
 

شاخص از  که  هاییتفعال   ینتریکی  است  منسوجات  تولید  ایران،  در  به   هنری  صفوی  دوره  در 

حاکمان    هاییاستهمچون س  ،بسیاری  مانند دیگر هنرها تحت تأثیر عواملشکوفایی رسید. این هنر  

که باید سیر   نسوجات از خصوصیات این دوره استآن دوره قرار گرفت. نوآوری و توسعه در تولید م

نظام تولید  مطالعه و بررسی زوایای مختلف    تولید و شکوفایی آن در جامعه و هنر ایران بررسی شود.

این دوره تاریخی دارد. پژوهش  ر د تمهمی در بازشناسی وضعیت این صنع  نقش منسوجات صفوی 

ک  حاضر نظری لیتحل -یفی)توص   یفی به صورت  است. چارچوب  اساس    قیتحق  ی( صورت گرفته  بر 

است. شکل بکر  هوارد  هنر   یاهای دن  کردیرو می پژوهش  ی هاافتهی   گرفته    یبندشکل  دهد نشان 

و هنرمندان طراح و    بوده   استوار(  یاجتماع   ،یاس ی)س  ِخدمت بر ارائه    ، یصفو  دوره  رانیا  ی اجتماع 

کارگاه  مطرح،بافنده   مستقیم  ت یفعال  یی هادر  که  ثبات  بودند  ان یدربار  ت یحما  تحت  م یکردند   .

  از   یش یمنسوجات، نسل نواند  د یتا نظام تول  د یموجب گرد  یرجال دربار  ت ی، حمایاس یو س   ی اقتصاد

  یهاپاداش  و  ی قیتشو  ی هاواسطه نظامکه به  د یانم  ی معرف  جامعه   به  را  پارچه   طراحان   و   هنرمندان
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 مقدمه 

نرهایی است که با زندگی  منسوجات یکی از هشرایط حاکم بر جامعه هستند.    متأثر از  ،هنرهای مختلف در هر دوره

ای ه.ق( مرحله907-1135روزمره افراد جامعه نیز در ارتباط است. این هنر یا صنعت کاربردی در دوره حکومت صفوی)

شناسی قابل تأمل است. یکی از این  تبیین ماهیت این هنر از طریق کاربست نظریات جامعه از شکوفایی را تجربه کرد.

،  2هنر  یاها یدر کتاب خود، با عنوان دناست و    معاصر  ان  شناسجامعهاست او از    1رهوارد سئول. بک  نظریات، نظریه 

بزرگ    ای هنر ممکن است کوچک    یاهای دارند. دننامد، قرار  ی« م هنر  یاها یکند که هنرها درون آنچه او »دنیاستدالل م

  یشناس جامعه  حوزه   در   شناسان جامعه  نگرش  بر  ر یاخ  قرن  طول  در   بکر،   هوارد   هنر  ی ایدر دن   د ینظام تول.  باشند  ع یو وس

. بکر معتقد است آثار  است  بوده  یرگذار تأث  4الکساندر   ی د  ایکتوریو  3شده   لیتعد   یفرهنگ  الماس  بر  ن یهمچن  و   هنر

اند  شکل داده شده  نظامی  ک ی   تیبلکه توسط کل  ،می شناسعنوان هنرمند میها را بهکه آن  یافراد  ینه صرفاً از سو  یهنر

آن تولکه  را  برخ"کند.می  دی ها  نظام  در  موجود  شمار  زهایچ  یمنابع  ممکن،  تسه  یرا  تعداد  لی را  دشوارتر    یو  را 

ها  تیمحدود  یاز الگو  یبه بخش  لیاست و تبد  ینظام اجتماع  ینوع   یبازتاب عملکردها  ،یاز دسترس   ییسازند، هر الگویم

  و  حاکمان   ،بکر  هینظر  به  توجه  با   .(Beker, 1982: 95) "دهد یشکل م   شده،   د یتول  شود که به هنر یم   ی و امکانات

در    ییخلق هنر، موجب شکوفا  ند یفرا  از  ی بخش  عنوانبه   یدر حکومت صفو  بافندگان   و  هنرمندان  و  تجار  و  ان یدربار

و رونق    گسترش دوره    نی شده در ا  جاد یا  ی و اجتماع   یاقتصاد   ، یاسیس  ت ی. امن ندبود  ی نساج   ی هنر  ی هاشاخه  شتریب

  یی هاتیفعال  همه  به   دیبا  هنر  خلق  بهتر  فهم   به  کمک  یبرا  ت.داش  یرا در پ   ی از جمله بافندگ  یهنر  ی هارشته  از  ی اریبس

  نقوش   و  منسوجات   دیتول  دهیا  د یبا  ی کی کند.    یدا پ  ظهور  اشیینها   شکل  به  یهنر  اثر  هر  تا   شوندکه انجام می  یندیشیمب

پارچه    یبرا  ی مزبور را به اجرا درآورد و با ساختن دستگاه بافندگ  ده یا  د یبا  ی گرید  ،دی نما  مطرح   را  آن  در   رفته   کارهب

  کی   تصور  ند یفرا .دیمنسوجات اجرا نما  ی رو  را طرح و نقش    دارند،  تخصص  نه یزم   نیاکه در   یبا کمک افراد  نظر  مورد

  اند، نموده  انی ب  یمتعدد  احان یکه س طور و به ثمر رساندن آن، همان  یدر دوره صفو  ت، یف ی با ک  منسوجاتِ   دی تول  مانند  دهیا

و رونق منسوجات در جامعه    یریگ روند شکل  یپژوهش چگونگ  نیا  . در شودمی  دهینام  دوره   آن  در   منسوجات   دیتول

   .دیآدست جامعه بهآن  در  هنر  افتیدر و  درک  جهت  در  ستهی شا ی ، کنکاش شده است تا پاسخانیصفو

  ت یف ی در مورد هنر و ک  یپژوهش   چ ی، هیدر دوره صفو  رانیهنر ا  یشناس در روند مطالعات جامعه  شایان ذکر است که 

نگرفته    صورت   بوده،  بازرگانان  و   یخارج   یسفرا  احان، یس  ن یتحس  مورد  ار ی بس  که   د یمنظر نظام تول  از منسوجات آن دوره  

  مکیه   که   یکتاب   جمله   از  ؛ دارد  وجود   یبا موضوع منسوجات دوره صفو  هایی نامهیاندر حوزه هنر، مقاالت و پا  .است

  500  از  ش یب  ی دارا  کتاب  نیا.  است  نموده منتشر    ولندی در موزه کل  یاسالم   یکارشناس منسوجات و هنرها  ،(2015)

  کتاب از  ی بخش در   اودهد. ارائه می ران یو فرهنگ ا خ یاز تار نظیری یاطالعات ب که  است، ی رنگ صورت به شتریب ر،یتصو

 .است پرداخته  یصفو عصر شاخص  منسوجات  به خود

 
 . است کایآمر کاگوی دانشگاه ش یشناسم، استاد جامعه 1928متولد  هوارد، سئول، بکر، 1

2 Art worlds 
 ی هست دهد که هنر به سبب  ی م  حیتوض  نیآن را  چن   لیدهد . دلی بدان م   دیدر الماس جد   یاژه یو  گاهیدر جامعه است و جا  عیبر نظام توز  دی شده، تأک  لیتعد  یالماس فرهنگ  د،ی جد   فیدر تعر  3

 (113: 1393)الکساندر، دارند. یاتی و ح می کنند و تأثیر مستقی م  فای جامعه ا کنندگانع یتوز روند نیرا در ا یکنندگان برسد . نقش اساساز هنرمند به دست مصرف  دی، بااشی ارتباط 
 . دانشگاه هاروارد انگلستان است یشناس ، استاد جامعه 1959،متولد الکساندر. ید ای کتوریو 4
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 سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، اعظم راودراد 

 :State promotion of consumerism in Safavid Iran"  عنوان   با   ی اهمقال  در  (2009) مینیوا و ویکووسکی

Shah Abbas I and royal silk textiles"  ق ی، دولت را تشوهایرساختز  جادیکند که شاه عباس اول با امی  انی ب  

  ی بافپارچه"با عنوان   یا ( در مقاله1397)  پورطالب کرد.    تیتقو  یالملل نیب  روابطبا    آن را  یابی و بازارنمود    شمیابر  دیبه تول

  نموده  یبررس را  یصفو منسوجات یهنر ات یخصوص نیتر مهم "کارکردها و ها سبک  ،یخ یتار منظر از : یدر عصر صفو

تحت    ی بافعنوان کرده است که پارچه  ، سلسله  ن یدر ادوار مختلف شاهان ا  یبافپارچه  تی وضع  انی ضمن ب  سنده ی. نواست

نقوش  "عنوان  با  شیخو  یدکترا  رساله   در(  1397)  یریداشت. فضل وز  ی ریچون شاه عباس رشد چشمگ  یشاهان  تیحما

آ  به "یدوره صفو  ین ییمنسوجات آ  نینماد را شامل     ی دوره صفو  ی خیتار  ی هاپارچه  از  ی بخش  که  ی نیی منسوجات 

  ی اس یس   ،یاقتصاد  ،یاز جهت فرهنگ  ها،نییکاربردشان در آ  ل یمنسوجات به دل  ن یا  که  است   معتقد  و  پرداخته   شوند،یم

  ان ینمود اقتدار صفو"  خود  یدکترا  رساله  در (  1397)ی  زد یهستند.    ی و مذهب، قابل بررس  ن یاز همه از منظر د  شیو ب

در   ریبادر هنرهای دکرر کا با مستقیمی طتباار رت،باقد  سوهم مفهومی انعنوبه ارقتدا  است، معتقد "بافی یدر هنر قال

از   ان،هنرمنداز هنر و  پشتیبانی  ضمن  ،یدربار یهنرها  انعنو به تشکیالتی دیجاا با نصفویا  .ستا شتهدا صفویهدوره 

منسوجات در    همانند  قالیبافی.  نددنمو  داریبربهره   دخو  ارقتدا   یشافزا  جهتدر    مستقیم  رطوبهاز آن،    حاصل  منافع

صفو سلطنت   و  دهبو  خصوصیاتی  چنین  جد وا  ،یدربار  قال  یاقتدار  هنر  زم  یبافیدر    جادیا  به  ت،یریمد  یهانهی در 

نمود    آن   ییالزم در شکوفا  یهارساختیز نتااست  افته یهنر  بافـ  یهاوهیش   یی بایز  بهکه    رساله   ن یا  ج ی.    ت، متنـوع 

دارد.    ت یاهم  است،   پرداخته  یی و شکوفا  قرون  لیدال  عنوان  بهگوناگون و تنوع محصوالت    ی هاو طرح  شد نقـرکـارب

  ی عصر صفو  ایران ی نساج "یصفو عصر  یهابافته نیبرتر مورد  در  ی پژوهش" ان عنو با  ی ا( در مقاله1396)یی  غالمرضا

هنر در جوامع    ی بودن مطالعات اجتماع   د یکند. با توجه به جدیم   ی و منسوجات شاخص آن دوره را معرف   ی را بررس

  منسوجات   دی در رابطه با نظام تول  یپژوهش  هنر،  شناسان جامعه  یکردهایرو  منظر  از  رانی ا  هنر  یسبرر  طورینو هم  یغرب

. پژوهش حاضر به روش توصیفی  است  نشده   انجام   بکر   هوارد  هنر  یاهای م( در دن  1723-1502ه.ق/  907-1135)ی  صفو

 است.ای در صدد بررسی این موضوع های کتابخانهو تحلیلی و با تکیه بر داده

 هنر هوارد بکر یهاایدن.1

  افراد،   ن یا  از   ی کی .  بود  یرگذارتأث  ی متعدد  شناسانجامعه  کرد یرو  بر  هنر،  یشناس جامعه  در  اتش یبا نظر  هوارد سئول. بکر،

   .(54:  1393  )الکساندر،   است   نموده   ارائه  را   شیخو  شده  ل یتعد  ی الماس فرهنگ  کرد یرو  که   است   الکساندر.  ید  ا یکتوریو

نام به آن پرداخته است.    نیبه هم  یکتاب   که در  باشدیمهنر    یاهایاز موضوعات مورد عالقه پژوهش بکر، مسئله دن  یکی

م  استدالل  که  یبکر  انسان  یاشبکه  هنر،  یایدن  ک ی کند  فعالاز  با  وس  یگروه  تیهاست  به  که  دانش    لهیمشترک، 

  م،ی نامیها را هنرمند م که آن  یافراد  یاز سو  نه صرفاً  یآثار هنر که    او معتقد استکند.  یم   دی را تول  یمشترک، آثار هنر

  هوارد  هنر یاهای ( در دنBeker, 1982: 112)کندیم  دی ها را تولاند که آنشکل داده شده ی نظام ت یبلکه توسط کل

  ،باشندیشده توسط الکساندر م  لی تعدیِعوامل واقع در سمت چپِ نمودار ارائه شده الماس فرهنگ  که  د،ی عوامل تول  بکر،

 .(43: 1387 ن،ی)رام  شوندیهنر مربوط م عیو توز دیبه خلق، تول

  تیها را حماکه آن  ی افراد و جوامع  ی است که آثار خلق شده از صاف  ن یهنر بکر ا  یا ی در دن  د ی نظام تول  ی اصل   ده یا 

از آن  ، کنندیم   ی هاهیراز دا  ریستعاا  شکل  به  بکر  هنر   ینیاد  (.120:  1393  )الکساندر،   شوندیها متأثر مگذشته و 
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  به  میانی  بخشدارد،    ارقر  تولید  منظا  آن،  یمرکز  بخشدر    دارد.  دییاز  یهاالیه  که  ستا  هشد  تشکیل  یلمرکزامتحد

  ان هنرمند  ، تولید  م نظا  بخشدر    ،هنر  ی نیاد  ی مرکز  هستةدر  .  دارد  ص ختصاا  فمصر  منظا  به  نتهاییا  بخشو    یعزتو  منظا

  اد تعد ما ا ، نداخیلد یهنر خالقة  یند افردر   دییاز  ادفرا  ستا معتقد   بکر. هنرند ینیاد صلی ا انیگرزبا  کهند  اگرفته  ارقر

 (1تصویر ).یکنندم  کسب ر عتباا هاناز آ کمی 

 

 ( 114: 1393، )الکساندر شده  ل یتعد ی الماس فرهنگ :1تصویر 

  ان هنرمندو معتقد است که    شناسدمی  سمیتر  به  همرا    هنرمند  دجوو  ده،کر  تأکید  هنر  ینیاد  ممفهو  براو    گرچها

  انهنرمند  کثر ا  شامل   ر،عیا   م تما  ی هاای. حرفه1  باشند، شامل:  مرتبط   هنر  ی نیاهاد  با   مختلف   طریق   ر چها  به   نندایتوم

  متبحر  ر بسیاو    بندند میرا به کار    ری جا   ی هااردادقر  که  هستند   مقبولی   ان هنرمند  نهاآپسند،    دممرو    یبا ز  ی هنرهادر  

  ه کنندودمحد  ، ناپذیرفتنی  یاگونهبه  را   د خو  هنر  ی نیاد  یهااردادقر  که  نی اهنرمند  ،مستقل  انهنرمند.  2.  مبتکرند  و

ا  لقبواز    هنر  ی نیاد  که  نندزمی  ستد  هاییآورینو  به و    ییابند م   که   کسانی   ، عامه  انهنرمند.  3.  ورزدمی  ع متناآن 

د  رجخا  کامالًرا    دخو  خالقة  تمحصوال د   یکنندم  تولید  یاحرفه  هنر  ینیاهااز    مانند ای،  غیرحرفه  یهانامهبر  رو 

  رج خاکه محصوالت خالقه خود را    کار،  دهسا  انهنرمند.  4کنند. می  کتر مشا  ن شارثاآ  وشفر  ایبر  ،محلی  ی هاهنمایشگا

و    هندید  تعلیم ای  حرفه  ینیادر د  که  یکندم   قطالا  کسی  بهرا    ده« سا»  صفت  بکر.  کنندمی  تولید   یهنر  ی نیادهر  از  

د  رجخا در    د خو  رکا   لی و  ، یکنندم  ر کا   عامه و    دهسا   ی هادر سبک   که را    نی اهنرمنداو  کند.  یم  ر کا  هنر   ی نیااز  را 

از    که  هستند   پشتیبانی  یهاونیر  یبعد   الیهدر  .  داندمی  رعیا  متماای  حرفه  ،شند ویفرم   دممر  به  یهنر  هاییشگاهنما

  ن هما   بهو    نددار  یکمتر  ی هنر  یهایژگیو  آنان   ؛سانندر می  ری یا  یهنر  ثرا  خلق در    پشتیبانی  یهاونیردورترند.    مرکز

 (.123: 1393 ،)الکساندر اندتوجه رخودر کمتر ی هنر نظر از ازهندا

نکنندگادتولی  
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  ان منتقد  ی، هنر  ن الالداران و د  ی گالر  ، نتفاعیاغیر  یها دنها  ، لتیدو  ی هانما زسا  ،یعزتو  م نظا  یعنی   ،میانی  بخش در   

.  ساندرمیآن    ن مخاطبا  بهرا    هنر   که  ستا  هایی تیفعال  متضمنهنر،    عیتوز  . دارند  ار قر  نشندگا وفرو    ن کنندگایعزتو  ،هنر

  ها، مخاطب  ادتعد  نچو  ملیاعو  بر  که  یکنندم   عمل  تمکانا و ا  یتهاودمحد  از  ییهامجموعه  منزلةبه    یعزتو  یهامنظا

 ع نو   سهاز    بکر.  ندارمیگذ  تأثیر  یهنر  ثرا  خصلت  نیزو    نکنندگا ع یتوزو    انهنرمند  یا  نتولیدکنندگا   بین  رتقد  دلتعا

  یاهای دن  یشتر. بشودیم  عمومی   وشفر.  3و  خصوصی  نحامیا .2  ،حمایتیدخو.  1  شامل  که  یکند م    بحث  یع زتو  منظا

  دم مر  بیندر    یهنر  ثرا  یعزتو(.  129:  1393  ، الکساندر)  اندهداد  ی جا  د خورا در    یعزتو  ی هانظام  اعنواز ا  ترکیبی  ،هنر

  منطقی   کسی   که   ستآن ا  ممستلز  هنر  جمعی  فعالیت از    کنند. بخشی و درک    فهمرا    ثرا   باید  نیز  نمخاطبا  ،نیست  کافی

  ادفرا   به  ییشناختی بایز  م بخشد. نظا  ارستمرو ا  زد بسا  ،شود یم  تلقی   شمند و ارز  دار معنا  ی هنر  ثربر اساس آن ا  که را،  

  طمربو  یع زتو  منظا   به  که  ست ا  فمصرو    تولید   نمیا  یمیانجیگر   نوعی کار    ین . ایابندرا در  ی هنر  ثرا  که   کند یم   کمک 

  به   که   را   نچه آ  .نددار  ارقر  هستند،   ن مخاطبا  که   ن کنندگاف مصر  ، یهال  ین در آخر  ، هنر  ینیا د  نتهاییا  بخش در  .  دمیشو

و    وهگر  ن یا  د،شومی  ساخته  ن تولیدکنندگا  وهگر  ستد ش میکنند  فمصردرک    به   هنر   دبررکاو    فمصر  یهاوهی. 

  نندایتوم آن    ننخرید  یا   ن خرید   ی،هنر  ثر ا  به  بیتوجهی  یا   توجه  ان میز  با   نمخاطبا.  ستا  بسته آن وا  ن کنندگامصرف

و    ص خا  ن مخاطبا  ستهدو د   شامل  ، هنر  نمخاطبا.  هندد   ار قر  تأثیر  تحترا    هنر  کنندگانیعو توز  نتولیدکنندگا  ل عماا

  (.2 تصویر) (.319همان: )هستند   معا ن مخاطبا

 

 ( نگارندگان منبع: )،  بکر هوارد هنر یای دن یهانظام :2تصویر 

و اتکا در مرکز خود قرار داده است و اتصال    یرا به عنوان نقطه اصل   ع یشده الکساندر، نظام توز  لیتعد  یالماس فرهنگ 

داند.  یم   ریپذامکان  کنندگانیعتوز  قیرا از طر  کنندگان یافتو جامعه، خالقان هنر و در   یاثر هنر  نیموجود ب  میمستق

ساخته شده و مورد استقبال قرار    یعنوان اثردهد و آن را بهیمدنظر قرار م  ی جمع  ی ت یبکر، هنر را در مقام فعال  اما
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  کند یم  ی معرف   یاثر هنر  یماندگار  شاخصه  نیتریو آن را اصل   د دانیمهم م  اری را بس  هنر  د ی بکر نظام تول  داند.یگرفته م

(Beker, 1982: 76). 

 ی منزله هنر در جامعه صفوبهمنسوجات .2

  م مفهو» ،کار گرفته شده استبه یمنسوجات صفو دینظام تول نییتب یبرا مقاله نیا در وی نظریه که ،بکر اردهو نظراز

  ، ییم آبر  آن  تعریف  دصددر   همیکند. هرگا  نپنها  را  قعیتوا  ماهیت  ۀدربار  تعمیم  ی،یگرد یپیچیده  ممفهو  هر  مثل  ،هنر

  در  هشد  تصریح   یا  تلویحی  ی هارمعیا  همة  نه  و  ،برخی  جدوا  که  نمونههایی  ،میکنیم  اپید  را  دییا ز  متناقض   یهانمونه 

عبارتا  شبیه  یچیز  نمارمنظومعموالً    «هنر»،  گوییممی  قتیو  .هستند  ممفهو  ینا  ارزش  که  یثرا  :ستا   ین 

  ع فاد   قابل  و  منسجم   یباییشناسیز  ه یدگاد  از   که  یثرا  ؛ستا  هشد  تعریف  چگونه  ینکه ا  از  نظرفصر  دارد،  شناختی یباییز

 :Beker, 1982)باشد  ه مددرآ  اجرا  به  ت کنسردر قالب    یا   باشد   هشد  نصبها  موزه  در   که  یثرا  ؛ باشد  توجیهپذیر   و

به  هنر  مقولة  ایمحتو ، ترتیب بدین . ستا هنر بگویند دم مر که  ستا هنر  شرطی به ثرا  که  ست ا ور با ینا بر بکر .(176

با    یصفو  منسوجات   دیتول   بهمهم اطالق هنر    ل یاز دال  ی کی (.  29:  1393الکساندر،  )  د شومی  تعریف  جتماعیالحاظ  

  ی شناسدر کتاب جامعه  ، دار تفکر بکر استالکساندر که وام  الکساندر برابر است.  ایکتوریهنرها از منظر و  ی بندمی تقس

(.  31همان:( )ال)وا  یباز  و   پسنددممر  ،عامه  : هنراز  تندر عبا  ستهد  سه  ین ا.  دینمامی  یهنر را معرفسه دسته از    هنرها،

  بوده   مختلف  اقوام  یهنر  گوناگون  ی هاروش  از  یازهیآم  نیهمچن  و  ی هنر  تحوالت  مرکز  همواره  خی تار  طول   در  رانیا

 توانمی(.  84:  1388  پاکباز،)  میهست   ینساج   جمله  از  یهنر   یهاشاخه  یشترب  در  ییشکوفا  شاهد  یصفو  دوره  در.  است

  از   یهنر  ی هارشته  از  یار یبس   رونق  و  یی شکوفا  ، دوره  ن یا  در   شده   جاد ی ا  یاجتماع   و  ی اقتصاد  ،یاس یس   تیامن   :گفت

 (. 117: 1385 کر،یب)  داشـت  یپ  در  را  ینساج  جمله

نساج   یلاز دال و حما  ،ی کشاورز  خصوص   به  د یتول  ی نسب   ی اعتال  چونهم  یعوامل  د یبا  ، یرونق    از   شاهان   ت یعالقه 

  ینتراز مهم  دی. شاداشاره کر  داشت،  یپ  در  را  اصناف  و  عی صنا  رشد   که  یباف پارچه  یهاکارگاه  یس تأس  و  یکاربرد  یهنرها

حما1502-1743ه.ق/  907-1148)  ی صفو  دوره   در  ی نساج  هنر  شرفت ی پ  عوامل   از   ان ی دربار  و  شاه   کامل  ت یم( 

  در   شده  دی تول  سی نف   یها پارچه  از   استفاده   در   ی صفو  شاهان  اهتمام   به  توجه  با.  است  بوده  بافندگان   و   هنرمندان

  و   تقاضا   ش یفزا، اگرید  یکشورها   ی مهمانان و سفرا  ،انیدربار  ریسا   به  منسوجات   ن یا  دادن   ه یو هد  ی شاه   ی هاکارگاه

ی  در مراکز بافندگ  یدر عصر صفو  .(124:  1397  پور،)طالب ید  کشور گرد  یشهرها  در  هنر  نیا  رونق  به  منجر  دیتول

گُل    ی هاشمیمنسوجات دوال و چندال و ابر  شالِ ترمه،  قلمکار،   اطلس،   مخمل،   زربفت،   شم، یانواع منسوجات، مانند: ابر

  ۀ از دور  ی و بافندگ  ینقاش   ، یخطاط  نهیکه در زم   یفراوان  اتیعصر با تجرب  نیا   یرانیهنرمندان ا شد.یم   دیبرجسته تول

شمار  به  وهیاز لحاظ سبک و ش   دی جد  یروش  یخلق نمودند که هرکدام دارا  ییکسب کرده بودند، شاهکارها  5ان یموریت

  یک ی اما  ،بودندمند  عالقه  س ینف   یهاپارچه  از   استفاده  و د یبه تول  یاکثر پادشاهان صفو  (. 86:  1386پور،  )طالب  ند یآیم

)Gratta, 2016 :  ه.ق( بود  1038-996)  6، شاه عباس اول داشت  منسوجات   رونق  در  ی ادیز  تأثیر  کهنان  آ  ینترمهم  از

 
و در    رسدی م خان  زیچنگنسبش به    کردی بود که ادعا م موریت  ریام دودمان    نیا  گذاران یبن  .بودند ی انریا  یفرهنگبا   تبارترک   یم( دودمان  1506– 1370ه /   886  –  750)یموریحکومت ت  5

خود   یبود. او مرزها  یدهنرس  هیبدان پا  گاه یچهرساند که تا آن زمان    یتی را به اهم ماوراءالنهر  نیکرد و سرزم  جادی سترگ ا  یگسترده و دولت  یکشور   موریآمد. ت  ای رو به دنکوچ  مغوالناز    اییله قب

 ( 321: 1380، ی)واله اصفهان  .گسترش داد هندوستاناز  ییهاو بخش  یعثمان   یامپراتورو  رانیا یهاو آنگاه به همه بخش  خراسان و آنگاه سراسر  انهیم یای آسرا نخست در سرتاسر  
 . بود سلسله نیا یفرمانروا نیدارترو نام  یصفواز دودمان  رانیپادشاه ا نیشاه عباس بزرگ، پنجم  ، معروف بهم1629 –1571  /ق ه.1038درگذشته  ،..ق ه 978شاه عباس اول ،متولد  6
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  د یو با خر  د یهند گرددر    ی موجب شکوفا شدن نساج  به هند   یاو با فرستادن کارشناسان و استادان رشته نساج   .)67

  هزار  هشت  و  ستیب  لیتشک   و  دیجد  یهاطرح  جادیاتشویق برای    و  شمیجاده ابر  یاندازو راه  میو ترم  نیاز چ  شمیابر

را    یهنر نساج  خود،  هی سرما  با  زدیکاشان، شوشتر و    اصفهان،   یشهرها  مخصوصاً  ،  کشور  سراسر  در  یبافندگ  کارگاه

  گونهیچحوزه، ه نیار فعال در اتجّ و وران شهیدستور داد که صنعتگران، پ یو .(Mackie, 2015: 42) متحول نمود

  و   ی داریخر  را  رانیمنسوجات ا  ،از کشور خارج نکنند و در مقابل جنس ارائه شده  یمنسوجات خارج  دی خر  یبرا  یپول

تارندی نما  صادر  منسوجات  باشند  یم   رینظیب  یفن   اصول   و  دیجد   یهاروشدهنده  نشان  ،یزمان  برهه  نیا  در   دارخی. 

(Shenasa & Munroe, 2008: 214). افت ی توان دریم  یمانده از دوره صفو ی با توجه به تعداد منسوجات برجا  

  ی االعادهو لطافت خارق ییبا هنرنما ی و انسان ی، نقوش جانوریمی ، اسلییختا ی هاانند گُلم یی بایز  و فیظر نقوش  که

  شاهنامه،  یهاداستان  از  که   یموضوعات   با  منسوجات  ناتیشد. تزئیو پود منسوجات بافته م  درخشان بر تار   یهادر رنگ 

توان  این تفاسیر میبا    .(43:  1373  ، ی)قاردیرس یبه انجام م   ، شدیاقتباس م  ان یبزم و رزم شاهزادگان و دربار،  هاشکارگاه

 گیری و رونق این صنعت در این دوره مؤثر بود.و اجتماعی در شکل یساختارهای سیاس  ای از مجموعه :گفت

 یمنسوجات صفو دینظام تول حیتشر.3

کند  ی هنرمندان( دارد و کمک م  و  د یتول  ی ، نهادهاهنر  یان از حام   ی)اجتماع   اجتماع به    یاز از کُنش، ن  یشکل مثابه  به  هنر

کنند، گذشته و  ی ها را خلق مکه آن یی هاافراد و نظام  یاز صاف  یساخته شوند. آثار هنر ، یو هنر  یتا اجتماعات فرهنگ 

کنند که بر  شناسان قواعد و اصولی را مطالعه میبنابر نظر بکر، زیبایی  .(Beker, 1982: 89) شوندیها متأثر ماز آن

کند؛ اینکه چه چیز زیباست، چه چیزی هنر است و چه ها را توجیه میبندی چیزها و فعالیتاساس آن انسان دسته

بر اساس آن این    سازند و هایی را میها نظامآن  چیزی هنر نیست، کدام هنر خوب است و کدام هنر بد و مانند آن.

آثار    یگذارها را برای ارزشکنند. منتقدان این نظامهای پیشنهادی برای هر دسته را توجیه میها و نمونهبندیدسته

می کار  به  ارزشهنری  این  میگذاریگیرند.  تعیین  را  هنری  آثار  سرنوشت  میها  مشهور  را  بعضی  و  کند.  کند 

تا بعضی از آثار را به لحاظ عاطفی و اقتصادی حمایت    کنند یشهرت حساب م کنندگان و مخاطبان روی این  توزیع

تأث هنرمندان  میان  منابع  توزیع  در  که  است  حمایت  همین  راحت  یرگذار کنند.  بعضی  برای  را  کار  و  تر  بوده 

تول. (Beker, 1982: 108کند)می صفو   ید در  فعال   یمنسوجات  دن  یهاگروه  یجمع   تیبا    ی هنر  یایمختلف، 

، توسط افراد)هنرمندان( خلق  یهنر  ء یش   کی عنوان  ، بهیبر حول آن شکل گرفته است. منسوجات صفوای  گسترده

 :Hamel, 2017 )اندافتهی   یاجتماع   تیعامل   یو به نوع  شده  ی اند و وارد روابط، احساسات و تصورات اجتماعشده

43.) 

راجع  هنرقضاوت  جامعه  صفو  یبه  طر  ،یمنسوجات  مبه  آثار  قیاز  حاصل  آمده  کمیدست  اطالعات  که  از  ی  شود 

تولکارگاه و  ب  یباق  آن  یدکنندگان ها  است.  اساس    اطالعات   ن یا  شتریمانده    ی هاسفرنامه  دل   از   که  است   ی مطالببر 

  ی ها در دوره صفودرباره کارگاه  7عنوان مثال شاردن به   ,Matthee).2014 :54(اندشده  استخراج  ییاروپا  احانیس

.  است  آورده   گرد  تختی در پا  ار،ی فن از هر شهر و د  دیاز هر گروه اهل فن و اسات   رانیپادشاه ا"نموده است  انیب  نیچن

 
،به    7 بهتر  یکیبه عنوان   سِر ژان شاردن(  ی)سفرها یجلد  10بود که کتاب   یفرانسوجواهرفروش و جهانگرد  م(    Jean Chardin /  1643  –1713)یفرانسوژان شاردن   ی کارها  نِیاز 

 .(217: 1398 )دانش پژوه، شودی مبرشمرده  کی خاور نزدو  ران یا درباره  یپژوهشگران غرب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
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به آن  ییهاکارگاه  در  صنف  هر  کارگران  و   استادان بهکه  دارندها اختصاص داده شده  :  1374  شاردن،)  "کار اشتغال 

منسوجات    یی نها  دیکه در عرصه تول  ییهاآمده است و گروه  (1در جدول )  ،یدر دوره صفو  یمراکز نساج  ینترمهم.  (370

 شود. می دهی( د1)  نقش داشتند، در نمودار  یصفو

 (. نگارندگان :)منبع منسوجات شاخص فعال بودند، ید در تول شهرهایی که در دوره صفوی: 1جدول 

 زدی جانیاله کرمان کاشان  قم  ز یتبر اصفهان  شهر 

 نوع منسوج 
 زربفت و

 باف ن یمیس

و   میگل

 میجاج

 زربفت و

 یکارلهیمل

زربفت و 

 باف ن یمیس

زربفت و 

 باف ن یمیس
 زربفت 

زربفت و 

 باف ن یمیس

 حات یتوض

وجود 

  ی هاکارگاه

 یفراوان نساج

 دیتول

هزاران  

عدل  

در  شمیابر

 سال

کارگاه   وجود

 ینساج

وجود 

کارگاه  

 ی باف  شمیابر

وجود کارگاه  

  و  یباف  شمیابر

 پشم   و کرک

وجود 

کارگاه  

 شمیابر

 ی باف 

کارگاه   وجود

و   شمیابر

 پشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نگارندگان منبع:)  دارند، ی و فرع یاصل نقش منسوجات دیکه در نظام تول  ییها گروه: 1 نمودار
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 سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، اعظم راودراد 

  ی تولید  فعالیت   بر  هشیو  ین ا.  دبو  شهرها   در   8کاالیی   ده خر  تولید   ه شیو  به   ،یصفو  عصر  در   ران یا  دی قتصاا  مناسبت 

( که از  بافندگان   و  یبافندگ  ی هادستگاه  دکنندگانی)تولانصنعتگر  و(  رنگرزان  و  سندگان یر  و  نقش)طراحان  وران پیشه

  در   منسوجات   د یتول  کار   به  که   از مردم   هی وگر  (Matthee, 2014: 342).  بود  ارستوا  بودند،   د یتول  ی اصل   یهاگروه

 ای بر  بلکه  دخو  فمصر  ای برتنها  نه  که  کردندیم  تولید  را  یمحصوالت  و  بودندمشغول    دخو  شخصی  یهانکا د  و  هاهگار کا

  ی هاعنوان گروهبه  ،بودند  ی که مرتبط با حرفه نساج یها و اصنافگروه  ن یا  .بود  یگرد  یکاالها   با   لهد مبا  و  زار با  در   وشفر

از    یبرخ  جه، ینت  آمدند و در یگرد هم م  نیمع  یکه داشتند، در مراکز  یکار  م ی. با تقسکردندیمنقش    یفایا  زین  ی فرع

  ارتباط   ه، شد  منجا ا  هاییبررس  سساا  بر(.  176:  1374  ،ریشهرها به داشتن منسوجات شاخص خود شهرت داشتند )فر

  شتدا  ستثناییا  موقعیت  هشا.  بودند  آن  مرکز  در  ر،بادرو    هشا  آن  در  که  دکر  تولید  را  نظامی  ،یفرع   و  یاصل   گروه ان یم

  با   ت مناسبا  چگونگی   که  دبو  او   (Mayeri Burns, 2015: 65).  دبو  وی   ر ختیاا  در  تولید   هشیو  صلی ا  مدیریت   و

  سیاسی  بدنه  و  شتنددا  ارقر  وی  از   پس  مرتبه  در  شهرها  م حکاو    نگا ربز.  دمیکر  تعیین  را  لمللیابین  رتجا   و  ن گانازربا

  ختند داپرمی  زاربا  و  انسررواکا اثحدا  به  هشا  از  تبعیت  به  هانآ.  نددادمی  تشکیل  را  ربادر ن،منصبا  صاحب و  امرا  ،مملکت

  هویت  شهرها  در   ایازهندا  تا   ف صناا.  شتنددا  ر ختیاا  در  را   آن   به  بسته وا  رت تجا  و  شهرها  دیقتصا ا   تحیا   مدیریت   و

  ها نآ  تمقاما   یگرد  و  فصناا   یساؤر  سیلهوبه  حکومت  .(Miniwa & Witkowski, 2009:43)شتند  دا  مشخصی

  "یمنسوجات صفو د یدر نظام تول ی مانند شاردن، با توجه به نقش گروه فرع ی احانی نوشته س بنابرنظر داشت.  تحت  را

: 1374  )شاردن،   "یباشندم.....  نجها  سرتاسر  در   صمخصو  ننمایندگا   و  ل عما  دارای  که   هستند  گانانیزر با  ان یرا  در

تول   با  (.372 نظام  به    ی صفو  عصر  در  منسوجات  د یتول  نظام   یبرا  توانمی  بکر  نظرات  اساس   برذکر شده،    دیتوجه 

  می تقس:  است  یبررسعصر از دو جنبه قابل    نیمنسوجات در ا  داتیتول  مسئله  :دیتول(  الف :نمود  انیب  را  ریز  یهاشاخصه

 . ردیگیمورد بحث قرار م کی که هر  کار  یروین و کار 

  ی شود، بافندگان نقش محوریپارچه انجام م ید  که در تول  ی کار  م ی تقس  و  ی منسوجات صفو  دی در نظام تول:  کار  م یتقس

  تیفعال  یدارد و بُعد هنر  یم، اثر مستقییمحصول نها  ت یف ی و ک  تیآنان بر کم  مهارتو    یی توانا  رایرا بر عهده دارند. ز

به   ب  ریساآنان نسبت  م  ی ، کاریدر دوره صفو  یبافاست. پارچه  تریشافراد  به شمار  فعالیهنرمندانه    ی هاتیرفته و 

  ریو سا  یدن دستگاه بافندگ آماده کر  ،ی، رنگرزافیال  ری سا  و  شمیو ابر  پشم  یسندگ یبافت  پارچه  مانند ر  یبرا  یجانب

  ی به صورت ذهن  ز،یپارچه ن یبر رو یپردازو نقش یحاگرفت. طریاوقات توسط شخص بافنده انجام م  یگاه هاتیفعال 

نمودند،  یهمچون نقاشان و نگارگران خلق م  یگریهنرمندان د  ینقوش شاخص موجود در آن زمان که گاه  قیاز طر  ای

م  ایانجام  در  که  سل  یراتییتغ  انی م  ن یشد  و  به سبک  رو  قهی هم  بر  چگونگ  یبافنده  و  اعمال    ب یترک  ینقوش  آن 

بافندگان به دل67:  1384  شد)تامپسون،یم   ، یاهی)نقوش گ   مشخص  ریاز تصاودر بافت منسوجات،    غالباً  نکه ی ا  لی(. 

اند  کرده  د یتول   یبود، منسوجات  افته ی ها حفظ شده و انتقالدر طول سال  کردند کهی ( استفاده میرهو غ   یجانور  ،یانسان

که بر اساس    یفرهنگ  یها . در واقع  فرماست  شده  دیتولمربوط به بطن جامعه باز  یریطور مستمر تصاو به  هادر آن  که

  تیشکل گرفته بودند، در طول زمان تثب   ی ادوره  درو بافندگان    نساجان  ی، مورد توجه گروه اجتماع میها و مفاهارزش

 د.  یهنرمندان گرد یبرا یاجتماع  عادت   کی به ل یتبد آن  دی تول و شده

 
 ، یاشبانکاره  تولید ه شیو از  تندرعبا که  ستا هشد متمایز تشکیل تولید ه شیو سه  از که ستا جتماعیا یبندصورت  یک منزله  به م نظا کل که ستا  معنا  ینا به ییکاال  خرده تولید هشیو  ممفهو  8

 است.  عیزرا دقتصاا و هقانید  ی،بر سهم تولید هشیو  ،ستاییرو و اییله قب  بخش در نشینیدرچا

https://www.researchgate.net/profile/Terrence_Witkowski
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  تیکه از نظر موقع   ییها طراحان منسوجات و هنرمندان بافنده در کارگاه  کار)طراحان نقوش و بافندگان(:  یروین

  ه یواد اولم  به  یابیدست  یرو مسی  می اقل  طیداشتند. نوع مواد، شرا  ت یمتفاوت بوده، فعال  یشهر  هر  در   ی مکان  و  ییایجغراف 

شد و شهر  یمعطوف به منسوجات م   ،یدر دوره صفو  ی کارگاه شاه  دات یتول  ینترمتفاوت بود. شاخص  زیآنان ن  یبرا

  یصفو  عصرمنسوجات    گانبافند.  (Mackie, 2015: 34)بود    فاخر  داتیبود که محل عرضه تول  یاز جمله نقاط  زیتبر

  ی هاها در بافت  انواع پارچهکرد. مهارت بافندگان بر اساس توان آن  میتوان به دو گروه ماهر و ساده کار تقس یرا م

وع ن  لحاظ   از   و  م یشد. بافندگان ماهر، به طور مستقیم   دهیسنج   ها طرح   ر یسا  و  فیشلوغ، ظر  ی هابا طرحی  مشیابر

شاه و وابستگان    مینظر مستق  ری. آنان زداشتند  قرار  دولت  ای   دربار  نظارت  و  رهینمودند در دایم   دیکه تول  یمنسوجات

متعلق به دربار شاه هرکدام با    ی هاخود در کارگاه  تیخالق  ا یکردند و به حسب مهارت  یم  د ی دربار، منسوجات را تول

  ری بافنده ، مدهنرمندانِ  ن ی. بعضاً اداشتندبر عهده    را  یشاه   یها کارگاه  تیریمد  ایو نظارت     یمانند سرپرست  ی سمت

به    (. بافندگان ساده کار، معموالً 231:  1363ی،  وری)س  بودند   هم و مسئول تمام بافندگان در کشور    یشاه   ی هاکارگاه

گرفتند کار را  یکه م  یکار مشغول بودند و در قبال مزد  دیدر منزل خود به تول ایدعوت صاحب کار در مکان مشخص 

تکم نقص  بدون  کارفرما    از   گروه  دو  نیا  توسط  که  ی منسوجات  مجموعهدادند.  یم   لیو سپس تحو  ل یطبق سفارش 

  صادرات   ا ی  اشراف  و  انی دربار  استفاده  جهت  و  دی گردمی  یبندبسته  و  کنترل  9راقان یتوسط کرک    شد، می  هیته  بافندگان 

 .د یگردمی ع یتوز ممالک  ریسا به

،  انددرآمدهدوره به نگارش    ن یکه در ا  ی متعدد  یهابر اساس اطالعات به دست آمده از سفرنامه  : دیتول  ینهادها(  ب

ا  ، شاردنسفرنامه     همانند منسوجات  تجار  و  دوردست  ی رانیبازرگانان  در  تجارت  که  مشغول  عنوان    به  ،بودندها 

  ی داخل   تجارت  و  دیتول  است  معتقد   زین10هیتاورن  (.45:  1374)شاردن،  اند شده  یمعرف   دربار  به  وابسته  دکنندگانیتول

با کارگران آموزش    یمحل  یهاکه در کارگاه  داشت   قرار  یرانیا  ان یهودی  و   مسلمانان  دست  درعصر صفوی    منسوجات 

برا  ییهانهاد(.  55:  1338)تاورنیه،  داشتند   تیفعال   دهید نوع    ، داشتند  تیفعال  یمنسوجات صفو  دیتول  یکه  نظر  از 

  دی مؤثر در تول  ی ( نهادها2)  شدند. نمودار یم  یم تقس  یمردم  وبه دربار    م یوابسته مستق  به دودسته:  د یدربار و تول   تیحما

 .دهدمی نشانرا  صفوی منسوجات 

 
 (.218: 1368،ینورسکی حامل و رساننده ملزومات است)م یبه معنا بیبودن که در ترک دیمف  یبه معن  Yaraqو یالزم و ضرور یعنی Garakاست،مرکب از دو جز  یترک یلغت  9

  دوره   عیوقا  شرح  در  اوسفر کرد. سفرنامه    نیو مشرق زم   رانیبارها به ا  یصفو در عصر  است که  یفرانسو م(، جهانگرد و بازرگان معروف1689–1605ق/1100–1014)  هیتاوِرْن   ستی ژان باپت  10

 ر است.ای بس تیاهم  یدارا یصفو دربار  عیوقا و هیصفو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، اعظم راودراد 

 

 (نگارندگان :نبعم)، یمنسوجات صفو  دیتول در مؤثر ینهادها: 2 نمودار

در چرخه ارائه به بازار داشتند. در    ی نقش اساس  وابسته به دربار و مردمی  ینهادها  یصفو  منسوجات  دیدر نظام تول

. هنرمندان بافنده  داشت  قرار  دولت  ایهنرمندان در نظارت کامل دربار    ی هاتیفعال  ،وابسته به دربار  یخصوص  یهانهاد

،  آنانفکر خالق    ای با توجه به مهارت    دربار،   به  متعلق  یکارگاه  ای  یاخود در مجموعه  ییپارچه با توجه به مهارت و توانا

 ان ری(. مد132:  1369  وس،ی)اولئار  ها را به عهده داشتندکارگاه  تیریبودند و کار نظارت و مد  ی سِمَت  یهرکدام دارا

  ت یفعال  منسوجات   دیو در سطح کشور در تول  ندوابسته به دربار بود  هنرمندان   ه یدربار، مسئول کل  یمنتخب از سو

در    شده   د یتول  ی هاتر بود و اغلب پارچهها منسجمتیفعال  ی خصوص  ی اگرچه در نهادها  .(51:  1396  )اکرمن،   داشتند 

تا    سپردند، یم   یو محل   مردمی  ینهادها  به  شاه،  یدبا توجه به تأک  ی اندازو نقش  ی رزرنگ   یرا برا  ی دربار  یهاکارگاه

را از   یو خانگ یثابت بود و مزد کارگران محل ها اکثراًتی فعال  نیمزد ا .(34: همان) باشد زین  مردم  یبرا یمنبع درآمد

( که  لی)محل تحویدر نهاد  ، یو محل  ی. در آن روزگار محصوالت خصوصکردندیپرداخت م  ی االجاره امالک شاهمال

  بود  اوبر عهده    سفارشات  و   اجناس  د یخر  و  شدیم  دهی ( ناملیکه )ارباب تحو  ی نینظر شخص شاه بود و  فرد ام  ریز

که تحت نظر دربار بودند، آن شخص    ییهایآباد  و  تختیدر پا  ی خصوص  یها همه کارگاه  کل   ری. مدشدیم   یگردآور

ها را  و آن  کردهشاه نظارت    یها و درآمدهاییدارا  تمام  بر   که  بود  ناظر  عنوان  به  یشخص  ،لیتحو  ارباب   شکاریبود. پ

  ینتأم  و ی  نظام  حتاجیما تدارک   و   ه یته  فه یکه وظ   راقان ی با عنوان کِرک    ی گریاز شغل د  . (61:  همان) نمودیم   یریتمد

 )رهربرن،   شود ینام برده م  ز ین  داشتند  را  یساز نیز  و  ی شعرباف  و   یاط یحِرف خ   یمرغوب برا  ی هاپارچه  مختلف  انواع

:  1378  ،ینورسک یداشتند)م   بر عهدهبه دربار    راها  کاال و ارسال آن  تیمرغوب  صیتشخ  یتآنان مأمور  .(183:  1358

218 .) 
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برا  یورانشهی، شامل هنرمندان و نساجان و پ یمردم  ینهادها  به دعوت صاحبان کار  به    تیفعال  یبود که  در منزل 

کار    دی از تول ی مراحل ،هامکان ن یشدند. در ایاز شهر دعوت م  ی در محل خاص عمومی  ی هادر کارگاه ا ی ی صورت انفراد

کار را    ، کنندیم   افتیکه در  ی موظف بودند در قبال مزد  ی عنوان کارگر خانگبه  آنان شد و  یهنرمندان سپرده م   نیبه ا

  ف صناا   از  ادیتعد  را  ورانشهیپ"  نیهورتا.    (1420:  1374  )شاردن،   دهند  لیکرده و تحو  لی طبق سفارش بدون نقص تکم 

.  دندیمنامی  « بنیچه»  را   آن   که   ند دکرمی  خت داپر  ه شا  به  حقی   ساالنه  که  ند دامی  یگرد  ف صناا  و   نساجان   ن،کفاشا   مانند

  تجار با    ،حکومت  یهاپایه  تحکیم  نتیجه  در   و  د قتصاا  حوزه نفعاال  و  ر تجا  وران، هشیپ  و  هنرمندان  نظر  ب جذ  رمنظوبه  

 صنف  هر (.127: 1338 ه، ی)تاورن  دکرمی دداری خو هان آ بر تمالیا تحمیل از  و شتدا ارامد با  أمتو مناسباتیدهقانان  و

  صمخصو  فترد  در  نامش   »   که   بود  شاه   عامل و    کرد یم   بنتخا ا  وران پیشه  و  ان صنعتگر  نمیا   از   ه شا  که  شت دا  ئیس ر  یک

 (. 1322: 1374 )شاردن،  شدمی « ثبت هشا

عوامل، قواعد و    گریو د  یرنگرز  ،یبافت، طراح  نه یدر زم  ،یمنسوجات صفو  دی در نظام تول:  دیتول  ی( قراردادهاج

  هینظربر اساس    و (  3)  ( در نمودار54:  1387،ی)رمضانخانبود  د یتول  ی دهنده و راهنماوجود داشت، که جهت  ییقراردادها

  ی از امکانات و هنجارها یر یگمعتقد بود هرگونه فاصله او و است شده پرداخته دیتول یقراردادها  در مهم موارد به ،بکر

  ، یها در ساختار اجتماع موجود و انعکاس آن   ی اعتراض به قراردادها  و   باشدیم  ار ی موجود، مستلزم صرف تالش و وقت بس

  یدی نظام تول  نیا  در(.  baker, 1995: 74)  کندمیها را کند  و چرخش کار آن  داده  شیمعضالت هنرمندان را افزا

 پرداخته   هاآن  بهدر این بخش    که  کردندیم  تیفعال   ییکارفرما  ای   ییفرماشیخو  وهیمنسوجات به دو ش  یدیتول  یواحدها

 .شودمی

  یعمدتاً به صورت انفراد   منسوجات   ی دی تول  ی هاکارگاه  ا ی   و  واحدها   ، یدیتول  نظام   ین در ا:  یی فرما  شیخو  دینظام تول

شخص بافنده    ماتیپارچه برحسب تصم  دیمراحل تول  ه یکل  یو اجرا  میصورت مستقبه  تیریبوده است و مد  یو خانگ

   .گرفتیانجام م

 

 

 

 

 

 

 

 (نگارندگان :منبع) ،یصفو دوره منسوجات دیتول یقراردادها :3 نمودار
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  ینو همچن  بافت ابزار و ه یشود، مواد اول یم گفته  زین خود« حساب به دی تول ییوهش» که یی فرما  شیخو دی در نظام تول

  امکانات  به توجه با و خود  قهی و هرکس، بسته به ذوق و سل شدیم ین تأم بافنده هنرمندِ خود توسط ها نقش و هاطرح

مدت زمان بافت، اقدام    نیهمچن   نسبت به انتخاب نقش، نوع بافت و   ،ها روبرو بوده استکه با آن  ییهاتیمحدود  و

  د ی نظام، تول  نیا  بافندگان، در   زیموارد ن  ی در بعض.  کردیم  عرضه   را  خود   ی دینمود و پس از اتمام کار، محصول تولمی

،  یرسم ریغ  ایو  می رس قرارداد   اساس بر دهندهسفارش حالت  نی. در اادنددی انجام م یر یپذپارچه را بر اساس سفارش

.  رفتگیم  لیحومشخص آن را ت  متیداده و  در موعد مقرر و ق  لیتحونوع و نقش پارچه مورد نظر خود را به بافنده  

بافنده مسئول    نیبوده است. بنابرا  بافنده   متوجه  حاصله  ان یز  ای   سود  یی فرماشیخو  نظام  در  ی ریپذدر حالت سفارش

را    د یتول   ند یخود، فرا  یبا توجه به وقت و امکانات قابل دسترس   رد کیم   ی لذا سع  و   بود  شیخو  کار   ت یو کم   ت یفیک

 . دیخانواده سازگار نما ی خود و اعضا یهاخواسته و تیوضع  با و  نموده لیتعد

  ک ی  ا یفرد    ک یاست که در آن کارفرما ممکن است  ی  م نظا  ،ییکارفرما  دینظام تول   منظور از  :یی کارفرما  دینظام تول

  دستمزد   پرداخت  و  محصول  دیبر عهده او است و پس از تول  طرح و نقش  ارائهو    هیاول  مواد   ینکه تأم  باشد   ینهاد دولت 

  به   نظام   ن یا  تحت  که  ید ی تول  یرساند. واحدهایم  فروش  به  شخصاً   خود  را  یدیتول  محصول   بافندگان،   ای   بافنده  به

از نظر مالک  ،بودند  مشغول  تیفعال  باشند.    یمحل  و  یخانگ  ای(ی )دولتیصورت خصوصبه  یتممکن است  از    یک یبوده 

بود که تحت   یخصوص  ی دیتول کرد، مراکزیم دینظام مبادرت به تول نیتحت ا یدوره صفو که در   ییواحدها نیترمهم

، بافندگان به سفارش مشخص اشخاص  یدیتول  وهیش  نی . در واقع در اداشتند  تیفعال  گران«یبه حساب د   دیعنوان »تول

دهنده  رشمحصول را به سفای  ن یدستمزد مع   افت ی کارگاه پارچه را بافته و در قبال در  ا یدر خانه و    ی حقوق   ا ی  ی قیحق 

از فروش،    یناش   انیتمام سود و ز  کرد ویم   هیدهنده تهو طرح را، سفارش  هیحالت مواد اول  نیدادند. در ایم  لیتحو

سفارش ا78:  1355  )الوند،بود  کارفرما  ا یدهنده  متوجه  متداولمدت  از   ی دی تول  نظام   نوع  ن ی(.  قبل  شکل    نیترها 

که قبل از شروع به   یپرداخت   شیپ  برها،  خانواده   ینتربضاعتبوده است، به خصوص که کم  یباف کار پارچه  یسازمانده

نظام    ،یدولت صفو  تختیدر اصفهان به عنوان پا  .(145:  1343  پور،  ی کردند)بهشتی حساب م  ،شد یها داده م کار به آن

حقوق خود را برحسب هر    بافندگان  زد،ی  یهاشهرها از جمله در کارگاه  ریدر سا نیمتداول بود. همچن  ییکارفرما  دیتول

  زد ی  در  اشتغال   ساختار  ن یتریکردند و چرخه تاجر و صاحب کارگاه و  هنرمند بافنده عمومیم   افتیپارچه در  11ذرع

 .(76: 1387 ، ی)رمضانخان بود

 هنری  یهاواسطه.4

تول   ، هنر هوارد بکر  یای دن  در بر نظام  الگوی دایره  زیننظام مصرف    و   عینظام توز  ، دیعالوه  قرار  در  های متحدالمرکز 

به دو گروه   ی مورد منسوجات صفو در و بعد از نظام تولید، نظام توزیع قرار دارد. این نظام  یان یم ی هد. در حلق نگیرمی

  د یتول   تنها  نه  ،ی اقتصاد  رشد   به  یابی دست  یبرا  یصفو  حکومت  یاقتصاد  یاستراتژشود.  تقسیم می  مردمیو    یدربار

  دوره   در   ران یا.  داشت  یدتأک  تیترانز  و   ییایجغراف  تیموقع  از   استفاده   بر   دولت  ن یا  بلکه  بود،   س ینف   منسوجات   و   کاال 

به    و  تجار توسط    که   بود  برخوردار  ی تجار  یرهایمس   گسترده  شبکه   ک ی   از   ،کاروانسراها  بر  عالوه  تجارت،  یبرا  یصفو

 
 نیان یم   انگشت  سر  از  ای .  دارد  گشاده  هم  از  را  هادست  یکس  چون گر،ید یدست  نِیان یم انگشت  سر  تا  دست کی  نِیان یم   انگشتِ  سر  از  نیباشد مع  یذرع، مقدار:نامه دهخدا آمده استدر واژه   11

 . است بازو و  ساعد بندگاه که مِرفَق تا
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  جهته  ک  دربار  به  وابسته. گروه  گرفتندمی  قرار  استفاده  مورد  کشور  از   خارج  و  داخل  به  خدمات   و  کاال  انتقالمنظور   

در آن    که   کردند   جاد یا  کشور  سراسر   در  ی متعدد  ی بازرگان  ی هاو صادرات منسوجات، اتاق  ی دربار  اجات ی احت  ینتأم

ها  همه کارخانه  مسئول  دربار،   از  یندگ ی نما  به  شهر  در  التجاربه نام ملک   یبافتند. شخصمی  شمییرو اب  یزر  یهاپارچه

کامل   ی شغل  تیوب از امن خزد مدست  روه بالع  بودند، ورانهشیاز پ  ی تازم اکز که طبقه مرم ن ین اایفرماکار  .در شهر بود

آنان    شدند.میاج نخراز آن اگز  رکه ه  یطوربه  ند،بود  یدر استخدام کارگاه شاه   مرام مدت عمو ت  هوردار بودرخب  زین

  مختلف   ی شهرها  در   مطرح  تجار   زین  مردمی   گروه  .فرستادندمی  دربار   و   حکومت   مرکز   به  را   شده   د یتول  منسوجات   نیا

  بافندگان   و   هنرمندان  توسط  دربار   یهاهکارگا  از   محدودتر  یی هاهکارگا  جاد یا  با  خود   یمال   توان  و  ه یسرما  با   که  بودند

توجه پادشاه    در کار تجارت مورد   تیواسطه صداقت و موفق تجار به  نیاز ا  ی. برخپرداختندمی  منسوجات  د یتول  به  گمنام

  افتنی   یبرامتعدد    یهاتئ یرا در قالب ه  ییجلفا  یخواجه صفر بازرگان ارمن   عنوان مثال، شاه عباس،گرفتند. بهقرار می

  ی دربار تجار  و  بازرگانان  (. Matthee, 2001b: 231)  فرستاد   یی اروپا ی دربارها به نی شمیابر منسوجات  فروش  بازار

  از  را  منسوجات   و  کاال   از  یانبوه  ر یمقادبتوانند    تا   کردندمی  استفاده   له یوس  عنوانبه  شتر  از  ،یصفو  دوره   در   مردمی   و

عنوان    به  یامروز  هرمز  ر یمس   از  شتر  یهانکاروا  نیا  از  یبرخ.  کنندجا  بهبه بندرعباس جا   اصفهان   از  ینی زم  ریمس

  انتقال   یبرا  ی نیزم   ریمس  از  ا ی  ییایدر  ریمس  از  که   کنند   انتخاب  توانستندمی  تجار.  کردندمی  استفاده   ن یگزیجا  ریمس

  هم   با   ین یزم  و  یی ای در  ر یمس  از  هامحموله  انتقال   متیق  ت،یموقع   به  بسته  قتی حق در  .  کنند  استفاده   شانیهاهمحمول

قصد داشتند سود خود را به حداکثر برسانند از     که   یکسان  اما  کردند، می انتخاب  را  ییایدر ریمس  ی اری بس .داشت  فرق

کاروانسراها   در  را  خود معامالت اغلب کردند می استفاده  ین یزم  یرهایمس از که  تجار  نی ا .کردندعبور می ی نیزم  ریمس

تر  امن  ج یتدر  به  ی نیزم  یرهایمس  ،یخارج   یبازرگان  یها شرکت  نظامی  توان  لطف  به  زمان،   گذشت  با  .دادندمی  انجام

 (.  Bryce & others, 2013: 54)  شدند

مصرف  هنر،  دنیای  از  الیه  آخرین  مدر  قرار  م   گیرندیکنندگان  مخاطبان خاص  و  عام  مخاطبان  شامل  .  باشندیکه 

  منسوجات و افرادی با سطح درآمد متوسط بودند که برای رفع نیاز شخصی، از    یمردم عاد  یمخاطبان عام در دوره صفو

در منسوجات نبودند. دسته    ی و اقتصاد  ی تجار  نفعیذ  و   کردند یلباس، تزئین منزل یا هدیه دادن، استفاده م  هیبرای ته

  ی سفرا  ان،یدربار   شامل  که  بودند  برخوردار  یمناسب   ی شتیمع   و  یمال  تیوضع   ازآنان    .بودند  خاص  مخاطبان  گرید

متمول   آنان   یهاخانواده  و  شهرها  حاکمان   گر، ید  ی کشورها   گفته   به  بنا   (.Matthe, 2001a: 32)   بود  شهر   ینو 

گردشگری تبدیل    یهها به جاذبدر آن  منسوجات   که   کرمان   کاشان،   زد، ی  اصفهان، شهرهایی مانند    ،یی اروپا  احان یس

واسط بدون  فروش مستقیم و حتی  بود،  کارگاه    یهشده  توزیع، در محل  بازارها   ای نظام  انجام    ی و سنت  ی محل  یدر 

( نظام تولید منسوجات صفوی بر اساس دنیای هنر هوارد بکر  3  (. در )تصویرNewman, 2003: 112)  گرفت می

 ترسیم شده است.
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 ( نگارندگان)منبع:  ،یمنسوجات صفو د ینظام تول :3تصویر 

 گیرینتیجه

معتقد    بکر  برکنش جمعى استوارند.  بوده که  اجتماعى است و محصوالت هنرى داراى مبنایى اجتماعى   ای یدههنر پد

یارى از  که مستلزم مساعى و همکارى بس   عمال زیادى باید انجام بگیردبراى به وجود آمدن یک اثر هنرى اَ  است که

سیر    توان دریافت کهمی ی،منسوجات صفو  دی نظام تول  ی بررس  در  هوارد بکر  هینظر  هیبر پا  ،پژوهشها است. در این آدم

اش را نشان داد  شناسانهیی بایو بازرگانان جنبه ز  احانیکه بنا بر نظر س  ییعنوان کاال، بهیصفو  دوره   منسوجات  دیتول

  لیاز وسا یک یداشتند و هم به عنوان  پوشش کاربرد هممنسوجات،  نیخود گرفت. ا به ماندگار  تیف ی کو   بایو نقوش ز

.  بودند  ییا یدر  و  ینی زم  تجارت  یبرا  ارزشمند  ییکاال  آنانشدند.  می  استفاده   زیو...( ن  سجاده   ز،یآو،  وارید  ، پردهمنزل)

مختلف به    یکشورها  ندگانیو نما  احانیس داشت. با آمدن    ی اقتصاددر زندگی مردم هنرمند نقش    منسوجات   دیتول

 برخوردار  ینوازچشم  ییبای ز  و  یفیتکه از ک  یرانیو تاجران ا  انیدربار  و مشاهده نمودن پوشش حاکمان،  یدربار صفو

  زربفت   و   نیشمیابر  شاخص  منسوجاتکم  پایگاه اجتماعی باالتر صاحبانشان بود، کم  ةها نشاناستفاده از آن  و  بودند

با توجه به اهتمام شاهان    .آوردنددست    بهشد و اهمیت کارکردی خود را در طول زمان    جایگزین محصوالت بومی

  ، انیدربار ر یمنسوجات به سا ن یدادن ا ه یو هد ی شاه یها شده در کارگاه د یتول س ی نف  ی هاهدر استفاده از پارچ ی صفو

و شخص شاه مداخله    درباراگر  )دیهنر گرد   نیمنجر به رونق ا  د،ی تقاضا و تول  شیافزا  ،گری د   یکشورها  ی مهمانان و سفرا

  خ ی(. تاررفتند میرو به فراموشی    ا یدر دن  یشخص   هاییونها و کلکس کردند، چه بسا تا امروز این آثار موجود در موزهنمی

  تیاهم   نیبرخوردار است. ا  ی اریبس   ت یاز اهم  مدت،   ینسبتاً طوالن  ی ادوره  عنوان  به  ی صفو  دوره   در   رانیا  ی اجتماع 

  . دیرا منعکس نما  رانیا  ی شکل گرفته در بطن جامعه هنر  یدیتول   یهانظام  تواندیبدان جهت است که آن دوره، م

و    یاس یبود و آن عبارت بود از ارائه خدمت ِ)س   ی مبتن  ن یادی ساختار بن  یک بر    یدوره صفو  رانیا  یاجتماع   ی بندشکل
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  ی اس یس   و  یاجتماع   تیحما  نیشتریب  ،یصفو  حکومت  دوم  سدهدر  ،  آمدند   رانیا  به  که  یاحانی سگزارش    (. بنابریاجتماع 

  از   یاطبقه  آمدن  وجود  به  جهت  یحرکت   شاهد   ما  که  است  آمده  عمل  به  ینساج  حوزه  در  بافندگان  و  هنرمندان  از

  که   دهد یم   نشان  دوره  آن  در   نوظهور  ی فن  های یک تکن  و   متنوع  ی هارنگ .  می هست  طراح  و  بافنده   صورت به  هنرمندان

  ی خصوص  وی  مردم   یهانهاد  از  تیحما  و  ی فن  نشیگز  وهیش  با   ها،سفرنامه  اطالعات  به  توجه  با  منسوجات  د یتول  نظام

  امورهمه    .بودند  ار یدست   و  ی منش  یدارا   که   بودند  حرفه   آن  استادان  نیتریم یقد  نساجان،   صنف  س یرئ  .است  بوده   نیعج

  نیبد  کار  می تقس  .شدیم   انجام  ،بود  یشاه  دربار  یوزرا  از  که  ناظر  نظر  ریز  منسوجات  دیتول  به  مربوط  یهاتیفعال   و

  شاه  ییدتأ  به  دیبا  ناظر  یید تأ  از   بعد  شدند یم   انتخاب   د،یتول   امور  یبرا  یخصوص   ینهادها  در   که   ی افراد  که  بود  صورت

  ی نهادها  ،هاآن  ییایجغراف   ت یموقع  لیدل   به  ها شهر  از  یبرخ  در  یدی تول  امکانات  تیمحدود  بهبا توجه    .دندی رسیم  زین

  زیتبر  زد، ی  اصفهان،  متمرکز،  داتیتول  یبرا  شهرها  نیبهتر  و  شدندیم   اداره  متمرکز  ریغ  و   متمرکز  مهین  وهیش  به  یدیتول

  هاکارگاه  مانند   ،یخصوص  ی نهادها  در کار  تازه  بافنده   هنرمندان  با   مزد   پرداخت  یبرا  که   یی قراردادها  در.  بودند  قم   و

  .شدیم پرداخت ناظر توسط یکل  حواله  صورت به سال کی  از بعد و شد یپرداخت م یبه صورت انفراد  شد،یم  منعقد

  د، ی تول  نظام   ، ینساج   هنر  از   شاه   شخص   و   دربار   ت یحما  و   یصفو  مقتدر   دولت  در   ی اسی س  و   ی اقتصاد  ثبات   به  توجهبا  

الگوی    هیپا  بر  یصفو  منسوجات  دیتول  نظام.  نمود  یمعرف   جامعه  به  را  پارچه  طراحان  و  هنرمندان  از  یشیاندنو   نسل

را دربرمی گیرد و    منسوجکه هر دو نوع هنر تزئینی و هنر زیبا یا واالی    باشدمیتولید    یهشامل سه حوز  ،هوارد بکر

 .بودند  خاص و مخاطبان  ینساج یبایواسط میان آثار  ز آثار،  ن یا عیتوزبه خاطر  بازرگانان،  و دربار های یندهنما
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