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 چکیده

هییای ق.( به دلیل احیای اقتدار سیاسیید دتلییا ت اسییتایا   ا ییه1135-907ی )فوص  رعص  

اسالمد اسییا. ا یین دتره  تر ن ادتار تار خ ا ران در دترهحیوما ا راند، از ماندگارتر ن ت برجسته

المللد ت نیز اکتشافات جغرافیا د که توسط غربیان صورت گرفتییه به دلیل جر انات ت تاوالت بین

بنییابرا ن  ؛ز دتره جد دی در رتابط ت مناسبات تجاری ت رفا ت آمد سفیران به ا ران شدآغابود، سر

از جملییه  فراتانییدسیییاحان تجاری ا ران ت دتل غرب، بسییتر رفییا ت آمیید   رتند تاوالت ت رتابط

 .( را به ا ران فراهم آترد. میان سیاحاند که در دتره صفوی به ا ران سییفر کردنیید، 1664شاردن )

از ا ن رت با توجه بییه اهمیییا آداب ت رسییو  ا رانیییان  ؛دن از اهمیا خاصد برخوردار اساشارآثار  

بررسیید مصییاد    ضمنهش ا ن  ژت ،عصر صفوی به عنوان  ید از عناصر مهم فرهنگ ا رانیان

کییه اسییا   رسشدنبال  اسخ به ا ن  شاردن،سفرنامه  درمهم آداب ت رسو  ا رانیان عصر صفوی  

آداب ت رسییو  ا رانیییان عصییر  یدا ش ت تیییو ن    بررسددر    نگرش شاردن  یهاشاخصه  تر نمهم

بنییدی ت طبقییه بییه شییاردن گیییری از سییفرنامهبا بهییره  حاضر   ژتهش  ؟چه مواردی هستند  صفوی
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 هییایمشخصییه بررسیید ت ملیید ت مییذهبد  حوزه  دت  آداب ت رسو  ا رانیان عصر صفوی درتالیل  

هییای حاکد اسا که شاخصییه های  ژتهش حاضر افته .اسا رداخته  د دگاه شاردن در ا ن زمینه

بر ماور تالیل ت مقا سه موارد فییوق  ،نگرش شاردن نسبا به آداب ت رسو  ا رانیان عصر صفوی

عصر صفوی) قرن آداب ت رسو  جامعه ارت ا د معاصر با    ت مشخصاً  های عناصر فرهنگدلفهؤبا  م

هییا ت نگییرش در بررسیید ،همشخص شیید بر آن ته ازدهم هجری/ هفدهم میالدی( قرار دارد. عال

فرهنییگ ت تمییدن ا ییران عییواملد همنییون    ،شاردن در مورد آداب ت رسو  ملد ت مذهبد ا رانیان

های اسال  ت شرا ط آب ت هوا د ت اقلیمد ا ران، در تیو ن ت تییدات  آداب ت رسییو  باستان، آموزه

 .انداثرگذار بودهاسالمد   ا ران در دتره

 

 .ملدمذهبد،  آداب ت رسو ، سفرنامه شاردن، صفو ه،    ی:لیدواژگان ک

 

   مقدمه

ت ان نییه تنهییا از نیییر سیاسیید، نیییامد برای تار خ ا ر ق.(1135-907)اهمیا دتره صفو ه   

فرهنگد جامعییه ا ییران   ت  گیری نها د نیا  اجتماعداقتصادی قابل توجه اسا، بلیه از نیر شیل

صفو ان بییا تلفییی  سییه عنصییر اساسیید شییر عا،   گا  کهن هن  آ  تاقعدر  .  ا بسیاری داردهمی نیز ا 

 .طر قا ت سلطنا، اقتدار جامعه را در دسا گرفتند، توانسییتند جا گییاهد رفیییع بییه دسییا آترنیید

گیری تاییوالتد در عرصییه مناسییبات جهییاند ت رتابییط در دتره مذکور، با شیل  .(7:1391)رت مر،

موجب افزا ش ضرترت آگاهد آنییان از ت  گرفا دخوه  ا ران با ارت ا شیل نو ند بالملل، رتابط  بین

عالته بر ا نها، رفییا ت آمیید سیاحان ارت ا د به شرق بود. ، ترتد  آناز جمله  یامدهای  ت    شرق شد

صفوی ت نیز بییه دلیییل رتابییط ت مناسییبات   ههای سیاسد، تجاری ت مذهبد به ا ران در دترهیئا

رت ییا د را بییه قرار کرد، بسترهای ترتد سیاحان ا رن بای که دتلا صفوی با ارت ا یاخارجد گسترده

ت گییردآتری ت شییرض اتضییا   نو سییدا ران فراهم آترد که حاصییل آن،  یییدا ش ادبیییات سییفرنامه

 ها شد.سفرنامه سیاسد، اجتماعد، اقتصادی، فرهنگد ت مذهبد ا ران در قالب

هییای نامییهسیییاحا در کردنیید ت به طور کلد در عصر صفوی سیاحان بسیاری به ا ران سفر   

هییای  ید از حوزه دادند.  چگونگد اتضا  ت احوال اجتماعد ا ران، ارائه  خود مطالب فراتاند درباره

تصییو رها د اسییا د گر ت  ی ها نسبا به مهم ادبیات تطبیقد، بررسد ت تامل در تلقد خاص ملا
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رتا ییا  هییا درقبیییل سییفرنامه از اند. در ا ن میان آثاریخود ارائه داده  از د گری در آثارها  که ملا

هییای  یرامییون ات ت برداشییا تی از لف، تاقعیاؤجهانگردان، که ترکیبد اسا از عقا د شخصد م

هییا نسییبا بییه اها در بازشناسد شناخا، توهمات ت تصو رها د کییه در نهنیییا ملیی ا ن تاقعیا

                                                          (148:1393)علوی زاده،  . ید گر تجود دارد، نقش تعیین کننده دارد

هییا در اختیییار مییا حیات اجتماعد ملا  ها در زمینهبر اساس اطالعات سودمندی که سفرنامه  

 جامعییه اجتمییاعد  ت  فیری  اتضا   از  چنداند  آگاهد  تار خد،  دهند، شا د بتوان گفا متونقرار مد

 از  کییه  فرهنگیید  ت  اجتمییاعد  رفتارهییای  از  بسیاری  که  حالد  در  به بیان د گر  ؛اندنیرده  ارائه  ا ران

 ا یین امییور بیگانییه،   ک  د دگاه  از  رسد،مد  نیر  به  طبیعد  ت  عادی  اموری  رخانؤم   ا  ت  مرد   سوی

کننیید ت به ثبا ت ضبط تقییا ع مبییادرت میید  بنابرا ن سر عاً  ؛کندمد  جلوه  غیرطبیعد  ت  انگیزحیرت

هییای بعیید بییه نو سند ت چنین مییواردی در دترهبیله را مدقت    اهمیا  ک قو جزئیات به ظاهر بد

 (25:1385 ژته،)دانش  .عنوان تار خ اجتماعد قابل توجه اسا

موضو   ژتهش حاضییر  کهآداب ت رسو  ا رانیان در ا ن دتره    نگرش شاردن به  برای بررسد 

عییه ا رت یییردی جامبیی خ، حوزه تار  با د مفاهیمد از جمله فرهنگ ت آداب ت رسو  در  اسا، در ابتدا 

 شناسانه مورد بررسد قرار گیرد.

هییا، باترهییا ت آداب ت رسییو  ای از ارزششییود، مجموعییهآننه در قالب فرهنگ شناخته مد   

هییای خاصیید تمییدن ت فرهنییگ هییر قییو ، از ت ژگییداجتماعد هر جامعه اسا. به عبییارت د گییر 

ای  ینیییده اسییا کییه در همجموعیی   ت  زدسییاها متما ز مدبرخوردار اسا که آن را از سا ر فرهنگ

ها تجلد  افته ت از نسلد به نسییل بعیید انتقییال زبان، ادبیات، اعتقادات مذهبد، سنن اجتماعد ملا

 (14:1379)انصاری،.   ابدمد

هییای زنییدگد، عییادات ت وان  ید از عناصر مهم فرهنگد، شامل شیییوهآداب ت رسو  به عن    

 (232:1367)بیرت،  .شودمد اعارسو  خاص  ک ملا، مرد  ت  ا  ک جم

صییفوی   ی ارت ا یییان در عصییرهییاتییر ن سییفرنامهشاردن از مهم  چناننه نکر شد، سفرنامه   

عییالته . اساتر ن منابع تار خ ا ران ارزشمندتر ن ت  آثار شاردن در شمار مفصل.  شودماسوب مد

بسیاری از فیلسییوفان  ا تبر آن، شاردن  ید از مشاهیر بزرگ ت فالسفه جهان در قرتن جد د اس

رخین مشهور قرن هجدهم میالدی از قبیییل مونتسییییو، رتسییو، د ییدرت، گیبییون ت وت ماققین ت م

آثییار علمیید گرانبهییای خییود، از عقا یید تدت ن نیر ات تار خد ت تهیییه   حتد المارک ت دارت ن در

خصییوص ممیید مند شدند. شاردن با تاقیقات دقییی  ت تتبعییات عل فلسفد ت اجتماعد شاردن بهره
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نییو ن انتقییادی ت تییار خد  هان معرفد کرد ت بییا شیییوهخود، ا ران ت ا رانیان را چنان که با د به ج

شناسیید در ارت ییا توان ات را باند ا ییرانبنابرا ن مد  .شناسد را در غرب بنیان نهادا رانخود، دانش  

تییاکنون   ،اضییرموضییوعد نوشییتار ح  بررسیید  یشییینهدر    (13-1/12:  1335)شییاردن،  .معرفد کرد

نیییز ها ت رتا ات سیاحان ارت ا د در مورد اتضا  اجتماعد، فرهنگد ت د دگاه  فراتاندگران   ژتهش

 ژتهشیید جییامع،  طییور مسییتقل،کنون بییه اما تا  .اندرا مورد بررسد قرار داده  یانآداب ت رسو  ا ران

ثییار شییاردن بییه آاس  آداب ت رسو  ا رانیان عصر صفوی بییر اسیی   شده دربارهرتشمند ت طبقه بندی

هییای ا ران عصر صفوی ت نیز تالیلیید دقییی  از د ییدگاه  از اتضا  جامعهای کامل  عنوان مجموعه

تی در موضو   ژتهش حاضر صورت نگرفته اسا. لیین ا یین  ییژتهش در نیییر دارد بییا بررسیید 

 د  ملد ت مذهبد، بر اساس رتا ا شییاردن، مصییا صفوی در دت حوزه  آداب ت رسو  ا رانیان عصر

-شاخصییه تییر نبه مهمخالل آن   درت    کندماعد تاکاتی  فردی ت اجت   را در دت حوزه  مشخص آن

 های نگرش شاردن نسبا به آداب ت رسو  ا راند نا ل گردد.  

    

شاردن  اثرو زندگی    

تفییک اسا: دتره اتل زندگد تی در  ار س با حضییورش   قابل  زندگد شاردن به سه دتره   

دت    دترهامییا  های قیمتد سپری شد.  سازی ت شناخا انوا  سنگرفه جواهرن حنزد  در ت فراگرفت 

سییرزمین ن،  زندگاند ژان شاردن شامل آغاز سفرهای تی به مشرق زمین ت سیر ت سیاحا در ا را 

در  ت اقامییااش از حیات خود را با تالیف سفرنامه  مقطعسومین    شاردن  عثماند ت هندتستان بود ت

    انگلستان سپری کرد.

-1601شش ماه  س از مرگ لییو د سیییزدهم )  ،ه.ق1053./ 1643نوامبر16در  شاردن  ژان   

 ت تیییا و سراسییر ات زنییدگد. چشم به جهان گشییود در شهر  ار س .( از امپراتوران فرانسه، 1643

ت اگر شور ت عش  مفرطیید را کییه بییه سیییر ت سییفر  بود تجارت ت جواهرفرتشد حرفه در فعالیا

ت انگلستان نیشییانده بییود، همییواره  های د گر از جمله ا ران ت هندتستانه سرزمینا بنداشا، ات ر

 عشیی  بییه  .1664سییال درن برد. شاردلو د چهاردهم، امپراتور فرانسه، به سر مد با د ز ر سا ه

هییای مشییرق زمییین سییفر ت  س از آن به سا ر سرزمین رفا هند به الماس تجارت ت جهانگردی

 ه.ق11/ 17 قییرن دت  ینیمییه در مشییاهداتش ت سفرها شرض سبب به شتری ب نشارد آتازهکرد. 

 دت  مییهی ن در ا ییران هجامع از ات توصیف ،ه بودساخت  مشهور را  شاردن همه از بیش آننه ت اسا
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  ازدهم هجری بود.  /میالدی هفدهمسده

 هدسیی  نا ییرا  در ارت ییا د سیییاحان همییه سرآمد ،به لااظ بینش علمد ت دقا نیر شاردن   

کمیید ت  لاییاظ  بییهآثار شاردن با توجییه بییه گسییتردگد آن  .بود میالدی هفدهم  ازدهم هجری/

علمد ا یین اثییر از  ت اعتبار کلد ارزش ت به طور اساتر ن منابع تار خ ا ران کیفد، در شمار مفصل

یییز ن نت هنر ا رانیا آن جها اسا که عالته بر شرض فرهنگ ت آداب ت رسو  ا راند، به شرض علو 

 ت نیز بییه اهمیییا تییار خ ا ییران در دتره  شاردن به تار خ ا ران باستان عالقه داشته   رداخته اسا.

 تجه تسمیه ت گذشییته ها،در بازد د از شهربه همین دلیل در طول سفرش، .   د برده اسا  اسالمد

در  ر خسا به اهمیییا تییاشهرها را نکر کرده اسا. ات هرچند مطالعات تار خد مختصری داشته ا 

از ، اشلییذا از ابتییدا تییا انتهییای سییفرنامه  ،گاه بود. ات هخامنشیان را  ارسیان نامیییدههو ا ا راند آ

ماننیید  ا رانیان بییه» تی مد نو سد: (60-59: 1394ری،)جعف  .بردا رانیان با عنوان  ارسیان نا  مد

ت  انییدا ران شییده ردتا  سرزمین بزرگ ت تسیعت در حقیقا در آن    انداز سرزمین توران آمده،  ترکان

 (5/196: 1338)شاردن،  .«اندسنن ت رسو  باستاند خو ش را همننان  ا دار ت استوار نگه داشته

 

 در سفرنامه شاردن  عصر صفویآداب و رسوم ملی ایرانیان  انعکاس 

کییه علیییرغم   داشییتندرا    خییاص خییود  کهیین فرهنگییدت  های د ر نه  ا رانیان از د رباز سنا   

هییای مییادی ت معنییوی ت دتران به ا ران ت ت رانگری از جمله اعراب ت مغوالن یگانه  بحمالت اقوا 

ه حیییات فرهنگیید فرهنگد نسبد حاصل از ا ن حمالت، همننان با قوت تمییا  بیی   ،فترت تار خد

از آنجا د که فرهنگ  ک معنای عییا  ت کلیید دارد، فرهنییگ ا رانیید نیییز شییامل . خود ادامه دادند

هییای هییا، مشخصییهشود ت شا د هر  ک از ا یین زمینییه، عادات ت غیره مدیاتآداب ت رسو ، اخالق

 . شدبر داشته باخاص خود را در

هییای ه اعیییاد ت جشیینمییواردی از جملیی   در دتره صفوی،  آداب ت رسو  ملد ا رانیان خصوصاً  

ن تمییدگیرد که در گذر ا ا  ت در سیر تییار خ را در بر مد  سبک زندگد آنهاملد، رسو  اجتماعد ت  

که  ژتهش حاضر  یییش رت  ای. اما مسئلهها در آمده اساملل، به صورت آداب ت رسو  زندگد آن

نگیید در دتره صییفوی دارای چییه دارد ا ن اسا کییه آداب ت رسییو  ملیید ا رانیییان بییه لاییاظ فره

 اند.در سفرنامه شاردن بازتاب  افتهبه چه صورت ت  دارندها د  مشخصه
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 صفوی از نگاه شاردنان عصر  انیایر باستانیمراسم نوروز 

جا مانیده از دتره باسیتان ت اسالمد، تلفیقد از سنن ملد بر دترهآداب ت رسو  ملد ا رانیان در    

آداب ت  ابعیاد تیر نبرجسیته از  یید نورتز عید مراسم. ه اسامرز ت بو  بودد ند مرد  ا ن  نگرش

ت ا ن جنبه از زندگد اجتماعد  شودمد ارگزبر جالل ت شیوه با ساله هر که اسارسو  ملد ا رانیان 

 از نیورتز بود.ا رانیان به شدت مورد توجه سیاحان ت جهانگردان ارت ا د از جمله شاردن قرار گرفته 

 در ت اسا بوده اسال  از  س ت  یش هایهدتر همه در ا رانیان فرهنگ  غیرقابل انفیاکهای لفهؤم

 شدبرگزار مد آن کامل آداب با حیوما ت مرد ، سوی از دلم نجش  ک عنوان به نیز صفو ه هدتر

 . شد افزتده بسیار آن تشر فات دامنه بر بعد به اتل عباس شاه دتره از ت

 ز یرا ؛خواننیدمد« نو لباس عید» را نورتز عید ،صفو ه دتره در ا رانیانشاردن، رتا ات  ربناب   

 عوض را لباسشان رتز هر ندانتمثرت گرچه .کردندمد تن به نو لباس نورتز جشن در نیز فقرا حتد

ن با تاکید بر نورتز به عنوان جشن ملد ا رانیان در عصر شارد.  وشیدندمد جد دی لباس ت کردندمد

 شده اسا:  ادآتر باره ا ن در ی،صفو

 منجمیین .دوشیمید اعال  تفنگ  ت توپ شلیک با بزرگ هایشهر ت  ا تخا در نو سال حلول

 بیر  بیه آفتیاب تاو ل تعیین برای ربیعد اعتدال از  یش ساعا دت  ا  ک، هبرکرد در خرفا لباس

 اسیطرالب بیا مهتابد یرت  ا ت با   شا در ت رتندمد حیوما عمارت  ا ت سلطنتد کاخ به حمل

مد شلیک جد د، سال حلول اعال  برای دادند، عالما ا نیه ماض به ت شونددم کار مشغول خود

، ترانیه ترتییب بد ن .گرددمد انداز طنین هوا در نقاره ت شیپور ت طبل موسیقد، تآال صدای ت شود

 (2/363 :همان) .شودمد آغاز مملیا بزرگان ت چیانتماشا در سرتر ت جشن ب،طر

 تخیم  یید گر بیرای ت ردکمد فراهم تافد ت دا اه کس هرشاردن، در عید نورتز  به گفته   

 در مزبور نو  از مرغ تخم  انصد شاهنشاهبه طور مثال  کردند.دم الارس منقش ت طال د هایغمر

کیرده  رتا یاهمننیین  .ردکمد بخشش  شخو هایسوگلد بین دخو سرای در نفیس هایبشقاب

 چون ت  دادندمد هد ه مرغد تخم  ید گر به نورتز ا ا  در خود تار خ ادتار تما  در ا رانیان که اسا

 بیاتر نیورتز ا یا  در آن مصرف تعداد ،اسا موجودات نتیو  آغاز ت تحیا  یدا ش هنشان مرغ تخم

 ، دررتز سیاعات تما  امیان تصور در متد ن ت منؤم افراددر ا ن ا ا  مبارک، بود)همانجا(. ن ردند

 .ردنیدکدم اغتسال صباد  طلیعه در تدند گذراندم خو ش منزل در عبادت ت دعا با را جد د سال

 ت زهید بیا ت  رداختنیدمید خیو ش نفییس کتب ت نآقر قرائا به ت ندید وشدم یزتم بسیار  وشاک

 (.366-2/365 همان:) .برند سر به خرمد ت خوشد به را نو سال که بودند مندتآرز عبادت
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 از نگاه شاردنازدواج ایرانیان   رسومآداب و 

ای اجتمییاعد، لییهمقوازدتا  در ا ران اسالمد، به عنوان  در  ک نگرش کلد، بنیان ت اساس     

های مذهبد دارد ت تاکید د ن اسال  بر رعا ا مییواز ن شییرعد در ا یین زمینییه، بییه ر شه در آموزه

که مراحل مختلییف  د گر ا ن امر را با د در نیر داشاامری مذهبد ت معنوی اسا. از سوی   منزله

توانیید لییل گونییاگون، مییدت مت عرتسد نزد ا رانیان ت نیز اقوا  ا ن امر از جمله مراسم اتلیه ت عقد  

از منیییر  ا یین بییارهشییاردن در  باشد. آنان  ندی از آداب ت سنن ت اعتقادات ملد، مالد ت قومدا بر

 اسال  نقل کرده اسا: 

من ؤداند ت انجا  تاهل را برای هییر میی د ند مد   ک تظیفه  ا  را به مثابهعمل ازدت  د ن اسال 

ت امتنییا  از ازدتا  را  اسییات رهبانیییا ممنییو  رد شییمارد. در ا یین آ ییین، تجیی مسلماند تاجب مد

 (334-2/333:)همان .داندمعصیا ت  ک عمل خالف طبیعا مد

سو ، تشر فات ت مراحییل خاصیید ، آداب ت رمرد  عامه ازدتا  ا رانیان عصر صفوی خصوصاً   

قیید ت م عبه گفته شاردن، مراس. گرفادر بر مد نیز عرتسد را  ت از جمله مراسم خواستگاری ت عقد

ان در  ک مال مخصوص که فقییط دامییاد، نما نییدگان طییرفین ت  ییک شییخص ازدتا  نزد ا رانی 

گرد یید. در انجا  مییدرتحانیون  عقد به دسامراسم  شد ت معموالًبرگزار مد شتندرتحاند حضور دا 

، صدر کییه  یشییوای مییذهبد ت شیییخ ودندطرفین از طبقات عالیه ت طراز اتل ب  نها ن مراسم چنان

 بییه طییور کلیید (343)همییان: .شییدقد دعوت مدکه قاضد کل کشور بود، برای خواندن ع  ال االس

گد، از رتض منطیی  ت ا رانیییان عییالته بییر گسییتردهای شاردن در مورد آداب ت آ ین ازدتا   گزارش

ای برخییوردار اسییا ت د ییدگاه تی نسییبا بییه ا یین شناخا ماهیا ت اصالا چنین مقولییه  درک ت

 های اسالمد انطباق دارد.موزهت آها موضو  نیز با د دگاه

 

 فر و شکوه دربارصفوی؛ آداب دربار صفوی

آن  رداختییه صییفوی، چناننییه شییاردن بییه رتا ییا های مهم دربار ا ران عصر  ید از جنبه    

گییر بییوده اسییا. دربار اسا که بیش از هر چیز در نیر سیاحان ارت ا د جلوهاسا، شیوه ت جالل  

 شاردن قرار گرفتییه اسییابه خصوص در سه مورد بیشتر مورد توجه    طناشیوه ت تجمل دربار سل 
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 ،سییفرهای شییاه  ،هییا ت رتسییتاهارشییه  ،هییا در  ا تخییابودند از ترتیب برگزاری جشیین  که عبارت

ای العییادهشاردن بییا دقییا ت ظرافییا فییوق .ها ت آ ین  ذ را د از سفیران کشورهای بیگانهمهماند

کییه تاییا  را  مجالسیید نیییز ی از جمله جشیین شییاطر تر صفواربد  های شاهانهها ت جشنمهماند

بییه تصییو ر ، شییدیییب داده مییدهای بیگانه از شاه ا ران ترتد دار سفرای کشور  برایعنوان بار عا   

 .  ه اساکشید

در تاالرهییای تسیییع  های بزرگ شاهانه معمییوالًجشنبنابر رتا ات شاردن در عصر صفوی،    

کییه  بییودهییا ا نگونییه شیید ت ترتیییب برگییزاری جشیینبرگزار مدری  چند اشیوبه،  ید بر فراز د گ 

 ندشییت گذمد بودافین درختان ستبر ت سا هها ها د که بر دت طرف آنها ت باغنهمدعوان از خیابان

)  .ا بییودهییییل ت ز بیی هییای قییویاسییب تجود تعداد ز ییادی هاا ن جشن  ید از تجمالت عمدهت  

  (.3/1286: 1372شاردن،

دربییار ا ییران هنگییا   ییذ را د از سییفیران ت فرسییتادگان کشییورهای بیگانییه   ،دنشییاربه گفته  

، از رتزی کییه آتردند ت بنابر گزارشاتد که شاردن نقل کرده اسییانییری به عمل مدتجمالت بد

شد ت نیز حییاکم  ییا گذاشا، در شمار میهمانان شاه ماسوب مدسفیر  ا ا لند  ا به مرز ا ران مد

 عالته بییر  (3/1299)همان:    .گرفتندحرمتگذاری به آنان بر  ید گر  یشد مدت    ناظر در نیوداشا

شوکا ت جییالل خییود   دربار ا ران به منیور نما اندن  که  اسا   ادآتر شده  ا ن، شاردن در ا ن باره

داشییتند ت بییا ا نیییه بییه کمییال ا در انتیار تشرف به حضور شاه، ناشییبا نگییه مییدمدتد سفیران ر

دادنیید. ا یین نیییز از آداب دربییار ا ییران عصییر بودند، بد ن کار تما ل نشان نمد  گاهاشتیاق ا شان آ

ای کییه در آن سییاکنند  یش از شرفیابد به حضور شاه اجازه نداشتند از خانهصفوی بود که سفیران 

داشییا ت کییه برگییزاری ا یین آداب ت رسییو ، نشییان گرامیید بودنیید بیرتن رتند. ا رانیان بر ا ن باتر

 (3/1300)همان:   .اسفیر اس  به  گذاریحرما

  

 ایرانیان اجتماعی معاشرت آداب

بررسد آداب معاشرت اجتماعد ا رانیان عصر صفوی بییر اسییاس در نگرشد کلد به موضو     

شییود کییه آداب ت معاشییرت اجتمییاعد ال در نهن مطرض مییدؤهای شاردن، نخسا ا ن سشگزار

ت ا رانیییان از د ییدگاه شییاردن دارای چییه ادا ا رانیان شامل چه مییواردی هسییتند ت ا یین آداب ت عیی 

 شوند؟های بوده ت چگونه ارز ابد مدمشخصه
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د گسییترده ت فراگیییر، بررسد آداب معاشرت اجتماعد ا رانیان به عنییوان مقولییه اجتمییاعدر     

د وامع مختلف، برگزاری مجییالس مهمییاند، ناییوه  ییذ را مواردی از جمله آداب د د ت بازد د در ج

گیییرد. بییر ا یین ها ت حتد آداب سییخن گفییتن را در بییر مییدندبرخاسا در مهمات    میزبان، نشسا

، خصوصیات ت عادات اخالقد مرد  ا ییران عصییر صییفوی یان برخدضمن باساس،  ژتهش حاضر 

برخورد ت آداب معاشرت اجتمییاعد آنییان را از منیییر سیییاض برجسییته   بازتاب موارد فوق را در ناوه

های ژان به برخد د دگاه  دستیابد  ت در خالل آن  اسا  قرار دادهسد  مورد بررشاردن  ارت ا د، ژان  

    د.حاصل ششاردن در ا ن باره 

چناننه شاردن رتا ا کرده اسا، رسییم در مورد آداب ت د د ت بازد د ا رانیان عصر صفوی،     

 ت تلییخ حییواد  در ،رسییمد اعیییاد ت سییوگواری ت شادی هرگونه در اسا که بوده نا رانیان بر ا 

 از بزرگییان مواقییع بیییلق ا یین در. نییددآترمد عمل به بازد د ت د د  ید گر از هانجش ت  نشیر

 (2/768)همان:  .رفتندمدچیتر  بزرگان به د دن افراد کو سپس ت  شتنددا  بازد د انتیار کوچیان

حضییور در چنییین مجییالس ت د یید ت  هنگییا  زمییین مشییرق مردمییاناز د ییدگاه شییاردن،    

بیید ت تابدبد ت تارک دارند ارت ا یان از کمتر تاسا  متین ت موقرن آنها شست بازد دها د، طرز ن

 بییرای ت دتگ خسیی  رفییع برای مگر ؛دهنددنم نشان خود از نامانوس ت ناموزتن حرکاتت  قراری

 به گفته شاردن:   .گیرندنمد کمک سر ت دسا حرکات از کسد عقیده ت گفتار تاکید

 ت تاجییب احترامشییان کییه کسییاند حضور در ؛ددار صداخ بدا آ]ا رانیان [مجالس در نشستن

 از متشیییل مجلییس در ت نشییینندمیید  ییا قییوزک دت رتی ت زنندمد زمین به را  زانو ،اسا الز 

 راحا به را   ید گر مجالس چنین در بستگان ت دتستان .اسا ترراحا نشستن طرز ،همسا گان

 اما. درآترند متقاطع حالا به را  خود یا  ساق خواهندمد گونه هر  عند .کننددم دعوت نشستن

 در که حرکاتد. دهندمدن تغییر را  خود نشستن تضع بنشینند، خود جای در هم رتز نیمه  ک اگر

 ت متییین اشییخاص از ا معتقدنده؛ آناسا ا رانیان شگفتد ما ه شود،مد ظاهر ما از مواردی چنین

 (770-2/769)همان: .زندنمدسر ناخوشا ند حرکات چنین موقر

عصر صفوی، شاردن بییه ا یین  یانمهمانان میان ا راندر ارتباط با آداب مهماند ت  ذ را د از    

 رتز امعمولًیی  هییادمهمییانه کرده اسییا، موضو  اشاره دارد که در عصر صفوی چناننه تی مشاهد

میید رنگین بیشتر هچ هر را  هاسفره معموالً د.شمد برگزار بود مرد  هفتگد تعطیل رتز که جمعه

  .کردندمد مصرف بعد رتز خانواده  افراد ،آمدمد  ز اد آننه ت کردند

 طول در هاهمانم تشا دا  ادامه شامگاه تا بامداد از زمین مشرق مرد  هایضیافا  اصوالً   
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 ت جماعا نماز نهار، از  س خواب ت زدن حرف قلیان، ت چپ  کشیدن با را  خود اتقات ،مدت ا ن

 (2/840)همان: .گذرانندمد حماسد اشعار خواندن  ا شنیدن

-نمهما رسم ت وازندنمهمان مردمد ا رانیان که اسا باتر ا ن بر شاردنچناننه نکر شد،    

 بییه آن مییرد  کییه دبییردم سر به کشوری درتی ات  ت به گفته آترندمد اج خوبد به به را  نوازی

 نییدارد تجود مملیتد هیچ گیتد سراسر در که گفا توانمد ائجر به ت اندهشهر نوازی انمهم

 نیر در ا رانیان نوازیانمهم رسم. به طور کلد باشند دتسامهمان ت خونر  چنین مردمانش که

  .اسا تاسین خوررد ت  سند ده ت ستوده صفات از  شاردن

ز صییفوی ا  هییا در دترهآداب معاشرت ت نشسا ت برخاسا ا رانیییان در مجییالس ت مهمییاند   

از منیییر  ا رانیییان گفییتن سییخن آ یییناما  .د دگاه شاردن، چنان بود که به برخد از آنها اشاره شد

 ا رانیییان هنگییا  سییخنردن، به گفته شییا. اسا ترآمیزمهر ت ترمال م، ترشنینندل بسد شاردن،

د. برنیی  میید کییار بییه شییخص سییو  ضمیر همیشه گو ند، سخن د گران  ا خود زبان از چه گفتن

  شاردن در مورد آداب سخن گفتن ا رانیان چنین اسا:  رتا ا
 و گییونییرم. باشیی  میی  گیتیی  رسراس هایملت تریناصفاب  و ترینگرمخون مهرورزترین، یرانیانا

 ناشیی ن  .گوی  م  س جی ه  سخن و پرداخته سخن هست  ؛ و مالیم طبع بیان ینشیر و پردازلطیفه

 بییه ب  خبر شون  ناچار اگر و شود کس  مالل و جشرن  موجب که آورن  زبان بر سخ   که است

  .کاه یی  میی  شیییرین و دل شین عبارات و کلمات آوردن با را آن ناهمواری و تلخ ، بگوی   کس 

 (.2/771)همان: 

ا یین دتره  که از فرهنگ ت رسو  ت خصوصیات اخالقد ا رانیییان در  ها دها ت تالیلتوصیف  

هییای با جوامع ارت ا د سده هفدهم میالدی، نشییانگر تفییاتت  ت مقا سه آنشد  ردن ارائه  توسط شا

نگرش شییاردن بییه فرهنییگ ا رانیید ت در   ها در ناوها ن تفاتت  .شگرف میان ا ن دت جامعه اسا

در  ) چه مرد  عامییه ت چییه دربار ییان(اسا که ا رانیان  آشیار.  اسابد نما ان  ی به خوگزارشات ت

،  ذ را د از مهمانان ت آداب سییخن نشسا ت برخاسا  های خود به لااظ ناوهمجالس ت مهماند

 .آترندگفتن، نسبا به ارت ا یان، تشر فات ت تعارفات بیشتری به جا مد

 آداب و رسوم غذایی ایرانیان  

آ یید. فرهنییگ تر ن تجوه فرهنگد هر ملا به شییمار مییدرسو  غذا د  ید از مهمآداب ت     

ب غذا د اسا، از جمله مقوالت زندگد رتزمره مییرد  غذا د که شامل دت بخش مواد غذا د ت آدا 
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، ا یین اسال های . آموزهاسااسا که به همراه  وشاک ت مسین، اتلین میاهر فرهنگد هر تمدن 

سوق داده ت فرهنگ ا راند با ا یین  اسال زرتشتد به سما آداب ت رسو    آداب را از رتض ت ماهیا

 اسا. شدهها عجین آموزه

هسییتند ت گرچییه  تییرخییوراکمردماند کم ن ا رانیان نسبا به ارت ا یان طبعاًاز د دگاه شارد    

تییری از مخواند، اما عادات غذا د ا رانیان، علل مههای د ن اسال  مرد  را به قناعا فرا مدآموزه

)نییک:  .مییان مشییرق زمییین بییه مییواد غییذا د داردجمله اقلیم ا ران ت عیید  دسترسیید آسییان مرد

  (.2/819همان:

بیییان ارت ا یییان    هییای آن را بییاتفییاتتگستردن سفره ا رانیان،    ردن ضمن توصیف ناوهشا   

 رسد.مدبه نیر    تر از ارت اره در ا ران بسیار سادهچیدن سف  بر ا ن اساس ناوه  کند.مد

های شاردن بیانگر ا ن اسا که ا رانیییان هنگییا  غییذا گزارش  ،آداب کلد غذا خوردن  در مورد

   .کنندبا دسا صرف مد غذا را    ن  رهیز کرده ت معموالًخوردن از سخن گفت 

اسباب ت اثاثیه منزل ا رانیان در ا ن باره گزارشییات جالییب تییوجهد ارائییه   شاردن با مشاهده   

 کمتر بسیار ارت ا یان خانه لواز  از هازمیند مشرق خانه اثا ها، مبنای ا ن گزارشداده اسا. بر 

  ک آن رتی  ت ردندکمد فرش ضخیم نمدهای با نخسا را  خود هایاتاق ا رانیان .بود ترهساد ت

ن را آ رتی ؛شییتندگذا میید کییوچید هییاینهییالد را  هییاقاتا دتر دترتا .ردندکمد  هن فرش دت  ا

 مشییرق صییندلد کوچییک 1هییاینهالد ا ن. بود کتان  ا  نبه جنس از که دندگستراندم  وششد

 و د:گمد شاردندر ادامه  . ا بودهزمیند
 تخییا ت  صندلد ت  میز ارت ا یان مثل نه ؛گذارنددنم چیزی خود تاالرهای ت  هااتاق در  رانیانا

 نشینیمدم صندلد رتی ما آننه زا تراراح خیلد آنان. وتابل ت  میزگرد ت  آ ینه نه ت  دارند خواب

 از که ا کرده عادت ا رانیان یشیوه به قالد رتی نشستن به چنان من ت  نشینندمد لداق رتی

 ،نشییینددم هاهنهالین  رتی ا رانیان رسم به انسان تقتد. آ دمد خوشتر  صندلد رتی نشستن
 رتی ا رانیییان رسییم به انسان اگر زمستان فصل در همننین .کندمد آرامش ت  دراحت احساس

 (.813-2/812:  1372شاردن،)   .شودمد گر  بهتر ت  زتدتر بنشیند زمین

 

 
 تشک، مسند یا هر چیز که بر آن نشینند) لغت نامه دهخدا(..  1
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 یان عصر صفویایرانسرگرمی  و تفریح

بییوده   امری نهاد نههای دتر تا کنون تفر ح ت سرگرمد میان مرد  جوامع مختلف  از گذشته   

ه عنوان اعمییالد فییرض بخییش میییان اسا ت ا ن عمل موجب ا جاد تعادلد رتحد در افراد بوده ت ب

 از رخییدباز جمله تفر ح ا رانیان در عصر صییفوی بییازی شییطرنو بییود ت  .اسا مرد  رتا  داشته

در  نیییز بییازی ا ن .نددگذرانمد شطرنو بازی به را  خود فراغا اتقات ز،ممتا طبقه افراد ت بزرگان

 بییازی شطرنو امابود.  حرا  مد،آدم شمار به قمار که ها دبازی د گر مانند ظاهرًا عصر صفوی،

 .شدنمد شمرده شئون مخالف اجتما در 

ت  ها ت بییازیعصر صفوی به بیان شاردن، ترزش ا رانیاناز تفر اات ت سرگرمد   د گر   ید   

میان جوانان   بازی ت غیره بود که عمدتاًخیمه شب  ،ها د از جمله شمشیربازی، تیراندازی  -نما ش

 کییه بییودمشاهده نو  سرگرمد ت بازی ا رانیان در ا ن دتره، بییر ا یین بییاتر  مرسو  بود. شاردن با

 هییایبییازی ت ترزش را  مهم هاییباز ت نیستند قائل ز ادی تفاتت بازی ت شترز میانا رانیان 

 بازی ا رانیییان،توصیف شاردن در مورد ترزش ت  ا نت  نامندمد بازی اعم طور به را  اهمیا فاقد

 مناسییبد یهابازی حقیقا در بوده معمول ا ران در که ها دترزش ز را  ؛دارد مطابقا تاقعیا با

 کار به ت سالض گرفتن دسا به برای آن ساختن آماده ت بدن کردن نیرتمند آن از هدف که بود

 بوده اسا. آن بردن

توصیییف فرهنییگ عمییومد ت های را و در عصر صییفوی را شاخصیید بییرای  شاردن ترزش   

ین در نیر گرفته اسا. ات ترزش ا رانیییان دتره صییفوی را همنییون اشیییانیان دار ا ن سرزمر شه

تنها با گذشا زمان، بلیه آ ین ت مذهب، هیچ گونییه تغییییر داند ت به ا ن نیته تاکید دارد که نه مد

بنییابرا ن شییاردن ضییمن  .(7/109)همان: .ها ا جاد نیرده اساگونه فعالیات تاول اساسد در ا ن

آداب ت رسو  ا رانیان در دتره حضورش در ا ران، بییه مطالعییه ت بررسیید تییار خ   مطالعه فرهنگ ت

عصییر صییفوی بییه  داخته اسا ت با مقا سه آن با ساختار جامعها ران قبل از ترتد اسال  به ا ران  ر

    .نتا و جالب توجهد دسا  افته اسا

عبییارت  خانهقهوهها بود. نهخا، گذران اتقات در قهوهت عادات ا رانیان عمدهد گر تفر اات     

ز ییرا  ؛شییدتییر ن نقییاط شییهر سییاخته مییدجمعیاهای بسیار تسیعد که در بهتر ن ت  ربود از اتاق

 ت چییای نوشیییدن بییرای ا ییران  مییرد مختلف طبقات از کثیری جمعیا که بود ندامی  خانهقهوه

سییم ملیید ت در از د گییر مرا شییاطری جشیین  (2/844: 1372)شاردن،  .مدندآدم هم گرد ،صابا

 بار نوکر معند به اصطالحاً شاطر .آمدر مداحقیقا تفر ح ت سرگرمد ا رانیان عصر صفوی به شم
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  .بود شاه دربار در خدما داتطلب که بود کسد تندرتی آزما ش شاطر جشن تبود   نشاهشاه  ای

 صفوی ایرانیان در دوره مذهبی آداب و رسوم

 اصییرن ع ت اجییزا  تییر نهبرجسییت  ت آشیییارتر ن تر ن،همشاهد قابل عنوان به مذهبد مراسم   

در نتیجه  .(2-1: 1390جبر،رن) .دارد دتره هر مذهبد هنجارهای ت هاارزش در ر شه د ند اعمال

ا ن عناصر فرهنگد ا رانیان عصر صییفوی،  های برجستهبازنگری آداب ت رسو  مذهبد ت مشخصه

از فرهنگیید  ت های تار خدوشتار اسا، در بررسدآن هم از نگاه سیاحان ارت ا د که موضو  ا ن ن

 بییه فراگیر ت جمعدرسو  ت  آداب گرته دت ،صفوی دتره ا ران در اهمیا بسزا د برخوردار اسا.

 جمعیید آداب آن به دت  بخش که ااس داشته تجود عمومد مشرک فرهنگ  ک اجزای عنوان

 هییایعییزاداریمذهبد ت  هایامناسب  ت مناسک ها،اعیاد ت جشن از جملها رانیان مسلمان  د ند

هییا، گواریهییا، موالییید، سییواز قبیل جشن د رداختن به موضوعاتبییا  شاردن اختصاص دارد. د ند

صییفو ه ت بییه مییدد ا یین  دارد کییه در دترهها ت آداب ت رسو ، در تاقع به ا ن نیته تاکییید عزاداری

هییا ت فراگیییری مناسییبا.  یمدتلا، ارتقای فرهنگ قومد به سطح فرهنییگ ملیید را شییاهد هسییت 

اسییا های جامعه به ا ن مهم،  ادآتر ا ن نیتییه قشر صفو ه ت توجه همه مناسک فرهنگد در دتره

ل موجود رتبییرت هسییتیم کییه صفوی با  ک فرهنگ ملد در مقابل فرهنگ قومد از قب   که در دتره

                                 (304-303: 1387)گودرزی،    .شودرکن مهمد در تیو ن هو ا ملد ماسوب مد

 قربان عیدمراسم  های مذهبی ایرانیان؛ اعیاد و جشن

 میییان که هستند مذهبد داعیا ،هر ملا مشترکت  عمومد هنگفر از ابعاد مهم ت برجسته  

 ت همبسییتگد از نمییا دت با انجا  آن  اسا اقبال ت توجه مورد فراگیر شیل به ملا  ک اعضای

 که قربان مذهبد عیدآداب ت مراسم  شاردن در مورد ناوهگذارند. مد نما ش به را  مذهبد اتااد

: اسییا کردهبیان د، شمد برگزار ابراهیم تسیله به اقاسا کردن قرباند خاطره بزرگداشا برای

 اصییفهان در. گرفتنییددم جشن اسب حتد  ا بز گوسفند،  ک کردن قرباند با را  عید  نا  ا رانیان

در  د گییر اصناف شرکا با مهم رجال ت شاه اغلب ت شدمد برگزار رسمد صورت به مراسم ا ن

 قربییاند  اد ود به که شتر کردن قرباند مراسم درشاردن . بودند حاضر شتر کردن قرباند مراسم

ا یین مراسییم توسییط شییاردن  ه تداشییت  حضوره بود، شد انجا  اصفهان در ابراهیم حضرت کردن

. بزنیید زانییو کردنییدمیید تادار را  شتر شاه، ترتد ماض بهدر ا ن رتز  که اچنین توصیف شده اس
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 هیییاهوی میان در را  خود دعای ت تندرفمد طرف  ک به بودند اسب بر سوار همه که رتحانیون

د. در کردنیی میید حرکییا اسب بر سوار نیز، دربار انش ت شاه .ندنموددم تما  مرد  انبوه العادهفوق

 در ت کردند فرت قرباند چپ شانه در را  بود طال به مز ن اشدسته که کوتاهد نیزهادامه مراسم، 

 شود تاقع خداتند مقبول قرباند ا ن که نآ  رب مبند ددنخوانمد دعا د بلند، صدای با حال همان

 تعییداد آترد،دمیی  فییرتد را  ضییربه شییاه که آن از  س. بیاترد برکا ت رحما مرد  ت شاه برای ت

 ا ن از کدا  هرکرده ت  تقسیم بخش شش به را  آن تبر با ت برده حمله قرباند به مرد  از ز ادی

-میید موعیه ت خواندمرثیه مسیر طول در ت بردندمد، بود شده تعیین که ایهمال  به را  قطعات

 (216:1384)فر ر، .نمودند

 های مذهبی ایرانیانآداب و آیین سوگواری

 بییه امییر ا ن ت باشد یامدهن به میان مار گواری سو از نکری که اسا ایسفرنامه کمتر در   

 بوده آترگفاش اغلب ،سفرای خارجد ت سیاحان ارت ا د برای ا ا  ا ن مراسم که اساا ن خاطر 

-یعییزادار در .اسا  بوده خاصد مفاهیم حاتی ماتوا دشیلد ت  از جمله مختلفد هایهجنب  از ت

 مییذهب در ژهت یی  بییه اعیییاد، ت جمعد ت فردی عبادات ت مناسک بر عالتها رانیان،  مذهبد های

 اسییا، د یین ائمییه بییر شده رتا  هایظلم  ادآتر که هاعزاداری به مذهبد آداب از بخشد ،شیعه

 بو ییهآلدتره در تنها صفوی از  یش تا شیعه، مذهب همگاند آداب از بخش ا ن. ردا د اختصاص

  (301:1387)گودرزی، .اسا شده برگزار ا ران از ها دبخش در ،فراگیر اًت نسب  ناوی به

 شاردن  بازتاب مراسم عاشورا در سفرنامه

 امییا  شییهادتت  عاشورا  ابها ر ت مهیو مراسم شیعه، مذهب تجلیات تر ناصلد از  ید   

 شیعیان بزرگ مراسم شاهد  در اصفهان،  بار نخستن برای . شاردن،  1667 سال  در اسا.  حسین

 به را  مسیایان مقدس هفته از د دگاه شاردن هاعزاداری ا ن. ساه ا بود عاشورا  ا ا  امناسب  به

 گونییها ن شاردن به نقییل از فر ییر ای هدر گزارشتوصیف به جا مانده از مراسم عاشورا . آتردمد  اد

  :اسا

 که در ا ن ده رتز، هیچ ساز ت دهلد به نشییانه  اسا  چنین    عصر صفوی  ا ن مراسم در ا ران»

. ... رتنیید ردازنیید. حمییا  نمییدمنین به اصالض سر ت صورت نمدؤشود. منمدشادی ت سرتر نواخته 

شود. همه ظاهر ت رفتاری ماسوب مد   وشند که رنگ عزا سا ر ن لباس سیاه ت ارغواند رنگ مد
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تییوان  وشند. طیید ا یین ده رتز در همییه جییای شییهر مییدآلود دارند ت جامه عزای عمومد مدحزن

اند،  ا سر تییا  ییا ده کرد. برخد از مرد  خود را آغشته در خون کردههای مرد  عادی را مشاهگرته

معابر حرکا کرده ت دت عدد سیینو  های برهنه در دسا دارند. جمعد از مرد  درند ت شمشیرمسلا

در حالد که زبانشان همنون اشخاص طاقا از کف داده آت زان اسا ت عجییز ت   ؛کوبندبر هم مد

 (214:1384)فر ر،  .«زنند: حسین. حسین..فر اد مد کنند ت با نها ا قوتالبه مد

-ها د بییر  ییا مییدتییه ها ت میاد نهرا ری، در کنار معابر ت در امتداد چهاردر طول ا ا  عزادا    

ها تا  ک سییاعا چلنراغ ت انوا  فانوس .چینندها  ک منبر ت گرداگردش کرسد مدشود که در آن

 یوندنیید. رد  از نواحد مجاتر جمع شده ت به عزاداران مد س از نیمه شب در آنجا رتشن اسا ت م

راهای مربییوط بییه مراسییم منین عزادار، حاضران را با شرض ماجؤ ید از صوفیان  ا مدر همین حال 

 القتییالد. تی برنامه را با قرائییا  ییک فصییل از کتییاب وشسازد تا ا نیه تاعظ تارد مدمشغول مد

را در ده فصل شرض داده ت ا ن کتاب در ده شییب    حسین دهد که زندگد ت شهادت اماادامه مد

رد  گر ییه ت زاری خوانیید ت میی شود. تاعظ درباره موضو  دت ساعا رتضه مییدمد  عزاداری خوانده

  (215-214)همان:    .کنندمد

در ا ن ا ییا ،  کند کهمدشاردن ضمن اشاره به برگزاری ا ن مراسم در عصر شاه صفد بیان    

 عییزاداران از بسیاری از  ذ را د شیوه ت عیما ت با تما  رتز ده مراسم ا نر داد شاه ا ران دستو

کییرت س در  )همانجییا(.  .برگییزار شییود مییرد  توده برای غذا  ز ادی مقدار نمودن فراهم ت شا  با

ی گفتییهبییه کرده اسییا ت  کتاب خود شواهدی از برگزاری مراسم عاشورا به رتا ا شاردن ترسیم  

 :  شاردن

 
ق. 1077م./1667 سال در را نهاآ ترینشکوه با اما .دیدم ایران در را مراسم این بار هشت یا هفت 

 وجددود عرصدده بدده قدددم تازه دیگر عبارت به و  نشسته شاهی تخت بر تازه پادشاه. کردم مشاهده

 و  بزرگتددر چدده هددر سددال آن داد دسددتور، بددود ندیده هرگز که را عزاداری مراسم این ؛بود گذاشته
 فرسددتاده میدددان بدده را خود عزاداری هایهیئت اصفهان هایهمحل تمامو  کنند برگزار تراشکوهب

 درباریان با قاپو عالی بزرگ در سر باالی ایسرپوشیده تاالر در که شاه برابر از هاهیئت این.  بودند

 بلند انآسم به«  حسین حسین» غریو دهان بر کف  و  زنان سینه و  رفتند رژه بود کرده جلوس خود

 (112-1380:111)کرویس، .کردندمی
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 1398 ستانزمت   ا یز ،30 هشمار زدهم،سی  سال /سخن تاریخ

 القدرلیله اقعهو

دن از آن بییه عنییوان  ییک عییید شییار  کییهاسا  از د گر تقا ع مذهبد ا رانیان    القدرلیله  تاقعه  

 ،معرا  شب خاطره تداعد منیور به القدرلیله تاقعهکند. بر ا ن اساس مذهبد نزد ا رانیان  اد مد

 تعلیمات حضرت آن بود ت در ا ن تاقعه آمده تجود به قوسین قاب به مامد حضرت عرت   عند

 هییدا ا را  اعییراب تسیله بدان ت گرفا فرا  خداتند از را  خو ش نو ن آ ین به مربوط دستورات ت

 فقییط از خصوصیات ا ن عید مذهبد آن بوده که در ا ن مراسییم (5/230: 1338)شاردن،  .فرمود

ردنیید. کدمیی  برگییزار را  کورذمیی  عییید ترتیییب بیید ن تشد ه مدخواند بخصوص انکار ت ادعیه چند

وی بییه گفتییه صییف  هییای مییذهبد در دترههمننین در مورد آداب ت سنن برگزاری اعیییاد ت جشیین

هییای رتزمییره همننییان در شیید ت فعالیییانمیید تعطیل کار اسالمد اعیاد از  ک هیچ شاردن، در

توجییه بییه دقییا ت تیزبینیید ت نگییاه د کییه بییا در ا ن راستا بیان ا ن نیته ضییرترت دار  .جر ان بود

طرض چنین د دگاهد از جانییب شییاردن، حییاکد عیید    شاردن به موضوعات مختلف،  گرا انهتالیل

 اسا. گاهد شاردن از عم  ت ژرفای برخد رسو  مذهبد ا رانیان  آ

   گیرینتیجه

-شییاردن ت گییزارش  هسفرنام  جانبهدر بررسد آداب ت رسو  ا رانیان، با ارز ابد دقی  ت همه   

 های تی در ا ن راستا، گذشته از آشنا د شاردن با زبییان فارسیید ت مطالعییات عمییی ، بییه عقیییده

بییا فضییای  مسییتقیماً ،رسییو  ا رانیییانآداب ت به ساختار فرهنییگ ت   نسبا  ردننگارنده، د دگاه شا

ر ارتباط بییوده یالدی دا ران ت فرانسه در قرن  ازدهم هجری/ هفدهم م  سیاسد ت اجتماعد جامعه

ات در مطالعه ت بررسد آداب ت رسییو   عالته بر آن، با سنجش ماهیا د دگاه شاردن ت شیوه  ؛اسا

 :تییوان اظهییار کییردمیید ها د که در ا ن زمینه توسط شاردن ارائه شییده اسییا،در گزارش  ،ا رانیان

مصییاد   تالیییل  ا رانیییان عصییر صییفوی، ملد نگرش شاردن به آداب ت رسو   تر ن شاخصهمهم

هییای گوناگون آداب ت رسو  ا رانیان ت مقا سه آن با آداب ت رسو  جامعه ارت ییا د ت تجییود تفییاتت

-ثر در شیییلؤهای میی لفهؤنگرش شاردن به م  عه از نگاه شاردن اسا.فرهنگد میان دت جام  عمده

اسییاس چنییین  . بییربییوده اسییا بسیییار خییاصا رانیان عصر صییفوی    آداب ت رسو   گیری ت تدات 

. انییدآموزه های اسالمد ت شرا ط آب ت هوا د در ا ن دتره در ا ن اثر ذ ری دخیل بودهاهد،  د دگ

اسا بر تاثیر ا ن فرهنگ در آداب ت رسییو  ا رانیییان عصییر نیز دلیل د گری   فرهنگ ا ران باستان

به بیان د گییر از جه به مطالعات تی( به آن اشاره شده اسا. صفوی که در گزارشات شاردن )با تو
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ی فرهنییگ ت تمییدن ا ییران باسییتان در آداب ت رسییو   دگاه شاردن، نقش اساسد ت تعیین کنندهد

در  عییالته بییر آن شییاردن .فوی، غیر قابل انیار اسییاا راند ت تیو ن هو ا ملد ا رانیان عصر ص

در فهم ت شییناخا ماهیییا  در مواردی اندک آداب ت رسو  مذهبد ا رانیان عصر صفوی  هب  نگرش

 د، عاجز ت غافل بوده اسا.ای اسالمهاصول ت آموزه

 منابع

 سییباان ،تهییران ،پهلوی عصر پایان تا ازآغاز ایران؛ فرهنگ تاریخ(. 1391. )  انصاری،

 .نور

   انتشارات کیهان.  ،باقر سارتخاند، تهران ترجمه.  فرهنگ علوم اجتماعی(.  1367. )لنبیرت، آ

تار خد ا رانیید در سییفرنامه  _هو ا ملدبررسد  »(  1394. )ییمه،  ا نده، ععلد اکبرجعفری،  

 .68-47، 21، شماره فصلنامه سخن تار خ«. شاردن

 ،اصییفهان ،صییفوی  ی دوره هییای سییفرنامه بررسییی ( 1385. )نییوچهرم  ییژته، دانش

 ر.هن  فرهنگستان

 .کوشامهر  ،شیراز،  صفوی  عصر ایران در مذهبی مراسم ( 1390. )امدعلدم رنجبر،

، پییهوها از دانشییگاه یمبییری  ، ایران دوره صییفوی  تاریخ( 1391رت مییر، ه. ر. )

 جامد.    ،ترجمه  عقوب آژند، تهران

 .طوس  ،ال  غما د، تهرانترجمه اقب  .شاردن سفرنامه( 1372)  .انشاردن، ژ

                                                امیرکبیر.  ،، تهران1جلدترجمه مامد عباسد،  .نامه شاردنسیاحا( 1335).                

 ژان درسییفرنامه ایرانییی و ایران تصویر»( 1393. )رزانییه، فزاده علوی                

 جستارهای .«نویسسفرنامه ذهنیت در هایلیشه  و نیآفری انگاره در تاملی ؛ شاردن

 .170-147، 185 ،ادبد

 بر انهژ حسین ترجمه .نشارد سفرنامه شرح و برگزیده (1384. )تنالد دتبیلور ر ر،ف

 .رتز  فرزان نشر ،تهران اسدی، حسن ت

تحلیلی از اوضییاع ایییران در قییرن ؛ ایران و شاردن( 1380. ) رک تاندرد کرت س،
 .رتز فرزان  ژتهش ت نشر ،تهران  ،تقوی اخوان حمزه ترجمه ،دی هفدهم میال

 بییر تایید با ایران در ملی هویت شناختی جامعه تکوین (1387) .سینح گودرزی،
  .ا راند تمدن انتشارات ،تهران ،ی صفو دوره


