گزارشي کهن از يهوديان شرق:

سفرنامه بنيامين توداليي

*

محسن جعفري مذهب

جنگهاي صليبي که به دنبال جنـگ مالزگـرد در سـال  470هــ  1071 / .م و شکسـت و اسـارت
امپراتور روم رومانوس ديوجانس به دست سلطان الب ارسالن سلجوقي به راه افتاد و حـدود دو سـده بـه
اشکال گوناگون ادامه يافت ،سرانجام با خروج و اخراج مسيحيان از سرزمينهاي شرق مديترانـه بـه نفـع
1
مسلمانان خاتمه يافت.
جنگهاي صليبي جدا از خسارتهاي مالي و جاني که براي هـر دو طـرف بـه بـار آورد و اسـيران و
کشتههاي آنها ،کينهاي ديرپا بين طرفين برانگيخت؛ اما در عين حال آشنايي دو طرف با مظاهر تمدني و
ديني يکديگر ،نتايجي مبارک به ويژه در انتقال علوم اسالمي به اروپا و مظاهر صنعتي اروپا بـه شـرق در
پي داشت.
در اوج اتحاد مسيحيان ،مسلمانان فاطمي و عباسي با يکديگر درگير بودند و در اوج اتحاد مسـلمانان،
ونيزيان به قسطنطنيه يورش بردند .جالبتر آنکه در اوج درگيريهاي مسلمانان و مسيحيان با يکـديگر و
با خود ،يهوديان که مورد تعرض دو طرف قرار داشتند به آرامشي جديد دست يافتند .آرامشي که بنيـامين
2
توداليي توانست از ميانه معرکه جنگهاي صليبي گذشته به ايران رسد.
سفرنامة بنيامين شايد کهنترين سفرنامه موجود يک اروپايي به ايـران باشـد .پـس از گـزارشهـاي
يونانيان همراه اسکندر ،هيچ اروپايي شناخته شدهاي چنين سفرنامهاي ننوشته بـود .ظـاهراً در ايـران نيـز
پيش از او تنها سفرنامة ناصرخسرو وجود دارد.
از زندگي بنيامين توداليي اطالعات اندکي در دست است .پدرش يوناه ،يک روحاني يهـودي )رابـي(
بود .او حدود سال  1127م 521 /هـ در تودال ) (Tudelaدر استان ناواره ) (Navarreاسـپانيا بـه دنيـا
آمد .بنيامين پس از خروج از زادگاهش به بارسلون رفت و تقريباً تمام ساحل شـمالي دريـاي مديترانـه را
درنورديد و از طريق يونان وارد قسطنطنيه شد .از راه جزاير رودس و قبرس به شام رفت و پس از گردش
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در فلسطين و لبنان و عراق ،وارد ايران شد .گمان ميرود روايات بنيامين از »يمن« به اشتباه شنيدههـاي
او برگردد.
خوزستان ،عراق عجم ،آذربايجان و سپس فارس و خراسان مناطقي است که بنيامين ديـده و گمـان
ميرود اخبار او از ماوراءالنهر و چين و تبت و حتي هند و جزاير اقيانوس بر اساس شنيدههاي او باشد .اگر
بنيامين تبت را ديده باشد ،احتماالً نخستين اروپايي است که از چين ديدن کرده است .آگـاهيهـاي او از
يهوديان شهرهاي شرق بسيار مهم و البته اغراقآميز است) .دربـارة مسـير حرکـت او بنگريـد بـه :نقشـة
3
شمارة (1
تـــاريخ آغـــاز ســـفر
بنيامين آشکار نيست .آشر
و ابراهــامس ســال 1160
م 555 /هـــ  .و ليبرخــت
بــين  1140ـ  1150م/
 535ـ  545هـ .را بيـان
کردهاند .اما عزرا حداد به
داليل زير ،با نظر گراتـز
و آدلر موافـق اسـت کـه
ســفر بنيــامين پــيش از
سال  1165م 561 /هـ  .انجام نگرفته است:
 .1بنيامين در سفر خود به dرم از پاپ الکساندر سوم و ناظر يهودياش يحيئيل بن ابراهيم ياد ميکند.
پاپ الکساندر در  1156م 551 /هـ  .به اين مقام انتخاب شد ،اما به واسطه نـزاع بـا کاردينـال اوکتـاوين
)پاپ ويکتور چهارم بعدي( و حمايت امپراتور فردريک بارباروسا مجبـور شـد بـه فرانسـه مهـاجرت کنـد.
بازگشت الکساندر سوم به رم در روز  25نوامبر  1165م 561 /هـ  .بود و بنـابراين بنيـامين نمـيتوانسـت
پيش از اين تاريخ در رم باشد.
 .2بنيامين در انطاکيه از حاکم آنجا کنت بوهمند سوم معـروف بـه »الل« )(Boemand Poitov
ياد ميکند که بين سالهاي  1163ـ  1200م 559 /ـ  597هـ  .حکومت داشته است.
 .3بنيامين از جنگ بين سلطان سنجر و غزان ،و شکست و فرار سلطان سخن ميگويد که  18سـال
پيش از سفر او به ايران اتفاق افتاده است .اگر به تاريخ  548هـ  18 .سال بيافزاييم ،به سال  566هــ /.
 1170م .ميرسيم که با گفته او دربارة حضور در بغداد در زمان المستنجد باهللا عباسي )متوفي  566هـ / .
 1170م( تطبيق ميکند.
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 .4بنيامين هنگام حضور در موصل از يوسف الفلکي ملقب به »برهان الفلک« از فرزندان سيفالـدين
برادر نورالدين ياد ميکند .سيفالدين زنگي پسر عمادالدين در سال  544هـ  .درگذشـت .بـه ايـن دليـل
ليبرخت تاريخ آغاز سفر بنيامين را بين  535تا  545دانسته است.
به نظر ميرسد در اينجا اشتباهي از سوي کاتب به متن سرايت کرده و عبارت »اخي نورالدين« بايـد
»ابن اخي نورالدين« بوده باشد .بدين صورت سيفالدين غازي اصغر پسر قطبالـدين مـودود مـورد نظـر
است که از سال  565تا  1169 / 567تا  1180بر موصل حکومت ميکرد.
از اين استنباطها به اين نتيجه ميرسيم که سفر بنيامين بين سـالهـاي  561ـ  569هــ  1165 /.ـ
 1173م .و در مدت هشت سال انجام گرفته است .يعني  17سال پيش از ابـن جبيـر بـيش از  100سـال
پيش از مارکوپولو و  170سال پيش از ابن بطوطه.
بنيامين تاريخ رسيدن به سرزمين مادرياش در کاستيل را سال  4933پيدايش ،برابـر  1173م569 /.
هـ  .بيان داشته است.
ظاهراً بنيامين پس از رسيدن به زادگاهش سفرنامه خود را تنظيم کرده و شايد همين امر باعث درهم
شدن و جابجايي يادداشتهايش شده باشد .وجود بعضي پراکندگيها و جابجاييها در سفرنامه به همين زمـان
برميگردد .نام اصلي سفرنامه به زبان عبري “Massaoth Schel Rabbi Benjamin” :ميباشد.
نسخههاي خطي سفرنامة بنيامين
کهنترين نسخه موجود شناخته شده ،نسخة شماره  27089موزه بريتانياست که در سدة هفـتم هــ /
سيزدهم م .نوشته شده است .نسخة کسنتنز ) (Casanatenseبـه شـمارة  3097کتابخانـة رم کـه بـه
دست اسحق پيزايي نوشته شده ،تاريخ  5189عبري ) 1430م 833 /.هـ  ( .را برخود دارد .نسخه وين بـه
زبان ايتاليايي در کتابخانه وين و به خط لوئيجي بولونيـايي در سـال  1599م 1007 /.هــ  .نوشـته شـده
است .دو نسخه نيز از مجموعه اوپنهايم در کتابخانه بادليان آکسفورد موجود است :يکي به شـماره 2425
به خط عبري اندلسي متعلق به اواخر سدة  8هـ  14 / .م .و ديگري به شمارة  2580به خط عبري شرقي
متعلق به سدة  12هـ  18 /.م .است.
نسخة بغداد به زبان عبري ،رونوشت نسخة چاپي »فرارا« به سال  1556م 963 /.هـ  .اسـت کـه بـه
خط عبري مشهور به »خط آشوري چهارگوش« در سال  1865م 1282 /.هـ  .در بغداد به صـورت چـاپ
سنگي منتشر شده است.
نسخههاي چاپي سفرنامة بنيامين
نخستين چاپ سفرنامه بنيامين به زبان عبري توسط العازار برجرشون در سال  1543م 950 /.هـ  .در
چاپخانه معروف »سونسينو« قسطنطنيه منتشـر شـد .پـس از آن در سـال  1556م 963 /.هــ  .در شـهر
فراراي ايتاليا 1583 ،م 991 /هـ در فرايبورگ آلمان 1663 ،م 1073 /هـ .در ليدن هلند 1698 ،م1110 /.
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هـ  .در آمستردام هلند 1844 ،م 1260 /.هــ  .در ورشـوي لهسـتان 1859 ،م 1275 /.هــ  .در ليمبـرگ
)لووف( لهستان ،و در سال  1862م  1179 /.هـ  .در زليکف )لهستان( ،و سپس سراسر جهان نيز منتشـر
گرديد.
مهمترين ترجمة سفرنامه در سدة دهم هـ  / .شانزدهم م .ترجمـه التينـي بـه قلـم آريـاس مونتـانو
) (Arias Montanoبود که در سـال  1573م 981 /.هــ  .بـا عنـوان ltinerarium Benjamini
 Tudelensisترجمه و در سال  1575م 983 /.هـ  .در شهر رم ،سپس در سـال  1636م  1046 /.هــ .
در هلمشتاد و در  1665م 1076 /.هـ  .در اليپزيگ چاپ شد .پورچاس ترجمه انگليسـي خـود را از چـاپ
التيني انتخاب و در سال  1625م  1034 /.هـ  .در مجموعة معروف خـود  Purchas ' s Pilgrimsدر
لندن به چاپ رساند .برژرون نيز از روي چاپ التيني ،ترجمه فرانسوي خود را برگزيد و در مجموعه خـود
با عنوان مجموعه سفرنامههاي به آسـيا در سـدههـاي  12تـا  15م يـا Collection des Voyages
 faits princlipalement en Asie dans le Xll, Xlll, XIV et XV Sieclesدر سـال 1735
م 1148 / .هـ  .در شهر الهة هلند منتشر کرد .اين ترجمه بعدها در سال  1830م 1246 /.هـ  .در پاريس
بار ديگر به چاپ رسيد.
کنستانتين امپراتور ) ،(Constantine L' Empereurاستاد الهيات و زبان عبـري در شـهر ليـدن،
ترجمة مجددي از عبري به التيني انجام داد که بيشتر ترجمههاي معروف بعدي از روي آن انجام گرفتـه
است .ترجمه هلندي در سال  1666م 1077 / .هـ .تهيه و در سال  1691م 1102 /.هــ  .در آمسـتردام و
در سال  1711م 1123 / .هـ  .در شهر فرانکفورت چاپ شـد .ترجمـه فرانسـوي بـاراتير ) (Baratierدر
سال  1734م 1147 /هـ و ترجمه انگليسي کشيش گارانس ) (Garransدر سال  1784م 1198 /.هـ .
در لندن به چاپ رسيد.
پينکرتون ) (Pinckertonترجمة خود را در مجموعـه مشـهورش گنجينـه بهتـرين و جـذابتـرين
ســفرنامههــاي دنيــاGeneral Collection of the best and most interesting ،
 Voyagesand travels of the worldبين سالهـاي  1808ـ  1814م 1223 /ـ  1229هــ  .ق در
لندن منتشر کرد.
در سال  1840م 1256 /.هـ  .مشهورترين ترجمه سفرنامه بنيامين توسـط آشـر ) (Asherدر لنـدن
منتشر شد که با حواشي و پيوستهاي بسيار مفيد و به دست چند پژوهشگر مشهور تهيه شده بود.
در سال  1903م 1321 /هـ ترجمه آلماني به دست گرونهوت در اورشليم منتشر شد .از روي ترجمـة
آلماني ،توسط مارگولين ترجمه روسي سفرنامهاي تهيه و در سال  1881م 1298 /.هـ  .در پطرزبورگ بـه
چاپ رسيد.
موثقترين ترجمه انگليسي از روي متن عبري توسط مارکوس آدلر ) (Marcus Adlerتهيـه و بـا
حواشي بسيار مفيدي در سال  1907م 1325 / .هـ  .در لندن به چاپ رسيد.

سفرنامه بنيامين توداليي /محسن جعفري مذهب □ 167

ترجمة هلنـدي بـه دسـت کـايزر ) (Keijzerدر سـال  1847م 1263 /.هــ  .در ليـدن ،و ترجمـه
اسپانيايي به دست ليوبرا ) (Liuberaدر سال  1918م 1336 / .هـ  .در مادريد به چاپ رسيدهاند.
جديدترين چاپ موثق سفرنامه بنيامين ،ترجمة عربي عزرا حداد از چاپ سنگي عبري بغـداد  1865م.
است که نخستين بار در سال  1945م 1924 /.هـ  .در بغداد به چاپ رسـيد و دوبـاره در سـال  1996م/.
 1375ش .با مقدمه عباس العزاوي در بيروت منتشر شد و منبع اصلي ما در اين مقاله است.
متن اين سفرنامه پيشتر به زبان فارسي درنيامده و حتي ديگر يهوديان فارسـيزبـان در افغانسـتان و
ماوراءالنهر نيز به ترجمه آن به خط عربي يا فارسيهود نپرداختهاند.
بخش ايران اين سفرنامه تقريباً به طور کامل توسط حبيب لوي در جلد دوم کتاب تاريخ يهود ايران
ترجمه و نقل شده بود و اينک پس از  850سال شاهد چاپ ترجمه فارسي آن هستيم.
ترجمه سفرنامهاي کهن متعلق به چند صد سال پيش ،البته کار آساني نيست .صـرف دانسـتن زبـان
انگليسي يا آلماني ،به مترجم صالحيت ترجمه متن کهن را نميدهـد .دربـارة ترجمـه سـفرنامه بنيـامين
توداليي ،ابزارهاي زير مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است:
 .1فرهنگ يهودي :از آن جهت که نويسنده يکي از روحانيون )رابي( يهـودي بـوده و بـا نثـر نيمـه
مذهبي يهودي اين اثر را نگاشته است.
نمونه :استفاده از کلمات سليمان و ابراهيم و يعقوب به جاي کلمـات اروپـايي سـولومون و آبراهـام و
جاکوب البته صحيح است اما همه جا چنين نشده و کلمات شناسايي نشده ،آوانويسي کلمات عيناً آلماني
يا انگليسي است .مانند االذار به جاي العاذار ،شيزدهاي به جاي حسراي ،يزاجا به جاي اشـعيا ،آبزالـوم بـه
جاي ابيشالوم ،شيزکيجه به جاي حزقيا ،مالکي زدک به جاي ملکيصدق ،و ...که با يک مراجعه ساده بـه
کتاب مقدس ميشد به تلفظ شرقي آن پي برد.
 .2کتاب مقدس :که نويسنده با آن محشور بوده و بدان اسـتناد کـرده و مترجمـان اروپـايي عمـدتاً
مسيحي بر آن پاورقيهايي به استناد همان کتاب افزودهاند.
نمونه :پاتريارک در فرهنـگ يهـودي ـ مسـيحي بـه پـدران قـوم يعنـي ابـراهيم ،اسـحق و يعقـوب
گفته ميشد .حال مترجم بيگانه با فرهنگ کتاب مقدس مينويسد» :در وسـط شـهر چـاهي بـه نـام بئـر
ابراهيم الخليل وجود دارد که »اسقف در زمان فيلسترها« آن را حفر کرده است«) .ص  (83که مقصـود از
اسقف همان بطريک يا حضرت ابراهيم و فيلسترها همان فلسطينها هستند.
به جرأت بايد گفت که همه زيرنويسهاي کتاب به ويژه آنها که به کتاب مقدس استناد شده فقـط از
ترجمههاي اروپايي نقل شده در غير اين صورت ممکن نيست اين همـه اشـتباه در اسـامي جغرافيـايي و
اشخاص و اقوام رخ داده باشد.
گمان ندارم که انتظار بيجايي داشتهام .باور نکردني است که مترجم نام فلسطين را فيلسـتر خوانـده
باشد و هيچ ترديدي در ترجمه حروف »حا و ها و عـين« را بـه ) Ajin, Cheth, Heص  (71نکـرده
باشد.
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 .3تاريخ و جغرافياي دنياي اسالم :از آنجا که نويسنده در شـرح سـرزمينهـاي اسـالمي مـورد
بازديد ،به تاريخ اسالم و مسلمانان به طور مکرر استناد کرده است.

نمونه :آنتيوخيا براي انطاکيه ،همات براي حماة

التاشيه براي الذقيه ،شهر سزار براي قيصريه
وقتي اسماعيليان جبله را پيرو »پيامبر کرمات« نام ميبرد به ياد شيخ قرمط ميافتيم.
وقتي شهر صور را با تلفظ »تيروس« ميخوانيم ترديدي در ناآگاهي مترجم نميکنيم.
وقتي عکا را »سنت جين داکره« ميخوانيم ميفهميم که مترجم حتي نميداند جين نام مؤنث اسـت
و اگر حتي »سن ژان داکر« ميخواند به تلفظ فرانسوي نزديکتر بود.
مصري را »ميزري« خواندن و ميرزائيم بـراي مصـر )ص  (70اسـتفاده از پيشـوند سـانتا بـراي مـرد
)الياس( بسيار عجيبتر است) .ص (68
سانتا گئورگ )ص  (69براي سنت جورچ
سانتا ساموئل )ص  (81براي سموئيل نبي
 .4تاريخ و جغرافياي ايران :از آن جهت که نويسنده از ايران ديدن کرده و گاه به نقل از ديگـران
دربارة ديگر سرزمينهاي نديده ،اظهار نظر کرده است.
نمونه :وزيت براي واسط )ص (117
شط دجله براي شطالعرب )ص (117
اوالي براي رودکارون )ص (119
مدائن براي شهرهاي ماد )ص  120و (128
مالحد براي ارض مالحده )ص (121
حمديه براي عماديه )ص (121
اوزن براي قزل اوزن )ص (123
تورس براي ترکان )ص (128
حيوانات نافهدار براي آهوي مشک )(127
جيحون براي قزل اوزن )ص (128
و...
4
دربارة توضيحات بنيامين از يهوديان ايران )بنگريد به نقشة شماره (2
 .5ادبيات فارسي :از آن جهت که کتاب را به زبان فارسي ترجمه کرده است.
نمونه:
محمد ]ص[ که همه چيز بر او وحي ميشد داخـل
ـ »]در کوفه[ قبر علي ابن ابيطالب شوهر دختر ّ
مسجدي بزرگ در اين شهر است«) .ص (113
ـ »سلطان خشايارشا« )ص  ( 115تا اين حد از ويراستار انتظار داشتيم.
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ـ »سنجر شاهنشاه« )ص  (119ويراستار در پانويس از سلطان سنجر استفاده کرده است.
»رئيس دبيرستان گاون يعقوب« )ص  (122براي مدرسه گاون يعقوب »هم ادبيات کالسيک عرب را
ميدانست«) .ص (122
»در فاصله کالسهاي درس ستونهاي مرمري نصب شده«) .ص  (150و...
بهرهگيري از واحد مايل به جاي منزل در بيشتر صفحات کتاب به چشم ميخورد.
 .6آوانويسي اسامي :از آن جهت که اسامي شرقي به اروپايي ترجمه شـده ،قاعـدتاً هنگـام ترجمـة
مجدد به زبان شرقي بايد به آواهاي شرقي توجه ميشد.
نمونه:
هبرون براي حبرون )ص (79
بيت لشم براي بيت لخم )ص  (78زيرا مترجم خ را به آلماني ش خوانده است.
بت چيبرين براي بيت جبرين )ص (80
گي بات شاول براي جبعه شائول )ص (81
هاراما براي رامه )ص  (82حرف تعريف حَ در زبان عبري براي معرفه کردن نام به کار ميرود.
آميته نبي پسر يونا به جاي يونس بن متي پيامبر )ص (84
سوفوري براي صفوريه )ص (84
يوخنان ابن سکي براي يوحنان بن زکاي )ص (84
تيبت براي تبت )ص (99
بترزا براي بصره )ص (99
دارالمرابطان براي دارالمارستان )ص  (101تيمارستان
مقدونيه براي ارمنيه )ص (105
و...
ظاهراً مترجم غير از ترجمههاي آلماني و انگليسي سفرنامه بنيامين از هيچ اثـر ديگـر يـاري نگرفتـه
است.
 .7ترجمه و تلخيص :مترجم هرچه را گمان کرده که فهميده ترجمه و هر چه را نفهميده تلخـيص
کرده است:
"…"In Bagdad There are about 40000 jews
ترجمه آدلر )ص (60
»در بغداد  1000خانوادة يهودي زندگي ميکنند« )ص (101
"…"Here There are about sixty Physicians
ترجمه آدلر )ص (59
»شصت داروخانه دارد) «...ص (101
"…"And every fifth day when he goes to pay a visit to the Great Caliph
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ترجمه آدلر )ص (62
»هر پنجشنبه که روحاني بزرگ براي انجام کارهاي ديگر بيرون ميآيد) «...ص (103
به جرأت ميگويم که هيچ اعتمادي به نگارنده اين ترجمه ندارم و مسلماً به متن آدلر مراجعه خـواهم
کرد .هر چند پيشنهاد دارم در ترجمه بعدي ،متن انگليسي آدلر و متن عربي عزرا حداد مـورد توجـه قـرار
گيرد.
صفحه عنوان کتاب داراي دو غلط جدي است:
ـ بنيامين اهل »تودال« است ،بنابراين »تودِاليي« و نه »تودواليي«
ـ مترجمان مارکوس آدلر و گرونهوت نام دارند نه به صورت ناقص ذکر شده .از غلطهاي تايپي کـالً
ميگذريم زيرا قابل توجه جدي نيستند.
به هر صورت وجود ترجمة جديدي از اين سفرنامة ارزشمند به شدت مورد نياز است.
پانوشت:
 .1دربارة جنگهاي صليبي بنگريد به :استيون رونسيمان :تاريخ جنگهاي صليبي.
.2

در اين باره بنگريد به :محمّد مونس احمد عوض :الرّحالة االروبيون في مملکة بيتالمقـدس الصـليبية
 1099ـ  1187ميالديه ،قاهره.1992 :
3. Martin Gilbert, Jewish History Atlas, Landon, 1973, p . 32

4. Ibid, p.

