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ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
دورۀ ﺻﻔﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
و ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد .داﻧﺶ ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﻓﺮش اﯾﺮان در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮش اﯾـﺮان را ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻣﺴـﺌﻠﮥ اﺻـﻠﯽ ﻧﯿـﺰ ﭼﺮاﯾـﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀـﻮر
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮش در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮش اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از؛ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
اﺳﺖ؟ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ در دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﺟﻨﺲ و اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺖ؟ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﮕـﺮش ﺳـﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑـﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲﺷﺪۀ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ .ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺷـﯿﻮۀ
ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای-اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻣﺎری در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ٢۴ ،ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ٢١
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮش اﺷﺎره ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﻓـﺮش دارای ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻣﺘﻨـﻮع و ﻧﯿـﺰ دارای
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ دوره ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪرﻏﻢ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ و ...ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﺷـﺪه و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻟﯽ را ﻫﻤﻮاره در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ و ﺣﺘـﯽ رﻧـﮓ و ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
دورۀ ﺻﻔﻮی ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺳـﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑـﯽ دورۀ ﺻـﻔﻮی« ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.
** داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻓﺮش ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮانa.vandshoari@tabriziau.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
دورۀ ﺻﻔﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
و ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ از ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﻗﺘﺪار دوران ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
ً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﺪرت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻫﻢﺟﻬـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣـﺮاودۀ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﯾـﺮان ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻌـﺎ آﻣﺪوﺷـﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ آن ﻗﺎره ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻔﯿﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﯿﻦ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﻮد،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﺮان و ﻫﻨـﺮی ﮐـﻪ ﻏﺮﺑـﯽﻫـﺎ آن را ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷـﺮق و ﺑـﻪوﯾﮋه
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ و ﺣﺘـﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی
ً
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ از ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻮده و ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﺮان
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺎﺧﺮ و ﺑﺎارزش از ﻃﺮف ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻏﺮﺑـﯽ ﯾـﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان ،اﮐﺜﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮش را در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺛﺒﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮش اﯾﺮان ،دورۀ ﺻﻔﻮی را ﺷـﺎﯾﺪ اوج ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺎﻟﯽﻫـﺎی درﺑـﺎری و ﻧﻔـﯿﺲ اﯾـﺮان
ﺑﺘﻮان ﺷﻤﺮد ،ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دوره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ در دﺳـﺖ
ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺑﻮده )اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن( ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺰاد ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ اﻟﮕـﻮی ﺳـﻨﺘﯽ ﻣـﻮرد
ﻗﺒﻮل درﺑﺎر ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی دورهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻓﺮش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻨﺮی در اﯾـﻦ دوره ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ ،ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺰرگﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ در دورهﻫﺎی اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن )ﻣﮑﺘـﺐ ﻫﻨـﺮی
ً
دو ﺗﺒﺮﯾﺰ( و ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﺧﺘﺎﯾﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮه
)ﮔﻼﺑﺘﻮن( در دورهﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪﺳـﺎدﮔﯽ از ﻣﻮﺿـﻮع
ً
ﻓﺮش ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﻀﺎ دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺤـﻮۀ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﻫﻨﺮیﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در
راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...در ﺧﺼﻮص ﻓﺮش اﯾـﺮان ﻣـﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ؟
ً
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺎه ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮاردی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و دﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ از زاوﯾـﮥ
دﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪدور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
۱ـ .۱روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔـﯽ و ﺑﻨﯿـﺎدی ﺑـﻮده و روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺷـﯿﻮۀ ﮔـﺮدآوری دادهﻫـﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای-اﺳـﻨﺎدی اﺳـﺖ .ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی آﻣـﺎری
ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ۲۴ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای آنﻫـﺎ و داﺷـﺘﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓـﺮش  ۲۱ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪ از دورۀ ﺻـﻔﻮی و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ۳ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ از اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ

ﺳﯿﺎح در دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮش در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻫـﺮ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮشﻫﺎ ،ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ،اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه و ﺟﻨﺲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪﺷـﮑﻞ ﮐﻠـﯽ ﻣﺴـﺘﻨﺪﻧﮕﺎری
ﺷﯿﻮهای ﻣﻬﻢ در ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﮥ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪدﻗﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف از ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪۀ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺑـﻮده ﺗـﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮش و ﻗﺎﻟﯽ ﻣﺸـﺨﺺﺗـﺮ ﺷـﺪه و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮی ﻓـﺮش اﻓـﺰوده ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
 ۷۵ـ۸۸
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اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ دﻗﯿﻖ و ﺳﻄﺮﺑﻪﺳﻄﺮ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺑﯿﺎنﺷـﺪه اﺑﺘـﺪا
ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ اﯾﺮان در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﺎن و ﺳﭙﺲ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ.
۱ـ .۲ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑـﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﺮشﺑـﺎﻓﯽ اﯾـﺮان در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾـﻦ
دوره اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﻧـﺪ؛ ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ در

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ در اﯾﺮان )ﺑﺮ اﺳﺎس داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ( اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ در ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺑﺨـﺶ ﺻـﻔﻮی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب و ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی دﻧﯿـﻞ
واﮐﺮ ،ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺻﻔﻮی ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ
ُ
ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد وﻧﯿﺰی ﺟﻮزوﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرو ،ﮐﺮوزﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﺎورﻧﯿﻪ ،آدم اﻟﺌﺎرﯾﻮس ،ﺷﺎردن و ...اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻧـﺪﮐﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد؛ از ﺟﻤﻠـﻪ :اﺷـﻌﺎری و ﻣﻈـﺎﻫﺮی ) (۱۳۹۳در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش اﯾﺮان در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اوﻟﯿﮥ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب« ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﺮشﺑـﺎﻓﯽ اﯾـﺮان در
ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اوﻟﯿﮥ ﻫﺠﺮی ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮش دﺳﺖﺑﺎف و ﻧﯿﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب )ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ( ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ .ﺑـﻪرﻏـﻢ
ﮐﻤﺒﻮد آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻓﺮش دﺳﺖﺑﺎف در دورۀ ﻣﺬﮐﻮر ،اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﯽ ،ﮔﻠﯿﻢ ،ﭘﻼس ،ﻧﻤﺪ ،ﺣﺼﯿﺮ و زﯾﻠﻮ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪۀ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮی داﻟﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۹۵در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدمﻧﮕﺎری ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﺻـﻔﻮی
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی :ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟـﻪ« ﺑـﻪ آدابورﺳـﻮم ،ﻋﻘﺎﯾـﺪ و ﺳـﻨﻦ ﺑـﻮﻣﯽ اﯾـﺮان ﻗـﺮن ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی دورۀ ﺻـﻔﻮﯾﻪ
ﺑﻪﺧﺼﻮص دوره ﺷﺎهﻋﺒﺎس ،از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺳﯿﺎح اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
دوران اﻗﺘﺪار ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﺧﻠﯿﻔـﻪ ) (۱۳۷۹ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻟـﮥ
»اﯾﺮان ﺻﻔﻮی از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ« ﺑﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺷـﮑﻮه اﻟﺴـﺎدات
اﻋﺮاﺑﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ) (۱۳۷۸در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن« ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر و ﻣﻬﺮداد ﻧﻮری ) (۱۳۸۵ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ »وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺻـﻔﻮی ﺑـﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ« ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮﺷﺎک را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده و ﻟﺒـﺎس زﻧﺎﻧـﮥ آن زﻣـﺎن را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﻮع،
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و  ...ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺑﻪرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ و زﯾﺮاﻧﺪازﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﮑـﺮدن اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ.
 .۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۹۰۷ـ۱۱۵۲ق )۱۵۰۱ـ ۱۷۳۹م( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﻠﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺖﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان دارای اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﯾﺠﺎد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ،رﺳﻤﯽ ﺷﺪن آﯾﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ،ﭘﺎﺳﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨـﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ،از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ در اﯾـﻦ ﻋﺼـﺮ اﺳـﺖ .ﻫﻨﺮدوﺳـﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در درﺧﺸﺶ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوره ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ارزﻧـﺪۀ ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺻﻮل زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧـﻮد
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر ،ﻧﻔـﻮذ ﻃﺮاﺣـﺎن درﺑـﺎر در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﺧﻠـﻖ آﺛـﺎر
ﻫﻨﺮی ،ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ )ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ۷۴ ،۱۳۸۴ـ .(۷۵از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺳﯿﻮری آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
»اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در اﯾﺮان رﯾﺸﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد ،اﯾﻦ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺻﻨﺎﻋﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر ارﺗﻘـﺎ دادﻧـﺪ و
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر درآوردﻧـﺪ« )ﺳـﯿﻮری  .(۱۳۲ ،۱۳۸۵ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎی درﺑـﺎری از ﺳـﻮی ﺷـﺎﻫﺎن ﺻـﻔﻮی ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ً
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺷﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳـﺐ،ﺧﻮد در ﺑﺮﺧـﯽ

از ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ] ،ﺑﻪﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﺎش و ﻃﺮاح ﻗﺎﻟﯽ ﺑـﻮد[ ﺳـﻌﯽ زﯾـﺎدی در رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﻫـﺎ و ﺑـﻪوﯾﮋه ﻗـﺎﻟﯽ و
ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺧـﻮد در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
دادﻧﺪ« )اﻓﺮوغ و ﻧﻮروزیﻃﻠﺐ .(۱۲ ،۱۳۸۹
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎری و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ارزﻧﺪهای در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ از دوران ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺖ ،آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ اﻫـﺪای ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی ﻧﻔـﯿﺲ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻼﻃﯿﻦ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ،ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ )ﻓﺮﯾـﻪ  .(۱۳۷ ،۱۳۷۴در ﺳـﺎﯾﺮ دورهﻫـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺻـﻔﻮی ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺷﺎهﻋﺒﺎس ،ورود ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺪار و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ازاﯾـﻦرو ﻣﻄﺮحﺷـﺪن
ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺎﺧﺼـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻋﺼـﺮ ﺻـﻔﻮی ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟـﺐ
ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ در اﯾﻦ دوره را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑـﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﺳﻠﺴـﻠﮥ ﺻـﻔﻮی ﻃـﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
 .۳ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﯿﺎﺣﺎن را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد و ازاﯾـﻦرو
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮپ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،
زﻧـﺪﮔﯽ درﺑـﺎری ﺳـﻬﻢ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎری را ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ »ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ در ﺗﺠﻤـﻼت
ِ
ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﭼﺸﻢ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔﺎن و ﺟﻬـﺎنﮔـﺮدان ﺧـﺎرﺟﯽ از ﺟﺎذﺑـﮥ ﻓـﺮاوان ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ« )ﭘـﻮپ  .(۲۶۰۷ ،۱۳۸۷در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ و
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .در ﺟـﺪول  ،۱ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﻣﻠﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ» :ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣـﺪارک ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ دورۀ ﺻـﻔﻮﯾﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ و ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﯿﻦ اﯾـﺮان و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ« )ﮐﺮﯾﻤـﯽ  .(۱۲۸ ،۱۳۹۲ازاﯾـﻦرو
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ و اروﭘﺎ ۱ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾـﺮان آﻣﺪﻧـﺪ.
ﻫﺪف ﻣﺴﺘﺸﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻫﻨـﺮی اﯾـﺮان ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از درﺑﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺣﺎن در ﺧﻼل اﻫﺪاف ﺧﻮد ،از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻋﺼـﺮ
ﺻﻔﻮی ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮف ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮش دﺳـﺖﺑﺎف ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﯾﺮان در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮدارﻧﺪۀ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  :۱ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه و ﻣﻠﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﺒﺮﺳﯿﻮ ﮐﻨﺘﺎرﯾﻨﯽ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻮزاﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا،
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﻮ زﻧﻮ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻮوان ﻣﺎرﯾﺎ آﻧﺠﻮﻟﻠﻮ،
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﻧﯿﺰی در اﯾﺮان ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ وﯾﻨﭽﻨﺘﻮ
داﻟﺴﺎﻧﺪری ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرری
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺮادران ﺷﺮﻟﯽ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﻮدارت
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﺎن اﺳﻤﯿﺖ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ِدن ﮔﺎرﺳﯿﺎ

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﺘﺮﭘﺮﺳﯿﮑﻮم ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ آدام اﻟﺌﺎرﯾﻮس،
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻤﭙﻔﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻫﻠﻨﺪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
آﻟﻤﺎن

ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺳﯿﺎﺣﺖﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎردن ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ آﻧﺪره دوﻟﯿﻪ دﻟﻨﺪ،
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﻧﺴﻮن ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻔﯿﺮ زﯾﺒﺎ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﺗﺎورﻧﯿﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻘﻮط اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮوﺳﯿﻨﺴﮑﯽ

ﻟﻬﺴﺘﺎن

ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل در درﺑﺎر ﺷﺎه
ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی
ﻓﺪت آﻓﺎﻧﺎس ﯾﻮﯾﭻ ﮐﺎﺗﻒ

ﭘﺮﺗﻐﺎل
روﺳﯿﻪ

-

-

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
 ۷۵ـ۸۸
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 .۴ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن از ﻟﺤﺎظ دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ در دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر و دارای اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻤـﺎﯾﺰﺑﺨﺶ ﺻـﻔﻮﯾﻪ ﮐـﻪ در ﺷـﺨﺺ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧﻤـﻮد داﺷـﺖ ،ﯾﮑـﯽ از ﮐـﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﺗﻮﺟـﻪ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آن روزﮔﺎر اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪار ،ﮐﺎﻧﻮن و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزاﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮدی ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ )رﺿﺎﯾﯽﭘﻨﺎه و ﺷـﻮﮐﺘﯽﻣﻘﺮب  .(۱۲۱ ،۱۳۹۵ازاﯾـﻦرو
ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺣﺎن و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دورۀ ﺷﺎهﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ و ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎهﺳـﻠﯿﻤﺎن اول ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎﯾﺮ دورهﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ و اوزون ﺣﺴﻦ در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺷﺎهﻋﺒﺎس دوم ،ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺷﺎهﺻـﻔﯽ اول و در آﺧـﺮ
ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳـﯿﺎﺣﺎن دورۀ ﺻـﻔﻮﯾﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺬﻫﺐ ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﺧﻮراک ،آداب و ﺳﻨﻦ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﻣﺸﺎﻏﻞ( ،ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ،اﻣﻮر اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎورﻧﯿﻪ ﺷﺮح ﺳﻔﺮﻫﺎی وی در دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎهﺻﻔﯽ اول ،ﺷﺎهﻋﺒﺎس دوم و ﺷﺎهﺳﻠﯿﻤﺎن اول ﺑﻮده و
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎردن ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﺳﻔﺮﻫﺎی وی در دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎهﻋﺒﺎس دوم و ﺷﺎهﺳﻠﯿﻤﺎن اول اﺳﺖ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(

 .۵ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻃــﯽ ﺑﺮرﺳــﯽﻫﺎی ﺻــﻮرتﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺟﺎﻣﻌ ـﮥ آﻣــﺎری ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،ﺗﻨــﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﯽ ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
) (۲ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ دﺳﺘﯽ) ۲ﺑـﺪون دار( و داری ۳ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪات در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺑـﻪﮐـﺎرﻧﮕﯿﺮی دار ﻗـﺎﻟﯽ ﺑـﻮده و
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﺗﻨﻮع روشﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻧﻤﺪ ،۴ﺣﺼﯿﺮ ،۵ﮔﻠﯿﻢ ،۶ﻗﺎﻟﯽ ۷و ﻓﺮش از ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ واژۀ ﻓﺮش اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮش ۸ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻟﯽ و ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی روشﻫـﺎی
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺰو ﺗﻮﻟﯿﺪات داری و از ﻧﻮع ﺗﺎروﭘﻮد و ﮔﺮهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺘﻦ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۲ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  ۲۱ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﻮ زﻧﻮ ،و ﻣﺎرﯾﺎ آﻧﺠﻮﻟﻠﻮ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺳﯿﺎﺣﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ داﻟﺴـﺎﻧﺪری ،دن ﮔﺎرﺳـﯿﺎ ،ﺷـﺎردن و
ﮐﻤﭙﻔﺮ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻤﺪ ،ﺣﺼﯿﺮ ،ﮔﻠﯿﻢ ،ﻗﺎﻟﯽ و ﻓﺮش اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗـﺎﻟﯽ و ﻓـﺮش در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺣﺼﯿﺮ ،ﻧﻤﺪ و ﮔﻠﯿﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺼﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮدﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﻠﯿﻢ ،در ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺑـﺮای ﻣﺼـﺎرف
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از ...» :ﻫﻤـﻪ روی زﻣـﯿﻦ

ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﺸﮑﯽ روی ﻓﺮش ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و دﯾﮕﺮان روی ﮔﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺧﺴﺒﻨﺪ« )داﻟﺴﺎﻧﺪری  .(۸۷ ،۱۳۶۴ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
» ...ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺲ از ورود ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﺑﻨﺎ را از داﺧﻞ ﺑﺎ ﻓﺮش ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد و) «...ﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺪرا » (۷۳ :۱۳۶۳اﯾـﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎره ﻓﺮﺷﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺎط ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...،و ﻣﺘﺎع ﯾـﺎ اﺑـﺰار ﺣﺮﻓـﮥ ﺧـﻮﯾﺶ را روی ﺣﺼـﯿﺮ ﯾـﺎ ﻓﺮﺷـﯽ ﮐـﻪ روی زﻣـﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﺷﺎردن » .(۱۴۲۸ ،۱۳۷۴ﻓﺮﺷﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺼﻞ اﺳـﺖ زﯾـﺮا در ﺣﺠﺮهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻧﺠـﺎ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ اﻧـﻮاع
ﻓﺮشﻫﺎ و ﺣﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد) «...ﮐﻤﭙﻔﺮ  (۱۴۹ ،۱۳۵۰ﯾﺎ » ...ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺼـﯿﺮ و ﻗـﺎﻟﯽ ﻓـﺮش
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در روی اﯾﻦ ﻓﺮشﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﮑﺎر و ﻓﺎرغاﻟﺒﺎل ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن » .(۱۹۵ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻔﺮش دارﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ،ﺣﺼﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺶﻫﺎ ﻓﺮاﻣـﯽرﺳـﻨﺪ
ﺗﺎ در اردو ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ راه از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۲۳۹ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺑﻮدن ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدی در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﭙﻔﺮ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺼـﯿﺮ ﺑـﺮای
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﺳﺮاﺳﺮ داﺧﻞ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺣﺼـﯿﺮ و ﻗـﺎﻟﯽ ﻓـﺮش
ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۱۳۱ ،ﻧﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺮز از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳـﻄﻮح ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽرود و
زﯾﺮاﻧﺪازی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ .ازاﯾـﻦرو ﺷـﺎردن و ﮐﻤﭙﻔـﺮ در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻧﻤـﺪ در ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻓﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ورودی آن ﯾﮏ و اﮔـﺮ اﺗـﺎق
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﺷﺎردن » .(۱۸۱۲ ،۱۳۷۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رو و زﯾﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻤﺪ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻗـﺎﻟﯽ از رﻃﻮﺑـﺖ
ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻢ روی ﻓﺮش ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫﻤـﺎن ،(۸۹۷ ،ﯾـﺎ »در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽﻫـﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺑـﺮ روی ﺻـﻨﺪﻟﯽ و ﭘﺸـﺖ ﻣﯿﺰﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ
ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﻗﺎﻟﯽ و ﻧﻤﺪ  ...ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ) «...ﮐﻤﭙﻔﺮ » .(۲۴۲ ،۱۳۵۰ﻣـﻦ ﯾﮑـﯽ از آنﻫـﺎ را ﮐـﻪ ﻣـﺰﯾﻦ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع وﺳـﺎﯾﻞ و اواﻧـﯽ و اﺛﺎﺛﯿـﮥ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮشﮔـﺬراﻧﯽ ﺑـﻮد دﯾـﺪهام ،ﻧﺎﻟﯽﻫـﺎ روی ﻓﺮشﻫـﺎی ﮔﺮانﺑﻬـﺎﯾﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ﺷـﺪه ﮐـﻪ زﯾـﺮ آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﺸـﺎن ﻧﻤـﺪﻫﺎی ﺿـﺨﯿﻤﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ« )ﺷﺎردن  .(۱۴۵۴ ،۱۳۷۴ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻧﻤـﺪﻫﺎی ﺳـﺎده در ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﺧـﺎرج از درﺑـﺎر ﻧﯿـﺰ رواج داﺷـﺘﻪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ارزش ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻤﺪ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ،ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻤﭙﻔـﺮ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ...» :ﻓﺮشﻫﺎ و ﻧﻤﺪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷـﺪه ،ﺳـﻮزندوزیﻫـﺎ ،دﯾﻮارﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻃـﻼ آراﺳـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗـﺎج ﭘﺮﺷـﮑﻮه و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺎه ،ﻃﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺳﺎزﻫﺎ و) «...ﮐﻤﭙﻔﺮ .(۲۴۱ ،۱۳۵۰
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺟﺪول  :۲ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(
اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه

آﻣﺒﺮﺳﯿﻮ ﮐﻨﺘﺎرﯾﻨﯽ

ﻗﺎﻟﯽ

ﯾﺎن اﺳﻤﯿﺖ

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺟﻮزاﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺗﺎورﻧﯿﻪ

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﻮ زﻧﻮ

-

آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس

ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺰارﻫﺎی ﻣﺨﻮف

ﺟﻮوان ﻣﺎرﯾﺎ آﻧﺠﻮﻟﻠﻮ
-

ﺷﺎردن

ﻗﺎﻟﯽ
ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺟﻠﺪ اول

ﻗﺎﻟﯽ

ﺟﻠﺪ دوم
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻤﺪ ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش
ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش
ﻧﻤﺪ ،ﺣﺼﯿﺮ ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﻧﯿﺰی در اﯾﺮان

ﻓﺮش

آﻧﺪره دوﻟﯿﻪ دﻟﻨﺪ

ﻓﺮش

وﯾﻨﭽﻨﺘﻮ داﻟﺴﺎﻧﺪری

ﮔﻠﯿﻢ ،ﻓﺮش

ﺳﺎﻧﺴﻮن

ﻗﺎﻟﯽ

ﺑﺮادران ﺷﺮﻟﯽ
اﯾﺘﺮﭘﺮﺳﯿﮑﻮم

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش
-

ﮐﻤﭙﻔﺮ
ﮐﺎرری

ﻧﻤﺪ ،ﺣﺼﯿﺮ ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش
ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ِدن ﮔﺎرﺳﯿﺎ

ﺣﺼﯿﺮ ،ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺳﻔﯿﺮ زﯾﺒﺎ

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﮐﺎﺗﻒ

ﻗﺎﻟﯽ ،ﻓﺮش

ﺳﻘﻮط اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮوﺳﯿﻨﺴﮑﯽ

ﻓﺮش

اﺳﺘﻮدارت

ﻓﺮش

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
 ۷۵ـ۸۸
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 .۶ﻣﺤﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ذﮐﺮﺷﺪه در ﻫﺮﯾـﮏ از دورهﻫـﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﺑـﺎر ،ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ درﺑﺎری و ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص
» ...ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮرش اﺟﺎزۀ ﻧﺸﺴﺘﻦ داد ... ،و ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ) «...ﮐﻨﺘﺎرﯾﻨﯽ .(۳۹ ،۱۳۴۹
اﺻﻔﻬﺎن ،دﯾﺪار ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
»در وﺳﻂ ،ﺣﻮضﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮ از آب ﺑﻮد و ﺷﺎه در ﻣﺪﺧﻞ آن روی ﺑﺎﻟﺸﯽ زرﺑﻔﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ  ...در ﺳﺮاﭘﺎی ﺳﺮاﭼﻪ ﻓﺮش ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﮔﺮداﮔﺮد
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺑﺎرﺑﺎرو .(۶۳ ،۱۳۴۹
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎخ اوزون ﺣﺴﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
» ...از دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زردوزی ﻣﻤﺘﺎز آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻓﺮش ﺑﻮد« )ﺷﺮﻟﯽ  .(۴۷ ،۱۳۷۸ﻋﻤﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه ،دﯾﺪار ﺳﺮآﻧﺘﻮان ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺰوﯾﻦ
»ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﻃﺮف را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را در وﺳﻂ آن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۵۶ ،دﯾﺪار ﺷﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺮ آﻧﺘﻮان،
ﺗﺎﻻر ﻗﺼﺮی در ﻗﺰوﯾﻦ » ...ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﺴﯿﺎر درازی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻇﺮوف ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﻣﺰﯾﻦ و آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد و رﻗﺎصﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻗﯽﻫﺎ در آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ
را داﺧﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۱۲۱ ،ﺷﯿﺮاز -ﺗﺎﻻر واﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﯿﺮاز »ﻧﺸﯿﻤﻦ او ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ دو ﺳﻪ
ﺗﺸﮏ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۱۲۷ ،ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺷﺎه ﺗﺎﻻر اﺻﻔﻬﺎن
ً
» ...از دو اﺗﺎق ﭘﺮﻧﻘﺶوﻧﮕﺎر و زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در ﮐﻔﺸﺎن ﻓﺮش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺎﻻری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ وارد ﺷﺪﯾﻢ ...ﮐﻒ اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻔﺮوش
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد« )ﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺪرا  (۱۶۳ ،۱۳۶۳و ﺳﻠﻄﺎن ﺷﯿﺮاز ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ورود ﺳﻔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز آﻣﺪ.
» ...ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ رواقﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﻔﺮوش ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎن.(۲۲۷ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺳﻔﯿﺮ در رواﻗﯽ در دژ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﻬﺮ
»زن ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﺑﻮد  ...ﮐﺎر اﺻﻠﯽاش ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ و ﻣﺸﺎﻃﮕﯽ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ دو دار ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎزهﻋﺮوﺳﺎن را آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد« )ﻫﻤﺎن .(۲۵۱ ،اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﯿﺮ در ﻗﻢ
»ﭼﻮن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺷﺐ ﻓﺮاﻣﯽرﺳﯿﺪ  ......در ﻓﺎﺻﻠﮥ ده دوازده ﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮد ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) «...ﻫﻤﺎن .(۲۶۹ ،ورود ﺷﺎه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
ﮐﻮﭼﮑﺶ در ﻗﺰوﯾﻦ
»ﺷﺎه  ...ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از راﻫﺮوﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ) «...ﻫﻤﺎن .(۳۲۵ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻔﯿﺮ در راه ﮐﺎﺷﺎن و ورود ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻔﯿﺮ
رﻓﺘﻦ
» ...ﮐﻒ ﺗﺎﻻر ... ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﻘﯿﮥ ﺗﺎﻻر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ...در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
آب ﻧﻤﺎی ﻓﻮارهای ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و دﯾﻮار ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد) «...ﻫﻤﺎن .(۳۳۲ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻔﯿﺮ در
ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آن ﺑﺎ ﻓﺮش ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد) «...ﯾﺎن اﺳﻤﯿﺖ ) .(۷۹ ،۱۳۶۵ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﯾﺪن ﺷﺎه-اﺻﻔﻬﺎن(
»ﭘﺎدﺷﺎه در ﮔﻮﺷﮥ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ روی ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ...ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﺷﺎه ﺧﻢ ﺷﺪم و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﺸﯿﻤﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۷۹ ،
»در ﺳﻨﮑﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آنﻫﺎ ﻣﺎ را در اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﻔﺮوش ﺑﻮد ﺟﺎی دادﻧﺪ« )اوﻟﺌﺎرﯾﻮس .(۱۴۴ ،۱۳۶۳
»ﻏﻼمﺑﭽﮕﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻋﺎدی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده  ...روی ﻗﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۱۹۷ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه در ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺳﻔﯿﺮان اﺻﻔﻬﺎن
» ...ﺑﻘﯿﮥ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت در ﺧﺎرج ﺗﺎﻻر ...روی ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ« )ﻫﻤﻮ  (۵۵۱ ،۱۳۶۹دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﺎه در اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﻻری ﮐﻪ ﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن دﯾﻮانﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
» ...ﻫﺮات ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در آن ﻓﺮشﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ) «...ﻫﻤﺎن .(۵۸۹ ،در وﺻﻒ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
»ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ) «...ﺳﺎﻧﺴﻮن  .(۵۴ ،۱۳۷۷ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺷﺎه ،ﻋﻬﺪ ﺷﺎهﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮی
»ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮاری ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ در ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺎ را در ﺗﺎﻻری ﺟﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ .از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎه ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ دﻋﻮت ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﻗﺎﻟﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ« )ﮐﻤﭙﻔﺮ  .(۲۴۸ ،۱۳۵۰دﯾﺪار ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻮﺋﺪی و ﺷﺎه اﺻﻔﻬﺎن
»ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮازﻧﺪه روی ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ) «...ﮐﺎرری  .(۱۲۰ ،۱۳۴۸اﺻﻔﻬﺎن ،ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ ،دﯾﺪار ﺷﺎه ﺗﺎﻻر ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار
»ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ  ...اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ادای اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖﺳﺮ ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر ﺑﺮ روی ﻓﺮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« )اوﺑﻦ  ۲۵۳۷ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ .(۵۶ ،درﺑﺎر ﺷﺎه
ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
» ...اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ اﺳﺐ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻫﺪﯾﮥ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻪ ﺳﺮ اﺳﺐ و دو ﺷﺘﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯽ ) «...ﻫﻤﺎن .(۶۹ ،درﺑﺎر ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی روز اول ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ اﻫﺪای ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان
»آن روز  ...ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎه ...ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﻣﻔﺮوش ﻣﯽﮔﺮدد ...در و ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻋﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺪوم ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی
ﮔﺮانﺑﻬﺎ آذﯾﻦﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮدد« )ﮔﺮس  .(۲۱۸ ،۱۳۷۰اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺷﺎه ،اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی

 .۷ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﯿﺎﺣﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻮن دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ روﻧﻖ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ در اﯾﻦ دوره در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ وﺟـﻮد دارد .در اﯾـﻦ دوره
ً
ﻓﺮشﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻮزاﻓـﺎ ﺑﺎرﺑـﺎرا ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺎﻟﯽ دو ﺷـﻬﺮ ﻃﺴـﻮج و
ً
ﺷﺒﺴﺘﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳـﺖ» :ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪ دو ﺷـﻬﺮ ﻃﺴـﻮج و ﺷﺒﺴـﺘﺮ ﻣـﯽرﺳـﯿﻢ ...ﻣـﺮدم ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺳـﺮﮔﺮم ﻗﻤـﺎش و ﺟﺎﻣـﻪﻫﺎی ﻧﺨـﯽ و
ﻗﻼبدوزی و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪاﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ« )ﺑﺎرﺑـﺎرا  .(۹۵ ،۱۳۴۹ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎی ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ ۹ﻧﯿـﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاردی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن از آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫـﺎﯾﯽ
ً
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﯾﺮان در ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳـﺖ) «...ﺷـﺎردن
» .(۸۹۶ ،۱۳۷۴ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ...ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ...ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر
ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ اﺳﺖ ...ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن و دﯾﻪﻫﺎی ]روﺳﺘﺎﻫﺎی[ اﻃﺮاف آن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ اﺳﺖ« )ﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺪرا (۲۴۶ ،۱۳۶۳
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺟﺪول  :۳ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺎﻟﯽ
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺎﻟﯽ

آﻣﺒﺮﺳﯿﻮ ﮐﻨﺘﺎرﯾﻨﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس

ﺟﻮزاﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا

ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻃﺴﻮج و ﺷﺒﺴﺘﺮ

ﺷﺎردن

ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،اردﺑﯿﻞ )ﺑﻘﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ(،
ﺳﻨﮑﺎن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺰارﻫﺎی
ﻣﺨﻮف

اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻤﺎﺧﯽ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺟﻠﺪ دوم

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم

ﻗﻢ )ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺎه
ﺻﻔﯽ ،ﻣﻘﺒﺮه ﺷﺎهﻋﺒﺎس (۲
ﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
آﺳﭙﺎس )ﻣﻘﺒﺮۀ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎدر ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ(
اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﺮﻟﯽ

ﻗﺰوﯾﻦ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز

آﻧﺪره دوﻟﯿﻪ دﻟﻨﺪ

اﺻﻔﻬﺎن

ِدن ﮔﺎرﺳﯿﺎ

ﺑﻨﺪر و ﻻر ،ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻗﻢ

ﺳﺎﻧﺴﻮن

اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻓﺮحآﺑﺎد ،اردﺑﯿﻞ )ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ(

ﮐﻤﭙﻔﺮ

اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺎﺗﻒ

اﺻﻔﻬﺎن

ﮐﺎرری

اﯾﺮوان ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن )ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ
ﺟﻬﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ،ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ( ،اردﺑﯿﻞ،
ﺟﻠﻔﺎ

اﺳﺘﻮدارت

ﻣﺎزﻧﺪران )ﻓﺮحآﺑﺎد( ،ﺷﯿﺮاز )دﻫﻨﯿﺎن(

ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل

اﺻﻔﻬﺎن

ﯾﺎن اﺳﻤﯿﺖ
ﺗﺎورﻧﯿﻪ

اﺻﻔﻬﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﻔﯿﺮ زﯾﺒﺎ
ﮐﺮوﺳﯿﻨﺴﮑﯽ

اﺻﻔﻬﺎن
ﻗﻢ

 .۸اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازۀ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻫﺪف در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (۳آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
 ۷۵ـ۸۸
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮشﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺰ رواج داﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌـﺎد اﺷـﺎرهﺷـﺪه در

اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻮزاﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ،ﮐﺎﺗﻒ ،ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ ،ﺷﺎردن در ﺟﻠﺪ دوم و ﭼﻬﺎرم و ﻧﯿﺰ ﺳﻔﯿﺮ زﯾﺒـﺎ اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در درﺑﺎر ،ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﺑﻌـﺎد ﻣﺸﺨﺼـﯽ دراﯾﻦﺑـﺎره ذﮐـﺮ
ً
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺞ ﺑﺎزار ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ در ﻣـﺘﻦ ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ،
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪﻣﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزار ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﻧﯿﺰی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮش ﮔﺮد و ﻓﺮشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و ﻋﺮض آنﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﺑﺮ ﮐﻒ ﺗﺎﻻر ﻓﺮش ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ ...اﯾﻦ ﻓﺮش ﮔﺮد اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﮐﻒ ﺗﺎﻻر و اﺗﺎقﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣﻔـﺮوش اﺳـﺖ« )ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن
وﻧﯿﺰی در اﯾﺮان  .(۳۸۹ ،۱۳۴۹در وﺻﻒ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﺑﯿﮓ ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.
»اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺎرﺳﺘﺎن ...ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﺑﺰرگ دارد ﮐﻪ درازای ﻫﺮﮐﺪام ده ﯾﺎرد و ﭘﻬﻨﺎﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﯾﺎرد اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﺎ ﻓﺮﺷﯽ ﮐـﻪ
درﺳﺖ ﺑﻪاﻧﺪازۀ اوﺳﺖ ﻣﻔﺮوش ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(۳۸۹ ،در وﺻﻒ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﺑﯿﮓ ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .۹ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ زرﺗﺎر ،زرﺑﺎﻓﺖ ،زر و ﺳﯿﻤﯿﻦ ،اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﭘﺸﻤﯽ ،ﭘﻨﺒﻪای و ﮐـﺮک از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮارد ذﮐﺮﺷـﺪه در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾـﻦ دوره اﺳـﺖ.
درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮزاﻓـﺎ ﺑﺎرﺑـﺎرا ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن وﻧﯿـﺰی ،ﺷـﺮﻟﯽ ،دن ﮔﺎرﺳـﯿﺎ ،ﺗﺎورﻧﯿـﻪ ،ﺷـﺎردن ،ﮐﻤﭙﻔـﺮ و
ﮐﺮوﺳﯿﻨﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻤﭙﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮشﻫﺎی زر و ﺳﯿﻢ در اﯾﻦ دوره اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻧﮑـﺎت
ﻣﻬﻢ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺣﺎن ،ﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ واژۀ ﻗﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮی ﻓﺮش اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زرﺗﺎر ،زرﺑﺎﻓﺖ و زر و ﺳﯿﻢ در ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺷﺎره دارد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﺷﺎردن در ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺑﺮای رﺷﺘﻦ و ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻧﺦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و زرﺑﻔﺖ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ و ﻧﺦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ اﺷﺎره داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ )ﺷﺎردن  .(۱۴۲۰ ،۱۳۷۴ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﺑﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸـﻤﯽ در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳـﯿﺎﺣﺎن ،در دورهﻫـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺷـﺎهﻋﺒـﺎس
ﺑﺰرگ ،ﺷﺎهﺻﻔﯽ ،ﺷﺎهﻋﺒﺎس دوم ،ﺷﺎهﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺷـﺎه ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴـﯿﻦ ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺣـﺎﺟﯽزاده درﺑـﺎرۀ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻔﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﺮشﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻧﻘﺮۀ ﻣﻄﻼ )ﮔﻼﺑﺘﻮن( ﺑـﺎ ﻇﺮاﻓـﺖ
و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎهﻋﺒﺎس اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗـﺎﻟﯽﻫـﺎ و ﮔﻠﯿﻢﻫـﺎی زرﺑﻔـﺖ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻓﺮشﻫـﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺛﺮوت ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﮐﺸﻮر و ﺳﺨﺎوت و ﺗﻔﺎﺧﺮ درﺑﺎر ﺻﻔﻮی اﺳﺖ« )ﺣﺎﺟﯽزاده ،ﺧﺴﺮوی ،و ﻣﻬﺮوز .(۸۶ ،۱۳۹۴
درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ و ﮐﺮک ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﻟﯽ و ﮐﻤﭙﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﻟﯿﺎف در ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﯿﺎف اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎارزش ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﻤﭙﻔﺮ درﺑـﺎرۀ ﺑﺎﻓﺘـﻪای ﮐـﻪ در آن از اﻟﯿـﺎف
ﮐﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه آورده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻌﺪود ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻫﻢ اﺷﺎره دارد» :ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﯾﻨـﺖ ﺗـﺎﻻر ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ را ﻓـﺮش ذﮐـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻔﻪ را ﺑﺎ وﻓﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و آنﻫﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮکﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮش ﮐﺮدهاﻧـﺪ«)ﮐﻤﭙﻔـﺮ ،۱۳۵۰
 .(۲۵۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﻫﺪﯾﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺘﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸـﻢ و زردوزی ﺑـﻮد و ﺷـﺶ

ﺗﺨﺘﮥ دﯾﮕﺮ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺸﻨﮓ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻮد« )ﺷﺮﻟﯽ  .(۵۷ ،۱۳۷۸در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮشﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای در ﺳـﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺪره دوﻟﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﯾﺎدآور اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﻟﯿـﺎف ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ در ﺧـﺎرج از زﻧـﺪﮔﯽ
درﺑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ(

 .۱۰ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻟﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی
ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد زﯾﺎد داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺳـﯿﺎﺣﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ،دﻓﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﺟﻮار اﻣـﺎﮐﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣـﺬﻫﺒﯽ و زﯾـﺎرﺗﯽ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪی اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﻮاردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘـﮥ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎردن در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻗﺎﻟﯽ در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﻒ ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺧـﻮشﺑﺎﻓـﺖ و
ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﻓﺮش ﺷﺪه ،اﻣﺎ روزﻫﺎی ﻋﯿـﺪ روی آنﻫـﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی اﺑﺮﯾﺸـﻤﯿﻦ زرﺑﻔـﺖ ﻣﯽﮔﺴـﺘﺮاﻧﻨﺪ« )ﺷـﺎردن  .(۵۲۵ ،۱۳۷۴ﭘﯿﺘـﺮو دﻻواﻟـﻪ در ﺧﺼـﻮص
ﻣﺴﺠﺪ آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ در اردﺑﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ...» :زﻣﯿﻦ ﺣﺠﺮهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و روی آنﻫﺎ ﺷﻤﻌﺪانﻫﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻤﻊ و ﺟـﺎی
ﻣﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ) «...دﻻواﻟﻪ  .(۲۹۸ ،۱۳۸۱ﺷﺎردن و ﮐﺎرری ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ» :در ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﻐـﺮب ،در ﯾﮑـﯽ از ﺗﺎﻻرﻫـﺎی زﯾـﺮ ﮔﻨﺒـﺪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﭼﺮاغﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ،و دﯾﮕﺮ اﺛﺎﺛﯿﮥ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد« )ﺷـﺎردن
 .(۱۵۱۳ ،۱۳۷۴ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن و »اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗـﺮک ﭼﺮاغﻫـﺎی ﺳـﻘﻔﯽ ﻣﺘﻌـﺪد ﻧـﺪارد وﻟـﯽ در ﻋـﻮض ﺑـﺎ ﻓﺮشﻫـﺎی
ﻧﻔﯿﺲ ﻣﻔﺮوش اﺳﺖ« )ﮐﺎرری  .(۱۱۰ ،۱۳۴۸ﻣﺘﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴـﺠﺪ اﻣـﺎم اﺻـﻔﻬﺎن اﺳـﺖ .از دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺪﯾـﮥ اﺷـﺮف اﻓﻐـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﺴﺠﺪی در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﻨﺎزهﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺻﻔﻮی در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐـﺮد ...» :او ﺑـﻪ ﻣﺴـﺠﺪی ﮐـﻪ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﺟﻨﺎزهﻫـﺎ در
ﻣﺤﻮﻃﮥ آن ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮشﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ زرﺑﻔﺘﯽ را ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد) «...ﮐﺮوﺳﯿﻨﺴﮑﯽ ۹۴ ،۱۳۹۲ـ.(۹۵
ً
آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﻘﺒﺮه در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔـﯽ ﻗـﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ روی در ﻣﺪﺧﻞ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ورﻗﮥ ﮐﻠﻔﺖ ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ... .درﮔﺎﻫﯽ ﺟﻠﻮی در ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﻔﺮوش ﺑﻮد .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ را ﺑـﻪ داﻻﻧـﯽ دراز ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﻔﺮوش ﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« )اوﻟﺌﺎرﯾﻮس .(۱۲۷ ،۱۳۶۳
ﺷﺎردن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎزن ،داﻻنﻫﺎ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی زﯾﺒـﺎ و
ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در آراﻣﮕﺎه ،ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی زرﺗﺎر اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺷﺎردن  .(۵۲۶ ،۱۳۷۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎردن ﺑـﻪ ﻣﻘﺒـﺮۀ ﺷـﺎهﻋﺒﺎس دوم در
ﻗﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﺮانﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ روﭘﻮش ﻣﺮﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی زرﯾﻦ روی ﻣﻘﺒﺮه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،و ﭘﺎﯾﯿﻦ روﭘـﻮش ﺑـﺰرگ ﻧﻮارﻫـﺎی اﺑﺮﯾﺸـﻤﯿﻦ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
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زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زرﯾﻦ ﺗﻮﭘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ) «...ﻫﻤﺎن .(۵۲۹ ،ﻣﻘﺒﺮۀ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺮادر ﺷـﺎه اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ در آﺳـﭙﺎس ۱۰از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎردن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در آن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ» :ﻣﻘﺒـﺮه ﺳـﻪ ﭘـﺎ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ ارﺗﻔـﺎع دارد .روﯾـﺶ ﺑـﺎ ﻣﺨﻤـﻞ
ﺳﺒﺰرﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﮐﻒ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۱۳۷۵ ،در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮشﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ در ﻣﻘﺒـﺮۀ ﺷـﺎهﻋﺒﺎس
ﮐﺎرری آورده اﺳﺖ» :در دورﺗﺎدور ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎهﻋﺒﺎس ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده و در آنﻫـﺎ اﺷـﯿﺎء ﮔﺮانﺑﻬـﺎ و ﻧﻔﯿﺴـﯽ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ،ﮐﻒ ﻣﻘﺒـﺮه ﻧﯿـﺰ
ﻓﺮش ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ دارد« )ﮐﺎرری .(۵۶ ،۱۳۴۸
ﺗﺎورﻧﯿﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اراﻣﻨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ ﻣﺤﺮاب و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮودﺧﻮاﻧﺎن
از ﻫﯿﭻ زﯾﻮری ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی زﯾﺒـﺎ ﮔﺴـﺘﺮده اﺳـﺖ« )ﺗﺎورﻧﯿـﻪ  .(۱۰۸ ،۱۳۸۳ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آدام اوﻟﺌـﺎرﯾﻮس در ﻣﺸـﺎﻫﺪۀ ﻗـﺎﻟﯽ در
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫـﺎی ﻋـﺎﻟﯽ و زﯾﺒـﺎ آراﺳـﺘﻪ و ﮐـﻒ آن را ﺑـﺎ ﻗـﺎﻟﯽ ﻓـﺮش ﮐـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ« )اوﻟﺌﺎرﯾﻮس  .(۲۰۴ ،۱۳۶۳ﮐﺎرری ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ژورژ اﯾﺮوان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﺳـﻪ در
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮان وارد ﺷﺪ،ﮐﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﮐﺎرری  .(۵ ،۱۳۴۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ وی ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺣﻀـﻮر
ﻓﺮشﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤـﺮاب داﺷـﺖ ...و ﺗﻤـﺎم ﮐـﻒ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﻓـﺮشﻫـﺎی
ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﺮوش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۱۰۱ ،
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 .۱۱ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﻓﺮش دورۀ ﺻﻔﻮی )ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری(
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻮن ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻨﺮی و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،در ﺟﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ و در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﺮان در ﻋﺼـﺮ ﺻـﻔﻮی در ﮐﻨـﺎر ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺳـﻌﯽ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ -ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ،ﻣﻄﺎﻟـﺐ دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ،در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﻪ ﻣﺤـﻮر اﻣـﺎﮐﻦ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۱۲ﻣﮑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ و درﺑﺎری
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر ﺑﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
در ﻓﻀﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﻀﻮر دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد درﺑـﺎر از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮاﺳـﻢﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺎجﮔـﺬاری و
ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﻣﺸﻬﻮدی در ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫـﺎ اﺷـﺎره ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﺷـﺎه ﺳـﻠﯿﻤﺎن ،ﺷـﺎردن آورده اﺳـﺖ:
»ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺪار داﺧﻠﯽﭘﻮش را ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﭼـﺎدر ﻗـﺎﻟﯽ ﺑـﺰرگ ...ﮔﺴـﺘﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ) «...ﺷﺎردن  .(۷۹۲ ،۱۳۷۴ﺟﻮزاﻓﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮش در ﺟﺸﻦﻫﺎی درﺑﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ...اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ از داﺧﻞ دارای اﺗﺎق ﺑﻮد و ﺑﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﮐﻔﺸـﺎن را ﺑـﺎ زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓـﺮشﻫـﺎ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ«
)ﺑﺎرﺑﺎرا  .(۷۱ ،۱۳۴۹دﻻواﻟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻓﺮشﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﺘﯽ در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺎزان اﺛﺎث ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ و
ﻫﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻟﯽ و وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺸﮏ و ﻟﺤﺎف و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« )دﻻواﻟﻪ .(۱۷۰ ،۱۳۸۱
 .۱۳ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺗﺠﺎری
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠـﺎری و ﮔﺴـﺘﺮش اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺎهﻋﺒﺎس( ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟـﮥ ﺗﺠـﺎرت و ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ آنﻫﺎ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﻮد ﻣﺰﯾـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠـﺖ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮﻻت و روﯾـﻪﻫﺎ از ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و اﺳﺎﺳـﯽ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ازﺑﮑﺎن و ﻓﺘﺢ ﻫـﺮات و ﻗﻨـﺪﻫﺎر و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﯽ اﯾـﺮان از ﻃﺮﯾـﻖ

ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﺮﻣﺰ و ﮐﯿﺶ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی اﯾﺮان ﺷـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ در ﺑـﯿﻦ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﯾـﺖ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺠـﺎری در ﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮥ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻓﺮش ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺗﻘﻮی  (۵۷ ،۱۳۸۸از ﻫﻤـﯿﻦ رو در اﯾـﻦ دوره
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻧﺪه در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﻣـﺪه اﺳـﺖ .دراﯾﻦﺑـﺎره ﺗﺎورﻧﯿـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده »ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﯽ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی زرﺑﻔـﺖ و ﻧﻘـﺮهﺑﺎﻓـﺖ زﯾﺒـﺎی
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭘﺸﻤﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﻤﻞ و ﺗﺎﻓﺘﻪ را ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ«)ﺗﺎورﻧﯿﻪ  (۲۵۰ ،۱۳۸۳و ﺷﺎردن در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻫﻨـﺪ ﺷـﺮﻗﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮوع
ﮐﺎرش از ﺑﻤﺒﺌﯽ و ﮐﻠﮑﺘﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺷﻌﺒﮥ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ]واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن[ در ﺳﺎل  ۱۶۲۳در اﯾﺮان داﯾﺮ ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل
ً
ﺗﺠﺎرت آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد ،ﺟـﺎی آن ﮐﺎﻻﻫـﺎﯾﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺸﻢ ،ﻗﺎﻟﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ« )ﺷﺎردن  (۶۱۲ ،۱۳۷۴و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻔـﯿﺲ از ﺳـﻮی درﺑـﺎر
ﺻﻔﻮی ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎردن ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺷـﺎه در ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧـﻮد
اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮔﺮانﺑﻬﺎ و ﻧﻔﯿﺲ و ﻗﺎﻟﯽ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﺧـﺎرج ﺻـﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۸۹۹ ،
 .۱۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن در دورۀ ﺻـﻔﻮی در ﻧﻈـﺮ ﺳـﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﻨـﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮاﻧﯿـﺎن آﺷـﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل در ﻧﻈـﺮ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ
ً
ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻗﺎﻟﯽ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻓﺮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐﻠﯿـﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ،ﻧﻘﺶ ،رﻧﮓ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺑﺼﺮی ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ،ﺧـﻮد
ﻗﺎﻟﯽ را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ و در ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟـﺐ آوردهاﻧـﺪ .در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮاﻧﺪازﻫﺎی ﮔﺮهدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﯽ و ﮔﺒﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﮔﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﯿﺮ ،ﮔﻠﯿﻢ و ﻧﻤﺪ اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪرﻏـﻢ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻨﻮﻋﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و رﻧﮓﺑﻨﺪی ،ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶﻣﺎﯾـﻪﻫـﺎی ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﻗـﺎﻟﯽ اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﻧﺎمﻫﺎی ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﺮش در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺎﮐﻦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻓـﺖ،
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮥ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .١در ﻃﻮل دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ اروﭘﺎ از اﻓﺖوﺧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از
اوﺿﺎعواﺣﻮال و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﻼق ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف،
ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در درﺟﮥ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﻤﯽ .(۱۳۲ ،۱۳۹۲
 .۲در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن )ﺗﻨﯿﺪن( و ﺑﺎﻓﺘﻦ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﺰی )ﮔﯿﺎﻫﯽ( رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪﮐﻤﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎ و اﺑﺰار ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﺷﯿﺌﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﻄﺢ ﯾﺎ ﺣﺠﻢدار را روش ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ در زﻣﺮۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دار ،اﺑﺰار و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وﯾﮋه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﮐﻤﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ .(۸۸ ،۱۳۹۱
 .۳ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎده ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮد )ﺗﺎروﭘﻮدی( و ﯾﺎ ﭘﺮز ﻫﻢ دارد )ﻗﺎﻟﯽ( .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺟﯿﻢ و زﯾﻠﻮ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﺮش اﯾﺮان در
اواﺧﺮ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ،
 ۷۵ـ۸۸
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)» .۴ﺟﻤﻊ آن اﻧﻤﺎط اﺳﺖ( .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮش و ﻧﻤﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ؛ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه
از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ،ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ .(۶۵ ،۱۳۸۴
 .۵دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﺗﺎروﭘﻮدی و ﺑﺪون ﭘﺮز و ﺑﺎ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ و ...ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» .ﺣﺼﯿﺮ از ﻧﯽﻫﺎی درﺷﺖ و ﻧﺎزک و ﮐﻨﻒ رﻧﮓﻧﺸﺪه ،در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۶۳ ،
ً
 .۶دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﮥ ﺗﺎروﭘﻮدی و ﺑﺪون ﭘﺮز و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
 .۷ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺮش ﮔﺮهدار ﮐﻪ ﺷﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎر ،ﭘﻮد و ﭘﺮز اﺳﺖ.
 .۸واژﮔﺎن ﻓﺮش و ﻗﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل » «Carpetو» «Rugدر اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻠﯿﻢ ،زﯾﻠﻮ،
ً
ﺟﺎﺟﯿﻢ ،ﭘﻼس ،ﻧﻤﺪ و ...ﻧﯿﺰ ﻓﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﺻﻄﻼح ﻓﺮش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود« )داﻧﺸﮕﺮ  .(۳۸۸ ،۱۳۷۲ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﻌﺎری در ﻣﻘﺎﻟﮥ
ً
ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ادﺑﯽ آن را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﮑﻨﺪﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ )اﺷﻌﺎری .(۴۹ ،۱۳۹۳
 .۹ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ درﺑﺎر اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 .۱۰دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺳﺘﻮدارت ،چ .۱۳۴۹ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﻮدارت .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﭙﻬﺮ.
 .۲اﺳﻤﯿﺖ ،ﯾﺎن .۱۳۶۵ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮای اﯾﺮان و ﻫﻠﻨﺪ )ﺷﺮح ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﮏ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﺎهﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾـﺎن اﺳـﻤﯿﺖ ﺳـﻔﯿﺮ ﻫﻠﻨـﺪ در
اﯾﺮان( .ﺗﺮﺟﻤﮥ وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر .ﺗﻬﺮان :ﻃﻬﻮری.
 .۳اﺷﻌﺎری ،ﻣﺤﻤﻮد ،و ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻈﺎﻫﺮی» .۱۳۹۳ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش اﯾﺮان در ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اوﻟﯿﮥ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﮕﺮه ،ش۴۷ :۳۱ .ـ.۵۹
 .۴اﻓﺮوغ ،ﻣﺤﻤﺪ ،و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزیﻃﻠﺐ» .۱۳۸۹ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻫﻨﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی« .ﻧﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۷ :(۱۰) ۱۱ـ.۴۹
 .۵اﻋﺮاﺑﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺷﮑﻮه اﻟﺴﺎدات» .۱۳۷۸ .اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی اروﭘﺎﺋﯿـﺎن« .ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺻـﻔﻬﺎن :وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ش۷۸ ،۱۱ .ـ.۸۳
 .۶اوﺑﻦ ،ژان .۱۳۵۷ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۷اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ،آدام .۱۳۶۳ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ آدام اﻟﺌﺎرﯾﻮس .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر .ﺗﻬﺮان :اﺑﺘﮑﺎر.
 .۸ــــــــــ  .۱۳۶۹ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ آدام اوﻟﺌﺎرﯾﻮس )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺰارﻫﺎی ﻣﺨﻮف( .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮدﺑﭽﻪ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻫﻤﻪ.
 .۹ﺑﺎرﺑﺎرو ،ﺟﻮزاﻓﺎ .۱۳۴۹ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰﯾﺎن در اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮی .چ .۱ﺗﻬﺮان :ﺧﻮارزﻣﯽ.
 .۱۰ﭘﻮپ ،آرﺗﻮر .۱۳۸۷ .ﺳﯿﺮی در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،از دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۱ﺗﺎورﻧﯿﻪ ،ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ .۱۳۸۳ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎورﻧﯿﻪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪ ارﺑﺎب ﺷﯿﺮاﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ.
 .۱۲ﺗﻘﻮی ،ﻋﺎﺑﺪ» .۱۳۸۸ .ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی« .ﮔﻠﺠﺎم ،ش۵۵ :۱۲ .ـ.۶۸
 .۱۳ﺣﺎﺟﯽزاده ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺴﺮوی ﺑﯿﮋاﺋﻢ ،و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻬﺮوز» .۱۳۹۴ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﺮﻣـﯽ ﺗﻌـﺪادی از ﻗـﺎﻟﯽﻫـﺎی دورۀ ﺻـﻔﻮی ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ )ﭘﻮﻟﻮﻧﺰی(« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎرﯾﻨﮥ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ش۸۴ :۶ .ـ.۹۷
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