
  

   

 كتب جغرافیاى عمومى و سفرنامه ھا در جھان اسالم
 )1(دكتر حسین قرچانلو

ــرى ــارم ھج ــا چھ ــاى دوم ت ــرن ھ ــله ق ــان , در فاص ــفر در می ــیر و س س
از جملــه , فريضه حج و كنجكاوى علمى. رواج بسیارى يافت, مسلمانان

فاق بــود در ايـن نوشــتار . انگیزه ھاى آنان بـراى جھـانگردى و سـیر در آ
, سعى شده است تا با كندوكاو در نخستین منابع جغرافیــايى اسـالمى

ــفیران  ــان و س ــفرھاى جغرافیادان ــرين س ــم ت ــالى از مھ ــیفى اجم توص
 .به دست داده شود, مسلمان

ــــدى ــــاريخى: واژه ھــــاى كلی ــــاى ت , ســــفرنامه ھــــا, جغرافی
 . سیر و سفر, جغرافیادانان مسلمان

ھانگردى شـده اسـت . عوامل چندى باعث ترغیب مسلمانان به سیرو سفر و ج
مردم . در ترغیب مسلمانان به سفر و جھانگردى حــج بـود, يكى از عوامل اصلى

بسیارى از كلیه سرزمین ھاى اسالمى به لحاظ استطاعت مالى و تإكید بر ايـن 
شدند صا دو قشـر . فريضه واجب به مكه مشـرف مـى  سلمانان خصو یان م از م

ھا بـه  عمده بازرگانان و دانشمندان بر اثر برخورد بـا مسـلمانان سـاير سـرزمین 
 .سیاحت و زيارت ديگر بالد ترغیب مى شدند

بود لم و دانـش  كـه , عامل ديگر عالقه مندى بسیارى از مسلمانان به كسـب ع
پس از طى مراحل مقدماتى علوم يا حتى قبل از آن براى تكمیل معارف خود بـه 
شمندان شـھرھا  خوان علـم دان شھرھا و كشورھاى ديگر ره مى سپردند تا بـر 

امر بازرگانى و تجارت عامل ديگرى بود كه بازرگانـان را . بنشینند و شاگردى كنند
و در راه , وادار مى كرد براى گسترش روابط بازرگانى به سفرھاى تجـارتى برونـد

و بعضـا , انسان ھاى بیشمار از اقوام و طوايف مختلف را مشاھده كننـد, شھرھا
سیر و سـیاحت . احوال و عادات آن ھا را به رشته تحرير در آورند گشت و گذار و 

و فرمانروايان تسھیالت و خـدمات بھـترى , در مناطقى كه امنیت بیشترى داشت
نان . آسانتر صورت مى گرفت, فراھم كرده بودند بان علــم و بازرگا بسیارى از طال

مشاھدات خود را مستقل , كه سفرھاى علمى و يا رفت و آمد بازرگانى داشتند
ضالن ادريسـى. يا غیر مستقل نگاشته اند بن ف چون ا بن , برخـى  ابـن جبـیر و ا

شتازى  بطوطه آثارى بر جاى گذاشته اند كه بیانگر عظمـت تمـدن اسـالمى و پی
برخى چون سالم ترجمان و ابن وھـب . دانشمندان مسلمان در اين رشته است

ند كتـب مسـتقل ننوشـته انـد گران از آنـان يـادى رفتــه , قريشى ھر چ در آثـار دي
 )2. (است

به زبـان عربـى  یايى  مرى تعـداد زيـادى كتـب جغراف در اواخر قرن سوم ھجرى ق
بـه احتمـال . از آن جمله چند كتاب جغرافیا با نام المسالك و الممالـك; تإلیف شد

شته اسـت كتـاب اديـب  قوى نخسـتین تـإلیف جغرافیـائى كـه چنیــن عنوانـى دا
ھیچ اطالعى از ايـن كتـاب مـروزى يـا , تاريخ. ابوالعباس جعفربن احمد مروزى بود

حدود سـال . ديگر تإلیفات او به ما نمى دھد در ) ق274/ م 887(اين شـخص در 
يعــنى ھنگــامى كــه ابــن خرداذبــه از نخســتین و بلكــه دومیــن ; اھــواز درگذشــت

تاب المسـالك ) 3. ( رونويس كتاب خود كه ھمین عنوان را دارد فراغت يافته بود ك
ــاى  ــا ھمــه تإلیفــات جغرافی ــه اســاس و سرمشــق تقريب ــن خرداذب ــك اب و الممال
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سالم و مناطــق ) 4.(عمومى قرار گرفت اين كتاب از جاده ھاى بازرگـانى جھــان ا
ھاى , كره و ژاپن سـخن گفتــه اسـت, دور دستى چون چین ھرچنـد در قسـمت 

جغرافیا دانـان , مختلف كتاب واقعیات با افسانه ھا و شايعات درھم آمیخته است
 )5.(بعدى ھمواره به اين كتاب مراجعه كرده اند

شـاگرد و , از جغرافیادانانى كه احتماال از آثار جغرافیـايى قبــل از خـود متـإثر بـوده
286/ م 899متوفى (احمدبن محمدبن طیب سرخسى , دوست كندى فیلسوف

مى رود. است, )ق شمار  زيـرا ھـم در , وى از نويسندگان كم نظیر ادب عرب به 
سرخسى در . فلسفه و علوم دقیقه و ھم در نوشته ھاى ھنرى مھارتى داشت

مايالت يونانـى  ضى بـا ت یاى ريا به مكتـب جغراف یايى  زمینه نوشته ھـاى جغراف
ندى بـوده اسـت, وابسته بود به , و طبعا اين نتیجه تإثیر اسـتادش ك سرخسـى 

بـه ) 6.(جغرافیاى توصیفى از نوع المسالك و الممالك نیز عالقه نشان مـى دھـد
كتــابى ارزنــده در , سرخســى بجــز چنــد رســاله جغرافیــايى, نوشــته مســعودى

ست كـه آن  مسالك و ممالك و درياھا و رودھا و اخبار سرزمین ھـا تـإلیف كـرده ا
ياقوت از اين كتاب بويژه در مسائل مربـوط ) 7.(نیز عنوان المسالك و الممالك دارد

بسیار نقـل , كه سرخسى در بعضى از سفرھا ھمراه وى بوده, به دوران معتضد
 )8.(مى كند

قوب م(يعقوبى , از جغرافیادانان پرآوازه قرن سوم ھجرى قمرى . احمدبن ابـى يع
مى كـرد.  است) 282 مردى كثیــر , وى ابتدا در دربار طاھريـان خراسـان زنـدگى 

كتــابى شــبیه بــه ) م891/ ق 278(در . الســفر بــود و از ھنــد و مغــرب ديــدن كــرد
يعقوبى در اين كتـاب سـعى كـرده . فرھنگ امروزى جغرافیا به نام البلدان نوشت

سیارى از  یاى انسـانى ب با توضـیح جغراف یاى طبیعـى را  است تا واقعیات جغراف
 )9.(نامیده اند)) پدر جغرافیاى اسالمى((يعقوبى را گاھى . مناطق بیان كند

صفى در قـرن سـوم ھجـرى  ھمزمان با تإلیفاتى در زمینه جغرافیاى عمومـى و و
قمرى داستان ھايى درباره سفرھا و واليـات بیگانـه اعــم از سـفرھاى خرافـى و 

از وصـف . وصف راه ھا و منزلگاه ھا يا ذكر ساده نام ھاى جغرافیايى نوشته شـد
زيرا شرح غالب اين سفرھا ; سفرھاى آن روزگار خبر چندان زيادى به ما نرسیده

ین ; میان رفته و آنچه باقى مانده مطالبى بدون توضیح و تفسیر استاز  امـا ھم
به طورى كه مـى , قسمت مختصر نیز وسعت و دامنه سفرھا را نشان مى دھد

 .توانیم تصويرى از سفرھاى مختلف آن روزگار در ذھن داشته باشیم
ظیرى ) قرن سوم قمرى(در آغاز اين دوران  به خبرھايى از سفرھاى علمى بى ن

ھدف از ايـن سـفرھا تحقیقـات علمـى بـوده اسـت ) 10.(بر مى خوريم كه غالبا 
برادر خلیفه ھـارون )  م839 / 224م(ادريسى نقل مى كند كه ابراھیم بن مھدى 

یخ(در كتاب الطیـب ) م809ـ  786 / 193ـ  170(الرشید  آورده اسـت كـه ) يـا الطب
یق كننـد سفر . خلیفه كسانى را به يمن فرستاد تا درباره عنـبر تحق آنـان ضـمن 

گر نقـاط  سك در سـاحل دريـاى عـرب در مھـره و دي خود احـوال مـردم عـدن و خا
اينان توانستند مركز تھیه اين ) 11. (مسكون جنوب جزيره العرب را بررسى كردند

زيرا در آن روزگار عنبر سفید و سـیاه بـه دلیـل ; ماده ارزشمند را شناسايى كنند
ايــن مـاده كـه غالبـا آن را از . خاصــیت دارويــى و بــوى خــوش بســیار معــروف بـود

ســواحل شــرقى افريقـا مىآوردنــد در اقتصــاد دســتگاه خالفــت اھمیــت داشــت و 
عادل مرواريـد دانسـته  ابويوسف معاصر ھارون الرشید آن را منبع مھـم خـراج و م

 )12.(است
نواده رشـید يعنــى  خاص جغرافیـايى ھـم بـا نـام  يك سلسله سفرھا و مباحث 

مل , ھمراه شده) 847ـ  842 / 232ـ  227(الواثق با  ولى انگـیزه آن احیانـا عوا
در دو تــا از ايــن ســفرھا رياضــیدان و منجــم معــروف . تخیلــى مطلــق بــوده اســت

مى شـركت داشـته اسـت پـس از موافقـت , ســفر اول. محمـدبن موسـى خوارز
صحاب , امپراتور روم شرقى غار ا باره  به سوى آسیاى صـغیر بـراى كنجكـاوى در

قرن ) 13.(كھف ما بین عموريه و نیقیـه انجـام گرفـت مه دوم  مقدسـى نـیز در نی
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داســتان ســفر بــه غــار اصــحاب كھــف را , دھــم میــالدى/ چھــارم ھجــرى قمــرى 
فه بـه ) 14.(بتفصیل روايت كرده است مان خلی سفر دوم محمدبن موسى بـه فر

سالم ترجمـان بـه سـد يـإجوج و  بود كـه بـا سـفر  سوى طرخان فرمانرواى خـزر 
داستان اين سفر را نیز ابن خرداذبه در كتابش آورده . مإجوج ارتباط مستقیم دارد

سفر سالم ترجمان به سوى سد يإجوج و مإجوج يك حقیقت تاريخى ) 15.(است
ياجوج . است برخى معتقدند سفر او به ديوار چین بوده كه در تصور عامه با سـد 

 )16.(و مإجوج اشتباه شده است
گفتنى است كه بعضى از سفرھا به اجبار و به صورت اسارت بوده اسـت كـه در 

از جملــه اســارت ; بیــدارى بســیارى از مســلمانان دانشــمند تــإثیر داشــته اســت
نـام او بـه درسـتى معلـوم . مسلم بن ابى مسلم جرمـى بـه دسـت بیزانسـیان

نیست و اطالعات ما درباره او ھمین داستان آزادى وى است كه مسعودى آن را 
فت واثـق در محـرم سـال : روايت كرده و مى گويد  331مبادله سوم در زمان خال

سلم . قمرى در المس از شھرھاى آسیاى صـغیر انجـام شـد سلم بـن ابـى م م
بارى داشـت. جرمى در میان اسـیران مبادلـه شـد سرحدى اعت حى  , وى در نوا

سران آن , واليت و مردم روم را به خوبى مى شناخت و درباره اخبار روم ملـوك و 
تاخت و تاز در قلمرو روم و ممالـك , موسم جنگ, راه ھا و معبرھاى آن كشور, ھا

و برغر و صقالب و خزر و ) بلغارھاى كنار دانوب(و آبر ) بلغار(مجاور آن چون برجان 
 )17.(غیره تإلیفاتى داشت

تإلیفات جرمى منبع بسیار مھمى براى آشـنايى مسـلمانان عـرب يـا دولـت روم 
ـــاره صـــقالبیان و  ـــاتى درب ـــار اطالع ـــراى نخســـتین ب ـــوده اســـت و ب شـــرقى ب

نان متـإخر در جھــان . ھمسايگانشان مى دھد مام جغرافیادا بنا به گفته بارتولد ت
مى . گفته ھاى مسلم جرمى را بدون ذكر منبع آن نقل كرده اند, اسالم به نظر 

ــاى ســیاه بــه دريــاى خــزر از اوســت و ھمــو صــقالبیان  رســد كــه نامگــذارى دري
را از سمت مغرب ھمسايه مقدونیه دانسته و برجان يا بلغارھاى كنار ) اسالوھا(

دريــاى ســیاه و ســواحل دانــوب را از ســمت مغــرب ھمســايه تراكیــه و از ســمت 
 )18.(شمال ھمسايه مقدونیه به شمار آورده است

م ھـارون بـن 900/ ق 288تقريبا پنجاه سال پس از مسلم جرمى در حدود سال 
شرقى درآمــد لب بسـیار ارزنـده اى در وصـف . يحیى بـه اسـارت روم  از وى مطا

) ق290م (ابــن رســـته . بـــاقى مانـــده اســـت) پايتخـــت بـــیزانس(قســـطنطنیه 
جغرافیادان اواخر قرن سوم قمرى قسمت مھمى از اطالعات ھارون بن يحـیى را 

ھـارون بـن يحـیى نزديـك عســقالن در فلســطین بـه , در كتـاب خـود آورده اسـت
او . درآمـد, بودند) در آسیاى صغیر) (19(كه از مردم انطالیه, اسارت دزدان دريايى

بود سـپس از راه , را از راه دريا و خشكى به قسطنطنیه بردند و مدت ھا در آنجا 
ــه روم رفــت و ســرزمین صــقالبیان ) ســالنیك(ســالونیك  ــدقیان ) اســالوھا(ب و بن

نديا . را مشـاھده كـرد) ونیزيـان( , )بورگونــى(در روم اطالعـاتى دربـاره ناحیـه برغ
یا  ست آورد) بريتانیـا(فرانسه و برطان ھاى ) 20.(به د سى روايـت  قسـمت اسا

ھارون بن يحیى خاص وصف قسطنطنیه است كه ابن رسته آن ھا را در كتابـش 
تاب ابـن رسـته) 21. (آورده است , روزن خاورشناس روسى حتى پیش از چاپ ك

م متن عربى كتاب را با ترجمه روسى آن 1879نظرھا را بدان توجه داد و به سال 
, بجــز اطالعــاتى كــه اســیران در زمینــه جغرافیــا نقــل كــرده انــد) 22.(انتشــار داد

یايى نقـش بسـزايى داشـته  سفارت ھاى بیشمار نیز در توسعه اطالعات جغراف
 .اند

كرى , درباره مغرب اسالمى كـه ) ق250ــ  153(نخست بايد از يحیى بن حكـم ب
يحیى به لحاظ زيبايى صورت . ياد كنیم, اطالعات فراوان از او به جاى مانده است

بود غزال معـروف  بیران بـا كفايـت دربـار . و رعنايى قد و بـااليش بـه  وى كـه از د
موى انـدلس(عبدالرحمان اوسـط  بـود دو بـار مإموريـت سیاســى داشـته ) امـیر ا

مإموريت نخست در پى تقاضاى صلح از طرف نورمان ھا بود كه به ھمـراه : است

Page 3 of 9

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\110.htm



به سـرزمین نورمـان ھـا اعـزام شـد) 23(يحیى بن حبیب سفارت  با ) 24(بـه  تـا 
ق بـه انـدلس حملــه بـرده و 230/ م 844نورمان ھا كه كمى پیش از آن به سـال 

غزال و يحیى بن حبیب با ) 25.(مذاكره كند, را غارت كرده بودند) سويل(اشبیلیه 
قع در جنـوب غربـى (راھنمايان و ھمراھان نورمانى از شھرك سـاحلى شـلب  وا

ند ) پرتغال سوى شـبه جزيـره ژوتل ير (و از راه اقیانوس اطلس بـه  دانمـارك و جزا
مواج . حركت كردند) اطراف آن كرر و ا ھاى م فان  نوردى طوالنـى بـا طو اين دريا 

بود سـفیر مسـلمان ) م845يـا  844(ھوريـك پادشـاه نورمـان . خروشان دريا توإم 
ھداياى عبـدالرحمان را بسـیار پسـنديد و از  اندلس را به گرمى پذيرفت و نامه و 

ــل يكــى از ) 26.(ســفیر و ھمراھــانش در خانــه مجللــى پــذيرايى كــرد چنــدى قب
خیرا ; دانشمندان فرانسه سفر غزال را به سـوى نورمـان ھـا تكـذيب كـرد ولـى ا

, غزال او را ديده, زايبل دانشمند نروژى شخصیت پادشاھى را كه در اين سفارت
به دربـار ) 27.(اثبات كرده است یب  سفارت دوم غـزال بـه ھمـراه يحـیى بـن حب

صلح بـود, امپراتور بیزانس تئوفیلوس مان  بجـز تفصـیل سـفر كـه . براى بستن پی
كه مربـوط بـه ھمیـن , غالبا مختصر و آشفته است اشعارى از غزال به جا مانـده 

 )28.(سفر است
ــا غــرب و كشــف واليــت ھــاى ناشــناخته آن  ــراى آشــنايى ب مســلمانان مغــرب ب

مسلمانان اندلس با وجود ترس از اقیانوس اطلس كه از ديد آن ھا بـه . كوشیدند
در كــار اكتشــاف آن , پیوســته بــود, )اقیــانوس اطلــس(دريــاى خوفنــاك و ظلمــات 

سیده , كوشش بسیار كردند ما نر ولى چون اطالع درستى از اين اكتشافات بـه 
پرده از آن برداشـتند, بود ھمچنان مجھول ماند سعودى خبـر ) 29.(تا اروپايیـان  م

خود آورده اسـت . يكى از اين سفرھاى مخاطرھآمیز را با عباراتى كوتاه در كتاب 
او پس از بیان حكايت ھاى شگفت انگیز و سرگذشت كسانى كه جان خود را به 
, خطر افكنده و سوار بر كشتى شده و بعضى نجات يافته و برخى تلف شده انـد

كه مفقـود (چیزھايى كه آنجا ديده اند را در كتاب اخبار الزمان : مى گويد تابى  ك
مردم انـدلس; آورده ايم) شده است كـه از , از آن جمله مردى خشـخاش نـام از 

پھلوانان و نوچگان قرطبه بود گروھى از نوچگان را فراھم آورد و بر كشتى اى كه 
لس(نشانید و به درياى محیط , آماده كرده بود رانـد و مـدتى غايـب ) اقیانوس اط

فراوان بازگشـت, بود مردم انـدلس مشـھور . آنگاه با غنـايم  و حكايـت وى میـان 
به ) 30. (است ))(مغـروران((خبر ديگر درباره سفر ھشت عموزاده جوان ملقـب 

. آغــاز كردنــد) پايتخــت پرتغــال(آنــان ســفر خــود را از شــھر لیســبون . اســت) 31
ادريسى داستان آن ھا را ضمن سخن از شھر لیسبون در كتابش به تفصیل نقل 

ند در آن : كرده است ھشت عموزاده تصمیم گرفتند به درياى ظلمات روند تا بدان
چیست و نھايتش كجاست؟ پس يازده روز با باد شرقى برفتند و به سنگستانى 

تا بـه جزيـره . مخوف و ظلمانى رسیدند به سـوى جنـوب رفتنـد  آنگاه دوازده روز 
پس از آن دوازده روز در ھمان , گوسفندان رسیدند و به گله ھاى بسیار برخوردند

جھت برفتند تا به جزيره ديگرى رسیدند كه مردم آنجا چھره سرخ و موى انـدك و 
چون وزش باد غربى , آنھا را اسیر كردند, آن مردم. نرم و قامت ھاى دراز داشتند

فرمانرواى جزيره دستور داد تا آن ھا را با چشم بسته به قاره خشكى , آغاز شد
به جايـى , بفرستند كه پس از سه روز و سه شب دريانوردى) افريقا( روز چھارم 

شنیدند كـه در ... رسیدند كه مردم آنجا به زبان عربى سخن مى گفتند از آن ھا 
ھا . جنوب مراكش ھستند و تا شھرشان دو ماه راه است حل پیـاده شـدن آن  م

یل افسـانه ) 32.(جايى بود كه بعدھا بندر آسفى ساخته شد ضمن تحل يه  دخو
ھاى قديم اروپا متوجه شباھت ھايى میان اين داستان و داستان سفر كشـیش 

كه منبـع ايـن دو داسـتان مشـترك . شد) 33(براندن اين مطلب نشان مـى دھـد 
یالدى و , ھمان طور كه دخويه نظر داده. است ھم م اين گزارش مربوط به قـرن د

كه جزيـره اول كـه ) 34(بیزلى. پیش از بناى بندر آسفى بوده است معتقد است 
ير قنــارى) 35(در داستان آمده بايـد جزيـره مـاديره كى از جزا ) 36(و جزيـره دوم ي
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تمام مطالبى كه درباره اين سفر گفته شده است از حدود فرضیات دور از . باشد
ين . واقع تجاوز نمى كند مع ذلك متخصصان جغرافیاى قرون وسطا معتقدند كـه ا

بـه ) بخصوص پرتغـالى و اسـپانیايى(سفر در تشويق و تحريك دريانوردان اروپايى 
 )37. (سفرھايى كه بعدھا در اقیانوس اطلس انجام شد بسیار موثر بوده است

سفر بـه  ـ بويـژه  در شرق اسالمى مسلمانان سفرھاى اكتشـافى و بازرگـانى 
ین ــ را بـر اسـاس ترتیبـاتى كـه از دوران ساسـانیان در  يا و چ ھند و ارخبیل ماال

دينـورى نقـل . دنبـال كردنـد, ناحیه جنوبى عراق و سواحل خلیج فارس رسم بود
فت عمـر وقــتى مسـلمانان بنـدر ابلـه  در نزديكـى بنـدر (مى كند كه در ايـام خال

جا بودنـد) بصره ینى در آن كه ) 38.(را فتح كردند كشـتى ھــاى چ سلم اسـت  م
. حتى در دوران تسلط اعراب در كار دريانوردى از ديگـران جسـورتر بودنـد, ايرانیان

نان  كه مسـتعمره عربـى و ايرانـى در بنــدر كـانتون چیــن آن چ گفته شده است 
كانتون را تصـرف و غـارت 141/ م 758نیرومند بود كه در سـال  ست شـھر  ق توان

ــد ــرك نماي ــا را ت ــا آنج ــد و از راه دري ــكى) 39.(كن ــیر لويس ــاى اخ ) 40(در ســال ھ
گار , دانشمند لھستانى شواھدى به دست آورده است مبنى بر اينكـه در آن روز

در كتابى از ابوسفیان محبوب . بعضى از مسلمانان به چین رفت و آمد داشته اند
قه ) م نیمه اول قرن سوم قمرى(عیدى  كى از مشـايخ فر نقل شده است كـه ي

سم كـه  اباضیه ـ كه از خوارج محسوب مى شوند ـ به نام ابوعبیده عبدهللا بن قا
مر  درختچـه اى از تـیره (از علماى بزرگ و تاجر معروفى بود و به كـار داد و سـتد 

تـاريخ سـفر او دقیقـا . براى تجارت به چین رفته است, اشتغال داشت) سماقیان
به سـال ; معلوم نیست كانتون  ندر  قمـرى 141ولى به طور يقین پیش از غارت ب

مون ظـاھرا در حـدود اواخـر . بوده است تاجر ديگرى از اين فرقه به نام نضـربن می
ولى ھیچ گونه تفصیلى از سفر , قرن دوم و اوايل قرن سوم از بصره به چین رفته

به ھر حال سفر اين تاجران راه را براى سلیمان تاجر و . او به دست نیامده است
ھب قريشـى تـاجر ھمـوار كـرد شـرح سـفر آنـان در روايـت ابوزيـد حسـن . ابـن و
 )41. (آمده است, سیرافى كه در قرن چھارم تإلیف شده

سفر سلیمان تاجر از سیراف از راه دريا تا مسـقط در جزيـره العـرب آغـاز شـده و 
و ) سـرى النكـا(تنگه تالك در شمال جزيـره سـیالن , پس از عبور از كلم در ملیبار

بى , )يكى از جزايـر نیكوبـار(جزيره لنگبالوس , خلیج بنگال بره در سـاحل غر كـال 
كا, شبه جزيره مااليـا سن ژاكـوب در , جزيـره تیـومن در جنـوب غربـى مل دماغـه 
به بنـدر , جزيره ھاينان, نزديكى سايگون سرزمین چیــن  ين جزيـره و  تنگه میان ا

سفر دريايى او از مسـقط تـا چیـن بیشـتر از چھـار .  كانفو يا كانتون رسیده است
نظـام , عادات, سلیمان در اين سفر راه ھاى تجارى) 42.(ماه طول كشیده است

كرده ... چین و, جاوه, سرنديب, تولیدات مھم ھند, اجتماعى و اقتصادى را وصف 
امتیاز ديگر سفرنامه سلیمان نقل اخبار كافى از روابط مسلمانان بـا چیـن . است

سـلیمان نخسـتین مولفـى اسـت . در دو قرن سوم و چھارم ھجرى قمرى است
يد حاصـل از . كه از چاى سخن گفته است وى نقل مى كند كه پادشاه چین عوا

به اسـم سـاخ (سنگ نمك و نوعى گیاه را كه چینى ھا در آب مى جوشاندند و 
اھالى برخى از : سلیمان مى گويد. به خود اختصاص داده بود, مى فروختند) 43

.(نارگیل مى خوردند و از آن روغـن مـى گرفتنـد, جزاير ھند طالى فراوان داشتند
وى در گفته ھاى خود منزلگاه ھاى میان راه را كه به گفته يونانیان پريپلوس) 44

چــون ھیــچ گونــه اطالعــاتى از خــود . ذكــر كــرده اســت, خوانــده مــى شــد) 45(
ند يـول, سلیمان در دست نیست (و پلیـو) 46(بعضى از چین شناسان بزرگ مان

بعضى نـیز معتقدنـد كـه ايـن . در انتساب اين اطالعات به وى ترديد كرده اند) 47
جالب توجه آن . اطالعات متعلق به مسلمانى است كه به ھند سفر كرده است

یان آمـده اسـت . است كه ضمن اين اطالعات فقط يك بار از سلیمان سخن به م
صريحا بـه ) 48(فرران به اين نكته اشاره كرده است كه ابن فقیه اين اطالعـات را 

مى دھــد سلیمان) 49.(سلیمان نسـبت  ھانگرد , تقريبـا بیسـت سـال بعـد از  ج
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غاز كـرد خود را آ ھب قريشـى سـفر  گران .  ديگرى به نام ابن و یان و توان او از اع
ابن وھب با يـك , چون زنگیان در فتنه صاحب الزنج بصره را خراب كردند. عراق بود

مدتى در . كشتى ھندى از بندر سیراف به سوى ھند و از آنجا به چین سفر كرد
چین به سر برد و پس از درنگ كوتاھى به خمدان در فاصله ) خانفو(شھر كانتون 

تـاكنون روشـن نشـده اسـت . وارد شـد, دو ماه راه با كانتون كه پايتخت چین بود
شك ابوزيـد ; كه ابن وھب مشاھدات خود را تدوين كرده است يا خیر بدون  ولى 

ند  لذھب در فصـل پادشـاھان چیـن و ھ حسن سـیرافى و مسـعودى در مـروج ا
ماجراى سفر سلیمان و ابن وھب قريشى را در ) 50.(مطالبى از او نقل كرده اند

ند  نام اخبــار الصـین و الھ سن سـیرافى ب آغاز قرن چھارم ھجرى قمرى ابوزيد ح
ست, تدوين كرد كه در آن روزگار .(جمعآورى اين نوع مطالب كارى دشوار نبـوده ا

ابوزيد درباره ھند و ديگر سرزمین ھاى میان دو اقیانوس ھنــد و آرام و دربـاره ) 51
ین و ,  مشك یان چ عنبر و مرواريد اخبار فراوانى گرد آورده و نیز از كاھش روابط م

نـام ) 52.(خاور نزديك بعد از سلیمان به علت انقالبات محلى سخن گفتـه اسـت
و نسخه خطى منحصـر بـه فــردى از آن ) 53(سلسله التواريخ است, كتاب ابوزيد

ند . در پاريس موجود مى باشد نسخه پردازان مقدمه اى بر آن افزوده اند كـه مان
اثر مذكور مدت ھا نظـر دانشـمندان را بـه . نام كتاب ارتباطى با محتويات آن ندارد
كه در سـال  میـالدى ترجمـه اى از آن بـه فرانسـه 1718خود جلب كرده بـود تـا آن

منتشر شد و بالفاصله عده اى درباره آن ترديد كردند و بعضى ديگر آن را مجعـول 
 )54.(شمردند

بدهللا محمـدبن اسـحاق بــه ايـن شـرح  طالبى از ابوع ابن رسته نیز درباره ھند م
بدهللا محمـد: ((روايت مى كنـد نا را مبـاح مـى ; گويـد... ابوع شاھان ز عمـوم پاد

من به پايتخت اين پادشـاه ). خمر يا كامبوج(مگر پادشاه سرزمین قمار , دانستند
نديان ; وارد شدم و دو سال نزد او ماندم ھمچنین با بازرگانـان ھنـد و برخـى از ھ

نت ايشـان . بسیار مالقات كردم ايشـان شـراب نمـى نوشـند و ايـن كـار جـزء ديا
به احتمال قوى سفر اين شخص در آغاز قرن سوم ھجـرى قمـرى ) 55.))(نیست

براى نوشـته , بارتولد معتقد است مطالب محمدبن اسـحاق. بوده است منبعـى 
باره ھنـد اسـت, ھاى ابن رسته .(ابن خرداذبه و ديگر جغرافیا دانان مسـلمان در

ین ) 56 نخستین اطالعات مسلمانان درباره راه خشكى میان آسـیاى میانـه و چ
یم بـن بحـر مطوعـى. به ھمین دوران ارتبـاط دارد صف تم ين اطالعـات از و ) 57(ا

چنانكه از نام او پیداست وى يكى از سپاھیان داوطلــب . سرچشمه گرفته است
به سـوى . در مرزھاى اسالم بود تمیم ظاھرا مإموريت سیاسى داشته است تا 

باره , به نوشته بارتولد) 58.(خاقان تركان به تغزغز برود نى در تمیم اطالعات فراوا
دين تركان داشته و اشاره مى كند كه اين عموم مردم در پايتخت تغزغزان مانوى 

در ديگر بخش ھاى آن سـرزمین عـده اى زرتشـتى نـیز بـه سـر مـى .بوده است
غزان ) 59.(بردند به عقیده مینورسكى اخبار مربوط به زرتشـتیان در سـرزمین تغز

كیش بودا يا دين باستانى قبايل , شايد منظور تمیم بن بحر. دور از حقیقت است
 )60.(ترك بوده است

در میان جغرافیادانان مسلمان در قرن سوم ھجرى قمرى ابن خرداذبه نخسـتین 
مى , جغرافیادانى است كه وصف راه خشكى چین را كه از كشور خاقـان تركـان 

از نوشـجان بـاال تـا شـھر : گذشته روايت كرده و تغزغز را چنین وصف كرده است
مردم آن ھـا ) تغزغز(خاقان  ست و  مت ا سه ماه راه در میان دھات بزرگ و پر نع

نان در ... تركند و میان ايشان گبران نیز باشند كه آتش را مى پرستند و پادشاه آ
شھر زنديقنــد كه دوازده دروازه آھنیـن دارد و مـردم آن  ) 61.(شھر بزرگى اسـت 

تمیم بن بحر نخستین مسلمانى است كه عالوه بر اطالعاتى درباره قــوم تغزغــز 
نیــز , بــوده) 62(از خــانچو پايتخــت تغزغــز كــه نزديــك تورفــان, و ديگــر قبايــل تــرك

 )63.(اطالعاتى ارائه مى كند
شاره اى شـد به آن ا . خبر ديگر درباره سفر معروف سالم مترجم است كه قبـال 
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. داستان اين سفر به دلیل ذكر نام برخى از مكان ھا كه در خاك روس واقع است
م آن را حكايتـى 1937مینورسـكى در سـال . بـراى روس ھـا اھمیـت بسـیار دارد

نام جغرافیـايى آمـده اسـت ولـى دخويـه در ) 64.(خرافى دانسته كه در آن چنـد 
) 65(م اين سفر را يك واقعه تاريخى و ترديدناپذير شمرده است و توماشـك1888

.نظر دخويه را تإيید كرده است, كه آثار او در جغرافیاى تاريخى مورد اعتماد است
یده دارد كـه احتمـاال سـالم ) 67(واسیلى يف) 66( دانشمند بیزانس شـناس عق

سافرت خـود ديـده بـراى خلیفـه عباسـى وصـف كـرده  محل ھايى را كـه طـى م
ين ; ولى بايد گفت كه روايت اين سفر موثق است) 68(,است زيرا ابن خرداذبـه ا

ضافه مــى  ستان ا خر دا حكايت را به لفظ خود سالم مترجم بازگو مى كند و در آ
 )69.(كند كه نخست آن را از زبان سالم شنیده است

ھر چند آنچه , سفر سالم ترجمان به سد ياجوج و مإجوج حقیقتى تاريخى است
سالم . را جغرافیادانان از زبان سالم نقل مى كنند بیشتر به افسانه شبیه است

ین , گفته است كه واثق خلیفه عباسى در خواب ديد سدى كـه اسـكندر ذوالقرن
نا كـرده ; شكسـته اسـت, میان سرزمین مسلمانان و سرزمین ياجوج و مإجوج ب

ــــه خبرگــــیرى از شكســــت ســــد فرمــــان داد ) 70.(وحشــــت زده ســــالم را ب
كه بـه , شايد علت اين خواب ھول انگیز: كراچكوفسكى مى نويسد اخبارى بـود 

كات و 840/ ق 226دنبال انقراض دولت اويغور به دست قوم قرقز در سال  م و حر
به ھمین ) 71.(جابجايى سپاه تركان در آسیاى میانه به گوش خلیفه رسیده بود

سـفر سـالم از راه ارمنسـتان و گرجسـتان تـا : دلیل منابع جغرافیايى نوشته انـد
خزر  ياى  ھت مشـرق بـه سـوى در بالد خزر به سوى شمال بوده و از آنجـا در ج
رفته است و سپس از باالى درياى خزر به سمت مشرق حركت كرده تا به كناره 

خارا و ) تسـونكاريا) (72(درياچه بالخاش و جنغاريا جا از راه ب رسـیده اسـت و از آن
 .خراسان به سامره بازگشته است

را در دربند فعلى ديده و چنانكه ) باب االبواب(سالم بدون شك سد معروف قفقاز 
نیز رسـیده اسـت مى رسـد . دخويه معتقد است احتماال به ديوار چین  ظر  بـه ن

سالم خواسته است تا ھمراه با ثبت مشـاھدات خـود روايـت قـرآن را نـیز دربـاره 
لب ادبـى نقـل كنـد شمندان بـزرگ كـه در . سد يإجوج و مإجوج در قا يكـى از دان

مى گويـد : جغرافیاى تاريخى اروپاى شرقى و آسیاى میانــه خـبره و آگـاه اسـت 
قاز و  843و  842ترديد نیست كه سالم در حدود سال ھاى  ضـمن سـفرى از قف

و )) تاالس((سـپس از راه برسـخان و طـراز , سرزمین خزر به سوى مشرق رفته
ستانى را . سمرقند به خراسان بازگشته است يوار يـا معـبرى كوھ دراين سفر د

 )73.(ديده است, كه ھمانند ديوار بزرگى بوده
اين سفر سالم به قلعـه ھـايى واقـع در : كارادوو خاورشناس فرانسوى مى گويد

بـوده ) غـرب دريـاى خـزر(كوه ھاى قفقاز نزديك دربند يا باب االبواب در داغسـتان 
بـر ايـن , دانشـور مجـارى) 75(ولى در ھمین سال ھــاى اخـیر زيچـى) 74.(است

گرفته كـه ) واقع در شمال درياى خزر(رفته و سد را يكى از معابر كوه ھاى اورال 
 )76.(در آنجا به وسیله بلغارھا استحكاماتى پديد آمده بوده است

گرچه . در خاتمه اين مقاله به كالم خود درباره آغاز سیر و سفر بسنده مى كنیم
 .سخن گفته شود, گفته شد, جاى دارد كه در اين باره بیش از آنچه

 :پى نوشت ھا

 .استاد تاريخ و تمدن ملل اسالمى ـ دانشگاه تھران. 1
 .9و  8ص , پیشگفتار, جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 2
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 .104و  103ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ايگناتى كراچكوفسكى. 6
 .71ـ  70ص , التنبیه و االشراف, مسعودى. 7
ــوى. 8 ــاقوت حم ــدان, ي ــم البل ص , 2ج  571;و  554و  453و  399و  341و  254و  201و  179و  177ص , 1ج , معج

Page 7 of 9

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\110.htm



 .962و  788و  240ص , 4ج  526;و  33ص , 3ج  750;و  734و  732و  592و  589و  445و  354و  331
 .33و  32ص , خدمات مسلمانان به جغرافیا, نفیس احمد. 9

 .146ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 10
 .66ص  ,1ج , نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, محمد بن محمد شريف ادريسى. 11
 .146ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 12
 .106ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ايگناتى كراچكوفسكى. 13
 .153و  152ص , احسن التقاسیم, ابوعبدهللا محمد بن احمد مقدسى. 14
 .به بعد 163ص , المسالك و الممالك, ابن خرداذبه. 15
 .80ص , كارنامه اسالم, عبدالحسین زرين كوب. 16
 .172و  171ص , التنبیه و االشراف, مسعودى. 17
 . 150ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 18

19. Antalya. 

 .150ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 20
 .152و  142و  139ص , احمد بن عمر ابن رسته االعالق النفیسه. 21
 .150ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 22
 .از منجمان و ستاره شناسان برجسته اندلس. 23
 .23ص , 3ج  331;ص , 1ج , نفح الطیب, شیخ احمد بن محمد مقرى تلمانى. 24
 .108ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ايگناتى كراچكوفسكى. 25
 .143ص , اسالم در غرب, نورالدين آل على. 26
 .152ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 27
 .109و  108ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ايگناتى كراچكوفسكى. 28
 .152ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 29
 .116ص , 1ج , مروج الذھب, مسعودى. 30
 .به معناى مخاطره جويان. 31
 . 548ص , 2ج , نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, محمد بن محمد شريف ادريسى. 32

33. St. Brandan. 
34. Beazley. 
35. Madeira. 
36. Cm ries. 

 .135ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى . 37
 .149ص , اخبار الطوال, ابوحنیفه دينورى. 38
 . 155و  154ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 39

4. Lewicki.  

 .155ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى
 .160و  159ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 42
 .احتماال چاى بوده است. 43
 . 33و  32ص , جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 44

45. Periplus. 
46. Yule. 
47. Pelliot. 
48. Ferrand. 

 .160ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 49
 .29و  28ص , جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 50
 .161ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 51
 .33ص , جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 52
 .27ص , خدمات مسلمانان به جغرافیا, نفیس احمد. 53
 .161ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 54
 .153ص , االعالق النفیسه, احمد بن عمر ابن رسته. 55
 .155ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 56
لب كـه در مرزھـا بـه جھـاد بـا كفـار مشــغول بودنـد. 57 سى (مـى گفتنـد , مطوعه به سربازان داوط فرھنـگ فار

 ).ذيل مطوعه, مصاحب
 .156و  155ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 58
 .214ص , گزيده مقاالت تحقیقى, و بارتولد.و. 59
 .215ص , گزيده مقاالت تحقیقى, و بارتولد.و. 60
 .25ص , ھمان, ابن خرداذبه. 61

62. Turfan. 

 .156ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 63
 . 61ص , )تعلیقات مینورسكى(حدود العالم , مینورسكى. 64

Page 8 of 9

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\110.htm



65. Tomashek. 

 . 157ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 66

67. Vasiliev. 

 .157ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 68
 .145و  139ص , المسالك و الممالك, ابن خرداذبه. 69
 .25ص , جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 70
 . 158ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 71

72. Zhungaria.   درياچه ايسى گول مى باشد . 

 .159ص , تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى كراچكوفسكى. 73
 . 27ص , جھانگردان مسلمان در قرون وسطا, زكى محمدحسن. 74

75. Ziehy. 

 .113ص , تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ايگناتى كراچكوفسكى. 76

 :منابع

 ).ش1370, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(, اسالم در غرب, نورالدين, ـ آل على
 ).ش1370, نشر نو, تھران(, ترجمه حسین قرچانلو, المسالك و الممالك, ـ ابن خرداذبه

 ).ش1365, انتشارات امیركبیر, تھران(, ترجمه حسین قرچانلو, االعالق النفیسه, احمد بن عمر, ـ ابن رسته
يره , تھران(, ترجمه محمدحسن گنجى, تاريخچه علم جغرافیا و تطورات آن در جھان اسالم, مقبول, ـ احمد بنیاد دا

 ).ش1368, المعارف اسالم
 ).ش1367, آستان قدس رضوى, مشھد(, ترجمه حسن الھوتى, خدمات مسلمانان به جغرافیا, نفیس, ـ احمد

 ).ش1358, موسسه انتشارات امیركبیر, تھران(, ترجمه كريم كشاورز, گزيده مقاالت تحقیقى, و.و, ـ بارتولد
 ).م1965, ))افست از روى چاپ وستنفلد((, من مكتبه االسدى, تھران(, معجم البلدان, ياقوت, ـ حموى

شريف الرضـى, قـم(, تحقیق عبدالمنعم عــامر, اخبار الطوال, ابوحنیفه, ـ دينورى افسـت از داراحیـإ , منشـورات ال
1364, نشـر نـى, تھران(, ترجمه محمود مھدوى دامغانى, اخبار الطوال; )م1960, قاھره, چاپ اول, الكتب العربى

 ).ش
 ).ش1356, انتشارات امیركبیر, تھران(, كارنامه اسالم, عبدالحسین, ـ زرين كوب

 ).بى تا, مكتبه الثقافه الدينیه, مصر(, نزھه المشتاق فى اختراق االفاق, محمدبن محمد, ـ شريف ادريسى
 ).ق1408, دارالغرب االسالمى, بیروت ـ لبنان(, تاريخ االدب الجغرافى العربى, ايگناتى, ـ كراچكوفسكى

سم پاينـده, تاريخ نوشته ھاى جغرافیايى در جھان اسالمى, ـ ــــــــــــــــــــــــــــ  شـركت , تھـران(, ترجمه ابوالقا
 ).ش1379, فرھنگى, انتشارات علمى

مركـز نشـر , تھـران(, ترجمـه عبـدهللا ناصــرى طـاھرى, جھانگردان مســلمان در قـرون وســطا, زكى, ـ محمدحسن
 ).ش1366, فرھنگى رجإ

شـركت انتشـارات , تھـران(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, التنبیه و االشراف, ابوالحسن على بن الحسین, ـ مسعودى
 ).ش1365, چاپ دوم, علمى فرھنگى
1360, بنگاه ترجمه و نشــر كتــاب, تھران(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, مروج الذھب و معادن الجوھر, ـ ـــــــــــــــــــــ 

 ).ش
, تھـران(, ترجمـه علینقـى مـنزوى, احسـن التقاسـیم فــى معرفـه االقـالیم, ابوعبدهللا محمد بن احمـد, ـ مقدسى

 ).ش1361, شركت مولفان و مترجمان ايران
للطباعـه , دارالفكر, بیروت ـ لبنان(, نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب, شیخ احمدبن محمد, ـ مقرى تلمسانى
 ).م1986, و النشر و التوزيع

تصحیح و حواشى مريم میراحمـدى و , )تعلیقات مینورسكى(حدودالعالم من المشرق الى المغرب , ـ مینورسكى
 1).ش1372, دانشگاه الزھرإ, تھران(, غالمرضا ورھرام

  

  

 81 پايیزـ  11   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

Page 9 of 9

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\110.htm


