
  

  

ـــل ـــنجم و چه ـــ پ ـــانون مهندس ـــعر و ادب ك ـــل ش ـــفارغ نيمحف ـــ ليالتحص ـــكده فن ـــفرنامه  ،يدانش س

جنـاب مهنـدس رسـول جلسـه  نير ا. دپرداخته شد، "بطوطهابن"بطوطه معروف به محمدبنبنعبداللهمحمدبن

  :موضوع پرداختند نيبه ارائه ا زادههادي

  

مغرب (مراكش) در سال  ي، متولد شهر طَنجه"بطوطهابن"بطوطه معروف به محمدبنبنعبداللهمحمدبن
را  يسفرش عارف ريدر مس ايسفر حج شده و گو يراه يسالگ ٢٢) است. در سن يلاديم ١٣٠٤(  يقمر ٧٠٣

آغاز سفر او  يبرا يازهينگامر ا ني. همدهديرا م نيبه هند و چ ندهيبطوطه در آده كه خبر سفر ابنملاقات كر
بطوطه . ابنشوديرا شامل م يلومتريهزار ك ١٢٠تا  ١١٠و مسافت  ديسال به طول انجام ٢٧ بيشده كه قر

  كرده است. يفت ط) بوده اما سه برابر او مسايلاديم ١٢٥٤-  ١٣٢٤عصر ماركو پولو (هم باًيتقر

  :شوديم اصلي بخش سه شامل بطوطهابن سفر

  تاريخ  حاضران  برگزاركننده  موضوع  محفل
  ٩٧ شش آبان  نفر ٢٥  زادهرسول هاديمهندس   بطوطهسفرنامه ابنبررسي   پنجمچهل و 



 روتيب ن،يمصر، فلسط ،يبيتونس، ل ر،ي(مراكش) شروع شده و از آنجا به الجزا قايساله: از شمال آفرسفر هفت 
 و بعد از حج به نجف در عراق رفته و از راه بصره وارد رودي) و مكه (عربستان) مهي(لبنان)، حلب و دمشق (سور

رفته و از راه  رازي. در ادامه به اصفهان و شكنديم دنيآبادان، ماهشهر و شوشتر د يشده و از شهرها رانيا
سفر كرده و مجدداً  زيبار دوم به بغداد رفته و از آنجا به تبر ي. بعذ از گذر از كربلا، براگردديكازرون به عراق بازم

 يراه) ي(سومال شويعدن، موگاد من،يسفر كرده و با گذر از  قايفرآ ي. در ادامه به ساحل شرقگردديبه بغداد بازم
و  شيك رهيفارس رفته و پس از مسافرت به لارستان، جز جيتنگه هرمز به خل قيعمان شده و از طر يايدر

  .گردديبه مكه بازم تيدر نها ن،يبحر

  شكل يك: سفر هفت ساله

بوده و بعد از نوبت سوم حج،  نيو چ يشرقجنوب يايآسهند،  ،يمركز يايآس اه،يس يايساله: شامل در ١٤سفر 
رفته و تا  هيكرده، و سپس به جنوب روس ديبازد هي. در آنجا از آرامگاه مولانا در قونرودي) مهي(ترك يبه آناتول

)، خوارزم (ازبكستان و تركمنستان)، بخارا و ي(روم شرق هي. در ادامه از قسطنطنروديمشيپ مهيسواحل كر
كرده و  ديو كابل (افغانستان) بازد نيغزن شابور،ي(ازبكستان)، هرات (افغانستان)، توس، مشهد، سرخس، ن سمرقند

هند  ريبه عنوان سف ني. همچنپردازديسال ماندگار شده و به شغل قضاوت م ٧. در آنجا روديسپس به هند م



 يراه جهيبازمانده و درنت تيمسئول نيا ها، از انجامزنو حمله راه يغرق شدن كشت ليشده اما به دل نيچ يراه
 لانيبه س ر،ياختلاف با وز ليبه قضاوت مشغول بوده اما به دل ميو ن سال كي زين وي. در مالدشوديم ويمالد ريجزا
از ) و ظُفار (عمان) رفته و با عبور ري(كشم قصا. در ادامه به بنگال (هند و پاكستان)، هند اكندي) فرار ملانكاي(سر

و تونس، به كشور خودش  نيبا عبور از فلسط اني. در پاروديبار چهارم به حج م يبه جده رفته و برا رانيا
  .گردديمراكش بازم

  ساله ١٤شكل دوم: سفر 

قاره شامل  نيا يبازگشته و از قسمت غرب قاي) رفته و مجدد به آفرايساله: از مراكش به اندلس (اسپانشش سفر 
  .كنديم ديبازد گرير دو چند كشو هيجرين ،يمال



  شكل سوم: سفر شش ساله

  اشاره نمود: ريبه موارد ز توانيسفرنامه م نيا زيبارز و وجوه تما يهايژگياز و

  شده يكه ط يطولان اريبا توجه به مسافت بس ييايجغراف عوسي دامنه��

  ياسيو س ياقتصاد ،ياجتماع ديمناطق مختلف با د يهانييآداب و آ انبي��

  عرفا و صلحا زندگي درباره سخن��

  يمردم عاد يبه زندگ اريبس هاياشاره��

  پررنگ زنان اربسي نقش��



 يرانيدان برجسته اپژوه و حقوقعرفان نگار،خيموحد، تار يبار  توسط محمدعل نياثر، نخست نيا يفارس يترجمه
) آن را به چاپ رساند. يفعل يو فرهنگ ي(علم نيصورت گرفت و انتشارت فرانكل يديدر اواسط دهه  چهل خورش

شده آن، در  ينيو سرانجام نسخه بازب ودهاثر را منتشر نم نينشر آگه ا يديدهه شصت خورش يهاسپس در سال
  توسط نشر كارنامه در دو جلد چاپ و منتشر شد. يديدهه نود خورش

  :سدينويبطوطه در مورد اصفهان مابن

  

 جهياز آن در نت يادياكنون قسمت ز ياست ول بايبزرگ و ز يعراق عجم است شهر يكه از شهرها اصفهان
اختلافات هنوز هم ادامه دارد و  نيافتاده. ا يرانيبه و وندديپيآن شهر بوقوع م انيعيو ش انيسن نيكه ب ياختلافات

از  يرس... شجاعت و نتانديرو بايز يمردم اصفهان ي...اهالبرنديمردم آن شهر دائم در منازعه و كشتار به سر م
آنان در مورد  انيكه م يو تفاخر يچشماند. همگشاده دست يمردمان هاي. اصفهانباشديم شانيصفات بارز ا

  است.شده يبيغر اتيوجود دارد منشاء حكا ينوازهمانياطعام و م

  

  ، نقشه برداري) آورده شده است.٩٤در ادامه شعري از شيرين ابراهيمي (ورودي 

  ودی  دا یو  ز ه پا ن ت ا

و   از ت  ان د ت    ودی  دا یس د

  

  باش ن م  یو  رم  یو   االتی  

و حاشا   م م  د  ه  گ    ودین 

  

و از ورم ب ق و  ن عا د    ازل   ا

م  زاد   ن ا و   ود؟ی  نا ور ما



  

ن یه مام جان  د  وادث  خ    ت

نا   جا و ا ی  ه    ودیه 

  

ه تان   یک ان  ف  ودیا   ن   و

د ن ماشا   ن ه  ا یو    ودیخا 

  

ت ه  پا ن ا عا دی  انیه      ر

ف  گ گ ز  و ث    ودی  خا با

  

و از   دمید واب ه ش ه     یادا 

م ز عد ه آ وا م    ود؟ی  ای 

  

  ه ما بودند.سپاس از همه عزيزاني كه همرا

  ادب و شعر كميته  

  تهران دانشگاه فنّي دانشكده التّحصيل فارغ مهندسين كانون  


