
العاشقین نگاهی به عرفاتبا اربغمهاجران ایرانی آفاقی یا 
 محمدباقر وثوقی

 چکیده
هایی از روابط  گوشه العاشقین عرفاتگیري از  در این مقاله نویسنده کوشیده است با بهره

تجاري و مهاجرت بازرگانان ایرانی به هند و جنوب شرق آسیا و چین را و نقش آنان در 
براي این منظور نخست . زدویژه زبان فارسی را روشن سا گسترش فرهنگ ایرانی و به

هاي روابط دریایی ایران با هند و چین آورده و سپس براساس متون  کلیاتی در بارة دوره
را  عرفاتاطالعات افزودة  پرداخته و سرانجام» غربی«یا » آفاقی«تاریخی به معرفی واژة 

 .در این زمینه بررسی کرده است
 .، چین، تجارت دریاییعرفات، آفاقی، غرب، ایران، هند :ها کلیدواژه

 مقدمه
از موضوعات مهم حوزة مطالعات تاریخی مناسبات فرهنگی و اقتصادي ایران و هند 

جایگاه  ویژهاز صفویه و به  تاریخی پیش ةاز این میان دوراما . محسوب می شود
هندوستان از جمله مواردي است که نواحی جنوبی  مهاجران ایرانی در مناسبات با

ي جنوبی بخشها .گیرده قرار عنوان یک تحقیق مستقل مورد توجه تواند بمی

 

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران 

مح

ه گوشه العاشقینععرفرفااتگیري ازاز   مقاله نویسنده کوشیده است با بهره
ي و مهاجاجرترت ب بازازرگانان ایرانی بهبه ه هند و جنوب شرق آسیا و چین را و

سااش فرهنگ ایرانی و بهه برااي این. زدزدویژه زبان فارسی راا روششنن
چین آورده و سپس در بارة دورهه ایایییی ایران با هند وو ههاي روابط ددر

ژاژة  «یاا»»آفآفاقاقیی«ی به معرفی و اطالعات افزپردداخاخته و سرانجام»»غربی«ی
 . زمینه بررسی کرده است

.، چین، تجاارت دریاییعرفات، آفاقی، غرب، ایران، هندند:ها واژه
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 یرگذارترینن و تأثیتر یکی از مهم 1،جغرافیایی دکن ۀویژه منطقبه هندوستان و
سو و مراودات و مناسبات قلمروهاي زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی از یک

خستین بار دین در واقع ن. از سوي دیگر استبا خلیج فارس و بنادر آن اقتصادي 
فارس در این بخش از هندوستان   اسالم، به وسیله تجار و بازرگانان یمن و خلیج

با توجه  2.شود یقاره محسوب م ورود اسالم به شبه ةرواج یافت و جنوب هند، درواز
نفوذ و گسترش  ۀ، زمینقرون نخستین اسالمیی یبه جایگاه ایرانیان در تجارت دریا

فراهم شد، هر چند آشنایی ساکنان این در سواحل هند ام زبان فارسی از این ای
در متون  3.شد نواحی با تمدن و فرهنگ ایران مربوط به هزاره پیش از آن می

طبیعی و اقتصادي و  یژگیهايجغرافیایی قرون نخستین اسالمی جزئیات بسیاري از و
ی کامل مسیرهاي دریایی بنادر و سواحل جنوبی هند ثبت شده که نشان از آشنای

مسیر از دورة اشکانیان بازرگانان ایرانی،  4.ایرانیان با مناطق مورد اشاره است
فارس به سمت سواحل هندوستان و نواحی جنوبی  خلیج 5نوردي و دریانورديکرانه

؛ 107، ص 1، ج مروج ؛ مسعودي،66ـ62، ص المسالکابن خردادبه، ( شناختند آن را می
مبادالت این مسیرها منحصر به کاالهاي تجاري  .)33، ص التواریخسلسلۀسیرافی، 

نبود، بلکه تجار و بازرگانان ایرانی به عنوان سفیران فرهنگی این مرز و بوم، زبان 
 

شـیروانی  ؛23، ص معجـم النـدوي،  :  نـک  ،کن و محدود جغرافیایی آند ةبراي آگاهی بیشتر از مفهوم واژ. 1
.98ـ2/97: 1983

؛ 1934نـدوي  :  ، نـک اسالم به نواحی جنوبی شـبه قـاره هندوسـتان    براي آگاهی بیشتر از کیفیت ورود. 2
.67 ـ 61، ص ۀتحفالمعبري، :  نک ،همچنین در این باره؛ 1933؛ ندوي 1975ي غور

.1898؛ کوسماس 67ـ61: 1942شفر :  نک ،براي آگاهی بیشتر از روابط ایران و هند در دوره باستان. 3
، االعـالق  ،بـن رسـته  ؛ ا65ـ   62ص ، المسـالک ابـن خردادبـه،   ؛ 20ــ 17ص ، مختصـر المهـدانی،  :  نک. 4

. 1987المعبري . 198ـ186، ص 1ج ، ۀنزه ،االدریسی؛ 129ـ124
: توانسـتند در پـیش بگیرنـد    دو مسیر مختلف را مـی  ،فارس براي رسیدن به جنوب هند  بازرگانان خلیج. 5

یاد شـده  » نوردي کرانه«آن با عنوان  فارس و اقیانوس هند بود که از  مسیر نخست در طول ساحل خلیج
گیـري از   فارس بر سواحل عمان و از آنجا به خط مسـتقیم و بـا بهـره     است و مسیر دیگر از بنادر خلیج

بـراي   .یـاد شـده اسـت   » مسیر دریانوردي«که از آن با عنوان بود بادهاي موسمی به سواحل غربی هند 
.75ـ72: 1380 وثوقی:  ، نکورديآگاهی بیشتر از مسیرهاي کرانه نوردي و دریان

فراهم شد، هر چند آشناییدر سواحل هند ییام  از این ای
شدمدن و فرهنگ ایران مربوط به هزاره پیش از آن می

طبیعی ویژگیهايرون نخستین اسالمی جزئیات بسیاري از و
ریایی بنادر و سواحل جنوبی هند ثببتت  ششده که نشان از آ

از دورة اشکبباززرگانان ایرانی، 4..ناطقق مموورردد اشاره استت
ففارس به سمت سوااحلل ههننددوستتاان و نوخلیج5و دریانوردي

ج، جمروج؛ مسعودي،66ـ62، صص المساالککابن خخرردادبه، (ختند
ممبااددالالت این مسسییرها منحصر به کاال.)33، ص التواریخلۀ

جار و بازرگانان ااییررااننیی به عنوواانن  سسفیران  ففررهنگی این مرز

م، ص  معجـم النـدوي،  کک : نـک ،آکن و محدود جغرافیایی آندةبیشتر از مفهوم واژ
.98ـ9
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خود را به این دستاوردهاي فرهنگی هاي دینی و عرفانی و دیگر اندیشهفارسی و 
بان فارسی در رو ز ینآن کوشا بودند و از هم ۀنواحی برده و در جهت ترویج و اشاع

مراودات اقتصادي و  هندوستان به تدریج به زبان اصلی ةقارسواحل جنوبی شبه ةحوز
بازرگانی تبدیل شد و این امر به ویژه پس از حمالت مغوالن به ایران در اوایل قرن 

.خوبی خود را نشان داده استدر متون تاریخی و ادبی بههفتم هجري 
در مطالعات مرتبط با  نالعاشقیرفاتعجایگاه در این تحقیق، و پیش از بررسی 

با توجه به مهاجرت گستردة تجار و  »ایهآفاق«ي اجتماعی هند و از جمله گروهها
بازرگانان ایرانی به هند و آسیاي جنوب شرقی و چین و نقش آنان در گسترش زبان 

ات بندي مراودابتدا به دوره ،و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در نواحی ذکر شده
را  »اربغ«یا » فاقیآ«دریایی ایران با هندوستان و چین پرداخته و پس از آن واژة 

و  نالعاشقیرفاتعبر اساس متون تاریخی و ادبی معرفی نموده و در پایان با نگاهی به 
 .ایمبرخی ویژگیهاي این اثر را در ارتباط با موضوع مقاله معرفی کرده العارفینعرصات

دریایی ایران با هندوستان و چین بندي مناسباتدوره
 مادة ابریشجعمدة مراودات اقتصادي ایران با همسایگان شرقی در طول تاریخ از 

شد که در واقع مسیرهاي گوناگونی بوده که نواحی غربی جهان را از طریق  یمانجام 
دو کشور باستانی هندوستان و چین در . نموده است یمایران به شرق و بالعکس متصل 

رفتند و مسیرهاي گوناگونی در  یمین شرکاي تجاري ایران به شمار تر مهمق از شر
اما از این  .تساخ یمینها را میسر سرزمهاي ارتباطی بین این جاده ،داخل فالت ایران

کرمان و  هاي ارتباطی بین ایران و هندوستان و چین از نواحی، عمدة جادهمیان
مسیرهاي زمینی شرق ایران براي  .تده اسکر یمسیستان و مکران و خراسان عبور 

 ،رونق جادة ابریشم از اهمیت بسیاري برخوردار بود و هرگاه بنا به دالیل و عواملی
امکان عبور و مرور از مسیر  ،یهاي سیاسیدگرگونشد و یا امنیت این مسیر تهدید می

با توجه به مهاجرت گستهه »اققیهآفاق«جتماعی هند و از جمله 
رانی به هند و آسیاي جنوب شرقی و چین و نقش آنان در گ

بندابتدا به دوره ،سی و فرهنگ ایرانی در نواحی ذکر شده
»فاقیآ« با هندوستان و چین پرداخته و پسس اازز  آآنن واژة 

رفاتعن تاررییخخیی وو ادبی معرفی ننممووده و در پایان با نگاهی به   
برخی ویژگیهاي ااین اثر را در ارتبااطط باا موضضوعع مققاالله معرفیفین

دریایی ایراانن بباا ههنندوستاان وو چچین ناسبات
ت اقتصادي ایرانن بباا همسایگانن شرقی ددرر طول تاریخ از

 که در واقع مسیرهاي گوناگونی بوده که نواحی غربی جهان
نموده است یمق و بالعکس متصل   دو کشور باستانی هندوستا. 
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براي برقراري تجار و بازرگانان ایرانی راه دیگري را  ،ساخت یمشرق ایران را ناممکن 
گزیدند که همانا مسیر و تداوم تجارتشان به شرق و به ویژه هندوستان و چین برمی

 هرگاه به دالیلی، به عبارت دیگر، در طول تاریخ .تدریایی خلیج فارس بوده اس
راه دریایی خلیج  ،تجار و بازرگانان ایرانی ،امنیت کافی نداشت» ادة ابریشم زمینیج«

و با همۀ  گزیدندمسیري براي رسیدن به هندوستان و چین برمیفارس را به عنوان 
خطراتی که مسافرت دریایی براي آنان داشت، روابط اقتصادي خود را با شرق ادامه 

اوایل (یها به خلیج فارس پرتغالتوان گفت که پیش از ورود  یمبا این توضیح، . ددادن یم
هرچند تجارت دریایی با نواحی  )ياوایل قرن شانزدهم میالد برابر باقرن دهم هجري 

و در موقعی که مسیر جادة  زمانهادر برخی از  ،شده یمشرقی و جنوبی ایران انجام 
بر اساس این نظریه و . یافتمسیر دریایی رونق خاصی می ،شد یمابریشم زمینی ناامن 

جادة ابریشم دریایی که از خلیج فارس آغاز  ،با توجه به شواهد تاریخی موجود
چهار دورة رونق و شکوفایی را تجربه  ،یافت یمشد و تا دریاي شرقی چین ادامه می

بندي مناسبات دریایی ایران و ورهد«کرده است که در این تحقیق از آن با عنوان 
.دشو یمیاد  »نهندوستان و چی

بین قرن سوم پیش از میالد تا اوایل قرن سوم (همزمان با دورة اشکانیان . دورة اول
به دلیل ناامن شدن مسیر زمینی جادة ابریشم بر اثر حمالت قبایل شرقی که  )ديمیال

تجارت و بازرگانی ایران با  ،شود یمچی یاد یوئهم با عنوان اتحادیه اقوان از آنا
به خلیج فارس منتقل گردید و دریانوردي این دوره از رونق ن هندوستان و چی

ي تاریخی رونق تجارت دریایی ایران با هاین نشانهتر مهماز  .دخاصی برخوردار ش
کشف بادهاي موسمی توسط دریانوردان « توان ازمیهندوستان و چین در این دوره 

ان ن«اي در مقبرة پادشاه سلسلۀ و همچنین وجود یک ظرف نقره 6»خلیج فارس
 

.33ـ 31: 1338حورانی :  براي آگاهی بیشتر از این موضوع، نک. 6

للیها به خلیج پرتغال توان گفت که پیش از ورود یمین توضیح، 
 هرچند تجارت دریا)ي اوایل قرن شانزدهم میالد   برابر باري 

در برخی از  ،شده یموبی ایران انجام  و در موقعی که  زمانها 
 بر اساس.یافت مسیر دریایی رونق خاصصیی می، شد  یمی ناامن 

 ججااددة ابریشم دریایی که از خلیج،شواهدد تتااررییخخیی موجود
،یافت یمدریاي شرقی چین اادداامه   چهاار دورةة روننقق و ششککوفا 

ببندي مناسبات دریورههد«ه در این تتححقیق از آآنن باا ععننووان 
.د شو یمیاد  »نچی

بین ققرن سوم پیش از میالد تا اوای (مزمان با دورة اشکانیان 
لیل ناامن شدن مسیر زمینی جادة ابریشم بر اثر حمالت قبا

ا ا ا ا گاا ا ا



 285/  مهاجران ایرانی آفاقی یا غربا با نگاهی به عرفات العاشقین

 

راه یافته پادشاه این که از راه دریا به دربار  ،چینجنوبی  گواندونگلسلۀ س 7»هیوئ
 ای 9»بوسی« عناوین با ایران از، چین این دوره تاریخی منابع در. دیاد کر 8،دبو
 یانگذاربن اشک، ای ارشک واژة افتۀی شکل تغییر انشی 11.است شده ادی 10»انشی«

 متون و چین بعدي هايلسلهس. تاس) م224ـ مق247( انیپارت ای اشکانیان سلسلۀ
 کار به ایران نامیدن براي را انشی منا باز هم اشکانیان سلسلۀ از پس آن تاریخی
آمده که با  12»ویی« سلسلۀ عمومی تاریخ در بار اولین براي» بوسی« واژة .اند گرفته

دهد که مناسبات ایران و چین در این دوره  یمنشان این و  اندهمزمان بودهاشکانیان 
 .تشده اس یماز طریق خلیج فارس انجام آنها و بخشی از مراودات رونق بسیار داشته 

همزمان با یورشهاي اقوام شرقی همسایۀ ایران در دورة ساسانیان و به . دورة دوم
بار دیگر مسیر زمینی جادة ابریشم  یک ،از قرن پنجم میالدي هیاطلهویژه تهاجمات 

ناامن شد و بازرگانان ایرانی ناگزیر به استفاده از راه دریایی شدند و از این رو در 
رونق گرفتند و دریانوردان ایرانی از خلیج فارس به  فیراسو  هلبااین ایام بنادر 

:  براي آگاهی بیشتر، نک(کردند  یمبنادر هندوستان و پس از آن بنادر چین رفت و آمد 
 ).39ـ32: 1389وثوقی 

در قرون نخستین اسالمی و به دنبال یکپارچگی خالفت اسالمی و ناامن : دورة سوم
النهر و تداوم عصر فتوحات در نی در ناحیۀ ماوراارت ابریشم زمیشدن مسیر تج

 

. Nanyue
م در جنـوب چـین    ق122تـا   137است که بین سالهاي ) Zhau Mu(» ژائو مو«نام پادشاه این سلسله . 8

طنت او مراودات دریایی دهد که طی دورة سل وجود این شی در مقبرة او نشان می. کرده است حکومت می
ایران و چین رونق داشته است و بندر گوانجو در جنوب چین بنـدرگاه اصـلی ایـن مـراودات محسـوب      

.شده است می
 Bosi

 Anxi
. Sima Qian, Shiji �� (Beijing: Zhongghua shuju, ), j. , p. .
. Wei Shou: /�p , Weishu : /�i(Beijing: Zhonghua shuju, ), j , p. . 

دهد که مناسبات ایران و چینممی م نشان  این واندزمان بوده
ممی م از طریق خلیج فارس انجام  آنها  و بخشی از مراودات اشته 

همزمان با یورشهاي اقوام شرقی همساییۀۀ ایران در دورة سا
باار ددیگگر مسیر زمینی یک،از قرن پنجم میالدي هیاطلهت 

بازرگاناان اایراانی ناگگززیر به ااسستتففاادده اازز ررااهه ددررییاایییی ششددنندد و از
رونق گررففتند و دریانوورردان ایرانی از خلی فییرراس و  هلبار 

کردند  یممتان و پس ازز آن ببننااددرر چچین رففتت وو آآمد  براي آگاه( 
).39ـ32: 

در قرون نخستین اسالمی و به دنبال یکپارچگی خالفت اسال
النهر و تداوم عصریینی در ناحیۀ ماوراججارت ابریشم زمیتج
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بار  دانش جغرافی و دریانوردي میان مسلمانان، یک ۀو نیز توسع ،مناطق یاد شده
فارس به هندوستان و مسیر دریایی خلیج ،دیگر تجار و بازرگانان ایرانی و مسلمان

رونق . دار شدچین را مدنظر قرار داده و بنادر خلیج فارس از رونق بسیاري برخور
یهاي ایرانی و اسالمی در بنادر چین و کلنایجاد و » صحار«و » سیراف«گرفتن بنادر 

هاي آبادانی مسیر دریایی ایران به نشانه ،هندوستان و جنوب شرق آسیا در این دوره
 13.هندوستان و چین است

م اول قرن هفت ۀیورش مغوالن در نیم .)ز قرن هفتم تا دهم هجريا(دورة چهارم 
النهر و خراسان  ویژه در ماورابه ،در نواحی مختلف ایران انت آنحمال هجري و تداوم

به دلیل » ابریشم ةجاد« یاموجب شد تا مسیر تجارت زمینی  ،و نواحی مرکزي
ناامنی و صدمات اقتصادي و  دوامي جانشینی و کشمکشهاو  گسترش جنگها

ویژه پس از مرگ چنگیز و به ، از رونق پیشین افتاده و تداوم این وضعیتیاسیس
تمرکز تجارت را به سمت نواحی جنوبی تقسیم امپراتوري چنگیزي بین فرزندان او، 
در قرن  15کیش ةدر واقع آبادانی جزیر 14.و به ویژه بخش بازرگانی دریایی سوق داد

هجري و دهم هشتم و نهم  هايدر قرن 16هرموز ةهفتم هجري و پس از آن جزیر

 

.80ـ71: 1380وثوقی :  براي آگاهی بیشتر از موقعیت تجار سیرافی در هندوستان و چین، نک .13
: 1380وثـوقی  :  نـک  ،مغـول  ةبراي آگاهی بیشتر از کیفیت انتقال تجارت به کانونهـاي دریـایی در دور  . 14

.192ـ184و  179ـ176
، 157، 156، 151، ص ۀنزهـ  االدریسی،  :  نک، کیش در قرن هفتم هجرية جزیربراي آگاهی بیشتر از . 15

اوبـن در  ژان . 300ــ 287، ص المستبصر ؛ ابن مجاور،178ـ172، ص تاریخوصاف، :  نک ؛ همچنین164
: 1969؛ همو 1950اوبن ( خود کیفیت انتقال تجارت از بندر سیراف به کیش را توضیح داده است تمقاال
 : نـک  ،دریاي سـرخ و یمـن   ةین براي آگاهی بیشتر از قدرت دریایی امراي کیش در حوزهمچن). 37ـ21

.1954گوتین 
هرموز و کیفیت رشد و رونـق آن در   ةانتقال تجارت از هرموزبري به جزیر ةبراي آگاهی بیشتر از نحو. 16

 .202 ـ 192 :1380وثوقی :  نک ،هشتم و نهم هجري هايقرن
: 1953اوبـن   : نـک (هرمـوز را توضـیح داده اسـت    ة کیفیت رشد و رونـق جزیـر   خود ۀژان اوبن در دو مقال

).179ـ77: 1971؛ همو 137ـ77

او ۀ یورش مغوالن در نیم.)ز قرن هفتم تا دهم هجريا(  مم
النه ویژه در ماورابه ،در نواحی مختلف ایرانننانت آنحمال وم

ابریش ةجاد«  یاموجب شد تا مسیر تجارت زممیینی  ،کزي
نناااامنی و صدمات دواامي جانشینی و  کشمکشهاوگها

ووییژژهه پپسس اازز مرگببههرونق پیششین ااففتاده وو تداوم اایینن ووضضععییتت
تمرکز تججاارت را به سمت نووري چنگیززيي بین فرزندانن او، 
کیشةددرر واقعع آبادانی جزیر1414.ش بازرگانیی درییاایییی سسووق داد

وهشتم و نهم نننههاايدر قرن16هرموزة و پس از آن جززیر

: 1380وثوقی :ی بیشتر از موقعیت تجار سیرافی در هندوستان و چین، نک
کک:نـک،مغـول ةی بیشتر از کیفیت انتقال تجارت به کانونهـاي دریـایی در دور  
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مسیر جایی هبارزي از جاب ۀنشاننی در جادة ابریشم زمینی و نتیجۀ گسترش ناام
 .شود محسوب میتجارت ایران به هندوستان و چین 

اهمیت داراي  نظر مناسبات ایران و هند دورة چهارم آبادانی راه ابریشم دریایی از
 باعثاست و در حقیقت این جابجایی و تغییر مسیر تجارت از خشکی به دریا  زیادي
در  ،بازرگانان ایرانی به بنادر هندوستان و چین وت اي از مهاجروج گستردهایجاد م

این  .دشگیري یک طبقۀ اجتماعی قدرتمند از ایرانیان در بنادر مذکور شکل ،هنتیج
به تدریج از لحاظ کمی  ،که مسؤولیت اصلی آنان تداوم تجارت ایران بود گروه مهاجر

عاملی ت سیاسی و اقتصادي مناطق شرقی و در تحوال ندو کیفی رو به رشد گذاشت
تا  ندقشر قدرتمند اقتصادي هند و چین تبدیل شد رفته بهآنها رفته. بسیار مؤثر شدند

 .تآنجا که از آنان با عنوان خاصی در ادبیات تاریخی این دوره یاد شده اس
در بنادر و سواحل » رباغ«یا » فاقیآ«در چین و » هویی هویی«گیري اصطالح شکل

طبقۀ این  گذاريیرتأثنشانۀ و در متون تاریخی و ادبی این دوره به بعد، هندوستان
با توجه به اهمیت این موضوع در  .دشو یمدر چین و هندوستان محسوب  مهاجر

فاقی آگیري طبقۀ مهاجران نحوة شکل ،بخش بعدي به اختصار با تکیه بر منابع تاریخی
 .گیرد یممورد بررسی قرار در سواحل و بنادر هندوستان  اربغیا 

 برآیند رونق تجارت دریایی ایران و هند در دورة مغول: اربغیا  یهاآفاق
پیش از این گفته شد که گسترش ناامنی در مسیر زمینی جادة ابریشم پس از مرگ 

ي جانشینی بین اولوسهاي چهارگانه مغولی طی قرن هفتم جنگهاچنگیز و تداوم 
مسیر اصلی تجارت ایران با شرق به سمت خلیج فارس موجب شد تا  ،هجري به بعد

رموز به هیش و کبازرگانان  و بنادر آن تغییر یابد و همین امر فرصت مناسبی را براي
وجود آورد و این دو شهر به کانون اصلی تجارت ایران با هندوستان و چین تبدیل 

از جمله  ،ویژه شهرهاي ناحیۀ دکنبه ،سواحل هندوستان ،از سوي دیگر .دشدن

 به تدریج از،که مسؤولیت اصلی آنان تداوم تجارت ایران بود
ت سیاسی و اقتصادي مناطق شو در تحوال تتنده رشد گذاشت

قشر قدرتمند اقتصادي هند و چین تبد  رفته بهآنها رفته.شدند
 آنان با عنوان خاصی در ادبیات تتااررییخخیی این دوره یاد

فاقیآ«درر چچیینن و »ههوویییی هویی««صطالالحح  رباغ«یا »   در بناد» 
گگذارثثیر تتأأثث ننششااننۀۀ در متون تاریخی و ادبی این دوره به بعدد، 

 با تووجه به اهمیت این.د شو  ییممچین و هندووسستان محسوب 
گیري طبقۀ مهنححووة شکل ،به اختصار با تکیه بر ممنناابعع تاریخی

   .گیرد ییمم مورد ببررررسسیی قرارواحل و بنادر هنددووسستتاان 

برآیند رونق تجارت دریایی ایران و هند در دورة مغول: بباب
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رفتند و رونق کسب و کار در  یمرموز به شمار هیش و کترین شرکاي تجاري  یاصل
اي از مهاجرت ایرانیان به این سواحل هندوستان موجب به وجود آمدن موج تازه

ایرانی به و صنعتگران و نیروهاي نظامی تجار و بازرگانان بسیاري از  نواحی شد و
و همین امر  کوچ کردندي جنوبی و سواحل غربی ویژه بخشهاسمت سواحل هند و به

این . اي ساخت تازه ۀارد مرحلومراودات فرهنگی و اقتصادي این دو ناحیه را 
ساکن شدند و برخی از  ،ویژه در بنادر آنبه ،مهاجران در شهرهاي مختلف هندوستان

ب ي محلی را به دست آوردند و به این ترتیب جذحکومتهاآنان مناصب مهم سیاسی 
و نخبگان  انز آنجا که عمدة مهاجران ایرانی را ثروتمندا. دجامعۀ جدید شدن
آنان توانستند موقعیت اجتماعی ممتازي براي خود کسب  ،دادند یمفرهنگی تشکیل 
تجار ایرانی بر صادرات برخی از  .دیرگذار و مهم تبدیل شونتأثاي کنند و به طبقه
و نظارت  اعمالو براي  17ندمتمرکز شد ،نیدو کاالي با ارزش ایرا ،اسب و مروارید

 سیس دفاتر تجاري کردند،أبر آن در برخی از شهرهاي ساحلی هندوستان اقدام به ت
کیش  ةتاجر مشهور جزیر ،االسالم طیبیبارز آن را در استقرار برادر ملک ۀکه نمون

دي ترین روایت از مراودات اقتصا اف که مفصلوص. توان دید ، میمعبرناحیۀ در 
ملک اعظم مرزبان « :نویسد در این باره می، داردکیش با هند در این ایام را  ةجزیر

الدین عبدالرحمن محمد طیبی مدتها در آن طرف پرطرف که طرف در  الهندي تقی
کند و دل در مسارح بدایع سیران، نایب و  آن جوالن می یفو مطارح به طا حمدای

استقرار تجار ایرانی در  ).3ـ2، ص تاریخ، وصاف( »وزیر و مشیر، صاحب تدبیر بوده

 

فارس به سواحل هند و بـه    براي آگاهی بیشتر از کیفیت تجارت اسب و مروارید در این دوره از خلیج. 17
قاالتی با مشخصات ؛ همچنین بنگرید به مجموعه م302، ص تاریخوصاف، :  نک، ویژه نواحی جنوبی آن

 .زیر که در رابطه با تجارت اسب در اقیانوس هند اطالعات مفیدي دارد
Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur (Horses in Asia: History, Trade and Culture), 

Herausgegeben von B. Fragner, R. Kauz, R.Ptak, Schottenhammer, Wien .
مغول  ةدور) 229ـ219ص (و رودریک پتاك ) 137ـ129ص ( وتسمقاالت دکتر رالف کا ،مجموعهدر این 

.شود که مبتنی بر منابع چینی است و کمتر از منابع فارسی و عربی استفاده شده است و پس از آن را شامل می

ي محلی را به دست آوردند و به این ت حکومتها مهم سیاسی 
انز آنجا که عمدة مهاجران ایرانی را ثروتمندا.نندد شدن
،دادند یمکیل   آنان توانستند موقعیت اجتماعی ممتازي براي 
ببررخخیی از   .دثثیرگذار و مهم تبدیل شونتأثاي بقه تجار ایرانینن
اعماو براي 17ندمتمرکز شد ،نییددوو ککااالاليي با ارزش ااییرراا ،رید

سیس ددففااتر تجتتتأأخی از شهرهاي ساحللی هندوستان ااققداام بهه تت
 تاجر مشهور ،االسالم ططییبیز آن را در ااستقرار برااددر ممللکک

تترریین روایت از مراوداصصص اافف که مفصللوصص. توان دید ، میبر
ملک ا« :نویسد درر ایینن باره ممیی، دارد با هند در این اییاامم  رراا 

ک دین عبدالرحمن محمد طیبی مدتها در آن طرف پرطرف
 کند و دل در مسارح بدایع سی آن جوالن می یفرح به طا
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دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري  ۀسواحل هند و بخشهاي جنوبی آن طی نیم
بطوطه  ابن. شود ی اجتماعی بنادر این نواحی محسوب مییژگیهاین ویتر یکی از مهم

اول قرن هشتم از مسیر ساحلی هند به طرف جنوب  ۀسیاح مراکشی که در نیم
ابن ( از اجتماع تجار ایرانی در امور بازرگانی و سیاسی بنادر کنبایه ،کردهحرکت 
، ج همان( هنور ،)157ـ156، ص 2، ج همان( سنداپور ،)154، ص 2، ج رحلهبطوطه، 

خبر ) 164، ص 2، ج همان( و جوفتن، )163، ص 2، ج همان( منگرور ،)157، ص 2
کیفی از قدرت بسیاري در امور  این دسته از مهاجران از لحاظ کمی و. داده است

با توجه به اینکه  اقتصادي و سیاسی سواحل غربی و جنوبی هند برخوردار شدند و
اي سکونت گزیده و مراودات بین خود را همچنان در نواحی ویژه آنهابسیاري از 

 ندمتمایزي تبدیل شد نسبتاًتدریج به طبقۀ از نگاه بومیان منطقه به ،حفظ کرده بودند
اصطالح که در دو این . تیاد شده اس اربغفاقی یا آبا عنوان  آنهابومیان از یان مو 
به کار » آمده از راه دور«و » تاجر بیگانه«و » نورسیده«نواحی به معناي عام  آن
اول قرن هشتم هجري و به دنبال  ۀ دوم قرن هفتم و یااز نیمبه احتمال  اند،رفته می

ابتدا در میان مردم بومی و سپس  ،ی به این نواحیتجار ایران ةموج مهاجرت گسترد
 ۀبطوطه در سفرنام ابن. رایج شددر متون تاریخی و ادبی و اسناد و مکاتبات دیوانی 

خود از دو اصطالح آفاقی و غربا در توصیف تجار و بازرگانان عمدتاً ایرانی بنادر 
در اوایل قرن انی ایردهد که مهاجران  و نشان می 18غرب و جنوب هند استفاده کرده

در سواحل و بنادر جنوبی گذار را یریک گروه اجتماعی بزرگ و تأث ،هجريهشتم 
اختالف نظر وجود دارد و به نظر  در معناي واقعی این واژه 19.دادندمیتشکیل هند 
که نخستین تحقیقات آکادمیک را در  شروانی،هارون خان ر و تعبی رسد تعریف می

 

).166، ص 2، ج همان( یجتمع بها تجار االفاق، )154، ص 2، ج رحلهابن بطوطه، ( سکّانها التجار الغربا. 18
، »آفاقیـان « :همچنـین . 63: 1942شروانی  : نکآفاقی و مصادیق آن  ةبراي آگاهی بیشتر از مفهوم واژ. 19

. 1373، ص 1ج ، اسالمی گبزر المعارفةدایر

کیفی از قدرت بسیاین دسته از مهاجران از لحاظ کمی و
با توسیاسی سواحل غربی و جنوبی هند برخوردار شدند و

اي سکونت گزیده و مراودات بین خوددر نواحی ویژه نها
متمایزي نسبتاًتدریج ببهه ططببقۀ از نگاه بومیان منطقه به ،ودند

تیاد شده اس اغغربغفاقی ییاا آبباا عنوان  آآننههاان از   اصدواین . بب
آآمدده اازز راه««و »» تاجر بیگگااننه«و » نورسیدده« معناي عامم 

اولل قرن هشتم هجريممۀ دوم ققرنن ههففتمم و یاازز نیمه احتمال 
ابتدا در میان مردم بوننن ،،ی بهه این نواحیتجار ایراانن ةت گسترد

بطوطه ابن.  ررااییجج شدیخی و ادبی و اسسنناادد وو مکاتباتت ددییووانی 
صطالح آفاقی و غربا در توصیف تجار و بازرگانان عمدتاً

دانی ایردهد که مهاجران و نشان می18ب هند استفاده کرده
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 او این واژه را. تر باشد صحیح ،انجام رسانیده است به نلوك بهمنی دکمموضوع 
اگر چه  ،)63: 1942شروانی (است ه معنا کرد» وارد تازه«یا » رسیده تازه«معناي 
در  20.اند نمودهمعنا نیز » غریب«را به معناي » فاقیآ«از محققان ایرانی برخی 

به شمار  نکلوك بهمنی دماي از مکاتبات دیوانی که نمونهی نالمعا نزکمنشآت 
و مکاتبات اداري ملوك بهمنی دکن در نیمۀ دوم  ها نامه ،از آنیی بخشهارود و  یم

 ساالران یوانبه عنوان برخی از د» غربا« ة، در چند مورد از واژقرن نهم هجري است
موالناعبدالکریم نیمدهی  21.دکن یاد شده است ۀناحیمهاجر و یا ساکنان ایرانی 

خواجه محمود گاوان تاجر و ن پروردگا که از دست انینز المعک منشآتنویسندة 
با عنوان  معلم و مراد خود را، رود یمسیاستمدار مشهور ایرانی در هند به شمار 

که این  دهد یو نشان م )ب176، گ کنزالمعانی(یاد کرده » نظام و انتظام غربا ۀواسط«
، ر ملوك بهمنی دکن، وزیخواجه محمود گاوانة گروه از مهاجران تحت نظارت و ادار

 تاریخ فرشتهدر . که او خود نیز از جمله مهاجران ایرانی به هند بوده است ،قرار داشته
 رسد یبراي گروهی از مهاجران استفاده شده که به نظر م» غریب«غریبان و  ةنیز از واژ

چه هندوشاه استرآبادي در چند مورد  ،شده است میاطالق زبان مهاجران فارسی به
دهد  یماست و نشان را جداي از هم ذکر کرده  »حبشیها«و  »ترکان«و  »غریبان«واژه 

 زبان بهمهاجران فارسیو  براي مهاجران ایرانی مخصوصاًرا  »بریغ«که او عبارت 
الدین تقی. هجري کاربرد داشته است این عبارت تا اوایل قرن یازدهم 22.تکار برده اس

 

.1373، جلد اول، ص بزرگ اسالمی المعارفةدایر. 20
الـف   63بـرگ  ، 884ۀ سلیمانیه بـه شـمارة   نسخۀ خطی کتابخان، کنزالمعانیموالنا عبدالکریم نیمدهی، . 21
و ایـن  ) [35 ةشـمار (الـف  63بـرگ   ،]و بواقی غربا از تاب آفتاب قهر و سطوتش) [35 ةشمارمکتوب (

.]صورت در میان غربا امریست شایع
؛ میـان غریبـان و   )390ص   ،2 ، جتاریخ فرشـته استرآبادي، ( همه غریبان را به رسم مقدمه روانه ساخت. 22

؛ بعضـی از غریبـان عاقبـت نـا     )391ص ( مخصوص گشتند صرتجنگ شده غریبان به فتح و ن خاندیشان
 شـکن و قراخـان کـرد و احمـدبیگ     قاسم بیگ صف ؛ و از طایفه غریبان،)400ص ( اندیش بر زبان آوردند

هـاي عـاج و آبنـوس بـه هـم       و دکنیان و حبشیان بسان مهره و ترکان ؛ مدت دو سه ماه غریبان)404ص (
؛ چند از غریبان و ترکان که )480ص ( ؛ و غریبان و ترکان را انیس و جلیس خود ساخته)474ص ( هآمیخت

موالناعبدالک21. دکن یاد شده است  ۀناحیمهاجر  ساکنان 
خواجه محمود گان پروردگاکه از دستععانیککنز المعکشآت

معلم و مراد خود، رودممی ممشهور ایرانی در هند به شمار 
ممیو نشان م)ب1766، گگ  ((کنزالمعانی( یاد کرده » و انتظام غربا

ییر ملوك، وزی خخوواجه محمود گاوانةةجران تتححتت ننظظارت و ادار
ت در.که او خود نیز از جملله مهاجران ایرانی به ههنندد بودده ااستت

 براي گگرووههیی از مهاجرانن استفاده شده که به»غررییب«ریبان و 
 چه  ههندوشاه استرآبادي د،ششددهه است  میاطالق زبان فارسی

 است و را ججددايي از هم  ذذکر کرده  »ححببششیها«« و  »ترکان« و  »
 مهاجران فاو  براي مهاجران ایرانییی مخصوصاًرا  »بغغریغ« 
هجري کاربرد داشته استاین عبارت تا اوایل قرن یازدهم22.ت
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عبارتی آورده  العاشقینعرفاتفهانی در کتاب محمد اوحدي حسینی دقاقی بلیانی اص
براي مهاجران ایرانی هند به کار » غریب«دهد در دورة او عبارت  یماست که نشان 

 : نویسد یماو در شرح حال موالنا غیرتی شیرازي . رفته است یم
طرحی که  محمود یرمپس بنده در خدمت وي سیار شده در بازار درآمدیم تا به دکۀ 

در رسیدیم، و آن دکان مسکن شعرا و محل صحبت فصحا و بلغا و  مذکور شده
ظرفاي آنجا بود و همه روز آنجا مجمعی غریب حاضر بودندي و صحبت داشتندي و 

یجی و الهپس فقیر در میان آن جماعت چون موالنا عارف . غزل طرح کردندي
اوحدي، ( ...به سیاري در آمده هم یرغموالنا عرفی شیرازي و موالنا حسین کاشی و 

  ).3038، ص 5، ج عرفات

در امور اداري و سیاسی و  ویژه آفاقیها و غربامشارکت و دخالت گروه مهاجران و به
تا ی اجتماعی این منطقه طی قرن هشتم یژگیهاین ویتر دکن از مهم ۀتجاري ناحی

 ۀکاربرد اصطالح آفاقی براي مهاجران ایرانی از یک جنب 23.هجري است یازدهم
آفاقی در اصطالح فقها به کسانی  ةتواند مد نظر قرار گیرد، چه واژ نیز میدیگر 

و در حقیقت  24اند آمده شده که از خارج از مکه به زیارت خانه خدا می اطالق می
ة و از آنجا که سه گروه اجتماعی عمد است مفهومی معنوي در این کلمه نهاده شده

دادند و حیات اقتصادي و  یان تشکیل میمهاجران ایرانی را بازرگانان، علما و دیوان
و در واقع آنان است مهاجرت بستگی داشته  ۀلأاجتماعی این سه گروه به مس

دانستند، از این رو  مهاجرت را یک امر دینی و مورد پسند شرع مقدس اسالم می
آفاقی به این گروه از مهاجران که در ذهن و عمل ارتباط تنگاتنگی با  ةاطالق واژ

                                                                                                                  
ی و حبشی به خیال آنکه لشکر غریـب  نبعشی از مردم دک ؛)481ص ( صحبت او بودند کاسه و هم همیشه هم

).490ص ( غریبان به اتفاق گفتند ؛)482ص ( و ترك بالتمام به قلعه درآمدند
ـ  براي آ. 23 :  نـک ۀ دکـن،  گاهی بیشتر از نقش مهاجران ایرانی به هند در سیاست و اقتصاد و فرهنـگ ناحی

.1365 .280ـ157: 1365ارشاد 
.443: 1373آصف فکرت   : نک ،آفاقی ةبراي آگاهی بیشتر از مفهوم فقهی واژ. 24

پس فقیر در میان آن جماعت چون موالنا عارف. طرح کردندي
به سیاري در آمهمغغیر غ عرفی شیرازي و موالنا حسین کاشی و 

  ).3038، ص5، ج 

در امور اداريویژه آفاقیها وو غغرباخالت گروه مهاجران و به
ییی اجتماعی این منطقه طی قریژگگییههاین وی تر دککنن از مهم ۀ

کاربرد ااصصطالح آآفاققی براايي ممههااججرراانن ااییرااننی ا23.ي است
آفاققیی در اصطالح فقهةتواند مد نظظر قرار گگییررد،، چچه واژی

و24اندآمدهده که از خارج از ممککهه ببهه زیارت خخاانه خخدا می
وو از آآننججا که سه گروه اجتاستتي در این کلمه ننههااددهه شده

دادند و حیاتننیان تشکیل مینی را بازرگانان، علما و دیوان
و داست مهاجرت بستگی داشته للۀلسسأن سه گروه به مس
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یها یا آفاق(مهاجران ایرانی . تواند مد نظر قرار گیرد اند می رعی و دینی داشتهل شئمسا
در تاریخ و ، و اهل قلم سیاست،اهل تجارت، اهل  در سه مثلث اجتماعی) غربا

بسیار  یرفرهنگ دکن و نواحی جنوبی هند طی قرون هشتم تا یازدهم هجري تأث
مهاجرت،  :ت ویژه و مشترك بودندخصلسه داراي  انآفاقی. اند زیادي برجاي گذاشته

زبان و ادب از این میان . مذهبی و به ویژه تمایالت صوفیانه هايتجارت و گرایش
اتصال و هماهنگی و زبان مشترك سه گروه بازرگانان، علما و  ۀفارسی به عنوان نقط

 و اقتصاد ةآفاقی از کارکردي موثر برخوردار شد و به عنصر پیونددهند ساالران یواند
 ۀسیاست و علم نواحی جنوبی هند تبدیل شد و به این ترتیب طی این دوره گنجین

یا مهاجران ایرانی  ۀتالش آگاهان ۀنظیري از متون فارسی به وجود آمد که نتیج کم
یکی از ادوار درخشان رشد و رونق ادب فارسی در نواحی جنوبی هند . آفاقیها بود
وزارت  ةدور در .استق 933تا  748حاکمیت ملوك بهمنی بین سالهاي  ةدر دور

مشهور به محمود گاوان و ملقب به خواجه جهان  ،عمادالدین محمودبن محمد گیالنی
جنوب ادب فارسی و تجارت ایرانیان در ق 886تا  862بین سالهاي  ،التجار و ملک

شروانی که نخستین تحقیق دانشگاهی مستقل هارون خان  .داشت هند رونق فراوانی
 :نویسد در مورد او میاست، واجه محمود گاوان را به چاپ رسانیده خ ةبار در

که حدود چهل سال سن داشت  یبازرگانی به نام عمادالدین محمود در حالق 856در سال 
زادگاهش را ترك کـرده و  . شدت ناراحت بودرقبایش به ۀکه از حسادت و توطئ یدر حال

اما خواست الهی بر امر دیگري بود . دبراي امرار معاش و تجارت به طرف دهلی حرکت کر
هـاي   و اگر چه محمود گاوان، چندي بعد خطاب ملک التجاري یافت اما آثار او در زمینه

 دیگر به ثبت رسید و به احتمال او تنها وزیر دکن بود که از شهرت جهانی برخـوردار شـد  
 ).22ـ21: 1942شروانی (

سلطان ابوسعید  25،تح عثمانیمکاتبات خواجه محمود گاوان با سلطان محمد فا
 

ظـم مالـک   کتب الی جنـاب السـلطان االع  ) (5 ةمکتوب شمار( 33، ص ریاضخواجه محمود گاوان، . 25
.56 ةو مکتوب شمار) الرقاب االمم السلطان محمد مراد بیگ الرومی

 آفاقی از کارکردي موثر برخوردار شد و به عنصر پیونددهنن
لم نواحی جنوبی هند تبدیل شد و به این ترتیب طی این

مهاجر ۀتالش آگاهان ۀ متون فارسی به وجود آمد که نتیج جج
یکی از ادوار درخشان رشد و رونق ااددبب فارسی در نواحی

د در .استق 933تا  748کمیتت ممللووكك بهمنی بین سسااللههايي 
مشهور به محمود گگااواانن و مللققب به خ ،حمودبن محمد گیالالننی

ادب فارسسیی و تجارت ایرانیاقق 88886تا  862بین سالهايي  ،ر
شروانی ککهه نخستین تحقیق دانشگهارون خخاانن  .داشت راوانی

نو در مورد او می استت،، جه محمود گاوان  ررا  ببهه چاپ رسساانییدده 
که حدود چهل سللیبازرگانی به نام عمادالدین محمود در حالق 856ل 
رقبایش به ۀکه از حسادت و توطئ ی زادگاهش ر. شدت ناراحت بودئئ

ک کت ل ف ط ت ا ت اش اا ال ت ا خ ا ا
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سلطان  30،امیر بصره 29،امیر مکه 28،امراي محلی گیالن 27،امیر الرستان 26،گورکان
و بسیاري از دانشمندان و علماي آن عصر نشان از گستردگی ارتباط او با  31مصر

آن روزگار و مبین شهرت بسزاي اوست تا آنجا که امیر بهمنی دکن پس از  يقدرتها
به ارسال مکاتبات به برخی از پادشاهان منطقه در جهت توجیه عمل قتل او ناگزیر 
  32.خود بوده است

و سه  بودآفاقیها در جنوب هند  ۀکاملی از طبق ةو نمایند نمادخواجه محمود گاوان 
را با هم  ورزي و تجارتعلمدیوانی،  گرایش به کارهايیعنی  ،ویژگی مهم این گروه

و ثروتمند بود و از طرف دیگر اهل قلم و صاحب سو تاجري موفق او از یک .شتدا
قدرتمند  ۀرفت و از همین رو با سه طبق و از سوي دیگر وزیر موفق به شمار می یفتأل
عصر خود مراودات » تجار و بازرگانان«و » علما و عرفا«و » امرا و سالطین«

رشد  ۀیناي داشت و توانست موقعیت بسیار مناسبی براي خود و دیگران در زم گسترده
ونق براي تجار و بازرگانان رزبان و ادب فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی و بازاري پر

 : نویسد او می ةبار مال عبدالکریم نیمدهی در. فراهم آورد
ذات شریفش به فضایل ذاتی از علم و فضل و نظم و انشا بلند و علو همت متصـف بـود و   

دکن آمـده بـود و در    ۀخواجگی که در خط أمدت عمرش هفتاد سال و ایام دولتش از مبد
داشت و در  طالدین احمدبن احمد شاه بهمنی در صف اکابر و اعیان انحرا عهد سلطان عالء

التجاري فایز شد و در اول عهد سلطان محمد شاه  عهد سلطان همایون شاه به منصب ملک
 

کتب الی السلطان االعظم االعدل االکرم نوشـیروان الزمـان السـلطان    : 4 ة، مکتوب شمار27، ص همان. 26
.ابوسعید گورکان

.جرونالري فی فتح لفی تهنیت امیر الکبیر امیر جهانشاه ا: 57 ة، مکتوب شمار205، ص همان. 27
. 103، 91، 62، 13، 7هاي  ، مکاتبات به شمارههمان .28
.137و  136 ةشمار ۀالف، نام204، گ کنزالمعانی. 29
.133 ةشمار ۀالف، نام201، گ کنزالمعانی. 30
.134 ةشمار ۀالف، نام202، گ شماره کنزالمعانی. 31
وز و میرزا سلطان حسین بایقرا و سه نامه از سلطان محمدشاه بهمنی خطاب به حاکم هرم کنزالمعانیدر . 32

هـاي   نامـه  :نـک (بعضی دیگر از سالطین آمده که در آن به توجیه قتل خواجه جهان پرداخته شده است 
.)40و  39و  38 ةشمار

ورزي و تجارعلمدیوانی،   گرایش به کارهايیعنی  ،ین گروه
 و ثروتمند بود و از طرف دیگر اهل قلسو تاجري موفق یک

رفت و از همین رو با سه طسوي دیگر وزیر موفق به شمار می
 عصر خ»تجار وو ببااززرگانان«و » علما و عرفا«و » طین

شت وو  تتووااننسستت موقعیت بسسییاارر مناسبی براي خود و دیگران د
وننقق براايي تجاررفارسی و فرهنگ و تتمدن ایرانی و باازااري پر

: نویسد ااوو می ةةباارر مال عبدالکرییمم نیمدهی ددرر
شریفش به فضایل ذاتی ازاز ععلملم و فضل و نظمظم و انشنشا بلند و علو همت م

دولتش از مبد و و ا ایایامم که در خط أعمرش هفتاد سال دکن آمطط ۀخواجگجگیی
الدین احمدبن احمد شاه بهمنی در صف اکابر و اعیان انحرالطان عالء

التجاري فایز شد و در اول عهد سلطلطان همایون شاه به منصب ملک
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یـن خطـاب   التجاري فایز و خواجه جهان مخاطب گشت پیوسته گفتی که ا به خطاب ملک
آمد اتباع شـرع نبـوي بـود،     اش آنچه به ظهور می یمنی ندارد مجلس خوب داشت، عقیده

کرد اخالص تمام با سلطان محمدشاه و خاندان بهمنی  ین را به تسجیل و تکریم یاد میخشی
داشت و آنچه بر او بستند جز محض تهمت نبود، عدات دولتش هر یک بـه سـزاي خـود    

اقبـال و   ۀاقلیم مذکور و اقـالیم دیگـر گرفتـه بـود و روضـ      رسید، صیت سخاوتش انجاي
ـ هیچ بلده و مدینه نماند اال آنکه ا. جاللش یوماً فیوماً در معرض نشو و نما بود ام او بـه  نع

 ).ب497، گ طبقاتنیمدهی، ( خاص و عام آنجا نرسید

 ایرانی به هند و متعلق به طبقۀن واجه محمود گاوان از جملۀ خیل عظیم مهاجراخ
یرگذار در نواحی تأثاي  بود که در قرن نهم هجري به عنوان جامعه اربغفاقی یا آ

ا اسالفش شرایطی را به وجود آورد ت مانند هموو  اند شدهجنوب هندوستان شناخته 
شماري از مهاجران ایرانی به سود هند سرازیر شده و این روند تا روي کار آمدن  یب

در مناسبات فرهنگی که مذهب تشیع در آن اي جدید  گیري دورهصفویان و شکل
 .ادامه یافت ،نقش موثري یافت

 عرفات العاشقین و طبقۀ آفاقی دریایی
را که از قرن هفتم تا یازدهم هجري و طی دورة چهارم  ،غرباي هندز اي ا گروه عمده

توان بر اساس عملکرد  یم، اند کردهمناسبات ایران و هند به این نواحی مهاجرت 
نامگذاري کرده و » فاقی دریاییآ«م ودات با سرزمین مادریشان به نااو مر اقتصادي

 .دهاي اقتصادي و فرهنگی از دیگر مهاجران متمایز نموآنان را با توجه به شاخصه
جمعی ایرانیان به نواحی جنوب هند و طی دورة آنچه در مهاجرت گروهی و دسته

ز ه این است که گروه قابل توجهی امغول تا اواسط دورة صفویه کمتر به آن توجه شد
یتهاي اقتصادي آنان بر بازرگانی فعالبه جنوب هند آمده و عمدة  یااز طریق در آنها

دیگر که از طریق گروه از توان را مییها آفاقاین دسته از  ،دریایی استوار بوده است

ایرانی به هند و متن ود گاوان از جملۀ خیل عظیم مهاجرا
ثثیرگذاتأثاي بود که در قرن نهم هجري به عنوان جامعهبب اب

اسالففشش شرایطی را به وج مانند هموو   اند شدهستان شناخته 
 مهاجران ایرانی به سود هند سرازیر ششددهه و این روند تا رو

درر ممننااسببااتت ففررهنگیی که ممذذههباي ججدید  گیريي ددووررهشکل
.ادامهه یافت ، یافت

قین و طبقۀ آفاقی دریاایی
را ککهه از قرن ههففتتمم تا یازدههمم هجري و طی ،غرباي هندز ي ا

توان بر اسا  یم،اند  کردهان و هند به این نواحی مهاجرت 
ناامر به مادریشان سرزمین با دریاییآ«مودات نامگذ»فاقی
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از یر ز هايمختصهبا  ،ندترفبه هند ) خراسان، کرمان و سیستانسنتی جادة (زمین 
 .کردمتمایز  هم
عمدة درآمد آنان از تجارت دریایی با هرموز و بحرین و الرستان و بصره و . الف

ین کاالي مورد معاملۀ آنان اسب و تر مهم. آمده است یمقلهات و صحار به دست 
یمت گرانقانحصار تجارت دو کاالي مهم و  آنهابه عبارت دیگر، . مروارید بوده است

خلیج فارس به هند را در دست داشته و از این طریق ثروت  روارید ازمسب و ا
در فعالیتهاي توان  یمنمونۀ بارز انحصار کاالهاي نامبرده را  .اند آوردههنگفتی به دست 

هفتم از طریق نمایندة خود  اواخر قرنلک اسالم طیبی یافت که از نیمۀ دوم تا متجاري 
 .در اختیار داشت انحصاراًندوستان و چین عبر تجارت اسب و مروارید را به همدر ناحیۀ 

و بسیاري از آنان با تشویق و حمایت مالی امراي محلی هرموز و الرستان . ب
به هندوستان و نواحی  س ــ به ویژه در اوایل قرن هشتم تا دهم هجري ــفار

 .اند کردهجنوبی آن مهاجرت 
رشدیۀ مویژه به ،یرانهاي صوفیۀ جنوب افرقه مورد حمایتاین مهاجران  بیشتر. ج

و عمدة وجوهات دینی خود را  اندبوده 35جمسیۀ خنشو  34خنج ۀانیالیدو  33نکازرو

 

در مورد فعالیت نمایندگان فرقۀ مرشدیۀ کازرون در بنادر هند و چین، ابن بطوطه اطالعات جـالبی در  . 33
از « 45، ص 4، ج 166، ص3، ج 55، ص 2، ج رحلـه ابن بطوطـه،  :  نک(ه است سفرنامۀ خود ارائه نمود

الدین کازرونی به نام نمایندة فرقۀ مرشدیه در بندر کنبایه در ساحل هندوستان نام برده  فردي به نام شهاب
از فـردي بـه نـام     134، ص 4و در ج » کند است که نذورات را براي خانقاه مرشدیۀ کازرون ارسال می

در کتاب . الدین کازرونی به عنوان نمایندة خانقاه مرشدیه در شهر بندري چین یاد نموده است برهانشیخ 
الـدین   که از متون تاریخی قرن هشتم هجري است در بارة نفوذ شاگردان و مریدان شـیخ امـین   شیرازنامه

مریدان او تـا بـه    درویشان و اصحاب و: نویسد بلیانی از فرقۀ کازرونی در چین و سواحل هندوستان می
انـد   بر حرمت وجـود مبـارك او جملـه معـزز و مکـرم     ... حدود چین و اصقاع مشرق و طرف دریابار و

).194، ص شیرازنامهزرکوب شیرازي، (
مریـد و  «براي نمونه در قرن هفتم هجري از فردي به نام شیخ نورالدین الري سـاکن دکـن بـا عنـوان     . 34

همچنین براي آگاهی بیشـتر  . 1022، ص ثمرات القدسبدخشی، :  نک .فرقۀ دانیالی یاد شده است» رابط
 :مقالۀ ژان اوبن با مشخصات زیر. 37ـ21: 1969اوبن :  نکاز فعالیتهاي فرقۀ دانیالی در جنوب ایران و هند، 

Aubin, Jean, 1969, “La survie de Shilsu et la route du Khunj-o-fal,” Iran 7, pp. -

توان یمنمونۀ بارز انحصار کاالهاي نامبرده را . اند  آوردهست 
 هفتم از طریق اواخر قرن اسالم طیبی یافت که از نیمۀ دوم تا 

در اخ انحصاراًههندوستان و چین ر تجارت اسب و مروارید را به ه  
 از آنان با تشویق و حمایت مالی ااممرراايي محلی هرموز و

به هندوستا ویژهه  ددرر ااووایل قرن هششتتمم تا دهم هجري ــ
 .اند  کردههاجرت 

وبه ،یرانهاي صوفییۀۀ جنوب اففرققهه ممورد حمایتتن مهاجران
و عمدة وجوهات دااننددبوده35ننجششمسسیۀۀ خخنشو 34خنجییۀانیالید

الیت نمایندگان فرقۀ مرشدیۀ کازرون در بنادر هند و چین، ابن بطوطه اطالع
، ج166، ص3، ج 55، ص 2، ج رحلـه ابن بطوطـه،  کک: نک(ه است ارائه نمود

ا ندش ل ا ه ا کن ند ه شد قۀ ف ندة ا ن نا ه ن کاز الد
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در  ها فرقهاند و شیوخ و نمایندگان این  نموده یمپرداخت  گاني نامبردخانقاههابه 
بنادر هند و به ویژه در ناحیۀ دکن از قرن هفتم تا یازدهم هجري فعالیت داشتند و 

 .نداهدکر یمرتباط مهاجران با سرزمین اصلی در ایران را ایفا نقش اصلی ا
 ،اي شیراز، جهرم، الر کرانهیشان از طریق پسمادرمراودات آنان با سرزمین  اکثر. د

راهی یسات بینتأسو  بناهاپذیرفت و از این رو بسیاري از  یمهرموز و قلهات صورت 
 .شد یمساخته » یهاي دریاییآفاق«گذاري این مسیر با سرمایه

مدنظر قرار بدهیم، باید بیفزاییم » دریایی فاقیآ«یژگیهاي فوق را براي طبقۀ واگر 
توان در این گروه قرار  یمرا  نرفات العاشقین و عرصات العارفیعکه نویسندة کتاب 

ۀ مهاجران ایرانی است که از طریق الرستان و هرموز به هند رفته جملداد، چه او از 
بار نیز از راه زمینی کرمان به سیستان مهاجرت نموده اما بر اساس  کاگر چه ی. است

شواهد موجود نویسنده با امراي میالدي الرستان و امراي هرموز آشنا بوده و چه 
لیانی در سه مورد در باوحدي . بسا مورد تشویق و ترغیب آنان نیز قرار گرفته است

از سوي دیگر  36.است کرده به سمت هند یاد شکتابش از اقامت در الر و عبور
یخ شنسبتش با  توان با توجه بهمیهاي صوفیانه به اندیشهرا وابستگی عقیدتی او 

این فرقه حوزة اصلی  ،دریافت، در واقع مرشدیه، طریقتاز مشایخ  ،الدین بلیانیامین
نواحی ساحلی  ،اندبه اسحاقیه نیز معروف ،یخ ابواسحاق کازرونیش که به اعتبار نام

توان گفت که  یمبا این تعبیر  .توب فارس و بنادر هندوستان و چین بوده اسجن
با محیط فکري و اقتصادي جنوب ایران و مراودة او با تجار  رفاتعآشنایی نویسندة 

یها موجب شده است تا اثر او از لحاظ معرفی آفاقفارس و و بازرگانان ایرانی خلیج

                                                                                                                  
وثـوقی  :  اهی بیشتر از نقش فرقۀ شمسیه و شیوخ آن در تجارت دریایی خلـیج فـارس، نـک   براي آگ. 35

.81ـ61اوبن، ص :  ، بخش خنج در دوران شیخ محمد ابونجمی و همچنین نک1374
در شرح حال موالنا کاسبی یزدي . 3593، ص6، ج 1658، ص 3، ج 837، ص 2، ج  عرفاتاوحدي، . 36

. شانزده و هفده متجاوز نشده بودم به صحبت او در الر رسیدمدر اوایل حال که : آورده است

مدنظر قرار بدهیم،» دریایی فاقیآ«یهاي فوق را براي طبقۀ 
توان در این یمرا  یینععرفات العاشقین و عرصات العارفی عکتاب 

ۀ مهاجران ایرانی است که از طریق الرستان و هرموز جملز 
بار نیز از راه زمینی کرمان به سسییسستتاانن مهاجرت نموده که ی

ود نوییسسننددهه ببا امراي میالالدديي الرستان و امراي هرموز آشنا
ببللیااننی دربااوحدديي . شویق و ترغیب آنان ننیز قرار گرفته ااستت

از36.است کرده بهه سسممت هند یااد ششامت در الرر و عبور
نسب تواان با توجه به ممییههاايي صوفیانه   به اندیششههرا یدتی او 

حوزة اص ،ددرریافت،  ددرر واقع مرشدیهه،، ططررییققتتاز مشایخ  ،انی
نوا ،اندبه اسحاقیه نیز معروف ،ششیخ ابواسحاق کازرونیش  نام

تو یمبا این تعبیر  .تس و بنادر هندوستان و چین بوده اس سس
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را از منظر رفاتعدر واقع کتاب . متمایز شودها  تذکرهاز دیگر  ،یهاي دریاییآفاق
یهاي آفاق«مطالعات و تحقیقات مرتبط با تجارت دریایی ایران و هند و طبقۀ 

اي ارزشمند دانست که در برخی موارد حاوي اطالعات  باید نوشته» دریایی
براي آگاهی بیشتر از میزان توجه  37.دشو ینماست که در دیگر منابع دیده  منحصري
 سرایندگانی که از راه دریا بهاسامی در این بخش  ،فاقیآبه شعراي  عرفاتصاحب 

یهاي آفاقتوان آنان را میاند و بنا بر مشخصات یادشده، رفتهو بنادر جنوبی هند  نکد
 :شودمی ذکر ،دریایی به شمار آورد

، موالنا جمشید قصه خوان )576، ص عرفاتاوحدي، (میرزا ابوالقاسم استرآبادي، 
خواجه محمدحسین  ،)1236ص همان، (، حسن بیگ شاملو گرامی )1037، ص انهم(

موالنا  ،)1432 ص، همان(دیري  ،)1429ص همان، (درکی  ،)1239 صهمان، (سمنانی 
یحیی رقتی اصفهانی  ،)1587ص همان، (موالنا راهب  ،)1451ص  همان،(حیدر ذهنی 

، محمد زمان صفاهانی )1689 ص، همان(میرمحمد زمان مشهدي  ،)1623ص همان، (
، همان(، سعیداي اردستانی )1905، ص همان(، موالنا سرور یزدي )1691، ص همان(

، ص همان(، میر سنجر )1911 ص، همان(، محمدبن سعید سعد آبادي )1909 ص
 ص، همان(، موالنا محمد شریف کاشی )1942 ص، همان(، موالنا سیمی )1924
، موالنا )2444 ص، همان(، شاه طاهر )2227 ص، همان(، عبدي بیگ شراري )2215

ی نهاوندي عبدالباق، )2847 ص، همان(، موالنا عاصی )2842 ص، همان(عاجزي 
 ص، همان(، محمدقاسم عزمی )2892 ص، همان(، میر عتابی )2851 ص، همان(

، همان(، میر سیدعلی سمنانی )4937 ص، همان(، موالنا علی گل استرآبادي )2940
 

توان به معرفی شعرا و نویسندگانی از نواحی مرتبط با تجـارت دریـایی خلـیج فـارس     براي نمونه می. 37
، )2805ص (خواجه عمادالدین الري : اند از آن جمله. اشاره کردکه فقط در این اثر از آنان یاد شده است

، )4201ص (، موالی هرموزي )4495ص (، رییس نورالدین هرموزي )926ص (ه الري بی توران شا بی
ص (اي  ، موالنا نجـاتی ماسـوله  )2805ص (، خواجه عمادالدین الري )4518ص (موالنانا نوري الري 

).3672ص (، کیفی شیرازي )3953ص (، موالنا کاسبی یزدي )3335ص (، فهمی هرموزي )4413

 :شود می ذکر ،ار آورد
، موالنا جمشید)576، ص عرفاتاوحدي، (لقاسم استرآبادي، 

خواجه،)1236 ص (همان، (، حسن بیگ شاملو گرامی )103
2ص، (همان(ددییرري  ،،))11429 ص (همان،(درکی  ،)1239 صن،
یحیی رق،)1587 ص (همان،(موالنناا ررااهبب  ،)14511صص (همانن،،(

، محمد زم))11668899 ص،(همان (میرمحمد زماانن مشهدي ،)162
، سعیداي اردس)19005، ص ((ههممان((، موالالنناا سرور یززدديي )169

، میر سنجر)1911 صص،(همان ( محمدبن سعید سعدد آآباادديي 
،، مووالالنا مححممد شریف کاشی)1942 صص،،(همان(النا سیمی 

4ص، (همان(، شاه طاهر )2227ص، (همان (ي بیگ شراري 
عبدالبا، )2847 ص،(همان (، موالنا عاصی )2842 ص،ان
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 ص، همان(، فتحی ملکابادي )3008 ص، همان(نا غزالی مشهدي ، موال)2957 ص
، خواجه )3319 ص، همان(، فکري رازي )3304 ص، همان(، حکیم فغفور )3257

، )3466 ص، همان(، محمدقلی قطب شاه )3319 ص، همان(محمدرضا اصفهانی 
، محمد شریف )3607 ص، همان(کریماي کاشی  ،)3603 ص، همان(موالنا کاشفی 

، شاه )4054 ص، همان(سماکی  مؤمن، میر محمد )4050 ص، همان(ادي سعدآب
، خواجه میرك یزدي )4155 ص، همان(، موالنا ملک قمی )4074 ص، همان(مرتضی 

، خواجه جهان )4057 ص، همان(، موالنا مرشد خانا بروجردي )4222 ص، همان(
، همان(رونی ، رشید کاز)1422، ص همان(، داغی شیرازي )1336 ص، همان(گیالنی 

 ص، همان(، میر یمینی شیرازي )1658 ص، همان(، زاري کمانچه شیرازي )1573 ص
، )4060 ص، همان(، محسن الري کناري )3615 ص، همان(، گلشنی شیرازي )4753

، )2975 ص، همان(الملک شیرازي ، عین)4048 ص، همان(خواجه محمود دهدار 
، )3447 ص، همان(نا قدري شیرازي ، موال)3256، ص همان(موالنا غیرتی شیرازي 

، کیفی )3479 ص، همان(، موالنا قیدي شیرازي )3455 ص، همان(قربی شیرازي 
، حکیم عارف )2965 ص، همان(اهللا خواجگی ، عنایت)3672 ص، همان(شیرازي 

، موالنا عالءالدین )3560 ص، همان(، موالنا کالمی الري )2836 ص، همان(ایجی 
، موالنا شیخ محمد )3560 ص، همان(، میرهاشم خراسانی )3560 ص، همان(الري 

، همان(، موالنا طارمی )3994 ص، همان(الدین الري ، موالنا محیی)3560 ص، همان(
پیامی  عبدالسالم، شیخ )807 ص، همان(، محمدباقر خورده کاشانی )2443 ص

ازي ، عبادي شیر)1411 ص، همان(، بابا دوست طارمی )830 ص، همان(کرمانی 
، موالنا عرفی شیرازي )3038 ص، همان(، موالنا عارف الهیجی )2877 ص، همان(
 ص، همان(، موالنا گلشنی )3038 ص، همان(، موالنا حسین کاشی )3038، ص همان(

، )4043 ص، همان(مداح  بابا محب، )3677 ص، همان(، موالنا لطفی شیرازي )3615
 ).4047 ص، همان(ی شریفی مرتضمیر

، خ)4057 ص،(همان(، موالنا مرشد خانا بروجردي)4222
، رشید کاز)1422، ص (همان(، داغی شیرازي )1336 ص،ن

، میر یمینی شیرازي)1658 ص،(همان(زاري کمانچه شیرازي 
،(همان (، محسسنن الالرري کناري )3615 ص،(همان (نی شیرازي 
،(همان (الملک شیرازي ، عین)44004488 ص،(ههمان ((ود دههدداارر 
،((همان ((ناا ققدريي ششیرااززيي ، موال)3256، ص (همان(ی شیرازي 

9ص، (همان (، موالالنناا قیدي شیررازي )3455 صص،(همان(ي 
، ح)2965 ص،(هماان((ااهللاهللا خواجگگی  ، عنااییتت)3672 ص،ان

، موال)3560  صص،  (همان (، مووالالنناا  ککالمی الالرريي )2836 ص
، موالنا)3560 ص،(همان (، میرهاشم خراسانی )3560 ص
، موالنا ط)3994 ص،(همان(الدین الري ، موالنا محیی)356
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 نتیجه
از نسل مهاجران ایرانی به هند است  رفاتعباید گفت که نویسندة  بنديیک جمع در

ینهاي سرزمذکر شد، به مهاجرت به  طوالنی، بنا به دالیلی که نسبتاًکه طی یک دورة 
تدریج طبقۀ قدرتمندي را در بنادر هند به وجود ساحلی هند مبادرت ورزیدند و به

یاد شده  اربغیها و آفاقاز آنان با عناوین ، نددر متون ادبی و تاریخی ه کهآوردند 
فارس و یها به دلیل ارتباط عمیقی که با تجارت دریایی خلیجآفاقگروهی از  .است

حیات اجتماعی و اقتصادیشان وابسته به رونق  اند، داشتهاي آن  کرانهنواحی پس
قی دریایی یاد فاآاز آنان در این تحقیق با عنوان  است ــ کهبازرگانی دریایی بوده 

بنابراین در کتاب خود  .آید یماز این دسته به شمار  عرفاتة نویسند ــ وشده است 
 ،نشان داده است و بر همین اساس است که توجه خاصی به این طبقۀ مهاجران ایرانی

اي ارزشمند از تاریخ مناسبات دریایی ایران و هند و  توان مجموعهرا میو کتاب ا
یهایی که در دیگر کتب از آگاهاطالعات و  ،اقی دریایی دانستفآسرگذشت مهاجران 

خورد و از این رو قابل توجه است و امید که این جنبه  یماین دست کمتر به چشم 
مورد توجه محققان حوزة مطالعات دریایی ایران  رفاتعیژگیهاي متنوع ومهم از 
ه به گستردگی موضوع با توج عرفاتجانبۀ این ویژگی کتاب بررسی همه .دواقع گرد

شود و در این مقاله سعی شده است تا به اختصار به به فرصتی دیگر موکول می
 .فارس اشاره شودویژه تاریخ خلیج جایگاه مهم این کتاب در مطالعات دریایی و به

منابع
 .م1988 ،یالتراث العرب اءیاح دار روت،بی، مختصر کتاب البلدان ،یبکر احمدبن المهدانیابــ 
 دار روت،ی، وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه محمد فخروم، بالمسالک و الممالک بن خردادبه،اــ 
 .1988ی، التراث العرب اءیحا

 فرهنگ ادیبن تهران،واعظ جوادي،  لیاسماع حیتصح ،رازنامهیش، رازيیابوالعباس زرکوب شــ 

حیات اجتماعی و اقتصادیشان وابس اند، داشتهاي آن  کرانه
قیفا آاز آنان در این تحقیق با عنوان  است ــ کهیایی بوده 

بنابراین در  .آید یماز این دسته به شمارر عرفاتةنویسند ـ و
نشان داددهه اسستت و بر همین اسا به این طبقۀ مهاجران ایرانی

اي ارزشممنندد اازز تاررییخخ مناسبات دریایییی ایر توانن ممججممووعهمی
فآهاجران  ههیهایی که در دآآگگاهاطالعات وو  ،ففاققیی دریایی دانست 

خخووررد و از اینن رروو قابل تتوجه است و امید  یممتر به چشم 
مورد توجه محققققاان حوزة مطالعات درفاتعیهاي متنوع 
ججه به گستردبباا توج ععرفاتجانبۀ ااینن ویژگی کتتاابب  ررسی همه

شود و در این مقاله سعی شده است تا بهیگر موکول می
به و دریای مطالعات در کتاب خلیجین تاریخ اویژه فارس
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 .ش1350، ایران
 .م1988 ،یالتراث العرب اءیاراحد روت،یب ،سهیاالعالق النفاحمدبن عمربن رسته،  یعل یابــ 
 قاتیمطالعات و تحق ۀ، تهران، مؤسسبه هند انیرانیا یخیمهاجرت تار ،1365ارشاد، فرهنگ، ــ 

 .یفرهنگ
المعارف ةریدامرکز تهران، ، المعارف بزرگ اسالمیدایرة، »آفاقی«، 1373 ،محمد ،آصف فکرتــ 

 .یبزرگ اسالم
، نیو عرصات العارف نیعرفات العاشق ،یاصفهان یانیبل یدقاق ینیمحمد اوحدي حس نیالدیتقــ 
 .ش1389 ،مکتوب راثیم یاهللا صاحبکاري و آمنه فخراحمد، تهران، مرکز پژوهشحیذب حیتصح
 حی، تصحالمستبصر خیتاربن ابن مجاور، ابن محمد المعروفعقوبیبن وسفیالفتح یاب نیالدجمالــ 

 .م1951، دنیل ن،یاوسکر لوفگر
 ةریدا ۀیجمع درآباد،ی، حالخواطر ۀنزه یلها ذکر ف یمعجم االمکنه التندوي، ال نیالدنیمع حاجــ 

 .ق1353 ه،یالمعارف العثمان
 نۀکتابخا ،تهرانمحمد مقدم،  ۀ، ترجمهند ايیعرب در در انورديیدر ،1338، ، جرجیحورانــ 

 .نایابن س
اهتمام غالم و به  نیچاندبن حس خیش یو تحش حی، به تصحاالنشا اضیرخواجه محمود گاوان، ــ 
 .م1948 دکن، درآبادیح ،یزدانی

به و راجعه  ی، اعتناالمصار و عجائب االسفار بیغرا یالنظار ف ۀتحفالمسماه  ،ابن بطوطه ۀرحلــ 
 .م2005 ،ۀیالعصر ۀالمکتب روت،یب دي،یالجو شیدرو
دم له و حققه و ق ،نییبعض اخبار البرتغال یف نیتحفه المجاهدالمعبري،  زیبن عبدالعزنیالدنیزــ 

 .م1987 ،ۀیاالسالم ةالدعو ۀیکلطرابلس،  ،یبیالط قیتوف نیام هیعلق عل
 .ش1335برگ، نتهران، گوت ،خیالتوار ۀسلسل ،یرافیس دیو ابوز مانیسلــ 
 .م1979، ۀینیالدۀ الثقاف ۀمکتب ،دی، بورسعاختراق االفاق یالمشتاق ف ۀنزه ،یسیاالدر فیشرــ 
 .ش1338 نا،ی، تهران، ابن سةصاف الحضرو خیتار رازي،یبن عبداهللا شفضل اهللاــ 
حاج کمال  حی، تصحمن شجرات االنس ثمرات القدس ،یبدخشقلی سلطان لعلی بن شاهبیگلعلــ 
 .ش1376 ،و مطالعات فرهنگی یتهران، پژوهشگاه علوم انسان جوادي،دیس

 .ش1370 ،یگو فرهن یتهران، علم نده،یابوالقاسم پا ۀ، ترجممروج الذهب، ، ابوالحسن علیمسعوديــ 

،مکتوبییراثممیمششیهللا صاحبکاري و آمنه فخراحمد، تهران، مرکز پژوهش
المسییخیتاربن ابن مجاور، ابن محمد المعروفییعقوب یبن ییوسفیالفتح ببیاب
.م1951، ییدنللیلن،
ییدرآبادححی، حالخواطرههۀننزهزهففیلها ذکر فتتیمعجم االمکنه التللندوي، الیینیلد
.ق1353ییه،ی

دردرییانورديیدردر،13133838، رج يايییعربب د درر تمحمد مقدم، ممۀ، ترجمهندیی

ویینسسیچاندبن حسییخششیششششیو تحشیییححححححیی، بهبه تصحصحاالنشاییییاضاضییرمود گاوان، 
.م1948دکن،باد

ۀتحفالمسماه  ،طوطه عجائب االسفار بیغرا یالنظار ف   وو ر، اعتاالمصارر
 .م22005 ،ۀیالعصر ۀالمکتب روت،یب ي،

حق ،یینللییبعض اخبار البرتغال یف نیتحفه المجاهدالمعبري،  زی عبدالعز
ۀیاالسالمةالدعوۀیکلطرابلس،،یبیالطقیتوف .م1987،لل
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.هیهمسا ،قم ،الرستان یخنج گذرگاه باستان ،1374محمدباقر،  ،یوثوقــ 
 .فارس ۀدانشنام راز،ی، شفارس جیمهاجرت اقوام در خل خیتار ،1380محمدباقر،  ،یوثوقــ 

، فارس جیکانونهاي تجاري در خل ییجاهامل جابعلل و عو ،1389، محمدباقر ،یوثوقــ 
 .اسالم، تهران خیتار ةپژوهشکد
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