
 37-19، صص 19م، شماره اول، بهار و تابستان چهارشناسي هنر و ادبيات، سال  جامعه       

 

 37 

 

 شناختي علل تحول فرش ايراني در دوره صفويهتبيين جامعه

 

 تقي آزاد ارمكي

 مهدي مباركي

 

 

 

 چکيده
شمار، یک هاي تاریخي و تخصصي بيهنگام مطالعه فرش ایراني از پیدایش فرش پازیریک تاكنون، به گواه داده

ر تمامي ابعاد ) شیوه تولید، میزان تولید، دوره زماني مشخص در تاریخ ایران وجود دارد كه تحول فرش ایراني را د

در نظر بگیریم با در نظر  1ها و غیره( در پي داشته است. اگر فرش ایراني را به مثابه یک نشانهها، طرحنقش مایه

اي شود كه اگر این نشانه )فرش ایراني( در دورهگرفتن ارتباط میان امر نمادین با امر اجتماعي، این سوال ایجاد مي

هاي اجتماعي و اقتصادي اصي از تاریخ )صفویه( متحول شده است، این تحول تحت چه شرایط و در چه زمینهخ

هاي اجتماعي، این شناسانه با استفاده از تحلیل سامانهصورت پذیرفته است؟ هدف این است كه با رویكردي جامعه

تبیین گردد. « تماعي و ایدئولوژیک استاي از عوامل تاریخي، اجفرش ایراني ماحصل تركیب پیچیده»مدعا كه

 باشد.هاي اسنادي ميبا استفاده از بررسي« تاریخیت باوري»روش این جستار 

 باوري. شناسي، تاریخیتهاي زیبایيفرش ایراني، بافتار اجتماعي صفویان، مناسبات تجاري، وساطت واژگان کليدی:

 

 

 

 

 

                                                             
  شناسي دانشگاه تهران            استاد گروه جامعه                                                         tazad@ut.ac.ir 
 ت علمي جهاددانشگاهي واحد استان مركزيئعضو هی                            mobaraki.mhd@gmail.com 

1
 . Sign 

 

 

 11/02/1991 پذیرش:                                                                      08/09/1990: دریافت

mailto:tazad@ut.ac.ir
mailto:mobaraki.mhd@gmail.com


 شناختي علل تحول فرش ايراني در دوره صفويهتبيين جامعه 

 37 

 مقدمه 

ي اجتماعي )به معناي اعم( جاي دارد و بنابراین هاپذیرد در ساختهر كنشي كه انجام مي

باشد. بنابراین فهم ارتباط مابین ساختارهاي اجتماعي با انواع ها ميثر از این ساختأمت

: 1931)ولف،  شناختي مي باشد-هاي اجتماعي از اصول اساسي هر مطالعه علمي جامعه كنش

كنیم گاه نگریستن به تاریخ آن مي (. از سوي دیگر هنگامي كه در باب مفهوم خاصي تحقیق12

توانیم از تصوراتي آگاه شویم كه به بطن آن مفهوم باشد. زیرا از این راه مي گرترتواند روشنمي

ایم. ذكر این نكته  اند یا به اقتضاي مورد، دریابیم كه چگونه به مفهوم مورد نظر رسیدهراه یافته

هایي از بلكه بازتاب اندصادفي مطرح نشدهطور ت ضروري است كه مفاهیمي همچون هنر به

هستند كه ما خود را در آن  فتارهایيرها و برخاسته از موقعیت، شرایط و نیازها یا عالیق انسان

این  ترین مفهوممهم كنیم.یابیم و حاصل ادراكمان از جهاني است كه در آن زندگي ميمي

 د در آن( است. هاي موجومایهها و نقش)طرح جستار، فرش ایراني

نگارندگان این مقاله بر این باورند كه در تاریخ این هنر ایراني، چه در زمان پیدایشِ 

در دامنه  سلسله جبال آلتاي سیبري كه قدمتي  1ساز فرش پازیریک توسط سرگي رودنكو تاریخ

هاي بعدي همچون ( و چه در دوره201: 1980)پوپ، ساله بر آن زده شده است 2000

ها و كه به غیر از اوصافي از آن در برخي از نوشته« بهار خسرو»ان با فرش معروف به ساسانی

( چیزي باقي نمانده و چه در مورد 920: 1939؛ مسكویه، 11: 1930روایات )جریر طبري، 

هاي ساده لوزي و باریكه، هاي روستایي و با نقشهاي دوران اسالمي تا دوره مغول با طرحفرش

)تاریخ  هاي تاریخيهاي فرش باید به كتب و سفرنامهاین دوره براي ذكر ویژگيكه باز هم در 

هاي دوران ایلخانان و تیموریان كه ( متوسل شد و چه در رابطه با فرش290: 1913، سیستان

 هاي قرن هشتم و نهم هجري عمالً طور قطع این بافته نظران این حوزه، بهطبق نظر صاحب

از  هاي این قرون صرفاً( و اطالعات مربوط به فرش11: 1989ز، )سیم وجود خارجي ندارند

خذ یا مدارک و أكارگیري هنرهاي تصویري به عنوان منبع و م منابع نوشتاري و یا با عنایت به به

یا تصویر رودكي و امیر  898 -811 ،شواهد استخراج است )نسخه خطي كتاب خمسه نظامي

ه كبیر متعلق به دوره ابوسعید آخرین فرمانرواي ایلخاني(. ساماني و یا مینیاتورهایي از شاهنام

                                                             
1
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ها و دهد كه منسوجات مذكور همگي داراي ویژگيهاي ما در این رابطه نشان ميدانستني

اند و به سادگي این مدعا قابل طرح است كه فرش یا گستردني در یكساني بوده ص تقریباًیخصا

شناختي هاي زیبایيفاقد ارزش في و كاركردي و غالباًكاالي مصر هاي تاریخي مذكور، صرفاًدوره

)به استثناي موارد اندک( بوده و به سختي بتوان فرش این دوران را در زمره كاالهاي هنري 

یک  نظران این حوزه، فرش در این زمان، غالباًقلمداد كرد. چرا كه به اعتقاد بسیاري از صاحب

وجود  هج بافندگان بیاد( ایلیاتي بوده كه براي رفع حواهن را حرفه حرفه )البته اگر بتوان نام آن

هاي دوران ماقبل صفوي، به علت هاي كمي، ساختاري و فنيِ فرش آمده است. جدا از ویژگي

ها در حد فرضیاتي خام و ها و نظرات در باب آنتمام گفته هایي از آن، تقریباًعدم وجودِ نمونه

هاي مایهها و نقشهاي كیفيِ طرحید گفت كه ویژگيباشند؛ همچنین باآزمایش نشده مي

هاي شكسته و مایههاي روستایي و عشایري با نقشطرح هاي دوران ماقبل صفوي را غالباًفرش

 (.10)همان:  داده استهندسي و یا با خطوط ساده و لوزي و امثالهم تشكیل مي

گیري پارادایم )ه. ق( شاهد شكل اما پس از این دوران و به شكل مشخص در قرن دهم و یازدهم

ایم. جدیدي در دل تاریخ فرش ایراني )چه به لحاظ كمي و فني و چه به لحاظ كیفي و طرحي( بوده

در این زمان، این حرفه ایلیاتي به یک صنعت ملي و قابل عرضه در میدانِ هنرِ جهاني مبدل شد تا 

)سیوري،  رآمدهاي فروش خود كرده بودكه بخش مهمي از اقتصاد آن دوران را تابعي از دجایي

نظران و مورخان دنیا، دوران طالیي و (. به استناد بسیاري از كتب و مقاالت صاحب192: 1980

ساز و همچنین نقطه اوج در بافت و طراحي فرش ایراني قرن دهم و یازدهم هجري بوده شگفتي

؛ 910 :1980، ؛ اشپوهلر192: 1980؛ سیوري، 18: 1980رضوي، ؛ حشمتي10: 1989، است )واكر

نظران همچون اي بوده كه برخي از صاحب(. شدت این تحوالت تا اندازه1900 ،شاردن ؛1980 ،پوپ

هاي دوران صفوي نشانه را وادار به طرح این ادعا ساخت كه چه بسا طرح فرش« كورت ادرمان»

(. حال چه این 11: 1989، وري)سی باشدهاي ماقبل خود مبها و طرحمایهقطع كامل ارتباط با نقش

شناسي تحول در فرش ایراني و ادعاها را بپذیریم و چه نپذیریم بدون شک براي ردیابي و سبب

حصول شناخت كامل از آن مجبوریم این پدیده هنري را در نقطه عطف تحول خود، یعني دوران 

گیري ي و با شكله.ق( دنبال كنیم. در این دوره تاریخ 1190 -901حكمراني سلسله صفوي )

هاي فرش ایراني مایهها و نقشاي در طرحمكاتب شاه طهماسبي و یا شاه عباسي، تغییرات عمده
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ایي، گلداني، افشان و غیره اتفاق افتاد و این عناصرِ دار، شكارگاه، گل و بتههاي ترنجهمچون طرح

. در عرصه (12)همان:  هاي مرسوم قبلي، معروف به مغولي گشتطرحي، جانشین طرح

 ها )فرهنگي یا هنري( در خألشناسي هنر همیشه این فرض وجود دارد كه نمادها و نشانه جامعه

اند. حال ثیر پذیرفتهأتر اجتماعي ایجاد شده و از آن تگیرند بلكه در زمینه و بافتار بزرگشكل نمي

ال پیش ؤاند، این سل شدهها( در دوره صفوي متحومایهها و نقشاگر بپذیریم كه فرش ایراني )طرح

ها و آید كه چرا این تحول صورت پذیرفته است؟ یا چه عواملي تحول فرش ایراني )طرحمي

 اند؟ها( را در دوره صفوي را سبب گشتهمایه نقش

 

 

 نظری  چارچوب

نظریه نهادي »شناسانه هنر، رویكرد نویني با عنوان از زماني كه در دل گفتمان نظریات زیبایي

چه بسا خاصیت نمایان نشده وجود داشته باشد كه »با این ایده كار خود را آغاز كرد كه 1«هنر

و جورج دیكي ادعا كرد كه چنین « آثار هنري و فقط آثار هنري در آن اشتراک داشته باشند

 را با چالش جدي «هنر براي هنر»شناسي خاصیتي را شناسایي كرده است گفتمان زیبایي

جوي متفاوتي از تعریف، و ه این رویكرد )نظریه نهادي هنر( در جستهمراه ساخت؛ چرا ك

هاي اسالف خود رواج داشته است، كیفیت و تجربیات دیرین همبسته با هنر كه در تحلیل

سازد كیفیت خاصي نیست كه بتوان در گوید: آن چیزي كه اثر هنري را ميباشد. دیكي مي مي

 براي آن قائل 2«عالم هنر»ست كه به قول آرتور دانتو درون اثر مشاهده كرد بلكه شان خاصي ا

دهد كه افراد اصلي این عالم در تشكیالتي نه چندان مدون و متشكل است؛ وي توضیح مي

حضور دارند، به صور گوناگون با هم در ارتباطند و با خود یک نهاد اجتماعي را تشكیل 

ص هنري است و این عرضه داشت یا آثار خا« عرضه داشت»دهند. ویژگي محوري این نهاد  مي

اعطاي شأن است كه چیزي را به اثر هنري تبدیل مي سازد و اثر هنري یک شئ، موضوع و یا 

ها و حاالت است كه به اعتبار آن شخص یا اشخاصي از طرف این نهاد  اي از جنبهمجموعه

هنري اعطا گذاري كنند و به آن شأن نامزدشدن براي ارجاجتماعي )عالم هنر( عمل مي

 (. 91: 1983، كنند )هنفلینگ مي
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شناسانه هنر به سمت در این رویكرد، ما شاهد یک چرخش نظري در رهیافت زیبایي

شناسانه به هنر هستیم، یعني ایده تبیین هنر بیرون از حوزه هنر و  رویكردهاي غیر زیبایي

كه با مدل علمي  دارد در فلسفه شناسي ریشهشناسي. ایده تبیین هنر، بیرون از حوزه زیبایي زیبایي

(. پس از آن با ورود سنت 29: 1983، )هینیک ( آغاز شد1830) 9و پوزیتیویسمي هیپولت تن

شناختي شد و به عنوان تز اصلي براي تزهاي ماركسیستي به این حوزه، مسئله هنر آشكارا جامعه

 ( و چه در1920« )نظریه رمان» چه در 3ماتریالیستي بكار رفت. به عنوان مثال، نظرِ گئورگ لوكاچ

شناختي هاي سبک( داللت بر این موضوع دارد كه ریتم1922-20« )ادبیات، فلسفه، ماركسیسم»

(. از سوي دیگر 99، كند )هماناي است كه آن جامعه با كار برقرار ميدر هر دوره، بازتاب رابطه

هاي هنري پرداخته است. به  ویژگي له رابطه میان هنر، ایدئولوژي وئ( نیز به مس1933) 3آلتوسر

گذارد، بنابراین هنر را اعتقاد آلتوسر خودِ هنر، شناختي به مفهوم دقیق كلمه در اختیار ما نمي

بخشد توان جانشین شناخت )شناخت علمي( قلمداد كرد. از نگاه آلتوسر آنچه كه هنر به ما مي نمي

. ویژگي هنر آن است كه وادارمان كند اي روابط و پیوندهاي مشخص با شناخت استحفظ پاره

چیزي را كه به واقعیت اشاره دارد ببینیم، دریابیم و احساس كنیم. آنچه كه در هنر ما را وا مي دارد 

كه ببینیم و احساس كنیم )كه البته قابل شناختن نیست( ایدئولوژي است، كه از آن برآمده در آن 

(. 200: 1981، )لیف شیتز كندده و به آن اشاره ميشستشو شده و از آن به مثابه هنر كنار كشی

ایي مصروف این بوده كه به گونه« تولید اجتماعي هنر» همچنین تمام تالش ژانت ولف در كتابش

شناختي درک كند. از هاي گوناگوني را بر شمارد كه بتوان با آن هنرها را از دیدگاه جامعهمنظم راه

هایي است كردن برخي از شیوه ید اجتماعي هنر، مستلزم روشندیدگاه ولف درک هنر به مثابه تول

هاي معین در ها و دیگر وجوه گوناگون هنري داراي ارزشي شوند كه گروه كه اشكال، انواع سبک

شناختي تولیدات (. وي تحلیل جامعه9: 1931، )ولف دهندها نسبت ميهاي خاص به آنزمینه

ثیر فنون و أیا شناخت ت شناسيفننه زیر دانسته است: اول گاهنري را مستلزم توجه به عوامل سه

ثیر نهادهاي اجتماعي بر تولیدات هنري، با أیا ت نهادهاي اجتماعيابزار در تكوین هنر؛ دوم 

شوند، وقتي هنرمند شوند، چگونه هنرمند مياالتي از قبیل چه كساني هنرمند ميؤگیري س شكل

توانند مطمئن باشند كه اثرشان تولید بخشند و چگونه ميشوند چگونه هنر خود را تحقق ميمي

؛ بدون شک مالحظات اقتصادي عامل اقتصادي گیرد و نهایتاًشود و در دسترس همگان قرار ميمي
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بنیادین  هستند همواره با تولید اجتماعي هنر ارتباط تنگاتنگي دارند. به طور  از نوع كامالً كه غالباً

گذاري دلیل دانست و چگونگي نوسان سرمایه توان بيگذاري را نميهكلي آشكار است كه سرمای

هاي اقتصادي همگاني با تغییرات سیاسي ممكن است در سرشت و حتي موجودیت  همراه دوره

( بر همین اساس بوردیو نیز بر این عقیده است كه 38ـ 33)ولف:  ثیر قطعي داشته باشندأهنرها ت

ه وساطت نهادها و فرآیندهاي ایدئولوژیک، اجتماعي و مادي عمل هنري عملي است مشروط كه ب

شناسي به گیرد. باید گفت كه شیوه بیان ایدئولوژي گروهي خاص در هنرها در تراز زیبایيصورت مي

شناسي یعني اینكه هنرمندان گیرد. وساطت زیبایيصورت مي« هاي زیبایي شناسيوساطت»واسطه 

كنند و ركردن با شرایط خاصي روبرویند كه از نوع كاري كه تولید ميكنندگان هنري براي كایا تولید

قراردادهاي » پذیرد. یعني همانثیر ميأتوانند این كار را انجام دهند ت ایي كه بدان وسیله ميشیوه

شناسي به شرایط مادي تولید كاري ندارد. این استدالل كه از ؛ قراردادهاي زیبایي«شناسي زیبایي

ایي از قواعد و قراردادهاي مهم این حوزه است این است كه صور نمادین كه مجموعه هاياستدالل

كننده آن چیزي هستند كه در سنت فرهنگي خاصي امكان گفتنش وجود دارد. در  موجودند تعیین

واقع همان اندازه كه هنرمند با مواد فني تولید هنري سروكار دارد به همان اندازه با مواد فني و 

هاي صور (. جان تامپسون نیز یكي از ویژگي39)ولف:  شناختي سروكار داردهاي زیبایيقرارداد

بیند. منظور وي از این ویژگي این بوده كه صور نمادین  ثر در آن ميؤنمادین را در جنبه بافتاري م

ها و فرایندهاي اجتماعي و تاریخي خاصي كه در آن تولید، منتقل و دریافت همیشه در بافت

ها را تولید یا دریافت از سوي كساني كه آن اند. یعني این صور نمادین دائماًند، شكل گرفتهشو مي

ها موضوعاتي هستند كه تامپسون شوند. این گذاري، ارزشیابي، تصویب یا رد ميكنند، ارزشمي

ور ها فرایندهایي هستند كه صسازي نهاده است؛ آنگزیني و یا ارزشارزشنامشان را فرایندهاي 

(. وي 191: 1919گیرند )تامپسون،  ها ارزش خاصي به خود ميها و از طرف آننمادین به واسطه آن

سازي سازي اقتصادي و ارزش  سازي نمادین، ارزشهایي همچون ارزشاین فرایندها را به بخش

    .(198)همان:  كندبندي مي متقاطع تقسیم

ت روشي حاكم در این جستار، تمامي مساعي با توجه به ادبیات نظري فوق و همچنین رهیاف

 نظران فوقنگارندگان بر این اصل استوار است كه با استفاده از مفاهیم و نظرات و رویكردهاي صاحب
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نسبت به مقوله هنر، به واكاوي شرایط بافتاري)اجتماعي، اقتصادي، سیاسي( تاثیرگذار در تحول هنر 

 ه ق( بپردازد.   1191-901فرش ایراني، در دوره تاریخيِ مشخص )

 

 شناسيروش

یا تبیین تاریخي ـ تكویني قرار دارد. این نوع 1باوريروش این مطالعه، بر پایه رهیافت تاریخیت

كند بلكه این روش بر از یک قانون كلي پیروي نمي 2تبیین قیاسي ـ قانوني رهیافت برخالف

)فرش  ریق آن فرایند، یک واقعه خاصباشد كه از طاستوار مي 9«اي ژه فرایند وی»پایه تبیین 

ویل برآمده از آن، واقعه خاص أشود. پس در این نوع تبیین، براي فهم و تتولید مي صفوی(

شود، )ایران عصر صفوي( معیني قرار داده مي مورد مطالعه )فرش ایراني(، در زمینه بافتاري

ي واقعه مورد نظر منجر شده، گیرآنگاه از طریق سلسله حوادثي كه در مرحله پایاني، به شكل

گردد. ذكر این نكته ضروري است كه در اینجا میان مجموعه حوادث، نظم تفسیر و تحلیل مي

ها، حوادث خاصي هستند كه در فرایند و شرایط خاصِ قیاسي وجود ندارد بلكه هر یک از آن

حلیل حوادث یا عواملي باید گفت كه در ت اند. نهایتاً)دوران صفوي( رخ داده تاریخي ـ بافتاري

استفاده  3شود از تحلیل روایتي)فرش صفوي( مورد نظر مطالعه مي كه منجر به تولید واقعه

فرد در چارچوب  طور كلي از طریق تحلیل روایتي، فرایند وقوع واقعه منحصربه هشده است. ب

 (.  23: 1983)ساعي، شوداي نقل ميگونهزمینه تاریخي داستان

 

 حثها و بيافته

ثر براي ؤاجتماعي به عنوان اصلي م -خصیصه اصلي این رهیافت در نظر گرفتن واقعیات تاریخي

چرا كه درک هنر به مثابه تولید  باشد.تجزیه و تحلیل پدیده فرش ایراني در دوره صفوي مي

هاي هایي است كه هنرها، اشكال و انواعِ سبکكردن برخي از شیوه اجتماعي، مستلزم روشن

 كنند. شدن پیدا مي شدن و حتي ارزشمند به واسطه آن مجال ارائه هنري، 

                                                             
1
. Historicism 

2
. Deductive nomological explanation 

3
. Specific process 

4
. Narrative analysis 
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 های اجتماعي، سياسي موثر بر تحوالت فرش در دوران صفوی بسترسازی

شناسانه به هنر كید بر نگاه جامعهأباوري( و همچنین تبا توجه بر نیاز متدولوژیک )تاریخیت

سیرِ هدفمندِ اوضاع و احوال و حتي در این جستار، این مطالعه به شناسایي، توصیف و تف

)در قرن دهم و یازدهم ه.ق( معطوف است كه فرش در بستر آن به  متغیرهاي تاریخي خاصي

یک هنر با ارزش و داراي اعتبار در سطح جهاني مبدل شده و مجال این را یافته كه همواره 

یخي، در ایران پس از اسالم، و مقاالت تار هابه استناد اكثر كتب، سفرنامه تكوین یابد. تقریباً

رود، این واقعه طلیعه نویني در تاریخ ایران ظهور سلسله صفوي نقطه عطفي مهم به شمار مي

آهنگي در بوده است چرا كه دستاورد تاریخي حكومت صفویان استقرار حكومت مقتدر و دراز

هاي ویژه ترین شاخصمها حكومت بیگانگان در ایران بوده است. از مهتمامي ابعاد، بعد از قرن

توان به احیاي سنت سلطنت، دستیابي به جغرافیاي تاریخي ایران، ایجاد ساختار آن مي

ها، توسعه شكل رسمي، امنیت راه اجتماعي، سیاسي و نظامي جدید، گسترش مذهب تشیع به

مناسبات تجاري داخلي و خارجي، توسعه و تحول فرهنگي و غیره اشاره كرد. اهمیت این 

شود چرا كه صفویان بودند كه ایران را وارد سله تنها در تاریخ ملي ایران خالصه نميسل

ها با عثمانیان و پیگیري سیاست هاي آنمناسبات تاریخ جهاني كردند. برخوردها و درگیري

هاي غربي مفهومي جهاني داشت كه حتي این مسئله در ارتباط مستقیم با تاریخ اتحاد با قدرت

)مرشد اعظم  گانه مشروعیت بخش (. در این عصر منابع سه9: 1980)رویمر،  بود اروپاي غربي

طریقت صوفیه، احیا سنت سلطنت، نماینده حضرت مهدي عج( قسمت اعظمي از ساختارهاي 

(. در ایرانِ سده هفدهم 2: 1980)سیوري،  دادحكومتي و اجتماعي صفویان را تشكیل مي

ادعاهاي دیني و سیاسي شاهان صفوي، عناصر مخالفت  میالدي، این منابع، به عنوان محور

موجود به شكل جنیني را در فرهنگ شیعي آن زمان كه در میان مردم قابل تشخیص بود دور 

(. بر همین اساس، نقش شاهان صفوي آن بود كه بر انجام وظایف 33: 1981نیا،  )ظریفي زد مي

طور مسلم  گوید: به گردد. شاردن مي یكایک طبقات نظارت كند تا نظم اجتماعي هماهنگ حفظ

كس در هیچ دولتي در جهان به اندازه شاهان ایران در دوره صفوي، از قدرت مطلقه  هیچ

شكل بوده است ساختار جامعه صفوي هرمي .(233: 1900استبدادي برخوردار نبوده است )شاردن، 

مناصب در دولت صفوي  ایي از تقدس حضور داشته است، صاحبانس آن شاه، با هالهأكه در ر
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قاعده هرم،  )اهل قلم و اهل شمیر( تحت نظارت مستقیم شاه بودند و نهایتاً بخشي از اركان حكومت

: 1810)مالكوم،  كه متشكل از مردم عادي همچون دهقانان، صنعتكاران، دكانداران شهرها بود

سادگي این نكته  ها، به(. با بررسي ساختار سیاسي ایران در دوره صفوي همچون مابقي دوره381

در حال تولید و بازتولید فرهنگ  قابل مالحظه است كه ایرانیان در تمامي طبقات اجتماعي، دائماً

ریزي شده بود. یكي از  اند كه هسته اصلي آن در بطن زندگي اجتماعي پایهاقتدارطلب بوده

كند كه الهي ایجاب ميچرخد كه مشیت هاي اصلي فرهنگ اقتدارطلب، حول این عقیده مي  ویژگي

ها حكومت كند، در نتیجه شاه به عنوان تبلور پدر یا خانواده برتر نمایان یک خانواده برتر بر خانواده

فرهنگ » شود، شاید این نوع تفكر و نگرش مردم و فرهنگ ایشان را بتوان به استناد وبرمي

صفوي گرچه خودكفا بودند، به نامگذاري كرد. حتي جماعت دهستاني در دوره « پاتریمونیالیستي

اند. چرا كه به جاي لحاظ سیاسي تحت سیطره حكومت با حداقل مباني قدرت اجتماعي قرار داشته

رعیتي حكمفرما بوده است. طبقه  -سلسله مراتب فئودالي و ارباب رعیتي، نظامِ مبتني بر پادشاهي

بخش خصوصي و مالكیت هم  ا اصوالًاشراف نیز در نزد صفویان فاقد استقالل و استمرار بودند زیر

تحت فرمان شاه  بوده است. علت آن شاید به خاطر عدم وجود سابقه فئودالي از یک سو و سلطه 

(. همچنین ساختار 1980: 1982، مطلق حكومت بر اقتصاد از سوي دیگر بوده است )مطهرنیا

بنا نهاده شده بود. داري اقتصادي و معیشتي دوران صفوي بر پایه كشاورزي و همچنین دام

سزایي  هله آب و زمین در نزد مردمان ایرانِ عهد صفوي از اهمیت بئكشاورزي و پیامد آن مس

 برخوردار بوده، اما از سوي دیگر طبق قوانین جامعه، تمامي اراضي كشور از آنِ حكومت و نهایتاً

)شاه( هرگاه اراده كند  وگوید: ا(. شاردن مي32: 1901)باستاني پاریزي،  شخصِ پادشاه بوده است

ها( به صورت خالصه درآورد. حتي امالكي كه در دست دیگر اقشار جامعه به  را )زمینتواند آن مي

 (. 230: 1900)شاردن،  ساله اجاره داده شده است 99شكل 

توان گفت كه اگر قدرت سیاسي در دست شخص یا گروهي باشد با توجه به پس مي 

اي عقبه تاریخي، هیچ حوزه تماعي، اقتصادي، ایدئولوژیكي و نهایتاًفرهنگ سیاسي، ساختار اج

حتي حوزه فرهنگي و هنري خارج از نظارت و كنترل و دخالت شاه وجود ندارد. در چنین 

ثیر نهادهایي جدا از نهادهاي أتوان از قول ژانت ولف اظهار داشت كه تشرایطي است كه مي

ات هنري تا چه حد قابل مشاهده است. پیرو نظرات ژانت هاي حمایتي( در تولید)یا نظام هنري
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هاي حمایتي و نقش آن در تكوین انواع هنرها، باید گفت كه بدون شک در ولف درباب نظام

( بدان معنا كه 83: 1980؛ سیوري، 10: 1989)واكر،  دوره صفوي، هنر همیشه اشرافي بوده

 به عنوان حامیان اصلي میدان هنري این خاندان سلطنت و اعضاي طبقات فرادست بودند كه

هاي بسیاري را در )تولید، توزیع و مصرف( زمانه خود به حساب آمده اند، تاكیدات و سیاست

(. در 80: 1980 ،)سیوري كردندجهت ارتقا سطح كیفي و كمي تولیدات هنري را ایجاد مي

ثر از اقتدار أمت مشخصاً )كه ها هاي حمایتي در پرورش هنرمندان و اشتغال آناینجا نقش نظام

شود. در جهت اثبات هاي مختلف اجتماعي بوده است( بارزتر ميشاهان صفوي در ساحت

هاي شاهي( در دوره صفوي و هنرهاي آن هاي حمایتيِ اینچنیني )حمایتتغییري نظام هم

هاي رغم تمامي پتانسیلتوان به مسئله زوال هنر شعر و شاعري در دوران صفوي عليزمان، مي

بافي، كه به زعم بسیاري از ( و ارتقا هنر فرش و فرش011: 1980، )یارشاطر موجود

باره در دوره نظران تا آن زمان از جایگاهي در میدان هنري برخوردار نبود و به یک صاحب

 كارهاي هنر ایران مبدل گشته، اشاره داشت.به یكي از شاه« آرتور پوپ»صفوي به قول از 

ها در دوره صفوي به چه شكل بوده است؟ یعني چه عواملي تغییرياین هماما مكانیسم  

تحول در فرش ایراني به  سبب این اقتدار و پیامد آن تحول و اعتالي فرهنگي و هنري و نهایتاً

 تاریخي و سیاسي تحول هیچ عنوان یكي از این هنرها در دوره صفوي بوده است؟ بدون شک

 و تاریخي و سیاسي پدیده هیچ و نباشد اقتصادي عامل آن، انشاء عوامل از یكي كه نیست

به عبارت دیگر اقتصاد، سیاست و  .نشود اقتصادي بزرگ تحول یک أمنش كه نیست فرهنگي

اند و اگر در تواریخ به عوامل اقتصادي پیامد آن فرهنگ و تاریخ هیچگاه از هم منفک نبوده

بر مبناي  است كه تدوین وقایع را صرفاً كمتر توجه شده است از جهت مسامحه مورخان بوده

 (.19: 1901، )باستاني پاریزي اندهاي تاریخي محصور ساختهرفتار و كردار شخصیت
 

 ثر بر تحول فرش ايرانيؤهای تجاری و اقتصادی مسياست

 آن هاي مایه نقش و هاطرح در ویژه به ایراني فرش تحوالت سبب كه مهمي عوامل از یكي

البته . است بوده دوران این در در مناسبات تجاري و گسترش عامل تجارت گشته است تحول

هاي دوره صفوي  ماحصل تحوالت بنیادیني در بخش بازرگاني در و تجارت توسعه باید گفت كه

 افزایش جهت و تشویق تجار داخلي و خارجي در ارتباطات افزایش ها،راه توسعه امنیت و
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 وارد عثماني خاک از كه زماني فرانسوي سیاح از تاورینه .ه استو امثالهم بود هاگذاريسرمایه

 پادشاه خاک داخل زیرا نداشتیم وحشتي و ترس هیچ دیگر: كه شده نقل بود شده ایران خاک

. پاریزي به (908: 1939تاورینه، ) باشدمي امنیت و كمال در چیز همه اینجا در بودم شده ایران

مال تاجري را به سرقت ببرند حاكمِ محل،  ویسد كه اگر اتفاقاًننه در كتابش ميینقل از تاور

را بدهد و حكام غرامت آن ،كند ميمسئول است و باید از روي دفتر ثبت تاجر و قسمي كه یاد 

باختگان به اصفهان رفته و كنند كه مبادا مالدر ترضیه خاطر تجار در این مواقع تعجیل مي

(. از سوي دیگر عالقه شخصي شاهان 108: 1901پاریزي،  )باستاني خواهي كنندادعاي تظلم

ها از  دریغ آنشاه عباس( به مقوله تجارت و بازرگاني و همچنین حمایت بي )خصوصاً صفوي

ناپذیر و هاي جدایيها از سیاستكارگزاران تجارت، خود مزید بر علت شد تا این تحوالت و رویه

عنوان مثال شاردن اظهار داشته كه شاه عباس  مردان صفوي به حساب آید. بهاساسي دولت

كبیر به تجارت، سخت اشتیاق داشت و معتقد بود كه بازرگاني و تجارت تنها راه ثروتمندي و 

 و توسعه و ارتباطات براي سهولت دیگر سوي (. از999: 1900)شاردن،  آباداني كشور است

 عباس شاه حكومت دوران در. بودمي هآماد كامالً هاكاروان و اساسي هايراه بایست مي تجارت

 و تجارت كار ارزش همچنین و عالقه شدت گرنمایان كه بود شده ساخته سراكاروان 999

شاهان  دیگر از سوي. (109: 1901)باستاني پاریزي،  است بوده صفوي شاه این نزد در بازرگاني

 منظور به و خارجي جارت تشویق با داخلي اوضاع بهبود منظور به شاه عباس خصوص هصفوي ب

 و ارمني تجار خدمات از گیريبهره با انحصاري و كهن خریداران و بازارها از وابستگي قطع

را  ایران خارجي موجود، تجارت هايراه دامنه توسعه و جدید بازارهاي جویيپي و گسترش

 روي به فارس خلیج راه گشایش پي در ایران و هند بین همچنین تجارت بخشید، تازه جاني

 انگلیس، و هلند كمپاني كشتیراني هايمحموله ارزش حجم و افزایش بر عالوه ها،كشتي

 .(213ـ  233: 1980فریر، ) انداخت تكاپو به را محلي و بومي كشتیراني

 بافيفرش شاهي هايكارگاه اداره و رونق براي جدیدي هايسیاست دیگر سوي از و زمانهم

)كه طبق گفته  شاهي بافيفرش هايكارگاه تعداد ساخت و افزایش. گرفت شكل ایران در

نفر  100 بافي شاهي وجود داشته كه در هر كدام تقریباًكارگاه فرش 92شاردن تنها در اصفهان 

قابل توجه شاهان صفوي  هاي مختلف به كار مشغول بودند(، از دیگر اقداماتدر حرفه
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ارداد بافت فرش با صنوف معتبر این حرفه با توان به قردر این حوزه مي عباس خصوص شاه هب

در این مورد، نحوه سفارش بدین گونه بوده كه شاه یا  اشاره كرد، «االصناف تحویل» عنوان

كار را به صورت در اختیارگذاردن مواد اولیه و  )رئیس اصناف مملكت(، سرمایه التجار ملک

 گرفتند ت در جریان بوده بر عهده ميپرداخت مرتب دستمزد به بافندگان در زماني كه كار باف

شاه عباس(  )مشخصاً از سوي شاهان صفوي استراتژي (. این سیاست و19: 1983)سیوري، 

 فني كیفیت طراحي، بافت، نوع در جهت تكامل در را بافي فرش هايكانون میان رقابت شکبي

جدیدِ  بازارهاي و تسخیراین امر منجر به دستیابي  استفاده از ابزارهاي مناسب برانگیخت كه و

شد چرا كه  هاسیاست این كه تاریخ آن دوران شاهد پیامدبطوري .)داخلي و خارجي( شد فرش

 تا داشت بر آن و بافندگان را هاي پیش گرفته شده از سوي این شاهان، تولیدكنندگانرویه

 ها وخواسته اساس رب خویش، اصالت بر تأكید با البته در فرش را موجود هايمایهنقش و هاطرح

 جهت ها بسترسازي راستاي در. برسانند ها آن تحویل به و بافته دهندگان،سفارش سالئق

 و فرهنگي نمادهاي و ها نشانه مبادالت بازرگاني سودانگارانه، و تجاري مراودات گیري شكل

 ایراني شفر هايطرح در غریب نمادهاي و هامایهنقش وجود. به وقوع پیوست اتفاقي هم هنري

 قالب هايرنگ در تغییر حتي و كشمیري بته چیني، ابر ختایي، سرخ، گل یا فرنگ گل همچون

 اسلوب با هایيفرش یا لهستاني یا پلونز به معروف هايفرش طرح .مدعاست این بر دلیلي فرش،

 «واسا» نماد داراي دار ترنج هايطرح با آن تخته لهستان سه پادشاه دستور كه به بافيفرشینه

آنا كاترینا كنستانزا قرار  دخترش جهیزیه بافته شد و جزو لهستان(كه پادشاه خانوادگي )نشان

 عین حال و در شده ساده هايطرح هاآن در كه دارد شناختيسبک تحوالت از حكایت گرفت

 ایي استگبه نوع فرش پلونزي، بهترین اشپوهلر اعتقاد است. حتي به مشاهده قابل خشن

 تنها و است سفارشي كامالً كار یک مضامین بنديتركیب و طرح شكل جهت به كه نابریشمی

 یک به هاپیچک آن طرح است. در شده هاقالي از گروه این وارد كه است ايپیكره كار نمونه

 این طرح شیوه .كردند پیدا اشراف صلیب بر مسیح پیكره بر و سن جان مریم شده، سوار محور

، )اشپوهلر است گوتیگ متأخر سبک مشابه طرح این بالعكس و نیست انيایر وجه هیچ به فرش

 ایراني فرش هايطرح در خاص ايگونه خود كه پرتغالي به معروف هايو یا فرش (990: 1980

 آرایش یک با شرقي اروپاي هاينقش از ايآمیزه دهنده نشان هاقالي این دهدمي تشكیل را
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 تجارت توسعه جهت اتخاذ شده از سوي شاه عباس در ردهايتوان راهباست. مي غریب كامالً

( از آن 181ـ193: 1919) ، مفهومي كه تامپسون«متقاطع سازي ارزش راهبرد»را  فرش

هاي غریب در نمادین و معنادار این نوع طرح ارزش از یعني استفاده. نهاد استفاده كرد، نام

 هیچ اگر حتي است «داعي» طریق از وشارزش اقتصادي و فر افزایش هدف هاي ایراني بافرش

 باشد. نداشته وجود ها آن بین ايرابطه

باید  هاي دوران صفويثیر آن بر تحوالت فرشأایدئولوژیكي و ت -هاي منسجم هنري سیاست

)شیعي( و همچنین هنرمندان  هنرهاي اسالمي ویژه بهاكثر شاهان صفوي به هنرها  گفت كه تقریباً

این  .(122: 1980؛ سیوري، 933: 1981، )نوایي و دیگران اندیار زیادي داشتهاین حوزه، عالقه بس

تعلق خاطر شاهان سبب شده بود كه هنرمندان را همیشه مورد لطف، تشویق و حمایت خود قرار 

ها تا مرحله ارتباطات عاطفي و دوستانه با هنرمندان عباس كبیر حتي این حمایت دهند. در زمان شاه

اش علیرضا و همچنین عباس براي خوشنویس مورد عالقه داشتن شمع توسط شاه )نگه پیش رفت

(. 309: 1913، زدن بر دستان رضا عباسي پس از اتمام یک نقاشي از سوي شاه عباس( )ولش بوسه

شدن براي هنرمندان از سوي شاهان صفوي، كه به عنوان نمایندگان  بدون شک شأن و ارزش قائل

گذاري به هنرها و كاالهاي تولید شده به معناي ارزش آمدند، دقیقاً اب ميخدا بر روي زمین به حس

شاه  )مشخصاً ، خودِ شاهان صفوي«فلورنسیو»باشد، این مسئله كه طبق گفته ها مياز سوي آن

اند و بافي داشتهخصوص فرش هایي وافر به هنرهاي دوران خود بعباس و جدش شاه طهماسب( عالقه

( هم بر شدت فرآیند 13: 1983، )سیوري به درجات استادي رسیده بودند حتي در مواردي هم

افزود. پیامد این فعل و انفعاالت، توجه بیشتر شاهان صفوي به گزیني هنر فرش ایراني مي ارزش

)معماري و شهرسازي( و همچنین هنرهاي  خصوص هنرهاي كاركردي و مورد نیاز كشور ههنرها ب

دگرگونيِ  ( و نهایتا380ً: 1913)ولش،  ها و فرش(د سفالینه، پارچه)تولی مفید فایده اقتصادي

ها، نظم و ترتیب ها و جریاندار شد. این كنشساختارهاي هنري ایران در خالل تحولي ریشه

ها را تحت مدیریت قابل وجود آورد كه شهرستان ههاي هنري بجدیدي در سازماندهي به فعالیت

توان گفت (. در نتیجه مي193: 1983، فر )شایسته به هم پیوند دادطور منسجم  اعتماد سلطنت به

ها و توسعه ساختارهاي فرهنگي و هنري به لحاظ فني و كمي و همچنین كه این بسترسازي

هاي شاهي البته به شكل منسجم و هماهنگ در شهرهاي اصفهان، گیري و توسعه كارگاه شكل
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هاي فرهنگي حكومت صفوي بوده است. شاید این همان كاشان، كرمان و تبریز از پیامدهاي سیاست

را در عالم هنر عیان شدنِ آن« نهادي هنر»باشد كه صاحبنظران حوزه « خاصیت نمایان نشده هنر»

كردند، اما عالم هنر، در دوره صفوي با آن چیزي كه در این رویكرد، مطمح نظر جو ميو جست

كه گفته شد در قرن دهم و یازدهم هجري قمري، هیچ طور داشته، متفاوت بوده است چرا كه همان

توانسته جداي از این عالم قرار گیرد و این شاهان  اي، مگر به خواست شاهان صفوي نميحوزه

هاي متفاوت )قدرت صفوي بودند كه فارغ از طبقات و هنرمندان به خاطر اقتدار و داشتن سرمایه

دادند. سازي هنرها راي ميگزیني و ارزشره( به ارزشالهي شاهانه، سرمایه اقتصادي و نظامي و غی

 گیري وشد و اجازه شكلن و ارزش ميأاما چه چیزي و كدامین هنر در دوره صفوي، داراي ش

نفسه، شناختي را در اختیار ما قرار  ( هنر، في1933) كرد؟ طبق گفته آلتوسرپیدا مي «عرضهِ داشت»

ایي از روابط مشخص با شناخت است ولي ارد حفظ پارهگذ ا ميدهد و تنها چیزي كه در اختیار منمي

(. به استناد اكثر 201: 1981)لیف شیتز،  كنددر نهایت باني این كار را ایدئولوژي خطاب مي

نظران و مورخان، حكومت صفوي بر پایه یک جریان و تفكر مذهبي و ایدئولوژیک بنا نهاده صاحب

گذاري شاه اسماعیل صفوي در حال از دو قرن قبل از تاج شده بود كه اركان اساسي آن حداقل

توانستند در این (. پس به تبع هنرهایي كه مي20: 1981، )نوایي گیري بوده است تكوین و شكل

حاوي  دوره،  معتبر و داراي ارزش شوند و مورد حمایت قرار بگیرند، تنها هنرِ صرف نبودند كه صرفاً

توانستند ایدئولوژي صفویان را كه بر پایه لكه هنرهایي بودند كه ميشناسانه باشند بارزش زیبایي

شان بنا نهاده شده بود تبلیغ، ترویج و بازتولید سازند. باید گفت كه از زمان  بیني خاص جهان

ها و قوانین ایدئولوژیكي )مذهبي( مایهها و نقشحاكمیت صفویان ارتباط بین هنرها و همچنین طرح

ها و ریزي شده بود. صفویان معنویت و روحانیت را در طرحسجام كامل پایهبه خوبي و با ان

توانست به عنوان روش دنیوي و گسترش مذهب زمان مي دادند كه همتصاویرشان گسترش مي

ثر از دیگر هنرهاي أشیعي كه خود مت -هایي با مضامین اسالميشیعه قلمداد شود. وجود فرش

توانست شكلي مي هایي كه به ها و طرح ن استفاده از نمادها و نقشاسالمي و صناعي بودند و همچنی

، مرجح و داراي «عالم شاهي»ها، معاني ایدئولوژیكي صفویان را كه از سوي عالم هنر یا ها، پیامارزش

ایي و یا هاي معروف به سجادهن گشته بودند خود گواهي بر این مدعاست. به عنوان مثال فرشأش

 باشد. ها مياي بارز، از این طرحدار نمونهبههاي طرح كتیفرش
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هاي ایراني در دوره صفوي، مدیریت فرهنگي و ثر در تحوالت فرشؤپس یكي از عوامل م

هاي دیگر هنرهاي موجود آن زمان مایهها و نقشهنري منسجم و همچنین استفاده از طرح

طور كه در البالي ر گرفت. همانرا در امتداد عوامل ذكر شده قبلي در نظتوان آناست كه مي

بافي را در مراكز بار كارگاه مستقل فرشمتون تاریخي آمده این صفویان بودند كه براي اولین

شان، پذیراي تعداد جمعيها به خاطر ماهیت گروهي و دستهمتعددي ایجاد نمودند. این كارگاه

كه سازماندهي و كنترل این ( 19: 1983، )سیوري هاي مختلف بودندزیادي از صاحبان حرفه

ها مدیریت این مكان ناپذیر ساخته بود. معموالًوجود مدیریت منطقي را اجتناب جماعت، عمالً

)چه در حوزه هنر و چه در نزد شاهان دربار( همچون بهزاد یا رضا  به عهده افرادي معتبر

طاطي و غیره بودند( آرایي، خدستي در حوزه نقاشي، تذهیب و كتاب)كه استادان چیره عباسي

توان این ادعا را نیز مطرح ساخت شدند. پس مياز سوي شاهان منسوب مي بوده كه مستقیماً

 و هاطرح شناسي،يیزیبا هايوساطت همان یا ایدئولوژي رمزهاي واسطه به كه فرش ایراني

 و كرده ذاخ خود )با مضامین شیعي( دوره مشروع و معتبر دیگر هنرهاي از را هایيمایهنقش

 و طرح دو مثال عنوان به .انددادهمي انتقال را ایدئولوژیكي هايرمزگان و هاایده اصول، همان

 كه. عباسي شاه و طهماسبي شاه هايطرح از بودند عبارت دوره این فرش در اصلي نقشه

 شاه همان یا اول دوره هايفرش طرح مثالً. است شدهمي طراحي خود خاص روش با هركدام

 ابریشمي هايفرش میالن، پتزولي پولدي موزه واقع در دارترنج طرح از بودند عبارت هماسبيط

 با كه وین موزه شكارگاه فرش یا. اند شده بافته شكل بدین كه است هایيفرش طرح از كاشان

 نقش رگلپُ گیاهان زمینه در و حیوانات شكار حال در سواران آن اطراف در كه مركز در ترنجي

 درباره مصور هاينوشته همان تقریباً ها در نقش این فرش،پیكره تصویر سبک واقع در. نداشده

 آن ترینمعروف كه هرات به معروف هايهمچنین فرش باشد؛مي( 990-830) طهماسب شاه

 هانقاشي و فرش طرح همانندهاي مبناي هرات هايبافته با آن و ارتباط باشدمي امپراطور فرش

 كه نیز زكو سانگوس به معروف هايفرش .(81ـ  0: 1983، واكر) باشدمي هرات هايتذهیب و

 دارند، براي شده كاريتذهیب هاينوشتهدست با نزدیكي بسیار رابطه هستند هاپیكره به مزین

 ارتباط در دیگر عامیانه موضوعات و مجنون و لیلي تصاویر و شیرها ستیز هایيصحنه در مثال

 همان:) است شده دیده دهم قرن در باراولین براي كه دارند بهزاد هاينقاشي با نزدیكي بسیار



 شناختي علل تحول فرش ايراني در دوره صفويهتبيين جامعه 

 77 

 قالي یا است اصفهان قالي مشهور هايطرح از یكي كه گنبدي به معروف هايطرح ؛ یا(83

 هايطرح و... ا لطف شیخ گنبد نقوش از متأثر مستقیم شكل به و ترتیب به اردبیل مشهور

 .دارند معماري در صفي شیخ آرامگاه

 كه چرا گشت به شدت متحول این اوضاع عباس شاه حكومت شروع با در همین راستا و

 شاید معلولِ امر این. هستیم فرش هايمایهنقش و هاطرح در عظیمي تحوالت و تغییرات شاهد

افتاد چرا  اتفاق عباس شاه داريزمام دوره در كه ایدئولوژیكي است و اقتصادي و سیاسي شرایط

هاي عباس و متعاقب آن سیاست شاه اساسي در نگرش تغییري و چرخش این دوره،كه در 

 براي .است بوده سوداگرانه و مطلقه جهانيِ این حكومت به جهاني آن و دیني مبناي حكومت از

 در ارامنه و عیسویان بكارگیري مذهبي، تساهالت و تسامحات به توانمي مدعا این اثبات

 جهت در اروپائیان با تجاري اقتصادي، سیاسي، وافر قراردادهاي ا،ه آن داشتن عزیز و تجارت

هایي كه در این دوره ها و انبساطپیامد انسجام .كرد اشاره تجاري و اقتصادي بازارهاي تسخیر

هاي مذهبي، سیاسي و اقتصادي حادث شد فرصتي به هنرمندان داد كه در خصوص در حوزه هب

امنیت و فراغ بال از میراث تاریخي خود استفاده و در تحول و پناه حكومتي مقتدر بتوانند با 

هاي فرش گذشته از تحول در طرح چرخش، این پیامد ترینثیرگذار باشند. ملموسأارتقا آن ت

 كمي توان به افزایشاي گرایش یافت ميدار و گل و بتههاي پیكرهدوران شاه عباس كه به طرح

 مانده بجا هايفرش كه طوري ه)ب خود ماقبل دوران به بتنس عباس شاه دوران هايفرش تعداد

تغییر در  است( و همچنین بوده قبلي دوران از بیشتر برابر دو دوران حكومت شاه عباس در

 كه( صفوي دوران در البته) خود ماقبل دوران كه برخالف دوران این در فرش ماهیت كاركردِ

  و نهایتاً گرایانهعمل تجاري، استراتژیک، كرديكار داشته، هنري و شناسيزیبایي جنبه بیشتر

 آن تامسپون از كه چیزي همان. شد اشاره كرد جهاني و ايمنطقه بازارهاي در ستد و داد قابل

كرده  یاد هنري كاالهاي اقتصادي سازيارزش سوي به نمادین گذاريارزش از حركت عنوان به

ایراني در دوره صفوي در بخش پیوست شرح هاي شناسي فرش)الزم به ذكر است كه گونه است

 .داده شده است(
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 گيرینتيجه

(، چه در نزد ایرانیان و 1190-991باید گفت كه تنها در خالل حكمراني سلسله صفوي )

بافي، فرش ایراني، به مثابه مهارتي نظران حوزه فرش و فرشخارجیان و چه در نظرگاه صاحب

هاي هت اثبات این مدعا، در خالل تحلیل و واكاوي سامانهملي به غرور ملي مبدل شده است. ج

كید أخصوص در دوره صفوي، با ت هها( بمایهها و نقش)طرح ثر در تحول فرش ایرانيؤاجتماعي م

باوري، به شناساني همچون ژانت ولف، جان تامپسون البته با روش تاریخیتبر رهیافت جامعه

ثر در تحول فرش ایراني و همچنین ردیابي این ؤعي مشناسایي و تفسیر شرایط بافتار اجتما

)فرش ایراني( پرداخته شد.  گیري واقعه مورد نظرشرایط و عوامل مرتبط به آن، تا مرحله شكل

)ایدئولوژي، سیاست و اقتصاد( حكومت صفوي سبب  توان گفت كه تحول در بافتار اجتماعيمي

هاي مذكور، تحوالت در ام از این سامانههاي متعددي گشت كه هركدتغییرات اساسي در بخش

 هاي فرش ایراني را باعث شدند.  مایهها و نقشطرح

به عنوان مثال به موازات فرایندهایي كه سبب تحول در مناسبات اجتماعي تولید هنر و 

توان به تحول در مناسبات هاي فرش ایراني در داخل كشور شد ميپیامد آن تحول در طرح

هاي فرش و مایهها و نقشدي صفویان به عنوان عاملي كه هم سبب تكوین طرحتجاري و اقتصا

المللي و قابل عرضه شدن آن در تر از آن ارزشمند شدن فرش ایراني در گستره بینمهم

ها و بازارهاي جهاني اشاره داشت. پیامدهاي این تحول را تا مرحله وقوع رخداد )تحول  میدان

 ابي نمود:توان اینچنین ردیفرش( مي

بخشي  گیري در جهت امنیتهاي تجاري زمیني و دریایي، سختسازماندهي، تكمیل و ایجاد راه 

المللي، ها(، استفاده از میسحیان و ارامنه جهت تجارت بین)امنیت راه هاي تجاريبه فعالیت

ي خصوص ها و تولیدات بخش)شاهي(، واگذاري فعالیت بافيهاي فرشسازماندهي و تشكیل كارگاه

)خارجي(  دهندگان بافي، توجه به عالئق سفارشهاي فرش)تحویل االنصاف( ایجاد رقابت بین كانون

 هاي جدید در فرش ایراني و تكامل آن.       مایهها و نقشورود طرح و نهایتاً

هاي هاي هنري بر اساس بنیانهاي منسجم در مدیریت فعالیتاز سوي دیگر سیاست

ها و ومت صفوي، یكي دیگر از عوامل اصلي تغییر و تحول در طرحایدئولوژیكي حك

ها و بحث به آن اشاره شد در طور كه در بخش یافتههاي فرش ایراني بوده است. همان مایه نقش
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ها )به دریغ آنمند و كالن، به نقشِ عالقه شاهان صفوي و پیامد آن، حمایت بياین فرایند زمان

توان اشاره داشت كه بدون هنرمندان مي ها، تولیدات هنري و نهایتاًعنوان پدر مملكت( از هنر

هاي موجود در این زمینه در داخل كشور ساختن پتانسیل ترین عامل جهت بالفعلشک مهم

)كه در  گزیني به گفتمان هنرگیريِ فرایند ارزشبوده است. چرا كه این عامل منجر به شكل

یابي گفتمان ر جامعه دوران صفوي شد. پیامدهاي ارزشفرش بوده است( د این جستار مشخصاً

 هنر فرش در جامعه صفوي در یک فرایند علت ـ معلولي تا منجر شدن به واقعه مورد نظر

 چنین مي باشد: این )تحول در فرش(

هاي حمایتي شاهي از گفتمان ها و مدیریت واحد هنري، تشكیل نظامگیري سیاستشكل

كید به أهاي هنري بخصوص در حوزه هنرهاي اسالمي و شیعي، تتهنر، ارزشمندشدن فعالی

هاي شیعي جهت بازتولید اقتدار و ایدئولوژي صفویان، استفاده از استفاده از مضامین و طرح

هاي فرش ایراني، ورود ها و مضامین دیگر هنرها )بخصوص هنرهاي صناعي( در طرحطرح

ارتقا سطح  هاي فرش و نهایتاًاجتماعي( در طرح)پذیرفته شده  هاي جدیدمایهها و نقشطرح

 كمي و كیفي تولیدات فرش ایراني. 
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