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چكيده
اهميت حرم مطهر رضوي به عنوان يکي از مهم ترين اماکن مذهبي براي مسلمانان سبب شده است که براي 
ساخت آن از تزيينات و هنرهاي اصيل ايراني استفاده شود. هنر در اين بنا به بهترين شکل خود به کار گرفته 
شده است. قالي هنري است که عالوه بر زيبايي فضا به پوشش آن کمک مي کند. گل  شاه عباسي يکي از نقوش 
مشترک در کلية تزيينات و بخصوص قالي هاي حرم مطهر است. قالي هاي حرم مطهر نمونة خوبي براي 
معرفي قالي مشهد هستند. هدف از اين پژوهش شناخت گونه  هايي از گل  شاه عباسي در قالي مشهد است. 
در پي اين هدف سعي شده به اين پرسش پاسخ داده شود که گل هاي شاه عباسي در قالي هاي حرم مطهر 
رضوي در مشهد چه ويژگي هايي دارند؟ روش تحقيق  اين مقاله، روش توصيفي- تحليلي  و شيوه 
جمع آوري اطالعات، كتابخانه اي و ميداني است. نتايج اين تحقيق چنين است که در قالي هاي حرم مطهر 
نود  درصد بندهاي ختايي با گل هاي شاه عباسي پر شده است که اين از ويژگي هاي نقش هاي شاه عباسي 
اســت. در اين قالي ها گل هايي با تنوع و ظاهري متفاوت به کار رفته اســت که در قالي ســاير مناطق ديده 

نمي شود. در حقيقت مي توان اين گل ها را شاه عباسي مشهد ناميد.

واژگان كليدي 
قالي مشهد، شرکت فرش آستان قدس رضوي، قالي هاي حرم امام رضا (ع)، گل شاه عباسي.  
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مقدمه
در مجموعةحرم مطهر رضوي سعي شده فضايي براي 
و  راحتي  عالوه بر  تا  شود  طراحي  حضرت  آن  زائران 
ايجاد  نيز  خاصي  معنوي  زيبايي  و  روحانيت  سهولت، 
ايراني  هنرهاي  شکيل ترين  و  بهترين  رو،  اين  از  شود. 
بناي  تا  استفاده شده  آن  داخلي  براي طراحي فضاهاي 
بخش هاي  نماي  باشد.  آن  ميزبان  شايسته  مجموعه 
آرايه هايي  و  تزيينات  از  پوشيده  مطهر  حرم  مختلف 
تواناي  به دست  مقدس  مکان  اين  در جاي جاي  که  است 
اين سرزمين نقش بسته است. تزيينات  هنرمندان خالق 
کاشي کاري، گچ بري، آينه کاري، حجاري، فلزکاري و قالي 
اصيل ايراني در کنار ساير تزيينات نقوش آن خودنمايي 
مي کند. به دليل اهميت مذهبي اين مکان سازمان آستان 
قدس رضوي تأسيس شده است. يکي از فعاليت هاي اين 
سازمان تهيه و گردآوري بهترين  قالي ها براي حرم مطهر 
رضوي است. تمام فعاليت ها، مواد و مصالحي که در اين 
مکان مقدس مورد استفاده واقع مي شود با نظارت مستقيم 
اين سازمان است. قالي نيز از اين امر مستثني نبوده است. 
در حال  و خراسان رضوي  گذشته  در  بزرگ  خراسان 
بوده  قالي  انواع  بافت  و  توليد  قطب هاي  از  يکي  حاضر 
است. کارگاه هاي بزرگي از جمله عمواوغلي در اين استان 
فعاليت داشته اند و دارند. کارگاه بافت قالي آستان قدس 
رضوي نيز يکي از مجموعه کارگاه هاي مشهد است که به 
توليد انواع قالي  با نقوش خاص مشهد از جمله لچک ترنج 
و افشان شاه عباسي مي پردازد. کليةقالي ها براي پوشش 
رواق ها و صحن هاي حرم مطهر توليد مي شوند. از آنجايي 
که توليدات اين کارگاه با کيفيت باال، نمادي از قالي مشهد 
مشهد  قالي  مشخصه هاي  از  يکي  و  مي شوند  محسوب 
ايجاب مي کند تا  لذا ضرورت  گل هاي شاه عباسي است، 
از طريق بررسي گل هاي شاه عباسي قالي هاي حرم مطهر 
به ويژگي ها و تنوع آن در قالي مشهد دست يابيم. هدف 
از اين پژوهش شناسايي گونه هايي از گل هاي شاه عباسي 
در قالي هاي مشهد است. از اين رو، براي دستيابي به اين 

هدف ضروري است تا براي پرسش هاي ذيل پاسخ هايي 
درخور توجه بيابيم.

١.گل شاه عباسي در قالي ايراني داراي چه ويژگي هايي 
است؟

٢. گل هاي شاه عباسي در قالي هاي حرم مطهر رضوي در 
مشهد چه ويژگي هايي دارند؟

روش تحقيق
اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت 
به روش  پژوهش  اين  اطالعات  است.  توصيفي ـ  تحليلي 
ميداني و کتابخانه اي جمع آوري شده اند. هدف اين پژوهش 
بررسي گل هاي شاه عباسي در قالي هاي حرم مطهر امام 
رضا(ع) است. به همين منظور جامعةآماري، قال هايي با 
نقش اين گل در اين مکان مقدس است. در حدود ٢٦٠٠ 
متر مربع از فضاي حرم مطهر با قالي دستباف پوشش 
داده شده است که اکثر اين قالي ها در ابعاد بزرگ پارچه 
قالي هاي  اين حجم عظيم  نقوش  باال هستند.  به  متر   ١٢
حرم در کل مجموعه تکرار شده است. بنابراين با بررسي 
کل رسيد.  به  مي توان  اين مجموعه  از فضاهاي  بخشي 
به صورت  مجموعةحرم  از  بخش هايي  منظور  همين  به 
تصادفي انتخاب شد. در اين پژوهش گل هاي شاه عباسي 
قالي هاي رواق باب الجواد و امام خميني(ره) عکسبرداري 
شد و سپس مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع ٧٢ گل 

با نقش متفاوت از هم استخراج شد. 

پيشينةتحقيق
از  تعدادي  به  مي توان  رو  پيش  پژوهش  راستاي  در 
براي  تحقيق  اين  با  هم جهت  و  راستا  هم  پژوهش هاي 
تسريع در روند پژوهش، داشتن بار علمي بيشتر، و پرهيز 

از اشاره به نکات تکراري اشاره کرد.
«نقش گل شاه عباسي در آرايه هاي هنري حرم مطهر 
امام رضا (ع)»، عنوان مقاله اي است نوشتةفاطمه جهان پور 
که در مجلةآستان هنر شمارة٧ در سال ١٣٩٢ به چاپ 
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رسيده است. نويسندةاين مقاله به يکي از پرکاربردترين و 
مهمترين نقوش در آرايه هاي حرم مطهر اشاره داشته که 
در تمام تزيينات اين مکان مقدس مورد استفاده واقع شده 
اين  تاريخي  بررسي  با  و آن گل شاه عباسي است. وي 
نقش از ابتدا تاکنون به مطالعةموردي آن در تزيينات حرم 
نتيجه رسيده است که  اين  به  امام رضا (ع) پرداخته و 
اين نقش يکي از اصلي ترين نقوش کاربردي در تزيينات 
ختايي و اسليمي اين مکان مقدس است. در اين پژوهش 
به هنرهاي محيطي توجه شده و به نقوش قالي اشاره اي 

نشده است.
رضوي:  قدس  موزةآستان  فرش  مجموعه  «معرفي 
نوشتة  است  مقاله اي  عنوان  شاه عباسي»،  قاليچةافشان 
حسين کمندلو که در مجلةآينةخيال شمارة٩ در سال ١٣٨٧ 
به چاپ رسيده است. نويسندةاين مقاله به بررسي نقوش 
پرداخته  رضوي  قدس  موزةآستان  قاليچه هاي  از  يکي 
قاليچةبافته شده و معرفي  با بررسي تاريخي  است. وي 
قاليچه  اين  در  شاه عباسي  گل هاي  ويژگي هاي  به  موزه 
پرداخته است، لذا در اين پژوهش نيز گل شاه عباسي در 
مرکز توجه واقع شده است. اين پژوهش به مطالعةموردي 
نقش گل شاه عباسي در قالي هاي مشهد نپرداخته و صرفًا 

نقش افشان را معرفي کرده است.
صد  يک  در  مشهد  فرش  نقش  تحوالت  «بررسي 
سال اخير»، عنوان پايان نامةکارشناسي ارشد محمدامين 

حاجي زاده است که به راهنمايي صمد سامانيان در دانشگاه 
هنر در سال ١٣٨٧ دفاع شده است. نويسندةاين پايان نامه 
مشهد  فرش  نقوش  تاريخي  بررسي  با  تا  داشته  سعي 
پژوهش  اين  بپردازد.  و طرح ها  نقوش  آن  طبقه  بندي  به 
به مطالعةکلي تمام نقوش در فرش مشهد پرداخته و لذا 
مطالعةموردي مي تواند اطالعات دقيق تري را در اختيار 

مخاطب قرار دهد.
اقوام  گليمي  دست بافته هاي  در  «نقش مايةطاووس 
شاهسون و قشقايي»، عنوان مقاله اي است نوشتةافسانه 
قاني که در مجلةگلجام شمارة٢٠، در سال ١٣٩٠ به چاپ 
رسيده است. نويسنده ضمن بررسي نقش طاووس در 
الگوها و سبک هاي مختلف به بررسي دقيق آن از لحاظ 
فرم، رنگ و نقش پرداخته و به دسته بندي اين نقش در 
دست بافته هاي عشاير شاهسون و قشقايي پرداخته است. 
اين پژوهش از لحاظ هدف با پژوهش پيش رو هم جهت 
اين تفاوت که به جاي نقش شاه عباسي در قالي  با  بوده 
گليم  در  طاووس  نقش  طبقه بندي  و  بررسي  به  مشهد 

منطقه اي ديگر پرداخته است.

سوابق تاريخي قالي بافي در مشهد
تعيين تاريخ شروع قالي بافي در شهر مشهد تا حدودي با 
مشکل مواجه است، اما، مطابق نوشته ها و مدارک موجود، 
«قديمي ترين قالي، منسوب به اين شهر متعلق به دوره شاه 

تصوير٣. تصويري از عمواوغلي و قالي هاي بافته شده در کارگاه  وي در مشهد، مأخذ: صوراسرافيل، ١٣٧٨



عباس صفوي است. مطابق روايات و نوشته هاي موجود، 
براي  مشهد  شهر  در  و  شاه عباس  به دستور  قالي  اين 
آستان حضرت رضا (ع) بافته شده است» (ژوله: ١٣٨١، 
١٦٩). سيسيل ادواردز در مورد اين قالي توضيح در هنگام 
بررسي قالي هاي آستان قدس رضوي مي نويسد: «هيچ 
فرشي که داراي بيش از ٨٠ سال سابقه و متعلق به شهر 
مشهد باشد وجود ندارد. اما از ابتداي سال ١٢٨٠ / ١٩٠١ 
قالي هاي نفيس و با کيفيت که اغلب از توليدات استادان، 
بافندگان دوره جديد و معاصر مشهد و داراي ارزش هاي 
هنري و اقتصادي بااليي بودند در مشهد توليد شده است. 
افراد غيربومي به ويژه مهاجران آذربايجاني، نقش بسزايي 
در شروع دوباره و احياي قالي بافي مشهد داشته اند. حاج 
اين  از  (کهنمويي)١  عمواوغلي  خانواده  و  خامنه اي  علي 

گروه مي باشند» (حاجي زاده: ١٣٨٧: ١٤). 

شرکت فرش آستان قدس رضوي
شرکت تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي با هدف 
مطهر  متبرکةحرم  اماکن  نياز  مورد  فرش هاي  تأمين 
رضوي در ٢٣ اسفند ١٣٦٠ /١٩٨١ تأسيس شد. اين شرکت 
بهره برداري  مورد  رسمًا   ١٩٨٣  /  ١٣٦٢ مرداد  اول  در 
يکنواخت صحن ها،  فرش هاي  توليد  و  تهيه  گرفت،  قرار 
به خدمات فرش  کليةامور مربوط  و...، همچنين  رواق ها 
اماکن متبرکه حرم مطهر را بر عهده گرفت. با توجه به 
گسترش روزافزون حرم مطهر، همچنين تعهد شرکت در 
خصوص تأمين کليه فرش هاي مورد نياز اماکن متبرکه، 
پروژةساختماني کارگاه قالي بافي واحد کاشمر به منظور 
فراهم شدن امکانات الزم براي به کارگيري نيروي انساني 
بافنده و افزايش توليد در سال ١٩٩٤/١٣٧٣ به بهره برداري 

طرف  از  اهدايي  قالي هاي  همچنين  فرش  رسيد. شرکت 
در  آن ها  از طريق عرضه  را  مازاد حرم مطهر  و  مردم 
نمايشگاه دائمي شرکت فرش آستان قدس رضوي انجام 
مي دهد. معموال فرش ها در حرم مطهر در حدود ٤ سال 
مورد استفاده قرار مي گيرد و بعد در نمايشگاه شرکت به 

فروش مي رسد(www.aqr.ir؛ تصاوير ٢ و ١). 

ويژگي هاي بارز قالي مشهد
و  دقيق  طراحي  مشهد  قالي هاي  بارز  خصوصيات  از 
منظم آن است. تمام نقوش زمينه اعم از گل ها، غنچه ها، 
برگ ها و بندها به طرز کامًال هماهنگي ترکيب کلي طرح 
را ايجاد مي کنند. هرچند که در بعضي از قاليچه ها حاشيه 
از آن ها  داراي طرح هاي متضاد است، ولي در بسياري 
طرح زمينه به کار مي رود (حاجي زاده: ١٣٨٧). عمده ترين 
ديده مي شود گل شاه عباسي  اکثر طرح ها  در  که  نقشي 
است که در مشهد تنوع زيادي دارد. «گل هاي شاه عباسي 
به همراه ساقه هاي نسبتًا باريک و ظريف از ويژگي هاي 
از ويژگي هاي  يکي  قديمي مشهد است.  خاص طرح هاي 
است،  شاه عباسي  گل  زياد  به کارگيري  مشهد  قالي 
لچک ترنج  افشان. طرح ها عمدتًا  نقشه هاي  در  خصوصًا 
و افشان، شيخ صفي، اسليمي ماري، اسليمي دهن اژدري، 
 :١٣٨١ (ژوله:  است»  ختايي  و  فرنگ  گل  شاه عباسي، 
قالي هايي که در کارگاه هاي عمواغلي  ١٧٠). بدون شک 
در مشهد بافته شده از شاهکارهاي بافت تاريخ قالي بافي 
مشهد به شمار مي رود که نمونه هايي از افشان هاي ريز 
آستان  فرش  شرکت  در  برد.  نام  مي توان  را  درشت  و 
قدس رضوي نيز مي توان بافت انواع طرح هاي افشان و 
از  مشهد  «قالي  کرد.  مشاهده  را  شاه عباسي  لچک ترنج 
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تصوير٤. نمونه اي از قالي با نقش افشان شاه عباسي بافته شده در کارگاه عمواوغلي متعلق به کاخ محمد رضا پهلوي، عکس: 

كهنموي  اهل  كهنمويي  ١.محمد 
آذربايجان (روستاي مابين اسكو و 
كندوان) با اشتغال در حرفةنساجي و 
ابريشم بافي و تجارت از توليدكنندگان 
صاحب نام تبريزي بود که ضمن تغيير 
شهرت خود از كهنمويي به عمواوغلي 
كار  به  و  كرد  رها  را  حرفةنساجي 
توليد و بافت قالي روي آورد. استاد 
عبدالمحمد عمواوغلي در تهيةنقشه هاي 
منحصر به فرد و رنگ آميزي مواد مورد 
تبحر خاصي  قالي بافي  در  استفاده 
داشت. از آنجايي كه بيشتر قالي هاي 
عمواوغلي سفارشي بود، از طرح هاي 
الگوبرداري  بزرگ  قطع  كتاب  دو 
مي كرد كه گويا از انگلستان برايش 
فرستاده بودند و در آنها تصاوير و 
نقشه هاي فراواني از قالي هاي قديم 
ايراني از زمان صفويه و قبل از آن 
قالي هاي  از  تصاويري  همچنين  و 
موزه اي خارج از ايران وجود داشت. 
همچنين خود با تجربه  اي كه در طول 
سال ها به دست آورده بود دخل و 
تصرفاتي در اين طرح ها صورت مي داد. 
رجشمار قالي هاي عمواوغلي بين ٤٠ تا 
١٥٠ رج متغير بود. آخرين بافتةوي 
نيز دو قطعه قالي ١٤٠ متري (١٠*١٤) 
بود كه هم اكنون در كاخ مرمر و سعد 
آباد نگهداري مي شود (صوراسرافيل، 

١٣٧٨: ١١٣؛ تصوير٣ و٤).



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

حيث نقشه و رنگ خصوصيات محلي دارد، به اين معني 
که به قالي هيچ يک از مراکز توليد مهم ديگر ايران شبيه 
نيست. رنگ زمينه قالي هاي مشهد اغلب تيره، سورمه اي 
و الکي است که در طرح هاي جديد از رنگ هاي کرم نيز 
استفاده مي شوداز مشخصات قالي مشهد رنگ هاي تيره، 
حاشيه پر کار و گوشتي و نرمي فرش است» (حاجي زاده: 

 .(١٣٨٧: ٢٣

 نگاهي به طرح افشان شاه عباسي
طرح هاي افشان شاه عباسي با استفاده از نقشمايه هاي 
اسليمي  نقوش  کمتر  آن  در  و  مي شوند  بافته  ختايي 
استفاده  «قدمت  گفت  بتوان  شايد  مي شود.  مشاهده 
خراسان  تزييني  هنرهاي  در  ترکيب بندي  نوع  اين  از 
مسجد  ورودي  سردرهاي  مي رسد.  دورةتيمويان  به 
تزيين  ختايي  نقوش  از  استفاده  با  مشهد  گوهرشاد 
لچکي ها  تمام  ظرافت  با  کاشي کار  هنرمند  شده اند. 
تزيين  برگ کنگري  گل هاي  و  ختايي  گردش هاي  با  را 
بناي  کمتر  در  ترکيب بندي  نوع  اين  است.  نموده 
است.  شده  مشاهده  اسالمي  ـ  ايراني  هنر  شاخص 
را  سردرها  اين  در  به کار رفته  ترکيب بندي  مي توان 
در خراسان  افشان شاه عباسي  براي طرح هاي  آغازي 
از  ريز  و  درشت  شاه عباسي  گل هاي  گرفت.  نظر  در 
اين گونه طرح،  ويژگي هاي برجستةاين طرح است. در 
طراح تعدادي گل شاه عباسي را کشيده و بر پهنةکاغذ 
طراح  مي دهد.  جان  ختايي  به وسيلةشاخه هاي  را  آنها 
با  يکنواخت  به صورت  را  تمام فضاي طرح  بايد  قالي 
اسليمي  و  ختايي  کوچک  و  بزرگ  نقشمايه هاي  انواع 
تزيين نمايد، به طوري که تعادل و توازن بين عناصر 
اصلي مشاهده گردد. الزم به ذکر است که نقشمايه هاي 
ختايي و اسليمي ( گل هاي شاه عباسي، برگ هاي ترکيبي، 
گوناگون  اندازه هاي  در  ابري)  اسليمي هاي  و  غنچه ها 
نسبت به هم رسم مي شوند و تمام آنها با گردش هاي 
قاعده  با  حرکت  شده اند،  متصل  يکديگر  به  ختايي 
قوس هاي حلزوني در متن قالي مي شود. طراح فرش با 
توجه به قواعد طراحي و تکيه بر خالقيت خود مي تواند 

طرحي زيبا و اصيل را خلق کند»(کمندلو، ١٣٩١: ٩).

نقوش ختايي
گونه هاي  تصاوير  و  گياهي  نقوش  سنتي،  هنرهاي  در 
درختان و انواع متنوع گل ها از جايگاهي ويژه برخوردارند. 
يک  به شکل  انتزاعي  و  ساده  بسيار  گاه  که  نقوش  اين 
ساقةعمودي و چند شاخه انشعابي مايل در طرفين و يا به 
شکلي عيني تر و حقيقي تر ترسيم مي شود که نقوش ختايي 
از اين دسته مي باشند. ختايي از ترکيب گل، غنچه و برگ 
بند مي خوانند ختايي  را يک  پديد مي آيد، هر گردش آن 
افزون بر قالي در کاشي وتذهيب نيز به کار مي رود در 
قالي آراسته تر و با رنگهاي بيشتر، در کاشي ساده تر و با 
رنگهاي کمتر است. اين نقوش گياهي گاه به تنهايي، گاه به 
صورت تلفيقي با ساير نقوش از جمله نقش هاي ساده و 
هندسي در بناهاي تاريخي ديده مي شود. طرح هاي ختايي 
نقشهايي گياهي داراي گل و ُبته هستند. ُبته سمبلي از کاج 
و سرو است که خود مفاهيم و اشکالي از طرح قالي است. 
اين نقش ها با ظرافت و نازکي در البه الي نقوش اسليمي در 
حرکت هستند و داراي نقوش پيچ در پيچ گل و ُبته است. 
طرح ختايي به تناسب فضا و طرح هاي هندسي روي سطح 
اين  از  اثر مي چرخند و هنرمندان براي پر کردن نقوش 
طرح ها استفاده کند، زيرا اين طرح ها وسايلي براي ايجاد 
نظم و وحدت ميان اجزاء اثر هنري است که هنرمند اصول 
و مباني طرح را به تمام آرايه هاي فرش انتقال و همه آنها 
را نظم و ترتيب مي دهد. حرکت افقي ساقه در طرح هاي 
ختايي در فضاهاي بزرگ تر حالت دوراني و حلقوي به 
خود گرفته و برگ ها و غنچه ها، بر روي يک ساقه قرار 
مي کند.  جلب  طرح  مرکز  به  را  بيننده  ديدگان  و  گرفته 
ساقه عامل رويش اتصال و ترکيب بندي گل ها و برگ ها 
مي شود. پايةطراحي ساقه هاي ختايي و اسليمي براساس 
گردش مارپيچي يا حلزوني نمايان مي شود. که به گردش 
مي گويند.  پيچان  منحني هاي  ختايي  ساقه هاي  حلزوني 
يکنواخت  صورت  به  گردش  قوس هاي  فاصلةبين  بايد 
اجزاي  گردش  رعايت شود. رسم  گردش  همه جاي  در 
قرار مي گيرند.  استفاده  اهميت مورد  به  توجه  با  ختايي 
جهت قرارگيري گل هاي شاه عباسي و ديگر اجزا که بعد 
از اين بر روي خطوط گردان ترسيم مي شود به تناسب 
ساقه  بخش هاي  مي آيند.  کار  به  حلزوني  گردش  جهت 
اجزاء  انشعابي٣ـ فرعي. ساقه   سه شکل اند:  ١ـ اصلي٢ـ 
به يکديگر متصل مي کند و به صورت  نقوش ختايي را 
خطوط شکسته يا منحني طراحي مي شود. در طرح ختايي 
 قسمت هاي از طرح ساقه ضخيم تر و قسمت هاي نازکتر 
خط هاي  از  ترکيبي  زيبا  پيچ وخم هاي  با  ساقه  است. 
کماني و گاه به ندرت راست خط است. ساقه گاه دايره اي 
مارپيچ، گاه کماني شکسته، ايجاد پيوستگي ميان نقش گل 
وبرگ وغنچه به صورت شيوةتند وکند طراحي مي شود 
يعني بخش نخستين ساقه کلفت تر و بخش پاياني نازکتر 

مي شود (احراري: ١٣٩١).
تصوير ٥ ـ گل اناري يکي از انواع گل شاه عباسي، اسکن شده 

از کتاب قلم و قالي، علي خليقي، ١٣٨٢، صفحه٢٠٩-٢١٣.



برگ ها : برگ ها در طبيعت با توجه به تنوع گياهان انواع 
مختلفي دارند که در طراحي قالي ابتدا از برگ هاي ساده، 
و  لوزي شکل  برگ هاي  آغاز شده اند  هندسي  و  شکسته 
دندانه اي در مقياس بزرگ تر بجاي رگ برگ ها شاخه هاي 
و  تزيين  در  و  مي دهند  جاي  خود  در  را  گل  کوچک تر 
هماهنگي طرح هاي ختايي نقش عمده اي را بازي مي کنند. 
هماهنگي  و  در وحدت  خالي  فضاهاي  پرکردن  با  آن ها 
با  ساقه ها  مثل  گاهي  دارند.  بسزايي  نقش  اثر  طرح 
پر  را  خالي  فضاهاي  داده  جهت  تغيير  قائمه  شکستگي 
مي کنن. تا نقش هاي شکسته را پديد آورند و گاه با خطوط 
ديگر  گونه اي  مي آورند.  به وجود  را  پيچان  منحني هاي 
با برگ هاي کشيده، شمشيري، ريزه ماهي، شعله اي،  هم 
در ايجاد نقش هاي گياهي اثرگذارند و به انتهاي بعضي 
و  مي دهند  حالتي شکسته  طراحان  کشيده،  برگ هاي  از 
بخشي از برگ با حرکت ناگهاني، خالف جهت برگ روي 
آن برمي گردد و تصاويري بسيار زيبا ايجاد مي کنند و 
گاهي هم پايةبرگ ها به بند اصلي يا فرعي متصل و نوک 
برگ هاي آنها آزاد است گونه اي ديگر از برگ ها شبيه مو 

طراحي مي شوند.
غنچه ها: گل هاي کوچک نيم شکفته اي در فرش هستند که 
از محل پايه به بندهاي فرعي متصل مي شوند و معموًال 
نوع  غنچه چند  قرار مي گيرند.  فرعي  بندهاي  انتهاي  در 

است: گل پنج پر، غنچةپر برگ و غنچةگل عباسي. 
گلبرگ ها: داراي جهت هستند و جهت آنها عمدتًا از پايه به 
سر گل متمايل است. گاه تقريبًا داراي محور تقارن اند. اين 
تقارن در رنگ آميزي هم وجود دارد در طرح هاي گل هاي 
نظر  از  که  يافت مي شود  نمونه  دو  يا  و  يک  الله عباسي 

طراحي مرکز و سرچشمه طرح آن است. قاعدةترسيم گل 
ختايي بر دايره استوار است و از ترکيب وتلفيق دواير انواع 
با جلوه هاي  گل هاي ختايي به شکل غنچه و گل کامل و 
زياد ظاهر مي شوند. گل بايد در جايي قرار گيرد که توجه 
مانند گل  گوناگون اند  گل ها  کند.  به خود جلب  را  بيننده 
انار، حنايي، نسترن، نيلوفر وگرد و به صورت تک گل يا 
تزيينات دروني در زير و در سر گل يا در دو سوي آن 
با گل آذين منفرد، يا چند گل به يک ُبته پيوسته، اسليمي 
و ختايي نشان داده مي شوند. نمايش گل به شيوةنقش هاي 
گوناگون از ويژگي بسيار در قالي هاي ايراني است. گاهي 
سر گل ها را به نقش حيوانات پيوند داده اند و يا در قاب 
گل ها طرحي هم از پيکر حيوانات را مي نهند و يا آنرا به 
دسته گل هايي با برگ و بته جقه نقش مي کنند.گل ختايي به 
ده ها شکل و رنگ متفاوت شکل مي گيرد که هر يک در 
حد خود نمودار کاملي از ذوق وزيبايي است. هنرمندان با 
ترکيب وتلفيق طرح ها اشکال جديدي ايجاد نموده اند. بعد 
از اينکه گل هاي اصل را روي گردش حلزوني مشخص 
کردند اجزاي ريزتر مثل گل هاي گرد غنچه و برگ ها را در 
فضاي خالي آن قرار مي دهند تا اجزاي ختايي به صورت 
(احراري:  شوند  پراکنده  خطوط  گردش  در  يکنواخت 

.(١٣٩١

نقش اسليمي
اسليمي گونه اي از نقش و نگار است شامل خط هاي پيچيده 
و منحني ها و قوس هاي دوراني مختلف که در تزيينات و 
کتيبه ها و بعضي ديگر از کارهاي نقاشي ترسيم مي کنند. 
اسليمي گاهي به صورت نقش اصلي و زماني همراه با 

نقش انواع گل شاه عباسي در قالي هاي 
حرم امام رضا (ع)

تصوير٦ ـ مراحل ترسيم گل شاه عباسي و گل الله عباسي، اسکن شده از کتاب قلم و قالي، مأخذ: همان: صفحه١٩٨ و ٢١٢.
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ديگر طرح ها، در معماري، کتاب آرايي و هنرهاي صناعي 
به کار رفته اند.

عبارت اسليمي شکل ديگري از واژةاسالم است و به 
اين جهت گاهي آن را اسالمي نيز خوانده اند. اسليمي يکي 
از هفت نقش اصلي در نگارگري سنتي ايران است. اسليمي 
نمودار تجريدي «درخت زندگي» و يا صورت عام درخت 
با گردش ها و پيچش هاي  به ويژه درخت تاک است که 
و  برگ ها  به  آراسته  شاخه هاي  هماهنگ  و  پي در پي 
نيم برگ ها و گره هاي آن از پايه اي که بند اسليمي خوانده 
مي شود مي رويد و با نظمي خاص و شکلي چشم نواز که 
ميان اجزاء آن وجود دارد، طرحي ويژه از درخت را ارائه 
مي دهد. تمام منحني هاي اسليمي جهتي به درون و جهتي 
به بيرون دارند که جزو ذات اسليمي است که اين گرايش 
به  اسليمي  در  جاودانگي  از  نشاني  و  دارد  بي نهايت  به 
شمار مي رود. اسليمي طرحي است متشکل از قوس هاي 
دوراني زيبا که با چنگ ها، ماهيچه ها، سرچنگ ها، گره ها 
و انشعاب هاي مناسب کامل مي شود و زيبايي و شکوه 

خاصي را دربر مي گيرد (آقاميري، ١٣٨٢).

گل شاه عباسي 
نقوش گياهي گاه به شکل عيني و واقعي، گاه به صورت 
انتزاعي و استليزه در تزيينات و هنرها به کار رفته است. 
گل سرخ،  صدبرگ،  رز،  گل هاي  همچون  تصاويري  گاه 
گلدان،  و  گل  نقوش  گل،  ريسه هاي  مارپيچ،  بوته هاي 
درخت زندگي، بوته هايي با انواع گل هاي زيبا و رنگارنگ 
«نقوش  شده اند.  تصوير  عينا  جنبةواقع گرايي  حفظ  با 

گياهي گاهي نيز در هيئت اسليمي ها و ختايي هاي متنوع 
با حرکاتي مواج و با شکوه به نمايش گذاشته مي شوند. 
نقوش  آنکه  از  بيش  اين شيوه هنرمند تالش مي کند  در 
گياهي را از نقطه نظر ميزان طبيعت گرايي که در برگ ها 
و گل ها مشهود است نشان دهد، به شکلي ژرف و عميق 
از منظر حس معنوي، روحاني و نيز تأثيرگذاري بر روح 
و جان آدمي اين نگاره ها را بکار گيرد و با همراه کردن 
نقشمايه هاي گياهي به جرياني از خطوط مواج و تبديل 
آنها  به  متحرک،  برگ هاي  و  پيچک ها  نوعي چرخش  به 
حرکتي دائمي بخشد» (هيل و گرابار: ١٣٧٥: ١١٣و ١١٢). 
هر چند طرح هاي اسليمي و ختايي ريشه در هنر پيش از 
اسالم دارند، اما با ورود اسالم به ايران و محدوديتي که 
شرع براي ترسيم چهره ي انسان و بعضي از حيوانات 
و  يافت  رشد  اسالمي  هنر  در  طرح ها  اين  کرد،  ايجاد 
مراحل تکاملي خود را پيمود. «گلجام يا گل شاه عباسي 
در فرش بافي گلي است که هزاران سال است فکر مردمان 
چين و مصري را به خود جلب کرده و نشانه ي طراوت 
نماد  و  بوده  قبول  مورد  آسيا  در  قديم  عهد  در  است. 
خورشيد در بين اين مردمان بوده است. در آثار به دست 
آمده از استان همدان به جام برنزي برمي خوريم که گل 
گفت  مي توان  است.  شده  بسته  نقش  اوليه  شاه عباسي 
عالي ترين  مي گردد.  باز  دورةهخامنشيان  به  گل  اين  که 
گچ بري هاي  در  مي توان  را  شاه عباسي  نمونةگل هاي 
محراب مسجد ملک کرمان مشاهده کرد» (شعباني خطيب، 
١٣٨٧: ٤٣). مي توان اوج کاربرد اين نقوش را در هنرهاي 
دورةتيموري و صفوي ديد. شاه عباس اول صفوي که 

تصوير٧. گل هاي شاه عباسي با هسته گل شاه عباسي. مأخذ: 
همان: صفحه٢٣١ و ٢٥١ و ٢٥٧ و ٢٦٣.

مناطق مختلف. مأخذ:  رايج در  تصوير٨. گل هاي شاه عباسي 
نصيري، ١٣٨٩، ٧١



لقب شاه عباس بزرگ را گرفت. از پادشاهان قدرتمند و 
پرنفوذ صفوي بوده است، شاه عباس با ازبکها، عثماني ها 
حکومت  دوره ي  در  شد.  پيروز  و  جنگيد  پرتغالي ها  و 
مساجد  مجلل،  ساختمان هاي  آنکه  دليل  به  پادشاه  اين 
از  متمايز  بسيار  بازرگاني  شکوهمند، و گسترش عظيم 
ساير پادشاهان حکومت صفوي؛ توسط او ساخته شده 
بزرگ و  کارگاه هاي  پارچه  و  قالي  بافت  براي  او  است، 
اين دستبافته ها هم داراي  زيادي تاسيس کرد. که بافت 
نقوش تزيين بسيار دل پذير بوده، اين دستبافته هاي ايراني 
مي شده،  سلطنتي  کاخ هاي  زيبايي  باعث  اينکه  بر  عالوه 
اهدا  هم  ديگر  سرزمين هاي  پادشاهان  از  بعضي  به 
مي شده اند(استون: ١٣٩١).«در اين زمان گسترش پايتخت 
و ساختمانهاي تازه از سوي ديگر نياز به قالي را بيشتر 
کرد و فرشبافي از رشته هاي مهم اقتصادي براي مردم 
شد. به دستور شاه عباس در استرآباد، شيروان، قره باغ، 
کاشان، گيالن و مشهد کارگاه هايي داير مي شود که بنا 
بر نوشته شاردن، به دستور شاه عباس هر کانون بافت 

ببافد»(آذرپاد،  خود  شيوه  به  را  فرش  مي بايست  فرش 
حشمتي رضوي: ١٣٧٢، ١٥).اينکه فرآورده هاي يک شهر 
به نام مرکز فروش آن شناخته شود سابقه اي قديمي دارد 
مي کند  بيان  نامه اش  در سفر  نيز  که شاردن  به طوري 
که قالي هايي که در کارگاه هاي عالي فرشبافي در کرمان 
ترکي  فرش  را  آنها  اروپا  در  مي شد  توليد  سيستان  و 
مي خواندند. چون از طريق ترکيه وارد اروپا مي شد(آبادي 
باويل: ١٣٥٨). در زمان شاه عباس اول نيز توليد قالي در 
هرات ( که در آن زمان پايتخت خراسان محسوب مي شده 
انجام مي شده است.«در سال ١٠١٢ ه.ق/١٦٠٤م.  است) 
که  مي گويد  ايراني  قاليهاي  تشريح  در  پرتغالي  سياحي 
خوش نقش ترين، ريزترين و گرانبهاترين قالي ها در يزد، 
کرمان و درجه سومي ار قاليهاي مرغوب خراسان توليد 

مي شده است» (فريه: ١٣٧٤، ١٢٧). 
بايد توجه داشت که گل هاي شاه عباسي عمدتا در زمينه 
همچون  ختايي  گويي  مي رسند.  ظهور  به  ختايي  نقوش 
ريسماني است که گل هاي مزبور را بدان بسته اند(اقدسيه: 

نقش انواع گل شاه عباسي در قالي هاي 
حرم امام رضا (ع)

بافته شده در شرکت فرش آستان قدس رضوي، پهن شده در حرم مطهر، مأخذ: آرشيو  قالي هاي  تصوير٩. نمونه طرح هاي 
شرکت فرش آستان قدس رضوی
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١٣٣٦). « طرح هاي شاه عباسي با گردش هاي ختايي معنا 
پيدا مي کند، ختايي هم مانند اسليمي ها قانون ها و مباني 
خاص تکنيکي و بصري خود را دارند. که حفظ و رعايت 
آن موجب زيبايي، لطافت، و بداعت در آثار طرح هاي شاه 
عباسي مي شود»(شعباني خطيب: ١٣٨٧، ١٠١)«ويژگي گل 
شاه عباسي آن است که ساقه اي مشخص در انتهاي گل 
رسم مي شود و به صورت پنج، هفت و گاهي دوازده پر به 
کار مي رود و تفاوت اصلي اش در حالت ختايي، بازتر بودن 
گل آن است. اين گل کامل ترين گل ختايي است از تکرار 
دو برگ و دو دايره تشکيل مي شود و منعطف ترين نقش 
گل است» ( فرهنگي: ١٣٩٠، ١٨٠). نقش گل شاه عباسي را 
برگرفته از گل نيلوفر و گل انار مي دانند که از روزگاران 
قديم در هنر اين سرزمين رواج داشته و در نهايت با دخل 
و تصرف زياد به شکل گل شاه عباسي امروز درآمده 
است( حاصلي: ١٣٧٢). «برخي گل عناب را الهام بخش 
گل شاه عباسي مي دانند و اّدعا مي کنند طرح دايره وار گل 
عناب و پيچ و خم خطوط شکسته ي تاج آن و شباهتش به 
انار و گل انار و نيز جنبه تقدس آن سبب شد تا هنرمندان 
از آن در نقش هاي خود بهره گيرند» (آژند: ١٣٨١، ٢٣). 
نيلوفر و انار هر دو از تقدس فراواني برخوردار هستند. 
يا  گل نيلوفر که در فارسي به آن گل آبزاد، گل زندگي 
عباسي  «شاه   ،(٨٣٩  ،١٣٨٦ ياحقي:  مي گويند(  آفرينش 
يکي از گل هاي است که با نام هاي گل اناري، پنچه پلنگي 
نيز مشهور بوده است»( نيرومند: ١٣٨٧، ١٦٨) در انواع 
برگي  برگي،  گل  برگي،  پيچک،  گره،  گل  نظير  مختلفي 

اناري آن معروف  دارد که طرح  اناري  سه گل درهم و 
است»(حاصلي: ١٣٧٢، ٣٢).(تصوير٥) در تزيينات حرم 
مطهر امام رضا  (ع) تصوير غالب، نقوش گياهي، عمدتا 
تزيينات انتزاعي گل ها و گياهان در قالب اسليمي و ختاي 
است. يکي از تزيينات کاربردي حرم مطهر انواع قالي  هاي 
عباسي  الله  و  شاه عباسي  گل   نقش  با  است  دستباف 
بيشترين کاربرد را در آن داشته است. اين طرح يکي از 

طرح هاي اصلي فرش ايران است. 

شيوه هاي ترسيم گل شاه عباسي در طراحي قالي
اين گل با نام هاي متفاوتي چون الله عباسي، عباسي و 
شيخ صفي معروف است، مهمترين و زيباترين گل طراحي 
آنرا  به جرأت مي توان  که  به ويژه فرش است  و  سنتي 
عروس و شاه بيت طراحي سنتي معرفي نمود. طراحان 
بزرگ فرش هر يک به فراخور حال خود کوشيده اند تا 
در طراحي اين گل حداکثر خالقيت و ابداع خود را بروز 
دهند و به همين دليل نمونه هاي بسيار متنوعي از آن هم 
اکنون در اختيار ماست. گل شاه عباسي بر روي بند اصلي 
ختايي قرار گرفته و خود منشأ بسياري از تزيينات روي 
قالب بيضي و  بند ختايي است. گل شاه عباسي در دو 
متقارن  گلهاي  جزو  گل  اين  چون  مي گردد،  ارائه  دايره 
است، در طريقه رسم آن به نيمي از گل اشاره مي شود 
چرا که اين گل جزء نقوش متقارن در فرش است. ابتدا 
خط تقارن را کشيده يا فرض مي کنند و سپس گل را با 
توجه به مراحلي که ذکر خواهد شد مي کشند. ١ـ تخمک 
و هسته گل رسم مي شود ٢ ـ گلبرگها به مرکزيت تخمک 
گل و حول هسته گل از پايين به باال و از کوچک به بزرگ 
پر  با چاک گل  گلبرگها  بين  ـ فضاي  کشيده مي شود ٣ 
مي شود ٤ـ در انتها از روي خط تقارن گل را قرينه سازي 

و کامل مي کنيم»(خليقي: ١٣٨٢، ١٩٧).(تصوير ٦ )
بنابراين مي توان گفت ويژگي کلي گل هاي شاه عباسي 
که همه آنها از گل انار و نيلوفر اقتباس شده اند.٢ ـ همگي 
داراي يک فرم مدور تخم مرغي شکل هستند. ٣ـ همه از 
يک فرم در مرکز گل برخوردار هستند. ٤ـ براي تزيين 
بندهاي ختايي و اسليمي به کار مي روند. ٥ـ به فراخور 
آنکه داراي تزيينات متعددي هستند داراي تنوع هستند. 
به  ديده مي شود. ٧ـ  اين گل  هنرهاي سنتي  اکثر  در  ٦ـ 
هنرهاي  در  آن  اسطوره اي  و  مقدس  پيشينه ي  دليل 
اسالمي مورد توجه زيادي واقع شده است. ٨ـ در اکثر 
قالي هاي موجود نقش اين گل مشترک بوده و تنها در رنگ 
با هم تفاوت داشتند. در مناطق مختلف قالي بافي گل هاي 
شاه عباسي صورت هاي متنوعي دارد اما به طور کلي ١٢ 

گونه از اين گل بين مناطق مشترک است (تصوير٨).

 قالي هاي حرم مطهر امام رضا (ع)
صحن هاي  و  رواق ها  داراي  (ع)  رضا  امام  مطهر  حرم 

تصوير١٠. نمونه اي از قالي هاي حرم امام رضا (ع) با نقش 
افشان شاه عباسي. مأخذ: نگارنده.



زيادي است که نزديک به ٣٠هزار متر مربع از رواق هاي 
نقوش  با  و  مختلف  ابعاد  در  دستباف  قالي هاي  با  آن 
اصيل مشهد پوشانده شده است. آنچه که قالي مشهد را 
از ساير مناطق متمايز مي کند تنوع گل هاي شاه عباسي 
داشته  سعي  رضوي  قدس  آستان  فرش  شرکت  است. 
قالي ها  بافت  براي  مشهد  اصيل  نقوش  از  همواره  تا 
استفاده کند. از اين رو اگر بخواهيم تنوع اين گل را در 
مشهد بررسي کنيم بهترين گزينه قالي هاي حرم مطهر 
قالي بافي  کارگاه  داعي سرپرست  گفتةآقاي  طبق  است. 
چند  اين شرکت  بافت  قالي هاي  مشهد  در  قدس  آستان 
که  است  سال  چندين  و  هستند  دارا  را  مشخص  نقشه 
همان نقشه ها دوباره بافي مي شوند. اما بر طبق مشاهده 
عيني قالي هاي حرم مطهر، تنوع چنداني در نقش قالي ها 
ديده نشد و مي توان گفت اکثر کف ها با دو نقشةافشان 
با سه رنگ زمينةالکي،  افشان شاه عباسي  و لچک ترنج 
طبق  کلي  به طور  است.  شده  فرش  کرم  و  سورمه اي 
آلبوم نقش هاي قالي هايي که براي حرم مطهر از ابتداي 
و  طراحي  رضوي  قدس  آستان  فرش  شرکت  تأسيس 
قالي  و  قاليچه  کناره،  از  اعم  طرح   ٥٩ است  بافته شده 
نقش   ١٢ در حال حاضر  اما  (تصوير٩).  ديده مي شود 
از مجموعه طرح هاي شرکت به صورت قالي در داخل 
حرم مطهر رضوي موجود است. هر چند سال يک بار 
به تناسب مقدار زماني که قالي ها١ در حرم مطهر پهن 
بوده است معموًال ٤ سال بعد با قالي هاي جديد تعويض 
حاضر  حال  در  طرح ها  از  برخي  رو  اين  از  مي شوند. 
فرش  (شرکت  نمي شوند  ديده  حرم  مجموعه  داخل  در 

آستان قدس: ١٣٩٢). 

امام  مطهر  حرم  قالي هاي  نقوش  در  شاه عباسي  گل 
رضا (ع)

گل شاه عباسي  ايران  قالي  در  تزييني  آرايه هاي  از  يکي 

است. به طور کلي بند يا ساقةختايي بدون گل شاه عباسي 
معنايي ندارد. قالي هاي حرم مطهر بانک اطالعاتي خوبي 
مي شود.  قالي محسوب  در  گل هاي شاه عباسي  تنوع  از 
با توجه به بررسي قالي هاي پهن شده، در مجموعةحرم 
مطهر در مجموع ١٢ طرح قالي،  ٧٢ نقش متفاوت از گل 
شد  شناسايي  تکرار  فاقد  بزرگ  و  کوچک  شاه عباسي 

(تصوير ١١و١٠).
بيش از  ٩٠درصد از قالي هاي حرم مطهر رضوي با 
گل هاي شاه عباسي پر شده است. که عالوه بر گل هاي خاص 
قالي مشهد مي توان گل هاي ساير مناطق را در آنها ديد. با 
توجه به گل هاي شاه عباسي جمع آوري شده و شيوه هاي 
با  مناطق مي توان  قالي ساير  در  معمول گل  شاه عباسي 
توجه به قالي هاي حرم مطهر به ويژگي هاي اختصاصي 

گل هاي شاه عباسي در قالي مشهد پي برد (تصوير١٢).

ويژگي گل هاي شاه عباسي در قالي مشهد
با توجه به مطالب ذکر شده و مشاهدةتصاوير موجود از 
نقوش معمول گل شاه عباسي و نقوش گل هاي شاه عباسي 
در قالي هاي حرم مطهر رضوي که شناسنامةقالي مشهد 
هستند مي توان چنين گفت که تمامي گل هاي به کار رفته در 
اين قالي ها از نوع گل هاي ترکيبي، داراي دو گل در يک گل 
خستند، به گونه اي که هستةمرکزي گل خود گلي کوچک تر 
است و بدين ترتيب از لحاظ اندازه اين گل ها بزرگ ترند 
است  بخشيده  قالي ها  اين  به  متناسب  و  زيبا  ظاهري  و 

(تصوير ٧ و ١١).

نقش انواع گل شاه عباسي در قالي هاي 
حرم امام رضا (ع)

تصوير ١٢. گل هاي شاه عباسي، متفاوت از لحاظ نقش با ساير 
مناطق، مأخذ: همان.

مأخذ:  مطهر.  حرم  قالي هاي  شاه عباسي  گل هاي   .١١ تصوير 
همان.

١. قالي هاي حرم مطهر امام رضا (ع) در 
بين عموم مردم به قالي هاي حضرتي 

نيز شهرت دارند.
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نتيجه
قالي هاي حرم مطهر داراي دو نقش لچک ترنج و افشان شاه عباسي است. ويژگي اصلي اين طرح ها گل 
شاه عباسي است. معموًال از لحاظ هنر معنوي در اماکن مقدس سعي مي شود تا از نقوشي با جنبةمذهبي و 
مقدس براي ايجاد فضايي معنوي استفاده شود. اگر به کل مجموعةحرم مطهر دقت شود آنچه بيشتر از همه 
در کل تزيينات اين مکان مقدس به چشم مي خورد گل  شاه عباسي است. نقش گل شاه عباسي هم در آرايه هاي 
ختايي و هم در ترکيب با نقوش ختايي، اسليمي و حتي در داخل نقوش اسليمي گل دار ديده مي شود. به همين 
منظور قالي نيز از ارکان هنري اين مکان مقدس محسوب مي شده و طرحي استفاده شده که عالوه بر اصالت 
منطقه اي داراي هماهنگي با کل تزيينات بنا باشد. نود  درصد از شاخه هاي پيچان گل و بوته قالي هاي حرم 
مطهر رضوي با گل هاي شاه عباسي پر شده اند. به طور کلي، گل هاي شاه عباسي داراي فرمي تخم مرغي شکل 
و داراي تخم گل، آينةگل و گلبرگ هاست. اما گل هاي قالي هاي حرم مطهر در برخي موارد داراي ويژگي هاي 
متفاوت است، به طوري که هستةمرکزي گل در غالب يک گل شاه عباسي کوچک طراحي شده و در واقع دو 
گل در يک گل کار شده است. به همين دليل گل هاي شاه عباسي در اين قالي ها بزرگ تر از حد معمول اين گل 
است. همين ويژگي يکي از مشخصه هاي قالي مشهد محسوب و مي توان آن را گل شاه عباسي مشهد ناميد. 
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The Razavi Holy Shrine is one of Iran’s most notable religious places. Due to the importance of 
this shrine to Muslims, the best Iranian decorations and traditional art forms have been employed 
in this shrine. Art has been employed in its most sublime form. A carpet is an art form which 
not only beautifies a place, but also lines its floor. The Shah Abbasi floral pattern is a common 
motifused in decorations in general and in the carpets of the Razavi Shrine in particular. These 
carpets are fine examples to introduce Mashhad carpets. Thus this study aims to identifyvarious 
types of the Shah Abbasifloral pattern used in Mashhad carpets. Following this goal, we try to 
answer the question that what are the features of Shah Abbasifloral patterns in carpets of Razavi 
Holy Shrine in Mashhad?The required information was collected through library research and 
fieldwork. This is by nature a descriptive-analytical study. The obtained results showed that in 
the carpets of the Razavi Holy Shrine, 90 percent of the “Khatai” floral sprays were filled with 
Shah Abbasifloral patterns, which is a typical feature of the Shah Abbasi motifs. The diversity 
and different appearance of these floral patterns are exclusive to Mashadcarpets and cannot 
be observed in the carpets woven elsewhere. In fact, these floral patterns can rightly be called 
“Mashhad Shah Abbasi patterns”.

Keywords: Mashhad Carpet, Astan Quds Razavi Carpet Company, Carpets of Imam Reza 
(PBUH) Shrine, Shah AbbasiFloral Pattern.
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