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چکیده

عصر صفوی ( 907-1135ق ).به دلیل احیای اقتدار سیاسیید دتلییا ت اسییتایا ا ییههییای
حیوما ا راند ،از ماندگارتر ن ت برجستهتر ن ادتار تار خ ا ران در دتره اسالمد اسییا .ا یین دتره
به دلیل جر انات ت تاوالت بین المللد ت نیز اکتشافات جغرافیا د که توسط غربیان صورت گرفتییه
بود ،سرآغا ز دتره جد دی در رتابط ت مناسبات تجاری ت رفا ت آمد سفیران به ا ران شد؛ بنییابرا ن
رتند تاوالت ت رتابط تجاری ا ران ت دتل غرب ،بسییتر رفییا ت آمیید سیییاحان فراتانیید از جملییه
شاردن ( ). 1664را به ا ران فراهم آترد .میان سیاحاند که در دتره صفوی به ا ران سییفر کردنیید،
آثار شاردن از اهمیا خاصد برخوردار اسا؛ از ا ن رت با توجه بییه اهمیییا آداب ت رسییو ا رانیییان
عصر صفوی به عنوان ید از عناصر مهم فرهنگ ا رانیان ،ا ن ژتهش ضمن بررسیید مصییاد
مهم آداب ت رسو ا رانیان عصر صفوی در سفرنامه شاردن ،دنبال اسخ به ا ن رسش اسییا کییه
مهمتر ن شاخصههای نگرش شاردن در بررسد یدا ش ت تیییو ن آداب ت رسییو ا رانیییان عصییر
صفوی چه مواردی هستند؟ ژتهش حاضر با بهییرهگیییری از سییفرنامه شییاردن بییه طبقییهبنییدی ت
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تالیل آداب ت رسو ا رانیان عصر صفوی در دت حوزه ملیید ت مییذهبد ت بررسیید مشخصییههییای
د دگاه شاردن در ا ن زمینه رداخته اسا .افتههای ژتهش حاضر حاکد اسا که شاخصییههییای
نگرش شاردن نسبا به آداب ت رسو ا رانیان عصر صفوی ،بر ماور تالیل ت مقا سه موارد فییوق
با مؤلفههای عناصر فرهنگد ت مشخصاً آداب ت رسو جامعه ارت ا د معاصر با عصر صفوی( قرن
ازدهم هجری /هفدهم میالدی) قرار دارد .عالته بر آن مشخص شییده ،در بررسییدهییا ت نگییرش
شاردن در مورد آداب ت رسو ملد ت مذهبد ا رانیان ،عییواملد همنییون فرهنییگ ت تمییدن ا ییران
باستان ،آموزه های اسال ت شرا ط آب ت هوا د ت اقلیمد ا ران ،در تیو ن ت تییدات آداب ت رسییو
ا ران در دتره اسالمد اثرگذار بودهاند.
واژگان کلیدی :آداب ت رسو  ،سفرنامه شاردن ،صفو ه ،مذهبد ،ملد.

مقدمه

اهمیا دتره صفو ه(907-1135ق ).برای تار خ ا ران نییه تنهییا از نیییر سیاسیید ،نیییامد ت
اقتصادی قابل توجه اسا ،بلیه از نیر شیلگیری نها د نیا اجتماعد ت فرهنگد جامعییه ا ییران
نیز اهمیا بسیاری دارد .در تاقع آن هنگا که صفو ان بییا تلفیی سییه عنصییر اساسیید شییر عا،
طر قا ت سلطنا ،اقتدار جامعه را در دسا گرفتند ،توانسییتند جا گییاهد رفیییع بییه دسییا آترنیید.
(رت مر .)7:1391،در دتره مذکور ،با شیلگیری تاییوالتد در عرصییه مناسییبات جهییاند ت رتابییط
بینالملل ،رتابط ا ران با ارت ا شیل نو ند به خود گرفا ت موجب افزا ش ضرترت آگاهد آنییان از
شرق شد ت از جمله یامدهای آن ،ترتد سیاحان ارت ا د به شرق بود .عالته بر ا نها ،رفییا ت آمیید
هیئاهای سیاسد ،تجاری ت مذهبد به ا ران در دتره صفوی ت نیز بییه دلیییل رتابییط ت مناسییبات
خارجد گستردهای که دتلا صفوی با ارت ا یان برقرار کرد ،بسترهای ترتد سیاحان ارت ییا د را بییه
ا ران فراهم آترد که حاصییل آن ،یییدا ش ادبیییات سییفرنامهنو سیید ت گییردآتری ت شییرض اتضییا
سیاسد ،اجتماعد ،اقتصادی ،فرهنگد ت مذهبد ا ران در قالب سفرنامهها شد.
به طور کلد در عصر صفوی سیاحان بسیاری به ا ران سفر کردنیید ت در سیییاحانامییههییای
خود مطالب فراتاند درباره چگونگد اتضا ت احوال اجتماعد ا ران ،ارائه دادند .ید از حوزههییای
مهم ادبیات تطبیقد ،بررسد ت تامل در تلقد خاص ملاها نسبا به ید گر ت تصییو رها د اسییا
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که ملاها از د گری در آثار خود ارائه دادهاند .در ا ن میان آثاری از قبیییل سییفرنامههییا در رتا ییا
جهانگردان ،که ترکیبد اسا از عقا د شخصد مؤلف ،تاقعیاهییای یرامییون ات ت برداشییا تی از
ا ن تاقعیا ها در بازشناسد شناخا ،توهمات ت تصو رها د کییه در نهنیییا ملیاهییا نسییبا بییه
ید گر تجود دارد ،نقش تعیین کننده دارد( .علوی زاده)148:1393،
بر اساس اطالعات سودمندی که سفرنامهها در زمینه حیات اجتماعد ملاهییا در اختیییار مییا
قرار مددهند ،شا د بتوان گفا متون تار خد ،آگاهد چنداند از اتضا فیری ت اجتمییاعد جامعییه
ا ران ارائه نیردهاند؛ به بیان د گر در حالد که بسیاری از رفتارهییای اجتمییاعد ت فرهنگیید کییه از
سوی مرد ت ا مؤرخان اموری عادی ت طبیعد به نیر مدرسد ،از د دگاه ک بیگانییه ،ا یین امییور
حیرتانگیز ت غیرطبیعد جلوه مدکند؛ بنابرا ن سر عاً به ثبا ت ضبط تقییا ع مبییادرت مییدکننیید ت
جزئیات به ظاهر بداهمیا ک قو ت قبیله را مدنو سند ت چنین مییواردی در دترههییای بعیید بییه
عنوان تار خ اجتماعد قابل توجه اسا( .دانش ژته)25:1385،
برای بررسد نگرش شاردن به آداب ت رسو ا رانیان در ا ن دتره که موضو ژتهش حاضییر
اسا ،در ابتدا با د مفاهیمد از جمله فرهنگ ت آداب ت رسو در حوزه تار خ ،بیا رت یییردی جامعییه
شناسانه مورد بررسد قرار گیرد.
آننه در قالب فرهنگ شناخته مدشییود ،مجموعییهای از ارزشهییا ،باترهییا ت آداب ت رسییو
اجتماعد هر جامعه اسا .به عبییارت د گییر تمییدن ت فرهنییگ هییر قییو  ،از ت ژگییدهییای خاصیید
برخوردار اسا که آن را از سا ر فرهنگها متما ز مدسییازد ت مجموعیهای ینیییده اسییا کییه در
زبان ،ادبیات ،اعتقادات مذهبد ،سنن اجتماعد ملاها تجلد افته ت از نسلد به نسییل بعیید انتقییال
مد ابد( .انصاری)14:1379،
آداب ت رسو به عنوان ید از عناصر مهم فرهنگد ،شامل شیییوههییای زنییدگد ،عییادات ت
رسو خاص ک ملا ،مرد ت ا ک جماعا مدشود( .بیرت)232:1367،
چناننه نکر شد ،سفرنامه شاردن از مهمتییر ن سییفرنامههییای ارت ا یییان در عصییر صییفوی
ماسوب مدشود .آثار شاردن در شمار مفصلتر ن ت ارزشمندتر ن منابع تار خ ا ران اسا .عییالته
بر آن ،شاردن ید از مشاهیر بزرگ ت فالسفه جهان در قرتن جد د اسا ت بسیاری از فیلسییوفان
ت ماققین ت مورخین مشهور قرن هجدهم میالدی از قبیییل مونتسییییو ،رتسییو ،د ییدرت ،گیبییون ت
حتد المارک ت دارت ن در تدت ن نیر ات تار خد ت تهیییه آثییار علمیید گرانبهییای خییود ،از عقا یید
فلسفد ت اجتماعد شاردن بهرهمند شدند .شاردن با تاقیقات دقیی ت تتبعییات علمیید مخصییوص

34
34

سخن تاریخ /سال سیزدهم ،شماره  ،30ا یز ت زمستان 1398

خود ،ا ران ت ا رانیان را چنان که با د به جهان معرفد کرد ت بییا شیییوه نییو ن انتقییادی ت تییار خد
خود ،دانش ا رانشناسد را در غرب بنیان نهاد .بنابرا ن مدتوان ات را باند ا ییرانشناسیید در ارت ییا
معرفد کرد( .شییاردن )13-12/1 :1335،در بررسیید یشییینه موضییوعد نوشییتار حاضییر ،تییاکنون
ژتهشگران فراتاند د دگاهها ت رتا ات سیاحان ارت ا د در مورد اتضا اجتماعد ،فرهنگد ت نیییز
آداب ت رسو ا رانیان را مورد بررسد قرار دادهاند .اما تاکنون بییه طییور مسییتقل ،ژتهشیید جییامع،
رتشمند ت طبقه بندیشده درباره آداب ت رسو ا رانیان عصر صفوی بییر اسیاس آثییار شییاردن بییه
عنوان مجموعهای کامل از اتضا جامعه ا ران عصر صفوی ت نیز تالیلیید دقیی از د ییدگاههییای
تی در موضو ژتهش حاضر صورت نگرفته اسا .لیین ا یین ییژتهش در نیییر دارد بییا بررسیید
آداب ت رسو ا رانیان عصر صفوی در دت حوزه ملد ت مذهبد ،بر اساس رتا ا شییاردن ،مصییاد
مشخص آن را در دت حوزه فردی ت اجتماعد تاکاتی کند ت در خالل آن به مهمتییر ن شاخصییه-
های نگرش شاردن نسبا به آداب ت رسو ا راند نا ل گردد.

زندگی و اثر شاردن

زندگد شاردن به سه دتره قابل تفییک اسا :دتره اتل زندگد تی در ار س با حضییورش
نزد در ت فراگرفتن حرفه جواهرسازی ت شناخا انوا سنگهای قیمتد سپری شد .امییا دتره دت
زندگاند ژان شاردن شامل آغاز سفرهای تی به مشرق زمین ت سیر ت سیاحا در ا ران ،سییرزمین
عثماند ت هندتستان بود ت شاردن سومین مقطع از حیات خود را با تالیف سفرنامهاش ت اقامییا در
انگلستان سپری کرد.
ژان شاردن در16نوامبر1053/. 1643ه.ق ،شش ماه س از مرگ لییو د سیییزدهم (-1601
 ). 1643از امپراتوران فرانسه ،در شهر ار س چشم به جهان گشییود .زنییدگد ات سراسییر تیییا و ت
فعالیا در حرفه جواهرفرتشد ت تجارت بود ت اگر شور ت عش مفرطیید را کییه بییه سیییر ت سییفر
نداشا ،ات را به سرزمینهای د گر از جمله ا ران ت هندتستان ت انگلستان نیشییانده بییود ،همییواره
با د ز ر سا ه لو د چهاردهم ،امپراتور فرانسه ،به سر مدبرد .شاردن در سییال . 1664بییه عشی
جهانگردی ت تجارت الماس به هند رفا ت س از آن به سا ر سرزمینهییای مشییرق زمییین سییفر
کرد .آتازه شاردن بیشتر به سبب شرض سفرها ت مشییاهداتش در نیمییهی دت قییرن 11/ 17ه.ق
اسا ت آننه بیش از همه شاردن را مشهور ساخته بود ،توصیف ات از جامعه ا ییران در نیمییه دت
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سدههفدهم میالدی /ازدهم هجری بود.
شاردن به لااظ بینش علمد ت دقا نیر ،سرآمد همییه سیییاحان ارت ییا د در ا ییران سیده
ازدهم هجری /هفدهم میالدی بود .آثار شاردن با توجییه بییه گسییتردگد آن بییه لاییاظ کمیید ت
کیفد ،در شمار مفصلتر ن منابع تار خ ا ران اسا ت به طور کلد ارزش ت اعتبار علمد ا یین اثییر از
آن جها اسا که عالته بر شرض فرهنگ ت آداب ت رسو ا راند ،به شرض علو ت هنر ا رانیان نیییز
رداخته اسا .شاردن به تار خ ا ران باستان عالقه داشته ت نیز بییه اهمیییا تییار خ ا ییران در دتره
اسالمد د برده اسا .به همین دلیل در طول سفرش ،در بازد د از شهرها ،تجه تسمیه ت گذشییته
شهرها را نکر کرده اسا .ات هرچند مطالعات تار خد مختصری داشته اسا به اهمیییا تییار خ در
هو ا ا راند آگاه بود .ات هخامنشیان را ارسیان نامیییده ،لییذا از ابتییدا تییا انتهییای سییفرنامهاش ،از
ا رانیان با عنوان ارسیان نا مدبرد( .جعفری )60-59 :1394،تی مد نو سد« :ا رانیان بییه ماننیید
ترکان ،از سرزمین توران آمدهاند ت در حقیقا در آن سرزمین بزرگ ت تسیع تارد ا ران شییدهانیید ت
سنن ت رسو باستاند خو ش را همننان ا دار ت استوار نگه داشتهاند»( .شاردن)196/5 :1338،

انعکاس آداب و رسوم ملی ایرانیان عصر صفوی در سفرنامه شاردن

ا رانیان از د رباز سناهای د ر نه ت کهیین فرهنگیید خییاص خییود را داشییتند کییه علیییرغم
حمالت اقوا بیگانه از جمله اعراب ت مغوالن به ا ران ت ت رانگریهییای مییادی ت معنییوی ت دتران
فترت تار خد ،فرهنگد نسبد حاصل از ا ن حمالت ،همننان با قوت تمییا بیه حیییات فرهنگیید
خود ادامه دادند .از آنجا د که فرهنگ ک معنای عییا ت کلیید دارد ،فرهنییگ ا رانیید نیییز شییامل
آداب ت رسو  ،اخالقیات ،عادات ت غیره مدشود ت شا د هر ک از ا یین زمینییههییا ،مشخصییههییای
خاص خود را دربر داشته باشد.
آداب ت رسو ملد ا رانیان خصوصاً در دتره صفوی ،مییواردی از جملیه اعیییاد ت جشیینهییای
ملد ،رسو اجتماعد ت سبک زندگد آنها را در بر مدگیرد که در گذر ا ا ت در سیر تییار خ تمییدن
ملل ،به صورت آداب ت رسو زندگد آنها در آمده اسا .اما مسئلهای که ژتهش حاضر یییش رت
دارد ا ن اسا کییه آداب ت رسییو ملیید ا رانیییان بییه لاییاظ فرهنگیید در دتره صییفوی دارای چییه
مشخصهها د دارند ت به چه صورت در سفرنامه شاردن بازتاب افتهاند.

36
36

سخن تاریخ /سال سیزدهم ،شماره  ،30ا یز ت زمستان 1398

مراسم نوروز باستانی ایرانیان عصر صفوی از نگاه شاردن

آداب ت رسو ملد ا رانیان در دتره اسالمد ،تلفیقد از سنن ملد برجا مانیده از دتره باسیتان ت
نگرش د ند مرد ا ن مرز ت بو بوده اسا .مراسم عید نورتز یید از برجسیتهتیر ن ابعیاد آداب ت
رسو ملد ا رانیان اسا که هر ساله با شیوه ت جالل برگزار مدشود ت ا ن جنبه از زندگد اجتماعد
ا رانیان به شدت مورد توجه سیاحان ت جهانگردان ارت ا د از جمله شاردن قرار گرفته بود .نیورتز از
مؤلفههای غیرقابل انفیاک فرهنگ ا رانیان در همه دترههای یش ت س از اسال بوده اسا ت در
دتره صفو ه نیز به عنوان ک جشن ملد از سوی حیوما ت مرد  ،با آداب کامل آن برگزار مدشد
ت از دتره شاه عباس اتل به بعد بر دامنه تشر فات آن بسیار افزتده شد.
بنابر رتا ات شاردن ،ا رانیان در دتره صفو ه ،عید نورتز را «عید لباس نو» مدخواننید؛ ز یرا
حتد فقرا نیز در جشن نورتز لباس نو به تن مدکردند .گرچه ثرتتمندان هر رتز لباسشان را عوض
مدکردند ت لباس جد دی مد وشیدند .شاردن با تاکید بر نورتز به عنوان جشن ملد ا رانیان در عصر
صفوی ،در ا ن باره ادآتر شده اسا:
حلول سال نو در ا تخا ت شهرهای بزرگ با شلیک توپ ت تفنگ اعال میدشیود .منجمیین
لباس فاخر در برکرده ،ک ا دت ساعا یش از اعتدال ربیعد برای تعیین تاو ل آفتیاب بیه بیر
حمل به کاخ سلطنتد ت ا عمارت حیوما مدرتند ت در شا با ت ا رتی مهتابد بیا اسیطرالب
خود مشغول کار مدشوند ت به ماض ا نیه عالما دادند ،برای اعال حلول سال جد د ،شلیک مد
شود ت صدای آالت موسیقد ،طبل ت شیپور ت نقاره در هوا طنین انداز مدگردد .بد ن ترتییب ترانیه،
طرب ،جشن ت سرتر در تماشاچیان ت بزرگان مملیا آغاز مدشود( .همان)363/2 :
به گفته شاردن ،در عید نورتز هر کس هدا ا ت تافد فراهم مدکرد ت بیرای یید گر تخیم
مرغهای طال د ت منقش ارسال مدکردند .به طور مثال شاهنشاه انصد تخم مرغ از نو مزبور در
بشقابهای نفیس در سرای خود بین سوگلدهای خو ش بخشش مدکرد .همننیین رتا یا کیرده
اسا که ا رانیان در تما ادتار تار خ خود در ا ا نورتز به ید گر تخم مرغد هد ه مددادند ت چون
تخم مرغ نشانه یدا ش حیات ت آغاز تیو ن موجودات اسا ،تعداد مصرف آن در ا یا نیورتز بیاتر
ردند نبود(همانجا) .در ا ن ا ا مبارک ،افراد مؤمن ت متد ن در صورت امیان تما سیاعات رتز ،در
سال جد د را با دعا ت عبادت در منزل خو ش مدگذراندند ت در طلیعه صباد اغتسال مدکردنید.
وشاک بسیار تمیز مد وشیدند ت به قرائا قرآن ت کتب نفییس خیو ش مید رداختنید ت بیا زهید ت
عبادت آرزتمند بودند که سال نو را به خوشد ت خرمد به سر برند( .همان.)366-365/2 :
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آداب و رسوم ازدواج ایرانیان از نگاه شاردن

در ک نگرش کلد ،بنیان ت اساس ازدتا در ا ران اسالمد ،به عنوان مقولییهای اجتمییاعد،
ر شه در آموزههای مذهبد دارد ت تاکید د ن اسال بر رعا ا مییواز ن شییرعد در ا یین زمینییه ،بییه
منزله امری مذهبد ت معنوی اسا .از سوی د گر ا ن امر را با د در نیر داشا که مراحل مختلییف
ا ن امر از جمله مراسم اتلیه ت عقد ت عرتسد نزد ا رانیان ت نیز اقوا ت ملییل گونییاگون ،مییدتوانیید
برا ندی از آداب ت سنن ت اعتقادات ملد ،مالد ت قومد آنان باشد .شییاردن در ا یین بییاره از منیییر
اسال نقل کرده اسا:
د ن اسال عمل ازدتا را به مثابه ک تظیفه د ند مدداند ت انجا تاهل را برای هییر میؤمن
مسلماند تاجب مدشییمارد .در ا یین آ ییین ،تجیرد ت رهبانیییا ممنییو اسییا ت امتنییا از ازدتا را
معصیا ت ک عمل خالف طبیعا مدداند( .همان)334-333/2:
ازدتا ا رانیان عصر صفوی خصوصاً مرد عامه ،آداب ت رسو  ،تشر فات ت مراحییل خاصیید
از جمله مراسم خواستگاری ت عقد ت عرتسد را نیز در بر مدگرفا .به گفته شاردن ،مراسم عقیید ت
ازدتا نزد ا رانیان در ک مال مخصوص که فقییط دامییاد ،نما نییدگان طییرفین ت ییک شییخص
رتحاند حضور داشتند برگزار مدشد ت معموالً مراسم عقد به دسا رتحانیون انجا مییدگرد یید .در
ا ن مراسم چناننه طرفین از طبقات عالیه ت طراز اتل بودند ،صدر کییه یشییوای مییذهبد ت شیییخ
االسال که قاضد کل کشور بود ،برای خواندن عقد دعوت مدشیید( .همییان )343:بییه طییور کلیید
گزارشهای شاردن در مورد آداب ت آ ین ازدتا ا رانیییان عییالته بییر گسییتردگد ،از رتض منطی ت
درک ت شناخا ماهیا ت اصالا چنین مقولییه ای برخییوردار اسییا ت د ییدگاه تی نسییبا بییه ا یین
موضو نیز با د دگاهها ت آموزههای اسالمد انطباق دارد.

آداب دربار صفوی؛ فر و شکوه دربارصفوی

ید از جنبههای مهم دربار ا ران عصر صییفوی ،چناننییه شییاردن بییه رتا ییا آن رداختییه
اسا ،شیوه ت جالل دربار اسا که بیش از هر چیز در نیر سیاحان ارت ا د جلوهگییر بییوده اسییا.
شیوه ت تجمل دربار سلطنا به خصوص در سه مورد بیشتر مورد توجه شاردن قرار گرفتییه اسییا
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که عبارت بودند از ترتیب برگزاری جشیینهییا در ا تخییا ،شییهرهییا ت رتسییتاها ،سییفرهای شییاه،
مهماندها ت آ ین ذ را د از سفیران کشورهای بیگانه .شاردن بییا دقییا ت ظرافییا فییوقالعییادهای
مهماندها ت جشنهای شاهانه دربار صفوی از جمله جشیین شییاطر ت نیییز مجالسیید را کییه تاییا
عنوان بار عا برای د دار سفرای کشورهای بیگانه از شاه ا ران ترتیییب داده مییدشیید ،بییه تصییو ر
کشیده اسا.
بنابر رتا ات شاردن در عصر صفوی ،جشنهای بزرگ شاهانه معمییوالً در تاالرهییای تسیییع
چند اشیوبه ،ید بر فراز د گری برگزار مدشیید ت ترتیییب برگییزاری جشیینهییا ا نگونییه بییود کییه
مدعوان از خیابانها ت باغنهها د که بر دت طرف آنها درختان ستبر ت سا هافین بود مدگذشییتند
ت ید از تجمالت عمده ا ن جشنها تجود تعداد ز ییادی اسییبهییای قییویهییییل ت ز بیا بییود( .
شاردن.)1286/3 :1372،
به گفته شییاردن ،دربییار ا ییران هنگییا ییذ را د از سییفیران ت فرسییتادگان کشییورهای بیگانییه
تجمالت بدنییری به عمل مدآتردند ت بنابر گزارشاتد که شاردن نقل کرده اسییا ،از رتزی کییه
سفیر ا ا لند ا به مرز ا ران مدگذاشا ،در شمار میهمانان شاه ماسوب مدشد ت نیز حییاکم ییا
ناظر در نیوداشا ت حرمتگذاری به آنان بر ید گر یشد مدگرفتند( .همان )1299/3 :عالته بییر
ا ن ،شاردن در ا ن باره ادآتر شده اسا که دربار ا ران به منیور نما اندن شوکا ت جییالل خییود
مدتد سفیران ر ا در انتیار تشرف به حضور شاه ،ناشییبا نگییه مییدداشییتند ت بییا ا نیییه بییه کمییال
اشتیاق ا شان آگاه بودند ،بد ن کار تما ل نشان نمددادنیید .ا یین نیییز از آداب دربییار ا ییران عصییر
صفوی بود که سفیران یش از شرفیابد به حضور شاه اجازه نداشتند از خانهای کییه در آن سییاکنند
بیرتن رتند .ا رانیان بر ا ن باتر بودنیید کییه برگییزاری ا یین آداب ت رسییو  ،نشییان گرامییدداشییا ت
حرماگذاری به سفیر اسا( .همان)1300/3 :

آداب معاشرت اجتماعی ایرانیان

در نگرشد کلد به موضو بررسد آداب معاشرت اجتماعد ا رانیان عصر صفوی بییر اسییاس
گزارشهای شاردن ،نخسا ا ن سؤال در نهن مطرض مییدشییود کییه آداب ت معاشییرت اجتمییاعد
ا رانیان شامل چه مییواردی هسییتند ت ا یین آداب ت عیادات ا رانیییان از د ییدگاه شییاردن دارای چییه
مشخصههای بوده ت چگونه ارز ابد مدشوند؟
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در بررسد آداب معاشرت اجتماعد ا رانیان به عنییوان مقولییه اجتمییاعد گسییترده ت فراگیییر،
مواردی از جمله آداب د د ت بازد د در جوامع مختلف ،برگزاری مجییالس مهمییاند ،ناییوه ییذ را د
میزبان ،نشسا ت برخاسا در مهماندها ت حتد آداب سییخن گفییتن را در بییر مییدگیییرد .بییر ا یین
اساس ،ژتهش حاضر ضمن بیان برخد خصوصیات ت عادات اخالقد مرد ا ییران عصییر صییفوی،
بازتاب موارد فوق را در ناوه برخورد ت آداب معاشرت اجتمییاعد آنییان را از منیییر سیییاض برجسییته
ارت ا د ،ژان شاردن مورد بررسد قرار داده اسا ت در خالل آن دستیابد به برخد د دگاههای ژان
شاردن در ا ن باره حاصل شد.
در مورد آداب ت د د ت بازد د ا رانیان عصر صفوی ،چناننه شاردن رتا ا کرده اسا ،رسییم
ا رانیان بر ا ن بوده اسا که در هرگونه شادی ت سییوگواری ت اعیییاد رسییمد ،در حییواد تلییخ ت
شیر ن ت جشنها از ید گر د د ت بازد د به عمل مدآتردنیید .در ا یین قبیییل مواقییع بزرگییان از
کوچیان انتیار بازد د داشتند ت سپس بزرگان به د دن افراد کوچیتر مدرفتند( .همان)768/2:
از د ییدگاه شییاردن ،مردمییان مشییرق زمییین هنگییا حضییور در چنییین مجییالس ت د یید ت
بازد دها د ،طرز نشستن آنها موقر ت متین اسا ت کمتر از ارت ا یان تارک دارند ت بدتابد ت بیید
قراری ت حرکات ناموزتن ت نامانوس از خود نشان نمددهند؛ مگر برای رفییع خسیتگد ت بییرای
تاکید گفتار ت عقیده کسد از حرکات دسا ت سر کمک نمدگیرند .به گفته شاردن:
نشستن در مجالس ]ا رانیان[آداب خاصد دارد؛ در حضور کسییاند کییه احترامشییان تاجییب ت
الز اسا ،زانو را به زمین مدزنند ت رتی دت قییوزک ییا مییدنشییینند ت در مجلییس متشیییل از
همسا گان ،طرز نشستن راحاتر اسا .دتستان ت بستگان در چنین مجالس ید گر را به راحا
نشستن دعوت مدکنند .عند هر گونه مدخواهند ساق ای خود را به حالا متقاطع درآترند .اما
اگر ک نیمه رتز هم در جای خود بنشینند ،تضع نشستن خود را تغییر نمددهند .حرکاتد که در
چنین مواردی از ما ظاهر مدشود ،ما ه شگفتد ا رانیان اسا؛ آنها معتقدند از اشییخاص متییین ت
موقر چنین حرکات ناخوشا ند سرنمدزند( .همان)770-769/2:
در ارتباط با آداب مهماند ت ذ را د از مهمانان میان ا رانیان عصر صفوی ،شاردن بییه ا یین
موضو اشاره دارد که در عصر صفوی چناننه تی مشاهده کرده اسییا ،مهمییاندهییا معمولًیا رتز
جمعه که رتز تعطیل هفتگد مرد بود برگزار مدشد .معموالً سفرهها را هر چه بیشتر رنگین میید
کردند ت آننه ز اد مدآمد ،افراد خانواده رتز بعد مصرف مدکردند.
اصوالً ضیافاهای مرد مشرق زمین از بامداد تا شامگاه ادامه داشا ت مهمانها در طول
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ا ن مدت ،اتقات خود را با کشیدن چپ ت قلیان ،حرف زدن ت خواب س از نهار ،نماز جماعا ت
شنیدن ا خواندن اشعار حماسد مدگذرانند( .همان)840/2:
چناننه نکر شد ،شاردن بر ا ن باتر اسا که ا رانیان مردمد مهماننوازند ت رسم مهمان-
نوازی را به خوبد به جا مدآترند ت به گفته تی ات در کشوری به سر مدبییرد کییه مییرد آن بییه
مهمان نوازی شهرهاند ت به جرئا مدتوان گفا که در سراسر گیتد هیچ مملیتد تجود نییدارد
که مردمانش چنین نر خو ت مهماندتسا باشند .به طور کلد رسم مهماننوازی ا رانیان در نیر
شاردن از صفات ستوده ت سند ده ت درخور تاسین اسا.
آداب معاشرت ت نشسا ت برخاسا ا رانیییان در مجییالس ت مهمییاندهییا در دتره صییفوی از
د دگاه شاردن ،چنان بود که به برخد از آنها اشاره شد .اما آ ییین سییخن گفییتن ا رانیییان از منیییر
شاردن ،بسد دلنشنینتر ،مال متر ت مهرآمیزتر اسا .به گفته شییاردن ،ا رانیییان هنگییا سییخن
گفتن چه از زبان خود ا د گران سخن گو ند ،همیشه ضمیر سییو شییخص بییه کییار میید برنید.
رتا ا شاردن در مورد آداب سخن گفتن ا رانیان چنین اسا:
ایرانیان مهرورزترین ،خونگرمترین و باصفاترین ملتهای سراسر گیتی می باشی  .نییرمگییو و
لطیفهپرداز و شیرین بیان و مالیم طبع هست ؛ سخن پرداخته و سخن س جی ه م گوی  .ناشی ن
است که سخ

بر زبان آورن که موجب رنجش و مالل کس شود و اگر ناچار شون خبر ب بییه

کس بگوی  ،تلخ و ناهمواری آن را با آوردن کلمات و عبارات دل شین و شیییرین می کاه ی .
(همان.)771/2 :

توصیفها ت تالیلها د که از فرهنگ ت رسو ت خصوصیات اخالقد ا رانیییان در ا یین دتره
توسط شاردن ارائه شد ت مقا سه آن با جوامع ارت ا د سده هفدهم میالدی ،نشییانگر تفییاتتهییای
شگرف میان ا ن دت جامعه اسا .ا ن تفاتتها در ناوه نگرش شییاردن بییه فرهنییگ ا رانیید ت در
گزارشات تی به خوبد نما ان اسا .آشیار اسا که ا رانیان( چه مرد عامییه ت چییه دربار ییان) در
مجالس ت مهماندهای خود به لااظ ناوه نشسا ت برخاسا ،ذ را د از مهمانان ت آداب سییخن
گفتن ،نسبا به ارت ا یان ،تشر فات ت تعارفات بیشتری به جا مدآترند.
آداب و رسوم غذایی ایرانیان

آداب ت رسو غذا د ید از مهمتر ن تجوه فرهنگد هر ملا به شییمار مییدآ یید .فرهنییگ
غذا د که شامل دت بخش مواد غذا د ت آداب غذا د اسا ،از جمله مقوالت زندگد رتزمره مییرد
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اسا که به همراه وشاک ت مسین ،اتلین میاهر فرهنگد هر تمدن اسا .آموزههای اسال  ،ا یین
آداب را از رتض ت ماهیا زرتشتد به سما آداب ت رسو اسال سوق داده ت فرهنگ ا راند با ا یین
آموزهها عجین شده اسا.
از د دگاه شاردن ا رانیان نسبا به ارت ا یان طبعاً مردماند کمخییوراکتییر هسییتند ت گرچییه
آموزههای د ن اسال مرد را به قناعا فرا مدخواند ،اما عادات غذا د ا رانیان ،علل مهمتییری از
جمله اقلیم ا ران ت عیید دسترسیید آسییان مردمییان مشییرق زمییین بییه مییواد غییذا د دارد( .نییک:
همان.)819/2:
شاردن ضمن توصیف ناوه گستردن سفره ا رانیان ،تفییاتتهییای آن را بییا ارت ا یییان بیییان
مدکند .بر ا ن اساس ناوه چیدن سفره در ا ران بسیار سادهتر از ارت ا به نیر مدرسد.
در مورد آداب کلد غذا خوردن ،گزارشهای شاردن بیانگر ا ن اسا که ا رانیییان هنگییا غییذا
خوردن از سخن گفتن رهیز کرده ت معموالً غذا را با دسا صرف مدکنند.
شاردن با مشاهده اسباب ت اثاثیه منزل ا رانیان در ا ن باره گزارشییات جالییب تییوجهد ارائییه
داده اسا .بر مبنای ا ن گزارشها ،اثا خانه مشرق زمیندها از لواز خانه ارت ا یان بسیار کمتر
ت سادهتر بود .ا رانیان اتاقهای خود را نخسا با نمدهای ضخیم فرش مدکردند ت رتی آن ک
ا دت فرش هن مدکردند .دترتا دتر اتاقهییا را نهییالدهییای کییوچید مییدگذاشییتند؛ رتی آن را
وششد مدگستراندند که از جنس نبه ا کتان بود .ا ن نهالدهییای 1کوچییک صییندلد مشییرق
زمیندها بود .در ادامه شاردن مدگو د:
ا رانیان در اتاقها ت تاالرهای خود چیزی نمدگذارند؛ نه مثل ارت ا یان میز ت صندلد ت تخییا
خواب دارند ت نه آ ینه ت میزگرد ت تابلو .آنان خیلد راحاتر از آننه ما رتی صندلد مدنشینیم
رتی قالد مدنشینند ت من چنان به نشستن رتی قالد به شیوهی ا رانیان عادت کردها که از
نشستن رتی صندلد خوشتر مدآ د .تقتد انسان به رسم ا رانیان رتی نهالینهها مدنشیییند،
احساس راحتد ت آرامش مدکند .همننین در فصل زمستان اگر انسان به رسییم ا رانیییان رتی
زمین بنشیند زتدتر ت بهتر گر مدشود( .شاردن.)813-812/2 :1372،

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

از گذشتههای دتر تا کنون تفر ح ت سرگرمد میان مرد جوامع مختلف امری نهاد نه بییوده
اسا ت ا ن عمل موجب ا جاد تعادلد رتحد در افراد بوده ت به عنوان اعمییالد فییرض بخییش میییان
مرد رتا داشته اسا .از جمله تفر ح ا رانیان در عصر صییفوی بییازی شییطرنو بییود ت برخیید از
بزرگان ت افراد طبقه ممتاز ،اتقات فراغا خود را به بازی شطرنو مدگذراندند .ا ن بییازی نیییز در
عصر صفوی ،ظاهر ًا مانند د گر بازیها د که قمار به شمار مدآمد ،حرا بود .اما شطرنو بییازی
در اجتما مخالف شئون شمرده نمدشد.
ید د گر از تفر اات ت سرگرمد ا رانیان عصر صفوی به بیان شاردن ،ترزشها ت بییازی ت
نما ش -ها د از جمله شمشیربازی ،تیراندازی ،خیمه شببازی ت غیره بود که عمدتاً میان جوانان
مرسو بود .شاردن با مشاهده نو سرگرمد ت بازی ا رانیان در ا ن دتره ،بییر ا یین بییاتر بییود کییه
ا رانیان میان ترزش ت بازی تفاتت ز ادی قائل نیستند ت بازیهای مهم را ترزش ت بییازیهییای
فاقد اهمیا را به طور اعم بازی مدنامند ت ا ن توصیف شاردن در مورد ترزش ت بازی ا رانیییان،
با تاقعیا مطابقا دارد؛ ز را ترزشها د که در ا ران معمول بوده در حقیقا بازیهای مناسییبد
بود که هدف از آن نیرتمند کردن بدن ت آماده ساختن آن برای به دسا گرفتن سالض ت به کار
بردن آن بوده اسا.
شاردن ترزشهای را و در عصر صییفوی را شاخصیید بییرای توصیییف فرهنییگ عمییومد ت
ر شهدار ا ن سرزم ین در نیر گرفته اسا .ات ترزش ا رانیییان دتره صییفوی را همنییون اشیییانیان
مدداند ت به ا ن نیته تاکید دارد که نه تنها با گذشا زمان ،بلیه آ ین ت مذهب ،هیچ گونییه تغییییر
ت تاول اساسد در ا نگونه فعالیاها ا جاد نیرده اسا( .همان .)109/7:بنییابرا ن شییاردن ضییمن
مطالعه فرهنگ ت آداب ت رسو ا رانیان در دتره حضورش در ا ران ،بییه مطالعییه ت بررسیید تییار خ
ا ران قبل از ترتد اسال به ا ران رداخته اسا ت با مقا سه آن با ساختار جامعه عصییر صییفوی بییه
نتا و جالب توجهد دسا افته اسا.
د گر تفر اات عمده ت عادات ا رانیان ،گذران اتقات در قهوهخانهها بود .قهوهخانه عبییارت
بود از اتاقهای بسیار تسیعد که در بهتر ن ت رجمعیاتییر ن نقییاط شییهر سییاخته مییدشیید؛ ز ییرا
قهوهخانه میاند بود که جمعیا کثیری از طبقات مختلف مییرد ا ییران بییرای نوشیییدن چییای ت
صابا ،گرد هم مدآمدند( .شاردن )844/2 :1372 ،جشیین شییاطری از د گییر مراسییم ملیید ت در
حقیقا تفر ح ت سرگرمد ا رانیان عصر صفوی به شمار مدآمد .شاطر اصطالحاً به معند نوکر بار
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ای شاهنشاه بود ت جشن شاطر آزما ش تندرتی کسد بود که داتطلب خدما در دربار شاه بود.
آداب و رسوم مذهبی ایرانیان در دوره صفوی

مراسم مذهبد به عنوان قابل مشاهدهتر ن ،آشیییارتر ن ت برجسییتهتییر ن اجییزا ت عناصییر
اعمال د ند ر شه در ارزشها ت هنجارهای مذهبد هر دتره دارد( .رنجبر .)2-1 :1390،در نتیجه
بازنگری آداب ت رسو مذهبد ت مشخصههای برجسته ا ن عناصر فرهنگد ا رانیان عصر صییفوی،
آن هم از نگاه سیاحان ارت ا د که موضو ا ن نوشتار اسا ،در بررسدهای تار خد ت فرهنگیید از
اهمیا بسزا د برخوردار اسا .در ا ران دتره صفوی ،دت گرته آداب ت رسو جمعد ت فراگیر بییه
عنوان اجزای ک فرهنگ مشرک عمومد تجود داشته اسا که بخش دت آن به آداب جمعیید
د ند ا رانیان مسلمان از جمله اعیاد ت جشنها ،مناسک ت مناسباهای مذهبد ت عییزاداریهییای
د ند اختصاص دارد .شاردن بییا رداختن به موضوعاتد از قبیل جشنهییا ،موالییید ،سییوگواریهییا،
عزاداریها ت آداب ت رسو  ،در تاقع به ا ن نیته تاکییید دارد کییه در دتره صییفو ه ت بییه مییدد ا یین
دتلا ،ارتقای فرهنگ قومد به سطح فرهنییگ ملیید را شییاهد هسییتیم .فراگیییری مناسییباهییا ت
مناسک فرهنگد در دتره صفو ه ت توجه همه قشرهای جامعه به ا ن مهم ،ادآتر ا ن نیتییه اسییا
که در دتره صفوی با ک فرهنگ ملد در مقابل فرهنگ قومد از قبل موجود رتبییرت هسییتیم کییه
رکن مهمد در تیو ن هو ا ملد ماسوب مدشود( .گودرزی)304-303 :1387 ،
اعیاد و جشنهای مذهبی ایرانیان؛ مراسم عید قربان

از ابعاد مهم ت برجسته فرهنگ عمومد ت مشترک هر ملا ،اعیاد مذهبد هستند که میییان
اعضای ک ملا به شیل فراگیر مورد توجه ت اقبال اسا ت با انجا آن نمییا د از همبسییتگد ت
اتااد مذهبد را به نما ش مدگذارند .شاردن در مورد ناوه آداب ت مراسم عید مذهبد قربان که
برای بزرگداشا خاطره قرباند کردن اسااق به تسیله ابراهیم برگزار مدشد ،بیان کرده اسییا:
ا رانیان ا ن عید را با قرباند کردن ک گوسفند ،بز ا حتد اسب جشن مدگرفتنیید .در اصییفهان
ا ن مراسم به صورت رسمد برگزار مدشد ت اغلب شاه ت رجال مهم با شرکا اصناف د گییر در
مراسم قرباند کردن شتر حاضر بودند .شاردن در مراسم قرباند کردن شتر که به اد ود قربییاند
کردن حضرت ابراهیم در اصفهان انجا شده بود ،حضور داشییته ت ا یین مراسییم توسییط شییاردن
چنین توصیف شده اسا که در ا ن رتز به ماض ترتد شاه ،شتر را تادار مییدکردنیید زانییو بزنیید.
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رتحانیون که همه سوار بر اسب بودند به ک طرف مدرفتند ت دعای خود را در میان هیییاهوی
فوقالعاده انبوه مرد تما مدنمودند .شاه ت دربار انش نیز ،سوار بر اسب حرکییا مییدکردنید .در
ادامه مراسم ،نیزه کوتاهد که دستهاش مز ن به طال بود را در شانه چپ قرباند فرت کردند ت در
همان حال با صدای بلند ،دعا د مدخواندند مبند بر آن که ا ن قرباند مقبول خداتند تاقع شود
ت برای شاه ت مرد رحما ت برکا بیاترد .س از آن که شییاه ضییربه را فییرتد میدآترد ،تعییداد
ز ادی از مرد به قرباند حمله برده ت با تبر آن را به شش بخش تقسیم کرده ت هر کدا از ا ن
قطعات را به مالهای که تعیین شده بود ،مدبردند ت در طول مسیر مرثیهخواند ت موعیه میید-
نمودند( .فر ر)216:1384،
آداب و آیین سوگواریهای مذهبی ایرانیان

در کمتر سفرنامهای اسا که نکری از سوگواری مار به میان نیامده باشد ت ا ن امییر بییه
ا ن خاطر اسا که مراسم ا ن ا ا برای سفرای خارجد ت سیاحان ارت ا د ،اغلب شگفاآتر بوده
ت از جنبههای مختلفد از جمله شیلد ت ماتوا د حاتی مفاهیم خاصد بوده اسا .در عییزاداری-
های مذهبد ا رانیان ،عالته بر مناسک ت عبادات فردی ت جمعد ت اعیییاد ،بییه ت یژه در مییذهب
شیعه ،بخشد از آداب مذهبد به عزاداریها که ادآتر ظلمهای رتا شده بییر ائمییه د یین اسییا،
اختصاص دارد .ا ن بخش از آداب همگاند مذهب شیعه ،تا یش از صفوی تنها در دترهآلبو ییه
به ناوی نسبتاً فراگیر ،در بخشها د از ا ران برگزار شده اسا( .گودرزی)301:1387،
بازتاب مراسم عاشورا در سفرنامه شاردن

ید از اصلدتر ن تجلیات مذهب شیعه ،مراسم مهیو ت رابها عاشورا ت شییهادت امییا
حسین اسا .در سال  . 1667شاردن ،برای نخستن بار در اصفهان ،شاهد مراسم بزرگ شیعیان
به مناسبا ا ا عاشورا بوده اسا .ا ن عزاداریها از د دگاه شاردن هفته مقدس مسیایان را به
اد مدآترد .توصیف به جا مانده از مراسم عاشورا در گزارشهای شاردن به نقییل از فر ییر ا نگونییه
اسا:
«ا ن مراسم در ا ران عصر صفوی چنین اسا که در ا ن ده رتز ،هیچ ساز ت دهلد به نشییانه
شادی ت سرتر نواخته نمدشود .مؤمنین به اصالض سر ت صورت نمد ردازنیید .حمییا نمییدرتنیید ....
سا ر ن لباس سیاه ت ارغواند رنگ مد وشند که رنگ عزا ماسوب مدشود .همه ظاهر ت رفتاری
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حزنآلود دارند ت جامه عزای عمومد مد وشند .طیید ا یین ده رتز در همییه جییای شییهر مییدتییوان
گرتههای مرد عادی را مشاه ده کرد .برخد از مرد خود را آغشته در خون کردهاند ،ا سر تییا ییا
مسلاند ت شمشیرهای برهنه در دسا دارند .جمعد از مرد در معابر حرکا کرده ت دت عدد سیینو
بر هم مدکوبند؛ در حالد که زبانشان همنون اشخاص طاقا از کف داده آت زان اسا ت عجییز ت
البه مدکنند ت با نها ا قوت فر اد مدزنند :حسین .حسین( .»..فر ر)214:1384،
در طول ا ا عزاداری ،در کنار معابر ت در امتداد چهارراهها ت میاد ن تییهها د بییر ییا میید-
شود که در آنها ک منبر ت گرداگردش کرسد مدچینند .چلنراغ ت انوا فانوسها تا ک سییاعا
س از نیمه شب در آنجا رتشن اسا ت مرد از نواحد مجاتر جمع شده ت به عزاداران مد یوندنیید.
در همین حال ید از صوفیان ا مؤمنین عزادار ،حاضران را با شرض ماجراهای مربییوط بییه مراسییم
مشغول مدسازد تا ا نیه تاعظ تارد مدشود .تی برنامه را با قرائییا ییک فصییل از کتییاب القتییال
ادامه مددهد که زندگد ت شهادت اما حسین  را در ده فصل شرض داده ت ا ن کتاب در ده شییب
عزاداری خوانده مدشود .تاعظ درباره موضو دت ساعا رتضه مییدخوانیید ت میرد گر ییه ت زاری
مدکنند( .همان)215-214 :
شاردن ضمن اشاره به برگزاری ا ن مراسم در عصر شاه صفد بیان مدکند که در ا ن ا ییا ،
شاه ا ران دستور داد ا ن مراسم ده رتز تما با شیوه ت عیما ت ذ را د از بسیاری از عییزاداران
با شا ت فراهم نمودن مقدار ز ادی غذا برای توده مییرد برگییزار شییود( .همانجییا) .کییرت س در
کتاب خود شواهدی از برگزاری مراسم عاشورا به رتا ا شاردن ترسیم کرده اسییا ت بییه گفتییهی
شاردن:
هفت یا هشت بار این مراسم را در ایران دیدم .اما با شکوهترین آنها را در سال 1667م1077/.ق.
مشاهده کردم .پادشاه تازه بر تخت شاهی نشسته و به عبارت دیگر تازه قدددم بدده عرصدده وجددود
گذاشته بود؛ این مراسم عزاداری را که هرگز ندیده بددود ،دسددتور داد آن سددال هددر چدده بزرگتددر و
باشکوهتر برگزار کنند و تمام محلههای اصفهان هیئتهای عزاداری خود را بدده میدددان فرسددتاده
بودند .این هیئتها از برابر شاه که در تاالر سرپوشیدهای باالی سر در بزرگ عالی قاپو با درباریان
خود جلوس کرده بود رژه رفتند و سینه زنان و کف بر دهان غریو «حسین حسین» به آسمان بلند
میکردند( .کرویس)112-111:1380،
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واقعه لیلهالقدر

تاقعه لیلهالقدر از د گر تقا ع مذهبد ا رانیان اسا کییه شییاردن از آن بییه عنییوان ییک عییید
مذهبد نزد ا رانیان اد مدکند .بر ا ن اساس تاقعه لیلهالقدر به منیور تداعد خاطره شب معرا ،
عند عرت حضرت مامد به قاب قوسین به تجود آمده بود ت در ا ن تاقعه آن حضرت تعلیمات
ت دستورات مربوط به آ ین نو ن خو ش را از خداتند فرا گرفا ت بدان تسیله اعییراب را هییدا ا
فرمود( .شاردن )230/5 :1338 ،از خصوصیات ا ن عید مذهبد آن بوده که در ا ن مراسییم فقییط
چند ادعیه ت انکار بخصوص خوانده مدشد ت بیید ن ترتیییب عییید میذکور را برگییزار میدکردنیید.
همننین در مورد آداب ت سنن برگزاری اعیییاد ت جشیینهییای مییذهبد در دتره صییفوی بییه گفتییه
شاردن ،در هیچ ک از اعیاد اسالمد کار تعطیل نمییدشیید ت فعالیییاهییای رتزمییره همننییان در
جر ان بود .در ا ن راستا بیان ا ن نیته ضییرترت دارد کییه بییا توجییه بییه دقییا ت تیزبینیید ت نگییاه
تالیلگرا انه شاردن به موضوعات مختلف ،طرض چنین د دگاهد از جانییب شییاردن ،حییاکد عیید
آگاهد شاردن از عم ت ژرفای برخد رسو مذهبد ا رانیان اسا.
نتیجهگیری

در بررسد آداب ت رسو ا رانیان ،با ارز ابد دقی ت همهجانبه سفرنامه شییاردن ت گییزارش-
های تی در ا ن راستا ،گذشته از آشنا د شاردن با زبییان فارسیید ت مطالعییات عمیی  ،بییه عقیییده
نگارنده ،د دگاه شاردن نسبا به ساختار فرهنییگ ت آداب ت رسییو ا رانیییان ،مسییتقیماً بییا فضییای
سیاسد ت اجتماعد جامعه ا ران ت فرانسه در قرن ازدهم هجری /هفدهم میالدی در ارتباط بییوده
اسا؛ عالته بر آن ،با سنجش ماهیا د دگاه شاردن ت شیوه ات در مطالعه ت بررسد آداب ت رسییو
ا رانیان ،در گزارشها د که در ا ن زمینه توسط شاردن ارائه شییده اسییا ،مییدتییوان اظهییار کییرد:
مهمتر ن شاخصه نگرش شاردن به آداب ت رسو ملد ا رانیییان عصییر صییفوی ،تالیییل مصییاد
گوناگون آداب ت رسو ا رانیان ت مقا سه آن با آداب ت رسو جامعه ارت ییا د ت تجییود تفییاتتهییای
عمده فرهنگد میان دت جامعه از نگاه شاردن اسا .نگرش شاردن به مؤلفههای میؤثر در شیییل-
گیری ت تدات آداب ت رسو ا رانیان عصر صییفوی بسیییار خییاص بییوده اسییا .بییر اسییاس چنییین
د دگاهد ،آموزه های اسالمد ت شرا ط آب ت هوا د در ا ن دتره در ا ن اثر ذ ری دخیل بودهانیید.
فرهنگ ا ران باستان نیز دلیل د گری اسا بر تاثیر ا ن فرهنگ در آداب ت رسییو ا رانیییان عصییر
صفوی که در گزارشات شاردن (با توجه به مطالعات تی) به آن اشاره شده اسا .به بیان د گییر از
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د دگاه شاردن ،نقش اساسد ت تعیین کنندهی فرهنییگ ت تمییدن ا ییران باسییتان در آداب ت رسییو
ا راند ت تیو ن هو ا ملد ا رانیان عصر صفوی ،غیر قابل انیار اسییا .عییالته بییر آن شییاردن در
نگرش به آداب ت رسو مذهبد ا رانیان عصر صفوی در مواردی اندک در فهم ت شییناخا ماهیییا
اصول ت آموزههای اسالمد ،عاجز ت غافل بوده اسا.
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