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  مقدمه 
،  توضيح و معرفي يك قبيله يا قوم، ولي از نظر روشي،نگاري يعني از نظر لغوي روش مردم  

هاي گردآوري اطالعـات      روش ي  هو مجموع  اي  زمينه ي  هيعني روش تحقيق عملي و مطالع     
اي از افـراد جامعـه       جهت توصيف يك فعاليت خاص اجتماعي و يـا نـوع زنـدگي دسـته              

گـر را بـه سـه نـوع تقـسيم             جايگاه مشاهده  شناس فرانسوي،  ، مردم ژرژ الپاساد  1.باشد مي
گر  ، مشاهده ) فعاليت دارد   در گروه نيز    نقش  ضمن ايفاي  پژوهشگر (گر فعال  مشاهده. كند مي

كند ولي در جمع حـضور        در فعاليت جاري دخالت نمي     به طور كامل  پژوهشگر  (اي   حاشيه
بـر    گر در ضمن زندگي در محيط مورد مطالعه عـالوه          شگر كامل كه پژوه     مشاهده  و )دارد
  2.دهد  دقيق قرار ميي هها اعمال افراد و وسائل پيرامون آنها را نيز مورد مطالع شنيده

يكـي از ايـن     . هاي گوناگون براي ما ايرانيان اهميت دارد       آغاز حكومت صفوي از جنبه    
ي ـ كـه بـا آغـاز عـصر رنـسانس،       دول اروپاي. ها، ارتباط با كشورهاي اروپايي است جنبه

تهيـه  . كردند ـ از چندين جهت نيازمند شـرق بودنـد    جهش علمي و اقتصادي را تجربه مي
هـاي آن صـنايع، شـناخت        مواد خام جهت صنايع نوظهور، بازاريابي جهت فروش فرآورده        

ـ      انگيزه...ودنياي اسرارآميز مشرق،     اي هايي بود كه غربيان را از قـرن شـانزدهم راهـي دني
هاي سياسي، دانشمندان و مستشاران، مبلغين       وران، سفيران و هيئت    تجار و پيشه  . شرق نمود 

اين اسـت كـه     . آيند مذهبي، و باالخره جهانگردان و سياحان از اين دسته افراد به شمار مي            
جهان ناشناخته شرق، به لطف احساس نياز فرنگيان، به روي چشمان تيزبين غربيان گشوده 

ادبيـات  «حركت سرآغاز پيـدايش نـوعي خـاص در نويـسندگي، بـا عنـوان                شد و همين    
هـاي جديـد     اقتصادي دولت  و   البته اين حركت تحت حمايت سياسي     «. گرديد» اي سفرنامه

به همين دليل عصر صفوي شاهد توسـعه ورود خارجيـاني بـود كـه از خـود                  . اروپايي بود 
   3.»اند هايي برجاي گذاشته ها و گزارش يادداشت

                                                 
1. Laplantine Francois, (2000), La description ethnographique. Nathan-université 
2. Lapassade Georges (1991), L’ethnosociologie. Merdiens Klincksieck. Paris 

، تاريخ اسـالم   »پيترو دالواله : اي اروپاييان عصر صفوي    ها و ادبيات سفرنامه    سفرنامه«پور،    حميد حاجيان  .3
  .34، ص1386، 3، ش4در آينه پژوهش، س
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حـساب     منـابع جغرافيـايي بـه      ي  را در زمـره   ها   سفرنامه،  بندي منابع تاريخي   قسيمدر ت 
ها ارزشي به مراتب بيش از ارزش صرف         اما واقعيت اين است كه برخي سفرنامه       1،اند وردهآ

تا جايي كه گاه ارزش سياسي و اجتماعي آن، ارزش تـاريخي            . جغرافيايي و تاريخي دارند   
نگاري و  اند در حوزه مردم هايي كه با عنوان مستشار به ايران آمده        حتي غربي . پوشاند را مي 
آلفونس گابريل، كويرشناس، بـه هنگـام       . اند شناسي مردم اين ديار فراوان سخن گفته       جامعه

عبور از كوير بزرگ نمك، تجلي واقعي روايت كهن خشك شدن آن درياي اساطيري ايران               
   2.داند وير ميرا همين ك) ص(باستان در شب تولد پيامبر

تجزيه و تحليـل روابـط مـردم و     :  در يك نگاه كلي عبارت است از       3نگاري دانش مردم 
منـد   كوشد با مطالعه نظـام  در واقع اين دانش مي. هاي جوامع انساني فرهنگ و تبيين ويژگي   

شناسي فرهنگي، پيوند تاريخي ميان اين دو مقوله و نيز رابطه دو سويه آنها را روشن                 انسان
هاي هرودوت در قـرن پـنجم پـيش از مـيالد،        بر همين اساس است كه برخي نوشته      . زدسا

وآمـد داشـته و      هايي كه به دربار صفوي رفـت       ماركوپولو در اواخر قرن سيزدهم و خارجي      
نگاري در   طور كلي مردم    به 4.دهند اند، را در اين گروه جاي مي       هاي خود را نگاشته    گزارش

. اي داشـته اسـت     خصوص ايـران، جايگـاه برجـسته        شرق و به  نگاه جهانگردان خارجي به     
هاي فرهنگـي و     جز تبيين شاخصه    هاي فرنگيان با اين رويكرد، به      تحليل و بررسي سفرنامه   

تواند برخي نكات مبهم و تاريـك تـاريخي يـا     اجتماعي جامعه ايراني در قرون گذشته، مي  
    .ادبي را روشن سازد

سرچـشمه  ايـران را    امپراتـوري   نويـسي،    سـفرنامه ند بـا    در پيو  موجودترين اسناد    كهن
 بـه   در عهـد هخامنـشيان و   سفرنامهاولين ،به استناد تاريخچه،  ؛دانند  اين رشته مي  پيدايش

                                                 
، ، تهران آفرين انصاري   كلود كاهن، ترجمه نوش    كوشش  ، به مدخل تاريخ شرق اسالمي   ،  )1366(ژان سواژه  .1

 .51، صنشر دانشگاهي

آستان قدس رضوي،   : ، ترجمه فرامرز نجد سميعي، مشهد     عبور از صحاري ايران   ،  )1371( آلفونس گابريل  .2
  . 167ص

3. Ethnography  
4. Abuzaydabad: “Behforuz”, http://www.iranicaonline. Org/articles/Ethnography-i. 17 June, 
2015. 
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 1.سند، خليج فارس و درياي سرخ نگاشته شده است    درباره رودخانه   داريوش اول  خواسته
اجتماعي مـردم ايـران در آن زمـان،         ي صفويان و به ويژه وضعيت         اما در ارتباط با سلسله    

به طور خاص در پيونـد      . ها و مقاالت فراوان وجود دارد       هاي گوناگون و نيز كتاب     سفرنامه
نظـران، ارزش تـاريخي ايـن     با سفرنامه دالواله بايد گفت كه گرچه پژوهشگران و صـاحب        

 كسي به اهميت و      اما تاكنون كمتر   2اند، كتاب را برشمرده و نكات مهم آن را استخراج نموده         
ويژه آداب و رسوم و خُلقيات مردم ايـران زمـين در              ارزش آن در حوزه فرهنگ عامه و به       

  . اي داشته است عصر اقتدار صفويان اشاره
كوشـد بـا بررسـي ابعـاد مختلـف زنـدگي اجتمـاعي، عـادات،               پژوهش پيش روي مي   

دارد، ضـمن معرفـي   وخو، فرهنگ عامه و هر آنچه به نوعي با مـتن جامعـه سـروكار      خلق
هاي ناگفته از ايـران عـصر        هايي از گذشته فرهنگي ايران زمين، به بيان برخي واقعيت          جنبه

اين نوشتار بر آن است تا ضمن واكـاوي شـرايط اجتمـاعي دوران اقتـدار                . صفوي بپردازد 
هاي فرهنگـي آن را نمايـان        هاي زيرين اجتماع بياندازد و شاخصه      صفويان، نگاهي به اليه   

  . زدسا
  

   صفوي و سفرنامه نويسان اروپايي  دوره
 تـا   1600هـاي    ي صفويه، در بازه سال      هاي بازديدكنندگان اروپايي در دوره     بيشتر سفرنامه 

، )1598(برادران شـرلي    : هاي سفرنامه. نگاشته شده است  ) ق1008ـ1163(ميالدي  1750
اولئـاريوس  آدام  ،  )1632(، تاورنيـه    )1617(پيتـرو دالوالـه   ،  )1614(دن گارسيا فيگـوئرا     

كـه بـه    ) 1707(كروسينـسكي   ،  )1683( سانسون و نيـز كمپفـر        ،)1664( شاردن،  )1636(
كه هنوز ترجمـه نـشده      ) 1660(فارسي برگردان شده و برخي مانند سفرنامه رافائل دومان          

ي شاردن را به لحاظ  در اين ميان، سفرنامه. است مربوط به همين دوره از تاريخ ايران است  
 زمان زياد سكونت نويسنده در ايران، آشـنايي دقيـق بـا فرهنـگ ايرانـي و اشـتمال                    مدت

                                                 
مطبعـه مجلـس،    : ، ترجمه رضازاده شـفق، تهـران      يك روز از زندگاني داريوش    ،  )1314(وستي فرديناند ي  .1

 .13ص

  . 1386، »پيترو دالواله: اي اروپاييان عصر صفوي ها و ادبيات سفرنامه سفرنامه«:  نك.2
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سـفرنامه  . تـر و معتبرتـر از بقيـه شـمرد          شناسي و جغرافيـايي، بايـد جـامع        هاي مردم  جنبه
اولئاريوس و كمپفر به لحاظ اشتمال بر توصيف اماكن، مناصب دولتي، شهرها و اقوام ايراني               

  . بسيار حائز اهميت است
: انـد  را اينگونـه برشـمرده    هاي خارجي    هاي سفرنامه  ترين ويژگي  مهمبرخي پژوهندگان   

توجه به احوال اجتماعي و ظرايفي      ،  هاي كامالً آني   هاي عيني با برداشت    گزارشاشتمال بر   
توصيف مظاهر زندگي و اخالق و روحيات مـردم         ،  توجه نبوده است   كه از ديد ايرانيان قابل    

مذهب و عقايد   بيان وضعيت    پرداختن به اوضاع اقتصادي و جغرافيايي،     ،   كنجكاوي باايران  
آگـاهي از   ،  ها و اسـاطير ملـي و باسـتاني         گردآوري افسانه ،  مذهبي و وضع تعليم و تربيت     

   1.كيفيت نفوذ تدريجي دول اروپايي در ايران
  

   دالوالهمعرفي اجمالي
 در همـين شـهر چـشم از         .م1652به دنيا آمد و در      در شهر رم    م،  1586در   2پيترو دالواله 

هـاي   هاي جواني و براي فراموشي عشقي نافرجام و البته با انگيزه           در سال . جهان فرو بست  
از عبور از فلسطين و عثماني بـه عـراق كنـوني             مذهبي و سياسي، قدم به شرق نهاد و پس        

ندي كـه تـا     ؛ پيو  در بغداد ازدواج كرد    »معاني« با دوشيزه    .م1616 در   زاده اين نجيب . رسيد
، )ق1026( 1617  در چهارم ژانويه   اين سياح ماجراجو  . زمان مرگ اين بانو به درازا كشيد      

بـه   رساند و همچنـين سـفري نيـز    اصفهان به را خود همدان، قصرشيرين ـ كنگاورـ  راه از
 و تا تركي، پرتغاليوي، فرانس، يولاسپاني، ايتالياييهاي التين،  وي به زبان. هندوستان داشت

 فـرا  فارسـي را     در مدت اقامت در ايران نيز     . ي عربي و قبطي و كلداني، آشنايي داشت       حد
   .گرفته بود

 .هاي دوره صفوي از آنِ پيترو دالواله است        ترين سفرنامه  يكي از مهم  كه   به جز سفرنامه  
نويسنده در  .  در دست است   خصوصيات عباس؛ شاه ايران،   عنوان   با  ديگري نيز از وي    كتاب

اولـين كـسي بـود كـه     دالوالـه  شايد . عباس را آورده است  نامه شاه كتاب، شجره پايان اين   
                                                 

  . 34ـ35، ص»پيترو دالواله: اي اروپاييان عصر صفوي ها و ادبيات سفرنامه سفرنامه «.1
2. Della Valle, Pietro 
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 و آثاري از خطوط قديمي      1هاي تخت جمشيد را براي جهان غرب تشريح كرد         نوشته سنگ
نفيس خطي فارسي و عربـي و         كتاب وي همچنين تعدادي     2. برد آسوري را با خود به اروپا     
در حـال  شوري را نيز با خود بـه ايتاليـا بـرده كـه     هاي مختلف آ مقداري رونوشت از كتيبه 

 اين سياح در زمان حـضور در ايـران، دلبـسته            3.شود نگهداري مي در موزه واتيكان    حاضر  
، كه تا زمان كنوني نيـز       »پيترو دالواله «مدرسه ايتاليايي با نام   . شود فرهنگ و مردم ايران مي    

هـاي ايـن سـياح       اي از تـالش    ، بازمانده دهد مندان زبان ايتاليايي آموزش زبان مي      به عالقه 
  . ايتاليايي است

  
  سفرنامه پيترو دالواله

يازدهم قمـري بـه كـشورهاي       / اين جهانگرد نامدار ايتاليايي در اوايل قرن هفدهم ميالدي        
يكـي از   عثماني، ايران و هند سفر كرده و مشاهدات سفر خود را در قالب چند نامه، بـراي                  

نظير و شرح دقيق رويـدادها، ايـن سـفرنامه را بـه           دقت كم  .ستفرستاده ا دوستانش در رم    
تابلو نقاشي باارزشي مبدل ساخته كه تصويري روشن و دلپذير از ايران عصر صفوي پـيش                

ايـن سـفرنامه بـه      . مهارتي شگفت دارد  جزئيات  وي در بيان دلكش     . نهد چشم خواننده مي  
فارسـي   ترجمه شده و چند بار هـم بـه        هاي اروپايي    انگليسي، فرانسه، آلماني و ديگر زبان     

عبـاس، موقعيـت      لحاظ اشتمال بر وقايع تـاريخي عـصر شـاه           كتاب به . برگردان شده است  
ها و توصيفات، برگرفته از مشاهدات عيني و شخـصي نويـسنده             بيشتر نوشته . ممتازي دارد 

ي اقليمي،  ها اعتقادات عامه مردم به روشني در اين كتاب نمودار است و ويژگي           . بوده است 
 يـازدهم قمـري، از جـاي جـاي     /مذهبي، تاريخي و فرهنگي ايران در قرن هفدهم ميالدي 

  . شود كتاب دانسته مي
  

                                                 
  .  و مابعد10، صفحات يك روز از زندگاني داريوش:  در اين باره نك.1
 ،»پيترو دالواله: اي اروپاييان عصر صفوي ها و ادبيات سفرنامه سفرنامه« .2

  .125، ص1387، 68، 69، مجله بخارا، ش»)61(شناسي  هاي ايران ها و پاره تازه«، )1387( ايرج افشار،.3
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  سبك نگارش و شيوه بيان 
تـرين   انـد، توصـيف را برجـسته        را مورد بررسي قرار داده     سفرنامه دالواله تمامي كساني كه    

اي بـه شـمار      گـي اصـلي هـر سـفرنامه       گرچه توصيف، ويژ  . اند شاخصه اين سفرنامه ناميده   
كند؛ توصيف روان و جاندار با بيان        رود، اما در اين كتاب به طرز خاصي جلب توجه مي            مي

نشاند و همگام با خود به ايـران قـرن           تمامي اجزا كه ناخودآگاه خواننده را بر بال خيال مي         
رنامه دالوالـه   هـاي زيبـاي توصـيف در سـف         نمونـه . برد يازدهم قمري مي  / هفدهم ميالدي 

وصف كلي شهرها، شيوه لبـاس پوشـيدن ايرانيـان، شـيوه آراسـتن سـيماي            : گونه است  اين
 غدير خـم، چگـونگي برگـزاري مراسـم           ظاهري، آيين دفن مردگان، شيوه برگزاري جشن      

ه با زنان، شيوه    سوگواري محرم، معماري، وضعيت و تركيب قشون ايران، نحوه معاشرت شا          
  . ...غذا خوردن و 

هاي جذاب اين سفرنامه اين است كه نويسنده، وقايع يا اماكن را با مورد   ويژگي ديگراز
شـود تـا خواننـده فرنگـي تـصويري           سنجد و اين مطلب باعث مي      فرنگي مي ) غالباً(مشابه  

لذا در جاي جاي كتاب از باب تقريب به         . ملموس از توصيف نويسنده در ذهن داشته باشد       
نگارنـده  . ها و غيره را با مشابه اروپايي خود مقايسه كـرده اسـت             زيذهن، ابنيه، غذاها، با   

 گرجستان را همسان بـا اسـتان لمبـاردي          1بازي چوگان را شبيه بازي كالچو در فلورانس،       
خواهد نگرش منفي تركان عثماني نـسبت بـه شـاه            همچنين وقتي مي  . كند معرفي مي  2ايتاليا

 3.گيرد ن لوتر در ميان مسيحيان كاتوليك كمك مي       صفي را بيان كند، از تمثيل جايگاه مارتي       
در مـصر بـر     » شـريف «در عثمـاني و     » امير«در ايران را    » سيد«در جايي نيز معادل واژه      

   4.شمارد مي
  

                                                 
ونـشركتاب،   بنگـاه ترجمـه   : الدين شفا، تهران   ، ترجمه شعاع  سفرنامه پيترو ودالواله  ،  )1348(واله، پيترو  دال .1

 .295ص

  . 59، صهمان .2
 . 365، صهمان .3

  .124، صهمان .4



 28ريخ فرهنگي، شماره مطالعات تا  130

 

  مالحظات ادبي
ايرانيان هاي دلبستگي   و ميزان كاربست و تعلق به آن نيز يكي ديگر از شاخصفارسيزبان 

 حكايت از پوشش گسترده زبـان فارسـي         جهانگرد ايتاليايي   مشهودات اي كه  است؛ به گونه  
دالوالـه   .هايي از چـين دارد     در جغرافياي ايران و حتي فراتر از ايران تا هندوستان و بخش           

زبان فارسي به عنوان زبان اصـلي كـشور چنـان           « :نويسد درباره كاربست زبان فارسي مي    
شود كه نه تنها در كليه نوشـتجات   ميمورد احترام است و چنان تعصبي نسبت به آن اعمال         

و نوشـتجات رسـمي و    دادهاارهاي شعر بلكه تمام قر خصوص ديوانه هاي جالب ب  و كتاب 
فرامين و احكام ارسالي شاه و باالخره تمام امور مهم كـشوري و دولتـي از زبـان فارسـي                    

انـد،   اله را كاويـده   با نگاهي اجمالي به نتيجه كار كساني كه سفرنامه دالو          1.»كنند استفاده مي 
ايـن  . هاي موجود ناديده انگاشته شده است      يابيم كه رويكرد ادبي و لغوي در بررسي        در مي 

دهد نويسنده از كنار برخي اسامي علم كه  در حالي است كه كنكاش در اين كتاب، نشان مي      
 لغوي  بار شنيده، به آساني گذر نكرده است؛ بلكه در برخي موارد معناي دقيق             براي نخستين 

برخي از اين موارد حتي بـراي شـنوندگان امـروزي نيـز حـسن و                . آن را بيان نموده است    
كند كه نام درسـت آن دز        رسد، تصريح مي   مي» دزاوا«وقتي به منطقه    . مالحت خاصي دارد  

 سنگ قيمتـي  ؛  از اسم لعل  گويد كه    خواهرزن خودش مي   ؛لعاليدر توضيح اسم     2.آباد است 
   3.شده استمشتق 

دربـاره  . همچنين برخي واژگان مصطلح تركـي آن روزگـار را توضـيح داده اسـت            وي  
 5 درباره فردي موسوم به سـاروتقي      4.معني آن رئيس صد نفر است     گويد كه    مي» يوزباشي«

                                                 
  .522، صهمان .1
 .29، ص همان.2

 . 444،صهمان .3

  .345، صهمان .4
بررسي نقش ساروتقي در سازمان و حوادث سياسي        «شيوا جعفري،   :  درباره نقش تاريخي ساروتقي، نك     .5

راهنمايي مهرناز بهروزي، پايان نامه كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه آزاد اسـالمي      ، به»اجتماعي عصر صفويان  
 . 1392واحد تهران مركز، سال 
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و اين اسم را شاه بر       كنند  به اين وزير، ساروتقي به معني تقي زرد هم خطاب مي          «: گويد مي
بيگ، كه او را بورون كاظم يعني كاظم دماغ  كاظم «1».ر است بواو نهاده زيرا موهايش تماماً

توضـيح  » آق سـاقالگ  «و باز در توضيح نام مأموران تركـي موسـوم بـه              2»نامند  دراز مي 
گويـد كـه واژه      دالواله به مـا مـي      3.سفيد است  دهد كه معناي اين واژه در فارسي، ريش        مي
ه فرزندان مـستقيم شـاه و حتـي بـه وارث            نه تنها به افراد خاندان سلطنتي؛ بلكه ب       » ميرزا«

گريـزان از جنـگ و      «را  » تـات «وي معنـاي واژه      4.شود  مستقيم تاج و تخت نيز گفته مي      
   5.داند مي» رعيت

 بـر مبنـاي     احتمـاالً (رسـد، معنـاي رود را        وقتي اين جهانگرد به رودخانـه تجـن مـي         
ين در حالي است كه معنـاي        ا 6.كند ثبت مي » رود تند «) هاي خود از اهالي مازندران     شنيده

تنها در فرهنـگ نظـام چنـين آمـده          . نيامده است  هاي رايج  مذكور در هيچ كدام از فرهنگ     
است و شايد وجه تسميه اين رود، بدليل رويش زياد » ني ميان پر«: است كه تجن به معناي
ـ «رود نظر صاحب فرهنگ نظام، مبتني بر شباهت          گمان مي  7.ني در اطراف آن باشد     » هتجن

نظر دالوالـه     اما به گمان قوي، اظهار     8،سنسكريت بمعناي خيزران، با نام اين رود بوده باشد        
در موضعي ديگر پيرامـون     . در اين باب، مبتني بر نام قديم رود؛ يعني تيزين رود بوده است            

است كه هرودت و گزنفون و ديگران » پرسنگ«اين همان لغت گويد كه  مي» نگفرس«واژه 
اند و اكنون به مناسبت نفوذ زبان عرب و تبديل حرف پ بـه ف، فرسـنگ                    كرده بدان اشاره 
   9.شود گفته مي

                                                 
 . 207، صسفرنامه پيترو ودالواله .1

  . 374، صهمان .2
  . 185، صهمان .3
 .82، صانهم .4

 . 50، صهمان .5

 . 177، صهمان .6

  . 210شركت دانش، ص: ، تهران2، جفرهنگ نظام، )1362(االسالم  سيد محمدعلي داعي.7
  .  همان.8
  . 128، صسفرنامه پيترو ودالواله .9
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وي . دالواله پيرامون داللت الفاظ و دايره شمول آن در دوره صفويان نيز سـخناني دارد              
كنـد و    زاده را مطـرح مـي      زاده و حـالل    زن، دو واژه حرام   : معناي  به» حرم«پس از توضيح    
 ، گويـاي آن اسـت كـه اوال، فرزنـدان      يرد كه تسميه زنان بزرگان به حـرم       گ چنين نتيجه مي  

زاده هستند و ثانياً، جايگاه زن مقدس است و هيچ كس مجاز نيست او را ببيند                 ايشان حالل 
هـا   گويد كه ترك   در جايي مي  .  در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت       1.كالم وي گردد   يا هم 

 2.انـد  ناميـده  مـي » قزلباش«مام سرزمين ايران را مجازا      و ديگر خارجيان در آن روزگار، ت      
سربازان عثماني نيز وقتي . به قزلباش برويم، مراد سرزمين ايران است     : چنانچه وقتي بگويند  

هايي  همچنين دالواله از واژه   . گويند يك نفر قزلباش، منظورشان يك سرباز ايراني است         مي
ختصاصي يافته و صرفاً بر دربـار شـاه اطـالق    گويد كه گويا در آن دوره، معناي ا    سخن مي 

همچنـين در    3.»خانه دولت«،  »دولت«،  »آستانه«: ها عبارت است از    اين واژه . شده است  مي
گويد كه در ايران هم بعنوان دشنام زشت زنانه و هم در مقام شـوخي و                 مورد واژه قحبه مي   

   4.شود ابراز محبت به بانوان گفته مي
داند كه   رسي رايج در ايران را معجوني از زبان ملل گوناگوني مي          وي به درستي زبان فا    

اما اين نظر دالواله را كه زبان       . اند  سكنا گزيده  و در آن  ه   از اسالم به اين سرزمين تاخت      پس
نويسنده به  .  بايد به ديده تامل، بلكه ترديد نگريست       5شمارد، كردها را همان زبان پارتي مي     
هـم از ايـن رو برخـي         6.ا ادب پارسي، خصوصا شعر نـدارد      گفته خودش، آشنايي عميق ب    

اين جهانگرد با اظهار نظري سـطحي دربـاره         . شود اشتباهات آشكار در اين كتاب ديده مي      
گويد كه   داند و به گمان مي     ساختمان شعر فارسي، اين زبان را از لحاظ اصطالحات فقير مي          

 ايـن اشـتباه زمـاني مايـه         7.بهره اسـت   هاي شرقي، از ابتكار و خالقيت بي       مانند ديگر زبان  
                                                 

 . 103، صهمان .1

 . 62، صهمان .2

 .63، صهمان .3

  . 262، صهمان .4
 . 156، صهمان .5

  . 156، صهمان .6
 . 157، صهمان .7
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گابريـل  . گردد كه ديگران نيز به پيروي از دالواله، ندانسته چنين موضعي بگيرنـد           مي تأسف
حماسـه  «گويـد كـه      دهد و مـي    دو شينون نيز خود را در رديف جهانگرد ايتاليايي قرار مي          

ارزش يك تصنيف   .. .ايراني خالي از ظرافت و ابداع است و زيباترين ساخته شعري ايشان             
  1.»!فروشند، ندارد هاي پاريس مي را كه فروشندگان دوره گرد، برسر كوچه) از نوع آنچه(

   
  مالحظات مذهبي 

گرايـي بـا مـذهب     امتزاج ملي.  جاي سخن داردبسيارتحليل وضعيت مذهبي دوره صفوي،     
رديده بود كـه از     بار در طول تاريخ، منجر به حكومتي مقتدر در ايران گ           شيعه، براي نخستين  

مناسك و مظاهر دينـي در      . بسياري جهات، يادآور عظمت و شكوه ساسانيان در ايران بود         
جامعه پررونق بود، ليكن در رفتار حكام و سالطين جايي نداشـت؛ و شـگفت آنكـه ايـن                   

. گرديـد  برخورد دوگانه سلطان با مناسك شـريعت، موجـب اعتـراض بزرگـان ديـن نمـي            
   2.داند مي) س(يي دارد و خود را از اعقاب حضرت فاطمه صفوي نوري اهورا شاه

ناپذيري وي را  اسماعيل در نبرد چالدران افسانه شكست به روايت تاريخ، شكست شاه    
دالواله مواردي شـگفت    . ـ مذهبي اين شاه جوان را در هم گسيخت          باطل كرد و اعتبار الهي    

ها، قسم   ترين قسم  ترين و محكم   از رايج شود كه يكي     آورد و يادآور مي    از اين اعتقادات مي   
تا جايي كه اگر قسم كسي به قرآن را باور نكنند، بـدان سـوگند          3.است» عباس سر شاه «به  

ي كساني كـه در مقبـره شـيخ صـفي             گشايد و درباره   در جايي زبان به طعن مي     . كند ياد مي 
ن مسلماً پس از مرگ شاه      گويد كه اينا   مند گردند، مي   اند تا از مواجب شاه بهره      بست نشسته 

چنين شهرت خواهند داد كه او نيز مقدس بـوده          ،  ]نذورات[، براي باقي ماندن سنت      ]عباس[
 و 5االمـان مجرمـان و گنهكـاران، از سراسـر ايـران بـوده اسـت            همين آرامگاه بيت   4.تاس

                                                 
1. Chinon.de,(1671),Relation nouvelles du levant ou traite de la religion du couvarnement,et 
des counturnes des perses,des aremeniens et des Gaures,Lyon,chez jaen Thioly vol.1:p. 12.  

 . 122، صسفرنامه پيترو ودالواله .2

  . 25 همان، ص.3
 . 370 همان، ص.4

  . 369 همان، ص.5
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  . بردند، از تعرض هر مقامي، حتي شاه در امان بودند مجرماني كه بدان پناه مي
. در اين دوره فـراوان اسـت      ) ع(خصوصا ذكر مناقب اوالد علي         شعائر شيعي و به    تعظيم

اي    تيـر و كمـان و شمـشير و سـپر و عمامـه              اسـب زيـن   در مراسم عزاداري محرم، روي      
ديگر از رواج رنـگ سـبز در پوشـش           جايي 1.شود ماترك علي است     كه گفته مي  نهادند   مي

كند كه در اينجا رنگ چرم       و حتي تعجب مي    2هدد ايرانيان، برخالف تركان عثماني، خبر مي     
 4صفي و مقبره شاه 3معصومه نويسنده به حرمت و اهميت بارگاه حضرت      . كفش نيز سبز است   

، تنهـا   ]شيعيان صـفوي  [كند كه اينان     همچنين در جايي تاكيد مي    . در نزد ايرانيان اشاره دارد    
  5.دانند خود را عاقبت به خير مي

هايي از ايـن موضـوع       صفوي، زن جايگاه ممتازي دارد و جنبه      در نظام اجتماعي عصر     
اي از  توان آميختـه   ايران آن روزگار را مي     6.گران واقع شده است    قبالً مورد كنكاش پژوهش   

. مذاهب و اديان گوناگون دانست كه زيـر سـايه شمـشير شـاه صـفوي گـرد آمـده بودنـد                     
ـ     ...هاي دائمي در گرجستان، عثمـاني و         جنگ اري قبايـل و طوايـف توسـط        ، و كـوچ اجب

دالواله به سبب پيوندي كـه بـا دربـار    . سازد حكومت، ناهمگوني اين تركيب را شديدتر مي      
لذا منظـور وي از زن،      . ورزد  مردم عموماً غفلت مي    ي  شاه عباس دارد، از احوال زنان توده      

» 7شتپشت پ «سرا،   ها كه خواجگان حرم    همان. است كه پيشتر توضيح داديم    » حرم«همان  
ها كه سارباني    و همان . كنند تا مبادا كسي نزديك شود      شان حركت مي   گويان، پيرامون قافله  

                                                 
  . 86 همان، ص.1
  .146 همان، ص.2
  .435 همان، ص.3
  . 365 همان، ص.4
 . 383 همان، ص.5

، مجلـه   »وضعيت پوشاك زنان در عصر صـفوي      «علي جعفرپور، مهرداد نوري مجيدي،      :  در اين باره نك    .6
بررسي حجاب و نـوع پوشـش زنـان زرتـشتي در ايـران عـصر       «ر جعفري، اكب ؛ علي5، ش1385مسكويه،  
  .1390، 3، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره چهارم، ش»صفوي

برهـان  ،  )1380(محمدحسين بن خلف تبريـزي    : نك. آمده است » بردابرد«ها با نام      اين سنت در فرهنگ    .7
 . كتابفروشي خيام: تهران ،)آنندراج(فرهنگ جامع فارسي، )1363(نيما؛ محمد پادشاه: ، تهرانقاطع
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تنهـا در   1.دهـد  شان، سرِ خود و كنيزك را از دست مي به اتهام چشم طمع دوختن به كنيزك      
 آلـت   ،تـر   بـه آسـاني هرچـه تمـام       اين سـرزمين،    ! اين گونه موارد است كه مردان باحميت      

درنگ  اي باشد، بي  اگر گناهكار خدمتكار بخت برگشته2.كنند  را قطع ميرانمردانگي خطاكا
حتـي اگـر كـسي بـه تجـاوز بـه             3.النـسل گـردد    دهند تا به همين روش مقطوع      فرمان مي 
 تعـصب   4.كنـد  اي متهم گردد، شاه او را براي عبرت ديگران به همين درد مبتال مـي               پسربچه

تواند ايـن شـايعه    زياد است كه نويسنده هرگز نميشاه صفوي بر روي زنان دربار به قدري     
پدر شـاه  [ و خدابنده ـرا باور كند كه كنيزي كه فالن تاجر به جد شاه كنوني پيشكش نمود  

 دالواله تاكيد دارد كه در اينجا حتـي         5.، غيرباكره بوده باشد   -فرزند همان كنيز است   ] عباس
اي با   چه رسد كه چنان رفتار گستاخانه      6اگر كسي روي زن شاه را ببيند، توهين كرده است         

  . وي كند
 7ه اسـت،   برخـوردار شـد    آنهاو مجالست   اما زنان زيبايي كه پيترو دالواله از مصاحبت         

نرد و شراب   «هاي مذهبي هستند؛ كساني كه در كنار         مسلماً از توده مردم و يا پيروان اقليت       
زيباترين . آيند گان به شمار مي   ، ركن ثابت محافل بزم و طرب شاه و بزر         8»و كباب و رباب   

نكتـه ديگـر اينكـه جهـانگرد        . سراي شاهنشاه درآيـد    يافت تا به حرم    آنها افتخار آن را مي    
كند و تبحر همسر خود در سواركاري را         سواري زنان ايراني ياد مي     تيزبين ايتاليايي، از اسب   

   9.داند مديون همين رسم ستوده ايراني مي
                                                 

 .280، صسفرنامه پيترو ودالواله .1

  . 456 همان، ص.2
 . 457 همان، ص.3

  .  همان.4
 . 464 همان، ص.5

  . 280 همان، ص.6
 . 30 همان، ص.7

  ر از چار نباشدــــ  بايد كه عدد بيشت     رودي و سرودي و حريفي دو سه ياري.8
   شرط است كه ساقي بجز از يار نباشد            ابيــابي و ربــــ شرابي و كب    نردي و

 .  سنايي:، تهرانراد حسينعلي باستانيكوشش  ، بهديوان اشعار، )1363(يمين فريومدي ابن

  . 22، صسفرنامه پيترو ودالواله .9
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شـود تـا دربـاره       گـاه سـبب نمـي       به مذهب تـشيع هـيچ        تعصب افراطي صفويه نسبت   
ميل نيست پيروان ساير اديـان       البته شاه صفوي بي   . گيري روا دارند   هاي مذهبي سخت   اقليت

نويسنده البتـه بـر      1.يغ ندارد ررا به كيش اسالم درآورد و در اين راه حتي از بذل مال هم د              
هرگونـه حيلـه و     ستايد كه    ياني را مي  گيرد و مسيح   تركان عثماني هم به اين سبب خرده مي       

   2.ثمر مانده است بي براي فريفتن آنان از راه زن و پول، ها نيرنگ ترك
دهد كه غيرمسلمانان در آزادي و امنيت قابل         تركيب شهرهاي بزرگ آن زمان نشان مي      

. شده است قبول زندگي كرده و خصوصاً مناسك مذهبي هر قوم، در كمال احترام برگزار مي           
هـاي   ساكنان محله جلفاي اصفهان، ارمنـي     . ين موضوع الاقل براي ما بسيار پندآموز است       ا

. انـد  مسيحي و ثروتمندي هستند كه از مرزهاي مجاور با عثماني به اين شهر كوچانده شـده      
پرستان سـاكن     ها و آتش    يعني خارج از مذهب   ؛  ]زرتشتيان[در محله ديگر اين شهر، گبرها       

كه گبرها از نسل ايرانيان حقيقي هستند و سابقه آنان حتـي بـه    قد است   دالواله معت  3.هستند
اند، آنهـا را سـخت         ايران را اشغال كرده    هارسد، ولي اقوام مختلفي كه بعد       زمان اسكندر مي  

كه امروزه تعداد گبرها كم اسـت و فقـط در سـه              طوري هاند؛ ب   تحت فشار و عذاب قرار داده     
ديگـر نيـز از      در جـايي   4.اي سـكونت دارنـد      حله جداگانه شهر ايران از جمله اصفهان در م      

 5.گويد كه بر آيين قديم خود استوار مانده و در اصفهان سكونت دارند             هايي سخن مي   ايراني
 همچنـين   6.سه كنيسه دارند  كه بسيار كم و فقير هستند،        حتي يهوديان اين شهر، با وجود اين      

 از گجرات مهاجرت    گويند و غالباً     مي »بانيان«اي كه به آنها       خصوص عده  ه ب ،ها  تعداد هندي 
 به  ها  خصوص در مورد دادوستد با ترك      هب،  تجارت كشور  7.، در اين شهر زياد است     اند  كرده

                                                 
  . 170 همان، ص.1
  .454 همان، ص.2
 . 35 همان، ص.3

  . 49 همان، ص.4
 . 67 همان، ص.5

  . 85 همان، ص.6
  .48، 66 همان، ص.7
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   1.هاي ارمني است ها و آسوري نوعي در قبضه گرجي
آبـاد   نويـسنده دربـاره فـرح     . ها در ديگر شهرها نيز بسيار خـوب اسـت          وضعيت اقليت 

انـد كـه اقليـت آنهـا را           از ملل مختلفي تـشكيل شـده      ... ساكنين شهر   «: يدگو مازندران مي 
ها  ها و گرجي خصوص ارمني ههاي مختلف، ب مسلمانان و اكثريت را مسيحيان متعلق به فرقه      

تـوان    به همين قيـاس مـي     . دهند كه مجازند هر چقدر مايل باشند كليسا بسازند          تشكيل مي 
  و كشورهاي ديگر اسـالمي نـه تنهـا         عثماني در   يرا مثالً ز؛  رفتار شاه را با عيسويان سنجيد     

تـوان آن    ساختن كليساي تازه مجاز نيست، بلكه اگر يك كليساي قديمي خراب شود، نمي            
 اين گفته به زيبايي نشانگر تكثرگرايي ديني عصر صـفوي نيـز             2.را تجديد بنا يا تعمير كرد     

مذهب ديگـري باشـند، طبـق قـوانين         كه از كشور يا        اعم از اين   ،تمام اقوام خارجي  . هست
اي در نظـر      حـده    محل سكونت علـي    ،كنند و در نتيجه براي هر قوم        خاص خود زندگي مي   

اه به زبور داود و ساير فصول كتاب مقدس عيـسويان،            بايد دانست كه ش    3.گرفته شده است  
 گـذارد و هـر بـار ايـن          كه مورد تأييد كتاب مقدس مسلمانان نيز هست، احترام زيـاد مـي            

گـذارد و دسـتور داده آنهـا را جـزو اشـياي مـورد                 بوسد و بر سر خود مـي        ها را مي    كتاب
 زيبـاتر از    4.اش بگذارند و گفته است هر كس به اين كتاب احترام نگذارد، كافر است               عالقه

هر قومي در مورد امور مدني و جزايي نوع قضاوتي مخصوص به خود دارد كـه                همه اينكه   
   5. كند ي نميقضاوت شاه در آن دخالت

كنيم كه اين سياح كاتوليك، با مـشاهده         براي اتمام اين بخش به ذكر اين نكته بسنده مي         
خواهد كـه چنانچـه خواهـان        وطنان خود مي   اي از هم   وضعيت مسيحيان در ايران، طي نامه     

 در يك همسر ثروتمند و زيباي مـسيحي    تواند   تجارت شرافتمندانه در ايران هستند، وي مي      
شود كه اگر عاقل باشند بايد رنج اين سفر را بپذيرند و             او يادآور مي  . رايشان پيدا كند  جلفا ب 

                                                 
  . 49 همان، ص.1
  . 174 همان، ص.2
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هاي مقيم ايران در زمان خود را        هم او ديگر فرنگي   . احتياجي نيست چيزي با خود بياورند     
   1.نامد ميمشتي ماجراجو و نابكار 
طاليـي پيونـد    ي    ويژه عـصر شـاه عبـاس، دوره         ي صفويان و به     چنانكه ذكر شد، دوره   

اما جالب است كه حكام اين سلسله تقيـد جـدي بـه             . فرهنگ ايراني با مذهب شيعي است     
الظـاهر كمتـرين     شگفت آنكه مراجع ديني و فقهاي عـصر نيـز، علـي           . ظواهر ديني نداشتند  
 از 2!گويا شاه و بزرگان از نگاه ايشان به اسقاط تكليف رسيده بودند. اند واكنشي نشان نداده 

خوان،  بارگي، شنيدن صداي زنان آوازه نوشيدن شراب، زن: است كه مواردي همچوناين رو 
 فصل مشترك تمامي منابعي است كه صحنه مجـالس شـاه و             نه فقط تماشاي رقص زنان و     

وگانگي نيازمند مجالي گـسترده     توجيه اين د  . اند ديگر بزرگان اين دوره را به تصوير كشيده       
گويـد، نـشان دهنـده       نامه از مـشاهدات عينـي خـود مـي          اما آنچه نويسنده اين سفر     است،
پروايـي ايرانيـان در    وي از بـي . اي باز و خـالي از هـر گونـه فـشار مـذهبي اسـت               جامعه
 4.كنـد   و در جايي ديگر ارامنه را استاد تهيـه شـراب معرفـي مـي               3گساري تعجب كرده   باده

ـ             كنـد فـراوان     اد مـي  مواردي كه دالواله از نوشيدن شراب در مجالس رسمي و غيررسمي ي
   6. مذاكره بدون صرف شراب معني ندارد، در اين سرزمينشود كه باالخره يادآور مي 5.است

خواهـد     نمـي  طايفه شيخاوند اردبيل  «. البته شهرهاي مذهبي شرايط خاص خود را دارد       
و ] ع[كه بعد از مكه و مقابر علي ـ صفي   مقبره شاه... زيرا . شراب مصرف شوداين شهر در 
بايـد  ه و   در آنجـا واقـع شـد      ـ  شود  ترين محل محسوب مي     براي ايرانيان مقدس  ] ع[سين  ح

بـه  . دالواله همچنين به برخي آداب رايج ميگساري اشاره دارد         7».حرمت آن را نگه داشت    

                                                 
 . 137 همان، ص.1

  . علمي، فصل هشتم: ، تهران2، جزندگاني شاه عباس اول، )1364(نصراهللا فلسفي: در اين باره نك .2
  . 21، صسفرنامه پيترو ودالواله .3
 .171 همان، ص.4

 . 24، 230، 258، 313ـ314، 323، 337، 341، 410 همان، ص .5
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هاي اروپا، ديگـران را    يكي از عادات خوب ايرانيان اين است كه برخالف شمالي         گفته وي،   
برند، ولي اگـر وي        پيش مهمان مي   كنند و گرچه جام را مرتباً       تشويق به خوردن شراب نمي    

در  1.شـود   تربيتي محسوب نمي    زند و اين عمل بي      مايل به گرفتن آن نباشد با دست پس مي        
نوبت گويد كه در مجلس شراب، چون        سخن مي عادات قديم ايراني    جايي ديگر از يكي از      

ـ ك امتنـاع مـي    بار از نوشيدن نخست چندبه دليلي نامعلومرسيد،   مي يك نفر به   وجـود   2.دن
نگارنده . آالت موسيقي و رقص و آواز، ديگر ركن ثابت مجالس اعيان و بزرگان بوده است             

هـاي   وي رقص زنان ايرانـي را شـبيه رقـص         . ها بوده است   سفرنامه بارها شاهد اين صحنه    
 نيـز از همـين   كـه گـاه در منـزل خـود      تا جـايي 3.داند اسپانيولي و برتر از رقص عربي مي      

 تـاريخ نيـز از      4.جاي كتاب آمده اسـت     هاي مشابه اين در جاي     نمونه. ها داشته است   صحنه
    5.ها حكايت دارد عالقه وافر شاه عباس به زيبايي و رقص گرجي

  

  عقايد عاميانه 
. ، دين با خرافـه پيوسـتگي هميـشگي دارد         )بيشتر شرقي (در ايران صفوي مانند ديگر ملل       

 ژان شـاردن، ديگـر جهـانگرد    6.انـد  هاي عجيب بوده   رفتار موهومات و خرافه   زنان بيشتر گ  
زنان اصفهان  دوره صفوي، نيز چنين نگاهي به زنان ايراني آن دوران دارد و بر آن است كه                 

كند بـه نـوعي      برخي از خرافاتي كه دالواله نقل مي       7».ترين زنان دنيا هستند     پرست   موهوم
                                                 

  . 223 همان، ص.1
  . 24 همان، ص.2
  . 25 همان، ص.3
 . 23، 30، 238، 310، 340 همان، ص .4

:  بـه معنـاي    gorgeous انگليسي    در زبان . ه فرهنگ فرنگ هم سرايت كرده است      ها ب   آوازه زيبايي گرجي   .5
  . رود كار مي زيبا و دلربا به

به  در قالب طنز دالنساءيا عقاي» كلثوم ننه«زنان اين دوره، در كتابي با نام و رسوم  بآدا عقايد خرافي و .6
:  تهـران  ،)كلثـوم ننـه   (عقايدالنـساء   ،  )1349(آقا جمال خوانـساري   . ( رشته تحرير درآمده است    زبان فارسي 

  .طهوري
گلهـا،  : كوشش مرتضي تيموري، اصفهان     ، ترجمه حسين عريضي، به    سفرنامه شاردن ،  )1379( شاردن، ژان  .7
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مانند چـشمه آبـي در وسـط مـسجدي در سـلطانيه كـه               . استفهمي مذهبي    مبالغه و يا كج   
و مسيحيان ادعا دارنـد اينجـا قـبال كليـسا بـوده             ! آيد مسلمانان معتقدند آب آن از مكه مي      

بر سـر   ) ع(علي   هاي حضرت  آوري از شجاعت    هاي شگفت   در آن دوران نيز داستان     1.است
پرسـند   ز خود پيترو دالواله مي    يكي از سؤاالتي كه در مجلسي رسمي، ا       . ه است ها بود  زبان

نهـصد سـال پـيش       ،)ع (ها با علـي     آيا صحت دارد كسي كه در يكي از جنگ        اين است كه    
حتـي شـاه    2!كنـد؟    هنوز در فرنـگ زنـدگي مـي        ، و سرش از شمشير شكافته     نمودهمصاف  

 را ]حـضرت علـي    [مـردم اسـپانيا او    «مملكت با اصراري عجيب تالش دارد اثبات كند كه          
 ذوالفقـار  ... كه   نامند و شمشيري را     مي3» جورجو  سان« و ساير عيسويان او را       »وياگ   سان«

جورجـو    كساني كه علي را سـان     . آورد  علي است كه در آن واحد دو ضربه مهلك وارد مي          
كنند و او را سـرباز و سـواركار دليـري             دانند، هميشه وي را با شمشير و نيزه مجسم مي           مي
تـرين   ها، آن هم در مجلسي مركب از بـزرگ  اين قبيل پرسش به قرينه جنس  4».شمارند  مي

  . 5توان كيفيت عقايد مردم عادي را تصور نمود هاي سياسي و مذهبي كشور، مي شخصيت
گيـري، اعتمـاد     جادوگري و فال   بيني، نويسان با استناد به رواج طالع      بسياري از سفرنامه  

ن يا ناميمون انجام كارها، اعتقاد      زائدالوصف مردم به منجمان براي شناختن زمان خوش يم        
به شانس و تصادف، مراجعه براي استخاره به منظور انجـام كارهـاي مهـم، انجـام اعمـال                   
غيرعلمي در مواقع خسوف و كسوف و برخي رفتارهاي ديگر كه از منظر اروپاييـان فاقـد                 

ردمـان  هـاي م   گفتـه   يا اظهار برخي عبارات و جمالت در       ،شدند هاي علمي شمرده مي    پايه
دار در  گرايي و تقديرباوري صـفت برجـسته و ريـشه    رافهخاند كه  عادي، بدين نتيجه رسيده  

  .جهان ايراني است
                                                 

  . 328، صسفرنامه پيترو ودالواله .1
  . 224 همان، ص.2
بـه هـر روي     . اي مـسيحي باشـد     تن، بايد نام فرقه   اما به قرينه م   .  ظاهراً نام دو منطقه در ناپل ايتاليا است        .3

 .  ممكن است مترجم در برگردان متن سهوي داشته باشد

  . 240، صسفرنامه پيترو ودالواله .4
از كنسول بريتانيا ! شاه قاجار نيز به نشان اظهار فضل و علم زيرا فتحعلي. البته چندان جاي شگفتي نيست .5

 !! مين را حفر كنيم تا به ينگه دنيا برسيم؟چند ذرع بايد ز: پرسيده بود
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باور به تاثير كواكب در سرشت و سرنوشت بشر در اين دوره، باوري نسبتاً فراگير بوده                
شاه به سبب   . حتي شخص شاه به وضعيت كواكب و نظر منجمين توجه زيادي داشت           . است

مـشكالت  رد يا گرفتـار     خواهد م  ]قزوين [ او در اين شهر     بود گويي يك منجم كه گفته      يشپ
 شاه بدون مشورت 1.، شهر را رها كرده و پايتخت را به اصفهان برده است خواهد شدفراوان
كه زمان مالقات با خارجيان را اين فرد معـين            تا جايي  2دارد، جالل منجم قدمي برنمي   با مال 
داري را كه در آن روزگار در بسياري كشورها مشاهده شده            زان، ستاره دنباله  سربا 3.كند مي

 برخي عقايد خرافي عوام نيز مورد اشاره ايـن          4.شمردند ميعالمت جنگ و خونريزي     بود،  
 آسـايي  زن غـول گويد كه درباره  هاي فراواني سخن مي وي از افسانه. سياح واقع شده است  

 در موضـعي    5.شده اسـت     از جاده مي    مسافران  مانع عبور  بوده و غاري  ساكن  اند كه    ساخته
كند كه در يكي از اعياد مذهبي، شمع روشـن در دسـت              ديگر از دوشيزگان مسيحي ياد مي     

چه، اگر اين اتفاق بيافتـد، بـه        . گرفته و از سر شب تا صبح مراقب هستند تا خاموش نشود           
   6.شود وهر نصيب او نميمثال شعقيده آنان اتفاق ناگواري در انتظار دختر است؛ 

اي را از زنجـان      وي ساحره . شاه صفوي به خرافات و جادوگري نيز اعتقاد داشته است         
 اين ساحره   .استفاده كند ان   در جنگ عليه ترك    اش جادوييتا از قدرت    سازد   همراه سپاه مي  

ره  گويا سـاح 7.دننازل ك در هر موقع و هر جا، باران و تگرگ و برف از آسمان        توانست   مي
كه دود آنها به محض صعود به آسـمان توليـد     با سوزاندن استخوان مردگان و ديگر چيزها،        

كه ابر را به هر كجا بخواهنـد          تر اين   از همه جالب  . داده است  ، اين كار را انجام مي     كند  ابر مي 
                                                 

  . 290، صسفرنامه پيترو ودالواله .1
 . 61، صهمان .2

 . 186 همان، ص.3

 . 433 همان، ص.4

  . 164 همان، ص.5
 . 2 همان، ص.6

، )1389(حمداهللا مـستوفي  : در» حجرالمطر«در نزد مغوالن و توضيحات      » ياي«به علم   :  در اين باره نك    .7
 . اساطير: ، تهراننزهه القلوب
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 ديگـر   جايبه نحوي كه ممكن است در عين حال محلي را آب ببرد و در               ؛  كنند  هدايت مي 
و در اردبيل بـاز      شاه ايران اين علم را از تاتارها آموخته          1.اران از آسمان نبارد   يك قطره ب  

 سفرنامه شاردن بـه لحـاظ اشـتمال بـر خرافـه پرسـتي       2.آزمايش كرده است آن را   هم اثر 
. پرست هستند    بسيار خرافاتي و موهوم     ارامنه«: گويد از جمله مي  . تر است  ايرانيان، خواندني 

آبي را كه از آن       كوزه،  كسي كه مظلوم كشته شده     داري روي قبر     تب معتقدند كه اگر شخص   
   3.» تب قطع خواهد شد،نوشد بشكند مي

مناسبت نخواهد بود اگر در اينجا به جبرگرايي مفرط و اعتقاد راسخ به قـضا و قـدر                   بي
 شكست چالدران را مشيت الهي      اسكندربيگ منشي . اي داشته باشيم   در آن روزگاران اشاره   

 در اين جنگ پيروز شـده بـود،   ]شاه اسماعيل  [اگر وي آورد كه    داند و توجيه خنكي مي     مي
لوح به قدرت شـاه اسـماعيل بـه           هاي ساده   اين خطر وجود داشت كه دين و ايمان قزلباش        

   4.بردند هاي غلط مي  كه از راه راست منحرف شده و گمانبرسداي  چنان مرحله
  

  آداب و رسوم ايراني 
هـاي فرهنگـي آن    مايه هر قوم، بازتابي از احساسات ملي، نگرش ديني و بن   آداب و رسوم    

اين جنبه از زندگي اجتماعي ايرانيان، پيوسته فرنگيان را شيفته خود نمـوده             . گردد تلقي مي 
در اين روز، شاه    . در اين ميان جشن نوروز از موقعيت بسيار ممتازي برخوردار است          . است

 5ديگر اميران، حاكمان و بزرگـان مـسيحي و يهـودي هـدايايي            لباس نو پوشيده از وزرا و       
                                                 

  .357، صسفرنامه پيترو ودالواله .1
  . 386 همان، ص.2
  . 167، صسفرنامه شاردن .3
 . 44اميركبير، ص: ، تحقيق ايرج افشار، تهران1، جتاريخ عالم آراي عباسي، )1382( اسكندر بيگ منشي.4

و به ويژه گرفتن هديـه از بـزرگ يهوديـان، جـاحظ بـه                در پيوند با سنت عيدي گرفتن شاه در اين روز            .5
شد پادشـاه    چون نوروز با روز شنبه مصادف مي      «: گويد وجود سنتي در ميان شاهان ايراني اشاره دارد و مي         

دانست؛ اما به مانند يـك سـنت      كسي علت اين كار را نمي     . كرد از بزرگ يهوديان چهار هزار درهم طلب مي       
عثمـان جـاحظ     أبـو . (»گرديـد  ي جزيـه تلقـي مـي        رايـج بـود و بـه منزلـه        ] رسشاهان فـا  [در ميان آنان    

توان چنين استنباط نمود كـه بـه         مي) 235مكتبه الخانجي، ص  : ، قاهره المحاسن و االضداد  ،  )1994(البصري
دليل تقدس روز شنبه نزد يهود و نوروز نزد ايرانيان، تقارن اين دو روز فرخنده را به فال نيك گرفتـه و بـا                        
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 جالـب اسـت كـه در زمـان          2.دهـد   اه، بارعام مي  شهمچنين در اين روز      1.نمود دريافت مي 
 تاريخ نيز بر اهميت اين عيـد        3.شدند صفويه، امراي جديد و نيز داروغه در نوروز تعيين مي         

 ذيـل حـوادث     عباسي  آراي خ عالم تاريصاحب  . دهد ملي در نزد شاهان صفوي گواهي مي      
شاه فرمان داد تـا     . نويسد كه در اين سال نوروز با ششم محرم مصادف گرديد            مي .ق1020

   4.آن روز را جشن بگيرند و فردا عزاداري كنند
 مـورد نظـر     ي  نويسان دوره  هاي فرهنگ ايراني كه مورد اجماع سفرنامه       از جمله ويژگي  

نيان است كه در تمام ابعاد و زواياي زندگي آنها و در امـور              بوده، دينداري و خداباوري ايرا    
باوري ايرانيان مظاهري داشت كه از       دين .جزيي و مهم و شرايط عادي و بحراني نمايان بود         
هـاي دينـي و مـذهبي ماننـد تاسـوعا و             اوراد مذهبي روزانه تا شركت در مراسـم و آيـين          
اشت اعياد ديني، تكريم بزرگان دين مثل       عاشورا، زيارت قبور اولياي دين و مذهب، بزرگد       

آيين عـزاداري مـذهبي مـورد        .شده است  را شامل مي  ) ص(و پيامبر اسالم     )ع(ائمه اطهار   
توصيف دقيق سوگواري عاشورا يكي از موارد قابـل         . توجه فراوان اين نويسنده بوده است     

او علم و . صي داردوي به نمادپردازي در اين مراسم عنايت خا. توجه در اين سفرنامه است
داند و يا تابوت پوشـيده       مي) ع(هاي حضرت علي     هاي عزاداري را نشان سالح      دسته  بيرق

هـاي عـزاداري دهـه        ديگـر سـنت    5.شمارد به مخمل سياه را سمبل تابوت آن حضرت مي        
پوشيدن لباس سياه، ممنوعيت اصالح سر      : كند عبارتند از   نخست محرم كه نويسنده بيان مي     

                                                                                                                   
گويد علت اين كار بر كسي روشن نيست، شـايد بـا ايـن               اما اينكه جاحظ مي   . كردند كوه بيشتر برگزار مي   ش

در ميان ايرانيان اعتقادي است مبني بر اينكه اگر كسي از فرد خسيسي عيدي بگيرد      : توضيح روشن گردد كه   
اندــ عيدانـه    ت و طمع شـهره لذا پادشاه از بزرگ يهوديان ـ كه به خس . شگون و خوش يمني به دنبال دارد

، در زمره آداب نوروز در زمان ساسانيان، پذيرفتن هدايا آثارالباقيه ابوريحان بيروني نيز در      5.گرفته است  مي
اميركبير، : ، ترجمه اكبر داناسرشت، تهران    آثارالباقيه،  )1386(ابوريحان بيروني . (آورد و بخشش فراوان را مي    

 ).332ص 

  . 60، صودالوالهسفرنامه پيترو  .1
 . 199 همان، ص.2

  . 203 همان، ص.3
 . 339، ص1، جتاريخ عالم آراي عباسي .4

 . 86، ص سفرنامه پيترو ودالواله .5
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ممنوعيت استحمام، پرهيز از هر گونه گنـاه و حتـي تفـريح و خوشـي، رنگـين                  و صورت،   
هايي حاوي تابوت سمبل فرزندان   حمل بيرق و علم، حمل جعبه1نمودن بدن با رنگ سرخ،  

 در ايـن ميـان      3] تنهـا مـردان   [برهنه ساختن باالتنه     2، نواختن سنج و ناي،    )ع(امام حسين   
تمام سـعي و    كند و تاكيد دارد كه اين جماعت         ازگو مي خوبي ب  نقش واعظان و منبريان را به     

ـ تا هرچه بيشتر حاضران را وادار به ريخـتن اشـك كن            دنبند  كار مي ه  كوشش خود را ب     4.دن
اين « : گويد نويسنده مي . حمل علم گويا در تشييع جنازه افراد عادي نيز مرسوم بوده است           

ا را دارند و تعداد آنها بسته بـه اهميـت           هاي م    حكم صليب  گونه مراسم تقريباً    ها در اين    علم
شب قبـل از    «برد كه طي آن       همچنين از سنتي ناپسند نام مي      5».شود   زياد و كم مي    ،شخص

زننـد و بـه     را آتش مي  ]السالم عليه [اي از دشمنان حسين     ، پيكره عمر و عده    ]عاشورا [6قتل
 البتـه   7».كننـد    لعن و نفرين مي    ها باشند، علناً    ها و سني    آنان و پيروانشان كه عبارت از ترك      

دهد و از توصيف اين صحنه كه با چشم خود نديده، خـودداري              دالواله انصاف به خرج مي    
  . ورزد مي

  
  خُلق و خوي اجتماعي

ترين آنها، ايرانيان را به داشتن       انصاف ي صفويان، حتي بي     تمامي بازديد كنندگان ايران دوره    
برخـي ايـشان را     . انـد  م پـسنديده سـتايش كـرده      اخالق نيكوي اجتماعي و آداب و رسـو       

يكـي از وجـوه      8.انـد   و خوش مشرب توصـيف نمـوده        فروتن ،دانش و هنر  ، اهل   تيزهوش
                                                 

 .123ـ124 همان، ص.1

 . 125 همان، ص.2

  . 205 همان، ص.3
  . 124 همان، ص.4
  . 205 همان، ص.5
  . نامند مي» قتل«يراني، روز عاشورا را هاي ا  هنوز هم در بسياري از گويش.6
 . 126، صسفرنامه پيترو ودالواله .7

و  ترجمـه ،  ايران عصر صـفوي از نگـاه يـك آلمـاني          : سفرنامه آدام اولئاريوس  ،  )1385(آدام اولئاريوس  .8
 .289، صابتكار نو: ، تهرانحواشي احمد بهپور
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مشترك برجسته در سخن تمامي جهانگردان اروپايي در عصر صـفوي، برتـري ايـران بـر                 
امپراتـوري عثمـاني از لحــاظ اخـالق و آداب اجتمــاعي، امكانـات و رفــاه مـادي و نيــز      

پيترو دالواله از دستبرد و حمله دزدان . بوده است ) تمدن(گري   برخورداري از مظاهر شهري   
در ايران اگر چيزي از كـسي ربـوده     : گويد  گاليه دارد و در عوض مي      2 و عثماني  1در عراق 

 او اهالي عراق را مردمي نفهـم و         3.شود، حاكم شهر بايد عين مال يا قيمت آن را فراهم كند           
 8 و بـاادب 7 شجاع و جسور6باصفا و متمدن،   5 بسيار مهربان،  4انيان را كنجكاو،  پرمدعا و اير  

هاي اخالقي اهالي ايـران چـشم    شود تا از برخي زشتي البته اين شيفتگي سبب نمي   . داند مي
 قول و قـرار، حـرف پـوچي         ،زمين  در مشرق «: بپوشد و مثالً اين نكته را فروگذار نمايد كه        

جز معمـاري و   ظهار نظري تامل برانگيز، ايران را از هر جهت، به   دالواله در ا   9».بيش نيست 
و در چندين موضع، اين كـشور و         10داند هاي مسيحي مي   غذاها، شايسته برابري با سرزمين    

: قرار اسـت   شمارد، بدين  موارد همانندي كه برمي   . داند مردم آن را مانند مردم ناپل ايتاليا مي       
 برابـري معنـاي     12ارباغ اصفهان با خيابان پوجو رئال،      چه 11برابري وسعت اصفهان با ناپل،    

 رسم دور راندن عابران توسط مهتر، هنگـام         13در ناپل، » كاپيتن«در ايران با    » سلطان«واژه  
                                                 

 . 5، 8، صسفرنامه پيترو ودالواله .1

 . 28 ص همان،.2

 .  همان.3

 . 8، 31 همان، ص.4

 . 14 همان، ص.5

 . 19 همان، ص.6

 . 302 همان، ص.7
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 ظـروف   2كردن و سخنان مالطفـت آميـز گفـتن مـردم،           تعارف 1عبور اسب يكي از بزرگان،    
خره شباهت در وجود گلي زرد  و باال4 استفاده از كلمات دوپهلو در خطاب به زنان3شراب،

   5.رنگ، شبيه گل رز
پيشتر نيز اشاره شد كه بسياري از خلق و خوي ايرانيان مورد تحسين اين سـياح بـوده                  

 8گرفتن دادن و هديه    هديه 7 رعايت ادب در جلسات،    6ها، العاده به خارجي   احترام فوق . است
در مقابل، عـدم اسـتفاده از       . هاي نيكوي اجتماعي در ايران آن روزگار است        از جمله سنت  

 9هـا پـس از آن،      قاشق هنگام صرف غذا، عدم استفاده از دستمال براي تميز كـردن دسـت             
 مواردي است   10ها  وقايع تاريخي يا اساطير و افسانه     همچنين عدم تمايل به تصويرسازي از       
  . كه به مذاق دالواله خوش نيامده است

گرچـه نويـسنده بـا زنـان        . ، بازتابي روشن دارد    نگاه ايرانيان به زنان در اين سفرنامه       
طبقات متوسط و پايين اجتماع كمتر سروكار داشته، اما اشاراتي به اين قشر از اجتماع نيـز                 

از عادات كهـن ايرانـي       وي به نقل از گزنفون، حضور زنان در ميدان جنگ را          . داشته است 
زنان گويد كه   پنجاه ساله، مي در جايي ديگر ضمن ابراز شگفتي از ازدواج زني11.شمارد مي

 12.كـشند   زمين هر چقدر سنشان زياد باشد، باز هم از شـوهر كـردن خجالـت نمـي                  مشرق
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جز منع مـذهبي و   پوشانند، به كه زنان ايراني از مردان بيگانه روي مي       همچنين در توجيه اين   
 در 1.عيآورد و آن عبارت است از رعايت شأن اجتما توجهي مي  حسادت شوهر، دليل قابل   

توضيح اين مطلب بايد گفت كه پوشش زنان در برخورد با افـراد مختلـف، متفـاوت بـوده                   
انجـام  كردند؛ بلكـه     كه زنان هنگام مالقات افراد بلندمرتبه حفظ حجاب نمي         طوري به. است

. پايه يا مادون، پوشـش داشـتند        اما در برخورد با افراد هم      اين كار خالف عرف بوده است،     
شود كه وي زنان كرد عـراق و عثمـاني، و            گير مي  اي بيننده فرنگي، زماني چشم    اين نكته بر  

   2.حتي زنان مازندران را با سر و صورت باز ديده است
تمـام  گويـد    كند و مـي    اي جالب را گوشزد مي     در مورد آداب نشستن سر سفره نيز نكته       

تـر     نيز مانند مـا محتـرم       كه نزد ايرانيان   گونه مواقع در طرف راست      ا در اين  مهمانان شيعه ر  
ها،    تمام مهمانان سني مانند اعراب و لزگيان و تركان عثماني و ازبك             و دهند  است، جاي مي  

نشينند و بـا   كنند آنان خارج از مذهب هستند، در جانب چپ سفره مي   كه ايرانيان تصور مي   
 3.تر است مهمتر و  شوند؛ زيرا نزد سنيان جانب چپ محترم اين تمهيد هر دو دسته راضي مي      

در حـديثي بـه     . آنچه در متون حديثي روشن است تقديم سمت راست بر سمت چپ است            
آمده است كه خداوند تقديم سمت راست در هـر چيـزي را دوسـت               ) ص(نقل از نبي اكرم     

   4.دارد
  

  سيما و پوشش ظاهري
از بـا نقـشي     ) پارچـه دورو  ( شال طالكاري شده، ميلك      5،در مقايسه با لباس خشن كردها     

اشعار فارسي بر روي آن و پارچه زربفت كاشان، نظر اين جهانگرد را به زيبايي جلب كرده      
 شگفتي خود   ،شود  بهتر از ايتاليا تهيه مي     ]كاشان [سه چيز در اين شهر    اين  : كه و با گفتن اين   
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.  همچنين سبيل مردان ايراني گويا بسيار مورد توجه دالواله بوده است           1.را نشان داده است   
يعنـي  . كنـد  را به محض ورود به اين كشور، صورت خود را به شيوه ايراني اصـالح مـي                زي

گذارد كه تقريبا تا      تراشد و سبيل قطوري در پشت لب مي         كلي مي ه  ها و چانه خود را ب       گونه
ها به سبيل خيلي توجـه   ون ايراني چ«رسد كه     و در ادامه به اين نتيجه مي       2رسد  بناگوش مي 

هايي به سبك ايرانـي اسـت، منظـره           يك خارجي كه داراي سبيل    ] ديدن[دارند، براي آنان    
آيد كه اقوام ايرانـي مـوي         از مشاهدات اين سياح چنين بر مي       3».دهد  جالبي را تشكيل مي   

  5.اند بسته و در هنگام خواب، دستار بر سر مي 4اند تراشيده سر را مي
حتي شخص شاه بدان پايبند ها با حنا از ديگر رسومي است كه همه،  رنگين كردن دست

. دارد تا از آن استفاده كند  شايد فوايد زياد اين گياه رنگي است كه دالواله را وا مي           6.هستند
رنـگ ايـن مـاده       ... زمين، مرسوم و عالمت جشن و سرور و شادي اسـت            در مشرق حنا  «

ر نقاط بـدن را  با حنا، مو و ساي. كاهد كند و از اثر صدمات وارده به آن مي        دست را زيبا مي   
كنند و اين عمل نشان زيبايي و در عـين حـال عالمـت خوشـحالي و نـشاط                     نيز رنگ مي  

   7.»است
هاي ظاهري مردم مازندران  مناسبت نخواهد بود اگر در پايان اين نوشتار بيان ويژگي          بي
 زنان و مردان مازنـدران، داراي چـشم و        «: گونه كه اين سياح اروپايي ديده بيان كنيم        را آن 

كننـد؛   خصوص زنان در نظر مـن زيبـا جلـوه مـي          هابروي سياه و موهاي مشكي هستند و ب       
پوشـانند و از حـرف    وقت چهره خود را نمي هاي مسلمان ديگر، هيچ  كه برعكس زن  خاصه

برخـورد بـسيار مـؤدب و مهربـان      زدن با مردان امتناعي ندارند و مانند مردان اين ديار در         
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ان دوست دارند خانه خود را در اختيار مهمان قـرار دهنـد و              و همگي مردم مازندر   . هستند
ام مـردم   در قبال او با كمال ادب و رأفت رفتار كنند و من در هيچ جاي ديگـر دنيـا نديـده                  

ـ قدر داراي تمدن و آداب و رسوم پسنديده باشند و مالحظه كردم ايالت هيركانيا   دهات آن
اي است    ، زيباترين نقطه  ـاه پلنگان وحشي باشد   كه به قول قدما بايد عاري از تمدن و جايگ         

ترين مردمي هستند كه ممكـن        ترين و باادب    ام و مردم آن متمدن      كه تا به حال در آسيا ديده      
   .1»است در دنيا وجود داشته باشند

  

   نتيجه
خـذ پـژوهش    Ĥعنوان يكي از م     به ،ها بدون امعان نظر به ارزيابي محتوايي و روشي سفرنامه        

نويسان بر حسب ميـزان      سفرنامه توصيفي، ين نكته حائز اهميت است كه از منظر       ا تاريخي،
مـدت حـضور در ايـران، گـستره      انـدازه تعـصب و آزادانديـشي،    ژرفانگري، زمينه علمي،  

به برداشتي از هويت و فرهنگ ايراني نائل آمـده و           .. .جغرافيايي سفر، تجارب طول سفر و     
نويـسان و امـاكن      طبيعي است كه تنوع سفرنامه     .اند ادههاي خود آن را بازتاب د      در سفرنامه 

افكار و باورهـاي مردمـاني كـه مـورد           ،رشخصيت، معرفت، رفتا  ي  مورد بازديد و گوناگون   
 ناهمساز  اند، موجب شده باشد كه تصاوير متعدد و احياناً         ديدار و مصاحبت آنان قرار گرفته     

   . ترسيم شودهاي متضاد از مختصات فرهنگي ايرانيان و باورداشت
 اجـزاي  تمـامي  همـراه  بـه  نويسنده پيرامون جهان از جدا چيزي دالواله پيترو سفرنامه
 راوي تنهـا  دالوالـه  كـه  برد ياد از نبايد البته. نيست آن سياسي و فرهنگي ديني، اجتماعي،

 مصالح و شرايط مبناي بر خورد، مي چشم به حاضر نوشتار در كه طور همان و نيست صرف
بينـي نيـز روي    قايع و حتي گاه پـيش به استنتاج و تحليل و ...ي، مذهبي و  سياس ،اجتماعي

گام اصلي  . اي دارد   اهتمام ويژه  ،مشاهده، مقايسه و تبيين   : نويسنده به سه اصل   . آورده است 
اي جستجوگر و ريزبين كـه گـاه         مشاهده. ده است ه مشا ،شناخت اجتماعي در اين سفرنامه    

نين از باب تقريب به ذهن مخاطـب فرنگـي و نيـز از حيـث                همچ. گردد موجب شگفتي مي  
ها، غذاها و رسوم ايراني را با همانند فرنگي خـود            آشكار شدن موضوع، اماكن و شخصيت     
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در مجمـوع    .آورد نويسي پديـد مـي     اي جالب در سنت سفرنامه     سنجد و با اين كار شيوه      مي
گر كامـل     مشاهده ندي الپاساد، در دسته   ب  توان در دسته   نظر نگارنده سفرنامه دالواله را مي      به

 و  »زمان«ها در بافت خاص فرهنگي خود و تكيه بر عنصر             تحليل پديده  در ضمن . گنجاند
   .توان شاخصه ديگر اين سفرنامه نام برد مقتضيات اجتماعي در رويدادها را مي

 در مـسير    هـاي تـازه    بر گشودن افـق     شناسي به سفرنامه پيترو دالواله، عالوه       نگاه مردم 
بـرد و در   هاي دور، برخي مشكالت لغوي را از ميان مـي          شناخت فرهنگ ايراني در گذشته    

هاي زباني و فرهنگي ديگر متون آن روزگار، كارآيي داشـته            تواند در گشودن گره    ضمن مي 
 از ديگر سو، شناخت وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران قرن دهم و يازدهم هجري ـ. باشد

تواند نقاط قوت و ضعف فرهنـگ        ـ مي    طاليي در تاريخ ايران پس از اسالم      عنوان قرون    به
ايراني ـ اسالمي را به ما نشان دهد و فراز و فرودهايي را كه اقوام ايرانـي در گـذر قـرون     

: متن پيش رو با بررسي مـواردي چـون  . اند، بررسي و تحليل نمايد اسالمي بدان دچار شده   
بي متن، مالحظات مـذهبي، عقايـد عاميانـه، آداب و           ويژگي سبك نگارش و مالحظات اد     

هـاي مهـم آن      رسوم ايراني، خلق و خوي اجتماعي، سيماي ظاهري در يكـي از سـفرنامه             
نگاري جامعه عصر صفوي به روايت بيننـده فرنگـي را بـازبيني              هاي مهم مردم   دوران، جنبه 

  .نموده و موارد مهم آن را استخراج كرده است
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