کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال چهارم ،شمارة  ،51پایيز  5313هـ .ش 5331 /هـ .ق 4153 /م ،صص 581- 511

تصویر ایران و ایرانيان در سفرنامة ابن بطوطه

5

نرگس گنجی

2

استاديار گروه زبان و ادبيّات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ايران

فاطمه اشراقی

3

دانشجوي دکتري زبان و ادبيّات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ايران

چکيده
در مطالعات ادبيّات تطبيقی ،سفرنامهها از مهمترين منابع شناخت تصوير يک ملّت در متون ادبی ديگر ملّتهاا باه
شمار میروند .سفرنامۀ ابن بطوطه ( 337- 303؟ ها .ق - ).که حاصل سه دهه جهانگردي از جنوب اروپا تاا خااور
دور است  -اطّالعات ارزشمندي را از سرزمينها و ملل قرن هشتم هجري دربار دارد .توصايج جیاياات زنادگی
جوامع در اين اثر ،براي پژوهشگر دستيابی به تصويري روشن از زندگی اجتماعی و فرهنگای ملّاتهاا  -باه وياژه
فارسیزبانان  -را فراهم ساخته است .نظر به ارزش تاريخی  -ادبی و فرهنگای ايان اثار ،مقالاۀ حاهار باه شايوهاي
اسنادي  -تحليلی به بازشناسی و بررسی تصوير ايران و ايرانيان در سفرنامۀ ابن بطوطه از ابعااد گونااگون فرهنگای
و اجتماعی میپردازد.
نتايج اين پژوهش ،بيانگر گسترۀ وسيع زبان و ادب فارسی از عراق تا هند و حتّای خااور دور اسات .گایارش
سفرنامه از حضور فرهيختگان ايرانی در ميان ملل مختلج مشرقزمين ،نشاندهندۀ اين است کاه ارتباطاات علمای
و فرهنگی ميان ايرانيان قرن هشتم و ملّتهاي معاصر ايشان ،بسيار چشمگير و مؤثّر بوده است.
واژگان کليدی :سفرنامۀ ابن بطوطه ،تصويرشناسی ،ايرانيان ،زبان فارسی ،ادبيّات تطبيقی.
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 .5پيشگفتار
1

يکی از حوزههاي پژوهشی در ادبيّاات تطبيقای ،تصويرشناسای اسات (غنيمای هاالل )811 :1333 ،کاه
آغاز آن به نيمۀ اوّل قرن نوزدهم بازمیگردد زمانیکه مادام دواستال ،اديب و ناقد معروف فرانساوي در
اوج بحران ميان دو کشور فرانسه و آلمان به اين کشور سفر کرد و از فهم نادرست فرانساويان نسابت باه
آلمانیها با وجود همسايگی اين دو کشور در شگفت ماند (عبود و ديگاران .)817 :2001 ،وي در ساال
 1110م کتابی با عنوان دربارۀ آلمان نوشت و با توصايج آلماان و احاوال ماردم و ادبيّاات آن نشاان داد
که ادبيّات تازهاي در اين کشور به وجود آمده است و آرامآرام ،دياد نادرسات فرانساويان را نسابت باه
اين کشور تغيير داد (هماان و زرّينکاوب ،1317 ،ج  .)852 :2بادين ترتياب کتااب وي ،آغاازي باراي
بررسی تصوير يک کشور در ادبيّات کشوري ديگر قلماداد شاد کاه در اصاطال « ،تصويرشناسای» ناام
گرفت (عبود و ديگران.)820 :2001 ،
تصويرشناسی از شاخههاي مهمّ ادبيّات تطبيقی به شمار میآيد که «به معناي بررسی تصاوير فرهنا
خودي در ادبيّات ديگري ياا فرهنا

ديگاري در ادبيّاات خاودي اسات» (ناامور مطلا  )122 :1311 ،و

ارتباط تنگاتنگی با مکتب فرانسه دارد که بر روابط تاريخی تأکيد میورزد.
تحقي پيرامون کشورها از طري ادبيّاتِ ديگران و آگاهی از نظر و رأي ملّتهاا نسابت باه يکاديگر
که به صورت بارز در مطالعۀ سافرنامهها نماود میياباد ،بسايار ماورد اقباال و توجّاه پژوهشاگران مکتاب
فرانسه در ادبيّات تطبيقی واقع شده است؛ چراکه اينگونه بررسیها و پژوهشها ملّاتهاا را در شاناخت
بهتر يکديگر ياري میرساند و گاه به حسنتفاهم و بهبود روابط فيمابين منتهای میشاود (غنيمای هاالل،
.)133-132 :1333
سفرنامهها «به عنوان يک سند باارزش تاريخی و اجتماعی» (مونس )3 :1710 ،از جملاه مناابع مهام و
ارزشمند در تصويرشناسی به شمار میآيناد کاه خُلا و خاو و منشهااي اجتمااعی را در قالاب ادبيّاات
عرهه میدارند (گويارد )81 :1338 ،و در معرّفی و شناساندن جوامع و نحوۀ نگرش ملّاتهااي مختلاج
نسبت به يکديگر نقش بسیا و مهمّی ايفا میکنند؛ چراکه بررسی سفرنامهها از منظر ادبيّات تطبيقای ،ايان
امکان را به مردم هر کشوري میدهد که جايگاه خود را از ديدگاه ديگران مشاهده کنند و دريابناد کاه
1. imageology
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مردمان ديگر ملل و کشورها دربارۀ آنها و کشورشاان چگوناه داوري میکنناد .همچناين میتوانناد باه
تأثير سنّتها ،نظامها ،تاريخ و مناظر زشت و زيباي سرزمين خود از رهگذر ادبيّات ديگري آگاه گردناد
و به اين طري قادر خواهند بود که خود را بهتر بشناسند و اساس و چگونگی ارتباط خاود باا ديگاران را
ارزيابی کنند (غنيمی هالل )163-162 :1333 ،در اينجاست که ادبيّات تطبيقای باه کشاج ابعااد جهاانی
ادبيّات از زاويۀ تاريخی آن میپردازد و جلوههاي گونااگون آن را در امتاداد قرنهاا نشاان میدهاد و از
اين رهگذر به ملّتها فرصت میدهد تا چهرۀ خود را در آيينۀ ادبيّات ديگران ببينند و بار مقاام و منیلات
خود در ميان ملّتهاي ديگر آگاه گردند و خود را به خوبی بشناسند تا بتوانند موقعيات خاود را تصاحي
کنند يا از مقام و جايگاه خود در برابر تصويرهاي نادرست و خاالف واقاع ديگاران دفاا کنناد و زميناۀ
تفاهم واقعی و همکاري را بر پايۀ صداقت ميان ملّتها فراهم گردانند (هماان583-586 :؛ مکای:1803 ،
.)316
 .5-5گذری بر زندگی ابن بطوطه

ابن بطوطه ،ملقّب به شمسالدّين و بدرالدّين در سال  303ها .ق .مطاب با فوريۀ  1308م .در شاهر طنجاۀ
مراکش به دنيا آمد و در سال  337ها .ق .مطاب با  1333م .در همانجاا وفاات يافات (البساتانی:1716 ،
178؛ مونس )16 :1710 ،ابن بطوطه در زادگاه خويش به تحصيل پرداخت و فقه را بر اساس فقاه ماالکی
 که در آن زمان در سراسر شمال آفريقا رايج بود  -چنان فراگرفات کاه از روزگاار جاوانی و حتّای درساافرهايش عهاادهدار منصااب قضااا و داوري شااد (موسااوي بجنااوردي ،1333 ،ج  .)121 :3وي در 22
سالگی راه سفر را در پيش گرفت و در روز پنجشنبۀ مطاب با دوّم رجب ساال  325هاا .ق .زادگااه خاود
طنجه را به قصد زيارت خانۀ خدا و مرقد پياامبر ()) تارگ گفات (هماان ،ج 123 :3؛ ماونس:1710 ،
 .)16اين سفر مبارگ ،وي را چنان شيفتۀ سير و سفر ساخت که پس از آن ،نیديک به سای ساال از عمار
خود را در سفر گذرانيد و سرزمينهاي بسياري از نواحی شامالی و غربای آفريقاا تاا شارقیترين منااط
آسيا و نيی شهرهايی از ايران را درنورديد.
وي بعد از بازگشت از سفر و بنابر خواهش ابان عناان ،اميار ماراکش ،ديادهها و شانيدههاي خاود را
توسّط ابن جیي ،کاتب دربار ،به ثبت رسانيد (نواب )133-132 :1813 ،که حاصال آن سافرنامهاي باود
با عنوان حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار که بيشتر با نام رحلة ابن بطوطة شهرت يافته است.
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 .4-5سفرنامة ابن بطوطه و جایگاه آن در تصویرشناسی
سفرنامۀ ابن بطوطه ،جهانگرد معروف مراکشی و مشهور به «شیخ الرحالني»( ،زيااده )110 :1712 ،از جملاه

سفرنامههايی است که با بيانی ساده و داستانگونه امّا دقي  ،گیارشی صادقانه و تصاويري زناده و پوياا از
آداب و رسااوم ،اماااکن زيااارتی و تاااريخی ،چگااونگی معاااش ،طاارز پوشااش ،جايگاااه زنااان ،ماادارس،
خانقاهها ،عرفا ،دانشمندان ،حاکمان ،سالطين ،وهعيّت اقتصاادي و اجتمااعی شاهرها و منااط مختلاج
ارااه داده است .از اين رو ،در بررسی تصوير ملّتهاي مختلج از جمله بررسای تصاوير اياران و ايرانياان
نقشی مهم ايفا میکند و در مطالعات وابسته به ادبيّات تطبيقی از جايگاه ويژهاي برخوردار اسات و باراي
پژوهشگران مطالعۀ سفرنامۀ وي را که در بررسی اخباار و احاوال ماردم در قارن هشاتم هجاري از جملاه
منابع و اسناد معتبر تاريخی به شمار میرود ،گريیناپذير مینمايد.
تا به آنجا که کراچکوفساکی در کتااب خاود ،سافرنامۀ ابان بطوطاه را کاه در آن بُعاد مردمشناسای
نمودي چشمگير يافته است و به انسانها بيش از اماکن جغرافيايی توجّه شده اسات ،باه عناوان گیارشای
جامع از جامعۀ اسالمی و شرقی قرن چهاردهم ميالدي ،نمونهاي منحصر به فرد و بینظير معرّفای میکناد
(.)380 :1336
سفرنامۀ ابن بطوطه که در وسعت دامنۀ سفر و صداقت بيان در توصيج اوها و احوال سارزمينها و
مناط بر سفرنامههاي ديگر اسالمی برتري دارد ،توانسته تصويري گويا و زناده از زنادگی ماردم ،آداب
و رسوم رايج ميان آنها و وهع اجتماعی  -اقتصادي و فرهنگی ايران ارااه دهد .اگرچاه وي بخشهااي
وسيعی از نواحی مرکیي و شمالی ايران را نديده و در ساير مناط نيی اقامت کوتااهی داشاته ،امّاا بادون
شک اطّالع اتی که از اين رهگذر در اختيار پژوهشگران میگذارد ارزش تااريخی بساياري دارد .افایون
بر اين ،سفرنامۀ ابن بطوطه ،سند تاريخی و منحصر به فاردي اسات کاه توانساته باه خاوبی نفاوز بیرگاان
ايرانی را ،نه تنها در عالم اسالم که در خارج مرزهاي اسالمی نيی نشان دهد؛ به گوناهاي کاه میتاوان در
همهجا نام ايرانی و آثار نفوز فرهن

و ادب ايرانی را مشااهده کارد .مشاايخ و عرفاا از مصار گرفتاه تاا

خاور دور ،عمدتاً ايرانی بودهاند و باه دنباال ناام علماا ،دانشامندان ،فقيهاان و صاوفيان نسابت اصافهانی،
طبري ،تبريیي و ...میآمد .زبان و ادب فارسی چنان گسترشی در سارزمينهاي ديگار يافتاه باود کاه در
هند زبان رسمی تلقی میشد و در آسياي صغير مثنوي و غیليات شمس منبع وجد و سما پيروان موالناا
جاللالدّين بلخی بود و آوازهخوانان چينی ،اشعار سعدي را که هنوز نيمقرن بيشتر از وفات وي نگذشاته
بود ،با آهنگی دلکش میخواندند (موحّد.)30-1 :1333 ،
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 .3-5پيشينة تحقيق

بر اساس جستار در تحقيقات پيشين به نظر میرسد کاه هرچناد در زميناۀ سافرنامۀ ابان بطوطاه تحقيقاات
چندي صورت گرفته است  ،اما در زمينۀ بررسی تصوير شهرهاي ايران ،جايگاه ايرانياان در سارزمينهاي
ديگر از شمال آفريقا گرفته تا آن سوي هند و گسترۀ زبان و ادب فارسی در ساير نقاط عاالم از ديادگاه
ادبيّات تطبيقی  -يعنی موهو اين مقاله  -هيچ تحقيقای صاورت نگرفتاه اسات .باا ايان حاال ،اشااره باه
برخی پژوهشهايی که اندکی به موهو تحقي نیديکاند ،خالی از فايده نيست.
توساط حجات
 «بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامۀ ابن بطوطه» :اين مقاله باه ساال  1371و ّرسولی و خديجه شاهمحمّدي نگاشته شده و در مجلّۀ کاوشنامۀ ادبيّات تطبيقی دانشگاه رازي کرمانشاه
به چاپ رسيده است .نويسندگان در مقاله باا نگااهی آمااري باه بررسای وامواژگاان فارسای موجاود در
سفرنامۀ ابن بطوطه پرداختهاند.
 «بررسی سفرنامۀ ابن بطوطه از منظر ادبيّات تطبيقی» :اين مقاله توسّط خليل پروينی و فرشاته کنجورياانبه سال  1311در نشريۀ ادبيّات تطبيقی دانشگاه شهيد ب اهنر کرمان به چاپ رسايده اسات .نويساندگان در
مقاله با نگاهی بسيار کلّی به بررسی سفرنامۀ ابن بطوطه از منظر ادبيّات تطبيقی پرداختهاند.
 «تصويري از اوهاا فرهنگای و علمای اياران در سافرنامۀ ابان بطوطاه» :ايان عناوان مقالاهاي اسات ازقنبرعلی رودگر در مجلّۀ نامۀ پژوهش و به سال  1336منتشر شده است .نويسنده در اين مقاله باه بررسای
اوها فرهنگی و علمی ايران در نيمۀ نخست قرن هشتم هجري بر اسااس گایارش ابان بطوطاه از اياران
میپردازد.
 «تصوير زيارتگاههاي ايران و عراق در سفرنامۀ ابن بطوطه» حاصال پاژوهش نارگس گنجای و کباريسليميان است که در مهرماه  1370در اوّلين همايش بينالمللی «گردشگري دينی و فرهنا

زياارت» در

مشهد ارااه و در چکيده مقاالت همايش منتشر شده است .اين مقاله به بيان گیارش ابان بطوطاه از آداب
زيارت و مشاهد متبرکه در ايران و عراق میپردازد.
 .3-5پرسشهای تحقيق

 ابن بطوطه از جايگاه زبان و ادب فارسی در قرن هشتم و گسترۀ آن در ديگر سرزمينها چاه تصاويريپيش روي مخاطب نهاده است؟
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 به گاواهی سافرنامۀ ابان بطوطاه ،موقعيات و جايگااه اياران و بیرگاان و فرهيختگاان ايرانای در ديگارسرزمينها چگونه بوده است؟
 وهعيّت اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی شهرهاي ايران در قارن هشاتم هجاري در سافرنامۀ ابان بطوطاهچگونه به تصوير کشيده شده است؟
 .4پردازش تحليلی موضوع
 .5-4گسترة زبان و ادب فارسی در دیگر سرزمينها

در سفرنامۀ ابن بطوطه با ناام بساياري از عارفاان ،صاوفيان ،بازرگاناان ،فقيهاان و دانشامندان آن روزگاار
روبهرو میشويم که ايرانی بودهاند و به داليل مختلاج باه سارزمينهاي ديگار مهااجرت کردهاناد و در
نفوز زبان و ادب فارسی بسيار مؤثّر بودهاند ،همچنين به هنگام گیارش ابن بطوطه از ديگر سارزمينها ناه
تنها با واژهها و کلمات فارسی بسياري که در قالب نام خوراکیها ،پوشاگ ،ساختمانها ،اسم اشاخا)،
مصنوعات ،ساختمانها و ...در اين سارزمينها باه کاار میرفتاه اسات ،مواجاه میشاويم بلکاه شااهد آن
هستيم که عوام مردم نيی حتّی در مکالمات روزمرّۀ خاود و در موهاوعات مختلاج از امثاال ،عباارات و
جمالت فارسی به روانی استفاده میکردهاند و نامهاي فارسای بار فرزنادان خاود میگذاشاتهاند و حتّای
شاعران به فارسی شاعر میسارودند و پيشاکش ممادوحان خاود میکردناد ،موسايقیداناان در سارزمين
دوردستی مانند چين اشعار سعدي را با آهن

دلکش و عجيبی میخواندناد (ابان بطوطاه،)680 :1812 ،

حکمرانان هندي پيش از آنکه با زبان عربی آشنا باشند با زبان فارسی آشنا بودند و با آن مقصاود و ماراد
خود را میفهماندند ،در هندوستان از آن رو که اکثر مهاجران از ايرانيان بودهاند از باب تغليب به تماامی
خارجيان خراسانی میگفتند (همان )883 :و در برخی شهرها مانند بصره به سبب افیايش نفاوز و حضاور
ايرانيان محلّهاي با نام محلّۀ عجمها داشتند (هماان )116 :تاا آنجاا کاه در نتيجاۀ آميایش ماردم بصاره باا
ايرانيان ساکن در اين شهر ،زبان فصي عربی را فراموش کرده بودند و گااه باه فارسای ساخن میگفتناد
(مستوفی.)31 :1362 ،
گسترۀ زبان فارسی به آنجا رسيده بود کاه پادشااه سايالن ،کاه اياري شاکروتی ناام داشات ،فارسای
می دانسته و در طی سه روزي که ابان بطوطاه ميیباان وي باوده از حکايااتی کاه او درباارۀ سارزمينها و
پادشاهان برايش میگفته ،بسيار لذّت میبرده است (همان.)578 :
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از تمامی نمونههاي ياد شده که در ادامۀ مقاله با تفصايل زکار میشاود ،میتاوان چناين دريافات کاه
زبان و ادب فارسی نه تنها در دربارها و مراکی اداري و ديوانی سرزمينهاي ديگر به کاار میرفتاه اسات،
بلکه در ميان تودههاي مردم از جمله هند نيی رواج چشمگيري داشته است.
 .5-5-4عبارات و ترکيبات فارسی در سفرنامه

در سفرنامۀ ابن بطوطه ،عالوه بر اينکه در جايجاي آن ،واژگان و کلمات فارسی بسياري يافت میشاود
که غيرفارسیزبانان آنها را به کار بردهاند؛ جمالت و عبارات فارسای بساياري را نيای مشااهده مایکنيم
که از زبان افراد مختلج نقل گرديده است .بیگمان فراوانی بسامد اين جمالت بيانگر عما نفاوز زباان
فارسی در ديگر سرزمينها به ويژه هند و شرق آسيا است.
ابن بطوطه در به تصوير کشيدن منظرۀ هولناگ زنده سوزاندن زن هندو به همراه همسرش میگوياد:
منظرۀ آتش به وسيلۀ پردهاي که مردان گوشههاي آن را به دست داشتند نهفته باود تاا ديادار آن موجاب
وحشت نگردد .امّا يکی از زنان چون به کنار پرده رسايد آن را باه خشاونت از دسات ماردان درکشايد و
گفت« :ما را میترسانی از آتش؟ من میدانم او آتش است .رها کن ما را»(( )1ابان بطوطاه)825 :1333 ،
که اين سه جملۀ فارسی عيناً در متن سفرنامۀ ابن بطوطه آمده است .بیگمان اين مهم کاه زنای هنادو در
گفتوگوي خود به فارسی سخن گفتاه ،بسای جااي تأمّال دارد و بار نفاوز زباان فارسای مياان عاوام در
سرزمين هند داللت میکند.
وي در جاي ديگري از سفرنامۀ خود در بيان داساتان شاهابالادّين کاازرونی و شاوق بسايار سالطان
شهر کنبايۀ هند به ديدار وي میگويد :آن روز سلطان سارا شاهابالادّين را گرفات بهاا الادّين فلکای
گفت« :خوند( )2عالم نمیدانم» و بعد اهافه کرد« :شنيدم زحمات داره» يعنای شانيدم کاه او بيماار اسات
سلطان گفت« :بروي همين زمان در خیانه ياک لاک تنکاه زر بگياري و پايش او بباري تاا دل او خاوش
شود»(( )3همان .)830 :سه جملۀ داخل گيومه را گويا ابن بطوطه عمداً به فارسی نقل کرده تا بر اين نکتاه
تأکيد کند که زبان رسمیِ دربار هند در آن روزگار فارسی بوده است و سلطان و دربارياان از ايان زباان
حتّی در گفتوگوهاي روزمرّۀ خود استفاده میکردهاند.
ابن بطوطه در طی سفر به هند و ديدار با سلطان دهلی ،از پيشکش کردن دو شتر خلخال بر پاي بساته
همراه با يازده طب شيرينی به سلطان خبر میدهد که چون شترهاي آزينبسته در مجلس سالطان دوانياده
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شدند ،خلخال از پاي يکی از آنها گشوده شد .در اين هنگام سلطان به رو به بها الدّين ابن فلکای کارد
و گفت« :پاپل ورداري» يعنی خلخال را از شتران بردار آنگااه باه ظرفهاا نگااهی افکناد و گفات« :چاه
داري؟ در آن طب ها حلواست؟»( )8اين دو جمله در متن سفرنامه به فارسی آمده و شااهد ديگاري اسات
بر رواج زبان فارسی در سرزمين هند (همان.)581 :
شايد يکی از حکايات ابن بطوطه که بر فارسایدانیِ حکّاام و دربارياان هنادي و هاعج عربیدانای
آنها اشاره دارد ،حکايتی است که در آن ابن بطوطه به خدمت سالطان دهلای درمیآياد و سالطان او را
به سمت قاهی دهلی منصوب میکند و به امير بخت میگويد که مخارج او زياد است اگر حقاوقی کاه
برايش معيّن شده کفايت وي نمیکند ممکن است در صورتی کاه از عهادهاش برآياد خانقااهی نيای در
اختيار او بگذارم؛ و فرمود اين سخن را به عربی به ابن بطوطه بفهماند .سلطان میپنداشت که اميار بخات
عربی خوب میداند در صورتی که چنين نبود و چون ايان موهاو را دريافات باه فارسای باه او گفات:
«برو و يکجا بخسبی و آن حکايت بر او بگويی و تفهيم کنی تا فردا إن شا اهلل بيش مان بياايی و جاواب
او بگويی»(( )5همان.)533 :
ابن بطوطه در سفر به هند از داستان رکنالدّين و سلطان دهلی سخن میگوياد کاه سالطان در اکارام
رکنالدّين فرستادۀ خليفه ابوالعبااس کوشايده باود و باه او عطايااي بسايار مباذول داشاته باود امّاا چاون
رکنالدّين عازم کنبايه شد اموال و دارايیاش به تصرف قاهی جاللالدّين که سر عصيان برداشاته باود،
درآمد .در اين حال رکنالدّين بار ديگر به دربار سلطان درآمد و سالطان را از آنچاه گذشاته باود آگااه
کرد ،سلطان با میا و به زبان فارسی بدو گفت« :آمدي که زر بري باا دلباري صانم خاوري زر نباري و
سر نهی»(( )6همان .)831 :گفتنی است کاه محمّادعلی موحّاد در يادداشاتهااي خاود ،گفتاۀ سالطان را
مأخوز از بيتی از موالنا جاللالدّين بلخی میداند که میفرمايد:
آن کس کی اينجا زر بارد باا دلباري ديگار خاورد

تو کژ نشين و راست گو آن از چه باشد؟ از خاري

(ابن بطوطه ،1330،ج )378 :2
بايستۀ زکر است که آشنايی سلطان هند با اشعار موالنا جاللالدّين بلخی نه تنها ماا را باه عما نفاوز
زبان فارسی در سرزمين هند ،بلکه به آگاهی بیرگان اين سرزمين و عالقۀ ايشاان باه شاعر و ادب فارسای
رهنمون میسازد.
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امّا شايد هيچ حکايتی بيش از حکايت ابن بطوطاه از رواج شاعر پارسای در چاين بار گساتره و نفاوز
زبان و ادب فارسی در دورترين سرزمينها داللت نکند .ابن بطوطه در توصيج مهماننوازي امير بایر
قرطی چنين میگويد :امير بیر

قرطی که اميراالمراي چاين اسات ماا را در خاناۀ خاود مهماان کارد و

دعاوتی ترتيااب داد کاه آن را «طااوي» مینامناد و بیرگااان شاهر در آن حضااور داشاتند در اياان مهمااانی
آشپیهاي مسلمان فراخوانده شده بودند کاه گوسافندان را زبا کنناد و غاذا را بپیناد ايان اميار باا هماۀ
عظمت و بیرگی که داشت با دست خود به ما غذا تعارف میکرد و با دست خود قطعات گوشات را از
هم جدا میکرد و به ما میداد .پس از سه روز که در هيافت او به سر برديم باه هنگاام خاداحافظی پسار
خود را به اتّفاق ما به خليج فرساتاد و ماا ساوار کشاتی شابيه حراقاه شاديم و پسار اميار در کشاتی ديگار
نشست ،موسيقیدانان نيی همراه او بودند و باه چينای و عربای و فارسای میخواندناد ،اميارزاده آوازهااي
فارسی خيلی دوست داشت و آنان شعري به فارسی میخواندند ،چند باار باه فرماان اميارزاده آن شاعر را
تکرار کردند چنانکه من از دهانشان فراگرفتم و آن آهن

عجيبی داشت و چنين بود:

تااااااااا دل بااااااااه محناااااااات داديااااااااام

در بحاااااااااااار فکاااااااااااار افتاااااااااااااديم

چاااااااااااون در نمااااااااااااز اساااااااااااتاديم

() 3

قاااااااوي باااااااه محاااااااراب انااااااادري

(ابن بطوطه)633-636 :1333 ،
گفتنی است که اين بيت را عالّمۀ فقيد محمّد قی وينی پيدا کرده و نوشته که جی غیلی است از طيبات
سعدي و شکل صحي آن اينگونه است:
تاا دل بااه مهاارت دادهام در بحاار فکاار افتااادهام

چون در نماز استادهام گويی به محراب انادري

(ابن بطوطه ،1330 ،ج )832 :2
ابن بطوطه ،زمانیکه به قلّۀ آدم (کوه سرنديب) میرسد از درختی سخن میگويد کاه در پااي کاوه
روييده بود و در ميان بوميان آن منطقه به «درخت روان» معروف بوده است( )1و در توهاي ايان درخات
میگويد :آن درختی معمولی است که بار

آن هايچگااه نمیرياید و ايان درخات را از آن رو باه ناام

نهادهاند که هر کس از باالي کوه با آن بنگرد خيال می کند درخت در پايين کوه واقع شده و هار کاس
از پايين به آن بنگرد میپندارد که آن در باالي کوه واقع شده است (ابن بطوطه.)627 :1333 ،

 /166کاوشنامۀ ادبيّات تطبيقی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،15پاييی 1373

ابن بطوطه هنگامیکه از محمّد فرزند تُغلُا و شاورش نافرجاامش علياه پادر يااد میکند،کاه چاون
کسی با او نماند و کار به جايی رسيد که قصد جانش کردناد ،چناين میگوياد ... :لايکن امارا هار ياک
کوس مخالفت کوفتند و به اين ترتيب کسی با او باقی نماند و حتّی آهن

قتال او را کردناد کاه ملاک

تيمور مانع گرديد و محمّد با ده تن سوار [که وفاادار باه او ماناده بودنادو و آنهاا را «يااران موافا » ناام
گذاشته بود( )7به نید پدر گريخت پدر بار ديگر مال و لشکر در اختياار او نهااد و او را دوبااره باه تلناک
فرستاد (همان.)858 :
ابن بطوطه در مسير خود به منظور زيارت قلّۀ آدم (کوه سرنديب) بعد از گذر از هفت مغااره و عقباۀ
اسکن در و مغارۀ اصفهانی ،از خوري باا ناام «غوطاهگاه عارفاان»( )10کاه در پااي قلعاۀ خراباهاي در کناار
چشمۀ آبی بوده ياد میکند (همان.)623 :
ابن بطوطه بعد از رهايی از اسارت کفاار هنادو ،باا پياري ساياهچهره کاه ابريا و عصاايی در دسات
داشت و بر دوش انبانی نهاده بود روبهرو میشود که به فارسی به او میگوياد« :چاه کسای؟» پاس باه او
گفتم :مردي گمشده هستم .گفت :من نيی اينگونهام .آنگاه ابري خاود را باا طناابی کاه داشات باه چااه
انداخت و آب برکشيد ...و چون اسمم را پرسيد گفتم :محمّد .مان نيای ناامش را پرسايدم گفات :القلاب
الفار که معناي آن به فارسی «دلشاد» میشد(( )11همان.)560-557 :
 .4-5-4شاعران فارسیسرا

ابن بطوطه در سفرنامۀ خود از سه شاعر فارسیسرا ياد میکند .وي زمانیکه به شيراز میآياد از آرامگااه
سعدي ديدار میکند و او را سرآمد شاعران زمان خود میداند که نه تنها به فارسی بلکه گاه به عربی نيای
شعر میسروده است .بیگمان گیارش وي از آرامگاه سعدي بر شهرت اين شاعر فارسیگوي و اهمّيّات
آرامگاه وي داللت دارد .وي در ادامه دربارۀ میار سعدي چناين میگوياد :مقبارۀ ساعدي زاوياهاي دارد
نيکو با باغی نمکين که خود در زمان حيات خويش بنا کرده و محلّ آن نیديک سرچشمۀ نهر رکنآبااد
است و شيخ در آنجا حوهچههايی از مرمر برآورده که براي شستن لبااس میباشاد .مردماان از شاهر باه
زيارت شيخ میآيند و پس از خوردن غذا در سفرهخانۀ شيخ و شستن لباسهاا مراجعات میکنناد و مان
خود نيی چنين کردم .رحمت خدا بر او باد (همان.)207 :
وي زمانیکه به شهر قونيه میرسد از آرامگاه «مالّي روم جاللالدّين موالنا» نيی ديادن میکناد و باه
خانقاه بیرگی که بر سر میار وي بنا شده بود و در آن به مسافران اطعام داده میشد ،اشااره میکناد .وي
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همچنين از کتاب گرانقدرش مثنوي ياد میکند و درباارۀ جايگااه آن در مياان ماردم قونياه چناين ساخن
میگويد :مردم اين نواحی مثنوي را حرمات فاراوان مینهناد و آن را باه عناوان ساخنان موالناا تادريس
میکنند و شبهاي جمعه در خانقاهها میخوانند (همان.)270 :
ابن بطوطه همچنين در سفر به هند ،خود از شاعري فارسیسرا و گمنام با نام «شمسالادّين انادکانی»
که مردي حکيم و شاعري خوشطبع بوده است ،ياد میکند که در مد پادشاه هند قصايدهاي بيسات و
هفت بيتی سروده بوده و اين قصيده چنان در سلطان تأثير گذاشته بود که در ازاي هر بيت هیار ديناار باه
او بخشيده بود و اين بیر ترين صله بوده که از سالطين حکايت شده است چاه هار ياک از پادشااهان
هر بيت شعر را هیار درهم صله میدادند (همان)833 :
 .3- 5-4بزرگان و شخصيتهای ایرانیتبار در دیگر سرزمينها

در سفرنامۀ ابن بطوطه ،بسياري از دانشامندان ،علماا ،عارفاان ،مشاايخ و دارنادگان مناصاب حکاومتی و
دولتی در سرزمينهاي مختلج از شمال آفريقا گرفته تا شرق آسيا ،ايرانیتبار بودهاند و در رشد و باالش
فرهن

اين مناط نقش عمدهاي ايفا کردهاند ،اين مهم در هند و بعاد از مهااجرت گساتردۀ ايرانياان باه

اين سرزمين نمود بيشتري يافته است .از آنجا که زکر نام تمامی بیرگاان ايرانیتباار در ديگار سارزمينها
از حوصلۀ مقاله خارج است تنها به زکر نمونههايی چند اشاره میکنيم.
ابن بطوطه در سفر به شهر دمياط( )12از خانقاه «شيخ جمالالدّين ساوهاي» پيشواي گروه قلندريان کاه
بنابر رسمشان ريش و اباروان را میتراشايدند ساخن میگوياد و باه عفات شايخ و جايگااه وي در مياان
قلندريان اين شهر و چرايی تراشيدن ريش و ابرويش اشاره میکند (ابن بطوطه.)33 :1812 ،
وي در ادامۀ سفر به شامال آفريقاا از علماا و اعياان مصار ساخن باه مياان مایآورد کاه بيشاتر آنهاا
ايرانیتبار بودهاند و جايگااهی واال در مصار داشاتهاند .وي از جملاه دانشامندان مصار باه «شامسالادّين
اصفهانی» کاه در علاوم معقاول سارآمد روزگاار باوده و «قاوامالادّين کرماانی» کاه در باام جاامع ازهار
مینشسته و شماري از فقيهان و قاريان مالزم خدمت او بودناد و او رشاتههاي مختلاج علاوم را تادريس
میکرده و در هر يک از مذاهب اربعۀ فقه صاحب فتوي بوده و همچنين «شايخ جماالالادّين حاويیهاي»
از ديگر علماي مصار اشاارات نيکاويی دارد (هماان )86 :کاه بياانگر گساترۀ فرهنا
جايگاه واالي بیرگان آن در سرزمينهاي دوردست مانند مصر است.

و زباان فارسای و
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ابن بطوطه ،زمانیکه به دمشا مایرود؛ از مساجد بایر

ايان شاهر و فضااال و شاگفتیهاي آن از

جمله امامان آن ياد میکند که سيیده پيشنماز داشاته و «جااللالادّين محمّاد بان عبادالرحمن قیوينای»
قاهی القضاة شهر دمش و فقيه و خطيب بیر

اين شهر و پايشنمااز شاافعيان ،بار تماامی پايشنماازان

مقدم بوده است (همان.)73 :
وي هنگامیکه اوّلين حج خود را میگذارد ،از قاهی پارسا و دانشمند بیر

مکّاه کاه «نجامالادّين

محمّد بن امام محيیالدّين طبري» نام داشاته يااد میکناد .ماردي فاهال و نيکوکاار و گشادهدسات کاه
کمال مواسات را در ح مجاوران ادا میکرده و اکثر اوقاات خاود را باه طاواف میگذراناده و در روز
ميالد پيامبر بیرگان و فقراي مکّه را اطعام میداده است .وي در ادامه از خطيب شهر مکّاه کاه ايرانیتباار
بوده و «بها الدّين طبري» نام داشته ،ياد میکند و او را يکی از زبردستترين خطبااي عاالم میداناد کاه
در بالغت و حسن بيان و قدرت خطابه بینظير است (همان.)150-187 :
ابن بطوطه ،هنگامیکه به هند میرود با انباوهی از علماا ،عرفاا و صااحبان مناساب دولتای و تجااري
مواجه میشود که بر نفوز چشمگير فرهن

و زبان فارسی در اين سارزمين داللات دارد .ابان بطوطاه در

سفر خود به هند از «شيخ ظهيرالدّين زنجانی» که از مقربّان درگاه سالطان هناد باوده اسات و منیلتای واال
در نید وي داشته اسات ،يااد میکناد (هماان .)818 :وي در شاهر دهلای باه آرامگااه «فقياه عاال الادّين
کرمانی» که از آرامگاههاي متبرکاه و ناورانی در شاهر دهلای باوده اشااره دارد (هماان )817 :و از قاضی

القضیا ايان شاهر کاه «وجياهالادّين کاشاانی» ناام داشاته و فقيهاان در حال مشاکالت خاود باه او رجااو
میکردند ،ياد میکند (همان.)822 :
ابن بطوطه بعد در سفر به شهر ساغر هند ،از تاجر بیر

اين شهر که ايرانیتباار باوده و «نجامالادّين

گيالنی» نام داشته است ،کوتاه ساخن میگوياد و او را ماردي خوشصاورت و تاوانگر برمیشامرد کاه
مسجد بیر

شهر به دست او بنا شده است (همان.)551 :

وي هنگامیکه به شهر کنبايۀ هند وارد میشود از «شيخزادهاي اصفهانی» و زيارگ يااد میکناد کاه
ثروتی هنگفت داشته و در امور حکومتی مداخله میکارده امّاا چاون در صادد فارار از هناد برمیآياد و
سلطان آگاهی میيابد براي او مأموري میگمارد و چون شيخ درمیيابد با زکاوت تمام باا ماأمور تباانی
کرده و به شهر خود بازمیگردد (همان).
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وي در سفر به شهر کولم هند به قاهی بیر

شهر کاه ماردي فاهال و از اهال قایوين باوده اشااره

میکند که محمّد شاه بنده نام داشته و مسلمانان او را بیر

خود میدانساتند (هماان)561 :؛ و چاون باه

شهر فتن میرود از سپاه سه هیار نفري که سلطان براي حمله به کفّار ترتيب داده باود و فرمانادهی آن را
شخصی ايرانیتبار به نام «اسدالدّين کيخسرو فارسی» بر عهده داشت ،سخن میگويد (همان.)605 :
و زمانیکه به کوهستان کامرو نیديک چين و تبت میرود با يکای از اوليااي ايان منطقاه کاه «شايخ
جاللالدّين تبريیي» نام داشته است ،ديدار میکند و او را از بیرگان صوفی میداند که کرامات بساياري
داشته و عمر بسيار کرده و مردم اين کوهستان را مسلمان کرده است (همان.)612 :
 .4-4وضعيّت اجتماعی و فرهنگی ایرانيان
 .5- 4-4عزاداری

يکی از صحنههايی که ابن بطوطه در طی سفر به ايران آن را به تفصيل و دقّات تماام باه تصاوير کشايده
است ،آيين و رسوم عیاداري و تشييع جنازه میباشد .وي در طاول اقاامتش در اياران در ساه شاهر اياذه،
فيروزان و شيراز آداب و رسوم عیاداري مردمان اين شهر را به طور دقي به تصاوير مایکشاد و شاگفتی
خود را از اينگونه مراسم ابراز میدارد.زمانیکه از مسير شوشاتر آهنا

شاهر «اياذه» میکناد و باه ايان

شهر وارد میشود ،فرزند حکمران ايذه «اتابک افراسياب» که چند روزي بيمار باود از دنياا مایرود .ابان
بطوطه در اين مراسم حضور میيابد و با دقت تمام صحنههاي عیا را اينگونه به تصوير میکشد :ساراي
اتابک پر بود از مردان ،غالمان ،افراد سلطنتی و وزرا .اين گروه همه گونی و جل چارپايان بر تان کارده
و بر سر خاگ و کاه پاشيده و جلوي سرهاشان را تراشيده بودند .از غرااب اتّفاقاتی که آن روز مشااهده
کردم آن بود که حضّار روي لباسهاشان جامهاي از پارچۀ خام پنبهاي کلفت کاه درسات دوختاه نشاده
بود و آستر و زيرۀ آن رو به بيرون و رويۀ آن به تو بود ،پوشيده بودند و بر سر هر ياک خرقاهاي پااره ياا
پالس پارۀ سياه بسته بود .ايشان اين جامه را تا چهل روز بر تان دارد و در نظار آنهاا ايان مراسام بياانگر
حین و مصيبتزدگی است .در اين ميان باود کاه جناازه را آوردناد ،جناازه را در مياان درختاان تارنج و
نارنج و ليمو قرار داده بودند ،شاخهها پر از ميوه بود و درختان را چندين تن حرکت مایدادناد چناانکاه
گويی جنازه در ميان باغی حرکت میکرد ،پيشاپيش جنازه ،مشعلهها بر سر نيیههاي بلناد مایکشايدند و
گروهی شمعهايی به دست گرفته بودند بدينسان بر جنازه نماز گیارده شد و مردم تا مقبارۀ سالطنتی باه
دنبال آن رفتند (ابن بطوطه.)111-113 :1333 ،
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ابن بطوطه ،همچنين بعد از آنکه به شهر «فيروزان»( )13قادم میگاذارد از رساوم تادفين مردگاان ايان
شهر به شگفت میافتد و چنين میگويد :بعد از نماز عصر بود که به اين شهر رسيديم ،مردم باراي تشاييع
جنازه به بيرون شهر رفته بودند و اين ساو و آن ساوي جناازه مشاعلهاا برافروختاه بودناد و باه دنباال آن
شيپورها میزدند و مغنيان آوازهاي طربانگيی سر میدادند .ما از کار ايشاان در شاگفت شاديم (هماان:
.)170
شايد بتوان گفت :يکی از شگفتترين رسومی که ابن بطوطه در کتاابش و در خصاو) محالّ دفان
مردگان به آن اشاره میکند ،عادت مردم «شيراز» در دفن کردن اعضااي خاانواده در يکای از اتااقهااي
خانهشان است .وي مشاهدات خود را در اين خصو) اينگونه به تصاوير میکشاد :کسای کاه بچاه ياا
زنش میميرد او را در يکی از اتاقهاي خانۀ خود دفن میکند و آن اتاق را حصير و ياا فارش میانادازد
و شمعها در پايين پا و باال سر قبر مینهد و بدين ترتيب اتاق باه شاکل مقباره درمیآياد .دري باا پنجارۀ
آهنی از طرف کوچه براي مقبره میگذارد که قارياان از ايان در وارد میشاوند و باا آواز خاوش قارآن
میخوانند .اهل خانه از ايان مقبارههاا مواظبات میکنناد و آن را مفاروش نگاه میدارناد و چارا در آن
میافروزند چنانکه گويی مردگان هنوز به زندگی خود ادامه میدهند و حتّی مان شانيدم کاه باه هنگاام
غذا سهم مردگان را معين میکنند و به ازاي آن براي ايشان صدقه میدهند (همان.)201-203 :
 .4- 4-4عادات غذایی و خوراکیها

يکی از جنبههاي مهم مردمشناسی در سفرنامهها اشااره باه عاادات غاذايی مردماان هار شاهر و سارزمين
است .ابن بطوطه در سفرنامۀ خود اين مهم را فروگذار نکرده است و اشارات جالبی به عاادات غاذايی و
خوراکی مردم شهرهايی که از آنها گذر کرده ،به ويژه شهرهاي ايران ،داشته است.
ابن بطوطه بعد از آنکه به شهر شوشتر(( )18تساتر) وارد میشاود در مدرساۀ اماام شارفالادّين موسای
شوشتري اقامت میگیيند و در هامن آنکاه از نظام و ترتياب ايان مدرساه و رسام ايرانیهاا در نوشاتن
سؤاالت خود در رقعهها و پرتاب آن به سوي واعظ به تفصيل داد سخن میدهد ،از مهماانناوازي ماردم
شوشتر و لذيذ بودن غذاهاشان در شاگفت میماناد و باه ناو غاذايی کاه پيشاکش وي کارده بودناد و
عبارت بوده از «برنج با فلفل در روغن پخته همراه با جوجۀ بريان» ،اشاره میکند (همان.)113-112 :
وي در اوّلين سفر به اصفهان از ميوههاي کمنظيرش ياد میکند؛ از جمله «زردآلاوي» بسايار شايرينی
که «قمرالدّين» نام داشته و آن را میخشکاندند و زخيره میکردند و همچنين مياوۀ باه آن شاهر کاه ابان
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بطوطه ادعا میکند نظيرش را در جايی نديده اسات .وي از «خربایۀ» ايان شاهر نيای يااد میکناد و آن را
ميوۀ عجيبی میداند که غير از بخارا و بلخ در هايچ جااي دنياا مانناد آن وجاود نادارد و در توصايج آن
چنين میگويد :پوست اين خربیه سبی رن

و داخل آن قرمی است ،خربیۀ اصفهان بسيار شيرين اسات و

هر کس عادت به خوردن آن نداشته باشد و در اوّل اسهال میگيارد و مان خاود در ايان شاهر باه هماين
گرفتاري دچار شدم (همان.)170 :
ابن بطوطه بعد از آنکه از شهر صوما( )15به ايیدخواست (يیدخاا)) میرساد ،از بازارهااي خاوب و
مسجد جامع زيبايش ياد میکند و در همن به «پنير» مخصو) اين شهر که از لحاظ عطر بینظيار باوده
و وزن هر قالب آن دوالی چهار وقيه میرسيده است ،اشاره میکند (همان.)173 :
وي زمانیکه به شهر کازرون( )16وارد میشود و شب را در زاويۀ شايخ ابواساحاق باه سار میبارد ،از
غذاي مخصو) اين شهر که «هريسه» نام داشته و مرکاب از گوشات ،گنادم و روغان باوده و باه حلايم
شباهت فراوان داشته و با آن از مسافران و ميهمانان باه مادت ساه روز پاذيرايی میکردناد ،يااد میکناد
(همان.)210 :
ابن بطوطه ،وقتیکه بعد از ده روز راهپيمايی به شاهر تبريای میرساد و باه زاوياهاي وارد میشاود ،از
غذايی که در اين زاويه با آن به ميهمانها تقديم میشده و عبارت بوده از «نان ،گوشت ،حلاوا و برنجای
که با روغن پخته میشده است» ،ياد میکند (همان.)225 :
وي همچنين وقتی به بندر جاسک( )13میرود ،از شايوۀ معيشات ماردم ايان شاهر کاه از طريا صايد
«ماهی» بوده و لخم نام داشته و شبيه س

آبی بوده است ،ياد میکند و در اداماه میافیاياد کاه صايادان

اين ماهی را از هم باز کرده و میخشکاندند و به مصرف غذا میرساندند و خانههايشاان را باا اساتخوان
اين ماهی میساختند (همان.)261 :
 .3- 4-4وصف ویژگی های ظاهری و خلقی

يکی از نکات قابل زکر سفرنامۀ ابن بطوطه آن است که وي از بيان خصوصيات ظااهري و خلقای ماردم
شهرها و سرزمينهايی که به آنهاا سافر کارده ،چيایي را فروگاذار نکارده اسات و باا ظرافات وياژهاي
ديدههاي خود را در اين باره به تصوير کشايده اسات .وي در سافر خاود باه اياران ،ايرانياان را مردماانی
مهماننواز و زيبا معرّفی میکند که با گستراندن سفرههاي رنگارن
میکنند.

و غذاهاي متنو از مهمان پاذيرايی
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وي در سفر خود به «اصفهان» ،مردم ايان شاهر را مردماانی زيبااروي کاه رنگشاان سافيد و روشان و
متمايل به سرخی است ،به تصوير میکشد و از صفات بارزشان به شجاعت ،نترسی آنهاا اشااره میکناد
و همچنااين از گشادهدسااتی و مهماننوازيشااان بااه ويااژه رقاباات و همچشاامی جوانانشااان در پااذيرايی
ميهمانان و برپايی مجالس عظيم با انوا غذاها ،سخن میگويد (همان.)200 :
در توصيج مردم «شيراز» زمانیکه به اين شاهر مایرود ،آنهاا را مردماانی زيباا معرّفای میکناد کاه
جامههاي نيکو و تميی بر تن می کنند و در مشرق زمين تنهاا شاهر دمشا را در زيباايی بازارهاا و با هاا و
زيبايی مردم به پايۀ اين شهر میداند (همان )203 :وي همچنين در جاي ديگار از خاوشخلقی و فروتنای
مردم شيراز سخن میگوياد و آنهاا را مردماانی دليار و شاجا معرّفای میکناد تاا باه آنجاا کاه سالطان
ابواسااح ساالطان شاايراز خااوا) و نیديکااانش را از اصاافهانیها برمیگیيااده اساات و بااه دلياال روحيااۀ
شجاعت و جن

آوري مردم شيراز ،آنها را به خدمت نمیگرفت (همان.)203 :

هنگامیکه به «تبريی» سفر میکند و به بازار گوهرفروشی اين شهر مایرود از غالماانی زيباارو ساخن
میگويد که جامههاي فاخر بر تن کرده و پارچههاي ابريشمی بر کمار بساتهاند و جاواهرات را باه زناان
ترگ نشان میدهند و زنان در خريد اين جاواهرات از يکاديگر پيشای میگرفتهاناد .وي همچناين خاود
ازعان می کند که چنان مسحور زيبايی و جمال شده که از بيم ،به خدا پناه برده است (همان.)226 :
ابن بطوطه در ادامۀ سفر خود به «خنج بال» آن سوي شهر الر میرود و از زاويهاي ديدن میکناد کاه
جمعی از عباد و صوفيان در آن گرد آماده بودناد و در توصايج آنهاا چناين میگوياد :مردمای بودناد
بیرگوار کاه آثاار و نشاانههاي عباادت بار وجناتشاان هويادا باود ،رن

هااي زرد و بادنهاي نحياج و

چشمانی اشکبار داشتند (همان.)233 :
 .3- 4-4وضعيّت زنان

يکی از مهمترين ويژگی سفرنامۀ ابن بطوطه ،توجّه زياد وي به زنان ،شأن و منیلت اجتماعی ايشان ،ناو
پوشش ،وهعيّت آموزشی ،خصوصيات ظااهري و ويژگیهااي باارز فيیيکای و جسامی آنهاا و ميایان
حضورشان باه عناوان ياک عنصار مهامّ اجتمااعی در زميناههاي مختلاج سياسای و اقتصاادي اسات؛ باه
گوناهاي کااه توانساته تصااويري دقيا و زنااده از وهاعيّت زن در قاارن هشاتم در شااهرها و ساارزمينهاي
مختلفی که به آنها سفر کرده است  ،از جمله ايران ،به ما ارااه دهد.
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ابن بطوطه در وصج «زنان شيرازي» و پوشش آنها ،به دينداري و آراستگیشان باه زياور حجااب و
عفّت اشاره میکند و از حضور گستردهشان در اجتما و اهمّيّت دادن آنهاا باه ياادگيري  -چيایي کاه
در ديگر سرزمينها نديده است  -به شاگفت میافتاد ،وي در ايان بااره چناين میگوياد :زناان شايرازي
کفش به پا میکنند و هنگام بيرون رفتن از منیل برقع باه ر میزنناد باه گوناهاي کاه چيایي از بدنشاان
نمايان نمیشاود .زناان شايرازي صادقه و احساان زيااد میدهناد و از شاگفتیهاي رسومشاان اسات کاه
روزهاي دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بیر

شهر براي گوش دادن به بيانات واعظ گارد میآيناد

و گاه تعداد حاهرين اين مجلس به هیار يا دو هیار نفر میرسد .زنان از شدّت گرما هرکدام بادبینی باه
دست دارد و با آن خود را باد میزند و من در هيچ شهري نديدم که اجتماعات زنان به اين انبوهی باشاد
(همان.)178 :
وي در سفر به «خوارزم و خراسان» از مکنت و استقالل مالی زن ،منیلت اجتمااعی و حضاور فعّاالش
در عرصۀ اجتماعی سخن میگويد؛ و از خاتون ترابک همسر امير قطلودمور  -امير خراسان و پسار خالاۀ
محمّد اوزبک  -که زنی صاحب مکارم و نيکوکار بوده يااد میکناد (هماان )366 :و باه مساجد بایر
شهر خوارزم به عنوان يکی از بناهاي ساخته شده به فرمان خاتون ترابک اشاره میکند (همان.)368 :
ابن بطوطه ،همچنين به پوشش سادۀ «زنان صاحبنام و بیر

خوارزم» و يکنواختی زناان از طبقاات

مختلج در نو لباس اشاره میکند .وي دربارۀ هيافت خاتون ترابک که در آن شرکت کارده و ساپس
در بيرون خانقاه با زنی سادهپوش روبهرو شده ،میگويد :زنی را ديادم کاه جاماهاي شاوخگين بار تان و
مقنعه اي بر سر داشت چند زن ديگر هم که شمارشان را درست ياد ندارم با او بودناد .آن زن پايش آماد
و سالم کرد من جواب دادم امّا نايستادم و توجّهی به او نکاردم .چاون بيارون آمادم شخصای فرارسايد و
گفت :میدانی اين زن که بر تو سالم کرد خاتون بود؟ من شارمنده گشاتم و خواساتم باازگردم و امّاا او
رفته بود از اين رو توسّط يکی از خادمين ساالمش فرساتادم و از اينکاه نشاناخته باودمش عاذر خواساتم
(همان.)361 :
 .3-4تصویر شهرها

يکی از خصوصيات بارز سفرنامۀ ابن بطوطاه آن اسات کاه وي در هار شاهر و آباادياي کاه وارد شاده
است تقريباً کوشيده ويژگیهاي ظاهري و وهعيّت آبادانيشاان را باه تصاوير بکشاد و باا زباانی سااده و
بیپيرايه به توصيج مشاهدات خود بپردازد .او اگرچه بساياري از منااط اياران ديادن نکارده اسات و از
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سويی اقامتش در شهرهاي ايران اندگ بوده است ،امّا با اين حال توانسته تصويري کامال و پوياا از ايان
شهرها ارااه دهد که عموماً بر آبادانی و زيبايی شهرهاي ايران داللت دارد.
وي زمانیکه به شهر «اشترگان» میرسد ،از آبادانی اين شاهر ساخن میگوياد کاه رودهاا و با هااي
بسيار دارد و همچنين مسجدي زيبا دارد که رودخانهاي از وسط آن میگذرد (همان.)177 :
امّا در توصيج خود از شهر «اصفهان» و باا اشااره باه اختالفاات مياان سانّيان و شايعيان در ايان شاهر،
اطّالعات تاريخی مفيدي در اختيار ما قارار میدهاد و میافیاياد اگرچاه اصافهان شاهري زيباا و بایر
است ،امّا قسمت هاي بسياري از آن در نتيجۀ اين اختالفات و کشمکشها که هنوز هم ميان مردم وجاود
دارد ،ويران شده است (همان )200-177 :گیارش ابن بطوطه از ويرانی بخشی از اين شهر و عدم اشاارۀ
وي به اوها علمی و آموزشی و مدارس اين شهر ،شاهد گويايی اسات از مصايبتی کاه در آن روزگاار
گريبانگير اصفهان شده بود (رودگر.)217 :1336 ،
ابن بطوطه در سفر به «ايید خواست» از زيبايی اين شهر با وجاود کاوچکی آن در شاگفت میماناد و
از مساجد و بازارهاي زيبايش سخن به ميان میآورد و در همن به رباط بیرگی که در اين شاهر باوده و
مسافران شب را در آن بيتوته میکردهاند ،اشاره میکند (همان.)202 :
شايد «شيراز» در ميان شهرهايی که ابن بطوطه از آنها در ايران ديدن نموده است ،تنها شاهري باشاد
که از آن به تفصيل سخن گفته است .ابن بطوطه در سفر خود به ايان شاهر عاالوه بار آنکاه از مردماانش
بسيار سخن گفته است به توصيج شهر نيای اهتماام زياادي داشاته اسات و ديادههاي خاود را باا دقات و
تيیبينی زياد به ثبت رسانده است .وي در توصيج شهر عالوه بر آنکاه از مساجد بایر
سخن میگويد ،به بازار بیر

و زيبااي عتيا

شهر نيی اشاره میکند و آن را حتّی از بازار باب البريد دمشا هام زيبااتر

و مجللتر میداند (هماان .)203 :ابان بطوطاه در هامن توصايج زاوياهها و خانقاههااي فاراوان شاهر و
آرامگاه هاي آن از جمله آرامگاه امام قطب ولی ابوعبداهلل خفيج و مقبرۀ شيخ صال قطب روز جهاان و
شيخ صال زرکوب ،از آرامگاه شاهچرا احمد بان موسای و احترامای کاه در مياان ماردم شايراز داشاته
است ،اطّالعات مفيدي را در اختيار خواننده قرار میدهد (همان.)215-212 :
ابن بطوطه بعد از سفر به شهر «طوس» و ديدار از آرامگاه ابو حامد غیالی به شاهر «مشاهد» مایرود و
از میار علی موسی الرّها ( ) سخن میگويد که قبّۀ بیرگای بار آن قارار دارد و در داخال زاوياهاي کاه

تصوير ايران و ايرانيان در سفرنامۀ ابن بطوطه 135 /

مسجد و مدرسه اي هم کنار آن است ،جاي دارد که با سبکی زيبا و ديوار کاشی آزيان بساته شاده و بار
قبر هريحی چوبی قرار دارد و روبهروي آن هم قبر هارون الرّشيد واقع شاده کاه هاريحی دارد و ماردم
مغرب آن را با شمعدانهايی زينت دادهاند (همان .)311-313 :ابن بطوطه در سفر خود به «نيشاابور» ايان
شهر را از جمله شهرهاي آباد خراسان معرّفی میکند که با ها ،بازارهاي خوب و مساجد زيباايی دارد و
مردم آن را دمش کوچک مینامند .وي در توصيج ايان شاهر از مادارس پررونا آن يااد میکناد کاه
طالب در آن فقه و قرآن میآموزند (همان.)376 :
در پی حملۀ خانمانسوز مغول به ايران ،خانقاههاي بایشاماري در اياران پدياد آماد و تقريبااً در هار
شهر يک يا چند خانقاه وجود داشت و اميران و وزيران زمان به ايجاد خانقاهها همت میگماشتند (صافا،
 .)118 :1332ابن بطوطه در سفر خاود باه شاهرهاي اياران از خانقاههاا ،زاوياهها و رباطاات بساياري يااد
میکند که اگر با شمار اندگ مدارس در آن روزگار سنجيده شود ميیان انحطاط علمی اياران را روشان
خواهد ساخت (رودگر )216 :1336 ،به عنوان مثال در قلمارو اتاباک افراساياب در لرساتان چهارصاد و
شصت خانقاه داير بوده که اتابک يکسوّم ماليات جمعآوريشده را به مصرف مخارج زوايا و مادارس
میرساند (ابن بطوطه )178 :1812 ،اين مهم بیشک «بار گساترش مکتاب تصاوّف و نفاوز آن حتّای در
منش و روش سالطين» (رودگر ،)216 :1336 ،حاکماان و بیرگاان داللات میکناد باه وياژه زماانیکاه
دريابيم ،خانقاهها در آن دوران نه تنها جاي مدارس را گرفته بودند ،بلکه گاه ماردم خانقاههاا را مادارس
میناميدند به عنوان مثال ابن بطوطه در سفر خود به لرستان از منیلگاههاي ساخته در کوههاي بلناد و سار
به فلک کشيدهاي ياد میکند که در هر يک از اين منازل زاوياهاي سااخته شاده باود کاه آن را مدرساه
میناميدند و مسافران در آن استراحت میکردند (ابن بطوطه.)175 :1812 ،
از مطالعۀ سفرنامۀ ابن بطوطه ،به عنوان يک سند تاريخی در قرن هشتم ،به خوبی دانساته میشاود کاه
در پی تهاجم مغول و تسلط عنصر مغاول بار حکومات و ايجااد فضاايی نااميداناه مياان ماردم ،تماايالت
صوفيانه ميان مردم ايران بسيار گسترش يافته بود (ابن بطوطه23-22 :1333 ،؛ رودگر.)216 :1336 ،
نتيجه
 .1سفرنامۀ ابن بطوطه ،گسترۀ زبان و ادب فارسی و پويايی اين زبان را در ساار نقاط عالم از جمله هند باه تصاوير
می کشد .در اين سرزمين و به ويژه در منطقۀ پهناور دهلای زباان فارسای رواج بسايار داشاته تاا جاايی شااعران باه
فارسی شعر میسرودهاند و قلمرو فارسی دانان و آشنايان با شعر فارسی تا چين و خاور دور گسترده بوده است.
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 .2سفرنامۀ ابن بطوطه ،تنها به توصيج شهرهاي ايران اکتفا نکرده است ،بلکه جايگاه ايرانياان را در سارزمينهاي
ديگر از شمال آفريقا گرفته تا آن سوي هند ماورد توجّاه قارار داده اسات .بساياري از بازرگاناان ،مشاايخ ،عرفاا،
علما ،دانشمندان ،فقيهان و صوفيان مهاجري که سفرنامه از آنها ياد میکناد ،عمادتاً ايرانای بودهاناد و نسابتهاا
اصفهانی ،طبري ،تبريیي و ...داشتهاند که اين امر نشاندهندۀ نقش مهم و تأثيرگاذار فرهيختگاان مهااجر در رشاد
و گسترش فرهن

ايرانی  -اسالمی است.

 .3ابن بطوطه اگرچه در سفر باه اياران ،بخشهااي وسايعی از ناواحی مرکایي و شامالی آن را ندياده و در سااير
مناط نيی اقامت کوتاهی داشته ،اما توانسته با ظرافتی تمام و نگاهی مردمشناسانه ،تصويري صادق و پوياا از آياين
و رسوم مردم ايران ،عادات غذايی و خوراکیهاي ايشان ،طرز پوشش ،جايگاه زناان و منیلات اجتمااعی آنهاا و
ميیان حضورشان باه عناوان در زميناههاي مختلاج سياسای  -اقتصاادي  -فرهنگای ،امااکن زياارتی و تااريخی و
وهعيّت آبادانی  -اجتماعی  -اقتصادي و فرهنگی شهرهاي ايران ارااه دهد.

پینوشتها

( )1متن عربی ... :وقد حجبت النار مبلحفة ميسكها الرجال بأيديهم لئال يدهشها النظر إلیها .فرأيت إحداهن ملا وصلت إىل تلك
امللحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف ،وقالت هلم :ما را میترسانی از اطش (آتش) من میدانم أو اطش است رها کنی ما را،

وهي تضحك ومعىن هیاا الكیال  :أبالنیار فوفیوننا أنیا أعلیم أ یا نیار عرقیة د هعتهیا يیديها علی رأسیها ددمیة للنیار ورمیت بنفسیها
فیها( ...ابن بطوطة.)141 :4141 ،
(« )2خوند» به معناي «خداوند و صاحب» است (دهخدا :1333 ،زيل واژۀ خوند).
( )3متن عربی ... :وسأل يف ذلك الیو عن شهاب الدين أين هوا فقال له هباء الدين ابن الفلكي :يا خوند عالم نميدانم .معناه ما
ندري ،د قال :شنيدم زحمت دارد معناه مسعت أ به مرضا ..فقال له السیلطا  :برو همين زمان در خیانه يک لاک تنکاه زر
بکري أو بيش أو ببري تا دل أوخش شود معناه امش الساعة إىل اخلزانة ودا منهیا مئیة ألیف تنكیة مین الیاهب واإلهیا إلییه حی

يبق داطره طیبا .ففعل ذلك (مها .)151 :
( )8متن عربی ... :فقال لبهاء الدين ابن الفلكي :بايل (خلخال) ور داري؟ معىن ذلك :ارفع اخللخال! فرفعه د نظر إىل الطیافري

فقال :جداري در آن طبقها حلواست ،معىن ذلك :ما معك يف تلك األطباقا حلواء هيا فقلت له :نعم! ( ...مها .)515 :

( )5متن عربی ... :وكا يظن أنه حيسن العريب ومل يكن كالك وفهم السلطا ذلك فقال له :برو و يكجا بخصبي (بخسبي) و
آن حکايه بر او بکوي و تفهيم کنی تا فردا إن شا اهلل بيش من بيايی و جواب أو بکوي معناه امشوا اللیلة فارقدوا يف موضیع

واحد وفهمه هاه احلكاية فإذا كا بالغد إ شاء هللا جتيء إيل تعلمن بكالمه (مها .)545 :
( )6متن عربی ... :فوقعت قضیة دیرو القاضیي جیالل الیدين وأدیاه میال ابین الكیوملي فأدیا أيضیا میا كیا لشییخ الشییو (ركین
الدين) وفر بنفسه مع ابن الكوملي إىل السلطا فلما رآه السلطا قال له ممازحا :.امدي کیر بري با دکري صنم خري زر نبري و

سر نهی معناه جئت لتحمل الاهب تأكله مع الصور احلسا فال حتمل ذهبا .ورأسك فلیه هاهنا .قال له ذلك عل معىن االنبساط
(مها .)155 :
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( )3متن عربی ... :فركبنا سفینة تشبه احلراقة وركب ابن األمري يف أدیر ومعیه أهیل الطیرب وأهیل املوسییق وكیانوا يغنیو بالصیین
وبالعريب وبالفارسي وكا ابن األمري معجبا بالغناء الفارسي فغنوا شعرا منه وأمرهم بتكريره مرارا حيت حفظته من أفیواههم ولیه تلحیني

عجیب وهو:

تاااااا دل باااااه محنااااات داديااااام

در بحاااااااار فکاااااااار افتاااااااااديم

جاااااااون در نمااااااااز اساااااااتاديم

قاااااوي باااااه محاااااراب انااااادري
(همان)680 :

وروا هیي شیجر عاةيیة ال
( )1متن عربی :وكل هاه القرية واملنازل هي باجلبل وعنید أصیل اجلبیل يف هیاا الطريی دَرَخْات رَوَانَ ،
يسقط هلا ورق و( ...مها .)055 :
( )7متن عربی ... :ودالف فلم يب معه من أحد وأراةوا قتله فمنعهم منه ملك متور وقا ةونه ففر إىل أبیه يف عشر مین الفرسیا
مساهم ياران مواف معناه األصحاب املوافقو ( ...مها .)154 :

( )10متن عربی :د رحلنا إىل السبع مغارات ،د إىل عقبة إسكندر د مغار األصفهاين وعني میاء قلعیة غیري عیامر حتتهیا دیور يعیر
بغوطۀ کاه عارفان ( ...مها .)545 :

( )11متن عربی :فقال يل :سال علیكم فقلت له :علیكم السال ورإة هللا وبركاته .فقال يل بالفارسیة :جايکس (جاه کسای؟)
معناه :من أنتا فقلت له :أنا تائه! فقال يل :وأنیا كیالك!  ...وملیا سیألته عین امسیه فقیال :القلیب الفیارب وتفسیريه بالفارسییة دلشااد

(مها .)555– 555 :
(« )12دمياط» :شهري قديمی است که امروزه در شمال کشور مصر واقع شده است (جعفري ،1317 ،ج .)533 :1
(« )13فيروزان» از روستاهاي آباد اصفهان بوده است (الحموي ،1373 ،ج .)213 :8

(« )18شوشتر» که معرّب آن «تستر» است در گذشته بیر ترين شهر خوزستان به شمار میآمده است (همان ،ج ،)27 :2
اين شهر هماکنون جی استان خوزستان و در شمالشرقی شهر اهواز واقع شده است (جعفري ،1317 ،ج .)358 :1
( )15ابن بطوطه «صوما» را روستايی بیر

در آن سوي شهر شيراز معرّفی میکند (ابن بطوطه.)173 :1333 ،

(« )16کازرون» :از شهرهاي قديمی و آباد ايران بوده است (الحموي ،1373 ،ج  )827 :8و هم اکنون جی استان فارس و
غرب شهر شيراز واقع است (جعفري ،1317 ،ج .)153 :2
(« )13جاسک» :شبهجیيره اي است که در ساحل درياي عمان و انتهاي جنوبی ايران واقع شده است (هماان ،1317 ،ج :1
.)385

کتابنامه
الف :کتابها
 .1ابن بطوطه ،محمّد بن عبداهلل ()1333؛ سفرنامة ابن بطوطه ،ترجماۀ محمّادعلی موحّاد ،تهاران :بنگااه ترجماه و
نشر کتاب.

)4142( ---------------- .2؛ رحلة ابن بطوطة ،بريوت :دار صادر.
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