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چکیده
ادبیات تطبیقی شاخه ای نقد ادبی ا ست که از روابط ادبی ملل و زبانهای مختلف و از تعامل میان ادبیات ملت ها با
یکدیگرسخن می گوید؛ و حوزه ی مهمی از ادبیات است که به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط ها و شباهت های بین
ادبیات ،زبانها وملیت های مختلف می پردازدو با رونق گرفتن نقد ادبی در قرن نوزدهم در فران سه شکل گرفته ا ست.
یکی از مهمترین انواع ادبی سفرنامه ا ست .سفرنامهها به دلیل ح ضور راوی فعال ،حاوی اطالعات مهمی ه ستند که هم
میتوانند زمینۀ تحلیل افراد ،ا شخاص ،مکانها و رویدادهای سفر را فراهم کنند و هم باعث می شوند با پایههای فکری
نوی سنده آ شنایی حا صل شود .نا صرخ سرو با نگارش قدیمیترین سفرنامۀ فار سی بر سایر نوی سندگان تقدم ف ضل دارد.
سفرنامۀ نا صرخ سرو حاوی اطالعات مهمی ا ست که گاهی نظیر دیگری در سایر کتب ندارد و نوی سنده که خود شاعر
ا ست در شرح پدیدهها نگاهی تو صیفی دارد .سفرنامۀ ابن ف ضالن نیز اگرچه به زبان عربی ا ست اما از لحاظ م ضامین
شباهتهای فراوانی به سفرنامۀ ناصرخسرو دارد که از رویکرد نقد مضمونی قابل مقایسه می باشد و اطالعاتی در اختیار
مخاطب قرار میدهند که گاه کمنظیر یا حتی بینظیر استتت .با مقایستته این دو ستتفرنامه باهم می توان مضتتامین و نکات
فکری مشترک فراوانی شناسایی کرد که نشانگر نزدیکی آنهاست.
کلیدواژهها :سفرنامه ،ناصرخسرو ،ابن فضالن ،نقد مضمونی ،مضامین مشترک.

.1مقدمه
ستتفرنامهها به دلیل برخورداری از مقادیر زیادی از از جنبههای مختلف اطالعاتی و خبری مقام بس فراوان داشتتته و
میتوانند جزء منابع د ست اولی شمرده شوند ،این امر با وجود اهمیتی که دارد در پژوهشهای تطبیقی کمتر برر سی
شده ا ست .زرینکوب معتقد ا ست «نباید آنچه را که میراث م شترک تجارب ان سانی ا ست در مقوله صادراتی افکار
اقوام تلقی کرد(.زرینکوب )352: 1395،اما در بعضتتی از موارد با رعایت فاصتتلۀ زمانی و دیگر شتترایط اقتبا میتوان
سفرنامهها را در حوزة پژوهشهای ادبیات تطبیقی قرار داد.
من در این پژوهش سعی دارم به مضامین و نکات فکری مشترک و مباحث سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی و مذهبی
و جغرافیایی در سفرنامۀ نا صرخ سرو و ابن ف ضالن بپردازم .همان طور که گفته شد ،سفرنامهها در ادبیات میتوانند
منبعی مهم برای رسیدن به اطالعات باشند و نویسندگان سفرنامهها بیشتر بر مبنای دغدغههای اجتماعی و فردی خود
اقدام به نو شتن کردهاند .لذا این سفرنامهها م ستقیم یا غیر م ستقیم بیانگر افکار و اعتقادات نوی سندگان یا تفکر رایج
محیط اجتماعی ،سیاسی و دینی آن اقوام است و همچنین سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن فضالن نیز از این گونه مباحث
خالی نی ستند و افکار رایج و عقاید مردم را در حین سفر خود بازگو می کنند و به خواننده این امکان را می دهند که
با فرهنگ و اعتقادات پیشینیان آشنا شوند و از هرگونه تحلیل و بررسی این آثار و مقایسه و سنجش تطبیقی عالوه بر
آشتتنایی با فرهنگ و اعتقادات گذشتتتگان در بازشتتناخت تطور اندیشتته های بشتتری و انتقال و چگونگی انتقال این
اعتقادات مؤثر در جای خود حائز اهمیت است.
برخی از سفرنامهها باهم مقایسه شده اند :از جمله «بررسی تطبیقی سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن بطوطه»« ،بررسی
تطبیقی سفرنامههای ابنبطوطه و ابنجبیر»«،بررسی باورها و عقاید عامیانه در سفرنامۀ ابن بطوطه» « ،تصویر اقوام در
سفرنامۀ ابن فضالن»«،بررسی مختصات زبانی و سبکی سفرنامه ناصرخسرو».
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تا کنون پژوهشی تحت عنوان بررسی تطبیقی مضامین دو سفرنامۀ ناصرخسرو و ابن فضالن صورت نگرفته است
و این آثار بارها مورد توجه محققان و پژوهشتتتگران قرار گرفته اند و از زوایای مختلف مورد بحث و بررستتتی قرار
گرفته اند ولی تا کنون از دیدگاه ادبیات تطبیقی که رویکردی جدید در برر سی سفرنامه ها مح سوب می شود بدان
پرداخته نشتتده استتت .بنابر این تحقیق حارتتر بر آن اس تت که برای اولین بار از منظر ادبیات تطبیقی بررستتی دو اثر
ارزشمند سفرنامه ناصرخسرو و ابن فضالن بپردازد تا پاسخگوی سؤاالت مهمی باشد مانند:
آیا در همۀ سفرنامهها میتوان ردپایی از مضامین سیاسی ،اجتماعی و مذهبی یافت؟
سفرنامه ها چه تأثیری در اشاعۀ فرهنگ و عقاید مشترک ملتها داشته اند؟
با توجه به این که رویکرد تطبیقی سفرنامۀ ابن ف ضالن تا به حال از هیج جنبهای مورد مطالعه قرار نگرفته ا ست
لذا در این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی ،توصیفی و گردآوری کتابخانهای سعی شده است که شاخصههای سیاسی،
اجتماعی و مذهبی این اثر ارز شمند با سفرنامۀ نا صر خ سرو مورد تحلیل و برر سی قرار گیرد و برای این کار ابتدا
م صداق های پر ب سامد ا ستخراج شده و سپس آنها را در گروه های مختلف طبقه بندی کرده و سپس به تحلیل یافته
های خود می پردازیم.
.2کلیات
 2-1زندگی نامه ها
 2-1-1زندگی ناصرخسرو
ناصر در سال  394ق در قبادیان بلخ زاده شد ،علوم و معارف دوران خود را فراگرفت ،قرآن را از حفظ داشت ،ملل و
نحل را آموخت و از نقاشی نیز بهره یافت و گاه از آن تکسّب می کرد.
در جوانی به دربار امیران راه یافت و دربارهای محمود و مستتعود غزنوی را دید و تا  43ستتالگی شتتغل دیوانی و
دبیری دا شت .در این سن دچار انقالب روحی گ شت و عزم سفر کرد .در م صر با فاطمیان از نزدیک آ شنا شد و به
مذهب آنان گروید و نزدیک به سه سال در آن جا اقامت کرد پس از پایان سفر ،به عنوان مبلّغ آنان ،با سمت حجت
جزیره خراسان بازگشت .زان پس همواره در حال اختفا و گریز بود و ناچار به یمگان از توابع بدخشان پناه برد و در
آن جا همچنان در تنهایی و عزلت زیست تا آن که در سال 481ق از این جهان رخت بربست.ناصر پس از بازگشت
به خرا سان خود را وقف آیین جدیدش کرد و یک دم از تبلیغ آن فروگذار نکرد .قدرت شعر و سالح قلم را در این
راه به کار گرفت و بر آثار خود صبغه باطنی زد.
 2-1-2زندگی ابن فضالن
ابن فضالن با نام کامل احمد بن فضالن بن العبا بن راشد بن حماد در نیمه دوم سده سوم و نیمه اول سده چهارم
هجری میزیسته است .بیشتر شهرت وی بهخاطر کتاب یا رساله سفرنامه ابن فضالن است .درباره محل تولد ،رشد،
شغل ،موقعیت دینی و فرهنگی و منصب او قبل از عزیمتش به شمال خزر ،اطالعات کافی در دستر نیست .آگاهی
ما از وی تنها از راه شتتناخت رستتالهاش و مطالب محدود دیگر نویستتندگان درباره اوستتت .ابن فضتتالن جهانگرد
نبودهاست ،بلکه تنها حادثهای سبب مسافرت او به همران گروهی به سرزمین اسالوها شدهاست .احتمال میرود که
ابن فضالن در بغداد از جایگاه دینی برخوردار بودهاست ،زیرا در سفر نیز به امور دینی بیشتر توجه دارد.
ابن فضالن سیاح مسلمان در زمان خلیفه مقتدر عباسی(295-320ه ق)است.از طرف خلیفه از راه بخارا و خوارزم به
ستتواحل رود ولگا نزد پادشتتاه بلغار رفت.ستتفرنامه ی او قدیمی ترین شتترح قابل اعتماد راجع به روستتیه استتت و
اصطخری و مسعودی و یاقوت حموی از آن اقتبا کرده اند(.دایره المعارف فارسی)21:1381،
 2-1-3سفرنامه ناصرخسرو
سفرنامه ناصرخسرو یا سیاحت نامه ی ناصرخسرو،کتابی از شاعر و حکیم معروف ناصرخسرو درباره ی احوال و
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او راع بالدی که وی در طی م سافرت هفت ساله ی ( 437-444ه ق)خویش از بلخ تا مکه و م صر دیده ا ست(.دایره
المعارف فارسی)1352:1381،

تنها اثر ناصر که از رنگ و بوی باطنیگری رهاست ،سفرنامه است .تا آن جا که عده ای برآنند که او هنگام نوشتن
گزارش سفر خود کمترین گرای شی به این آیین ندا شته ا ست.نا صر پس از بازگ شت از سفر ،یاددا شتهای خود را
گردآوری کرده و ستتفرنامه اش را با بی نظری حیرت آوری تنظیم می کند .آن ستتان که امروزه از بهترین نمونه های
نوشتن مشاهدات و عینیت گرایی به شمار می رود.
نا صر در این سفرنامه ،از شغل خود و علّت کناره گیری از آن و خواب بیدار کننده اش می آغازد و راهی را که
رفته ،شهرهایی را که دیده و حوادثی را که شنیده است یکایک ت توریح م تی دهد و با شرح بازگشت از سفر به بلخ
در سال 444ق گزارش خود را پایان می دهد.
 2-1-4سفرنامه ابن فضالن
سفرنامه ابن ف ضالن نو شته احمد بن ف ضالن بن العبا بن را شد بن حماد یک از دان شمندان م سلمان قرن سوم و
چهارم هجری قمری بود که در عصتتر خالفت مقتدر عباستتی در بغداد زندگی میکردهاستتت .ستتفرنامه ابن فضتتالن
نوشتهای قابل توجه است که تصویری خوب و زنده از از مردم سرزمینهای آسیای مرکزی و شمال خزر ،جغرافیای
انستتانی و حاکمان این مناطق ارائه کردهاستتت .این ستتفرنامه شتترح ستتفری استتت که از بغداد آغاز و بعد از پیمودن
مستتیرهایی به ماوراءالنهر تا نزدیکی قازان (پایتخت استتالوهای باستتتان) پیش رفتهاستتت .این ستتفرنامه از این جهت
اهمیت دارد که مناطقی که وی به آنجا سفر کردها ست به علت د شواری راه و م شکالتی چون یخبندان چندان مورد
استقبال جهانگردان قرار نگرفته بود .این سفرنامه تنها مرجع برای تاریخ نگاری رو و بلغارهاست.
ابن فضالن ،که فرستاده خالفت عباسیان به سرزمینهای شمال دریای خزر بودهاست ،از بغداد در ژوئن سال 921
میالدی به سمت بلغار ستان ولگاگ سیل شد و پس از گذ شتن از همدان ،ری ،نی شابور ،مرو ،بخار ،خوارزم ،حو ره
دریاچه آرال ،اوستتت یورت ،یائیک در قزاقستتتان کنونی و حورتته رود ولگا ،پس از  11ماه ،در مه  922میالدی به
سرزمین بلغارهای ولگا رسید .سفر وی پس از نخستین لشکرکشیهای رو ها به کناره دریای خزر بودهاست و وی
با رو های وارنگی در سرزمین ولگابلغارها و خزرها برخوردهایی داشت و با تنفر و دشمنی از آنها یاد میکند.
گفتنی است که مستشرقان اولین کسانی بودند که به اهمیت این کتاب پی بردند ،ولی به علت اینکه این کتاب در
دستتتتر نبود نقل هایی از آن را در کتاب های مختلف به ویژه معجم البلدان یاقوت حموی جمع نموده و منتشتتتر
کردند .اما در سال  1923میالدی احمد زکی ولیدی طوغان در کتابخانه آ ستان قد م شهد ن سخهای قدیمی پیدا کرد
که در آن چهار رساله وجود داشت .یکی از این رسالهها ،رساله ابن فضالن بود که دکتر سامی الدّهان به درخواست
عالّمه محمد کرد علی در سال  1951میالدی آن را تحقیق کرد .او رساله را با نقلهای یاقوت مقایسه کرد او مشخص
شد که متن آن با نقلهای معجم البلدان سازگاری دارد؛ و این دلیلی بر درستی انتساب رساله به ابن فضالن میباشد.
 2-1-5اهمیت سفرنامه ناصرخسرو
نثر ناصتترخستترو در فارستتی به عنوان یک الگو معروف استتت .نه تنها به قواعد زبان مستتلط بود ،بلکه خیلی راحت
کلمه سازی میکرد .خیلی پر زرق و برق نمینو شت و شهرها و رو ستاها را بدون کلمات ا رافه تو صیف میکرد.
نمیخواست که کسی با خواندن نثر و قلمش تحت تاثیر قرار بگیرد .واقعا هدفش این بود که مردم از زیباییها که در
مسیر دیده ،حیرتزده بشوند.
آن زمان بی شتر ادیبان و دان شمندان ایرانی ترجیح میدادند به زبان عربی بنوی سند .چرا که عربی از هند تا ا سپانیا
رایج بود .ولی ناصرخسرو ترجیح داد تمام نوشتههایش را به زبان مادری فارسی بنویسد .بر خالف ابن سینا و فارابی
که ب سیاری از نو شتههای شان را به عربی نو شتند .مثالً کتاب معروف قانون که تا سالها مرجع آموزش پز شکی در
کشورهای اروپایی بود ،تماماً به عربی نوشته شده است.
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بعضیها معتقدند ناصرخسرو به عربی هم مینوشته ولی تمام نوشتههای عربیاش از بین رفتهاند .اگر این روایت
درست باشد نشاندهندهی عالقهی فارسیزبانان به نوشتههای اوست که با جان و دل از میراث او حفاظت کردهاند.اما
ناصرخسرو وظیفهای بر دوش خوش احسا میکرد .میخواست برای خوانندگانی که هنوز نیامدند ،صحبتی به جا
بگذارد ،صحبتی به زبان فارسی.
 2-1-6اهمیت سفرنامه ابن فضالن
مهمترین خ صو صیت سفرنامه ابن ف ضالن رعایت اخت صار و ایجازا ست به طوری که وی توان سته ا ست در سفرنامه
پنجاه صفحه ای خود به شرح آداب ورسوم ،اعتقادات ،نحوه لبا پوشیدن و حتی غذا خوردن آنها بپردازد .سفرنامه
وی بستتیار ستتاده و بی پیرایه استتت .ابن فضتتالن خود مردی دانا و آگاه به اموراستتت او به جزئیات روزانه زندگی و
باورهای مردمی که مالقات شان می کند عالقه دارد ،بی شتر آنچه را که شاهدش ا ست به شکل ز شت و تنفرانگیز و
وحشیانه بر وی اثر می گذارد امّا او وقتش را کمتر صرف تنفر می کند .هدف عمده اش را تفریح و سرگرمی تشکیل
نمی دهد ،وی تمجید از چند شنونده و یا غلّو کردن درباره ا سطوره های جوامعی که در میان آنها به سر برده بود را
در مدّ نظر نداشت .ابن فضالن انسان شنا است نه نمایشنامه نویس ،اغلب به جای اینکه اجازه دهد عناصر هیجان
انگیز روایتش را که گزارش ح سا و رو شنی ا ست خد شه دار سازد آنها را بی اهمیت جلوه می دهد ،وی دقت به
خرج میدهد تا چیزهایی را که شاهد آنها ست بی کم و کا ست شرح دهد .در اهمیت این ر ساله باید تاکید کرد که
رساله ابن فضالن یکی از مراجع مهم تاریخی کشورهای بلغار و رو و نقاطی است که وی به آنجا سفر کرده است.
به همین سبب خاورشناسان آن را شایان توجه و اهمیت می دانند.
.3پیشینة نقد مضمونی
«نقد مضتتتمونی در نیمه دوم قرن بیستتتتم ،نظریه های جدیدی را در حوزة نقد ارائه کرد(».معین)1:1389،این نقد از
پیشرفت های علوم انسانی بسیار بهره جست و بر خالف نقد سنتی که از حوزه هایی چون:زبانشناسی ،ساختارگرایی
وروانکاوی فروید متأثر می شتتدند ،در پی ارزش گذاری و قضتتاوت براستتا شتترح حال نبود؛ بلکه معنای اثر را در
خود اثر ج ستجو می کرد «.از بنیان گزاران نقد م ضمونی می توان مار سل رومون  ،آلبرت بگن و منتقدانی چون ژان
پیرریشار ،ژان روسه ،ژرژپوله اشاره کرد که به رغم اختالفات آراء ،دیدگاهای جدیدی را در نقد ارائه کردند(».همان)2:
 3-1ماهیت نقد مضمونی
«نقد مضمونی برخالف نقد سنتی توانست از خالل ساختار اثر به دریافت شهودی نویسنده پی ببرد و به پنهانی ترین
زوایای روح و روان نویسنده آگاه شود( ».همان)31:
نقد مضمونی که زادگاه آن فرانسه می باشد حوزه ای از نقد به حساب می آید که حتی قبل از نقد ساختارگرایی،
یعنی در دهه چهل میالدی در مقابل نقد سنتی قد علم کرد و لذا توجه بسیاری از جوانان که مخالف نگاه سنتی تاریخ
نگری و اثبات گرایی در ادبیات بودند را به خود جلب نمود.
پرو ست بر این اعتقاد ا ست که برای شناخت واقعی اثر باید تمامی آثارنوی سنده را بخوانیم چرا که همه آنها یک
کلیت واحد محسوب می شوند و باخوانش آنها به درونمایه اثر و ویژگی های منحصر به فرد در جهان درونی
نویسنده که بی وقفه در همه آثارش تکرار می شود می توان رسید.
.4بررسی مضامین مشترک در هر دو اثر
 4-1اسلوب های دینی
 4-1-1مذهب
روش ناصرخسرو در سفرنامه برخالف سایر آثار اوست .وی می خواهد دیده ها و شنیده های خود را بی هیچ پیرایه
و گرایش مذهبی به خواننده منتقل کند و برای ای کار زبان متداول را برمی گزیند.او حتی گفتارِ او درباره ی مورد
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لح سا و ابوسعید جنابی قرمطی(شعبه ای از مردم اسماعیلیه) منصفانه و تا حدّی انتقادآمیز است (نا صرخ سرو قبادیانی،

بیتا .)123 :او حتی در نمونه هایی که خالف عقیده ی اوستتت،نیز انتقاد نکرده و تنها به بیان مشتتاهدات و روایات
پرداخته ا ست .بر خالف دیوانش که ا شعار زیادی درمدح ائمّۀ شیعه سروده ا ست(.ر را قلی خان هدایت )607:1284،در
نو شته ها و مطالب سفرنامه ی وی هیچ گونه سخنی درباره ی ا سماعیلیه و یا گرایش او به این مذهب گفته ن شده
ا ست و تنها شیعه بودن وی اثبات می شودا اما شیعه بودن وی نیز او را در تقابل با مذاهب دیگر قرار نمی دهد .وی
هنگامی که از خلیفه عمر خطاب یاد میکند،اصتتطالح ررتتی اهلل عنه را آورده استتت(ناصتترخستترو قبادیانی،بیتا)25 :در
سرتاسر سفرنامه ی وی ن شانی از اختالف میان شیعه و سنی و جهت گیری مغر رانه ی وی ن سبت به سنی ها یافت
نمی شتتود حتی زمانی که واکنش شتتیعیان طبریه را نستتبت به زایرین قبر ابوهریره بازگو می کند،این کار را تایید یا
تکذیب نمی کند .او همچون گزارشگری بی طرف می نویسد:
«مرد طبریه شیعه بوده اند و اگر ک سی به زیارت گور ابوهریره می رفت او را می آزردند و به سنگ می زدند».
(ناصرخسرو قبادیانی ،بیتا)25 :

یا درباره بجاویان می نویسد:
«ایشتتتان مردمانی اند که هیچ دین و کیش ندارند و به هیچ پیغمبر و پیشتتتوا ایمان نیاورده اند ،از آنکه از آبادانی
دورند و بیابانی دارند که طول آن از هزار فرستنگ زیاده باشتد ...و این قوم بجاوندیان در آن بیابان باشتند .مردمی بد
نباشند و دزدی و غارت نکنند(».ناصرخسرو)83:1335،
هرچند رعایت امانت داری در بیان مشتتاهدات از ویژگی های خوب یک ستتفرنامه نویس صتتادق استتت .اما
ناصرخسرو می توانست در ادامه ی نقل مشاهدات از زاویه ی دید خود موروع قابل نقد را بررسی کند و یا عقیده ی
خود را بیاورد.
مهم ترین مذهب در زمان نا صرخ سرو مذهب تر سایی و یهود بوده ا ست که نا صرخ سرو حالت آ سان سیری و
تسامح در برابر آن گرفته و نکوهش به آن دو مذهب را وانمی شمارد(.کبری زارعی)6،1381،
او نقل می کند« :ا ز شهر آمد به حران دو راه ا ست  ،یکی را هیچ آبادانی نی ست و آن چهل فر سنگ ا ست .و بر
راهی دیگر آبادانی و دیه های بسیار است  ،بیشتر اهل آن نصاری باشند( ».ناصرخسرو)10:1335،
 4-1-2اماکن مذهبی
نا صرخ سرو اولین ک سی ا ست که سفرنامه حج نو شته ا ست.او همچنین تو صیف دقیقی از اماکن مذهبی حج در
سفرنامه ی خود آورده است و در خالل آن به مسائل دینی می پردازد.مثال:
عرفات:
و از م صر تا مکه ،بدین راه که این نوبت آمدم ،سی صد فر سنگ بود ،و از مکه تا یمن دوازده فر سنگ .و د شت
عرفات در میان کوههای خرد ا ست چون پ شته ها .و مقدار د شت دو فر سنگ ا ست در دو فر سنگ .در آن د شت
مسجدی بوده است که ابراهیم ت علیه السالم ت کرده است؛ و این ساعت منبری خراب از خشت مانده است؛ و چون
وقت نمازِ پی شین شود ،خطیب بر آنجا رود و خطبه جاری کند؛ پس بانگ نماز بگویند و دو رکعت نماز به جماعت،
به ر سم م سافران بکنند .و همه در آن وقت قامتی نماز بگویند و دو رکعت دیگر نماز به جماعت بکنند .پس خطیب
بر شتر نشیند و سوی مشرق بروند(.همان)102:
جَبَلُ الرَّحمه:
به یک فرستتنگی آنجا کوهی خرد ستتنگین استتت که آن را جَبَلُ الرَّحمه گویند .بر آنجا بایستتتند و دعا کنند تا آن
وقت که آفتاب فرو رود.و پسرشاد دل ،که امیر عدن بود ،آب آورده بود از جای دور و مال بسیار بر آن خرج کرده ،و
آب را از آن کوه آورده و به دشتتت عرفات برده ،و آنجا حورتتها ستتاخته که در ایام حج پر آب کنند تا حاج را آب
باشد .و هم این شاددل بر سر جَبَلُ الرَّحمۀ چهار طاقی ساخته عظیم که روز و شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغها
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و شمعهای ب سیار بنهند که از دو فر سنگ بتوان دید .چنین گفتند که امیر مکّه از او هزار دینار ب ستد که اجازت داد تا
آن خانه بساخت( .همان)102:
مشعر الحرام:
نهم ذی الحجۀ سنه اثنی و اربعین و اربعمائه ( )442حج چهارم به یاری خدای ،سُ بْحانَهُ و تَعالی ،بگزاردم .و چون
آفتاب غروب کرد حاج و خطیب از عرفات بازگشتتتند ،و یک فرستتنگ بیامدند تا به مشتتعر الحرام .و آنجا را مزدلفه
گویند .بنایی ستتاخته اند خوب ،همچون مقصتتوره ،که مردم آنجا نماز کنند و ستتنگ رجم را که به مِنا اندازند از آنجا
برگیرند .و رسم چنان است که آن شب ،یعنی شب عید ،آنجا باشند ،و بامداد نماز کنند ،و چون آفتاب طلوع کند ،به
منا روندو حاج آنجا قربان کنند .و مستتتجدی بزرس استتتت آنجا که آن مستتتجد را خیف گویند .و آن روز خطبه و
نمازعید کردن به منا رسم نیست ،و مصطفی تتت صلی اللّه علیه وسلم تتت نفرموده است .روز دهم به منا باشند و سنگ
بیندازند و شرح آن در مناسک حج گفته اند .دوازدهم ماه ،هر کس که عزم بازگشتن داشته باشد ،هم از آنجا بازگردد،
و هر که به مکه خواهد بود به مکه رود (همان)103:
 4-1-3امور عبادى
به دلیل این که ابن فضتتالن یک عالم دینب بوده ،در تمام مراحل ستتفر ،به امور عبادم و مذهبب توجه ویژه داشتتته و
دین و اعتقادات مردم این نواحب را بیان کرده و در برخب موارد از شتتتدت تعجب و تعصتتتب آنان را به موجوداتب
تشبیه کرده است ،مثال مب گوید:
«اهل غزیه زندگی صتتحرایی دارند و در رنج و مشتتقت به ستتر می برند.در عین حال مانند االغ گمراهند،به خدا
ایمان ندارند و فاقد عقل و شتتتعورند و هیچ چیز را نمی پرستتتتند و فقط بزرگان خود را ارباب مب دانستتتتند(».ابن
فضالن)69:1345،

او نقش خدا و عقل را یکب از مؤلفه هام ان سانب شمرده و از این رو آنان را از ان سانیت به دور دان سته ا ست.
شاید به دلیل همین گونه تعابیر بوده که افرادم مانند ا سپیت سین و مارکوارت سخنان ابن ف ضالن را رد و به شدت از
او انتقاد کرده اند.
هم چنین مب گوید« :قومب م سلمان نزدیک خوارزم بودند به نام کردلیه که بعد از هر نمازم از علب(علیه ال سالم)
تبرم مب جستند(».همان )65:البته در باره موافقت یا مخالفت و عکس العملب خود چیزم بیان نمب کند.
برخب از این ترک هام با شغرد به دوازده خدا ،مانند خدام زم ستان ،بهار ،باران ،باد ،مرس ،درخت ،حیوان ،شب،
روز ،زمین و آب اعتقاد داشتند .خدام آسمان بزرس ترین خدام آن هاست .در هنگام گرفتارم در حالب که سر خود
را به سوم آ سمان بلند مب کردند ،به زبان ترکب مب گفتند بیر تنکرم که به معنام خدام واحد و یکتا ست و اعتقاد
فطرم آن ها را به خدام یگانه مب رساند.
 4-1-4مراسم کفن و دفن
مطلب دیگرم که وم به آن توجه کرده ،رعایت مرا سم و آداب غ سل و دفن مرده م سلمان ا ست .که در منطقه شاه
صقالبه به آن عمل مب کردند که بیان گر اعتقاد آن ها به احکام دین و جایگاه دین نزد این مردمان است.
او نقل مب کند که « :حدود پانصتتد نفر زن و مرد صتتقالبب مستتلمان شتتده بودند که به آن ها برنجار می گفتند و
مسجدم داشتند ،اما قرائت را یاد نداشتند که به آن ها تعلیم دادم .فردم به دست من مسلمان شد و چند سوره به او
تعلیم دادم که بسیار خوشحال گردید( ».همان )96:این داللت دارد که هدف ابن فضالن از این سفر ،امور دینب و فقهب
بوده و با استقبال مردم نیز روبه رو شده است.
 4-1-5رعایت حجاب و حیا
مسئله ام که سبب تعجب و شگفتب ابن فضالن شده بود ،این بود که زنان در این منطقه به حجاب و پوشش هیچ
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گونه توجهب ندا شتند و زن و مرد خود را در نهر مب ش ستند .او تالش زیادم کرده بود تا زنان شان خود را بپو شند
ولب موفق ن شده بود .با این که پو شش برام آن ها معنا ندا شت ولب بر ا سا گفته ابن ف ضالن زنا و لواط نزد آنان
گناهب ب سیار بزرس و امرم نادر بوده ا ست و اگر در هر صورت رخ مب داد ،مجازات ب سیار سنگینب دا شته ،مثال هر
دو طرف زناکار را بین دو درخت مب ب ستند و دو نیمه کرده سپس تکه تکه نموده و بر درختان مب آویختند .با افراد
دزد نیز چنین برخورد خشن و سختب را انجام مب دادند( .همان)92:
 4-1-6قصاص
اگر کسب فردم را به عمد مب کشت او را قصاص مب کردند ،و اگر سهوم بود او را در صندوقب بین زمین و آسمان
آویزان مب کردند تا باران و خورشید نصیب او گردد و شاید بخشیده شود( .همان)91:
 4-1-7ارث
درباره ستتهم ارث نیز مب گوید « :برادران از مرده ارث مب بردند ،ولب فرزندان محروم بودند که ابن فضتتالن درستتت
نبودن این حکم را به شاه صقالبه گوشزد مب کند( ».همان)91:
 4-1-8عقاید غیر توحیدی
نکتۀ دیگر اعتقاد داشتتتن به شتتیء یا اشتتیایی استتت که بر استتا باورهای عامیانه دارای نیروی خارق العاده اند .ابن
فضالن در میان قبیله «باشگرد» این نوع عقیده را می یابد ،و چنین می نویسد« :هر یک از ایشان تکه چوبی...تراشیده
به گردن خویش می آویزند و چون قصد سفر یا برخورد با دشمن کنند...بر آن سجده می گذارند( »...همان)79:
در این قبیله گروه های دیگری هستتتتند که به خدایان زیادی اعتقاد دارند :مانند خدای شتتتب ،خدای روز ،زمین
و...گروه دیگری هم مار و ماهی می پرستند.
ابن فضالن درباره اعتقادات قبیله غز ها می نویسد« :به خدا ایمان ندارند و هیچ چیز را نمی پرستند ،فقط بزرگان
خود را ارباب می خوانند».و وقتی یکی از افراد این قبیله می بیند که ابن فضتتتالن در حال خواندن قرآن استتتت ٬از
مترجمان سوال می کند که«آیا خداوند ما عزوجل همسر دارد؟»(همان)69:
در میان اسالوها که تعدادی از آنها م سلمان ه ستند ،ابن ف ضالن خانواده ای شامل پنج هزار زن و مرد می بیند که
همگی م سلمان بودند .آنها م سجدی از چوب برای خود ساخته بودند و نماز می خواندند ،ولی قرائت نمی دان ستند.
در این محل مردی به نام «طالوت» به د ست او م سلمان می گردد ،نام او را عبداهلل می گذارد .ابن ف ضالن در این باره
می گوید:
« به من گفت می خواهم مرا به نام خودت محمد بخوانی ،من هم چنین کردم .همستتتر و فرزندان و مادرش نیز
استتالم اختیار کردند و همگی شتتان «محمد» نامیده شتتدند .من قرائت ستتوره الحمد و توحید را به او آموختم؛ او از
آموختن این دو ستتوره به قدری خوشتتحال بود که اگر پادشتتاه استتالوها (صتتقالبه) می شتتد ،آن قدر شتتاد نمی
گردید»(.همان)93:
 4-2اسلوب های اجتماعی
 4-2-1فرهنگ
فرهنگ هر جامعه مجموعه ی باورها ،اعتقادات ،هنرها ،اخالقیات ،آداب و رسوم،قوانین و ارزشها استناصرخسرو در
موارد متعدد به مباحث فرهنگی می پردازد .بیان مالقات با علما ،دانشمندان و بزرگان ،مراسم و آداب و رسوم ،مناطق
گوناگون ،باورها ،شیوه ی زندگی مردم ،نوع خوراک وپوشاک و معیشت  ،نژادهای گوناگون مردم ،شیوه ی معماری،
از جمله امور فرهنگی است که وی به آن پرداخته است .ناصرخسرو درباره ی آداب و رسوم مردم در مراسمی مانند
عزا یا عروسی مطلبی عنوان نکرده است ،اما برخی باورها را نقل کرده است:
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«در شهر معره النعمان مردم بر روی یک ستون طلسمی به خط عربی نوشته بودند و معتقد بودند که«:هرگز عقرب
در این شهر نباشد و نیاید و اگر از بیرون آورند و رها کنند بگریزد و در شهر نیاید»(ناصرخسروقبادیانی،بی تا)15 :
ب
و یک باور دیگر ...« :و ستوی جنوبِ شتهر ،دریای لوط استت و آن آبی تلخ دارد ،یعنی دریای لوط که از جان ِ
جنوب طبریّه ا ست و آب دریای طبریِه آنجا میرود و شهر ستان لوط بر کنار دریای لوط ا ست اما هیچ اثری نمانده
است.
از شخ صی شنیدم که گفت در دریای تلخ که دریای لوط ا ست ،چیزی می با شد مانند گاوی از کف دریا فراهم
آمده  ،سیاه که صورت گو [= گاو] دارد و به سنگ میماند اما سخت نی ست و مردم آن را برگیرند و پاره کنند و به
شهرها و والیتها برند .هر پاره از آن که در زیر درختی کنند ،هرگز کرم در زیر آن درخت نیفتد و در آن مورع بیخ
[= ری شه] درخت را زیان نر سد و بُ ستان را از کرم و ح شرات زیر زمین آ سیبی نر سد و العهده علی الرّاوی و گفت
عطّاران نیز بخرند و میگویند کرمی که در داروها افتد و آن را نقره گویند ،دفعِ آن کند»( .ناصرخسرو29:1335،و)30
توجه به فرهنگ و تمدن از م سائل مهم هر ملت ،و نماد هویت و شخ صیت آن مردم ا ست ،زیرا بُن مایه رفتار،
گفتار ،آداب و سنت هام آنان مب باشد ،و به قول معروف «از کوزه همان برون تراود که در اوست» .از این رو ،نگاه
و توجه ابن فضتتتالن به امور فرهنگب و تمدنبِ ستتتاکنان این مناطق ،شتتتناختب زیربنایب به ما مب دهد و روم آورم
مورخان امروزم به تاریخ فرهنگ ها برخاسته از همین مسئله زیربنایب است.
ابن ف ضالن نقل مب کند که« :وقتب به قبیله غزیه رسیدیم دیدیم که مردم ،بادیه ن شین ه ستند و در چادرم زندگب
مب کنند که از مو درست شده و به هر جا که مناسب باشد تغییر مکان مب دهند( ».ابن فضالن)69:1345،
او یکب از رسم هام جاهلیت عرب را ذکر مب کند که در میان این ها نیز وجود داشته است .طبق این رسم وقتب
مردم از د نیا مب رفت و از او زنان و اوالدم باقب مب ماند ،بزرس ترین پستتر او حق داشتتت که زنان او را برام خود
اخت صاص دهد مگر این که آن زن ،مادر خودش با شد .این م سئله درخور توجه ا ست ،زیرا بین حجاز و شمال خزر
فا صله زیادم ا ست و رفت و آمد نیز به دلیل شرایط جغرافیایب حاکم بر هر دو منطقه ،ب سیار سخت و د شوار بوده،
شاید بتواند شاهدم بر ریشه واحد فرهنگ ها باشد.
ازدواج سنتی پایدار در میان قبایل و اجتماعات بشری است که از دیر باز امری شناخته شده بوده ،ولی شیوه ها و
اعمال مرا سم آن با توجه به سنت های حاکم بر اجتماعات ب شری ،متفاوت ا ست .ابن ف ضالن ،سنت دادن مهریه به
زنان را در بخارا این طور نقل می کند « :فالنی پ سر فالن ،دختر فالن را به این شرایط  ...و با یکهزار درهم غطریفی
به عقد همسری خود درآورد»(همان)63:
درهم های غطریفی از جنس مس و مس زرد است و یکصد دانه آن معادل یک درهم ارزش دارد.در نزد قبیله ای
از ترک ها به نام غزها ،عادات ازدواج طور دیگری ا ست .مهریه قبیله غزها شامل چند شتر یا چهارپا ست .در کتاب
آمده است « :هیچ کس قبل از دادن مهریه مورد قبول سرپرست زن نمی تواند به او دسترسی یابد و چون مهریه را به
ستترپرستتت زن داد ،بدون تر و خجالت به خانه ای که زن در آنجا اقامت دارد رفته و در حضتتور پدر و مادر و
برادران ،دست او را گرفته با خود می برد و آنها در این کار مانع او نمی شوند»(همان.)71:
از ویژگب هام دیگر فرهنگب ،تربیت فرزند استتتت که وقتب نوه ام به دنیا مب آمد او را به پدربزرس مب دادند تا
تربیت کند.
از دیگر رستتوم فرهنگب آنان این بود که در مرس کستتب زنان گریه نمب کردند ،بلکه مردان تا دو ستتال گریه مب
کردند .بعد از دو سال نزدیکان مرده را دعوت مب کردند تا از اندوه و عزا خارج شوند و اگر مرده ،زن داشت ازدواج
مب کرد .البته این رسم در میان بزرگان بود ولب مردم نیز آن را انجام مب دادند.
مستتتئ له دیگر ر عا یت نکردن پاکب و تمیزم استتتت که در مورد مردم غز مب گو ید« :این مردم ط هارت نمی
گیرند،غسل جنابت و شستشو نمی کنند و آن ها به ویژه در زمستان با آب کارم نداشتند(».همان)69:
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عدم رعایت بهدا شت و نظافت یکب از امور ب سیار ناراحت کننده بوده که نوی سنده به آن توجه داده ا ست ،مثال
همه افراد خانواده برام ش ستن د ست و صورت و بینب به نوبت از یک ظرف آب ا ستفاده مب کردند که هر خواننده
ام را به تنفر و انزجار وا مب دارد.
تقریباً در تمام این مناطق ،چه در جرجانیه و چه در قبیله صقالبه و خزر ،آداب و ر سوم یک سانب وجود دا شت.
مردم آن ستتترزمین به مهمان کمک زیادم مب نمودند ،مثال اگر غریبب که همراه یک قافله بود به یک ترکب عبور مب
کرد و به او مب گفت که من مهمان تو هستتتم و از تو حیوان و درهم مب خواهم ،به او مب داد .زمان برگشتتت قافله،
اگر آن شخص را مب دید پس مب گرفت و در غیر این صورت ،به همان اندازه از کاروان دریافت مب کرد و آن گاه
کاروان از شخص قرض گیرنده غریب ،آن اموال را مب گرفت.
 4-2-2اقتصاد
نا صرخ سرو در سفرش به و رعیت اقت صادی شهرهای غرب جهان ا سالم و فعالیت های بازرگانی آنها،نوع و کیفیت
محوصوالت وساخته های هر شهرا محصوالت کشاورزی ،معامالت بازرگانی ،شیوه ی داد و ستدها و اوراق بهادار،
م شاغل ،کرایه خانه هاو دکان ها توجه کرده ا ست.نا صرخ سرو در م سیر خود به بازارهای شهره نیز توجّه کرده و
اجناسی را که در آنها مورد معامله قرار میگرفته بیان کردهاست .یکی از شهرهایی که دارای بازاری نیکو بوده و مورد
توجّه ناصرخسرو قرار گرفته،شهر مصر است.
« و رعیت اقت صادی در م صر ب سیار خوب بوده و مدیترانه در اقت صاد سهم مهمی دا شته و ارتباط تجاری م صر با
شهرهای روم نشان از جایگاه اقتصادی مصر در مدیترانه دارد »(بویل) 264:1381،
یکی دیگر از عوامل رفاه نس بی مردم شهر مصر،عدالت سلطان آن شهر بیان شده که در مبانی اقتصاد اسالمی نیز
بر عدالت حاکمان تاکید شده است« :عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسالم با تامین زندگی متوسط اجتماعی
برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن ثروت در دست اغنیا تحقّق مییابد»(ناصرخسرو)197:1382،
یکی دیگر از شهرهایی که دارای امکانات اقتصادی نسبتا خوبی است ،شهر قاهره است.شاخص های رفاه از قبیل
گرمابه ،کاروان سرا ،دکان و عمارتهای نیکو در شهر قاهره وجود دارد .این شاخص ها حاکی از امکانات مطلوب در
این شهر است .ناصر خسرو میگوید« :و تقد یر کردم که در این شهر قاهره از بیست هزار دکان کم نباشد ،همه ملک
سلطان و کاروان سرای و گرمابه و دیگر عمارات چندان ا ست که آن را حد و قیا نی ست و شنیدم که در قاهره و
مصر هزار سراست از آن سلطان ،که آن را به اجارت دهند ،هر ماه کرایه ستاند و همه به مراد مردم به ایشان دهند و
از ایشان ستانند ،نه آنکه بر کسی به نوعی تکلیف کند(».همان)163.164 :
مح صوالت متنوّع ک شاورزی یکی از عواملی ا ست که میتواند در بهبود و رعیّت اقت صادی جامعه نقش ایفا کند.
نکتۀدیگری که رمن عبور از شهرها نظر ناصرخسرو را به خود جلب کرده ،تولید محصوالت متنوّع کشاورزی بوده
استتت .اولین شتتهری که مورد توجه وی قرار گرفته ،قزوین استتت.وی دربارة قزوین میگوید« :نهم محرم به قزوین
ر سیدم ،باغ ستان ب سیار دا شت ،بی دیوار و خار و هیچ چیز که مانع رفتن شود در رفتن راه نبود ،و قزوین را شهری
نیکو دیدم باروی حصین و کنگره بر آن نهاده و بازارها خوب ،جز آنکه آب در وی اندک بود در کاریز به زیر زمین»(
همان.)125:

شهر دیگری که نا صرخ سرو از آن گذ شته و به تو صیف مح صوالت آن پرداخته ،م صر ا ست که آن را این گونه
تو صیف میکند« :در م صر ع سل ب سیار خیزد و شکر هم .روز سیّم دیماه قدیم از سال چهار صد و شانزده عجم،این
میوهها و ستتپرغمها به یک روز دیدم که ذکر میرود و هی ههه :گل ستترخ ،نیلوفر ،نرگس ،ترنج ،نارج ،لیمو ،مرکب،
سیب ،یاسمن ،شاهسپرغم،به انبار ،امرود،خربزة دستنبویه ،موز ،زیتون ،بلیلۀ تر ،خرمایتر ،انگور ،نی شکر ،بادمجان،
کدوی تر ،ترب ،شلغم ،کرنب ،باقالیتر ،خیار ،بادرنگ ،پیاز تر ،سیر تر ،جزر ،چغندر .هر که اندی شه کند که این
انواع میوه و ریاحین که بعضی خریفی است و بعضی ربیعی و بعضی صیفی و بعضی شتوی چگونه جمع شده باشد،
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همانا قبول نکند ،فامّا مرا در این غر ری نبوده و ننو شتم الّا آنچه دیدم و بع ضی که شنیدم و نو شتم ،عهدة آن برمن
نی ست؛چه والیت م صر و سعتی دارد عظیم ،همه نوع هوا ا ست از سرد سیر و گرم سیر ،و از همه اطراف هر چه
باشد به شهر آورند و بعضی در بازارها میفروشند(».همان)172،173 :
رونق کشاورزی در مصرمرهون رود نیل بوده و هست .در این سرزمین به دلیل وجود مناطق سردسیر و گرمسیر،
انواع محصوالت وجود دارد.مصریان آبگیرهایی در اطراف رود نیل ایجاد میکردند و از این آبگیرها مراقبت کرده ،آنها
را الی روبی میکردند و زمین هایی را که زیر آب می رفت،بیاض میگفتند و محصتتوالتی که در آنها کشتتت میشتتد
نیازی به آبیاری نداشت(.خواجه میرزا)63:1392،
بررسی رساله ابن فضالن از نظر اقتصادی نیز جالب توجه است .این سفرنامه نویس با توریح در باره پول رایج
برخی مناطق ،ارزش و بهای درهم ،مبادالت اقت صادی ،و رع تولید ،ا شکال بازرگانی و  ...ت صویری تقریبا رو شن از
اوراع اقتصادی این مناطق ارائه کرده است .او این ورعیت را در بخارا و خوارزم چنین توصیف می کند:
« ...چند قسم درهم مشاهده نمودم از جمله درهم های غطریفی که از جنس مس و مس زرد است .حساب آن به
عدد و بدمن وزن ا ست و یک صد دانه آن معادل یک درهم نقره می با شد ...در بخارا درهم های دیگری نیز دارند که
فقط از مس زرد ا ست و « سمرقندی» نامیده می شود» .همچنین« :در خوارزم درهم های تقلبی و سربی و مس زرد
مشاهده نمودم» (.ابن فضالن)63:1345،
از نظر مبادله و خرید و فروش در جرجانیه ابن فضالن می گوید« :هر کس چیزی بکارد از آن برای خود برداشت
می کند و شاه از آن حقی ندارد .اما آنها هر سال از هر خانه یک پوست سمور به او می دهند ،و هر گاه شاه گروهی
را برای غارت به شهرها بفرستد و چیزی به غنیمت ببرند او نیز سهمی از آن دارد»(همان)89:
او می گوید « :در میان ا سالوها بازرگانی زیادی وجود دارد و شاید شغل عمده آنها بازرگانی ا ست .بازرگانان به
سرزمین ترک ها می روند و گوسفند می آورند و همچنین سمور و روباه سیاه وارد می کنند( ».همان)97:
ابن فضالن همچنین در رساله خود یک مورد از مالیات پادشاهان به یکدیگر را ذکر کرده است« :پادشاه اسالوها
باید به پاد شاه خزر مالیات بدهد و آن عبارت از یک پو ست سمور برای هر خانواده در اقلیم خویش می با شد .هر
وقت از کشور خزر به کشور اسالوها کشتی برود ،پادشاه اسالو داخل کشتی شده ...و ده یک آن را برمی دارد و ...از
هر ده سر غالم یک سر را برای خود انتخاب می کند»(.همان)97:
دقت ابن ف ضالن در ذکر جزئیات امور اقت صادم نیز جالب ا ست ،مثال درهم هام خوارزم را تو صیف کرده که از
چه جنسب است و چه وزنب دارد .گفته است درهم طازجه ارزش چهار دانق داشته و درهم صیرفب نیز یکب از درهم
ها بوده استتتت دراهم بخارا را چنین توصتتتیف مب کند« :برخب درهم ها ارزش زیادم دارند ،مثل غطرفیه که عددم
معامله مب شتود نه وزنب ،و در شترایط مهرِ ازدواج ،این درهم را نام مب برند .و درهم ستمرقندیه نیز رایج استت که
شش عدد آن ارزش یک دانه دارد( ».همان)63:
او برخب غذاها را نام برده است ،مانند خبز (نان) و جاور (دانه ام که مثل روغن مب خورند) و گوشت خشک
شتتده ،فلفل و کشتتمش و برخب میوه ها مانند درختان بندق که منطقه ام حدود چهل کیلومتر را پوشتتانده بود .غذایب
مرکب از گوشت و جو مب پختند و استفاده مب کردند.بسیارم از این غذاها را از مناطق دیگر خریدارم مب کردند که
شاهدم بر رونق تجارت نزد آنان است .او نقل مب کند که قوم روسیه در نزدیکب رود اتل سکونت داشته و تجارت
مب کردند.اگر قبیله ام فقیر یا ثروتمند بوده به قلم آورده است ،مثال مب گوید:
«سپس به پچناک رسیدیم قبیله ام از ترک هام غز در آن جا زندگب مب کردند که فقیر بودند( ».همان)78:
یکب از راه هام درآمد برخب از این اقوام جنگ و حمله به قبایل دیگر بود و یک قستتمت از غنیمت ها به رئیس
آنان تعلق داشتتت ،همان طور که در آستتیام مرکزم نیز چنین بود .این فرهنگ ،نتیجه شتترایط جغرافیایب حاکم بر این

بررسی تطبیقی مضامین مشترک در سفرنامة ناصرخسرو و ابن فضالن 957 /

نواحب بود .همان طور که در حجاز زمان جاهلیت نیز به دلیل عدم برخوردارم از راه هام درآمد گوناگون ،مردم به
غارت روم آورده بودند.
دیگر از راه هام درآمد ،گرفتن عُشر بود به این گونه که مردم صقالبه از کشتب هام خزرم ها و رو ها و غیره
برام عبور از رود ،یک عُ شر یا مقدارم مب گرفتند .با این که صقالبه باج گذار خزرم ها بودند ،ولب توان سته بودند
این حق را برام خود حفظ کنند که هر کس از زمین آن ها عبور کند مالیاتب بگیرند.
از عنا صر وجود تجارت در آن جا بازار ا ست که ابن ف ضالن وجود بازار را نزدیک رودخانه اتل تأیید مب کند که
فصلب بوده و برخب اوقات برام فروش کاال تشکیل مب شده است.
 4-2-3سیاست
سفرنامه ناصرخسرو حاوی اطالعات ارزشمند سیاسی است که با توجه به مدت زمان حضور او در مصر ،بیشترین
اطالعات سیا سی نوی سنده درباره ی این سرزمین می با شد .ت صویری که او از م صر تر سیم می کند ن شانگر ثبات
سیاسی ،رفاه و رونق اقتصادی این سرزمین است .ناصرخسرو به دلیل پیشینه ی دیوانی و رفت و آمدی که به بارگاه
سالطین غزنوی و سلجوقیان دا شته ا ست به دربار فاطمیان نزدیک می شود .در سال  440هجری جالل و جبروج
خلیفه ی فاطمی آنچنان م سحور کننده ا ست کوه خود نا صرخ سرو نام خلیفه را برای وی ا ستفاده نمی کند و او را
سلطان خطاب می کند(ناصرخسروقبادیانی،بی تا.)79،
اطال عات وی در باره ی قلمرو ت حت حکو مت د یال مه عراق ،خوزستتت تان و کر مان نیز قا بل تو جه استتتت
(نا صرخ سروقبادیانی،بی تا )128:گفته های نا صرخ سرو حکایت از ناامنی راه ها در زمان حکومت دیالمه عراق دارد .عدم
امنیت و وجود دزدان در راههای خوزستان سبب می شود که وی بعد از ورود به مهروبان مدتی را در این منطقه بماند
تا ورتتعیت بهتر شتتود .وی مستتبب ای مشتتکل را جنگ و خصتتومت میان پستتران امیر ابوکالیجار بویه می
داند(.ناصتترخستتروقبادیانی،بی تا )136:ناصتترخستترو در ستتفر هفت ستتاله اش از میان حکام و دولتمردان عرب و غیر
عرب،عدالت و امنیت موجود درقلمرو چهار نفر را می پسندد:
«یکی به ناحیت د شت در ایام ل شکرخان ،دوم به دیلم ستان در زمان امیر امیران ج ستان ب ابراهیم ،سوم در ایام
المستنصرباهلل امیرالمومنین  ،چهارم به طبس در ایام امیر ابوالحسن گیلکی بن محمد و چندان که بگشتم به ایمنی این
چهار مورع ندیدم و نشنیدم»(همان)140:
توجه به مسائل سیاسی و حکومتی ،چه در راه و چه در شهرها و مقصد ،بسیار جلوه گر است و آشکارا سیاسی
بودن هیئت را میر ساند .شاید به همین دلیل بوده که ابن ف ضالن در برخی موارد ،اجمال گویی شدیدی را رعایت
کرده ،زیرا نمیخوا سته برنامههای پنهان را گویا سازد .دقت نوی سنده در نام و لقبهای شاهان و امیران این مناطق از
دیگری نکات مورد توجه اوستتتت به عنوان مثال به گزارش او غزها شتتتاه را «یبغو» و جانشتتتین او را «گوذرکین»
میگفتند.
وی درباره آداب و ت شریفات سیا سی نیز گزار شات مف صلی داده ا ست .از جمله نکات جالبی که به آن ا شاره
میکند این ا ست که  « :شاه صقالبه ،به شاه خزر خراج میپرداخت که برای پرداخت آن از هر خانهای یک پو ست
میگرفت و آنها را به شاه خزر پرداخت میکرد( ».همان)88:
مستتتاله مهم دیگری که وی در مورد این مناطق یادآوری میکند ،این استتتت که« :حداکثر حکومت هر شتتتاه در
سرزمین خزر ،چهل سال بوده و اولین روزی که چهل سال تمام می شد ،مردم و خواص ،او را میک شند و میگفتند
عقل او ناقص شده است و رای او ارطراب دارد( ».همان)114:
در حقیقت نویستتنده با این تعبیر ،نقش مردم را در آن زمان بیان کرده استتت« .چون به منطقه صتتقالبه رستتیدیم
گروهب را به استتتقبال ما فرستتتاد ،در حالب که یک روز راه در پیش داشتتتیم و وقتب که به دو فرستتخب او رستتیدیم
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خودش (شتتاه) به استتتقبال ما آمد ...چهار روز ماندیم تا همه ملوک و رجستتا جمع شتتدند تا ما نامه خلیفه و وزیر را
بخوانیم .در وقت خواندن نامه ،همه ایستاده بودند و در پایان تکبیر گفتند( ».همان)86-80:
هم چنین در تو صیف خانه شاه مب نوی سد« :از چادر بزرگب در ست شده بود که هزار نفر گنجایش دا شت و با
فرش ارمنب آن را فرش کرده بودند و در وسط آن ،سریرم از دیباج رومب وجود داشت( ».همان)90:
همان طور که رو شن ا ست ابن ف ضالن به روابط شاه با مردم و شاهان دیگر و زندگب شخ صب و آداب سیا سب
توجه کرده ،در حالب که او فردم فقیه و عالم بوده است.
 4-3اطالعات جغرافیایی
درقرن چهارم هجری در تحقیقات جغرافیایی پیشرفت بسیار روشنی ایجاد شد و جهانگردانی که عاشق سفر بودند در
سفرنامه های شان به م سائل و مو روعات مختلف جغرافیایی توجه ویژه ن شان دادند و به تو صیف جغرافیای ممالک
اسالمی پرداختند.
سفرنامه ی نا صرخ سرو نیز خالی از این اطالعات جغرافیایی نی ست ،البته از آنجا که وی نه جغرافیدان بود و نه
انگیزه ی وی از سفرجستجو و تفحص در پدیده های طبیعی و جغرافیایی بود ،نمی توان انتظار داشت که این سفرنامه
دقت نظر یک جغرافیدان رادا شته با شد.با این او صاف از نو شته های نا صرخ سرو به خوبی می توان به و رعیت
ک شاورزی،انواع مح صول ها ،چگوونگی آبیاری  ،صنعت ،شرایط آب و هوایی ،رودها و سرچ شمه ی برخی رودها،
موقعیت جغرافیایی و حدود شهرهای شرق و غرب م سلمانان پرداخته ا ست .وی همچنین درباره ی معرفی شهرها،
شیوه معماری ،ابنیه و همچنین و رعیت راهها و عالمتگذاری های موجود در بین شهرها و همچنین امکانات بین
راهی اطالعاتی را ارائه می دهد(.همان )9،به مثل تو صیفِ نا صر خ سرو از قلعه شَ میران یا سمیران که در والیت طارم
در حدود ستتتپیدرود یا قزل اوزن بنا شتتتده بود ،ارزش تاریخی فراوانی دارد ،زیرا با مراجعه به ستتتفرنامه او میتوان
تصویری هر چند در نمایی باز از آن قلعه که امروز اثری از آن نیست ،پیش چشم خیال رسم کرد:
«به کنار شهر قلعه ای بلند بنیادش بر سنگ خاره نهاده ا ست .سه دیوار بر گِرد او ک شیده و کاریزی به میان قلعه
فرو برده تا کنار رودخانه که از آنجا آب برآورند و به قلعه برند و هزار مرد از مهترزادگان والیت در آن قلعه هستتتند
تا کسی بیراهی و سرکشی نتواند کرد( ».دبیرسیاقی)7:1335،
« چون از آن جا برفتم نشتتیبی قوی بود چون ستته فرستتنگ برفتم دیهی از حستتاب طارم بود برزالحیر می گفتند .
گرمسیر و درختان بسیار از انار و انجیر بود و بیش تر خودروی بود  .و از آن جا برفتم  ،رودی بود که آن را شاه رود
میگفتند  .بر کنار رود دیهی ب ود که خندان می گفتند و باج می ستاندند از جهت امیر امیران و او از ملوک دیلمیان بود
و چون آن رود از این دیه بگذرد به رودی دیگر پیوندد که آن را سپید رود گویند و چون هردو رود به هم پیوندند به
دره ای فرود رود که ستتوی مشتترق استتت از کوه گیالن و آن آب به گیالن می گذرد و به دریای آبستتکون میرود  .و
گویند که هزار و چهارصد رودخانه در دریای آبسکون میریزد  ،و گویند یکهزار و دویست فرسنگ دوره اوست  ،و
در میان دریا جزایر است و مردم بسیار دارد و من این حکایت را از مردم بسیار شنیدم» .
«روز آدینه بی ست و پنجم جمادی اآلخره  ،سنه ثمان و ثالثین و اربعمایه ( )438به حران ر سیدیم  ،بی ست و دوم
دی ماه  ،هوای آنجا در آن وقت چنان بود که هوای خراسان در نوروز ».
توجه به مسائل جغرافیایب از یک مسافر و سفرنامه ،از نخستین و بدیهب ترین امور قابل انتظار است و اگر در این
مورد ،غفلتب صورت گیرد جام پرسش است.
ر ساله ابن ف ضالن تا حدم به این مهم توجه کرده و برخب اطالعات جغرافیایب را متذکر شده ا ست که به برخب
از آن ها مب پردازیم.
گاهب فاصله شهرها را با یکدیگر ذکر کرده است ،مثال مب گوید« :بین بخارا و خوارزم بیش از دویست فرسخ راه
است و راه آبب خوارزم تا جرجانیه حدود پنجاه فرسخ است(».همان)65-64:
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در موردم مب گوید « :به جایب رسیدیم که هیچ کس را ندیدیم و هیچ کوهب وجود نداشت ،ده روز در راه بودیم
و نزدیک بود تلف شویم ،از شدت سرما و مشکالت ،سرمام خوارزم را فراموش کردیم( ».همان)68:
از ستتترما و یخبندان در این مناطق نیز آگاهب داده استتتت ،چنان که مب گوید « :در جرجانیه ماندیم چون رود
جیحون از اول تا آخرش یخ بسته بود و عمق آن تا هفده شب یخ مب بست( ».همان)65:
و هم چنین مب گوید« :گاهب از شدت سرما زمین شکاف برمب داشت و یا درختان دو نیمه مب شدند( ».همان)66:
گرچه در همان ،همه م سائل را تو ریح نداده ،ولب شهرها و رودها و حتب رباط ها را یک به یک نام برده ا ست
که مسیر و نمادهام تمدنب را برام خواننده به تصویر مب کشاند.زمان سیر آن ها از نصف شب شروع مب شده و تا
ع صر روز بعد ادامه مب یافته و زمان ا ستراحت ،ع صر بوده ا ست .الزم بود سبب انتخاب این زمان را برام حرکت و
استراحت بیان کند .شاید یکب از علت ها کوتاهب شب بوده است.
وم بیان مب کند که « :قبل از این که به قبیله غزیه برسیم به کوهب بزرس با سنگ هام بسیار که چشمه هایب نیز
داشت برخورد کردیم .وجود چشمه در این محل که یخبندان است نکته جالب توجهی است( ».همان)69:
ابن فضالن از کوتاهب بسیار زیاد شب در این محل تعجب کرده است و مب گوید « :مدت کمب بعد از نماز عشا
مب بای ست آماده نماز صبح مب شدیم وگرنه نماز فوت مب گردید و ماه را ب سیار کم مب دیدیم و ستارگان ب سیار
اندکب را مشاهده مب نمودیم( ».همان)88:
نتیجهگیری
از پژوهش حارر این نتیجه حاصل می شود که با بررسی تطبیقی مضامین در سفرنامههای ملت های مختلف میتوان
روابط انسانی را بهتر تحلیل کرد و حاصل این کار تنها در حوزة ادبیات کارکرد ندارد؛ بلکه در سایر قلمروهای دانش
نیز مورد بهره قرار میگیرد .به نظر میرستتتد این پژوهش های تطبیقی باعث گستتتترش تحلیل گفتمانی انتقادی و
غیرانتقادی سفرنامهها میشود.
با توجه به این که در سفرنامه ،نویسنده آنچه را در شهر یا شهرهایی که به آن جا سفر کرده از اخبار مردم ،عقائد،
آداب و رستوم آنان ،در زندگی و مرس دیده و شتتنیده گردآورده استتت یا در آن کتاب ،گزارش ستتفر دیگری را ارائه
کرده است این گونه کتابها اثر فراوانی در باال بردن اندیشه های ملتها داشته است؛ زیرا آمیختگی فرهنگها ،راه را برای
نرم کردن و مهربانی و مهرورزیهای ب شری فراهم می سازد .کمی و سیله های نقلیه و سختی سفر در گذ شته ،مهم
ترین بازدارنده در این راه بوده ا ست .به گونه ای که اگر ک سی اقدام به م سافرت طوالنی می کرد و به شهرهای دور
می رفت ،مردی شجاع و قهرمان و آگاه و با تجربه شناخته می شد .ولی سختیها مانع حرکت تاریخ به جلو نشد.
در طول زمان مردان جهانگردی پیدا شدند که م شهور شدند و به مناطق دور د ست ،سفر کردند و اطالعاتی را
جمع و فراهم کرده و آنچه در سفرها دیدند نگا شتند .حال آن که محققان موفق ک سانی ه ستند که از سفرنامه های
پیشینیان بهره می برند و با استفاده از مطالب آنها به کامل کردن اطالعات خویش می پردازند و درنتیجه این اطالعات
را برای بهره گیری دیگران در اختیار آن ها می گذارند.
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