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چکیده
هابخشقابلتوجهیازمنابعدورهصفویهراتشکیلمیدهندودرآنهااطالعاتبا


هایاروپایی

سفرنامه
ارزشیدرموردمسائلمختلفآندورهازجملهدرمورددینوفرهنگدینییافتمیشود.فرایض

دینیو احکامفقهییکی ازمهمترینموضوعاتیهستندکهموردتوجهاغلبسیاحانایندورهقرار
گرفتهاند.امادرمجموعاطالعاتونظراتآنهادراینموردناقصوسطحیاست.اعیادمذهبیآندوره

هابازتابداشتهاست.هرچندنوشتههایآنها


دراغلبسفرنامه
مانندعیدغدیر،عیدفطروعیدقربان
هاییمانندقربانیشتربهشکلگستردهقابلتوجهاستونوشتههای


فقطدرموردعیدقربانومراسم
آنها در مورد سایر اعیاد ناقص و مبهم است.یادداشتهای سیاحان در مورد سوگواریها مخصوصاً
هایماهمحرمجالبتوجههستندواطالعاتیدراختیارماقرارمیدهندکهدرسایرمنابعدیده


عزاداری
شود.نوشتههایسیاحاندرموردمسائلیماننددعانویسی،طلسم،مهدویتوجایگاهقدسیگونه،


نمی
ربسیاریازمواردمنحصربهفردوذیقیمتمحسوبمیشوند.تشکیالتدینی،نهاد

پادشاهانصفوید
روحانیت و رابطه دین و سیاست نیز بازتاب قابل توجهی در سفرنامهها داشته است و یادداشتهای
شودومکملنوشتههایمنابع


برخیازسیاحاندراینمورددرزمرهاطالعاتموثقوباارزشتلقیمی
رانیمیباشند.ازلحاظنوعنگرشبایدگفتپیشینهخانوادگی،شدتوضعفباورهایمذهبی،سطح

ای
دانشوطولاقامتسیاحاندرایرانباکیفیتوکمیتیادداشتهایآنهادرمورددینوفرهنگدینی

رنامههابایداین
دورهصفویارتباطمستقیمیداشت.بنابرایندرهنگاماستنادبهاطالعاتموجوددرسف 
مسائلتوجهداشت .

واژگان کلیدی:سیاحان،سفرنامه،ایران،دورهصفوی،دین،فرهنگدینی .
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بیان مسأله

مقدمه
دردورهصفویباگسترشروابطسیاسیو

هایاروپاییهایکیازمنابعباارزش


سفرنامه

اقتصادی ایران و اروپا تعداد قابل توجهی اروپایی

دورهصفویهمیباشندودربردارندهیاطالعاتبا


درکسوتفرستادهسیاسی،بازرگانویاماجراجو

ارزشی در مورد مسائل مختلف آن دوره از جمله

راهی ایران شدند .تعدادی از این سیاحان،

درمورددینوجامعهدینیایرانهستند.نوشتهها


مشاهدات خود را به رشته تحریر در آوردند .این

و یادداشتهای آنها نه تنها به عنوان منبعی از

یادداشتهاونوشتههاکهسفرنامهنامیدهمیشوند


اطالعاتتلقیمیشوندبلکهنشاندهندهینگرش


درقیاسباسایرمنابعازبسیاریازجهاتمتمایزو

اروپاییها به دین اسالم ،مذهب تشیع و


متفاوتهستند .

ویژگیهایجامعهدینیایراندورهصفویهستند.


مهمترین تفاوت سفرنامههای اروپاییها و

فرنامههاازنظر

البتهباتوجهبهاینکهنویسندههایس


کتب تاریخ نگاری ایرانی در محتوا و نحوه ی

نگرش دینی ،سطح سواد و آشنایی با فرهنگ و

نگرش آنها به مسائل جامعه است .در حالی که

تمدن ایرانی و زبان فارسی در سطح یکسانی

کتبتاریخنگاریبرمسائلوتحوالتسیاسیو

نبودند ،یادداشتهای آنها هم از بسیاری جهات

نظامی تمرکز دارند ،بخش اعظم نوشتههای

متفاوت هستند که این موضوع نیز در جای خود

سفرنامهها به مسائل اجتماعی ،اقتصادی و دینی


شایانبررسیاستوباتوجهبهآنمیتواندینو


اختصاصدارندوازاینجهتمکملکتبتاریخ

مسائل مختلف آن را از زوایای مختلف مورد

نگاری هستند که در آنها به ندرت و به صورت

بررسیقرارداد .

جستهوگریختهبهاینمسائلپرداختهشدهاست .

با توجه به سهمی که نوشتههای سفرنامهها

دینیکیازمهمترینمباحثیاستکهمورد

در پژوهشهای مربوط به دوره صفویه دارند و

توجه اغلب سیاحان اروپایی قرر گرفته است .در

اهمیتدیندرآندورهمسألهاصلیاینپژوهش

سفرنامههای آنها مطالب جالب توجهی در معرفی


ایناستکهدین،رفتارهایدینی،احکام،مناسک

دین اسالم و مذهب تشیع ،آیین ها ،احکام و

دینیوسایرمولفههایتشکیلدهندهجامعهدینی


هادرایندورهدیدهمیشود.


رفتارهایدینیایرانی

دوره صفوی چه بازتابی در سفرنامهها داشتند و

اینمشاهداتونظراتنهتنهااطالعاتباارزشی

نگرشسیاحاناروپاییبهاینمباحثچگونهبود .

در مورد این مباحث در اختیار ما قرار میدهند،
بلکه نشان دهنده ی نگرش اروپاییها به دین و
جامعهدینیایراندرآندورهمیباشد .


فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
اهداف تحقیق
بررسی بازتاب دین  و فرهنگ دینی دوره
صفویدرسفرنامهها.


واحد شوشتر

–

که امام علی (ع) وامام حسین در آنجا شهید
شدهاند(اولئاریوس،1551،ج2ص .)567

وضو گرفتن در سفرنامهها ،شستن

بررسی نگرش سیاحان اروپایی به دین  و

سرودست ،بازو وصورت با آب جاری یا آب

فرهنگدینیدورهصفوی.

حوض منازل معرفی شده است(سفرنامه برادران
شرلی،1562،ص  35؛کارری،1535،ص .)135جان

فرایض و احکام دینی

فرایر 1سیاح انگلیسی به منبع آبی در وسط

نماز

ساختمانمسجداصفهاناشارهکردهومیگویداین

تکاندر فن دریابل ،سیاح آلمانی ،به گفتن

اذاندرسهوقت،پیشازطلوعآفتاب،هنگامظهر
وموقع  غروب آفتاب  اشاره کرده است .شاید او
کاملترینمطالبرادرزمینهوضووآدابنماز

نسبت به سیاحان دیگر بیان  کرده است .وی به
بخشهای زنانه ومردانه مساجد نیز اشاره کرده و

فرازهایی از اذان مانند اهلل اکبر والاله اال اهلل را
گزارش کرده و وضوی مسلمانان در حوضهای
دارایفوارهمساجدرا نیزدیدهاست.اومیگوید
مسلمانان موقع ورود به مسجد کفشها را در
میآورندواستفادهازمهرنمازتوسطایرانیانرابا

عنوانیکقطعهسنگقهوهایهشتگوششبیهبه

مرمر یاد کرده است(فن در یابل،1531،ص -35

منبع آب برای وضو گرفتن است ومردم معتقدند
اینکارگناهانوپلیدیهاراازبدنپاکمیگرداند
( .)fryer,1909.p:133کاتف فلسفه وضو را به
روشنی بیان کرده و مینویسد ،وقتی مسلمانان
بخواهندعبادتکنندطهارتکردهودستهاراتا

آرنجمیشویند(کاتف،1536،ص .)11

نمازوکیفیتآدابگزاردنآنمطلبیاست
کهبیشترسفرنامهنویسانبسیارمختصروگذرابدان
پرداختهاند.شایدعللیچند باعثعدمتوجهآنان

به این موضوع شده است .به عنوان مثال نوع
ماموریتآنانکهاکثراًتجاریوسیاسیبود،موجب
عدمتوجهآنانبهفرایضدینیجامعهآنروزایران
بود یا در برخی از دورهها محدودیتهایی برای

).ازاینجامشخصمیشودکهویمهرراکهاز

35

حضورمسیحیاندراجتماعمسلمانانوجودداشته

خاک تهیه شده سنگ فرض کرده وآن را شخصاً

است یا فرهنگ متفاوت آنان با جامعه ایرانی

لمس نکرده است .شاید اجازه لمس مهر به وی
دادهنشدهباشد .
اولئاریوسسیاحآلمانیشکلمهررادرسفر
نامهخودآوردهوآنراازخاکنجفوکوفهدانسته

فرصت درک نماز را به آنان نداده است واین
موضوعرادرالبالیمطالبدیگرآوردهومانندیک
موضوعحاشیهایباآنبرخوردکردهاند .

John fryer

1
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برایمدتیمانعسفرحجبرایمدتیشد.اگرکسی

روزه
سفرنامهنویساندربیانفلسفهروزهو نحوه

اصراردرانجامحجداشتمیبایستمبلغکالنیبه

یاجرایآنتوسطمسلماناندچاراشتباهاتیمانند

شاهبپردازد.بدینسبب ایرانیانرامتوجهزیارت

دیگر موارد شده اند .شاردن ،نهمین ماه قمری را

مشهد وقم کرد،گرچه عموم مردم از ممنوعیت

رمضانبهمعنایگرماییشدیدذکرکردهومعتقد

انجام حج ناراضی بودند(میر احمدی،1562،ص

است که چون مسلمانان در این ماه از ازدواج

 .)175

خوداری می کنند به آن ماه صیام می گویند
(شاردن ، 1553،ج،3ص .)1332او مفهوم عبارت


احکام فقهی

عربی صیام را،که به معنی روزه است،درک نکرده

ثبتموضوعمربوطبهقوانینفقهیرایجدر

است،درحالیکهعلتعدمبرگزاریمراسمازدواج

زمان صفویه که توسط سیاحان انجام گرفته تقریباً

در این ماه آن است که با زبان روزه جشن های

مشابه است و تفاوت آنها اغلب در تفضیل یا

عروسی،کهباخوردنوآشامیدنهمراهاست،امکان

تخلیصموضوعبهچشممیخورد.اولینموضوع

پذیرنبود .

فقهیکهمطالبنسبتاًزیادیرادرسفرنامههابه



خود اختصاص داده است مسئله ی محرمات و
افعالیاستکهفردمسلمانشیعهازانجامآنمنع

حج
مسأله حج :در زمینه این موضوع به عنوان

شدهاست.اینگونهافعالدربرخیمواردگستره

عبادت اجتماعی در سفرنامه ها مطلب چندانی

ی وسیعی را تحت پوشش قرار می دهد و نوع

نیامدهاستدرمواردیکهازاینموضوعیادشده

ارتباطمردمباخارجیهانیزمتأثرازآناست .

مربوطبهافرادیاستکهبهزیارتخانهخدارفته



واصطالحاًحاجیمحسوبمیشوندوگفتهاند

حرمت شراب

آناندررعایتمحرماتشرعیبسیارمقیدبودندو
بویژهازآشامیدنشرابامتناعداشتند .

دردورهصفویحرمتشرابدردوسطح
عمومی وخواص به چشم می خورد .حرمت

کروسینسکیکشیشلهستانیبهتعطیلیسفر

عمومیآندربینکلیهاقشارجامعهبودکهازنظر

حج در زمان شاه عباس اول اشاره کرده

شرعیتهیه،خریدوفروشآنتحریمشدهبودولی

است(کروسینسکی،1535 ،ص  .)23این موضوع

این منع مانع استفاده آن در جامعه نبود بطوریکه

واقعیتداردکهجهتجلوگیریازخروجپولنقد

استفاده از مشروبات الکلی در بین خواص جامعه

ازایرانوصرفههایاقتصادیدیگرشاهعباسیکم

آن روز را میتوان با استفاده از چای و قهوه در

–
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واحد شوشتر
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ایرانامروزمقایسهکردوبههمینعلتدربیشتر

نمیتواندحضور داشتهباشدودرصورتشکایت


شهرهای ایران شراب با کیفیت باال بعمل می آمد

از

خواهد

(اولئاریوس،1551،ج،2ص .)632

بود"(.اولئاریوس،1551،ج 2ص635؛ تاورنیه1556،

درمیانعموممردمحتینامبردنازشراب

وی

مجازات

او

شدید

ص .)252

کار بسیار ناشایسته ای بود ،این تحریم به حدی
استکهحتیبهسارباناجازهحملشرابباشتر
را نمی دادند .تاورنیه در این مورد می نویسد" :

قمار
قمار یکی دیگر از مسائل ممنوع شرعی

آنها معتقد بودند که شتر متعلق به پیامبر است

است .به نوشته شاردن بر اساس فقه  اسالمی

ونبایدشرابراکهازطرفپیامبرمنعشدهبارشتر

چنانچه  در یک بازی یک نفر بازنده و دیگری

کرد .به همین علت در مسافرتها شراب را بار

برندهشودودراینکارمسائلاقتصادینیزدخیل

حیواندیگریمیکردند"(تاورنیه،1556،ص .)123

باشد ،این درآمد غیرشرعی و حرام است .در این
زمینهبرخیازمجتهدانرأیبرمشروعیتاینعمل

ربا خواری

قمار در صورت عدم برد و باخت داده

موضوعرباازمسائلیاستکهفقهاسالمی

اند(شاردن،1553،ج،3ص .)1526ارتباط مسلمان با

احکاممعینیدربارهآنداردوآنعبارتازبهرهای

غیر مسلمان تابع مقرراتی بود که برخی از این

استکهدرقبالواگذاریپولبهفردیدرمدت

موارددرسفرنامههامنعکسشدهاست.اجتناباز

معین از وی گرفته می شود .در فقه اسالمی این

هم غذاییباغیرمسلمانانتاجلوگیریازطبابت

مسئلهجزءمحرماتمحسوبمیشود.اینموضوع

مسلمانتوسطغیرمسلمانوعدمسکونتدرمحله

برای سیاحان که آشنا به مسائل تجاری آن روز

مسیحیانرادربرمیگرفت.شاردنمعتقداستکه

بودند جالب توجه بود .مثالً اولئاریوس نمونه ای

چوندیناسالمباادیاندیگرمخالفاستوچون

ذکرکردهکهدراردبیلیکرباخوار،کهسودزیادی

هرملتیاخالقورفتارشمتناسببادینوآیین

از مردم میگرفت ،با شدت بسیار مجازات شد

آن ملت است به همین دلیل مسلمانان دشمنی

بطوری که پس از دستگیری اقدام به شکستن

سختینسبتبهپیروانمذاهبدیگردارندوجان

دندانهای مجرم باچکش کردند .به گفته وی در


و مال آنها را حالل می دانند وبرای دیگران حتی

قوانین ایران این موضوع منع شده و معموالً افراد

حق زندگی قائل نیستند (شاردن ،1553،

ربا را پنهانی میگیرند و اگر موضوع فاش شود

ج،2ص .)1315شاردن در برخی موارد به تناقض

رباخواربهمنزلهیکیهودیتلقیشدهودرمجالس

گویی پرداخته است .خود او در جای دیگر رفتار
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ایرانیاننسبتبهادیاندیگرراستودهاست(همان،

صفویاست.بهایندلیلکه،اینسهعیدبیشتردر

ج،2ص .)536

سفرنامهذکرشدهاند .

درسفرنامههامجازاتمجرمینبستهبهنوع
جرم بسیار سنگین گزارش شده است .ارتداد از

سوگواری های مذهبی

جملهجرمهاییبودکهمجازاتسختیداشت.در

عزاداریهایماهمحرم 

سال 1621م1757/ق در شهر شیراز یک تازه

با روی کار آمدن صفویان و رسمیت یافتن

مسیحی رادر پوست خر دوختند و به چهار نعل

آیینها و رسمهای مربوط به
تشیع در آن دوران  ،

کشیدند .مدتی بعد دو نفر مسلمان را که در اثر

شهادتامامحسینواماماندیگردرسطحگسترده

تبلیغات فرقههای مختلف به مسیحیت گرویده

درسراسرایرانبرپامیگشتوحاکمیتصفوی

بودند سنگ سار کردند و در آتش سوزاندند

نیز خود به علل مختلف در ترویج و برگزاری

(سانسون،1535،ص .)215

سوگواریهایمذهبیکوششفراوانداشت.خواندن
کتاب «روضه الشهدا» تألیف کاشفی در دوران

اعیاد و مراسم های مذهبی

صفویانبابشدوبهتدریجبهروضهخوانیشهر

جشن های مذهبی

تپیداکرد.برخیازسفرنامهنویسانازکتابیبه

سفرنامه نویسان عصر صفوی در سفرنامه

نامسرگذشتامامحسینویارانشنامبردهاندکه

خود به برخی از رسمها و آیین های موجود در

احتمال بسیار دارد همین کتاب باشد(کمپفر565،

جامعهپرداختهاند.اینفصلبهبررسیدیدگاهآنان


،ص .)151

دراینموردمیپردازد :


موضوعسوگواریهایمذهبیدرسفرنامهها،

جشنهای مذهبی جشن هایی است که


تاسوعاوعاشورا،شهادتامامحسینویارانشدر

مناسبتدینیومذهبیداردمانندجشنهاواعیاد


دهه اول محرم ونیز  21ماه رمضان یعنی روز

دینی از قبیل عید فطر ،عید قربان و غدیر که از

شهادت امام علی مطرح شده و سیاحان که از

روند.جشنهایدیگری


اعیادمهمدینیبهشمارمی

نزدیکآنمراسمرادیدهاندبهتفصیلآنراشرح

نیز که به مناسبتهای مختلف وجود دارند .مثل

دادهوعالوهبراصلعزاداری،آئینهاییراکهدر

میالد امامان دوازده گانه شیعه(ع) یا میالد پیامبر

آندورهدرعزاداریمرسومبودهذکرکردهاند .

اسالم(ص).آنچهکهدراینبخشموردنظراست،

ازیادداشتهای شاردن و اولئاریوس،


بررسیاعیادسهگانهازدیدگاهسفرنامههایعصر


اولئاریوس اطالعات دقیق تری نسبت به واقعه
عاشورا دارد و این احتمال را قوت میبخشد که

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

وی کتابهای موجود در زمینه عاشورا را مطالعه

سپسشرکتکنندگانبهشکلدستههایعزاداری


کرده و از وجود افراد مطلع استفاده کرده است.

به سمت خیابان های شهر می رفتند.تصویری که

چنانکه خود به ارتباط خویش با فرد روحانی

اولئاریوسودالوالهازاینمراسمدادهاندتصویر

تصریحکردهکهمدتهازبانعربیراازاوآموزش


نزدیکبهواقعیتاست.هرچنددالوالهدرابتدای

دیدهاست .

گزارش مراسم آن را ناچیز و کم اهمیت دانسته

کارری در شرح عزاداری عاشورا دچار

است.این سیاح متعصب که جز مذهب خود هیچ

اشتباهاتآشکاریدرتاریخاینواقعهشدهاست.

مذهبیحتیمذاهبمسیحیتراقبولنداردطبیعی

وی این مراسم را به مناسبت شهادت حسن

استکهدرموردرفتارهایدینیمردماینگونهبه

وحسینفرزندانعلیدانستهوشهادتآنهارادر

قضاوت بنشیند .اولئاریوسکه سیاحی دقیقوآگاه

بغداد به دست عمر ذکر کرده است(کارری1535،

است،مراسمرابدونتعصبگزارشکردهوتصویر

،ص .)123

روشنیازآنبهخوانندهدادهاست .

مراسم بیست و یکم ماه رمضان
این مراسم که از شب نوزده ماه رمضان
شروع وتا بیست وسوم رمضان ادامه می یابد به
مناسبت ضربت خوردن امام علی«ع» وشهادت
ایشاندرمیانشیعیانبرگزارمیشود.ازمحتوای
گزارش سفرنامه دالواله برمیآید که در دوره
صفویاینمراسمدراصفهانبه شکل دستههای
عزاداری برگزار میشد (دالواله،1557 ،
ج،2ص 321و.)327شاهدرجمعیکیازدستهها
در این مراسم شرکت میکرد .اولئاریوس این
مراسمرادررشتوشماخیدیدهوآنراباشرح
بیشتری نوشتهاست؛مقتلخوانی،تابوتگردانی،
نخل گردانی وشکل ابتدائی از تعزیه گردانی
رسمهایی است که در این مراسم شرح داده شده

است،اینمراسمابتدادرمحلثابتیانجامشدهو

سوگواریهای شخصی
سیاحان درباره ی این موضوع بیشتر به
مراسم درباریان خصوصاً شاه و افراد متشخص
پرداختهاندودراینموردتشریفاتوتجمالتیرا
کهوجودداشتبصورتجزئیوکلیتوضیحداده
اند.ولیآنچهکهموردتوجهاست،انجامبرخیاز
مراسمیاستکهبینعزاداریمذهبیواین دسته
از عزاداریها مشترک است .مثالً در طول مسیر
تشییع جنازه شاه،روستائیان  که به استقبال می
آمدند برای نشان دادن نهایت تأثر خودگاهی تن
خودرانیززخمیمیزدند(کارری،1535،ص .)13
دالوالهمراسمتشییعجنازهایراشرحمیدهدکه
مانند عزاداری های مذهبی پیشاپیش جنازه نیزه و
بیرقهایییعنیعلمهاییحملمیکردندوتعداد
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انعکاس آیین ها و رفتارهای دینی و مذهبی.......
این بیرق ها بنا بر مقام و منزلت متوفی کمتر یا

شدند موقع عصر آتشی بر پشت بام روشن می

بیشتربودهاست.اسبهایمتوفیرانیزمثلمراسم

کردندتاهمسایگانبادیدنآنبرایشفایبیماری

 21رمضان در مراسم شرکت می دادند .نوکرها و

دستبهدعابردارند(کارری،1535،ص .)137

مستخدمین متوفی که متأثر بودند زخم های

در برخی موارد زنان به کلیسای مسیحیان

متعددی در نقاط مختلف بازوانشان داشتند .زخم

روی می آوردند.این مسأله در موارد نازائی بیشتر

هاییچنانعمیقکهخونازتمامیاطرافبدنشان

صادقبود.شاردندراینخصوصنیزبهتشریح

جاری بود.دالواله این را عادت بت پرستان تمام

رفتارمردمدرآنعصرپرداختهاست.ویمیگوید

ادوارتاریخدانستهاست.

بیماران برای شفا یافتن به روحانیت متوسل می

همانطور که مالحظه می کنیم اشتراکات

شوند واگر از آنان ناامید شوند به روحانیان ادیان

مراسممحرمبا عزاداریبرایدرگذشتگاننشانگر

دیگر مانند مسیحیان و یهودیان و حتی هندیان

تاثیرپذیری اینگونه از فرهنگ دینی است و


مراجعه می کنند .او از اینکه روحانیون مسیحی

همانطورکهمیتوانمراسمعزاداریهایمذهبی

برای معالجه بیماران مسلمان انجیل می

را متاثر از فرهنگ سنتی جامعه ایرانی دانست.

خوانندناخرسند است و از آنان انتقاد می کند که

خوردنیوجاریکردنخونازبدن،حملعلمو

چطور برای مسلمانان که مسیحیت را مردود

کتلازجملهاشتراکاتاینمراسماست .

میدانندبخاطرگرفتنهدیهچنینکاریانجاممی

دهند(شاردن،1553،ج،2ص .)562

دعا

باتوجه به مطالبی که عنوان شد بدیهی به نظر

شاردناخالقایرانیانراازاینجهتکهدعا

میرسدکهشاردنبرایتحریرسفرنامهخویشاز


وذکرهمهافرادجامعهبشریرادردرگاهخداوند

کتبحدیث،تفسیرعالوهبرشنیدههاودیدههای

پذیرفتهمیدانندودرمواقعگرفتاریوبیماریها

خویش استفاده کرده باشد .کتابهایی مثل

ونگرانی های دیگر مقدسات و پیشوایان بر حق

بحاراالنوار وحلیقه المتقین که هر چند در اواخر

مذاهب وادیان دیگر را یاد می کنند و از آنها در

دورهیصفویهبهرشتهتحریردرآمدهولیمحتوای

دفع گرفتاری خود یاری می خواهند ستوده است

آنها مطالبی است که در بین مردم وکتاب های

(شاردن،1553،ج،2ص .)565

پیشینرایجوموجودبودهاست(مجلسی،1551،ص

درجامعهآنروزرسمهاییوجودداشتهاز
این قبیل که در هنگام بیماری سخت وصعب
العالج  که اطرافیان بیماران از معالجه ناامید می

.)255

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

واحد شوشتر

–

مهدویت

میشنیدندباچهفصاحتوبالغتبابهکاربردن


اعتقاد به غیبت و ظهور امام مهدی از

هزاراصطالحنغزودلنشینکههرگزنشنودهبودند

موضوعاتی است که مورد توجه سیاحان

با آنان سخن میگفت در شگفت ماندند و پیغمبر

ونویسندگان سفرنامهها قرار گرفته است.میکله

بهآنانمیفرموداینزبانرابههمانزیباییو

«ص»

ممبره می نویسد  ":شاه یک خواهر در خانه اش

دلپسندی که اسماعیل تکلم میکرد خدا به او

داردکهنمیخواهدازدواجکند،زیرامیگویداو

آموختهاست»(شاردن،1553،ج،2ص .)131

رانگهمیداردتازنمهدیبشود.اینمهدی(عج)

جایگاه قرآن در بین مسلمانان را شاردن با

نوادهعلی(ع)ومحمد(ص)است.شاهمیگویدکه

بیانیشیوابهدرستیتوضیحدادهاست.اینکهعموم

از خواهرش در روی زمین که جایگاه راستین

مسلمانان قرآن را مظهر کمال فصاحت وبالغت

محمد(ص) است مراقبت می کند .او یک اسب

میدانند و به این اعتقاد دارند که در این کتاب


سفیدهمداردکهبرایمهدی(عج)نگهداشتهاست.

آسمانی از نظر صرف و نحو هیچ اشتباهی وجود

ایناسبیکپاالنمخملیسرخرنگونعلهای

ندارد و میتواند از این جهت و جهات دیگر

نقره و بعضی اوقات طالی ناب دارد .هیچ کس

سرمشقوراهنماییکاملباشدومعتقدندکههیچ

سوارایناسبنمیشودوهمیشهآنرادرجلوی

دانشمندی حتی اگر مسلط بر متون مختلف باشد

می

هرگز نمیتواندبهفصاحتوبالغتقرآنکالمی

اسب

بقیه

های

شاه

قرار

دهند"(.ممبره،1515،ص .)25

قرآن
قرانبهلحاظاعجازونیزتقدسیکهدربین
مسلماناندارددرسفرنامههایادشدهاست.شاردن

همانطورکهذکرشددرزمینههایمختلفازآثار
نویسندگانایرانیاستفادهکردهاست.دراینزمینه
عبارتی که آورده نشانگر استفاده وی از منابع
موجوددرجامعهعصرصفویاست :
آوردهاند که مقارن ظهور اسالم وقتی
« 
پیامبر«ص» سخن گفتن آغاز کرد و اعراب

گفتهیابنویسد(همان،ص .)132

جایگاه دینی پادشاه
با رسمیتبخشیبه مذهبتشیع باردیگر
حق الهی شاهان همانند دوره های پیش از اسالم
مطرح شد وظل ا  ...بودن شاهان عالوه بر موارد
دیگری که صفویان قدرت خود را برآن استوار
کردند از ادعاهایی بود که حاکمان صفوی بر آن
تأکید کردند.نظریه کاریزمای رهبر که به عنوان
مرشد کامل نیز مطرح بود صورت عینی به خود
گرفت وبا ادعای نیابت امام غایب مثلث دینی
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انعکاس آیین ها و رفتارهای دینی و مذهبی.......
قدرت سیاسی صفویان تکمیل گردید (سیوری،

نسبتبهخاندانپیامبرابرازارادتمیکردندودر


،1552ص156و .)153-156

احترامآنهاکوشابودندبارویکارآمدنصفویانو

اعالم رسمیت بخشی به تشیع در حکومت

ادعای انتساب به پیامبر احترام سادات در جامعه

صفویانتوسطشاهاسماعیلاولچنینمینمودکه

گسترشبیشترییافتبهطوریکهعدهایشجره

حکومت جدید برپایه فقه جعفری بنا شده

نامههایبیاساسبرایخودجعلکردهوباارائه

باشد،ولیقائلشدنجایگاهخدائیبرایاسماعیل

آن در شهرها و مناطق از مردم پول و صدقه می

جایی در تشیع مبتنی بر فقه جعفری نداشت و

گرفتند .به گفته اولئاریوس این افراد به خر سید

نشانگر رسوخ اعتقادات غالی گری در افکار

معروف بودند و برخی از خر سیدها قوطی های

حکومتگرانصفویاست .اینهمانرابطهمریدو

نقرهایباخودداشتندکهادعامیکردنددستههای

مرادی بود که در سطح باالتر به پذیرش رهبر به

موی داخل آن متعلق به پیامبر اسالم است که به

عنوانخداانجامید(همان،ص .)151

آنهاارثرسیدهاستآنموهارابهقیمتگزافیبه

یکی از علل اطاعت محض ایدئولوژی و
نظامیازاسماعیلتوسطاطرافیانشرامیتواندر

مردم به عنوان تبرک میفروختند (اولئاریوس
،1551،ج،2ص .)562-5

پیروزی های نظامی وموفقیت های او دانست که

اولئاریوس سید های واقعی را درکشور

قبلازجنگچالدرانبرایاودرتمامیمیادیننبرد

دارای موقعیت ویژه دانسته که لباسهای

اتفاقمیافتاد .


مخصوصیبهتنمیکردندوملزمبهرعایتقوانین


اینفکرکهشاهیارهبربهجایخدامورد

ومقرراتیخاصبودند.بهعنوانمثالآناننبایدبا

پرستشپیروانخودقرارگیرددرنهضتصفویبه

افراد غیر سید ازدواج میکردند چون سادات

وجودآمد.وباشکستاسماعیلاولدرچالدران

معافیتمالیاتیداشتندودرصورتوصلتباغیر

بهشکستانجامیدواززمانطهماسبیکمبهبعد

خود عده معاف شدگان از مالیات باعث خسارت

بهسیادتاینخاندانبدلشد.اینموضوعیاست

به خزانه شاهی میشد .ساداتی که در شهرها

صفویبدانپرداختهاند .

کهپژوهشگراندوره

حضور داشتند از وضعیت مالی بهتری برخودار


اهمیت سیادت و ادعاهای پادشاهان صفوی

بودند(همان،ص  .)565-563برخالف نوشته
اولئاریوس ،شاردن بیشتر سیدها را «بی چیز وبی

ادعای سیادت حاکمان صفوی سبب گردید

کاره» نوشته است(شاردن،1553،ج 3ص.)1315

کهبراهمیتاینموضوعدرآنعصرافزودهگردد.

شاید اختالف نظر آن دو در این زمینه به زمان

ایرانیان که از همان ابتدای پذیرش دین اسالم

حضورآنهادرایرانبرگردد .

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
درسفرنامهبرادرانشرلینظراتمتضادیدر

–

واحد شوشتر

شاه و محرمات

خصوصساداتبیانشدهاست.مولفازیکسو

توجهبهاموراتیکهدراسالمبهعنوانکار

آنها را مورد احترام همگان دانسته که هر یک از

انددرسفرنامههاجایگاهویژهای


حرامشمردهشده

آنان در جامعه برابر با هفت نفر از افراد معمولی

یافته است.جایگاه فعل حرام و نحوه مجازات

است(سفرنامهبرادرانشرلی،1562،ص .)32

متهماندرمواردمختلفمتفاوتاستودربرخی

درجایدیگراینسفرنامهآمدهاست ":در

موارد برخورد با نقض قوانین شرعی در دوره هر

هر شهری از بالد ایران هر روز شخصی دیده

یک از پادشاهان نیز متغیر است و بستگی به نظر

میشود که تبری بر دوش گذاشته در کوچهها


شاهدارد.درسفرنامهبرادرانشرلیآمدهکهشادی

گردش میکند وبه صدای بلند میگوید اگر

و خوشحالی شاه عباس اول باعث می شد که

شخصیمنسوبانپیغمبرراتفوقیبرسایریندهدیا

استعمال شراب برای عموم مردم تا مدت معینی

اگر کسی اظهار سیادت نماید سراو فوراً بریده

مثالًسهروزآزادشودواینموضوعتوسطجارچی

خواهدشد.منبهچشمخودمدیدمکهدراصفهان

بهآگاهیمردممیرسیدوشاهپسازآنباگردش

یک نفر عثمانی پیش تبردار آمده وگفت من از

در شهرشادی و عیش مردم را تماشا می کرد

منسوبینمحمدهستموبهشهادتخودراضی.این

بالفاصلهپسازسپریشدنآنمدتاگرماموران

را گفته به زانو افتاد وسر خود را بر روی قطعه

حکومتیفردیرادرحالنوشیدنشرابمیدیدند


سنگی گذاشت وآن شخص بالتأمل سر او را

مجازاتمیکردند(فلسفی،1535،ص .)635


برید»(همان،ص .)12

عالوه براقدامات یاد شده مجالس می

از مطالب این سفرنامه چنین برمی آید که

گساری شاه عباس در سفرنامه دالواله به تفصیل

موضوع عنوان شده یا احتماالً مربوط به رواج و

آمده است.یا اولئاریوس از ارسال بهترین شراب

گسترشبیشازحدادعایسیادتدرجامعهعصر

هایهرحوزهحکمرانیحکامبهشاه عباسخبر

صفویاستکهحکومتدنبالمحدودکردنآنو

داده از میان آنها شراب شیراز و گرجستان را

جلوگیریازسوءاستفادهازاینموقعیتبودهاست

مرغوب ترین نوع آن دانسته و می گوید که از

یامربوطبهتشدیداختالفشیعهوسنیدرزمان

تفلیس شراب زیادی برای مجلس شاه به اصفهان

شاهعباساولمیباشد .


فرستادهمیشد(اولئاریوس،1551،ج، 2ص.)621به
نوشتهمولفکتابزندگانیشاهعباس،عالقهاین
شاهبهشرابباعثشدکهیکیازطبیبانمعروف
زمانخودشبهنامقاضیرامامورکندکهکتابیدر
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منافع شراب ودفع زیان های آن و قاعده می

روحانیت و تشکیالت دینی

گساری بنویسد و این فرد کتابی در این زمینه

ارتباط روحانیت و حکومت

نوشت و نام آن را «جام جهان نمای عباسی» نام

بارویکارآمدنسلسلهصفویوبهتدریج

نهاد(فلسفی،1535،ص .).651

نهادینه شدن نهضت صفوی نیاز به ترویج آرا و



افکارتشیعروزبهروزبیشتراحساسمیشد.این

تظاهر شاهان صفوی به دین داری

احساسنیازحکومتگرانصفویرابرآنداشتکه

تظاهربهدینداریوعالقهبهمذهبدوازده

از عالمان و مجتهدان شیعی جهت استقرار قلمرو

امامی و نمود آن در تمامی اعمال وافعال شاهان

خویش دعوت بعمل آوردند .منطقه جبل عامل از

صفویازجملهمواردیاستکهدرسفرنامههای

مناطقی است که علمای شیعه از آنجا به ایران

آن عصر بدان پرداخته شده است .آغاز نامه های

مهاجرت کردند و نقش های مهمی در حکومت

شاهان صفوی با عبارت هو ،هوا ....و عباراتی از

سلسلهصفویبهعهدهگرفتند .

هایآنانرامزینمیکرد(شاردن،


قرآنحاشیهنامه

تا قبل از روی کار آمدن صفویان موضوع

،1553ج،2ص .)312-313یا مهرهای پایاننامه

همکاری وعدم همکاری علما با حکومت ستمگر

شاهانصفویعباراتیبودکهنشانگرتوجهخاص

موضوعیمطرحدرکتابهایفقهیودینیبودو

این شاهانبهامامانومذهبشیعهبود.مثالًمهر

در دوره هایی مثل آل بویه که برخی از علما با

شاهعباساولکلبآستانعلی،مهرشاهسلیمان،

حاکمانشیعیمذهبهمکاریداشتند.فتواهاییاز

سنجی به این مضمون بود که به حکم قانون

علمای معروف وجود داشت که همکاری و عدم

سلیماننایباماموپادشاهواقعیجهاناست.مهر

همکاری را به مقتضای زمان تبیین می کرد .با

شاه سلطان حسین .سنجی با این عبارت

تأسیسصفویاینموضوعبهعلترسمیتیافتن

بود«:کمترین کلب امیرالمومنین سلطان حسین» به

تشیع در ایران از نو و در سطحی گسترده طرح

نظر می آید پادشاهان صفوی زیرکی و ذکاوت را

گردید .در وضعیت جدید عالمان شیعه سه نوع

درنقشمهرهایخودبکاربستهاندوآناینکهوقتی

رویکردباحاکمیتصفویداشتند :

خودراکلبآستانعلینامیدهانددیگربسیاریاز

الف)دستهایازآنانباحکومتهمکاری

خالف هایی را که با موازین مطابق نبود  پذیرا

کرده ،و مسئولیت های کلیدی عهده دار شدند.

نشدهوبهعهدهنمیگیرند .

شیخ مفیدکه همکاری در صورت تضمین منافعی
برای مبلغان و روحانیون را جایز شمرده و سید
رضیوسیدمرتضیباخلفایعباسیوآلبویهدر

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

ارتباط بودند.عالمه حلی با همکاری های خود

کهمردمانشبهقدرایرانیانشیفتهودلباختهیعلم

حاکمانمغولرابهشیعهعالقمندکرد .

و هنر باشند و در تحصیل آن بکوشند .چرا که

ب) گروهی از روحانیون با اعتقاد به جائر

ایرانیان در هر شرایط و احوال به فراگرفتن

بودن حاکمیت صفوی همکاری با آنان را در هر

معلومات تازه و کسب هنرهای جدید اهتمام می

شرایطینفیکردند .

ورزیدند .حتی پیشه وران و کشاورزان از مطالعه

پ)گروهیازعلماکهبهمقابلهوبرخوردبا

کتابهای خوب غفلت نمی کردند .عموم مردم

حاکمیت صفوی برخاستند(فرهانی منفرد،1555،

فرزندان خود را به تحصیل دانش و هنر می

ص .)127آنچه در سفرنامه ها در این زمینه آمده

گماردند .به طوری که فرزندان خود را از پنج

بسیارمختصراست.شاردنبهمالکاظمنامیاشاره

مکتبخانهمیسپردندوکوششداشتند

سالگیبه 

داردکهخانهاودرمحلهسیداحمدیانواقعبودو

که آنان را وارد مدارس عمومی کنند .در آنجا

بهگفتهاوعالمیمسلطبهدینوصاحبکرامات

معلمیننهتنهادستمزدنمیگرفتندبلکهبهشاگردان


بود.اوبهدلیلدائمالخمربودنشاهعباسثانیبا

شهریه نیز پرداخت می شد تا به قول شاردن فقر

ویبه مخالفت علنیبرمیخاستودرنتیجهبه

ونداری مانع سواد آموزی نشود(شاردن،

شیرازتبعیدشد(شاردن،1553،ج،3ص .)1353

،1553ج،3ص .)1313-3شاردن چندین صفحه از

آنچه که محرز است حاکمیت صفوی نیز

سفرنامه خود را به تمجید از روحیه علم دوستی

برای پیشبرد مقاصد خویش و جنبه های سیاسی

ایرانیاناختصاصدادهاستومینویسد«:ایرانیان


حکومت ،خواهان همکاری علما بود .وضعیت

براطالقاستعدادونیرویفکریخویشراصرف

مذهبی جامعه و نفوذ علما در میان مردم از علل

آموختندانشوفرهنگمیکنندودستیابیبهعلم


احترام شاهان به علما بوده است .چنانکه کمپفر

وهنررابرترینآرمانهایخودمیدانندودراین


احترامشاهبهمجتهدراساختگیوازرویترساز

زمینهبهترقیاتعلمیمهمینایلآمدهاند،پساز


مردمدانستهاست(کمپفر،1565،ص .)55

مسیحیان اروپا ،سرآمد دانشمندان جهانند و از


آموزش دینی

چینیان بسی پیشی گرفته اند.ایرانیان بطور کلی
دانشمندان راگرامی میدارندو هرکه را به تحصیل

شاردن ایرانیان را به علت داشتن خصایص

دانشبکوشد شایستهودر خور آفرینوتحسین

بلندوعالیکهسببتوجهآنانبهعالمادبیات،هنر

میشمارندوچندانبرتکریموتعظیمدانشوهنر


وعلوممختلفشده،ستودهوتجلیلکردهاست.طبق

میکوشندکهگوییجانآنانسرشتهبهدوستداری


گفتهیویدرسراسراروپاکشوریوجودنداشت

علموهنرمیباشد .
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باتوجهبهنوشتهکمپفرمشخصمیشودکه

زیارتگاهها
کمپفرمقابروبهقولخودبقاعمتبرکهرابا

این سیاح اطالعات کافی درباره امامزاده ها و

دقتیکهخاصاوستتوصیفکردهاست«:مقابر

چگونگی وعلل ورود آنها به ایران داشته و

یا بقاع متبرکه از نظر تقدس وطرز ساختمان با

موقوفاتآنهاراموردبررسیدقیققراردادهاست .

مساجد به چشم و همچشمی برخاسته اند:حالت

کارری بنای حرم فاطمه معصومه را شرح

احترام وتعظیم ایرانیان برای چنین مقبره هایی

داده و احترام آن را نزد شیعه ها به اندازه بقعه

حیرتآوراست.بهخصوصآنبناهاییکهجسد

اردبیل ذکر کرده است .او که فردی را برای

اعقاب دوازده امام را در آنها دفن کردهاند ودر

راهنماییخوداجیرکردهبودوازقبرشاهصفیو

نتیجه امامزاده نامیده میشدند مورد توجه خاص

شاهعباسدومنیزدراینمکاندیدنکردهومقبره

قراردارند(..کمپفر،1565،ص .)152

اصلیمورداحترامرامقبرهفاطمهدخترامامحسین

امامانشیعهزندگیخودرادرآزارواذیت

(ع)دانستهاست(کارری،1535،ص .)33-33

گذرانده اند واعقابشان نیز که اغلب به ایران

اشتباهکارریآشکاراستکهفاطمهمعصومه

گریختهاند نیز چنین عاقبتی داشته اند .قبور این


دختر امام موسی کاظم(ع) را به امام حسین(ع)

امامزادههادردورهصفویهبهبهترینوجهتجدید

نسبتدادهاست .

ساختمان

وترتیب

شده

اند»....

(همان،ص.)153وبرای امامزاده ها از طریق وقف
مزارع،دهات،گرمابههاعوایدمستمریبوجودآمده

است .از محل این عواید  ،مخارج نگهداری

کارریازنظرتاریخیاشتباهاتدیگرینیز
درسفرنامهخوددارد .

بست نشینی

ساختمانها  ،تهیه روغن چراغ وهمچنین تأمین

«بست»بهمفهوممکانامنکهافرادخطاکار

می

برای درامان ماندن از مجازات بدان مکان ها پناه

متولیان

معاش

وقاریان

پرداخته

شود(».همان،ص .)153
کمپفر در ادامه به تشریح ساختمان امامزاده
ها و مقابر پرداخته و برجسته ترین ،بزرگترین و

میبردند .بست نشینی پیش از صفویه نیز رواج

داشته و بعدها نیز در وقایع تاریخی در سطح
گستردهایمطرحگردید .

زیباترینمقابرمتبرکایرانرااولحرمامامهشتم

معروفترین «بست ها» بست عالی قاپو بوده

در مشهد ،حرم فاطمه معصومه در قم وسوم بقعه

که هر پناهنده ای را امان می داد .اشخاصی که

شیخ صفی اردبیل دانسته است(همان،ص -153

مجرمبودهوگناهانیمثلعدمادایقرض،فراراز

 .)152

مجازاتحتیسوءقصدبهمقاماتکشوریداشتند

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

یتوانستند در آن پناهندهشوند و تا وقتی در آن
م

معتقدند خیرات برای مردگان باعث شادی روح

پناهگرفتهبودندکسیحقتعرضبدانهارانداشت

امواتورسیدنثوابوخیراتبرایآنانمیشود


ومحلاستراحتوآبوغذایکافینیزدراختیار
داشتند(اولئاریوس،1551،ج،2ص .)675

اقلیت های دینی و مذهبی
اقلیت های دینی

وقف

درحوزهحکومتصفویاقلیتهایدینی
شاهان صفوی موقوفات زیادی وقف مراکز

شامل ،زردشتیان ،مسیحیان و یهودی ها است.

مذهبی مشهد و قم و عتبات در عراق کردند .در

مسیحیانساکندرایرانعهدصفویبهجزبومیان

عهد شاه عباس اول این موقوفات سیر صعودی

بودهاند
وایرانیانیکهازمدتهاپیشپیروایندین 

پیداکردهوبهاوجخودرسید.اودرسال1713ق

عدهای به عنوان مبلغ مذهبی،تاجر،نظامی و در


تمام دارایی خود را با بناهای موجود در اصفهان

نهایتسیاحبهایرانواردشدهبودند.دراینمیان

وقفچهاردهمعصومکرد(لوییبالن،1553،ص

عدهای نیز کشیش بوده و با هدف تبلیغ و ترویج


.)237وبرایادارهآنموقوفاتشخصیباعنوان

آیینمسیحیتازاروپابهایرانسفرکردهبودندیا

«وزیر موقوفات چهارده معصوم»منصوب شد .این

در راس هیأت های اعزامی از کشورهایشان آمده

شیوهبعدازشاهعباسیکمنیزدردورهیشاهان

بودند که هدفهایی را تعقیب می کردند .برخی از

دیگر صفوی ادامه یافت و سبب توجه روزافزون

اینسیاحاننسبتبهاعتقاداتمذهبیخودبسیار

بزرگان و درباریان واقشار دیگر مردم به این امر

متعصب بودند و در خصوص مسایل مربوط به

شد .

مسیحیان گاه اظهار نظرهای غیر معقول کرده اند.

گورستانوزیارتمزاردرگذشتگاننیزازجمله

مبلغان مذهبی را می توان از جمله مهمترین

مواردیاستکهدونگارسیادرسفرنامهخودبدان

گروههای مسیحیان در عصر صفوی دانست .اینان

اشارهکردهاست.

نسبت به جذب مسلمانان به دین مسیحیت بسیار

عدم آشنایی دون گارسیا بافرهنگ دینی مردم در

عالقهمندبودند .

نوشتههایویآشکاراست.زیارتاهلقبورکهدر

شاردندرسفرنامهاشازسکونتآگوستن

فرهنگ دینی مسلمانان از مستحبات موکد است

هادریکیازقصرهایسلطنتیدراصفهانسخن

وخیرات برای گذشتگان که باعث تعجب سفیر

میگوید .ایشان با هدایای گرانبهایی به دربار شاه


اسپانیا شده و او تصور کرده که مواد خوراکی به

عباس اول آمدند و عالوه بر کسب اجازه اقامت

اموات پیشکش شده است در حالیکه مسلمانان

یک نمازخانه نیز مطالبه کردند که در اختیارشان
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قراردادهشد.هیأتدیگرینیزازفرقه"ژزوئیتها"

نصیبآنهاوفرزندانشانمیشدکهمهمترینآنها

در  1633میالدی وارد ایران شد که ازطرف پاپ

استفاده از حق تحصیل یا قبول وام یا درخواست

پادشاه فرانسه حامل سفارش نامه هایی بود .این

استخدامبودچراکهدرغیراینصورتحتیبرای

هیات نیز یک هدف بزرگ سیاسی داشت .اینها

تهیه کتاب و لوازمالتحریر هم با مشکالت جدی

پیشنهادبزرگوغیرقابلاجراییارائهدادندیعنی

روبهروبودند.همینجاستکهمیبینممیزانو

اتحاد فرانسه با ایران برایجنگ با دولت عثمانی

شدت تعلقات خاطر یک سیاح به مسایل مذهبی

.باید گفت که هیچکدام از سیاحان همچون ژان

چگونه می تواند رازهای پشت پرده را آشکار

شاردن ،جهانگرد نامدار فرانسوی در خصوص

نماید .

مبلغان مسیحی و شیوه های عمل آنها مطلب

آنگونهکهازمنابعبرمیآیدرفتارخوشایند

نیاورده است وی درمورد عملکرد مبلغان مسیحی

شاه عباس اول با مسیحیان به دو علت عمده بود

کهباعثمیشددربینایرانیانمحبوبگردندو

یکیبهدالیلسیاسیودیگریکنجکاویاوبرای

مورداحترامواقعشوندگفتهاست":مبلغانمسیحی

شناختن محیط و جوامع آن روزگار باعث این

برایاینکهازطرفایرانیانپذیرفتهشوندودربین

رویکرد شده بود .این رفتار خوب حتی مبلغان

مسلمانانراهیابندبهدرمانبیمارانوتیمارکردن

مسیحیرانیزبهاشتباهانداختهبود.بویژهاستقبال

محرومانونیازمندانمیپرداختندودربینمردمبا

گرمی که از هیأتهای اروپایی می کرد و اظهار

لباس بسیار ساده ظاهر میشدند  ....روزگار را به

ارادت و عالقه ای که به حضرت مسیح و مریم

ریاضت و عبادت می گذرانیدند و از هر جهت

داشتباعثشدهبودکهروحانیونمذهبینسبت

بسیارسادهوبیآالیشخودرانشانمیدادند"....

بهمسیحیشدنایرانیانبسیارخوشبینباشند،حال

بهاعتقادشاردناینمبلغانمذهبیمسیحیکلیسای

آنکه این مبلغان مذهبی آنگونه که باید توانایی

رم را مرکز عالم مسیحیت معرفی می کردند در

جذب نداشتند و به کلی فاقد ابزارهای گفتگو و

حالیکههمهاینهادرظاهربودوایندعویبدور

سخنوری برای تحقق چنین اهدافی بودند .به نظر

از حقیقت بود .فردی مثل شاردن که اعتقادات

شاردن از بین هشتاد مبلغی که می شناخت فقط

مذهبی خاصی داشت در بیان رفتارهای مذهبی

چهارنفرایشانمیتوانستندبادانشمندانوعلمای

امسیحیانمیگوید

حاکمانصفویوبرخوردآنهاب

ایرانیبحثوگفتگوکنندچونبهفارسیآشنایی

که حتی اگر ارامنه ایران خود را به سخنان این

نداشتند.ازتغییردینمسیحیتوگرویدنبهاسالم

مبلغان مذهبی مشتاقو مفتوننشانمیدادندفقط

در بیشتر سفرنامه ها ذکری شده است  .نحوه

بهخاطراستفادهازتسهیالتیبودکهازاینطریق

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
نگرش و قضاوتی که سفرنامه نویسان به این

واحد شوشتر

–

جنگ حیدری و نعمتی

موضوعداشتهاندبیشتراعتراضیوانتقادیاست .

سفرنامههادرمورداختالفبینمردمشهر
مطالبی نوشته اند .این اختالف مربوط به محالت
مختلف از یک شهر بود که به طور کلی با نام

اهل سنت
درعصرصفویبارسمیتیافتنتشیعدر

اختالف حیدری ها و نعمتی ها معروف است.

ایرانچنانتعصبیایجادشدکهاهلتسننآزادی

شاردنمیگویدنهمحلهتبریزبهدوفرقهحیدری

عقیدتیخودرابهکلیازدستدادند.چنانکهمردم

ونعمتیتقسیمشدهاست.ویایندوفرقهرابادو

بهایناعتقادرسیدندکهاگرسنیوشیعهراباهم

گروه گلف 2و ژیبلین 5در ایتالیا مقایسه کرده که

بجوشانند ذرات وجودی آنها با هم درنمی

باهم در جدال بوده اند(شاردن، 553،ج ،2ص

آمیزد(سانسون،1535،ص .)275

 .)356این موضوع را دالساندری که در زمان

چنانکه اشاره کردیم این تعصب دینی

طهماسبازایراندیدنکردهتاییدومدتشروع

رسمیت بخشیدن به تشیع در زمان شاه اسماعیل

این خصومت را  57سالذکر کرده است(سفرنامه

اولسببتشدیداختالفباحاکمیتعثمانیشدو

هایونیزیاندرایران،1531،ص .)533

تبلیغبرعلیهآنحکومترادرایرانشدتبخشید.

کمپفردشمنیبیندوگروهحیدریونعمتی

لمینویسدباوجوداینکهتفاوتمذهبترک
دریاب 

را صلبی و بطنی دانسته و تمام شهرهای ایران را

هاوایرانیهازیادنیست،ولیایرانیانفقطخودرا

تقسیمشدهبینطرفدارانایندوفرقهمیداند.در

مسلمانواقعیدانستهودیگرفرقههاراکافرمی

هر سال بین جوانان و مردم عادی از هر دو فرقه

شمارند.دلیلانزجارآنانازترکهابهعلتتسخیر

مسابقاتی انجام میگرفت و در پایان آن کار به

ایران

جنگوجدالبیندوطرفمیانجامیدکهبدون

است(دریابل،1531،ص.)36یک کشیش فرانسوی

دخالت داروغه شهر ممکن نبود از خونریزی

علتاصلیاختالفایرانیانبادیگرمسلمانانآسیا

ممانعت کرد .این برخورد در روز عاشورا شدت

رادرمسألهجانشینیپیامبردانستهکهایرانیانامام

پیدا می کرد .کمپفر ،شاه سلیمان را از طرفداران

علیوعثمانیهادرمقابلابوبکرراجانشینواقعی

حیدری ها دانسته است.شاردن در مورد علت

پیامبر می دانند(نامه های شگفت انگیز، 1557،

تقسیم شهر اصفهان به جوباره نعمت الهی و

ص .)175

دردشتحیدریمیگویدحیدریونعمتینامدو

چندین

ایالت
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انعکاس آیین ها و رفتارهای دینی و مذهبی.......
پادشاه قدیم ایران بوده که در دو بخش حکومت

وحرام ها و نوع مجازات ها نشانگر تاثیرپذیری

داشتهاند.ساکنانیکیازآنبخشهاپیرومذهب

مقررات حاکمیت صفوی از فقه تشیع است .هر

اهل سنت «یا طریقت ترکان» واهالی دیگر معتقد

چند اختالفات بسیار آشکاری بین احکام و فقه

به مذهب تشیع یا آیین ایرانیان بوده اند و نام

شیعهوبرخیازرفتارهایعملیوشدتمجازات

نخستینرهبرتسنندردشت،حیدرودرجوباره

در زمینه اعمال خالف و جرم های مذهبی در

نعمتاللهی،نعمتاهللبودهاستواینخصومت

جامعه به چشم می خورد،ولی در مجموع بیانگر

تا به امروز نیز در میان مردم باقی مانده و چنان

نوعیرویکردمقرراتجامعهومذهبشیعهاست 

ریشهداراستکهدرکلیهمجامعومراسمرسمیو

تعطیلیحجدرزمانشاهعباساولوسوق

اعیادهمگانیرویاروییهمبهدشمنیبرخاستهوبه

دادنمردمبهزیارتمشهدوعتباتعالیاتعراق

بهانهپیشیگرفتندرمراسمهاومجالسدرمیدان

نیز بیانگر نظریه فقهای شیعه در باب حکومت

کهنهباهمبهستیزبرخاستند .

اسالمیاست.طبقایننظریهاگرحاکماسالمیاز
انجامبعضیازاموردینیکهازاحکامثانوینامیده

نتیجه گیری

می شوند ،احساس ضرر وزیان نسبت به مصالح

مبلغان مذهبی ،بازرگانان و سفرا  درباره

حکومتکهجزءاحکاماولیهاستداشتهباشد،می

مسائلجامعهایرانمانندفرهنگدینیمردمدست

تواند آن حکم ثانوی را برای مدتی تعطیل کند.

به قلم برده و مطالبی به یادگار گذاشتند که جزء

واضح است که شاه عباس اول حاکم اسالمی به

منابع آن دوره به شمار می رود .نوشته های آنان

معنایحاکمشرعنبود،ولیقدرتمطلقهویدرآن

آئینهای است که در آن فرهنگ دینی آن روزگار


زمان توانسته بودنفوذمجتهدان جامع الشرایط در

منعکسشدهاست .

جامعهراتحتکنترلدرآورد.ایناحتمالنیزبعید

پرداختن به موضوعاتی از قبیل وضو ،نماز،

نیستکهشاه عباسدراینزمینهازفقیهانزمان

روزه،حجونیزاحکامفقهیمانندرعایتمحرمات

فتوا گرفته باشد چرا که جلوگیری از خروج پول

از نگاه سیاحان به علت تفاوت فرهنگی و مدت

نقدازکشوربهنفعحاکمیتپیروتسننحرامبود .

اقامتاندکبرخیازآنانبسیارناقصونارساست

در بیان آیین های موجود در جامعه ایران

ولیهمینمیزاننیزنشانگرتغییرمحرزرفتارهای

عصر صفوی از قبیل جشن های مذهبی عالوه بر

دینی مردم در جامعه ایران صفوی نسبت به قبل

اختالفنظرفرهنگیسیاحانبافرهنگدینیرایج

است.استفادهازمهرهایساختهشدهازخاککربال

درایرانکهباعثدرکنادرسترفتارهایفرهنگی

ونجفدرنماز،احکامفقهیدرخصوصحاللها

دینیجامعهشدهاستومتفاوتبودندیانتآنها

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

با مسلمانان که به راحتی نمی توانستند در مراسم

استلیکنسیاحانیکهاینمراسمراگزارشکرده

مذهبیحضورپیداکنند،تصویربسیارنارسایی از

اند اغلب به کتابی در زمینه مصائب امام حسین

عیدفطروغدیرارائهکردهاند.نمازعید،رسمهای

اشارهدارندکهبهاحتمالقویروضهالشهدااست.

معمول برگزاری آن وعلت بوجود آمدن آن در

شیوهروضهخوانیوذکرمصیبتآنگونهکهدر

فرهنگدینیبهروشنیبیاننشدهودرحاشیهی

گزارشسیاحانآمدهدرزمانهایبعدیعنیدوره

مطالبسفرنامههاجایدارند .

قاجاریهوپهلویوزمانحاضرنیزشبیهآندوران

تنهاجزئیاتمراسمعیدقربانکهچونهمه

است.دربیانتاریخواقعهعاشورابرخیازسیاحان

ساله از طرف شاهان صفوی به صورت رسمی

دچار اشتباهاتی شده اند .دراین میان اولئاریوس

برگزارمیشددرسفرنامههاآمدهاست.رفتاردینی


سیاحآلمانیموضوعرابهنحوروشنیبیانکرده

مردم در عید قربان وگرامی داشت قربان در این

است .

روز و اصرار مردم بر استفاده هر چند اندک از

در سوگواری های شخصی آمیختگی آیین

گوشت قربانی به عنوان تبرک در سفرنامه ها

مذهبیباسنتهانمایاناستچنانکهحملعلم

بازتابدارد .

و کتل و خواندن قرآن نشانگر این موضوع است.

سوگواری های مذهبی دوران صفوی

سوگواری های شخصی در خصوص درگذشت

نمایانگرشکلگیرینوعیتعزیهابتداییبهمعنای

پادشاهان یا افراد نزدیک به دربار صفوی گزارش

امروزیاست.راهاندازیدستههایعزاداریهمراه

شدهوکمتربهرفتارمردمعادیدراینزمینهاشاره

باتابوتگردانی،نخلگردانی،زنجیرزنی،سنگ

شدهاست .

زنی،تیغزنیودربرخیمورادقمهزنیوتمثال

اعتقاد به موضوعات ماوراءطبیعی و خارق

گردانی از ویژگی های فرهنگی این دوره

العاده در رفتار دینی مردم صفوی در سفرنامهها

است.بسیاریازاینآیینهاریشهدرتاریخپیشاز


بازتابدارددراینموردمیتوانبهمواردیچون

اسالمایراندارد.بزرگداشتشهادتقهرماناندینی

اعتقاد به دعا ،تعویذ وباطل سحرها ،اعتقاد به

وایمانبهجاودانگی شهیداندرمراسمبزرگداشت

مقدسات  ،مانند توسل به امامان وپیامبران جهت

شهادت امام حسین(ع) وامام علی(ع) تجلی یافته

برآورده شدن حاجات ،بستن باطل سحر به گردن

است .

حیواناتیکهدردربارنگهداریمیشدند،پرداخت

سنت روضه خوانی که برگرفته از کتاب

صدقهواتفاقبرایسالمتیشاهصفویوبخشودن

روضهالشهداءکاشفیاستدرمراسمعاشورارواج

مالیاتهاییکهبرمردمبستهمیشدپولگردانیبه


مییابد.عنوانروضهخوانیدرسفرنامههانیامده


دورسرشاهمریضازجملهایناعتقاداتاست .
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انعکاس آیین ها و رفتارهای دینی و مذهبی.......
با بررسی دین وسیاست در فرهنگ دینی

سربرآوردهدرهماناوانظهورسرکوبشد.همان

مردممشخصگردیدکهدرایرانسدهدهمهجری

طور که درسفرنامه شاردن بیان شده قدرت

براین اندیشهکهشاهعاملنظم،مجریعدالت،

استبدادی شاهان صفوی و نوع اندیشه حاکم در

فرمانده جنگ و ایجاد کننده رفاه اجتماعی

میان مردم درباره پادشاه علت عدم شورش جدی

است،عمالً تاکید می شد .صفویان از سنت های

درایندورانبودهاست .

قدیمیایرانیاناستفادهکردندوبابهرهگیریازاین

یادداشتهایسیاحانبهنوعبرخوردشاهان

سنتها براقتدار پادشاهان بهویژه شاه اسماعیل اول

صفوی با محرمات شرعی ،مستثنی بودن آنان از

افزودند.شاهاسماعیلدراشعارترکیکهمیسرود،

برخیازمحرماتکهدرکتباخالقیجزءگناهان

خودراعلی(ع)،مهدی(ع)وحتیخداقلمدادکرد

کبیره شمرده شده است و گزینش مصلحت های

و در میان پیروان خود که شیعیان غالی آناتولی

دیگربردینتوسطشاهانصفویاشارهدارند .

بودند به عنوان رهبر کاریزماتیک مطرح شد .از

تشکیالت روحانیت  ،نهاد آموزش،

زمان شاه طهماسب صفوی این گونه ادعاها کنار

زیارتگاههاوخانقاههاییکهبرایبرآوردننیازهای


رفت و سه منبع مشروعیت برای شاهان صفوی

دینی،آموزشیوآرامشاجتماعیپدیدآمدندیااز

تثبیتگردید،نایبامامغایبکهبواسطهمجتهدی

قبلوجودداشتند.درایندورهتقویتشدهونقش

این عنوان را صاحب شدند انتساب به خاندان

های دیگری را نیز عهده دار شدند.پیوندی که در

پیامبر(ص)بواسطهامامموسیکاظم(ع)،کهبااین

زمان صفویه بین روحانیت و حاکمیت ایجاد شد

نسبتخودرامعصومدانستند.مرشدکاملورهبر

با انتخاب صدر و مسئولیت های قضایی از میان

صوفیان که در این خصوص بایستی مریدان آنها

روحانیان به اوج خود رسید .بخشی از قدرت

اطاعتبیچونوچراازشاهصفویداشتهباشند.

اقتصادی حاکمیت به صورت تولیت موقوفه ها

با این سه مثلث مشروعیت حکومت استبدادی

دراختیارروحانیتقرارگرفت.خویشاوندیبرخی

شاهان به حد کمال خود رسید واین موضوع در

ازروحانیانباحاکمیتوتأییدتاجوتختشاهان

گزارشسیاحانانعکاسیافتهاست .

صفویتوسطآنانبهاینقشرازروحانیانرسمی

شاهعباساولادعایمرشدکاملودینداری

بخشید.پیدایشروحانیانبرجستهبهعنوانمراجع

داشتوقدرتشمافوقهمهقدرتهایدیگربودهر

تقلیدومجتهدانجامعالشرایطکهنیابتعاملامام

چندکهروحانیتقدرتالهیسلطنترابهمبارزه

مهدی(عج)رادرزمانغیبتمختصبهفقیهانمی

طلبید،ولی قدرت مطلقه وی اجازه ظهور هیچ

دانستند ،به مذهب شیعه در جهت استقالل از

مخالفتی را نمیداد واندک مخالفت هایی که

حاکمیت،قدرتوتوانزیادیدادوروحانیترا

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

از جایگاه مشروعیت بخشی به پادشاهان صفوی

گرفتند .در ابتدا مناصب باالیی به آنها واگذار

بدرآورد وآن را در مقابل حاکمان قرار داد که در

شد،ولی رفته رفته از نفوذ آنها کاسته شد و در

قرن های بعد این توان و قدرت را به ثبوت

شغلهاییمانندجاروبکشی نیزظاهر شدند .در


رساندند .اجرای قوانین شرعی ،تعلیم و تربیت،

خصوص خانقاه ها  ،دراویش و صوفیان مطلب

سرپرستیاوقافازنقشهایگستردهروحانیتدر

زیادی در سفرنامهها وجود ندارد اکثر مطالب

عصر صفوی است .محدود کردن روحانیت در

مربوط به اینان متعلق به فرقه های گمنام و

امورات جامعه و رعایت مجتهدان توسط شاهان

دارویشیاستکهمعموالًازمنزلتاجتماعیپایینی

صفوی نشانگر جایگاه قوی روحانیت غیر رسمی

برخوردار بودند .در زمینه آیین ومراسم ویژه

درمیانمردماست .

صوفیان نیز مطالب اندکی را برخی از سفرنامه

زیارتگاهها در دوره صفوی بخشی از دین


نویسان ذکر کرده اند که بیشتر مراسم معنوی و

شد و تولیت آنها به عهده ماموران درباری قرار

سماعصوفیانهاستکهدربیناکثرصوفیانرایج

گرفت به علت تبلیغ تشیع توسط حکومت اکثر

بودهونشانگرنوعخاصیازتصوفنیست .

زیارتگاههادراینعصرمرمتوبازسازیشد،و

وقف در دوره صفوی گسترش چشمگیری

توجهعموممردمبدانهاجلبشدچنانکهدرقبل


پیداکردوسیاحاننیزکهازکارکردهایوقفسود

از دوران صفویه مقابر بزرگان تصوف و صاحبان

فراوانمیبردنداینموضوعرادرگزارشهایخود


کرامتبهشکلمسقفیساختهشدهومحلمراجعه

منعکسکردهاند.وقفاموالبهعللمعنوی،امنیتی

مردم بود .پس از روی کار آمدن صفویان توجه

اقتصادی انجام می گرفت و مقاماتی مانند صدر

مردم به مزار امامان و امامزاده ها بیش از پیش

رسیدگی به امورات وقفی را در دیوان وقف به

معطوفگردیدوطبقگزارشسیاحانیمثلشاردن

عهده داشتند و هر زمان که اقتضا می کردشاه از

بقعههایزیادیعالوهبربقاعمعروفمشهد،قمو


آنها خلع ید کرده و مسئولیت آن را عهده دار

اردبیلدرایرانبهویژهدراصفهانوجودداشتکه

میشد و بدین وسیله درآمد سرشار حاصل از


هزینهادارهآنهامانندمدارسازموقوفاتتأمینمی

موقوفاتراخودمدیریتمیکرد .


گشت .

ارتباط نزدیک سیاحانبامسیحیانخصوصاً

کار صوفیان و خانقاه ها پس از روی کار

ارامنهجلفاوتوجهساکنانجلفابههمکیشهای

آمدنصفویانروبهزوالگذاشتونقشآنهادر

اروپایی خود سبب بیان روشنی از وضعیت

جامعهبهنقشبسیارحاشیهایبدلشدوگروهی

اجتماعی ،سیاسی آنان در سفرنامه ها شده است.

از آنها خصوصاً صوفیان در خدمت دربار قرار

سیاست تسامح مذهبی پادشاهان صفوی به ویژه
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شاهعباساولودومباعثرونقزندگیارامنهو

بین مسیحیان ایران وسیاحان اروپایی بصورت

توسعه کار مبلغان مذهبی شد .از میان آنان

مطلوب تری انجام گرفته وبا مطالعه سفرنامه ها

بازرگانانمعروفیپاگرفتندورابطبازرگانیایران

خوانندهاینموضوعرادرمییابد .


واروپاشدند.درموضوعاتدیگرنیزارامنهبهمانند

در بررسی وضعیت اقلیت های مذهبی در

پلیبینایرانواروپاعملکردند.سیاحاناروپایی

سفرنامه های مفهوم تشیع وتسنن بخوبی روشن

که مسیحی بودند در سفر به ایران نامه ای از

نیست .برخی از سیاحان اهل تسنن را ترک ها و

حاکمان محلی یا بالواسطه از دربار صفوی می

اعرابوپیروانتشیعراایرانیاندانستهاندوعلت

گرفتند که آزادی تردد در تمام ایران را به آنها

اختالفآنهارادربرخیمواردتصرفخاکایران

میداد .امامزاده ها ،ساختن صومعه ،پوشیدن لباس


توسطعثمانیهایادرموارداندکیبرسرجانشینی

مخصوصازتسهیالتیبودکهدرباربهسیاحانیکه

پیامبر بیان کردهاند .اشتباهات تاریخی و عدم

پیشهمبلغیداشتندداد.پذیرشکشیشهادرشغل

اطالعات سیاحان از تاریخ اسالم در نوشته های

مترجم در دربار باعث شرکت آنان در تصمیمات

آنان آشکار است .آنچه که آنها درک کرده اند

سیاسی حاکمیت گشت و نقش حضور آنان در

اشتباهاتتاریخیوعدماطالعاتسیاحانازتاریخ

دربار برای هیات های سیاسی تجاری اروپایی

اسالمدرنوشتههایآنانآشکاراست.آنچهکه

بسیار مغتنم و مثمر ثمر بود .به طوری که آنان

آنهادرککردهانداختالفهایفرقهایاستکه

اختالفهایپیشآمدهباهیاتهایاروپاییرابا

در هر جامعه ای بین افراد و گروهها وجود دارد

میانجیگریحلمیکردند .


آنانعلت اختالفاترا متوجهنشدهیااگربهاین

در سالهای پایانی حاکمیت صفوی فشار

موضوعپیبردهاندمنبعآنانافرادآگاهیدراین

براقلیت های دینی افزوده گشت .این موضوع در

زمینهنبودهاند.بهاختالفحیدریهاونعمتیها

سفرنامه گروهی از کشیشان تشریح شده است.

در برخی از سفرنامه ها اشاره شده است .این

دیگر آزادی قبلی در میان نبود ،حتی در برخی

موضوعنیزماننداختالفهایمذهبیبهدرستیدر

مواردبرایخواروخفیفکردنارامنهاحکامیاز

سفرنامه ها بازتاب ندارد .اختالف پیروان این دو

سویپادشاهصفویاعالمشدکهبرطبقآنشغل

گروه که در واقع پیروان دو مسلک از تصوف

های پست در اختیار مسیحیان قرار گرفت

هستنددرزمانصفویانازرویآگاهییاناآگاهی

ومحدودیتهایدیگریکهدرفصلهفتمذکرآن

بهتمامی شهرهایایرانکشیدهشدومحالت هر

رفت.بهطورکلیانعکاسوضعیتمسیحیانایران

شهریبهدودستهحیدریونعمتیتقسیمشدهاند


درسفرنامههابهعلتوجودفرهنگدینیمشترک

کهنزاعواختالفآنهابیشتردرمراسموآیینهای

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
برگزار شده در طی سال نمود پیدا می کرد .در
برخیازسفرنامههاشاهانصفویراطرفداراین
اختالف ها ذکر کرده ولی علت این امر را بیان
نکردهاند .
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