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 چکیده 

شود، کمیاب نیست و  کار برده می ه عناصر مفهومی در گستره تمدنی ایران که برای بیان ذهن خردمند انسان ب 

هایی که  مؤلفه  ترین مهم توان به این مورد اشاره نمود. از  در هنرهای دیرینه ایران از جمله فرش به وضوح می 

بوده است. این مفهوم با تکیه بر ماهیت    "خیال "بشر توانست هنرهای خود را با استفاده از آن شکوفا کند،  

شناسی خیال و نیز سعی بر ارائه  خویش با نفس انسان پیوندی عمیق دارد. هدف از نگارش این مقاله، ماهیت 

مصداق یافته است. دغدغه    آن برخی از مبانی این مؤلفه، در هنر فرش ایران بوده که در دوران صفویه در  

اصلی این پژوهش سعی در پاسخ به این سؤال است که طرح و نقش فرش صفوی چگونه و چه نسبتی با  

 باف ظهور یافته است تواند داشته باشد، و نیز این مفاهیم به چه صورت در فرش دست مؤلفه خیال می 

در طرح و نقش فرش صفوی    طرح گلستان پردازی بر  در این راستا خیال و جایگاه آن، از دیدگاه مفهوم 

عربی، از مکتب این دانشمند و با مطالعه موردی یکی از  ، و سعی شده بر مبنای آراء ابن شود بررسی می 

آمده    دست به این دوره، با استفاده از روش تحلیل مفهومی بررسی شود. با توجه به نتایج    گلستان   های فرش 

است که مفاهیم در  عالم مثال  چون،  ه، دارای مفاهیمی عمیق هم رسد، خیال در فرش این دور می   نظر به 

 اند. ها به صورت نمادپردازی شکل گرفته بافته دست و نقوش این    ها طرح وعه  م مج 

 

 صفوی   ، فرش ، بهشت،  عالم مثال ،  خیال   : های کلیدی واژه 
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 است. ایمان زکریایی کرمانیدکتر  و مشاوره فرهاد باباجمالیدکتر  ییبه راهنما اصفهان هنردانشگاه  صنایع دستی در دانشکده (یعربابن
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 مقدمه 

بشریت در هنر پیش از اسالم و    تنها مربوط به دوره اسالمی و صفویه نبوده؛ بلکه از آغاز خیال    بحث وجود 

  زیادی پردازان  نظریه   ، صورتی است که هنری به   های نش در آفری در همه اقوام وجود داشته است. حضور خیال  

آن در   ماهیت  هنرمند  اند کرده ش  تال   شناخت  و  بوده  پرواز  جنس  از  هنر  در  خیال  که .  های  بال   است 

، آن  زمینی گذر کند   های یت از حدود واقع   زمانی که خیال   و   ؛ آورد می را با آن به پرواز در   خود   های نش آفری 

  ، است  ی زمانی بوده ها دوره در همه   خالقیت هنری شکل گرفته است. خیال پر پرواز هنرمند  لحظه است که 

هنرمند را بر    ی ا سازد و به گونه او را از بطن نفسانی به ظهور الهی رهنمون می در نهایت در دوره اسالمی که 

اصل در    ترین مهم مند  »قوه خیال هنر توان بیان نمود:  می   دهد. مرکب خود از فرش به عرش قدسی پرواز می 

 ( ۵۵:  ۱۳۸۵،  ی الهام   و   های هنری بوده است.« )مطهری آفرینش 

  حکیم عصر اسالمی بوده است، که در زمینه   ابن عربی   است. تجلی حاصل تخیل  این  خالقیت از تجلی و  

هایی  مشابهت  ، بین خیال و تجلی  تئوریزه نمودن و مباحث نظری عنصر خیال تالش نموده است. این حکیم 

است در   گرفته  زیرا نظر  موارد   هر   در   ،  این  در   امر   ، دوی  گرفته    محسوس   عالم   معقول  است.  صورت 

  بخشد، ی را جان م   ی عرفانی برای نمایش دادن خیال خود نمادها  مسلمان،  ( هنرمند ۱۳-۱۱: ۱۳۸۸، پور )صانع 

نسان در هنر ممنوع  ای که در دنیای اسالم تصویر ا دارد. این امر از دوره   معرفت درونی هنرمند که ریشه در  

های  و خیال به صورت   ؛ ، بیشتر آشکار شد. هنر فرش نیز در این زمان از قاعده هنرهای دیگر مستثنی نبوده شد 

فرش در دوره صفوی، در زیر سایه  رود،  تصور می هایی از نماد در این هنر هویدا شده است.  گوناگون با جلوه 

از    ، ها و تصورات انسان زمینی ی دهنده باورها و اندیشه ای از عرش الهی، تجل مذهب اسالم همچون آیینه 

خواهیم  ریف عالم مثال  . پس در راستای این پژوهش گذری بر تع ه است شد   های ماوراء فهم بشر واقعیت 

  ، شود به خلق هنری از جنس خیال هدایت می   ای با چه انگیزه   هنرمند طراح فرش که  این بررسی    و   داشت. 

نمود   ، ر این پژوهش د جویی و زیباشناسی ارتباط دارد. سؤال برانگیز است. این انگیزه معموالا با حقیقت  خود 

و   زیباشناسی  دیدگاه  از  دوره صفوی  ایرانی  فرش  در  دانشمندان  شد بررسی خواهد  پردازی  مفهوم خیال   .

مقوالت   بیان  در  سعی  نموده   مبحث متعددی  بین    ، اند خیال  در  محقق  د   ، نظریات این  که  عربی  ابن  یدگاه 

پژوهش    این   و با توجه به اهدافی که برای   بوده   سو با موضوع حاضر برجسته اسالمی، زیسته در اسپانیا، هم 

  و   . آمده مرتبط کرده، و به نتیجه کلی در این باب رسید   دست به توان آرای وی را به نتایج  ، می ه شد تدارک  

 و    ؛ این دیدگاه است   در   های مفهومی که خیال از کدام مقوله به این دغدغه پاسخ داده شود    ، سعی شده همچنین  

 بصری در فرش دوره صفوی به منصه ظهور رسیده است؟ به همین خاطر روش تحلیل   ی ها با چه مؤلفه 

 از آن برای پاسخ به سؤاالت بهره گرفت.   توان ی مفهومی روشی است که م 
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 روش تحقیق 

توصیفی  رو  پیش  پژوهش  در  تحقیق،  و    -روش  متنی  منابع  از  گرفتن  بهره  با  اطالعات  است.  تحلیلی 

محتوایی، مفاهیم به صورت    -شده است. در این روش به منظور توصیف عینی و کیفی   انجام تصویری  

که    دار نظام  است،  بدین صورت  فرش  نقش  و  محتوا در طرح  تحلیل  تحقیق  مطرح شده است. روش 

این پیام  پیامی برای مخاطبین خود هستند، کشف و درک  استفاده و  نقوش موجود در فرش، حامل  ها، 

آن  از  گنجاندن  یکی  نقوش  این  در  از    ترین مهم ها  پس  که  معناست  بدین  بوده،  فرش  طراحان  اهداف 

 قوش یک فرستنده که همان طراح بوده، و یک گیرنده که مخاطب اثر بوده، وجود دارد. طراحی این ن 

 بیان مساله 

، بوده است. آیا از قوه  اند آمده   وجود به هایی که از بدو حضور انسان  ها و آیین نظریه عالم مثال در فرهنگ 

 تصوری از بهشت متصور شد؟   توان به عنوان مثال خیال، و ابزارهای استفاده از آن و نیز آیات قرآن، می 

عربی آن است، که چون خداوند با نفخه روح خود، قابلیت  پاسخ این سؤال از زبان مکتب عرفانی ابن 

مثابه  در انسان را به ودیعه گذاشت، خیال را به   اش ی دن ی اش بر روی زمین و مظهریت عوامل ناد جانشینی 

ترین امور را  ترین تا معنوی ت و این صفت از مادی به انسان ارزانی داشته اس الهوت  جهت تجسم    ی ا نه ی زم 

شود. به این ترتیب جایگاه آن در حوزه فلسفه و هنر و زیرمجموعه آن طرح و نقش فرش در  شامل می 

. این  شود می های مختلف خصوصاا دوره صفویه به جهت پررنگ شدن تشیع و تصوف حائز اهمیت  دوره 

ی موجود  ها طرح پژوهش و بررسی نقوش و    ی ها افته ی پژوهش در تالش است تا حد امکان با استفاده از  

و مرتبط دانستن این نقوش با آیات قرآنی در این دوره توسط هنرمند مسلمان    در فرش ایرانی دوره صفوی 

مورد کنکاش قرار دهد.   ش آن را عالم مثال و نمای پردازی  مفهوم و   زیباشناسی   دگاه ی از د   مفهوم خیال  و نیز 

که پژوهشگران در زمینه مباحث    ، را فراهم خواهد ساخت   یی ها نه ی بنابراین اهمیت این گونه مباحث زم 

عمیق    ی ها شه ی چنین وجودشناسی خیال در طرح و نقش فرش ایران مداقه نموده و ر فلسفه هنر و هم 

 نمادها را در سایر هنرها نیز رهگیری نمایند. 

عوامل زیبایی اهمیت زیادی دارند، عینیت بخشی به صور خیالی که در ذهن  که  این هنری عالوه بر  در آثار  

های هنری که از  . آفریده هستند ی حائز اهمیت  باشناس ی ز هنرمند متجلی شده، نیز با استفاده از این عوامل  

پردازی شده در عالم  ، مانند امور خیال شوند ی م جنس خیال هستند، در این مرتبه از ادراک هنرمند حفظ  

ارتباطی که با    وسیله به پذیر نیست. اما عارفان به این تجلیات ذهنی  ها امکان ، که در واقعیت تصور آن ا ی رؤ 

دهند. اگر بنا بر اطالعات  عالم خیال متصل دارند عینیت بخشیده، و تا حد ادراک بشری آن را نزول می 
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تاریخی که از پررنگ بودن مذهب شیعه و حمایت حاکمان دوره صفوی از عرفا و قرار گرفتن عرفان و  

هنر در کنار یکدیگر در دست است، فرض بر این باشد که هنرمند صفوی عارف بوده، پس در این حالت  

نین برای  گیرد، و همچ های هنری او از ناخودآگاهش نسبت به عالم الهوت سرچشمه می است که آفریده 

کند. بررسی  اش، آثار هنری خویش را با نماد و عناصر زیباشناسی ترکیب می نمایش این ادراکات خیالی 

گیری  این مسئله که به چه صورت، هنرمند طراح فرش این دوره، به سمت خلق اثر هنری خویش با بهره 

 ه رصد و مطالعه دارد. نیاز ب کند؟  جویی سوق پیدا می از عناصر زیباشناسی و نماد و هدف حقیقت 

از دیدگاه عارفانه اثر هنری، حاصل خیال بشری است که حرکتی ورای زمان و مکان دارد. در این پژوهش    

باف ایرانی در دوره صفوی رصد خواهد شد، و مطالعاتی که در  پردازی در فرش دست مفهوم خیال و خیال 

پردازی در فرش دارند، زمینه تحقیق را فراهم  یال خیال و خ   و جایگاه عنصر (  عالم مثال )   ی م فلسف هو حیطه مف 

به  ن عربی  ب چون ا   دی خواهند ساخت لذا در این پژوهش سعی برآن خواهد بود موضوع از دیدگاه دانشمن 

 . خوبی تشریح شود ه پیگیری و مؤلفه یاد شده ب عنوان حکیمی اسالمی که سعی بر تئوریزه نمودن خیال داشته،  

 بحث 

، اعتقادات و مکاتب فکری عارفانی، از جمله ابن سینا و سهروردی و سپس  شد ین اشاره  که پیش از ا   طور همان 

زمانی که قوم مغول به ایران حمله کردند،    ۷بعد از آن، ابن عربی در هنر اسالم تأثیر شگرفی داشته است. تا قرن  

گری در ایران  شده، و صوفی  نشین هنر اسالمی با بحرانی روبرو گشت که، باعث شد عارفان و هنرمندان گوشه 

رشد بیشتری کند، و در نهایت عرفان و تصّوف در اذهان مسلمانان به تعالی برسد، این نفوذ در هنر نیز متجّلی  

الدین اردبیلی بوده و با رهبری گروه  که، شاه اسماعیل اولین پادشاه صفوی که از نسل شیخ صفی . تا این شد 

، با پشتیبانی از، اصالت خانوادگی و اعتقادی، و پایه و ریشه عارفانه و  ونلوها ی قو صوفی شیعه، در اواخر دوره آق 

گذار سلسله صفوی بوده، از  گرفتند. شاه اسماعیل که پایه   دست به داشتند، حکومت ایران را    ای که صوفی مآبانه 

شتند. در کتاب عالم  که خود نیز دستی در هنر داشته، از هنر و تفّکرات عارفانه نیز، حمایت چشمگیری دا   آنجا 

فرقه صفوی،  در  اصلی  محورهای  اسماعیل  شاه  از   آرای  اثنی عشری«،    فکری: خط    ۳  تشکیل شده  »شییعه 

شاه اسماعیل صفوی و در پی    شود؛ ی م   »وابستگی نزدیک شیعه با تصوف« و »پیوند شیعه با فرهنگ ایران باستان« 

وحد  نمودن  برقرار  جهت  محورها  این  از  طهماسب  شاه  دوره  ایشان  در  پیوندها  این  گرفتند.  بهره  ملی  ت 

:  ۱۳۸۳مهر،  داشت. )کیان   یر حکومت شاه طهماسب در امور هنری هم عالوه بر سیاست و امور اجتماعی نیز تأث 

ای که شاه،  (. تا دوران شاه عباس اول، طریقت تصّوف نفوذ چشمگیری در جامعه صفوی داشت، تا اندازه ۷۵

رفت، و سه محور اصلی فرقه تصّوف، در همه وجوه درجه اول توجه،  شمار می مرشد اعظم و بزرگ صوفیان به  
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توان این گونه بیان نمود، ادراکات خیال از بدو بشریت و ایران  می گرفت؛ با توجه به اصل این سه محور،  قرار می 

طرح و نقش  آن،  آفرینی هنر حائز اهمیت بودند. از جانب دیگر هنر و زیر مجموعه  باستان تا این دوره در نقش 

کارگاه  که در  این دوره  نقاش فرش  تهیه می خانه ها و  درباری  در فرهنگ شیعه و تصّوف و  های  شد، ریشه 

در محوریت اصلی دین آسمانی    نیز  که در یک خط مشی، و   داشته،   همچنین اعتقادات و باورهای ایران باستان 

نیز    اسالم  و  بوده  مرتبط  یکدیگر  با  محور  سه  این  پس  کشیدن  بوده،  تصویر  به  در  خیال  قوه  از  استفاده 

ها دانست. هنرمند مسلمان در این زمان از این قوه بهره جسته تا  توان وجه مشترکی بین آن نامحسوسات را می 

 بتواند، آیات قرآنی و تعاریفی که از دنیای الهوت در آن آمده را تا مرتبه درک بشر، به تصویر بکشد. 

 در مفاهیم قدسی طرح و نقش فرش صفوی   خیال تحلیل وجود  

از هویدا شدن شیدایی و اتصال روح به مافوق تصور بوده و این شیدایی با نفس مسیحایی    ی ا نه ا هنر نش 

 . ( ۱۱:  ۱۳۷۴شود )آوینی،  عشق به درون پیکر هنر دمیده می 

که پیش از این اشاره شد، در مکتب عرفانی ابن عربی اعتقاد بر این است؛ هنرمند تا زمانی که    طور همان 

تواند در دنیای خلوت خود بدان تأمل ورزد، و این  جذب موضوعی نشود و خود را در آن غرق نکند، نمی 

وره صفوی به علت  که در د   آنجا پذیر است. از  در وجود هنرمند امکان   ( ۱) "جذبه "مهم، فقط با کمک نیروی  

الدین اردبیلی و سیاست سه  حضور پررنگ دراویش صوفی و در نهایت حاکم شدن نوادگان شیخ صفی 

اشاره   بدان  این  از  پیش  که  حکومت  این  به   ، شد محوری  نسبت  چشمگیرتر  مراتب  به  نقشی  عرفان 

در    در این دوره هنرمند صوفی مسلک    آید نظر می ، به پیشین خود داشته است، از همین جهت   ی ها دوره 

ای از حقایق نادیدنی جهان  های تازه به کمک نیروی جذبه خود همواره به دریافت   عرفان سرآمد بوده و 

تواند معانی  یابد. او با استفاده از قدرت خیالی وجودی خود می دست می با توجه به مفاهیم قرآن  هستی  

خیال این  توان گمان برد،  می به نمایش گذارد.    ی جهان ن ی صور محسوس ا   صورت به دنیای نامحسوس را  

توان با توجه  سازد. حال می را با صورت زمینی متجّلی می هنرمند مانند نوری نافذ بر عدم وارد گشته، و آن 

اثر هنری    ۲به مکتب ابن عربی به این مهم اشاره نمود، که هنرمند صفوی عارف بوده، زیرا در سایه هّمت  

یی که خیال در وجود هنرمند غیر عارف تنها توانایی خلق اثر را دارد،  جا آن ست. از  خود را خلق نموده ا 

است؛ اما با    وی آفریده خیالی وی، توانایی وجود در عالم خارج را داشته باشد و تنها در ضمیر  که  این بدون  

که    ، داشته باشد   هایی تواند آفریده هنرمند می   ؛ مند هستند حضور نیروی همت، که تنها عارفان از آن بهره 

باشند  داشته  نیز  خارجی  بودن وجود  خیالی  بر  وجود  عالوه  برای  مصداقی  عربی،  ابن  تعبیر  به  نیز  و  ؛ 

آن   از  مطلق حق و جزئی  و  بالذات  از وجود  برگرفته  را  این وجودات عینی  عربی  ابن  باشد.  بالعرض 
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ه در وجود هنرمند به شرط عارف  ک   ی وجود با خیال ها جلوه پیوندی بین    توان ی م دانسته، که در این جا  

تواند از دنیای او بیرون  آفریده هنرمند غیر عارف درگیر دنیای خیال اوست و نمی بودن آن برقرار نمود.  

از جهان خیالی خود به جهان   این مخلوق هنری خود را  این را دارد که  اما هنرمند عارف توانایی  آید، 

و شأن هدایت کثرت دنیوی به وحدت الهی را از آن خود  محسوس بیاورد و به آن صورت زمینی ببخشد،  

. این اصل اشاره به یگانه و معدوم بودن  شود می ؛ و بدین وسیله اصل وحدت وجود ابن عربی آشکار  کند 

 . شمارد ی م وجود بالذات حق تعالی داشته، و دیگر وجودات را مصادیقی بالعرض و عینی از این ذات  

تواند پرده از حقیقت جهانی بردارد و آن چه در  می   ، و آیات الهی در قرآن، ایزدی   "الهام "  هنرمند با استفاده از 

نوری که از عالم الهوت   صورت به   وی، بطن آن پنهان شده برای جهانیان آشکار سازد. این الهامات بر قلب  

را برای تشنگان معرفت الهی بازشناساندو    ها تابد و هدف آن این است که ناشناخته سرچشمه گرفته باشد، می 

بدین صورت مفاهیم قدسی توسط هنرمند عارف صفوی با خیال در هم آمیخته و شکل ظاهری آن در هنر از  

های دوره  از فرش   ی . در ادامه به بررسی و تحلیل خیال در طرح شود می جمله طرح و نقش فرش متجّلی  

 . شود ی چنین مطالعه متنی پرداخته م صفویه از جهت توصیف پیکره مطالعاتی و هم 

در نظام وحدت وجودی ابن عربی، از آن جا که عالم نمادی از تجلی شدن زیبایی مطلق است، پس نازیبا  » 

ی از این  ا جلوه . حق تعالی  م ی مان ی م در عالم وجود ندارد؛ و این ما هستیم که از درک کردن این مسئله عاجز  

عالم   و  مطلق  م ا نه یی آ زیبایی  از  دیگر  اش یی با ی ز تجلی شدن  ی  عبارت  به  و  امور وجودی  از  عالم  پس   ،

به وجود حق تعالی  چه  آن پس بنابراین نظریه هر    . ( ۱۲۱۶:  ۱۳۷۵ابن عربی،  )   « مصداقی بالعرض از وجودند 

  ی نهفته در ماوراء ها یی با ی ز منسوب و در آن متجلی شده باشد، جلوه و آیتی از حق است. و کشف این  

 . شود ی م از آیات الهی، محقق  گیری  بهره توسط هنرمند، و به مدد قدرت خیال وی و  

صوفی  که هنرمند   طور همان های نهفته در ماوراء به مدد قدرت خیال خود است.  کار هنرمند کشف زیبایی 

و  آفریند، زیرا کار ا در به تصویر کشیدن بهشت الهی در طرح فرش صورت مخیّله خود را زیبا می   مسلک، 

آفریند که بتوان آن را به معقوالت  فقط صورت بخشیدن به صور خیالی خود نیست؛ بلکه زیبایی را چنان می 

انسانی نیز نسبت داد. اما از آن جهت که در مکتب ابن عربی، زیبایی منحصر در امور جزئی که دارای صورت  

ت. و هنرمند زمانی در به تصویر  جسمانی است است، درک زیبایی جهان نادیدنی فقط به مدد خیال شدنی اس 

چیزی که    .کشیدن زیبایی با بهره جستن از خیال موفق خواهد شدکه قدرت و طهارت روحی داشته باشد 

است، و    شده کند، حقایقی است که از طرف حق به مانند نوری بر قلب وی نازل  از حواس مشاهده می   طراح 

نازل    وی   یر بهشت برین، از عالم ماوراء بر قلب مطهر از جمله تصو قرآنی،  این چنین است که مفاهیم قدسی  



ی( عرب ابن ن ی الد ی بر آراء مح   د ی )با تأک ی بر طرح گلستان در فرش صفو   ال ی حضور عنصر خ   ی بررس        681   

. هنرمندی که نفسی  بیند می   ا ی ها را در مرحله مکاشفه و یا رؤ نیز آن   عارف و    شود می شده و در خیال او آشکار  

ها به مدد خیال دریافت کرده و در عالم ماده به آن  پاکیزه دارد، مفاهیم قدسی را همراه با صور قدسی آن 

علت این خلقت هنری وی ارتباط خیال متصل انسانی به    توان گمان برد، می   دهد. و از طرفی جسمّیت می 

تر از خدا  ای پایین تواند در مرتبه می   هنر نیز داشته، عارف که دست در  . زیرا انسان  باشد   خیال منفصل ملکوتی 

می  این  باشد. و  داشته  را  هنری خود  ذهنی خود صورت دهد و خلق  مدّرک  از ضمیر  به  ارمغانی  تواند 

 چنین مظاهر زیبایی آن، برای مخاطبین وی باشد. های جهان، و هم ناخودآگاه انسانیِ هنرمند از نادیدنی 

فکر و    های یه ال   ین تر به نهفته   ی ا روزنه   تواند ی م ، از جمله در طرح و نقش فرش  ایرانی   نر در ه   گلستان نمایش باغ  

اصل    ی ها از مرتبه   ی ا طبیعت در آن مرتبه و همچنین    باشد؛ خیال و تفسیری اندیشمندانه از جهان بینی در اسالم  

به   ر کشیدن باغ بهشت بحث به تصوی البته . است و طی طریق در آن سلوکی در راه شناخت الهی  است،  وجود 

؛ زمانی که فرمانروایان هخامنشی از جمله خشایار شاه دستور ساخت به  شود می »به ایران باستان بر گفته پیرنیا  

  "وهشت "و یا    "بهشت   "ها را داد. پردیس نام دیگر بهشت است معنای    "پردیس "یا    "په اره دئسه    "اصطالح،  

(. این نمایش بهشت  ۵:  ۱۳۷۳)پیرنیا،    است« که تجسمی از باغی سراسر گل و بلبل    است برابر با بهترین زندگی  

توان خاستگاه طرح باغی گلستان ایران را، وصال عشق و  آسمانی از همان دوران به فرش ایرانی نیز نفوذ کرد. می 

و بلبل درخت و    پیوند با مطلق نادیدنی دانست. نمایشی از آرامشی که هنرمند عارف با به تصویر کشیدن گل 

توان  تطابق کامل این تجلّیات را در توصیفات قرآن نیز می چه  ن ا جوی آب، به آن جسمّیت بخشیده است؛ چن 

،  این دوره فرش ایران در    ها الگو گرفته است. مشاهده نمود. البته در دوره صفوی این طرح نمادین بهشت، از باغ 

  ۱۵با توصیفاتی که در قرآن آمده، مطابقت دارد. در آیه  در مفهوم گسترده خویش، مثالی از بهشت است؛ که  

وقت، قطع  هایی از آب زالل که هیچ : رودخانه شود می هایی، توصیف  سوره محمد، بهشت متشکل از رودخانه 

هار« آمده  هار من ماء غیر اسن« و... زیباترین توصیف بهشت در آیه »جنات تجری من تحتها اآلن شوند »آن نمی 

دائم در زیر    صورت به سرسبز که جوی آب    های یس دهنده عطفی از مناظر بهشتی و معنایی از پرد ن »نشا   است که 

 (. ۴۰۶-۳۴:  ۱۳۱۷)ابن بطوطه،  «  آن در جریان است   ی ها درختان و کاخ 

مطلق منحصر به حق  زیبایی  ؛ مکتب عرفانی ابن عربی، که این پژوهش بر دیدگاه آن استوار است با توجه به 

دارای صورت    که   در امور جزئی   ی اوست، و ها یی با ی ز ، پس آیتی از  یست ن ن عالم جدا از حق  تعالی است و ای 

خیال   قوه  با استفاده از  که در قران کریم، از آن نام برده شده درک این زیبایی . شود ی م متجلی جسمانی است 

در آفرینش    یش که از قوه مخّیله خو   ، شود هنرمند صفوی موفق می   ، ؛ و بدین جهت در این مهم شود می میّسر  

  از سوی حق بر قلبش   و نزول حقایق   این خلقت به گمان،    همچنین   . ماورا بر تار و پود فرش بهره جوید 
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توان، با در نظر گرفتن شرط عارف بودن  می بدین گونه است که    دارد.   طهارت روحی وی   ارتباط مستقیم با 

مفاهیم آسمانی از جمله تصویر بهشت، از عالم ماوراء بر  ه کرد،  هنرمند صفوی، با احتیاط به این موضوع اشار 

 کند. را مشاهده می   آن   ا ی و او نیز در مرحله مکاشفه و رؤ   شود می لقا و در خیال وی هویدا  ا   قلب هنرمند 

حق   گاه سوی تجلی ه ای رو ب به مدد خیال، طرح گلستان را چون دریچه صوفی ایرانی در دوره صفویه، هنرمند 

هایی که بر شاخسار درخت طوبی و جوی  با به تصویر کشیدن گل و بلبل   ؛ نمایش گذاشت بر تار و پود فرش به 

خیال خویش بر اثر خود رنگ و لعابی از عالم    گیری از هنرمند عارف با بهره   کند. ها گذر می آبی که از زیر آن 

قیقت پلی از فرش زمینی به عرش الهی  کشد، در ح و با نقش و نگاری که به تصویر می   ؛ پاشد الهوت می 

. و به نحوی  شود می آفریند، و موجب پرواز روح تشنه به خداشناسی انسان، به آن سوی ابرهای آبی آسمانی  می 

ای برای سیراب نمودن روح تشنه  سرچشمه   نیز   . و شود عامل ایجاد اتصال بین عالم خیال متصل و منفصل می 

اصلی که در بازنمایی بهشت الهی در فرش صفوی از خیال    مایه نقش . دو  است   او گاه پرواز خیال  هنرمند و تجّلی 

 ( ۱  یر بوده است. )تصو   و ماهی   پرنده   مایه نقش هنرمند گذر کرده و به کّرات تصویر شده است، درخت طوبی و  
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 تعداد گره  پرز و گره  پود  چله  طرح  ابعاد 
تعداد  

 رنگ 

۱۴۰ *۱۱۱  

 .م س 
 ابریشم  پنبه  ابریشم  باغی   -محرابی 

  ۶/ ۵گره در    ۶۰

  س.م، نوع گره: 

 نامتقارن 

 رنگ   ۱۳
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 توصیف پیکره مطالعاتی 

ترکیبی سراسری از باغ و    صورت به ی دارد؛ و در شهر کرمان  ا ه ن ا خالق فرد و  ه طراحی منحصر ب   بافته دست این  

دو نهر از آب به چهار قسمت مجزا شده، و در هر قسمتی از آن با    وسیله به محراب بافته شده است. زمینه آن  

اند. در محل  ی بهشت ها نمادی از پردیس  و پرندگان تزیین شده، که همه آن   ها بوته و    ها گل نقوشی از درختان و  

هار در مرکز فرش حوض آبی به شکل ستاره هشت پر نقش بسته است. به عبارتی این ستاره ترنج  تقاطع آن 

 دهد. ی م فرش را نشان  

باشد، و همچنین در صحن    تواند داشته ی م ی ایرانی حوض اهمیت زیادی داشته و نقش آیینه را  ها خانه در باغ و  

ماهی را    ۱۳مساجد نیز حوض در مرکز قرار دارد. نهرهای موجود در فرش در قسمت طول و عرض در مجموع  

  . در قسمتی از طاق محراب اند شده مرغابی به تصویر کشیده    ۲ی بزرگ همراه با  ها اندازه دهند، که در  ی م نشان  

یی که در این سجاده مورد  ها رنگ منقوش شده است. تمامی    « ه سبحان ربی االعلی و بحمد » ای با عبارت  یبه کت 

آبی تیره    سبز   ی، نارنجی، ا قهوه ی، آبی تیره،  ا سورمه استفاده قرار گرفته از نوع گیاهی بوده، از جمله: زرد، سفید، الکی،  

 که در این عصر بافته شده، شباهت زیادی وجود دارد.   ی پولونزی ها قالی . میان این فرش با  هستند و سبز زرد  

 مفهوم  نماد  نام  کوچک( ) تصویر  

 

 انسان عارف  ماهی 

از دیدگاه ابن عربی، نشانی از  
  ی ها مرتبه انسان الکامل که همه  

کمال را پشت سر گذارده، و به  
مقام اصلی خود یعنی ساکن بودن  

 در بهشت رسیده است. 

 

 نفس انسان  پرنده 

نفس انسان که صورت بالدار به  
خود گرفته، و بسوی موطن و  
جایگاه اصلی خویش که همان  
 قرب الهی است، رسیده است. 

 

 درخت 

درخت سدرالمنتهی و طوبی  
الهی و آسمان    که درعرش 

هفتم در خانه بهشتیان ریشه  
 دارد. 

درخت در عرفان صفوی مفهومی  
از حق و حیات جاودانه دارد؛ و در  

نظام وحدت ابن عربی، نیز  
تواند مصداقی از متجلی شدن  ی م 

ذات مطلق حق تعالی در کالبد  
 وجودات عینی مطرح شود. 



 
 

    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      68۴
 
 

شود این فرش دارای حاشیه اصلی و زنجیره بوده است. در حاشیه اصلی  ی م که مشاهده  طور همان همچنین، 

. در سمت  هستند از هم مجزا    کامالا ی و روناسی( نقش بسته است که  ا )سورمه آن طرحی مداخل و دورنگ  

عمل کمترین بافنده« و نیز در  عبارت » های بزرگ  حاشیه اصلی در قاب   راست، گوشه فرش قسمت باالی 

ای متصل شده، که با  یره زنج بافته شده است. به حاشیه اصلی    « محمد امین کرمانی » قسمت چپ آن، نام بافنده  

شود، که به همراه بندهای اسلیمی پهنی  ی م یی دیده ها لچک دو رنگ آبی و کرم بوده، و در باالی سجاده هم  

ی شاه  ها گل یی از  ها نقش ها با  ی لچک شوند. زمینه این  ی م ی و دندانه دارند، از متن فرش جدا  ا سورمه که رنگ  

 عباسی و شاخه و برگ ختایی مزین شده است. 

 مطالعه متنی 

استفاده شده در آثار هنری ایران از جمله در فرش صفوی همیشه از جنبه مفهومی، بار معنایی را    ی ها نقش 

. البته ذکر این نکته بسیار ضروری  هستند یل و واکاوی  تأو . که قابل  اند گنجانده نمادین در خودشان    صورت به 

رد نظر، ادعای شخص نویسنده  مو   مایه نقش ها به  بردن صددرصد و قاطعانه مفاهیم و اطالق آن   کار به است،  

یقین    صورت به شود، ولی این به معنای باز نمایاندن  ی م ، زیرا که در جهت شناختن مفهوم هر نماد تالش  نیست 

آورنده اثر است و به این وسیله  وجود به کامل در یک مصداق نیست؛ بلکه تالشی در جهت همفکری با شخص  

 با دنیای خیالی وی و قوه خیال او در جهت آفرینش هنرش و نیز آن نشانه همراه شده باشد.   گر تحلیل 

ی صفوی از دیدگاه ابن عربی  ها فرش های نمادین  مایه نقش تحقیق حاضر نیز تالشی در جهت بازنمایی نقش خیال در  

 یز و پنهان شده در فرش صفوی باشد. انگ ی به سمت افق بی نهایت از مفاهیم عرفانی، خیال ا پنجره است که شاید تنها  

 ماهی   -

یکی از این نقوش که از دیرزمان تا به امروز کاربرد نمادین و مفهومی زیادی در هنر ایران به خود اختصاص داده،  

ماهی نماد  » توان یافت.  ی م ی دوره صفوی  ها فرش ماهی بوده است، از جمله حضور این نقش را در    مایه نقش 

تکوین و حفظ حیات بوده، و نیز  » ( و همچنین نمادی از  ۱۰۰:  ۱۳۸۰حاصلخیزی و باروری است.« )جیمز هال، 

ها در کنار پرندگان با ایزدان در جهان  ی ماه یابند. ی م ی حیات شفا ها آب نشانی از مریدان و پارسایانی است که در 

 . ( ۳۴۲:  ۱۳۸۲تواند باشد« )جی. سی. کوپر، ی م به رستاخیز نیز    زیرین و آیین تدفین پیوند دارند، و مظهری از امید 

نهر شناورند در حوضی که مرکز فرش    ۴( که در  ۱ماهی )شکل    مایه نقش   ۱۳و اما در فرش مورد بررسی  

اسالمی که    –یل بر اساس مکتب عرفانی ابن عربی، قرار گرفته شده، با نظر بر فرهنگ عرفانی تأو ، مورد  است 

ی کامل بهشتی یا پیامبران و اولیای  ها ن ا انس فرما بوده، ماهی در این موضع نمادی از  در دوره صفوی حکم 

؛ که در مقام جستن حق، تعلق مادی خود را نیز  است خدا، انسان عارف و سالک که در مقام همت قرار گرفته  

پیماید. این انسان کامل بهشتی، در  مسیر حقیقت ره می از بین برده و جایگاهی جز به دریا ندارد؛ و نیز تنها در  
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و مطهر   داده  کوثر، غسل  این    شده حوض  اکبر،  دیدگاه شیخ  از  و    مایه نقش است.  کامل  انسان  از  نشانی 

 است.   شده همچنین وجهی از اهلل بوده، که مراتب سلوک را پیموده و غرق دردریایی از معرفت  

 پرنده   -

دهنده حضور خیال بر  ، مفهوم خیال انگیز پرنده، نشان شود ی مالحظه م  ۲-۴ تصویرجدول که در   طور همان 

همراه بودن آن همواره با مفهوم جان و نفس آدمی است، بدین معنی که نفس خود را    نیز   و   مایه نقش این  

 کند. بیند که بسوی عالم افالک که مّوطن اوست پرواز می ی بالدار می صورت به 

توان به جایگاه حقیقی و شایسته  ، را می صوفی و عارف پرنده در خیال هنرمند    جسم انسان به تشبیه کردن    

انسان  بودن    "خلیفه الهی    "و در حقیقت مقام    ، مرتبط دانست. روح انسان که همانا بهشت و قرِب حق است 

اره تسبیح  ، همو ی در فرهنگ اسالمی و اعتقادات ایرانیان به نوع   پرنده که  جا آن شود؛ همچنین از  را یادآور می 

 (. ۷۵۶-۷۵۷:  ۱۳۸۶گوی پروردگار است؛ لذا از جایگاه معنوی خاصی برخوردار است. )یاحقی، 

(. در  ۲-۴توان طاووس را نام برد )جدول از میان پرندگانی که در باغ بهشِت فرش صفوی نقش یافته، می 

  ی از ان به روایت تو فرهنگ اسالمی میان پرنده طاووس و پردیس همبستگی وجود دارد. از این دست می 

که بدنی از اسب و دمی از طاووس و سر   "براق "سوار بر  اشاره نمود، ایشان  پیامبر اسالم )ص( در معراج 

( که این خود نشانی از تجلی خیال بر  ۵۸:  ۱۳۸۵شده است. )وندشعاری و نادعلیان،   دارد توصیف   انسان 

در روایت مشهوری از پیامبر اسالم    نمایش این پرنده بهشتی توسط هنرمند صفوی بوده است. از طرفی 

 ( ۳۱۱:  ۱۳۷۸. )مجلسی، ند ا )ع( مظهر طاووس بهشت معرفی شده   ی )ص( و حضرت مهد 

طراح فرش در  از عمق خیالِ    ، طاووس و سیمرغ در میان پرندگان، بیشترین حضور را در بهشت تصویر شده 

هنرمند، از پرنده سیمرغ در فرش ایران در این دوران به نمایش  این  د. تصویری که از خیال  ن دار   این دوره 

  ، که این خود بوده است نیز های باستان های این پرنده در اسطوره گذاشته شده، هماهنگ و متناسب با ویژگی 

 باستان بر تفکرات دینی و اعتقادی صوفیان در این زمان دارد.   ی ایران ها اسطوره یر فرهنگ و  تأث   نشانی از 

 ت درخ   -

  ؛ همچنین حاکمان صفوی از مذهب اسالم داشتند   که   حمایتی   نیز   و   ، در دوره صفوی حاکم بودن مذهب تشیع 

از جمله این    یرگذار بوده است. تأث   دیدگاه هنرمندان صفوی   ؛ بر روایاتی که مربوط به اسالم و نمایش بهشت بود 

خیال را در بینش هنرمند طراح در به نمایش    یر توان تأث که می   ، روایات نمایش درختان طوبی و سدره المنتهی است 

 گذاشتن این درختان و حضور مسلم آن در بهشت برین مشاهده نمود که بر تار و پود فرش بافته شده است. 

سوره    ۲۹۰اند. نام درخت طوبی در آیه  وصف شده درختان بهشتی با نام طوبی و سدره المنتهی در قرآن  

که از نظر لغت به معنی تداوم نیکی و شادی و ... است. تفسیرهای پیرامون این    ، رعد استفاده شده است 
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بطن   در  نام درختی است  آمده شده است. طوبی  نیز  اکرم  از رسول  روایاتی  قرآن در  بر  درخت عالوه 

در بهشت نیست که   ی ا نه ا ( بوده و نیز به این اشاره شده که هیچ خ بهشت که ریشه آن در خانه پیامبر )ص 

 . ( ۷۵  :۱۳۵۰)الطبرسی،   باشد نشده  از درخت طوبی در آن کشیده شده    ی ا شاخه 

درختی است با نام سدره    ؛ درخت دیگر که از جمله درختان بهشتی بوده و در قرآن به رشته تفسیر در آمده 

هفتم در عرش الهی است و برگ آن بر تمام عالم سایه افکنده است.  آسمان    آن بر فراز که مکان  ،  المنتهی 

این درخت رسیدند شاهد ،  در روایاتی دیگر آمده است  به  پیامبر در شب معراج زمانی که  جوی    ۴  که 

  ۴  ی باغی گلستان صفوی ها فرش در  شده بود. از این جهت  سرازیر که از زیر این درخت    بهشتی بودند، 

 . است کننده این روایت و درخت سدرالمنتهی  توان مشاهده نمود، که تداعی ی انشعاب اصلی را م 

دهنده جایگاهی از حضور حق تعالی باشد، که  تواند نشان ی م درخت    مایه نقش با توجه به دیدگاه ابن عربی،  

 را گسترانیده است.   ی که بر تمام هستی سایه خود صورت به ذات مطلق خیر بوده، و پیوسته تداوم دارد.  

 توصیف پیکره مطالعاتی 

  ۹۹۰، موسوم به باغی بوده و بافته شده در هریس، تاریخ بافت آن  ۲فرش نمایش داده شده در تصویر  

همانند   فرش  این  طرح  است.  شمسی  و  ها طرح هجری  برگ  از  بوده  پر  سراسری  یا  شکارگاه  ی 

 اند. اتی که در متن فرش منقوش شده اند، همراه با حیوان هایی که سر به آسمان کشیده درخت 

 مطالعه متنی 

ی باغی دیگر در  ها قالی دهد، اما تفاوتی که این فرش با  ، طرحی ازقالی باغی را نشان می ۲تصویر شماره  

بیشتری را در برگرفته    های باغ نیست، و بخش   ۴اساس  فضای کل طرح بر  که  این این دوره ایجاد شده،  

هایی که فرش را به  هایی از جمله ماهی در آبراهه مایه نقش   ۱است. دز این فرش نیز مانند نمونه تصویر  

که در بخش پیشین مطرح شد ماهی در این موضع    طور همان شود. هایی تقسیم نموده، مشاهده می قسمت 

ر نمایش آن توسط هنرمند، نمادی از انسان کامل  نیز از دیدگاه شیخ اکبر با توجه به اعمال عنصر خیال د 

ور گشته و در حوض کوثر خود را تطهیر نموده است، این نقش از  است که در دریای معرفت الهی غوطه 

به ترنج وصل شده را می   جا آن  آفرینش متصل شده است؛ و در    مبدأ توان چنین مطرح نمود که به  که 

 که اشاره شد درختی    طور همان رخت طوبی نمایش داده شده،  های د ها شاخه راهه های اطراف آب قاب 

 ای یچه در است که ریشه در بهشت دارد، و با توجه به نمود عنصر خیال در منقوش شدن این طرح، قاب  

 ( ۲  یر )تصو   است رو به سوی بهشت الهی که توسط هنرمند و به سمت بیینده گشوده شده است. 
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 ( ۱۳۶۱:۵۹  وین )آروین،   دستی   هنرهای   موزه   میالدی،   ۱۶  هریس،قرن   باغی   قالی   -۲  صویر ت 
 

 ن ی موزه و   ی در فرش باغ   ی مفهوم   ی نمادها   -۳جدول شماره  

 

 مشخصات فنی   -۴  جدول 

 ( ۱۳۷۱،  نالو ی )اردالن جوان و ا 

 نماد  نام  کوچک( ) تصویر  

         

 انسان عارف  ماهی 

 مفهوم 
از انسانی است که، با پشت سر گذاشتن    از دیدگاه شیخ اکبرنمودی 

 هستی در حال حرکت است.   مبدأ رو به سمت    مراتب مادی انسانیت 

 
 نفس انسان  پرنده 

 مفهوم 

در    های صورت بالدار رو به سمت ماهی در این فرش نیز نفس آدم به 
آفرینش و    مبدأ حال شنا بوده که همگی اشاره بسوی ترنج که همان  

 ذات هستی بوده دارند. 
 درخت طوبی  درخت  

 مفهوم 
طور که اشاره شد، درخت نمایشی از حیات جاودانه و از بینش  همان 

 شیخ اکبر نشانی از مطلق و جاودانگی ذات حق تعالی است. 

 تعداد رنگ  تعداد گره  پرز و گره  پود  چله  طرح  ابعاد 

۱۸۷ *۱۵۱  

 .م س 
 پنبه  پنبه  باغی 

پشم و ملیله دوزی شده با  

نخ نقره و ابریشم زر  

 دوزی شده است. 

  ۶/ ۵گره در    ۶۰

  س.م، نوع گره: 

 نامتقارن 

 رنگ   ۱۲
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

 شده در این تحقیق، پژوهشگر گمان بر نتایج حاصله که به شرح زیر است دارد:   انجام های  با توجه به بررسی 

 سطح اول: 

 توان به نتایج کلی زیر اشاره نمود: بنا بر آراء ابن عربی عارف جهان اسالم در باب عنصر خیال می 

بودن، به معنای اولین تجلی حق بر خود و نیز تحقق یافتن هستی در پیشگاه الهی،    خیال در مقام مطلق 

 است، است. ای از عدم انعکاس یافته نخستین صورت که در آیینه 

غی  و  معنا  عالم  به  متصل  را  عالم محسوس  که  همان صورت  به  نیز  محسوس می ر خیال  این  کند، عکس 

و معنا را به سطحی از عالم حس نزول دهد؛ بدین علت که کار آن    تواند باشد، بدین معنا که عالم فرامادی می 

 تواند معانی از عالم ماوراء مدرک شود. تمثیل نمودن معانی در حس است. زیرا بدون این عمل انسان نمی 

 سطح دوم: 

، با توجه به آراء و نظریات ابن عربی، حضور خیال را در نقش عالم مثال فرش  گیری در این سطح از نتیجه 

 توان بیان نمود: دوره صفوی به شرح زیر می 

انسان کامل« در مکتب شیخ اکبر، مقام خلیفه اهلل است. رابط و واسطی  » طور که گفته شد، مقام    همان   . ۱

که پیش    طور همان ی شدن فیض الهی است.  گیرد. و راهی جهت جار است که در بین حق و خلق قرار می 

ای به این مقام دارد. از  ماهی و انسان بالدار، اشاره  مایه نقش از این اشاره شد، در نقوش فرش دوره صفوی  

دیدگاه ابن عربی بندگان هر کدام به نسبتی از استعداد خود که در ذات وی است، از اسما و صفات الهی  

کنند. به بیان دیگر عبادت  ن میزان نیز در مرحله عبادت اهلل توفیق حاصل می کنند. و به هما شناخت پیدا می 

استعداد ذاتی وی برمعرفت و شناخت اسما و  چه  آن خداوند ارتباط مستقیم با معرفت شخص دارد، هر  

  تواند حق را با جمیع صفاتش عبادت کند. چنین انسانی مقام ای واالتر می صفات الهی بیشتر باشد، در مرتبه 

 ماهی و پرنده(   مایه نقش انسان کامل را دارد، که دارای کمال معرفت بوده است. ) 

.  هستند ای از قوای روحانی که در درجه  هستند حقیقت انسان کامل در مکتب ابن عربی، همان انبیاء و رسوالن 

م دیگر نیز که در صورت ظاهر  اند. و مرد ای از قوای حسی تر قرار دارند در مرتبه ای پایین وارثان انبیاء که در مرتبه 

 های مذکور( حیوانات منقوش شده در فرش ) به شکل انسان ولی در حقیقت باطن حیوان هستند.  

ها از دیدگاه ابن  جنبه زیباشناسی نقوش در فرش صفوی و نقش عنصر خیال در به تصویر کشیدن آن   از   . ۲

به یکی از آراء وی اشاره نمود؛ در این آراء عشق حق تعالی نسبت به ایجاد عالم )جدای از    توان عربی می 

قدرت ایجاد( بدین صورت مورد بحث قرار گرفته است، که نفس انسان در ارتباط با انوار ذات احدیت  

ش  است. پس حضور عنصر خیال در زیباشناسی نقو حق یعنی دمیدن روح خداوندی، به آفرینش درآمده 



ی( عرب ابن ن ی الد ی بر آراء مح   د ی )با تأک ی بر طرح گلستان در فرش صفو   ال ی حضور عنصر خ   ی بررس        68۹   

، که خلقت و  باشد تواند در ارتباط مستقیم با فعل »امر«  فرش آفریده شده توسط نفس هنرمند صفوی، می 

 است.   تأمل اهلل قابل    « صفت جمال اساس » نیز آفرینش آدمی بر  

»حضرت حق تعالی به صفت جمال، هستی را ایجاد کرد، نفس انسان مخمر به تخمیر سبحانی است.« )ابن  

 ( ۲۱۶:  ۶۲۹،  عربی 

گرفتن از خیال خود  وصال الهی، نیز یکی دیگر از آراء ابن عربی بوده، که هنرمند صوفی با بهره   مسئله   . ۳

آن را با نقوشی تعبیر نموده، که وجود کشش انسان را به کمالی مطلوب یعنی به عبارتی همان عشق الهی  

 برای بقای در حق( اهلل  است. )فنای فی های روحانی را مفسر شده ای از فضیلت همراه با توشه 

 ( ۳۱:  ۶۲۹»فنا در این معنا، مردن از خویشتن و زیستن در خداوند است.«)ابن عربی، 

ازابن عربی که در فتوحات بدان اشاره نموده است،    با   . ۴ بیان  این  به  ظهور حق در وجود    هنر "توجه 

به صوفی مسلک    الوجود«؛ لذا هنر صفوی در نمایش نقوش فرش با توجه بالصنعه ظهر الحق فی » ،  "است 

 بودن هنرمند این دوره، جملگی نمایشی از تجلی حقیقت الهی و صورت خداست. 

باب نقش    در   ی منتشر شده، ها پژوهش م شده، و نیز کم بودن  نجا ا در این مرحله با در نظر گرفتن مطالعات 

عنصر خیال در هنر، و نیز عدم وجود مطالعه تاکیدی در ارتباط با حضور این نقش درطرح فرش صفوی،  

شود، پژوهش در این زمینه خاص بیشتر صورت گیرد. به عنوان مثال  از دیدگاه عرفا اسالمی پیشنهاد می 

م پذیرد. زیرا با توجه  نجا ا ،  بررسی خیال در نقوش فرش صفوی با توجه به مکتب عارف بزرگ ایران موالنا 

م شده و نیز اشارات زیادی که به حضور این عنصر  نجا ا هایی در طول مطالعات  به آثار وی، محقق به نظریه 

 در اثر جهانی وی مثنوی معنوی شده، بستری مناسب جهت تحقیق جامعی در این باب است. 

 
 ها نوشت ی پ 

که در آن وجدان فردی و شعور عارف یا هنرمند تحت تأثیر الهاماتی، فرو ریزد و انسان وجود خود را    شود جذبه به حالی گفته می   . ۱

 ( ۲۶۳:  ۱۳۷۲در وجودی متعالی مستغرق شده پیدا کند و احساس سعادت و پیروزی کند. )مددپور،  

که برخالف موجودات خیالی    نند ی ر آف ی نیرویی ویژه است که عارفان از آن برخوردار هستند و به کمک آن چیزهایی م  ، همت   . ۲

 . ( ۳۸۲:  ۱۳۸۹)ابن عربی،   وجود خارجی هم دارند. همت عبارتست از، تمرکز ذهن عارف بر چیزی که قصد خلق آن را دارد 
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