
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  مجموعه مقاالت همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی     568

 

  نکته سنجی ناصر خسرو در سفرنامه نویسی
  1خسرو خوانساري

  
  مقدمه

 جنبه به است در این مقاله در نظر .و آغاز وانجام سفر وي بسیار سخن گفته شده است، درباره احوال و آثار ناصر خسرو
   .دیگري از شخصیت وي بپردازیم و آن نکته سنجی و دقت نظر اوست

شخصی از جالب هاي  و تذکرهها  سفرنامه، بعد از تواریخ "اگر این سخن دکتر زرینکوب را مورد توجه قرار دهیم که: 
)  ناگزیر با نگاه 28:1375(زرینکوب  " .خی هستندترین و پر خواننده ترین آثار نثر فارسی در زمینه معلومات تاری

   .نظر خواهیم افکند، عمیق تري به کتابی همچون سفرنامه ناصر خسرو
یابیم که جستجوگري ویژگی اصلی سفرنامه ناصر خسرو است که این امر در سفرنامه  می با تدقیق در شخصیت وي در
قرن پنجم هجري است که نویسنده کتاب در هاي  ین کتاباین اثر بدون شک از مهم تر .اش به خوبی نمایان است

 بیند بی کم و کاست ذکر می ناصر خسرو آن چه .همان دوره حضور داشته و خود شاهد بسیاري از وقایع بوده است
   .سازد می متمایزها  کند و همین امر آن را از دیگر سفرنامه می

در ، که به چشم خود دیده، ر خسرو از شهرها و دیگر جاي هادر باب ارزش جغرافیایی سفرنامه باید گفت توصیف ناص
وي از شهرهایی که در هزار سال پیش بنا شده و آثاري  .به جاي مانده از آن دوره شاید بی نظیر باشدهاي  تمام کتاب
   .بازسازي کردها  که امروز شاید بتوان نمونه کاملی از آن، دهد می چنان وصفی به دست، که دیده
جغرافیایی و مذهبی ، سیاسی، بلکه اوضاع طبیعی، کند نمی ین سفرها تنها به ذکر حوادثی که بر او گذشته اکتفااو در ا

ابتدا به ، رسد می کهاي  هناصر خسرو به هر شهر یا منطق .کرده است می بررسی و یادداشت، دیده می شهرهایی را که
، کوه ها، توان به این موارد اشاره کرد: آب و هوا می جملهپردازد که از  می توصیف شرایط خاص جغرافیایی آن ناحیه

توصیف بناها شامل استحکاماتی نظیر برج و ، فاصله شهرها و روستاها از یکدیگر، آن شهرهاي  رودها و چشمه، بیابان ها
وي به عالوه  .بازارهاو سرانجام ، بزرگانهاي  و نیز وصف برخی از اماکن زیارتی نظیر مساجد و مقبره، و دروازه ها 2باروها

کند و به برخی از حوادث  می توصیف ارایهها  درباره آبادي و حاصلخیزي یا قحطی در هر منطقه و نیز کشاورزي در آن
دلکش دارد هایی  بحث، همچنین در مورد آداب و رسوم و باورهاي مردمان مختلف .طبیعی چون زلزله نیز اشاراتی دارد

   .توان به دست آورد می ري و داد و ستد را از این کتاب ارجمندو حتی اصطالحات اداري و تجا
مهم ، خوب دیدن و با جزئیات توصیف کردن .ظرافت و نکته بینی آن است، لطف تصویرهاي ناصر خسرو عالوه بر دقت

 توجه وي به جزئیات در حدي است که طول و عرض اغلب شهرها را به گام پیموده .ترین ویژگی این سفرنامه است
 نوع معماري و سابقه تاریخی آن را با دقت بسیار بیان، هر مکانهاي  رسد مساحت و اندازه می است و به هر جایی

   .کند می
 ایشان .در ادامه بی مناسبت نیست تعبیر دکتر غالمحسین یوسفی را درباره سفرنامه ناصر خسرو متذکر شویم

است پر نقش و اي  هبلکه پرد، شامل اطالعاتی گوناگون باشدسفرنامه گزارشی خشک و بی روح نیست که "نویسند:  می
خشک و ها  بیابان، آب دارها  میوه، در رقص و حرکتها  پرطراوت است و درختها  متحرك و برجسته که در آن باغ

                                                             
   drkhonsari@yahoo.comپژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري،  1
 ها اشاره کرده است.  اصر خسرو در اغلب شهرهاي مسیرش به آننا امنی در ادوار مختلف تاریخی، موجب تشکیل حصار به دور شهرها شد و ن 2
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 مردم در شهرها در تالش زندگانی دیده .گذرند می سیلی زنانها  بر صورتها  سوزان و پر گرد و غبار است و باد
برد و در هرجا  می کاالهاي شهرها خواننده را همراه مسافر به بازارها .هنر معماري اعجاب انگیز استهاي  نمونه .شوند یم

این همه را قلم نگارگر ناصر به  .شود می و با آنان آشنا، و طبقات مختلف و آداب و رسوم گوناگون رو به روها  با قیافه
  )84:1367(یوسفی  " .روي کاغذ آورده است
شایسته است به دو عامل مهم ژرف اندیشی و باریک بینی وي اشاره ، از دقت نظر ناصر خسروهایی  قبل از ذکر نمونه

   .سفر انگیزه و علل و، مختلف علوم به آگاهی کنیم که عبارتند از: 
  آگاهی به علوم مختلف: -1

ساخت که  می است و او را قادر بوده موثر وي تیزبینانه و دقیق نگاه در گوناگون علوم به وي آگاهی شک بدون
 مجموعه که یابیم می در خسرو ناصر حال شرح بررسی با  .مشاهداتش را علمی تر و دقیق تر به رشته تحریر درآورد

 تازي و پارسی ادب جز به و گماشت همت گوناگونهاي  دانش فراگرفتن به جوانی آغاز از .دانست می نیک را زمان علوم
 مذاهب و ملل عقاید اصول .یافت تسلط  فلسفه نجوم و، ریاضیات، طب چون خویش زمان فنون و علوم بیشتر بر

ها  دانش همه جز به او .جست می سود معاش کسب براي فن این از گاه و بود آشنا نیز نقاشی با .کرد بررسی را اسالمی
  :دوازده)1363( قبادیانی  .داشت حفظ از راقرآن  بود آموخته که
 و زند و داشته آشنایی نیز ادیان تاریخ به و دانسته می را یونانی و عبري، هندي، ترکی، عربی لغات دري نزبا از غیر
   )708 :1344غوریانی ( .داشت وافري اطالعات مانی مذهب درباره بالخاصه و .شناخت می نیک را اوستا و پازند
 تاریخ خاصه، ایران و اسالم تاریخ در:  آید می بر هسفرنام و اشعار دیوان مانند آثارش برخی از که حالی در گمان بی

  )174-173 :1382سجادي(  .است داشتهاي  هگسترد اطالعات، ایرانی ادیان و تشیع
 بر راها  آن که شد می گاه و برد می همراه به را خودهاي  کتاب، سفر در که بوداي  هدانش اندوزي به گون به وافر وي عالقه
   .نمود می طریق طی پیاده خود و کرد می حمل شتر

   علل و انگیزه سفر: -2
 .شود می محسوب او زندگی در تحول اصلی نقطه اعتقادي لحاظ به وي سفر که است متفکري و شاعر خسرو ناصر
 در نه او .بود خویش زمان سفرهاي معمول سایر از متفاوت، حادثه پر این سفر به اقدام براي وي اصلی محرك و انگیزه
 نه، ) .داشت کامل بهره آن از خویش عصر حکومتی دستگاه باالي رده در حضور طریق از که(  ودب مال کسب پی

 معتبري قرار علمی مراکز، بخارا و غزنه و نیشابور و در بلخ او زندگی حوزه در که(  بود متعارف علوم کسب درصدد
 مجاورت در ویژه به و اسالمی قلمرو شرق در دست این از آثاري که(  بود غرایب و عجایب از دیدار نه، ) .داشت

 از را عرفان و تعقل زیرا(  داشت اولویت برایش مذهبی اماکن زیارت نه و، ) .کرد می کفایت را او هند در خاستگاهش
  )26: 1383(فروزانی .بود حقیقت تشنه وي براستی، )دانست می ارزشمندتر مراتب به ظاهري تعبد

برخی ، و براساس شواهد و قراین دیگر، کند می که در خواب به سوي قبله اشارهبا توجه به خوابی که دیده و کسی 
اي  همحققین را عقیده بر این است که پیش از سفر هفت ساله اش به کیش اسماییلی گرویده بود و این خواب تنها بهان

  ) 136: 1358( وزین پور  .براي اقدام به سفر و مصون ماندن از تفتیش عقاید بوده است
 حرکت درنگ بی: داشت قرار خسرو ناصر نظر مد نکته چند است دیده که رویایی و، سفر انگیزه و علل بین ارتباط رد

   .کند سفر سبک بار این که و باشد داشته کوتاه توقف مسیرهاي  شهر در، از سفر گروهی بپرهیزد، کند
گوید که یک سال  می خودش .س رسیدبه همین دلیل یک سال طول کشید که از زادگاهش در مرو به بیت المقد

 .شمسی بود که از خانه بیرون آمده بودیم و مادام در سفر بوده که به هیچ جاي مقامی و آسایش تمام نیافته بودیم
: 1380(هانسبرگر .کیلومتر) را با این سرعت شتاب آمیز پیموده است 4500فرسنگ ( معادل  876یعنی مسافت حدود 

128(  
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 فرزانه جهانگرد این .بماند قراوالن چشم از دور تا بوده فرود و پرفراز و دشوار، معمول حد از یشب وي بدون شک سفر
 و برگ نداشتن، راهنما نبودن، هوا بدي، راه درازي .کند نمی شکوهها  ناهمواري از و هراسد نمی مشکالت از سفر طی در

 قرار این از و سازد نمی منصرف دادن تعلیم و فراگرفتن و جستجو از و دارد نمی باز مقصود به رسیدن از را او کافی توشه
 به آنجا از پس ..." .بپیماید پیاده مالل اظهار بی گرسنه و تشنه را دور فواصل خوانیم می که هنگامی نیست آور شگفت
  )67 :1352پور وزین ( " ...برفتم داشتند حجاز سفر عزم که جمعی با پیاده المقدس بیت از و آمدم المقدس بیت
 مادي متعلقات تمام بر بلکه، کرد هموار خود بر را حادثه پر و طوالنی سفريهاي  مرارت تنها نه حقیقت جستجوي در او

سبک  فلذا .بود ساخته آرام بی را او که کرداي  هدغدغ از خویش رهایی فداي را منال و مال و جالل و جاه و زد پا پشت
گوید در  می دیگر و جاي کرد تحمل را بصره در کودکان اندازي سنگ دنویس می وي در جایی .کرد سفر عزم بار

 را گرسنگی رنج بود مجبور، بیاشامد شتر شیر و بخورد سوسمار گوشت عربش همراهان مانند توانست نمی شرایطی که
   .بر خود هموار سازد
امر بدون شک در نوع نگاه وي از شود سفر ناصر خسرو با انگیزه فکري و دینی همراه بود و این  می چنانچه مالحظه

مختلف کامال متاثر از اعتقادات وي و هاي  به طوري که توصیف اماکن و شخصیت .مشاهداتش نقش اساسی داشت
   .اهداف سفر بوده است

  شود: می از نکته سنجی و دقت نظر ناصر خسرو  ارائههایی  نمونه، پس از ذکر مقدمات فوق 
  توصیف قاهره:
این شهر که به دست  .شود نمی دارد و هیچ گاه از تحسین آن خستهاي  هه ناصر خسرو قاهره جایگاه ویژاصوال در سفرنام

وي سه سال در  .رفت می فاطمیان به عنوان شهري باشکوه بنیان یافت در آن دوره از بزرگترین مراکز تمدنی به شمار
کافی یافت که تمام زوایاي فرهنگی و اجتماعی و مجال ، هجري ) 441تا ذي الحجه  439قاهره به سر برد ( از صفر 

 شهر را مورد بررسی قرار دهد و شرحی روشن و زنده از اوضاع غبطه برانگیز مصر و شکوه پایتخت فاطمیان بر جاي
هاي  بزرگی در قاهره تاسیس کردند و در نتیجه کوششهاي  کتابخانه، فاطمیان عالوه بر رفاه و رونق اقتصادي .گذارد می
   .علوم و هنر و فرهنگ شد، این شهر مرکز پر رونق تحقیقات اسالمی ،آنان

  کند که چند نمونه عبارتند از: می شهر به نکات جالبی اشاره بازار وضعیت وي درباره
بزازان و صرافان و هاي  امنیت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که دکان "، نویسد می ناصر خسرو درباره بازار مصر

)  99:1363( قبادیانی  " .و کس نیارستی به چیزي دست بردن، نبستندي اال دامی به روي کشیدندي جوهریان را در
نکته جالب توجهی به لحاظ ، کشیده اند می در نداشتند و تنها بر روي اجناس توريها  بدون شک این که در مصر دکان

   .وجود امنیت و سالمت رفتاري است
رسم تنبیه ، سازد می خورد و آن را در سفرنامه اش منعکس می ر بدان براز رسوم جالبی که ناصر خسرو در مص

اهل بازار مصر هرچه فروشند راست گویند و اگر کسی به مشتري دروغ گوید او را بر اشتري  " .گرانفروش در بازار است
 مالمت، خالف گفتمکند که: من  می جنباند و منادي می گردد و زنگ می نشانند و زنگی به دست او دهند تا در شهر

  )95- 94( همان :  " .بینم و هرکه دروغ گوید سزاي او مالمت باشد می
رسم آراستن و چراغانی ، شنویم می از مراسم دیگري که امروزه نیز با آن آشنا هستیم و در قصه هایمان نیز بارها آن را

حضور پادشاه و وزیر و بزرگان و ، فرزند سلطان تولد، سرور انگیز نظیر مراسم اعیاداي  هکردن بازار به هنگام وقوع حادث
   .امثال آن در بازار است

، شهر و بازارها بیاراستند .فرمود که مردم خرمی  کنند .و در سنه سبع و ثالثین و اربعمائه سلطان را پسري آمد " 
بزازان و صرافان و هاي  دکانکه ، چنانکه اگر وصف آن کرده شود همانا که بعض مردم آن را باور نکنند و استوار ندارند

( همان  " .زربفت و قصب جاي نبود که کسی بنشیندهاي  غیرهم چنان بود که از زر و جواهر و نقد و جنس و جامه
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دهند  می ) و در اشاره به امنیت مردم در برابر سلطان و اینکه به راحتی اجناس خود را در معرض دید قرار 95-96:
ترسید و بر سلطان اعتماد داشتند که بر  نمی سلطان ایمن که هیچکس از عوانان و غمازانو همه از  "کند:  می اضافه

که اگر گویم یا صفت کنم مردم عجم ، دیدم از آن مردمها  و آن جا مال .کس ظلم نکند و به مال کسی هرگز طمع نکند
( همان  " .آنجا دیدم هیچ جا ندیدمو مال ایشان را حد و حصر نتوانستم کرد و آن آسایش و امن که  .را قبول نیفتد

:96(  
و تقدیر کردم که در این شهر قاهره از  "موجود در بازار قاهره چنین نوشته است: هاي  درباره تملک سلطان بر دکان

و بسیار دکان هاست که هریک را در ماهی ده دینار مغربی اجره است و  .بیست هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان
  )77( همان : " .کم نباشد از دو دینار

  شود: می در ادامه به موارد دیگري از دقت نظر وي درباره حقوق نظامیان و قاضیان در مصر اشاره
عدم رواج نظام اقطاع لشکري در قلمرو دولت فاطمیان ، مطلبی که از دید نافذ و واقع بین ناصر خسرو پنهان نمانده

از خودسري و تمرد ناشی از ، اي نظامی را به دستگاه اداري به دنبال دارداین موضوع که وابستگی اقتصادي نیروه .است
 بدین ترتیب لشکر در خدمت دولت خواهد بود و دولت بازیچه اهداف نظامیان .کند می خودکفایی مالی سپاه پیشگیري

وظایف خویش  نظامیان در محدوده، از سوي دیگر با پرداخت منظم حقوق آنان از طریق دیوان مربوطه .گردد نمی
و این همه لشکر  ..."کند که:  می بنابراین وي یادآوري .فعالیت خواهند نمود و جرات تعرض به رعیت را نخواهند داشت

بر هیچ ، به یک دینار، مرسوم و مشاهره معین بود که هرگز براتی، روزي خوار سلطان بودند و هریک را به قدر مرتبه
و از خزانه به ، آنچه مال والیات بودي سال به سال تسلیم خزانه کردندي، عمالاال آن که ، عامل و رعیت ننوشتندي

  وقت معین ارزاق این لشکرها 
) عالوه بر نحوه پرداخت 84( همان : " .چنان که هیچ علمدار و رعیت را از تقاضاي لشکري رنجی نرسیدي، بدادندي
به دلیل فوایدي که در پی دارد   - لیفه فاطمی را نیز ناصر خسرو کمیت نیروي نظامی و تنوع نژادي سپاهیان خ، حقوق

   .بیند می مطلوب  -
قاضی القضاه را  ..."گوید:  می ،این جهانگرد ژرف بین از تامین مالی قاضیان در قلمرو خالفت فاطمی با تحسین یاد کرده

 .و بر مردم حیف نرود، مع نکنندتا به مال کس ط، هر ماه دو هزار دینار مغربی مشاهره بود و هر قاضی را به نسبت وي
) به طور مسلم در قلمرو خالفت فاطمیان کلیه اجزاء و کارگزاران حکومت به تاسی از فرمانرواي 101- 100( همان : "

 مردم با آرامش و فراغ بال به فعالیت اقتصادي، حقوق مردم را پاس داشته و چشم طمع به دارایی رعایا ندارند، مملکت
در اشاره به همین موضوع  .رفاه و آسایش جامعه و پویایی علمی و فرهنگی است، آمد رونق اقتصادي پردازند و پی می

   .است که قبال از قول ناصر خسرو آوردیم که همه مردم مصر از سلطان ایمن اند
از آن به شرح هایی  توصیف برخی از بناهاي قاهره است که نمونه، پردازد می از جمله موارد دیگري که ناصر خسرو به آن

  زیر است: 
شاید  .است مصر مسجد هم آن که است کرده اطالق مسجد یک بر را سیاحتگاه عنوان بار یک تنها وي در سفرنامه اش

 خود مجذوب را خسرو ناصر اینچنین که باشد بوده آن در موجود جمعیت کثرت و مسجد وسعت و زیبایی دلیل به
 حد چهار به بیرون از و ...گویند الجوامع باب را آن که است مسجدي بازار میان در ...مصر شهر در و " .است کرده
 آن بزرگ شهر آن سیاحتگاه و نشسته مقریان و مدرسان آن در مدام و گشاده آن در مسجد درهاي و بازارهاست مسجد
 - کاتبان از چه و نغریبا از چه و علوم طالب از چه، باشد خلق هزار پنج از کمتر او در که نباشد هرگز و است مسجد
  )91-90:  همان(  " .آن غیر و -  نویسند قباله و چک که

از  "ساخته اند: ها  هم درخت نشانده و تفرجگاهها  نویسد بر سر بام می در جاي دیگر در توصیف قاهره و بناهاي آن
هر درخت که خواهد چه ، در هر فصل که باشد بتواند ساخت، جمله چیزها: اگر کسی خواهد که به مصر باغی سازد
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و از هرچه خواهی ، و کسان باشند که دالل آن باشند .خواه بی ثمر، مدام حاصل تواند کرد و بنشاند خواه مثمر و محمل
و بسیار  .نهادهها  و بر پشت بام، در تغارها کشته باشندها  و آن چنان است که ایشان درخت .در حال حاصل کنند

(  " .ن اکثر پر بار باشد: از نارنج و ترنج و نار و سیب و به و گل و ریاحین و سپرغم هاو از آ، ایشان باغ باشدهاي  بام
  )  108همان :

آیا ، پرسشی که مطرح است اینکه ناصر خسروکه انقدر مصر را ستوده و شاید تا حدي در وصف آن زیاده روي کرده
یا خیر؟ حقیقت این است که هیچ مورخ  ثمره و مولود تعصبی بوده که نسبت به مقام خلیفه فاطمی داشته است

شنیده ثبت کرده است منتها  می دیده و می تواند او را متعصب بشناسد زیرا که ناصر خسرو آنچه را که نمی منصفی
شود و  می آمیخته به مبالغه است که این روحیه در همه جاي کتاب دیدهاي  هاسلوب نگارش وي در این کتاب تا انداز

گوید که نظیر این دو منطقه در روي  می به طوري که درباره صیدا و آمد .وصیف مملکت مصر نیستتنها مربوط به ت
درباره  .شناسد نمی ستاید هیچ موضع دیگري را معادل به آن می و یا وقتی مقام ابراهیم را .زمین قطعا دیده نشده است

ها  چنانکه به شب در سراي، بودند مردم آن جا و عظیم ایمن و آسوده ..."نویسد:  می امنیت و آرامش مردم طبس چنین
  )169( همان : " .با آن که شهر را دیوار نباشد، باشدها  و ستور در کوي .نبستندي

به هر حال آنچه مسلم است این که ناصر خسرو یک نفر سیاح عادي نبوده بلکه شخصیت بزرگی در نظر مردم مصر 
هجري در موسم حج به  439به عنوان نمونه وقتی به سال  .این امر است داشته است و برخی شواهد و قراین نیز گویاي

ناصر خسرو به همراه کاروانی براي تحویل جامه ، خلیفه فاطمی مردم را از سفر حجاز نهی کرد، علت قحطی در مکه
  )101( همان : .عازم حج شد، کعبه

  توصیف سایر شهرها:
باید از نظر دور داشت که اوضاع و شرایط اجتماعی آن دوره براي در بررسی ارزش تاریخی و جغرافیایی سفرنامه ن

چندان مساعد نبود که به راحتی بتواند بسیاري از وقایع آن ، کند می که واقعیات را بیان، حکیمی چون ناصر خسرو
رو در از این  .را در کتابش بیاورد، از جمله اوضاع پریشان اجتماعی و فکري دوران حکومت ترکان سلجوقی، عصر

کند به سرعت از  می خوریم که در همان موارد هم ناصر خسرو سعی می سفرنامه فقط گهگاه به اشاراتی در این زمینه بر
خود دلیلی است بر اوضاع ، کند می رسد و به سرعت از آن عبور می به عنوان نمونه اگر به شهر مرو .بگذردها  کنار آن

علی رغم اینکه شهر مرو در آن دوران عظمت  .ه توصیف آن نداشته استاجتماعی آن زمان که ناصر خسرو تمایلی ب
 ولی در عوض چون به حدود دیلمستان .چندان به آن نپرداخته است، شاید به علت بیزاري از حاکم آن دیار، داشته
ن گونه اشارات ای .کند و خود این امر نشانگر تمایل وي به حکومت علویان است می از امیر علوي آن جا تعریف، رسد می

که البته با ظرافتی ، توان دید که هریک گویاي برخی از اهداف وي است می را از جمله در توصیف قاهره و مصر هم
   .خاص توسط این حکیم بیان شده است

روز شنبه یازدهم  شوال در نیشابور  "کند:  می شهر را این چنین وصف، در جاي دیگر ناصر خسرو در توقفی در نیشابور
به نزدیک بازار سراجان و ، فرموده بوداي  هو بناي مدرس، برادر چغري بیک، و حاکم زمان طغرل بیک محمود بود ...دمش

) بدون شک این شهر در قرن چهارم 3(همان :  " .کردند و خود به والیت گیري به اصفهان رفته بود می آن را عمارت
نیشابور را از اقلیم چهارم و ام ، چنان که حمد اهللا مستوفی، هجري شهري آباد و داراي استحکاماتی قابل توجه بود

به توصیف ، ويهاي  ناصر خسرو احتماال به سبب نارضایتی از موقعیت زمان طغرل و ترك تازي .داند می البالد خراسان
گذارد و نه  می و دو اقدام امیر سلجوقی یعنی بناي مدرسه و والیت گیري را در کنار هم، پردازد نمی این شهر بزرگ

  )129: 1380(هانسبرگر  .کند می ستاید و نه دیگري را نکوهش می یکی را
 یاد منطقه شهرهاي ترین مهم از یکی عنوان به تبریز شهر از، آذربایجان ناحیه از گذر در خسرو ناصر مسیر ادامه در
 طول، آبادان شهري .است آذربایجان هقصب شهر آن و ...": گوید می و شود می تبریز وارد هجري 438 سال در او .کند می
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( قبادیانی   " .مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد ...گام پیمودم هریک هزار و چهارصد بود  به عرضش و
شاعر ، رسد و به خصوص از دیدار با قطران می از نوع حکومت آذربایجان راضی به نظر ظاهراً) ناصر خسرو 8: 1363
که چهار سال ، وي همچنین در اینجا یکی از معدود اسناد تاریخی را که درباره زلزله بزرگ تبریز .تشادمان اس، تبریزي

این امر  .شود می از تبریز خارج "با لشکري از آن امیر وهسودان  "وي سپس  .گذارد می بر جاي، پیش تر رخ داده بود
دولتی دسترسی داشته هاي  بارهاي محلی و دستگاهبه در، دهد که ناصر خسرو دور از زادگاه خود در خراسان می نشان
   .است

، رسد می وي چون به این شهر .از جمله شهرهایی که ناصر خسرو شرح مفصلی از آن ارایه داده بیت المقدس است
از کند و پس  می برج و باروها و اماکن زیارتی آن را با دقت بسیار توصیف، عمارت ها، دهد می ارایه از آن زیبایی توصیف

و قبه ، صفت دکان، مسجد االقصی، مهد عیسی، به معرفی محراب زکریا، توضیحی درباره موقعیت جغرافیایی شهر
نوع معماري و سابقه تاریخی آن را با ، هر مکانهاي  مساحت و اندازه، رسد می وي  به هر جایی که .پردازد می الصخره

براي نماز و دعا و مراقبه هایی  مملو از اماکن متبرك و مکانبراي ناصر خسرو بیت المقدس  .کند می دقت بسیار بیان
   .نماز گزارده و نیایش کرده استها  وي در بسیاري از آن، است

این است که بسیار با حوصله اماکن ، ناصر خسرو که در بازدید از بیت المقدس به خوبی نمایان شدههاي  یکی از ویژگی
گفتم اول هیات و ، خواستم تا مساحت این مسجد بکنم می "نویسد:  می آدینهدر بازدید از مسجد  .کرد می را بررسی

) 38( همان : " ...کردم می گشتم و نظاره می در آن مسجدها  مدت .وضع آن نیکو بدانم و ببینم بعد از آن مساحت کنم
 آن درباره و گرفته رارق خسرو ناصر توجه مورد که است اماکنی جمله از المقدس بیت نماید می که به هرحال آنگونه

   .شود می اکتفا مختصر این به فعال که گفته فراوان
وي در چهار فرسنگی بند مهروبان از  .گردد می از راه جزیره آبادان ( یا عبادان ) به ایران باز، ناصر خسرو در بازگشت

 .ماند می اچار مدتی در این منطقهن، خوزستانهاي  و وجود دزدان در راهها  شود و به سبب نا امنی راه می کشتی پیاده
 .رسد می بسیار ناراضی به نظر، ناصر خسرو از نابسامانی اوضاع خوزستان که مسبب آن پسران امیر ابوکالیجار بویه بودند

نا ایمن است از آن که پسران ابوکالیجار را با هم جنگ ها  سبب آن که گفتند راه  .و من در این شهر مهروبان بماندم "
   .وجود داشته استهایی  در جنوب ایران هم نابسامانی ظاهراًبه این ترتیب  " .مت بودو خصو

  توصیف بازارها:
به عنوان نمونه درباره  .است شده یابیم که به وضعیت بازار هر شهر اشارات خوبی می با بررسی سفرنامه ناصر خسرو در

کند که به مناسبتی آذین  می شدت آراستگی به بازاري تشبیه کند و آن را از می بازار شهر صیدا را ذکر، آراستن بازارها
چنان که چون آن بدیدم گمان بردم که شهر را بیاراسته اند قدوم سلطان را یا ، و بازاري نیکو آراسته " .بسته باشند

  )23(همان : " .چون پرسیدم گفتند: رسم این شهر همیشه چنین باشد .بشارتی رسیده است
شده ولی چندان مشخص  می بازار تشکیل، هر روز در سه مکان شهر ظاهراًه نیز اشاره کرده است که درباره بازار بصر

و هر روز در بصره به سه جاي بازار بودي: اول روز در یک  " .نیست که به صورت بازار ثابت و دائمی بوده اند یا بازار روز
ه روز به جایی که آن را سوق عثمان گفتندي و آخر روز جاي داد و ستد کردندي که آن را سوق الخزائه گفتندي و میان

  )154(همان : " .جایی که آن را سوق القداحین گفتندي
به عنوان  .کند می در موارد دیگري ناصر خسرو به راستا بازارهاي مربوط به صاحبان حرف و صنعتگران گوناگون اشاره

  )166(همان : " ...از آن صرافان که اندر او دویست مرد صراف بودو بازاري دیدم  " .نویسد می نمونه درباره بازار اصفهان
   .طلبد می شواهدي از این دست بسیار است که گویاي توجه وي به بازار هر شهر است که ذکر همه موارد مجالی دیگر

  :خسرو ناصرهاي  مالقات
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 هفت سفر این در او .است مختلفاي ه شخصیت با خسرو ناصر مالقات، آمده سفرنامه در که توجهی قابل نکات جمله از
 با نیشابور در .خیزد می بر مناظره و گو و گفت به بسیار دانشمندانی با و کند می دیدار گوناگون منصبان صاحب با ساله
 و طب و اقلیدس که، نسایی علی استاد درس به سمنان در کرد و سپس مالقات بود سلطان خواجه که موفق خواجه
 از، دیدم نیک مردي شمیران در: نویسد می قزوین از عبور از پس سفر ادامه در)  4همان :(  .رود می ،آموخت می حساب
ها  بحث هم با و نمودها  کرم و کردها  کرامت ما با و بود اهل مردي .الفیلسوف علی بن خلیفه ابوالفضل نامش، بود دربند
  ) 8همان :  ( .ما میان افتاد دوستی و کردیم
 چنین باره این در وي .خواند می درس خسرو ناصر نزد مدتی نیز قطران و کند می مالقات را شاعر قطران تبریز در
 من پیش .دانست نمی نیکو فارسی زبان اما، گفت می نیک شعري، دیدم را شاعري نام قطران تبریز در و ":  گوید می
 بگفتم او با .بپرسید من از بود مشکل را او که معنی هر و .بخواند من پیش و بیاورد دقیقی دیوان و منجیک دیوان .آمد
 – عرب نابیناي فیلسوف و شاعر با النعمان معره در) 9همان :( " .بخواند من بر را خود اشعار و بنوشت آن شرح و

 ابو با قاین در) 18: همان( .کند می مالقات داشت شمار بی دارایی و ثروت و بود شهر حاکم که – معري ابوالعالي
 یا است متناهی جهان آیا و چیست ستارگان و افالك از فراتر که این درباره و کند می دیدار دوست بن محمد منصور
  )171همان :( .پردازد می بحث به او با، متناهی غیر

 فکران هم، مسیر همه در که است این نشانه شاید، شده او به کههایی  کمک و سفر طول در گوناگون افراد با مالقات
  :شود می اشاره نمونه دو به .است شده برخوردار آنان یاري از و یافته را خود
 دانست می چیزي منطق طریق از که کند می دیدار فلیج بن محمد عبداهللا ابو نام به کار نیکو و پارسا مردي با اسوان در
 به من که وقتی در " ) 112: همان( " .آن غیر و کردن بازدید همراه و گرفتن کرا در کرد معاونت مرا او ": نویسد می
 چون، گفتند می فلیج بن محمد عبداهللا ابو را او که، 1مقدمه در ام کرده ذکر او نام که، داشتم دوستی بودم اسوان شهر
 ناصر آنچه که، بود عیذاب شهر به را او که وکیلی با، دوستی به بود نوشته نامه آمدم می عیذاب به)  اسوان(  جا آن از

 جا آن را مقدار آن و .بستدم آرد من صد، مرد آن از من  ...باشد محسوب را وي تا بستاند خطی و دهد وي به خواهد
 و است اعتماد مردم بر را مردم که بدانند خوانندگان تا نوشتم بدان فصل این و " گوید می پایان در " .است تمام عزتی
  )  117- 116: همان( " .باشند و اند بوده همیشه جوانمردان و، باشد جاي هر کرم
 باج پرداخت از را خسرو ناصر، خود هم که نویسد می جده امیر الفتوح ابی بن المعالی تاج با مالقات درباره دیگر جاي در
 " .ستیدن نشاید چیزي وي از است دانشمند مردي این: که نوشت مکه به چیزي" هم و کرد معاف) گمرکی حقوق(
  )118همان :(

  مشکالت سفر:
هاي  شاید از جمله مهم ترین دشواري .کند می دیگري از سفرنامه به مشکالتی که با آن مواجه شده اشارههاي  در بخش

البته هربار با تدبیري  .سفر او تنگدستی و گرسنگی باشد تا جایی که به گفته خودش گاهی از جان نا امید شده بود
که بدون شک در  .د براي هنرنمایی و استمداد از دوستاندریافت دستمز، نظیر: فروش کتاب .توانسته آن را مرتفع کند
از آن در هنگام ورود به عیذاب روي اي  هنمون .درس عبرتی نهفته و موجب پند و اندرز استها  هریک از این حکایت

   .داده که شرح آن گذشت
نگ شنجرف و الجورد با من اندك ر، مسجدي بود که ما در آنجا بودیم "نویسد:  می همچنین در ماجرایی در ناحیه فلج

و همه اهل حصار ، عجب داشتند، ایشان بدیدند .بود بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم
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و صد  .جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که: اگر محراب این مسجد را نقش کنی صد من خرما به تو دهیم
  )145(همان : " .دمن خرما نزدیک ایشان ملکی بو

که  –حکایت از بی هنري مردم منطقه فلج دارد و این که آن چنان هنرنمایی ، اشاره به تجمع اهالی و حیرت ایشان
در آن ناحیه چنان ارزش داشته که حاضر شده اند بهایی گزاف (صد من خرما)  –احتماال در سطح معمولی بوده است 

ذکر این ماجرا خواسته قدر و قیمت هنر را به نحوي بازگو نماید و یا به این شاید ناصر خسرو با  .براي آن بپردازند
     .خواسته تاسف خود را از این که در زادگاه خودش این گونه امور چندان خریدار نداشته ابراز دارد می وسیله
 خسرو ناصر، کرایه رزانیا وجود با :نویسد می چنین را بازگشت مسیر در خسرو ناصر تهیدستی حکایت افشار ایرج استاد
 بود فرسنگ دویست که بصره به فلج از خواست چون و، نداشت شتر کردن کرایه یاراي که بود شده منال بی چندان
 کسی .بپردازد بصره در مغربی دینار سی، دینار چند جاي به برسانند بصره به را او اگر که داد بدان تن ناچار کند کوچ
 هم، دراز سفر و سیر درین که است آن گویاي خود امر این و .داد در کرایه بدان تن امید هچ به نداشت دنیاوي منال که

 ملک وزیر احمد بن علی ابوالفتح رسید بصره به چون و .کردند می مراقبتش شهرها همه درهایی  داستان هم و نوایان
  )471 :1354افشار  ( .کردند آزاد رنج آن از را او ناصر قول به و بداد را شترها کرایه اهواز
 از عربستان صحرانشینان درباره وي .خواندنی استهاي  نکته و مالحظات از مشحون خسرو ناصر سفرنامه باري

 عمر در که کردند حکایت مرا ساله هفتاد پیران که بودند عرب قومی ...": است نوشته چنین خویش شخصی مشاهدات
 ایشان و، خورد می شتر که شور علفی اال نیست چیزيها  بادیه آن رد چه، بودند نخورده چیزي شتر شیر جز به خویش
 بیم و مخاطره جا همه و کردم می تحویل و نقل قومی به قومی از من .باشد چنان عالم همه که بردند می گمان خود
 نه من .دنددوشی می شتر شیر بود عرب کجا هر و، خوردند می و کشتند می دیدند می سوسماري ما همراهان چون ...بود

از آن ، مقداري که دانه ماشی باشد، در راه هرجا درختکی بود که باري داشت .شیر شتر نه و خورد توانستم سوسمار
 با وي شود می مالحظه چنانچه  )143-142: 1363(قبادیانی " .نمودم می و بدان قناعت .کردم می چند دانه حاصل

   .بکشد تصویر به را یننش بادیه اعراب زندگی وضعیت توانسته هنرمندي
  
  

  برخی نکات دیگر:
 باورهاي به خرافات و گاهی نمونه عنوان به .شویم می مواجه نیز تري متنوع نکات با سفرنامه این بررسی ادامه در

 شهر در بر و آبادان شهري " :نویسد می النعمان معره شهر آبادانی تاکید بر ضمن وي .کند می اشاره مردم عامیانه
: گفت؟ است چیز چه این: که پرسیدم یکی از، تازي از دیگر خطی به بود نوشته آن بر چیزي، دیدم سنگیناي  هاسطوان
 " .نپاید شهر در و بگریزد کنند رها و آورند بیرون از اگر و نیاید و نباشد شهر این در عقرب هرگز که، است کژدم طلسم

  )  17: همان(
: گوید می بناهاي موجود در دریا از طبریه توصیف در چنانچه .گوید می دیده چشم به که غرایبی و عجایب از گاهی نیز

 که رخاماي  هاسطوان سر بر اند ساخته منظرها و است سنگ، دریا آن زمین و است آب میان در بسیار بناهاي "
  )29: همان(  " .است آب درها  اسطوانه

 و وي حکایت همچون .گیرد می خود به طنز رنگ سفرنامه گاه، دهد می با وجود اطالعات دقیقی که ناصر خسرو ارایه
 ماه سه و بودیم مانده دیوانگان به عاجزي و برهنگی از، رسیدیم جا آن به چون ": رفتند گرمابه به بصره در که برادرش

 و من و ودنب جامه و بود سرد هوا که شوم گرم که باشد روم درگرمابه که خواستم می و بودیم نکرده باز سر موي که بود
، گذارد حمام در که را ما اکنون گفتم .سرما از بسته پشت دراي  هپار پالس و بودیم پوشیده کهنه لنگی به هریک برادرم

 بان گرمابه به که کردم کاغذي در، سیاه، چند درمکی آن بهاي از و بفروختم، نهادم می آن در کتاب که، بود خرجینکی
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 در، نهادم او پیشها  درمک آن چون .کنیم باز خود از شوخ که، بگذارد گرمابه تر در زیادت دمکی را ما که باشد تا دهم
 به ما که نگذاشت و  .آیند می بیرون گرمابه از مردم اکنون هم که بروید گفت: .ایم دیوانه ما که پنداشت، نگریست ما

 که پنداشتند، کردند می بازي گرمابه در بر کودکان .برفتیم شتاب به و آمدیم بیرون خجالت با آنجا از، رویم در گرمابه
 دنیا کار در تعجب به و شدیم بازاي  هگوش به ما .کردند می بانگ و انداختند می سنگ و افتادند ما پی در دیوانگانیم  ما
  )155-154همان :( .نگریستیم می
گویا  .گذارد می احترام ایشان به حمامی و رفتند گرمابه  به آراسته ظاهري با  برادرش و خسرو ناصر بعد چندي البته

 نمایانگر که - دوگانه حمامی را  رفتار این، ناصر خسرو قصد داشته با ذکر این ماجرا ضمن اشاره به فراز و فرود روزگار
   .تلویحا مورد مذمت قرار دهد  – است مردم ظاهربینی
  گیري نتیجه
 با .است سفرنامه در وي جستجوگر ذهن بازتاب که بود سروخ ناصر بینی باریک ازهایی  نمونه آمد حاضر مقاله در آنچه
 گذشته نویسنده بر مسیر طول در که هستند ماجراهایی شرح صرفاها  آن بیشتر که یابیم درمیها  سفرنامه سایر بررسی
 خسرو ناصرکه  حالی در .است همراه اغراق و گویی گزافه اغلب با آمده اگر یا ندارد وجود یا دیدنی و جالب نکات و است
 به مطالب و شده امانت رعایت  بلکه است فراوانها  نکته تنها نه، در سفرنامه اش خود خاص هوشمندي و نظر دقت با
 دنبال به پیوسته و بود معرفت کسب پی در همواره ساله هفت سفر این در وي .شود نمی دیده آن در واقعیت از دور

   .است مشهود سنک گران بکتا این متن از خوبی به امر این و، آموختن
 و کرده گردآوري را خودهاي  یادداشت، سفر از بازگشت از پس خسرو ناصر زیاد احتمال به سیاقی دبیر دکتر نظر مطابق
هاي  نمونه بهترین از امروزه که سان آن ( همان : سی و چهار ) .کند می تنظیم آوري حیرت نظري بی با را اش سفرنامه
 است که شنیده را حوادثی و دیده که راهایی  شهر، رفته که را راهی .رود می شمار به گرایی عینیت و مشاهدات ثبت

 پنجم قرن که این به توجه با .است مفهوم و خواندنی سال هزار از پس کتابش که است چنین .دهد می توضیح یکایک
 اینکه با .افزاید می سفرنامه این یتاهم بر امر همین، است پارسی نثر ویژه به پارسی ادب کمال و پختگی عصر، هجري
صرفا  را کتابش و است دور به ادیبانه و مترسالنه اصطالحات از وي سفرنامه ولی، است منشی و ادیب خود، خسرو ناصر

   .نگرد می اطالعات انتقال به عنوان وسیله
 اوضاع باب در جانبه همه عاتاطال از در عین حال مملو، است حجم کم و کوتاه نسبتا متنی گرچه خسرو ناصر سفرنامه

 میانه دوران تاریخ پژوهشگران میان در لذا .است هجري پنجم قرن در اسالمی قلمرو از وسیعاي  هگستر احوال و
 با بسیار اجتماعی و تاریخی، جغرافیایی نکات بردارنده در زیرا، شود می شناخته اول دست منبعی عنوان به اسالمی
 ( در فاطمی قاهره توصیف، صلیبیان ) تسلط دوره از قبل ( درست المقدس بیت مفصل توصیف جمله: از .است ارزش
 بسیاري و، ) .است کرده سفر دیار آن به بار چهار ( که مکه شهر وصف، باهللا ) المستنصر حکومت تحت شکوفایی اوج
   .دیگر مهم نکات

 و، است خسرو ناصر سفرنامه بارز ویژگی سنجی نکته است که این شود می حاصل که مهمی گیري نتیجه، در پایان
 .شود می استفاده درستکاري از آن و امانت با توام، جغرافیایی مهم نکات کردن یادداشت و علمی مطالعه و تحقیق
   .نیست میسر کتاب این ظرایف و دقایق همه به پرداختن امکان کوتاه مجال این در است بدیهی
  چشید باید تشنگی قدر به هم                              کشید نتوان اگر دریا را آب
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