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سازند. های که درک ما  از جهان پیرامون و گذشته را روشن میترین نوشتهها یکی از مهمسفرنامه

های دور رایج بوده است. پس از ظهور اسالم و در نتیجه تشویق نگارش این نوع این آثار از گذشته

ها رو به فزونی های مذهبی، علمی، سیاسی، نگارش سفرنامههای دینی به سیر و سفر با انگیزهآموزه

جهان های نگاشففته شففده  اشففد مشففاهداش و درک شففه ففی سفففرنامه نویس از نهاد. سفففرنامه

سان  سفرنامه نوی شاهد ظهور  سالمی  ست. در قرون نهستین ا شنیده ا ست که دیده و  پیرامونش ا

متعددی هستیم که امروزه آثارشان یکی از منابع مهم برای شناخت دقیق تحوالتی زمانی و مکانی 

رشان، ن بودند که بررسی آثانویسان بطوطه نیز از جمله این سفرنامهدورۀ آنهاست. ابن فضالن و اب

ای برای آگاهی از تحوالش سففیاسففی و اجتماعی اسففت. پاوهش  ارففر به روش توشففیفی و آیینه

ای انجام شففده اسففت. پاوهش  ارففر تالش دارد تا با های منابع کتابهانهتحلیلی و با تکیه بر داده

های یافته شففناختی بدردازد.و سفففرنامه با تکیه بر مسففارد مردمدیدگاهی تطبیقی به بررسففی این د

ست که یکی از مهم سفرنامه مورد توجه قرار پاوهش  اکی از این ا ضامینی که در این دو  ترین م

سی و اجتماعی قرن دوم تا چهارم هجری و تجلی آن در بناهای تاریهی  سیا ست  وادث  گرفته ا

 است.

 اهداف پژوهش:

اش شفففناخت خطول کلی تحوالش سفففیاسفففی و اجتماعی  قرن دوم تا چهارم هجری مندرج .1

 های ابن فضالن و ابن بطوطه.سفرنامه

سی و اجتماعی قرن دوم تا چهارم هجری در بناهای  .2 سیا سی تجلی ب ری رویدادهای  شنا باز

 بطوطه.فضالن و ابنتاریهی با تکیه بر سفرنامه ابن
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 داشته است؟
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 مقدمه

شتههای به جا مانده از ترین میراثاز مهم شته، نو ست که تالش گذ سانی ا سفرنامه نوی سفر  شد  ست که  ا هایی ا

اند، در قالب سفففرنامه برای آیندگان به یادگار بگذارند. از این اند تا شففورتی زنده از دنیایی که با آن روبرو شففدهکرده

ش کرده تا دریافت خود گر تالپردازد که شهص راوی و مشاهدهرهگذر، سفرنامه نویسی، به بیان  وادث و وقایعی می

ها در تاریخ این قبید نوشفففته را از مناطقی که بدان گام نهاده یا درباره آن شفففنیده، برای مهاطبان خود بازگو کند.

ها رو بشریت از دیرباز رواج داشته است و با ظهور اسالم و تشویق مسلمانان به سیر و سفر در عالم، این قبید نوشته

شتهبه فزونی نهاد. هدف عمد سفرنامهه از این نو سالم بود. از جمله این  سیار  ارز ها، تبلیغ ا سالم ب ها که در تاریخ ا

اهمیت هستند، سفرنامه ابن فضالن، سفیر ارسالی خلیفه، و سفرنامه ابن بطوطه است. پاوهش  ارر بررسی تطبیقی 

های این دو بدردازد. از مهمترین تفاوشها و این دو سفففرنامه اسففت، که تالش دارد با نگاهی تطبیقی به بیان شففباهت

ها بین دو امر مورد پاهش است. رساله ابن فضالن و ها و تفاوشهای یک مطالعه تطبیقی، بررسی میزان شباهتبهش

ساله با مردمانی از یک  شد  شله زمانی چند  ستند که هر دو در یک فا شایانی ه ابن بطوطه از این نظر  ارز اهمیت 

 اند.ند و به توشیف آنان پرداختهاتبار روبرو شده

شان می شورش گرفته دهد بررسی پیشینه پاوهش ن سفرنامه ابن فضالن و ابن بطوطه مطالعاتی فراوانی  در خ وص 

در خ وص سفرنامه ابن بطوطه، دوپویگودو ترجمه  (1314)بهادر خان محمد توان به نوشته میرزااست، از آنجمله می

 به شناسانه مردم که نگاهی (1382) ن یب ،(1377) قراگزلو ، ذکاوتی(1376)، رودگر(1375)غالمررا سمیعی، ثقفی

شمی بطوطه ابن اثر ساله نگارش شیوه نقد به که (1383)دارد، ها ضالن ابن ر ( 1385)همایون تکمید پردازد، می ف

ضالن ابن سفرنامه سیای تاریخ شناخت بحث در سفرنامه این که یتیاهم جهت از را ف سالو و خزر اقوام، مرکزی آ  ا

سی دارد سن برر سی نامهپایان در( 1387) ، گراوند(1385)  بیبی کرده،   شنا سیسفرنامه بحث بهخود  کار  و نوی

سافران ضالن،ابن آثار  کارش در او. پردازدمی م درشدد  و کرده بررسیموردی،  نمونه عنوانبه بطوطهابن و جبیرابن ف

سی تطبیقی این  ست. هاسفرنامهبرر سی و اجتماعی قرن دوم تا  برآمده ا سیا در آثار مذکور به تجلی ب ری  وادث 

چهارم هجری بر بناهای تاریهی پرداخته نشفففده اسفففت لذا در پاوهش که به روش توشفففیفی و تحلیلی و با تکیه بر 

سفرنامههای منابع کتابهانهداده روع در  سی این مو شدد برر ست نگارندگان در  شده ا ضالن و های انجام  ای ابن ف

 بطوطه پرداخته است.ابن

 هاسفرنامه .1

شطالح گفته« ر اله»فرنامه در زبان عربی با عنوان س ست. در خ وص معنای لغوی این ا و « الر د»اند که، آمده ا

ست. « الر له» سکن و اثاثیه منزل آمده ا شتر، م رفتن معنا « یر د، ر ال، ر یال و تر اال»به معنای جهاز و مرکب 

ست. چنان که گویند  « ارتحد البعیر ر له»(. همچنین، عبارش 201 /4تا: )وجدی، بی «انتقلوا« »ارتحد القوم»شده ا
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به رففم را به معنای مق ففد و سففر منزل و به کسففر آن به « الر له»معنای عزیمت و  رکت شففتر را در بردارد و وا ه 

التر د، اإلرتحال و »اند. کلماش مهاجرش دانسففته معنای مق ففد و سففر منزل و به کسففر آن به معنای سفففر، کو  و

وند و گراوند، ؛ آرینه274-76 /11م: 1955)ابن منظور،  نیز همگی به معنای کو ، سفففر و مهاجرش اسففت« التر ید

سفرنامه را 3: 1390 شطال ی وا ه  سته»(. از نظر ا شامد عن ر عمیق درونی، تأمد دقیق در نوعی تالیف دان اند که 

وند و گراوند، )آرینه اند، تعریف کرده«گرددظواهر و همچنین به دنبال علد و نتایجی با ب یرتی آگاهانه می مشاهداش،

سنده بر  سب نوع آگاهی و میزان 3: 1390 ست که در آن نوی سفرنامه را باید  اشد تجربه شه ی دان (. همچنین 

پردازد. در این نوع ت ففویرگری، دیدگاه نویسففنده درکی که از جهان پیرامون دارد به بازگو کردن و ت ففویر گری می

هایی از جزریاش بسففیار  ارز اهمیت اسففت. چنان که مسففافری که خود فقیه یا جغرافیدان یا غیره آن باشففد به جنبه

 توجه خواهد کرد که بیشتر نسبت نزدیکی را با دیدگاه وی داشته باشد.

سب انگیزسفرنامه سیمها بر   شی قابد تق ستند. یکی از مهمترین انگیزههای نگار شده تا بندی ه سبب  هایی که 

شته  رود. از دیگر بطوطه از این نوع به شمار میباشد، مسأله  ج بود. سفرنامه ابنسفرنامه در جهان اسالم طرفدار دا

سی طلب علم بود. از دیگر انگیزهانگیزه سفرنامه نوی سال هیئتهای  سی، ار سفرنامه نوی سی و های  سیا سفرا به های 

نوا ی گوناگون و نگارش سفر مذکور از سوی سفیر بود. چنان که سفرنامه ابن فضالن  اشد این نوع هدف است. ابن 

 شود.بطوطه نیز در دیار هند از سوی  اکم وقت هند به عنوان هیئتی به جزایر سراندیب و سیالن فرستاده می

 بطوطهفضالن و ابنر ابنتاریخ سیاسی و اجتماعی عص.2

کردند، بطوطه در آن زندگی میفضالن و ابنهایی که ابناجتماعی دوره -در یک نگاه تطبیقی از بررسی تاریخ سیاسی

 توان به:نکاتی قابد تأمد وجود دارد. از اهم این نکاش می

سی از دوره اقتدا ایدوره -1 سی و زمانی بوده که خالفت عبا شت، ع ر خالفت عبا ر که ابن فضالن در آن  ضور دا

خود به دوره سکون رسیده و در کنار آن امرای ترک تالش داشتند تا در ساختار سیاسی قدرش خلفای مورد نظر 

شانند.  سی بن سی  ایاما دورهخود را بر کر سیا ت پرداخت، ع ری بود که خالفت عبا که ابن بطوطه در آن به 

 (.30 :1386 )شبارو، بغداد ساقط شده بود و تنها خالفت شوری آن در م ر مانده بود

سال  -2 سالگى به خالفت  295سفر ابن فضالن در زمان مقتدر خلیفه عباسى رخ داد. مقتدر در  سیزده  ق در سن 

شد و خودش به لذش ها و مجالس لهو و  سط مادر، زنان و خادمان دربارى اداره مى  شد.  کومت او تو برگزیده 

 در آنانمرین در مغرب اق فففی. ود با روی کار آمدن بنیهمزمان ب لعب مشفففغول بود. در مقابد دوره ابن بطوطه

شکید به موفق هجری هفتم قرن نهست هایدهه  تا یعنی قرن نیم و دو  دود و شدند اق ی مغرب در دولت ت

 با و مقتدر دولتی خود  یاش اعظم بهش در مرینبنی دولت دادند. ادامه خود  یاش به هجری نهم قرن اواخر

 گذاشت. جای به خود از اقت ادی و علمی فرهنگی، سیاسی، هایزمینه همه در را ایارزنده کارنامه که بود شکوه
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شفتگی با م ادف مغرب در آنان  کومت دوران سالمی عالم غرب و شرق در بزرگ های آ  مغرب مقابد در .بود ا

ستند نهبگان و مردم که شد تبدید ای منطقه به مرین، بنی سیطره تحت ست آرامش با آن در توان  نمایند. زی

ست ثباش و امنیت همین  و شرق از نهبگان( ویاهه)ب فراوان مهاجران مق د به دوره این در را اق ی مغرب که ا

 اقت ادی های فعالیت توسعه و آبادانی و عمران به مرین بنی سالطین اهتمام سو دیگر از کند. می تبدید اندلس

شد و شناف ر شت و هفت قرون اق ی مغرب  رف، شا بان و ا  فعاالن برای مطمئن مق دی به را هجری ه

 عرشه در مرینی سالطین رویکرد و ها سیاست همه، از مهمتر اما کرد. تبدید  رف شا بان و تاجران اقت ادی،

 .(59 :1391 انارکی، و اعلم )برومند است فرهنگی و علمی

و از جهت دیگر، دوران رونق تمدن قرن چهارم هجرى از لحاظ سففیاسففى، دوران رففعف خالفت عباسففى اسففت  -3

شر سالمى بود. در این قرن، علوم از جهاش گوناگونى پی شتها شتند، به ویاه نو سى دا هاى جغرافیایى با فت محسو

 به توجه با مو دون  ففرهاى متعددى پدید آمد. عزبان عربى به عنوان جنبشففى مسففتقد به اوج رسففید، کتاب

یت و تعلیم مراکز تعطیلی و مذهبی و فکری گیآشففففت ع فففر دولت این مذهبی خاص رویکرد  تنگنای و ترب

 است. متفاوش جهت این از مرین بنی دوران نبودند.  اکم رسمی قرارت با همراهی به  ارر که است دانشمندانی

شمندان و عالمان فراوان تکریم کنار در طبیعی علوم و دینی علوم از اعم علمی های شاخه اکثر از  مایت  از دان

س ضت و ویک سه نه سترش و سازیمدر شیآ نهادها گ  مهم کانون به را مرینبنی ع ر مغرب دیگر، سوی از موز

سال های سرزمین غرب در فرهنگی و علمی  دوره، این علمی و فرهنگی هایویاگی کرد. تبدید دوره این در میا

 و جامعه بر را بسففزایی ثیراشأت بود، گردیده مهجور مو دون ع ففر در که مالکی فقه قدرش به بازگشففت کنار در

 .همان()گذاشت جا بر مغرب فرهنگ

سان مقتدر راتاریخ -4 شله فراوان میسهاوش ذکر کرده گوار و بارمردی بز نوی شد)ابن طقطقی، اند که خلعت و  به

 (. 305تا: بی

بودند به  فضففالن ع ففری بود که دوره محنت به سففر آمده بود و اهد  دیثی توانسففتهاز نظر اجتماعی دوره ابن -5

تدریج قدرش را به دسفففت بگیرند. این امر به ویاه در دارالهالفه بیشفففتر قابد پیگیری بود، زیرا هنوز معتزله به 

شورش کامد از شحنه سیاسی  ذف نشده بود. اما ع ر ابن بطوطه با دوره ابن فضالن از این نظر متفاوش بود که 

 -ن و هجوم مغوالن روبرو شد که نتیجه این آشفتگی سیاسیجهان اسالم با پدیده به نام مهاجرش گسترده ترکا

 فاشففله در که هاییجریان مهمترین ازهای وابسففته به آن بود. اجتماعی تماید جامعه اسففالمی به ت ففوف و نحله

ستگاه سقول تا سالجقه آمدن کار روی ست خالفت د سالم جهان شحنه در توان شه کند، علم قد ا  ت وف اندی

 (.215 :1381 لمبتون، و بود)هولت
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 بطوطهفضالن و ابن.بررسی شخصیت ابن3

های فقهی بودند با این تفاوش دهد که هر دو دارای زمینههای شه ی ابن فضالن و ابن بطوطه نشان میبررسی جنبه

سی شورش در برر شت. به هر  شنی ت وف را هم در کار خود دا قابد های زندگینامه ابن دو نکاتی که ابن بطوطه چا

 توان به:ترین آن میتامد وجود دارد. از مهم

منابع تاریهی در خ وص ابن فضالن و . عدم ذکر مسافرش ابن فضالن در منابع تاریهی و ذکر شه یت وی -1

های جغرافیا و تاریخ و اخبار چیزی دهند. افزون بر این در کتابمسففافرتی که انجام شففده تورففیحی نمی

ای از ابهام گاشته نشده است. این غفلت چندان است که اسم واقعی او در هالهدرباره شرح  ال ابن فضالن ن

(. برخالف ابن فضفففالن، از زندگی 485 /2تا: قرار دارد و باید به  دس و گمان بسفففنده نمود) موی، بی

بطوطه اطالعاش نسبتاً خوبی در دسترس است. آنچنان که مشهص است در چه تاریهی متولد شده، کجا ابن

  (.230 :1376 )کراچکوفسکی،خوانده و به چه جاهایی رسیده و سرانجام کجا درگذشته است درس

شهص است که ابن فضالن از جزریاش رساله و توجه او به ذکر مسارد اساسی در شناسایی ملد مورد نظر م -2

دیتی بوده و در پایه و فقیهی عالیمقدار و مردی با تقوی و خوش خلق و دوستدار انتشار تعلیماش ادیبی بلند

راستی گفتار و  سن رفتار و امانت داری او تردیدی نیست. با وجود این، ابن فضالن بسیار ساده دل بوده و 

سا ست. همانند ابنشاید این  الت طبیعی و یا در نتیجه  ضالن، ابنلهوردگی او بوده ا بطوطه نیز در مرتبه ف

 و آگاهی به عشق گردید. داوری و قضا من ب دارعهده مقاطع بسیاری در که بوده رسیده ایدرجهفقاهت به 

  ج ق د به سالگی 22 سن در تا شد سبب او، ماجراجویی رو یه ویاه به و پرهیزگاری و دین به گرایشش

 شود.  جاز رهسدار مادری سرزمین از

ن یا پایان توان گفت که با توجه به تحمد مشقاش سفر، باید جوافضالن در ایام سفر میدر خ وص سن ابن -3

 دوره جوانی بوده باشد. 

ست، بلکه تنها  ادثهابن -4 ضالن جهانگرد نبوده ا سالوها ف سرزمین ا سافرش او به همراه گروهى به  سبب م اى 

تد( زندگى مىگردید که در کرا بطوطه جهانگردی بن فضفففالن، ابنکردند. اما برخالف انه رودخانه ولگا )اِ

سیا ت پرداخت. بی سالمی عالم شرق در بطوطهابن تاهمینظیر بوده که تا آنجا که برایش مقدور بوده به   ا

 بالد در» بودند: داده «الدینشففمس» لقب وی به شففرق در که داشففته بیان جزی ابن که اسففت بوده چنان

 (.48 :1376 بطوطه، ابن«)دارد اشتهار الدینشمس لقب به مشرق

 نهفته بطوطه ابن شففه ففیتی هایویاگی در هایتفاوش این دارد. فضففالن ابن با هاییتفاوش بطوطه ابن این، بر افزون

 ویاگی دومین اسففت. هاداده رففبط و ثبت در وی نیرومند  افظه بطوطه ابن شففه ففیت از مورد نهسففتین اسففت.

 سومین داشت. طریقت پیران و زهاد و شوفیه مشایخ به خاشی عالقه او است. وی پرستی زهد بطوطه ابن شه یتی

ضاوش بطوطه، ابن شه یتی ویاگی ست)ن یب، امرا و سالطین ویاه به دیگران اعمال خ وص در وی شحیح ق  ا



 تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرن دوم تا چهارم هجری بر  بناهای تاریخی 12 

 کیومرث ا مدی، مهدی گلجان، رامین یلفانی

 سفرش دوره سراسر در بطوطه ابن شه یت بارز هایجنبه ردیگ از وی متعدد هایازدوج و دوستی زن (.263 :1382

 (.604 ،241 :1376 بطوطه، بود)ابن

 سیا تی اشاره کرد. -مذهبی و مذهبی -توان به عوامد سیاسیبطوطه میفضالن و ابنر بررسی علت سفر ابند

سفیر خلیفه و به منظور  فظ جنبهابن -1 ضالن به عنوان  سالی عازم ف ها سرزمین روسهای مذهبی هیئت ار

اى نامه اَلمش بن یلطوار م( شفففاه شفففقالبه )اسفففالوها( 921ق ) 309ماجرا چنین بود که در بهار »: گردید

اى را براى ستاد و از او درخواست کرد که عدهاهلل بن باشتو خزرى، براى مقتدر، خلیفه عباسى فرعبد توسط

خواندن خطبه به نام خلیفه در تمام این بالد،  تعلیم ا کام فقهى و دین اسالم، ساختن مسجد، ن ب منبر و

ساختن قلعه و سهم چنین براى کمک در  سید لمانان را از  مله مهالفان )خزرىاى که م ها(  فظ کند، گ

ست  ستد. این افراد در خوا ست کرده بود که براى او ادویه بفر دارد. ظاهراً در نامه دیگرى نیز از وزیر درخوا

داشففتند که در آغاز اجازه ندادند، ولى پس از مدتى و دیدار با وزیر، این مالقاش با دیدار  ضففورى با خلیفه 

سیا تی عامد سفر بیست  -بطوطه انگیزه مذهبی(. برای ابن1356ابن فضالن، «)رفتواسطه تکین شورش گ

، 725سال روز پنجشنبه، دوم ماه رجب »دارد که: اش بیان میدر ابتدای امالی سفرنامه ساله وی بوده است.

مق فففد  ج و زیارش قبر پیغمبر که واالترین درود و سفففالم بر او باد، یکه و تنها از زادگاه خود در طنجه هب

شاهد متبرکه در اعماق جانم جایگزین بود  شتیاقی که برای زیارش آن م شدید باطنی و ا بیرون آمدم. مید 

 (.51 /1: 1376ابن بطوطه، «)مرا بدین سفر برانگیهت

ست آنچه که  -2 سال چنین هیئتی مقدم بر درخوا ستگاه خالفت از ار ست که هدف د شهص ا ساله م از مفاد ر

ست)دایره  سال هیئت نموده ا شقابه( نبوده و خلیفه پس از آن اقدام به ار سالوها ) شاه ا المش بن یلطوار پاد

سالمی،  سال هیئت(. انگیزه401 /4: 1370المعارف بزرگ ا شته  های مذهبى و اقت ادی نیز در ار دخالت دا

ست:  ست و مى توانند خراج زیادى بدردازند»ا شقالبه اموال زیادى ه ضالن، «)در مملکت  (. 57: 1356ابن ف

های ابن بطوطه برخالف ابن فضفالن که با یک هیئت سفیاسفی همراه بوده، عمدتاً تالش داشفته تا با کاروان

سففاله بود، عالقه  30مهمی در این سفففر  انگیزه مذهبی که عامد جاج همراه شففود و فارا از مسففأله  ج و 

شیوخ مت وفه هم باعث تداوم آن گردید. او به هر  سالمی و زیارش  شناخت عالم ا شه ی ابن بطوطه در 

 (.59 /1: 1376رفت، تالش داشت تا دراویش آن سامان را زیارش کند)ابن بطوطه، جایی که می

 بطوطهفضالن و ابنهای ابنبررسی سفرنامه.4

ساله  سالهابنر ضالن ر سی ایف سیا ست  سی که به  -ا سفیر دربار خالفت عبا شاهداش  شد م اجتماعی و فرهنگی  ا

هاى آسففیاى  ففویرى خوب و زنده از مردم سففرزمینها گردید. این رسففاله تنمایندگی از خلیفه عازم سففرزمین روس

نظیر اسفت. رسفاله نوع خود بى درمرکزى و شفمال خزر، جغرافیاى انسفانى و  اکمان این مناطق اراره کرده اسفت و 
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فضالن شرح سفرى است که از بغداد شروع و بعد از پیمودن مسیرهایى به ماوراءالنهر تا نزدیکى مسکو پیش رفته ابن

و با بازگشت به بغداد پایان یافته است. او پس از بازگشت، شرح سفر خود را به شورش کتابى به رشته تحریر در آورده 

شاید بتوان ست.  سوى ابنگفت که قابد اعتمادترین گزا ا ست. برخى در رش درباره این منطقه، از  شده ا ضالن اراره  ف

له ابن یاقوش از رسفففا فاده  تهمورد اسفففت ند و گف ید دار ماالًفضفففالن ترد که ا ت ند  عدها در اثر مشفففهور  ا یاقوش ب

 (. 35-6: 1376)نفیس،  فضالن استفاده کرده باشداز رساله ابن البلدانمعجم خود

است  ایشناخته شده است، سفرنامه «األم ار و عجایب االسفار غرارب فی النظار تحفة»بطوطه که با نام ابن سفرنامه 

با نام  قرن هشففتم هجری و به دسففتور یکی از امرای مغرب تاریهی، سففیاسففی، اجتماعی، فرهنگی و اقت ففادی که در

این است.  شه ی اشد مشاهداش  بطوطه،سفرنامه ابن محتویاش فضالن،همانند ابن است. نگاشته شده «عنانابو»

پادشاه غرناطه که « ابوالحجاج»کاتب دربار سلطان « جزیابن»ا به دستور امیر مذکور برای است که بنسفرنامه امالری 

ملهص و منقح ساخته است که بیش های او را جزی نیز گفتهبرد، انجام شده و ابندر آن هنگام در مراکش به سر می

« بطوطه ر له ابن»ر شناسانده شود با نام األم ار و عجایب األسفا غرارب فی النظار تحفة از آنکه با نام اشلی آن یعنی

 (.48: 1376بطوطه، )ابن عالمگیر شده است

صری . 4 سم ب سی تج سیا سفرنامه های تحوالت  ضالن و ابنو اجتماعی قرن دوم تا چهارم هجری در  ف

 و بازتاب آن در بناهای تاریخی بطوطهابن

ر سفرنامهویکی از مهمترین مو ست که دریافت ماها بدان پرداختهعاتی که  سی ا سیا سارد  سی  اند، م سیا را از نظام 

نظیری هستند بطوطه دو نمونه بین رساله ابن فضالن و سفرنامه ابنکند. در این میامشهص می ینویسزمانه سفرنامه

های رسفففاله ترین بهشکنند. از مهمی ادیبانه و هنرمندانه برای ما بازگو میارخدادهای سفففیاسفففی را به شفففیوه که

ست و این امر ابن شهرها و مق د ا سى و  کومتى، چه در راه و چه در  سیا سارد  ضالن، توجه به م سى ف سیا شکارا  آ

هاى شاهان و امیران این منطقه، شاهدى بر نام و لقبوقایع ایام سفر و ذکر  رساند. دقت او در ثبتبودن هیئت را مى

شته است که غزها شاه را توجه او به مسارد سیاسى است. مثالً  گفتندو جانشین او را گوذر کین مى یبغو او توجه دا

شاه (. ابن فضالن به روابط 81پردازد)همان: (. ابن فضالن به آداب و تشریفاش سیاسى نیز می75: 1356فضالن، )ابن

سى توجه کرده، در  الى که او ف سیا شه ى و آداب  شاهان دیگر و زندگى  ست. با مردم و  ردى فقیه و عالم بوده ا

 های کلی ابن فضالن در توشیف مسارد سیاسی عبارتند از:ویاگی

را در  بطوطه تالش کرده تا جزریاش دقیقث و وقایع سیاسی. برخالف او، ابنگویی و بیان سطحی  وادذکر کلی -الف

 های کفار بازگو کند.خ وص ترکان و سرزمین

 کند؛تر بیان میذکر امرا و  کام شهرهایی که به نظر مهم بوده است. این مورد را ابن بطوطه با اندکی مبسول -ب
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شقالبه، اینکه در هر منطقه -ج سی خاص هر منطقه، به ویاه در میان ترکان و  سیا شطال اش  ای  اکم یا امیر بیان ا

سی را با چه عنوانی خطاب میسی شمها سی فرد مذکور و  سیا ی از رو یاش آنان. در همین خ وص اکردند، جایگاه 

 دارد؛ابن بطوطه نیز به مانند ابن فضالن اشطال اش خاص را بیان می

شقالبه با جزریاش دقیق که به نظر می -د سی دربار ترکان و  سیا شریفاش  سد، دذکر ت مطلع  ربار خالفت باید از آنر

 گردد؛

 .هابیان مدش و چگونگی  کومت  کام شقالبه و ترک -هف

ساله اهایی که از ویاگینمونه سی ر سا سفرنامه ابنهای ا شد، در  ضالن ذکر  شتری همراه بن ف بطوطه با تف یالش بی

وی و در  شده است. از جمله مسارد مهم مورد توجه در سفرنامه ابن بطوطه توجه به امور سیاسی در طول دوره سفر

روع بحث این پ ست. از آنجایی که مو ست که او بدان گام نهاده ا سر مناطقی ا ساله سرا اوهش مطالعه تطبیقی با ر

ست، بنابراین برای فهمابن ضالن ا ست تا توجهی که ابن ف روع الزم ا سی مطرو ه در  د مو سیا سارد  بطوطه به م

شود. اطالعاتی که وی از  اکمان زمانه خود دارد از تعریف و فاشد سفر وی در ایران و روسیه و بلغار داشته، معطوف 

شان را در بر میتمجید تا توبیخ و بحث از جنابت سی نیز میهای ای سیا شطال اش خاص  شرح ا پردازد. گیرد. او به 

سلطان یا امیر با چه عنوانی خوانده می سه قدرش وی با همع ران خود. در خ واینکه در هر منطقه  ص شده و مقای

شاه ترکان می سد: پاد سم او محمد اوزبک»نوی سلطان میا شطالح ترکان به معنی  ست. خان در ا شخان ا د. این با

شوری بزرگ و نیروی شاه ک سیارپاد شوکتی بی ی ب شأن و  سزا و  شمنان خدا یعنی مردم و اهمیتی ب شمار دارد و با د

ست. قلمرو سلطنت او بسیار پهناور است و شامد نوا ی  قسطنطنیه که آنها هم کشور وسیعی دارند دارماً در جهاد ا

شود. پایتهت او شهر سرا و او خود یکی از هفت پادشاه بزرگ دنیا است کفا و قرم و مجار و ازاق و سرداق خوارزم می

وزبک و سلطان که عبارتند از از موالی ما امیرالمؤمنین سلطان مراکش، سلطان م ر و شام، سلطان عراقین و سلطان ا

ای جدا با غالمان و ارباب دولت سففر و سفلطان چین. سفلطان اوزبک در محله رکسفتان و ماوراءالنهر و سفلطان هندت

ای جداگانه دارند و هر گاه سلطان بهواهد پیش یکی از آنها برود نهست او های او نیز محلهکند. هر کدام از خاتونمی

 (.403 /1: 1376)ابن بطوطه،  «راری گرداندکند تا خود را آماده پذیرا خبر می

بطوطه آداب و مراسم سیاسی و درباری خاص هر پادشاهی را که در بارگاه وی  ضور داشته با تف یالش فراوان و ابن

 تواند در ذهن خود مجسففم کندی که خواننده سففیمایی مطلوب از آن را میاکند به گونهذکر جزریاش دقیق بازگو می

آورد  کایت از میزان قدرش و جایگاه بطوطه از دربار سفففالطین روزگار خود می(. توشفففیفاتی که ابن404 /1)همان: 

 ایشان در بین مردمشان دارد.
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 (51: 1390: مقبره سلطان اسماعید سامانی، قرن سوم هجری، بهارا، مأخذ: )زمرشیدی: 1ت ویر

اشاره دارد که در را تالقی مرو، نیشابور و قهستان و توس ابن بطوطه در سفرنامة خود به مجموعه تاریهی سنگ بست 

 (454: 1376به عنوان یک بنای تجاری و نظامی ثبت شده است )ابن بطوطه: 

 

 

(.1396: مقبره ارسالن جاذب و مید ایاز، مربول به قرن چهارم هجری، دوره غزنوی. مأخذ: )اکبری و فرخی: 2ت ویر  
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 بطوطه در چند قسم قابد طرح است:فضالن و ابنمسارد اقت ادی مورد توجه ابن

 های رایج و ارزش تقریبی آن:ذکر پول -الف

هاى خوارزم را توشیف کرده که از چه جنسى درهم دقت ابن فضالن در ذکر جزریاش امور اقت ادى جالب است، مثالً

ها بوده است. نیز یکى از درهم شیرفى ارزش چهار دانق داشته و درهم طازجه است و چه وزنى دارد. گفته است درهم

شففود نه که عددى معامله مى غطرفیه ها ارزش زیادى دارند، مثدکند: برخى درهمتوشففیف مىرا چنین  بهارا دراهم

نیز رایج است که شش عدد آن ارزش یک  سمرقندیه برند. و درهممهرِ ازدواج، این درهم را نام مىوزنى، و در شرایط 

 دانق دارد.

 نحوه و گوناگون ملد و اقوام اقت ادی مسارد بوده، ایویاه توجه مورد بطوطه ابن سفرنامه در که مواردی همترینم از

 به او توجه مجار و ترک اقوام  وزه به سفرش در است. نهاده گام آن به که است مناطقی مردم کاسبی و کار و تجارش

سارد ریزترین ست: توجه قابد اقت ادی م سب» ا سیار نوا ی آن در ا سی آن قیمت و زیاد ب ست، ناچیز ب  که چنان ا

سب بهترین  این شود.می دینار یک  دود در ما پول به که خرید شودمی درهم ش ت یا پنجاه به آنجا پول به را ا

 اسب و است اسب نگهداری راه از نوا ی آن مردم معیشت شود.می نامیده اکادیش م ر در که است جنسی از اسبها

 اسففب هزار اسففت ممکن ترک یک مثال بیشففتر. هم بلکه ما والیتهای در گوسفففند که دارد را موقعیت همان اآنج در

 زنان ارابه گوشه به نازکی چوب سر بر که وجب یک طول به نمد تکه یک را خود اسبان شماره معموالً و باشد داشته

 (.398 /1 :1376 بطوطه،ابن«)است اسب رأس هزار نمودار متعال هر و سازندمی مشهص کنندمی ن ب خود

 مهتلف مناطق اوزان در دقت -ب

 درآمد: چگونگی و روزمره ستد و داد و پوشاک و خوراک قبید از مردم معیشت به اشاره -ج

 ) نمکسففوذ خورند( واى که مثد روغن مى)دانه جاورس )نان( و خبز فضففالن از برخى غذاها نام برده اسففت، مانندابن

اى  دود چهد کیلومتر را هها مانند درختان بندق که منطقو برخى میوه کشففمش و و فلفدگوشففت خشففک شففده 

اها را از مناطق دیگر کردند. بسففیارى از این غذپهتند و اسففتفاده مىگوشففت و جو مىپوشففانده بود. غذایى مرکب از 

اتد  روس در نزدیکى رود کند که قومق تجارش نزد آنان اسفففت. او نقد مىکردند که شفففاهدى بر رونخریدارى مى

فضالن جا بازار است که ابن(. از عناشر وجود تجارش در آن101: 1356فضالن، ن)اب کردندسکونت داشته و تجارش مى

شفففده ى اوقاش براى فروش کاال تشفففکید مىکند که ف فففلى بوده و برخر را نزدیک رودخانه اتد تأیید مىوجود بازا

 (.92است)همان: 

 نوانعبه هم را مبا ثی اسفففت. داشفففته ویاه توجه نیز اقوام سفففتد و داد نحوه به فضفففالن،ابن مانند به نیز بطوطهابن

 تجارش به هاترک خ ففوص در چنانکه اسففت. داده اخت ففاص بدان خود سفففرنامه الیالبه در اقوام تجارش چگونگی

سترده سب گ ستان با ا سول شورش به هاسرزمین سایر و هندو شاره مب ست: کرده ا سب» ا سته را هاا سته د  به د
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 را آن رأس دویست یا شد تقریباً بازرگان هر که شودمی رأس هزار شش کمابیش آن دسته هر و برندمی هندوستان

شد.می مالک سب پنجاه هر با ست غیره و علوفه مواظب که دارد نگهبانی ا شی/ را او و ا شی/ ق شچی قو   «نامندمی قو

  (.399 /1 :1376 بطوطه، )ابن

 در اسفففت. کرده بازگو را ایشفففان تجارش جزریاش بیان رویه همین نیز مسفففلمان غیر مناطقی از بازدید در بطوطهناب

 پس ظلماش مسافرین» دارد: اشاره مقوله این به نامدمی ظلماش وی که اینوا ی سدس و بلغار سرزمین به مسافرتش

 منزل به کند،می رها بیرون در اسفففت آورده که را متاعی بازرگان رسفففند.می سفففرزمین آن به راه منزل چهد طی از

 که اجناسی اگر اند.گذاشته قاقم و سنجاب و سمور آن بجای که بیندمی رودمی خود متاع سراا به که فردا و رودمی

 تدس نشود راری اگر و افتدمی راه و داردمی بر را آنها کند راری را او که باشد بقدری شده گذاشته او کاالی بجای

 مردم که افتدمی اتفاق نیز گاهی اما کنند ارافه آنها بر دیگر مقداری شب فردا تا گذاردمی همینطور و زندنمی آنها به

 سرزمین معامالش گذارند.می خود جای سر را بازرگان کاالی و برندمی را خود جنس شده من رف معامله از ظلماش

 /1 همان:«)جن! از یا اندانس از آیا و هسففتند مهلوقاتی چگونه نجاآ مردم که نشففده معلوم و اسففت بدینگونه ظلماش

411.) 

 

سارد دینی از مهمترین دغدغه ضالن و ابنهای ابنتوجه به م ست: ف ضالن یک عالم به دلید این که ابنبطوطه بوده ا ف

و دین و اعتقاداش مردم این نوا ى را بیان  ور عبادى و مذهبى توجه ویاه داشتدینى بوده، در تمام مرا د سفر، به ام

گوید: اهد غزیه مى وجوداتى تشففبیه کرده اسففت، مثالًکرده و در برخى موارد از شففدش تعجب و تع ففب آنان را به م

ند  یوان راه گم کرده بودند، چ مان به عقد عمد نمىمردمانى  نداشفففته و  کردند و بزرگان خود را ارباب ون دینى 

ستندمى ضالن،  )ابن دان شمرده و از این رو آنان را از و نقش خدا و عقد را یکى از مؤلفه(. ا69: 1356ف سانى  هاى ان

ست.  سته ا سانیت به دور دان شته دور نظر از را دینی مسارد فضالن ابن مانند به بطوطهابنان ست: ندا  خوارزم مردم» ا

 نماز، هنگام مسففاجد مؤذنین که تف ففید بدین نیسففت. دیگر جای هیچ در که اسففت ایپسففندیده رسففم نماز درباره

سجد مجاورش در که را یهایخانه رر نماز سر کس هر و خوانندمی فرا نماز به را آنان و کنندمی خبر شده واقع م   ا

شود سجد امام ن سجد هر در زند.می اشتازیانه عام مأل در م ست کار این برای که اندآویهته ایتازیانه م شته و ا  از گذ

 مساکین و فقرا اطعام و مسجد ا تیاجاش م رف به که گیرندمی جریمه اشهاص گونهاین از هم دینار پنج زدن قشال

 (.435 /1 :1376 بطوطه،)ابن «است بوده معمول خوارزمیان میان در االیام قدیم از رسم این گویندمی رسد.می

سئله دیگر رعایت نکردن پاکى و  شت فردی: م ست که در مورد مردم غز مى گوید: این تمرکز بر روی بهدا تمییزى ا

)ابن  کنند و با آب به ففوص در زمسففتان سففروکاری ندارندگیرند، غسففد جنابت و شففسففتشففو نمیمردم طهارش نمی

 (.69: 1356فضالن، 

به  باشغرد هاىدارد: برخى از این ترکرا چنین بیان مى باشغرد بیان اعتقاداش دینی مردم: ابن فضالن اعتقاداش مردم

اعتقاد داشتند. خداى  دوازده خدا، مانند خداى زمستان، بهار، باران، باد، مرگ، درخت،  یوان، شب، روز، زمین و آب
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سمان بزرگ ستآ ضالن،  ترین خداى آن ها سوى (. در هنگام گرفتارى در  الى80: 1356)ابن ف سر خود را به  که 

سمان ست و اعتقاد فطرى آن که به معناى خداى بیر تنکرى گفتندکردند، به زبان ترکى مىبلند مى آ ها وا د و یکتا

 ا سن نحو به را خود روزگار مردم دینی اعتقاداش نیز بطوطهابن(. 69: 1356فضالن، )ابن رساندرا به خداى یگانه مى

سوم و آداب از برخی آنجمله، از کند.می بازگو ست بطوطهابن روایت به هجری هشتم قرن در نشیعیا ر  بطوطه،)ابن ا

1376: 1/ 432.) 

سلمان شیع جنازه م سوم ت سک دینی  و آداب و ر سلمان: مطلب دیگرى که ابن بیان منا ضالن به آن توجه و غیرم ف

ست سلمان ا سد و دفن مرده م سم و آداب غ شقالبه به آن عمد مىکه د کرده، رعایت مرا شاه  کردند که ر منطقه 

ا کام دین و جایگاه دین نزد این مردمان است. او تنها به ذکر جزریاش آداب و رسوم مسلمانان گر اعتقاد آن ها به بیان

هرگاه »دهد. کند بلکه از رسوماش برخی اقوام ترک که غیرمسلمان هستند، گزارش میدر خ وص مردگان اشاره نمی

شد، آنها به خدمتش می شته با شود و غالم و کنیز دا تند و هیچیک از کسانش به او نزدیک ایسمردی از ایشان بیمار 

ماند تا بمیرد یا بهبودی کنند. او همچنان در چادر میای از خانه چادری برپا میشود. برای شهص بیمار در گوشهنمی

  (.74-75: 1356)ابن فضالن،  یابد

 

 

 (55: 1390: مسجد تاریهانه دامغان، مربول به قرن دوم هجری قمری. مأخذ: )زمرشیدی، 3ت ویر

گونه در این منطقه به  جاب و پوشش هیچاى که سبب تعجب و شگفتى ابن فضالن شده بود، این بود که زنان مسئله

شستند. او تالش زیادى کرده بود تا زنانشان خود را بدوشند ولى موفق تند و زن و مرد خود را در نهر مىتوجهى نداش
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شش براى آن ها  شده بود. با این که پو شت ولى برمعنا ن ساس گفته ابنندا سیار ا ضالن زنا و لوال نزد آنان گناهى ب ف

: 1356داد، مجازاش بسیار سنگینى داشته، است)ابن فضالن، بوده است و اگر در هر شورش رخ مىبزرگ و امرى نادر 

92.) 

ه او در طول سفر شناختی ملد و اقوامی است کجه ابن فضالن توجه به مسارد مردمیکی از محورهای اساسی مورد تو

سیاری از موارد او امور مادی یعنی آنچه مربول به تن و هیئت جسمانی مردم  ست. چنانکه در ب شاهده نموده ا خود م

 ای مبذول داشته است.بوده و اموری معنوی که نتیجه فکر و عقد انسانی است، توجه ویاه

سففانی با کند، تالش کرده تا به ارتبال زندگی انفضففالن در مبا ثی که مطرح میشففناسففی، ابنمطابق نظریه مردم

ثیراتی در وجود و تکامد انسان دارد و بدون شک رده بدردازد. اینکه هر محیط چه تأدا کیپمحیطی که در آن نشو نما 

نویسففد: ثیر تام دارد. ابن فضففالن در وشففف ترکان میدر کیفیت خَلقی و خُلقی انسففان تأ محیط و خاک و آب و هوا

بینید که ریش خود را گذارند. گاهی پیر فرتوتی را میکنند و فقط سفففبید میعموماً موهای ریش خود را میترکان »

شه ی او را از کنده و کمی از آن را در زیر چانه ست بطوری که اگر  ستینی به دوش انداخته ا شته و پو اش باقی گذا

ها (. از همین طیف در وشففف روس75: 1356الن، )ابن فضفف «کند او یک بز نر اسففتدور ببیند بدون تردید خیال می

سد: می ستند. خود را از بول و غایط پاک نمیآنان کثیف»نوی سد جنابت به جا نمیترین خلق خدا ه آورند. کنند و غ

(. از دیگر مشه اش 102)همان:  «شویند. بلکه این جماعت همچون خران گمراهنددستان خویش را پس از غذا نمی

ست که تالش اعی روسزندگانی اجتم سوم وفاش بزرگان ا ست، آداب و ر شته ا ضالن را به همراه دا ها که تعجب ابن ف

ساله به زیباترین نحو ممکن به ت ویر بکشد. ت ویری که امروزه ما  کرده تا از نزدیک آن را دیده و برای خوانندگان ر

  (.104-108 دهد)همان:را در فهم زندگانی اجتماعی اقوام روس و بلغار یاری می

سأله مردما سدهز دیگر مبا ث پیرامون م ست که در  سان ا شناخت ناادهای مهتلف نوع ان سی،  های اخیر محد شنا

تفاوش نبوده های فراوانی نیز بوده و مسأله ناسیونالیسم برآمده آن است. ابن فضالن به مسأله شناخت نااد اقوام بینزاع

کند وی سبب برتری طلبی شود. او در رساله خود درباب قبیله پچناگ ذکر می ها در نگاهلکن آنگونه نیست که تفاوش

این قبیله در کنار آب آرامی شففبیه به دریا سففکونت دارند. بشففره ایشففان گندم گون تیره اسففت. ریش خود را »که: 

ها را دیدم وسر»نویسد: ها می(. در خ وص روس78: 1356ابن فضالن، «) تراشند و بر عکس غزها مردمی فقیرندمی

ام. ایشان سرخ و کردند. من هیچکس را به تناسب اندام آنان ندیدهآمدند و در رود اتد رفت و آمد میبرای تجارش می

 (.101 همان:«)همچون درخت خرما هستند سفید و

سم توجه او به اقوام ترک و نحوه ابن ست. بطوطه توشیف کاملی از اقوام و ملد گوناگون دارد. از همین ق زندگی آنان ا

آورد در نوع خود بی بدید است. توجه به نوع غذا، پوشش، ساختار جسمی و ها و اقوام مجار میتوشیفی که او از ترک

خورند بلکه خوراک ها نان یا غذای سفففنگین و غلیظ نمیترک»روان آنان نمونه بارز اهمیت سففففرنامه وی اسفففت: 
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کنند. بدین گونه که نهست آب را شود درست میرزن که دوقی نامیده میمه وشی دارند که آنرا از چیزی شبیه به ا

پزند و پس ریزند و اگر گوشت هم داشته باشند آنرا ریز ریز کرده با آن میجوشانند و آنگاه قدری دوقی در آن میمی

شففرف غذا  خورند و پس ازریزند و میکشففند و روی آن قدری ماسففت میای میاز طبخ سففهم هر کس را در کاسففه

ها ترک»کند: های ارففافه می(. در مورد ترک395 /1: 1376بطوطه، )ابن« نوشففندمقداری شففیر مادیان یا قمیز می

 (.396همان: «)مردمانی نیرومند و قوی بنیه و دارای سالمت مزاج هستند

شففامد زبان، چگونگی  فضففالن بازتاب دارد، امور معنوی کهشففناسففی که در رسففاله ابنامون مردماز دیگر مبا ث پیر

سیر تاریهی اقوام و مهمترین آن توده ست.زندگانی اجتماعی، مطالعه در عقاید دینی و مذهبی و  سی ا سأله  شنا در م

کند. در خ وص زندگی اجتماعی مناطق مهتلفی ها را به شورش وارح بیان میزبان اقوام مهتلف، ابن فضالن تفاوش

مد نموده اسففت. او در این میان به نوعی نگاه تطبیقی نیز همت گماشففته اسففت و که او بدان پا نهاده به همین نحو ع

شباهت اقوام و قباید را  ست. چنانتفاوش و  سی کرده ا شاره دارد که پچناگبرر سه قبیله پچناگ و غز ا ها که در مقای

ملی بیان کاش قابد تأزریاش زندگی اجتماعی ن(. یا در خ وص ج78: 1356)ابن فضالن،  بر عکس غزها مردمی فقیرند

ها معروف به باشففگرد توقف نمودیم. ما از آنها بسففیار بیمناک بودیم. زیرا  ای از ترکدر شففهر متعلق به قبیله»کند: می

شرورترین و کثیف سهتترین ترکاین جماعت  شان در آدمها و  شی میترین ای شند. ناگهان میک بینید مردی مرد با

تراشفففند و کند. آنها ریش خود را میدارد و بدنش را رها میبرد و آنرا بر میسفففر او را میدیگری را به زمین انداخته 

ابن «)خورندها را با دندان جویده میتنه خود را جسففتجو کرده شففدششففکد که درزهای نیمخورند. بدین شففدش می

 (.79: 1356فضالن، 

بازتاب دارد، امور معنوی که شففامد زبان، چگونگی شففناسففی که در رسففاله ابن بطوطه از دیگر مبا ث پیرامون مردم

زندگانی اجتماعی، مطالعه در عقاید دینی و مذهبی و سففیر تاریهی اقوام و مهمترین آن توده شففناسففی اسففت. او در 

سلطان اوزبک بود می سرا که پایتهت  شهر  سد: توشیف  شهر از طارفه»نوی شلی از های مهتلفمردم این  سکنه ا اند. 

سالم درآمدهمغوالن می ست و برخی بدین ا ست آنان ا شند که  کومت نیز در د شهر با اند. طوارف دیگری که در این 

ها که همه ها و رومیها و روسها و چرکساند و قبچاقها( که مسفففلماناند از آسفففها )اوسفففتسفففکونت دارند عبارش

 (.432 /1: 1376ابن بطوطه، «)جداگانه دارد نشیند که بازار و دکاکینای میاند. هر طارفه در محله علیحدهمسیحی

ضالن دور ن سأله مردمبحث دیگری که در دیگاه ابن ف سی و بیان مانده و در چارچوب م ست، برر سی قابد طرح ا شنا

ست.  شاهده کرده ا شان را دیدم مار را می»عقاید مذهبی و دینی اقوام و مللی که او م ستیدند. طایفه گروهی از ای پر

ستش میدیگر آنها  ضالن، «)نمودندماهی و جمعی هم درنا را پر  (. در خ وص همین بیان مذاهب و80: 1356ابن ف

در میان ایشففان کسففانی هسففتند که به وجود دوازده خدا معتقدند: خدای زمسففتان، خدای »نویسففد: عقاید اقوام می

دای آب، خدای شففب، خدای روز، تابسففتان، خدای باران، خدای باد، خدای درخت، خدای مردم، خدای چهارپایان، خ

 همان(.«)خدای مرگ و خدای زمین
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 ملد و اقوام بین در آنها اجتماعی موقعیت و زنان به او توجه بطوطهابن توجه مورد شفففناسفففیمردم مسفففارد از یکی

 طرز سففیرش، و شففورش آنجا، زنان ورففعیت از تا نموده تالش اسففت، رفته که کجا هر به بطوطه ابن اسففت. گوناگون

 در زنان بطوطه ابن روزگار در دهد. دسففت به گویا و زنده ت ففویری رفتارشففان، چگونگی و معاشففرش آداب و پوشففش

 زنان میان، این در تنها نبودند. برخوردار اجتماعی آزادی از و بودند روبرو مهتلفی هایمحدودیت با جوامع بیشفففتر

 پوشاندندنمی مردان از را خود روی آنها داشتند، نسبی آزادی نیز ترک زنان بودند، برخوردار آزادی از رو انی و درباری

 میان در هم ا ترام این بود. محترم و واال هامغول و هاترک نزد زن مقام نداشفففتند. هراسفففی و ابا آنها با برخورد از و

 درباره که بود یا ترام بود فراوان تعجب مایه بالد این در که چیزی» بود: شففادق مردم عامه بین هم و درباری طبقه

شتند. خود زنان ست. مرد مقام از باالتر مردم این میان در زن مقام دا  به دیدم را نوا ی آن امرای زنان که باری اول ا

 (.401 /1 :1376 بطوطه،)ابن «نمودم مشفففاهده ارابه در را هسفففلطی امیر زوجه که بود )کریمه( قرم از  رکت هنگام

شیفی سدس بطوطهابن  زنان خ وص در کند.می بیان نمونه این با را درباری زنان عزّش و ا ترام نحوه از مف د تو

 و بازاریان زنان . بود... قرار این از امرا زنان ورفع» دارد: آنان به مردها ا ترام از  کایت وی مشفاهداش نیز مردم عامه

 به را لباسفشفان دامن که دارند کنیز رچها سفه و سفوارند ایارابه بر کدام هر معموالً که دیدم هم را متوسفط مردمان

ست ست اقروفی آن و گذارندمی سر بر )بغلطاق( بغطاق هاخاتون ابن گیرند.می د شع ا  آن رأس در که جواهر به مر

 سر به چادر ترک زنان چه است باز هم زن روی بندند،نمی را ارابه اطاقک هایپنجره است. شده ن ب طاوس پر یک

 همان(.«)کنندنمی

رع همین به ترک نز» ستند وا مالزمت در که غالمانی آید،می بازار به و سدندان ه  فروخته او به که را شیری و گو

 لیکن است او همراه هم خاتون شوهر که بسا و کندمی معامله عطریاش مقابد در را اجناس آن خاتون و آورندمی شود

شهدمت جمله از که کندمی خیال ببیند را او کس هر ست زن هایپی رع زیرا ا سبه او و رع به بالن  محقر خاتون و

ستین معموالً مردها لباس نماید.می ست پو سفند جلد از که ا شی و دوزندمی گو سب نیز سرپو  بر لباس همین با متنا

 (.402 /1 همان:«)نامندمی )کاله( کال آنرا که گذارندمی سر

 گیرینتیجه

عد تاریهی دو سفرنامه از نظر زمانی، مناطقی بطوطه نشان داد که با وجود بُفضالن و ابن بررسی تطبیقی سفرنامه ابن

اقت ففادی، اجتماعی، اند طی چندین سففده تفاوش ماهوی چندانی نداشففته اسففت. از نظر که آن دو بدان سفففر کرده

شتهفرهنگی و مردم شحه گذا شترکی  وس و بلغار مردم مناطق راند که زیربنای فهم ما از شناختی هر دو بر نقال م

ست. ابن سفرنامها ضالن بیش از آنکه  سالی به جانب بلغارها بود. ف سفیر دربار خلیفه به همراه هیئت ار شد،  نویس با

بطوطه نیز بنا به گذاری خالفت. سفرنامه ابنشرح این سفر یا باید برای خود خلیفه بوده باشد یا برای دستگاه سیاست

ست شده ا سی امالء  ست امیر تون سی درخوا سیا ستمایه نگارش هر دو  ست. -و بنابراین، د در آثار هر دو  مذهبی ا
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سیع به  سوی دیگر با نگاهی و ست. از  شده ا سالم بیان  سنده، اطالعاش مفیدی درباره جغرافیای تاریهی جهان ا نوی

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی اقوام در قرن دوم تا چهارم هجری پرداخته ا رعیت و  سی و به الی آثار ند و از البرر

ست این دو می توان به اطالعاش مفیدی از عقاید و باروهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی اقوام در این مقطع تاریهی د

بررسی تحوالش سیاسی و اجتمای در آیینه این سفرنامه ها نقش مهمی در دستیابی به یک چشم انداز دقیق از  یافت.

تحوالش این دوره دارد. جاریکه ثباش سیاسی و اجتماعی و رواج مذهب در سایه  کومتهایی چون سامانی و سلجوقی 

ست. ا شده ا سان  ساجد در منطقه ماوراءالنهر و خرا ساخت م سی زمینهمنجر به  سیا سوی دیگر همین ثباش  ساز ز 

 های متعددی در این دوره تاریهی شده است.ساخت ربال
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