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  برادران امیدوار، ابن بطوطه، ناصر خسرو سه دیدگاه، سه سفرنامه
 1سادات حسینیشکوه ال

  مقدمه
هایی کوتاه یا طوالنی سرزمین مادري خود را  عوامل گوناگون باعث گردیده افرادي براي مدت، در طول تاریخ تمدن بشر

خاطرات سفر خویش را به ، هاي گوناگون به انگیزه، بسیار کسان از این مردان و زنان .ترك گویند و سفر را تجربه کنند
تواتر این نوع  .اند ها و مخاطرات سفر خود سهیم ساخته لذت، و دیگران را در تجربیاتاند  رشته تحریر درآورده

ژانري با نام سفرنامه به وجود آمده که دامنه آن چنان گسترده ، نویسی آنچنان فراوان بوده که در ادبیات منثور خاطره
اثري ، افزون بر ارزش محتوایی و تاریخی خود، شود و بسیاري از آنها هاي فراوانی تقسیم می گردیده که خود به زیرشاخه

   .ماندگار در عرصه ادبیات است و مشاهیر بسیاري نامشان به این بهانه ماندگار شده است
ها تأثیر  بر این نوع نوشته، عوامل اجتماعی بسیاري نیز همچون دیگر مکتوبات بشري، هاي شخصی افراد فارغ از ویژگی

   .بسزایی داشته است
هاي سایر متون و در رابطه با بستر  ه هیچ متنی در خأل قابل فهم یا تحلیل نیست و باید در ارتباط با شبکهاز آنجا ک

اي متعلق به ادوار زمانی  نوشتار حاضر بر آن است تا با تحلیل گفتمان سه متن سفرنامه، اجتماعی آن را درك نمود
هاي  تفاوت، که بستر اولیه رشد نویسنده بوده است اي مختلف و با کشف و تحلیل ارتباط میان هر متن با جامعه

در ایجاد تفاوت معنادار در نگرش و بیان  "زمان"و  "زبان"دو عنصر ، تردید بی .گفتمانی این سه متن را به نقد بنشیند
   .نویسندگان متونِ مورد نظر مؤثر بوده است

الگویی زبانشناختی براي » ررسی ادبیات به منزله زبانب«اي با عنوان  در مقاله، زبانشناس برجسته انگلیسی، راجر فالر
(الف) باید تبیین جامعی از تمامی ابعاد ساختار زبانی "دهد که واجد چند ویژگی کلی است:  کاربرد در ادبیات ارائه می

روض (در هاي زبانی مف به دست دهد؛ (ب) باید بتواند تبیینی از کارکردهاي ساخت -به ویژه ابعاد کاربردي آن –متن 
شود (یعنی همان  گیري اندیشه در ذهن خواننده می ویژه کارکردي که موجب شکل به، متون واقعی) به دست دهد

نامد)؛ و (ج) باید تصدیق کند که معانی متن در بنیانی اجتماعی شکل  می "انگارساختی"کارکردي که هالیدي کارکرد 
  )24- 25صص ، (راجر فالر .نامد) می "اجتماعی نشانه شناسی"گیرند (یعنی همان چیزي که هالیدي  می

آنگاه متن ادبی را میانجی روابط بین ، اگر ادبیات را به منزله کالم تلقی کنیم"فالر همچنین معتقد است: 
نقش و ، ایدئولوژي، بلکه همچنین روابط مربوط به آگاهی، کنندگان زبان خواهیم دانست: نه فقط روابط گفتاري استفاده

  )88س، (همان ."شود بلکه تبدیل به کنش یا فرآیند می، متن ادبی دیگر یک مصداق نیست، سان بدین .اتیطبقه اجتم
هاي نویسندگان آنها و با  در این نوشتار برآنیم تا سه سفرنامه از سه برهه زمانی متفاوت را به انگیزه کنکاش دیدگاه

هاي معنادار ناشی از تشابه یا اختالف  ها و تفاوت مشابهت، دهبا هم مقایسه نمو "زبان"استفاده از ابزار مشترکشان یعنی 
روش تحلیل ، شود تنوع موارد ذکر شده باعث می، تردید بی .زمان سفر و بستر اجتماعی آنها را تحلیل نماییم، در انگیزه

تقادي و تحلیل گفتمان ان، ها نظیر تحلیل ساختارگرایی گفتمانی مشخصی مورد نظر قرار نگرفته و تمامی روش
تحلیلی جامع و فراگیر از این مقایسه به دست ، شناسی گفتمانی به نوعی مد نظر قرار گیرد تا بتوان در حد امکان روان
   .آورد

                                                             
  دمشق، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه –دکتراي ادبیات تطبیقی  1
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  اند از: سه سفرنامه مذکور عبارت
  م) به مدت هفت سال1045هـ ش/  424هـ ق/  437سفرنامه ناصر خسرو (
  م) به مدت بیست و نه سال و نیم1325هـ ش /  704هـ ق/ 725سفرنامه ابن بطوطه  (

  م) به مدت ده سال1954هـ ش/  1333هـ ق/  1373سفرنامه برادران امیدوار (
  سفرنامه ناصرخسرو

هاي  از آغاز جوانی به فراگرفتن دانش، هجري قمري 481و متوفاي  394حکیم ناصر ابن خسرو قبادیانی مروزي متولد 
، رسی و تازي با بیشتر معارف و فنون زمان خویش چون ارثماطیقی (حساب)گوناگون همت گماشت و گذشته از ادب پا

الهیات ، اقسام موسیقی، الوان احوال عقاقیر (طب و داروشناسی)، علم اشکال مجسطی (نجوم)، اشکال اقلیدس (هندسه)
ص نه ، خسرو (ناصر .جست از فن نقاشی نیز بهره یافت و براي کسب معاش گاهی از آن سود می .و تفسیر آشنا شد
سالگی شغل دیوانی و دبیر داشت و در  43تا  ...با ارباب ادیان مختلف نیز معاشرت و مباحثه داشت، مقدمه) او همچنین

  ص ده)، اعمال و اموال سلطانی متصرف بود (همان
  زمان و مدت سفر

هرین که طی آن چهار بار الن سفرنامۀ ناصر خسرو شرح سفر هفت سالۀ مؤلف است به بالد روم و مصر و حجاز و بین
مراکز عمدة تمدن اسالمی و عمارات و ابنیۀ تاریخی ، از شهرها و قراء و دیههاي بسیاري گذشته، زیارت خانۀ خدا کرده

و مذهبی بسیاري را دیده و با زندگی اقوام گوناگون و طرز معیشت آنان آشنا شده و به دیدار رجال تاریخی و فرهنگی و 
  (ص هفده) .شده استسیاسی متعددي نایل 

  انگیزه سفر
گوید نزدیک به یک ماه در جوزجان پیوسته به شرابخواري مشغول بوده که شبی در خواب کسی به او  ناصر خسرو می

وي که کم  .»بهتر، چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی«دهد که  هشدار می
حکیم نتوان گفت کسی را که  .بیخودي و بیهوشی راحتی نباشد«شنود که  پاسخ می، کند ه میشدن از اندوه دنیا را بهان

سپس در پاسخ به سؤال او که  .»بلکه چیزي باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید، مردم را به بیهوشی رهنمون باشد
  )2(ص .ندک و به قبله اشاره می» جوینده یابند باشد:«گوید:  می» من این از کجا آورم«

انگاشته پیش از  فی الواقع این سفر ظاهري همراه با سفري درونی و عرفانی براي کسب معرفتی است که ناصرخسرو می
   .آن مورد غفلتش قرار داده بوده است
   .چهار بار به حج مشرف شده که با انگیزة اصلی وي از سفر هماهنگی کامل دارد، ناصر خسرو در این سفر هفت ساله

  .از بیت المقدس رهسپار مکه شده است 438القعده  ل: نیمۀ ذيسفر او -
  .از مصر بوده که ابتدا به مدینه و سپس به مکه رفته است 439القعده  سفر دوم: ابتداي ذي -
  .بوده که باز از مصر و از راه کشتی رفته است 440القعده سال  سفر سوم: در پنجم ذي -
مصر در کشتی نشسته و با توجه به زمان ورود به مکه  از 441الحجه سال  ذي 14سفر چهارم: در  -

  .(جمادي اآلخر) عمره گزارده است
گزارش اصلی او از این دیار مربوط به این سفر اخیر ، ماه مالزم حرم بوده 6از آنجا که ناصر خسرو در این سفر 

  )87-99، (نک: همان .است
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  تمهیدات سفر
کند که از غفلت چهل ساله به در آید و در ششم جمادي اآلخر  عزم آن می، ناصر خسرو پس از آن رؤیاي هشداردهنده

گزارد و با استعانت  شوید و در مسجد جامع نماز می سر و تن می، هجري شمسی باشد 424که مطابق با نیمۀ دي 437
   .کند از پروردگار عزم سفر می

اینجا تنها باري است  .»مرا عزم سفر قبله است«دارد که  کند و بیان می رود و از کار خود استعفا می وي ابتدا به مرو می
   .کند که ناصر خسرو مستقیما شرح احوال خود و انگیزه سفر می

  هاي سفرنامه ویژگی
شود و از آنجا که شغل او  اولین نکته دربارة سفرنامۀ ناصرخسرو آن است که به عنوان یک کتاب ادبی شناخته می

   .دهد زبان ادبی آن روزگار را به خوبی انعکاس می، بوده ها دبیري و دیوانی دربار سال
 .ها تأکید داشته است ها و مکان نویسنده با دقت و وسواس بر تعیین زمان .وجه گزارشی سفرنامه است، نکتۀ دیگر

   .هاي نجومی بیان شده است ها با روز و ماه و سال هجري قمري و گاهی مطابق آن در تاریخ فارسی و تطبیق تاریخ
کرده  به لحاظ جغرافیایی نیز دقت نظر نویسنده در بیان موقعیت و فواصل مکانی شهرها و روستاهایی که از آن عبور می

دهد که ناصر خسرو از همان ابتداي سفر قصد داشته گزارشی دقیق از  این دقت نظر همچنین نشان می .مشهود است
هایی که از آن  که با توجه به شغل وي و اطالعات و دانش، کرده به دست دهد هایی که از آن عبور می وضعیت مکان
   .طبیعی و مورد انتظار است، برخوردار بوده

، مواردي نظیر: نقشه جامع شهرها .نوعی توجه مردم شناسانه نویسنده است، از جمله موارد مورد توجه در این سفرنامه
رنگ پوست ، جمعیت مردان یا سربازان، آب و هواي شهر یا منطقه، ها گرمابه، ها نام محله، ها ها و رودخانه قنات، ها دروازه

حتی اجاره بهایی که باید براي متراژي معین ، مشاغل و میزان درآمد مردم، کسب و کار، )51و کیفیت چهرة مردم (ص
 حتی پوشش گیاهی و محصوالت کشاورزي هر منطقه و، کیفیت تبادالت تجاري، کردند در آن روزگار پرداخت می

، نام حاکمان هر دیار و وضعیت نظامی آن، )50هاي عمرانی حکومت (ص بودجه، )50کیفیت کشاورزي و توزیع آب (ص
 )65ها (ص مراسم و جشن، هاي شهرها و مسیرهاي عبور مساجد و زیارتگاه

  نحوه سفر
ده که به علت عالقۀ فقط در جایی اشاره ش .اي به چگونگی انجام سفر نشده است در سفرنامۀ ناصر خسرو هیچ اشاره

کرده و خود پیاده طی  هاي خود را در سفر نیز همراه داشته و گاهی آنها را بر شتر حمل می کتاب، فراوانش به کتاب
  (ص ده) .نموده است طریق می

  )66(ص .کند از آن یاد می "تیم بان"کرده که وي با نام  البته قطعا بلد راه و راهنمایی آنها را همراهی می
در کمتر جایی از سفرنامه به کیفیت ، همچنین .کند به همراهان سفر خود اشاره نمی، سرو جز در یکی دو موردناصر خ

آن سال قافله از هیچ «کند که  در اندك مواردي مثال در سفر اول به مکه اشاره می .شده است  معاش و مرکبش اشاره
  ) 43(ص» شد و طعام یافت نمی، طرف نیامد

کند که چهار من نان به یک دینار نیشابوري بوده است و گرسنگی و  نیز اشاره به قحطی مکه می در سفر دوم به حج
پیش از  .)70کرده است(ص رفتند و کسی آهنگ این شهر نمی اي بوده که مجاوران از مکه بیرون می بیچارگی به گونه

اما نکته قابل توجه در همه این موارد هم  .)69آن هم به هشدار امیرالمؤمنین به قحطی و تنگی مکه اشاره کرده بود(ص
خود ناصر خسرو هم درگیر این اوضاع ، رسد اما به نظر نمی .کند اي نمی این است که به وضعیت معیشتی خودش اشاره

به مشکالت خویش هم اگر ، کرد چرا که این همه اشاره به وضعیت معیشتی با اعداد و ارقام اقتضا می، بد شده باشد
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را  وضعیت اسف بار خود و همراهان، البته در یک مورد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .اشاره کند، تهداش وجود می
   .کند در ورود به شهري بیان می

  کیفیت بیان سفر
همواره به عنوان یک اثر ادبی از این شخصیت ، هاي دیگر سفرنامۀ ناصرخسرو عالوه بر ویژگی، همانگونه که گفته شد

هایی است که باید مد نظر قرار  است و توجه به جنبۀ ادبی و کیفیت بیان و شرح سفر یکی از شاخص شناخته شده
   .گیرد

تواند به  فقدان برخی عناصر می، به جز زبان، اما اگر بخواهیم از نگاه یک خوانندة امروزي به این سفرنامه نگاه کنیم
   .ا به مسائل پیرامون خود نشان دهدروشنی دیدگاه و بالطبع اندیشۀ یک فرهیختۀ آن روزگار ر

حتی  .خورد اي به حاالت و انفعاالت روانی و درونی نویسنده به چشم نمی تقریبا در هیچ جاي این اثر اشاره، براي نمونه
نیز فقط به شرح مکان پیرامون و در اندك مواردي به ، در سفر معنوي حج که انگیزه و بهانۀ او از سفر بوده است

ناصر خسرو فقط شرح مشاهدات خویش را در سفرنامه ، فی الواقع .حاضر در آن مکان اکتفا شده است وضعیت مردم
   .هایی پراکنده و البته بدون ذکر گوینده نموده است گفته است و در جاهایی هم گزارش خود را مستند به نقل قول

به لحاظ مادي آن ، اند کسانی با او همراه بوده اینکه چه .عدم اشاره نویسنده به کیفیت سفر است، نکتۀ قابل توجه دیگر
چه زمانی از شبانه روز در حرکت بوده و ، کرده است چگونه سفر می، هم در شرایطی که اغلب قحطی و خشکسالی بوده

   .از جمله مواردي است که در این متن بسیار اندك به آن اشاره شده است، کرده چه زمانی استراحت می
برخی جاها به آن اشاره شده وسیله یا به اصطالح مرکب سفر بوده که گاهی اسب یا شتر و گاهی تنها موردي که در 
   .کشتی بوده است

من از قومی به قومی نقل «نویسد:  کند و می اشاره می، در یک جا نیز به مشکل عدم امنیت و اینکه جان سالم بدر برده
خواسته بود که ما به سالمت از آنجا ، تبارك و تعالی، نکه خداياال آ، کردم و همه جا مخاطره و بیم بود و تحویل می
  )102(ص .بیرون آییم

کشتند و  می، دیدند چون همراهان ما سوسماري می«نویسد:  ادامۀ این مطلب از همان موارد اندك است که می
و در راه هر جا  .ترمن نه سوسمار توانستم خورد نه شیر ش .دوشیدند و هر کجا عرب بود شیر شتر می .خوردند می

و  .نمودم کردم و بدان قناعت می از آن چند دانه حاصل می، مقداري که دانۀ ماشی باشد، درختکی بود که باري داشت
  )102(ص .» ...به فلج رسیدیم، بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدیم و رنجها که کشیدیم

طریقت خویش ریاضت پیشه کرده و از آنجا که این سفر را تواند دلیل آن باشد که سالک ما در  این اشارت مختصر می
توان  هر چند این فرضیه را نیز نمی .چندان در بند بیان حاالت و اقتضاءات سفر نبوده است، دانسته سلوکی عرفانی می

در  ناصر خسرو و همراهانش، احتماال، اي به این وضعیت نشده از نظر دور داشت که شاید در دیگر موارد که اشاره
   .اند مشقتی نبوده
، کند اي به علت ماندن هم نمی و البته هیچ اشاره، ماند اي از منطقه فلج که نویسنده چهار ماه در آنجا می در خاطره

هایش بوده است؛ آنجا که  هاي کسب مال ناصر خسرو در این سفر از محل فروش کتاب یابیم که یکی از راه درمی
و هیچ چیز از دنیاوي با من نبود اال دو ، به حالتی که از آن صعبتر نباشد، ر ماه بماندمو من بدین فلج چها«نویسد:  می

ه کتاب و کتاب  -البته با سپر و شمشیر بود، آمد هر که به نماز می –و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند  .سلّ
  )103(ص .خریدند نمی

   .خورد ت که بسیار اندك به چشم مینکتۀ دیگر قابل بررسی در این اثر عنصر حادثه اس
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نشانی از "فرازي متفاوت با عنوان ، گردند رسند و به وطن بازمی آنجا که به بصره می، هاي واپسین سفرنامه در بخش
و از ، نباید نالید، تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید«نویسد:  دارد و این گونه می "هاي روزگار شگفتی
  )112(ص .»رحیم است، تعالی، نا امید نباید شد که او، جلّ جالله و عم نواله، حمت آفریدگارفضل و ر

  نویسد: می، در این فصل پس از شرح نسبتا مفصلی دربارة وضعیت شهر
 .»و سه ماه بود که موي سر باز نکرده بودیم، به دیوانگان ماننده بودیم، از برهنگی و عاجزي، چون به آنجا رسیدیم«

  )109(ص
این فراز از سفرنامه دربردارندة موارد قابل توجهی است؛ از جمله آنکه در  .گوید سپس دربارة رفتنش به حمام می

هایش را فروخته  دیگر آنکه براي تأمین پول گرمابه خورجین کتاب، کرده یابیم برادرش نیز در سفر او را همراهی می می
دیگر برخورد کودکان ، با آن پول به گرمابه رود و غبار سه ماهه از تن بزدایدکه البته مبلغ به کفایت نبوده و نتوانسته 

، اطراف گرمابه با ایشان بوده که طبعا به خاطر ظاهرشان آنها را دیوانه پنداشته بودند و به آنها سنگ پرتاب کرده بودند
و به لطف وي اقامت خوبی در آنجا در نهایت نیز آشنایی با وزیري صاحب فضل او و برادرش را از مهلکه نجات داده 

رود و حمامی از اینکه آنها را فقیر و دیوانه انگاشته  هاي فاخر به همان گرمابه می زمانی با لباس، پس از آن هم .اند داشته
  )109- 110(نک: صص  .کند بوده عذرخواهی می

، روزي بورژوازي در نویسنده پی برد؛ و ثانیاگري و به اصطالح ام هاي اشرافی به رگه، توان اوال با تأمل در این فراز می
روشی متعمدانه و انتخاب نویسنده ، گرا و اشارة اندك به حاالت روانی و درونی دریافت که انتخاب سبک گزارشی برون

خواسته حاالت درونی خود را نیز تشریح  بوده است؛ وگرنه قدرت قلم و زبان ناصرخسرو آنچنان بوده است که اگر می
   .نماید

کرده یا  هایی که از آنها عبور می هاي معنادار از سوي نویسنده با این همه مکان وگو یا ارتباط گفت، از سوي دیگر
خورد که  ها به چشم می مواردي اندك در خالل گزارش .اند در این متن بسیار اندك است مردمانی که اطرافش بوده

   .اسخی به اختصار نقل کرده استنویسنده نام منطقه یا مکانی را از کسی پرسیده و پ
آمیز  هایی براي افراد صاحب منصب و درخواست کمک از ایشان نوشته و پاسخ اکرام البته چند موردي هم از ارسال نامه

پس از مدتی اقامت در منطقۀ ، براي نمونه .آنها که نشان از شهرت نویسنده در میان مقامات یا اصحاب فضل بوده است
کند که او  نویسد و درخواست می اي به او می شنود که شیخی صاحب نفوذ در آن منطقه است نامه میوقتی  "مهروبان"

سی مرد پیاده دیدم همه با سالح ، روز سیوم، چون رقعه بفرستادم«گوید:  سپس می .را به موضعی رساند که ایمن باشد
ه ارجان رویم و ما را به دلداري به ارجان به نزدیک من آمدند و گفتند ما را شیخ فرستاده است تا در خدمت تو ب

  )116(ص .»بردند
هایی در باب کالم و حساب و غیره  ها و مناظره بحث "ابو سعید بصري"کند که با امام معتزله  در همان ارجان نقل می

  )116(ص .داشته است
، شود که برادرش یده و خبردار میپایان سفر و هنگامی است که به بلخ رس، کند اما آنچه در این زمینه جلب توجه می

شوق راوي از شنیدن این نکته و همچنین از بازگشت به  .در طایفۀ وزیرِ امیرِ خراسان است، خواجه ابوالفتح عبدالجلیل
و گوهایش را بر آستانۀ ورود به بلخ و سپس  باعث گردیده تا در این فراز واپسین گفت، وطن پس از هفت سال سفر

، بعد از آنکه هیچ امید نداشتیم و به دفعات در وقایع مهلکه افتاده بودیم و از جان ناامید گشته« کند:  دیدار برادر بیان
  )123(ص .»را بدان شکرها گزاردیم، به همدیگر رسیدیم و به دیدار یکدیگر شاد شدیم و خداي سبحانه و تعالی

گویی  .برکلیت متن است، ه ناشی از گفتمان قدرتغلبۀ گفتمان مردان، رسد نکتۀ دیگر که البته طبیعی هم به نظر می
گوید به عدد  راوي با هیچ زنی برخورد نداشته و حتی وقتی از جمعیت منطقه یا شهري سخن می، در تمام این سفر

هیچ زن را «نویسد:  هاي آن می فقط در یک مورد در توصیف منطقۀ طبس و جاده .کند مردان یا سپاهیان اشاره می
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هره نباشد  بیگانه سخن گویدز و همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل  .و اگر گفتی هر دو را بکشتندي، که با مرد
گوید و بالفاصله پس از  جالب است که این نکته را در البالي اشاراتی به امنیت و عدالت در این منطقه می .»او [امیر]

   .کند اشاره میآن هم به نبود دزدي و قتل ناشی از عدل فرماندار منطقه 
  پایان سفر ناصر خسرو

بوده و بنا به تخمین  444بیست و ششم ماه جمادي اآلخر سال ، پایان سفر روز شنبه، گونه که در سفرنامه آمده آن
   .دوهزار و دویست و بیست فرسنگ را در این سفر طی نموده است، ناصرخسرو

  ) 125(ص .ش آن را نیز به این سفرنامه بیفزایدناصر خسرو امید داشته سفري هم به طرف مشرق کند و گزار
  سفرنامه ابن بطوطه

ساله به نام ابوعبداهللا محمد  22هجري قمري جوانی  725در سال ، دویست و هشتاد و یک سال پس از ناصر خسرو
باز  ،واقع در مراکش 1م) معروف به ابن بطوطه و ملقب به شمس الدین  از دیار طنجه1304-1377هـ ق /  779-704(

آید و پس از رفت و آمدي دوباره به مکه و چند سال  کند اما پس از آن به ایران می آهنگ سفر می، هم به قصد حج
بار دیگر به  732در سال  .رود عمان و جزایر خلیج فارس می، مجاورت و اقامت در آنجا دوباره به یمن و سواحل آفریقا

راه  .رود روسیه به خراسان رفته و از آنجا به هند و سپس به چین می از راه ترکیه و، گردد و پس از آن مکه باز می
به  754نوردد و سرانجام در سال  غرب این قاره را در می گیرد و از شرق تا شمال بازگشت را هم از طریق آفریقا پی می

  )10-30صص ، محمد علی موحد، (نک: مقدمۀ ترجمۀ سفرنامۀ ابن بطوطه .گردد مراکش بازمی
کند که تمامی  هاي سفر وي اشاره می اي بر کتاب (سفرنامۀ ابن بطوطه) ضمن بیان ویژگی لبستانی در مقدمهکرم ا

زي الکلبی، بنابراین .رود هاي ابن بطوطه در هند به تاراج می یادداشت وي  هر آنچه در ذهن داشته را بر محمد بن ج ،
رِین او نیز پس از تصحیح و تکمیل متن (و البته حذف و  .گوید ازمیب، دبیر دربار سلطان ابو عنان از پادشاهان بنی م

آورد  گرد می تحفۀ النظّار فی غرائب األمصار وعجائب األسفاراي با نام  ها) آن را در مجموعه تحریف برخی قسمت
   .صفحه است 700معروف و بالغ بر رحلۀ ابن بطوطه که اکنون به نام 
، عنوان یک جهانگرد تیزبین بلکه به، ندیشمند و عالم بوده است و نه ادیب و سخنورابن بطوطه نه ا، به اعتقاد البستانی

صدق گفتار ناشی از دینداري او باعث شده تا در بیان  .مند به آگاهی یافتن از مسائل عجیب و غریب بوده است عالقه
چه هم که تردید داشته از واژگانی اي شیرین و شیوا سخن بگوید و البته آن کرامات یا مسائل غریب صادقانه و با شیوه

-7صص ، (نک: مقدمۀ کرم البستانی بر رحلۀ ابن بطوطه .نموده است استفاده می "هذا فی زعمهم"یا  "یزعمون"نظیر: 
5(  

رحلۀ ابن مترجم فارسی کتاب نیز در مقدمۀ عالمانۀ خود اشاره نموده که ابن جزي به تأسی از ، محمد علی موحد
ه کتاب داده و در آغاز فصل مربوط به هر یک از بالد عربی عبارات مسجع و متصنع ابن جبیر را رنگ و جالیی ب جبیر

اشعاري هم که از شعراي عرب دربارة برخی شهرها به یاد داشته در ، عالوه بر آن .در وصف آن شهر عینا نقل کرده است
  )29ص، (مقدمه .متن کتاب اضافه کرده است

  ابن بطوطه مقایسه سفرنامه ناصر خسرو و

                                                             
  اطلس سومین شهر مهم مراکش و شهري در نزدیکی جبل الطارق میان دریاي مدیترانه و اقیانوس   1
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به روشنی ، نکته قابل توجه در تفاوت میان روایت ابن بطوطه با ناصر خسرو از سفرش این است که از همان آغاز روایت
وفارقت وطنی مفارقۀ الطیور  .فجزمت أمري علی هجر األحباب من اإلناث والذکور«پردازد:  به بیان احساسات درونی می

لت لبعدهما وصباًوکان والداي بقید الحیاة ف .للوکور 14(ص .»1ولقیت کما لقیا من الفراق نصباً، تحم(  
او احساس شعف و  .سفر به مدینه و زیارت قبر پیامبر (ص) است و توضیح اعمالی که آنجا انجام داده است، نمونۀ دیگر

ن بهذه النعمۀ انصرفنا إلی رحلنا مسروری«کند:  بیان می، شادمانی خود را از اینکه چنین توفیقی نصیبش گردیده
العظمی مستبشرین بنیل هذه المنۀ الکبري حامدین اهللا تعالی علی البلوغ إلی معاهد رسوله الشریفۀ ومشاهده العظیمۀ 

ه، المنیفۀ داعین أن ال یجعل ذلک آخر عهدنا بها   )114(ص .»2وأن یجعلنا ممن قُبلت زیارته وکُتبت فی سبیل اهللا سفرتُ
خواننده را در مقایسه با خوانش سفرنامۀ ناصرخسرو در موقعیتی ، یان واضح و فراوان احساساتها و این ب فرسایی این قلم
بتواند تصور کند با مسافري جوان سروکار دارد که بر آن بوده تمامی ، آنکه اطالع داشته باشد دهد که حتی بی قرار می

ابن جزّي در بازنویسی خاطرات ابن ، فته شدالبته همانگونه که گ .هاي خویش را در سفر بیان کند حاالت و موقعیت
   .بطوطه فرازهاي متعددي را به آن افزوده و وزن ادبی اثر را باال برده است

  نحوة سفر
اما در ، کرده است کسی او را در این سفر همراهی نمی، نویسد گونه که ابن بطوطه در فراز نخستین سفرنامه می آن

مثال در ملیانه جمعی از بازرگانان تونسی با او همراه  .اند شده مقطعی با همراه میبرخی مقاطع فرد یا افرادي  به طور 
البته این قاعده را همه جا رعایت  .سازد که تنها نبوده است شوند و از آنجا به بعد با کاربرد ضمیر جمع مشخص می می
فوصلنا إلی ....البحر من مدینۀ مقدشو آورد: (ثم رکبت کند و در جمالتی متوالی ضمایر را به صورت ناهماهنگ می نمی

سی/ ص نْب257جزیرة م(.   
اي مستقیم به مرکب سفر ندارد اما در البالي روایتش جاهایی اشاره  ابن بطوطه نیز همچون ناصرخسرو از ابتدا اشاره

نویسد که  ر می) در جایی دیگ16(ص .کند که به خاطر تأمین هزینۀ سفر مجبور بوده مرکب و متاع خود را بفروشد می
طبعا مسیرهاي دریاي هم نیاز به اشاره به نام کشتی  .)16از شدت تب توان سوار شدن بر اسب را نداشته است (ص

   .ندارد
  کیفیت بیان سفر

در جاي جاي مسیر به  .اش دارد هاي ناصرخسرو در سفرنامه هاي آشکاري با گزارش تفاوت، نوع روایت ابن بطوطه
   .ها اشاره نموده است کرده و احساس ترس یا نگرانی نسبت به این موقعیت اهانش را تهدید میمخاطراتی که وي و همر

یا بارندگی ، کند که مثال به خاطر بیماري هاي بیش و کم طوالنی خود در مناطقی اشاره می وي همچنین به علت اقامت
   .یا فوت همسفري بوده است

وهی من أعجب المبانی وأتقنها وأغربها ") یا 21در وصف اسکندریه ص( "من غرائب هذه المدینۀ"اصطالحاتی نظیر: 
ر حظّها من المحاسن، شکال دهندة تعاملی است که  ) نشان58(در توصیف قبۀ الصخره در بیت المقدس ص "قد توفّ

   .نویسنده با اطراف خود داشته است
کند؛ از حکایت پادشاهان گرفته تا  ل میحکایاتی است که ابن بطوطه در البالي بیان خاطرات خود نق، نکتۀ دیگر

 .حوادث و اتفاقاتی که براي او در سفر رخ داده و یا تجربیاتی که از دیدن ظلم و ستم در اطراف خود مشاهده کرده است
                                                             

 دل بر هجران یاران نهادم وبسان مرغی که از آشیان خود جدا افتد، از وطن دوري گزیدم. در ظان هنگان، پدر و مادر من در حال حیات بودند 1
  )6و دوري ما در یکدیگر سخت مؤثر بود. ( ترجمه محمد علی موحد، ص

ها و  رگ بودیم که چنین نعمت بزرگی را به ما ارزانی داشت که به منزلگاهشادمان و مسرور به اقامتگاه خود بازگشتیم و شکرگزار خداوند بز 2
چنین از او خواستیم که زیارت و سفرمان را مورد پذیرش  حرم پیامبر بزرگوارش مشرف شدیم و آرزو کردیم که این واپسین زیارتمان نباشد. هم

  قرار دهد.
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به معناي امروزین آن نزدیک  "روایت"ناصر خسرو به  ◌ٔ به طور کلی نوع بیان اتفاقات یا مشاهدات بیشتر از سفرنامه
   .تر از شرح مشاهدات ناصر خسرو است ها مفصل هاي متعدد ابن بطوطه از مکان ن آنکه گزارشضم .است
بدین معنا که ، حضور نام زنان در اطراف اوست، نوع روایت و گفتمان ابن بطوطه ◌ٔ قابل توجه دیگر درباره ◌ٔ نکته
گاهی  .ان نیز در آن حضور دارندبه زندگی واقعی نزدیکتر است و زن، گوید اي که ابن بطوطه از آن سخن می جامعه

شوند (ولما  کنند و با اسم شناخته می ) ازدواج می215بنت عمر / ص ةشود (أخبرتنا به وزیر برخی اخبار از آنها نقل می
ج بنت الجوبانبالملک استقلّ السلطان أبو سعید  ی بغداد خاتون، أراد أن یتزویا از آنها 230/ ص ...وکانت تسم (

   .)381/ ص ...شود (ذکر لی بعض أهل التاریخأن مسجد بلخ بنته امرأة کان زوجها أمیرا ببلخ عریف میهایی ت حکایت
  کند:  هاي زنان نامی نیز اشاره می به فضیلت، ابن بطوطه افزون بر فضائل مردان بزرگ
دعی المخدومۀ جهان رت زوایا کثیر، کثیرة الصدقات، وهی من أفضل النساء، وأم السلطان تُ وجعلت فیها الطعام ، ةعم

  )502/ ص ...للوارد والصادر
هاي مختلف و  وسعت نظر او نسبت به پدیده، کند هاي متفاوتی که در سفرنامه ابن بطوطه جلب توجه می از دیگر نکته
ا کرگدنی ر، آب (پنجاب) معروف به بنج، سند ◌ٔ در سفر به رودخانه .او حتی فرازهایی درباره حیوانات دارد .متنوع است

  )396(ص .گوید الجثه می بیند و چندین سطر در اوصاف این حیوان عظیم می
ابن بطوطه از  .کند اي اشاره می ها و محصوالت کشاورزي هرمنطقه تراز ناصرخسرو به گیاهان و میوه او بسیار مفصل

   .هدد آورد و چند صفحه را بدان اختصاص می می و فرآیند آن سخن به میان "پست"هایی نظیر  پدیده
  )700(ص .پایان پذیرفته است 756نگارش آن در سوم ذي الحجه سال ، گونه که در پایان سفرنامه آمده آن

  سفرنامه برادران امیدوار
سفري ده  1333هاي اصیل و بدوي از سال  عیسی و عبداهللا امیدوار براي سفر به نقاط دور دست و مطالعه زندگی انسان

سفرنامه برادران اي با عنوان  خاطرات این سفر را عیسی امیدوار در مجموعه .ز کردندساله را به اقصی نقاط جهان آغا
   .منتشر کرده است 1390در سال  نخستین جهانگردان پژوهشگر ایرانی، امیدوار

تواند نشانگر  بطوطه می ناگفته پیداست که فاصلۀ زمانی بیش از ده قرن با سفرنامه ناصرخسرو و شش قرن با ابن
   .ت فاحشی میان این سه سفر باشداختالفا

بلکه ، هاي سفر این جهانگردان نیستیم هاي ناشی از اختالف زمانی یا انگیزه ما در اینجا در صدد پیدا کردن تفاوت
خواهیم به بسترهاي فرهنگی این سه  هاي جاري در بیان خاطرات سفر می با تحلیل گفتمان، همانگونه که گفته شد

   .برخاسته از آن اشاره کنیمهاي  دیدگاه و گفتمان
دادن ابعاد سفر خود  اند از ابزار بیشتر و گویاتري براي نشان برادران امیدوار به یمن امکانات مدرن روز توانسته، تردید بی

   .منتشر کرده است 90اما مبناي این پژوهش صرفا کتابی است که عیسی امیدوار در سال ، استفاده کنند
  دوارهاي برادران امی ویژگی

از زمان تولد و محل زندگی گرفته ، فصل اول سفرنامه برادران امیدوار به تمامی به توضیح زندگی شخصی دو جهانگرد
   .تا شغل پدر و مادر و تعداد و اسم خوهران و برادران

موضوع  ها و حتی صفحه بندي کتاب که نقشه، فارغ از تصاویر .متن کتاب از آغاز یک متن کامال امروزي و مدرن است
، (عیسی) و نه درباره او  همین نکته که از همان مقدمه تمامی مطالب از زبان یکی از برادران، بررسی این نوشتار نیست

   .سازد این سفرنامه را به کلی از دو سفرنامه پیشین متفاوت می، شود آن هم با زبانی شیرین و ادیبانه بیان می
عی ماجراجو و کنجکاو داشتند و محیط خانواده نیز این روحیه را در ایشان ویژگی اصلی این دو برادر این است که طب

جوانی بی نام و نشان که با سوداي  .توان دریافت کرد این نکته را از ابتداي سفرنامه ابن بطوطه نیز می .تقویت نمود
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م که دو برادر براي انجام اما در سفرنامه امیدوار به تمهیدات و مقدماتی ه .کشف حقیقت قدم در سفري طوالنی نهاد
   .اند نیز اشاره شده است سفر اصلی بکار گرفته
  زمان و مدت سفر

کشان از قله رفیع البرز  نسیم خوشی که دامن .بود 1333یکی از روزهاي مطبوع آفتابی اوایل شهریور ، آن روز"
مان آمده  تگان و دوستانی که به بدرقهباخته بس هاي رنگ آلود و چهره هاي مهرپرور و بر دیدگان اشک گذشت بر گونه می
  )38(ص ."زد بوسه می، بودند

او مقدماتی دربارة زندگی خانوادگی و ، پیش از این، همانطور که گفته شد .این آغاز روایت امیدوار از سفر نیست
سالگی به  23و  25کند که در کودکی در ذهن او و برادرش زده شد و آن دو را در سنین  هاي کوچکی بیاندمی بارقه

   .دشوار و پرماجرا کشاند، سفري طوالنی
اما سه ماه بعد بار دیگر سفري دیگر را به مدت سه سال به سویی دیگر ، به میهن بازگشتند 1340این دو برادر در سال 
   .از جهان آغاز کردند

اگر حمل بر "زیدند: مسیري است که دو جهانگرد (امروزي) براي سفر برگ، هاي قابل توجه در این سفر از ویژگی
به سوي آسیاي ، گیرند ما دو برادر برخالف همه جهانگردانی که در آغاز راه اروپا را در پیش می، خودستایی نشود

هاي گوناگون تین قاره بزرگ و کهنسال به تفحص و جستجو بپردازیم  کهنسال روي آوردیم تا در زندگی مردم سرزمین
انگیزي به  هاي ارزنده و شگفت قتی به اروپا و آمریکا گام گذاشتیم بی گمان ارمغانو، که بدین گونه پس از دیدار آسیا

  )43(ص ."بردیم این دو قاره متمدن می
یک رابطه دو طرفه ، کردند روزگار ما با جهانی که در آن سیر می توان دریافت که رابطه مسافران هم از همین عبارت می
   .ات خویش نبودندگر و روایتگر مشاهد بوده و تنها نظاره
  انگیزه سفر

به  .انگیزة این دو برادر براي سفر است، کند آنچه از ابتدا این سفرنامه را به طور کلی و اساسی با آن دو دیگر متفاوت می
ها و ارتباط گرفتن با  انگیزة اصلی این سفر آشنایی با اقوام مختلف و توجه تاریخی به زوایاي فرهنگی زندگی انسان، واقع
، اند؛ در حالی که ناصر خسرو به عشق زیارت خانه خدا هایی بوده است که به آنها سفر کرده ها به عنوان مظروف مکانآن

اگرچه سخنی از آنچه در درونش گذشته یا حتی ارتباطی که ، سیر و سلوکی عارفانه را در سفري مادي دنبال نموده بود
اما ، ابن بطوطه نیز مقصودش همچون ناصرخسرو زیارت خانۀ خدا بود .نگفته است، ها و اطراف خود برقرار کرده با مکان

   .تري را در روایت سفر خود نمود داده است تر و متنوع ابعاد عمیق
هاي بسیاري در داخل کشور انجام دادند تا هم ابتدا با تاریخ و  کاوش، برادران امیدوار پیش از سفر به اقصی نقاط جهان

   .ۀ کشور خود آشنا شوند و هم آمادگی الزم را براي سفر به دور دنیا به دست آورندفرهنگ کهن و اقوام گذشت
  تمهیدات سفر

بخش نخست سفر ایشان با دو موتورسیکلت صورت گرفته و  .عیسی امیدوار همه چیز را با ذکر جزئیات بیان کرده است
   .دان سه سال واپسین را با اتومبیلی اهدایی شرکت سیترون ادامه سفر داده

حتی قیمت و ، هایی را که براي پاي گذاشتن در این راه طوالنی الزم بوده بیان نموده امیدوار تمامی تمهیدات و آمادگی
او همچنین به کارهایی که براي کسب  .هاي نقلیه و تجهیزات جانبی را به طور مفصل توضیح داده است مدل وسیله

بیشترین منبع درآمد آنها از طریق فروش اطالعاتی مکتوب  .شاره کرده استبه روشنی و بارها ا، اند داده درآمد انجام می
، البته بیش از آن هر چیز دیگري هم که در چنته داشتند، اند آورده هایی بوده که در سفر گرد می ها یا نمایشگاه یا فیلم
  گرفتند: بکار می
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هاي ما را بالفاصله ترجمه  صاحبه به عمل آورد که گفتهبا ما م، بانویی که به زبان انگلیسی آشنایی داشت، در آن برنامه"
ها را  براي اینکه بیشتر آن .از اوضاع ایران سخن راندیم، ما تصاویري از صعود خودمان به هیمالیا را نشان دادیم .کرد می

نگامی که با وطن عزیزمان آشنا سازیم پنج دقیقه موسیقی ایرانی به وسیله ویلن و ضرب اجرا کردیم و سرانجام ه
یک حلقه فیلم آموزشی را هم نشان دادیم و این فیلمی بود که خودمان از زندگی ، گفتگوي ما به قاره استرالیا رسید

  )211(ص ."تهیه کرده بودیم، کنند انسانهاي اصیلی که به مانند عصر حجر زندگی می
کردند و  ا مردم نیز ارتباط مؤثري برقرار میب، این دو جهانگرد افزون بر ارتباط فعاالنه و مؤثر با محیط اطراف خویش

هاي رفتاري و حتی اخالقی مردم در  اصوال هدفشان مردم شناسی و کشف طبایع و ویژگی، گونه که اشاره شد همان
در مطایبه درون واژگان ، این مخاطب شناسی و ایجاد ارتباط مؤثر در نگارش سفرنامه .هاي مختلف بود ها و اقلیم محیط

   .استنیز هوید
مرزهاي قراردادي کشورهاست که عبور از آنها را مستلزم کسب روادید ، یکی دیگر از مواردي که ویژه زندگی امروزیست

   .کند که این نکته هم در مواردي ذکر شده است می
  کیفیت روایت سفر

روحیه فردگرایی و ، دنمای هاي پیشین رخ می آنچه بیش از هر چیز دیگري در تفاوت آشکار این سفرنامه با سفرنامه
   .اومانیستی انسان امروز است

خواننده را نیز با ، طنز بیش و کم آشکار موجود در روایت امیدوار با ایجاد نوعی مطایبه و فضایی زنده و پر نشاط
   .کند همراه می، هایی که مسافران با آن مواجه بودند موقعیت

اي رخ  که چیزي نمانده بود به نابودي ما منتهی شود و اگر معجزه در این ناحیه یک ماجراي شنیدنی اتفاق افتاد ..."
  )46(ص ."خواندید! اکنون در افغانستان مدفون بودیم و شما از راه دپر برایمان فاتحه می، نداده بود

کی از موارد ی .اي متامالنه از شیوه پنهان کاري ایرانیست نکته دیگر در ابراز عواطف و احساسات خالصانه و البته با فاصله
   .میزان حضور زنان در گفتمان روایی آنها بود، هاي پیشین مورد بررسی در سفرنامه

اي  چندین صفحه از مالقتشان با شاهزاده، بی هیچ پروایی و البته با بیانی بسیار شیرین و خواندنی، عیسی امیدوار
  نویسد: کند و در پایان می بانکوکی حکایت می

هیجده روز شیرین و پرحالوت که مانند ، در شهر بانکوك مثل یک رؤیاي شیرین طالیی گذشتاقامت هیجده روزه ما "
   ...هیجده دقیقه سپري شد

و ما سرانجام پس از یک جدال عظیم درونی توانستیم نیروي خود را متمرکز کرده و مانند روزهاي اول به دنبال 
زیرا از یاد بردن کونتا ، ین بازگشتیم عمري بر ما گذشتاگرچه تا به همان حال نخست، هدفدبزرگ و اصلی خود برویم

  )229(ص ."کار ساده و آسانی نیود!
گرایی محضی است که در تمام متن سفرنامه امیدوار جاري است و آن را به  این چنین بیان احساساتی حاکی از واقع

   .کند تر می طبع و سلیقه خواننده امروزین نزدیک
پیش از این اشاره شد که ناصر خسرو پس از سپري کردن ایامی  .یان عقاید نیز آشکار استدر گفتار در ب، این صداقت
پاي در سفري نهاده که مقصود اصلی از آن زیارت خانه ، به قصد تزکیه نفس، به واسطه رؤیایی متنبه شده، در غفلت

   .ره ننموده بودابن بطوطه هم آهنگ سفر حج داشت اما به روشنی به انگیزه آن اشا .خدا بوده است
دارد که مقصد اصلی آنها در بخش دوم سفرشان شوق سفر به آفریقا و دیدار از  اما عیسی امیدوار به صراحت بیان می

سرزمین اسرارآمیز سیاه پوستان و آشنایی با فرهنگ و سنن ایشان بوده است و الجرم در این سفر توفیق زیارت خانه 
گفتمان قدرت این جوانان جستجوگر را نیز رها ننموده و آنها پیش از تشرف به عمره هرچند تسلط  .یابند خدا را نیز می

   .اند با پادشاه سعودي (همچون بسیاري پادشاهان و رؤساي جمهور دیگر کشورها) دیدار نموده
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آنجا که هدفشان اما از ، رسند سرانجام به کعبه می، کنند هاي فراوانی که در راه بیابانی مکه تحمل می آنها پس از مشقت
با لطایف الحیل ابزار و ، چنین مسلمانان آرزومند بوده است بازنمایاندن این مکان مقدس براي مردم غیر مسلمان و هم

   .کنند که حکایت آن بس شیرین و خواندنی است هاي خود پنهان می وسایل تصویر برداري و عکاسی را در زیر احرام
  نتیجه گیري

ها و ثانیا به خاطر ماهیت  اي و به هر زبانی اوال به دلیل عالقه انسان به کشف ناشناخته انگیزه بیان خاطرات سفر با هر
ترین نکته در  اما مهم .شیرین و جذاب است، کند روایی که دارد و احساس درونی انسان را براي شنیدن داستان ارضا می

   .کنند ماجراهاي تلخ و شیرین سفرهاي خود نقل میهایی است که مسافران از  ها و برداشت ها بیان دیدگاه سفرنامه
  توان مواردي نظیر: از آنچه گذشت می

 هاي مسافر الگوهاي ذهنی و دیدگاه -
 سن و سال مسافر -
 انگیزه سفر -
 اقتد برهه زمانی که سفر در آن اتفاق می -
 شخصیت درون گرا یا برون گراي مسافر -
 شنوع ارتباط گیري مسافر با محیط و افراد اطرف خوی -
 میزان ماجراجویی مسافر و نوع مواجهه با خطرات -
 انتخاب زبان و سبک بیان حکایت سفر  -
 ابزار و امکانات مادي مسافر -

اي در نوع خود به دلیل ماهیت  هر سفرنامه، بی تردید .ها دخیل دانست را در تحلیل گفتمان حاکم بر سفرنامه
آنکه براي  بی، هاست تحلیلی بر این تفاوت، شتار بیان شدآموز است و آنچه در این نو خواندنی و عبرت، جذاب سفر

   .هر کدام نمره یا امتیازي قائل باشد
  منابع

  .بی تا، دار صادر، بیروت، رحلۀ ابن بطوطۀ، ابن بطوطۀ -
، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ترجمه: محمد علی موحد، سفرنامه ابن بطوطه، ابن بطوطه -

1337.  
نشر ، تهران، نخستین جهانگردان پژوهشگر ایرانی، مه برادران امیدوارسفرنا، امیدوار عیسی -

   .1390، چاپ ششم، جمهوري
حسین ، ترجمه: مریم خوزان، زبانشناسی و نقد ادبی، فالر راجر ؛ رومن یاکوبسن؛ دیوید الج -

   .1369، 1چ، نشر نی، تهران، پاینده
  .1374، 12چاپ ، تهران، رهنگیانتشارات علمی و ف، سفرنامه ناصر خسرو، وزین پور نادر -
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