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  هانگردي در كتاب و سنّتج
  ابن بطوطه در ايران و نگاهي به

  ∗زاده خراساني محمد واعظ

دانيم كه جهانگردي و  بطوطه مي بطوطه در ايران، يا ايران در رحله ابن ابن  بهبا نگاهی
اند، چه از حيث  ي داشتهثير مهمأدر اسالم، نقش عمده و ت) رحله و رحالين(جهانگردان 

نشر دانش و تبادل معلومات و فرهنگها، و چه از جهت اقتصاد و فرهنگ و علوم و 
 فنون و صنايع و هنر و نيز در بعد سياست و گسترش و بسط ةتجارت، و در زمين

دولت اسالمي، و استقرار و سيطره و نشاط و فعت دولت اسالمي در انجام رسالت و الي
  .اهداف واالي انساني خويش  بهپيام الهي و نيل
تعبير   بهجا شدن و ه در اينجا از سير و سفر و رحله كليه نقل و انتقال و جابمراد ما

  .معني خاص جهانگردي  به)رحله(است و نه » سير در ارض «قرآن
 قرآنسير و گشت، همانا   بهما معتقديم باعث و داعي نخستين اهتمام مسلمانان

  :اند  نمودهآن وادار  بهاي مردم را گونه  بهشريفه است، كه تكريم و سنّ
نقل و انتقال و   بهانگيزند، و او را ، انسان مسلمان را برميقرآنچند دسته از آيات 

 انّ«. گويند زمين خدا گسترده است مانند آياتي كه مي: دارند جوالن در بسيط زمين، وامي
�ööΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ (#ρã«: از قبيل اين آيه» ارض اهللا واسعة Å_$ pκçJsù $ pκ�Ïù 4«آيا زمين خدا : ١

هجرت مبادرت ورزيد؟ و نيز آياتي كه صريحا   بهوسيع و گسترده نيست تا شما در آن
ô‰s% ôM«: دهد مانند سير در ارض و نظر در سرگذشت پيشينيان، فرمان مي  بهمردم را n=yz ÏΒ 

                                                   
  . و پژوهشگر ايرانياستاد  ∗
  .٩٧آيه , )٤(نساء   .1
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öΝä3 Î=ö6s% ×sß™ (#ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y#ø‹x. tβ%x. èπt6É)≈tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9$# ∩⊇⊂∠∪«ها و  تپيش از شما سنّ: ١
هايي بوده است، پس در زمين بگرديد و ببينيد پايان و عاقبت كار مكذبان و  سرگذشت
  .كنندگان رسوالن الهي چگونه بوده است تكذيب
$$ö≅è% (#ρç��Å™ ’Îû ÇÚö‘F{$# (#ρã�ÝàΡ«: و نيز sù y#ø‹ x. tβ%x. èπt7 É)≈tã tÏ%©!$# ÏΒ ã≅ö6s% 4«بگو در زمين سير و : ٢

اند چگونه بوده   بودهپس بنگريد كه سرگذشت و پايان كار آنان كه قبالً. گردش كنيد
  .است

هرحال، يك   بهاهللا كه و هجرت في سبيل) نفر(همچنين آيات جهاد و كوچ كردن 
اي  يا آيه. ت فراوان اسقرآننوع سفر و نقل و انتقال را دربردارند و اين قبيل آيات، در 

دهد و آن آيه نزد علماي  ه در دين، و كسب علم، فرمان ميسفر جهت تفقّ  بهكه مردم را
$«: است) نفر (ةآي  بهاصول، معروف tΒuρ šχ%x. tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#ρã� ÏÿΨuŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t�xÿtΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö�Ïù 

öΝåκ ÷]ÏiΒ ×πxÿÍ←!$ sÛ (#θ ßγ¤)xÿtGuŠÏj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγtΒ öθs% #sŒ Î) (#þθ ãèy_u‘ öΝÍκö� s9Î) óΟßγ̄=yès9 šχρâ‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪«همه : ٣
اي  كوچ كنند، پس چرا از هر دسته) براي كسب علم دين(توانند  مؤمنان كه نمي

دست آورند، تا هنگامي كه   بهه كنند و بصيرتكنند، تا در دين تفقّ جماعتي كوچ نمي
ي بد و از كارها(اين اميد كه مردم   به برگشتند آنان را بيم و هشدار دهند،نزد مردم خود
  .پرهيز نمايند) عذاب الهي

سفرهاي تجارتي زمستاني و   به كامل، هرچند مختصر راجعة، يك سورقرآندر 
 (n=ƒ\} C·÷ƒt�è% ∩⊇∪ öΝÎγÏÿ≈s9Î≈# «: كار رفته است  بهدر آن) رحله (ةتابستاني قريش است كه كلم

s's# ômÍ‘ Ï!$ tGÏe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMø� t7ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr&  ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#uuρ ôÏiΒ 
¤∃öθ yz ∩⊆∪«٤.  

ت و ، آيات بسياري است كه همقرآن اين آيات متنوع و فزاينده، در ةعالوه بر هم
الهي، و معرفت آنچه  ار كون، و آثار رحمتشناخت آفاق وجود و اسر  بهكوشش مردم را

مانند ) آفريده(هاي علم و قدرت خود  خداوند در آسمان و زمين از آيات و نشانه
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سود مردم در درياها جريان دارند، و نيز   بههايي كه ها، نهرها، درياها و كشتي هكوهها، در
دهند،  ه مي و اشجار توجاصناف حيوانات و انعام و پرندگان و جنبندگان، و انواع نباتات

 هدف از اين همه ماًمسلّ. شود ها از باب اختصار خودداري مي كه از ذكر آن
خالق و گسترش علم و قدرت و  عظمت  بهر، آن است كه مردمهاي مكر يادآوري

  .حكمت و رحمت او پي ببرند
ها و قصرهاي ملوك و  ، از باغقرآنهمچنين 
óΟx. (#θ«: كند مانند جباران ياد مي ä. t�s?  ÏΒ ;M≈̈Ζ y_ 5βθ ãŠããuρ 

ها و ديار خالي آنان  تا مردم از ديدن ويراني: ١»∪∋⊅∩
 دستور سفر و و اين قبيل آيات عمالً. عبرت بگيرند
ها است آياتي كه  و مانند آن. بردارندسير را در
انديشه در آفرينش، و   بهيطور كلّ هانسان را ب

و او را دارد  گسترش دايره شناخت و معرفت وامي
جاي مانده و   بهسفر را جهت آگاهي و اشراف بر آن آثار كند تا مشقت و رنج تشويق مي

  .سير و گشت در زمين بپردازد  بههاي آشكار قدرت الهي بر خود هموار نمايد و نشانه
و برخي از جهانگردان و .  رحله و سير و سفر در اسالمةترين انگيز اين است مهم

در آغاز كتاب خويش،» مسالك و ممالك«ويسندگان كتابهاي الين مسلمان، و نرح 
 در آغاز رحله مثالً. اند  تصريح كردهقرآنالهام گرفتن خود از اين قبيل آيات  به
  :آمده است» االستهاللعةبرا«اصطالح   بهلع وبطوطه بر سبيل حسن مطّ ابن

 منها و اليها الحمدهللا الذي ذلل االرض لعباده ليسلكوا منها سبال فجاجا، و جعل
نباتا و اعادة و اخراجا، و دحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد، و ارساها  ٢قاراتهم الثالث

اكمل علي خلقه االنعام بتذليل مطايا «: گويد كه مي  تا اينـباالعالم الراسيات و االطواد 
                                                   

 .٢٥آيه , )٤٤(دخان   .1

وپا است كه در آن روزگار بسيط زمين هاي ثالث آسيا و افريقا و ار ، قاره» قارات ثالث«در حاشيه آمده مراد از   .2
ولي آقاي دكتر تازي . داد، و بعداً امريكا و استراليا كشف گرديد و پنج قاره شهرت يافت و جهان را تشكيل مي

تحقيق فنّي رحله اشتغال دارد در سخنراني خود  دانشمند مغربي كه بر كنگرة ابن بطوطه اشراف داشت، و به
 .آمده است) اثارات) ( اراتق(جاي  گفت در برخي نسخ به

و ) ق  ه ٥٣٩-٦١٤(ابن جبير 
بطوطه هردو رحلة خود را  ابن
اداي مناسك حج و زيارت  به

 و قبور صحابه و )ص(قبر پيغمبر
 در مدينة منوره )ع(اهل بيت
 اند آغاز كرده
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و اين » تااالنعام، و تسخري املنشآت كاالعالم، لتمتطوا من صهوة القفر و منت البحر اثبا
  .تباس گرديده استر در آثار خلقت آمده، اق كه در مورد تفكّقرآنتعبيرات همه از آيات 

رسول . كيد اكيد بر اين اهداف عالي شده استأشريفه و احاديث، ت تو نيز در سنّ
 دور، ترغيب فرموده است ةطلب علم و كسب دانش ولو در نقط  به مردم را)ص(اكرم
  .و در آن هنگام، چين دورترين نقاط معموره جهان بود» ولو بالصنياطلبوا العلم «: مانند

  :يكي از دانشمندان، در مورد اين حديث گفته است
در آن هنگام در كشور چين علم دين وجود نداشت، ولي مسلمانها از اين ”

همين   بهفراست دريافتند كه در چين، علم مفيدي وجود دارد و  بهسخن پيغمبر
جهان اسالم آوردند و   بهتافتند و صنعت كاغذ را از آنجا گرفته،چين ش  بهانگيزه

پيداست كه كاغذ بيشترين وسيله ضبط علم و صيانت آن از تباهي و باعث نشر 
  .“و گسترش آن بين مردم و سبب ذخيره كردن علم براي آيندگان است

 آمده امر سفر در طلب علم تا آن پايه است كه در حديث  بهعنايت و اهتمام اسالم
م بميرد شهيد هركس در راه كسب عل: ١»اال من مات في طلب العلم مات شهيدا«است 

  .مرده است
 و نيز در الرحلة يف طلب احلديثاسم   بهكتابي دارد) ق ه ٤٦٣ : م(خطيب بغدادي 

ثان بابي نام فضل اصحاب الحديث و همچنين در كتابهاي ديگر محد  بهكتاب ديگر او
  .آمده است» فضل الرحلة يف طلب احلديثباب يف «تحت عنوان 

 علمي يابيم كه در شهرها و مراكز مهم ثان نامي، كمتر كسي را ميبين علما و محد در
  .سفر در راه كسب دانش نپرداخته باشد ل مشقتنقل و انتقال و تحم  بهجهان اسالم،

 ي او در اينها ل حديث، يكي از مهمترين انگيزهبطوطه نيز اخذ و تحم ي خود ابنحتّ
  . بوده است,ده سال طول كشي٣٠شرق و غرب جهان اسالم كه حدود   بهسفر طوالني

كند تمام كتاب صحيح  ياد مي» هامي جامع بني«  بهوي در جامع اموي شام كه از آن
 كننده اصاغر اله آفاق، ملحقر، رحگويد شيخ معم اش مي بخاري را از كسي كه درباره

                                                   
اين مضمون آمده، اما نه  ، احاديثي به١٨٦ ، ص١ ج بحاراالنوار، و نيز در ٣٠٠ ، ص١٧  ج, الوسائل مستدركدر   .1
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ابن السحنه حجازي، در چهارده مجلس   به المعروف… احمدالدين اكابر، شهاب به
شنيده است و او با سند خود كه تفصيل آن همراه تاريخ قرائت هريك از شيوخ آمده 

كند و نيز ساير مشايخ خود را در  ف آن نقل مياست، اين كتاب را از امام بخاري مؤلّ
  .١دمشق نام برده است

ر گفته شد، انگيزه ديني ديگري در همه  رحله و سفةعالوه بر آنچه در انگيز
اند وجود داشته، و آن اداي  حج را داشته جهانگردان مسلمان و كليه كساني كه استطاعت

  خود راةدو رحلبطوطه هر و ابن) ق ه ٥٣٩-٦١٤( ابن جبير مثالً. فريضه حج است
ره  منوةدين در م)ع( و قبور صحابه و اهل بيت)ص(اداي مناسك حج و زيارت قبر پيغمبر به

 حج  بهبطوطه در آغاز، موفق نشد از راه مصر و درياي سرخ اند، هرچند ابن آغاز كرده
 عالوه سه بار حج ديگر هم در اثناي جهانگردي خود  به.٢ه رفتمكّ  بهبرود و از راه شام

  .عمل آورد به
ه در هرحال، باعث و انگيزه اصلي براي سفر و سير و گشت در اسالم، امر ديني بود

شود  ها خالصه مي ي اين انگيزهكلّ طور هو ب. گذراني و تفريح است و نه گردش و خوش
معروف و نهي از   بهه در دين، ابالغ دعوت اسالمي، امرطلب علم و نشر آن، تفقّ: در

، معرفت اسرار خلقت »اهللا فضل ابتغاء«منكر، جهاد و هجرت در راه خدا، طلب معاش و 
بان و عبرت گرفتن از سوء كافران و مكذّ سرنوشت و عاقبت  بهو آثار رحمت، پي بردن

 حج و زيارت قبور اولياء، و ديدار و مالقات با بزرگان دين، و ةآنان و نيز اداي فريض
  .بطوطه ملموس است  ابنةح، در رحلطور واض  بهس اين اهداف مقدةهم

  ثمرات رحله
جب بصيرت و بينش و مهارت هاي دور و دراز، براي صاحبان آن مو اين سفرها و رحله

ليف أعالوه، باعث ت  بهدر زمينه دانش و صنعت و سياست و تاريخ و جغرافيا بوده و
جاي   بههاي اسالمي فات نفيس گرديده است كه در كتابخانهچند نوع از كتابها و مؤلّ
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تها و ملل و ارث رسيده و از آنها در گسترش فرهنگ و شناخت ام  بهديگران  بهمانده و
  . اند حل و عقايد، بهره بردهن

زبانهاي   بهها عربي و برخي از آن  بهها است كه اكثر آن) رحله(از جمله كتابهاي 
  .زبان فارسي تأليف گرديده است  بهخسرو  ناصرةديگر اسالمي، از جمله سفرنام

همچنين، كتابهاي فتوحات، و مسالك و ممالك، و كتابهاي جزيه كه هدف از اين 
ط ت فتح اين اراضي توسگيري مساحت اراضي مفتوحه و كيفي دازهقبيل كتب ان

زيرا در فقه اسالمي، كتاب خاص يا باب . مسلمين، جهت ارزيابي خراج آنها بوده است
 زيرا ,وجود دارد» االراضي احكام«نام   بهص در كتاب زكات يا در كتاب جهاد،مشخّ

كه  و اين) عنوة يا صلحا(ها  اراضي مفتوحه هركدام در فقه، برحسب كيفيت فتح آن
كه آنان اهل كتاب  اند، و اين مانده اند يا بر دين خود، باقي ها اسالم را پذيرفته اهالي آن

اهل كتاب مانند مجوس، يا از غيراهل كتاب از   بههستند مانند يهود و نصاري، يا ملحق
  .كند ها فرق مي اديان ديگر هستند، حكم خاص خود را دارند و احكام آن

 و البلدان معجم معتبرتر كتاب ةها، كتابهاي جغرافيا است كه از هم يكي از آن
كتابهاي تاريخ است زيرا برخي از  و نيز تعدادي از.  ياقوت حموي استالبلدان تقويم
مورو ) ق ه ٢٩٢ :م(اند مانند يعقوبي  االن بودهخان ما در عين حال، جهانگرد و از رح

لين كسي است كه كشف كرده درياي عا دارد اوعودي ادمس). ق ه ٣٤٦  :م(مسعودي 
او در البالي . كه از منطقه ديدن كرده است سياه جداي از بحر خزر است پس از اين

ار اي از مشهودات خود را دركن  پارهالتنبيه و االشرافخصوص در كتاب  كتابهايش به
  .مرويات و منقوالتش آورده است

رسيم كه اين همه حسنات و خيرات سير و  يجه مياين نت  بهدر پايان اين بخش،
مه كتاب در كتابهاي حديث در مقد. برخاسته است تسفر، در اسالم از كتاب و سنّ

سير در ارض در اسالم استتحج، چند باب در آداب سفر آمده كه حاكي از اهمي .  

  بطوطه  ابنةايران در رحل
المي و همبستگي مذاهب اسالمي وحدت اس  بهدر بخش دوم، قصد ما آن بود كه راجع

بطوطه، كه با اهداف ما در مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، سازگار  در رحله ابن
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 ةيت و آزادي كه الزمبطوطه با حر اين اميد كه ابن  بهبحث و تحقيق كنيم، است
تهاي اسالمي در راه تقريب مذاهب،  وي بر ملّةجهانگردي است و با بصيرت و احاط

گيري  ها و آفاق جديدي از مماشات و سهل را بگيرد، و فراروي ما ديدگاهدست ما 
دانيم كه  مي. مذهبي و همزيستي و حسن تفاهم بين پيروان مذاهب اسالمي بگشايد

ي از حال هم، اطّالع كنند، و اين جهل و بي حال هم جاهلند و يا تجاهل مي  بهمسلمانان
شتراك آنان در اصول دين و در بسياري از دشمني و ابهام و انكار يكديگر را برغم ا

خصوص در بين  هاي از انحرافات ب وجود پاره  بههرچند بايد. فروع، باعث گشته است
ا با آگاهي درست از مذاهب، اين قبيل عوام و افراد عادي هر فرقه، اعتراف كرد ام

 داوري نادرست« و ظن سوء انحرافات قابل اغماض و گذشت است و نبايد باعث
كرديم  فكر مي. » اصل مذاهب بشودةدربار
  .اين نكتة مهم توجه داشته است  بهبطوطه ابن

بطوطه گردشگر  اين چيزي بود كه ما از ابن
سرزمين اسالم شماال و جنوبا و شرقا و غربا در 

ولي پس از سير و . قرن هشتم، انتظار داشتيم
 او آرزوي ما ناكام ماند چه آن كه ةبررسي رحل

ي، پرهيزگار و صالح دين، با تقٰو  بهمذهب خود و پايبند  بهكوطه را مردي متمسبط ابن
كه او از جمله كساني است كه در  يافتيم، و اين همه صفات شايسته است، جز اين

آنچه نزد او است   بهت، حق را منحصرسنّ مذهب معمول اهل: مذهب خود  بهپايبندي
ي و أ آراء و عقايد مورد اختالف، و مبتني بر ري در مورد مسائل اجتهادي و حتّ,داند مي

يات، و ميان ات و ظنّاو بين قطعي. ها وجود دارد  جاي اختالف در آناجتهاد، كه طبعاً
 و اجتهاد، بدون وجود شده و آنچه از راه ظن  صريح ثابتآنچه از راه يقين، و با نصّ

ثبوت رسيده، فرق  به استنظر  ي كه در سند يا داللت آن اختالف صريح يا با نصّنصّ
مذهب  كه وي ميان آنچه نزد خبرگان و اهل بينش و بصيرت از هر كما اين. گذارد نمي

وع دارد تفاوت قائل  مردم هر مذهب شيةثابت است، با آنچه در بين عوام و تود
  .نگرديده است

باعث و انگيزه اصلي براي سفر 
سالم، امر و سير و گشت در ا

ديني بوده است و نه گردش و 
 .گذراني و تفريح خوش
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ز مذاهب اسالمي و كتابهاي بود كه ا نديم مي بطوطه مانند ابن چه خوب بود ابن
بصيرت   و بااطّالع داشت و با پيشوايان مذاهب و اهل اطّالعكدام از مذاهب خاص هر
طرفي  بود و از جانب آنان با بي بلكه با آنان دوست, گرفت  هر مذهب تماس ميةو خبر

جبير سلف  يا مانند ابن. گفت كامل و با نظربلندي و گذشت و با احترام تمام سخن مي
ه و كنندگان خلفا با امامي ود بود كه در بين طوايف شام ميان مالحده اسماعيلي و سبخ

طور قطع  هبطوطه چنين حالتي داشت، ب حال اگر ابن ١گذاشت زيديه كه معتدلند فرق مي
 فضايل و مزايايش از جمله رجال تقريب مذاهب و از مناديان وحدت ةاو عالوه بر هم

  .رفت و اكنون چنين نيست شمار مي  به)ملل و نحل( علم اسالمي و نيز از دانشمندان
ها و   آراء و نظراتش از تودهةبطوطه آن است كه او در هم  ابنةحق دربار داوري به

گفت نه از علماي مذاهب و فقها و  ها سخن مي تهاي مسلمان و دربارها و خانقاهملّ
 جمله نويسندگان كنجكاو و پس او را بايد يك نويسنده مردمي دانست و نه از. مانمتكلّ

بررسي  تاو هرچه را ديده و شنيده نوشته است نه آنچه را با دقّ. اهل تحقيق و درايت
  .و تحقيق نموده است

موضوعي بپردازم كه با كشور ما سازگارتر   به آنچه گفته شد مرا بر آن داشت تاةهم
ايران در رحله « :طور كه گفتم يا همان» بطوطه در ايران ابن«آن موضوع،  است، و

  .است» بطوطه ابن
 ايران يا  بهبطوطه در خالل سفر طوالني خود، چهار بار ابن: گويم در اين رابطه مي

وارد شده است، هر بار از يك ناحيه از ايران، » بالد عجم«يا » فارس«قول خودش  به
  : سير نكرده است، و اينك توضيحگاه سراسر ايران را در يك نوبت ولي او هيچ

ابتدا . ل از راه شام حج گزارد، از راه صحرا روانه عراق شدكه بار او ي پس از اينو
سپس راهي . كند  را زيارت مي)ع(وارد نجف گرديده آن را توصيف نموده، قبر امام علي

ترتيب از بصره و ابله ديدن نموده، آنگاه از راه درياي فارس   بهشهر واسط شده و آنگاه
 جا سوار كشتي شده تا رسيده است، و از آن) آبادان(عبادان   به)ويتعبير   به,بحر فارس(
سرزمين   بهساحل آمده از راه زمين  بهرسيده و) بندر ماهشهر امروز(شهر ماجول  به

                                                   
 .٢٥٢ ، صرحله ابن جبير  .1
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گويد آن سرزمين وسيع ميان خوزستان و  كنوني آمده و مي) لرستان(يعني همين ) اللور(
، شوشتر »تستر«شهر   بهدستان عبور كردهو جرآن از بالد كر» رامز«اصفهان است و از 
در قديم آن منطقه تا (ل جبال است گويد اين شهر، آخر دشت و او كنوني رسيده و مي

كه گويا ) اشتركان(سوي   بهاز شوشتر). شد ناميده مي) جبال( ري ةمنطق  بهبرسيد
 خود ادامه سير  بهرفته، و» نبالن« بهو بعدا» فيروزان« بهكنوني است، سپس) تويسركان(

 است رسيده، و راجع) عراق عجم(گفته او از   بهكه» اصبهان«يا ) اصفهان( بهداده تا
سبب   به آنةكه بخش عمد گويد از شهرهاي بزرگ و خوب است، جز اين اصفهان مي به

واقع شده خراب گرديده و ) روافض(تعبير او   بهت و شيعه، وسنّ آشوبي كه ميان اهل
بطوطه فراموش كرده كه  جا ابن گويا در اين. ها ادامه دارد هنوز هم جنگ بين آن

دست مهاجمان مغول   بهبطوطه سال پيش از ابن  هفتاداصفهان در قرن هفتم يعني تقريباً
  .گذارد حساب جنگ شيعه و سنّي مي  بهويران شده است و آن را

زرگ ين شيرازي، يكي از اقطاب ببطوطه از اصفهان جهت زيارت شيخ مجدالد ابن
كليل« سير خود از شهرك ستايد راهي شيراز شده، در خطّ ف كه او را بسيار ميتصو «

عبور ) مابين(سپس ) الروم دشت(سپس بيابان ) يزدخاص(سپس » صوما«سپس قريه 
ي و قصدي نداشتم مگر جا هيچ هم در آن: گويد او مي. شيراز وارد شده است  بهنموده و

عيل ين، اسٰم فريد دهر، صاحب كرامات ظاهره، مجدالدديدار قاضي امام، قطب اولياء،
ين شيخ ديدار ا  بهسوي هند  بهگويد بار دوم هم، هنگام رفتن مي. بن خداداد محمدبن 

  .بزرگوار نايل گرديده است
تعبير او سلطان عراق و از   به خدابنده ومحمدجا از سلطان  بطوطه در اين ابن

 مردي از روافض بوده ةوسيل  به او اين گرايشةگفت  بهكه) روافض(مذهب   بهگرايش او
 ةارزش در زمين ي صاحب كتابهاي باامه حلّمراد وي از اين مرد همانا علّ. كند ياد مي

) فقه مقارن(خصوص در فقه تطبيقي  امه، بهعلّ. كالم، فلسفه، اصول، رجال و فقه است
 بطوطه اي كاش ابن. ا نيستي ها در بين كتابهاي فقهي كم است آثاري دارد كه نظير آن

ين شيرازي كه درويشي بيش نبوده و اثر علمي از او مشهود نيست، جاي مجدالد به
 ـ ق از دنيا رفته بود ه ٧٢٨بطوطه در سال  ه كمي قبل از سفر ابن كه البتّـعالمه  با

 جماعتي كه خمس مسلمين جهان را ةاش دربار تا ديدگاه وي و داوري. كرد مالقات مي
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) ه اماميةيعني شيع(ن اسالمي دارند، دهند و سهم وافري در فرهنگ و تمد يل ميتشك
ق را نام جا فرماندار شيراز، ابواسٰح در اين. ناميد ها را روافض نمي شد و آن معتدل مي

كند و كار را هم شروع  وي قصد داشت ايواني مانند ايوان كسري بنا: گويد برد و مي مي
  .موفق نگرديداكمال آن   بهكرد، ولي
گردد و در راه خود از شهر  بطوطه در اين سفر، از شيراز راهي بغداد مي ابن

اين نام ناميده شده زيرا قبور   به اوةگفت  بهگذرد كه مي) زيدين(كازرون سپس شهر 
از . جا است  در آن)ص(اهللا انصارييين، صاحبي رسول» بن ثابت و زين بن ارقم زيد«
دست ارتش عراق در   بهكنوني است كه) هويزه(د كه مراد همين رس مي) حويزا( بهجا آن

آن برجاي  هايي از ي ويران گرديد و جز اطالل و ويرانهكلّ هساله ب جنگ تحميلي هشت
ت هم  بههمان وضع باقي است، ولي در جوار آن هويزه جديدي  بهنماند و اكنون هم

  .ن ديدن كردمآستان قدس رضوي بنا شده كه من پس از ساخته شدن از آ
اند و مسافت  شهر كوچكي است كه ساكنان آن عجم: گويد مي) حويزا( بهوي راجع

بصره رفته و   بهجا از آن. روز است ميان آن و بصره، چهار روز و بين بصره و كوفه پنج
) حله( بهكوفه رفته، و سپس  بهجا آبي در آن نبوده از بصره از راه بياباني كه جز يك

شهر : گويد  كربال ميةدربار.  رفته است)ع(بن علي مشهد امام حسين) كربال( بهسپس
كه  ها جنگ داير است، با اين  ميان آناند كه دائماً كوچكي است و اهالي آن دو طايفه

  .همين سبب، شهر خراب شده است  بهرسند، و يك پدر مي  بهاند و)امامي(هردوي آنان 
كند، سپس از  ر جالب آن را توصيف ميطور بسيا  به,شده) بغداد(راهي ) كربال(از 

و شهرهاي آن ناحيه را . سلطان خدابنده بوده است ايتختپشده كه ) تبريز(بغداد راهي 
دياربكر   بهجا گردد و از آن بغداد برمي  بهيكي پس از ديگري توصيف نموده، و دوباره

  .شده است جا براي دومين بار عازم حج بغداد برگشته و از آن  بهرفته و بار سوم
شمال غربي از  بطوطه وارد ايران شده ولي، از سمت پس اين بار دومي بود كه ابن

 جنوب غربي ةل، از ناحيكه در نوبت او تبريز آمده و برگشته است درحالي  بهبغداد
  .سوي عراق برگشت  بهداخل ايران شد، و از اصفهان و شيراز تجاوز نكرد و) آبادان(

و بار چهارم از ناحيه شرق از راه ) هرمز(ناحيه جنوب بطوطه بار سوم، از  ابن
  .اي كه خواهيم گفت وارد ايران گرديده است گونه  بهآسياي وسطي



  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ٢١

  

سودان رفته،   بهاحمر او پس از اداي مناسك حج نوبت دوم، از راه دريا و بحر
ديشو مقي) بربر(بالد   بهبالد يمن آمده آنگاه باز هم از راه دريا  بهسپس از راه دريا

اليه بالد يمن در ساحل درياي هند رفته و  منتهي) ارظفّ( بهرفته از آنجا) صومال امروز(
ناحيه   بهجا وارد شده، و از آن) عمان(شهر   بهكه از چند جزيره گذشته جا درحالي از آن

جا بندر هند و سند است و از اين  آن: گويد در ساحل خليج فارس رسيده، مي) هرمز(
  .گردد هند و عراقين و فارس و خراسان حمل مي  بهالتجاره مالبندر متاع و 

و شهر ) بال خنج(بالد تركمان و شهر   بهجا گرديده از آن) جرون(آنگاه راهي جزيره 
اين شهر در ساحل درياي هند واقع : گويد آن مي  بهرفته راجع) سيراف(يعني ) قيس(

  .رود شمار مي  از بخشهاي فارس بهشده و
سيراف   بهبطوطه از سواحل جنوبي وارد ايران گرديده وم بود كه ابنس اين نوبت

ه رفته براي سومين بار جد  بهجا و از آن) بحرين( بهگاه از سيراف از راه دريا آن. رسد مي
بندر الذقيه رسيده و از   بهجاي آورده است و آنگاه بالد مصر و شام را سير كرده به حج
 آن بالد را) مراد تركيه فعلي است(الد روم شتافته سوي ب  بهجا سوار كشتي شده آن
همه مردم اين بالد بر مذهب امام ابوحنيفه : گويد بهترين وصف توصيف نموده مي به

، و )منكران قدر الهي در خلق افعال عباد(قدري  اند، هيچ تاهللا عنه و بر طريقه سنّ رضي
ها وجود ندارد، و اين  ن آن، و معتزلي، و خارجي و مبتدعي در بي)يعني شيعه(رافضي 

كه حشيش  فضيلتي است كه خداوند آن مردم را بدان اختصاص داده است، جز اين
  .دانند خورند؟ و آن را عيب نمي يم

ل بالد روم است و از اين شهر او: گويد عبور كرده مي) يةالكال(بطوطه بر شهر  ابن
 شهر سير كرده تا  بهجا شهر آنو از ) گمانم همان انطاكيه است به) (انطاليه( بهجا آن
رسيده، شهرهاي ) ارزروم( بهرسيده و از قونيه بر چند شهر مرور كرده تا) قونيه(به

كند تا اين كه وارد  برد عبور مي ديگري را از آسياي وسطي، و ازبك و ترك كه نام مي
 از را و) اياصوفيه(پس آن را نيكو وصف كرده، همچنين كليساي . گردد مي) قسطنطنيه(
هرات كه در آن هنگام از بالد عجم   بهجا و از آن) سمرقند(سوي خوارزم، سپس   بهجا آن
ا اين بار شود، ام بطوطه وارد ايران مي اين نوبت چهارم است كه ابن. اند رفته است بوده

و ) جام( بهجا را بسيار خوب ستوده، از آن) هرات(شرق وارد ايران شده شهر  از سمت
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 از شهرهاي خراسان ةو بسطام، كه هم) نيشابور( بهسپس) سرخس(ه بو سپس) طوس(
كابل   بهافغانستان امروز رفته تا  بهكه از اين ناحيه است رفته همه را وصف نموده تا اين

مغرب برگشته   بهگرديد، و در پايان، از راه دريا) هندوچين(رسيده و از آنجا راهي بالد 
  .است

 گفته ختم )ع(ضاشهر ما مشهدالر  بهبطوطه راجع نآنچه اب  بهخود را و اينك بحث
شهر طوس حركت كرديم و آن بزرگترين شهرهاي خراسان   بهاز جام: گويد مي. كنم مي

جا   و قبر وي در آناهللا عنهم رضيحامد غزالي امام ابي  بهشهر مشهور ها است و اعظم آن
  .است

جعفر الصادق،  الكاظم، ابنبن موسي  ضا رفتيم و او عليشهر مشهدالر  بهو از طوس
العابدين، بن الحسين الشهيد، ابن اميرالمؤمنين علي بن  الباقر بن علي زين محمدابن 
الفواكه و مياه و داراي ةو آن شهري بزرگ و با ابهت، كثير.  استاهللا عنهم رضيطالب ابي

 نزد , است)نقيب(معني   بهشاه است و طاهر نزد آنان محمدجا طاهر  در آن. آسياها است
  .گويند مي) سيد اجل(آن   بهاهل مصر و شام و عراق و اهالي هند و سند و تركستان

  . است…ينالد قاضي شريف جالل) مشهد(در اين شهر 
م بر روي آن گنبد بزرگي است و قبر در درون مشهد مكر: -گويد   تا اين كه مي-

 در جوار ـ سه مقدةنيز آستانو  ـنامند  زاويه است، و مردم آن را حاال حرم شريف مي
ها با كاشي  ي آنحرم مدرسه و مسجد قرار دارد كه همه زيبا ساخته شده و ديوارها

  .مزين گرديده است
هاي  در روي قبر، صندوق چوبي است كه با صفحات نقره پوشيده شده و قنديل

ب ير مذهاي از حر عتبه در حرم نيز نقره است و بر آن پرده. نقره بر آن آويزان است
شيد الر در برابر اين قبر، قبر هارون. انواع فرشها مفروش است  بهحرم. آويخته است
ها را كه  يي است و روي آن شمعدان قرار دارد كه بر آن نيز سكواهللا عنه رضياميرالمؤمنين
  .اند گويند نهاده مي) المنائر(و ) الحسك(آنها   بهاهل مغرب

قبر هارون   بهشود با پاي خود اي زيارت وارد ميبر) شيعه(هنگامي كه يك رافضي 
باشد اين عمل  كنم اگر راست من گمان نمي. (دهد ضا سالم ميالر زند و بر علي لگد مي

  ).سرزده باشدجز از برخي از عوام 



  ابن بطوطه در ايران  و نگاهي بهجهانگري در کتاب و سنّت  ٢٣

  

ص كه تا آن هنگام قبر هارون مشخّ بطوطه است آن مطلب جديدي كه در سخن ابن
در سمت چپ كسي )ع(شته جز همان ضريح امام رضاا امروز و از قرنهاي گذبوده، ام 

قبر هارون در وسط بقعه . شود قبر ديگري مشهود نيست كه از درب حرم وارد مي
ه را بر گور او بنا كرده است، و پس از چند سال مون اين قبأداشته و فرزندش م قرار
قبر هارون رضا را در باالي سر هارون نزديك ديوار، دفن كردند، و بعدا اثر  امام
  .گرديد محو

  


