تبیین نظام تولید منسوجات صفوی (پیشهوران ،صنعتگران ،نهادهای تولید)
چکیده
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 صنعد رد
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 به واسطه
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.
.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 عواملی تشکیل میشده است؟
کلیدواژهها :صفویان ،منسوجات ،نظام تولید ،هوراد اس .بکر.

مقدمه
هنرهای مختلف در هر دوره متأثر از شرایط حاکم بر جامعه هستند .هنر 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 ،2استدالل 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 به عنوان 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 به عنوان 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 بکار 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 به دست 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
 500تصویر ،بیشتر به صورت 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 به عنوان 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.
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 ،به عنوان کاالیی که بنا بر نظر سیاحان و بازرگانان جنبه زیبایی شناسانهاش 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 نشانهی 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 نسبت ًا 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 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 به صورت 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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