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 چکیده 

دهنده مفاهیم  عنوان رسانه انتقال شود و فرش به ها و فرهنگ به فرش منتقل می ادبیات از راه پندارها، قصه 

برخاسته از ویژگی هنری و عامیانه فرش  مورد    منتقل کند که این   فرهنگ را نسل به نسل تواند هنر و  می 

تجاری قالی بیشتر از جنبه هنری توجه شده است، لذا مسئله اصلی این است که  وجود به جنبه  این   است. با 

توان مفاهیمی که در فرش شیخ صنعان وجود دارد را به مخاطب نشان داد. نمادشناسی قالی و  چگونه می 

  و   نمادشناسی   روش   از   صنعان   فرش شیخ   بررسی   . م شناسی است رمزنگاری شعر یکی از ارکان مهم مفهو 

کنار   هنر   دو   این   مفاهیم   تواند می   رمزنگاری   روش   از   عطار   شعر   بررسی  در  در  دهد   نشان   هم   را    این . 

و چه    بوده   عطار چه   شعر  در  صنعان   شیخ   وجوه مهم داستان   که   است  شده داده پاسخ  سؤال  این   به   پژوهش 

مفاهیم، هدف اصلی   این  با بیان وجوه مشترکی بین این داستان و فرش تصویری شیخ صنعان وجود دارد؟ 

به  است  صنعان  شیخ  فرش  در  نهفته  مفاهیم  استخراج  برای دست که  است.    از   ها داده   آوری جمع   آمده 

  داد،   نشان   ج ی . نتا است   شده استفاده   تطبیقی   مطالعه   روش   از   نتایج   آوردن   دست   به   و برای   اسنادی   مطالعات 

شعر،    در   . هستند وجوه عرفانی، تعلیمی، اخالقی و روایی  عطار هر دو دارای    شعر   و   صنعان   فرش شیخ 

اما در    شود می کند ولی با عرفان درونی دوباره بر ترین مرحله نزول می شیخ از اوج زهد ظاهری به پست 

 شده است. تسلیم شدن شیخ در مقابل دختر نمایش داده   فرش فقط پالن 

 

 سازی، رمزنگاری. صنعان، مفهوم   شیخ   عطار، فرش   صنعان   شیخ   شناسی، داستان   نماد   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

صورت پویا  کند و هنر و فرهنگ را به فرش نوعی رسانه صامت است که مفاهیم زیادی را به مخاطب منتقل می 

کند، اما مشکلی که وجود دارد این است که فرش همواره کاالی تجاری  منتقل می   نسل به نسل   در بستر زمان 

نگریسته شده است و می   بوده و  اقتصادی  منظر  از  آن  اق به  باعث می توان گفت جنبه  هنر  پیام  تصادی  شود 

ممکن است صادرات فرش،    مثال   عنوان درستی صورت نگیرد و همچنین دچار انحراف شود، به شده به منتقل 

بافندگان را به سمتی سوق دهد که تغییرات در نقوش سنتی ایجاد کنند که این نیز ممکن است مفاهیم ادبی پنهان  

  . شود ها منحرف ن تواند کمک کند که مفاهیم پایه در فرش عه ادبی فرش می ها را تغییر دهد، لذا مطال در این نقش 

  دیگر  با  مقایسه  در  که  هاست آن  کم تعداد   شده،  تصویری  های قالیچه  شناسایی  در  تأخیر  باعث  که  عللی  از  ی ک ی 

  که   کسانی   یا   بافان قالی   شخصی   سلیقه   به   چون   و   است   بوده   شمار انگشت   و   محدود   ایران، همیشه   سنتی   های قالی 

  دوازدهم   سده   اواخر   در   ها قالیچه   ن ی . ا است   پیداکرده   تجارتی   جنبه   شده، می بافته    اند، داده می   سفارش   را   ها آن 

شکل    آمده، می   پدید   ایران   در   هنری   مختلف   های رشته   در   که   تحوالتی   دنبال   به   و (  میالدی   هجدهم )   ی هجر 

  و   چاپی   تصاویر مثل    جدید،   امکانات   گرفتن   خدمت   به ضمن    زمان،   آن   هنری   های پدیده   دیگر   با   همگام   و   گرفتند 

  های قالیچه "  نام   به   قرن   دو   این   در   بافان قالی   کار . حاصل  آمدند   نائل   ایران   بافی قالی   در   ای تازه   بیان   عکس، به 

  تصویری   های قالی   روی   بر   مطالعه   لذا  . ( ۹  : ۱۳۶۸  تناولی، )   است   ه شد   معروف   "تصویری   های قالیچه "  "صورتی 

  نشان   پژوهش   این   اصلی . هدف  ها فراهم کند فرش   و   ها قالی   نوع   این   برای شناسایی بیشتر   مناسب   نه ی زم   تواند می 

  فرش   در   اصلی   نمادهای  ارائه   همچنین .  است   صنعان   شیخ   قالی   در   صنعان   شیخ   شعر   از   شده منتقل   مفاهیم   دادن 

  روش   با   پژوهش   این   در .  است   آن   به   یافتن   دست   دنبال   به   پژوهش   این   که   است   دیگری   هدف   صنعان   شیخ 

خواهد به آن  می   پژوهش   این   که   اصلی   سؤال .  است   شده بیان   بیشتر   عطار   صنعان   شیخ   شعر   مفاهیم   رمزنگاری، 

و چه وجوه مشترکی بین این    بوده   عطار چه   شعر   در   صنعان   شیخ   مهم داستان   وجوه   که   است   این   دهد   پاسخ 

گویی به این سؤال به سؤاالت دیگر نیز  راستای پاسخ   در   تصویری شیخ صنعان وجود دارد؟ داستان و فرش  

  را   مفهومی   چه   نمادها   این   از   هرکدام   و   است   رفته   کار به   نمادها   کدام   صنعان   شیخ   شده است که در فرش داده پاسخ 

  ن ی ا   است؟   نشده   اشاره   آن  به   صنعان  شیخ   فرش   در   ولی   دارد   وجود   عطار   شعر   در   مفاهیمی چه    کند؟ می   منتقل 

  و   هنرمند   تفکر   به   توجه   با   دیگر   شکل   به   شکلی   از   هنر   انتقال   که   است   ضروری   و   الزم   منظر   این   از   پژوهش 

  مثل  محیطی  شرایط  تأثیر  تحت  دیگر  زمان  به  زمانی  از  هنر  انتقال  همچنین  و  یابد می  تغییر  هنری  های چارچوب 

  شعر   از   صنعان   شیخ   مفاهیم   انتقال   در   ها دگرگونی   این   از   ای نمونه   که   گیرد می   قرار ...  و   سیاست   فرهنگ،   اقتصاد، 

است. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن مفاهیم عمیق عرفانی در    آمده   وجود   به   صنعان   شیخ   فرش   به   عطار 
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تواند فلسفه، عرفان و هنر را  فرش شیخ صنعان بامطالعه شعر عطار است که چگونه یک قالی تصویری می 

 صورت عامیانه بیان کند و تلنگری باشد برای عموم تا برای دریافت حقیقت به ادبیات و هنر متوسل شوند. به 

 تحقیق   روش 

  منابع   که   است   کرده   استفاده   اسنادی   و   ای نه ا کتابخ   روش   از   اطالعات   و   ها داده   آوری جمع   برای   تحقیق   این 

 . است   آمده دست مقاالت مختلف و اینترنت به   و   ها کتاب   به   مراجعه   طریق   از   موردنیاز 

  مفاهیم   مورد   هر   تحلیل   با   موردنظر،   فرش   و   شعر   بررسی   اطالعات و   و   ها داده   آوری جمع   از   بعد   همچنین 

  این  تطبیقی  روش   از  استفاده  با  یکدیگر   با  مفاهیم   این   مقایسه   برای .  شد   بندی طبقه  شعر   و   فرش   در   موجود 

 . شد   بندی طبقه   متفاوت   و   مشابه   گروه   به   مفاهیم 

  در   موجود   مفاهیم   است یعنی   شده   استفاده   ای مقایسه   تحلیلی   روش   از   تحقیق   هدف   به   یافتن   دست   برای 

  در   . است   شده بیان   ها شباهت   و   ها تفاوت   شده و   مقایسه   صنعان   شیخ   قالی   در   موجود   مفاهیم   با   عطار   شعر 

  شده استفاده   نمادشناسی   روش   از   پژوهش است پژوهش برای شناسایی مفاهیم که عنصر اصلی این    این 

  جامعه   . است   شده   استفاده   عطار   صنعان   شیخ   شعر   در   مفاهیم   شناساندن   برای   رمزنگاری   از روش   و   است 

  قرارگرفته   مطالعه   و   بررسی   مورد   نیز   همان   که   است   بوده   صنعان   قالی شیخ   تنها   این تحقیق،   برای   آماری 

 . است   شده   بیان   شعر   این   روی   بر   شده م جا ان   مطالعات   عطار،   شیخ   شعر   تفسیر   برای   همچنین   و   است 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 ( ۱۴۰۰نگارنده،  )   تحقیق   نمودار روش   -۱  ر ی تصو 

 

 پیشینه پژوهش 

، توبه  ا ی مقوله عشق، رؤ   بررسی   عناصر دگردیسی در داستان شیخ صنعان و دختر ترسا، به   ( در مقاله ۱۳۹۶رحمانی، ) 

نقش مهم و حیاتی در    ا ی رؤ که: عنصر    ست به این نتیجه رسیده ا و    ی پرداخته س عناصر دگردی   عنوان به و مرگ  

پویایی   در  عشق  دارد،  شخصیتی  موقع   ها ت ی شخص دگردیسی  دارد،  تحول    ت ی اهمیت  در  اساسی  نقش  گناه 

تحلیل قالی شیخ صنعان با روش  
 پالن(  ۳بندی به نمادشناسی )تقسیم

 

تفسیر شعر عطار با روش  
 رمزنگاری 

استخراج 
مفاهیم از  
 قالی و شعر 

 تشابه مفاهیم 

 تفاوت مفاهیم 
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و    طایفی   داستان نقش مهمی دارد.   ی ها ت ی شخص داستان دارد و جذبه حق در ایجاد دگردیسی    ی ها ت ی شخص 

  د ی تأک عطار با    ر ی الط منطق داستان شیخ صنعان در    ی معناشناخت   -با عنوان نقد نشانه   ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۶، ) ی االسالم خ ی ش 

از پیش    ی ا برنامه عطار بر آن است که با استفاده از    کنند ی م گفتمانی، با استفاده از تحلیل و نقد محتوا بیان    ی ها نظام بر  

(  ۱۳۹۵)   ، فالحی نژاد   و   امانی   د. تبدیل کن نامساعد اولیه را به وضعیت مساعد در پایان حکایت    ت ی ، وضع شده ن یی تع 

. که  اند کرده در مقاله بررسی حرکت و تقابل در حکایت شیخ صنعان، حرکت از منظر درونی و بیرونی را بررسی 

حرکت بیرونی  و بالعکس    ی ورز عشق به    ی دار ن ی د حرکت از کعبه به روم و بالعکس حرکت درونی و حرکت از  

، زن و مرد و زهد و معرفت. کفر شیخ و دختر  ها ها، خواب ن ا تقابل اعتقادی، مک   عنصر تقابل شامل:   ن ی است. همچن 

 با یکدیگر تقابل بیرونی است.   ها ت ی شخص تقابل درونی و تقابل  ها  آن   داری ترسا و دین 

بر داستان شیخ    با عنوان تحلیل بینامتنی   ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۳، ) رضا ی عل   د ی حجازی، س   -السادات حجازی، بهجت 

و نظریه بینامتنیت ژولیا    پردازد ی م دو داستان    سه ی صنعان با نظری به داستان حضرت موسی و خضر )ع(، به مقا 

گرایی زبان است، در آخر به نتایجی دست  کریستوا را مطرح کرده که شامل دو رکن عدم استقالل متن و مکالمه 

، اما در داستان حضرت خضر تنها اصل  کند ی م بینامتنیت صدق    : در داستان شیخ صنعان هر دو اصل نظریه ابد ی ی م 

دارد. در این مقاله همچنین به    ی متن درون گرایی زبان وجود دارد و داستان حضرت خضر کارکرد ارتباطی  مکالمه 

 . پردازد ی م تحلیل بینامتنی    اساس   بر داستان شیخ صنعان از داستان حضرت موسی و خضر    رات ی تأث 

با عنوان بررسی نمایش معنا در صورت حرکت شیخ صنعان در    ی ا مقاله ( در  ۱۳۹۱)   ، پور   نوروز و    جمشیدیان 

هم مضمون خود شده، پرداخته    ی ها ت ی روا ، به بیان عواملی که باعث برجسته شدن این روایت با  ر ی الط منطق 

ن نیز توجه کرده و  که عطار در این داستان عالوه بر چه گفتن، به چگونه گفت   رسد ی م است. و به این نتیجه  

(  ۱۳۸۴مجیدی، )   خوبی از داستان ارائه داده است.   ی رساز ی تصو   ن ی ذهنی را عینی کرده است. همچن   ی ها مضمون 

کرده    ل ی وتحل ه ی تجز   ی شناس خت ی ر   داستان را از منظر   ن ی داستان شیخ صنعان، ا   ی شناس خت ی ر با عنوان    ی ا مقاله در  

ساختار مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که این داستان با داستان عبدالرزاق    ازنظر مشابه    ی ها داستآن و با  

 دیگر تفاوت چشمگیری با ساختار داستان شیخ صنعان دارند.   ی ها ن ا داست همانند است و    ار ی صنعانی، بس 

، تالش برای  "اسطوره فراموشی و تذکر "با عنوان مآخذ داستان شیخ صنعان،   ی ا مقاله ( در  ۱۳۸۷)   ، فر شایگان 

عطار است دارد. و بیان کرده که    ر ی الط منطق معروف   ی ها ن ا داست خذ داستان شیخ صنعان که یکی از  أ معرفی م 

(  ۱۳۷۸ستاری، )   بوده است. "ماتسیندرانات و گوراخنات "منبع عطار برای سرایش این داستان، اسطوره هندی 

 . پردازد ی م در کتاب پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا، به بیان کامل این داستان  
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 داستان شیخ صنعان 

زیادی    دان ی مر   بود که به دلیل زهد و ایمان باال،   خویش   زمانه   مردم   پیشوای   و   کمال صاحب   پیری   صنعان   شیخ 

  روم   به   مریدانش   با   کند. پس شب پیاپی در خواب دید که مقیم روم شده و بر یک بت سجده می   چند   داشت، 

  . دهد می  دست  از  را  خود  ایمان  و  دین  شود و می  او  عاشق  و   بیند می   را  دختر ترسایی  جا آن  در  و  کند می   سفر 

  البه   و   عجز   دختر   وصال   برای   ماه   یک   از  بیش   او   . آید درمی  ترسایان   روش   و   لباس  به   و   بندد می   زنار   میان   بر 

  امتحان   مورد   را   او   سپس   کند و می   را رد   او   کرشمه   و   ناز   با   دختر   کند، می   عشق   اظهار   او   به   شیخ   چون .  کند می 

  و   خمر   نوشیدن   قرآن،   سوختن   بت،   بر   کردن   سجده :  گذارد می   شرط   چهار   شیخ   برای   دختر .  دهد می   قرار 

  خوکبانی   او   برای   دختر   کابین   جای به   نیز   سال   یک   شروط،   این   اجرای   بر   عالوه   ایمان. شیخ   از   شستن   دست 

از  جا ان سر   شیخ   . گردند بازمی   خود   دیار   به   و   شوند می   ناامید   شیخ   بازگشت   از   مریدان .  کند می  خود    کرده م 

  دختر   بیند؛ می   دختر   که   خوابی   با   بار   شود. این می   معنوی   شیخی   و دوباره   آزاد   دختر   عشق   قید   از   پشیمان، 

  به   آفتاب   که   بیند می   خواب   در   دختر .  شود می   مسلمان   و   رود می   شیخ   دیار   به   او   با   و   شود می   شیخ   عاشق 

 .  ( ۱۳۹۱سودا،   آتش )   شود   روان   شیخ   با   گوید می   او   به   و   افتاده   کنارش 

  دهند، می   روی   آن   در   که   حوادثی   و   وقایع   و   دارد   تمثیلی   یا   رمزی   معنایی   و   قالب   صنعان   شیخ   عرفانی   داستان 

  به   محتمل   که چنان آن   نه   شدند،   واقع   بایست ی م   عطار،   ایمان   و   منطق   و   عقیده   و   نظر   طبق   که   آیند می   پیش   چنان آن 

  را  توصیف   بیشترین  و  است  نگفته  سخن  زیاد  قهرمانان  دیگر  مورد  در  . عطار ( ۱۳۸۷ستاری، اند ) پیوسته می  وقوع 

  در   که   خورشید   ازجمله   ها انسآن   غیر   هم   اند انسان   هم  قهرمانان   داستان   این   در   . دارد   ترسا  دختر   و   شیخ   مورد   در 

  واقع   عرفانی   های داستآن   در   که   اتفاقی   هر   درواقع   . شود می   او   راهنمای   و   گوید می   ترسا سخن   دختر   با   خواب 

  صنعان   شیخ   داستان   در .  است   الهی   قضای   و برمبنای   تقدیر   یاری به    عرفا،   تقدیرگرای   ذهن   به   توجه   شود، با 

  خویش   وجود   در   خواب   دیدن   با   که   نیازی   احساس   پی   در   داستان قهرمان    عرفانی،   های ن ا داست   سایر   همانند 

  از   گذشتن   که   رسد می   خویش   خواب   معنی   به   مراحلی   گذراندن   از   پس   و .  پردازد می   جستجو   کند، به می   احساس 

 . ( ۱۳۸۴مجیدی، )   است   خداوند   عاشقانه   شناخت   و   عرفان   به   رسیدن   و   زهد 

اند زیرا دلیل  اند هیچ کمکی به ایشان نکرده کرده در این داستان مریدانی که کورکورانه از شیخ اطاعت می 

عرفان واقعی شیخ را نفهمیده بودند که عرفان ایشان بیشتر به دلیل وجود مبارک پیامبر بوده است ولی مرید  

  "حافظ    ایشان بازگردد و به قول   واقعی به ایشان کمک کرد و همچنین نهایتاا عشق واقعی کمک کرد که 

 عشق به ایشان کمک کرد دوباره راه خویش یابد و دختر ترسا را تسلیم خود کند.   "عشقت رسد به فریاد  
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 شناسی فرش شیخ صنعان )توصیف پیکره مطالعاتی( مفهوم 

شده است. امکان دارد  بوده و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری بافته   متر ی سانت   ۲۷۵×  ۱۶۸این قالیچه دارای ابعاد  

خارج از حاشیه    در   هایی که در باال و پایین قالیچه، شده باشد زیرا نگاره این قالیچه از روی یک پرده قلمکار بافته 

(. نزدیکی ابعاد  ۲شماره تصویر )  شود. های قلمکار دیده می رسومی است که در برخی از پرده   از  اند، شده ترسیم 

بافان را به خود  قلمکار به ابعاد قالیچه، و همچنین برخی از وجوه مشترک دیگر مثل حاشیه، توجه قالی   های پرده 

 (. ۱۳۶۸قرار گرفت )تناولی، بافان  های تصویری، مدل کار فرش جلب کرد و پرده 

رخالف اکثر  توان به حفظ ساختار هندسی طرح و الگوبرداری از داستان اشاره کرد. ب های این قالیچه می از ویژگی 

که عمدتاا    بندی از روبرو سازی آن صورت نگرفته است. ترکیب زیادی برای قرینه   کوشش   های تصویری، قالیچه 

 شود. این قالی هم دیده می   در   خورد، مذهبی به چشم می های  نگاری در شمایل 

 قرمز   ، قرمز   زرشکی،   قرمز   یشمی،   سبز   زیتونی،   سبز   ی سیر، آب   کاررفته در آن سیزده رنگ شامل: های به رنگ 

 .  ی و سفید است نخود   ی روشن، شکالت   ی سیر، شکالت   ای مایل به مشکی، قهوه   ی، نارنج   ی، صورت   روشن، 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

های داستان را ازلحاظ  ها این است که طراح و بافنده، شخصیت های تصویری در تمام سبک ویژگی مشترک قالی 

به چهره  بیشتر  لباس،  و  کرده چه  آن صورت  پردازی  تصویر  بوده  رایج  خود  دوره  ک چه  آن   ها آن   اند. در  ه  را 

کردند و بر قالی نقش  شد، با برداشت و دیدگاه شخصی خود عجین می شان ثبت می ه شنیدند و در حافظ می 

  ایرانی   فرش   زیباشناختی   بیان   در   ه ی حاش   مختلف و زمینه است.   اندازه متشکل از سه حاشیه با دو    چه ی قال   زدند. می 

این قالیچه حاشیه    . در دارد   عهده   بر   را   قالی   نقش   و   طرح   وحدت   و   استحکام   کارکرد   که   است   مهم   بسیار   عنصری 

  قرن   ل ی صنعان، همدان، اوا   خ ی ش   ی قال   -۲  ر ی تصو 

 ( ۲۵۳:   ۱۳۶۸ی، چهاردهم )تناول 

  ل ی اوا   ، اصفهان پرده قلمکار،    مالقات لیلی و مجنون،،   -۳  ر ی تصو 
  متر ی سانت   ۲۴۰× ۱۳۵هجری قمری،    قرن چهاردهم 

 ( ۶۷:۱۳۶۸  ی )تناول 
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طره(  )   ک ی بار حاشیه    ذات نقش شده است و شامل یک حاشیه پهن، دو به قائم   و   صورت منفرد مستقل از متن و به 

به لحاظ   که  سیبو( نام دارد، )  ی ب ی س کاربرده شده، حاشیه لته به  ه ی حاش  باف در باال و پایین فرش است. و دو گلیم 

  ی وحدت درونی است. در دارا   های مارپیچی که در کلیت حاشیه ایجاد کرده، با زمینه دارد و فرم تضاد رنگی که  

  از   که باعث شده متن   است   شده استفاده   متن   به   نسبت   ریزتری   و نقوش   تر روشن   های رنگ   از   قالیچه   این   حاشیه 

  دیگر   با   معنایی   ارتباط   و   نیستند   اثرگذار   معنایی   های افق   درک   در که  این   به   توجه   تر شود و با برجسته   بصری   لحاظ 

 دارند.   ای آرایه   و   تزیینی   کارکرد   ندارند، صرفاا  قالیچه   این   های نشانه 

قالیچه محرابی است،  این  از سه بخش تشکیل )   نه ی زم   ساختار کلی  متن و در طرفین    ی باال   شده است. متن( 

  دارد، طرح محراب،   قرار   بارو   و   برج   و   شهر   نمای   شود، و در پایین آن دور نگهبان دیده می   سوار محراب دو اسب 

  به   ترسا   دختر   و   صنعان   دو شخصیت اصلی داستان یعنی شیخ   کره ی پ   گاه و مکان مقدس است. سجده   ادآور ی 

  جزئیات   با   و   اند وسط متن قالی قرارگرفته   در (  عمودی )   ی اصل   محور   دارند روی   که   جایگاهی   برتری   لحاظ 

 (.  ۴)تصویر شماره    اند شده   تصویرگری   بیشتری 

  و  شیخ  بودن  مهم  بر  داللت  که  اند داده  اختصاص  خود  به  هم  را  متن  وسعت  ها، بیشترین پیکره  تفاوت  بر  عالوه 

یاران شیخ و همراهان دختر مسیحی به    کره ی پ  کنار این دو پیکره اصلی،   . در نفر است   دو   این   بر   تمرکز   و   دختر 

 و   فرعی عناصر    عناصر،   دیگر   و   اطالعات است   هسته   و   اصلی   عنصر   تصویر،   مرکزی   عنصر   آید. اصوالاچشم می 

 ها وجود دارد. اهمیتی سوژه اند، تقابلی بین اهمیت و کم وابسته 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 طرح    ر، ی تصو   ی پالن کل   -۵  ر ی تصو                   قرن چهاردهم    ل ی همدان، اوا صنعان،    خ ی ش   ی قال   -۴  ر ی تصو     

 ( ۱۴۰۰، نگارنده ی ) محراب                                                        (  ۱۳۶۸:۲۵۳  ی )تناول                           
 

  تصویر  عمق  به  را  دوم، چشم  قسمت   به  نسبت  ها آن  کمتر  وسعت  و  تصویر  سوم   و  اول  قسمت   در  خالی  فضای 

   القا   را   سنگینی   پایین، حس   عناصر   و   سبکی   حس   دارند   قرار   تصویر   باالی   در   که   کند. ایجاد عناصری می   هدایت 
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 زمینه در پس   است.   اماره   نفس   مظهر   خوک   وجود دارند، که   ها ها و خوکبان آن خوک   گله   تصویر   پایین   کنند. در می 

 بیایند. نظر    شده تا توجه مخاطب به داستان جلب شود و عناصر داستان برجسته به   فرش از رنگ تیره استفاده 

از   موضوع   معرفی   برای   هنرمند   و   بوده   دار کتیبه   قالیچه   این    . است   کرده   استفاده   نویسی کتیبه   فضای   فرش، 

تیره/   دوگانه های  تقابل  رنگ  روشن،  متن/رنگ  حاشیه،  نزدیکی/  ریز،  مایه نقش دوری،  های  مایه نقش های 

های گرم و بیشتر از  کاررفته در این قالیچه رنگ به های  اکثر رنگ   توان در این اثر مشاهده کرد. درشت را می 

  ن ی همچن   همه رنگ قرمز است که احتماالا بیانگر مفهوم داستان که عشق شیخ به دختر ترسا است، است. 

  های دیگر، همراهی یاران با ها نسبت به بخش کاررفته که گردش چشم دارد. درشتی پیکره ای به گونه ها به رنگ 

دارد،    محقری   وضعیت   و   افتاده   زانو به   شیخ اللت بر برتری شیخ ازلحاظ جایگاه دارد.  شیخ( د )   ی اصل شخصیت  

شراب به شیخ است. جام شراب اشاره به خروج شیخ از دین اسالم    جام   تکبر در حال دادن   و   غرور   پر   دختر 

که نگران حال شیخ خویش هستند.   در   دارد.  یارانش حضور دارند  کامل  "کنار شیخ  انسان  و  ترسا سمبل 

)ستاری،    "شده است. سالکی است که قوه استعداد در او پنهان   سمبل   کارفرمای عالم مکان است... و شیخ، 

  دختری   عاشق   یا   شود   عشق   گرفتار   روم   کشور   در   مسلمان   زاهد   که   هایی گونه حکایت این   از (.  ۱۴۲:  ۱۳۷۸

  بیزانس   و  ایران  های جنگ  و  صلیبی  های جنگ  محیط   دهد می   نشان  که  یافت  توان می  زیادی   تعداد  شود،  ترسا 

  شیخ   داستان  از قبیل  یی ها ن ا . داست است   گذاشته   تأثیر   فارسی   ادبیات   بر   بود   او  از   پیش  و   غزالی   عهد   مقارن   که 

  ها عشق   گونه این   که   دهد می   نشان   کند می   بیان   را   ترسایی   دین   با   دختری   به   مسلمان   شیخ   یک   عشق   که   صنعان 

 ببرد.   بین   از   را   وی   ی معنو   جایگاه   و   کند   کوچک   خوکبانی   و   بندی   زنار   و   کفر   تا   را   فرد   تواند می 

 رمز 

دینی، مطالعه ادیان و    رمز دومین محور در پژوهش الیاده است. الیاده اعتقاد دارد که بهترین راه فهم رمزپردازی 

الیاده    مذاهب قوم شناختی است. پیش از هر چیز، وقوف به ارزش رمز و ارزش باطنی اهمیت دارد لذا ازنظر 

از وجود است و »تجربه و ادراک قداست، با کوشش انسان برای ساختن جهانی معنادار پیوندی    ای پاره قداست  

یز از بین نرفته است و عناصر رمزی و قدسی در جهان امروز  قداست، حتی امروز ن   رو ازاین ناگسستنی دارد«.  

رمز از دیدگاه الیاده    .بخشد می   واقعیت . قداست است که جهان  شوند می مبدل ظاهر    ای جامه و یا با    اند پنهان 

که انسان را به باور وجود وحدت در جهان هستی    ای وسیله برای ارتباط انسان با نیروی متعال است.    ای وسیله 

 (. ۱۳۸۱)ستاری،   د نمای   همبستگی   احساس   آن   با   و   کند   کشف   را   قدسی   امر   انسان   شود می . رمز موجب  دارد ی وام 
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 شیخ صنعان و بیان رمزی صوفیه 

 نشانه 

  نامیده نشانه    شود،   تلقی   خودش   از   غیر   چیزی   به   گر اشاره   یا   دهنده ارجاع   گر، داللت   عنوان به   که   چیزی   هر 

  آن   به   یا   و   است   آن   ونشان   رود می   کار به   دیگر   چیز   جای به   که   است   چیزی نماد    . ( ۱۳۸۷چندلر، ) شود  می 

 . ( ۱۳۸۷هال، )   دارد   داللت 

  محور   انسان  توان گفت معرفت اند، لذا می عرفا بیش از دیگران به شناخت انسان توجه کرده که این به دلیل 

نظر گرفته شود،    در   انسان   شخصیت   بودن   دووجهی   بر   عرفا   تأکید   اگر   . است   عرفانی   متون   تمامی   اصلی 

  شبیه   انسان   شخصیت   ساخت   به   ها پدیده   ه ی بق   از   بیش   آن،   دوسویگی   دلیل   به   رمز   توان گفت ساخت می 

و عرفا به این وسیله    کردند های درونی استفاده می به این دلیل صوفیه از زبان رمزی برای بیان تجربه .  است 

به این وسیله با تقیه    ن ی همچن   . ( ۳۴  ، ۳۱  : ۱۳۷۱  الهیجی، .  ک . ر )   داشتند اسرار غیبی را از اغیار پنهان نگه می 

  عرفا،   نزد   رمز   محبوبیت   که   گفت   باید   اما   . ( ۳۴  -۳۱.  همان .  ک .  ر )   کردند صوفیانه جان خود را حفظ می 

  گونه دیگر، همان   سخن   به .  است   درونی   ناگزیر   امر   یک   از   ناشی باشد،    بیرونی   عاملی   معلول   که آن   از   بیش 

  جدایی   عین   در   که   دارد ناخودآگاه(    روح، )   غیرملموس   وجهی   و (  خودآگاه   تن، ملموس )   وجهی   انسان   که 

  را  انسانی  ت ی هو  دیگر،   زبانی  ده ی پد   هر   از  بهتر   که  دارد   غیرملموس  و  ملموس   وجهه  دو   نیز  اند، رمز پیوسته 

  خویشاوندی  احساس   ی نوع   دهد، می  سوق  رمز   زبان   از   استفاده   به   را   عرفا چه آن   واقع  در   . کند می   نمایندگی 

  در  که   جایی   ی عن ی   اوست؛  خودآگاه   روان   نده ی نما است،    پذیر تأویل  که   رمز  مبهم  یا  پنهان  وجه   . است   رمز   با 

  بیان قابل   روزمره،   منطقی   زبان   با   غیرمعمول   تجربیات   این   و   دهد می   رخ   عارف   برای   غیرمعمول   تجربیاتی   آن 

  و   است   داده رخ   خاص،   ای لحظه  در   هم آن  عارف   برای چون    است؛  شخصی   طرف ازیک  تجربه   این   . نیست 

  کجا   به   و   آمده  کجا   از که این  مانند   بشر   کلی   مسائل   به   چون   است؛  مکانی  -فرازمانی  و   عام   دیگر،   جهت   از 

  های ریشه   که   مسئله   این « در  توقف نگارنده »   گمان   به   که   است   دلیل   همین   به .  دهد می   پاسخ   رفت،   خواهد 

   چیست؟   -صنعان   شیخ   مانند   -رمزی   داستان   یک   تاریخی 

  و   ها آدم   با   تاریخی   خاص محدوده    یک   در   آن   کردن   محصور   و   زمان گستره    در   آن   پویایی   و   زنده   حیات   گرفتن 

ا است   مشخص   حوادث،   و   ها ن ا مک    باعث   و   شود می   داستان   های باشخصیت   خواننده   دلی یک   از   مانع   امر   ن ی . 

  درنتیجه .  شود   کاسته   دانند، می   خود   به   متعلق   را   آن   که   کسانی   تعداد   از   و   تر کوچک   رمز،   نفوذ   میدان   که   شود می 

  است   امری   این   و   شود می   کمتر   خواننده   برای   داده رخ   رمزی   داستان   قهرمان   برای چه  آن   مشابه،   ای تجربه   بروز   احتمال 

به تأویل   متن   یک   عنوان به   رمزی   داستان   یک   با   برخورد   برعکس،   عرفاست؛   سنت   خالف   که    که   شرطی   پذیر 
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  امکان   و   است   فراگیر   و ۱باز متن   یک   عنوان به   آن   حیات   تضمین   کند،   حمایت   را   شده ارائه   تأویل   متن، درون   های نشانه 

:  گوید می   عطار   آثار   درباره   ، . معنی   همین   به   توجه   با   ۲. برتلس آورد می   فراهم   جدید خواننده   برای   را   تجربه   آن   وقوع 

  های سرزمین   در   و   مکان   و   زمان   از   بیرون   تر بیش   داستان   این   رخدادهای   و   بینیم نمی   گرایی واقع   عطار   آثار   در   ما » 

  داستان   در   را   عشق   مفهوم   نگارنده،   گمان   به   که   است   دلیل   همین   به (  ۱۰۰  : ۱۳۷۶  برتلس .« ) است   های افسآن   نامعلوم 

  که   ماجرایی   یعنی   کرد؛   وجو جست   ابدی،   ازلی   ماجرای   یک   عنوان به   آن   رمزهای   با   ارتباط   در   باید   صنعان   شیخ 

  دیگر،  سوی  از  زمانی.  و  مکانی  خاص محدوده  یک  در  مشخص  داستانی  عنوان به  نه . است  وقوع  حال  در  همواره 

  های وادی   از   وادی   یک   عنوان به   فقط   را   آن   که   دهد نمی   اجازه   ما   به   الطیر منطق   در   صنعان   شیخ   داستان   جایگاه 

  باعث   که   است   ای گونه به   داستان   این   از   عطار   تلقی   که   رسد می   نظر   به   بلکه   کنیم،   تلقی   منظومه،   کل   گانه، هفت 

 باشد.   داشته   نظر   الطیر منطق   های ن ا داست   سایر   از   متفاوت   داستانی   عنوان به   صنعان   شیخ   به   نیز   خواننده   شود می 

 مفهومی پژوهش   نه ی ش ی پ 

 عطار   شعر   رمزپردازی 

  داستان   این   در  عارف   و  دنیاست  ازلی  نمون  عطار   شعر   در   روم   که درحالی  است   بهشت   ازلی  سرنمون   کعبه 

  در   ترسا   دختر   دیدن   از   بعد   که   است   آدم   خود   سلف   داستان   این   در   شیخ .  است   هستی   محور   سرنمون 

  آدم   اقامت   از   نمودی   کعبه   در   شیخ   اقامت   گفت   توان می   لذا .  است   دنیا   از   نمادی   که   رود می   روم   به   خواب 

  که   رؤیا . یافت  را   آن   توان می  ها فرشته   عبادت  در   که   است   غریزی   عبادت   محل   بهشت   که   است   بهشت   در 

  نقاب   از   آمد   بیرون .  دهد می   سوق   خود   سمت   به   را   ایشان   که   اوست   ناخودآگاه   از   سرآغازی   بیند می   شیخ 

  این   از   نشانی   نیز   شیخ   خوکبانی .  کند می   یاد   نقاب   هادن وآن   عنوان به   آن   از   یونگ   که   خودساخته   تقدس 

  مآبانه   تقدس   غرور   از   رهایی   از   نشانی   این   ولی   رسد می   نظر   به   مآبی تقدس   اول   نظر   در   که   است   رهایی 

  در  چه   بیرونی   الیه   در   چه  شیخ   م انجا سر . است  نفس  مهار  از  نشانی   خوکبانی  که  کرد  فراموش  نباید .  اوست 

  آغوش  به  و   بازمیابد  را   خود   چیست   یار   کمک   به   عشق   تجربه  از   پس   او   است   همراه  با خوشی  رمزی  الیه 

 . شود می باز   حرم   به   دوباره   و   شود می بر   پیامبر 

.  بخشد  رهایی  تنهایی  از  را   او  تا   شده خلق   آدم  به   کمک   برای   انجیل   طبق  که   حواست   از   نمودی  ترسا  دختر 

  پیوند   لذا   شناسد می   را   دخترترسا   خواب   در   شیخ که  این   به   توجه   با   که   کرد   را بیان   این   توان می   رمزنگاری   در 

 . ( ۱۳۹۱سودا،   آتش )   است   بوده   ها آن   بین   ازلی 

 زیر است:   قرار به (  شناسی ریخت بر اساس حوادث اصلی ) در شعر عطار  اجزای قصه  
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درحد  سر    قهرمان  به  اجتماعی  و  علمی  دینی،  منزلت  روحی    . برد می کمال  آشوب  یک  گرفتار  قهرمان 

)توسط عواملی درونی و بیرونی:    شود می قهرمان از مسیر عادی زندگی خارج    شود )با دیدن خواب(. می 

  . شود می ناشی از آن گرفتار    مصائب قهرمان در عشق )یک دختر( و گناه و    خواب دیدن شیخ صنعان(. 

قهرمان کارهای متعددی برخالف    . شود می )معشوق و ابلیس(   ی گر ی د   های خواسته تسلیم   تدریج به ن قهرما 

عرف   و  اخالق  و  معنوی   . دهد می م  انجا دین  و  روحی  حیث  از    معهود   معیارهای   اساس   بر   –قهرمان 

راه    . کند می   سقوط   -روزگار  پایان  در  و    پرخوف قهرمان  خطر  و    باوجود و  رهایی  به  بسیار،  گناهان 

 رسد. رستگاری خالف انتظار می 

فقط پالن   قهرمان تسلیم خواسته   نمایش داده   ۵در فرش شیخ صنعان  یعنی  های معشوق و  شده است 

جامعه دورنگه دارد   ابلیس شده است و این نیز به دلیل این است که در قرن چهارده با عرفان که فرد را از 

ود و هرکسی بتواند به جامعه بیشتر خدمت کند فرد بهتری است و مفاهیمی  ش کاری درست تلقی نمی 

 شده است. مانند عرفان عملی مطرح 

دو اثر را بیان نمود که در هر دو اثر، دعوت انسان به کشتن    های شباهت   ها و توان از این منظر تفاوت لذا می 

به  از زهد و مسلط شدن  ناشی  از موضوع خوکبانی شیخ    خودپرستی و غرور  اماره است. عطار،  نفس 

 گوید: در نهاد هرکسی صد خوک نفس وجود دارد. صنعان نتیجه کلی گرفته می 

 خوک باید سوخت یا زنار بست              در نهاد هرکسی صد خوک هست                         

می  قرن  بنابراین  در  که  صنعان  شیخ  فرش  که  کرد  بیان  است بافته   ۱۴توان  عطار    شده  شعر  یادآوری  با 

دارد و با نشان دادن عاقبت شیخ  نیشابوری مخاطب را از هر نوع خودخواهی و خودپرستی و غرور بازمی 

چه  آن ایگاهی توان حفظ عزت و بزرگی خود را ندارد و نباید به  کند که هیچ فردی با هر ج صنعان بیان می 

شمار  بی  های ن تا داس حق و باطل است.   مبارزه یکی از مضامین مکرر در متون دینی که هست مغرور شود.  

مقابله با شر )و    های راه درونی و بیرونی میان نیروهای خیر و شر و    های جدال رمزی و واقعی در باب  

بهشت(    اصطالح به  و  مستقیم  و صراط  رستگاری  راه  و    شده نقل دینی،  تجارب  چنین  گزارش  و  است 

آثار بزرگ ادبیات جهان   های  حاکی از دغدغه   مسئله . این  است   بوده مبارزاتی، موضوع و مضمون مکرر 

انسان )  ذهنیت و جدال درونی  این زمینه است و  تاریخ    عقل   مبارزه همیشگی بشری در  با  را  و نفس( 

 ( او  پیوند می   مبارزه زندگی  باطل(  در  حق و  توجه  درخور  مضامین  از  یکی  عرفان،    عرصه زند.  و  دین 

  های روایت است که هم در    مسئله مربوط به این    های ن ا داست و    ها نمونه احتمال گمراهی پس از هدایت و  
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گاه تراژدی و    الطیر منطق داستان شیخ صنعان در  فراوان دارد.    های نمونه ادبی    برجسته عامیانه و هم در آثار  

 .آثار ادبی معتبر در این زمینه است   ازجمله گاه اسطوره؛  

  شعر برخی تفسیرها، سرگذشت اجتماعی هم در    بر   بنا عالوه بر تأکید بر سرگذشت فردی و نوعی بشر،  

اجت الطیر منطق   مرغان در   سیروسفر است. سرگذشت و    عطار موردتوجه  از وضعیت  ، سفر و تحول  ماع 

  ۱۰۹: ۱۳۷۹که همراه با شناخت و الزامات اخالقی و حقوقی است )منزوی،   یافته کمال ابتدایی به وضعیتی 

بعد(  از    . به  یکی  مقام عشق  از  گذر  به تصویر    ترین مهم و  را  آن  داستان  این  که  است  مقامات طریقت 

نشده است و تنها مرحله    بیان   ، که در قالی به وجود آمده است   این تغییر و تحول در پالنی   . که کشد می 

دین تجربی با دین موروثی متفاوت است در  به تصویر کشیده شده است.    نهایی شکست و تسلیم شدن 

بینجامد    "دیگر شدن "باید به    "دانستن "است که   شده مطرح از زبان بزرگان این راه   مسئله عرفان بارها این  

  تجربه او پس از    داری دین گرفت این است که    توان می بر اساس داستان شیخ صنعان    یکی از نتایجی که 

را    داری دین هم قدر و قیمت    پس ازاین تجربه، خواهد بود. او    ازاین پیش حاصل از این داستان متفاوت با  

 (. ۱۳۸۹تقوی، دارد )   تری درست از خطرات درک بهتر و  که  این و هم    داند می 

 های پژوهش یافته 

شده و همچنین  در جدول زیر بیان   شده در فرش و داستان شیخ صنعان های بیان ور خالصه شخصیت ط به 

 شده که برای توصیف مفاهیم از آن استفاده خواهد شد.   پالت رنگی فرش نیز استخراج 
 

 ها و مفاهیم توصیف شخصیت   -۱جدول  

 کاررفته در فرش به رنگ   مفهوم در فرش  در شعر عطار   مفهوم  شخصیت   عنوان  ردیف 

 شیخ صنعان  ۱

فرد مغروری که لحظه شکسته  
مشاهده   را  غرورش  شدن 

ایمان    برگشت   کنیم، می  به 
 دلی دوباره و روشن 

لحظه   که  مغروری  فرد 
را   غرورش  شدن  شکسته 

 کنیم مشاهده می 
 آبی نماد آرامش درون 

  دختر ترسا  ۲

خواسته  نفسانی    های نماد 
به   توجه  با  انسان  که  است 

می خودبزرگ  خواهد  بینی 
 مالک آن شود 

قرمز نماد غرور و  
 فخرفروشی 

 مریدان  ۳

ی که از  گروه   دسته هستند،   دو 
تقلید می  کنند  شیخ کورکورانه 

ایمان   سبب  به  که  گروهی  و 
 کنند را رها می   خ ی ش   واقعی، 

گروهی که تا آخر همراه شیخ  
می  تقلید  صنعان  نماد  مانند، 

 کورکورانه است 
 آبی 
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 کاررفته در فرش رنگ به  مفهوم در فرش  در شعر عطار   مفهوم  شخصیت   عنوان  ردیف 

 خوکبان  ۴

دنیوی    فردی  رذایل  اسیر  که 
این  جا همان  شده است و در 

عنوان  شیخ صنعان است که به 
به دختر ترسا خدمت    خوکبان 

 کند می 

دنیوی    فردی  رذایل  اسیر  که 
جا همان  شده است و در این 

عنوان  شیخ صنعان است که به 
خوکبان به دختر ترسا خدمت  

 کند می 

 قرمز 

 خوک  ۵
بندها،  رذایل    اسارت   نماد  و 
 دنیوی است 

بندها،  رذایل    اسارت   نماد  و 
 دنیوی است 

ها که نشان  انواع رنگ 
هر فردی    دهد می 

تواند ذلیل شود چه  می 
 شیخ باشد یا دختر ترسا 

 ( ۱۴۰۰، نگارنده   ی تحقیق، ها افته ی ) 

 

 

 

 
 

 

 ( ۱۴۰۰نگارنده، )   کاررفته در فرش های به پالت رنگ   -۶  ر ی تصو 

 

است شیخ صنعان در شعر عطار دارای سه مرحله    شده که در مفاهیم نظر بیان   طور همان برای تحلیل مقایسه  

می  عبادت  را  خداوند  که  است  نشین  کعبه  عابد  و  زاهد  فردی  شعر  ابتدای  در  است،  کند،  شخصیتی 

بعد از    شده و عبادت را رها کرده است و تسلیم   شخصیت دوم وی عاشق دختری است که در مقابل دنیا 

لذا در مرحله سوم وی شخصی است که    رسد مقام عارف می   آید، از مقام زاهد به تحوالتی که به وجود می 

 دنیا را رها کرده است و عارفی است که دوباره تسلیم خدا شده است. 
 

 کدگذاری شعر عطار   -۲جدول  

 ( ۱۴۰۰های تحقیق، نگارنده، یافته ) 

 وجه  عنوان  ردیف 

 روایی   _تعلیمی  مرحله زهد  شخصیت اول ،  ۱کد  

 روایی  مرحله غرور و عشق و تسلیم  شخصیت دوم ،  ۲کد  

 تعلیمی   _اخالقی و روایی  عرفان   عشق و  شخصیت سوم ،  ۳کد  
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که شیخ صنعان تسلیم دختر    ای ولی در فرش فقط شخصیت دوم ایشان به تصویر کشیده شده است یعنی مرحله 

شیخ دو گروه هستند، گروه اول پیروانی هستند که    روان ی پ   شده است و فردی درمانده و اسیر است. در کنار این، 

اند ولی گروه دوم کورکورانه شیخ را  کنند لذا در فرش در کنار ایشان به روم رفته کورکورانه شیخ را پیروی می 

اند و سرگردان در  شده است از ایشان جداشده ای که شیخ تسلیم در مرحله کنند و سوار بر اسب  عبادت نمی 

اند و هنوز در جستجوی حقیقت هستند. خوک نماد پستی و درماندگی در مقابل دنیا است  باالی فرش قرارگرفته 

ها به تصویر کشیده شده است ولی خوکبانی شیخ به تصویر کشیده نشده است. اسب نماد  که در فرش خوک 

توانند مریدان شیخ یا سربازان روم باشند که در فرش در دو جایگاه  جایی است که سواران آن می ت و جابه حرک 

دل هرچند سرگردان هستند ولی تسلیم شیخ  اند و هر دو باالتر از شیخ صنعان هستند زیرا مریدان زنده قرارگرفته 

ستجو و حرکت است. کعبه در فرش در جایگاه  ها در ج و هنوز اندیشه آن   اند، دنبال حقیقت هستند صنعان نشده 

باالتر از روم قرارگرفته که میعادگاه خداوند و مردم است و شیخ در مرحله تسلیم در مرکز فرش قرارگرفته است  

شیخ در    چند نفر از مریدان بین کعبه و   دوباره به کعبه برگردد که  این تواند تا مرحله خوکبانی فرود بیاید یا  که می 

ویر هستند که جایگاه باالتر از مرحله تسلیم شیخ دارند ولی مریدانی نیز هستند که از شیخ دنیازده  باالی تص 

دهد شیخ در دوران  کنند. رنگ سیاه نماد تاریکی است و رنگ زمینه فرش سیاه است که نشان می اطاعات می 

ست که نماد تجمالت و غرور  تاریکی است و از معنویات دور شده است. لباس دختر رومی و ندیمان او قرمز ا 

 آمده را در جدول زیر خالصه نمود. دست باید نتایج به می 
 

 مقایسه قالی و شعر شیخ صنعان   -۳جدول  

 ( ۱۴۰۰ه، تحقیق، نگارند   های یافته ) 

 بندی وجوه طبقه  آمده دست نتایج به  تحلیل   روش  عنوان 

مفاهیم مشترک  
 در قالی و شعر 

بینامتنی، نماد  
شناسی و  
 رمزنگاری 

و حضور با    ترسا به خاطر عشق دختر    خروج از دین 
 خاری در حضور دختر ترسا 

اخالقی، تعلیمی،  
 روایی 

مفاهیمی که در  
قالی بیشتر به آن  
 توجه شده است 

متنی،  درون 
 نمادشناسی 

شکستن غرور دینی، تسلیم شدن، وفاداری مریدان،  
 خوکبانی 

 اخالقی، تعلیمی 

مفاهیمی که در  
شعر بیشتر به آن  
 توجه شده است 

فرامتنی،  
 رمزنگاری 

غیراز یک مورد،  وفایی مریدان به سابقه دینی شیخ، بی 
بازگشت به دین، خیال و خواب، خوکبانی که رمز  
آن شکستن بت غرور و مهار نفس تعبیر شده است.  

سان حوا برای  رمزنگاری حضور دختر ترسا به 
 حضور معراجی شیخ و خضوع و تواضع ایشان 

 عرفانی، روایی 
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 گیری نتیجه 

  داری دین   مفهوم   دو   هر   عطار   شعر   و   صنعان   شیخ   قالی   هرچند   گفت   توان می   شده م جا ان   مطالعه   به   توجه   با 

  کنند می   توصیف   را   شیخی   و   اند که ممکن است در آینده از دست برود بیان کرده   ظاهری را   و   سطحی 

  دهد، می   دست   از   را   خود   و دین   شود می   عشق   یک   دچار   آینده   در   ولی   داشت   مریدانی   ها سال که  این با 

  شعر   در   که   است   داده   نشان   بیشتر   را   زیر   موارد   گرفته،   تأثیر   از شعر عطار   که   صنعان   شیخ   قالی   گفت   توان می 

  دین   به   نیز   ترسا   دختر   و   شود می باز   خود   دین   به   شیخ   نهایت   شعر   در   ازجمله   است،   شده بیان   تر کم   عطار 

شده است و  است ولی در قالی شیخ تسلیم   خود   دین   با   وصال   و   روشنی   شیخ   داستان   عاقبت   و   آید می   شیخ 

کنند و  دختر مغرورانه ایشان را خوکبان و ساقی خود کرده است و مریدان کورکورانه به ایشان التماس می 

  او   برای   و   رود می   م رو   به   شیخ   مریدان   برگشتن   از   بعد   شیخ   یاران   از   یکی   همچنین .  هنوز تسلیم او هستند 

که این مرید، نماد از تقلید عاقالنه است و برخالف مریدان دیگر که نمادی از تقلید کورکورانه   کند می   دعا 

است. که مرید اصلی به ذات عرفان شیخ که وجود مقدس پیامبر و دین ایشان است پی برده است لذا  

را در خواب  گردند مرید اصلی پیامبر  زمانی که مریدان دیگر به سمت کعبه که جزئی از دین است برمی 

 کند که در قالی هیچ اثر از این مرید نیست. بیند و به سمت شیخ حرکت می می 

  شده ارائه   بیشتر   ایشان   شدن   تسلیم   و   شیخ   خوکبانی   موجود   نمادهای   به   توجه   شده در قالی با پالن ارائه   در 

  نمایش   قط ف   همچنین .  نیست   معلوم   کار   عاقبت   و   است   نشده   داده   نمایش   صنعان   شیخ   داستان   کل   و   است 

شناسی قالی نشان داد    تحلیل نماد   . اند نگفته   ترک   را   ایشان   و   هستند   شیخ   نگران   مریدان   که   است   شده داده 

انتخاب  پالن  می که  نشان  را  بخشی  آن  تنها  و  از شعر است  پیکره  یک  فقط  قالی  از  که شیخ  شده  دهد 

اند هنوز پیرو ایشان هستند و خبری از مرید  که کورکورانه از شیخ پیروی کرده  مریدانی  شده است و تسلیم 

 واقعی که خواب پیامبر را دیده است در این پالن نیست. 

انسان باید با در    شده است به آن اشاره   رمزنگاری   که در تحلیل فرا متنی از روش   طور همان ازنظر اخالقی  

به نماد آن است از غرور و تکبر دوری گزیند و همیشه جایگاه  نظر گرفتن مرکز هستی که در این شعر کع 

حق بر باطل    ت ی نها   خداوند بلندمرتبه و مقام هست.   تعالی بسنجد که   و   خود را نسبت به خداوند تبارک 

کعبه و روم    راجعون خواهد بود. همچنین در بعد عرفان  الیه  انا  و   هلل   غلبه خواهد کرد و انسان نشانی از انا 

خواب    دهنده است و نهایت حضور پیامبر در معنی ندارد و روح مقدس پیامبر است که نجات   کدام هیچ 

  این  مخفی است. در نجات داد و نشانی از طواف دلی بود که کعبه   نرفته است ایشان را  مریدی که با شیخ 

  ادبیات   در   عشق   جایگاه   تا   شده داده   نمایش   است   دختر   به   شیخ   کامل   تسلیم   که   عاشقی   اوج   مرحله   فرش 
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داستان  شود.    بیان   تصویری   صورت به   غنائی  با    نقطه در  منطبق  کامالا  داستانی،    های آرمآن آغاز و فضای 

عطف تمام کماالت    نقطه و    ها برتری دوران شاعر است. در دوران عطار و در عالم اسالم کعبه مظهر تمام  

 شده است. انتخاب   تنها یک پالن   ولی در فرش   ( شود می است )و داستان از جوار کعبه آغاز  

توان گفت که فرش با اشاره به مفاهیم عمیق عرفانی و ادبی برگرفته از ادبیات بین مردم دوباره مردم  لذا می 

هر فردی با دیدن این فرش در ذهن خود این    که طوری را به بازخوانی و مرور این ادبیات پرداخته است به 

کند که داستان چیست؟ و چون داستان شیخ صنعان یک داستان معروف بین مردم است  سؤال را مرور می 

شود این داستان، داستان عزت و آزمون شیخی است که دچار غرور  صورت تداعی پاسخ داده می به آن به 

ت رمزنگارانه تأثیرات محیط، روش برگشت به خویشتن  صور و هوس کشته است ولی در عمق داستان به 

توان گفت وجه  لذا می   شده است و برای دریافت این موضوع فرد نیاز به تأمل بیشتر دارد. و... نیاز بیان 

  دهد. در شعر از عزت به ذلت رسیدن شیخ شده و فقط لحظه تسلیم را نشان می عرفانی در فرش کمتر دیده 

 شده است. او نشان داده   و دوباره به عزت رسیدن 

عنوان شخصی که در اوج قدرت و عزت  تری دارد و شیخ صنعان به وجه اخالقی در فرش مفهوم روشن 

های نفسانی از طریق دختر ترسا شده و  خاطر غرور و تکبر دچار هوا و هوس و خواسته   به   ناگهان   بوده، 

ست و این تصویری است که در فرش به  ها عنوان یک اسیر کامل یعنی خوکبان در خدمت خوک نهایتاا به 

 نمایش درآمدهاست. 

شده و شاعر تمام جزئیات را بیان  صورت گسترده بیان تر است زیرا مفاهیم به وجه تعلیمی در شعر جزئی 

از    دن ی رس   گونه نیست و ماندگارتر است و مخاطب با دیدن فرش تصویری، کرده است ولی در فرش این 

وجه روایی در شعر بیشتر است زیرا    گیرد. بیند اما جزئیات را یاد نمی می   عزت به ذلت به دلیل غرور را 

پالن و تصویر کلی از لحظه تسلیم    در فرش تنها یک   اما  وگوها و رفتارها را به قلم آورده، شاعر تمام گفت 

ای  نامه در این پژوهش با توجه به روش تحقیق از روش تحلیل میدانی و پرسش   شدن شیخ صنعان است. 

در    شود نشده است که پیشنهاد می   استفاده  شود، استفاده می  متنی ان در تحلیل متنی و بین نظر به نظر صاح  که 

 پژوهش آینده از این روش نیز استفاده شود. 

نظر طراحان فرش را برای طراحی فرش برای شعر شیخ صنعان    های آینده توان در پژوهش همچنین می 

در حال حاضر    مثال  عنوان جویا شد و تأثیرات فرهنگی و محیطی در طراحی قالی را بیشتر بررسی نمود به 

فرش  می تابلو  بافته  صنعان  شیخ  شعر  از  مینیاتوری  همچنین های    مثل   اشعاری   شود می   پیشنهاد   شود. 

 شود.   بافته   و   طراحی   امی اعتص   پروین   مست   و   محتسب 
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