
 
 
 
 
 

 *سيري در آفاق
 

 يغالمحسين يوسف

 

سب كدر دنياي قديم مسافرت ـ با همه دشواريها كه داشت ـ مهمترين راهِ 

فوايـد فـفر بسـيار »گفتند: معرفت و آموختن و تجربه اندوختن بود. پيشينيان مي

رّج افت: از نزهتِ خاطر، و جرّ منافع، و ديدن عجايب، و شـنيدن ررابـب، و تفـ

 اورت خـّّن، و تصيـي ِ جـاه و ادو، و مزيـدِ مـاك و م تسـب، وبُلدان، و مج

 . حق نيز با آنان بود.(1)«معرفتِ ياران، و تجربتِ روزگاران

هـم در آن روزگار وفاي  ارتباط مردم جهان فراوان نبود و دنيـا ننـين بـه

آمـد. شـمار ميرو جهانگردي م تـب دانـو و تجربـه بهنمود. از اينپيوفته نمي

هرگـز ح ـمِ آوِ روان بـا ح ـمِ  »نوشت: ق داشت كه در اين زمينه ميعبّادي ح

اهلي، و كا مؤيدالدين طغرابي در ردّ فّمت دوفتي و ي؛ و (2)«ايستاده برابر نيست

اگر وصـوك بـه آرزوهـا در شـر  »گفت: فتايو حركت و كوشو و تّش مي

. در (3)«گفـتبود هرگز خورشيد برج حم  را تـر  نميمس ن و مأوي ميسر مي

گون اهميت خود را از دفـت عير ما نيز ففر، و ديدن مناطق ديگر و مردمِ گونه

 نداده بل ه از هر لصاظ گسترشي بيشتر يافته افت.

                                                           

.41تا  1، شمارة اوك، صص 1350* مجلة دانش دة ادبيات مشهد، فاك هفتم، بهار   
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آنچه اينك از آن فخن خواهيم گفت، ففري افت پرثمر كـه هـم مسـافر 

بيني افت، هم مدت ففر او دراز افت و در شـهرها مردِ نامور و هوشمند و ن ته

كشورهاي بسيار فـير كـرده. ن تـة ديگـر آن كـه ايـن مسـافرت وي را ب لـي  و

 دگرگون نموده و از او آدمي ديگر فاخته افت.

* 

هجـري قمـري در  394ناصرِ خسرو قبادياني، به تيريح خود او، به فـاك 

ر دهجـري  481تولد يافت. عمر دراز وي ـ تا وقتي كـه بـه فـاك  (4)قباديان بلخ

يبها. يده از جهان فرو بست ـ پُر افت از حوادث و فراز و نشبدخشان د (5)يمگان

زاده در مقدمة ديـوان شرح احواك او خواندني افت. تفيي  آن را فيد حسن تقي

 و ت رار آن اينك ضرورتي ندارد بخيوص كه مقيود از اين (6)وي نگاشته افت

 بصث فير و تأملي در كتاو ففرنامة اوفت و بس.

كه اين ففر مهم را آراز كند مردي بود كامران و از ناصرخسرو پيو از آن 

زيست و در آنجا خانه آفوده مي« بلخ نون بهشت»نعمتهاي جهان برخوردار. در 

اش . خـانواده(7)گاه دوفتان بوداش قبلهو باغ و ملك و آو و زمين داشت و خانه

وش و مردمي بودند مصتشم و شغلشان امور ديواني و دولتي. ناصر، عّوه بـر هـ

تنها در ادو خوانده و پرمطالعه و دانشمند بود. نهافتعداد فراوان كه داشت، درس

فارفي و عربي تبصر حاص  كرده بود و قرآن را از بر داشت بل ه در علوم عقلي 

و نقلي متداوك زمان، بخيوص ح مت و نجوم و حسـاو و هندفـه و كـّم و 

نويسـد مـدتي در ميـر خـود مي اديان و مذاهب، اطّعات فراوان اندوخته بود.

خوانيم در عيـذاو ـ بنـدر فـودان در ، يا در ففرنامه مي(8)رياضي تدريس كرده

، و (9)دار شـدهفاح  بصر احمر ـ نند ماه به تقاضاي مردم خطيبي شهر را عهـده
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در ناحية فلج ـ در عربستان ـ براثر احتياج، با نقاشي بر ديوار و مصـراو مسـجد 

، و از همه مهمتر آثار متعـدد او بـه (01)كردهمن خرما گذران مي آنجا در برابر صد

 وفعت معلومات و گسترش دامنة افتعداد او.همه نموداري افت از (11)شعر و نثر

طبيعي  مردي ننين شايسته و باكماك، با موقع خانوادگي و تعيُّني كه داشته

د را بـاز افت كه در جامعة آن روزگار بخيوص در دفتگاهِ ح ومت جـاي خـو

زيـر شاه و وكرده و به مقاماتي ناي  شده باشد. خود او م رّر از تقرّبو در نزد پاد

و  (31)هاز او خـالي نبـود« مجلس مير و صدر و وزير»و اين كه  (21)گويدفخن مي

مـن »نويسد: . در ففرنامه مي(41)ديده افت« اعزازها و اجّلها»از هريك از ايشان 

ارهاي كزجملة متيرفان در امواك و اعماك فلطاني، و به مردي دبيرپيشه بودم و ا

رتي ديواني مشغوك بودم، و مدتي در آن شغ  مباشرت نموده، در ميان اقـران شـه

ام نون فلطان مصمـود من بارگاه ملو  و فّطين عجم ديده». يا (51)«يافته بودم

و  الجلي ،. بعّوه مقام برادرش خواجه ابوالفتح عبـد(61)«رزنوي و پسرش مسعود

كند از عزت ناصرخسرو در روزگار جواني ديگر قرابن و امارات همه ح ايت مي

بيگ داود بن مي ابي  بن فـلجو  و قب  از مسافرت در دفتگاه ابوفليمان نغري

لـت ظاهراً ش ي نيست كه بعـدها در ايـام كهو»هجري(. با اين مقدمات  451)م. 

)حنفـي و شـافعي( بـود و يـا  ناصرخسرو هم اگر وي در مذهب رالب خرافـان

ا به امر همين قدر شيعه و افماعيلي نبود در بلخ در حوزة اعيان و اشرا  مانده و

الملك به درجـة بـارتر رفانيد و شايد مث  عميدالملك و نظامهم تقرو كام  مي

 .(71)«رفيدنيز مي

اما آنچه فبب شد وي به همة اين نعمتها و جاه و مقام و آيندة نويـدبخو 

پشت كند و مذهب و راهي ديگر برگزيند ـ كه به آوارگي و تبعيد و انزوا و مرگ 
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در رربت منتهي شد ت ففري افت طورني كه مسير زندگي او را عوض كرد. از 

اين ففر گزارشي مختير باقي افت. در فـفرنامة موجـود فـير ناصرخسـرو در 

فخن مافت ن اتي آفا  بيشتر مطرح افت تا فير انفسي او. آنچه اينك موضوع 

 افت كه در ففرنامة او آمده افت.

ني بنا به اشارت خود وي ـ به اقتضاي جوا ـپيو از اين ففر، ناصرخسرو 

گذرانـد. ايـن ورزي عمـر مينوشي و عشـقو مانند ديگر شاعران روزگار به باده

اي كه ح ـم معاني را در خّك اشعار خود م رر گفته افت بخيوص در قييده

 او را دارد با مطلع زير:« رافياتو بيوگ»

 دك ز  افتعاك اه  زمانه مّ شدم  

 (81)زيشان به قوك و فع  ازيرا جدا شدم  

پنداشـت دهـر نراگـاه اوفـت ـ ـ كه مي« فتوروار»از اين زندگي  كمكم

فتوه گشت. مانند بسـياري از گوينـدگان بـه دفـتگاه فـلطان وقـت روي آورد. 

كـرد. امـا در رزك و در عين شاعري، دبيري نيز مياشعارش بيشتر در مدح بود يا 

و « دااه  طيلسان و عمامه و ر»اينجا نيز گمشدة خود را نيافت. ننان كه صصبت 

اك و مـآنان نيز گرهي از كار او نگشود خاصّه كـه « قاك و قي  و مقارت مختلف»

 . (91)زهدشان را ي سر رشوه و ريا يافت

 جوي او بـود.ت ذهـن كنج ـاو و حقيقـتظاهراً آنچه او را به ففر انگيخ

جواني را پشت فر گذاشته و از مرز نه  فالگي گذشته بود. بسياري از لذتهاي 

كشيد. آراء و مقارت تعبدآميزِ اطرافيان نيز ـ زندگي ديگر او را به فوي خود نمي

كرد. ظلم و جور وي را قانع و فيراو نمي ـكه بيشتر باو طبع عامة زودباور بود 

اش هواي پرواز به فـوي آشفت. انديشههاي زمانه نيز خاطر او را مينابسامانيو 
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كرد بخيوص كه ح مت اه  باطن ـ با انتساو ايشـان بـه افقهاي دوردفت مي

و مصيط بستة خرافان جاي اين گفتگوها  (20)اي داشتآك رفوك ـ براي او جاذبه

 گويد:و نون و نراها نبود؛ خود مي

 دم نو ز ديوان گريختمداني كه نون ش  

 ناگاه با فريشتگان آشنا شدم  

رود كه او را به ففر افزاي فخن ميبا آن كه در ففرنامه از رؤيايي بيداري

لي قبله رهنمون شده افت ولي نه بسا كه آن رؤيا نيز حاصـ  ايـن زمينـة انفعـا

 امساعد و نتيجة حيرتها و تأملها و م اشـفات درونـي مـردي باشـد كـه زمانـه ر

خوافت گرفتار تقليد بماند و در جستجوي حقيقت بود. اينك پسنديد و نمينمي

ح مـا »نوشيد فقط از فر عيو و لذت نبود بل ه از بهر آن بود كه اگر شراو مي

 .(21)«جز اين نيزي نتوانستند فاخت كه اندوه دنيا كم كند

 ولـ  همة ففر هفت فالة او نيز به مطالعه و مباحثـه و تأمـ  در احـواك م

جا كتاو افت. گذرد. مياحب هميشگي او در همهوجو مينص  مصتلف و پرس

و اگـر  (22)«هيچ نيز از دنياوي ]با وي[ نبود ارّ دو فـلّه كتـاو»در فلج عربستان 

نهـد كنند او را به نسيه به بيره ببرند كتابهايو را بر شتر ميشتربانان موافقت مي

ز فـفر حـج دلبستگي به همين كتابهافت كه پس ا. (23)افتدو خود پياده به راه مي

فرفاي او به يمگان ـ كـه شـايد و نيز در انزواي توان (24)كشانداو را به مير مي

د، از ـ تا پايان عمر انيس و همرازِ او كتاو بـو (25)بيو از بيست فاك طوك كشيد

 گفت:رو مياين

 مرا ياري افت نون تنها نشينم  

 داريفخنگويي، انيسي، راز  
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 گويد كه هرگز نشنود خودهمي  

 ندارد رم ولي ن رمگساري  

 فخن گويد بيآواز او ولي ن  

 نگويد تا نيايد هوشياري  

 به هر وقت از فخنهاي ح يمان  

 به رويو بر ببينم يادگاري  

 به صصبت با ننين ياري به يمگان  

  (26)فر بردم به پيري روزگاريبه  

و را به اين ففر ترريب كـرد شـو ِ كشـف ررض اين كه آنچه ناصرخسر

ها و فهم رازها و پرفشـهايي كـه ف ـراو را بـه بود و به ي سو زدن پرده حقيقت

يافت. اين موضوع در خود مشغوك كرده بود و در ديار خويو جواو آنها را نمي

جاي به روشني بيان جاي (27)«اي خوانده بسي علم و جهان گشته فرافر»قييدة 

دوفـتان و از اين تاريخ نيز او ففرها كرده و بسياري جاها را از هنشده افت. پي

 ورهور  وو فند و تركستان و افغانستان و ديلم و بغداد و خرافان و ماوراءالنهر 

يـان ولي در ففرِ هفت فاله بود كـه در قـاهره ي سـر بـه باطن (28)ملتان ديده بود

آرام او، شـة پـرتّش و بـيپيوفت و نون به دعوت ايشان اعتقادپيدا كـرد، اندي

 ف ون و آرامشي يافت و به ايماني افتوار ت يه كرد.

هجري قمري ـ برابر  437ارخرة فاكففر ناصر روز پنجشنبه ششم جمادي

ماه ـ آراز شد در فن نه  و دو فالگيِ او. قيد وي فـفر قبلـه بـود از نيمة دي

و از شغ  خود افتعفا اين رو نخست از زندگي گذشته توبه نمود و به مرو رفت 
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تـر  كـرد وبـه راه افتـاد، « مگر انـد  ضـروري»كرد و آنچه از ماك دنيا داشت 

 درحالي كه برادر كهترش و يك رّم هندي همراه او بودند.

هجري ـ كه به بلخ باز گشت ـ يعنـي  444ارخرة فاك اين ففر تا جمادي

كـرده و شـماك نهار بار حـج »هفت فاك طوك كشيد. در اين مدت ناصرخسرو 

ب و شرقي و رربي و مركز ايران و ممالك و بّد ارمنستان و آفياي صغير و حلـ

العرو و مير )كـه قريـب فـه فـاك ةطرابلس شام و فوريه و فلسطين و جزير

و . خـود ا(29)«آنجا بوده(و قيروان )در تونس( و نوبه و فـودان را فـياحت كـرده

 ديم ... و به بلخ آمديم رير آن كه بـهبه مير ش مسافت راه كه از بلخ»نويسد: مي

. (30)«داطرا  به زيارتها و ريره رفته بوديم دو هزار و دويست و بيست فرفنگ بو

 وقتي ناصر برگشت در مذهب افماعيلي حجت جزيرة خرافان و مأمور تبليغ در

 اين فامان بود.

و  (31)«كـردطلـب اهـ  علـم مي»ناصر در اين ففر، در هر شـهر و ديـار، 

  ّت خودرا در باو دين و شريعت و مساب  فلسفي با دانشمندان و ح مايمش

رفتم از ايـن شـهر بـدان پُرفنده همي»گويد: نهاد؛ از اين رو ميهرجا در ميان مي

 .(32)«شهر

اي داشت و مشاهدات خـود را مسافر جويندة ما در اين ففر دفترِ روزنامه

مه را بـه ، فـفرنا(34)از پايان مسافرت . ظاهراً مدتي پس(33)كرددر آن يادداشت مي

ان رشتة تصرير كشيد و اين نخستين كتاو منثور اوفت. بنا بر بعضـي قـرابن گمـ

رود ففرنامة موجود تلخييي از صورت اصلي آن باشد كـه اينـك در دفـت مي

 .(36)نيست 
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اگر ايزد فبصانه و تعالي توفيـق دهـد نـون »خوانيم: در پايان ففرنامه مي

شـاءا  شر  كرده شود آنچه مشاهده افتد با اين ضمّ كـرده شـود انففر طر  م

 . (38)ولي از اين ففر و گزارش آن خبري در دفت نداريم (37)«تعالي

كنـد كـه از بناي كتاو حاضر بر اختيار افت. گـاه نويسـنده تيـريح مي

 واصرخسرن. در عين حاك مندرجات ففرنامه با ديوان (39)پرهيزدتفيي  مطلب مي

 طابقت فراوان دارد و از اين لصاظ بسيار مفيد افت.م

بـه  ففرنامه م رر به ناپ رفيد، در پاريس، هند، تهران، و بـرلين؛ و نيـز

ر اين د. اما اينك بپردازيم به آنچه (40)زبانهاي فرانسوي و عربي ترجمه شده افت

 يابيم.كتاو مي

* 

ديـدِ نويسـنده ن تة مهمي كه در ففرنامه قاب  مّحظه افت دقت نظـر و 

گـذرد ولـي افت. بسيار كسانند كه نيزهاي جالب توجه از برابـر نشمشـان مي

نهد. اما افراد معدودي هسـتند كـه بينند و در ذهنشان اثري نميگويي آنها را نمي

گذارند و هر موضوعي را در حد خود ... اگرنه به فرعت هيچ نيز را نديده نمي

فنجند و آن را ننان كه هست به ديگـران د و ميبيننو در زماني كوتاه باشد ـ مي

نظير افت. وفعت گونه اشخاص عجيب و كمنمايانند. ناصرخسرو ي ي از اينمي

بيني او از يك طر ، و هوش وافر و قدرت دريافت وي از جانب مشاهده و ن ته

رو در اين ففر همة حواس او از نشم و گـوش انگيز افت. از  اينديگر اعجاو

كار افتــاده و حاصــ  مشــاهدات و افــتنباط او ه و در  روشــن وي بــهو حافظــ

صورت كتابي گرانبها و دلپذير به يادگار مانده افت. در اين فـفرنامه از منـاظر به

طبيعي و صورت شهرها و بناها تا طرز معيشت مردم و شيوة داد و فتد و زندگي 
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اهر حيـات و نيـز و آداو و رفوم و احواك و روحيات و اخّ  آنان، يعنـي ظـو

و  عوالم دروني آن در عين اختيار به روشني تيوير شده افت. ايـن ديـد دقيـق

روشن ناصرخسرو در همة مراح  ففر او مشهود افت نـه در ايـام آفـودگي و 

 ها.خوشي، و نه در ميابب و فختي

* 

موضوع درخور توجه ديگر، اطّعات فراوانـي افـت كـه ناصرخسـرو در 

توان نشان داد كه بـه ه افت. كمتر كتابي در زبان فارفي ميففرنامة خود گنجاند

ي كـه از بباشد! تمـام مطـال «صغيرالصجم و كثيرالفابده»قوك مصمد قزويني ننين 

پس بيان خواهد شد نموداري از اطّعات وافري افت كه در ففرنامه مذكور اين

كـنم بـه افت. كافي افت اينك كوهي را به مويي نشان دهـم و ازجملـه اشـاره 

، مقيـاس اوزان در (42)، ذكر خطبة فلطانِ هر وريـت(41)وصف م ه و مرافم حج

، باجگـاه (44)، موقع و اهميت مقام ابـوالعّء معـري در ديـار خـويو(43)هر شهر

، وجود گـ  فـرو و فـپيد (46)، كثرت شيعيان در اين شهر(45)كشتيها در طرابلس

، (48)، تفيـي  مـزارات حـدود ع ـا(47)تازه در شهر جبي  در روز پنجم ماه اففند

، (50)، شهر مشهدِ خليـ  و ديگـر مـزارات نزديـك آن(49)المقدسصفت شهر بيت

و  (52)باني و نراغ دريايي در نزدي ـي آبـادان، خشاو يا برج ديده(51)وصف جده

 ريره.

* 

افزايد دقت شگرفي اما آنچه بر ارزش ففرنامه ناصرخسرو و مطالب او مي

كار برده افت و اين خود و تفصص و كسب اطّع و نگارش بهافت كه مشاهده 

نويسـي و گزارشـهايي از فرمشقي تواند بود بـراي همـة كسـاني كـه در ففرنامه
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قبي  افتعدادي دارند. بديهي افت نوشتن مشاهدات و خاطرات وقتـي بيشـتر اين

كار به آورد دقتارزش دارد كه نويسنده ن اتي گفتني داشته و در آنچه به قلم مي

 برده باشد به نصوي كه بتوان به نوشتة او افتناد جُست.

بيني افـت. ديـدِ وي در ففرنامة ناصرخسرو مث  اعّي پژوهو و باريك

فـنجد. هر مورد مانند نظر رياضيداني افت كه هرنيز را نخست بـه معيـاري مي

ي قمري آورد ـ گاه با تطبيق ماههاوي تاريخها و فاعات هر واقعه را به دقت مي

. حدود جغرافيايي، طوك و عرض و مساحتِ شهرها و مسافت دقيق (53)و شمسي

دهد حتـي در بعضـي از ايـن مـوارد، ايـن ارقـام حاصـ  بين آنها را به دفت مي

، گيريِ خود اوفت. بعّوه ابعاد بناها، درها، فتونها و فـنگهاي فـاختمانياندازه

 و هرنيز كه بـه آمـار بتـوان (45)صصن مساجد، مخارج فاختن راهها، فاختمانها

ديگـر »كند. گاه عدة مردم را در خانة كعبه ـ وقتي كـه فنجيد نظر او را جلب مي

شمرد و گنجايو خانه را براي هفتيد و بيسـت تـن ـ مي« جاي نبود كه درروند

 .(56)آورد، گاه ميزان دقيق مدّ و جزرِ بيره را به قلم مي(55)يابدمي

كند تفاوتي افـت هاي ناصرخسرو را معتبر مينوشتهنيزي كه اين ارقام و 

 نيده ياكه قاب  شده افت ميان آنچه كه خود فنجيده و قبوك داشته با آنچه فقط ش

ننـد آن و ما« گوينـد»رير متقن افت. روايات از نوع دوم را به عبـاراتي از قبيـ  

 قبيـ . ح ايت جوشو فه روزة نشـمة نيمـة شـعبان از اين(57)كندمشخص مي

مردم عـوام ننـين »نويسد: . در باو وادي جهنم ـ در دشت فاهره ـ مي(58)افت

آيـد. گويند كه هركس به فرِ آن وادي شود آواز دوزخيان شنود كه از آنجا برمـي

زقبي  . گاه نيز مسموعات خود را با جمّتي ا(59)«من آنجا شدم اما نيزي نشنيدم

 .(60)كندهمراه مي« ملوا  تعالي اع»يا « الراويعلي ةوالعهد»
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بخشد كه فخن ناصرخسرو را بپذيرد اين مايه دقت به خواننده اطمينان مي

ه كاين معني »شنود: خاصه كه گاه در خّك ففر ـ مثًّ در باو بدويان ـ از او مي

 ن ايشانتقرير كردم از فر بييرت گفتم نه نيزي از اراجيف كه من نُه ماه در ميا

 .(61)«به تفاريقك دفعه نه يبودم به 

انگيزي كه ناصرخسـرو در شـهرها البته در ففرنامه نيز از نيزهاي شگفت

هاي نويسـندگان پردازيگونه روايات از نوع افسانهديده فخن رفته افت. اما اين

ننان كه »رود كه شتري را بلعيد عجايب بر و بصر نيست. مثًّ از ماهيي فخن مي

كـه  آن مـاهي را»و از ماهيي ديگر كـه « و بوديك پاي شتر قدري بيرون از دهان

از قـوك  امـا ايـن روايـت«. شتر فرو برده بود فرو بردكه هيچ اثر از آن پديد نبـود

مردي افت در شهر عيذاو كـه خـود شـاهد واقعـه بـوده افـت و ناصرخسـرو 

 .(62)«بر قوك او اعتماد داشتم»گويد: مي

* 

كشـد امـا طـرز خـود ميدر شهرها همه نيز نظر ناصرخسرو را به فـوي 

فاختمان و ميالح بناها به صورت خاصي براي او جالـب توجـه افـت. بـه هـر 

پردازد. آيا رفد اوك به معماري آنجا، بخيوص به مسجد جامع، ميدياري كه مي

كند؟ در هرحـاك فـفرنامة ناصرخسـرو از اين از ذو  او در معماري ح ايت مي

شهرِ آمد از فاختمان برج و بارو و عمـارات  اين نظر فوايد فراوان در بر دارد. در

. بقايـا و (63)گويد و از مسجد بزرگِ آنجا با دويست و نند فـتونشهر فخن مي

. در (64)مانـدهاي بناهاي قديم در نزديك شام نيز از نظر مسافر ما پنهان نميخرابه

ذ آو خوانيم كه در شهر صور درز فنگها را براي جلوگيري از نفوففرنامة او مي

گانـة مسـجد هد. درهـاي پانز(66)و در ديگر جاها ارزيـز (65)اندگرفتهدريا با قير مي
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نون همة درها باز كنند اندرون مسجد ننان روشن شـود »بينيم كه ارقيي را مي

اند كـه عقـ  كاربردهدر آنجا فنگها به»و نيز  (67)«فقف افتكه گويي فاحت بي

ديوار »يا « د كه آن فنگ را نق  و تصوي  كندقبوك ن ند كه قوّت بشري بدان رف

. در مير مسـجد عمروعـاص را (68)«مسجد از بيرون قريب پنجاه گز ارتفاع دارد

و در آن هميشـه جمعـي « به نهارصد عمود رخام قابم افـت»كنيم كه تماشا مي

نه از طّو علوم و نه از »هزار تن نبوده زده كه هرگز كمتر از پنجكثير موج مي

بعـّوه در نرارـدان «. بان و نه از كاتبان كه نك و قباله نويسند و ريـر آنرري

 .(69)اندافروختهگين آن هفتيد و اند نراغ مينقره

هشت هزار آدمـي »المقدس ننان وفيع افت كه كليساي ترفايان در بيت

. دربـارة (07)«را در آن جاي باشد، همه را به ت لُّف بسيار فاخته از رخـام رنگـين

ن از فنگهاي بـزرگ كـرده اكثر عمارتهاي آ»صرخسرو نوشته افت: ر قوس ناشه

ه دست هزار من و في هزار من باشد و عجب آن كه بـه يكه هريك از آن مقدار ب

نـه پانزده فرفنگي آن موضع نه كوهي افت و نه فنگ تا آنهـا را از كجـا و نگو

 .(17)«نق  كرده باشند؟!

حـدّي افـت كـه از و معمـاري بهتوجه ناصرخسرو به موضوع فـاختمان 

 گون كشيد و پيو نظر آورد.توان تيويري از بناهاي گونهخّك ففرنامة او مي

* 

يادداشتهاي ناصرخسرو ما را از تشـ يّت شـهري و طـرز شهرفـازي در 

اي ديگر از نظـر شـام  و كند. اين نيز جلوهمناطق مختلف دنياي آن روز آگاه مي

بينيم كـه در آن روزگـار وجـود مسـجد جـامع ي ـي از ياو اوفت. مثًّ مين ته

. يا آن كه شهرفتان ـ قسمت اصلي شهر ـ برج و بارو داشت (27)مميزات شهر بود
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. در هرحاك براي پي بردن به فازمانهاي شهري در قـرن نهـارم و (37)هاو دروازه

پنجم هجري ففرنامه ي ي از مآخذ فودمند افت و هركس در اين باو تصقيقـي 

 .(47)نياز نبوده افته از رجوع بدان بيكرد

ها در اين زمينه فخن گفته افت نويسندة ففرنامه براي ما از بسياري ن ته

المقـدس و ، صـنّاعِ بيت(57)ديـوار و خـار قـزوينقبي : بارستانهاي بيمثًّ از اين

، بيمارفـتان عمـومي رايگـان و موقوفـاتو در آن (67)هاي جداگانـة هريـكرفته

، موقوفات بـراي مهمانـان و (87)«فراديس»، بارستانهاي اطرا  شهر به نام (77)شهر

ه (80)، هيأت مستراح عمومي ميافارقين(97)زابران ، وضع مير و وريـات آن خاصـّ

، دكانهاي افتيجاري قاهره كه درحدود بيسـت هـزار (82)، آيينة اف ندري(81)قاهره

، ـ كه يادآور نوعي (83)پادشاه بوده از آنِ فلطان و نيز هشت هزار فراهاي اجاري

فازمان تهية مس ن و فروشگاه از طر  دولت افت، بناهـايي بـا مسـاحت فـي 

اي كـه تـا فييـد و پنجـاه تـن ارش در في ارش در مير شام  اطاقهاي اجاره

فازيهاي امروزه، وفعت قير فـلطان ميـر در «آپارتمان»ـ شبيه  (84)ف نه داشته

، عمـارات پـنج (85)هرفـتان ميافـارقين بـوده افـتميان شهر قاهره ـ كه برابـر ش

ها و ، بارچـه(86)اش وو و شو اش وو در اين شهر و گاه هفت تا نهارده طبقه

ـ  و عمارت فروشـگاهي  (87)تفرجگاههايي كه در قاهره بر فر بامها فاخته بودند

فـازي در پايتخـت ميـر كـه آورد، طـرز خانه، را در لندن فراياد مـي(88)معرو 

جدا جدا نهاده افت ننان كه درخت و عمارت هـيچ آفريـده بـر ديـوار »ها خانه

اند نه از گچ و آجـر و كه گويي از جواهر فاخته»و پاكيزگي فراها « ريري نباشد

، وصـف (91)، كاروانسراهاي فـراوان در ميـر(90)، جوامع نهارگانة شهر(89)«فنگ

هاي ، فـردابه(94)م ـه ، فراهاي اه  هر شـهري در(93)، صفت شهر م ه(92)مدينه
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، كاروانسراها و بازارهـاي اصـفهان ازجملـه بـازار (95)ارجان و آو جاري در آنها

داران آن شهر و فروشندگان و حجره« اندر او دويست مرد صرا  بود»صرافان كه 

، گنبدهاي بيابان ـ پس از نايين (96)و افتعداد اصفهان در جايگزين كردن كاروانيان

، (98)، طبس و خرمافتانهاي آن(97)مسافران و گرد آمدن آو باران ـ براي راهنمايي

 .(100)هاي گنبدي آن، قاين و طا  عظيم مسجدش و خانه(99)زارهايوتون و پسته

طور كلي ناصرخسرو از هر شهري ـ بزرگ يا كونك ـ تيويري روشن به

بارو،  دفت داده افت و به منافبت از جمعيت آن ديار، طرز شهرفازي، برج وبه

 وران، ابنيه و ام نة عمـومي ازقبيـ  مسـاجد،عمارات، بازارها، مص  افتقرار پيشه

 ها، فروشگاهها، تفرجگاهها، راهها، و ريره ياد كرده افت.مدارس، گرمابه

* 

 ودر ففرنامه به منافبت از برخي ن ات مربوط به فـازمان اداري شـهرها 

جمله از شام تـا قيـروان ـ در ازرود كه قاب  مّحظه افت. ممالك نيز فخن مي

از »پرداخـت همة شهرها و روفتاها ـ مخارج مسجدها را وكي  فلطان ميـر مي

ان و رورن نراغ و حيير و بوريا و زيلو و مشاهرات و مواجبات قيّمان و فرّاشـ

بـي حقـو  نيـز هـر مـاه دو هـزار دينـار مغر ةالقضابه قاضي«. مؤذّنان و ريرهم

ع ن ننـد و بـر مـردم ماك كـس طمـبه تا »به نسبت وي ـ  دادند ـ و هر قاضيمي

پرداخت: ماهي فه هزار . مشاهرة امير م ه را نيز فلطان مير مي(101)«حيف نرود

بي  اشارات . از اين ق(102)فرفتاددينار و افب و خلعت كه به دو وقت در فاك مي

 رفد.نظر ميجاي در اين كتاو بهجاي

* 
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رفاني موضوع ديگري افت كه آبياري و آو و و مسألةآنگونگي تأمين 

جا به ايـن رو همهگيرد. از ايندر هر شهر و ديار مورد توجه ناصرخسرو قرار مي

شـده افـت. بـدين كند كه آو شهرها و روفتاها نگونه فراهم مين ته اشاره مي

دهد. در فبب يادداشتهاي ففر او اطّعات بسيار فودمندي در اين باو به ما مي

ه . در رمله در هر فراي حوضـي بـوده كـ(103)ه آو شهر از باران و ناه افتمعرّ

رها تــدبيرهاي . همچنــين در شــه(104)انــدكردهرفتــه و ذخيــره ميگآو بــاران مي

اي از آو باران هدر نرود و مثًّ از راه ناودانهايي رفته كه قطرهكار ميگوناگون به

 .(105)آن ه آلوده گردديا گرد آيد بضهفاختند همه در آبگيرها و حومي ز زيركه ا

در مير رود ني  منبع بركت و حاصلخيزي بـوده و افـزايو آو آن را بـه 

ند و عاملي با هزار دينار حقو  مأمور اين كار بـوده. هرگـاه گرفتهدقت اندازه مي

كـرده و كمتـر از آن را گذشـته مـردم شـاديها ميزيادتي آو ني  از هجده گز مي

رفتـه فـلطان بـر رعيـت خـراج اند. و تا آو هجده گز بار نميردهشمنقيان مي

. در (106)انـدگرفتهنهاده افت و نيز درگذشتن او را از هجـده گـز جشـن مينمي

اند كه ميون فاختهها را بر فر بلندي ميمير با توجه به زياد شدن آو ني ، ديه

ه ده ديگـر با زور  از دهي گرفته با فرو ميآمده و راهها رباشد. وقتي آو بار مي

پوشانده هـركس و ني  زمينها را ميآاند ـ مانند ونيز. نهار ماه ازفاك كه رفتهمي

نهار مـاه كفـا  وي »كرده كه پخته و ذخيره مياز مردم اين نقاط نندان نان مي

 .(107)دقت مذكور افتمدار جزر و مدّ ني  نيز در اين كتاو به«. باشد

انـد و آو بردهم كه در ميـر فـقايان آو بـا شـتر ميخوانيجاي ديگر مي

ناهها هرنه به رود ني  نزدي تر خوشتر و هرنه دورتر شور بوده افت و وريت 

كو افت كه فـقايان آو كشـند و مير و قاهره را گويند پنجاه هزار شتر راويه»
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فقايان كه آو بر پشت كنند خود جدا باشند، به فبوهاي بـرنجين و خي هـا، در 

. زني بوده افت در مير كه پنج هزار فبو (108)«هاي تنگ كه راه شتر نباشدونهك

گرفتـه و فـبوها را بـه كرايـه و ميآاز برنج دمشقي داشته كه هريك فـي مـن 

 .(109)«هر فبويي ماهي به يك درم»داده افت مي

جا بركتِ رود ني  فـراهم نيسـت. در شـهر  عيـذاو آو نـاه و اما همه

قطع شود از ديگـر و باران منارّ آو باران و اگر گاهي آ آيد،يدفت نمنشمه به

ر تا فـه مـاه كـه د»جاها بايست آو آورند و بفروشند. ناصرخسرو نوشته افت: 

ز . در م ـه نيـ(110)«آنجا بودم يك خيك آو به يك درم خريديم و به دو درم نيز

ع ها و ميـانآو ناهها ـ همه شور و تلخ باشد ننان كه نتوان خورد، اما حوضـ»

ن آهـزار دينـار برآمـده باشـد و اند كه هريك از آن به مقدار دهبزرگ بسيار كرده

 .(111)«اندكردهآيد پر ميها فرو ميوقت به آو باران كه از دره

 در ففرنامه از كاريزهاي گناباد ـ كه گـاه تـا هفتيـد گـز عمـق داشـته و

ن ناصرخسرو و ميليونها ت .(112)رودفخن مي ـاند كيخسرو آنها را فاخته گفتهمي

 اند و آن كاريزها هنوز در اين ناحيه از خرافان باقي افت!مانند او درگذشته
 

* 
 

خواند از طرز معيشت مـردم و مسـاب  كسي كه ففرنامة ناصرخسرو را مي

زان اقتيادي آنها، حتي واردات و صادرات شهرها، واحد وزن و نرو اجناس و مي

كنـد. ايـن در جاهاي مختلف نيز آگاهيهايي حاصـ  مي مخارج مختلف زندگاني

 گونه مباحث بسيار مؤثر افت.اطّعات در ت مي  معلومات پژوهندگان در اين

خوانيم در ديه قوهه ـ نزديك قزوين ـ هنگام قصط يك من نـان جا مييك
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هجـري قيمـت  934و در قصط م ـه بـه فـاك  (113)انددادهجو را به دو درهم مي

نان به يك دينار نيشابوري رفيد نندان كه في و پـنج هـزار آدمـي از نهار من 

. در اصفهان بر اثر فراواني (114)«همه گرفنه و برهنه بودند»حجاز به مير آمدند و 

دادند ولي پس از رفع قصطي و پيـدا شـدن معمورً به يك درم، هشت من نان مي

من نان جوين را به يـك اندكي گشايو در ارزا ، يك من و نيم نان گندم يا فه 

 . (115)فروختنددرم مي

بينيم در شهر تنيس مدام هزار كشتي در حوالي شهر آماده افت ـ از نيز مي

يچ هكار آيد به شهر آورند زيرا در آنجا آنِ بازرگانان و فلطان مير ـ كه هرنه به

اي، رفع همة حوايج شهر و معامّت به وفـيلة كشـتي نيز نيست و نون جزيره

گيرد و از اين شهر، هر روز هزار دينار مغربي براي خزانة فلطان مير ورت ميص

 كنند و از آنجا. در نوبه، بازرگانان مهره و شانه و بسّد وارد مي(116)شودوصوك مي

نامه از بردة نـوبي فبب نيست كه در قابوس. بي(117)آورندبَرده به ديگر شهرها مي

ينـار مغربـي در قاهره ماهانـه از دو دينـار تـا ده د . كراية دكانها(118)رودفخن مي

اي به وفعت بيست گز در دوازده گز ـ پانزده و ميزان اجارة ماهانة خانه (119)افت

. بهاي يك درم (121)بهاي كاروانسرايي هر فاك بيست هزار دينارو اجاره (120)دينار

در  وم نيشابوري فنگ ريسمان در مير فه دينار مغربي افت برابر فه دينار و ني

نظير باشـد يـك درم بـه ريسماني كه از همه ني وتر باشد ... هرآنچه بي»نيشابور 

 .(122)«پنج درم بخرند

همچنين در ففرنامه از ديگر اجناس فراوان يا اند  و نرو آنهـا در بـازار 

« اه  شهر، عظيم توانگر بودند»شود كه در آن عهد رود و گفته ميمير فخن مي

و در »توانست داد يي ثروتمند در آنجا بود كه شو فاك نان مير را ميحتي ترفا
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اين وقت رمصاله نندان خلق در مير بود كه آنچـه در نيشـابور بودنـد خمـس 

 .(123)«ايشان به جهد بود

فلـج تـا  و ايـن كـه از (124)شودگاه نيز از نرو كراية شتر در افوان ياد مي

انـد و بـه دادهبه يك دينار نقـد كرايـه ميبيره ـ دويست فرفنگ راه ـ شتري را 

. (125)انـدفروختهفي دينار به نسيه و حاك آن كه شتري ني و را به دو فه دينار مي

كردند و به صـنعتگران در لصسا آفياهاي فلطاني رلّة رعيت را به رايگان آرد مي

لـت شغلشـان را آو  دادند كـه افـباورريب، ازطر  ح ومت فرمايه به وام مي

راهم كنند و پس از رفع حاجت قرض خود را پس دهند. در اين شـهر خريـد و ف

هزار فرو در زنبيلها بود در هر زنبيلـي شـو»شد و فروخت به فرو انجام مي

 . و در(127)گرفـت. در بيره معامّت با برات صرا  صـورت مي(126)«درم فنگ

 .(129)، و در فلج به زر نيشابوري(128)اخّط به پوك

اصرخسرو به نوع و كيفيت مصيورت و مينوعات هر شهر و ذكر توجه ن

سـ  رزاني عآنها، بر فوايد اقتيادي ففرنامه افزوده افت. وي با ما از فراواني و ا

گويد ـ كه صد من به يك دينار بود ـ در كوههاي آن حـدود در بطليس فخن مي

رش قطـران يگـگذاشتند از فـر دبيند كه نون ي سر آن را در آتو مينوبي مي

دام و انگـور . در معرّه گندم و درخت انجير و زيتون و پسته و با(130)آمدبيرون مي

فـرو  از ملمع و فبز و». در شهر رمله انواع مرمرها وجود داشت (131)فراوان بود

 . مصيـوك عمـدة(132)بريدنـددندانـه مياي بيو مرمـر را بـه اره« و فياه و ففيد

پنجاه هزار من رورن زيتون  خدايان بودند كه هريكالمقدس زيتون بود و كدبيت

 .(133)بردندكردند و از آنجا به اطرا ِ عالم ميدر ناهها و حوضها پر مي

در فرزمين حاصلخيز مير در همة ايام فاك ام ان درخت اري فراهم بوده 
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اند كه هر درخت و نهالي را در تغارها بر پشت بامها فروشان بودهو دررن و نهاك

اند، اكثر پربار، از نارنج و ترنج و نار و فيب و به و گ  و ريـاحين و پروراندهمي

اند و پـس از ننـدي نشـاندهفپررمها. اين درختها را با همان تغارها در زمين مي

كــه ـ بــه قــوك آنانــد بيآوردههــاي آن بيــرون ميش ســته و پارهتغارهــا را مي

ننـين وضـع در همـة آفـا  »ويسد: نناصرخسرو ـ درخت خبردار شود. وي مي

 .(134)«ام و نشنيده و انيا  آن كه بس لطيف افتجاي ديگر نديده

و  (135)برداري از درخت بلسان نيز در مير تماشا داشتطرز كشت و بهره

شـد: ها و فپررمها به يك روز ديـده ميماه اين ميوههم در اين ديار در فوم دي

ي، رنج، ليمو، فيب، يافمن، شـاه فـپررم، بهـگ  فرو، نيلوفر، نرگس، ترنج، نا

ر، ر، نيشـ انار، امرود، خربزه، دفتنبويه، موز، زيتون، هليلة تر، خرمـان تـر، انگـو

ر، فـير بادنجان، كدوي تر، ترو، شلغم، كرنب، باقّي تر، خيار، بادرنگ، پياز تـ

 .(136)تر، جزر، نغندر

. شـتر (137)نـدكرددر افيوط كشت خشخاش رايج بود و افيون حاصـ  مي

. در م ـه بـه وافـطة گرمـي هـوا، در آخـر (138)نجيب بيابان جده شهرت داشت

آمـد و در پـانزدهم فـروردين دفت ميماه خيار و بادرنگ و بادنجان تازه بهبهمن

ه كـسته ههر ي ي ده درم و ». خرماي فلج (139)انگور، و در اوك ارديبهشت خربزه

اگـر بيسـت فـاك بنهنـد تبـاه »گفتند: و مي «در ميانو بود دانگ و نيم بيو نبود

. در يمامه در وقت فراخي مم ن بود يك هزار مـن خرمـا را بـه يـك (140)«نشود

آن را بـه  . در لصسا خرما از اين هم فراوانتر و ارزانتر بـود و گـاه(141)دينار خريد

 .(142)دادندفتوران مي

آورد بسـيار يآنچه ناصرخسرو از مينوعات مردم ممالك مختلف به قلم م



 178 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

دهـد كـه در هـر شـهر مـردم بـه نـه خواندني و بديع افت. وي به ما نشان مي

پرداختنـد؟ كارهايي فرگرم بودند؟ پيشه و صنعتشان نه بود و نگونـه بـدان مي

پيدافت اين ن ات ـ در عين اختيار ـ در تصقيقـات اقتيـادي و اجتمـاعي نـه 

همه مربوط افت به عامة مردم و اف ند خاصه كه روشنيهايي بر زواياي تاريخ مي

 كيفيت زندگي آنها.

كــرد در طــرابلس كارــذ خــوو در روزگــاري كــه ناصرخســرو فــفر مي

هاي خاص كه در ها و جامه. پارنه(143)«هتربمث  كارذ فمرقندي، ب  »فاختند مي

ملك فارس بيست هزار دينار به تنيس فرفـتاده »نظير بود حتي بافتند بيتنيس مي

جهت او يك دفت جامة خـاص بخرنـد، و ننـد فـاك آنجـا بودنـد و  بود تا به

فروختند. بافتند به كسي نميزيرا آنچه در كارخانة فلطاني مي«. نتوانستند خريدن

. در صـالصيه (144)بافتند كه در هيچ جاي عالم نبـودنيز مي« بوقلمون»در اين شهر 

نيز كشتيهاي فلطاني در ؛ و (145)واربارفاختند با ظرفيت دويست خركشتيهايي مي

هاي ميـري ننـان . فـفالينه(146)مير پنجاه گز طوك و بيست گز عرض داشـت

شد. نهادند از اندرون ديده ميلطيف و شفا  بود كه دفت نون بر بيرون آن مي

مانســت و آن را بــه وزن آبگينــة ميــري نيــز بــه صــفا و پــاكي بــه زبرجــد مي

نظيـر و بافتنـد در عـالم بيوط از پشـم مي. دفتارهايي كه در افي(147)فروختندمي

ن . عقيق صنعاي يمن شهرت داشت و بريدنو از كوه و بريـا(148)مانند حرير بود

فتنو كردنو بر تابه به آتو در ميان ريگ، و پروردنو در آفتاو و به نرو پيرا

. حييرهاي مغربـي از ديبـا ني ـوتر بـود و گـاه (149)آداو و ترتيب خاص داشت

در اين شهر نهارصد كارگـاه بـوده »گفتند: . در تون مي(150)ديباي روميگرانتر از 

 .(151)«افت كه زيلو بافتندي
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ه اينها و بسياري اطّعات قاب  مّحظة ديگر، فـفرنامة ناصرخسـرو را بـ

صورت منبعي فودبخو در باو معيشت و اقتيـاد دنيـاي قـرن پـنجم درآورده 

 افت.
 

* 
 

مربـوط  جتماعي عير ناصرخسرواب  انصوي به مسآنچه گذشت هريك به

بينيم در آن از روابط مـردم بـا دقت بخوانيم ميشود ولي وقتي اين كتاو را بهمي

ي ديگر، طرز عم  ح ومتها، نصوة كسب و كار، طبقات مختلف جامعه، اوضـاع 

رود. اشـاره بـه برخـي از مذهبي، معتقدات مردم و بسياري ن ات ديگر فخن مي

يـد ففرنامه تواند بود و معـر  نظـر كنج ـاو و طـرزِ د آنها، نموداري از ارزش

 نويسنده.

گفتنـد: تـازي، و پارفـي، و در شهر اخّط مردم به فـه زبـان فـخن مي

. اهالي شهر صيدا برحسب عادت هميشه شـهر خـود را ننـان آرافـته (152)ارمني

. در لصسا گوشت همه حيوانـات (153)دوم فلطانندداشتند كه گفتي در انتظار قمي

فروختند نون گربه و فگ و خر و گاو و گوفپند و ريره؛ بخيوص فـگ را مي

 . (154)خوردندكشتند و ميرا فربه مي كردند و بعد مي

فپاه فلطان مير مركـب بـود از اقـوام مختلـف، و نيـز گروهـي كثيـر از 

همـه را »زيستند و شاهزادگان و علماي ديگر كشورها به مير رفته و در آنجا مي

گفتند و اگر فروختند رافت مي. اه  بازار مير در هرنه مي(155)«ين بودارزا  مع

نشاندند. و زنگي بـه دفـت او گفت او را بر اشتري ميكسي به مشتري دروغ مي

كـرد كـه مـن ادي مينجنباند و مگرداندند؛ وي زنگ را ميدادند و در شهر ميمي
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ور ـ هرنـه و عطـار و پيلـهبينم. در بازار آنجا ـ بقاك خّ  گفتم و مّمت مي

. (156)دادند اگر زجاج بود يـا فـفاك يـا كارـذفروختند باردان آن را از خود ميمي

امنيت و فرارت اه  مير بدان حـد بـود كـه بـزازان و صـرافان و جوهريـان در 

كشيدند و كسي به نيزي دفت بستند جز دامي كه بر آن ميدكانهاي خود را نمي

ز مـردم مغـرو و ميـر و شـام بودنـد كـه در گودالهـا و . گروهـي ا(157)بردنمي

فنگسارهاي مير در طلب گنج و دفينة فرعون به حفاري اشتغاك داشتند و هرنه 

خواندنـد و اميـر دادند. اينـان را مطالبيـان مييافتند خمس آن را به فلطان ميمي

 .(158)مطالبيان بسيار ثروتمند بود

شود در بيابانهـا ـ مـثًّ درحـدود يهرقدر در مير از امن و آفايو ياد م

شود كه دابم با ي ديگر در جنگ رو ميطابف ـ ناصر با مردمي دزد و خوني روبه

گذرد بسيار ناامن كه هركس بـدون بدرقـه و و خيومت بودند؛ و از راههايي مي

كردند. در ميان قومي عرو از گرفتند و برهنه ميراهنما بود اعراو مصلي او را مي

انـد جز شـير شـتر نيـزي نخوردهشنيد كه در عمر خويو بههفتاد فاله مي پيرانِ

و ايشـان خـود »خـورد ها جز علف شور نيزي نبود كه شتر ميزيرا در آن باديه

گاه نيز همراهـان وي فوفـمار و شـير «. بردند كه همة عالم ننان باشدگمان مي

يافت با بـارِ ي ميختتوانست خورد و هرجا درسرو نميخوردند و ناصرخشتر مي

 .(159)كردآن ـ اگرنه به اندازة دانة ماش بود ـ فدّ رمق مي

راند و از حاك ناصرخسرو م رر از دولتها و راه و رفم عماك آنها فخن مي

و روز مردم شهرها. امير ديلـم ننـدان دادگسـتر بـود كـه در وريـت وي كسـي 

رفتنـد جد آدينـه ميتوانست از كسي نيزي بستاند حتي مردمان كـه بـه مسـنمي

. در (160)بردكس كفششان را نميگذاشتند و هيچكفشهاي خود را بيرون مسجد مي
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بافتند بهايو به تمـامي پرداختـه مير هرنه از قيب و بوقلمون براي فلطان مي

كردند و حـاك آن ـه در ديگـر وريتهـا از شد و مردم به رربت براي او كار ميمي

وه . بعـّ(161)شـدوران و صنعتگران ننين رفتار نميشهجانب ديوان و فلطان با پي

حدي بـود كـه از تيـر  در ميـراث ابوفـعيد نيازي فلطان مير بهعدالت و بي

ورزيـد. بـر يهودي و حتي قبوك دويست هزار دينار تقديمي بـرادرش امتنـاع مي

. وقتـي (162)روي هم فيرت فلطان مير ناصرخسرو را فخت دلپسند افتاده بـود

فلطان فرمود تـا ايشـان را »مير مطالبيان كشته شد، درمورد فييد كنيز  او نيز ا

خوافـت بـه شـوهري دادنـد و آن كـه شـوهر مخيّر كردند، هركـه شـوهري مي

گذاشتند تا در خانـة خوافت هرنه خاصة او بود هيچ تير  ناكرده بدو مينمي

 .(163)«يك از ايشان ح مي و جبري نفرمودهباشد، و بر هيچخود مي

تنـد و بـه درمانـدگان و ورش سـتگان، گرفدر لصسا از رعيت عشـريه نمي

كرد ننان كه رّمانِ او هر ملـك و آفـياو را كـه خـراو پادشاه كمك مالي مي

شد هركه بـا وي كردند. بعّوه هروقت فلطان فوار ميشد به رايگان آباد ميمي

. تدبير فـلطان (164)كردداد و تواضع ميگفت او را به خوشي جواو ميفخن مي

بيك در اصفهان نتيجة ني و به بار آورد. وي دفـتور داده بـود فـه فـاك از طغرك

مردم هيچ نيز نخواهند و دبيـري نيشـابوري بـر ايـن كـار گمـارده بـود. ديـري 

. امنيت شهر طبس نيـز نظـر (165)نگذشت كه پراكندگان همه روي به وطن نهادند

بسـتند و فـتورها در م درِ فراها را نميكرد كه شب مردناصرخسرو را جلب مي

وار نداشت هيچ زن را زهره نبود كه بـا مـرد يكويها بودند. بعّوه با آن كه شهر د

كشتند. به فبب پاس و عدك گيلـي گفت هردو را ميبيگانه فخن گويد و اگر مي

بن مصمد، امير شهر، در آنجا دزد و خوني نبود. ناصر اين ديار را ي ـي از نهـار 
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. امـا (166)شمارد كه به عدك و امن در عرو و عجم ممتاز ديده افـتضعي ميمو

فروختنـد در وان و وفطان گوشت خو  را نيز مث  گوشت گوففند در بازار مي

 .(167)«تصاشيخوردند بيزنان و مردان ايشان بر دكانها نشسته شراو مي»و 

ع دينـي و ن تة قاب  مّحظه در احواك اجتماعي مـردم آن روزگـار اوضـا

جاي در فـفرنامه يـاد مذهبي هر شهر و نيز اف ار و معتقدات مردم افت كه جاي

شده. درآمد مسجد و كليسا نزديك هم بـوده افـت و مسـلمانان و ترفـايان بـه 

ز مغربيان بر اثر نزاع اهجري دو هزار تن  440. در فاك (168)اندپرداختهعبادت مي

. در حـرّان ناصرخسـرو (169)ه شـدندبا عرو بر فرِ خفارت در موفم حـج كشـت

كوشد ـ با همه اشـتيا  مـرد عـرو ـ بيند كه هرنه ميمردي شيت فاله را مي

 .(170)را بدو بياموزد« الناسق  اعوذ برو»تواند نمي

در شهر صور اكثريت مردم مذهب شيعه داشتند ولي قاضي شهرمردي بود 

هريره ي بـه زيـارت گـور ابـو. مردم طبريه شيعه بودند و اگر كس(171)مذهبفنّي

. ميـان ميـر و انـدلس در هـزار (172)زدندآزردند و به فنگ ميرفت او را ميمي

. در رواقــي از مســجد (173)فرفــنگ مســافت ي ســر، ديــن افــّم رواج داشــت

 .(174)يوفه مجاور بودندالمقدس هميشه خلقي از متبيت

مان نداشتند ـ به يا ادين كه به هيچ پيغمبر و پيشوبجاويان مردمي بودند بي

مردمي بد نبودنـد و  هذا به روايت ناصرخسرو ـ. ـ معوافطة دور بودن از آباداني

دزديدنـد و كردند اما مسلمانان و ريرهم كودكان ايشان را ميدزدي و رارت نمي

علـوي بودنـد و اميـران يمامـه   .(175)فروختنـدبه شهرهاي افّم مي بردند و مي

. اما مردم لصسا بوفعيدي مـذهب (176)ن به شيوة زيديه بودزيدي مذهب و اذانشا

اي خاص داشتند ـ از نمـاز و روزه فـارغ بودنـد و ي ـي از بودند ـ يعني طريقه
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ايـن »فّطين آنجا حجرارفود را از ركن بيرون كرده به لصسا برده و گفته بـود: 

تا آخر «. كشدفنگ مغناطيس مردم افت، مردم را از اطرا  جهان به خويشتن مي

حجرارفود را از اين قوم بازخريدند و به جاي خود بردند. لصسا مسجد نداشت 

خوانـد او را بـاز كردنـد ولـي اگـر كسـي نمـاز ميو در آنجا خطبه و نمـاز نمي

هم نزديــك دينــي ـ بــهداشــتند. ناصرخســرو ايشــان و بــدويان را ـ در بينمي

 .(177)ديدمي

مـردم نقـاط مختلـف بسـيار تقـادات يادداشتهاي ناصرخسـرو در بـاو اع

توان به روحيات و اف ار و جوامع آن عير پي خواندني افت و از خّك آنها مي

اي فنگين طلسمي نوشته بودند بر ضـد ه بر درِ شهر بر افتوانهبرد. مثًّ مردم معرّ

رودي كه از بّد افّم بـه جانـب  ة. در شهر حما(178)كژدم كه در آن شهر نيايد

دادند كه . در شهر ع ا زميني را نشان مي(179)نام داشت« آو عاصي»رفت روم مي

ــرده افــتالســّم در آنجــا زراعــت ميآدم عليه ــد. در بيت(180)ك ــردم  سالمق م

المقـدس . در مسـجد بيت(181)پنداشتند كه بيابان مصشر نزديك اين شهر افتمي

افت كه ايـزد فـبصانه و اين در »گفتند: خواندند و ميمي« باو التوبه»يك در را 

ناصرخسرو نيز در آنجا نماز كـرد و «. تالسّم را آنجا پذيرفتعالي توبة داود عليه

از خداي توفيق طاعت و تبرّا از معييت طلبيد؛ و نيز مهد عيسـي را در فـردابي 

گفتند مولد عيسي افـت فـنگي از ديد و در آنجا نماز خواند. در مسجدي كه مي

به وقت وضـعِ حمـ  »گفتند: دادند با نشان دو انگشت و مي فتونها را بدو نشان

. فنگي ديگر نيز ديد با نقـو بـه (182)«مريم ان فتون را به دو انگشت بگرفته بود

بـن عبـدالمطلب، عـم  ةشـد نقـو فـپر حمـزاندازة فپري بزرگ كه گفتـه مي

. در قبـة صـخره، (183)رفوك)ص(، افت كه آنجا نشسته و پشت بر ديـوار نهـاده
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 .(184)انددانستهالسّم ميقشي را بر فنگي نشان پاي افصق عليهن

ــة فلســلة داود، قبــة جبربيــ ، و قبــة رفــوك در بيت المقــدس، ناصــر قب

شـبِ معـراج رفـوك)ص( اوك بـه قبـة »گفتند: اكرم)ص( را ديده افت. مردم مي

آمـد صـخره ازبـراي صخره نماز كرد و دفت بر صخره نهاد و نـون بيـرون مي

او برخافت و رفوك)ص( دفت بر صخره نهاد تا باز جاي خـود شـد و جّلت 

دادنـد كـه شـب نيز جـايي را نشـان مي«. قرار گرفت و هنوز آن نيمه معلق افت

. در مير مـردم از طلسـمي (185)دشاند تا پيغمبر فوار معراج، برا  را آنجا آورده

م را زحمـت   مـردانـد تـا نهنگـانِ نيـگفتند كه در حـوالي شـهر كردهفخن مي

 .(186)نرفانند

ذكر برخي از آداو و رفوم و فنتهاي اهالي شـهرها و ممالـك بـر فوايـد 

، بـا اين ـه در (187)اجتماعي ففرنامه افزوده افت ازقبي  مرافم گشـودن درِ كعبـه

ذوالصجة هر فاك بيو از بيست هزار خلق براي فنّت كردن فرزندان خـود اواي  

، در ايام تابستان در بازارهـاي تنـيس كشـ او (881)آمدندالمقدس گرد ميدر بيت

، مرافم فتح خليج در (189)فروختند نون شهري بود گرمسير با رنجوري بسيارمي

رفـيدند او را مير تماشايي بود و هم در اين تشريفات مردم هرجا به فلطان مي

او  ، الصاكم بامرا  در مير، مسجد عمروعاص را از فرزندان(190)كردندفجده مي

نشسـتند و آمد بر خران زيني مي داران مير در رفت، اه  بازار و دكان(191)خريد

ها آمـاده بـود كـه بـه كـرا رو پنجاه هزار بهيمة زيني در هرجا بر فر كونهاز اين

، اه  بيره هر روز در فه جاي بازار داشتند: اوك روز در يك جاي، (192)دادندمي

، مرافم و منافك حـج و عمـره و (193)ايي ديگرميان روز به جايي، و آخر روز ج

. در اين ميان عامـة مـردم يمـن كـه بـه حـج (194)احرام گرفتن نيز خواندني افت
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نون هندوان هريك لُنگي بربسته و مويها فرو گذاشته و ريشها بافته و »آمدند مي

 .(195)بودند« هريك كنارة قطيفي ننان كه هندوان در ميان زده
 

* 
 

چنان كه از طـرز زنـدگاني و ريخـت و لبـاس و احـواك و ناصرخسرو هم

آميز فّطين و گويد از زندگاني تجم اف ار عامة مردم نواحي مختلف فخن مي

تواند اوضـاع و احـواك هـر دو كند. به عبارت ديگر خواننده مياميران نيز ياد مي

ها، و هابـطبقه را پيو نشم اورد. مثًّ در قاهره همـة دكانهـا، كاروانسـراها، گرم

كس ملك و عقاري ندارد. قيـر او را ـ ديگر عمارات ملكِ فلطان افت و هيچ

كنند و در آن دوازده هـزار كه دوازده كوشك دارد ـ هر شب هزار تن پافباني مي

. (196)برندفر ميخواره افت و بر روي هم في هزار آدمي در قير بهخادم اجري

واهر باي رومي بود به زر دوخته و به جدر جشن فتح خليج، خرگاه فلطاني از دي

. صـفت خـوان (197)«ننان كه صد فوار در فـاية او بتواننـد ايسـتاد»م ل  كرده 

اي ديگر از بارگاه باش وه پادشاهان ميـر را نشـان فلطان و داخ  قير او گوشه

پنجاه هزار مـن شـ ر راتبـة آن روز »گفتند: دهد، همين يك اشاره بس كه ميمي

ان و هر روز نهارده شتروار بر  به شـرابخانة فـلط« طان خوان نهدباشد كه فل

بردند. اما ن تة ديگر آن كه عّوه بر امـرا و خـواص ـ كـه از مطـبخ پادشـاه مي

خوافـتند بـه آنـان اي داشتند ـ اگر مـردم شـهر بـراي رنجـوران نيـزي ميراتبه

رم فـلطاني دادند و نيز هر مشروو و دوا كه كسي در شهر رزم داشـت از حـمي

خريدة زنگـي و حبشـي بـود، هزار بندة درم. در لصسا في(198)توانست گرفتمي

 .(199)كردندمتعلق به شو تن ملك و وزيران، كه كشاورزي و بارباني مي
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ناصرخسرو از مير و ميريان و فلطان آنجا و دفـتگاه او بـا شـيفتگي و 

ايـن ديـار تيـوير  و از هـر لصـاظ ازگويـد و فـفرنامة اتفيي  بيشتر فخن مي

 دهد.كاملتري به دفت مي
 

* 
 

هايي افت كه نويسـنده در معرفـي قسمتهاي ففرنامه، ن ته تريناز دل و

شنافي و معرفت اوفت به احواك و نفـوس اشخاص به قلم آورده و نمودار مردم

شود به نام رو ميطبقات مختلف. در فمنان در جستجوي اه  علم با مردي روبه

نزديك وي شدم، مردي جوان بود ... و جمعي نزد »نويسد: سايي، ميافتاد علي ن

خواندند و گروهي طـب و گروهـي حسـاو. در وي حاضر. گروهي اقليدس مي

ا  عليه ننين خواندم و حمةوعلي فينا رگفت كه من بر افتاد اباثناي فخن مي

ي ابـوعلاز وي ننين شنيدم. همانا ررض وي آن بود تا من بدانم كـه او شـاگرد 

فينافت. نون با ايشان در بصث شدم، او گفـت: مـن نيـزي از فـيا  نـدانم و 

 هوس دارم كه نيزي از حساو بخوانم. عجب داشتم و بيرون آمدم و گفتم نون

 .(200)«نيزي نداند نه به ديگري آموزد؟!

ناصر مردم شهرها و عـادات و رفتارشـان را در عـين اختيـار بـه تمـامي 

ويسد در نواحي نجران قومي هستند خودفر و بيشـتر دزد و نكند. ميتوصيف مي

. اه  فلج مردم اني بودنـد دزد و مفسـد و جاهـ  و بسـيار (201)خوني و حرامي

درويو و بدبخت و گرفنه و برهنه و هـر مـردي روزي بـه ده فـير رلّـه اجيـر 

پختند و با همه درويشي همه روزه جنگ و عداوت شد كه آن مقدار به نان ميمي

آمد با فپر و شمشير بود. وقتـي كردند. هركس به نماز ميورزيدند و خون مييم
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خوافـت ـ جنـگ نيز با  لش ري از عرو ـ كه از ايشـان پانيـد مـن خرمـا مي

 .(202)كردند

تر دافتان ناصرخسرو و برادرش افت در بيره. بهتر افـت از همه شيرين

خن فـير پـوك در نفـوس مـردم نوشتة خود او را نق  كنم تا ببينيد نگونه از تـأث

شنافي مقام فض  خود را به وزير شنافانيده رانده و هم با نه هوشمندي و مردم

 افت.

نون به آنجا )بيره( رفيديم از برهنگي و عـاجزي بـه ديوانگـان ماننـده »

خوافتم كه در گرمابه روم بوديم و فه ماه بود كه موي فر باز ن رده بوديم و مي

ه هوا فرد بود و جامه نبود و من و برادرم هريـك بـه لنگـي باشد كه گرم شوم ك

اي بر پشت بسته از فرما. گفتم اكنون ما را كه در پارهكهنه پوشيده بوديم و پّس

نهـادم، بفـروختم و از بهـاي آن حمام گذارد؟ خرجين ي بود كه كتـاو در آن مي

كـه مـا را دم ـي  بان دهم تا باشددرم ي نند فياه در كارذي كردم كه به گرمابه

زيادتر در گرمابه بگذارد كه شوو از خود باز كنيم. نون ان درم ها پيو او نهادم 

اكنون مردم از گرمابه ايم، گفت: برويد كه همدر ما نگريست. پنداشت كه ما ديوانه

آيند و نگذاشت كه ما به گرمابه در رويـم. از آنجـا بـا خجالـت بيـرون بيرون مي

كردند، پنداشـتند كـه مـا فتيم، كودكان بر در گرمابه بازي ميآمديم و به شتاو بر

اي كردند. ما به گوشـهانداختند و بانگ ميديوانگانيم در پي ما افتادند و فنگ مي

نگرفتيم جز آن كه وزير ملك اهواز ـ كه او باز شديم و به تعجب در كار دنيا مي

فضـ  داشـت از شـعر و  گفتند ـ مردي اهـ  بـود ورا ابوالفتح علي بن احمد مي

ادو، و هم كرمي تمام، به بيره آمده با ابناء و حاشيه و آنجا مقام كرده، و اما در 

شغلي نبود، پس مرا در آن حاك با مردي پارفي كه هم از اه  فض  بود آشـنايي 
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افتاده بود و او را با وزير صصبتي بودي و به هروقت نزد او ترددي كردي و ايـن 

بود و وفعتي نداشت كه حاكِ مرا مرمتي كنـد، احـواك مـرا  تنگپارفي هم دفت

نزد وزير باز گفت. نون وزير بشنيد مردي را با افبي نزديك من فرفتاد كه ننان 

كه هستي برنشين و نزد من آي. من از بدحالي و برهنگـي شـرم داشـتم و رفـتن 

خـدمت  اي نوشتم و عذري خوافتم و گفتم كه بعد از اين بهمنافب نديدم. رقعه

رفم و ررض من دو نيز بود: ي ي بينوايي، دويم گفتم همانا او را تيـور شـود 

اي افت زيادت، تا نون بر رقعة من اطّع يابد قياس كنـد كه مرا در فض  مرتبه

مرا اهليّت نيست، تا نون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم. در حاك فـي 

د. از آن دو دفت جامة ني و فاختيم جامه بدهيدينار فرفتاد كه اين را به بهاي تن

و روز فيوم به مجلس وزير شديم، مردي اه  و اديـب و فاضـ  و ني ـومنظر و 

 «.فخن...متواضع ديدم و متدين و خوش

، بعد از آن كه حاكِ دنياوي ما نيك شده بـود، و هريـك لبافـي پوشـيديم»

فتـيم از در دررروزي به درِ آن گرمابه شديم كه ما را در آنجـا نگذاشـتند، نـون 

 بان و هركه آنجا بودند همه بر پاي خافتند و بايستادند ننـدان كـه مـا درگرمابه

مديم آحمام شديم، و در  و قيّم درآمدند و خدمت كردند، و به وقتي كه بيرون 

نشسـتند تـا مـا جامـه هركه در مسلخ گرمابه بود همه بر پاي خافته بودند و نمي

: ايـن در آن ميانه حمامي به يـاري از آنِ خـود گفتـيشيديم و بيرون آمديم، و وپ

ا ند كـه مـجوانان آنانند كه فّن روز ما ايشان را در حمام نگذاشتيم؛ و گمان برد

س گويي كه ما آنيم كه پّزبان ايشان ندانيم. من به زبان تازي گفتم كه رافت مي

 هردو حـاكپاره بر پشت بسته بوديم. آن مرد خج  شد و عذرها خوافت. و اين 

 .(203)«در مدت بيست روز بود



 189 سير آفاق 

* 

اينك وقت آن افت كه به شيوة نگارش ففرنامه هم ـ هرننـد در كمـاك 

اي كنم. آنچه خواننـدة فـفرنامه را ـ بـيو از هـر نيـز ـ اختيار باشد ـ اشاره

كنــد صــميميت نويســنده و صــداقت بيــان اوفــت. ايــن روشــنايي مجــذوو مي

ن. ببينيـد ناصـر در آتـا پايـان  پرتواف ن افتنواز در نخستين فطور كتاو نشم

ا پـس از آنجـ»مقدمة ففرنامه احواك خود را نه صـادقانه بـه قلـم آورده افـت: 

ي، )مروالرود( به جوزجانان شدم و قريب يك ماه ببودم و شراو پيوفته خـوردم

شبي در خـواو ديـدم «. قولوا الصق ولو علي انفس م»فرمايد كه: پيغمبر)ص( مي

ند؟ را گفتي: نند خواهي خوردن از اين شراو كه خرد از مردم زاي  ككه ي ي م

اگر به هوش باشي بهتر. من جواو گفتم كه ح مـا جـز ايـن نيـزي نتوانسـتند 

اشد، فاخت كه اندوه دنيا كم كند. جواو داد كه در بيخودي و بيهوشي راحتي نب

ايد  ه نيزي بح يم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد، بل

نـده طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد. گفتم كه من اين از كجـا آرم؟ گفـت: جوي

 .(204) «يابنده باشد و پس فوي قبله اشارت كرد و ديگر فخن نگفت...

آورد و در لصن ناصرخسرو در اين فخنان، برخي از اشعار او را فراياد مـي

ورزي و و در لجـة عشـقشرح ايامي كه در طلـب جـاه و روزي در تـّش بـود 

 زد:نوشي دفت و پا ميشراو

 نهرگانگاهي ز درد عشق پسِ خوو  

 (205)گاهي ز حرص ماك پسِ كيميا شدم  

يادِ نيكِ ناصر از همة كساني كه در طوك ايـن فـفر دراز بـه وي يـاري و 

انـد نمـوداري ديگـر از ايـن رافـتگويي و حقگـزاري اوفـت. ايـن مصبت كرده
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ستند و فيماي آنان در ففرنامه درخشنده افت. آنچه اينك نقـ  مردان كم نينيك

گونه روايات كه در خـّك آن امانـت و درفـت اري افت از اين نكنم نمونه آمي

ناصرخسرو نيز بارز افت، مردي كه نه فقط در روايت و فخن بل ه در عم  نيز 

 به درفتي پابند بوده افت.

  تي داشـتم ... او را ابوعبـدادر وقتي كه من به شهر افـوان بـودم دوفـ»

آمدم نامـه نوشـته بـود بـه گفتند، نون از آنجا به عيذاو هميمصمد بن فليج مي

هد و ددوفتي يا وكيلي كه او را به شهر عيذاو بود كه آنچه ناصر خواهد به وي 

خطي بستاند تا وي را مصسوو باشد، من نـون فـه مـاه در ايـن شـهر عيـذاو 

 خرج كرده شد از ضرورت آن كارذ را بـدان شـخص دادم،نچه داشتم آبماندم و 

خواهي تـا بـه او مردمي كرد و گفت: وا  او را پيو من نيز بسيار افت، نه مي

فابقه با مـن آن تو دهم، تو به من خط ده. من تعجب كردم از ني مردي او كه بي

آن  بـا  بـودمي و روا داشـتمي مبلغـي مـاك ازهمه ني ويي كرد. و اگر مردي بي

شخص به وافطة آن كارذ بستيدمي. ررض، من از آن مرد صد من آرد بسـتدم و 

كارـذ  آن مقدار، آنجا عزتي تمام داشت و خطي بدان مقدار به وي دادم، و او آن

وم، كه من نوشته بودم به افوان فرفتاد و پيو از آن كه مـن از شـهر عيـذاو بـر

از  وشد؟ هرنند كه او خواهد جواو آن مصمد فليج باز رفيد كه آن نه مقدار با

من موجود باشد بدو ده و اگر از آنِ خويو بـدهي عـوض بـا تـو دهـم كـه  آنِ

المـؤمن ري ـون »طالب صـلوات عليـه فرمـوده افـت: اميرالمؤمنين علي بن ابي

 دم را بـرو اين في  بدان نوشتم تا خوانندگان بدانند كه مـر«. مصتشما و رمغتنما

انـد و هـر جـاي باشـد، و جـوانمردان هميشـه بوده مردم اعتمـاد افـت، و كـرم

 .(206)«باشند
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 ودر ففرنامه از ايام خوشي و ناخوشي، عزت و بدبختي، دارنـدگي ناصر  

بـه  نيزي خود و نيز از مردم نيك يا بدانديو، از آنجا كه احترام ديده يا او رابي

نـوع هيچ اند، در كماك صداقت و صـراحت فـخن گفتـه افـت بـيتصقير رانده

روفـت حـاوي رو خواننده با كتابي زنده و گرم و صميمي روبهپوشي. از اينپرده

هم هاي گوناگون و فراز و نشيبهاي بسـيار كـه همـه را رشـتة حقيقـت بـهصصنه

نشـيند كـه گفتـه پيوفته افت. درپايان اين كتاو، اين فخن نويسـنده بـر دك مي

ه به روايتها كدادم و بعضي  رافتي شرحاين فرگذشت آنچه ديده بودم به»افت: 

ت و شنيدم اگر در آنجا خّفي باشد خوانندگان از اين ضعيف نداننـد و مؤاخـذا

 .(207)«ن وهو ن نند
 

* 
 

قدرت توصيف ناصرخسرو درففرنامه موضوع جذاوِ ديگري افـت. وي 

توانسته افت از آنچه ديده تيويري زنده و روشن پيوِ نشـم خواننـده مجسـم 

ظر طبيعي، كوهها، دشتها، شهرها، بناهـا، ريخـت و لبـاس و قيافـة كند اعم از منا

مردمان، و حتي روحيه و خياك آنها و اين كاري افـت كـه البتـه آفـان نيسـت. 

روح نيست كه شام  اطّعاتي گوناگون باشد بل ه ففرنامه گزارشي خشك و بي

 اي افت پرنقو و متصر  و برجسـته كـه در آن بارهـا پرطـراوت افـت وپرده

ها آبدار، بيابانها خشـك و فـوزان و پـر گـرد و درختها در رقص و حركت، ميوه

گذرنـد. مـردم در شـهرها در تـّش زنان ميربار افت و بادها بر صورتها فيلي

انگيز افـت، و كارهـاي هاي هنر معماري اعجاونمونه و شوندزندگاني ديده مي

ها و طبقـات و در هرجا با قيافـه بردشهرها خواننده را همراه مسافر به بازارها مي
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د. اين همه را قلـم كنرو و با آنان آشنا ميمختلف و آداو و رفوم گوناگون روبه

 نگارگر ناصر به روي كارذ آورده افت.
 

* 
 

ن، شگفت آن كه ناصرخسرو اين همه مطالب را كه از جهتِ بُعد زمان، م ا

ورت دلپذير در كماك ايجاز ص كراني دارد ـ به اينتنوع موضوع و ريره وفعت بي

ظـر نوشته افت يعني در هر مورد به مدد كلماتي اند  توانسته افـت آنچـه در ن

 داشته به ما بفهماند و برايمان تيوير كند.

ايجاز ناصرخسرو از دو جهت قاب  تأم  افت: ي ي آن كـه ذو  فـليم و 

فـخنِ ذهن روشن او دريافته كه فـفرنامه جـاي اطنـاو و بـازي بـا كلمـات، و 

ن هر حشوآميز نيست از اين رو اقتضاي حاك را رعايت كرده افت. از قديم تاكنو

اند تا اي كه مطبوع افتاده ـ از آنچه پيشينيان به فارفي يا عربي نگاشتهنامهفياحت

كه شادروان جّك آك احمد نوشت « خسي در ميقات»هاي آن مانند آخرين نمونه

 ن و بدين فبب پرتأثير.ـ همه داراي نثري موجز افت و روش

د ن تة ديگر قدرت قلم ناصرخسرو افت كه در اين ايجاز هنرمندانه مشهو

نويسي كاري آفان نيست كـه از عهـدة همـه كـس نويسي و كوتاهگردد. فادهمي

ثـار برآيد، فه  ممتنع افت. كسي كه به شرط افتعداد، زبان فارفـي را هـم از آ

دوختـه وخته و نيز بسيار نوشـته و تجربـه انادبي، هم از زبان زندة مردم خوو آم

 تواند بدين هنر دفت يابد.باشد مي

نويسـي و ايجـاز ففرنامة ناصرخسرو ي ي از فرمشـقهاي گرانبهـاي فاده

وصف  اسفتاد ي ف  كنم. اين افـت افت. اينك نند نمونه از نوشتة او نق  مي
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زبـان فارفـي  مردي جوان بود، فـخن بـه»، نمودار فن وقيافه و زبان او: نساي 

 .(208)«گفت، به زبان اه  ديلم  و موي گشودههمي

به قـزوين رفـيدم، بارسـتان بسـيار داشـت، »آن:  قزوين و وضع ك  اما 

ديوار و خار، و هيچ مانعي از دخوك در بارات نبود، و قزوين را شـهري ني ـو بي

ر دو ديدم، بارويي حيين و كنگره بر آن نهاده و بازارهايي خوو مگـر آن كـه آ

ي وي اند  بود و منصير به كاريزها در زير زمين. و ربيس آن شهر مـردي علـو

 .(209)«بود. و از همه صنّاعها كه در آن شهر بود كفشگر بيشتر بود

اي افت كه از فنگ بيرون و بدين ديه نشمه»: اي در مشهد خ يلچشمه

 .(210)«آيد آب ي اند  و راهي دورمي

ود بـو دو فوراو در آن  كوهي بود فنگين»: مدآآب  كه از كوه بيرون م 

 .(211)«ايستاد، آبي خوشجا در گوي ميآمد و همانكه آو بيرون مي

كه او  و مرا به شهر افوان آشنايي افتاد با مردي»: معرف  دوست  در اسوان

طق گفتند، مردي پارفا و باصّح بود و از طريق منرا ابوعبدا  مصمد بن فليج مي

 .(212)«دانستنيزي مي

لصسا شهري افت كه همـه فـواد و روفـتاي او حيـاري »: صفت لحسا

، و افت و نهار باروي قوي از پسِ ي ديگر در گردِ او كشيده افت از گ  مص م

هاي آو عظـيم افـت در آن ميان هر دو ديوار قريب يك فرفنگ باشد. و نشمه

از  ر كار گيرنـد كـهشهر كه هريك پنج آفياگرد باشد و همة اين آو در وريت ب

لتي كه ديوار بيرون نشود. و شهري جلي  در ميان اين حيار نهاده افت، با همه آ

 .(213)«در شهرهاي بزرگ باشد

شهر ارلب خـراو بـود و آبادانيهـا عظـيم پراگنـده كـه از »: خراب  بصره
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فرفنگ خرابي بود، اما در و ديوار مص م و معمور و اي مقدار نيماي تا مصلهمصله

 .(214)«خلق انبوه بود

لنجان عظيم ايمن و آفوده بودند، هريك مردم خان»: لنجانزندگ  در خان

 .(215)«به كار و كدخدايي خود مشغوك
 

* 
 

 هركس بخواهد ناصرخسرو را بشنافد و نيز از اوضاع و احواكِ آن قسمت

. يافت هداز دنياي قرن پنجم كه او ديده آگاه شود، ففرنامه را كتابي فودمند خوا

بخيوص كساني كه دوفتدار فير در شهرهاي دور و آشنايي بـا مـردم مختلـف 

فـتان هستند از اين كتاو لذتي بيشتر خواهند برد و با نويسندة ايـن فـطور همدا

افع نخواهند شد كه ففرنامه اثري افت پرمغز و خواندني و از نظرهاي گوناگون 

 و ارجمند.
 1349ماه مشهد، آبان
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 .1347، تهران 42هجري(، تيصيح رّمصسين يوففي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران  547)م. 

صمـد العجم مؤيدالدين ابوافـماعي  الصسـين بـن علـي بـن م الميةز . اشاره افت به بيت زيرين ا3

 هجري كشته شده افت: 513الطغرابي كه به فاك 

 الصم  ةلم تبرح الشمس يوماً دار  لو أن في شر  المأوي بلوغ مني  
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، «و»زاده، مقدمـة ديـوان ناصرخسـرو، ص هاي شـهر قـديم آن، ر : تقـي. راجع به قباديان و ويرانـه4

. ، ترجمـة ي158؛ آ. ي. بـرتلس: ناصرخسـرو و افـماعيليان 1307مجتبي مينوي، تهـران تيصيح 

 .1346، تهران 24يران اپور، انتشارات بنياد فرهنگ آرين

 .187-186؛ ناصرخسرو و افماعيليان «كز». ر : مقدمة ديوان ناصرخسرو، ص 5

 به بعد. 149. نيز ر : ناصرخسرو و افماعيليان 6

 .168، ناصرخسرو و افماعيليان 254-253، 230. ديوان 7

 «.يج»، به نق  از مقدمة ديوان، ص 272. زادالمسافرين 8

 .1335، به كوشو دكتر مصمد دبيرفياقي، تهران 84. ففرنامه 9

 .107. همان كتاو 10

 به بعد؛ مقدمة ففرنامه: بيست.« ن». ر : مقدمة ديوان، ص 11

 .190/21. ديوان 13  .14-156/13. ديوان 12

 .1. ففرنامه 15   .250/7. ديوان 14

 «.يا»زاده: مقدمة ديوان، ص . تقي17   .70. همان كتاو 16

 .172-171؛ ناصرخسرو و افماعيليان 272. ديوان 18

 .176. ر : ناصرخسرو و افماعيليان 20   .273-272. ديوان 19

 .1343، تهران 62ه كوو، با كاروان حلّ؛ نيز ر : دكترعبدالصسين زرين1. ففرنامه 21

 .108-197. همان كتاو 23   .196. ففرنامه 22

 .77. همان كتاو 24

 .187؛ ناصرخسرو و افماعيليان «كز ـ ك». ر : مقدمة ديوان، ص 25

 .172. ديوان 27   .424. ديوان 26

 .173؛ ناصرخسرو و افماعيليان «يه». مقدمة ديوان، ص 28

 .120نامه . ففر30  «.يو ـ يز». مقدمة ديوان، ص 29

 .174. ديوان 32   .3. همان كتاو 31

تواند باشد؛ ر : هجري نمي 455. در تاريخي كه قب  از 34   .40. ففرنامه 33

 «.نب». مقدمة ديوان، ص 35  «.نب»مقدمة ديوان، ص 

عيليان ؛ مقدمة ففرنامه: بيست و دو، بيست و فه؛ ناصرخسرو و افـما«ح 5نب/». مقدمة ديوان، ص 36

149 ،164. 
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 ح. 150/4. نيز ر : ناصرخسرو و افماعيليان 38   .130. ففرنامه 37

 .70، 59، 46. ففرنامه 39

 ؛ مقدمة ففرنامه: پنج، شو، بيست، بيست و دو.«ح 3نب/». ر : مقدمة ديوان، ص 40

 .8، 5. همان كتاو 42  به بعد. 91. ففرنامه 41

 .13، 12همان كتاو  44  .12، 8. همان كتاو 43

 .15. همان كتاو 46 .121؛نيز ر : 15مان كتاو . ه45

 .23، 21، 20ـ19. همان كتاو 48   .15. همان كتاو 47

 .42. همان كتاو 50  .40ـ25. همان كتاو 49

 .86ـ85. همان كتاو 51

ترين فانوفهاي دريايي خليج فارس و بافتاني»؛ نيز ر : مصمدعلي امام شوشتري: 120. همان كتاو 52

 .17ـ14(، ص 1346)بهار و تابستان  5افتان شنافي و هنر ايران، شمارة ، مجلة ب«جهان

 .103، 48، 4. ففرنامه 53

 .128، 125، 117، 113، 102،112-92،101، 77-76، 31،32،33،34،40،41، 28، 18، 6. همان كتاو 54

 .117. همان كتاو 56   .100. همان كتاو 55

 .14تاو . همان ك58  .101، 11، 4، 3. همان كتاو 57

 .118، 21. همان كتاو 60   .26. همان كتاو 59

 .84. همان كتاو 62   .113. همان كتاو 61

 .16. همان كتاو 64  .10، 9. همان كتاو 63

 .38، 35، 32، 31، 28، 27. همان كتاو 66   .17. همان كتاو 65

 .34. همان كتاو 68   .32. همان كتاو 67

 .45-44تاو . همان ك70   .65. همان كتاو 69

 .108. همان كتاو 72   .80. همان كتاو 71

  .23. همان كتاو 73

، مهـر 527-19/514، مجلة فخن «شهر و ده و شهرنشيني در ايران». ازجمله ر : خسرو خسروي: 74

1348. 

 .25. همان كتاو 76   .4. ففرنامه 75

 .41. همان كتاو 78   .26. همان كتاو 77
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 .8همان كتاو . 80   .43. همان كتاو 79

 .51-50. همان كتاو 82 به بعد. 56به بعد،  48. همان كتاو 81

 .64. همان كتاو 84  .55-54. همان كتاو 83

 .64، 56. همان كتاو 86   .55. همان كتاو 85

 . Dickins and Jones. 88 .79، 72، 64، 57-56. همان كتاو 87

 .57. همان كتاو 90   .57. ففرنامه89

 .75-74. همان كتاو 92  .70-69و . همان كتا91

 .89-88. همان كتاو 94  .90-86. همان كتاو 93

 .123. همان كتاو 96   .123. همان كتاو 95

 .125. همان كتاو 98   .125. همان كتاو 97

 .127همان كتاو . 100   .126. همان كتاو 99

 .76. همان كتاو 102   .72. همان كتاو 101

 .23. همان كتاو 104   .12. همان كتاو 103

 .58، 49. همان كتاو 106  .33-32. همان كتاو 105

 .56. همان كتاو 108  .58، 50. همان كتاو 107

 .83. همان كتاو 110   .67. همان كتاو 109

 .127-126. همان كتاو 112   .89. همان كتاو 111

 .75. همان كتاو 114   .4. همان كتاو 113

 .47. همان كتاو 116  .124. همان كتاو 115

 .49. همان كتاو 117

، تهـران 264، تيصيح رّمصسين يوففي، انتشارات بنگاه ترجمـه و نشـر كتـاو 117نامه . قابوس118

1345. 

 .57. همان كتاو 120   .54. ففرنامه 119

 .67. همان كتاو 122   .69. همان كتاو 121

 .81. همان كتاو 124  .69، 68. همان كتاو 123

 .111-110. همان كتاو 126  .107ن كتاو . هما125

 .7. همان كتاو 128  .114. همان كتاو 127
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 .7. همان كتاو 130  .106. همان كتاو 129

 .24-23. همان كتاو 132   .12. همان كتاو 131

 .79-78. همان كتاو 134   .25. همان كتاو 133

 .62. همان كتاو 135

ي افت و ه كند كه اين انواع ميوه و رياحين كه بعضي خريفهركه انديش». ناصرخسرو نوشته افت: 136

را در بعضي ربيعي و بعضي فيفي و بعضي شتوي نگونه جمع بوده باشد همانا قبوك ن ند؛ فامـا مـ

 .67-66همان كتاو « اين ررضي نبوده و ننوشتم ارّ آنچه ديدم

 .84. همان كتاو 138   .71. همان كتاو 137

 .106. همان كتاو 140  .90-89. همان كتاو 139

 .112. همان كتاو 142  .108. همان كتاو 141

 .46. همان كتاو 144   .15. همان كتاو 143

 .62. همان كتاو 146   .48. همان كتاو 145

 .80. همان كتاو 148   .67. همان كتاو 147

 .43. همان كتاو 150   .91. همان كتاو 149

 .7و . همان كتا152  .126. همان كتاو 151

 .112-111. همان كتاو 154   .17. همان كتاو 153

 .68. همان كتاو 156  .60، 59. همان كتاو 155

 .78-77. همان كتاو 158   .71. همان كتاو 157

 .5. همان كتاو 160  .106-104. همان كتاو 159

 .72-71. همان كتاو 162   .47. همان كتاو 161

 .111-110و . همان كتا164   .78. همان كتاو 163

 .1216-125. همان كتاو 166  .124-1213. همان كتاو 165

 .10. همان كتاو 168  .7-6. همان كتاو 167

 .11. همان كتاو 170   .76. همان كتاو 169

 .22. همان كتاو 172   .17. همان كتاو 171

 .29. همان كتاو 174   .51. همان كتاو 173

 .108و . همان كتا176   .83. همان كتاو 175
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 .12. همان كتاو 178 .112، 111، 110، 109. همان كتاو 177

 .18. همان كتاو 180   .13. همان كتاو 179

 .31-29. همان كتاو 182  .26-25. همان كتاو 181

 .37. همان كتاو 184   .34. همان كتاو 183

 .53. همان كتاو 186   .38. همان كتاو 185

 .34مان كتاو . ه188  .100-99. همان كتاو 187

 .61، 60. همان كتاو 190   .46. همان كتاو 189

 .68. همان كتاو 192   .65. همان كتاو 191

 .88-87. همان كتاو 194  .114. همان كتاو 193

 .55-54همان كتاو . 196  .101-100. همان كتاو 195

 .71-70. همان كتاو 198   .58. همان كتاو 197

 .3. همان كتاو 200  .110-109. همان كتاو 199

 .107-106. همان كتاو 202   .91. همان كتاو 201

 .2-1. همان كتاو 204  .117-114. همان كتاو 203

 .85-84. ففرنامه 206   .272. ديوان 205

 .3. همان كتاو 208  .120. همان كتاو 207

 .41. همان كتاو 210   .4. همان كتاو 209

 .81او . همان كت212   .82. همان كتاو 211

 .114. همان كتاو 214  .109. همان كتاو 213

 .122. همان كتاو 215


