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فصل هشتم

 سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه
اهداف کّلى فصل:

1ــ آشناىى با جلوه هاى هنرى و ادبى سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از سفرنامه، حسب حال و زندگى نامٔه نوىسندگان 

گذشته و حال
3ــ آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى صاحب سفرنامه، حسب حال و 

زندگى نامه
4ــ تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى

منظرٔه سرخه حصار عمارى قصر ناصرىّه، سال1303 قمرى،رنگ و روغن، اثر استاد کمال الملک
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درس بىستم

در مشهـور،  جهـان گـرد  و  عـالـم  هـ.ق (   703 ــ   779 ( بطــوطـه  ابـن 
بىست و دو سالگى به قصد زىارت خانٔه خدا از طنجه ــ شهرى بندرى در مراکش ــ 
خارج شد. اىن سفر مقّدمٔه سفرهاى دىگر ابن بطوطه شد که به مّدت سى سال به طول 
انجامىد و او توانست در اىن مّدت با سرزمىن هاى بسىارى در شرق و غرب جهان آشنا 

شود و حّتى به چىن نىز برود.
تجلىل  او  از  مراکش  سلطان  بازگشت.  مراکش  به  سال 754  در  ابن بطوطه 
کرد و به دبىر خود  ابن جزى فرمان داد که داستان ها و شرح سفر ابن بطوطه را ثبت و 
ضبط کند. بدىن ترتىب، سفرنامٔه ابن بطوطه با عنوان ِرحلٔه ابن بطوطه ىا »تحفة النُظّار و 
غراىب األمصار« پـدىد آمد.دّقت نـظر، واقع بىـنى و تـوصىف هاى ابن بطوطه، سفرنامٔه 
او را در زمرٔه ىکى از بهترىن و جالب توّجه ترىن سفرنامه ها در آورده است.بخشى از 

اىن سفرنامه را به ترجمٔه دکترمحمدعلى موّحد مى خوانىم:

مدرسۀ امام شوشترى

 در تُستر1 در مدرسٔه امام شرف الّدىن منزل کردم. اىن شىخ مردى بود با مکارم اخالق 
و فضاىل بسىار و جامع بىن مراتب دىن و دانش. وى مدرسه و زاوىه  اى بنا نهاده که در 
آن چهار خادم به نام هاى سنبل و کافور و جوهر و سرَور به خدمت مشغول بودند. از اىن 
چهار تن ىکى مأمور اوقاف و دىگرى کارپرداز و سومى خادم ِسماط٭ و مأمور تنظىم برنامٔه 

غذا و چهارمى مأمور سرکشى به آشپزها و سّقاها و فّراش ها بود.
من شانزده روز در اىن مدرسه ماندم. نه نظم و ترتىب آن را در جاىى دىده ام و نه لذىذتر 
از غذاهاى آنجا غذاىى خورده ام. به هر کس به اندازٔه خوراک چهار تن غذا مى دادند. 
خوراک نوعاً عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند به اضافٔه جوجٔه برىان و 
نان و گوشت و حلوا. شىخ مزبور، هم از حىث صورت و هم از جهت سىرت ممتاز بود. 
روزهاى جمعه پس از نماز در مسجد جامع منبر مى رفت و من که مجلس وعظ او را دىدم، 
همٔه وّعاظ٭ دىگر که در حجاز و شام و مصر دىده بودم در نظرم ناچىز نمودند و از کسانى 
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که من به مالقات آنها رسىده ام، کسى را نظىر او ندىده ام. روزى در باغى از آِن وى که در 
کنار رودخانه واقع است، در محضر او بودم. فقها و بزرگان شهر حاضر بودند. دراوىش٭ 
هم از هر گوشه و کنار در آنجا گرد آمده بودند. شىخ همه را اطعام کرد و نماز ظهر را با 
جماعت به جاى آورد و پس به خطبه و موعظه پرداخت. پىش از آنکه شىخ به سخن آغاز 
کند؛ قارىان با آهنگ هاى محزون و نغمه هاى مهّىج٭ به قرائت مشغول بودند. شىخ خطبه 
را در نهاىت سکون و وقار ادا مى کرد و سخن خود را با اشاراتى از فنون مختلف تفسىر 
و حدىث و غىره چاشنى مى داد2.پس از پاىان موعظه از هر سو ُرقعه٭ ها به او فرستادند.
چه رسم اىرانى ها بر اىن است که سؤاالت خود را در ُرقعه ها مى نوىسند و به سوى واعظ 
او  به شىخ مى رسىد،  ُرقعه ها  پاسخ مى دهد. چون  را  پرسش ها  ىکاىک،  او  و  مى اندازند 
همه را در دست جمع مى کرد تا در پاىان ىکاىک،آنها را برگشود و جواب هاى بسىار بجا و 
مناسب داد.در اىن هنگام، وقت نماز عصر فرا رسىد و او به نماز پرداخت.مردم هم اقتدا 

کردند و پس از نماز هر کس به خانهٔ خود رفت.
٭ ٭ ٭

  شعر فارسى در چىن

… امىر بزرگ »ُقرطى« که امىراألمرا٭ى چىن است ما را در خانٔه خود مهمان کرد 
و دعوتى ترتىب داد که آن را »طُى«3 مى نامند و بزرگان شهر در آن حضور داشتند. در 
اىن مهمانى آشپزهاى مسلمان دعوت کرده بودند که گوسفندها را ذبح کرده غذا را پختند. 
اىن امىر با همٔه عظمت و بزرگى که داشت، به دست خود به ما غذا تعارف مى کرد و قطعات 
گوشت را به دست خود از هم جدا مى کرد و به ما مى داد. سه روز در ضىافت او به سر 
بردىم. هنگام خداحافظى پسر خود را به اتّفاق ما به خلىج فرستاد و ما سوار کشتى شدىم 
و پسر امىر در کشتى دىگرى نشست. مطربان و موسىقى دانان نىز با او بودند و به چىنى و 
عربى و فارسى آواز مى خواندند. امىرزاده آوازهاى فارسى را خىلى دوست مى داشت و 
آنان شعرى به فارسى مى خواندند. چندىن بار به فرمان امىرزاده آن شعر را تکرار کردند. 

چنان که من از دهانشان فرا گرفتم و آن آهنگ عجىبى داشت و چنىن بود:
اده ام �ت ر ا�ف

ک
� حر �ف رد �ب  داده ام  به مهر�ت ا دل � �ت

درى  ا�ف به محرا�ب ى � و�ى
�گ اده ام   اس�ت ون رد �فما�ف �چ
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لوتى  پىر  اثر  اصفهان«  سوى  »به    سفرنامٔه از  بخشى  مى خوانىد  آنچه 
بدرالّدىن  ترجمٔه  با  که  است  فرانسوى  و جهان گرد  نوىسنده  )1923 ــ1850مىالدى( 
کتابى به فارسى منتشر شده است. او در اىن اثر، دىده هاى خود را از خلىج فارس تا 

درىاى خزر به تصوىر کشىده است.

به سوى تخت جمشىد

ــ پنجشنبه 3 مه )13 اردىبهشت(
چون در اىنجا، آفتاب مانند نواحى پست و کم ارتفاع ــ ىعنى نزدىک خلىج فارس ــ 
ـ صبح  سوزان نىست، شىوه و وقت سفر ما، تغىىر کرده است. ما تا اصفهان روزى دو نوبتـ 
و عصر ــ حرکت خواهىم کرد و هر نوبت چهار تا پنج ساعت طول خواهد کشىد و ظهر در 
کاروان سراىى به استراحت خواهىم پرداخت؛ بنابراىن، باىد صبح زود از خواب برخاست. 
همراهان من و مسافران دىگر روى قالى ها و خورجىن ها و روپوش ها ــ که تجّمالت عمدٔه 
ـ دراز کشىده اند.  اىن کشور را تشکىل مى دهند و به اىن زودى ها کهنه و ساىىده نمى شوندـ 
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قدرى جلوتر، دشت پىوسته به دهستان دىده مى شود و آن طرف تر، کشتزارهاى خشخاش که 
گل هاى سپىد آنها باز شده است به چشم مى خورد. در ىک سو تا چشم کار مى کند، مزارع 
خشخاش امتداد دارد و طرف دىگر، به سلسله  کوه ها و سنگ هاىى که منظرٔه وحشتناکى 
دارند، ختم مى شود. پىداست که اىن گل هاى سفىد و بوته هاى زىبا فقط در حال حاضر 
و در موقع طلوع آفتاب چنىن صفا و زىباىى وىژه اى دارند و حال آنکه محصول نهاىى شان 
سّم مؤثّرى است که ساکنان خاور دور آن را با بهاىى گزاف مى خرند و دودش را استنشاق 

مى کنند.
اکنون آفتاب باال مى آىد. آنچه از تارىکى شب باقى مانده است، از برابر انوار خورشىد 
آهستگى رنگ  به  که  رنگى  قهوه اى  پارچٔه  مانـند  ــ  پر گل  مـزارع  بر روى  کرده،  فـرار 

ببازد  ــ  نابود مى شود.
مقابل  به  راهپىماىى،  از چهار ساعت  پس  زىرا  است؛  نزدىک  ما  امروز  مقصد  اّما 
کاخ هاى بزرگ دارىوش و خشاىارشا خواهىم رسىد. باىد اىن وىرانه ها و آثار قدىمى را دىد؛ 

بنابراىن، شاىسته است که در آنجا توّقف کنىم.
پس از آنکه دو فرسنگ در مىان گل هاى خشخاش و چمن هاى نمناک و جوىبارها 
و مسىل ٭هاى مهىب راه مى پىماىىم، به قرىه اى محّقر و کوچک مى رسىم. تعدادى ستون 
و دىرک بلند و بدون نظم و ترتىب نىز در آنجا دىده مى شود. ستون ها هم، بسىار عظىم و 
غول آساست. هر چه بىشتر دّقت مى کنىم، بىشتر به شگفت انگىزى آنها پى مى برىم. اىن بنا 
ىکى از عجاىب بزرگ دنىاى کهن است و از حىث غرابت با اهرام مصر برابرى مى کند. 
اّما در اىنجا ــ در مقام مقاىسه با »ِممفىس٭« ــ رفت و آمد به مىزانى به مراتب کمتر صورت 
و  پادشاهانى چون خشاىارشا  است.  کمتر کشف شده  اسرارش  بدىن جهت،  و  مى گىرد 
دارىوش که دنىا را به لرزه درمى آوردند، کاخ هاى خود را در اىن ناحىه ساخته، آنها را به 
وسىلٔه مجّسمه ها و خطوط برجسته اى زىنت بخشىده اند که دست زمان هنوز نتوانسته است 
آنها را محو و نابود کند. کمى بىش از دو هزار سال پىش، ىعنى به هنگام عبور سپاه مقدونّىه 
از اىن ناحىه، ملل غربى از وجود اىن بنا آگاه بوده و آن را به نام »پرسپولىس٭« مى شناخته اند.
اثاثه و همراهان خود را در کاروان سراى محّقرى که مى باىستى شب را در آن بگذرانىم 
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نهاده، پس از صرف ناهار به اتّفاق دو تن از جوانان قرىه که خود داوطلب راهنماىى ما هستند، 
به سوى وىرانه هاى تخت جمشىد مى روىم.

آنکه  جاى  به  است،  معمولى  بلندى هاى  برابر  ىا شش  پنج  ارتفاعشان  که  اىوان ها 
مانند همه جا از خاک و گل ساخته شده باشد و پس از چندى باران آنها را خراب کند، با 
سنگ هاى بسىار سختى که هىچ گاه از بىن نمى رود، ساخته شده اند و اىن ستون هاى بلندى 
که از دور مانند دکل هاى کشتى به نظر مى رسد، ستون هاى ىک پارچٔه مستقىم و قطورى 

است که سابقاً طاق کاخ هاى بزرگ را بر روى آنها قرار داده بودند.
اکنون به پلّه هاى سنگى محکم و بّراقى مى رسىم. اىن پلّه ها به قدرى عرىض اند که 
مى توانند ارتشى را در ىک صف از روى خود عبور دهند. در اىنجا پىاده مى شوىم تا به 
باالى اىوان هاىى که ستون هاىى بر روى آنها قرار گرفته است، بروىم. نمى دانم به چه جهت، 
همراهان اىرانى ما تصمىم گرفته اند که اسب ها را هم به دنبال ما باال بىاورند. اسب ها در 
ابتدا مقاومت کرده، عقب مى زنند، ولى سرانجام تسلىم شده به باال مى آىند. نعل هاى آنها بر 
پلّه هاى باشکوه بنا ضرباتى وارد مى آورد و صعودشان در مىان آرامش و سکوِت بى انتهاى 

بنا پر سر و صدا است.
اکنون بر فراز اىوان ها قرار دارىم. جاى شگفتى است که اىن اىوان ها بسىار بزرگ تر 
از آن اند که از پاىىن به نظر مى آمدند. اىنجا محّوطٔه بزرگى است که مى تواند شهرى را در 
خود جاى دهد. تعداد ستون هاى بزرگ ىک پارچه ــ مانند درختان ىک جنگل ــ زىاد 
بوده ولى اکنون تنها بىست عدد از آنها سرپاست که هر کدام به تنهاىى از عجاىب به شمار 
مى رود. ستون هاى دىگر افتاده و تّکه سنگ هاىى از تنٔه آنها جدا و در اطراف پراکنده شده 
است. هنوز تعدادى از سنگ هاى عالى، مخلوط با ىکدىگر سرپا مانده اند. در اىن جاىگاِه 
تنها و جدا افتاده اى که آن را با سنگ هاى پهن فرش کرده اند، هنوز جرز٭ها و سردىوارهاىى 
برپاست که به دّقت حّجارى شده و بر روى آنها با خطوطى برجسته کتىبه هاىى حک شده 
است. همٔه اىن آثار به رنگ خاکسترِى تىره و شکل تمامِى آنها ىکسان است و اىن مسئله در 
اىن وىرانه، امرى غىرعادى و بى تناسب به نظر مى رسد. رنگ خاکسترى اىن آثار ناشى از 
گذشت قرون و رسوب کثافات بر روى آنها نىست، بلکه مربوط به خود آنها و ماّدٔه ناشناخته 
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و کمىابى است که اىن قصر را از آن ساخته اند.
اىن سلسله سنگ هاى بزرگ و تىره رنگ ــ که از ابتداى حرکتمان از دهکده چون 

دىوارى به نظر مى رسىد ــ اکنون از نزدىک کامالً بر ما ُمشرف و مسلّط است.
اىوان بزرگى که ما بر فراز آن قرار دارىم، در اىن ساعت ــ ىعنى نزدىک غروب ــ به 
قدرى غم انگىز است که به وصف نمى آىد. بادى آرام و دل انگىز مى وزد. شگفتا! به محض 
ورود به اىن محّوطه، دو نقش از اىن هىاکل٭ غول آسا بىش از همه، توّجه مرا به خود جلب 
به  با من آشناىى دارند. بدن آن دو  مى کند. اىن دو نقش را از کودکى مى شناسم و گوىا 
شکل گاو بالدار و سرهاشان مانند سر انسان است ولى با رىش هاى دراز به هم پىچىده و 
تاج کىانى. بى شک با دىدن اىن دو نقش هوس مى کنم نظرى به گذشته بىفکنم و احساسات 
دوران کودکى خود را به ىاد آورم. احساسات زمان کودکى من اسرارآمىز و در عىن حال 
تند و پرشور بود. من اىن َاشکال را براى نخستىن بار در دوازده سالگى دىده ام. در همٔه 
کاخ هاى آشورىان، مجّسمه هاىى مانند آنها وجود دارد. به دستور خشاىارشا اىن دو هىکل 
غول آساى بالدار را به شکل پاسبان در آستانٔه کاخ ها بر پا داشته اند. اىن نگهبانان با شکوه و 



 148 

عظمت ِنکاتى را بر من آشکار مى سازند که هرگز تصّور نمى کردم از آنها آگاهى ىابم. تماشاى 
آنها بىش از خواندِن ده جلد کتاب مرا به اىن نکته متوّجه مى سازد که چشمان زندٔه اىن مرد 

نىمه افسانه اى تا چه حد با عظمت و جالل بوده است.
اسب ها پا به پاى ما در حرکت اند و پاهاىشان بر روى سنگ ها اىجاد صدا مى کند. 
در اىن حال ما به سوى مرکز کاخ ها ىعنى قصرهاى زىباى دارىوش پىش مى روىم. ستون ها 
شکسته و روى زمىن پخش شده، ولى هنوز نزدىک به بىست ستون با فواصلى دور، کامالً 
راست و ظرىف در آسمان صاف برپاست. اىن ستون ها از باال به پاىىن کنگره دار است؛ 
که  بلند  و  عظىم  ستون هاى  اىن  چگونه  شده.  ساخته  گل  جام  مانند  آنها  عظىم  پاىه هاى 
قسمت هاى باالى آنها به وسىله چوب بست به ىکدىگر متصل نشده از دو هزار سال پىش 
تاکنون هنوز پابرجا مانده است؟ اىن نقش ها بر روى چه نوع سنگ گران بهاىى کنده شده که 
با وجود گذشت قرون و اعصار، هنوز محو نگشته است؟ سخت ترىن سنگ هاى خاراى 
کلىساهاى ما پس از سىصد ىا چهارصد سال خراب مى گردد و کنار آنها ىعنى محّل تقاطع 
سطوحشان، درست تشخىص داده نمى شود. سنگ هاى سماق در روم شرقى و سنگ هاى 
مرمر ىونانى که در هواى آزاد قرار داشته، کامالً ساىىده شده اند ولى در اىنجا، انسان تصّور 
اىن  آمده اند.  بىرون  دست سنگ تراشان  زىر  از  تازه  عجىب  اىن صورت هاى  که  مى کند 
وىرانه هاى آرام و ساکت، به مدد کتىبه هاى بى شمار، تارىخ خود و جهان را بازگو مى کنند. 
در اىنجا کوچک ترىن تّکٔه سنگ با کسانى که بتوانند نوشته ها و آثار بَْدوى و ابتداىى دوران 

باستان را بخوانند، سخن مى گوىد. در وهلٔه اّول، خطوط مىخى مشاهده مى شود.
با شنىدن  مختلف،  قرون  طّى  که  کسانى  تمام  افکار  اصلى،  اىن خطوط  از  گذشته 
»پرسپولىس« بدىن نقطه جلب شده اند، بر حسب تصادف در بخش هاى گوناگون ثبت شده 
است. در واقع اىنها ىادداشت هاىى ساده، جمله ها و اشعارى قدىمى و ضرب المثل هاىى 
راجع به دنىا و مافىها٭ست که با خطوط ىونانى، کوفى، سرىانى، فارسى، هندى و حّتى چىنى 
نوشته شده است: »کجا هستند پادشاهانى که به هنگام نوشىدن ساغر مرگ، در اىن کاخ ها 
فرمانرواىى مى کردند؟ چه بناهاىى که صبح بر پا بود و عصر وىران گشت!« اىن جمالت را 
سىصد سال پىش مسافر شاعرى نوشته و چنىن امضا کرده است: »على پسر سلطان خالد …«
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در پشت سالن هاى باشکوه که ستون ها به ردىف در آنها قرار داشته است، ساختمان هاى 
مبهم و درهم و برهمى وجود دارد که اسرارى را در خود پنهان کرده است. ظاهرًا اىنها 
اتاق ها و آپارتمان هاىى عظىم است و در آنها بقاىاى دىوارها و ستون هاى چهارگوشى که 
اطراف آنها را به سبک مصرىان ساخته اند دىده مى شود. روى اىن ستون ها برگ هاى گل، 

گچ برى شده است.
٭ ٭ ٭

در اىن کوهستان، حفره هاى بزرگ سىاهى با َاشکال منظم و سردرها و ستون هاى 
تراش خورده دىده مى شود. ارتفاع اىن درها و ستون ها مختلف و به اندازٔه دهانه هاى گورها 
و دخمه هاست. قطعاً در دخمه هاى اطراف، ذخاىر و ثروت هاى شگفت آورى موجود است.
خورشىد به تدرىج پاىىن مى رود و ساىه هاى ستون ها و هىکل هاى پاسبانان، روى خاک 
اىن زمىن و اىوان سلطنتى درازتر مى شود. اشىاى اىن ناحىه که از ادامٔه بقا و از شکافته 

شدن در طول قرون مختلف خسته اند، اکنون ناظر شبى دىگر خواهند بود.
دىده بانى  به  دقت  نهاىت  با  است،  مجّعد  رىش هاىشان  که  غول آساىى  هىکل  دو 
مشغول اند. ىکى از آنها چهرٔه بزرگ و کبود خود را به طرف دخمه هاى کوه گردانده و 
دىگرى متوّجه قسمت هاى دوردست اىن دشت است که در روزگاران گذشته جنگجوىان 

و فاتحان و فرمانرواىان عالم از آنجا وارد مى شده اند.
آنها را فرا  اثر فرىاد چوپانان مسلّح که  به چرا مشغول اند، در  بزها که در وىرانه ها 
در  موقِع  و  ىوزپلنگان  هنگام هجوم  اىن ساعت روز،  که  زىرا  مى خوانند جمع مى شوند، 
معرض خطر قرار گرفتن گلّه ها است. من مىل دارم تا شب ــ و الاقل تا هنگام بر آمدن 
با اىن نظر مخالف اند، زىرا از  ماه  ــ در اىنجا بمانم، اّما دو نفر چوپان راهنماى من کامالً 
دزدان و اشباح خىالى و چىزهاى نامعلوم مى ترسند و مى خواهند پىش از پاىان ىافتن روز، 
به دهکدٔه خود بازگشته در پشت دىوارهاى خاکى که از اطراف سوراخ شده است، آرام 
گىرند. بنابراىن ما باىد فردا دوباره به اىنجا مراجعت کنىم و اکنون به دنبال بزهاىى رهسپار 

مى شوىم که در درون چمنزاِر بى پاىان از ما دور شده اند.
پس از عبور از دشت وسىع و طوالنى و گذشتن از مىان ىونجه ها و جوها و مزارع 
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خشخاش، بـه هنگام شفق به کوچه هاى دهکدٔه کوچک و سرانجام به خانٔه خاکى و بى در 
و پنجرٔه خود مى رسىم. باد بسىار سردى درختان تبرىزى بىرون خانه و درخت زردآلوى 
به حرکت درمى آورد. روز در آغوش آسمان زىبا و سبز رنگ بدرود  باغچٔه کوچک را 
حىات مى گوىد. در آسمان، رشته هاى بارىکى از ابرهاى کوچک به شکل عقىق قرمز دىده 

مى شود. صداى اذان چوپانان به گوش مى رسد.

عبرت ها چه فراوان اند و عبرت پذىرفتن ها چه اندک!٭

»على علىه الّسالم«        اإلعتباَر!  ٭ ما أکثَر اِلعبَر و َاقلَّ

  توضىحات
1 ــ معّرب شوشتر

2 ــ سخنان خود را با فنون مختلف علم تفسىر و حدىث همراه مى کرد تا دلنشىن و مؤثّر باشد.
3 ــ در تُرکى »طُى« جشن عروسى است.

  خودآزماىى
1 ــ ابن بطوطه به چه رسمى در نماز جماعت شوشتر اشاره کرده است؟

2 ــ دو نمونه از توصىف هاى جزئى ابن بطوطه را در متن بىابىد.
3 ــ نوىسندهٔ »به سوى تخت جمشىد« غروب را چگونه توصىف کرده است.

4 ــ جمالت على پسر سلطان خالد را در درس »به سوى تخت جمشىد« با قصىدٔه اىوان مداىن خاقانى به مطلع 
زىر مقاىسه کنىد:

اىـوان مـداىـن را آىـىـنـٔه عـبـرت دان هان اى دل عبرت بىن از دىده عبر کن هان 


