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چكيده
با حضور اسالم در ايران، از سوي احکام اسالمي، محدوديت هايي براي استفاده مردان از زيورآالت مطرح 
شــد اين در حالي بود که در دوره هاي مختلف اسالمي به ويژه در دوره صفوي با استناد به آثار و متون 
برجامانده، شکوه خيره کننده زيورآالتي که مردان طبقات مرفه جامعه به کار مي برده اند، از تداوم، پويايي و 
شکوفائي صنعت و هنر زيورآالت سازي مردانه در اين دوران خبر مي دهد. از سويي ديگر روابط مودت آميز 
ميان حاکمــان صفوي و مغوالن کبير هند، موجب تأثير و تأثرات فراواني در زمينه هاي فرهنگي و هنري 
در دربار هر دو کشــور شد. توليد و مصرف جواهرات و زيورآالت نيز از اين قاعده مستثني نبود چراکه 
زيورآالت برجامانده در اين بازه زماني در دربار هر دو حکومت، نشان دهنده اشتراکات کلي در شکل و انواع 
زيورآالت، سبک هاي ساخت و تزئينات در اين صنعت و هنر مي باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت و 
معرفي انواع زيورآالت مردان دربار صفوي و تطبيق آنها با زيورآالت مردان دربارگورکاني هند (مغوالن 
کبير) و در راستاي پاسخگويي به سواالتي همچون١. بر اساس آثار برجامانده، مردان دو دربار صفوي 
و گورکانيان هند از چه زيورآالتي استفاده مي کردند؟ ٢. چه تفاوت ها و يا شباهت هايي ميان زيورآالت آنان 
وجود داشته است؟ صورت گرفته است. روش تحقيق  توصيفي- تطبيقي و اطالعات استفاده شده با روش 
يافته اندوزي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و تحقيقات ميداني در موزه هاي داخل يا خارج از کشور بدست 
آمده اســت. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آن اســت که زيورآالت در اين دوره به عنوان نمادي براي 
تشخيص جايگاه اجتماعي افراد در هر دو دولت صفوي و گورکانيان هند به کارمي رفته و مناسبات نزديک 
ميان دولت هاي يادشده، سبب ايجاد اشتراکات بسياري در انواع زيورآالت مورداستفاده، مصالح و شيوه هاي 
تزئين، شده و با وجود تفاوت هايي اندک همچون ميزان استفاده از انواع سنگ هاي قيمتي يا تنوع بيشتر در 
انواع و فرم زيوراالت در هند دوره گورکاني؛ بسياري از فرم ها، مصالح، فلزات و جواهرات به کاررفته در زيور 

اين دو گروه از قبيل جقه ها، انگشتري ها، گوشواره ها، کمربندها و بازوبندها مشترک بوده است.

کليدواژه ها 
زيورآالت مردان درباري، جواهرات، سنگ هاي قيمتي، صفوي، گورکانيان هند.
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مقدمه
 انسان از ديرباز به زيبايي اهميت داده و همواره سعي 
در زيبا نمودن خود از طريق آرايش و پيرايش و استفاده از 
انواع مختلف زيورآالت داشته است. زيورآالت در دوره هاي 
مختلف با مصالح و شيوه هاي ساخت متفاوتي تهيه مي شده 
است. گرچه در دوران اسالمي اين روند همچنان ادامه مي يابد 
اما با توجه به احکام اسالمي، محدوديت هايي در استفاده 
از زيورآالت به ويژه براي مردان در نظر گرفته مي شود. 
سفرنامه نويسان هم عصر دوره صفوي به کرات در شرح 
اين دوره  مردان  ارزشمند  زيورآالت  از  بازديدهاي خود 
اين زيورآالت را مي توان در  سخن گفته اند. نمود شکوه 
به  دوره  اين  از  باقي مانده  آثار  و  ديوارنگاره ها  نگاره ها، 
وضوح مشاهده کرد. بر اساس تصاوير و نگاره هايي که 
بر آثار مختلف اين دوره بر جاي مانده اند، مردان صفوي 
نيز همچون زنان، از زيورآالت مخصوص به خود استفاده 
مي کرده اند. اين دوره( صفوي) به صورت تقريبي مقارن با 
حکمراني گورکانيان بر هندوستان است، روابط دوستانه 
ميان اين دو حکومت، اثرات فراواني در روند فرهنگي و 
هنري دو کشور برجا گذاشت در اين ميان صنعت و هنر 
نبود.  مستثني  امر  اين  از  سازي  زيور  و  سازي  جواهر 
آثار عيني و نقاشي ها و نگاره هاي برجامانده نشان دهنده 
تشابهات فراواني به ويژه در سبک ها، نقش مايه ها، مصالح 
به کار گرفته شده، و روش هاي ساخت اين صنعت در ميان 

دو سرزمين ياد شده، است.
 از آنجاکه استفاده از زيورآالت در اذهان عمومي و 
در عصر حاضر بيشتر در ميان بانوان رواج دارد، عمده 
مطالعات  به  بخش  اين  در  گرفته  صورت  پژوهش هاي 
زيورآالت و جواهرات مخصوص بانوان محدود مي شود 
کمتر  تمدن  دو  اين  ميان  در  آن  انواع  و  مردان  زيور  و 
شناخته يا معرفي شده است. از اين رو اين مقاله با هدف 
و  صفوي  دوره  درباري  مردان  زيورآالت  انواع  مطالعه 
بررسي تطبيقي جهت مشخص نمودن اشتراکات و افتراقات 
با  اين دوره  ميان زيورآالت استفاده شده توسط مردان 
شکل  هند،  در  گورگاني  دوره  درباري  مردان  زيورآالت 
گرفته است. بازه زماني مورد تحقيق در خصوص دوره 
تا  اول صفوي  اسماعيل  ابتداي حکومت شاه  از  صفوي 
سقوط اين سلسله در زمان سلطان حسين(۱۱۳۵- ۹۰۷ 
ه.ق.) و در مورد دوره گورکاني هند از ابتداي حکومت اين 
سلسله توسط بابر تا پايان حکومت اورنگ زيب و به ديگر 
معني مغوالن کبير(۱۰۸۵-۹۰۵ ه.ق.) مي باشد. در راستاي 
در  آثار  اين  موردي  مطالعه  به  هدف،  اين  به  دستيابي 
دوره صفوي با استناد به نمونه ها و متون برجامانده و يا 
زيورآالت به تصوير کشيده شده در نگاره ها و مقايسه آن 
با آثار هم زمان در هند (گورکانيان يا مغوالن) پرداخته شده 
است. اين آثار عمدتًا از خالل متون بر جامانده به ويژه 
سفرنامه ها يا از ميان آثار موجود در موزه هاي داخلي مانند 

موزه هاي ملي ايران، بنياد، و هنرهاي تزئيني اصفهان؛ يا 
موزه هاي خارج از کشور همچون موزه ارميتاژ، بروکلين، 
متروپوليتن يا هاروارد انتخاب شده است. سواالت اصلي 
پژوهش حاضر عبارتند از: ۱. بر اساس آثار برجامانده، 
مردان دو دربار صفوي و گورکانيان هند از چه زيورآالتي 
ميان  و شباهت هايي  تفاوت ها  مي کردند؟ ۲. چه  استفاده 
زيورآالت مردان درباري دوره صفوي و گورکانيان هند 

وجود داشته است؟ 
اهميت و ضرورت اين پژوهش اين است كه با توجه به 
كثرت آثار هنري متنوع در دوره هاي تاريخي مذكور اين 
پژوهش مي تواند به عنوان مقدمه اي براي شناخت هرچه 
بيشتر زيورآالت، به عنوان يکي از انواع هنرهاي صناعي 
و کاربردهاي گوناگون آن به شمار آمده و روشنگر بخش 
در  ويژه  به  دوره  اين  هنري  و  فرهنگي  تاريخ  از  مهمي 
خصوص جواهرسازي و ساخت و استفاده از زيورآالت 

در ميان مردان باشد.

روش تحقيق
 روش اين تحقيق کيفي، به شيوة تاريخي- توصيفي 
است.  روش هاي جمع آوري اطالعات مورد استفاده و بهره 
بردن از آنها در اين پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه اي 
و بررسي آثار باقي مانده مرتبط در موزه هاي داخل کشور 
در  يا  و  اصفهان،  تزئيني  هنرهاي  يا  ملي  همچون  موزه 
مجموعه  آثار موزه ها و مجموعه هاي خارج از کشور مانند 
متروپوليتن، بريتانيا، يا مجموعه خليلي بوده است. بازه 
 ۹۰۷ ايران(۱۱۳۵-  صفوي  حکومت  تحقيق  مورد  زماني 
ه.ق.) و حکومت گورکانيان (مغوالن) کبير هند (۹۰۵-۱۰۸۵ 
ه.ق.) مي باشد. تجزيه و تحليل اطالعات با رويكرد تطبيقي 

انجام شده است.

 پيشينه تحقيق
و  احمدعطاري  خواجه  عليرضا  مبارکه،  غافل  مقاله 
بهاره تقوي نژاد با عنوان بررسي تطبيقي جواهرات موجود 
در نگاره هاي ايران و هند در دوره فتحعليشاه قاجار که در 
شماره ۲۰ نشريه مطالعات هنر اسالمي منتشر شده است، 
از ديگر منابعي است که به بررسي تطبيقي جواهرات موجود 
قاجار  شاه  فتحعلي  دوره  در  هند  و  ايران  نگاره هاي  در 
اختصاص داشته و با استناد به نگاره ها، به تأثيرپذيري 
زيورآالت دو کشور از يکديگر اشاره مي کند(۱۳۹۳). در 
پايان نامه فاطمه سليمان زاده با عنوان طراحي و ساخت 
جواهرات معاصر با رويکرد به جواهرات صفوي که در 
دانشگاه هنر اسالمي تبريز و با راهنمايي عليرضا اژدري 
در مقطع کارشناسي ارشد به نگارش درآمده است اشاراتي 
گذرا به زيورآالت دوره صفوي با تمرکز بر نقوش و به 

منظور استفاده در زيورآالت معاصر ديده  مي شود. 
 عالوه بر سفرنامه هاي سياحان هم عصر دوره صفوي 
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که اطالعات بسياري در اين زمينه در اختيار خوانندگان 
قرار مي دهند، مي توان به کتاب هايي با عناوين پانصد سال 
ايران تاليف مهدي بياني، نشر انجمن  جواهرات سلطنتي 
آثار و مفاخر فرهنگي (۱۳۴۸) و زيورآالت زنان ايران از 
ديرباز تاکنون اثر جليل ضياءپور، نشر وزارت فرهنگ و 
هنر (۱۳۴۸) اشاره نمود. الزم به ذکر است اين آثار بيشتر 
به صورت کاتالوگ، ارائه دهنده تصاوير جواهرات بوده 
و فاقد هرگونه اطالعات دقيق تاريخي و هنري هستند. هم 
کتاب هاي  مجموعه  سيزدهم  و  ششم  مجلدات  در  چنين 
و  علمي  نشر  پوپ،  اوپهام  آرتور  ايران  هنر  در  سيري 
فرهنگي (۱۳۸۷) و پژوهش فريه در کتاب هنرهاي ايران 
نشر فرزان (۱۳۷۴) نيز، به زيورآالت صفوي به صورت 

گذرا و مختصر پرداخته شده است. 
لذا رويکرد هيچ يک از اين پژوهش ها متوجه زيورآالت 
مردان دوره صفوي و به منظور تطبيق با زيورآالت مردان 
دربار مغوالن کبير نبوده است. اين در حالي است که با 
و  صفوي  دوره  نگاره هاي  در  زيورآالت  حضور  وجود 
گورکاني و آثار برجاي مانده از اين هنر و صنعت، تحقيق 
جامعي در خصوص معرفي و شناخت انواع زيورآالت ويژه 
مردان و تطبيق نمونه ها با يکديگر، صورت نگرفته است و 
انجام اين پژوهش در راستاي شناخت اين هنر و صنعت در 

هر دو دوره حکومتي ضروري به نظر مي ر سد.

روابط سياسي و فرهنگي صفويان با مغوالن هند 
داشتن  واسطه  به  تاريخ  طول  در  هنديان  و  ايرانيان 
ارتباطات  همواره  مشترک،  تاريخي  و  نژادي  ريشه هاي 
عميق فرهنگي، اجتماعي و هنري ميان خود را حفظ نموده 
اند. گرچه پيش از فتح هند به دست بابر به دليل مشکالت 
داخلي هند و وجود نزاع ميان حکومت هاي محلي در ايران، 
ارتباط سياسي مهمي ميان ايران و هند برقرار نشد، اما 
با  و  بابرشاه،  و  اول  اسماعيل  شاه  حکومت  دوره ي  در 
حمله شاه اسماعيل اول به ازبکان ماوراءالنهر که دغدغه 
اصلي هر دو دولت بودند، ارتباطات سياسي عميق ميان 
دو حکومت آغاز شد(روملو، ۱۳۷۵، ۱۶۱). اين روابط با 
پناهنده شدن همايون، پسر بابر به دربار شاه طهماسب 
همايون  حکومت  بازپس گيري  به  شاه طهماسب  کمک  و 
ابعاد گسترده تري يافت(رياض اسالم، ۱۳۷۳، ۵۳؛ منشي، 
۱۳۸۲، ج۱، ۱۰۰) و اين روابط در دوره حاکمان بعدي نيز 
ادامه يافت(خواجگي اصفهاني، ۱۳۶۸، ۳۴)و تنها در دوره 

حکومت اورنگ زيب روابط ايران و هند به تاريکي گرائيد.
در هر صورت صفويان و مغوالن (هند)، در بيشتر 
دوران اقتدارشان روابطي دوستانه و صلح آميز داشتند و 
از آنجاييکه مغوالن هند با کمک صفويان به قدرت رسيده 
بودند، خود را مديون اين دولت دانسته و در نزديکي به 
ايران مي کوشيدند. ايشان براي آداب و رسوم ايران و زبان 
فارسي اهميت فراواني قائل بودند و به گفته روملو دربار 

مغوالن (هند) همواره جايگاه هنرمندان ايراني بود که براي 
رسيدن به زندگي بهتر از وطن مي رفتند و همکاري هنرمندان 
ايراني با هنرمندان هندي موجب پديد آمدن فرهنگ هند و 

ايراني شد (روملو، ۱۳۷۵، ۴۲۱).

زيورآالت مردان دربار صفوي و مغوالن هند
به دليل استفاده از سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبها در 
آثار  اين  باالي  ارزش  ساخت زيورآالت دوره صفوي و 
از  انگشت شماري  و  محدود  تعداد  تنها  طول سده ها،  در 
آنان امروزه در دسترس است لذا ميتوان براي آگاهي از 
کم و کيف اين اشياء، از آثار و شواهد غيرمستقيمي که 
گرفت. شواهدي  بهره  است،  در دست  اين خصوص  در 
از  دوره  اين  در  که  جهانگرداني  سفرنامه هاي  همچون 
ايران و دربار صفوي بازديد کرده اند يا نگاره ها که منابع 
اطالعاتي با ارزشي در مورد زيورآالت اين دوره به شمار 
ترسيم  در  دوره  اين  نگارگران  مي رسد  نظر  به  مي آيند. 
جزئيات صحنه هاي درباري، دقت زيادي به خرج مي دادند 
با  اما  کوچک تر  مقياس  در  را  زيورآالت  و  جواهرات  و 
جزئيات قابل قبول نمايش داده اند. اين نکته در نگاره هاي 
همزمان هندي به گونه اي بارزتر به چشم مي خورد. نقاشان 
هند دوره گورکاني بر نمايش هرچه پرشکوه تر و ترسيم 
تک تک جزئيات جواهرات اصرار داشتند. به طوري کلي با 
بررسي نگاره هاي دوره ي صفوي و مغوالن هند مي توان 
دريافت که مردان اين دو دربار آراسته به انواع جواهرات و 
زيورآالت بوده و استفاده از آنها بخشي از رسوم مرتبط با 
اين طبقه اجتماعي به شمار مي رفته است و نهايتًا اينکه همه 
اين موارد مديون رونق اقتصادي رفاه نسبي حاکم در دوره 

اين دو حکومت مي باشد.
 در ادامه نخست به معرفي و بررسي انواع زيورآالتي 
که در ميان مردان دربار صفوي متداول بوده و کيفيت 
ساخت و نقوش آنها پرداخته خواهد شد و در مرحله بعدي 
مقايسه تطبيقي آن ها با زيورآالت مردان دوره گورکاني 
در هند مد نظر قرار خواهد گرفت. يادآوري مي شود به 
واسطه گسترده و چند وجهي بودن موضوع مورد بحث، 
در پژوهش حاضر، عمده تمرکز بر گونه شناسي فرم و 
اشکال کلي زيورآالت هر دو دربار بوده و مباحثي چون 
در  ساخت  روش هاي  و  تراش ها  انواع  گوهرشناسي، 

پژوهش مستقل ديگري به تفصيل ارائه خواهد شد. 

زيورآالت مردان در دوره صفوي با تأکيد بر درباريان
مي رسد  نظر  به  مانده  برجاي  شواهد  به  توجه  با   
زيورآالت متنوع و جواهرنشان اغلب توسط مردان صفوي 
در قشر پردرآمد و مرفه جامعه مورد استفاده بوده است 
نسبي  توجه  وجود  با  دوره،  اين  نگاره هاي  در  حتي  و 
در ترسيم زيورآالت مردان، بيشتر افراد ترسيم شده با 
درباريان  و  شاهزادگان  شاهان،  جواهرنشان؛  زيورآالت 



بوده اند. حتي در اشارات متون تاريخي و سفرنامه ها بيشتر 
به شرح زيورآالت مردان طبقات مرفه جامعه پرداخته شده 
است و به نوع و جنس زيور مورد استفاده مردان طبقات 
ديگر تنها اشاراتي کوتاه، مختصر و گذرا شده است. شاهان 
اين دوره در رأس هرم، از برترين و کمياب ترين جواهرات 
و زيورآالت استفاده مي کردند که عمده آنها يا از بازرگانان 
اروپايي خريداري مي شد و يا از طرف پادشاهان کشورهاي 
ديگر به آنها پيشکش شده بود. در رده بعد، شاهزادگان، 
اشراف و درباريان قرار داشتند. آنها جواهراتي که مورد 
جايگاه،  اولويت  اساس  بر  را  نمي گرفت،  قرار  پسند شاه 
خود  گاه  مي دادند.  قرار  استفاده  مورد  و  نموده  انتخاب 
شاه نيز برترين جواهرات خود را به آنان اهدا مي نموده 
است. دسته سوم بزرگان، حکام محلي و فرماندهان سپاه 
هستند که با توجه به توان مالي خود دستور ساخت اشياء 
گوناگون را مي دادند و به مقدار توانشان آنها را با انواع 
بازرگانان،  در دسته چهارم  مي کردند.  جواهرات مرصع 
تجار، اهل صنايع و حرف نيز درحد توان مالي خود از 
زيورآالت و جواهرات بهره مي بردند. دسته پنجم مردمان 
عادي و درويشان که از زيورآالتي بدلي يا ساخته شده از 
فلزاتي کم بهاتر چون مس و سنگ هايي نيمه قيمتي چون 
ُدر و عقيق استفاده مي کردند. بنابراين تفاوت ميان فلزات و 
گوهرهاي استفاده شده در زيورآالت مردان طبقات مختلف 
از آنجاييکه اطالعات موجود در  بسيار زياد بوده است. 
خصوص زيورآالت مردان طبقه مرفه و درباري جامعه 
پژوهش  لذا  است،  دست  در  فرودست تر  طبقات  از  بيش 
حاضر بر زيورآالت مردان درباري متمرکز شده است در 
همين راستا مهمترين گروه زيورآالتي که توسط مردان 

درباري مورد استفاده قرار مي گرفته است، عبارتند از: 
مدارک  و  اسناد  اساس  بر  دستار:  تزئينات  و  جقه 
مکتوب و نگاره هاي برجامانده، شاهان صفوي از تاج به 
جهت  آنچه  و  نمي کرده اند  استفاده  شاهانه  کاله  معناي 
و  جقه ها  است،  استفاده مي شده  شاهانه،  عظمت  القاء 
تزئينات همراه آن همچون رشته هاي مرواريد و نگين هاي 
شاهانه  دستارهاي  روي  بر  که  است  بوده  گوهرنشاني 
سر  پوشش  شکل  فضل وزيري  است.  مي شده  استفاده 
از دستار مخصوص  برگرفته  را  اوايل دوره صفوي  در 
پدر شاه اسماعيل به نام شيخ حيدر مي داند و آن را به 
شکل کاله قزلباشان که داراي ۱۲ ترک به نيت دوازده امام 
شيعيان و نشان بيعت و وفاداري صاحبان آن نسبت به 
امامان، بوده است، توصيف مي نمايد(فضل وزيري، ۱۳۹۰، 
۱۱۵). به زودي استفاده از دستارهاي سفيد دورتادور کاله 
قزلباشي که به کاله حيدري نيز شهرت داشت، رواج يافت. 
اما از دوره سلطنت شاه عباس کبير، استفاده از دستارهاي 
حال  هر  در  شد.  مرسوم  قزلباشي  کاله  بدون  و  بزرگ 
دستار شاهان صفوي معموًال از رنگ سفيد بوده و از پر 
پرندگان يا جقه هاي متفاوت جواهرنشان براي تزئين آن 

بهره گرفته مي شد. در لغت نامه دهخدا، جقه شيء تزئيني به 
شکل سرو خميده، گل و بته، خورشيد، ماه و امثال آن که به 
کاله نصب مي شود معرفي شده است (دهخدا، ۱۳۴۱، ج ۳۷، 
۱۴۹). متأسفانه نمونه  بر جامانده از جقه هاي عصر صفوي 
وجود ندارد لذا توصيفات ارائه شده از آنها تنها بر اساس 

متون و اسناد تاريخي و نگاره ها صورت مي پذيرد.
و  دستار  از  صفوي  دربار  مردان  مي رسد  نظر  به 
جقه هاي  آنها  روي  بر  و  مي کردند  استفاده  عمامه هايي 
جواهر نشاني نصب مي شد. اين جقه ها از فلزات گرانبها و 
سنگهاي قيمتي ساخته مي شد. فريه در خصوص عمامه و 
تزئينات آن مي گويد، «مردان اشرافي معموًال عمامه اي بر 
سر مي گذاشتند که بيشتر به تاجي تمام شباهت داشت که 
جقه اي مزين به جواهرات و يا به حلقه هايي از رشته هاي 
از رشته هاي  مردان  اين  بر  بود. عالوه  آراسته  مرواريد 
مرواريد به دور عمامه نيز استفاده مي کردند و پر حواصيل 
گفته  به   .(۱۹۳  ،۱۳۷۴ (فريه،  مي گذاشتند»  عمامه  روي 
بسياري از سياحان، جقه را معموًال پادشاهان و بزرگان 
مردان  مي کردندو  استفاده  اشراف  و  شاهزادگان  دربار، 
عادي جامعه اين تزئين را به کار نمي برده اند. البته جقه هاي 
پادشاه با تعداد بيشتر، پرتزيين تر و بزرگتر از بقيه بوده 
و با رشته هايي از مرواريد به دور دستار پيچيده شده و 
گاهي از انتهاي جقه اي به انتهاي جقه  ديگر در سويي ديگر 
از دستار امتداد مي يافته است. اين جقه ها به شکل انواع 
نقوش هندسي و ترنج ها مي باشد که از يک قاب فلزي از 
جنس طال و با نشاندن سنگهاي قيمتي مرصع تشکيل شده 
است (پوپ، ۱۳۸۷، ج ۶، ۳۱۰۰). تزيين ديگري که بر روي 
جقه انجام مي شد نشاندن پرهاي مختلف بوده است پرهايي 
به رنگ سفيد و مشکي که پر مشکي غالبًا در زمان جنگ 
استفاده مي شده است؛ اين پرها معموًال از پرندگاني همچون 

حواصيل گرفته مي شده است. 
در کنار نگاره هاي مختلفي که از اين دوره با تصاوير 
دستارهاي جقه دار برجامانده، نگاره هايي از کاخ چهلستون 
اصفهان همچون جنگ شاه اسماعيل با شيبک خان ازبک 
و مجلس پذيرايي شاه طهماسب از همايون، پادشاه هند، 
پادشاهان جقه هايي با طرح ترنج و تزيينات ترصيع کاري 
بر روي دستار قزلباش خود دارند. قاب جقه ها از طال و 

تصوير ١. کاخ چهلستون، جنگ شاه اسماعيل با شيبک خان ازبک، 
جقه هايي با طرح ترنج و مرصع کاري شده، مأخذ: آقاجاني و جواني 

.١٣٨٦، ٧٤ ،

 مطالعه تطبيقي انواع زيورآالت مردان
 در دربار صفويان با مغوالن کبير هند/  

 ١٠٥- ١١٩



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

بخش مرکزي هر يک را تخمه اي گوهرنشان تشکيل داده و 
بر بخش فوقاني جقه ها، پرهاي حواصيل قرارگرفته که بر 
ابهت جقه ها افزوده است. گاه رشته هاي ظريف متشکل از 
قاب هاي طاليي گوهرنشان، اين جقه ها را به يکديگر متصل 

نموده است(تصاوير ۱ و ۲). 
گردنبند: در تعدادي از نگاره هاي اين دوره، مردان با 
گردنبندهايي با اشکال مختلف تصوير شده اند. البته به نظر 
مي رسد از آنجايي که لباس درباريان و بزرگان صفوي، 
احتماًال  است،  بوده  مفصل  جواهردوزي هاي  به  مزين 
مردان، کمتر از گردنبند استفاده مي کرده اند اما در مجموع 
و بر اساس شواهد، گردنبندهاي آنها بيشتر از رشته هاي 
مرواريد(سفيد يا سياه) و سنگهاي قيمتي بوده است. در 
همين راستا شاردن مي گويد، «مردان ثروتمند هفت، هشت 
قطعه يا بيشتر جواهر قيمتي نيز هميشه با خود به همراه 
دارند، آنها جواهراتشان را در کيسه اي کوچک مي گذارند و 
آن را با رشته اي به گردنشان مي آويزند و ميان قبايشان جا 
مي دهند. معموًال ٌمهر خود را نيز در همان کيسه مي گذارند 
و هر زمان بخواهند نوشته اي را مهر کنند، يا براي تفريح 
خاطر خود جواهراتشان را بنگرند، يا به قصد تفاخر به 
البته   .(۸۱۶ ج۲،   ،۱۳۷۴ (شاردن،  دهند»  نشان  ديگران 
استفاده از گردنبند هايي با نوشته هاي دعايي و طلسمايي با 
سنگهاي ارزشمندتري مانند يشم در ميان مردان مرفه نيز 

رواج بسياري داشته است.(تصاوير ۳ تا ۵). 

 بازوبند: استفاده از بازوبند در ميان مردان صفوي 
رايج بوده است؛ هرچند که در نگاره ها کمتر با آن مواجه 
نگاره ها  در  بازوبند  حضور  عدم  داليل  از  يکي  هستيم. 
بازوبندها  که  آنجايي  از  افراد مي باشد.  پوشيدگي دست 
اکثرًا نقش طلسم و تعويذ داشته اند و اعتقاد عمومي بر اين 
بوده است که به منظور کارايي بيشتر مي بايستي با پوست 
در تماس باشند، به همين دليل اغلب آنها را زير لباس بر 
دست مي بسته اند. در ميان بازوبندهاي برجامانده از دوره 

صفوي مي توان به بازوبندي از اين دوره اشاره کرد که در 
موزه ايران باستان نگهداري مي شود. اين بازوبند از پنج 
قطعه سنگ عقيق ساخته شده و روي آن آياتي از قرآن 
مجيد (سوره الناس) براي محافظت از بالها حک شده  است. 
عالوه بر اين بازوبندها که بيشتر با قابي فلزي از جنس 
طال، نقره و يا فوالد با چند سنگ قيمتي يا نيمه قيمتي کتيبه  
دار ساخته مي شد، بازوبندهايي نيز وجود داشت که فاقد 
سنگ مرصع کاري شده بوده، و بر روي قابي از فلز نقره 
يا فوالد، آيات قرآني، ادعيه و يا اسامي ائمه بر روي آنها 

مشبک کاري و يا حکاکي مي شد. (تصاوير ۶ و ۷). 

انگشتري: يکي از اصلي ترين و رايج ترين زيورآالت 
مردان اين دوره است که در اسناد و متون بدان اشارات 
فراواني شده است. انگشترهاي مردان دربار صفوي عالوه 
داشته اند.  هم  مهر  و  تعويذ  کاربرد  تزئيني؛  کارکرد  بر 
پايه اين انگشتري ها بيشتر از نقره و کمتر از طال ساخته 
مردان)  براي  طال  از  استفاده  محدوديت  دليل  مي شد(به 
دوره  اين  در  مردان  انگشتر  ج۲، ۱۰۶).  (شاردن، ۱۳۷۴، 
فرمهاي متنوعي داشته است. در برخي موارد بر بخش 
فوقاني پايه هايي که از جنس طال و يا نقره بودند، نام دارنده 
و القاب وي حک مي شد که به اين نوع انگشتري، کاربرد ُمهر 
مي داد. گاهي نيز پايه هاي نگين دار و با استفاده از سنگ هاي 
قيمتي همچون الماس، يشم، عقيق، فيروزه ساخته مي شد 
که دراغلب موارد از آيات قراني يا نام ائمه معصومين(ع) 
به منظور تبرک و تعويذ به شيوه حکاکي روي سنگ بهره 

گرفته مي شد. 
اين  در  رايج  انگشترهاي  نوع  مهمترين  از  ديگر  يکي 
اين  است،  (زهگير)  کمان داران  شصت  انگشتر  دوران، 
انگشتر را معموًال در انگشت شصت مي انداختند. اين انگشتر 
که از سده ۹ هجري به بعد متداول گشته است؛ بيشتر از 
انواع مختلف سنگ، چرم و شاخ جانوران ساخته مي شد. 
ونزل معتقد است که در ايران بيشتر زهگيرها را ساده و از 
جنس عقيق يا يشم مي ساختند و روي آن حکاکي ميکردند 
(ونزل، ۱۳۸۷، ۱۰۶). در هر وجه اين انگشتر مردانه بوده و 
در بسياري از نگاره هاي دوران صفوي بر انگشت شصت 

بسياري از افراد مشاهده مي شود. (تصاوير ۸ تا ۱۰).

گوشواره: در بسياري از نگاره هاي به جاي مانده از 
دوران صفوي در گوش مردان، گوشواره ديده مي شود. 
به نظر مي رسد سنت استفاده از گوشواره در ميان مردان 
 Jenkins,)صفوي، در ادامه دوره هاي قبل وجود داشته است
Keene, 1983, 96). آنچنانکه بر اساس متن تاريخ وصاف؛ 
سلطان محمد خدابنده، شاه ايلخاني (آيتي، ۱۳۸۳، ۳۴۰) و 
قرايوسف، موسس سلسله قراقويونلو نيز حلقه بر گوش 

داشته اند(روملو، ۱۳۴۹، ۱۱۵). 

 تصوير ٢. کاخ چهلستون، پذيرايي شاه طهماسب از همايون شاه 
گورکاني، پنج جقه و رشته هاي اطراف آن ، مأخذ: همان.



گاه  صفوي  مردان  گوشواره  نگاره ها،  اساس  بر   
حلقوي و نسبتًا درشت بوده و گاه نيز برخي از مردان 
گوشواره هاي آويزدار استفاده مي  کردند (پوپ، ۱۳۸۷، ج۶، 
۳۱۰۰). در ادبيات پارسي، ”حلقه برگوش بودن“ همواره 
نشان از اطاعت محض و بي چون و چرا است. در دوره 
صفوي، گوشواره حلقوي را در چندين مورد مي توان ديد. 
نخست در گوش مالزمان و خدمه خاص، آنگونه که در 
نگاره هاي بسياري در شاهنامه شاه طهماسب نيز در گوش 
خدمه ويژه در صحنه هاي درباري گوشواره هايي مدور 
و ضخيم مي توان مشاهده نمود. همچنين اين مسئله حتي 
در مورد افرادي در طبقه باالتر که تمايل به نشان دادن 
وفاداري و فرمانبرداري از شاه داشتند، نيز ديده مي شد 
آنچنانکه رابرت شرلي انگليسي، عالوه بر تأکيد بر پوشش 
ايراني داشتن، گوشواره اي حلقوي با الماسي درشت در 
ميان آن، بر گوش مي کرد(نوايي، ۱۳۶۴، ۲۲۰). لذا اين سنت 
حداقل تا دوره حکومت شاه عباس دوم ادامه داشته است. 
گواه ديگر اين مدعا تاکيد اسکندربيک منشي در عالم آراي 
عباسي در مورد ملک علي، جارچي باشي شاه عباس است، 
که ”گوشواره بزرگ مرصع از دو طرف آويزان مي کرد“( 
نگاره هاي  در  آنکه  توجه  جالب  ج۲، ۸۸۵).  منشي،۱۳۸۲، 
گرفته اند،  شکل  اصفهاني،  سبک  قالب  در  که  بسياري 
دراويش با گوشواره هايي حلقوي بر گوش ترسيم شده اند 
که نشان دهنده رواج اين سنت در ميان دراويش صفوي 
و نمادي از مطاع اوامر امامان معصوم (ص) به ويژه امام 

علي (ع) بودن، است.
دوره  از  برجامانده  نگاره هاي  از  ديگر  گروهي  در 
نخست صفوي، بسياري از شاهزادگان در حالي به تصوير 
کشيده شده اند که هر کدام گوشواره هايي کشيده و آويزدار 
از  استفاده  احتماًال  دارند.  بر گوش  توجه  قابل  تنوعي  با 
گوشواره در اوايل دوره صفوي براي جوانان رواج بيشتري 
داشته است تا مردان ميانسال و کهنسال چراکه در نگاره ها 
بر چهره مردان ميانسال يا کهنسال، کمتر گوشواره ديده 
مي شود. به نظرمي رسد رسم گوشواره بر گوش کردن در 
ميانه هاي دوره صفوي به تدريج کمرنگ تر مي شود. اين امر 
محتمًال به دليل تأثيرپذيري از حضور پررنگ تر اروپائيان 

در اين دوره است. (تصاوير ۱۱ تا ۱۳). 

کمربند: 

بيشتر  ابتداي دوره صفوي  کمربند مردان دربار در 
فلزي و باريک بوده و در فواصل معين با سگک ها يا گل 
اين  بودند.  تزئين شده  و مرصع  ترنجي شکل  کمربندهاي 
مي شد  استفاده  لباس   برروي  فلزي  گل هاي  با  کمربندها 
و هرچه مقام و موقعيت باالتر مي رفت، کمربند از جنس 
گرانبها تري تهيه مي شد تا جايي که بين ثروتمندان از کمربند 
با گل هاي طال يا مرصع رايج بود. در بسياري از نگاره هاي 
کرد.  مشاهده  مي توان  را  کمربندها  اين  انواع  دوره  اين 
نگاره هاي فراواني از دوران صفوي وجود دارد که افراد 

تصوير ٣. کاخ چهلستون. شاه عباس با دو رديف گردنبند مرواريد، 
مأخذ: نگارندگان.

(URL. 1).تصوير ٤. گردنبند آويز با کتيبه آيه الکرسي

(URL. 2).السيف تصوير ٥. جواني با گردنبند آويزه دار االعلي،  الفتي  عبارت  با  بازوبند.  تکه  دو   .٦ تصوير 
(URL. 3)االذوالفقار

 مطالعه تطبيقي انواع زيورآالت مردان
 در دربار صفويان با مغوالن کبير هند/  

 ١٠٥- ١١٩



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

با کمربندهاي گوناگون نشان مي دهد (تصاوير ۱۴ و  را 
۱۵). بر اساس نگاره ها به نظر مي رسد از دوره شاه عباس 
اول به بعد، کمربندهاي پهن و شال مانند، جاي کمربندهاي 

زرين سگگ دار را مي گيرد. 

زيورآالت مردان دربار گورکاني (هند) 
در  موجود  تاريخي  و  فرهنگي  پيشينه  اساس  بر 
هندوستان از ديرباز افراد از هر طبقه اجتماعي به استفاده 
از انواع مواد و مصالح و زيورآالت توصيه مي شدند که 
البته نوع مصالح و يا شيوه استفاده از انواع آن بر اساس 

مذهب و طبقه مورد نظر، در نظر گرفته مي شد.
در اين راستا برونل عمده مصالح طبقات مرفه را طال 
ذکر کرده در حاليکه در ميان طبقه کشاترياها، همان گروه 
 Brunel, )از زيورآالت با فلز برنج ساخته و استفاده مي شد
103 ,1973). جواهرات هند اکثرا داراي نقوش و فرمهاي 

سمبليک و نشانه مند هستند. «سمبول هايي که در جواهرات 
هند يافت مي شوند، را مي توان نوعي زبان استعاره به شمار 
آورد که از استفاده کننده جواهر به بيننده انتقال پيدا مي کند» 
(Brij Bhushan, 1972, 12). در آيين هندو ازدواج امري 

مقدس و ارزشمند بشمار مي آيد، که يکي از سنتهاي آن 
خريد و استفاده از زيورآالت است. حتي برخي زيورآالت 
مانند گردنبند و حلقه بيني در هند سمبل ازدواج هستند. 
زيورآالت در کشوري مانند هند تا حدي باعث شناسايي 

(Donger kery, 1970, 68) طبقات اجتماعي افراد است
در دوران گورکانيان هند به واسطه گستره حکومتي 
و حضور اقوام مختلف در حکومت، از طرح هاي اسالمي و 

هندي در کنار يکديگر بهره گرفته شد. شکوفائي صنعت و 
هنر زرگري و جواهرسازي در اين دوره به اوج خود رسيد 
و ارتباطات فرهنگي با ايران در اين شکوفائي بي تأثير نبود 
آنچنانکه تخت سلطنتي مشهور به تخت طاووس که براي 
شاه جهان ساخته شد و از شاهکارهاي عصر گورکاني به 
شمار مي رود، در کارگاه طالسازان و با رياست طالساز 
ايراني سعيد گيالني و به مدت هفت سال ساخته و مرصع 
و   (۷۴۸  ،۱۳۷۷ استرآبادي،  ۳۳۷؛   ،۱۳۸۶ (ايمان،  شد 
شاه جهان در جشن نوروز سال ۱۶۳۵ م. / ۱۰۴۴ ه .ق بر 
آن تخت جلوس کرد. اين امر نمونه و نشانه اي از جا به جايي، 
مهاجرت و يا تبادل هنرمندان و در نتيجه تبادل شيوه ها و 
سبک هاي هنري و دليلي بر وجود اشتراکات بسيار در اين 

صنعت و هنر در ميان اين دو حکومت قدرتمند است.
زيورآالت رايج براي مردان دربار گورکاني هند، انواع 
متنوعي همچون جقه، گوشواره، گردبند، انگشتر، دستبند، 
به  بخش  اين  در  که  دربرمي گيرند  را  کمربند  و  بازوبند 

ويژگيهاي کلي آن پرداخته خواهد شد:

جقه و تزئينات دستار: 
ايران، استفاده از جقه در ميان بزرگ مردان  همچون 
هندي به صورت گسترده رايج بود. جقه ها انواع مختلف و 
متنوعي داشت و گرچه در ابتداي دوره مغول، بيشتر جقه ها 
حالتي عمودي داشته اما بعدها، عمدتًا شکل چليپايي پيدا 
کرده که يا به صورت مستقل و يا متصل به بخش عمودي 
جقه ساخته مي شد. جقه هاي هندي نيز همچون ايران، گاه 
با پر (ترجيحًا پر حواصيل) تزئين مي شد. عالوه بر جقه، 

(URL. 3) تصوير ٨. انگشتري از نقره با نگيني از يشم سبز. (ونزل، ١٣٨٧، تصوير ٧. بازوبند نقره با نام ائمه معصومين
.(١٠٢

(URL. 4)تصوير ١٠. انگشتر زهگير صفوي، يشم، مأخذ: تصوير ٩. مهر انگشتر نقره
Moshtagh Khurasani, 2006، 748



پادشاهان و درباريان هند دوره مغول نيز همچون صفويان، 
از رشته هاي مرواريد و سنگ هاي قيمتي به دور دستار شان 
استفاده مي کردند. اين رشته ها در پشت جقه ثابت شده و در 
ميان آنها از سنگ هاي قيمتي همچون ياقوت يا زمرد استفاده 

مي شد.(تصاوير ۱۶ تا ۱۸ ).

گردنبند:
تيموريان  دوره  از  برجامانده  نگاره هاي  براساس   
شاهزادگان  و  شاهان  مرفه،  طبقه  مردان  هند؛  گورکاني 
تيموري بيش از مردان ايراني از گردنبند استفاده مي کردند 
به گونه اي که کمتر تصويري از مردان طبقه يادشده مي توان 
ديد که در آن چند گردنبند با اشکال و اجناس مختلف به 
ويژه مرواريد ترسيم نشده باشد. عموم اين گردنبندها با 
صورت  به  گاه  زمرد،  ياقوت،  همچون  قيمتي  سنگ هاي 
مستقل و گاه در قابي طاليي تزئين مي شدند. (تصاوير ۱۹ 

و ۲۰).

بازوبند،
 مردان گورکاني هند تمايل بيشتري براي بستن بازوبند 
بر روي لباس نسبت به مردان صفوي داشته اند به گونه اي 
داراي  نگاره ها  در  ترسيم شده  درباري  مردان  اغلب  که 
بازوبندهايي بر يک يا هردوي بازوها هستند. اين بازوبندها 
از رشته هاي مرواريد يا سنگ هاي قيمتي ساده يا حک شده 
در قابي طاليي تشکيل ساخته مي شدند.(تصاوير ۲۱ و ۲۲).

انگشتري: مردان هندي در اين دوره از انگشتر به فراواني 
نيز در دستان  نگاره ها  در  دليل  به همين  بهره مي بردند 
مردان، تعداد قابل توجهي از انواع انگشتري ها ديده مي شود. 

به نظر مي رسد با وجود منع مستقيم احکام اسالمي، بيشتر 
انگشتر مردان طبقات مرفه جامعه با قابي از طال ساخته 
مي شد. اين انگشترها در اغلب موارد تمام طال بوده يا با 
يک يا چند نگين از سنگ هاي قيمتي همچون ياقوت و يا 
زمرد تزئين مي شده است. استفاده از انگشتر در انگشت 
کوچک بيش از ساير انگشت ها رواج داشته، با اين وجود 
استفاده از انگشتري در همه انگشتان و اغلب همزمان دو 
يا چند انگشتري در يک دست زياد ديده مي شود. الزم به 
انگشت شست  انگشتري که در  نوع  بيشترين  ذکر است 
مردان هندي ديده مي شود انگشتر زه گير بوده که گرچه 
در مواردي ساده ساخته مي شد اما در بيشتر موارد بسيار 
پر تزئين تر از انگشتري هاي زه گير در ايران بود و عمدتًا به 
شيوه کوندان کاري1 و ترصيع کاري به طور همزمان تزئين 

مي شدند. (تصاوير ۲۳ و ۲۴).

گوشواره: 
مردان مغول گوشواره هايي به شکل حلقه اي و آويزدار 
استفاده مي کردند، اين رسم در ميان آنان نسبت به مردان 
آنان گوشواره هاي حلقه اي  بيشتري داشت.  ايراني رواج 
خود را با مرواريد يا سنگ هاي قيمتي به صورت منفرد 
يا ترکيبي درميانه آنها، تزئين مي کردند. گاه نيز بر گوش 

.(URL. 5)تصوير ١٢. شاهزاده صفوي با گوشواره حلقه اي با آويزه هاي تصوير ١١. شاهزاده  صفوي با گوشوارهاي آويزدار
(URL. 6) .مدور 

(URL. 7) .تصوير ١٤. تک چهره شاه عباس اول

تصوير ١٥. مجلس کيکاووس، کمربندهاي طاليي با گل کمر به 
(URL. 8) شکل گل

 مطالعه تطبيقي انواع زيورآالت مردان
 در دربار صفويان با مغوالن کبير هند/  

 ١٠٥- ١١٩

١. فناوري تزئيني منحصر به فرد در هند 
براي گوهرنشاني در فلزات و سنگ هاي 
سخت با استفاده از طالي کامًال ناب که 
به شکل ورقه هاي نازک چکش کاري 
شده و بدون نياز به حرارت اضافي 
متصل  يکديگر  به  محيط  دماي  در 
 Rosemary, Stronge and).مي شود

(Topsfield, 2004: 190-202

(URL. 7) .تصوير ١٣- تک چهره شاه عباس اول
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آنها مرواريدي تک به صورت ميخي يا آويخته بر يک حلقه 
طاليي ديده مي شود.(تصاوير ۲۵ و ۲۶).

کمربند: کمربند مردان هندي از نواري مطال و مرصع 
به انواع سنگ هاي قيمتي و ارزشمند تشکيل شده بود که 
گاه با يک گيره طال در جلو مزين مي شد. تنوع در استفاده 
از انواع گوهرها و کميت استفاده از آنها در ميان مردان 
بوده  ايراني  درباريان  از  بيش  بسيار  هند  مغوالن  دربار 

است(تصاوير ۲۷ و ۲۸ ).

النگو و دستبند:
استفاده  دستبند  و  النگو  از  که  مردان صفوي  برخالف   
نمي کردند، مردان گورکاني هند به صورت گسترده از اين 
دست  دو  هر  تزئين  براي  النگوها  مي گرفتند.  بهره  زيور 
از  نگين هايي  با  مرواريد  رشته هاي  و  مي شد  استفاده 
سنگ هاي قيمتي در ميانه آنها؛ قابهاي چهارگوش از طال 
با ترصيعکاري سنگ هاي قيمتي و مرواريد؛ اجراي تزئين 
کوندان کاري و ترصيع کاري روي حلقه هاي سنگي دستبند، 
و يا حلقه هاي طال با نقوش کنده کاري شده از عمده انواع 
النگوها يا دستبندهاي مردان اين دوره بوده است.(تصاوير 

۲۹ و ۳۰)

 تطبيق زيورآالت مردان دربار صفوي و گورکاني هند،
مردان  زيورآالت  انواع  و  فرم  مقايسه  از  مجموع  در 
دربار صفوي با گورکانيان هند مي توان گفت که دو دولت 
صفوي و مغوالن (هند) به دليل ارتباطات سياسي و متعاقب 

آن فرهنگي و هنري عميق و همه جانبه، در بيشتر زمينه ها 
بر يکديگر تأثيرگذار بوده  و روندي نسبتًا يکسان و متقابل 
را در اين دوران طي نموده اند. زيورآالت نيز از اين امر 
مستثني نبوده  است. گرچه مردان صفوي و مغول (هند) 
هر دو از جقه استفاده مي کردند اما جقه مردان مغول (هند) 
تنوع بيشتري از نظر فرم داشته است. در حاليکه در دربار 
صفوي، جقه ها عمدتًا به شکل ترنج، گل چندپر يا منفرد 
قرار  استفاده  مورد  ويژه  گروهي  سوي  از  تنها  و  بوده 
مي گرفت اما در دربار گورکانيان هند، جقه ها ابتدا حالتي 
عمودي داشته اما بعدها بيشترچليپايي شکل ساخته مي شد 
درحاليکه به نظر مي رسد اين فرم در دوره ي صفوي چندان 
مورد استقبال قرار نگرفته  است. در هر دو دربار، مردان 
از رشته هاي مرواريد دور دستار استفاده ميکردند اما در 
دوره مغوالن (هند) در ميان مرواريدها، سنگهاي قيمتي نيز 

در قابي از طال قرار داده مي شده است.
گردنبند در ميان مردان صفوي و مغول (هند) رواج 
نسبتًا گسترده اي داشته است اما مردان صفوي بخصوص 
لباس  زياد  بسيار  تزيينات  دليل  به  اشراف  و  پادشاهان 
(جواهردوزي بر روي لباس) مجال کمتري براي انداختن 
به  آنها گاه  گردنبند داشته و گردنبندهاي مورد استفاده 
رشته هايي منفرد يا دوگانه مرواريد محدود مي شده است 
اما در برابر، مردان مغول (هند) که لباسهايي با پس زمينه 
با  از گردنبندهايي  تن مي کرده اند،  بر  ساده تر و تک رنگ 
رشته هاي چندگانه و بلند مرواريد بهره مي بردند که در 
اغلب موارد در ميان آنها سنگهاي قيمتي مختلفي نيز قرار 

و  طال  هندي.  عمودي  جقه   .١٦ تصوير 
(URL.8) مرصع باانواع گوهر

و  طال  هندي.  چليپايي  جقه   .١٧ تصوير 
(URL.9).مرصع با گوهر

تصوير ١٨. تک نگاره  شاه جهان، جقه با پر 
حواصيل، رشته هاي مرواريد و سنگهاي 

 (URL.10) قيمتي

تصوير ١٩. جهانگير و پدرش اکبرشاه، با 
گردنبند، انگشتر، دستبند و رشته دستار 

(URL. 7) .مرصع

تصوير٢٠. شاه جهان و پسرش دارالشکوه 
رشته  و  دستبند  گوشواره،  گردنبند،  با 

(URL. 7)دستار

مغول  دوره  زمرد  بازوبند   .٢١ تصوير 
(URL.2).



مي گرفت.
انگشتر بيشتر مردان صفوي جنبه کاربردي همچون 
مهر، تعويذ يا دعا داشته  و جنس بيشتر آنها نقره و يا با پايه  
نقره و رکابي از طال بوده است، اما انگشتر مردان دربار 
مغول (هند) بيشتر جنبه نمايشي و تزييني داشته و بيشتر 
از فلز طال، استخوان حيوانات و عاج بوده است. درباره 
انگشتر زهگير بايد به اين نکته اشاره نمود که زهگيرهاي 
مردان ايران از سنگهاي مختلف به ويژه عقيق و يشم بوده 
و اغلب ساده و بدون تزيين اما زهگير مردان دربار مغول 
بيشتر از سنگ يشم با تزيينات بسيار ظريف و مزين به 
تزيين کوندان بوده که بيشتر جنبه نمايشي آن مد نظر بوده 

است.
گوشواره در گوش تمامي مردان مغول (هند) اعم از 
پادشاه، شاهزادگان و خدمه ديده مي شود. گوشواره هاي 
متداول در بين آنها مرواريدي به شکل ميخ يا آويخته بر 
حلقه اي کوچک است که در گوش قرار مي گيرد و هم چنين 
حلقه اي که دو مرواريد و سنگي از ياقوت سرخ و يا زمرد 
در بين مرواريدها قرارگرفته  است، اما در دوره  صفوي 
ولي  مي شده  ديده  گوشواره اي  شاهان  گوش  در  کمتر 
گوشواره هاي  هند  مغوالن  همچون  شاهزادگان  درگوش 
آويزي و مرواريدي ديده مي شود. همچنين کمانداران و 

خدمه ها گوشواره هاي ساده ي حلقه اي بر گوش داشته اند.
بازوبند نيز با وجود رواج نسبي در ميان مردان دربار 
کارکرد  با  و  لباس  زير  بيشتر  ايران  در  کشور،  دو  هر 
طلسمايي و ارجحيت آن بر کارکرد تزئيني، به کارگرفته 
مي شده در حاليکه در هند از جمله زيوراالت رايج بوده که 
با سنگ هاي قيمتي مزين شده و بر روي لباس مردان در 

يک يا هر دو دست بسته مي شده است.
کمربند نيز در ميان مردان درباري دو کشور بسيار 
رواج داشته است. کمربندهاي مردان دربار صفوي تا پيش 
از دوره حکومت شاه عباس، فلزي و يا چرمي با گل هاي 
کمر با اشکال مختلف به ويژه ترنج ها و گل هاي چند پر 
شيوه هاي  با  که  است  بوده  فوالد  و  نقره  طال،  جنس  از 
ترصيع کاري، مشبک کاري، حکاکي و قلمزني تزيين مي شده 
است. کمربندهاي مردان مغول هند نيز به همين ترتيب و از 
فلزات پربها با تزئينات ترصيع کاري بوده است. همچنين 
استفاده از برخي زيوراالت همچون دستبندها و النگوها تنها 
در ميان مردان هند دوره مغول ديده شده است و استفاده 

از آن در ميان مردان دربار صفوي به چشم نمي خورد.
استفاده  ميزان  به طورکلي  نظر مي رسد  به  همچنين 
از سنگ هاي قيمتي به ويژه زمرد، ياقوت، الماس و جيد 
مردان  با  نسبت  به  در زيورآالت مردان دوره گورکاني، 
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ايراني دوره صفوي بيشتر بوده که اين امر بي شک، ارتباط 
مستقيم با وجود معادن کثير و ارزشمند سنگ هاي قيمتي 
در هندوستان داشته است. از آنجايي که ايران عمدتًا داراي 
منابع الجورد، فيروزه و مرواريد بود، يکي از بزرگترين 
واردکنندگان سنگ و حتي جواهرات از هند بشمار مي آمد. 
سليقه تقريبا مشترک اين دو ملت باعث مي شد بسياري 
از جواهرات صادر شده، مخصوصا سنگ ها بدون تغيير 
ايراني نشانده شوند. در مجموع مهارت  روي زيورآالت 
استادکاران ايراني بيش از آنچه بر روي تراش سنگ باشد، 
به ذکر است در زمينه  بر گوهرها بود. الزم  در حکاکي 
روش هاي ساخت، روش کهن گرانول کاري۱   نيز که از بين 

النهرين به ايران و از ايران (پس از انقراض هخامنشيان) 
به هند رفته بود همواره در هنر زيورسازي هر دو کشور، 
حضوري پررنگ داشته است. اين در حالي است که هنديان 
با هنر مليله کاري در دوران صفويه آشنا شدند و در بستر 
فرهنگي ايجاد شده توسط مغوالن هند، مليله کاري رشد 
قابل مالحظه اي نمود. به طور کلي هندي ها به دليل فلسفه 
حفظ حداکثر سنگ پس از تراش و استفاده از سنگ هاي 
اختراع  را  کواندان کاري  سبک  جواهرات،  در  نامتقارن 
نمودند که در آن با سيم طال مي شد دور هر سنگي و با 
هر فرمي را محيط کرد. اين سبک در اصل هندي بوده و 
دوران صفوي  ايران  در  اما  بود.  بااليي  مهارت  نيازمند 

(URL. 10)بازوبند، تصوير ٢٥. نگاره اي از شاه جهان با گوشواره مرواريد با گوشواره، گردنبند، دستبند،  تصوير ٢٦. شاه جهان 
(URL.11) انگشتر و جقه و رشته دستار

(URL.6).تصوير ٢٧. گيره کمربند، مرصع با سنگهاي قيمتي

تصوير٢٨. گيره کمربند، سنگ يشم، کوندان کاري و ترصيع کاري.
(URL. 12)

(URL. 7)،تصوير ٢٩- النگو سنگ يشم، کوندان کاري و مرصع کاري
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١  . گرانول کاري( Granulation) يکي 
از فناوري هاي کهن در ساخت جواهرات 
است که در آن سطح جواهر متناسب با 
الگوي مورد نظر در آن(که اغلب هندسي 
است) با دانه هاي گوي  مانند کوچک و 
ظريف از فلزات گرانبها به ويژه طال، 

(URL. 13 ).تزئين مي شود



جدول١. نمونه هاي تطبيقي زيورآالت مردان صفوي و گورکانيان هند، مأخذ: نگارندگان.

نتيجه تطبيقنوع زيور

جقه مردان صفوي به اشکال ترنج يا گل چندپر، منفرد يا چندتايي و جقه
جقه مردان مغول در ابتدا عمودي بوده اما بعدها بيشتر از جقه هاي 

چليپايي استفاده مي شود. 

گردنبند مردان صفوي بيشتر رشته هايي منفرد يا دوگانه مرواريد گردنبند
و گاه آويزه دار بوده  اما مردان مغول هند گردنبندهايي با رشته هاي 

چندگانه و بلند مرواريد با سنگهاي قيمتي مختلف داشته اند. 

بازوبند در ايران صفوي بيشتر زير لباس وگاه روي لباس به شکل بازوبند
ترنج يا گل و با آيات و ادعيه و در هند برروي لباس با سنگ هاي 

قيمتي و بصورت گسترده تراستفاده مي شد.

انگشتر مردان صفوي نقره يا طال و انگشتر مردان مغول هند ازطال انگشتر
و گوهرنشان بوده است. زهگير ايرانيان از سنگهايي چون عقيق و 
يشم و بدون تزيين اما زهگيرمردان مغول بيشتر از يشم با تزيينات 

کوندان بوده است.

گوشواره بيشتر در اوايل دوره صفوي و به صورت تک مرواريد يا گوشواره
حلقوي و ساده و گاه آويزه دار و در مردان مغول هند، تک مرواريد 

يا همراه با ديگر سنگ هاي قيمتي بوده است.

در اوايل دوره صفوي، مردان کمربندهاي چرمي با سگک هاي فلزي از کمربند
طال، نقره و فوالد ترصيع کاري و مردان مغول هند نيز از کمربندهايي 

از فلزات پربها با تزئينات ترصيع کاري استفاده مي کرده اند.

دستبند و 
النگو

دستبندها و النگوها تنها در ميان مردان هند دوره مغول ديده شده و 
نمونه آن در ميان مردان صفوي بدست نيامده است.

بدين  جواهرات ترجيحًا به سبک عثماني ساخته مي شد 
گونه که براي سنگ هاي قيمتي قاب مي ساختند؛ يا اينکه 
سنگ ها را در عمق طال کار مي گذاشتند. ميناکاري نيز از 
ديگر روش هايي است که از ايران به هند انتقال يافته و در 
آنجا رشد کرد. در حقيقت ميناکاران هند از مينا کاران ايران 

نداشتند. در همين  در زمينه مهارت و ظرافت چيزي کم 
دوران نوعي ميناکاري در بنارس به نام ميناکاري گالبي 
رواج داشته است (pack,1961، 63) که از لحاظ تکنيک و 
رنگ ها شباهت بسياري با ميناکاري اصفهان دوره صفوي 

دارد. (جدول ۱). 
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نتيجه
زيورآالت نموداري از ايدئولوژي، مذهب، اقتصاد و توانايي ملت پديده آورنده است و تنوع آنها خود معرف 
اجتماعي است که آنها را ساخته است. همچنين انواع، فرم ها، طرحها و مصالحي که در ساختن آنها به کار 
رفته است، مبين صنايع و هنرهاي کشور سازنده است و ميراث هنر ملي و تاثير جهان خارج بر آن را نمايان 
ميسازد. سليقة حکمرانان و طبقات مرفه تر اجتماع کشور را عيان مي کند و ميزان منابع در دسترس ايشان را 
نشان ميدهد. از اين رو پژوهش هاي اين حوزه، امکان شناخت هرچه عميق تر صنايع و هنرها، ارتباطات تجاري 
و فرهنگي و هنري، و ميزان تأثيرگذاري و اثر بخشي سبک هاي مختلف هنري را در ميان تمدن هاي مختلف 
فراهم مي سازد. همچنين با در نظرگفتن اين امر که عمده پژوهش هاي اين حوزه در اغلب دوره ها و حکومت ها 
از جمله بازه زماني مد نظر و دو حکومت صفوي و گورکاني هند، بر روي زيورآالت زنان متمرکز شده است 
و در اين ميان ، بررسي زيورآالت مردان مغفول مانده است، پژوهش حاضر مي تواند به تنوير گوشه هايي 

تاريک از تاريخ، فرهنگ و هنر اين دو تمدن کمک نمايد.
ارزشمند بودن فلزات گرانبهاي به کار رفته در زيورآالت دوره صفوي سبب شده که در طول چند سده، 
سوداگران با تبديل آنها به شمش، ارزش واقعي و فرهنگي آنان را از ميان برده باشند، از اين رو زيورآالت 
اندکي از مردان دوره صفوي برجامانده است و بيشترين منابع اطالعاتي در مورد اين آثار، نگاره هاي 
باقي مانده از اين دوران و اشاراتي است که در سفرنامه هاي سياحاني که در اين دوره از ايران و دربار صفويه بازديد 
کرده اند. در سفرنامه هاي اين دوره، سياحان از زيورآالت و جواهرات بسياري سخن مي رانند و دربار صفويه 
را بسيار پرتجمل معرفي ميکنند و شاه، شاهزادگان و مردان بلند مرتبة صفوي را با لباسهايي بسيار گرانبها 
و جواهردوزي شده و داراي زيورآالت فراوان توصيف مي نمايند که نمود برخي از اين توصيفات را مي توان 

در نگاره ها اين دوره مشاهده نمود. 
به دليل اشتراکات و تناسبات نزديک سياسي، فرهنگي و هنري که ميان دو کشور ايران و هند در بازه زماني 
ميان سده هاي دهم تا اوايل يازدهم ه.ق./پانزدهم تا هجدهم ميالدي پديد مي آيد، اثرگذاري و تأثيرپذيري 
مضامين، فرم ها، ساختار و يا حتي فناوري هاي موجود در حوزه هاي مختلف هنري در اين دو کشور بيش 
از گذشته رخ مي نمايد. اين همساني در انواع فرم هاي زيورآالت مورد استفاده مردان وابسته به دربار صفوي 
از يک سو و گورکانيان هند از سوي ديگر نيز ديده مي شود. استفاده از جقه و رشته هاي مرواريد در تزئين 
دستارها به عنوان تاج هاي شاهي يا درباري، گردنبندها، انگشتري ها، بازوبندها، گوشواره و کمربندها از نمونه 
زيورآالتي هستند که در ميان درباريان هر دو حکومت بسيار پر رواج و محبوب هستند. اين اشتراکات در 
استفاده از نوع زيورآالت، کلي بوده و بديهي است متناسب با بسترهاي فرهنگي هر حکومت، در جزئيات 
تفاوت هايي ديده مي شود که بر اساس ميزان دسترسي به منابع و معادن سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در 
هر يک از اين دو کشور، معناپذيري منطقي مي يابند بدين گونه که در ايران بيشتر از فيروزه، عقيق يا مرواريد، 
و در هند بيشتر از ياقوت، زمرد، يشم و الماس بهره گرفته مي شد. تفاوت ديگري که در زمينه انواع زيورآالت 
مردان دربار در ميان دو حکومت به چشم مي خورد، استفاده از النگو و دستبند است که با وجود محبوبيت 
در ميان دربار هند دوره گورکاني، شواهدي مبني بر استفاده از اين دو فرم در ميان مردان صفوي مشاهده 
نشد. الزم به ذکر است در ميانه دوره صفوي با حضور گسترده تر اروپائيان در ايران، استفاده از زيورآالتي 

همچون جقه، گوشواره يا کمربندهاي سگک دار به تدريج رنگ مي بازد.
 همچنين بر اساس شواهد چنين مي توان نتيجه گرفت که در استفاده از برخي انواع زيورآالت در دربار صفوي 
در کنار کارکرد تزئيني؛ کارکرد مذهبي، طلسمائي و تعويذي نيز مد نظر بوده و اين امر بيشتر در ساخت انواع 
بازوبند، انگشتري و گاه گردنبند مشاهده مي شود در حاليکه در دربار هند دوره گورکاني، ويژگي تزئيني 
زيورآالت به وضوح بر ساير موارد ارجح شمرده مي شده است. کميت آثار حکاکي شده با مضامين مذهبي، 



انبوه سنگ هاي قيمتي به کار رفته و همچنين استفاده از طال در زيورآالت مردان باوجود منع احکام اسالمي، 
از جمله داليل اين مدعا هستند. 

در مجموع به نظر مي رسد زيورآالت در هر دو کشور نمادي از جايگاه اجتماعي افراد و براي نشان دادن 
قدرت، ثروت و زيبايي به شمار مي آمده است. در همين راستا پيشنهاد مي شود جهت شناخت همه جانبه 
اين بخش از صنعت و هنر در هر دو کشور، مطالعات گوهرشناسي، تراش و انواع تزئينات زيورآالت در 

پژوهش هاي آتي مد نظر قرار گيرد.
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about jewelry making and the use of jewelry among men. The ornaments and Jewelry left from 

this period from the courts of both governments reflect the general commonalities in the shape 

and types of jewelry, and the styles of construction and decoration in this industry and art. Also, 

based on the evidence, it can be concluded that in the use of some types of jewelry in the Safavid 

court, along with decorative function, religious, talismanic, and amulet-wise functions had also 

been considered in manufacturing of all kinds of bracelets, rings, and sometimes necklaces, 

while in the court of the Mughals in India, the decorative feature of ornaments was clearly 

preferred over other aspects. The quantity of works engraved with religious themes, the mass of 

precious stones used, as well as the use of gold in men,s jewelry, despite the prohibition of Islamic 

rulings, are among the reasons for this claim. Overall, jewelry in both countries seems to be a 

symbol of people,s social status and rank which shows power, wealth and beauty. In this regard, 

it is suggested that in order to fully understand this part of industry and art in both countries, 

studies of gemology, carving and various types of jewelry decoration should be considered in 

future research. The descriptive-comparative research method and the information used have 

been obtained by the method of acquisition and through library resources and field study in 

museums inside or outside the country. The results of the research indicate that jewelry was used 

as a symbol to represent the social status of individuals in both the Safavid and Mughal states 

of India, and the close relationship between these governments, caused many commonalities 

in the types of jewelry, materials and methods of decoration. Despite minor differences such as 

the use of gemstones or greater diversity in the types and forms of jewelry in India during the 

Mughal period, many of the forms, materials, metals, and jewelry used for decoration by these 

two groups, such as collars, rings, earrings, belts, and armbands, were common.

Keywords: Male Courtiers, Jewelry, Jewelry, Gemstone, Safavid, Indian Mughals
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After the advent of Islam in Iran, the Islamic rulings imposed some restrictions on men,s use 

of jewelry, while in various Islamic periods, especially in the Safavid period, based on records 

and texts, the dazzling glory of jewelry used by men of the high classes of society indicates the 

continuity, dynamism and flourishing of men,s jewelry industry during this period. On the other 

hand, the mutually beneficial relations between the Safavid rulers and the Mughals of India had 

a great impact on the cultural and artistic fields at the courts of both countries. The production 

and consumption of jewelry and ornaments was no exception for sure. Since nowadays the use 

of jewelry in the public mind is more common among women, most of the research in this area 

is limited to studies on jewelry of women. So, men,s jewelry and its types are less known or 

introduced among these two civilizations. Therefore, this article has been written with the aim of 

studying the types of jewelry of male courtiers in the Safavid period, and as a comparative study 

to determine the commonalities and differences between the jewelry used by men of this period 

and the jewelry of male courtiers at the court of the Mughals in India. In order to achieve this 

goal, a case study of these works in the Safavid period has been done based on the samples and 

texts or jewelry depicted in the paintings and its comparison with contemporary works in India 

(the Mughals of India). These works and artifacts have been mainly selected from remaining 

texts, especially travelogues, or from works and artifacts of Islamic Republic of Iran’s museums 

or abroad museums. The main questions of the present study are, based on the surviving works 

and artworks, what jewelry did the men at the two courts of the Safavids and the Mughals of India 

use? And what are the differences and similarities between the jewelry of the male courtiers of 

the Safavid period and the Mughals of India? It should be noted that due to the importance and 

multiplicity of diverse works of art in these historical periods, this research can be considered as 

an introduction to the wide range of jewelry, as one of the types of industrial arts and its various 

applications, and can illuminate an important part of the history. Due to the close political, 

cultural and artistic commonalities and proportions that existed between Iran and India in the 

period between the tenth and the early eleventh centuries AH, the influence and effectiveness of 

themes, forms, structure or even the technologies available in various fields of art in these two 

countries occur more than ever. The cultural and artistic momentum of this period is especially 


