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خود موجب  هایستفاده دولت صفویه از فرهنگ و هنر برای توسعه و تعمیق گفتمانجه ویژه به کیفیت و تولید و اتو

خشونت  .است شده و بالخص میدان جدید قالی سبک شهری های گوناگونهای تخصصی در حوزهگیری میدانشکل
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 مقدمه

درواقع خشونت  انگیز همواره مطرح و موردتوجه بوده است.چالش ایهمقولعنوان خشونت به

ی ادانستنِ یک عمل اساسًا تجربههاست. خشونتی زمانترین اصطالحات همهیکی از تکرارشده

و اجتماعی دارد.  های پیچیده فرهنگیی مستقیم با جریانرابطه کهیدرحال ،شودفردی تصور می

و یکی از شدیدترین انواع  شوداعمال خشونت محسوب می ای ازاگرچه برخورد فیزیکی نمونه

مختلف در آثار و  یهاصورتکه به  وجود دارندنیز آمیز دیگری خشونت اعمالخشونت هست، اما 

-شکال خشونت، تجلی روابط قدرت و متضمن اعمال قدرت مییابند. همه اَاحوال متفاوت بروز می

-ه بر مبنای ابزار و ماهیت قدرت از دیگر انواع متمایز میحال یکی از اشکال خشونت کبا این .باشند

ای است که گونهمعانی و نمادها به یهانظامبه معنای تحمیل  کهاست « خشونت نمادین» شود

-پندارند و در چارچوب آن عمل میرا مشروع و مقبول می هاآنهای اجتماعی، بازیگران و کنش

 نمایند. 

است از اهمیتی  انسان دخیل فرهنگیو  درکلیه شئون حیات اجتماعیکه ایعنوان پدیدههنر به 

هنری محصول  که آثار. از آنجااست برخوردارشناختی رویکردهای جامعه و هاروشدر  نظیرکم

هنری  ارتباط اثر س، بر این اسانداشرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی عصر خویش

تواند ابزاری قدرتمند ادوار تاریخی ایران می آثار هنریو تاثیرگذاری  گیریو بستر شکل با جامعه

 جهت نمایش خشونت نمادین و نقد مناسبات قدرت باشد.

های صفویان زمینه ساز تحوالت گسترده و فراگیری در حوزه مجموعه اقدامات و سیاست

میراث فرهنگی و تمدنی حائز فرهنگی و هنری و اجتماعی ایران شده است، تحوالتی که به عنوان 

تواند ثبت می صنعت قالی-های گفتمانی در آثار هنری بویژه هنراهمیت بوده و به عنوان شاخصه

دستبافت ایرانی، یکی از  قالیتمرکز و تأمل بر علوم مرتبط با خوانش و مطالعه با توجه به شود. 

ارزشمند تاریخی، هنری و  هایراهبردها و راهکارهای پژوهشی جهت شناخت هر چه بهتر پدیده

این مطالعه، ضمن توصیف و تفسیرِ  است و از اینروشناسانه نگاه جامعهگیری از هرهب ،فرهنگی

صفوی، به عنوان یک آرشیو دیداری،  قالی طرح و نقش خوانشبر ،صفوی عصر گفتمانهدفمندِ 

از اینرو  .معطوف استایران ترین هنرهای ها و آثار آن بر یکی از اصیلو جلوهنسبت آن با قدرت 

دهد و را مدنظر قرار می خشونت نمادینبه معنای عام یعنی  قدرتمقاله حاضر یک زیر مقوله از 

و آثار آن با تمرکز بر قالی صفویه  میدان هنری عصرای در توسعه آن را در و عوامل زمینه هاسیاست

 جوید. پی می

مهمترین تجلیات خشونت نمادین در طراحی  :اینستشود که مطرح میدر این راستا پرسشی

 دوره صفویه گردید؟میدان هنری در  ظهور و بروز آنمنجر به  هاییگفتمانچه  قالی صفوی کدامند؟
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 هایسیاستتدابیر و صفویه که زیربنای و اجتماعی زمینه فرهنگی  بامطالعهبرای پاسخ به این سؤال 

اعمال ی دولت صفویه که مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ هایسیاستتالش شده  ستمختلفی

به  تا دناند استخراج شوتأثیر گذاشته قدرت و خشونت نمادین بر طرح و نقش قالی دوره صفوی

 هایطرحموازات فرایندهایی که سبب تحول در مناسبات اجتماعی تولید هنر و پیامد آن تحول در 

از  ترمهمو  قالیهای و نقشمایه هاطرحتکوین  عاملصفویان به عنوان  ت گفتمانیشد به تحوال قالی

 گری خشونت نمادین در آن پرداخت. جلوهآن 

  چارچوب مفهومی پژوهش

و  . حوزه اول، مطالعات تمدنیهاستآنپژوهش حاضر مبتنی بر دو حوزه نظری و ترکیب  

و فرهنگی آثار  در حضور قدرتاست. گیری از نظریه قدرت نمادین بوردیو بهرهدوم،  و گفتمانی

از آید. حساب می به هاگفتمانو تجلیات قدرت یکی از خشونت و  شده امری حیاتی تلقیهنری 

حیات نمادین بوردیو  خشونت وقدرت فوکویی نظری این مقاله از مبحث تئوریک رویکرد رو این

  .گرفته است
فوکو معتقد است . مرکز ثقل چارچوب تحلیلی فوکو درباره قدرت، مفهوم گفتمان اسـت

پررنگی های دیگر نقش ساختارهای قدرت در عینیت دادن به هر گفتمان وکنارگذاشتن گفتمان

و بوده  اوت از معنای متداول آن یعنی همان فرضیة سرکوبفمت کامالًدارند. اما منظور فوکو از قدرت 

فوکو قدرت را  .نمایدمی قدرتی است که فرد را از درون و به میل و ارادة خود وادار به انجام کاری

کند. را تولید می ممکن رفتاری دیگر هایشکلمعتقد است قدرت با ایجاد محدودیت،  دانسته ومولد 

ها را به وجود ، دانش و اندیشههاگفتمانقدرت در سراسر جامعه پخش شده است و ، تربه بیان دقیق

ای ژرف گرفتار ساختار گونهوع گفتمانی بهو قدرت، هر نو پیوند دانشاز منظر تبارشناسی  آورد.می

اجتماعی برآمده از قدرت است و نفوذ در هنرها به منزله یک رسانه فرهنگی و سیاسی و مذهبی و 

مختلف مکمل خشونت  هایراههدایت آن یکی از شرایط حیاتی قدرت در جوامع است. گفتمان از 

و یا  گفتمان را خشونتی، فوکوترین کاربردهای گفتمان است. است. اقناع ایدئولوژیک یکی از مهم

کنیم و این روال، تنها راه قانونمندکردن داند که ما بر چیزها )تاریخ( تحمیل میعملکردی می

به عبارتی برای درك بهتر تاریخ، . (Foucault ,1981: 67) ترخدادهای تاریخ و بازپرسی تاریخ اس

)عضدانلو،  داده شده است، پرده برگرفت هاآنه به کهایی کرد تا از شکل را مطالعه هاگفتمانباید 

که  هستند هایینظام، نه فقط همواره در قدرت دست دارند، بلکه یکی از هاگفتمان .(65 :1311

ای دوسویه، مناسبات قدرت هم در رابطه (Hall ,1992: 294)یابد جریان می هاآن طریققدرت از 

از  قدرتکنند. بررسی مفهوم مشخص می هاگفتمانآنچه که باید و نباید دیده شوند را در ظرف 

به شکلی  آثار هنریراهگشای ورود به نوع خشونتی قرارگرفته است که از طریق  و،کمنظر میشل فو

-آن می ز و همگان در مدارچیجا هست و همهقدرت همه. به عقیده فوکو شودپنهان اعمال می
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 و طبقات در، کالمی و بانیز تالتعام و سـاختاری پویا و سـیال دارد که در روابطقدرت چرخند؛ 

آثار هنری  (.Faucalt, 1985: 12) شودگوناگون ابراز می هایمنشو  هاروش به اجتماع هایگروه

را  هاآنتوان شودو میاعمال می هاآنهایی هستندکه قدرت گفتمان از طریق ها یا دستگاهمکانیسم

 رسدنظر می هالبته ب و سیاسی دانست.جز سازوکارهای اعمال قدرت در مناسبات فرهنگی و مذهبی 

 و گونه شدت عمل علیه دیگریرصرف و ه بایست بـیش از تعارضات سیاسیگستره خشونت را می

هانا »تواند به وضوح مفهوم هر دو واژه یاری رساند. رابطه خشونت و قدرت می .تلقی نمودحتی خود 

ای برای اقدام عملی در برابر دیگری و خشونت را بهره یکی از ابزار و ، قدرت را قابلیت عده«آرنت

، خشونت را همان رابطه فرادستی و «باومن» داند، در مقابلادوات موجود برای مقابله با همه می

داند که بر خصومت و نفرت مبتنی است و قانون، هنجار اجتماعی و اخالق را زیر پا فرودستی می

داند و تا حدودی رسد. این تعریف، خشونت را بخشی از قدرت میگذارد و به دیگران آسیب میمی

اتر از هم بر وجه آشکار و هم پنهان خشونت داللت دارد، اما خشونت قانونی، اجتماعی و اخالقی و فر

 (.6:1315انگارد )توانا و اله دادی،را نادیده می«خشونت نمادین»آن
مختلف )اعم از زبانی، نمادین، نمایشی، ژست، نوع لباس، عمارات و  هایصورتها در گفتمان

های رسمی جامعه قرار توانند در اختیار قدرت( میغیره وها، موزیک ها، شمایل و تندیسساختمان

های اجتناب ناپذیر موجود عنوان یک استراتژی برای توجیه و طبیعی جلوه دادن نابرابریگیرند و به 

-که قدرت بر آنان اعمال میدر مرزهای اجتماعی و همچنین برای کسب رضایت و پذیرش کسانی

کار گرفته شوند. از اینرو کاربرد درست و آگاهانه گفتمان نیاز به کاربرد انواع خشونت را به شود، به

تواند برآورده سازد و آمریت یا قدرت مشروع را جانشین زور و خشونت عنوان تنها ابزار موجود، می

 (.55:1366)عضدانلو، نماید

به تعبیر فوکویی اگر قدرت را همه جایی بدانیم، خشونت ضرورتاً همه جای نیست بلکه روابطی 

دهد. بدین دسازی و نابودی رخ میگیرد که در آن سرکوب، طرد، نادیده انگاشتن، محدورا در برمی

معنا خشونت همان وجه منفی قدرت است که چه به صورت آشکار و چه پنهان، چه کنشگرانه و چه 

 سازدو از درون با خود همراه می آورددرمیبخشد، به انقیاد را شکل می هاسوژهپذیرانه، کنش

کامل نخواهد بود مگر آنکه رابطه آن با ها به هیچ وجه مطالعه و بررسی گفتمان (.63،1314)فوکو:

ترین گردد. گفتمان و خشونت در کنار هم و با کمک هم از جمله مهمبررسی« خشونت»و « قدرت»

ابزارهایی هستند که توسط مرزهای اجتماعی، سلسله مراتب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آرایش 

-نگی، اجتماعی تعیین، اصالح و تعدیل میسیاسی، اقتصادی، فرهو رفتارهای نهادها و الگوی عادات

ی نوزدهم از شکل به تحول خود، پس از سده قدرت در فرایند رودر واقع  یابند.و تغییر می شوند

یابد؛ قدرت که معادل خشونت فیزیکی است به شکل قدرت در جسم تغییر می قدرت بر جسم

 کند. به انجام کاری می ی خود وادارپنهانی که فرد را از درون و بـه میل و اراده
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شناس فرانسوی در قالبی جدید در دنیای نمادین جامعه« یر بوردیوپی»مفهوم قدرت توسط 

-ترین قدرت که باعث استمرار تسلط و مشروعیت آن در جامعه میشود. از نگاه او، عالیتعریف می

رون جامعه به مفهوم قدرت های سلطه آمیز دتقابل بر اساسنماید. بوردیو شود با قدرت نمادین می

 است.« خشونت نمادین»کند، بحث های مرتبط با قدرت را طرح میرسد و یکی از بحثنمادین می

سـلطه  های نمادین،با افزایش سرمایه .کندمی عمل نمادین هایسرمایه طریق زا خشونت کهاین 

دهی به شعور از اینرو خشونت نمادین از طریق شکل .(Bourdieu,1986:15) بدیامی افـزایش نیـز

و نظام  ها و انتظاراتها و ارجحیتدهی به انتخابشکل از یکسو و رایجسلیم، باورهایمتعارف یا عقل

 (. 465:1366شود)بوردیو،باور افراد از دیگرسو عمل می

قدرت نمادین است. سرمایه مفهوم سرمایه نمادین مهمترین بخش از کار بوردیو در زمینه تئوری 

نمادین شکلی از قدرت است که نه به عنوان قدرت بلکه به عنوان تقاضاهای مشروع برای به رسمیت 

دیدگاه بودریو (. 48،1361شود )سوارتز،شناخته شدن احترام، اطاعت و خدمات دیگران مشاهده می

و  هاگروهدها و معناها به خشونت نمادین به معنای تحمیل سیستماتیک نما آن است که حاکی از

ای که نظام نمادها و معناهای اجتماعی و فرهنگی مشروع تلقی شوند. گونه طبقات است به

ترتیب تحمیل با موفقیت انجام شود و بدینمشروعیت موجب ابهام و عدم شفافیت روابط قدرت می

بط قدرت مزبور افزوده مشروعیت فرهنگی پذیرفته شود نیروی فرهنگی به روا کهمادامیگیرد. می

-. براساس روش(154: 1366)جنکینز، دکننقش بازی می هاآنگشته، در بازتولید سیستماتیک 

های سیاسی و اجتماعی شناسی بوردیو، وی تالشی برای فهم عملکرد عامالن اجتماعی درون میدان

چگونه ساختارهای عینی،کنش  که دهدکند که با طرح قدرت نمادین درصدد است نشان ارائه می

شود و طبقات گرانه را مشروع جلوه داده و چگونه قدرت و سلطه در قالب نمادین بازتولید میسلطه

مسلط نمادهایشان را با مهارت تحت نفوذ خود دارند و عناصری چون ارزش، دانایی و سلیقه خود را 

  دهند.در جامعه طبیعی و جهانی نشان می

های قدرت نمادها درکاربست عملی آن نهفته است و روشنفکران و هیات از نظر بوردیو، 

اند. نمادهایی برای استمرار سلطه مشروع برساختنتولیدکننده نماد به طور مرتب در حال بازسازی و 

های نمادین به عنوان گردد، نظامهای نمادین صورت عملی مینظام وسیلهبهاین سلطه مشروع 

نمایند طه با تأکید بر اجماع و وفاق درون جامعه به بازتولید اجتماعی کمک میابزارهای دانش و سل

سازی سلطه از طریق تحمیل باورهای خود جامعه است را که تالش برای شروع هاآنو کارکرد اصلی 

نمایند. به طور کلی قدرت نمادها از نظر بوردیو درون سیستم نمادین نیست بلکه در باور محقق می

کنند تجلی یافته و در رابطه با ساختار اجتماعی عیت این نمادها و کسانی که آن را بیان میبه مشرو

گیرد. در نتیجه کاربست نمادها در یک سیستم نمادین حائز اهمیت است و این سیستم شکل می
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که با مشروعیت پذیرفته شده، دیگر نیازی به جنبه فیزیکی خشونت ندارد و تسلط خویش را نمادین

 سازد. های مختلف به صورت نمادین تثبیت میعرصه در

جایگاه مناسب و روشنگری را به ها و نشانهنمادها ادوار تاریخی ایران، تصاویر، در بحث از هنر 

مناسبات و  دهندهنشانتواند ی شرایط اجتماعی است؛ میدهندهاند، هنر بازتابخود اختصاص داده

و مفاهیم  بهترین ابزار انتقال معانی چراکه، و هنجارهای آن باشد هاارزشروابط موجود در جامعه و 

 هنر دوره صفوینماید. به شناخت محتوا و اهداف هنر هر دوره کمک بسیار می هاآنت بوده و شناخ

. تا آنجا که ورود آن به گرددتواند در شرایط خاص فعال و کاربردی ای دارد که میوهقاشکال بال

در این  غالب عصر صفوی هایگفتمانباشد. نمادین از قدرت زیادی برخوردار میدنیای عناصر 

است که از سوی ساختارهای قدرت اعمال  هاییخشونت یا حذف وحضور یا ی مفهوم دربردارنده

در زندگی بشر از اهمیت خاصی  دیداری امردر طول تاریخ،  نمایند.و آن را مرزبندی میگردیده 

ناپذیر زندگی بشر بوده است. او از طریق تصاویر سخن گفته، ویر جزء جداییاصو ت بوده برخوردار

از  .تفکراتش را بیان کرده، ارتباط برقرار نموده و یا وقایع اطرافش را بازنمایی کرده است احساسات و

در این  .بوده است اجتماعی زندگی برساخت مرکزی هستهنظر بسیاری از اندیشمندان، امر دیداری 

خشونت نمادین در هنر صفوی به گرفتن رابطه دوگانه کاربست گفتمان و ش با مفروضپژوه

 پردازیم.قالی سبک شهری می و نقش طرح درآن  تأثیرشناسایی نقش و 

  شناسی پژوهشروش

تحلیلی بر مبنای اطالعات به دست  -و روش آن توصیفی هنریشناسی رهیافت پژوهش جامعه

- دانشی هنر شناسیجامعه است. عصر صفویهای قالی بصری ای و تحلیلآمده از منابع کتابخانه

شناسی،روانشناسی اجتماعی، هنر،انسان،تاریخشناسیزیباییکه با تاریخ فرهنگی، است ایرشتهمیان

پژوهش حاضر از  (.11: 1311هینیک، )شناسی انتقادی و... مرزهای مشترك و نامشخص داردجامعه

یافته است و از طرف دیگر  تحققآثار و احوال هنری  چرا که موضوع آن در است هنریجهت  یک

، در جستجوی آثاربه  و تحلیلی صرف جای گزارش رویداد و نگاه منفردانه که به شناسانه چرا جامعه

 است. آثار ای روابط نهادی و تالش برای کشف انگاره

و ساختاری  بصری هایویژگیدر یک مرحله به سنجش و تحلیل  ،در راستای هدف پژوهش

آوردن  ای است که در فراهماندیشه فضای و مطالعه زمینه له دیگرو در مرح محتوایی طرح و نقش

درسطح دیگری تفسیر  شود.می گفتمانیامکان خلق اثر مؤثر است و موجب بازتولید فضای

با  صفوی عصردان هنر در میآن و نحوه ظهور  و نسبت بوردیویی از قدرت و خشونت شناسانهجامعه

در مورد روش، با  .گرفت خواهد مدنظر قرار طرح و نقش قالی صفویی امحتوگیری از تحلیل بهره

-و روش آن بنابر پاسخگویی به سؤاالت طرحکیفی مطالعاتی، این پژوهش از نوع های نظر به نمونه

 یری، تحلیل محتواست.های تصوشده و بررسی داده
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بسنده نشود، بلکه از طریق تحلیل و  خوانشبه  صرفاً تالش شده تا  نقشتحلیل طرح و در بخش 

صفوی از روش قالی به فضا و زمان تاریخی نیز توجه شود. برای ترسیم خصوصیات  گفتمانیتفسیر 

 پرداختهشرایط تاریخی و گفتمانی این دوره  ی نخست به توصیفو در وهلهه توصیفی استفاده شد

قدرت و ی نظریات وی پیرامون رابطه ، خاصهبوردیو دن از رویکرد پیربرسپس با بهره. شودمی

 .کوشش خواهد شدطرح و نقش قالی  بصریی هدفمند تحلیل مطالعه در جهت ،خشونت نمادین

 و در پرسش دوم بهدر میدان هنر  خشونت نمادین چیستی پرسش نخست خود به این پژوهش در

 بر قالی سبک شهری تأکیدنمودهای آن در عرصه هنر صفوی با  و آن آمدن وجودتحلیل چرایی به 

 اجتماعی به روش توصیفی و بررسی چرایی تحقیقات درها خواهد پرداخت. پرسش از چیستی پدیده

 . گیردصورت می روش تحلیلی به هاآنو تجلیات 

 های پژوهشیافته

 بر میدان هنر عصر صفوی مؤثر.تحوالت گفتمانی 2

با  ق(1136م/168) ت صفویولد ق(36م/561) نیاناپاشی ساسونهصدسال از فرپس از گذشت 

 بای داخلیقهژمونی در برابر رو برای دستیابی به فرادستی  ( وتشیعمذهبی غالب )تمرکز بر اندیشه 

و  ودهمت نمومقا ب(مانی سنی مذهث)حکومت عو خارجی (بی مذهنمحلی س هایحکومت)

ای مهم و سازنده تاریخ عصر صفوی، هلفهمؤیکی از  ساخت.خود را مستحکم  عیت گفتمانومشر

ممتازی یافته بود  مویژه در قرون میانی، نزد ایرانیان مقا تشیع از دیرباز، به .است انی آنعباورهای شی

نظر به بوده است. ی عشی هایارزشد سیاسی بر اساس باورها و عدمت هایقیامو تاریخ ایران شاهد 

 ایرانیصفوی پیش از  سالطینی در ایجاد وفاق اجتماعی بود که عاورهای شینقش و کارکرد ب نهمی

حکومت صفویه به نیکی . ورزیدندمید ی، چون سیادت و تشیع خود تأکیبمذه هایهویت، بر بودن

تغییرات را به  ،اتخاذ نماید ایگونهبه راالزم  هایسیاستام حکومت باید تدابیر ودریافته بود برای د

را که در حوزه و سیاسی و مذهبی  ملیاقتدار  که بتواند نمادهای مختلف، ندهی کندشکلی ساما

 ث، باعیگفتمان بندیمفصلارد ساختن آن در ورار داشتند به صورتی معنا کند که قگونگی گفتمان

 د.درتش گردق و ثباتیت قوت

در تأسیس دولت صفوی که بیشتر از همه متأثر از تصوف  مؤثرها و بنیادهای هرچند که زمینه 

ای داشت. گفتمان چنین و نقش عمده مؤثرسازی آن گیری دولت صفوی و زمینهبود، در شکل

بوده و تا  مؤثربر نقاط دور و نزدیک  تأثیرگذاریالدین شروع و به رشد و تصوفی که با شیخ صفی

مذهبی  هایسیاستیابد، ادامه یافت. روند جدیدی میحیدرکه این گفتمان نظام معنایی عصر شیخ

عصر  در فضای گفتمانی این مذهبنقش مهمی در فرآیند گسترش  نیز شاه طهماسب اول صفوی

گیری اعتقادات طهماسب در فضایی بود که شاه اسماعیل اول به . هرچند شکلصفوی داشته است
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جب شد که شاه طهماسب از هرگونه تالشی ای داشت و موعنوان احیاگر تشیع در ایران نقش عمده

 (. 145: 1315ن، همکارا و برای ترویج و تثبیت تشیع کوتاهی فروگذاری ننماید )نجفی نژاد

رویکرد شاه عباس اول با این روند در دوره پادشاهان بعدی صفوی نیز ادامه یافت، از جمله 

« شاردن» نمود.، مناسباتش را با علما و فقهای دین تنظیم خود در راستای اهداف سیاسیخاص 

مطیع  و قدرت تثبیت از سکه شاه عباس پ داردفرانسوی در سفرنامه خود بیان می جهانگرد معروف

و فقه  و امور مذهبی ی هم اهل قضاوترو بر منبر،که اهل کردن رامبه»ساختن سران قزلباش 

 (. 184: 1386ن، )شارد «پرداخت تندهس

شان به در طول تاریخ ایران بسیار پادشاهانی که از دین و باورهای مذهبی مردم تحت سلطه

گیری اند و در این میان برخی ضمن بهرهبه اهداف دنیوی خود بهره بردهعنوان ابزاری برای رسیدن 

اکمه، آگاهانه و هدفمند، در دستگاه ح اند.های هنر نیز در راستای این امر استفاده نمودهاز قابلیت

کرد و برای نیل به مقصود از انواع گیری مذهبی، فرهنگی، و اجتماعی جامعه دخالت میجهت

-حمایتی خاص، به هایپوششگرفت و در ، بهره میتولیدی و آموزش تشکیالت منسجم مذهبی و

 دامنة ت و اعطای سیورغال،و مساجد و ایجاد موقوفا مدارسکتابخانه،کارگاه سلطنتی، ویژه با تأسیس

 . بخشیدمی توسعه را خود نفوذ

شماری از نقّاشان، کاتبان، دهد که نشان میصفویان،  کتابخانة سلطنتیگزارشات متعدد از 

در صورتخانه شاهی مشغول فعالیت بودند و فعالیت ایشان کاماًل مذهبان، زرکوبان، مجلّدان و غیره 

هنگامیکه شاه طهماسب در تحت الشعاع حمایت دربار و پادشاهان صفوی بوده است. چنانچه 

، برداشتاز هنرپروری و حمایت هنرها و هنرمندان دست توبه از مناهی،  دلیل به.ق. ه 156دهة

 تولیدی هایفعالیت. (186:1366/1)اسکندربیک منشی، پاشیددرباری نیز از هم  تشکیالت نقّاشخانه

عصر صفوی تلقی اصلی اقتصاد شهری  هایبخش یکی ازسلطنتی  هایکارگاه در هنرهای صناعی

کارگر  6111که نزدیک به  دهدتا اعالم نموده و گزارش می 34را  هااین کارگاهشاردن تعداد  شد.می

که شاه  دارددر سفرنامه خود بیان میدالواله . (1141: )همان هستند فعالیتمشغول به  هاآندر 

 هاکارگاهدارد که بزرگان و امرا نیز مجاز بودند مالکیت این  نساجی هایکارگاهصفوی در تمام کشور 

در  .(166:1381دالواله، ) فعالیت و تولید نمایند هاکارگاهو تحت نظارت ایشان این  را داشته باشند

مادی در چارچوب نهادی موجود قدرت مانور زیادی  هایداراییحق مالکیت بر  وره،واقع در این د

توان از گزارشات برخی شواهدی مبنی بر این ادعا را می ه و کاماًل در انحصار قدرت بوده است.نداشت

سلطنتی پاداشی  هایکارگاهکارگران مخترع در ، به گفته شاردن بناجهانگردان نیز استنباط نمود. 

و حق انحصاری برای آنان  (1144: 1386شاردن، نمودند )ریافت میادل حقوق سالیانه خود را دمع

و همین امر موجب مهاجرت بسیاری از هنرمندان به  شددر قبال نوآوری جدید در نظر گرفته نمی

چون »ذوق و دانش در دوره صفویه افراد صاحب جمله هند و عثمانی گشت چرا کهسایر ممالک من
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 «کنندعرضه می روند و خدمات خود را به مغول کبیربینند به هند میمی را محکوم به گمنامی خود

  .(361:1361تاورنیه، )

به زمینه تولید فرهنگی در ایران دوره صفوی، میتوان اقدامات متعددی را برشمرد که در  توجه با

توان ست اقدامات هرچند نمیشوند. این دبندی میدسته های گفتمانیتعابیر امروزی ذیل سیاست

نتیجه به آن انجامیدند. دالیل و  گرفتند اما درمنظور اعتالی هنر و فرهنگ صورت می ادعا کرد به

است. حمایت شاهان صفوی از هنر گاهی  تأمل بسیار صفوی قابلهای سیاست فرهنگی دولتانگیزه

ت کاالهای فرهنگی که در دالیل اقتصادی داشته است مانند عواید حاصل از فروش و صادرا

طورکلی  است. به های دیگرشده است. اما این انگیزه متأخر از انگیزهسلطنتی تولید می هایکارگاه

- ایدئولوژیک دولت برای معماری و فاخر هایآرایی، بافتنیکتاب تولیدات فرهنگی از شعرگرفته تا

درگسترش مشروعیت ، مانند کاتالیزو بهمعنی که صفوی کارکردهای هویتی نیز داشته است به این

دولت صفویه از محصوالت فرهنگی و هنری مانند . صفوی و تمایزبخشی آن عمل کرده است

بهره بسیار  ایدئولوژیک خود هایو امثال آن برای تحکیم گفتمانقالیبافی شعر، نقاشی، ، معماری

 است.  برده

کته قابل مالحظه است که ایرانیان در با بررسی ساختار سیاسی ایران در دوره صفوی این ن

اند که هسته اصلی تمامی طبقات اجتماعی، دائماً در حال تولید و بازتولید فرهنگ اقتدارطلب بوده

ریزی شده بود. صفویان با حمایت از هنرها و ایجاد تشکیالتی بـا  آن در بطن زندگی اجتماعی پایه

از  هنرمندان، و هنرهابخش، ضمن پشـتیبانی از وعیتای مشرعنوان مقوله عنوان هنرهای درباری به

)ایزدی و اندبرداری نمودهاقتدار خود بهره مستقیم درجهت افزایش طور به آن، از منافع حاصل

 (. 46،1318همکاران:

گفت که اگر قدرت سیاسی در دست شخص یا گروهی باشد با توجه به فرهنگ سیاسی، توانمی

ای حتی حوزه فرهنگی و اقتصادی، ایدئولوژیکی و نهایتاً عقبه تاریخی، هیچ حوزهساختار اجتماعی، 

توان از وجود ندارد. در چنین شرایطی است که می قدرتهنری خارج از نظارت و کنترل و دخالت 

 حمایتی( هاینظامهنری)یا  جدا از نهادهای که تأثیر نهادهایی اظهار داشت «ژانت ولف» قول

در  حمایتِی شاهی هاینظامتغییری در جهت اثبات هم است مشاهده حدقابل تا چه هنریدرتولیدات

علیرغم تمامی -شاعری  ور به مسئله زوال هنر شع توانمیدوره صفوی و هنرهای آن زمان، 

، که به زعم بسیاری از صاحبنظران تا آن زمان از جایگاهی قالیبافیو ارتقا هنر -موجود  هایپتانسیل

میدان هنری برخوردار نبود و به یکباره در دوره صفوی به یکی از شاهکارهای هنر ایران مبدل  در

  (. 61: 1311 )ارمکی، گشت، اشاره داشت
اجتماعی و ای بر صورتبندی مسائل عمیق و گسترده ها تأثیرایران برخی از گفتمان تاریخدر 

در میدان  عصر صفویاصلی که شکل نهایی خود را در  هایگفتماناند. یکی از این داشته فرهنگی

شکل گرفت. به دلیل تأثیر عمیق این گفتمان در دین و مذهب پیدا کرد، حول  فرهنگی و اجتماعی
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گفتمان ، میدان قدرت سیاسی در مباحث فرهنگی از اینفرهنگی و سیاسی هایکشمکشمباحث و 

 دینی)تشیع(های گفتمان گزاره .بردمی هبهر خویشو ایدئولوژیک برای رسیدن به اهداف سیاسی 

. شدمی دینی بافرهنگایجاد تداوم و پیوستگی  و اسالمی، تعالی هایارزششامل صیانت از اصول و 

ارتقای باورها و ل شام که گراییملی گفتمان هایگزارهگفتمان دینی با مرکزیت تشیع توانست 

رایج در هنر را  هاینشانهحت تأثیر و بسیاری از نمادها و ت ، احیای اصالت و هویت ایرانی بودهاآرمان

و بند گفتمان  قیدبیتحت لوای خود قرار دهد البته این به معنای حذف  هویت ملی و جانشینی 

برای رسیدن به  یکدستیرعایت اصول نظم، ی همچون هایگزارهدین نیست بلکه به یاری این دو، 

قدرت را  و حاکمیت ایدئولوژی، مفاهیم منطبق با جمال هنریو زیبایی آرمانی یا  کمال صوری

مدنظر  که شدمیآثار  طلبی در این گرایی و سلطهدادند که موجب ایجاد حس ابدیتتشکیل می

 قدرت بود.

 . تحلیل خشونت نمادین در میدان هنری قالی صفوی5

 تریوسیع یگستره ماقبلهای درخشان هنری در عصر صفوی میدان هنر قالی در ادامه دوره

و نمادین بیش از پیش با و فرهنگی ی اقتصادی، سیاسی و کنشگران در مقام کسب سرمایهیافت 

و اجتماعی خویش میدان جدید برای کسب مشروعیت سیاسی  هایقابلیتگیری از امکانات و بهره

)که  هاآنحمایتی در پرورش هنرمندان و اشتغال  هاینظام و نقشتوجه برآمدند. در این میان 

به مقوله هنر و  مختلف اجتماعی بوده است( هایساحتمشخصاً متأثر از اقتدار شاهان صفوی در 

زیبا و دقیق  هایطراحیو توجه و رغبت سایر استادان هنر به  امکانات از یکسو گسترش و هنرمندان

از سوی دیگر، باعث شدکه قالیبافی در آن زمان در  ارتو تج قالی درکنار پیشرفت صنعت رنگرزی

خاندان سلطنت و اعضای طبقات فرادست به چنانچه د. زمینة هنر و صنعت، مقامی ویژه پیدا کن

اند، زمانه خود به حساب آمده (تولید، توزیع و مصرف) هنری هایمیدانعنوان حامیان اصلی 

-کمی تولیدات هنری ایجاد می و سطح کیفی ءبسیاری را در جهت ارتقا هایسیاستکیدات و أت

اهمیت قالی برای پادشاهان صفوی تا حدی بود که حکام صفوی به (. 66: 1366 سیوری،)کردند 

شاه ای بر این هنر معطوف داشتند. خصوص شاه تهماسب اول و شاه عباس اول نظارت ویژه

های سلطنتی کارگاه اندازیای به قالیبافی داشت با راهویژه، دومین شاه صفویان که توجه بتهماس

نقش  شهرها گریدو  طراحان آن عصر از هرات و ترین نقاشان مینیاتوردر تبریز و دعوت از برجسته

 رایج آن دوران کهرسم  شاه طهماسب طبق داشت. صنعت-در به اوج رساندن این هنر بسیار مهمی

. ق و در اوان کودکی در ه813در سال رواج داشته است در میان افراد خاندان سلطنتی صفوی 

اسماعیل را بر عهده داشت، روانه  معیت و تحت سرپرستی امیرخان موصلو که منصب مهرداری شاه

تأثیر بسزایی در پرورش  عصر صفوی حضور تهماسب در هرات .(631: 1353قزوینی،) هرات گردید

هنر و  انبه عنوان یکی از بزرگترین حامیبعدها در نقش او  این شاهزاده گذاشت کهذوق هنری 

از الفت و عالقه « آرای عباسیتاریخ عالم»اسکندربیگ ترکمان در  تأثیر بسیار داشته است.هنرمندان 
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هرگاه از »کندان به هنریاد میشاه طهماسب به هنر نگارگری و نقاشان و طراحان و مشغولیت ایش

-شد، به مشق نقاشی تربیت دماغ میمشاغل جهانداری و ترددات مملکت آرایی فراغی حاصل می

 (.186،1364)اسکندر بیگ منشی:« کردند

در این فن استاد روزگار و »دارد که: در شرح وی بیان می «گلستان هنر»در قاضی احمدقمی 

سلطنتی تحت حمایت شاه کتابخانه . (138 :1363، احمدقمی)قاضی  «مهندس معجز آثار بودند

-بافان و ابریشمبلکه قالی»، های خطی نبودآرایی و تهیه نسخهفقط مخصوص کتابنیز  طهماسب

در  (.166: 1366نقل از پوپ، )ارنست کونل، به« سازان را نیز در خود جای داده بودکاران و چینی

 بهزمینه برای تحول در کارکرد اقتصادی دولت فراهم آمد و این دگرگونی  نیز عباس اولعصر شاه

- 361: 1316و شاهنشاهی صفویه قرار داشت )فلور،  موازات رشد قدرت تمرکزگرایانه شهریاری

کارخانه »دارد:سلطنتی بیان می هایکارگاهشرح عباس در عصر شاه جهانگرِد فرانسوی(. تاورنیه 363

های اعلی از طال و نقره یعنی زری و ابریشم قالی آنجاهای تولیدی است که در دستگاهعبارت از خانه 

 1335،تاورنیه)» شودهای زری اعلی و مخمل و تافته و سایر اقالم حریر بافته میو پشم، و پارچه

دارد که زیست بیان میکروزینسکی کشیش لهستانی که در عصر صفوی در ایران می .(686:

بافند که برای فرش به اروپا و هندوستان های برای تجارت میهای درباری، قالیکارگاهبافندگان 

 (.586:1353)کروزینسکی، شودارسال می

هنری از جمله نگارگری در وهله نخست، فضای  هایمیدانمیدان قالی صفوی همانند سایر 

کند. البته حمیل می. اول؛ میدان قدرت که جبرهای خاص خود را تهاستموقعیتساختمندی از 

ای از میدان قدرت، خودمختاری محدودی دارد. در اینجا با صفوی به عنوان زیرمجموعه هنرمیدان 

ی میدان قدرت امکان و اجازه دهندگان و حامیان درسفارشای روبرو هستیم که در آن تنها عرصه

که بیشترین حجم یعنی همانی ندهای خاص خود را اعمال کننمادها و نشانه ،د تا در آثارناین را دار

میدان هنر تحت این . باشدها، شرایط میدان اقتصادی، فرهنگی و نمادین را نیز دارا میهسرمای

برد. نام می« ی تولیدمیدان تنگ دامنه» کند که بوردیو از آن با عنوانشرایط وضعیتی را تجربه می

شود، یعنی برای عامالن و تولید می« گانتولیدکنند»در میدان تنگ دامنه، محصوالت برای سایر 

ی تولید طرف عرضه در عین حال طرف تقاضا نهادهای همان میدان. بنابراین، در میدان تنگ دامنه

(. میدان تولید هنر، قواعد، سرمایه، شکل ویژه منازعات و منش خاص  366: 1316لش، )نیز هست 

میدان ادبی یا میدان هنری، جهان اجتماعی نویسد، که بوردیو می گونههمانخود را داراست و 

های مسلط و زیر سلطه مستقلی است که دارای قوانین عملکردی و نیروهای ویژه قدرت و گروه

-گیریها و منازعاتی که در پی آن از سوی کنشگران این میدان اتخاذ میخاص خویش است و موضع

 قالی (.166: 1361، نژادو محمدیترین عامل تحوالت فرهنگی و هنری است)پرستش شود، اصلی

های آثار هنری صفویه بوده که زمینه مناسبی برای تجلی تفکرات یکی از بهترین نمونه سبک شهری

رشد خود را  که شده استمحسوب میو به تبع آن میدان هنری آن در میدان قدرت و تأثیرات 
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ترین نمادهای ملی، تاریخی ز برجستهمبانی فکری و گفتمانی به تکامل رساند، این هنر ا تأثیرتحت 

 و مذهبی، شاخص هویت ایرانی در طرح و نقش بهره جست. 

 بحث و تحلیل پژوهش

مذهبی و -ملی هایگفتمان، سیاسی و فرهنگی، تحت تأثیر تحوالت میدان هنری این عصر

را از طریق  هاآنو معانی حاصل از  هرا به عاریت گرفت هاآنرا پاالیش و مفاهیمی از اقتدارگرایی 

به تسلط و فضای هژمونیکی که در فضای  توجه با .و محتوا به مخاطب منتقل کردندنمادین صورت 

های صفوی نیز به دو شیوه مستقیم )واقعی( فرهنگی و هنری دوره صفوی حاکم بوده است، در قالی

عطاری و )خواجه احمد  شودو غیرمستقیم )انتزاع و تجرید( این نمادها بازنمایی می

 (. 46:1316همکاران،

نمادها در واقع به دلیل ماهیت قراردادی و ضرورت ابعاد تفسیری شمولیت بسیاری دارند. هر 

تواند عنصری نمادین باشد از جمله عناصر طبیعی، تجریدی، هر واژه و نقش و طرحی در هنر می

بوردویی، این نمادها و  محتوا، در حقیقت تمامی جهان بالقوه یک عنصر نمادین است. به تعبیر

سرمایه نمادین شامل سه بعد نمادین اقتصادی، نمادین باشند. های نمادین میمفاهیم، سرمایه

یافته، نهادینه یافته، عینیتاجتماعی و نمادین فرهنگی است. سرمایه فرهنگی شامل سه بعد تجسم

متفاوت سلطه مشروع و غیرمسلح است که صورت  هایصورت. خشونت نمادین نیز، شده است

-پیوندد و مدافع آن میکند، طوری که سلطه پذیر خود به نظم مسلط میرسمی و قانونی پیدا می

شود، بدون آنکه از سازوکارهای آن آگاه باشد. منطق خشونت نمادین، تحمیل معنایی را در راستای 

. چنین فرهنگ و روابط اجتماعی از یک مجموعه کندبه فراموشی سپردن دلخواهانه آن آشکار می

های سیاسی، تر زیر عنوان قلمرو و تولیدات نمادین است که به مشروعیت بخشیدن به حوزهکلی

کنند که به صورت کند. تولیدکنندگان، عالئم نمادین فرهنگی متفاوت تولید میفرهنگی کمک می

 (.  111: 1316، و نامدار)درینی  یابدهای فرهنگی متفاوت سازمان مینظام

ی بیشتر و سرمایه ی دایمی بر سرکسب مشروعیتمحلی برای منازعه، از منظر بوردیو هر میدان

هایی برای عرصه قالی(در اینجا میدان )یافته و خاص  های تمایزدر همین راستا، میدان باشد.می

ها، تولید کاالهای فرهنگی هستند. هدف این استراتژی هااستراتژیی نمادین جمعی و مبارزه

کنندگان ذیربط بدان ارزشمند است. ارزش یک کاالی نمادین به ارزشی است که اجتماع مصرف

 موقعیت و نیازها د کهد آموجوبه شرایطی درصفوی  . با توجه به اینکه میدان قالیدهندنسبت می

 یا عشایری یهنگی فرشرد و تصور هماکمی ایجاب را آن وده دربار وجخاص اجتماعی، طبقات

و تزیینات فراوان رو داشتند  ی بویژه دربار حاکمان که به پیچیدگیشهر فضای و مظاهر با روستایی

 در هرییی به شتارسد تغییر سبک از یک حرفه روسنظر می به ،نمودمی نامأنوس بلکه واربسیار دش

و بالخص  آمیزیو رنگ هانگاره ترکیب و بندیکلو تعریف جدیدی به ش قالب کلی به صفوی دوره
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های بروز خشونت نمادین های صفوی از جمله مهمترین نشانهکاربرد قالیداده است. کاربردشان 

هستند. تا قبل از عصر صفوی، قالی ایرانی صرفاً شیئی کاربردی جهت محافظت از سرما و گرما بود 

لکن در عصر صفوی کاربردهای دیگر و مهمتری به آن اضافه گردید از جمله کارکرد تجاری، 

مراکز تهیه مواد خام  با وجوداین کاال قابل تأمل  هایظرفیتفرهنگی، دینی و سیاسی. شناسایی 

 اقتصادی هرهایهای بافندگی شممتاز در کارگاه هایقالینظیر ابریشم، کتان، پنبه و همچنین تولید 

به عنوان  ارزش تجاری و کاربردی قالی صفوی را نمودن لی بالفعبرا را الزم بسترهای دوره صفوی،

 ایهر مؤلفه، درکنا«اقتصاد »یهاد ملبا توجه به اینکه ن .م ساختسرمایه فرهنگی و نمادین فراه یک

کار ز بهآغا داد، بامی تشکیل را صفویان تشکیالتی اختاری ساساس رکن سه ،«دین» و« سیاست»

 یهابخش یرز درشروبه هایفعالیتملی با  دد اقتصانها صفوی، مقتدر و فراگیر ز ودولت متمرک

ی در بازآفرینی مهم نقش، حکومت نهاد با ویهو دامپروری در تعاملی دوس یاورزصنعت، اصناف،کش

 در تالش و تاییموجود در بخش روس هایتوانمندیآگاهی از  صفویان با. ایفا کرد آن اقتدار اقتصادی

رای ب قدرتمندی هایاهرم، دامپروری و کشاورزی هاییتفعال ردنکدو هدفمن ساماندهی جهت

 . (68:1366)تقوی، د آوردندوجوبه هریاقتصاد ش

 که هنرهاییبه تبع  شده،بر پایه یک جریان و تفکر مذهبی و ایدئولوژیک بنا  که حکومت صفوی

، بهره بسیار برد توانستند در این دوره، معتبر و دارای ارزش شوند و مورد حمایت قرار بگیرندمی

ژی صفویان توانستند ایدئولومی بلکهباشند و هویتی شناسانه حاوی ارزش زیباییکه نه تنها هنرهایی 

 هاییقالیتبلیغ، ترویج و بازتولید سازند. وجود ، خاصشان بنا نهاده شده بود بینیجهانرا که بر پایه 

-می شکلی به که هاییطرحو  هانقشو  شیعی و همچنین استفاده از نمادها -با مضامین اسالمی

، «عالم شاهی»ایدئولوژیکی صفویان را که از سوی عالم هنر یا  هایپیام ،، معانیهاارزشتوانست 

معروف به  هایقالیخود گواهی بر این مدعاست. ، نشان دهد، مرجح و دارای شأن گشته بودند

، های ثلث و کوفی معقلینقش مفاهیم مذهبی و قرآنی و خط نگاره بادار ای و یا طرح کتیبههسجاد

  .باشدمی هاطرحای بارز، از این نمونهسفارشی  هایقالیانواع  باغی و شکارگاهی و هایقالی

ای حکومت صفویه از ابتدای ظهور بر ایران خلق هویت ملی هایرسالتبا توجه به اینکه یکی از 

آن عالوه بر مقاومت در برابر بیگانگان، یکپارچگی این سرزمین را حفظ نماید.  اساس بربود که 

قرار گرفت.  تأکیدنی با استفاده از مذهب مشترك و قومیت مشترك مورد بازسازی این هویت ایرا

بومی و  هایسنتو به دنبال آن بسیاری از عناصر و « هویت ملی»و « مذهب تشیع»عناصری چون 

فرهنگی و تمدنی ایرانیان احیاء نمودند، تمایل به تداوم گذشته در بعد هویتی و استمرار عنصر ایرانی  

توان در عواملی نظیر بسیاری از آثار رفتار نمادین ایرانیان دید، این تمایل را میتوان در را می

در بسیاری از هنرها منجمله قالی صفوی مشاهده نمود )افروغ و نوروزی « استمرار فرم»

 (. 86:1361طلب،
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گیری از حمایت صوفیان شیعی، گفتمانی را در ایران شکل دادند که سه مذهب جدید با بهره

و  تأسیسرا بومی ساختند. در واقع، « قدرت، دانش و مشروعیت»تأسیس گفتمان یعنی عامل

نهادینه کردن حکومت صفویه  بر پایه شیعه دوازده امامی به کمک نیروی نظامی و تبلیغاتی 

صوفیان، کلید دگردیسی سیاسی مذهبی ایران بود که شاه اسماعیل آن را به وجود آورد )خاتون 

های سیاسی و عقالنی در و اعتقادی و ضرورت سیاسی -ان بدلیل مذهبی(. صفوی1311علوی،

-خارجی خود با سایر ملل به رابطه تعاملی و همگرایی مبتنی بر صلح و صالح می هایسیاست

های ایدئولوژیک و ازبکان وجود داشته که البته از پشتوانه هاعثمانیبا  هاییتنشاندیشیدند. هر چند 

گیری از نمادهای مختلف اقتدارگرایانه در قالی، با توجه به اینکه است. از اینرو بهره نیز برخوردار بوده

و اماکن سلطنتی بوده است و دربار  هاکاخیکی از مهمترین کاربردهای آن در دربار جهت پوشش 

ها بر آثار قابل تأمل است. در واقع نمادها و نشانه خارجی بود سفرا و جهانگردانهمیشه پذیرای 

درباری و یا پیشکشی یا سفارشی ابزار قدرتمندی بودند برای زنده نگه  هایقالیهنری منجمله 

داشتن و تداوم بخشیدن به قدرت. بر این اساس نهاد قدرت، از هر فرصت ممکن و مجال مطلوبی 

 بهره جسته تا اتصال خود را به خط روایی و فکر سیاسی و اعتقادی خود نزدیک نماید.

گیری از نمادها، مفاهیم و مضامین اسالمی و به ویژه جهانبینی بافی صفوی با بهرههنر قالی

مذهب تشیع نظیر تجلی بهشت و عناصر وابسته به آن)صحنه باغ و درختان، نقوش گیاهی و نباتی(، 

ه های دینی )آیات و احادیث قدسی و نبوی(، اذکار و ادعیه منسوب شیعه در قالب نوشتار بآموزه

 (.144:1314)افروغ، براتی، خوبی نماینده هویت اسالمی در یک هنر ملی را به نمایش گذارده است

باور و اندیشة اسالمی را مطرح و به کنایـه  ،به صورت رمزی و نمادین اهنشانهورود این نمادها و 

ی مانند قال هایطرحند. انواع کثیری از کنمفهوم بهشت اسالمی و سعادت ابدی را تقویت می

ین های معتبر دنیا نشان از اهمیت نمادین این مفهوم دارند. اشکارگاهی، باغی و گلدانی در موزه

 ظهور صهبه منقالی  بر تاریخی رهدواین حاکم بر  هایایدئولوژیو  مفاهیم از طریق جهانبینی

  .یدندرس

مقدس داشته است و پس  باغ به مثابه تمثالی از بهشت همواره در میان باورهای ایرانیان وجهی

از ظهور اسالم با توجه به ارزش و احترام عناصر طبیعی در این دین الهی، باغ و باغسازی رواج 

بیشتری یافت؛ از اینرو اهمیت و جایگاه باغ در زندگی مسلمانان از مفهوم فردوس موعود برخوردار 

یک گفتمان  عنوانبهتوان می -هشتب-بوده است. با توجه به این نکته، از باغ و مفهوم مرتبط با آن

معرفت شناختی در هنر صفوی که دارای کارکرد نمادین مذهبی، ملی و فرهنگی است نام برد. در 

دیگر که از گفتمان  هایواژهبهشت، فردوس، روضه، ارم و بسیاری از  سازهویتگفتمان باغ، عناصر 

ردیده، در یک مفهوم زنجیر هم ارزی دین در حوزه گفتمانیت )گفتمان گونگی( دوره صفوی جذب گ

عناصری  .(11:1316نمایند. )خواجه عطاری و همکاران،با مفهوم باغ، معنای باغ را اعتباردهی می

بخش ابدی و نظیر درخت، طاووس و ماهی و نهر، در بهشت است که راه رسیدن به فضای آرامش
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غلبه بر نفس مطمئنه خویش،  کند و آدمی است که باحضور در فضای امن الهی را تداعی می

است  شدهبیانوگیر هایی همانند گرفتشود و این مهم در نقشمایهشایسته حضور در بهشت می

 .(3الی 1( )تصویر148:1314)افروغ و براتی،

                                                                         
 تزیینی: قالی ترنج و باغ ،موزه هنرهای 4(     تصویر 44،1314: قالی با طرح مشهور باغی )ژوله:1تصویر 

 (66پاریس)همان:
 

 
 (Pop, vol. XII, p. 1206): نقش گرفت و گیر3تصویر

 

 تواندمیرا شدت بخشیده است،که  قالیای، فضای معنوی و خیالی و تقابل جانوران افسانه حضور

باغی در واقع ابزاری های با این تفاصیل، قالی .نشانی از تقابل خوبی و بدی و یا نور و ظلمت باشد

های اند که با توصیفو بستری مناسب جهت تصویر و تجسیم مفاهیم الوهیبرای انعکاس عرش الهی 

مانی عصرصفوی، شناسی گفتدر سامانه نشانه و آیات و تفاسیر ارتباط دارند. باغمستخرج از قرآن 

. نمایش قدرت و شکوه شاهانه از طریق بوده است مادی فراافزون بر وجه مادی، دارای سرشتی 

البته در انطباق با  شده است. پذیرامکانبازنمایی جاودانگی در قالب تصویرگری باغ و بهشت و شکار 
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ها به ساخت صیفتوصیف بهشت و عناصر مرتبط با آن، معماران صفوی نیز با عنایت به این تو

صفوی  هایباغست پرداختند. احداث مجموعه ای از فنا ناپذیری و جاودانگیبهشتی که جلوه هایباغ

تمثیل از بهشتی است  اساس بربه عنوان طرح توسعه شهر و احداث شهر نمادین اسالمی بوده که 

ثیلی از گسترش است. چنانچه گسترش باغ شهر اصفهان در سطح خود تم شدهتوصیفکه در قرآن 

 نیز آمده است« سوره الحجر 66آیه»بهشت در سطح است که در حدیث حضرت علی)ع( در تفسیر 

 (.68،1366)انصاری و محمودی نژاد:

های قالی صفوی، حاصل تداوم سنت کهن عنوان یکی دیگر از طرحهای شکارگاهی نیز بهقالی

یک الگوی مضمونی مورد توجه هنرمندان تصویرسازی ایرانی است که از عهد مهرپرستی به عنوان 

بوده است. نقش شکار و شکارگاه بیانگر یک نظام ارزشی است و در طرح و نقش قالی صفوی به 

تواند شود. از نظر معناشناختی نقوش شکارگاهی میعنوان یک الگوی تکرار شونده پویا بدل می

وردن فرّه ایزدی، بیان واقعیت دست آمواردی چون بیان یک رویداد واقعی، تالشی در جهت به

(. که 16:1316و دینلی، کرمانی)زکریایی نجومی، تقابل خیر و شر و بیان یک واقعیت اجتماعی باشد

ای از های مختلف در طرح و نقش آثار نمونهبا توجه به فضای گفتمانی صفوی، نمادها و نشانه

و حامی در میدان هنری در جهت اثبات  که از طریق حکام قدرتمندتأثیرات طبقه قدرت بر هنر است

و الهی  تواند حکومت را جاودانهکنند چون ایدئولوژی و مذهب میهژمونی خود اقدام به طراحی می

افزون بر وجه بازنمایی  هااین طرحگیری حکومتی زمینی با تفکر الهوتی گردد. سازد و باعث شکل

)خواجه عطاری و  باشندتسلط خیر بر شر نیز میباغ در طبیعت، نمادهایی از شجاعت و ظفرمندی و 

  (. 11: 1316، همکاران

سازی بوده است. با ایزدی و ادعاهای دینی برای فرمانروایان ایران نوعی ابزار مشروعیتداشتن فرّه

اللهی کامالً تغییر ایزدی و ظلبه قدرت رسیدن صفویان تصویر جدید از پادشاه ارائه شده و مفهوم فرّه

بلکه در آثار و احوال  ،(55:1316)طهماسبی، باور به تقدس شاه فقط در حد کالمی نبود کرد.

توان انعکاس تصویر بزم و شد. ماهیت وجودی نقش شکار در قالی صفوی را میمختلف متجلی می

های درباری و قدرت نمایی شاهان بر این زمینه و میدان هنری جدید جالل شاهانه در شکارگاه

دانست. شکار تنها به پادشاهان و کسانی که استعداد و قابلیت تهیه آن را داشتند اختصاص داشت و 

به همین روی، شکار اسباب عظمت پادشاهان بود و مردم مهارت پادشاهان و امرا را در این امر با 

  (. 166: 1314، شاهپروری و امینی)میرزا اعجاب می نگریستند 

های ویژگی خاص نگارهگیری از نقوش نبرد با حیواناتی چون شیر، اژدها یکی دیگر از بهره

های در یک نمونه از قالی و داردنقاشی ایرانی  البته سابقه طوالنی درکه  است صفوی شکارگاهی

که کاله های خاصیکاله (6)تصویر «جامیالدین غیاث قالی شکارگاهی»معروف صفوی با عنوان

رنگ و دارای دوازده این نوع کاله، سرخ .ها قرارگرفته اســتر سر افراد در نگارهبقزلباش نام دارد 

 دستاری اسـت که به دور سر پیچیده میشده و میله قرمزرنگی که دارای دوازدهدارای  وترك بوده 
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برخی از کاله قزلباش بر سر این افراد در   گرفتن رارق. شده استترك بوده از میان آن خارج می

ها در سلطنت صفویان تواند بیانگر موقعیت خاص قزلباشمی های سبک شهری صفویقالی هاینگاره

 آوازه ودلیل نام به چنانچهای اشاره داشته است و فراقبیله گروهی فراای بوده باشد که به جنبه

 هاآن نظامیاند و حاکی از قدرت سیاسی و شـناختههمیـن نام میبه، کشور ایران را نیز هاقزلباش

سـبب  از اینرو بهو (. 61: 1315، )ایزدی و همکاران در اوایل حکومت صفویان بوده است خصوصبه

در در ایران آن روزگار  هاآندر دوره صفوی و به واسطه سلطه سیاسی و نظامی  هاقزلباشاهمیت 

-ند. تقدساشده به تصویر کشیده های قالی خصوص نگارگری صفوی و نگارهآثار هنری مختلف به 

باروری و رشد این تفکرات که در قالب نماد باغ بهشت و شکارگاه  مند ابزاری بوده برایسازی نظام

های خود نمای گفتمان قدرتی دانست که آثار و نشانهی تمامتوان آینهنمود یافت. این نمادها را می

که در آثار  همبسته با همین اِعمال قدرت استبدادی است اساساً اد هنری برجای گذاشته و را در ابع

 شود.گر میهنری به صورت قدرت و خشونت نمادین جلوه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
نقوش : قالی شکارگاهی موزه پولدی پتزولی میالن به همراه جزییاتی از نقوش انسانی )با کاله قزلباش( و 6تصویر 

 (36:1363شکار)بصام،
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تولید شده و  سلطنتی هایکارگاهدر های دنیا ی معروف صفوی درموزههاین قالیاز ا بسیاری

به سفارش دربارهای خارجی)بویژه لهستان( و یا به جهت پیشکشی به قلمرو عثمانی و  هاآنبرخی از 

با  (ابریشمی با تارهای نقره یا نقره مطال )گالبتون هایفرش. به عنوان نمونه، شدغرب ارسال مییا 

 ند،شدنظیر در بافت، به تعداد زیاد در دوره سلطنت شاه عباس اول تولید میظرافت و کیفیتی کم

نمایانگر ثروت فزاینده کشور و سخاوت و تفاخر دربار  واند یا پولونزی نامیدهی به اشتباه لهستان که

توان در عرصه هنر قالی ایران می شناسی جدیدنی انعکاس یک زیباییلهستا هایقالی .صفوی است

شد، عظمت و وقاری را جال و شکوه ابریشم تلفیق می کههنگامیدرخشندگی طال و نقره . دانست

کاست بلکه در ساخت که نگاه چندین و چندباره به این قالی نه تنها از عظمت آن نمیمتجلی می

 سفارشی درباری، هایقالیرویت پذیری قدرت و ثروت صفویان بسیار مؤثر بود. بسیاری از 

راهبردهای  توانمی که غریب است کامالً آرایشبا یک  متفاوت هاینقشای از آمیزه دهندهنشان

راهبرد » توان بهدانست. از جمله می قالیاتخاذ شده از سوی شاه عباس در جهت توسعه تجارت 

. اشاره نموداز آن استفاده کرد،  (161ـ113: 1111)مفهومی که تامپسون « سازی متقاطعارزش

ایرانی با هدف افزایش  هایفرشغریب در  هایطرحیعنی استفاده از ارزش نمادین و معنادار این نوع 

 د نداشته باشدوجو هاآنای بین است حتی اگر هیچ رابطه «داعی»ارزش اقتصادی و فروش از طریق 

زشگذاری نمادین به سوی توان نتیجه گرفت از اراز اینرو می. (66:1311)آزاد ارمکی و مبارکی،

 .است استفاده شدهسازی اقتصادی کاالهای هنری ارزش

ای کاربردی است که برای پوشش کف و محافظت از گرما پیشتر اشاره گردیدکه قالی، دستبافته

و  بافتن طرح محرابیگیرد. نهاد قدرت،کاربرد جدیدی به خود می تأثیررفته لکن با و سرما بکار می

. از جمله این موارد استهای سلطنتی و حامیان حکومتی در کارگاهبا حمایت نهاد قدرت ای سجاده

 و شدک بافته میی کوچهادرختچه حتی و گلدان قندیل، قبیل از یتزئینات با رابمح ،هاطرح این در

 .ددهنمی انر دارد نشقرا آن روی بر محراب سقف که بزرگی هایستونا ب را محراب طرف دو گاه

عالم قدسی، اصوالً شکلی قدسی است و حال  سویبهای است در فرهنگ اسالمی محراب دروازه

آیه سازد. عنصر قندیل یا چراغ، با تفسیر عرفانی که از و هوای انسان را در برخورد با خود متغیر می

شود، مورد توجه هنرمندان هنرهای صناعی مختلف بوده و هنرمندان برای سوره مبارکه نور می 36

 اند.  و طراحانکردهزیباتر دیده شدن دست ساخته هایشان این آیه را همراه نقوش گیاهی تزیین می

 کار بردندهای طرح محراب این نقش را بسنتی عصر صفوی بنا به اعتقادات مذهبی غالب در قالی

 رایب نهاد قدرتهای ترین محركمهم از یکی توانمی را هاآیین( 6(.)تصویر 51:1311)کمندلو،

در عصر  .تن مفاهیم عمیق و باورها و هنر دانسمیا پیوند عامل و ایدئولوژیک یهاطرح پدیدآوردن

و آسمان جایگزین محراب بر روی  به عنوان نمادی از پیوند زمینای( صفوی، قالی محرابی )و سجاده

نگاه مقابل آن باشد. بارزترین خصوصیت این  بازهمزمین شده اسـت؛ تا در هنگام ســجده و رکوع، 

های به ه پر از کتیبههمیش کمابیش فوقانی، قسمت. تها، استفاده فراوان از آیات قرآنی اسقالیچه
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ی های خط کوفلوحهًً با  المعموکه  یهبر روی زمینه حاش ب و چهقا داخل در چه است، خخط نس

 . (5)تصویر همراه است

    
 (36:1363اردبیلی موزه ویکتوریا آلبرت لندن)بصام، الدینصفی: نقش قندیل در قالی معروف شیخ 6تصویر    

 

 
 (68:1363متروپولیتن نیویورك )بصام، یموزهای،ی سجاده: قالیچه5تصویر 

 

رود. نهاد قدرت، سه ترین ابزارهای تبلیغی در طول تاریخ به شمار مییکی از مهمنگاری، کتیبه

ها، برای تبلیغات روش تبلیغ کالمی، تبلیغ رفتاری و تبلیغ تصویری و بصری در قالب نمادها و نشانه

گرفتند و نهاد قدرت با آگاهی از اهمیت مشروعیت بخشی به سیاسی و مذهبی خود بهره می

های موجود در آثار هنری در انتقال ها و مضمون کتیبهمعنایی از بیان نمادین نگاره هاینظام

دوره  ویژهبهدینی بهره گرفتند. نوشتار روی آثار هنری یک جریان مداوم در طول تاریخ  هایپیام

های اسالمی بوده اما در دوره صفوی تغییرات خاص خود را نیز داشته است. حضور نوشتار در قالی

تا قبل از آن  که شودمیفوی به عنوان بخشی از جریان و حرکت پویای میدان هنر صفوی تلقی ص

توان به عنوان می ها را، خط نگارهای داردجایگاه ویژه صفویخط در هنر به ویژه حضور نداشت. 
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 باورها اعتقادات وها و ایجاد ارتباط بین جامعه و ه به انتقال پیام و دادهکای ابزاری کمک حافظه

  .داردخوشنویسی منشأیی قدسی با توجه به اینکه کند، مورد توجه قرار داد، کمک می

 گیرینتیجه

توجهی تابع متغیرهایی میزان قابل بهجمله قالی سبک شهری بسیاری از هنرهای صفوی من

توان میدان هنری عصر می .نیز رویکردهای دینی حکومت بوده است اقتدارگرایی و چون سیاست و

رشد و  دانست کهمتغیری وابسته به قدرتمندترین نهاد جامعه یعنی کانون قدرت سیاسی صفوی را 

. شواهدی باشدتوجه مرهون حمایت و همراهی نهاد حاکمیت میرونق خود را به میزان فراوان و قابل

-حمایت یا عدمدهد نشان میاز نقش حمایتی دربار در ایجاد و رونق هنرهای مختلف وجود دارد که 

در هنر  را بر عرصه هنرآفرینی و هنرورزی تأثیرقدرت همواره موثرترین و آشکارترین  نهادحمایت 

هنری محصول شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و  آثار که آنجاییاز است.  داشته صفوی

و تاثیرگذاری  گیریبستر شکل و هنری با جامعه ارتباط اثر س، بر این اساندافرهنگی عصر خویش

تواند ابزاری قدرتمند جهت نمایش خشونت نمادین و نقد مناسبات ادوار تاریخی ایران می آثار هنری

 قدرت باشد.

از فرهنگ و هنر برای  نظارت و توجه ویژه به کیفیت و تولید و توزیع و استفاده نهاد قدرت

از های گوناگون تخصصی در حوزه هایمیدانگیری خود موجب شکل هایتوسعه و تعمیق گفتمان

-گیری میداننیز حاصل شکل خشونت نمادین. ای با نام میدان قالی سبک شهری استجمله پدیده

که شرایط میدان  خلق کند گونهآندهد که هنر را به کنشگر ایـن امکان را میو  تخصصی استهای 

 غالب و هایگفتمانی دهندهبازتاب قالی، ها درو نشانهنمادها تصاویر،  کند.اقتضا می قدرت

، این میدان جدید دنباشمی و هنجارها هاارزشو روابط موجود در جامعه و  مناسبات دهندهنشان

که در شرایط خاص  یجاد نمودا اشکال بالقوه هنری عصر صفوی بوده که هایمیدانیکی از قویترین 

 وبوده تا آنجا که ورود آن به دنیای عناصر نمادین از قدرت زیادی برخوردار فعال و کاربردی شود. 

 گردید هاییخشونت یا حذف وحضور یا ی در این مفهوم دربردارنده غالب عصر صفوی هایگفتمان

مجموعه این نمادها نشان از  .کنندو آن را مرزبندی می شدهاعمالکه از سوی ساختارهای قدرت 

های نمادها و نشانهسوی جهان  هنر، فراتر از جهان ظاهر به هایویژگییاری از بساین دارد که 

بیشتر از بار معنایی  هاآنت لیداللت ضمنی داشته و ک توجه دارد، اما این نمادها غالباً نمادین

براساس نظریه بوردیویی؛ تولیدکنندگان نمادها در حال بازسازی و برساختن  .هاستآننمادین 

برای استمرار سلطه مشروع هستند و باور به مشروعیت این نمادها و کاربست شان نیازی  نمادهایی

 شود.به جنبه فیزیکی خشونت ندارد چرا که این تسلط به صورت نمادین پذیرفته می
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Court Art and symbolic violence (Case study: Safavid carpet 

design)* 
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Abstract 

  The art of the Safavid era, in conjunction with the dominant discourses of society, was 

not only a tool of power but also a symbolic violence. Many Safavid arts, including 

carpet, were produced in court workshops and were under the direct support and 

supervision of the court. It is assumed that the court has somehow tried to reflect its 

interests and worldview in artistic and cultural productions. The motifs, symbols and 

signs in the carpets of urban style are reflection of the dominant discourses of society 

and also show the relationships in society, as well as values and norms in it. 

The research is qulalitative and historical with an analytical descriptive method.it has 

explained the function of discourse and manifestations of symbolic violence in urban 

carpet field.The theory used is pierre Bordieu’s symbolic power Theory.This method 

helped us to understand special superviosion and attention to quality and production and 

usage of culture and art by Safavid to develop and deepen its discourses has led to 

formation of specialized fields in various fields especially new field,Symbolic violence is 

also the result of the formation of this specialized and allows the artist to create art in a 

way that conditions of the field of power require. 
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