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۱0/۱0/۱400تاریخدریافت:
20/0۱/۱40۱تاریخپذیرش:

 چکیده
هاییازکردندواینهدایاحاملپیامراهبردسیاسیاستفادهمیعنوانیکحاکمانصفویازهدایابه

فرهنگیآنانبود. بهمنسوجاتازجملههدایاییبودندکهدردربارصفویبه قدرتهنریو کاروفور
بهمی و بهرفتند برای ابزاری مینمایشعنوان استفاده درباریان قدرتحکومتو گذاشتن اینشدند.

هدیهعنوانبهپوشاکوزیراندازهاییپرداختهکهمنظرماهیت،تاریخیاست،بهبررسیپژوهشکهاز
ایبهتحلیلیواستنادبهمنابعکتابخانه-اندوبااستفادهازروشتوصیفیشدهمیبهدربارعثمانیارسال

پاسخمیاینپرسش زیراندازهاییبهها پوشاکو چه مدهد: گرفته درنظر چهیعنوانهدیه و شدند
ارسالهدایایفاخروباارزشچهنقشیدرارتباطاتسیاسیحکومتصفویهباهاییداشتند؟وویژگی

داشت؟ عثمانی بهره دربار پژوهشضمن نوشتهاین از وگیری صفوی دورۀ به مربوط تاریخی های
آندورهآشنابودند.هایسیاحانوپژوهشگرانیاستفادهکردکهبامنسوجاتفاخرعثمانی،ازگزارش

شدندوویژگیمیهدایاییاستکهازدربارصفویبهدربارعثمانیارسال منابعتحقیقاتیشاملتصاویر
منسوجاتیاستپنجعددازدهند.جامعۀآماریشاملپوشاکوزیراندازهایمهمصفویراپوششمی

نتایجنشانمیلنگهداریمیعنوانهدایایدولتصفویدرموزۀتوپکاپیاستانبوکهبه دهدشوند.
اندوهدایابهشکلیسخاوتمندانهبهایداشتههایپوشاکوزیراندازهایصفوی،غالباًمعنایدوگانهطرح

می عثمانیاهدا استوحاملانگیزهدربار پیامشده و سیاسیمهمیانسان هایمختلفها شناختیو
باالدردربارسالطینمسلمانمهمبودهاستواشیاینفیسیکهبهاند.اهدایهدایاییباکیفیتبوده

اند.صفویانهدایایینفیسوگراشدداشتهاند،شایدارزشیبیشترازآنچهتصورمیشدهدرباراهدامی
شده،ومزینبهنامحضرتعلیشدهازابریشموطالکاریهایبافتهنشدنیازجملهسجادهنبها،وجبران

فرستادندواز(ویککفتانمخملینفیسمخصوصحاکمانشیعۀصفویبرایسالطینعثمانیمی)ع
کردند.سالطینعثمانیاینهدایاامامیرانیزتأییدمیطریقاینهدایایفاخر،مشروعیتتشیعدوازده

سوینهدایاازیکهااستفادهنکردند.حاکمانصفویباارسالادانستندوهرگزازآنرانمادشیعهمی
می خود فرهنگی و هنری قدرت بزرگنمایی پیامبه دیگر، سویی از و درخصوصپرداختند هایی

برایرقیبدیرینۀخودمی برتریفرهنگی، بهمشروعیتدینیو ترتیبتئوریرقابتواینفرستادند.
دارد.باتوجهبهاینکهداشتنماوس،دراهدایهدایادرموردحکومتصفویکاربردچشمیوهمچشم

العادهنفیسومجللوایندوسلطنتازنظرفرهنگیبسیاربههمنزدیکبودند،ارسالهدایایفوق
زد.نشدنی،بهرقابتمیانایندودامنمیجبرانالبته
صفوی،عثمانی،مارسلماوس،منسوجات،هدایا.های کلیدی:  واژه

                                                           
noori_somy@yahoo؛نورتهران،ایران.استادیارگروههنرومعماری،دانشگاهپیام۱
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 مقدمه و بیان مسئله
م(۱923-۱299.ق/ه۱302-678درطولقرندهم،تبادالتفرهنگیبیندوسلسۀعثمانی)

بااین۱722-۱50۱.ق/ه۱۱0۱-880وصفوی) حالدرطولایندورهروابطم(رواجداشت.

شدوهاصلحبرقرارمیکهگاهیمیانآننحویایمیانایندوپادشاهیبرقراربود؛بهپیچیده

گاهیبایکدیگر(.20۱2:332)آرکک،گرفتهایخونینصورتمیودرگیریهاگاهیتنش

می دورهمتحد طی حکومت هردو بودند. هم دشمن نیز گاهی و درگیرشدند سخت ای،

سالهمسایگی،ازمنظرتفکرات228ودرطولحدودهایشانبودندهاییبرسرسرزمینجنگ

بیشتراوقاتکینهوانتقامهمهایمذهبیبایکدیگرسیاسیوگرایش جوییمیاننظرنبودند.

آنانحاکمبودوبههمیندلیل،هردوحکومتدرشرایطناپایداریقرارداشتندوهنگامیکه

آوردند.بردندوآنرابهتصرفخوددرمیکردند،بهقلمرویکدیگریورشمیاحساسقدرتمی

میانآنانآتش بارها میبسبههمینخاطر، مدتکوتاهینقضمیبرقرار ولیدر شد.شد،

(.طیهمین۱هایآماسیه،اولودوماستانبولو...ازآنجملهاست)جدولنامهنقضپیمان

(.جالباینکهاین۱389:54فرستادند)حسینی،دورهتعدادزیادیهدایایفاخربراییکدیگر

به سیاسیغالباً هداراهبرد که بیشتریایارسالاینصورتبود برایسالطینعثمانی، شده

شاملاشیایخاصوعجیب،وگاهیغیرقابلاستفادهبود.اینراهبردنقشمهمیدرتحکیم

:۱774)بیسبک،کردهاراتقویتمیارتباطمیاندوحکومتداشتوروابطسیاسیمیانآن

۱23-۱24.) 

 ه میان شاهان صفوی با سالطین عثمانیشد های وضع . بررسی دورۀ حکومت و معاهده1جدول 
 ها عهدنامه عثمانی صفوی ردیف

 جنگچالدران سلطانسلیماول شاهاسماعیلاول ۱

 عهدنامۀآماسیه سلطانسلیماناول تهماسبشاه 2

 عهدنامۀفرهادپاشا سلطانمرادسوم محمدخدابندهشاه 3



4

 

 عباساولشاه

سلطاناحمداول
اولسلطانمصطفی

سلطانعثماندوم
 سلطانمرادچهارم

پاشاعهدنامۀنصوح
 عهدنامۀسراب

 عهدنامۀقصرشیرین سلطانمرادچهارم شاهصفی 5


6 

 تهماسبدومشاه
سلطاناحمدسوم
 سلطانمحموداول

 عهدنامۀاحمدپاشا

 عهدنامۀاستانبول سلطانمحموداول عباسسومشاه 7

ازمنابعموردمطالعهمنبع:نگارندهبااقتباس
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ظهوردولتصفوییکیازوقایعمهمتاریخایراناست؛زیراپسازاسالمنخستیندولت

تأسیسشد. ایران در سیاست، دیانتو از تلفیقی با که متمرکزیبود و تأسیس قدرتمند

انوحکومتشیعیدرقلبحکومتاسالمیعثمانیبهنفعاروپانیزبود؛زیراجنگمیانصفوی

می هیئتترکان اروپا کاهشدهد. را اروپا بر عثمانی فشار از بخشی سیاسی،توانست های

ها،حضورتریننکاتدرمورداینهیئتکردویکیازمهممذهبیوتجاریبهایراناعزاممی

-۱58۱.ق/ه۱037-989)۱ویژهرابرتشرلیازجملهبرادرانشرلیبهسفراومقاماتخارجی

تریننمایندۀدیپلماتیکانگلیسبودکهمهم.رابرتشرلیبوددردربارشاهانصفوی(م۱628

عنواننمایندۀهایمتعددبهاروپا،بهعباساولحضورداشت.تصویراودرمأموریتدردربارشاه

هاینفیسوزیراندازهایفاخردردولتصفوینقاشیشدهاست.رابرتشرلیبهتولیدپارچه

کارگاهعالقهایران گزارشیاز و کاشانبرایدولتانگلیسمندبود اصفهانو هایشاهیدر

می هدیهارسال مسئلۀ فعالیتکرد. از یکی صفویه دورۀ در دوراندادن آن در که بود هایی

شدرفتۀشاهاندراثرشکستلشکریانشاندرجنگباعثمانیانمیموجبالتیامغرورازدست

فاصلۀآمدند.اهیدرصدداحیایصالبتپادشاهی،فرهنگیوهنریخویشبرمیوبایدهرازگ

اختصاص و معاصر دورۀ صفویبا نزدیکدورۀ کهزمانینسبتاً زیراندازها دادنمنسوجاتو

دوچندان را هدایایایندوره اهمیتتحقیقدر بودند، تولیدشده هنرمندانه نفیسو بسیار

دادن(درهایاجتماعیمرتبطباجایگاه)هدیهبررسینظریهپژوهش،تمرکزاصلیاینکند.می

عنوانقرندهماست.درهمینراستا،چندنمونهاززیراندازهاوپوشاکمنتخبصفویکهبه

شود.هدفازاینپژوهش،هدایایینفیسبهدربارپادشاهانعثمانیاهداشدهاند،بررسیمی

جایمهمارسالیاستتابدانیمچراآناندربازۀزمانیخاصبهتبیینپیامصفویاندرهدایای

می اهتمام نفیسی هدایای چنین ارسال به لشکرکشی، و هنرمندانجنگیدن به و ورزیدند

می پیشجلوهخویشدستور بیشاز هنریاینهدایا ایندادندماهیتفرهنگیو باشد. گر

برایدنبال هابهدربارطلبانهیااهدافدیپلماتیکحکومتجاهکردناهدافهدایاینفیسغالباً

می کهکشاورزیوشدند.اهدا بایداقتصادداخلیایراندردورۀصفویرا برایبررسیهدایا

منسوجات رشد کنار در اقتصاد، این و گرفت درنظر داشت، آن در نقشمهمی دامداری

کارگاه زریبافیمانندمخملهایفراوانپارچهابریشمی، اطلس، کتان، پشمیبافی، بافی،بافی،

درخشان دوران، این در ایران گرفت. شکل ایران در نفیس زیراندازهای و و... ترینحریر

دورۀصفوی،دورۀبالندگیاقتصاددوره داشتهاست. هایطالییصنعتبافندگیونساجیرا
                                                           

۱ .Sir Robert Shirleyبرادرانش، انگلیسیجهانگرد اواز ویکوچک توماسشرلی و آنتونیشرلی است. تربود.

عباسبزرگ،به درخواستشاه به مدلارتشانگلیس، با ارتشصفویمطابق بهبود نوسازیو دلیلکمکبه

.(Spencer, 2009: 544) مشهوراست
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نقشمهمیدرآشناییونگاهیاینمطالعه،پولی،ورونقوشکوفاییتجارتوبازرگانیبود.

دادناشیایخاصدرعصرصفویدارد.ضرورتواهمیتتحقیقترمابههدیهجدیدتروعمیق

پیام شناختاینهدایایارسالیو پیگیریو با آناستکه آنهایبهدر در کهکاررفته ها

رحشهرهایمهمکهایازتولیدکنندگانمطهنرمنداندورۀصفویبرایخلقآنانازمجموعه

تروتواندرکیعمیقگرفتند،میکاررفتهدرزیراندازهاکمکمیدرتولیدپارچه،تهیۀالیافبه

دستآورد.بهترازآنچهدرپسآنپنهاناست،به

 های پژوهش پرسش
اینپژوهشعبارتپرسش هایودغدغهاصلیدر اینهدایا۱انداز: پیامیدر چهنقوشو .

درتاریخصدسالۀجنگمیانحکومتعثمانیوصفویرسمهدیه2ارند؟وجودد چرا دادن.

بینایندودربارازبیننرفتهاست؟

 پیشینۀ پژوهش
هایمختلفتاریخیوهنریدرحوزۀروابطایرانوعثمانیازنظرتجاریوسیاسیدرکتاب

ایرانوعثمانیدرعصرصفویتاریخروابطمطالعاتزیادیصورتگرفتهاست؛ازجملهکتاب

)از صالحی جدی(۱394نصراهلل صفوی، عصر همتایان و ایران روابط ودرخصوص ترین

هایمحققانکشورترکیهرایکجاارائهدادهاستتاپژوهشگرانعصرصفویجدیدترینپژوهش

بررسیروابطکتابهایهمتایانخوددرترکیهآشناییبیشتریپیداکنند.درایرانبادیدگاه
قصرشیرین معاهدۀ عثمانیازجنگچالدرانتا الهاماکبرزادهایرانو احمدباباییزارچو از

(نیز۱384پور)هایبینآنانپرداخت.ایرانعباس(بهجنگمیاندوحکومتوتنش۱388)

ولتپرداخت.بهروابطجنگوصلحمیاندودروابطایرانوعثمانیدرعهدصفویاندرکتاب

( اللوشه ۱983عادل کتاب در عثمانی( و صفوی درگیری توسعۀ و عمدۀمنشأ علت ،

اختالفاتسرزمینیمیدرگیری دانستومعتقدبودتفکرمذهبیکههایمیاندوحکومترا

درموردعنوانیکیازعواملاصلیاختالفاتدوحکومتاست،درایناختالفاتنقشیندارد.به

هد کوماروفیهمسئلۀ لیندا است، اصلیپژوهشحاضر موضوع 20۱۱)۱دادنکه در کتاب(
2هدایایسلطان حکومت240، میان در هدیه تبادل نفیسمرتبطبا و نادر هنری هایاثر

دهد.مهمتآقامیالدیارائهمی۱9تا8ازقرنمسلمان،بیزانس،اروپایغربیوشرقآسیا،را

بهبررسیفرشومنسوجاتصفوی:مجموعهحرمامامعلیدرنجف،(درکتاب۱94۱)3اوغلو

                                                           
Linda Komaroff .۱آنجلسهنرلسۀسرپرستهنراسالمیورئیسبخشخاورمیانۀموز

2. Gifts of the Sultan 
3. Mehmet Aga Uglu 
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مریمفرشومنسوجاتاهداشدهبهحرمحضرتعلی)ع(وبررسینمادهایشیعیانپرداخت.

بررسیسنتهدیۀدورۀاسالمی»نامۀکارشناسیارشدخودباعنوان(درپایان۱393بیگدلی)

دردادندردورۀاسالمیتأکیدکردواینسنترایه،برسنتهد«ازآغازتاپایانعصرعباسی

منظورجذبافرادسیاستمداروکارآمدبرایخدمتبهحکومتدورۀخلفایامویوعباسیبه

تابههایکفتانازدورۀارتشعثمانیکاربردپارچه»(درمقالۀ20۱9زاده)موسیعنوانکرد.

اسیکیازابزارهایبیانجایگاهیبودکهیکفردبهها،لبمعتقداستدرمیانعثمانی«امروز

آخریندهندۀطبقۀاجتماعیافرادبود.آنتعلقداشتوبههماناندازهپارچهورنگآننشان

لباس از برخی و است عثمانی فرهنگ در ایران تمدن تأثیر نمایانگر لباس درتحوالت ها

نویسندگاندرهایدیناسالمبودند.لپیامحکومتعثمانیدارایطرحومعانیمذهبیوحام

ها،هابهمعرفیوبررسیهدایادرحکومتاسالمیوروابطصفویانوعثمانیهمۀاینپژوهش

خصوصهدایایبیشتراینتحقیقاتبهجنگمیاندوسلطنتپرداختند،ولیمقولۀهدیهبهو

بنابرایندراینتحقیقتطبیقندادند؛هابررسینکردندوسیاسیوروابطمتقابلمیانحکومت

هایکاررفتهدرهدایایارسالیازمنظردینیوتاریخیآنان،ریشهباشناختنقوشومفاهیمبه

 هاتدقیقشد.اشتراکوافتراقمفهومی،تشابهاتبصریوظاهریآن

 روش پژوهش
ایآوریاطالعاتکتابخانهجمعتحلیلیوشیوۀ-روشمطالعۀحاضرتاریخیبارویکردتوصیفی

هدایایارسالیآنانبهدربار است. دورانصفویبر هنر تأثیر دستیابیبه پژوهش، هدفاز

عثمانیاست.دراینزمینهآنچهبیشترموردنظراست،شکلونقوشمنسوجاتدرهدایاو

خواه مذکور آثار تصاویریاز به تحقیقمحدود دامنۀ بود.محتوایآناناستو هدیه د آثار

اینداده از است. پنجعدد حدود و نقوششاخص، دارایتزییناتو انتخابنمونهشده هارو

ماندهاست.هاهمینتعدادنمونۀبرجایصورتسرشماریاست؛بنابراینپایۀتحلیلبه

ادبیات نظری

 دادن در دورۀ صفویان . هدیه1

کشورهایاسالمیروشیبنیادیهدیه ایندادندر و نبرایدستیابیبهمقاصدسیاسیبوده

به رسمیروش برای ابزاری میعنوان استفاده کشورها دیگر با اتحاد )کردن است والهشده

هایکشیدنقدرتوبیانآرمانرخدادنراهیبرایبههمچنینهدیه(.۱372:۱۱67اصفهانی،

هایسلطنتییارسیدنطلبیرصتکردنفهایاساسیبرایدنبالسیاسیآنانویکیازروش

استفادهازسنتپیشکش پیمانبهاهدافسیاسیبودهاست.جهاناسالمبا هایصلحکردن،
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ازآنبرایحفظشبکۀگسترده بامتحدانشمحکمیا ایازروابطاجتماعی،سیاسی،خودرا

اسالم،طیفوسیعیهدایادرجهان (.20۱۱:20کرد)کوماروف،اقتصادیومذهبیاستفادهمی

هامجموعۀکاملیازوقایعشدهاست.آن(بیان۱ازکارکردهایسیاسیداشتندکهدر)نمودار

مشخصمی مرگرا تا تولد از روابطبینهدایایسیاسیبه کردند.اعم المللتأثیرشدتبر

کردندوبرایهایطوالنیطیمیگذاشتند؛زیرادرگذشتهنیزمانندامروزسفیرانمسافتمی

عنوانراهیبرایکردنبههاازروشپیشکشکردند.آنگسترشروابطجدیسیاسیتالشمی

(.2۱کردند)همان:آمیزاستفادهمیابرازدوستیوصلحوایجادروابطمسالمت

سابقه ایرانقبلازاسالم، دادنودادنوجودداشتوهدیهایطوالنیدرزمینۀهدیهدر

اینعملکهبرخاستهازیکتفکرسیاسیفتننقشیاساسیدرجامعهایفامیگرهدیه کرد.

در20۱۱:33بود،ازدورانباستانواززرتشتیانبهدورۀاسالمیورودپیداکرد)مورونی، .)

موقعیت در هدایا از میقرندهم، سیاسیمختلفیاستفاده اینهدایاهایشخصیو و شده

معنایی۱دادهاست.کلمۀپیشکشگیرندهراشکلمیهندهوهدیهدروابطمیانهدیه درابتدا

عنوانهدیهازسویشخصیکهدرموقعیتطرفیاخنثیداشته،امادرقرندهم،بهنسبتاًبی

معنایادایدینیاادایاحترامبهیکرفتهاست.پیشکشبهکارمیتریقرارداشت،بهپایین

تعهدبهجبرانهدیهدرجامعۀ2009:۱45حاکماست)لمبتون، (.کوماروفمعتقدبودلزوماً

اظهارداشت2(،امامتیی20۱۱:33اسالمیقرندهمدرایرانوجودنداشتهاست)کوماروف،

عمل انتقالحسسخاوتو به که قانونیبود کامالً اما یکروشنمادین، هدیه، مبادلۀ که

ماوسموافقبودوبراینعقیدهبودکهاهدایهدایاوتعهدبهکرد.ویبانظرمتقابلکمکمی

قدرتگونهجبرانآنبه و شکلداده متییمعتقدبودایروابطرا است. مشخصکرده را ها

بههدیه کهافرادجامعهطوریدادنبخشیازیکسیستمحاکمبرروابطاجتماعیبودهاست؛

هایمالیدریافتکردندوبرابرباآن،امتیازاتوکمکدامیمنظورادایاحترامهدایاییرااهبه

(.200۱:۱83کردند)متیی،می

                                                           
1. pishkash 

 2. Rudilph Matthee شناسواستادبرجستۀدانشگاهدالورامریکاپژوهشگر،ایران
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 های اسالمی قرن دهم . تأثیر و کارکرد هدیه در حکومت1نمودار 

منبع:نگارنده

 شدۀ بین دربار صفوی و عثمانی . انواع هدایای مبادله2
 این.شدند،فاخروگاهیعجیببودندمیهدایاییکهبیندودربارصفویوعثمانیردوبدل

اشیایگرا معموالً کتاب نبهاییبودند؛هدایا هایدستنوشتۀدرباری،مانندنسخنفیسقرآنی،

تاروپودابریشمین،چادرهایابریشمیمزینبهجواهراتوطال،خنجر،هایبافتهفرش شدهبا

ورداهایمخملیباگلدوزی کهدر سایرمنسوجاتنفیسدرباریهاییازجنسطالونقره،

شدهارائه4و3هایجدول 20۱۱اند)کوماروف، همچنینهدایاییکهصفویانبه22: ویژه(.

به همسایه کشورهای دربار میخصوصعثمانیبرای فرشوها اسب، شتر، شامل فرستادند

حیواناتوحشینیزمیانایازجمله(.هدایایزنده200۱:383شدهبودند)متیی،پارچۀتزئین

ایندوامپراتوریردوبدلمی شایانذکراستکهدرپیآغاز2008:32۱شد)آبراهامیان، .)

یکجنگطوالنیبینایندوامپراتوریکهدرنهایتبهضررصفویانبهپایانرسید،سلطان

دربارعثمانیازاوعباس)حیدرمیرزا(راگروگانگرفتتادرسالۀشاهعثمانی،برادرزادۀشش

 )ارکک، کند 20۱2نگهداری مبادالت۱35: در که ارزشهدایایی متیی، مطالعات طبق .)

.2.اهمیتکشوراهداکنندۀهدیه؛۱شد:شدند،توسطچندعاملمشخصمیسیاسیارائهمی

فرستاده3اهمیتموضوعیکهقراربودبرسرآنمذاکرهشود؛ ارزشهدایاییکهقبالً شده.

پادشاهانصفویبرایحاکمانکشورهایخارجینیزهدایایمتنوعیارسالمی کردندبودند.

میکهازجملۀآن شالوشمشیراشارهها عمامه، پارچهومنسوجاتگرانبها، توانبهفرش،
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داستان هدایا این گاهی بود، مشخص هدایا این تمامی مادی ارزش اگرچه هایکرد.

شدند.امروزههدایایهایخاصیاهدامیهادرموقعیتتندوهرکدامازآنفردیداشمنحصربه

 شوندکاپینگهداریمیموزهتوپارسالیازکشورهایخارجیبهدولتعثمانی،درگنجینۀکاخ

 20۱۱)ارتایلی، می۱67: گنجینه این به نگاهی با ایرانیان(. که هدایایی دریافت توان

باارزشمی جزء عالوهفرستادند، بودند. پادشاهصفویبینسالبرترینهدایا تا955های)این،

کردکهاین۱590تا۱555.ق/ه990 بهسالطینعثمانیاهدا م(،هدایایبسیارباارزشیرا

تهماسبصفویبهچهگنجینۀفرهنگیومادیارزشمندیدسترسیوهمچنیننشاندادشاه

(؛بنابراین20۱2:۱37)ارکک، نبهاداشتهاستشیایگراکردناذوقوسلیقۀجالبیدرجمع

 شد.برخیازمنسوجاتصفویمربوطبهایندورهکهبهدربارعثمانیاهداشدهبود،بررسی

1. فرش سالتینگ 1-2
موزهتوپکاپیهایکاخترینثروتشدهازکشورهایخارجیجزءبزرگاگرچههدایایارسال

ترینهدایاییهستندکهترینوباارزشطورخاص،نفیسایرانیانبهشوند،هدایایمحسوبمی

عثمانی شدهبه اهدا ها )کوماروف، 20۱۱اند. بوسبک۱69: ن2(. خود مشاهدات وشت:در

بارشتربود...همگیهدایاییاز۱9000مردو700هیئتاعزامیایرانیانبهعثمانیشامل»...

گران اشیای جمله همچنین و میفرشبها حمل خود با پشمی فرشهای این هایکردند.

به حملکنندتوانستندآنسختیمیپشمینآنقدرسنگینبودندکهچندمرد را )ایلند،«ها

کاپیاشارهموزۀتوپهایکاخهایسالتینگیاسجاده(.ممکناستبوسبکبهفرش۱999:۱5

مجموعه فرشو کارشناسان باشد. اغلبداشته فرشداران، خاصاز گروه بهدو را عنوانها

فرشهایسالتینگمیفرش از اینگروه زیرا دارایویژگیشناسند؛ هایبرجستۀمشابهیها

دار(؛ایشکل)ترنجهاییدایرههاییباحاشیۀبیرونیونوشته.فرش۱انداز:هستندکهعبارت

فرش2 آن. در که بههایی رها با ایرانی نقوش خاص استنگطور شده کار روشن های

(آمدهاست.2هادر)جدولوتحلیلآنهاوتجزیههاییازفرشدار(.نمونه)محراب

دار های ترنج . فرش2-2
گذاریکرد.اوچندنمونهازایننام3ایننوعازفرشباطرحاصلی)ترنج(راجورجسالتینگ

مدل27تاهداکرد.دراینموزهحداقلمبهموزۀویکتوریاوآلبر۱909هارادرسالفرش

                                                           
1. Salting Carpet 
2. Busbequius 

.سفیرمجارستاندردولتعثمانیبود.2

3.George Salting دارانگلیسیهنربود.مجموعه



3۱3شناختیهدایایدورۀصفویبهدربارعثمانی...مطالعۀانسان

 

هایایازتاکهایدقیقوپیچیدههاطرحهایسالتینگوجودداردکهدرآنمختلفازفرش

کنبای،شود)عباسی،طرحاسلیمی،ابروباد،پرندگانوحیواناتدیدهمیدرپیچ،طرحشاهپیچ

دارایتصاویر.حاشیه(۱387:22۱ ایباخطاطیدقیقاستکهغالباًدایرههایاصلیمعموالً

مطالبخطاطیاینیزبیرونمیهاکمیازحاشیۀتصاویردایرهاینخطاطی شدهازنوعزنند.

مطالبغیرمذهبیوازجملهشعرهاییازحافظوازدیگرمنابعوآیاتقرآنیواذکارواسامی

.(۱384:97تامپسون،()2و۱ائمه)ع(هستند)تصاویر



 
دار ای از فرش سالتینگ ترنج . نمونه1تصویر 

 همراه با خط نوشتۀ تصویر

nazmiyalantiquerugs.comمنبع:

 دار . قالیچۀ سالتینگ ترنج2تصویر

 collections.vam.ac.ukمنبع: 

 

 ای( های سجاده دار )قالیچه های محراب . قالیچه3-2
هایمحرابدارهستند.هاینمازیاهمانسجادههایسالتینگ،قالیچهتعدادزیادیازفرش

ایوجودداردکههرکدامیکمحرابدارندودردراینمجموعهحدودهفتادقالیچۀسجاده

هایهانیزمانندفرششدهاست.اینقالیچههااحادیثوآیاتیازقرآننوشتهحاشیۀمحراب

دارایطرحدترنج آنار در و گلهستند از طرحهایی حیواناتدیدهها و پرندگان از هایی

نمی بلوم، و )بلر ۱994شود :۱۱6 اینقالیچه37(. از آنعدد از معموالً که بهها عنوانها

گنجینۀکاخکاپییادمیهایتوپسجاده در توپشود، )تصویرکاپینگهداریمیموزۀ شود
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،موزۀفرشتهران۱هانیزاکنوندرموزۀهنرمتروپولیتننیویورکاینقالیچه(.تعدادیاز3

والترز هنر گالری 2و )4)تصویر دارند قرار ،) یارشاطر، و ۱379اتینگهاوزن :۱48 نظربه(.

اینمی قالیچهرسد سال حدود کاخ۱880ها از م منتقل کاپی توپ )ایلند،شدهموزۀ اند

۱999 :9 یکیاز موجبمیهایاصلیاینسجادهویژگی(. که آنها منتسببهشود را ها

اینسجاده از حاشیۀمحرابشصتعدد آیاتیازدولتصفویدانستایناستکهدر ها

هاتوسطدهنداینقالیچهشدهاست.همۀاینشواهدنشانمیهمراهترجمهنوشتهقرآنبه

اند)فراندولتیبامذهبتشیعتولیدشده ها.درچهارعددازاینقالیچه(۱999:55سیس،

اینقالیچهبه از ششمورد در و یاد علی)ع( امام خاصاز چهاردهطور صلواتبر نیز ها

این است. شده ذکر ویژگیمعصوم نشانگر ها ثابتهای استکه مذهبتشیع انکارنشدنی

اند.رویچهارعددهابافتهنشدههاتوسطمسلماناناهلسنتیابرایآنکنداینقالیچهمی

قالیچه این شیعهاز نشانۀ که دارد کوفیوجود مهر بافندهها است)هایآنبودن منشیها

هایهایسالتینگ)سجاده.شواهدبیانگرآناستکهاینگروهازفرش(۱352:۱۱6قمی،

محراب که آن35دار(، از توپعدد موزۀ در هنوز بهدهمانکاپیباقیها دراحتمالاند، زیاد

نشده اینحکومتعثمانیبافته بلکه بهاند، بودند. تقدیمشده بهشاه هدایاییبودندکه ها

آن از دلیل همین استفاده آنها از بلکه بهنشده، دلیلها اما است، شده نگهداری خوبی

طوطقرآنیرویاینهااستفادهنشود،شایدتزییناتخدیگریکهموجبشدهازاینسجاده

ازآنجا»(.شماریازمورخانبرجستۀهنراسالمیمعتقدند:۱999:20سجادهباشد)ایلند،

ازجملههدایاییبودههادرکاختوپهاوقالیچهکهاینفرش اندکهکاپییافتشدند،یقیناً

دررابطهبامذهبطورحتماند.ازطرفیسالطینعثمانیبهبرایخانوادۀسلطنتیتولیدشده

هادرامپراتوریعثمانیتولیدتشیعدیدگاهمثبتنداشتند،بنابرایناینتئوریکهاینفرش

اثباتاستشده غیرقابل اند، » بحث۱4)همان: بیستم اواسطقرن در هایزیادیدربارۀ(.

عثمانی یا صفوی فرشمنشأ درحالیبودن گرفت؛ صورت سالتینگ کارشناسانهای که

دهند،امانگهداریموبهحکومتصفوینسبتمی۱7یا۱6هارابهقرنجسته،اینفرشبر

آوردکهممکنوجودمیها،اینفرضیهرابهالعادهونوبودناینفرشهادرشرایطیفوقازآن

هابااقتباسازنقوشهامتعلقبهقرننوزدهممیالدیباشند؛زمانیکهترکاستاینفرش

ی،بهبازسازیوتزئینکاخسلطانپرداختند.ایران





                                                           
1. Metmuseum 
2. The Walters Art Museum 
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کاپی، ای موزۀ توپ . قالیچۀ سجاده3تصویر 

  قرن هفدهم م تصویر

metmuseum.orgمنبع:

ای، موزۀ والترز،  قالیچۀ سجاده. 4تصویر 

 قرن هجدهم میالدی
 art.thewalters.org منبع:

میلز سالتینگترنجفرش۱جان های بررسی را آزمایشدار انجام با و قبیلکرد از هایی

فرش۱4سنجشمیزانکربن از عدد توانستقدمتاینفرشرویده راهایسالتینگ، ها

هابرشواهدومدارکیمحکموعلمیثابتکرداینفرشمشخصکند.بدینترتیباوباتکیه

زردیاستفادهازرنگمهستند.درنهفرشازایندهفرش،۱7میاحتی۱6متعلقبهقرن

رویدنهدرآناتولی.همچنیناستفادهازشدهکهمنشأآنگیاهخودروییاستکهدرایرانمی

هایایرانیهستند.هایفرشالک)نوعیرزینحشرات(وپوستگردو،همگیازجملهویژگی

این فرشاز این تولید تئوری میرو رد عثمانی در بهها بحشود. خالصه، فراوانیثطور های

فرش منشأ دهدفرهنگبصریوسلیقۀهنریهایسالتینگنشانمیدرموردمحلتولیدو

کهمحققانتنهاباآزمایشایگونههاتاچهاندازهبههمنزدیکبودهاست؛بهصفویانوعثمانی

.(2006:243)گرابار،گستردهتوانستندمنشأاینآثارهنریراپیداکنند

بسۀ اهدایی حکومت صفوی به دربار عثمانی. ال4-2
ادایاحترام»است.ویمعتقدبود:2یکیدیگرازپژوهشگراندورۀاسالمیایران،پاتریشیابیکر

:۱385)بیکر،«شدوتکریمدراوایلدورۀاسالمیاغلببااستفادهازپارچهولباسانجاممی

دربارنشانازاقتدار،سعادتوعزتدولتهایمجللدر(.استفادهازمنسوجاتولباس۱۱6

عنوانهدایایسیاسیبینحاکمانردوبدلبودوبههمینترتیبلباسومنسوجاتگرانبهابه

                                                           
1. John Mills 
2. Patricia Baker 
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شدند)می ۱346برزین، عثمانی3(در)جدول32: البسۀنفیساهداییبهدربار تعدادیاز )

شدهتجزیه غالاند.وتحلیل که بود هدایایی از یکی وردا عثمانی، و صفوی سالطین بین باً

معنایآندادنجامهبهشد؛زیراهدیهایبرخورداربودند،تبادلمیاشخاصیکهازاهمیتویژه

 است)بابائیان، پذیرفته را حاکمیتسلطان شخص، که ۱994بود براساسگنجینۀ۱35: .)

کاخ در توپموجود خدابنده۱کاپیموزۀ محمد شاه ،2 سال /ه983در ادرنه۱583.ق به 3م

این4فرستادهشدوطیاینسفریککفتانبهسلطانمرادسوم رنگسبزتیرۀ کرد. اهدا

با همراه و میانمسلمانان در پسند رنگمورد بهشتو سمبلیاز لباسمخملمجللکه

رویاینهایبهشتبود،مطمئناًنشانازگرویدنشاهخدابندهبهاسالمداشت.تزئیناتیازباغ

حاشیه ترنجلباس، و نوکها طالهای و چندرنگ ابریشم با همگی اسلیمی نوارهای و تیز

ازقرن5دوزیشدهبود)تصویرسوزن مبهبعدوبا۱3.ق/ه7(،اینروشیاستکهاحتماالً

فتوحاتحکومتمغولوتیموریازچینواردایرانشدهاست.

 سالتینگهایی از فرش  . نمونه2جدول 

 ها ویژگی های سالتینگ و نقوش آن انواع فرش نمونه







۱
 

 

بااصالتایرانی.۱0ایمتعلقبهقرنفرشسجاده هجری،

نقره نخگالبتون از استفاده با متقارن گره واینفرشاز

 پشم و ابریشم است.بافته ازخطشده قسمتی آن نوشتۀ

گلآیت نقوش با الکرسی و اسلیمی ختاییهای  منبع:؛

millisaraylar.gov.tr  









2
 

 

م،۱6دارمتعلقبهقرنفرشسالتینگترنج

گره پشم تاروپودتاروپود با پرشده ابریشم، با تلفیق خورده

میخواهو»شدهوشعرطالونقره،ازچهاردهرنگتشکیل

 درکتیبۀحاشیه«جوییافشانکنازدهرچهمیگل

Victoria and Albert Museum, London 2017منبع:
 

                                                           
2.Topkapı Sarayı  ممرکز۱853تا۱465استکهازترکیهاستانبول ازقصرهایمعروفامپراتوریعثمانیدر

اداریاینامپراتوریبود.

.ق(فرزندنابیناییشاهتهماسببودکهازکشتاره996تا985محمدمیرزا) یا شاهمحمدخدابندۀصفوی.3

شدنشاهاسماعیلدومازسویدلیلنابیناییجانسالمبهدربردوپسازکشتهخانوادگیشاهاسماعیلدومبه

شد.امرایقزلباشبهحکومتبرگزیده

4.Edirneاستترکیه نامیکیازشهرهای.

5(.III)Muratبود.امپراتوریعثمانیدرسلطان میالدیزندگیکردودوازدهمین۱595–۱546 هایاودرسال 
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 ها ویژگی های سالتینگ و نقوش آن انواع فرش نمونه

3 

 

قرنسجادهفرشسالتینگ هایکتیبه،م۱6ایمتعلقبه

اینفرششاملآیت در آیۀموجود بقره، سورۀ الکرسیدر

مدالیون56 است. داخلی قسمت در احزاب، هایسورۀ

سُبْحَانَکَگیرند،ایاینجملهرادربرمیگوشه أَنتَ إِلَّا الإِلَهَ

 Metmuseum.orgمنبع:؛إِنِّیکُنتُمِنَالظَّالِمِینَ



4


 

 

م،۱6ای،قرنفرشسالتینگسجاده

برگرفتهازنقوشفرشقشقاییونقوشهندسی

 muze.gov.trمنبع:

 منبع: نگارنده

کشیدنمیراثهنریامپراتوریتیموری،رخصفویانبااهدایاینهدیهسعیداشتندبابه

العادهگرانبهاوباارزشرویاینلباسفاخرهایفوقکاریحاکمیتخودراتقویتکنند.سوزن

این اماهدفاهداکنندۀ برایسلطنتتبدیلبهیکهدیۀمناسبکردهبود، آنرا ونفیس،

به بهتمالاحهدیه بلکه نبوده، عثمانی شاه رضایت جلی صلحزیاد صریح پیام وخاطر طلبی

قدرتمندبودنزبانهنروفرهنگصفویانبودهکهازسویدولتشیعۀ

بنابرایناینلباسبه20۱۱:۱۱4صفویبهعثمانیفرستادهشد)کوماروف، زیاداحتمال(؛

عنوانیکاثرهنریفاخرونفیسنگهداریدهبهبرایاستفادهساختهنشدهاست؛بلکهقراربو

می همینامر و اینلباسدرشود چرا اینسؤالکه به پاسخ دلیلمحکمیباشددر تواند

تواندسمبلیازالعادهنگهداریشدهوتابهامروزسالمماندهاست.اینلباسمیشرایطیفوق

عثمانی سلطان دیدن باشد. صفوی پوششدرباریان لباسنوع همراهانشبا از یکی هاییا

می صفویان، متمایز تزئینات با ایرانی ابریشم از عثمانیتولیدشده برای چندانتوانست ها

دنبالمی اهدایاینهدیه با خدابنده کهشاه هدفیبوده ایندقیقاً کردهخوشایندنباشدو

این از رومیاست. بهرقیبانتواننتیجهگرفتکهصفویانهدایایبسیار فاخریرا نفیسو

هااستفادهکنند.کردند؛هدایاییکهرقباهرگزنتوانندازآنخوداهدامی

 . مناسبت اهدای هدایا1-4-2

ناآرامی تأثیر تحت دهم قرن اواخر در صفویان هنری و فرهنگی سیاسی،تولیدات های

دیگرجنگ اینوضعیتبار گرفت. سلطنتیقرار خانوادۀ اختالفاتدرباریدر هایخارجیو

درمعرضحمالتعثمانی رفتنخراساندرجبهۀشرقیدرسالهاوازدستدولتصفویرا
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/ه98۱ تبریز۱58۱.ق و م سال غربیدر جبهۀ )سیوری،۱585.ق/ه985در داد قرار م

ورودسفیرصفویاندرسال۱980:56 آبیبرآتشجنگ983م/۱583(. هایه.قبهادرنه،

بهصفویانتحمیلسالهدوازده کهسلطانمرادسوم بااینایبود بود. بینیمکهحالمیکرده

هدیه از صفویان دستیاچگونه برای اهدایدادن، کردند. استفاده خود سیاسی مقاصد به بی

تنهاراهیبرایبههایمجللوکفتان)ردا(،نهایمانندفرشهدایاینفیس،اماغیرقابلاستفاده

راهامنبرایبرقراریارتباطوهایهنریوفرهنگیصفویانبوده،بلکهیککشیدنقابلیترخ

(.2008:53تانیندی،)هابودهاستهایسیاسیآنانتقالپیام


 شده از شاه محمد خدابنده به سلطان مراد سوم ردای هدیه داده .5تصویر 

20۱۱:345کوماروف،منبع:

مطالعات و تحقیقات عثمانی به هدایایحکومتصفوی و سفیران ارسال دربارۀ اگرچه

تجزیه ندارد، وجود فرشچندانی انواع مانند هدایایی سالتینگوتحلیل )ردا(های کفتان و

کندتاتئوریماوسرادراینموردتأییدکنیم.مخملوساتنمجللصفویانبهماکمکمی

تجزیه4درجدول هدایا اندازۀ رنگو نقش، جنس، البتههرچندتئوری، است. وتحلیلشده

ورددهنده،دراینمکردنمنافعشخصیهدیهماوسدربارۀاهدایهدایاینفیسباهدفدنبال

نبهاییکند،هنوزهمبایدبهاینموضوعاذعانداشتهباشیمکهاینهدایااشیایگراصدقمی

اند.شدهاندکهدرخورپادشاهعثمانیبودهوبرایاهدابهیکپادشاهقدرتمندساختهبوده
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 هایی از ردا )کفتان( پیشکش از حکومت صفوی به عثمانی . نمونه3جدول 

 توضیحات جنس لباس و طرح هدیه لباسنمونه  ردیف

1 

 

رنگابریشمهفت

نقوش:

چهارگلانتزاعی

 سنبلورز(،)میخک،الله

تهماسببههدیۀشاه

سلطانبایزیددوم

م(۱555.ق/ه962)

 20۱۱:43منبع:اورتایلسی،

2 

 

مخملوزربفتگلبرجسته،نقوش:

 یمنوابرچینی()جواهرخوش

تهماسببهشاههدیۀ

سلطانسلیماناول

(۱56۱.ق/مه969)

 ۱986:433:راجرز،منبع

3 

 

ساتنزربفت

نقوش:

 )ابرچینیوکاج(

هدیۀشاهمحمدخدابندهبه

 سلطانمرادسوم

م(۱590.ق/ه999)

 20۱2:۱50:کوماروف،منبع

4 

 

مخملزربفت

نقوش:

 شده(هایگلوبرگاستیلیزه)دسته

عباسبهشاههدیۀ

سلطاناحمداول

م(۱6۱7.ق/ه۱026)

 ۱986:433:راجرز،منبع

منبع:نگارنده

 وتحلیل هدایای سلطنتی صفوی به دربار عثمانی . تجزیه4جدول 

 لباس جنس

کفتان پارچهبیشتر از وها خز با سپس و تهیه ساتن یا ابریشم مخمل زربفت، های

الماسسنگ و زمرد مانند قیمتی میهای پنبهتزئین پارچۀ از استفاده برایشدند. ای

همراهخزبرایآستردوزیرویۀبیرونیکتاستفادهتودوزیکفتانمتداولبودکهگاهیبه

دکمهمی بخشگردن، روکشابریشمدر شکافشد. پهلوهاهایسرآستین، هایکناریو

میبه بوکار متضاد آستر کفتانو رنگپارچۀ معموالً ریزهرفتو جزئیاتو به هاکارید.

هایطالییوشد.گرانبهاترینپارچه،مخملابریشمیبودکهازنخاهمیتزیادیدادهمی

)تصویرایدرآناستفادهمینقره ترینپارچهدردربارصفویترینوباارزش(مجلل5شد.

 داریدرباربود.عهدۀخزانهبودوتولیداینپارچهچنانپرهزینهبودکهکنترلآنبه
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 اند.هاباابریشمروینختارپنبه،گرهمتقارنوبااستفادهازپودنقرهبافتهشدهبیشترفرش فرش

 

 

 

 نقش
 

 

 

 لباس

شده،سهنقطهویکنقشابراست.ایننقشابرچینیکهمتشکلازسهدایرۀهمپوشانی

شدهمیمتمایزتریننقشمرتبطباسلطانعثمانیاستکهدردربارصفویازآناستفاده

سانسکریت کلمۀ از فرخنده»که جواهر » خوش»یا یمنجواهر اینگرفته« است. شده

به جواهر میعنوانحفاظتاز میدانبهشرشناخته برایترساندندشمندر کارشدکه

م،ایننقوشبسیارارزشمندبود.ازآنجاکهاستفاده۱6و۱5ه/۱۱و۱0رفت.درقرنمی

کاربردهدرهدایاراازنقوشجانوریدردربارعثمانیممنوعبود،صفویانبیشتریننقوشبه

 کردند.ازنقوشگیاهیاستفادهمی

 فرش

کتیبه ترنج، حاشیۀآنطرحلچکو نامهایقرآنیدر که به-هایخداوندها خصوصائمه

نقشجانوری-حضرتعلی)ع(وشعرحافظدرآناست.نقشگیاهی)اسلیمیوختایی(

 هاوجوددارد.)پرندهوغزال(درآن

 رنگ

 

 لباس

رنگبه از عثمانی سالطین اینکه دلیل استفاده روشن ازمیهای صفوی دربار کردند،

رنگپارچه از استفاده کردند. استفاده پیشکش تولید برای رنگارنگ یاهایی تیره های

انگیزدردربارعثمانیمتداولنبودورنگسیاهاصالًمحبوبیتینداشت.پارچۀچهارخانهغم

 شد.راهتقریباًهرگزدیدهنمیوراه

 فرش

های،قرمزتیره،قرمزروشن،نارنجیتیره،زرددار،رنگایوترنجدرهردونوعفرشسجاده

قهوهبه آبیروشن، آبیتیره، روشن، سبز تیره، سبز طالییکمتروفور، و سفید ایتیره،

می فرشدیده در که معنویتبرایرنگهایسجادهشود غلبۀ نمایانگر زرد و قرمز های

 بود.زندگیمادی

 

 اندازه

 
 

 لباس

پیشکش رداهای دوخته عثمانی سلطان مخصوص که بهشدهشده گونۀبودند،

دلیلایننسبتشدهصورتعریضوطویلبریدهایبهمالحظهقابل هایبزرگ،بیشتراند.

 دادنجاللوشکوهپادشاهصفویوالقایاینشکوهبهسلطانعثمانیبود.جلوه

 هستند.متر(65/۱متروعرض3۱/2طول) ایدرابعادهایسجادهفرشاغلب سجاده

منبع:نگارنده

 1دادن مارسل ماوس. معرفی نظریۀ اجتماعی هدیه3
ماوساولینبهتحقیقاتماوسارجاعمی«دادنهدیه»بیشترمطالعاتدرموردموضوع شود.

عنوانیکمؤلفۀاساسیدرروابطدادنرابه،هدیه2هدیهکسیبودکهدرکتابخودباعنوان

ایهندیوآمریکاییرابررسیونظریۀهدیهخودراهایقبیلهانسانیتوصیفکرد.اوفرهنگ

هدیه براساسایننظریه، است. دادننتیجۀیکرابطۀانسانیاستکهدرطیفمطرحکرده

دوره از فرهنگوسیعی و میها دیده طبقها گفتهشود. اهدای ماوس، هایهدیه»های

تعهدبه«اقتصادی دربرداشتند: را تعهدبه«بخشش»سهتعهدعمده تعهدبه«پذیرش»، و

                                                           
۱.Marcel Maussشناسفرانسویقرنبیستممیالدیانسان

2. The gift 
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هایبارزتعهدبهجبران،شدهاست.ازنظروی،یکیازنمونه(بیان2کهدر)نمودار«جبران»

پوتالچیکنامیدهمی ۱«پوتالچ»درآیینوسننبومیانآمریکایشمالیوجودداردکه شود.

شود.ایدۀاصلیجشنوارهاستکهدرآنانواعواقسامهدایابینقبایلوافرادآنردوبدلمی

هااست.قانوناصلیحاکمبرآن،ایندادنتواناییمالیافرادوخانوادهاینجشن،رقابتونشان

جبرانایدریافتمیاستکههرکسیهدیه بایدآنرا ترتیبیکچرخۀهمینبه کند.کند،

ردوبدل بیننسلدائمیاز درونو در ادامهمیکردنهدایا درسیستمپوتالچبومیانها یابد.

 افراد هدیۀدریافتشدهایبهبایدهدیهآمریکایی، با ارزششبرابر طرفمقابلشانبدهندکه

می سعی نیز دیگر برخی هدیهباشد. با مقایسه در کنند که کردهای هدیۀدریافت اند،

تریبدهند.اینامرسببایجادچرخۀمداومتعهدبهجبرانهدیۀبینقبایلیااعضایباارزش

کهیکنفرهدیۀکندکهدرفرهنگبومیانآمریکاییدرصورتیشود.ماوستصریحمیقبیلهمی

هدیه استکه اینبدینمعنا جبراننکند، طرطرفمقابلشرا ویاز فمقابلخودایکه

ایدریافتکردهباشدوبالفاصلهآنارزشبودهاست.همچنیناگرکسیهدیهدریافتکرده،بی

گیردکهاینارزشبودهاست.وینتیجهمیمعنایآناستکههدیهبیراجبرانکند،اینبه

خوارشمرده محرکهاحساس نیروی میشدن، ترغیب را افراد که است هدیۀای تا کند

کردنبیشترمربوطبهحفظروابطشدۀخودرابهبهترینوجهجبرانکنندواینجبرانیافتدر

 (.2000:83 انسانیمثبتاستتااینکهباخوداشیاارتباطداشتهباشد)ماوس،

 


 دادن ماوس وتحلیل نظریۀ هدیه . تجزیه2نمودار 

منبع:نگارنده

                                                           
1. Potlatch 
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هدیه که فردی فرهنگ، این بنابراینقابلاشدر است؛ فرد قدرتمندترین نباشد، جبران

نوعیقدرترابیناعضایجامعهبهتوانچنیناستداللکردکهاینفرهنگتبادلهدیه،بهمی

می جایگاهچالش و میکشد مشخص جامعه یک در را هدایا،ها مبادلۀ چرخۀ این کند.

تشکلازقبایلبومیانآمریکاییرامراتباجتماعیواقتصادیدریکجامعۀکوچکمسلسله

اینمشخصمی یکسیستماجتماعیاستکهروابطمیاناعضایجامعهرامشخصوکند.

بههم میزمان ابزاریعمل قبیلهعنوان جامعۀ توسطآن که قابلکند عملای است. بررسی

اییشکشخودهدیهشود؛زیراافرادیکهدرقبالپدادنموجبایجادتعهدبهجبرانمیهدیه

ناتوانیمیدریافتنمی احساسفرومایگیو اینکنند، از چنینکنند. در برایاینکه افراد رو

به نگیرند، قرار میموقعیتی رقابت به یکدیگر با سببناچار امر این درنهایت و پردازند

بدینمراتبقدرتمیشدنسلسلهمشخص تبادلپیترتیبچرخهشود. از وشکشایمداوم ها

(.لیندا2000:83کند)ماوس،هاایجادمیصورترقابتیدرجامعهوحتیمیاننسلهدایارابه

هدیه سیستم مطالعاتماوسدرمورد نتایج استکه باور این درکوماروفبر تعهد، و دادن

بهفرهنگاسالمیدریکدوره کبهاینزدیسراسرجهانوجودداشتهوداردوجبران،لزوماً

۱400 است)کوماروف، نبوده پیشمحدود 20۱۱سال استماوس۱7: کوماروفمعتقد .)

بررسوموآیینبومیانآمریکایشمالیپایه همۀمطالعاتخودرا گذاریکردهاستوعمدتاً

ایاستکهنیازبهمطالعۀبیشتریدادنوتبادلهدیهدرفرهنگاسالمیحوزهتئوریهدیه

اظه او میدارد. ار هدایا،»کند: پیشکشو چارچوب در اسالمی جوامع در هنر از استفاده

کند؛ازجملهگسترشفرهنگکهازطریقتحسینانواعخاصیهایمختلفیرادنبالمیانگیزه

بودنشانازارزشسبکبودنوصاحبهاازجملهنادربودن،گرانخاطربرخیویژگیازاشیاکهبه

هست برخوردار ندخاصی » ویژگی30)همان: با اشیائی اسالمی فرهنگ در خاص(. هایی

اوبانظریۀماوسمبنی(.۱363:89سیوری،دادند)عنوانپیشکشهدیهمیساختندوبهمی

می اینکههدایا بگیرند،تواننددرخدمتطیفگستردهبر پنهانیقرار و اهدافپیچیده ایاز

در ناپذیریازشرایطودادنبخشجداییجهاناسالمهدیهموافقاست.بهگفتۀویمطمئناً

روابطاجتماعیبودهاست.

 گیری نتیجه
شد،دادنتأمینمیبراساسنظریۀماوسکهمعتقداستمنافعشخصیحاکمانازطریقهدیه

فرش سجادهاهدای و رداها و مذهب، سنی یکسلطان به شیعه مخصوصمسلمانان های

هاوکردناینهدفاست.شاهصفویفرشهای(شاخصونفیس،نشانۀبارزیازدنبال)کفتان

ایگونهبودنبهدادهکهدرعینزیبایی،نفیسومجللعثمانیهدیهمیمنسوجاتیرابهسلطان
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نمیبوده هرگز سلطان که آناند از عالوهتوانسته کند. استفاده سجادهها این چنانبرآن، ها

توانستندماننداینهدایاراتولیدوسختیمیهابهشدهبودندکهعثمانیظریفومجللبافته

ا و یکموقعیتپایینینهدایاینفیسمیجبرانکنند در وتوانستندسلطانعثمانیرا تر

دستلباسکفتانازبایزیدسومدر۱503کهضعیفترازپادشاهانصفویقراردهند؛چنان

ماندهاستکهتعدادیازآن،هدایایدربارصفویبهسلطانعثمانیکاپیباقیموزۀتوپکاخ

یفیتباالدردربارسالطینمسلمانمهماستواشیاینفیسیکهبهاست.اهدایهدایاییباک

ذکراستکهاینشد،داشتند.شایانشدند،شایدارزشیبیشترازآنچهتصورمیدرباراهدامی

فوق و نفیس دنبالهدایای برای غالباً مجلل، جاهالعاده اهداف دیپلماتیککردن یا طلبانه

محکومت اهدا دربار به استفادهشدهیها هدایا، اهدای از هدف آناند. بلکهکردن نبوده، ها

آن از پیامبسیاری دارای فوقها هدایای تنها و بوده فرهنگی یا سیاسی نفیسوهای العاده

گنجینه میباارزشدر نگهداری دربار حکومتشدههای در آثار این تولید سر بر بحث اند.

داد نشان صفوی حکومت یا میعثمانی چگونه متقابل فرهنگی سلیقۀتعامالت به توانست

هایمذهبهاازنشانههاینمازکهدرآنپادشاهانشکلببخشد.اهدایهدایاییمانندسجاده

ایازترویجاعتقاداتمذهبیشیعیانتوسطحکومتصفویبود.شیعهاستفادهشدهبود،نشانه

دایابهایندوحکومتکمککردتابتوانندبرسرکردنهدادنوردوبدلدرنهایتفرایندهدیه

تصرف اراضی سر بر اختالفات جمله از قرن مهم بسیار بامسائل مذهبی، اختالفات و شده

بخشیدنبهحکمرانیعنوانروشیبرایمشروعیتیکدیگربهتوافقبرسندوهمچنینازآنبه

مهم عمدۀ نتیجۀ پژوهشدو این در کنند. آنخویشاستفاده به رسیدن برای که ازی ها

 استفاده ماوس عبارتنظریات است شده از: صفوی۱اند حکومت هدایای اهدای اگرچه .

بابررسیظاهریکحرکتصلحمبه۱590-۱567.ق/ه990-967در آمیزودیپلماتیکبوده،

می پیروزیاینهدایا بتواندریافتصفویانقصدداشتند ایرانیانرا عثمانیهایگذشتۀ هاه

عثمانی به همینامریادآوریکنند؛ بودند. پارسیان مدیون را قدرتفرهنگیخود هاییکه

هایگذشتۀخوددرشرقوهادرطولپیروزیدهدصفویانچگونهدربرابرعثمانینشانمی

ارغربایران،بهبرتریفرهنگیدستپیداکردهبودند.ازظرافتودقتهنریواستفادهازک

دستهنرمندانزبردستوخالقایرانیدراینهدایایگرانبهاوارزشمندپیدااستکهاهدای

برایتحقیرکردنآن راهیغیرمستقیم رقیبان، به طریقبهاینهدایا از کشیدنقدرترخها

اندتابااهدایهدایاینفیسو.صفویاندرتالشبوده2فرهنگیوهنریایرانیانبودهاست؛

هابهبرتریدستیابند.نشدنی،درمقایسهباعثمانیجبران

ازلحاظثروتوسرمایهبرابربوده معنایواقعیکلمهدرقرنند،امابهاایندودربارتقریباً

آوردنموضعبرتربودند.اینهدایانیزبخشیدستدهم،اغلبدرحالرقابتوجنگبرسربه
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نشدنیازجمله،.صفویانباارسالهدایایینفیسوگرانبهاوجبراندادازرقابتراتشکیلمی

هایشدهومزینبهنامحضرتعلی)ع(کهعثمانیشدهازابریشموطالکاریهایبافتهسجاده

استفادهنمیاهلسنتهرگزازآن اندویککفتانمخملینفیسمخصوصحاکمانکردهها

سوبهبزرگنماییقدرتهنریتوانستهآنرابپوشد،ازیکصفویکهسلطانعثمانیهرگزنمی

فرهنگیخودمی پیامو ازسوییدیگر برتریپرداختندو هاییدرخصوصمشروعیتدینیو

می ارسال خود دیرینۀ رقیب برای بهفرهنگی اینکردند. چشم و رقابت تئوری وترتیب

تصفویکاربرددارد.باتوجهبهاینکهداشتنماوس،دراهدایهدایادرموردحکومچشمیهم

العادهنفیسواند،ارسالهدایایفوقایندوپادشاهیازنظرفرهنگیبسیاربههمنزدیکبوده

 البته و پادشاهیدامنمیجبرانمجلل ایندو رقابتمیان به اهداینشدنی با صفویان زد.

توانستندبرتریهنریخودرابهرخبکشند،استفاده،عالوهبراینکهکاالهاییمجللوغیرقابل

نیزحفظکردند.صفویانازطریقاینهدایایفوق العادهنفیسوفاخر،قدرتنظامیخودرا

کردند.عالئمونقوششیعیرویاینهدایا،هنوزهمامامیرانیزتأییدمشروعیتتشیعدوازده

هاصفویانرابهبدعتدروایلقرندهمعثمانیماندهاست.باتوجهبهاینحقیقتکهدراباقی

آن اهدایآثارهنریفاخرونفیسوترکیبیازهنروفرهنگدیناسالممتهمکردند، با ها

می سعی ایرانی عثمانیغنی به همچنین و ببخشند مشروعیت تشیع مذهب به هاکردند

انکارنشدنیفرهنگیهستندبدیلویاند،حاکمببفهمانندکهاگرچهدرمیداننبرد،پیروزنشده

 آورپادشاهانصفویبود.یکیازعملکردهایدیپلماتیکحیرتواین
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