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 مقاله پژوهشی

 43شمارۀ 

 18دورۀ 

 200الی  188صفحۀ 

ای جدید از شکوفایی شد. ه.ق( هنر و صنایع وارد مرحله1135-907در دورۀ حکومت صفویه )

فرودهای زیادی را تجربه کردند. این تحول از وحال هنرهای مختلف در این دورۀ تاریخی، فرازاینبا

اند؛ لذا نگاه فالسفۀ این زمان دور نماد و هر یک به بررسی این تغییرات و علل بنیادی آن پرداخته

ی فیتوص انجام پژوهش حاضر روشبررسی دیدگاه آنها دربارۀ هنر و صنایع این دوره قابل تأمل است. 

های پژوهش حاکی از این است که از یافته ای انجام شده است.ی و بر پایۀ منابع کتابخانهلیو تحل

 ،یینام هنرمند با دانا یُپشتِ آن و جاودانگپسِ ۀشیبا اند یاثر هنر یبقانظر فالسفه مشائی 

 لت،یعنوان فضهنر به این دورۀ تاریخی  درمعنا ممکن است.  یپردازدر صورت ییو توانا یالپردازیخ

حفاظت  اران،یشهر فهیاصل وظ رانیآنهاست. در ا ۀامعه بدون توجه به طبقافراد ج ۀوجه مشترک هم

و  یاست. تعال گسترش عدالت و یسعادت، تعال یسوآن به لیو ن نیسرزم یبسامان ن،یاز ملک، د

 اریعملکرد و تفکر شهر ریتحت تاث ورانشهیانجام امور توسط پ یاز جمله درست نیامور سرزم یتدان

فروغ شدن وال و کمزبهصناعت رو یمدع هیصناع ۀدر رسال یرفندرسکیاست. م اریشهر ایصاحب فره 

فره خود را از دست داده  شده،دچار خطا و اشتباه  یصفو ارانیمعنا که شهر نیبه ا ؛اشتداد آن است

کار پشت ،تیجامعه به سعادت؛ تفکر، خالق لیعوامل ن نیتراز مهم یکیشده است.  ریو ظلم شان فراگ

 .است مینظر حاکم حک ریز ازین یمبنا در کار بر ییآسااز تن یو دور
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 مشائیان منظر از صفوی صناعت و هنر
 (صناعیه رساله در میرفندرسکی نظریه بر تأکید با) 

مسجد نمایی از هنر است که نه تنها مذهب و هنر با یکدیگر تالقی پیدا 
کنند بلکه مهمترین نماد هنر اسالمی و خصوصیات متمایز آن است. می

مسجدها با هندسه و نقش و نگار کاربردی در آنها، ی ارتباط پیکره
ترین انسجام و نماد یگانگی خالق یکتا در بافت فیزیکی آنها یکی از اصلی

عوامل ایجاد هویتی روحانی و فرهنگی مقدس است. ایران و امپراطوری 
های سیاسی و های مذهبی، رقابتعثمانی در دوران صفویه به دلیل تفاوت

هر دو کشور از ارتباطات جدید و اثرات فرهنگی و هنری تأثیر اروپا بر 
نزدیکی برخوردار بودند. شناخت خصوصیات فرهنگی معماری صفویه و 

احمد )به عنوان اللّه و سلطانی مسجدهای شیخ لطفعثمانیان، مطالعه
ی پژوهشی( و نحوه کاربرد مفاهیم و اجزاء معماری به همراه مطالعه

ی هر منطقه و موقعیت جغرافیایی، رابطه های معماریبررسی شیوه
های ساختمانی مسجد و ها و فضاها با یکدیگر و موقعیت پیکرهپیکره
ی آنها با یکدیگر اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه شناسایی رابطه

حالت هندسی نقش و نگارها در معماری اسالمی است که مبنی بر اصول 
کرد مربوط به پیکره و آگاهی درست از هنری و علمی زیادی از دیدگاه روی

 انجامد.شود که به تطبیق هنری میالگویی حاصل می

ها: حالت هندسی نقش و نگارها، مسجد، معماری صفویه، واژهکلید
 معماری عثمانیان، رویکرد پیکره
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 مقدمه

 انیصفو یخیتحوالت تار یو بررس یتفکر یمبان سیعرصه را به بازشنا نیغالب محققان ا ،هنر یو تدان یتعال یمعما

در برابر  انیرانیا یخودباختگ عت،یبه شر قتیطهماسب و ارتجاع از طر شاه ۀدورمذهب در  میپارادا رییواداشته است. تغ

 گاهیاست. جا فیبازتعر ازمندین ،یو قوم یبوم راثیکردن م میآنان در خلع سالح و تسل یو همراه گانگانیب یدستاوردها

دچار تزلزل شد.  لیقبا یساؤو ر انیصوف نیبعد از شکست در جنگ چالدران، ب قتیو طر عتیعنوان قطب شرشاه به

 یوجود نجبا و نخبگان و پادشاهان رومند،ین زه،یباانگ یااز شالوده هیصفو ۀدوراول و دوم  ۀمیننقش متفاوت  یفایا

 ،یوانیو د یدرون سازمان یجناح یهایریدرگ ،یو طماعان اقتصاد گری، بازاشیعصفاک و ستمگر و  یقدرتمند به شاهان

هنرمندان  ریو سا ریم ،کرده بود. بر اثر فشار و ظلم رییسواد تغکم ایسواد یب ه،یماعُنصُر، افراد کمپرور و ُسست تن د،ینااُم

 ،در آن دوره نقدی بر وضعیت موجود است. ،آثار سلطان محمد ۀهمتقریبًا  دانست. انیکننده اعمال صفوسیرا تقد

کردند. ینم یحفظ آن اقدام یگرفته، برایقرار نم ینابوددر معرض  یزیحفظ آن بود، تا چ یبرا یزیپرداختن به هر چ

است.  دهیدرا در معرض خطر  آن ،پرداخته هیصناع ۀبه نگارش رسال خیبرهه از تار نیدر ا یفندرسک رابوالقاسمیاگر م

معرض  رآداب د نیبود که ا لیدل نیبه ا زین یسبزوار یواعظ کاشف نیحس یدست مولبه ینامه سلطاننگارش فتوت

تیزبین  یتنها حکماداشت و این نکته را  هایی را در پیها و ابهاماین تغییر مسیر مسلماً واکنشبودند.  یفراموش

پسران  نو کورساختن چشما یسلطان و پدرش از دربار شاه صف فهیچون خل یبزرگ ی. اخراج حکمانددیدیم شیشاپیپ

 یانحطاط نیچن عۀیطل ،بر صورت داشتند عتیکه نقاب شر ییهاطلبفرصت یهاسهیو برادران او بر اثر دس سلطانفهیخل

هنرها در جهان اسالم بود و این سرآغاز  ۀهمتغییر پارادیم مذهبی جانی تازه و سرآغازی برای  .دادیوضوح نشان مرا به

صفویه از منظر تفکر مذهبی  ۀدورچندان روشن نبود. درواقع در ، نیازمند تبیین مبانی دقیقی بود که در زمان گذار

 غییر کرد.ایران ت

تحریر درنیامده است. با این حال رشتۀ پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به پیشینۀ درخصوص 

فیضی و  اند.آن پرداختهدربارۀ آثار متعددی به بررسی وضعیت هنر و صنعت در دوره صفویه و دیدگاه فالسفه 

، به بررسی وضعیت هنر «اهمیت صنعت و هنر بافندگی در اقتصاد دوره صفویه»ای با عنوان در مقاله (1395)محمدی

دربارۀ ای به دیدگاه فالسفه اند. با این حال در این اثر اشارهپرداخته ،و صنعت و تأثیراتی که در تجارت این دوره داشته

معنای صنعت در حکمت اسالمی: »ای با عنوان در مقاله( 1386شرایط هنر و صنعت در این دوره نشده است. پازوکی )

صنایع و هنر پرداخته است. در آثار دربارۀ ، به بررسی دیدگاه میرفندرسکی «صناعیه میرفندرسکیرسالۀ شرح و تحلیل 

لذا نگارنده در پژوهش حاضر بر آن  ؛نظر میرفندرسکی انجام نشده است بررسی وضعیت صنعت و هنر صفوی از یادشده

 ای به بررسی این موضوع بپردازد.های منابع کتابخانهست تا به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادها
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مشائیان منظر از صفوی صناعت و هنر  

 اردالن و ایرج داداشیساالر حسن زاده، اسماعیل بنی

 یصفو ۀدوردر  هنر و صناعت مفهوم .1

در سه مرحله الهام، ابداع  یش نشیآفر مییبگو ، بایدمیریدر نظر بگ یهر صناعت یسه جنبه روح، نفس و کالبد را برا اگر

حس، مراتب نزول صورت و  ال،یبر چهار قسم است: مراتب عقل، خ یصناعت مبتن یریگشکل افتد.یو اعمال اتفاق م

 واناتی( به حصُنع. )ستیصُنع ن یفعل است اما هر فعل یفعل است. پس هر صُنع ییکوین صُنع .آنهاست تیمنوط به تمام

 یشود. صِناعت انسان حسب ضرورت شخصیهمانگونه که به آنها فعل نسبت داده نم شود.یو جمادات نسبت داده نم

. صناعت ابدییاو تحقق م شهیعقل و اند یرویو با ن دیبر عمل حاصل آ نیصنعت است. از تمر ست و عمل اووو صالح ا

ساختن است بر  تیوجود و در نها ۀمرتباست از  جادیاست از مرتبه عدم و پس از آن ابداع است که ابداع خود ا جادیا

که عقل  تگف دیصناعت هستند. با یبیاست. صنع، ابداع، احداث از مراتب ترت دهیکه در نفس ابداع گرد ییاساس الگو

انتقال صورت است. صانع  یوساطت از برا شیبه کار درآورد. پس سهم صانع در صناعت خو ار است تا آن یآبستن معان

الصور به از واهب یآورد تا صورت عقل یجااز عقل را به یرویالزم را داشته باشد و شرط پ یامر آمادگ نیا یبرا دیبا

 .شودیهبه م رتصو رندهیپذ ۀمادبه  یجسمان یقوا قیطر و از الیعقل هنرمند و از آنجا به خ

تعقل، فن، مهارت و شناخت  یریکارگهنر. به یمعناه ملجشدند از  یرانییدچار تغ هیصفو ۀدوردر  یاز معان یاریبس

دارد با شاخص  یسع یکه هر دولت دیآیحساب مبر کشف، هنر به یجامعه مبتن یازهاین نیمأت یمواد در حد کمال برا

بر کشف است نه خلق و بحث هنر  یمبتن یکه هنر اسالم نداز حکما معتقد یا. عدهردیرا به کار گ خود آن اریو مع

در ایران نبوده است.  یاسالم یوقت مورد توجه حکماچیو مستقل ه ینحو اصلهنر به. ستیصورت مستقل مطرح نبه

خداست، نه  نشیاز آفر دیتقل ،باشد دی. هنر اگر تقلبوده است آن یو کاشف معان شتهدا ینیهنر بازتاب د ،ادوار ۀهمدر 

 کندیم هنرمندان گریاز د زیمتمامحمد را  خداست که سلطان الیخ ۀریدااز  الیحس و خ انیموجود. ب شیاز پ دهیآفر

 نیا ،است داری. اگر بازتاب صور معنیو شواهد ظاهر یثابته و مُثُل است نه محسوسات حس انیاز اع ،ینینه انسان زم

امر محسوس و مشهود به  لیصرف تقل یرفندرسکی. صناعت و هنر نزد میخاک یایدن نیصور از عالم فوق قمر است نه ا

 ییبه کمال غا شتریهرچه ب یمعتقد است که هر وجود یرفندرسکیاساس آن است. م لتیو فض ستین یحواس ظاهر

بلکه از  ست؛ین دهیاز صورت آفر دیهنر، تقل انیمشائ گریو د یرفندرسکیخواهد بود. در نزد م باتریز ،شود ترکیخود نزد

آغشته شده به  لیبا رمز و اشارات است. هنر تخ حیصر ریغ نیزبان نماد واسط ینوع یهنر اثر ۀفیوظآن است.  رتیس

است و انسان در  یاز وجود خداوند یاهیانسان تنها سا یهادهیبه استعال و استکمال در انسان و آفر لیتفکر است. تما

و  یکه مثال در طول اوست و ظهور و تجلیحالدردر عرض اوست  یزیمثل هر چ رایز ؛خلق مثال خداست نه مثل او

 .قرار دارد یترنازل ۀمرتباو که البته در ۀ یسا

تداوم  ی. در ظاهر جامعه براستین سریبدون انجام کار م یاجامعه چیانسان در ه یثروت، قدرت و احترام برا کسب

عقل،  یریکارگبه یبه معنا شهینظم است. پ یبرقرار برایمشاغل  یبندو طبقه شهیکالبد کار، پ ازمندیخود ن اتیح

 لتیو فض ییکویانجام کار، ن ییهمراه مهارت و توانا بهحوزه مشخص،  کیدر  الیدانش، تجربه و شناخت مواد و متر
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قرار  یشغل ۀطبق کیدر ، دهندیانجام م مشابه یکه کارهارا  یافرادتوان میاست و در کالبد روح و نفس کار مستترند. 

 ۀهم در باًیآزمون، خطا، تعقل و تعمق حکما و خواص جامعه است. تقر یاپیپ یهانسل ۀجینت یداد. طبقات اجتماع

 یشهر تیعناصر جمع نیترعنوان بزرگگران و تجار بهصنعت»اند. هتر بوددر خدمت طبقات باال نییاعصار طبقات پا

 یاجتماع تیوضع نیبرجسته بودند. البته ا یو علما وانساالریمهتران د ،ینظام یطبقه نخبگان متشکل از امرادر خدمت 

دست آوردن و به یاز تحرک اجتماع ایتر طبقات باال ایوران معتبر به طبقه شهیاز ورود پ یشکل متناقض فرومرتبه، به

 (. 54: 1395، یوانی)ک «.گذاشتیمحروم نم تیبهبود وضع یبرا ییهافرصت

نقش  یآنها از منافع اقتصاد یمندو بهره گاهیجا نییدر تع عتیدر جامعه و نسبت آن با شر شهیپ کی یفیحضور ک

 یکه امام محمد غزال ییبرخوردار هستند تا جا یادیاز احترام ز ورانشهیپ عت،یاسالم و شر دگاهید در»دارد.  یمهم

آموختن فنون  ازمندیخود و امرارمعاش ن یازهاین نیمأت یکه براچرا ؛خدا دانسته بیکاسب را حب یپرداز اسالمهینظر

 یهاشیاز کش یکی مونکهیآمد... سیشمار مبه لتیفض یشاهان، نوع یو حت یاسینخبگان س یکار برا نیمشاغل هستند ا

مختلف مباهات  یهاخود در حرفه یهاکه شاه عباس اول به آموخته کندیه.ق نقل م 1016 یهادر سال «تیکارمل»

ها کردن نمک، مرکبات، عرق گل هیاسب، بافتن لباس، تصف نیشمخال، افسار و ز ،یهالل ریاز ساختن شمش ی: ودکریم

 یریادگیکه شاه عباس اول در  ستین بیمسئله عج نیو... ا بردیشهر لذت م یهاحرفه یو خالصه تمام روهاو دا

 انیاع ۀزمرکه در  یهنگام یمرد حت کی ران،یا ژهیوو به نیزممشرقدر  رایز ؛( توجه نشان دهدهاشهیپ) یدست یهنرها

 ۀدور هیبلندپا یهاُفقه یآمد... حتیشمار م به بیو نانج هیفرومانداشت،  ییآشنا هاشهیها و پاز هنر یبود، اگر به برخ

 ۀدگماز راه  هیعهد صفو ۀمرتببلند هیفق یدآبادیمثال آقا محمد ب یبرا کردندیامرارمعاش م یورشهیاز راه پ هیصفو

 (.  54: همان) «کردیامرارمعاش م ینیچ

 ۀخانوادتولد و پرورش در ». داندیدر انجام کار مشترک م یتیدمحدو چیجامعه را بدون ه کی یاعضا ۀهم یرفندرسکیم

 افتهیدست  یحکومت ۀیپابلنددان آنها بتوانند به مقامات فرزن ایاستعداد با ایپُر   ورانشهیتا پ شدیور، مانع از آن نمشهیپ

 لیاول که وک لیشاه اسماع ۀدورلشکر  امور وانساالری، دنیحسشاهرزاینمونه م ی. براندیآو به سِلک طبقات حاکم در

حکومت  گریمور برجسته دأ، مرزانُجمیم ای. کردیم یتراششد، در آغاز سنگ لی( شاه اسماعدهیبرگز بیمقام و نا)قائم

افراد  نیبود. ا اطیخ کیاعظم شاه عباس دوم فرزند صدر گ،یبمحمود رزایم ای. کردیم یدر رشت زرگر لیشاه اسماع

و  یورشهیپ انی. جرافتندییدر حکومت دست م یاهیپابلند یهاتیو به موقع کردندیم یاستعداد خود ترق ۀیپابر 

به  زیخانِ زند ن میکه کر یادامه داشت به نحو زیبعد ن یهادوره یبرا شهیپ کیدر  یو استاد لتیآراسته بودن به فض

 ییبا توجه به تحرکات طبقات و امکان جابجا (.54)همان: «کردیمباهات م ییاو بن یباف، فرشیبافمهارت خود در جوراب

در خدمت طبقه نخبگان برجسته  یشهر تیعناصر جمع نیترعنوان بزرگگران و تجار( به)صنعت ورانشهیپدر آنها، 

 .بودند
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مشائیان منظر از صفوی صناعت و هنر  

 اردالن و ایرج داداشیساالر حسن زاده، اسماعیل بنی

 یرفندرسکیم نظر بر دیتأک با صناعت و  هنر در تحول از یمشائ فلسفه  لیتحل .2

روان و ساحت  ایتن، ساحت نفس  ایوجود انسان در نظر آورده است: ساحت بدن  نییسه ساحت در تب یرفندرسکیم

 یوجود انسان یواربزرگتر است با همان سازوکار و اندام یانسان کرۀیپ کیانسان  ۀکریپمتناظر با  زیجان. جامعه ن ایروح 

کل است.  ای یهست یوارگاز اندام یو آن هم انعکاس شودیجامعه ــ که انسان مجتمع است ـــ م یوارمنعکس در اندام

ها آن انیم قیدق یلذا تناظر ؛راندیحکم م زین یکه بر جهان حاکم است، بر جهان انسان یهمان هندسه، قانون و نظم

 نیقوان مانکه برگرفته از ه زین یانسان ۀجامعحاکم بر  نیاز قوان د،یچیسرپ توانینم یهست نی. اگر از قوانوجود دارد

در  زیها نآن انیم یوار حاکم است. تعالاندام ای کیرابطه ُارگان نیا زین هاشهیپ انیم یکرد. حت یتخط توانیاست، نم

 .شودیم نییوار تبنسبت اندام نیا

حاکمان و  یهااستفادهسوءو  رهایتدبسوءاز  میهست یاتیشاهد روا یخیتار ثیما از ح خ،یتار یهابرهه یدر برخ کهنیا 

 خیسنت و تار یخی. وجوه تارستین ینید میتعال قتیبا حق یخیتار تیروا نیا تینیدال بر ع دهد،یپادشاهان خبر م

 کی قیحقا توانی. نمستین یکیانسان  قتینقش از انسان با حق کیگونه که . همانستندین یکیسنت  قتیسنت با حق

 افتیدر خیچه از تارآن استخراج کرد. آن ندارانیاز رفتار و کنش د یحاک یخیتار یدادهایرا از مشترکات رو نید

 انیشاسقراطیپ یهاشهی. اندستین یقیمعرفت حق ای نیراست یآگاه کنیبخش باشد ل یآگاه تواندیهرچند م ،شودیم

 دیکأتموضوع  نیبر ا زیو نامه هفتم افالطون ن یگاتر ونانیفلسفه  خیکتاب تار 46و 45در صفحات  توسیهراکل ژهیوبه

 داندیم خیاز تار ترمانهیهنر( را حک ایارسطو شعر ) لیدل نی. به همگرید زیچ قیاست و حقا یزیچ یخیتار دادیدارند. رو

دانسته و هر دو از  قتیسالک حق لوسوفوسیرا همانند ف توسیلومی(، فعهیدالطب)مابع کایکتاب متا تا فوس ۀمقدمو در 

 .برندیراه م قتیو به حق آغازندیم رتیح

طبقه  نیکه ا یقینوازندگان موسو همچون هنرمندان  ییهاشهیست. پهاشهیپ یبا برخ ینید یمسئله مخالفت علما گاه

 یجا یاجتماع نییپا یهاو در رده ندنداشت عتیبا شر یتیچندان سنخ ،که داشتند یو البسه متفاوت شهیخاطر نوع پبه

حرفه آنها مورد  ایکه در شرع مقبول نبود  ییهاشهیپ بارۀدر». دقائل بودن یترمک یآنها ارزش اجتماع یو برا گرفتندیم

با نظارت  شتریب نانیاطم یبرا کرد،یبر آنها نظارت م میحکومت مستق اوالً ،نبود رانیا یهاسنت یعموم نیاحترام قوان

کنترل حکومت باشد  دمور رساندیم بیآنها به اخالق و اصول جامعه آس شتریکه ب ییهاحرفه ،حکومت بر افراد میمستق

مشاغل ممکن بود درآمد  نیاز ا ی. گرچه برخکردیسرپرست کارمندان خود فراهم م یبرا یاواسطهیو دوماً درآمد ب

 بیاز آنها توسط نق اتیمال افتیدر رغمبهاست که  نیا تیاما واقع ،داشته باشند یقابل توجه اتیپرداخت مال یبرا یکاف

-مثال معرکه یو شرع نبودند برا یعموم نیها و قوانمورد احترام سنت هاشهیبه خزانه حکومت، آن مشاغل و پ زیو وار

: 1395، یوانی)ک.« ...بازان و حقه ران،یگبازان،  گرگشبمهیو خ رانیخوانان، فالگشاهنامه ان،یگوقلندران، قصه ران،یگ

61). 
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 ،که بتابدکه به دل هر یزدیاست ا یفره فروغ»شده است  فیتعر نیچن یزدیداوود فره انوزدهم به گزارش پور شتی در

گستر  شیو برازنده تاج و تخت گردد و آسا رسدیم یبه پادشاه یفروغ است که کس نی. از پرتو اابدی یاز همگان برتر

 دییأبه ت دیؤمآن که  گریشود، به عبارت د یزدیالهام ا ستهی. شادباش روزمندیو پ ابیو هماره کام شودیو دادگستر م

و  یاله قتیشکوه حق یعنی. «است یزدیفّر ا یدارا شهیو هنرپ رومندیباشد خواه پادشاه، خواه پارسا و خواه ن یازل

خلق و مرحله  و یاو به شکوه و جالل پادشاه ،دیحاصل آ یکه چون در کس دانندیم یزدیفر ا ۀنشانرا  یآسمان یتیفیک

از دل شخص برود پادشاه،  یو وقت تابدیاست که بر دل افراد م یزدیا ی. فره فروغابدییدست م یتقدس و عظمت معنو

او بر تمام شئون  رتیو بص یو معنو یاخالق فی. وظادیخواهد انجام یور کارش به تباهشهیهنرمند و پ ای رومندیپارسا، ن

 دایفره در پادشاه ظهور و بروز پ ۀجلو نیتراست که مهم رتیبص و اقتدار و روین حملاحاطه دارد و دل او م یاجتماع

 .کندیم

 رندیحکومت را در دست گ توانستندیم لیاند که در صورت تماشتافته یفرد یاریو  امیبه ق یاعده ،از موارد یاریبس در

 شیهایژگیو و لیخصا ۀهمبوده است و فره را با  انیدادشیو پ دیاند که از نسل جمشرسانده یپادشاهرا به  یاما شخص

که من از  رایز میکار را نشان نیمن ا»: شودیم انیمفهوم از زبان خود کاوه ب نیا یبلعم خیاند. در تاربه او امانت سپرده

 .(176: 1341،یبلعم خیتار) «باشد که از خاندان ملکان دیرا با یام و پادشاهخاندان ملک

به انواع هنر  یالزم و آراستگ یهاخاص و آموزش لینژاد بدون داشتن فضا»نکته اشاره دارند که  نیبه ا زین هاشتی در

فرّه، هوش، شجاعت و  ن،یهنر، گوهر، د ۀحوزالزم در  یهانهیزم دیبا اریو شهر ستین یکاف یمندفره یبرا یورشهیو پ

را در  هانیا ۀهماست که  یکس کین اریشهر .داشته باشد یأاستقالل ر و ینظرتوان و قدرت انجام کار، صاحب ،یریدل

گام برداشتن در  قتیاست. در حق کیپادشاه ن یژگیو نیو نخست نیترمهم نیپادشاه با د وندیکرده باشد. پ یخود درون

 یدر هنگام واگذار وناگونپادشاه است. در مستندات گ ریخط یهاتیو داد از مسئول نید ۀاقامبودن و  ارینیو د نیراه د

شدن و تابش فره از تمام  نهیو وجود سرشت پاک باعث نهاد یرفتارکیو ن یپندارکین ،یروکیقدرت و تاج و تخت ن

و  کندیم. هوشنگ شاه با استفاده از فره سنگ را از آهن جدا شوندیوجوه او خواهد شد و تمام موجودات تابع او م

 یتعال یپاک برا زدانی یاز سو یفره موهبت رایز ؛دهدیامت خود رواج م نیرا ابداع و در ب هاشهیپ گریو انواع د یآهنگر

 . (114)همان: « جامعه است

و  لیتبد گرید  یبه صورت یو صور از صورت یتوسط آن معان ،کندیم دایپ ضانیف یرا که از ذات اله یکرُبن نور یهانر

و ابداع بر  تیفره و خالق دهیچک نیا». دشویمقادر  یو صناعت تیبه فعال یو به واسطه آن هر انسان کندیم دایپ یبرتر

منجر  توانستیم یصفو یعیو خاصه دولت ش یدول اسالم لیاز ورود اسالم و تشک پسدر دوران  یاساس تفکر اسالم

قابل درک  نیعموم مسلم یبرا امبریکه توسط وجود پ ینور اله اتیو صور و معنا گردد. بر اساس روا میمفاه یبه ارتقا

با سرمنشاء را  ینور و زندگ یهاشاخه ،لیبه همراه حضرت جبرئ یالمنتهۀسدر درخت نیزر یهاتوسط شاخه ،است

 .(31: 1396 ،پور)عوض «تا درون خانه هر مومن خواهد برداسالم  نید
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مشائیان منظر از صفوی صناعت و هنر  

 اردالن و ایرج داداشیساالر حسن زاده، اسماعیل بنی

و قصور فرمانروا و ُگسست فره و  کین یپادشاه یو عدم اطاعت بندگان در نابود انیالملوک عصریس نیمتون آغاز در

 طیندارد. شرا رتیبه نام فره مغا یزیصورت کامل با چثر است امّا بهؤو آشوب و رواج ظلم و ستم م یبروز روزگار نابسامان

 ییهایدچار دگرگون بیو ترک قیرا با تلف یدوران باستان و اسالم یاشهیاند یاهلفهؤم انیرانیبر ا یرانیاریتسلط اقوام غ

ره شد و با انجام اعمال نادرست ف یاز اثرات و کارکردها یکاهش برخ ای شیفره و افزا شتریب یداریکه منجر به ناپا کرد

آنجا که . از شودیمحسوب نم نیزم یخدا بر رو ۀندینما گریحکومت از دست رفته و پادشاه د تیو حقان یاله دییأت

خداوند حق  یعنی یو تنها مالک اصل ستیو بازخواست مصون ن یهر نوع حسابرس زا امتیاهلل است تا روز قسلطان ظل

بر  دیکأملوک عجم شاه عادل و ت ییاز فرمانروا دیجد یخواجه در ارائه الگو یهابازخواست از همگان را دارد. تالش

را باعث  یعدالتیبه ظلم و ب رانیآوردن پادشاه و ام یو رو داندیرا رمز بقا حکومت م امورحکومت عدل  و نظم در 

در گذار  ،ستین یرانیاریمسلط غ یهااز حکومت یزیمطلب که گر نیاز ا ی. او با آگاهداندیحکومت و جامعه م یفروپاش

 هیتوص انیبه عدالت را به فرماروا یبندیپاجامعه تا سرحد امکان آموختن و  یبخشسامان یها براآرمان یاز تمام

 .کندیم

 یگوناگون یهاجلوه ییایاقوام متعدد آر انیبه مرور زمان در م هادهیو پد هاتیو شخص ریاساط عت،یکه طبحال چناننیابا

 ،یحام گاهیمادر جا ایپدر  نیدر مقام نخست ایمردگان  نیچه پادشاه سرزم ،نیانسان نخست کیگاه در کسوت  ،کند دایپ

 شودینفر اضافه م کی یهانقوش و چهره ۀهمبه  یاریجلوه شهر رانیا نیزمگستر در سطح بخش و عدلنجات ،نگهبان

اش را از او خواهد گرفت و خواسته یاریفره و قدرت و اسباب شهر یشخص ی. خطاکندیم یو او را شاه فرهمند معرف

و مهار  اهانیها و رشد گها و جوشش آب. پرورش رمههاستوانیو د یهاو مردمان و توده هانیسرزم ۀهمتسلط بر 

فره توسط صاحب میبر هفت اقل ییرواو فرمان شیخو یایگرکمال عتیطب یمنف یروهایو محدود کردن و مهار ن ییراینام

 نیفره از برترصاحب .طلبدیم یاریآسمان به را از  رویخود ن ییروافرمان یرویفره در تداوم و تدارک ناست. صاحب

و پاسدار  یتا همواره حام طلبدیمردمان کمک و استمداد م یو رهبر تیقدرت هدا نگرفتبه دست یبرا یقدرت آسمان

است. او  کیجهان شر ییروااست که در فرمان یزدیدر اصل ا مهر .(302: 1368، سننیستیکرو نگهبان جهان باشد )

همه  زدیبه ا لیتبد رانیا عۀدر جام زدیا نیا یدر جهان است. پس در تحوالت اجتماع مانیپ یبرکت و حام ۀبخشند

 دراوست. او  ۀعهدبر  یاریبس یجنگ فیو وظا مانیاز پ تیو حما یبخشبرکت فهیو وظ گرددیم یطبقات اجتماع

و  49: 1362، است )بهار رانیجامعه ا یهر سه طبقه سنت یکه حام شودیم یزدیبه ا لیشراکت تبد نیبا ا قتیحق

 ینور عقل بر وجود آدم ایجز درخشش فروغ خرد  یزیچ «یزدیفره ا» یرفندرسکیتوان گفت که از نظر میم .(48

 ینفسان کیتار یهاهیال ای یوانیح یقوا ۀطریسحاکم شد و او را از  یعقل بر وجود آدم ایکه خرد  ی. هنگامستین

کمال راه  ریمس یهایکیو در تار ورزدیم شقع قیکه بدان به حقا کندیم جادیا یدر وجود او نور و حرارت ،دیرهان

امام،  امبر،یپ ی. کار اصلستین« مهر یگرما»و « فروغ خرد» دنیجز درخش یزیچ «یزدیفره ا». پس ابدییرا م شیخو

و هم  بخشدیم ییکه هم روشنا یاست. آتش انی... روشن نگاه داشتن آتش خرد در جان آدملسوفیف ای میحک ،ینب

 گریآن و هم د نندهیو آفر یمهر هم به راست یو با گرما ابندییخرد مردمان راه م ییپرتو فروغ روشنا ر. پس دیگرم
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 ایخره  ای یزدیفره ا فی. در تعرنندیبیرا م دگاریو آفر اریرخ  یادهیو در پس هر آفر ورزندیمهر م هایمردمان و هست

و  یخَرُه؛ به فتح اول و ضّم ثان»آورده شده که:  یزیبربن خلف ت نیمانند برهان قاطع از محمدحس یورج در کتاب

و  یبه ضمّ اول و فتح ثان یمعن نیبه ا ینور باشد مطلقاً اعم از پرتو چراغ و آتش و آفتاب و بعض یاظهارها به معن

 یبعض استیر قیالبر خلق و بدان نور خ شودیم زیکه فا یلاست از اللّه تعا یخُرَه نور ندیچه گواند چنانها گفتهیِاخفا

به پادشاهان  ،چه خاص باشدنور آن نیها و از اها و حرفتآن نور قادر شوند بر صنعت لۀیبه وس یکنند و بعض یبر بعض

هم به نظر آمده است و با واو  یبه ضمّ اول و کسر ثان یمعن نیو به ا ندیگو اخرهیگردد و آن را ک زیبزرگ و عادل فا

 نیعبارت ا نیا ی. معناشودیم دهید زین یدر آثار سهرورد فیتعر نیهم هیشب« باشد. رِهاند که خُوگفته زیمعدوله ن

 استیبه کمال رهنمون شود )ر زیرا ن گرید انیآدم تواندیکه م ابدییدست م یدر پرتو خرد به کمال یاست که آدم

ها(. اساساً ها و حرفت)قادر شوند بر صنعت یبرساند در خور شأن آدم یبه کمال زیرا ن اءیاش نیچنهم( و یبر بعض یبعض

نگردد، او به  ینور بر وجود آدم نیمانع از درخشش ا یزیو چ ردیبگ دنینور عقل بر وجودش تاب یکه آدم یهنگام

 یاله اتیفی( و صفات و کهای)برتر لیهمۀ فضا. پس شودیموجودات واقف م گریاش با دخود و تفاوت یقیحق گاهیجا

امر اگر در طول زمان  نی. اورزدیو تشبه به حق م ابدییم ی. پس تخلق به اخالق الهکندیم مرا در وجود خود حاک

 شیخو قیو اگر به کمال ال دهدیشخص را از مقام مروت به مقام فتوت اعتال م ،و ثابت و پابرجا باشد ردینگ یسست

)اعم از  گرانیبه اکمال د تواندیم شخصاست که  تی. در مقام والابدییم یتعال تیز مقام فتوت به مقام والا ،برسد

مراتب  ،یاثر عبدالرزاق کاش انیالفت صیخصا ینامه تحفۀ االخوان فدر فتوت نیهم ی. براازدی( دست باءیها و اشانسان

مقامات است که جوانمردان  نیدر ا ییبرشمرده است. توگو قتیجوانمردان و سالکان حق یرا برا تیمروت، فتوت و وال

ست. هاشهیپاصناف و صاحبان حرف و  یهاوجود حلقه یبرا لیدل نیبهتر نی. همابندییوجود دست م یمراتب اعالبه

شاگرد هم  رشی. پذپردازدیشاگردان م تیلذا به ترب ؛است افتهیدست  تیاست که به مقام وال یدر هر صنف کس ریپ

و اگر  ردیگیم دنیدر مقام فتوت است که آغاز به تاب یزدی. فره اندیبیاو م یمایدر س ریاست که پ یتیبر اساس اهل

 .ابدییم گاهیجا تیفرد در مقام وال ،ابدیثبات 

ارتکاب به خطا و گناه  اریشهر گرید یهاموهبت هیفَرّه و کل شیعلل جدا نیتریاصل از یکیباستان  رانیا ۀشیاند در

خوب  زیچهمه ،خوب باشد یتحت فرمانش خواهد شد. اگر پادشاه یهست یهادهیپد ۀهمنقص در  جادیاست که باعث ا

 دهیفرد برگز ۀارادندارند و تنها  یتیمسئول نهیزم نیناقص و بد خواهد شد، مردمان در ا زیچهمه ،و اگر بد باشد

مردم به همراه خواهد  یرا برا یشماریب یهایمند بدبختفره و شاه فرهصاحب زیانگسقوط غم»کننده خواهد بود. نییتع

 یو گرفتار یتباهمند را به تنها فرد و شخص فرهنه ،چه باشدمند هرشاه فره یخطا .(283: 1368سن. نیستیکر)« آورد

خواهد داد؛  رییو قدرت جوامع را در طول زمان تغ خیتار ،یبردن تقدس ازل نیبلکه با از ب ؛افکندیم یو سخت یشانیو پر

باشد.  شانیازهایها و ناست تا همچنان حافظ خواسته یکماکان ساخته و پرداخته جلوه تقدس قدس دیجد ۀچهرهرچند 

بلکه  ؛ستیرفتن آن ن نیاز ب یفرار فره از شخص شاه به معن .فره از او خواهد شد ییفره باعث جداصاحب دنیگناه ورز

همچنان وجود  خواهد شد و میتقس یصورت منطقکشاورزان بهداران و موبدان، ارتش یعنیفره نزد سه گروه از جامعه 
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جامعه، مهر  یداریپا یبرا یاسیتعادل در قدرت س ایحکومت  ازیطبق ن ،شودیفره مرتکب گناه مکه صاحبیدارد. زمان

 یتا بخش شودیم لیدرجه دو تبد یمرتبط با مهر در مقابل اهورامزدا به خدا زدیو ا کاهدیاز درجات خود را م یادرجه

پا ریرا ز اصول آن گریو با قبول آن د رندی( را بپذدیجد تینو )وضع نید دیبدهد، شا گرید یروهایخود را به ن یرویاز ن

 یساؤعامه مردم را در دست دارد و ر استیتنها ر هیدوم حکومت صفو مهیپادشاه از ن یاهینظر نینگذارند. براساس چن

 . (306: 1369، )بندهش امر حکومت احترام بگذاردبشناسد و به استقالل آنها در  تیبه رسم دیرا با گریدو قدرت د

 ضیتفو یعمل یهاموبدان واسطه نیاست که هم نیغافل از ا ،گذاردیخود درازتر م میفره پا را از گلصاحبشاه  یوقت

و فره را از او  هیساده قدرت را تجز یاز آسمان به او هستند و اگر شاه بخواهد قدرت مطلق باشد با حکم یقدرت شاه

 میبه سه بخش تقس یمرکز یمردم با حفظ قدرت ظاهر بر. قدرت واحد و مستمر در وجود شاه و تسلط رندیگیم

نفر به افراد  کیرا صاحب هستند. آغاز چرخش قدرت از  یمستقل و قدرتمند استیهر بخش ر ندگانیو نما شودیم

جامعه  یاتفاق افتاده است تا ساختار طبقات وستهیباستان پ رانیا ریو در اساط خیاست که در طول تار یمختلف موضوع

فره صاحب اریشهر بتیکه در غ یزمان ،دیجد یبندمیتقس نیدر ا .و از هم نگسلد دینما نظم مطلوب خود را حفظ ههموار

 اریقدرت به شهر نیو با سپردن ا شودیکوتاه م یآنها از قدرت نظام اریاخت ،در دست موبدان بود یاز قدرت نظام یقسمت

تا اطاعت  شودیبه او بازگردانده م یو فکر یاسیو س ینیو د یقدرت نظام تیمحور اریقدرت شهر یبا حفظ تقدس ازل

مند . شاه فرهردیصورت پذ یسعادت ازل یسوجامعه به یو رهبر یو پاسدار تیحما یمند براو چرا از شاه فره چونیب

مند شاه فره فیهمواره بر دوش و جزو وظا خیاست که رقم زدن سرگذشت و تار یرانیتمام ذهن و فرهنگ ا ۀکنندنییتع

 .(16: 1367 ؛یی، به نقل از طباطبایفاراب) است

و  یاز دامپرور تیمند است: حماشاه فره تیامور جامعه در اراده و حما تمامی از تیاعمال و خدمات و حما شرح

 یالزم برا یهاتیابداع و آموزش مردم در اغلب فعال ،یو شهرساز ینیجانشکیدادن و  یسُکن ،یکشاورز ،یدامدار

آن  طیاوضاع و شرا یو رهبر تیاوست که با حما .است اریدر دست شهر یو عمل یامور فکر تمامیبرد جامعه و ... شیپ

اجتماع  اتیو درشت مسائل ح زیر یبرا دی. او باکندیم یو راهبر نییتع یاجتماع یبه تعال دنیدوره را در جهت رس

او هستند  تیتحت حما اهانیو جنبندگان و گ واناتیمردم و ح ۀهم»و فرمان عمل به آن را صادر کند.  ردیبگ میتصم

 .(667: 2فرگرد،  دادیاوستا، وند) «امور استمداد بطلبد شبردیپ یبرا یآسمان یروهاید همواره متذکر شود و از نیو با

 یرفندرسکیم دگاهیاز د هیدر عصر صفو هنر و عیصنا تیوضع .3

چهره داده  رییتغ سمیشمن ل،یتصوف در اردب یهاشهیر ،یتوران یاهیاساس تفکرات قلبکه بر انیحکومت صفو یهاهیپا

 رانیا یتمام یرانیدر قالب فرهنگ ا  جیتدربه ،استوار بود ازیفرد از عبادات و راز و نبهمنحصر یو خوانش انیشده توران

 ماتیاکبر به اوج تعل خیمشهور به ش یابن عرب نیالدیبه دست مح مدر قرن شش یگرفت. هر چند تصوف نظررا فرا

 یو فرهنگ یعلم یگآن اندک برجسته گرید ه،یاغلب صوف ایاز قرن دهم به بعد، همه شده بود،  کیخود نزد ینظر
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 یهاعتصرفًا غرق در آداب و ظواهر و بد ،به بعد نیبتوان گفت که تصوف از ا دینداشت. شا زیخود را ن انینیشیپ

در تفکر عامه و روابط  یادیز راتییتوانستند تغ یداخل رومندین یحکومت مرکز سیسأآنان با ت. شده بود یشتریب

آن قدرت خود  یشد که بر مبنا یو اساس هیپا رات،ییتغ نیا»آغاز کنند.  دیو تول یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 یکوچک محل یهارا که تا قبل از آن حکومت یآرمان عیمذهب تش یو تداوم بخشند و با اعالم رسم قلطور مستبهرا 

 یضعف احکام فقه یامروز هیسور ایالعامل جبلشاندند و با فراخوان علما از عمل پو ۀجام ،نتوانسته بودند انجام دهند

 .(16: 1342روملو، )« بردند نیرا از ب نیشیپ یو مسائل مذهب

 شیبازشیدرون دستگاه حاکم ب یوانید یهاگاهیدر به دست آوردن جا یطبقات یبرابر یادیتا حدود ز ه،یصفو ۀدور در

آوردن دستبهدر امر  تیخون، رنگ، نژاد و مل یهااز شاخه کیچیهاز مذهب، آن هم اهل تسنن،  ری. به غافتیتحقق 

 یکیدر ارتقاء مقام و نزد ینقش مهم یو قدرت اجتماع یساالرلتینداشت. فض یدخالت یاجتماع گاهیپا عیمناصب و ترف

اشاره  یدر کسب مقامات دولت اقتیو ل یستگینقش شا تیبه اهم وسیعهده داشت. اولئار شاه بر یعنیس هرم أبه ر

و  شدندیشان منصوب مس نسبشان و نه براسایستگیشامناصبان براساس ارزش و صاحب»: سدینویم نیو چن کندیم

تنها راه  نیکه ا دانستندیم رایز انداختند؛یجان خود را به خطر م یآنان با شادمان لیدل نیکه به هم دهدیادامه م

 .(684 /1 :1363 وس،یاولئار)« مدارج است نیتا باالتر یترق

 گاهیت خاص خود به جاسو فرا یخصوص در دوران حکومت شاه عباس،  شاه با هوشمندبه انیصفو یهرم ۀجامع در

کرده  فیتعر یورشهیدر نظام پ شهیپ نیعنوان باالتربه یرفندرسکیرا که م امبرینقش پ باً یو تقر دیرس زین قطب عرفان

 تیو عقول مجّرده هدا یانسان را به جهان ملکوت توانستیم فعالکه با کمک عقل  ینفس» .دادبه خود اختصاص  ،بود

و ارتقاء به مقام تجرّد نفس ۀ یتزککه با تکامل و یاز چشم اکثر مردم پنهان است. در صورت یرابطه درون نیاما ا ؛کند

. طهماسب و (19 :1391 اردالن،یبن)« رسدیوضوح م تیبه نها ایو اول اءیانب بارۀو در شودیآشکار م «یهمدم» نیا

زمان خود را  ستهیز ۀتجربو  ندکردمیامور استفاده  یسامانده یخود در راستا گاهیجا شتریب دنیرُخ کشبه یعباس برا

 ییاتنقوش خ در لوفریگل ن یگذاردر نام عباسی شاهحت د،فتنرگیکار مبه یدر جهت خلق آثار نیآفرالیخ الیبا خ

شاه  گاهیجا ،داردیبرم قاپویکه مخاطب در عمارت عال ی. در هر قدمکردجاودانه نام خود را  یعباستحت عنوان گل شاه

 ونیو روحان یکشور ،ی( لشکرتیمقامات ) اشراف یاشاه و مردم توده نیب»شود. یم یادآورینگار به او ونقشبا هزاران 

( قرار داشت. در یورشهیسلحشور و پ ،یاریس هرم )شهرأمتفاوت وجود داشت. شاه در ر فیدر سطوح مختلف با وظا

قرار داشتند که شامل دهقانان مناطق  یهرم، مردم عاد یتحتان ۀقاعد( و در ربعها وانید) یهرم ارکان دولت صفو ۀقاعد

 ،یمراتب اجتماعسلسله. فشار (174: 1372، یوریس)« ران و تجار کوچک شهرها بودندداگران، دکانصنعت ،ییروستا

از نظم  یو پاسدار یبه کنترل انواع مشاغل و نگهبان یشد. در سطح جامعه افراد ورانشهیسرانجام متوجه کشاورزان و پ

 .آن بود ۀادارخود مشغول  یروهایس اداره امور شهر به کمک نأمشغول بودند که داروغه در ر یعموم
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، ی، کشاورزکرد، از سکونت هیظرف تشب کیرا به  اریشهر توانیم رانی. در اداندیرا مسئول جامعه م اریشهر ،یشرق تفکر

 یسامانتحت پوشش خود با آنها سر و کار دارد. به ۀجامعبه سعادت رساندن  یهستند که شاه برا یحمل ونقل و... مسائل

. شودیم دهیکردارست که در مجموع فره نامدرستو  میعادل، حک یاریشهروابسته به وجود  دگاهید نیامور در ا ۀهم

 تیدر هدا ،نشده ییخطا ایکه مرتکب اشتباه  یهمواره تا زمان ییوراأمو  یآسمان ۀناشناخت یروهایصاحب فره از طرف ن

 اریفره شهر ریتاث حتاز عوامل ت یکیکار  یو تدان ی. تعالشودیم یاریو سعادت و گسترش عدالت  یجامعه به طرف تعال

 یمعتقد است هر کس یرفندرسکیسطور م نی. از نظر نگارنده اشودیبهتر کار م یبخشنظمموجب  یبندطبقه ۀارائاست. 

در طبقات  ،شدیمشغول م یفکر یبه کارها شتریکه ب یو هر کس ترنییدر طبقات پا ،دادیانجام م یشتریب یدیکه کار 

کار  ۀجینتهمراه با داشتن هدف در زمان و مکان مشخص  حیکار صحگرفت. توان انجام یدر اجتماع قرار م یباالتر

 .بهتر آن است تیریمد یکل نظام و برا یداریپا یاست که در راستا یرفندرسکیمدنظر م

و بالمآل مراتب  یو مراتب وجود آدم کندیم ادیعنوان کل از آن به یرفندرسکیکه م یمراتب هست انیم یاگر تناظر 

 ستین لسوفیف شۀیاند دۀییزا ی. مراتب اجتماعشودیخود خارج م یتکامل صناع رینباشد، اساساً جامعه از مس یاجتماع

عالم و وجوب  نشیدر آفر یجامعه بر اساس حکمت اله کی. مراتب دخود غرق شده باش یذهن میمفاه یایکه در دن

 یاساس یتیها و مشاغل اهمو حرفه هاشهیو طبع در پ تیاهل ۀلئمس لیدل نی. به همدیآیم دیتطابق با آن است که پد

متناسب  یصناعت ای شهیپ شود،یم افتهیخود که توسط بزرگان جامعه کشف و در عتیاساس طببر دیبا ی. هر کسابدییم

)شکل کامل( در نظر گرفته  یابسان کره ی. جوامع سنتسازدیتکامل او را محقق م ریو همان صناعت مس ندیگزیرا برم

هستند  لسوفانیف و کاهنان مان،یامامان، حک امبران،یآن مرتبۀ پ یاساس یو محورها یاله قیکه مرکز آن حقا شودیم

آوران هستند و و رزم انیپادشاهان، سپاه کند،یمحافظت م یرونیکره که آن را در برابر عوارض ب نیا یرونیو پوستۀ ب

 یبر مبنا یمراتبسلسله قاً یدق یمراتب جوامع سنتسلسله. کنندیو صناعات پر م هاشهیدو را مراتب پ نیا انیفاصلۀ م

مدرن که با  یشناختجامعه یهادگاهید نیاابرعوارض مترتب بر آن. بن ریاست نه سا (qualification) تیاهل

به توهمات و  شتریمقام ب نیامور دارند، در ا لیو تحل ریدر تفس یجهان، سع یامور به سطح ماد ۀهم ییگرالیتقل

 .ستیخود ن یذهن میمفاه ریو اس شدیاندیم قیبه حقا یفندرسک رابوالقاسمیکه میحال. درقیتا حقا دیگرایم التیتخ

بود، امّا خدمت  یخلق آثار هنر یدر راستا رانیو سلحشوران و ام اتیو حاکمان وال انیدربار ۀطبقهنرمندان به  خدمت 

بود  یاجتماع ۀمرتب یدر کار خود و هم حد اعال یهم نشان دادن اوج استاد یهر هنرمند یبرا یدر کتابخانه سلطنت

بود  یاجتماع گاهیو جا یحد طبقات نیباالتر یسلطنت یهادر کتابخانه و کارگاه تیعضو .ابدیبه آن دست  توانستیکه م

 نیتراستادو  شدیتوسط شاه انجام م یسلطنت یهاکتابخانه و کارگاه استیانتصاب ررا داشت.  آن یهنرمند آرزو کیکه 

 ورانشهیبا پ سهیقا( در میسلطنت یهاکارخانه) یسلطنت یهاوران کارگاهشهیپ» .شدندیسمت انتخاب م نیآنها به ا

 نیمند بودند. به همبهره یخوب یو اقتصاد یاجتماع تیرو از موقعنیااز ؛داشتند یشتریب یهاتیمستقل، مهارت و قابل
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( 55: همان) «ندیدر آ یسلطنت یهابه خدمت کارگاه داد،یدست م یکه فرصت یداشتند هنگام لیتما ورانشهیپ لیدل

 .گرمابه و گلستانش شوند قیدر زمان حکومت او رف عهدیامکان داشت معلمان ول

 یهاصحبت رشیو پذ لیو عوام قدرت درک و تحل دیعوام را نشاحکما صحبت »معتقد است که  یرفندرسکیچند مهر

استاد کار خبره  کی ای لهیقب سیئر ایصنف باشد  ئسیشخص ر نیاز جنس خودشان حال ا یرا ندارند و کس مانهیحک

کردان ریم . از نظردیبازگو نما شانیقبول آنها برامورد بانعامه به ز تیو مقبول رشیپذ یرا برا مانهیسخنان حک نیا دیبا

دارند و  قرار یانسان یدر مرتبه ادنا ،رندیبپذ یتیتوانند بدون اندک مزیرا نم مانیکه سخنان حک یو لران و گروه

بنابراین  (208: 1378 ،یرفندرسکیم)« بر باشندبردار و فرمانفرمان دیبا شانیند و ااارجع شانیدر شرف بر ا نیریسا

 .فره نبودندصاحب یصفو ارانیشهر

 یریگجهینت

 فیدر مقابل تکال یریناپذتیآسا و مسئول( تنصانع اینوع انسان )هنرمند  یگهیماو کم یهمواره از سُست یرفندرسکیم

به او را  یبخشیو آگاه یداریدر ب یسع ییهاحلراه ۀارائو با  کندیعهده دارد، انتقاد م که در برابر جامعه بر یفیو وظا

. کندیم یمعرف هیآفات دوره صفو نیتررا از مهم یمطالب، ترک دقت، گسترش مدح و چاپلوس قیدارد. عدم تعم

عامل حرکت رو به زوال  نیترعنوان بزرگشدن را همواره به یگیماکمو  یدچار سست و یلوحساده، یسادگ ،ییگراظاهر

انحطاط و انحراف در صناعت و هنر و بازگشت به نظم الزم است:  طیاز شرا یدور یحداقل سه کار برا انجامداند. یم

 یآموزش یهادوره ی( اصالح صانع خطاکار با تذکر و ط2؛ تباطات صانع فاسد با جامعهرا تمامیقطع  ای یکیزی( حذف ف1

 یارزشیعلت ب انگاشتن صانع فاسد در کل جامعه به دهی( ناد3 ؛گرید یگماشتن شخص به کار ای ییآارکبردن باال برای

فعال جامعه  یهابخش یباشد. پاکسازن در حال کار ی کهیهاستمیاز طبقات و س کدامچیهبرای  گاهیو قائل نبودن جا

است  یو ضرور الزمکار همان قدر  نیاست و ا یالزم و ضرور یاثر در هر جامعهؤافراد فعال و م تیئولقبول مس یبرا

 یشیاندالزم با چاره یعنوان کاررا به یکار نیچن یاجتماع رانیمد دیبا. سازدیبدنش را از خود دور م دئزا یکه فرد موها

انجام  هیسالم است که شاهان صفو ۀجامع کی اتیجامعه از ضرور کیاُرگان تیریو مد ییگراانجام دهند. نظم یدرستو به

با نهاد  هاشهیپ ۀرابطنوع  .جامعه است یداریپا یآن برا یطبقه، در قالب صناعت سودمند زانیدادند. مالک و مینم

 ۀمینتا اواخر  یاز آگاه یمندعقل و بهره یریکارگثر است. عدم بهؤبودن آنها م یضرورریو غ یضرور نییتع در نید

 یبررس ۀجینتاست.  هیهنر صفو انحطاط لیدوم دل ۀمیناز اندازه در  شیب یطلبو منفعت یفرهنگ یاول و خودباختگ

 ،ییآساتن ،یمملکت از سر ناآگاه ۀادار یهان به اصول و مبانشا یبندیبر عدم پا دیکأت پژوهش نیآثار ا تمامی

 یو نابسامان ینظمینشستن بر مسند قدرت است. ب یشاه برا یاقتیلیو ب یریناپذتیمسئول ،ینیو خودب یخودپسند

جامعه رسوخ خواهد  یهاهیال نیترقیتا عم ینظمیب نیاست. ا گذارریثأامور کشور ت ۀهمدر  اریاز عملکرد شهر یناش

جامعه خواهد شد.  یو گمراه یامر باعث نابود نیهم .قرار داده ریثأآنها را تحت ت داتیو تول ورانشهیکرد ازجمله پ

و فرهنگ آنهاست.  گانگانیشدن او در مقابل ب میو تسل یبهتر از خودباختگ رامونیپ یایبا دن اریمل شهرأارتباط و ت

 یعنوان انسان هنرمند و عدم وفاداربه شیخو شتنیخو گاهیانحطاط، عدم شناخت خود، نقش و جا لیدال نیتربزرگ

  .خود است یهابه سنت
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