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 یهعصر صفو یراندر ا یو مذهب ینید یها در جشن یجستار

 

 44/5/4144 تأیید:تاریخ                           41/9/4991تاریخ دریافت:
  1 یعبداهلل متول 

  2 محمدحسن بيگی
  3 فر فرهاد صبوري

 
 یبا جوامع مختلف  انافان   یقعم یوندیپ بخش، یشاد های یینآ یبرگزار

سنّت به دور نبوده  ینخود، از ا یخیتحول تار یردر س یزن یراندارد. جامعه ا

 یق(، فضفا 3311فف 709) یانو تفداو  ککومفت وف و    یریگ است. با شکل

ها فراهم شفد.   از شادمانه یمختل  یها و تکرار گونه ینیجهت بازآفر یمناسب

را بتوان در دو قالب  بخش یشاد های یینکه مراسم مرتبط با آ رسد یبه نظر م

عنفوان   همانند نفوروز، بفه   یسنّت یها نمود. جشن یکت ک «یمذهب»و  «یسنّت»

جامعه بود؛ اما  یو عموم یدربار های یینآ ناپذیر ییبخش جدا یخی،نماد تار

و  ینفی د یکردهفای بفا رو  یناگااتن یوندها، پ از شادمانه یگاتره قابل توجه

 و جامعه داشت.  یتکاکم یمذهب

و با اتکا بر منابع  یلیو تحل یکاضر، بر آن است تا به روش وو  نوشتار
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 یهفا  شفن بفا ج  مفرتبط  هفای  ییناز آ یبرخ یو معرف یبه بررس ی،ا کتابخانه

  بپردازد. ائمه یالدخم و م یر، غدیقربان، خضر نب یدمانند: ع یمذهب
 

 .خم. یرمبعث، غد ي،سنّت يها هاي مذهبي، جشن جشن یه،صفو :کلیدواژگان

 مقدمه

کننده زندگي جمعي نیزز بزوده    ها، ضمن انگیزه بخشیدن به زندگي، تضمین انجام شادمانه

هاي سرورآفرین براي بقاي انسان و اجتماع، باعزث شزد تزا ایزن      مندي حرکت است. فایده

عنوان بخشي از فرآیند زیستي اجتماع انتخاب شده و در گذر زمان، قواعد و  گونه رفتارها به

آفرین با فطرت انسزاني،   ا تجربه نماید. ماهیت بروز رفتارهاي نشاطهاي خاص خود ر قالب

اي را  هاي متنوع و پیچیده موجب شد تا تمامي جوامع، مبتني بر الگوهاي خاص خود، آیین

هاي خویش طراحي نمایند. گذر زمان و افزوني فهم و دانش بشزري،   براي برگزاري جشن

ها  یا نمود. به موازات همین روند، برخي جشنها مه بندي این جشن زمینه را براي چارچوب

هاي دینزي و مزذهبي تج زي     هاي قومي تبعیت کردند و بخش دیگر، در قالب مایه از درون

کردند و گروه دوم، بزه لحزا     یافتند. گروه اوّل، از گستره اجتماعي محدودتري پیروي مي

ردیزده و پهنزه انسزاني    پویایي و گستردگي دامنه ادیان، مرزهاي قومي و جمعیتزي را درنو 

توان به این نکته قائل بود که بخشزي از   تري را پوشش دادند. با این توصیف، مي پُروسعت

هزاي   زندگي و تحوالت جوامع بشري در هر مقطعي در پیوند بسزیار نزدیزب بزه نگزر     

آفرین بوده است و به تبع این پیوند، مبتني بر الگوهاي رایج فرهنگي و بعضزي نیزز    شادي

ها و شزادمانه از فراوانزي    ي بر رویکردهاي سیاسي حاکمان زمانه، گستره و نوع جشنمبتن

 هایي همراه بوده است.  بیشتر، و در مقاطعي با محدودیت

ق(، در پي رهیافت به این 3321ز709این نوشتار با بررسي جامعه ایران عصر صفوي )

مزان آن نیزز از الگزوي    موضوع است که دریابد جامعه مذهبي این دوره که بعضزي از حاک 

کردند، تا چه میزان متأثر از فضاي دیني و مذهبي، زمینه اجراي  مذهبي خاصي تبعیت مي
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نمودند و در عین حال، جایگاه اعیاد دیني  آفرین دیني در جامعه را مهیا مي هاي شادي آیین

 کرده است؟ در جامعه عصر صفوي چگونه بوده و از چه الگویي تبعیت مي

 ای دینی ـ اسالمیه الف. جشن

مایه دیني برخزوردار بزود. بزه دلیزل بنیزاد       بافت جامعه ایران در دوره صفویه، از یب درون

هاي مخت ف اجتماع، برگزاري آداب  ها و مراسم دیني و مذهبي در الیه تاریخي رسوخ آیین

رو، در  و مناسب دیني و مذهبي، به بخشي از ماهیت وجودي جامعه مبدل شده بود. ازایزن 

هزاي متناسزب بزا یزادبود رویزدادهاي مزرتب  بزا         مندي عموم به انجام برنامزه  کنار عالقه

هزا و   بخش دیني و مذهبي نیزز برنامزه   هاي شادي زمان با فرارسیدن مناسبت عزاداري، هم

شد. بنزابراین، در روزگزاران    آداب جشن و سُرور مرتب  با مناسبت مورد نظر نیز برگزار مي

بخزش مزذهبي    هزاي شزادي   اي مربوط به عموم مسز مانان، آیزین  ه صفویه در کنار جشن

گردید که بیشتر به باورها و اعتقادات شزیعي اختصزاص داشزت. در     دیگري نیز برگزار مي

هاي دیني و مذهبي متداول در جامعه عصر صفویه بررسي  ترین جشن ادامه، برخي از مهم

 شود. مي

 . عید قربان1

، ه آخرین روز ایام حج است، پیامبر خدا، ابزراهیم در دهمین روز از ماه ذوالحجه ک 

، رضایت خداوند را به میزل خزود تزرجیا داد و    کردن فرزند  اسماعیلهنگام قرباني

مطیع فرمان او گردید. پس، خداوند نیز قوچي فرستاد و وي را به ذبا آن خشنود سزاخت.  

طي بزر مسز مانان   سپس، دین اسالم قرباني را در چنین روزي سنّت شزمرد و طزي شزرای   

واجب نمود. همچنین، آفرینش پل صراط را که مس مانان و مجرمان، م زم بزه گزذر از آن   

الحجزه نسزبت   ست، به دهزم ذي رسي اعمال در قیامت ا هستند و قسمتي از فرایند حساب

3دهند.مي
کردن بوده که بعدها به قربزاني جزانوران تبزدیل شزده     گویند این نوع از قرباني 

                                              

 .635، صار الباقیةآث. بیرونی، 1
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بین دو جهان انساني و روحزاني   شونده، واسطه به هر شکل، حیوان یا انسانِ قرباني 3است.

 و در جرگزه  3هایي از آن وجود دارد ادیان، نشانه ست که در همها شد و رسميشناخته مي

هزایي  شود؛ سزمبل گیرد و براي بیان حقایق ابدي استفاده ميقرار مي هاي فرهنگيسمبل

هاي ه زندگي انساني، سطا آن را ارتقا داده و قادر به برانگیختن واکنشکه با معنابخشي ب

که در توصیفات مفصل سیاحان از مراسزم قربزاني،   هیجاني  2هیجاني در اشخاص هستند؛

شود حکومت صفوي، آگاهانه بزا اسزتمداد از ایزن معزاني، در     کامالً آشکار است. تصور مي

کزرد؛ ضزعفي کزه متزأثر از     ف تزال  مزي  انحراف افکار عمومي و پوشش عم کزرد ضزعی  

اسالمي با منش سالطین بود و البتزه تالشزي موفزق؛    ز اصطکاک و ستیز فرهنگ آرماني 

اي از زاویه 4ها در روان آدمي قادر به ساز  و اتحاد تضادهاي داخ ي هستند.چراکه سمبل

ثماني در شد و عدیگر، مشروعیت مذهبي حکومت توس  رقیب قدرتمند خارجي تهدید مي

عنوان یب باور مشترک  متأثر از این موضوع، عید قربان به 1سیادت ایشان شبه افکنده بود.

  6اسالمي، به جاي تقویت وحدت، به ابزاري براي رقابت و تب یغ سیاسي مذهب تبدیل شد.

مال جالل نیز ذیل است که  مراسم عید قربان در عهد صفویه، یقیناً بسیار دیدني بوده

به قربان کردن شتر و بردن سزر و دسزت و   »گوید: ق با اشاره به آن مي3006ال وقایع س

مزذهبي کزه   ز اساساً در مواقعي مراسم آییني  9«ها، طرفه تماشایي شد.اعضاي او به محل

                                              

 .94، صجستاری چند در فرهنگ ایران. بهار، 1

 .313، صشناسی اعتقادات دینیدرآمدی بر مردممدنی، . 2

 .134ـ131، صهایشانسان و سمبول. یونگ، 3

 .161. همان، ص9

 درصـفویه  ؛ جعفریان، 213، صتهماسب صفوی؛ مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی شاه. نوایی، 6

 .31، ص1، جو سیاستدین، فرهنگ  عرصه

 .129، صدین و مذهب در عصر صفوی. میراحمدی، 5

 .142یزدی، تاریخ عباسی، ص منجم. 3
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اي نمایشزي دارنزد؛   شزوند، شزالوده  با هدف تزکیه، پاالیش، ارتباط و روشنگري برگزار مي

تمزام   3تند؛ یعني هم باید دیده گردند و هزم شزنیده شزوند.   چون ترکیبي از تماشاواره هس

قرباني شتر را با تشریفات و مراسم خاصزي انجزام   شد، شهرهایي که شاه در آنجا حاضر مي

هزا و   م(  براي آن در سایر کشورهاي مس مان، حتي ترک3613ز3156) 3دادند که دالوالهمي

شزد، خواهزان بسزیاري    شاه انجام مزي  قرباني که در محضرو   2اعراب، نظیري سراغ نداشت

4فیگوئروا گفتهداشت؛ اما این
گزاه در  تشریفات قربانى شتر هیچمبني بر آنکه  م(3190)متولد  

توانزد  نمزي  1، پردازنزد  شود، چون در هیچ شهر دیگر جز اصفهان بدان نمزى  شیراز انجام نمى

  6بزوده و اولازاریو    عیزد اضزحي در اردبیزل مفصزل     برنامزه طورمثال، صحیا باشد و به
                                              

 .31ـ24ص اسلین، نمایش چیست،. 1
2. Pietro Dellvalle. 
دالواله، در رم متولد شد. او در جوانی شور مذهبی بسیاری داشت و ظاهراً به منظور تشویق دربار 

قمری خـود   1126به جنگ با عثمانی، راهی مشرق شد و از طریق مصر و عثمانی، در سال ایران 

را به ایران رساند و از شهرها و مناطق مختلف ایران نیز بازدید کرد و توانست شـاه عبـاا او ل را   

نیز مالقات کند. او نزدیک پنج سال در ایران بود و پس از آن، از مسیر هند خاک ایـران را تـرک   

 د.نمو

 .695و111، صسفرنامهدالواله، . 3
4. Don Garcia De Silva Figueroa. 

عباا او ل بود. او با هدف کسب انحصار تجارت ابریشم و  وی فرستاده پادشاه اسپانیا به دربار شاه

عباا عزیمـت کـرد و قریـب دو     قمری به دربار شاه 1123گیری بحرین، در سال  همچنین بازپس

های خود دست یابد و دست خـالی ایـران را    ما موفق نشد به اهداف و خواستهسال در ایران بود؛ ا

 ترک کرد.

 .319، صسفرنامهفیگوئروا، . 6
6. Adam olearius. 

الئاریوا به همراه هیئتی، از طرف دوک هولشتاین، به ایران سفر کرد. او منشی این سـفارت بـود.   
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رفتنزد؛   م( مشاهده کرده است که مردم سحرگاهان به زیارت اهل قبزور مزي  3600)متولد 

-مردم در خانه خود گوسفند قرباني مي 3زدند تا دیده نشوند.حتي ثروتمندان آنجا چادر مي

م( گفته است که بزیش از صزد هززار گوسزفند در     3936ز3613) 3قصابي به کمپفر کردند؛

نیزز بزه ایزن    م( نیز به دربار ایران رسید و 3931ز3613) 4کارري 2شود.اصفهان قرباني مي

کزرد و  اي ذبزا مزي  مسا ه اشاره دارد که هرکس امکان داشت، در این روز گوسفند یا بره

عتقادي بود که به مردم دیگزر شزهرها   اي او این مسا ه 1نمودمیان خود و فقرا تقسیم مي

 .نیز قابل تعمیم است

                                                                                                          

عباا  صفی، نوه شاه توانست با شاه 1193سال هدف آنها مسئله تجارت ابریشم بود. این هیئت، در 

صـفی، راهـی    و پس از چندین ماه اقامت در ایران، به همراه فرستادگانی از طرف شاه مالقات کند

 اروپا شدند.

 .113، صسفرنامهاولئاریوا، . 1
2. Engelbert T Kampher. 

ـ    او، در اصل متولد آلمان بود؛ اما به م، 1146وئدی در سـال  عنوان یک پزشک به همـراه هیئـت س

وگوهـای   سلیمان صفوی، از ایران دیدن کرد. هدف این هیئـت نیـز بیشـتر گفـت     یعنی در دوره شاه

سیاسی و تجاری بود. آنها نزدیک دو سال در اصفهان اقامت داشتند و کمپفـر توانسـت اطالعـات    

ایران اقامت داشـت و  خوبی از اصفهانِ آن زمان فراهم نماید. کمپفر، مدتی را نیز در مناطق جنوبی 

 سپس، از طریق هند راه بازگشت در پیش گرفت.

 .233و112، صدر دربار شاهنشاه ایران کمپفر،. 3
4. Gemelli Careri. 

کارری، یک سیاح ایتالیایی بود که بیشتر به قصد جهانگردی از نقاط مختلف دنیا دیدن کـرد و در  

شکرت داشت. وی سفرنامه مختصری در  سلطان حسین م نیز در مراسم تاجگذاری شاه1116سال 

 خصوص مسائل اجتماعی ایران از خود بر جای گذاشت.

 .46، صسفرنامهکارری، . 6
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هاي گلاي زیبا، قالیچه شد و آن را باشترِ عید قرباني، از بهترین نوع و نژاد انتخاب مي

آراستند. سپس، با آن شزمایل ده یزا   ها ميانواع زینت بنفشه و حتي شاخ و برگ درختان و

کار، نذر و زدند. با اینبرایش شیپور و طبل و نقاره ميگرداندند و تر در شهر ميسه روز قبل

خوانزد و  روحزاني دعزا مزي   چرخند، کنند. همچنان که در شهر ميبسیاري جمع مي صدقه

شود. مردم اصزرار شزگفتي   کنند و در مسیر، بر جمعیت افزوده ميجمعي او را همراهي مي

 دسزت، از آن محافظزت    بزه  باي چزو براي تبرک حیوان و کندن پشم او دارنزد؛ امزا عزده   

و ایزن افزراد،    3روز قرباني، افراد سرشنا  سوار بر اسب، در صف اوّل قرار دارند 3.کنندمي

، اِیشیب ، عَ َمداربودند و کمپفر در یب نوبت از شصت یَساوُل خیل مالزمان شاههمان 

تزرین   شاخصوان معموالً با عن 2کند.، دوازده شاطر و ششصد پیاده یاد ميآقاسي باشي

  1شدند.جمع ميداروغه جایگاه  مقابلمردم و  4کشتفرد حاضر، حیوان را مي

                                              

 .46ص ،سفرنامه ؛ کارری،235ص ،در دربار شاهنشاه ایران کمپفر،؛ 114ـ111، صسفرنامهدالواله، . 1

 .111ص ،سفرنامه دالواله،. 2

 شد که در طرف راست شاه حرکت کرده و عَلَمی به شـکل   علمدار، یکی از مالزمان شاه محسوب می

 (.  232ص ،در دربار شاهنشاه ایراننمود )کمپفر،  چتر که نشانه حضور شاه بود، با خود حمل می

 دار بود. عـالوه بـر ایـن، امـور      ایشیک آقاسی باشی، سِمت ریاست تشریفات سلطنتی را عهده

 (.11، صتذکرة الملوک بانان و کارکنان قصر نیز در اختیار او بود )میرزا سمیعا،نگه

 کردنـد. در دوره صـفویه،    های سلطنتی را اجرا مـی  یساول، مأمورانی بودند که اوامر و فرمان

هـای زرانـدود    دسـت  خواندند که در هنگام برگزاری مراسم، بـا چـوب   آنها را خادم خاص نیز می

 (.121)همان، ص شدند حاضر می

 .235و54ص ،در دربار شاهنشاه ایران کمپفر،. 3

 .111، صسفرنامهدالواله، . 9

 .49، صسفرنامهکارری، . 6
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ق( به دینداري، ذبا شتر توسز  او را  3301ز3099س یمان ) کمپفر، ضمن توصیف شاه

زد و را سه بزار بوسزه مزي    شاه، سالح و نیزهاین  3داند.توجهش به اعیاد مذهبي مي نشانه

بوسه بر سالحي که حیوان با  3کند. سپرد تا با آن نیزه، حیوان را ذباسپس، به داروغه مي

شد، عواطف رعایا را نشانه رفتزه و عالمتزي از پزاکي اعتقزاد و اخزالص شزاه       آن ذبا مي

توانست تأکیدي باشد بر قداست شاه و توانش در تقزدیس  شد. غیر از این، ميپنداشته مي

امزام   آنکه شاه صزفوي، خزود را نزواده   داشت؛ چه اي بر اشیا امکان همه که حتي با بوسه

براي انتقال گوشت قرباني، شزتر بزه    2دانست.مي بیت اهل و از سالله کاظمموسي

آن را بزه   شزد و شد و سر حیوان، دوازدهمین قسمت محسوب ميیازده قسمت تقسیم مي

کزرده، بزین محزالت    فرستادند و یا اینکه آن را هم به دوازده قسمت تقسیم شاه مي خانه

 شزد و آن را بزا گوشزت   این گوشت، براي تبرک مصرف مزي  4.کردنددوازدگانه تقسیم مي

خوردند و یزا بزه آن نمزب    نمودند و با برنج ميحیوانات دیگري مثل گوسفند، مخ وط مي

 آنهزا کزه دسزت خزالي      1.شزد در طول سال براي دفع یا شفاي بیماري اسزتفاده مزي  زده، 

 6اند.زدند تا مع وم شود در این مراسم بودهني خود را به خاک ميرفتند، پیشامي

زنزان از محزالت   دست، نعزره  به اي چماقخوانیم که چگونه عدهدر روایات سیاحان، مي

خود ببرنزد   تري از الشه را به مح هآیند تا پس از قرباني، با ق دري سهم بزرگمخت ف مي

آورند و هرکس با تبر، ساطور، شمشیر و یا پس از ذبا حیوان، حاضران به الشه هجوم مي

                                              

 .54، صدر دربار شاهنشاه ایران کمپفر،. 1

 .235و54همان، ص. 2

 .3، ص1، جعباسیآرای عالمتاریخ ترکمان، . 3

 .111، صسفرنامهدالواله،  ؛235، صشاهنشاه ایراندر دربار ؛ کمپفر، 914، صسفرنامهتاورنیه، . 9

 .111، صسفرنامه؛ دالواله، 233، صدر دربار شاهنشاه ایران کمپفر،. 6

 .233ص ،در دربار شاهنشاه ایران کمپفر،. 5
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 گمزان،  بزي  3شزود.  اي از گوشزت مزي  و کارد و هرچه در دست دارد، مشغول بریزدن تکزه  

کند. چه بسا ترین فرض هم ما را در سالمت روان این جماعت دچار تردید ميبینانه خو 

جات حیدري و نعمتي از در همین دوره صفوي و طي همین جشن، دستهگزار  شده که 

پرداختند و محالت مخت ف به سوي میدان شهر آمده، هنگام تقسیم قرباني به زدوخورد مي

هزاي آنزان   بر همگان مبرهن است که پیدایش این دو فرقه، به دوران مغوالن و سزفاکي 

و در  3افتنزد مخت ف به جان همزدیگر مزي  هاي واقعي، در مناسبت رسد که بدون بهانهمي

آنها را بزه ایزن رو     2از طریق تماشاي نبردشان ق(3025ز776)عبا   برخي مواقع، شاه

کرد و این، به غ به دادن فرهنگ عامیانه جهت کسب منافع شخصي و سیاسي تشویق مي

  .شودمعنا مي

با اعضزاي دربزار و بزه    پادشاهان عالوه بر اجراي مراسم قرباني که در بسیاري مواقع 

ي دیگزري نیزز داشزتند و در قصزر خزود،      هاکردند؛ برنامهطور گسترده اقدام به حضور مي

ق( گززار   3042زز پزس از   765رفتند. اسکندر بیگ )ترتیب جشن داده یا به مهماني مي

حضرت اع ى در ایوانى که استادان نجار »اي واقع شد؛ دهد که عید اضحي در یکشنبهمي

ها در جنب دیوانخانه همایون ترتیب داده، به نزى پوشزیده بودنزد؛ بزه      ها و ستون به چوب

هزا  گونزاگون گسزتردند. فرمزانبران در صزدر       ترتیب مقدمات جشن اشاره فرموده، جشن 

مج س جهت ج و  همایون، مسند شاهانه و اورنب پادشزاهانه نصزب نمودنزد و صزدور     

رکان دولت بر در کریا  گردون اسا  جمع آمده، عظام و ع ماء اَعالم و امراء و وزراء و ا

بوسى مشرف گشته، زبان به تهنیزت عیزد و مبارکبزاد  آن     منتظر بودند که به شرف عتبه

                                              

 .235ص ،در دربار شاهنشاه ایران کمپفر، ؛111، صسفرنامهدالواله، . 1

-علمـی   ومغول در تاریخ سیاسـی، اجتمـاعی    فاجعهزدگی؛ تأثیر پایدار فرضیه فاجعه عدالت،. 2

 .292، صایران

 .131، صتاریخ عباسی یزدی،منجم . 3
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ق( یکبار به باغ تقزي سز طان رفزت و آنجزا     3013ز3025صفي ) شاه 3«روز سعید گشایند.

بخشي، همچنان که در هر جشن دیگري مرسوم بزود، در   خ عت 3جشني عظیم ترتیب داد.

ها خانهبازي در قهوه تماشاي شعبدهها و پوشیدن بهترین لبا  2عید قربان نیز معمول بود.

  4و میادین هم نزد مردم رایج بود.

 . عید فطر2

داري، اوّلزین روز شزوّال، روزي کزه    پس از پایان ماه رمضان و سه دهه پرهیزز و روزه 

« روز رحمت»خداوند جبرئیل را به وحي برگزید و بهشت را آفرید، عید فطر است و آن را 

روز، در میان اعیاد اسالمي، رتبه اوّل اهمیت را داراست. دالواله سیاح اروپزایي   این 1نامند.

و آدابي که بر آن حاکم بود،  6شناختترین عید مس مانان ميعنوان بزرگ نیز عید فطر را به

شزد.  هاي عامیانه تقسزیم مزي  دیگر اعیاداسالمي، به دو نوع شعائر دیني و شادمانگي مانند

نماز مخصوص عید، دعا، پرداخت صدقات و فطریه، دستورهاي الهي بودنزد کزه مزردم و    

برخي از پادشاهان به آن پایبند بودند. شاه اسماعیل، کسي بود که به گواهي منزابع، نمزاز   

 ،تشنگان ماه رمضان شد هالل فرخ فال شوال منظور نظر لب چون»داشت: عید را برپا مي

روز سعید قیام نمزود و صزالت و    آداب و سنن آنه ب ،پادشاه عالیجاه بعیدگاه تشریف برده

و در باب  ...بس  بساط عیش و نشاط اشارت فرموده ب ،ارباب استحقاق رسانیدهه صدقات ب

مالزمان را که مرتکب  ،کرد که بعضى از اعیانمثابه مبالغه ه ازمنکر ب معروف و نهى]به[امر

                                              

 .331، ص2، جعباسیآرای عالمتاریخ ترکمان، . 1

 .116، صالسیرخالصة خواجگی اصفهانی، . 2

 .46همان، ص. 3

 .114، صسفرنامه؛ دالواله، 233، صدر دربار شاهنشاه ایرانکمپفر، . 9

 .636، صآثار الباقیةبیرونی، . 6

 .916، صسفرنامهدالواله، . 5
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روایزت شزده کزه     3«.سرنگون آویخته معروض تیزغ سیاسزت سزاخت    ،شرب شراب شدند

صفي، نیاي بزرگ صفویان  شاه ۀعیدِ فطري به زیارت مقبرق(، 3025ز776)اوّل عبا   شاه

خزود بزراي   بند بسته، با دسزتان  رفت و پس از خواندن دعا، در آشپزخانه حاضر شده، پیش

شود که گویاي منزافع  اکنون تصویري روشن در ذهن ساخته مي 3.کشدمستمندان پ و مي

ترین خیّر عام و خاص و وابستگي به این جشن است. رعایا، مستمندان واقعي و شاه، بزرگ

با این وصف، نشزاطِ ایمزاني   . فریبي نماییم بود؛ البته اگر نخواهیم کار وي را حمل بر عوام

ق( حکزم انعزدام بزرادر    751زز 754دوم )اسماعیل  زماني شاهیز انکار ناپذیر است. مردمان ن

هرات را مأمور انجام ایزن نیزت    تر و برادرزادگانش را صادر کرد. او حاکم دارالس طنهبزرگ

از دغدغه فارغ گرداند... ایام عید به میان آمد، نخواستند که در ایام عید »... نمود تا وي را 

اند  که هنگام عیش و سُرور است، از تجرع آن زهر جانگزا ، ت خکام باشند؛ موقوف داشته

 2«تا ایام عید سپر  شود.

ه در جشن حمایت از فقرا و تنگدستان )عید دهد کق توضیا مي3071کمپفر، در سال 

 4کنند.خود را در قالب وجه نقد یا مقدار معیّني از گندم پرداخت مي داران فطریهفطر(، روزه

مشیزي، به تعطی ي موقت کارهاي دولتي با فرا رسیدن عید فطر، جهت دیزدار آشزنایان و   

دهزد  خان خبر ميکرمان عباسق ياي، از سُرور حاکم کند و در جم هگویي اشاره ميتهنیت

ترانه آن محفل، غم از  نواي غمزداي چنگ و چغانه و اصوات دلکشِ خنیاگران خو »که: 

 1«زدود.دل مي

                                              

 .315ص ،الصفویةروضة  ؛ جنابدی،619ص ،9ج ،السیرحبیب  خواندمیر،. 1

 .916، صسفرنامهدالواله، . 2

 .299ـ293، ص1، جآرای عباسی عالمترکمان، . 3

 .111، صدر دربار شاهنشاه ایرانکمپفر، . 9

 .226، صکرمانتذکره صفویه مشیزی، . 6
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 األول . عید هفدهم ربیع3

ست. بدین نزد هر دو جماعت شیعه و سنّي، محترم و گرامي ا والدت پیامبر اسالم

وصزف،   گیرند. بزا ایزن  ن روز هفدهم را جشن ميسنّت دوازدهم ربیع، و شیعیا منظور، اهل

انزدیش آن   باوران خشب ق صحبت از جشن شد، بعضي سنّت200باري که در سال  اوّلین

 3را بدعت شمردند.

جدیزد، احتمزاالً بزه     ق( به دولتخانزه 754ز720اوّل ) ق نقل مکان تهماسب761سال  

ق( به برپایي 775بیگ )م. تد. عبديافع ت سعد بودن ساعت، در روز عید والدت اتفاق مي

کند و ابیاتي هم در وصف آن سروده محف ي درباري از اکابر و امرا در این رویداد اشاره مي

 است: 

 روز مولود نبي بود و به نیکو طالعي/ کرد آیین مولود تازه خورشید منیر »

 گیرفاقشادمان شد مادر ایام از مولود قهر/ وه چه مولودي که در یب روز شد آ

 3«در چنین روز مبارک با هزاران فرخي/ شد به دولتخانه نو خسرو روشن ضمیر

 متأسفانه، منابع این پزژوهش، اخبزار عیزد والدت و مبعزث پیزامبر را چنزدان پوشزش        

بر این داللت دارند که ایزن دو عیزد، فرصزتي مناسزب جهزت      دهند؛ اما مجموع آنها نمي

پرداخت حقوق و رفع احتیاجات ایشان بود و در مسزاجد  رسیدگي به مسائل ع ما، طالب و 

مضاف بر این، س طنت  2جمعي برقرار بوده است.و مراکز مذهبي مراسم دعا و نیایش دسته

یابي و عرض تهنیت بودنزد.  گشت و سفرا و وزرا موظف به شرفدار بزمي رسمي مي عهده

 در چنزین روزي  ق( 3025زز 776)عبزا  اوّل   سیستاني، از مالقزات خزود بزا شزاه     امیرزاده

 گوید:مي

                                              

 .951، ص6و9تمدن اسالمی در قرن متز، . 1

 .119، صتکملة األخبارشیرازی، . 2

 .622، صاحیاء الملوکشاه سیستانی،  ملک. 3
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... در مصالى مذكور ]اصفهان[ كه فضال و علماا و كافاه ما ده ناه  ماا  و      

نخا  رفهاه نود ا . ... در سن اوان      اماه ووا ا ن ناه سن ما  ميض فاي        يارت

 شان  واب همايون نه شغل دادن  ر ناه اهال ويااي  و باعام علماان و       معادت

سم امكان در پ م  قضايا نه  فس  فيس كوش  مسهحقان اشهغال داشهن  و ن ح

وان و  اواب اعهماداع وعاه ميا  ا     داشهن  و همه اوقات  واب معهم اع وعه عليقلى

 شسهن  و نه  اع يض محم  ص ر واصه ش ي  نه ديوان مى و مي  ا رفيع وان  باعم

 مود   و ناه وا ما اشا ه ناه      رمي    و ع اي  جمع مى حقايق حال م ده مى

رمي  و نعضى اوقات. گ امى را نه جشض و م ور در ناا  جناا ننيااد     ىجواب م

سناااد و ناتااات و عمااارات ويانااان كااه در درب دوعااا واقااع امااا.     عبااا 

روساار   وجود پس ان گال   رود. همواره مشحون نه گذرا ي   . عمارت پل    ه مى

  1عذار نود. م و رفهار و دوه ان ميميض

 . عید مبعث4

اسزت و   رجب[، بعثت پیزامبر 39از هفتمین ماه تقویم هجري ]وهفتمین روز  بیست

رو، در مواردي به عید مبعث، معزراج هزم گفتزه     قولي روز معراج ایشان نیز هست. ازاین به

ق(، به معزراج معزروف، و   3025ز776عبا  اوّل ) شود و بنا به نقل شاردن در عهد شاهمي

حتماالً بر اسا  احادیث، مزردم بزه   ا 3است. هاي مخصوص آن مرسوم بودهخواندن ادعیه

استفاده « القدرلیلةعید »که شاردن از عبارت طوري فضی ت این روز بسیار پایبند بودند؛ به

تر البته ما پیش 2شود.یب از اعیاد اسالمي، کار تعطیل نمي دهد در هیچکند و ادامه مي مي

 بودیم.در اعیاد فطر، قربان و غدیر، مصادیقي از تعطی ي را شاهد 

                                              

 همان.. 1

 .1129، ص3، جسفرنامهشاردن، . 2

 همان.. 3
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 . عید خضر نبی5

 بزه دسزت آورد، داسزتاني قرآنزي     توان از حضرت خضرترین اطالعي که ميموثق

اشاره دارد. در معدود منابعي از عصر صزفوي،   است که به مالقات او با حضرت موسي

از عیدي منسوب به ایشان یاد شده است که تزاری  دقیزق آن، بزر نگارنزده مع زوم نشزد.       

خضزر در   کنزیم.  اي راجع به خضر نبي، مستندات خود را ارائزه مزي  بنابراین، پس از مقدمه

اویزد یافتزه اسزت.    است که با نوشزیدن آب حیزات، زنزدگي ج    اعتقادات عامیانه، پیامبري

هاي معیشت درمناطق متفاوت جغرافیایي، بزه شخصزیت خضزر     نیازهاي اقتصادي و شیوه

که بزراي او صزفاتي چزون: صزاحب      طوري اي ز مذهبي بخشیده است؛ به سیمایي اسطوره

 هزا، حزامي دریزا و    بیمزاري  کشزاورزي، شزفادهنده   دهنزده  دهنده، برکتگوسفندان، نجات

مورخان عصر صفوي هم در برخي ابیات خود با این صزفات   3شوند.يها و... قائل مکشتي

کزه بزادا چزو خضزر نبزي      دل/  الهي که ایزن شزاه فرخنزده   » کنند؛خضر اظهار آشنایي مي

  2«چو خضر نبي یافت عمر دراز.به تاج سخن هرکه شد سرفراز/ »و  3«... دل زنده

شب »کوچب زمستان،  هدر بعضي شهرهاي شمال، کردستان و آذربایجان، به شب چ 

نماید. ذیل وقزایع سزال   نامي که به عبارت عصر صفوي نزدیب مي 4گویند؛مي« خدر نبي

نخست در شب جمعه اواخر مزاه رجزب کزه هنگامزه     »صفي آمده است:  ق عهد شاه3049

در نزهت سرا  حریم حرم گزرم و مجمزوع بنزات مکرمزات نزوّاب        جشن مقرّر خضر نبى

بیب سپهساالر  ى در آن جشن مسرّت و شادمانى جمع بودند، رستممکان ستان فردو  گیتى

همچنین، در سال بعد نیزز بزه    1«خان را به قتل پسران عیسى خان مأمور فرمودند. و چراغ

                                              

 .39ـ24، صخضر در باورهای عامیانهمیرشکرایی، . 1

 .234، صجواهر األخبارمنشی قزوینی، . 2

 .131، صنامه اسماعیل. قاسمی حسینی گنابادی، 3

 .36، صخضر در باورهای عامیانه. میرشکرایی، 9

 .214، صخلد برینواله قزوینی، . 6
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در   زوجه میرزا معصوم در شبى که هنگامه جشن خضر نبى»... خوریم: همین جشن برمي

 3.«مواید الوان به دست خیانت ربوده...  حریم حرم گرم بوده، لنگر  طالیى را از سر خوان

قعده، از خضر نبزي و  ق از پنج ذي3039بر این، منجم یزدي در سال  اما در منبعي متقدم

 3جشن دلنشین آن سخن گفته است.

 های شیعی ـ مذهبی جشنب. 

 شیعیان ایران همواره محبت بسیاري بزه حضزرت ع زي    شواهد، حاکي از آن است که

هزا در خالفزت امزوي بزازگردد.     هاي آن، به تحقیر ایرانيتي که شاید ریشهاند؛ محبداشته

خواه تشیع قرین شده نارضایتي موالي و گرایش عمومي ایشان به عدالت، با جریان عدالت

مذهب عثماني که پزس از   اختالفات سیاسي با امپراتوري سنّي بود. به هر تقدیر، در نتیجه

شدند خالفت داشت، صفویان به سمتي هدایت  داعیه ق،734پیروزي بر ممالیب در سال 

هاي مذهبي، در حراست از مباني وحدتِ داخ زي و اقتزدار خزارجي،    بر باورداشتتا مضاف 

داشت مقام بزرگان آن بنماینزد؛ چراکزه از   اي به روزهاي خاص شیعیان و گرامينگاه ویژه

و بزه نظزر    2ها نیز هستسته تودهسیاسي، تأمین خوا کارکردهاي تب یغات عالوه بر مبارزه

اسماعیل  دانیم اگر دولت مستعجل شاهرسد، صفویان از این موضوع آگاه بودند؛ اما نميمي

هزاي تشزیع   ق[ را فرصت بقایي بود، با نگر  خاص وي به مذهب، آیین751ز754دوم ]

 4«کرد.او ع ناً از تسنن جانبداري مي»یافتند؛ چه سرنوشتي مي

 خم . عید غدیر1

الحجه سال دهم هجري، یعني اعالم مهم روز هجدهم ذي خم، یادگار واقعهعید غدیر 

ایشان از جانب خداوند اسزت؛   و اعطاي والیت مس مانان به طالب ابي بن جانشیني ع ي
                                              

 .113همان، ص. 1
 .361، صتاریخ عباسی. منجم، 2
 .351، صمبانی علم سیاستعالم، . 3
 .113، صایرانتشکیل دولت ملی در ؛ هینتس، 213ص ،1ج، آرای عباسی عالمترکمان، . 9
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بر هر کس که من موال باشزم، ع زي مزوالي اوسزت. خداونزدا       »که پیامبر فرمود:  روزي

وجه تسمیه این عید، به محزل   3«بدار و با دشمنانش دشمني نما. دار ع ي را دوستدوست

 بایسزته  3شزود. غزدیر بزود، مربزوط مزي     ي به نام خم و نزدیب برکزه اواقعه که در منطقه

مزرز جزدایي صزفویه از      غدیر و ایمان به عید غدیر خم، در واقزع، هزم   روز ست،یادآوري ا

که ناگزیر، به صرف  ست؛ ایرانيبخش ایرانِ مطبوع صفویان ا و هم قوام امپراتوري عثماني

مند شود. مس ماني، طوق بندگي عثماني بر گردن نیاویزد و اگر ثروتي دارد، خود از آن بهره

وري از نیزروي  رغزم تشزابه رویکزرد دولزت صزفوي و عثمزاني در بهزره        باید گفت که به

بنابراین، عید غدیر که طبق حدیثي از  2متفاوت داشتند.اي مایهایدئولوژیب، این دو، درون

بزا نیزاز    4تر از اعیزاد فطزر و قربزان اسزت،    تر و شریفبراي شیعیان بزرگ امام صادق

 اي سیاسي پذیرفت.حکومت صفوي به تعصب در قبال تشیع، صبغه

سال ست که در ق( ا216ز222دی مي ) گویا باني و مروج این جشن در ایران، معزالدوله

دهد. پس، طبق فرمان چادرها بندي و جشن و سُرور در این روز فرمان ميق به آذین212

 شزاردن   1افزروزي کردنزد و طبزل و شزیپور نواختنزد.     ها آویختند و آتزش برافراشتند، پارچه

ها  شمسزى   ست که موافق سال، یگانه عید  انویسد: عید جانشینى حضرت ع ىمي

 خوانیم: است که آن را ميباره یب رباعي شنیده شود. وي در این  تعیین مى

گ  سم ه اما/ تاا در   اى نسان مات  در ك  گ فهه جلوه كه العه نهار درحاعى

رو   او علاى نا  مسان  پيغمبا        دمان ن  مزار شاه  ج   ثار كن / در اياض  مپي ه

                                              

 .633، صآثار الباقیةبیرونی، . 1

 . 936، صفرهنگ غدیرمحدثی، . 2

 .16، صدولت صفوی و هویت ایرانینیا،  حافظ. 3

 .921، صفرهنگ غدیرمحدثی، . 9

 .15، ص6و9تاریخ تمدن اسالمی در قرن متز، . 6
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 1.جايگزيض ش ه/ ن يض مبم  ورو  وجسهه و ف ون ه اما

خواني در مساجد بود و شخص شاه، همزراه دیگزر سزران     طبهیکي از آداب این روز، خ

شزد.  مواجب ع ما نیز در این روز پرداخت مزي  3کردند.حکومت، در این مج س شرکت مي

حاصزل  »ق، طالب ع مزان و مسزتحقان را ط زب نمزوده و     3025صفي در غدیر سال  شاه

ع زم و اربزاب    را به مب غ هزار تومان، به ط بزه  امالک وقفي حضرات چهارده معصوم

 ماننزد همزه   2«.استحقاق داده و جمعي را که صاحب وظیفه نبودند، وظایف تعیین کردنزد 

هاي خود را به نمایش شد و هنرمندان مهارتهاي تفریحي بسیاري انجام مياعیاد، برنامه

ق(، یب عید را در باالخانه سردر با مقامات درباري به 3025ز776عبا  ) گذاشتند. شاهمي

در چنزین روزي، مسزابقات دو،    1اولازاریو   4شاي هنرنمایي دو ریسزمان بزاز گذرانزد.   تما

 6است.ها را شاهد بوده تیراندازي، تا  و شعبده بازي، تردستي و نیز رقص بچه

در اواخزر   و ایزن مط زب کزه    9کندیاد مي« عید برادري»دالواله از روز غدیر با عنوان 

 گمان صحیابه 5گروه زنان و مردان رواج داشته،عصر صفوي بستن عقد اخوت نزد هر دو 

                                              

 .963، ص1، جسفرنامه شاردن،. 1

 .223، صتاریخ عباسیمنجم، . 2

 .59، صخالصة السیرخواجگی اصفهانی، . 3

 .41، صتاریخ عباسیمنجم، . 9
5. Adam olearius. 

الئاریوا به همراه هیئتی، از طرف دوک هولشتاین به ایران سفر کردند. او منشی این سفارت بود. هدف 

قـات  عبـاا مال  صفی، نوه شاه توانست با شاه 1193آنها مسئله تجارت ابریشم بود. این هیئت، در سال 

 صفی، راهی اروپا شدند. و پس از چندین ماه اقامت در ایران، به همراه فرستادگانی از طرف شاه کند

 .35، صسفرنامهالئاریوا، . 5

 .121، صسفرنامهدالواله، . 3

 .341، ص2، جصفویان در عرصه دین سیاست و فرهنگجعفریان، . 1



 یهعصر صفو یراندر ا یو مذهب ینید یها در جشن یجستار 424 

 خواهرخوانزدگي یزاد نمزوده کزه روز غزدیر در       ق( هزم از صزیغه  3331خوانساري ) ست.ا

به حقّ شاه خیبر گیزر و  : خواندپذیرفت. خواهري ميها با آداب خاصي صورت ميزادهامام

بپذیر. این مراسم با پخش شزربت  داد: خدایا مط ب ما را برآور و ا  ادامه ميخواهرخوانده

خواهرخوانده داشتن در باور عوامانه، انسان را بزدون حسزاب    .زني همراه بوده استو دایره

 3کرد.وارد بهشت مي

 . والدت ائمه2

و طبعزاً سزایر ائمزه، احتزرام      طورکه بیان شد، ایرانیان براي حضزرت ع زي  همان 

و فرزندان ایشزان   به رسول اکرمنیز ق( 3025ز776)عبا    بسیاري قائل بودند و شاه

هزایي کزه متأسزفانه منزابع     جشزن  3گرفزت؛ مند بود و روز والدت آنان را جشن مزي عالقه

پژوهشي، جزئیاتي از آنها ارائه نکردند و تنها نامي از سیزدهم رجب و اجماع هشتاد نفزري  

و برگززاري جشزن آن    طالزب ابزي  بنع ما در تأیید این تاری  به عنوان روز میالد ع ي

اصزفهان، غف زت    بحران و محاصره جشني که از اجراي آن، حتي در هنگامه 2وجود دارد؛

همچنین، گزارشي از پانزدهم شعبان، روز والدت امام عصر)عج( موجود است. کمپفر  4نشد.

 گوید: نیمه شعبان، به روز تقریر سرنوشت و گشزایش دفزاتر اسزامي زنزدگان شزناخته      مي

 1شد و به روز برات معروف بود.مي

هاي مزذهبي دیگزري نیزز     رسد در مناسبت گفته، به نظر مي هاي پیش عالوه بر جشن

شد؛ از آن جم ه، به مناسبت تغییزر دیزن ارامنزه سزاکن در      آفریني برپا مي هاي شادي آیین

                                              

 .61، صکلثوم ننه و آقا جمالخوانساری، . 1

 .193، ص3، جعباا او ل زندگانی شاهفلسفی، . 2

 .414، ص3، جصفویان در عرصه فرهنگ دین و سیاستجعفریان، . 3

 .161، صبر افتادن صفویانفلور، . 9

 .111، صدر دربار شاهنشاه ایرانکمپفر، . 6
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اکن در گردید. ازآنجاکزه جمعیزت ارامنزه سز     هاي خاصي برگزار مي ها و آیین ایران، برنامه

گرفت و  توان گفت این تغییر دیني، به شکل فراگیري صورت مي ایران نسبتاً زیاد بود، مي

شدند، باعث شد تا متناسب  اي که به اسالم مشرف مي رود، فراواني تعداد ارامنه احتمال مي

 هایي با گستره و ابعاد مخت في پذیرفتند، جشن با جایگاه و مقام افرادي که این تغییر را مي

توان به مراسمي اشاره کرد که در ج فاي اصفهان به  ها مي برگزار شود. از جم ه این جشن

یکزي از مقزربین حضزور    »جهت تشرف حاکم آنجا به اسالم صزورت گرفزت و طزي آن،    

مس مان ج فاي اصفهان رفته، عده کثیزري از مقامزات    شاهنشاهي به منزل حاکم کل تازه

مشارالیه تشریف داشتند. مراسم ختنه حاکم برگزار شده  عالیه روحاني پایتخت نیز در خانه

بود. یب نفر جراح مخصوص مجتهد اعظم در یب اطاق مجاور تاالر پذیرائي صاحبخانه را 

عمل کرد. بعد از انجام مراسم مزبور، وي را محمدپیري خواندند. بالفاص ه پس از عمل، او 

فید نوي بزه تزن وي کردنزد. طزي ایزن      را بگرمابه بردند و هنگام خروج از حمام، البسه س

خواندند و بزه   تشریفات، حضار به مناسبت گرویدن حاکم کل ارامنه به آیین اسالم دعا مي

کردنزد   فرستادند و از در گاه احدیت استغاثه مي افتخار مذهب محمدي سالم و ص وات مي

راي که مسیحیان ایران به مذهب حق هدایت شوند. بعزد از دو سزاعت، سزور مفصز ي بز     

 3«مدعوین ترتیب داده شد.

 نتیجه

رسد، بزر اسزا  ایزن     مایه دیني برخوردار بود. به نظر مي جامعه دوره صفویه، از یب درون

ها مبتني بر همین فرهنگ، از بستري دیني و مزذهبي   مایه، بسیاري از آداب و سنّت درون

تصف بزه رفتارهزاي   برخوردار بودند. در کنار شاک ه دیني و مذهبي، اجتماع حاکمیت نیز م

دیني و مذهبي بود. شاهان صزفویه، خزود را در نقزش منادیزان دینزي و مزذهبي ق مزداد        

                                              

 .931، ص3، جسفرنامهشاردن، . 1
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کردند و بر همین مبنا، بسیاري از آداب و سنن دیني در پیوند با رفتار و عم کرد آنها، از  مي

شد. وجوهي چند نیز بر فضاي ک ي جامعه این زمزان   گستره و دامنه بیشتري برخوردار مي

تري، روي این  شد شاهان صفوي با دقت و به شکل پُررنگ یه افکنده بود که باعث ميسا

مراسم آییني و مذهبي متمرکز باشند. رقابت آشکار و پنهان با سالطین عثماني که مدعي 

بدی ي داشت که صفویان در مقابزل ادعزاي    خالفت اسالمي بودند، در این زمینه، نقش بي

ها مقاب ه تب یغزي نماینزد. از    هان ارتقا بخشیده و با ادعاي عثمانيآنها، جایگاه خود را در اذ

بایست این نقزش   کننده ایدئولوژي شیعه در ایران، مي عنوان تثبیت طرف دیگر، صفویان به

هاي مذهبي را در ابعاد مخت ف و در پیوند بزا حضزور خزود، بزه      را استمرار بخشیده و ج وه

عنزوان مزذهب رسزمي،     دیگزر، رسزمیت شزیعه بزه    شکل مفص ي برگزار نمایند. از سزوي   

ها و مراسم مرتب  با آن، به شکل باشکوهي  ط بید که ابعاد تب یغي آن حفظ شده و آیین مي

اندازهاي آییني در این دوره،  توان دریافت که بخشي از چشم برگزار شود. بر همین مبنا، مي

عمومي مس مانان مانند عیزد  هاي  هاي دیني و مذهبي بود. جشن مربوط به مراسم شادمانه

رسد، وجود  شد. به نظر مي فطر و قربان، به شکل فراگیر و با حضور مستقیم شاه برگزار مي

ها نیز عامل مزثثري بزود بزر اینکزه شزاهان       هاي سیاسي و دیني صفویه با عثماني رقابت

ار  منزابع  ها را برگزار نمایند. گز صفوي با تب یغات فراوان و با سروصداي زیاد، این جشن

اي که در متن مورد اشاره قرار گرفتند، گویاي تمرکز ویژه شاهان صفوي بر ایزن   سفرنامه

هاي خاص مذهبي نظیر غدیر خم و والدت امامان شیعه با  ها بود. در کنار آن، جشن جشن

اند و بزه   هاي شادمانه در بستر اجتماع، حضور قابل توجهي داشته برگزاري مولودي و آیین

 اند.  ها اصرار داشته رسد، خود شاهان نیز بر برگزاري این گونه از جشن نظر مي

بخشي به  هاي مذهبي و دیني، ضمن مشروعیت در مجموع، اجراي این گونه از شادمانه

هاي دیني  اي از استمرار برنامه هاي تب یغي نیز برخوردار بود و گونه شاهان صفوي، از جنبه

هزاي   توان مدعي شد که تنوع و کثرت جشن رف دیگر، ميشد. از ط را در جامعه یادآور مي

آفرین که جنبه م ي و سنّتي داشتند، حزاکي از توجزه    هاي شادي دیني در کنار سایر برنامه
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طزورک ي،   هاي مفرح در بدنزه اجتمزاع بزوده اسزت. بزه      ویژه شاهان صفوي به رواج برنامه

ه در جامعه وجود داشت، ایران اي ک هاي عدیده رغم برخي مشکالت و گرفتاري توان به مي

 اي شاد ت قي نماییم. عصر صفوي را به طور نسبي، جامعه
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