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یکی از شاخصترین فعالیتهای هنری در ایران ،تولید منسوجات است که در دوره صفوی به
شکوفایی رسید .این هنر مانند دیگر هنرها تحت تأثیر عوامل بسیاری ،همچون سیاستهای حاکمان
آن دوره قرار گرفت .نوآوری و توسعه در تولید منسوجات از خصوصیات این دوره است که باید سیر
تولید و شکوفایی آن در جامعه و هنر ایران بررسی شود .مطالعه و بررسی زوایای مختلف نظام تولید
منسوجات صفوی نقش مهمی در بازشناسی وضعیت این صنعت در این دوره تاریخی دارد .پژوهش
حاضر به صورت کیفی (توصیفی-تحلیلی) صورت گرفته است .چارچوب نظری تحقیق بر اساس
رویکرد دنیاهای هنر هوارد بکر شکل گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد شکلبندی
اجتماعی ایران دوره صفوی ،بر ارائه خدمت ِ(سیاسی ،اجتماعی) استوار بوده و هنرمندان طراح و
بافنده مطرح ،در کارگاههایی فعالیت میکردند که مستقیم تحت حمایت درباریان بودند .ثبات
اقتصادی و سیاسی ،حمایت رجال درباری موجب گردید تا نظام تولید منسوجات ،نسل نواندیشی از
هنرمندان و طراحان پارچه را به جامعه معرفی نماید که بهواسطه نظامهای تشویقی و پاداشهای
مالی ،تولیدکننده منسوجات زیبا در این مقطع زمانی باشند.
اهداف پژوهش:
 .1شناخت وجهه هنری و نظام صنفی طراحان و بافندگان در وجه شکلدهی تولید در دنیای هنر
منسوجات صفوی.
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 .2بررسی عوامل شاخص تولید در معرفی منسوجات درباری دوره صفوی به عنوان آثار هنری.
سواالت پژوهش:
 .1آیا منسوجات تولید شده در دوره صفوی به عنوان یکی از آثار هنری آن دوره شناخته میشدند؟
 .2نظام تولید منسوجات صفوی از چه عناصری تشکیل میشده است؟
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مقدمه
هنرهای مختلف در هر دوره ،متأثر از شرایط حاکم بر جامعه هستند .منسوجات یکی از هنرهایی است که با زندگی
روزمره افراد جامعه نیز در ارتباط است .این هنر یا صنعت کاربردی در دوره حکومت صفوی(907-1135ه.ق) مرحلهای
از شکوفایی را تجربه کرد .تبیین ماهیت این هنر از طریق کاربست نظریات جامعهشناسی قابل تأمل است .یکی از این
نظریات ،نظریه هوارد سئول .بکر 1است او از جامعهشناسان معاصر است و در کتاب خود ،با عنوان دنیاهای هنر،2
استدالل میکند که هنرها درون آنچه او «دنیاهای هنر» مینامد ،قرار دارند .دنیاهای هنر ممکن است کوچک یا بزرگ
و وسیع باشند .نظام تولید در دنیای هنر هوارد بکر ،در طول قرن اخیر بر نگرش جامعهشناسان در حوزه جامعهشناسی
هنر و همچنین بر الماس فرهنگی تعدیل شده 3ویکتوریا دی الکساندر 4تأثیرگذار بوده است .بکر معتقد است آثار
هنری نه صرفاً از سوی افرادی که آنها را بهعنوان هنرمند میشناسیم ،بلکه توسط کلیت یک نظامی شکل داده شدهاند
که آنها را تولید میکند".منابع موجود در نظام برخی چیزها را ممکن ،شماری را تسهیل و تعدادی را دشوارتر
میسازند ،هر الگویی از دسترسی ،بازتاب عملکردهای نوعی نظام اجتماعی است و تبدیل به بخشی از الگوی محدودیتها
و امکاناتی میشود که به هنر تولید شده ،شکل میدهد"( .)Beker, 1982: 95با توجه به نظریه بکر ،حاکمان و
درباریان و تجار و هنرمندان و بافندگان در حکومت صفوی بهعنوان بخشی از فرایند خلق هنر ،موجب شکوفایی در
بیشتر شاخههای هنری نساجی بودند .امنیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در این دوره گسترش و رونق
بسیاری از رشتههای هنری از جمله بافندگی را در پی داشت .برای کمک به فهم بهتر خلق هنر باید به همه فعالیتهایی
بیندیشیم که انجام میشوند تا هر اثر هنری به شکل نهاییاش ظهور پیدا کند .یکی باید ایده تولید منسوجات و نقوش
بهکار رفته در آن را مطرح نماید ،دیگری باید ایده مزبور را به اجرا درآورد و با ساختن دستگاه بافندگی برای پارچه
مورد نظر با کمک افرادی که در این زمینه تخصص دارند ،طرح و نقش را روی منسوجات اجرا نماید .فرایند تصور یک
ایده مانند تولید منسوجاتِ با کیفیت ،در دوره صفوی و به ثمر رساندن آن ،همانطورکه سیاحان متعددی بیان نمودهاند،
تولید منسوجات در آن دوره نامیده میشود .در این پژوهش چگونگی روند شکلگیری و رونق منسوجات در جامعه
صفویان ،کنکاش شده است تا پاسخی شایسته در جهت درک و دریافت هنر در آن جامعه بهدست آید.
شایان ذکر است که در روند مطالعات جامعهشناسی هنر ایران در دوره صفوی ،هیچ پژوهشی در مورد هنر و کیفیت
منسوجات آن دوره از منظر نظام تولید که بسیار مورد تحسین سیاحان ،سفرای خارجی و بازرگانان بوده ،صورت نگرفته
است .در حوزه هنر ،مقاالت و پایاننامههایی با موضوع منسوجات دوره صفوی وجود دارد؛ از جمله کتابی که مکیه
( ،)2015کارشناس منسوجات و هنرهای اسالمی در موزه کلیولند منتشر نموده است .این کتاب دارای بیش از 500
تصویر ،بیشتر بهصورت رنگی است ،که اطالعات بینظیری از تاریخ و فرهنگ ایران ارائه میدهد .او در بخشی از کتاب
خود به منسوجات شاخص عصر صفوی پرداخته است.

 1هوارد ،سئول ،بکر ،متولد 1928م ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شیکاگو آمریکا است.
Art worlds
 3در تعریف جدید ،الماس فرهنگی تعدیل شده ،تأکید بر نظام توزیع در جامعه است و جایگاه ویژهای در الماس جدید بدان میدهد  .دلیل آن را چنین توضیح میدهد که هنر به سبب هستی
ارتباطیاش ،باید از هنرمند به دست مصرفکنندگان برسد  .نقش اساسی را در این روند توزیعکنندگان جامعه ایفا میکنند و تأثیر مستقیم و حیاتی دارند( .الکساندر)113 :1393،
 4ویکتوریا دی .الکساندر ،متولد ،1959استاد جامعهشناسی دانشگاه هاروارد انگلستان است.
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مینیوا و ویکووسکی ( )2009در مقالهای با عنوان " State promotion of consumerism in Safavid Iran:
 "Shah Abbas I and royal silk textilesبیان میکند که شاه عباس اول با ایجاد زیرساختها ،دولت را تشویق
به تولید ابریشم نمود و بازاریابی آن را با روابط بینالمللی تقویت کرد .طالبپور ( )1397در مقالهای با عنوان"پارچهبافی
در عصر صفوی :از منظر تاریخی ،سبکها و کارکردها" مهمترین خصوصیات هنری منسوجات صفوی را بررسی نموده
است .نویسنده ضمن بیان وضعیت پارچهبافی در ادوار مختلف شاهان این سلسله ،عنوان کرده است که پارچهبافی تحت
حمایت شاهانی چون شاه عباس رشد چشمگیری داشت .فضل وزیری ( )1397در رساله دکترای خویش با عنوان"نقوش
نمادین منسوجات آیینی دوره صفوی" به منسوجات آیینی که بخشی از پارچههای تاریخی دوره صفوی را شامل
میشوند ،پرداخته و معتقد است که این منسوجات به دلیل کاربردشان در آیینها ،از جهت فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی
و بیش از همه از منظر دین و مذهب ،قابل بررسی هستند .یزدی ( )1397در رساله دکترای خود "نمود اقتدار صفویان
در هنر قالیبافی" معتقد است ،اقتدار بهعنوان مفهومی همسو باقدرت ،ارتباط مستقیمی با کارکرد هنرهای درباری در
دوره صفویه داشته است .صفویان با ایجاد تشکیالتی به عنوان هنرهای درباری ،ضمن پشتیبانی از هنر و هنرمندان ،از
منافع حاصل از آن ،بهطور مستقیم در جهت افزایش اقتدار خود بهرهبرداری نمودند .قالیبافی همانند منسوجات در
دربار صفوی ،واجد چنین خصوصیاتی بوده و اقتدار سلطنتی در هنر قالیبافی در زمینههای مدیریت ،به ایجاد
زیرساختهای الزم در شکوفایی آن هنر نمود یافته است .نتایج این رساله که به زیبایی شیوههای متنـوع بافـت،
کـاربرد نقـش و طرحهای گوناگون و تنوع محصوالت به عنوان دالیل رونق و شکوفایی پرداخته است ،اهمیت دارد.
غالمرضایی ( )1396در مقالهای با عنوان "پژوهشی در مورد برترین بافتههای عصر صفوی" نساجی ایران عصر صفوی
را بررسی و منسوجات شاخص آن دوره را معرفی میکند .با توجه به جدید بودن مطالعات اجتماعی هنر در جوامع
غربی و همینطور بررسی هنر ایران از منظر رویکردهای جامعهشناسان هنر ،پژوهشی در رابطه با نظام تولید منسوجات
صفوی ( 907-1135ه.ق 1723-1502/م) در دنیاهای هنر هوارد بکر انجام نشده است .پژوهش حاضر به روش توصیفی
و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای در صدد بررسی این موضوع است.
.1دنیاهای هنر هوارد بکر
هوارد سئول .بکر ،با نظریاتش در جامعهشناسی هنر ،بر رویکرد جامعهشناسان متعددی تأثیرگذار بود .یکی از این افراد،
ویکتوریا دی .الکساندر است که رویکرد الماس فرهنگی تعدیل شده خویش را ارائه نموده است (الکساندر.)54 :1393 ،
یکی از موضوعات مورد عالقه پژوهش بکر ،مسئله دنیاهای هنر میباشد که در کتابی به همین نام به آن پرداخته است.
بکر استدالل میکند که یک دنیای هنر ،شبکهای از انسانهاست با فعالیت گروهی مشترک ،که به وسیله دانش
مشترک ،آثار هنری را تولید میکند .او معتقد است که آثار هنری نه صرفاً از سوی افرادی که آنها را هنرمند مینامیم،
بلکه توسط کلیت نظامی شکل داده شدهاند که آنها را تولید میکند( )Beker, 1982: 112در دنیاهای هنر هوارد
بکر ،عوامل تولید ،که عوامل واقع در سمت چپِ نمودار ارائه شده الماس فرهنگیِ تعدیل شده توسط الکساندر میباشند،
به خلق ،تولید و توزیع هنر مربوط میشوند (رامین.)43 :1387 ،
ایده اصلی نظام تولید در دنیای هنر بکر این است که آثار خلق شده از صافی افراد و جوامعی که آنها را حمایت
میکنند ،گذشته و از آنها متأثر میشوند (الکساندر .)120 :1393 ،دنیای هنر بکر به شکل استعاری از دایرههای
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متحدالمرکزی تشکیل شده است که الیههای زیادی دارد .در بخش مرکزی آن ،نظام تولید قرار دارد ،بخش میانی به
نظام توزیع و بخش انتهایی به نظام مصرف اختصاص دارد .در هستﺔ مرکزی دنیای هنر ،در بخش نظام تولید ،هنرمندان
قرار گرفتهاند که بازیگران اصلی دنیای هنرند .بکر معتقد است افراد زیادی در فرایند خالقﺔ هنری دخیلاند ،اما تعداد
کمی از آنها اعتبار کسب میکنند(.تصویر )1

هنر
Art

مصرف کنندگان

توزیع کنندگان

تولیدکنندگان

Consumers

Distributor

Producers

جامعه
Society

تصویر  :1الماس فرهنگی تعدیل شده (الکساندر)114 :1393 ،

اگرچه او بر مفهوم دنیای هنر تأکید کرده ،وجود هنرمند را هم به رسمیت میشناسد و معتقد است که هنرمندان
میتوانند به چهار طریق مختلف با دنیاهای هنر مرتبط باشند ،شامل .1 :حرفهایهای تمام عیار ،شامل اکﺜر هنرمندان
در هنرهای زیبا و مردم پسند ،آنها هنرمندان مقبولی هستند که قراردادهای جاری را به کار میبندند و بسیار متبحر
و مبتکرند .2 .هنرمندان مستقل ،هنرمندانی که قراردادهای دنیای هنر خود را بهگونهای ناپذیرفتنی ،محدودکننده
مییابند و به نوآوریهایی دست میزنند که دنیای هنر از قبول آن امتناع میورزد .3 .هنرمندان عامه ،کسانی که
محصوالت خالقﺔ خود را کامالً خارج از دنیاهای هنر حرفهای تولید میکنند و در برنامههای غیرحرفهای ،مانند
نمایشگاههای محلی ،برای فروش آثارشان مشارکت میکنند .4.هنرمندان ساده کار ،که محصوالت خالقه خود را خارج
از هر دنیای هنری تولید میکنند .بکر صفت «ساده» را به کسی اطالق میکند که در دنیای حرفهای تعلیم ندیده و
خارج از دنیای هنر کار میکند .او هنرمندانی را که در سبکهای ساده و عامه کار میکنند ،ولی کار خود را در
نمایشگاههای هنری به مردم میفروشند ،حرفهای تمام عیار میداند .در الیه بعدی نیروهای پشتیبانی هستند که از
مرکز دورترند .نیروهای پشتیبانی در خلق اثر هنری یاری میرسانند؛ آنان ویژگیهای هنری کمتری دارند و به همان
اندازه از نظر هنری کمتر درخور توجهاند (الکساندر.)123 :1393 ،
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در بخش میانی ،یعنی نظام توزیع ،سازمانهای دولتی ،نهادهای غیرانتفاعی ،گالری داران و دالالن هنری ،منتقدان
هنر ،توزیعکنندگان و فروشندگان قرار دارند .توزیع هنر ،متضمن فعالیتهایی است که هنر را به مخاطبان آن میرساند.
نظامهای توزیع به منزلﺔ مجموعههایی از محدودیتها و امکانات عمل میکنند که بر عواملی چون تعداد مخاطبها،
تعادل قدرت بین تولیدکنندگان یا هنرمندان و توزیعکنندگان و نیز خصلت اثر هنری تأثیر میگذارند .بکر از سه نوع
نظام توزیع بحﺚ میکند که شامل  .1خودحمایتی.2 ،حامیان خصوصی و .3فروش عمومی میشود .بیشتر دنیاهای
هنر ،ترکیبی از انواع نظامهای توزیع را در خود جای دادهاند (الکساندر .)129 :1393 ،توزیع اثر هنری در بین مردم
کافی نیست ،مخاطبان نیز باید اثر را فهم و درک کنند .بخشی از فعالیت جمعی هنر مستلزم آن است که کسی منطقی
را ،که بر اساس آن اثر هنری معنادار و ارزشمند تلقی میشود ،بسازد و استمرار بخشد .نظام زیباییشناختی به افراد
کمک میکند که اثر هنری را دریابند .این کار نوعی میانجیگری میان تولید و مصرف است که به نظام توزیع مربوط
میشود .در بخش انتهایی دنیای هنر ،در آخرین الیه ،مصرفکنندگان که مخاطبان هستند ،قرار دارند .آنچه را که به
دست گروه تولیدکنندگان ساخته میشود ،این گروه درک و مصرف میکنند .شیوههای مصرف و کاربرد هنر به
مصرفکنندگان آن وابسته است .مخاطبان با میزان توجه یا بیتوجهی به اثر هنری ،خریدن یا نخریدن آن میتوانند
اعمال تولیدکنندگان و توزیعکنندگان هنر را تحت تأثیر قرار دهند .مخاطبان هنر ،شامل دو دسته مخاطبان خاص و
مخاطبان عام هستند (همان( .)319 :تصویر .)2

تصویر  :2نظامهای دنیای هنر هوارد بکر( ،منبع :نگارندگان)
الماس فرهنگی تعدیل شده الکساندر ،نظام توزیع را به عنوان نقطه اصلی و اتکا در مرکز خود قرار داده است و اتصال
مستقیم موجود بین اثر هنری و جامعه ،خالقان هنر و دریافتکنندگان را از طریق توزیعکنندگان امکانپذیر میداند.
اما بکر ،هنر را در مقام فعالیتی جمعی مدنظر قرار میدهد و آن را بهعنوان اثری ساخته شده و مورد استقبال قرار
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گرفته میداند .بکر نظام تولید هنر را بسیار مهم میداند و آن را اصلیترین شاخصه ماندگاری اثر هنری معرفی میکند
(.)Beker, 1982: 76
.2منسوجات بهمنزله هنر در جامعه صفوی
ازنظر هوارد بکر ،که نظریه وی در این مقاله برای تبیین نظام تولید منسوجات صفوی بهکار گرفته شده است« ،مفهوم
هنر ،مﺜل هر مفهوم پیچیدهی دیگری ،تعمیم دربارۀ ماهیت واقعیت را پنهان میکند .هرگاه درصدد تعریف آن برآییم،
نمونههای متناقﺾ زیادی را پیدا میکنیم ،نمونههایی که واجد برخی ،و نه همﺔ معیارهای تلویحی یا تصریح شده در
این مفهوم هستند .وقتی میگوییم« ،هنر» معموالً منظورمان چیزی شبیه این عبارت است :اثری که ارزش
زیباییشناختی دارد ،صرفنظر از اینکه چگونه تعریف شده است؛ اثری که از دیدگاه زیباییشناسی منسجم و قابل دفاع
و توجیهپذیر باشد؛ اثری که در موزهها نصب شده باشد یا در قالب کنسرت به اجرا درآمده باشد( Beker, 1982:
 .)176بکر بر این باور است که اثر به شرطی هنر است که مردم بگویند هنر است .بدین ترتیب ،محتوای مقولﺔ هنر به
لحاظ اجتماعی تعریف میشود (الکساندر .)29 :1393 ،یکی از دالیل مهم اطالق هنر به تولید منسوجات صفوی با
تقسیمبندی هنرها از منظر ویکتوریا الکساندر برابر است .الکساندر که وامدار تفکر بکر است ،در کتاب جامعهشناسی
هنرها ،سه دسته از هنر را معرفی مینماید .این سه دسته عبارتند از :هنر عامه ،مردمپسند و زیبا (واال) (همان.)31:
ایران در طول تاریخ همواره مرکز تحوالت هنری و همچنین آمیزهای از روشهای گوناگون هنری اقوام مختلف بوده
است .در دوره صفوی شاهد شکوفایی در بیشتر شاخههای هنری از جمله نساجی هستیم (پاکباز .)84 :1388 ،میتوان
گفت :امنیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در این دوره ،شکوفایی و رونق بسیاری از رشتههای هنری از
جمله نساجی را در پی داشـت (بیکر.)117 :1385 ،
از دالیل رونق نساجی ،باید عواملی همچون اعتالی نسبی تولید به خصوص کشاورزی ،عالقه و حمایت شاهان از
هنرهای کاربردی و تأسیس کارگاههای پارچهبافی که رشد صنایع و اصناف را در پی داشت ،اشاره کرد .شاید از مهمترین
عوامل پیشرفت هنر نساجی در دوره صفوی ( 907-1148ه.ق1502-1743/م) حمایت کامل شاه و درباریان از
هنرمندان و بافندگان بوده است .با توجه به اهتمام شاهان صفوی در استفاده از پارچههای نفیس تولید شده در
کارگاههای شاهی و هدیه دادن این منسوجات به سایر درباریان ،مهمانان و سفرای کشورهای دیگر ،افزایش تقاضا و
تولید منجر به رونق این هنر در شهرهای کشور گردید (طالبپور .)124 :1397 ،در عصر صفوی در مراکز بافندگی
انواع منسوجات ،مانند :ابریشم ،زربفت ،مخمل ،اطلس ،قلمکار ،شالِ ترمه ،منسوجات دوال و چندال و ابریشمهای گُل
برجسته تولید میشد .هنرمندان ایرانی این عصر با تجربیات فراوانی که در زمینه خطاطی ،نقاشی و بافندگی از دورۀ
تیموریان 5کسب کرده بودند ،شاهکارهایی خلق نمودند که هرکدام دارای روشی جدید از لحاظ سبک و شیوه بهشمار
میآیند (طالبپور .)86 :1386 ،اکﺜر پادشاهان صفوی به تولید و استفاده از پارچههای نفیس عالقهمند بودند ،اما یکی
از مهمترین آنان که تأثیر زیادی در رونق منسوجات داشت ،شاه عباس اول 1038-996( 6ه.ق) بود (Gratta, 2016:
 5حکومت تیموری( 886 – 750ه  1506–1370/م) دودمانی ترکتبار با فرهنگی ایرانی بودند .بنیانگذار این دودمان امیر تیمور بود که ادعا میکرد نسبش به چنگیز خان میرسد و در
قبیلهای از مغوالن کوچرو به دنیا آمد .تیمور کشوری گسترده و دولتی سترگ ایجاد کرد و سرزمین ماوراءالنهر را به اهمیتی رساند که تا آن زمان هیچگاه بدان پایه نرسیده بود .او مرزهای خود
را نخست در سرتاسر آسیای میانه و آنگاه سراسر خراسان و آنگاه به همه بخشهای ایران و امپراتوری عﺜمانی و بخشهایی از هندوستان گسترش داد( .واله اصفهانی )321 :1380،
 6شاه عباس اول ،متولد  978ه..ق  ،درگذشته 1038ه .ق 1629 –1571 /م ،معروف به شاه عباس بزرگ ،پنجمین پادشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله بود.
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( .67او با فرستادن کارشناسان و استادان رشته نساجی به هند موجب شکوفا شدن نساجی در هند گردید و با خرید
ابریشم از چین و ترمیم و راهاندازی جاده ابریشم و تشویق برای ایجاد طرحهای جدید و تشکیل بیست و هشت هزار
کارگاه بافندگی در سراسر کشور  ،مخصوصاً شهرهای اصفهان ،کاشان ،شوشتر و یزد با سرمایه خود ،هنر نساجی را
متحول نمود ) .(Mackie, 2015: 42وی دستور داد که صنعتگران ،پیشهوران و تجّار فعال در این حوزه ،هیچگونه
پولی برای خرید منسوجات خارجی از کشور خارج نکنند و در مقابل جنس ارائه شده ،منسوجات ایران را خریداری و
صادر نمایند .منسوجات تاریخدار در این برهه زمانی ،نشاندهنده روشهای جدید و اصول فنی بینظیر میباشند
) .(Shenasa & Munroe, 2008: 214با توجه به تعداد منسوجات برجای مانده از دوره صفوی میتوان دریافت
که نقوش ظریف و زیبایی مانند گُلهای ختایی ،اسلیمی ،نقوش جانوری و انسانی با هنرنمایی و لطافت خارقالعادهای
در رنگهای درخشان بر تار و پود منسوجات بافته میشد .تزئینات منسوجات با موضوعاتی که از داستانهای شاهنامه،
شکارگاهها ،بزم و رزم شاهزادگان و درباریان اقتباس میشد ،به انجام میرسید(قاری .)43 :1373 ،با این تفاسیر میتوان
گفت :مجموعهای از ساختارهای سیاسی و اجتماعی در شکلگیری و رونق این صنعت در این دوره مؤثر بود.
.3تشریح نظام تولید منسوجات صفوی
هنر بهمﺜابه شکلی از کُنش ،نیاز به اجتماع (اجتماعی از حامیان هنر ،نهادهای تولید و هنرمندان) دارد و کمک میکند
تا اجتماعات فرهنگی و هنری ،ساخته شوند .آثار هنری از صافی افراد و نظامهایی که آنها را خلق میکنند ،گذشته و
از آنها متأثر میشوند ( .)Beker, 1982: 89بنابر نظر بکر ،زیباییشناسان قواعد و اصولی را مطالعه میکنند که بر
اساس آن انسان دستهبندی چیزها و فعالیتها را توجیه میکند؛ اینکه چه چیز زیباست ،چه چیزی هنر است و چه
چیزی هنر نیست ،کدام هنر خوب است و کدام هنر بد و مانند آن .آنها نظامهایی را میسازند و بر اساس آن این
دستهبندیها و نمونههای پیشنهادی برای هر دسته را توجیه میکنند .منتقدان این نظامها را برای ارزشگذاری آثار
هنری به کار میگیرند .این ارزشگذاریها سرنوشت آثار هنری را تعیین میکند .بعضی را مشهور میکند و
توزیعکنندگان و مخاطبان روی این شهرت حساب میکنند تا بعضی از آثار را به لحاظ عاطفی و اقتصادی حمایت
کنند .همین حمایت است که در توزیع منابع میان هنرمندان تأثیرگذار بوده و کار را برای بعضی راحتتر
میکند( .)Beker, 1982: 108در تولید منسوجات صفوی با فعالیت جمعی گروههای مختلف ،دنیای هنری
گستردهای بر حول آن شکل گرفته است .منسوجات صفوی ،بهعنوان یک شیء هنری ،توسط افراد(هنرمندان) خلق
شدهاند و وارد روابط ،احساسات و تصورات اجتماعی شده و به نوعی عاملیت اجتماعی یافتهاند( Hamel, 2017:
.)43
قضاوت راجعبه جامعه هنری منسوجات صفوی ،از طریق آثار بهدست آمده حاصل میشود که اطالعات کمی از
کارگاهها و تولیدکنندگان آن باقی مانده است .بیشتر این اطالعات بر اساس مطالبی است که از دل سفرنامههای
سیاحان اروپایی استخراج شدهاند) .(Matthee, 2014: 54بهعنوان مﺜال شاردن 7درباره کارگاهها در دوره صفوی
چنین بیان نموده است"پادشاه ایران از هر گروه اهل فن و اساتید فن از هر شهر و دیار ،در پایتخت گرد آورده است.
 7ژان شاردن ،به فرانسوی( 1713– 1643 / Jean Chardinم) جواهرفروش و جهانگرد فرانسوی بود که کتاب  10جلدی (سفرهای سِر ژان شاردن) به عنوان یکی از بهترینِ کارهای
پژوهشگران غربی درباره ایران و خاور نزدیک برشمرده میشود (دانش پژوه.)217 :1398 ،
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استادان و کارگران هر صنف در کارگاههایی که به آنها اختصاص داده شده بهکار اشتغال دارند" (شاردن:1374 ،
 .)370مهمترین مراکز نساجی در دوره صفوی ،در جدول ( )1آمده است و گروههایی که در عرصه تولید نهایی منسوجات
صفوی نقش داشتند ،در نمودار ( )1دیده میشود.
جدول  :1شهرهایی که در دوره صفوی در تولید منسوجات شاخص فعال بودند( ،منبع :نگارندگان).
شهر

اصفهان

تبریز

قم

کاشان

کرمان

الهیجان

یزد

نوع منسوج

زربفت و
سیمینباف

گلیم و
جاجیم

زربفت و
ملیلهکاری

زربفت و
سیمینباف

زربفت و
سیمینباف

زربفت

زربفت و
سیمینباف

توضیحات

وجود
کارگاههای
فراوان نساجی

تولید
هزاران
عدل
ابریشم در
سال

وجود کارگاه
نساجی

وجود
کارگاه
ابریشم
بافی

وجود کارگاه
ابریشم و
پشم

وجود
کارگاه
ابریشم بافی

وجود کارگاه
ابریشم بافی و
کرک و پشم

نمودار  :1گروههایی که در نظام تولید منسوجات نقش اصلی و فرعی دارند( ،منبع :نگارندگان)
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مناسبت اقتصادی ایران در عصر صفوی ،به شیوه تولید خرده کاالیی 8در شهرها بود .این شیوه بر فعالیت تولیدی
پیشهوران(طراحان نقش و ریسندگان و رنگرزان) و صنعتگران(تولیدکنندگان دستگاههای بافندگی و بافندگان) که از
گروههای اصلی تولید بودند ،استوار بود ) .(Matthee, 2014: 342گروهی از مردم که به کار تولید منسوجات در
کارگاهها و دکانهای شخصی خود مشغول بودند و محصوالتی را تولید میکردند که نهتنها برای مصرف خود بلکه برای
فروش در بازار و مبادله با کاالهای دیگر بود .این گروهها و اصنافی که مرتبط با حرفه نساجی بودند ،بهعنوان گروههای
فرعی نیز ایفای نقش میکردند .با تقسیم کاری که داشتند ،در مراکزی معین گرد هم میآمدند و در نتیجه ،برخی از
شهرها به داشتن منسوجات شاخص خود شهرت داشتند (فریر .)176 :1374 ،بر اساس بررسیهای انجام شده ،ارتباط
میان گروه اصلی و فرعی ،نظامی را تولید کرد که در آن شاه و دربار ،در مرکز آن بودند .شاه موقعیت استﺜنایی داشت
و مدیریت اصلی شیوه تولید در اختیار وی بود ) .(Mayeri Burns, 2015: 65او بود که چگونگی مناسبات با
بازرگانان و تجار بینالمللی را تعیین میکرد .بزرگان و حکام شهرها در مرتبه پس از وی قرار داشتند و بدنه سیاسی
مملکت ،امرا و صاحب منصبان ،دربار را تشکیل میدادند .آنها به تبعیت از شاه به احداث کاروانسرا و بازار میپرداختند
و مدیریت حیات اقتصادی شهرها و تجارت وابسته به آن را در اختیار داشتند .اصناف تا اندازهای در شهرها هویت
مشخصی داشتند ) .(Miniwa & Witkowski, 2009:43حکومت بهوسیله رؤسای اصناف و دیگر مقامات آنها
را تحت نظر داشت .بنابر نوشته سیاحانی مانند شاردن ،با توجه به نقش گروه فرعی در نظام تولید منسوجات صفوی"
در ایران بازرگانانی هستند که دارای عمال و نمایندگان مخصوص در سرتاسر جهان .....میباشند" (شاردن:1374 ،
 .)372با توجه به نظام تولید ذکر شده ،بر اساس نظرات بکر میتوان برای نظام تولید منسوجات در عصر صفوی
شاخصههای زیر را بیان نمود :الف) تولید :مسئله تولیدات منسوجات در این عصر از دو جنبه قابل بررسی است :تقسیم
کار و نیروی کار که هر یک مورد بحﺚ قرار میگیرد.
تقسیم کار :در نظام تولید منسوجات صفوی و تقسیم کاری که در تولید پارچه انجام میشود ،بافندگان نقش محوری
را بر عهده دارند .زیرا توانایی و مهارت آنان بر کمیت و کیفیت محصول نهایی ،اثر مستقیم دارد و بُعد هنری فعالیت
آنان نسبت به سایر افراد بیشتر است .پارچهبافی در دوره صفوی ،کاری هنرمندانه به شمار میرفته و فعالیتهای
جانبی برای بافت پارچه مانند ریسندگی پشم و ابریشم و سایر الیاف ،رنگرزی ،آماده کردن دستگاه بافندگی و سایر
فعالیتها گاهی اوقات توسط شخص بافنده انجام میگرفت .طراحی و نقشپردازی بر روی پارچه نیز ،به صورت ذهنی
یا از طریق نقوش شاخص موجود در آن زمان که گاهی هنرمندان دیگری همچون نقاشان و نگارگران خلق مینمودند،
انجام میشد که در این میان تغییراتی هم به سبک و سلیقه بافنده بر روی نقوش و چگونگی ترکیب آن اعمال
میشد(تامپسون .)67 :1384 ،بافندگان به دلیل اینکه غالباً در بافت منسوجات ،از تصاویر مشخص (نقوش گیاهی،
انسانی ،جانوری و غیره) استفاده میکردند که در طول سالها حفظ شده و انتقالیافته بود ،منسوجاتی تولید کردهاند
که در آنها بهطور مستمر تصاویری مربوط به بطن جامعه بازتولید شده است .در واقع فرمهای فرهنگی که بر اساس
ارزشها و مفاهیم ،مورد توجه گروه اجتماعی نساجان و بافندگان در دورهای شکل گرفته بودند ،در طول زمان تﺜبیت
شده و تولید آن تبدیل به یک عادت اجتماعی برای هنرمندان گردید.

 8مفهوم شیوه تولید خرده کاالیی به این معنا است که کل نظام به منزله یک صورتبندی اجتماعی است که از سه شیوه تولید متمایز تشکیل شده است که عبارتند از شیوه تولید شبانکارهای،
چادرنشینی در بخش قبیلهای و روستایی ،شیوه تولید سهم بری ،دهقانی و اقتصاد زراعی است.
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نیروی کار(طراحان نقوش و بافندگان) :طراحان منسوجات و هنرمندان بافنده در کارگاههایی که از نظر موقعیت
جغرافیایی و مکانی در هر شهری متفاوت بوده ،فعالیت داشتند .نوع مواد ،شرایط اقلیمی و مسیر دستیابی به مواد اولیه
برای آنان نیز متفاوت بود .شاخصترین تولیدات کارگاه شاهی در دوره صفوی ،معطوف به منسوجات میشد و شهر
تبریز از جمله نقاطی بود که محل عرضه تولیدات فاخر بود ) .(Mackie, 2015: 34بافندگان منسوجات عصر صفوی
را میتوان به دو گروه ماهر و ساده کار تقسیم کرد .مهارت بافندگان بر اساس توان آنها در بافت انواع پارچههای
ابریشمی با طرحهای شلوغ ،ظریف و سایر طرحها سنجیده میشد .بافندگان ماهر ،به طور مستقیم و از لحاظ نوع
منسوجاتی که تولید مینمودند در دایره و نظارت دربار یا دولت قرار داشتند .آنان زیر نظر مستقیم شاه و وابستگان
دربار ،منسوجات را تولید میکردند و به حسب مهارت یا خالقیت خود در کارگاههای متعلق به دربار شاه هرکدام با
سمتی مانند سرپرستی و نظارت یا مدیریت کارگاههای شاهی را بر عهده داشتند .بعضاً این هنرمندانِ بافنده  ،مدیر
کارگاههای شاهی و مسئول تمام بافندگان در کشور هم بودند (سیوری .)231 :1363 ،بافندگان ساده کار ،معموالً به
دعوت صاحب کار در مکان مشخص یا در منزل خود به تولید کار مشغول بودند و در قبال مزدی که میگرفتند کار را
طبق سفارش کارفرما بدون نقص تکمیل و سپس تحویل میدادند .مجموعه منسوجاتی که توسط این دو گروه از
بافندگان تهیه میشد ،توسط کرک یراقان 9کنترل و بستهبندی میگردید و جهت استفاده درباریان و اشراف یا صادرات
به سایر ممالک توزیع میگردید.
ب) نهادهای تولید :بر اساس اطالعات به دست آمده از سفرنامههای متعددی که در این دوره به نگارش درآمدهاند،
همانند سفرنامه شاردن ،بازرگانان و تجار منسوجات ایرانی که در دوردستها مشغول تجارت بودند ،به عنوان
تولیدکنندگان وابسته به دربار معرفی شدهاند(شاردن .)45 :1374 ،تاورنیه10نیز معتقد است تولید و تجارت داخلی
منسوجات عصر صفوی در دست مسلمانان و یهودیان ایرانی قرار داشت که در کارگاههای محلی با کارگران آموزش
دیده فعالیت داشتند(تاورنیه .)55 :1338 ،نهادهایی که برای تولید منسوجات صفوی فعالیت داشتند ،از نظر نوع
حمایت دربار و تولید به دودسته :وابسته مستقیم به دربار و مردمی تقسیم میشدند .نمودار ( )2نهادهای مؤثر در تولید
منسوجات صفوی را نشان میدهد.

 9لغتی ترکی است،مرکب از دو جز  Garakیعنی الزم و ضروری و Yaraqبه معنی مفید بودن که در ترکیب به معنای حامل و رساننده ملزومات است(مینورسکی.)218 :1368،
 10ژان باپتیست تاوِرْنیه (1100–1014ق1689–1605/م) ،جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی است که در عصر صفوی بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد .سفرنامه او در شرح وقایع دوره
صفویه و وقایع دربار صفوی دارای اهمیت بسیار است.
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نمودار  :2نهادهای مؤثر در تولید منسوجات صفوی( ،منبع :نگارندگان)

در نظام تولید منسوجات صفوی نهادهای وابسته به دربار و مردمی نقش اساسی در چرخه ارائه به بازار داشتند .در
نهادهای خصوصی وابسته به دربار ،فعالیتهای هنرمندان در نظارت کامل دربار یا دولت قرار داشت .هنرمندان بافنده
پارچه با توجه به مهارت و توانایی خود در مجموعهای یا کارگاهی متعلق به دربار ،با توجه به مهارت یا فکر خالق آنان،
هرکدام دارای سِمَتی بودند و کار نظارت و مدیریت کارگاهها را به عهده داشتند (اولئاریوس .)132 :1369 ،مدیران
منتخب از سوی دربار ،مسئول کلیه هنرمندان وابسته به دربار بودند و در سطح کشور در تولید منسوجات فعالیت
داشتند (اکرمن .)51 :1396 ،اگرچه در نهادهای خصوصی فعالیتها منسجمتر بود و اغلب پارچههای تولید شده در
کارگاههای درباری را برای رنگرزی و نقشاندازی با توجه به تأکید شاه ،به نهادهای مردمی و محلی میسپردند ،تا
منبع درآمدی برای مردم نیز باشد (همان .)34 :مزد این فعالیتها اکﺜراً ثابت بود و مزد کارگران محلی و خانگی را از
مالاالجاره امالک شاهی پرداخت میکردند .در آن روزگار محصوالت خصوصی و محلی ،در نهادی(محل تحویل) که
زیر نظر شخص شاه بود و فرد امینی که (ارباب تحویل) نامیده میشد و خرید اجناس و سفارشات بر عهده او بود
گردآوری میشد .مدیر کل همه کارگاههای خصوصی در پایتخت و آبادیهایی که تحت نظر دربار بودند ،آن شخص
بود .پیشکار ارباب تحویل ،شخصی به عنوان ناظر بود که بر تمام داراییها و درآمدهای شاه نظارت کرده و آنها را
مدیریت مینمود (همان .)61 :از شغل دیگری با عنوان کِرک یراقان که وظیفه تهیه و تدارک مایحتاج نظامی و تأمین
انواع مختلف پارچههای مرغوب برای حِرف خیاطی و شعربافی و زینسازی را داشتند نیز نام برده میشود (رهربرن،
 .)183 :1358آنان مأموریت تشخیص مرغوبیت کاال و ارسال آنها را به دربار بر عهده داشتند(مینورسکی:1378 ،
.)218
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نهادهای مردمی ،شامل هنرمندان و نساجان و پیشهورانی بود که به دعوت صاحبان کار برای فعالیت در منزل به
صورت انفرادی یا در کارگاههای عمومی در محل خاصی از شهر دعوت میشدند .در این مکانها ،مراحلی از تولید کار
به این هنرمندان سپرده میشد و آنان بهعنوان کارگر خانگی موظف بودند در قبال مزدی که دریافت میکنند ،کار را
طبق سفارش بدون نقص تکمیل کرده و تحویل دهند (شاردن . )1420 :1374 ،تاورنیه "پیشهوران را تعدادی از اصناف
مانند کفاشان ،نساجان و اصناف دیگر میداند که ساالنه حقی به شاه پرداخت میکردند که آن را «بنیچه» مینامیدند.
به منظور جذب نظر هنرمندان و پیشهوران ،تجار و فعاالن حوزه اقتصاد و در نتیجه تحکیم پایههای حکومت ،با تجار
و دهقانان مناسباتی توأم با مدارا داشت و از تحمیل مالیات بر آنها خودداری میکرد (تاورنیه .)127 :1338 ،هر صنف
یک رئیس داشت که شاه از میان صنعتگران و پیشهوران انتخاب میکرد و عامل شاه بود که « نامش در دفتر مخصوص
شاه ثبت» میشد (شاردن.)1322 :1374 ،
ج) قراردادهای تولید :در نظام تولید منسوجات صفوی ،در زمینه بافت ،طراحی ،رنگرزی و دیگر عوامل ،قواعد و
قراردادهایی وجود داشت ،که جهتدهنده و راهنمای تولید بود(رمضانخانی )54 :1387،در نمودار ( )3و بر اساس نظریه
بکر ،به موارد مهم در قراردادهای تولید پرداخته شده است و او معتقد بود هرگونه فاصلهگیری از امکانات و هنجارهای
موجود ،مستلزم صرف تالش و وقت بسیار میباشد و اعتراض به قراردادهای موجود و انعکاس آنها در ساختار اجتماعی،
معضالت هنرمندان را افزایش داده و چرخش کار آنها را کند میکند ( .)baker, 1995: 74در این نظام تولیدی
واحدهای تولیدی منسوجات به دو شیوه خویشفرمایی یا کارفرمایی فعالیت میکردند که در این بخش به آنها پرداخته
میشود.
نظام تولید خویش فرمایی :در این نظام تولیدی ،واحدها و یا کارگاههای تولیدی منسوجات عمدتاً به صورت انفرادی
و خانگی بوده است و مدیریت بهصورت مستقیم و اجرای کلیه مراحل تولید پارچه برحسب تصمیمات شخص بافنده
انجام میگرفت.

نمودار  :3قراردادهای تولید منسوجات دوره صفوی( ،منبع :نگارندگان)
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در نظام تولید خویش فرمایی که «شیوهی تولید به حساب خود» نیز گفته میشود ،مواد اولیه و ابزار بافت و همچنین
طرحها و نقشها توسط خود هنرمندِ بافنده تأمین میشد و هرکس ،بسته به ذوق و سلیقه خود و با توجه به امکانات
و محدودیتهایی که با آنها روبرو بوده است ،نسبت به انتخاب نقش ،نوع بافت و همچنین مدت زمان بافت ،اقدام
مینمود و پس از اتمام کار ،محصول تولیدی خود را عرضه میکرد .در بعضی موارد نیز بافندگان ،در این نظام ،تولید
پارچه را بر اساس سفارشپذیری انجام میدادند .در این حالت سفارشدهنده بر اساس قرارداد رسمی و یا غیر رسمی،
نوع و نقش پارچه مورد نظر خود را به بافنده تحویل داده و در موعد مقرر و قیمت مشخص آن را تحویل میگرفت.
در حالت سفارشپذیری در نظام خویشفرمایی سود یا زیان حاصله متوجه بافنده بوده است .بنابراین بافنده مسئول
کیفیت و کمیت کار خویش بود و لذا سعی میکرد با توجه به وقت و امکانات قابل دسترسی خود ،فرایند تولید را
تعدیل نموده و با وضعیت و خواستههای خود و اعضای خانواده سازگار نماید.
نظام تولید کارفرمایی :منظور از نظام تولید کارفرمایی ،نظامی است که در آن کارفرما ممکن است یک فرد یا یک
نهاد دولتی باشد که تأمین مواد اولیه و ارائه طرح و نقش بر عهده او است و پس از تولید محصول و پرداخت دستمزد
به بافنده یا بافندگان ،محصول تولیدی را خود شخصاً به فروش میرساند .واحدهای تولیدی که تحت این نظام به
فعالیت مشغول بودند ،ممکن است از نظر مالکیت بهصورت خصوصی(دولتی)یا خانگی و محلی بوده باشند .یکی از
مهمترین واحدهایی که در دوره صفوی تحت این نظام مبادرت به تولید میکرد ،مراکز تولیدی خصوصی بود که تحت
عنوان «تولید به حساب دیگران» فعالیت داشتند .در واقع در این شیوه تولیدی ،بافندگان به سفارش مشخص اشخاص
حقیقی یا حقوقی در خانه و یا کارگاه پارچه را بافته و در قبال دریافت دستمزد معینی محصول را به سفارشدهنده
تحویل میدادند .در این حالت مواد اولیه و طرح را ،سفارشدهنده تهیه میکرد و تمام سود و زیان ناشی از فروش،
متوجه سفارشدهنده یا کارفرما بود(الوند .)78 :1355 ،این نوع نظام تولیدی از مدتها قبل متداولترین شکل
سازماندهی کار پارچهبافی بوده است ،به خصوص که کمبضاعتترین خانوادهها ،بر پیش پرداختی که قبل از شروع به
کار به آنها داده میشد ،حساب میکردند(بهشتی پور .)145 :1343 ،در اصفهان به عنوان پایتخت دولت صفوی ،نظام
تولید کارفرمایی متداول بود .همچنین در سایر شهرها از جمله در کارگاههای یزد ،بافندگان حقوق خود را برحسب هر
ذرع 11پارچه دریافت میکردند و چرخه تاجر و صاحب کارگاه و هنرمند بافنده عمومیترین ساختار اشتغال در یزد
بود (رمضانخانی.)76 :1387 ،
.4واسطههای هنری
در دنیای هنر هوارد بکر ،عالوه بر نظام تولید ،نظام توزیع و نظام مصرف نیز در الگوی دایرههای متحدالمرکز قرار
میگیرند .در حلقهی میانی و بعد از نظام تولید ،نظام توزیع قرار دارد .این نظام در مورد منسوجات صفوی به دو گروه
درباری و مردمی تقسیم میشود .استراتژی اقتصادی حکومت صفوی برای دستیابی به رشد اقتصادی ،نه تنها تولید
کاال و منسوجات نفیس بود ،بلکه این دولت بر استفاده از موقعیت جغرافیایی و ترانزیت تأکید داشت .ایران در دوره
صفوی برای تجارت ،عالوه بر کاروانسراها ،از یک شبکه گسترده مسیرهای تجاری برخوردار بود که توسط تجار و به
 11در واژهنامه دهخدا آمده است:ذرع ،مقداری باشد معین از سر انگشتِ میانینِ یک دست تا سر انگشت میانینِ دستی دیگر ،چون کسی دستها را از هم گشاده دارد .یا از سر انگشت میانین
تا مِرفَق که بندگاه ساعد و بازو است.
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منظور انتقال کاال و خدمات به داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار میگرفتند .گروه وابسته به دربار که جهت
تأمین احتیاجات درباری و صادرات منسوجات ،اتاقهای بازرگانی متعددی در سراسر کشور ایجاد کردند که در آن
پارچههای زری و ابریشمی میبافتند .شخصی به نام ملکالتجار در شهر به نمایندگی از دربار ،مسئول همه کارخانهها
در شهر بود .کارفرمایان این مراکز که طبقه ممتازی از پیشهوران بودند ،عالوه بر دستمزد خوب از امنیت شغلی کامل
نیز برخوردار بوده و تمام مدت عمر در استخدام کارگاه شاهی بودند ،بهطوری که هرگز از آن اخراج نمیشدند .آنان
این منسوجات تولید شده را به مرکز حکومت و دربار میفرستادند .گروه مردمی نیز تجار مطرح در شهرهای مختلف
بودند که با سرمایه و توان مالی خود با ایجاد کارگاههایی محدودتر از کارگاههای دربار توسط هنرمندان و بافندگان
گمنام به تولید منسوجات میپرداختند .برخی از این تجار بهواسطه صداقت و موفقیت در کار تجارت مورد توجه پادشاه
قرار میگرفتند .بهعنوان مﺜال ،شاه عباس ،خواجه صفر بازرگان ارمنی جلفایی را در قالب هیئتهای متعدد برای یافتن
بازار فروش منسوجات ابریشمین به دربارهای اروپایی فرستاد ( .)Matthee, 2001b: 231بازرگانان و تجار درباری
و مردمی در دوره صفوی ،از شتر بهعنوان وسیله استفاده میکردند تا بتوانند مقادیر انبوهی از کاال و منسوجات را از
مسیر زمینی از اصفهان به بندرعباس جابهجا کنند .برخی از این کاروانهای شتر از مسیر هرمز امروزی به عنوان
مسیر جایگزین استفاده میکردند .تجار میتوانستند انتخاب کنند که از مسیر دریایی یا از مسیر زمینی برای انتقال
محمولههایشان استفاده کنند .در حقیقت بسته به موقعیت ،قیمت انتقال محمولهها از مسیر دریایی و زمینی با هم
فرق داشت .بسیاری مسیر دریایی را انتخاب میکردند ،اما کسانی که قصد داشتند سود خود را به حداکﺜر برسانند از
مسیر زمینی عبور میکردند .این تجار که از مسیرهای زمینی استفاده میکردند اغلب معامالت خود را در کاروانسراها
انجام میدادند .با گذشت زمان ،به لطف توان نظامی شرکتهای بازرگانی خارجی ،مسیرهای زمینی به تدریج امنتر
شدند (.)Bryce & others, 2013: 54
در آخرین الیه از دنیای هنر ،مصرفکنندگان قرار میگیرند که شامل مخاطبان عام و مخاطبان خاص میباشند.
مخاطبان عام در دوره صفوی مردم عادی و افرادی با سطح درآمد متوسط بودند که برای رفع نیاز شخصی ،از منسوجات
برای تهیه لباس ،تزئین منزل یا هدیه دادن ،استفاده میکردند و ذینفع تجاری و اقتصادی در منسوجات نبودند .دسته
دیگر مخاطبان خاص بودند .آنان از وضعیت مالی و معیشتی مناسبی برخوردار بودند که شامل درباریان ،سفرای
کشورهای دیگر ،حاکمان شهرها و خانوادههای آنان و متمولین شهر بود ( .)Matthe, 2001a: 32بنا به گفته
سیاحان اروپایی ،شهرهایی مانند اصفهان ،یزد ،کاشان ،کرمان که منسوجات در آنها به جاذبهی گردشگری تبدیل
شده بود ،فروش مستقیم و حتی بدون واسطهی نظام توزیع ،در محل کارگاه یا در بازارهای محلی و سنتی انجام
میگرفت ( .)Newman, 2003: 112در (تصویر  )3نظام تولید منسوجات صفوی بر اساس دنیای هنر هوارد بکر
ترسیم شده است.
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تصویر  :3نظام تولید منسوجات صفوی( ،منبع :نگارندگان)

نتیجهگیری
هنر پدیدهای اجتماعى است و محصوالت هنرى داراى مبنایى اجتماعى بوده که برکنش جمعى استوارند .بکر معتقد
است که براى به وجود آمدن یک اثر هنرى اَعمال زیادى باید انجام بگیرد که مستلزم مساعى و همکارى بسیارى از
آدمها است .در این پژوهش ،بر پایه نظریه هوارد بکر در بررسی نظام تولید منسوجات صفوی ،میتوان دریافت که سیر
تولید منسوجات دوره صفوی ،بهعنوان کاالیی که بنا بر نظر سیاحان و بازرگانان جنبه زیباییشناسانهاش را نشان داد
و نقوش زیبا و کیفیت ماندگار به خود گرفت .این منسوجات ،هم کاربرد پوشش داشتند و هم به عنوان یکی از وسایل
منزل(پرده ،دیوار ،آویز ،سجاده و )...نیز استفاده میشدند .آنان کاالیی ارزشمند برای تجارت زمینی و دریایی بودند.
تولید منسوجات در زندگی مردم هنرمند نقش اقتصادی داشت .با آمدن سیاحان و نمایندگان کشورهای مختلف به
دربار صفوی و مشاهده نمودن پوشش حاکمان ،درباریان و تاجران ایرانی که از کیفیت و زیبایی چشمنوازی برخوردار
بودند و استفاده از آنها نشانﺔ پایگاه اجتماعی باالتر صاحبانشان بود ،کمکم منسوجات شاخص ابریشمین و زربفت
جایگزین محصوالت بومی شد و اهمیت کارکردی خود را در طول زمان به دست آوردند .با توجه به اهتمام شاهان
صفوی در استفاده از پارچههای نفیس تولید شده در کارگاههای شاهی و هدیه دادن این منسوجات به سایر درباریان،
مهمانان و سفرای کشورهای دیگر ،افزایش تقاضا و تولید ،منجر به رونق این هنر گردید(اگر دربار و شخص شاه مداخله
نمیکردند ،چه بسا تا امروز این آثار موجود در موزهها و کلکسیونهای شخصی در دنیا رو به فراموشی میرفتند) .تاریخ
اجتماعی ایران در دوره صفوی به عنوان دورهای نسبتاً طوالنی مدت ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .این اهمیت
بدان جهت است که آن دوره ،میتواند نظامهای تولیدی شکل گرفته در بطن جامعه هنری ایران را منعکس نماید.
شکلبندی اجتماعی ایران دوره صفوی بر یک ساختار بنیادین مبتنی بود و آن عبارت بود از ارائه خدمت ِ(سیاسی و
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اجتماعی) .بنابر گزارش سیاحانی که به ایران آمدند ،در سده دوم حکومت صفوی ،بیشترین حمایت اجتماعی و سیاسی
از هنرمندان و بافندگان در حوزه نساجی به عمل آمده است که ما شاهد حرکتی جهت به وجود آمدن طبقهای از
هنرمندان بهصورت بافنده و طراح هستیم .رنگهای متنوع و تکنیکهای فنی نوظهور در آن دوره نشان میدهد که
نظام تولید منسوجات با توجه به اطالعات سفرنامهها ،با شیوه گزینش فنی و حمایت از نهادهای مردمی و خصوصی
عجین بوده است .رئیس صنف نساجان ،قدیمیترین استادان آن حرفه بودند که دارای منشی و دستیار بودند .همه امور
و فعالیتهای مربوط به تولید منسوجات زیر نظر ناظر که از وزرای دربار شاهی بود ،انجام میشد .تقسیم کار بدین
صورت بود که افرادی که در نهادهای خصوصی برای امور تولید ،انتخاب میشدند بعد از تأیید ناظر باید به تأیید شاه
نیز میرسیدند .با توجه به محدودیت امکانات تولیدی در برخی از شهرها به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها ،نهادهای
تولیدی به شیوه نیمه متمرکز و غیر متمرکز اداره میشدند و بهترین شهرها برای تولیدات متمرکز ،اصفهان ،یزد ،تبریز
و قم بودند .در قراردادهایی که برای پرداخت مزد با هنرمندان بافنده تازهکار در نهادهای خصوصی ،مانند کارگاهها
منعقد میشد ،به صورت انفرادی پرداخت میشد و بعد از یک سال به صورت حواله کلی توسط ناظر پرداخت میشد.
با توجه به ثبات اقتصادی و سیاسی در دولت مقتدر صفوی و حمایت دربار و شخص شاه از هنر نساجی ،نظام تولید،
نسل نواندیشی از هنرمندان و طراحان پارچه را به جامعه معرفی نمود .نظام تولید منسوجات صفوی بر پایه الگوی
هوارد بکر ،شامل سه حوزهی تولید میباشد که هر دو نوع هنر تزئینی و هنر زیبا یا واالی منسوج را دربرمی گیرد و
نمایندههای دربار و بازرگانان ،به خاطر توزیع این آثار ،واسط میان آثار زیبای نساجی و مخاطبان خاص بودند.
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