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  پژوهشي تاريخ اسالم–فصلنامه علمي 

  مدودهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  ورود مسلمانان به آمريكا؛ بازخواني يك ديدگاه
  

   25/8/92 :تاريخ تأييد    20/3/92 :تاريخ دريافت

  ∗عبداهللا فرهي
      

تف كلمب و   اين است كه قاره آمريكا به دنبال سفر دريايي كريس         رايج  تصور  
 شـد ولـي بـه تـازگي مـدارك،            كشف . م 1492با حمايت پادشاه اسپانيا در سال       

ها با اين قاره پيدا شده است كه اين           شواهد و مستنداتي درباره ارتباط ساير ملت      
 اين پرسش كه آيـا ملـل        پاسخ .كند  تصور شايع را با ترديدهايي جدي مواجه مي       

 شدند يا نه؟ محور اصلي مقاله حاضـر         مسلمان، موفق به برقراري چنين ارتباطي     
 فؤاد سزگين در پاسخ به فردي به نام گوين          هاي يافته دهد براساس   را تشكيل مي  

منزيز با توجه به توان علمي مسلمانان در محاسبه دقيق طول و عرض جغرافيايي   
هاي  چون نقشه   هايي هم   و برخي شواهد موجود در منابع تاريخي، بايد منشأ نقشه         

ورو، كانگنيدو، دوم پدرو، پيري رئـيس، كـانتينو، والدسـيمولر، دالكوسـا،             فرا مائ 
بنـابراين  . وجو كرد، نه در چين      اي را در جهان اسالم جست       بهايم و اطلس جاوه   

  .اند گام بوده گفت كه مسلمانان در ارتباط با اين دنياي جديد پيشتوان مي
-نقـشه نگـاري اسـالمي،    قشهنمسلمانان،  كشف آمريكا، دريانوردي     :هاي كليدي   واژه

                                           
  . تاريخ اسالم دانشگاه تهراندانشجوي دكتري ∗
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  . كريستف كلمب، گوين منزيز، فؤاد سزگيننگاري اسالمي،
  

  مقدمه
هاي تاريخي متون كهـن نـشان         شناسي و شماري از گزاره      هاي باستان   برخي از تحقيق  

در . دهنده ارتباط مسلمانان با قاره آمريكا، ينگه دنيـا و يـا همـان، ارض مجهولـه هـستند                  
هاي حاكم بـر تـاريخ جهـان اروپـامحور            ترين روايت   كي از مهم  صورت اثبات اين مطلب، ي    

  . درباره چگونگي پيدايش و ظهور غرب با ترديدهايي جدي مواجه خواهد شد
گونـه    گـاه ايـن     هـاي محـدودي، هـيچ       در صورت وجود چنين ارتبـاط     حتي  به هر حال،    

د ايـن قـاره     هاي مسلمان از وجـو      ها و دولت    ها به شناخت عمومي منجر نشد و ملت         ارتباط
بيان علل اين امر را بـه       . خبر بودند و يا تمايلي به برقراري ارتباط گسترده با آن نداشتند             بي

  .نهيم فرصتي ديگر وا مي
نژاد آفريقايي  : اند  ها شناسايي كرده    دانشمندان، سه دسته نژادي عمده را در ميان انسان        

داننـد    ن را نيز از ريشه نژاد مغولي مي       پوستا  آنها سرخ . ، نژاد هندواروپايي و نژاد مغول     )نگرو(
توان اولين ارتباط با قـاره        پس مي . اند  كه به مرور از آسيا به آمريكاي شمالي مهاجرت كرده         
  .آمريكا را از سوي اقوام ساكن در شرق آسيا دانست

چنـين    هـم . ها نيز توانستند تا گرينلند و آالسكا پيش رونـد           برخي معتقدند كه وايكينگ   
زنند و بـه داخـل اروپـا     با كشتي دماغه اميدنيك را دور مي    .  م 1450 حدود سال    ها در   عرب

ها نيز تا     ها در حدود قرن سوم و هندي         پلي نزيايي  ،ها در حدود قرن نهم      چيني. يابند  راه مي 
كنند   روند اما برخي از آنها به اين اكتفا نمي          دماغه و ساحل شرقي آفريقا با كشتي پيش مي        

  .پردازند راني مي ها تا دنياي جديد به كشتي از شواهد، مسلمانان و چينيو بر اساس برخي 
با وجود شواهد فراوان درباره ارتباط مسلمانان با قاره آمريكا، هيچ انگيزه قوي ديني كه               

محـوري در جهـان     عقيـده . سبب گسترش اين ارتباط شود ميان مسلمانان وجـود نداشـت          
يابي به ثـروت       يعني دست  ؛اده بود، هر چند كه غنيمت     گرايي د   اسالم، جاي خود را به قبيله     

هايي را در ميان مسلمانان براي انجام سفر دريـايي بـه              طال و نقره اين دنياي جديد، انگيزه      
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  .اي ديگر بود اين سرزمين موجب شده بود اما وضع در اروپا به گونه
سيحي قرون  سفرهاي دريايي كريستف كلمب، هم چون واسكو داگاما با تفكر صليبي م           

چـون داگامـا و       كلمـب هـم   . گردد  وسطايي در پيوند بود كه آغاز آن به قرن يازدهم باز مي           
او در  . اندازي يك جنگ صليبي بر ضـد اسـالم بـود            حكومت سلطنتي اسپانيا در فكر به راه      

هـاي مـالي، جهـت فـتح دوبـاره            واقع، در پي يافتن طال بود، اين طال براي تأمين هزينـه           
  .ضروري بود] فلسطين[سرزمين مقدس 

 897. /  ش 871. ( م 1492 دسـامبر    26كلمب در دفترچه خاطرات روزانه خود در تاريخ         
بتوانند، ظـرف سـه   ] اسپانيا[نوشته است كه آرزو دارد به قدري طال بيابد كه پادشاهان        ) .ق

  .آماده شوند و آن را تسخير كنند] فلسطين[سال براي حمله به سرزمين مقدس 
بـه نقـل از مـاركوپولو       . م1503هاي خود در سـال        ن كه وي در يكي از نامه      تر اي   جالب

  :نويسد مي
فرسـتاد    گاهي اوقات به دنبال افرادي دانا و حكيم مـي          1]چين[امپراتور ختاي   

  .تا آيين مسيحيت را به او آموزش دهند
ان توان اين احتمال را داد كه كلمب رسالت خود را بازگردانـدن يكـي از پادشـاه                  آيا مي 

ها جاري سـازد؟      دانست تا كلمات الهي كتاب مقدس را بر زبان          حكيم و فرزانه به شرق مي     
اين تـصادفي   . ديد  در واقع، او خود را فردي برگزيده و صاحب تكليف با رسالتي آسماني مي             

نيست كه همان سالي كه كريستف كلمب به سفر دريـايي رفـت، شـاهد تأسـيس رسـمي                   
كلمب بـا   . گيري غرناطه از دست مسلمانان هستيم       انيا و بازپس  دادگاه تفتيش عقايد در اسپ    

هاي روزانه خود، ارتباط مستقيمي ميان تسخير غرناطـه و          ثبت اين مطلب در آغاز يادداشت     
  .كند سفر دريايي خود برقرار مي

ها با انتشار شماري فتوا، اجازه چنـين سـفرهايي را صـادر         عالوه بر اين، بسياري از پاپ     
اين راستا و در نتيجه مشروعيت ديني، مجوز رسمي فتح قاره آمريكا بـه وسـيله                در  . كردند

 1494ها، به وسيله پـاپ الكـساندر شـشم در قـرارداد               ها و آسيا به وسيله پرتغالي       اسپانيايي
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هـاي     بـسياري از قـدرت     ،امدهر چنـد كـه در پـي ايـن اقـ           .  به آنها اعطا شد    2سيالستوردِ
  ـ       اين سفرها به اندازه    ، به هر حال   . را رد كردند   يت آن پروتستاني اروپا، مشروع ت اي بـا هوي

نوظهور اروپايي پيوند خورده بود و با آن عجين شده بود كه موجب برتري غـرب بـر غيـر                    
آوري، اين گونه از سفرها به شرق با مسيحيت در ارتباط             چنين، به طرز شگفت     هم. اروپا شد 

  3.و پيوند بودند
  

  پيشينه پژوهش
هاي ديگر، به ويژه انگليـسي و عربـي دربـاره             اي كه در زبان     قيقات گسترده با وجود تح  

اين موضوع انجام شده است، متأسفانه اين موضوع در زبان فارسي مغفـول مانـده و بـدان                  
هـاي    اما مقاله  4كند  سيد حسين نصر تنها در چند جمله به آن اشاره مي          . پرداخته نشده است  

، انگليسي و عربي از ارزش خاصي در اين زمينه و به ويژه             هاي آلماني   به زبان  5فؤاد سزگين 
  .نگاري اسالمي برخوردارند در حوزه نقشه

اي با عنوان اكتشاف قاره آمريكا به وسـيله دريـانوردان مـسلمان پـيش از                  وي در مقاله  
هاي فردي به نام گوين منزيز، به         ضمن نقد عالمانه فرضيه    6جا،  سفر كريستف كلمب به آن    

وي . پـردازد   هاي دريايي اسالمي با توجه به موضوع بحث حاضر مي           بررسي نقشه تحليل و   
  :نويسد در توجه به پيشينه پژوهش مي

 مردمي كـه از جهـان قـديم آمـده           پرسش از برخورد احتمالي پيش از كلمبِ      
بودند با قاره چهارم، دانشمندان را به طور دائم و به شكلي جدي در قـرن اخيـر،                  

 8 در كتابي با عنوان آفريقا و اكتـشاف قـاره آمريكـا            7ئووينرلِ. مشغول كرده است  

كنـد امـا      شناسانه ارائه مي    مطالعات وسيعي بر روي اين موضوع از ديدگاه انسان        
ترين تلقي در بردارنده پيشرفت به دست آمده در اين زمينه در نيم قرن پس                 كامل

آنهـا پـيش از كلمـب       در كتـابي بـا عنـوان         9رتيمااز وينر، به وسيله ايوان وان سِ      
  .عرضه شد 10آمدند
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ناگفته نماند مطالب اين كتاب كه در حدود بيست بار تجديد چاپ شد، بسياري از مردم                
بـا ايـن همـه، بـه نظـر          . را رنجاند و كتاب را در معرض نقد مستقيم و رد صريح قـرار داد              

 بـه    يعنـي رسـيدن سـاكنان دنيـاي قـديم          ؛رسد مسئله اصلي طرح شده در اين كتـاب          مي
 شـده  دسرزميني در آن سوي اقيانوس اطلس در دوران باستان و پس از آن در مجموع تأيي      

  .است
به احتمال قوي، برخوردها ميان ساكنان جهان قديم و جديد كه به باالتر از يك نقطـه                 

در واقـع،   . قطعي در تاريخ رسيده است، براساس تصادف و نه قصد قبلي اتفاق افتاده اسـت              
يايي اكتشافي حساب شده مخاطره آميز، تصويري واضح از كره زمـين و             براي يك سفر در   
  .هاي مناسب ناوبري الزم بود هاي مناسب دريانوردي و مهارت محيط آن، كشتي

. انـد  هايي اشاره كرد كه به زبان انگليسي منتـشر شـده   توان به مقاله از ديگر مراجع، مي   
 نوشـته دكتـر   جـا،  تف كلمـب بـه آن  حضور مسلمانان در آمريكا پيش از سفر كريـس   مقاله  

در بنياد الـسنه    .  م 1996اين مقاله، نخستين بار در      . ها است   يوسف مروه، يكي از اين مقاله     
المللي بـراي جـشن هـزاره     هاي بين آمريكا انتشار يافت و به وسيله ستاد تداركاتي جشنواره        

  .فراهم آمد) . م1996 ـ 996(ورود مسلمانان به آمريكا 
بـه  اسالم و مسلمانان در آمريكا پيش از كريـستف كلمـب            ي نيز با عنوان     مقاله ديگر 

شـواهد  ارائـه   دست صالح يوسل به زبان انگليـسي نوشـته شـده اسـت كـه در آن، بـراي                    
  11.شود شناسي در اين زمينه تالش مي باستان

اكتشاف قاره آمريكا پيش از كلمب به وسيله مردان شمال بر مبناي        كتابي نيز با عنوان     
فيده كوستا و همـراه     . به دست بي  ) داستان بلند نروژي و ايسلندي در قرون وسطا        (گاهاسا

 نوشته شده است كه براي اثبات ارتباط        . م 1868سانت پارك در سال     اي از استويوِ    با مقدمه 
اقوام ساكن در شمال اروپا و سفر دريـايي آنهـا در اواخـر هـزاره اول مـيالدي بـه آمريكـا                      

  12.كوشد مي
هـاي شـرقي تمـدن        ريشه دكتر هابسون در يك فصل از كتاب ارزشمند خود،           چنين  هم



 
 
 
  
 

  
  
  

  ورود مسلمانان به آمريكا؛ بازخواني يك ديدگاه
 

 
 
 
 

168

بـه ايـن    » اي به نام آمريكا     عدم اعتقاد به امكان وجود قاره     : 1492افسانه  «با عنوان   غربي،  

  13.كند بحث توجه مي
 نوشته دكتر   دورالعرب و المسلمين في اكتشاف العالم الجديد،      در ميان آثار عربي كتاب      

اين اهميت بيشتر به سـبب بخـش دوم فـصل دوم ايـن              .  مهم است  14قبلفهمي توفيق م  
ها و مسلمانان در اكتشاف قاره آمريكـا پـيش از ظهـور               هاي عرب   موفقيت«كتاب با عنوان    
و العـرب   چنين، كتابي به وسيله دكتر سيمون حايك با عنـوان             هم. است» كريستف كلمب 

هاي ارائـه     ست كه به سبب تحليل     نوشته شده ا   شاركوا في اإلكتشاف أو كرستوف كلمبس     

  15.برخي نكات درباره سفرهاي كلمب جالب توجه استو شده در آن 
كنـد    گونه كه اشاره شد آثار فراواني وجود دارد كه سزگين به عمده آنها اشاره مي                همان

در اين جا پيش از ارائه ديدگاه سـزگين،   . كنيم  نظر مي   و در اين جا از بيان دوباره آنها صرف        
هـاي    است كه عالوه بر اسناد و مدارك موجـود، بـسياري از كتـاب           الزم  به اين نكته   توجه

اسالمي به دنبال يورش مسيحيان از بين رفت و بخش بزرگي از ميراث اسالمي نابود شـد                 
  .ماندند، شواهد و مدارك بيشتري براي ارائه وجود داشت كه اگر اين آثار باقي مي

 هفتاد تا هشتاد هزار جلد كتاب در قرطبه استنـساخ           به گفته مقدسي، هر ساله در حدود      
 اما با يورش مـسيحيان      ه است  تنها در اين شهر، هفتاد كتابخانه عمومي وجود داشت         .شد  مي

بـه ويـژه در   . هاي خطي اسـالمي و عربـي از بـين رفـت     به اندلس، شمار بسياري از كتاب     
م خيمنـث   سوزي مهيب غرناطه بـه دسـت يـك كـشيش متعـصب مـسيحي بـه نـا                    آتش

از آن پس، ورود هـر نـوع كتـاب          . هاي فراواني تبديل به خاكستر شدند       دسينسروس، كتاب 
  .عربي به اسپانيا محدود شد و نوشتن به زبان عربي محدود گرديد

. براساس روايتي، اين كشيش آثار هشت قرن فرهنگ اسالمي را در يك روز نابود كرد              
اي زيـاد شـده بـود و          در اندلس به انـدازه    خواني    هرچند كه گسترش فرهنگ كتاب و كتاب      

 برتـري  ،هـا  سطح سواد عمومي مردم چنان باال رفته بود كـه بـا وجـود همـه ايـن تـالش        
فرهنگي و تمدني مسلمانان به زودي نه تنها بر مسيحيان مهـاجم، بلكـه بـر كـلّ اروپـاي           
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  .مانده آشكار شد عقب
  

  طاگامان ارتباط با دنياي جديد در دوران قرون وس پيش
  ها نقدي بر ديدگاه گوين منزيز با توجه به آراي فؤاد سزگين درباره پيشگامي چيني) الف

با طرح ادعاهايي چالش برانگيز موجب توجـه         16در دهه اخير، فردي به نام گوين منزيز       
. اي مهم و محوري در تاريخ جهان؛ يعني اكتشاف قاره آمريكا شده است              محققان به مسئله  

سالي كه چين جهان را كشف      : 1421 دنبال انتشار كتاب وي با عنوان        به.  م 2002در سال   
بر اساس گفته خود    . اي افزايش پيدا كرد     عالقه به اين موضوع، به طور قابل مالحظه       كرد،  

  . »وشش كشور، با جمعيتي بالغ بر دو ميليارد نفر منتشر شده است اين كتاب در سي«او 
است، كتابش را بيشتر به قصد ارائـه بـه عامـه            او كه يك ناخداي بازنشسته زيردريايي       

نگاري در ايـن زمينـه    منزيز اثر خود را مرجعي براي تاريخ نقشه. مردم نوشت تا كارشناسان  
  .داند رض مياكند، ولي سزگين آن را از درون دچار تع معرفي مي

كه اكنون در كتابخانـه      17بر طبق نظر منزيز، يك نقشه از مجموعه سر توماس فيليپس          
 19ايـن نقـشه نـام تـسوئان پيتـسيگانو،     . قرار دارد، جالب توجه اسـت  18يمز فورد مينيسوتا  ج

عالقه منزيز به اين نقـشه      .  است .م1424نگار ونيزي را بر خود دارد و متعلّق به سال             نقشه
هـاي سـاتانازس، آنتيليـا،        به سبب وجود تصوير چهار جزيره در غرب اقيانوس اطلس با نام           

كند كه آنتيليا و ساتانازس همان پورتوريكو         او چنين استنتاج مي   .  آن است  در 20سايا و ايمانا  
به دنبال اين مسئله، منزيز، خود را متقاعد كرد كه سند محكمي براي             . هستند 21و گوادلوپ 

اثبات رسيدن شخصي به درياي كارائيب، هفتاد سال پيش از كريستف كلمب و ايجاد يـك   
  .جا يافته است مستعمره در آن

اند اما در ادامه، اين مطلب را         نخست پنداشت كه اين گروه، مكتشفان پرتغالي بوده       وي  
وجـه   ها به هيچ به دنبال تحقيقات بيشتر، منزيز به اين نتيجه رسيد كه پرتغالي        . بعيد دانست 

  :نويسد او در اين باره مي. در موقعيتي نبودند كه جزاير كارائيب را كشف كنند
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ت با منابع اصـلي، دانـش علمـي، كـشتي و تجربـه              در آن زمان، تنها يك مل     
دريانوردي جهت تدارك ديدن چنين سفر دريايي اكتشافي بزرگي وجـود داشـت             

هـا    اما انديشه تحقيق براي اثبات قطعي اين كـه ناوگـان چينـي            . كه ملت چين بود   
ها كشف كرده بودند، وجودم را سرشار از ترس           ها پيش از اروپايي     جهان را مدت  

  .كرد ميو دلهره 
هـاي چينـي بـه آن     با اين وصف، چگونه منزيز توانست به اين نتيجه برسد كه ناوگـان       
 و در عين حـال      ،اند  سوي دماغه اميدنيك سفر كرده و همگي از اقيانوس اطلس عبور كرده           

هـاي    انـد؟ نقـشه     هاي جديد و تهيه نقشه دريايي آنها مبـادرت ورزيـده            به مساحي سرزمين  
  .ع منزيز در اثبات اين نظر هستندترين منب موجود، مهم

  
  . م1457 در سال 22نقشه جهان ترسيم شده به دست فرا مائورو. 1

. هاي بيشتري را به دست دهد، منزيز به ونيز سفر كرد            به اميد اين كه اين نقشه، سرنخ      
  :هاي روي نقشه جلب شد كه اين چنين بود جا، توجه وي به نوشته در آن

ي يـا بـه اصـطالح جانـك هنـدي از سـوي              يك كـشت  .  م 1420حدود سال   
سـوي    تا آن » جزاير مردان و زنان   «آيد و در مسير خود به سمت          اقيانوس هند مي  

در اقيـانوس    24رود و از طريـق جزايـر سـبز           با سـرعت پـيش مـي       23دماغه دياب 
آنهـا بـراي چهـل روز       . رسد  در غرب مي   25به آلگاروه ] اقيانوس اطلس [تاريكي  

  .فتندچيزي به جز آب و هوا نيا
چگونه فرا مائورو بـه ايـن اطالعـات دسـت يافتـه            «پرسد    منزيز در اين باره از خود مي      

او » دانـست؟   است؟ چگونه او شكل كشتي جانك را، و اين كه دماغه مثلثي شكل بود، مي              
ايـن شـخص در حـدود سـال     . را بـه خـاطر داشـت    26نام دريانورد ونيزي، نيكولو داكـونتي   

و پس  ) جايي كه عربي ياد گرفت و به دين اسالم گرويد         (يه  پس از اقامت در سور    . م1444
زنـد   منزيز حدس مي. از سفرهاي فراوان در ايران، هند و جنوب شرق آسيا به ونيز بازگشت         
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كه كونتي بايد با يك ناوگان چيني، چندين بار سفر كرده باشد كه در ايـن سـفرها، نقـشه                    
  .دهد وايت خود را بر اساس آن قرار ميجهاني را به دست آورده كه مائورو بعدها پايه ر

نويسد، سفرنامه كونتي، انجام چنين سفري را بـا           گونه كه سزگين مي     با اين حال، همان   
مورخان جغرافيا بر اين باورنـد كـه سـفر          . كند  رد مي .  م 1420ناوگاني چيني در حدود سال      

او با توجه به    .  يافت ادامه. م1444آغاز شد و تا حدود سال       .  م 1419دريايي كونتي در سال     
مسير بازگشت به همراه همسر عرب و فرزندانش از طريق سقطري، عـدن، جـده، دريـاي                 

  .سرخ و اسكندريه به ونيز سفر كرد
  
  نقشه كانگنيدو. 2

جا نيـز     در اين . شود  نگهداري مي ) ژاپن ( در كيوتو  اكنون از اين نقشه در دانشگاه ريوكيو      
  :نويسد وي درباره اين نقشه مي. فريقا توجه داشتاو به تصوير ارائه شده از قاره آ

كانگنيدو سواحل شرق، جنوب و غرب آفريقا را چنـان بـه دقـت بـه تـصوير                  
را ] اميـدنيك [كشد كه درباره كشيده شدن آن به دست شخـصي كـه دماغـه                 مي

ها تا شصت سال پس از آن         اروپايي. توان داشت   اي ترديد نمي    دور زده است، ذره   
دريانوردان عرب در سواحل غرب آفريقا، هـشت هـزار          . قا نرسيدند به جنوب آفري  

در مراكش كنـوني هرگـز نپيمودنـد و مغـوالن            27كيلومتر راه را تا جنوب آگادير     
/ دقت كانگنيدو به مـن فهمانـد كـه توصـيف مـائورو              . هرگز به آفريقا نرسيدند   

اسـت بـه    در واقع، يك دريانورد چينـي توانـسته         . داكونتي خردمندانه بوده است   
  . برسد و سپس كانگنيدو را ترسيم كند28گاربين

واقعيت اين است كه اين يكي از چندين روگرفت باقي مانده يا انطباق داده شده نقـشه           
نگار امپراتوري چيني ـ مغولي   ترين نقشه برجسته 29جهان تدوين شده به دست ژوسي ـ بن، 

 1524صالحي منتشر شـده در      نسخه ا . متأسفانه نقشه اصلي مفقود شده است     . يوئان است 
هـر دو نقـشه از   . بيان شده در باال است.  م1402اي  مكمل نسخه چيني ـ كره .  م1564ـ 
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هاي مختلف منتشر شده و به دست شماري از           تاكنون چندين بار با ويرايش    .  م 1938سال  
  .اند محققان با دقت كامل بررسي و ارزيابي شده
از  30شناس مشهور، والتـر فـوكس       ه وسيله چين  مطالعات انجام شده روي اين موضوع ب      

جـوزف  . براي انجام يك ارزيابي روشن از اين قـضيه، تعيـين كننـده اسـت              .  م 1964سال  
هاي دريـايي را در بازگـشت بـه           هاي اين نقشه    او خاستگاه  .كار فوكس را دنبال كرد     31نيدم
يقا و تعيـين    شكل سه وجهي جنوب آفر    . اي در حدود قرن سيزدهم ميالدي پي گرفت         دوره

  .كند زده مي نگار را شگفت خيلي دقيق حدود درياي مديترانه، مورخ نقشه
توانست با دانـش بـه        هاي جديد، تنها مي     براي فوكس و نيدم واضح بود كه اين ويژگي        

صـد مكـان و      هاي عربي حدود يك     نام. يت گرفته شده از جهان اسالم قابل تبيين باشد        رعا
اين ديدگاه را   .  مكان در آفريقا كه تاكنون شناسايي شده است        مملكت در اروپا و سي و پنج      

با اين همه، تنها مجراهاي واقعي كه از طريـق آنهـا، فراينـد انتقـال رخ داده          . كند  تأييد مي 
پنداشت كه دانش نقشه جهان عربـي ـ اسـالمي بـا      فوكس مي. نددبود، دوباره شناسايي ش
از مراغـه، پايتخـت     ) سيله نجومي ديگـر   به همراه شش و   . ( م 1267يك گوي كه در سال      
  .به دربار قوبيالي خان فرستاده شد، به چين آمد) ايلخانان(امپراتوري مغول غربي 

 32تـأليف سـونگ ليـان     ،  )يوئان شـي  (هاي سلسله يوئان      يادداشتفصل جالبي در كتاب     

عنـي   ي؛وجود دارد كه به تفصيل به ابزار و الگوهاي وارد شـده از غـرب  ) .م1381 ـ  1310(
چنين، وي جغرافياي كل قلمروي مغول را در خـدمت قـوبيالي             هم. پردازد  آسياي ميانه مي  
كه در چيني با عنـوان كـو ـ الي ـ     »  االرضةكر«توصيف كره زمين . كند خان تأليف مي

بـود و   دهد كه آن از چوب سـاخته شـده    برگردانده شد، به ما نشان مي33يي ـ اَ ـ إر ـ زي   
هاي داخلي بـه رنـگ بـرّاق          زآبي، و سه قاره به همراه رودها و آب        به رنگ سب  » هفت آب «
چنين يك شبكه شطرنجي روي سطح آن كشيده شـده بـود              هم. كشيده شده بودند  ) سفيد(

هاي مسافرتي را     ديگر و طول راه     شد اندازه مناطق مختلف نسبت به يك        كه از روي آن مي    
  .به لحاظ كمي نشان داد
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  .م1428ه پرتغال، دوم پدرو در سال پادشانقشه جهان پسر ارشد . 3

مطلب ديگري كه در طول تحقيق، ناگهان توجه منزيز را جلـب كـرد، توصـيف مـورخ                  
از نقـشه جهـان پـسر ارشـد پادشـاه پرتغـال، دوم              ) . م 1557 .م (34پرتغالي آنتونيو گالواون  

ايـن گـزارش   در .  از ونيـز آورده بـود      .م1428برادر هنري دريانورد بود كه در سـال          35پدرو،
  :نوشته شده است

 پسر ارشد پادشاه پرتغال، سـياح       36نوشته شد كه دوم پيتر،    .  م 1428در سال   
جـا بـه سـرزمين مقـدس      او بـه انگلـستان، فرانـسه، آلمـان و از آن      . بزرگي بـود  

و جاهاي ديگر رفت و از طريق ايتاليا با گـذر از رم و ونيـز در مـسير     ] فلسطين[
هاي جهان و زمـين       جا او نقشه جهاني آورد كه همه بخش        از آن . خود به خانه آمد   

. يـاد شـده اسـت      37از تنگه ماژالن در آن با نام دم اژدهـا         . در آن ترسيم شده بود    
 40 و خيلي جاهاي ديگر كـه دوم هنـري         39خط مقدم آفريقا   38دماغه بوئا اسپرانچا،  

. افتـاد  ياري بسيار گرفت و در اكتشافاتش پيش         ،از آن در نقشه خود    ] دريانورد[
دوم .  م 1528به من گفته شد كـه در سـال           41به واسطه فرانسيس دسوسا تاوريز    

اي نـشان داد كـه بـر اسـاس مطالعـات            فرناندو، پسر و وارث پادشاه به او نقـشه        
بـر طبـق آن   . بيست سال پيش كشيده شده است و  مشخص شد كه صد    42آلكوازا

هاي جزاير هند     يابي   جهت اند، نقشه همه    هاي بعدي ما آن را توصيف كرده        چه نقشه 
شرقي را از طريق دماغه بوئا اسـپرانچا عرضـه كـرده اسـت كـه بـه موجـب آن                     
مشخص است كه همان مقدار و بلكه بيشتر از آن مقدار كه تاكنون كـشف شـده،                 

  .در زمان باستان كشف شده بود
ن ها پيش از ايـن زمـا        كند در ونيز كشف كرده است، مدت        اين مرجع كه منزيز ادعا مي     

 به گـزارش گـالواون      43للوِدر نيمه قرن نوزدهم، مورخ جغرافيا، يوئاخيم لِ       . شناخته شده بود  
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هـاي    اي آفريقا از طريق نقشه      توجه كرد و اين نتيجه درست را گرفت كه شكل شبه جزيره           
او اشـاره بـه     . ها شناخته شده بوده است      ها، پيش از آن نزد پرتغالي       به دست آمده از خارجي    

دانـست و از آن بـه      را بـاورنكردني مـي    .  م 1428اي در گردش تـا        ن روي نقشه  تنگه ماژال 
دهـد،   گونـه كـه سـزگين در ادامـه نـشان مـي        اما همـان  . برد  عنوان فرضي توهمي نام مي    

  .انجامد اي متفاوت مي پژوهش وي به نتيجه
  
   ناقص مشهور دريا ساالر عثماني، پيري رئيس نقشه. 4

هـا در     ها در نبردي دريـايي بـا اسـپانيايي             كه به دست عثماني    اي را   نگارانه  او مواد نقشه  
 منزيز به ويژه، به بخش جنوب غربـي ايـن نقـشه             .ربوده شد، درهم آميخت   . م1501سال  

هـا    پنداشـت كـه ايـن اطالعـات در نهايـت، از نقـشه چينـي                 دريايي توجه كرد؛ زيرا او مي     
ها بوده    پرتغالي.  م 1428 جهان    شهرسد منبع نق    اي كه به نظر مي      نقشه. استخراج شده است  

  .است
هايش، به ترسيم آفريقا، به ويـژه سـاحل شـرقي آن،              منزيز در تالش براي تأييد نظريه     

آوري منطبـق بـا       به وسيله كانتينو كه به نحـو شـگفت        . م1502روي نقشه ترسيم شده در      
ا را با چنـين     براي منزيز اين نقشه كه ساحل شرقي آفريق       . هاي جديد است، توجه كرد      نقشه

  .ها است كشد شاهدي بر تبحر چيني دقتي به تصوير مي
د؟ نآور را كـشيده باشـ       ها امكان دارد اين نقشه حيـرت        با اين وجود، چه كسي جز چيني      

هـا، بـا      وي پس از تبيين چرايي منتفي دانستن امكان خلق اين نقـشه بـه دسـت پرتغـالي                 
؟ »انـد  نگاران اصلي بوده وردان عرب نقشهتوان گفت دريان آيا مي «دهد كه     شگفتي ادامه مي  

پاسخ نسنجيده منزيز منفي است؛ زيرا وي هيچ نقشه دريايي عربي دقيقي از ساحل شرقي               
ها چگـونگي     هر چند عرب  . نوشته يوسف كمال نيافت    44نگاري  پيشينه نقشه آفريقا در كتاب    

 هرگـز در چگـونگي    ولي آنها،دانستند محاسبه طول جغرافيايي از طريق ماه گرفتگي را مي    
  .ها بدان دست يافتند امري كه چيني. گيري زمان با دقت الزم تبحر نيافتند اندازه

هاي راهنماي دريايي باقي مانده       برخالف ادعاهاي منزيز، اطالعات يافت شده در كتاب       
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 شانزدهم مـيالدي    /پانزدهم ميالدي و دهم هجري      / عربي و تركي در قرون نهم هجري        
هاي فراوان و مناسبي درباره اقيانوس هند صورت گرفتـه كـه              گيري  كه اندازه كند    تأييد مي 

با  45كبر اين اساس ويلهلم توماشِ    . كند  پذير مي   اي جامع از آن را امكان       امكان ترسيم نقشه  
هاي ناقص را بـه        توانست نقشه  . م 1897هاي در دسترس خود در سال         استفاده از اين داده   

هـاي دريـانوردي عربـي     ترين كتاب  زماني كه حتي هنوز مهمخوبي بازسازي كند؛ يعني در 
  .پيدا نشده بودند

  
  ). م1507 (46نقشه جهان مارتين والدسيمولر. 5

  :نويسد منزيز كه مبهوت اين نقشه شده بود، مي
 منتـشر شـد، سـواحل شـمالي سـيبري از            . م 1507نقشه والدسيمولر كـه در      

 در شـرق را نـشان       48برينـگ ي    و تنگـه   47درياي سفيد تا شـبه جزيـره چـوكچي        
. ها و جزايرش به طور كامل قابل تشخيص اسـت           تمام سواحل با رودخانه   . دهد  مي

توانست آن ساحل عظيم را بررسـي   اند چه كسي مي ها اين كار را نكرده     اگر چيني 
يان تا سه قرن ديگـر      يهايي كه به دست اروپا      ها سرزمين   كند؟ چگونه در اين نقشه    

جـا هـم    هـا بـه آن   ير كشيده شده است؟ مگر اين كه چينيشود، به تصو    كشف نمي 
ري تا دو قرن بعـد  بها از سي نگاري روس نخستين بررسي و نقشه. سفر كرده باشند 

  .ي روسي تازه در قرن نوزدهم پديدار شد اتفاق نيفتاد و اولين نقشه
بررسـي  . تـوان در جهـان اسـالم يافـت          مـي را   شـواهدي در ايـن زمينـه         ،با اين حـال   

نسخه . گردد  يازدهم ميالدي باز مي   / مركز آسيا به قرن پنجم هجري        نگاري شمال و    هنقش
  /سيزدهم ميالدي يـا هـشتم هجـري   / اي متعلق به قرن هفتم هجري  مانده از نقشه   باقي

نگاري آن منطقه     انگيز بررسي نقشه    توان شاهدي بر توسعه شگفت      چهاردهم ميالدي را مي   
  .ي ـ اسالمي دانستبر اساس سنّت جغرافيايي عرب
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  گامي مسلمانان ديدگاه فؤاد سزگين درباره پيش) ب
هاي منزيز را با توجه به آراي سزگين بيان كرديم اما سـزگين چگونـه                 جا فرضيه   تا اين 

جويـد    نمايد؟ وي نخست به شواهدي تاريخي استناد مي         براي اثبات مدعاي خود تالش مي     
 وي در   .كند  براي اثبات مدعاي خود تالش مي     هاي موجود     و سپس با توجه به برخي نقشه      
نخـستين نقـشه جهـان كـه بـه           كند و بر اين باور است كه        ابتدا به نقشه مأموني اشاره مي     

نهـم  / داني عرب و مسلمان به دستور مأمون در ثلث اول قرن سوم هجـري      دست جغرافي 
هـا بـه      اقيـانوس . كنـد   ميالدي كشيده شد، اكنون ربع مسكون را در هيئت جزيره ارائه مي           

هاي ربع مسكون زمين به وسيله يك اقيانوس          تمام خشكي . اند  اي خاص كشيده شده     شيوه
اقيانوس دوم مبهمي نيـز     . محاصره شده است  ) البحر المحيط (راني محدود     با قابليت كشتي  

رانـي در آن وجـود نـدارد، اطـراف اقيـانوس اول را                كه به واسطه تـاريكي قابليـت كـشتي        
  .فراگرفته است

توانـست     به تنهايي مي   ،شد  اين مفهوم در زماني كه به عنوان انديشه حاكم شناخته مي          
 كننده افراد ماجراجو از تالش براي رسيدن به آسـيا از طريـق مـسيرهاي غربـي در                   ددلسر

در واقع، زمان بسيار زيادي صرف شد تا نظريه يك اقيـانوس            . عرض اقيانوس اطلس باشد   
ابوعبـداهللا زهـري كـه در قـرن شـشم      . ني براي هميشه رد شدرا تاريك و غير قابل كشتي   

ها را بـر ضـد منطقـه           دوازدهم ميالدي جغرافياي مأمون را بازبيني كرد، اعتراض        /هجري  
اي   هاي او، مسافت ساحل شـناخته شـده         به هر حال، بر اساس محاسبه     . تاريك افزايش داد  

 مايـل عربـي و يـا        2400حدود  (گ   فرسن 800راني بود تنها به       كه تا اين زمان قابل كشتي     
  .رسيده است)  كيلومتر4800

 440 .م(در اين زمينه، بايد به يك مفهوم مهم ولي كمتر شناخته شده به دست بيروني                
گر آن است كه ربع مسكون بـه وسـيله يـك              اين مفهوم بيان  . اشاره شود  ).م1048/ ق.  ه

 و شـرقي آن را از هـم جـدا           اقيانوس وسيع مورد قبول همگان كه دورترين سواحل غربـي         
  . احاطه شده است،كرده و يك قاره يا جزيره مسكوني ديگر را در اين بين در برگرفته

 يعنـي   ؛اش  كند كه در كتـاب مفقـود شـده          نقل مي ) 956 / 345 .م(چنين مسعودي     هم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54، شماره مسلسل 1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،          سال 

 

 
 
 
 

177

كـه چنـدين بـار جـان خـود را          ] اندلس[ درباره دريانورداني از اسپانياي عربي       مرآت الزمان 

 دريانوردي به سمت غرب در عرض اقيانوس اطلس به خطر انداخته بودند، مطالبي را               براي
  :شود نوشته است و در اين باره يادآور مي

       از اهالي قرطبه كه گروهي     ] خشخاش[يخاس  از جمله آنها مردي بود به نام ح
. هايش گردآورده و به سمت اقيانوس حركـت كـرده بـود             جوان را بر روي كشتي    

  .ي طوالني آنها با غنايم فراوان بازگشتندپس از مدت
ايـن  . اين واقعه در آن منطقه مـشهور بـود        . با اين همه، شماري از اين افراد بازنگشتند       
تـا حـدي    ) .م1154/ ق. ه  548(تر ادريسي     روايت مبهم مسعودي به وسيله گزارش دقيق      

احل وجـوي سـو     بر طبـق گـزارش ادريـسي، سـفرهاي دريـايي در جـست             . شود  روشن مي 
  . خطرناك بودند،هاي تا آن زمان ناشناخته دوردست اقيانوس يا سرزمين

ادريسي در روايتي مشروح به بيان توضيحاتي دربـاره يـك تـالش نـاموفق و گويـا در                   
زماني بدشگون به وسيله هشت عضو يك خانواده براي عبور از اقيانوس در يك كشتي كه                

هايي   رسد چنين تالش    به نظر مي  . پردازد  ، مي به طور ويژه براي اين منظور ساخته شده بود        
، درب  ]قشتاله[چنان متداول بوده است كه يك خيابان ساحلي بندرگاهي در ليسبون عربي             

بـه  . شـود   گذاري مي   نام] ماجراجويان[كردگان    ي راه گم    و جاده ] درب المغررين [المغرورين  
هـاي غربـي جهـان        در بخش هاي اعزامي     هايي درباره اين گروه     رسد چنين گزارش    نظر مي 

  .اسالم رايج بوده است
 گـزارش شـده     .هاي ديگري از سمت مالي در غرب آفريقا به راه افتـاد             چنين تالش   هم

م سلطان محمـد ابـوبكر، ناوگـاني را بـا هـدف      1312/ ق.  ه 712است كه اندكي پيش از    
ناوگان پـس   بر طبق روايت ابن فضل اهللا عمري،        . رسيدن به آن سوي اقيانوس اعزام كرد      

اين ناوگان به وسيله يك     . هاي آزاد گرديد    هاي الزم براي سفر رهسپار آب       از كسب آمادگي  
بنـابراين  . جريان آب خطرناك محاصره گرديد و همه ناوگان به جز يك كشتي غـرق شـد               

سلطان ناوگان دوم را تجهيز كرد و خود بر روي آن در پي كاوشي به سان ناوگان پيـشين                   
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  .گز بازنگشتراهي شد ولي هر
هـاي اعزامـي در منـابع چينـي هـم             رسد كه ماجراي گروه     به گفته سزگين، به نظر مي     

 50و ژائـو رو ـ گـوا   ) 1178 (49دان سلسله سونگ، ژوكو ـ في  دو جغرافي. بازتاب يافته است
هـاي    كنند كـه بـر طبـق آن، كـشتي           هايي را از بازرگانان مسلمان نقل مي        گزارش) 1225(

صـد روز مـسافرت در عـرض اقيـانوس            آيند پس از حدود يك      ريقا مي عربي كه از غرب آف    
 از 51 هوي ـ لين  تعبير دانشمند چيني، لي. رسند خيز در غرب مي  حاصلياطلس به سرزمين

رسد متن به طـور واضـح         الزم به تأكيد است كه به نظر نمي       . اين عبارت جالب توجه است    
انوس اطلس و محدود به سـوي غـرب         كند كه سفر مورد بحث، تنها در عرض اقي          بيان مي 
  .زير معرفي كردبه توان ترتيب  هاي مورد توجه سزگين را مي به هر حال، نقشه. بوده است

  
  نقشه پيري رئيس. 1

كـشف شـد و بـه دسـت پـاول      .  م1929اين نقشه در كتابخانه توپقاپي سراي در سال      
لـه و چنـد مـورخ       سـپس چنـد سـال بعـد بـه وسـيله كا            . منتشر گرديد .  م 1931 در   52كاله
عالقه نسبت به اين نقـشه در دو دهـه          . كردند، بررسي شد    شناس كه از او پيروي مي       نقشه

ايـن نقـشه   . هاي كارشناسان گسترش يافته اسـت  و فراتر از حلقه . گذشته افزايش پيدا كرد   
بخش اول آن، شامل مناطق شرقي آمريكاي مركـزي و كارائيـب و             . شامل دو بخش است   

ناحيه شـمالي آن بـه احتمـال،        . مل سواحل شرقي آمريكاي جنوبي است     بخش دوم آن، شا   
  .مشابه نقشه گمشده كلمب است

به اعتقاد كاله، پيري رئيس اين نقشه را از دريانوردي اسپانيايي كـه كمـال رئـيس بـر                   
بـر اسـاس   . دستگير كرده بود، به دست آورده است.  م 1501روي يك كشتي اسپانيايي در      

اش در اقيانوس اطلس همراهـي كـرده           كلمب را در سه سفر اول دريايي       تصور او، اين فرد،   
داد بـه     الجزايـر را در كارائيـب نـشان مـي           اين نقشه كه به طور عمده، چندين مجمع       . است

عنوان بخشي از خط ساحلي آسياي شرقي اشتباه گرفته شده بود و اهميت آن در اين بـود                  
هـا تـصور      ه كلمب در نظر گرفتند كه مـدت       كه بعدها آن را به عنوان رونوشت نقشه گمشد        
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داد، تـصور     بخش دوم كه قـسمت جنـوبي آمريكـا را نـشان مـي             . شد از بين رفته است      مي
  .اي پرتغالي است شد كه بر اساس نقشه مي

  :نويسد سزگين در بيان اهميت اين نقشه براي تحقيق حاضر مي
پيـري  هنگامي كه جزئيات و توصيف دقيق قـسمت آمريكـاي جنـوبي نقـشه               

 به اين بـاور     ،رئيس را در مقاله تحسين برانگيز كاله براي اولين بار مطالعه كردم           
رسيدم كه پيري رئيس، نخستين نقشه برداري بوده است كه به ترسيم نقشه قـاره               

دان پرتغـالي بـا سـواحل       جديد با استفاده از تمام نتايجي كه از برخـورد دريـانور           
ي جنـوب      درجـه  50 بين بخش جنوبي درياي كارائيب تا حدود      (آمريكاي جنوبي   

دانيم و تا حدودي به فراموشي سپرده شده          كه ما امروزه درباره آن مي     ) خط استوا 
انگيز و غير قابل باور به وسيله استانداردهاي نـاوبران            است، با دقت بسيار حيرت    

هـاي    اين موضـوع خـود پرسـش      . ان آن زمان پرداخته است    بردار  اروپايي و نقشه  
مانند اين كه آيا ايـن دريـانورداني كـه بـر حـسب              . آورد  جديدي را به دنبال مي    

جـا مانـده بودنـد در         تصادف به آمريكاي جنوبي رسـيده و مـدت انـدكي در آن            
اي  اند كه طول جغرافيايي را تشخيص دهند؟ آيا پيري رئيس از نقشه     موقعيتي بوده 

 اطالعـات آن را اسـتخراج نمـوده بـود؟ بـر              و بندي شده، استفاده كرده بود      تقسيم
اساس بررسي كاله، پيري رئيس نقشه خود را بر اسـاس مـدلي پرتغـالي االصـل                 

مانـده    هاي بـاقي    اجازه دهيد نقشه پيري رئيس را با اولين نقشه        . بنيان گذاشته بود  
 قسمتي از آمريكاي جنوبي كه در        هاگر چه ارائ  .  مقايسه كنيم  . م 1502پرتغالي تا   

جا پيدا شد، شباهت خاصي با نقشه پيري رئيس دارد، اين نقشه به طـور قابـل                   آن
تـر    اي، چه بر اساس محتوا و چه بر اساس مناطق تحـت پوشـش، ضـعيف                 مالحظه
 در حوالي بوينس 53مثالي كه كاله به آن دقت كرده است، دهانه رود الپالتا        . است
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.  كه به طور مشخص به دست پيري رئيس ترسيم شده اسـت            آيرس امروزي است  
كـشف نگرديـده   .  م1515حال آن كه فرض بر اين است كه دهانـه ايـن رود تـا                

كننده است، نتيجه تطبيق نقشه پيري رئـيس بـا اطلـس              كه بسيار گيج   امري   .است
 براي نمونه، مشخصات دهانه رود الپالتـا بـا          .امروزي به وسيله يك رايانه است     

.  جنوبي به طور تقريبي متجانس است      35 و عرض جغرافيايي     58 جغرافيايي   طول
گونه كه بر روي نقشه قابل مشاهده است، اين تطابق در بخش شـمالي خـط                  همان

 45 در شمال غربـي تـا حـدود طـول جغرافيـايي              75ساحلي بين طول جغرافيايي     
 طـول و    به عبارت ديگر، خط ساحلي نقشه پيـري رئـيس در          . بسيار نزديك است  

عرض جغرافيايي در برخي از نقاط به ندرت منحرف شده و در مقايسه با اطلـس                
اين ميزان دقت   .  اختالف دارد  2 تا   5/0 امروزي در برخي از نقاط فقط در حدود       

كالـه نيـز بـه      . سابقه اسـت    نگاري اروپا تا پيش از قرن هجدهم بي         در تاريخ نقشه  
  .كند روي آن نقشه اشاره ميانگيز ترسيم آمريكاي جنوبي بر  دقت شگفت

بـه ايـن مـسئله در يـك سـخنراني در انجمـن        54]عنـان [چنين مورخ ترك، عفـت        هم
 او دقت طول و عرض جغرافيايي ارائه شده درباره          . م پرداخته است   1937جغرافيايي ژنو در    

ساحل شرقي آمريكاي جنوبي را به وسيله نموداري به نمايش گذاشت كـه شـباهت بـسيار     
  .نقشه طراحي شده با كمك رايانه داشتزيادي با 

به  اين پرسش كه چگونـه و در چـه زمـان و بـه                پرستانه  با تصورات عجيب و ميهن    او  
كنـد   او بيان مـي . دهد  پاسخ مي ،گيري شده بود    وسيله چه كسي، اين مختصات دقيق اندازه      

ي بطلميوسي كه   نگار ترك با استفاده از ابزار و ادوات كلمب ولي بر اساس جغرافيا              كه نقشه 
كند كه بايد به عنوان       در قرون دهم تا شانزدهم ميالدي شايع بود، نقشه خود را ترسيم مي            

  .مندانه توصيف شود يك ابتكار هوش
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  . م1502در  55نقشه برزيل بر روي نقشه جهان آلبرتو كانتينو. 2
 اسـتنتاج   بـردار پرتغـالي      دو محقـق نقـشه     56آرماندو كورتسائو و آولينو تئيـشئيرا داموتـا       

كنند كه بايد اطالعاتي درباره برزيل پيش از نخستين سفر اكتشافي ثبت شده به دست                 مي
وجود داشته باشد و استناد چنين اكتشافي به شخصي ديگر، چيـزي            .  م 1501ها در     پرتغالي

 اين موضوع بايد از ديد دو محقق پنهان مانده باشد كه خـط سـاحلي،    .غير از افسانه نيست   
 كه بر روي نقشه كانتينو مدت كوتاهي پس از اولين برخورد اتفاقي پدرو آلوارس           گونه  همان
) . م 1501 مـه    15تـا   .  م 1500 مـارس    9(با برزيل در سفر دريايي خود بـه هنـد            57كابرال

  .گرايانه و منصفانه نزديك است نمايش داده شد به يك ظاهر واقع
 1503اي كـه در       در نقشه )  آنتيالس كوبا، هائيتي، پرتوريكو و   ( جزاير كارائيب    ،چنين  هم

در حالي كه اين جزاير در نقـشه        . شوند  كشيده شد، ديده نمي    58به دست بارتولومئو كلمبو   . م
در چهـار   ) كلمـب (كريستف كلمبـو    .  وجود دارند  ، ترسيم شده است   . م 1502كانتينو كه در    

هاي خود از آنها نام      الجزاير ديدن كرد و در گزارش       سفر دريايي خود به آمريكا از اين مجمع       
نگاري با هـر درجـه از         الجزاير را از لحاظ نقشه       براي اين كه او اين مجمع      ،با اين وجود  . برد

گيري عرض و به ويـژه طـول    دقت بررسي كند، نيازمند زمان بيشتر و آشنايي بهتر با اندازه    
  .جغرافيايي بوده است

  
  59نقشه خوئان دالكوسا. 3

 شد و هم اكنون در مـوزه دريـانوردي مادريـد نگهـداري              ترسيم.  م 1500اين نقشه در    
كند كـه فاصـله ميـان     اي نقشه دالكوسا با اطلس امروزي آشكار مي  مقايسه رايانه . شود  مي

تنها توصـيف   . گرايانه است   آفريقاي غربي و شمال شرقي سواحل برزيل به طور كامل واقع          
اي از خطـوط مـوازي و          شـبكه   مبتني است كه   يباوركردني اين است كه اين نقشه بر اصل       

  .گذارد هاي جغرافيايي را به نمايش مي النهارهاي متكي بر تعيين دقيق طول نصف
. انـد   جزاير كوبا، هائيتي، جامائيكا، پورتوريكو و باهامـاس نيـز بـه خـوبي ترسـيم شـده                 

حتـي خلـيج    . بيشترين خطاي طول و عرض جغرافيايي فقط در حـدود پـنج درجـه اسـت               
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اند كـه تـصويري       اي ترسيم شده     جنوب شرقي آمريكاي شمالي به شيوه      مكزيك و سواحل  
هـاي     از نقـشه   10˚ تـا    5 ˚كنند و در مختصات تنهـا بـين         دقيق از شكل واقعي را ارائه مي      

  .امروزي انحراف دارند
 . م1503هـاي   الجزاير كارائيب كه گويا بين سـال  خط ساحلي آمريكاي جنوبي و مجمع  

 .ها نيست سبب شـد جـرج اِن         ا اين زمان، نامي از آنها در نقشه       كشف شدند و ت   .  م 1508تا  
او ايـن   .  تاريخي را رد كند كه در توضيحات نقشه دالكوسا بـر آن تأكيـد شـده بـود                  60نان

فرض را پذيرفت كه آن يك رو گرفت ثانوي است كه اطالعات تازه كـشف شـده بـه آن                    
آيد اكتشاف قاره آمريكا       دست مي  كه تنها نتيجه معقولي كه از آن به        اضافه شده است؛ چرا   

  .جا است پيش از سفر كلمب به آن
  
  اي سواحل شرقي برزيل در اطلس جاوه. 4

ها در حين فتح  اطلس اصلي حاوي بيست و شش نقشه مجزا است كه به دست پرتغالي        
فـاتح و فرمانـدار   ) . م1515 ـ  1445( 61آلفونـسو آلبـوكرك  . مصادره شد.  م1511مالقه در 

كنـد و   بـه ايـن موضـوع اشـاره مـي     ) . م1521 .م(اي به پادشاه امانوئـل اول   امهجديد در ن 
  :نويسد مي

من براي شما بخشي از روگرفت يك نقشه بزرگ را كـه بـه دسـت ملـواني         
اين نقشه شامل دماغه اميدنيك، پرتغال،      . اي طراحي شده است، ارسال كردم       جاوه

 ،)جزايـر پادشـاهان   (جات    ادويه برزيل، درياي سرخ، درياي فارس، جزاير         سرزمين
كـه بـه وسـيله       62هاي آبي نشانگر مسير مستقيم به سـمت چـين و فورموسـا              راه

مرزي كشورها و مرزهاي كشورها     ها ثبت شده است به همراه مناطق درون         كشتي
. ام  آيد كه تـاكنون ديـده       اين براي من زيباترين چيزي به نظر مي       . با يكديگر است  

اي بـود     ها به زبان جـاوه      نام مكان . خوشحال خواهيد شد  عالي از ديدن آن       حضرت
من . دانست همراه داشتم    اي را كه خواندن و نوشتن را مي         اما من كمك يك جاوه    
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 از نـسخه    63عالي بخشي را كه بـه دسـت فرانسيـسكو رودريگـيش             براي حضرت 
حضرت عالي در آن، جزئيات مكـاني را        . اصلي رونوشت شده است، ارسال كردم     

 جزئياتي كه به كمك     .يند خواهيد يافت  آ ها و ساكنان فورموسا از آن مي       كه چيني 
عالي را به سمت جزايـر ميخـك كـه در آن معـادن طـال             هاي حضرت   آنها، كشتي 

هاي مسقط، پادشاهي     شود تا جزاير جاوه و باندا، جزيره مسقط و شكوفه           يافت مي 
پيش از بازگـشت بـه      هايي كه آنها      مكان. كند  هدايت مي  64ها  سيام و دماغه چيني   

هايي كه آنها هرگـز از كنـار آنهـا            گذرند و مكان    وطن با كشتي از كنار آنها مي      
در دريـا غـرق و مفقـود          65نسخه اصلي همراه با فرول دالمار     . گذر نخواهند كرد  

 بـه ايـن منظـور كـه     66و پـدرو دالپـوم    ] اي  جـاوه [من با ايـن ملـوان       . شده است 
عالي، واضح ترسـيم كـنم        ن دارد براي حضرت   محتويات نقشه را تا جايي كه امكا      

 چرا كه بـراي دريـانوردي       ؛اين نقشه، بسيار دقيق و مشهور است      . مشورت كردم 
اي بـين     ناحيـه (شـود     الت گفته مي  الجزاير كه صِ    بخشي از مجمع  . شود  استفاده مي 

  .مفقود است) مالقه و جاوه
ـ               اي كـه     ه پيـشرفته  روگرفت پرتغالي برجاي مانده اين اطلـس گـواهي اسـت بـر مرحل

 شانزدهم مـيالدي بـه آن    /نگاري در جهان اسالم تا پيش از پايان قرن دهم هجري              نقشه
مثالي مناسـب در ايـن زمينـه ترسـيم ماداگاسـكار اسـت كـه بـه شـكل                    . دست يافته بود  

هـاي بعـدي كـه     اين نقشه از همه نمونـه   . آوري به ترسيم امروزي آن نزديك است        شگفت
شـود بهبـود نيـست، بلكـه          تغييرهايي كه در آنها يافـت مـي       . برتر است مبتني بر آن بودند     

امكان اصالح برخي نكات، تنها از پايان قرن نوزدهم ميالدي بـه دسـت              . تخريب آن است  
  .آمد

محقق  67ها، توجه گابريل فراند   اي  ترسيم از خط ساحلي آمريكاي جنوبي در اطلس جاوه        
. به خود جلب كرد.  م1918قيانوس هند را در برجسته علم دريانوردي عربي ـ اسالمي در ا 
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سـپس از خـود   . عربي ـ اسالمي در تبيين نـاتوان بـود    او در مراحل اوليه مطالعه جغرافياي
توانسته است چيزي      و حتي زودتر مي    . م 1511اي در     نگار جاوه   پرسيد كه چگونه يك نقشه    

  .راي آن بيابددرباره خط ساحلي برزيل بداند؟ پرسشي كه او نتوانست پاسخي ب
هـاي    نگاري عـرب از اقيـانوس هنـد و تـأثير آن بـر نقـشه                 طي تحقيق درباره نقشه   او  

ها با دريـانوردان   پرتغالي، به اين نتيجه رسيد كه اين اقتباس بايد به سبب مشاركت پرتغالي         
هـم اكنـون    . گري دريانورداني از امپراتوري عثماني باشـد        به احتمال به ميانجي   و  اي،    جاوه
به واسطه بررسي مكرر موضوع و منابع آشكار        . مندم كه در ديدگاهم تجديد نظر كنم        قهعال

اي به طـور كامـل، مـستقل از     اي جاوه شد كه ترسيم ساحل آمريكاي جنوبي بر روي نقشه     
آن بايد رونوشتي از يك نمودار باشد كه اين منطقه را به          . سه نقشه بحث شده در باال است      

 مـيالدي دوازدهم / دريانوردان عرب مسلمان در قرن نهم هجري       شكلي استادانه به دست     
  .كشد به تصوير مي

اي برزيل از     متأسفانه منبعي موثق براي قضاوت در دقت طول جغرافيايي در نقشه جاوه           
با اين همه، اين نقشه با      . اي در اقيانوس اطلس يا ساحل آفريقا در دست نيست           قبيل جزيره 

  و 6˚ ،   30΄شي از ساحل برزيل كه ميان عـرض جغرافيـايي           هاي جديد مربوط به بخ      نقشه
 درجه جنوبي كشيده شده، بسيار متجانس است و انحراف آن، تنها حدود پانزده درجـه                27˚

  .به سمت غرب است
اي كـه مالحظـه شـد؛ يعنـي           توان گفت كه سـه نقـشه از چهـار نقـشه             در مجموع مي  

اي از    نتينو، به ظاهر بـدون هـيچ نـشانه        هاي پيري رئيس، خوئان دالكوسا و آلبرتو كا         نقشه
اين امر ممكن اسـت كـه       . اند   ارائه گرديده  ،برداري شده است    اين كه يكي از ديگري نسخه     

ترين نكته در اين جا، ترسيم خـط          مهم. آنها بر اساس يك منبع مشترك ترسيم شده باشند        
ري از لحـاظ  آو ساحلي برزيل بر روي سه نقشه است كه در دو نقشه اول بـه طـرز شـگفت    

هاي مشترك با توجه به موقعيت چنـدين          اين زمينه . طول و عرض جغرافيايي صحيح است     
بندي شـده و   توان نتيجه گرفت كه منابع طبقه  جزيره به طور كامل آشكار است و از آن مي         

  .اند متكي بر مقادير قابل توجهي از مختصات قابل اعتماد جغرافيايي بوده
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اي بـوده اسـت كـه در آن،     اسـالمي ـ عربـي تنهـا منطقـه     در آن زمان، حوزه تمـدني  
روش محاسـبه  . شـده اسـت   هاي جغرافيايي با درجه مورد قبولي از دقـت تعيـين مـي              طول
هاي طول جغرافيايي از طريق گذشت زمان حد فاصل رخـداد يـك واقعـه نجـومي                   تفاوت

پا شـناخته شـده     شد در ارو    ها مشاهده مي    هايي كه در دوردست     گرفتگي  خاص و به ويژه ماه    
دليل عمـده ايـن امـر، در دسـترس          . گرفت  بود ولي اين امر با دقت قابل قبولي انجام نمي         

هاي روشـني     اين موضوع را با توجه به اشتباه      . هاي دقيق و قابل حمل بود       سنج  نبودن زمان 
تـوان بـا      شـود، مـي     گيري شده به وسيله كلمبي ديده مي        كه در مختصات جغرافيايي اندازه    

 تفاوت طول جغرافيـايي ميـان جزيـره كوچـك           ،او بر طبق محاسبات خود    . نشان داد مثال  
 5/5 در پرتغـال را برابـر        69واقع در جنوب شرقي هائيتي و دماغـه سـنت ويـسنته            68،سائونا
معـين  .  م1494 سـپتامبر    14گرفتگي در      پيدا كرد كه به وسيله ماه      82˚،  30΄ يعني   ؛ساعت

  . بود59˚، 40΄شد كه رقم درست 
در اسـپانيا انجـام      70گيري ديگر بر روي ساحل شمالي جامائيكا نسبت به كـاديس            دازهان

دهد، اين بار ميزان خطا به         فوريه به طور دقيق آن را گزارش مي        29شده بود كه كلمب در      
  :نويسد كلمب در اين باره مي. رسد  مي38˚  45΄سطح 

زيـره كـاليس    و ج ] غربـي [در هنـد    ] جامائيكـا [فاصله بين جزيـره جاناهيكـا       
 7بنابراين بايد گفته شود آفتـاب       .  دقيقه است  15 ساعت و    7در اسپانيا   ] كاديس[

  .كند غروب مي] كاديس[ دقيقه زودتر در كاليس 15ساعت و 
.  اسـت  71˚زند كه در واقع حـدود         تخمين مي  108˚،  45΄او فاصله طول جغرافيايي را      

بـراي مثـال او، عـرض    . ل توجه نبود  هاي كلمب در تعيين عرض جغرافيايي نيز، قاب         مهارت
  .كند براي ساحل كوبا بيان مي)  درجه21در مقايسه با رقم درست ( را 42˚جغرافيايي 

هـايي قابـل اعتمـاد،        با اين همه، ساير مكتشفان اروپايي هم به عنوان مبتكران نقـشه           
 ريـو   گيري تفاوت طـول جغرافيـايي ميـان خلـيج           اندازه. واجد شرايط كيفي مناسبي نبودند    

بـا اخـتالف فراوانـي     72 به دست دريانورد ماژالن، آندرس دسان مارتين، 71سويال دوژانيرو و 
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 دسـامبر   17بر اساس مشاهده رابطه مـاه و مـشتري در           . شود  نسبت به واقعيت گزارش مي    
رسـد كـه در واقـع،      مي268˚، 45΄ دقيقه و مختصات    55 ساعت و    17 او به عدد     . م 1519

  . است37، 13اين تفاوت 
 بـا عنـوان   . م 1509 تا    م 1507 حدود   73كوارته پاشِ ئهاي جغرافيايي كه دو     جدول عرض 

هاي جغرافيايي هجده مكان در سـاحل شـرقي           تأليف كرد، عرض   74زمرد در محل اوربيس   

 5 تـا  3شود تنهـا از   هاي جديد يافت مي    چه از ميان آنها در نقشه       آن. دهد  برزيل را ارائه مي   
سـزگين  . هـاي جغرافيـايي در آن بيـان نـشده اسـت             حتي طول . درجه خطا برخوردار است   

شواهد ديگري در اين باره آورده است كه به جهت اختصار در كالم از بيان آنها در اين جـا                    
  .كنيم نظر مي صرف

پـانزدهم مـيالدي در   / نگاري حوزه تمدن اسالمي ـ عربي تا قرن نهـم هجـري     نقشه
 ارائه ترسيمي كم و بيش امروزي از تمام اقيانوس          كنار پيشرفت در پيمايش آسيا و اروپا در       

سطح مطلـوب بـه دسـت آمـده در آن زمـان، نتيجـه            . هند به اندازه كافي توسعه يافته بود      
 نهم ميالدي تا پايـان قـرن         /كوشي در جهان اسالم از قرن سوم هجري         مداومت و سخت  

آوردهـاي    ه دسـت  هـا بـر پايـ       در واقع، اين پيـشرفت    .  شانزدهم ميالدي بود    /دهم هجري 
  .ها بود يونانيان، ايرانيان و هندي

هفتم ميالدي به ماداگاسكار رسيدند و تا قرن        / مسلمانان از اوايل قرن نخست هجري       
 اسالم در سطح وسيعي از شرق آفريقـا تـا موزامبيـك انتـشار               ، نهم ميالدي  /سوم هجري   

انان در كـانتون،     جامعـه بزرگـي از مـسلم       ، هفتم مـيالدي   /در قرن نخست هجري     . يافت
 .م(گونه كه به شكلي صريح به وسـيله يعقـوبي مـورخ     همان. ها به وجود آمد بندرگاه چيني 

 رفت و آمد منظمي ميان ماسـه، واقـع در جنـوب             ،شود  گزارش مي )  م 930/ ق 290حدود  
هـاي     نهم ميالدي برقرار شد كه متكـي بـر كـشتي           / و چين از قرن سوم هجري        75آگادير

  . ساخته شده در ابلّه بر روي رود دجله بود) ور جلوگيري از توقيفبه منظ(تعميري 
به طور كلي اين موضوع و دريانوردي به شـدت توسـعه يافتـه در ايـن حـوزه تمـدني                     
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بنـابراين، ايـن    . نگاري معاصر مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت              تاريخ نقشه   از سوي  تاكنون
 هند قـادر بودنـد فواصـل را در          موضوع چندان شناخته شده نيست كه دريانوردان اقيانوس       

دريـانوردان پرتغـالي    . گيري كنند   هاي آزاد اندازه    تمام زوايا، حتي موازي با استوا بر روي آب        
هاي موجود به اقيانوس هند رسيدند، خود را نيازمنـد كمـك ملوانـان                كه با استفاده از نقشه    

پيمـاي مجهـز بـه      يانوسپيكر و اق    هاي غول    از ديدن كشتي   76واسكو داگاما . مسلمان يافتند 
النهارهـا كـه او در سـواحل شـرقي جنـوب       هايي با خطوط مـوازي و نـصف   نما، نقشه  قطب

  .زده گرديد  بهت،آفريقاي با آنها مواجه شده بود
هاي عـالي، ملوانـان ورزيـده، چوبـه يعقـوب         ها توانستند با كمك نقشه      بنابراين پرتغالي 

اسـطرالبي  (گزين آن شد       كه اسطرالب جاي   77 )چوبه چليپا و يا چوبه صليب، ارتفاع سنج       (
نماهـاي     قطـب  ،)اي به شكلي نامتناسب اصالح شده بود        كه درباره يك عرشه كشتي قرقره     

دريايي پيشرفته، بخشي از قواعد خالصه شده دريـانوردي اسـالمي آن دوران و بـه ويـژه                  
هـا    و جهـت جداول وسيعي كه اطالعاتي درباره فواصل به دست آمده از عرض جغرافيـايي     

نقشه كامل آفريقـا كـه بـه دسـت          . داشتند، اقيانوس هند را در مدت زماني اندك بشناسند        
  .ها افتاد، نتيجه كاري بود كه در طول چندين قرن انجام شده بود پرتغالي

وقفه از شـرق      هاي دريايي خود مطمئن بودند و اقيانوس هند را بي           عرب كه از مهارت   دريانوردان  
هايي بـه عبـور از اقيـانوس           به واسطه تالش   ،كردند  را بر اساس روندي متداول طي مي      آفريقا تا سومات  

گونـه   اطلس، ترغيب شده بودند؛ چرا كـه آنهـا مـسافت حقيقـي بـين غـرب آفريقـا و چـين را همـان            
از طـرف   . گيـري كـرده بودنـد       شناسي نتيجه   دانستند كه از محيط تعيين شده زمين از طريق ستاره           مي

ر گرفتن شرايط اقيانوس اطلس و رفت و آمد متراكم در حوالي آفريقـا احتمـال دارد كـه          ديگر با در نظ   
به هر حال بـه نظـر      . اند  ها در اقيانوس اطلس به صورت متوالي در آمد و شد بوده             در اين قرون، كشتي   

هـاي موجـود دربـاره     گـزارش . مي رسد كه ساحل برزيل و برخي جزاير كارائيب شـناخته شـده بودنـد         
متأسفانه منابع موجـود در حـال حاضـر، اجـازه           . هاي اعزامي مسلمان نيز مؤيد اين ديدگاه است        هيئت
  .دهد گيري بيشتري نمي نتيجه

اي فواصـل اقيـانوس اطلـس را دسـت كـم              با وجود اين، كلمب به طور قابل مالحظـه        
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 دانست كـه هـر درجـه     او بدون شك از طريق منابع اسالمي ـ عربي مي چهاگر. گرفته بود
سردرگمي بين واحد مايـل عربـي و ايتاليـايي و ايـن         .  مايل است  56       استوايي مساوي 

كره نيست بلكه شبيه يـك گالبـي اسـت كـه بـه                كره غربي زمين در واقع نيم       نظر كه نيم  
به هر حـال او     . سمت جنوب كشيده شده، ممكن است موجب چنين اشتباهي گرديده باشد          

 بود و به ظاهر حتي در چهـارمين و آخـرين سـفرش             حساب كرده  70˚، روي   220به جاي   
  .چنان بر اين باور بود كه به آسيا رسيده است نيز، هم

  
  گيري نتيجه

هـاي مـسلمان از نيمـه اول          گيري كرد كه عرب     توان درباره ديدگاه سزگين نتيجه      ميدر مجموع   
انوس، نخـست از  كردند كـه از طريـق اقيـ     دهم ميالدي به طور مكرر تالش مي/قرن چهارم هجري    

هدف آنها رسـيدن بـه نقطـه        . هاي غرب آفريقا به سمت غرب حركت كنند         پرتغال و سپس از بندرگاه    
نگارانه و دريانوردي بـسيار       آوردهاي نقشه   هاي ما از دست     بر پايه آگاهي  . شد  مقابل اقيانوس معرفي مي   

هـاي   قي مانـده در رو گرفـت  نگارانـه بـا   پيشرفته در حوزه تمدني اسالمي ـ عربي در كنار مـواد نقـشه   
 /اند كه تـا آغـاز قـرن نهـم هجـري              اروپايي، سزگين به اين باور رسيد كه مسلمانان دريانورداني بوده         

انـد كـه آن را    اند بلكه حتي اولين كـساني بـوده   پانزدهم ميالدي نه تنها به قاره اقيانوسي جديد رسيده  
  .اند پيمايش سرزميني كرده

.  م1420كنـد در    كـه در آن بيـان مـي     . م 1457ائورو در سال    عبارت نقل شده از فرا م     
آمد از دماغه اميدنيك عبور كرد و از طريق دماغه جزاير             يك كشتي كه از اقيانوس هند مي      

ورده به طرف جزاير مردان و زنان، واقع در درياي كارائيب مسافرت كرد و سپس به دماغه                 
 شناخته شده بود و . م1420ل اين مسير در    اميد نيك بازگشت، داللت دارد بر اين كه حداق        

  .به ونيز رسيد.  م1457ها تا  هايي درباره اين فعاليت گزارش
نگارانـه ايـن      هـاي نقـشه     هـايي از ترسـيم      چنين، اسنادي كه در باال به عنوان نمونه         هم

منطقه پيش از سفر كلمب به آن جا نقل شد، با توجه به دقت مختـصات جغرافيـايي ارائـه                    
شمار آن بايـد زمـان زيـادي بـراي       اين تصاوير، مناطق تحت پوشش و جزئيات بي شده در 

2 
3 
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رسـد كـه نقـشه        نگارانه موجود به نظر مـي       در ميان اسناد نقشه   . خلق آنها صرف شده باشد    
 برخالف برداشت متـداول در  .ترين آنها است ترين و مهم اقيانوس اطلس پيري رئيس جامع   

اي ايتاليـايي      به احتمال اين نقشه بر اساس نـسخه        خصوص منشأ اين نقشه، بايد گفت كه      
بـه وسـيله فلـورنتينر پـائولو توسـكانلّي      .  م1474برگرفته از منبعي عربي بوده است كه در        

اي از اين نقـشه را        در ليسبون فرستاده شد و كلمب نسخه       78براي كانونيكوس فرنام مارتينز   
  .در اختيار داشته است

اسپانيولي همسفر كلمب در سه سفر دريايي نخـست بـه           اين نظريه پائول كاله كه يك       
كرد كـه بـه       اي را با خود حمل مي       نقشه.  م 1507ها در     هنگام دستگيري به وسيله عثماني    

هايي از جزاير و سرزمين اصلي آمريكا بود          گر بخش   دست خودش ترسيم شده بود و نمايان      
ستلزم برخورداري از قـدرت     كه كاوش شده بودند و اين نقشه به پيري رئيس منتقل شد، م            

اي هـم شـامل منـاطق         رسد كه نقـشه     تر به نظر مي     اين محتمل . اي است   العاده  تخيل فوق 
هايي به وسيله كلمب بوده است به امپراتوري عثمـاني            ها و تصحيح    جنوبي كه شامل اضافه   

دهـد    هاي روي نقشه خود توضيح مـي        چنين پيري رئيس در يكي از كتيبه        هم. رسيده است 
اي ديگـر      او بخش غربي نقشه جهان خود را از نقشه كلمـب گرفتـه اسـت و در كتيبـه                   كه

كند كه خطوط ساحلي و جزاير بخش غربي نقشه جهان خود را از منبع مـذكور                  تصريح مي 
  .اقتباس كرده است

گذارد كه تنها بخش شمالي اقيانوس اطلس بـر           اين مطلب، جايي براي ترديد باقي نمي      
سيم شده است و بخش جنوبي آن بايد از منابع ديگر و شـايد از منـابع                 پايه نقشه كلمب تر   

اين نقشة حاوي نام كلمب، به طور كامل با طرح كـشيده شـده         . نشئت گرفته باشد  پرتغالي  
 يعني بارتلومئو كه تنها     ؛به وسيله برادر كلمب   هاي مكرر پادشاه اسپانيا     به واسطه درخواست  

هـا و   در كنار اشتباه.  را همراهي كرده بود، تفاوت داشتدر سفر اول و آخر دريايي كلمب او      
هاي جديد به عنـوان سـواحل شـرقي           هاي متعدد و اين واقعيت كه سرزمين        پريشان گويي 

ترين نكته درباره اين طرح، اين است كه چگونه كلمـب             آسيا ترسيم شده بودند، قابل توجه     
  . ميزان اندك تصور كرده بودندو همراهانش فاصله بين آسيا و آفريقا ـ اروپا را اين
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هـاي ترسـيم شـده در نقـشه           چنين اين مطلب، پرسش ديگري را دربـاره سـرزمين           هم
بـه  . شود  موجب مي،جنوب قاره آمريكاي پيري رئيس كه به سمت شرق كشيده شده است           

دنبال بررسي و مطالعه مستمر اين مطلب، سزگين به اين باور رسيد كـه ايـن امـر ممكـن                    
ـ .  برخوردي ابتدايي و زودگذر با قطب جنوب باشـد         آمد  است پي  غ مـسيحي دومينـيكن،     مبلّ

ها   در جهان اسالم زيست و در اين سال       . م1314 تا   . م 1305هاي     كه بين سال   79گيوم آدام 
هاي جنوبي اقيانوس آرام سپري كـرد در يكـي از             مدت بيست ماه را به مسافرت در بخش       

 درجـه جنـوب خـط اسـتوا بـه ظـاهر در              23يايي  هاي خود، واقع در عرض جغراف       گاه  توقف
هاي تجاري در ايـن بنـدرگاه بـارگيري     كند كه كشتي    سواحل شرقي آفريقا خاطر نشان مي     

دهنـد    كنند و سپس با استفاده از بادبان، سفر خود را به سمت جنوب تا جايي ادامه مـي                   مي
كـره     آنها در نـيم    روي  به عبارت ديگر پيش   .  است 54˚كه ارتفاع قطب جنوب از سطح دريا        

ـ     اين مطلب به وسيله جغرافي    . جنوبي بسيار زياد است     1588 (80 سـانوتو  ودان ايتاليايي، ليوي
ها از زنگبار به مقصد قطب جنوب مـسافرت كـرده و بنـابراين از                 كه گزارش كرد عرب   ) .م

  .شود اند، تأييد مي دماغه اميدنيك عبور كرده
هاي فراوان ديگري وجود      شناسي و كتيبه    تانشناسي، باس   چنين شواهد تاريخي، زبان     هم

نويسنده اين مقاله براي پوشش نـسبي ايـن         . كند  دارد كه سزگين از بيان آنها خودداري مي       
هاي مذكور در پيشينه پژوهش را ترجمه كـرده اسـت             ضعف مقاله سزگين، شماري از مقاله     

انند جبران كننده نقيصه    تو  اي هر چند ناقص، مي      كه به زودي منتشر خواهند شد و تا اندازه        
چنين با توجه به مبتني بودن بسياري از نتايج سـزگين بـر حـدس و              هم. مقاله حاضر باشند  

تري   هاي دقيق   هاي اين مقاله، انجام بررسي       و اعتبار نقشه    عدم امكان بررسي ميزان ارزش    
ان بـه   اي نزديك به كمك ساير محققان بتـو         در آينده ضروري است كه اميدواريم در آينده       

  .اين مهم دست يافت
) Fuat Sezgin(فؤاد سـزگين  ) Christopher Columbus(كريستف كلمب 

، كانگنيـــدو )Fra Mauro(فـــرا مـــائورو ) Gavin Manzies(گـــوين منزيـــز 
)Kangnido(  دوم پـدرو ،)dom Pedro(   پيـري رئـيس ،)Piri Re’ îs(  كـانتينو ،



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54، شماره مسلسل 1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،          سال 

 

 
 
 
 

191

)Cantino(  والدسـيمولر ،)Waldseemuller( ا ، دالكوسـ)de la Cosa( ،)  حـذف
 ) Behaimبهايم : شود

  .).م1502(ي جهان آلبرتو كانتينو نقشه

 .). م1507(ي جهان مارتين والدسيمولر نقشه: 7تصوير

  .ي پيري رئيس روي يك اطلس جديد تصوير نقشهانداختن

  
 . ديداي جبه رنگ سرخ و ترسيم آن بر نقشه» ايجاوه«خط ساحلي برگرفته از اطلس 
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  هانوشتپي
                                           

1. Cathay. 
2. Tordesillas. 

 ترجمه عبداهللا فرهي، چـاپ اول،       هاي شرقي تمدن غربي،   ريشهجان ام، هابسون،    : ك.  ن .3
) 1506-1451(، كلمـب، كريـستف،      1389پژوهشكده مطالعات فرهنگـي و اجتمـاعي،        : تهران

قـصيده  : ياب خليلي، چاپ اول، تهـران      ترجمه كام  كشف قاره آمريكا،  : سفرنامه كريستف كلمب  
 .1381سرا، 
مجموعـه  : اسـالم ،  »)اروپاي غربـي و آمريكـا     (اسالم در غرب    « سيد حسين نصر،     :ك. ن .4

سازمان چاپ و انتـشارات وزارت      :  زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، چاپ اول، تهران        مقاالت،
 .1383 المعارف بزرگ اسالمي، ةفرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز داير

سزگين عالوه بر تحقيق و پژوهش، كرسي تدريس در رشته تاريخ علوم طبيعي و علـوم                . 5
عربي اسالمي در دانشگاه فرانكفورت را در دست گرفت و بيش از چهل سال است كـه در آن                   

وي براي گسترش تحقيقـات تـاريخ علـوم اسـالمي و            . جا به تدريس و پژوهش مشغول است      
تأسـيس موسـسه تـاريخ علـوم اسـالمي و      .  م1970ين حوزه در هاي پژوهشي در ا    تداوم طرح 

اين مؤسسه، وابسته .  شكل گرفت.م1982 ـ  1981عربي را پيشنهاد كرد كه با تالش او در سال 
هاي مهمي منتـشر كـرده كـه در واقـع، حاصـل خـدمات                 به دانشگاه فرانكفورت است و كتاب     

 .سزگين است
6. Sezgin, fuat, "die Entdeckung des Amerikanischen kontinets 

Durch Muslimische Seefahrer vor Kolumbus", Exzerpt aus Geschichte 
des Arabischen Schrifttums, Band XIII )im Druck), Institut fur 
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschafen an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt an Main 2006 ww.uni-
frankfurt. De/fb13/igaiw; 

Sezgin, fuat, "the Pre-Columbian Discovery of the American 
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Continet by muslim Seafarers", Excerpt from Geschichte des 
Arabischen Schrifttums (GAS), Vol. XIII, (in print) Vol.x appeared in 
English translation under the title Mathematical geography and 
cartography in Islam and their continuation In the occident, Vol, 
Historical presentation, part, Frankfurt 2005 English translation of 
Vol. XI in print 2006, Institute for the History of Arabic-Islamic 
scinence, at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am 
Main, www.uni-frankfurt/fb13/igaiw. 

 وصول العرب و المسلمين الي قـارة امريكـا و خـرائطهم لهـا قبـل كولمبـوس،                 فؤاد سزگين،   
  . م2005 في ديسمبر محاضرة القيت في القاهرة

بـا  . ست و به زودي منتشر خواهـد شـد        اين مقاله به وسيله نگارنده اين مقاله ترجمه شده ا         
هـاي آن خـودداري       نوشـت   اي نزديك، در اين جا از بيان پـي          توجه به انتشار اين مقاله در آينده      

  .كنيم مي
7. Leo Wiener. 
8. Africa and the discovery of America. 
9. Ivan van sertima. 
10. they came before columbus. 
11. Mroueh, Dr. Youssef, 'Pre-Columbia Muslims in the Americas', 

first published by The As-Sunnah Foundation of America in 1996 and 
prepared by Preparatory Committee for International Festival to 
celebrate the millennium of the Muslims arrival to the Americas (996-
1996 CE); Yucel, Salih, "Islam and muslims in America before 
Columbus", retrieve from http:// www. fountainmagazine. Com / Issue 
/ detail / Islam - and muslims - in – America- before - columbus, Issue 
58 / April – June 2007. 

 .به زودي منتشر خواهند شداند و اين دو مقاله به وسيله نگارنده ترجمه شده
12 .costa, B. fyde. The pre - Columbian discovery of America by 

the northmen Illustrated by translations from the Iselandic sagas. 
Albany: Joel Munsell, 1868. 

13. Hobson, John M. The Easterm origins of western civilization. 
Fifth printing, Cambridg: Cambridg university press, 2006. 
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:  ترجمـه عبـداهللا فرهـي، چـاپ اول، تهـران           هاي شرقي تمدن غربي،   ريشهجان ام هابسون،    

  .1389پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 
دورالعرب و المسلمين في اكتشاف العالم الجديد و غيـاب المنافـسة            فهمي توفيق، مقبل،     .14
 . م2005دارأسامة، : عمان/ األردن العثمانية في هذه الكشوف،البحرية
مطبعـة  :  قـاهرة  و العرب شاركوا في األكتـشاف أوكرسـتوف كلمـبس،         سيمون الحايك،    .15

 . م1991اإلسكندرية، 
16. Gavin Manzies. 
17. sir Thomas Phillips. 
18. James ford library, Minnesota. 
19. Zuane pizzigano. 
20. saranazes, Antilia, saya and Ymana. 
21. Puerto Rico and Guadeloup. 
22. fra Mauro. 
23. das kap diab [de]. 
24. Die Grunen Inseln. 
25. Algarve. 
26. Nicolo da conti. 
27. Agadir. 
28. Garbin. 
29. Zhu sl. Ben. 
30. Walter fuchs. 
31. Joseph Needham. 
32.song lion. 
33. Ku- Lai-yia-er-Zi. 
34. Antonio galvao. 
35. dom pedro. 
36. dom peter. 
37. cola do dragam. 
38. the cape of Boa Esperanca. 
39. fronteira de Africa. 
40. Dom Henry. 
41. francis de souse Tavares. 
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42. studies of the Alcobaza. 
43. Joachem Lelewel. 
44. Monumenta cartographisa. 
45. Wilhelm tomaschek. 
46. martin waldseemuller. 
47. chukchi peninsula. 
48. bering strait. 
49. zhou. Qu. Fei. 
50. Zhao Ru-Gua. 
51. li Hui-lin. 
52. paul Kahle. 
53. la plata. 
54. Afet [lnan]. 
55. Alberto Cantino. 
56. Avelino Teixeira da Mota. 
57. pedro Alvares cabral. 
58. Bartholomeo Colombo. 
59. Juan de la cosa. 
60. George N. Nunn.  
61. Alfonso Albuquerque.  
62. Formosa.   )اي واقع در سواحل جنوب شرقي چينجزيره( 

63. Francisco Rodrigues. 
64. the cape of the Chinese. 
65. frol de la Mar. 
66. pedro / pero Dalpoem. 
67. Gabriel ferrand. 
68. saona. 
69. cape st. Vicente. 
70. cadiz. 
71. bay of Rio de Janeiro and sevilla. 
72. Andres de san martin. 
73. Duarte Pacheco. 
74. Esmeraldo desitu orbis. 
75. Agadir. 
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 سوس ماسه درعـه     ها، مركز استان  به معناي انباردانه  ) بربري(آگادير يا اغادير به زبان آمازيغي       

  .واقع در جنوب مراكش

76. Vasco da Gama. 
77. The Jacobs staff (cross staff, balestilha). 

گيري عرض جغرافيـايي و يـا تعيـين     اختراع شد و براي اندازه    . م.  ق 400چوبه يعقوب حدود    
يك نقطه بر روي نقشه از طريق تعيين زاويه بين افق و ستاره قطبي و يا خورشيد به وسيله بيـشتر                     

ته در زمين، قطب نمـا      فيله فرو ر  مچنين، با كمك يه     هم. شد استفاده مي  شناسان و دريانوردان  ستاره
 .شودنگاري براي پيمايش سرزميني از آن استفاده ميو ديگر ابزار نقشه

78. Canonicus Fernam Martins. 
79. Guillaume Adam. 
80. livio sanuto. 


