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سه سفرنامه

سه سفرنامه:رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکل ممبره 

شرح دربارۀ  با دو  )از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه( 

سفرنامه های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی، به کوشش حسن 

جوادی و ویلم فلور، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 

1393ش.

سه دربردارندۀ پیداست، عنوانش از که همچنان کتاب

سفرنامهودوشرحاست.سهسفرنامهکهترجمۀآنهادراین

کتابآمدهاست،ازقدیمترینسفرنامههایغربیمربوطبه

یعنیروزگار میالدی، دوازدهم ازسدۀ اولی ایرانهستند:

فرمانرواییسلطانسنجرسلجوقیبرایران،استودوسفرنامۀ

دیگرازسدۀشانزدهم،یعنیدورۀصفویهستند.دوگزارش

منضمشدهبهمتننیزدرواقعدوفصلازکتابمترجمباعنوان

ایرانازدیدۀسیاحاناروپاییازقدیمترینایامتااوایلصفویه

)تهران1378(هستند.

پسازنوشتههایدورۀباستان،نظیرگزارشهایهرودتو

استرابو،سفرنامۀبنیامینتودالییکهنترینگزارشبهجامانده

در
ً
ازیکاروپاییدربارۀایراناست.بنیامینتودالییظاهرا

1127م)521ق(،درشهرتودالدراستانناوارۀاسپانیابهدنیا

آمدو،همچونپدر،بهتحصیلعلومدینیپرداختوبهکسوت

روحانیتدرآمد.بنیامینسفرمشهورخودرامیانسالهای

به را زادگاهش او داد. انجام 1165ـ1173م)561ـ569ق(

مقصدبارسلونترککردوازراهکالدونیادرجنوبفرانسه،به

ایتالیاوسپسهمبهقسطنطنیه،یونان،رودس،قبرس،انطاکیه،

فلسطین،دمشق،بغدادسفرکرد.بنیامینازبصرهواردخوزستان

شدوبهسویشمالتاواسطونهاوندوموصلوسپسبه

همدانوازآنجابهاصفهانوتابلخوسمرقندپیشرفت.

تودالییدرمسیربازگشتبهایران،ازبخارابهتوسونیشابور

درآمدوباردیگربهخوزستانسفرکردوپسازپیمودنسواحل

خلیجفارس،بهجزیرۀکیشرفتوازآنجاازطریقدریاراهی

هندوسپسشرقدورشد.

تودالییدراینسفر،بهویژهبهجوامعیهودیشهرهای

مسیرخودبیشترتوجهداشتهودربارۀهندوچینهمنکاتیرا

ذکرکردهاست؛بههمینسبببرخیگمانکردهاندکهسفراو

تااینسرزمینهانیزادامهداشتهاست.امااغلبپژوهشگران

براینباورندکهگزارشهایاودربارۀهندوچینوجزایرآنها

مبتنیبرشنیدههابودهواوازجزیرۀکیشبهعدنرفتهواز

آسوانبهمیهنخودبازگشتهاست.درهرحال،حتیاگرهمبه

شرقدورنرفتهباشد،بازهمگزارشاودراینبارهاهمیتدارد،

چراکهمفصلترینگزارشاروپاییدربارۀچین)تاآنروزگار(

است.بهنظرمیرسدتودالییحتیبهشرقایرانهمنرفتهو

دراینموردهمگزارشاوبراساسشنیدههابودهاست.

عسکر بهرامی

دکتریفرهنگوزبانهایباستانیدانشگاهتهران
asbahrami@yahoo.co.uk
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هدفبنیامینتودالییدیدارازشرقوجهاناسالمو

آشناییباآنبود.اوازاوضاعسیاسیواجتماعیشهرهای


ً
مسیرخود،بهویژهمسائلتجارینیزاطالعاتیمیدهدومثال

گزارشاودربارۀصیدمرواریددرخلیجفارسجالبتوجه

است.ازدیگرنکاتموردتوجهاوآثاروبناهایباستانیو

مقابربزرگاندینیاست.ولیبیشازهرچیزتوجه
ً
خصوصا

اومعطوفبهیهودیان،مراکزومحلههاییهودینشین،شرایط

زندگیآنها،وتعدادکنیسههایهرشهراست.اودرموردهمۀ

شهرهایدارایسکنۀیهودی،آماریازشمارافرادیاخانوادههای

یهودیارائهمیکندکهالبتهبهنظرمیرسدمبتنیبرگزارشهاو

بهطرز آمارها این اغلب زیرا باشند؛ بوده غیررسمی منابع

از او آمار 
ً
مثال نظرمیرسند. به اغراقآمیز باوری غیرقابل

یهودیانشهرشوش)هفتهزارخانواریاحتینفر(کهدرزمان

بود، گرفته فاصله باستان پررونق آنروزگار از دیداروی،

پذیرفتنینمینماید.اماگزارشاوازوضعیتشهر،وبهویژه

مقبرۀدانیالوشرحنقلوانتقالپیکراو)کهمنابعدیگرهم

تأییدکردهاند(قابلاعتمادتراست.ازاینگذشتهتودالیی

نخستینکسیبودکهبامشاهدۀویرانههایباستانیشوش،به

درستیحدسزدکهبایستیهمانشوشانمذکوردرکتاب

مقدسبودهباشد.

و داده دربارۀهرسفرنامه توضیحاتی مقدمه در مترجم

اشارههاییهمبهچاپهایآنهاکردهاست.دراینجاگزارش

کاملتریازچاپهایسفرنامۀبنیامینمیآید:

بنیامینتودالییپسازبازگشتبهمیهن،دستبه
ً
ظاهرا

کارتنظیمیادداشتهایسفرخودبهزبانعبریشد.ازنوشتۀ

اوچندیننسخهباقیاست.کهنتریننسخۀشناختهشده

)ازسدۀسیزدهممیالدی(بهشمارۀ27089متعلقبهموزۀ

بریتانیاست.متنعبریایناثرنخستینباردر1543مدر

قسطنطنیهبهچاپرسید؛درسال1575منیزترجمۀالتینیآن

بهقلمآمبرس1انتشاریافتوپسازآن،بهاغلبزبانهای

اروپایی،وسپسبهعربیوفارسیهم،ترجمهشد.

یکیازبهترینترجمههایسفرنامۀ تودالییبهزبانهای

اروپایی،ترجمۀآشراستکهدردوجلدمنتشرشد:جلداول

شاملمتنعبری،ترجمۀانگلیسی،وگزارشکتابشناختی،در

1    Amberes

سال1840ممنتشرشدوجلددومکهیکسالپسازآنانتشار

یافت،دربردارندۀیادداشتهایارزندۀمترجمودوپژوهشگر

دیگربهنامهایزونز2وراپاپورت3استونیزجستاریبهقلم

زونزدربارۀآثارجغرافیایییهودیانوجغرافیایفلسطین،و

جستاریهمازلبرشت4دربارۀبغداددورۀخلفا.

مارکوسآدلرنیزمتنعبریوترجمۀانگلیسیسفرنامهرابه

همراهیادداشتهاییفراهمآوردودرهشتشمارۀ»فصلنامۀ 

بررسی های یهودی«)مجلدات16ـ18،سال1904ـ1906(به

چاپرساندوکلاینمجموعهراهمدر1907مبهصورت

کتابمنتشرکرد.

ازجملۀموثقترینوعلمیترینترجمههایایناثر،ترجمۀ

عربیعزراحداداستکهازرویچاپسنگیعبریبغداد

)1865م(انجامشدهاست.ترجمۀحدادنخستینباردرسال

1945مدربغدادبهچاپرسیدهودرسال1996مبامقدمۀ

عباسالعزاویدربیروتتجدیدچاپشدهاست.

حبیبلویترجمهایازبخشایراناینسفرنامهراجلد

دومکتابتاریخ یهود ایران آوردودرسال1380شهمترجمۀ

فارسیدیگریازهمینبخش)ازرویترجمۀآلمانی(،بهقلم

مهوشناطق،منتشرشدکهبهسببناآشناییمترجموویراستار

اثر،غلطهایبسیار،بهویژهدرضبطنامهایخاص)حتینام

صاحباثر(،درآندیدهمیشود.

ترجمۀجدیددکترحسنجوادیازاینسفرنامهـکهدر

براساسترجمۀآدلراست.اینترجمه، کتابحاضرچاپشدهـ

تاآنجاکهنگارندۀاینسطوربررسیکرده،عالوهبرداشتندقت

و یادداشتها دربردارندۀ نامها(، ضبط در )بهویژه علمی

توضیحاتیسودمنددربارۀبرخینامهایتاریخیوجغرافیایی

استکهاغلبآنهاازمترجمانگلیسیمتن)آدلر(است؛گواینکه


ً
تنهادرچندجاناماودرآغازیاپایانیادداشتآمدهاست)مثال

هردویادداشتصفحۀ94ازآدلراستکهبهاینموضوعاشاره

از بسیاری مترجم که افزود باید جا همین است(. نشده

یادداشتهایسودمنددیگرراهمحذفکردهاست.

بهرغمدقتمترجم،درچندجایمتنخطاهاییراهیافته

استکهدراینجانمونههاییذکرمیشود:

2    Zunz
3    Rapoport
4     Lebrecht
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درصفحۀ93سطر5شماریهودیانبصره»یکهزار«ذکر

شدهکهدرستآن»دههزار«)آدلر،ص775؛حداد،ص319(است.

شهر دجله »رود است: آمده دوم سطر 94 صفحۀ در

]شوش[رابهدوقسمتتقسیممیکند.«البتهاینجملهترجمۀ

دقیقمتنانگلیسی)ص776(است،اماصورتدرستنام

اینرود،چنانکهدرترجمۀحداد)ص321(آمده،»اوالی«

استکهآنرانامقدیمکرخهدانستهاند؛بااینحال،دراینجا

شهر میانۀ از که است »شائور/شاوور« رود نویسنده مراد

میگذردوقبردانیالنیزبرآنواقعاست.

درچندجانیزدرذکرواحدمسافتهاخطاهاییرخداده

است،ازجملهدرصفحۀ93آغازبنددوم،عبارت»چهارروز

راه«بایدبه»چهارمیل«اصالحشود.

آمده،در Chaftonانگلیسیبهصورت نامیکهدرمتن

ترجمۀفارسی»شفتون«)ص94(ونیز»شافتون«)ص96(

یادداشت1( ضبطشدهاست.مترجمفارسی)درص94

است: آورده چنین نام( ذکر )بدون را آدلر تعلیقۀ ترجمۀ

و زاگروس کوههای شامل باید 
ً
احتماال شفتون »کوههای

قسمتیازکوههایکردستانباشد.«ایننامراعزراحداد)ص

325یادداشت1(»خفتیان«)نیز:حبتون،خفتون،یاهفتون(

خواندهوازکوههایکردستاندانستهاست)وبهاستنادبه

یاقوت،حبتونراکوهیدرموصل،هفتونرا معجم البلدان 

شهرکیپیراموناربیل،وخفتیانراقلعهایبزرگدراربیلو...

دانستهاست(.ازاینروبهنظرمیرسدامالیشفتونیاشافتون

توجیهیندارد.

درپایانمتنترجمۀسفرنامۀ تودالیی،چندتصویرباکیفیت

بسیارپایینچاپشدهکههمگیافزودۀمترجمهستند.از

جملۀآنهاتصویریاستازمقبرۀدانیالدرشوشدرسالهای

اخیر،کهعکسهایقدیموجدیدمتعددیباکیفیتباالازآن

دردسترساست.

باعنوان»ایرانازدیدۀ دربخشبعدیکتابگزارشی

ونیزیانازروزگاراوزونحسنتادورانشاهطهماسب«آمده

استکهدرواقعمقدمهایبرگزارشسفرمیکاییلممبرهاست

باعنوان»گزارشیکهدرتاریخپنجمجوالی1542میکائیل

تقدیمکردهاست«.
ً
ممبرهکهازسفارتایرانبرگشتهشخصا

اینگزارششرحسفرممبرهازقبرستاهرمزوسپستاپرتغال

است.دراینمأموریتپنهانی،اونامهایازجانبحکومت

ونیزبرایشاهطهماسبصفویمیآوردودونامهدرپاسخبه

ونیزمیبردکههمگزارشاووهممتننامههاازاسنادمهم

شناختتاریخایراندورۀصفویهستند)برایاطالعبیشتردربارۀ

اینسفرنامهوپژوهشهایمربوطبهآن،نک:جعفریمذهب1382ـ1383:

23ـ26(.درپایاناینبخشنیزتصاویریباکیفیتبسیارپایین

چاپشدهاست.

درادامه،همانندبخشپیشین،نخستگزارشیباعنوان

که آمده ایران« دربارۀ اسپانیایی و پرتغالی »سفرنامههای

مأمور تنریرو، آنتونیو تنریرو. سفرنامۀ بر است مقدمهای

پرتغالی،کهبههمراههیأتیسیاسیدر1532مازگمبرونوارد

و قم، کاشان، اصفهان، شیراز، الر، راه از میشود، ایران

سلطانیه،بهتبریزمیرودودرمارس1524دراردویشاه

اسماعیلصفویدرشرقدریایخزر،شاهرادیدارمیکند.

از میکند.پس اردبیلسفر به پرتغالی هیأت بههمراه او

درگذشتشاهاوازهیأتجدامیشودوبهسویشمالعراق

وسوریهسفرمیکند.درحلببهجرمجاسوسیدربند

عثمانیانمیافتدوپسازآزادی،ازراهبصرهبههرمزوازآنجا

بهپرتغالبازمیگردد.

هرسهسفرنامهداراینکاتارزندهبرایشناختتاریخ

ایرانهستندوگردآوریوترجمۀآنهاکاریدرخورستایش

است؛گواینکهدوترجمۀدیگرازسفرنامۀنخستونیزدو

شرحپیوستیپیشترنیزمنتشرشدهاندویکسالپیشاز

انتشارکتابموردبررسینیز،ترجمۀدیگریازسفرنامۀممبره

انتشاریافتهاست.5امامتأسفانهدرتنظیممطالبکتابدقت

چندانینشدهاستوترتیبمتنهاباآنچهدرعنوانکتابو

مقدمهآمده،همخواننیست.اینبیتوجهیدرتنظیمفهرست

اعالمنیزدیدهمیشودکهدرآن،عالوهبرتکرارمدخلهایی

چون»کیوس«وهمچنین»هرمز«)ذیلهرمزوبندرهرمز(و

»خان
ً
»کافا«)ذیلکافاوبندرکافا(،معلومنیستچرامثال

اوزبک«درفهرستجغرافیاییجایگرفتهاست.

زیادینیزبهمتنراهیافتهاستکهشماری
ً
غلطهاینسبتا

ازآنهاراغلطچاپیمیتواندانست:ازجمله»حشاششین«

)ص95(یا»پرسیترونا«)ص183؛درست:پریسترونا(بااین

5سفرنامۀمیکلهممبره،ترجمۀساسانطهماسبی،اصفهان،1392ش.
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مانند است برگردان ناهمگونی دیگر موارد پارهای حال

»دومینکوه«)ص183(،»دومینگو«و»دومینیگو«)هردوص

185(.وهمچنینکیوس)ازجملهص167(کهدرمقدمه)ص4(

خیوسنوشتهشدهاست.همینجابایداشارهکردکهبهتر

میبودنامهایکریتیانیکوسیابهصورتهایمتداولدر

فارسییعنیکرتونیکوزیاضبطمیشدند.حتینامیکیاز

مترجمانکتابهمبهغلط»ویلیمفلور«)ص193یادداشت1(

ضبطشدهاست.

همچنانکهاشارهشد،درپایانسفرنامۀ ممبره متن»دونامه

کهممبرهباخودازایرانبرد«چاپشدهاست.درمقدمهاشاره

اسکارچیا، ایتالیایی)چاپ از ممبره متنسفرنامۀ که شده

1939(وبهکمکویلمفلوربهفارسیترجمهشدهاست.

گفتنیاستکهدرزمرۀتصاویرچاپاسکارچیا،متننامهها

ودربخشپیوستها،نیزصورتآوانوشتآنهاباحروف

پرغلط(آمدهاستکهباآنچهدرترجمۀفارسی
ً
التینی)نسبتا

دیدهمیشود)وازمجموعهاسنادفارسیکهِفکتهدر1977

چاپکردهنقلشدهاست(تفاوتهاییدارد.گفتنیاستکه

چاپاسکارچیایادداشتهایتحقیقیمتعددوپیوستهایی

داردکهترجمۀآنهانتیجۀکارمترجمانراپربارترمیساخت.
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