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 چکیده 

  . شوند می   محسوب   دوران   این   هنری   تحوالت   و   نوظهور   ی ها ده ی پد   جزء   قاجار   دورة   در   تصویری   های قالی 

  و   عرفان   اهل   بزرگان   و   مذهبی   های شخصیت   تصویر   ها، بافتن قالی   این   موضوعات   جمله   از   راستا   این   در 

  از   شخصیت   چندین   حضور   دلیل   خاص، به   نمونة   یک که    تصوف،   عالمان   فرش   بررسی   در   . است   تصوف 

پرداخته    حاشیه   و   متن   کلی   ساختار   توصیف   به   ابتدا ،  شود ی م   تلقی   مشابه   های نمونه   بین   در   عرفان   عالم   بزرگان 

  از   . م گرفته است انجا فرش    در   بسته   نقش   عناصر   و   ها شخصیت   معرفی   متن،   تبیین   و   تفسیر   بر   سپس تمرکز   و 

 قاجار،   عصر   کرمان   در   تصوف   عالمان   فرش   بافت   که   رهیافت   نتیجه   این   به   توان ی م   پژوهش   این   های یافته 

  که   گوناگون   حوادث   و   وقایع   عصر   این   در که این  ضمن   است   خویش   زمانه  احوال   و   اوضاع   از  متأثر  شک بی 

  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی   رویکرد   در   اساسی   تحوالتی   ایجاد   به   منجر   است ساخته   پدیدار   را   فرودهایی   و   فراز 

  و   ذهن   در   دیرباز   از   که   عرفانی   ناب   ی ها شه ی اند   با   مردم   ارتباط   تردید   بی   . است شده   دوران   این   هنری   و 

  پیدا   پیشین   های دوره   به   نسبت   واالتری   مقام   بلکه   نرفته   بین   از   تنها   نه  است، داشته   رسوخ   هایشان قلب 

  و   دوره   آن  عرفای   کشیدن   تصویر   به   با   فرش، و   این   پود   و  تار  بر   هرگره  زدن   با  کریمان   دیار   مردم  . است کرده 

  اعتراض  آن   پی   در  اند؛ همچنین داشته  اعالم  عرفان  اهل  بزرگان  به  نسبت   را  خود  تکریم   نوعی   به  پیشین  ادوار 

  روش   به   و   ای توسعه  نوع   از   حاضر  پژوهش  . اند کرده   ابراز   وقت   حاکمان  عدالتی   بی   به   را  خود   ناخرسندی   و 

 است.   ای انه کتابخ   صورت   به   اطالعات   گردآوری   روش   و   است گرفته   م ا انج   تحلیلی   -توصیفی 

 

 تصویری، عرفان، تصّوف، کرمان، قاجار   های قالی   : کلیدی   های ه واژ 
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 مقدمه 

سیاسی، اجتماعی،    های زمینه همة    در   شماری بی   تحوالت   و   حوادث   خوش   دست   قاجار   دورة   در   ایران   تاریخ 

  چاپ،   صنعت   ظهور   به   توان ی م   هنر   زمینة   در   تغییرات   این   جمله   از .  است بوده   هنری   و   فرهنگی   اقتصادی، 

  نام  با  هایی بافته دست  تولید  به  منجر   که  کرد  اشاره  باف دست  فرش  حوزه  به  اروپایی  های نقاشی   ورود  و  عکاسی 

  و   تصوف   عالم   بزرگان   ی ها چهره   تصویری، بافت   های فرش   موضوعات   جمله   از   . است شده   تصویری   های فرش 

  فرش   . شود می   تلقی   گروه   این   های فرش   از   حاضر   پژوهش   در   بررسی   مورد   نمونه   که   است   ها آن   آیینی   وسائل 

  تصوف   عالم   بزرگان   از   که   عرفانی   شخصیت   شش   ساختن   پدیدار   با   قاجار   دورة   کرمان   بافت   تصوف،   عالمان 

  بر   دار نام   عرفای   این   استقامت   و   معنوی کمال    منش،   تأثیر   و   قلبی   جایگاه   از   روشنی   درک   شوند، می   محسوب 

  باور   و   اعتقاد   از   ای ذره   خود   زمانة   تلخ   مصائب   با   یی ا ی رؤ   در   حتی ها  . آن دهد می   نشان   کریمان   دیار   مردمان 

  و  سیر  و  عرفان  به  تمایل  خود  ناخودآگاه   در   همواره  ایران  مردم   زیرا  نشد  کاسته  تصّوف  عالم  به  نسبت  شان قلبی 

 . اند داشته   اخالقی   سلوک 

دوره    کرمان   در   تصّوف   عالمان   فرش   چرا   که   هستیم   اصلی   سؤال   این   به   پاسخگویی   دنبال  به   پژوهش   این  در 

  این  روی  بر  شده  بافته  های شخصیت  آیا   که  دیگر  سؤال  دو  به  پاسخ  پی   در  همچنین و    است؟ شده  بافته  قاجار 

  فرش   این   بافت   مکان   و   موضوع   در   تناسبی   چه   که   این و    اند؟ شده   گزینش   قاجار دوره    شرایط   با   متناسب   فرش 

  وجود   بررسی   و   فرش   حاشیة   و   متن   درون   های شخصیت   واکاوی   صدد   در   مقاله   ن ی ا   است؟ داشته   وجود 

  حوادث   که   متنی   برون   رویدادهای   با   ها آن   ارتباط   در   کندوکاوی   ن ی همچن   متنی،   درون   عناصر   با   ها آن   ارتباط 

 . شود می   واقع   ضرورت   و   اهمیت   مورد   روی   این   از   و   شود؛ است می   اتالق   قاجار   دورة 

  پرداخته   تصویری   های قالیچه   از   تعدادی   بررسی   ایران«، به   تصویری   های »قالیچه   کتاب   در (  ۱۳۶۸)   در ابتدا تناولی 
  بررسی   ضمن . او  است نموده   معرفی   دراویش   های قالیچه   نام   با   را   ها آن   از   ها، تعدادی بافته دست   این   میان   در   که 

  دوم   دستة   و   دراویش   تصاویر   به   مربوط   اول   دستة   که   نموده   تقسیم   دسته کلی   دو   به   را   ها قالیچه   این   خود   مبسوط 

  عارفان   دیگر  از   بیش   شاه   نورعلی   تصویر   اول   دستة   بررسی   در   که   شود می   دیده   . است   ها آن  آیینی   وسائل   شامل 
  »بررسی   عنوان   تحت   ای مقاله   در (  ۱۳۹۰پور ) صباغ   و   فر   شایسته   ن ی . همچن است شده   واقع   بافندگان   موردتوجه 

  به   بین   این   در   که   اند پرداخته ها  فرش   این   بندی   دسته   و   جانبه   همه   مطالعه   به   قاجار«   دورة   تصویری   ی ها قالی 

( در  ۱۳۹۵ی، یعقوب زاده و وند شعاری ) آهن   اند. کرده   اشاره   دوره   این   عرفانی   و   معنوی   ی ها فرش   از   برخی 

ی نور علیشاهی« به بررسی هشت نمونه از  ها قالی ی درویشی دوره قاجار با تأکید بر  ها قالی پژوهش »مطالعه  

ی این  ها افته . ی اند کرده یی از این قبیل را در دو دسته متفاوت تقسیم  ها قالی ی تصویری دراویش پرداخته و  ها قالی 

ی تصویری با موضوع درویشی و تأثیرات آن بر فضای  ها قالی گیری  ش عوامل مؤثر بر ظهور و شکل پژوه 
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ی تصویری کرمان  ها قالی ی تحت عنوان »بازشناسی  ا مقاله ( در  ۱۳۹۶و یحیوی )   حانم   . صفاران، است جامعه  

ی قاجار پهلوی  ها ره دو ی تصویری کرمان در  ها قالی ی قاجار و پهلوی(« به بررسی و شناسایی انواع  ها دوره ) 

ی تصویری نیز  ها بافته دست های تصویری قالی کرمان در  که همان ویژگی   اند افته پرداختند و به نتیجه دست ی 
 لحاظ شده است. 

 ایران   در   تصّوف 

  از   که   ی کس   »فقیر، صوفی، :  است شده   معنا   چنین   درویش   واژة   معنای   فارسی   اسالمی و   المعارف دایرة   در 

  باب   از   گاهی   حتی   و   د ی جو ی م  کناره   تعلقات   قید   از  کل   به  یا  و   کند ی م   قناعت   مایه  اندک   به  دنیوی   تعلقات 

  است   کلی  لفظ   یک  حقیقت  در   درویش  لفظ   «. ... دهد ی م  در   تن   سؤال   و  دریوزگی  به   نفس   تهذیب  و  تحقیر 

  قائل   فقر   برای   فرقه   این   که   است   اهمیتی   خاطر   به   بیشتر   این   و   شود می   اطالق   صوفیه   اعضا   تمام   به   که 

  این   به   هم   صوفیه   انتساب   سبب   و   است شده ( گرفته  پشم   معنای   به )   صوف   از   صوفی   کلمه   ریشه   . هستند 

  صوفی   اصطالح   . است آمده  شمار  به  دنیا   تارکان  و   زاهدان   شعار   قدیم  از   که   بوده   ها آن  پوشی  نسب، پشمینه 

  وجود ( ص )  پیامبر  حیات  زمان   از   فرقه   این   پیروان  برخی  اعتقاد   به  و  است   شده  معمول   هجری  دوم  قرن  از 

  طریق   از   خداوند   با   بیشتر   نزدیکی   خواهان   و   نبودند   قانع   دینی   فرایض   م انجا   به   تنها   زمان   همان   از   و اند  داشته 

باید است   عارف   هر   نهایی   هدف   که   حق   وصال   برای   که   معتقدند   صوفیان   . بودند   پارسایی   و   ریاضت   ،  

گیرد؛  می   م انجا   خانقاه   در   صوفیان   مراسم   اغلب   . شود   برداشته   ها پرده   همه   تا   کشید   ها ریاضت   و   ها سختی 

  با   که   است   نشینی چله   و   داری زنده   زاری، شب ه ی گر   نماز، روزه، دعا،   چون   فرایضی   م انجا   برای   مکان   این 

 . ( ۱۳۶۸:۸۳تناولی،  )   شود می   داده   تعلیم   طریقت   سالکان   و   مریدان   به   مرشد   شیخ   نظارت 

  حضور   که   است   سال   هزار   از   بیش   و   است   بوده   عرفان   و   معنویت   مراکز   از   همواره   تاریخ   طول   در   ایران 

  عرفان   و   تصوّف   رویش   مهد   سرزمین   ایران، این   به   اسالم   ورود   از   پس   . دارد   استمرار   سرزمین   این   در   صوفیان 

  این   به   مولوی   و   تبریزی شمس   حالج، بایزید، خرقانی، عطار،   چون   هم   صوفیه   بزرگان   از   ی ار ی . بس شد   اسالمی 

  سرچشمة   عارفان   دیدگاه   از   و   است   اسالم   دین   اصلی   عناصر   از   عرفان   که   نیست   شکی   . دارند   تعلق   فرهنگ 

  . است   عارفان   عمل   و   اندیشه   سرمشق   او   رفتار   و   گفتار   که (  ص )   اکرم   پیامبر   و   سنت   و   قرآن   اسالمی   عرفان 

  و   ظهور   مرکز   خراسان،   ویژه   به   ایران   در   آن   از   پس   و   است   شده   آغاز   عراق   سرزمین   از   تصّوف   طلوع 

 . ابد ی ی م   انتقال   دیگر   نسل   به   نسلی   از   عارفان   متصل   زنجیرة   چنین   این   و   است   بوده   برزگ   عرفای   درخشش 

  فقر   و   کشور   ویرانی   . شد   استوار   ایران   در   پیش   از   بیش   تصوّف   نفوذ   قمری   هجری   نهم   تا   پنجم   قرن   فاصلة   در 

  عرفانی   تفکر   رواج   به   تیمور   لشکریان   و   هفتم   قرن   در   مغوالن   و   پنجم   قرن   در   سلجوقیان   هجوم   از   پس   عامه 

  پیرو   یک   هر   که   درآمدند   بزرگ   های سلسله   صورت   به   صوفیان   پراکنده   های خانقاه   دوره   این . در  کرد   کمک 
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  خود   نیز   ایشان   و   شد ی م   خوانده ها  آن   نام   به   سلسله   که   داشتند   اقطابی   و   اولیا   و   بوده   گری صوفی   از   طریقتی 

  که   است   شیعی   صوفیانة   های سلسله   از  اللّهیه، یکی   نعمت  (. ۱۳۱:  ۱۳۹۴شاهی، )  داشتند   شیوخی   یا   جانشینانی 

  سال   یکصد   و   شد   متولد   حلب   در   ق . ه   ۷۳۱  سال   در   ولی . شاه شود ی م   منسوب   ولی اهلل نعمت   آن، شاه   گذار بنیان 

  و   است   شیعی   متصوفه   مهم   رهبران   از   اهلل نعمت . شاه ( ۱۳۹۳پیروزان، مرادی،  )   افت ی   وفات   کرمان   ماهان   بعد، در 

 (. ۵۷:  ۱۳۸۸ترابی،    شاه   حسینی )   ست ی ز ی م   تیموری   دوره   در 

 قاجار   دوران   در   الّلهی نعمت   فرقة 

  این   مشایخ   توسط   ایران   اجتماعی   -سیاسی   اوضاع   با   ارزیابی   ایران، با   به   الّلهیه نعمت   مشایخ   دوباره   ورود 

  هند   به   طریقت   این   مشایخ   مهاجرت   از   پس   . گرفت م ا انج   صفویان   سقوط   از   پس   فترت   های سال   در   سلسله، 

  سلسلة   از   پس   . گشتند بازمی   ایران   به   الّلهی نعمت   وابستگان   که   بود   بار   نخستین   صفوی، این   دوره   اواخر   در 

  وجود   صوفیانه   تعالیم   برای   مناسبی   بود، فرصت   هراسانی   و   آشوب   و   جنگ   دچار   ایرانی   جامعه   که   صفویه 

  ایران   خاک   به   قدم آغامحمدخان    نشستن   تخت   بر   از   ش ی پ   دهه   دو   حدود   در   علیشاه   معصوم   بنابراین   . داشت 

  خان   کریم   دستور   به   عرفا   و   مردم   استقبال   از   پس   و   شد   شیراز   وارد   زند   خان   کریم   حکمرانی   ایام   در . او  نهاد 

  و   علیشاه پیوستند، فیض   وی   به   شیراز   در   که   مریدانی   جمله   از   . شد   اصفهان   رهسپار   و   اخراج   آنجا   از   زند 

  نعمت   طریقت   به   را   توجهی   قابل   عدة   نیز   اصفهان در    شیراز،   ترک   از   پس   علیشاه معصوم   . بودند   شاه ی نورعل 

اما   آشنا   الّلهیه  .  شد   رانده   نیز   آنجا   از   شکنجه،   اصفهان   حاکم   و   علما   تحریک   به   نیز   بار   این   ساخت، 

  . رفت   عتبات   به   و   برگزید   خود   جانب   از   خلیفه   عنوان   به   را   شاه ی نورعل حوادث،    این   از   پس   علیشاه معصوم 

  طریقت   رهبری  بعد  به   تاریخ  این . از بود   برخوردار   نیز  خوشی   صدای  و   شعر   فن   از   ایران، و   زاده نورعلیشاه 

  ایشان  با  عناد  و   نشد   کاسته  فقها  و  علما  دشمنی  از   چیزی  اما   . شد گذاشته  وی   عهده  بر  ایران  در   اللهیه   نعمت 

 (. ۱۴۶:  ۱۳۹۳، روزان ی پ   مرادی، )   یافت   ادامه   همچنان   کرمان   و   مشهد   در 

در   خوبی   همراهی   عرفا   و   صوفیه   با   زند   خان لطفعلی   آن   تبع   به   و   زندیه اصوالا     به   قاجارها   عوض   نداشتند، 

  برقرار   الفت   و   انس   ها آن   با   گوناگون   های راه   از   تا   کوشید می   و   داشت می   گرامی   را ها  آن   آغامحمدخان،   خصوص 

  در   شاه فتحعلی   مانند   به   قاجار   شاهان   از   یک چ ی . ه پرداخت   ستیز   به   صوفیه   با   شاه فتحعلی   او   جانشین   اما   . کند 

  اصحاب   نوع   از   اللّهیه   نعمت   شاه   تصوف   (. ۲۷:  ۱۳۹۲زاده،    گالب )   نبود   مصمم   اللّهی   نعمت   سلسله   با   دشمنی 

  صوفیانه   خط   ادامه   . پردازد ی م   تعالیم   اینگونه   بیان   به   پروا بی   که   شود ی م   محسوب   عاشقانه   های تصّوف   و   سکر 

  را   ایران   تصّوف   تاریخ   که   نورعلیشاه   خصوص   شد، به   دنبال   نورعلیشاه   و   علیشاه معصوم   دست  به   اهلل   نعمت شاه 

  جهت   در   اللّهیه   نعمت   طریقت   تعالیم   مطابق   و   ایران   شیعة   جامعة   در   مقبولیت   کسب   برای   و   بخشید   دگر   شوری 
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  تار   نوای   با   قرآن   خواندن   و   نورعلیشاه   اقدامات   (. ۳۲۴:  ۱۳۶۶کوب، زرین )   برداشت   گام   تصّوف   و   تشیع   تقریب 

  اول   عالم   نکوهش   و   مذّمت   در   اشعاری   سماع، سرودن   مجلس   در   اللّهیه   نعمت حضور    علیشاه،   مشتاق   توسط 

به   خلفایش   و   خداست   علیشاه معصوم   که   این   به   مریدانشان   اعتقاد   نیز   و   بهبهانی   آقامحمدعلی   ایران    مالئکه، 

  به   روحانیت   که   ایران   در ها  آن   تبلیغی   فعالیت   همچنین   . کرد   اضافه   سلوکشان   نوع   در   ها اللّهی نعمت   پروایی بی 

 . رسید   ممکن   حداقل   به   نورعلیشاه   رسیدن   قتل   به   ، با کردند ی م   یاد   آن   از   فساد   و   فتنه   عنوان 

  پس   یکی   را   اللّهیه نعمت   درویشان   رهبری ...  شاه   مجذوب   و   علیشاه   حسین   چون   دیگری   ی عرفا   نورعلیشاه،   از   پس 

.  کردند   ایجاد   سلسله   این   ادامه   برای   اساسی   و   مهم   تغییرات   خودشان   سلوک   در ها  . آن گرفتند   برعهده   دیگری   از 

  موجب   بودند، خودشان ها  آن   سخت   مخالفان   ردیف   در   طریقت   مشایخ   ورود   ابتدای   در   که   روحانیت جامعه  

  به   نزدیک  سیاستی  که   نیز  قاجار  سلطنت   . ساختند  قاجارفراهم   عصر  ایران  جامعة   در  را  حیاتشان  تجدید  و  برقراری 

 (. ۱۴۷:  ۱۳۹۳مرادی، پیروزان،  )   برخاست   الّلهی نعمت   عرفای   از   حمایت   داشت، به   درپیش   را   روحانیت 

 تصویری   های قالی 

  اختصاص   خود   به   را   ایران   ی ها طرح   از   خاصی   بخش   اخیر   سده   دو   طی   در   عکسی،   یا   تصویری   های قالی 

  تحوالتی  رو دنباله  در  قمری  هجری   دوازدهم  سده  اواخر  در  تصویری  های قالی  تناولی  پرویز   اعتقاد  به  . اند داده 

  ایران   بافی   قالی   در   تصویرسازی   که   هرچند   . آمدند   وجود   پیوست، به   وقوع   به   ایران   هنرهای   اغلب   در   که 

در    ها، قالی   این   معروفترین   از   . است شده   اشاره   ها آن   به   اسالم   صدر   تاریخ   بررسی   در که    دارد،   زیادی   قدمت 

  ها آن   روی   بر   فارسی   زبان   به   عبارتی   و   عبدالملک   بن   ولید   از   تصاویری   و   شده   دیده   المنتصر   خالفت   زمان 

  گسترش   با   صفوی   دوره   در   . نیست   دست   در   چیزی   دوره   آن   های قالی   از   متأسفانه   که   است بسته   نقش 

  و  طبیعی   های اندازه   شد، در می   استفاده  کتب   تزئین  برای  تر پیش  که   ی رساز ی تصو   هنری،   و   فکری   های جنبش 

  آمد ها  خوآن   تعزیه   ی ها پرده   و ها  امامزاده   گنبد، دیوار   ها، زیر بازارها، حمام   در سر    ها، کاخ   دیوار   روی   بر   بزرگ 

چاپ،    و   عکاسی   هنر   پیدایش   و   غربی   ی ها وه ی ش   نفوذ . با  شد   نمایان   دیگر   هنرهای   از   بسیاری   در   همچنین   و 

 (. ۱۳۹۰:۳۹ژوله، )   شد   ظاهر   دار   گره   های بافته   روی   بر   تصویرسازی   های زمزمه   اولین   رفته رفته 

  سازی   منظره   ترکیب   و   یازدهم   قرن   نقاشی   سنت   از   جانبه   همه   استفادة   با   قاجار   دورة   در   تصویرگری   سنت 

  این که    است،   غربی   جوامع   بر   حاکم   اومانیستی   تفّکر   از   متأثر   فرش   به   انسان   ورود   . است گرفته   شکل   اروپایی 

  عنوان   به   انسان   و   کرده   هدایت   مّدنیت   و   تجّدد   سوی   و   سمت   به   را   قاجار   هنر   غرب   از   الگوبرداری 

به ( ۱۷۹:  ۱۳۸۰میالنی، ) شد    ظاهر   هنرها   تمامی   در   مستقل   موضوعی    از   دسته   »دو :  تناولی   پرویز   اعتقاد   . 

  داشتند، یکی   تصویری   هنرهای   اشاعه   در   را   بیشتری   چهارده، سهم   و   سیزده   قرون   تصویرسازان   و   نقاشان 

 (. ۴۰:  ۱۳۹۰ژوله، )   مذهبی«   نقاشان   دیگری   و   ای نه ا خ قهوه   نقاشان 
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 : کلی   بندی   طبقه   یک   در   تصویری   های قالی   موضوعات 

  مذهبی   موضوعات .  ۳             کالسیک   ادبیات   و   حماسی   ی ها ن ا . داست ۲                   شاهان   تصاویر .  ۱

 صورت   خوش   و   زیبا   زنان .  ۵             صوفیان   تصاویر .  ۴             کریم   قرآن   دینی   ی ها داستآن   و 

 (. ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی،  )   گوناگون   حیوانات .  ۶

 تصّوف شرحی از فرش عالمان  

  فرش   این   کند می   ثابت   که   دارد   ای ، نوشته ( ق . ه   ۱۲۷۸.() م   ۱۹۰۰) کرمان،    راور   بافت   تصوّف   عالمان   فرش 

  . است شده   بافته   مربع   متر (  ۳.۴۵*    ۲.۶۶)   ابعاد   در   زمان   آن   بزرگ   استادان   از   ی ک ی   ، جعفر محمّدابن   توسط 

  هایش فرش   امضای   برای   نام   همین   از   و   داد   تغییر   ارجمند   محمد   به   را   خود   نام   بعدها   که جعفر  محمّدابن 

   این   ه ی حاش   . کرد   استفاده 

  قرینه  آینه،   مانند   به  حاشیه  اجزای  تمام  و  است   قاجار  دوران  ی ها فرش  های حاشیه  ترین نقش  پر   از  یکی  فرش 

 (. sakhai,2008: 147)   کرد تقسیم   مشابه   قسمت   دو   به   را   آن   فرش   مرکز   از   توان ی که م   است،   شده 

 تصّوف   عالمان   فرش   کلی   ساختار 

  ایجاد   چهارم   یک   تکرار   الگوی   و   بزرگ   حاشیه   یک   )طّره( و   کوچک   حاشیة   حاشیه، یک   دو   با   فرش   این 

  و   شاخه   از   پوشیده   آن   جای جای   و   ندارد   وجود   تزئینات   از   خالی   جای   هیچ   کوچک   حاشیة   در   . است شده 

  شده   بندی تقسیم   ی ها دوره   از   یکی ) ترمه    عصر   در   فرش   این   شدن   بافته   از   نشان   تزئینات   این   . است   برگ 

  یک   صورت   به که    است،   شکل   ی ا ره ی دا   قاب   ۱۴  دارای   بزرگ   حاشیة   . است (  قاجار   عصر   در   کرمان   فرش 

  تاریخ   ولی   شاه   از   پس   که   نورعلیشاه   و   علیشاه الّلهی، معصوم نعمت   طریقت   بزرگ   عارف   دو   تصویر   میان   در 

  دیگر   و   حاشیه   در   دایره   قاب   انتخاب   دلیل   . است   بسته   نقش ها  قاب   ساختند؛ درون   دگرگون   را   ایران   تصّوف 

  نشان   را   پیوسته   حرکتی   همچنین   . است   آن   شده   محافظت   و   روحانی   و   قدسی   فرش، ایجاد فضای   جاهای 

  یادآور   تصوف   آیین   در   دایره   . کند ی م   القا   را   ی ان ی پا ی ب   مفهوم   و   است   ارتباط   در   نیز   الوهّیت   با   که   دهد ی م 

  نماد   دایره   ن ی . همچن است   معنوی   اهداف   برای   خلسه   حالت   با   همراه   بدن   چرخش   شامل   که   سماع   رقص 

  و   فرّ   اشراق،   شهودی،   معرفت   و   وجود   مرکز   کیهان،   قلب   ساکن،   خداوند، هستی   تجّلی   یعنی   خورشید 

  معنوی   جهان   مبّین   خورشید   وار   دایره   شکل   . است   متعالی   نور   مثالی   صورت   کالم   یک   در   و   سلطنت   شکوه، 

  که   ای گونه   فلک  چرخ   دّوار   حرکت  به  آن  قداست   از   بخشی   و  است  الهی   قدرت   با  کیهانی   رابطه  معّرف   و 

 (. ۱۵:  ۱۳۹۵زاده،    قریشی، حاجی . ) شود ی م   است، منتهی   زندگی   چرخ   گر تداعی 

  عناصر   این   یی . گو است شده   پر   هستند   شدیدی   آهنگ   ضرب   دارای   که   گیاهی   عناصر   با   بزرگ   حاشیة   زمینه 
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  . اند شده   برجسته   حاشیه   درون   در  و   اند ساخته   بیرون   متن   درون   از  را  خود   سریعشان   ریتم  و   تند  حرکات   با 

انسان   و   رمز   پر   یی ها حفره   چون   ها قاب   عکس ر ب    دو   این   تصویر   و   خواند ی م   فرا   خود   درون   به   را   راز، 

  متفاوت   عنصر  دو   این   آمدن   هم . کنار  کند می  وادار  معناها   با   رابطه   در   تفکر   و  سکوت  به  را  مخاطب  عارف، 

به   و   گیاهی   عناصر   یعنی  به   و   جنسیت   لحاظ   انسان،  اختالف  کند ی م   بیان   را   زدایی آشنایی   نوعی   معنا،   .

  شده   بیان   تجسمی   و   بصری   ابعاد   در   فشارعاطفی   و   شناختی   گستره   در   هم   و   آهنگ   ضرب   در   ها ل ی پتانس 

اند.  شده   پردازی نقش  فرش،   طّره  سان   به  گسترده،   تزئیناتی  با   ی و ا سلسله   صورت  به ها  لچک  متن   در   . است 

  فرم   این که    است،   شکل   بیضی   صورت   به   اند گرفته   قرار   آن   درون   در   نمادها   و   ها ت ی شخص   که   فرش متن  

  بیضی   زمینه   مشابه   ی ها نمونه   از   . است   قاجار   دورة   در   کرمان   فرش   ابداعات   و   خاص   های ویژگی   از   یکی 

 . کرد   اشاره   شاهرخی   خان حسن   قلم   به   سبزیکار   معروف   طرح   به   توان ی م   شکل 

  . است  عارفان   نزد  عدد  این  بودن  ارزشمند  دلیل  به   شک  بی   که   شود ی م   دیده   شخصیت  هفت  فرش   متن   در 

  را   عنصر   چهار   که   ماده   چهار   و (  مشترک   حس   و   منفعل   ر ی ضم   فعال،   عقل )   اخالق   اصل   سه   از   عدد   این 

  مهمی   نقش   نیز   اسالم   . است   شده   ، تشکیل اخالق(   زمین.   آب. عاطفه،   آتش. اراده،   هوا. آگاهی، )   دربردارد 

  طبقه   هفت   در   را   آسمان   و   زمین   خداوند   که   است آمده   قرآن   در   . است   شده   قائل   هفت   عدد   برای 

  اسالم   در   نیز   عرفانی   مراتب   سلسله ....    و   شود ی م   م انجا   بار   هفت   در   خانةکعبه   دور   طواف   یا   است آفریده 

هستند   پنهان  ولی   ۴۰۰۰ درجه  ن ی تر ن یی پا  و   است   خلقت   محور   یا   قطبیت   آن  باالترین   که   دارد  درجه  هفت 

  شده   ایجاد   شکل   ی ا ره ی دا   محور   نیز، حول   فرش   روی   بر   ها ت ی شخص   قرارگیری   . محل ( ۱۶۳:  ۱۳۹۲شیمل، ) 

  نعمت   سلسله   مؤسس ) ولی  اهلل نعمت شاه   تصویر محورها    تمامی   تماس   نقطه   دایره، درست   مرکز   در   . است 

  عالم   دو   تصویر   ولی   شاه   سر   باالی   در   . است   کمال   اوج   و   مرکزی   نقطه   دهندة نشان   که   گرفته   قرار   ( اللهیه 

  تصویر   راست   سمت   و   ی دبسطام ی ز ی با   چپ   اند، سمت نهاده   گام   عرفان   مسیر   در   او   از   پیش   که   بزرگ 

  دست   به   گل   شاخه   یک   که   همراه   فرشته   دو   تصویر   وی   طرف   دو . در  خورد ی م   چشم   به   تبریزی شمس 

قاجار،    دورة   در   الّلهی نعمت   طریقت   عرفای   از   تن   دو   ولی   شاه   تصویر   پایین   در   . شود ی م   مشاهده   دارند 

  و   متن   جای   همه   در   همچنین   . شوند ی م   دیده   علیشاه مشتاق   چپ   سمت   در   و   نورعلیشاه   راست   سمت 

  ما   نوعی   به   متن   درون   های شخصیت   برای . هنرمند  شود ی م   مشاهده   تصوف   آیین   با   مرتبط   های نشانه   حاشیه 

  در  بصری  لنگرگاهی   صورت  به  محدودیت  ن ی . ا است  شده  ذهن  آزادی  مانع   و   ساخته  ها کتیبه  به  محدود  را 

  ر ی . تصو باشند   نداشته  دیگری  برداشت   و   ذهنیت که   کرده،   معرفی   مخاطب   به   را  ها ت ی شخص  که   شده   فرش 

 . است   شده   پردازی نقش   است، بوده   مرسوم   قاجار   در   که   ی ا نه ا خ قهوه   های نقاشی   صورت   به   ها شخصیت 
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 میالدی   نوزدهم   سده   دراویش   قالی   -۱  تصویر 
 

 متن   گران کنش 

 بسطامی   بایزید   -

  ه ی در ناح   بسطام،   اهالی   ایرانی، از   صوفی   و   سروشان، زاهد، عارف   بن   عیسی   بن   بسطامی، طیفور   بایزید 

  و   ایرانی   تصّوف مطالعه    که   گفت   باید   او   شأن   و   قدر درباره    . بود (  امروز   شاهرود   کیلومتری   شش )   قومس 

  خصوص   ایران، به   عرفان   تاریخ   کلیدی   های مهره   از   یکی   وی   . نیست   کامل   بایزید   شناخت   بدون   اسالمی 

  قرن   ای عده   و   دوم   قرن   را   او   زندگی دوره    تصوف   تاریخ   (. محّققان ۱۰۹:  ۱۳۸۴حسینی،  )   است   خراسان 

  عمر   دوران   که   کند می   ثابت   دالیلی   اسالم، با   جهان   دانشنامة   خویی، در   زریاب   مرحوم   . دانند می   هجری   سوم 

 (. ۱۱است )همان:    هجری   هشتاد   و   یکصد   تا   یکصد   ی ها سال   بین   وی 

  تفرید   و   محبت، عشق، فنا، اتحاد، توحید، معرفت، تجرید   چون   موضوعاتی   شامل   بسطامی   بایزید   عرفان 

  استعاری   زبان   و   شطحیات   طور   همین   . شوند ی م   محسوب   تصّوف   کلیدی   مفاهیم   جز   همگی   که   شود ی م 

  وی  بیشتر   برجستگی   شود، موجب می   محسوب  عاشقانه  عرفان  ی ها ه ی پا   از بعدها   که  مسائلی  طرح   و  بایزید 

 (. ۸۵:  ۱۳۹۲هاشمی، قّوام،  )   است   شده   عرفا   میان   در 

  کند   بزرگ   اندازه   آن   را   او   وجود   تا   خواهد ی م   خدا   از   وی   که   است   این   بایزد   های جمله   مشهورترین   از   یکی 

  ی ها راه   از   یکی   او .  نشود   وارد   آن   به   خدا   بندگان   از   ی ا بنده   هیچ   این   از   پس   و   شود   پر   وی   از   دوزخ   تا 

او  داند ی م   وی   اولیای   به   تقّرب   را   خدا   به   شدن   نزدیک    خدا   به تر  گشاده   خلق   بر   که   »هر :  گوید می . 

  و   حدود   حفظ   است   ارزشمند چه  آن   و   ندارد   بهایی   و   ارزش   صوفیان   کارهای   بایزید   دیدگاه   از .  « تر ک ی نزد 

  در   خدا   از   بایزید   که   انسانی   مدل   گفت   توان ی م (.  ۱۰۸:  ۱۳۸۴حسینی، )   است   نهی   و   امر   و   شریعت   ادای 

شبیه   ذهن  با   محبوب   جستجوی   در که    است،   عاشق   یا   و   محب   های ویژگی   داشته،    سخن   او   است، 
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او د ی گو ی م  به   دوست   را   ،    حال   در   حال عین   در   و   اوست   شکرگزار   و   دهد ی م   تن   او   ی ها خواسته   دارد، 

 (. ۸۸:  ۱۳۹۲هاشمی، قّوام، )   هست   نیز   خود   به   نسبت   او،   محبت   درستی   آزمون 

 تبریزی شمس   -

  گفتارهای   از   . اند زده   تخمین   ق. . ه   ۵۸۲  سال   به   را   او   تولد   سال   که   هفتم   قرن   ی، شاعر ز ی محمدتبر ن ی الد شمس 

  دچار  و  بود   شده  اطرافیانش  با  را   خود  تفاوت   متوجه   کودکی  دوران  از  او   که  شود ی م   برداشت  چنین  شمس 

  حاصل   سرخوشی   نوعی   حال عین   در   و   دیگران   با   کردن   برقرار   ارتباط   در   توانایی   عدم   از   حاصل   احساسی 

  الدین رکن باف،    سله   ابوبکرتبریزی   شیخ :  توان ی م   شمس   استادان   از .  بود   شده   خاص   حاالت   تجربة   از 

  تضادها , روزگاِر  شمس   حیات   (. زمان ۳۱:  ۱۳۹۳سلطانی، مرادی،  ) برد    نام   خجندی   کمال   بابا   و   سجاسی 

  هم   و   کیشان   هم   جامعه، میان   در   گوناگون   اقوام   میان   نزاع   و   طبقاتی، اختالف   اختالف   است، روزگاِر  بوده 

  ها آن  داری   دین  و   بودند  قدرت   اسالمی، طالب   عرفان   و   تصّوف  مدعیان   از   بسیاری   که   روزگاری   . مسلکان 

 (. ۶۲۸:  ۱۳۶۲افالکی،  )   است   بوده   دارانه   دنیا 

  علم   به   رسیدن  پی   در   باید   بلکه  ماند   متوقف   حصولی   علم   در  نباید  که   آنست  از   حاکی   همه   شمس   سخنان 

  نفس   و   روح   و   دل   دریافتش   راه   و   شود می   میّسر   ریاضت   و   مجاهدت   با   طریق   این   که   رفت   پیش   حضوری 

  معرفت   اصل   این   به   توجه   با   . نیست   حق   جز   چیزی   هستی   حقیقت   و   اصل   شمس   دیدگاه   به   . است   آدمی 

  شمس   . عقل   و   علم   طریق   از   نه   شود می   میسر   باطنی   احساس   طریق   از   که   است   تعالی   حق   شهود   حقیقی 

  شناختن   با   تنها   سالک   که   بود   باور   این   بر   انسان   قدسی   روح   و   ناخودآگاه   ضمیر   از   آگاهی   و   اطالع   ضمن 

،  دانست ی م   خوار   را   دنیا که  این   ضمن   او  . شود   نائل  حق   معرفت   به   تواند ی م   خود   وجودی ناشناخته   زوایای 

 (. ۷۵:  ۱۳۹۶مدرسی،  )   بود   بیزار   نیز   درویی   و   نفاق   و   دروغین   عالمان   از 

 ولی   الل   نعمت   شاه   -

  گفته   باره   ن ی درا  او   خود   که   چنان   و   بوده  نورالّدین   او   اصلی   لقب  و   اهلل نعمت شاه  را  او   ولی، مورخان شاه  نام 

  مقام   مناسبت   به   که   دیگری   معروف   طلب(. القاب   می   هلل   از   دین   نور   لقب   دارد   دین   نور   اهلل )نعمت   : است 

  اند. خوانده   نیز  سید  را  ، او کرده ی م  تخّلص   سّید   شعر   در   چون   و   است  امیر  و   ولی، شاه اند  داده   او   به   والیت 

  حکوت   و   سلطنت   مناسبت   به   که   دارند   عقیده   محّققان   از   آمده، بعضی   او   نام   از   پیش   که   شاه   لقب درباره  

  در   اهلل نعمت   شاه   . باشد   شده   اضافه   بزرگوار   این   نام   ابتدای   به   مریدان   به   نسبت   اقطاب   باطنی   و   ظاهری 

  اهلل نعمت   سّید   نیز   گاهی   و   )سّید(   دیگری   اهلل( و )نعمت   است، یکی   بوده   تخّلص   دو   دارای   خود   اشعار 

 (. ۱۷  -  ۱۳:  ۱۳۷۴فرزام،  )   اند نامیده   اهلل نعمت   سّید   را   او   مورخان   بعضی   رو   این   از   و   گرفته   تخلص 

  بوده  پیرنورانی   و  وقت  مرشد  که  پدرش، میرعبداهلل   دامان  در  کودکی  از  او  . است  حلب  شهر  اهلل نعمت شاه  زادگاه 
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  به   ولی   شاه   از   که   منظومی   نسب   سلسلة   استناد   به   نیز   و   ها تذکره   مندرجات   به   بنا   . پرداخت   دانش   تحصیل   به   است 

  تذکره   اند. بوده   خویش   عهد   عرفای   و   علما   از   همه   او   نیاکان   و   بوده   کمال   و   فضل   اهل   وی   داریم، پدر   دست 

  و   بالغت   و   علوم   مبادی   وی   اند. دانسته   ق . ه   ۷۳۱  سال   االول   ربیع   ماه   چهاردهم   را   ولی شاه   تولد   تاریخ   نویسان 

  و  خوازرمی   الّدین جالل   سّید   و   مّکی  الّدین شمس   و   شیرازی   الّدین   رکن شیخ   نزد   ترتیب به   را  فقه   اصول   و   کالم 

  جهات   از   بود   برخوردار   آن   از   ولی شاه   که   معنوی (. کمال  ۳۴  -  ۱۸  همان: )   است فراگرفته   ایجی   الّدین   عضد   قاضی 

  حقیقت   جویندگان   و   سالکان   هدایت   و   ارشاد   به   و   مردم   تربیت   و   تعلیم   به   که   ساخت ی م   مؤظف   را   وی   اخالقی 

  با   ولی   شاه   رو   این   از   . است   بوده (  ص )   پیامبر   از   پیروی   و   حّقفرمان   از   او   متابعت   ولی   شاه   حقانّیت   دلیل   . بپردازد 

  و   مرام   رفت پیش   برای   وسایل   جمیع   امور، به   جوانب   کلّیه   گرفتن   نظر   در   و   مکانی   و   زمانی   مقتضیات   همه   رعایت 

  با   خود   عرفانی   خاّص  اعتقاد   اثر   بر   ولی (. شاه  ۱۴۸  -  ۱۴۷:  همان )   است   شده می   متوسل   خود   صوفیانة   مسلک 

  تاز یکّه   را   « خودش ... مشتاقان   مستقیم صراط    اهلل،   درگاه   به   را   سبل   انور   و   طرق   »اقرب   طلبی   انحصار   نوع   یک 

  و   تفکر   طرز   دلیل   به   که   خود   سوی   از   علنی دعوت   با   او   . است   کرده   معرفی   حّق  معرفت   طریق   و   عرفان   میدان 

  مقامات   و   کماالت   آوازه   و   کرد   پیدا   عظیمی   شهرت   زمان   اندک   بود، در   تصوّف   عالم   در   او   مثبت   و   خاص   شیوة 

  نفس   تهذیب   و   فیض   کسب   برای   نزدیک   و   دور   از   حقیقت   سالکان   و   مریدان   . رسید   همگان   گوش   به   او   معنوی 

  که   است   این   مهم نکته    . پرداختند می   صوفیانه   تعالیم   فراگرفتن   به   و   شتافتند ی م   حضورش   به   یقین   عالم   به   رسیدن   و 

  رد   حلقه   این   در   را   کسی   هرگز   و   کردند می   ارشاد   ذاتیش   استعداد   و   قابلیت   اساس   بر   را   مریدان   از   یک   هر   ولی شاه 

  و   ماه   چهار   و   سال   وسه   صد   از   بعد   ق . ه   ۸۳۴  سال   رجب   ۲۲  روز   در   م نجا ا سر   وی   (. ۱۶۰-۱۵۷:  )همان   کردند ی نم 

  سپرده   خاک   به   شکوهمندی   و   زیبا  تاریخی   بنای   در   کرمان   شهرستان   در   واقع   ماهان   در  کرد و   افول   روز   هشت 

 . است بوده   علما   آیین   بر که    اهلل،   نعمت   شاه   لباس   آیین   به   است   کرده   اشاره   فرزام   حمید   . شد 

  ی ا لباسچه   . پوشیدند می   دیگری   جامة   پیوند   ها سرآستین   و   طوق   با   صوف   جّبه   و   کرباس   جنس   از   پیراهنی   وی 

  دوش   بر   پشمین  ردا   و   بستند ی م   عمامه   با   را ...  سفیدی   دستار  و   دند ی کش ی م   بر   در   صوف   فرجی   و   بره  پوستین 

 (. ۵۶۲:  همان )   دند ی پوش ی ها م همه جامه   باالی   نمدین   کپنک   گاهی   گاه   و   آوردند ی م   پیش   در   انداخته   مبارک 

 نورعلیشاه   -

  رقی   علی   محمد   بن   عبدالحسین   رزا ی م بن ی موالنامحمدعل   ، ن ی الخلفاءالمتاخر فه ی خل   و   باهلل العارف   و   ن ی المرشد ة قدو 

  دارای   و   صوفیه   مطرح   ی ها ت ی شخص   جمله   از   ( ق . ه   ۱۲۱۱  متوفی شاه )   نورعلی   به الملقب    االصفهانی،   الطبسی 

  بزرگان   از   نیز   او که    خراسانی،   علیشاه   فیض   فرزند   وی   (. ۴۱:  ۱۳۹۲زاده،    گالب )   است   ای ویژه   جایگاه   و   مقام 

  سید   سوی   از   اعزامی   نمایندگام   جمع   در (. او  ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی،  )   است   دوازدهم   قرن   در   اللهی نعمت   طریقت 

  در  ی درپ ی پ  های مسافرت  با  را  خود  رسالت  داشت، وی   الخلفائی  خلیفه  سمت  عراق  و  ایران  در  علیشاه  معصوم 
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  برخی   حتی   . پرداخت می   عرفانی   فرهنگ   گسترش   به   و   رساند ی م   م انجا   به   گوناگون   شهرهای   و   ایران   جای   جای 

  شاه ی . نورعل دارند  باز  هایشان هدف  از  را  اندیشانش هم  و  او  نتوانستند هرگز  ستیزان،  صوفی  و  تعّصب  صاحبان  از 

  گردن   به   را   او   ارادت   حلقه   و   دادند   کف   از   دل   او   چهره   روشنایی   دیدن   با   که   کسانی   بود، چه   خاصی   جاذبه   دارای 

  خان لطفعلی   هم   جا   آن   رفت، در   شیراز   به   بود   حال   پریشان   شدت   به   که   شاه ی نورعل   مشتاق،   واقعه   از   پس   . آویختند 

  و   دید   ها رنج   و   گرفت   قرار   ی مهر ی ب   مورد   نیز   شهر   این   در   تقدیر   هر ه  پرداخت، ب   عارف   این   آزار   و   اذیت   به   زند 

  پی   در   او   که   بود   شده   وانمود   حکومتی   دستگاه   طرفداران، در   و   مریدان   وجود   با   طرفی  از   . کرد   تحمل   ها ی سخت 

  به   ناگزیر   شیراز   ازترک   پس   او   . نیست   شریعت   به   پایبند   او   که   داشتند   اعتقاد   روحانیت   و   است   قدرت   کسب 

  ولی   پاشا   احمد   . گزید   اقامت   کربال   شهر   در   و   رفت   عراق   به   م نجا ا سر   و   پرداخت   ایران   شهرهای   در   گذار   و   گشت 

  مدت  وی  . بخشید  او  به  سّقایی  منصب  و  داد  ترتیب   برایش  بغداد  در  ی ا نه ا سّقاخ  و  کرد  ارادت  اظهار  او  به  بغداد 

  مرقد   جوار   در   و   درگذشت   موصل   در   ق . ه   ۱۲۱۲سال    در   م انجا سر   شاه ی . نورعل بود   مستقر   کربال   در   سال   پنج 

  و   اصول   گلستان، رساله   سبک   به   االسرار جامع   رساله   : به   توان ی م   او   آثار   جمله   از   . گرفت   آرام   یونس   حضرت 

  ... الشهداء   روضه   به   معروف   ومنظومه   الوصال   جنات   به   موسوم   منطق، مثنوی   در   ی , کبر البیان   خطبه   منظومه   , فروع 

 (. ۴۵  -  ۴۱:  ۱۳۹۲زاده،   گالب )   کرد   اشاره 

 علیشاه   مشتاق   -
  که  گشود  جهان   بر   دیده   خاک   این   از   گمنامی   گوشه   در   و (  ق . ه   ۱۱۷۱  سال  حدود )   دوازدهم   قرن   دوم   نیمه   در   وی 

  از  نیست، اما  شکی  بوده  حیدریه  تربت  اهل  او که این  در  . گذاشت  محمد  میرزا  را   او  تربتی، نام   مهدی  میرزا  پدرش 
  به   میان، آمدنش   این   در   . دارد   شهرت   « اصفهانی   مشتاق »   به   دلیل   همین   به   و   است   اصفهان   پرورده   مشتاق   دیگر   سوی 
  به   و   بردند   مکتب   به   را   او   که  بود   ساله  پنج   مشتاق   . داشت   دور   نظر   از   نباید   نیز   را   شهر   این   در   ماندگاریش   و   کرمان 
  میرزا   اما   . شد  مشغول   بافندگی  کار   به   و   داد   انصراف   تحصیل   ادامه   از   او   معلمان   سوی   از   مناسب   برخورد   عدم   دلیل 

  زمزمه   با   و   کرد   پیدا   راه   عرفان   و   معرفت   و   حکمت   مجالس   به   م انجا سر که  این   بود، تا   دیگری   هوای   و   حال   در   محمد 
  رویش   به   ی ا تازه   باب   و   شد   نمایان   او   در   موسیقی   شوق   که   بود   زمان   همین   در   . شد   آشنا   وادی   این   مرشدان   محبت 
  دلسوختگان   خویش   گرم   آوای   با   و   یافت   راه   سوگواری   و   زنی دسته   و   خوانی روضه   مجالس   در   او   . شد   گشوده 

  و  عارف  مشتاق  به  نسبت  عمومی  اشتیاق  و  موسیقی  پهنه  در  او  حضور  . بخشید  ی ا تازه  هوای  و  حال  را  عاشورایی 
  خوردش   به   سورمه   او   صوتی   ی تارها   بردن   بین   از   برای   که   آنجا   برانگیخت، تا   را   ها حسادت   و   ها هنرمند، رشک 

  روزگار   مشاهیر   از   که   رساند   جایی   به   را   خود   هنر   نوازندگی   در   و   نکرد   بسنده   خوانندگی   به   مشتاق   حال   این   با   . دادند 
  در   همواره   او   موسیقی، نام   وسیله   این   از گیری  بهره   برای   تر مناسب   زمینه   ایجاد   و   ستار   به   چهارم   سیم   افزودن   با   و   شد 
  و   شهر   بیرون   در   که   روزهایی   از   یکی   در   . است   معروف   مشتاق   سیم   به   ستار   چهارم   سیم   مانده و   جای   به   عرصه   این 
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  زمزمه   و  جست ی م   طبیعت   گستره   در   را   خویش   گمشده   نیز   او   که   رسید   پوشی   ژنده   مرد   ، به زد ی م   قدم   خلوت   در 
  به   که   دو   آن   دیدار   و   شاه   نورعلی   جز   نبود   کسی   گمشده . آن  کرد ی م   نیاز   و   راز   خویش   خدای   با   و   داشت   عارفانه 

 . نمود   او   شیدای   و   شیفته   دل   صد   نه   دل   یک   را   بود، مشتاق   موالنا   و   شمس   دیدار   مثال 
  فقر   به   او   محضر   در   مشتاق .  برد   شاه   فیضعلی   پدرش   نزد   به   را   او   دریافت   را   مشتاق   استعداد   که   شاه   علی   نور 

  راه   شاه ی عل دمعصوم ی س   بزرگ   عارف   مجلس   به   سپس   . شد   گشوده   او   زندگی   در   ی ا تازه   باب   و   درآمد   الهی   نعمت 
  سفرهای   از   پس   مشتاق   و   علیشاه   نور   (. ۷۴  -  ۵۹)همان:    کرد   طی   او   نزد   را   معرفت   و   کمال   مراحل   و   یافت 

  و   دارد   نام   عاشقان   سرزمین   که   ماهان   نام   به   مقصدی   . بود   جهان   تمام   برایشان   که   شدند   دیاری   راهی   گوناگون 
  نورعلی   و   مشتاق   یاران   حلقه . گسترش  است   آغشته   ولی   اهلل   نعمت   عرفان، شاه   بزم   شمع   وجود   عطر   به   خاکش 

  و   شوریدگان   تعداد   به   و   آمدند ی م   بزرگوار   دو   این   دیدار   به   داران   دوست   هم   جا   آن   در   و   کرد   کرمان   راهی   را   شاه 
  ساز   با   یس،   مبارک   سوره   چون   را   قرآن   آیات   چگونه   که   کنند ی م   یاد   او   هنر   شرح   از   ی ا عده   . شد ی م   افزوده   مریدان 

  دیری   و   بوده   عرفان   و   تّصوف   ی ها استوانه   از   او   حضور   که   بودند   باور   این   بر   او   مریدان   . کند ی م   زمزمه   خود 
  ق، . ه   ۱۲۰۶  سال   رمضان   ۲۷  در   م ا انج سر   . آورد   خواهد   در   مکتب   این   معتبر   پایگاه   عنوان   به   را   کرمان   که   گذرد ی نم 

  مشتاق   . شد   بود، نازل   برگزیده   عرفان  و   عشق   مسیر   در   را   خداجویی   که   ی ا ده ی شور   عارف   این   برسر   سنگ باران  
بی   امان ی ب   سنگباران   برابر   در    به   گاه   و   داشت   لب   بر   را   خویش   ذکر   برآرد، همچنان   فریادی   آنکه   جمعیت، 

  چشم   بر   دست   زمانی  هستم، و   شما   ی ها چشم   نگران   من   نزنید   سنگ :  داد ی م   ندا   انسانی   غیر   اقدام  این   یادآوری 
 (. ۸۵  -  ۷۹:  همان )   ببینم   را   شما   های چشم   خواهم ی نم ،  گفت ی م   و   گذاشت ی م 

 علیشاه معصوم   -

  سید   سوی   از   ق( . ه   ۱۱۷۳) سال    در   او   . است   اللّهی   نعمت فرقه    در   ها شخصیت   اثرگذارترین   از   یکی   علیشاه معصوم 
  ایران   قصد   به   هندوستان   دکن   از   و   شد   تبلیغ   مأمور   هندوستان   در   اللّهی   نعمت   سلسله   قطب   دکنی   رضا   علی   شاه 

  به   مدتی   از   پس   و   رفت   شیراز   به   م ا انج سر   و   مشهد   به   افغانستان   راه   از   و   عمان   دریای   طریق   از   . کرد   حرکت 
  فعالیت   مرکز   انتقال   صفویه، با   فروپاشی   از   پس   . پرداخت   بود؛   نمانده   جای   بر   نامی   جز   که   سلسله   این   بازسازی 
  وضع   این   و   شد   سپرده   فراموشی   به   هجری، تصوف   دهم   قرن   در   هندوستان   دکن   به   ازایران   اللّهی   نعمت سلسله  

  بود، چند   دشوار   چقدر   فضایی   چنین   در   علیشاه   معصوم   رسالت   که   است   طبیعی   . داشت   ادامه   زندیه   دورة   پایان   تا 
  این   از   نظراتی   پذیرش   برای   جامعه   آمادگی   مقوله، عدم   این   شدن   تصّوف، فراموش   عالم   در   سکوت   سال   صد 

  با   . گرفت ی م   صورت   بالمنازع   و   رقیب   بی ها  سال   که   هایی مخالفت   و   رو  و   پیش   تر، موانع مهم   همه   از   و   دست 
  جمله   از   . نهادند   ارج   را   تبار   واال   سید   آن   های حمایت   و   ها هدایت   و   گرویدند   او   ارادت   حلقه   به   ی ا عده   ها ن ی ا   همه 

  به   ملقب   اصفهانی   محمدعلی مأل    علیشاه، پسرش   فیض   به   معروف   طبسی   عبدالحسین مأل    توان ی م   ایشان   مریدان 
 . ( ۴۰  -  ۳۹:  همان کرد )   داشت، اشاره   لقب   علیشاه   مشتاق   که   مهدی مأل    و   نورعلیشاه 
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 عنوان   با   مرتبط   های ابژه 

  ضربدری   صورت  به  تبرزین  دو   است،  نمایان  متن  باالی   قسمت   در که    فرش،   این  آیینی وسایل   و نمادها   از 

،  ( دراویش   کاله )   طاقیه   چون   دیگری   نمادهای   همچنین .  است گرفته   قرار   ها آن   میانه   در   که   کشکول   یک   و 

  معنایی   دارای   کدام   هر   که   خورد می   چشم   به   متن   نقاط   دیگر   در   چنته   و (  پوستین )   آهو   یا   پلنگ   پوست 

 : است کرده   معنا   چنین   این   را نمادها    این   تصویری   های قالی   کتاب   در   تناولی   . هستند   خاصی 

  خوش   ابیاتی معموالا    کاله   امامی، روی دوازده   شیعة   دراویش   از   است   های ترک، نشآن   دوازده   طاقیة   : طاقیه   -

 . است   شده   نوشته   درویشی   طریقت   وصف   در 

  پوست   از   مقصود   . است   انسان   فعال   طبیعت عامل    تبرزین،   و   انسان   مفعول   و  پذیر طبیعت   نماد   : کشکول   -

  به   که   جاست   همان  دوم  . رود ی م  فرو  تفّکر   بحر   به   و  نشیند می   شخص   که   است   جایی   یکی : است   چیز   دو 

  چنته   یک   در   را   خویش   دارایی   یا   و   پوست   یک   اندازه   به   جایی   بودن   مالک   . برد می   پی   خویش   تمّلک   مقدار 

  و   است   صوفیان   آب   و   طعام   ظرف   حقیقت   در . کشکول  قناعت   و   فقر   از   است   ای مرحله   خود   دادن   جا 

 . شود می   ریخته   آن   باشد، در   درویش   احتیاج   مورد   که   نوشیدنی   یا   خوراکی   هرگونه 

  و   است   ساده   کلی   به   یا   و   شده   مزین   اشعاری   و   نقوش   به ها  آن   روی   که   است   فوالدی معموالا    : تبرزین   -

  دارای   که   است   چوب   نوعی   از معموالا  کنند،  می   حمل   تبرزین   جای   به   را   آن   دراویش   از   برخی   که   منتشا 

 . است   فراوان   و   بزرگ   ی ها جوش 

  . کشند ی م   دوش   رفتن، بر   هنگام   و   افکنند می   پا   زیر   به  خفتن  و  نشستن   هنگام  صوفیان   را   پوست   : پوستین   -

  فقر   ملک   را   خود   که   عارفی   . است   پلنگ   و   ببر   و   شیر   گاه   و   آهو   یا   گوسفند   پوست   از   دراویش   تخت   پوست 

 . گوید می   تخت   پوست   آن   به   و   داند می   خود   تخت   را   پوست   این   و   تاج   را   درویشی   ، طاقیه داند ی م   قناعت   و 

  درویشان   چنتة   در   . گذارد می   آن   در   را   خود   مایحتاج   بقیة   و   آویزد می   دوش   بر   که   است   ی ا سه ی ک   چنته:   -

 (. ۱۳۶۸:۸۵تناولی،  ) است    قناعت   و   فقر   این   اصلی   علت   دنیا   مال   از   ها آن   ، گریز شود ی نم   نوشته   چیزی معموالا  

 گیاهی   عناصر 

یادآور  که    ، شود ی م   دیده   محافظ   پرنده   دو   همراه   به   کوچکی درختچه    فرش، تصویر   متن   پایین   قسمت   در 

  و   ابدیت   که   هایی میوه   با   سبز   همیشه   درختی   که   زندگی   درخت   . است   زندگی   درخت   مقدس   نماد 

  از   ایرانی  ی درهنرها   مقدس  گیاهی   عنوان   به   ای، و اسطوره  ی نمادها  جز   همواره  دارد  همراه  به   را   جاودانگی 

  این   . د ی آ ی م   شمار   به   شرقی   های قالی   تزیینی   عناصر   ترین رایج   جزء   نقش   این   . شود می   دیده   کنون   تا   دیرباز 

  محافظ  حیوانات  یا  و  طرفین   در   کوچک  محافظ  درختچه  دو  با  بزرگ  درخت   تک   صورت  به  گاهی  سمبل 
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  این   مفهوم   که   است   روشن   . شود می   پردازی   نقش   رئالیستی   شکل   به   گاهی   و   استلیزه   شکل   به   ی گاه   آن، 

 (. ۱۲۵:  ۱۳۸۸پور،  کاظم    عابددوست، )   است   بهشت   آرزوی   برکت، باروری و   نماد: 

 شرحی از تصویرگری عالمان تصّوف در دیگر هنرها 

  . است گرفته   صورت   اخیر  سده   دو   در   که   ست ا   های پدیده  از   ها قالی   روی  بر   بزرگ   عالمان   این   صورت   بافتن 

  دستة   و   شده   مزین   صوفیان   ی رها ی تصو   به   که   هایی قالیچه   اول   دستة :  شوند می   تقسیم   دسته   دو   به   ها قالی   این 

  پلنگی   پوست   به   که ها  قالی   این   . دهند ی م   تشکیل   صوفیان   آیینی   وسایل   را   ها آن   موضوع   که   هایی قالیچه   دوم 

  در   . است   شده   تکرار   موارد   همة   در   باا ی تقر   که   هستند   مشابهی   بندی ترکیب   و   موضوع   ، دارای اند شده   معروف 

  میان   در   . شود می   مشاهده   گیرا   و   منظر   خوش   بسیار   قالبی   در   صوفیان   آیینی   و   روزمره   وسایل   ها آن   همة 

  . است   گرفته   قرار   بافان   قالی   موردتوجه   دیگری   درویش   هر   از   بیش   نورعلیشاه   اول، تصویر   دستة   ی ها قالی 

  زندگی   گذشته   صوفیان   سبک   به   که   است   عارفی   آخرین   و   است   اللّهی   نعمت   طریقت فرقه    از   نورعلیشاه 

 (. ۸۴:  ۱۳۶۸تناولی، ( ) ق . ه   ۱۲۱۲:  م )   . است بخشیده   خاصی   رونق   تصّوف   عالم   به   و   داشته   هیجانی   و   پرشور 

  چیره   هنرمند   جالیر   اسماعیل   اند پرداخته   تصّوف   عالم   مردان   نیک   چهره   تصویرگری   به   که   هنرمندانی   جمله   از 

  و   تجربه   کسب   و   دارالفنون   مدرسه   در   نقاشی   فنون   و   رموز   فراگیری   از   پس   او   . است   ناصری   دورة   دست 

  تابلو   در   جالیر   نگرش   و   تفکر   مشخص   نمونه   . سپارد می   آفرینی نقش   کار   به   زمان، دل   زبدة   استادان   نزد   مهارت 

  و   است   نواز  چشم چه  آن  نقاشی   این   در   . دید  توان است؛ می   شده   نقاشی  نورعلیشاه  تصویر  که   روغن  و   رنگ 

  اش وجودی   نقاش، حقیقت   دامنه   پر   خیال   عرصة   در   تنها   گویی   که   است   درویش   پیرامون، نقش   جهان   جاذب 

همچنین  شده   آشکار  پرواز   پرگل   ی ها شاخه است  از    تنهای   و   آرام   حضور   و   پرندگان   درختان،  عارف 

  نشان   برای   بافنده   کوشش   نورعلیشاهی   ی ها قالی   (. در ۴۴:  ۱۳۶۷هادی، ) نواز دیگر اثر است  ی چشم ها یی با ی ز 

  از   یکی   همراه   به   او   تصویر   همچنین   موارد   بعضی   ر د   . است نشسته   ثمر   به   عالم   این   صوری   ی ها یی با ی ز   دادن 

  خدمت   به   علیشاه   مشتاق   »چون   : اند آورده  صوفی   دو   این   برخورد درباره    . شود می   دیده   علیشاه یارانش، مشتاق 

  او   درباره   که   اشعاری   نورعلیشاهی   ی ها قالی   اغلب   در  (. ۱۳۶۸:۸۵تناولی، ) کرد«   دگرگون   حال   رسید   نورعلیشاه 

 : است   آمده   . است   خودش   سروده   اشعار   این احتماالا    که   است   شده   بافته   ها قالی   ه ی در حاش   شده،   سروده 

 باش   دوران فرمانده    شو،   ساقی   فرمانبر   باش   سلطان   معرکه   در   کن   خدمت   میکده   »در 

  (. ۸۵:  ۱۳۶۸تناولی، ) «  ... باش   فرمان بنده    یا   فرمانده   چو { باش }   یا   شد   نباید   بیکار   خواران ی م   حلقه   در 
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 گلستان کاخ    جالیر،   ل ی اسماع   علیشاه،   نور   شمایل   -۲  ر ی تصو 

 

 شرحی از رویدادهای برون متنی فرش عالمان تصّوف 

  دشنه   زخم   و اند  شده   پذیرا   را   ی امان ی ب   ی ها ی سخت روزگاران،    در   که است  مردمی    از فداکاری   سرشار   کرمان   تاریخ 

  و   دوست   همواره   که   ، مردمی اند برنداشته   خود   انسانی   منش   از   دست   هرگز   ، اما اند کرده   تحمل   را   بداندیشان 

  تیموری، سدة   دورة   در که    ولی، اهلل نعمت   شاه   حضور   (. ۹:  ۱۳۹۲زاده،   گالب )   اند کرده   یاد   نیکی   به ها  آن   از   دشمن 

  کرمان   مردم   در   عمیقی   ر ی تأث   کرد؛ نیز   سپری   آنجا   در   را   خود   عمر   پایانی   های سال   و   گزید   اقامت   کرمان   در   نهم 

  از   ها آن   مشکالت   حل   برای   مردم   با   نشینی   هم   و   بودن، معاشرت   مردمی   . است   کرده   ایجاد   تصّوف   عالم   به   نسبت 

 (. ۶۴:  ۱۳۸۸شاه ترابی،    حسینی )   داشت   تأثیر   او   محبوبیت   افزایش   در   شک   بی   که   بود   او   های ویژگی 

  داشته، توانسته   نشاط   از   سرشار   و آرام    مطمئن،   دلی اش  نه ا عارف   بلند   افکار   و   ها اندیشه   اثر   بر   که   ولی شاه 

  رو   به   رو   تاریخ   طول   در   که   تلخی   حوادث   و   دادها ی رو   به   مردمان   این   استقامت   و   صبر   الگوی   همواره 

:  ۱۳۷۴فرزام، )   سازد   رهسپار   حقیقت   جوی   و   جست   و   یقین   عالم   به   رسیدن   برای   را   ها آن   و   ، باشد اند شده 

مردم نوازی   مهمان   همة   با   اما   (. ۵۶۳   رویداد   به   ناگهان   بودیم   آن   شاهد   تاریخ   طول   در   که   کرمان   های 

  چنین   به   مردمان   این   چگونه   که   شویم می   مواجه   بزرگی   سؤال   عالمت   با   و   برمیخوریم   مشتاق   سنگسار 

  است   بوده   نفر   ۶۰  تا   ۵۰  حداکثر   اند زده   دست   کار   این   به   که   افرادی   تعداد   که   هرچند   ! اند زده   دست   کاری 

  سنگسار   از   پس   سال   یک   درست   . باشد   روزگاران   آن   نفری   هزار   ده   چند   جمعیت   نمونه   تواند نمی   که 

  هزاران   و   شد   تاریخ   خانه   چشم   آن  از   پس   سال   سه   و  شد   آغاز  کرمان  به  قاجار   آغامحمدخان  حملة   مشتاق 

 . شد   تبدیل   کوران   شهر   به   کرمان   و   شده   آورده   بیرون   دیار   این   مردم   چشم   جفت 

  نادان  افراد   سنگ   ضربات   وقتی   که   نبود  جهت ی ب نیست؟  تاریخ   انتقام   از   روشنی  بیا  حادثه   این  راستی  به  آیا 

  هستم   شما   های چشم   نگران   من   که   نزنید :  گفت می   و   د ی نال ی م   او   آمد می   فرو   مشتاق   صورت   و   سر   بر 

  در  کرمان   مردم  سامان   به   نا  اوضاع  و   قاجار، قحطی، فقر محمدخان    آغا  . حملة ( ۱۰ -  ۹:  ۱۳۹۲زاده، گالب ) 



 
 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      65۲
 
 

  دنیایی   های سختی   از   گذر   برای   راهی   تا   کرده   عجین   عرفان   عالم   با   را   ها آن   قلوب   ی ا گونه   به   قاجار   دورة 

  ها ی سخت   و   اند شده   متحمل   دوران   این   در   مردم   که   یی فرودها   و  فراز   همة   به  توجه   با   پس   . شود   باز   برایشان 

  تصّوف   عالمان   فرش   شدن  کردند، بافته   دریافت   روحانیت  جامعه   و   حکوت   جانب   از  که   هایی اعتنایی بی   و 

  عرفان   با  را  شان قلبی   اعتقاد   مردم  نوعی   به   . یست ن   زمانه  احوال   و   اوضاع   با  ارتباط  بی  قاجار   دورة  کرمان   در 

  دریا   را   صوفیان   خود   باور   در   و   کشند می   تصویر   به   را   است   داشته   وجود   هایشان دل   در   کنون   تا   گذشته   از   که 

 . اند کرده   تالش   خلق   رضایت   برای   و   حق   راه   در   خودشان   منافع   گرفتن   نظر   در   بدون   که   اند دانسته   دالنی 

 گیری نتیجه 

سیاسی،    ی ها حوزه   در   دوره   این   تحوالت   تمام   به   اندازی چشم    قاجار،   دورة   کرمان   بافت   تصوّف   عالمان   فرش 

  تار  با  گویی  فرودها  و  فراز  این  همة   . است   تصّوف  عالم  و  عرفان  حتی  و   اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری 

  تصویر   عرفان، به   به   نگاهی   و   مذهبی   قالبی   در   را   روزگاران   آن   مردم   اوضاع   و   شده   عجین   فرش   این   پود   و 

  موضوعات   ، به شوند ی م   محسوب   دوران   این   هنری   تحوالت   از   یکی   که   تصویری   ی ها فرش   . است   کشیده 

ها  قالی   روی   بر   مذهبی   ی ها ت ی شخص   و   عرفا   تصویر   موضوعات بافتن   این   جمله   اند از شده   تقسیم   مختلفی 

افرادی   حوزه   برجستة   های شخصیت   کشیدن   تصویر   به   با   بررسی   مورد   نمونة   . است  :  چون   عرفان، 

نورعلیشاه،  اهلل نعمت تبریزی، شاه ی، شمس دبسطام ی ز ی با    جمع   از   علیشاه، محفلی معصوم   و   شاه ی عل مشتاق ولی، 

  به   توجه   با   . است   ساخته   نمایان   زمان   گذر   در   را   گری صوفی   و   تصّوف   گویی   و   کرده   ایجاد   عرفانی   عالمان 

  برای  عمر  همة  و  اند بوده  معنا  عالم   با  آشنایی   و  خلق  هدایت  و  ارشاد  پی  فرش، در  های شخصیت  همة که این 

  به   تردید بی   قاجار   عصر   کرمان   در   فرش   این   شدن   بافته   اند، پس برداشته   قدم   خلق   خشنودی   و   خدا   رضای 

 . است   شده ی م   قلمداد   زمانه   آشفته   اوضاع   از   رهایی   برای   امن   پناهگاهی   نشان 

  طریقت   صوفیان   خصوص   به   عارفان،   برای   و   اند داشته   عرفان   به   تمایل   خود   ناخودآگاه   در  همواره   ایران   مردم 

احترام نعمت    با   ارتباط ی ب   نیز   متن   بر   شده   بافته   های شخصیت   انتخاب   شک بی   . اند بوده   قائل   خاصی   اللّهیه 

  وی   . است   اللّهی   نعمت   طریقت   نماینده   عنوان   به   ولی   شاه   حضور   آن   ترین مهم   ؛ است ن   قاجار   عصر   اوضاع 

  و   ارشاد   به   همواره   اش ی عرفان   عقاید   دلیل   به   و   کرد   سپری   کرمان   در   را   خود   عمر   پایانی   سال   پنج   و   بیست 

ایران،    به   سال   چند   از   پس   اللّهیه   نعمت   طریقت   صوفیان   بازگشت   همچنین   . است   پرداخته   خود   مریدان   تربیت 

  علیشاه   مشتاق   و   نورعلیشاه   که   ایشان   مریدان   و   علیشاه معصوم   چون   عرفایی   و   افتاد   اتفاق   قاجار   دورة   در 

حضور پیدا کردند. در نهایت بافت فرش عالمان تصّوف کرمان به نوعی یک حرکت    عصر   این   ، در هستند 

صنعت کرمان دوره قاجار؛ به احوال جامعه در    ترین مهم اعتراضی غیر مستقیم از طریق بافت فرش به عنوان 
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آن عصر بود زیرا شرایط نامناسب زیستی، عدم قوانین حمایتی و فقدان شرایط مناسب اجتماعی منجر به  

 واکنشی به این طریق شده است. 
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