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ــته ى هر  ــمند درباره ى گذش ــفرنامه ها يكي از منابع مهم و ارزش س
ــان و  ــراي مورخان، جامعه شناس ــوند كه ب ــوب مي ش جامعه محس
ــمار   ــت اول تحقيق و پژوهش به ش ــان جزو منابع دس مردم شناس

مي روند.
ــق، جزئي نگر و داراي حافظه  ــان معموًال افرادي دقي سفرنامه نويس
ــتند،  ــاهدات خود مي نگاش ــي قوي بوده اند كه آن چه از مش و تخيل
ــت. به همين دليل شايد  ــازي فوق العاده اي بوده اس حاوي تصويرس
ــان را از يك سنخ دانست كه  ــان و رمان نويس بتوان سفرنامه نويس
ــاهدات و تجربيات  ــازي، تخيل و بيان مش هر دو از قدرت تصويرس
ــمند و  ــان افرادي انديش ــد. درواقع، سفرنامه نويس ــود برخوردارن خ
ــتند كه مي توانند به آن چه ديگران در زندگي روزمره ى  فاضل هس
ــان نما و جلوه ى  ــوند، در نظر و ذهنش ــا مواجه مي ش ــود با آن ه خ

ديگري ببخشند و با قدرت قلم به ديگران منتقل كنند.
ــفرنامه ها برخالف كتاب هاي تاريخ و جغرافيا، به كوچك ترين  در س
ــا از توده هاي مردمي، آداب  ــده و در آن ه ــائل اجتماع توجه ش مس
ــت. در  ــخن رفته اس ــات و غيره س ــر، ادبي ــاد، هن ــوم، اقتص و رس
ــان گاهي جزئي ترين مسائل سرزميني  يادداشت هاي سفرنامه نويس
ــرزمين عادي و  ــده كه براي اهالي آن س ــته ى تحرير درآم به رش
ــافر و  ــرح حال مس ــفرنامه «هم ش ــت. درواقع، س روزمره بوده اس
ــت و هم تاريخ جمع و جمعيت».  ــران اوس ــياح و فرد فرد معاش س
ــمي مردمان در  ــفاهي و غيررس ــفرنامه ها روايات ش همچنين در س

ــت، در حالي كه كتاب هاي تاريخ معموًال  ــده اس اجتماع مكتوب ش
ــمي اختصاص دارد. به روايات رس

ــت كه نگارنده ى  ــفرنامه ها اين اس يكي از مهم ترين ويژگي هاي س
ــذا  ــود، ل ــوب نمي ش ــت محس ــاع حكوم ــوًال از اتب ــون معم آن چ
ــوي  ــه ى احتمال عقوبت از س ــود را فارغ از مالحظ ــاهدات خ مش
ــد و در نتيجه به عيوب، نقص ها و ضعف ها اشاره  حاكمان مي نويس
ــراغي  ــمي كمتر مي توان س ــد؛ خصيصه اي كه در تواريخ رس مي كن

ــت. از آن گرف
ــات مفصلي از  ــه اطالع ــي ايران ك ــاي تاريخ ــي از از دوره ه يك
ــادي آن داريم، دوره ى صفوي  ــي، اجتماعي و اقتص ــاع سياس اوض
ــمند حاصل نگارش  ــده اي از اين اطالعات ارزش ــت. بخش عم اس
ــياحان اروپايي به رشته ى  ــيله ى س ــفرنامه هايي است كه به وس س
ــبتًا كامل ما از اوضاع اجتماعي،  ــناخت نس تحرير درآمده و باعث ش

ــت. ــده اس اقتصادي، معماري، هنر و ادبيات اين دوره ش
ــور تحت حاكميتي  درواقع، در اين دوره با توجه به اين كه كل كش
ــي، تجاري،  ــي، نظام ــه علل سياس ــجام يافت، و نيز ب ــد انس واح
ــورهاي اروپايي،  ــورها، به ويژه كش ــاير كش مذهبي و... ارتباط با س
ــترش يافت و در نتيجه رفت و آمد خارجيان و از جمله  ــيار گس بس
ــياحان، مبلغين مذهبي، تجار و... تسهيل شد و  مأموران سياسي، س
ــاهدات سفر  ــياري نيز مش فزوني گرفت؛ كه از اين خيل عظيم، بس
ــرح مأموريت خود را به رشته ى تحرير درآوردند كه امروزه به  يا ش
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ــت. ــمند اس ــت اول از دوره ى صفوي، ارزش عنوان منبعي دس
ــان به پايتخت  ــهر اصفه ــاه 1385، هم زمان با انتخاب ش در آذر م
ــب اصفهان با  ــي بين المللي مكت ــالم، گردهماي فرهنگي جهان اس
ــي و شناخت  ــمندان داخلي و خارجي، به منظور بررس حضور انديش
ــتان هنر، برگزار  ــيله ى فرهنگس ــتر هنر دوره ى صفوي، به وس بيش
ــي در اين حوزه تأليف  ــبت اين گردهمايي، كتاب هاي ــد. به مناس ش
ــد كه يكي از آن ها اثر آقاي دكتر منوچهر دانش پژوه،  و ترجمه ش
ــفرنامه هاي دوره ى صفوي» بود. دكتر دانش پژوه كه  ــي س «بررس
ــار كتاب  ــفرنامه ها و انتش ــًال با تحقيق و پژوهش در خصوص س قب
ــت  ــارب مفيدي را در اين زمينه به دس ــفرنامه»، تج دوجلدي «س
ــت،  ــخص اس آورده بود، در اثر حاضر چنان كه از عنوان آن نيز مش
ــفرنامه هاي دوره ى صفوي پرداخته   ــي و معرفي س ــًا به بررس صرف

است.
ــارات  ــيله ى انتش ــخه به وس ــمارگان 1000 نس اين كتاب كه در ش
ــارات دانشگاه اصفهان چاپ و منتشر شده  ــتان هنر و انتش فرهنگس
ــامل بخش هايي مانند پيش گفتار، مقدمه، شرح و بررسي  ــت، ش اس

ــت. ــخن آخر و كتاب نامه اس ــفرنامه، س 24 س
ــتان  ــفرنامه در قالب داس ــن تعريف واژه ى س ــار، ضم در پيش گفت
ــتان هاي تخيلي و واقعي، به  ــفر و اختالف و هم خواني آن با داس س
ــفرنامه اشاره شده است. همچنين مؤلف چهارچوب  خاصيت هاي س
ــت: «اقوالي را كه به گمان  ــخص كرده و آورده اس كلي اثر را مش

ــه و پايتخت آنان  ــتنداتي درباره ى دوره ى صفوي خود مي تواند مس
ــد نقل كرده است و استنتاجات خود را هم  ــهر اصفهان باش يعني ش

ــت.» ــي آورده اس در بطن و متن اين تأليف يا در حواش
ــده است. در بخش اول با  ــه بخش تقسيم ش مقدمه ى كتاب به س
ــه نقش و جايگاه مهم  ــت ب عنوان «صفويه در تاريخ ايران» نخس
ــله اي كه پس از قرنها  صفويان در تاريخ ايران به عنوان تنها سلس
ــيرازه ى مملكت و ناهماهنگي قومي در  ــيختگي ش ــاني و گس پريش
ــته با  ــراب، تركان و مغوالن، توانس ــت و تازهاي اع ــه ى تاخ نتيج
ــش و يكپارچگي  ــتقرار و آرام ــيع، اس ــميت دادن به مذهب تش رس
ــكيل مي شد برقرار  ــور را كه از اقوام و قبايل مختلف تش مردم كش
سازد، اشاره كرده است. سپس به زمينه ها و چگونگي ايجاد ارتباط 

در سفرنامه ها برخالف كتاب هاي تاريخ 
و جغرافيا، به كوچك ترين مسائل اجتماع 

توجه شده و در آن ها از توده هاي 
مردمي، آداب و رسوم، اقتصاد، هنر، 

ادبيات و غيره سخن رفته است
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ــورهاي اروپايي و ورود سفيران و تجار اروپايي  بين صفويان و كش
ــت. ــفرنامه ها بوده اند، پرداخته اس به ايران، كه نگارنده ى س

ــفرنامه ها» به  در بخش دوم مقدمه با عنوان «فوايد و بهره هاي س
ــفرنامه ها، از جمله تصوير وضع مكان ها و آدميان در  ــد كلي س فواي
ــب و بغض و بي طرفانه،  ــف، اظهارنظر خالي از ح ــاي مختل زمان ه
جنبه ى مردم شناسي و جامعه شناسي آن ها و ساده نويسي سفرنامه ها 

پرداخته است.
ــفرنامه هاي عصر صفوي  ــز به ويژگي هاي س ــش آخر مقدمه ني بخ
ــفرنامه هاي مأموران  ــاص دارد. در اين بخش به مهم ترين س اختص
ــياحان،  ــفر س ــق و رواج س ــي، و رون ــفيران اروپاي ــي و س سياس
ــت. هم چنين به حضور  ــاره شده اس جهانگردان و تجار اروپايي اش
ــكيل دولت صفويه، از زمان  ــان در ايران اندكي قبل از تش اروپائي
ــش سفرنامه به وسيله ى ونيزيان  حكومت آق قويونلوها و نگارش  ش

اشاره شده است.
ــفرنامه هاي  ــي و معرفي س ــش اصلي كتاب كه همان بررس در بخ
ــمتي مجزا معرفي شده  ــفرنامه در قس ــت، هر س دوره ى صفوي اس
ــر و زمان  ــنده، مترجم، ناش ــفرنامه، نويس ــدا به ذكر عنوان س و ابت
ــپس زندگي نامه سفرنامه نويس،  ــفرنامه اقدام شده است. س طبع س
ــفر وي به ايران و مسيرهاي حركت او در ايران  داليل و اهداف س

ــت. ــير حركتش آمده اس ــهرهاي مختلف مس و خارج از ايران و ش
ــفرنامه و معرفي بخش هاي  ــح و توصيف محتواي كلي هر س توضي
ــفرنامه، نقل  ــيوه ى نگارش س مختلف آن به تفكيك اجزاء، بيان ش
ــفرنامه ها و تحليل و بررسي آن ها بخش  ــمت هاي برجسته ى س قس

ــت. ديگري از مطالب كتاب اس
ــياحان و جهانگردان در ايران  در اين بخش به زمينه هاي حضور س
ــي و اقتصادي ايران در زمان ورود  ــف كلي اوضاع اجتماع و توصي

ــت. ــاره شده اس ــورها آن ها با ايران اش آن ها به ايران و رابطه كش
ــفرنامه ها به آن  ــاب در معرفي س ــه در اين كت ــه ى ديگري ك نكت
ــه ايران و  ــبت ب ــان نس ــات سفرنامه نويس ــده بيان احساس توجه ش
ــا و معايب هر  ــي و بيان مزاي ــه زبان فارس ــق آنها ب ــي، عالي ايران
ــش بار  ــال، ش ــت. مثًال تاورنيه كه در مدت چهل س ــفرنامه اس س
ــاه عباس دوم و شاه  ــاه صفي، ش ــفر كرده (دوره ى ش به ايران س
ــفرنامه ها را در خصوص اوضاع  ــي از جامع ترين س ــليمان) و يك س
ــته در شرح مرئيات خود  ــي، اقتصادي و اجتماعي ايران نوش سياس
ــت و تعصبات مذهبي و ملي  ــري كامل قضاوت نكرده اس با بي نظ
ــران و ايراني  ــوده و درباره ى اي ــش اعمال نم ــود را در خاطرات خ

ــت. اظهارنظرهايي مغرضانه كرده اس
ــفرنامه، آوردن زيرنويس هاي  ــي ترجمه هاي متعدد از يك س معرف
ــده در كتاب ها  ــاخص مطرح ش ــب ش ــن مطال ــمندي در تبيي ارزش
ــتنتاجات  ــخاص، قبايل و اصطالحات) همراه با ذكر اس (اماكن، اش
ــتر به خواننده از ويژگي هاي  مؤلف به منظور ارائه ى اطالعات بيش
ــت. در انتخاب مطالب ذكرشده از هر سفرنامه،  ديگر اين كتاب اس
ــه و پايتخت آنان، يعني  ــز در خصوص دوره ى صفوي ــتنداتي ني مس

ــت. ــنده بوده اس ــهر اصفهان، مطمح نظر نويس ش
ــفرنامه ها را معرفي كرده  ــف به لحاظ محتوا و موضوعي نيز س مؤل
ــفرنامه ها مسائل اقتصادي برجسته است  است. مثًال در بعضي از س
ــائل اجتماعي يا سياسي. مشخص شدن رفتار  و در برخي ديگر مس
ــاره  ــفرنامه نويس در ايران هم مورد توجه قرار گرفته وبه آن اش س

شده است.
ــفرنامه ها عمدتًا در مدت  ــه اين كه معموًال مؤلفان اين س با توجه ب
ــي اصفهان، حضور  ــت صفويان، يعن ــتر در پايتخ ــت خود بيش اقام
ــد، قاعدتًا در  ــي بودن ــه داراي مأموريتي سياس ــته اند و چنان چ داش
ــيدند، در نتيجه اصفهان  ــهر مي بايست به حضور شاه مي رس اين ش
ــت؛ اما  ــته ها را به خود اختصاص داده اس ــترين حجم اين نوش بيش
ــياري در مورد كًال سرزمين و  ــمند بس در عين حال به مطالب ارزش
ــهرها و مناطق ايران عصر صفوي  ــاير ش مردم ايران و هم چنين س
ــالق و اوضاع و  ــت يافت؛ از جمله «اخ ــار مي توان دس ــن آث در اي

مؤلف به لحاظ محتوا و موضوعي 
نيز سفرنامه ها را معرفي كرده است. 
مثًال در بعضي از سفرنامه ها مسائل 
اقتصادي برجسته است و در برخي 
ديگر مسائل اجتماعي يا سياسي
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ــرلي)، «لباس ايرانيان در  ــفرنامه ى برادران ش عادات ايرانيان» (س
ــعت ايران  ــيا)، «در بيان وس ــفرنامه ى دن گارس عهد صفويه» (س
ــه)، «ميوه هاي ايران»،  ــفرنامه ى تاورني ــيم اياالت آن» (س و تقس
ــاردن) و نيز  ــفرنامه ى ش ــران»، «گرمابه در ايران» (س ــب اي «ط
ــيراز، توصيف دالوالـه از زلزله ى بندرعباس  شرح دن گارسـيا از ش
ــعدي و حافظ،  ــه از آرامگاه س ــاهدات دالوال ــره هرمز، مش و جزي

ــته هاي اولئاريوس در مورد قزوين و... . نوش
ــفرنامه ى دوره ى صفوي  ــن كتاب 24 س ــد در اي چنان كه گفته ش
ــفرنامه ها مربوط به دوران  ــده اند؛ چندين عنوان از اين س معرفي ش
ــه ى آن ها براي  ــت كه مطالع ــماعيل) اس ــاه اس قبل از صفويه (ش
ــوي و روي كار  ــله ى صف ــكل گيري سلس ــاي ش ــناخت زمينه ه ش
ــفرنامه ى  ــفرنامه ها عبارتند از: س ــت. اين س آمدن آن ضروري اس
ــفرنامه ى بازرگان ونيزي  جوزافـا باربارو، جووان ماريـا آنجوللو، س
از  ــي  همگ السـاندري،  د  وينچنتـو  ــام)،  گمن ــف  (مؤل ــران  اي در 
ــفرنامه هاي  ــاير س ــفرنامه هاي ونيزيان در ايران. س مجموعه ى س
ــي شده عبارتند از: برادران شرلي، ايتر پرسيكوم (سفرنامه ى  بررس
ــفرنامه ى پيترو  ــفرنامه ى دن گارسيا، س ژرژ تلناندرفـن دريابل)، س
ــفرنامه ى  ــفرنامه ى اسـتودارت، س ــفرنامة كاُتـف، س ــه، س دالوال
ــفرنامه ى آدام اولئاربوس،  ــه، س ــفرنامه ى تاورني يـان اسـميت، س
ــياحت نامه ى شـاردن، زيبايي هاي ايران (سفرنامه ى آندره دوليه  س
ــفرنامه ى كمپفر، سفرنامه ى كارري،  دلند)، سفرنامه ى سانسون، س

ــفرنامه ى كروسينكي و  ــور پرتغال، سفير زيبا، س گزارش سفير كش
ــفارتنامه ى احمد دري. س

ــترين سفرنامه ها مربوط به ايتاليايي هاست  از اين 24 سفرنامه، بيش
ــوي ها با 5 مورد در  ــپس فرانس ــود؛ س ــامل مي ش كه 8 مورد را ش
ــفرنامه،  ــا با 3 س ــن آلماني ه ــد و هم چني ــرار دارن ــد ق ــه ى بع رتب
ــپانيا، عثماني، روسيه، هلند، پرتغال  ــي ها با 2 سفرنامه و اس انگليس
ــفرنامه، در واقع شدت و ضعف و نوع  ــتان هر كدام با يك س و لهس
ــر يك از قدرت هاي آن  ــران را در مقطع مورد نظر با ه ــاط اي ارتب

ــان مي دهد. زمان نش
ــفرها در زمان  ــترين س ــفرنامه ها، بيش ــتناد اين س ــن به اس هم چني
ــليمان صورت گرفته است (هر يك  ــاه عباس و شاه س ــلطنت ش س
ــپس مراحل اوليه ى تشكيل دولت صفوي و زمان  با 6 مورد)؛ و س
ــاه اسماعيل اول (5 مورد) و نيز اواخر دولت صفويه كه مقارن با  ش
ــين و سقوط اين حكومت است (5 مورد)  ــلطنت شاه سلطان حس س

ــتري را دربر مي گيرد. ــفرنامه هاي بيش س
ــي  ــفرا و نمايندگان سياس ــتر س ــفرنامه ها، بيش ــدگان اين س نگارن
ــًا براي انجام مأموريتي  ــاي متبوع خود بوده اند كه عمدت حكومت ه
ــر از آنان را مي توان در  ــده بودند، كه 12 نف ــاص عازم ايران ش خ
اين مقوله جاي داد؛ 6 نفر از آنان سياح بوده اند، 4 مورد بازرگان و 
ــيم بندي  دو نفر نيز مبلغ مذهبي؛ البته بايد اذعان كرد كه اين تقس
ــا كه برخي از اصل تاجر بودند  ــت؛ چه بس را نمي توان قطعي دانس
ــان، از طرف دولت خود نيز مأموريتي  ــفر تجاري ش كه در خالل س
ــي بودند  ــفيري سياس ــر عهده گرفتند (مانند پيتر دالواله) يا س را ب
ــي بود (مثًال يان  ــترش رابطه سياس ــان گس كه اصًال هدف سفرش

ــاردن). ــياح بودند و هم تاجر (مانند ش ــميت هلندي) يا هم س اس
ــب با اهميت هر يك، صفحاتي  ــي سفرنامه ها در كتاب متناس بررس
ــي مهم ترين و  ــان كه بررس ــت؛ چن ــه خود اختصاص داده اس را ب
ــاردن،  ــياحت نامه ش ــفرنامه ى دوره صفويه، يعني س مفصل ترين س
ــت و برعكس  ــود اختصاص داده اس ــاب را به خ ــه از كت 41 صفح
ــيكوم تنها 3  ــا ايترپرس ــفرنامه آنجوللو ي ــون س ــفرنامه هايي چ س

ــد. ــر مي گيرن ــه را درب صفح
ــفر نامه هاي  ــي و معرفي تمامي س ــت مؤلف در بررس ــم دق علي رغ
ــفانه  ــه از عنوان كتاب هم برمي آيد، متأس ــوي، چنان ك دوره ى صف
ــده  ــفرنامه هاي مهم دوره ى صفويه غفلت ش ــي س ــي برخ از بررس
ــفرنامه ى مهم تومـاس هربرت  ــوان به س ــت كه از جمله مي ت اس

ــاره كرد. اش

يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
سفرنامه ها اين است كه نگارنده ى 
آن چون معموالً از اتباع حكومت 

محسوب نمي شود، لذا مشاهدات خود 
را فارغ از مالحظه ى احتمال عقوبت 

از سوي حاكمان مي نويسد و در 
نتيجه به عيوب، نقص ها و ضعف ها 

اشاره مي كند

نگارندگان اين سفرنامه ها، 
بيشتر سفرا و نمايندگان سياسي 
حكومت هاي متبوع خود بوده اند 
كه عمدتاً براي انجام مأموريتي 

خاص عازم ايران شده بودند

جامعه و فرهنگ ايران عصر صفوى در آيينه ى سفرنامه ها




