنوشت سينف يها يقال از يبرخ

 زمـان  در رزاينـادرم  كـه  سدينو يم) 1297ـ1880/1314ـ1897 (،مشهد سركنسول بعدها
                                                 

  .193 ـ194، صقالي ايران: نك .1
، ترجمه محمدحسين   زندگي و سفرهاي وامبري، دنباله سياحت درويشي دروغين       ،  )1372( آرمين وامبري  .2

  .274 و فرهنگي، ص علمي: آريا، تهران
شش ايرج افشار،   كو   به ،)شاه  نيناصرالدبه همراه   (روزنامه سفر خراسان    ،  )1374(لشكر نيام  قهرمان ميرزا .3

 .151اساطير، ص: ، تهراناگشتيدر محمدرسول

  .173همان، ص .4
 .308، ص)تاريخ ارض قدس و مشهد مقدس(مطلع الشمس  .5

  .166بوعلي، ص:  مقدمه محمد اسديان، تهرانتحف اهل بخارا،، )1369(الدين عبدالرئوف ميرزا سراج .6



 135... بازشناسي فرش مشهد در عصر قاجار 

 بهـا  تومان 7000 شود  مي گفته كه را زربفت قالي يك) 1802/1217 حدوداً (شاه يعلفتح
 تومـان  700 بابـت  اين از و زند  مي آتش آن در موجود طالي به يافتن  دست طمع به داشته

  1.آورد مي دستبه
 هـاي  اولويـت  از ببينند كمتري آسيب ها قالي شود باعث كه مكاني ايجاد زمان باگذشت

 در نفيس اشيا نگهداري براي يمحل ،قاجار دوران در. گرديد رضوي قدس آستان نيمسئول
 سـفرنامه  در شـاه   ناصرالدين كه يطور  به است داشته وجود) ع (رضا حضرت مقدس آستان
 نزديك (مرحوم السلطنه  نايب مقبره جنب را انهخ  ليتحو محل) 1300/1883 (خراسان دوم
 قـه يعت ي اسـلحه  و مختلـف  اياشـ  آنجـا  در كـه  اسـت  كرده ذكر) السلطنه حسام مرحوم قبر

 دوره در و رضاشـاه  زمـان  در رضـوي  قـدس  آستان موزه ايجاد 2.است شده يم ينگهدار
 مجـاورت  در 3گدار آندره طرح با ،135/1937/ش1316 در پاكروان اهللا  فتح توليت نيابت
 توليـت  نيابت زمان در ،1364/1945/ش1324 زييپا اواخر در و شروع بهايي شيخ مقبره
 كنـار  در ،جادشـده يا موزه در 4.گرديد رسمي افتتاح ايران شاه حضور با منصور علي  حسن
 معـرض  در قاجـار  عـصر  تا صفوي دوران از قالي، چندتخته اسالمي هنر ظريف آثار خيل
 بـوده  نامناسب بسيار ها  قالي ينگهدار وضع ،خيتار اين از قبل تا 5.رديگ يم قرار عموم ديد
 مجموعـه  تـا  كردند دعوت من از آستانه مقامات... «:سدينو يم ادواردز سيسيل كه يطور  به

 شـده   سپرده فراموشي دست به تقريباً و داشت قرار آن انبارهاي از يكي در كه را هايي  قالي
 قـدس  آسـتان  بـه  نيشيپ روزگار در نيمتد مسلمانان توسط اه  فرش نيا... كنم بازديد بود

 كـه  ييها  ساختمان يها  اتاق كردن مفروش يبرا ها  آن از يبعض از و بود شده هيهد يرضو
ـ ز مـدت  را هـا   آن متأسـفانه . بود شده  استفاده دارد قرار آستانه ي محوطه در ـ ز يادي  پـا  ري

 ها  آن از يبعض. بودند نكرده ها  آن از تمراقب مأمور را انيمتصد از كي چيه و بودند گسترده
                                                 

 روشـني زعفرانلـو، مهـرداد       اهللا قـدرت ، ترجمه    سيستان سفرنامه خراسان و  ،  )تا  بي(اسميت  ادواردز چارلز .1
  .294يزدان، ص: رهبري، تهران

  87كاوش، ص: ، تهران، سفرنامه دوم خراسان)1363(شاه قاجار،  ناصرالدين .2
3. A.Godar 

  .5 ـ6نا، ص بي: جا ، بيراهنماي موزه آستان قدس رضوي، )تا بي(اهللا صمدي، حبيب .4
 .11ـ15، صهمان: نك .5
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 بـه  دراز انيسال را ها  فرش نيا. بود رفته نيب از يكل  به گريد يبرخ كرك و بود شده تكه  تكه
  1.»...بودند گذاشته يباق حال نيهم

 حـضور  بـا  .م1998/.ق1418/.ش1377 تير 18 در و اسالمي انقالب پيروزي از پس
ـ  افتتـاح  فرش يتخصص موزه ،رضوي قدس آستان توليت ـ اخ يهـا   سـال  در. گـردد  يم  ري
 فـرش  انبـار  در كـه  يشتريب يها يقال كه است شده  ساخته كوثر صحن در تر  بزرگ يا  موزه
  .است داده يجا خود در را شده يم ينگهدار مطهر حرم

  
  )دارليقند  ـيعباس شاه افشان  ـيمحراب (رو دو يا پرده يقال يمعرف

 يقـال  شـده،   بافتـه  يرضو مطهر حرم يبرا قاجار راندو در كه يشاخص يها  فرش از يكي
 يا  پـرده  يهـا  يقـال . است» دارليقند -يعباس  شاه افشان -يمحراب «طرح با دورو يا  پرده
 بـه  يمنته يها رواق يورود در سال سرد اميا در و داشته يكاربرد ي جنبه ،نييتز بر عالوه
 هـستند  وسط در يبرش يدارا ،ها يقال نيا اغلب. اند  شده يم بصن) ع (رضا حضرت حيضر
 فـرش  نيچند ي،رضو فرش ي موزه در 2.ندينما عبور آن نيب از يراحت  به يرضو زائران كه

 يهـا  يقـال  كه است ذكر شايان. هستند رو دو ها  آن از عدد دو تنها كه است موجود يا پرده
ـ ا فرش جامع فرهنگ در دارند، شده  بافته نقوش و گره رو و  پشت سطح دو در رو دو  راني

 آن بافـت  ي وهيشـ  و شـده  يبـاف   فـرش  هنـر  وارد ينـساج  صنعت از ي،باف رو دو كه آمده
 دار يرو و پـشت  زمـان   هـم  نفـر  دو) ثابت (ستادهيا يدارها يرو بر كه است صورت  نيبد

ـ  از را گره فيرد كي ابتدا نفر كي كه  نيا اي كنند، يم يقال بافتن به اقدام ـ  رو  كي  و زنـد  يم
  3.پردازند يم پشت از فيدر كي بافت به سپس

                                                 
  .193، صقالي ايران .1
جاي پرده از      كرده بودند تا به    ميدونها را از طول        از قالي  چندتختهنويسد كه      مي اشتباه   به ادواردز   ليسيس .2

ي  اي موجـود در مـوزه     هاي پـرده    ي اكثر قالي     با مشاهده  كه يدرصورت. 193، ص قالي ايران . آن استفاده كنند  
 تمـام   بامهـارت اند و توليدكنندگان ايراني       ا از وسط قيچي نشده    ه  كدام از آن    توان گفت هيچ    فرش رضوي، مي  

 .اند ها را از ابتدا با برشي در وسط بافته اين قالي

  .398دي، ص: ، تهرانفرهنگ جامع فرش ايران، )1372(احمد دانشگر .3
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ـ يمحراب «يقال  و 40 رديـف  041 شناسـايي  شـماره  به» دارليقند يعباس شاه افشان  
 توجـه  با دستباف نيا) 1 تصوير. (دارد قرار مردم عموم ديد معرض در 347 اموالي شماره

 دكننـدگان يتول يهمكـار  بـا  و مـشهد  شهر در .م1904/.ق 1322 در موجود يها بهيكت به
 پـود  و تار جنس. است شده   بافته سانتيمتر 410 ×321 ابعاد در يكرمان و يمشهد ،يزيتبر
 طـول  شده،  زده) فارسي (نامتقارن گره 40 سانتيمتر 5/6 هر در. است پشم از پرز و پنبه آن

 پـس  و است شده  بافته لول تمام شيوه به فرش. است متر يليم 5 الي 5/3 بين گره يها  ساق
ـ ن شيرازه اند،  داده عبور را نازك و يمضخ پود بافت رج هر از  قـالي  نيطـرف  و وسـط  در زي
 هـاي   رنـگ  عمـده  هستند گياهي و شيميايي آن هاي  رنگ. است شده  بافته متصل صورت  به
 تيـره،  آبـي  روشـن،  سـبز  كرم، نارنجي، آبي، اي،  سورمه قرمزدانه، الكي: از اند  عبارت يقال

 روناسي خاكستري، روشن، بنفش روشن، بيآ روشن، سبزآبي زيتوني، سبز روشن، اي قهوه
 دورنگـي  و يپـارگ   ،يدگييسـا  بيـدزدگي،  قبيل از صدماتي دچار فرش از هايي قسمت... و

  .دارد مجدد مرمت به نياز كه است
  

  
   .دارليقند يعباس شاه افشان  ـيمحراب نقش با رو دو اي پرده قالي يكل نماي .1 ريتصو

  .)نگارنده: تصوير مأخذ(
  اثر توصيف

 زير شرح به ها  آن از هركدام يژگيو كه است متن و ها  لچك حاشيه، هاي  بخش داراي قالي
  :است
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 يبـاف ساده اي لور) 2 تصوير. (است تزييني نوار هشت داراي ،،فرش ي  حاشيه :حاشيه)  الف
 عناصـر  با و ينارنج رنگ به اول رهيزنج. است شده  بافته يالك قرمز رنگ  به و طرح بدون

 و زنجيـره  (قـسمت  دو همـين  فقـط  كه است ذكر به الزم. است شده  نييتز تاييخ كوچك
 و بـاال  (سـمت  سه در تنها ينييتز ينوارها ريسا و اند  شده  بافته فرش دورتادور) يباف ساده
 و الكي رنگ به دوم و اول فرعي ي  حاشيه. اند  درآمده حركت به) يقال راست و چپ سمت

 ي وهيش به و تيره  آبي رنگ به سوم و دوم ي  زنجيرها. تاس شده  نييتز ييختا برگ و گل با
  .است كارشده محو رهيواگ

  

  
  

  .)نگارنده: تصوير مأخذ(. است شده نييتز هراتي طرح با يفرع يةحاش دو و اصلي حاشيه .2 ريتصو
  

 حاشـيه  در طرح اين است، يهرات طرح به نيمز و كرم رنگ به) بزرگ (اصلي حاشيه متن
ـ رؤ   قابل ،معاصر روزگار تا انيصفو دوران از مشهد اصيل هاي  قالي از ياريبس  1.اسـت  تي
 و ثلـث  خـط  به آن درون كه شود يم دهيد اي  سورمه رنگ به يقاب ،دوم فرعي ي حاشيه در

                                                 
ي، عباسي بـرگ كنگـر     هاي شاه   گل. شود  هاي خراسان عصر صفوي ديده مي       حاشيه هراتي در بيشتر قالي     .1

ها اسـليمي ابـري و        سان عناصر اصلي اين طرح هستند كه در بعضي از نمونه            هاي شعله   و برگ   اسليمي ابري   
ـ ا بهها    بندي گل   تركيب. شوند  سان حذف و عناصر ديگر جايگزين مي        هاي شعله     برگ  صـورت اسـت كـه    ني

و نيـز يـك گـل    ها به سمت داخل و ديگري به سمت خارج فرش است و در بـين ايـن د              جهت يكي از گل   
  .گيرد صورت مايل قرار مي به
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 يگـواه  اسـتادكار  بـودن  يكرمـان  بـر  بافت خيتار بر عالوه كه آمده زير عبارت كرم رنگ
  :دهد يم

  1322 انيكرم كرمعلي ولد محمد استاد عمل
 قسمت و پيشاني آن باالي قسمت شده، ميتقس قسمت دو به ،فرش اين در لچك: لچك ) ب
  .دارد قرار محراب طاق ينيپا
 محـراب  طـاق  از فـرش  مـتن  داخـل  بـه  چهـارم   زنجيره حركت با قسمت اين :پيشاني . 1

. اسـت  كـرده  اجـرا  را تـرنج  و  لچـك  طـرح  جادشدهيا ليمستط يفضا در طراح و جداشده
 اي  سورمه قاليچه متن. هستند ختايي عناصر به نيمز و الكي رنگ به قاليچه اين هاي  چكل
 در و اسـت  شكل  يلوز و كرم رنگ به آن ترنج. است شده  نييتز ختايي شاخه گردش با و
 الـسالم   هيعل نيرالمؤمنيام قال )3 تصوير: (است آمده ثلث قلم به و رهيت رنگ به حديثي آن

 عمـران  ابـن  اسم ابيه اسم و اسمي اسمه ظلماً بالسم خراسان بارض ولدي من رجل سيقتل
  1ذنبه اهللا غفر غربه في زاره فمن اال) ع (موسي

  
  .)نگارنده: تصوير مأخذ. (رو دو اي پرده قالي پيشاني ترنج داخل كتيبه .3 ريتصو

                                                 
قـال اميرالمـؤمنين    «:  صورت آمده است   نيا به متن كامل حديث     السالم  هيعلعيون اخبار الرضا     كتاب   در .1

سيقتل رجل من ولدي بارض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي و اسم ابيـه اسـم ابـن                  ): ع(طالب    علي بن ابي  
غفراهللا تعالي ذنوبه ماتقدم منها و ما تأخر و لـو كانـت مثـل عـدد                 . ربهاال فمن زاره في غ    ) ع(عمران موسي   

 ترجمـه   ،)ع(عيون اخبار امام رضا     ،  )1372(شيخ صدوق ابن باويه،     » النجوم و قطر االمطار و ورق االشجار      
  .637صدوق، ص: اكبر غفاري، تهران حميدرضا مستفيد و علي
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 بـه  و ثلـث  خـط  به اي كتيبه دارند، قرار قاليچه ياصل ترنج نيطرف كه يترنج سر دو در
  :كند يم مشخص را فرش طراح اصالت و نام كرم، ي زمينه بر رهيت رنگ

  مشهدي نقاش محمد الحاج اقل عمل
 گل با آن داخل و شده جدا متن از قطوري اسليمي لهيوس  به محراب طاق :محراب طاق .2
ـ ا در رفتـه  كـار   بـه  اسـليمي  بند نوع است، شده نييتز ييختا برگ و ـ  قـسمت  ني  ادآوري

 قيعت صحن در خصوص  به يرضو مطهر حرم يها  وانيا در رفته كار  به دار  گل يها  اسليمي
 قـاب  درون و شود مي ديده قاب دو لچك در) 4 تصوير. (هستند) ياسالم انقالب اي كهنه(

 بـا  اي  سـورمه  ي زمينـه  بـر  كـرم  رنگ به اي  كتيبه شده،  طرح ياصل قاب داخل كه يكوچك
  :كند مي خودنمايي ريز عبارت

  الجنه رياض من روضه واهللا هي] و[

  
  .)نگارنده: تصوير مأخذ. (قنديل و ها كتيبه با همراه محراب طاق .4 ريتصو

  

ـ  جـاد يا با طراح. است شده  بافته يا  سورمه رنگ به يقال متن: قالي متن ) ج  و سـتون  ميدون
ـ يا باغ يورود مدخل همچون يفضا آن يرو بر محراب طاق دادن قرار ـ  يران  محـراب  اي

 بنـد  طـراح . است شده  نييتز يعباس  شاه افشان طرح با ياصل متن. است كرده جاديا مساجد
 و كـرده  خارج قرارگرفته، نييپا قسمت در كه يبزرگ عباسي  شاه گل سمت دو از را ختايي

 شـباهت  ياصل ي هيحاش همچون ،قسمت نيا. است درآورده حركت به يقال متن يتمام در
 ي مـوزه  دار گالبتـون  يعباسـ   شاه افشان فرش ژهيو  به يصفو عصر شاخص آثار به يفراوان
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ـ دق يمطالعـه  با پوپ آپم آرتر) 5 ريتصو. (دارد يرضو قدس آستان فرش  يهـا   فـرش  قي
 بـر  ،17 و16/ق 11 و10 يهـا   سده در يعباس  شاه افشان يها  طرح كه دارد يم انيب يرانيا

 كـه  يبزرگ يعباس  شاه ياه  گل از اند  عبارت آن مهم يها  نگاره و داشته يبرتر ها  طرح ريسا
 كه است ريس يالك ها  فرش نيا اغلب نهيزم رنگ. است يهانيك درخت ادآوري آن يكل شكل
 شـود،  يم فام يصورت گاهگه و ابدي  يم رييتغ ياقوتي و سرخ رنگ، يشراب يها  فيط به يگاه
 بـه  گـر يد يهـا   نمونه در و ريس يزمرد سبز رنگ ها  نمونه از يبرخ در كه پهن يا  هيحاش با

  1.هستند يآب همان اي يآب به ليمتما سبز رنگ

  
 فرش ي موزه. ق  10/م 16 قرن اواسط ،يهرات ي هيحاش با دارگالبتون عباسي شاه افشان قالي .5 ريتصو

  .)83ص: 2535 گانزرودن، اروين: تصوير مأخذ(. رضوي قدس آستان
  

 تا انيصفو روزگار از دمشه لياص يها  طرح از ،يعباس  شاه افشان طرح كه است ذكر شايان
 ،يكنگـر  بـرگ  بـزرگ  هاي  گل از استفاده ،ها  قالي اين خصوصيات از. است معاصر دوران
 2ييآرا كتاب هنر در شهير احتمال به طرح نيا. است يابر يها يمياسل و سان شعله يها برگ

                                                 
، ترجمـه نجـف دريابنـدري و ديگـران،          6هنر ايران، ج  سيري در   ،  )1387(آرتر آپم پوپ، فيليس آكرمن     .1

قـالي  : عباسـي نـك     هاي افـشان شـاه      براي مطالعه بيشتر در مورد طرح     . 2709و فرهنگي، ص    علمي  : تهران
  .267ـ268، ص راهنماي صنايع اسالمي؛168ـ169صتاريخ صنايع ايران، . 187، صايران

 ؛رود  مـي كـار  بـه  صفحات كتاب و اوراق خطـي       نييزت عملي است كه در      آرايي  ي، در هنر كتاب   گر افشان .2
 نييتـز  ذرات طـال و نقـره و يـا مـواد الـوان ديگـر                 لهيوس  بهحاشيه  و       حاشيه يا متن   ،متن صورت كه    نيا به
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 يهـا   طـرح  از. است شده فرش يطراح سپس و يكار يكاش هنر وارد زمان گذر با و داشته
ـ ز اريبس احتمال  به كه مشهد در يكاش خصشا  آن از يصـفو  عـصر  در يقـال  طراحـان  ادي

ـ ا يكـار  يكاش اند،  كرده يالگوبردار ـ  واني ـ ا در. اسـت  گوهرشـاد  مـسجد  صـحن  يغرب  ني
 ييختـا  يها  گردش با ها يلچك سطح تمام مانده، ادگاري به يموريت عصر از كه يبند  بيترك
  )6 ريتصو(. است شده  نييتز يكنگر برگ يها گل و

  
 يعباس شاه افشان نقش با يرضو مطهر حرم در گوهرشاد مسجد يغرب وانيا يها يلچك .6 ريتصو

  .)صحراگرد يمهد: تصوير مأخذ( .است شده نييتز
  

. اسـت  محراب طاق ريز در چراغ اي قنديل طرح از استفاده ي،قال متن در توجه  جالب نكته
ـ ييتز يهـا    زيآو به توجه با شده، متصل محراب طاق به يخطوط با كه قنديل اين  ينخـ  ين

. شـود   مـي  نگهداري رضوي قدس آستان موزه در كه است قنديلي مشابه آن) مانند منگوله(
  )7 تصوير(

                                                                                                                   
. 20ص: تهـران دانشگاه الزهـرا،     فرهنگ مصور اصطالحات هنر ايران،     ،)1375(رياضيمحمدرضا  . گردد  مي

 بوتـه و شـاخ و       ،شود كه داراي گـل      و به نقشي گفته مي     شده به افشون    همين كلمه در گويش كرماني تبديل     
 قالي افشون يا نقش شود بندي بافته مي ها به دستبافتي كه با اين نوع تركيب      ، كرماني برگ زياد و در هم باشد     

 .36ص سروش، : تهران،فرهنگ گويش كرماني ،)1375( صرافي محمود.گويند افشون مي
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  .رضوي قدس آستان موزه 19/ق 13 قرن مرصع، طالي قنديل .7 ريتصو

  .)41ص: 1371 اينانلو، جوان، اردالن: تصوير مأخذ(
  
 پـشت  در متفـاوت  بنـدي   رنگ با اما را طرح همين ،بافندگان كه تاس ذكر به الزم انتها در
 و قـالي  متن اي، سورمه رنگ  به داربهيكت ترنج و اصلي حاشيه كه يطور  به. اند  كرده اجرا يقال
 تـصوير . (اند  شده  بافته كرم رنگ  به فرعي هاي  حاشيه و قرمزالكي رنگ  به پيشاني قاليچه متن

8(  

  
 متفاوت بندي رنگ با ـ دار قنديل عباسي شاه افشان  ـمحرابي نقش با رو دو قالي پشت .8 ريتصو

  ).رضوي قدس آستان مركزي موزه رساني اطالع واحد: تصوير مأخذ( .است شده بافته
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 و نـام  نـور،  سوره 36 آيه بر عالوه شده،  بافته يقال از قسمت نيا يشانيپ بر كه يا  بهيكت در
 بـا  خيتار نيا) 9 تصوير. (است آمده متفاوت يخيتار با يقال واقف اي دهنده  سفارش اصالت

  :دارد اختالف سال دو آمده فرش گريد سمت در شده بافته خيتار
  1له يسبح فيها اسمه يزَكّي و تَرفَع اهللا اَذن بيوت في تعالي و تبارك اهللا قال
  1320 سنه مقدس مشهد مقيم تبريزي عبداهللا الحاج اقل دستگاه از

  
  .دارليقند عباسي شاه افشان محرابي قالي پيشاني در شده بافته كتيبه .9 ريتصو

  ).رضوي قدس آستان مركزي موزه يرسان اطالع واحد: تصوير مأخذ(
  
   جهينت

ـ قاجار عـصر  در ،هيصـفو  ي سلـسله  سقوط از پس مقدس مشهد در فرش صنعت هنرـ  اني
 جـاي  هـا   آن هـاي   نوشته در كه انسينوسفرنامه يها  گفته انيم از بود، افتهي دوباره يشكوه
ـ قاجار سـلطنت  يابتـدا  دركـه    كـرد  برداشـت  گونه  نيا توان يم هست هم ترديد كمي  ،اني
 ينسب تيامن جاديا با. است بوده دسترس در خراسان و مشهد در خوب تيفيباك ييها  فرش
ـ 1896 شـاه   نيناصـرالد  سلطنت زمان از ژهيو  به انيقاجار دوران اواسط در  1848/1313ـ
 در جيتـدر   بـه  و افتـه ي دوبـاره  يرونق مقدس مشهد در يقال ديتول و فرش صنعت ،1264ـ

                                                 
في بيوت اذن اهللا ان تَرفَع و يذَكّر فيها اسمه يسبح «: صورت زير آمده است  بهن كريمقرآاصل آيه فوق در     .1

  .»له فيها بِالغَد و واالصال
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  .بود دهيرس خود اوج به شاه نيمظفرالد دوران
» دارليقند يعباس  شاه افشان ـ يمحراب« نقش با دورو اي  پرده قالي در موجود يها  بهيكت
ـ تبر و كرمـان  چـون هم يمهم مناطق از فرش هنرمندان ،دوران نيا در كه دهد يم يگواه  زي
 يهمكـار  بـا  و انـد   گردآمـده  مقدس مشهد در) ع (رضا حضرت فيشر عمضج ي واسطه  به

 بـه  توجه با. ندينما اياح دوباره را هيناح نيا يباف  فرش سنت اند  توانسته يمشهد استادكاران
ـ ا كه گفت توان يم ،قاجار عصر در مشهد يها يقال يظاهر يها يژگيو ـ پا بـر  سـنت  ني  هي

 دادن عبور و) يفارس (نامتقارن گره نوع. بود گرفته  شكل انيصفو عصر در مشهد يفبا  فرش
 عـصر  در مـشهد  يبـاف   فـرش  اصول با مطابق بافت رج هر از پس نازك و ميضخ يپودها
  .است انيصفو

 بـا  همراه يقال نيا متن در رفته كار  به يعباس  شاه افشان طرح كه گفت توان يم نيچن  هم
 اي  پـرده  قـالي  يبنـد   رنگ. دارد انيصفو عصر در مشهد يها  فرش رد شهير ي،هرات هيحاش
 و يا  سـورمه  مـتن  (سـمت  دو هر در» دارليقند يعباس  شاه افشان ـ يمحراب« نقش با دورو
ـ و  به يصفو يها يقال مشابه) يا  سورمه هيحاش و يالك متن اي كرم، هيحاش  افـشان  يقـال  ژهي
ـ ا است، يرضو شفر ي موزه در محفوظ ،دارگالبتون يعباس  شاه  بافـت  و نييتـز  سـنت  ني
  .دارد ادامه همچنان معاصر دوران تا فرش
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  خذĤم و منابع فهرست
 غفـاري،  اكبـر   علي و مستفيد حميدرضا ترجمه ،)ع (رضا امام اخبار عيون ،)1372(صدوق شيخ باويه، ابنـ  

  .صدوق: تهران
  .فرهنگسرا: تهران صبا، دختنيمه ترجمه ،ايران قالي ،)1368(سيسيل ادواردز،ـ 
 اداره: مـشهد  ،يرضـو  قـدس  آسـتان  مـوزه  بـه  ينگـاه  ،)1371(نـانلو يا ي و جهان  دعليس جوان، اردالنـ  

  .يرضو قدس آستان يها موزه
 مهـرداد  زعفرانلـو،  روشـني  اهللاقـدرت  ترجمه ،سيستان و خراسان سفرنامه ،)تا يب(ادواردز چارلز اسميت،ـ  

  .يزدان: تهران رهبري،
 افـشار،  ايرج كوشش به ،)شاه  ناصرالدين همراه به (خراسان سفر روزنامه ،)1374(قهرمان ميرزا لشكر، نيامـ  

  .اساطير: تهران اگشت،يدر محمدرسول
  .زوار: جا بي سيدي، اصغر علي ترجمه ،)النهرين بين و ايران (امروز ايران ،)1362(اوژن اوبن،ـ 
: تهـران  ورهـرام،  رضا  غالم حواشي و تصحيح ميرزا، طاهر دمحم ترجمه اوليويه، سفرنامه ،)1371(اوليويهـ  

  .اطالعات
: تهـران  گـران، يد و يابندريدر نجف ترجمه ران،يا هنر در يريس ،)1387(آكرمن س،يليف آپم، آرتر پوپ،ـ  
  .يفرهنگ و  يعلم
  .يد: تهران ،رانيا فرش جامع فرهنگ ،)1372(احمد دانشگر،ـ 
  .يفرهنگ و يعلم: تهران ار،يفر عبداهللا ترجمه ،ياسالم عيصنا ينماراه ،)1383(اسون سيمور ماند،يدـ 
  .قابوس: تهران سميعي، رضا غالم ترجمه ،بختياري تا خراسان از ،)1387(هانري دالماني، رنهـ 
: تهـران  زعفرانلو، روشني اهللاقدرت كوشش  به ،)مشهد مرو، هرات، (سفرنامه سه ،)2536(اهللاقدرت روشني،ـ  

  .توس
 آموزش و انتشارات: تهران فكرت، آصف محمد حيتصح ع،يالوقا نيع ،)1372(وسفيمحمد ،يهرو ياضيرـ  

  .ياسالم انقالب
  .الزهرا دانشگاه: تهران ايران، هنر اصطالحات مصور فرهنگ ،)1375(محمدرضا رياضي،ـ 
  .نا يب: تهران ،يتفضل يتق ترجمه ،سانسون سفرنامه ،)1346 (سانسون،ـ 
 حـسين  ترجمـه  ،)ايـران  در ميـل  هـزار   ده (سايكس سرپرسي ژنرال سفرنامه ،)1336(سرپرسي سايكس،ـ  

  .سينا ابن: تهران نوري، سعادت
  .تهران كتاب: تهران صبا، احمد ترجمه ،هيصفو عصر رانيا ،)1363(راجر ،يوريسـ 
  .سروش: تهران ،كرماني گويش فرهنگ ،)1375(محمود صرافي،ـ 
  .نا بي: جا بي ،رضوي قدس آستان موزه ايراهنم ،)تا يب(اهللا حبيب صمدي،ـ 
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: تهـران  ،)مقـدس  مـشهد  و قـدس  ارض تـاريخ  (الـشمس  مطلـع  ،)1362(خـان محمدحـسن  الدوله،  صنيعـ  
  .فرهنگسرا

  .بوعلي: تهران اسديان، محمد مقدمه بخارا، اهل تحف ،)1369(الدين سراج ميرزا عبدالرئوف،ـ 
  .فرزان: تهران مرزبان، پرويز هترجم ،ايران هنرهاي ،)1374(دبليو. ر فريه،ـ 
  .قدس آستان: مشهد ،قدس آستان تاريخ يا الشموس شمس ،)1350(محمد كاويانان،ـ 
  .سينا ابن: جا بي جواهركالم، علي ترجمه ،ايران مسائل و ايران ،)1347(لرد كرزن،ـ 
  .اتكا: اج بي رعماد،يم روزهيف ترجمه ،هنر شاهكار ـ ايران قالي ،)2535(اروين گانزرودن،ـ 
 و پـژوهش  مؤسسه: تهران ،قاجار دوره هاي  رقم و ها  فرمان ،)1371(فرهنگي مطالعات و   پژوهش مؤسسهـ  

  .فرهنگي مطالعات
  .اقبال: جا يب ،يليخل يمحمدعل ترجمه ،رانيا عيصنا خيتار ،)1363(يزك محمدحسن،ـ 
 چـاپ  مؤسسه: مشهد زاده، يدمه مجيد ترجمه خراسان، ايالت به سفري شرح ،)1369(ام. سي گرگر، مكـ  
  .رضوي قدس آستان انتشارات و
  .كتاب دنياي: تهران رضواني، اسماعيل تصحيح ،عباسي يآرا عالم تاريخ ،)1377(كيب اسكندر منشي،ـ 
  .كاوش: تهران ،خراسان دوم سفرنامه ،)1363(قاجار شاه ناصرالدينـ 
 محمدحـسين  ترجمه ،دروغين درويشي سياست دنباله وامبري، سفرهاي و زندگي ،)1372(آرمين وامبري،ـ  

  .فرهنگي و  علمي: تهران آريا،
 .نيلوفر: تهران خمسه، لعلي. ر ترجمه ،ايران در بافي فرش هنر و تاريخ ،)1384(احسان يارشاطر،ـ 
 
  


