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1. Introduction 

In Ibn Fadlan's travelogue, cultural-ideological images of Iranian, 

Turkish, Saqaliba, and Russian people are prominent and can be 

analyzed and studied from the perspective of imagology. Imagology is 

a branch of comparative literature concerned with the study of cross-

national images of countries and personalities expressed in literary 

works, periods, or schools. Imagology believes that image is the 

outcome of the difference between "I" and " the other" and between 

"here" and "there". Despite the importance of Ibn Fadlan's travelogue - 

as the first travelogue of a Muslim to European countries consisting of 

descriptions of Iranian and the Turks, - and the significant role of 

imagology as an interdisciplinary field of study in literary studies, no 

research has been conducted on this travelogue concerning the 

imagology of nations. In this research, for the first time, the images of 

the four mentioned nations are presented based on the method of 

imagology from the perspective of cultural-ideological images. 
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2. Methodology 

To compare Ibn Fadlan’s views on different nations, we first 

examined and classified the presented cultural-ideological images of 

the nations. On this basis, thirteen cultural-ideological images that had 

the highest frequency among different nations were identified. Then, 

we compared the images related to each subject in different nations 

and analyzed the reasons for presenting positive, negative, or neutral 

images about each nation. Accordingly, the purpose of the trip, 

religious relations and historical background of the nations in 

question, and the cultural and religious status of the author and his 

country were identified as the main reasons for his view. 

 

3. Discussion 

Cultural-ideological images refer to those images about a nation’s 

religious or folk beliefs, as well as their manner of thinking, customs, 

and behaviors. These items generally include differences between own 

and other cultures and issues such as hospitality customs, male-female 

relationships, kinship customs, and the manner of guest reception and 

marriage. 
3. 1. Hospitality 

In general, all the images of Iranians and Saqalibas about 

hospitality are positive, and most of the images of Turks are negative, 

the main reason being the higher cultural and social level of Iranians 

and Bulgarians compared with the Turks; This, is related to the 

dependence of the Samanid and Saqaliba governments at that time on 

the Abbasid caliph and the religious commonalities of the two nations 

with Ibn Fadlan. 
3. 2. Manner of paying respect 

The way two peoples of Turk and Saqaliba respected others can 

indicate the higher level of civilization of Saqalibas compared to 

Turks. The prestige of Turks in giving a gift is greatly degraded to the 

level of prostration; but even in the face of their king, Saqalibas 

considered it sufficient to take off their hats. 
3. 3. Dealing with the patients 

Ibn Fadlan portrays a cruel and violent image of Turks and Russians 

when encountering the sick. 
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3. 4. Punishments 

One of the cases to which Ibn Fadlan paid special attention is the 

punishment of various crimes among different nations. One reason for 

that is his religious status. As a religious scholar, he paid special 

attention to these matters and mentioned the punishment of adultery, 

sodomy, and theft. The most severe punishment applied by Turks and 

Saqalibas was for adultery. 
3. 5. Health 

Presenting some images of not observing the health issues and the 

filthiness of Russians and Turks in Ibn Fadlan's travelogue, on the one 

hand, indicates his cleanliness and observance of public health by his 

place of residence, and on the other hand, shows cultural and civic 

backwardness of Russians and Turks. 
3. 6. Food and housing 

Identifying the food habits of different nations, also inferred Ibn 

Fadlan’s taste for food.  
3. 7. Description of appearance, jewelry, and clothing 

The clothing of each nation has a direct relationship with their 

type of climate. Also, some cultural and ideological aspects can be 

understood from the appearance and clothing of nations. 

3. 8. Islamic beliefs and idolatry 

Ibn Fadlan has pointed out the great interest of Saqalibas and Iranians 

in caliphs and Islam. On the contrary, what he says about Russians 

and Turks shows their idolatry and polytheism. The images related to 

their beliefs are presented negatively and accompanied by insulting 

words. 

3. 9. Funeral and mourning ceremonies 

One of the rituals Ibn Fadlan described in full detail is the strange 

method of burial among Turks and Russians. But the burial rites of 

Bulgarians are similar to those of dead Muslims. 

3. 10. Superstitious beliefs 

Images of superstitions, especially among Turks and Saqalibas, 

attracted the attention of Ibn Fadlan. 

3. 11. Manner of dividing the inheritance 

The division of inheritance among Saqalibas was different from the 

Islamic rules, so Ibn Fadlan tried to correct it; But in the case of the 

Russians, he merely reported images. 
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3. 12. Tempers 

Ibn Fadlan also gave information about the temper of Turks. These 

images are generally negative and show the savagery of these tribes. 

3. 13. Rituals of kinship 

The images of Saqalibas show the privileged place of grandfather in 

the family. 

 

4.Conclusion 

A total of 46 minor images can be derived from the 13 mentioned 

major images. The frequency of images is as follows: Turks with 14 

images, Saqalibas with 13 images, Russians with 11 images, and 

Iranians with 8 images. The main reason for this frequency is the 

profound differences in cultural and ideological assumptions of Ibn 

Fadlan especially with Turks and Russians, which made him express 

those images. The fact that the second rank belongs to Saqalibas can 

be rooted in Ibn Fadlan's mission to teach Islamic rules to those 

people, so he focused more on images related to their cultural and 

religious affairs. Due to the great similarity between Ibn Fadlan's 

ecosystem and Iranian cities, the least amount of images is assigned to 

this nation. 

From Ibn Fadlan’s evaluative point of view, the highest level of 

negative images is attributed to the Turks (10 images), which is due to 

their primitive and superstitious customs and beliefs and its 

contradiction with the brilliant culture of Islam in Baghdad at that 

time. The next rank belongs to Russians, who in addition to previous 

reason had geographical and human differences with Ibn Fadlan’s 

ecosystem. This difference attracted his attention especially because 

of his religious mentality. He negatively evaluated any discrepancy 

between the images and Islamic norms. This is also true for Saqalibas, 

where the four negative images presenting them are inconsistent with 

Islamic norms and customs. Presenting only one negative image of 

Iran, which is about the cold climate and type of thick clothes that 

Iranians wore, indicates that he did not have a negative view of this 

nation. In contrast, the expression of three positive images of Iranians, 

three positive images of Saqalibas, and only one positive image of 

each of the Turkish and Russian nations shows his positive view of 

Iran, which can be due to Iran’s cultural, ideological, and political 

alignment with the Caliphate of Baghdad. Saqalibas’ being Muslim 
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and receiving him with hospitality, had also a positive impact on Ibn 

Fadlan's evaluation of this nation. The positive image of Turks was 

due to their alignment with Islamic rules, and the positive image of 

Russians was due to the good economy of the region, like that of 

Baghdad’s. The expression of 16 neutral images also indicates the 

descriptive attitude of Ibn Fadlan in many cases and that he tried to 

show his objective point of view in those cases. 

 

Keywords: imagology, Ibn Fadlan travelogue, Iran, Turk, Saqaliba, 

Russia. 
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

  فضالن ابن سفرنامۀ در مختلف اقوام یاعتقاد - یفرهنگ تصویر بررسی
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 چکیده

صقالبه و روس در اعتقادی اقوام ايراني، ترك،  -مقايسۀ تصاوير فرهنگي و  هدف اين تحقیق بررسي

له اين ئبنابراين مس ؛باشدنويس ميسفرنامه گذارانۀفضالن و شناسايي عوامل دخیل در نگاه ارزشسفرنامۀ ابن

گیری اين تصاوير اعتقادی اين چهار قوم در سفرنامه و چرايي شکل –پژوهش چگونگي تصاوير فرهنگي 

اعتقادی  -نخست انواع تصاوير فرهنگي  ،ناسيبر بنیان روش پژوهش در دانش تصويرشجهت است. در اين 

گذارانۀ ابن متني نگاه ارزشهای درونسپس بنا به نشانه است،هبندی و توصیف شداين چهار قوم طبقه

متني داليل اين نگرش ارزشي را های برونو در پايان بنا به نشانه هفضالن را در بیان اين تصاوير تحلیل کرد

يم. از رهگذر اين تحلیل اين نتیجه به دست آمد که در تصاوير ارائه شده دربارۀ اهبررسي و شناسايي نمود

طرفانه بوده اما اعتقادی نگاه ابن فضالن به ايران و صقالبه غالباً مثبت و گاهي بي -موضوعات فرهنگي 

شي ابن ها ديدگاه وی غالباً منفي است. در خصوص عوامل تأثیرگذار بر نگرش ارزدربارۀ ترکان و روس

فضالن نیز اين موارد به دست آمد: هدف سفر، جايگاه مذهبي مؤلف، موقعیت فرهنگي، سیاسي و مذهبي 

 کشور خودی، پیشینۀ تاريخي و مذهبي اقوام بیگانه، و روابط سیاسي و مذهبي با هر کدام از اين اقوام.
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 مهمقدّ .1 

خلیفۀ عباسي، در پي درخواست پادشاه صقالبه )ساکنان شمال اروپا و حوضۀ « المقتدر باهلل»

فضالن را و آموزش احکام اسالمي، ابن حمايت از آنان در مقابل دشمنانرود ولگا( برای 

ي که در بین به همراه هیئتي از بغداد به آن ناحیه فرستاد. وی از آداب و رسوم اقوام مختلف

اش مطالب دقیقي آورده و شیوۀ زندگي و خلق و خوی مردم و است، در سفرنامهراه ديده

اش روابط سیاسي است. ابن فضالن در سفرنامهروابط اجتماعي ايشان را به تصوير کشیده

های اطراف ولگا وصف سايه و دوردست چون سرزمینمهدولت عباسیان را با کشورهای 

 نويسد: باره ميکوفسکي درايناست. کراچکرده

فضالن نسبت به دوران خود اثری جالب است زيرا تصويری زنده از اوضاع رسالۀ ابن

ه که مجاور آن بوده يا های آسیای میانسیاسي جهان اسالم و روابط بالد اسالمي با سرزمین

رفته، يشمار می جهان متمدن بهانتها ،موقعدست چون حوضۀ ولگا که در آننواحي دور

 (121: 1322دهد. )کراچکوفسکي، دست ميبه

 . شرح و بیان مسئله1-1

کند تا با فرهنگ و احوال مردمان دو ملت ها به پژوهشگر ادبیات تطبیقي کمک ميسفرنامه

چنین آشنايي با جغرافیای طبیعي، انساني، اقتصادی و اجتماعي دو هم ؛تر مأنوس گرددبیش

کند؛ چراکه ادبیات و ر ادبیات تطبیقي کمک فراواني ميق دملّت مورد نظر به محقّ

 .(111: 1313نیا، فرهنگ، بسیار تحت تأثیر محیط طبیعي و جغرافیايي قرار دارد )محسني

شناسي قرار های تاريخ، جغرافیا و مردممورد توجه پژوهشگران حوزه ۀ ابن فضالنسفرنام

که مربوط به ادبیات تطبیقي است، « يتصويرشناس»ها رويکرد گرفته، امّا در اين پژوهش

به بررسي « شناسيتصوير»شناسي رو در اين جستار براساس روشاز اين ؛استمطرح نبوده

تصويرشناسي دانش و روشي است که در آن تصوير کشورها و  ايم.اين اثر پرداخته

ن دانش شود. ايهای بیگانه در آثار يک نويسنده يا يک دوره و مکتب مطالعه ميشخصیت

و « جااين»و میان « ديگری»و « من»ويژگي اصلي تصوير را برآمدن آن از تفاوت میان 

ن است تا به آ. اين مقاله در پي (162: 1316نانکت،ر.ك: کند )تعريف مي« جاآن»

 های زير پاسخ دهد:پرسش
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يک مو کدا قوام در سفرنامۀ ابن فضالن مثبتاعتقادی ا -يک از تصاوير فرهنگي کدام -1

 منفي است؟

 داليل نگرش مثبت و يا منفي ابن فضالن به اقوام خارجي چیست؟  - 2

 پژوهشروش  .1-2

اعتقادی  –اقوام مختلف، نخست تصاوير فرهنگي برای مقايسۀ ديدگاه ابن فضالن نسبت به 

ايم. بر اين اساس سیزده تصوير فرهنگي بندی کردهشده دربارۀ اقوام را بررسي و طبقهمطرح

 ؛بندی شداند، شناسايي و طبقهاعتقادی که درمورد اقوام مختلف باالترين بسامد را داشته –

سپس تصاوير مربوط به هر موضوع را در اقوام مختلف با هم مقايسه و داليل ارائۀ تصاوير 

طرف دربارۀ هر قوم را تجزيه و تحلیل کرديم. براين اساس هدف سفر، مثبت، منفي و يا بي

ف و بي و پیشینۀ تاريخي اقوام مورد نظر و جايگاه فرهنگي و مذهبي مؤلّروابط مذه

 کشورش از داليل اصلي نگاه ارزشي وی شناخته شدند.

 پیشینۀ پژوهش .1-3

در زمینۀ تصاوير فرهنگي و اعتقادی در سفرنامۀ ابن فضالن تاکنون اثر مستقلي نوشته 

فارسي نوشته شده است که از جمله  آثاری به زبان« تصويرشناسي»نشده است. اما دربارۀ 

درآمدی بر تصويرشناسي؛ معرفي يک روش نقد ادبي و هنری در ادبیات »توان به مقالۀ مي

تصويرشناسي به منزلۀ خوانش متون نثر معاصر فرانسه »از بهمن نامور مطلق و مقالۀ « تطبیقي

شناسي ری و روشها مباني نظاشاره کرد. اين مقاله نوشتۀ التیشیا نانکت« و فارسي

 اند.تصويرشناسي را تا حدّی تعريف و تبیین کرده

اند که اين ها و آثار ادبي پرداختهمقاالتي نیز به تصويرشناسي اقوام از رهگذر سفرنامه

نوشتۀ عبدالغني « تصوير ايرانیان در آثار ابوحیان توحیدی»شماريم: مقاالت را برمي

ايران عهد قاجاريه در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني  سیمای»  ؛زاده و مهدی عابدیايرواني

تصويرشناسي اديبان ايران از نگاه اديبان » ؛نوشتۀ ابراهیم رنجبر« خوردهو ستارگان فريب

از « عرب )مطالعه مورد پژوهش: صاحب بن عباد از نگاه ابن نباته، سعدی و شريف رضي(

 ساالر.از احسان قبول و مینا روان« تصويرشناسي ايرانیان در هزار و يک شب»زهرا افضلي و 
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های گوناگون پرداخته شده است؛ در مقاالتي نیز به سفرنامۀ ابن فضالن از نظرگاه

و  از سیدمحمد ثقفي« فضالنبررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي سفرنامۀ ابن»چون: هم

رخداد »ۀ رضا هاشمي و مقالنوشتۀ علي« فضالنهای مردم شناختي از سفرنامۀ ابنبرداشت»

 نوشتۀ سید هادی موسوی.« فهم در سفرنامۀ ابن فضالن؛ با تکیه بر هرمنوتیک گادامری

نوشتۀ قبول و همکاران کامالً در « تصويرشناسي زنان در سفرنامۀ ابن فضالن»مقالۀ 

هدف اين پژوهش است و در اين مقاله نويسندگان از منظر دانش تصويرشناسي به  جهت

اند. از ان در میان چهار قوم ايراني، ترك، روس و صقالبه پرداختهبررسي صرفاً سیمای زن

اين رو در اين جستار ما برای تصوير فرهنگي زنان در سفرنامۀ ابن فضالن به مطالب و نتايج 

 ايم.اين مقاله ارجاع داده

 . ضروت و اهمیت مسئله1-0

مسلمان به کشورهای رغم اهمیت سفرنامۀ ابن فضالن در جايگاه نخستین سفرنامۀ يک علي

و اهمیت توصیفات وی از ايران و ترکان و نیز تصويرشناسي در جايگاه  1 اروپايي امروز

ای در حوزۀ مطالعات ادبي تاکنون پژوهشي بر اساس رويکرد تصويرشناسي دانشي بینارشته

بار تصوير چهار قوم اقوام دربارۀ اين سفرنامه نشده است و در اين پژوهش برای نخستین

 -ايراني، ترك، روس و صقالبه بر بنیان روش تصويرشناسي از منظر تصاوير فرهنگي 

 اعتقادی ارائه شده است.

 

 . بحث و بررسی2
اعتقادی اقوام در سفرنامۀ ابن  -بحث و بررسی دربارة انواع تصاویر فرهنگی  .2-1

 فضالن

ه از منظرهای در اين بخش به شناسايي تصاوير چهار قوم ايراني، روس، ترك و صقالب

اعتقادی آن دسته  –پردازيم. مقصود از تصاوير فرهنگي فرهنگي، اجتماعي و اعتقادی مي

چنین شیوۀ گردد و هممييک قوم باز ۀت که به باورهای ديني و يا عاماز تصاويری اس

های بین فرهنگ تفکر، آداب و رسوم و رفتارهای آن قوم. اين موارد عموماً شامل تفاوت

نوازی، روابط زنان و مردان، یگانه است و شامل مواردی از قبیل رسوم مهمانخودی و ب



 233 1041 بهار و تابستان، 26 ۀ، شمار12سال  یقي،تطب ادبیّات يّۀنشر                       

اين دسته از تصاوير در سفرنامۀ ابن  2.باشدرسوم خويشاوندی و نحوۀ پذيرايي و ازدواج مي

که اغلب تصاوير ارائه شده از اقوام طوریبه ؛ترين تصاوير مطرح شده استفضالن از اصلي

 باشد. اعتقادی مي –فرهنگي مختلف مربوط به مسائل 

 پذیرایی از مهمان .2-1-1

طبق گزارش ابن فضالن فرستادگان خلیفه هنگام ورودشان به بخارا و خوارزم مورد استقبال 

دهد و يک نفر را برای کارها و ها را منزل ميشخصاً آن« جیهاني»گیرند. و تکريم قرار مي

کند. ها به نیکويي استقبال ميم نیز از آنگمارد. امیر خوارزهايشان ميرفع نیازمندی

 (22و  26: 2663فضالن، )ابن

نوازی دهد نیز، مهمانتصويری که ابن فضالن در اين رابطه از پادشاه صقالبه ارائه مي

 :گذاردوی را به نمايش مي
او سوی پادشاه صقالبه که مقصودمان بود روی آورديم و به محلي که يک روز و يک شب از چون به

دست خود و برادران و فرزندانش را به پیشواز ما فرستاد. ود رسیديم، چهار تن از شاهان زيردور ب
 ( 22ايشان با گوشت و ارزن به استقبال ما آمدند و همراه ما شدند. )همان: 

نوازی پادشاه است. اول اينکه از بزرگان وضوح نشانگر اوج مهماناين توصیفات به

که مسیری طوالني را اين ديگر ؛فرستدود افرادی را برای استقبال ميکشور و از خانوادۀ خ

ديگر با غذا به استقبال سه ؛اندانجامد، برای استقبال پیمودهطول ميروز بهکه يک شبانه

رسند براين هنگامي که به دو فرسخي محل مياند. عالوهو با مهمانان خود همراه شده آمده

 :نويسدآيد. ابن فضالن مينان ميوی شخصاً به استقبال مهما
هم بود که بر سر جاآورد. در آستین او مقداری درهوقتي ما را ديد بر روی زمین افتاد و سجدۀ شکر ب 

 ها منزل نموديم.)همان( پس چادرهايي برايمان برپاکرد و در آن ،ما پاشید

بین خلفا و امرای توان گفت اين تصاوير، ارتباط مستقیمي با روابط سیاسي و مذهبي مي

 . 3ها و صقالبه داردطور بین آنساماني، و همین

خودشان است. ابن فضالن  رسوم پذيرايي از مهمان و مسافر نزد ترکان متفاوت و ويژۀ

ها نجا دربارۀ آاست؛ وی در يکمطرح کرده زمینهگاهي مطالب متناقضي را در اين 

 است: گفته
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باشد که در میان ايشان دوستي داشتهها قدم بگذارد مگراينه سرزمین آنتواند بمسلمانان نمييک از هیچ
و بر او وارد شود و از کشور اسالم برای او لباس و برای همسرش روسری و همچنین مقداری فلفل و 

 (.)همانارزن و کشمش و گردو ببرد

 گويد: نوازی ترکان ميامّا کمي بعد در مورد مهمان
شناسد و به او بگويد: من مهمان تو هستم و از شترها و ك برود که نمياگر شخصي نزد يک نفر تر

  (62)همان: دهد.خواهم آنچه که بخواهد میزبان به او ميچهارپايان و درهم تو مي

دهد، تحت تأثیر سخنان و تعاريفي است که از فضالن نشان ميای که ابنتصوير منفي اولیه

است. هنگام حضورشان در ها شنیدهان دربارۀ آنديگران قبل از عزيمت به سرزمین ترک

ها ترساند. او در ابتدا به آنفضالن و همراهانش را از ترکان ميخوارزم، خوارزمشاه ابن

 ،(22داند )همان:دهد و اين کار را بسیارخطرناك ميها را نمياجازۀ رفتن به کشور ترك

است و بوده ست که خود ناظر آنکند همان چیزی افضالن بعد ذکر ميچه که ابنولي آن

 کند.نگاهش را به ترکان تعديل مي

ل مطالبي را ها به طور مفصّفضالن در مورد آداب و رسوم مهمانداری نزد تركابن

کنند و مقدار کافي گوسفند ای را برای دوست مسلمان خود آماده ميها قبّهاست. آنآورده

ها زيرا ترك ،ها را به دست خود ذبح کندآنشان فرستند تا مهمان مسلماننزد او مي

 (62کوبند تا بمیرد. )همان:قدر بر سر آن ميکنند بلکه آنگوسفند را ذبح نمي

کند که نمايانگر تصاوير منفي از فضالن مطالبي را مطرح ميابن ،بعد از اين

هد. دريز نشان ميهاست. اين مطالب ترکان را مردماني غیرمنطقي، وحشي و خونترك

ها اگرشخص ترکي در منزل دوست مسلمان خود بمیرد وقتي کاروان به سرزمین ترك

کردن گويند تو با زندانيکشند و ميها باشد او را ميبرود و آن دوست مسلمان در میان آن

مرد. اگر او در میان قافله نباشد کردی نمياو نزد خود وی را کشتي و اگر او را زنداني نمي

چنین اگر به مهمان هم ؛رسانندشخص در میان کاروان رفته و او را به قتل مي به بزرگترين

 (62کشند. )همان: ترك خود شراب بدهد و او از روی ديوار بیافتد میزبان مسلمان را مي

است شدهنوازی ارائهمجموع همۀ تصاويری که از ايرانیان و صقالبه دربارۀ مهماندر

که دلیل اصلي آن به سطح باالتر   2ترکان منفي استباشد و غالب تصاوير مثبت مي
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بودن چنین به وابستهگردد و همه نسبت به ترکان بازميفرهنگي و اجتماعي ايرانیان و صقالب

های سامانیان و صقالبه در آن روزگار به خلیفه عباسي و اشتراکات مذهبي اين دو حکومت

 قوم با ابن فضالن مرتبط است.
 احترامنحوة ادای  .2-1-2

دلیل فاصلۀ زياد بین فرهنگ مؤلف و فرهنگ بیگانه در جوامع ترك، بلغار و روس به

يکي از رسومي  تر دربارۀ همین اقوام است.های ابن فضالن در اين زمینه نیز بیشگزارش

ها در مقابل کسي است که به کردن تركاش نقل کرده، سجدهفضالن در سفرنامهکه ابن

که دادند؛ پس از ايناست. اين رسم را حتي بزرگان قوم هم انجام ميهای دادها هديهآن

ها فضالن و همراهانش هدايای خود را به ولیعهد ترکان تقديم نمودند او در مقابل آنابن

 (66: 1322است. )ابن فضالن، سجده کرده

روپايي برداشتن کاله نزد صقالبه نشانۀ احترام است. اين رفتار هنوز هم در کشورهای ا

فضالن همۀ مردم کاله بر سر دارند اما هنگامي که پادشاه از شود. به گفتۀ ابنمشاهده مي

ايستد و کاله خود را از سر برداشته زير ميگذرد هرکس که در سر راه او باشد برپابازار مي

گذارند. گذارد. چون شاه از جلوی ايشان گذشت مجدداً کاله خود را بر سر ميبغل مي

 (22ان:)هم

ت باالتر صقالبه تواند نشانگر سطح مدنیّگذاشتن دو قوم ترك و صقالبه مينوع احترام

يک هديه تا حدّ زيادی تنزّل يافته  ینسبت به ترکان باشد زيرا شأنیت ترکان در برابر اعطا

 شان به برداشتن کاله ازآورند؛ اما صقالبه حتي در برابر پادشاهتا سر حدّ سجده سر فرود مي

 کردند.ميسر بسنده
 برخورد با بیمار.2-1-3

رحم و خشني را از اين قوم به ها با بیماران، خوی بيفضالن در مورد برخورد تركابن

ها به کشد. هرگاه مردی از ايشان بیمار شود و غالم و کنیز داشته باشد، آنتصوير مي

رای شخص بیمار در شود. بايستند و هیچ يک از کسانش به او نزديک نميخدمتش مي

چه چنان ؛ماند تا بمیرد يا بهبودی يابدکنند و او همچنان ميپا ميای از خانه چادری برگوشه
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روند. اندازند و از نزد او ميچیزی باشد او را در بیابان ميبیمار غالم يا شخص بي

 (66)همان:

ه ترکان ارائه ها با بیماران نیز تصويری مشابدر اين سفرنامه در مورد رفتار روس

شوند که هنگام بیماری دل معرفي ميها مردماني سنگاست. در اين تصوير روسشده

ها را در مکاني دور از خودشان رها کنند بلکه آنها پرستاری نميتنها از آننزديکانشان، نه

ت تواند نشان از نبود تعلقاچنین ميها هم( اين رفتار ترکان و روس162کنند. )همان: مي

ها باشد. اگر ها و درمان آنخانوادگي و نداشتن اطالعات الزم در مورد انواع بیماری

فضالن ها در مورد او بدتر از افراد ديگر است. ابنشخص بیمار، ناتوان يا برده باشد رفتار آن

 کند: اضافه مي
وشتخوار او را ها و پرندگان گگذارند تا سگچنانچه اين شخص برده باشد او را به حال خود مي

 )همان(.بخورند

های واگیردار بر غیر واگیردار در میان ايشان چنین اين تصوير نشانگر غلبۀ بیماریهم

 ؛اندهای واگیردار داشتهگونه بیماریکند که از ايناست حکايت از تجربیات تلخي ميبوده

نواده و جامعه استفاده داشتن او از خابه عبارتي اينان از روش قرنطینۀ بیمار يعني دور نگه

 اند.کردهمي
 هامجازات.2-1-0

است مجازات انواع جرائم در میان يکي از مواردی که ابن فضالن به آن توجه ويژه داشته

ها جايگاه مذهبي اوست. اقوام مختلف است. از داليل توجه ابن فضالن به جرائم و مجازات

ور داشته و به مجازات زنا، لواط و دزدی او به عنوان يک عالم ديني توجه خاصي به اين ام

ها را ترکان و صقالبه برای عمل زنا که شديدترين مجازاتایگونهبه ؛استاشاره کرده

کند که بر طبق آن فضالن داستاني را نقل مي( ابن21و  62اند.)همان: کردهاعمال مي

شدند. کشته ميمجازات لواط در نزد اين قبايل مرگ بوده است و هر دو نفر بايد 

بازی و لواط در بخارا و ( در تاريخ بیهقي و سايرمنابع تاريخي از رواج امرد62)همان:

است. بیشتر خدمه خلفای عباسي نیز بردگان ها نقل شدهخوارزم و افغانستان داستان

زرخريدی بودند که در جنگ اسیر شده بودند. بعضي از اين بردگان پسراني بودند که 
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کردند بويشان ميآراستند و خوشپوشانیدند و ايشان را چون زنان ميۀ زيبا ميها جامبرآن

بودن آن در میان فضالن به مجازات لواط و مهمبنابراين اشاره ابن ؛(221: 1322)فاخوری، 

ها را هايي باشد که او آنتواند به دلیل رواج آن در بغداد و ساير سرزمیناين قبايل مي

 است.ديده

اند. هرگاه مردی از ايشان مرد برای قاتل نیز مجازات قصاص را در نظر گرفتهصقالبه 

فضالن ( ابن22: 1322)ابن فضالن، .کشتنداو را درعوض مي کشتميديگر را عمداً 

 نويسد: مي
گذارند و او را درون آن مي ،اگر فردی به اشتباه فردی را کشته باشد صندوقي از چوب برايش ساخته

کوب کرده، سه چوب مانند گاه صندوق را میخآن ؛گذارندو يک کوزه آب نزد او مي سي قرص نان
 آويزند. )همان( کنند و صندوق را به آن ميپايه نصب ميسه

شود. بلغارها پس از رسد اين کار برای آمرزش او و پاك شدن گناهش انجام مينظر ميبه

دهیم تا باران و آفتاب بخورد ن قرار ميگويند: او را میان آسمان و زمیانجام اين کار مي

ماند تا گذشت زمان و وزش بادها او قدر آويزان ميشايد خداوند به او رحم کند. وی آن

 .بردرا از بین مي

که پادشاه صقالبه برای آموزش احکام صحیح اسالمي از خلیفۀ بغداد درخواست اينبا

ها تواند نشانگر اهمیت آنتصاوير مي گونهعالم ديني کرده بود تأکید ابن فضالن بر اين

 ها بر اساس احکام اسالمي و قرآني باشد.برای وی با هدف اصالح اين مجازات

است. وی ها خبر دادهفضالن از مجازاتي سخت برای دزد و راهزن در بین روسابن

 نويسد: مي
ده، ريسمان محکمي به هرگاه دزد يا راهزني را دستگیر کنند او را به پای يک درخت تنومند آور

 .ماند تا بر اثر باد و باران تکیده شودجا ميقدر آنآويزند. او آنبندند و به آن درخت ميگردنش مي
  (162)همان: 

ها بوده و باعث ستد در میان روسها نقش مؤثری در رونق دادوازاتبرقراری اين مج

 شد.تر بازرگانان ميايمني بیش
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 بهداشت .2-1-5

اش به عدم رعايت مسائل بهداشتي از سوی اقوام ترك  و روس الن  در سفرنامهابن فض

است: اين اقوام با طهارت و غسل و است. وی دربارۀ مردم قبیلۀ غز نوشتهاشاره کرده

( عدم رعايت بهداشت در اقوام 62شو خصوصاً در زمستان سروکاری ندارند. )همان:شست

 هايي مشاهدهها نیز چنین صحنهان اشراف آنترك يک ويژگي فرهنگي بوده و در می

هايي کند تا خلعتلباس ديبای خود را از تن بیرون مي« اترك»است. هنگامي که شدهمي

 گويد: فضالن در توصیف اين صحنه ميکه به او پیشکش شده بود، بپوشد ابن
ها اين است زيرا عادت آن ،ای که بر تن داشت از کثرت چرك پوسیده بودتنهدر آن هنگام ديدم نیم

 (61کند. )همان:را بیرون نميپاره نشود آن که لباسي را که شخص پوشیده تا بر تنش پاره

تنۀ ها از درزهای نیمگويد آنابن فضالن به موردی ديگر نیز دربارۀ ترکان اشاره کرده و مي

اثبات ادعای  ( وی برای23خورند. )همان:به راحتي مي ،ها را بیرون کشیدهخود شپش

 کند: گونه توصیف مياست اينای را که خود شاهد بودهخود، صحنه
کرد ديدم که شپشي از لباسش پیدا کرد و با مان کار ميبود و برایيکي از ايشان را که اسالم آورده 

 (23ناخن آن را کشت و با خرسندی شپش را خورد. )همان: 

 نويسد: باره ميکند. وی در اينمعرفي مي ترين خلق خداها را کثیففضالن روسابن
آورند و دستان خويش را پس از غذا کنند. غسل جنابت به جا نميط پاك نميئها خود را از بول و غاآن

 (163شويند بلکه چون چهارپاياني گمراهند. )همان: نمي

وس انگیز از اقوام روی در جايي ديگر از سفرنامۀ خود تصويری بسیار زشت و نفرت

است. آنان هر صورتي عیني نمود يافتهها بهترسیم کرده است. در اين تصوير آلودگي روس

دادند. بدين طريق که کنیز وشو ميروز سر و صورت خود را با آبي آلوده و کثیف شست

جلوی سرور خود پس از آوردن غذا لگن بزرگي از آب با خود دارد که ابتدا آن را 

هر کار کثیفي در درون لگن  ،ت و موی خويش را درآن شستهگذارد، او دست و صورمي

ها هم سر و صورت گذارد تا آندهد و کنیز آن لگن را به ترتیب پیش ديگران ميانجام مي

و موهای خود را با اين آب آلوده شسته و آب دهان و بیني خود را در آن بیندازند. )همان: 

163) 
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اند اما رد که ايشان از حمام عمومي برخوردار نبودهای داابن فضالن دربارۀ صقالبه اشاره

رغم نبود حمامي عمومي بنابراين علي ؛انددادهوشو ميخود را پیوسته در نهر آب شست

 کند. تصويری منفي به ذهن خطور نمي

بودن دو قوم روس و نکردن مسائل بهداشتي و کثیفارائۀ تصاويری جزئي از رعايت

الن از يک سو نشانگر پاکیزگي و رعايت بهداشت عمومي نزد فضترك در سفرنامۀ ابن

ماندگي فرهنگي و مدني دو است و از سوی ديگر نشانگر عقبوی و محلّ زندگي او بوده

قوم روس و ترك است؛ زيرا رعايت بهداشت و پاکیزگي در میان يک قوم و جامعه از 

نکردن تصويری از بهداشت چنین ارائههم ؛باشدت ايشان ميهای فرهنگ و مدنیّنشانه

تواند به دلیل مشابهت اين دو قوم با زيستگاه ابن فضالن باشد. طبعاً ايرانیان و صقالبه مي

ها و ترکان در ذهن بودن روسمسلمانوم ايراني و صقالبه و غیربودن دو قفرض مسلمانپیش

های از جمله نمونه که ویتأثیر نیست چنانابن فضالن نیز در پديدآمدن اين نگاه منفي بي

داند و از ها و ترکان را اجرانکردن احکام اسالمي مانند غسل جنابت ميکثیف بودن روس

 کند.ميکلماتي چون نجس که دارای بار معنايي مذهبي است برای ايشان استفاده
 خوراك و مسکن2-1-6

 :کندابن فضالن در ايران ضمن بیان شدت سرمای هوا به نوع مسکن اشاره مي
خوابیدم. عبا و پوستین من در اطاقي درون اطاقي ديگر که سقف آن از گلیم ترکي پوشیده شده بود مي 

 ( 22چسبید. )همان: هايم بیشتر اوقات به بالش ميپیچیدم وگونهرا به خود مي

رو بودند و به جهت انس آيد که ايرانیان در زمستان با سرمای زياد روبهاز اين تصوير برمي

بندی زيادی از عايق هايشانن سرما برای جلوگیری از ورود سرما به خانهبا اي

 کردند.نمياستفاده

است. نشیني مردم قبايل ترك نیز اشاره کردهوی به زندگي در صحرا و کوچ

است. اين نوع مسکن فضالن تازگي نداشته( نوع مسکن مردم اين قبايل برای ابن62)همان:

 ها و زندگيرو دربارۀ چادرهای تركازاين ؛استاج داشتهدر میان اعراب باديه رو

 است.ها توضیح چنداني ندادهنشیني آنکوچ
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فضالن دربارۀ بلغارها ارائه کرده است چادرنشیني ايشان بوده از جمله تصاويری که ابن

گويد: چادر شاه بسیار بزرگ است و گنجايش نه هزار است. وی در توصیف چادر شاه مي

و بیشتر را دارد و با فرش ارمني پوشیده شده است. در وسط چادر يک تخت که از نفر 

( بیان عظمت و 22ديبای رومي پوشیده شده و مخصوص شاه است، قرار دارد. )همان:

است زيرا قبائل فضالن را به خود جلب کردهبزرگي چادر شاه در حدّی است که نظر ابن

مانند که خلیفه در چادری کاخاينکردند؛ حالدر عراق در چادرهای معمولي زندگي مي

 است.بردهسر ميبه

ها را نیز در فضالن کیفیت و نوع خوراك مردم عادی و کنیزان و غالمان آنابن

 است. وی درمورد صقالبه گفته است: اش آورده سفرنامه
پزند. با گوشت مي کنند که خوراك غالمان و کنیزان است. گاهي هم جو رابا جو شوربايي درست مي

دهند. امّا اگر غذا عبارت از کلۀ گوسفند باشد از گوشت خورند و به کنیزان جو ميها گوشت ميارباب
 ( 22شود. )همان:آن به ايشان نیز داده مي

که در اين حاليکند درتوصیف ميوی بیشتر خوراك صقالبه را ارزن و گوشت چهارپا 

گويد ( وی دربارۀ مصرف روغن مي26شود.)همان:سرزمین گندم و جو فراوان کشت مي

ها جای اين چربيشود. بهجا روغن زيتون و کنجد و هیچ چربي ديگری يافت نميدر آن

چه آنکنند. ابن فضالن که به مصرف روغن ماهي عادت نداشته هرروغن ماهي استعمال مي

( از 22کند. )همان:ميآلوده و کثیف توصیف  ،شدهرا که در آن از روغن ماهي استفاده مي

نداشتن روغن ماهي برد و آن دوستتوان پيفضالن مياين تصوير نیز به ذائقۀ شخصي ابن

جواری با رودخانۀ بزرگ دجله ماهي و روغن ماهي نیز است زيرا در بغداد به جهت هم

 فراوان بوده است.

 يد: گوفضالن دربارۀ نحوۀ نگهداری مواد غذايي نزد صقالبه چنین ميابن
گذارند. کنند و خوراك را در آن ميهايي حفر ميها برای نگهداری خوار و بار خود در زمین چاهآن

  (26شود. )همان:اين غذا پس از گذشت چند روز فاسد و غیر قابل استفاده مي
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های حفرشده داشتن برخي مواد غذايي از يخچالبر اساس اين تصوير صقالبه برای نگه

خاك در آن منطقه به سرعت فاسد گرفتند اما به دلیل رطوبت زياد در زمین بهره مي

 شده است.مي
 توصیف ظاهر، زیوآالت و پوشاك .2-1-7

ماندن از سرمای ابن فضالن انواع پوشاکي را که مردم خوارزم و جرجانیه برای درامان

وشیدن خود پاز لباس است. وی توصیفي کامل و طنزآمیزکردند نام برده شديد استفاده مي

فضالن در  که ابنجالب اينو همراهانش قبل از عزيمت به سرزمین ترکان ارائه داده است. 

 تر موارد همان نام فارسي پوشاك را استفاده کرده است.بیش
هر يک از ما يک قرطق )قبا( و روی آن يک خفتان و روی آن يک پوستین )بوستین( و روی آن يک 

  6مان نمايان بود و نیز شلوار و شنل ساده و آستردار و کفش رانفقط چشمانپوشیده و 2 لباده و يک برنس
ديگر پوشیديم. بدين شکل هر يک از ما وقتي با   2و روی آن کفش خُف  2و کفش سرپايي و کیمخت

 ( 21توانست به خود بجنبد. )همان:شد نمياين همه لباس که پوشیده بود سوار شتر مي

شان است که مردم خوارزم و جرجانیه برای حفظ گرمای بدنبر اساس اين تصوير روشن 

فضالن را به خود کردند که اين نظر ابنهای متعدد و گرم استفاده ميدر برابر سرما از لباس

 است.جلب کرده

فضالن مهمترين ويژگي ظاهری مردان ترك را نداشتن مو بر صورت دانسته است. ابن

ها با چاشني است. در مواردی اين اشارتاشاره کردهوی در موارد زيادی به اين موضوع 

 گويد:طنز همراه است. مثال مي
خود بینید که ريش گذارند. گاهي پیر فرتوتي را ميکنند و فقط سبیل ميها موهای خويش را ميترك

که از طوریاست. بهاش باقي گذاشته و پوستیني به دوش انداختهرا کنده و کمي از آن را در زير چانه
  (62. )همان: 1استشدهدور شبیه يک بز نر ديده مي

اش بازتاب پیدا فضالن عجیب و مضحک آمده و در سفرنامهظاهر اين مردان در نظر ابن

است؛ چراکه گذاشتن ريش امری معمول بین مسلمانان بوده است. در جايي ديگر کرده

 گويد: چنین ميرئیس سپاه ترکان اين« اترك»دربارۀ 
 ( 61او تمام ريش و سبیل خود را کنده و به شکل يک نفر خدمتکار درآمده بود. )همان:   
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با توجه به نوع ژن مردان ترك موی صورت ايشان کم بوده و ظاهر ايشان خوشايند 

های است چراکه از نظر وی داشتن محاسن بلند جزو فضائل و زيباييفضالن نبودهابن

 آمده است.ار ميشمظاهری مردان مسلمان عراق به

فضالن به توصیف انواع پوشاك و اسلحۀ مردان روس پرداخته است. به گفتۀ وی ابن

پوشند که يک طرف بدنشان پوشند. بلکه لباسي ميها پیراهن کوتاه يا کرته )قرطق( نميآن

هايي را که مردان فضالن اسلحهپوشاند و يک دست ايشان از آن بیرون است. ابنرا مي

 دقت نام برده و توصیف کرده است. کردند نیز بهخود حمل ميروس با 
ها را از خود دور گاه آنيک کارد همراه دارد و هیچهريک از مردان روس يک داس و يک شمشیر و 

  (162)همان: .های فلزی خط دار فرنگي استهای ايشان عبارت از ورقکند. شمشیرنمي

های مشجر به رنگ ها و تصويرک از آنان از نقشفضالن از ناخن تا گردن هريبه گفتۀ ابن

کوبي های خود را خالها بدنسبز پوشیده شده. )همان( شاکر لعیبي حدس زده است که آن

( به 162: 2663که اين عمل اکنون نیز در اين مناطق رواج دارد. )لعیبي، چنان ؛اندکردهمي

یان مردم بغداد و يا ديگر مناطقي هر حال روشن است که اين گونه نقش بستن بر بدن در م

های است. دور از ذهن نیست که توصیف دقیق نشانهجا رفته رايج نبودهفضالن به آنکه ابن

ها و ترکان با هدف برآورد اولیه از ادوات نظامي و در نتیجه سبک جنگیدن جنگي روس

ای اخت اولیهروی به آن مناطق شنايشان باشد در صورت تصمیم خالفت بغداد برای پیش

 در بخش نظامي از ايشان داشته باشد.

ابن فضالن از رواج يک نوع زينت خاص در بین زنان روس خبر داده که مخصوص 

 نويسد:ها است. وی ميآن
بندند. هر از آهن نقره يا مس و يا طال به تناسب دارايي شوهر بر پستان مي  هاييزنان ايشان هريک حقّه

 ( 162: 1322ه يک کارد به آن و همچنین به پستان بسته شده است. )ابن فضالن، ای دارد کحقّه، حلقه

است کنند توجه ابن فضالن را جلب کردهاين که زنان روسي پستان خود را آشکار مي

 است.چراکه چنین کاری در میان قوم وی غیرمرسوم و حرام بوده

ها بوده. ای فرهنگي روسهفضالن نمايش ثروت، يکي از ويژگيهای ابنبنابر گزارش

دهندۀ میزان دارايي کردند که نشانمينوع زينت ديگر نیز استفادهزنان روس از يک
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شد هزار درهم ميفضالن هر وقت مردی صاحب دهشوهرانشان بوده است. به گفتۀ ابن

ساخت به همین نسبت در مقابل هر ده هزار درهم که به دارايي او طوقي برای زنش مي

 (162است. )همان: دادهشود يک طوق به زن خود ميمي افزوده
 پرستیعقاید اسالمی و بت .2-1-8

درمقابل ابن فضالن به عالقۀ فراوان صقالبه و ايرانیان به خلفا و اسالم اشاره نموده است. 

باشد. اغلب پرستي و شرك آنان ميها و ترکان بیان کرده بیانگر بتچه درمورد روسآن

مردم قبیله  وآمیز دانسته ها را منفي و همراه با کلمات توهینتصاوير مربوط به اعتقادات آن

است. در برخي موارد هم در کرده ذکرغز را گمراهاني چون چهارپا فاقد عقل و شعور 

شود. از جمله دربارۀ ترکان دهد تناقضاتي ديده مين مردم ارائه مياطالعاتي که از اي

گويد هرگاه به يکي از کنند. امّا در جايي ديگر ميها خدايي را پرستش نميآنگويد: مي

آنان ستمي بشود يا پیشامد ناگواری برايش روی بدهد سر خود را به سوی آسمان بلند 

الن اين عبارت ترکي را به معنای خدای يگانه فضسپس ابن«. بیرتنکری»گويد: کرده مي

 ( 62است. بیر به معنای واحد و تنکری يعني خدا. )همان:ترجمه کرده

جايي که صفات آناز آيد اما ظاهراًاز اين عبارت اعتقاد ايشان به خداوندی يگانه بر مي   

تفاوت و  آن اعتقاد دارداين خداوند با خداوندی که ابن فضالن در آيین اسالم به 

ادّی است، وی ايشان را کافر و های بسیار زيادی دارد و همراه با نمادهای ماختالف

 داند.پرست ميبت

ها با غزان متفاوت است. در میان آن اعتقادات مردم باشگرد يکي ديگر از قبايل ترك

کساني هستند که به دوازده خدا معتقدند. خدای زمستان، خدای تابستان، خدای باران، 

آب، خدای شب، خدای خدای باد، خدای درخت، خدای مردم، خدای چهارپايان، خدای 

ترين اين خدايان در آسمان است. در عین حال مرگ، خدای زمین که بزرگ روز، خدای

( 23با ساير خدايان متفق است و هريک از آنان از کار شريک خود رضايت دارد. )همان:

 عمّا اللّه عالىت »دارد: ای از قرآن بیان ميا با اقتباس از آيهفضالن نظر خود ردر اينجا نیز ابن

  16«.رایکب علوّا الظّالمون قولی
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ای موسوم به ها را ديده که مار، ماهي و جمعي هم پرندهفضالن گروهي از تركابن

عنوان هايي بهدادن چنین چیزيلي آمیخته به خرافات برای قرارپرستیدند. دالرا مي« کراکي»

چوبي به شکل آلت ای از قبیله باشگرد تکهدا، برای اين مردمان وجود داشته است. طايفهخ

هنگام سفر يا برخورد با دشمن آن را ها بهآويزند. آنمردی تراشیده و به گردن خويش مي

)همان( ند: خدايا با من چنین و چنان کن.گويکنند و ميبوسند و برآن سجده ميمي

ها خواهد از آنرو از مترجم ميوضوع بسیار تعجب کرده است از اينفضالن از اين مابن

گويد: من از مانند آن بیرون کار چیست. مرد ترك در جواب ميشان برای اينبپرسد دلیل

 )همان( شناسم.ای جز آن نميدم آفرينندهآمدم و برای خو

که قبايل ست. اينفرهنگي يک قوم اهای فکری و اعتقاد به خداوند و نوع آن از مشخصه

ماندگي فکری و اند، دلیل ديگری بر عقبترك، خداوندان متعدّد و گاه عجیب داشته

فرهنگي ايشان در آن زمان بوده که اين برای ابن فضالني که در مرکز علم و دانش جهاني 

 است.برانگیز بودهيافته تعجبآن روزگار تربیت

است. بازرگانان روس برای موفقیت در ردهها نیز اشاره کپرستي روسابن فضالن به بت

رسد، هايشان به لنگرگاه ميشدند؛ وقتي کشتيل ميهايشان متوسّتجارت خود به بت

آيد و به طرف چوبۀ هريک از آنان با مقداری نان و گوشت و پیاز و شراب بیرون مي

ت. رود. روی اين چوب تصويری به شکل انسان اسجا نصب است ميبلندی که در آن

های بلندی در باشد. پشت اين تصويرها چوبتصويرهای کوچکي نیز در اطراف آن مي

کند و رود و به آن سجده ميگاه به سوی تصوير بزرگ ميزمین نصب شده است. آن

 گويد: مي
که تمام ام و چند سر کنیز و چند پوست سمور همراه دارم، تا جاييخدايا )يارب( من از شهر دوری آمده

چه را با خود آورده در مقابل آن چوب گاه آنآورد. آنيي را که همراه خود دارد به زبان ميکاال
طور که دلخواه خواهم تاجری با دينار و درهم فراوان به من روزی کني، تا آنمي»گويد: گذارد و ميمي

 (162رود. )همان:سپس مي« ام مخالفت نکند.من است از من بخرد و با گفته

دهند اگر نتوانستند کاالهای خود را بفروشند، به وس چندين بار اين کار را انجام ميتجّار ر

 نويسد:روند. ابن فضالن ميها هستند ميهای کوچکتر که زنان و فرزندان آن بتسراغ بت
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خواهد و در برابر ايشان گريه و زاری ها را به شفاعت ميکند وآنيک تصويرها خواهش ميوی از يک
 يد. )همان( نمامي

کردند. های خويش قرباني ميشدند برای بتبازرگانان روس هرگاه در معامله موفق مي

 نويسد: باره ميفضالن دراينابن
گويد: خدای من حاجتم را برآورد و بايد به او چون کار فروش برايش آسان شد و معامله کرد مي

ها را صدقه شد و قسمتي از گوشت آنکمي ،پاداش بدهم. سپس چند گوسفند يا گاو حاضر کرده
های گاو و اندازد و کلّههای کوچک اطراف آن ميدهد و باقي را در برابر آن چوبۀ بزرگ و چوبهمي

 کند. )همان(گوسفند را بر چوبي که روی زمین نصب شده است، آويزان مي

تقاداتي به تمسخر دلیل چنین اعها را بهها انتقاد کرده و آن در اين جا از اين عمل روس

 نويسد: گرفته و مي
گويد: کار را کرده است مي گاه کسي که اينخورند. آنها را ميها همۀ آنچون شب فرا رسد سگ

 )همان( .ام را خوردخدايم از من خشنود شد و هديه

چراکه ؛ها پي بردتوان به اهمیت موضوع تجارت و کسب مال نزد روساز اين تصاوير مي

شان داشتن تجارتي پرسود بوده است و مجموعۀ تصاوير واست ايشان از بتتمام درخ

 است.چرخیدههايشان ميها نیز گرد حوائج مالي از بتاعتقادی ديگر روس
 مراسم تدفین و عزاداری. 2-1-9

فضالن آن را با جزئیات تمام توصیف کرده است رسم کفن و دفن يکي از رسومي که ابن

کرته و  ،کنندوقتي شخصي بمیرد برای او چالۀ بزرگي حفر مينزد قبايل ترك است. 

کمربند و کمانش را بسته يک قدح چوبي پر از شراب نبید به  ،قبايش را به تنش کرده

هر چه دارد در آن  ،دهنديک ظرف چوبي از شراب در مقابلش قرار مي ،دهنددست او مي

پوشانند و باالی سقف آن را به رويش مي ،نشانندجا ميآنگاه او را در آن ؛گذارنداتاق مي

سازند. اگر در زمان حیاتش کسي را کشته و شخص شجاعي سقف را به شکل گنبد مي

هايي از چوب تراشیده در اند شکلبه تعداد کساني که به دست او کشته شده باشد، بوده

کنند. يها غالمان اويند و در بهشت به او خدمت مگويند: اينگذارند و ميقبرش مي

است و ايشان برای ( بیان چنین تصاويری نشانگر فضیلت قتل در میان ترکان بوده66)همان: 
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شان تا حدّ امکان ديگران را به قتل ها ياد شود در حیاتکه پس از مرگ به نیکي از آنآن

 اند.رساندهمي

چشم خود  فضالن اين را هم بهبرند. ابنها پس از دفن مرده هم برای او هديه ميترك

را که قبالً زن پدرش بوده ديده که « اترك بن قطغان»ديده و نقل کرده است. او همسر 

مقداری گوشت و شیر و مقداری از هدايای فرستادگان خلیفه را برداشته و از چادرها به 

کند و آنچه را با خود برده است، در آن جا گودالي حفر ميرود. در آنسوی صحرا مي

فضالن از مترجم پرسیده است که او چه گفت. مترجم گويد. ابنچیزی ميکند و دفن مي

 گويد: مي
 (62اند. )همان: ها به او تقديم کردهگفت: اين هديۀ قطغان پدر اترك است که عرب

چه در بودن مردگان از آنها به زندگي پس از مرگ و آگاهاين تصاوير نمايانگر اعتقاد آن 

چنین روشن است که از نظر ترکان هدايای فرستادگان هم ؛شدباگذرد، مياين دنیا مي

 خلیفه ارزش مذهبي برايشان نداشته بلکه ارزش هديه از سوی قومي ديگر را داشته است.

ها تا دويست آورند و به نسبت تعداد آنميهای او رو ها پس از دفن مرده، به دامترك

چه را خورند. آناچه و پوست و دم ميو پها را بجز کلّه سپس گوشت آن ،کشندرأس مي

 گويند: آويزند و ميای مياند بر چوبهکه نخورده
 ( 62رود. )همان: ها به بهشت ميهای او هستند که وی سوار بر آنها داماين

دهد که اين ابن فضالن در اين جا نیز بدون هیچ اشارۀ مستقیمي با زيرکي تمام نشان مي

  :گويدهايشان نیستند. او ميها خود راضي به کشتن دامشود و آنها تحمیل ميرسم به آن

ها کوتاهي کنند يکي از ريش سفیدان بزرگ، ايشان را تشويق دو روز در کشتن داماگر يکي
اند و اينک گويد: فالني را در خواب ديدم که به من گفت دوستانم بر من پیشي گرفتهکرده، مي

ام. با شنیدن اين ام و تنها ماندهها ترك برداشته و به ايشان نرسیدهآنپاهايم در اثر رفتن به دنبال 
آيد ها ميدو روز گذشت شخص ريش سفید نزد آنآورند. چون يکيها روی ميسخنان به دام

هايي که جلوتر گويد: فالني را ديدم که به من گفت: به دوستان و کسانم بگو که من به آنو مي
 برم. )همان( ديگر رنج نمياز من بودند رسیدم و 

توان نتیجه گرفت که ترکان به جهان پس از مرگ و عالم ارواح از اين تصاوير نیز مي

سفید قوم در جايگاه همان واسط میان عالم ارواح و مردم قوم بوده اند و ريشاعتقاد داشته
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که د. چنانانکردهاند و سخنان وی را باور مياست و ترکان به اين شخص اعتقاد داشته

شوند بنیان معرفتي ترکان بر اساس کشف و شهود است و پشتوانۀ عقلي و مالحظه مي

حکمي در پس آن نیست که اين نوع معرفت بستر گسترش خرافات در میان يک قوم است 

چنین رواج دامداری و کثرت دام است. همو البته خرافات در میان ترکان بسیار رواج داشته

 ز اين تصوير قابل برداشت است.در میان ترکان ا

فضالن های مسلمانان است. به گفتۀ ابناز رسوم کفن و دفن بلغارها رسم دفن مرده

سپس  ؛دهندهرگاه يک مسلمان در میان ايشان بمیرد او را مطابق آداب مسلمانان غسل مي

خواهند يرا به جايي که مدهند و آن گذارند و جلوی آن پرچمي قرار ميای ميروی ارابه

بر زمین  ،جا رسیدند، جنازۀ او را از روی ارابه برداشتهبرند. چون به آنمي ،دفن کنند

گاه جنازه را به کناری گذاشته، قبر او را در آن ،کشندگذارند و به دور آن خطي ميمي

کنند. سپارند و لحد روی قبر نصب ميکنند و جسد را به خاك ميداخل خط حفرمي

 (12: گذارند. )همانآورند و روی قبرش ميز دفن میّت اسلحۀ او را ميبلغارها پس ا

 :استگونه نقل کردهفضالن مراسم عزاداری صقالبه را نیز اينابن
آيند و برپا گريند. روز مرگ او در چادرش ميکنند بلکه تنها مردان بر او ميزنان بر مرده گريه نمي

 کنند. )همان( زنند و گريه و زاری ميکي فرياد ميايستند و به وضع ناهنجار و وحشتنامي

که آزادگان از اين است. پسفضالن جزئیات زيادی را بیان کردهدر مورد اين مراسم نیز ابن

آورند و همچنان آيند و شالق های تابیده با خود مياز عزاداری فارغ شدند غالمان مي

زنند که اثر آن در رت و بدن خود ميهای چرمي به صوقدر با اين شالقگريند و آنمي

کردند و که بر خالف حالت طبیعي زنان بلغار گريه نميماند. )همان( اينبدنشان باقي مي

است گريستند موضوعي بوده که توجه ابن فضالن را به خود جلب کردهمردان بر مرده مي

رد که گريستن بلند توان برداشت ککه اين نوع گريستن طبیعي نیست، ميو با توجه به اين

که به دلیل روابط نزديک عاطفي باشد بر اساس سنّت و رسم صقالبه مردان بیش از آن

 (162: 1312است. )قبول و همکاران، بوده

ها يک پرچم به نشانۀ عزا بر در چادر کشد. آنمراسم عزاداری بلغارها دو سال طول مي

دهند. پس از دو سال خود ادامه ميکنند و در اين مدت به شیون و زاری مرده نصب مي
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کنند. )ابن زنند و نزديکان مرده مهماني بر پا ميموهای خود را مي ،پرچم را پايین آورده

آمدن از عزا است. مردم بلغار به نشانۀ عزا موهای خود ( اين نشانۀ بیرون11: 1322فضالن، 

نوعي رسم و زينت بوده  گذاشتند. اين درحالي است که نزد اعراب موی بلندرا بلند مي

آمدن از امّا پس از بیرون، تواند ازدواج کنداست. در اين دو سال همسر شخص مرده نمي

تواند کند ميکند. اين که ابن فضالن اين جزئیات را دقیقاً توصیف ميعزا شوهر اختیار مي

ز مقايسه و بیانگر تفاوت نوع عزاداری اقوام با عزاداری مرسوم در میان قومش باشد و نی

عدم انطباق آن بر احکام اسالم باشد؛ مانند زمان شرعي برای ازدواج زن پس از مرگ 

 نام دارد. زن« عُدّۀ»همسرش که در اسالم اصطالحاً 

ها در اين سفرنامه، به توصیف مراسم های زيادی از بخش مربوط به روسقسمت

، ابعاد ديگری از زندگي سوزاندن مردگان اختصاص يافته است. ضمن توصیف اين مراسم

چه در سفرنامه طور غیر مستقیم روشن شده است. مطابق آنو اعتقادات اين مردم به

فضالن آمده، اگر يک نفر رئیس از ايشان بمیرد يک تن از کنیزانش به میل خود آماده ابن

انگر ( نش162-162شود که با او بمیرد. توصیف ابن فضالن از لوازم همراه میّت )همان: مي

ها معتقد بودند نیازهای مردگانشان در جهان ديگر کنیزی همراه؛ اين است که روس

پوشاك زيبا و براندام؛ نوشیدني از نوع شراب؛ غذا از نوع میوه، سبزی، گوشت و پیاز؛ 

موسیقي از نوع طنبور است و اين بهشت مطلوب ايشان است. البته بجز غذا تمام مايحتاج او 

سوزاندند. رفتار و سخنان کنیزی او را نیز در قايقي نهاده و همراه او مي هایاز قبیل سالح

ها به دنیای پس از مرگ و بهشت د اين مطلب است که آنکه قرار است کشته شود نیز مؤيّ

کنند و کنیز هر بار ها طي مراسمي کنیز را روی دستان خود باال و پايین ميمعتقدند. آن

 دهد: کند. او پاسخ ميربارۀ سخنان او از مترجم سؤال ميفضالن دگويد. ابنچیزی مي
بینم. بار دوم گفت: اينک همۀ کسان خود را بار اول که او را باال بردند گفت: اينک پدر و مادرم را مي

بینم که در بهشت نشسته. چه بهشت زيبا و بینم. بار سوم گفت: اکنون موالی خودم را مياند ميکه مرده
 (162خواند. مرا نزد او ببريد. )همان: و غالمان همراه او هستند و او مرا مي مردان !خرمي

ها دهد. آنها ارائه ميفضالن در ادامه تصويری خشن و رفتاری وحشیانه از روسابن

( طريقۀ 161کشند. )همان: مي ایکنیزك را پس از تجاوز جمعي به شکل وحشیانه
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ا جزئیات آمده است که اين باعث شده است اين صورتي دقیق و بزدن قايق نیز بهآتش

فضالن باورپذيرتر شود و خواننده بپذيرد که اين حوادث واقعي بوده و توسط گزارش ابن

 اند. نمايي نشدهنويسنده بزرگ

شده است. به گفتۀ منصب روس اجرا ميل برای اشخاص صاحباين مراسم مفصّ

سازند و جنازۀ آنان را درون آن برايشان ميفضالن دربارۀ اشخاص فقیر قايق کوچکي ابن

ها مرده سوزانند. اين موضوع نیز دربارۀ اين مردم قابل تأمل است که آنقايق را مي ،گذاشته

سوزانند. اين مسئله رابطۀ مستقیمي با وابستگي را چه غني باشد و چه فقیر در درون قايق مي

 معیشت آنان به آب و کشتیراني دارد.

توان پي برد که یفات به رابطۀ میان جهل يک قوم و باورهای مذهبي مياز اين توص

ای را میان يک قوم رواج شیانهچگونه افراد منتسب به مذهب، باورهای خرافي و وح

اند، طبیعتاً میزان پذيرش اين باورهای غیر عقالني و اخالقي به میزان جهل آن قوم دادهمي

 ؛ بنابراينانگیز بودهابن فضالن عجیب و شگفتگشته است و اين تصاوير برای بازمي

ها را توصیف کرده است. )نک: قبول جزئیات اين رويدادها در ذهن او ثبت گرديده و آن

 (161-162: 1312و همکاران، 
 باورهای خرافی. 2-1-14

يکي از باورهای آمیخته به خرافات ترکان اين است که هیچ يک از بازرگانان يا اشخاص 

توانند در حضور ترکان غسل جنابت کنند مگر هنگام شب و دور از نظر مردم. ديگر نمي

خواهد ما را جادو کند زيرا اين شخص ميگويند: آيند و ميها از اين کار به خشم ميترك

شود. )ابن فضالن، رود. کسي که چنین کاری بکند توسط ترکان جريمه ميدر آب فرومي

آيد که آن و پايبند نبودن ترکان به نظافت و حمام بر مي ( از اين تصوير آلودگي63: 1322

 دانستند.را برای مهمانان خود نیز جايز نمي

جا عوعوی در میان بلغارها نیز برخي اعتقادات خرافي وجود داشته است؛ مردم آن

گفتند: سال نعمت و شدند و ميگرفتند واز آن خوشحال ميها را به فال نیک ميسگ

بنابراين سگ از نظر اين قوم نماد برکت و خیر بوده  ؛(22است )همان:  برکت و سالمت

تواند به زندگي دامپروری ايشان و اهمیت سگ محافظ نزدشان ارتباط داشته است که مي
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باشد. وجود شرايط خاص جوّی نیز در اين سرزمین سبب پديدآمدن برخي از اين عقايد 

مردم نزديک آن  ،زدگي بشودای دچار برقاست. هرگاه خانهنزد مردم اين منطقه شده 

کنند گذارند و همۀ ساکنان و اشیا و اثاث خانه را رها ميآن را به همان حال مي شوند ونمي

ها اعتقاد دارند اهل اين خانه مورد ها را نابود کند. در چنین مواردی آنتا گذشت زمان آن

 (22ن: اند پس بايد از آن دوری کرد. )هماغضب قرار گرفته

برخورد صقالبه با افراد زيرك و باهوش نیز عجیب است. هرگاه ايشان با شخص زيرك 

گويند: حق اين است که اين شخص در خدمت خدای ما و بااطالعي برخورد کنند مي

آويزند تا متالشي بندند و بر درختي ميسپس او را گرفته ريسماني به گردنش مي ؛باشد

است. )همان( اين د داستاني را از مترجم پادشاه نقل کرده فضالن در اين مورشود. ابن

تصوير بیانگر ارتباط و شباهت بسیار میان اين جهان و جهان پس از مرگ است که افراد با 

 دهند.های اين دنیا در جهان پس از مرگ ادامه حیات ميهمین ويژگي

ه هرگاه يکي از فضالن آورده اين است کاز رسوم خرافي ديگر مردم بلغار که ابن

کنند و ارت مياو را غ ،که اسلحه با خود داردايشان در میان راه بخواهد ادرار کند درحالي

گیرند. امّا هرکس هنگام اين کار چه را که همراه خود دارد از او مياسلحه و لباس و آن

 (21شوند. )همان: اسلحۀ خود را کنار بگذارد، مزاحمش نمي
 ثنحوة تقسیم ار .2-1-11

جا رسمي را با ی احکام اسالمي پايبند بوده و هرابن فضالن به عنوان يک عالم ديني به اجرا

فضالن هرگاه مردی از احکام اسالمي مغاير ديده، به آن اشاره کرده است. به گفتۀ ابن

( از 22رسد. )همان: رسد بلکه به برادرش ميبلغارها بمیرد ارث او به فرزندانش نمي

غارها مسلمان بودند و ابن فضالن برای آموزش احکام اسالمي نزد آنان رفته که بلجاييآن

بود، وی با اين رسم برخوردکرده و احکام اسالم را برای بلغارها توضیح داده است. 

 شود.ها آشکار ميهمچنین از اين تصوير اهمیت و جايگاه برادر در میان بلغار

رث را بیان کرده است. بنا به گزارش ها نیز ابن فضالن رسم تقسیم ادرمورد روس

کنند و فقط ها بمیرد تمام دارايي او را سه قسمت ميفضالن هرگاه ثروتمندی از روسابن

سوم ديگر برای او لباس آماده دهند. با يکسوم اموال متوفي را به خانوادۀ او مييک
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گساری وزانند ميسدر روزی که او را مي ،سوم ديگر شراب تهیه کردهکنند و با يکمي

رسد اين که فرد ( برخي از تصاوير ابن فضالن دقیق به نظر نمي162کنند. )همان: مي

ثروتمندی يک سوم ثروتش تبديل به لباس و يک سوم ديگر به شراب شود و تنها يک 

تر در مراسم تدفین چراکه پیش ؛رسدسوم باقي مانده به خانواده او برسد متوازن به نظر نمي

سوم ثروت است و دور از ذهن است که يکبه دوختن يک لباس برای متوفي کردهاشاره 

 وی برای يک لباس خرج شود.
 خلق و خو. 2-1-12

طور کلي منفي داده است. اين تصاوير بهفضالن دربارۀ خلق و خوی ترکان نیز اطالعاتي ابن

ترين شرورترين و کثیف. وی افراد قبیلۀ باشگرد را استگری اين قبايل مو نمايانگر وحشي

( 23اند. )همان: ها بسیار بیمناك بودهکرده است. به همین دلیل از آنها معرفيترك

چون به ناگاه  هستند؛کشي ها در آدمترين تركکند که ايشان سختهمچنین اضافه مي

رها را  دارد و بدنشميسر او را بريده و آن را بر ،مردی مرد ديگری را بر زمین انداخته

 (61کند. )همان: مي
 رسوم خویشاوندی .2-1-13

 نويسد: ابن فضالن در مورد صقالبه مي
گويد: تا اين دارد و مينزد خويش نگاه مي دنیا بیايد پدربزرگ او را بهوقتي برای پسر کسي فرزندی به

 ( 22پسر مرد بشود، من بیش از پدرش در نگهداری او ذی حق هستم. )همان: 

 دهد.گیرنده پدربزرگ را در خانواده نشان ميجايگاه تصمیماين تصوير 

 

 گیرینتیجه .3

شده چهار قوم ايراني، ترك، صقالبه و روس همراه با نگرش مجموع تصاوير استخراج

 بندی است:گذارانۀ ابن فضالن در جدول زير قابل جمعارزش

 فضالناعتقادی ارائه شده از اقوام در سفرنامۀ ابن  –تصاوير فرهنگي 

 خنثي منفي مثبت اقوام/تصاوير

 ازدواج وهوای سردآب نوازیمهمان ايران
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 باورهای اسالمي

داشتن دوست

 خلیفه

 

القاب و عناوين 

 رجال

 مسکن

 پوشاك

برخورد با مهمان و  نبود زنا و لواط ترك

 مسافر

 ازدواج

 روابط زنان و مردان

 برخورد با بیمار

 بهداشت

 خلق و خو

 اعتقادات خرافي

 پرستيتب

 تدفین

 پوشش نامناسب

 نحوۀ ادای احترام

 هامجازات

القاب و عناوين 

 رجال

 

 نوازیمهمان صقالبه

 باورهای اسالمي

 نبود زنا

 

 روابط زنان و مردان

 باورهای خرافي

 خوراك

 تقسیم ارث

 رسوم خويشاوندی

 نحوۀ ادای احترام

 هامجازات

 تشريفات دربار

 تدفین

 مسکن

 پرده باکنیزانابط بيرو رونق اقتصادی روس

 برخورد با بیمار

 سوزاندن کنیزان

 هامجازات

پوشاك و هیأت 

 ظاهر
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 بهداشت

 پرستيبت

 تشريفات دربار

 تقسیم ارث

 زينت زنان

 

 13با توجه به هدف سفر ابن فضالن که آموزش احکام اسالمي به صقالبه بوده است 

ها يراني، ترکان، صقالبه و روساعتقادی برای چهار قوم ا –تصوير اصلي در حوزۀ فرهنگي 

به اين ترتیب استخراج شد: پذيرايي از مهمان، نحوۀ ادای احترام، برخورد با بیمار، 

ها، بهداشت، خوراك و مسکن، توصیف ظاهر، زيوآالت و پوشاك، عقايد مجازات

رهای خرافي، نحوۀ تقسیم ارث، پرستي، مراسم تدفین و عزاداری، باواسالمي و بت

تری آمده است ، رسوم خويشاوندی. اين تصاوير عموماً در قالب تصاوير جزئيوخوخلق

 شود.تصوير مي 26که مجموع اين تصاوير جزئي 

تصوير، سوم  13ر، دوم صقالبه تصوي 12ها با فراواني تصاوير، نخست برای ترك

های تصوير است. دلیل اصلي اين فراواني تفاوت 2تصوير و چهارم ايرانیان  11ها روس

هاست که ها و روسفضالن خصوصاً با تركهای فرهنگي و اعتقادی ابنفرضعمیق پیش

تواند که رتبۀ دوم مربوط به صقالبه است ميداشته است. اينوی را به بیان آن تصاوير وامي

 نابراينب؛ ريشه در مأموريت ابن فضالن برای آموزش احکام اسالمي به اين قوم داشته باشد

تر تمرکز کرده است. به دلیل مربوط به امور فرهنگي و اعتقادی ايشان بیشبه تصاوير 

ترين میزان تصاوير به بوم ابن فضالن و شهرهای ايراني کمشباهت بسیار زياد میان زيست

 اين قوم اختصاص يافته است.

ها ترين میزان تصوير منفي به تركگذارنۀ ابن فضالن بیشاز منظر نگاه ارزش

تصوير( که به جهت آداب و رسوم و باورهای بدوی و خرافي ايشان و  16د )اختصاص دار

مغايرت آن با فرهنگ درخشان اسالم در بغداد در آن روزگار بوده است. پس از آن 

بوم وی توجه ابن های جغرافیايي و انساني با زيستبر دلیل پیشین تفاوت ها که عالوهروس
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ذهني وی باشد  ۀبودن شاکلتواند به دلیل مذهبيميفضالن را جلب کرده است که اين نیز 

گذارانۀ منفي بیان کرده که هرگونه مغايرت تصاوير با موازين اسالمي را با نگاه ارزشو اين

شده از ايشان به است. اين موضوع دربارۀ صقالبه نیز صادق است و چهار تصوير منفي ارائه

ت وی بوده است. بیان تنها يک تصوير منفي از ها با موازين اسالمي و عادادلیل مغايرت آن

وهوای سرد و نوع پوشش ضخیم ايرانیان بیانگر نبود نگاه منفي ايران آن هم مربوط به آب

اين فضالن به اين قوم است. در مقابل بیان سه تصوير مثبت از ايرانیان، سه تصوير مثبت از 

رك و روس نشانگر نگاه مثبت وی صقالبه و تنها يک تصوير مثبت برای هر يک از اقوام ت

اعتقادی و  –سويي با خالفت بغداد در ابعاد فرهنگي تواند به دلیل همبه ايران است که مي

گذارانۀ سیاسي باشد. مسلمان بودن صقالبه و پذيرايي بسیار خوب از وی نیز در نگاه ارزش

سويي با به دلیل همابن فضالن به اين قوم تأثیرگذار بوده است. تصوير مثبت از ترکان 

ها نیز به دلیل اقتصاد مناسب آن منطقه مانند بغداد احکام اسالمي و تصوير مثبت از روس

تصوير خنثي نیاز حاکي از نگرش توصیفي ابن فضالن در بسیاری از  16بوده است. بیان 

 طرف نشان دادن خود در آن موارد.موارد بوده است و سعي در بي

های فکری و نگرشي اقوام ترك، های خرافي يکي از ويژگياز منظر کلي نیز باور

روس و صقالبه است. اين باورها خصوصاً به دلیل کسب معرفت شهودی برای ايشان حاصل 

تر موارد رعايت آداب و رسوم میان هر قوم ريشه در چنین در بیشگرديده است. هممي

سوم تدفین در ضمن داللت بر مسائل اعتقادی و باورهای ايشان دارد. توجه به آداب و ر

کرده است. یان اين مراسم را نیز تأمین مياهمیت جهان ديگر برای ايشان، منافع مادی متولّ

توجهي به حقوق غالمان و کنیزان و مايملک به شمار آوردن ايشان نیز جايگاه فروپايه و بي

 شود.در میان صاحبان ثروت و قدرت اقوام مشاهده مي

 هایادداشت

سیزدهمین »همیّت اين سفرنامه تا حدّی است که کمپاني هالیوود فیلم سینمايي آن را  با نام ا -1

به کارگرداني جان مک تیرنان و هنرپیشگي عمر شريف و ديان ونورا ساخته  1111در سال « سلحشور

 است.
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سفرنامۀ  موضوعاتي همچون ازدواج و روابط میان زنان و مردان نک: تصويرشناسي زنان در ۀدربار -2

 .1312ابن فضالن، قبول و همکاران، 

موارد ديگری نیز از روابط دوستانۀ بین خلفای عباسي و امرای ساماني در تواريخ ذکر شده است.  -3

عمروبن »آمده است؛ « ابن اثیر» الکاملآمیز، يقیناً به داليل سیاسي بوده است. در اين روابط مسالمت

است تا امارت ماوراءالنهر را به او بسپارد. معتضد دراثر اصرار او خلیفه عباسي خو« معتضد»از « لیث

که پنهاني کس نزد اسماعیل بن احمد فرستاد و او فرمان امارت آن سرزمین را برای او فرستاد، درحالي

را به جنگ عمرو تشويق کرد و حمايت خود را از وی اعالم داشت. سرانجام نبردی میان اسماعیل بن 

 (266: 2،ج  1166در جنوب جیحون در گرفت و سپاه عمرو تارومار شد. )ابن اثیر، احمد و عمرو 

( به 222-212تصاوير منفي از ترکان بي ارتباط با  پیشینۀ تاريخي آنان نبوده است؛ از زمان معتصم) -2

دلیل دگرگوني اوضاع خالفت دوراني جديد با مشخصاتي نو پديدار گشت. ترکان با تسلط بر دستگاه 

تاختند های تنگ اسب ميفت رفتار خشونت آمیزی با مردم در پیش گرفتند و در بازارها و کوچهخال

کشیدند. پس از زور به انحراف ميکردند و زنان را بهو کودکان و ضعیفان و پیرزنان را گد کوب مي

حتي خلفا را  قدری زياد شد کهکه نفوذ ترکان بهنهمین رويه را در پیش گرفت. تا ايمعتصم، واثق هم 

تاريخ طرز فجیعي به قتل رساندند. در ها معتز و المهدی و مقتدر را بهکردند. آنعزل و نصب مي
های ترکان در امور خالفت و مسعودی نفوذ تدريجي و دخالت مروج الذهبابن اثیر و  طبری، الکامل

 ي شرح داده شده است.روشنگناه توسط ترکان بهرحمانۀ مردم بيرواج دزدی و غارت و کشتار بي

دار مانند جبه که سرپوش به آن چسبیده است. امروز نیز اعراب به ضم ب و ن لباس سرپوش-2

 (122: 1322فضالن، پوشند. )ابنخصوص در شمال آفريقا و مراکش آن را ميبه

 (21: 2663ای فارسي است. پوششي است که پا را از مچ به باال مي پوشاند. )لعیبي، کلمه-6

: 1322فضالن، ای فارسي است. )همان( يک نوع پوست است شايد پوست اسب باشد. )ابنکلمه-2

 های مترجم(( )يادداشت122

 خُف به ضم خ به معنای کفش. )همان(-2

صحرا و نزد همۀ طوايف ترکمن رواج دارد. هر مرد ترکمن يک آينه اين عادت در ترکمن-1

کند. فقط ريش باريکي در چانۀ خود ش خود را ميکوچک و يک مو چین درجیب دارد و موی ري

باشد. گذارد. اين طايفه معتقدند که داشتن اين شکل ريش به پیروی از مذهب حنفي ميباقي مي

های مورد بحث ابن فضالن اجداد طباطبايي از اين مطلب نتیجه گرفته است که ممکن است ترك

 های مترجم(( )يادداشت131: 1322فضالن، اند. )ابنهای امروزی بودهترکمن

 یَقُولُونَ عَمَّا وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ ﴾۲۴﴿ سَبِیلًا الْعَرْشِ ذِي إِلَى لَابْتَغَوْا إِذًا یَقُولُونَ کَمَا آلِهَةٌ مَعَهُ کَانَ لَوْ قُلْ -16

 )االسراء(﴾۲۴﴿ کَبِیرًا عُلُوًّا
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 ر.المؤسسه العربیه للدراسات و النش
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