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مقدمه
هر كنشي كه انجام ميپذیرد در ساختهاي اجتماعي (به معناي اعم) جاي دارد و بنابراین
متأثر از این ساختها مي باشد .بنابراین فهم ارتباط مابین ساختارهاي اجتماعي با انواع
كنش هاي اجتماعي از اصول اساسي هر مطالعه علمي جامعه-شناختي مي باشد (ولف:1931 ،
 .)12از سوي دیگر هنگامي كه در باب مفهوم خاصي تحقیق ميكنیم گاه نگریستن به تاریخ آن
ميتواند روشنگرتر باشد .زیرا از این راه مي توانیم از تصوراتي آگاه شویم كه به بطن آن مفهوم
راه یافته اند یا به اقتضاي مورد ،دریابیم كه چگونه به مفهوم مورد نظر رسیدهایم .ذكر این نكته
ضروري است كه مفاهیمي همچون هنر بهطور تصادفي مطرح نشدهاند بلكه بازتابهایي از
نیازها یا عالیق انسانها و برخاسته از موقعیت ،شرایط و رفتارهایي هستند كه ما خود را در آن
مي یابیم و حاصل ادراكمان از جهاني است كه در آن زندگي ميكنیم .مهمترین مفهوم این
جستار ،فرش ایراني (طرحها و نقشمایههاي موجود در آن) است.
نگارندگان این مقاله بر این باورند كه در تاریخ این هنر ایراني ،چه در زمان پیدایشِ
تاریخساز فرش پازیریک توسط سرگي رودنكو 1در دامنه سلسله جبال آلتاي سیبري كه قدمتي
 2000ساله بر آن زده شده است (پوپ )201 :1980،و چه در دورههاي بعدي همچون
ساسانیان با فرش معروف به «بهار خسرو» كه به غیر از اوصافي از آن در برخي از نوشتهها و
روایات (جریر طبري11 :1930 ،؛ مسكویه )920 :1939 ،چیزي باقي نمانده و چه در مورد
فرشهاي دوران اسالمي تا دوره مغول با طرحهاي روستایي و با نقشهاي ساده لوزي و باریكه،
كه باز هم در این دوره براي ذكر ویژگيهاي فرش باید به كتب و سفرنامههاي تاریخي (تاریخ
سیستان ) 290 :1913 ،متوسل شد و چه در رابطه با فرشهاي دوران ایلخانان و تیموریان كه
طبق نظر صاحبنظران این حوزه ،بهطور قطع این بافتههاي قرن هشتم و نهم هجري عمالً
وجود خارجي ندارند (سیمز )11 :1989 ،و اطالعات مربوط به فرشهاي این قرون صرفاً از
منابع نوشتاري و یا با عنایت به بهكارگیري هنرهاي تصویري به عنوان منبع و مأخذ یا مدارک و
شواهد استخراج است (نسخه خطي كتاب خمسه نظامي 898 -811 ،یا تصویر رودكي و امیر
ساماني و یا مینیاتورهایي از شاهنام ه كبیر متعلق به دوره ابوسعید آخرین فرمانرواي ایلخاني).
. S. Rudenko
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دانستنيهاي ما در این رابطه نشان ميدهد كه منسوجات مذكور همگي داراي ویژگيها و
خصایص تقریباً یكساني بوده اند و به سادگي این مدعا قابل طرح است كه فرش یا گستردني در
دورههاي تاریخي مذكور ،صرفاً كاالي مصرفي و كاركردي و غالباً فاقد ارزشهاي زیبایيشناختي
(به استثناي موارد اندک) بوده و به سختي بتوان فرش این دوران را در زمره كاالهاي هنري
قلمداد كرد .چرا كه به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران این حوزه ،فرش در این زمان ،غالباً یک
حرفه (البته اگر بتوان نام آنرا حرفه نهاد) ایلیاتي بوده كه براي رفع حوایج بافندگان بهوجود
آمده است .جدا از ویژگيهاي كمي ،ساختاري و فنيِ فرشهاي دوران ماقبل صفوي ،به علت
عدم وجودِ نمونههایي از آن ،تقریباً تمام گفتهها و نظرات در باب آنها در حد فرضیاتي خام و
آزمایش نشده ميباشند؛ همچنین باید گفت كه ویژگيهاي كیفيِ طرحها و نقشمایههاي
فرشهاي دوران ماقبل صفوي را غالباً طرحهاي روستایي و عشایري با نقشمایههاي شكسته و
هندسي و یا با خطوط ساده و لوزي و امثالهم تشكیل ميداده است (همان.)10 :
اما پس از این دوران و به شكل مشخص در قرن دهم و یازدهم (ه .ق) شاهد شكلگیري پارادایم
جدیدي در دل تاریخ فرش ایراني (چه به لحاظ كمي و فني و چه به لحاظ كیفي و طرحي) بودهایم.
در این زمان ،این حرفه ایلیاتي به یک صنعت ملي و قابل عرضه در میدانِ هنرِ جهاني مبدل شد تا
جایيكه بخش مهمي از اقتصاد آن دوران را تابعي از درآمدهاي فروش خود كرده بود (سیوري،
 .)192 :1980به استناد بسیاري از كتب و مقاالت صاحبنظران و مورخان دنیا ،دوران طالیي و
شگفتيساز و همچنین نقطه اوج در بافت و طراحي فرش ایراني قرن دهم و یازدهم هجري بوده
است (واكر10 :1989 ،؛ حشمتيرضوي18 :1980،؛ سیوري192 :1980 ،؛ اشپوهلر910 :1980 ،؛
پوپ1980 ،؛ شاردن .)1900 ،شدت این تحوالت تا اندازهاي بوده كه برخي از صاحبنظران همچون
«كورت ادرمان» را وادار به طرح این ادعا ساخت كه چه بسا طرح فرشهاي دوران صفوي نشانه
قطع كامل ارتباط با نقشمایهها و طرحهاي ماقبل خود مبباشد (سیوري .)11 :1989 ،حال چه این
ادعاها را بپذیریم و چه نپذیریم بدون شک براي ردیابي و سببشناسي تحول در فرش ایراني و
حصول شناخت كامل از آن مجبوریم این پدیده هنري را در نقطه عطف تحول خود ،یعني دوران
حكمراني سلسله صفوي ( 1190 -901ه.ق) دنبال كنیم .در این دوره تاریخي و با شكلگیري
مكاتب شاه طهماسبي و یا شاه عباسي ،تغییرات عمدهاي در طرحها و نقشمایههاي فرش ایراني
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همچون طرحهاي ترنجدار ،شكارگاه ،گل و بتهایي ،گلداني ،افشان و غیره اتفاق افتاد و این عناصرِ
طرحي ،جانشین طرحهاي مرسوم قبلي ،معروف به مغولي گشت (همان .)12 :در عرصه
جامعهشناسي هنر همیشه این فرض وجود دارد كه نمادها و نشانهها (فرهنگي یا هنري) در خأل
شكل نميگیرند بلكه در زمینه و بافتار بزرگتر اجتماعي ایجاد شده و از آن تأثیر پذیرفتهاند .حال
اگر بپذیریم كه فرش ایراني (طرحها و نقشمایهها) در دوره صفوي متحول شدهاند ،این سؤال پیش
ميآید كه چرا این تحول صورت پذیرفته است؟ یا چه عواملي تحول فرش ایراني (طرحها و
نقشمایهها) را در دوره صفوي را سبب گشتهاند؟

چارچوب نظری
از زماني كه در دل گفتمان نظریات زیبایيشناسانه هنر ،رویكرد نویني با عنوان «نظریه نهادي
هنر»1با این ایده كار خود را آغاز كرد كه «چه بسا خاصیت نمایان نشده وجود داشته باشد كه
آثار هنري و فقط آثار هنري در آن اشتراک داشته باشند» و جورج دیكي ادعا كرد كه چنین
خاصیتي را شناسایي كرده است گفتمان زیبایيشناسي «هنر براي هنر» را با چالش جدي
همراه ساخت؛ چرا كه این رویكرد (نظریه نهادي هنر) در جستوجوي متفاوتي از تعریف،
كیفیت و تجربیات دیرین همبسته با هنر كه در تحلیلهاي اسالف خود رواج داشته است،
ميباشد .دیكي ميگوید :آن چیزي كه اثر هنري را ميسازد كیفیت خاصي نیست كه بتوان در
درون اثر مشاهده كرد بلكه شان خاصي است كه به قول آرتور دانتو «عالم هنر» 2براي آن قائل
است؛ وي توضیح مي دهد كه افراد اصلي این عالم در تشكیالتي نه چندان مدون و متشكل
حضور دارند ،به صور گوناگون با هم در ارتباطند و با خود یک نهاد اجتماعي را تشكیل
ميدهند .ویژگي محوري این نهاد «عرضه داشت» آثار خاص هنري است و این عرضه داشت یا
اعطاي شأن است كه چیزي را به اثر هنري تبدیل مي سازد و اثر هنري یک شئ ،موضوع و یا
مجموعهاي از جنبه ها و حاالت است كه به اعتبار آن شخص یا اشخاصي از طرف این نهاد
اجتماعي (عالم هنر) عمل ميكنند و به آن شأن نامزدشدن براي ارجگذاري هنري اعطا
ميكنند (هنفلینگ.)91 :1983 ،
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در این رویكرد ،ما شاهد یک چرخش نظري در رهیافت زیبایيشناسانه هنر به سمت
رویكردهاي غیر زیبایيشناسانه به هنر هستیم ،یعني ایده تبیین هنر بیرون از حوزه هنر و
زیبایيشناسي .ایده تبیین هنر ،بیرون از حوزه زیبایيشناسي ریشه در فلسفه دارد كه با مدل علمي
و پوزیتیویسمي هیپولت تن )1830( 9آغاز شد (هینیک .)29 :1983 ،پس از آن با ورود سنت
ماركسیستي به این حوزه ،مسئله هنر آشكارا جامعهشناختي شد و به عنوان تز اصلي براي تزهاي
ماتریالیستي بكار رفت .به عنوان مثال ،نظرِ گئورگ لوكاچ 3چه در «نظریه رمان» ( )1920و چه در
«ادبیات ،فلسفه ،ماركسیسم» ( )1922-20داللت بر این موضوع دارد كه ریتمهاي سبکشناختي
در هر دوره ،بازتاب رابطهاي است كه آن جامعه با كار برقرار ميكند (همان .)99 ،از سوي دیگر
آلتوسر )1933( 3نیز به مسئله رابطه میان هنر ،ایدئولوژي و ویژگيهاي هنري پرداخته است .به
اعتقاد آلتوسر خودِ هنر ،شناختي به مفهوم دقیق كلمه در اختیار ما نميگذارد ،بنابراین هنر را
نميتوان جانشین شناخت (شناخت علمي) قلمداد كرد .از نگاه آلتوسر آنچه كه هنر به ما ميبخشد
حفظ پارهاي روابط و پیوندهاي مشخص با شناخت است .ویژگي هنر آن است كه وادارمان كند
چیزي را كه به واقعیت اشاره دارد ببینیم ،دریابیم و احساس كنیم .آنچه كه در هنر ما را وا مي دارد
كه ببینیم و احساس كنیم (كه البته قابل شناختن نیست) ایدئولوژي است ،كه از آن برآمده در آن
شستشو شده و از آن به مثابه هنر كنار كشیده و به آن اشاره ميكند (لیف شیتز.)200 :1981 ،
همچنین تمام تالش ژانت ولف در كتابش «تولید اجتماعي هنر» مصروف این بوده كه به گونهایي
منظم راههاي گوناگوني را بر شمارد كه بتوان با آن هنرها را از دیدگاه جامعهشناختي درک كند .از
دیدگاه ولف درک هنر به مثابه تولید اجتماعي هنر ،مستلزم روشنكردن برخي از شیوههایي است
كه اشكال ،انواع سبکها و دیگر وجوه گوناگون هنري داراي ارزشي شوند كه گروههاي معین در
زمینههاي خاص به آنها نسبت ميدهند (ولف .)9 :1931 ،وي تحلیل جامعهشناختي تولیدات
هنري را مستلزم توجه به عوامل سهگانه زیر دانسته است :اول فنشناسي یا شناخت تأثیر فنون و
ابزار در تكوین هنر؛ دوم نهادهاي اجتماعي یا تأثیر نهادهاي اجتماعي بر تولیدات هنري ،با
شكلگیري سؤاالتي از قبیل چه كساني هنرمند ميشوند ،چگونه هنرمند ميشوند ،وقتي هنرمند
ميشوند چگونه هنر خود را تحقق ميبخشند و چگونه ميتوانند مطمئن باشند كه اثرشان تولید
ميشود و در دسترس همگان قرار ميگیرد و نهایتاً عامل اقتصادي؛ بدون شک مالحظات اقتصادي
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كه غالباً از نوع كامالً بنیادین هستند همواره با تولید اجتماعي هنر ارتباط تنگاتنگي دارند .به طور
كلي آشكار است كه سرمایهگذاري را نميتوان بيدلیل دانست و چگونگي نوسان سرمایهگذاري
همراه دورههاي اقتصادي همگاني با تغییرات سیاسي ممكن است در سرشت و حتي موجودیت
هنرها تأثیر قطعي داشته باشند (ولف33 :ـ  )38بر همین اساس بوردیو نیز بر این عقیده است كه
عمل هنري عملي است مشروط كه به وساطت نهادها و فرآیندهاي ایدئولوژیک ،اجتماعي و مادي
صورت ميگیرد .باید گفت كه شیوه بیان ایدئولوژي گروهي خاص در هنرها در تراز زیبایيشناسي به
واسطه «وساطتهاي زیبایي شناسي» صورت ميگیرد .وساطت زیبایيشناسي یعني اینكه هنرمندان
یا تولیدكنندگان هنري براي كاركردن با شرایط خاصي روبرویند كه از نوع كاري كه تولید ميكنند و
شیوهایي كه بدان وسیله ميتوانند این كار را انجام دهند تأثیر ميپذیرد .یعني همان «قراردادهاي
زیبایيشناسي»؛ قراردادهاي زیبایيشناسي به شرایط مادي تولید كاري ندارد .این استدالل كه از
استداللهاي مهم این حوزه است این است كه صور نمادین كه مجموعهایي از قواعد و قراردادهاي
موجودند تعیینكننده آن چیزي هستند كه در سنت فرهنگي خاصي امكان گفتنش وجود دارد .در
واقع همان اندازه كه هنرمند با مواد فني تولید هنري سروكار دارد به همان اندازه با مواد فني و
قراردادهاي زیبایيشناختي سروكار دارد (ولف .)39 :جان تامپسون نیز یكي از ویژگيهاي صور
نمادین را در جنبه بافتاري مؤثر در آن ميبیند .منظور وي از این ویژگي این بوده كه صور نمادین
همیشه در بافتها و فرایندهاي اجتماعي و تاریخي خاصي كه در آن تولید ،منتقل و دریافت
ميشوند ،شكل گرفتهاند .یعني این صور نمادین دائماً از سوي كساني كه آنها را تولید یا دریافت
ميكنند ،ارزشگذاري ،ارزشیابي ،تصویب یا رد ميشوند .اینها موضوعاتي هستند كه تامپسون
نامشان را فرایندهاي ارزشگزیني و یا ارزشسازي نهاده است؛ آنها فرایندهایي هستند كه صور
نمادین به واسطه آنها و از طرف آنها ارزش خاصي به خود ميگیرند (تامپسون .)191 :1919 ،وي
این فرایندها را به بخشهایي همچون ارزشسازي نمادین ،ارزشسازي اقتصادي و ارزش سازي
متقاطع تقسیمبندي ميكند (همان.)198 :
با توجه به ادبیات نظري فوق و همچنین رهیافت روشي حاكم در این جستار ،تمامي مساعي
نگارندگان بر این اصل استوار است كه با استفاده از مفاهیم و نظرات و رویكردهاي صاحبنظران فوق
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نسبت به مقوله هنر ،به واكاوي شرایط بافتاري(اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي) تاثیرگذار در تحول هنر
فرش ایراني ،در دوره تاریخيِ مشخص (1191-901ه ق) بپردازد.

روششناسي
روش این مطالعه ،بر پایه رهیافت تاریخیتباوري1یا تبیین تاریخي ـ تكویني قرار دارد .این نوع
رهیافت برخالف تبیین قیاسي ـ قانوني 2از یک قانون كلي پیروي نميكند بلكه این روش بر
9

پایه تبیین «فرایند ویژهاي» استوار ميباشد كه از طریق آن فرایند ،یک واقعه خاص (فرش

صفوی) تولید ميشود .پس در این نوع تبیین ،براي فهم و تأویل برآمده از آن ،واقعه خاص
مورد مطالعه (فرش ایراني) ،در زمینه بافتاري (ایران عصر صفوي) معیني قرار داده ميشود،
آنگاه از طریق سلسله حوادثي كه در مرحله پایاني ،به شكلگیري واقعه مورد نظر منجر شده،
تفسیر و تحلیل مي گردد .ذكر این نكته ضروري است كه در اینجا میان مجموعه حوادث ،نظم
قیاسي وجود ندارد بلكه هر یک از آن ها ،حوادث خاصي هستند كه در فرایند و شرایط خاصِ
تاریخي ـ بافتاري (دوران صفوي) رخ دادهاند .نهایتاً باید گفت كه در تحلیل حوادث یا عواملي
كه منجر به تولید واقعه (فرش صفوي) مورد نظر مطالعه ميشود از تحلیل روایتي 3استفاده
شده است .بهطور كلي از طریق تحلیل روایتي ،فرایند وقوع واقعه منحصربهفرد در چارچوب
زمینه تاریخي داستانگونهاي نقل ميشود (ساعي.)23 :1983،

يافتهها و بحث
خصیصه اصلي این رهیافت در نظر گرفتن واقعیات تاریخي -اجتماعي به عنوان اصلي مؤثر براي
تجزیه و تحلیل پدیده فرش ایراني در دوره صفوي ميباشد .چرا كه درک هنر به مثابه تولید
اجتماعي ،مستلزم روشنكردن برخي از شیوههایي است كه هنرها ،اشكال و انواعِ سبکهاي
هنري ،به واسطه آن مجال ارائهشدن و حتي ارزشمندشدن پیدا ميكنند.
1

. Historicism
. Deductive nomological explanation
3
. Specific process
4
. Narrative analysis
2
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بسترسازیهای اجتماعي ،سياسي موثر بر تحوالت فرش در دوران صفوی

با توجه بر نیاز متدولوژیک (تاریخیتباوري) و همچنین تأكید بر نگاه جامعهشناسانه به هنر
در این جستار ،این مطالعه به شناسایي ،توصیف و تفسیرِ هدفمندِ اوضاع و احوال و حتي
متغیرهاي تاریخي خاصي (در قرن دهم و یازدهم ه.ق) معطوف است كه فرش در بستر آن به
یک هنر با ارزش و داراي اعتبار در سطح جهاني مبدل شده و مجال این را یافته كه همواره
تكوین یابد .تقریباً به استناد اكثر كتب ،سفرنامهها و مقاالت تاریخي ،در ایران پس از اسالم،
ظهور سلسله صفوي نقطه عطفي مهم به شمار ميرود ،این واقعه طلیعه نویني در تاریخ ایران
بوده است چرا كه دستاورد تاریخي حكومت صفویان استقرار حكومت مقتدر و درازآهنگي در
تمامي ابعاد ،بعد از قرنها حكومت بیگانگان در ایران بوده است .از مهمترین شاخصهاي ویژه
آن مي توان به احیاي سنت سلطنت ،دستیابي به جغرافیاي تاریخي ایران ،ایجاد ساختار
اجتماعي ،سیاسي و نظامي جدید ،گسترش مذهب تشیع بهشكل رسمي ،امنیت راهها ،توسعه
مناسبات تجاري داخلي و خارجي ،توسعه و تحول فرهنگي و غیره اشاره كرد .اهمیت این
سلسله تنها در تاریخ ملي ایران خالصه نميشود چرا كه صفویان بودند كه ایران را وارد
مناسبات تاریخ جهاني كردند .برخوردها و درگیريهاي آنها با عثمانیان و پیگیري سیاست
اتحاد با قدرت هاي غربي مفهومي جهاني داشت كه حتي این مسئله در ارتباط مستقیم با تاریخ
اروپاي غربي بود (رویمر .)9 :1980 ،در این عصر منابع سهگانه مشروعیت بخش (مرشد اعظم
طریقت صوفیه ،احیا سنت سلطنت ،نماینده حضرت مهدي عج) قسمت اعظمي از ساختارهاي
حكومتي و اجتماعي صفویان را تشكیل ميداد (سیوري .)2 :1980 ،در ایرانِ سده هفدهم
میالدي ،این منابع ،به عنوان محور ادعاهاي دیني و سیاسي شاهان صفوي ،عناصر مخالفت
موجود به شكل جنیني را در فرهنگ شیعي آن زمان كه در میان مردم قابل تشخیص بود دور
ميزد (ظریفينیا .) 33 :1981 ،بر همین اساس ،نقش شاهان صفوي آن بود كه بر انجام وظایف
یكایک طبقات نظارت كند تا نظم اجتماعي هماهنگ حفظ گردد .شاردن ميگوید :بهطور مسلم
هیچ كس در هیچ دولتي در جهان به اندازه شاهان ایران در دوره صفوي ،از قدرت مطلقه
استبدادي برخوردار نبوده است (شاردن .)233 :1900 ،ساختار جامعه صفوي هرميشكل بوده است
كه در رأس آن شاه ،با هالهایي از تقدس حضور داشته است ،صاحبان مناصب در دولت صفوي
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بخشي از اركان حكومت (اهل قلم و اهل شمیر) تحت نظارت مستقیم شاه بودند و نهایتاً قاعده هرم،
كه متشكل از مردم عادي همچون دهقانان ،صنعتكاران ،دكانداران شهرها بود (مالكوم:1810 ،
 .)381با بررسي ساختار سیاسي ایران در دوره صفوي همچون مابقي دورهها ،بهسادگي این نكته
قابل مالحظه است كه ایرانیان در تمامي طبقات اجتماعي ،دائماً در حال تولید و بازتولید فرهنگ
اقتدارطلب بودهاند كه هسته اصلي آن در بطن زندگي اجتماعي پایهریزي شده بود .یكي از
ویژگيهاي اصلي فرهنگ اقتدارطلب ،حول این عقیده مي چرخد كه مشیت الهي ایجاب ميكند كه
یک خانواده برتر بر خانوادهها حكومت كند ،در نتیجه شاه به عنوان تبلور پدر یا خانواده برتر نمایان
ميشود ،شاید این نوع تفكر و نگرش مردم و فرهنگ ایشان را بتوان به استناد وبر« فرهنگ
پاتریمونیالیستي» نامگذاري كرد .حتي جماعت دهستاني در دوره صفوي گرچه خودكفا بودند ،به
لحاظ سیاسي تحت سیطره حكومت با حداقل مباني قدرت اجتماعي قرار داشتهاند .چرا كه به جاي
سلسله مراتب فئودالي و ارباب رعیتي ،نظامِ مبتني بر پادشاهي -رعیتي حكمفرما بوده است .طبقه
اشراف نیز در نزد صفویان فاقد استقالل و استمرار بودند زیرا اصوالً بخش خصوصي و مالكیت هم
تحت فرمان شاه بوده است .علت آن شاید به خاطر عدم وجود سابقه فئودالي از یک سو و سلطه
مطلق حكومت بر اقتصاد از سوي دیگر بوده است (مطهرنیا .)1980 :1982 ،همچنین ساختار
اقتصادي و معیشتي دوران صفوي بر پایه كشاورزي و همچنین دامداري بنا نهاده شده بود.
كشاورزي و پیامد آن مسئله آب و زمین در نزد مردمان ایرانِ عهد صفوي از اهمیت بهسزایي
برخوردار بوده ،اما از سوي دیگر طبق قوانین جامعه ،تمامي اراضي كشور از آنِ حكومت و نهایتاً
شخصِ پادشاه بوده است (باستاني پاریزي .)32 :1901 ،شاردن ميگوید :او (شاه) هرگاه اراده كند
ميتواند آنرا (زمینها) به صورت خالصه درآورد .حتي امالكي كه در دست دیگر اقشار جامعه به
شكل  99ساله اجاره داده شده است (شاردن.)230 :1900 ،
پس مي توان گفت كه اگر قدرت سیاسي در دست شخص یا گروهي باشد با توجه به
فرهنگ سیاسي ،ساختار اجتماعي ،اقتصادي ،ایدئولوژیكي و نهایتاً عقبه تاریخي ،هیچ حوزهاي
حتي حوزه فرهنگي و هنري خارج از نظارت و كنترل و دخالت شاه وجود ندارد .در چنین
شرایطي است كه مي توان از قول ژانت ولف اظهار داشت كه تأثیر نهادهایي جدا از نهادهاي
هنري (یا نظامهاي حمایتي) در تولیدات هنري تا چه حد قابل مشاهده است .پیرو نظرات ژانت
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ولف درباب نظام هاي حمایتي و نقش آن در تكوین انواع هنرها ،باید گفت كه بدون شک در
دوره صفوي ،هنر همیشه اشرافي بوده (واكر10: 1989 ،؛ سیوري )83 :1980 ،بدان معنا كه
این خاندان سلطنت و اعضاي طبقات فرادست بودند كه به عنوان حامیان اصلي میدان هنري
(تولید ،توزیع و مصرف) زمانه خود به حساب آمده اند ،تاكیدات و سیاستهاي بسیاري را در
جهت ارتقا سطح كیفي و كمي تولیدات هنري را ایجاد ميكردند (سیوري .)80 :1980 ،در
اینجا نقش نظام هاي حمایتي در پرورش هنرمندان و اشتغال آنها (كه مشخصاً متأثر از اقتدار
شاهان صفوي در ساحتهاي مختلف اجتماعي بوده است) بارزتر ميشود .در جهت اثبات
همتغییري نظامهاي حمایتيِ اینچنیني (حمایتهاي شاهي) در دوره صفوي و هنرهاي آن
زمان ،مي توان به مسئله زوال هنر شعر و شاعري در دوران صفوي عليرغم تمامي پتانسیلهاي
موجود (یارشاطر )011 :1980 ،و ارتقا هنر فرش و فرشبافي ،كه به زعم بسیاري از
صاحب نظران تا آن زمان از جایگاهي در میدان هنري برخوردار نبود و به یکباره در دوره
صفوي به قول از «آرتور پوپ» به یكي از شاهكارهاي هنر ایران مبدل گشته ،اشاره داشت.
اما مكانیسم این همتغییري ها در دوره صفوي به چه شكل بوده است؟ یعني چه عواملي
سبب این اقتدار و پیامد آن تحول و اعتالي فرهنگي و هنري و نهایتاً تحول در فرش ایراني به
عنوان یكي از این هنرها در دوره صفوي بوده است؟ بدون شک هیچ تحول سیاسي و تاریخي
نیست كه یكي از عوامل انشاء آن ،عامل اقتصادي نباشد و هیچ پدیده سیاسي و تاریخي و
فرهنگي نیست كه منشأ یک تحول بزرگ اقتصادي نشود .به عبارت دیگر اقتصاد ،سیاست و
پیامد آن فرهنگ و تاریخ هیچگاه از هم منفک نبودهاند و اگر در تواریخ به عوامل اقتصادي
كمتر توجه شده است از جهت مسامحه مورخان بوده است كه تدوین وقایع را صرفاً بر مبناي
رفتار و كردار شخصیتهاي تاریخي محصور ساختهاند (باستاني پاریزي.)19 :1901 ،
سياستهای تجاری و اقتصادی مؤثر بر تحول فرش ايراني

یكي از عوامل مهمي كه سبب تحوالت فرش ایراني بهویژه در طرحها و نقشمایههاي آن
گشته است تحول در مناسبات تجاري و گسترش عامل تجارت در این دوران بوده است .البته
باید گفت كه توسعه تجارت و بازرگاني در دوره صفوي ماحصل تحوالت بنیادیني در بخشهاي
امنیت و توسعه راهها ،افزایش ارتباطات و تشویق تجار داخلي و خارجي در جهت افزایش
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سرمایهگذاريها و امثالهم بوده است .از تاورینه سیاح فرانسوي زماني كه از خاک عثماني وارد
خاک ایران شده بود نقل شده كه :دیگر هیچ ترس و وحشتي نداشتیم زیرا داخل خاک پادشاه
ایران شده بودم در اینجا همه چیز در كمال و امنیت ميباشد (تاورینه .)908 :1939 ،پاریزي به
نقل از تاورینه در كتابش مينویسد كه اگر اتفاقاً مال تاجري را به سرقت ببرند حاكمِ محل،
مسئول است و باید از روي دفتر ثبت تاجر و قسمي كه یاد ميكند ،غرامت آنرا بدهد و حكام
در ترضیه خاطر تجار در این مواقع تعجیل ميكنند كه مبادا مالباختگان به اصفهان رفته و
ادعاي تظلمخواهي كنند (باستاني پاریزي .)108 :1901 ،از سوي دیگر عالقه شخصي شاهان
صفوي (خصوصاً شاه عباس) به مقوله تجارت و بازرگاني و همچنین حمایت بيدریغ آنها از
كارگزاران تجارت ،خود مزید بر علت شد تا این تحوالت و رویهها از سیاستهاي جدایيناپذیر و
اساسي دولتمردان صفوي به حساب آید .به عنوان مثال شاردن اظهار داشته كه شاه عباس
كبیر به تجارت ،سخت اشتیاق داشت و معتقد بود كه بازرگاني و تجارت تنها راه ثروتمندي و
آباداني كشور است (شاردن .)999 :1900 ،از سوي دیگر براي سهولت ارتباطات و توسعه و
تجارت ميبایست راههاي اساسي و كاروانها كامالً آماده ميبود .در دوران حكومت شاه عباس
 999كاروانسرا ساخته شده بود كه نمایانگر شدت عالقه و همچنین ارزش كار تجارت و
بازرگاني در نزد این شاه صفوي بوده است (باستاني پاریزي .)109 :1901 ،از سوي دیگر شاهان
صفوي بهخصوص شاه عباس به منظور بهبود اوضاع داخلي با تشویق تجار خارجي و به منظور
قطع وابستگي از بازارها و خریداران كهن و انحصاري با بهرهگیري از خدمات تجار ارمني و
گسترش و پيجویي بازارهاي جدید و توسعه دامنه راههاي موجود ،تجارت خارجي ایران را
جاني تازه بخشید ،همچنین تجارت بین هند و ایران در پي گشایش راه خلیج فارس به روي
كشتيها ،عالوه بر افزایش حجم و ارزش محمولههاي كشتیراني كمپاني هلند و انگلیس،
كشتیراني بومي و محلي را به تكاپو انداخت (فریر 233 :1980 ،ـ .)213
همزمان و از سوي دیگر سیاستهاي جدیدي براي رونق و اداره كارگاههاي شاهي فرشبافي
در ایران شكل گرفت .افزایش و ساخت تعداد كارگاههاي فرشبافي شاهي (كه طبق گفته
شاردن تنها در اصفهان  92كارگاه فرشبافي شاهي وجود داشته كه در هر كدام تقریباً  100نفر
در حرفه هاي مختلف به كار مشغول بودند) ،از دیگر اقدامات قابل توجه شاهان صفوي
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بهخصوص شاه عباس در این حوزه ميتوان به قرارداد بافت فرش با صنوف معتبر این حرفه با
عنوان «تحویل االصناف» اشاره كرد ،در این مورد ،نحوه سفارش بدین گونه بوده كه شاه یا
ملکالتجار (رئیس اصناف مملكت) ،سرمایه كار را به صورت در اختیارگذاردن مواد اولیه و
پرداخت مرتب دستمزد به بافندگان در زماني كه كار بافت در جریان بوده بر عهده ميگرفتند
(سیوري .)19 :1983 ،این سیاست و استراتژي از سوي شاهان صفوي (مشخصاً شاه عباس)
بيشک رقابت میان كانونهاي فرش بافي را در جهت تكامل در نوع بافت ،طراحي ،كیفیت فني
و استفاده از ابزارهاي مناسب برانگیخت كه این امر منجر به دستیابي و تسخیر بازارهاي جدیدِ
فرش (داخلي و خارجي) شد .بطوريكه تاریخ آن دوران شاهد پیامد این سیاستها شد چرا كه
رویه هاي پیش گرفته شده از سوي این شاهان ،تولیدكنندگان و بافندگان را بر آن داشت تا
طرحها و نقشمایههاي موجود در فرش را البته با تأكید بر اصالت خویش ،بر اساس خواستهها و
سالئق سفارشدهندگان ،بافته و به تحویل آنها برسانند .در راستاي بسترسازيها جهت
شكلگیري مراودات تجاري و بازرگاني سودانگارانه ،مبادالت نشانهها و نمادهاي فرهنگي و
هنري هم اتفاقي به وقوع پیوست .وجود نقشمایهها و نمادهاي غریب در طرحهاي فرش ایراني
همچون گل فرنگ یا گل سرخ ،ختایي ،ابر چیني ،بته كشمیري و حتي تغییر در رنگهاي قالب
فرش ،دلیلي بر این مدعاست .طرح فرشهاي معروف به پلونز یا لهستاني یا فرشهایي با اسلوب
فرشینهبافي كه به دستور پادشاه لهستان سه تخته آن با طرحهاي ترنجدار داراي نماد «واسا»
(نشان خانوادگي پادشاه لهستان)كه بافته شد و جزو جهیزیه دخترش آنا كاترینا كنستانزا قرار
گرفت حكایت از تحوالت سبکشناختي دارد كه در آنها طرحهاي ساده شده و در عین حال
خشن قابل مشاهده است .حتي به اعتقاد اشپوهلر بهترین نوع فرش پلونزي ،گبهایي است
ابریشمین كه به جهت شكل طرح و تركیببندي مضامین یک كار كامالً سفارشي است و تنها
نمونه كار پیكرهاي است كه وارد این گروه از قاليها شده است .در طرح آن پیچکها به یک
محور سوار شده ،مریم و سن جان بر پیكره مسیح بر صلیب اشراف پیدا كردند .شیوه طرح این
فرش به هیچ وجه ایراني نیست و بالعكس این طرح مشابه سبک متأخر گوتیگ است (اشپوهلر،
 )990 :1980و یا فرشهاي معروف به پرتغالي كه خود گونهاي خاص در طرحهاي فرش ایراني
را تشكیل ميدهد این قاليها نشاندهنده آمیزهاي از نقشهاي اروپاي شرقي با یک آرایش
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كامالً غریب است .ميتوان راهبردهاي اتخاذ شده از سوي شاه عباس در جهت توسعه تجارت
فرش را «راهبرد ارزش سازي متقاطع» ،مفهومي كه تامپسون (193 :1919ـ )181از آن
استفاده كرد ،نام نهاد .یعني استفاده از ارزش نمادین و معنادار این نوع طرحهاي غریب در
فرشهاي ایراني با هدف افزایش ارزش اقتصادي و فروش از طریق «داعي» است حتي اگر هیچ
رابطهاي بین آنها وجود نداشته باشد.
سیاستهاي منسجم هنري  -ایدئولوژیكي و تأثیر آن بر تحوالت فرشهاي دوران صفوي باید
گفت كه تقریباً اكثر شاهان صفوي به هنرها بهویژه هنرهاي اسالمي (شیعي) و همچنین هنرمندان
این حوزه ،عالقه بسیار زیادي داشتهاند (نوایي و دیگران933 :1981 ،؛ سیوري .)122 :1980 ،این
تعلق خاطر شاهان سبب شده بود كه هنرمندان را همیشه مورد لطف ،تشویق و حمایت خود قرار
دهند .در زمان شاهعباس كبیر حتي این حمایتها تا مرحله ارتباطات عاطفي و دوستانه با هنرمندان
پیش رفت (نگهداشتن شمع توسط شاهعباس براي خوشنویس مورد عالقهاش علیرضا و همچنین
بوسهزدن بر دستان رضا عباسي پس از اتمام یک نقاشي از سوي شاه عباس) (ولش.)309 :1913 ،
بدون شک شأن و ارزش قائلشدن براي هنرمندان از سوي شاهان صفوي ،كه به عنوان نمایندگان
خدا بر روي زمین به حساب ميآمدند ،دقیقاً به معناي ارزشگذاري به هنرها و كاالهاي تولید شده
از سوي آنها ميباشد ،این مسئله كه طبق گفته «فلورنسیو» ،خودِ شاهان صفوي (مشخصاً شاه
عباس و جدش شاه طهماسب) عالقهایي وافر به هنرهاي دوران خود بهخصوص فرشبافي داشتهاند و
حتي در مواردي هم به درجات استادي رسیده بودند (سیوري )13 :1983 ،هم بر شدت فرآیند
ارزشگزیني هنر فرش ایراني ميافزود .پیامد این فعل و انفعاالت ،توجه بیشتر شاهان صفوي به
هنرها بهخصوص هنرهاي كاركردي و مورد نیاز كشور (معماري و شهرسازي) و همچنین هنرهاي
مفید فایده اقتصادي (تولید سفالینه ،پارچهها و فرش) (ولش )380 :1913 ،و نهایتاً دگرگونيِ
ساختارهاي هنري ایران در خالل تحولي ریشهدار شد .این كنشها و جریانها ،نظم و ترتیب
جدیدي در سازماندهي به فعالیتهاي هنري بهوجود آورد كه شهرستانها را تحت مدیریت قابل
اعتماد سلطنت بهطور منسجم به هم پیوند داد (شایستهفر .)193 :1983 ،در نتیجه ميتوان گفت
كه این بسترسازيها و توسعه ساختارهاي فرهنگي و هنري به لحاظ فني و كمي و همچنین
شكلگیري و توسعه كارگاههاي شاهي البته به شكل منسجم و هماهنگ در شهرهاي اصفهان،
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كاشان ،كرمان و تبریز از پیامدهاي سیاستهاي فرهنگي حكومت صفوي بوده است .شاید این همان
«خاصیت نمایان نشده هنر» باشد كه صاحبنظران حوزه «نهادي هنر» عیان شدنِ آنرا در عالم هنر
جستوجو ميكردند ،اما عالم هنر ،در دوره صفوي با آن چیزي كه در این رویكرد ،مطمح نظر
داشته ،متفاوت بوده است چرا كه همانطور كه گفته شد در قرن دهم و یازدهم هجري قمري ،هیچ
حوزهاي ،مگر به خواست شاهان صفوي نميتوانسته جداي از این عالم قرار گیرد و این شاهان
صفوي بودند كه فارغ از طبقات و هنرمندان به خاطر اقتدار و داشتن سرمایههاي متفاوت (قدرت
الهي شاهانه ،سرمایه اقتصادي و نظامي و غیره) به ارزشگزیني و ارزشسازي هنرها راي ميدادند.
اما چه چیزي و كدامین هنر در دوره صفوي ،داراي شأن و ارزش ميشد و اجازه شكلگیري و
«عرضهِ داشت» پیدا ميكرد؟ طبق گفته آلتوسر ( )1933هنر ،فينفسه ،شناختي را در اختیار ما قرار
نميدهد و تنها چیزي كه در اختیار ما ميگذارد حفظ پارهایي از روابط مشخص با شناخت است ولي
در نهایت باني این كار را ایدئولوژي خطاب ميكند (لیف شیتز .)201 :1981 ،به استناد اكثر
صاحبنظران و مورخان ،حكومت صفوي بر پایه یک جریان و تفكر مذهبي و ایدئولوژیک بنا نهاده
شده بود كه اركان اساسي آن حداقل از دو قرن قبل از تاجگذاري شاه اسماعیل صفوي در حال
تكوین و شكلگیري بوده است (نوایي .)20 :1981 ،پس به تبع هنرهایي كه ميتوانستند در این
دوره ،معتبر و داراي ارزش شوند و مورد حمایت قرار بگیرند ،تنها هنرِ صرف نبودند كه صرفاً حاوي
ارزش زیبایيشناسانه باشند بلكه هنرهایي بودند كه ميتوانستند ایدئولوژي صفویان را كه بر پایه
جهانبیني خاصشان بنا نهاده شده بود تبلیغ ،ترویج و بازتولید سازند .باید گفت كه از زمان
حاكمیت صفویان ارتباط بین هنرها و همچنین طرحها و نقشمایهها و قوانین ایدئولوژیكي (مذهبي)
به خوبي و با انسجام كامل پایهریزي شده بود .صفویان معنویت و روحانیت را در طرحها و
تصاویرشان گسترش ميدادند كه همزمان ميتوانست به عنوان روش دنیوي و گسترش مذهب
شیعه قلمداد شود .وجود فرشهایي با مضامین اسالمي -شیعي كه خود متأثر از دیگر هنرهاي
اسالمي و صناعي بودند و همچنین استفاده از نمادها و نقشها و طرحهایي كه بهشكلي ميتوانست
ارزشها ،پیامها ،معاني ایدئولوژیكي صفویان را كه از سوي عالم هنر یا «عالم شاهي» ،مرجح و داراي
شأن گشته بودند خود گواهي بر این مدعاست .به عنوان مثال فرشهاي معروف به سجادهایي و یا
فرشهاي طرح كتیبهدار نمونهاي بارز ،از این طرحها ميباشد.
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پس یكي از عوامل مؤثر در تحوالت فرش هاي ایراني در دوره صفوي ،مدیریت فرهنگي و
هنري منسجم و همچنین استفاده از طرحها و نقشمایههاي دیگر هنرهاي موجود آن زمان
است كه ميتوان آنرا در امتداد عوامل ذكر شده قبلي در نظر گرفت .همانطور كه در البالي
متون تاریخي آمده این صفویان بودند كه براي اولینبار كارگاه مستقل فرشبافي را در مراكز
متعددي ایجاد نمودند .این كارگاهها به خاطر ماهیت گروهي و دستهجمعيشان ،پذیراي تعداد
زیادي از صاحبان حرفههاي مختلف بودند (سیوري )19 :1983 ،كه سازماندهي و كنترل این
جماعت ،عمالً وجود مدیریت منطقي را اجتنابناپذیر ساخته بود .معموالً مدیریت این مكانها
به عهده افرادي معتبر (چه در حوزه هنر و چه در نزد شاهان دربار) همچون بهزاد یا رضا
عباسي (كه استادان چیرهدستي در حوزه نقاشي ،تذهیب و كتابآرایي ،خطاطي و غیره بودند)
بوده كه مستقیماً از سوي شاهان منسوب ميشدند .پس مي توان این ادعا را نیز مطرح ساخت
كه فرش ایراني به واسطه رمزهاي ایدئولوژي یا همان وساطتهاي زیبایيشناسي ،طرحها و
نقشمایههایي را از دیگر هنرهاي مشروع و معتبر (با مضامین شیعي) دوره خود اخذ كرده و
همان اصول ،ایدهها و رمزگانهاي ایدئولوژیكي را انتقال ميدادهاند .بهعنوان مثال دو طرح و
نقشه اصلي فرش در این دوره عبارت بودند از طرحهاي شاه طهماسبي و شاه عباسي .كه
هركدام با روش خاص خود طراحي ميشده است .مثالً طرح فرشهاي دوره اول یا همان شاه
طهماسبي عبارت بودند از طرح ترنجدار واقع در موزه پولدي پتزولي میالن ،فرشهاي ابریشمي
كاشان از طرح فرشهایي است كه بدین شكل بافته شده اند .یا فرش شكارگاه موزه وین كه با
ترنجي در مركز كه در اطراف آن سواران در حال شكار حیوانات و در زمینه گیاهان پُرگل نقش
شدهاند .در واقع سبک تصویر پیكرهها در نقش این فرش ،تقریباً همان نوشتههاي مصور درباره
شاه طهماسب ( )990-830ميباشد؛ همچنین فرشهاي معروف به هرات كه معروفترین آن
فرش امپراطور ميباشد و ارتباط آن با بافتههاي هرات مبناي همانندهاي طرح فرش و نقاشيها
و تذهیبهاي هرات ميباشد (واكر 0 :1983 ،ـ  .)81فرشهاي معروف به سانگوس زكو نیز كه
مزین به پیكرهها هستند رابطه بسیار نزدیكي با دستنوشتههاي تذهیبكاري شده دارند ،براي
مثال در صحنههایي ستیز شیرها و تصاویر لیلي و مجنون و موضوعات عامیانه دیگر در ارتباط
بسیار نزدیكي با نقاشيهاي بهزاد دارند كه براي اولینبار در قرن دهم دیده شده است (همان:
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)83؛ یا طرحهاي معروف به گنبدي كه یكي از طرحهاي مشهور قالي اصفهان است یا قالي
مشهور اردبیل به ترتیب و به شكل مستقیم متأثر از نقوش گنبد شیخ لطفا ...و طرحهاي
آرامگاه شیخ صفي در معماري دارند.
در همین راستا و با شروع حكومت شاه عباس این اوضاع به شدت متحول گشت چرا كه
شاهد تغییرات و تحوالت عظیمي در طرحها و نقشمایههاي فرش هستیم .این امر شاید معلولِ
شرایط سیاسي و اقتصادي و ایدئولوژیكي است كه در دوره زمامداري شاه عباس اتفاق افتاد چرا
كه در این دوره ،چرخش و تغییري اساسي در نگرش شاه عباس و متعاقب آن سیاستهاي
حكومت از مبناي دیني و آن جهاني به حكومت این جهانيِ مطلقه و سوداگرانه بوده است .براي
اثبات این مدعا ميتوان به تسامحات و تساهالت مذهبي ،بكارگیري عیسویان و ارامنه در
تجارت و عزیز داشتن آنها ،قراردادهاي وافر سیاسي ،اقتصادي ،تجاري با اروپائیان در جهت
تسخیر بازارهاي اقتصادي و تجاري اشاره كرد .پیامد انسجامها و انبساطهایي كه در این دوره
بهخصوص در حوزه هاي مذهبي ،سیاسي و اقتصادي حادث شد فرصتي به هنرمندان داد كه در
پناه حكومتي مقتدر بتوانند با امنیت و فراغ بال از میراث تاریخي خود استفاده و در تحول و
ارتقا آن تأثیرگذار باشند .ملموسترین پیامد این چرخش ،گذشته از تحول در طرحهاي فرش
دوران شاه عباس كه به طرحهاي پیكرهدار و گل و بتهاي گرایش یافت ميتوان به افزایش كمي
تعداد فرشهاي دوران شاه عباس نسبت به دوران ماقبل خود (بهطوري كه فرشهاي بجا مانده
در دوران حكومت شاه عباس دو برابر بیشتر از دوران قبلي بوده است) و همچنین تغییر در
كاركردِ ماهیت فرش در این دوران كه برخالف دوران ماقبل خود (البته در دوران صفوي) كه
بیشتر جنبه زیبایيشناسي و هنري داشته ،كاركردي استراتژیک ،تجاري ،عملگرایانه و نهایتاً
قابل داد و ستد در بازارهاي منطقهاي و جهاني شد اشاره كرد .همان چیزي كه تامسپون از آن
به عنوان حركت از ارزشگذاري نمادین به سوي ارزشسازي اقتصادي كاالهاي هنري یاد كرده
است (الزم به ذكر است كه گونهشناسي فرشهاي ایراني در دوره صفوي در بخش پیوست شرح
داده شده است).
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نتيجهگيری
باید گفت كه تنها در خالل حكمراني سلسله صفوي ( ،)1190-991چه در نزد ایرانیان و
خارجیان و چه در نظرگاه صاحبنظران حوزه فرش و فرشبافي ،فرش ایراني ،به مثابه مهارتي
ملي به غرور ملي مبدل شده است .جهت اثبات این مدعا ،در خالل تحلیل و واكاوي سامانههاي
اجتماعي مؤثر در تحول فرش ایراني (طرحها و نقشمایهها) بهخصوص در دوره صفوي ،با تأكید
بر رهیافت جامعهشناساني همچون ژانت ولف ،جان تامپسون البته با روش تاریخیتباوري ،به
شناسایي و تفسیر شرایط بافتار اجتماعي مؤ ثر در تحول فرش ایراني و همچنین ردیابي این
شرایط و عوامل مرتبط به آن ،تا مرحله شكلگیري واقعه مورد نظر (فرش ایراني) پرداخته شد.
مي توان گفت كه تحول در بافتار اجتماعي (ایدئولوژي ،سیاست و اقتصاد) حكومت صفوي سبب
تغییرات اساسي در بخشهاي متعددي گشت كه هركدام از این سامانههاي مذكور ،تحوالت در
طرحها و نقشمایههاي فرش ایراني را باعث شدند.
به عنوان مثال به موازات فرایندهایي كه سبب تحول در مناسبات اجتماعي تولید هنر و
پیامد آن تحول در طرحهاي فرش ایراني در داخل كشور شد ميتوان به تحول در مناسبات
تجاري و اقتصادي صفویان به عنوان عاملي كه هم سبب تكوین طرحها و نقشمایههاي فرش و
مهم تر از آن ارزشمند شدن فرش ایراني در گستره بینالمللي و قابل عرضه شدن آن در
میدان ها و بازارهاي جهاني اشاره داشت .پیامدهاي این تحول را تا مرحله وقوع رخداد (تحول
فرش) ميتوان اینچنین ردیابي نمود:
سازماندهي ،تكمیل و ایجاد راههاي تجاري زمیني و دریایي ،سختگیري در جهت امنیتبخشي
به فعالیتهاي تجاري (امنیت راهها) ،استفاده از میسحیان و ارامنه جهت تجارت بینالمللي،
سازماندهي و تشكیل كارگاههاي فرشبافي (شاهي) ،واگذاري فعالیتها و تولیدات بخش خصوصي
(تحویل االنصاف) ایجاد رقابت بین كانونهاي فرشبافي ،توجه به عالئق سفارشدهندگان (خارجي)
و نهایتاً ورود طرحها و نقشمایههاي جدید در فرش ایراني و تكامل آن.
از سوي دیگر سیاستهاي منسجم در مدیریت فعالیتهاي هنري بر اساس بنیانهاي
ایدئولوژیكي حك ومت صفوي ،یكي دیگر از عوامل اصلي تغییر و تحول در طرحها و
نقشمایههاي فرش ایراني بوده است .همانطور كه در بخش یافتهها و بحث به آن اشاره شد در
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این فرایند زمانمند و كالن ،به نقشِ عالقه شاهان صفوي و پیامد آن ،حمایت بيدریغ آنها (به
عنوان پدر مملكت) از هنرها ،تولیدات هنري و نهایتاً هنرمندان ميتوان اشاره داشت كه بدون
شک مهمترین عامل جهت بالفعلساختن پتانسیل هاي موجود در این زمینه در داخل كشور
بوده است .چرا كه این عامل منجر به شكلگیريِ فرایند ارزشگزیني به گفتمان هنر (كه در
این جستار مشخصاً فرش بوده است) در جامعه دوران صفوي شد .پیامدهاي ارزشیابي گفتمان
هنر فرش در جامعه صفوي در یک فرایند علت ـ معلولي تا منجر شدن به واقعه مورد نظر
(تحول در فرش) اینچنین مي باشد:
شكلگیري سیاستها و مدیریت واحد هنري ،تشكیل نظامهاي حمایتي شاهي از گفتمان
هنر ،ارزشمندشدن فعالیت هاي هنري بخصوص در حوزه هنرهاي اسالمي و شیعي ،تأكید به
استفاده از مضامین و طرح هاي شیعي جهت بازتولید اقتدار و ایدئولوژي صفویان ،استفاده از
طرح ها و مضامین دیگر هنرها (بخصوص هنرهاي صناعي) در طرحهاي فرش ایراني ،ورود
طرحها و نقشمایههاي جدید (پذیرفته شده اجتماعي) در طرحهاي فرش و نهایتاً ارتقا سطح
كمي و كیفي تولیدات فرش ایراني.
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