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محمد زهرایی )مدیر نشر کارنامه( 
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کامشاد پیشکش به استادم دکتر حسن 
دوست  دیرین دکتر محمدعلی موحد
کامش شاد، تنش نیازمند طبیب مباد هماره 

یــخ هزاره هــاى ایــران بســیار بوده اند کســانى که ســال ها در اقطار زمین ســیر آفاق و انفس کرده باشــند،  در تار
یه، پزشــک معاصر  کرده اند از دســترس پســینیان دور مانده اســت. برزو گر چنین  اما ســفرنامه اى ننوشــته یا ا
خســرو انوشــیروان در سده ششــم میالدی از پارس به هندوستان رفت. ســال ها در پى گمشده سفارش  شده 
گزارش شــده ای از او در دســت نیســت. نیز بــه روات مورخان  یســت، اما ثبت  پادشــاه ساســانى در آن دیــار ز
که ســال ها با کشــتى هاى بزرگ جهــان را زیر پــا نهاده اند.  در ســده ســوم و چهــارم ناخدایانــى ایرانــى بوده اند 
یحان  کرده اســت.1 چنین اســت ابور کرمانى بیش از هزار ســال پیش هفت بار به چین ســفر  از جمله عبهره 
گرفت، اما  کشورگشــایى محمود غزنوى در هند، ســال ها در آن دیار ماند و علوم هندیــان را فرا کــه پسا بیرونــى 
ى بــر جــاى نمانده اســت، اما بــا این همه گویــا یادکرد نوشــتاری جزئیات زندگى  گــزارش ســفرنامه واره اى از و
روزمــره و مســیر جهانگــردى در شــرق، از جملــه ایــران در شــمار کارهــاى پیش پا افتــاده و حتى فرودســت به 
گواه آن است. شاید در میان متون فارسى  شــمار مى آمده که کمیت و شــیوه ثبت سفرنامه هاى برجاى مانده 
ســفرنامه ناصرخســرو در سده پنجم یک استثناء بوده باشــد، اما به باورم کتاب مورد بحث این مقاله، نگین 
گویا  ســفرنامه هاى تمدن اســالمى اســت. البته عطف به نایادکردى نام ابن  بطوطه در منابع فارســى و عربى، 
کمتر با متن خطى سفرنامه  پیشینیان ایرانى پارسى زبان از روزگار شرف الدین محمد طنجى در سده هشتم 
گاه شــده اند. در میان دانشــمندان کشــورهاى شــمال آفریقا که به زادگاه ابن  بطوطه  ى برخورد کرده یا از آن آ و
ى اشــاره  نزدیک بوده اند، معدودی همچون ابن  خلدون و ابن مقرى و ابن  خطیب بدر در برخى آثارشــان به و
پاییان نیز تا اوایل سده نوزدهم از جمله سیتزن و بورکهارت سال 1853م/1269ق که براى  کرده اند. اینکه ارو
که بدانیم  یس چاپ شــد، با آن ســفرنامه آشــنا نبوده اند جاى عــذرى مى گذارد  اولین بــار متن کامل آن در پار
دسترســى به نســخه هاى خطى آن ممکن یا آســان نبوده است. ُنه سال بعد به سال 1278هـ خالصه اى از آن 

1. آل بویه، على اصغر فقيهى، ص 434.

نقد و برریس کتاب

 حاشیه ها بر 
 و خاطره ها از
 سفرنامۀ ابن بطوطه
پارىس گردان
سیدحسین رضوى برقعى

ابن  بطوطه؛ سفرنامه ابن بطوطه؛ 
ترجمه محمدعلی موحد؛ تهران: آگه.
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کشــانیده  کان مرا تا به امروز همراه خویش  کشــى تبار کما او نبــود. این مرا
کرده ام. ســال هاى اخیر بــراى پژوهش هاى  اســت. بارهــا آن را بازخوانــى 
ی  هــاى فراوانى در آن داشــته ام که  کاو یــخ پزشــکى و گیاه شناســى، وا تار
گر عمرى  هنــوز بخت تدوین نهایى مســوده هایش را نیافتــه ام. امیدوارم ا
باقــى باشــد ویراســته اى از همین رحله به دســت دهم و یادداشــت هایم 
یابــم میان مســلمانان  گذشــت زمان ســبب شــد در گــردد.  در آنجــا درج 
شــرق تا غرب عالم، هموطنانش از متشــخص ترین مردمانند و ناشرانش 
یخ  همچون دارالغرب االســالمى و نیز شیوه تحقیقاتى شان و از جمله تار
پزشــکى پژوهان آن ســامان بــه مانند محمــد العربى الخطابــى که آثارش 
از برتریــن نمونه هاى تحقیق اســت و سال هاســت کمابیــش همه روزه به 

بهره وری از آنها مشغولم.

راســت آن اســت تصحیــح انتقــادى عربى ســفرنامه ابن بطوطــه و پیامد 
آن، ترجمه هــاى آن بــه زبان هاى مختلف از لغزش به دور نمانده اســت؛ 
زیرا مشــتمل بر نام هاى مختلف کســان، مکان، ابزارها، خوردنى ها و جز 
کــه در آن روزگاران  آن در میــان اقــوام و نژادهــا و مردمانى مختلف اســت 
کاســتى ها خالــى نمانده  یســته اند. منطقــًا برگردان فارســى نیز از آن  مى ز
اســت. عطــف بــه یاد نکردن مترجــم معاصر مــا در مقدمه ویراســته هاى 
چاپــى دربــاره اینکه این ســفرنامه دقیقــًا از کدام زبان به فارســى برگردان 

شده، به نظر مى رسد درباره این بازگردان دو نظریه محتمل باشد.

نظریــه ضعیف تــر اینکــه بــر پایــه متــن فرانســه و بــا نیم نگاهــى بــه ترجمه 
انگلیســى ترجمــه شــده اســت. ایشــان در مقدمــه چــاپ پنجــم اشــاره 
کرده انــد ویراســته جدیــد بــا متن عربى همســنجى شــده اســت. از لحن 
کار انجام نشــده بوده  کــه گویا پیش تر ایــن  کالم چنــان بــه ذهن مى رســد 
که در ســال هاى پس از انقالب  کتابش  اســت. عمادالدین طبرى نیز در 
1357ش تألیف شــده به ترجمه فارســى از فرانسه و البته بى  اشاره به نام 

کرده است.2  موحد به این متن اشاره 

نظریــه دوم و عطــف بــه زبــان مادرى شــان، یعنى ترکــى، به نظر مى رســد 
موحــد از ترجمه هــاى کمال افندى، داماد محمد شــریف در ســه مجلد 
)1897 ـ 1901م( و تفســیر جــودت پاشــا )م1935م( ســخت بهــره بــرده 
گــذرا از ترجمه ترکــى موجود در  اســت.3 البته ایشــان در مقدمه به شــکل 
کتابخانه مجلس شوراى ملى نام برده اند، ولى اشاره اى به بهره ورى شان 
نداشته اند. یکى از شواهدش نیز این است که نخستین تجربه تحقیقاتى 
کار  کتابى از ترکى به فارســى درباره اسالم بوده است. تنها  ایشــان ترجمه 
دیگر نوشــتاری ایشــان از زبان عربى هم فصوص الحکم ابن عربى اســت 

که با همکاری برادر دانشمندشان دکتر صمد موحد پایان یافته است.

بــه  را  فراوانــى  ابهام هــاى  توانســته اند  محتــرم  مترجــم  خوشــبختانه 

2. زبدة اآلثار، ص 205.
3. دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 124/3.

گویا همان متنى  از سوى محمد بن فتح البیلونى در قاهره منتشر شد که 
بوده که در اختیار شــهروندان اقالیم اســالمى قرار گرفته است. معرفى آن 
به فارسى زبانان نیز گویا زودتر از بیست و پنج سال پس از انتشار ویراسته 
فرانســه و زمــان تألیف مرآت البلــدان اعتمادالســلطنه )1294 ـ 1297هـ ( 
یــان کوششــى براى  گویــا در اواخــر پادشــاهى قاجار انجــام نشــده باشــد. 
گانه به آن پرداخته  ترجمه فارسى آن آغاز شده است که در مقاله اى جدا

خواهد شد.

امــا قرعه فال در ایران به نام آقاى دکتر محمدعلى دیلمقانى موحد افتاد 
که شــهرت ابن  بطوطه با پیشینه ایشان سخت پیوند خورده است. یکى 
از نــکات تأمل پذیــر اینکــه نام کوچــک ابن  بطوطه و ابن  جــزى، تدوین گر 
کامل  کتاب، نخستین مصحح متن عربى در قرن سیزدهم، مترجم متن 
کننده اش به فارسى زبانان و بازگرداننده متن فارسى  ترکى، اولین معرفى 
کارنامه همگى محمد یا مشــتمل بر  کتاب مذکور، نشــر  و ناشــر فرجامین 

آن بوده است.

ماجــرای آشــنایى یــا آغاز ســفر من بــه دنیاى ابــن  بطوطه 675 ســال پس 
از شــروع جهان پیمایــى او در 725هـــ /1325م اتفــاق افتــاد. از ابتــداى 
که شــیفته سفرنامه و سفرنامه  نگارش  لمس جلد و صفحات کتاب بود 
ى بیشــتر شــده اســت.  شــدم تا به امروز که روز به روز ارادتم به شــخص و
کتابش حاصل  ابــن بطوطه همچــون ژول ورن فرانســوى )1828ـ 1905م( 
تخیل ذهنى نبود، بلکه حدود پانصد و پنجاه سال پیش از او به تقریب 
یاها را پیمود.  در ده هزار روز به حقیقت به شکلى واقعى خشکى ها و در
به باورم با توجه به انتشــار کتاب دور دنیا در هشــتاد روز به سال 1873م 
کتــاب ابن بطوطه که  ى با نیم نگاهى به ویراســته  مى تــوان گفت شــاید و
یس منتشــر شــده بود، اندیشــه نوشــتن  بیســت ســال پیــش از ایــن در پار
یــا به ذهنش  این گونــه داســتان ها و از جملــه بیســت هزار فرســنگ زیر در

کرده است. خطور 

کــه بــه ســال 1359ش ظهرگاهى از فروشــگاه شــعبه  شــانزده ســاله بــودم 
ى درب اصلى دانشــگاه  شــاهرضاى بنــگاه ترجمــه و نشــر کتاب روبــه رو
تهــران، ســفرنامه ابن بطوطــه ترجمه دکتر محمدعلى موحد را که روکشــى 
آبىـ  سفید بر بسترى از صحافى آبى فامى داشت به یکصد و چند تومان 
خریدم. به تعبیر سهراب سپهرى، زندگى در آن وقت برایم قوسى از دایره 
کتاب ارج و قربى داشــت. فروشگاه های  ســبز ســعادت بود. آن ســال ها 
کتــاب، امیرکبیر، شــرکت  کــه همچــون بنــگاه ترجمــه و نشــر  کتابــى بــود 
کتاب هایشــان  بــه  طهــورى  و  خوارزمــى  جیبــى،  کتاب هــاى  ســهامى 
گزینش و خرید  که آن دوران به هنگام  تشــخص مى بخشیدند. آرامشــى 
و نیز دیدن و بســودن کتاب داشــتم و در مسیر بازگشت به خانه نیز چشم 
از آن برنمى داشــتم تا به امروز با خاطره هاى من همجوشــى یافته اســت. 
پایان خوانش ســیاحتنامه این جهانگرد ســده هشــتمى فرجام رابطه ام با 

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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کار مترجــم پرداختــه و زمینــه انتشــار آن را در بنــگاه ترجمه و نشــر کتاب 
که به ســال 1337ش در تهران منتشــر مى شــود. این همه  فراهم مى آورد 
گفتــه شــد تا پنداشــته نشــود که از ســر عناد دســت بــه قلم بــرده ام، بلکه 
بیشــتر اداى دینــى بــه ابن بطوطــه و خاّصــه ذکــر جمیل شــادروان محمد 

زهرایى انگیزه تدوین این مقاله بوده است.

کارنامه و على رغم  کتاب در نشر  اما درباره ماجرای انتشار ویراسته اخیر 
احترام متقابل طرفین و خاصه ستایش کم نظیر زهرایى نسبت به موحد، 
این تأخیر ســبب کدورت خاطر مترجم شــده بود. ایشان سال ها پیش از 
کارم  گر ایرادى مهم در  گفته ام ا مرگ زهرایى به بنده مى گفتند به ایشــان 
بود طى این پنجاه و چند ســال نقادان و بهانه گیران یادآور مى شدند، اما 
گویا این تذکر هم مؤثر نیفتاده بود. درباره روند همین تجدید چاپ بود که 
داســتانى از زبان دکتر موحد شــنیدم که آیینه اى از سلوک معنوى ایشان 
نیز هست و البته خواندنى و شنیدنى. شفاهًا براى بنده نقل کردند وقتى 
زهرایــى عــزم جزم خود را براى انتشــار همین کتاب به من ابراز داشــت با 
گرفتم و  گاه، یعنى آخرین ناشــر ســفرنامه ابــن بطوطه تمــاس  مدیــر نشــر آ
گر حافظه نگارنده این  پرســیدم چند نســخه دیگر در انبار مانده است؟ ا
ســطور به خطا نرود پاســخ ناشــر شــمارگان حدود چهارصد و سى نسخه 
کرده و  بــوده اســت. ایشــان فرمودند چکــى معادل تمام نســخه ها صــادر 
آنهــا را  خریدم تا آقاى حســین حســین خانى متضّرر نگردنــد. دکتر موحد 
کارنامه  که بــه زودى ســفرنامه ابن بطوطه نشــر  مى گفتنــد تصــورم ایــن بود 
منتشــر خواهد شــد و از این بابت شــرمنده ناشر پیشــین نخواهم بود، اما 
که گفت همه نســخه هاى خریدارى شــده نیز به پایان  از موحــد شــنیدم 
رســید، چنان که به هنگام ســفر به قطر یک نسخه از آن نداشتم تا با خود 
بــه ایــن همایــش بین المللى ببرم، اما باز هم تا فرارســیدن مرگ شــادروان 
زهرایــى ایــن کتاب انتشــار نیافــت. بیفزایم تــا این زمان که بیش از ســى 
گویا این  مــاه از مرگ ناشــر گذشــته اســت و خبــری از چــاپ آن نیســت. 
رشــته ســر دراز دارد. دور نیســت به شــمار ســال های ســفر ابن بطوطه در 
قرن هشــتم باید انتشــار ویراسته جدید ترجمه فارسى آن سى سالى طول 
کان  کیانى و ما بکشد. آخرین بار دوشنبه 1394/12/3 از آقایان رضا خا
زهرایى در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران شنیدم که به تازگى 

کرده اند. کتاب اقدام  یافت مجوز  براى در

اما داستان چرایى مقاله کنونى چنین است. سال ها پیش دکتر موحد از 
زبان بنده، وسواس و دقت بیش از اندازه دوست ویراستارم محمدمهدى 
ی را نزدشان ببرم. پس  مى را در منزلشــان شــنید. خواســت یک بار و

ّ
معل

از دیدار اول بود که اعتماد ایشــان به معلمى ســخت جلب شد. زهرایى 
ی را بگشاید.  که وصف همو را شنیده بود خواست باب آشنایى با و نیز 
این چنیــن همــکارى معلمــى بــا موحد و زهرایــى آغاز شــد، چندان که از 
کلمــه »یربه«  کارنامه شــد. روزى معلمى از مــن درباره  مقربــان دفتــر نشــر 
پرســید. گفتــم واژه اى از التیــن قدیــم و به معناى گیاه اســت. البته بعدًا 

کتاب  کننــد. تعلیقــات ارزشــمندى نیــز پیوســت  گوشــزد  پارســى زبانان 
نموده انــد. بــه باورم ایــن تراش دهى و اصالح کمابیش در شــصت ســال 
چاپ هــاى  اســت.  داشــته  ادامــه  مختلــف  ویراســته های  در  گذشــته 
نخست به نام همان ناشر مذکور و بعدًا با نام انتشارات علمى و فرهنگى 
گاه به سال  منتشــر شد. ســرانجام مقّدر شــد نوویراسته آن را انتشــارات آ
کارنامه به مدیریت شادروان  1370 منتشر کند. طى سالیان اخیر نیز نشر 

محّمد زهرایى عزم انتشار آن را داشته است.

 از ســى و پنج ســال پیش که کتاب یادشــده را به دســت گرفتم پیوســته 
آرزو داشــتم دیــدارى حضورى با مترجم کتاب دســت دهــد. البته صرفًا 
کتاب دیده بودم. اّما عطف به  تک تصویری از نیمرخ ایشان را در بدرقه 
آنکــه رشــته تحصیلى و در گذر زمــان زمینه تحقیقى مــن چندان قرابتى 
کار  کافى نیز به  یس و پژوهش های ایشــان نداشــت و شــاید هّمت  با تدر
ى سال ها پیش به  نبسته بودم این واقعه زودهنگام اتفاق نیفتاد. به هر رو
میانجى و لطف دکتر توفیق ســبحانى، همشــهرى موحد، به تلفن ایشان 
دســت یافتم و مراتب ارادتم را به صاحب ترجمه اعالم داشــتم. از طریق 
کارنامه اندیشه ویراسته جدیدى از آن سفرنامه  یافته بودم نشر  زهرایى در
که البته قاعدتًا به شــیوه متعارف آن مرحوم بســیار  را در ذهن مى پروراند 
زمان بر و البته از سر وسواس و دقت فوق العاده بوده است. گرچه دورادور 
یاحى  گاه در برخــى مراســم ها همچون ختم شــادروان دکتــر محمدامین ر
ایشــان را دیــده بــودم، نخســتین بار در خانــه لواســانات ایشــان دیــدارى 
بــا دکتــر موحــد دســت داد. عصرگاهــى بــه لطف آقــاى ســیدمحمدرضا 
گردان دهــه پنجــاه دکتر  فاطمــى قمــى خویشــاوند و همشــهرى ام و از شــا
کنده از گرمى خانوادگى  موّحد خدمتشــان رســیدیم. فضایى روحانى و آ
یافتم به تازگى از سفر قطر  که در احســاس مى شــد. در دیدار نخســت بود 
بازگشــته اند و لوح تقدیر بهترین ترجمه سفرنامه ابن بطوطه را در همایش 
کرده اند و اینکه در این مســافرت زنده یاد زهرایى نیز  یافت  بین المللى در
همراهشان بوده اند. وقتى ایشان را در پوشش رداى زمستانى شان به وقت 
بدرقه بیرون خانه دیدم، پیکره کشــیده و اســتخوانى در ســنى نزدیک به 
هشــتاد و هفت سال، حالتى سخت شبیه همشهرى مان زنده یاد استاد 
کــه ایــن نگــره ام به تأیید  على اصغــر فقیهــى )1292ـ  1382ش( داشــتند 
دوســتم فاطمــى نیــز رســید. در نوبت هاى دیگــر در لواســانات و نیز منزل 
کالس هاى درس یا مراســم هایى همچون بزرگداشــت ایشــان  میرداماد و 
در اردیبهشــت ماه 1394ش در موقوفــات محمــود افشــار ایــن دیدارهــا 
تجدید گردید. به جز این گاهى آدینه گاهان جویاى احوالشــان مى شــوم. 
یک بار نیز بخت آن را داشــتم تا در خانه ام میزبانشــان باشــم و سراى من 
که  گــردد. در همین نشســت و برخاســت ها بود  بــه وجود ایشــان متبــرک 
یخچه ترجمه ســفرنامه در دهه ســى خورشیدى را از زبانشان شنیدم.  تار
گوش شادروان مجتبى مینوى  کتاب برگردان شــده و به  اینکه اجزایى از 
رسیده بوده است. مینوی پس از دیدن بخش هایى به تشویق و ستایش 

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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کرده اند  دانستم لغتى از میانه سفرنامه ابن بطوطه در متن عربى بوده که دکتر موحد با نشانه پرسش مشخص 
کلمه شــده و معلمى نکته مذکور را  کارنامه صحبت از همین  یافته نشــده اســت. روزى در  که ماهیت آن در
گفته بود در  از قول من یادآور شــده بود. زهرایى از او مى پرســد مگر رضوى برقعى عربى هم مى داند؟ معلمى 
کهن اندکى با آن زبان آشناســت. چند روز بعد زنده یاد زهرایى تلفنى از من خواســت  یخ پزشــکى  بخش تار
کامل آن برایم  کسى از متن  گفتم به اصل چاپ عربى آن نیاز دارم. بنابراین زیرا کنم.  متن سفرنامه را بازبینى 
گر اشتباه نکنم  فرســتاد. عطف به یادداشــت هاى پیشــینم به همسنجى متن عربىـ  فارسى مشــغول شدم. ا
پیش از این زهرایى کتاب را براى همسنجى به استاد مصطفى ملکیان و نیز آقاى بهروز صفرزاده سپرده بود. 
گاه غیرمســتقیم به میانجى معلمى مراتب دلخورى اش را به من ابراز  ماه ها مى گذشــت و ایشــان مســتقیم و 
ى بخشــى از آن را که شــامل پرســش هاى اصلى  کار بازبینى ام تند پیش نمى رود. به هر رو مى داشــت که چرا 

کرده و براى آقاى زهرایى فرستادم. مطرح شده بود آماده و حروف نگاری 

دســت بــر قضــا روزى از آدینه گاهــان طبق روند متعــارف به دکتر موحد تلفن زدم تا جویاى احوالشــان باشــم. 
یت  که یادداشت ها به رؤ کردم لحنشــان گالیه آمیز اســت. گفت زهرایى آنجاست. شستم خبردار شد  حس 
کــه نمى دانم لبان همان کندر نیســت؟!  ایشــان رســیده اســت. بــا تکدر خاطر افزودنــد به من ایــراد گرفته اى 
گناه این  معلوم اســت کتاب مرا درســت نخوانده اى! به شــدت حال پریشانى داشتند. شــاید مى پنداشتند 
گهى گالیه شــان  که البته حقیقتًا چنین نبود. زان پس پیش آ همه ســال تأخیر در چاپ گردن من بوده اســت 
ى این قضیه به ارتباط معنوى و دوســتى ام با  را در هــر بــار مالقــات از صدا و سیمایشــان درمى یافتــم. به هر رو
که معروف اســت از مرگ  حضرتشــان خدشــه اى و به تعبیر اهل حدیث ُثلِمه اى وارد ســاخت، مثل رخنه اى 
کند. به تعبیر عوام آنچه نباید  که هیچ چیز نمى تواند این شــکاف را پر  عالمى در پیکره اســالم پیدا مى شــود 
یخــت، اّما چون تا این اوان ســفرنامه منتشــر نشــده و بــه تعبیر  مى شــد شــد. آن ســبو بشکســت و آن پیمانــه ر

ى خوانندگان مى گذارم. کنونى را پیش رو کوتاه  مترجم بعید است تا حیات ایشان انتشار یابد یادداشت 

گــردد و اینکه چون بــه احتمال  چنان کــه یــاد شــد عطــف به آنکــه بعید اســت به ایــن زودی ها کتاب منتشــر 
کرد، یادداشــتى که  فــراوان مترجــم بــا درج ایــن یادکردها یا اصــالح آن در ترجمه ســفرنامه موافقــت نخواهند 
خطاب به شــادروان زهرایى نوشــته بودم را با برخى اصالحات و افزوده ها در اینجا مى آورم. ذکر موارد متعّدد 
لغزش هــاى متــن عربــى یا تکمله هــاى ترجمه اى نیز مالل آور خواهــد بود. به باورم ابن بطوطه از چشــم و چراغ 
تقدیر پیش نوشته، بختى بلند و سپید در میان جهانگردان چهارده سده تمدن اسالمى داشته است. اینکه 
یخ طب و متنبى در میان شــاعران  مى پنــدارم همــو همان جایگاهــى را دارد که محمد بن زکریاى رازى در تار

عرب و جاحظ بصرى در میان نثرنویسان عرب و حافظ شیرازى در غزل سرایان فارسى زبان.

جناب آقاى زهرایى
ى تندرســتی و کامیابى، به پیوســت، برخی مواردى که در خوانش ســفرنامه ابن بطوطه یافته ام، بر  با ســام و آرزو

گاه ارسال می دارم: پایه ویراسته نشر آ

45/1. ضبــط شــهرت ابن بطوطــه بــا فتحه حرف اول آمده و مشــهور میان فارســى زبانان نیز چنین اســت. به 
باورم با ضمه حرف نخســتین درســت بوده باشــد. زیرا به هر گوشت پاره فربه و ضخیم مانند عضله ساق پا و 
کشــى تبار مغرب آغاز به سمت شرق تا  گر ســفر سى ساله این جهانگرد مرا درون ران اطالق مى شــده اســت.4 ا
یم به تعبیر قدیمى ها به راستى پادار  هندوستان و چین و زان  پس بازگشت از مسیر آفریقا به وطن را در نظر آور

بوده، یعنى از ماهیچه هاى نیرومندى برخوردار بوده است.

کتــاب آمــده که میان اصفهان و شــیراز قــرار دارد، به قرینه کهن تریــن جغرافى نامه  250/1. شــهر »ماییــن« در 

4. فرهنگ الروس، 468/1.

راست آن است تصحیح 
انتقادى عربى سفرنامه 
ابن بطوطه و پیامد آن، 
ترجمه هاى آن به زبان هاى 
مختلف از لغزش به دور 
نمانده است؛ زیرا مشتمل 
بر نام هاى مختلف کسان، 
مکان، ابزارها، خوردنی ها و 
جز آن در میان اقوام و نژادها 
و مردمانى مختلف است که 
در آن روزگاران مى زیسته اند.

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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که یادآور شده از شــهرک هایى بوده با نعمت میان پارس و اسپاهان.5  فارســى، ضبط »ماین« درســت اســت 
کرده است.6 لسترنج نیز با همین ضبط بدان اشاره 

کتاب آمده، در منبع پیشــین با ضبط  که با ضبط »ُســرما« در  250/1. منطقه دیگرى میان شــیراز و اصفهان 
کوه ها یاد شده است.7 که در سده چهارم شهرکى میان شیراز و اصفهان اندر میان  سرمه آمده 

که حافظ شــیرازى نیز بدان اشــاره   250/1. از جایى به نام دشــت روم یاد شــده اســت. در تعلیقات نیز آمده 
کرده و مترجم یادآور شــده که گیب مصحح انگلیســى، این نام را در منابع نیافته اســت. به باورم این منطقه 
کتاب لسترنج با ضبط  که اصطخرى در مسالک و ممالک دقیقًا و البته در  همان دشت ارژن امروزى است 
که از آنجا ماهى به شیراز مى برند.  کرده است.8 لسترنج در جاى دیگرى بیان مى کند  دشت رون بدان اشاره 
که از مســتوفى  گواهى داده  در حدودالعالم ســده چهارمى با ضبط ارزن یاد شــده اســت.9 لســترنج نیز بدان 
کتابخانه مجلس  کرده اســت.10 در رســاله ســده هفتمى فارســى اغذیه و اشــربه 2182  نیز به عنوان ســند یاد 
یاچه ارزن اشــاره شــده اســت. با توجه به اینکه دست کم در  شــورای اســالمى هم به ماهى و البته با ضبط در
هزار و صد ســال از زمان اصطخرى )م346هـ( تا روزگار ما هنوز نام دشــت ارژن باقى است، شاید در گذشته 
ضبط ارژن به مخفف رژن تبدیل شده و زان پس در میان لحن عوام به رژم دگردیسى یافته باشد. دور نیست 
کاتبان دیوان حافظ نیز رژم را به اشــتباه روم ضبط کرده باشــند. شــاید هم حافظ به راســتى مقصودش دشت 
روم بوده تا دورى مسافت میان دو نقطه جغرافیایى تا سیستان را نشان دهد. شاید چند ناحیه جغرافیایى را 
که در عربى به ارزن بدل مى شود  با هم درآمیخته اســت. محتمل ترین ســبب لغزش ضبط عربى ارژن است 
یخ شــهر ســیمره که در غرب کشــور قرار دارد  کــه قرابتــى بــا ارز روم یــا ارزنة الــروم ترکیه امروزى دارد. البته در تار
گاه فارســى با ضبط صیمره یاد مى شــده و دانشــمندانى نیز از آن برخاســته بوده اند،  کهن عربى و  و در متون 
امــروزه ناحیه اى به نام رومشــکان وجود دارد. درباره پیشــینه نامگذارى آن آورده انــد چون رومیان در روزگاران 
یج به شــکل مخفف رومشکان  پیش از اســالم در این شــهر شکســت خوردند، به روم شــکنان موسوم و به تدر
درآمده است. عطف به آنکه ابن بطوطه پس از سى سال برپایه حافظه و به شکل شفاهى به تقریر خاطراتش 
مى پرداخته، این لغزش رخ داده و در بخش شــیراز بدان اشــاره کرده اســت. دور نیست آنچه موحد به عنوان 

یخ ناحیه سیمره بوده باشد. شاهد از شعر حافظ آورده مربوط به تار

که در  کســره عین و تشــدید حرف الم از ســوى مترجم، تمشــک جنگلى تفســیر شــده  319/1. علیق با تلفظ 
منابع به توت وحشــى یا توت جنگلى مشــهورتر اســت. ضبط درســت این کلمه بر پایه دیدگاه ازهرى با ضمه 

اول و فتحه مشدد حرف دوم و سکون حرف سوم صحیح است.11

ید و  در قدیمى تریــن فرهنگ هــاى عربــى همچــون العیــن فراهیــدى )م175هـــ( و جمهرة اللغــه تألیــف ابن ُدَر
مقاییس اللغه تألیف ابن فارس و قاموس المحیط فیروزآبادى و تاج العروس زبیدى این ضبط به تأیید رسیده 
اســت. شــمارى از مترادف هایى که درباره این مفرده در یادداشــت هایم ثبت کرده ام چنین است: مترادف: 
ل. دیلم: 

ُ
ــِدر )= میوه آن(، زیرلشــک. شــیرازى: توت ســه گ

ْ
علییــق، ُعلیبــق. فارســى: ورد، تمشــک، کیهــه، َال

تموش. عجمى اندلس: ارجه، وحشى )= میوه آن(. بربر: نابقا )= میوه آن(. یونانى: باُطس/ باطوس. التینى: 
روس، سائر. نادانسته و احتماال یونانى یا التینى تبار: رامنوس.

5. حدود العالم، ص 136.
یخى سرزمین هاى خالفت شرقى، ص 304. 6. جغرافیاى تار

7. همان.
یخى سرزمین هاى خالفت شرقى، ص 304. 8. مسالک و ممالک، ص 114 و جغرافیاى تار

9. حدود العالم، ص 16.
10. همان، ص 273.

11. تهذیب اللغه، 247/1.

 ضبط شهرت ابن بطوطه 
با فتحه حرف اول آمده و 
مشهور میان فارسى زبانان 
نیز چنین است. به باورم 

با ضمه حرف نخستین 
درست بوده باشد. زیرا به هر 

گوشت پاره فربه و ضخیم 
مانند عضله ساق پا و درون 

ران اطالق مى شده است. اگر 
سفر سى ساله این جهانگرد 
مراکشى تبار مغرب آغاز به 

سمت شرق تا هندوستان و 
چین و زان  پس بازگشت از 

مسیر آفریقا به وطن را در 
نظر آوریم به تعبیر قدیمی ها 

به راستى پادار بوده، یعنى 
از ماهیچه هاى نیرومندى 

برخوردار بوده است.

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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یخ الحکماء  تکمیــل زندگینامــه اش بپــردازد یا در ســده هفتــم مؤلــف تار
گویا به تقریب براى هموطنان از  ى را نیافته،  کوچک و اعتراف نموده نام 
جمله همشهریان تهرانى امروزى مغفول مانده است. نگارنده این سطور 
گزارش شــده و ترجمه فارسى آن  نســخه هاى متعدد خطى از تنها کتاب 

که پربرگشمار هم هست دیده است. را 

گریــدور  کــه درســت ا کریــدور آمــده  350/1. شــهرى در ترکیــه بــا ضبــط ا
که در  اســت. به نوشــته لســترنج این شــهر همان پروســتاناى قدیم است 

گریدور واقع بوده است.16 یاچه ا کناره جنوبى در

که احتمااًل طوالس ضبط صحیح ترى باشــد و در  354/1. شــهر طواس 
کهن ترین جغرافیایى نامه فارسى آمده است.17

355/1. منطقــه جغرافیایــى دیگرى به نــام َبْرجین در ترکیــه امروزى یاد 
که در منابع با ضبط ُبرچان/ برجان آمده است.18 شده 

458/1. در متــن نــام یکــى از شــهرهاى معروف خراســان قدیــم با ضبط 
کهن نام  ترمــد آمــده اســت. به تقریــب در تمامــى منابع عربــى و فارســى 
ایــن شــهر بــا قیــد ترمــذ آمــده اســت.19 ابن اثیــر نیــز مکــررًا این چنیــن یاد 
که  نمــوده اســت.20 دانشــمندان مشــهورى نیــز از ایــن شــهر برخاســته اند 
مشهورترینشــان ابوعیســى محمد بن عیســى ترمذى خراســانى صاحب 
کــه یکى از صحــاح ششــگانه احادیث اهل  کتــاب جامع ترمذى اســت 

 سنت به شمار مى آید.

ت، نوعى دانه شــبیه گندم یا جوى ریز و بى پوســت وصف 
ْ
545/1. ُســل

شــده اســت. بــه یقیــن ماهیتــى جز جــو نــدارد و تمامــى منابع پزشــکى و 
گاورس،  داروشناســى کهن بــر آن متفق القول بوده اند و به شــباهت آن به 
یحان بیرونى  گندم. به تعبیر ابور یعنى نوعى ارزن اشــاره شده است نه به 
کــه مــزه اى تــرش دارد و چهــل روزه درو مى شــود. همــو  نوعــى جــو باشــد 
همان جــا جــوى برهنــه ســپید و به زابلــى جوگنــدم و به ســجزى رونک را 
مترادف آن آورده اســت.21 همان اســت که در کتاب هاى درسى امروزى 

گندم مى گویند. به آن سیاهک یا زنگ 

 554/1. ضبــط زردخانــى آمــده و در توضیــح آمــده ظاهرًا تافته شــفاف 
زردرنگــى اســت. محتمال زردگانى/ زردجانى یــا زردجامى/ زردجامه اى 
همچــون  نام هایــى  مفــرد  شــکل  یــادآور  اخیــر  ضبــط  کــه  باشــد  بــوده 
ســیاه جامگان و ســرخ جامگان و ســپیدجامگان در قیام هاى شورشیان 

ایرانى در قرن دوم هجرى است.

یخى سرزمین های خالفت شرقى، ص 161. 16. جغرافیای تار
17. حدود العالم، ص 193.

18. همان، ص 14 و 183 و 185.
19. حدودالعالم، ص 41 و 109.

یخ، نمایه ها، ص 437 ـ 438. 20. الکامل فى التار
21. الصیدنه فى الطب، ص 343.

کــه این ناحیه  333/1. در متــن ســفرنامه ذیل مدخل هرمز اشــاره شــده 
کتاب حــدود العالم مغون  موغســتان/ مغســتان نیز نامیده مى شــود. در 
آمده12 که منطقًا طى ســده هاى بعدى پســوند »ستان« بدان الحاق شده 

است. پس مغونستان باید درست تر بوده باشد.

که  که در تعلیقات آمده  333/1. از ضبط نمک دارابى اســتفاده شــده 
کــه در اغلب  منســوب بــه داربجــرد فارس اســت،13 اّما راســت آن اســت 
کــه نمــاد بهتریــن  پزشــکى نامه ها و دارویى نامه هــا ضبــط اندرانــى آمــده 
کاتبان قدیم و مصححان  نمک ها نیز به شــمار مى رفته اســت. بســیارى 
امــروزى نیــز در ضبــط دقیــق واژه و ماهیــت ایــن نمــک بــه ابهــام و تردید 
گرفتــار آمده انــد و ضبط هایــى همچــون الدرانــى و اندرابــى/ اندرآبــى و 
کتاب آشــپرى  اندرایى و جز آنها به دســت داده اند.14 همچنین به قرینه 
ســده هفتمــى بغــداد و توصیــه بــراى پخــت غــذا، دیگــر تردیــدى نــدارم 
که بر نمک ســفید ترجیح  مقصودشــان همان نمک ســنگ امروزى بوده 

داده شده است.

که در داخل قالب اقســرائى با نشــانه تعجب  333/1. دربــاره اقصارانى 
درســت تر  ضبــط  نامبــرده،  شــخص  رومى تبار بــودن  بــه  عطــف  آمــده، 
آقســرایى اســت؛ زیــرا در همیــن ســده دانشــمندان و از جملــه پزشــکان 
کــه یکى از  مشــهور دیگــرى بــا همیــن شــهرت در متون پزشــکى نیــز آمده 
آنهــا محمد بن محمد بــن محمد بن فخرالدین معــروف به جمال الّدین 
که البته  آقســرایى )م791ق( شــارح موجزالقانــون تألیف ابن نفیس بــوده 
از نــوادگان فخرالدیــن رازى بــه شــمار مى آیــد. آقســرا در ترکیه امــروزى به 
ســال 566ق به فرمان قلج ارســالن دوم از ســالطین سالجقه روم نزدیک 
کــه امروزه بــه آنکارا مشــهور اســت. ضمنًا  یــه ســاخته شــده  آنقــره/ انگور
بــه ســبب شــباهت ظاهــرى نبایــد نام این شــهر با قصــران نزدیــک تهران 
کــه قفطــى آن را یکــى از قــراى رى شناســانیده اســت اشــتباه  امــروزى 
شــود که دانشــمندانى از آن برخاســته بوده اند که البته چنین نیســت که 
کــه در الفهرســت ابن ندیــم فقط به ذکــر نامش  از جملــه قصرانــى منجــم 
بســنده شــده، ولى قفطــى زندگینامه اش را آورده اســت.15 جالب اســت 
در هــر دو منبــع به نام کوچکش ابویوســف یعقوب بن على اشــاره نشــده 
یســته اســت. قفطى نوشته اســمش معلوم نیست  که در ســده ســوم مى ز
کتابش را ندیده اســت. به تقریب  که نشــان مى دهد نســخه اى خطــى از 
کــدام از دانشــنامه ها و دائرة المعارف هــاى امــروزى از جملــه نامــه  هیــچ 
دانشــوران ناصرى در ســده ســیزدهم و چهاردهم هجــرى، دائرة المعارف 
ى  بــزرگ اســالمى، اثرآفرینان و فرهنگ فارســى محمد معین بــه معرفى و
گر ابن ندیم داده اى در ســده چهارم نداشــته که به  نپرداخته انــد. منطقــًا ا

12. حدود العالم، ص 127.
13. سفرنامه ابن بطوطه، 548/1.

کهن، 391/4. 14. دانشنامه ای مقدماتى در اصطالحات پزشکى 
یخ الحکماء، ص 364. 15. تار

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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خالفت شــرقى بوده اســت. پس نام اصلى این خوردنى نبوده و از القاب 
کــه در  کــى همــان اســت  کنایه هــا بــه شــمار مى رفتــه اســت. ایــن خورا و 
بیشــتر درســنامه ها به بزماورد مشــهور اســت. راغب اصفهانــى در کتاب 
محاضــرات ایــن تعبیــر را بــا ضبــط شــکل مفــرد آن یعنــى لقمة القاضــى 
کــرده اســت. محّمد مناظر احســن در کتابــش طرز تهیــه آن را چنین  یــاد 
ک هاى مهم و محبوب بزماورد بود. نام  کرده است: »یکى از خورا وصف 
آن فارســى اســت و ترکیبى اســت از بزم به معنى ســور و آورد یعنى حمل 
ک عبــارت بودند از گوشــت سرخ شــده و  کــرد. اجــزاى عمــده ایــن خــورا
گذاشــته  که  گرم  کبابى  گوشــت  مغز نان ســفید خوب. براى پختن آن بر 
باشــند تا سرد شود اندکى گالب مى افشــاندند و بدان برگ نعناع و سرکه 
گــردو مى افزودند. در گوشــت کبابى ریزریز شــده و  و لیمــوى نم خــورده و 
به ســرکه آغشــته، نان ســفید نرم مى گذاشــتند و تا یک ســاعت در اجاق 
گــرم مى پختنــد. ســرانجام به هنگام خوردن، آن را ســر ســفره مى آوردند و 
گوشــت را یکــى بر بــاالى دیگــرى مى گذاشــتند و آن را با یک  بریده هــاى 
کــى بود به پســند ظریفان  طبقــه نعنــاِع تــازه مى پوشــانیدند. بزماورد خورا
که بر این  بغــداد. نام هاى لقمة القاضى و لقمة الخلفــاء و نرجس المائده 
ک نهاده انــد آشــکارا نشــانه محبوبیــت و خواســتارى آن اســت در  خــورا
که فضل بن یحیى وزیر،  جامعــه. یادآورى این نکته، شــگفت مى نماید 
که با زنبوران درشــت ســرخ )زنبور و جمع آن  ســخت شــیفته بزماورد بود 
کــه هم میهنــان آن وزیر،  کرده باشــند. این ســخنى اســت  زنابیــر( فراهــم 

25/2. شهرى به نام الهرى آمده که احتمااًل ضبط نادرستى از شهر الهور 
که امروزه نیز نزدیک ترین  بوده باشــد. چون بالفاصله پس از مولتــان آمده 
کستان است. این شهر با ضبط هاى متعّدد از  شهر به الهور امروزى در پا
جملــه لوهاور/لهــور،22 لهاوور، لهاور و در کهن تریــن جغرافى نامه نیز لهور 

آمده است.23

کاتب نســخه یا  33/2. کســیرا. بــه نظر مى رســد ابن بطوطــه یا ابن جزى، 
مصححین متن عربى در خوانش و ضبط این واژه لغزیده اند. این مفرده 
در کهن ترین دارویى نامه هاى فارسى و عربى با ضبط کسیال آمده است. 
کــه از بیخ هاى زمینى و بســیار  کــه در کتــاب ابن بطوطه آمــده  بــا وصفــى 
شیرین است و به شاه بلوط شباهت دارد، مى توان به اثبات آن پرداخت: 
گرم است و خشک اندر اّول درجه اّول و لطیف است. تن را فربه  »کسیال 
گردانــد و رطوبتــى و بلغمى را ســود  کنــد و معــده را دباغــت دهــد و قــوى 
کنــد«.24 بیرونــى نیز در کتابش که از معتمدترین فرهنگ نام هاى گیاهى 
اســت با همین ضبط آورده اســت: »کسیال دواء هندى و هو لحاء شجرة 
کاّفه  احمــر نایزة عفص قابض فیه ادنــى لزوجة عند المضغ و رّبما کتب 
بالقاف. ارجانى، عیدان تشبه عیدان الفوة یعلوها سواد«.25 یعنى کسیال 
یکى است که مزه اى  دارویى هندى اســت. پوســت درخت قرمزرنگ بار
ى/ چســبندگى دارد.  گرانَرو کمى  گس و قابض دارد و به هنگام جویدن 
چــه بســا کســیال به جاى کاف با قاف نیز نوشــته شــود. ارجانــى گفته که 
شــاخه هاى این درخت همانند شــاخه هاى روناس اســت که به سیاهى 
ى اقوال یادشــده از مأخذ دانشــمندانى  مى زنــد. درنگ پذیــر اینکه هر دو
یســته اند. آنچــه ابن بطوطه در  کــه ســال ها در هندوســتان مى ز نقــل شــد 
که به درختان و میوه هاى هندوستان  کتابش آورده نیز در بخشــى اســت 

پرداخته است.

107/2. دکتر موّحد در تعلیقاتشــان 399/2 به هنگام تفســیر واژه اســتار 
که از واحدهاى اندازه گیرى اســت یادآور شــده اند که استار/استیر/ســیر 
کــه یک چهلــم من بوده اســت. یــادآور  هنــدى همــان ســیر ایرانى اســت 
مى شــود که در گذشــته مبدأ یک چهلم بودن ستیر/استیر/استار نیز من 
کــه 810 گرم امــروزى بوده اســت، بنابراین هر واحــدى از آن،  بغــداد بــوده 
گــرم خواهد بود، اّما ســیر امروزى بر پایه من تبریز محاســبه  دقیقــًا 20/25 
گــرم در نظــر گرفتــه  گــرم و در روزگار مــا 3000  کــه نخســت 2700  مى شــده 
گرم و امروزه  مى شــود. نتیجتًا هر ســیر امروزى در چند سده پیش 67/5 
حدود 75 گرم و استار 20/25 گرم خواهد بود. لغزش به شباهت ظاهرى 

سیر با ضبط هاى ستیر و استیر بازمى گشته است.

159/2. لقیمات قاضى در متن کتاب آمده که از غذاهاى سرزمین هاى 

22. الصیدنة فى الطب، ص 322 و 612.
23. حدود العالم، 69.

یه، ص 275. 24. األبنیه عن حقایق األدو
25. الّصیدنة فى الّطب، ص 534.

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان
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کنند، جز با ناباورى آمیخته با رمیدگى. اینکه زنبور درشت سرخ را در  یعنى خراسانیان، نمى توانستند تصّور 
یختند و مى خوردند، در هیچ یک از منابع نیامده است. تنها جاحظ بدان اشارت  ک مهّمى مى ر چنین خورا
کــه گروهى را بر آن داشــته بود تــا آنها را مرتبــًا گردآورى  کــه آن وزیــر چنــان شــیفته این حشــرات بود  مى کنــد26 

کنند«.27

ى یا با نظارت کامل  204/2. یکى از اســنادى که نشــان مى دهد تحریر نهایى ســفرنامه ابن بطوطه به دست و
که در حین یادکرد درخت فلفل آمده اســت. ابن بطوطه ســفرش را به ســال  ى انجام نشــده، ضبطى اســت  و
725هـ آغاز مى کند. حدود یک ســده پیش از آن، ســیاحى داروشــناس از شــمال آفریقا، ســفرى ســى ساله را 
ى ابن بیطار اندلســى  آغــاز مى کنــد تــا گیاهــان اقالیــم دســترس پذیر آن روزگارش را شناســایى و ثبت کنــد. و
یه و مصر اقامت گزید. چند  )م646هـ( اســت که ســفرش را از اســپانیاى امروزى آغاز کرد و ســرانجام در ســور
ى اقوال پیشینیان  کتاب در زمینه داروشناســى، حاصل ســفرهاى علمى اش بوده که بر جاى مانده اســت. و
یدوس و نقد  و معاصرانش را نیز در آثار خود یاد و به نقد آنها پرداخته اســت. از جمله به شــرح کتاب دیســقور
شــدید ابن جزله )م493ق( پرداخته و ســخت بر دیدگاه هایش در کتاب منهاج البیان تاخته است. بنابراین 
گر  به همین ســبب، از همان زمان، نوشــته هایش از مآخذ معتبر به شــمار مى آمده اســت. شــاید بتوان گفت ا
در تمــّدن اســالمى ابن بطوطــه نماد جهانگردى اســت، ابن بیطار نماد ســفرهاى علمى گیاه شناســى اســت. 
یة  تدوین گــران ســفرنامه ابن بطوطــه و از جملــه به باورم ابن جزى نیــز اجزایى از کتاب الجامــع لمفردات األدو
و األغذیة را به عنوان مأخذ تکمیل مباحث مطرح شــده در ســفرنامه ابن بطوطه انتخاب نموده اند. مقایســه 
کتاب ابن بیطار و ابن بطوطه شــاهدى بر این مّدعاســت. ابن بطوطه در تشــبیه برگ هاى درخت  زیر میان دو 
که با نشانه پرسش از سوى دکتر موحد مشخص شده، نیم نگاهى به  فلفل به علیق و دانه هاى آن به ابوقنینه 
یدوس داشته است. نخست قول یاد شده در ترجمه دکتر موّحد  کتاب ابن بیطار بر الحشائش دیســقور شــرح 

یاد مى شود:

درخــت فلفل مانند درخت مو اســت، آن را در جلــوِى نارگيل غرس مى کنند و فلفل مانند مو، خود را 
گوش  در نارگيل پیچيده، باال مى رود. اّما فلفل مانند مو پیچک ندارد. برگ هاى این درخت، شــبيه 
يق )لبالب( شــباهت دارد و ميوه آن به شکل خوشه هاى 

ّ
اســب اســت و برخى از آنها به برگ هاى ُعل

که دانه آن تا وقتى سبز است به دانه ابو قنینه )؟( مى ماند. کوچک است 

که انگور را آفتاب  ى حصيرها جلوى آفتاب پهن مى کنند، همان طور  هنگام پاییز فلفل را چيده، رو
گردد و  کرده اند، به هم مى زنند تا خوب بخشکد و سياه  مى دهند تا کشمش شود. فلفل ها را که پهن 
ى آتش بو مى دهند  بعد آن را به بازرگانان مى فروشند. مردم در والیت ما، خيال مى کنند که فلفل را رو
و انقباضى که در پوست آن پیداست از این حاصل مى شود، در صورتى که این طور نيست و پوست 
که در ممالک  که فلفل را مانند ذّرت  کالکوت دیدم  آن بر اثر تابش آفتاب جمع مى شود و من در شهر 

کيل مى فروشند.28 ما معمول است با 

وَبه ْقِنیَنه« دانســته شــود که همان عنب الثعلب اســت 
ُ
آنچــه بــا ضبــط »ابوقنینه« آمده، درســت تر آن اســت »أ

کــه به فارســى تاجریزى گفته مى شــود. ایــن کلمه از واژه التینى Uva canina به تعبیر روانشــاد هونشــگ اعلم 
ى در منطقه  کــه و مفروضــًا بــه معنــای انگور ســگ به کتاب ابن بیطار وارد شــده اســت. به یاد داشــته باشــیم 
پا تأثیر پذیرفته است: »ْسُطُرْخُنن الُبستانى  اسپانیاى امروزى زاده و بالیده شده و از فرهنگ و زبان التینى ارو
هــو الّنبــات المعروف بعنب الثعلب و هو بالعربیة الفنا و هو الثلثان... و هو الزروان زنج بالفارســیة و الّروزبارج 

26. الحیوان، 248/2.
27. زندگى اجتماعى در حکومت عباسیان، ص 109.

28. سفرنامه ابن بطوطه، 204/2.

 در متن نام یکى از شهرهاى 
معروف خراسان قدیم با 
ضبط ترمد آمده است. به 
تقریب در تمامى منابع عربى 
و فارسى کهن نام این شهر با 
قید ترمذ آمده است. ابن اثیر 
نیز مکررًا این چنین یاد 
نموده است.

با همه اینها زهرایى جمع 
اضداد بود. شگفت است این 
تأخیرها سبب کدورت اهل 
قلم طرف کارش نمى شد. 
حتى دکتر موحد هم که ایران 
نبودند پیامى دادند و در 
مراسم قرائت شد. پدیده اى 
بود نادر در کسوت ناشر. 
مهربانى اش نیز بسیار بود و 
دلش براى دوستان نزدیکش 
مى تپید. 

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان



67 157سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 1395

نقد و برریسکتاب

که به  گیاهى است  وَبه ْقِنیَنة«.29 اینکه سطرخنِن باغى همان 
ُ
و فى لسان الرومى و باللطینیة أ

ُ
أیضًا و اْسَطَرْخل

گونه یافته مى شــود. همان زروان زنج فارســى و نیز روزبارج  عنب الّثعلب /انگور روباه معروف اســت و به ســه 
کتاب بیرونى  نیز هست. اسطرخلو به زبان رومى )=یونانى( و به زبان التینى اوبه قنینه است. ضبط اخیر در 
کرده اســت. نکته دیگر در  روبارزج آمده اســت.30 بنابراین ابن بیطار نیز دانه فلفل را به دانه تاجریزى همانند 
که احتمااًل لغزشى اّتفاق افتاده است.  کرده  که موّحد علیق را به لبالب برابرگذارى  همین بخش این است 
یحان  کرده اند. ابور که پیش تر یاد شــد ایشــان در جاى دیگرى آن را همان تمشــک جنگلى معنى  همان طور 
گانه به ایــن دو مفرده اختصــاص داده که ماهیتى  بیرونــى آن را برابرنهــاده لبــالب ندانســته و دو مدخــل جدا

گانه دارند.31 جدا

گفت  کرده  اســت. پیش از آن باید  کندر را ذکر  کنار آن برابرنهاده  ّبان در 
ُ
276/2. دکتر موحد هنگام یادکرد ل

گــذر زمــان و شــاید در یک مقطع زمانــى خاص از یک نام یا اصطالح طبى یا دارویــى یا گیاهى و جانورى  در 
برداشــت هاى مختلفــى وجــود داشــته اســت. فى المثــل کرکم که در اصــل یونانى بــه معناى زعفــران بوده در 
بخشــى از ســرزمین هاى تمدن اسالمى از جمله خوزستان و شاید به سبب مشابهت رنگ به زردچوبه اطالق 
ـ  لبان نیز باید گفت این دو مفرده گیاهى  شــده و هنوز نیز به همین معنى به کار داشــته مى شــود. درباره کندر
گانه داشته اند و در بعضى نواحى یکى انگاشته  شده اند. از جمله  در برخى مناطق جغرافیایى ماهیتى جدا
که در تهذیب اللغه، تاج العروس و لسان العرب بدان اشاره شده  یکى از مترادفات لبان درخت صنوبر است 
گانه بــه آن اختصــاص داده اســت. ابن بیطار  کتــاب الصیدنــة فــى الطب دو مدخــل جدا اســت. بیرونــى در 
که در سده هفتم و نزدیک به زمان ابن بطوطه و از نظر جغرافیایى نزدیک به زادگاه این جهانگرد بوده  اندلسى 
گانه به آن اختصاص  و تألیفــش از معتبرتریــن درســنامه هاى داروهاى مفرده به شــمار مى آید دو مدخــل جدا
کنــدر و درخت صنوبر اشــاره کرده و  ى در مدخــل لبــان بــه نقــل از غافقــى و البته به چیزى جز  داده اســت. و
یدوس نیز نقل شــده که  کــه همــان خــردل بّرى اســت. همان جا از دیســقور آورده برخــى پزشــکان مى پندارنــد 
ى بیابانى اســت که معروف اســت و بســیار غذادهنده اســت. براى معده نیکوســت و از ترشه  ســبزى خودرو
یســى )م560 هـ( یاد شده که هرگاه بجوشانند  بهتر اســت. مى پزند و مى خورند. دیگرباره به نقل از شــریف ادر
که به ســبب ضعف اعصاب و سردسرشــتى نمى توانند راه بروند، در آن بنشــانند به راه رفتنشــان  کودکانى  و 
که دکتر  کندر واژه اى فارســى بــوده33  که پنداشــته اند  کمــک مى کنــد.32 آنچه ســبب لغزش شــده این اســت 
موّحــد آن را بــا برابرنهــاده عربى تفســیر کرده اند. این صمغ معروف از زبان فارســى به عربى وارد شــده اســت، 
اّما شــباهت ســاختارى واژه لبان با لیان موجب اشــتباه بین آن دو مى شــده اســت. لبان خود به چند ماّده 
گانه از جمله چنان که یاد شد درخت صنوبر نیز اطالق مى شده و سبب پیدایش این لغزش شده است.  جدا
منطقًا نیازى نبوده که براى کندر شناخته شده براى ایرانیان، واژه اى مترادف از عربى به کار گرفته شود که در 
فان بر سر آن اختالف نظر داشته اند. از جمله بیرونى یادآور شده که در 

ّ
فرهنگ هاى دارویى عربى کهن نیز مؤل

اشــعار امرؤالقیس از لیان یاد شــده که کاتبان به نادرســتى لبان ضبط کرده اند. افزوده که لیان جمع لینه و از 
جمله انواع درخت خرماســت. چکیده آنکه غالب قدما چنان که در برخى پزشــکى نامه هاى کهن خوانده ام 
شــیوه اى پیــش گرفتــه بوده اند که دو مفرده با هم اشــتباه نشــود. براى نمونه به شــکل قراردادى بــراى اینکه در 
کاتبــان که هماره و همــه وقت دقتى کامل در نقطه گذارى مخطوطات مبذول نمى کرده اند، ســعتر را  کتابــت 
یج با ضبط ریوند انجام مى شود  به شــکل صعتر مى نوشــته اند تا با شعیر اشــتباه نشود. همچنین راوند به تدر
گاه  گاه بیماران به ســبب این گونه اشــتباهات از جمله نسخه نویســان  تا با زراوند مشــتبه نشــود. با این همه 

.36a ،یة المفردة 29. فى االدو
یة و األغذیة، 184/2 ـ 185. گاهى بیشتر ر.ک به: الصیدنة فى الطب، ص 439 و الجامع لمفردات األدو 30. برای آ

31. ر.ک به: الصیدنة فى الطب، ص 435 ـ 436 و نيز 554.
یة و األغذیة، 362/2 ـ 363. 32. الجامع لمفردات األدو

33. الّصیدنة فى الطب، ص 552.

وقتى چند روز بعد شنیدم 
صبحگاهی در دفتر نشر 
کارنامه در وصال پشت 

میز کارش قلبش از 
تپش بازایستاده است، 

در یادداشت هاى روزانه ام 
نوشتم: »او که زندگى را 

جدى مى گرفت مرگ با او 
شوخى کرد«. یادش زنده 

و روانش در مینوى یزدانى 
سرزنده باد.
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خطابه هــاى واعظانــه و آموزگارانــه معمولــى نبــود. بــا باورهایــش زندگــى 
مى کرد. با پوست و گوشتش همجوشى یافته بودم. سخت باور دارم و به 
اســتناد تبار یزدى و ویژگى های شــخصیتى اش از نسل زرتشتیان اصیل 
گفتارى  گاه  که  کوشــیده ام تا حد امکان خاطراتم را با ایشــان  ایرانى بود. 
کــردارى و گاه پنــدارى بــود ثبــت کنم تــا در گذر ایام با فرونشســتن  و گاه 
غبار فراموشــى از ذهنم زدوده نشــود. کلماتى که از دهانش بیرون مى آمد 
کارنامه تا زمان مرگش، واژه هایى تراش خورده  کارهاى منتشــره نشــر  مثل 
گفته ام  و ســخت هنرمندانه و ارزشــمند بود. بارها به همســر و فرزندانش 
بکوشند تجربه ها و خاطره هاى او را از حافظه خودشان و از زبان دوستان 
که دور نیست از خواندنى ترین  کنند  و همکارانشان جمع آورى و تدوین 
شــادروان  خاطــرات  شــبیه  چیــزى  شــاید  شــود،  مــا  ســده  نوشــته هاى 
عبدالرحیم جعفرى )1298 ـ 1394ش(، بنیانگزار انتشارات از کف رفته 
که تــراوش قلــم جعفــری در زمان  کــه البتــه تفاوتــش این اســت  امیرکبیــر 
حیــات بــود و از زهرایى نــه. البته نمى دانــم محمد زهرایــى نیز خاطرات 

که امیدوارم حدسم اشتباه باشد. خودنگاشتى داشت یا نه؟ 

دربــاره مراتــب دقــت و حوصلــه این ناشــر بــه یــاد خاطــره اى تأمل برانگیز 
کسپارى شادروان محمد زهرایى  کتاب مى افتم. در مراسم خا برای اهل 
کنــار آقــاى دکتــر محمــد رضا شــفیعى کدکنى  در مردادمــاه 1392ش در 
کنون چه سالى است؟ گفتم 1392.  ایستاده بودم. به من گفت رضوى! ا
گفت طرح جلِد  که زهرایى به من  گفت درســت بیســت ســال پیش بود 
که  کتاب نقش آیین هاى ایرانى در نظام خالفت اســالمى تألیف صابى 
یابندرى کشــیده شده و آماده  از ترجمه هاى من بوده به دســت نجف در
گذشــت نزدیک به ســه سال  که با  انتشــار اســت. ذیلى هم بدان بیفزایم 
هنــوز این کتاب چاپ نشــده اســت. روزى و البته پیــش از مرگ زهرایى 
کــه ســال هاى اخیر دســتى در تصحیح متــون پیدا  یکــى از همشــهریانم 
کرده اســت، با شــوق بسیار به بنده گفت دوستى پیشنهاد کرده کتابم را 
گرد استاد شفیعى  براى چاپ نزد زهرایى ببرم. گفتم خودت روزگارى شا
گر ایشان از فرایند نهایى  گفتم ا کردم و  کتابى  کدکنى بوده اى. حساب و 
کارش بیســت و ســه سال به اندازه ســال هاى آغاز تا پایان رسالت پیامبر 
اســالم)ص( زمان بــر شــده و اثــرش منتشــر نشــده، خــودت انصــاف بــده 
نســبت به مراتبتان نســبت به شــفیعى چه انــدازه باید در نوبــت بمانید. 

کمترین زمان شصت سال است. گمانم،  گفتم به 

بــا همــه اینهــا زهرایــى جمــع اضــداد بــود. شــگفت اســت ایــن تأخیرها 
که  کارش نمى شــد. حتى دکتر موحد هم  کدورت اهل قلم طرف  ســبب 
ایــران نبودند پیامى دادند و در مراســم قرائت شــد. پدیــده اى بود نادر در 
کســوت ناشــر. مهربانى اش نیز بســیار بود و دلش براى دوســتان نزدیکش 
مى تپیــد. روزى مــرا فراخوانــد. در دفتر کارنامه به همراه خانم مونا ســیف 
ناهــارى بــه تعبیر امــروزى از جنــس ارگانیــک خوردیم. همان روز شــاهد 
بودم عمیقًا نگران احوال اســتاد هوشــنگ ابتهاج است. مى گفت ایشان 

کننده  که تهیه  شــتابزده براى بیمارانشــان افتیمون را چنان مى نوشته اند 
افیــون مى خوانــده و مریض جان مى ســپرده و در این زمینــه حکایاتى نیز 

به دست داده اند.

در بخــش پایانــى ایــن نکتــه را هــم بیفزایــم تــا پنداشــته نشــود پیشــه ام 
یکه ای برای  کار برایم اســباب معیشــت و آب بار ویراستارى ســت و ایــن 
کرده ام  یافت  گذران عمر. براى چنین انجام وظیفه اى هرگز نه دینارى در
کار اداى  گرفتــه ام، اّما ایــن  کتابــى به رســم یــادگار از ناشــر و مترجم  و نــه 
دینــى بــود که باید انجام مى دادم. امیدوارم اندکى به شــتاب گرفتن روند 
کنــد؛ زیــرا اعتــراف مى کنــم از ســال ها ارتبــاط بــا دکتر  انتشــار آن کمــک 
که  موحــد و زهرایــى درس هایــى بــزرگ آموختــه ام. چند بار شــاهد بــودم 
چون ســخن از ناقدان آثارشان مى شد، موحد به آسانى از آن مى گذشت 
و خــوش نمى داشــت تعریضى به پیر و جوانشــان بزنــد تا مصداق غیبت 
نبوده باشــد. نیز از بابت سال ها لذت بردنم از سفرنامه ابن بطوطه بر سرم 
که ذهــن و روانم را از ماتم ســراى عصــر حاصل ضرب  مّنــت بســیار دارند 
کنــده از شــور زندگــى ســده  کبریــت ســپهرى گفته بــه زمانــه آ ســیمان و 

کشیده اند. هشتمى 

شاید بسیارى خوانندگان این نوشته ندانند با وجود این گالیه دکتر موحد 
از شادروان زهرایى، اما چه رابطه معنوى و مرادى و مریدى عظیمى میان 
گفتنى اســت طى دو دهه اخیر ناشــر اصلى آثار  آن دو برقرار بوده اســت. 
موحــد نشــر کارنامه بوده اســت. از این پیوند کم یــاب در این روزگار چند 
خاطره نیز دارم. نخست اینکه زهرایى پیوسته مراقب حفظ الصحه دکتر 
موحــد بــود. فى المثل اینکــه همه روزه نزدیک ســاعت چهارده با ایشــان 
گر به  کــه آیــا قرص هــاى قلبشــان را خورده انــد یــا نــه؟ ا تمــاس مى گرفــت 
پزشک مراجعه مى کرد در اغلب اوقات زهرایى نیز همراهى شان مى کرد. 
پیوســته زهرایى، موحد و کارهایش را با صفت بى نظیر مى ســتود البته با 
یافت  گرم و صمیمى و ته لهجه یزدى. سال ها پیش وقتى در همان لحن 
در آزموده هاى بیماری ها و داروهاى گیاهى دستى دارم از سر مهرى ژرف 
کنــى که دکتــر موحد حداقل یکصد ســال  گفــت مى توانى کارى  بــه مــن 
ید؟ مى گفت  کند؟ پرســیدم چرا براى خودتــان چنین آرزویــى ندار عمــر 
من ســرطان مثانه را شکست داده ام و داســتانش را به تفصیل برایم بازگو 
کرد. افزود چون خدا مى داند چقدر کار نیمه کاره دارم حداقل پانزده سال 

کمتر از دو سال بعد درگذشت. کرد! اّما افسوس  دیگر عمر خواهم 

فــوت زهرایــى  یکــى از اندوه بارتریــن مرگ شــنیده هاى همــه عمــرم بــوده 
اســت. بخت آن را داشــتم تا در مراســم تشــییع و ختمش حضور داشــته 
کنار  کــه در  باشــم. به حــق بایــد گفت وجــودى ذى قیمت بود. ســاعاتى 
او بــودم همــاره درس هــاى بزرگــى مى آموختم. یکــى از آنهــا و مهم ترینش 
کاظــم برگ نیســى، از دوســتان  شــکیبایى ایــوب وار و بــه قــول زنده یــاد 
از جنــس  اندرزهایــش  بــود.  کارنامــه  نشــر  در  ی  زهرایــى، ســیزیف وار و
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زهرایــى چنــد هفتــه پیش از مرگش وقتى از زبان دوســتى شــنیده بود که 
یخته و جان ســالم به در برده ام مهربانانه براى  خانه ام در ســانحه اى فرور
گفتم هیچ  گر تو ُمرده بودى چه مى کردیم؟!  تفقــد احوالم تلفن زد.  گفت ا
اتفاقــى نمى افتــاد و آب از آب تکان نمى خورد. به من گفت رضوى! این 

یکى را دیگر شوخى نگیر تو همه چیز را به شوخى مى گیرى!

کارنامــه در وصال  وقتــى چنــد روز بعد شــنیدم صبحگاهى در دفتر نشــر 
پشــت میــز کارش قلبــش از تپــش بازایســتاده اســت، در یادداشــت هاى 
کرد«.  که زندگى را جدى مى گرفت مرگ با او شوخى  روزانه ام نوشتم: »او 

یادش زنده و روانش در مینوى یزدانى سرزنده باد.

که ذیل همین مســوده مقاله نوشــته بودم  چندی پیش یادداشــتى یافتم 
که دوازده ماه و بیست و چهار روز بعد، یکشنبه بیست و هفتم مردادماه 
ســال 1392ش زهرایــى به ایســت قلبى ســر بر میــز کارش در دفتر کارنامه 
نهــاده و به مرگى آرام درگذشــته اســت. گویا مــرگ او نیز همچون کارهاى 
گرفتار  که  کیزه، متشــخص و باشــکوه باشــد  چاپى اش باید دیگرگونه، پا
بســتر و مرگى غم انگیز آلزایمرى ـ پارکینســونى ـ ســکته اى ـ ســرطانى نشد؛ 
گفته انــد هر کس هرگونه زندگــى مى کند همان طور جان مى ســپارد.  زیــرا 
کارنامــه عمــرش میان وصــال و قدس، با ابتهاج ســپهرى یک موحد و در 
ســایه سیاه مشــق بسته شــد. یکى از کارمندانش به دوســتى گفته بود که 
دیده است شادروان زهرایى روز پیش از پایان عمرش قرآن مى خواند و از 
ى چرایى اش را پرسیده است. مى گوید چند روزى است دلم بدجورى  و

گرفته است ... .

گهــان بانگى برمى آید که خواجه ُمــرد. خواجه ای که مرگش نه  روز بعــد نا
که تحریر نهایــى این مقاله  کنون شــامگاه آدینه  اســت  چنــان خــرد بود. ا
که بارهــا با هم تلفنى  را بــه انجام مى رســانم. در همیــن چهاردیوارى بود 
صحبــت مى کردیم و آخریــن بار هم. از پروردگار بزرگ بــراى روان زهرایى 
کانى شــده اش در بهشــت زهراى قطعه هنرمندانى  کیانِى ما که جســم خا

ک سپرده شده رحمت فراوان مى طلبم. خدایش بیامرزاد. به خا

حاشیه ها بر و خاطره ها ازسفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان


