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سفرنامة ناصرخسرو

نگاري فارسي
شاهكاري بيهمتا در زمينة سفرنامه
ِ
به مناسبت يكهزارمين سالگرد آغاز سفر وي

(بخش دوم)

دكتر احمد كتابي ـ عضو بازنشسته هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 -4-2اهميت سفرنامه از نظر جغرافيايي

سفرنامة ناصرخسرو ،حاوي انبوهي از اطالعات جغرافيايي ارزشمند و دقيق دربارة نقاطي است كه نامبرده،

ضمن سفر خود ،از آنها بازديد و يا در آنها مدتي اقامت كرده؛ از آن جمله است آگاهيهايي در مورد موضوعات زير

كه براي هر يك شواهدي ارائه خواهد شد:

 -1-4-2تشريح موقعيتهاي جغرافيايي

توضيح موقع و موض ِع جغرافيايي
ناصرخسرو ،در سفرنامهاش ،براي هر شهر و منطقهاي كه نام برده ،نخست ،به
ِ

آن پرداخته است .نمونههاي زير شاهد اين مدعاست:
113
ِ
«صفت شهر مكه َش َّر َفها اهللُ تعالي»

«شهر مكه اندر ميان كوهها نهاده است بلند .و از هر جانب كه به شهر روند تا به مكه نرسند نتوان ديد .و
بلندترين كوهي كه به مكه نزديك است كوه ِ ابو ُقبَيس است و آن چون گنبدي ِگرد است چنانكه اگر از ِ
پاي آن
تيري بيندازند بر سر رسد .و در مشرقيِ شهر افتاده است چنانكه چون در مسج ِدحرام باشند ،به دي ماه ،آفتاب از

َس ِر آن برآيد ...و اين عرصه كه در ميان كوه است ،شهر است ...و مسج ِد حرام به ميانة اين فراخناي اندر است و
ِگردِ مسج ِدحرام شهر است و كوچهها و بازارها( »...سفرنامه ،صفحات )85-86
ِ
وصف چاه زمزم
ِ
همسوي مشرق است ،و برگوشة حجراالسود است و ميان بئ ِر زمزم و خانة [كعبه]
«بئ ِر زمزم از خانة كعبه
چهلوشش ا َ َرش است و فراخيِ چاه سه گز و نيم در سه گز و نيم است و آبش شوري دارد ليكن بتوان خورد...
ِ
سوي زمزم آخرها 114كردهاند كه آب در آن ريزند و مردم وضو سازند( »...همان ،ص )95
و چهار
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● يكي از خواندنيترين و دلپذيرترين بخشهاي سفرنامه ،تعريفها و توصيفهاي بس زنده و گويايي است
كه ناصرخسرو از شهرها و قصبهها و روستاهاي واقع در مسير مسافرتش ارائه كرده است.
موقعيت َعبّادان (= آبادان)
« ...و َعبّادان بر كنارِ دريا نهاده است چون جزيرهاي كه شط آنجا دو شاخ شده است ،چنانكه از هيچ جانب
به عبادان نتوان شد االّ به آب گذر كنند .و جانب جنوبي َعبّادان خود درياي محيط 115است كه چون مد باشد تا
ديوار َعبّادان آب بگيرد وچون جزر شود كمتر از دو فرسنگ دور شود( »...همان ،ص )114
 -2-4-2توصيف شهرها

يكي از خواندنيترين و دلپذيرترين بخشهاي سفرنامه ،تعريفها و توصيفهاي بس زنده و گويايي است كه

ناصرخسرو از شهرها و قصبههاي واقع در مسير مسافرتش ارائه كرده است كه از آن ميان ،به ذكر چند نمونه اكتفا
ميشود:

صفت شهر مصر

شهر مصر (قاهره؟) از بي ِم آب بر سربااليي نهاده است و وقتي ،سنگهاي بلن ِد بزرگ بوده است :همه را
بشكستند و هموار كردند ...و چون از دور ،شه ِر مصر را نگاه كنند ،پندارند كوهي است و جاي هست كه خانهها
باالي يكديگر است 116و جاي ،خانه ِ
ِ
هاي هفت طبقه .و از ثِقات 117شنيدم كه شخصي بر بامِ هفت
چهارده طبقه از

طبقه باغچهاي كرده بود و گوسالهاي آنجا برده تا بزرگ شده بود و آنجا دوالبي 118ساخته كه آن گاو ميگردانيد
و آب از چاه برميكشيد و بر آن بام درختهاي نارنج و ترنج و موز كِشته( »...همان ،صفحات )61-62
وجه تسمية قاهره

ِ
راوي اين حكايت آنجا رسيد .و در وقتي
« ...و در تاريخ سنة احد و اَربعين و اَربعمائه (=441ق) بود كه
كه المع ّزالديناهلل بيامد ،در مصر ،سپاهساالري از آ ِن خليفة بغداد بود .پيش معز آمد به طاعت ،119و معز با لشكر

بدان موضع ـ كه امروز قاهره است ـ فرود آمد و آن لشگرگاه را قاهره نام نهادند؛ چه آن لشگر آنجا را «قهر»
ِ
حاشيت 122خود را فرمود تا هر كس سرايي و بنايي بنياد كردند»...
كرد ...و بر آن دشت ،مصري 121بنا فرمود و

120

(همان ،ص )54

ِ
اوصاف قزوين
اندر

« ...نهم محرم [438ق] به قزوين رسيدم .باغستان بسيار داشت ،بيديوار و خار و هيچ چيز كه مانع شود در
ِ
باروي حصين 123و كنگره بر آن نهاده و بازارهاي خوب اِالّ آنكه
رفتنِ راه نبود .و قزوين را شهري نيكو ديدم،

آب در وي اندك بود و منحصر به كاريزها در زي ِر زمين( »...همان ،ص )5
ِ
توصيف اصفهان
در

« ...شهري است بر هامون 124نهاده آب و هوايي خوش دارد و هرجا كه ده گز چاه فرو برند ،آبي سرد [و]

خوش بيرون آيد .و شهر ديواري حصين [و] بلند دارد و دروازهها و جنگگاهها ساخته؛ و بر همه ،بارو [و]
ِ
ِ
ِ
جويهاي ِ
بزرگ نيكو .و
بناهاي نيكو و مرتفع ،و در ميا ِن شهر مسج ِد آدينة
آب روان و
كنگره ساخته و در شهر

ِ
باروي شهر را گفتند سه فرسنگ و نيم است .و اندرون شهر ،همه آبادان ـ كه هيچ از وي خراب نديدم( ».همان،
ص )117
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و سپس ميافزايد:

«و من در همة زمينِ پارسيگويان شهري نيكوتر و جامعتر از اصفهان نديدم و گفتند :اگر گندم و جوو

ديگر حبوب بيست سال نهند تباه نشود و بعضي گفتند پيش از اين ،كه بارو نبود هواي شهر خوشتر از اين

بود( ».همان ،ص )118

 -3-4-2ارائة برآوردهايي از فاصلة بين شهرها و وسعت آنها و ابعاد بناها

يكي از ويژگيهاي سفرنامهنويسيِ ناصرخسرو ،تالش وي براي دستيابي به برآوردهايي حتيالمقدور دقيق دربارة
ِ
وسعت آنها و نيز در مورد ابعاد و مساحت ساختمانها است ،بديهي است كه
فاصلة بين شهرها و نقاط مختلف و

ِ
دقيق اندازهگيري كه امروزه رايج است (نظي ِر كيلومتر ،متر ،دسيمتر ،سانتيمتر
با توجه به عدم دسترسي به معيارهاي
و امثال آن) و متداول بود ِن استفاده از معيارهايي غير دقيق (مثلِ تيرپرتاب ،گام ،ا َ َرشَ ،گزَ ،و َجب و نظاير آن)،

برآوردهاي ارائه شده در سفرنامه را بايد كام ً
ال تقريبي و حتي تخميني تلقي كرد .اينك ،به ارائة مقياسهاي م ّه ِم مورد
استفادة ناصرخسرو ميپردازد:
فرسنگ

ناصرخسرو براي محاسبة بين دو نقطة جغرافيايي از معيارِ «فرسنگ» 125استفاده ميكند كه مقياسي ،كموبيش ،شناخته
شده است و به رغ ِم اختالف نظرهايي كه در مورد ميزا ِن آن در بعضي متون مشاهده ميشود ،ميتوان تقريب ًا آنرا معادل 6
كيلومتر دانست .در زير ،نمونههايي از كاربردِ اين معيار كه در سفرنامه به كرات از آن استفاده شده است ،ارائه ميشود:

« ...و از بلخ تا به ري سيصدوپنجاه فرسنگ حساب كردم و گويند از ري تا ساوه سي فرسنگ است و از ساوه به

همدان سي فرسنگ و از ري به سپاهان پنجاه فرسنگ و به آمل سي فرسنگ( ».همان ،ص)5
و نيز:

«از بصره تا اصفهان ،صدوهشتاد فرسنگ باشد( ».همان ،ص )117

ِ
نامشخص «فرسنگ گران» استفاده كرده است
شايان توجه است كه ناصرخسرو در جايي از سفرنامه از تعبير
ِ
ِ
ِ
«فرسنگ چرب» است:
فرسنگ طوالني يا به اصطالح عاميانه
معناي
كه به احتمال زياد ،به
« ...و بيست و سيوم شه ِر ربيعاآلخر به قائن رسيديم .از تون (= فردوس كنوني) تا آنجا هيجده فرسنگ

ميدارند؛ ا ّما كاروان چهار روز تواند شدن كه «فرسنگهاي گران» است»( .همان ماخذ ،ص )121
ِ
وسعت شهرها و بناها به كار برده نيز ،غالب ًا غير دقيق است از
معيارهايي كه ناصرخسرو براي محاسبة ابعاد و

آن جمله:

تيرپرتاب

مرادِ از اين مقياس ،مسافت يا فاصلهاي است كه يك تير پس از رها شدن طي ميكند:

« ...كوه ِ ابو ُقبَيس ....در مشرقيِ شهر [مكه] افتاده است ...و اين عرصه كه در ميان كوه است ،شهر است .دو

تير پرتاب در دو بيش نيست».
گام

اين مقياس ظاهرا ً معاد ِل طول يك قدمِ انساني است:

« ...بيستم صفر( ...سال 438ق)  ....به شهر تبريز رسيدم ...و آن شهر قصبه 126آذربايجان است ،شهري آبادان.

طول و عرضش به گام پيمودم ،هر يك هزار و چهارصد بود( »...همان ،ص)7
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● سفرنامة ناصرخسرو آكنده از شرح دقيق و واقعيِ رويدادهاي مهم تاريخي و نيز سوانح و بالياي
ِ
نقاط واقع در مسير مسافرت نامبرده ـ چه قبل از سفر وي و چه در جريان
طبيعي است كه در شهرها و
آن ـ روي داده است .افزون براين ،بخش مهمي از سفرنامه به توصيف محققانه و عالمانة ابنيه و آثار
تاريخي و نيز به معرفي و شرح احوال بزرگان و شخصيتهاي برجسته محلي اختصاص يافته است.
و نيز:

« ...در ششم روز از دي ماه قديم به شهر آمد [=ديار بكر كنوني] رسيديم .بنيادِ شهر بر سنگي يك لَخت

127

نهاده و طول شهر به مساحت 128دو هزار گام باشد و عرض هم چندين( »....129همان ،ص )10
اَ َرش

ِ
ِ
انگشت مياني تا آرنج يا انگشت ميانيِ
دست راست تا
مقياس ديگر ا َ َرش است كه منظور از آن فاصلة بين «سر
ِ
ِ
دست چپ است ،وقتي كه دستها را باز كنند( ».همان ،واژهنامه ،ص :)165
انگشت
«حلب را شهري نيكو ديدم ،بارهاي عظيم دارد ـ ارتفاعش بيستوپنج ا َ َرش 130قياس كردم» (همان ،ص )13

گز

معيار ديگر گز است كه معادل  124انگشت يا به حساب ديگر ،براب ِر فاصلة آرنج تا َس ِر انگشتان است (همان،
131

ص :)184

« ...مسجد[االقصي] را درهاست ...و از آن درها يكي را بابالنّبي ،عليه الصلوه والسالم ،گويند ...و اين [در]
را چنان ساختهاند كه ده گز پهنا دارد و ارتفاع به نسبت درجات :132جايي پنج گز ُع ّلو 133...دارد ...و در جايي

ديگر بيست گز ُع ّلو( »...همان ،ص )34

ناصرخسرو ،در جايي ديگر از سفرنامه ،از گونهاي «گز» تحت عنوان َ
«گ ِز َملِك» ،هم نام ميبرد:
«گ ِز َملِك» آن است كه به خراسان آنرا َ
« ...و َ
«گ ِز شايگان» گويند و آن يك ا َ َرش و نيم است چيزكي كمتر»

(همان ،ص )29

شايان ذكر است كه ناصرخسرو ،گاهي ،به مسامحه« ،گز» و «ا َ َرش» را بهجاي هم و معادل هم به كار برده است.

(همان ،ص )32
طو ِل مسجد [االقصي] هفتصدوچهار ا َ َرش است و عرض چهارصدوپنج ا َ َرش به َگ ِز َملِك (همان ماخذ،
ص )29
دست

اين مقياس ظاهرا ً معاد ِل َو َجب است و در سفرنامه براي محاسبة ابعادِ حجراالسود بهكار برده شده است:

« ...و حجراالسود به درازي ،به دستي و چهار انگشت باشد و به عرض هشت انگشت» (همان ،ص )92
در پايان اين مبحث بيمناسب نيست از ِ
دقت نظ ِر شگفتانگيز ناصرخسرو در برآوردهايش گواه صادقي ارائه

كنيم:

توضيح آنكه :ناصر خسرو ،در سفرنامهاش دربارة فاصلة بين خندان (= منجيل كنوني) تا دِژ شميران چنين

آورده است:

«از «خندان» تا «شميران» ،سه فرسنگ بيابانكي است همه سنگالخ» (همان ،ص )6

استاد فقيد دكتر منوچهر ستوده ،ضمن مقالة عالمانة خود تحت عنوان« :شميران ،دژي كه ناصرخسرو ده
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ِ
شبانهروز در آن مانده است» از اين ِ
مسافت بين خندان و شميران
دقت نظ ِر شايا ِن تحسينِ ناصرخسرو در محاسبة

بدينگونه ياد و ستايش كرده است:

« ...توصيفي كه ناصرخسرو از مسي ِر خود ،يعني فاصلة ميان خندان و شميران كرده است ،تا قبل از ساختنِ
ِ
موازات مسيلِ سفيدرود است كه پر از سنگهايي است كه
سد سفيدرود ،بسيار دقيق و صحيح است .اين مسير به

ِ
جاي قدمهاي ناصرخسرو
رودخانه با خود آورده است؛ ا ّما پس از ساختنِ سد سفيدرود اين بيابان را آب گرفت و
نيز ،به زير آب رفت .فاصلة خندان (منجيل) تا شميران ،همچنانكه ناصرخسرو نوشته است ،دقيق ًا سه فرسنگ يا

هيجده كيلومتر است و نگارنده ،خود ،اين فاصله را پيموده است( ».يادنامة ناصرخسرو ،پيشين ،ص )255

 -4-4-2توصيف شرايط اقليمي مناطق مختلف
ِ
جاي سفرنامهاش ،از وضعيت آب و هواي بسياري از نقاطي كه از آنها عبور يا بازديد
ناصرخسرو ،در جاي

نموده ياد كرده ،از آن جمله است شواهد زير:
َح ّران

134

ِ
هواي آنجا
«روز آدينه بيستوپنجم جمادياآلخر (سال  438قمري) به َح ّران رسيديم ،بيستودوم دي ماه،
ِ
هواي خراسان در نوروز» (همان ،ص )12
در آن وقّت چنان بود كه
طايف

135

«طايف ناحيتي است بر سر كوهي .به ماه ِ خرداد چندان سرد بود كه در آفتاب ميبايست نشست!» (همان،

ص )145

مكة معظمه

ِ
نوبت
«هواي مكه عظيم گرم باشد و آخ ِر بهمن ماه ِ قديم خيار و بادرنگ و بادنجا ِن تازه ديدم آنجا .و اين
چهارم كه به ّ
مكه رسيدم ...پانزده فروردينِ قديم انگور رسيده بود و از ُرستا 136به شهر آورده بودند ...و او ِل

ارديبهشت خربزه فراوان رسيده بود و خود همة ميوهها به زمستان آنجا يافت شود( ».همان ،ص )88
 -5-4-2شرح فرآوردههاي زراعي و داميِ نقاط مختلف

ِ
آبياري مزارع در بسياري از
ناصرخسرو ،به مناسبتهاي گوناگون ،از فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و شيوة
نقاط واقع در مسي ِر مسافرتش سخن گفته از آن جمله است موارد زير:
َم َع َّر ُهالنُّعمان (زادگاه ِ
ِ
ابوالعالي َم َع ّري)
ِ
كشاورزي ايشان همه گندم است و بسيار است و درخت انجير و زيتون و پسته و بادام و انگور فراوان
« ...و

است( ».همان ،ص)14
طرابلس

137

« ...حواليِ شهر ،همه كشاورزي و بساتين 138و اشجار بود .و نيشكر بسيار بود .و درختا ِن نارنج و ترنج و موز

و ليمو و خرما و شيرة نيشكر در آن وقت ميگرفتند( ».همان ،ص)16
قدس (اورشليم)

«سواد 139و ُر ِ
ستاق

140

بيتالمقدس همه كوهستان است ،همه كشاورزي و درخت زيتون و انجير و غيره ،و
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● يكي از ويژگيهاي سفرنامهنويسي ناصرخسرو ،تالش وي براي دستيابيِ به برآوردهايي حتيالمقدور
دقيق دربارة فاصلة بين شهرها و نقاط مختلف و وسعت آنها و نيز در مورد ابعاد و مساحت ساختمانها
است.
تمامت بيآب 141است و نعمت ِ
هاي فراوان و ارزان باشد .و كدخدايان باشند كه هر يك پنجاه هزار من! روغنِ
ِ
اطراف عالم برند( ».همان ،ص )26
زيتون در چاهها و حوضها پر كنند و از آنجا به
مصر

«روز سي ِم دي ماه ِ قديم ،از سال چهارصدوشانزده عجم ،اين ميوهها و ِسپَرغمها 142به يك روز ديدم كه
ذكر ميرود ،و ِه َي هذه :143گل سرخ ،نيلوفر ،نرگس ،ترنج ،نارنج ،ليموُ ،مر َّكب ،سيب ،ياسمن ،شاه ِسپَرغم،144

ِ
ِ
كدوي تر ،ترب،
خرماي تر ،انگور ،نيشكر ،بادنجان،
به ،انار ،امرود ،خربزه ،دستنبويه ،موز ،زيتون ،بليلة 145تر،
ِ
باقالي تر ،خيار ،بادرنگ ،147پيازِ تر ،سي ِر ترَ ،ج َزر .148هر كه انديشه كند كه اين انوا ِع ميوه و
شلغمَ ،كرن َب،146
رياحين ـ كه بعضي خريفي 149است و بعضي ربيعي 150و بعضي صيفي 151و بعضي َشتوي152ـ چگونه جمع بوده
باشد ،همانا قبول نكند( »...همان ،ص )63

ِ
وصف شبكة آبياري روستاهاي مصر از رود نيل
ِ
ِ
جويهاي كوچك برگرفتهاند ....و بر آن،
جويهاي بسيار بريدهاند 153و به اطراف رانده ،و از آنجا
« و از نيل
ِ
قياس 154آن دشوار باشد .و همة ديه ِ
ِ
ديهها و واليتهاست و دوالبها ساختهاند چندانكه حصر و
واليت
هاي

وقت زيا َد ِ
ِ
ت ِ
[آب] نيل ،همة آن واليت در زير آب باشد .ديهها از اين
مصر بر س ِر بلنديها و تلها باشد .و به
سبب بر بلنديها ساختهاند تا غرق نشود .و از هر ديهي به ديهي ديگر به زورق روند ...و مردمِ آن واليت ،همة
اَشغا ِل ضروري خود را ترتيب كرده باشند آن چهار ماه كه زمين ايشان در زير آب باشد ...155و هر كس چندان
ِ
كفاف وي باشد.
نان پزد كه چهار ماه

و قاعدة آب چنان است كه از روزِ ابتدا چهل روز ميافزايد تا هجده ا َ َرش باال گيرد .و بعد از آن ،چهل روز

برقرار بماند ،و هيچ زياد و كم نشود .و بعد از آن ،بهتدريج ،روي به نقصان نهد به چهل روز ديگر ،تا آن مقام

رسد كه زمستان بوده باشد .و چون آب كم آمدن گيرد ،مردم بر پيِ آن ميروند 156و آنچه خشك ميشود زراعتي
كه خواهند ميكنند .و همة زر ِع ايشانِ ،
صيفي و َشتوي ،بر آن كيش 157باشد و هيچ آب ،ديگر نخواهد»( .همان،
ص)50
اَسيوط (مصر عليا)

« ...به شهري رسيديم كه آنرا اَسيوط ميگفتند .و افيون از آن شهر خيزد .و آن خشخاش است كه تخم او

سياه باشد ،چون بلند شود و پيله بندد ،او را بشكنند ،از آن ،مثلِ شيره بيرون آيد .آنرا جمع كنند و نگاه دارند،
افيون باشد( ».همان ،ص)79
158
بِطليس (= بتليس = بِدليس)

« ...از آنجا [= شهر اخالط] به شه ِر بِطليس رسيديم .آنجا عسل خريديم ...گفتند :در اين شهر كس باشد كه

او را در يك سال سيصد ،چهارصد خيگ عسل! حاصل شود( »...همان ،ص)9
اَ َّرجان (=بهبها ِن كنوني)

« ...شهري بزرگ است ...و آخ ِر شهر باغها و بستانها ساخته .و نخل و نارنج و ترنج و زيتون بسيار باشد».
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(همان ،ص )116
 -6-4-2شرح فراوردههاي صنعتي

مصنوعات ِح َر ِ
ِ
ف و صنايع دستي است:
بديهي است كه مراد ما از فراوردههاي صنعتي،

حصيربافي در طبريه

159

«و در [اين] شهر حصير سازند كه مص ّ
ال ِ
ي 160نمازي از آن در همانجا به پنج دينار مغربي بخرند( ».همان،

ص )27

صنعتگرا ِن بيتالمقدس

« ...و در آن شهر َصنّاع 161بسيارند .هر گروهي را رستهاي 162جدا باشد( ».همان ،ص)27
163
قصببافي در تِنيس

« ...و آنجاَ ،ق َص ِ
ب رنگين بافند از ِعمامهها 164و وقايهها 165و آنچه زنان پوشند[و] از اين قصبهاي رنگين
هيچجا مثل آن نبافند كه در تِنيس و آنچه سپيد باشد به دِمياط 166بافند و آنچه در كارخانة سلطاني بافند به كسي
نفروشند و ندهند( »...همان ،ص)47
سفالگري و آبگينهسازي در مصر

« ...و در مصر سفالينه سازند از همه نوع ،چنان لطيف و شفاف كه دست چون بر بيرون نهند ،از اندرون
بتوان ديد از كاسه و قدح و غيره .و رنگ كنند چنانكه ِ
رنگ بوقلمون را ماند ،چنانكه از هر جهتي كه بداري،

ِ
رنگ ديگر نمايد و آبگينه سازند كه به صفا و پاكي به زبرجد 167ماند و آنرا به وزن فروشند( ».همان ،ص )64
رونق زيلو بافي در تون (فردوس كنوني)

«شهر تون ،شهري بزرگ بوده است ...گفتند :در اين شهر چهارصد كارگاه بوده است كه زيلو بافتندي».

(همان ،ص )120

صيد مرواريد در بحرين

«[ ...و در بحرين] مرواريد از آن دريا برآورند و هر چه غواصان برآوردندي ،يك نيمه سلطان لحسا را بودي»

(همان،ص)107

 -5-2جنبههاي تاريخي سفرنامه

سفرنامة ناصرخسرو آكنده از شرح دقيق و واقعيِ رويدادهاي مهم تاريخي و نيز سوانح و بالياي طبيعي است
ِ
نقاط واقع در مسي ِر مسافرت نامبرده ـ چه قبل از سفر وي و چه در جريان آن ـ روي داده است.
كه در شهرها و
ِ
توصيف محققانه و عالمانة ابنيه و آثار تاريخي و نيز به معرفي و شرح احوا ِل
افزون براين ،بخش مهمي از سفرنامه به
بزرگان و شخصيتهاي برجستة محلي اختصاص يافته است كه در زير ،به شرح آنها پرداخته ميشود:
 -1-5-2شرح مصائب و بالياي طبيعي (زلزلهها ،قحطيها)...

تا آنجا كه نگارنده تفحص كرده است ،در سفرنامة ناصرخسرو از دو زلزله و سه قحطي به شرح زير ياد شده

است:

زلزلة تبريز

« ...مرا حكايت كردند كه بدين شهر زلزله افتادِ ،
شب پنجشنبه هفدهم ربيعاالول سنة اربع و ثالثين و
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● توانايي و هنرنمايي شگفتانگيز ناصرخسرو در مقام نويسندگي ،بيش از هر موقع ،هنگام تعريف و
توصيف بناها و اثرهاي تاريخي آشكار ميشود .وي ،همانند آرشيتكتيكارآزموده و باستانشناسي خبره،
ويژگيهاي معماري ساختمانهاي باستاني و قديمي شهرها و نقاط مورد بازديدش را با تمام جزئيات
و ريزهكاريهاي آنها ،آنچنان زنده و گويا عرضه ميدارد كه خواننده احساس ميكند ،خود ،ناظر و
تماشاگر آنهاست.
اربعمائه (434ق) و در ايام مسترقه 168بود پس از نمازِ خفتن .169بعضي از شهر خراب شده بود و بعضي ديگر
را آسيبي نرسيده بود .و گفتند چهل هزار آدمي هالك شده بودند( ».همان ،ص)7

اين زلزله ،به احتمال زياد ،همان زلزلهاي است كه قطران تبريزي در يكي از قصاي ِد غرايش ـ با تأسف و

تأثر بسيار ـ از آن ياد كرده است .شايان توجه است كه به حكايت سفرنامه ،در همين سال (434ق) مالقاتي بين

ناصرخسرو و قطران روي داده است.
َ 170
زلزلة َرمله

«بر ِ
مس و عشرين و
پيش ُص ّفة آن (= مسجد آدينة شهر َر َم َله) نوشته بودند كه :پانزدهم محرم سنة خَ َ
اَربعمائه (= 425ق) اينجا زلزلهاي بود قوي ،و بسياري عمارات خراب كرد ،ا ّما كسي را از مردم خللي نرسيد».

(همان ،ص)25
171
قحطيِ قوهه

شر و اربعمائه
« ...پنجم محرمِ سنَة ثَمان و ثَالتين و اَربعمائه (438ق) [مطابق با] دهم مرداد ماه سنة خَ مس َع َ
ِ
جانب قزوين روانه شدم و به دية قوهه رسيدم .قحط بود و آنجا يك من نا ِن جو به
(415ق) از تاريخ ُفرس ،به

دو درهم ميدادند( ».همان ،ص )5
قحطيِ اصفهان
« ...هشتم صفر َسنة اَربع و اَربعين و اَربعمائه (444ق) بود كه به شهر اصفهان رسيديم ...و پيش از رسيدن ما،
172
قحطي عظيم افتاده بود .ا ّما چون ما آنجا رسيديم ،جو ميدِرويدند ،و يك من و نيم نان گندم به يك درمِ عدل
و سه من نا ِن جوين هم .173و مردم آنجا ميگفتند هرگز بدين شهر هشت من نان كمتر به يك درم كس نديده

است( ».همان ،ص )118
احتماالً به دليل همين قحطي ومصائب سهمگينِ آن بوده كه طغرل ِ
بيك ...سلجوقي به خواجه عميد ـ حاكم

منصوب او در اصفهان ـ دستور داده بود كه «سه سال از مردم هيچ 174نخواهند و او بر آن ميرفت 175و پراكندگان،

همه ،روي به وطن نهاده بودند( ».همان ،ص )118
قحطي در مكه

به روايت ناصرخسرو ،در سال 439ق ،قحطي سختي در مكه پديد آمد و از اينرو ،خليفة فاطمي مصر ،فرمان

داد كه در آن سال ،كسي عازم مكه نشود:
«پس در سنة 439ق ِس ِج ّ ِل سلطان بر مردم خواندند كه اميرالمؤمنين ميفرمايد كه« :حجاج را امسال مصلحت
ِ
شفقت
نيست كه سفر حج كنند ،كه امسال آنجا قحط و تنگي است و خلق بسيار مرده است .اين معني را به
مسلماني ميگويم و حجاج در توقف ماندند»( .همان ،ص )69

ناصرخسرو در جايي ديگر از سفرنامه ،دربارة قحطي مزبور چنين ميگويد:
« ...و اين سال به ّ
مكه قحطي بود :چهار من نان به يك دينارِ نيشابوري بود .و مجاوران از مكه ميرفتند

86

شماره  /308پاييز و زمستان 1396

و از هيچ طرف حاج نيامده بود ...و خلق بسيار از گرسنگي و بيچارگي از حجاز روي به بيرون نهادند به هر

طرف( ».همان ،ص)71

و نيز در جايي ديگر ،از ادامة قحطي در سال بعد بدينگونه ياد ميكند:
«و در رجب سنة اربعين و اربعمائه ( )440ديگر مثا ِل (= فرما ِن) سلطان [خليفة فاطمي مصر] بر خلق

خواندند كه «به حجاز قحطي است [فيالجمله] اندر اين سال نيز خارج نرفتند( »...همان ،ص )74
 -2-5-2توصيف ابنيه و آثار تاريخي

توانايي و هنرنمايي شگفتانگيز ناصرخسرو در مقام نويسندگي ،بيش از هر موقع ،هنگام تعريف وتوصيف
ِ
معماري
بناها و اثرهاي تاريخي آشكار ميشود .وي ،همانند آرشيتكتي كارآزموده و باستانشناسي خبره ،ويژگيهاي

ساختمانهاي باستاني و قديمي شهرها و نقاط مورد بازديدش را ،با تمام جزئيات و ريزهكاريهاي آنها و با نهايت

دقت و حوصله ،آنچنان زنده و گويا عرضه ميدارد كه خواننده احساس ميكند ،خود ،ناظر و تماشاگر آنهاست.
ذي ً
ال نمونههايي از توصيفهاي دقيق و حيرتآور ناصرخسرو را از چگونگي ساخت و خصوصيات معماري

برخي از ابنية باستاني و قديميِ نقاط واقع در مسي ِر سفر وي ارائه ميكنيم .باشد كه خوانندگان ارجمند دريابند كه

نويسندة سفرنامه چه رنجهاي طاقتفرسايي را براي دستيابي به اطالعات مربوطه بر خود هموار كرده و چه روزها
ِ
صرف مطالعة جزئيات و ويژگيهاي اين ساختمانها و محاسبة
و ساعتهاي متوالي را ،با بردباري و پشتكاري كمنظير،

ابعاد بخشهاي گوناگون آنها نموده است:
وصف بنايي باستاني در بيروت

«و از آنجا [= ُجبَيل ]176به بيروت رسيديم .طاقي سنگين ديدم چنانكه راه به ميا ِن آن طاق بيرون ميرفت .
ِ
ِ
جوانب او تخته سنگهاي سفيد برآورده چنانكه هر سنگي از آن زيادت
باالي آن طاق پنجاه گز تقدير 179كردم .و از
180
از هزار من بود .و اين بنا را از خشت به مقدار بيست گز برآوردهاند و بر س ِر آن اُسطوانه هاي ُرخام برپا كرده،
177

178

هر يكي هشت گز؛ و سطبري چنانكه به جهد در آغوش دو مرد گنجد 181.و بر َس ِر اين ستونها طاقها زده است به
ِ
باالي آن
دو جانب ،همه از سنگ ُمهندَ م ،182چنانكه هيچ گچ و ِگل در اين ميان نيست .و بعد از آن ،طاقي عظيم بر
ِ
باالي پنجاه ا َ َرش و هر تخته سنگي را كه در آن طاق برنهاده است ،هر يكي
طاقها ،به ميانه ،راست ساختهاند به
را هشت ا َ َرش قياس 183كردم در طول ،و در عرض چهار ارش ،كه هر يك از آن تخمين ًا هفت هزار من باشد .و
اين همه سنگها را كندهكاري و نقاشيِ خوب كرده چنانكه در چوب بدان نيكويي كم كنند و جز اين طاق ِ
بناي

ديگر نمانده است بدان حوالي ....و همة صحراي آن ناحيت ستونهاي رخام 184است و سر ستونها و بُن ستونها

ِ
همه ُرخام
ثمن 186و سنگ عظيم صلب كه آهن بر آن كار نميكرد .و بدان
منقوش مد ّور و مربَّع و ُمسدَ س 185و ُم َّ
حوالي هيچ جاي كوهي نه ،كه گمان افتد كه از آنجا بريدهاند( »....همان ،ص )18
و سپس اضافه ميكند:

● جاي بسي شگفتي است كه حتي در دوران ناصر خسرو (= قرن پنجم هجري) نيز ،آثار و بناهاي
عهد باستان از گزند كساني كه به انگيزة طمع ،زمينها و ساختمانهاي باستاني و قديمي را زيرورو و
تخريب ميكرده ،مصون نبودهاند .ناصرخسرو از اين حفاران و گنججويان آزمند در مصر به «مطالبيان»
ـ طلبكنندگان گنجينه و دفينه ـ تعبير كرده است.
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● ناصرخسرو ،در جريان سفر هفت سالهاش ،به هرجا كه ميرسيد ،تالش ميكرد شخصيتهاي
برجستة آن منطقه را ،در گذشته و حال ،شناسايي و معرفي كند و در بعضي موارد ،به مالقات زندگان
آنها نيز ،نائل آمد .از جمله بزرگاني كه وي در سفرنامهاش از آنها ياد كرده ميتوان از ابوالعالي معري
و قطران تبريزي نام برد.
« ...اندر نواحي شام پانصد هزار ستون يا سرستون! و بُن ستون ،بيش افتاده است كه هيچ آفريده نداند كه

آن چه بوده است يا از كجا آوردهاند( »...همانجا)
توصيف كليسايي در بيتالمقدس

« ...ترسايان را به بيتالمقدس كليسايي است كه آنرا «بيع ًةالمقامه» گويند .و آنرا عظيم بزرگ دارند ...و اين
كليسا جايي وسيع است چنانكه هشت هزار آدمي را در آن جاي باشد ،همه به تك ّلف 187بسيار ساخته از رخام
رنگين و نقاشي و تصوير .و كليسا را از اندرون به ديباهاي رومي بياراسته و مصور كرده ،و بسيار زرِ طال بر

آنجا بهكار برده ،و صورت عيسي عليهالسالم ،را چند جا ساخته كه بر خري نشسته است و صورت ديگر انبياء
188
چون ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندا ِن او ،عليهمالسالم ،بر آنجا كرده و به روغنِ سندروس

ِ
روي صورتها نهاده ،عظيم شفاف ،چنانكه
ُمدَ َّهن 189كرده ،و به اندازة هر صورتي آبگينهاي رقيق 190ساخته و بر

ِ
حجاب صورت نشده است...
هيچ

ِ
ِ
وصف
صفت بهشت و دوزخ ساختهاند ،يك نيمه از آن
و در اين كليسا موضعي است به دو قِسم كه بر
ِ
صورت دوزخيان و دوزخ و آنچه بدان ماند( ».همان ،ص )44-45
بهشتيان و بهشت است ،و يك نيمه ،از آ ِن
شرح مساجد مصر

«و در شهر مصر ـ غير قاهره 191ـ هفت جامع است چنانكه به هم پيوسته ،192به هر دو شهر پانزده مسجد

آدينه است ،كه روزهاي جمعه ،در هر جاي ،خطبه و جماعت باشد .در ميان بازار مسجدي است كه آنرا «باب
الجوامع» گويند ،و آنرا عمروعاص ساخته است ...و آن مسجد به چهارصد عمودِ ُرخام قائم است .و آن ديوار

كه محراب براوست ،سرتاسر ،تختههاي رخام سپيد است ،و جميع قرآن بر آن تختهها به خطي زيبا نوشته .و از
بيرون به چهار ح ّ ِد مسجد بازارهاست ...و مدام در آن مد ّرسان و مقريان 193نشسته .و سياحتگاه ِ آن شه ِر بزرگ ،آن

ِ
عمارات عجيب
مسجد است ...و آن مسجد را حاكم [بامراهلل] از فرزندان عمروعاص بخريد ...و بعد از آن ،بسيار
در آنجا بكرد و بفرمود؛ و از جمله چراغداني نقرگين ساختند شانزده پهلو ،چنانكه هر پهلو از او يك ا َ َرش و نيم
باشد چنانكه دايرة چراغدان بيستوچهار ا َ َرش باشد و هفتصدواند چراغ در وي ميافروزند در شبهاي عزيز ...و
گويند كه چون اين چراغدان ساخته شد به هيچ در ،در نميگنجيد از درهاي جامع ...تا دري فرو گرفتند 194و آنرا

در مسجد بردند( »...همان ،صفحات )62-63
ِ
وصف درِ كعبه

ِ
ِ
پهناي هر مصراعي يك گز
باالي در شش ا َ َرش و نيم است .و
«دري است از چوب ساج ،به دو مصراع ،195و
ِ
روي در ،و در فراز 196هم ،نبشته و بر آن نقرهكاري
و سه چهاريك ،چنانكه هر دو مصراع سه گز و نيم باشد .و

دايرهها و كتابتها 197نقاشي منبّت 198كردهاند ،و كتابتهاي به زر 199كرده و با طال و سي ِم سوخته 200دررانده
ان َّ
و اين آيت را تا آخر بر آنجا نوشتهَّ :
ِ
للناس بِبَ َّك ًه  .202 ...و دو حلقة نقرگينِ بزرگ كه از غزنين
وضع
اول بيت
َ

201

فرستادهاند بر دو مصرا ِع در زده ،چنانكه دست هر كس كه خواهد بدان نرسد .و دو حلقة ديگر نقرگين ،خُ ردتر از
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آن ،هم بر دو مصراع در زده ،چنانكه دست هر كس كه خواهد ،بدان رسد .و قفلِ بزرگ از نقره بر اين دو حلقة

زيرين بگذرانيده كه بستنِ در به آن باشد ،و تا آن قفل برنگيرند ،در گشوده نشود»( .همان ،ص)93
حفاري در آثار و ابنية باستاني مصر

ِ
بناهاي عهدباستان
جاي بسي شگفتي است كه حتي در دوران ناصرخسرو (= قرن پنجم هجري) نيز ،آثار و
از گزن ِد كساني كه به انگيزة طمع ،زمينها و ساختمانهاي باستاني و قديمي را زيرورو و تخريب ميكرده ،مصون

نبودهاند .ناصرخسرو از اين حفاران و گنججويا ِن آزمند در مصر به « ُمطالبيان» ـ طلبكنندگا ِن گنجينه و دفينه ـ
تعبير كرده است:

ِ
طلب گنجها و دفينهها كنند و از همة مغرب و ديار مصر و
« ...و ُمطالبي آنانرا گويند كه در َگوهاي مصر
ِ
سنگسارهاي مصر رنجها برند ،و مالها صرف كنند .و بسيار آن بوده
شام ،مردم آيند و هر كس در آن َگوها و
باشد كه دفاين و گنجها يافته باشند و بسيار را اخراجات افتاده باشد و چيزي نيافته باشند .چه ،ميگويند كه در
اين مواضع اموال فرعون مدفون بوده است .و چون آنجا كسي چيزي يابد ،خُ مس به سلطان دهد و باقي او را

باشد»( .همان ،صفحات )76-77

 -3-5-2معرفي و شرح احوال رجال و مشاهير محلي
ناصرخسرو ،در جريا ِن َسف ِر هفت سالهاش ،به هر جا كه ميرسيد ،تالش ميكرد ،شخصيتهاي برجستة آن منطقه
ِ
مالقات زندگان آنها نيز ،نائل آمد .از جملة
را ،در گذشته و حال ،شناسايي و معرفي كند و در بعضي موارد ،به

بزرگاني كه وي ،در سفرنامهاش ،از آنها ياد كرده است ميتوان از افراد زير نام برد:
ابوالعالي معري

ِ
روايت ناصرخسرو:
عر َّهالنُّعمان است كه پيشتر ،از آن ياد شد .به
وي منسوب به شه ِر َم َّ
ِ
طريق زهد پيش گرفته بود .گليمي
« ...او ...نابينا بود .و رئيس شهر ...و نعمتي فراوان داشت[ ...ولي] خود،
203
پوشيده و در خانه نشسته و نيم من نا ِن جوين راتبه كرده كه جز آن نخورد .و من اين معني شنيدم كه درِ سراي

باز نهاده است و ن ُ ّواب 204و مالزمان او كارِ شهر ميسازند و خود صائمالده ِر قائمالليل 205باشد و به هيچ شغلِ
دنيا مشغول نشود.

 ...اين مرد در شعر و ادب به درجهايست كه افاضل شام و مغرب و عراق ُمقِ ّرند 206كه در اين عصر كسي به

پاية او نبوده است .و كتابي ساخته ،آنرا الفصول و الغايات 207نام نهاده و سخنها آورده است مرموز ،و َمثَلها به
الفاظ فصيح و عجيب ،كه مردم بر آن واقف نميشوند مگر بر بعضي اندك ،و آن كسي نيز كه بر وي خواند.

208

چنانكه او را تهمت كردند كه تو اين كتاب را به معارضة قرآن كردهاي 209و پيوسته زيادت از دويست كس از

اطراف آمده باشند و نزد وي ادب و شعر خوانند .و شنيدم كه او را زيادت از صد هزار بيت شعر باشد[ .گويند]
َ
تبارك و تعالي ،اين همه مال و نعمت تو را داده است؛ چه سبب باشد كه مردم را
كسي از وي پرسيد كه «ايزد،

ميدهي و خويشتن نميخوري؟» جواب داد كه «مرا بيش از اين نيست كه ميخورم» 210و چون من آنجا رسيدم

آن مرد در حيات بود( ».همان ،صفحات )14-15
ِ
جانب معارضان متوجه ابوالعالء معري
به نظر ميرسد كه ناصرخسرو ،احتماالً به دليل برخي اتهاماتي كه از

بوده ،از مالقات با او ابا داشته و يا احتياط ميكرده است.
نيك مردي از شميران

211

«در شميران مردي نيك ديدم ،از دربند بود ،نامش «ابوالفضل خليفة بن علي الفيلسوف» .مردي اهل بود و با
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● مندرجات سفرنامة ناصرخسرو ،در عين جدي بودن ،از طنز و مطايبه هم خالي نيست كه از آن جمله
ميتوان از ماجراي «بقال هرزه ويل»« ،شرح گفتار و رفتار عالمنماي متظاهر و بيسواد در سمنان» و
«ماجراي به حمام رفتن ناصرخسرو و همراهانش با سر و وضع آشفته و نپذيرفتن حمامي آنها را »...ياد
كرد.
ما كرامتها كرد و كرمها نمود و با هم بحثها كرديم و دوستي افتاد ميا ِن ما .مرا گفت« :چه عزم داري؟» 212گفتم:
ِ
وقت مراجعت گذر بر اينجا كني تا تو را باز بينم».
«سف ِر قبله را نيّت كردهام :گفت« :حاجت من آن است كه به
(همان ماخذ ،ص)7
قطران تبريزي

« ...و در تبريز قطران نام شاعري را ديدم .شعري نيك ميگفت ،ا ّما زبان فارسي نيكو نميدانستِ .
پيش من
آمد ،ديوان منجيك و ديوا ِن دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او را مشكل بود از من بپرسيد ،با او

شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند»( .همان ماخذ ،صفحات )7-8
بگفتم و
ِ
بزرگمردي از زمرة جوانمردا ِن روزگار

ناصرخسرو ،ضمن شرح اقامتش در عيذاب ،213از احسان و بزرگواري خارقالعادة يكي از اهالي اُسوا ِن مصر ياد
ص ِ
كرده كه به ِ
رف مختصر آشنايي با او ،در هنگام تنگدستياش ،بيدريغ ،به ياري او شتافته است:

در وقتي كه من به شه ِر اُسوان بودم دوستي داشتم ...كه او را عبداهلل محمد بن فليج ميگفتند .چون از آنجا

به عيذاب ميآمدم نامه نوشته بود به دوستي ،يا وكيلي ،كه او را به عيذاب بود كه آنچه ناصر خواهد به وي دهد
و خطي بستاند تا وي را محسوب باشد .من چون سه ماه در اين شهر بماندم و آنچه داشتم خرج كرده شد ،از

ضرورت ،آن كاغذ را بدان شخص دادم .او مردي كرد و گفت« :واهلل اورا ِ
پيش من چيز بسيار باشد ،چه ميخواهي
ِ
نيكمردي آن محمد فليج ،كه بيسابقه با من آن همه نيكويي
تا به تو دهم؟ تو به من خط ده» من تعجب كردم از
كرد و اگر مردي بيباك 214بودمي و رواداشتمي ،215مبلغي مال از آن شخص ،به واسطة آن كاغذ بستيدمي.

غرض ،من از آن مرد صد من آرد بستدم ـ و آن مقدار را آنجا ع ّزتي تمام است 216.و خطي بدان مقدار به

وي دادم .و او آن كاغذ كه من نوشته بودم به اسوان فرستاد .و پيش از آنكه من از شهر عيذاب بروم ،جواب آن
محمد فليج باز رسيد كه «آن،چه مقدار باشد؟ 217هرچند كه او خواهد و از آ ِن 218من موجود باشد بدوده ،و اگر
از آ ِن خويش بدهي ،عوض با تو دهم ...و اين فصل بدان نوشتم تا خوانندگان بدانند كه مردم را بر مردم اعتماد
است ،و َك َرم هر جاي باشد ،و جوانمردان هميشه بودهاند و هستند( ».همان ،ص )84
دانشي مردي از قائن

ناصرخسرو ،هنگام اقامت در قائن ،با مردي صاحب فضل مواجه ميشود و بين آنها مباحثهاي علمي و فلسفي

درميگيرد كه تفصيل آن بدين شرح است:

طب و
«به قائن ،مردي ديدم كه او را «ابومنصور محمد بن دوست» ميگفتند :از هر علمي با خبر بود :از ّ
نجم چيست؟» گفتم« :نامِ «چيز» بر آن
نجوم و منطق .چيزي 219.از من پرسيد كه «چه گويي ،بيرو ِن اين افالك و ا َ ُ
افتد 220كه داخلِ اين افالك است ،و بر ديگر نه ».گفت :چه گويي ،بيرون از اين گنبدها معنياي 211هست يا نه؟»
گفتم« :چاره نيست كه عالَم محدود است و َحدَّ او فلك االفالك .و حد آنرا گويند كه از جز او جدا باشد .222و

چون اين حال دانسته شد ،واجب كند كه بيرو ِن افالك نه چون اندرون باشد» گفت« :پس آن معني را كه عقل
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اثبات ميكند نهايت هست از آن جانب اگر 223نه؟اگر نهايتش هست ،تا كجاست؟ و اگر نهايتش نيست ،نامتناهي

چگونه فناپذير؟!» و از اين شيوه سخني چند ميرفت و گفت كه «بسيار تحيّر در اين خوردهام »224.گفتم« :كه
نخورده است؟»( 225همان ،صفحات )121-122
 -6-2جنبههاي اقتصادي و بازرگاني سفرنامه

ِ
ِ
نقاط مختلف ،هيچ جنبهاي از زندگي
توصيف شهرها و
چنانكه پيشتر هم اشارت رفت ،ناصرخسرو ،هنگام

اجتماعي مردم را ناديده و ناگفته نگذارده؛ از آن جمله است مسائل مربوط به اقتصاد ،معيشت و تجارت كه در
صفحات و سطور آينده ،ذيل عنوانهايي چند ،به ارائة شواهد آنها پرداخته خواهد شد:
 -1-6-2بازرگاني ،ترانزيت كاال و اخذ عوارض

ناصرخسرو ،در سفرنامهاش ،از چندين منطقه يا شهر كه مركز رفت و آم ِد كشتيهاي بازرگاني و قافلههاي حاملِ

ِ
عوارض عبور بوده است ياد و از آنها بعنوان «باجگاه» 226تعبير ميكند .از آن جملهاند:
كاال و نيز محل دريافت
حلب

«حلب را شهري نيكو ديدم ...و آن شهر باجگاه است ميان بالدِ شام و روم و ديارِ بكر و مصر و عراق ....و

از اين همه بالد ،تجار و بازرگانان ،آنجا روند»( .همان ،ص )113
طرابلس

«شهر طرابلس را چنان ساختهاند كه سه جانب او با ِ
آب درياست ....و باجگاهي است آنجا كه كشتيها كه از
ِ
ارزاق لشكر از آن باشد .و سلطان را
اطراف روم و فرنگ و اندلس 227و مغرب بيايدُ ،عشر 228به سلطان دهند ،و
آنجا كشتيها باشد كه به روم و صقليه 229و مغرب 230روند و تجارت كنند( ».همان ،صفحات )16-17
عيذاب

«بيستم ربيعاالول سنة442( ....ق) به شهر عيذاب 231رسيديم[ ....و اين شهر] باجگاهي است كه از حبشه و

زنگبار و يمن كشتيها آنجا آيد .و از آنجا بر اشتران بارها بدين بيابان كه ما گذشتيم برند تا اسوان ،و از آنجا در

كشتي به آب نيل به مصر برند( »...همان ،ص )83
َمهروبان

232

ِ
« ...شهري بزرگ است بر ِ
بازارهاي بزرگ دارد ...و خواربار يعني ماكو ِل اين شهر از شهرها
لب دريا نهاده ....و

و واليتها برند كه آنجا جز ماهي نباشد .و اين شهر باجگاهي است و كشتيبندان( »...233همان ،ص )115
 -2-6-2بازارها

در گذشته ،بازارها مركز اصلي خريد و فروش و دادوستد بوده و نقش بسيار مهم و تعيينكنندهاي را در زندگي

اقتصادي مردم ايفاء ميكردهاند .بههمين مناسبت ،ناصرخسرو ،در سفرنامة خود ،توجه ويژهاي بدانها مبذول داشته

است .شواهد زير ،نمونههايي را از توصيف بازارهاي مختلف در سفرنامة مزبور ارائه ميكند:

َميّافارقين
ِ
« ...و بيرون از اين شهرستان ،در َربَض 235كاروانسراها و بازارهاست ...و از
سوي شمال سوري 236ديگر است
234

كه آنرا محدثه 237گويند [كه آن] شهري است با بازارها و مسجد جامع( »....همان ،ص )10
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● ناصرخسرو ،در كنار وصف بازارها ،از توصيف اهالي بازار ،كسبه و محترفه (= پيشهوران و
صاحبان حرفهها) و صنفهاي گوناگون و شرح روحيات و رسوم و عملكرد آنها هم دريغ نكرده است
و از آن جمله بر پايبندي بازاريان و كاسبان مصري به راستگويي و امانتداري تأكيد كرده است.
َم َع ّر َّهالنُعمان

« ...و بازارهاي او بسيار معمور

صيدا

238

ديدم» (همان ،ص )14

« ...پس از آن به شهر صيدا رسيديم هم بر لب دريا .بارهاي سنگين [و] محكم دارد ...و بازاري نيكو آراسته،

چنانكه چون آن بديدم گمان بردم كه شهر را بياراستهاند قدوم سلطان را ،يا بشارتي رسيده است .چون پرسيدم؛
گفتند« :رس ِم اين شهر هميشه چنين باشد( »...همان ،صفحات )18-19
صور

« ...چون از آنجا پنج فرسنگ بشديم ،به شهر صور رسيديم ...و مساحت شهر هزار در هزار قياس كردم و
تيمة 239پنج شش طبقه بر َس ِر يكديگر ...و بازارهاي نيكو و نعمت فراوان ...و اين شهر صور معروف است به مال
و توانگري در ميان شهرهاي ساحل شام( ».همان ،ص)19
مصر

ِ
برجانب شمالي مسج ِد [باب الحوائج] بازاري است كه آنرا «سوق القناديل» خوانند .در هيچ بلد،
« ...و
َ 242
چنان بازاري نشان نميدهند .هر طرايف 241كه در عالم باشد ،آنجا يافت شود .و آنجا آلتها ديدم كه از ذبل
240

ساخته بودند چون صندوقچه و شانه و دستة كارد و غيره و آنجا بلورِ سخت نيكو ديدم و استادان نغز 243آنرا

ميتراشيدند ،و آنرا از مغرب آورده بودند .ولي گفتند در اين نزديكي ،در درياي قلزم 244بلوري پديد آمده است...
لطيفتر و شفافتر و دندان فيل ديدم كه از زنگبار آورده بودند( ».همان،ص)63
ِ
كثرت دكانها و كاروانسراها در قاهره ياد ميكند:
ناصرخسرو ،درجايي ديگر از سفرنامهاش ،از
«تقدير 245كردم كه در اين شهر قاهره از بيست هزار دكان كم نباشد همه مِلك سلطان ...و كاروانسرا و گرمابه
و ديگر عقارات 246چندان است كه آنرا حدّ و قياس نيست و تَمامت مِلك سلطان» (همان ،ص )54
و درجايي ديگر دربارة تيمچهها و كاروانسراها چنين ميگويد:

«و آنجا (= قاهره) كاروانسرايي ديدم كه دارالوزير ميگفتند و در آنجا َق َصب فروشند و ديگر هيچ ،و در
ِ
اشكوب 248زير خياطان نشينند و در باالي رفّائان( ».249همان ،ص)66
247

جده

« ...شهري بزرگ است و بارهاي حصين دارد ...و بازارهاي نيك دارد» (همان ،ص )85

بصره

« ...و هر روز در بصره به سه جاي بازار بودي :اول روز در يكجا دادوستد كردي كه آنرا «سوق الخزاعه»
251
ِ
«سوق عثمان» گفتندي؛ و آ ِخ ِر روز جايي كه آنرا «سوق القداحين»
گفتندي؛ و ميانة روز به جايي كه آنرا
250

گفتندي( ».همان ،ص )109

ِ
روايت ناصرخسرو ،در بصره ،دادوستدها با ميانجيگري صرافان صورت ميگرفته
شايان توجه است كه به

صراف ميسپردند و در مقابل ،رسيدي دريافت ميكردند و سپس،
است ،بدينترتيب كه مردم نقود خود را نزد ّ

صراف حواله مينمودند:
هنگام خريد كاال ،بهاي آنرا به ّ
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صراف خط 253بِستدي و هر
صراف دادي و از ّ
«حا ِل بازارِ آنجا چنان بود كه آن كس را كه چيزي بودي به ّ
صراف حواله كردي ،و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از ّ ِ
خط صراف چيزي
چه بايستي بخريدي و بهاي آن بر ّ

ندادي( »254.همان ،ص )109
اصفهان

« ...و اندرون شهر ،همه آبادان ـ كه هيچ از وي خراب نديدم ـ و بازارهاي بسيار .و هر بازاري را در بندي و
ِ
سراي نيكو ،و در هر يك
در دروازهاي ...و كوچهاي بود ،كه آنرا كوطراز ميگفتند ،و در آن كوچه ،پنجاه كاروان

بيّاعان 255و حجرهداران بسيار نشسته.

و اين كاروان كه ما با ايشان همراه بوديم يك هزاروسيصد خروار بار داشتند كه در آن شهر رفتيم .هيچ بازديد
نيامد 256كه چگونه فرو آمدند 257كه هيچجا تنگيِ موضع نبود و تعذرُِ 258مقام 259و علوفه»( .همان ،ص )117
 -3-6-2بازاريان ،كاسبكاران و اصناف
ناصرخسرو ،در كنارِ وصف بازارها ،از توصيف اهالي بازار ،كسبه ،و محترفه (= صاحبا ِن ِح َرف) و صنفهاي
شرح روحيات و رسوم و عملكردِ آنها هم ،دريغ نكرده است؛ و از آن جمله ،بر پاي ِ
بندي بازاريان و
گوناگون و
ِ
كاسبا ِن مصري به راستگويي تأكيد ميكند.
وي حتي از پرداختنِ به جزئيات رفتار و رويّة كسبه و فروشندگان كاال در مصر ،از جمله موظف بودن آنها به

ارائة ظرف براي كلية اجناس فروخته شده و نيز نحوة رفتوآمد آنان به بازار ،خودداري نكرده است:
« ...در بازار آنجا از بقال و عطار و پيلهور ،هر چه فروشند ،باردا ِن 260آن از خود بدهند ،اگر زجاج 261باشد و
اگر سفال و اگر كاغذ ،فيالجمله احتياج نباشد كه خريدار باردان بردارد»( 262.همانجا)
و نيز:

« ...اهل بازار و دكانداران بر خرا ِن زيني 263نشينند كه آيند و روند از خانه به بازار ...و بيرون 264از لشكريان

و سپاهيان بر اسب ننشينند ،يعني اهل بازار و روستا و محترفه 265و خواجگان( »...همانجا)
ناصرخسرو ،ضمن ًا امنيت فوقالعادهاي را كه در زمان المستنصرباهلل براي بازاريان مصر فراهم آمده بود ،بدينگونه

توصيف ميكند:
ِ
فراغت اهل مصر بدان حد بود كه دكانهاي ب ّزازان و صرافان و جوهريان را نبستندي ،اال دامي [=
«اَمن و
پردهاي] بر وي كشيدندي ،و كس نيارستي به چيزي دست بردن» (همان ،ص )67

ناصرخسرو ،همچنين ،به تفاريق ،از اصناف موجود در ساير مناطق و شهرها كه اغلب در جاي ويژهاي از شهر

يا بازار متمركز شده بودند ،ياد كرده است:
صراف بود»( .همان ،ص )117
صرافان كه اندر او دويست مرد ّ
«[ ...در اصفهان] بازاري ديدم از آ ِن ّ
 -4-6-2واحدهاي پول و وزن

تفحص كرده است ،واحدهاي پوليِ مورد استناد ناصرخسرو ،در سفرنامه ،از دو نوع بيرون
تا آنجا كه نگارنده
ّ

نبوده است:

● بررسي ملل و نحل و توجه به آداب و رسوم اقوام مختلف ،از زمرة موضوعاتي است كه از نظر
تيزبين و ژرفكاو ناصرخسرو مغفول نمانده و در چندين جاي سفرنامه انعكاس يافته است.
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يك ـ درهم يعني ّ
سكة مضروب از نقره .در ضمن ،چنانكه بعدا ً توضيح داده خواهد شد« ،درهم» واحد وزن

هم ،بوده است.

دو ـ دينار يا سكة مضروب از طال كه خود دو گونه بوده است« :دينار نيشابوري» و «دينار مغربي» ،با اين توضيح

كه به موجب تصريح سفرنامه ،سهونيم دينار نيشابوري معادل سه دينار مغربي بوده است.

شايان ذكر است كه دربارة وزن اين مسكوكات و عيار (= نسبت يا درصد طال يا نقره خالص به وزن كل سكه)

آنها اطالعات دقيق و مستندي در اختيار نداريم (و يا الاقل در سفرنامه ،در اينخصوص تصريحي نشده است)

گرچه معيارها و مقياسهاي پولي و وزني ياد شده ،تا حدودي ،نامشخص است ،با مقايسه كردن قيمتهاي كاالها
با يكديگر و نيز مقايسة آنها در نقاط مختلف ،كموبيش ،ميتوان دربارة ارزاني يا گراني آنها داوري كرد و ضمن ًا

با تعقيب سير تغييرات آنها از زمانهاي عادي تا دورانهاي كميابي و قحطي ،در مورد شدت و حدّ ِ
ت كميابيها و

قحطيهاي پديد آمده قضاوت نمود.

در واقع ،هر جا كه ناصرخسرو ،قيمت اجناس را با زرِ (= دينارِ) نيشابوري ـ كه بيشتر مانوس بوده است ـ
ميسنجد درست مانند آن است كه مسافر امروزي در سفرهاي خارج از كشور فورا ً قيمت كاالها را به پول رايج

و آشناي خود برميگرداند و بدينوسيله ،مقرون به صرفه بودن يا نبودن خريد آنها را ميسنجد.
و ا ّما در موردِ واحدهاي مربوط به وزن ،در سفرنامه ،دستكم ،از چهار مقياس به شرح زير ياد شده است:

يك ـ «من» يعني همان « َمنِ » معهود و شناخته شدهاي كه در خراسا ِن آن زمان متداول بوده است( 266.افشار،

،1350ص)60

دو ـ «درهم» يا «درهم سنگ» كه وزني است برابر شش دانگ و هر دانگ معادل دو قيراط( 267سفرنامه ،ص

)173

سه ـ رطل (متداول در َميافارقين) كه معادل چهارصدوهشتاد درم سنگ بوده است( .همان)10 ،
چهار ـ قنطار كه معادل صد رطل است( .همان ،ص )62

 -5-6-2قيمتها ،اجرتها و مشاهرهها

268

ِ
ضبط قيمت كاالها و خدمات،
از ويژگيهاي ديگر سفرنامة ناصرخسرو ،اهتمامِ بارزِ نويسندة آن در ثبت و

ِ
مواجب مقرر براي مشاغل مختلف در نقاط و شهرهاي مهم مورد بازديد اوست.
ميزان مالاالجارهها و مقدار
 -5-6-2قيمتها

بهطور كلي ،اطالعاتي كه ناصرخسرو ،براساس ديده و شنيدههايش طي سفر هفت ساله ،به تفاريق ،از نرخ

كاالها و امتعه ارائه كرده ،بر سه گونه است:

 .1قيمتهاي مربوط به مواق ِع سختي و تنگنايي نظير آنچه در مورد ّ
مظنة نان در هنگام قحطي در قوهه و يا

اصفهان ذكر كرده است.

ِ
بهاي فراوردههايي كه بهعلت وفور توليد در يك منطقه ،ارزان
 .2قيمتهاي مربوط به دورانهاي عادي و نيز
بوده است مانند قيمت خرما در يمامه و لحسا يا ّ
مظنة عسل در اخالط.
 .3قيمتهاي بعضي اشياء ظريف و ُطرفه مانند پارچههاي زربفت و ابريشمين و مقراضهاي شاهي و
ِ
مرغوب دستباف و فراوردههاي هنري كه عمدت ًا باب طبع و مورد مصرف دربارها و يا طبقات
حصيرهاي بسيار
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و قشرهاي اشرافي بوده است( .افشار ،پيشين ،صفحات )59-60

نان

ِ
بهاي آن ياد شده ،نان است و اين شگفت نيست چرا كه در آن روزگاران،
نخستين محصولي كه در سفرنامه از
ِ
ِ
ِ
اتفاق مردمِ ايران بوده است.
اكثريت قريب به
قوت اصلي
نان،
ِ
روستاي «قوهه» ـ در ح ِدفاصلِ بين ري و قزوين ـ ميرسد ،قحطي در
ناصرخسرو ،هنگامي كه در 438ق به
آنجا حاكم بوده است .بنا به نوشتة او ،در اين روستا« ،يك من نا ِن جو به دو درهم ميدادند» .اين قيمت ،در مقام

مقايسه با بهاي نان در نيشابور در هفت سال قبل از آن (يعني 431ق كه به شدت دچار قحطي بوده است) چندان
بيتناسب نيست .بيهقي ميگويد« :مني نان (احتماالً منظورِ او نان گندم بوده است) به سه درهم رسيد» نامبرده،

سپس ،از شدت يافتن فزايندة قحطي در شهر مزبور حكايت ميكند؛ تا آنجا كه بهاي مني نان به  13درهم افزايش

يافت و بعد از آن ،كار به جايي رسيد كه در محمدآباد ـ از توابع نيشابور ـ حقابوري [= امتياز حقابه] زميني كه

هزار درهم بود ،به يك من گندم نميخريدند!» (تاريخ بيهقي ،به نقل از افشار ،پيشين ،صفحات )61-62

اكنون بيمناسبت نيست ،بهمنظور ميّسر شدن مقايسه ،از بهاي نان در دورانهاي عادي و فراواني محصول غلبه

هم ،شواهدي ارائه شود :بيهقي ،ضمن شرح حوادث سال 421ق ،از زبان سلطان مسعود چنين نقل ميكند :ما از

نيشابور به ناحية دهستان ـ كه از مراكز گندمخيز بوده است ـ ميرويم جايي كه «ده َمن گندم به درمي است و
پانزده من جو به درمي» (همانجا) .از اين دو رقم ،ميزان ارزاني نسبي قيمت گندم و جو و نيز تفاوت قيمت آنها به
روشني آشكار ميشود.

به هر حال ،ناصرخسرو ،در اواخر سفر هفت سالهاش ،به اصفهان ميرسد ـ شهري كه پيش از ورود وي،
چندين سال دچار قحطي شديد بوده است .به نوشتة خودِ او «چون ما آنجا رسيديم جو ميدرويدند و يك من و

نيم نان گندم به يك درمِ عدل 269بود و سه من نان جوين هم» (سفرنامة ص )118
ِ
ِ
ِ
بهاي نا ِن گندم بوده است؛ ولي اين قيمت را
نصف
بهاي نا ِن جو
اگر گفتة مذكور را مالك محاسبه قرار دهيم،
ِ
ِ
قيمت آن در مواقع عادي و فراوانيِ غالت ـ تلقي كرد؛ چرا كه ناصرخسرو،
قيمت نان ـ يا به تعبير دقيقتر
نبايد

بالفاصله اضافه ميكند« :و مردم آنجا ميگفتند هرگز بدين شهر هشت من نان كمتر به يك درم كس نديده است».
(همانجا)

ناصرخسرو ،در جايي ديگر از سفرنامهاش هنگام توصيف دومين سفرش به بيتاهللالحرام ،از وقوع قحطي در

مكه ياد ميكند كه در آن «چهار من نان به يك دينار نيشابوري بود و خلق بسيار از گرسنگي و بيچارگي از حجاز

روي به بيرون نهادند از هر طرف»( .سفرنامه ،ص)71

در چهارمين سفر به مكه ،ناصرخسرو ،ديگربار ،با قحطي ديگري ـ كه اين دفعه به مراتب خفيفتر بوده است

ـ مواجه ميشود .به گفتة وي:

«در آن وقت ،خود قحط بود و شانزده من گندم به يك دينار مغربي .و مبلغي

(همان،ص)88

270

از آنجا رفته بودند»...

از آنچه گفته شد چنين برميآيد كه در فاصلة زماني بين دو سفر ناصرخسرو به مكه ،قيمت نان تقريب ًا به يك

چهارم كاهش يافته بود ولي همچنان ،از سطح عادي آن باالتر بوده است.

● ناصرخسرو ،هنگام توصيف شهرها و نقاط مختلف ،هيچ جنبهاي از زندگي اجتماعي مردم را ناديده
و ناگفته نگذارده ،از آن جمله است مسائل مربوط به اقتصاد ،معيشت و تجارت.

شماره  /308پاييز و زمستان 1396

95

باال بودن بهاي گندم در سالهاي مذكور هنگامي بهتر قابل درك است كه آنرا با بهاي نسبت ًا نازل خرما ،عسل و

انگور در نقاط ديگر كه در سطور آتي بدانها خواهيم پرداخت ،بسنجيم.

خرما

در بسياري از نقاط مورد بازديد ناصرخسرو ـ بخصوص در شبه جزيرة عربستان ـ خرما ،محصول عمده و در
ِ
ِ
حكايت
قوتاليموت اهالي بهشمار ميرفته است .در تأييد اين مدّ عا كافي است يادآور شويم كه بنا به
مواردي

سفرنامه ،در جريان اقامت چهار ماهة ناصرخسرو در شهر فلج ،لشكري از اعراب بدانجا آمد و از ايشان پانصد من
خرما خواست .مردم شهر اين درخواست را نپذيرفتند و با آنها به جنگ پرداختند كه ضمن آن« ،ده تَن از اهل حصار

كشته شد و هزار نخل بريدند و ده من خرما ندادند» (همان ،ص  .)103آنچه گفته شد بهمعناي آن است كه پانصد
من خرما ،در واقع ،به مثابة قوت و وسيلة زندگي آنها بوده است كه به خاطر آن ،تن به جنگ دادهاند.

در اين ميان ،آنچه ماية شگفتي است قيمت بسيار پائين اين محصول در بسياري از نقاط بوده است از آنجمله

به روايت ناصرخسرو:

«گفتند [در يمامه] چون خرما فراخ شود يك هزار من به يك دينار باشد» و «به لحسا چندان خرما باشد

كه ستوران را به خرما فربه كنند ،كه وقت باشد كه زيادت از هزار من به يك دينار بدهند» (همان ،صفحات
 )104-107و «در همان وقت ،يك هزار من خرما در بصره فقط به يك دينار دادوستد ميشد»( .نقل از افشار،

پيشين ،ص )69

عسل و انگور

از فراوردههاي غذايي ديگري كه ناصرخسرو به بهاي آنها اشاراتي كرده ،عسل و انگور است:
ِ
شهرك بطليس ـ از بالد روم ـ از وفورِ عسل و نازل بودن قيمت آن در محل
نامبرده در شرح مربوط به

بدينگونه ياد ميكند« :آنجا عسل خريديم صد من به يك دينار!» (همان ،ص )9و در دنبالة آن ميافزايد« :گفتند :در
اين شهر كس باشد كه او را در يك سال سيصد چهارصد خيك عسل حاصل باشد!» (همانجا)

پس از آن ،چون از «اخالط» به «ارزن» ميرسد متذكر فراواني انگور در محل اخير ميشود و بهاي آنرا هر

دويست من يك دينار ذكر ميكند.

نكته شايان توجه در اينجا ،كمبها بود ِن نسبيِ قيمت عسل نسبت به انگور در آن روزگار است .امروزه بهاي
ِ
بهاي متوسط انگور است و حال آنكه در آن ايام ،در دو شهر وابسته به يك ناحيه،
متوسط عسل تقريب ًا ده برابر

قيمت عسل دو برابر قيمت انگور بوده است( .افشار ،پيشين ،ص)64

آب

بسياري از نقاط و شهرهايي كه ناصرخسرو از آنها عبور و يا در آنها اقامت كرده است ،از نظر آب آشاميدني،
در مضيقه بودهاند؛ و در نتيجه ،آب ،بهصورت كاال ،خريد و فروش ميشده است :مث ً
ِ
ماوراي
ال در شهر عيذاب (در
ِ
خيك ِ
آب آشاميدني كه ميبايستي از راه دور آورده شود ،يك درم بوده چنانكه خود ناصرخسرو
نيل) بهاي يك

گفته است« :و تا سه ماه كه آنجا بودم ،يك خيك آب به يك درم خريديم و به دو درم نيز» (سفرنامه ،ص)83

بنابر آنچه گفته شد ،آب چيزي بوده است نظير نان كه اغلب به بهاي ثابتي در اختيار متقاضيان قرار ميگرفته
ِ
خشك صحرايي و بياباني كه فاقد آب آشاميدني بوده و مث ً
ال هزينههاي
است .بديهي است كه اين امر براي مناطق

احداث يك مصنعه

271

براي ذخيره كردن آب باران در مكه ،به گفتة او ،به ده هزار دينار بالغ شده بوده است،

نميتواند شگفتآور باشد( .افشار ،پيشين ،صفحات )66-67
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افزون بر آنچه گفته شد ،در سفرنامه از قيمت كاالهاي ديگري نظير انواع جامه و دستار (بهويژه گونههاي بسيار
مرغوب و فاخر آنها كه مخصوص سلطان يا اعيان و اشراف تهيه ميشده است) ،اقسام منسوجات (از جمله َق َصب
و بوقلمون) ،حصير ،ريسمان ،كتان ،و اشياء و مصنوعات نفيس و هنري و غير آنها ياد شده است كه براي اجتناب

از اطالة كالم از پرداختن به آنها خودداري ميشود و عالقهمندان به بررسي آنها را به مطالعة مقاله عالمانة استادِ
فقيد ايرج افشار تحت عنوان «قيمت اجناس در سفرنامة ناصرخسرو» مندرج در يادنامة ناصرخسرو ،پيشين ،چاپ

 1350دعوت ميكنيم.

 -2-5-6-2اجرتها

مالاالجاره

ناصرخسرو ،در گوشه و كنار سفرنامهاش ،از استيجاري بودن برخي خانهها ،مغازهها ،تيمچهها و نيز از ميزان
مالاالجارههاي آنها در بعضي شهرها ـ مخصوص ًا در قاهره ـ سخن ميگويد از جمله از خانهاي در شهر مزبور ياد
ميكند كه:

«زمينِ وي بيست گز در دوازده گز بود [و] به پانزده دينار مغربي به اجارت داده بود در يك ماه و چهار
اشكوب بود ،سه از آنرا به كِراه داده بودند ،و طبقة باالئين را از خداوندش 272ميخواست كه هر ماه پنج دينار

ِ
صاحب خانه به وي ندادي( ».همان ،ص )56
مغربي بدهد و

درجايي ديگر ،دربارة كثرت فوقالعادة دكانهاي استيجاري و ساير مستغالتي كه جملگي متعلق به المستنصرباهلل

بودند ،سخن گفته است( .همان ،ص )54

در موضعي ديگر ،دربارة كاروانسراهاي قاهره چنين ميگويد:

« ...و آنجا (در قاهره) كاروانسرايي ديدم كه دارالوزير ميگفتند ...از تيمبان پرسيدم كه «اِجرة اين تيم چند

است؟» گفت« :هر سال بيست هزار دينار مغربي بود؛ ا ّما اين ساعت گوشهاي از آن خراب شده است ،عمارت

ميكنند ،هر ماه يك هزار دينار حاصل كند يعني دوازده هزار دينار [در سال] و گفتند كه در اين شهر بزرگتر از
اين و به مقدار اين ،دويست! خان باشد».
كراية مركوب

در سفرنامة ناصرخسرو ،در چندين مورد ،از كراية شتر سخن رفته است از جمله در جايي ،كراية شتر ،به هنگام

حج ،از شهرك جار (واقع در كنار درياي احمر و نزديك مدينه) تا مكه پنج دينار ذكر شده است كه با توجه به

كمي مسافت ،غيرعادي بهنظر ميرسد و اين درحالي است كه در همان زمان ،بهاي يك شتر در فلج سه دينار بوده
است( .افشار ،پيشين ،صفحات )69-70

در جايي ديگر ،از ناتواني ناصرخسرو براي پرداخت كراية شتر براي حمل وي و همراهانش از فلج تا بصره،

به شرح زير ياد شده است:

« ...عاقبت قافلهاي از يمامه بيامد ...عربي گفت« :من ترا به بصره برم» و با من هيچ نبود كه به كِرا دهم .و
ِ
كراي شتر يك دينار بود ،از آن كه شتري نيكو به دو سه دينار ميفروختند.
از آنجا تا بصره دويست فرسنگ و

● در سفرنامة ناصرخسرو حداقل از دو زلزله (زلزلة تبريز در سال  434ق و زلزلة َرمله در 425ق)
و سه قحطي (قحطي قوهه در  438ق و قحطي اصفهان در  444ق و قحطي مكه در 439ق) ياد شده
است.
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مرا چون نقد نبود و به نسيه ميبردند ،گفت« :سي دينار در بصره بدهي تو را بريم» به ضرورت قبول كردم...
پس ،آن عربان كتابهاي من بر شتر نهادند و برادرم را به شتر نشاندند و من پياده برفتم( .»...سفرنامه ،صفحات

)103-104

 -3-5-6-2مشاهره (= مقرري)ها

مقرر براي عمال ديواني ياد كرده و از جمله گفته
ناصرخسرو ،در چندين جاي سفرنامهاش از ميزا ِن مواجب ّ

است كه قاضيالقضاة مصر در هر ماه دو هزار دينار مغربي مشاهره دريافت ميكرده است و براي هر قاضي هم ،به
تناسب مرتبت و موقعيتش مقررياي تعيين شده بود.

نيز مشاهرة امير مكه را در ماه مبلغ سه هزار دينار نوشته است.

همچنين ،مقرري ساليانة عاملِ مواظبت از بر آمدن و فرو نشستن آب نيل را كه در ضمن وظيفة َمر َّم ِ
ت بندهاي

نيل را بر عهده داشت ،ده هزار دينار مغربي ذكر كرده است و اين درحالي است كه معيشت وي فقط با هزار دينار

تأمين ميشده است.

در ضمن ،هزينة تأمين علوفة لشكري را كه همراه سلطان به حج ميرفت ،روزي هزار دينار مغربي ذكر و اشاره

كرده كه اين مبلغ به جز بيست ديناري است كه هر مردي را مواجب بودي .بدينترتيب ،هر فرد سپاهي در ماه
ششصد دينار دريافت ميكرده است كه در مقام مقايسه با مشاهرة امير مكه كه مقام و موقعيت برجستهاي داشته
است ،تفاوت چندان فاحشي را نشان نميدهد( .افشار ،پيشين ،ص )68
 -2-7استفادة گاهبهگاه از طنز و مطايبه

مندرجات سفرنامه ناصرخسرو ،در عين جدّ ي بودن ،از طنز و مطايبه هم خالي نيست .در زير نمونههايي از

آنها را ميآوريم:

ِ
ماجراي بقا ِل هرزه ويل
يك ـ
ِ
ماجراي شنيدنيِ بقالي است كه از لوازمِ بقالي فقط نامِ آنرا داشت و در دكانش مطلق ًا كااليي
«بقال هرزه ويل»،

براي عرضه كردن به مشتري موجود نبود .بهتر است شرح آنرا با قلم شيواي خود ناصرخسرو بخوانيم:

«دوازدهم محرم سنه438( ...ق) از قزوين برفتم به راه بيل و قپان كه روستاق قزوين است و از آنجا به ديهي

كه خرزويل خوانند .من و برادرم و غالمكي هندو كه با ما بود ،زادي

273

اندك داشتيم .برادرم به ديه در رفت

تا چيزي از بقال بخرد ،يكي گفت كه« :چه ميخواهي؟ بقال منم» گفت« :هر چه باشد ما را شايد كه غريبيم و
برگذر» .گفت« :هيچ چيز ندارم!» بعد از آن ،هر كجا كسي از اين نوع سخن گفتمي ب ّقا ِل خرزويل است!»
ِ
نماي متظاهر
دو ـ شرح گفتار و رفتارِ عال ِم

« ...غرة (= اول) ذيالحجة (437ق) به راه آبخوري و چاشتخوران به سمنان آمدم .و آنجا مدتي ُمقام كردم و

طلب اهل علم كردم .مردي نشان دادند كه او را استاد علي نسائي ميگفتند .نزديك وي شدم .مردي جوان بود،

موي گشوده ،جمعي نزد وي حاضر ،گروهي [هندسة]
سخن به زبان فارسي همي گفت ،به زبان اهل ديلم ،و ْ
اقليدس ميخواندند ،و گروهي طب و گروهي حساب .در اثناي سخن ميگفت «بر استاد ابوعلي سينا ،رحمةاهلل
ِ
غرض وي آن بود تا من بدانم كه او شاگردِ ابوعلي سيناست.
عليه ،چنين خواندم ،و از وي چنين شنيدم» همانا
چون با ايشان در بحث شدم ،او گفت« :من چيزي از سياق ندانم و هوس دارم كه چيزي از حساب بخوانم!»
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عجب داشتم و بيرون آمدم .گفتم :چون چيز نداند ،چه به ديگري آموزد؟» (همان ،صفحات )4-5

سه ـ ماجراي به حمام رفتن ناصرخسرو و همراهانش با سر و وضع آشفته و نپذيرفتن حمامي آنها را

چون پيش از اين ،دربارة اين ماجراي كمدي ـ تراژدي به تفصيل سخن گفته شده است ،از تكرار آن خودداري

ميشود.

 -7-2سفرنامه از ديدگاه مردمشناسي فرهنگي
بررسي ملل و ن ِ َحل وتوجه به آداب و رسوم اقوام مختلف ،از زمرة موضوعاتي است كه از نظ ِر تيزبين و ژرفكا ِو
ِ
جاي سفرنامه انعكاس يافته است .در اينجا نمونههايي از اينگونه مالحظات
ناصرخسرو مغفول نمانده و در چندين

ارائه ميشود:

ِ
وصف باورهاي مذهبي و چگونگي رفتارِ فرقة بوسعيديها در لحسا

«لحسا شهري است كه همة سواد 274و روستاي او حصاري است ...و شهري جليل در ميان اين حصار نهاده
است ....و گفتند سلطا ِن آن ،مردي شريف بود ،و او مردم را از مسلماني باز داشته بود و گفته نماز و روزه از شما

برگرفتم .و دعوت كرده بود آن مردم را كه مرج ِع شما جز با من نيست 275.و نام او «ابوسعيد» بوده است .و چون
از اهلِ آن شهر پرسند كه« :چه مذهب داري؟» گويند كه «ما بوسعيديايم» نماز نكنند و روزه ندارند وليكن بر
محمد مصطفي ،صلياهلل عليه و َس َّلم و پيغامبري او م ِ ُق َّرند 276.ابوسعيد ايشان را گفته است كه «من باز پيش شما

ِ
جهت او ساختهاند و وصيت كرده
آيم ».يعني بعد از وفات .و گورِ او به شه ِر لحسا اَندر است .و مشهدي 277نيكو
است فرزندان خود را كه مدام شش تن از فرزندان من اين پادشاهي نگاه دارند ،و محافظت كنند رعيت را به
عدل و داد و مخالفت با يكديگر نكنند تا من باز آيم.
ِ
دارالملك ايشان است .و تختي كه شش َملِك به يك جاي بر آن تخت
اكنون ايشان را قصري عظيم است كه

ِ
اتفاق يكديگر فرمان دهند و حكم كنند»( .همان ،ص )105
نشينند و به

ِ
جهت
ناصرخسرو ،سپس ،به شرح شيوة حكمرانيِ حاكمان ششگانة مذكور كه مقرون به انصاف و عدالت و در

تأمين رفاه و آسايش و رفع گرفتاريها و دشواريهاي رعايا بوده است ميپردازد:

« ...و ايشان را در آن وقت سي هزار بندة درم خريدة زنگي و حبشي بود و كشاورزي و باغباني ميكردند .و

شر 278چيزي نخواستند و اگر كسي درويش شدي يا صاحب قرض ،او را تعهد 279كردندي تا كارش
از رعيت ُع َ

نيكو شدي .و اگر زَري كسي را بر ديگري بودي 280،بيش از ماية او طلب نكردندي و هر غريب كه بدان شهر افتد

و َصنعتي داند ،چندانكه كفاف او باشد ،مايه بدادندي تا او اسباب و آلتي كه در صنعت او به كار آيد .بخريدي،
و به مراد خود ،زر ايشان ،همان قدر كه ستده بودي ،باز دادي .و اگر كسي از خداوندا ِن 281مِلك و آسياب را،
مِلكي خراب شدي و ق ّو ِ
ت آبادان 282كردن آن نداشتي ،ايشان غالمان خود را نامزد 283كردندي كه شدندي و آن

ملك و آسياب آبادان كردندي ،و از صاحب مِلك هيچ نخواستندي و آسياها باشد در لحسا كه مِلك سلطان باشد
و به ِ
سوي 284رعيت غ ّله آرد كنند كه هيچ نستانندي( ».همان ،ص )106
سپستر ،از آزادمنشي و فروتني حاكمان مذكور ياد ميكند:

اگر كسي نماز كند ،او را باز ندارند وليكن خود نكنند و چون سلطان برنشيند ،هر كه با وي سخن گويد،

ِ
جواب خوش دهد و تواضع كند و هرگز شراب نخورند( ...همانجا)
او را
ِ
توصيف بيديني «بجاويان»

ِ
دست راست اين شهر (= عيذاب )285چون روي به قبله كنند ،كوهي است و پَ ِ
« ...و بر
س آن كوه بياباني
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عظيم ،و علفخوار بسيار ،و خلقي بسيارند آنجا كه ايشان را «بجاويان» گويند و ايشان مردمانياند كه هيچ دين و

كيش ندارند ،و به هيچ پيغمبر و پيشوا ايمان نياوردهاند ،از آنكه 286از آباداني دورند .و بياباني دارند كه طول آن
از هزار فرسنگ زياده باشد و عرض سيصد فرسنگ( »...همان ،ص )82
رس ِم تشهيرِ 287كسبة دروغگو در مصر

«اهل بازار مصر هر چه فروشند راست گويند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد ،او را بر شتري نشانده ،زنگي
به دست او دهند ،تا در شهر ميگردد و زنگ ميجنباند و منادي ميكند 288كه من ِخالف گفتم و مالمت بينم ،و

ِ
سزاي او مالمت باشد( ».همان ،ص)65
هر كه دروغ گويد
ِ
عادت خورد ِن گوشت خر ،سگ ،گربه و ...در لحسا

« ...و در شهر لحسا ،گوشت همة حيوانات فروشند چون گربه و سگ و خر و گاو و گوسپند و غيره .و
ِ
ِ
نزديك گوشتش نهاده باشد تا خريدار بداند كه چه ميخرد و آنجا سگ را
پوست آن حيوان
هرچه فروشند سر و

فربه كنند همچون گوسفن ِد معلوف ،289تا از فربهي چنان شود كه رفتن نتواند ،بعد از آن ميكشند و ميخورند».

(همان ،ص)107

ِ
حاوي سرب به جاي پول
رس ِم استفاده از زنبيلهاي

«و در آن شهر (=لحسا) خريد و فروخت و دادوستد به سرب ميكردند .و سرب در زنبيلها بود ،در هر

زنبيلي شش هزار درم سنگ .چون معامله كردندي ،زنبيل شمردندي و همچنان برگرفتندي و آن نقد كسي از آن

بيرون نبردي»(.همان ،ص)106
يادداشتها

شرف بدارد.
 .113خداوند متعال آنرا ُمع ّزز و ُم ّ
 .114حوضچهها

 .115در باورِ قدما ،درياي پهناوري كه خشكيهاي زمين را احاطه كرده است( ....فرهنگ سخن)
 .116روي هم ساخته شده است.
 .117افراد موثق ومعتمد
 .118چرخي كه براي كشيدن آب از چاه به كار ميرود.
 .119براي اظهار فرمانبرداري نزد او آمد.
 .120به زور متصرف شد.
 .121اين واژه ،در اصل ،به معناي شهر است.
 .122درباريان ،اطرافيان
 .123مستحكم ،استوار
 .124دشت ،جلگه
 .125فرسنگ (به عربي فرسخ) ،از مقياسهاي سنجش طول در ايران است كه امروزه برابر  6كيلومتر محسوب ميشود...
فرسخ شرعي 3 ،ميل عربي است كه هر ميل معادل  1000باع و هر باع برابر با  4ذراع شرعي و هر ذراع شرعي معادل
ِ
 49/85سانتيمتر است كه بدينترتيب هر فرسخ شرعي برابر با  5/985كيلومتر است.

فرسخ شرعي  3ميل است و هر ميل  4000گز و هر گز برابر است با فاصله آرنج تا ِ
نوك
به گفتة مؤلف جامع عباسي ،هر
ِ
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ِ
انگشت ميانة دست كه آنرا مساوي با  24انگشت ميانه دست كه ،به عرض ،پهلوي هم قرار گرفته باشند ،حساب ميكنند

و هر انگشتي را  7دانة جو كه ،از عرض ،كنار يكديگر قرار گرفته باشند( .ماخذ :دائرةالمعارف فارسي ،دكتر مصاحب،
ذيلِ فرسخ)

 .126در مقدم ًةاالدب به معناي ميان شهر آمده ولي در اينجا به معناي مركز و يا شهر مركزي است( .توضيحات دكتر نادر

وزينپور ،پاورقي ،ص 7سفرنامه)
 .127يك پارچه
 .128با اندازهگيري
 .129چندين
 .130محاسبه ،برآورد
 .131عالوه بر آنچه گفته شد« ،گز» به معاني متفاوت ديگري هم بهكار رفته است از آن جمله -1 :معادل ذراع (منتهياالدب)،
2ـ واحد طول برابر يك ذرع و معادل  16گره3 ،ـ واحد طول معادل متر اروپائيان .شايان توجه است كه به موجب قانون
مصوب  ،1304طول يك گز برابر با يك متر تعيين شده است( .ماخذ :فرهنگ فارسي ،دكتر معين ،ذيل َ
«گز»)
 .132پلهها
 .133ارتفاع
 .134شهري باستاني ،در بينالنهرين ،در قسمت جنوب شرقي تركية آسيايي (سفرنامه ،ص )136
 .135شهري است كوچك در عربستان در فاصلة  70كيلومتري ّ
مكه
 .136مخ ّف ِ
ف روستا يا ُرستاق
 .137شهري در لبنان كنوني واقع در  90كيلومتري شمال بيروت
 .138جمع بستان ،باغها
 .139آباديهاي اطراف شهر
 .140روستاها
 .141ديمكاري

 .142ريحانُ ،گل
 .143و آنها به شرح زيراند
 .144نوعي اسپرغم (يا سپرغم)
 .145دارويي از جنس هليله (همان ،توضيح دكتر وزين پور ،ص )168
َ .146ك َلم

 .147نوعي ترنج ،بالنگ
ِ
معرب َگزر .زردك ،هويج (همان ،توضيح دكتر وزين پور ،ص )170
.148
 .149پائيزي
 .150بهاري
 .151تابستاني
 .152زمستاني
 .153منشعب كردهاند.
 .154محاسبه و شمارش
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 .155براي چهار ماهي كه اراضيشان زير آب است ،پيشبينيهاي الزم را در نظر گرفته ،نيازهاي خود را پيشاپيش تهيه
ميكنند.

ِ
محض فرو نشستنِ آب ،درصددِ استفاده از زمينها برميآيند.
 .156به
 .157طريقه ،شيوه
 .158از شهرهاي ارمنستان ،نزديك زاوية جنوبي درياچة وان.
 .159شهر كوچكي است در سنجاق عكا ،از توابع بيروت (همان ،توضيحات دكتر وزين پور ،ص )145

 .160فرش يا حصي ِر نماز
 .161صنعتگر
 .162صنف

 .163شهر قرون وسطايي گرمسير واقع در مصر سفلي (سفرنامه ،ص )133
 .164دستاري كه به سر پيچند
 .165نوعي چادر ابريشمي كه زنان روي سر اندازند (سفرنامه ،ص )190
 .166شهري در مصر سفلي
« .167نوعي سنگ قيمتي مركب از منگنز ،آهن ،سيلسيوم و اكسيژن به رنگ سبز مايل به زرد ،ياقوت اصغر ،ياقوت زرد»
(فرهنگ سخن)

 .168منظور پنج روزِ اضافي است كه از محاسبة دوازده ماه سي روزة سال بهدست ميآيد .بدينترتيب كه طبق تقاويم قديم،

كه هر ماه را سي روز محسوب ميكردند ،سال  360روز ميشد ،آنگاه پنج روز باقيمانده را (تا  365روز) «ايام مسترقه» يا
«خمسة مسترقه» (پنج روز دزديده شده) ميناميدند و نيز از آن ،به «پنجه دزديده»« ،پنجك»« ،بهيزك» و «واندرگاه» هم تعبير
ميكردند( .توضيحات دكتر وزينپور ،ص ،166سفرنامه)
 .169نمازِ عشاء (فرهنگ سخن)

 .170قسمت مركزي اسرائيل نزديك تلآويو (همان ماخذ ،ص )140

 .171اين ده ،امروزه ،به همين نام ،جزء دهستا ِن افشارية شهرستان هشتگرد محسوب ميشود.
 .172راست ،نه كم نه زياد
 .173به همين قيمت
 .174ماليات يا خراج
 .175از آن دستور اطاعت ميكرد.
 .176از شهرهاي باستاني فنيقيه كه اكنون بهصورت دهكدهاي ساحلي در  22كيلومتري بيروت واقع است( .همان ،ص
)133
 .177سنگي ،از جنس سنگ
 .178راه از ميان آن طاق ميگذشت.
 .179برآورد ،محاسبه
 .180استوانه

ِ
ِ
آغوش دو مرد كه دستها را باز كنند ،ميگنجيد( .همان ،توضيحات دكتر
ضخامت آن چندان بود كه به زحمت ،در
.181
وزينپور ،ص ،18پانوشت )3
 .182به اندام ،به اندازه ،خوش تراش (سفرنامه ،ص )189
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 .183برآورد ،محاسبه
 .184گونهاي مرمر (همان ،ص )175
 .185شش گوش
 .186هشت گوش
 .187با رنج و زحمت ،به آراستگي

 .188نام صمغي است كه از گونهاي سر ِو كوهي گرفته ميشود و در طب قديم بهكار ميرفته است( .همان ،توضيحات

دكتر وزينپور ،ص)177
 .189به معناي چرب شده ،روغنمالي شده ( ُدهن = روغن)
 .190نازك

ِ
فحواي عبارت چنين برميآيد كه ناصرخسرو« ،مصر» را ،در اينجا ،نه بعنوان يك كشور يا سرزمين كه نام شهري
 .191از
تلقي ميكند كه از قاهره متمايز است؛ كما اينكه در دنبالة جمله از وجود  15مسجد جمعه در دو شهر مزبور ـ مصر و
قاهره ـ ياد كرده است.

 .192جمع ًا ،بر روي هم رفته
 .193قاريان قرآن

 .194موقت ًا از جاي خود برداشتند

ِ
معناي لنگة در است
 .195در اينجا به
 .196در باال
 .197نوشتهها

َ .198كندهكاري
 .199نوشته شده با طال
 .200نقرة خالص (همان ،واژهنامه ،ص )178
 .201در آن كار كرده
 .202آيه  96از سورة آل عمران

 .203وي از خورد ِن گوشت حيوانات ،از هر نوع ،بهشدت امتناع ميكرد و به
اصطالح امروزه گياهخوار  vegetarianبود.
ِ

از اينرو ،ايرج ميرزا ،در مطلع يكي از منظومههاي خود ،دربارة او چنين ميگويد:
		
قصه شنيدم كه بوالعال به همه عمر

ِ
ذوات لحـم نيازرد
لحم نخـورد و

 .204جمع نائب به معناي كارگزاران

 .205دائم ًا روزه و شب زندهدار

 .206اذعان دارند ،اقرار ميكنند.
 .207فصلها و هدفها
 .208كسي كه نزد خود ابوالعالء تلمذ كند.
 .209اين كتاب را براي مقابلة با قرآن نگاشتهاي.
 .210مرا بيش از اين ،روزي و سهمي مقرر نشده است.
 .211به احتمال زياد ،مراد از «شميران» قصبة شميران از توابع طارم زنجان است و مراد از «دربند» هم ،دربند آذربايجان

است و نه روستا و تفريحگاه ِ «دربند» واقع در شما ِل شميران تهران.
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 .212قصد سفر به كجا را داري؟
 .213بندرگاهي قديمي و كوچك است در كنار درياي قلزم (= بحر احمر) كه لنگرگاه كشتيهايي است كه از عدن و يمن
و غيره آيند( .همان ،صفحات )150-151
 .214نادرست
 .215و به هر كار ناشايست تن دادمي
 .216ارزش بسيار زيادي دارد.
 .217اين مقدار كه دادهاي رقمي نيست.
ِ
موجودي من نزد تو
 .218از
 .219بهري ،مقداري
 .220اطالق ميشود

 .221احتماالً به معناي موجود

ِ
ماسواي آن و هر چه جز اوست( .همان ،توضيح دكتر وزين پور ،ص
 .222حد هر شيء جداكنندة آن شيء است كه از
 ،122پانوشت)
 .223اگر در اينجا به معناي «يا» است( .همانجا)
 .224در اين خصوص ،دچار حيرت و سرگرداني بسيار شدهام.
 .225چه كسي دچار حيرت نشده است؟
 .226محل گرفتن باج ،عوارض ،گمرك خانه.
 .227سرزمين اسپانيا
 .228يك دهم 10 ،درصد
 .229صقليه يا سقليه ،نام قديمي جزيرة سيسيل است.
 .300مراكش
 .231به توضيح شماره  211رجوع شود.
 .232بندري است در مرز غربي فارس كه كشتيهاي عازم هندوستان از بصره به آن ميرسيدند( .همان ،ص )158
 .233محل لنگر انداختن كشتيها ،بندر

 .234شهري است واقع در ناحية ديار بكر ،نزديك شهر آمِد ،كه مردم آن ،اغلب ،عيسوي و يهودي بودهاند .اين شهر در

قرن هشتم به تصرف مغولها درآمد( .همان ،ص )158
 .235حومة شهر ،آباديها و روستاهاي پيرامون شهر.
 .236حصار ،باروي شهر

 .237احتماالً به معناي تازه احداث شده و نوبنياد است.
 .238آباد ،پر رونق
 .239تيمچه ،پاساژ ،كاروانسرا
 .240بازار قنديلها
 .241جمع طريفه ،بهمعناي شيء بديع و تازه ،تحفة ارزشمند
 .242سنگپُشت ،الكپشت
 .243ماهر ،زبَردست
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 .244احتماالً بحر احمر است
 .245برآورد ،محاسبه
 .246ملك و آب
 .247جامهاي كه از ابريشم و كتان بافند.
 .248طبقه
 .249رفوگران
 .250بازار خزاعه (خزاعه نام قبيلهاي از قبايل يمن است).

 .251بازارِ كوزه و قدح فروشان ،بازار ظروف و اشياء سفالي
 .252پولي ،مالي ،نقدينهاي
 .253رسيد
 .254تنها از طريق حواله كردن به صراف خريد و فروش صورت ميگرفت.
 .255فروشندگان ،مغازهداران

 .256اص ً
ال به چشم نيامده (همان ،ص  ،117پانوشت)
 .257توانستند جايي بيابند.
 .258سختي ،تنگي
 .259جا ،مكان
 .260جاي كاال يا بار ،ظرف يا جعبه يا پوششي كه كاالها را در آن نهند و يا با آن حمل كنند.
 .261شيشه

 .262همراه داشته باشد
 .263زينتي ،مزيّن
 .264به جزِ ،سواي
 .265اهل حرفههاي گوناگون
متأسفانه ،در هيچ جاي سفرنامه ،توضيحي دربارة مقياس «من» مشاهده نميشود .در ضمن ،توضيح شادروان ايرج
ّ .266

افشار مبني براينكه ،منظور از «من» در سفرنامة همان «منِ » متعارف در خراسان است هم ،مشكلي را حل نميكند .قدر مسلم
اين است كه براي مقياس «من» در نقاط مختلف ايران ،در گذشته و حال ،معادلهاي متفاوتي معمول بوده است كه شرح
تفصيلي آنها ،در فرهنگ فارسي ،دكتر معين( ،ذيل كلمة «من») آمده است ،ولي از ميان آنها ،دو كاربرد شهرت و عموميت

بيشتري داشته است« :من شاه» كه تقريب ًا معادل  6كيلوگرم و من تبريز كه به تقريب برابر  3كيلوگرم است.

 .267در فرهنگ فارسي دكتر محمد معين ،براي «قيراط» ،سه معني به شرح زير ذكر شده است1 :ـ واحد وزن و آن مقدار
چهار جو و چهار حبه است2 .ـ واحد وزن معادل يك بيستويكم مثقال3 ...ـ واحدي براي سنجش الماس در عصر حاضر
كه معادل با  0/2گرم است.

ِ
مواجب مقرر براي مشاغل و سمتهاي معين است .بهگمان نگارنده ،اين لغت احتماالً ،به مناسبت
 .268منظور ،حقوق و
اينكه مواجب اغلب ماهيانه پرداخت ميشود ،از واژة «شهر» بهمعناي ماه مشتق شده است.
 .269دقيق ،درست ،نه كمتر نه بيشتر
 .270مقداري از مردم ،تعدادي از اهالي
 .271بركههاي مصنوعي كه براي جمعآوري و ذخيره كردن آب باران و غيره ساخته ميشود.

شماره  /308پاييز و زمستان 1396

105

ِ
صاحب آن
.272
 .273توشه يا ذخيرة غذايي
 .274قسمت اصلي شهر ،بدون حومه
 .275مرجع شما ،تنها ،من هستم.
 .276اقرار و اذعان دارند.
 .277آرامگاه ،مدفن
 .278يك دهم (بهعنوان ماليات يا خرج)
 .279تأمينِ مالي

 .280اگر كسي زري يا پولي از ديگري وام گرفته و يا به دليلي بدو بدهكار باشد.
 .281صاحبان
 .282تعمير ،به كار انداختن
 .283مأمور
ِ .283
براي

توضيح شمارة  229رجوع شود.
 .285به
ِ
 .286به دليل آنكه

 .287چرخاندن كسي به تحقير در معابر و كوچه و بازار به منظور تنبيه وي
 .288جار ميزند
 .289علفخوار ،حيواني كه بهمنظور فربه كردن به علف بسته شده باشد.
مآخذ:
 حكيم ناصربن خسرو قبادياني ( )1356سفرنامة ناصرخسرو ،به كوشش دكتر نادر وزينپور ،چاپ سوم ،تهران ،شركت سهاميكتابهاي جيبي.

 -دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي ( ،)1350يادنامة ناصرخسرو (مجموعة مقاالت) به مناسبت كنگرة جهاني

ناصرخسرو

 -دبير سياقي ،محمد ( )1350نكتهاي چند دربارة سفرنامه و مسير ناصرخسرو ،مندرج در يادنامة ناصرخسرو

 درخشان ،مهدي ( )1350سبك نثر ناصرخسرو در سفرنامه ،مندرج در يادنامة ناصرخسرو ،صفحات 194-214 -دهخدا ،علي اكبر ( ،)1375امثال و حكم 4 ،جلد ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات اميركبير.

 ستوده ،منوچهر ( )1350شميران ،دژي كه ناصرخسرو ده شبانهروز در آن مانده است ،مندرج در يادنامة ناصرخسرو ،صفحات253-262

 طبري ،محمدبن جرير ( ،)1368تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،تهران ،اساطير ،جلد 1 -مصاحب ،غالمحسين ( 1345و )...دائرةالمعارف فارسي ،جلدهاي اول و سوم

 -مينوي ،مجتبي ( ،)1351ناصرخسرو ،مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد

