
  ٢٤  قند پارسي

  

  يرافي سمانيلس
جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيلاو   

   هندانوسي و اقنيهندوستان و چ  بهيياي دريخاطراتش از سفرها
  ∗ينياحسي قاسم ديس

  ست؟ي کيرافي تاجر سمانيسل
  و هرچهمي نداري و درستقي دقاطّالع چي ه»يرافي تاجر سمانيسل« و احوال ي زندگاز
 يادي ززيه چست که خودش در کتابش آورده است، که البتّا يمطالب برگرفته از ميدان مي

 يخي در چه تاريد شده و حتّ متولّرافي در بندر سيخي در چه تارميدان  نمي.ستيهم ن
 که حاصل مشاهدات و ي نام کتابميدان  نمييدرست  بهيحتّ. و کجا مرده است

 ميدان  مي رانيتنها ا. ه استآن نوشته، در اصل چه بود  را درنيهندوچ  بهشيها مسافرت
  . برده استانيپا  به)يالدي م٨٥١ (ي قمري هجر٢٣٧که کتابش را در سال 

 مطالعات را نيتر  که گستردهييايتوانيق ل محقّ»ي کراچکوفسکچيانووي پوليگناتيا«
 و »يرافي تاجر سمانيسل« ة در جهان اسالم انجام داده، درباريياي جغرافيها  نوشتهةدربار

  : نوشته استني چنکتابش
 ي وةبار شود که در  مي آغاز» تاجرمانيسل« بهپردازان معروف ه قصّةسلسل”
گردد   مي، باز ه ٢٣٧/م ٨٥١حدود سال   بهشيها هکه قصّ ني جز اميدان  نمييزيچ

  .١“ رفته استني چي هند و سويسو  بهمنظور تجارت  بهو بارها

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
 نده،ي ابوالقاسم پاة ترجم،ي در جهان اسالميياي جغرافيها  نوشتهخيتار: ي کراچکوفسکچيانوويولي يگناتيا  .1
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   جهان اسالميراني ايياي درسينو  سفرنامهنيل اويرافي سمانيسل  ٢٥

  

 که در صدر ي نبود، طورادي زيجرل تا سوم ه از قرن اوني مسلمانان از چيآگاه
منظور ني هميرفته و رو  ميشمار  به جهاني جاني مظهر دورترنيل، چاسالم و قرن او 
  : فرموده بودند)ص(هللابن عبدا د محمهللا حضرت رسول

  .“ باشدنيکه در چ  ولو آنديدر طلب دانش برو”
ها  يني برخورد اعراب با چني نخستظاهراً

بن  عصر خالفت عمردر دوران اسالم در 
 عرب هنگام تصرف انيسپاه: خطاب بوده است

 را ييها يکشت)  بصرهکيدر نزد(بندر اُبلّه 
 ي آمده و کاالهانيمشاهده کردند که از چ

طور   به بارهنيدر ا. ( با خود آورده بودندينيچ
 تاجر مانيقبل از سل.)  کردميل بحث خواهمفصّ

 عبارت دهيدست ما رس  بهاند و نام آنان  رفتهنيچ  به کهي کساننيتر  معروف،يرافيس
 تاجر کي يگري معروف فرقه خوارج و دي از علما»بن قاسمهللا عبدا ديابوعب«: اند از بوده
 دو ني اي محبوب عبداني ابوسفحيتصر  بهبنا. »مونيبن م نضر«نام   به)يخوارج (ياباض
ا از اند، ام  کردهنيچ  بهيفر س،ياند که تا قبل از قرن سوم هجر  بودهي کساننيتر وفمعر

  تاجرماني نمانده و ظاهراً سلي بر جايا  نوشتهايسفرنامه  چي مسلک هي اباضي دو خارجنيا
 يرود که حاصل مشاهدات و سفرها  ميشمار  مسلمان جهان اسالم بهيراني انيل اويرافيس

  .١است دهيدست ما رس  به کرده وفي مدون و تألي و هند را در کتابنيچ  بهخود
چه را که   آنة و قابل استناد است و هميني عق،ي دقاري بس،يرافي سماني سلةسفرنام

 اصالت و ة درباريکراچکوفسک.  استدهي شناي و دهي دکي کرده، خود از نزدتيروا
ق معروف  فران محقّلي از گابريا گفته  بهاستناد  بايرافي سماني سلةت سفرنامدقّ

  :سدينو  ميفرانسه  بهي تاجر از عربمانيل سة و مترجم سفرناميفرانسو

                                                                                                                        
 ة کنگريهمکار  باراني ار معاصخي مطالعات تارةس مؤس،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها:  نژاديصف

 .ش ه ١٣٨٤ل بهار  تهران، چاپ اوراف،ي سيالملل نيب

 .١١١همان، ص   .1

 /ق ه ٢٩٠ در سال ي همدانهيفقابن 
 در دو هزار صفحه يم کتاب ٩٠٣
 کرد و از في تأل»البلدان کتاب«نام  به

 استفاده کرد يرافي تاجر سةسفرنام
 .برد و از او نام



  ٢٦  قند پارسي

  

 يها  نقشهيکند که فران توانسته است بر رو  ميفيت توصدقّ  بهراه را چنان…”
 است که يراني خوب از تاجران عرب و ايا  نمونهيو.  او را دنبال کندنينو
  .١“اند  رفتهني چيسو

  اوةفرنام سي و محتوني تا چرافي از سيرافي تاجر سماني سلري س خطِّةدربار
  :سدينو مي

جا کُلَم،  العرب، رفته و از آنةري تا مسقط، بر ساحل جزاي از راه دررافياز س”
 جي و خلالني سةري در شمال جزالکي ة سپس از تنگده،يساحل ماالبار رس بر

 جا رفته و از آن) کوباري نري جزااز يکي(  لنگبالوسةريبنگال گذشته تا جز
 و دهي رساني هانةريجز  بهجا  رفته و از آنشي پاي مااليکلبره بر ساحل غرب به

 عبور کرده و تا بندر خانفو، ني چني و سرزمرهي جزني ااني واقع مةسپس از تنگ
  از چهارشتري بني از مسقط تا چييايسفر در.  رفته استشي پد،ي کانتون جداي

  .٢“ استدهي کشطولماه 
نکات   بهيرافي سمانيسل ة سفرناميت علم و دقّينيزبي رة درباريکراچکوفسک
اشاره کرده استيلجالب و قابل تأم :  

 پلوسي پرانيوناني ةگفت  بهايها،   منزل گاهيادآوري  به خودفي در توصمانيسل”
فرسخ بس نکرده،   روز و گاه بهاسيمق ها به  مسافتنييو تع] ي اکتشافيانورديدر[

ف و شهرها و مردم  مختليها  و بندرگاهري زنده از سواحل و جزايفيبلکه توص
که  چنان.  گذاشته استيجا  بهي بازرگانيو محصوالت و مصنوعات و کاالها

  .٣“ استتر قي دقزي از کانتون نيل وات مفصّاطّالعمعلوم شده، 

 يرافي سماني سلةسفرنام
دانان و  ي جغرافانوردان،يه در مورد توجهي از همان دوران اوليرافي سماني سلکتاب
 در سال ي همدانهي قرن بعد، ابن فقميکمتر از ن.  قرار گرفت جهان اسالميعلما

                                                   
 .١١٤ ص ،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها  .1

 .همان  .2

  .همان  .3
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 ة کرد و از سفرنامفي تأل»البلدان کتاب«نام   به در دو هزار صفحهيم کتاب ٩٠٣/ق ه ٢٩٠
دست ما   بهيل همدانفانه اصل کتاب مفصّمتأس. برد  استفاده کرد و از او ناميرافيتاجر س

م  ١٠٢٢/ق ه ٤١٣ در سال يزري چيط عل از آن، که توسي و فقط خالصه ادهينرس
  .١ مانده استيانجام شده، برجا

سال   به خود، که»الهند بيعجا« در کتاب زي ني رامهرمزاري بزرگ شهرناخدا
 نوشته، در يزبان عرب  بهم آن را ٩٥٣/ق ه ٣٤٢
 و ١٣، ٩ ة شماريها ه جا، خصوصاً قصّنيچند
 ييها ه قصّ،يرافي سماني، بدون نام بردن سل١٣٤

  .٢را از کتاب او نقل کرده است
مانيکتاب سل  بهها يني مغرب زمهتوج 

/ يالدي مجدهمي قرن هلي از اواباًي تقريرافيس
.  و در فرانسه آغاز شدي قمريدوازدهم هجر

 کتاب همان ني اي موجود از اصل عربةتنها نسخ
 نسخه در سال نيا. شود  ميي نگاهدارسي پاري ملّةاست که در کتابخان

 اصل يم از رو ١١٩٩نوامبر /ق ٥٩٦ در صفر ه کيا  نسخهيم از رو ١٦٠٢/ق ه ١٠١١
ق  ١١٣٠/م ١٧١٨سال  در.  استدهي نوشته شده، استنساخ گرديرافي سماني سلةسفرنام

 سيزبان فرانسه انجام داد و آن را در پار  به کتابني از اي ناقصة ترجم»اوسپ رنودو«
 يسينگلزبان ا  بهيا  ترجمه،ي فرانسوةز ترجمق ا ١١٤٦/م ١٧٣٣در سال . کرد منتشر

 ة سفرنامگري بار دي فرانسو»النگلس« قرن بعد کيحدود . انجام و در لندن منتشر شد
 سيق در پار ١٢١٦/م ١٨٤٥فرانسه ترجمه و در   بهي را از متن عربيرافي سمانيسل

  . ناقص بودزي او نةترجم. منتشر کرد

                                                   
 .١٢٨ ص ،نيچ  فارس بهجي از خليرافي سيسفرها  .1

 ،، تهرانراني فرهنگ ااديزاده، انتشارات بن د ملکمحم:  هند، ترجمهبي عجا،ي رامهرمزاريناخدا بزرگ شهر  .2
ةميضم  بهدينگاه کن. [١٤٥ و ١٤، ١١، صص ش ه ١٣٤٨ل چاپ اوني است بيا سهيل کتاب که مقا او 
 .]الهند بي و الهند و عجانياخبارالص

 نيل اويرافي تاجر سمانيظاهراً سل
 مسلمان جهان اسالم يرانيا
رود که حاصل  شمار مي به

 نيچ  خود بهيمشاهدات و سفرها
 في مدون و تأليو هند را در کتاب

 . استدهيدست ما رس کرده و به
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 ي رامهرمزاري بزرگ شهرناخدا
 خود، »الهند بيعجا« در کتاب زين

م آن را  ٩٥٣/ق ه ٣٤٢سال  که به
 نيد نوشته، در چنيزبان عرب به

، ٩ ة شماريها هجا، خصوصاً قصّ
، بدون نام بردن ١٣٤ و ١٣
 را از ييها ه قصّ،يرافي سمانيسل

 کتاب او نقل کرده است

 تاجر مانيسل« ة متن کامل سفرناميروف فرانسوق مع محقّ»فران ليگابر« سرانجام
 /م ١٩٢٢فرانسه ترجمه و در سال   بهي را از عرب»يرافي سحسن ديابوز« و »يرافيس

 ني اة خود دربارقاتيمه، تحق در مقديو.  منتشر کردسيش در پار ١٣٠١ /ق ١٣٤٠
د در سال  کتاب را در دو جلي عربمتن »فران«سه سال بعد . چاپ رساند  بهسفرنامه را

 ي اصلة نسخيطور افست و عکس از رو  بهسيش در پار ١٣٠٤/ق ١٣٤٣/م ١٩٢٥
 ي چاپ انتقادي پژوهنده معروف فرانسو»ژان سوواژه«و باالخره . طبع رساند  به،يعرب

 سيش در پار ١٣٢٧/ق ١٣٦٧/م ١٩٤٨ فرانسه آن را در سال ة همراه با ترجميمتن عرب
  .١ندطبع رسا به

ست که در قرون ذکر ا  بهالزم
 ني در مغرب زميالدي مستمينوزدهم و ب

ژوزف « چون يشناسان قان و شرقمحقّ
 »هيدخو«، )يفرانسو (»مرنس رنو

و ) يفرانسو (» فرانليگابر«، )يهلند(
 وليشناسان بزرگ مانند  ني از چيبرخ
 يه قابل توجيقي مطالعات تطبلو،يوپ

 يرافي تاجر سماني سلة سفرنامةدربار
  .٢اند دهانجام دا
م مترجم  ١٩٥٦ژوئن /ش ١٣٣٥ رماهي ترجمه فرانسه فران، در تي رواز

 يفارس  بهيا  ترجمه»ياس عبيلو دمحم« مرحوم راني و چهل اي سيها معروف دهه
 انجام »يرافي سدي ابوزماني جهان باستان؛ سليها يشگفت «ة و گمراه کنندبيعنوان عج با

٣ديچاپ رس  بهيبي قطع جصفحه ١٨٤هران در ط انتشارات گوتنبرگ در تداد که توس .

                                                   
 .٨٦-٩١ هشتم، صص ة شمار،ايبندر و در ة مجلّ،“يرافي تاجر سمانيسل”:  نژاديجواد صف  .1

 .١١٤ ص , در جهان اسالميياي جغرافيها  نوشتهخيتار  .2

 .٣٢٩٧، ص ٣، ج شه  ١٣٥٠ تهران، ،ي چاپيها  کتابرستفه: مشار خان بابا  .3
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 انجام يفارس  به که از فرانسهي ترجمه نه از زبان عربني گفته، ازيکه خود مترجم ن چنان
 .شده است

 يح و کامل متن منقّ»نيفؤاد سزگ«شناس معروف ترک  ق و نسخه محقّستمي قرن بدر
 نيبراساس ا.  منتشر کرد»هند و النياخبارالص« و با نام افتي يرافي تاجر سةاز سفرنام

  را،يرافي تاجر سماني متن کامل کتاب سل» قرچانلونيحس« دکتر ينسخه دانشمند گرام
 ة در سلسل١٣٨١ ترجمه و در سال يفارس  بهيرافي حسن سديهمراه اضافات ابوز به

  .١ها منتشر کرد ن تمديگو  گفت ويالملل ني و مرکز بريانتشارات اساط

 سينو  سفرنامهنيلو ايرافي سمانيسل
  مسلمانيرانيا

 خي در تاريرافي تاجر سماني سلمقام
 در يياي و خاطرات دريسينو سفرنامه

 کي  به. استي و اسالم مقام بلندرانيا
 يسينو گذار سفرنامه هي پاديمعنا او را با

  و سرتاسر جهان اسالمراني در اييايدر
براساس مطالعات انجام . شمار آورد به

  وني نخستيرافي تاجر سنماي سل٢شده
 عصر  دريراني مسلمان انيتر يميقد

هندوستان و   بهيياي دري خاطراتش از سفرهاة درباريا  است که سفرنامهين اسالمتمد
 هم قبل از اگر.  استدهيرس دست ما به  گذاشته ويجا از خود بر  هندانوسي و اقنيچ

                                                   
 ،يرافي حسن سديابوز:  و اضافاتيدآور، با گر و الهندني اخبارالصاي خيوارالتّةسلسل :يرافي تاجر سمانيسل  .1

ل ها، تهران، چاپ او ن تمديگو  گفت ويالملل ني و مرکز بري قرچانلو، انتشارات اساطنيدکتر حس: ترجمه
  .) کتاب داخل متن با ذکر شماره صفحه خواهد آمدنيها از ا  نقل قولهي پس کلنياز ا. (ش ه ١٣٨١

جهان : يحسن زک دـ محم:  نگي و جهان اسالم در قرون هجرراني در ايسينو  سفرنامهخي تارةـ دربار  .2
ل  رجاء، تهران، چاپ اوي مرکز نشر فرهنگ،ي طاهري ناصرهللا ترجمه عبدا،يگرردان مسلمان در قرون وسط

 .ش ه ١٣٦٦

 کتاب ني اي موجود از اصل عربةتنها نسخ
 سي پاري ملّةهمان است که در کتابخان

 نسخه در سال نيا. شود  ميينگاهدار
 ه کيا  نسخهيم از رو  ١٦٠٢/ق  ه  ١٠١١

 يم از رو ١١٩٩نوامبر /ق  ٥٩٦در صفر 
 نوشته يرافي سماني سلةاصل سفرنام

 . استدهيشده، استنساخ گرد
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 نيتر يميقد  وني نخستيرافي تاجر سمانيسل
 است که ين اسالمتمد عصر  دريرانيمسلمان ا
 يياي دري خاطراتش از سفرهاة درباريا سفرنامه

از خود   هندانوسي و اقنيهندوستان و چ به
 . استدهيرس دست ما به اشته و گذيجا بر

 از آن ياند، امروز اثر شته بوده خود را نويياي دري خاطرات سفرهاي افراداي فرد ،يو
  .ستيدر دست ن

 يرافي تاجر سلماني سيياي دري سفرنامه و ثبت خاطرات سفرهاري تحرةني زمدر
عنوان نمونه،   به. جلوتر استزي نيحي مسي در قرون وسٰطانيي از اروپاياري از بسيحتّ
.  کرده است و هند سفرنيچ  بهرافي سده قبل از مارکوپولو از سار حدود چهيرافيس

ها از   قرنيرافي سماني سلنيهمچن
 چون ابن يگردان مسلمانهانج

خسرو  فضالن، ابودلف، ناصر
بطوطه،   و ابنريجب  ابن,يانيقباد

 انوسي سواحل اقري و جزانيهندوچ
.  و گزارش کرده استدهيهند را د

 تيدست دادن مقام و موقع  بهيبرا
 تاجر در ماني سلة سفرناميخيتار
 قابل ري جدول ز،يحي مسي در قرون وسطنيرمسلمي و غني مسلميسينو نامه سفرخيتار
ه استتوج: 

 : سفرنامهريسال تحر/ مسافرنام
  ؛م ٩١٠/ق ه ٣١٠, فضالن  ابن-٢ ؛م ٨٥١/ق ه ٢٣٧, يرافي تاجر سماني سل-١

 پالن -٥ ؛م ١٠٥٢/ق ه ٤٤٤ ,يانيخسرو قباد  ناصر-٤ ؛م ٩٥٢/ق ه ٣٤١,  ابودلف-٣
/ ق ه ٦٩٧ , مارکوپولو-٧ ؛م ١٢٥٧/ق ه ٦٥٥ ,ي روبرک-٦ ؛م ١٢٤٧/ق ه ٦٤٥ ,نيکار

  .١م ١٣٥٥/ق ه ٧٦٥ , ابن بطوطه-٨ ؛م ١٢٩٨
ت در جدول ارائه شده، ه و دقّ ذکر شده و توجيخي تاريها داده  بهتي عنابا

 شتازيگذار و پ هي پادي را بايرافي تاجر سمانيعا کرد که، سلتوان اد  مينانياطم با
  . و جهان اسالم دانستراني در ايياي خاطرات درري و تحريسينو سفرنامه
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