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  دهكيچ
 يهـا  هـا و نگـرش   يژگيو ييبه شناسا يه از رهگذر آثار ادبكاست  يقيات تطبيادب يها از شاخه يكي يرشناسيتصو

از  يخـارج ة سـند يا نويـ شـاعر   يـك شـورها از منظـر   كر زنان اقـوام و  يتصو ييشناسا. پردازد يگر مياقوام و ملل د
در . ق و نگرش به زنان آن جوامع دارديگاه، عاليدر شناخت جا يه نقش مهمكاست  يرشناسيموضوعات دانش تصو

ن آثـار  ين سـفرنامه از نخسـت  يـ ا. مينـ ك ييشناسـا  فضالن ابنسفرنامة ر زنان را در يه انواع تصاوكم ين مقاله برآنيا
ز يان نكن تريران و سرزميآن از ا ةسنديه نوكاست  يزكمر يايرود ولگا و آسة حوض يها نيسرزمة جامانده دربار به

،  ، بلغـار كر زنان اقـوام تـر  ياز تصو يفرد ر ارزشمند و منحصربهياطالعات و تصاو ،ن سفرنامهيدر ا. گذر داشته است
زان و براساس ينكورآالت و ير را از چهار منظر ازدواج، پوشش، زين اطالعات و تصاويه ما اكران و روس ارائه شده يا

ر يه آن دسته از تصاوكن است ياحاضر پژوهش ة جينت. ميا ردهك يو بررس يبند دسته يرشناسيق در تصويروش تحق
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  مقدمه
ه جهانگردان آنجـا را  كاست  ييها انكبه اطالعات م يابيدست ياز منابع مهم برا يكي 1ها سفرنامه

جامعـه از   يـك ابعـاد مختلـف   ة ها دربـار  اطالعات سفرنامه. اند ردهكف يان و توصياز منظر خود ب
گـر جهـانگردان   يد از سـوي ن اطالعات يه اكنيا  خصوص بهد؛ يآ يشمار م معتبر به يمنابع اطالعات

. ننـد ك يتـوب مـ  كمشان را ميشان عموماً حاصل مشاهدات مستقيا ، زيراد شده باشدييرار و تأكت
و  ي، اقتصـاد ياسـ ي، سي، هنـر ي، مـذهب ي، فرهنگـ يتواند ابعاد مختلف اجتماع ين اطالعات ميا

  .ان را شامل شودكم يك ييايجغراف
بـه   ،ها ژه سفرنامهيو هب ي،آن است از متون مختلف ادب يه در پكاست  يدانش 2يرشناسيتصو
 يسـ ينو را از منظـر سـفرنامه   3يگرير ديتصو ي،عبارتبه . گر بپردازديد يشورهاة كچهر ييشناسا
ن رهگـذر بـه شـناخت    يـ گر وابسته است و از ايشور و فرهنگ دكه به كند كم يو ترس ييشناسا

ة نديسان نماينو ه سفرنامهك يا جامعه  ابد؛ينگرد دست  يگر ميه به مردم دك يا جامعه يها يژگيو
ن دانـش در  يـ ا. اسـت  يگـر يبه د 4»من«ت نگرش به دنبال شناخ يرشناسيتصو ،نيبنابرا. ندا آن
ه در آغـاز در قالـب   كـ رد يـ گ يآن قرار م 6يفرانسوية و نظر 5يقيات تطبيتب ادبكمة رمجموعيز

ن حـوزه  يا يقيات تطبيامل ادبكشد؛ اما با ت يگر مطرح ميد يشوركات يگر در ادبير اقوام ديتصو
در  يا ژهيـ ت ويـ نـون اهم كا مطرح شد و هـم  يا رشته انيم يگاه دانشيافت و در جايز استقالل ين

  .در علوم داريات و سايادب يا رشته انيم يها دانش
شـان  ير ايتصـو  ييه شناسـا كـ ند ا ياز موضوعات مهم ي،بشرة از جامع يميگاه نيدر جا ،زنان

ل مختلـف  يـ ر در آثار گذشتگان بـه دال ين تصوياما ا. جامعه دارد يكدر شناخت  ييت بسزاياهم
ر مـردان  يه تصـو كچنان  آن ،نيبنابرا. رنگ بوده است مك... و ي، مذهبي، اجتماعياسي، سيفرهنگ
ر زنـان قابـل   يشـود، تصـو   يار مـ كها آش از جمله سفرنامه ياز خالل آثار ادب يروشن جامعه به يك

  .ل شوديو تحل يبند ، طبقهيير شناساين تصوياست ا يست و ضروريبرداشت ن
ن اثـر در  يـ ا. ات عـرب اسـت  يـ مشهور و مهم در ادب يها از سفرنامه يكيفضالن  ابنسفرنامة 

ث يپس از خود از ح يها ه بر سفرنامهكمدون مطرح است  يها ن سفرنامهياز نخست يكيگاه يجا
خصـوص   بـه  ،جوامع قرن چهـارم  ين اطالعات را از برخيرگذار بوده و اوليت تأثينگرش و نوع روا

ر و اطالعـات  ياز تصـاو  يبخشـ . دهـد  يارائه مـ  ي،زكمر يايسرود ولگا و آة حوز يها نيدر سرزم
ن يـ ا. ران اختصـاص دارد يـ ، بلغـار و ا كر زنان چهـار قـوم روس، تـر   يبه تصوفضالن  ابنسفرنامة 

                                                        
1. travelogues  
2. imagology 
3. other 
4. I 
5. comparative literature 
6. french theory 
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د يـ پد ،خصوص روس و بلغار به ،ن جوامعياطالعات اساس نگرش امروز ما را از زنان قرن چهارم ا
ن يـ بـاره انجـام نشـده و در ا    نيـ در ا يپژوهش مستقل نونكله تائن مسيت ايرغم اهم به. آورد يم

ق در يـ ن سـفرنامه براسـاس روش تحق  يـ ر زنـان را در ا يبار تصـو  نينخست يم برايق ما برآنيتحق
ه در بخـش بعـد مطـرح    ، كـ پـژوهش  يم و به سؤاالت اساسينكل يف و تحليتوص يرشناسيتصو

  .ميشود، پاسخ ده يم

  قيتحق يها پرسش
 رده است؟كف يزنان را توص ييااز چه منظرهفضالن  ابن .1
تـر   برجسـته فضالن  ابنسفرنامة زنان اقوام مختلف در  يها يژگير و وياز تصاو يك دامك .2

 است؟
  ست؟يچفضالن  ابنسفرنامة ر زنان اقوام در ياز تصاو يبرخ يل برجستگيدل .3

  ة پژوهشنيشيپ
امـا در حـوزة   . تاكنون اثر مستقلي نوشته نشده است فضالن، سفرنامة ابندر حوزة تصوير زن در 

درآمدي بـر  «توان به مقالة  ، آثاري نوشته شده كه مي»تصويرشناسي«نظري اين پژوهش، يعني 
] 16[از بهمن نامور مطلق » تصويرشناسي؛ معرفي يك روش نقد ادبي و هنري در ادبيات تطبيقي

نوشتة التيشيا نانكت » معاصر فرانسه و فارسيمنزلة خوانش متون نثر  تصويرشناسي به«و مقالة 
  .اند شناسي تصويرشناسي را تا حدي تعريف و تبيين كرده اشاره كرد كه مباني نظري و روش ]17[

ـ   يتصوة در حوز ـ  تـوان بـه   يو تـاريخي مـ   ير زنـان در آثـار ادب زدبـانوان در  ير ايتصـو «ة مقال
ـ  ،]18[ ينيم حسـ يو مـر  ينـار كايدر يه وهـاب يـ از رق» ييضـا يبهرام ب يداستان يها تيروا ة مقال
 ]14[مقام  يق نادريو شقا ياثيغ ياثر محمدتق» آراگون ييدر آثار لو يورانگ زن يرشناسيتصو«
 »ق.ه 7ــ 2قـرن  روايي و تاريخي متون در زن به جاهلي نگاه اجتماعي ـ سياسي هاي شاخصه« و

 .ردكاشاره  ]12[ همكارانش و عالمي خديجه ةنوشت
ـ    اقوام از رهگذر سفرنامه يرشناسيبه تصوز ين يمقاالت ن يـ ه اكـ انـد   پرداختـه  يهـا و آثـار ادب

و  ينـ يآفر در انگاره يتأمل( ژان شاردنة سفرنامدر  يرانيران و اير ايتصو«: ميشمار يمقاالت را برم
ـ ]13[ زاده يفرزانـه علـو  ة نوشـت » )سينـو  ت سـفرنامه يها در ذهن شهيلك  يرشناسـ يتصو« ة، مقال
عبـداهللا  ة نوشـت » از جالل آل احمد قاتيدر م يخسه بر داستان كيبا ت يات خوديدر ادب يگريد

: مـورد پـژوهش   ةمطالعـ (بان عرب يران از نگاه اديبان اياد يرشناسيتصو«ة مقال ،]1[ش يآلبوغب
ـ  ]5[ ياز زهـرا افضـل  » )يف رضـ يو شـر  يصاحب بـن عبـاد از نگـاه ابـن نباتـه، سـعد       ة و مقال

  .]20[ساالر  نا روانياز احسان قبول و م» خ هرودوتيتاران در يرانيا يرشناسيتصو«
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: هاي گوناگون پرداخته شده اسـت؛ همچـون   از نظرگاهفضالن  ابن ةسفرنامدر مقاالتي نيز به 
ــنة ســفرنام فرهنگــي و اجتمــاعي مســائل بررســي« و  ]7[محمــد ثقفــي  از ســيد »فضــالن اب
  .]19[رضا هاشمي  علي ةنوشت» فضالن ابنة شناختي از سفرنام هاي مردم برداشت«

  قيروش تحق
ن يبر ا. است يقيات تطبيادب يرشناسيان روش پژوهش در تصوين مقاله بر بنيق در ايروش تحق

فضـالن   ابـن سفرنامة زنان اقوام و ملل گوناگون در  يها يژگيف ويدر گام نخست به توص ،اساس
تر  ه برجستهكرا  يريم و تصاويشمار ياز اقوام را برم يكتعداد صفات هر ،در گام دوم. ميپرداز يم

مـؤثر بـر نگـرش     يتيو شخص يمي، اقليعوامل اعتقاد ي،انيدر گام پا .مينك يم يبند اند رده بوده
حاصـل   يرشناسـ يتصو ياصـل ة دو شاخصـ  ،ن اسـاس يبر ا  .ميا ردهك يبه زنان را بررسفضالن  ابن
قوام غيرعرب باشد و از سوي ديگـر  هاي ديگري كه در اينجا ا  سو شناسايي ويژگي از يك: شود يم

ن پـژوهش  يـ ا يرد نظـر يكـ ن رويبنـابرا  .نويسي از بغداد قرن چهارم هاي سفرنامه شناخت ويژگي
  .است يا تابخانهكانجام پژوهش روش  يو فضا يآمار ـ يا سهيمقا ـ يفيتوص

  فضالن  ابنسفرنامة زنان در  يشناس ريتصو
 كـه در اوايـل قـرن چهـارم هجـري بـه قلـم احمـد        توجه است  اثري درخورفضالن  ابنة سفرنام

اقـوام  ة دربـار  ينوشـته شـده و در آن اطالعـات خاصـ     ،عباسي ةمقتدر خليفة فرستاد، فضالن  بن
اين سفرنامه از منـابع دسـت اول   . آمده است) رود ولگاة آسياي مركزي و ساكنان حوض(شمالي 

نويسـان تـا    ممالك و سفرنامه و   ب مسالككه مؤلفان كت طوري به؛ آيد شمار مي اين اقوام بهة دربار
صورت مستقيم يا با واسطه در تأليفـات خـويش اسـتفاده     ها بعد از اطالعات اين سفرنامه به قرن
  .رود شمار مي ها به اين منبع همچنين يكي از مراجع قديمي تاريخ اين سرزمين. اند كرده

د توجـه بـوده   رمـو  يشناسـ  و مردم ايخ، جغرافياز منظر علوم مختلف تارفضالن  ابنسفرنامة 
ن يـ ا. شـده وجـود دارد   زنان نواحي يـاد ة دربار يها و اطالعات دست اول گزارش ،در اين اثر. است

ايـن سـفرنامه   . اطالعات اغلب شامل رسوم ازدواج، پوشش و زيورآالت و روابط بـا مـردان اسـت   
. دهـد  ارزشمندي به دست مينقش كنيزان و روابط و رسوم مربوط به ايشان نيز اطالعات ة دربار
زان در اقوام مختلف ينكورآالت و ين اطالعات را از چهار منظر ازدواج، پوشش، زيا ،ن بخشيدر ا
  .ميا ردهك يبررس

  ازدواج
ه آن و تـا حـد   يـ اوليـة  از دو پا يكيعتاً زن يه طبكان حفظ نهاد خانواده است كاز ار يكيازدواج 
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ر مـرتبط بـه آن از   يموضـوع ازدواج و تصـاو  . اسـت  يا م بر هر جامعـه كحا يها تابع سنت ياديز
ازدواج و مسـائل مربـوط بـه آن را در     يه وك استفضالن  ابنسفرنامة در  يير قابل شناسايتصاو

  .رده استكف يهر قوم توص
  ها كتر. 1

ان به آن پرداخته مسائل مربوط به ازدواج كترة دربارفضالن  ابنكه  يا يكي از موضوعات برجسته
هاي جدي و اساسي به لحاظ فرهنگـي و اجتمـاعي    ن قوم تفاوتيست ايزة ويه شكآنجا  از. است

  .شان را بازتاب داده استيدارند، مسائل مربوط به ازدواج افضالن  ة ابنو مذهبي با جامع
 ازدواج بدون اختيار زنان و دختـران تـرك از موضـوعاتي اسـت كـه در ايـن سـفرنامه غيـر        

  :نويسد باره مي  اين فضالن در ابن. است اشاره شده  مستقيم به آن
اش هستند، دختر يـا   رسم ازدواج آنان اين است كه يكي از ايشان از ميان زناني كه در خانه

خواهر و يا كسي را كه صاحب اختيار اوست در مقابل چند لباس خوارزمي بـراي فـرد ديگـري    
  .]63ص، 2[برد  زن را براي خود مي ،اگر قبول كرد .كند مي انتخاب

. اند سرپرست خود بودهة زنان ترك حق انتخاب براي ازدواج نداشته و مطيع خواست ،بنابراين
معاوضـه  ) يچند لبـاس خـوارزم  ( يچندان ارزشمند ديگر ها مانند كااليي با كاالي نه آن ،درواقع

شـود ايـن اسـت كـه پيشـنهاد ازدواج و       ديگري كه از ايـن جملـه برداشـت مـي    ة نكت. شدند مي
ن زنـان و  يين ارزش پايا. گرفته است زن صورت مية ان از طرف خانوادكخواستگاري در ميان تر

فضـالن   ة ابـن و جامع ينيد يها شوهر با آنچه در سنتة شان به خانيو رفتن ا يخواستگارة ويش
  .افته استيبازتاب  يدر اثر و ،نيبوده تفاوت دارد؛ بنابرا

  :نويسد فضالن در اين رابطه مي ابن. ج بين تركان بوده استازدواج با همسر پدر از رسوم ديگر راي
كـه   درصـورتي  ،هرگاه مردي بميرد و همسر و فرزند داشته باشد، پسر بزرگش با همسـرش 

  ).1( ]63، ص2[كند  ازدواج مي، مادر او نباشد
 .گوينـد  مـي » زواج المقْـت «را  اين سنت قبل از اسالم در ميان اعراب نيز مرسوم بـوده و آن  

ذيـل   ،9[اسـت  » ازدواج مبغوض«ي او زواج المقت به معن» دشمن داشته شده«ي امقت به معن
ل يـ دل). 2(گذاري اين است كه با ظهور اسالم اين رسم در قرآن نهي شده است  دليل نام. ]مقت

ـ  يگونـه ازدواج مـ   نيـ او بـه ا  يمنفـ  و نگـرش فضـالن   ابـن د كيـ تأ رت آن بـا اسـالم و   يمغـا  دتوان
  .او باشد ياعتقاد يها فرض شيپ

  :نويسد زنان ترك مية مهرية فضالن دربار ابن
  .]63، ص2[زنان ترك عبارت از چند شتر يا چهارپا يا چيزهاي ديگر است ) 3(ة مهري

گزيدنـد كـه در زنـدگي     زنانشان همان اجناس و اشيائي را برمـي ة بنابراين تركان براي مهري
سـپس چنـين   . هـا بـوده اسـت    ضروريات زندگي آن شان كاربرد داشته و درواقع جزئي از روزمره

  :كند اضافه مي
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تواند به همسرش دسترسـي پيـدا    شده را پرداخت نكرده نمي توافقة كس تا وقتي مهري هيچ
شود و در حضور پدر  اي كه زن در آنجاست داخل مي بدون ترس به خانه ،هرگاه مهر را داد. كند

  .]63، ص2[شوند  ها مانع اين كار نمي كند و آن ي ميو مادر و برادران و خواهرانش با او نزديك
و آن را نشـان   پردة زنان و مردان ترك مورد تأكيد و شگفتي ابن فضالن بوده است روابط بي

 يفضـا  يهـا  ز در تفـاوت يـ د نكيـ ن تأيا. ندك يان قلمداد مكتر يتمدن يو ب يماندگ عقب ياز نوع
  .شه داردير متفاوت مردمان آن يرفتارهاد و يط جديبا محفضالن  ابن يست و اجتماعيز
  بلغارها. 2

  .ازدواج ندارندة ان بلغارها تا دو سال پس از مرگ شوهرشان اجازيزنان در م
مراسـم عـزاداري   . كنند بلكه مردان بر مردگان گريه مي ،گريند زنان بلغار براي مردگان نمي

توانـد ازدواج   خص مـرده نمـي  انجامد و در طي اين دو سال همسر شـ  ها دو سال به طول مي آن
  .]99ـ98، ص2[كند  كند؛ اما پس از بيرون آمدن از عزا ازدواج مي

پس از مـرگ   يت زمانيه بدون محدودكاند  ن اجازه را داشتهيه ظاهراً مردان اكنيبا توجه به ا
انـه در  يمردگرا يهـا  تنسـ ة انگر غلببيزنان  يبرا يت زمانين محدوديا ،نندكهمسرشان ازدواج 

فضالن  ابن يستن مردان بر مردگان برايردن زنان و گركن هيگر، نيهمچن. ان بلغارها بوده استيم
هـا و   ن بـا سـنت  يشود و ا يم يزنانه و مردانه تلق يعيا خالف سرشت طبزيرز است؛ يبرانگ تعجب

  .متفاوت است يست ويم بر محل زكط حايشرا
  ها يرانيا .3

ل يـ دل. كنـد  ضوع ديگري در ارتبـاط بـا زنـان اشـاره نمـي     جز مهريه به مو هفضالن در ايران ب ابن
ة توان شباهت زنان ايراني و زنـان جامعـ   يرا مفضالن  ابنسفرنامة در  يرانير زنان ايتصو يرنگ مك

هـا برخاسـته از    ه اين شباهتكاو به لحاظ آداب اجتماعي و پوشش و روابطشان با مردان دانست 
  .خودي و بيگانه استعوامل مشترك ديني و فرهنگي بين كشور 

  :زنان اهل بخارا را چنين بيان كرده استة وي مهري
و يـك  ... فالني پسر فالن، دختر فالن را بـا  : گونه است زنانشان اينة شرط ايشان براي مهري

  .]48، ص2[ آوردم هزار درهم غطريفي به ازدواج خود در
وي در جـايي ديگـر از ايـن    . تاسـ   زنان بخارا بـوده ة غطريفي جزئي از مهري  بنابراين، درهم

ـ   آن را معـادل يـك درهـم نقـره     ة سفرنامه اين درهم را درهم رايج در بخارا شمرده و يكصـد دان
   .]48، ص2[دانسته است 

اين درهم را از تركيب آهن و مس زرد و سرب و فلزات ديگر  البلدان معجمياقوت حموي در 
آنچه باعث . ]83ص ،8[رواج نداشته است  هايش در جاي ديگري جز بخارا و بخش هداند كه ب مي

ه پـس از آن  كـ ه بـوده اسـت   يـ ان شده نوع درهم مهريرانيازدواج اة دربارفضالن  ابنجلب توجه 
  .نندك يز معامله ميها و بردگان را ن ن نوع از درهم خانهيهمة ند مردم بخارا به واسطك يد مكيتأ
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و نگــرش  يرانــي، بلغــار و اكتــرازدواج ســه قــوم ة دربــارفضــالن  ابــنفات يبراســاس توصــ
  :قابل برداشت است ذيلوي، جدول  ةگذاران    ارزش

  وي به اقوام ترك، بلغار و ايراني دربارة ازدواج ةگذاران    ارزشفضالن و نگاه توصيفات ابن. 1جدول 
    ايرانيان    بلغارها    تركان

ازدواج زن در برابر چند لباس 
 دوازدواج تا  ياجازه نداشتن زنان برا  -  يخوارزم

درهم  هزار ةيمهر  -  سال بعد از مرگ شوهر
  ×  يفيغطر

      ×  ردن زنان بر مرگ شوهركن هيگر  -  م زن از مرديق يخواستگار
          -  ازدواج با همسر پدر

          -  ا چهارپايدر حد چند شتر  يا هيمهر
بستري با دختر در برابر خانواده  هم

          -  هيپس از پرداخت مهر
  

اسـت و   ياه و منفـ يس يه همگكرده است كان ير را بيتصو 5ان كازدواج ترة دربارفضالن  ابن
ر را نشـان داده  يتصـو  2بلغارهـا  ة دربار .دهد يان را نشان مكبه ازدواج تر يو يامالً منفكنگرش 

 يمجموع نگرش منفـ  ه دركاست  يو به دور از هرگونه نگاه ارزش يخنث يگريو د يمنف يكيه ك
اسـت و   يز خنثـ يـ رده و آن نكـ ر را ارائه يتصو فقط يكان يرانيند؛ اما در مورد اك يار مكاو را آش

  .ج در بخارا را داشته استيرا ةكنوع س يشتر قصد معرفيب

  ينوع پوشش و روابط جنس
آنچـه  . شـان اسـت  يد ايـ هـا و عقا  ، سـنت ييوهـوا  و آب يطـ يط محينوع پوشش هر قوم تابع شرا

اسـت   يفاحش يها د تفاوتيپوشش زنان اقوام مختلف سخن بگوة ه درباركرا واداشته فضالن  ابن
آن  يهـا  نامشروع و مجازات  يرده و به تبع آن روابط جنسكه با پوشش زنان مسلمان مشاهده ك

  .رده استكف يرا توص
  انكتر .1

بـوده و  فضالن بسـيار تأثيرگـذار    يكي از موضوعاتي كه پس از ديدن سرزمين تركان بر ابن
وي دربـارة زنـان قبيلـة    . پردگي زنان اين قبايل است در سفرنامة او نمودي آشكار دارد، بي

  :نويسد غز مي
چيـز از   همچنين زن هـيچ . پوشانند كس ديگر نمي زنان ايشان خود را از مردانشان و از هيچ

  .]62، ص2[كند  بدنش را از كسي پنهان نمي
. كند نده را كه به چشم خود ديده است توصيف ميار زنياي بس سپس در همين رابطه صحنه

همسـر زن  . كنـد  بندد و اسـتغفار مـي   پرده چشمانش را مي ين رفتار بيفضالن پس از ديدن ا ابن
  :گويد خندد و در پاسخ مي مي

را حفظ كند و دست كسي به آن نرسد، بهتـر از    روي شما باز كند و ببينيد و آن آن را پيش
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   .]62، ص2[شاند و به آن دست بيابند را بپو  آن است كه آن

  :گويد اين قوم مية پردگي دربار ن بييفضالن بالفاصله بعد از توصيف ا ابن
مجـازات سـنگيني بـراي آن در نظـر      ،كار ندارند و اگر هم چنين اتفاقي بيفتـد  ايشان با زنا

  .]62، ص2[ اند گرفته
هـاي درخـت را    ه اين صورت كه شاخهب .كنند مجازات زناكار اين است كه او را به دو نيم مي

  كنند و كسي كه به سپس درختان را رها مي .بندند ها مي كنند و او را به شاخه به هم نزديك مي
فضـالن   ابنه به ذهن ك يا هين فرضياساس متن، اول بر. ]63ص ،2[شود  آن بسته شده دو نيم مي

ـ  ن قـوم يان ايآزاد م يرده است رواج زنا و روابط جنسكخطور  ـ     يب درنـگ   يپـرده اسـت؛ امـا او ب
ة آن را از جامعـ  دادن اران انجـام كـ زنا ين بـرا يل مجازات سنگيند و به دلك يخود را رد مية فرض
ن يمجـازات سـنگ   يم وينـ كم استنباط يتوان يمفضالن  ابنن نوع نگرش ياز ا. داند يان دور مكتر
ل يـ ه بـه دل كـ دانـد   ياب جـرم مـ  كـ از ارت يدور يبـرا  يعام را عامل آن در مأل يزنا و اجرا يبرا

  .ننده داردكديين بخش نگرش مثبت و تأيبه ا يام اسالمكمطابقت آن با اح
  بلغارها .2

وي . شـود  يمشـاهده نمـ   يو پردگـ  يدگيز پوشيان زنان بلغار نيدر مفضالن  ابنف يبراساس توص
كننـد بـدون اينكـه     شـو مـي  و كه در رودخانه برهنه شست مردان و زنان سرزمين بلغار را درحالي

هـايي   بـا ديـدن چنـين صـحنه     يو .]89ص ،2[خود را از يكديگر بپوشانند مشاهده كرده است 
در نصيحت و هدايت اين مردم داشته؛ ولي خـود اذعـان دارد كـه تـالش و كوشـش وي و       يسع

  .فايده بوده است ش در اين مورد بيانديگر همراه
هـا   ان برهنگي زنان و مردان به آمـار نـاچيز زنـا بـين آن    رغم بي فضالن به ابنبين بلغارها نيز 

  :نويسد وي مي. دارد ند و مجازات زناكار را بيان ميك ياشاره م
كنند و دست و پاهايش را  چهار ميخ برايش نصب مي ،هركس از ايشان زنا كند، هركه باشد

  .كنند قطعه مي هايش را با داس قطعه بندند و از گردن تا ران به آن مي
  :افزايد پس ميس

ها را بر درختي  سپس هر قطعه از بدن آن .دهند اين مجازات را براي زن زناكار نيز انجام مي
  .]89، ص2[كنند  آويزان مي

پوشـانند كـه    كند كه در مراسمي رسمي بر همسر پادشاه بلغـار مـي   همچنين او از خلعتي ياد مي
  .كند   و توصيفي مثبت از اين مراسم بيان مي ]76ص ،2[برد  اين عمل را از رسوم ايشان نام مي

شـان  يردن پوشـش ا كـ انگر جلـب توجـه ن  بيان يرانيها و ا از پوشش روس يردن مطالبكن انيب
ا يـ  يوة شـان بـا زنـان جامعـ    يل شـباهت پوشـش ا  يتواند به دل ين ميه اكاست فضالن  ابن يبرا

رده كـ  يشان پوشش زنان را الزاميو نوع فرهنگ ا كد مشتريان عقايرانياة دربار. پوشش آن باشد
  .سرد آن منطقه يها هوا روسة است و دربار
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  نوع پوشش و روابط جنسي گذارانة وي به اقوام ترك، بلغار دربارة    فضالن و نگاه ارزشتوصيفات ابن. 2جدول 
    بلغارها    تركان

بدن از  ياز اعضا يك چيردن هكن پنهان
  -  گرانياز د يجنس يردن اعضاكن پنهان  -  مردان

  يارشدن اعضاكمردان به آش يتعصب يب
  +  ارانكن زنايمجازات سنگ  -  زنانشان يجنس

  +  شانيان اينبود عمل زنا در م  +  ردن زنانكنان از زنانياطم
  +  دن خلعت همسر شاه بلغارهايپوش  +  ان آن قومينبود عمل زنا در م

      +  ارانكزنا ين برايمجازات سنگ
  

ر مثبـت و  يتصـو  3ر شامل يتصو 5ان كترة دربارفضالن  ابنن بخش از مجموعه سخنان يدر ا
قابـل   ير منفيتصو يكر مثبت و يتصو 3ر يتصو 4ز از مجموع يبلغارها نة و دربار ير منفيتصو 2

شـان را  يا يپردگ يو ب يجنس يها ن روابط و انداميه عكاست  يزمان ير منفيتصاو. برداشت است
جه مبرا بـودن جامعـه   ين و درنتيسنگ يها ر مثبت عموماً مربوط به مجازاتيتصاوند و ك  ير مكذ

  .ستاز زنا

  زيورآالت
شـان سـخن بـه ميـان آورده     يا ياندام يها تيگر و جذابيمتر از زيبايي زنان اقوام دكفضالن  ابن

ـ  يتوصيفي كه وي از ظاهر زنان كرده عموماً مربوط به زيورآالت است و تصـاو . است ه ر مربـوط ب
ـ يورآالت زنـان ا يه زكنيا. است يز بر زنان روسكورآالت متمريز را فضـالن   ابـن جلـب توجـه    يران
تواند  يز مين كزنان تر زيورآالتر از يبوده و نبود تصو يرانيزنان ا يدگيل پوشيرده است به دلكن

ه كشان باشد يت ايبودن سطح مدن نييا پاي يل فقر اقتصاديبه دل زيورآالتچون نداشتن  يليدال
 ييهـا  يژگـ يه وكـ نيا ايـ نند كاستفاده  يه از عناصر تجملكاند  دهينرس يا زنانشان هنوز به مرحله

 زيـورآالت ف يرا از توصـ  يه وكـ ماندگار شده است  يدر ذهن و ين زنان مانند برهنگيگر از ايد
  .شان بازداشته استيا

  ها روس. 1
هـا   هاي سبزي از جنس سفال بوده كـه مردانشـان در كشـتي    هاي زنان روس مهره يكي از زينت

 ،2[كردنـد   ها را به قيمت يك درهم خريداري و براي همسـران خـود گردنبنـد درسـت مـي      آن
. فـرد اسـت   نوعي زينت ديگر هم بين زنان روس رواج داشته كه در نوع خود منحصربه. ]103ص
  :نويسد زينت زنان روس مي اينة فضالن دربار ابن

ي شـوهر بـر   يـ از آهن يا نقره يا مس و يا طال به تناسب دارا) 4(هايي  هر زني از ايشان حقّه
اي وجود دارد كه يك كارد به آن و به پستان بسته شـده   پستانش بسته شده، در هر حقه، حلقه

  ).5( ]102ص ،2[است 
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ميـزان دارايـي   ة دهنـد  نـد كـه نشـان   كرد زنان روس از نوعي زينت ديگـر نيـز اسـتفاده مـي    
  :فضالن ابنة به گفت. شوهرانشان بوده است

بـه همـين    .ختسا يك طوق براي همسرش مي ،شد هرگاه مردي صاحب ده هزار درهم مي
هـاي   شـود، يـك طـوق بـه طـوق      نسبت در مقابل هر ده هزار درهم كه به دارايي او افزوده مـي 

  ).6( ]102ص ،2[ها تعداد زيادي طوق است  از آنگاهي در گردن يكي . كند همسرش اضافه مي
ورآالت زنان روس و يان زيه مكم يفهم يورآالت زنان روس ميزة دربارفضالن  ابنفات ياز توص

 يشوهران بـرا  از سوي زيورآالتن يا ايه كن صورت يبه ا .م بوده استيشوهرانشان ارتباط مستق
وجـود چنـين رسـمي    . شـوهران بـوده اسـت    انگر ثـروت بيورآالت ين زيا ايشده  يزنان ساخته م

ه آن را كـ داده است  يمردان روس به تظاهر و تفاخر به ثروتشان را نشان م يمند ن عالقهيهمچن
انگر يـ ز بيـ بـودن پسـتان زنـان ن    اركآشـ . سـاختند  يار مكورآالت همسرانشان آشينوع زة به واسط

  .زنانشان بوده است يجنس يها ت اندامينداشتن تعصب به رؤ
  بلغارها. 2

در  يرسـم  يه در مراسـم كـ نـد  ك ياد مياز همسر پادشاه بلغار  فضالن فقط ابنزنان بلغار ة دربار
  :ند كهك ينقل م يو. ابدي ينار او حضور مك

ه شامل عطر، لباس و مرواريد مخصوص شـاه و همسـرش بـوده،    كهايشان را  مهمانان هديه
كـه در كنـار او    حـالي  همسـر شـاه را در   كند سپس اضافه مي. ردندك ييكي به آنان تقديم م يكي

  .]76ص ،2[هاست   اين سنت و رسم آن. نشسته بود خلعت پوشاندم
 تان فلـزا يـ ه از مكـ نيبـرد و ا  يهمسر پادشاه بلغار پـ  يگاه وااليتوان به جا ير مين تصوياز ا
 يرهنگـ چنـد ب  شده است؛ هر يه رد و بدل ميعنوان هد د بهيارزشمند، مروار يها بها و سنگ گران

  .ند بوده استيناخوشافضالن  ابن يهمسر پادشاه بلغار برا
  

  گذارانة وي به اقوام ترك، روس و بلغار دربارة زيور آالت    توصيفات ابن فضالن و نگاه ارزش. 3جدول 
    بلغارها    ها  روس

ن توسط يبند سفال ساخت گردن
  -  د به همسر شاه بلغاريه دادن مرواريهد  -  شوهران

از انواع فلزات به  ييها بستن حقه
      -  شوهر ييپستان به تناسب دارا

 10هر  يانداختن طوق گردن به ازا
      +  درهم درآمد شوهر هزار

  
ر يتصـو  يـك و  ير منفيتصو 2ه كرده كان يزنان روس ب ة زيورآالتر درباريتصو 3فضالن  ابن

 يبرهنگـ  ير منفـ يتصـو ن يـ علت ا. هم مربوط به زنان بلغار است ير منفيتصو يكمثبت است و 
  .داردفضالن ريشه  ابنه در اعتقادات كاست  زيورآالتردن ك اركزنان روس و بلغار در آش
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  كنيزان
ثـر جوامـع   كانـد و در ا  داده يل مكيجوامع گذشته را تش يمهم اجتماع ي ها از طبقه يكيزان ينك
 فضـالن  ابـن ة سـفرنام زنـان در   ياز نمودهـا  يكـي . ميشان هستياز ا يعيف وسين شاهد طيشيپ

از  يريتصـو  .دهد يان ارائه نميرانياز ا يز اطالعاتينكر يتصوة ابن فاضالن دربار. دان زانينكن يهم
اد و يـ هـا ز  خصـوص روس  بـه او از بلغارها و ة شد ر ارائهياما تصاو ،ندك يف ميزان مغوالن توصينك

ه كـ  ييها ز تفاوتين شان بوده است ويان ايزان در مينة كل نقش عمدين به دليه اكمتنوع است 
  .است دهيد يران ميمشابه مانند ا يها ا فرهنگيبا آنچه او در بغداد  ياجتماعة ن طبقيان ايم
  ها روس .1

شـان  ينـد رواج تجـارت ا  ك يف ميزان روس توصينة كدربارفضالن  ابنه ك يرين تصاوياز اول يكي
 يرد اساسـ كاركها سه  ان روسيزان در مينفضالن ك ابنفات يبنا بر توص. ]103ص ،2[بوده است 

غـذا و آشـاميدني و دوم   ة وشـو، تهيـ   خانـه ماننـد شسـت    يارهـا ك دادن انجـام  يكـي  :انـد  داشته
فضـالن   ابـن . انكـ وه مالكدادن ثـروت و شـ   ردن نيازهاي جنسي مالكانشان و سوم نشانك برآورده

برد و او  خود مي كنيز هر روز ظرف آبي نزد مالك هكند ك يان ميگونه ب نيحاصل مشاهداتش را ا
فضـالن از   گـزارش ابـن   .كنـد  شويد و موي خود را شـانه مـي   در آن آب سر و صورت خود را مي

   .]103ص ،2[اي همراه است  هايي با توصيفات مشمئزكننده چنين صحنه
بـاره    اين فضالن در ابن. پرده بوده است يها با كنيزانشان بسيار آشكار و ب روابط جنسي روس

ك كنيـزش را در آغـوش   يـ هر. همـراه دارنـد    ها براي تجار كنيزاني بسيار زيبا بـه  آن: نويسد مي
ها براي اين كـار   گاهي گروهي از آن: افزايد سپس مي. بيند كه دوستش او را مي درحالي ؛گيرد مي

هـا   گاهي بازرگاني براي خريـد كنيـز نـزد آن   . كنند شوند و در حضور هم اين كار را مي جمع مي
كند تـا نيـازش از او رفـع شـود      آغوش است و او را رها نمي بيند كه او با كنيزي هم رود و مي مي

ات آن يـ ف مفصل و همراه با جزئيو توصفضالن  ابنر در ذهن ين تصاويا يماندگار .]103ص ،2[
  .او باشد يو اعتقاد يذهن ةكله و شبكها با شا ل تفاوت آنيتواند به دل يم

  :نويسد مراسم دربار پادشاه روس مية دربارفضالن ضمن نقل مطالبي عجيب  ابن
او گـاهي در حضـور   . نشـينند  تخت وي بزرگ اسـت و چهـل كنيـز همـراه وي بـر آن مـي      

با هركدام از همراهان شاه نيز كنيزي اسـت كـه بـه او    . شود بستر مي همراهانش با كنيز خود هم
سـازد و كنيـز    ماده مـي دهد و غذا و آشاميدني برايش آ وشو مي كند و سر او را شست خدمت مي

  .]103، ص2[خوابد  ديگري كه با او مي
همراه   مرد ثروتمند روس به يكگزارش مبسوطي از مراسم سوزاندن جسد  ،در اين سفرنامه
توصيفي بسيار دقيق و عيني از مراسمي كه به چشـم  ة فضالن ضمن ارائ ابن. كنيزش وجود دارد

هاي قرن دهـم مـيالدي در تـاريخ ثبـت كـرده       روسة را دربار يخويش ديده است، واقعيت تلخ
هايشـان بـه سـراغ كنيـزان و      ها بعد از مرگ مـرده  روس ،طبق آنچه در اين سفرنامه آمده. است
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 ،فضـالن  ميرد؟ بنابه گزارش ابـن  پرسند چه كسي از شما با او مي ها مي روند و از آن غالمان او مي
بنابراين كنيزان تحت تأثير عواطف . هستند شوند از كنيزان اغلب كساني كه داوطلب اين كار مي

ديگـر او را رهـا    ،كـار شـود    وقتـي كنيـزي داوطلـب ايـن    . دهنـد  و احساسات تن به اين كار مي
 ةهمـ گمارنـد تـا    هـا دو كنيـز ديگـر بـر او مـي      آن. تواند از اين كار انصراف دهد كنند و نمي نمي

كنيـز هـر روز بـه نوشـيدن شـراب و      . ]105ص ،2[كارهايش را انجام دهند و مراقـب او باشـند   
دهد كه از  اين شادي و سرور نشان مي. ]106ص ،2[خواندن آواز و شادي و سرور مشغول است 

هـا   بنـابراين، ايـن عمـل بـراي آن    . يابـد  زودي به جايگاه مهمي دست مي ها كنيزك به نظر روس
ك در زمـان  رفتـار و سـخنان كنيـز   . آمـده اسـت   شـمار مـي    عملي مقدس و آييني مـذهبي بـه  

ز چند مرد طي مراسمي خـاص  ينكقبل از سوزاندن . مراسم نيز مؤيد اين مطلب است دادن انجام
كند  او ادعا مي. گويد كنند و كنيزك هربار چيزي مي كنيزك را روي دستان خود باال و پايين مي

  :گويد يبيند كه در بهشت هستند و آخرين بار چنين م كه هربار پدر و مادر و نزديكانش را مي
بينم كه در بهشت نشسته، چه بهشت زيبا و خرمـي، مـردان و غالمـان     اكنون سرورم را مي
  .]106ص ،2[خواند، مرا نزد او ببريد  همراه اويند و او مرا مي

روزه و تلقينات مذهبي دچار توهم شـده و هـذيان    نوشي چند گويي كنيزك تحت تأثير باده
اختيـار بـودن كنيـزك و مجبـور      فضالن توصيف كرده، بيانگر بـي  آنچه ابن ،روي به هر. گويد مي

  .دادن به اين مراسم است بودن او در تن
المـوت   ايـن زن ملـك  . فضالن از حضور فعال زني ديگر در ايـن مراسـم خبـر داده اسـت     ابن

دوگران گر جا فضالن از وي تداعي توصيف ابن. دار اجراي اين مراسم است شده و عهده خوانده مي
  .كشد زن با فرو بردن خنجري در پهلوي كنيزك او را مي نيز همين پير ،سرانجام. هاست و ساحره

او زيورآالت خـود را  . برند سوي قايقي كه مرده در آن است مي  كنيزك را به ،مراسمة در ادام
ك جـام  آيند و به او يـ  سپس مرداني با سپر و چوب جلو مي. دهد الموت مي و به ملك آورد درمي

در . كنـد  پيرزن او را به رفتن به درون چادري كه مواليش در آن بود تشويق مي. دهند شراب مي
گيـرد و بـه درون    زن سـر او را مـي   پيـر . افتد زده به ترديد مي اين هنگام است كه كنيزك حيرت

فضالن  ابنة كوبيدن مردان بر سپرها طبق گفت. كوبند برد و مردها با چوب بر سپرها مي چادر مي
براي اين است كه كنيزان ديگر فرياد كنيزك را نشنوند؛ مبـادا كـه نخواهنـد بـا مواليـان خـود       

  .]109ص ،2[بميرند 
شـوند و همگـي    درون چادر برد، شش نفر مرد داخل چادر مي بعد از اينكه پيرزن كنيز را به 

و كنيز مدام در بين شده  اين رفتار در طي روزهاي قبل هم انجام مي. كنند به كنيزك تجاوز مي
گويند بـه مواليـت    ك از مردان بعد از تجاوز به او مييهر. آمد بوده است و چادرهاي آنان در رفت

خوابانند و دو نفر دو پـا و   سپس كنيز را در كنار مرده مي. بگو براي محبت به او اين كار را كردم
دهـد   اندازد و آن را به دو نفر مـي  پيرزن ريسماني به گردن او مي. گيرند دو نفر دو دست او را مي



  109 فضالن سفرنامة ابنتصويرشناسي زنان در 

همراه مرده  سپس كنيز را به. برد هاي كنيز فرومي تا بكشند و خود خنجري را در چند جاي دنده
  .]109ص ،2[سوزانند  مي

شـدن   ير قربانين تصويم همينك يمشاهده مفضالن  ابنسفرنامة ه در ك ياملك رياز تصاو يكي
ار يگـاه بسـ  ير جاين مجموعه تصـاو ياز رهگذر ا. تعلق داشت يروسة ه به مرد مردكاست  يزينك

  .شود يار مكان قوم روس آشيشان در ميزان و ظلم به اينكنازل 
ز و يـ نكمراسم قتل  ييول برپائاو مس. ز از جنس زنان استيان روسان نيم  جادوگر و ساحره

او . گـذارد  يش مـ يمـا به ن ياز و ير منفيامالً تصوفضالن ك ابن. است يسوزاندن جسد ارباب روس
را بـر   يالقائـات  .ند تا داوطلب مرگ شـود ك يرا اغوا م كزينكرنگ ير و نكه به مكاست  ياركبيفر

وحشـتش از مـرگ را بشـنوند تـا در      يزان صداينكگر يدهد د يند، اجازه نمك يم يزبان او جار
سـتاند و سـرانجام هـم     يخـود مـ   يرا بـرا  كزينك زيورآالت .داوطلب بماند يب يبعد يها مراسم
  .رساند يرا به قتل م كزينكه كاوست 

  بلغارها .2
 يو. لشـان بـوده اسـت   يكشتر متوجه نوع غذا و ارتباط غـذا و ه يزان بلغار بينة كدربارفضالن  ابن

گـاهي  . شده است از جو تهيه مي فقطند كه ك يم يشوربايي معرفرا خوراك كنيزان اين منطقه 
اند كه در اين صورت گوشت خوراك اربابان بوده و جو سـهم   پخته مي هم اين شوربا را با گوشت

بهتـر آن بـه    يها زان و اختصاص بخشينكن ياة نواخت و ساديك ينوع غذا. ]87ص ،2[كنيزان 
  .شان بوده استيا ين اجتماعييار پايبسة انگر طبقبياربابانشان 
خوردند  فضالن نوعي سيب در سرزمين بلغارها وجود داشته كه كنيزان از آن مي ابنة به گفت

كنيزانشان بيان ة مردان بلغار را دربارة سو سليق يكاين گزارش از ). 7( ]89ص ،2[تا فربه شوند 
نند تـا فربـه   ك يزان تالش خود را مينكه كبلغارها را ة جامع يگر مردساالريد يكند و از سو مي

ر بـه صـورت   ين تصـاو يـ از رهگذر افضالن  ابنن يهمچن. رنديمورد توجه اربابشان قرار گشوند و 
گونـه   نيـ نبودن ا اركل آشياما ظاهراً به دل ،ندك يان ميز بيزان را نينك يرد جنسكاركم يمستق ريغ

  .دهد يرا ارائه نم يفاتير و توصيـ تصاو ها برخالف روس ـ  يروابط جنس
  ها كتر. 3

ه هنگـام بيمـاري   كـ ن بوده اسـت  يب در ميان تركان ايگر از رسوم عجيد فضالن يكي ابناز نظر 
كنيـزان و غالمـان بـه او خـدمت      فقـط شـده و   كسي از نزديكان فرد بيمـار بـه او نزديـك نمـي    

ز مشـاهده  يـ ر نين تصـو يبراساس ا. ]66ص ،2[مار بهبود يابد يا بميرد يكه ب اند تا زماني كرده مي
  .اند شده يم  ستهينگر يبه چشم قربان كان و غالمان در قوم ترزينكه كم ينك يم

گر يكي از زنان ترك را ديده كه براي همسرش كه از بزرگـان بـوده و   يد ييفضالن در جا ابن
ايـن كـار   . ]68ص ،2[كنـد   را زير خـاك دفـن مـي     برد و آن از دنيا رفته است مقداري هديه مي
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 :انگر دو موضـوع اسـت  بيـ دهـد و   اعتقاد تركان را مبني بر وجود دنياي پس از مرگ نشـان مـي  
گر روابـط صـميمانه و   يند و دك يت ميان رواكاز ترفضالن  ابنه ك يا يپرست نخست نگرش خرافه

  .ندك يار مكوفاداري زنان ترك به شوهرانشان را آش
  

  انة وي به اقوام روس، بلغار و ترك دربارة كنيزانگذار    فضالن و نگاه ارزشتوصيفات ابن. 4جدول 
    انكتر    بلغارها    ها روس

ماران و يخدمت به ب  ×  جو يشوربا يغذا  -  نبودن مالكان  نظيف
  -  شدن مرگ شيپ

جو و گوشت و  يشوربا يغذا  -  اربابان يار جنسكروابط آش
شوهر  يه برايدفن هد  -  اختصاص گوشت به ارباب

  ×  مرده

جلب  يز براينكردن ك فربه  -  دوستان ارباب يتجاوز جنس
      ×  توجه ارباب

          -  تجار يز براينكگماردن 
          ×  ز همراه با پادشاه روسينك 40
ار شاه روسان با كآش يبستر هم

          -  زانشينك
          -  يدنيغذا و آشام يساز آماده

مردن  يز براينكشدن  داوطلب
          -  شكهمراه با مال

ز داوطلب ينكز بر ينكگماردن دو 
          ×  مرگ

ز قبل از ينك يو شاد ينوش شراب
          -  شدنش شتهك

بر  يقبل از مرگ مبن يان جمالتيب
          -  دن بهشت و اربابشيد

          -  شيها ياركبيرزن ساحره و فريپ
ز توسط دوستان مرد ينكتجاوز به 

          -  يروسة مرد

رزن يز توسط پينكقتل و سوزاندن 
          -  ساحره

  
ن بخـش  يـ در ا. زان اسـت يـ نكفضـالن مربـوط بـه     ابـن ة ر زنـان در سـفرنام  ين تصاويشتريب
 ير خنثـ يتصـو  2و  ير منفـ يتصو 12ه كرده است كارائه  يزان روسينكر از يتصو 14فضالن  ابن

ن يـ ه مشـخص اسـت ا  كـ اسـت   يروسة ر مربوط به مراسم سوزاندن ارباب مرديتصو هفت. است
شـده   ارائـه  ير منفـ يتصو 12اساس  بر. رده استكرا به خود جلب فضالن  ابنمراسم سخت توجه 

در مـورد   يو. دارد يزان روسـ يـ نكرفتـار بـا   ة ويبه ش يامالً منفك ينگاهفضالن  ابنروشن است 
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 ير خنثـ يتصـو  2و  ير منفـ يتصـو  يـك ه كرده است كر ارائه يتصو 3 يكز هريان نكبلغارها و تر
  .ف شده استيتوص

  يريگ جهينت
ر مربوط بـه  يتصو 22 تعداد .ارائه شده استفضالن  ابنسفرنامة ر از زنان در يتصو 41 ،مجموع در

 8 ،)يخنثـ  3مثبـت و   3، يمنفـ  4(ر مربوط به بلغارها يتصو 10، )مثبت 8و  يمنف 14(ها  روس
ن يـ از مجمـوع ا . يرانيبه زنان ا ير خنثيتصويك و ) يخنث 2و  يمنف 6(ان كر مربوط به تريتصو
 24بـا  ( بـوده اسـت   يمجموع منف به زنان اقوام مختلف درفضالن  ابنه نگرش كد يآ يم ر بريتصاو
ر هـم  يتصـو  6شـده اسـت و از    كشان حـ ير مثبت در ذهن او از ايتصو 11 تعداد). ير منفيتصو
و مثبت از زنان بـه اعتقـادات    ير منفيتصاو ياساسة شير. برد يپ يو يتوان به نگرش ارزش ينم

 يهـا  تـوان اعتقـادات و سـنت    ين مـ يگـردد؛ بنـابرا   ياو بازمة م بر جامعكحا يها و سنت ياسالم
  .ردك يبه زنان اقوام معرف يو يدر نگرش ارزش يرا دو عامل اساسفضالن  ة ابنجامع

 ،نـد ك يف مـ يرا توص يمكار ير بسيتصاو يرانيزنان اة دربارفضالن  ابن ،ه مالحظه شدك چنان
  تفـاوت » يگـر يد«گـاه  يان در جايـ رانيو ا» مـن «گاه يست او در جايزة ويان فرهنگ و شيرا ميز

. او آشناسـت  ير بـرا يند و عمـوم تصـاو  ك يتوجه او را جلب نم يريتصو ،نيبنابرا .م استكار يبس
گونه تصـاوير منفـي    تصاوير منفي براي زنان اقوام غير ايراني، نبود اين ةهمچنين با توجه به غلب

تصـاوير منفـي    ، زيرابه ايشان باشدفضالن  ابنش مثبت تواند مؤيد نگر براي زنان ايراني خود مي
بـراي  ... اجتمـاعي و   فروپايـة بـدن، جايگـاه   ي نمودن اعضـا  همچون روابط جنسي آشكار، آشكار

  .ايشان بيان نشده است
زنـان و   يند برهنگك يزنان اقوام ديگر به خود جلب م ةرا دربارفضالن  ابنآنچه عموماً توجه 

تـابو تلقـي   فضـالن   ابـن مسـلمان  ة ن مسـائل در جامعـ  يـ ا ، زيـرا بوده استار كآش يروابط جنس
ة ه سفرنامكها  ه پس از سالكشده  كح يچنان در ذهن و ها آن آنة نون مشاهدكاند و ا شده مي
ند و ك يف ميان توصكها را تا حد ام رود و آن ياد او نمين تابوها از ير ايسد تصاوينو يش را ميخو

آيـد كـه در اوج فرهنـگ،     از سرزميني ميفضالن  ابنايد در نظر داشت كه ب. گذارد يش ميبه نما
بيند در  ها مي گونه سرزمين خويش بوده است؛ بنابراين آنچه در اين ةتمدن و قدرت سياسي زمان

مجموع در اين سفرنامه شاهد نگاهي فرادست به اقوامي  كند و در نظرش غريب و پست جلوه مي
در آنجـا رشـد يافتـه اسـت، زنـان      فضـالن   ابندربار عباسيان كه همچنين در . فردوست هستيم

. اسـت   انـد و در بعضـي ادوار عمـالً قـدرت در دسـت ايشـان بـوده        جايگاه پرنفوذ سياسي داشته
عباسي در بغداد اسـت   يسو شاهد جايگاه پرنفوذ سياسي زنان در دربار خلفا وي از يك ،رو اين از
بينـد كـه فاقـد آن جايگـاه و      و از سوي ديگر زنـاني را در اقـوام روس و بلغـار و تـرك مـي     ) 8(

  .ها را وصف كند آيد كه اين تفاوت مي در پي آن بر، بنابراين .ندا   تأثيرگذاري
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 ها ادداشتي
 شـش  قـرن  در كـه  داند مي مركزي آسياي ترك اقوام از را ايران هاي تركمن مقصودي .1

 ميـان  در رايـج  رسـمي  را شـوهر  برادر با ازدواج وي. اند كرده مهاجرت ايران به هجري
 همـان  احتمـاالً  ايـران  هاي تركمن رسم اين بنابراين،. ]15[داند  مي ايران هاي تركمن
 بـا  منطبـق  صـورتي  اسـالم  پـذيرفتن  از پس كه است فضالن ابن زمان هاي ترك رسم

 هـاي  اسرائيلي ميان در نيز و سودان در نوئر ليقبا بين. است كرده پيدا اسالمي احكام
  .]170ص ،2[ است داشته وجود رسم اين هم باستان

 سـاء  و مقتـاً  و فاحشـة  كـان  انّـه  سـلف  قد ما الّا النساء من ءاباؤكم نكح ما تنكحوا وال .2
 ).22 /نساء(. سبيال

ة دربار يو حاتيتوض به توجه با يول است؛  ردهك استفاده »مهر« اصطالح ازفضالن  ابن .3
ـ  بـه  اسـالم  در آنچـه  با رسم نيا هك است مسلم ،كتر ليقبا انيم در آن تيفكي  ةمنزل

  .است متفاوت دارد وجود هيمهر
 ]ذيل حقِّه ،9[ گذارند مي ديگر چيز يا جواهر آن در كه كوچك ظرف يا قوطي .4
 وي .اسـت  كـرده  نقل فضالن ابن از را مطلب اين كه است مؤلفاني از رازي احمد امين .5

 حـال  بـه  تـا  بندنـد  ها پستان بر باز طفلي از را ها حقه اين ها آن«: دهد مي ادامه چنين
 .]495ص ،10[ »نشود كالن و بماند خود

. انـد  كـرده  فراوانـي  ةاسـتفاد  روس زنانة دربار فضالن ابن اطالعات ازنويسندگان ديگر  .6
 سـفرنامه  ايـن  اطالعـات  تأثير تحت اند  رانده قلم سرزمين اينة دربار كه كساني اغلب

 روس زنان زيورآالتة دربار كه است طوسي احمد بن محمد مؤلفان اين از يكي. هستند
  .]229ص ،11[ است كرده نقل را فضالن ابن مطالب همان

گير بوده و زنان فربه همواره مورد توجه  رسد اين نوع سليقه در گذشته همه به نظر مي .7
ة سـفرنام  اشـراف بدخشـان در  ة سـليق . انـد  مختلـف بـوده  و پسند مـردان در جوامـع   

 :گويد مي  باره ماركوپولو در اين. نيز همين است ماركوپولو

ها از هفتاد هشتاد بـازو   آن ةكنند كه گاهي اوقات براي تهي زنان شلوارهاي گشادي به پا مي
 .]58، ص6[هيكل را دوست دارند  زيرا مردان اينجا زنان درشت ،شود پارچه استفاده مي

فضـالن الـي بـالد التـرك و الـروس و       رحلة ابـن بر ) 1959(سامي الدهان  ةمقدم: نك .8
 .18: الصقالبة

  منابع
در  يخسـ ه بر داسـتان  كيبا ت يات خوديدر ادب يگريد يرشناسيتصو«، )1394(ش، عبداهللا يآلبوغب ]1[

  .25ـ1، ص 19، ش 5 ة، دوريقيات تطبيادبة نام اوشك ةي، نشر»از جالل آل احمد قاتيم



  113 فضالن سفرنامة ابنتصويرشناسي زنان در 

المؤسسـة  : ، بيـروت فضالن الي بالد الترك و الروس و الصـقالبة  رحلة ابن، )2003(فضالن، احمد  ابن ]2[
  .العربية للدراسات و النشر

فضالن في وصف الرحلة إلي بـالد التـرك و الخـزر و الـروس و      رسالة ابن، )1959(فضالن، احمد  ابن ]3[
  .مطبوعات المجمع العلمي العربي: الدهان، دمشقسامي : ، مقدمةالصقالبة

  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهرانفضالن ابن  سفرنامه، )1345(فضالن، احمد  ابن ]4[
: مـورد پـژوهش   ةمطالعـ (بـان عـرب   يران از نگـاه اد يبان اياد يرشناسيتصو«، )1394(، زهرا يافضل ]5[

 ة، دوريقيات تطبيادبة نام اوشك ة، مجل»)يف رضيو شر يصاحب بن عباد از نگاه ابن نباته، سعد
  .51ـ27، ص18، ش 5

  .كتاب نشر و ترجمه بنياد: تهران صحيحي، اهللا حبيبة ترجم ،سفرنامه ،)1350( ماركو پولو، ]6[
ة آيينـ ة مجلـ  ،»فضالن ابنة سفرنام فرهنگي و اجتماعي مسائل بررسي« ،)1375( سيدمحمد ثقفي، ]7[

  .50ـ46 ص تير، و خرداد ،38ش ،پژوهش
  .مطبعةالسعادة: مصر ،3، ج البلدان معجم  ،)1906( عبداهللا ابن ياقوت حموي، ]8[
  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت ،)1365( اكبر علي دهخدا، ]9[
  .علمي اكبر علي: تهران فاضل، جواد ، تصحيح3ج  ،اقليم هفت ،)تا بي( احمد امين رازي، ]10[
: تهـران ، سـتوده  منـوچهر  كوشش به، المخلوقات عجايب، )1345( احمد محمودبن محمدبن طوسي، ]11[

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه
 اجتماعي ـ سياسي هاي شاخصه« ،)1395( پروين شماعي، سهيل؛ حانيه عسكري، ؛عالمي، خديجه ]12[

، 8 ةدور ،هنر و فرهنگ در زنة مجل ،»ق.ه 7ـ2قرن روايي و تاريخي متون در زن به جاهلي نگاه
  .146ـ135 ، ص1ش

و  ينيآفر در انگاره يتأمل( ژان شاردنة سفرنامدر  يرانيران و اير ايتصو«، )1393(زاده، فرزانه  يعلو ]13[
  .150ـ147 ص، 185، ش يادب يجستارهاة ، مجل)سينو ت سفرنامهيها در ذهن شهيلك

، »آراگـون  ييدر آثار لو يورانگ زن يرشناسيتصو«، )1390(ق يمقام، شقا ي؛ نادري، محمدتقياثيغ ]14[
  .70ـ55، ص13 ، ش6ة ، دورقلمة مجل

  .شيرازه: تهران ،خويشاوندي و خانواده شناسي انسان ،)1386( منيژه مقصودي، ]15[
شناسي معرفي يـك روش نقـد ادبـي و هنـري در      درآمدي بر تصوير«، )1388(نامور مطلق، بهمن  ]16[

 .138ـ119، ص12، ش مطالعات ادبيات تطبيقي، »ادبيات تطبيقي
، »خـوانش متـون نثـر معاصـر فرانسـه و فارسـي       ةمنزل تصويرشناسي به«، )1390(نانكت، التيشيا  ]17[

  .115ـ100ص . 3: پياپي ،2/1، ادبيات تطبيقي مژده دقيقي، ةترجم
بهـرام   يداسـتان  يهـا  تيزدبانوان در رواير ايتصو«) 1395( ينيم حسيه؛ مري، رقيناركايدر يوهاب ]18[

  .332ـ317، ص3 ، ش8ة ، دورزن در فرهنگ و هنرة مجل» ييضايب
فرهنـگ  ة ، مجلـ »فضـالن  ابـن ة شناختي از سفرنام هاي مردم برداشت«، )1383(رضا  هاشمي، علي ]19[

  .30ـ19، تابستان و پاييز، ص4و3، شمردم ايران
[20] Ehsan Ghabool , Mina Ravansalar (2016). “Imagology of Iranians in One 

Thousand Nights and One Night”, European Journal of Language and Literature 
Studies , Volume ( 4 ) ,1, PP 75-81. 




