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  بازتاب سفرنامه ناصرخسرو در جهان عرب
  2، نجم الدین ارازي1حجت رسولی 

  مقدمه
سفرنامه نویسی یکی از فنون ادبی است که نویسنده در آن مشاهدات خود را از اوضاع و احوال شهرها و سرزمینهایی 

ها، بازارها، دانشمندان، آداب و سنن مردم، از مساجد، کتابخانهدهد و اطالعاتی که به آنها مسافرت کرده است، شرح می
  دهد. موقعیت جغرافیایی، جمعیت و آب و هواي مناطقی که از آنها بازدید کرده است، در اختیار مخاطب قرار می

توان به انگیزه ها میهاي متفاوتی داشته اند، از جمله این انگیزهسفرنامه نویسان از تالیف سفرنامه خود انگیزه    
تجارت، سیاحت، طلب علم و زیارت مکه و مکانهاي مقدس دیگر اشاره کرد. انگیزه ابتدایی ناصرخسرو از نگارش 

بیند، دچار تحول بزرگ مذهبی شده و به همراه برادر خود اش، انگیزه دینی بوده است. او پس از خوابی که میسفرنامه
گوید: هرچند رود. کراچکوفسکی در این باره میبار به زیارت خانه خدا میبه سفر حج رفته و در طی این سفر چهار 

سفرنامه ناصرخسرو در زمره کتابهاي زیارت و مناسک است ولی این اندیشه بر مشاهدات دیگر مولف که با شور فراوان 
  ).211: 1379به قلم آورده، غلبه ندارد( کراچکوفسکی 

معرفی و تحلیل آثار نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان عرب زبان که در شود که به در این پژوهش سعی می     
هاي کامل سفرنامه ناصرخسرو و نیز اند، پرداخته شود. همچنین ترجمهکتابهاي خود به سفرنامه ناصرخسرو اشاره کرده

  معرفی شود. ترجمه بخشهایی از آن به زبان عربی که توسط مترجمان و محققان در جهان عرب صورت گرفته است،
اند. که این مترجمان به ترتیب سفرنامه ناصرخسرو توسط سه مترجم به صورت کامل به عربی برگردانده شده    

م و دکتر ویکتور الکک. چهار 1983م، دکتر احمد خالد البدلی در سال 1943عبارتند از : دکتر یحیی خشاب در سال 
  اند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.مه کردهمترجم نیز بخشهایی از سفرنامه را به عربی ترج

  هاي سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی:ترجمه-1
اند: مترجمانی که همه مترجمان عرب زبان به دو صورت اقدام به ترجمه سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی کرده

اند. در در این سفرنامه را به زبان عربی برگرداندهاند و مترجمانی که بخشی از سفرنامه را به زبان عربی ترجمه کرده
  بخش به معرفی این دو نوع ترجمه و مترجمان آنها خواهیم پرداخت:

  ترجمه بخشی از سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی:-1-1
  محمد کردعلی:-1-1-1

رش سوریه، موسس میالدي در سوریه به دنیا آمد. وي نخستین وزیر آموزش و پرو 1876محمد کردعلی در سال 
م بوده 1953م تا زمان وفاتش در 1919فرهنگستان زبان عربی در دمشق و اولین رئیس آن از زمان تاسیس در سال 

  است.
کردعلی نخستین مترجم عربی بوده است که اقدام به ترجمه بخشی از سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی کرده      

بخشی از سفرنامه را که ») من رحله ناصرخسرو الفارسی« مدن الشام وصف بعضاي با عنوان( است. او در مقاله

                                                             
 h-rasouli@sbu.ac.irدانشیار دانشگاه شهید بهشتی،  1
 n_arazi@sbu.ac.ir   شهید بهشتی دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه 2
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م به چاپ رساند. 1925مربوط به سوریه است، ترجمه کرد و در مجله فرهنگستان زبان عربی در دمشق در سال  
  ).75-64: 1925کردعلی براي ترجمه سفرنامه ناصرخسرو به زبان عربی از ترجمه چالز شفر بهره برده است( کردعلی 

  : بدیع محمد جمعه -1-1-2
 شمس نیع دانشگاه دری اسالم يملتها يزبانها مجمع سیرئ او .آمد ایدن به مصر در )م1936( سال در جمعه محمد

 یفارس زبان و یقیتطب اتیادب سیتدر يبرا روتیب دانشگاه مدعو استاد و) م1996( دانشگاه این تمام استاد و) م1999(
 یمدر زمینه زبان فارسی  استاداین  آثار جمله از .بود )م1992-1987(اضیر سعود لکم دانشگاه و) م1977-1982(

 یف دراساتیه، الفارس هاللغ قواعد، رانیا یف ۀیالشرق هالمرأ صوت:یاعتصام نیپروي، سابوریالن لعطار ریالط منطق به توان
اشاره کرد(  ثیالحد یالفارس الشعر ایقضا منی، الفارس االدب روائع منی، الفارس و یالعرب نیاألدب نیب المقارن األدب
  ).7/161: ج1386انوشه 

به ترجمه آثار چند تن از نویسندگان و شاعران  ،"الفارسی األدب روائع من"در کتاب خود به نام  جمعه محمد استاد    
ار دادن ناصرخسرو به پردازد. وي در این کتاب خود با خطاب قرناصرخسرو می "سفرنامه"ایرانی در عصر قدیم از جمله 

به شرح حال مختصري از زندگی ناصرخسرو ارائه کردهه سپس در خصوص آثار وي از جمله سفرنامه » عالمه« عنوان
  ).41: 1983کند( جمعه توضیحاتی را ایراد می

ترجمه  کند که باعث شده تا وي به سمتاو در پایان مقدمه ترجمه به اهمیت کتاب سفرنامه ناصرخسرو اشاره می    
این اثر به زبان عربی اقدام کند. محمد جمعه کتاب ناصرخسرو را از نظر گزارشی که در خصوص جغرافیاي کشورهاي 

داند. سپس بر عربی بخصوص سوریه و مصر که در آن سفر کرده و همچنین وضعیت تاریخی آن حائز اهمیت بسیار می
شمارد که و آن را از ویژگیهاي دیگر این کتاب بر میروش ساده و بدون تکلف نوشتاري این کتاب متمرکز شده 

  ).43اي قابل فهم و درك است( همان، براي هر خواننده"زادالمسافرین "برخالف کتاب 
دکتر بدیع جمعه همچنین معتقد است که ناصرخسرو در این کتاب از دانشمندان و فیلسوفان و شاعران کشورهایی     

افزاید. از جمله این دانشمندان ابو العال آورد که خود بر اهمیت این کتاب میمی که در آن سفرکرده سخن به میان
معري است که در معرة النعمان با وي مالقات کرده و از علم و دانش وي به شگفت آمده و در این کتاب از او تعریف و 

 کرده انتخابرا  "يالمعر العال بوا" و "قاهره شهر وصف" نام به سفرنامه از بخش دو جمعه محمد سپس کند.تمجید می
  ).44ه است( همان: برگرداند یعرب نثر به را آنبا ذکر اصل فارسی  و
  : طالل مجذوب ،يخالد اهللا عبد -1-1-3

 الهیات دانشکده از تحصیل از بعد .کرد سفر ایران به) ش.ه1341(سال در یلبنان هپژو یفارس يخالد عبداهللا مرحوم
 تدریس مشغول و برگشت لبنان به شدن التحصیل فارغ از بعد و شد دانشگاه این ادبیات شکدهدان وارد تهران دانشگاه
 و الفارسیۀ اللغۀ یف یالکاف :ی عبارتند ازتطبیق ادبیات زمینه در يو آثار مهمترین .شد لبنان دانشگاه در یفارس زبان
  ).350: 1386و مفتاح اللغۀ الفارسیۀ( انوشه   الفارسیۀ اللغۀ یف یالشاف، آدابها

 حال شرح ابتدا "الفارسیۀ اللغۀ مفتاح"عنوان با دیگري کتاب در مجذوب طالل دکتر به همراه يخالدال اهللا عبد دکتر    
. سپس بخشی از سفرنامه ناصرخسرو را که در خصوص مصر و نداهکرد ي را ذکرو افکار و آثار ،ناصرخسرو از يمختصر

عربی برگرداندند. در مقدمه این کتاب که در اصل براي آموزش عرب زبان نگاشته احوال سیاسی آن کشور بود، به نثر 
شده است، علت انتخاب سفرنامه ناصرخسرو براي ترجمه را آشنایی دانشجویان زبان فارسی به ارزش هاي لغوي و ادبی 

اند( الخالدي کرده این آثر وهمچنین آشنایی آنها به اسالیب نثر فارسی در مراحل مختلف آن در طول زمان ذکر
  ).168م: 2001

 چون یفارس شاعران دیگر آثار ترجمه و حال شرح به مجذوب و يخالد استاد کتاب این درشایان ذکر است که     
  ).1( همان: پرداختند نیز یاعتصام پروینو  ،موالنایفردوس ،یزاکان عبید ،يسعد ،یرودکعطار، 
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  :جورج خلیل مارون -1-1-4
 رشته در يدکترا دانشنامه همچنین و یفارس ادبیات و حقوق رشته در لیسانس دانشنامهداراي  ارونم خلیل جرج دکتر
واقع در شمال  طرابلس شعبه یهلبنان دانشگاه یفارس و یعرب ادبیات و زبان استاد يو اکنون است. یعرب ادبیات و زبان
وي در این کتاب  ابتدا مختصري از شرح  .است "األدب أعالم أشهر و الفارسیۀ"مارون استاد آثار مهمترین از .است لبنان

را به نثر  "تمول مصر و عدالت پادشاه آن "حال ناصرخسرو و آثار وي را بیان کرده سپس قسممتی از سفرنامه با موضوع
  ).77: 2010عربی برگردانده است( خلیل مارون 

النا جالل الدین رومی، عمر خیام و عطار از وي در مقدمه کتاب خود ناصرخسرو را به همراه سعدي، حافظ، مو    
بزرگان ادب فارسی نام برده که به خاطر تالیفات ارزشمندشان در زمینه انسانیت و اخالق انسانی در جهان مشهور 

  ).8اي از آثار این بزرگان ادب فارسی را براي ترجمه انتخاب کرده است( همان: شدند و به همین دلیل نمونه
  کامل سفرنامه ناصر خسرو به زبان عربی: هايترجمه -1-2
  یحیی خشاب: -1-2-1

میالدي در قاهره مصر به دنیا آمد. وي بعد از به پایان رساندن مقطع 1909مترجم و ایران شناس مصري به سال 
شد در موفق به دریافت دانشنامه کارشناسی ار» ناصرخسرو و سفرش به مصر« اي با عنوانکارشناسی با ارایه پایان نامه

م از دانشگاه سوربون موفق به  1940رشته زبان و ادبیات شرقی از دانشگاه قاهره شد. سپس به فرانسه رفت ودر سال 
م مفتخر به دریافت دکتري افتخاري 1972دریافت دانشنامه زبان و ادبیات فارسی شد. همچنین یحیی خشاب در سال 

  ).357: 1386از دانشگاه تهران شد( انوشه 
خوان «هاي او می توان به هاي بسیاري از زبان فارسی به عربی انجام داده است. از جمله ترجمهاد خشاب ترجمهاست    

« م)، 1943قاهره »(رحلۀ ناصرخسرو« ناصرخسرو با عنوان» سفرنامه« م)،1940ناصرخسرو(قاهره » األخوان
اثر ادبی قبل از اسالم که ترجمه نامه » تنسرکتاب « م)،1949عروضی با همکاري عبد الوهاب عزام( قاهره »چهارمقاله

» اسرار التوحید فی مقامات إبی سعید« م)،1956با همکاري صادق نشأت( قاهره » تاریخ بیهقی«تنسر است، ترجمه 
  .)96: 1374اشاره کرد( خورشا 

یحاتی درباره سفر، اي بر ترجمه خشاب نگاشته است. وي ابتدا توضاي چهار صفحهدکتر عبدالوهاب عزام دیباچه     
سفرهاي زیارتی و سفرنامه نویسی در جهان عرب داده و سپس به معرفی سفرنامه ناصرخسرو پرداخته است. او معتقد 

ها به دهد که در کتابهاي تاریخی و سفرنامهاست که سفرنامه اطالعات بسیار مفیدي از مصر در آن دوران به دست می
گوید که ترجمه این کتاب آرزوي پردازد و میامه به معرفی ترجمه خشاب میاي نشده است. عزام در ادآن اشاره
  ي مصریها بوده است.   دیرینه

گوید که: کتاب نوشته است. او در این مقدمه می "سفرنامه"اي بر کتاب اي سی صفحهدکتر یحیی خشاب نیز مقدمه    
ست که تاکنون به نگارش در آمده است. همچنین این هایی اسفرنامه ناصرخسرو از قدیمیترین و مهمترین سفرنامه

گوید کتاب از احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهاي عربی چون مصر، سوریه،  فلسطین و عربستان سخن می
تواند که خواننده این کتاب چنین اطالعاتی را در دیگر کتابهاي تاریخی و سفرنامه به دست نخواهد آورد و این خود می

  ). 9م: 1993رجمه این کتاب توسط یحیی خشاب باشد( خشاب علت ت
دکتر خشاب تنها فارسی پژوه عرب زبان است که بیشترین تالش را در زمینه تالیف و ترجمه آثار ناصرخسرو از خود     

د را نیز پایان نامه کارشناسی ارشد خو -که به آن اشاره شد -مبذول داشته است. وي عالوه بر ترجمه دو اثر ناصرخسرو
م، موفق به 1931به ناصرخسرو اختصاص داد و پس از دفاع از آن در سال » ناصرخسرو و سفرش به مصر« با عنوان
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به چاپ رساند. این مقاله » ناصرخسرو الرجل والحقیقۀ«اي نیز با عنوان دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد شد. وي مقاله
  ).358: 1386است( انوشه  متن سخنرانی وي درجشن هزاره ناصرخسرو بوده

شایان ذکراست که استاد خشاب به علت مسلط بودن به زبان فارسی و همچنین به خاطر متن ساده و غیرمنظوم     
  ، در کار ترجمه آن بسیار موفق عمل کرده و اشتباه در ترجمه وي بسیار اندك است.»سفرنامه«
  ویکتور الکک: -1-2-2
در ادب عرب و فلسفه هم داراي دکتري بوده و سالها در وي  .ان متولد شددر لبن 1936دکتر الکک در سال  

و به زبانهاي فارسی، پهلوي، اوستایی، انگلیسی، عربی، فرانسه و آلمانی آشنایی   هاي دنیا به تدریس پرداخته دانشگاه
رییس دپارتمان  ،عرب رییس فرهنگستان زبان و ادبیات ه،مقاله بود 100عنوان کتاب و بیش از  20دارد. او صاحب 

  است. لبنان» القدس روح«مدیر مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان
مترجم و فارسی پژوه لبنانی اشاره کرد که  الکک کتوریو دکترتوان به از معروفترین مترجمان آثار ناصرخسرو می    

 ).757بی ترجمه کرد و در بیروت به چاپ رساند( همان: سفرنامه ناصرخسرو را به زبان عر
  احمد خالد البدلی: -1-2-3

ه.ش مدرك دکتري خود را در رشته  1343ه.ق در مکه به دنیا آمد. وي در سال  1354احمد خالد البدلی در سال 
لیغات مذهبی در ایران نقش شعر مذهبی در تب« زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفت. عنوان رسال دکتري وي

بود. وي استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ملک سعود عربستان بوده » از قرن پنجم تا هفتم هجري
ایران در « است. عمده فعالیتهاي او در زمینه ترجمه متون از زبان فارسی به زبان عربی بود، از جمله: ترجمه کتابهاي

را در » دراسه بعض الترجمات العربیه لرباعیات الخیام« او کتابی با عنوان». ر صادق هدایتبوف کور اث« ،»عهد تجاري
  هجري نیز تالیف کرده است. 1402سال 
م به زبان عربی ترجمه کرد و در ریاض به چاپ  1983دکتر احمد خالد البدلی سفرنامه ناصر خسرو را در سال      

اي بر ترجمه خود نوشته است و در آنجا سفرنامه اي بیست و دو صفحه ). البدلی مقدمه147: 1989رساند( فهیم 
  ناصرخسرو را یکی از منابع مهم تاریخ اسالمی و جغرافیاي تاریخی معرفی کرده است.

  بازتاب سفرنامه ناصرخسرو در کتابهاي نویسندگان عرب زبان: -2
کنیم پردازیم و سعی میهاي نویسندگان عرب میدر این بخش به معرفی و بررسی انعکاس سفرنامه ناصرخسرو در کتاب

  ها و نظرات آنها را درباره ناصرخسرو و سفرنامه وي استخراج کنیم.دیدگاه
  »:الرحله و الرحاله المسلمون« احمد رمضان احمد ، کتاب -2-1

اجتماعی احمد رمضان احمد در صفحات نخست این کتاب به صورت خالصه به زندگی ناصرخسرو و اوضاع سیاسی و 
عصر وي اشاره است. مطالب این بخش از ترجمه فرانسوي سفرنامه ناصرخسرو از دکتر خشاب نقل شده است( رمضان 

). سپس نویسنده به خواب ناصرخسرو که باعث تنبه و آگاهی وي شده، اشاره کرده و اثار وي را 240-239احمد، بی تا: 
رمضان احمد در ادامه به ترجمه هاي فرانسوي و عربی صورت  ).242-240به صورت خالصه بررسی کرده است( همان: 
نویسد که شارل شیفر سفرنامه را با چاپ مقدمه و تعلیق بر آن به زبان گرفته از سفرنامه ناصرخسرو پرداخته و می

  م اقدام به ترجمه عربی سفرنامه در قاهره کرد. 1943فرانسوي ترجمه کرد. دکتر یحیی خشاب نیز در سال 
در این کتاب آمده است که: ناصرخسرو حوادث روزانه را با دقت در جزئیات، اسامی و حوادث ثبت کرده است. او      

عالقه فراوانی به مصر داشت به گونه اي که در وصف مصر و برگداشت آن مبالغه کرده است. نویسنده مطالب زیادي را 
حمله صلیبیان به مصر داشته است، ذکر کرده است( همان: درباره رفاه و امنیتی که مصر قبل از قحطی و خشکسالی و 

).  نویسنده در ادامه به ذکر مطالبی از سفرنامه درباره وصف خشکسالی حجاز، وصف مهمانی خلیفه فاطمی مصر، 243
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توصیف ایوانها و قصرهاي کاخ خلیفه فاطمی، وصف شهرهاي حجاز، طائف، بصره و آبادان، جزر و مد خلیج فارس و 
  ).249 - 244پردازد( همان: س دریایی ساحل آبادان میفانو

منابع وي در نگارش این صفحات ترجمه عربی و فرانسوي سفرنامه ناصرخسرو از دکتر یحیی خشاب، الخطط و اآلثار 
  مقریزي و ترجمه خوان االخوان ناصرخسرو از دکتر خشاب بوده است.

  »:الرحاله العرب« نقوال زیاده، کتاب -2-2
کند که این کتاب درباره جهانگردان عرب است ولی به دلیل اهمیت سفرنامه ناصرخسرو، تصریح می 48صفحه  مولف در

صفحاتی چند از کتابش را به به ناصرخسرو( غیر عرب) و سفرنامه وي اختصاص داده است. نویسنده پس از شرح 
ر وصف و اطالعات فراوان موجود در سفرنامه کند و از دقت د)، به سفرنامه وي اشاره می48اجمالی زندگی ناصرخسرو( 

ورد و درباره فاطمیان و مقر خالفت آنان آراند. همچنین از دیدار ناصرخسرو با ابوالعال معري سخن به میان میسخن می
 کشد و بخشی از سفرنامه را که مربوط به مصر است، نقلکند و به ویژه مصر را از نگاه ناصرخسرو به تصویر میبحث می

  ).56: 1384کند( قربانی زرین می
  م:1981، »الرحاله المسلمون فی العصور الوسطی« محمد حسن زکی، کتاب -2-3

سفرنامه ناصرخسرو ذکر کرده است. وي معتقد است که ناصرخسرو،   محمد حسن زکی در این کتاب مطالبی را درباره
داند و همین امر باعث و مذهب اسماعیلی این کشور میرفاه و امنیت در مصر را به دلیل وجود دولت فاطمیان در مصر 

گرایش ناصرخسرو به مذهب فاطمی شده است. لذا به همین دلیل ناصرخسرو مذهب اسماعیلی را نجات بخش جهان 
  ).57: 1981اسالم دانسته است( زکی 

و را منبعی مهم و اساسی نویسنده به توصیف دقیق ناصرخسرو از شهرهاي مختلف اشاره کرده و سفرنامه ناصرخسر    
براي پژوهش در تمدن شرق اسالم در قرن چهارم دانسته است. وي توصیف ناصرخسرو از مصر را بهترین و مهمترین 

داند. مدرك براي بررسی تاریخ مصر قبل از قحطی و خشکسالی که در اواخر خالفت المستنصر روي داده است، می
). وي در 58 -57ي وي در این شهر دانسته است( همان: امت چهار سالهمولف دلیل اهمیت توصیف ناصرخسرو را اق

  ي شدت رفاه مصر و تسامح دینی در آن شهر نقل کرده است.ادامه مطالبی را از سفرنامه درباره
هاي ناصرخسرو را منبع مهمی براي پژوهشگران هنرهاي اسالمی زکی درباره ذوق فنی ایرانیان نوشته و دیدگاه    
گوید که سفرنامه ناصرخسرو بسیاري از نکات مبهم نظامهاي اجتماعی، سیاسی و ه است. وي در پایان میدانست

  ).63اقتصادي نیمه قرن پنجم هجري را روشن ساخته است( همان: 
  »:التاریخ و المورخون العرب« عبدالعزیز سالم، کتاب -2-4

ه ناصرخسرو ذکر کرده است و بخشی از سفرنامه را که مربوط نویسنده در این کتاب مطالبی را به اختصار درباره سفرنام
  ).56: 1384به وصف فسطاط مصر است، به نقل از ترجمه عربی یحیی خشاب نقل کرده است( قربانی زرین 

  م:1982، »اخبار القرامطه« سهیل زکار، کتاب -2-5
رنامه ناصرخسرو ذکر کرده و به توصیفات نویسنده به مناسبتهاي مختلف مطالبی را از ترجمه عربی دکتر خشاب از سف

پرداخته است، وصفهایی همچون بیابانی بودن منطقه، قصرهاي حاکمان، اشتغال سی » احساء« ناصرخسرو از منطقه
  ).57هزار زنجی و حبشی در کشتزارهاي آن منطقه، محصول خرماي آنجا و وضعیت وخیم بهداشتی آن منطقه( همان: 

  م:1987، »الجغرافیه و الرحالت عند العرب« نقوال زیاده، کتاب - 2-6
یاد ناصري خسرو نویسنده در این کتاب به معرفی ناصرخسرو و سفرنامه وي پرداخته است. وي از ناصرخسرو با عنوان 

کند. نقوال زیاده معتقد است که توصیفهاي ناصرخسرو از بیت المقدس، دقیقترین توصیفهایی است که از روزگار می
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چه بسا ناصرخسرو اولین شخصی است که « گوید که:ه بیت المقدس به دست ما رسیده است. او در ادامه میقدیم دربار
  ).160: 1987زیاده »( ابعاد و اندازه هاي دقیق مسجد االقصی را ثبت و ضبط کرده است

دقت وي در وصف  نویسنده در ادامه به دقتی که ناصر خسرو در جستجوي روایتهاي مختلف داشته است و نیز به    
  ).164 -160شهرهاي مختلف اشاره کرده است( همان: 

  
  م:1989، »ادب الرحالت« حسین محمد فهیم، کتاب - 2-7

نویسنده در فصل پنجم این کتاب که درباره ذکر طعام و استنباط احوال مردم است، وصف مهمانی سلطان مصر را از 
ناصرخسرو « ورت گرفته است، نقل کرده است و عنوان آن راترجمه عربی سفرنامه که توسط احمد خالد البدلی ص

  ).112: 1989گذاشته است( فهیم » وسفره سلطانی
  م:1995عبدالرحمن حمیده، اعالم الجغرافیین العرب،  -2-8

نویسنده در این کتاب ابتدا به صورت مختصر مطالبی را درباره ناصرخسرو، سفر هفت ساله وي  و مسیر وي در این سفر 
کرده است. او پس از ذکر توصیفات دقیق ناصرخسرو، به ترجمه فرانسوي چارلز شفر از سفرنامه ناصرخسرو اشاره  ذکر

گوید که سفرنامه ناصرخسرو منبع بسیار مهمی در بررسی تمدن شرق اسالم در قرن پنجم هجري است( کرده و می
 ).334: 1995حمیده 

  ).349 - 334سفرنامه را درباره وصف مصر و جزیره العرب آورده است( همان: عبدالرحمن حمیده در ادامه دو متن از کتاب  
  بازتاب سفرنامه ناصرخسرو در مقاالت پژوهشگران عرب زبان: -3

شود تا مقاالتی که توسط پژوهشگران عرب درباره ناصرخسرو نوشته شده است، جمع آوري شود در این بخش سعی می
  ها درباره ناصرخسرو و سفرنامه وي بررسی و تحلیل گردد.مقالههاي صاحبان این و نظرات و دیدگاه

  م:1926، »تعلیق علی رساله ناصرخسرو القبادیانی« عبداهللا مخلص، مقاله -3-1
نویسد که هدف وي از نگارش این مقاله، تصحیح اشتباهات ترجمه محمد کرد علی نویسنده در ابتداي این مقاله می
رخسرو را به زبان عربی ترجمه کرده است. این محقق اشتباهات روي داده در این است که بخشی از سفرنامه ناص

ترجمه را ناشی از اشتباه نسخه نویسان و اشتباه مترجم فرانسوي دانسته است که متن سفرنامه را از فارسی به فرانسوي 
  ).79ه.ق: 1345ترجمه کرده است( مخلص 

کند که در متن مشاهده کرده است. از جمله اینکه ابوالعال معري تی میوي سپس اقدام به بررسی و تصحیح اشتباها    
گوید که ابوالعال حکیم این شهر و حکیم شرق بوده است نه در این ترجمه حاکم معره نعمان معرفی شده است، وي می

طق مختلف روي کند که در ضبط اسامی شهرها و منا). سپس نویسنده بیشتر به اشتباهاتی اشاره می79حاکم( همان: 
  داده است.

اي است که توسط نویسد که این سفرنامه نخستین سفرنامهعبداهللا مخلص درباره اهمیت سفرنامه ناصرخسرو می    
  یک مسلمان درباره سرزمینهاي شام نگاشته شده است( همان).

  م:1971، »قاهره الناصرخسرو« فرانچسکو گابریللی، مقاله -3-2
مطالبی را که درباره قاهره و توصیفهاي آن در سفرنامه آمده است را ذکر کرده است. وي چند نویسنده در این مقاله 

ها غالبا سفرنامه - 1دلیل براي اشاره نکردن ناصرخسرو به مذهب اسماعیلی در سفرنامه خود آورده است که عبارتند از 
اي از کتاب اصلی است ن در دست ماست، خالصهاي که اکنوسفرنامه - 2اند. به مسایل اعتقادي و مذهبی بی اعتنا بوده

  ).2/858: ج1971که شامل مطالب مهمی همچون مذهب اسماعیلی و اعتقادات مربوط به آن بوده است( گابریللی 
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  م:1980، »بیت المقدس کما صورها ناصرخسرو فی رحلته« یوسف بکار، مقاله -3-3
سرو نخستین ایرانی است که درباره بیت المقدس مطالبی را در نویسد که ناصرخبکار درباره اهمیت این سفرنامه می

). وي به دقت توصیفات ناصرخسرو از شهر بیت المقدس و مسجد االقصی 119ه.ق: 1401کتاب خود نوشته است( بکار 
اشاره کرده است و سپس همه مناطق بیت المقدس که ناصرخسرو آنها را در سفرنامه خود ذکر کرده است را در این 

  قاله آورده است، از جمله: عکه، حیفا، کنیسه، قیساریه و غیره.م
گوید که ناصرخسرو به توصیف آب و هوا، ساختمانها، آثار تاریخی و مذهبی نحوه زندگی مردم نویسنده این مقاله می    

کند که می). بکار از این نکته تعجب 121 -120و بازارها و صنایع در شهرهاي مختلف اشاره کرده است( همان: 
  ناصرخسرو در سفرنامه خود به وضعیت آب و هواي بیت المقدس اشاره نکرده است.

  م:1985، »رحله ناصرخسرو ترجمه الدکتور البدلی« یحیی خشاب، مقاله -3-4
ز است، ایراداتی بر ترجمه دکتر خشاب وارد کرده اند، ا دکتر خالد البدلی که سفرنامه ناصرخسرو را به عربی برگردانده

  جمله اینکه خشاب سفرنامه را از زبان فرانسوي به زبان عربی ترجمه کرده است. 
خشاب در این مقاله به این نظر دکتر البدلی جواب داده است و در ادامه به ایرادات ترجمه خالد البدلی پرداخته     

رسی و اینکه ترجمه وي تفسیري است مطابقت نداشتن ترجمه البدلی با متن اصلی فا -1است، از جمله آنها عبارتند از: 
اطالع  -3مراجعه نکردن به پاورقیهاي نسخه غنی زاده و پاورقیهاي ترجمه خشاب  -2از سفرنامه، نه ترجمه دقیق آن 

  آید. کافی نداشتن از ناصرخسرو و آثار وي که در واقع ظلم بزرگی در حق ناصرخسرو به حساب می
  م:1985، )»2)و( 1خسرو بین جامعتی القاهره و الریاض( رحله ناصر« حمد الجاسر، مقاله - 3-5

م) پژوهشگر عربستانی، عضو فرهنگستان زبان عربی در قاهره و عضو آکادمی سلطنتی 200 - م1910حمد الجاسر( 
هاي عربی سفرنامه ناصرخسرو که توسط تحقیقات تمدن اسالمی در عمان بود. وي در این دو مقاله به بررسی ترجمه

  ب در دانشگاه قاهره و دکتر احمد خالد البدلی در دانشگاه ملک سعود ریاض انجام شده است، پرداخته است.یحیی خشا
هاي فارسی سفرنامه که این هاي خشاب و البدلی را معرفی کرده و سپس نسخهالجاسر در مقاله نخست ابتدا ترجمه    

دامه با نظر البدلی که معتقد است یحیی خشاب براي ترجمه اند را ذکر کرده است. او در ادو مترجم از آنها بهره برده
ي نخست به مقایسه کند. این پژوهشگر در پایان مقالهسفرنامه از ترجمه فرانسوي آن استفاده کرده است، مخالفت می

کرده و پردازد و اختالفهاي دو ترجمه را در چهل نمونه استخراج شده، بررسی دو مقاله از نظر اختالف ترجمه ها می
کند به زبان فارسی تسلط ندارد دهد. نکته جالب در مورد شیوه کار حمد الجاسر این است که وي اذعان میتوضیح می

  ها، از ترجمه معتبر خشاب و منابع دیگر بهره گرفته است.و براي بررسی ترجمه
بدلی پرداخته است و ایرادات ي دوم به بررسی ارزش علمی ترجمه خالد الاین محقق سعودي در ابتداي مقاله    

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ي وي وارد کرده است. از جمله آنها میفراوانی به ترجمه و مقدمه
کند. هایی از سفرنامه ناصرخسرو، نظرات البدلی را رد میوي در دو مورد با نظرات البدلی مخالف است و با ذکر نمونه-1

 -2رنامه ناصرخسرو یکی از مهمترین منابع تاریخ اسالمی و جغرافیاي تاریخی است. سف -1این دو مورد عبارتند از: 
برتري سفرنامه ناصرخسرو بر سفرنامه هاي ابن جبیر و ابن بطوطه در ذکر جزئیات و بیان بناهاي صنعتی و عمرانی 

  شهرها و کشورها
مه ناصرخسرو اشاره نکرده است، در حالیکه هاي گوناگون سفرناخالدالبدلی در ترجمه عربی خود به اختالف نسخه -2

  این اختالفها در درك متن اصلی سفرنامه بسیار اثرگذار است.
  وجود غلطهاي فاحش در تعیین برخی مناطق جغرافیایی و نامگذاري آنها توسط البدلی  -3
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هاي مختلف اشاره کرده البدلی تاکید کرده است که ناصرخسرو در سفرنامه خود به مظاهر صنعت و آبادانی در شهر -4
  ها، معتقد است که این نظر البدلی به دور از واقعیت است.هایی از این اشارهاست ولی الجاسر با ذکر نمونه

کند که به زبان پردازد. او تاکید میهایی از اشتباهات ناصرخسرو در سفرنامه میاین پژوهشگر در ادامه به بیان نمونه    
توان اشتباهات و اطالعات هاي خالد البدلی و یحیی خشاب میمعتقد است که با مطالعه ترجمهفارسی تسلط ندارد ولی 

هاي عربی استنباط کرده است، با نادرست ناصرخسرو را یافت. وي دوازده نمونه از اشتباهات ناصرخسرو را که از ترجمه
  توضیح آنها آورده است.
  نیاز به فهرست اعالم و مکانها دارد که این ترجمه فاقد آن است. گوید که ترجمه البدلیحمد الجاسر در پایان می

  م:2005، »طرائف و غرائب فی رحله ناصرخسرو« سیف الدین القصیر، مقاله -3-6
نویسنده در این مقاله پس از ذکر مقدمه اي درباره ناصرخسرو، به معرفی سفرنامه وي پرداخته است. هدف اصلی سیف 

  این مقاله بیان حوادث عجیب و غریبی است که در سفرنامه ناصرخسرو به آنها اشاره شده است.الدین القصیر از نوشتن 
اي که از وي معتقد است که ناصرخسرو داراي اسلوبی شخصی و فردگرا در سفرنامه خود بوده است، به گونه     

ده، به کرات استفاده کرده است( براي بیان کاري که انجام داده یا براي بیان مکان خاصی که دی» من ناصر« عبارت
گوید که مطالعه سفرنامه ناصرخسرو همراه با تامل،  بیانگر دقت نظر ناصرخسرو و ). القصیر می50ه.ق: 1425القصیر 

ها و دیوارهاي شهرها، منابع آب در شهرها، عاداتها و سنتهاي مردم و غیره است( توجه ویژه او به مسایلی همانند قلعه
  همان).

اثرالرحالت فی ثقافه التواصل بین الشعوب( الرحالت االیرانیه « رفعت عبداهللا سلیمان حسین،  مقاله -3-7
  م:2009، »نموذجا)

ها در ارتباط بین ملتها پرداخته است. وي اقدام به بررسی نویسنده در این مقاله در سه فصل به بررسی تاثیر سفرنامه
هاي عصر قاجار مانند ناصرخسرو، سفرنامه صر کرده است و غیر از سفرنامههاي ایرانی از دوران قدیم تا معاسفرنامه

  سفرنامه مهدي قلی هدایت، سفرنامه سیف الدوله سلطان محمد و سفرنامه فرهاد میرزا و غیره را ذکر کرده است. 
ه است( سلیمان را براي کتاب خود برگزید» سفرنامه« وي معتقد است که ناصرخسرو نخستین فردي است که نام      

گوید که ناصرخسرو به دلیل استاد بودن در علم کالم، حکمت و ادیان، تاثیر فراوانی ). همچنین می3م: 2009حسین 
  در فرهنگ ملتهاي دیگر داشته است. 

این پژوهشگر مصري به دیدارهاي ناصرخسرو با سلطان مصر، امیر جده و مردم سرزمینهاي مختلف، وصف مراکز    
هنگی و مساجد و غیره در سفرنامه ناصرخسرو اشاره کرده و از این طریق به تاثیر این سفرنامه در فرهنگ علمی، فر

  ارتباط با ملتهاي گوناگون تاکید کرده است.
  بازتاب سفرنامه ناصرخسرو در کتابهاي ترجمه شده به عربی از زبانهاي دیگر: -4
ب الجغرافی العربی، مترجم: صالح الدین هاشم عثمان، ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی، تاریخ االد -4-1 

  :م1961
هاي جغرافیایی در جهان اسالمی توسط این مستشرق روس در کتاب مهم و ارزشمند خود که با نام تاریخ نوشته

ابوالقاسم پاینده به زبان فارسی ترجمه شده است، در بخشی از کتاب به معرفی ناصرخسرو و سفرنامه وي پرداخته 
  )209: 1379ت. او گفته که وصف بیت المقدس از مهمترین قسمتهاي سفرنامه اوست(کراچکوفسکیاس

نویسد که سفرنامه وي یک متن کراچکوفسکی به مسیر سفر هفت ساله ناصرخسرو پرداخته و در پایان می    
ی از تالیف خود هدف علمی هاي جغرافیایی زمان خود مانوس بوده ولجغرافیایی نیست، هر چند که ناصرخسرو با نوشته
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نداشته و کتاب او از نوعی دیگر است. با وجود دقت مالحظه، درباره ترکیب عمومی جهان نظریاتی کامال نادرست دارد. 
  ).210گوید که هدف ناصرخسرو از نگارش این کتاب ارایه گزارشی است از آنچه دیده و شنیده( همان: نویسنده می

هر چند این کتاب از لحاظ هدف اساسی آن « نویسد:یزه ناصرخسرو از تالیف این کتاب میکراچکوفسکی درباره انگ    
در زمره کتابهاي زیارت و مناسک است ولی این اندیشه بر مشاهدات دیگر مولف که با شور فراوان به قلم آورده، غلبه 

است و نسخه موجود روایتی به نسبت متاسفانه نسخه کامل کتاب به دست ما نرسیده « گوید:او در ادامه می». ندارد
ي خود همه ابراز عالقه مولف را نسبت به شیعه و مختصر است که شاید یکی از اهل سنت آورده و خواسته به نوبه

  ). 211همان: »( خاصه اسماعیلیان از کتاب محو کند
  
  :م2000آلیس  هانزبرغر، ناصرخسرو یاقوته بدخشان، مترجم: سیف الدین القصیر،  -4-2

کند. خواننده این کتاب با خانم آلیس هانسبرگر در این کتاب زندگی و شعر ناصرخسرو را در قالب داستانی روایت می
شود. همچنین در این کتاب توصیفهاي دقیقی از اماکن، مردم و اطالعات فراوانی درباره دعوت اسماعیلیه مواجه می

  حوادث آن روزگار وجود دارد.
-زده فصل تشکیل شده است که هر کدام بخشی از مراحل مختلف زندگی ناصرخسرو را شامل میاین کتاب از دوا    

  شود. نویسنده تالش کرده در ضمن این فصول به معرفی و بررسی مذهب اسماعیلی و فلسفه آن نیز بپردازد.
  
  م:1967ریده، محمد عبدالهادي ابو آدام متز، الحضاره االسالمیه فی القرن الرابع الهجري، مترجم: -4-3

آدام متز مستشرق سویسی آلمانی کتابی درباره تمدن اسالم در قرن چهارم نوشته که محمد عبدالهادي ابوریده آن     
  به عربی برگردانده است.» الحضاره االسالمیه فی القرن الرابع الهجري « را با عنوان

توان به این موارد نقل کرده است. از جمله آنها میمولف به مناسبتهاي مختلف از سفرنامه ناصرخسرو مطالبی را      
: 1967متز درباره قرامطه بحث کرده و به این مناسبت، وصف ناصرخسرو را از قاهره آورده است( متز  - 1اشاره کرد: 

در  - 3وصف ناصرخسرو از قاهره را ذکر کرده است.  269و  268مولف در جلد دوم کتاب خود در صفحه  -2). 65/ 2ج
  ).56: 1384وصف ناصرخسرو از آبهاي نیشابور ذکر شده است و غیره( قربانی زرین  271دوم این کتاب صفحه جلد 

  
ادوارد براون، تاریخ االدب فی ایران من الفردوسی الی السعدي، ترجمه: د. ابراهیم امین الشواربی،  -4-4

  م:2004
ی ناصرخسرو، آثار وي، بررسی کتاب سفرنامه و حدود چهل صفحه از این کتاب درباره ناصرخسروست که شامل زندگ

هاي دینی ناصرخسرو، برخی اشعار الحادي منسوب به وي و وصف قاهره در آن، بررسی دیوان ناصرخسرو، آرا و اندیشه
  ).58: 1384روشنایی نامه است( قربانی زرین 

  
  نامه وي:دیدگاه محققان، نویسندگان و مترجمان زبان عربی درباره ناصرخسرو و سفر -5
هاي محققان و نویسندگان و مترجمان در باره ناصرخسرو و سفرنامه وي این بخش به بیان برخی از نظرات و دیدگاه 

  هاي آنها ذکر خواهد شد:که در این مقاله به آنها اشاره شده است، اختصاص دارد. در ادامه مهمترین دیدگاه
د یک سوم سفرنامه خود را به مصر اختصاص داده است و اینکه وي گوید که او حدوعبدالوهاب درباره ناصرخسرو می-1

سال در مصر اقامت داشته است. همچنین گفته که سفرنامه ناصرخسرو داراي اطالعات مفیدي از مصر است  3قریب به 
  ).9: 1993اي نشده است( خشاب ها به آن اشارهکه در کتابهاي تاریخی و سفرنامه
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قد است که سفرنامه ناصرخسرو یکی از مهمترین منابع تاریخ اسالمی و جغرافیاي تاریخی احمد خالد البدلی معت -2
) و اینکه سفرنامه ناصرخسرو بر سفرنامه هایی همانند ابن بطوطه و ابن جبیر برتري دارد(  10: 1983است( البدلی 

  ).12همان: 
االقصی را ثبت و ضبط کرده است( زیاده هاي مسجد چه بسا ناصرخسرو نخستین شخصی است که ابعاد و اندازه -3

1987 :160.(  
اي است که توسط یک مسلمان درباره سرزمین شام نگاشته شده است سفرنامه ناصرخسرو نخستین سفرنامه -4

  ).79ه.ق: 1345(مخلص 
  ).3: 2009را براي خود برگزیده است( سلیمان حسین » سفرنامه« ناصرخسرو نخستین فردي است که نام -5
محمد حسن زکی معتقد است که ناصرخسرو، رفاه و امنیت در مصر را به دلیل وجود دولت فاطمیان در مصر و  - 6

داند و همین امر باعث گرایش ناصرخسرو به مذهب فاطمی شده است. لذا به همین مذهب اسماعیلی این کشور می
). وي توصیف ناصرخسرو 57: 1981ی دلیل ناصرخسرو مذهب اسماعیلی را نجات بخش جهان اسالم دانسته است( زک

: 1981داند( زکی، از مصر را مهمترین و بهترین مدرك تاریخی براي شناخت وضعیت مصر در آن دوره تاریخی می
هاي وي در سفرنامه را منبع مهمی براي ). او در ادامه درباره ذوق فنی ایرانیان و ناصرخسرو نوشته و دیدگاه 57-58

گوید که سفرنامه بسیاري از نکات مبهم ). زکی در پایان می 63می دانسته است( همان: پژوهشگران هنرهاي اسال
  نظامهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آن دوران را روشن ساخته است( همان). 

بسیاري از نویسندگان و پژوهشکران معتقدند که ناصر خسرو در ثبت جزئیات، اسامی و مکانها دقت فرائانی داشته  -7
  .است

همچنین بسیاري از این محققان و نویسندگان بر این باورند که ناصرخسرو عالقه فراوانی به مصر داشته است و  -8
  همین امر باعث شده که او در وصف قاهره بسراید و غیره.

رو گوید که هدف ناصرخسناصرخسرو از تالیف خود هدف علمی نداشته و کتاب او از نوعی دیگر است. . نویسنده می -9
از نگارش این کتاب ارایه گزارشی است از آنچه دیده و شنیده است. ناصرخسرو با وجود دقت مالحظه، درباره ترکیب 

  ).210: 1379عمومی جهان نظریاتی کامال نادرست دارد ( کراچکوفسکی 
به زبان  محمد کرد علی نخستین مترجمی است که بخشی از سفرنامه ناصرخسرو را که مربوط به سوریه است، -10

  عربی برگرداند.
 1402ناصر خسرو نخستین سفرنامه نویس ایرانی است که درباره بیت المقدس مطالبی را ذکر کرده است( بکار  -11

  ). 119ه.ق: 
  
  نتیجه گیري: - 6

م به عربی 1925محمد کردعلی نخستین مترجمی است بخشی از سفرنامه که مربوط به سوریه است را در سال 
در ») من رحله ناصرخسرو الفارسی« اي با نام( وصف بعض مدن الشاماین ترجمه خود را در قالب مقاله برگرداند. او

در مقاله( تعلیق علی رساله  1926مجله فرهنگستان زبان عربی در دمشق منتشر ساخت. عبداهللا مخلص نیز در سال 
را ذکر کرد. در ادامه دکتر یحیی خشاب در  ناصرخسرو القبادیانی) به نقد ترجمه کردعلی را پرداخت و اشتباهات آن

م سفرنامه را به عربی برگرداند. ترجمه ي وي مهمترین و دقیقترین ترجمه سفرنامه به زبان عربی محسوب 1943سال 
م نیز دکتر احمد خالد البدلی سفرنامه را به عربی ترجمه کرد و در ریاض به چاپ رساند. 1983شود. در سال می

بدلی به مراتب کمتر از ترجمه خشاب است. یحیی خشاب و حمد الجاسر در دو مقاله، ترجمه البدلی را اهمیت ترجمه ال
داند اند. به عنوان مثال خشاب ترجمه البدلی را تفسیري از متن اصلی مینقد کرده و آن را ترجمه ضعیفی قلمداد کرده
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مه را به عربی برگردانده اند ولی ترجمه وي نسبت به آید. دکتر ویکتور الکک نیز سفرناکه ترجمه دقیقی به حساب نمی
دو ترجمه دیگر کمتر شناخته شده است. سه ترجمه دیگر نیز از سفرنامه به عربی انجام شده است که هر کدام از این 

م)، جورج خلیل مارون( 2001م)، عبداهللا خالدي و طالل مجذوب( 1983سه ترجمه که توسط بدیع محمد جمعه( 
  گیرند. رت گرفته، بخشهایی از سفرنامه که مربوط به مصر است را دربرمیم) صو2010

اند، بیشتر از ترجمه دکتر خشاب و ترجمه فرانسوي زبانی که در کتابهاي خود به سفرنامه پرداختهنویسندگان عرب   
ري که به بررسی آنها اند، همین امر داللت بر اهمیت و شهرت ترجمه دکتر خشاب دارد. از میان آثاشفر بهره برده

  پرداخته شد، تنها حسین محمد فهیم در کتاب ادب الرحالت متنی را از ترجمه دکتر البدلی نقل کرده است. 
اند و این اثر را منبع ي وي داشتهاي به سفرنامهمحققان و نویسندگان جهان عرب از میان آثار ناصرخسرو توجه ویژه    

اند که اند. برخی از آنها تاکید کردهشرق اسالم در قرن پنجم هجري دانسته بسیار مهمی براي پژوهش در تمدن
سفرنامه ناصرخسرو یکی از مهمترین منابع دست اول در بررسی تاریخی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی سرزمینهاي 

  اند.عرب در قرن پنجم است. آنها همچنین به توصیفات دقیق ناصرخسرو در این اثر اشاره کرده
  
  نابع:م
  
  ، چاپ اول1381امیري، کیومرث، زبان فارسی در جهان، مصر، تهران، انتشارات شوراي گسترش زبان فارسی،-1
  ، نوبت اول1386انوشه، حسن و دیگران، دانشنامه زبان فارسی در جهان عرب، تهران، وزارت ارشاد،  -2
  ، الطبعه الثانیه1983لعربیه، جمعه، محمد بدیع، من روائع االدب الفارسی، بیروت، دارالنهضه ا -3
  م1995حمیده، عبدالرحمن، اعالم الجغرافیین العرب، دمشق، دار الفکر،  -4
  م، الطبعه االولی2001الخالدي، عبداهللا، مفتاح اللغه الفارسیه، بیروت، دار الحق،  -5
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