
  ابن بطوطه در هند  ٨٥

  

  ابن بطوطه در هند
  ∗رضا قزوه يعل

 سياحک يا باشد که ي دنيها ن سفرنامهيد از جمله مشهورتريسفرنامه ابن بطوطه شا
ت ياهم .نگارش درآورده است  به آن را در آغاز قرن هشتميزبان فارس  بهمسلمان آشنا

و مهم ب ک کتايعنوان   بهتوان  ميست بلکه آن رايسفرنامه بودن آن ن  بهن کتاب تنهايا
ا ي زبان زندة دن۴۰  بهن کتابيحال ا  بهج تا. حساب آورد  بهزي نيخي و تارييايمنبع جغراف

 يها زبان  به بوده است و بعدهايسيزبان انگل  بهن برگردان آنينخست. است برگردان شده
  .است برگردان شدهز ين … ويفارس ,ي ترک,ي پرتغال,يفرانسو

. ه استسفر كرد اسالم سراسر جهان به كه است يجهانگرد بزرگ آخرين بطوطه ابن
  .بوده است وي همزمان ز تقريباًيمارکوپولو ن. سه کرديبا ماركوپولو مقا دياو را با

  بوده»االسفار االمصار و العجايب  غرائبيالنظار فحتفة« بطوطه سفرنامة ابن عنوان
 يول.  بوده استيربزبان ع  بهن کتابيد اصل ايآ ميکه از عنوانش هم بر ، همچناناست

ح است يتوض  بهالزم. است شده شناخته بطوطه رحلة ابن بيشتر با نام دانش در نزد اهل
بود،  شده او نقل از زبان كه كتاب متن. است خود ننوشته بطوطه را ابن ن كتابيکه ا

از  ييها تحرير شده و بخش يزبان عرب به يالكلب جزي  بنمحمد  بنمحمد توسط
سفرنامه شامل دو جزء  نيا .تا هنوز موجود است پاريس ي كتابخانة ملّدستخط او در

و ) ق ه ٧٣٤ تا ٧٢٥هندوستان   بهل گزارش سفر از آغاز تا هنگام ورودجزء او: است
  .است) ٧٥٤اواخر (ان سفر ي داستان تا پاةيجزء دوم شامل بق
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  ٨٦  قند پارسي

  

 يلوات ابراهيم  بنمدمح بن عبداهللا  بنمحمد  ابوعبداهللا, مسلمانسياحن ينام کامل ا
 عالوه بر يو. ٢اند ن هم نوشتهيتر از ا  نسب او را کاملي منابع حتّيبرخ. ١است يطنج

 ز داشته کهي نيگري ديها لقب) خوانند  ميل آن را مشددز ط اوي نيکه برخ(ابن بطوطه 
  :ون معتقد است ابن خلد.از آن جمله بوده است ٣الدين و شمس الدين شرف
 با زادگاهش بطوطه بيانگر رابطة ابن يو طنج نشانة تبار غيرعرب يلوات نسبت”

  .٤“است طنجه
بطوطه جهانگرد و رحاله معروف مسلمان، در  شهر طنجه، زادگاه و مدفن ابن

  . مديترانه و اقيانوس اطلس، قرار دارديالطارق بين دريا مدخل تنگه جبل
 که موجود است ياتالعاطّ بطوطه ابن ي و آغاز جوانينوجوان يها دربارة سال

 خود در زادگاه وي. مينيب  نمييزيگر چيو در منابع د است براساس سفرنامة خود وي
 شمال شتر مردميب زمان آن .پرداخت يفرقة مالك ميتعال براساس يدين علوم تحصيل به

  . بودنديافريقا پيروان فقه مالک
در  يو حتّ ياز روزگار جوان ي خودش ويها ادداشتيطبق منابع موجود و 

 مکّهدر   که٦گويد  مي خودش,بطوطه ابن .٥پرداخت يامر قضا م  بهخود نيز سفرهاي
 پدرش با آشنا شده كه انجري اهللا رزق بن يعل ابوالحسن نام به طنجه از مردم يفقيه با

. گزيد يم اقامت شد، در خانة آنان يوارد م طنجه به فقيه اين و هرگاه داشته يدوست
  .اند و قضا مرتبط بوده فقه احتماالً خانوادة او نيز با اهل آيد كه يمبر گفتار اين از

  ژوئن١٤/ق ٧٢٥  رجب٢ پنجشنبه خي درست در تاريعني ي سالگ٢٢در  بطوطه ابن
 )ص(پيامبر تربت و زيارت حج مراسم جا آوردن  بهقصد  بهرا خود طنجه زادگاه م ١٣٢٥
 و ييماجراجو اما  دور و دراز بروديسفر  بهن نبود کهي ايو در آغاز قصد و کرد ترک
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  ابن بطوطه در هند  ٨٧

  

 ي دور کشاند و سفريها نيسرزم  بهگر او راي دي و مردم نواحها نيدار سرزميد  بهعالقه
جالب . ده شديک ربع قرن کشيش از يب  بها دو سال تمام شوديک يتوانست در   ميکه
مجموع ن هند است که از يهانگرد مسلمان در سرزمجن ي ايها فن توقّيشتريکه ب آن

 ,ـ  شاهمحمد ـپادشاه هند  و همزمان بادر هند  سالش را ٩ يست و نه سال سفر ويب
مقام   بهدستور پادشاه  بهرد و هميگ  مي قراري وتوجهت و يماند و مورد عنا مي
 در هند آن روز يشتر تاملين گفتار قصدمان بي ما در ا.شود  ميدهي برگزيالقضات يقاض

فراخور فرصت   بهانين مياست و از ا
 در شهر نويس ن سفرنامهيشتر با ايب

 و دربار پادشاه آن روزگار يدهل
و   درنگـ  شاه پسر تغلقمحمد ـ

ال بد حفراخور  به اما .ميکن  مييتأمل
 يع مروريطور گذرا و سر  بهست تاين
 سياحن ي اير سفرهايخط س  بهزين

  .مير داشته باشيشه
با استفاده از   عمدتاًيعني آن روزه سفر يها تيسفر ابن بطوطه با استفاده از ظرف

ل بوده ي با ف و شرق دورهند ةقار شبه هم در يگاه شتر و ياسب و االغ و استر و گاه
، و ريالجزا  ويتانيمور سمت  به آن،ي وشهرهامراکش: ر حرکت ابن بطوطه ازيمس. است

د يپورت سع[ ديصع، بندر قاهره .ردگذ  ميآنمهم  ي و شهرهامصر  ويبيل  وتونس
  مصر،يشرق يذاب و صحراينا عي سرخ، ميايق دريجا از طر و از آن] يامروز

، آسان روتيب بزرگ آن يرسد و سپس از شهرها  ميي امروزنيفلسط  ونايسن يسرزم به
، يالسور ، الساحلحلبالنعمان، ة، معرة، حماحمص، دمشق، بعلبک، جبل، طرابلسالبقا، 

  .رود  مي و اردنحجاز يسو  بهگذرد و  ميهيليحصون اسماع و
ضة حج آمده يقصد ادا کردن فر  بهم کهينيب  ميمکّه  ابن بطوطه را دري قمر۷۲۶سال 

، بغداد، بصره، کوفه يرود و از شهرها  ميعراق  بهبعد از موسم حج، از حجاز. است
 طول  بهک سالي حدود ها دارها و اقامتين ديکند و هم  ميدني، دموصل، تيتکر

که سرزمين هرمز آن روزگار  الب آنج ةنکت
خود داراي سلطان بوده و سرزميني آباد 

الدين  جا با سلطان قطب در آن. بوده است
 .كند پادشاه هرمز مالقات مي) تهمتن(تهتن 
 جالب ديگر در اين سفرنامه نام بحر ةنکت

 .فارس است



  ٨٨  قند پارسي

  

 ضة حج رايگر بار فريگردد تا د يحجاز برم  بهدوباره انجامد و ابن بطوطه جوان مي
  .مينيب  ميمکّهر باز ابن بطوطه را دق  ه ۷۲۷ن رو ما در سال ياز ا.  آرديجا به

 اشرف نجف به قادسيه کند و از راه مي از حجاز قصد عراق از انجام اعمال حج پس
بغداد  از راه از آن شود و پس مي  مشرف)ع(طالب ياب بن يعل حضرت حرم  بهو رود مي

 و شوشتر) معشور( ماهشهر , آبادانيشود و از شهرها مي ايران عازماي   با قافله و بصره
  .١شود  ميشهر بيمار كند و در همين مي دندي) تستر(

 يراز با قاضيو در ش رود  ميو شيراز نيز  اصفهانيدن شهرهايد به بطوطه ابن
 آرامگاه زيارت  بهکند که از عارفان مشهور است و سپس مي مالقات شيرازي الدينمجد
   .٢رود مي سعدي شيخ

ت از يکاحست که  يدني شنيتيران رواي آن روز ايبطوطه از شهرها ت ابنيروا
دهد مردم   ميران بعد از حمله مغول دارد که نشاني اي از شهرهاي برخيعمران و آبادان

ه و ي را از سرگذراندند و با روحي از شهرها آن همه کشت و کشتار و آتش سوزيبرخ
  :دينيز را ببي از بازار قازان تبريدار وي داستان د. را از سرگرفتندي دوباره زندگيشاداب
 که يبازار بزرگ  بهم ويز وارد شديشهر تبر  به آن روز از دروازه بغدادي فردا…”

 بود که من در همه يين بازارهايم و آن از بهتريديشد رس  ميدهيبازار قازان نام
 ي مخصوصن بازار محلّيوران در ا شهيک از اصناف و پي هر.دميا دي دنيشهرها

دم چشمم يه از انواع جواهرات دان که رفتم بس کيبازار جوهر  بهدارند و من
ن بر کمر يشمي ابريها  دستمال, فاخريها  غالمان خوشگل با جامه.ره گشتيخ

ن ي ا.دادند  ميزنان نشان  بهستاده بودند و جواهرات رايش خواجگان ايبسته در پ
ن يدند و من در ايخر  مياديجستند و ز  ميهم سبقتد جواهر بريزنان در خر

بازار   به سپس.د پناه برديخدا با  بهدم کهي دييبايجمال و ز از ييها ان فتنهيم
ن بازار يشتر از آن را هم در ايم و همان اوضاع بلکه بيمشک و عنبر فروشان رفت

  “…ميديد
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  ابن بطوطه در هند  ٨٩

  

کند و از همان سال آغاز   ميزي بار ازدواج نچندينش ين سفرهايابن بطوطه در ا
 انيم  به اوةار کردن زوجي از اختيده گزارشيحج نرس  بهقاست ويسفرش که هنوز در افر

کند و از   ميز ازدواجي ن…انمار ويالن و ميران و هند و سيد و بارها در ايآ مي
 يها انمار گزارشيخصوص در م ه ازدواج در شرق دور آن روزگار، بيريگ آسان

  .کند  ميشکشيخواننده پ ي بهخواندن
 از گذر از كربال بار ديگر و پس گردد يم باز عراق به كازرون ابن بطوطه از راه

ابوسعيد  سلطان  از اميرانمحمد الدينامير عالء بعد در مالزمت يتو مد رسد  ميبغداد به
 و بار ديگر عزم ١گردد يم بغداد باز به جا دوباره شود و از آن  ميتبريز عازم خان بهادر

 / ق ٧٢٩-٣٠ يها سال  ميان,بطوطه بار ابن اين. را در سر دارد حرمين و زيارت سفر حج
 از بازيافتن شود و پس  ميبيمار جا سخت  و در آن٢کند مي اقامت مکّه در ,م ١٣٢٨-٢٩

 سودان  بهاز راه بحر احمر وکند   ميمن حرکتيسمت  به هجد  از طريق,خويش سالمت
سمت   بهاه او رايه سقدم گزاردن در قار اما .رود  مي،ايتانزان، ايکن، يسومالقا، يشرق افر و

 و يمن جنوبي  بهالعرب و سپسةريجز  بهکشاند و دوباره  نمياش ين مادري سرزميو سو
   .گردد  مي بازظفارو ) شويمقد(شو يعدن و مگاد
جزيرة   بهتا رود مي فارس و خليج  عمان,عربستان يشرق سواحل  بهظفار، و از راه

 سلطان بوده و ين هرمز آن روزگار خود دارايکه سرزم الب آنج ةرسد و نکت  ميهرمز
هرمز  پادشاه)  تهمتن( تهتن ينالد قطب جا با سلطان در آن.  آباد بوده استينيسرزم

از راه   آنگاه.ن سفرنامه نام بحر فارس استيگر در اي جالب دةنکت .كند مي مالقات
) خنج بال(ان شود که در آن زم  ميخنج يو از الر راه رود  ميالر  بهکوخرد، کهورستان

 در آن دوران بود ي که از مراکز دانش شرعجيکوه يشد، و سپس از روستا  ميدهينام
 نيبحر يراهرسد و بعد  مي جزيرة كيش  بهج فارسير خلياز مس کند و  ميدنيد

 ي در کشور عربستان امروزمامهي، و احسا، و فيقط ي شهرهايجا راه شود، و از آن مي
افتد،   ميفاق اتّي قمر۷۳۲در سال  حج است که  بهن سفر ابن بطوطهيپنجم نيشود، ا مي
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  ٩٠  قند پارسي

  

 در يمن است، ولي  بهجا ه و از آنجد  بهمکّهبطوطه از  ر سفر ابنيبعد از انجام حج مس
 ذابي سرخ و عيايقاهره و از راه در  بهجا دوباره شود و از آن  مين سفر دچار مشکليا

ند يب  مي، رانابلس، عکا، رمله، سالمقد تيب، ليالخل ,غزه يان بار شهرهيا. رسد  ميغزه به
از  رسد و  مييه امروزي در شمال سورهيالذق يشهر ساحل  بهترانهي مدياير دريو در مس

و مزار  رود،  ميهيترک  بهجا هم آن
 را در ي بلخمحمد الدين موالنا جالل

  .١کند  ميارتيه زيشهر قون
 يايه و عبور از آسيپس از ترک

از  رود و  ميسمت شمال  بهريصغ
 رسد مي سياه درياي  بهسينوپ طريق

بالکان ( جزيرة كريمه و با گذر از شبه
 فئودوسياي( شهر كفا به )يکنون
 ييك شهر كه  در اين.رسد  مي)يكنون

و  شرق ميان ياز مراكز عمدة بازرگان
كليساها را  ناقوس بار صداي نخستين بطوطه  بود، ابنها و در اختيار جنوايي غرب

  .٢افتاد هراس به شنيد، چندان كه
 .رفت يشمار م به بندر عمدة كريمه)  سوداق,سرداق( سوداك زمان در آن

 اسكندرية مصر، كولم و در رديف جهانمهم بندر  شهر را پنجمين اين بطوطه ابن
 در چين)  فوـ جئو ـ تسوئن( در هند و زيتون) ي کنونةكالکت( و كالكوت)  كيلون(

  .٣است دانسته
 .رفت روسيه جنوب  بهجا را درنورديد و از آن جزيرة كريمه سراسر شبه او سپس

 او .٤باشد بلغارها دركنار رود ولگا نيز سفر كرده تا سرزمين وي رسد كه ينظر م به چنين
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 از ابن خلدونبطوطه نيز همانند  ابن
فرهنگ و مدنيت سرزمين فارس يا ايران 

 و تبريزي در کرده و حتّ  با عظمت ياد
دانشمنداني را مالقات ) تستر( شوشتر

. اند ها چيره بوده نموده که بر تمام دانش
 شيرازکند که در  او همچنين اشاره مي

زنان اجتماعات داشتند و در امور 
 .اجتماعي با مردان همکاري داشتند



  ابن بطوطه در هند  ٩١

  

 يبريا و سي آسةمناطق شمال قار(ک ين تاريسرزم  بهپس از بلغار آهنگ داشت که
ا ي ترخان يحاجشهر   بهجا و از آن .گردد يبلغار برم  بهبرود که موفق نشد، )واطراف آن

  .رود  ميي امروزخان آستراهمان 
 اما .است  رفته,كرده وصف كه ييها سرزمين به بطوطه ابن كه معتقد است بروكلمان

 زيرا ,است بلغارها نبوده در سرزمين وي و معتقد است که شده جا را استثنا قايل کي
  .است گرفته يم  روز وقت٦٠و حدود  ار دشوار بودهيديار بس آن  بهسفر

 خاتون به قمتعلّ كه يبا كاروان)  خان اآستار( ترخان ياز حاج سپس بطوطه ابن
و  ١رود مي قسطنطنيه  بهبود ازبك و همسر خان)  روم( يونان دختر فرمانرواي پيلون

اردوي ةمنطق  بهبعد يتمد اردوي و در منطقة خان گردد يم باز) اوردا قزل( ينزر ينزر 
 اوزبک درکنار دمحمالسلطان  تخت ملکي پانو باشد و احتماالً سراي در شهر سرا كه

  بخارا، نخشب,خوارزم  بهولگا  و بعد از طريق٢گزيند مي  اقامت ورود  ميرود ولگا بود
 نيشابور، ,حيدريه  تربت, سرخس, مشهد، توس, هرات, ترمذ، سمرقند، بلخ,)نسف(

  .٣رود مي و كابل  غزنه,بسطام
ا تا دروازة  او ريد بسطاميزيارت مزار بايز  بهرسد که عشق و عالقه  مينظر به
 را غزنه و کابلر ير و سفر خود مسي سياو برا اما ن قومس آن روز کشانده استيسرزم

  .شود  ميهندکند و سرانجام وارد  مي انتخاب
ر سفر ي از مسيقي که شرح و نقشه دقي تازيعبدالهاد است که پروفسور يگفتن

وم يال نيبالد فارس ب« با نام يا مقاله جمله با نوشتن بطوطه را فراهم آورده است و از ابن
 اما . بار۶ نه ,از سفر کردهران و حجيا  به بار۴بطوطه تنها  ثابت کرده که ابن» و امس

ن يسرزميت  از فرهنگ و مدنابن خلدونز همانند يبطوطه ن ابن که  آنتوجه قابل ةنکت
 را يدانشمندان) تستر( شوشتر و زيتبر  دريکرده و حتّ اديران با عظمت يا ايفارس 

 رازيشکند که در  ين اشاره مي او همچن.اند ره بودهي چها مالقات نموده که بر تمام دانش
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  ٩٢  قند پارسي

  

بطوطه  ابن.  داشتندي با مردان همکاريزنان اجتماعات داشتند و در امور اجتماع
  .است ز داشتهي نيراني اين همسريهمچن

لاو به بطوطه ابن م ١٣٣٣بر  سپتام١٢/ق ٧٣٤ ممحر ١رسد  مي)پنجاب(ة سند در. 
 ة رودخانيبطوطه از بزرگ ابن. گردد يجا آغاز م از همين سفرنامة وي  ازيمهم بخش

در همان . نامد  مياي دنيها ن رودخانهي از بزرگتريکيکند و آن را   ميرتيح پنجاب
 ي سند است خبرنگارانشاه پادشاه هند و محمدم  کشور سلطان معظّيپنجاب که ابتدا

ر يام  بهبطوطه را حکومت گزارش کنند خبر ورود ابن  بهکه مأمورند خبر ورود افراد را
 پنجاه روز يد از سند تا دهليگو  ميبطوطه ابن. کنند  مي گزارشـ الملک قطب ـمولتان 

پنج  »ديبر« ةليوس  بهفرستند  ميين نقطه تا دهلي که خبرنگاران از اياخبار اما راه است
د يبرد که بر مي اده و سواره ناميد پيبطوطه از دو نوع بر ابن. رسد  ميسلطان  بهروزه

 بودند که زنگ يد که آنان همان شاطرانيآ يفاتش برميتر بوده و از توص عياده سريپ
 که يک دست و چوبدستينان که نامه در يا اما ران مرسوم بودندي داشتند و در ايدريح

  سه بار عوضيليک ميو در هر منزل  گريوده در دست د بر سرش نصب بيزنگ
شد   مياب را که در خراسان استحصالي کميها وهي از مين سرعت بعضيشدند و با ا مي
 از يکند که برخ  ميديبطوطه ق که ابن و جالب آن. رساندند  ميهند  به پادشاهيبرا

 وه بر تختيد مثل همان مفرستادن  مي اعداميد برايها را هم با تکاران بزرگ که آنيجنا
  !بردند  مييدهل  بهگذاشتند و دوان دوان مي

ن هند و در يسرزم  بهبطوطه در ورود  در سفرنامه ابنتوجهالب ج از نکات يکي
ا همان مفتّشان بوده استي سند نقش خبرنگاران ةهمان در:  

سند يسلطان بنو  به رايچون خبرنگاران هندوستان بخواهند خبر تازه وارد”
ن شکل و ي بديسند که کسينو  ميطور مشروح  بهپردازند و  ميلمفصّاي  نامه
ان و طرز ين لباس وارد شده و شماره کسان و خادمان و غالمان و چارپايبد

 را در آن ي ويا در منازل و باالخره تمام کارهايرفتار او را در موقع مسافرت 
شهر   بهتازه وارد چون .نديانم  نميرا فروگذاراي  چ نکتهيکنند و ه  مينامه ذکر
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  ابن بطوطه در هند  ٩٣

  

 ةشود تا فرمان سلطان دربار  ميفرسد متوقّ  مي بالد سند استيمولتان که کرس
 محمد پادشاه هندوستان ابوالمجاهد … از او واصل گرددييرايب پذيورود و ترت

 يمهربان  بهدارد و با آنان  مييار گراميبان را بسيشاه رسمش چنان است که غر
  .“١سپارد  ميآنان  بهرامهم ه و مشاغل يمناصب عالکند و   ميرفتار

ار پررنگ ين مفتشان و جاسوسان در دربار پادشاه و در خانة مقامات بسينقش ا
 پشت صحنه را با کمک ي پنهان و زد و بندهاي کودتاهايها  از نقشهيارياست و بس

ان يافتچان و نظيان رختشويم  دريحتّ ـ طبقات آن روز ةن جاسوسان که در هميهم
  .کند  ميي خنثـاند  رسوخ کرده

بطوطه بدان   از نکات جالب که ابنيکي
 ة پادشاهان هند دورتوجهاشاره کرده است 

کان و يشتر نزديان است که بيخارج ي بهتغلق
 دامادان يان و حتّيران و قاضيحاجبان و وز

 .ان بودندي و خارجيربوميسلطان از مردم غ
ل بوده است که ين دليا  بهدين امر شاينظر من ا به

اند و  يشتر تابع امر و نهيگانه بي ندارند و در ملک بيله و پشت و پناهي قبيافراد خارج
  .آمدند ي گرفتن قدرت از پادشاه برنميدر پ

 پادشاه ي وقت دارد که مثالًيبطوطه اشارات جالب دار با پادشاه هم ابنيدر مورد د
 ي براييايد هداي باي قرار مالقات بگذارد ويو قرار دهد و با توجهاد مورد ي را زيکس

او سود   بهه پادشاهين برابر آن ممکن است از ناحي اشاره دارد که چندالبتّهشاه ببرد و 
دهند و بساط   مين تازه واردان واميا  بهکند که  مياديبازرگان اي  هبرسد و از عد

اي  شود و هم بهره  مي آناندي هم عاين رهگذر سوديکنند و از ا  ميشان را فراهم هيهد
 زي واال شد و بازرگان ني شغل و مقامي دارايرسد و چه بسا که و  ميتازه وارد به
ن رهگذر بازرگانان آن يبش شده است و از اي نصي سوديقات ويهمان نسبت در توف به

  .اندوختند  مي سرشاريروز هند و سند سود
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طه آدمی خرافاتی و زودباور بطو ابن
هایش دیدگاه و  نیز هست و در سفرنامه

هایی از آن دست که  اندیشه و تحلیل
 ابوریحان در هند داشته است مثالً

 .خبري نیست



  ٩٤  قند پارسي

  

 ش مربوطيها  گزارشياست و برخ سند ةبطوطه هنوز در در که ابن  جالب آنةنکت
فاصله چهل روز   به پادشاهيآباد و فرستادن آب رود گنگ برا دولت  بهسفر پادشاه هند به

 بطوطه گزارشاتش را لحظه شود که ابن  ميمعلوم. اده استيد پيوه برين شيراه با هم
  .نوشته استن و آن ي از اها دهيز براساس شنيها را ن  از آنيارينوشته و بس  نميلحظه به

که  نيکند و از ا  مياه برخوردي سيبطوطه با کرگدن بعد از عبور از رود سند ابن
 .کند  ميتين زده حکايزم  به که متعرض او شده حمله کرده و اسب رايسوار  بهکرگدن

 ليکند و در ادامه از سوار شدن بر ف  ميي که سفرنامه را جذاب و خواندنييها تيحکا
د که يگو  مياده نظام همراه پادشاه سخنيل پي ختوسطشکار کرگدن همراه پادشاه و  به

  .١ بعد استيها سال  بهن حادثه مربوطيشود ا  ميمعلوم
  راي قرشالدين خ رکنيرسد و در آنجا سراغ ش  مييشهر جنان  بهبعد از دو روز

ر داده او خب  بههي اعرج در اسکندرالدين خ برهانيست که ش يرد که از مردان بزرگيگ مي
 فاتح سند ي ابن قاسم قرشمحمد از نوادگان الدين ن رکنيو ا. سراغش برود  بهبود که

 يبطوطه با کس سامره معروف هستند که مطابق گزارش ابن  بهها نيفه ايو طا .بوده است
  .کنند  نميز ازدواجيفه خود نيخورند و با جز طا  نميغذا

 و شنزار است و گرم بوده و ياباني بينيرسد که سرزم  ميوستانيس  به سفرةدر ادام
خورند و شکمش را   مي) سوسمارينوع(د و مردم آن سقنقور يرو  ميجا خربزه در آن

بطوطه از خوردن آن  زدند و ابن  ميچوبه  زعفران هم زرديجا  بهکردند و  مييخال
  .نفرت داشته است

 يمبناي  مه که اجازت نايخيک فرمان و لوح تاريبطوطه از  ن شهر ابنيدر ا
  بوده نامي هجر٩٠خ يز در تاريابن عبدالعز  عمرخطّ ي بهبرخواندن خطبه همراه با عبارت

 ن فرماني نام داشته و ايباني شيوستان بوده و ويب شهر سيبرد که در دست خط مي
) الحمدهللا وحده(  ادعا داشت که عبارتيبانيشان نوشته شده بود و شي بزرگ اياين به

  .ز بوده استيابن عبدالعز  خود عمرخطّ  به نامهيدر رو
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  ابن بطوطه در هند  ٩٥

  

 محمد سالخورده است که نامش يريدن پين شهر ديبطوطه از ا گر ابنيت ديحکا
 ةکرد که در حادث  ميعارفته و اد  مي خود راهي سال سن با پا١٤٠ بوده و با يبغداد
ه و  حاضر بوديز وي بدست هالکو فرزند چنگياسفه عبين خليالمستعصم باهللا آخر قتل

  .ده استيک ديصحنه را از نزد
فاق افتاده بود که  اتّيبطوطه در آن ساکن شده بود شورش وستان که ابنيدر شهر س

 ن شهر را از پادشاه داشت راير هندو که حکم امارت ايک امين شهر ي اي محلّيامرا
 يز که مقام امارت کل سند را از طرف پادشاه داشت برايکشند و سلطان سرت مي

کشد   مي از افراد راياريد و بعد از محاصره شهر بسيآ  ميوستاني شهر سي امرايگوشمال
کنند که   ميزانشانيکنند و آو  ميشان کاه کنند و در شکم  مي پوستي را حتّيو برخ

  :کند که  ميتيبطوطه روا ابن
 منزل کردم، شبها يانات وارد شهر شدم و در مدرسه بزرگين جريمن متعاقب ا”

گشودم آن   ميده از خوابيدم و چون ديخواب  ميام مدرسه پشت بيباال
  )٤٥٨ص ( .“گرفت  ميدم جانم چندشيد  ميخته راي آويها پوست

 شهر هرات ي قاضيالملک خراسان عالءيهمراه قاض  بهبطوطه ن شهر ابنيبعد از ا
ده بود و يخدمت پادشاه هند رس ي بهتازگ  بهريدهد و شخص اخ  ميسفر را ادامه
الملک  عالءي قاضيبطوطه همراه با کشت ابن.  بدو سپرده شده بودير الهرحکومت شه
 ين شهر شهريرود که ا  مييق رود سند تا شهر الهري بوده از طري کشت١٥که تعدادش 

  .وسته استيپ  ميايدر  بها رودج آباد و بندرگاه بوده و در آن
دگاه و يش ديها ز هست و در سفرنامهي و زودباور ني خرافاتيبطوطه آدم ابن

. ستي نيحان در هند داشته است خبري ابور از آن دست که مثالًييها ليشه و تحلياند
رسد که  اي مي خرابه  بهفاق عالءالملکاتّ ي به روزين شهر الهريرون هميدر ب
جا   از سنگ وجود داشته و آب آن…وان و حبوبات وي از انسان و حيادي زيها مهمجس

نقل از   بهبطوطه ابن.  داشتهي هندخطِّ يي بهوارها عبارتهاي دار بدبو بوده و بريهم بس
  :ديگو  ميعالءالملک

 بوده است که ين محل شهر بزرگين در ايده مورخيعق  بهعالءالملک مرا گفت”
که اي  مهمجس. اند سنگ مبدل شده  بهسبب کثرت فساد مسخ شده و  بهمردمان آن



  ٩٦  قند پارسي

  

شهر بوده و آن خانه هنوز هم شود پادشاه آن   ميدهي وسط اتاق ديبر سکو
  .١“شود  ميدهي نام»دارالملک«

ن يگذرد و در ا  ميزي ن»اوجه« و »بکار« ي تا مولتان ابن بطوطه از شهرهاياز الهر
ن خرقه را همراه يپوشد و ا  ميدر خرقهي حالدين خ عابد و زاهد قطبيشهر از دست ش

  .دده  ميار هند آن را از دستخود داشته تا در غارت کفّ
ال و ي و اهل و عـ  خداوندزادهالدين قوام ـ ترمذ يهمراه قاض  بهبطوطه سرانجام ابن

و يقاض  بهدبرادرانش و با دادن تعه 
دار ين که قصدش از سفر ديحاجبان و ا

سلطان و اقامت در هند است، همراه 
 بردن ي براي که از دهليکاروان

 يسمت دهل  بهخداوندزاده آمده است
ن سفر چهل ين ايدر ب. کند  ميحرکت

ز ي هند نيها وهي غذاها و مياز برخ روزه
 از ييرايکه در پذ جالب آن. برد  مينام

ا يهمانان آن روز هر گوسفند را چهار يم
 يکردند و هر تکه را برا  ميشش تکه

 و »ي صابونيحلوا« و »سموسک« چون ييها ينيري و شها يو از خوراک! ک نفري
که  نيبرد و ا  مي هم از درخت انبه نامها وهياز م. برد مي  نام… و»يکشر«، »يخشت«

 ي چون شکييها وهيرد و سپس از درختان و ميگ  مير آن بخوابد تنش درديکس اگر زهر
  پون تندوييها وهيسپس از م .داند  ميوه هندوستانين ميبرد و آن را بهتر  مي ناميو برک

اي  وهيم(  مهوا,نيرينارنج ش) نگاه ريتون و سيه زيشب(و جون ) وه درخت آبنوسيم(
 ست من خشک کرده آن راير نيد چون در هند انجيگو  ميبطوطه ر که ابنيه انجيشب
 ها ن نامي که امروز اگر با همييها وهيم. برد  مي نام…را ويکس) خوردم  ميري انجيجا به
 در ها نام ياگرچه برخ. ديگرد ي برميد با دست خاليوة هند برويسراغ شان در بازار م به

                                                   
  .٤٦١ ص ,سفرنامه  .1

 ةبطوطه از بيست و هشت درواز ابن
ها  برد که برخي از آن دهلي نام مي

دروازه  ,هايي چون دروازه بذاون نام
 ة، درواز)بودهميدان حبوبات ( مندوي

 ةدرواز,  پالمةدرواز,  شاهةگل، درواز
 غزنه، ة کمال، دروازةنجيبف درواز

هاي دهلي  گورستان(  بجالسهةدرواز
 .اند داشته) در آن مسير بوده



  ابن بطوطه در هند  ٩٧

  

 .ران بوده استيش ايشش مثل گويو گويعنوان مثال در مالد  بهآن روز نه تنها در هند که
 چون ييها ز اسميامروزه ن. ن نام را داشته استيو آن روز همي انار در هند و مالدمثالً

  . آشنا استي مردم کوچه و بازار ناميب در هند برايو انار و س انگور
 چون ييها دانه .برد  ميشد نام  مي که در هند کاشتهييها انهن از ديبطوطه همچن ابن

ه يشب( ا، موتي، قال، ماش، منگف لوب)ارزن ينوع(  کذرو, عدس, نخود, جو,گندم
ر يده آن را که با شيعص بطوطه هم ران بوده و ابنيکه خوراک فق( ، شاماخ)کذرو
)  بوده استنيشده دوست داشته و خوراک غالب او در هند ا  ميش درستيگاوم

ن محصول بوده يتر مهمکاشتند و   مي سه باريکه برنج را در هند سال نيبرد و ا مي نام
  .است

 فاق اتّ»ابوهر«رون شهر يد که در بيگو  ميکاروان خود  بهبطوطه از حمله کفار ابن
  :ست يدنيتش شنيافتد و حکا مي

در . عجم بودنداي  هاز ما عرب و عداي  ده ع,ميست و دو تن سوار بودي ما ب…”
ار اده و دو نفر سواره که از کفّين صحرا که ذکرش گذشت هشتاد نفر پيهم

 ينبرد سخت. ر بودندي من هم اهل جنگ و شمشيرفقا. بودند بر ما جمله آوردند
مت يغن  بهم و اسبش راي از دو سوار لشکر را مقتول ساختيکي .ن ما درگرفتيب

 بر يکاني بر من و پيکانيپ. ميدگان را کشتايم و در حدود دوازده نفر از پيبرد
ان ي هندويها کانيرا پيم، زيسالمت جست  بهکن بحمداهللايل اسب من اصابت کرد

  .١“ستي نيچندان کار
آورند و آن را   ميبکهره يدژ اب  به از کشته شدگان را با خوديکي سر يها حتّ آن

  .کنند  ميزاني شهر آوي عبرت از بارويبرا
 را يگر از بزرگاني ديکيشوند که   مي»اجودهن«نام  ي بهرد شهر کوچکن وايبعد از ا

 ن شهريابن بطوطه داده بود را در ا  بهه نشانش راي اعرج در اسکندرالدين که برهان
 خين شي اةباربطوطه در ابن .است) يونيبدا( ي بذاونالدينديخ فرينند و او شيب مي
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  ٩٨  قند پارسي

  

اش  باره داشته و درياو ارزان  بهشهر را پادشاهن ير پادشاه هند است و ايد که او پيگو مي
  :سدينو  مينيچن

مردم   بهک شدنيباشد و از دست دادن و نزد  مي وسواسيخ مذکور مبتاليش”
  ١“…کشد  مي برخورد کند آن را آبيلباس کس  بهکند و اگر لباسش  مييخوددار

افته يتصاص آن اخ  بهبطوطه  ابنةسفرنام از يان که بخشيگر از رسوم هندي ديکي
 هندوان يها  از رسميکين يمراسم سوزاندن زنان زنده هندو با جنازه شوهر است که ا

 ة افتخار خانوادةيآمده و ما  ميحساب  به از مستحباتيکيبوده و اگرچه واجب نبوده 
 که خود را نسوزاند يزن بوده که همراه با شوهرش خود را زنده در آتش بسوزاند و زن

ن يا. شده است  مي مردم مواجهياحترام يده و با بيپوش  مياس خشن جاها لبيدر بعض
 .ن اصطالح استفاده نکرده استيبطوطه از ا ند و ابنيگو  مي»يسات«رسم را در هندوها 

 مرده بعد ي شوين مراسم که سوزاندن سه زن هندويگر خود را از ايبعد مشاهدات د
ک شاهد بوده است که يو از نزدکند   مياني بوده است بياز سه روز جشن و شادمان

 شان را خواستند که سالم  ميها ختند و از آنير  ميچگونه بر سر آن زنان چوب و آتش
  .مردگانشان برسانند به

هت ج  بهزيس بوده است ن مقدين غرق کردن خود در رود گنگ که روديهمچن
 .ستي نير خبرگي دها ن رسمي معمول بوده است که امروزه از ايتقرب و ثواب رسم

ها را  سوزانند و آن  نميا ازدواج نکرده رايسن و سال و  هندوها مردگان کم تنها
. بندند  ميشيز بر پاي نياندازند و سنگ  ميکنند و در رودخانه  مي»رودگردان« اصطالحاً
ها را بعد از غرق شدن در   است که آنيگريز ديکند چ  مياديبطوطه از آن  آنچه ابن
 سوزانند و خاکسترشان را در آب  ميرند ويگ  ميب، دوباره از آبجهت تقر  بهرود گنگ

  .کنند  مي را دفني که رودخانه نباشد ويياندازند و در جاها مي
 »يجانس« و »يسره ست«ر يگر آن روز هند نظي ديرهاه سفر ابن بطوطه از شةدر ادام

 از يد که بخشيآ  ميدست  به آباد است و در آن برنج فراواني شهريگذرد که اول مي
 و ها  قلعهيست دارا ي شهريدوم ن برنج است ويز از همي نيخوراک مردم دهل
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  ابن بطوطه در هند  ٩٩

  

 متروک و کوچک ي شهرياکنون سرواست ن دو شهر همياز ا. با و بزرگي زيها عمارت
  . بزرگ و آباد مانده است نسبتاًي تا هنوز شهرياست و جانس

ر ين شهر از طرف وزيدر ا .رسد  ميي دهليلي در ده ما»مسعودآباد«ي بهبعد از جانس
بطوطه  همانان از جمله ابني استقبال مي را براي کسانـ اسيخواجه جهان احمد بن ا ـ

  :نديها ني آمدند اي استقبال وي که برايبطوطه کسان مطابق معلومات ابن. کنند  ميروانه
 مالقات من ي که براياز اشخاص”

 و يخ بسطامين شده بودند شيمع
خ ي ش… بودنديزندرانف مايشر
ش سلطان يز که پي ني زنجانالدينريظه

مالقات ما   بهم داشتي عظيمنزلت
  “…آمد

ن گزارش کوتاه و در استقبال يدر هم
زبان   بهک فرد عرب مسلمان آشناياز 

برد که   مي که نامي سه تن از کسانيفارس
 توجهنگر اعتماد و ن نشايو ا!  هستنديراني تغلق حضور دارند، امحمدسلطان  در دربار

  .ان استيرانيا  بهآنان
 ,داشت سال كمتر از يك كه بطوطه دختر ابن يدهل  بهاز ورود او پس و نيم ماه يك

  .١درگذشت
 ناحيه آن قضاي سمت چند سال مدت ر افتاد كهمؤثّ در سلطان چنان وييت شخص

 او در اين هداتدربارة هند و مشا بطوطه از سفرنامة ابن يبزرگ بخش. ٢ سپرداو  بهرا
  .كشور است

ز در ي بزرگش ني آن و داشتن برج و باروهاي و عظمت و بزرگي شهر دهلةدربار
ل ي از چهار شهر تشکيکه دهل ني آمده است و ايحات مبسوطيبطوطه توض سفرنامه ابن
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بطوطه از آن ياد   مسجد جامعي که ابن
کند داراي سيزده گنبد سنگي و چهار  مي

 .صحن است و منبري نيز از سنگ دارد
اي وجود  لي مسجد منارهصحن شما در

 بالد ةگويد در هم بطوطه مي دارد که ابن
 .اسالم نظير آن نيست



  ١٠٠  قند پارسي

  

آباد و جهان بنا بوده است و سلطان در بخش   و تغلقيري و سيشده بود که نامشان دهل
  .ونت داشته استجهان بنا سک

 چون ييها  از آنها ناميبرد که برخ  مي نامي دهلةست و هشت دروازيبطوطه از ب ابن
 , پالمة درواز, شاهة گل، دروازة، درواز)دان حبوبات بودهيم( يدروازه مندو ,دروازه بذاون

 در آن ي دهليها گورستان(  بجالسهة غزنه، دروازة کمال، دروازةبف دروازي نجةدرواز
 از قبرها گنبد داشته و اگر هم گنبد ياريکه بس  آنتوجه قابل ةنکت. اند داشته)  بودهريمس

 خود آورده در حال ةسفرنامبطوطه در   که ابنها ن نامياز ا.  داشته استينداشته محراب
 در جنوب شهر است نام يفرودگاه دهل  بهکي نزديي پالم که روستاةحاضر تنها منطق

  .ستي با گوش و هوش مردم آشنا نها  نامةي است و بقيز دهل مردم امروي براييآشنا
ت و يت و ترکمان گي گي چون دهلييها  دروازهيدر عوض مردم امروز دهل

 از يشناسند و برخ  مييخوب  به را…ت وي گيريت و اجمي گيو الهور تي گيريکشم
  . تا هنوز هستيمي قديها ن بناها و دروازهيا

ن ي سالطتوسط مسجد جامع است که بعدها يه دهلشکو  بايگر از بناهاي ديکي
 اديبطوطه از آن   که ابنيمسجد جامع. شود  مي عمارتيتر شکوه طرز با  به هنديبابر
 .ز از سنگ داردي نيچهار صحن است و منبر  ويزده گنبد سنگي سيکند دارا مي
د اسالم  بالةد در هميگو  ميبطوطه وجود دارد که ابناي   مسجد منارهيصحن شمال در
 سرخ يها از سنگ مه کاره است و آن راي هم هست که نيگري دةمنار. ستير آن نينظ

 يپهلو  بهتوانسته پهلو  ميلي بوده که سه فيقدر  بهن منارهيوسعت مدخل ا. اند بنا کرده
 آن الدينبطوطه ناتمام بوده و سلطان معزّ دن ابنين مناره در زمان ديا .از آن بگذرد هم

 داد که اجل مهلتش  مي داشت آن را ادامهالدين ده بود و بعدها سلطان قطبکر را بنا
ل شده بود ين بنا تعطيرسد ا  مييدهل  بهبطوطه  که ابنمحمددهد و در زمان سلطان  نمي

ک نگرفت و يفال ن به اما  قصد اتمام آن را داشتمحمدد سلطان يگو  ميبطوطه و ابن
ن مناره ييجا مردم در پا ن مناره رفتم و از آني ايباالد من يگو  ميبطوطه ابن .ترک کرد
١!رسند  مينطر  به کوچکيها هچون بچ  
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  ابن بطوطه در هند  ١٠١

  

 ني را تأمي که با آب باران آن روز آب شرب مردم دهليابن بطوطه از استخر
 ةز در محلّي نيگري شهر بوده و از استخر ديا مصلّيکيبرد که در نزد  ميکرد نام مي

 »خاص حوض«نام   بهدبر  مي ناميآباد دهل طرب
 نو ين نام در دهلي تا هنوز با همن محلّيکه ا

در جنوب  شهر يات اصلوجود دارد و از محلّ
ن يگر آن که در همي جالب دةنکت. است يدهل
ن ي مطربان بوده اةلّحخاص که م  حوضةمحلّ

 خود مسجد يگروه چه زنان و چه مردانشان برا
  مراسميجامع داشتند و در هنگام برگزار

 شان بوده کهير پايشان ز اده و طرب سجيقيموس
  .١د گفتن اذان نمازشان ترک نشودمجر به

ب سلطان هند  آن روز تعصّيبطوطه از دهل  ابني خواندنيها گر از گزارشي ديکي
ي  کردن نبود که حتّي و اندازه زدن شالق و زندانب در حدن تعصّيو ا  نماز بودةدربار

  :ست يار خواندنين تکه گزارش بسي ا.ديانجام  ميمرگ آنان به
 ياستيار متعصب بود و ترک آن را سيسلطان در بارة نماز و اقامة جماعت بس”

 از يکي بکشت و ينماز يجرم ب  بهک روزيکرد، چنانکه نه نفر را در   ميديشد
  ٢“… بودياگريآنان خن

 يش و عرفاي و هند دراوي دهلي اصليها  از جاذبهيکيبطوطه   ابنيبرا
 و يلي نالدينخ عالءيخ محمود کبا و شي چون شين شهر با عارفاني در ايو. جاست نآ

 از ي ارادت برخةشود و در حلق  مي آشناي عبداهللا غارالدين  و کمالي کهرانالدينصدر
 مال خود ةزند و هم  ميا پشت پايدن  بهرد ويگ  مي قراري عبداهللا غارالدين جمله کمال

گفته  به اما رديگ  ميست روز را پشت سر هم روزهي و ده ببخشد  ميشيدراو  بهرا
  :خودش
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طوالني  را ودر اين سفر پرماج
بطوطه تنها با دو زبان عربي و  ابن

پارسي دشواري ارتباطي خود را 
جز پارسي و  کرد او به برطرف مي

هيچ  به) آمازيغ (بربرعربي و زبان 
 .ط نبودزبان ديگري مسلّ



  ١٠٢  قند پارسي

  

ا يسراغ من فرستاد و دوباره در دام دن ه من در مالزمت او بودم تا سلطان ب…”
  ١“…افتادم

خ پادشاهان يتار  بهبطوطه در هند  ابنةرحلا همان ي سفرنامه از يگريبخش د
 در نقش يخياستفاده از منابع تارنان اختصاص دارد که با آن يمسلمان و جنگ قدرت ب

ت از ين رواي ا.گذرد  ميي پادشاهان تغلقيخيسرعت از کنار حوادث تار  بهخک موري
بعد از  شود و  ميدر شروعي حالدين ر قطبي امتوسط ق ٥٨٤ در سال يفتح شهر دهل

 امارت لشکر و اما ش نبوديک غالم بيرسد که   مي للمشالدين سلطان شمس  بهفوت او
 که ي کسيکه بعد از دم از استقالل زدن و عهده داشت و جالب آن ابت سلطان را برين

 بزرگ آن ي بوده که از فقهاي کاشانالدين هي را داشته وجيالقضات دهل يمنصب قاض
 الدين  سلطان شمسةدر دور .دهد  مي و سلطان شدن راي ويروزگار بوده و اجازه آزاد

 ةين بپوشد و بقي قرار گرفت لباس رنگيظلم و تعدکند که هرکس مورد   ميکمح يو
 او ي به آن فرد را ظلم و تعدين پوشيل رنگيدند دليپوش  ميدي که لباس سفيمردم دهل

 يها نام  بهن سلطان سه فرزند پسريا. شد  مييدگيمشکلش رس  بهراًودانستند و ف مي
ن سلطان يبعد از ا. هينام رض  بهزي ني داشت و دخترالدين و ناصرالدين و معزالدين رکن

کند و برادرش   مي را آغازي برادرکشيزود هشود و ب  مي سلطانالدين پسرش رکن
ز يکند قصد کشتن او را ن  ميه اعتراضي خواهرش رضيو وقت. کشد  مي راالدينمعزّ
ک يم که نزديکند و بر بام کاخ قد  مي معمول پدر استفادهةويه از همان شيرض. دارد

زند و   مياديجا فر پوشد و از همان  مينيرود و لباس رنگ  مي بوديامع دهلمسجد ج
زند و ير  ميکند و مردم هم  مي را برمالالدين د و قصد شوم رکنيگو  ميمردم سخن با

گر آنان هنوز ي برادر دالدينکنند و چون ناصر  ميرند و او را قصاصيگ  مي راالدين رکن
ن ي و جنگ قدرت در اها ي برادرکشةقصّ .٢کنند  ميفاق اتّهي رضيير بود بر فرمانروايصغ

 ييفرمانروا  به خواهريجا  به راالدينخاندان ادامه دارد و بعد از چهار سال مردم ناصر
اهللا  کند و از راه کتابت کالم  مييکمرانحست سال ي تا بالدينکنند و ناصر  ميانتخاب

                                                   
  .٤٨٤ ص ,سفرنامه  .1
 .٤٨٧ ص ,همان  .2



  ابن بطوطه در هند  ١٠٣

  

سلطان دربارة نماز و اقامة جماعت ”
بسيار متعصب بود و ترک آن را 

که نه  کرد، چنان سياستي شديد مي
نمازي  جرم بي نفر را در يک روز به

بکشت و يکي از آنان خنياگري 
 …“بود

 ي بعد در برخيها وه در قرنين شيهم. تهگرف  نمي رايگذرانده و پول سلطان  ميروزگار
ب يز  و اورنگي بابرةس سلسلسؤز رسم بوده از جمله خود بابر مي نياز پادشاهان بابر

 سبقت را ي گوي و پدرآزاريب در برادرکشيز  بودند و اگرچه اورنگقرآنز از کاتبان ين
دن کفن از يو خر قرآن از راه کتابت يکتابت قرآنش و زندگ اما از همگان ربوده بود

 بود که يد رسمياش شا يمحل آن در زندگ
ش از خود و از جمله ين پي از سالطيو

.  آموخته بودالدينن ناصرياز هم
 الدين  کماليد قاضيگو  ميبطوطه ابن
او نشان   به راالدين ناصرخطِّ ي بهقرآن

 خوش و استادانه يخطِّ  بهداده بود که
  .نوشته شده بود

 نداشت ي برادرنالدياگرچه ناصر
ه ي خواهرش رضيتمد اما تا بکشد

گر تالش داشتند تا قدرت را از چنگ برادر ي دي شوهرش و برخيهمدست با
 قتل  به دهقانيدست مرد ي بهسرنوشت بد به خورد و  ميه شکستيدرآورند که رض

ب خود يدست نا  بهخورد تا  ميگر رقمي دي هم جورالدينت ناصريحکا اما .رسد مي
ست يز بي نالدين اثين سلطان غي کشته شود و اـ ز بوديکه پدر زنش ن ـ بلبن الدين اثيغ

 از غالمان ترک بوده است که از يکيز يکه بلبن ن جالب آن. کند  ميعدالت حکم  بهسال
  .ده بودندي للمش خرالدين  سلطان شمسيسمرقند و بخارا برا
 که در ديپسر خان شه ـخسرو يک او ةدو نواد  به نوبتالدين اثيبعد از مرگ غ

 که در الدين اثي ابن غالدينپسر ناصر ـ الدين و معزّـتترها کشته شده بود با جنگ
 بودن از طرف الدين اثي بود و پدرش زنده بود و با وجود زنده بودن و فرزند غيدهل

 کومتحد و يکشاي  االمرا نقشه  ملکيد ولي رسيعهديول  بهخسروياش ک  نوهالدين اثيغ
  پسرش,الدين رغم زنده بودن ناصري داد و عليخسرو را فراريد و کي رسالدينمعزّ به
  .دي رسيسلطان به



  ١٠٤  قند پارسي

  

د و بنا بود در شهر کرا و بر ساحل ي بر ضد پسرش شورالدينن ناصريبعدها هم
گذرد و   ميناگهان پدر از فرزند به اما کشندب ه هم لشکريرود گنگ پسر و پدر بر عل

 که از ييها فيوجود تعر با اما .ماند الدين ميرد و قدرت در دست معزّيگ ينمجنگ در
 و يدنيار بزرگ و ديز ساختن همان مناره بسيکنند و ن الدين ميزمان حکومت معز

  از بدنش فلجيمين سلطان بر اثر افراط در شراب و زن نيکاره مسجد جامع ا مهين
. شورد  ميگري دي سلطانگر بر ضدي ديبياکومت دوباره نحشود و بعد از چهار سال  مي

جنگ   بهان راي لشکرسلطان معزّ .ست ي خلجالدين ن بار نوبت سلطان جالليا
سلطان سرنوشت کنند و سرانجام   ميعتي بيان با ويلشکر اما فرستد الدين مي جالل

 ياو کم  بهگاني از همسايکيابد و ي  نمي خوردني براي نانيشود که حتّ  مي آنالدينمعز
  .کشد  ميدهد و سپس او را  مينان

 که از الدين دامادش عالء.سرنوشت بهتري نيستز ي نالدين  سلطان جالليماجرا
آورد و  مي را از پا دريشورد و و  ميز دارد بر اوي نيدخترش دائم سر ناسازگار قضا با

 جانب سند ه بد وي آيز از عهده او برنمي نـ الدين رکن ـ الدين پسر سلطان جالل
  .زديگر مي

گذرد و بعد از سلطان   مين نسليابد و چندي  ميت همچنان ادامهين حکايو ا
دن تا يل در چشم کشيکنند و از م  مييبرادرکش اي وهين شيبدتر  به فرزندانشعالءالدين

 الدين گر شهابي برادر دالدين ره شدن قطبي و چالدين دن انگشت و آمدن شهابيبر
سرانجام کشته شدن   و…ور ويگر برادران و اسارت برادران در زندان کاليشهاب و د بر
 يي ماجراة ادامالدين ران قطبي از اميکي خسرو خان الدين ناصرتوسط الدين ن قطبيهم

ن يکه ا از جمله آن. ت شده استيبطوطه روا  ابنةسفرنامست و در  يست که خواندنا
 و .کند  مي هندوان کشتن گاو را قدغنةقاعد ه ب داشته ويي هندويها شيخان گرا خسرو

 تغلق الدين اثيجانب غ  به بگردانند وي رويشود که مسلمانان از و  مين امر سببيهم
پور بوده و تغلق  کومت دبالحدار   عهدهالدين ن تغلق در حکومت قطبيا بروند و

 شاه پادشاه دمحمگر ين جون نام ديل بوده و همير خينام جون که ام  به داشتهيپسر
 البتّه. رسد  مياو  بهکند تا  ميت راين همه روايبطوطه ا ست که ابن اي و همان کسيدهل

ن ي بيروزيشود و بعد از پ  ميروزيخان پ خان بر خسرو همراه کشلو  بهدر شورش تغلق



  ابن بطوطه در هند  ١٠٥

  

رد و يپذ  نميخان رد که کدام سلطان شوند و کشلويگ يخان و تغلق تعارف درم کشلو
  .کشند  ميوهي را کشته و با همان شالدين جا که او قطب در همانخان را  خسرو
ح ميا ماجراامنام  ي به فردةسي با دسيست که وا يدنيز شنيشاه پسر تغلق ن دم

سازند و پدر و برادر را   مي راياس که بعدها خواجه جهان نام گرفت عمارتياحمد بن ا
 .کنند  مير خروارها سنگ مدفونير ز دالنيو بر اثر ورود پ در هنگام نماز در آن قصر

 دربارِِ  بهش و تقربي را در زمان اقامتش در دهلها ادداشتين يشک اگر ا يبطوطه ب ابن
  . در انتظارش بوديدند سرنوشت بديد  ميانينوشت و دربار  ميشاه محمد
 ياختصار کم  بهبطوطه است که ما  ابني از سفر پرماجراي بخش کوچکها نيا
ل و ين کتاب اگرچه تحليال احهر  به.مي داشتيتر اشارات هند گسترده  بهش سفرةدربار

 بطوطه است  ابنيدارهايدارها و شنيوقع و د شتر شرح مايدگاه و نظر کمتر دارد و بيد
شان گذشته است  نين جهانگرد از سرزميخصوص آنان که ا ه مردم امروز بيبرااما 

  .ار آموزنده داردي بسيها درس
 ي دشواري و پارسيبطوطه تنها با دو زبان عرب  ابنيطوالن  پرماجرا ون سفريدر ا

چ يه  به)غيآماز (بربر و زبان ي و عربيجز پارس  بهکرد او ي خود را برطرف ميارتباط
 ي گوناگونيها دن کرد، و از مللي دي از کشورها گوناگونيط نبود ول مسلّيگريزبان د
 و آثار اقوام يخي تاريها هي از آداب و رسوم و ابنياريبس.  داده استيمتيق يات ذاطّالع

ن نکته که او در يرش ايپذ با. افته استي ن جهانگرد انعکاسي اةگوناگون در سفرنام
 يد که ويرسيت ن واقعيا  بهتوان  ميز داشته استي نيالقضات ين هند مقام قاضيسرزم

 ي برايرسد که زبان فارس  مينظر به اما  آشنا بودهيخوب  بهزي نيفرهنگ و زبان هند با
 يراحت  به روزن زبان در هند آني بوده است و با همي او کافيها احکام و قضاوت

ن روزها يگفته است و ارتباط داشته و ا  مياقشار گوناگون و با امرا و پادشاهان سخن با
خسرو   ري چون امي در هند و ظهور شاعراني زبان فارسي اوج و اعتاليبا روزها

 ةنکت. ار شباهت داشته استي بس»هند يسعد« ي و حسن دهلو» هنديطوط« يدهلو
است  را مالقات نموده ياري زبانان بسيز فارسيقا ني شرق افرن ويگر آن که او در چيد

  .دور دارداي  ن زبان در گذشتهيکه نشان از ارزش و اعتبار ا
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پذيرش اين نکته که او در سرزمين   با
القضاتي نيز داشته  هند مقام قاضي

اين واقعيت رسيد که  توان به است مي
فرهنگ و زبان هندي نيز  وي با

رسد  نظر مي خوبي آشنا بوده اما به به
ي براي احکام و که زبان فارس

 .هاي او کافي بوده است قضاوت

  ازيکيعنوان   به شاهمحمدبطوطه پس از دو سال اقامت در هند از طرف  ابن
  .چين برود و نزد خاقان چين سفارتي انجام دهد  بهمور شده كهأسفيران هند م

 يسفيران شاه محمد كه يمهنگا
نيز از  بطوطه فرستاد، ابن چين  بههدايا با

 اين كوشش. بود وي زمرة نمايندگان
و سفر از  يگذر از خشك براي هيأت
در  وي. نشد همراه توفيق قندهار با طريق

با  جنگ چون ييها سفر با دشواري اين
ار و خطر كفّ در دست  اسارت,هندوان

 يو .گرديد مواجه يو گرسنگ دري دربه
 هند ين از شهرهايچ  بهدر راه سفرش

سرور، فاکنور،  هنور، انويبار از شهرهايآباد، و در کناره المل ور، دولتي، کاليدهل: مانند
 ه و از کلکتّ،کند  ميدنيد) هکلکتّبندر (، جوزفتن، ده فتن، بدفتن و قالقوط ي، هلمنجرور

 حاکم يو از سو کند مي جا ازدواج  در آن.١رود  مي)يکنون مالديو (به المهلي ذةريجز به
  .ماند  ميجا م در آنين ک سال ويشود و   مي شهر گماشتهيسمت قاض  بهويمالد

  روز اقامت٧٠ يو ط رفت )النکايسر(ا ي) النيس(ب يره سرنديجز  بهويپس از مالد
مقصد   بهرا جزيره  آنق ٧٤٥ يانالثّ كرد و در نيمة ربيع دوبار ازدواج جزيره در آن
 ,بنگاله  بهجا و از آن جزاير مالديو بازگشت به دوباره بطوطه  ابن.٢گفت ترك سيالن

 راه به و در مسير چين رفت ي طوالسو) آسام( کامرو يها و کوهستاند و هن شمال در
شبه (مل جاوه   بهجا از آن و. جاوه رفت  بهجا از آن و) برمه(ن برهنکار يسرزم به افتاد و

شوان (تون يالز: ن مانندي جنوب چياز شهرها د وين رسيچ  بهو سپس) وي مالةريجز
شمال  (ختن  بهجا از آن ت وگذش) هانگ شو(ن کالن، و قنجنفو، والخنسا يو چ) شوفو

ر حرکت ابن بطوطه از هند ي مس.ديرس )پکن(ق خان بالغ يسانش  بهرفت و سپس) نيچ
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  ابن بطوطه در هند  ١٠٧

  

م هنوز يک سال و نيادشاه هند را بعد از ام پيشود و پ  ميي طوالنيليدال  بهنيتا چ
ت مسافرت و در مد نيبطوطه در ا اگرچه ابن. ن برسانديپادشاه چ  بهنتوانسه است

ن يتر ياز بهترين و خواندن اقامت در هند و جزاير ماالديو شرحي نوشته كه يكي
آن نواحي و  ي كتاب اوست؛ زيرا در اين قسمت از اخالق و عادات اهاليها قسمت

ات سودمند و اطّالعضع تجارت با چين و وصف كشتيراني و بازرگاني چينيان آن روز و
  .دهد  ميدست  بهدقيقي

ه او شورش کرده بود يش که بر علي و جنگ با پسر عموي سرکوبين برايپادشاه چ
 شيشود و پسر عمو ين کشته مين جنگ پادشاه چيرون شده بود، در ايتخت بياز پا

شود بدون آن که  يرون مي بنيچن ابن بطوطه از يشود، بنابرا يد مي او پادشاه جديجا به
د بر او يرساند ممکن بود پادشاه جد  ميام رايرا اگر پي برساند، زيو  بهغام شاه هند رايپ

رساند ممکن بود پادشاه هند بر او  مي نام پادشاه هند رايرد و اگر هم پيخشم بگ
شان يد پادشاه هند بر اي از دوستانش که شايحت برخينص  بهبنا و. غضبناک شود

ل بار وقالقوط برگشت، در يناره مک  بهجا دوباره از آن  رفت، وسوماترا  بهن شوديخشمگ
 غامش رايشان نتوانسته پي حاصل کرده که ااطّالعافت که پادشاه هند ي يجا آگاه آن
ا سوار شده و آهنگ ين برساند، از ترس غضب پادشاه از هند بر دريپادشاه چ به

  . شدظفار ي راهانوس هندياق از ي کرد، از قالقوط با کشتي غربيها نيسرزم
ور دور  خايدربارة سفرها يآثار اسالم نامدار انمحقّق از ييك فران گابريل

  بلكه,نبوده و هندوچين در چين بطوطه ابن بطوطه دچار شک شده و گفته است که ابن
  .١است اخذ كرده مختلف از منابع قموفّ چندان نه يصورت  بهخود را مطالب

بطوطه دادند و از جمله  ابن  بهخان حق را از دانشمندان و مورياما بعدها برخ
 توجهده بوده از جمله با ي را دها نين سرزميطه ابطو  متقن ثابت شد که ابنيليدال با
موالنا  عنوان كه بشري نام به يبا شخص در چين بطوطه ابن شد كه  رحلة معلوم متن به

 نيز ديدار نموده و بعدها با برادر او در سودان كرده  مالقات,داشته يسبت الدين قوام
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بطوطه را بايد يک مسلمان مؤمن  ابن
آداب و رسوم و شريعت  و معتقد به

او نه . ت دانستمسلماني و سنّ
بوده است و نه مورخ، , نويس جغرافي

, نه دانشمند نه اديب بوده است و
 او نيز حاوي نکات و ةسفرنام
 .ستر نيهاي ظريف يک متفکّ انديشه

ياماموتو . بودند شده شناخته در مراكش كه است ياد شده ياز كسان در سفرنامه. ١است
  :ديگو  مي و.مخالف بوده است فران گابريل هم با نظرات يژاپن تاتسورا، خاورشناس

 يساختگ دربارة چين بطوطه ابن همة مطالب كه پذيرفت توان يم دشواري به”
از  ياندازة كاف به يرسد، ول ينظر م به موارد مبهم يدر بعض او گرچه شرح. باشد
نمودار  كه شده ارائه ياتاطّالع  در ضمن.برخوردار است و ترتيب نظم

  اين.است او در چين مشاهدات
 هاي و نوشته يبا مآخذ چين اتاطّالع

  .٢“دارند ز انطباقيماركوپولو ن
بهشت سال يو در روز دوشنبه از ماه ارد

 از ظفار.  وارد ظفار شديدي خورش۷۲۶
 جا رسد، از آن ي معمان در اتيالقر، مسقط به
 و سواحل کنداب پارس ره هرمزيجز به
  بار دوم وارد بصره ويسپس برا رود و يم

 انبار  بهاز بغداد ، بغداد، والحلهبعدا هم کوفه، 
و در راه . کند ين شام را ميسپس آهنگ سرزم و

 سال ۲۲بعد از   وردگذ  ميتدمرالسخنه و  ، عانه، الرحبه، وثهيحد يشهرها خود از
  .شود ي دوباره وارد دمشق مدمشق از يدور

 يعت مسلمانيآداب و رسوم و شر  بهو معتقد مؤمن ک مسلمانيد يرا با بطوطه ابن
 نه بوده است و مورخ، نه اديب بوده است و نه ,نويس ياو نه جغراف. ت دانستو سنّ

 يفرد  وي.ستير نک متفکّيف ي ظريها شهي نکات و انديز حاوياو ن ةسفرنام ,دانشمند
 اش کرد را در سفرنامه  ميد و زود باوريشن  مي را کهييها  افسانهيزودباور بود که گاه
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  ابن بطوطه در هند  ١٠٩

  

و  ة قبولديد به آنان  بهکرد و  مي را مبهوت خوديهند و  جوكيانيگاه کارها. آورد مي
  .١نگريست يم اعجاب

 مانند اغلب يمعتقد است و ييايتواني لمحقّق »يچ کراچکوفسکيانووي پوليگناتيا«
را نبايد از نظر دور  نكته  اين.گرفت يخود قرار م تأثير مشاهدات تحت جهانگردان

كرد،  يجاها سفر م بدان كشورها را كه از مردم بسياري زبان بطوطه ابن كه داشت
  از زبان.دانست يم يترك و شايد هم يفارس ي اندك,يعرب بر زبان  او عالوه.تدانس ينم

 بايد افزود كه. كار گيرد  بهها را كوشيد آن يبود و م را فراگرفته يهاي تنها واژه هندوان
  .٢نبود همراه با توفيق حال ها در همه واژه اين كار گرفتن به

رود و از   مي)کلکته ( كاليكوتو بندر  هندوستان به جاوه از طريق در بازگشت
 ظفار از. رسد  ميظفار به ق ٧٤٨ م روز در محر٢٨از  شود و پس مي يجا سوار كشت آن
 و نجف  شوشتر، بصره,فسا، شيراز، اصفهان  بهجزيرة هرمز و بعد  بهجا مسقط و از آن به

 ,كوفه جا عازم کند و از آن مي  را زيارت)ع(طالب ياب بن يو بار ديگر مرقد عل رفت
 ,دمشق  بهجا از آن. رسد مي حلب  بهق ٧٤٩ لاالو ربيع  اوايل.شود مي بغداد و شام

 هجد  بهشده يجا سوار كشت رود و در آن مي و عيذاب  قاهره, اسكندريه,سالمقد بيت
 اهللا بيت زيارت  بهق ٧٤٩  شعبان٢٢و در  رديگ مي را در پيش مکّه راه و آنگاه رود مي

  .٣شود  مينائل الحرام
 در آن)  ق ٧٤٩(وبا  دهشتناك بيماري و شاهد شيوع رود مي فلسطين به از حج پس
و در صفر  رديگ مي تدر او قو ميهن به بازگشت بعد آرزوي ياندك. است سرزمين

 ةجزير به از تونس. شود مي تونس عازم يكوچك يبا كشتم  ١٣٤٩ آوريل/ق ٧٥٠
 ,گيب( رديگ  ميقرار يدرياي دزدان هجوم ضبار در معرسفر دو در اين. ٤رود مي يساردن

شهر   بهچون. گذرد مي و تلمسان تنيس برد و از شهرهاي ميسالمت در به جان ي، ول)٩
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  ١١٠  قند پارسي

  

روز  بطوطه ابن. ١شنود  ميوبا بيماري  بهرا بر اثر ابتال رسد، خبر مرگ مادرش مي تازي
-٥٨/ ق ٧٤٩-٥٩( دربار امير ابوعنان  بهشد و  وارد فاس٧٥٠ اواخر شعبان جمعه
بعد از   .رديگ  ميقرار رين اميا  مورد احترام,جا استقرار يافته و در آن رود  مي) م ١٣٤٨

 جا عازم و از آن رود مي خود شهر طنجه زادگاه  بهقبر مادر زيارت ر براييدار با اميد
 سپس. ٢كشد  ميدرازا به  ماه٣ يمارين بيشود و ا  ميضيمر در سبته. شود مي سبته

يا  الفتح جبل به بطوطه ابن. رود مي لساند به
 بن يابوزكريا يحٰي دار بايو د الطارق جبل

و بعد  شهر رنده  بهجا از آن. ٣رود مي الرندي سراج
 )غرناطه( گرانادا به و سرانجام )ماالگا( مالقه  بههم

 شهر با كاتب در همين. ٤رود مي اندلس پايتخت
  .٥شود  ميآشنا جزي  ابنمحمدسفرنامة خود 

سفرنامة  در تدوين غرناطه و از فرمانرواي بماند در اندلس قصد داشت بطوطه ابن
او را  بيماري سبب به غرناطه  شاه,يوسف اجابوالحج سلطان اما طلبد، ياري خويش

  .٦او فرستاد ة طال برايسكّ مقداري  اگرچه مادر پادشاه.نپذيرفت
 ابوعنان فرمان  بهق ٧٥٣ ممحر لاودر  رود و مي الطارق جبل  بهبار ديگر در بازگشت

 يجمهور (يسجلماسه، تغاز .شود مي مركزي افريقاي به يدشوار و طوالن سفري عازم
از  و) جري نيجمهور(، کولو، تکدا تنبکتومه، ي، م)ايتاني موريجمهور (يواالتني ا,)يمال
جا   و از آن)بربرله يقب(ن الهکار يسرزم  به و سپسيله بردامه بربرين قبيسرزم  بهجا آن

  .٧گردد يشهر فاس برم  بهسه و سپسسجلما  بهدوباره
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ابن خلدون در کتاب مشهور 
بطوطه از  بار يافتن ابن خود به

بارگاه سلطان  مشايخ طنجه به
 .ابوعنان اشاره دارد



  ابن بطوطه در هند  ١١١

  

  مسند قضاوت راينيدستور سلطان المر  بهشهر فاس  بهابن بطوطه پس از بازگشت
  .ماند  مين سمتي اش در ايان زندگانيرد و تا پايگ  ميعهده به

 بودند كه گرد آمده سلطان اين آن روزگار در دستگاه و ادب علم از بزرگان بسياري
بودند  بطوطه ابن هردو از معاصران كه خطيب و ابن خلدون ابن ه بتوان  ميجمله از آن
 طنجه از مشايخ بطوطه ابن بار يافتن  بهدر کتاب مشهور خود خلدون ابن. کرد اشاره

 بطوطه سفر ابن ماجراي نگارش رسد كه ينظر م  به.١دارد اشاره ابوعنان سلطان بارگاه به
 عنوان  بهرا جزي ابن چون ياديب بطوطه ابن او براي. باشد بوده شنهاد ابوعنانيپ  بهزين

  .٢ر برگزيدو محر كاتب
  . شتافتيار باقيد  بهي قمري هجر۷۷۹ در سال يو
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