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 1و نهاداهی اجتماعی  بطوط ابن  سفرانم 
  2مسئول( نویسنده)یاللهکرم الهنعمت

 3جوادفر محمد

 چکیده

شناسان غربی مطرح کردند، اما این بار جامعه« اصطالحی مدرن است که نخستیننهاد اجتماعی» 
ه در طول دلیل هموارمقوله اجتماعی عمری به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر داشته و به همین 

اریخ مورد توجه و تأمل اندیشمندان اجتماعی، ازجمله متفکران مسلمان قرار گرفته است. در این ت
ار التحفهسفرنامه  پژوهش بر آنیم که با تعمق در  از ابوعبدالله  األسفار وعجائب األمصار غرائب یف النظّ

یژگیاو به ابعابطوطه )قرن هشتم قمری(، نحوه نگاه محمد، مشهور به ابن  های نهادهای مختلف د و و
گرفته شده است. اجتماعی را استخراج و ارائه کنیم. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره 

کید بر عناصر پراهمیت و آمده، سفرنامه ابندستبر اساس نتایج به بطوطه با روش توصیفی و با تأ
ی هرکدام از نهادهای اجتماعی را . همچنین ورداخته استآموز، به نهادهای مختلف اجتماعی پعبرت 

یه میان » تر، یعنی دین و « نگریسته، و سپس همان را در کلیتی وسیعجزء و کلدر یک تعامل دوسو
ای است؛ به عبارت دیگر، وی همه کرده است. این ارزیابی، تدریجی و چندمرحله شریعت، ارزیابی

شخص ارائه نکرده است، بلکه به فراخور ث مجزا و مدر یک مبح تحلیل خود از یک نهاد اجتماعی را 
کند و سپس در جای ای درباب یکی از نهادهای اجتماعی بیان میالی بحث، نکتهخاطرات و در البه

 افزاید.ای درباب همان نهاد بر تحلیل قبلی می مناسبت، تکملهدیگری از سفرنامه به
 اجتماعی، نهادهایبطوطهابنسفرنامه ین، مسلمهای هدانش اجتماعی، سفرنام: واژگان کلیدی

  

 
  8/3/98؛ تاریخ پذیرش:  27/1/98. تاریخ دریافت:  1
    N.karamollahi@gmail.comدانشگاه باقرالعل م یعل م اجتماع گروه اریدانش.  2
  مباقرالعل دانشگاه نیمسلم یاجتماع دانش  یدکتر آم خته.  دانش 3



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

30 
 

 مقدمه

 «یاجتماع دانش»اند که نتوانستهاند گرفته ندیشمندان پیشین تمدن اسالمی، همواره مورد نقد قرارا
ین مبتنی نیز  را  اجتماعیبرخی معتقدند آنان حتی مفاهیم اساسی دانش  .کنندبر تمدن اسالمی را تدو

اجتماعی در تمدن  کلی قائل به امتناع دانش طور بهرا فراتر نهاده و  هم گام برخی  ؛اندتبیین نکرده
و  نکردن در واکاوی ، گونه اتهامات(. احتمااًل این7ـ18، ص1391اند )طباطبایی، اسالمی شده
ن، اریشه داشته باشد. برخالف دیدگاه مخالف ، متون اجتماعی متقدمین درباره  نداشتن شناخت دقیق
احاطه و اهتمام آنان به بسیاری از موضوعات، مسائل و  دهندهوضوح نشانبه لی متون قدما بررسی اجما

یش است، اگرچه نه به شیو همفاهیم اجتماعی زمان آنان، بیانی غیر از  هچراکه فرهنگ زمان ؛امروزی ه خو
ذکاوت  است. آنان با زیرکی وطلبیده یان امروزی را برای تبیین مسائل و موضوعات اجتماعی می ب

گیری از مردم رساند، با بهره  های تأثیرگذار به گوش و دل عامگونهدریافته بودند که آنچه را باید به
های خواهد شد و این قالب« میسر هاسفرنامه« و »هانامهحکایت«، »هااندرزنامههایی مانند »قالب

ماق حتی نقد اجتماعی را در اعها و هنجارهای اجتماعی و زبانی و نوشتاری هستند که قادرند ارزش
یری از آسیب های مختلف جامعه را در منظر آنها قرار دهند. »آثار ذهن و اندیشه مردم بنشانند و تصو

که هر یک به تناسب وسعت اندیشه و شرایط حاکی از آن است  ، جامانده از ادیبان و شاعران بزرگهب
یش، مسائل و مشکالت اج هو اجتماعی زمانتاریخی  ها و حلو راه کشیده تماعی را به تحلیلخو

مفاهیم و  (. استفاده از برخی110ص ،1388)ستوده و شهبازی،  اند«های گوناگونی را ارائه دادهتوصیه 
تواند بخشی از است، می وفور از آن سخن به میان آمده به ، ناآثار متقدم موضوعات اجتماعی که در

 ن باشد.  اپاسخ به انتقادات مخالف
بطوطه ـ، به عنوان بخشی از جریان های مسلمین ـ سفرنامه ابنبدین منظور یکی از سفرنامه

شناخت اجتماعی مسلمین مورد نظر قرار گرفت و از طرفی یکی از مقوالت و موضوعات زیرمجموعه 
اجتماعی ـ نهاد اجتماعی ـ نیز به عنوان موضوع تحقیق در نظر گرفته شد تا روش و نحوه نگرش علم 

های مسلمین به یک موضوع اجتماعی بررسی شود و نیز شاهدی بر این مدعا باشد که جهان سفرنامه
دان اسالم امروز در مقام تأسیس دانش اجتماعی قرار نداشته، بلکه پیش از این، عالمان و اندیشمن

و  بندیاسالمی، دانش اجتماعی متناسب با نیازهای جهان اجتماعی زمانه خود را صورت مختلف 
 اند.رضه کردهع

ای مستوفا مقوله نهاد گونهکدام بههای مرتبط با موضوع تحقیق، هیچبا وجود برخی پژوهش
رسد موضوع این پژوهش، اند. بنابراین به نظر می بطوطه کاوش نکردهاجتماعی را در سفرنامه ابن

ر بدیع است. آقای تقی آزاد ارمکی در کتاب  درباره مستوفایی بحث ،اسالم در یاجتماع تفکر خیتا
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بطوطه کرده است )آزاد ابن و همچنین درباره سفرنامه هاسفرنامه در مسلمانان اجتماعی اندیشه
بطوطه سخنی به (؛ اما درخصوص نهادهای اجتماعی در سفرنامه ابن192، ص1387ارمکی، 

بطوطه نامه ابناز محمدعلی موحد، مترجم سفر، بطوطهابنمیان نیامده است. کتاب دیگر با عنوان 
بطوطه، ازجمله این کتاب، مباحث قابل استفاده و مفیدی را برگرفته از سفرنامه ابناست. وی در 

یکرد نگارنده، این اثر بحث سیاست، دیانت و زنان آورده است؛ اما با عنایت به تاریخی بودن رو
 فاقد عمق اجتماعی الزم است.

ش رو، کمک به تثبیت موقعیت دانش اجتماعی رسد اهم فایده و ثمره مقاله پیبه نظر می
یسی باشد؛ همچنین میمسلمین در نسبت با جریان سفرنامه شناخت اجتماعی تواند گریزی به »نو

از ذیل دانش تاریخ، خارج، و به ادبیات منتقل شده ها « داشته باشد. امروزه سفرنامهایسفرنامه
یسان مسلمان مسیر شاست، اما کماکان سفرنامه از این طریق، فراموش ناخت اجتماعی خود را نو

فراوانی توان تحلیل و شناخت اجتماعی آنان را توسط سفرنامه های ایشان بهنکرده و هنوز می
ل های جالسفرنامهمشاهده کرد؛ مانند مجموعه  دهد که جریان احمد. این نکته نشان میل آ

ورزان علوم هشگران و اندیشهای« بیشتر مورد غفلت خود پژو»شناخت اجتماعی سفرنامه
یسان و مخاطبان آن؛ و این مقاله میاجتماعی واقع شده است، نه سفرنامه تواند اجتماع نو

 اس کند. اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی را به این موضوع، متوجه و حس

 چارچوب مفهومی .1

ادهای انش را برای نهتواند نقش یک دچگونه و با چه روشی می بطوطهابنین بحث که سفرنامه ا
بی مفهومی است. ابتدا باید توضیحی   اجتماعی داشته باشد، نیازمند برخی توضیحات و ارائه چارچو

وز در جایگاه بایسته خود قرار گرچه این بحث هن ؛درباره چیستی دانش اجتماعی مسلمین داده شود 
و نسبت آن با دانش ها معرفی سفرنامهدر ادامه به  ؛توان آن را به عنوان اصل موضوعه پذیرفتنگرفته، می

های مسلمین شود که روش سفرنامهسپس به این موضوع اشاره می ؛شودپرداخته می ،اجتماعی مسلمین
هایی وضوعات و مسائل اجتماعی، از چه روش در شناخت اجتماعی چیست و آنان برای شناخت م

و در  ؛ناخت اجتماعی آن معرفی خواهد شدوش شو ر بطوطهابن سفرنامه ، در گام بعد ؛انداستفاده کرده
در این بخش درباره نهادهای اجتماعی در علوم اجتماعی و همچنین دیدگاه اندیشمندان  ، نهایت

 شود. بحث میمسلمان درباره برخی نهادهای اجتماعی 
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  1دانش اجتماعی چیستی. 1ـ1

ندیشمندان ز مورد توجه فیلسوفان و ااست. این تعریف از دیربا «یانسان کنش»وضوع علوم انسانی، م
داند که عمل و اسالم بوده است. فارابی علوم عملی یا همان علوم انسانی را علومی می اجتماعی جهان

توان علم علوم اجتماعی را نیز می  .(10ص ، 1389)فارابی،  انسان در ایجاد آن دخالت داشته باشد هاراد
 اجتماعی توصیف کرد«های ها و واقعیتو نیز علم به پدیده به »کنش اجتماعی انسان و پیامدهای آن، 

تواند این تعریف از علم اجتماعی بر اساس موضوع است که می .(58و  57ص ،1391)پارسانیا، 
ها و »کنش اجتماعی و پیامدهای ُخرد و کالن آن را مورد توجه قرار دهد و به ابعاد مختلف پدیده

با مبانی متخذ از وحی  روش در علوم اجتماعی مسلمین  .(60ص ، ن)هما واقعیات اجتماعی نظر کند«
یکردی توحیدی، تبیینی، توصیفی، تفهمی، تفسیری و انتقادی دارد. جمع این   ـ آیات و روایات ـ، رو

یکردها در این علوم به اقتضای بنیان مثاًل در   ؛آن استشناختی و همچنین انسانشناختی های هستیرو
یکرد تبیینی توح وب نگاه دینی انجام شده و ابعاد و ت در چارچیدی اواًل بر اساس تفسیر علیرو

شناختی های معرفتگیرد و ثانیًا به دلیل ظرفیتهای غیرتجربی زندگی اجتماعی را نیز در بر میساحت
یزی، ارزشی یا انتقادی ندارد  عقلی و وحیانی موجود در علوم اجتماعی دینی، منافاتی با ابعاد تجو

ی بر متون اندیشمندان مسلمان علوم اجتماعی، ترکیبی با مروری کل ،خالصهطور به .(288ص ، ن)هما
 توان مشاهده کرد.از روش شهودی، عقلی و حسی را به فراخور موضوع و مسئله، می

 هاچیستی سفرنامه .2ـ1

 سبک نگارش استآمده است: »سفرنامه نوعی  2تعریف سفرنامه ، در فارسی ر دانشنامه زبان و ادبیات د 
صورت گزارش روزانه باشد و به طورکلی به شناسی می ای از ادبیات، تاریخ، جغرافیا و جامعه که آمیخته 

یدادهای زندگی و تجرب نوشته می  3سفر ه سفر و خاطر شخصی است، غالبًا به دور از  ه شود. چون شرح رو

 
هایی نیز با یکدیگر دارند، اما در این تحقیق . دانش اجتماعی، علم اجتماعی و شناخت اجتماعی، تفاوت 1

 اند. به یک معنا و مفه م در نظر گرفته شده
2 .Travelogue 

ه ن یسی وج د دارد: یک ن ع سفرنامه این است که هرکس هرچط ر کلی دو ن ع شی ه نگارش سفرنامهبه. 3
ن ع سفرنامه درحقیقت، این کند کهگزارش منعکس میاست، مانند یک  را در سفر به آن برخ ردکرده

هایی که نتی ه سفرها و بازدیدهای علمی از شهرها، بالد و یک گزارش سیاحتی است. بیشتر سفرنامه
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 ، شودحظه سیاستی خاص نوشته می ال محکم و دستور و گاه بی بی  اینکه چون تر مهم تکلف در بیان و 
یسنده است« )دانشنامه زبان و ادب فارسی،  ه حاوی اطالعاتی دربار  اوضاع سیاسی و اجتماعی محیط نو

استوار است و با فهم و درک صحیحی از سفر  1«سفر قوام سفرنامه بر »  ، بدون تردید  . (693 ، 1388
کنشی همبرکه سفر،  باشد این  د توان عاریف سفر می کرد. یکی از ت سفرنامه پیدا  بهتری از شناخت  توان می 

ای دهد. اگر تمام سفرها شامل مواجهه جایی در فضا رخ می ه میان خود و دیگری است که از طریق جاب 
ها تا حدودی گزارش یا « سفرنامه دهد، »میان خود و دیگری باشند که از رهگذر حرکت در فضا رخ می 

رسد. هایی هستند که به دنبال آن از راه می ها و تفاوت میان شباهت  شی کن ولی از این مواجهه و برهممحص 
صورت نوشتاری است و بنابراین روایتی از وقایع ارائه خواهد داد که در طول این مواجهه گاهی مستقیم به 
یسنده رخ داده  نها حضوری ضمنی دارد ها ت اند. در موارد دیگر، خود مواجهه در نوشته سفرهای نو

ها این نکته نیز قابل سفرنامه درباره با توجه به تعاریف و توضیحات مذکور  . (22ص  ، 1396ن، )تامپسو 
ها و موضوعات سفرنامه  ره برنده دربا « در حقیقت همان اصل پیش از دیگران توجه است که گزارش دادن »

 ظر شده است وهای مسلمین نمقاله صرفًا به سفرنامه اجتماعی است. نکته قابل ذکر دیگر آنکه در این 
یس سفرنامه اصطالح  و به   ان های غیرمسلمانسفرنامه  . است  مورد نظر نبوده   ( مستشرقین ) ان فرنگی  نو

 
فر،آنچه که در دارند. ن ع دوم سفرنامه آن است که پس از سهایی ممالک اسالمی است، چنین ویژگی

امه درواقع خاطرات سفر است. بیشتر ش د و با این تعریف، سفرنمی ذهن، برجسته مانده، ذکر
بط طه )محمدرضا ایروانی، های برجسته تاریخی و ادبی چنین ساختاری دارند؛ مانند سفرنامه ابنسفرنامه

، 1386ی، پاییز فارس اتیادب و زبان  لهمنامه و سفرنامه«، ن یسی و مقایسه آن با زندگی»نگاهی به خاطره
 های کهن. های معاصر رواج دارد و هم در سفرنامه(. این دو شی ه هم در سفرنامه8، شماره  3سال 

های معاصر و قدیمی، عالوه بر زمان و تاریخ آن )گذشته و معاصر ب دن(، به تغییر در تفاوت سفرنامه
 ی هم هست.ن یسذیل ادبیات خاطره نگاری بهتاریخبندی آنان از ذیل طبقه

کم ای تازی است؛ دستگ ید: »سفر واژهالدین کزازی درباره اصل و ریشه واژه سفر چنین می. استاد جالل1
ای آشنا ای تازیکانه بدانیم، نه تازی. در زبان پارسی واژهدر ریخت چنین است، اگر آن را در بنیاد واژه

های پایه بت ان دانست؛ د و آن را در این زبان از واژهربردی گسترده یافته باشبرای این واژه نیست که کا
تر آن، ای که در زبان پارسی، برابر و همتای سفر بت اند ب د، واژه »اِوَرز« یا در ریخت پارسیانهاما واژه

ی جنبیدن. آوَرز است. اورز، بن اکن ن است از سرواژه اورزیتن در پهل ی به معنی سر کردن و از جا
اتر برای سفر در زبان پارسی، سپر است که از سروار سپردن در این زبان به معنی در ن شتن و ای آشنواژه

رفته است: راه پیم دن و زیر پای نهادن کاربرد دارد. گاه این سرواژه در کنار واژه راه نیز به کار می
 (.59الدین کزازی، ی رکنامه، ص سپردن« )جالل
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 ی نویسسفرنامهنسبت دانش اجتماعی مسلمین و  .3ـ1

جو وتوان جستم نیز میدر دنیای اسال ، پیشینه علوم اجتماعی را به عنوان بخشی از تاریخ این علوم »
های فرهنگی و تاریخی مشترک معنای علم در الم ضمن آنکه از زمینهماعی در دنیای اسکرد. علوم اجت

های متفاوتی که درون این فرهنگ مشترک پدید آمده، اثر پذیرفته و  جهان اسالم برخوردارند، از بنیان
قرار گر بوده و گاهی نیز در مقابل یکدیگر های علم متعددی را که گاه در عرض و یا طول یکدی جریان

تر و یا در های علمی گستردهصورت رشتهها بهاند. برخی از این جریاناند، به وجود آوردهگرفتهمی
های علمی و ها و رشتهیکی از جریان .(88ص ،1391 )پارسانیا،  آنها مطرح شده است« هحاشی

 جهان مهشنادانکتاب  .نگاری« است )همان(»تاریخ و تاریخ ،اجتماعی مورد توجه در جهان اسالم 
ها و شهرها و »علم تاریخ عبارت است از شناخت احوال گروهدر تعریف علم تاریخ آورده است:  اسالم 

 هرسوم و عادات آنان و دستاوردهای اشخاص و انساب و وفیات ایشان. این دانش از طریق مطالع
گاهی از سرگذشت انبیا و اولیا و علما  اوضاع گذشته به دست و حکما و شعرا و پادشاهان و به قصد آ

گاهی از فراز و نشیب روزگارآید و بدان وسیله انسان پند میمی کند تا تجاربی کسب می ، گیرد و از راه آ
نگاری به ما تاریخا ؛(5ص ، 1393عادل،  د« )حدادببه کمک آنها از زیان بپرهیزد و به منافع دست یا

نگاری براساس نگاری عمومی، تاریختاریخ نگاری خبر، شود، مانند تاریخ مختلفی تقسیم میاقسام 
نگاری در سفر« در ذیل  « که »وقایعنگاریوقایعطبقات و ازجمله » ه نگاری به شیوشناسی، تاریخنسب

یسسفرنامهشود. بنابراین »« نیز گفته مینویسیسفرنامهگیرد و به آن »آن قرار می بخشی از متون و  ، ی«نو
 120ص ،1391آید )پارسانیا، م علم تاریخ به شمار مییکی از منابع مهنگاری و همچنین اقسام تاریخ

 .(124و 
های متعددی از علم اجتماعی در جهان اسالم مطرح است، ازجمله جریان جریان ، خالصه آنکه

ریخ» « است؛ یعنی جریان علم اجتماعی براساس ینویسسفرنامه» ،« که از اقسام آننگاریتا
یسسفرنامه» نگاری سفر و یا به تعبیر مشهورقایعنگاری سفر، یا وتاریخ  ی«. اما چگونگی و روش نو

ای ـ موضوعی است سفرنامه اجتماعی ها و واقعیات اجتماعی ـ شناختها به پدیدهپرداختن سفرنامه
 که در ادامه خواهد آمد. 

 اجتماعی شناخت)های مسلمین در شناخت اجتماعی امه.  روش سفرن4ـ1

 (ایسفرنامه

 طورهای اجتماعی چیست؟ بههای مسلمین برای بررسی و شناخت موضوعات و پدیدهوش سفرنامهر
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یژگیشناختی  ای، کلی شناخت اجتماعِی سفرنامه های خاص است که شاید نتوان آن با مختصات و و
د. روش حکایتگری و کردیگر در حوزه علوم اجتماعی مقایسه شناختی  هاییک از جریانرا با هیچ

یی که در سفرنامهقصه یی و گزارش از سفر« تعبیر میها از آن به »خاطره گو شود، »روش بیاِن« گو
ها در »روش تحلیل« و شناختن موضوعات مسلمین بوده است. سفرنامههای همتداول در سفرنام

 شوند: می ی تقسیمبه دو گونه کل ، اجتماعی
گیری ثابتی برای یی است که روش یا جهتاهمربوط به سفرنامه ، این روش :یبیترک روش (الف

از روش  ، به مناسبت ، شناخت موضوعات اجتماعی خود در پیش نگرفته و در هر موضوعی
اجتماعی در گیرند )مانند سفرنامه همسر عمادالملک(. غالبًا طرح موضوعات متفاوتی بهره می

یس برای زمینهها چنین است که سفرنامهگونه سفرنامهاین  ،وع اجتماعِی مورد نظرموض  سازینو
کند؛ سپس موضوع اجتماعی مورد نظر را توصیف می را ابتدا موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی 

نظر  ماعی مورد موضوع اجت ، واقع کند که دردر قالب یک حکایت، داستان یا اتفاق مستند بیان می
یکرد سفرنامه ، بعد نهفته است. از اینجا به ،یا مضمون آن، در بطن حکایت و اتفاق یس رو نو

ای و یا توصیف واقعی از ماجرا، های مختلف انتقادی، مقایسهخود را به شیوه شناختی  تحلیلی و
، یک بیت شعر یا ای پندآموزشود: جملههای مختلفی بیان میکند. این شناخت در قالبارائه می

یس موضوع اجتمالمثل. در برخی موارد نیز سفرنامهیک ضرب  ا به تأمل و اعِی مورد نظر رنو
یر معنادار. بدون شرحچیزی شبیه پانوشت » ؛کندقضاوت خواننده واگذار می «، در ذیل یک تصو

 توان »روش ترکیبی« نامید. این روش تحلیل و شناخت موضوعات اجتماعی را می
یسان، روش تحلیل و شناخت واحدی را دنبال اما برخی سفرنامه ت ر نقل حکایاو غالبًا د کنندمینو

های مسلمین و دقت دهند. با مروری بر عمده سفرنامهنظر قرار می همان روش را مد ، و خاطرات
ای، روش انتقادی، و روش های کلی دست یافت: روش مقایسهتوان به این روش آنها، می در

 توصیفی. 
یس و نای سفرنامهای بنابر خصوصیات اندیشههر سفرنامه ، به تعبیر دیگر یکرنو د و اهدافی که یز رو

یکرد ودر جست خاصی برای بررسی موضوعات و شناختی  جوی آن است، روش تحلیل و رو
 رسد.و به انجام می شودمی ای اجتماعی دارد و بر همان منوال سفرنامه شروعهه پدید

یسسفرنامه ،در این روش  :یاسهیمقا روش (ب ع  « بین جواممقایسه کردنروش و راهبرد کلی » نو
-به شناخت و تحلیل اجتماعی جدیدی دست می ، و از رهگذر آن گیرد در پیش میها را و موقعیت

یسسفرنامه ، یابد. توضیح آنکه الحال ای که فیضمن طرح موضوعات و مسائل اجتماعی نو
ای کند. چینش مقایسهمقایسه می ، آنها را با وضعیتی مشابه در زمان و مکان دیگر ،کندمشاهده می
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یس به چند شیوه، به شناخت و پدیده و دو موضوع ـ یا چند موضوع ـ از سوی سفرنامهن دو ای نو
-ینکه شناخت و تحلیل اجتماعی مورد نظر تصریح نمینخست ا :شودتحلیل اجتماعی منتج می

یسنده تمام مقدمه -دهد تا نتیجهصورت هدفمند انجام میهای مذکور را بهچینیشود و اساسًا نو
پندارانه و ذاتهم هگون « مورد نظر، توسط خواننده بهاجتماعیِ  شناختهمان »ایی یا گیری نه

یسنده، خواننده را به شناخت اجتماعِی مورمتأمالنه حاصل شود. درواقع  صورت نظر خود به د نو
گونه روش شناخت اجتماعی هدفمند هدایت کرده است. برای نمونه در سفرنامه حاج سیاح این

  :شودبه سه گونه تقسیم می نیزای روش مقایسه .(452ص ، 1390، محالتی احلب است )سیاغ
با  ، ا که بخشی از موضوع و پدیده اجتماعی مورد نظربه این معن ؛«مقایسه جزء با جزء» ، نخست

رفتار اجتماعی یک جامعه در  مثالً  ؛شودبخش دیگری در همان سطح و مقیاس، مقایسه می
با همین مسئله در شهر دیگر با شرایط تقریبًا یکسان مقایسه  ، شهر مواجهه با پدیده دزدی در یک

که ابتدا بخشی از پدیده و رخداد اجتماعی بیان  بدین معنا ؛«مقایسه جزء با کلدوم، » ؛شودمی
مانند موضوعاتی  ؛ندکنمالحظه و مقایسه می ، سپس آن را در ذیل یک موضوع کالن دیگر ؛شودمی

آنها را در  ، اما در نهایت ، کنداشاره می هامختلف سفرنامه خود به آنی هافضالن در بخشکه ابن
ریح در  گونه سوم، » ؛دکندقت نظر میدر آنها و  ، ذیل سیاست و شریعت مقبول خود ارزیابی تص

یسسفرنامهکه  « استشناخت اجتماعی  ،تحلیل و شناخت اجتماعی خود را پس از مقایسه نو
لمین های مسکند. البته این موارد در سفرنامهخاطره خود ذکر میصورت صریح در انتهای نقل به

شوند ـ یعنی سفرنامه هایی که »خاطرات سفر« محسوب میچندان رایج نیست و غالب سفرنامه
مانند سفرنامه  ، اندخود تصریح کرده به شناخت اجتماعی مورد نظر  اندـخود را بعد از سفر نگاشته

ها بعد سالکه  (1390الدوله، الدوله )امین (، یا سفرنامه امین1389، مخبرالسلطنه )مخبرالسلطنه
و  اند از سفر نوشته شدند. دلیل عمده آن هم این است که آنها از شرایط و موقعیت سفر خارج شده

 گیرند. داری یا مالحظات سیاسی اجتماعی، قرار نمیدیگر در مخمصه تهمت جانب
یس هدف خود از بیان خاطرات سفر و گزارشرنامهدر این روش، سف روش انتقادی: (ج های نو

کند که عالوه بر داشتن سفر را نقد و انتقاد اجتماعی قرار داده است. وی خاطراتی را گلچین می
یژگی ادبیات خاطره  یسی، جامعه مورد نظر خود را نیز نقد و  احتنامهیسمیان د. دراینکننو

یسنده تالش دارد نوع سفرنامهدر این .(1398 ، یابسیار ممتاز است )مراغه گیبمیابراه ها نو
را در قالب انتقادی روشن بیان کند.  موضوعات و مسائل اجتماعی درباره شناخت اجتماعی خود 

تعدادند؛ ها که سراسر موضع و روش انتقادی اختیار کرده باشند، کمنوع سفرنامهمتأسفانه این
 ها استفاده شده است. وش در کنار سایر ر به شیوه ترکیبی ، اگرچه از روش انتقادی
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ترین روش در شناخت پس از روش ترکیبی که توضیح آن رفت، رایج روش توصیفی: (د 
اتفاقات و  ،های مسلمین، روش توصیفی است. در این روش موضوعات اجتماعی در سفرنامه

یس به صرف اما سفرنامه ؛دن شوتوصیف می گونهگزارش ، اجتماعیهای پدیده  ا گزارش اکتف نو
یکرد اجتماعی کند. سفرنامهتوصیفاتی نیز می ، موضوع به فراخور ، در کنار آن، نکرده یسانی که رو نو

که ابتدا با دقت انتخاب  کنندمی های آنان پررنگ است، غالبًا موضوعاتی را توصیف در سفرنامه
کید  ، برتلفمواضع مخ کند که درای برای مراحل بعد ایجاد میکرده باشند. این انتخاب، پایه آن تأ

و آن را ضمیمه توصیفات خود قرار  گیرندمیها و اشعار نیز کمک المثلبین از ضرب . دراینکنندمی 
 ؛های دیگری هم وجود دارد شود، اما بدیلچنین ضمائمی دیده نمی ، دهند. البته در همه موارد می

-ضرب گیری اندک از اشعار یا رغم بهره ه بهبطوطوجود دارد. ابن بطوطهابنمانند آنچه در سفرنامه 
یرپردازی در بیان موضوع و پدیده مورد  المثل در کنار توصیفات خود، به دلیل قوت و انسجام تصو

 گذارد. ای که در اثنای گزارش آمده است، باقی نمینظر، برای مخاطب راهی جز پذیرش نکته
یسسفرنامهه گفت، روشی است ک روش توصیفی باید درباره خالصه طور بههرحال به با  نو

هدایت  خود نظر داده، خواننده را به شناخت اجتماعی مورد وصیفات خود از وقایع و اتفاقات رخت
توجه و تأمل برای روش  ای در خورنمونه ، دست کفار هندوه ب بطوطهابنکند. جریان اسارت می 

 .(726ص ، 1395، بطوطهابنتوصیفی است )

  بطوطهابن هرناممعرفی سف .5ـ1

ای به قدرت و قوت، عمق و گستردگی، بیان دقیق و مسلمین، سفرنامه یسینور تاریخ سفرنامهد
یکرد اجتماعی  است. استاد دیده نشده  بطوطهابن سفرنامهو فرهنگی، به مرتبه صادق، و با رو

یسد: »کتاب ابنبطوطه، میسفرنامه ابنموحد، مترجم  محمدعلی ز دو جهت بر بطوطه انو
و احتوای آن بر داستان  سفر هدامن وسعتبرتری دارد: اول، از جهت های دیگر اسالمی سفرنامه

مسافرانی که از طنجه مراکش شروع ]شده[، و به مصر و شامات و مکه و عراق و قسمت بزرگی از 
 صداقتز جهت ایران و یمن و عمان و بالدالروم و قسطنطنیه و دشت قبچاق بسط یافته است؛ دوم، ا

یر رسوم و آداب و عادات او در بیان اوضاع و احوال ممالکی که دیده است، و ثبت و ضبط و تصو
(. 14، ص1395بطوطه، اند« )ابنکردهمللی که در این خط سیر مطول و ممتد، زندگی می

ی های فراوانی از اندیشمندان مسلمان به جای مانده سفرنامه کرد معنوی، است که بسیاری از آنها رو
یکرد اجتماعی نوشته است. »او سفرنامه خود را ببطوطه اند، اما ابنسیاسی و یا جغرافیایی داشته ا رو

کنند؛ چگونه دستگاه اداری شهرها در وهله اول متوجه این نکته بود که مسلمانان چگونه زندگی می
(؛ 23ص 1335وسکی،اند« )میلوساالبه وجود آمده؛ قضات و حکمرانان به چه خصلتی معروف 
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یا خود را در نقش یک عالم و محقق اجتماعی می ای است که »آینه بطوطهابن سفرنامهاست. دیده گو
تنها سیره و عملکرد طبقات حاکمه و زیر و روی جوامع اسالمی روزگار را در آن ]می[توان دید. نه

ن، مراسم و آداب و تشریفات نگرش و روش پادشاهان و دیوانیان، که راه و رسم عالمان و فقیها
ها و صنفی، صنایع و تولیدات، مدرسه جاری، چگونگی گذران زندگی مردم، وضع شهرها، تشکالت

ها، و در یک کلمه، احوال و اوضاع اجتماعی سیاسی و فرهنگی این همه ها و ماتمها، شادیخانقاه
بطوطه به اهّم مسائل (. ابن14ص ،1393توان تماشا کرد« )موحد، بطوطه میدر خالل سفرنامه ابن

که  استادهای اجتماعی ازجمله موضوعاتی پردازد. نهتفصیل میو ارکان نظام اجتماعی به
است. وی در شرایطی به مصادیق نهادهای آن، فراوان پرداخته  سفرنامه خود به مصادیقبطوطه در ابن

اشاره کرده است که ثبات اجتماعی نسبی اجتماعی مانند خانواده، اقتصاد، سیاست، آموزش و دین 
رمق گشته، و بزرگان اندیشه و مصلحان و مذهبی بی های دینیدر جهان اسالم وجود داشته، تنش

بستگی و برادری در ملل گفتند. اساسًا این هماجتماعی در بالد اسالمی با رأفت با یکدیگر سخن می
 کند.بطوطه را ایجاد مید ابنجهان اسالم است که زمینه جهانگردی افرادی مانن

 در شناخت اجتماعی  بطوطهابنروش سفرنامه  .6ـ1

 ،در سفرنامه خود بطوطهابنها در شناخت اجتماعی اشاره شد، که در بحث روش سفرنامه گونهمانه
روش توصیفی را برای تحلیل موضوعات و مسائل اجتماعی برگزیده است. باید اذعان داشت که در این 

یی کمها تننه امر در شناخت نظیر در روش توصیفی بسیار موفق عمل کرده است، بلکه به عنوان الگو
بسیار  ، به توصیف روابط اجتماعی بطوطهابن .(15ص ، 1393اجتماعی شناخته شده است )موحد، 

اجتماعی شهر را توصیف  ، نمادها و مظاهرشده به هر شهر و بالدی که وارد  کردهسعی  داشته وتوجه 
حس و حال به دنبال بیش از آنکه  ، قاهره و مانند آنها ، از شهر تبریز، اصفهانش توصیفات در د. ویکن

پس از  بطوطهابناست. بوده ، به دنبال معرفی و شناساندن عناصر اجتماعی باشد بوده شخصی خود
 بطوطهابندهد که این مطلب نشان می ؛امال کرده است جزیابنسفرنامه خود را برای  ، ساله 25سفر 

، نوشته را  آن جزیابنکرده و  عرضهبندی و اش صورت ر سفرنامهها و شناخت اجتماعی که دتحلیل
سالگی به دست آورده است و در  پنجاهفراوان و در های بعد از طی سفرهایی طوالنی و انباشت تجربه

ل احساسی شدن و واقع یک شناخت اجتماعی سطحی و غیرمتأمالنه و در شرایط سفر نیست که احتما
یسندرا می بطوطهابن ،با این وصف .(21ص همان، دیده شود ) آن تأثیر فضای اجتماعی در   ه توان با نو

یل دورانت ، تمدن خی تار مشهور به  ، با این تفاوت که وی در کتب و اسناد تاریخی ؛مقایسه کرد  ، و
 گزارش کرده است. امع را ها و جوزیسته خود از فرهنگ تجربه بطوطهابنجوامع سفر کرده، اما 
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 نهادهای اجتماعی  درباره .7ـ1 

هاد اجتماعی چیست؟ مقصود از چیستی نهادهای اجتماعی، ماهیت و خصوصیات نهاد ن
شناسی، شکل اجتماعی به مثابه یک مفهوم اجتماعی است. »نهاد اجتماعی در اصطالح جامعه

رود پس از آن که انتظار می عین استحیطه م ای از اعمال اجتماعی در یکشده مجموعهتثبیت
، 1382شده انجام شود« )صدیق اورعی، هم، اعمال در چارچوب همان شیوه و شکل تثبیت

یافته از الگوهای اجتماعی نسبت پایدار و سازمان(. در تعریفی دیگر، »نهاد، نظامی به38ص
ی جامعه، در بر ای اساسن نیازه شده و یکسان را با هدف برآورداست که برخی رفتارهای نظارت 

 (. 151، ص1375گیرد« )کوئن، می
یژگی  اند: هایی برشمردهمتفکرین دانش اجتماعی برای »نهاد اجتماعی« و

اجتماعی دارای میزان زیادی از ماندگاری و دوام در جامعه نهادهای  :پایداری و استمرار (الف
توان گفت َاشکال گوناگون که می است چناناجتماعی آنهستند. این استمرار در برخی نهادهای 

 است.  آمده و تاکنون دوام یافته این نهادها از ابتدای پیدایش بشریت پدید
 با و شدتبهمعنا که این به  ؛کارانه دارندنهادها خصلتی محافظه :در برابر تغییراتمقاومت  (ب

 دهند. ن میقاطعیت در برابر تغییرات درونی مقاومت نشا
مرتفع ساختن نیازهای متعدد و  ، اجتماعی ترین کارکرد نهادهایعمده  :رفع نیازهای اساسی (ج

اساسی آدمیان است. هر یک از نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مذکور سازوکار خاصی 
 دارند. 

 ر نهادها فعالیتو مستقل از سای نهادهای اجتماعی در خأل :ارتباط متقابل با سایر نهادها (د
یژگی را  ،ای از روابط متقابلدر شبکه کنند، بلکهنمی  یوابستگ»با یکدیگر در تعامل هستند. این و

 نامند. می نهادها« متقابل
، باید پرسید که مصادیق هاتوضیحات درباره نهادهای اجتماعی و خصوصیات آن بیانپس از 

جوامع از یکدیگر  هی را در همتوان پنج نهاد بنیادمجموع می  « کدام است؟ درنهادهای اجتماعی»
نهادهای خانواده، حکومتی، اقتصادی و دینی، پرورشی. هر نهاد کارکرد و  :ند ازابازشناخت که عبارت 

 .(همان) های خاصی دارد که به آن نهاد اختصاص یافته استمسئولیت
ین این نهادها بر و نسل  گذرد نسل پیشین درمی ای این اساس است که در هر جامعه منطق تکو

و نسلی به  همچنین هر جامعه ؛ (خانوادهپذیرـ شود )و تربیت ـ جامعه ، ایگزین آنهاجدیدی باید ج
حیات  هنیز ادام ؛(سیاست) ملی خود نیازمند است و تدبیر مصالح ، نظم، اجرای قانون، حفظ امنیت

(؛ البته اقتصاد) دی اوستبرای رفع نیازهای مانیازمند نظام تولید و توزیع منابع  ، فردی و اجتماعی بشر
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نسل  هفرهنگ، دانش و تجرب  ؛(دینی) نیازهای معنوی و نظام اعتقادی بشر نیز حایز اهمیتی فراوان است
ترتیب در ای، بهدر هر جامعه یادشدههای (. بایدتعلیم و تربیت) قدیم هم باید به نسل اخیر منتقل شود

شود بیت محقق میاد، نهادهای دینی و تعلیم و تراجتماعی خانواده، سیاست، اقتصمجموعه نهادهای 
 .(165ص ، 1391)صداقتی فرد، 

رین نهاد اجتماعیخانواده و ازدواج » :نهاد خانواده نهاد  .(424ص ، 1384 « است )گیدنز، فراگیرت
است. خانواده در شده  همراه فرزندان آنان تشکیله از یک زن و یک مرد و غالبًا ب خانواده معموالً 

یشاوندانی اشاره دارد که باهم زندگی می  ، ترین معنای خودگسترده کنند و یک واحد به اقوام و خو
اند نیز شامل این واحد دهند. کودکانی که به فرزندی خانواده پذیرفته شدهاجتماعی را تشکیل می

پذیری تولید نسل و جامعه شوند. اهمیت این نهاد از آن جهت است که کارکرد اجتماعی می
دارد، شکل و کارکرد  داشته و خانواده در همه جوامع وجود جامعه را بر عهده دارد. اگرچه اعضای

 گیدنز، ؛272ص ،1384های مختلف متفاوت بوده است )عضدانلو، ها و مکانآن در زمان
ارکرد ین کترمهماما  ؛(156ص ، 1375کوئن،  ؛262ص ، 1376 ساروخانی، ؛424ص ، 1384

 « خالصه کرد. تولید نسل» در توانمی نهاد خانواده را 
های اجتماعی کند و در مورد مسائل و برنامهاین نهاد، قدرت را در جامعه توزیع می : نهاد سیاست

مردم قدرت را به  ، سیاست، سازوکاری است که از طریق آن ،به عبارت دیگر ؛گیرد تصمیم می
 ،1384 )عضدانلو، دهنددست می  را ازکنند یا آن عنوان ابزار استفاده میآن به  د و ازن آورمیدست 

 (.262ص ، 1376 ساروخانی،  ؛338ص ، 1384 گیدنز،  ، 374ص
دهند که می  ان کارکردهایی را برای نهاد سیاست در جهان امروز، مورد توجه قرارشناسجامعه

دشمنان است  هایبر حمالت و تهدیداجرای عدالت و قانون و حفظ شهروندان در برا  ، ین آنترمهم
 .(157ص ، 1375ئن، )کو

تولید، توزیع و مصرف کاال و  هدهندنهادی اجتماعی است که سازمان ، اقتصاد :نهاد اقتصاد
خوانند به این اقتصاد را یک نهاد می ،خدمات در جامعه است. اینکه عالمان علوم اجتماعی

است  یدنشبینیحدودی پیش  و عملکرد آن نیز تا ، معناست که کارکرد آن مانند یک نهاد رسمی
(. 262ص ،1376ساروخانی،  ؛527و  240 ص ، 1384 گیدنز، ؛5ص ،1384 )عضدانلو، 

 ، مورد توجه قرارکارکردهایی را برای نهاد اقتصاد در زمانه معاصرشناسی، همچنین در جامعه
 (.156ص ، 1375)کوئن،  تولید و مصرف کاالها و خدمات است ، ین آنترمهمدهند  که می 

یاترین نهادهای اجتماعی به شمار می  : ذهبینهادهای دینی و م  روند. نهادهای دینی از دیرپاترین و پو
عات تحقیق ترین و پایدارترین موضو همین حقیقت باعث شده است که مذهب به یکی از جذاب 
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اند. کرده شناسان تبدیل شود. عماًل اکثر عالمان اجتماعی به نقش مذهب در جامعه توجه جامعه
یشتن  ، یانضباط  کارکرد رای مذهب چند کارکرد اساسی وجود دارد: برخی معتقدند ب داری و خو

و به  ، مردم را دور یکدیگر جمع ، بخشیکاردکرد انسجام  ؛ کند انضباط شخصی را به پیروان تحمیل می 
یت  شان بستگی اجتماعی کند تا با بازشناسی و تأیید مرزهای مشترک خود، هم آنها کمک می  را تقو

های پایدار و رعایت مقررات و قوانین مذهبی باعث حفظ ارزش  ، ازه بخشیدن حیات ت  کارکرد  ؛کنند 
کردن احساس ناکامی و  مذهب باعث خنثی کارکرد وجدآفرینی  ؛شود های بعد می به نسل  آنها  انتقال 

 )عضدانلو، کند احساس سعادت و بهروزی کنند شود و به مردم کمک می از دست رفتن ایمان می 
باب  در  ، در بخش بعدی . ( 262ص  ، 1376 ، ساروخانی، 495ص  ، 1384 ، گیدنز، 575ص  ، 1384

 نهاد دین توضیحاتی خواهد آمد.   درباره موضع اندیشمندان مسلمان  
کارکردهایی برای نهاد دین مورد توجه است که از  ، ان معاصرشناسجامعه رحال بنابر نظرهبه

یت روحیه اجتماعی، انسجام اجتماعترمهم و همچنین تحکیم  ، بستگی گروهیی، همین آنها تقو
 (.156ص ، 1375)کوئن،  مبانی ارزشی زندگی انسانی و وحدت نوع بشر است

کنند که معمواًل آموزش و پرورش را به عنوان نهادی اجتماعی تعریف می :نهاد آموزش و پرورش
ست. نقش های اجتماعی اهای شغلی، هنجارهای فرهنگی و ارزشراهنمای انتقال دانش، مهارت 

های فکری و عملی بوده و برانگیختن خالقیت ، تاریخ بشر آموزش و پرورش در تمام دوراناساسی 
تغییرات فرهنگی جوامع است. کارکرد اصلی فرایند  هکنندها یکی از عوامل تعیین این خالقیت

رشد  که برای توسعه و نسل دیگر است؛ فرایندی به آموزش و پرورش، انتقال دانش از نسلی
ها طراحی شده ها و ارزشوری است. آموزش و پرورش رسمی برای آموزش مهارت ضر ،فرهنگ

 ؛457ص ، 1384 گیدنز،  ؛21ص ، 1384 )عضدانلو،  که برای بقای جامعه ضروری است
کارکردهایی برای نهاد آموزش و به  ، معاصرشناسی همچنین جامعه (.262ص ، 1376 ساروخانی، 

انتقال میراث فرهنگی و علمی به نسل بعدی است  اهین آنترمهم که دارد پرورش معاصر توجه 
 (. 157ص ، 1375)کوئن، 

 نهادهای اجتماعی از منظر اندیشمندان مسلمان .8ـ1

نسبت برای موضوعات به ،معاصرشناسی طور که بیان شد، مقوله »نهاد اجتماعی« را جامعهمانه
رغم معاصرت، ناظر به این اصطالح بهکرده است.  یافته از الگوهای اجتماعی جعلپایدار و سازمان

گیری مدنیت در جوامع بشری تاکنون، در قرون مختلف وجود و مصادیقی است که از ابتدای شکل
هایی در ساختار و تغییرات و تفاوت  ، گاهی بنابر شرایط عصری و جغرافیایی البته .حضور داشته است
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وجود ه ، اما تغییرات ماهوی در نهادها بنیز شده یبکارکرد آن رخ داده و حتی گاهی دستخوش آس
یعنی امنیت شهروندان و اجرای  ش، ترین کارکرد نیامده است؛ مثاًل نهاد سیاست، همچنان واجد اصلی

توان فارغ از اصطالحات امروزی، با تأمل و دقت در ماهیت هر یک از عدالت است. بنابراین می
یژگی تناسب دست یافت و هر نهاد را به های و پایدار آناصل رکردهایها و کانهادهای اجتماعی، به و

یژگی ترین وظایف هر یک از نهادهای اجتماعی را ها و کارکردها نیز معرفی کرد. بنابراین اصلیهمین و
 توان چنین عنوان کرد:می مسلمین نیز هست، های که منطبق بر اندیشه

 نهاد خانواده: تولید و تربیت نسل 
 نتقال میراث فرهنگی و علمی به نسل بعدی.او تربیت:  نهاد آموزش

 دهی تولید، عرضه و مصرف کاالها و خدمات مورد نیاز معیشت جامعه.نهاد اقتصاد: سامان
 دشمنان. هاینهاد سیاست: اجرای عدالت و قانون و حفظ امنیت مردم در برابر تهدید

ذکر شد، بنابر تعریف طور که مان« باید در اینجا توضیحی داده شود. هدیندرباره مقوله »
شناسی مدرن، نهاد اجتماعی یک برساخته اجتماعی است که بشر برای پاسخ به نیازهای بنیادی جامعه

های اسالمی نه یک خود آن را ایجاد کرده است؛ این در حالی است که »دین« بر اساس منابع و آموزه 
و شامل سه بخش  ، مام زندگی بشرشینی برای تبرساخته بشری، بلکه یک برنامه الهی، آسمانی و پی

ان از شناسجامعهبا تعریف  ، اعتقادات، احکام و اخالق است. لذا تعریف اندیشمندان مسلمان از دین
ان از »نهاد شناسجامعهنظر  با تعریف مورد  ، »دین« ، نهاد »دین«، سازگاری ندارد. بنابراین در این بحث

مؤمنان بوده و  ه»مراکز دینی و مذهبی« را که برساخته جامعتوان یاجتماعی« تطابق ندارد؛ اگرچه م
از سنخ نهاد اجتماعی تلقی  ، اندبخشیدهدینی را در طول تاریخ مستمرًا مدیریت و انسجام میهای برنامه

کارکرد اصلی نهادها و  مراکز دینی و مذهبی، شناخت و مدیریت امور دینی و   ، کرد. بر این اساس
 خواهد بود.  اسالمی مذهبی جامعه

 روش تحقیق .2

مستلزم روش خاص خود است، در این مقاله،  ، »موضوع« بررسی که هر پژوهشی با توجه بهزآنجاا
کیفی« است. از میان سه رهیافت عمده در   له تحقیق، روش »تحلیل محتوایئروش متناسب با مس

ـ لیل محتوای تلخیصیدار، تحتحلیل محتوای کیفی ـ تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت
دار، تناسب بیشتری با موضوع این تحقیق دارد. هرگاه تحقیقات رهیافت تحلیل محتوای کیفی جهت

کیفی،  محقق ، »در این حالت ، یک پدیده کامل نباشند یا به توصیفات بیشتری نیاز باشد ه قبلی دربار
یکرد جهت معتبر ساختن و  ، دارمحتوای جهتتحلیل  گزیند. هدفدار را برمی روش تحلیل محتوا با رو
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تواند به تمرکز گسترش دادن مفهومی چارچوب تحقیق و یا خود نظریه است. نظریه از پیش موجود می 
ارتباط  ه متغیرهای مورد نظر یا دربار ه هایی را درباربینیکند. این امر پیش  های تحقیق کمکبر پرسش

تواند پیشنهادهایی برای دار می تحلیل محتوای جهت ناشی ازهای کند. یافتهبین متغیرها فراهم می
تواند دید  شده در تحقیقات میباشد. مقوله مشخص حمایت یا عدم حمایت از یک مقوله داشته

یتکند و یا می  ها را ایجادمتضادی از نظریه کردن نظریه تأثیر بگذارد.  تواند در جهت گستردگی و تقو
های موجود و همچنین ایجاد توان پشتیبانی از نظریهدار را می هتحتوای جیکی از نقاط قوت تحلیل م

ازآنجاکه پژوهش حاضر نیز درصدد  .(24ص ، 1390تر از آن دانست« )ایمان و نوشادی، فهمی گسترده
بطوطه است، روش مناسب مفهوم نهاد اجتماعی بر مبنای اندیشه ابن درباره  ،ترفهمی گسترده یجادا

 دار است. حلیل محتوای کیفی جهتروش ت ،برای اجرای آن

بطوطه در بررسی های تحقیق در موضوع روش سفرنامه ابن. یافته3

 نهادهای اجتماعی

اول اینکه نحوه پرداختن متون گذشته مانند  :یش از ورود به بحث، بیان چند نکته الزم استپ
اسی معاصر نیست. بنابراین نباید نشجامعه ه های اجتماعی، به شیوبه موضوعات و پدیده ، هاسفرنامه

بندی و صورت  ، انتظار داشت که متفکر اجتماعی، اندیشه خود را در قالب اصطالحات و مفاهیم مدرن
در اندک مواردی درباره موضوعی  ها سفرنامهدر  ، طور که ذکر شددیگر آنکه همان ؛ه کرده باشدعرض 

یژه در سفرنامه به شود؛صورت صریح و روشن اظهار نظر میاجتماعی به که با روش  بطوطهابنو
بندی شده است. در واقع شناخت اجتماعی، از طریق توصیفی، شناخت اجتماعی در آن صورت 

شود. این دو نکته توصیف و نقل خاطرات و رخدادهای اجتماعی، توسط خواننده کشف و استخراج می
و  بطوطهابندر نسبت با سفرنامه  ا رعالوه مباحث چارچوب مفهومی، درکی از شناخت اجتماعی هب

های اجتماعی در سفرنامه ای از یافتهمجموعه ، دهد که نتیجه آنمی دسته نهادهای اجتماعی ب
 دهد؟ میچه شناخت اجتماعی  ، گانهدر مقوله نهادهای پنج بطوطهابناست. اما سفرنامه  بطوطهابن

 نهاد خانواده .1ـ3

از اهمیت نسبی موضوع »خانواده« در اندیشه او حکایت  هبطوطابنررسی اجمالی سفرنامه عمده ب
جوی درک و شناخت شرایط و مقتضیات نهاد ودر جست  ، بدین معنا که وی در برخی جوامع ؛دارد 

یی اعتنا در خورپیماید، اما سخن ای را میبطوطه قاره نیز ابن یگاه ؛خانواده و کارکردهای آن است
ید، و بدرباب خانواده نمی  کند. بنابراین غالبًا توصیفات وی از خانواده، راحتی از کنار آن عبور میهگو
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یکرد پیگیر و مشتمل بر شناخت ابعاد مختلف خانواده نیست، بلکه به دهندهنشان حسب نوع یک رو
االت شخصی وی نیز پردازد. سرگذشت زندگی و احواتفاق و در صورت اقتضا، به موضوع خانواده می 

(. گرچه نهاد خانواده یک 78ص ، 1395 بطوطه، ابنخانواده برای او حکایت دارد ) از اهمیت نسبی
یت درجه نخست استنهاد اصیل است، برای ابن های چراکه در حکایات و گزارش ؛بطوطه فاقد اولو

کید چشمگیر یا پیگیر متمایزی مشاهطور بهدر موضوع خانواده،  وی به عبارت  ؛شودده نمیکلی تأ
کنار هم قرار دهیم،  ، درباره خانواده نقل کرده است بطوطهابنوعات و مسائلی را که موض  اگر ، دیگر

یری که از آن ب بخشی به غریزه جنسی را بازتاب بیشتر کارکرد خانواده در انتظام  ، آیددست میه تصو
 یعنی تولید و پرورش نسل.  ، دهد تا کارکرد اصلی خانوادهمی

یر سازوکار اطالع و شهود:  ی است ئوجود یک سازوکار نامر دهندهاز خانواده، نشان بطوطهابن تصو
دیگران و حضور  اطالعتوان از آن به »اطالع و شهود« تعبیر کرد. در این الگو، زن و شوهر با که می

گیری از از اختالفات خود را نیز با بهره  آیند. آنان برخیبه عقد یکدیگر درمی ، شهود و خانواده
ترتیب که اختالفات خود را با مطلع کردن بزرگان خانواده و احیانًا اینبه ؛کنندمی همین الگو رفع

ند. نقل خاطرات چند مراسم ازدواج و حضور بزرگان در آن و  نکهمان شهود ازدواج، حل می
ید وجود این نظام نامرئی در  ، و شهوداختالفات بعد از آن و حضور مجدد همان بزرگان  مؤ

زمینه حاکمیت این خاطرات را در پس  بطوطهابن .(78ص ، )همان انواده استرسیدگی به امور خ
 . استحاکمیتی که مورد پذیرش همگان  ؛کندشریعت و دین عنوان می

ریش  قاضی و با حضور بزرگانی مانند آنها اختالفات خانوادگی و حل  به : رسیدگیسفیدینظام 
-ط با نهاد خانواده است که در سفرنامه ابنمرتبهای از پدیده ، سفیدان شهر و خانوادهفقیه و ریش 

سفیدان هنگامی وارد فرایند اختالفات ریش بطوطه، ابنبطوطه گزارش شده است. بنابر گزارش 
این قبیل  آمد. موضوع تنهایی از عهده حل مشکل برنمیشدند که خانواده بهخانوادگی می

قادر به رسیدگی به آن بودند؛   ، یا بزرگان ای بوده که افرادی چون قاضیگونهاختالفات، اغلب به
 .(813ص ، مانند روابط نامشروع )همان

بطوطه است. ترین نوع ساختار خانواده در دوران ابنگسترده، متداول : خانوادهالگوهای ازدواج
واده گسترده، متشکل از زن ـ یا زنان ـ و شوهر و دهد که خانبطوطه نشان میسفرنامه ابن
، غالمان و کنیزان حسب تمکن خانوادهعالوه پدر و مادر ایشان و در برخی موارد بهفرزندان، به

یی بوده است. البته  بوده است. خرید کنیز توسط مرد غالبًا یا برای کار در منزل و یا مقاصد زناشو
شده بوده است ط خاص ـ سیاحان و مسافران ـ نیز پذیرفتهاین امر برای برخی افراد با شرای

یی هنجارمند است که ابن769، 782، 779ص )همان، بطوطه به آن (. چندهمسری نیز الگو
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بطوطه از چندهمسری، نشان از متعارف بودن آن دارد های مکرر ابناشاره کرده است. نقل
کردند ا مردان برای مدتی ازدواج می(. همسران موقت، زنانی بودند که ب383، 785)همان، ص

شدند و این ازدواج تا مدت مشخصی ادامه داشته و پس از آن از و گاهی دارای فرزند هم می
توانند؛ ولی هنگام شدند. »مسافرینی که بخواهند در این جزیره ازدواج کنند، مییکدیگر جدا می

شوند« هرگز از موطن خود جدا نمیعزیمت باید زن خود را طالق دهند؛ زیرا زنان این جزایر 
 (.770)همان، ص

 مذهبی نی ومراکز دی نهادها و .2ـ3

بطوطه اساسًا چراکه مسافرت ابن ؛بطوطه استنقطه عزیمت ابن : دین و مذهب، «دین و مذهب»
 ،)همانشد ساله به دورترین بالد دنیا  25به هدف سفر حج بود و این امر سرآغاز یک سفر 

 ،1335 د )میلوساالوسکی، ادبطوطه به موضوعات و مسائل دینی بسیار اهمیت میابن(. 75ص
از قبیل مساجد و  ،از وضعیت مراکز دینی ، (. وی همواره در بدو ورود به هر شهر و بالدی62ص

 ،بطوطهابن) دهدمدارس علمی و همچنین امور متدینین، علما، فقها و شیوخ آن، گزارش می
بطوطه کرد که ارزیابی کلی ابن (. باید اذعان435، 273، 260، 192، 367، 357ص ، 1395
توان دریافت  راحتی میهای وی بهاز دریچه دین و شریعت است. از گزارش ، ه هر موضوعیدربار

( و گاهی 352، صمشکل و مواجهه جدی دارد: کفار و یهودیان )همان ،که با چند گروه اعتقادی
بطوطه ت بتوان گفت که ابن ئجرشاید به .(370ص ، )همان افضهم شیعیان یا به قول خودش رو

های رایج دینی و مراکز معروف اسالمی و نتابد، اما با جریااز شریعت و دین برنمیچیزی را خارج 
پوش بودن، که رغم صوفی و خرقهبطوطه علیابن کند. جالب اینکهسرعت ارتباط برقرار میدینی به 

(،  همواره دین را در عرصه جامعه 721ص ،اطلبی و غارنشینی باشد )همانطبعًا باید دوستدار انزو
بطوطه در بدو ورود به هر شهر و دیاری، ابتدا آن جامعه را از ابن دلیل کند. به همینجو میوتجس

یژه مسجد جامع کند، سپس به نمادهای دینی مانند مساجد، بهحیث دینی و مذهبی توصیف می و
ن محترم است. احترام مسلمین به ای ، کفارهم پیش مسلمانان و هم پیش  ، یلیپردازد. »شهر همی 

ه مسجدی نورانی و متبرک است و مسافرین دریا نذرهای شهر از نظر مسجد جامع آن است ک
ست بزرگ و ا رفتیم که شهری  ُبدَفّتن »از آنجا به شهر .(754، صکنند« )همانفراوان درباره آن می

ست که مأوای مسلمانان امسجدی  ، نزدیک دریا ، اقع شده. در بیرون این شهردر کنار خور بزرگی و
 بطوطهابن(. از منظر 756ص ، چه در داخل این شهر مسلمانی وجود ندارد« )همان ؛غریب است
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بطوطه دین و امور دینی  دین امری زیربنایی و همچنین مسلط بر دیگر نهادهای اجتماعی است. ابن
 فراوان به مشارکت و مقبولیت ، های خودکه در گزارش طوریبه ؛کندرا عمیقًا اجتماعی دنبال می

 (. 886ص ، )همان کند، توجه می اجتماعی مردم نسبت به شریعت
ی متشکل از فقیه، خطیب و قاضی شهر رسیدگی یشورا  درامور دینی مردم  به «: غالباً شورای دینی»

است که اینان بیشتر از سوی خلیفه یا سلطان تعیین بطوطه آمده های ابنه است. در گزارششدمی
اند، ن در میان مردم و همچنین تعامالتی که با حکومت و دربار داشتهناآ گستردهاند. نفوذ شدهمی 

به چند مورد آن   بطوطهابنآموزی را شکل داده است که ت جالب و گاه عبرت حکایات و خاطرا 
(. ارزیابی عمومی مسلمانان از متولیان امور دینی  720و  719ص ، )همان اشاره کرده است

داری آنان، بهترین شاخص شناخت و نقد عملکرد ایشان و مردم  برحسب میزان زهد، تقوا و ایمان
 (.423، 398ص ،)همان یادآوری شده است بطوطهابنته در سفرنامه آمده و این نک به حساب می

خوان با دیگر مراکز دینی و غالبًا مراکز دینی با ساختاری منسجم و هم :»جوامع دینی ـ علمی«
است. مدیریت امور دینی و شرعی در و موقوفات بوده  ارتگاهمتشکل از مسجد، مدرسه علمیه، زی 

کار علما و مشایخ دینی بوده و در آنجا  دفتر ، به عبارت دیگر ؛است گرفتهاین جوامع صورت می 
آن انجام  ثبت و ضبط امور دینی مانند موقوفات و نذور شرعی و امثالو مذهبی، های ریزیبرنامه

فطر  ، و نمازهای جمعه و عیدشدهمی داده ادی پاسخشرعی و اعتق االت و شبهاتؤ، به سشدهمی 
ده است. ذکر اسامی گردیشهرهای فاقد اماکن مقدس، در حیاط جامع شهر برگزار میغالبًا در 

یری از گستردگی و شکوه جوامع دینی ـ علمی در بطوطهابن در سفرنامهبسیاری از جوامع  ، تصو
، الزیتونه )همانجامع ، (100، صاالزهر در مصر )همانجامع دهد:ارائه میجهان اسالم 

 .(268ص ، جامع کوفه )همان و (311، 159، 157، 140ص ، نجامع دمشق )هما ، (78ص
دعوت از استادان برجسته عالم اسالم و مهاجرت طالب  :الگوی مهاجرت برای تحصیل علوم دینی

یژگی ،و دمشق از بالد دور به مراکز علمی مشهور و باسابقه، مانند بغداد های این دوران به یکی از و
، مانند بطوطهابنایرانی در سفرنامه های (. وجود نام 272 و 148 ص ، )همان آیدشمار می

 ،الدین اردبیلیتاج ، (833از مشایخ بزرگ حاضر در شهر زیتون )همان:  ، الدین کازرونیبرهان
بکرشیرازی،  ، (833، ص)همان قاضی مسلمانان شهر زیتون از  ، صامتمعروف به شیخ  ابو

مندان دیگر بالد به هجریان مهاجرت عالق هدهندهمه نشان ، (202ص ، مجاوران مکه مکرمه )همان
 مراکز مشهور علمی ـ دینی عالم اسالم برای تحصیل علوم دینی است.
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 آموزش و تربیت نهاد .3ـ3

 ، تعلمگونه تعلیم و بدین  بیشتر در مساجد متمرکز بود و ، یش از تأسیس مدارس جدید، امر تعلیمپ
به مراکز و مدارس علمی  ، بطوطه که خود اهل دانش بودهرفت. ابنی از عبادات به شمار میئجز

نشان از کنجکاوی و دقت وی در  زمینه، بطوطه در این توجهی خاص داشته است. نحوه واکنش ابن
علما، و را بیشتر با فقها و مراکز و محافل علمی دارد. او نشست و برخاست خود و شناسایی علما، 

واسطه از جریان بیشناختی داده است تا محل سکونت خود را بیشتر در مدارس و مراکز علمی قرار می
 باشد.  دانش در بالد اسالمی داشته

ها « و در برخی موارد خانقاهها و مدارس علمیهخانهمکتب» ، ین ساختار آموزشی قرن هشتمترمهم
توان به این  می ، کندتفصیل توصیف میبطوطه  آنها را به ای که ابنعلمیهارس هورترین مداند. از مشبوده

های »مدرسه :(، مدارس مصر289، 202، 201ص ، موارد اشاره کرد: مدرسه مظفریه مکه )همان
بغداد (، مدرسه 93ص ، توان گفت« )همانمصر به قدری زیاد است که شماره درست آن را نمی 

»من شانزده روز در این مدرسه  : شوشتر هو مدرس ، (148ص ، دمشق )همان ، مدرسه(272، ص)همان
، )همان ام«وردهام و نه لذیذتر از غذاهای آنجا غذایی خرا در جایی دیده نه نظم و ترتیب آن ؛ماندم 

فقه از قبیل قرآن،  ، شد و انواع دروسبیشتر زیر نظر فقها و علمای شهر اداره می ،(. این مدارس240ص
 شده است. ضی و ادبیات و شعر در آن تدریس می و حدیث، ریا

 «خانقاهکه البته کاربردهای فراوانی دیگری هم داشته، » از دیگر مراکز آموزشی مهم در قرن هشتم
و برای  انددهکراعم از پادشاهان، حاکمان، درباریان و تجار بنا می ، غالبًا خیرین را  هااست. خانقاه بوده

مند کردند تا مردم از عواید و خدمات آن بهره وقوفاتی را در کنار آن وقف می ی جاری خانقاه، مهاهزینه
های آنجا ابتدا سراغ خانقاه ، شدهیبطوطه در هر شهر و دیاری که وارد متوان ادعا کرد که ابنشوند. می

گاهی  ازکرده است، بنابراین راق میتگرفته و در آنجا ارا می ات زیادی داشته و توصیفامور خانقاه آ
ها به امور تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان ها کرده است؛ ازجمله اینکه در خانقاهمفصلی از خانقاه

سپردند. جوانی که تازه به آنجا ها میخود را به این خانقاه های»مردم جوان :شده استپرداخته می 
ربیهنوآموز و » ، پیوستمی  ها را به که این جوان انقاه مکلف بودصاحب خ اخی یا .شد« خوانده می ت

کند که مواظب گفتار و رفتار اوست و حرکات و سکنات چشم اوالد خود ببیند. اخی به تربیه حالی می
 (. 285ص ، 1393 دارد« )موحد، وی را زیر نظر 

  ادان و شاگردان و ای با است مدرسه   ؛ « است سیاره مدرسه »   ، کند می   بطوطه به آن اشاره از موارد دیگر که ابن 
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خواجه رشیدالدین   ، است. این تشکیالت با ابتکار دو وزیر غازان  ها که مخصوص اردوی سلطانی بوده کتاب 
آمده بود. مقصود از مدرسه سیاره آن بود که  اولجایتو به وجود ز دوران علیشاه ا  الدین الله و خواجه تاج فضل 

عالمه حّلی از ُمدرسین مدرسه  و طالب خالی نباشد.  گاه از جمع علما هیچ  ، موکب در سفر و در حضر 
 (.  239ص   ، است )همان نوشته  های خود را در این مدرسه  سیاره بود و برخی کتاب 

یژگی است که البته  « بودهمعنویت و اخالقو مربیان آن دوره، توجه به » های مهم آموزگاراناز و
در  جّد سعی داشتند خود را به اخالق، تعبد و زهد متعلمین به هاست، ولی عمدشده خالف آن هم دیده 

 (. 226ص ، 1393 موحد،  ؛373و   409ص ، 1395بطوطه، دنیا، بیارایند )ابن برابر
آن  هدهد جامعمیدارد، که نشان  دانشمندان هم بسیار اشاره  «جایگاه اجتماعیبطوطه به »ابن
یژه  ، روزگار حاضر بودند از   مردم  گاهی که ایگونهبه  ؛بودهای برای علما و بزرگان خود قائل جایگاه و

بطوطه، )ابن دست به شمشیر ببرند ، جان خود برای دفاع از آنان بگذرند و در مقابل متعرضین به ایشان
 (. 387، 352، 412ص ، 1395

است.  بوده بطوطههشتم برای دختران و زنان نیز از موارد مهم و مورد توجه ابن  سوادآموزی در قرن 
 ،استآنها فراهم نبوده های مساعدی برای یادگیری و آموزشو زنان عالوه بر اینکه زمینه یت دختران اکثر

اند که کمر همت بسته و از خرافات و ری بوده شدند. با وجود این، زنان بسیااز سوادآموزی منع هم می 
بطوطه در شیراز ابن اند.باالی علمی هم رسیدهو به درجات  کرده موانع اجتماعی سوادآموزی عبور

سعد سماع دختر عمربن ، کرد و او خود آن را از وزیره  « را از قاضی مجدالدین سماعُمسند امام شافعی»
« را از امام ُمسند َدارمی» ، بطوطه در بغداده و محدثه بود. دیگربار ابنزنی فقی ، و این وزیره ؛کرده بود

ینی سماع کرد و او خودسراج یی به نام سّت  را آن ، الدین عمر قزو  الملوک سماع کرده بود )موحد، از بانو
و شهری که همه زنان آنجا حافظ قرآن بودند،   ، مخصوص دختران ه(. دبستان و مدرس166ص ، 1393

 .(749و  748ص ، 1395 بطوطه، است )ابن کرده بطوطه به آن اشاره که ابنجالبی است از موارد 
دست ه ب بطوطهابناز مجموع مطالب سفرنامه  :امع علمیهای تحصیالت عالی در جو تأمین هزینه

الزحمه های تحصیل طالب و حقترین منبع تأمین هزینهاصلی ، آید که نذورات و موقوفات متدینینمی
های پرمحصول، مزارع کشاورزی و همچنین بخشی از مغازه های دان مدارس علمیه بوده است. باغاستا

یج وفات مدا جزء موق  ، اطراف مدارس و جوامع رس بوده که درآمدهای حاصل از آنها برای رشد و ترو
عالوه موقوفات بزرگ سالطین برای علما و به منظور شده است. این موارد بهعلوم دینی استفاده می

نشان  بطوطهابنجریان مالی و اقتصادی امر آموزش و تربیت را در سفرنامه  ، تعلیم و تعلم طالب
 (.252ص ، )همان )خدابنده( حمد اولجایتوسلطان م موقوفات مانند ، دهدمی 
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 نهاد اقتصاد )معیشت( .4ـ3

شک، یک موضوع مهم و محوری بوده است. توجه بطوطه، بدونقتصاد و معیشت در دیدگاه ابنا
های سفر خود و همراهانش را تأمین بطوطه به موضوع اقتصاد از جهت اینکه باید هزینهابن
بطوطه حاکی از آن است که عموم مردم در بالد های ابنش ید. گزارنمان میکرد، دوچندامی

بطوطه از آنها دیدن اند. اکثر شهرهایی که ابنمسلمین، از حیث  اقتصادی در رفاه نسبی قرار داشته
فرد بودند. کرده است، آباد، و دارای محصوالت کشاورزی فراوان و محصوالت باغی منحصربه

وضعیت بسیار بهتر و متفاوتی نسبت به عموم مردم داشتند، اما مشاهیر، قضات و  طبعًا درباریان،
بطوطه آنها را توصیف کرده است، که ابنهشتم( و عموم بالدی  در کل، جامعه مسلمین )در قرن

 اند. وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشته
ای از افراد جامعه مدهکه بخش عبطوطه بوده ترین فعالیت اقتصادی مردم روزگار ابنکشاورزی رایج
  ، . محور بودن تولیدکرده استوی به انواع تولیدات کشاورزی و صیادی اشاره اند. به آن اشتغال داشته

تولیدات کشاورزی و صنایع دستی هر  ازچراکه همواره  ؛کاماًل مشهود است بطوطهابندر سفرنامه 
-سپس به موضوع خدمات  کرده؛د ف و تمجیشهر، و نیز شهرت آنان در تولید صنعتی خاص، تعری 

بطوطه از برخی مفصل ابناست. گزارش  بوده که بیشتر حول خدمات سیاحتی برای مسافرین اختهپرد 
توجه خاص وی به معیشت و اقتصاد جامعه است. برای نمونه چگونگی  دهندهمشاغل و ِحرف، نشان

ارش مبسوطی از آن آمده است صید مروارید در جزیره کیش از موارد جالب و شنیدنی است که گز
 (. 328ص ، )همان

اما  ، پرسود تجارتی ؛است اقتصادی بوده پررونق هایی از فعالیتالمللبینتجارت و بازرگانی 
شده است. ترین نقاط جهان اسالم تا دورترین نقاط در شرق را شامل میقت که از غربیسخت و پرمش

است؛ مانند تجارت اسب، ونق بوده رل سود فراوان آن، پرشدت دشوار، اما به دلیفعالیتی به ، تجارت
یه، نمک و.. تجارت  ، ها(. همچنین از پرسودترین این تجارت 870 و 378ص ، )همان .پارچه، ادو

 (. 354ص ، )همان و غالم بوده است کنیز
که بیشتر در  « است غنایم جنگیکرده، » ه به آن اشاره طبطوشکال خاص کسب ثروت که ابناز اَ 

»سلطان کلوا بیشتر اوقات در  :پیوسته استبه وقوع می ،زاع میان مسلمین و کفارمناطق مرغوِب مورد ن
و خمس غنایم را درست در مواردی که قرآن مقرر   گرفتها میرفت و غنیمتسرزمین زنگیان به غزا می 

شت و چون سادات گذاای می حدهالقربی را در خزانه علیحتی سهم ذوی ؛کرد مصرف می ، است داشته
(. بازارها محل اصلی و قلب اقتصاد شهرها بوده و 307، صداد« )همانبه آنان می ، رفتندپیش او می

»به شهر تبریز وارد شدیم و به بازار بزرگی که  کرد:میی از بازار آن بطوطه با ورود به هر شهر، توصیفابن
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 رهای دنیا دیدم«ارهایی بود که من در همه شهرسیدیم و آن از بهترین باز ، شدبازار غازان نامیده می 
  .(280ص ، )همان

همچنین در است. شده می « به نسل بعدی منتقل استاد ـ شاگردیبیشتر مشاغل از طریق نظام »
یعنی ادامه حرفه پدر توسط فرزندان نیز معمول و  ، (پدر ـ فرزندیانتقال مهارت شغلی، سنت موروثی )

برده  بطوطه قضاوت و فقاهت را از پدر و اجدادش تعلیم دیده و به ارث معروف بوده است. خود ابن
کار ما بوده   ، در در پدر»گفتم اما وزارت یا دبیری که کار من نیست، لکن قضاوت و شیخی، پ :است

 (. 705ص ، )همان است«
ناهنجار که های : گروهکردهمعیشت را معمواًل به دو گروه تقسیم  هبطوطه کنشگران فعال در زمینابن

های طماع و و »انسان ؛الطریق«مانند »دزدان و قطاع ، اندمخل ساختار سالم اقتصادی بوده
یی« که از فرصت قحطی و بالیا سوء در مقابل  ؛(364 و 375، صکردند )هماناستفاده میسودجو

که همواره   نداشتقرار د وران معتمد و معتقدیی هنجارمند مانند تجار، کشاورزان و پیشهیهاگروه ، آنان
مردانگی و جوانمرد یاد  سخاوت، اهل هایی اهلو از آنان به عنوان انسان اندبودهمورد تحسین جامعه 

 .(365ص ، )همان شده است

 نهاد سیاست و قدرت .5ـ3

که خود را به مراکز سیاسی و حکومتی نزدیک کند و به  ستدانالزم می ، ل متعددیبطوطه به دالبنا
بی درک و تجربه بینش و مهارت برقراری ارتباط با حکومت را به ، همین دلیل یکرد سبب کرد خو . این رو

نگرانه از انواع و دقیق و واقعشناختی  تواندمیکه  ه استبطوطه شدهایی از ابنبندی گزارشصورت 
 . به دست دهد مریشکال زمامداری و حکومتداری در قرن هشتم قاَ 

مذهب بودن، نهاد سیاست و قدرت را بطوطه به دلیل مالکیت که ابنبیان این نکته ضروری اس
بعد از نقل  غالباً  وید. رکاز موضع اعتقادی و کالم مذهب مالکی مشاهده و ارزیابی می

الهی را یکی از علل پیروزی حاکم  های یک حاکم مسلمان علیه حاکم مسلمان دیگر، تقدیرجنگ
با پرهیز از  حتی. وی ستبها میها و قتلود را بر ستمچشم خمیان کرد و دراینمیغالب قلمداد 

 گشود ومی ن حاکمآزبان به ستایش اعمال نیک  ،ای مواقعنقد عملکرد آن حاکم مسلمان، در پاره
یشاوندی با سلطان یا وزرای او را  رابطه ،در برخی موارد  کرد ومیارتباط خود را با دربار حفظ  خو

بطوطه از چگونگی کسب قدرت توسط سلطان هند . گزارش مفصل ابنستدانبرای خود مجاز می
دربار سلطان، همچنین  بطوطه بانیز ارتباط دائم ابن ،درپی او بعد از کسب قدرت های پیو جنگ

 دهنده، نشانو ازدواج با خانواده درباریان سلطان ،هند در چینپذیرفتن منصب سفارت سلطان 
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 (.683و  682و  674-663ص ،)همان و قدرت استه سیاست به مقول  ونحوه نگرش ا
به سه دسته تقسیم  ، بطوطه از آنها دیدن کرده استتوان ممالکی را که ابناز منظر نوع حاکمیت می
که در آنها اسالم دین اکثریت مردم بوده و طبعًا حکومت نیز در دست   کرد: نخست، جوامع اسالمی

دوم، جوامع غیراسالمی که در آنها پیروان  ؛کشورهای عربی و ایران حاکمان مسلمان بوده است، مانند
ها بوده است، مانند کشور چین و و طبعًا حکومت نیز در اختیار غیرمسلمان نداسالم در اقلیت بود

بی هندوستان و سیالنحکومت سوم، جوامع با اکثریت غیرمسلمان که  ؛های محلی در سواحل جنو
مانند هندوستان و بالد معبر و بنگاله. هجوم مغول به دیار  ، داشتند در دست هاحکومت آنها را مسلمان

که در آنها سرزمین و مردم  نسبتًا کوتاه ایجاد کرد گونه چهارمی از جوامع را نیز برای مدت زمانی ، اسالم
 تحت سلطه مغوالن درآمدند و این امر تا مسلمان شدن مغوالن به طول انجامید.  ، مسلمان
دولت عبور کرده است. از این میان، شش دولت در  44از قلمرو  ، سفر طوالنی خود وطه دربطابن

دولت  ، اول :آمدندهای آن زمان به شمار میرت اصطالح ابرقدمقیاس جهانی اهمیت داشتند و به
یان ممالیک بحری مصر که پس از موفقیت در پیش گیری از پیشرفت مغوالن و بیرون راندن جنگجو

تا بخشی از آسیای صغیر و حجاز بسط داده  ، نطقه نفوذ خود را افزون بر فلسطین و سوریهصلیبی، م
یعنی هندوستان نیز دولت بزرگ  ، لم اسالمی(؛ در جناح دیگر عا302ص ، 1393 )موحد،  بودند

ها بر سر زبان هاها از شکوه و جالل و ثروت و قدرت آندیگری از سالطین ترک وجود داشت که داستان
مصر  ه دربار به وی های هوسمندانه و سرکوب رعیت و ظلمرحمی و اسرافآنچه از استبداد و بی بود. 

که سلطان  کردهبطوطه نقل (. ابن306ص ، )همان اکم بودبرابر آن در هندوستان ح شد، صدگفته می
(. 544ص ،1395 ، بطوطهابن) تن را صادر کرده بود 350دستور اعدام  ،فیروزشاه تنها در یک جلسه

 های چهارگانه امپراتوری عظیمی بود که به دست چنگیزخان بنیان نهاده شد.شاخه ، چهار قدرت دیگر
و روابط آنان با  کند کنشگران اصلی مراکز قدرت را به مخاطب خود معرفی شتدا بطوطه سعیابن

ی یک مطول از جنگ و گریزها یشان را مشخص سازد. این تالش وی گاه حکایتدیگر رقبای سیاسی
ترین کنشگران خالصه اصلیطور بهکند. بودن قدرت از دست دیگر رقبا را نمایان میامیر و نحوه ر

شامل وزیر، قاضی اول  ، کرات نام و تعاریف آنان آمده استبطوطه که بهعرصه سیاست در سفرنامه ابن
د که بیشتر با جان خور، فقهای درباری، شیوخ، خطبا و در آخر »مردم و رعیت« هستند ک لش شهر، امیر

 شدند. ها کشته یا اسیر میکردند و غالبًا در جنگاز پادشاه و حکومت دفاع می
توجهی خاصی کرده و مناسبات آنها را  استیس نهاد و خانواده بطوطه همچنین به رابطه نهادابن

ع خاتون به جم « ـخواتینبطوطه »است. ابنگرفته ها در نظر میها و حکومتدر فراز و فرود قدرت
گر در نظام قدرت « را از عوامل مداخلهزنان درباریمعنای زنان شریف و دارای اصل و نسب ـ و »
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سرای افسونگر و دلربا را ترسیم کرده که به حرم دانست. وی در موارد متعدد، رد پایی از زنانمی
ر امور سیاسی را سرلوحه سلطنتی راه یافته و با نشاندن فرزندان خود در مسند ولیعهدی، دخالت د

»آزادی نسبی زنان در میان ترکان، و نبودن اند. دادههای سیاسی اجتماعی خود قرار میفعالیت
شد که خاتونان دستگاه سلطنت، مترصد ان سبب میداوری مبتنی بر فرض نقصان عقل زنپیش

و چنین فرصتی معمواًل در  فرصتی باشند تا توانایی و لیاقت خود را در امور دولتی به اثبات رسانند
ر به ها، در تعیین جانشیِن خان متوفی از عوامل بسیار مؤثداد. نفوذ خاتونمرگ شوهرانشان دست می

دلبری سرآمد بودند، شوهر را چندان فریفته که در زیبایی و فنون  هاآمد. بعضی از خاتونشمار می
توان نمودند؛ از آن جمله میامور مداخله میکردند که حتی در حال حیات او، در رتق و فتق خود می

پان سلدوز، و برادربغداد ، 1393برد« )موحد،  زاده او، دلشادخاتون را نامخاتون، دختر امیرچو
های درباری به مثابه ابزاری برای تحکیم پیوند سلطان با ه همواره از وصلتبطوط (. ابن178ص

وفاداری امرا، و امرا نیز اطمینان به ثبات موقعیت خود  امرای بزرگ یاد کرده است. سلطان اطمینان به
هایی که با یکدیگر های سیاسی و خانوادهکردند. ازدواجها دنبال میگونه وصلترا از طریق این

کشور و سلطنت را بدون اذن آنان درباری که امور سیاسی کردند و زنان ت مرکزی را اداره میقدر
ضوعاتی هستند که در مناسبات خانواده و نهاد سیاست از آنها یاد شده شد پیش برد، ازجمله مونمی

یسد: »دختر سلطان به نها میزبکهای سیاسی در بین اُ بطوطه درباره ازدواجاست. ابن ام نو
که دختر سلطان را گرفته  بک، امیراالمرای اوزبک بود. امیرعیسیکچک که در عقد امیرعیسیایت

بود. سلطان و امیراالمرای وی دختران که ُاردوجا نام داشت، به سلطان داده بود، دختر خود را نیز 
بدل کردند(« ) نده این نکته دهبطوطه نشان(. نقل ابن404همان، صخود را تاخت زده بودند )رد و

دانست که خانواده و زنان درباری، نقش کلیدی در سیاست بالد دارند؛ درستی میاست که وی به
پردازد، نگاهی هم به ره وقتی به بیان مناسبات سیاسی و قدرت سالطین و حاکمان میرو هموا ازاین
 .(156ص اندازد )همان،سرا و میزان نفوذ زنان در امور حکومتی مینشینان حرمپرده

 گیرینتیجه

 األسفار وعجائب األمصار غرائب یف النظّار التحفة سفرنامهر این مقاله تالش شد با بررسی د
یژگی8طوطه )بابن  استخراج شود. ، های نهادهای اجتماعیق(، نحوه نگاه او به ابعاد و و

در ذیل جریان ها سفرنامهها، گفته شد که در بیان نسبت دانش اجتماعی مسلمین و سفرنامه
های دانش و شناخت اجتماعی در یکی از جریان ، نگارینگاری سفر قرار دارند و خود تاریخ تاریخ 

. سپس شدها« بررسی های »شناخت اجتماعی سفرنامهاست. پس از آن، روش  تمدن اسالمی
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اره نهادهای اجتماعی توضیحاتی درباره چیستی نهادهای اجتماعی و تأمالت اندیشمندان مسلمان درب 
« که در امتداد جریان شناخت اجتماعی جریان بطوطهابنبا تأمل در »سفرنامه  ، آمد. در نهایت

با توجه به تغییرات مفهومی  ، ی است، درباره »نهادهای اجتماعی«جانمایقابل  ،نگاریتاریخ 
 دست آمد: ه ایج باین نت ، دارگرفته در آن، و با بهره گیری از روش محتوای کیفِی جهتصورت 

 ، صورت صریح برجسته نشده استاز نهادهای اجتماعی، به بطوطهابنشناخت اجتماعی  (1
 ،به عبارت دیگر ؛د کراستخراج خاطرات مختلف استنباط و  را باید از میان حکایات و بلکه آن

 آید. دست میه ای بصورت تدریجی و چندمرحلهاین شناخت به

روش  ، ازجمله نهادهای اجتماعی ، جهت شناخت اجتماعیبطوطه در روش سفرنامه ابن (2
یه میان »جزء و کل .توصیفی است « وی هرکدام از نهادهای اجتماعی را در یک تعامل دوسو

 . کرده است تر، یعنی دین و شریعت، ارزیابی و سپس همان را در یک طرح کالن ، نگریسته

 خانواده چند مطلب است: سازوکار بطوطه درباره نهادرهاورد شناخت اجتماعی سفرنامه ابن (3
سفیدی شهود که مناسبات ازدواج و حل اختالفات را بر عهده داشته است؛ نظام ریش و اطالع

شده است؛ و الگوهای د و مداخله در مشکالت جدی خانوادگی استفاده می که برای ورو
 خاص ازدواج مانند کنیزهمسری، چندهمسری و همسران موقت.  

بطوطه درباره نهادها و مراکز دینی و مذهبی چند مطلب جتماعی سفرنامه ابنرهاورد شناخت ا (4
علمی که همه امور تشکیالتی  است: شورای دینی برای مدیریت امور دینی مردم، جامع دینی ـ

شده است، الگوی مهاجرت برای تحصیل علوم دینی و علمی مردم در آنجا ثبت و ضبط می
 دینی.

خانه و بطوطه درباره نهاد آموزش و تربیت: مکتبرنامه ابنرهاورد شناخت اجتماعی سف (5
یت و اخالق، آموزش دمدارس علمیه، خانقاه ختران، تأمین ها، مدارس سیاره، علم با معنو

 های تحصیل هزینه

ترین فعالیت مهمبطوطه درباره نهاد اقتصاد: کشاورزی رهاورد شناخت اجتماعی سفرنامه ابن (6
المللی، اشکال خاص کسب ثروت مانند غنایم جنگ با ازرگانی بیناقتصادی، تجارت و ب

 کفار، نظام استادـ شاگردی، اقتصاد هنجارمند )سالم( و ناهنجار.

بندی بطوطه درباره نهاد سیاست و قدرت: دستهاجتماعی سفرنامه ابن شناخت رهاورد  (7
رت، رابطه های آن دوره، شش قدرت بزرگ آن دوران، کنشگران اصلی مراکز قدحکومت

 خانواده و نهاد سیاست.

بطوطه درباره موضوعات از دیگر نتایج این تحقیق این است که شناخت اجتماعی سفرنامه ابن (8
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از نهادهای اجتماعی و غیره بسیار متنوع و گسترده است و این تحقیق بخش مختلف اعم 
ای ـ نامهدهد و مدعی است که شناخت اجتماعی سفرن میکوچک و ناقصی از آن را نشا

بطوطه ـ ظرفیت معرفتی و دانشی بسیاری دارد که عمده آن هنوز ناشناخته مانند سفرنامه ابن
 باقی مانده است.

های مسلمین، یک ذخیره علمی ارزشمند، ژرف، بطوطه، در میان سفرنامهابن امهسفرنتردید بی
یکرد  بطوطه و نیز ماعی و مردمی ابناجتگسترده و البته ناشناخته در حوزه دانش اجتماعی است. رو

و متعدد،  های مختلفو ملتها توصیفات و تفسیرهای  ساختارشناسانه و رفتارشناسانه وی از دولت
اندیشان رود پژوهشگران و ژرف نظیری را برای سفرنامه وی ایجاد کرده که امید می ات کمخصوصی

 بسیاری را بر این سفره دانش بنشاند. 
بدیلی در شناخت اجتماعی دارند. استقبال جوانان و نوجوانان نقش بیها سفرنامه ،در دوران کنونی

یسندگان ادبی و از سفرنامه یسنامهسفرها سبب شده است نو ان، مباحث و موضوعات اجتماعی نو
طریق به آنان منتقل کنند، بدون اینکه از ادبیات و اصطالحات علوم اجتماعی مدرن  این مختلف را از

 اده کرده باشند. استف
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