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چكیده
سفرنامه ،به جهت دربرداشتنن االالاتا ی نتود بدا

س رستوم س ست تهتای ملتتهتا،

رخدادهای اریخی ،باسرهای سیاسنمداراد س رسابط سیاسی س اقنصادی دسلتها؛ در میاد انواع
ادبی ،جایگاهی ممناز دارد .از سوی دیگر کیفیت باالی سصف ،میزاد دقت س اسلو

داستنانی

ساده س رساد در برخی سفرنامهها موجب شده است ا اینگونه نوشنهها به ا واد یک فن ادبی
مسنقل با ا واد ادبیات سفرنامهای ،مطرح س جزئی از ادبیات داسنانی به شتمار رسد.ستفرنامه-
های ناصرخسرس (قرد 5ھ) س ابنبطواله (قرد 8ھ) ،از جملۀ بهنرین اینگونته باتار در ادبیتات
قدیم فارسی س اربی محسو

می شوند .در سفرنامۀ ناصرخسرس مسائل جغرافیایی س وصتیف

ظاهری شهرها س مکادهای سیژه بیش از دیگر امور ،برجسنگی دارد .نثر بد نیتز ستاده س رساد
است س با راایت کو اه نویسی ،به وصیف امور جزیی نیز پرداخنه است.ستفرنامۀ ابتنبطوالته
نیز بیی های از بدا

س بیینها ،سضعیت اقنصادی ،اجنماای س سیاسی سرزمینهتای گونتاگود،

به سیژه سرزمینهای اسالمی است .وصیفات سی نیز در قالب نثر رساد س محاسرهگونته ،بیتاد
شتتده استتت .بهتترهگیتتری از اصتتطالحات مخنلتتف اداری ،بازرگتتانی ،کشتتاسرزی س ...نیتتز از
خصوصیات سبک سی محسو

میشود .این سیژگیها ،سفرنامههای ناصرخسرس س ابنبطوالته

را در زمرۀ بهنرین سفرنامه های ادبیات فارسی س اربی جتای داده استت .پتژسهش حاضتر بته
حلیل س بررسی طبیقی محنوا س سبک ادبی در این دس اار پرداخنه است.
واژ های کلیدی :سفرنامه ،ادبیات داسنانی ،ناصرخسرس ،ابنبطواله.
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مقدمه
سفرنامهها افزسد بر بد که از م ابع جغرافیایی س اریخی به شتمار متیرسنتد ،دربردارنتدۀ
االالاا ی می باش د ،که معموالً به اسضاع سیاسی ،اقنصادی ،متههبی ،اجنمتاای سترزمینهتای
مورد نظر اشاره دارند س بدین جهت از ارزش اریخی ساالیی برخوردارنتد .حتا بایتد دیتد از
میاد دس سفرنامه (سفرنامۀ ناصرخسرس س سفرنامۀ ابنبطواله) ،کدام یتک وانستنه استت بیی تۀ
مام نمای اصر خود باشد س صویر زنتدگی اجنمتاای ،سیاستی ،اقنصتادی ،بدا
باسرها س فراز س نشیبهای زندگی جوامع مورد نظر را به خوبی باز ا

س رستوم،

دهد س ای که فتن بیتاد

س ه ر نویس دگی کدام سفرنامهنویس بر ر از دیگری است س برای هتر نته بهنتر بیتاد کتردد
خاالرات س مشاهدات خود ،از نه رسش ادبی بهره بردهاند؟ این پژسهش بر بد است ا با بیتاد
سیژگیس محنوای این دس سفرنامه  ،به مقایسه س طبیق س ارزیابی این دس اار بپردازد.
 .1ادبیات سفرنامهها
در رسزگاراد پیشین ،سفر با همۀ سخنی هتایی کته داشتت از مهمنترین راههتای بمتوخنن س
جربهاندسزی به شمار میرفت .از این رس جهانگردی فرصتنی بترای بمتوخنن دانتش س انتدسخنن
جربه محسو

میشد .نوشنن دیدهها س ش یدهها س جربههای کستب شتده از ایتن ستفرها نیتز ،

راهی برای اننقا این دانش س جربه به نسلهای بعدی بود.
از بنجا که این سفرها با انگیزه های گوناگود نود :سیاحت س زیارت ،بلیغ دی تی س سیاستی،
داد س سند س جارت ،لشکرکشی س ...صورت میگیرد س در بردارندۀ االالاات ارزشتم د تاریخی،
جغرافیایی ،اقنصادی ،فره گی س سیاسی استت؛ از ایتن رس نویست دگاد س پژسهشتگراد  ،بتر همتۀ
نوشنههای جهانگرداد که در نوشنه های خود ،شرایط زندگی ،بدا

س رسوم ،سضع شهرها س خانه-

ها س اسضاع س احوا مردم سرزمینهای گوناگود را وصیف میک د ،اصطالح «ادبیات ستفرنامه »
نهادهاند « .ادبیات سفرنامه در اساخر قرد ششم هجری در مغر

اربی رشد کرد س شکوفا شتد بته

گونهای که محسوسات با گرایش هتای درسنتی س شخصتی بمیخنته شتد .همو تین سصتف دقیتق
رسزهای سفر با سخنی های راه ،اسضاع س احوا سفر در بمیخت س این موارد در ادبیات سفرنامهها
نزد ارباد به صادق رین شکل ،جسم یافت س بسیاری از سیژگیهای این ادبیات نزد بنتاد بال تده

شد( ».محمد رداسی5995 ،م ،ص . )02-59ناگفنه نماند که نمی واد هر کنابی را که بته وصتیف
شهرها س ساک اد بد پرداخنه ،سفرنامۀ ادبی (ادبیات سفرنامه) به شتمار بسرد؛ زیترا ستفرنامههتایی
سجود دارند که وصیف المی س جغرافیایی بتر بنهتا نیتره استت س هتدا بنهتا اننقتا مستنقیم
االالاات به سسیلۀ زباد اادی ،بوده است س ج بۀ زیبا ش اخنی در نوع نگارش بنها راایتت نشتده
است.
 -2زندگی ناصرخسرو
«حکیم ناصر بن خسرس بن حارث القبادیانی البلخی المرسزی مک ّتی بته ابتومعتین س ملقتب س
منخلص به «حجت» در ماه ذیالقعده سا 493ه.ق5223/م مطابق با یر یا مردادماه ستا 480ه.ش
در قبادیاد از نواحی بلخ منولد شده س بعد از سا  362س به رسایت نزدیک به صحت در سا 385
در یَمگاد در حومه بدخشاد سفات یافنه است(».بدیع الزماد همدانی5469 ،ش ،ص)553
از جزئیات دسراد کودکی س جوانی ناصرخسرس االالع دقیقی در دست نیست س ها از البهالی
اشعار س باار سی می واد به االالاات اندکی از بد دسره دست یافت .ولد سی زمانی بوده که «پت
سا از بغاز سلط ت سلطاد محمود غزنوی میگهشت ،در دسراد حصیل ،اس در مکنتب بتود کته
پدر س مادرش س همو ین معلم سی منوجه هوش سرشار اس شدند .درس س مکنب دریوۀ ازهای از
دنیا به رسی اس گشود س نود از خانوادهای ارس م د برخاسنه بود همۀ سسایل بترای درس خوانتدد
س شکوفا شدد اسنعدادهایش فراهم بود»(.محمود حکیمی5485 ،ش ،ص)056-055
ناصر خسرس ابندا در قبادیاد میزیست سپس به بلخ رفت س در هماد جا بتود کته بتا ستلطاد
محمود س فرزندش سلطاد مسعود بش ا گردید س در دیواد سلطاد مسعود غزنوی از جایگاه ساالیتی
برخوردار شد؛ زیرا ه گامی که سلجوقیاد نفوذشاد را بر سرزمین ایتراد گستنرش دادنتد ،بتر هتر
اقلیمی حاکمی گماشن د س به دلیل ادم بش اییشاد با حکومنداری  ،از مردم ایراد جهت ادارۀ امتور
دسلت گسنردۀ خویش بهره میبردند.
نابسامانی که پس از سلط سلجوقیاد بر ایراد پیش بمده بود س اتدم رضتایت سی از زنتدگی
شخصیاش  ،زمی ه را برای ایجاد حو در زندگی ناصرخسترس بمتاده متیکردنتد .سی پیوستنه در
جسنجوی حقیقت بود ا ای که حولی در سن  34سالگی یع ی در سا 344ه .برایش رخ داد.

پس ازم خود را جزم نمود ا به سوی مقصدی رسد که در خوا

به بد راه مایی شتده بتود.

ب ابراین به سوی دیواد بازگشت س ن د ماهی را به کارهای دیوانی پرداخت س در این مدت تالش
خود را نمود ا خوا

خود را به ساقعیت بدیل ک د؛ ب ابراین پس از انجام ستفر اداری  ،متد ی در

بلخ اقامت گزید ،اما کوششهای سی در گسنرش متههب استماایلی س داتوت بته ستوی خلیفتۀ
فاالمی ،موجب حریک غضب المای خراساد س به سیژه بلخ س شورش اامه شد؛ ب ابراین سی به
نانار بلخ را رک کرد س به «یمگاد» در بدخشاد پ اه برد س همانجا رسزگتار گهرانیتد تا ای کته در
سا 385ه.ق نشم از جهاد فرس بست.
 -3زندگی ابنبطوطه
شرا الدین ابو ابداهلل محمد بن ابراهیم لوا ی ال جی از االماد مشهور جغرافیتا ،بنوته ابتن-
جُزی از قو اس نقل کرده استت «در رسز دسشت به  54رجتب ستا 424ھ.ق .برابتر بتا  03فوریته
5423م .در ال جه س در خانوادهای دیده به جهاد گشود که همگی به بموزش التوم دی تی اشتنغا
داشن د س صاحب ما س مک ت بودند»(.شوقی ضتیف ،ال.ت ،ص )95محمتد ،قتربد کتریم ،التوم
دی ی ،ادبیات س ف ود شعری را به خوبی فرا گرفت س بش ایی اندکی هم با زباد فارسی پیدا کترد( .
محمد ابدالم عم خفاجی5990 ،م ،ص«)442کرانکوفسکی» اصل ابنبطوالته را از قبیلتۀ بربرهتای
لوا ه میداند که در زباد بربری بد را «الوا ن» مینامیدند .بطواله  -نتام خانتداد سی نیتز -بتا قتوم
بربر ار باط دارد .نسبت لوا ی نشانۀ بار غیر اربی س ال جی بیانگر رابطۀ «ابنبطواله» با زادگتاهش
ال جه است ( .ایگ ا ی یولیانوسیچ کرانکوفسکی5449،ش ،ص )442سی در سرزمینهتای مشترق
به شمسالدین شهرت داشنه است ( ابن جُزی ،ص)06س در ه دسسناد اس را به لقب بدرالدین می-
ش اخنهاند (.ایگ ا ی یولیانوسیچ کرانکوفسکی5449،ش ،ص)442

ن ین گفنهاند که سی در زادگاه خویش به حصیل پرداخنه س فقه را بر اساس متههب متالکی
که در بد زماد در سراسر شتما بفریقتا رایت بتود ،فراگرفنته؛ زیترا از رسزگتار جتوانی حنتی در
سفرهایش اهدهدار پست قضاست شرای بوده است( .محمد ابنبطواله5990 ،م ،ص )505اما بنوه
که از البهالی گفنههایش در سفرنامه به نشم میخورد ،سی در هر شهر س دیاری که گام مینهتاده

از هر فرصنی که برایش پیش میبمده ،جهت فراگیری الم س دانش استنفاده متینمتوده استت؛ بته
ا واد نمونه می واد به «اقامت به نسبت ممند اس در شهر مکه اشتاره کترد کته بته التور مستلم در
کمیل االالاات س جهیز ذهن ابنبطواله مؤار افناد ،نرا که این شهر مهم ترین مرکتز دی تی اتالم
اسالم به شمار میبمد .سی حنی در شهرهای دمشق ،بغداد س شیراز محضر مدرساد بزرگ اصتر را
درک کرد س به فصیلی که در سفرنامه خود بسرده است ،کنب مهم حتدی

س فقته را نتزد استا ید

نامدار زماد بخواند( ».سفر ح در سفرنامۀ ابنبطواله) www.iabbaik.ir،
ابنبطواله در رسز پ جش به ،دسم ماه رجب سا 405ه.ق در حالی که ها  00سا داشتت بته
قصد زیارت خانۀ خدا س مرقد پیامبر اکرم (ص) زادگاه خود را رک گفت .سی در ابندا هدفی جتز
ادای فریضۀ ح س زیارت نداشت ،اما میل س شوق نسبت به ش اختِ دنیاهای نو س سترزمینهتای
دسر ،اس را به جهانگردی س سیرِ بفاق کشانید .از این رس ،پای در سفری الوالنی س پرماجرا گهاشت،
سفری که قریباً  04سا به درازا انجامید.
ابنبطواله سرانجام پس از حدسد سی سا گشت س گهار در سرزمینهای مخنلتف بتا کولته-
باری از خاالرات ،در پایاد ماه ذیالحجه سا 453ه.ق به فرماد ابوا تاد المری تی ،بته ستفر ختود
پایاد داد س به شهر فاس بازگشت .سی پس از بد از جانب سلطاد ،مسئولیت دارالقضا را بر اهتده
گرفت س ا پایاد زندگانیش در این سمت بتاقی مانتد .اس در ستا  449ه.ق در زادگتاهش ال جته،
دیده از جهاد فرس بست.
 -4سطح فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی سفرنامهها
سفرنامهها شامل االالاات گوناگونی دربارۀ سرزمینهایی است که مستافر در برهتۀ تاریخی
خاصی به بنجا سفر کرده است.
حا باید دید این دس مسافر دیدهها س ش یدههای خود را نگونه به صویر کشیدهانتد س ای کته
بیا بناد وانسنهاند مقصود خود را به بهنرین شکل به مخاالباد م نقل ک د؟ برای یافنن پاستخ ایتن
پرسشها منن هر دس سفرنامه را به صورت مقایسهای مورد بررسی س ارزیابی قرار میدهیم.
 -1-4سطح فرهنگی

در ساقع سفرنامهنویساد در البهالی وصیفی که از شتهرها ارائته نمتودهانتد .فره ت

س نتوع

اندیشۀ مردماد را نشاد دادهاند .این که مردماد نگونه به زنتدگی نگتاه متیک تد ،مشکال شتاد را
نگونه حل میک د ،در ه گام شادمانی نگونه شادی میک د ،اندسه خود را به نه نحو ابراز متی-
دارند س اانقادا شاد نگونه است؟
شایاد ذکر است که ناصرخسرس با سجود ای که االقۀ خاصی به شرکت در جشنها س مراسم-
های سیژه داشنه ،جز در ن د مورد ،سخ ی از جشنها س ضیافتها به میتاد نیتاسرده استت .شتاید
الت بد را بنواد در اهنمام سی به کو اه گویی دانست یا ای که به الت اقامت کو اه متدت سی در
شهرها ،مجالی برای شرکت در این مجالس س مشاهدۀ بدها نداشنه است.
اما در مقابل ،بدا

س رسوم س اادات مردم سرزمینهای مخنلف بخش بزرگی از گزارش سفر

ابنبطواله را به خود اخنصاص داده است .الت بد را متی تواد ،موقعیتت ختاص ابتنبطوالته در
راهیابی به دربارها س همو ین اقامت بل د مدت سی در برخی سرزمینها دانست.
بنوه که در خصوص وصیفات ابنبطواله س ناصرخسرس قابل ذکر است ،وجه هر دسی بنهتا
به پوشش س لباسی است که اهالی سرزمینها در زماد جشنها س اایاد میپوش د ،همو تین شتیوۀ
براسنن س زی ت دادد اماک ی که جشنها در بدها برگزار میشده است.
یکی دیگر از مهمنرین موضواا ی که سفرنامه نویساد به بد وجه نمودهاند ،وصتیف امتاکن
ابادی س مههبی است؛ از جملۀ مهمنرین این اماکن مسجد الحرام استت کته هتر دس مستافر از بد
دیدد نموده س به شرح س وصیف بد پرداخنهاند .ناصرخسرس در وصیفی که از مسجد الحرام ارائه
نموده ،ابعاد قسمتهای مخنلف بد را مشخص کرده س از سنودها ،امودها ،درهتا س التاقهتا س...
همه س همه خبر داده است .سی حنی درِ کعبه را وصیف کرده س الو س ارض س جت س درهتا س
زیی ات بدها را شرح داده است .همو ین اندرسد کعبه ،ضخامت دیوارها ،س

های کتف کعبته،

محرا ها ،پوششهای کعبه س ...همه را به دقت مام وصیف نموده س کیفیت گشوددِ درِ کعبته س
نحوه س ر یب سرسد مردم به درسد خانه را مام س کما نوشنه است .مثا زیتر یییتد ک تدۀ ایتن
مطلب است:

«س خانۀ کعبه به میاد ساحت مسجد است ،مُرَّبعِ الوالنی ،که الولش از شما به ج و

استت

س ارضش از مشرق به مغر  ،الولش هفده ارش س بل دی سی ارش است س ارض شتانزده .س در
خانه سوی مشرق استت .س نتود در خانته رسنتد رکتنِ اتراق بتر دستت راستت باشتد س رکتن
حجراألسود بر دست نپ ...س حجراألسود در گوشۀ دیوار به س گی بزرگ رکیب کردهانتد ،س در
بنجا نشانده ،ن انکه مردی مام قامت بایسند بتا ستی ۀ اس مقابتل باشتد .س حجراألستود بته درازی
بدَسنی س نهار انگشتت باشتد س بته اترض هشتت انگشتت باشتد س شتکلش متدسرر استت.» ...
(ناصرخسرس قبادیانی  ،سفرنامه5464 ،ش ،ص)542-509
نکنۀ قابل ذکر دیگر این است که ناصرخسرس در وصیفی که ارائه نموده ،ها به ظاهر اامتا
س شرح س معرفی دقیق اماکن وجه داشنه س از فلسفۀ ح سخ ی به میاد نیاسرده است.
ابنبطواله نیز به مان د ناصرخسرس ،مسجد الحرام ،کیفیت گشودد درِ کعبه ،حجتر األستود س...
همه س همه را به فصیل معرفی نموده س شرح داده است .همو ین به اندازهگیری دقیق س وصتیف
ظاهری ب ای مسجد الحرام پرداخنه است س از ااما حت س حت گتهاری ستخن بته میتاد بسرده
است ،اما سی نیز به مان د ناصرخسرس ،اشارهای به فلسفۀ ح ن موده است .ن ین به نظر متیرستد
که وجه به عداد دقیق افراد حاضر در اندرسد کعبه س دیگر اماکن ها در سفرنامۀ ناصرخسرس بته
نشم میخورد س ابنبطواله وجهی به بد نشاد نداده یا ای که از اهدۀ شمارش بد بر نیامده است؛
ن انکه خود نیز در میانۀ وصیفش به نا وانیاش در شمارش افراد حاضر اشاره کرده است.
«ب ای نارگوش کعبه در سسط مسجد الحرام نمایاد است .ار فاع بد از سته جهتت بیستت س
هشت ذراع س از جهت نهارم که بین حَجَراألسود س رکن یمانی باشد ،بیستت س نُته ذراع استت...
ب ای کعبه از س

های سخت گ دمگونی است که با نهایتت مهتارت س استنحکام رسی هتم قترار

دادهاند به الوری که مرسر دهور س گهشت زماد ااری در بد نبخشیده ...ارض دیواری که درِ کعبته
بر بد نصب شده پ

سجب میباشد .رسی در را به الرزی ه رم دانه با صفحات نقره پوشانیدهانتد.

بازسها س انبۀ فوقانی در نیز با سرق نقره پوشتانیده شتده( . ...محمتد ابتن بطوالته5446 ،ش ،ج،5
ص.)546-545
 -2-4سطح تاریخی

برای ش اخت ابعاد گوناگود اریخ ملتها ،سفرنامهها به لحاظ اشنما بر انبوهی از االالاات
ای ی س جربی ،جایگاهی ممناز دارند .زیرا سفرنامهنویساد با شرح حیات اجنماای تودۀ متردم س
ذکر ساقعیتها ،کمبود ای گونه االالاات را در وصیف مورخاد رسمی جبراد کردهاند.
از بد جمله می واد از سفرنامۀ ناصرخسرس نام برد کته از مهمنترین کنتا هتای قترد پت جم
هجری به شمار میبید ،نرا که نویس دۀ کنا

در هماد دسره حضور داشنه س خود شاهد بستیاری

از جریادها بوده است .البنه باید وجه داشت که اسضاع س شرایط اجنماای بد دسره برای حکیمتی
نود ناصرخسرس ،که ساقعیتها را بیاد میک د ،بنو اد مسااد نبود که به راحنی بنواند بستیاری از
سقایع بد دسراد را در سفر نامه خود بیاسرد .از این رس در سفرنامه به نتدرت بته اشتارا ی در ایتن
زمی ه برمیخوریم که در هماد موارد هم ناصرخسرس سعی میک د به سرات از ک ار بدها بگتهرد.
ن انکه سی دربارۀ شهر مرس مینویسد« :در ربیعاألول سنۀ سبع و ثالثیین و اربعمائیه کیه امییر
خراسان ابو سلیمان چغیری بیی

داوود بین میكائیی بین سیلوو بیود ،از میرو بیرفیی ».

(ناصرخسرس قبادیانی  ،سفرنامه5464 ،ش ،ص )0به رغم اظمت شهر مترس در بد دسراد س دقتت
ناصرخسرس در سصف موقعیت شهرها ،سی بیاان ا به اسضاع این شهر از بد ابور میک د که ختود
دلیلی است بر اسضاع اجنماای بد زماد که ناصرخسرس مایلی به وصیف بد نداشنه استت .سلتی
در اوض نود به دیلمسناد میرسد ،از امیر الوی بنجا عریف متیک تد کته ایتن امتر متی وانتد
نشانگر مایل سی به حکومت الویاد باشد.
ن انکه از وصیفات ارائه شده وسط ناصرخسترس در ستفرنامه فهمیتده متیشتود ،سی هتیچ
مایلی به گرد بسری گزارشهای اریخی س ابت حوادث مهمی که بر اس گهشنه ،نداشتنه س هرگتز
به هیچ یک از بدها در جایی اشاره نکرده است .به ابارت دیگر ،ناصرخسرس اصالً به اریخنگاری
نپرداخنه ،بلکه بداد اانقاد نیز نداشنه است س غالباً به ابت بنوه دیده س ساقع بوده ،بست ده کترده س
اگر به ندرت س ضرسرت از ش یدههای خود نیزی بسرده ،بد را با ردید نقل کرده س شتانه از زیتر
بار مسئولیت بد خالی نموده است.
اما در مقابل  ،سفرنامۀ ابن بطواله از مهمنرین م ابع االالاات اریخی پیرامتود سترزمینهتای
اسالمی در نیمۀ نخست سدۀ هشنم هجری به شمار میرسد؛ زیرا سفر ابنبطواله ،در حالنی انجتام

یافنه که کشورهای اسالمی س دربارهتای بدهتا دنتار یتک بحتراد سیاستی س اختنالا درسنتی س
خانوادگی بودهاند س ابنبطواله بیشنر این دگرگونیها را در سفرنامۀ خود بسرده است.
 .3-4سطح جغرافیایی
معلومات جغرافیایی ،اغلب زاییدۀ ک جکتاسیهتا س مشتاهدات استت .ک جکتاسی مستافراد س
محققانی که کوه س دشت س صحرا را در مینوردیدند س بیشنر جربیات س مشاهدا شتاد را در باتار
خود م عکس میکردند .از جملۀ این باار سفرنامهها هسن د که می تواد بنهتا را از بتا ارزش ترین
م ابع حقیق جغرافیایی به شمار بسرد.
سفرنامۀ ناصرخسرس یکی از با ارزش رین م ابع جغرافیایی محسو
مخنصات جغرافیایی سرزمینهای دسر س په اسر به صور ی مطلو

میشتود؛ زیترا در بد از

س مفصل یاد متیشتود .سی بته

هر شهر یا م طقهای که میرسد ،ابندا به سصف شرایط خاص جغرافیایی بد متیپتردازد؛ از جملتۀ
این شرایط :ب

س هوا ،کوهها ،بیابادها ،رسدها س نشمههای بد شهر ،فاصلۀ بین شهرها س رسسناها

س نکات دیگر .افزسد بر این سی دربارۀ ببادانی س حاصلخیزی یا قحطی در هتر م طقته وصتیفا ی
ارائه میدهد ،کشاسرزی بنها را وصیف میک د س به برختی از حتوادث البیعتی نتود زلزلته نیتز
اشارا ی دارد.
با این سجود ،وصیفات ناصرخسرس از شهرها س دیگر جایها که به نشم خود دیده ،در مام
کنا های به جا مانده از بد دسره ،شاید بی مان د باشد .سی از شهرهایی که در هزار سا پیش ب تا
شده س بااری که دیده ،ن اد سصفی به دست میدهد که امرسز می واد نمونۀ کاملی از بدهتا هیته
کرد.
نکنۀ جالب دیگر که در سفرنامۀ ناصرخسرس به نشم میختورد ،وجته سی بته فاصتلۀ میتاد
شهرها س مسافتهای الی شده است .اس در عیین فاصتلۀ شتهرهای مهمتی هموتود :ری ،قتاهره،
اماد س دمشق ،فاصلۀ بنها را نه ها با شهر قبل س بعد بلکه با مام شهرهای پیرامود بد  ،نقل می-
ک د .برای نمونه  ،سی زمانی که به شهر «ری» میرسد ،فاصلۀ میتاد بد شتهر بتا دیگتر شتهرها را
ن ین شرح میدهد«:س از بلخ ا به ری سیصد س پ جاه فرس

حستا

کتردم س گوی تد از ری تا

ساسه سی فرس
بمل سی فرس

است س از ساسه به همداد سی فرس

 .س از ری به سپاهاد پ جاه فرس

س بته

»( .ناصرخسرس قبادیانی  ،سفرنامه5464 ،ش ،ص)5

اما در مقابل ،ابنبطواله به مسائل جغرافیایی وجه ن دانی نکرده است .با این همه ،سی را در
سفرنامه ،داسنانگو س خاالرهنویسی وانم د مییابیم که از االالاات جغرافیایی خود نیز استنفادۀ بته
جا کرده س وصیفا ی از محیطهای گوناگود البیعی ،محصوالت سرزمینهای دسر دست ،کاالهتای
صادرا ی ،شهرهای امده ،ب ادر س راههای ببی بدست داده است که البنه سی گاه در ارائه االالاات
پیرامود اسضاع جغرافیایی مر کب خطا شده است که شاید این اشنباهات از بنجا ناشی شده است
که گاهی الی ا فاقا ی که برای اس پیش بمده ،قسمنی از یادداشتهای خود را از دستت داده استت
س برای نوشنن بنها ها از حافظۀ خود کمک گرفنه است.
 -5سطح اجیماعی و اقیصادی سفرنامهها
 -1-5سطح اجیماعی
فایدۀ دیگر سفرنامهها وصیف اسضاع اجنماای نقاط مخنلف است .ناصرخسترس در ستفرنامۀ
خود ،سضع زندگانی ،نوع حکومت ،اخالق ،دین ،بدا

س رسوم ،داد س ستند ،ختوراک س پوشتاک،

سسایل س شرایط مسافرت س دیگر مشخصتات ملتل گونتاگود را بتا دقتت بررستی کترده س بستی
االالاات سودم دی از دنیای بد زماد به یادگار گهارده است.
ابنبطواله نیز بیشنرین وجه را به اسضاع اجنماای سرزمینهتایی کته ستیاحت کترده ،داشتنه
است .سفرنامۀ ابنبطواله شامل کلیۀ جهات س جوانب زندگی است ،بدین صورت که بتا وصتیف
هر یک از کشورها ،به درازا به معرفی حاکم س نزدیکاد اس پرداخنته س از سظتایف برختی صتاحب
م صباد صحبت کرده است .اس فقط از حکمراناد س سالالین سخن نگفنه ،بلکه دربارۀ مردمتی کته
برام س مطمئن به زندگی رسزمرۀ خودسرگرم بودهاند ،ستخن گفنته استت س در ک تار ذکتر بدا

س

رسوم دربار سالالین از زندگی اجنماای مردم اادی که اریخنویساد اغلب به بد بیاان ایی کترده
س در صح ۀ زندگی نقشی جز سیاهی لشگر برای ایشاد قایل نشدهاند ،نیز غفلتت نورزیتده استت.

سی همو ین نام عدادی از بزرگاد س مشاهیر قرد هشنم را که خود شخصاً با بناد دیدار داشنه در
سفرنامۀ خود بسرده است.
یکی دیگر از موضواات مر بط با امور اجنماای ،سضعیت زناد است که ناصرخسترس س ابتن-
بطواله ،هر دس در سفرنامۀ خود بداد اشاره کردهاند ،البنه توجهی کته ایتن دس ستفرنامهنتویس بته
سضعیت زناد داشنهاند س وصیفی که از بناد ارائه نمودهاند یکساد نیست س ب ا به شرایط اجنمتاای
حاکم بر بد دسره س همو ین ب ا به شخصتیت س متایالت نویست ده ،منفتاست بتوده استت ،بتدین
صورت که وصیفی که ناصرخسرس از زناد بدست میدهد بسیار کو اه است .در ساقع سی جتز در
ن د مورد ،ذکری از زناد به میاد نیاسرده است که شاید دلیل بد را بنواد در محدسدینی دانست کته
جوامع برای زناد قایل بودهاند .اما در مقابل ،ابنبطواله از مکته تا یمتن س شتیراز ،بستیای صتغیر،
دشت قبواق ،ه دسسناد ،مالدیو ،نین س بفریقای مرکزی ،هتر جتا کته رفنته استت  ،کوشتیده تا
صویری زنده از زناد بد ناحیه بته دستت دهتد س شتکل س شتمایل ،الترز پوشتیدد لبتاس ،بدا
معاشرت س نگونگی برخوردها س موقعیت اجنماای زناد را وصیف ک د.
 -2-5سطح اقیصادی
یکی دیگر از فایدههای سفرنامههتا ،االالاتات اقنصتادی مفیتدی استت کته از سترزمینهتای
مخنلف در دسرهای خاص بدست میدهد .ناصرخسرس در البهالی وصتیفا ی کته از شتهرها ارائته
نموده از بازارها ،قیمت اج اس ،ولیدات ،داد س سند س ...سخن به میاد بسرده است.
به ا واد مثا سی در وقفی که در دیه «قوهه» دارد ،از سضتع بتد س نتابستاماد اقنصتادی بد،
خبرمیدهد .اس مینویسد« :به دیه قوهه رسیدیم .قحط بود س در بد یک من ناد جتو بته دس درهتم
میدادند»( .ناصرخسرس قبادیانی  ،ستفرنامه5464 ،ش ،ص )09ناصرخسترس همو تین از ولیتدات
کشاسرزی س صادرات س ساردات کاالها خبر داده س االالاات ارزشم دی در این باره بسرده است.
ابنبطواله نیز از محصوالت شهرهایی نود :بیرست ،حمص ،بصره ،نصیبین س ...سخن گفنه س
افزسد بر این به فعالیتهای ص عنی شرق اسالم نیز وجه کرده استت س از سجتود صت ایع دستنی،
ص ایع غهایی ،نساجی ،ص ایع معدنی ،ص عت شیشته س ...در شتهرهای مخنلتف خبتر داده استت»

(فوزی حر

أبواوده س أ .الفرانی ،ابدالحمید ،ص  )068-065که البنه گاه وصیفات س االالاتا ی

که سی به دست میدهد به مرا ب بیشنر س گسنرده ر از االالاا ی است که ناصرخسرس ارائته متی-
نماید که دلیل بد را شاید بنواد در گسنردگی دام ۀ مسافرت ابنبطواله دانستت .بترای یییتد ایتن
مطلب می واد از گزارشهتای اقنصتادی کته سی از ایتراد ارائته نمتوده س از شتکوفایی زرااتت،
ولیدات ،محصوالت س صید مرسارید یاد کرده ،نام برد.
سی دربارۀ سضعیت اقنصادی س ص عت «ابیار» از شهرهای نزدیتک «نحراریته» متیگویتد« :در
ابیار پارنههای مرغوبی یافنه میشود که در شام س اراق س مصر س سایر جایها به قیمت خو

به

فرسش میرسد»( .ابنبطواله5446 ،ش ،ج ،5ص)065
در ساقع سی به ا واد اجر با جربهای نکات جزئی مربوط به جارت را پیدا کرده س حمتل س
نقل س راههای ار باالی س بازارها س ب ادر دریایی را وصیف نموده س قیمت کاالهای مورد نیاز مردم
س احنیاجات بنها را ذکر کرده است.
 -6سطح ادبی سفرنامهها
سفرنامهنویسی به دلیل دارا بودد اسلو

داسنانی رساد س ساده  ،همو ین برخوداری از کیفیت

باالیی از سصف ،به ا واد یکی از ف ود ادبی سارد ادبیات شد« .این فن هتر ن تد بته ستط ف تود
مسنقلی مان د :قصه ،شعر ،نمایش امه س مقالۀ ادبی نرسیده است ،اما قریباً اسلو های ایتن ف تود س
موضواات بد بدسد راایت معیارها س موازین خاص بدها ،سارد ادبیات ستفرنامههتا شتده استت».
(محمد حسین فهیم ،ال.ت ،ص)54
در این بخش ا اصر ادبی را در دس سفرنامۀ ناصرخسترس س ابتنبطوالته کته از جملتۀ بهنترین
نمونههای فن ادبی سفرنامهنویسی در ادبیات قدیم به شمار میرسند ،مورد بررسی قرار متی دهتیم.
بدین م ظور ابندا شرح مخنصری از هر یک از ا اصر ادبی ارائه داده سپس با بیاد مثا هایی از این
دس کنا  ،میزاد بهرهگیری هر یک از بناد از ا اصر ادبی را عیین میک یم.
 .1-6شیوۀ توصیفی
أ .شیوۀ توصیفی ناصرخسرو:

ناصرخسرس در سفرها  ،دیدگاد خود را به ساخنارهای مادی س حکومنی جوامع مخنلف ،مان د
دیوارهای شهر ،نهرهای ببرسانی ،سضع راهها ،شرایط ختراجستنانی س رستوم کارفرمتایی س نحتوۀ
اجارۀ مغازهها دسخنه است.سی در وصیف شکل شتهرها س متواد دیوارهتای بدهتا س راهکارهتای
ابداای ساک اد برای غلبه بر موانع البیعی س انسانی ،سخت پر گویی میک د .به ابارت دیگر وجته
ناصرخسرس بیشنر به سوی سیژگیهای فیزیکی شهرهاست .برای نمونه در وصیفی که از ساخنماد
قلعۀ شهر «الارم» س نحوۀ ببرسانی بد ارائه نموده است؛ می نویسد:
«به کنار شهر قلعهای بلند بنیادش بر سنگ خاره نهاده است سه دیوار در گرد او کشیده و
کاریزی به میان قلعه فرو بریده تا کنار رودخانه که از آنوا آب بیرآورنید و بیه قلعیه برنید».
(ناصرخسرس قبادیانی مرسزی  ،سفرنامه5464 ،ش ،ص)4
شایاد ذکر است که ناصرخسرس در گهر از م االق شتما ایتراد ،بته وصتیف کلتی برختی از
سیژگیهای بنها میپردازد ،س در مقایسه با وصیفهای مفصتلی کته سی بعتداً از شتهرهای بیتت-
المقدس ،قاهره س مکه میبسرد ،بسیار گهرا س مخنصر به نظر میرسد.
ب .شیوۀ توصیفی ابنبطوطه:
ابنبطواله در مورد برخی مکادها به فصیل سخن میگوید لیکن در برخی موارد ،به اخنصتار
به سصف مکانی میپردازد س به صورت خیلی گهرا س مخنصر ذکری از بد به میاد میبسرد .گاه بته
سصف پدیدههای البیعی مان د :کوهها ،رسدها ،بسنادها س ...میپردازد س گاه از مردم س سضعیت بنهتا
س بدا

س رسومشاد س از انس با بزرگاد المی س دی ی س رجا دربتار ،سضتعیت امتراد س ببتادی،

دژها س خانقاهها س ...سخن میگوید .گزارش اس ،قریری خشک س بتی رسح نیستت بلکته بد را بتا
اواالف س احساسات خود دربمیخنه س با ذکر حکایات س اموری شگفت که در ستفر بتا بد مواجته
شده ،به بد لطافت س جهابینی سیژه بخشیده است.اس در موارد بسیار میکوشتد ،صتورت س خلتق س
خوی زناد س مرداد سرزمینهای مخنلف را به صویر بکشد سلتی در ایتن خصتوص ،خیلتی سارد
جزئیات نمیشود ،بلکه به اخنصار سخن میگوید .به ا واد نمونه می واد به وصتیفی کته سی از
مردم شهر «ظفار» ارائه نموده ،اشاره کرد«:وَهُ أه ُ تواضیع وحسین أخیال و فضییلۀۀ و محبَّیۀ
للغُرباءِ»( .ابنبطواله5990 ،م ،ص)534

از بارز رین امور در سصف اس ،وجه به م اسبتها س اایاد متههبی ،مان تد جشتنهتای امترۀ
رجبیه ،هلو ماه مبارک رمضاد ،نیمۀ شتعباد ،شترسع متاه شتوا س ،...خلتق س ختو ،س ختوراک س
پوشاک مردم کشورهای مخنلف ،سضعیت زناد س خانقاهها س فرقتههتای مخنلتف ،بدا

س رستوم

محلی س  ...است.
 .2-6ویژگیهای نثر
شکی نیست که زبانی که هر ادیبی – در هر سطحی از نگارش که باشد – به کتار متیبترد از
برجسنه رین ابزارهای بکار رفنه در ابداع اس محسو

میشود س بیانگر مقاصد س اهدافی استت کته

نویس ده میخواهد به بد برسد .در سفرنامهها ،نود اموماً شترح سقتایع س حتوادث س مشتاهدات
مقصود بوده س اغلب در الی مسافرت س به عجیل ابت میشتد ،مجتالی بترای ابتارت پتردازی س
لفاظی نمیماند .به همین سبب اکثر سفرنامهها به اسلو

س انشایی ساده س رساد نوشنه شده س جتز

مواردی معدسد ،به دسر از کلفات رسمی است( .م صور رسنگار فسایی ،بی ا ،ص)353
سفرنامۀ ناصرخسرس نیز بدین صورت است .سفرنامۀ سی مربوط به دسرۀ بغازین نثتر فارستی
است .یع ی سدۀ سوم س نهارم س نیمۀ اس قرد پ جم که خواسنگاه بد سرزمین خراساد است .نثتر
این دسره نثری ساده س رساد است س از ص ایع لفظی س مع وی س سجع خالی است .در عریف ایتن
نثر بمده است« :نثری است ساده س رساد س بسیار نزدیک بته محتاسره ،کته ختالی از هرگونته سزد،
کلف س ص عنگری س قیود لفظی س مع ایی باشد» (م صور رسنگار فسایی ،بتی تا ،ص)529س ایتن
هماد نثری است که ناصرخسرس برای بیاد مقاصد خود به کار برده است.
ناصرخسرس سفرنامه را جای اال ا

س درازگویی ،بازی با کلمات س سخ اد حشو بمیتز نمتی-

داند ،از این رس اقنضای حا را راایت کرده س الش نموده است به اخنصار سلی دقیق س پتر مع تا
بگوید .برای رسشن شدد این مطلب به سصفی که از اصفهاد ارائه نموده ،اشاره میک یم:
«شهری است بر هامود نهاده ،ب

س هوایی خوش دارد س هر جا که ده گز ناه فرس برنتد ببتی

سردِ خوش بیرسد بید .س شهر دیواری حصینِ بل د دارد س درسازهها س ج

گتاههتا ستاخنه .س بتر

همه بارس س ک گره ساخنه .س در شهر جویهتایِ ب ِ رساد س ب اهتایِ نیکتو س مُر َفتع»( .ناصرخسترس
قبادیانی مرسزی ،سفرنامه5464 ،ش ،ص)565

نثر ناصرخسرس از کلف س ص ع س ص ایع لفظی س مع وی به دسر است ،ها گاهی شتبیها ی
ساده در بد دیده میشود که شاید بد را بنواد از ارکاد وصیف در سفرنامه دانستت کته سی بترای
ای که بنواند صویری رسشن س ساض س پر یایر را ارائه دهد از شبیه کمک میگیرد .نثر این کنتا
نیز ساده س یک واخت است.
سفرنامۀ ابنبطواله نیز سیژگیهای نثر رساد را داراست .نوشنههای اس ،سیژگتیهتایی را کته در
کنب مخنلف برای نثر مرسل بیاد شده ،در بردارد س عتاریفی کته از ایتن نتوع نثتر شتده ،بتر نثتر
سفرنامه م طبق است .شاید الت اصلی بد را بنتواد در ایتن نکنته دانستت کته ابتنبطوالته اصتالً
نویس ده س ادیب نبوده است ،از این رس نثر سی از قید کلفات س ص ایع ادبی بزاد است .س اگر هتم
گاه به ابارات مسجع س منص ع در منن سفرنامه برمیخوریم ،ننیجۀ دخالتهای ابنجُزی بتوده کته
در بغاز فصل مربوط به هر یک از بالد اربی ،ابارا ی را از سفرنامۀ ابنجبیتر در سصتف بد شتهر
ای اً نقل کرده است؛ به مان د ذکری که از شهر نصیبین به میاد بسرده است:
«سهی مدی ۀٌ اظیمۀٌ انیقۀٌ منوسطۀٌ قد خَرِّ

أکثرها ،سهی فی بستیط أفتی فستی فیته المیتاه

الجاریۀ سالبسا ین الملنفۀ س األشتجار الم نظمتۀ س الفواکته الکثیترۀ»( .محمتد ابتنبطوالته5990 ،م،
ص)545

 .3-6سطح واژگانی
ناصرخسرس  ،گاه اصطالحا ی را به کار میبرد که گویتای ساژههتای رایت در بد دسره استت.
اصطالحا ی که برای ش اخت زباد س فره

بد اصر ،بسیار حایز اهمیت است .از بد جمله متی-

واد به اصطالحات اداری هموود :را به ،اامِل ،اَواناد ،دیوانی ،دبیر س ...س اصطالحات بازرگتانی
س جاری مان د :باج ،بَرات ،نَک ،قباله س ،...انواع پارنهها (بوقلمتود ،دَبیقتی ،دیبتا ،زیلتو ،پتالس
س ،)...پو های رای (زر مغربی ،سُر  ،ق طار ،رَالل س )...س اصطالحات کشاسرزی هموود :افیتود،
امرسد ،بادرن  ،پالیز س ...اشاره کرد.
در منن سفرنامه ،ساژههای بسیاری به نشم میخورد که بد هم به دلیل گستنرش زبتاد اربتی
در میاد ایرانیاد بد اصر است ،به الوری که بسیاری از ادیباد س نویس دگاد صاحب نام ،باار ختود

را در بد دسره به اربی مینگاشتن د .الزم بته ذکتر استت کته اصتطالحات یتاد شتده در ستفرنامۀ
ناصرخسرس به گسنردگی اصطالحا ی که در سفرنامۀ ابنبطواله بکار رفنه ،نیستت بلکته متی تواد
سفرنامۀ ابنبطوالته را گ جی تهای از اصتطالحات اداری رایت در بد اصتر ،مان تد :کا تب الغیبته،
ارضداشت ،خط خرد ،خواندمیر ،خریطهدار ،شونویس س ...س اصطالحات بازرگانی س جاری مثل:
اسامی پارنهها (کمخا ،مزرکش ،هزار میخی ،شیرین باا س ،)...شتاه ب تدر ،حتق ب تدر ،مرساریتد،
سسیلۀ مبادله س معامله (ف م ،بربره ،صومه ،مل  ،بالشت س )...س اصطالحات زراای هموود :متاش،
ریبو  ،فوفل ،ک جد ،کرکم س ...دانست.
بنوه جلب وجه میک د ،ساژههای فارسی ،ه دی ،رکی ،مغولی ،بفریقتایی س ...استت کته در
سفرنامه به کار رفنه است .سفرنامۀ اس فره
صوفیه ،خانقاهها ،بدا

کونکی از نام های صتوفیاد  ،فرقتههتای مخنلتف

س رسوم س همو ین قضات س حکّام کشتورهای مخنلتف ،مطمئ تاً بشت ایی

اندک اس با زباد فارسی س رساج این کلمات در سرزمینهایی نود ه تد س نتین در ظهتور س بترسز
سازگاد فارسی در سفرنامۀ اس مؤار بوده ،به الوری که بیشنرین ساژههای فارسی در بختش گتزارش
از ه د س نین بمده است .مثا های زیر ییید ک دۀ این مطلباند.
 «سإذا مزّقت لک الکواغد فی ید إنساد حملها إلی دار السِّکّۀ ا دنا ،فیخه اوضها جدداًس دفع لک»( .الکواغد :کاغه) (محمد ابنبطواله5990 ،م ،ص)433
 «یسکن ما بین السرور األس س الثانی ابید السرلطاد ،مِن حراس المدی ۀ سسُمرارها ،یُسَمرودالبَصواناد (البسواناد)»( .البصواناد :پاسباناد) (محمد ابنبطواله5990 ،م ،ص)438
نکنۀ قابل ذکر دیگر این است که بش ایی ابنبطواله با فره

س زباد ودۀ متردم باات

شتده

است که سی از ساژههای اامیانه س محلی م االق مخنلف ،به نحو گسنردهای در نثتر ختود استنفاده
ک د ،نیزی که در سفرنامۀ ناصرخسرس به نشم نمیخورد.
 .4-6ویژگیهای روایی در سفرنامهها
أ .آمیخیگی با شیوههای ادبی (قصه)
سیژگی مهمی که بر منن همۀ سفرنامهها غالب است ،اخباری بودد بنهاست .ها هتدا ایتن-
گونه نوشنهها در ظاهر ،برقراری ار باط با خوان ده است ،اما ضمن این شیوۀ اخبتاری ،شتیوههتای

ادبی دیگری هموود قصاید ،نامهها س سخ اد ارشادی بمرانه س ناهیانه هم به کار میرسد که هتدا
از بد یایرگهاری ،شویق خوان ده س القای معانی س افکاریست که اس بنواند دریافت ک تد س بتا بنهتا
ار باط برقرار نماید ،یکیدیگر از این شیوههای ادبی که در ک ار گزارشها س اخبار معمتوالً خشتک
س بی رسح سفرنامهها ،قرار میگیرد س به بد لطف س سرزندگی میبخشد س شور س رغبت س هیجتاد
خوان ده را بر میانگیزد ،حکایات س قصههایی است که سفرنامهنویس برای ییید ادااهتا س مطالتب
خود از بد بهره میجوید« .این قصهها که اغلب برگرفنه از فره

اامه است بته م ظتور سترگرم

کردد س به هیجاد بسردد س به شگفت افک دد خوان ده س شت ونده استت س اگتر مقاصتد فلستفی س
ربینی س اریخی س اجنماای س مان د بد هم داشتنه باشتد ،در درجتۀ دسم س ستوم اهمیتت استت».
(محمد جعفر محجو  ،بی ا ،ص)52
این سیژگی در سفرنامۀ ناصرخسرس کم رن

است ،زیرا بهرهگیری اس از حکایت س قصه اندک

س نانیز س محدسد به ن د داسناد کو اه س حکایت است که با معیارها س ستبک س استلو

داستناد

جدید فاصلۀ زیادی دارد .برای ییید این مطلب می واد به یکی از حکایتتهتای سی کته داستناد
خرجی ک است ،اشاره کرد.
«نود به بنجا رسیدیم از بره گی س ااجزی به دیوانگاد مان ده بودیم س سه ماه بود کته متوی
سر باز نکرده بودیم ،...س من س برادرم هر یکی ل گی که ه پوشیده بودیم س پالس پتارهای در پشتت
بسنه از سرما .گفنم اک ود ما را که در حمام گتهارد! خرجی کتی بتود کته کنتا

در بد متینهتادم،

بفرسخنم س از بهای بد درمکی ن د سیاه در کاغهی کردم که به گرمابهباد دهم تا باشتد کته متا را
دَمَکی زیاد ر در گرمابه بگهارد که شوخ از خود باز ک یم.نود بد درمکهتا پتیش اس نهتادم در متا
نگریست ،پ داشت دیوانگانیم .گفتت :برسیتد کته هتم اک تود متردم از گرمابته بیترسد متیبی تد.».
(ناصرخسرس قبادیانی ،سفرنامه 5464 ،ش ،ص)553
اما ابنبطواله در سفرنامۀ خود از قصه ،در شکلهای مخنلف بد ،به نحتو گستنردهای استنفاده
کرده است .قصهها س حکایا ی که ریشه در ساقعیت دارند س سیژگتیهتا س معیارهتای داستنادهتای
امرسزی (هموود :خرق اادت ،کلیگویی س که گی) ،در بد به نشم میخورد .برای رسشن شتدد

مطلب س درک بهنر بد به حکاینی که ابنبطواله ه گام دیتدار از شتهر جتام ،از وبتۀ زاهتد پارستا
«شها

الدین احمد جامی» که به این شهرم سو

است ،ذکر کرده است ،اشاره میک یم:

«بسردهاند که شیخ جام در جوانی ،متردی تنپترسرس س شترابخواره بتود س در حتدسد شصتت
دسست داشت که معموالً هر رسز در خانۀ یکی گرد میبمدند س هر دس ماه یک بار نوبتت یکتی از
بناد میرسید .فردای بد شبی که شها الدین وبه کرد نوبت سی بود که رفقا را داتوت ک تد .بتا
خود اندیشید که اگر بگویم وبه کردهام رفقا ن ین میانگارند که برای گریز از مهمانی این اتهر را
میبسرم .ب ابراین خوردنیها س نوشیدنیهای همیشگی را فراهم کرد س در خمرهها ،شترا
بد رسز سر هر کدام از خیکها را که باز کردند العم شیرین داشت .شها

ریختت.

الدین راز خود بتر بنتاد

فاش ساخت س گفت من وبه کردهام لیکن خدا میداند که این از هماد شرابی است که سابقاً می-
خوردید س من بد را اوض نکردهام .از این ماجرا همه دسسناد شها التدین من بته شتدند س وبته
کردند س بد زاسیه را بساخن د س در بنجا به ابادت پرداخن د»( .محمتد ابتنبطوالته5446 ،ش ،ج،5
ص)369همانطور که مشاهده میک یم ،برخی سیژگیهای حکایت هموود خترق اتادت (شتیرین
شدد شرا ) س کلیگویی بر این قصه م طبق است.
ب .آمیخیگی حوادث واقعی با امور خیالی
یکی دیگر از سیژگیهای رسایی سفرنامههتا ،بمیخنگتی ساقعیتت بتا خیتا س خرافتات استت.
سفرهای شخص جهانگرد در زمادهای مخنلف س گاه با فاصلۀ زمانی زیادی از یکدیگر انجام می-
شود .با سجود ای که اغلب حوادث س سقایعی که از سفر در ستفرنامههتا ابتت متیشتود ،ریشته در
ساقعیت دارد اما در البهالی بد ،سقایعی خیالی نیز سجود دارد س در ک ار بد امور اجیب س غریب س
حکایت کرامات س خوارق اادت هم دیده میشود که این امور ننیجۀ فاصلۀ زیاد بین بد رختداد س
ابت بد س زسد باسری س اانماد بیش از حد راسی به شت یدههاستت .برختی از راسیتاد هتم جهتت
سرگرمی س جلوگیری از خسنگی خوان ده س شویق اس ن ین کاری میک د.
این سیژگی در سفرنامۀ ناصرخسرس نمود ندارد؛ زیرا مطالب اس برگرفنه از حقیقتت س ساقعیتت
است س سهم ،خیا  ،خرافات س امور شگفت ،در بد راه ندارد س اگتر هتم ذکتری از بنهتا بته میتاد
بسرده ،خود به بی اساس بودد بنها اقرار کرده است .اما ابنبطواله در برختی از قصتههتایش امتور

شگفت س اجیبی را مطرح میک د که به اار اس شور س هیجاد س جهابیت میبخشد .برای نمونته بته
یکی از حکایات اس ،که داسناد شیخی است که به صورت بازی سفید در بمد ،اشاره میک یم.
«حکایت میک د :که شیخ احمد رفاای (رض) در أم ابیده نزدیک شهر ساسط مسکن داشت
س بین اس س ابو مدین شعیب بن حسین که یکی از اسلیا بود رابطه ی برادری سجود داشت به الوری
که میگوی د هر یک از بناد بامداد س شامگاه از بد راه دسر به رفیق خود ستالم متیکترد س جتوا
میگرفت .شیخ احمد نزدیک زاسیۀ خود نخلسنانی داشتت .در یکتی از ستالها موقتع جمتع بسری
محصو خرما ،یکی از خوشهها را باقی گهاشت س گفت این ستهم بترادرم شتعیب استت .شتیخ
ابومدین در بد سا به زیارت مکه رفت س در ارفه با شیخ احمد به هم رسیدند .ارستالد ،ختادم
شیخ هم با اس بود .شیخ در اا ای سخن حکایت خوشۀ خرما را در میاد بسرد .ارسالد گفتت اگتر
اجازت فرمایی هم اک ود بد را حاضر سازم .شیخ اجازت فرمود س اس خوشۀ خرما را همتاد التور
که گفنه بود پیش بناد گهاشت .مردمی که در زاسیه بودند حکایت میکردند که غرس

رسز ارفته

باز سپیدی را دیدهاند که بد خوشه را از نخل برید س در هوا برد( ».محمتد ابتنبطوالته5446 ،ش،
ج ،5ص)004

نییوه گیری
ناصرخسرس س ابنبطواله ،هر دس به نیکی وانسنهاند صویری از سرزمینهایی که به بنها
مسافرت کردهاند ،ارائه ده د ،اما فاست این صاسیر از لحاظ دیدگاه س رسیکردی است که این دس
سفرنامهنویس داشنهاند ،بدین صورت که نگاه غالب ناصرخسرس به شهرها س سرزمینهایی که
بدادها سفر میکرده ،نگاهی به سیژگیهای امرانی س مخنصات فیزیکی بد سرزمینها بوده س نگاه
ابنبطواله ،نگاهی فره گی است .در سفرنامۀ ناصرخسرس به ندرت به اشارا ی پیرامود مسائل
اریخی برمیخوریم .حا بنکه سفرنامۀ ابنبطواله ،سرشار از موضواات س مباح

اریخی س

مسائل مربوط به بد است وصیفات هر دسِ بنها زنده س پویاست س هر دس گاه به وضیحا ی کو اه

 ،به خصوص در سصف شهرها ،بس ده میک د اما گاهی بنو اد با دقت به وصیف جزئیات امور
میپردازند که می واد بد را در ذهن خود جسم کرد .البنه وصیفات بل د  ،گاهی خسنه ک ده
است که این امر در سفرنامۀ ناصرخسرس بخصوص ه گام وصیف ساخنماد ها  ،کامالً محسوس
است سلی در سفرنامۀ ابنبطواله بنقدر شیرین س جها

است که خوان ده در ه گام مطالعه ،کمنر

احساس خسنگی می ک د .ناصرخسرس غالباً به ا صر زماد وجه دارد س قریباً بد را به الور دقیق
بیاد میک د .سی از اهدۀ سصف مکاد نیز به خوبی بربمده است س موقعیت جغرافیایی بد را بسیار
دقیق مشخص نموده است به گونهای که می واد به نیکی بد را صور کرد ،در حالی که در
سفرنامۀ ابنبطواله ،زماد سقوع حوادث یا ذکر نشده س یا دقیق نیست .سصف مکاد در سفرنامۀ اس،
غالباً کلی است سلی گاه فضا را بنو اد دقیق س نیکو رسیم میک د که خوان ده می واند بد را
جسم ک د.
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