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تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام 
طراحی قالی معاصر ایران*

چکیده
هدف این مقاله تبیین جامعه شــناختی نظام طراحی قالی 
معاصر ایران به منظور شــناخت دالیل تداوم و تغییر در 
مکاتب طراحی قالی اســت. به این منظور، نخســت با 
انتخاب و مقایســة 20 نمونه از قالی های بافته شده در 10 
ســال اخیر در دو شهر اصفهان و تبریز با همان تعداد از 
قالی های 40 تا 60 سال قبل این دو شهر، تغییرات احتمالی 
به وجود آمده در طرح، نقــش و رنگ این قالی ها مورد 
مطالعه قرار گرفت. نتایج نشــان دادند انحراف از مبانی 
طراحی ســنتی در قالی های معاصر تبریز مشــهود و از 
سرعت بیشتری برخوردار است. در مقابل، تغییر این مبانی 
در قالی های اصفهان در چهارچوب اصول و قواعد طراحی 
سنتی بوده است و روند طبیعی خود را دنبال می کند. در 
ادامه، با استفاده از نظریة ساخت یابی آنتونی گیدنز، دالیل 
تداوم و تغییر در مؤلفه های هویتی قالی های این دو شهر 

بررسی شد. یافته های پژوهشی نشان دادند، هر گونه تغییر 
در قواعد و منابع انجام کنش در هر یک از مکاتب طراحی 
قالی ایران، تغییر در کلیت آن نظام را در پی خواهد داشت. 
از این رو، ثبات قواعــد و منابع کنش در اصفهان باعث 
تداوم مکتب طراحی کالسیک ایران در این شهر و سیالیت 
قواعــد و منابع در تبریز باعث تغییرات متوالی در مکتب 
طراحی قالی این شــهر شده اســت. این پژوهش از نظر 
راهبرد از نوع کیفی و به لحاظ هدف کاربردی اســت که 
به شیوة توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای 
و داده های حاصل از مطالعات میدانی نگارندگان به انجام 

رسیده است. 
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مقدمه 
نظام طراحی قالی ایران بخشی از نظام گستردة تولید 
قالــی را، که مراحــل متعددی از تهیة مــواد اولیه تا 
طراحــی، تولید، تکمیل و عرضه و فروش را شــامل 
می شود، تشــکیل می دهد. این نظام در پیوند با مبانی 
فرهنگی جامعة بافندگان و تحت تأثیر عوامل پیرامونی 
دیگر همچون شــرایط اقلیمــی و جغرافیایی در طی 
هزاران سال بارور شده و دوران اوج خود را در عصر 
صفوی ســپری کرده است. با انقراض سلسلة صفوی 
دوران طوالنی رخوت و انزوای هنرهای ایرانی متأثر 
از شــرایط سیاسی و امنیتی کشــور آغاز و تا اواسط 
دورة قاجار ادامه یافت. شدت و فراگیری دورة رکود 
هنرهای ایرانی به ویژه قالیبافی، که بیش از دو قرن به 
طول انجامید، به حدی بود که امروزه تعداد قالی های 
شناخته شــده که بتوان زمان بافت آن ها را با اطمینان 
به دورة افشــار و زندیه نسبت داد به بیست تخته نیز 
نمی رسد. با احیای مجدد قالیبافی ایران از اواسط دورة 
قاجار و باز هم تحت تأثیر شرایط پیرامونی داخلی و 
خارجی همچون ثبات نسبی اقتصادی، سیاسی و رشد 
تعامالت بین المللی، قالیبافی در اندک زمانی از چنان 
جایگاهی برخوردار شــد که پای شرکت های بزرگ 

چند ملیتی را نیز به تولید قالی ایران باز کرد. 
در این سال ها نظام طراحی قالی ایران نیز که عمده 
قابلیت های هنری و فرهنگــی قالی های تولیدی را به 
دوش می کشــد، با تکیه بر میراث هنری دورة صفوی 
هویت مجــدد خود را بازیافته و تحــت تأثیر عوامل 
متعدد پیرامونی صورت هــای متنوعی به خود گرفته 
اســت که تحت عنوان مکاتب مختلف طراحی قالی 
ایران شناخته می شوند. در این بین دو مکتب اصفهان 
و تبریز به ترتیب به عنوان نمایندگان ســبک کالسیک 
و پیشرو طراحی قالی ایران بخش عمده ای از تولیدات 

قالی معاصر را نیز به خود اختصاص داده اند. 
بنا بــه گــزارش آنکتاد1 قالــی ایران بــه عنوان 

شــاخص ترین صنعت خالق ایرانی مطرح در عرصة 
جهانی به شمار می رود )زکریایی کرمانی، 1392، 12(. 
کسب چنین جایگاهی مرهون طرح و نقش قالی هاست 
که با برخورداری از پشــتوانه های فرهنگی و منطقه ای 
به عنوان مزیت رقابتی این فرآوردة ســنتی ایرانی در 
بازارهای جهانی به شــمار می روند. لذا تغییر و تحول 
خارج از چهارچوب و مبانی طراحی سنتی ایرانی در 
نظام طراحی قالی ایران، حفظ و تداوم موقعیت کنونی 
قالی ایران را به خطر انداختــه و مقاومت هایی نیز از 

طرف خبرگان این نظام همراه داشته است.
»پیوستگی و پیوند عمیق و ناگسستنی بین مسائل 
اجتماعی و هنر باعث شــده اســت تا نقد هنر، بدون 
توجــه به مســائل جامعه شــناختی، از کمال مطلوب 
بهره مند نباشــد. به عبارت دیگــر، پرداختن به مقولة 
هنــر و زوایای پیچیــدة آن بــدون درک مؤلفه های 
اجتماعی مؤثر در خلق آثار هنری امکان پذیر نیســت« 
)سرســنگی، 1392، 7(. لذا با توجه به اهمیت و نقش 
تفکر جامعه شناختی در آگاهی بخشی، پرده برداشتن از 
عقاید نادرست، گســترش و عمق بخشی به اندیشه و 
تخیل و باالخره گشودن چشم اندازهای جدید پیرامون 
رفتارهای کنشــگران فعال در نظام ها، در این پژوهش 
سعی شده است چنین قابلیت هایی در شناخت اصیل 
زمینه های شــکلگیری، تکامــل و تحول نظام طراحی 

قالی ایران به کار گرفته شود. 
در بررســی ِعّلــی و تبیینــی هنرها بــه مطالعة 
رابطــة  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  چهارچوب هــای 
جهان بینی گروه ها و ســبک های هنری ایشان از منظر 
جامعه شناســی پرداخته می شود )مریدی، تقی زادگان، 
1388، 12(. پژوهش حاضر نیــز چنین رویکردی را 
در مواجهه با نظــام طراحی قالی ایران در پیش گرفته 
است. مســئلة اصلی این پژوهش، تبیین علل تنوع در 
مکاتب مختلف طراحی قالــی ایران از جمله تبریز و 
اصفهــان به عنوان دو مکتب اصلی طراحی قالی ایران 
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از منظر جامعه شناسی است. هدف اصلی این پژوهش 
نیز ضمن معرفی عناصر اصلی نظام طراحی قالی ایران، 
شــناخت منابع ثبات و تغییر در این نظام است. سؤال 
اصلی این پژوهش این اســت که آیا مکاتب طراحی 
قالی ایران )در دو حوزة اصلــی تبریز و اصفهان( در 
طول زمان تداوم داشــته یا تغییر کرده اســت. فرضیة 
مــا در این تحقیق این بوده اســت که بافت فرهنگی، 
هنری و پیشینة اجتماعی و جغرافیایی اصفهان و تبریز، 
محرک اصلی تداوم و تغییر در نظام های طراحی قالی 

این دو شهر می باشد. 

چهارچوب نظری 
در هیاهــوی رقابــت بر ســر کارآمدی هــر یک از 
نظریه های جامعه شناســی در دهة هفتاد قرن بیســتم 
نظریه ای ســر برآورد که آنتونی گیدنز به عنوان مبدع 
این نظریه آن را »ساخت یابی«2 نام نهاد. در این نظریه 
عامل و ســاختار هیچ یک به تنهایــی اصالت ندارند 
بلکه تعامل پیوســته این دو اســت که باعث معنادار 
شــدن دیگری می شــود. این نظریه تأکیــد دارد که 
کنشگران فعال در یک نظام با تکیه بر قدرت آگاهی و 
هوشمندی خویش و با فراخوانی و به کارگیری قواعد 
و منابع انجام کنش باعث ساخت یابی پیوستة نظام  ها 
در زمــان و فضا می شــوند. »از نظر گیدنز یک نظریة 
اجتماعی باید قابلیت های خود را در زمینه های زیر 

به اثبات برساند: 
 - جــا باز کردن بــرای برخی عناصــر تاریخی 

غیرمختارانه ای که کنش را مشروط و مقید می سازند،
- به دست دادن تبیین و توضیحی نظری از فاعلیت 

یا شناسندگی کنشگران و قدرت عاملیت آنان،     
- توضیح مناســب در مورد بازآفرینی اجتماعی و 

نظم نظام  های اجتماعی« )پارکر، 1386، 94(.
بــا عنایت به ماهیت ســؤاالت ایــن پژوهش و 
برخورداری نظریه ســاخت یابی گیدنز از قابلیت های 

سه گانة یادشده، پژوهش حاضر در چهارچوب مبانی 
و روش شناسی این نظریه به انجام رسیده است. گیدنز 
در ســاماندهی به نظریة خویش تعاریف جدیدی از 
عناصر اصلــی نظریة اجتماعی ارائه کرده اســت، به 
طوری که فهم بهتر این عناصر در شناخت و بهره گیری 
از ایــن نظریه در تبیین نظام طراحی قالی معاصر ایران 
و درک چرایی وقوع تنوع در مکاتب مختلف این نظام 
مؤثر است، لذا نخست عناصر اصلی این نظریه از نگاه 

گیدنز معرفی می شوند. 
-ساختیابی: ساخت یابی بــه شــرایط حاکم بر 
اســتمرار یا تغییر شکل ساخت ها و در نتیجه بازتولید 
نظام ها گفته می شود )گیدنز، 1383، 168 و 1384، 74(. 
گیدنز مفهوم »ساخت یابی« را متضمن دو وجهی بودن 
ســاختار می داند و آن را به خصلت اساســاً بازگشتی 
بودن زندگی اجتماعــی مربوط می داند. »منظور من از 
دووجهی بودن ساختار این است که خواص ساختاری 
نظام هــای اجتماعی میانجی و محصــول کردارهایی 
هستند که نظام ها را برمی سازند« )گیدنز، 1384، 77(. 
همة کنش های اجتماعی نیازمند وجود ساختار هستند 
اما در عین حال ساختار نیز نیازمند وجود کنش است، 
چون ســاخت به وجود نظم و تکرار در رفتار انســان 
بستگی دارد، انسانی که با به کارگیری قواعد و قراردادها 
یــا دانش و توانایی ها در کنش هایش به همان قواعد و 
قراردادها )خواص ساختاری( نیرو و محتوای مضاعف 
می بخشد. از این رو، اصطالح سودمند جهت توصیف 
این فرآینِد ســاختن و بازساختِن ســاختار، اصطالح 

»ساخت یابی« است )گیدنز، 1386، 965-964(. 
-نظاموســاختار: گیدنز بــا تمایزگذاری میان 
ســاخت و نظام بر آن است تا برخالف ساختارگرایی 
و کارکردگرایی، مفهومی از ســاخت یابی را بسط دهد 
که به تمایزهای میان ســاخت و نظام بســتگی دارد 
)گیدنــز، 1386، 163(. وی عقیــده دارد »نظام هــای 
اجتماعــی در تقابل با ســاختار در زمان-فضا وجود 
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را در سامان بخشیدن اعمال اجتماعی بسیار بااهمیت 
می داند )خستو، 1389، 45(. از نظر گیدنز عامل ماهر 
کسی است که با توجه به قواعد و منابع در ساختارها، 
کردارهای خود را تنظیم می کند. »از آن جایی که عامالن 
اجتماعی به شدت با هم در رقابت اند، این میزان مهارت 
عاملی است که موفقیت وی را با توجه به محدودیت ها 
و امکانات ســاخت تعیین می کند )جالیی پور، 1384، 
19(. این مهارت ناشــی از آگاهــی عامل از قواعد و 
منابع و میزان دسترسی وی به آن هاست که قدرت وی 
را در موقعیت های مختلف تعیین می کند. مفهوم یافتن 
و معنی داشــتِن کنش عامالن، مشروط به برخورداری 
عامل از میزان انبوهــی از دانش و معرفت یا قواعد و 
منابع ساخت یافته ای اســت که در یک زمینه یا گروه 
مشخص، که عموم افراد آن گروه به آن آگاه اند و از آن 

تبعیت می کنند، صورت می پذیرد. 
-تــداومیاتغییــرنظامها: گیدنــز اعتقاد دارد 
دو وجهی بودن ساختار که از طریق آن نظم تکرارپذیری 
نظام اجتماعی محقق می شود زمینه را برای دلیل تراشی 
کنش فراهم می ســازد و نظام هــای اجتماعی فقط با 
ساختمند شدن پیوسته در طول زمان )از طریق همین 
دوگانگی ساخت و بهره گیری مدام از قواعد و منابع( 
است که وجود دارند. »ما از گذر کنش هایمان پیوسته 
در حال آفرینش و بازآفرینی جوامعی هســتیم که در 
آن زندگی می کنیم. جامعه پدیده ای ایســتا یا بی تغییر 
نیســت، نهادهای اجتماعی با کنش های تکراری افراد 
دائمــاً در حال بازتولید شــدن در زمــان و مکان اند« 
)گیدنز، 1386، 923(. نظام های اجتماعی تا زمانی که 
عامالن در کنش های خویش از قواعد و منابع مربوط به 
آن نظام استفاده کنند در زمان و مکان گسترده خواهد 
شد. گیدنز عقیده دارد، چون اعمال انسانی هستند که 
ساختارها را صورت بندی می کنند، بنابراین این امکان 
بالقوه نیز در کردار انســانی وجود دارد که - عالوه بر 
صورت بندی - ساختارها را تغییر هم بدهد. از جمله با 

دارند و با کردارهای اجتماعی برســاخته می شــوند. 
مفهوم نظام های اجتماعی در گسترده ترین معنای خود 
به نوعی وابســتگی متقابل کنش اطالق می شــود که 
بازتولید شده است« )گیدنز، 1384، 80(. واژة ساختار 
اجتماعی از نظر گیدنز دو عنصر را شــامل می شود که 
به وضوح از یکدیگر قابل شناســایی هستند: الگومند 
کــردن تعامل که به روابط میان کنشــگران می پردازد 
و تداوم تعامل در زمــان )1384، 70(. عامالن درگیر 
در نظام ها با فراخوانی ســاختارها و به کارگیری آن ها 
باعث گسترش نظام ها به صورت شبکه های منسجم و 

خودتنظیم گر در زمان و مکان می شوند. 
-قواعدومنابع: از نظر گیدنز ساختار یعنی »قواعد 
و منابع سازمان یافته به منزلة خواص نظام اجتماعی که 
فقط به عنوان خواص ساختاری وجود دارد« )گیدنز، 
1384، 74(، زیرا معنادار بودن قواعد و منابع مشروط 
به استفادة عامالن از آن ها در کنش های خویش است. 
قواعد و منابع دارای دوگانه انگارِی قواعد تشکیل دهنده 
و قواعد تنظیم کننده نیســتند، بلکه این دو ویژگی را با 
هم دارند و موجد فعالیت ها یا میانجی تولید و بازتولید 
آن ها هســتند )گیدنز، 1383، 169(. »کنشگران مورد 
نظر گیدنز با بهره گیری از قواعد و تدابیر مناسب با به 
هم بافتــن عناصر معنایی، هنجاری و عنصر قدرت به 
موقعیت کنش شــکل می دهند. قواعد حاکم بر عناصر 
معناسازی ارتباط و تفاهم-اعضای نظام با یکدیگر-  را 
نیز امکان پذیر می سازند« )پارکر، 1386، 97(. به طور 
خالصــه از نظر گیدنز »عملکردها بــر قواعد و منابع 
متکی اند و مفهوم ساختار در معنای اصلی آن الاقل به 
همین قواعد و منابع مربوط می شود« )حاجی حیدری، 

متقی زاده، 1391، 43(.
-آگاهیوهوشــمندی: گیدنز بــا بهره گیری از 
برخی آموزه های هرمنوتیکی مبنی بر هوشمندی بشری 
و تأثیر آن بــر کنش، آن را نقطة آغــاز بحث نظریي 
ساختاربندی )ساخت یابی( قرار می دهد و تأمل آگاهانه 
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بی اعتنایی به راه های نهادینه شدة انجام امور یا بازسازی 
آن هــا به نحوی متفاوت )گیدنــز، 1384، 21(. جنت 
ولف نیز متأثر از گیدنز می نویسد: »برای درک ماهیت 
دوگانگی میان عاملیت انســان و ساختارها درست تر 
آن اســت که نه نهادها را اصل بدانیم و نه عامالن را، 
به همین دلیل اســت که انگارة دوگانگی ساختارها به 
هر دوی آن ها به تســاوی و به درستی تأکید می کند« 

 .)152 ،1387(

روش تحقیق
این پژوهش به شــیوة توصیفی-تحلیلی و با استناد به 
منابع کتابخانه ای برای تحلیل و تبیین داده های حاصل 
از مطالعات میدانی به انجام رسیده است. فرایند انجام 
این پژوهش شــامل دو مرحلة مشخص است: الف( 
نخست به منظور شناخت تغییرات در مبانی سبک ساز 
و هویتی قالی های دو منطقة اصفهان و تبریز- به عنوان 
مراکز اصلی و صاحب ســبک طراحی قالی ایران- 20 
نمونه از قالی های بافته شده در 10 سال اخیر این دو 
شهر با همان تعداد از قالی های بافته شده در 40 تا 60 
سال قبل، بر اساس محورهای مورد نظر مقایسه شدند. 
به این منظور نخســت 60 تخته قالی بافته شده مربوط 
به هــر یک از دوره های زمانی مشخص شــده از بین 
منابع مکتوب3 و نیز با حضور در نمایشگاه بین المللی 
فرش تهران در سال های 93 و 94 انتخاب شدند و از 
بین آن ها با روش انتخاِب نمونه های اصلی به شــیوة 
گزینِش سیستماتیک یا منظم، عدد یا کد ثابت بین دو 
نمونه )عدد 3( به دست آورده شد و، با قرعه کشی، کد 
مربوط به نمونة اول و بر این اساس کدهای نمونه های 
بعدی مشخص شدند. با این روش20 نمونة نهایی هر 
دوره انتخاب شدند و مؤلفه های اصلی مبانی طراحی 
سنتی ایرانی شامل: 1-رعایت اصول همنشینی نقوش، 
2-چکیده نگاری، 3-تعادل و تقارن، 4-پرهیز از عمق 
نمایی، 5-خلوص و وضوح رنگ ها، در این نمونه ها 

مقایســه و ثبات یا تغییرات احتمالی ایجادشده در هر 
گروه طی دورة زمانی مورد نظر )40 ســال( مشخص 
شد. ب( سپس تبیین جامعه شناختی علل ثبات یا تغییر 
در این مؤلفه ها با استفاده از نظریة ساخت یابی آنتونی 
گیدنز و بر اســاس اهداف و فرضیة پژوهش تبیین و 

تفسیر شدند.

بیان یافته ها 
از مقایســه قالی های دو مقطع زمانِی گذشــته و حاِل 
اصفهان و تبریز- از منظر اصول پنجگانه یاد شــده- 

نتایج زیر حاصل شد.  

الف: قالی های اصفهان
-رعایتاصولهمنشــینینقوش: در نظام طراحی 
ســنتی قالی جایگاه هر نقش به لحاظ اندازه، ظرافت 
و موقعیت  در ارتباط با نقوش دیگر و نیز بر اســاس 
منشــأ اســلیمی، ختایی یا هندســی بودن آن تعیین 
می شود. لذا چرخش های اسلیمی و تزئینات وابسته به 
آن با ساقه های ختایی و گل های شاه عباسی و تزئینات 
وابســته دچار التقاط نمی شوند. قالی های اصفهان در 
دو دورة گذشــته و حال همواره بــه این اصل مقید 
بوده اند بــه گونه ای که حتــی در طرح های ترکیبی، 
که شاخه های اســلیمی و ختایی توأمان به کار گرفته 
می شوند، هر کدام حامل نقش مایه های مخصوص به 
خود بودنــد و با حفظ حریم خود به سراســر طرح 
کشیده می شوند. در این قالی ها حتی جایگیری نقوش 
اصلی و فرعی و موقعیت آن ها نسبت به همدیگر نیز 

تابع قوانین نظام طراحی سنتی هستند )تصویر 1(. 
-چکیدهنــگاری:اصل چکیده نــگاری و انتزاع 
همــواره از اصول اولیة هنــر ایران بــوده و هنرمند 
ایرانی ســعی در تقلید جزء به جــزء عناصر طبیعت 
نداشته اســت. نقوش قالی های اصفهان نیز همواره، با 
پیــروی از این اصل، با رویکرد چکیده نگاری و انتزاع 
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طراحی شــده اند. هر چند در برخــی قالی های دورة 
اخیر از گل های طبیعت گرا نیز استفاده شده است ولی 
رنگ گذاری تخت و حداقل سایه پردازی باعث تداوم 
اصــل انتزاع و چکیده نگاری نقوش در این قالی ها نیز 

شده است )تصویر 2(. 
-تعادلوتقارن: ســاماندهی نقوش بر پایة نظم 
هندســی در نظام طراحی قالی ایران ریشــه در مبانی 
فرهنگی و هنری این سرزمین دارد و از قدمتی چندین 
هزارساله برخوردار است. تعادل و تقارن پایه و اساس 

شــکل گیری هر گونه نظم هندسی در ساختار ترکیب 
طرح هــای قالی ایران بوده اســت. هنرمنــدان طراح 
قالــی اصفهان همواره با الهــام از نمونه های معماری 
و فضاهای ســنتی شهری ساماندهی نقوش و ساختار 
طرح ها را با رعایت این دو اصل به انجام رسانیده اند. 
نظم هندســی و قرینه سازی دقیق حاشیه، لچک، طره، 
ترنج و گل های شاه عباسی و قاب های اسلیمی نشان از 
وفاداری طراحان گذشــته و حال قالی های اصفهان به 

اصول تعادل و تقارن دارند )تصویر 3(. 

تصویر 1. گردش مستقل ساقه های اسلیمی و ختایی، )منبع: نگارندگان(

تصویر 3. رعایت تعادل و تقارن در همة اجزای طرح، )منبع: نگارندگان(

تصویر 2. رعایت چکیده نگاری در طراحی و رنگ آمیزی )منبع: نگارندگان(
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پرهیز از عمق نمایی: در تاریخ هنر ایران، به ویژه 
نگارگری که پیوندهای عمیقی با طراحی قالی نیز دارد، 
ارزش همة عناصر به کار گرفته شــده توسط طراح به 
یک اندازه بــوده و دوری و نزدیکــی آن ها نیز نه بر 
پایة اصول پرســپکتیو  غربی، بلکه صرفاً با قرارگیری 
نزدیک تریــن عنصر بــه مخاطب در پاییــن طرح و 
بلعکس مفهوم داشــته است. در قالی های اصفهان نیز 
که نمونة شــاخص هنر ســنتی معاصر ایران به شمار 
می رونــد، به کارگیــری نقوش انتزاعــی، رنگ های 
محدود، رنگ گذاری تخت و عدم ســایه پردازی های 
گسترده نشان از تمایل نداشــتن طراحان این شهر به 
القای حاالت سه بعدی و برجســته نما به نقوش قالی 

دارد )تصویر 4(.
-خلوصووضوحرنگها: یکی از ویژگی های 
هنر ایران وضوح و شــفافیت در به کارگیری رنگ ها 
و پرهیــز از القــای حالــت التقاط و دشــواری در 
تشــخیص رنگ ها به مخاطب بوده اســت. این کار با 
حفظ ارزش های رنگی یک ســطح با سطوح مجاور 
و صراحت در انتخاب رنگ های درخشــان و عمومًا 
متفاوت با فضاهای رنگی اطراف عملی می شــد. در 

رنگ گذاری طرح های اصفهان طراحان قالی با استفاده 
از رنگ های محدود و عموماً شناخته شده سعی دارند 
صراحت و وضوح رنگ ها را با انتخاب و به کارگیری 
توأمان رنگ های ســرد و گرم با حفظ حریم هر رنگی 

تداوم ببخشند )تصویر 5(. 
مقایسة کیفی مؤلفه های مورد نظر در جامعة آماری 
گذشته و حال قالی های اصفهان نشان می دهد که این 
مؤلفه ها در قالی های دورة نخســت اصفهان در پیوند 
عمیق با مبانی طراحی ســنتی ایران قرار داشــتند و به 
نوعی انعــکاس این مبانی را پس از گذشــت مدت 
زمانی بیش از دو قرن نشان می دهند. در قالی های دورة 
معاصر نیز بــا این که طراحان  تحت تأثیر گرایش های 
بازار سعی کرده اند تغییراتی در طرح های خویش ایجاد 
کننــد، ولی این تغییرات اندک و آن هم در حد تعامل 
با طرح و نقش سایر حوزه های هنر سنتی ایرانی مانند 
الهام از نقش های هنر خاتم کاری، قلمکاری و تزئینات 
وابســته به معماری بوده و در حوزة رنگ نیز تغییرات 
عمدتاً محدود به جابه جایی رنگ ها در قلمرو رنگ های 

محدود سنتی ایرانی بوده است.

تصویر 5. خلوص رنگ ها و مرزبندی مشخص میان آن ها، )منبع: نگارندگان(تصویر 4. عدم تالش برای عمق نمایی، )منبع: نگارندگان(
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ب: قالی های تبریز
-رعایتاصولهمنشینینقوش: مقایسة قالی های 
اخیر تبریز با قالی های دورة نخســت نشــان می دهد 
قواعــد ترکیب و حریم نگاره هــای تزئینی در اغلب 
نمونه های امروزی رعایت نشــده اســت. در ترکیب 
طرح ایــن قالی ها عناصــر اســلیمی، ختایی و گل 
فرنگ ها خارج از اصول پذیرفته شــده طراحی سنتی 
ایران دچار التقاط شــده و ســاقه های اسلیمی حامل 

نگاره های ختایی و بلعکس شده اند )تصویر 6(.  
-چکیدهنگاری: برداشــت انتزاعــی از طبیعت 
همــواره مورد نظــر هنرمند ایرانــی در آفرینش آثار 
هنری بوده اســت. در قالی های اخیر تبریز، برخالف 
قالی های دورة قبل، مکرر مشاهده می شود که هنرمند 
طراح با بهره گیری از تکنیک های واقع گرایی و استفاده 
از رنگ های متنوع ســعی در القــای حاالت طبیعی و 
نزدیکی هر چه بیشتر نقوش به عالم واقع داشته است 

)تصویر7 (. 
-تعادلوتقارن: ســاختار هنر و معماری ایرانی 

متأثر از پیوندهای فرهنگی همواره ســعی در رعایت 
دو اصــل تعــادل و تقارن در ســامان بندی طرح ها و 
فضاهای معمارانه بوده اســت. طراحان قالی ایران نیز 
با بهره گیری از این اصول همواره ســعی داشــتند در 
چهارچوب این قواعد به کنش های خود سامان دهند. 
مقایســة قالی های امروزی تبریز با نمونه های پیشین 
نشان داد که به کارگیری عناصر تزئینی طبیعت گرایانه 
تحت تأثیر القائات بیــرون از نظام طراحی قالی ایران 
باعث نادیده گرفته شــدن مکرر اصل تعادل و تقارن 
در ساختار طراحی این قالی ها شده است )تصویر 8(. 
-پرهیــزازعمقنمایی: بررســی آثــار هنری 
برجای مانده از دوران کالسیک هنر ایران نشان می دهد 
که عمق نمایی به شــیوة هنر غرب، که از آن با عنوان 
پرسپکتیو یاد می شــود، در هنر سنتی ایران جایگاهی 
نداشته است. آشــنایی با فرآورده های تزئینی سنتی و 
صنعتی دنیای غرب و بهره گیری از قابلیت های متنوع 
ابزارهــای طراحی و رنگ آمیزی باعث شــده اســت 
طراحان قالی تبریز بــا تقلید از طبیعت و به کار بردن 

تصویر 7. تالش برای واقع نمایی و طبیعت گرایی، )منبع: نگارندگان(تصویر 6. التقاط در نگاره های اسلیمی ختایی و گل فرنگ، )منبع: نگارندگان(
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تصویر9. عمق نمایی و برجسته سازی با سایه های متعدد، )منبع: نگارندگان(تصویر 8. عدم تعادل و تقارن در اجرا و ترکیب نقوش، )منبع: نگارندگان(

رنگ های متعدد که تعداد آن ها عموماً به بیش از 50 رنگ 
می رسد، سعی در القای حاالت سه بعدی و عمق نمایی 
و برجسته سازی طرح ها و نقوش کنند )تصویر 9(. در 
این قالی ها »استفادة نامحدود از رنگ های هم خانواده و 
ایجاد سایه روشــن باعث القای عمق می شود ... وجود 
این سایه روشــن ها در گل ها و متن حالتی برجسته به 
نقوش می دهد. این روش توانســته گل ها را طبیعی تر 
و به سبک رئال )واقع گرایانه( نزدیک تر کند« )طاهباز، 

مظاهری، 1387، 77(.
-خلوصووضوحرنگها:به کارگیری طیف 
وســیعی از رنگ های هم خانواده در قالی های معاصر 
تبریز نســبت به رنگ هــای محــدود قالی های دورة 
نخست، باعث شده است وضوح و شفافیت رنگ ها، 
که از ویژگی های اصیل رنگ های ایرانی اســت، جای 
خود را به سایه روشــن های مکــرر و نزدیک به همی 
بدهــد که کار تشــخیص مرز میان رنگ هــا را برای 
کارشناســان نیز مشکل ساخته اســت. گویی طراحان 
این قالی ها ســعی در پیشی گرفتن از سایر طراحان در 
استخدام رنگ های بیشتر و متنوع تر دارند )تصویر 10(. 

بررسی و تطبیق مؤلفه های مورد نظر پژوهش در دو 
گروه قالی های قدیم و جدید تبریز نشان داد تغییرات 
عمده ای در هر یک از مؤلفه های پنج گانة یادشده طی 
40 سال اخیر به وقوع پیوسته است که فاصله گیری از 
معیارهای شناخته شــدة طراحی سنتی ایرانی را در پی 
داشــته است. با وجود این که قالی های تبریز به دالیلی 
-که در بخــش تبیین یافته ها خواهــد آمد- از همان 
سال های نخســت احیای خود در اواخر دورة قاجار 
و اوایل پهلوی مستعد ظهور عناصر التقاتی و وارداتی 
نامتجانس در طرح و نقش خویش بودند ولی به علت 
پی ریزی بنیان های طراحی قالی تبریز در دوران احیای 
مجدد )اواخر دورة قاجار(، بر اســاس طرح قالی های 
کالســیک عصر صفوی، نفوذ عناصــر التقاطی و غیر 
بومی، محدود به گزینش نقوش و ساختارهای طراحی 
از قالی های ســایر مناطق ایران و ارایه آن ها در ترکیبی 
جدید بوده اســت. به طوری کــه طراحان قالی تبریز 
سعی در بومی ســازی عناصر اقتباسی در چهارچوب 

مبانی طراحی سنتی ایرانی داشتند.   
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مقایســة مؤلفه هــای مورد نظــر در قالی های 10 
سال اخیر تبریز نســبت به نمونه های پیشین، نشان از 
تفاوت های آشــکار و در مواردی مغایــر با اصول و 
مبانی طراحی ســنتی ایرانی دارد. التقاط میان عناصر 
اسلیمی خطایی، ظرافت های غیرضروری، عدم تعادل 
و تقارن در ترکیب نقوش، تالش برای برجسته نمایی و 
عمق بخشیدن به نقوش و باالخره استفاده از رنگ های 
هم خانواده، نزدیک به هم و متعدد از ویژگی های بارز 
قالی های معاصر تبریز اســت. این تغییرات به ویژه در 
حوزة رنگ چنان وســیع و پردامنه اســت که می توان 
گفت: »در قالی امروزی تبریز محدودیت رنگ وجود 
ندارد و طراحان و نقاشــان بــا طیب خاطر رنگ های 
متنوعی را در آثارشــان بــه کار می برنــد« )طاهباز، 
مظاهری، 1387، 80(. چنین ویژگی هایی باعث شــده 
تا عمدة پژوهشــگران فاصله گرفتن قالی این شهر از 
معیارهای نظام طراحی ســنتی ایران را از ویژگی های 
نظــام طراحی قالی تبریز بدانند و آن را در نقطة مقابل 
مکتب اصفهان قرار دهند )ر. ک.  دانشگر، 1376، 146 
و آذرپاد و حشــمتی رضوی، 1383، 257(. »طراحی 
نقشة قالی در این شــهر تا حدودی جنبة ذوق آزمایی 

شــخصی دارد و بر اساس ذوق، اســتعداد و توانایی 
هنرمند خلق می شود« )صوراســرافیل، 1381، 411(. 
در این نظام طراحان قالی همواره ســعی در تشخص 
بخشــیدن به کنش خود با فاصله گرفتن از معیارهای 
رایج نظام و ســعی در کسب هویت های فردی دارند. 
برخی از طراحان قالی این شــهر عقیده دارند تقلید از 
کار گذشتگان لطمه ای گران به قالی ایرانی وارد می کند 
و استفاده از طرح ها و رنگ های ناشناخته و بدیع عامل 
برتری قالی ایران در برابر رقباســت )صوراســرافیل، 

.)395 ،1381
یافته هــای حاصل از بخــش میدانی پژوهش اگر 
چه عموماً مورد وفوق کارشناســان و خبرگان حوزة 
قالی دستباف ایران است ولی تبیین چرایی بروز چنین 
پدیده ای برای شــناخت عوامل مؤثــر در ایجاد تغییر 
یا ثبات در ایــن نظام موضوعی اســت که در حوزة 
جامعه شناســی هنر قرار دارد و نیازمند مواجهة علمی 
است. »تالش برای کشــف اعتبار واقعی دیدگاه های 
مورد پذیــرش همگانی دربارة جنبه های معین زندگی 
اجتماعی، یقیناً باید جزو وظایف جامعه شناس باشد« 

)گیدنز، 1383، 190(.   

تصویر 10. سایه پردازی های مکرر و عدم مرزبندی رنگ های زمینه و نقوش، )منبع: نگارندگان(
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تبیین یافته ها
هوارد بکر تجربة هنری را حاصل وجود مجموعه ای 
از قراردادهــا می داند که هنرمنــدان و مخاطبان برای 
معنادار کردن یک اثر هنری به آن ها توسل می جویند. 
وی عقیــده دارد قراردادها آفرینــش هنر را به معنای 
دیگری تســهیل می کننــد، زیرا به ســرعت می توان 
تصمیمــات الزم را اخذ کرد، لذا از نظر بِِکر برنامه ها 
صرفًا با رجوع به یک شــیوه قــراردادی انجام امور 
تنظیــم می شــوند« )1387، 397(. از نظــر گیدنــز، 
قراردادهــای کنــش، در عین ایجــاد محدودیت، به 
عامالن قــدرِت انجام کنش معنــادار را نیز می دهند 
)ر. ک. 1384، 84(. ویکتوریــا الکســاندر نیز ضمن 
تأیید این مطلب می نویســد: »قراردادها چه رمزهای 
نشانه شناختی باشند و چه ابزار ادبی، چه ترکیب بندی 
تصویری و چه تنظیم صداها، با قادر ســاختن هنرمند 
به برقراری ارتباط، معنی را ممکن می سازند« )1390، 
386(. این قراردادها یا »نمادها یا نشانه های فرهنگی 
و هنری در خأل شــکل نمی گیرند بلکــه در زمینه و 
بافتــار بزرگ اجتماعی ایجاد می شــوند و از آن تأثیر 
می پذیرنــد« )آزاد ارمکی، مبارکــی، 1391، 76(. در 
نظام طراحی قالی ایران نیز قواعد و قرادادهایی وجود 
دارد که جهت دهنده و راهنمای مسیر تداوم نظام بوده 
است و ضمن قوام و دوام دادن به این نظام زمینه های 
نــوآوری و خالقیت را نیز فراهــم می آورند )اکبری 
و همــکاران، 1393، 8(. این قواعــد با تکیه بر مبانی 
فرهنگــی، اعتقادی و متأثر از طبیعت پیرامونی جامعة 
تولیدکنندگان شــکل گرفته و تا به امروز تداوم یافته 
است. در ادامه با بهره گیری از نظریة ساخت یابی گیدنز 
به تبیین علل تداوم یا تغییر نظام ها در دو مکتب اصلی 
طراحی قالی معاصر ایــران، یعنی اصفهان و تبریز، با 
تأکید بر نقش قواعد و منابِع در دسترس کنشگران این 

نظام ها پرداخته شده است. 

مکتب اصفهان 
الف- قواعد

مکتب طراحی قالی اصفهان همواره به عنوان نمایندة 
سبک کالسیک و سنتی طراحی قالی ایران مطرح بوده 
و تا عصــر حاضر نیز تغییرات اندکــی به خود دیده 
اســت. گیدنز در توضیح چرایــی و چگونگی تداوم 
الگوهای کنش از گذشــته به حــال و حتی آینده از 
اصطــالح »جدایش یا ازجاکندگی« اســتفاده  می کند 
و تفســیر آن را برای تبیین فرآیندهایی که ســاخت 
و عاملیــت را ضمن تکوین و تــداوم نظام ها به هم 
پیوند می دهد بــه کار می گیرد. از نظر وی »جدایش« 
به معنــی »زوال و انحالل محدودیت ها و قیود زمانی 
و فضایی اســت« )منقول در پارکــر، 1386، 102(. 
پارکر در این باره می نویســد: »هنگامی که عامالن از 
ساخت ها اســتفاده می کنند، کنش متقابل اجتماعی و 
مناســبات و روابط اجتماعی را فعــال می کنند، یعنی 
باعث حضور آن ها می شــوند. کنش ها و مناســباتی 
کــه در غیر این صورت غایب یــا امکانی -یعنی هر 
لحظه امکان پیوستن به این نظام با استفاده از قواعد و 
منابع کنش در قالب ساختار فراهم است - می بودند« 
)1386، 102(. به عبارتی قواعد و تدابیر هســتند که 
ارتباط بیــن ویژگی ها و خصوصیات فوری، عاجل و 
قریب الوقــوع موقعیت های کنش را با عناصری که از 
لحاظ زمانی و فضایی از آن ها جدا افتاده اند تســهیل 
و پیونــد بین آن ها را برقرار مــی کنند. »کنش نه تنها 
از رهگــذر چیزی که در زمان و مکان حاضر اســت 
بلکه از طریق آنچه غایب اســت نیز ساخت می یابد« 
)گیدنــز، 1383، 34(. از این رو، همواره اســتفاده از 
ســاخت ها مستلزم در بر داشــتن عناصری از تسری 
زمان - فضا خواهد بــود. لذا تا زمانی که در زمان و 
مکان های مختلف از ســاخت های مشابه بهره برداری 
می شود، تســری نظام ها در طول زمان و مکان امری 
طبیعی خواهد بــود. گیدنز تالش عامالن برای بهبود 
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قابلیت های خود را نیز تســهیل کنندة تسری آن ها در 
زمان و فضا می داند و اشــاره می کند که عامالن با این 
کار می توانند حامل قواعد و منابع سنتی کنش به آینده 
باشــند. آینده ای که خود در آن غایب اند ولی عاملیت 
قدرتمنــد و ماهرانة آن ها منابــع و قواعد کنش را در 
زمان و مکانی دیگر در اختیار کنشگران نظام مربوطه 
قرار می دهد )ر. ک. پارکر، 1383، 34(. )مانند اساتید 
بزرگ عصر صفوی که امروزه با آثارشان الهام بخش و 
واســطة عاملیت بسیاری از طراحان بنام قالی اصفهان 
شــده اند.( این تفســیر گیدنز از تداوم کنش و انتقال 
ســاختارها از زمینه ای به زمینــة دیگر به عنوان امری 
ممکن منوط به دسترسی و آگاهی کنشگران درگیر در 
نظام به قواعد و منابع الزم و به یاد داشــتن آن هاست. 
جان تامپســون نیز بافــت جغرافیایــی، اجتماعی و 
تاریخــی تولیــد، انتقال و دریافت آثــار هنری را در 
شــکلگیری صور نمادینی که این آثار با تکیه بر آن از 
ارزشگذاری،  دریافت کنندگان  یا  تولیدکنندگان  سوی 
تصویب یا رد می شوند مؤثر می داند و این موضوعات 
را فرآیندهای »ارزش گزینی و ارزش سازی« نام نهاده 

است )1379، 197(.  

ب- منابع
سازگار شدن با محیط مادی یکی از عواملی است که 
نقش مهمی در تبیین تغییر و تداوم نظام ها دارد )گیدنز،  
1386، 69(. در مورد تبیین شرایط تداوم نظام طراحی 
ســنتی قالی اصفهان که »هنر ســنتی ایران به وفور و 
زیبایی در جلوه گاه متعدد بناها، مســاجد و مدارس و 
نیز بازارهای آن آشکار است« )صوراسرافیل، 1381، 
210(، نیز باید توجه داشت که منابع متعدد و کمال یافتة 
طراحی سنتی و کالسیک ایرانی موجود در جای  جای 
این شهر به عنوان قواعد و منابع معیار، امکان ارزیابی 
مستمر کنش عامالن این نظام را برای مخاطبان و سایر 
عوامل درگیر در این نظام فراهم می سازد. وجود این 

معیارهای مشــترک و ثابت باعث شــده اند تا در طی 
قرون متمادی مکتب طراحی ســنتی قالی اصفهان با 
توســل به این گنجینة عظیم از گزند تغییرات گسترده 
در ســاختارهای خود مصون بماند. از آن جایی که به 
تعبیر گیدنز »سنت ها همیشــه نگهبان اند و نگهبانان 
مانند کشیش ها یا کاهن ها به حقیقت آیین های سنتی 
دسترسی دارند« )1379، 75(، در هر بار کنِش عامالن 
درگیر در این نظام طرح ها و نقوش ســنتی فضاهای 
معماری و نیز ســایر گونه های متعدد هنر ســنتی و 
صنایع دســتی منقوش به طراحی سنتی ایرانی، که با 
زندگی کنشــگران این نظام عجین شده اند، قواعد و 
منابع صحیح و معیارِ کنش را گوشزد می کنند. قواعد 
و منابعی کــه همچون صور نمادین یا واســطه های 
زیبایی شناســی »تعیین کنندة آن چیزی هستند که در 
ســنت فرهنگی خاص امکان گفتنــش وجود دارد« 
)آزاد ارمکی، مبارکــی، 1391، 78(. محدودیت های 
ناشی از اصول سنتی و قراردادی انجام کنش به تعبیر 
هوارد بِِکر موجب می شود، »هر گونه فاصله گیری از 
امکانات و هنجارهای موجود مستلزم صرف تالش و 
وقت بسیار باشــد... اعراض از قراردادهای موجود و 
انعکاس آن ها در ساختار اجتماعی و مصنوعات مادی 
معضالت هنرمندان را افزایش می دهد و چرخش کار 
آن هــا را ُکند می کنــد« )1387، 401-403(. در نظام 
طراحی قالــی اصفهان منابع صحیح و الگوهای معیار 
برای همة مخاطبان طرح هــای قالی از تولیدکنندگان 
گرفته تا خریداران قالی ها به یکســان در دســترس 
است، لذا اعراض طراحان از این اصول اقبال آن ها را 
بــرای موفقیت در میدان رقابت کاهش خواهد داد. از 
این رو، می توان گفت »تا زمانی که نگاره های دل انگیز 
اســلیمی، ختایی و گل های شاه عباســی بر گنبدهای 
مســاجد و بناهای اصفهان می درخشند و تا زمانی که 
یادگارهای بازمانده از قلم اســاتید بنام عصر صفوی 
در بناهای اصفهان نظاره گــر می طلبند، قالی اصفهان 
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نیز ادامه دهندة مکتب طراحی سنتی و کالسیک ایران 
خواهد بود )صوراسرافیل، 1381، 214(.  

  
مکتب تبریز 

الف- قواعد 
یافته های پژوهش نشــان می دهند کــه گونه گونی و 
اعراض از مبانی طراحی ســنتی ایرانی از ویژگی های 
شــاخص قالی های امروزی تبریز بوده و نظرات اکثر 
کارشناســان نیز مؤید این یافته هاست. از آن جایی که 
فاصله گرفتن از شــیوه های مرسوم کنش از ملزومات 
چنین پدیده ای اســت، لذا می توان گفت: »این امکان 
بالقوه در کردار انســانی وجــود دارد که -عالوه بر 
صورتبندی- ساختارها را هم تغییر بدهد. از جمله با 
بی اعتنایی به راه های انجام امور )قواعد( یا بازســازی 
آن هــا به نحوی متفاوت« )گیدنز، 1384، 21(. عوامل 
متعــددی در فاصله گرفتن نظــام طراحی قالی تبریز 
از معیارها و قواعد ســنتی طراحی نقش داشــته اند. 
موقعیت خاص جغرافیایی، سیاســی و تبدیل شدن به 
دروازة مبــادالت تجاری ایران و دنیای غرب از دورة 
قاجار ضمن این که این شــهر را به بازار فرآورده های 
نســاجی پرنقش و نگار خارجی و بارانداز قالی های 
صادراتــی از دیگر مناطق کشــور تبدیل کرد، باعث 
رواج تفکرات نوگرایانه ای در این شــهر شد که منشأ 
آن ها در مناطق همجوار مانند امپراتوری های روســیه 
و عثمانی بود )افشــار مهاجر، 1384، 58؛ جعفریان، 
1385، 12(.  رســانه های نوظهور نیز در ثبت، انتقال 
و در دســترس قرار دادن طرح ها و الگوهای طراحی 
خارج از نظام سنتی نقش داشتند. در چنین فضایی و 
در غیاب قواعد قدرتمند و در دسترس، طراحان قالی 
تبریز با الهام از الگوهای ســیال و گاه متضاد، به کنش 
خویش شــکل داده و با تــداوم این کار گونه گونی و 
تحول نظام طراحی قالی را به وجود آورده اند. آنتونی 
گیدنز بسیاری از تضادها و کشمکش های یک نظام را 

ناشــی از فشارهای موجود بین شیوة بازتولید نظام از 
یک سو و نیروهای مقاوم عادت ها و کیفیت برون ذاتی 
روش های سنتی انجام امور می داند )1391، 213(. لذا 
می توان گفت عدم فراخوانی قواعد و الگوهای معیار 
توسط طراحان باعث غلبة بیشتر فشارهای بیرونی در 
جهت انحراف نظــام طراحی قالی تبریز از پیوندهای 
سنتی کنش طراحی قالی ایران شده و تداوم این نظام 
را در تبریز با چالش های جدی مواجه ساخته است. 

ب- منابع
مطالعات نشــان می دهند که در شهر تبریز -برخالف 
اصفهان- آثار تاریخی حاوی طرح و نقش ســنتی و 
کالســیک طراحی ایرانی، که همواره در معرض دید 
کنشــگران نظام قالی این شهر باشند، وجود ندارد. با 
وجود آن که »هر فرآیندی از کنش، تولید چیزی جدید 
یا عملی تازه است، اما در عین حال وجود کنش منوط 
به اتصال آن با گذشــته ای است که واسطة شروع آن 
کنش اســت. به این ترتیب ســاختار )قواعد و منابع( 
مانع کنش محسوب نمی شــود بلکه عاملی ضروری 
در تولید آن اســت« )گیدنز، 1384، 77(. از این رو، 
می توان گفت در نظام طراحی قالی تبریز در دسترس 
نبودن پیوســتة قواعد و منابع معیار باعث قطع اتصال 
میان کنش های حال و گذشته شده است )مقایسه کنید 
با شــهر اصفهان و اتصال پیوســته کنش های حال و 

گذشته از طریق قواعد و منابع در دسترس(.   
از نظــر گیدنــز میــزان برخــورداری از منابع و 
پیش شرط های کنش برای تداوم ساخت یابی نظام ها و 
حتی کنشگران فردی پیامدهای مهمی به دنبال خواهد 
داشــت. وی با ذکر مثالی، ضمن اشــاره به مورد زن 
تنهایی که در منطقه ای از شهر همراه فرزندان خویش 
دور از منابعی ماننــد مهد کودک، حمل و نقل، اماکن 
اشتغال، مدرسه و... زندگی می کند، می نویسد: در چنین 
شــرایطی اقبال این خانواده برای بهبود معاش خویش 
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به حد چشــمگیری کاهش می یابد، به عبارتی فقر در 
انتخاب ها و دشواری دسترســی به منابع الزم خروج 
آن ها از شرایط فالکت بار موجود را با صرف زمان زیاد 
توأم می ســازد )گیدنز، 1383، 32(. لذا می توان گفت 
محدودیت های موجود در دسترســی به منابع معیار و 
قاعده مند کنش در طی سالیان گذشته باعث کنار رفتن 
این اصول به نفع الگوهای ســیال جدیدتر و انحراف 
نظام طراحی قالی تبریز از پیوندهای ســنتی و هویتی 
خویش شده است.  ابداع و ذوق آزمایی های شخصی 
از ویژگی های مشهود چنین وضعیتی است. هوارد بکر 
نیز در تشریح چنین وضعیتی معتقد است، »اعراض از 
قراردادهای موجود باعث آزادی هنرمندان در انتخاب 
گزینه های غیرقــراردادی می شــود و فاصله گیری از 
شیوه های متعارف و مرسوم را افزایش می دهد )1387، 

 .)403

 نتیجه گیری
مطالعة قواعد و منابع در دســترس کنشــگران نظام 
طراحی قالی ایران در دو شــهر اصفهان و تبریز نشان 
می دهد در شهر اصفهان اســتقرار میراث فرهنگی و 
هنری عصر صفوی منابــع الزم و قواعد معیار کنش 
طراحی را در اختیار طراحان قالی این شــهر قرار داده 
است. در نقطة مقابل، فقدان قواعد و منابع نیرومند و 
قوام بخش طراحی سنتی قالی -که از نظر گیدنز شرط 
الزم برای تداوم ســاختارهای سنتی در زمان و مکان 
است- در شــهر تبریز باعث شده است طراحان قالی 
این شهر بیش از آنچه مقید به حفظ و تداوم شیوه های 
ســنتی کنش طراحی قالی باشــند، در پی نوآوری در 
نقشة قالی ها با هدف متمایز ساختن کنش های خود از 
دیگران برآیند. آن ها این کار را با توســل به قواعد و 
منابع سیال و در دسترسی که عمدتًا نیز مغایر با فرهنگ 
تصویری بومی اســت، انجام می دهند. به عبارتی فقر 
در قواعــد و منابِع معیار و در دســترِس کنش برای 

اعضای نظام تولید قالی تبریز باعث دشواری دسترسی 
آن ها به منابع الزم بــرای برقراری اتصال منطقی بین 

کنش های حال و گذشته شده است.
از آن جایی که عناصر ساختاری متعددی در تعامل 
با کنشــگران محوری نظام طراحی قالی ایران به این 
نظام شــکل می دهند و باعث گسترش آن در زمان و 
فضا می شــوند، لذا در صورتی که قدرت ساختارهای 
قوام بخش عادات و شــیوه های سنتی انجام امور توان 
مقابله در برابر فشارهای حاصل از پدیده های اجتماعی 
پیرامونی را داشته باشند، نظام ها در سیر طبیعی خود در 
زمان و فضا گسترش خواهند یافت. چنین پدیده ای در 
نظام طراحی قالی اصفهان به واسطة در دسترس بودن 
قواعــد و منابع ثابت و معیارِ قدرتمند )به تعبیر گیدنز 
نگهبان( و بهره مندی کنشــگران انسانی درگیر در این 
نظام از آن ها قابل مشاهده است. ولی در نظام طراحی 
قالی تبریز نیروهای قوام بخش شیوه های سنتی کنش، 
که بتوانند به عنــوان معیار ارزیابی طرح های اصیل از 
نوآوری های خارج از قاعده باشــند، وجود ندارند. از 
این رو، کنشــگران این نظام در برابر فشارهای بیرونی 
چون سالیق متغیر مخاطبان قالی ها وجهی از عاملیت 
خود را به نمایش می گذارند که سیالیت و گونه گونی 
از ویژگی هــای آن بوده اســت و حکایت از تنوع در 

قواعد و منابع انجام کنش دارد.

 پی نوشت ها 
1. United Nation Conference in Trade and Develop-
ment (UNCTAD)
2. structuration
3. تصاویر قالی های بررسی شده در این پژوهش به دو شیوة الف- 
قالی های دورة اخیر با حضور در بیســت و ســومین و بیست و 
چهارمین نمایشگاه  بین المللی فرش تهران در سال های 93 و 94 و 
ب- قالی های دورة نخست از بین منابع مکتوب زیر تهیه شده اند. 
-  ؟  )1363(. شناخت نمونه هایی از فرش ایران، مجموعة شمارة 

یک و دو، تهران: شرکت سهامی فرش ایران.
-  ؟ )1361(. هنر قالی بافی ایــران، چاپ اصلی در چاپخانة پل 
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اتنژه سوئیس در ســال 1357، مقدمه نویسی و بازنشر در تهران: 
سازمان اتکا.   

 فهرست منابع
- آذرپاد، حسن و فضل ا... حشمتی رضوی )1383(. فرشنامة ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- آزاد ارمکی، تقی و مهدی مبارکی )1391(. »تبیین جامعه شــناختی علل تحول فرش ایران در دورة صفویه«، فصلنامة جامعه شناسی هنر 
و ادبیات، شمارة اول، تهران : دانشگاه تهران

- اکبــری، فاطمه و همکاران )1393(. بازشناســی طراحی اصیــل فرش تبریز به منظور اصالح تولیدات معاصر، طرح پژوهشــی ملی، 
چاپ نشده، کد 90007023، تهران: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران. 

- الکساندر، ویکتوریا )1390(. جامعه شناسی هنرها، ترجمة اعظم راودراد، تهران: فرهنگستان هنر.
- بکر، هوارد )1387(. »جامعه هنری و فعالیت های مشترک«، چاپ شده در مبانی جامعه شناسی هنر، گزیده و تألیف علی رامین، تهران: 

نی.
-پارکر، جان )1386(. ساخت یابی، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نی.

-تامپسون، جان )1379(. ایدئولوژی و فرهنگ مدرن، ترجمة مسعود اوحدی، تهران: موسسة فرهنگی آینده پویان.
-جالیی پور، محمدرضا )1384(. آشنایی با آرا و آثار گیدنز، در آنتونی گیدنز چشم اندازهای جهانی، تهران: نی.

-جعفریان، رســول )1385(. درک شــهری از مشروطه: مقایسة حوزة مشــروطه خواهی اصفهان و تبریز، تهران: مؤسسة مطالعات تاریخ 
معاصر ایران.

-حاجی حیدری، حامد و متقی زاده، علی )1391(. »بازسازی الگوی بازاندیشی گیدنز بر مبنای مواضع اخیرتر او راجع به سنت«، فصلنامة 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دورة اول، شمارة سوم.

- خستو، رحیم )1389(. »ساخت یابی روشنفکری دینی، مطالعة موردی مهندس بازرگان«، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شمارة 10.
- دانشگر، احمد )1376(. فرهنگ جامع فرش، تهران: یادواره اسدی.

- راودراد، اعظم )1390(. نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
- زکریایی، ایمان، حمیدرضا شعیری و فرزان سجودی )1392(. »تحلیل نشانة معناشناختی سازوکار روابط بینافرهنگی در نظام گفتمانی 

فرش کرمان«، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، سال سوم، شمارة ششم.
- زولبرگ، ورا )1387(. »هنر چیســت؟ جامعه شناسی هنر چیست؟« چاپ شده در مبانی جامعه شناسی هنر، گزیده و تألیف علی رامین، 

تهران: نی.
- سرسنگی، مجید )1392(. »دربارة هنر و جامعه شناسی«، چاپ شده در مجموعه مقاالت دومین همایش بررسی مسائل جامعه شناسی هنر 

ایران، به کوشش اعظم راودراد، تهران: مؤسسة نشر شهر.
- صوراسرافیل، شیرین )1381(. طراحان بزرگ فرش ایران، چاپ دوم، تهران: پیکان.

- طاهباز، افســانه و مظاهری، مهرانگیز )1387(. »معرفی ویژگی های فرش های نفیس تبریز در دو دهة گذشته«، فصلنامة علمی پژوهشی 
گلجام، شمارة 10. 

- گیدنز، آنتونی )1379(. جهان رهاشده، ترجمة علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.
- --------- )1383(. چکیدة آثار گیدنز، با ویراستاری فیلیپ کسل، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.

- --------- )1384(. مسائل محوری در نظریه اجتماعی، ترجمة محمد رضایی، تهران: سعاد.
- --------- )1386(. جامعه شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نی.

- ---------)1391(. تجدد و تشخص، ترجمة ناصر موفقیان، چاپ هفتم، تهران: نی.
- مریدی، محمدرضا و تقی زادگان، معصومه )1388(. کارِ هنر، مشهد: به نشر.

- ولف، جنت )1387(. »ساختار اجتماعی و آفرینش هنری«، چاپ شده در مبانی جامعه شناسی هنر، گزیده و تألیف علی رامین، تهران: نی.
- -------- )1367(. تولید اجتماعی هنر، ترجمة نیره توکلی، تهران: مرکز.

 فهرست منابع تصویری
- نگارندگان تصاویر 1 تا 10 را از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش تهران 1-7 شهریور ماه  سال 94  تهیه کرده اند. 
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