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 1شاردن ژان سفرنامه 

 ترجمه : اقبال یغمائی

سال در ایران سیاحت و زندگی کرده است و عالوه بر زبان انگلیسی به زبانهای  12دت این سیاح ممقدمه : 

کیلومتری از پاریس تا اصفهان  6000مسافت م  1673فارسی و ترکی مسلط بود او در سفر سومش در سال 

یتخت شد . را از مسیر قفقاز ، تبریز ، میانه ، قم ، کاشان طی کرد و همزمان با سلطنت شاه سلیمان وارد پا

قابل ذکر است او در سفرقبلی وقتی به درباز شاه عباس دوم رسید مورد اسقبال شاه قرار گرفت و ضمن فروش 

اشیاء و جواهرات قیمتی خو به شاه لقب تاجر باشی دریافت و از طرف شاه مامور شد به اروپا برگشته و هرنوع 

کند . لذا در این سفر با اطالع از فوت شاه عباس  جواهر و زینت االت زیبا و قیمتی دید برای شاه خریداری

 ثانی ، از این که ممکن است شاه جدید عالقه ای به خرید مال التجاه او نداشته باشد ، بسیار ناراحت بود .

شاردن فیلسوف ، روانشناس و یا جامعه شناس نیست ، بلکه تاجری است که برای فروش جواهرات  و اشیاء 

سفر کرده اما شرح مسافرت های خود را با قلمی شیوا شیرین وسحر آفرین نوشته است  قیمتی خود به ایران

بار در اروپا چاپ و منتشر شده است و بزرگانی مانند منتسکیو و ولتر آنرا بادقت مطالعه  15بطوریکه بیش از 

 کرده ودر آثار خود از آن تعریف کرده اند .

این است که جون او بستر با بزرگان و درباریاننشست و بر خواست اما نقصی که در سفرنامه شادرن وجود دارد 

و مرم عادی که در خانه های مخروبه ، در پشت آن قصر های زیبا میکرده ، از وضعیت قشرهای ضعیف جامعه 

 و با شکوه بسختی زندگی میکرده اند ، هیچ شرحی ذکر نکرده است .

داب مذهب شیعه است حذف کرده . زیرا این مسائل بطور ضمنا مترجم بخش مفصلی را که در شرح مسائل و آ

میتوان به  آگاهی از آن به فرانسه ترجمه  نوشته شده وبرای 2دقیق توسط شاردن ، از کتاب جامع عباسی 

 خود کتاب جامع عباسی رجوع کرد .

شرکتهای تجاری هند شرقی توسط انگیسها و فرانسوی و تجارت : نویسنده شرح مفصلی از نحوه تشکیل  21ص

این شرکت را موفق تر از سایرین ها و هلندی ها نوشته و با تعریف از نحوه سازماندهی و اداره شرکت انگلیس 

سهامدار بازرگان که همه تجار معروف هستند به صادرات  300. زیرا این شرکت با بیش از  معرفی میکند

                                                           
تحصیل پرداخت. پدرش جواهرساز بود و او از متولد گردید و در همان محل به  پاریس میالدی، در شهر 1۶۴۳ژان شاردن در سال  - 1

ی نخستین سفر خود را سالگ ۲۲ای به ماندن در فرانسه نداشت و در او عالقه.و فن جواهرسازی را آموخت سنگهای قیمتی کودکی آشنایی با

 .بیش از دیگر کشورها توجه او را به خود جلب نمود ایران م( 1۶۶۵–1۶۶۴ساله ) ۶آغاز کرد که در این سفر 
 م. 1۶۷۳د، و سرانجام در تابستان کرو را همراهی میم( که خانم بازرگانی به نام لسکو ا 1۶۷1ماه اوت  1۷در سفر دومش )

 م. در این شهر اقامت کردند. سپس به هندوستان رفته و پس از دو سال آنجا را به مقصد اروپا ترک کرد. 1۶۷۷رسیدند و تا سال  اصفهان به

 .دریافت کرده بود شاه عباس دّوم را از« تاجرشاه»این سفر آخرین سفر او به ایران بود. او لقب 
 
نگاشته شده  شاه عباس اول ق( که به درخواست1۰۳1)درگذشته: شیخ بهایی ، نوشتهشیعی فقه کتابی به زبان فارسی در جامع عباسی - ۲

. کتاب از یک مقدمه و بیست نوشته شده است رساله عملیه صورتفارسی که بهاست. این اثر، به عنوان اولین دوره فقه غیراستداللی به زبان 

 .تشکیل شده است (دیات تا طهارت باب )از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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ان و کاالی نقره ای و سایر لوازم زندگی ازاسپانیا و فرانسه و ایتالیا به ایران و عثمانی و پارچه پشمی از انگست

واردات ابریشم خام و نخهای تابیده و انواع مواد خوراکی از ایران وعثمانی به اروپا می باتشد . این شرکت با 

از خدمات و همکاری عثمانی  پرداخت حقوق سفیران و کنسول ها و منشیان دولت انگستان در کشور ایران و

 آنان در پیشرفت امور تجاری خود و رفع مشکالت آن استفاده میکند .

: نویسنده شرح مسافرت خود را از قفقاز و شهر کلشید در آخرین حد دریای سیاه آغاز کزده و به  124ص

ی نیمه وحشی ، پرخاشگر گرجستان و اقوام گرجی ، چرکسی ، قرقیزی ، آبخازی و ... پرداخته و آنان را اقوام

و ذکر میکند اکثرا نیمه عریان ولی خوش هیکل و و زنانشان زیبا رو هستند .و  و دزد غارتگر معرفی میکند 

در مورد عادات و رسوم آنان مینویسد با وجودیکه ادعای مسیحیت میکنند و به اطالعی از این آئین نداشته 

زنا ، و کشتن بیماران العالج و گرفتن خوکی  فروش فرزندانیا جشتن ورسوم خود را انکام میدعنذ از جمله ، 

از کسی که با زن آنان زنا کند ، البته پس از پختن این خوک با هم آنرا میخورند ، اعیان و بزرگانشان بر جان 

و ناموس رعیت حامک ب.ده و بعضا آنرا به کشور های همسایه بع عنوان برده می فروشند و رعیت هر حاکم 

هزار برده زن ومرد و بچه این اقوان به  12همه احتیاجات ارباب خود را تامین کند . در سال حدود  باید

 بازرگانان ایرانی و عثمانی فروخته میشود . 

 شرحی در مورد آداب ازدواج ، نحوه برگزارس عروسی و طالق ایرانیان نوشته 446تا  436ص

جشنهای مردم و درست کرده تخم مرغ رنگی و طالئی  مورد عید نوروز و برگزاری شرحی در453تا  451ص

نوشته است و ادامه میدهد ، ایرانیان به روز های سعد و نحس و سحر و جادو و وجود اجنه  شدیدا اعتقاد 

داشته و برای حفظ خود از این شر و بالیا و آزار اجنه دعاها و اشکال عجیب و بی معنی و اوراد ساخته رماالن  

 غذی نوشته و آنرا بر بازوی خود میبندند بر پوست یا کا

 و همین تعویض ها را در خانه و مغازه آویزان کرده و یا به گردن حیوانات خود آویزان می کنند .

 به اجرام آسمانی مرتبط می دانند .آنان با اعتقاد به خرافات انجام وقایع بد را 

 ، مطال کاغذ سفید ، سبز ، زرد ، قرمزنوع و عبارتند از ،  8در ادامه شرح مفصلی از انتخاب کاغذ نامه که شامل 

و رنگهای دیگر و نحوه نوشتن و رنگ جوهرو نحوه شروع و پایان نامه و محل زدن مهر نوشته و معتقد است 

احترام و ادبی را که ایرانیان در هنگام گفتگو و نامه نگاری رعایت میکنند در هیچ کشوری رعایت نمی شود . 

 شروع یک نامه را برای نمونه ذکر میکند .و متن 

  اجل اکرمظهر لطف و کرامت ، اسوه رافت و مرحمت               جناب                                          

 پشتیبان حقیقی دوستان و بستگان و مخلصان ، نمونه تقوی و                                          

 فضیلت وصفوت .                                    
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 از پروردگار بزرگ خواستارم که وجود گرامی وفیاض                                    

 شما را از بدیها در امان بدارد و زندگی بس دراز به شما                                    

 کرامت فرماید ، )در ادامه منظور خود را مینویسند (                                    

را با رنگ جدا از رنگ نامه معموال با رنگ  از شرایط نامه نگاری . نخست انتخاب کاغذ . دوم نام گیرنده نامه

طالئی می نویسند .سوم جاگذاشتن حاشیه زیاد در نامه است ، چنانکه یک سوم ورقه نامه سفید است . چهارم 

باشند ، مهر در آخر نامه و  نشأ اگر نویسنده و گیرنده هم مقام و هم با مهر نویسنده ممهور شود ، نامه باید

در گوشه چپ زده میشود . اگر از مقام باالتر به پائین تر نامه نوشته شود مهر در باالی نامه زده میشود .اگر از 

صف آ خوانده شود و در پشت نامه میزنند و این مقام پائین به مقام باال نوشته شود ، مهر را نیمه بصورتی که ن

 یعنی من الیق نیستم که همه وجود خود را متجلی سازم.وآخرین شرط انتخاب پاکت نامه میباشد . 

  476ص 

شهریست بزرگو پر جمعیت و از لحاظ بازرگانی و ثروت و جمعیت دومین شهر ایران پس از اصفهان  تبریز

عیت آن مانند دیگر شهرهای ایران به دوفرقه حیدری و نعمتی تقسیم شده اند است . تبریز نه محله دار و جم
در بازار زیبای این شهر قزیب  کنند مانند دودسته گلف و ژبیلین در شهر های ایتالیا که باهم مبارزه می...  3

  باغچه سرسبز است .و اکثرا دارای  هزار دکان وجود دارد و خانه های بازاری ها خارج از بازار ساخته شده 15

. تبریز قشنگ ترین و خوش نما ترین بازار تبریز ، بازار قیصریه نام دارد که در آن طال و جواهر خرید وفروش 

مسجد  250این شهر دارای نفر میتوانند سکونت کنند  300کاروانسرا بو ده و در هر کارانسرا  300دارای 

صدراعظم غازان 4 رشیدالدین فضل اهللل قیل توسط خواجه سا 400از جمله مسجد علیشاه که  دباش میبزرگ 

ق  878مسجد بزرگ دیگر بنام مسجد کبود نام دارد که در سال ساخته شده و فعال مخروبه است . 5خان 

                                                           
م( بودند و پیروان دسته  1۴۳۰یا  ۳1)وفات  ّللّا ولیشاه نعمت نعمتی نشأت گرفته از صوفی مشهور و شاعر کرمانی، سیدپیروان دسته  - ۳

بود. اظهار جانشینان  اهل تسنن ّللّا در حقیقتم( بودند. شاه نعمت 1۴۶۲، )وفات  الدین حیدر تونیقطب حیدریه یا میرحیدری مریدان سلطان

 بود عشریشیعهٔ اثنی او به تشیع، به اوایل سلطنت صفویه در نتیجهٔ ازدواجی ائتالفی با سلسله )صفویه( بود. اما قطب الدین حیدر
قمری(  ۷1۸القعده خورشیدی/ذی ۶۹۶دی  ۲۸درگذشتهٔ - همدان خورشیدی در ۶۲۹/قمری ۶۴۸زاده در حدود سال ) هللارشیدالدین فضل - 4

را به دستور غازان خان به رشته تحریر  جامع التواریخ که کتاب[ 1]آخر سدهٔ هفتم خورشیدی بود ایرانی نگار و پزشکرجل سیاسی، تاریخ

 .ساخت ربع رشیدی نی همچوندرآورد و در دوران وزارت خود بناهای فراوا
 شماردترین چهرٔه ایران در دورٔه مغول برمینگار، او را برجستهموریس روزامبی، تاریخ

 
شد و اسالم را دین رسمی  مسلمان بود که مغول ، و اولین سلطانایران ایلخانیان ایلخان از سلسلهق(، هفتمین ۶۷۰-۷۰۳) غازان خان - 5

 .را پذیرفتند تشیع گذاشت. جانشینان وی، مذهباحترام می سادات و امامان شیعه داد و بهم کرد. او به آداب اسالمی توجه ویژه نشان میاعال
شته است. یکی از عالیق وی، به های عربی، چینی، تبتی و التینی هم آشنایی اندکی داغازان خان عالوه بر زبان مغولی و فارسی، با زبان

ویژه پادشاهان معاصر خود دانسته شده و بر اساس منابع تاریخی، او برای دست آوردن اطالعات از آداب و رسوم و اخالقیات حاکمان، به
، تالیف خواجه رشیدالدین وزیر وی نیز از جامع التواریخ آشنایی با تاریخ مغول و آباء و اجداد خود نیز بسیار کوشا بوده و بخشی از کتاب

 اطالعات او نوشته شده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B2%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B2%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-1
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
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ساخته شده  ، تبریز حمام بسیار دارد که نشاده نظافت مردم است . تبریز سه بیمارستان  6توسط جهان شاه

لی کسی در آن نمی خوابد وهرکس به آنجا مراجعه کند به او دو وعده غذا میدهند . در تمیز و پاکیزه دارد و

 بیرون شهر قلعه رشیدیه که توسط خواجه رشید الدین فضل اهلل ساخته شده 

  480ص

هزار نفر کمتر نیست ، اما بعضی از مردم سرشناس میگویند در این شهر یک  نجاهپانصد و پجمعیت تبریز از 

، تبریز  دینار است 18نان دو دینار و یک لیور گوشت  7میکنند ، قیمت یک لیور صد هزار نفر زندگیمیلیون و 

داری میدانی است که من در هیچ شهری حتی اصفهان مشابه آنرا ندیده ام ، در این میدان انواع بازی و 

رقص گرگ ها نمایش  جمله شعبده بازی ، بند بازی ، کشتی گیری ، جنگ قوچها ، گاو باری ،سرگرمی از 

 نوع به بار می آید . 60داده می شود ، در تبریز 

 

 

  485ص

 1603م چهار مرتبه توسط عثمانی ها تصرف و تخریب و غارت شده و در نهایت در سال 1514تبریز از سال 

 .م توسط شاه عباس از دست عثمانی ها پس گرفته شد

 ابتدا اوبار از تفنگ استفاده شد به این صورت بود که روش پیروزی شاه عباس در این جنگ که برای اولین  

افراد رشیدسپاه را به چند دسته تقسیم کرد و این دسته ها نگهبانان عثمانی رادر معابر خارج از شهر چنان با 

نفری از  500سرعت به قتل رساند که افراد پادگان عثمانی در داخل شهر متوجه نشدند سپس یک دسته 

ر لباس بازرگان از دروازه وارد شهر شدند و چون نگهبانان عثمانی مستقر در محل دروازه سپاه شاه عباس د

به راحتی  مستقر در راه های خارج از شهر هویت آنها را تحقیق و بررسی کرده اند ، لذا شهر فکر میکردند افراد 

ن شهر حمله کرده و سپاه اجازه ورود داده و شاه عباس با سپاه شش هزار نفری خود از سه طرف  به محافظی

عثمانی که در داخل و خارج شهر خود را در محاصره سپاه ایرانی دیدند به شرط سالمت تسلیم وبا جاگذاشتن 

 همه تسلیحات خود شهر را ترک کردند .

 487ص 

                                                           
آناتولی  بود. او بر 1۴۶۷تا  1۴۳۸های در سال قراقویونلو فرمانروای نیرومند جهانشاه حقیقی مشهور به جهانشاهابوالمظفر سلطان  - 6

بود. جهانشاه  تبریز راند و پایتختشفرمان می مکران و کرمان امروزی، ایران مرکزی و حتی نهایتاً تا عراق ترو بیش قفقاز جنوبی ،شرقی

 .گفتشعر می فارسی و ترکی آذری هایچندین مدرسه در تبریز ایجاد کرده بود و به زبان
 پوند 1.۰۷۹اونس و  1۷.۲۷گرم و  ۴۸۹.۵در فرانسه، معادل  احد وزنو لیور ، - ۷
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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هزار لیور است  پنجاهحدود سی هزار تومان ، معادل یک میلیون و سیصد و عایدی مردم شهر تبریز در سال 

 ی است.ررسمیغکه این عالوه بر عایدات جنسی و 

 عالوهبهشود و همیشه سه هزار سپاه در اختیار دارد خطاب می« بیگیبیگلر »بریز با عنوان عالی و ممتاز حاکم ت

 مراغه و اردبیل در اختیار او هستند. هزار سپاه از شهرهای 15حدود 

489  

گروه یک نگهبان هندی توسط  200داشتن  وجود با و نفره با کاال و ثروت زیاد 2000کاروان  یک ماه قبل

کشته شدن ان کاروان در همان دقایق اول پس از زیرا محافظ، غارت شده بودند نفره از دزان مسلح تاتار  500

ده و این مقدار واقعی در این غارت چندین میلیون پول و کاال دزدیده ش . ادعا شدوبودند گریخته نفر  15

خسارت نیست زیرا بازرگانان برای حفظ اعتبارشان مقدار دقیق خسارت را بیان نکردند. از طرفی چون حقوق 

این  نفر از بازرگانان 60دانستند. به هر روی  دیوانی را دقیقاً پرداخت نکرده بودند میزان زیان واقعی را نمی

در جریان این غارت مدعی شندن اند حضور شاهنشاه تقدیم کرده به ه شان راغارت شد مالصورت ،  کاروان

 سیصد هزار تومان به آنان خسارت وارد آمده است.

که احتماالً این مبلغ نیمی از ثروت به غارت رفته است. گفتنی است که حاکم قندهار متهم به شرکت در این 

 جیر به اصفهان بفرستند.ل و زنقغارت است لذا شاه دستور داد او را دستگیر کنند و با 

  493ص 

ها دل بست، زیرا ایرانیان برای های رجال و درباریان ایران را باور کرد و به آننباید تعارفات و خوشامدگویی

جلب منافع مادی خود و گرچه قابل توجه بسیار نباشند حاضرند همه گونه تعاریف و مدح و تملق بر زبان 

 نیمهر آفرافراد را به سخنان  نینابارورترترین و کنند که بدبینبه صمیمت می تظاهری و آورزبانآورند و چنان 

 دهند.خویش فریب می

 

 507ص 

ترین عمارات قزوین مدارسی است که طالب علوم دینی در آن تحصیل ترین و مجللبعد از مسجد مهم 

، شدهساختهبوده و پنجاه سال قبل  صدراعظمآن مدرسه خلیفه سلطان است که بانی آن  نیتربزرگکنند و می

 حجره دارد. 250دیگر بناهای معروف و بزرگ این شهر ... یا سرای شاهی است که 

صفوی نتوانست در مقابل شاه سلیمان عثمانی در تبریز مقاومت  طهماسب شاهق وقتی  955در سال  510ص 

های سلطنتش پایتخت را از قزوین منتقل لدر نخستین سا عباسشاهاما ؛ کند پایتخت را به قزوین منتقل کرد

 .عنوان پایتخت برگزیدشاه عباس یکم صفوی اصفهان را به 977آبان ماه سال  21 و در کرد
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  511ص 

سپارند. حقوق سالیانه شود و معموالً پس از دو سال خدمت او را به دیگری میحاکم قزوین داروغه خطاب می

 .است 8اکوتومان معادل نه هزار  صدششداروغه 

  513ص 

بندی اسباب و اثاثیه نویسنده در شرح حرکت یک کاروان و استقرار و استراحت در کاروانسرا و لوازم بسته

مستطیل با  مکعبگذارند که به شکل ها را در آن میبرد که خوراکیصندوقی به نام یخدان نام می ازجمله

رویه نمد یا ماهوت و جدار داخلی آن با چرم پوشیده شده و معموالً در صندوق هرماه مسافر است یکی برای 

 بندند.ها و یکی برای لوازم آشپزخانه که دو طرف مرکب میخوراکی

هنگام  شد تا مسافر بتواند بهیخ زیر شکم یا پهلوی حیوان بسته میآب گوارا و تر برای یک صندوق کوچک

 تشنگی از آن استفاده کند.

  524ص 

دهد و نحوه زیارت خواندن و دعاها را شرح قم رسید و شرح کامل از حرم حضرت معصومه می نویسنده به

 جاآن های قیمتی و تزیینات مطالییی و فرشو بزرگی و زیبامحل اعتبار و تقدس آن  او دلیل دهد.می

 نویسد:می

بوسد، آنگاه شود نخست سه بار آستانه و نرده مزار متبرک را میرگاه مقدس میزیارت وارد با قصدبههرکس 

 نامهارتیزبرای خواندن  وقتهمهنگرد مالئی که با حضور دل به مزار می کهیدرحالایستد و راست به احترام می

ذکر دگربار نرده و سپس کند. زائر پس از خواندن دعا و را کلمه به کلمه به او تلقین می نامهارتیزآماده است 

هایی را که نذر مرقد دهد. زائران پولبوسد. سپس مبلغی حدود چهار ... به نسبت دارایی به مال میآستانه را می

اند در صندوقچه آهنی که به شکل مخروط ناقص است و نزدیک در ورودی بارگاه مطهر حضرت معصومه کرده

دارند و میان میاند برهایی را که زائران در آن ریختهکنند و پولمیهر جمعه صندوق را باز  زندیریمجای دارد 

کنند. شیعیان بر این اعتقادند که به اراده خدا آن حضرت پس از مرگ به خادمان حرم مقدس تقسیم می

 اوستبه یاد  چیزی نیست و این بنا مرقدآسمان عروج کرده و در 

  530ص 

از این مقبرها که بسیار  هرکدامنویسد که ثانی و شاه صفی در قم پرداخته و می عباسشاهآرامگاه او به شرح 

 .نفر به عنوان تولیت مسئول این آرامگاه است یک  شدهساختهطال و جواهر  ء ازبها گرانزیبا و تزیینات 

  533ص 

                                                           
 طال یک پیستول ۴.۳و یا معادل  معادل یک توماناکو 1۵اکو و پیستول واحد پولی فرانسه و هر   - ۸



 

۷ 
 

کردند تا به قول او را به قم تبعید می ند ،کردمی غضبثانی و شاه صفی پسر او به هرکس در دربار  عباسشاه

 همایونی مشغول شوند. ذاتخودشان به دعاگویی 

  537ص 

است. ولی بافتن  هاآنی  و صنعت مخمل بافی کارنقرهی و هنر بافشمیابرهای درآمد مردم کاشان کارگاهء منشأ

 رواج ندارد.های زردوزی شده و پارچه گلدارپارچه های تافته و ساتن و 

 خطرناک است و اهالی در خانه همیشه پادزهر برای مداوا دارند.بسیارشان عقرب بسیار دارد و زهرشان کا

  541ص 

و به دیدن دوستان  رسیدم9تبریز به اصفهان ، از فرسنگ راه  134ژوئن پس از طی  24ساعت پنج صبح روز 

شده بودم رفتم ولی  های ایرانی و ارمنی که در سفر اول با آنان آشنااروپایی مقیم پایتخت و برخی از شخصیت

بودند. امور  شدهراندهو از دربار  شدهواقع مغضوب شناختم با مرگ شاه یا مرده بودند یاکه میتر افرادی بیش

گفتند قرار است بود، آنچه باعث ناراحتی من شد این بود که می شدهپردهستجربه و ناالیق دربار به نوجوان بی

صدراعظم انتخاب  عنوانبهمجدداً ، و برکنار شده بود  مغضوبکه قبلی الیق  صدراعظم، 10زنگنه  خانیعلشیخ 

توصیه و  گرفت و نهورزید و نه رشوه میبین نبود و با آنان دشمنی میشود، او به اروپاییان و مسیحیان خوش

بود تا به اعتبار و قدرت جای دربار ائم در اندیشه کاستن مخارج بیناپذیر بود، د پذیرفت و چون فسادتحفه می

از اروپا خریده جواهرات من که به سفارش پدرش  خریدو بیم آن داشتم که شاه را از  و جمعیت کشور بیفزاید

 آورده بودم منصرف کند.و 

549  

دستور قطع  عصبانی شده و سراحرمی یکی از زنان نوازچنگاز  یمستدر حال شاه  میدهد ،نویسنده شرح 

و خودش از شدت مستی به  هداد، ان که در خدمت شاه بود وعلی بیک پسر فرماندار ایراو را به نصرهای دست

دستور قطع دست و  ه و با عصبانیت، پس از بیدار شدن باز هم زن را در حال زدن چنگ دید میرود خواب 

طلب  برای مغضوبین افتادهشاه پای ، او به علی بیک( را به یکی از بزرگان میدهد پای هر دو نفر )زن و نصر 

دست و پای هر  دستور قطع کردن انیسرا خواجهسرپرست تر شده و به کند، باز هم شاه عصبانیمیبخشایش 

این  میشود ،مجلس  واردمنصوب شود  یصدراعظمه مقام که قرار بود ب خانیعلد، شیخ میکنسه نفر را صادر 

و  دوست مردمنگر،  بین، آیندهروشن که فردی،  و حافظ منافع دولت و ملت خدا ترسو  کاردرستمرد 

                                                           
خود بر ایران سه عنوان پایتخت برگزید. صفویان در طول سه قرن حکومت شاه عباس یکم صفوی اصفهان را به ۹۷۷آبان ماه سال  ۲1 - ۹

 .شهر مهم تبریز، قزوین و اصفهان را به پایتختی برگزیدند
سال  ۲۰سلیمان حدود  و شاهثانی  عباسشاه( سیاستمدار کرد ایرانی در زمان 1۰۶۸ درگذشته ۹۹۰زنگنه )زاده  خانیعلشیخ  - 1۰

 المثلضربظامی و سیاست خارجی، حیانی نو بخشید. از لحاظ اداری، اقتصادی، ن را بود و کارهای بزرگی انجام داد و کشور صدراعظم
 نبخشید از آن زمان مشهور است. خانیعلشاه بخشید ولی شیخ 

 



 

۸ 
 

ی صدراعظمشده و از مقام  همراه شاه سلیمان مغضوبمتفکری بلند اندیش بود و تنها به دلیل شراب نخوردن 

 الذکرفوقو برای سه نفر  هی شاه انداختپابهخود را  ، شاهه عصبانیت و دستور خوفناک با مشاهدخلع شده بود. 

 خانیعلشیخ  شاه ، را بخشید و در همین هنگام هر سهو  هد و شاه این شفاعت را پذیرفتمیکنطلب بخشش 

اذعان کرد که گروهی از درباریان با باید ی منصوب کرد. صدراعظمبه مقام  ءبها گرانخلعتی  اهداءرا با 

گرفت. در این زمان های بیهوده و زائد شاه را میشبخشاز مخالف بودند زیرا او جلوی بعضی  ی اوصدراعظم

ها و آزادی و آزادگی و دارای اندیشه دوستدارداشت او  باوقارساله قامتی رشید و چهره  55 خانیعلشیخ 

 آالیش بودی پاک و بیوخوخلق

  552ص 

شاه مجاز است و را نقل کرده به منزل صدراعظم و گرفتن هدایا از او را شرح ورود شاه و همراهان نویسنده 

می شرع او را به ازدواج خود در قانونپسندید با رعایت را مییا زنی اگر دختروارد حرمسرای میزبان شده و 

، شاعران،  آشامیدن و شادی با حضور رقاصانوقت خود را به خوردن و در منزل میزبان تا عصر  . شاهآورد 

 گذرانید.میان بازشعبده

  595ص 

ای زرگر ایرانی و با حضور عدهانتخاب شده و شاه بود  پسند موردکه  آنها، پس از نمایش جواهراتم به شاه 

ت بدون صحبت تنها با حرکارا  قیمت هر قطعه وارمنی و هندی که در اتاق زرگرباشی جمع شده بودند 

 به.ند کردمعلوم می کنند زیر گوشه دامن قبای یا زیر دستمال خود نهان میها خود که در دست انگشهای 

، طبقه  پنجاهنشان  باز مهینانگشت  ، یک انگشت باز نشان صد ،هزار به معنی شان که مشت بسته بیترت نیا

دن چند هزار یا چند صد دهند برای نشان دامی نشانانگشتکردن  باخمیکان را با سرانگشت طبقه دهگان را 

 در هندوستان هم رواج دارد.برای قیمت گذاری کنند، این حرکات الزم تکرار می قدر بهرا  حرکات مذکور

  600ص 

 بزرگان جز خدعه و نیرنگ و فریب چیزی نیست. دیمواعتوان باور کرد که اقوال و افعال و ی میطورکل به

  601ص 

و  غدردرباریان با مکر و تزویر و خدعه و فریب عجین شده و دربار صحنه نمایش  ق و رفتار همهاخالگویی 

 حیله است.

  603ص 



 

۹ 
 

ای از پسران جوان بزرگان و اعیان در حال مستی به کاخ در همین روز صدراعظم به عرض شاه رساند که عده

هر که را در کوی و برزن مست بیابند  پس ازآند اند. شاه دستور دااند و نظم را به هم زدهنزدیک شده شاهنشاه

 ها داده شد.شاه اجازه کتبی برای نوشیدن شراب به آنطرف مگر کسانی که از  شکمش را پاره کنند

  610ص 

کند که شاه سلیمان مجلس جشن و سروری با حضور مقامات لشگری و کشوری تشکیل داده نویسنده نقل می

افتاد که برخالف همه حاضرین که صورتی صاف و بدون ریش داشتند  عظمصدراو در حال مستی چشمش به 

داشت. شاه آرایشگر خود را به حضور طلبید و دستور داد ریش صدراعظم را  صورتبهو سیاهی  بلندشیر، 

مانند بقیه حضار بتراشند. صدراعظم آماده اجرای دستور توسط آرایشگر شد ولی آهسته از آرایشگر خواست 

 صورت بهریش  ته شاه با مشاهده کمی ، و آرایشگر اطاعت کرد. پس از پایان کار برای او نگهدارد شیر ته

کمی ریش را باقی گذاشته،  صدراعظمعلت را از آرایشگر پرسید و چون آرایشگر پاسخ داد به دستور  صدراعظم

رایشگر مستحق مرگ است گفت آمی کهیدرحالهای او را از مچ قطع کردند،  شاه با خشونت دستور داد دست

 را بر دستور شاه ارجحیت داده است. عظماصدرزیرا دستور

ار به قیافه بدون و سپس آرایشگر دیگری خواست صورت او را صاف و بدون ریش تراشد پس از پایان کار حض

در مجلس  دن با زور به صدراعظمانیری بود که پس از شراب خورحقیدند و این دومین تریش صدراعظم خند

 قبلی در حق او انجام شد.

  613ص 

عدل  600خرید سالیانه ء ازاکرده بودند تا در  ءبا دولت ایران پیمانی امضا هایهلندنویسند کمپانی میاو 

ی به ایران گمرک عوارضکاال بدون پرداخت 11لیور  ونیلیمکبه میزان ی یشم خام از شاه ایران، اجازه گرفتندابر

 هر نقطه که مایل بودند آن را بفروشند.وارد کنند و در 

 محاسبههای شاه دو برابر قیمت بازار ابریشم رای این پیمان ناراضی بود، زیرا قیمتاز اج هایهلندکمپانی 

مرغوب را نی هاو اظهار کاال گمرک، لذا برای جبران این خسارت کمپانی با دادن رشوه به مأموران میشد

میلیون بدون پرداختن عوارض گمرک یک اسمی . متیباقی کاالی نامرغوب عمالً دو میلیون لیور کاال را جابه

را در پوشش  بهاگرانهای ظریف و مثال پارچه طوربهکرد وارده کرده و خسارات خود را جبران میواقعی 

ی و تزویر و تقلب کاردغلدی و نویسد این عمل در ایران که دزدهد. او میهای خشن و ارزان قرار میپارچه

 میان مردم رواج کلی دارد بسیار آسان است.

  615ص 

                                                           
، ایالت پیش از آن، از سال فرانک باختری و پادشاهی فرانسه ؛ معادل فرانسوی پوند( یکای پول :French livreانگلیسی )لیور فرانسه - 11

 وجود داشته لیور میالدی بود. چندین نوع 1۷۹۴تا  ۷۸1

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1/
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های زلزله دو سوم شهر مشهد و نصف شهرستان نیشابور و شهرک( خبر آوردند ، 1671یسد در آن سال )نواو می

شناسان درباری است. شاه فوراً سه نفر از سر شدهخرابویران کرده و گنبد حرم حضرت رضا )ع( را آن مجاور 

 را هرچه زودتر ترمیم کنند. هایخرابرا برای سنجش خسارت به مشهد اعزام کرده و فرمان داد 

  618ص 

 کند .اول را نقل می عباسشاهها از شکست پرتغالی خیتارنویسنده 

  624ص  

 1500جواهرات انتخابی شاه را به مبلغ  تیدرنها وجدل بحثو  وشنود گفتجلسه رفت و آمد و  ندیچنپس از 

پول فروشد و از ترس دزدی میبه دربار ناظر  توسطتومان وجه نقد و یک خلعت شاهانه و یک رأس اسب 

از در هند ها هلندینی اکمپ عنوانبهحواله وجه معادل آنرا به صورت در مسیر رفتن به هندوستان جواهرات 

 ق( 1084ود )شناظر گرفت و از حضور او مرخص می

سلطنتی  جتهد بزرگ اصفهان یکی مشهور صدر خاصه که مسئول وقفیاتنویسنده ضمن معرفی دو م 633ص 

چندین مرتبه از من خواسته نقل میکند صدر خاصه مردم عادی است،  وقفیاتو دیگری صدر که متصدی بوده 

ش جواهرات به دربار، یک روز به خانه ، پس از خاتمه کار فرو بود برای نشان دادن جواهراتم به منزل او بروم

بودیم او او به او دادم در طول مدتی که منتظر پاسخ همسر  شاو رفتم و جواهرات را برای انتخاب همسر

کارگر مشغول ساخت بودند  200نشان داد، در این محل حدود به من ساختمان کاخ در دست ساخت خود را 

هزار فرانک خرج دارد و یکی از بهترین عمارات اصفهان خواهد  400گفتند تا پایان کار حدود و معماران می

 شد.

 کند روز سوم اکتبرنقل می 964او در صفحه 

 معادل هزار ... از جواهراتم را به همسر مجتهد بزرگ که خواهر شاه فقیه است فروختم.

 634ص 

 جرئتبهو  اندشهرهی وازنهمانیمبرم که مردم آن به من اکنون در کشوری به سر میمنسب است بگویم 

 باشند. دوست مهمانو مهربان و  خونرمچنین هیچ مملکتی مردمان توان گفت در سرتاسر گیتی می

  638ص 

شیه میدان شاه را شرح در حا قاپویعالنویسنده مراسم معرفی سفیران خارجی به حضور شاه در محل قصر 

بوس شاه رسیده  یک به پا است. سفرا یک ، جواهرنشانمجلس از طال و  نویسد اکثر لوازم پذیرائیدهد و میمی

 کردند.و هدایای خود را تقدیم شاه می
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، جنگ انداختن شیر و گاوهای  یربازیشمش ،اران وحشی گیدن با جانوی، جنریگیکشتمراسم  در این دو .روز

طول  بعدازظهرشد و تا یک ساعت  مردم برگزار ، زوبین اندازی برای سرگرمی سفرا و یبازچوگانوحشی، 

شد سپس با میوه و غذا از همه میهمانان پذیرایی شد و شاه بدون کشید موسیقی توسط نوازندگان اجرا می

 ای با سفیران صحبت کند از مجلس خارج گردید.اینکه کلمه

  563ص 

 اتتعارفو  زیآمتملق حیدستور داده بود مالیی را که عریضه تظلم چند شاکی را با شر خانیعلشیخ روزی 

به کف پای این  صد ضربهاول دستور داده بود  صدراعظم، ند دبیهوده و مطول نوشته بود به حضور ایشان آور

یک شکایت ساده وقتم را صرف خواندن  دنیفهموقت ندارم که برای  قدرآنمال بزنند سپس به او گفته بود من 

معنی کنم اگر دفعه بعد با چنین کلماتی عریضه و شکایت مردم را بنویسی های بیهوده و تعارفات بیاین تملق

 را قطع کنند. دودستتدهم دستور می

  655ص 

ن علیه عثمانی و لهستاسفیر مسکو به ایران آمد و مأمور بود پادشاه ایران را برای حضور در ائتالف مسکو 

به او گفت مسیحیان چندین دفعه پادشاهان ایران را برای  صدراعظم شد.ناین دعوت پذیرفته دعوت کند ولی 

اند اما هر بار بدون جلب رضایت و موافقت پادشاه ایران به ها وادار به جنگ کردههمراهی خود علیه عثمانی

 اند.اند و با دشمن صلح کردهجنگ پایان داده

  656ص 

های سفیران فرانسه و انگلیس را ترجمه کند، شاردن تا نامه شدهدعوتبه کاخ او  صدراعظمتوسط  نویسنده

وده و ارتباط انگلیس با مراحل مرا نینخست ،نویسد ابتدا با ذکر مختصر از تاریخ ارتباط ایران و انگلیس می

ها ها استقبال کردند ولی پرتقالیاز انگلیسی و مردم در بندرعباس به گرمی12 م برقرار گردید1613سال ایران در 

را شوم شمردند.  ورود آنانکه در جزیرۀ هرمز تأسیسات و تجهیزات نظامی و تجاری داشتند ناخشنود گشتند و 

 فارسجیخلها را از قراردادی انگلیس را موظف کرد پرتغالی عقدبا  م 1620 اول در سال  عباسشاهسرانجام 

ها را شکست دادند و ها حمله کردند و آن( دو طرف قرارداد با هزینه مشترک به پرتغالیم1623بیرون کنند )

 با انگلیس تقسیم شد. آنجامنتقل و منافع گمرک  بندرعباسمرکز تجارت را از هرمز به 

                                                           
 1۶1۵به ایران آمد در  طهماسبشاهشمسی( در زمان پادشاهی  ۹۴1( میالدی )1۵۶۲آنتونی جنکلینسن نخستین سفیر انگلیس به سال ) - 1۲

ت تجاری در ایران تأسیس یک شرک مجوز  اول دو تن از عامالن کمپانی هند شرقی در انگلیس  عباسشاهشمسی( زمان سلطنت  ۹۹۳)میالدی 
 به انگلیس داده ده هزار لیور تا هشتهزار لیور بود تنها  ۷۰۰ رآمد ساالنه گمرک بندرعباس که بیش ازد باوجودچند سال بعد  و ؛را گرفتند

خت این مبلغ، عدم اجرای تعهد مبنی بر ها برای عدم پردابهانه ایرانی .شدمیلیور هزار  ۵۰سهم انگلیس  بر اساس قرارداد کهیدرحالشد 
زیادی طال و  راه دریائی در خلیج فارس مستقر میکرد و بدتر اینکه انگلیس ها هر سال مقدار کشتی که باید انگلیس برای نظم ۴تا  ۲حضور 

 کردند.نقره ایران را به خارج قاچاق می
 



 

1۲ 
 

ای که باعث اعتراض انگلیس بود نامه واقعی سهم انگیس از درآمد گمرک بندر عباساین عدم پرداخت مبلغ 

ای از متن نامه سفیر انگلیس را آورده قرار بود من ترجمه کنم موضوع همین اعتراض بود شاردن سپس خالصه

 پاسبهفقید  عباسشاهسال پیش  5 این نامه پس از تعریف و تمجید از شاه سلیمان نوشته بود ،است، در 

ها به ایران کمک زیای کرده بود، نیمی از درآمد گمرک ون راندن پرتغالیخدمات کمپانی هند شرقی که در بیر

 ت برای کمتر از یک هزار تومان به اواکنون کمپانی شاکی اس را به این کمپانی تخصیص داده بود عباسشاه

و  تنک با اشتیاق زیاد با توجه به مودای . هزار تومان است 30درآمد این گمرک  کهیدرحالشود پرداخت می

درصدی آن پرداخت  50سهم حقوق کمپانی کامالً رعایت شود و باقیمانده ایند تا فرمموظف  نیمابیفدوستی 

اگر انگلیس  صدراعظم مترجم کمپانی هند شرقی را به حضور طلبید و با عصبانیت به او گفت گردد. سپس

تر ق ندارد بر ما منت بنهد و بیشخدمت و مساعدت کرده ایران هزار بار پاداش آن را داده است و ح بارکی

 رعایت حال کمپانی را نخواهیم کرد. پس نیازاایم و داده باید. ازآنچهایم طلب کند و ما بیش داده ازآنچه

  661ص 

آوردن شرح آن ان ناهنجار و نامناسب بود که در خور کمپانی فرانسه چن هنویسد: اما نامدر ادامه شاردن می

ه واقعیت این نکته کامالً بود و در نتیج شده نوشتهمبلغین مسیحی مقیم اصفهان  سیرئنیست این نامه توسط 

به امور سیاسی و  ستا ها آنبقه خاص مسیحی از کار معنوی و اخروی که وظ وقتی روحانیون آشکار شد ،

 دنیوی بپردازند حاصل آن جز خسارت و دردسر و سرافکندگی نخواهد بود.

  663ص 

شناسان این ساعت از اصفهان خارج شد چون ستاره نیقزوشاه به عزم رفتن به  اکتبرز اول رو صبحساعت سه 

 هایش همراه شاه بودند.مادر و سوگلی . و مبارک تشخصی داده بودند منی خوشرا برای سفر 

  664ص 

ین یا مسئول نگهداری ظروف شاه روزی به من گفت در آبدارخانه شاه افزون بر چهار هزار قطعه ظرف زر

 وجود دارد.، زرنشان و مرصع به انواع جواهرات 

  671ص 

اعتقاد  بر زندگی خود تأثیر افسون و جادو گفتن است که ایرانیان به سحر ، جادو و طلسم معتقدند و به درخور

 هراسند.شمارند و از آن بیش از آتش دوزخ میزیاد دارند و آن را واقعیتی مسلم می

به دستور شاه  هاآن میها رفتآنهای هنری زرگرهای شاه به کارگاه ن فعالیتی دیدو ادامه میدهد روزی برا

بود  ختهیفرورزراندودی بودند تا گنبد حرم حضرت رضا )ع( را که بر اثر زلزله  مسینمشغول ساختن صفحات 

زراندود شده ده شصت  کردند، هریک از صفحات مسینکار می مرد 1000از نو بسازند در آن کارگاه بیش از 

 صفحهدو سکه بود و در هر  اندازهبهآن  ضخامتدرازا داشت و سانت (  96) شصتپهنا و شانزده سانت (  60)



 

1۳ 
 

، به دستور شاه قرار  کرده بودند تا وقت کار گذاشتن در گچ فرو برودفلزی به عرض سه انگشت لحیم  غهیدوت

 بود سه هزار قطع از این صفحات ساخته شود.

  682ص 

ف بالفاصله نص بحث موردشرایط تنظیم اسناد مالی این است که پس از ذکر اصل مبلغ  ازیکی دیگر در ایران ، 

رود ، زیرا باید بجای کمتر می شود، زیرا در این صورت احتمال خدعه و تقلب در آننیز قید می مبلغ و ربع آن

 تغییر یک عدد سه عدد را تغییر دهند که بسیار مشکل است.

 685ص 

عادات و آداب کاربرد صنعت و  ، رسوم ، ، اخالق سرشت وضاع کلی ایران را اعم از طبیعت ،ا نویسنده در ادامه

ی و مدنی و ملی و مذهب نظام نیروی،  حکومتهنر مردم در تهیه مواد موردنیازشان و علوم و فنون رایج، طرح 

 .و معتقدات و دین ایرانیان را شرح می دهد

  688ص 

 نویسد.شرح مختصری از ایران باستان و ذکر از بزرگی این سرزمین می پساو 

ها تصرف را عثمانی کنند که یکی از این ایاالت قسیم میایالت ت وچهارستیب به را دانان ایران کشورجغرافی

نصد و چهار ، پا گوید در سرتاسر ایرانمی ؛ وآوردندمی حساببهاند ولی ایرانیان هند را جزء کشور خود کرده

آبادی دیه و  هزار 60ایران در حدود ای قلعه و برج و باروست کشور که دارقصبه وجود دارد شهر و شهرک و 

 و چهل میلیون جمعیت دارد.

  691ص 

تواند خواهد و هرکس میو گذرنامه و اجازه نمین از کشور به کشور دیگر ممنوع نیست در مشرق زمین رفت

لکت خویش به مملکت دیگر سفر کند وقتی دهقانان شهرکی مورد آزار و تجاوز به مصلحت و دلخواه از مم

درسی نیافتند دست هم را و پادشاه اثر نکند و فریا صدراعظمها به حاکم محل قرار گیرند و شکایت آن

 کنند.وطن میگیرندو و جالی می

  700ص 

روزگاران کهن در ایران  کنند.تأیید می را هاآنمقدس همه  توراتاند و آنچه مورخان دوره باستان نوشته

 دانم:بوده و تضاد آن با وضع فعلی را دو دلیل می و آباد ملجرتپثروتمند و باشکوه و  یسرزمین

مذهب مردم ایران باستان مبتنی بر احترام گزاری به نور و آتش بود که پیروان خود را به کار و  ، مذهباول ۀ 

ی و کاردرختهای بایر، کندن کاریزها و ایجاد کشتزارها و ترویج کشاورزی، کوشش و آبادان کردن زمین



 

1۴ 
 

غات اسالم در حال حاضر خواند اما اساس دین و بنیان تبلینشاندن درختان میوه و سایر کارهای سودمند می

ی واقعی و سرمدی وزندگو فاقد ارزش است و نباید به دنیا دل بست  اعتباریببر این است که دنیا گذرگاهی 

 13و در این دنیا به حداقل معاش باید خرسند بود. آخر استو سرمدی در  آزمودندر آخر 

آسایش خلق و خاطر  دربندو  بوده ادگرپادشاهان قدیم بیش از سالطین این روزگاران د دوم حکومت ، زیرا

کشتند و اموال مردم را مصادره کردند و به گناه کوچک کسی را نمینگهدار مردمان بودند، رعیت را غارت نمی

اما اکنون حکومت استبدادی برقرار است و پادشاه بر جان و مال و ناموس مردم مسلط است، لذا  ، کردندنمی

سال فاصله  12طی کبیر ،  عباسشاهدوره  برخالف کهیطوربه، ند میگردر پیش  راه هند را دستهدستهمردم 

ها عیبناک شده، بزرگان و و ضرب سکه جنسلیل یافته رت من به ایران، ثروت ایران به نصف تحبین دو مساف

و مردم  کردندتوانستند به مردم بیداد و ستم میمی که چندانتر زورمندان برای به دست آوردن ثروت بیش

بردند و در همه کارها نیز متقابالً برای رهاندن خود از ظلم و اجحاف بزرگان، انواع نیرنگ و دغل به کار می

خاصه بازرگانی اقسام حقه و تزویر و نادرستی رایج شد در این باب که حاصلخیزی و آبادانی هر کشور و فراوانی 

 توان دها بلکه صدها گواه و شاهد آورد.دارد مینعمت در آن بستگی کلی با برقراری قانون و عدالت 

گیاهی پرداخته داروهای و دشت و کوه و کشاورزی و معرفی  وهوا آبدر مورد نویسنده در فصول سوم وچهارم 

های ایران و در فصل هفتم به معرفی فصل ششم به معرفی گلدر های ایران و و در فصل پنجم به معرفی میوه

فصل در فصل هشتم در مورد جانوران وحشی و اهلی ایران و در فلزات و معادن ایران و جواهرات پرداخته و 

های ایران در فصل یازدهم طبایع درمورد ماهیفصل دهم  در نهم در مورد پرندگان اهلی و وحشی و شکاری و

 عادات ایرانیان را ذکر کرده است. و  وخو خلق ،

  671ص 

هوش و استعداد فکری ایرانیان بسیار خوب و نیروی تخیلشان وسیع و قوی است. قوه ابداع و او مینویسد 

دوستار  باشد در فراگیری امور فنی و هنری و هرگونه علوم استعداد قابلیت فراوان دارند.دار میتفکرشان دامنه

از خود ستائی که نمایانگر چهره کاذب شهرت است بدشان نمی آید ، آنان دوستار تجمل  افتخارند ، از این رو

بیش از همه اقوام و اند بدین سبب در امور اقتصادی و بازرگانی پیشرفت شایانی نکرده و اهل اسراف و تبذیرند

 اند.فایده و معطل نهادهفکری خود را بی ریذخااستعدادها و گیتی سراسر 

شمارند و غم فردا را شوند، دم را غنیمت میآینده خرم و غره می یهراسند و نه از خوشآینده می ینه از بد

خصائص عالیه  ازجملهشود. به رضای دل تسلیم تقدیرند خورند معتقدند هرچه خدا بخواهد همان مینمی

درباره مذاهب یر مردم دوست داشتن خارجی ها و مهربانی کردن با آنهاست . به جز روحانیان ، ساایرانیان 

ها گرویده باشد و پس از مدتی بخواهد به اند حتی اگر کسی به دین آنو اهل تساهل ریگآساندیگر بسیار 

                                                           
به مبانی و اصول حقیقی اسالم بوده و ناشی از دیدن وضع رفتا ر و گفتار  روشن است که این برداشت غلط به علت عدم آشنائی نویسنده - 1۳

 مردم آن دوران میباشد 
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دهد که به دین حتی صدر یا پیشوای دینی سندی به او می و گیرنددین اولیه خود برگردد، بر وی سخت نمی

 .دد و ملحد مینامناش برگشته ولی او را مرتاولیه

درگاه حضرت احدیت  رشیپذ موردپیرو هر مذهب باشند ، عامه ایرانیان دعا و ذکر همه افراد جامعه بشری را 

 دانند.می

پرخاش و جدال کردند، زود  باهم کنند اگر کمترنزاع می باهم هاآنباشند ایرانیان به طبع خراج و تنبل می

 و مثل ما نیستند که اختالفشان به قهر و کینه بینجامد. ندینشیفرومخشم و غصبشان 

شوند اما قسم زیاد گویند یا منکر خدا نمینمی راهیباروپاییان در زمان عصبانیت به خدا بد و  مانندایرانیان 

 خورند.انبیاء و لشگریان به سر مقدس شاه قسم می ارواحو به  اهللرسولگویند به روح خورند مثالً میمی

پیوسته  جاهمهدر همه و در  ؛ وی حضرت احدیت را دارنددرپیپهمیشه ستایش و نیایش  حالنیدرعیرانیان ا

گوید خدا بزرگ است عادت پیوسته می برحسب ؛ وآورندذکر و دعا و حمد و ستایش خدا را بر زبان می

ری خدایا ما را راهنمایی و یا و بیامرز مرا ببخش یا( خدا مهربان است خدا رحمان و رحیم است خدااکبراهلل)

را همیشه ورد زبان دارند، اما از همان دهان که این اذکار مقدس  کن و در آغاز هر کاری بسم اهلل و انشاءاهلل

شود حتی شود چه مردم عامی و چه مردم عالم هزاران دشنام و جمالت رکیک و ناسزا خارج میخارج می

گویند: می به همدهند هایی که میدهند. زنان پس از دعوا و دشناممی های نارواکلمات قبیح به زنان و نسبت

 ارمنی بهتر از توست.، جالد، ارمنی، سگ پرستبتدین، زندیق، مشرک، بی

  765ص 

اقوام جهان هستند و برای رسیدن  و متملق ترین نیکارتریفریو محیل ترین ، مزورترین )ایرانیان( این جماعت

گنجد. شمارند که به وصف نمینزد صاحبان مناصب چندان خود را پست و خوار و کوچک می، به مقاصد خود 

دارند این خورند و پس از رسیدن به مقصدشان اظهار میمی ها سوگندده دروغ بهبرای باور دادن گفته خود 

 اند.ها را برای رسیدن به مقصد انجام داده و گفتهکارها و گفته

  766ص 

همیشه  ؛ و نی صداقت ندارندکنند و بارزگاعهدات خود عمل نمیو به ت یش را نگاه نمی دارندعهد خو هاآن

؛  شوندای متوسل میو برای کسب شهرت به هر وسیلهکنند. در اندوختن مال حریص اند می مونغمطرف را 

 نیستند. نیچننیااما چون هر کلی استثنایی دارد همه ایرانیان ؛  کنندبه تقدس و پارسایی تظاهر می و

  767ص 

کند شغل خود را به فرزند خود آموزش دهد دهند و هر شاغلی تالش میبه آموزش فرزندان خود اهمیت می 

دارای اخالق خوب و  که یدرحالو  آزادشدها ازدواج قانونی از سرپرستی و نظارت پدر ی بسالگستیبو پس از 

 شوند.داده می در اجتماع به فساد و تباهی سوقمدتی هست وارد اجتماع شده و پس از  درستکار



 

1۶ 
 

  768ص 

، مهمانی رفتن، آداب نشستن در مجالس و بلند شدن هنگام  ، مراسم عید، سوگواری ، تعارفاتبه ادب ع راج

خود ی تن جلوی افراد با مقام باالتر بصورت دو زانو و در مقابل هم رتبهو نحوه نشس به مجلس ورود فرد بزرگی

مفصلی نوشته نگاری، نحوه هدیه دادن شرح یی و روش نامهخوشامدگوچهارزانو و آیین سخن گفتن و بصورت 

 است .

  774ص 

 های آن هیچ آگاهی ندارند.و فایده ، برخالف اروپاییان ، ایرانیان به جهانگردی 

  775ص 

سانی پیدا شوند که رنج سفر دو کرد ممکن است میان اروپاییان کباور توان پرسیدند، آیا میایرانیان از من می

هایش تنها به این سودا تحمل کنند که ببینند و بدانند قیافه و را با همه مخاطرات و سختی یسه هزار فرسنگ

 دیگری در سر نداشته باشند. کنند و نیت و قصداست و چه طور زندگی میهیکل ایرانیان چگونه 

  771ص 

مطابق نیاز خود را اش هرکس باید خانه، ، معتقدند مانند لباس  خردنمی شدهساختهدر ایران کسی خانه 

 از خود خانه دارند هیماکمی زندگی کنند، حتی افراد جاریاستسانی که در خانه بسازد، در ایران کم هستند ک

 گیردو این موضوع از دو واقعیت سرچشمه می

قرض سودآور را حرام کرده چون  هاآندین  کهنیاایرانیان علی االصول شم و ذوق بازرگانی ندارند، دوم  -اول

  رسانندسازی میدانند آن را به مصرف خانهطرز دیگر استفاده از پول خود را نمی

ای است که محل بازارچهدکان در خانه دومین چیزی که پولداران ایران مایل به داشتن آن هستند،  پس از

 به خرید یا ساختن گرمابهدر مرحله سوم دهند. اجاره می به تستقالم عنوانبهباشد و آن را می دادوستد

دهند و آن را روزانه اجاره می ؛ وورزندبه خرید یا ساختن کاروانسرا مبادرت می ازآن پس، عالقمند میباشند 

مثل مدرسه، محل  المنفعهعامهای ز بنااگیرند و درصد وجود مال زیادتر از نیرا همان روز می هرروز اجاره

کنند قف میساخته آنرا ونت طالب علوم دینی و بنای کاروانسرا برای استفاده رایگان مسافران، پل و مسجد سکو

 کنند.گوید برای ثواب و آخرت این کار را میو می

  778ص 

 نیستدیگری در ایران جز چارپایان و کجاوه وسیله مسافرت 

  781ص 
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ی، بندبازی و کارهای محیرالعقول، بازشعبدهی، سواراسبشرح مفصلی از شمشیربازی، تیراندازی،  12فصل  در

و شطرنج منع مذهبی دارد. ولی بعضاً در  نردتختهکند هرچند قمار و ی داده و ذکر میبندچشم و تردستی

شاطر جشن انتخاب کند دربار در میدان بزرگ اصفهان جشنی به نام سرگرم هستند. او ذکر می آناجتماع به 
مانند جنگ بین گاوهای نر و جنگ  کنندهسرگرمکه در آن جشن ضمن نمایش انواع کارهای برگزار کردند 14

. در این جشن فردی که داوطلب شاطری را به نمایش میگذارد  شیر و پلنگجنگ بین ها، ها، جنگ گرگقوچ

 وبرگشتفتر صورتبهی با سرعت فرسخکدربار است باید از صبح تا غروب بدون توقف دوازده مرتبه فاصله ی

ر به هدایایی از سایر بزرگان درباتومان و خلعت از شاه و 500مبلغ  طی کند و اگر موفق شد ضمن دریافت

شود تا احکام و دستورات شاه را در اسرع وقت به والیات و شهرهای کشور انتخاب میدربارشاطرباشی سمت 

این  ساعت 14نویسد طی بوده و می لبداوط های شاطره در این جشن نویسنده شاهد موفقیتوالبت برساند

 ساعت. 14کیلومتر در  144000، یعنی را انجام داد کار 

 شرح داده است . ایرانیانمنزل پوشاک و اثاثیه در مورد فصل سیزدهم  798ص 

 شرح میدهد . گرایی ایرانیانوسایل تجمل فصل چهاردهم در مورد 815ص 

 شرح داده است . مجالس مهمانی ایرانیان وبرگزاری خوراک پختنتغذیه و در مورد فصل پانزدهم  819ص 

 شرح میدهد . ها و دخانیاتنوشیدنیدر مورد فصل شانزدهم  843ص 

 توضیح میدهد . صنایع و هنرهای دستی و مشاغل ایرانیاندرمورد فصل هفدهم  855ص 

صنایع نساجی نخی، پشمی، ابریشمی و  ازجملهای ،  های کارخانهصنعتدر مورد فصل هجدهم  894ص 

 توضیح داده است . یربافیحصی، نمدمال، میگل ی،بافیقال،  زربافت

 و مینویسد شرح داده است گانی ایرانی و صادرات و وارداتبازردر مورد فصل نوزدهم  898ص 

ی هاعرقخرما، شراب، عبارت است از ابریشم، پشم، تنباکو، انواع خشکبار، ترشیجات، مرباجات، ایران صادرات 

 .، چرم، حصیرآالتینیچگیاهی، اسب، 

 واحدهای وزن، طول، واحد پول را شرح  910ص  

 916ص 

چنان شیفته و دلباخته  طلبدانشدارند به سخن دیگر این ملت ی دانشمندان را گرامی میطورکلبهایرانیان 

اندیشد نه بینوایی و سختی و مصائب زندگی وی را از تحصیل آن نه به زن و فرزند می درراهفرهنگ است که 

 شمارند.ایران کسب معرفت و هنر را سرلوحه وظایف اصلی خویش می نانینش ده. حتی داردیبازمپویایی 

                                                           
مردی چست و چاالک که با لباس مخصوص، پیشاپیش شاهان و . شاطر  در لغت به معنی زیرک، باهوش، چاالک و چابک است شاطر - 14

 د رساند. چاالک به مقصو سرعت پیاده  ای را بهامیران رود یا نامه



 

1۸ 
 

اب مأنوسشان فرستند و با کتفرزندشان به سن تأدیب و تعلیم رسید آنان را به مدرسه می کهنیهمایرانیان 

شود، حتی اگر در سنین باال باشند. بسیار کنند شوق فراگرفتن دانش در دل ایرانی هرگز خاموش نمیمی

 روند.کنند و یا نزد استاد برای تحصیل میی تحصیل را آغاز میسالگچهلشوند که در کسانی دیده می

  922ص 

 صورتبهاما از اکتشافات علمی ما اروپاییان که ؛ تاس زیاد باستان هایزمان علوم ٔ  نهیدرزمآگاهی ایرانیان 

 خبرند.کامالً بی افتهیتوسعهچشمگیری 

  931ص 

و بر این باورند  کوشندنمی دیوشا دیبااصوالً دانشوران ایران در این زمان به تصنیف و تألیف کتب علمی چنانکه 

 توان چیزی افزود.اند نمیآنچه عالمان گذشته نوشتهکه بر 

  935ص 

دهد، در ۀ بنیه مالی خود چیزی به مکتب دار میانداز بههزینه تحصیل در ایران بسیار ناچیز است و هرکسی 

دهند، مردمان فقیر مکتب می معلمو افراد تنگدست ده سو به  اکواصفهان، معموالً مردمان دارا ماهیانه یک 

 فرستند.های خود را رایگان به مکتب میبچه

 دهدهای مدارس طالب را شرح میعیت حجرهوض 939-938ص 

  940ص 

های بچه15شوند یا للگی می سرخانه معلمهای زندگی، یا و فعال برای جبران کمبود هزینه باسوادطالب 

ها خطی است هیچ عاملی پردازند. در ایران همه کتابپذیرند و یا به رونویسی کتب خطی میدولتمندان را می

 شود.و اعانه دادن به طالب مایه شهرت و اعتبار کسی نمی بهتر از تدریس رایگان

  942ص 

و اگر به این محاسن اند باادبنگر و ، هوشمند و روشنابینکته، شیاندکیباری مردمانی ظریف، طورکلبهایرانیان 

آموزی و فداکاری در کسب علم را داری و شوق مداومت در دانشنیازی، خرسندی و خویشتنجدیت، بی

 متیقارزانچاپی متنوع و  16هایگردد. اگر مانند ما کتابرر مییت آنان در نیل به مقامات علمی محفزایم قابلیب

                                                           
و امپراتوری عثمانی بوده است که به سرپرست شاهزادگان صفوی و عثمانی اطالق  دوره صفوی ه( عنوانی شغلی در دربارلَل گی یا )َلل   - 15

 .ه به عبارتی وکیل و همه کارهٔ شاهزاده های نابالغ و خرد محسوب می شده استل  می شده است. لَ 
اندازی م در تبریز راه 1816/  1233شاه در سال  یفتحعلنخستین چاپخانه برای چاپ کتاب به همت عباس میرزا ولیعهد  16

 شد.

 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/


 

1۹ 
 

مدرسان و استادان در تعلیم آنان صداقت و صمیمیت و جدیت کامل مبذول همچنین باشد و داشته در دست 

شوند. آنچه غرور و تری نائل میاز علوم کنند به ترقیات علمی بیش رشتهکبدارند و همت خود را صرف ی

ورزی و بخل و بدبینی نسبت به اروپاییان است،  کند حسدی استادان ایران را در نظر نمایان مینگرشتنیخو

پذیرند اما همواره و برتری ما را می اندمعترف علوم ٔ  نهیدرزمما  داردامنهدر ضمیر خود نسبت به ترقیات  هاآن

 دانند.از ما می یتردادند چیزهای بیش خوشدلخویش را 

  965ص 

یی شهرهای ایجغرافهای چندگانه آن طول و عرض کتاب جغرافی پیدا نکردم که در نسخهدر ایران هرگز 

گیریم و با چه آسانی و تندی به مدارج علمی بهره می اشد. ما اروپاییان از صنعت چاپ چقدرب شدهدرجیکسان 

 یابیم.را می

بینند ها و تأسیسات متنوع جدید را به چشم خود میفواید کارخانه نکهیبااکه مردمان مشرق زمین شگفت این

 .هراسنداز توجه به اختراعات نوظهور سخت می

 

 

 

  965ص 

بارها در دربار ایران به من پیشنهاد کردند که چند چاپخانه به ایران بیاورم و یکی را در اصفهان نصب کنم و 

 یافت.ی جنبه تحقق میآسانبهثانی مانده بود و پادشاه بود این کار را  عباسشاهگر به کار ببندم ا

  1033ص 

در نظر ایرانیان که بسیار رایج است استفاده از قرآن مجید است  تفألترین و نخستین روش پیشگویی و ساده

 گویند.که علم بدان را استخاره می

  1034ص 

 سحر و جادو و لوازم و تجهیزات و روش کار را نوشته است.شرح کاملی از فالگیری، رمالی، 

  1035ص 

در ایران من کسی را ندیدم که تعویض و طلسم با خود نداشته باشد حتی به گردن چهارپایان یا قفس پرندگان 

 نویسند مشتمل بر چند آیه قرآن یا برخی گفتار پیامبر با روایاتبندند. آنچه روی کاغذ تعویذ میتعویذ می

 باشد.ویسان میفکری رماالن و جادوگران و تعویذ ن هاتراوشمانند که حاصل  امامان یا بعضی اشعار معما



 

۲۰ 
 

  1036ص 

شوند و برای معالجه ها میایرانیان برای درمان یافتن بیماران خود غالباً متوسل به تعویذ و طلسم و مشابه این

 جویند.خود یا کسانشان به روحانیون توسل می

 1043ص 

 اعمالشان داده است و مخالفت روحانیون با آن نوشته است. و عقایدصوفیه ،شرحی در معرفی 

  1121ص 

دهند، اما معاینه بیماران را از طریق امتحان نبض و دیدن ادرار آنان تشخیص میمرض پزشکان در ایران 

 دهند.فروشی را با هم انجام می ها طبابت و دوابیماران زن جائز نیست، آن

  1122ص 

نگه ن سبب پزشکان خون را هرگز شمارند و شاید بدین مانند یهودیان خون را پلید و نجس میمسلمانا

 دانند.های مختلف نمیو چگونگی آزمایش آن را برای تشخیص بیماری دادندنمی

  1128ص 

ی رو ادهیزو عدم در ایران طبیب زیاد است ولی بیمار فراوان نیست و این موهبت مرهون هوای خشک و سالم 

 در مصرف غذا و آرامش روحی آنان است

  1129ص 

 دو بیماری است که بین مردم شایع است و کسی از ابتالی به آن شرمنده نیست.س یسلفکچلی و 

  1142ص 

دربارۀ حق حکومت این است: پادشاهی بر مردمان حق خاصه پیامبران و جانشینان و نایبان  انیرانیاباور 

اند، یعنی یک نفر هم حکومت بوده گونهنیهمها نیز در قدیم دارای ها و یونانی. رومیرا دارند بالفصل آنان ا

 کرد.امور دین و معنوی و هم امور دنیایی و مادی آنان را اداره می

  1143ص 



 

۲1 
 

دوازدهمین نفر از سلسله جانشینان حضرت پیامبر اسالم، یعنی  17هـ ق 296یرانیان معتقدند که در سال ا

خدا ظاهر  فرمانبهاو روزی  آخرین امام بدون انتخاب جانشین به اراده خدا ناگهان از میان خلق ناپدید شد.

 گیرد.شود و زمام امور را به دست میمی

  1145ص 

مجتهدی است پایه دانش و تقوایش از همکاران  درخورلمانان )ایران( تنها شایسته و پادشاهی بر جامعه مس

 باالتر باشد.

  1146ص 

 ها نسبت به پادشاه خود هستندترین ملتتوان باور کرد مردم ایران مطیعبه تحقیق می

  1152ص 

درنگ ند، هرچه بگوید بیسلطان ایران بر ملتش تسلط ندار قدر بهگمان در سرتاسر زمین پادشاهی  چیهیب

 شود و گرچه برخالف عقل و عدل و منطق باشد.اجرا می

 1157ص 

نویسد، اما وضع و سرنوشت دهد، مین در ایران میمفصلی که در خونخواری و استبداد و ظلم سلطابعد از شرح  

 باشد.میو به هنجارتر  تر میمالگذرد در کشورهای مسیحی به مردم می ازآنچهمردم ایران حتی 

  1160ص 

 رودشوند تا احتمال طغیان از بین بمیهمه پسران خاندان سلطنت کور 

  1184ص 

 دانندد و خود را باالتر از سایر مردم میونشمی سیدها با بستن شال سبز و به نام سید و میر نامبرده 

  1185ص 

که جزء  کنندهم تصور نمی آشنایی ندارند، حتی در عالم خیال با حکومت جمهوری هیچمردم در ایران 

 حکومت پادشاهی و استبدادی حکومت دیگری در جهان وجود داشته باشد.

  1253ص 

 گیرند.در ایران مالیات سرانه مطلقاً معمول نیست به جز از تنباکو از هیچ کاالیی مالیات نمی

                                                           
ق. فرزندش مهدی بر پیکرش نماز گزارد و از آن روز غیبت صغرا ۲۶۰پیشوای یازدهم شیعیان در سال  شهادتاز  شیعیان معتقدند پس - 1۷

 .پس از این تاریخ غیبت کبی آعاز شده و تاکنون ادامه دارد.ق. ادامه یافت. ۳۲۹آغاز شد و تا سال 



 

۲۲ 
 

  1283ص 

تر ی هویدا است. ولی بیشدوست انسانهای از به اعتقاد من در کلیه قوانین و همه عادات و رفتار ایرانیان نشانه

ی حاکم است آیا در بشردوستتوان توقع و امید داشت، اصول می در یک حکومت خود کامه و مطلق ازآنچه

ین تحت آزار و فشار نباشد، مالیات سرانه توان یافت که ملت برای ادای مالیات چنجهان هیچ کشوری می اقطار

با در هیچ سرزمین، حکومت  کلیه مواد ضروری برای خوراک و پوشاک معاف باشد، آیا و از دادن عوارض ندهد

 کند.رفتار می مردم در این حد به مدارا و معدلت

  1285ص 

کنند هرگز در امر می وآمد رفتنامه که دلشان بخواهد بدون اجازه و گذر هر جارعایای ایران به آزادی تمام به 

گیرند. شمار پیشوایان دینی نه زیاد است، نه ثروتمند و نه چنان پست و مذهب مورد شکنجه و آزار قرار نمی

را به اجرای مراسم دینی  ناحمت مردمان را فراهم آورند و آنمزا گر و صاحب نفوذ که موجباتل و توطئهبخی

 شوند. پرست بتند که بدین دیگر مثالً مسیحی بگروند یا را ندار اچار کنند، اما این آزادین

  1309ص 

ی و نحوه پرورش فرزندان پسر و دختر باشخواجهی شاه و نوع اداره آن توسط سراحرماز  یشرح کامل و مفصل

 شاه داده است.

کند که چون برای عدم و داستان دختری را ذکر می شدهفوتدر طول این فصل نحوه برخورد زنان شاه 

ی اعالم کرده بود و پس از بسترهمثانی خدعه زده و خود را ناپاک و نامساعد برای  عباسشاهبا  همخوابگی.

 دست و پای او را بستند و در بخاری او را با هیزم آتش زده سوزاندند.لذا گوید دروغ می ه بودمعاینه مشخص شد

  1322ص 

و سرنوشت است مطلق و فرمانروای کل معشوقان پسر تاجدار خویش  اریاختصاحب، ملکه مادر سراحرم در

 قدرت اوست.ید همه آنان و فرزند ایشان در 

  1325ص 

 مسیر و راه در زمان مسافرت دور یا نزدیک اهالی حرم شاه و هرکس به محلکردن رق درباره ق

 است. ادبر بجانشین  نزدیک شودهای ممنوع شده 

 ی شاه و سایر بزرگان آورده است.سراحرمها و تعدادشان در زندگی خواجه شرحی در نحوه 1330ص 

به ترتیب  باا در دست داشتن  قوه قضایه قدرت زیادی دارد ، و سلسله مراتب آنها جامعه روحانیون 1334ص 

 .مفتی حجه االسالم، قاضی،  اهلل بزرگ، مجتهد اعظم )صدر(،آیتعبارت است از 



 

۲۳ 
 

مشیت الهی حق دخالت در امر قضاوت را  ارائه و بنا برایرانیان اعتقاد دارند، تنها این روحانیون هستند که 

 دارند.

 

1335  

پیامبر و نایب  مقامقائمهمه مؤمنان ایران صدر )مجتهد بزرگ و علم( را پادشاه و حاکم امور مذهبی، حقوقی، 

رسول  حضرت رسول )ص( هم کنندیمسلطنت سایر افراد غصبی است و استدالل  معتقدند ؛ ودانندامامان می

اما ؛ بودشده خدا و هم شاه بود که سر رشته امور مادی و معنوی جامعه مسلمانان را به دست وی سپرده 

ی مباین دین نیست، زیرا شاه سایه خدا و جانشین رمذهبیغتر مردم بر این اعتقادند که حکومت افراد بیش

با اموری که اهل سیاست  دارندعهدهیامبر است و صدر و دیگر افراد جامعه روحانیت نباید وظایف خاصی را بر پ

 باشند بیامیزند.مسئول آن می

  1336ص 

شورای جریان د  چیهیبو  قرارگرفتهبه سخن دیگر برخالف زمان ظهور اسالم امور معنوی زیر نفوذ امور مادی 

فقه  ؛ وکنند و جز احکام قرآن هیچ قانونی معتبر نیستصدر بر هر دو حکومت میدارد و جامعه روحانیت و 

اسالمی که چکیده و نتیجه تفسیر امامان است محتوای قوانین و احکام مدنی است و مجموع قوانین کلی 

 دهد.ایرانیان را تشکیل می

چگونگی عمل ناظران آن نظارت صدر در قضاوت کلیه امور معنوی اختیار تام دارد و همچنین بر موقوفات و 

ثانی، صدر به مقام صدراعظمی انتخاب و پست سرپرستی  عباسشاهاست در زمان  هاآنکند و مسئول می

ده  صدر را به دیگری انتخاب شد و امور مربوط را به صدراعظم مجدداموقوفات حذف شروع در زمان پسرش 

دو صدر سپرد، صدر خاصه مسئول اداره امور موقوفات قسمت جداگانه تقسیم نمود و هر قسمت را به یکی از 

شد. البته مقام صدر خاصه بسی باالتر از عادی سلطنتی و صدر عامه مأمور تنظیم کارهای موقوفات اشخاص 

صدر عامه است. در مجالس رسمی شاه صدر خاصه در طرف چپ و صدر عامه زیردست او و صدراعظم طرف 

دهد جام شراب را به گردش درآورند و یا ادوات موسیقی را به صدا دستور مینشیند و زمانی که شاه راست می

 دانند.شوند زیرا این دو کار را در اسالم حرام میدرآورند، صدراعظم و صدرها خارج می

جنبه  هاآناست که داور همه دعاوی مدنی است و احکام  االسالمخیشسومین شخصیت بعد از صدر عامه، 

ها زیر نفوذ کند و قاضیمی اظهارنظرقاضی در دعاوی بین مسلمانان و سایر ادیان  و قانونی دارد و معتبر است

باشند اختالف و تضادش هر دو مسئول امور روحانیت می هرچندهستند بعضاً بین او دو مقام  هااالسالمخیش

 آید.پیش می

  1338ص 



 

۲۴ 
 

دارند که  آگاهدلقرآن مبین همه حقوق است و تنها روحانیون دیده بینا و اند که ها به مردم تفهیم کردهآن

 احکام مندرج در قرآن را درک و تفسیر کنند.

  1339ص 

با دختران دودمان  غالباًباشد و اینان پیوستگی آنان به دربار می هااالسالمخیشات اعتبار صدرها و موجب ازجمله

 کنند.پادشاه پیوند می

  1341ص 

اند، وقت مساجد را از راه درست و نادرست به دست آورده ازآنچهها و خطاها قسمتی ایرانیان به جبران لغزش

 کنند.و امور خیریه می

ها و بناها و حتی اسبان خود را وقف و نذر چهارده معصوم کرد و در مقابل استفاده بزرگ تمام کاخ عباسشاه

 آوری و حسابرسی این درآمدهاست.فتر موقوفات مسئول جمعپرداخت و دمبلغی می انهیها سالآناز 

 شود.زندگی عده زیادی از روحانیون و افراد دیگر از درآمد موقوفات تأمین می 1342ص 

  1343ص 

بگیران دوم وقتی لیست نام و میزان دریافتی حقوق عباسشاههزار تومان است و  4حدود آنان حقوق سالیانه 

پروردگار بزرگ، غارتگران و متجاوزان به اموال  نکهیبااشرع را دعوت کرد و به آنان گفت: را دید متصدیان امور 

 جرئت، در شگفتم چگونه برخی از روحانیون و مؤمن نمایان به خود  و درآمدهای موقوفات را لعن فرموده

حب و صرف تجمل تومان از درآمد موقوفات را به نفع خود تصا صدششکه ناروا هر یک سالی پانصد  دهندمی

 کس بیش از نیم مبلغ مذکور ندادند.به هیچ وقتآنکند و 

 که البته مرتب و منظم است شدهدادهسازمان پلیس شرح  1345ص 

 ی بدون خریدارزه و پس گرفتن کاال توسط فروشنده در صورت ناراضنحوه خرید از مغا 1346ص 

  1348ص 

ضامن پیدا کردن دزد یا دادن  هاآنافتد هایی هستند که در شهر اتفاق میپلیس و راهداران مسئول سرقت

 باشند.تاوان می

  1350ص 

ای گردد، مثالً کسی که چیزی را با سنگ کم بفروشد، سرش را از تختهدر این کشور مجازات سریع انجام می

نهند و در کاغذی بر سرش میکاله کنند و آن آویزان میگی به زنگذارند سپس که میانش سوراخ شده می

 زنند.گردانند و او را جریمه کرده و کف پایش چوب میبازار و کوی و برزن می



 

۲۵ 
 

ها و اعمال مسئوالن پلیس و قضات محلی چنین است. فساد و تباهی و عامه مردم در مورد نحوه دادرسی نظر

پلیس را کور  مأموراست، رشوه چشم  رفتهانیازمو درستی سراسر  ارتشاء در سرتاسر کشور رایج شده و راستی

 کرده و دهان دادرسان همواره برای ربودن غنیمت گشاده است.

  1352ص 

از م  1674که در سال  آن سفر هدنبالشرح ، اکنون افتهی انیپام  1673از پاریس به اصفهان در  نویسندهسفر 

 .اس رفته ذکر میکند شیراز و بندرعب طرفبهاصفهان آغاز و 

ی جابه معظم اله  رفتم، اظهار داشت از شاه خبر آوردند که صدراعظمعصر روزی که برای خداحافظی نزد 

راه بازگشته تا از ، از میان ااندچون اختر شناسان رفتن به قزوین را شوم اعالم کردهادامه راه سفر به قزوین 

میان  18د، تهران شهرکی است از والیت قومسبه سر بر آنجاطریق قم به شهرک تهران برود و ماه رمضان را در 

 واقع است. 20و سغدیان 19هیرکانی

  1364ص 

آن  از شهر قمشه و شرح زیارتگاه بقعه شاه رضا از اصحاب امام حسین )ع( که به گفته متولی نپس از گذشت

صحن امام زاده حوضی  در ؛ وسنگی قرار دارد چهارچوبدر ضریح ساله دارد، مرقد این امام زاده  740قدمت 

 اند.ای نشان شدههای زرین و نقرهکه بعضاً با حلقه وجد داردپر از ماهی 

 کشد.او را می زادهامامها را بگیرد و معتقدند هرکس این ماهی 

  1366ص 

 کند.اعقاب حضرت رضا )ع( را مشاهده می یازادهامام ا مقبره به شهر ایزد خواست رسیده و در آنج

 1372ص

رسیده و آنجا مقبره امام زاده اسماعیل از اعقاب امام موسی کاظم)ع( را  "کوشک رز"نویسنده به شهرستان 

 مشاهده کرده است .

  1373ص 

ر کرد، زیرا بر این بناهای عمومی بلکه هیچ بنایی را نباید ترمیم و تعمی تنها نهبر این اعتقادند ایرانیان عموما 

میرد، میان درگذرند و همچنان که انسان وقتی پیر شد میها نیز مانند آدکه بناها و عمارت خرافی اندباور باطل 

                                                           
 سمنان 18
 مازندران 19
 والیتی در تاجیکستان 20



 

۲۶ 
 

ایی که در آن سکونت هنهد ترمیم و تعمیرشان بیهوده است. اعتقادشان درباره خانهبناها وقتی رو به ویرانی می

 درگذراستگوید دنیا و هر آنچه در آن است که می هاستآندارند نیز همین است و این عقیده از اعتقاد مذهبی 

نباید مال خود را صرف تعمیر و ترمیم بنایی کند که دیگری بنیاد  کس چیهرا نشاید و به آن ی بستگدلو 

 باشد.قابل استفاده نمی های عمومی پس از مدتیاهها، رکاروانسراها، پل رونیازاشود نهاده و به نام او خوانده می

  1282ص 

 ی توضیح داده است.خوببهنویسنده در سر راه به شیراز به تخت جمشید رفته و با شرح و نقاشی این محل را 

  1390ص 

عیت شهر اصفهان نظر نویسد در مورد جمنویسنده مجدد به معرفی شهر اصفهان پایتخت ایران پرداخته و می

خانه در داخل و خارج  38300نویسد و در حدود هزار می صدشش ونیلیمکهزار نفر تا ی صدششمحققان را 

ترین شهر  به عقیده من جمعیت اصفهان از شهر لندن که پرجمعیت هرحالبهنویسد و او می شدهساختهشهر 

 تر است. اروپاست کم

  1396ص 

 آبشان در آن کوچه است نیست ولی همیشه توسط افرادی که دیوار خانه فرش سنگهای اصفهان کوچه

هایی )توالت( که زیر دیوار هر خانه های ما در پاریس تمیزتر است فقط وجود آبریزگاهشده و از کوچه وجارو

است ولی چون  یکند عامل زشت و بدآبریزگاه استفاده می عنوانبهقرار دارد و بعضاً توسط افراد رهگذر از آن 

آورند و ه شهری میکثافات توسط کشاورزانی که میوه و سبزی از روستا ب هرروزهوا خشک است و از طرفی 

 برند محیط بدبو نیست.آوری کرده و می ی جمعکشاورزفات را برای تقویت زمین در برگشت این کثا

  1390ص 

ها را مشروح توضیح داده و ، مساجد، مدارس، پلها، قصرهابه شرح در مورد اصفهان پرداخته و تمام ساختمان

کشته شدن  ازجملهکند، در این شهر را ذکر می آمدهشیپهایی از واقع مهم کند، در ضمن داستانمعرفی می

ثانی صدراعظم بود. او که  عباسشاهپادشاهی  لیاوادر اواخر پادشاهی شاه صفی اول و 21« تقیسارو»شخص 

لواط به دستور شاه اخته و به  عملو به علت  برای کار به اصفهان آمد و سپاهی شد پس ناتوانی در تبریز بود

                                                           
فرزند میرزا بود. ساروتقی  شاه عباس دوم و شاه صفی وزیر اعظم یا اعتمادالدولهٔ  (1۶۴۵–1۵۷۹) اعتمادالدوله ملقب به سارو تقی - ۲1

سال  1۴یا  1۳—ناچار با فرزند خود محمدتقی که کاری مناسب بیابد، به چون نتوانست در تبریز عباس بزرگشاه هللا تبریزی بود عهدهدایت

پس از آنکه محمدتقی به سن رشد رسید، پدرش او را به اصفهان پایتخت صفویه [ 1.]کار نانوایی پرداختبه قزوین رفت و در آنجا به —داشت

 .فرستاد تا مگر در این شهر کاری پیدا کند. در پایتخت محمدتقی به زمره نظامیان درآمد و دو سال در زمرهٔ تفنگچیان شاهی بسر برد
وآمد با دوستان ناباب به عیاشی رو آورد و سرانجام به ربودن و تجاوز به کودکی متهم ساله بود(، در اثر رفت 1۶ در این دوران )که حدوداً 

اش کنید. این حکم بالفاصله اجرا شد اما چون شاه آگاهی یافت که او ، شاه حکم کرد که بروید و اختهباشکایت والدین طفل گردید. بالفاصله 
 ستور داد که در مداوای زخمش بکوشنداست دسربازی الیق بوده

شد. وقتی که شاه عباس بزرگ  طی کرد و سرانجام به وزارت مازندران برگزیده  شاه عباس بزرگ مراحل ترقی دیوانی را در دوران 

وزیری. او این سمت را تا گمارد؛ اعتمادالدوله سمتی بوده با اختیارات نخست« اعتمادالدوله»درگذشت، شاه صفی او را ترقی داد و به سمت 
 اله بود( کشته شدای )زمانی که هشتاد سهای آغازین حکومت شاه عباس دوم حفظ کرد تا زمانی که در توطئهپس از مرگ شاه صفی و سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF


 

۲۷ 
 

کرد و به علت کار و کوشش طی ده ای بلند تا کمر به پا میعلت عدم توانایی در نگهداری ادرار همیشه چکمه

 ساالرسپهبا مقام سال و تسلط به امور مالی ابتدا معاون والی و پس از مرگ والی جانشین او شد و سپس مدتی 

 و فرمانده لشکر به اصفهان برگشت و سپس وزیر دربار و سرانجام صدراعظم شد.

فهمید آن را گرفته  گرفتند و او میای می گری و اگر سایرین هدیه و دانشمند و مخالف رشوه روشنگراو فردی 

 داد. لذا مورد کینه درباریان بود.و به خزانه دولت می

 نیتر بزرگثانی توسط جانی خان فرمانده قورچیان )که  عباسشاهدر سومین سال سلطنت م  1645در سال 

و پس از چند هفته چون شاه و ملکه او را کشت شفاهی شاه  ترین سپاهیان ایران است( به ادعای و نیرومند

 و سایر مقامات همراهشان را کشتند. جانی خانمادر 

 شمیابر،  ، خیاطی کارگر به کار نقاشی 4800شاه حدود متعلق به خانه کار 32در نویسد در شهر اصفهان او می

ساله به حقوقشان  هر، و غذا  حقوق ریغنجاری مشغول هستند.  و سازی، اسلحه ، رنگرزی یبافپارچه، بافی 

شود اده میشود و این پاداش به کارگرانی دها داده میمعادل حقوق سالیانه به آن یافزوده و بعضاً در سال پاداش

 شوند و اگر مریض شوندتا پایان عمر اخراج نمی و پسند شاه قرار گیرد. این کارگران موردقبولکه محصولشان 

کند و اگر در اثر سانحه یا اتفاقی قادر به ادامه کار نباشد رایگان توسط پزشکی او را معالجه می ، ناظر کارخانه ،

 شود.پرداخت میاو حقوق 

و اگر  روند، لوازم و تجهیزات همراه آنان به سفر میهاکارخانهروند، کارگران هرگاه شاه و درباریان به سفر می

شود، در صورت مرگ پدر و داشتن پسری که بتواند ماندن در خانه را ترجیح دهند مرخصی به آنان داده می

 شود.کار او را انجام دهد پسر جانشین پدر کارگر خود می

ن است ودر حاشیه شاه مشرف بر میدا نویسد قصردر اصفهان داده و می او شرح کاملی از میدان شاهسپس 

ها به ت بازارها، مساجد و مدرسهیعسپس به شرح وض شدهساختهو مساجد  چند بازارو مغازه  200این میدان 

 تفکیک و با دقت پرداخته است.

 فر نامه را به پایان میرساند . ی شاه سلیمان ، سگذار تاج با شرح کامل 1591ص 

 

                             


