سفرنامه ،ناصر خسرو

•

سفرنامه؛ كتابي از ناصر خسرو قبادياني (394ـ 481ق) در شرح مسافرت هفت ساله وي ( از 437ـتا  )444به آسياي
صغير و شامات و مصر و عربستان .اين اثر كه به نثري بسيار خالصه ،ساده و بي آاليش و روان و دل انگيز نوشته
شده ظاهرا ً نخستين كتاب ناصر خسرو به نثر است كه پس از پايان سفر از يادداشت هاي روزانه خود تنظيم كرده است.
برخي قراين حكايت از آن دارند كه اين سفرنامه خالصه اي از يك متن اصلي است كه اينك در دست نيست .گويا ناصر
خسرو وقايع سفر خود را بسيار مفصل نوشته و از روی آن نوشته ها سفرنامه اش را بصورت خالصه و چکيده نگارش
کرده است .چنانكه در زندگينامه ناصر خسرو آمده است وي در پي خوابي كه در جوزجانان ديد ،آهنگ سفر حج كرد (6
جمادي االخري  )437و نخست از راه شبرغان ،ده بارياب ،سمنگان ،طالقان و مرورود به مرو بازگشت و از كار
ديواني كناره گرفت و در  23شعبان همان سال سفرش را به همراه برادر كهترش و يك غالم هندي آغاز كرد و از
قسمت هاي شمالي و غربي ايران به شهرهاي ارمنستان ،آسياي صغير ،حلب ،طرابلس ،شام ،فلسطين ،مصر ـ كه نزديك
سه سال در آنجا ماند ـ قيروان (تونس) ،نوبه ،سودان و عربستان رفت و در اين مدت چهار بار حج گزارد و در حج آخر
از راه طائف و يمن و لحسا به بصره رسيد ( )443و سپس از ارجان به اصفهان شتافت ( )444و در جمادي االخر همان
سال به بلخ بازگشت.
سفرنامه که دستاورد سفر  7ساله است و حاوي اطالعات دقيق و گرانبهاي جغرافيايي و تاريخي و بيان عادات و آداب
مردم ممالك و نواحي گوناگون است .ناصر خسرو در تنظيم و نگارش سفرنامه رعايت صداقت ،امانت و بي طرفي را
كرده و همچون مهندسي دقيق و معماري كار ديده و با تجربه و دانشمندي آگاه به دانش اقتصاد و جامعه شناسي در
اوضاع و احوال شهرها و مساحت ها و مسافت ها و نحوه ساختمان ها و بناهاي تاريخي و اوضاع جغرافيايي و
شهرسازي و شيوه گذاردن زندگي مردم و ميزان محصول و تجارت و اقتصاد سخت دقيق شده و نكته هاي باريك را از
نظر دور نداشته است.
مطلب همه جا با جمله هاي كوتاه و دلنشين و توصيف هاي كامل بيان شده است .سفرنامه سرشار از واژه هاي زيباي
فارسي است كه بيشتر آنها تا به امروز رواج دارند .شيوه نثر اين كتاب ،تركيبي است از نثر دوره غزنوي و نثرهاي
دوره هاي بعد و آن را بايد از سرمشق هاي گرانبهاي ساده نويسي و ايجاز شمرد.
ناصر خسرو بيشتر از  5سال از هفت سال سفر خود را در سرزمين های عرب گذرانده است و توصيف او از سرزمين
و مردم عرب بهترين و قديمی ترين توصيف جغرافيايی و گزارش خبری ميدانی و مشاهداتی است .سفرنامهی
دربردارندهی يادداشتهای مشاهدات ميدانی و گاه روزانهی سفر هفت سالهی او از  ۴۳۷تا  ۴۴۴ق .به ايران ،آسيای
صغير ،شامات ،عربستان و مصر است .وی همهی ديدههای خود از اوضاع و احوال شهرها و دستاوردهای سفرش را
جمع آوری و سپس در اين کتاب به اختصارآورده است .سفرنامهی ناصرخسرو از نظر تاريخی ،جغرافيايی،
جامعهشناختی و زبانشناختی اهميت فراوان دارد .خود او گويد.

برخاستم از جای و سفر پيش گرفتم نه از خانه ام ياد آمد و نه از گلشن و منظر
از سنگ بسی ساخته ام بستر و بالين وز ابر بسی ساختهام خيمه و چادر
گاهی به زمينی که در او آب چو مرمر گاهی به جهانی که در او خاک چو اخگر
گه دريا گه باال گه رفتن بی راه گه کوه و گهی ريگ و گهی جوی
گهی جو ينده و پورسنده همی رفتم از اين شهر بدان شهر جوينده همی گشتم از اين بحر بدان بحر
سفرنامه ناصرخسرو  ،به جهت دربرداشتن اطالعاتي چون آداب و رسوم و سنت هاي و مذاهب ملت ها ،رخدادهاي
تاريخي ،باورهاي سياستمداران و روابط سياسي و اقتصادي دولت ها؛ در ميان انواع ادبي ،جايگاهي ممتاز دارد .از
سوي ديگر كيفيت باالي وصف ،ميزان دقت و اسلوب داستاني ساده و روان در برخي سفرنامه ها موجب شده است تا
اين گونه نوشته ها به عنوان يك فن ادبي مستقل با عنوان ادبيات سفرنامه اي ،مطرح و جزئي از ادبيات داستاني به شمار
رود.سفرنامه هاي ناصرخسرو (قرن 5ه) و ابن بطوطه (قرن 8ه) ،از جمله بهترين اين گونه آثار در ادبيات قديم فارسي
و عربي محسوب مي شوند .در سفرنامه ناصرخسرو مسائل جغرافيايي و توصيف ظاهري شهرها و مكان هاي ويژه
بيش از ديگر امور ،برجستگي دارد .نثر آن نيز ساده و روان است و با رعايت كوتاه نويسي ،به توصيف امور جزيي
نيز پرداخته است.سفرنامه ابن بطوطه نيز آيينه اي از آداب و آيين ها ،وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي سرزمين
هاي گوناگون ،به ويژه سرزمين هاي اسالمي است .توصيفات وي نيز در قالب نثر روان و محاوره گونه ،بيان شده
است .بهره گيري از اصطالحات مختلف اداري ،بازرگاني ،كشاورزي و… نيز از خصوصيات سبك وي محسوب مي
شود .اين ويژگي ها ،سفرنامه هاي ناصرخسرو و ابن بطوطه را در زمره بهترين سفرنامه هاي ادبيات فارسي و عربي
جاي داده است.
سفرنامه به زبان هاي مختلف برگردانيده شده است از جمله به فرانسوي (شارل شفر ،پاريس  1881م) ،روسي (برتلس،
لنينگراد  1933م) ،اردو (محمد ثروت هللا1937 ،م؛ سپس به كوشش خواجه الطاف حسين حالي با مقدمه اي بسيار
مفصل از او در سرگذشت ناصر خسرو در  1882م در دهلي ،عبدالرزاق كاني پور؛ دهلي  1941م) ،به عربي (يحيي
الخشناب1945 ،م) ،به تركي (عبدالوهاب طرزي ،استانبول 1950م) ،انگليسي (تاكسون ويلر ،نيويورك 1985م) و
آلماني (فون ملزر ،اتريش 1993

به كوشش محمود غني زاده سلماسي در  1341ق در برلين و به كوشش محمد دبير سياقي در  1335ش در تهران به
چاپ رسيده است.

•

تحقیق ماالهند ،ابوریحان بیرونی

کتابی به گونه دائرة المعارف در هند شناسی در قرن پنجم هجری قمری و به زبان عربی است .نام کامل آن «البيرونی فی
تحقيق ماللهند من مقوله مقبوله فی العقل او مزدوله» می باشد و به کتاب «الهند» مشهور است .نويسنده آن "ابوريحان
بيرونی" دانشمند بزرگ ايرانی است .کتاب ،با موضوعاتی درباره عقايد دينی ،آراء فلسفی ،ادبيات ،تقويم ،نجوم ،جغرافيا
و آداب و رسوم هند ،و عمدتا نه منحصرا ،راجع به مردم هندوستان است .از لحاظ تاريخی ،اولين کتابی است که شرح
علمی ،عينی و کامل يک فرهنگ را نشان داده و از جنبه تاريخ اديان نيز اهميت دارد .البته در البالی گزارشهای نويسنده،
اطالعاتی از تاريخ سياسی هند نيز می توان پيدا کرد .
ابوريحان محمدبن احمد بيرونی خوارزمی دانشمند مشهور و پرآوازه ايرانی ،در سال  362هـ ق در بيرون شهر کاث که
آل که در آن زمان پايتخت خوارزمشاهيان در اصطالح امروز يعنی در حومه و خارج شهر کاث پايتخت شهر خوارزم
عراق بود ،بدنيا آمد .از دوره اوليه زندگی او و خانواده اش و نياکانش اطالعی در دست نيست ،ولی قدر مسلم اينکه 25
سال اوليه زندگيش را در خوارزم گذراند و در اين مدت ،علوم مختلف از قبيل فقه ،کالم ،صرف و نحو ،جغرافيا ،معدن
شناسی ،رياضيات ،ستاره شناسی و پزشکی و غيره را آموخت .تحقيق های پيشرفته ای انجام و آثار بسياری در زمينه
مرکزی های گوناگون نوشت که به نقل تاريخ ،به  180کتاب رسيد .ابوريحان به زبانهای باستانی و زبانهای بومی آسيای
ترجيح داد .او از زادگاهش بود ،برای نگارش به زبان فارسی آشنا بود و زبان عربی را که زبان علمی جهان اسالم
برخوردار شد .ظاهرا  7سال هم به عنوان "منصور دوم پسر نوح دوم" رفت و آنجا از حمايت پادشاه سامانی به بخارا
نديم و مشاور مورد اعتماد و حتی برای اجرای مأموريتهای سياسی حساس ،در خدمت خوارزمشاه ابوالعباس مأمون بن
برای مأمون اتمام حجتی فرستاد تا همه دانشمندان برجسته را بود که از طرف ديگر ،سلطان محمود غزنوی مأمون
بفرستد .از اين رو "بيرونی" به غزنه رفت و در خدمت سلطان محمود غزنوی در آمد .وی بقيه عمرش را که به غزنه
و جانشينان آنها بود و در تاريخ نامعلومی بعد از بايد بيشتر از سه دهه باشد ،در نزد محمود ،مسعود و مودود غزنوی
معاصر و با او مکاتبه و مباحثه هايی هشتاد سالگی و بعد از سال  442هـ ق ،در غزنه از دنيا رفت .بيرونی با ابن سينا
است.

داشته

اين کتاب ،مهمترين اثر ابوريحان بيرونی در هند شناسی است؛ شامل يک مقدمه و  80باب است .مقدمه شامل موضوعاتی
از جمله -1 :شرحی در اهميت درستی اخبار  -2علل پيدايش روايات غلط  -3نقد آراء مسلمانان درباره اديان ديگر -4
.ابوالعباس ايرانشهری ،فيلسوف قرن  3و  4هـ ق) درباره اديان هندی -5 ،انگيزه تأليف کتاب( تحقيقات و آراء
باب اول :مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم و معارف هند ،نويسنده علت های عقب ماندن مسلمانان از حکمت و دانشهای
«.هندوان»

و

مبانی

افکار

و

عقايد

و

آداب

آنها

سخن

گفته

است

بابهای دوم تا سيزدهم :شامل موضوعات دين و فلسفه هندی و مسائل مربوط به آن .بحث از ذات خدا ،وحدت موجودات،
تناسخ و چگونگی و غايت آن ،احوال بعد از مرگ ،طبقات چهارگانه جامعه هندويی و حدود و وظايف و خصوصيات هر
طبقه و...

بابهای  14تا  : 62راجع به علوم هندی ،اعم از مسائل جهان شناختی و جغرافيائی و موضوعات مربوط به تاريخ و تقويم
و مقياسها بابهای  63تا  :72راجع به آداب و رسوم چهار طبقه هندويی و موضوعاتی از قبيل زيارت ،ازدواج ،صدقه
.دادن ،خوراکی ها ،اعياد و ايام مقدس آنها ،و پاره ای از اصول شرعی و فقهی و اجتماعی مردم هند
بابهای

78

تا

:80

مباحثی

درباره

نجوم

هندی

بيشتر اين ابواب دارای مقدمه کوتاهی درباره کليات مطالب است .هر باب  3بخش را شامل می شود .بخش اول ،طرح
و مسئله ،بخش دوم ،آراء هنديان درباره آن مسئله و اقوال مختلف ،بخش سوم ،مقايسه موضوعات ناآشنا با آراء يونانيان
موضوعات

مشابه...

نويسنده ،اين اثرش را در طول يک دوره  5ماهه در «غزنه» نوشت .نويسنده در بررسی و معرفی علوم و معارف هندی،
تالش زيادی کرده که آثار او در اين زمينه بيشتر از  27اثر است .وی در موارد مختلف ،از کتابهای دينی و فلسفی و
موضوعات و مطالبی گاه مفصل ،آورده است »بهگود گيتا« و »يوگه سوتره« نجومی هندوان مثل
کتاب «تحقيق ماللهند» به زبانهای آلمانی ،روسی ،هندی ،اردو ،مااليايی و بنگالی ترجمه شده است .سال  1304شمسی
ترجمه و با عنوان «کتاب الهند» منتشر شد .سال  1337به انگليسی »زاخاو« برابر با  1925ميالدی ،با تصحيح و مقدمه
چاپ شده است .دو بخش اول و بخش های ديگری از آن به زبان شمسی برابر با  1958ميالدی با تصحيح درحيدرآباد
فارسی ترجمه شده است.

رحلة ابن بطوطه ،ابن بطوطه
………
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