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  .اروپایی

  چکیده

  

 در اقتصادي رونق و فرهنگی ي توسعه اجتماعی، رشد شاهد آن در که است تاریخی مقاطع زا یکی صفویه ي دوره

 اجتماعی، ساختارهاي نوسازي جمله از تغییرات از وسیعی طیف دینی، ي حوزه بنیادین تغییرات. هستیم ایران

 مراودات آهنگ شافزای. آورد پدید را سرزمین این جغرافیایی مرزهاي گسترهی و خارجی روابط تعمیق و گسترش

 از یکی اولئاریوس آدام. کشانید دیار این به اروپا از تجاري، و سیاسی اهداف با را زیادي سیاحان ایران، با فرنگیان

  . است نموده توصیف را زمین ایران فرهنگی هاي بنیان خود تیزبین نگاه با که است سیاحانی

 تبیین خالل از و پرداخته سیاح این ي سفرنامه رسیبر به توصیفی-تحلیلی ي شیوه به کوشد می حاضر پژوهش

 و دینی اجتماعی، فرهنگی، عوامل بررسی به) اول صفی شاه ي دوره ویژه به( صفوي عصر ایران اجتماعی وضعیت

 که است آن گویاي مقاله این ي نتیجه. بپردازد روزگار آن ایران در گردشگري صنعت ي توسعه و رشد بر مؤثّر اقلیمی

 باالخره و دینی و خانوادگی مناسبات قدرت، ارکان اجتماعی، فردي، زندگی متعدد هاي جنبه اولئاریوس، رنظ از

 ایرانگردان و سیاحان جذب فرآیند با مستقیم و ملموس شکلی به هفدهم، قرن ایران زیستی و معیشتی مشکالت

  .گردد واقع نظر مطمح یسمتور و سیاح جذب در تاثیرگذار عوامل عنوان به تواند می و دارد پیوند

مه مقد  

–دول اروپایی . استبه شمار  ابعادیکی از این ارتباط با کشورهاي اروپایی بوده و یت صفویه از ابعاد گوناگون حائز اهمروزگار 

؛ شـرق بودنـد   جهـان  از چندین جهت نیازمنـد  –شتاب یافتند اقتصاديي توسعه علمی و  در مسیر بیداريرنسانس، پس از که 

ی هتهیاینهـا  ... .  هاي آن صنایع، شناخت دنیاي اسرارآمیز مشرق،خام جهت صنایع نوظهور، بازاریابی جهت فروش فرآورده مواد

، اصـحاب حـرَف  و  تـاجران . نمـود  میالدي رهسـپار مشـرق زمـین   را از قرن شانزدهم ساکنان اروپا  هایی بود کهانگیزهترین مهم

احان از این دسـته  جهانگردان و سی نیزو ... مذهبی،  هايمیسیوندانشمندان و مستشاران،  سیاسی، هايگروهو  صاحب منصبان

شرق، بـه لطـف احسـاس نیـاز فرنگیـان، بـه روي چشـمان تیـزبین         ي جهان ناشناخته گونه بود که ینبد .آیندمیافراد به شمار 

 »اي، بـا عنـوان ادبیـات سـفرنامه    نثر فارسیدر خاص  ايگونهسرآغاز پیدایش  گشایش،گشوده شد و همین  ساکنان جهان غرب

هـاي جدیـد    اقتصـادي دولـت  و  این حرکت تحت حمایـت سیاسـی  «گفتنی است که . )124: 1395موسوي و همکاران،( گردید

هـایی برجـاي    هـا و گـزارش   بود کـه از خـود یادداشـت    ورود خارجیانیي به همین دلیل عصر صفوي شاهد توسعه . اروپایی بود

   .)34: 1386پور،حاجیان(» اند گذاشته

                                                             
 نویسنده مسؤولsh.ahmadi@umz.ac.ir 
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 در آن یتاهم و اثر ولی شود،می تدریس اروپا ادبیات هايدانشکده در و شده تبدیل ادبیاي گونه به نویسی سفرنامهامروزه 

 -اند بوده خودکامه فرمانروایانآلت دست  دیرباز از آن خانمور که- ما کشور براي. )118: 1384حیدري،(بود  دوچندان گذشته

است که  معمول، و جغرافیایی منابع تاریخیبندي به هنگام دسته .آیندحساب می به تاریخی معتبر اسناد از ها نامهسفر

 هاسفرنامه ا نگاه علمی و دقیق به متن برخیام .)51: 1366سواژه،( دنورآ شمار  منابع جغرافیایی بهی را در زمرهها  سفرنامه

این ي  درجه .صرف جغرافیایی و تاریخی دارند یتباالتر از اهمارزشی به مراتب ثار، گاه گویاي این واقعیت است که این قبیل آ

دهدعاع قرار میالشّآن را تحت، ارزش تاریخی یک سفرنامهگاه ارزش سیاسی و اجتماعی یت تا بدانجا است که اهم .  

 شـود؛  مـی  فـراهم  شناسـی  هویـت  هـاي زمینـه  اي،مقایسه نگاه در .ها استسفرنامه ابعاد از دیگر فرهنگی یکیبین  يمقایسه

 ایـران  از تـر پـیش  بسـی  غـرب  در رسـد  می نظر به که ضرورتی .شناخت بهتر را جهان و خود آن طریق از توان می که اي دریچه

دیگـر  ي نکتـه ). 139: 1396 رضـوانیان، (نیسـت   متداول ژانري ایران در نویسی سفرنامه که روست همین از .استشده احساس

 مردم نگـاري و جامعـه شناسـی   هاي فرهنگی، پژوهشي  در حوزه ،اندهایی که با عنوان مستشار به ایران آمدهی غربیحتّکه ینا

کـویر  هـاي  هـا و شـگفتی  زیباییی با مشاهده، دانجغرافی ؛ پزشک وآلفونس گابریل ،را نمونه .انداوان سخن گفتهاقوام ایرانی فر

-را همین کویر مـی  )ص(د پیامبردریاي اساطیري ایران باستان در شب تولّکهن خشک شدن آن ی واقعی روایت بزرگ نمک، تجلّ

   . )167: 1371گابریل،(داند 

معمولی  زندگی محیط از غیر شهري و کشور که بهاست سازمان گردشگري جهانی، گردشگر کسی  تعریف امروزه با توجه به

 دوستان، و اقوام دیدار ورزش، با هدف تفریح، استراحت، -نباشد سال یک زا بیشتر و ساعت 24 از کمتر که- تی مد براي خود

مقامی و : به نقل(کند  مذهبی سفر هاي- الیتدر کنفرانس، معالجه، پژوهش و یا فع شرکت موریت،مأ کار، و کسب

نیست؛ به ویژه آنان  دهزیبنصفوي و مابعد آن چندان  ياحان اروپایی دورهاطالق گردشگر به بیشتر سی). 156: 1396درودگر،

اندت داشتهکه در ایران اقامت درازمد .ي  درجه اامیت، اهمقرن هفدهمسفر بازمانده از فرنگیان ي هاع و رنگارنگی یادداشتتنو، 

این گردشگران ماجراجو دست ي  نامهسیاحتو به تحلیل و بازخوانی گذر کنیم  تعریف از این تسامحاًشایاي آن است که 

   .آویزیم

- بوم تمثیلی هايداستان تفسیر سیاسی، فلسفی،  هرسال تا پیکارسک ماجراهاي دارد؛ از عمتنو و پذیرانعطاف فرمی سفرنامه

- مردم جغرافیا، تاریخ، همچون گوناگونی این ژانر ادبی از قلمروهاي. خوردبه چشم می سفرنامه در معنوي شناختی، و سلوك

 مختلفی هايگونه ناگزیر به سفرنامه نویسان. کندمی عرضه را وسیعی اغلب دانش و گیردمی وام... شناسی و جامعه شناسی،

 دارند را ابداعی نوع هر یا مبالغه زمجو که این کم دست آمیزند؛می هم به را تحلیل و حکایت ،تمثیل و واقعیت همچون

هدف  .العات گوناگون، مفید و کاربردي قلمداد کردطّحاوي معجونی از اتوان این قبیل آثار را میلذا . )137: 1396رضوانیان،(

- یافتگی صنعت توریسم در ایران است که در این نوشتار، از زاویههاي تاریخی، دینی و فرهنگی عدم توسعهمقاله دستیابی به ریشه این یکلّ

  .  ایمدید اولئاریوس این موضوع را واکاوي کردهي 

  پژوهشي پیشینه 

ي  خواسـته بـه   هخامنشـیان و روزگـار  در  سفرنامهآغازین  کند،یاري می مکتوباسناد  تا آنجا که نویسی سفرنامهرابطه با در 

13: 1314 یوستی،( شده است نوشتهسند، خلیج فارس و دریاي سرخ ي  رودخانه پیرامون لداریوش او(. با سلسله پیونددر  اام 

د در دسـت اسـت کـه در همـین نوشـتار      هاي متعـد از آن روزگار سفرنامه شناسی،مردمو اجتماعی  با رویکردصفویان و به ویژه 

و  رزش تـاریخی چنـد پـژوهش پیرامـون ا    باید گفت که اولئاریوس ي طور خاص در پیوند با سفرنامهبه. اشارتی بدان رفته است

  .اندنکات مهم آن را استخراج نمودهانجام شده و  این کتاب فرهنگی

به بیان برخی ویژگـی هاي اروپاییذیل سفرنامهو در  تاریخ ایران بعد از اسالم کتابل نخست فص کوب درینعبدالحسین زر ،-

هاي تـاریخی و  به بیان ویژگیاي مقاله طی )1386( آذر آهنچی. آن اشاره کرده استي هاي سفرنامه آدام اولئاریوس و نویسنده

در نوشـتاري  ) 1384(عباداهللا حیدري  .ایران باستان یاد کرده استنویسنده به  وافري  از عالقهفرهنگی این سفرنامه پرداخته و 

ـ هاي ممتاز این اثر، بـر پیشـتازي مؤ  ، ضمن بیان برخی ویژگی»ولئاریوس پیشتار سفرنامه نویسان آلمانیا آدام«: با عنوان ف در لّ



     127)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

این نوشـتار بـه   ي  توار نیست و در ادامههمینجا اشاره کنیم که این نظر چندان اس .میان وقایع نگاران آلمانی تاکید ورزیده است

گلسـتان سـعدي بـه    ي از نخسـتین ترجمـه  ، »سعدي و گوتـه « ي در مقاله) 1386(سعید فیروزآبادي  .نقد آن خواهیم پرداخت

ـ  .وي یاد کرده استي  گوته از این کتاب از رهگذر ترجمهي دست اولئاریوس و استفاده ا تـاکنون کسـی بـه   ام یـت مـردم  اهم-

اشـاره اي نداشـته و    و جـذب گردشـگر   صـنعت جهـانگردي  بـا   زمـین آداب و رسوم و خُلقیات مردم ایرانپیوند میان  شناسانه و

   .پژوهش حاضر، نخستین گام در این وادي به شمار است

  

  روش و هدف پژوهش

ي سفرنامهي ، با مطالعهفرهنگی شناسیمردمی کلّهاي فهلّؤتحلیلی و از نظرگاه م-توصیفی با رویکرداین جستار بر آن است تا 

هاي سـیاحت و جهـانگردي در ایـران قـرن هفـدهم مـیالدي       آدام اولئاریوس آلمانی به تبیین نقش این سفرنامه در ایجاد انگیزه

در نوشـتار   .را برجسته سـازد فرنگیان به بازدید و گسترش سیاحت در ایران  ر در ایجاد تمایلثّعوامل مؤ بپردازد و از این رهگذر

هاي زیرین زندگی اجتماعی، عادات، آداب و سنن و هر آنچه که به نـوعی بـا   ایم با واکاوي و ریزنگري در الیهوي کوشیدهپیش ر

ها فهلّین، به تبیین جایگاه و نقش این مؤهایی از گذشته فرهنگی ایران زمفی جنبهبافت فرهنگی جامعه سروکار دارد، ضمن معرّ

است کـه گـاهی بـراي تبیـین     دید غالب در این نوشتار، نگاه آدام اولئاریوس ي زاویه. ازیمجذب گردشگر خارجی بپردفرآیند در 

ـ . ایماحان نیز به موضوع نگریستهیید و تکمیل سخن و یا تصحیح اشتباه، از منظر دیگر سیموضوع، تأ ا در کـل تـالش بـر ایـن     ام

کنجکاوي و ماجراجویی فرنگیـان جهـت بازدیـد از ایـران      هاي اقلیمی، فرهنگی و بومی ایرانی که در تحریک حسبوده تا جاذبه

  . سهمی داشته، برجسته و نمایان گردد

نگاران  سیاحتو هاي بازدیدکنندگان سفرنامهقرن هجدهم، دوران وفور پیدایش ي تا میانهپایانی قرن شانزدهم ي دهه

اي در ضمن مقدمه - من اطالعات راجع به ایران استکه متض–لیفات این سیاحان فرنگی صورتی از تأ« .در ایران استاروپایی 

برادران : هايسفرنامه .)105: 1383کوب،زرین(» که شارل شفر بر کتاب اوضاع ایران تالیف رفائل دومانس نوشته است، آمده

و  -ی برگردان شدهکه به فارس- مپفرک و سانسون، شاردن، اولئاریوسآدام ، تاورنیه، پیترو دالواله، گارسیا فیگوئرادن، شرلی

موسوي و ( استتاریخی ي برهه مربوط به همین  -که هنوز ترجمه نشده است- برخی مانند سفرنامه رافائل دومان

هاي کروسیسنکی و نیز گزارش سفر ماري کلود ، یادداشتفدت کاتفي  سفرنامه نام بر این سیاههاگر  .)126: 1395همکاران،

تري دست خواهیم هاي روشني ایران عصر صفوي، به افقي دید فرنگیان به جامعه ل زاویهپوتی را بیفزاییم، در شناخت و تحلی

  .یافت

نان ندارد، بیم جعل، تحریف، تزویر و غلو در آن  قطع و ها آن است که چون نویسنده هراس جانحسن بزرگ این سفرنامه 

دورهی صفوي یکسان نیست و بخش قابل توجهی روشن است که سهم تمامی این آثار در آگاهی بخشی نسبت به . کمتر است

دانیم که همچنین می. تشاردن، تاورنیه و کمپفر اسي  سه سفرنامهنسبت به آن دوران، مدیون ما  ینهاي امروز آگاهیاز 

ي دهباشی در مقدمه ي کتاب سفرنامه چند نمونه از این موارد را علی. گزارش این سیاحان خالی از غرض و اشتباه نیست

ي مذکور آمده که در ایران بر خالف عثمانی، سادات مورد احترام نیستند و  نمونه را، در سفرنامه. شرلی گرد آورده است برادران

  ).93: 1362شرلی،(دهد درنگ سر خود را از دست میاست، بی )ص(اگر کسی اظهار کند که از خاندان پیامبر

 هاي شگفت و تازه پیرامون اوضاعاز دانستنی ی جهان غرب با انبوهیسرآغاز آشنای ها سفرنامه این به هر روي، انتشار

 کنجکاوي همین مطالب بود که با برانگیختن موجی از حس. زمین شدجغرافیایی، فرهنگی، آداب، عادات و تاریخ ساکنان مشرق

واهد بود اگر در اینجا به پرسشی مناسبت نخبی . عمومی در اروپا، سیاحان فراوان را رهسپار ایران و دیگر مناطق شرقی نمود

ي برخی  آید؟ پرسشی که پیش از این نیز دغدغههاي اروپایی به چه کار میکه اصوالً بررسی سفرنامهپاسخ گوییم و آن این

هاي  هاي عینی با برداشت گزارشاشتمال بر : اندي ادبی را بدین طریق نام برده پژوهندگان بوده و خصوصیات مهم این گونه

توصیف مظاهر زندگی و اخالق و ، نبوده است ایرانیانمورد توجه خود ه به احوال اجتماعی و ظرایفی که توج، آنی کامالً

مذهب و عقاید مذهبی و وضع تعلیم و بیان وضعیت  ، پرداختن به اوضاع اقتصادي و جغرافیایی،کنجکاوي باروحیات مردم ایران 
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: 1386پور،یانحاج( آگاهی از کیفیت نفوذ تدریجی دول اروپایی در ایران، و باستانی یها و اساطیر ملّ گردآوري افسانه، تربیت

34-35 .(  

، نهادینگی گفتمان قدرت دینی و سلطه ي سیاسی و نیز به )به معناي علم تاریخ(بر این موارد اگر ناآشنایی ایرانیان با تاریخ 

تر از تفکّر که سیر انفس اولی باالخص این صوفیانه، هايندیشهبا ا که–و سیاحت را  ریسبه هی ایرانیان توجبیتصریح شاردن، 

ارائه خواهیم ) و حتّی افشاریه و قاجار(تر از دوره ي صفویه بیفزاییم، تصویري روشن  -سیر آفاق است، درپیوستگی تام دارد

    .کرد

  آشنایی با اولئاریوس 

و پس  ابتدا در الیپزیک الهیات آموخت. دبه دنیا آمآلمان  آشرزلبن در اي کفشگردر خانواده) 1671-1599( 4سآدام اولئاریو

میالدي به مقام  1628به فلسفه و ریاضیات روي آورد و در سالسپس . یافت تبحر شناسیشناسی و زمین ستاره از چندي در

م و مت منجبه ساب وي مبنی بر انتصدعوت تزار روسیه وي  .رسید فلسفهی آموزگاري و سپس استادیاري و ریاست دانشکده

این سفر از . فرستاده شد صفی شاه به دربار هلشتاین ي ایالت شاهزاده سوم؛ فریدریشاز طرف  اما .نپذیرفترا کش دربار  نقشه

این هیأت . دار بودرا عهده سفرا منشی نقش اولئاریوس ایران، به اعزامی هیأت در. م آغاز شد و چهار سال به طول انجامید1636

 به و ابریشم تجارت از ها هلندي ید خلع سپس و بازرگانی امتیازات کسب و ایران پادشاه با تجاري قرارداد یک دف عقدبا ه

. به ایران وارد شد) 281: 1352گلشنی،(بالتیک  دریاي و روسیه ازطریق ابریشم جدید راه ایجاد با آن انحصار گرفتن دست

  .نگاشتمی را ي خود روزانه مشاهدات حاصل و کرد برقرار قیعمی ارتباط مردم با سفرش طول اولئاریوس در

فراوان وصف ت ذهن حد دانشمندي با معلومات زیاد ورا الئاریوس ، کمپفري خود بر سفرنامهي مه هینتس در مقد والتر 

). 106: 1383کوب،زرین(ها و تعلیقات بر دیوان شرق و غرب، او را مرد ممتاز خوانده در یادداشتشاعر آلمانی کرده و گوته؛ 

ترکی و  عربی، هاي زباندر پرتو آشنایی با . است برده بهره او کتاب ي فرانسوياز ترجمه، یهاي ایران نامه در نگارش مونتسکیو

  . نمود منتشرن سعدي را بوستا و گلستان ی آلمانینخستین ترجمه 1654و در سال  سعدي پرداختآثار ي  به ترجمه فارسی

 هايتجربه عینی و باستان و با تکیه بر مشاهدات ي وضعیت ایرانیان روزگار شاه صفی با دوران این ادیب سیاح ، از مقایسه

وزگار ایران هاي گرانبهایی پیرامون رسرشار از آگاهی کتاب او. تاساستنتاج کرده و تحلیل را مسائل ي خود، بسیاري اززیسته

روایت سبک  در وي. شد هم ترجمه انگلیسی  وه فرانس زودي بهبهبوده و به همین سبب  شاه عباس بزرگ پس از پادشاهی

  . اقوام ایرانی پرداخته است بد و اخالق نیک و زمان به بیان عاداتخود، هم هايزندگی ایرانی و استنباط

  

  نگاهی به سفرنامه ي اولئاریوس 

 در. منتشـر شـد   1639 ی اسـت کـه در  هاي مهم و قابل اعتمـاد دوره ي صـفوي از آنِ آدام اولئـاریوس آلمـان    یکی از سفرنامه

ذکـر   آثارشـان  دفعات چاپ تعداد سبح بر را سیاحان فرنگی نام آن در سفر اروپاییان به ایران آورده و کتاب که صاحب جدولی

آلمـانی، ترجمـه بـه زبـان هلنـدي در       بـه  1639 سـال  همین منبع از تجدید چاپ این اثر در. دارد صدر قرار کرده، اسم وي در

یـک بـار توسـط     ایـن سـفرنامه  ). 37: 1384شـیبانی، (خبر داده است  م1669م و به انگلیسی در 1656به فرانسوي در  م،1651

  .به فارسی برگردانده شد) 1369(کردبچه  ي حسین و بار دیگر به خامه) 1363(احمد بهپور 

انــد دانسـته  نویسـی  سـفرنامه  در علمـی  و دقیــق توصـیف  گـذار پایـه  را آن مؤلّـف  کــه بـس  همـین  اثـر  ایـن  ارزش در بیـان 

، در این )مانند گزارش شاردن و تاورنیه(طرفی و پرهیز از تفصیالت پرطمطراق و اغلب سرگرم کننده بی). 24: 1377عبداللهی،(

هاي شـگفت امـا اغلـب واقعـی     ي رویدادها در آن، از توصیف مانند و بیان دقیق و موشکافانهدقّت کم. سفرنامه نمود آشکار دارد

بـا  . خوي ایرانیان ستودنی اسـت ومهارت مؤلّف در بیان جزئیات برخی خصوصیات و خلق. دن و پیترو دالواله چیزي کم نداردشار

ي اعتمادپـذیري و  و این امر درجه -که تقریباً تمامی مطالب و توصیفات، برگرفته از مشاهدات عینی و شخصی نویسنده است این

هـاي   که در شنیده هر جا وي. طبیعی است که گاه در برخی استنتاجات راه خطا پیموده باشداما  -قدرت روایی متن را باال برده

   . این تردید و عدم قطعیت را نشان داده است "گویا"و  "ظاهراً"، "شاید": با قید واژگانی همچون، اطمینان نداشتهخود 



     129)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

 به آلمان رمانتیک شاعران يعالقه بناي سنگ را او ي گلستاناولئاریوس، ترجمه سترگ شیمل با اشاره به اثر ماري آنه

 ادبی شاهکار عنوان به را ي اولئاریوسسفرنامه ي ادبیدرونمایه هامل اوستر) 25: 1377عبداللهی،: به نقل(داند  می ایران ادبیات

 پایتخت در او اقامت دتم طول به توجه با را ي اولئاریوس سفرنامه کمپفر، اثر با مقایسه در و نموده ارزیابی ي باروك دوره

). 133: 1384حیدري،: به نقل(داند می ترمهم -کند بیان ترواضح را مذهب و سیاسی حکومت بین نسبت توانسته که- ایران

: 1383کوب،زرین(اند نامه ي فرنگی را سفرنامه ي شاردن فرانسوي دانستهترین سیاحتبرخی پژوهندگان، مشهورترین و مهم

مارکوپولو، کالویخو، ونیزیان، ماریا آنجولتو، : هايي اخیر در کنار سفرنامهافزاییم که سفرنامهاین مطلب می با تأیید). 106

  .آیندهاي فرنگی متقدم بر اولئاریوس به شمار میگارسیا و برادران شرلی، سفرنامهدالساندري، پیترو دالواله، دون

 اوضاع موشکافانه توصیف کنار در بلکه شده، روزنگار تدوین دقیق ايهیادداشت اساس بر تنهاي اولئاریوس نه سفرنامه

 زبان به باستان دوران از مکتوب اثر اولین« اینکه ضمن .است داده دست به روسیه از نیز مفصلی شرح ایران سیاسی و اجتماعی

با وجود آثاري متعدد در این ). 131: 1384حیدري،(» کندمی ارائه را مطمئنی و مشروح گزارش که است ایران مورد در اروپایی

دانیم که البتّه می. ي اخیر با دیدهی تردید بنگریم جا دارد به این جمله -که برخی را پیش از این برشمردیم- ژانر ادبی 

 چاپ و تنها در فرانسه یازده بار تجدید داشت دالواله ي پیترو سفرنامه از بیشتري اهمیت ي خوددوره در ي اولئاریوس سفرنامه

  ). 32: 1381شیبانی،(شد 

آلمانی تأکید دارند، اما  نویسان اریوس در میان سفرنامهاولئ بر پیشتازي آدام) 122: 1384حیدري،(گرچه برخی پژوهندگان 

ظاهراً اولین سیاح اروپایی که به بالد مشرق رسیده، . اولئاریوس نخستین سفرنامه نویس آلمانی نیستواقعیت این است که 

ي تحریر -نخستین آلمانی که حاصل مشاهدات خود پیرامون ایران را به رشته و) 98: 1383کوب،زرین(مین تُطیلی است بنیا

م  و در جریان نبرد با تیمور لنگ، 1402ها رفت و در م به جنگ ترك1394وي در . برگر بوده استکشیده، یوهانس شیلت

م به میهن 1427در دربار تاتارها، توانست در ) و اسارت(ها اقامت بال سالسرانجام پس از ماجراهاي فراوان و به دن. اسیر شد

). 4: 1363کمپفر،(نامهی او از منظر احتوا بر اخبار و اطّالعات تاریخی و جغرافیایی، سخت ضعیف است سیاحت. خود بازگردد

: 1383کوب،زرین(عباس پیوسته است م و در تبریز به خدمت شاه 1603که در هاي گئورك تکتاندر فن دریابل؛ حتّی گزارش

 بود آلمانی نخستین اولئاریوس توان گفت آداماما می. برگر گویاتر و قابل اعتمادتر استبا تمام پریشانی، از گزارش شیلت، )104

  . شد ایران وارد مهم رسمی مأموریت با که

درپیوسته با کارکرد عناصر فرهنگی در توسعه ي  ي آدام اولئاریوس که به نحويهایی از سفرنامهدر ادامه به بررسی جنبه

جهت پرهیز از اطناب ممل و تکرار، از این پس تا پایان نوشتار حاضر هرجا که به کتاب سفرنامه . ایمگردشگري است، پرداخته

  .  ایمکرده ایم، تنها به ذکر شماره صفحه اکتفا ورزیده و از ذکر نام کامل منبع خودداريآدام اولئاریوس ارجاع داده

  سبک نگارش و شیوه بیان 

تـرین ویژگـی ایـن سـفرنامه     برجسـته  تـرین عناصـر و  عنصر توصیف از قويرود، گونه که از ژانر ادبی سفرنامه انتظار میهمان

 تـرین اجـزا از  اما در اینجا با توصیف صرف مواجه نیستیم؛ بلکه شاهد سیمایی زنده و جاندار بـه همـراه کوچـک   . محسوب است

قوم ایرانی هستیم که با دیدن آن بر بال خیال نشسته رهسـپار ایـران قـرن هفـدهم     ... هاي بومی و ارکان فرهنگی، اداري، سنّت

ویژه اهتمامی که به نوع قضاوت مخاطـب داشـته، سـبب شـده تـا      نگاه هنري نویسنده و به. یازدهم قمري خواهیم شد/ میالدي

ي فرنگـی تصـویري ملمـوس از    شود تا خوانندهبه آن در اروپا بسنجد و این مطلب باعث میبکوشد وقایع یا اماکن را با مورد مشا

  . توصیف نویسنده در ذهن داشته باشد

آورد و براي تقریب بـه ذهـن   ایرانیان توجیهی می اولئاریوس پیرامون شیوع بیماري سیفلیس در ایران و پیوند آن با مزاج گرم

در ایـران نیـز آن را    ،گـردد  نـام ایـن بیمـاري بـه فرانسـویان برمـی      طور که در اروپا  همان«: سازدمخاطب، چنین خاطرنشان می

). 249 :1385اولئـاریوس، ( زیرا این بیماري بیش از هر جاي دیگر در کاشان رایج است. نامند یعنی رنج کاشانی می ؛کاشی شمت

بـازي چوگـان را شـبیه بـازي کـالچو در فلـورانس و ناحیـه         المثـل، یابی را پیشتر پیترو دالواله نیز انجام داده و فـی این همسان

  ).  129: 1395: موسوي و همکاران: به نقل(کند گرجستان را همسان با استان لمباردي ایتالیا معرفی می
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ر د. ها و مراسم خاص به تصویر بکشدنگر نویسنده سبب شده تا تصاویر هنري و ملموس از اماکن، آیینبینی و جزئینگاه ذره

هر ضلع ي  ب ساخته شده و اندازههاي مکع سنگوصف یک کاروانسراي قدیمی، حتّی یادکرد این نکته را فروگذار نکرده که از 

چگونه در عباس شاهرود سخن گفته که در جایی از دشواري انتقال آب از آن سوي دماوند به زنده). 50(د دو قدم بووآن چهل

 عباسی تعیین کرد ها را روزانه نیم دستمزد آنو  به کار گماشتروز شبانهطور را بهر نفر زاه هشتصد تا، روزانه چهارده سالطی 

  .است چهار گروشن آلمانیدهد که این رقم معادل وي در ادامه براي آشنایی بیشتر مخاطب آلمانی توضیح می). 235(

. اي هر مخاطب قرن هفدهم شورانگیز تواند بودهمراه جزئیات شگفت آن بربه) 116-115(بازي در اردبیل شرح مراسم آتش

دانسته و بی آنکه توضیحی  ترین شهرهاي بازرگانی ایرانترین و مهم پرجمعیت یکی ازدر ترسیم سیماي شهر کاشان، آن را 

  ). 166(را تأیید نموده است  این شهر درخصوصعاي کارت رایت انگلیسی ت ادصحبیاورد، 

از یادکرد درازا، پهنا و بلنداي این . کشدبینی خود را به رخ مخاطب میاي از هنر باریک، شمهنهخا دیواناولئاریوس در وصف 

منقّش طالکوب، نام هشت ضلعی ي  پرده چوب، طهکتان در جلوي محواز جنس  قرمز رنگی پردهبنا که بگذریم، اشاره به 

اي را راب در کنار حوض، حس ماجراجویی هر خوانندهکاري روي گردن صراحی شهاي شناور در آب حوض کاخ، نوع کندهمیوه

مردي را دیده و از تزیینات طال و جواهر روي غالف شمشیر یاد  دستاربر روي  یک پر مرغ ماهیخواردر ادامه حتّی . انگیزدبر می

ها، نگوها و لباسهاي هندي به رنگ چهره، ظرافت اعضاي بدن، جنس گردنبند و الدر توصیف رقّاصه). 194-193(کرده است 

ي ماجراجوي  این تصاویر ناخودآگاه خواننده). 207(شاره دارد هاي آنها و نیز برتري رقص آنها بر زنان ایرانی اتوصیف کاله

  .     سازدناسوده میي این سرزمین بکر و دست غربی را شیفته

  

  هاي تحقیقیافته

  هاي ایران زمین جاذبه. الف

ي هاي سفرنامهعنوان یکی از کشورهاي زیباي آسیا، در شمار شاخصهنگی جذّاب ایران بههاي فرهیادکرد برخی ویژگی

امپراطوري  دانسته و بر برتري ترین و برترین دیگر به عنوان باشکوه یهدر میان چهار قاررا آسیا  یهقاروي . اولئاریوس است

 نباید امیدوار بود که، ]قرن هفدهم میالدي[ر ایران کنونی تصریح دارد؛ اما معتقد است د زمین سایر کشورهاي مشرق برایران 

 يهقاربیشتر ی یات جغرافیامختصآشنایی دقیق ایرانیان با ). 31( بازیافت -اند خان دادهبا شرحی که مور-ایران باستان را  بتوان

- اروپاییان چندان صحیح نبوده اتختصمهاي ایشان دریافته که براي وي شورانگیز است و اعتراف دارد که با بررسی نقشه آسیا

امپراطوري  ،گذشتهگرفته و در  6امپراطوري ایران نام خود را از پرسئوسگوید که در جایی دیگر با قید تردید می). 72(است 

ي انتقال حکومت در ایران نظر این جهانگرد شنیدنی  در خصوص شیوه). 233( پرشکوه و حکومت پادشاهی معروفی بوده است

  ). 316( ماند باقی میشاه  همسر رسمیدر میان فرزندان موروثی است و  ي وي سلطنت به عقیده .است

این . هاي فرهنگی آن محسوب استمایهتاب آمال و آرزوهاي قومی، نگرش مذهبی و بنهاي خاص هر قوم رخسنن و آیین

جشن نوروز ایرانی و آداب درپیوسته با آن، در این . است جنبه از زندگی اجتماعی ایرانیان، پیوسته اعجاب فرنگیان را برانگیخته

که بگذریم، ) 355(از رسم خوانین شهرها و ایاالت در تقدیم هدایاي نوروزي به شاه . میان از جایگاه ممتازي برخوردار است

وسط منجم، شلیک ت حلول سال، اعالم 7یخوانوي از قضیه. برخی آداب جشن نوروزي نیز به خامه ي اولئاریوس مسطور است

دانیم که هدیه گرفتن شاه در می. در ذیل مراسم نوروز یاد کرده است) 80... (توپ در لحظه ي سال نو، نواختن شیپور و طبل، 

پذیرفتن هدایا و بخشش فراوان را در زمرهی آداب نوروز در زمان  آثار الباقیهصاحب . نورزو ریشه در روزگار پیش از اسالم دارد

بار به دلیل تقارن اهمیت این جشن در روزگار صفویه تا بدانجا است که یک). 332: 1386بیرونی،(اد کرده است ساسانیان ی

  ).  1/339: 1382منشی،(نوروز با محرّم، شاه فرمان داد تا آن روز را جشن بگیرند و فردا عزاداري کنند 

به پاي آنان توجه به شعر هیچ ملتی از جهت «: فت کهدر نزد ایرانیان را از همین سخن نویسنده باید دریا یت شعراهم

از ... ها، محافل ادبی، بزرگان و حتّی میخانه ر ضیافت، شعرخوانی د8اشاره به کثرت شاعران در کوچه و بازار). 308( رسد نمی

 ،با خلق مضامین نوکوشند  میمحلّی یاد کرده که  شاه و خوانین شعراي مخصوصنویسنده از . اجزاي شیرین این سفرنامه است

سعدي، را  ترین شعراي ایرانبزرگوي ). 307( کنند فراوان دریافت ي صله و جایزه و سبب شادي و رضایت ارباب خود شوند 



     131)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

همین ارادت به سعدي است که او را به بازگردانی بوستان و گلستان به آلمانی . داندمی) 307( حافظ، فردوسی و چند تن دیگر

ها،  ضیافتي بیشتر باسوادان ایرانی به وجد آمده و اشاره دارد که در او از وجود گلستان سعدي در خانه .ترغیب نموده است

با منظور و المثل شده جمالتی وجود دارد که ضرب آندر  معموالًرو که ؛ از آندنشو ل میبه این کتاب متوس ها معامالت و بحث

  ). 305( مطابقت دارد گوینده کامالً

از چشم تیزبین این منشی برکنار  یونانی و التین ،عبرياي هبانزبان عربی در ایران و در مقابل، ناآشنایی با ز نفوذ و رسوخ

اهمیت وافر مردم به ). 304(داند میان اروپاییان میالتین در سنگ زبان نمانده و به درستی، جایگاه زبان عربی در ایران را هم

در ایران، در نگاه وي دلپذیر آمده و به تقریب، قیمت  چاپخانهد این موضوع با فقدان کتاب در عین سنگینی بهاي آن و پیون

 امرار معاشهاي یکی از راه عنوانبه هنر خوشنویسیاولئاریوس از ). 280(کتاب در ایران را پانزده برابر آلمان برآورد کرده است 

حال که سخن از جایگاه علم ). 281( اشتغال دارندی نوشتن کلّنویسی و به طور  کتاببه ندین هزار نفر یاد کرده و گفته که چ

ادبان نیز در میان ایرانیان شد، بد نیست به این نکته اشاره کنیم که نام لقمان و سخن مشهور وي مبنی بر آموختن ادب از بی

اح مساجد ایرانی را افزون بر این سی. شمار استتردید رهاورد همین سفر چهارساله بهکه بی) 30(ي مذکور آمده  در سفرنامه

  ).  302(پردازند داند؛ چه، در آن به تالوت قرآن، خواندن اشعار گلستان، بوستان و حافظ میگاه، مدرسه نیز مینیایش

 و ي شادي نشانه سفیر اسپانیا چراغانی شبانه را. مقرّرات اجتماعی و آداب منزل ایرانیان نیز براي سیاحان جالب بوده است

 آسوده و بازگردند ي خویش خانه به تعرّض هرگونه از مصون...  توانندمردم می ها شب این عبور و مرور دانسته که در يآزاد

 به رعایتقالی فرش شده است و ي  هاي آنان به وسیله اطاقکند که اولئاریوس تعجب می) 324: 1363گارسیا،دن(بخوابند 

آن درو نیز آب دهان خود را  که آشغالشود همیشه در کنار دارند  ه مینامید »توفتان«ظرف مخصوصی را که  ،نظافت

رسد نام با توضیحاتی که پیرامون این ظرف آمده، به نظر می) 270( .خوردها نیز این ظرف به چشم میدر ضیافت. داندازن می

ي  دانسته و از وجود سه گرمابه ها انند روسمرا  امحمبه ها  ایرانی این سیاح آلمانی اهتمام. بوده باشد 9دانتُفاین ظرف باید 

این تقدس مربوط به . جلوي دو حمام را هم ذکر کرده استدو درخت بزرگ عمومی در اصفهان خبر داده و حتّی قداست 

  ).  88(بوده است  مردي بنام شیخ موریخ در آنجا 10مزار

که در آن بازرگانان چند کشور اجناس  ییها حجره. وده استانگیز ببازارهاي اسالمی در چشم اروپاییان همواره باشکوه و شوق

به   11هاچرکسدارند و  شده و پوست سمور روسیاغیمس، چرم دبو  روي فلز ها روس. کنندعرضه میطور عمده بهخود را 

ایع دستی زیبا و  د و در آن صناند، مشغولن دزدیدهاي که خریده یا ، دختربچه و پسربچهنورساسب، زن، دوشیزگان معامله ي 

  ).87(قیمت فراوان است ارزان

و با این سخن موجبات  خوریم ما خربزه را با شکر میگوید که نویسنده از میزان شیرینی خربزه در ایران متعجب شده، می

راي بیننده ی آن بو زالل يسفیدجریان آب و  سرعت ،اوزن قزل يرودخانهدر گذر از ). 261(زند ي ایرانیان را رقم میخنده

را مبنی بر  باور ایرانیان). 140( نامند می 12به زبان طالشی آن را اسپروتکند که خوشایند است و به همین مناسبت اشاره می

پیداست ). 249(کنند گاه تب نمیهیچگوید که مردمان آن پذیرد و بر همین اساس میین هوا را دارد، میتر تبریز سالماینکه 

. کننده تببرطرف: تب و ریز است؛ به معناي: وم بوده که مرکب از دو واژهنیز این وجه تسمیه براي تبریز مرس که در آن روزگار

   .)216( گاه در ایران ندیدیمنظیر آن را هیچ: چهارباغ اصفهان در نگاه اولئاریوس چنان ابهتی یافته که می نویسد

  

  آداب، سنن و اخالق ایرانیان . ب

- در روزگار اوزون کنتارینی. استپذیري ایرانی زبانزد تمامی سیاحان فرنگی بودهخلق و فرهنگ مهمان آداب اجتماعی، حسن

، داراي حسن سلوك با عیسویان، داراي پوشش مناسب و زیبنده، خوش قد و باال، رفتار خوش، نجیبحسن، ایرانیان را مردمانی 

خیلی : اندگونه ترسیم کردهی نیز سیماي کلّی نژاد ایرانی را اینبرادران شرل). 40: 1349کنتارینی،(توصیف کرده است ... 

] بر خالف عثمانی[کار مؤدب، مهربان با خارجیان، داراي لباس پاکیزه، زنان زیبا و پوشیده، عقوبت شدید فرد لواط

از وصفی که . نگردحترام میي اهاي ایرانی به دیدهاولئاریوس نیز نسبت به اخالق، آداب شهروندي و سنّت). 92: 1362شرلی،(

هاي اقوام ایرانی توجه این سیاح توان پی برد که کدام ویژگیاز باشندگان مناطق همجوار ایران و در مسیر سفر خود داشته، می
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ب حجاو از حضور زنان بی) 366(رحم، غارتگر و فاقد اعتماد خوانده وي تاتارها را زشت، وحشی، بی. را معطوف خود داشته است

شرمی و  اینکه ي بیچرکسی را به واسطه نانو نیز ز) 372(داغستان در مأل عام و زودجوشی آنان با مردان نامحرم انتقاد نموده 

  .مالمت کرده است) 390( دهند که با آنان هر کاري بکنند اجازه می ،خوابگیهمبه جز 

عناوین کلّی اوصافی . به مذاقش بسیار خوش آمده است... نی، رویی اقوام ایراپذیري، رعایت ادب و خوشاما در مقابل مهمان 

، پذیرایی با غذاهاي )350، 44(تدارك اسباب آسایش مهمان : که آدام اولئاریوس از اخالق و اطوار ایرانیان آورده، چنین است

، )،350، 109، 105، 103، 64 ،61، 60، 56، 54، 46(، پذیرایی از مهمان با شراب )،103، 82، 64، 61، 60، 46(لذیذ و مفصل 

، )321، 100(، اهل هدیه دادن )107] (هابر خالف ترك[رفتار با مسیحیان ، خوش)241، 152، 58( بهداشت رعایت نظافت و

نشینی و محدودیت ، خانه)293( 14، تعدد زوجات)208، 162، 152، 103، 60(در مجالس بزرگان  13رقص پسران نورس و زنان

، همچنین وي )،61، 56(، مدارا با فرنگیان )،46(، تحقیق و تفحص مخفیانه پیرامون فرنگیان )298، 217(ن زنا 15اجتماعی

و ) 289، 43(، اهل تعارف توخالی دانسته هربانو م خو خوش، متواضع و فروتن ذاتاً، استعدادباداراي روحی بزرگ، ها را ایرانی

) 283( یل به مشکی و یا گندمگوناي ماقهوههاي چهرهاکثراً الغر و باریک با  ،)103(محجوب و خجول، بسیار دلیرنیز ایشان را 

جماعت عنصري است که مال خود را در برابر رفتار نرم به کسی ایرانیرسد که توصیف کرده و در جایی دیگر به این نتیجه می

  ).48( دهد و باید آن را با زور از چنگش درآورد نمی

صالبت، خشونت و . هاي این سفرنامه استترین بخشي سلوك وي با زیردستان، در شمار خواندنیشیوهروابط شاه با رعایا و 

استبداد شاه صفوي، نقطه ي مشترك بیشتر سفرنامه نویسان آن دوران است؛ مواردي هولناك که غالباً مجال حضور در تواریخ 

پس از  اولئاریوس. نامه نیافته استالتّواریخ و عباس، رستمآراي صفويآراي عباسی، عالمعالم: ي صفوي مانندمشهور دوره

وي بر خالف . کندمردم معطوف می واربرده اطاعت و معرّفی مدل حکومتی در ایران، نگاه مخاطب را به خودکامگی پادشاه

برآمده از اختناق  ایرانیان نیست؛ بلکه آن را جويمسالمت ي العنان با روحیهشاردن، به دنبال توجیه این حکومت مطلق

چنان خشمناك شد که  شاهاز نوشیدن شراب،  16یي خودداري قاطع ساروتقدر قضیه. کندتلقّی می مردم سیاسی و سرکوب

ي برخورد شاه با صدراعظم است؛ کسی که در  این شیوه). 219(را به نوشیدن آن اجبار کرد  شمشیر از نیام کشید و صدر اعظم

» استبودهبور  زیرا موهایش تماماًی داشته و این نام را هم از شاه پیشین دریافت نموده؛ عباس نیز شأنروزگار شاه

  ).207: 1348دالواله،(

او ي  ت ایرانی تمام اعضاي خانوادهبراساس سنّ. اند ف سرش را قطع کردهبه سبب تخلّ ه ووپچی شاه بودها تبرادر یکی از خان

آمده حتّی فرستادگان و سفراي اجنبی هم مانند عوامل حکومتی وي، مراتب میشاه صفوي بدش ن). 69(اند  نیز مغضوب شده

این . بردندآنها را گرفته به نزد شاه می بازوانلذا هنگام حضور سفراي آلمانی، شاهزادگان . احترام و ادب ملوکانه به جاي آورند

ترین مراحم شاهانه است، نوعی احتیاط در برابر سوءقصد احتمالی نسبت به جان شاه نیز  عالیي  ضمن اینکه نشانهاقدام، 

سفراي خارجی به بوسیدن شتن وادا ،هدف از این کاراي به فراست دریافته و آن اینکه اولئاریوس در اینجا نکته). 196( هست

به نحوي مورد بدرفتاري مقامات ایرانی قرار گیرند، خان در ها  شاه دستور داده بود که چنانچه آلمانی). 197( زانوي شاه است

، سوگند مؤکَّد آن )48(» سر شاه«و نیز یادآوري این نکته که قسم به ) 69( شدمقابل چشمان آنان به شمشیر کشیده خواهد

، از چشم )25: 1348له،دالوا(کند روزگار بوده است؛ تا جایی که اگر قسم کسی به قرآن را باور نکنند، بدان سوگند یاد می

  . نویسنده دور نمانده است

  

  وضعیت شهرها و ابنیه. پ

کوشش این منشی جستجوگر بر آن بوده تا در هر شهر و دیار، اماکن مشهور تاریخی، مذهبی و مورد توجه را حتماً بازدید 

وي در . طح توصیف صرف فراتر رودشناختی سبب شده تا روایت این سیاح، از سهاي فرهنگی و مردمتوجه به خصیصه. کند

ي موسوم به از نهر. استي بزرگ هر خانه داراي یک باغ میوه  داند؛ چه،می یک جنگل بیشتر شبیهبیان شهر اردبیل، آن را 

در همین شهر از معماري هنرمندانه ي آرامگاه شیخ صفی و ). 121( اند هاي سنگی بسیار زده روي آن پلنام برده که  لو بلوخ

توجه وي را  کوب نقرهي فوالدي ها د خدابنده نردهمحمدر آرامگاه ). 129(آن سخن گفته است فاقد ستون بزرگ و گنبدي طاق 



     133)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

از خشت پخته و قزوین را هاي معمولی شهر  خانه. استیاد کرده) 149(» اثري هنري و استادانه«جلب نموده و از آن با عبارت 

نواز است بسیار زیبا و چشم ،فیدکاري و نقاشیو س سقف گنبديبه لطف  درون آنکه  تصویر کرده معماري ایران مطابق اسلوب

  . نیز توجه نویسنده را معطوف به خود داشته است) 270، 43(ها با قالی مفروش بودن خانه). 154(

معابر ا این کار بکه ) 297(ي اولئاریوس آمده  قانون ستوده در سفرنامهیک به عنوان  توسط نگهبانان مراقبت شهرها در شب

ي شاد روحیه .)همان( جبران کندآن را  ،باید نگهبان محل ،چنانچه سرقتی صورت گیردتر اینکه جالب. است یتو منازل در امن

ها و  االن، سرناچیطبکاشان از در . اي داردتاب ویژهها و مراسم آن روزگار ایرانیان، رخو مالزمت آالت موسیقی در بیشتر جشن

خانه یاد کرده همچنین از مراسم نقّالی در قهوه). 162(است  موسیقی آنان دلنواز و شادنام برده که نوازهاي بسیاري  بکل نی

، آشنایی )162( بطلیموس آنجا را گوریانا نامیده استو ذکر این نکته که قم اولئاریوس با یادکرد دیرینگی شهر ). 241(است 

  . کشدخود با منابع تاریخی را به رخ می

ي آنجا که به شیوه. ی اقلیمی را بازي کندهاي بومی ایرانی آن اندازه قابلیت دارد تا در نگاه یک اروپایی، نقش جاذبهدانش

هاي زیستی ، در حقیقت تکنیک)254(کند مرده و ترفندهاي فریب ماده گاو اشاره می اش گوسالهاي که دوشیدن گاو ماده

نویسنده از وجود شتر و نژادهاي گوناگون آن در ایران یاد کرده و حتّی نام شترهاي تک کوهانه . ایرانیان را تحسین کرده است

لطف  -که با این حیوان آشنایی چندانی ندارد-ي سبز این مطلب براي مخاطب ساکن قاره). 255(و دوکوهانه را آورده است 

  .  بیشتري دارد

  غذاهاي ایرانی و آداب سفره . ت

جاي سفرنامه ي مورد پژوهش از ها و رسوم مرتبط با غذا خوردن از دیگر مواردي است که جاينوشیدنی ها،وصف خوراکی

مرغ، ) 176، 105( گوشت پخته یا سرخ شده همراه با کردهرنج دمهاي رایج ایرانی مانند باز یادکرد خوراك. آن یاد کرده است

اري که روش مفید مبارزه با بیم-) 265(همراه با غذا ت ترش مایعا، که بگذریم، حتّی به مصرف )176(مرغ  تخم، ماهی

با آالتی ) 222، 105، 103، 64(در مجالس بزرگان پخش موسیقی در حین صرف غذا . نیز اشاره نموده است - است اسکوربوت

ویژه شراب ، به)103، 60، 59(نوشیدن شراب با غذا . رسمیت داشته است) 200( لبک، شیپور، عود و کمانچه تنبک، نیهمچون 

خواري گناه شراببرخی . تراشیدندي اولئاریوس براي این کار توجیهی هم می بسیار معمول بوده و به گفته) 198(عالی شیراز 

بر ). 272( ندیدخر شراب را از دیگران میلذا . شراب نکنندي ه ویژه آنکه خود اقدام به تهی بهدانستند؛ می ابل بخشایشرا هم ق

ي شراب دالواله نیز ارمنیان را استاد تهیه). 263(نویسنده تولید شراب را به ارامنهی مسیحی نسبت داده است همین اساس، 

به هر روي اولئاریوس کیفیت ). 140: 1348( گویی از نوادگان مستقیم کاشفان آن هستند: گویددانسته و در مدحی دالویز می

در افزاید که هم او می .)262(شود می ت یافتدرشت و شیرین در تمام ایاالي دانهانگورهاشراب ایران را ستوده و اشاره دارد که 

مباالتی در شرب خمر، نظر دالواله ایتالیایی را بی. دکنن مراعات نمیدینی نوشیدن شراب را  ایران بسیاري هستند که ممنوعیت

  ). 17: 1348(نیز معطوف خود داشته است 

نمونه را، . استنظر مخصوص به خود به برخی اختالفات فرهنگی ایران و اروپا اشاره کردهدقّتسنجی و سیاح آلمانی با نکته

، ]و نه دور یک میز[نشینند و چون در یک ردیف می) 105(نشینند تصریح دارد که ایرانیان بر خالف فرنگیان، بر سر سفره می

ها در ایرانی). 199( به طرف دیگران دراز کردنمود یا  جا جابه مذکور را نبایددهند و ظرف چند نوع غذا قرار می درون یک ظرف

تر اینکه در حین سفره، برخی بدون اطّالع و بدون خداحافظی مجلس را ترك و جالب) 200(آمد ندارند وحین خوردن غذا رفت

به طرح  ها ها و مهمانی یافتضهمچنین مردم این دیار در ). 67(آید کنند و این کار، دور از نزاکت و ادب به شمار نمیمی

و باالخره اینکه میزبان، از میهمان فراوان پوزش ) 296( ي گوناگون اشتغال دارندمسایل و اشیای بافی درباره مباحثه و فلسفه

  ). 350(خواهد می
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  پوشش و شمایل ایرانیان. ث

. پژوهندگان غربی را به خود خیره کرده است توجه به پوشش اقوام ایرانی و به طور کلّی مسلمانان پیوسته نگاه جستجوگر

اولئاریوس رعایت نظافت . پاسخی به این حس کنجکاوي و شیفتگی استفرهنگ البسه ي مسلمانان، کوشش دزي در کتاب 

ر با اي یک هفته هاي خود را تقریباً پوش تن ،افراد معمولیگوید که توسط ایرانیان را فراوان ستوده و در همین پیرامون می

پوشند و در جامه  لباس می یمناسب زنان ایرانی به طرزنیز آمده که  هاي ونیزیان در ایران سفرنامهدر ). 288( شویند می

سیاح موردنظر این پژوهش، تمیز نگه داشتن البسه و اطاق را ). 153: 1349باربارو،(د پوشیدن و بر اسب نشستن از مردان بهترن

کنند  دار شود، هر چه زودتر آن را از تن بیرون می ن و مهم کثیف و یا لکهلباس افراد متمکّ وقتیرسم ایرانی دانسته و گفته 

د و بجز پیرها، تراشن بار سر خود را از ته میمردان هر هشت روز یکدربارهی وضعیت اصالح سر و صورت نیز گفته که ). 288(

 )ع(هاي حضرت علی سبیل و معتقدند تراشند گز سبیل خود را نمیهراو از صوفیان نام برده که هم ). 283( زنند شان را می ریش

گویا مرسوم بوده است شمشیري استفاده از جواهر قیمتی در پوشش و نیز در قبضه). 283( استچنین آویزان بوده نیز این

)189.(  

ها با آنچه ما تصور ی زنیزیبا«. ها آشکار و برجسته شده استشناسی ایرانی و اروپایی در سفرنامهتفاوت در معیارهاي جمال

ی یهاي درشت و سیاه و خمار را یکی از ارکان زیبا آنها چشم .کنیم در این کشور با توجه به طبیعت و سلیقه آنها فرق دارد می

 اغلب این زنان عادت دارند که ابروهایشان به هم.. . کشیدند هاي خود را سرمه می همین خاطر هم زنها چشم شناسند و به می

سیاح ). 194: 1369امیري،(» نمایند کوبی بهم متصل می لذا آنان بیشتر براي این مقصود ابروهایشان را با خال .پیوسته باشند

وي مشکی گوید که مشده، میبه موي خاکستري میلی و بی موي قرمزآلمانی موردنظر ما نیز متوجه تنفّر ایرانیان از داشتن 

ی توان به گسترهاز همین جا می .)284(ت رو رنگ کردن مو در ایران بسیار متداول اس از این یت زیاد دارد وبراي آنان اهم

  . شناسی، از آن روزگار تا امروز پی بردهاي زیباییها و شاخصتغییر مالك

  بیان دشواري هاي سفر . ج

اند گام مهمی در تبیین وضعیت توها و مخاطراتی که در طی سفر به ایران براي اولئاریوس پیش آمده، میبیان سختی

-دانیم مهممی. مندان تلقّی گرددجهت تنویر افکار جهانگردان و عالقه... سازي، بهداشت عمومی و هاي اجتماعی، راهزیرساخت

 است غیرقابل انکاري اصل حق این. است آمدورفت آزادي حقّ شود،می توجیه گردشگران حقوق آن، مبناي که بر اصلی ترین

 در شده شناخته رسمیت به اقتضائات ضروري اینکه برخوردارند؛ مگر آزادي از دیگر جاي به جایی از آمدورفت در هاانسان که

نویسنده ). 161: 1396مقامی و درودگر،(سازد  محدود خاصی در موارد را حقّی چنین از منديبهره بشر، حقوق المللیبین نظام

سخن گفته و به درگیري لفظی میان ) 184(ص قانون منع خروج اسب نژاده از ایران از وضع نوعی مقرّرات گمرکی درخصو

  . سفیر هند و حاکم هرات در این باره اشاره کرده است

در شیروان و ي جغرافیایی شیوع هر بیماري داشته، دریافته که هاي رایج در ایران و بیان حوزهوي با توجهی که به بیماري

ویژه و بهها  ایرانیدر بین  اسهال بیماري). 249(شایع است  گیالن بیماري ورم روده و استسقاز در و نی گیالن بیماري تب

اما بیماري عمده در ایران  .چنان فراوان مانند آلماننه آناما  ؛چند بار طاعون دیده شده. فراگیر است) 164(اسهال خونی در قم 

ناچار براي اطفاي شهوت به اعمال ه به سبب مزاج گرمی که دارند، بگوید و در بیان سبب آن می) 249(داند می سیفلیسرا 

ها این بیماري). 249(د وجود ندار اصالً ،نقرس بنالدبیماري کسی که از وي معتقد است در ایران . کنند ناشایست مبادرت می

و نیش عقرب کاشان ) 99(توه آورده فراوانی پشه نویسنده را به س. نیز شده است) 164(گاه منجر به مرگ گردشگران خارجی 

اي از آداب فولکلور ایرانی در همین باره اشاره کند اي شد تا به گوشه، بهانه)168(جان کرده که اولئاریوس نیز آن را نوش

)169.(  

- بیننبود امنیت در مسیرهاي . ي صنعت گردشگري، ناامنی اجتماعی و فقدان آرامش استها و موانع جدي توسعهاز آسیب

در شمار عوامل مؤثّر بر کاهش نرخ گردشگر در هر سرزمین و در هر ... شهري و فضاي شهري، درگیري میان افراد در اجتماع، 

از . استي اولئاریوس نکاتی ارزنده از سیماي اجتماعی ایران قرن هفدهم را منعکس ساختهاز این منظر سفرنامه. دوره است



     135)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

و نیز ) 163(اند اي در شهر قم سخن گفته که تفنگ و اثاثیه آنها را ربودهبرهاي حرفهیبوجود راهزن در مسیر و به ویژه ج

با جزئیات بیان کرده  - که منجر به قتل چندین نفر از دو طرف شد-داستان درگیري هیأت سیاسی آلمانی با هیأت هندیان را 

شرق ایران و کمبود هیزم و بور و کوهستانی در شمالالعها، مسیرهاي صعبوضعیت نابسامان و نامساعد راه). 181- 178(است 

، کمبود )248(فرساي هوا گرماي طاقت ،)50( اروانسراها، کمبود امکانات و خدمات رفاهی ک)47(مواد سوختنی در کوهستان 

فر را در این س) 150(ي ناشی از فضوالت شتر  ، و نیز بوي آزاردهنده)44(، کمبود مواد غذایی سالم )98(ي مرکب  علوفه

گاه پیش آمده که حیوانات . آور بوده استها برایش عذاباي، تا گشایش راهچشم ناظر آلمانی دشوار نموده و انتظار در دهکده

قطاران اولئاریوس، بر اثر مشقّت سفر و پس از تحمل بیماري از دنیا و حتّی پیش آمده که هم) 105، 98(اند بیمار و ناتوان شده

  .)160(اند رفته

  اعتقادات راسخ مذهبی. چ

آمیختگی حس ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعی، . و چندپهلویی است جایگاه مذهب در روزگار صفویان جایگاه پیچیده

اي تنها در برابر عثمانیان مقتدر قرار داد و منجر به براي نخستین بار در تاریخ اسالم، این بخش از جهان اسالم را بسان جزیره

اعتقاد عام و خاص بر این بود . کننده ي شکوه و افتخار امپراتوري ساسانی بودحکومتی شد که از بسیاري جهات، تداعیتشکیل 

ها، با وجود تمامی رخصت). 122: 1348دالواله،(داند می) س(که شاه صفوي نور اهورایی دارد و خود را از اعقاب حضرت فاطمه

ي  حوزه. شودهاي مذهبی نیز به حد وفور در اجتماع دیده میگیريدر این روزگار، سختهاي اجتماعی ها و گاه ولنگاريآزادي

مردي، به پاهاي و  ستبریدن د به اسشاه عببر بنیاد گزارش عینی نویسنده، . عفّت عمومی در این باره نمونهی خوبی است

قاطعیت در . فرمان داده است) 144(کرده  ی میرفته و از زنان جوان آنها درخواست نزدیک هاي مردم می به خانهجرم اینکه 

شاه به سبب داشتن شعور و فهم و متموالن بوده و از بزرگان و این فرد خاطی،  پدرشود که بدانیم برخورد زمانی مشخّص می

، مرد و زن اولئاریوس همچنین از قانونی در ایران یاد کرده که بر اساس آن. اي به او داشته استعالقهخود وي،  هنر شاعري

آزاد است که همسر خود را  ]قتل زانی[ بخواهد که نگذارد کار به اینجا بکشداگر  ،شوهر زن زناکاراند و زناکار به قتل محکوم

او نموده را قطع  ويهاي  مجاز است دماغ و گوش، عروس خود را باکره نیابد، اگر دامادوي تصریح نموده که ). 300( طالق دهد

هاي خانه گرچه شاه صفوي از مالیات زنان بدکاره کسب درآمد دارد و در غالب شهرها فاحشه). 296( اندازد را از حجله بیرون

  ).    291(رسمی وجود دارد، اما اردبیل به دلیل قداست، از این قضیه برکنار است 

فراوانی زائران . اندیل قلم زدهیادکرد احترام و تکریم آرامگاه شیخ صفی، وجه مشترك تمامی منابعی است که پیرامون اردب

و [، عدم اجازه ي ورود فرنگیان )126(این بقعه و ممنوعیت مطلق ورود با سالح به درون آرامگاه و مجازات اعدام براي این کار 

 ي مقبره و باالخره غذاي نذري آشپزخانه) 127(، دعا و زیارت خواندن بر مزار شیخ صفی )51(به فضاي مقبره ] غیرمسلمانان

هاي تقدس دینی این مکان از هایی از جلوه، بارزترین نمونه)104(است بزرگان  سفراي خارجی و یا دیگرشیخ صفی که وقف 

- می بیرون اند، اما تمام آنها را از اردبیلبینیم روسپیان در تمامی شهرها تحت حمایت حاکماناینکه می. منظر اولئاریوس است

، گواه خاص بودن این شهر از بعد )133( کنند شیخ صفی میو احشامی که افراد وقف مقبره ي  ، و همچنین امالك)222(رانند 

  . مذهبی است

داستانی که اولئاریوس پیرامون تراشیدن نام اهللا . ي آن روزگار ایران، از قلم این سیاح آشکار است رسوخ روح ایمان در جامعه

، ممنوعیت ورود )350(داري ، التزام یکی از خوانین به روزه)71(ده م آوردستی متعلّق به خودش توسط یک معلّاز روي چوب

ي در مقبره ظروف طال و نقرهو نیز ممنوعیت استفاده از ) 288(، حرمت استفاده از انگشتر طال براي مردان )270(به خانه سگ 

بنا » پیرماراس«دهکده رب شراب در ، ممنوعیت ش)262] (با وجود مصرف آن[، عدم تمایل به تهیهی شراب )132(شیخ صفی 

و باالخره عدم پرورش خوك و مصرف گوشت آن ) 63(، دفن مردگان در نجف )54(به مالحظات دینی و احترام اماکن مقدس 

  . در ایران، مصادیق آشکار پایبندي و التزام مدهبی ایرانیان است

زیرا در زمان شاه عباس . یوس کمی دشوار استدرخصوص این مورد اخیر؛ یعنی عدم پرورش خوك، پذیرش قول اولئار

شده و به روایت دالواله، این حیوانات به دستور شاه توسط شتر از آباد مازندران به سفارش وي انجام میپرورش خوك در فرح
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اصنافی را در عداد افراد و ) 332(و سادات ) 272(ها سیاح آلمانی حاجی). 126: 1348(اصفهان به این ناحیه حمل شدند 

نویسنده ). 290(نشینند در جهت قبله نمی ها هنگام ادرار کردن هم ایرانی هم تركآورده که شراب نمی خورند و ذکر کرده که 

منع ازدواج با غیرسادات، پوشیدن لباس : ي این سیادت است، از قبیل ي سادات در جامعه و اقتضائاتی که الزمهجایگاه ویژه

و پرهیز از  لمس کردن سگ، پرهیز از مجلس شرابخواراننوعیت شرب خمر و حتّی حضور در سفید و کفش بدون پاشنه، مم

  .را به نیکویی دریافته و در ادامه از تمکّن مالی و به سبب آن، نخوت و غرور برخی از ایشان سخن گفته است) 332(گویی دروغ

این . یکی مراسم عزاداري محرّم و روز عاشورا است ي اولئاریوس آمده، از مراسم مهم دینی که توصیف مفصل آن در سفرنامه

بمیرند، سخن گفته ) ع(ي اول محرّم و روز شهادت حضرت علی  ي مبنی بر آمرزش کسانی که در دهه کتاب از باور عامه

بلند به سیاه پوشی و ). 111(و پرهیز از شراب در مراسم روز عاشورا، حتّی براي سفراي خارجی را واجب شمرده است ) 118(

و نیز خوابیدن گروهی بر خاکستر آشپزخانه شیخ صفی در شب عاشورا و ) 110(کردن موي سر در ایام عزاداري اشاره کرده 

) 110(ي عاشورا توجیه خنکی آورده ي واژه ، اما درخصوص وجه تسمیه)113(اي دیگر را دیده مالیدن رنگ قرمز به بدن عده

است که اعراب جاهلی در  "17عاشور"دانیم درپیوسته با آشی موسوم به حال آنکه میو آن را با عدد ده نسبت داده است؛ 

). 115(شمارند را ناپسند می بازي آتش ،ر ایام سوگواريهمچنین اشاره دارد که ایرانیان د. پختندهاي آغاز سال نو میجشن

  ). 108(کار توضیحاتی نیز آورده است دیگري مراسم عید قربان و قربانی کردن گوسفند است که پیرامون فلسفه این 

پیامبر  ولی در روز رحلت، )73(است  نوشیدن شراب قدغننیز  )ع(نگر، در روز شهادت حضرت علیي این سیاح باریکبه گفته

سلطان در مقبره ي . قداست قبور امامزادگان منحصر به شیخ صفی نیست). 75(شود  هیچگونه مراسمی برگزار نمی، )ص(

مردم بر آرامگاه ). 148(شد به سهولت گشوده می »بگشا به عشق علی«گویا دري بوده که تنها با گفته جمله  دابندهد خمحم

  ). 164(شوند و سفراي فرنگی از ورود به این اماکن منع می) 156(کنند این بزرگان نذر و نیاز و اداي سوگند می

  

  رواج خرافه پرستی . ح

دنیاي غرب چشم بر . هاي مبهم و موهوم، افسانه و نیز خرافات استغرب، جوالنگاه الهام، افق جهان شرق در مقایسه با جهان

ویژه در میان بانوان، آقاجمال ي صفویه، به رواج خرافات در دوره. استزمین دوخته و این سوي جهان، دل بر آسمان بسته

 موهوماشت و شاردن در همین ایام، زنان اصفهان را واد» عقایدالنساء«خوانساري را به نگارش کتابی طنزگونه با عنوان 

. اندگردان هم کمابیش چنین وضعیتی را گزارش کردهدیگر سیاحان و ایران. )25: 1379(است شمرده ترین زنان دنیا پرست 

یوان خبر داده ي پرنده یا حاي با الشهاز اعتقاد مردم دامغان مبنی بر پیوند میان وزش باد سرد و آلودگی چشمه کالویخو

هاي عوام پیرامون کوه کافرآباد در نزدیکی قم را شنیده و چاشنی اثر خود ساخته است گارسیا افسانهو دن) 302: 1384(

)1363 :254 .(  

اما از میان آن دسته از عقاید خرافی عامیانه که اولئاریوس به ثبت و ضبط آن اقدام نموده، برخی موارد حاوي نکاتی جالب و 

و از برخی کارها مانند  دانند تمام سال می ترین روز بدترین و نحس سوري راچهارشنبهها  ایرانیي وي،  به عقیده. ب استجذّا

. پرهیزندمی پرداخت پول به دیگران و نوشیدن، سوگند خوردن، نفرین کردنغیرضروري،  صحبتمعامله، خروج بیهوده از خانه، 

ي  نویسنده از مشاهده). 78( مجبور به انجام همان کار باشند 18لجام دهند، بایستی تمام ساباور دارند آنچه را که در این روز ان

چنین آورده  ساعات سعد و نحسیاد کرده و با اشاره به اهمیت فراوان ) 312(در میدان بزرگ اصفهان ، رمال و فالگیر پیشگو

  ). 312(» دانند س میپنجم هر ماه را نحوسوم و بیستوروزهاي سوم، پنجم، بیست«: که

اعتقاد به نقش تاثیرگذار کواکب در سرشت و سرنوشت بشر، باوري دیرپا است که در روزگار صفویان همچنان ارج و ارزشی 

داشت عباس به اوضاع کواکب توجه خاص داشت و بدون مشورت با ملّا جالل منجم قدمی برنمیبه روایت دالواله، شاه. دارد

در عصر شاه صفی نیز ). 290: همان(بود م گویی یک منج پیشتغییر پایتخت از قزوین به اصفهان به سبب  و حتّی) 61: 1348(

خالدرهاي ، بازماندهی عقاید عتقاد به این خرافاتاولئاریوس با بیان این مطلب که ا. این گونه باورها همچنان پررنگ بوده است

). 312(» تشده استقدند حکومت ستارگان بر سرنوشت انسان، یک امر اثباتها و اعراب مع ایرانی«: گوید، می)311(است  قدیم

اگر و ) 327( دهد م مانند یک بت اعتقاد دارند و به همین جهت شاه بدون مشورت با او به ندرت کاري انجام میبه منجایرانیان 



     137)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

بدون زرگان ب؛ تا آنجا که )312(ند پذیر میدرنگ بیبگوید، ی خود مطلبی یم با پیشگویک منجلباس نو  ،ممشورت با منج

هاي خارجی امور مهم سیاسی مانند تعیین زمان مالقات با هیأت). همان(شوند نمیراهی سفر روند و  ام نمیپوشند، به حم نمی

د که با دار] کم از منظر خودشدست[اي طنزگونه ها، خاطرهسیاح آلمانی از یکی از خان. نیز بر عهدهی منجم است) 81، 54(

به صورت پسربچه خیره شد و تصویر کند فرزندي این چنین داشته باشد و به سفارش منجم، دیدن رخسار پسري زیبا، آرزو می

  ). 81(شد همسر خود نزدیکبه گاه آنسپرد و او را به ذهن 

  ها بیان آشکار زشتی. خ

ي ایرانی آنچه را که ناپسند یافته، بازگو رهنگ نویافتهکند تا در مواجهه با فاقتضا می شخصیت ممتاز و اخالقی اولئاریوس

تا جایی که موضوع . ي ایرانی یافته است مسائل درپیوسته با عفّت عمومی، بارزترین ایرادي است که وي در متن جامعه. کند

بر بنیاد . خواندیطان میرا نشانه ي نفوذ ش موازین اخالقیبه ) 291(و ایرانی  )208( ها و بازیگران هندي اصهرقّعدم پایبندي 

در ). 291( دهند یت را میبازي نهایت اهم به قحبه ،د زوجاتدر کنار تعد خوانده که شهوترانرا ملّتی  ایرانیانهمین دیدگاه، 

و ) 222(میهمانان دستی دارند هوت اطفاي ش، در رگرمی و تفریح مهمانانمهمانی بزرگان، زنان آنچنانی هستند که به جزء س

به » باده و ساده«تمایل ایرانیان به . نگر وي دور نمانده استاز چشم جزئی) 155(بازار زنان بدکاره پس از غروب آفتاب رونق 

که به –اص هاي رقّ پسربچهو  -که پاتوق افراد بی سروپا است-ها از رونق میخانه. هیچ روي در نظر این سیاح خوش نیامده است

خزند می ها خانه به فاحشهرفته و برخی اي  به گوشهآنها با ؛ تا بدانجا که برخی مشتریان -اندمشغول انگیز هاي شهوت نمایش

عادت زشت در بیان منکرات اجتماعی جامعهی ایرانی، اولئاریوس کمی پا را فراتر نهاده، . ، با تنفّر یاد کرده است)241(

  ). 291(داند را در ایران رایج می کی با حیواناتبازي یا نزدی حیوان

 شرح با اولیاریوس. ي ایرانی، صبغهی اجتماعی پررنگ است ي اخالقی، در رویکرد اولئاریوس به جامعه فارغ از مسائل حوزه

 به آن مسائل و خانه درون از را خود توجه -داشت وجود آن براي مخصوص اماکن که- تریاك استعمال و قهوه و چاي مصرف

ایستاده و  ،ی در مساجدهمه جا حتّوي به وفور مصرف توتون اشاره نموده که ). 8: 1386آهنچی،( کندمی معطوف اجتماع

آن را ي ایرانیان به توتون اروپایی سخن گفته و چنین توضیح داده که  و نیز از عالقه نشسته به کشیدن توتون مشغولند

اریوس قلیان را همنشین همیشگی قهوه اولئ). 273( آورند ها آن را به ایران می زیرا اغلب انگلیسی ؛نامند تنباکو میانگلیس

- در بیان خواص آن می. دهد که آشنایی پیشینی با آن نداشته استي معرّفی قهوه توسط وي نشان میشیوه. کندمعرفی می

را در کنار  اولئاریوسی گفتهاین اگر ) 274، 134( شود او خاموش می 19یاگر کسی قهوه زیاد بنوشد آتش میل شهوانگوید که 

: 1348(» یک مرتبه از مایع سیاه، که قهوه نام دارد و بسیار گرم و گوارا بود، نوشیدم«: گویدمیقرار دهیم که  الوالهن دسخ

  . انددر قرن هفدهم، هنوز اروپاییان با این نوشیدنی چندان آشنایی نداشتهمعناي آن این است که ) 19

 .کنندحاکمان و قاضیان اعمال و اجرا میپادشاه، هایی است که جازاتناروا و ناپسند شمرده، ماز دیگر مسائلی که نویسنده 

هداستان خشم گرفتن سلطان بر زیردستان در ایران، قصپیشتر در همین نوشتار نیز به مواردي . ه و دیرسالاي است پرغص

زدن، فروکردن  ست و پا، گردنبریدن دماغ، گوش، د: هایی همچونکند عقوبتگونه که اولئاریوس گزارش میآن. اشاره کردیم

ر ی تصوحتّ. هاي معمول و متداول بوده استاز مجازات) 328( هاي مجرم شمشیر به بدن و کشیدن پوست سر بر روي گوش

بسیار دردناك است  -که نویسنده آن را به چشم دیده-در اردبیل با چکش ي شخص رباخوار ها دندانخرد کردن ي صحنه

برد که عبارت است از بریدن آلت تناسلی نام می -که مارسلینو به آن اشاره کرده-بین ایرانیان ایج وي از مجازات ر). 328(

رکن ثابت عنوان پیشتر به نقش شراب به ).327( زنی را به عنف مورد تجاوز قرار دهد و زن سه بار سوگند یاد کندمردي که 

من با «: شرب خمر را با سخنی از منتسکیو تکمیل کنیم که گفتا جا دارد قباحت ام. بزرگان و اعیان اشاره کردیمي  سفره

-گویم با وجود منع صریح شارع از نوشیدن شراب، امرا و شاهزادگان چنان در استعمال آن افراط روا میسرافکندگی بسیار می

   .)85: 1320(» دهندکلی حد اعتدال را از دست میدارند که به
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، شبیخون زدن به )190(در مراسم عمومی  نظم و ترتیبرعایت نکردن : ر چنین استسایر مواردي از این دست به اختصا

داري و برده ،)273(مصرف فراوان تریاك ، )291(استعمال دانه و برگ شاهدانه  ،)183، 163(دزدي در شهرها  ،)142(ها قافله

  ). 167(کنیزداري 

  اصالح برخی اشتباهات

هاي پیشین در باب ایران العات نادرستی است که سفرنامهاولئاریوس، اصالح اطّی نامهگیر سفریکی از امتیازات بارز و چشم

هاي پیشینیان، اعتماد مطلق نکند و اح سبب شده تا به گزارشجستجوگر این سیي -بینش موشکافانه و روحیه .اندارائه نموده

اح آلمانی جالب بوده براي این سی. استح نمودهاحان پیش از خود را اصالگردشگران و سی بر همین منوال، برخی اشتباهات

ی یک نفر هم از این حتّ: گویدوي آشکارا می ت دارد؟صح، دیده ي خزردر دریا کورتیوسآیا وجود مارهاي بزرگی که بداند که 

مرهم  و ساختی چراغ یکه از روغن آن براي روشنا-سر و سایر اعضا اي ماهی بدون  گونهدر ادامه به . موضوع آگاهی نداشت

ر این منطقه به این سبب که د. اشاره کرده و باز هم گفته که این مطلب کذب است -کنند جهت مداواي زخم شتر استفاده می

قدر کافی وجود دارد که بتوان از آن  ی نیست، زیرا نفت بهیروغن از ماهی و به کار بردن آن براي روشنا ي هنیازي به تهی

یتی به ساعت سعد و نحس داده براي تعیین روز عروسی، دیگر اهممعتقد است  استرابونخالف وي بر  .)38( استفاده کرد

منشی آلمانی  .)295(برگزار کند مراسم عروسی  ،ماه رمضان و روز عاشوراجز ه ، بهر کس آزاد است که در تمام سال. شود نمی

چنانچه فیل به عاي نادرست که این اد و باالخره) 128(یخ صفی از مرمر است؛ و نه از طال کند که سنگ مزار شاصالح می

  ). 158(شمارد اي مردود میبچهسواري پسرفیلي ، را به مشاهده زمین بنشیند دیگر قادر به برخاستن نیست

  

  گیرينتیجهبحث و 

حکومت ي یهدستاوردهاي ثبات، رفاه و امنیتی است که در سا ترینمهمافزایش آهنگ تعامل با کشورهاي خارجی یکی از 

هایی تازه و به ایران، جنبه دهاي سیاسی و اقتصادي و مذهبی متعدتبا ورود جهانگردان و هیأ. صفویه در ایران شکل گرفت

هاي از همین رو سفرنامه. هاي دنیاي شرق و به ویژه شرق جهان اسالم، به روي دیدگان فرنگیان گشوده شدنامکشوف از جاذبه

سیاسی است که در قیاس با منابع صرف تاریخی، شناسی و العات غنی فرهنگی، اجتماعی، مردمز اطّروزگار صفویان سرشار ا

از  خالی هاي دقیق و غالباًبا اشتمال بر توصیف آدام اولئاریوس آلمانیی سفرنامه. نمایاندسیماي حقیقی ایران آن روزگار را می

جنبهدر این اثر . ژانر ادبیات سفرنامه نویسیبه ق مانند از آثار متعلّکم است اينمونه ل،غرض و تخید زندگی فردي، هاي متعد

به شکلی ملموس ، مشکالت معیشتی و زیستی ایران قرن هفدهمقدرت، مناسبات خانوادگی و دینی و باالخره  اجتماعی، ارکان

      .استبه تصویر کشیده شده

و  ثیر مستقیم داردرد و بازدید کننده از این کشور تأجذب جهانگ در میزانکه -زمین فرهنگی و اجتماعی ایران هايجاذبه

هاي ایرانی، رعیت، خوراك-خصوصیات اقلیمی، آداب و سنن، مناسبات شاه :مواردي همچون -مذکور بدان پرداختهي  سفرنامه

از رهگذر  ،ان یک ادیببه عنواولئاریوس  فارغ از مسؤولیت سیاسی، .گیردرا در بر می...  هاي مذهبی،آیین ی،پوشش محلّ

    . بزرگی به اروپا کردادبی خدمت هاي سعدي به آلمانی، ترین کتابمهمي  ترجمه

  

  

  

  

  

  

  

  



     139)آلمانی جهانگرد ادیب اولئاریوس؛ آدام روایت به(اروپایی سیاحان جذب در آن کارکرد و صفوي عصر ایران هاي جاذبه

  : هاپی نوشت

  .میالدي به ایران سفر کرد 1623بازرگان روسی که در  ـ1

    .میالدي وارد ایران شد 1694کشیش لهستانی که در  ـ2

اند که با شنیدن وصف کند ـ را نخستین بانوي اروپایی دانستهیاد می "البروالندیر زیبا"از وي با نام  زیباسفیر این زن ـ که ایون گرس در کتاب  - 3

  .ي خود در پاریس و سود سرشار آن دست شستم به ایران سفر کرده و از قمارخانه1706هاي اعجاب انگیز و افسانه آمیز شرق، در سال زیبایی

4- Adam Olearius 

5- Tectander Von der Jabel 

  .یکی از قهرمانان یونان قدیمـ 6

ها و دیگر دشمنان بیان  ها، ازبک بزرگ پادشاهان و نیز پادشاه معاصر خود را علیه تركی جالب، کارهاي با حرکاتخوان کسی است که قضیه - 7

  .ندک می

  .  ن تعداد شاعران رشد کمی فراوان داشته استدر ایران است که در آ) اصفهانی(این برهه از تاریخ، دوره شکوفایی سبک هندي  - 8

شناسی بسیار فراگیر ، تبدیل این دو به یکدیگر در زبان"د"و  "ت"ـ اگر خوانش مترجم از این واژه صحیح باشد، با توجه به نزدیکی مخرج دو واج 9

  .است

ي روشن این -ي شیخ احمد جام نمونهي کهنسال بر مقبرهپستهوجود یک درخت . سنّت غرس نهال بر مزار مردگان در ایران سنّتی دیرینه است -10

  .آیین کهن است

  .نژاد بالد قفقازاز اقوام ترك -11

  .رود سپید: باشد؛ به معناي "اسپی روت"رسد همان به نظر می -١٢

  ).78: 1349باربارو، (اشاره دارد  زناننیز به رقص گروهی  هاي ونیزیان در ایران سفرنامه ـ13

استرابون گمان دارد که شاه ساالنه به کسانی که بیش از دیگران فرزند پسر به «: ي تاریخی این سنّت چنین آورده استلئاریوس در بیان ریشهاو -14

به همین . ندزیرا بسیاري از آنان مایل به داشتن فرزند زیاد نیست؛ د زوجات معتبر نیستامروزه این دلیل براي تعد. داده است جایزه می ،آورند دنیا می

 »جلوگیري کند؟ نهای براي زنان جوان دارد که از آبستنی آیپرسیدند که آیا دارو آمدند و می می...  دلیل یکی پس از دیگري نزد پزشک ما

- به کنیزکان معموالًاین . و خرید کنیز اشاره دارد) ازدواج موقت(وي همچنین با اشاره به اشکال غیرمرسوم ازدواج مانند متعه ) 293: 1385اولئاریوس،(

  ).299: همان( شوند ها فروخته می تاتارهاي داغستانی از بین مسیحیان گرجستان ربوده و به ایرانی يوسیله

، این وضعیت را چه زیبا به ]شوهر وي[اي خیالی از زبان فاطمه به اوزبک اي نه چندان پس از این ادیب آلمانی و در قالب نامهمنتسکیو در فاصله -15

اگر من بتوانم خود را از بند این محافظین . ام، بدهنداگر به من اجازه خروج از این مکانی که بنا بر قوانین بردگیان، محصور مانده... «: ویر کشیده استتص

گوید که به فرد دانسته می اولئاریوس آزادي و فعالیت اجتماعی زنان گیالنی را در ایران منحصر) 13: 1320(» ....اند، خالص کنم که مرا محاصره کرده

بهترین و زیباترین روند، کنند و عجبا که وقتی سر کار می، دوشادوش مردان کار میکاريبرنجو  دوشابي ، تهیهریسندگی، بافندگیزنان در کارهاي 

  ).348: 1385اولئاریوس،(پوشند  ها را می لباس

نوشته شیوا » سی نقش ساروتقی در سازمان و حوادث سیاسی اجتماعی عصر صفویانبرر«: پایان نامه: ك.درباره نقش تاریخی ساروتقی، ن - 16

  .1392جعفري، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، سال 

  .9/62؛ 8/15؛ 6/438؛ 5/299: الغدیر، مواضع متعدد از جمله: و نیز 7/110أسد الغابه : در این باره بنگرید به -17

  .هاي لحظه ي تحویل سال وجود داردفرهنگ عامه، مشابه این مطلب پیرامون سنّت هاي نوروزي دردر میان آیین -18

پیرامون سلطان محمود غزنوي و همسرش در ادامه آورده، درپیوسته با همین ) البد به نقل از افواه ایرانیان(داستان خیالی نیز که اولئاریوس  -19

 مورخی تنها دانیم که میرخواند،می. ایران دوره ي اسالمی ندارد ن مؤلّف آشنایی دقیق با تاریخبیان این داستان گواه آن است که ای. ویژگی قهوه است

  ).10: 1386آهنچی،(شناسد  می التین تاریخش به از هاییي قسمت ي ترجمه واسطه به را وي اولئاریوس که است
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  منابع و مآخذ

 مجلهاول،  صفی شاه سلطنت سیاسی اوضاع و ایران جامعه و سرزمین ختشنا در آن اهمیت و اولئاریوس سفرنامه). 1386(آهنچی، آذر 

  .1-22: ، صص182شماره ،58، دورهتهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

  .یدانتشارات وح: ، تهرانهاي جهانگردان خارجی راجع به ایران سیري در سفرنامه). 1369( امیري، مهراب

  .ابتکار نو:  ، تهراناحمد بهپور ترجمه، ایران عصر صفوي از نگاه یک آلمانی: امه آدام اولئاریوسسفرن ).1385( اولئاریوس، آدام

  .خوارزمی: تهران ي،رجمه منوچهر امیر، تهاي ونیزیان در ایران سفرنامه). 1349( باربارو، جوزوفا

  .امیرکبیر: ت،تهران، ترجمه اکبر داناسرشآثار الباقیه عن القرون الخالیه). 1386(بیرونی، ابوریحان 

، 4، سال تاریخ اسالم در آینه پژوهشپیترو دالواله، : اي اروپاییان عصر صفوي ها و ادبیات سفرنامه سفرنامه). 1386(پور، حمیدحاجیان

  .31-52: ، صص3شماره 

، حسین امام دانشگاه انسانی علوم نشریه ایران، درباره آلمانی نویسان سفرنامه پیشتاز اولئاریوس آدام). 1384(عباداهللا  حیدري،

  .117- 135: ، صص58شماره

بنگاه ترجمه : ، تهرانالدین شفا ترجمه و شرح و حواشی از شعاع، قسمت مربوط به ایران :سفرنامه پیترو دالواله). 1348( دالواله، پیترو

  .،و نشر کتاب

  .نو نشر: عی، تهرانسمی غالمرضا ترجمه ،گارسیاسفرنامه دن ).1363(فیگوئرا  دسیلوا گارسیا،دن

، ریزي و توسعه گردشگريمجله برنامهبیگ، سیاحت و پیوند آن با نگرش نقاد در سیاحتنامه ابراهیم). 1396(رضوانیان، قدسیه 

  .136-152: ، صص21، شماره6سال

  .امیرکبیر: ، چاپ دهم، تهرانتاریخ ایران بعد از اسالم). 1383(کوب، عبدالحسین زرین

  .هانشر گل: ، ترجمه حسین عریضی، به کوشش مرتضی تیموري، اصفهانسفرنامه شاردن). 1379(شاردن، ژان 

  .نشر دانشگاهی: آفرین انصاري، تهران ، به اهتمام کلود کاهن، ترجمه نوشمدخل تاریخ شرق اسالمی). 1366( سواژه، ژان

  .انتشارات نگاه: دهباشی، تهران علی کوشش به آوانس، ، ترجمهشرلی برادران سفرنامه ).1362(رابرت، شرلی  و آنتوان شرلی،

  .فرهنگی و علمی: دهشیري، تهران ضیاءالدین سید ترجمه ،سفر اروپاییان به ایران ).1381(ژان  شیبانی،

  .24-25: ماه، صص ، ديفلسفه و ادبیات ماه کتابآلمانی،  زبان در فارسی ادبیات بازتاب). 1377(علی  عبداللهی،

  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، چاپ پنجم، تهراننیا ترجمه مسعود رجب، سفرنامه کالویخو). 1384(س گنسال الویخو، رويک

  .خوارزمی: ، ترجمه کیکاووس جهانداري، چاپ سوم، تهرانسفرنامه کمپفر). 1363(کمپفر، انگلبرت 

  .امیرکبیر: ان، تهراهللا روشنیقدرت ترجمه، یسفرنامه آمبروسیو کنتارین). 1349( آمبروسیو ،کنتارینی

  .آستان قدس رضوي:  ، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، مشهدعبور از صحاري ایران). 1371(گابریل، آلفونس 

 کوشش به سعدي، شعر و زندگی درباره مقاالتی، اولئاریوس آدام نظر از سعدي شیخ گلستان ).1352( عبدالکریم گلشنی،

  .پهلوي دانشگاه:  فسایی، شیراز رستگار منصور

ریزي و مجله برنامهحق بر گردشگري و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل، ).1396(می، امیر و درودگر، میترا مقا

  .155-170: ، صص22، شماره6، سالتوسعه گردشگري

  .کتابفروشی مروج: تهران هاي ایرانی،نامه) 1320(دو منتسکیو، شارل

  .امیرکبیر: ، تهرانتحقیق ایرج افشار. ي عباسیآراتاریخ عالم) 1382(منشی، اسکندر بیگ 

 عصرصفوي به ایرانی جامعه نگاريمردم بر تحلیلی). 1395(طاهره؛ و طباطبایی، سیدحسین موسوي، جواد؛ مودت، لیدا؛ موسوي، سیده

  .123-152: ، صص28ه، شمار7، سالفرهنگی تاریخ العاتمجله مط،  )دالواله پیترو سفرنامه: موردي بررسی(فرنگی  سیاحان روایت

  ي.مطبعه مجلس: ، ترجمه رضازاده شفق، تهرانیک روز از زندگانی داریوش). 1314(یوستی، فردیناند 


