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  چكيده
اقوام مختلف در ادوار گذشته دانست و يكي از ترين ابزار شناخت سيماي زنان  توان مهم متون ادبي و تاريخي را مي

تواند تصاوير زنـان را در ايـن متـون بـه صـورت مـنظم و علمـي         كاركردهاي دانش تصويرشناسي اين است كه مي
هاست و يكي از  كند سفرنامه از جمله متون ادبي كه سيماي نسبتاً واقعي از زنان ارائه مي. بندي و تحليل كند طبقه
در اين مقاله، برآنيم كه انواع تصـاوير زنـان را در   . بطوطه است ابن سفرنامةوع ادبي در قرن هشتم ترين اين ن جامع

بر اين اساس، نخست تصوير زنان پنج قوم ترك، مغول، ايـران، چـين و   . بندي كنيم اين سفرنامه شناسايي و طبقه
بنـدي و تحليـل    ي اجتمـاعي دسـته  ها هند از سه منظر اوصاف ظاهري و آداب پوشش، ازدواج و حضور در فعاليت

نتيجـة ايـن پـژوهش ضـمن     . بطوطه به هر تصوير بررسي شـده اسـت   گذارانة ابن اند و پس از آن نگرش ارزش شده
هاي مذهبي  فرض بطوطه تأييد اين فرضيه است كه پيش ابن سفرنامةمعرفي تصاويري جديد از زنان اقوام مذكور در 
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  مقدمه
كه ويژگي اصلي هاي ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسوي است  از جمله حوزه 1تصويرشناسي

رو،  ايـن  از. كنـد  تصوير را برآمدن آن از تفاوت ميان من و ديگري و ميان اينجا و آنجا تعريف مي
  ).1] (60، ص14[تصويرشناسي بيان يك تفاوت ميان دو نظام واقعيت و دو مكان جغرافيايي است 

مسـتقيماً   سـو  ها در شناخت اقوام و ملل ديگـر اهميـت بسـزايي دارد؛ زيـرا از يـك      سفرنامه
الدين انعكاس  دهد و از سوي ديگر به گفتة جمال اطالعات و تصاويري از اقوام و ملل را نشان مي

هاي نويسـندگان و اشـعار شـعراي     توان در قصه ها را مي و پژواك تصاوير اقوام و ملل در سفرنامه
  ].49، ص6[همان عصر يا ادوار بعد بازيافت 

طه اطالعات جامع و روشـني از بسـياري جوامـع اسـالمي و     بطو ابن سفرنامةها،  بين سفرنامه
بطوطه گزارشي جـذاب و دقيـق    ابن. دهد دست مي شرقي همچون ايران در قرن هشتم هجري به

هـا، آداب و رسـوم    از وضعيت معيشت مردم، وضع شهرها، صنايع و توليـدات، مـدارس و خانقـاه   
مله تصاوير نسبتاً روشن اقوام و ملل در از ج. دهد مذهبي مردم و عملكرد طبقات حاكم ارائه مي

اين سفرنامه، تصاوير مربوط به زنان است كه بنا به داليل تاريخي، سياسي، اجتماعي، مـذهبي و  
بنـابراين، شناسـايي،   . انـد  فرهنگي نمود كمتري نسبت به مردان در آثار تاريخي و ادبـي داشـته  

تواند سـيماي ايـن طبقـة از جامعـة      طه ميبطو ابن سفرنامةبندي و تحليل تصاوير زنان در  طبقه
همچنـين ايـن بررسـي داليـل و علـل نگـرش       . بشري را در قرن هشتم تا حدودي آشكارتر كند

  .كند بطوطه به زنان اقوام مختلف را روشن مي گذارانة ابن ارزش
سـو انـواع تصـاوير     اساس روش تحقيق در تصويرشناسي از يـك  در اين پژوهش، برآنيم كه بر

وام ترك، مغول، ايران، چين و هند را از سه منظر اوصاف ظاهري و آداب پوشـش، ازدواج  زنان اق
بطوطـه از تصـاوير و علـل آن را     هاي ابـن  گذاري و حضور در جامعه معرفي و از سوي ديگر ارزش

  :شود ها فراهم مي اين منظور از رهگذر پاسخ به اين پرسش. شناسايي كنيم

  هاي تحقيق پرسش
 از چه منظرهايي زنان كشورهاي مناطق مورد بازديدش را به تصوير كشيده است؟بطوطه  ابن. 1

 بطوطه كدام است؟ ابن سفرنامةهاي برجستة زنان اقوام مختلف در  تصاوير و ويژگي .2
 بطوطه به زنان اقوام مختلف چگونه است؟ گذارانة ابن نگرش ارزش .3

  پيشينة پژوهش
كنيم؛ نخسـت آثـاري كـه بـه بررسـي       يم ميآثار مرتبط به اين پژوهش را به دو بخش تقس

                                                        
1. Imagology 
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اند و دوم آثار نظري مرتبط  هاي ديگر پرداخته بطوطه يا سفرنامه ابن سفرنامةتصوير زنان در 
  .به تصويرشناسي

نقـش و  «اي كه مستقيماً در ارتبـاط بـا ايـن پـژوهش اسـت، مقالـة        در بخش نخست، تنها مقاله
در . اسـت ] 9[سـادات طباطباييـان    از عطيـه » بطوطه ابن سفرنامةجايگاه زن در قرن هشتم با تكيه بر 

هـايي پراكنـده از موقعيـت اجتمـاعي، وضـعيت تعلـيم و        اين مقاله، نويسنده سعي كرده است نمونـه 
كـه در ايـن پـژوهش     حالي در. بطوطه روايت كند ابن سفرنامةتربيت و پوشش زنان در برخي اقوام را از 

ايـم و از   صويرشناسي، با رويكردي تحليلـي بـه مسـئله نگريسـته    از طرفي ما از منظري جديد، يعني ت
  .بطوطه در پژوهش ما حد اشتراك كمي با اين مقاله دارد هاي ابن طرف ديگر نيز گفته

نوشته كـه بـه نقـل    » بطوطه ابن سفرنامةتصوير ايرانيان در «اي با عنوان  خليل پرويني مقاله
مسئلة محوري » زن«ايرانيان اختصاص دارد و البته بطوطه نسبت به  هاي ابن قول برخي از گفته

: توان به مقاالت ذيل اشاره كرد در حوزة تصوير زنان در آثار ادبي نيز، مي. در اين پژوهش نيست
نوشتة احسان قبول و همكاران كه از نظـر روش و  » تصويرشناسي زنان در سفرنامة ابن فضالن«

هـاي داسـتاني    تصوير ايزدبـانوان در روايـت  «؛ ]12[ ساختار مقالة حاضر شبيه به اين مقاله است
وارگي در آثار  تصويرشناسي زن«از رقيه وهابي درياكناري و مريم حسيني؛ مقالة » بهرام بيضايي
تصـوير ايـران و ايرانـي در    «؛ مقالة ]11[مقام  اثر محمدتقي غياثي و شقايق نادري» لويي آراگون

نوشـتة  » )نـويس  هـا در ذهنيـت سـفرنامه    فريني و كليشـه آ تأملي در انگاره(سفرنامة ژان شاردن 
خسـي  تصويرشناسي ديگري در ادبيات خودي با تكيه بر داستان «، مقالة ]10[زاده  فرزانه علوي
تصويرشناسي اديبان ايران از «، مقالة ]2[نوشتة عبداهللا آلبوغبيش » احمد از جالل آل در ميقات

احب بن عبـاد از نگـاه ابـن نباتـه، سـعدي و شـريف       ص: مطالعة مورد پژوهش(نگاه اديبان عرب 
از احسان قبـول و  » تصويرشناسي ايرانيان در تاريخ هرودت«و مقالة ] 4[از زهرا افضلي » )رضي

  ].17[ساالر  مينا روان
درآمدي بـر تصويرشناسـي؛ معرفـي يـك     «توان به مقالة  اما در حوزة نظري اين پژوهش مي

تصويرشناسـي  «و مقالـة  ] 14[از بهمن نامور مطلق » تطبيقيروش نقد ادبي و هنري در ادبيات 
  .اشاره كرد] 15[نوشتة التيشيا نانكت » منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسي به

  روش تحقيق
در اين . اساس روش پژوهش در تصويرشناسي ادبيات تطبيقي است روش تحقيق در اين مقاله بر

. ايـم  بطوطه را توصيف كرده ابن سفرنامةم و ملل گوناگون در هاي زنان اقوا زمينه، نخست ويژگي
ايم و در پايان عوامـل اعتقـادي،    سپس صفات و تصاوير برجستة زنان هر قوم را به تصوير كشيده

بنابراين، رويكرد نظـري    .ايم بطوطه به زنان را بررسي كرده اقليمي و شخصيتي مؤثر بر نگرش ابن
  .ـ آماري است اي مقايسهـ  اين پژوهش توصيفي
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  بطوطه هاي اجتماعي و فرهنگي زنان در رحلة ابن مؤلفه
اطالعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي، سياسـي و مـذهبي دورة      بطوطه دربردارندة ابن سفرنامة

مهمي از فرهنگ و تمدن اسالمي و اقوام ديگر بشري در قرن هشـتم اسـت كـه بخشـي از ايـن      
بطوطـه، كـه از    ابـن  سـفرنامة گسترة وسيع جغرافيـايي  . ف استاطالعات دربارة زنان اقوام مختل

دهد تا بتوانـد   گر مي گيرد، نگاه نسبتاً جامعي را به پژوهش طنجه تا بنادر شرقي چين را دربرمي
: شـود  اين تصاوير به دو نوع تقسـيم مـي  . تصوير زنان را در ميان اقوام قرن هشتم شناسايي كند

طه مستقيماً آنچه را ديده توصيف و تصوير كـرده اسـت و در   بطو نخست تصاوير مستقيم كه ابن
مسـتقيم از زنـان كـه وي حاصـل      هـايي كـرده و دوم تصـاوير غيـر     نمـايي  اين ميان گـاه بـزرگ  

اين تصاوير در سـه مؤلفـة اوصـاف ظـاهري و آداب پوشـش،      . هايش را روايت كرده است شنيده
  .بندي شده است قهازدواج و آداب و رسوم آن و موقعيت اجتماعي زنان طب

  اوصاف ظاهري و آداب پوشش. 1
بطوطه قرار گرفته است  هايي است كه بسيار مورد نظر ابن اوصاف ظاهري و پوشش زنان از مؤلفه

  .ها را توصيف كرده است و تصاوير مستقيم آن
 زنان عرب

  :نويسد بطوطه دربارة زنان آن چنين مي زبيد يكي از شهرهاي بزرگ يمن است كه ابن
دربارة ايشـان نقـل   ) ص(و روايتي از پيامبر اسالم . ان زبيد در جمال و خوشگلي ممتازندزن

رسيدي بشتاب تا زودتـر از آنجـا   ) زبيد(الخصيب  وقت به وادي هر«: گويد كند كه به معاذ مي مي
  ].2، ص3[مانند  چشمان بهشتي مي ند كه به سيها رويان درگذري، چه در آنجا زيبا

  :گويد هاي اخالقي ايشان مي ژگيهمچنين دربارة وي
باشـند و   همه جمال و دلربايي كه گفتم داراي مكارم و اخالق حسـنه مـي   زنان زبيدي با آن

هاي ما از ازدواج بـا   دهند و هرگز مانند زنان واليت مخصوصاً غربيان را بر مردم بومي ترجيح مي
  ].302، ص3[زنند  غربا سر باز نمي
سو به شناخت ديگري دست يافت كه ترجيح ازدواج زنان زبيدي  كتوان از ي از اين عبارت مي

بطوطه دست يافت كه از ازدواج بـا   ها بوده است و از سوي ديگر به شناخت زنان قوم ابن با غريبه
توان شناخت كه او اين رسم  بطوطه به اين موضوع را مي زدند و نيز نگرش ابن ها سر باز مي غريبه

بطوطه از منظر مرد  روشن است كه نگاه ابن) 2. (دهد دي ترجيح ميديگري را نسبت به رسم خو
  .داند مسافري است كه به روابط جنسي نياز دارد و طبيعتاً اين رسم زبيديان را بهتر مي

شـان نيـز تأكيـد     دامنـي  او در توصيف زنان مكه، عالوه بر زيبايي و آراستگي، بر عفت و پاك
بطوطه نقش بسته است و اهميـت آن را   مكه در ذهن ابنتصوير عطر و بوي خوش زنان . كند مي
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گويد ممكن است زني شـب گرسـنه بخوابـد و پـول      كند كه مي براي ايشان تا حدي توصيف مي
او با اشاره به شركت زنان در آيين مذهبي ]. 190، ص3[شام خود را براي خريد عطر خرج كند 

  :نويسد طواف كعبه مي
هاي خـود   ها بهترين لباس آيند و در اين شب طواف كعبه ميهاي آدينه را به  زنان مكه شب

كند، بوي عطر تا  گيرد و چون زني از جايي عبور مي مي بوي عطر سراسر حرم را فرا. پوشند را مي
  ].154، ص 3[ماند  مدتي در رهگذر او باقي مي

نـان قـوم   تواند ما را به اين فرض برسـاند كـه ز   تأكيد بر پاكيزگي و بوي خوش زنان مكه مي
بطوطـه قـرار    چنين مـورد تأكيـد ابـن    اند كه اين بطوطه بوي خوش و پاكيزگي كمتري داشته ابن

هـاي آراسـته و پـاكيزه،     همچنين، دليل استفادة زنان مكه از عطر و پوشـش لبـاس  . گرفته است
 آدم يـا بنـي  «تواند به اين توصية قرآني بـازگردد كـه    الحرام، مي خصوص هنگام ورود به مسجد به

جِدسكلِّ م نْدع تـوان بـه پايبنـدي ايـن زنـان بـه        و از اين رفتار مي) 31/ اعراف(» خُذُوا زينَتَكم
  .برد هاي قرآني پي  توصيه

  زنان ايراني
وي . آيـد  دست مي بطوطه، تصويري نسبتاً روشن از زنان آن زمان ايران به از رهگذر توصيفات ابن

داند و همچنين آنان برقع بـر   صالح و سداد و دين و عفاف ميرا آراسته به زيور  زنان شهر شيراز
 )3( نـد ا شود و اهل صـدقه و احسـان   كه چيزي از تن ايشان نمايان نمي طوري هب .ندنافك روي مي

بطوطه بيانگر اين است كـه زنـان در نـواحي جنـوب ايـران نـوعي        اين گزارش ابن]. 217، ص3[
هـاي   بطوطـه كـه توصـيف انـدام     پوشاندند و ابن مي پارچه داشتند كه همة بدنشان را پوشش يك

جنسي زنان اقوام مختلف بخشي از لذت زباني اوست، بـه دليـل پوشـش كامـل زنـان شـيرازي       
تواند توصيفي از اندام ايشان بيان كند؛ به اين دليل زنان را به صالح و سداد و دين و عفـاف   نمي

  )4. (كند توصيف مي
همه زيبايي بـه خـدا پنـاه     داند كه بايد از اين همتا مي جمال بي او زنان تبريز را در زيبايي و

چشمي زنان تبريزي اشاره دارد كـه در خريـد    وي عالوه بر آوردن اين تصوير به چشم و هم. برد
با مقايسة توصيفات زنان شيرازي و تبريـزي  ]. 284، ص3[جستند  جواهر بر همديگر سبقت مي

اوير مسـتقيم از زيبـايي زنـان تبريـزي نسـبت بـه زنـان        توان دريافت كه امكان توصيف تصـ  مي
تصوير جواهرات زنان تبريـزي اهميـت ايـن عنصـر     . تر بوده است بطوطه فراهم شيرازي براي ابن

چند بيـانگر سـطح    كند؛ هر هاي سطحي را براي ايشان روشن مي بخش و اشرافي و دغدغه زيبايي
  .اقتصادي مناسب مردم تبريز نيز است

كنـد ظـاهر و پوشـش سـادة      بطوطه را به خود جلب مي ر خوارزم آنچه توجه ابندر مقابل، د
بطوطه ترتيـب داده بـود، پهلـويِ در زنـي را      وي در پايان مهماني كه ترابك براي ابن. زنان است

و چند زن ديگـر نيـز بـا او بودنـد كـه ابتـدا        سر داشت اي بر شوخگين بر تن و مقنعه ةجام ديد
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ايـن  ]. 440، ص3[كند، اما بعـد فهميـد كـه او خـاتون بـوده اسـت        اتي نميبطوطه به او التف ابن
ظاهرشان  ،چند جايگاه و مقام بااليي داشتند هر خوارزمي كه زنان دهد مينشان شده  تصوير ارائه
چندان مناسـب   پيرايگي بيانگر وضعيت اقتصادي نه اين سادگي و بي. پيرايه بوده است ساده و بي

توانـد وسـعت    سبت به شهرهاي غربي ايران بوده كه يكي از داليل آن ميشهرهاي شرقي ايران ن
  .هاي شرقي ايران باشد حملة مغوالن به سرزمين
بطوطه از پوشش زنان سه شهر شيراز، تبريز و خوارزم ايران مثبـت اسـت    مجموع تصاوير ابن

هـاي   جنسـي و انـدام   خالف زنان ديگر اقوام، تصاويري از ازدواج با مردان غريبه، روابـط  و وي، بر
دهد و در مقابل بر پوشش كامـل، فضـايل اخالقـي و جايگـاه اجتمـاعي       جنسي ايشان ارائه نمي

  .كند ايشان تأكيد مي
  و روم) هند و چين(زنان آسياي جنوب شرقي 

دهد، به پوشش و سفر رفتن  ارائه مي) آسياي صغير(بطوطه در تصويري كه از زنان بالد الروم  ابن
  :گويد كه در توصيف از اين زنان مي چنان. كند مي ايشان اشاره

موقع عزيمت نيـز همسـايگان بـراي خـداحافظي     . زنان اين نواحي در حجاب كامل نيستند
  ].345، ص3[گريستند  آمدند و زنان از رفتن ما مي مي

اند و هيكلـي درشـت و    اي از هنديان بطوطه در راه چين از زيبايي زنان شهر مره، كه تيره ابن
بستري مشهور  خوابگي و خوش گويد و آنان را در لذت هم نومند و صورتي زيبا دارند، سخن ميت

كنـد و دربـارة    وي ضمن اين توصيف، زنان اين ناحيـه را بـا زنـان مالـديو مقايسـه مـي      . داند مي
  :گويد بستري ايشان مي خوش

  ].181، ص3[نيز همين مزيت را دارند ) ماالديو(زنان مرهته و ذيبة المهل 
  :كند بطوطه در تصوير ديگري زنان مالديو را چنين توصيف مي ابن

اين زنان گيسـوان  . طور است شان نيز همين پوشند، ملكه زنان جزاير ماالديو سر خود را نمي
تنـة   ها جز لنگي كه از ناف تـا پـايين   كنند و اكثراً آن سو جمع مي خود را شانه زده آن را به يك

اي بر تن ندارند و باقي بدن آنان عريان است و به همين وضع در بازارهـا   پوشاند جامه آنان را مي
چون من متصدي قضا شدم، خيلي كوشيدم كه اين عـادت را از ميـان   . روند و ساير جاها راه مي

در مـواردي كـه   . آنان براندازم و زنان را مجبور به پوشيدن لباس بكنم، اما كاري از پيش نبـردم 
پوشـاند، راهـش    خواست به حضور من بيايـد، اگـر تـن خـود را نمـي      و مياي داشت  زني مرافعه

بعضي از اين زنـان پيراهنـي نيـز زائـد بـر لنـگ       . دادم، اما ديگر بيش از اين كاري نتوانستم نمي
  ].226، ص3[باشد  هاي كوتاه و عريض مي ها داراي آستين كنند و اين پيراهن معمول بر تن مي

هاي ظاهري زنان اين اقـوام   او به توصيف اندام جنسي و زيبايي بطوطه عالقة از توصيفات ابن
اش در پي اصالح پوشش  اساس عقايد ديني گويد گاه بر كه خود مي شود؛ هرچند چنان آشكار مي
  .اساس معيارهاي اسالمي است اين زنان بر

زنان ايـن  كردن زيورآالت  گويد توجه و بيان بطوطه دربارة اين زنان مي از ديگر اموري كه ابن
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دسـتبندهاي سـيمين كـه هـر زن تعـدادي از آن را بـه دسـت        : جزاير است كه عبارت اسـت از 
گيـرد، دسـتبندها مخصـوص زنـان و خويشـاوندان       مي كه از مچ تا آرنج او را فرا طوري كند؛ به مي

شود و گردنبندهاي طاليي به نام  ناميده مي» بايل«هايي نيز دارند كه  زنان خلخال. سلطان است
  ].226، ص3[گيرد  كه در روي سينه قرار مي» بسدرد«

هاي زشت و بد سياهان را حضور بدون لبـاس و پوشـش در    در تصويري ديگر، يكي از عادت
  :كند جامعه معرفي مي

از كارهاي زشت سياهان يكي اين است كه خدام و كنيزكان و دختران خردسال آنان لخـت  
من در ماه رمضان بسياري از آنان را به . پوشانند نمي آيند و عورت خود و عور در ميان مردم مي

ها لخت و عـور پـيش سـلطان     ديگر از آداب نكوهيدة آنان اين است كه زن. ديدم اين هيئت مي
من خود شب بيست و هفتم رمضان در حـدود  . باشند روند و دختران سلطان همه برهنه مي مي

و همه لخت و عور بودند و دو تن از دختران برند  صد تن كنيز ديدم كه از قصر سلطان طعام مي
  ].359، ص3[حال پوششي نداشتند  اين سلطان نيز با آنان بودند كه نار پستانشان دميده بود و با

در آسياي جنوب شرقي، در كشور برهنگار، عالوه بر توصيف زيبايي به وضعيت پوشش زنان 
  : گويد كند و مي اين ناحيه هم توجه مي

آنچـه از مسـلمانان   . پوشـانند  هاي درخـت خـود را مـي    زيبا هستند و با برگ زنانشان بسيار
پوشـي در ايـن بـاب الزم     گونـه پـرده   كنند و هيچ شنيديم مردم آن نواحي مانند بهايم جماع مي

زنا در ميـان آنـان   . يك مرد ممكن است تعداد سي يا كمتر يا بيشتر زن داشته باشد. دانند نمي
آويزند تا بميرد؛ امـا اگـر    رتكب زنا شود اين است كه او را به دار ميمجازات مردي كه م. نيست

زن مرتكب شود، مجازاتش اين است كه به فرمان سلطان تمام خدام در حضور وي يكايك با آن 
گاه جسـد وي را در دريـا    كه زن خطاكار قالب از جان تهي سازد و آن كنند؛ چنان زن جماع مي

  ].274، ص3[اندازند  مي
او در اينجـا صـرفاً   . دانـيم  مسـتقيم او مـي   بطوطه را از توصـيفات غيـر   ونه توصيفات ابنگ اين

اش زنـايي   رو نشده است؛ زيرا طبق گفتـه  اي روبه مجازات زناكار را روايت كرده و با چنين صحنه
  .آيد در ميان اين قوم پديد نمي
  :نويسد دربارة زنان هنور مي

اي را به  پوشند، بلكه پارچة ندوخته امة دوخته نميزنان اين شهر و ساير شهرهاي ساحلي ج
بندند و باقي را بر سـر و سـينة خـود     يك طرف آن را به كمر مي. كنند جاي لباس استعمال مي

كننـد و از امتيـازات    اين زنان بسيار عفيف و زيبا هستند و حلقة زرين در بينـي مـي  . اندازند مي
  ].200، ص3[د آنان اين است كه همه قرآن را از حفظ دارن

گـردد و   هاي مذهبي و ديني او بـازمي  فرض بطوطه به زنان اين قوم به پيش نگرش مثبت ابن
تـوان بـه    مـي . شود به ايشـان نگـرش مثبـت داشـته باشـد      عفت و از حفظ بودن قرآن باعث مي
د هرگاه كه پوشش زنان با عقاي. برد بطوطه از پوشش زنان پي رويكردي دوگانه دربارة تصاوير ابن

كنـد و   گذارانة مثبتش را بيان مي مذهبي او سازگاري دارد، با آوردن صفاتي پسنديده نگاه ارزش
تـوان بـه التـذاذ     كند مـي  اما از توصيف جزئيات جنسي زنان و لذتي كه او از اين طريق بيان مي
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مـة  ه«در ايـن عبـارت كـه    » همه«كاربرد قيدهايي مثل . برد بطوطه از اين تصاوير پي  زباني ابن
بطوطـه بـه تصـاوير     سـو بيـانگر نگـاه انفعـالي ابـن      از يـك » زنان اين قوم قـرآن را حفـظ بودنـد   

بطوطه است، زيرا طبيعتـاً او نـه همـة     آميز ابن مستقيم است و از سوي ديگر توصيفات مبالغه غير
  .زنان اين قوم را ديده و نه همة قرآن را از ايشان پرسيده است

  :گويد بردامه ميدر مالي دربارة زنان قبايل 
زنان اين قبيله در جمـال بـه   . باشند و اهميت بيشتري دارند زنان قبيله مقدم بر مردان مي

جـا زنـاني بـه     مـن در هـيچ  . اند و صورتي بديع دارند با رنگ سفيد و روشن و اندامي چاق كمال
كننـد و   ط مـي غذاي اين زنان از شير گاو و بلغور ذرت است كه با آب مخلو. ام فربهي آنان نديده

  ].365، ص3[خورند  طور خام و ناپخته هر صبح و شام مي آن را همين
توجه به ظاهر و نوع پوشش و خوراك زنان اين منطقه از نكـات حـائز اهميـت ايـن تصـوير      

  .شده است ارائه
بطوطه دربارة اوصاف ظاهري و آداب پوشش سـه قـوم عـرب، ايرانـي،      اساس توصيفات ابن بر

  :جدول ذيل قابل برداشت است آسياي جنوب شرقي
  

گذارانة وي به اقوام عرب، ايراني و آسياي صغير دربارة  بطوطه و نگاه ارزش توصيفات ابن. 1جدول 
  اوصاف ظاهري و آداب پوشش

    )هند و چين(آسياي صغير    ايراني  عرب
 زيبايي ظاهري

استفادة زنان شيرازي از برقع و  + 
 حجابي و بعضاً برهنگي كم  + نقاب

  -  )تصوير 4(زنان اين نواحي

  هيكل درشت و صورت زيبا  +  هاي بدن پوشش همة قسمت  +  ها اخالق نيكو و ازدواج با غريبه
  +  )تصوير 4(

  ×  استفاده از زيورآالت  + زيبايي زنان تبريزي + مصرف بسيار عطر زنان مكه
ها هنگامپوشيدن بهترين لباس
زنان تبريزيچشميچشم و هم  + الحرامورود به مسجد

اشاره به سفيدي و زيبايي و   - در استفاده از جواهرات
  +  چاقي زنان قبايل بردامه

خوراك زنان بردامه از شير   ×  پوشش سادة زنان خوارزمي    
  +  گاو و بلغور ذرت

  -  هاي جنسي نپوشاندن اندام  +  صدقه و احسان زنان شيراز    

  +  مجازات سنگين زناكار        

آزاد و آشكار  روابط جنسي        
  -  ميان سياهان



  603   بطوطه ابن سفرنامةتصويرشناسي زنان در 

دليل اين نگـاه كـامالً مثبـت    . بندي است تصوير مثبت از زنان عرب قابل جمع 4مجموع،  در
البتـه  . بطوطه با ايشان و نيز فضـاي مـذهبي شـهر مكـه بـازگردد      تواند به قوميت يكسان ابن مي

از زنـان  . مؤثر بوده استبطوطه نيز  هاي مثبت واقعي اين زنان در تصويرپردازي مثبت ابن ويژگي
. تصوير مثبت، يـك تصـوير منفـي و يـك تصـوير خنثـي اسـت        3تصوير ارائه كرده كه  5ايراني 

چشمي است و تصوير خنثي پوشش سادة زنان خوارزم  و هم تصوير منفي برگرفته از صفت چشم
اوير تصـ . گـردد  خصوص شـيرازي بـازمي   اما تصاوير مثبت به خصايص اصلي زنان ايراني به. است

تصـوير مثبـت و يـك     4تصـوير منفـي،    3تصوير است كه شاهد  8مرتبط به زنان آسياي صغير 
تصوير مجـزا   4هاي زنان هريك در  البته تصاوير مرتبط به برهنگي و اندام. تصوير خنثي هستيم

كند كـه بـه مسـائل     تصاوير منفي زماني بروز مي. آمده است كه اولي منفي و دومي مثبت است
بطوطـه اسـت، امـا وي     بط باشد و دليل آن مغايرت اين تصاوير با اعتقادات ديني ابنجنسي مرت

  .هرجا از زيبايي ظاهري زنان سخن گفته، تصاوير مثبتي ارائه كرده است

 ازدواج و آداب و رسوم آن. 2

 ها عرب

و  بطوطه در توصيفات خود به آن توجه داشته است مسئلة ازدواج و آداب يكي از مسائلي كه ابن
  .رسوم مربوط به آن بوده است

خورد، رسوم مربـوط بـه    بطوطه دربارة زنان نواحي بيروت به چشم مي آنچه در توصيفات ابن
دادن به دختران است كه امروزه نيز ايـن رسـم در    دهندة رسم جهيزيه جهيزيه است و اين نشان
چنـان اسـت كـه همـراه      شده از بيروت، رسـم  اساس تصاوير ارائه بر. شود مناطق مختلف اجرا مي
فرسـتند و قسـمت عمـدة آن را ظـروف      عنوان جهيزيه به خانة داماد مي دختر مقداري جنس به

، 3[چشـمي اسـت    دهد و اين موضوع در ميان آنان ماية تفاخر و چشـم و هـم   مسي تشكيل مي
گويد كه يك دسـته از   هاي آن شهر سخن مي همچنين، در شهر دمشق دربارة موقوفه. ]102ص
خواهنـد شـوهر كننـد جهيزيـه      ها هست كه از محل درآمد آن براي دختران فقير كه مي وفهموق

شده از زنان زبيـدي از رسـم ازدواج زنـان زبيـدي بـا       در تصاوير ارائه]. 142، ص3[شود  تهيه مي
دهند و ماننـد زنـان    ها را بر مردم بومي ترجيح مي گويد كه زنان زبيدي غريبه ها سخن مي غريبه

دهنـدة   توانـد نشـان   اين توصـيف مـي  ]. 302، ص3[زنند  ها سر باز نمي از ازدواج با غريبهشهر او 
نداشتن و آزادي انتخاب زنان ايـن منطقـه باشـد كـه حتـي مـردان بيگانـه را بـر مـردان           تعصب

. بطوطه نوعي مكارم اخالقي توصيف شده اسـت  دهند و اين رسم از نگاه ابن خودشان ترجيح مي
شده از زنان زبيدي، نكات مثبت ديگـري همچـون كفالـت بچـه در غيـاب پـدر،        در تصاوير ارائه

مطالبه نكردن نفقه براي ايام غيبت شوهر، قناعت اين زنان در مخارج و عدم تـرك وطـن قابـل    
  ].241، ص 3[توجه است 
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  )آسياي جنوب شرقي(زنان مالديو و جاوه 
و علت را ميزان مهرية بسيار كم يا ندادن بطوطه به ازدواج آسان در جزاير مالديو اشاره كرده  ابن

معاشـرت توصـيف    كند، ولي ضمن اين توصيفات زنان اين مناطق را بسيار خوش مهريه بيان مي
عنـوان تصـويري    بطوطـه بـه   اشاره به ازدواج موقت و صيغه از ديگر رسومي است كه ابن. كند مي

  :گويد وي مي. كند مثبت از آن ياد مي
ه ايـن جزايـر برسـند، سرنشـينان و مسـافران بـا زنـان آنجـا ازدواج         ها ب هنگامي كه كشتي

ايـن  . باشـد  مـي ) صيغه(دهند و اين نوعي از نكاح متعه  كنند و هنگام بازگشت طالقشان مي مي
هـايي بـه ايـن درجـه حسـن       زنان حاضر نيستند كشور خود را ترك گوينـد و مـن در دنيـا زن   

  ].227، ص3[ام  معاشرت نديده
  :دهد ضمن اين توصيفات از رسوم مثبت ديگري خبر مي بطوطه در ابن

خـود پـيش او   . كند زن در ميان آنان هرگز خدمت شوهر خود را به كسي ديگر محول نمي 
آورد و هنگـام   شويد و براي وضـو آب مـي   چيند و دست او را مي مي آورد و خود غذا را بر غذا مي

خـورد   وقت با شوهر خود غذا نمي كه زن هيچ از رسوم آنجا اين است. مالد خواب پاهاي او را مي
يكـي از آنـان بعـد از    . مـن در آنجـا چنـد زن داشـتم    . خورد داند كه زن چه مي و اصالً مرد نمي

خواهش زياد حاضر شد با من غذا بخورد، ولي ديگري حاضر نشد و نتوانستم غـذا خـوردن او را   
  ].227، ص 3[ببينم و هر حيله كه به كار بستم نتيجه نداد 

بطوطه در مشاهدة اين نوع فرهنگ و در مقايسه بـا   آنچه درخور تأمل است اين است كه ابن
منزلـة رسـمي مثبـت و خـوب يـاد       هاي آشكاري را مشاهده كرده و از آن به فرهنگ خود تفاوت

بطوطه در اين جزاير درخور توجه است كه در مدت  هاي متعدد ابن همچنين، ازدواج. كرده است
  ].244، ص3[كند  ر جزيرة ملوك دو بار ازدواج ميهفتاد روز د

كند، و حتي در منصب قضاوت  بطوطه از زنان جزاير مالديو ارائه مي از تصاوير ديگري كه ابن
گرفته در خانة شوهران سابقشان  سعي در حذف و تغيير آن را دارد، ممنوعيت ماندن زنان طالق

  :گويد او مي. بود
م نكوهيدة آنـان تغييـر دادم ايـن بـود كـه زنـاني كـه طـالق         اول كاري كه از عادات و رسو

مـن ايـن كـار را    . ماندنـد  كردند در خانة شوهر سابق خود مي گرفتند تا شوهر ديگر پيدا نمي مي
تن از مرداني كه زنان مطلقة خـود را در خانـة خـويش نگـه داشـته       25در حدود . قدغن كردم

هايشان اخراج كردم و ديگـر اينكـه بسـيار     را از خانهبودند شالق زدم و در بازار گرداندم و زنان 
، ص 3[كوشيدم زنان را مجبـور بـه پوشـيدن لبـاس كـنم، لـيكن در ايـن كـار توفيـق نيـافتم           

 ]239ـ238

هايش براي تغييـر سـنت مـردم ايـن منطقـه، ماننـد        بطوطه به برخي از كوشش در اينجا ابن
بـاره بـه دسـت     اذعـان دارد تـوفيقي در ايـن     كند؛ اما خود پوشاندن لباس بر تن زنان، اشاره مي

هاي ذهني  فرض ها با پيش اقدام به تغيير رفتار و رسوم مردم مالديو به دليل تفاوت آن. آورد نمي
ها و نيـز   دار شدن اين سنت بطوطه به دليل ريشه ندادن ايشان به احكام ابن بطوطه است و تن ابن

  .هوايي در ميانشان است و شرايط آب
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بطوطه در منطقة جاوه شـاهد آن بـود و بـرايش تـازگي      ت درخور توجه ديگري كه ابناز نكا
داشته اين است كه دختران در ازدواج حق انتخاب نداشته و هر دختري كه سلطان او را انتخاب 

  :گويد وي مي. كرده است كرده بايد با سلطان ازدواج مي مي
مير يا بازاري يا غيره، به سـن ازدواج  كس، اعم از ا عادت اين كشور چنين است كه دختر هر

رسيده باشد، بايد بر سـلطان عرضـه شـود و سـلطان چنـد تـن از زنـان را بـراي ديـدن دختـر           
كند؛ وگرنه ولي دختر مختار است  اگر از اوصاف او خوشش آمد، خود با او ازدواج مي. فرستد مي

مايـل هسـتند كـه دخترشـان      مردم اين كشور نوعاً. كسي كه بخواهد شوهر دهد كه او را به هر
  باشـد  مورد پسند شاه واقع شود، زيرا كه اين امر بهترين وسيله براي نيـل بـه جـاه و مقـام مـي     

  ].280، ص3[
  :گويد كند و مي همچنين، دربارة زنان مسوفي صحبت مي
ها از مردان  زنان مسوفي. دهند تشكيل مي» ها مسوفي«ساكنان شهر ايواالتن در راه مالي را 

اگر غريبـي بخواهـد در   . كنند پوشانند، اما نماز را هم ترك نمي ز ندارند و روي خويش نمياحترا
روند و اگر زن راضي بـه   تواند، ولي اين زنان همراه شوهر به مسافرت نمي آن شهر زن بگيرد، مي
زنان اين ناحيه دوسـتان و رفيقـاني از مـردان بيگانـه     . شوند اش مانع مي مسافرت باشد، خانواده

مردان آنجا هم از زنـان  . گونه رابطة خويشاوندي در ميانشان نيست گيرند كه هيچ راي خود ميب
آيـد و زن خـود را بـا     افتد كه كسي در خانه مي گزينند و غالباً اتفاق مي هايي برمي اجنبي رفيقه
  ].344، ص3[كند  يابد و اعتراضي نمي رفيق وي مي

گسـتردة فرهنگـي و اجتمـاعي در مقايسـه بـا      هـاي   يكي از نكات اصلي اين تصاوير تعـارض 
گونـه   جـا ايـن   بطوطه است و شاهد اين هستيم كـه هـر   ذهنيت و نگرش فرهنگي و اجتماعي ابن

كنـد و در برابـر آن نيـز     بطوطه با جزئيـات بيشـتري آن را بيـان مـي     شود، ابن ها زياد مي تفاوت
. ة خـويش مقايسـه كـرده اسـت    گاهي نيز آن را با فرهنگ حاكم بر جامع. دهد واكنش نشان مي

بطوطـه بـه    هاست كه ابـن  اشاره به روابط آزاد بين زن و مرد در اين نواحي يكي از همين تعارض
  .آن پرداخته است

  :گويد دربارة زنان قبيلة برامه از مالي نيز مي
تـرين شـهرها مسـكن گزينـد و      كسي بخواهد با آنان ازدواج كند، بايد در يكي از نزديك هر

  ].365، ص3[تواند زن خود را از منطقة كوكويا ايواالتن فراتر ببرد  ال نميح هر به
كنـد اجـازة ازدواج    بطوطـه دربـارة ايـن اقـوام تكـرار مـي       يكي از موضوعات مشتركي كه ابن

دانسـتند امكـان    دهند، زيـرا مـي   هاست، اما اجازة ترك سرزمين با شوهر را نمي دختران با غريبه
بطوطه بر اين تصوير اين گمـان پـيش    ن بسيار كم است و از تأكيد ابنبازگشت دوبارة دخترانشا

  .گيري كمتر بوده است آيد كه در سرزمين وي اين سخت مي
بطوطـه دربـارة آداب و رسـوم ازدواج در منـاطق مـورد بازديـدش،        اسـاس توصـيفات ابـن    بر
  :داشت استقابل بر 2هاي دو قوم عرب، آسياي جنوب شرقي و آسياي صغير در جدول  ويژگي
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گذارانة وي به اقوام عرب و آسياي صغير دربارة آداب و  بطوطه و نگاه ارزش توصيفات ابن. 2جدول 
  رسوم و ازدواج

   )هند و چين( آسياي صغير  عرب
  +  نكردن وطن همراه با شوهرترك + بردن جهيزيه و ظروف مسي در بيروت

  +  ودن ازدواج با غريبه در مالديوبمرسوم - چشمي در جهيزيه دادنتفاخر و چشم و هم
ها و نقش آن در تهية جهيزيه براي موقوفه

  +  ازدواج آسان با مهرية كم  + دختران فقير در دمشق
ها و آزاديامكان ازدواج زنان زبيدي با غريبه
  +  بودن ازدواج موقت مرسوم  + آنان در انتخاب همسر

  +  اشرت نيكوي زنان با همسرانشانمع + كفالت فرزند به زنان زبيدي در غياب همسر

گرفته با شوهرانشان تا ازدواج  ادامة سكونت زنان طالق  +  نكردن نفقه مطالبه
  -  شان  بعدي

اختيارنداشتن دختران جاوه در ازدواج و امكان ازدواج   +  قناعت زنان در مخارج
  -  پس از انتخاب سلطان از ميانشان

  -  گذاشتن روابط زن و مرد از سوي مردان ايواالتنآزاد + نداشتن ترك وطن همراه با شوهر اجازه
  

هـا منفـي اسـت و نگـرش      كند كه فقط يكي از آن تصوير ارائه مي 8بطوطه از زنان عرب  ابن
اين غلبة نگاه مثبت به همان قوميت يكسـان وي بـا   . بطوطه به زنان عرب عموماً مثبت است ابن

ي نيست، بلكه مربوط به آيين و رسوم است كه از نظـر  تصوير منفي نيز اخالق. گردد ايشان بازمي
تصـوير ارائـه    8دربارة زنان آسياي صغير و هند و چين . دادن است وي تفاخر و تكلف در جهيزيه

هـاي   منشـأ تصـاوير منفـي تعـارض    . تصوير ديگـر منفـي اسـت    3تصوير آن مثبت و  5شده كه 
د آن بوده اسـت و تصـاوير مثبـت بـه     بطوطه در اين مناطق شاه فرهنگي و مذهبي است كه ابن

  .گردد هاي شخصي وي براي ازدواج ساده و موقت بازمي انگيزه

  موقعيت اجتماعي زنان. 3
  زنان ايراني

ايـن مسـئله بـه    . بطوطه ارائه كـرده يكسـان نيسـت    موقعيت اجتماعي زنان در تصاويري كه ابن
ف زنان ايرانـي، حضـور پررنـگ    در توصي. هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بستگي دارد زمينه

  :گويد وي دربارة زنان شيراز مي. هاي سياسي و اجتماعي درخور تأمل است زنان در فعاليت
دهند و از غرايب رسوم ايشان اين است كـه روزهـاي    زنان شيرازي صدقه و احسان زياد مي

آيند و گاهي  شنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر براي استماع بيانات وعظ گرد مي دوشنبه و پنج
كدام بـا بـادبزني بـه     رسد و از شدت گرما هر عدة حاضرين اين مجلس به هزار يا دو هزار تن مي

زند و من در هيچ شهري نديدم كه اجتماعات زنان به اين انبوهي باشـد   دست كه خود را باد مي
  ].251، ص3[
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ن روزگار براي شـركت  گونه اجتماعات بيانگر آزادي عمل زنان ايراني در جامعة آ تشكيل اين
بطوطـه   ابـن  سـفرنامة همچنين اين تصوير كه در جاي ديگري از . هاي اجتماعي است در فعاليت

قابل مشاهده نيست، سطح باالي فرهيختگي و تعلقات مذهبي زنان شيرازي را نسـبت بـه زنـان    
  .دهد ديگر ملل نشان مي

ها اسـتقالل و   آن. رخوردار بودنددر شرق ايران، يعني خراسان، نيز زنان از منزلت اجتماعي ب
وي . زني صاحب مكارم بود) همسر امير قطلو دمور(كه خاتون ترابك  چنان. حقوق مادي داشتند

، 3[بطوطه مهماني براي او ترتيب داده بود  خانقاهي براي اطعام مسافران بنا كرده و در زمان ابن
ق ادارة منـابع مـالي را دارد و   در خوارزم نيز، زن مسلمان حقوقي انساني همچـون حـ  ]. 261ص
بنـابراين، تصـاوير زنـان ماننـد     . تواند به اختيار دارايي خود را خرج امور خيريه و نذورات كند مي

عموم زنان اقوام ديگر، تصويري منفعل و خنثي نيسـت، بلكـه ايشـان داراي اختيـار و اسـتقاللي      
  .ش بسزايي داشته باشندتوانند در امور مختلف مانند مردان حضور و نق هستند كه مي

شـود كـه وضـعيت مناسـب مـالي،       بندي حاصل مـي  از مجموع تصاوير زنان ايراني اين جمع
بطوطـه را جلـب و آن تصـاوير را بـا ديـدي       آزادي عمل و شخصيت فرهنگي اين زنان توجه ابن

بطوطه خواه به نسـبت محـل    مثبت توصيف كرده است؛ خواه به دليل غريب و نو بودن براي ابن
  .سكونتش يا بالد ديگر

  تركان و مغوالن
وي . بطوطه از زنان ترك و مغول نيز نشان از جايگاه باالي زنان در آن جامعـه دارد  توصيفات ابن

  :گويد در ارائة تصويري از آنان مي
كه بر فراز فـرامين شـاهي    ها و مغوالن خيلي بلند و محترم است؛ چنان مقام زن پيش ترك

ها با عوايد فـراوان در   ها شهرها و واليت يك از خاتون هر...  لطان و خواتيننويسند به فرمان س مي
  ].280، ص3[كنند اردوي هر خاتوني جداست  ها كه با سلطان مي دست دارند و در مسافرت

تـوان   بطوطـه مـي   چند اين تصاوير بيشتر مختص زنان درباري است، از ديگر تصـاوير ابـن   هر
  :اند يز جايگاهي محترم براي مردان داشتهدريافت كه زنان طبقة مياني ن

آيد و بسا كه شـوهر خـاتون هـم همـراه اوسـت، لـيكن        زن ترك به همين وضع به بازار مي
هاي زن است، زيرا وضع او بالنسبة به  خدمت كند كه از جمله پيش كس او را ببيند، خيال مي هر

  ].401، ص3[نمايد  وضع خاتون محقر مي
  :گويد كند و مي طوطه مقام زنان را حتي باالتر از مردان بيان ميب در تصويري ديگر، ابن

مقـام  . كردند چيزي كه در اين بالد ماية تعجب فراوان بود احترامي بود كه به زنان خود مي
رنـگ عـالي تـزيين     سراپاي ارابه با روپوش كبـود . زن در ميان اين مردم باالتر از مقام مرد است

هـاي فـاخر    پيش روي خاتون چهار كنيز بسيار خوشگل بـا لبـاس  . هاي آن باز بود شده و پنجره
زنـان  . كردنـد  هاي ديگر كنيزان ملتزم ركاب را حمـل مـي   نشسته بودند و به دنبال ارابة او ارابه



  1397زمستان ، 4، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   608

يك بر ارابه سوارند و سه چهار كنيز دارنـد   بازاريان و مردمان متوسط را هم ديدم كه معموالً هر
  ].401، ص 3[گيرند  مي كه دامن لباسشان را به دست

بطوطه از زنان تركي بيانگر مغايرت آداب و رسوم و نگـرش   آميز ابن گونه توصيفات تعجب اين
اختصـار دربـارة زنـان     چنين تصاوير مثبت از زنان را بـه  .جامعة او به زنان نسبت به تركان است

كه كليساهايي مخصـوص  اند  وران نيز شاهديم؛ بيشتر ايشان از پيشه) استانبول(شهر قسطنطنيه 
  ].423، ص3[زنان آن ناحيه نيز دارند 

  زنان هند و چين
هـاي دخترانـة    بطوطه، زنان نيز امكان تحصيل و آمـوزش داشـتند و دبسـتان    طبق توصيفات ابن

، 3[بسياري در شهر هنور بود كه سيزده دبستان دخترانـه در ايـن شـهر مشـاهده كـرده اسـت       
شـوند؛   هـا اجيـر مـي    دهد كه براي خدمت در خانه خبر مي همچنين، از زنان كارگري]. 200ص

كننـد و   يك از آنان در مقابل مبلغي پول، كه پنج دينار يا كمتر است، قبول خدمت مـي  يعني هر
مخارج اين مستخدمان برعهدة كسي اسـت كـه آنـان را اجيـر كـرده      . دانند اين امر را عيب نمي

بيني كـه در خانـة يكـي از تـوانگران ده يـا       سا ميكنند و ب اغلب دخترها همين كار را مي. است
اين دختران ظروفـي را كـه بشـكنند بايـد قيمـت آن را از      . اند ها مشغول خدمت بيست تن از آن

دستمزد خود بپردازند و وقتي يكي بخواهد خانة ارباب خود را ترك كند و به خانة ديگري برود، 
پردازد و بـه همـان مبلـغ     گيرد و به او مي د ميخانة جدي پولي را كه به او بدهكار است از صاحب

  ].227، ص3[شود و اغلب كار اين دخترها رشتن قبر است  در برابر ارباب تازه بدهكار مي
در هندوسـتان، اولـين   . بطوطه نيز چندين بار شاهد سوزاندن مردگان در هند بوده اسـت  ابن

د؛ مراسمي كـه زن همـراه بـا شـوهر     بطوطه را تحت تأثير قرار داد مراسم ساتي بو چيزي كه ابن
دهـد و   وي دربارة اين مراسم به صورت تفصيلي تصاويري را ارائـه مـي  . شد اش سوزانده مي مرده
  :نويسد مي

در مذهب هندويان سوزاندن زن مرده واجب نيست؛ اما عملي است كه ماية افتخار خانوادة 
  .زن است و دليل وفاداري زن به شوهر است

پردازند و در روز چهارم خـود   شدن به آواز و شادي مي روز پيش از سوزانده زنان هندو از سه
بـه دليـل   ]. 472، ص3[افكننـد   كننـد و بـا رغبـت خـود را در آتـش مـي       را زينت  و معطر مـي 

بطوطـه، وي بـا نگـاهي     انگيز بودن اين تصوير و مغايرت كامل آن با نگرش و تجربـة ابـن   شگفت
  .كند توصيف ميزده و البته منفي آن را  شگفت

كند سـواركاري زنـان و    بطوطه را به خود جلب مي آنچه توجه ابن) نزديك چين(در توالسي 
بطوطـه بـه    ابـن ]. 285، ص3[روند  مهارت در تيراندازي است كه دوشادوش مردان به جنگ مي

  .كند دليل اينكه جنگاوري زنان را فقط در اين منطقه ديده است، آن را برجسته توصيف مي
طبـق  . هـاي سياسـي بـود    هاي زنان هند، حضـور در فعاليـت   هاي فعاليت ديگر از حوزه يكي
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يك از امراي بزرگ يا كوچك غالمي را برگماشته است  بطوطه، پادشاه هند براي هر توصيفات ابن
اي از  همچنـين، عـده  . كه هميشه ناظر رفتار او باشد و جزئيات اعمال وي را به شاه گزارش دهد

ايـن  . كننـد  اند كه براي سـلطان جاسوسـي مـي    اي از زنان جاروكش اي امرا و عدهه كنيزان خانه
وسـيله رئـيس    گيرنـد و بـه   شوند و اطالعاتي از كنيزان مي ها وارد مي خبر در خانه جاروكشان بي

  ].126، ص3[كنند  كارآگاهان به سلطان گزارش مي
بـود و ايـن مسـئله را از    بطوطـه شـده    در جزاير مالديو، ديدن پادشاه زن باعث تعجـب ابـن  

داند كه پادشاهشـان زن اسـت و او خديجـه نـام دارد كـه دختـر سـلطان         عجايب اين جزاير مي
  ].229، ص3[اي است  الدين صالح بنگاله الدين عمر پسر سلطان صالح جالل

شـود كـه در    هاي زنـان هنـدي متمركـز مـي     دسته از ويژگي بطوطه روي آن در اينجا نيز ابن
  .رو نشده است؛ همچون پادشاهي زنان ها با آن روبه ا ديگر جايسرزمين خود ي

هـاي اجتمـاعي زنـان در منـاطق مـورد بازديـدش،        بطوطه دربـارة فعاليـت   اساس توصيفات ابن بر
  :قابل برداشت است 3هاي سه قوم ايرانيان، تركان و مغوالن و آسياي جنوب شرقي در جدول  ويژگي
  

هاي  گذارانة وي به اقوام ايراني، ترك و مغول دربارة فعاليت اه ارزشبطوطه و نگ توصيفات ابن. 3جدول 
  اجتماعي زنان

    هند و چين   تركان و مغوالن  هاايراني

  +  حضور پررنگ در مجالس وعظ
ها ازبرخورداري خاتون

هايي داراي درآمد  واليت
 فراوان

امكان تحصيل و آموزش   +
  +  حتي براي دختران هنور

آمدن نام زنان در فرامين  +  ن زياداهل صدقه و احسا
سوزاندن جسد زن به همراه   + شاهي

  -  شوهر

هايشركت در فعاليت  +  داراي استقالل و حقوق مادي
مهارت تيراندازي و   + اجتماعي

  +  سواركاري زنان
هاي اجتماعي وشركت در فعاليت

هاي سياسي و  فعاليت      + سياسي و منزلت باالي اجتماعي
  ×  پادشاهجاسوسي زنان 

  
تصـوير مثبـت    3تصوير مثبـت بـراي ايرانيـان،     4شود،  مشاهده مي 3گونه كه در جدول  آن

تصوير براي زنان هنـد و چـين ارائـه شـده اسـت كـه تنهـا تصـوير          4براي زنان ترك و مغول و 
هـاي زنـان    همچنين، در خالل تصـاويرش گـاهي از فعاليـت   . سوزاندن زنان در هند منفي است

دهنـدة   كند كـه نشـان   پادشاه زن يا حضور گستردة زن در اجتماع بسيار تعجب ميمانند ديدن 
هـايي چـون    بطوطه و فرهنگ ديگري است كه با صفت تعارض ميان فرهنگ حاكم بر جامعة ابن

  .دهد اعجاب و شگفتي خود را نشان مي



  1397زمستان ، 4، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   610

  گيري نتيجه
هـاي   رسـيم كـه مؤلفـه    بطوطه به ايـن نتيجـه مـي    از رهگذر بررسي تصاوير زنان در سفرنامة ابن

اوصاف ظاهري و نحوة پوشـش آنـان، آداب و رسـوم ازدواج، روابـط زن و مـرد در ايـن منـاطق،        
بطوطه بوده اسـت   هاي اجتماعي و پرداختن به محاسن اخالقي مورد توجه ابن شركت در فعاليت

  .اش را توصيف كرده است و تصاوير مورد مشاهده
تصوير مربـوط بـه اوصـاف ظـاهري      18له دربارة زنان، شده در رح تصوير ارائه 46از مجموع 

 39(بطوطـه بيشـترين ميـزان تصـاوير زنـان       اينكه ابن. تصوير آن مثبت بوده است 12است كه 
هـاي ظـاهري زنـان بـراي      را به پوشش ايشان اختصاص داده است بيانگر اهميـت نشـانه  ) درصد
پوشش زنان بر پاية اعتقادات مـذهبي و  بطوطه دربارة  با توجه به اينكه مبناي قضاوت ابن. اوست
درصد تصوير مثبت از پوشش زنان اقـوام   66اش بوده است،  هاي اجتماعي حاكم بر جامعه سنت

 16دربـارة آداب ازدواج هـم   . بطوطه است سويي كلي آن با پوشش مد نظر ابن مختلف بيانگر هم
 تصـوير مثبـت   75ارائـة  . تصـوير مثبـت اسـت    12تصوير ارائه شـده كـه   

بيـانگر   
دربـارة ازدواج 

 دربارة شركت در فعاليت. باره است بطوطه در اين مندي ابن رضايت
 مجموع 

هاي اجتماعي زنان، از
 است كه بيانگر غلبة نگاه مثبت ابن) درصد 83(تصوير مثبت  10تصوير،  12

نگـرش    
بطوطـه بـر 

  .منفي يا خنثي اوست
 سـفرنامة تصاوير مربوط به زنـان در   درصد از 73توان چنين نتيجه گرفت كه  مجموع، مي در

تصاوير مثبت عموماً زماني شكل . درصد خنثي است 8درصد آن منفي و  19بطوطه مثبت و  ابن
بطوطه يا اخالق عمـومي سـازگاري دارد و    هاي ابن فرض گيرد كه با اعتقادات مذهبي يا پيش مي

  .تصاوير منفي نقطة مقابل آن است
هاي ايشان، است كـه بـه    خصوص زيبايي توجه به ظاهر زنان، بهبطوطه  از تصاوير مد نظر ابن

ازدواج و پرداختن به رسـوم مـرتبط بـا آن، از جملـه     . ها پرداخته است نگرانه به آن صورت جزئي
هـايي كـه ايـن     از جنبـه . شـود  نويس ديـده مـي   هاي اين سفرنامه مهريه و جهيزيه، نيز در نوشته

حجـابي و   مسـلمان و بـي   زاد زن و مـرد در منـاطق غيـر   نويسنده به آن پرداختـه اسـت روابـط آ   
بطوطـه اسـت    هاي اجتماعي از موضوعات مورد عالقة ابن شركت در فعاليت. پردگي آنان است بي

هـاي سياسـي،    از حضور فعال زنان مناطق مورد بازديدش در حـوزه  سفرنامهكه در بخش عمدة 
اي كـه در برخـي منـاطق     گونـه  بـه  دهـد؛  فرهنگي، اجتماعي و حتي آموزشي و تعليمي خبر مي

  .شود مدارس دخترانه نيز ديده مي
  
  
  
  

 درصد
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  نتايج بطوطهابن مؤلفه

اوصاف ظاهري و نوع 
  پوشش

  پرداختن به زيبايي ظاهري با جزئيات فراوان
  توصيف زيورآالت
  محاسن اخالقي

  حجابيروابط آزاد زن و مرد و بي

  تصوير18
12 +  
4  -  
2 ×  

  ازدواج و آداب و رسوم آن
 

  پرداختن به نحوة ازدواج زنان
  رسوم مرتبط با دادن جهيزيه به دختران

 مهرية زنان

  
  تصوير16

12 +  
4  -  

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي  شركت در فعاليت  هاي اجتماعي فعاليت
  و آموزشي و فرهنگي

  
  

  تصوير12
10 +  
1  -  
1 ×  

  ها يادداشت
ها، بـه   ويژه سفرنامه تا از متون مختلف ادبي، بهتصويرشناسي دانشي است كه در پي آن است . 1

نويسـي   را از منظر سـفرنامه » ديگري«عبارتي، تصوير  به. شناسايي چهرة كشورهاي ديگر بپردازد
كه به كشور و فرهنگ ديگر وابسته است شناسايي و ترسيم كند و از ايـن رهگـذر بـه شـناخت     

نويسان نمايندة  اي كه سفرنامه جامعه  يابد؛ نگرد دست اي كه به مردم ديگر مي هاي جامعه ويژگي
ايـن دانـش در   . از ديگـري اسـت  » مـن «بنابراين، تصويرشناسي به دنبال شناخت نگرش . اند آن
گيـرد كـه در آغـاز در قالـب      مجموعة مكتب ادبيات تطبيقي و نظرية فرانسوي آن قـرار مـي   زير

ا با تكامل ادبيات تطبيقي اين حـوزه  شد؛ ام تصوير اقوام ديگر در ادبيات كشوري ديگر مطرح مي
اي در  اكنون از اهميت ويـژه  اي مطرح شد و هم رشته نيز استقالل يافت و در جايگاه دانشي ميان

  .اي ادبيات و ساير علوم برخوردار است رشته هاي ميان دانش
همســري و در ميــان اقـوامي چــون زبيــديان   بطوطـه ازدواج درون  ظـاهراً در جامعــة ابــن . 2
همسري و اجبـار   ممنوعيت ازدواج با خويشاوندان نزديك را برون. همسري رواج داشته است برون

ــنتي را درون    ــا س ــاوندي ي ــين خويش ــدودة مع ــك مح ــي  ازدواج در ي ــري م ــد  همس ، 7[گوين
  .]527ـ526 ص

هـاي زن اسـت از اركـان پوشـش بـه شـمار        دهندة انـدام  برقع يا نقاب و چادر كه پوشش. 3
 .]72 ، ص13[رفته است  مي

بار تكرار كرده اسـت و   9بار و كلمة برقع را  14سعدي نيز كلمة نقاب را در غزليات خود . 4
  .]7، ص8[شود به كار برده است  آن را در معناي پوششي كه مانع ديدن چهره مي
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  منابع
  .قرآن كريم ]1[
خسـي در  داسـتان  تصويرشناسي ديگري در ادبيات خودي با تكيه بر «). 1394(آلبوغبيش، عبداهللا  ]2[

  .25ـ1، ص 19، ش 5، دورة نامة ادبيات تطبيقي كاوش، نشرية »احمد از جالل آل ميقات
  .فرهنگي و علمي: تهران موحد، ، ترجمة محمدعليسفرنامه .)1361( عبداهللا محمدبن بطوطه، ابن ]3[
: مـورد پـژوهش  مطالعـه  (تصويرشناسي اديبان ايران از نگـاه اديبـان عـرب    «). 1394(افضلي، زهرا  ]4[

، دورة نامة ادبيات تطبيقي كاوش، مجله »)صاحب بن عباد از نگاه ابن نباته، سعدي و شريف رضي
  .51- 27، صص18، ش 5

، »بطوطه از منظر ادبيـات تطبيقـي   ابن سفرنامةبررسي «). 1388(پرويني، خليل؛ كنجوريان، فرشته  ]5[
  .38ـ19، ص 1، ش ادبيات تطبيقي

  .مركز نشر: پور و ديگران، شيراز ، ترجمة سعيد حسامادبيات تطبيقي). 1389( سعيد  دالدين، محم جمال ]6[
 .537ـ525، ص 5، چيستا، ش »همسري همسري و برون درون«). 1360(االميني، محمود  روح ]7[
  .اقبال: ، تهرانكليات سعدي). 1382(سعدي، مصلح بن عبداهللا  ]8[
 سـفرنامة قـش و جايگـاه زن در قـرن هشـتم بـا تكيـه بـر        ن«). 1390(طباطبائيان، عطيـه سـادات    ]9[

، )مجلة انجمن علمي گروه تاريخ و دانشگاه فردوسـي مشـهد  ( پژوهي تاريخنامة  ، فصل»بطوطه ابن
 .64ـ49، ص13، س 49ش 

آفريني و  تأملي در انگاره(تصوير ايران و ايراني در سفرنامة ژان شاردن «). 1393(زاده، فرزانه  علوي ]10[
 .150ـ147، ص 185، ش جستارهاي ادبي، مجلة »)نويس ها در ذهنيت سفرنامه كليشه

، »وارگي در آثار لـويي آراگـون   تصويرشناسي زن«). 1390(غياثي، محمدتقي؛ نادري مقام، شقايق  ]11[
  .70ـ55، ص 13، ش 6، دورة قلممجلة 

ي ابـن  زنـان در سـفرنامه  تصويرشناسـي  «). 1397(قبول، احسان؛ عبداهللا رادمرد و تكتم عابـدي   ]12[
  .113ـ97، ص 1، ش 10، دورة زن در فرهنگ و هنرمجلة » فضالن

پژوهشـكدة مطالعـات   : ، تهـران پوشش و حجـاب زن در ادبيـات فارسـي   ). 1389(محبتي، مهدي  ]13[
  .فرهنگي و اجتماعي

ي در شناسي معرفي يـك روش نقـد ادبـي و هنـر     درآمدي بر تصوير«). 1388(مطلق، بهمن  نامور ]14[
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