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مقدمه
قاره  نام  از  ای  ترجمه  نام  این  است.  جنوبگان  معنی  به  التین  ای  كلمه  استرالیا1   كلمه 
با  ها  غربی  آشنایی  عدم  دلیل  به  كه  است  جنوب3   قطب  همان  یا  )آنتراكتیك(2   منجمدجنوبی 
جغرافیای این ناحیه به اشتباه این نام را بر روی قاره استرالیا گذاشتند. با وجود اینکه سال ها غربی 
ها نقشه استرالیا را كه از كتب دانشمندان ایرانی و مسلمان كپی كرده بودند، اما به جای قطب جنوب 

قرار می دادند و حتی در آن رودخانه، درخت و حیوانات گرمسیری رسم می كردند.
در قرن هجدهم گزارش های پراكنده ای به اروپاییان رسیده بود حاكی از این كه در نیمکره جنوبی 
قاره ای بزرگ به نام »سرزمین جنوبی«4  قراردارد. انجمن سلطنتی و به ویژه یکی از اعضای آن 
الکساندر دالریمپل5 به وجود این سرزمین سخت باور داشتند و به جیمز كوک  دستور داده بودند 
كه پس از پایان عملیات رصد سیاره زهره، به سمت جنوب ادامه مسیر بدهد و به جستجوی قاره 

مذكور بپردازد.
در واقع رصد سیاره زهره شگردی بود كه انگلیسی ها برای پنهان كردن قصد خود كه همان پیدا 
یر نظر دیگر دول غربی بودند و در آن  كردن جای قاره استرالیا می باشد، به كار بردند. چراكه آن ها ز
زمان رقابتی شدید برای پیداكردن این قاره كه هم نقشه آن بود و هم مختصات آن وجود داشت در 

بین دول غربی در گرفته بود.
یخ كشف سرزمین های  شاید كشف سرزمین استرالیا به وسیله انگلیسی ها مضحك ترین طنز تار
مختصات  تمام،  دقت  با  و  داشت  وجود  آن  از  نقشه  صدها  زمان  آن  تا  كه  سرزمینی  باشد؛  جدید 
جغرافیایی آن ثبت شده و حتی نام آن در  بعضی نقشه ها همان استرالیا می باشد و حتی در مجامع 
علمی اروپا شایع بود كه در آن سرزمین بیش از پنجاه میلیون انسان زندگی می كند و چندین رود 
در آن جاری است و ُپر از گنج ها و معادن طالست. اما با همه این موارد هیچ اروپایی و انگلیسی 
قادر به پیدا كردن آن نمی شد، در حالی كه تأكید می كنم نقشه های متعددی از آن كه بیشتر آن ها 

به دست ایرانیان تهیه شده بود و در صفحات بعدی نمونه های از آن را آورده ام وجود داشته است.
یای  یخ مدون وجود دارد كه ایرانیان به تمام مناطق جنوب-شرق آسیا و در حدود 2500سال تار
یانوردان و  یا رفت و آمد داشته اند. ده ها كتاب از در چین و ژاپن، هم از راه خشکی و هم از راه در
سیاحان ایرانی در این مورد وجود دارد. صدها جزیره و بندر در این نواحی نامی ایرانی دارند، 
اقوامی چون  زندگی می كنند.  و...  اندونزی  ژاپن، چین، مالزی،  در  ایرانی هنوز  ها قوم  ده 

1-  Australis                                                      2-  Antarctica                                    3-  South Pole     

    4-  Terra Australis                                         5-  Alexander Drampil
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شبانکاره، سیاك، جاوئی، لر و آینو. كلمات فارسی در جنوب شرق آسیا به خصوص در كشتی 
رانی بالغ بر چند صد عدد می باشد. حروف ربط و دستور زبان آن ها در بسیاری از موارد شبیه 

فارسی می باشد و صدها تشابه دیگر در آداب و رسوم و لباس و باورهای آن ها وجود دارد.
از طرفی در زمان هخامنشیان روح سلحشوری و شجاعت و كشف سرزمین های جدید در 
روح ایرانی بیداد می كند. آن ها قرن ها دست به اكتشاف نقاط مختلف دنیا زدند و به موفقیت 
اولین  ایرانیان  است.  ایرانی  كاماًل  علم  یك  نقشه كشی  علم  یافتند.  گیری دست  های چشم 
قومی بودند كه به گردبودن زمین پی بردند و اولین نصف النهار را وضع كردند و موقعیت 
شهرها و مناطق مختلف را برمبنای طول و عرض جغرافیایی ترسیم كردند، ضمنًا آن ها قادرند 
در مورد  را  ها  اولین كتاب  و  نما ساخته  و قطب  بادبان، سوكان  انواع  با  را  ها  انواع كشتی 
بادهای موسمی و جریان های آب اقیانوسی می نویسند. آن ها قاردند با تکنیك های خاص 
كشتی های فوق سبکی بسازند تا بسیار سریع و چابك فاصله بندر سوماترا تا بندر كانتون 
چین را 20روزه بپیمایند؛ چیزی كه در آن زمان یك معجزه بود. حال شما بگویید شما 2هزار 
سال در اطراف قاره-استرالیا رفت و آمد داشته باشید، آن هم با این همه علم و امکانات، ولی آن 
را كشف نکرده باشید. اما به یک باره، آبل تاسمان1 ، جیمزكوك و یا ماتیوفلیندز2  از آن سر 
دنیا با كشتی هایی كه در مقابل كشتی های ایرانی لگن هم حساب نمی شد آن هم با راهنمای 

محلی از آنجا رد می شوند و آنگاه آن ها كاشف استرالیا می شوند.
یادی از اروپا برای پیداكردن این سرزمین اقدام  حقیقت این است كه قبل از جیمزكوك افراد ز
كرده بودند ولی آن ها نمی توانستند این سرزمین را پیدا كنند و اگر هم به طور اتفاقی از كنار 
آن یا جزیره ای از آن رد می شدند، متوجه نبودند اینجا كجاست. در نهایت جیمزكوك دست به 
دامان چند راهنمای محلی به نام توپایا3  و اومای4  می شوند كه در واقع آن ها دست پرورده 
یانوردی در مناطق شرق آسیا از زبان  یرا تمام اصطالحات در یانوردی ایرانیان بودند. ز مکتب در
یخ مهاجرت در جزایر اقیانوس آرام5 به دو هزارسال نمی رسد. فارسی نشات گرفته است و كاًل تار
یخی را جالب تر می كند این است كه انجمن سلطنتی انگلیس به جیمز كوك  آنچه این طنز تار
ده ها نقشه از این قاره می دهد و در یك فرمان حکومتی به او دستور می دهد كه به اقیانوس 

1-  Abel Janszoon Tasman                         2-  Matthew Flinders                                     3-  Tupaia 

4-  Omai                                                     5-  Pacific Ocean
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هندشرقی1 رفته و سریعًا سرزمین استرالیا راكشف كند!
جدای از وجود نقشه های ایرانی از این قاره، وجود ده ها سند دیگر از جمله سکه های پادشاهی 
از  نشان  دیگر  اسناد  و  )1170-1189م(  حسن3  بن  سلیمان  زمان  در  آفریقا  شرق  در  ها2  شیرازی 

حضور اقوام ایرانی در این قاره دارد.
در این كتاب اسناد و مداركی ارائه می شود كه نشان می دهد این ایرانیان بودند كه در زمان 
هخامنشیان دست به اكتشاف مناطق مختلف اقیانوس هند از جمله قاره استرالیا زدند و حتی 
در این ناحیه متوقف نشده و حركت خود به شرق را ادامه داده و تقریبًا تمام جزایر اقیانوس آرام را 

كشف كرده و به سواحل غربی آمریکا رسیدند.
این اقوام ایرانی با حضور غربی ها كه در نهایت با اشغال كامل این قاره به وسیله انگلیسی 
ها در قرن 19م كامل شد، در این قاره حضور داشتند كه عمده آن ها پس از مواجه شدن با قتل عام 
های گسترده انگلیسی ها و غربی ها از این قاره به مناطق شمالی از جمله جزیره جاوه4 اندونزی 
و دیگر مناطق كوچ كردند و آن هایی هم كه برای تجارت به این ناحیه رفت و آمد داشتند، برای 

همیشه ارتباطشان با این قاره قطع شد.
در ادامه به این نکته اشاره می كنم كه بدلیل فیش برداری طی سالیان دراز بعضی از مطالب 
این كتاب متعلق به بنده نمی باشد واز دیگران می باشد تا آنجا كه می توانستم منبع آنها را پیدا 

نموده و وارد كردم ولی ممکن است باز بعضی از قسمت ها جا افتاده باشد كه پوزش می طلبم.

1-  Eastern Indian Ocean                                    2-  Zanzibar                                       3-  Solomon ibn Hasan  

4-  Java                                                               5-  Abel Janszoon Tasman                 6- Van Diemen

7- Vereenigde Oost-Indische Compagnie          8- Land Van Diemen
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1- داستان كشف سرزمین استرالیا از زبان غربی ها

از  1642م  سال  در  تاسمانی5  جانسون  آبل  جمله  از  غربی  تعدادی  هستند  مدعی  ها  غربی 
قسمتی محدود از جزیره تاسمانی كه در جنوب قاره استرالیا است، دیدن كردند. ولی هرگز متوجه 
نشدند كه این سرزمین یك جزیره است تا اینکه ماتیو فلیندرز 200سال بعد متوجه جزیره بودن 
آن شد. آبل تاسمانی این سرزمین را به افتخار اقای وان دیمن6، فرماندار كل كمپانی هندشرقِی 
هلند7 ، »سرزمین وان-دیمن«8 نامید. البته 200سال بعد به خاطر پاك كردن بدنامی این جزیره 
به خاطر قتل عام 60هزار بومی به دست انگلیسی ها كه همگی عمدًا از گرسنگی و بیماری 

مردند، به جزیره تاسمانی تغییر نام پیدا كرد.
یانورد  در سال 1772م جیمزكوك با كمك دو راهنمای محلی به نام توپای و اومای كه دو در
اهل تاهیتی بودند، از جزایر اقیانوس آرام، تاسمانی، ساحل شرقی استرالیا و جزایر مرجانی آن دیدار 
كرد. ولی متوجه نشد كه این سرزمین یك جزیره است. او نام این سرزمین را گال جنوبی قرارداد.
در نهایت دریانوردی انگلیسی به نام ماتیوفلیندرز3 در سال 1803م به دور این سرزمین كشتی 

راند و متوجه شد كه این سرزمین یك جزیره 
است و در سال 1814م  در كتابی كه دقیقًا دو 
روز قبل از مرگش چاپ شد، این جزیره را همان 
سرزمین مورد نظر الکساندر دالریمپل، یعنی 

قاره استرالیا نامید.
 

1-  Matthew Flinders
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2- اروپائیانی كه از بعضی مناطق استرالیا دیدن كردند

به  آن  شدن  تبدیل  از  قبل  استرالیا  از  هایی  بخش  از  ذیل  افراد  هستند  مدعی  ها  غربی 
مستعمره غربی ها از آنجا بازدید كرده اند، بدون اینکه بدانند این سرزمین یك جزیره بسیار 

بزرگ می باشد و حدودوثغور آن را بدانند.1 
1- ویلم جانز2  درسال 1606م.

2- لویز ویز د تورس3  در سال1606م.
یك د هوتمن4  در سال1619م. 3- فردر

4- آبل تاسمانی5  درسال1644م.
5- ویلیام دامپیر6  درسال 1699م.

6- جیمز كوك7  درسال 1772م.
7- ماتیو فلیندرز8  در سال 1803م.

ترین آن ها است. یعنی  بنگرید، سال 1606م قدیمی  از استرالیا  یخ دیدار آن ها  تار به  اگر 
یخی كه از حضور خود در این قاره می-توانند بدهند سال1606م  اینکه غربی ها قدیمی ترین تار
است. در حالی كه به جز جیمزكوك و ماتیوفلندرز شخص دیگری از استرالیا )آن هم بعضی از 
قسمت های آن( نقشه نکشیده است و فقط فلیندرز در سال 1814م دو روز قبل از مرگش در سن 
چهل سالگی در كتابی نقشه كامل قاره استرالیا را چاپ می كند ولی با كمال تعجب ما در اروپا 

نقشه هایی از استرالیا می بینیم كه متعلق به قرن 15 و16م است.
حال این سوال پیش می آید كه این نقشه ها از كجا آمده است؟!

در ادامه چندین عدد از این نقشه ها را بررسی می كنیم و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت 
كه این نقشه ها از كجا آمده است.

1-تمام این افراد در گذر از قسمت هایی از قاره استرالیا از شهر باتاویا )نام قدیم جاكارتا( دیدن كرده و مدتی در آن به سر 
بردند.

2-  Willem Jansz                                            3-  Luis Vaes de Torres

4-  Frederick de Houman                              5-  Abel Tasman

6-  Willam Dampier                                      7-  James Cook

8-  Matthew Flinders
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تصویر 1 

3- خالصه داستان دیدار جیمزكوك از برخی مناطق ساحلی قاره استرالیا

در  به خوبی  این سرزمین  كه  است  این  وسیله جیمزكوك،  به  استرالیا  در كشف  جالب  نکته 
این  كه  دارد  وجود  نقشه  و  سند  صدها  حداقل  بود.  شده  شناخته  زمان  آن  اروپای  و  انگلستان 
مطلب را ثابت می كند. اما جالب تر اینکه كسی قادر نبود با این همه نقشه و سند به آن سرزمین 
با این همه وسعتش كه حدودًا 30برابر جزیره انگلیس است برود. علت آن نداشتن امکانات یا وجود 

یانوردی و نقشه خوانی بود. دشمن خارجی نبود. بلکه علت آن، نداشتن علم در
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تصویر 2 - الكساندر دالریمپل مسئول نقشه های دریایی ناوگان سلطنتی انگلستان
یایی ناوگان سلطنتی انگلستان، در سال 1768م در  الکساندر دالریمپل، مسئول نقشه های در
دستوری دولتی با توجه به وجود صدها نقشه از این سرزمین به آقای جیمزكوك دستور می دهد 
كه مخفیانه به بهانه رصد عبور سیاره زحل از برابر خورشید به ناحیه جنوب شرق آسیا رفته و 

سرزمین استرالیا را پیدا كند!

آقای دالریمپل از كجا پی به وجود سرزمین استرالیا برده بود؟

اما سؤال مهم این است كه آقای دالریمپل از كجا پی به وجود سرزمین استرالیا می برد؟جواب 
شرقی  هند  كمپانی  توسط  لغایت1764م  1759م  ساله های  طی  در  ایشان  است.  ساده  بسیار  آن 
در جزیره سولو فیلیپین فعلی كه در آن زمان جزیره ای مستقل بود، در زمان حکومت سلطان 
با ملوانان و  ایشان  ناحیه كه نامش علی معین الدین بوده،به كار گمارده می شود و  این  شیعه 
یخته و نقشه های این ناحیه را به دست  یانوردان ایرانی و مسلمان منافقانه طرح دوستی ر در
یایی ناوگان  می آورد.او درازای این خدمت به كشور انگلیس به منصب مسئول نقشه های در

سلطنتی انگلیس منصوب می شود.
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 تصویر 3 – به جایگاه جزیره شیعه نشین سولودر قرن 18م و نزدیكی آن به قاره استرالیا 
توجه کنید این جزیره محلی بوده که سال ها دالریمپل در آن به جاسوسی در قالب  تجارت مشغول 

بوده است.
شاید كسی سؤال كند حضور دالریمپل در جزیره سولو و اصرار ایشان بر وجود سرزمین 
یانوردان  استرالیا چه ارتباطی باهم دارد. و سوال دیگر اینکه شما از كجا مطمئن هستید كه در

جزیره سولو قاره استرالیا را می شناختند؟
جواب این است كه در كتب خود غربی ها و ازجمله كسانی كه به عنوان كاشفان قاره استرالیا 
یانوردان  و  نام برده می شوند ازجمله ماتیو فیلندرز اسنادی وجود دارد كه نشان می دهد در

اقوام مسلمان اندونزی در استرالیا حضورداشته اند.
نوشته  استرالیا  دور  به  یانوردی  در مورد  در  كه  خود  كتاب  تنها  فیلندرزدر  ماتیو 

است،می نویسد:
از  كشتی  به  استرالیا  شمال  در  استرالیا  دور  سفر  برگشت  در  یه  فور  17 1803م  سال  در 
مسلمانان قوم مکاسار برخورد می كند او با كمک آشپز خود كه از بومیان ماالیا بوده با 6تن 
از بزرگان آن ها گفتگو می كند.آن ها اظهار می دارند كه فقط آن ها شصت كلونی از مسلمانان 
اندونزی در سواحل استرالیا می شناسند كه تحت فرماندهی شخصی بنام صلو است. بزرگ 
این جمع كه ماتیو در عرشه كشتی با آن ها مذاكره می كند نامش بابا سو  بوده است.بابا سو 
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ماتیو  است.  نموده  استرالیا مسافرت  به سواحل  6بار  20 سال گذشته  داشته كه طی  اظهار 
فلیندرز به افتخار بابا سو جزیره ای كه در نزدیك محل مالقات آن ها بود را جزیره بابا سو  نامید 

كه هم اكنون هم به همین نام است.
به وسیله  استرالیا  قاره  در  مسلمان  اقوام  حضور  از  فروانی  نقاشی های  مطلب  این  از  جدای 
سیاحان غربی كشیده شده است ازجمله نقاشی های آقای ملویل  كه در سال 1845م كشیده شده 

است.
 

تصویر 4 - از بابا سو که توسط ویلیام وستال در موقع مذاکره با ماتیو فیلدرز کشیده است.

 



20

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

تصویر 5 – نقاشی آقای ملویل از حضور اقوام مسلمان مكاسار که در حال عمل آوری خیار دریایی در 
سواحل بندر فعلی ایسنگتون در شمال استرالیا می باشند.

  

تصویر6- کشتی رانی اقوام مكاسار در سواحل استرالیا که به وسیله سیاحان غربی کشیده شده است.
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تجارت  تاریخی خیار دریایی

یکی از اقالمی كه در سواحل گرم و كم عمق شمال استرالیا فراوان وجود دارد موجودی نرم تن 
كه به زبان اندونزیایی تراپانگ  نام دارد،است .این نرم تن خوراك موردعالقه چینی ها است كه در 
درمان هم از آن استفاده می شود. این امر موجب پیدایش شبکه تجاری فی مابین اقوام مسلمان 
اندونزی و بومیان استرالیا و از طرف دیگر چینی ها شده بود این ارتباط به قدری گسترده بوده است 
كه موجب ایجاد فرهنگ چندملیتی در سواحل شمالی استرالیا شده است كه آثار آن هنوز در زبان 
و موسیقی و نقاشی و آداب و سنن بومیان شمال استرالیا وجود دارد.به گفته محققین این ارتباط 

حداقل به 6 قرن قبل از حضور غربی ها در استرالیا برمی گردد.

تصویر7 - جمع آوری خیار دریایی در سواحل کم عمق و گرم شمال استرالیا توسط بومیان استرالیا
كشف  یخ  تار جك  مضحك ترین  انگلیسی ها  وسیله  به  استرالیا  سرزمین  كشف  شاید 
تمام،  دقت  با  و  داشته  وجود  آن  از  نقشه  صدها  كه  سرزمینی  باشد.  جدید  سرزمین های 
مختصات جغرافیای آن ثبت شده و حتی نام آن در نقشه ها همان استرالیا است و حتی شایع 
بود كه در آن سرزمین بیش از پنجاه میلیون انسان زندگی می كند و چندین رود در آن جاری 
است و ُپر از گنج ها و معادن طالست. اما با همه این موارد هیچ اروپایی و انگلیس قادر به 
برای  اروپا  از  یادی  ز افراد  كوك  جیمز  از  قبل  كه  است  این  حقیقت  نمی شوند.  آن  پیداكردن 
پیداكردن این سرزمین اقدام كرده بودند ولی آن ها نمی توانستند این سرزمین را پیدا كنند. در 

نهایت آقای جیمز كوك دست به دامان چند راهنمای محلی می شود.
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نام های مختلف قاره استرالیا كه در نقشه های قرن15تا19م دیده می شود.

تعداد بی شماری نقشه از كل جهان و تمام مناطقی كه غربی ها مدعی كشف آن هستند، 
سال ها قبل بلکه قرن ها قبل از رسیدن پای غربی ها به این مناطق وجود داشت. نمونه آن 
قاره استرالیا است كه چند قرن قبل از رسیدن غربی ها به این مناطق در نقشه ها وجود داشته 
و غربی ها در نقشه هایشان كه متعلق به آن ها نبوده بلکه متلعق به مسلمانان و به خصوص 

ایرانیان بوده، نام های ذیل را بر آن سرزمین گذاشته بودند.
1- Terra Incognita

2- Terra Incognita Secundum Ptolemeum
3- Temperata Antipodum Nobis Incognita

4- Terra Australis Incognita
5- Magallanica

6- Terra Australis Nundum Cognita
7- Maletur

8- Beach
9- Lucach

10- Java le Grande
11- Terre Australlé

12- Landt van d’Eendracht
13- Eendrachtsland

14- I. de Edels Landt
15- Landt van de Leeuwin

16- ‘t’ Westeinde van Nova Guinea
17- Landt van P.Nuyts

18- G.F. de Wits Landt
19- Nouvelle Hollande

20- Carpentaria
21- Zuid-landt

22- Southern World
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23- Anthoony van Diemenslandt
24- Hollandia Nova

25- Terra del Zur
26- Companis Nieve Nederland

27- Great South Land
28- Terres Australes

29- New Holland
30- New South Wales

31- Terra Australis
32- Australia

4- نادانی غربی ها در نقشه های قرن 16 و17 میالدی و ترسیم نقشه هایی از 
روی نقشه های مسلمانان

غربی ها ادعا می كنند كه قاره استرالیا در سال 1814م به وسیله ماتیوفلیندرز دورزده شده 
و او متوجه شد كه این سرزمین همان قاره جنوبگان است. البته تاسمانی در روز 24نوامبر سال 
1642میالدی از جزیره تاسمانی و جیمزكوک در سال 1772م از مناطق جنوبی استرالیا بازدید 
كردند ولی هیچ كدامشان متوجه قاره ای به این عظمت نشدند و هرگز آن را دور نزدند. علی رغم 
اینکه هردوی آن ها راهنماهای بومی در خدمت داشتند حتی این دو نفر قادر به كشتی پیمائی در 
یاهای آزاد، برای یافتن قاره استرالیا بدون راهنمایی مسلمانان نبودند. راهنمایان جیمزكوک  در

درگذر از جنوب قاره استرالیا یا جنوبگان دو نفر بومی به نام توپایا و اومای می باشند.
جالب این است كه انگلیسی ها در این اواخر نام این دو را از كتاب هایشان حذف كردند. 
یانوردی و نقشه كشی شود و اگر نبود كه  یرا نمی خواهند كسی متوجه حقارت آن ها در در ز
در قرون گذشته سفرنامه های جیمزكوك در كل اروپا به بیشتر زبان های اروپا چاپ شده بود و 
نام این دو بر سر زبان بود و از طرفی دو سال زندگی كردن اومای در انگلیس، به طور حتم نام 
یخ پاك می كردند. مثاًل در كتاب ناخدا كوك نوشته آرمسترانگ  آن ها را به طور كامل از تار

اسپری1 حتی یك بار هم نامی از توپایا و اومای برده نمی شود.
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جمیز  )راهنمای  اومای  واقعی  تصویر   -  8 تصویر 
کوك در گذر از جنوب استرالیا( این نقاشی از چهره 
 Sir Joshua(رینولدز جاشوا  سر  وسیله  به  اومای 
شده  کشیده  18)1775م(  قرن  در   )Reynold
که  است  مشخص  خوبی  به  تصویر  این  در  است. 
اومای مسلمان می باشد. این عكس به تنهایی سند 
اقیانوس  از حضور مسلمانان در جزایر  بسیار قوی 

آرام می باشد.

 

تصویر 9 - در این نقشه مسیر چند سفر جیمزکوك در اطراف استرالیا با راهنمایی  توپایا و اومای 
استرالیا  قاره  از  راهنمای  جیمز کوک  به خوبی مشخص است که  این طرح  در  دیده می شود.1 

1- Armstrong Sperry
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اطالع داشته و جیمز کوک را سرکار گذاشته اند و او را  در اقیانوس آرام  چرخ داده اند. به منطقه 
با بیضی نشان داده شده توجه کنید.  به خوبی مشخص است که آن ها در این ناحیه به  ای که 
دنبال قاره جنوبگان)استرالیا(  می گشتند اما دو راهنمای آن ها به خصوص توپایا اروپاییان را سر 
کار گذاشته و در  اقیانوس آرام آن ها را فریب دادند. البته انگلیسی ها بعدًا متوجه این موضوع شدند.

به وسیله  به معنای حقیقی  استرالیا حدود سال 1850م  قاره  نقشه  توان گفت  واقع می  در 
قاره  از كریستف كلمب  قبل  نقشه های  نقشه ها حتی  از  بسیاری  در  ما  ولی  تهیه شده  ها  غربی 

استرالیا را به خوبی می بینیم.
 

دریانوردی  مورد  در  -کتابی  تصویر10 
باراهنمایی  آرام  اقیانوس  در  کوك  جمیز 

توپای
 

گذشته  در  مخصوصًا  دریانوردی  اصطالحات  اتفاق  به  قریب  اندونزی  جنوب  تا  فیلیپین  از  آسیا  شرق  در   -  1
فارسی می باشد. من خود به آن منطقه سفر کرده ام و از آن ها در این مورد پرس و جو کرده ام.
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تصویر 11 - در این نقشه مسیر چند سفر جیمز کوک در اطراف استرالیا باراهنمایی توپایا و اومای  دیده 
می شود. در این طرح به خوبی مشخص است که راهنمای جیمز کوک از قاره استرالیا  اطالع داشته و 
جیمز کوک را سرکار گذاشته اند و او را در اقیانوس آرام  چرخ داده اند.  به منطقه ای که با بیضی نشان 
داده شده توجه کنید. به خوبی مشخص است که آن ها در  این ناحیه به دنبال قاره جنوبگان)استرالیا( 
می گشتند اما دو راهنمای آن ها به خصوص  توپایا اروپاییان را سر کار گذاشته و در اقیانوس آرام آن ها را 

فریب دادند.  البته انگلیسی ها بعدًا متوجه این موضوع شدند.
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تصویر 12 -  نقشه روسلی که در سال 1508م کشیده شده است.  در این نقشه قاره استرالیا به خوبی 
دیده می شود؛ یعنی 300سال قبل از ماتیو فلیندرز که  در سال1814م  برای اولین بار به دور قاره 
استرالیا مسافرت کرده و متوجه شد که این  سرزمین یك جزیره است. جدای از این موضوع، در این 
نقشه غرب و شرق آمریكا به خوبی دیده  می شود. در صورتیكه غرب آمریكای جنوبی طبق ادعای 
غربی ها چند دهه بعد کشف شد.  همچنین نقشه اژدهای وارونه که تكرار دوباره قاره آمریكا است، به 

خوبی بعد از سرزمین چین، دیده می شود.
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تصویر 13 - متعلق به سال 1414م که در آن قاره استرالیا دیده می شود.

lotfan jehat komak be moaceceh “tarikh aghvame Irani dar 
ghareh Amrica va Australia “komak haye khod ra be shomar 
hesab zir variz namayid.
1-bank Sepah. 5892-1010-1201-7345
2-bank Refah. 5894-6318-6756-5426
3-bank Meli.   6037-9918-3905-6839
Be name Hamid Shafizadeh

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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تصویر 14 - این نقشه معروف به »د ویرگا« در سال 1415 میالدی در ونیز کشیده شده است. 
در این نقشه قاره استرالیا در ساعت4 و قاره آمریكای شمالی در ساعت10 به خوبی دیده می شود. 

قاره آمریكای جنوبی چسبیده به قاره آسیا دیده می شود.
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در   نام جوآنز شونر کلوب که  به  آلمانی  به شخصی  از سال1520م متعلق  نقشه ای   –  15 تصویر 
آن قاره استرالیا به خوبی مشخص است و جالب اینكه محل آن در زیر قاره آمریكا و نامش برزیل  
می باشد. این موضوع نشان می دهد که غربی ها حتی اطالعات ابتدایی هم از نقشه کشیدن  



31

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

نداشته اند و فقط نقاشی می کردند.

تصویر 16 - نقشه سور ل کلوب د کورنلی سال 1688م که در آن نقشه استرالیا 126سال قبل از 
ماتیو فلیندرز که به دور قاره استرالیا چرخید و متوجه شد که آن یك جزیره می باشد  کشیده شده 

است.
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تصویر 17 - در این نقشه 
16میالدی  قرن  در  که 
قاره  است،  شده  کشیده 
به  طرف   یك  از  استرالیا 
طرفی  از  و  آمریكا  قاره 
اندونزی  جاوه  جزایر  به 
محل  و  است  چسبیده 
است.  جنوب  قطب  آن 
نقشه  به  کاماًل  نقشه  این 
و  استرالیا شبیه می باشد 
این نشان می دهد در قرن 
و  استرالیا  نقشه  15و16 
داشته  وجود  جهان  تمام 

است.
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تصویر 18 - در این نقشه که در قرن 16میالدی کشیده شده است، قاره استرالیا از یك طرف  به 
قاره آمریكا و از طرفی به جزایر جاوه اندونزی چسبیده است و محل آن قطب جنوب است.  این 
نقشه کاماًل به نقشه استرالیا شبیه می باشد و این نشان می دهد در قرن 15و16 نقشه  استرالیا و 

تمام جهان وجود داشته است.
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تصویر 19 - در این نقشه که در سال 1593م کشیده شده است. قاره استرالیا از یك طرف به قاره 
امریكا و از طرفی به جزایر جاوه اندونزی چسبیده است ومحل آن قطب جنوب است در حالی که در 
آن رود جاری است.فقط اوج حماقت وشیادی دانشمندان غربی آن زمان می تواند چنین افتضاحی به 
بار آورد. این در حالی است که این نقشه کامال به نقشه استرالیا شبیه می باشد واین نشان می دهد در 
قرن 15و16 نقشه استرالیا وتمام جهان وجود داشته است البته ده ها اشتباه دیگر در این نقشه  وجود 

دارد که شرح آن  را در کتابهای بعدی ارائه خواهم داد.
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تصویر 20 - قاره استرالیا که در سال 1583م کشیده شده بنگرید که نقشه استرالیا را به جای قطب 
جنوب قرار داده اند با چندین اشتباه فاحش و احمقانه؛ از جمله اینكه قاره استرلیا با آمریكای جنوبی 
هم مرز است و دیگر اینكه این قاره 90 درجه به طرف شمال حول محور جنوبی زمین چرخیده است 

و ده ها اشتباه دیگر.
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تصویر 21 - نقشه ی متعلق به سال 1598میالدی معروف به نقشه ی والد فیلد که در آن  استرالیا را 
دو بار می بینیم. یک بار به عنوان ترا استرالیا که با قطب جنوب مخلوط شده است  و دیگری قاره ی 

استرالیا با نام گینه نو.
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تصویر 22 - این نقشه متعلق به سال 1597م است و باز هم قاره استرالیا را به جای قطب جنوب  قرار 
داده و همان حماقت هایی که در عكس قبلی ذکر کرده ام را تكرار کرده اند. اما جالبتر  اینكه این 
شیادان احمق آن قدر سواد نداشته اند که در قطب جنوب درخت و رودخانه وجود ندارد.  این نقشه 
نشان می دهد که دانش غربی ها از علم جغرافیا در چه حد ابتدایی بوده و هرآنچه آن ها  داشته اند 
از کتب دانشمندان مسلمان به خصوص ایرانی است. در واقع این ها فقط نقاشی و  کپی برداری می 

کردند.
نقشه های  از  برخی  بین  در  خود،  نقشه های  ترسیم  در  اروپاییان  فاحش  اشتباهات  بر  افزون 
نقشه كش  یم كه نشان می دهد حتی  برمی خور به نشانه هایی اسالمی  آن ها  ترسیم شده ی 

برخی از این نقشه ها مسلمان بوده است.
نقشه  دیگری  و  باشد  می  جهان  نقشه  یکی  كه  دارد  وجود  كره  دو  آمستردام  موزه  در 
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صورفلکی. این نقشه در سال1640تا 1648 م كشیده شده است وآنچه موجب شده است از 
نابودیش بوسیله غربی ها محفوظ شود این است كه در اختیار یك شخص گم نام قرار داشته. 
این نقشه هم اكنون در موزه آمستردام نگهداری می شود. بر روی كره ای كه نقشه جهان 
رسم شده، تصویری وجود دارد كه نقشه كش این كره را  اعراب مسلمان نشان می دهد.در كره 
ای كه در آن نقشه ستارگان رسم شده ، بسیاری از ستارگان وصور فلکی با نام وخط عربی 

نوشته شده است.

تصویر 23 - در این تصویر نقشه جهان بر روی یك کره کشیده شده و در کره ای دیگر نقشه تمام 
ستارگان کشیده شده که نام بسیاری از ستارگان روی کره با الفبای عربی نوشته شده است. این 
به  نابودیش  از  آنچه موجب شده  و  الی 1648میالدی کشیده شده  بین سال های 1640  نقشه 
وسیله غربی ها حفظ شود این است که در اختیار یك شخص گمنام قرارداشته است. این نقشه هم 
اکنون در موزه آمستردام نگهداری می شود. بر روی کره ای، تصویری وجود دارد که نقشه کش این 

کره را  اعراب مسلمان نشان می دهد.
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تصویر 24 - تصویری از کره نقشه ستارگان متعلق به سال1648 م در موزه آمستردام هلند که 
در آن بعضی از صور فلكی با نام ورسم الخط عربی نوشته شده است.
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و  جغرافیدان  بیرونی دانشمند  و  از بطلمیوس)سمت چپ(  نقشه تصویری  باالی  تصویر 25- در 
ایرانی )سمت راست( دیده می شود. در این تصویر قاره استرالیا  چند دهه قبل از ورود اروپائیان 

به آن دیده می-شود.
خوشبختانه در بعضی از نقشه های دقیق كه به ظاهر كار غربی ها است ولی در اصل كار 

یركی، آن ها مهر یا  مسلمین است، با ز
عالمت خود را بر روی آن طراحی كردند

كه نمونه آن، نقشه كرسکوئس می باشد.
به تصویر مقابل توجه كنید!

شكل 26 - این نقشه به زبان اسپانیایی در سال 1375میالدی کشیده شده و نامش اطلس کرسكوئس 
است. در قسمت گرانادا)غرناطه( در زمینه پرچم قرمز، کلمه »العافی« به زبان عربی نوشته شده که این 

امر نشان می دهد که نقشه کش اصلی مسلمان بوده است.
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5- گسترش علوم دریانوردی از ایران به سایر ملت ها

یخ ایران، قدمتی هزاران ساله دارد. قدمتی كه همتایی برای  یانوردی در تار پیشینه ی علوم در
یانوردی طی سالیان متمادی، نسل به نسل بین  یخ ملل دیگر نمی توان یافت. علوم در آن در تار
ایرانیان را به پیشتازان  با پیشرفت روز افزون خود،  انتقال یافت و توانست  ایرانی  ساحل نشینان 
یانوردی تبدیل كنند. از این دستاوردها، آثار و نشانه های بسیاری وجود داد كه هر  عرصه ی در

یایی ایرانیان دارد. كدام روایتگر گوشه ای از پیشرفت های در
یانوردی ایرانیان است، استوانه ای با قدمت 8 الی 9 هزار سال  از جمله آثاری كه روایتگر در
است كه در آن، پادشاهی سوار بر كشتی را نشان می دهد. در این تصویر پادشاهی سوار بر كشتی 
یسمانی قراردارد كه به دو اسیر متصل است، دیده می شود. همچنین مالزم پادشاه  كه در دستش ر
گرز او را در دست دارد و دیگرانی غنایم و احشام را نگهداری می كنند. متأسفانه این شی با ارزش 
به وسیله غربی ها از ایران خارج شده و در آمریکا نگهداری می شود. آن ها حتی حاضر نیستند 

عکسی از این شی با ارزش در اختیار ایرانیان قرار بدهند. 

تصویر  27 - قدیمی ترین 
دریانوردی و کشتی سازی جهان 

که بر روی یک استوانه گلی در تپه 
های چقامیش در نزدیكی دزفول 

پیدا شده است.
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كشتی كاراول، كشتی است كه به وسیله ایرانیان ساخته شده و نام آن از كلمه كاروان مشتق شده 
و )البته كشتی دوحه و كاراول خیلی به هم شبیه هستند( تا همین اواخر در خلیج فارس، بندر آبادان و 

رودهای ایران استفاده می شد. عکس هایی كه ضمیمه می شود كه این نکته را تائید می كند.
 

تصویر 28- کشتی دوحه)کاروال( در بندر آبادان

 

تصویر 29- کشتی نوع) طیار( در کارون قسمت شوشتر
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تصویر 30- بندرعباس قرن 17 سفرنامه شاردون دراین تصویر کشتی سه دکله ایرانی
 به خوبی مشخص می باشد که بر روی پرچم های آن کلمه الله نقش بسته است.

نقشه  و  اسطرالب  و  یایی  در گره  لنگر،  و  نما   قطب  سکان،  و  گوش  سه  بادبان های 
ایرانیان  اختراعات  از  یانوردی  در اصطالحات  و  ها  كشتی  از  بسیاری  و  )رهنامج=رهنامه( 
است. مطلبی كه غربی ها و بعضی از اعراب متعصب از گفتن آن واهمه دارند. در انگلیسی 
به لنگر)Anchor( می گویند كه تغییر یافته كلمه لنگر فارسی است. سکان برای اولین بار 
در كتاب )opus maius( راجربیگن در قرن 13م در اروپا شناخته-شد و قبل از آن غربی ها 
چنین وسیله ای را نمی شناختند. در زبان انگلیسی به بادبان سه-گوش )jib( و در دیگر زبان 
های التین )fok( می گویند كه هر دو ازكلمه فارسی جیب به معنی مثلث و فك به معنی 
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یرا این بادبان در جلوترین قسمت كشتی كه به آن در قدیم فك یا پوزه  استخوان فك می باشد، ز
می گفتند، قرار می گرفته و همانند فك كه به استخوان گونه )استخون ماگزیال( مفصل شده 
و متحرك بوده است. حول تیركی حركت می كرد. این بادبان حکم سکان دوم كشتی را ایفا می 
كرد و در مانورها و عملیات جنگی كاربرد فراوان داشت. اهمیت سکان سه گوش در این است 
كه با این وسیله حتی می توان با بادهای مخالف به طرف جلو حركت كرد. به نظر من تأثیر 
یانوردی از تمام وسایل مورد كاربرد با اهمیت و تأثیرگذارتر بود.  یخ در بادبان سه گوش در تار

یرا بدونه بادبان سه گوش سفر به بعضی از مناطق جهان در آن زمان غیرممکن بود. ز
نکته دیگری كه ثابت می كند ایرانیان مخترع بادبان سه گوش، هستند اقرار كره ای ها در 
یخ كره آمده است كه ایرانیان كشتی هایی داشتند كه با كمك  این مورد می باشد. در منابع تار
بادبان سه گوش می توانستند برخالف جهت باد حركت كنند. این موضوع در سریال كره ای 
یاها، قسمت 15 كه از صدا و سیما پخش شد، نشان داده شد. حتی كلمه آدمیرال،  امپراطوردر
می  است،  ایرانی  )ناوخدا(  ناخدا  كلمه  مستقیم  ترجمه  كه  عربی  امیرالبحر  كلمه  شده  انگلیسی 
باشد. خود كلمه ناو )Navy( یك كلمه كاماًل ایرانی است. این كلمه از ایران به تمام زبان های دنیا، 
از جمله زبان انگلیسی راه پیداكرده است كه دلیل محکمی بر قدمت و برتری ایرانیان در كشتی 
رانی و دینی كه همه جهانیان به ایران دارند می باشد. در واژه نامه های قدیمی زبان فارسی از جمله 
در برهان قاطع و همچنین در اشعار شاعران قدیمی این كلمه وجوددارد. این كلمه در فارسی برای 
هرچیز دراز و توخالی استفاده می شود. مانند ناودان، حتی چون دیگ و دیگچه)تابه( میان تهی 
می باشد به آن ناو هم می گویند. ده ها كلمه همچون ناودیس، ناوكار، ناوژه، ناوخدا و... كلماتی 
می باشند كه از ناو مشتق شدند. ده ها نوع كشتی در غرب وجود دارد كه اصاًل نام ایرانی دارند. 

ازجمله كشتی های تیپ قالر یا گالر كه تغییر یافته كلمه فارسی قایق می باشد.
قطب نما بدون شك اختراع ایرانی است. هر قطب نما بر مبنای مغناطیس كار  می كند. كلمه 
یشه ایرانی دارد كه از كلمه مغ گرفته شده است. خود غربی ها معترف هستد این  مغناطیس ر
یشه ای در زبان های غربی ندارد. كلمه ایمیج =تصویر و مجیك=جادو هم از كلمه  كلمه هیچ ر
مغ فارسی مشتق شده است. مغ ها دانشمندان ایران باستان بودند كه به واسطه علوم پیشرفته، 

كارهایی انجام می دادند كه برای بسیاری عجیب و جادوئی بود.
لیست  این  به  است.  شده  مشتق  بارو)برج(  فارسی  كلمه  از   )barge(بارگ كشتی  همچنین 
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یانوردی می توان اضافه كرد كه از زبان فارسی به  صدها نوع قایق، كشتی، اصطالح و ابزار در
دیگر زبان ها منتقل شده است كه خود كتابی جداگانه می خواهد. حال به موضوع اصلی می 
نظر  از  تا سال 1485م  كه  معترفند  ها  باال خواندید، خود غربی  متون  در  كه  همانگونه  یم.  پرداز

كشتی رانی در چه سطح ابتدایی قرار داشتند.

 

تصویر 31- نوعی کشتی به نام بارگ )بارو( که اختراع ایرانیان است که دارای جرثقیل بوده و برای
 انتقال محموله های سنگین از آن استفاده می شد. این نوع کشتی به وسیله غربی ها از مسلمین 

الگوبرداری شد و حتی نام آن در غرب هنوز نام ایرانی آن می باشد.

 

تصویر 32 - کلمه لنگر فارسی در انگلیسی که به آن  انگر می گویند.
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تصویر 33- نمایی از بادبان جیب یا فك که حكم نوعی سكان را در کشتی های بادبانی ایفا می 
کند.

 
تصویر 34 - تصویری از صفحه ویكی پدیا که به زبان عربی نوشته شده، در آن اعراب نقشه را به 

همان نام قدیمی که ایرانیان به آن ها آموخته اند، یعنی رهنامج نوشته اند و این نشان می دهد
 که اعراب کشتی رانی و نقشه کشی را از ایرانیان آموخته اند.
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تصویر 35 - این کتاب که به زبان اسپانیا و در سال 1589چاپ شده است. در این عكس یك ایرانی 
با کاله نمدی، عبا و شلوار ایرانی دیده می شود که این نشان می دهد در قرن 16میالدی همان 
و کشتی  دریانوردی  فن  استاد  که  بودند  ایرانیان  این  بوده  اکتشافات خود  اوج  در  اروپا  که  قرنی 

سازی اروپائیان بودند.
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با عالمت شمشیر ذوالفقار حضرت  پیكر مسلمانان در مدیترانه  تصویر 36 - کشتی جنگی غول 

علی)ع(
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تصویر 37 - کشتی غول پیكر بادبانی از نوع غنجه با دو دکل با پرچم ایران در سواحل
 خلیج فارس در حال تعمیر و صابون مالی به بدنه جهت ضد آب شدن.
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یانوردی عالوه بر كشتی، نقشه های دقیق هم نیاز دارد. برای ترسیم یك نقشه دقیق از نظر  در
طول و عرض جغرافیایی، نیازمند بهره گیری از مجموعه  ابزارهایی هستیم. برخی از این ابزارها 

عبارتند از:
1-ابزاری كه بتوان به طور دقیق زاویه خورشید یا ستارگان را نسبت به یك مرجع كه معمواًل خط 

افق می باشد، اندازه گیری كند.
2-ساعتی دقیق كه حداكثر خطای آن در 24ساعت كمتر از4 ثانیه باشد و شرایط محیطی از جمله 

آب و هوا و درجه حرارت بر آن تأثیری نداشته باشد.
یاضیات و مثلثات پیشرفته كروی كه بتوان با مقادیر به دست آمده بر روی كره جای مورد نظر  3-ر

را از نظر طول و عرض جغرافیایی را محاسبه كرد.
یج هایی كه مقادیر رصد شده سالیانه در آن نوشته شده باشد. 4- جداول و ز

5- نقشه موقعیت ستارگان هر ناحیه در طول سال.
از 5 مورد ذكر شده 3مورد اول ضروری است و2مورد بعدی كمك بسیاری در دقت و سرعت 

یا می كند. سیر در در
غربی ها در زمان كلمب هیچ كدام آن را نداشتند؛ اما ایرانیان و مسلمانان تمام آن ها را داشته 
اند. اگرچه در این مورد بسیار دروغ می گویند و آنچنان جا انداخته اند كه كاشف و سازنده این 
موارد آن ها هستند. در بعضی از متون غربی از نقشه ای به نام )Carta Pisana( صحبت می 
شود. این نقشه تقریبًا دقیق می باشد و به هیچ وجه كار غربی ها نیست. چراكه بنابر شواهد و قرائن 

موجود، غربی ها تا اواخر قرن 18 قادر به كشیدن نقشه های دقیق نبودند.
lotfan jehat komak be moaceceh “tarikh aghvame Irani dar 
ghareh Amrica va Australia “komak haye khod ra be shomar 
hesab zir variz namayid.
1-bank Sepah. 5892-1010-1201-7345
2-bank Refah. 5894-6318-6756-5426
3-bank Meli.   6037-9918-3905-6839
Be name Hamid Shafizadeh

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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طرح   -  38 تصویر 
دستگاهی که ترکیبی 
اسطرالب  و  ساعت  از 
آن  مخترع  که  است 
بیرونی  ابوریحان 
نیز  آن  سازنده  و 
اصفهان  صنعتگران 
پیش  1000سال  در 
این  اصل  بودند. 
ساعت در موزه لندن 

نگهداری می شود.
 

ساختار   -39 تصویر 
دستگاهی  طرح  داخلی 
و  ساعت  از  ترکیبی  که 

اسطرالب است.



52

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

اما  بردند،  می  بهره  یانوردی  در برای  دقیق  ابزارهای  از  مسلمانان  ها  قرن  اینکه  وجود  با 
ی  فاصله  هنوز  بودند،  كرده  آغاز  را  خود  یایی  در اكتشافات  كه  زمانی  همان  در  اروپاییان 
یانوردی داشتند. نبود ابزارهای دقیق، سبب مشکالت  یادی با ساخت ابزارهای مورد نیاز در ز
یانوردی شد. اروپاییان در آغاز سعی كردند با الگوبرداری از  یادی در امر نقشه كشی و در ز

ابزارهای دقیقی كه توسط مسلمانان ساخته شده بود، این مشکل خود را حل كنند.

برای اندازه گیری عرض جغرافیایی نسبت  به خط استوا  ساعت الزم نیست اما برای اندازه 
گیری طول  جغرافیایی به ساعت دقیق احتیاج است. چراكه برای اندازه گیری آن تركیب مقادیر 
مکانی، زمانی و استنتاج آن  الزم است. تا اواخر قرن18 غربی ها قادر به نقشه كشی دقیق 
یرا ساعت دقیقی  نداشتند. دست پیداكردن به طول دقیق جغرافیایی در آن زمان آن  نبودند؛ ز
قدر دور از دسترس بود كه در جراید آن زمان پیدا كردن آن را  همانند پروازكردن یك خوك در 
انگلیس »هیئت رسمی و دولتی طول  آسمان می دانستند. لذا در سال 1714میالدی دولت 

جغرافیایی« را تأسیس كرد كه یکی از اعضای  آن ایزاك نیوتن بود. 

اولین  برای  و  ندارد  اعالم شد كه چنین ساعتی وجود  این هیئت، رسمًا  اولین جلسه  در 

تصویر 40  - جان هریسون کسی که اولین 
ساعت دقیق اروپایی را از روی ساعت های 

مسلمانان کپی کرد.
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كسی كه این ساعت را بسازد 20000پوند، كه در آن زمان معادل 200میلیون پوند فعلی بود، 
جایزه تعیین كرد. ساعت سازی به نام جان هریسون توانست بعد از سال ها كپی برداری از 
ساعت های مسلمانان در سال 1761م یعنی 43سال بعد، این ساعت را بسازد. برای امتحان  
ساعت كپی شده هریسون یك نمونه از آن را بر روی كشتی  »HMS Deptford« نصب كرد. 
این كشتی، انگلیس را درسال1761 به قصد جامائیکا ترك كرد. در این سفر یکی از پسران جان 
هریسون به نام ویلیام در كشتی حضور داشت. 9روز بعد ویلیام با محاسباتی كه انجام داد، 
به كاپیتان كشتی گفت كه فردا به جزیره »مادیرا« خواهند رسید این امر آن قدر برای كاپیتان 
كشتی غریب بود كه شرط یك به پنج گذاشت كه محاسبات او اشتباه است. كاپیتان شرط را 
باخت و فردا قبل از ظهر جزیره مادیرا در افق دیده شد. جدای از اینکه ویلیام از روی كدام نقشه 
به این دقت زمان رسیدن به جامائیکا را پیشگویی كرد، نکته اساسی این است كه غربی ها از 

این پس، می توانند ادعا كنند كه نقشه های دقیق كشیده اند.

پس این همه نقشه دقیق كه تعداد آن از صدها عدد بیشتر است و زمان بعضی از آن ها متعلق به 
قرن 14 است، از كجا آمده؟ جواب آن خیلی ساده است؛ این نقشه ها متعلق به مسلمانان هستند. 
یای  همان نقشه هایی كه پس از سقوط اسپانیای مسلمان و دیگر ممالك اسالمی، در ایتالیا و در
مدیترانه، به دست غربی ها افتاد. حال ممکن است بعضی بپرسند مگر مسلمانان این ساعت را 
در اختیار داشته اند؟ جواب مثبت است اگرچه غربی ها 400 سال سعی در نابودكردن اسناد برتری 
مسلمانان و شرقی ها در علوم داشته اند، اما صدها سند از دسترس آن ها به دور ماند كه بعضی از 

آن ها در همین قرن پیداشد، همانند نقشه پیری رئیسی و نقشه چینی آمریکا و...
یانوردی هستند. با وجود اینکه برخی  ساعت های دقیق، یکی دیگر از ابزارهای مهم در امر در

تصویر 41 - تمبری در مورد 
و  هریسون  جان  ساعت 

HMS Deptford  کشتی
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از صاحب نظران اختراع ساعت های دقیق آونگ دار را به اروپاییان نسبت می دهند، اما آثاری از 
ساعت هایی بسیار دقیق وجود دارد كه اثبات می كنند دقیق-ترین ساعت ها توسط مسلمانان 

ساخته شده است.
برای این منظور به شهر »كومایا گوآ« در كشور هندوراس می رویم. در كلیسای این شهر كه 
»كاس درا« نام دارد، ساعتی وجوددارد كه متعلق به قرن 12میالدی است. این ساعت در قرن 16 به 
وسیله اشغالگران اسپانیایی در این محل كارگذاشته شد. اهالی این ساعت را متعلق به مسلمانان

تصویر 42-  کلیسای کاس درا  درشهر کومایا گوا در 
هندوراس که در برج آن ساعت عرب ها پیداست

تصویر 43- ساعت عرب ها در کلیسای کاس درا در 
شهر »کومایاگوا«در کشور هندوراس

از سقوط اسپانیای  اسپانیا می دانند كه پس 
مردم  افتاد.  اشغالگران  دست  به  مسلمان 
می-نامند.  ها  عرب  ساعت  را  ساعت  این 
آونگ  دارای  و  مکانیکی  كاماًل  ساعت  این 
)پاندول( وانواع چرخ دنده از جنس برنج است. 
همچنین دارای سیستم اعالم ساعت با نواختن 
یك زنگ می باشد. این ساعت به وسیله یك 
وزنه كوك می شود و هنوز پس از 8قرن كار 
می كند و قدیمی-ترین ساعت مکانیکی دنیا 
نشان می  كه  است  این ساعت سندی  است. 
یخ علم دروغ  دهد چقدر غربی ها در مورد تار
می گویند. بدون شك این ساعت در این شهر 
و  بدورمانده  اروپائیان  چشم  از  افتاده  دور 
این همه  وجود  با  كه  شدند  آن  متوجه  وقتی 
جراید و مردم كاری نمی توانستند بکنند. در 
غیر این صورت این هم سرنوشت هزاران آثار 
علمی دیگر را پیدا می كرد كه به وسیله غربی 
یخ نابود شدند. وجود این  ها برای تحریف تار
یخ  ساعت نشان می دهد كه چقدر در مورد تار

یخ علم دروغ می گویند. و به خصوص تار
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6-دریای پارس، حیات خلوت ایرانیان، به روایت نقشه های كهن

یانوردی و برتری آن ها نسبت به سایر ملل، سبب گشت كه طی سالیان  توانایی ایرانیان در در
یج قلمرو ایران و به تبع ارتباط ایرانیان با سایر ملل افزایش یابد؛ به طوری كه نه  متمادی و به تدر
یخ ایران، بلکه در دورترین نقاط شرق و غرب عالم نیز می توان شواهدی  تنها در كتب و آثار تار
یخ اقیانوس هند  یانوردی را مشاهده كرد. اگر نگاهی به تار دال بر توانایی خاص ایرانیان در در
یخ و مردم ایران پیوندی ناگسستنی دارد. یم، خواهیم دید این منطقه با تار و خلیج فارس بینداز

در واقع اقیانوس هند، جنوب شرق آسیا و سواحل شرقی قاره آفریقا حیات خلوت ایرانیان 
هادی  پرفسور  نوشته  ایرانیان  رانی  كشتی  سرگذشت  كتاب  در  كه  است  حقیقتی  این  بود. 

حسن، محقق هندی، به خوبی به آن پرداخته شده است.1 
یای پارس یا بحرفارس  اگر به نوشته ها و نقشه های قدیمی مراجعه كنیم، خلیج فارس یا در

محدوده ای بود كه شامل تمام اقیانوس هند می شد و محدود به خلیج فارس فعلی نبود.
یتریه شروع می كنیم. همان گونه كه در منابع یونانی و رومی  ابتدا از اقیانوس ارتره یا ار
یتره« یا »ارتره« نام گذاری شده بود كه در ادامه تعدادی از  خواهید  دید، نام اقیانوس هند »ار

نقشه ها كه اقیانوس هند را به آن نام نوشته اند خواهیم دید.
یشه این نام در كجاست؟ سؤال: ر

دو جواب وجود دارد كه هر دو در نهایت به سرزمین و مردم ایران ختم می شود.
جواب اول: این نام برگرفته از نام اقوامی سرخپوست كه همان ایالمی ها هستند، نشات 
یتره به معنی  گرفته است. همان قومی كه اعراب به آن ها بنی حمرا و یونانی ها فنیقی و یا ار

سرخ می گفتند.

1 -  من در اینجا می خواهم گوشه ای از آنچه آن محقق بزرگ انجام داده را به شكلی دیگر بازگو کنم ولی هرگز 
کسی که مایل به دانستن در این مورد باشد از خواندن کتاب او بی نیاز نیست. حقیقتًا که این شخص حق بزرگی 
برگردن ما ایرانیان دارد. او با نوشتن این کتاب صدها مرکز تحقیقاتی و دانشگاه ایرانی را به چالش کشید. این 
همه دانشگاه و استاد با آن همه بودجه و امكانات در طی این 80سال نتواسته اند کاری درخور توجه که برتر از 
این کتاب که پیش کش در حد و اندازه آن بنویسند و هرآنچه که نوشته اند در واقع رونوشتی از نوشته های آن 
استاد فقید است. عمده نویسندگان ما فقط بلدند دائم از غرب و یونان تعریف کنند و توان تحقیقی که مخالف 

گفته و میل غربی ها و برمبنای حقایق باشد را ندارند.
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یتریه برای اقیانوس هند به داستانی در مورد مرد ساحل نشینی در  جواب دوم: دلیل نام ار
خلیج فارس برمی گردد كه طبق نوشته آتاركیدس مورخ یونانی، بر اثر حمله شیر ها به خیل اسب 
یا و حركت آن ها به سوی جزایر خیلج فارس موجب می شود كه او  هایش و فرار آن ها به سوی در
بلمی ساخته و به دنبال اسب هایش دست به اكتشاف مرحله به مرحله این جزایر و دیگر مناطق 
یتره بوده  یتراس یا ار یاها از نام او كه ار خلیج فارس و اقیانوس هند بزند و بدین خاطر نام این در

گرفته شده است.
بنابه گفته آتاركیدس این شخص اولین جزیره ای را كه پا در آن می گذارد جزیره هرمز بود. از 
اتفاق مرغوبترین خاك سرخ جهان در آن وجود دارد. شاید وقتی در ساحل آن به دنبال اسب هایش 
بود، سرتا پا بدن و لباسش به رنگ قرمز درآمده است و از این جا است كه ایرانیان به خواص درمانی 
و ضدآفتاب و همچنین آرایشی این ماده پی  می بردند و بعد از آن با استفاده از این خاك سرخ بود 

یتره شکل می گیرد. كه واژه سرخ-پوست یا بنی حمرا یا فنیقیه یا ار
یتره است كه  یای سرخ بازمانده همان اقیانوس ار یتره یا همان در یای ار در واقع باید گفت كه در

یتریه است كه باقی مانده همان دوران می باشد. یای ار نام درست آن در
 

تصویر 44 - در این نقشه باستانی، ما اقیانوس هند را با نام دریای سرخ )اریتره( که یادآور حضور اقوام 
سرخپوست ایرانی در این اقیانوس می باشد، می بینیم.
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تصویر 45 - در این نقشه كه معروف به نقشه هیرودوتس)جغرافیدان یونانی( است، اقیانوس هند را 
یتره( كه یادآور حضور اقوام سرخپوست ایرانی در این اقیانوس است، می بینیم. یای سرخ)ار با نام در

 

تصویر 46 - در این نقشه باستانی، ما اقیانوس هند را با نام دریای سرخ )اریتره( که یادآور حضور اقوام 
سرخپوست ایرانی در این اقیانوس است، می بینیم.
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تصویر 47 - نقشه ای قدیمی به زبان التین که اقیانوس هند را دریای اریتره نامیده است.

7- ضربه پرتغالی ها به قدرت دریانوردی ایران
استعمار غرب چند قرن است كه در حال نابودكردن اسناد حضور ایرانیان در شرق و غرب عالم 

است. همان گونه كه پرفسور حسن هادی در كتابش ذكر كرده، پرتغالی ها پس از حضور در 
یایی و تجاری ایرانیان پی بردند و به خوبی فهمیدند كه  خلیج فارس و اقیانوس هند، به قدرت در
اگر می خواهند بر این مناطق حکم فرما شوند باید با نفوذ ایرانیان در این مناطق مبارزه كنند.

آلفونسو دالبوكرک در تهدیدی كه به سفیر شاه اسماعیل نوشت به خوبی نیت پلید غربی 
ها بخصوص پرتغالی ها را بیان نمود.

او نوشت »اگر بازرگانان ایرانی را غیر از بندر گوا در منطقه دیگری از هندوستان ببیند 
كاالهای خود را از دست خواهندداد و مورد شدیدترین مجازات ها )سوزاندن و غرق شدن( 

قرار خواهند گرفت.«
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تصویر 48 - تصویر تكه ای از قالی ایرانی که نشان دهنده حضور دریانوردان )جنایتكار( پرتغالی 
در سواحل ایران است.

كشتی  هركجا  در  و  زدند  هرمز  تنگه  اشغال  و  فارس  خلیج  انسداد  به  دست  ها  پرتغالی 
ایرانی ها را در اقیانوس هند دیدند آن را به وحشیانه ترین شکلی غارت و نابود كردند. تا بدین 
صورت قدرت كشتی رانی و نفوذ ایرانیان در شرق آفریقا و جنوب شرق آسیا را از بین ببرند و 

می توان گفت كه در این كار بسیار موفق بودند.
او حمله  از جنایت  قلم  ها است؛ یک  این غربی  از جنایت كارترین  واسگو دوگاما یکی 
به پنج كشتی از ایرانیان بود كه از زنگبار قصد رفتن به حج داشتند. او پس از حمله به پنج 
یزد تا غذای كوسه  یا می-ر كشتی دست و پای مردان و زنان پیر را قطع كرده و آن ها را به در
یخ نگاران  شوند. او زنان جوان و كودكان را هم به عنوان برده در غرب به فروش می رساند. تار

غربی در مورد بعضی از جنایات این جنایتکار چنین نوشته اند:
»یکی از خصوصیات او این بود كه مسلمانان را از دكل كشتی آویزان كرده و با تیر و كمان 

خود هدف تمرین تیراندازی خود نمایند.«
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ولی این حركت وحشیانه از روی خباثت نبود، بلکه كاماًل حساب شده و بخشی از سیاست 
بود. پرتقالی ها می خواستند كه مردم و حکمرانان محلی )شدت( آتش را ببینند و صدای التماس 
و عذاب را بشنوند. او با ترور حساب می كرد تا به تسلیم دست یابد. فرماندهان پس از واسکو 
دوگاما فرقی نکردند. آلفونزو د آلبوكرک قتل عام پس از دیگری را با همان سادیسم جالب توجه 
و حساب شده دو گاما مرتکب شد. پس از فتح ایالت گوآ در ساحل هندوستان، در گزارشی برای 
شاه خود چنین نوشت: »من شهر را به آتش كشیدم و همه )مردم( را از دم تیغ شمشیر گذراندم 
از گرفتن جان  را می یافتیم  آن ها  یختند. هركجا كه  بی وقفه خون ر تو  افراد  به مدت چهار روز  و 
مسلمانی نگذشتیم. ما مساجد آن ها را با اجساد آن ها پرمی كردیم و سپس به آتش می كشیدیم. 
به خود  را  و حساب شده ای  زمان چنین خشونت وحشیانه  آن  تا  هند  اقیانوس  )كناره های(  مردم 

ندیده بودند و از آن خورد و تسلیم شدند...«
این توحش و جنایت ها در همه مناطق حضور ایرانیان و در طی قرون متمادی به وسیله غربی 
ها به خصوص پرتغالی ها به شدیدترین وجهی ادامه داشت. جنایاتی كه پرتغالی ها و بعد از آن 
دیگر غربی ها در شرق آفریقا در حوزه نفود تمدن شیرازی ها  و سواحل اقیانوس هند انجام دادند، 

از جنایت های غربی ها در حق سرخپوستان آمریکا اگر بیشتر نباشد كمتر نیست.
یخ است كه با وجود این همه  متأسفانه این از كم كاری و بی تفاوتی ما ایرانی ها در حوزه تار
دستگاه دراز و وطویل فرهنگی و دانشگاه هیچ اثر و مطلبی در این مورد وجود ندارد، در حالی كه 
می توان صدها فیلم و سریال و كتاب در این مورد تهیه كرد. دست رنجی و نفوذی كه چندین هزار 
یاها  سال ایرانیان باستان به هزاران مشقت و سختی و با غرق شدن هزاران نفر و صدها كشتی در در
یای  و اقیانوس ها و برخورد با بومیان بدست آورده بودند، با اشغال چند ده ساله خلیج فارس و در
عرب هم نابود شد و هم نفوذ و حاكمیت ایرانیان حاكم در هند و شرق آفریقا و جنوب شرق آسیا و 
شرق چین و كره و ژاپن كه به دلیل ارتباط با تجار خلیج فارس، یمن، عمان، شرق آفریقا و هند بود 
همه از بین رفت ضربه ای كه پرتغالی ها با اشغال حوزه نفوذ ایرانیان در اقیانوس هند زدند از ضربه 

مغول به حقیقت و بدون تعارف و مبالغه هزاران بار سخت تر و نابود كننده تر بوده است.
یابند،  ایرانیان باید بدانند اگر می خواهند امپراطوری مناطق فارسی زبان گذشته خود را باز
یخ شروع كرده و به بازسازی آن بپردازند  باید در بازگرداندن این مناطق به امپراطوری ایران از تار
یشه ها و بذرهایی از ایرانیان  یای را در جهان تشکیل دهند. هنوز ر و سپس قوی ترین نیروی در
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در این مناطق وجود دارد تا بتوان آن را سبز كرد و به درختی تنومند تبدیل كرد.

تصویر 49 - ایرانیان زرتشتی در ساحل شهر بمبئ متعلق به قرن 19 میالدی ،ایرانیان حداقل از 
زمان ظهور اسالم در این منطقه حضورداشته اند.

 
تصویر 50 - معبد تهیروویدایمارودور)Thiruvidaimarudur( در استان تامیل نادوی هند نزدیك 
ترین نقطه کشور هند به کشور سریالنكاودر این تصویر تجار ایرانی را در کشتی می بینیم که در 

حال تجارت انواع اسب در این ناحیه می باشند.
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8- سرزمین پوسی؛ نام چینی بر سرزمین پارسیان

یانوردی ایرانیان تحت نفوذ ایرانیان درآمده بود، به قدری  مناطقی كه به واسطه ی توان در
پهناور بود كه حتی در شرقی ترین جزایر آسیایی هم می توان آثاری از ارتباط ایرانیان با آن  
ملت ها را مشاهده كرد. در منابع  قدیمی چینی سرزمین فعلی مالزی و اندونزی را گاهًا با نام 
یخی شرق آسیا، از سرزمینی بعد از كشور  پوسی1 نام برده اند. هر چند كه در برخی از آثار تار
برمه، به نام پوسی نام برده شد. این نام به سرزمین ماالگا و كشور اندونزی و مالزی فعلی هم 
اطالق شده است. به همین خاطر، برخی از محققین این پوسی كه در شرق آسیا از آن نام برده 

شده را غیر از سرزمین ایران می دانند.
وجود  دلیل  به  آسیا  از  قسمت  این  برای  پوسی  نام  كه  است  معتقد  اشنایدر  بوت  دكتر 

یاد ایرانیان در این ناحیه از جهان بوده است. مستعمرات ز
علت  بدین  بوده؛  سوماترا  در  است  معروف  كه  الجزایری  مجمع  »پوسی،  می نویسد:  او 
پوسی نامیده شده است كه ایرانیان مراودات بازرگانی وسیعی با سوماترا  داشته اند و احتمااًل 

مستعمراتی هم در آنجا داشته اند.«
ماالگا  شهر  »در  نویسد:  می  خود  گزارش  در  پرتغالی)1570-1496(  مورخ  دوبارس  ژوائو 

ایرانیان ثروتمند و منتفذی وجود داشته اند.«
یخ »مان شو« نوشته  فان كو از چین كه در سال 860م نوشته شده است، از سرزمینی  در تار
در غرب برمه با نام پوسی)=پارس( یادشده كه هر سال با جاویی ها و براهمنا ها و برنئویی ها در 

منطقه »تا ین كون« به داد و ستد طال و جواهر می پردازند.2 
ایرانیان در جنوب شرق  برای تأیید گفته آقای برت اشنایدر و دیگر محققین مبنی بر حضور 

یادی موجود است كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت. یخی ز آسیا، اسناد تار
ای تسینگ)راهب بودائی( در حدود سال671م كتابی با عنوان »شرحی بر مذهب بودا« می 
نویسد كه در آن مطالبی دال بر حضور ایرانیان در جنوب شرقی چین و جزایر جنوب شرق آسیا و 
برتری آن ها در كشتی رانی در این ناحیه نسبت به دیگر اقوام وجود دارد. او می نویسد: در سال 

1- پوسی نامی است که چینی ها به سرزمین ایران باستان می دادند.
2- محل شهر تاین کون مشخص نیست ولی بنابر دالیلی معتقدم که این شهر باید در منطقه ای در سواحل 

تایلند فعلی باشد.
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اول حکومت هسین هنگ)حاكم بخشی از جنوب شرقی چین در سال670م( قصد داشت كه از 
شهر كورنگ چو)كانتون( در چین به شهر بوگا )پالم بانگ(1 در جزیره سوماترا برود و برای این كار 
با  ناخدای یک كشتی ایرانی قرار می گذارد كه او را به پالم بانگ ببرد. او شرح جالبی از حركت 
خود به جنوب بیان می كند، او طول دكل كشتی را صد ارش)60متر( بیان می كند كه نشان از 
عظمت و بزرگی كشتی های ایرانی در آن زمان دارد. او در ادامه توضیح می-دهد كشتی ایرانی 

فاصله كانتون تا پالم بانگ را طی  20 روز  طی می كند.
از  از وجود شهركی  یانگ چو چین در سال 748م  از  نام كین چن  با  یک راهب چینی دیگر 

ایرانیان در جزیره هانیان چین صحبت می كند.
یخ تانگ از حمله تاشی ها)اعراب( با همراهی پوسی ها)پارس ها( در سال 758م به شهر  در تار

كانتون خبر می دهد.
آلن بروس در مقاله ای در جورنال مالزی با توجه به اسنادی معتقد است كه بعد از فتح ایران 
بوسیله مسلمانان گروهی از زرتشتی ها با كشتی خود را به كشور باستانی چمپا)هند و چین كه 
حدودًا كشورهای حوزه خلیج تایلند و برمه را شامل می شود( رسانده و عده ای دیگر به سمت شرق 

رفته و در شبه جزیره كره فرود آمدند.
سخن خود را در مورد آشنایی ایرانیان با جزایر جنوب شرق آسیا، با گفته آقای سید محمد 

جمالزاده ادامه می دهم.
تعریف  بدین شرح  در روزنامه همشهری خاطره ای  آبان 1373  در 18  سید محمد جمالزاده 

نمود.
»اما اجازه بدهید یک مطلب مهمی را هم درباره زرتشتی ها به شما بگویم؛ موضوع مهمی 
اسم  به  داشتیم  معلمی  خواندم.  می  درس  فرانسوی  های  كشیش  پیش  من  كه  فرصتی  است، 
مسیوالبه كه اهل مارسی بود. پیرمرد مورخ بزرگی بود. او یک روز ما چند نفر ایرانی را كه هم 
شاگردی بودیم به اتاقش دعوت كرد و گفت می خواهم یک مسأله ای كه تاكنون مجهول است 

1- پالم بانگ پایتخت استان سوماترای جنوبی در اندونزی است. این شهر پیش تر پایتخت باستانی پادشاهی 
ساحلی  امپراتوری  یک  پایتخت  سال ها  و  بوده  اندونزی  شهر  قدیمی ترین  بوده است.پالم بانگ  سریویجایا 
بوده است. این شهر در کناره های رود فصلی در ساحل جنوبی جزیره سوماترا واقع شده و ملقب به ونیز شرق 

است.
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به شما بگویم. گفت می دانید من مورخ هستم )ایشان به آرشیو محرمانه  واتیکان دسترسی 
یخ نویسی شنیده ام كه وقتی عرب ها آمدند به ایران  یخی و تار داشته( و در بررسی های تار
و ایرانی ها مسلمان شدند، عده ای از ایرانی ها كه نمی خواستند مسلمان بشوند اشیاء قیمتی 
شان را برداشتند و رفتند جنوب ایران و سوار كشتی های بادبانی شدند و رفتند به جاهای دیگر. 
عده ای از همین زرتشتی ها رسیدند به سواحل هندوستان، اما دو سه تا از كشتی های این ها را 
باد برد به جنوب هندوستان و نتوانستند پیاده بشوند. باد این ها را برد به ساحل غربی آمریکای 
جنوبی و در نزدیکی های پرو پیاده شدند و حتی مذهب آن ها با مذهب هندی های قدیم كه 

خورشیدپرستی بود، شباهت دارد. این را آن كشیش مورخ یقین قطعی داشت.«
در توضیح گفته این كشیش باید این را بگویم كه فاصله هند تا سواحل شرقی آمریکا در 
پرو حدود 18هزار كیلومتر می باشد، كه طی این مسیر حتی اگر مانعی نباشد با باد و طوفان 
غیرممکن است، چه برسد به اینکه برای گذشتن از منطقه ماالگا به دلیل وجود جزایر بیشمار 
یایی كه   آتشفشانی و صخره-های مرجانی و خیل دزدان در فراوان و كوه های  تنگه های  و 
یخی در این جزایر و تنگه ها حضور داشتند، امری به واقع غیر ممکن و نشدنی  طبق اسناد تار
است. بلکه برای گذشتن از این منطقه، باید صدها شرط و اقدام اولیه محاسبه و بوسیله افراد 
خبره و كاردان رهبری شود تا رسیدن به سواحل شرق پرو ممکن باشد. پس باید بپذیریم كه 

ایرانی ها از قرن ها قبل این مناطق را بخوبی می شناختند و به آن جا رفت و آمد داشتند.
دلیل دیگری كه نشان از حضور ایرانیان در جزایر شرق آسیا دارد، وجود صدها نام ایرانی برای 
جزایر و تنگه ها، كوه ها، حیوانات، لباس ها، مراسم ها و آداب و سنن مردم این مناطق، است. نام 

هایی چون ایران، بابک، سی مردان، ایرانا، نیکوبار، بندر و... .

9-جانگ بوگو و سرزمین پاسارگاد

یخی در مشرق زمین و به ویژه كشور  كتاب »سامگوگ ساگی«، از جمله مهم ترین كتب تار
كره محسوب می شود. در بخشی از این كتاب توضیح مختصری از شرح زندگی جانگ بوگو، 
یایی امپراطوری شیال، ثبت شده است. )تولد او نامشخص است ولی مرگ او  فرمانده نیروی در
یایی با استفاده از  را در سال846م ثبت كردند( بنابر تصریح این كتاب، جانگ بوگو در یک نبرددر
بادبان های سه گوش كه به »جیب« و »فک« معروف است و در جلوی كشتی نصب می شود، 
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توانسته است حتی در باد مخالف به طرف جلو حركت كرده و با غافلگیركردن كشتی های چینی، 
آن ها را شکست بدهد. پس از این پیروزی، از او سؤال می شود كه این تکنیک را از چه كسی 
آموخته در حالی كه این روش در كره شناخته شده نیست؛ او در جواب اظهار می دارد كه این روش 

یانوردانی كه از سرزمین پاسارگارد برای تجارت به بنادر كره می آمدند آموخته است. را از در
این سند نشان می دهد كه حداقل ایرانیان در ابتدای سال 800م با ژاپن و كره مراوده داشتند و 
از نظر كشتی سازی و كشتی رانی بر كره ای ها برتری داشتند و آن ها مخترع بادبان سه گوش یا 
جیب هستند كه هنوز هم در انگلیسی و دیگر زبان های غربی به همان نام جیب یا فك معروف 
است. از طرفی، یکی از  نام های سرزمین ایران در آن زمان پاسارگاد بوده. پاسارگاد نام منطقه ای 
باستانی در شیراز است. استفاده از كلمه پاسارگارد نشان از قدمت حضور ایرانیان در این ناحیه 
پاسارگارد  برده شده چون در آن زمان  ایران در زمان هخامنشیان بکار  برای  نام  این  دارد. چراكه 
مركزحکومت ایران بود. امروزه هم این روش مصطلح است و گاهًا به جای نام بردن از كشوری، 
مركز سیاسی آن را نام می برند. مثاًل به جای گفتن سفیر ایران در عراق، از لفظ سفیر ایران در بغداد 

استفاده می كنند.

تصویر 51 - نمایی از کشتی کره ای در زمان جانگ بگو که از بادبان های سه گوش در آن ها استفاده 
شده است. )نمایش داده شده در سریال امپراتور دریا(
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تصویر 52 - نمایی از کشتی کره ای در زمان جانگ بگو که از بادبان های سه گوش در آن ها استفاده 
شده است. )نمایش داده شده در سریال امپراتور دریا(

10- اعتراف ماركوپلو بر گستردگی مرزهای ایران تا جنوب شرق آسیا

یه كنونی كه  همه كم و بیش با سفرنامه ماركو پلو آشنا هستیم. ماركوپلو در گذر از سور
تحت حاكمیت فرمانروایی به نام ابوالفتح بیبرس التركی الصالحی ركن الدین قسیم بندقدار 
ملقب به ملک ظاهر بوده، مطلبی را نقل می كند كه وجود كشوری به نام پوسی)=فارس( را 
در شرق آسیا تأیید می كند. او در گزارش خود می-نویسد در مباحثه در دربار سلطان بییرس 
صحبت از حدود كشورها شد در آنجا گفته شد كه سرزمین پارس پهناورترین سرزمین است و 
حدود مرزشرقی آن كشور، جزیره ای است كه مردم آن با سنگ هایی به شکل سنگ آسیاب 
معامله می كنند و در آنجا هیچگونه پول فلزی وجود ندارد. در ابتدا این خبر شاید چندان قابل 
باور نباشد ولی اگر اندكی به جزایر شرق آسیا بنگرید، خواهید دید جزیره ای در شرق فیلیپین 
بنام »یاپ«1 وجود دارد كه مردم آن برای معامله و خرید و فروش به جای پول از سنگ هایی 
مثل سنگ آسیاب استفاده می كنند كه ابعاد آن ها از چند میلیمتر تا چندمتر می رسد. جالب 
یال  است كه آن ها به این شبه پول »ری« می گویند كه شاید برگرفته از كلمه شهرری یا كلمه ر

باشد.1 
1- yap
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بندقدار  الدین قسیم  الصالحی رکن  الترکی  بیبرس  ابوالفتح  به عهد  متعلق  تصویر 53- سكه ای 

ملقب به ملک ظاهر و آرم مخصوص وی
از  كه  شد«   ساخته  ما  زمین  »چطور  عنوان  با  سی  بی  بی  شبکه  از  مستندی  سال93 
یون ایران هم پخش شد، دیدم. در آن مستند در یك بخش آن با ملوانان این جزیره هم صحبت  تلوز
شده بود، نکته ای كه حضور ایرانیان را تأیید می كند این بود كه نام بعضی از ملوانان جزیره یاپ 

نام های اسالمی با گرایش ایرانی بود.
 

1- Rai, or stone money, are large, circular stone disks carved out of limestone formed from aragonite and calcite 

crystals. Rai stones were mined in Palau and transported for use to the island of Yap. They have been used in 

trade by the locals and are described by some observers as a form of currency.

There are five major types of rai stone monies: Mmbul, Gaw, Fe› or Rai, Yar, and Reng.

The considered value of a specific stone is based on its size and craftsmanship and also on the history of the 

stone. If many people or no one at all died when the specific stone was transported, or a famous sailor brought 

it in, the value of the rai stone increases. Rai stones were and still are used in rare, important social transactions 

such as marriage, inheritance, political deals, sign of an alliance, ransom of the battle dead or, rarely, in ex-

change for food. Many of them are placed in front of meeting houses or along pathways.
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نام دریانورد  از سایت این مستند گرفتم.  از سریال چگونه زمین ما ساخته شدا  تصویر 54 - نمایی 
برجسته جزیره یاپ علی هلیالر)علی علیا لر( است. جالب است پسوند نام علی، لر می باشد.

سکه های بزرگ سوراخ دار در شرق آسیا

 

تصویر 55 - نمایی از خانه های 
جزیره یاب و پول های سنگی آن

1- How Earth Made Us
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بیشتر پول رایج كشور های شرق اسیا ازجمله چین وكره و ژاپن هم به همین شکل است یعنی 
دایره های فلزی كه وسط آن سوراخ می باشد تنها تفاوت آن این است كه جنس آنها از فلزات می 
باشد.اگر چه در اكتشافات جدید از این سنگ های سوراخ دار در ژاپن هم پیدا شده است.نکته 

دیگری كه تا حدودی این موضوع را تأیید می كند، وجود این سنگ های پولی در ایران است.
 

تصویر 56 - سنگ سوراخدار در تمدن جومون در 
ژاپن

 در ایران سنگی به نام جوغن وجود دارد كه به نام سنگ كنج و پول شهرت دارد و یکی از 
یر خاك است. نشانه های وجود گنج در مکانی، پیداشدن یکی از این سنگ ها در ز

 اگر در سایت های گنج یابی جستجویی بکنید، مطالب جالبی در مورد سنگ-جوغن خواهید 
دید. به مطلبی كه در یکی از این سایت ها در مورد سنگ جوغن نوشته شده توجه كنید.

یافت می شود صحبت  به وفور  ایران  در  ترین سنگی كه  رایج  در مورد  »امروز می خواهیم 
با  دار است. سنگ های جوغن كه  یا سنگ سوراخ  بله همان سنگ جوغن  این سنگ؛  كنیم. 
سنگ های كاسه تفاوت بارزی دارند و آن در سوراخ سنگ است -به طوری كه سنگ كاسه 
مانند كاسه های امروزی بدون سوراخ ولی سنگ جوغن هر دو طرف آن سوراخ است و طرف 

دیگر آن دیده می شود در اشتباه عالئم شناسی -به سنگ های كاسه جوغن می گویند.
یر سنگ جوغن را حدود 2   محاسباتی كه برای سنگ جوغن می شود این است كه اگر ز
متر بکاوید به الیه های مختلف خاک خواهید رسید كه بعد از آن سنگ-چین یا سنگ صاف 
یر این سنگ مزار و  و بزرگ و بعد به دفینه می رسید. در بعضی از حاالت هم دیده شده كه ز
قبر یک فردی است كه در قبور آن وسایل مفرغی مثل لیوان، تندیس، سکه و حتی كفندوز 

یافت می شود.«
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11-اسناد حضور ایرانیان در تمام مناطق ساحلی اقیانوس هند

یخ اسالم و حتی قبل از میالد مسیح در كتب یونانی  همان گونه كه در نقشه ها و كتب تار
یتره و یا فارس بوده است. این نکته  و رومی خواندیم كه نام دیگر اقیانوس هند اقیانوس ار
موضوعی اتفاقی نیست بلکه این نام به دلیل حضور اقوام ایرانی در تمام سواحل این اقیانوس 
یا نوردی و كشتی  و برتری ایرانیان در تجارت با تمام بنادر اقیانوس هند و داشتن دانش برتر در
سازی در این مناطق می باشد.1 این موضوع واقعیتی است كه دوست و دشمن به آن معترف 

هستند.
دیگر  و  اندونزی  ماالگا،  سیام،  برمه،  هند،  كره،  ژاپن،  چین،  سرزمین های  منابع  به  اگر 
ایرانی ها بودند نگاهی  كشورهای سواحل شرق آفریقا و حتی پرتغالی ها كه دشمن سرسخت 

ید، خواهید دید كه آن ها به این امر اقرار كردند. بیانداز

تصویر 57 - سنگ سوراخدار
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از  سخن  می شود  وارد  بندری  به  هركجا  در  ید  بینداز بطوطه  ابن  سفرنامه  به  نظری  اگر 
حضور ایرانیان به خصوص اصفهانی ها، شیرازی ها و خراسانی ها در این جزایر و سواحل است 

از سواحل و شهرهای هند، چین، برمه و سیام گرفته تا ماالگا و اندونزی و مالزی.
ماالگا  شهر  در  نویسد  می  خود  گزارش  در  پرتغالی)1570-1496(  مورخ  دوبارس  ژوائو 

ایرانیان ثروتمند و منتفذی وجود داشتند.
شکوه و عظمت ماالكا پادشاهان بعد از اسکندر شاه را واداشت تا وابستگی خود از پادشاهان 
سیام را قطع كنند و این بیشتر از زمانی بود كه ایرانیان و گجراتی ها )بیشتر گجراتی های هند 
اصاًل خراسانی بودند.»نویسنده«( كه به ماالگا آمده بودند و به منظور تجارت در آنجا اقامت 

گزیدند، آن ها را واداشت كه تغییر دین داده و به دین اسالم بگروند.
از  كه  اندونزی  نامدار  و مورخ  دانشگاه  استاد  »یجایادینبرات«،  به  ملقب  پروفسور حسین 
مشاهیر اهل  سنت این كشور است، در بحثی درباره اسالم در اندونزی می گوید: »اسالم به دست 
شیعه امامیه وارد اندونزی شد و آثار آن تاكنون در این كشور باقی  مانده است. استاد محمداسد 
یخ شیعه  شهاب، محقق و نویسنده شهیر و شیعی-مذهب اندونزی، در كتاب  خود تحت عنوان»تار
این كشور اشاره  می كند. وی معتقد است  یخ شیعه در  تار به ذكر مراحل سه گانه  اندونزی«  در 
قرن سوم هجری شروع شد  در  دیار  این  به  مبلغین شیعه  ورود  با  یخ شیعه  تار از  اول  كه مرحله 
و با حضور استعمار هلند در اواخر قرن دهم هجری پایان یافت؛ وی این مرحله  را دوران شکوه و 
از جایگاه مستحکم  و موجودیت  این سرزمین  می داند كه در آن جامعه شیعه  عظمت شیعه در 
یخ شیعه در اندونزی، از آغاز قرن  یازدهم هجری  متقنی برخوردار بود. به اعتقاد وی  مرحله دوم تار
شروع می شود و تا ثلث اول قرن  چهاردهم هجری به پایان می رسد؛ در این مرحله  شیعیان به دلیل 
مقاومت در برابر استعمارگران هلند با انواع شکنجه و آزارها مواجه شدند. این آزارها سبب پراكنده 
یخی شیعه شد. استاد اسد  شدن شیعیان، تغییر مذهب و از میان  رفتن بسیاری از كتب و میراث تار
یخ  شیعه در اندونزی بر این باور است كه این مرحله از اوایل  شهاب در تشریح مرحله سوم از تار
قرن چهاردهم هجری تا اواسط آن ادامه  داشت. این مرحله كه 14 سال قبل از وقوع جنگ  جهانی 
اول و مقارن با نهضت اصالحی سید جمال الدین اسدآبادی بود، روزنۀ تازه ای برای  تجدیدحیات 

1-  ر.ک: پیوست اول
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شیعه در این كشور پدید آورد. بزرگانی از این مذهب همانند سیدمحمد بن احمد المحضار، علی 
بن احمد شهاب، ابوالمرتضی بن  شهاب، طه بن احمد حداد، احمد ابن شهاب، محمد عیدید، سیدبن 
حسین ابن سهل و چهره های دیگر توانستند با مراكز شیعی ارتباط برقرار كنند و از طریق خطبه و 

نشر كتاب در راه تجدید مذهب شیعه همت گمارند.
یادی از جمله پرفسور حسین جاجا گرادی و دكترعزمی نقل كرده اند، نام  همان گونه كه مورخین ز
جزیره جاوه به دلیل حضور قومی ایرانی بنام جاوائی یا جاوانی در این جزیره بزرگ می باشد. این قوم 
توانستند كه فرهنگ و آداب و رسوم این جزیره را تحت تأثیر قرار دهند تا جایی كه جدای از آداب و 
رسوم و نوع لباس و آرایش، رسم الخط ایرانی را در این جزیره و دیگر مناطق اطراف انتشار دادند كه 
به رسم الخط جاوائی معرف است. این رسم الخط تقریبًا تا پنجاه سال پیش رسم الخط تمام مناطق 

جنوب شرق آسیا بوده است؛ تا اینکه غربی ها به انواع روش ها در پی حذف آن برآمدند.
بعضی از افراد قوم جاوائی طی قرون با ازدواج با بومیان به خصوص دختران سران و پادشاهان 
محلی كم كم خود حاكم این مناطق شدند كه در ادامه مدارک آن را بیان خواهم كرد. طبق نوشته 
مورخین اندونزی این قوم در سال 301 هجری در زمان حکومت حاكمی بنام جوانی الکردی 

وارد جزایر كشور اندونزی می شوند.
                  

              
 

اقوام مسلمان چین وجود  با خط فارسی اعراب دار که در میان   تصویر 58 - تصویر کتابی که 
داشته است.
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تصویر 59 - سنگ قبرهایی در چین از ایرانیانی که در جنوب شرقی چین زندگی می کرده اند.

12-قوم جوانی یا جاوائی یا جابان چه كسانی هستند؟1 

حقیقت این است كه اقوام كرد و ُلر حضور پررنگی در جزایر جنوب شرق آسیا داشتند. به 
خصوص قوم جوانی یا همان جابان كه به جاو و جاف هم معروف هستند.

قوم كرد جوانی و قوم كرد شبانکاره از مهاجرین ایرانی هستند كه حدود 1150 سال پیش 
یادی در این ناحیه زد تا اینکه  وارد جنوب شرق آسیا شدند. قوم جوانی دست به اكتشافات ز
نام قاره  لذا در نقشه های بسیاری  از غربی ها قاره استرالیا را كشف كردند.  نهایت قبل  در 

استرالیا قاره جاوه بزرگ و گاهًا جاوه كوچک نام گذاری شده است.
یخ به نام های مختلفی  از قدیم در میان كردها طایفه  بزرگی وجود داشته است كه در تار
مثل جابان،   كابان،   گاوان،   جاوان،   جافان و جاف از آن ها نام برده شده است. این اصطالحات 
یخ ابن اثیر، عماد اصفهانی)قرن 6 هجری(،   سفرنامه ابن بطوطه،  یخی قدیم مثل تار در كتب تار
است  آمده  و...  زكی بگ  امین  یخ  تار فیروزآبادی،  المحیط  قاموس  المسعودی،  الذهب  مروج 
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بعضی مثل هژارمکریانی می گویند كه طایفه جابان وجود داشته ولی فعاًل نابود شدند.   دكتر 
مصطفی جواد می گوید آن ها بعد از حمله هالكو به بغداد تبدیل به عرب شدند. ولی آنچه به 
واقعیت و حقیقت نزدیک تر است این است كه طایفه جاف كنونی كه در كردستان عراق و ایران 

زندگی می كنند نوادگان همان طایفه هستند.
نام جابان  به  یخ مشخص می شود كه در میان اصحاب رسول خدا فردی بوده است  تار در 
یاران رسول خدا بوده است.   آلوسی در تفسیر مشهور خود  از  نیز  ابوبصیر  الُکردی كه پسرش 
روح المعانی از این دو نفر احادیثی را روایت می كند و احتمال می دهد اصحاب دیگری نیز از نژاد 
ُكرد وجود داشتند. و ابن حجر در كتاب »االصابه فی تمیز الصمابه « از جابان الُکردی و مأمون بن 

جابان الُکردی صحبت می نماید.
نام جابان الُکردی و پسرش ابوبصیر در مروج الذهب مسعودی، دایره المعارف اسالمی،  طبقات 
الکبری سبکی، قاموس المحیط فیروزآبادی، مغازی ابن اسحاق و فتوح الشام واقدی آمده است. 
ابن اسحاق و طبری می گویند كه ابوبصیر فرزند جابان الُکردی در مّکه توسط مشركین زندانی و 
شکنجه شده و از هجرت او جلوگیری می كردند. پس این افراد در مکه و قبل از هجرت به حضور 

رسول خدا رسیده و مسلمان شدند.
یخ نویسان می گویند كه ابویحیی ابن مأمون ابن جابان از علمای حدیث بوده است و در  تار
سال 172هجری در كردستان وفات یافته است. پس معلوم می شود كه آن ها بعد از فتح كردستان 

به كردستان بازگشتند و در همان جا نیز به زندگی ادامه دادند.
یکی از دانشمند معروف این قوم ابوالسعید جاوانی می باشد كه دائره المعارف اسالمی در 

مورد او می نویسد:
جاوانی، ابوسعید )یا ابوعبدالله( محمد بن علی بن حمدان ِحّلی )468-561 ق/1076-1166م(، 

فقیه، نحوی، ادیب، شاعر.
كتبی  ابن شاكر  یستند.1  می ز حّله  در  كه  ُكرد  قبیله ای  جاوان،  به  است  منسوب  جاوانی 
یمانی،  معلمی  خواندند.  »كاوانی«  را  وی   )95/2 )هدیه،  بغدادی  و  »جوانی«  را  او   )134/12(
كامرانی  به  و  است  گامرانی  نسبت  این  اصل  كه  است  شده  متذكر  سمعانی  االنساب  مصحح 
یا جاوانی تعریب شده است.2 حاجی خلیفه )1187/2( نسبت او را حاوانی و حاوی آورده كه 

1- قسمتی از مطالب این بخش از ویكی پدیا می باشد  
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احتمااًل تصحیف است. بروكلمان )GAL, S, I/493( محل تولد وی را اربل می داند. نسبت 
ِحّلی و گاه ِحّلوی او نیز می تواند بیانگر تولد یا زندگی او در شهر حلۀ عراق باشد.

بعضی قوم جاف را كه در ایران و عراق زندگی می كنند را همان قوم جاوانی می دانند كه به 
مرور نامش به جاو و یا جاف تغییر كرده است.

دربارۀ وجه تسمیۀ ایل جاف اختالف نظر وجود دارد. برخی نام ایل را برگرفته از جاوان یا 
جاوانیه)نام یکی از ایلهای كرد معروف در زمان های قدیم( نوشته اند كه المسعودی در میانۀ سدۀ 
4ق به َنَسب آن ها، از جمله جاوانیه و جاللیه )احتمااًل جاللیه همان طایفۀ كاللیۀ مسکون در 
نزدیکی شهر زور است كه در صبح االعشی به آن اشاره شده است3 و صورت دیگر آن گاللی 
یا جاللی، نام یکی از گروههای جاف امروزی است( اشاره كرده است،4 و جاف های امروزی را 

منتسب به كردهای جاوان5 و ایل جاف را بازماندۀ همان ایل قدیم جاوان دانسته اند.6 
دربارۀ اشتقاق واژۀ جاف از جاوان و یکی بودن این دو ایل استدالل های گوناگونی كرده اند. 
برخی استدالل كرده اند كه جاوانی ها در اثر هم جواری و همزیستی با عرب ها نام خود را به 
عادت و زبان عربی جافان تلفظ می كردند و واژۀ جافان را تثنیۀ واژۀ جاف می پنداشتند و برای 

تسمیۀ دو ایل به كار می بردند. بعدها صورت مفرد واژۀ جاف را به ایل خود اطالق كردند.1 
برخی دیگر بر اساس روایت های افسانه ای گفته اند كه نیاكان مردم این ایل از وابستگان 
اثیر در الکامل از او نام  یار و همراه رستم فرخزاد بودند كه ابن  ایرانی و  جابان، سردار بزرگ 
برده است. بعدها احتمااًل نام جابان در سیر تطور لغوی خود به جاو و جاوی )جاوان و جاوانیه 
در متون( بدل شده است. كارگزاران عرب نیز جاوی ها را به سبب سرسختی و جسارت ها 
نزد  به مرور  و  تندخو( می نامیدند  و  )به معنای جفاكننده، خشن  و مقاومت هایشان جافی 
عامۀ ایلیاتی ها به جاف و جافی شهرت یافتند.2 عزاوی احتمال داده كه جاف در زبان عربی 
از جوانرود )یا جوانرو، در تداول ُكرد زبانان(، نام محل سکنای سنتی و اولیۀ این گروه ایلی 

1-  نك  : سبكی، 88/4؛ اسنوی، 179/1
2-  نك  : 178/3

3- نك  : قلقشندی، 373/4
4-  مروج...، ١0١/2، التنبیه...، 7٨

5-  مینورسكی، ٨١
6- روژبیانی، 4/3٥٨
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گرفته شده است.3 صفی زاده جافها را بنا به اقوال خود آنها، از اوالد خسروپرویز )٥٩٠-٦٢٨م( 
)خسرو دوم و پسر هرمز چهارم ساسانی( و واژۀ جاف را در زبان ُكردی به معنای شجاع و دلیر 

نوشته-است.4 
در كشور اندونزی اقوام ایرانی بسیاری از جمله اقوام سیاک، اشرف، لر، شبانکاره، و جاوائی 

یم. حضور داشتند كه تا حدودی به معرفی آن ها می پرداز

13-ملوك شبانکاره5 

از طوایف كردان ساكن در استان. ییالق  نام طایفه ای است  یا طوایف شبانکاره  شبانکاره 
آن ها كوهستان میانه میمند و فیروزآباد و صیمکان و قشالق آن ها در جلکاء و صیمکان است. 
نام سلسله ای است از ملوک كردان فارس كه از سال 448 تا سال 756 ه.ق. در والیت اجدادی 

خود به ارث حکومت می كردند تا اینکه به دست آل مظفر مغلوب و برافتادند.
سلسله نسب ایشان را مولف مجمع االنساب شبانکاره گوید: كه ایشان از اسباط اردشیر ]بن 
بابک[ اند و از نژاد كرد بوده و به فارس فرار كردند و سبب تسمیه ایشان به شبانکاره اشتغال به 

چوپانی بوده است.
ابن البلخی در احوال شبانکاره كرد پارس چنین می نویسد:

در عهد اسالم چون لشکر عرب، پارس بگرفتند این قوم را چون دیگر پارسیان قهر كردند و آواره 
شدند و به شبانی و گوسپندداری افتادند و مقام به ضاد شوربانان كردند از دشت آورد.

باكالیجار برفتند و دارابجرد1 به دست  تا به آخر روزگار  همه ساله از كوه به كوه می گشتند 
گرفتند و دولت دیلم به انجام رسیده بود و دفع ایشان نتوانستند كردن و ایشان بسیار شدند و قومی 
گشتند.اصل این قوم در آن وقت دو برادر بودند: یکی محمدبن یحیی و این محمد پدر سلک بود كه 

حسنویه پسر اوست و دیگر نمردبن یحیی برادر بزرگتر بود. دارابجرد به حکم او بود.

1-  همو، 4/3٥٨-3٥٩
2-  سلطانی،١27/2

2٩/2  -3
4- نوشته ها...، ٥٩، تاریخ...، 37١

5 - قسمتی از مطالب این بخش از ویكی پدیا می باشد
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ملوک شبانکاره كه 15 تن بوده اند كه اولین آنها فضلویه 448 تا 459هجری قمری و  آخرین 
آنها ملک اردشیر742تا756هجری قمری بوده است.

و  مسعودیان  و  كرزوبیان  و  رامانیان  قبیل  از  سلسله  این  تیره های  ذكر  به  فارسنامه  مؤلف 
شکانیان پردازد و گوید: قوم شبانکاره كوه نشین اند،... و مقام در قهستان گرمسیر دارند و اكنون 

ضعیف الحالند و اتابک ایشان را عاجز گردانیده است و سران ایشان هالک كرده و برداشته.

14-قوم اشرف2 

یکی دیگر از اقوام كرد كه در كشور اندونزی كلونی ایجاد نمودنند قوم كردی بودنند كه خود 
را منسوب به شرف الدین بدلیسی جد امری اشرف از منطقه بدلیس در تركیه فعلی می دانستند 
كه شجره آن ها به شاهان اكاسر ایران می رسید. در قرن هشتم در پی انقراض حکومت مغول در 
ایران، هرج و مرج عظیم ایجادشد و هنگامی كه تركمن های قراقوینلو بر سرزمین های وان چیره 
شدند، عشیره روژكِی ُكرد نیز حکومت بدلیس را به دست گرفت و خاندان امرای بدلیس كه آنان 
را امیران ُكرد )880ـ986( می نامند، سلسله خود را پایه گذاری كردند، و امرایی كه از نسل شرف 

الدین بدلیسی بودند، یکی پس از دیگری، در بدلیس فرمان راندند.
از معروف ترین امرای بدلیس ملک اشرف می باشد كه خود او در قم متولد می شود و به 
وسیله شاه طهماسب در سن 9 سالگی برای آموزش در كنار فرزندان دیگر امرا برگزیده می 
شود. او سالیان دراز در خدمت شاهان صفوی بود و از خود لیاقت و رشادت فراوان نشان داد، 
چنانچه در یک مورد با 450 سواره، لشکر 18000نفری یکی از حاكمان گیالنی بنام سلطان 
با تهمت خیانت به شاه اسماعیل  هاشم را شکست داد. بعدًا به خاطر حسادت قزلباشان، و 
به نخجوان تبعید شد.این اتفاق موجب شد كه او مخفیانه با حاكمان عثمانی تماس گرفته 
و وقتی قول حکومت بدلیس شهرآباء واجدایش به او داده شد در سال 980هجری شمسی به 
داد.او در سال 1005هجری  انجام  برای آن ها  حاكمان عثمانی پیوست و خدمات بی شماری 
تکمیل كتاب  واقع  در  یا  تألیف  به  و دست  از حکومت كناره گیری كرد  داوطلبانه  شمسی 
یخ مفصل كردستان زد.او آن كتاب را به زبان فارسی نوشت و نشان  ارزشمند شرفنامه تار

1- دارابگرد نام یكی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم بوده است.
2- قسمتی از مطالب این بخش از ویكی پدیا می باشد.
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یخ، نیز چون میدان جنگ و حکومت بسیار توانا و با اطالع  داد كه در ادبیات فارسی و تار
می باشد. در این كتاب شعرهای فراوانی به زبان فارسی می باشد كه من نمونه آن را در دیگر 

كتب ندیده ام.

15-قوم رامای یا رومنی

یسته و نویسندگان عرب  قوم دیگری به نام »رامای  یا رومنی« در شمال شرقی سوماترا ز
سده های دهم ویازدهم، جزیرۀ سوماترا را روسی، الروسی، الرومنی و المبری می نامیدند.

یاد نام این قوم از ناحیه رومنی در جنوب كرمان گرفته شده است كه در نزدیگی  به احتمال ز
شهر بابک واقع شده است. هنوز روستای به همین نام، كه باقی مانده مردمان این ناحیه بوده 
یخ و تمدن  در جنوب كرمان وجود دارد. این روستا یکی از قدیمی ترین مناطق ایران از نظر تار
است و به لطف آب و هوای نسبتًا خوب آن مهد پرورش قدیمی ترین تمدن ها بوده است. آثار 
یادی در این ناحیه از زمان های مختلف به خصوص زمانی كه ایرانیان زردتشتی بودند  یخی ز تار

وجود دارد.
مرز كرمان در گذشته تا كنارهای خلیج فارس ادامه داشته و صدها نقشه و سفرنامه وجود 
یانوردان بزرگ  دارد كه نشان می دهد كرمان تا ساحل خلیج امتداد داشته است و چندی از در
یانورد افسانه ای ابهركرمانی است كه هفت  ایرانی از خطه كرمان بودند. از معروف ترین آن ها در
یانوردی و آب و هواشناسی قوی بوده كه  بار بین ایران و چین كشتی رانده است. او چنان در فن در
یایی را از چند روز قبل پیش گویی می كرده و حرف او برای دیگر ناخدایان  وقوع طوفان های در

حجت بوده است.

16-قوم سیاك یا شیعه

این قوم در حدود قرن 10م  به اندونزی وارد می شوند و به مرور در شمال-شرقی جزیره سوماترا 
حکومت پادشاهی سیاک كه در ابتدا شیعه بودند را پایه گذاری می كنند كه هنوز هم به صورت 

خود مختار در بخش كوچکی از اندونزی حکومت میکنند.
به مهاجرت زدند  آن ها در زمانی دست  تغییریافته كلمه شیعه است؛ چراكه  سیاک در واقع 
كه جنبش های شیعه  مذهب در ایران در حال قدرت گرفتن بودند. قوم شیعه نیز در زمان دولت 
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ایرانی شیعه مذهب آل بویه حدود سال 359هجری )969م( در میانۀ سوماترای شرقی زندگی كرده 
و دهکدۀ خود را به نام سیاك )Siak( كه بعدها به »ناگاری سیاكی« و »سیاك سری ایندراپورا« 

تغییرنام یافته است بنا كردند.
یدی  آل بویه یا بوییان یا بویگان، )320-447 ق / 932-1055 م( از دودمان های دیلمی شیعه ز
مذهب ایرانی پس از اسالم است كه در بخش مركزی و غربی و جنوبی ایران و عراق فرمانروایی 
در  و  كرده  پیدا  گرایش  امامی  دوازده  تشیع  به مذهب  برقراری حکومت  از  پس  آن ها  می كردند. 
پایه گذاری  را  بوییان  هم سلسله  با كمک  برادر  قوم سه  این  از  نمودند.  فراوان  آن تالش  اشاعه 
كردند.حسن پسر بویه ملقب به ركن الدوله یکی از امرای اولیه آل بویه در ایران و عراق بود. او 
در ركاب برادر مهترش علی عمادالدوله و برادر كهن ترش احمد معزالدوله سلطنت آل بویه را 

بنیان گذاشت.
خوزستان  و  كرمان  فارس،  اصفهان،  بر  را  خود  سلطه  سرعت  به  علی  فرمان  یر  ز بویه  آل 
گسترش دادند. حسن به فرمانروایی اصفهان منصوب شد و احمد فرماندهی حمالت بلند پروازانه 
سپاه بوییان به بغداد مركز خالفت عباسی را به عهده گرفت. در سال 334ه.ق. / 945م. احمد 
پیروزمندانه به بغداد در آمد و خلیفه به ناچار سیادت آل بویه بر مركز و غرب ایران و عراق را به 
رسمیت شناخت و احمد، حسن و علی را به القاب معزالدوله، ركن الدوله و عمادالدوله ملقب 
ساخت. از این زمان تا هنگام مرگ عمادالدوله، صرف نظر از فراز و نشیب هایی كه در نبردهای 
یان پیش آمد، ركن الدوله حکمران نسبتًا مستقل ری و اصفهان باقی ماند.  یار پیاپی با بقایای ز
هرچند كه خاندان بویه كه اصاًل اهل دیلم )ناحیه دیلم( بودند، تختگاه خود را در شیراز محل اقامت 

)عمادالدوله(  بزرگتر  برادر 
مركزیت  و  دادند  قرار 
سنتی شیراز تا پایان دوران 

بوییان پا برجای ماند.

زندگی  محل   -  60 تصویر 
قوم سیاك در اندونزی
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17-قوم ُلر1 

گروهی از این قوم درسال 300 هجری در زمان حکمرانی نصرالدین بن بدر2 و بعد از آن از 
ایران به منطقه جنوب شرق آسیا مهاجرت كردند.

آن ها در چند جای كشور فعلی اندونزی و مالزی ساكن شدند كه منطقه لرین در جاوه 
شرقی و منطقه لرن در شرق مالزی از آن جمله می باشد.

اقوام لر و كرد قرابت و تشابهات فراوانی با هم دارند و هر دو از بازماندگان قوم ماد هستند. 
آن ها  است.  آن ها  طبیتگرایی  و  سلحشوری  روحیه  قوم  دو  این  بارز  خصوصیات  از  یکی 
طبیعت را مادر واقعی خود می دانند و از سیر و كوچ در طبیت لذت می برند، در واقع مهم 
ترین ویژگی آن ها این است كه به راحتی دست به كوچ و هجرت می زنند. روحیه آن ها به گونه 

ای است كه گویی برای این كار ساخته شده اند.
یخ، اقوامی از لر و كردها با هم متحدشدند و سلسه اتابکان لر كوچک و  در دوره ای از تار
بزرگ را در ناحیه لرستان، شیراز و قسمتی از خوزستان و ایالم فعلی تأسیس كردند. اتابکان 
ناحیه  لرستان  باختری  و  بخش های شمالی  در  300تا 1006)ه.ق.(  بین سال های  در  لر كوچک 
شجاع الدین خورشید،  فرزندان  از  دودمان  این  فرمانروایان  می كردند.  فرمانروایی  كوچک  لر 
بنیانگذار فرمانروایی لر كوچک بودند و واپسین فرمانروای لر كوچک به دست شاه عباس یکم 

صفوی كشته و دودمان اتابکان لر نابود شد.
در سال 300هجری قمری دو برادر یکی بنام بدر و دیگری بنام ابامنصور سلسله اتابکان لر 
كوچک وبزرگ را در مركز ایران در زمانی كه هر گوشه كشور ایران، در حکمرانی كسی بود، پایه 
گذاشتند. بعد از مدتی قبایلی از كردهای غرب ایران و عراق با این دودمان متحد شدند. دودمان لر 
كوچک بر ناحیه از ایالم و لرستان  فعلی تا نزدیکی اصفهان حاكم بودند و لر بزرگ بر ناحیه شیراز 

و غرب خوزستان حاكم بودند. مركز حکمرانی لر بزرگ شهر ایذه و لر كوچک خرم آباد بوده است.

1-  قسمتی از مطالب این بخش از ویكی پدیا می باشد
2- نصرالدین محمد بن هالل بن بدر، نوه بنیان گذار دودمان اتابكان لر بزرگ می باشد که در زمانی که ایران 
سرزمینی ملوک الطوایفی بوده از سال300هجری قمری تا نیمه اول قرن نهم باقی بودند و آخرین ایشان که 
غیاث الدین کاوس نام داشت به دست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری برافتاد و سلسله ایشان انقراض یافت.
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نکته ای كه جالب توجه می باشد، این است كه در زمانی كه ایران ملوک-الطوایفی بوده است 
گروهی از این طوایف كرد و لر به دیگر مناطق جهان از جمله به شرق آسیا مهاجرت می كنند.

شاید پیش قرابل این مهاجرت اقوام كرد شبانکاره باشند كه در نزدیکی الر و هرمزگان فعلی 
سکنا گزیده بودند. این قوم با بومیان ساحل نشین مراوده و دادوستد داشتند. بدون شک افرادی 
یای چین رفت و آمد داشته،  از این قوم كم كم به مالحان و ناخدایانی كه به اكناف پهناب هند و در

پیوسته و به جزایر جنوب شرق آسیا مهاجرت كردند.
به نظر من علت عمده مهاجرت بعضی از اقوام كرد و لر به جنوب شرق آسیا از طریق بنادر 
جنوب ایران، سرخوردگی آن ها از نرسیدن به قدرت یا حداقل اشتراک آن ها با دیگر قبایل رقیبشان 
در قدرت می باشد. چنانچه این موضوع در مورد مهاجرت قوم شبانکاره به صراحت بیان شده 
یخ نگاران به صراحت نوشته اند كه قوم شبانکاره به دلیل سرخوردگی و عدم مشاركت  است و تار
در قدرت با حالت قهر كوهپایه های خوش آب و هوای غرب ایران را رها كرده و به دشت های سوزان 

جنوب مهاجرت می كنند.

تصویر 61 - نقشه پراکندگی قوم ُلر در سرزمین ایران

18-شباهت های اقوام ایرانی با اقوام جنوب شرقی آسیا

در این بخش برای اثبات بیشتر تأثیر شگرف و عمیق ایرانیان و حضور دائم و پر حجم آن ها در 
این منطقه به بررسی تطبیقی این دو ناحیه و اقوام آن در دین، فنوتیپ و ژنتیک، زبان، لباس، 
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یم.1  آداب ورسوم، سمبل ها و باورها و افسانه ها و وسایل زندگی می پرداز
حدود چهارصد میلیون نفر از جمعیت ششصد میلیون نفری منطقۀجنوب-شرقی آسیا 
را مسلمانان تشکیل می دهند. اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین كشور اسالمی، به تنهایی، 

دویست و بیست میلیون نفر مسلمان را در خود جای داده است.
بین مورخین  در  اعتمادی  قابل  نظر  اتفاق  اندونزی  به  یخ دقیق ورود اسالم  تار در مورد 
موجود نیست. برخی ورود اسالم به این جزایر را مقارن قرن اول  هجری، یعنی سال سی هجری 

یخی نیست. می دانند، كه این  قول مستند به شواهد و دالیل متقن تار
یخی، از جمله سنگ  یخ نگاران با استناد به برخی  شواهد و آثار تار در مقابل، گروهی از تار
قبرها و نوشته های موجود در بعضی از مناطق این كشور، معتفداند كه ورود و نشر اسالم در 
یخی،  مجمع الجزایر اندونزی از اول قرن چهارم صورت پذیرفته  است. قطع نظر از این بحث تار
نکتۀ مورد توافق همۀ مورخان این است كه اسالم در اندونزی  نه از راه شمشیر، بلکه به وسیلۀ 
از برخی كشورهای خاورمیانه)از جمله ایران( به كشور راه  تجار و همچنین مبلغین مهاجر 

یافته است.
از سوی دیگر، در دورۀ خلفای عباسی، زمانی كه  حکام ظلم گستر آل عباس بر خاندان 
اهل بیت)ع( و شیعیان آنان انواع ظلم و ستم های غیرانسانی را روا داشته و عرصه را بر آن ها 
تنگ كرده بودند، تعدادی  از سادات شیعی امامی كه منتسب به خاندان اهل بیت)ع(بودند، 
به قصد مهاجرت از حجاز و سپس بغداد راهی شبه قارۀ هند و از آنجا عازم  جنوب شرق آسیا 
شدند. در میان آن ها برخی از نوادگان امام جعفر صادق)ع(، یعنی احمد بن  عیسی، فرزند محمد 
بن علی فرزند امام جعفر صادق)ع( ملقب به»احمد مهاجر« یا »احمد بن  عیسی المهاجر« به 
چشم می خورد. فرزندان و نوادگان  امامان در شکل گیری دولتهای اسالمی  در منطقه و همچنین 
حضور علما و تجار ایرانی در دربارهای اسالمی  اندونزی باعث ترویج فرهنگ و ادب و هنر ایرانی 

و شیعی در آن  كشور و جنوب شرق آسیا شد.
امروزه برخی از آداب و رسوم  شیعه در شهرهای اندونزی باقی مانده و این علی رغم تغییراتی  

1- قسمتی از مطالب این قسمت و قسمت زبان را با اندکی تغییر و حذف و اضافه از روی مقاله محقق گرامی 
ایشان  زحمات  از  شكل  بدین  که  ام  نوشته  مانیل  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  مقاله  و  آزاد   هیكل  خوش  محمد 

قدردانی می کنم.
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است كه به مرور زمان و بر اثر قطع ارتباط بین مسلمانان این خطه  و مسلمانان جهان، به ویژه 
طی سه  قرن و نیم حاكمیت استعمار هلند بوجود آمده است.

احمد بن عیسی مهاجر جهت دعوت مردم به اسالم  اقدام به مهاجرت به بالد مختلف این 
منطقه كردند، اینان در مهاجرتشان به این مناطق با گشاده رویی و احترام اهالی آن شهرها روبرو 
شدند، مردم با سعۀصدر آن ها را پذیرفتند و به آئین آن ها درآمدند. بسیاری  از این سادات با دختران 

پادشاهان و امرا ازدواج  كردند و حتی برخی از آن ها به مراتب عالی حکومتی  نائل گشتند.
ساداتی همانند شریف هاشم در اوایل قرن  پانزدهم میالدی مؤسس اولین حکومت اسالمی در 
مالكا و مجمع الجزایر صولو و هولو در فیلیپین بود. حکومت دودمان او از سال 1307 تا 1055 
ه.ق.، یعنی تا زمان ظهور و استیالی نیروهای استعمارگر آمریکایی ادامه داشت. در كشور برونئی 
نهمین  و  بیست  این می داند كه  به   را مفتخر  البولیکا خود  یعنی سلطان حسن  فعلی  نیز سلطان  
نسل از سلسله  سلطان بركت معروف به شریف علی)كه از نوادگان  امام حسن مجتبی)ع(بوده(
می باشد. اما به دلیل  فشارهای وارده و دور افتادن نسل های بعدی این  سادات از مراكز شیعی، 
آن ها به مرور زمان ناچار به از تغییر مذهب و قبول مذهب شافعی شدند، مع الوصف خانواده های 
سادات هم اكنون نیز در كشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین و برونئی و دیگر كشورهای مجاور 

هستند و در میان مردم از قرب و منزلت خاصی برخوردارند.
واقعۀ  بزرگترین  را  میالدی  هفتم  قرن  در  ایران   یایی  در تجاری  های  كاروان  ورود  بتوان  شاید 
این زمان كه نواحی  اطراف تنگۀ ماالكا به صورت مراكز  تجاری و فرهنگی آن دوره خواند. در 
عمدۀ بازرگانی  درآمده بود، كشتی های تجاری ایرانی كه حامل  مبلغین شیعی مذهب نیز بود وارد 
سواحل این كشور شدند و لذا افکار و اندیشه های شیعی و ایرانی از طریق تجار و مبلغین در نواحی 

غربی سوماترا رواج  یافت.
به  تشیع  آیین  مركزی  جاوۀ  در  نام»پاجانگ«  به  جاوه  اسالمی  پادشاهی  زمان  در 
نام»نورمحمد« و همچنین نظریۀ وحدت وجود در آچه به وسیلۀ اولین  شاعر ماالیی به نام حمزه 
فنصوری )كه زبان فارسی را خوب می دانست( گسترش یافت. اكثر آثار حمزه  فنصوری مملو 
از شعر و تصوف ایرانی است. یکی  از صوفیان جاوه به نام حضرت شیخ سیتی جنار ادعاهایی 

چون حالج داشت و كشته شد و از آن  پس وی را »حالج جاوه« نامیدند.
شکل گیری دولت های اسامی در این منطقه و حضور علما و تجار ایرانی در دربارهای اسالمی  
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اندونزی  در  و شیعی  ایرانی  هنر  و  ادب  و  فرهنگ   ترویج  باعث  باال  و كسب مناصب  اندونزی 
یخی ایرانیان در شکل گیری كیان فرهنگی و اسالمی  شد. نشانه های بسیاری از مشاركت تار
عمیق  نفوذ  است.  موجود  منطقه  این  به  اروپائیان  استعماری  تهاجم  از  پیش   سرزمین  این 
فرهنگ و ادب فارسی در این  منطقه به گونه ای است كه امروزه پس از گذشت  قرن ها، هنوز 
نشانه های بسیاری از تأثیر این روابط فرهنگی و تجاری بین دو ملت در فرهنگ و ادب مردم 
اندونزیایی مشهود است. از گویاترین این  نشانه ها حضور ده ها لغت فارسی در فرهنگ و ادب  

یخ های افسانه ای  محلی را می توان برشمرد. ماالیی و همچنین وجود برخی تار
ابن بطوطه جهانگرد مراكشی قرن هشتم هجری، در سفرنامه خود از ایرانیان برجسته ای 
یاساالری به نام بهروز كه در آن زمان در  همچون  امیر سیدشیرازی، تاج الدین اصفهانی و در
یخ مالیو، پادشاه ماالكا  جاوه و سوماترای شمالی زندگی می كردند یادكرده است. براساس تار
به نام سلطان  عالءالدین رعایت شاه، كه شیعه مذهب بود، تفکر شیعه را تبلیغ و چندین حوزه 
علمیه را در این منطقه  بنا كرد. وی كه به »شیخ بزرگ«، یا »شیخ برهان الدین توانکو« معروف 
بود پادشاه سینانگ كابوئو را مسلمان كرد و او نام جدید سلطان محمدالیف را انتخاب نمود 
و اسالم را در سرتاسر این منطقه  گسترش داد. بیشتر پادشاهان آچه شیعه بودند و از تبلیغ 

اسالم در سینانگ كابائو حمایت می كردند.
یکی از اصلی ترین مراسم  سنتی مربوط به ماه محرم در اندونزی مراسم تابوت است. در 
یکی از نواحی اندونزی مردم تابوتی  چوبی را كه با كاغذهای رنگارنگ  تزئین شده و بر روی 

آن قبر امام  حسین)ع( تصویر شده است بر دوش می كشند.
به  مراسمی  محرم  ماه   ایام  در  هرساله  نیز  غیرمسلمانان  حتی  كارائیب  جزایر  در 
نام»هوسه«)=حسین( را كه عمده ترین بخش  آن آداب مربوط به تابوت است، برپای می كنند.

اولین دانشگاه اسالمی در شهر»پاری آمان« توسط شیخ برهان الدین)شیخ بزرگ( ساخته شد 
یس بودند. و بعضی  اساتید از كشورهای خارجی در آن مشغول به  تدر



85

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

شهر  نزدیكی  در  تانجونگ  در  واقع  مینغكاباو،   )Pagaruyung(پاگرویانگ کاخ   -   62 تصویر 
باتوسانگار )Batusangkar(، غرب سوماترا، اندونزی است.

 

مراسم  مجسمه  از  نمایی   -  63 تصویر 
شهر  در  گردانی  تابوت  یا  تابوئیك)تفت 

پاریامان اندونزی(
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این نظریه نیز در میان برخی مورخین وجود دارد كه  عقاید شیعه به وسیلۀ ارتش فاطمی مصر 
كه به مدت  200 سال)1128-1339 م( در سینانگ كابائو حضور داشتند، ترویج شد. به هرحال، در 
ابتدای  قرن 19، پادشاهی اسالمی شیعه سیانگ كابائو به حد كافی ثروتمند بود و با پادشاهی آچه 
آن  و مردم  این حکومت شیعی مذهب در جنگ»پادری« شکست خورد  نزدیکی داشت.  روابط 

منطقه به  مرور زمان به مذهب شافعی روی آوردند.
یخی دیگری كه موجب نفوذ و گسترش  فرهنگ و سنت های مذهبی شیعه در میان  نقطۀ تار
یرا نیروهای استعمارگر انگلیسی  مردم  اندونزی شد، حضور سربازان هندی شیعی مذهبی  بود؛ ز

آنان را از مناطق جنوبی هند به دو جزیره جاوه و سوماترا آورده  بودند. 
پروفسور حسن جاجادی نینگ رات1 معتقد است كه اسالم توسط تجار ایرانی وارد اندونزی 
شده است. وی می گوید: »تلفظ حركات حروف عربی در اندونزی، جآبار )Gabar= زبر( و پس 
)Pes= پیش( گفته می شود، در صورتی كه در زبان عربی فتحه، كسره و ضمه است. همچنین 
دندان گرفته می شود.  در  زبان عربی  در  نمی شود، ولی  دندان گرفته  به  فارسی  در  حروف سین2 
عالوه بر این، درماه محرم، كه ماه تابوت3 در اندونزی گفته می شود، به یاد شهادت امام حسین)ع( 
در كربال، تابوت مثالی وی بر دوش مردم حمل می گردد. این مراسم در »مینانگ كابائو« )سوماترا( 
همان تابوت )كه واژۀ فارسی است( گفته می شود. در »آچه« ماه آپویی4 یا آتش و همچنین ماه 
هلیم  تهیۀ  به  اندونزی،  از  آچه«  نام »ابوبکر  به  پژوهشگری  حسن و حسین5 گفته می شود«. 
یع آن در بین مردم رهگذر و همچنین مراسم ویژه ای در اواخر ماه صفر به نام  عالشورا6 و توز
است.  كرده  اشاره  می گویند(   )Rebo Wekasan( وكاسان«  »ربو  جاوه  در  )كه  »ربوهابه«7 
وی همچنین به برگزاری مراسم ویژه ای در دهکدۀ »كوتا راجا« اشاره می كند كه فرد اصلی این 
برسر  به چهل سانتیمتر می رسد،  آن  ارتفاع  كه  بلندی  و كاله  كرده  برتن  بلندی  مراسم، عبای 
می گذارد و شکل و شمایل یك فرد ایرانی شیعه را دارد.آنها به عمامه كلمه پارسی سربند و به 

دست قطع شده حضرت عباس)س( كلمه پارسی پنجه می گویند.
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تصویر 64  - نه تن از بزرگان و اقطاب مسلمانان کشور اندونزی که بیشتر آن اصالتا ایرانی می باشند 
این افراد در زبان محلی به »ولی سونگ« معروف هستند؛ به معنی »ُنه ولی« این افراد در ورد اسالم 

به اندونزی و گسترش آن نقش اساسی داشته اند.
 

ابراهیم  ملك  قبر   -  65 تصویر 
 )1419 اوریل   7 رحلت  )تاریخ 
در شهر ساحلی سیریبو در جاوه 
که  ولی  نه  از  یكی  غربی،ایشان 
اسالم را به کشور اندونزی آورده 
برطبق  دادند  گسترش  را  آن  و 
روی  نوشته  طبق  بر  زیر  منبع 
کاشان  اهالی  از  او  ایشان  قبر 

اصفهان بوده است.

1- Djajadiningrat

2- Sin

3- Tabut

4- Apui=Api

5- Asan Usen

6- بوبور سوران در زبان جاوه ای، بوبور سورا در زبان سوندایی وکانچی آچور در زبان آچه ای.
7- Rebo Haben
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كه  اندونزی،  نامدار  مورخ  و  دانشگاه  استاد  »یجایادینبرات«،  به  ملقب  حسین  پروفسور 
اندونزی  در  دربارۀ اسالم  بحثی  در  نیز محسوب می شود،  این كشور  اهل  سنت  از مشاهیر 
می گوید: »اسالم به دست شیعۀ امامیه وارد اندونزی شد و آثار آن تاكنون در این كشور باقی 
مانده است. استاد محمداسد شهاب، محقق و نویسنده شهیر و شیعی مذهب اندونزی، در كتاب  
یخ شیعه در این كشور  یخ شیعه در اندونزی« به ذكر مراحل سه گانۀ تار خود تحت عنوان »تار
یخ  شیعه با ورود مبلغین شیعه به این دیار در  اشاره  می كند. وی معتقد است كه مرحلۀ اول از تار
قرن سوم  هجری شروع شد و با حضور استعمار هلند در اواخر قرن دهم هجری پایان یافت؛ وی این 
مرحله  را دوران شکوه و عظمت شیعه در این سرزمین  می داند كه در آن جامعۀشیعه از جایگاه 
یخ-شیعه در اندونزی،  مستحکم  و موجودیت متقنی برخوردار بود. به اعتقاد وی  مرحلۀدوم تار
از آغاز قرن  یازدهم هجرت شروع می شود و تا ثلث اول قرن  چهاردهم هجری به پایان می رسد؛ 
در این مرحله  شیعیان به دلیل مقاومت در برابر استعمارگران هلند با انواع شکنجه و آزارها مواجه 
شدند. این آزارها سبب پراكنده-شدن شیعیان، تغییر مذهب و از میان  رفتن بسیاری از كتب و 
یخ  شیعه در اندونزی بر  یخی شیعه شد. استاد اسد شهاب در تشریح مرحلۀسوم از تار میراث تار
این باور است كه این مرحله از اوایل قرن چهاردهم هجری تا اواسط آن ادامه  داشت. این مرحله كه 
14 سال قبل از وقوع جنگ  جهانی اول و مقارن با نهضت اصالحی سید-جمال الدین اسدآبادی 
بود، روزنۀ تازه ای برای  تجدید حیات شیعه در این كشور پدید آورد. بزرگانی از این مذهب همانند 
سیدمحمدبن احمد المحضار، علی بن احمد شهاب، ابوالمرتضی بن  شهاب، طه بن احمد حداد، احمد 
ابن شهاب، محمد عیدید، سیدبن حسین ابن سهل و چهره های دیگر توانستند با مراكز شیعی ارتباط 

برقرار كنند و از طریق خطبه و نشر كتاب در راه تجدید مذهب شیعه همت گمارند.
یخی اشاره  شده اینکه امروزه برخی از آداب و رسوم شیعه  نکتۀ قابل توجه در سیر تحوالت تار
در شهرهای اندونزی باقی مانده و این علی رغم  تغییراتی است كه به مرور زمان و بر اثر قطع ارتباط 
هلند،  استعمار  نیم حاكمیت  و  قرن  ویژه  طی سه  به  این خطه و مسلمانان جهان،  بین مسلمانان 

بوجود آمده است.
از  و  بوده  موجود  اندونزی  مسلمان  جامعۀ  میان  در  قدیم  از  كه  مراسمی  و  ها  سنت  از  یکی 
یشه های  شیعی و ایرانی برخوردار است، مراسمی است كه  در نقاط مختلف این كشور طی دهۀ  ر
اول ماه محرم  به ویژه در روز عاشورا بر پا می گردد. هر چند مراسم و سنت های موجود ماه محرم 
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در اندونزی با سنت های ملی  در هم آمیخته است، نشان از عمق عشق و محبت  مردم این منطقه به 
خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و میزان نفوذ فرهنگ شیعی ایرانی در این  سرزمین دارد. از این 
روی شاهدیم كه ذكر دالوری ها و مظلومیت های حضرت حسین ابن علی)ع( در قالب  نمادهای 
مذهبی و ملی متأثر از مذهب شیعه، امروزه از مراسم و جشن های مذهبی پرشور در برخی  ایالت 

ها، از جمله سوماترا و جاوه است.
در مناطقی چون پاری مان در غرب سوماترا، بنگکولو و پی دی در آچه، گرسیک و بانیوانگی و 
چند نقطهء دیگر در جزیرۀ جاوه، مراسم مختلفی در طول ماه محرم وجود دارد. در جزیرۀ سوماترا به  
عزای حسینی ذكر»تابوت« گفته می شود و محرم در جزیرۀ جاوه ماه»سورآ« عاشورا و در منطقۀ 
آچه در سوماترا»ماه حسن و حسین«)ع( و در غرب سوماترا مردم پادانگ در منطقه6 سیانگ 

كابائو آنرا ماه  »تابوئیک« )تابوت( می نامند.
برپایی   با  این مناطق همراه  ذكر شهادت و خاطرۀ مظلومیت حضرت  سید الشهداء،)ع( در 
مراسمی در قالب نمادهایی چون»تابوت«، پختن  اقسام غذا و غیر آن ها می باشد. در دههء اول 
جاوه  در  كه  می كنند  آماده  مخصوصی  غذای   سوماترا  و  جاوه  مختلف  شهرهای  مردم  محرم  
بوبورسوآ نامیده می شود. این غذای مخصوص كه شبیه آش  ایرانی است، شامل نخود و برخی 
غالت همانند گندم، جو، ذرت و شیر است كه با برخی ادویه ها تزیین می شود. این غذا را در روز 
عاشورا بین مردم  فقیر، همسایگان و دوستان و اعضاء خانواده به نام  و یاد حضرت امام حسن)ع( 
یع می كنند.  كه به گمان اینکه آن  حضرت نیز در روز عاشورا در كربال به شهادت  رسیدند، توز
در آچه این غذا كانجی  عاشورا)=غذای عاشورا(، خوانده می شود و آن  را از گندم، شیر، شکر، 
حبوبات و برخی از میوه ها مانند انبه، انار و موز ساخته می شود. این غذا را نیز پس از تهیه، به 

یع می كنند. مسجد و یا مركز دینی و فرهنگی  روستا و یا شهر می برند و بین مردم توز
امام  یعنی  پیغمبر)ص(  نوادۀء  دو  یاد  به  و  می پزند  عاشورا»شوروا«  روز  در  جاوه  در 
فرزندان  آنگاه  تهیه  می كنند؛  و سفید  قرمز  دو رنگ  به  را  آن  امام  حسین)ع(  و  حسن)ع( 
تا یتیمی و غم خاندان اهل بیت رسول  خدا)ص( در روز  كوچک و اطفال را جمع  می كنند 

عاشورا را تصویر كرده باشند.
*در میان مردم آچه این اعتقاد وجود دارد كه انجام  اموری همانند ازدواج، كارهای مهم 
تجاری، كاشت و یا درو محصول موجب هتک حرمت ماه  محرم می شود و هركس كه در این 
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ایام به این امور اشتغال ورزد به رویدادهای ناگواری دچار خواهد شد.
یکی از اصلی ترین مراسم سنتی مربوط به ماه محرم  در اندونزی، مراسم»تابوت« است. 
در پی دی در استان آچه مردم محلی به همراه مهاجرین هندی  تابوتی چوبی را كه با كاغذهای 
دوش  بر  است  شده   تصویر  حسین)ع(  امام  قبر  نقاشی  آن  روی  بر  و  شده   تزئین  رنگارنگ 
می كشند و این تابوت را تمام روز به  حركت در می آورند و در شهر گردش می دهند و در عصر 
از  تابوت  نیز مراسم  پاری مان  و  بنگلولو  یا می اندازند در مناطقی چون   در به  را  آن  عاشورا 
اهمیت  خاصی برخوردار است؛ مردم این مناطق این مراسم  را از سربازان و مهاجرین جنوب 
هند اخذ كردند. در پاری مان تابوت از چوب بامبو، خیزران، پارچه،كاغذهای رنگی و ورقه های 
دالر   1500 با  روپیه)برابر  تابوت حدود 3میلیون  در مجموع ساخت یک  نقره ساخته  می شود، 

آمریکا( هزینه در بردارد، این هزینه از طریق جمع كردن هدایای  مردمی تأمین می گردد.
اوج مراسم محرم در پاری مان در دهمین روز از این ماه می باشد كه در ناحیهء مركزی و بازار 
شهر ترتیب می یابد. شروع این مراسم در این منطقه در اول ماه محرم، از طریق گرفتن مقداری 
گل از رودخانه در نیمه شب، شروع می شود. این گل در ظرفی كه با یک پارچه سفید پوشیده شده 
است در تابوت كه با كفن پیچیده شده و تقریبا 9 متر مربع  طول دارد، قرار می گیرد. این تابوت كه 
سمبل قبر امام حسین)ع( می باشد به جهت تقدس، شجاعت  و شهادت آن حضرت با پارچه ای 
سفید پوشیده  می شود. در پنجمین روز از ماه محرم ساقۀ درخت موز از باغی بریده می شود، 
این ساقه را باید تنها با یک ضربۀ شمشیری تیز برید و آن نشانه ای از شجاعت حضرت قاسم در 
واقعۀ كربالست. در هفتمین روز محرم، در ساعت 12 بعد از ظهر نمادی  از دست امام حسین)ع( 
كه در یک گلدان قرارداده  شده است در خیابان ها گردانده می شود و مردم به یاد واقعۀ غم انگیز و 
جانسوز كربال به گریه و زاری  می پردازند. در صبح نهم محرم عمامه ای سفید كه  »توران« خوانده 
می شود به نشانۀ عمامۀ امام-حسین)ع( تهیه می شود و در طی این مراسم خاطراتی از فداكاری 

های امام-حسین)ع( ذكر می شود.
از نواحی مختلف مینانگکابائو  به اوج خود می رسد؛ مردم  تابوت  در روز دهم محرم مراسم 
به  پاری مان می آیند، در طی این روز تابوت، عمامه و دست امام حسین)ع( در یک حركت دسته 
جمعی  توسط جمعیت حاضر در خیابان ها گردانده  می شود. این حركت دسته جمعی از ناحیۀ بازار 
این مراسم به دو گروه تقسیم می شوند و  و ناحیۀ شهرک جوا آغاز می گردد. شركت كنندگان در 



91

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

خیابان های  مختلف را طی می كنند و در غروب آن روز گروه های عزادار به صورت دسته های 
یا را شاهد  منظم به كنار ساحل پاری مان می روند تا پایان مراسم تابوت، یعنی انداختن تابوت به در
یا نشانۀ پایان مراسم و مرگ  ذوالجناح، كه به او براق می گویند، در  باشند. انداختن تابوت در در
آسمان  است و معتقدند كه به مالقات صاحبش امام  حسین)ع( و به بهشت می رسد. با انداختن 
یا برخی از مواد با ارزش آن از جمله پارچه های  تزئینی را از آب جمع می كنند تا در  تابوت به  در
یا ناپدید  مراسم سال آینده  از آن استفاده كنند. تابوت به آهستگی در آب فرو می رود و در امواج در
یک شدن هوا با فریادهای»یا حسین« به خانه های خود برمی گردند. این  می گردد. مردم نیز با تار
مراسم كه محصول  اختالط فرهنگی سنت های بومی، هندی و ایرانی  است در طول سال های 
حضور سربازان شیعی  هندی، )1811 الی 1814( كه از جنوب هند توسط قوای انگلیسی به این 

منطقه آورده شدند، رواج یافت.
اسالم و تشیع در فیلیپین

یخی اسالم در میندانائو و سولو متأسفانه هنوز به طور اساسی  یشه های تار برای بررسی ر
كارنشده است. مهم ترین دلیل این است كه خود مسلمانان این منطقه اگر چه دارای محققین و 
متفکرین زبده هستند ولی تعدادشان بسیار كم است و این چند نفر نمی توانند به همه ی جنبه 
یخی بپردازند. دومین دلیل اینکه متفکرین خاورمیانه هم دیری نیست كه  های این پژوهش تار
با مسلمانان فیلیپین آشنا شدند و در واقع تا دهه ی شصت میالدی بسیاری از مردم كشورهای 
اسالمی حتی نمی دانستند كه در این نقطه از دنیا هم مسلمان وجود دارد! پژوهشگران غربی 
یخ و  هم كه از همه آشناتر به مسائل این منطقه هستند از آنجا كه اسالم شناس نبودند و با تار
یربنایی كاری از پیش ببرند. فرهنگ سایر ملل مسلمان أشنایی ندارند نتوانسته اند به طور ز

آمده است كه اسالم  تهیه شده  به دست مسیحیان  فیلیپین كه  در  طبق منابع  موجود 
حدود قرن چهاردهم و پانزدهم به وسیله بازرگانان عرب به این منطقه آورده شد. ولی آن ها 
هم به همین بسنده می كنند و به كنکاش جزئیات نمی پردازند. همچنین باید توجه داشت 
مسیحیان همان هایی هستند كه ابن سینا، رازی و خیام را هم عرب می دانند و هیچ فرقی بین 

تعریف عرب و مسلمان قائل نیستند.
در حالی كه دالیل كافی وجود دارد برای اثبات اینکه بازرگانان عرب هیچ نیازی به آمدن 
تا این جزایر دور دست را نداشتند، وقتی كه تمام نیازهای بازرگانی خود را می توانستند در 
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بندر ماالكا برآورده كنند و اگر هم عرب ها به این جزایر آمده باشند، تعدادشان آن قدر كم بوده 
است كه نمی توانستند مسئول مسلمان شدن همه ی اهالی بوده باشند.

از طرفی خود اهالی بر این عقیده اند كه نیاكانشان صوفی بوده اند. همچنین در نواحی 
قابل مالحظه ای از مگیندانائو و هولو نفوذ تصوف هنوز بسیار است و بومیان به واسطه ی 
از این صوفیان حتی خود را سنی هم  برابر تبلیغات وهابیون مقاومت كردند. بعضی  آن در 
نمی دانند و بعضی دیگر ابراز عالقه ی بسیار به تشیع كردند و به طور رسمی خود را شیعه به 

حساب می آورند.
خاندان آمپاتوان از خاندان های بانفوذ قوم مگیندانائو است كه البته تحت تأثیر تهاجم فرهنگی 
گاهان شجره ی خود را تا به شخصی از نسل  تجددگرایی، هویت اصلی خود را باخته است، به قول آ
عبدالقادر جیالنی، مؤسس فرقه ی كبرویه می رساند. از طرفی، گروهی در میان هر سه قوم 

بزرگتر دارای نام خانوادگی قادری اند و خود را از نسل دراویش قادری محسوب می كنند.
البته باید توجه داشت كه به دلیل عدم انسجام فکری در تعالیم صوفیه و تسامح این فرقه در 
برابر بسیاری مسائل عقیدتی، تصوف در برابر تهاجم مسیحیت، به ویژه از نوع پروتستان كه به 
وسیله آمریکائی ها و با درایت و صبر بسیار به مسلمانان عرضه شده، واكنش مناسبی نشان نداده 
یادی در همه ی عرصه ها نصیب مسیحیان كرد. است و در نتیجه ی از هم پاشیدگی اش، پیروزی ز
نام سناتور  به  از قوم مارانائو  با فعالیت های یك سناتور مسلمان  در دهه ی شصت میالدی 
و  فعالیت های مذهبی  و سازماندهی  اتحاد مسلمانان  برای  انقالبی  آلونتو، یك حركت  دوماكائو 
فرهنگی آن ها در فیلیپین صورت گرفت كه در اثر آن اولین كمك های نقدی و فرهنگی از طرف 
یر شد. كشورهای اندونزی، پاكستان، مصر، عربستان، لیبی به طرف منطقه میندانائو و سولو سراز
از این به بعد ما شاهد فعالیت های تبلیغی و بیداری اهل تسنن در میان مردمی هستیم كه به 
طور عمده خود را صوفی می دانستند. این مبلغین عصر جدید به دلیل از هم پاشیدگی فعالیت 
های مبلغین قدیم )كه صوفی شناخته می شوند( در این دوره، توانستند تقریبًا تمام اقوام مسلمان 

به استثناء مگیندانائونها و برخی دیگر را به جرگه خود در آوردند.
از نکات اسفباری كه اهل تصوف به ویژه در میان قوم مگیندانائو به آن گرفتاراند، می توان 
مواردی چون عدم درک صحیح از قبح ازدواج مسلمان با مسیحی را نام برد، به طوری كه حتی 
شنیده شده است كه در خانواده ای معروف و با نفوذی چون سینسوات های مگیندانائو دخترانشان را 
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هم به ازدواج مردان مسیحی در می-آورند! انتقاد دیگری كه در مردان این خانواده ها وجود دارد اینکه 
امروزه حتی فرزندان آن ها خود را مسلمان نمی دانند!

پیترگوینگ مبلغ پروتستان در انتقاد از این مسلمانان می گوید: مساجد آن ها كم و ویران است. 
مردمشان حتی نمازهای پنجگانه را هم به جا نمی آورند. اصول اخالقی اسالم چون منع نامشروع 
لذت جنسی، قمار، زنبارگی، دزدی و قتل نفس را مراعات نمی كنند، و اكثر آن ها فقیر و مطیع 

اوامر ثروتمندان هستند.
خوشبختانه بعد از زحمات سناتور آلونتو و ورود وهابیون بسیاری از این نواقص در میان اقوام 
ایرانون، مارانائو، تاوسوگ، كاراگانها و جیره خواران آن ها رخت بربسته است، ولی در مگیندانائوها 
یخی و فرهنگی و نیز مقاومتشان در برابر مبلغین جدید، همه ی این  به دلیل تکبر بی مورد تار
عوامل دست در دست هم، كمر به نابودی قدیمی-ترین قوم میندانائو بستند. اما به جهت فعالیت 
های تشیع، از طرفی با آن كه موسسات دینی و فرهنگی شیعه بسترهای مناسب بسیاری را از 
نیز  نهادهای ولو تضعیف شده ی تصوف در میندانائو و   بقای  به دلیل  دست دادند، ولی هنوز 
یر به ذكر آن ها پرداخته می شود، امکان و فرصت فعالیت های مناسبی  مشتركات فرهنگی كه در ز
را به وجود آورده است. از طرف دیگر، مسایل فرهنگی كه ورود تشیع به میندانائو ایجاد كرده 

است مسائل حساس و به نوبه  خود در آینده حاد خواهد بود.
توضیح اینکه به واسطه ی فعالیت های شماری از دانشجویان تندروی ایرانی در حدود سی 
بودند، احساس می  با آن ها  برادران اهل تسنن كه در تماس  از  از طرفی تعدادی  سال اخیر و 
كنند كه به اعتقادات آن ها به وسیله این افراد هتك حرمت شده است. از طرفی هم تعدادی از 
بومیان اهل دل كه در نتیجه ی تبلیغات آن ها به مذهب تشیع گرویدند، با برخورد احساساتی 
با برادرانشان به حساسیت هایی دامن زدند كه در غیر این صورت وجود نمی داشت. متأسفانه، 
یادی به چشم می خورند كه به دلیل منافع دنیوی و مقام و  در میان این تازه شیعیان افراد ز
منصب دولتی یا اجتماعی، برای تصفیه حساب های خانوادگی با وهابیون، به عنوان عناصر 
دولت و ارتش فیلیپین در خیانت به مردم خویش به تأمین اهداف دشمن ضد اسالمی یعنی 
دولت، ارتش مسیحی و ارباب آن و سازمان-های جاسوسی آمریکا می پردازند. در نتیجه، 
دولت هم به اختالفات تشیع و تسنن پی برده و از آن در جهت تضعیف مسلمانان و استثمار و 

غارت منابع آنها بهره می برد.
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تصویر 66 و 67- دو نقاشی مستند از تسلیم شدن شاهزاده دیپانگرا1 به هلندی ها در این نقاشی ها 
به لباس و تیپ مردم جاوه اندونزی توجه کنید.لباس آنها و آرایش سبیل و صورتشان شباهت کامل 

با لباس کردهای ایران دارد با عكسی بعدی مقایسه بفرمایید.

1- Dipanegara
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تصویر 68 - به تشابه لباس اقوام کرد و بومیان جزایر 
جاویی توجه کنید.

 

از  نوزده  قرن  در  کرد  دو   -  69 تصویر 
ها  شباهت  دیگر  و  لباس  به  ایران، 
توجه  جاویی   بومیان  و  آنها  مابین 

کنید.
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تصویر 70 - در سمت راست یكی از اهالی جاوه در قرن نوزده ودر سمت چپ یك کرد از ایران در قرن 
نوزده به شباهت لباس  به خصوص شال و استین بلند توجه کنید.

 

قرن  انونزی  اهالی  از  زنی  تصویری   -  71 تصویر 
با پوشش زنان ساحل  او  19میالدی به شباهت پوشش 

نشینان جنوب ایران توجه کنید
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19-نگاهی به ریشه های تشیع در میان مسلمانان فیلیپین

یخچه تشیع و اسالم و تاثیر اقوام ایرانی فیلیپین می باشد را  مطالب این قسمت كه در مورد تار
من از سایت سفارت ایران در فیلپین بدست آورده ام.
مسلمانان فیلیپین وتأثیر فرهنگی ایرانیان

- پژوهشی از:رضاهاشمی نیک و دكتر محمود صادقی تجر
اهل بیت)ع( در میان  تعلیمات  اّولیه  یشه های  یافتن ر برای  ادامه تالش  در  رایزنی فرهنگی 
مسلمانان شافعی مذهب فیلیپین با آقای دكتر ابراهیم بهجین شکیر ا... از پزشکان متعهد هولو 
واقع در میندانائو كه در حال حاضر به عنوان سلطان، سلطان-نشین هولو و شمال برنئو برگزیده 
شده است در حاشیه سمینار خانواده در سیره و سنت نبوی)ص( در شهریور ماه 85 گفتگویی 

انجام داد.
شافعی  مسلمانان  میان  در  تشیع  اّولیه  اعتقادات  ردیابی  برای  انگیزه  است  توجه  شایان 
مذهب فیلیپین هنگامی حاصل شد كه این رایزنی به آداب و رسومی در میان مسلمانان فیلیپین 

دست یافت كه نشانگر مراسم و احترام ویژه آنان برای دهه محرم )عاشورا( است.
براساس بررسی های انجام شده با استناد به اخبار و نوشته های مختلف روز عاشورا مردم 
مناطق كوهستانی  به  پائین  مناطق  از  را  آشامیدنی  آب  كنند  یا سعی می  در نزدیک  مناطق 
از  یکی  در  از سویی  و  روبرو هستند  با مشکالتی  آن  به  دسترسی  برای  كه  ببرند  مردمی  نزد 
اّولیه  های  سال  در  كه  زمان،  آن  در  آمریکایی  سربازان  با  میندانائو  مسلمانان  های  درگیری 
استعمار فیلیپین به وسیله آمریکا رخ داد، تمام جنگجویان و مدافعان مسلمان قتل عام شدند 
كه هنوز مردم منطقه میندانائو آن را به نام »جنگ كربال« می نامند. بدون اینکه خود از 
یشه آن اطالع داشته باشند. بنابراین رایزنی فرهنگی به دنبال تحقیق در  دلیل، چگونگی و ر
خصوص موضوع مورد نظر در گفتگوی انجام شده با سلطان شکیرا...، نامبرده اسنادی را 
ارائه نمود كه نشان دهنده ورود دین مبین اسالم به سرزمین هولو واقع در میندانائو از سوی 
كسانی است كه اّولین بار اسالم را به این نقطه از فیلیپین معرفی نمودند در حالی كه قباًل 
عقیده بر این بود دین مبین اسالم به وسیله افراد دیگری نیز به نقاط میندانائو آورده شده است.
ین العابدین)ع( كه برای تجارت و  بنابر مدارک ارائه شده، یکی از فرزندان حضرت امام ز
گسترش اسالم به مجموعه الجزایر هولو واقع در میندانائو سفر كرده بود با دختر حکمران هولو 
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در آن زمان ازداوج كرد و به نام سلطان شریف الهاشم پس از سلطان هولو به مقام سلطانی 
رسید و به تبلیغ اسالم و ارائه تعالیم تشیع به مردم آن زمان پرداخت.

ین  ز امام  حضرت  وابستگان  از  نیز  دیگر  نفر  دو  كه  دهد  می  نشان  شده  ارائه  اسناد 
العابدین)ع( نیز همراه وی به هولو سفر كردند و آن ها نیز به نوبه خود به تبلیغ اسالم پرداختند.
اّول  با عنوان سلطان كمال-الدین  او  الهاشم فرزند ارشد  پس از درگذشت سلطان شریف 
مقام سلطانی هولو و شمال برنئو را بر عهده گرفت و سپس یکی از فرزندان او سلطان امیراالمراء 
بر مسند سلطان نشین هولو تکیه كرد و پس از او سلطان معزالمودین امور سلطان نشین را بر 
عهده گرفت. سلطان بعدی سلطان نصیر اّول و به دنبال او سلطان باتاراسا بود كه امور سلطان 
نشینی را بر عهده گرفت و پس از او سلطان مولی الوسیط اّول و سپس سلطان صالح الدین 

كارامات عهده دار امور سلطان-نشین سولو و شمال برنئو گردیدند.
عنوان  به  یکی  كارامات  الدین  صالح  سلطان  پسران  از  نفر  دو  كه  دهد  می  نشان  مدارک 
از آن است( عنان  برونئو و دیگری به عنوان شاهزاده سولو )ُاستانی كه هولو بخشی  شاهزاده 

حکومت های آن زمان برونی و سولو را به دست گرفتند.
بهجین  ابراهیم  یعنی سلطان  فعلی  به سلطان  نسل  ُنه  واسطه  با  برنئو  نشین شمال  سلطان 
شکیرا... رسیده است كه با او این گفتگو انجام شد. الزم به ذكر است مدارک نشان می دهد كه 
فرزندان شاهزاده سولو پس از سه نسل به حکومت خویش ادامه ندادند و مجددًا سلطان نشین 
های هولو و شمال برنئو با قسمتی از مالزی )صباح( یکی شدند و به همین دلیل سلطان فعلی 

خود را سلطان هولو و شمال برنئو نامیده است.
اگر چه سلطان نشین هولوسولو در زمان تقویت حکومت مركزی مانیل به وسیله اشغالگران 
و  نشین-های هولوسولو  اداری سلطان  امور  در عمل  و  گردید  آنان منحل  توطئه  با  و  آمریکایی 
شمال برنئو، كه در واقع سلطان نشین مسلمان بوده است، به وسیله دولت فیلیپین و بعضًا ناحیه 
خودمختار مسلمانان جنوب )ِای. آر. ِام.ِ ِام.( اداره می-شود، اّما شجره خانوادگی كسانی كه به 
یشه های تشیع در میان آنان است. بنابراین  عنوان سلطان هولو انتخاب می شدند حاكی از وجود ر
یخ مدون سرزمین میندانائوست  در این راستا رایزنی فرهنگی به دنبال كتب و اسنادی در زمینه تار
كه به وسیله خود مسلمانان و نه مبلغین مسیحی نگاشته شده باشد تا بتواند پاسخ این سئوال را 
یا رخدادی  یشه اعتقادات شیعی مسلمانان شافعی میندانائو در كجاست و چه واقعه  بیابد كه ر
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یخ مسلمانان فیلیپین كشانده است اگر چه به یاری خداوند بزرگ  مذهب تشیع را به صفحات تار
حقیقت درخشان مکتب نجات بخش اهل بیت)ع( در فیلیپین در حال احیاء است و تالش در این 

زمینه همچنان ادامه دارد.
تا اینجا به دین مردم این ناحیه بعد از اسالم پرداخته شد؛ اما دین مردم این ناحیه قبل از اسالم 

چه بوده است؟
بدون شک یکی از ادیان مردم این منطقه بودائیسم بوده است كه نمونه بارز آن معبد بارابدو 

یاد از لفظ فارسی بارگاه بودا گرفته شده است. كه به احتمال ز
واژه بودا یعنی بیدار شده یا به عبارت دیگر، كسی كه به روشنی رسیده است، واژه بودا با 
بئوذه /baodha/ اوستا و بود و بوی فارسی همریشه است. این واژه در فارسی امروزی به بوی 
و بو تبدیل شده كه هم به معنی فکر و اندیشه است و هم به معنی حس شامه. البته در دوران 
فارسی میانه )شاهنشاهی ساسانی( این واژه به عنوان وامواژه از زبان سانسکریت و به معنی 
خاص فرد بودا و دین بودایی با صورِت بوت و یا بت به زبان فارسی میانه )پهلوی( واردشده است 
و این همان واژه ای است كه در فارسی مدرن به معنی بت )پیکره ای كه پرستیده می شود( به 

كار می رود.
وب سایت اینترنتی »خاستگاه های كهن« )ancient origins( چکیده ای از كتاب »بودای 
یخ گم شده و بصیرت كیهانی سیذارتا گوتاما« به قلم »هاروی كرفت« را منتشر كرده  بابلی: تار

كه در آن رد پای سیذارتا )بودای بزرگ( را در ایران باستان می یابد.
براساس گزارش این پایگاه كه صدای آمریکا آن را منتشر كرده، نوشته های روی مهرهای 
پادشاهان هخامنشی سرنخ هایی به دست باستان شناسان داده كه بر-اساس آن ادعا می كنند 
»سیذارتا گوتاما« )بنیانگذار آیین بودا( در پارس باستان )غرب ایران كنونی( به دنیا آمده و 

عضو خاندان سلطنتی هخامنشی بوده است.
در ادامه گزارش آمده است: این كشف هیجان انگیز در پی تجزیه و تحلیل نوشته های روی 
یوش  مهرهای خانوادگی و لوحه ها و كتیبه های یافته شده در پرسپولیس، كاخ سلطنتی دار
بزرگ هخامنشی و یافتن ارتباط میان مهرها با نام سیذارتا گوتاما و پدرش »سودودانا گوتاما« 
به دست آمده؛ كشفی كه دكتر »راناجیت پال« در مقاله ای در ارتباط با ظهور ادیان بودایی و 

زرتشتی در ایران باستان با شرح، تفصیل و با ذكر جزئیات به آن پرداخته است.
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روی تاج خاندان سلطنتی تصویری از پادشاه تاج برسر در میان دو فرشته نگهبان قلم زنی 
شده و مهرهای كاخ تخت جمشید هم حاوی اسامی اعضای خاندان سلطنتی و دیگر شخصیت 

های مهم در قلمرو ایران باستان است.
گوتاما نام یکی از اعضای خاندان سلطنتی سکا )در شمال منطقه ای كه پادشاهان پارس بر 

آن فرمان می راندند( بود.
یافتند  در از تخت جمشید،  آمده  به دست  های  از مهر  بررسی شماری  در  باستان شناسان 
كه سرامانا )شامان مركب از شیر و خورشید( اشاره به سدا آرتا )سیذارتا( دارد – سیذا به معنی 

)رهایی بخش( و ارتا به معنی حقیقت كیهانی.
دو فرشته نگهبان با سر و بال مرغی افسانه ای و بدن شیر، نمایشگر سرامانا شامان ها بود، 
بنابراین به باور باستان شناسان مهر خاندان سلطنتی مربوط به گوتاما، او را از اعضای خاندان 

سلطنتی ایران معرفی می كند.
یر درخت  در یک شمایل بودایی، بودا برتخت شیرنشان تصویر شده است، در این شمایل بودا ز

مقدس روشنگری كیهانی، معرفت خود را در اختیار شاگردان قرار می دهد.
با تصاویر روی مهرها و كتیبه های تخت جمشید و  با مقایسه این شمای  باستان شناسان 
بررسی مهرهایی كه در كاوش های باستان شناسی تخت جمشید به دست آمده، این پرسش را 
مطرح كردند كه تاج خاندان گوتاما در پارسه )سرزمین پارس( چه می كرده؟ و آیا پیوند و رابطه 

ای میان سیذارتا گوتاما با امپراتوری ایران وجود داشته است؟
یوش را فراخوانده  یوش بزرگ حاكی است كه »اهورامزدا« خدای زرتشتیان، دار كتیبه های دار
تا )در سال 522 پیش از میالد( تخت سلطنت را از گوماتا، مغ بزرگی كه پس از مرگ كمبوجیه تاج 

پس بگیرد. و تخت را غصب كرده بود، باز
بودا  به  معروف  گوتاما  سیذارتا  كه  رساند  باور  این  به  را  پژوهشگران  ها،  كتیبه  در  كندوكاو 
یوش،  همان گئومات یا »بردیا« بود كه قدرت را در ایران به دست گرفت اما اندكی بعد به دست دار

شاهزاده هخامنشی سرنگون شد.
پایگاه خاستگاه های كهن افزوده است: پیروان بودا به هند رفته و در آنجا آموزه-های گئومات 
را رواج دادند. بنا به این پژوهش، در تمامی متون بابلی نام اصلی بودا »گئومات« ثبت شده است.
بر تخت  و تصاویر شاهان هخامنشی نشسته  یکه معنوی  ار بر  بودا  مقایسه تصاویر نشسته 
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پادشاهی نیز دالیل دیگر این همگونی و ایرانی بودن بنیانگذار آیین بودا ذكر شده است.
بر اساس این پژوهش ها، متون سانسکریتی كه زادگاه بودا را هند ذكر كرده، صدها سال بعد از 
سرنگونی گئومات یا بردیا در هند بازنویسی شده است. اما یک واقعیت مسلم دیگر وجود دارد 
یخ نگاران از گئومات بسیار اندک می-دانند، اینکه آیا بودا همان گئومات )مغ  و آن این كه تار
بزرگ زرتشتیان( است یا نه، پرسشی است كه هنوز در برابر باستان شناسان و مورخان قرار دارد.
یخ این منطقه  اما با بررسی بیشتر شواهد حضور دین میترائیسم را می شود در دوره ای از تار
یگورات های و سمبل-های دین میترائیسم جستجو  جستجو كرد. این مهم را می توان از وجود ز

كرد.
عالمت »خورشید تابان« كه نماد قدیم شهرمانیل است، گویا از »میترا« یا »مهر« كه همان 

خدای خورشید ایرانیان قدیم )مهر پرستان( باشد، اقتباس شده است.

20-زبان1 

تأثیر ادب پارسی بر ادب مالیو در منطقۀ جنوب شرقی آسیا )بررسی ادبی(

كشورهای  با  ایران  روابط  قدمت  بر  دیگر  خودگواهی  مالیو،  ادب  بر  پارسی  ادب  تأثیرات 
منطقۀ جنوب شرقی آسیاست، چرا كه بسیاری از كتاب های معتبر ادبی مالیو، اقتباسی از آثار 
ادبی ایران است. »عبدالهادی و.ام« شاعر و ادیب اندونزیایی، در این باره می نویسد:  »...پس 
از توسعۀ پادشاهی در منطقۀ پاسای اندونزی )سوماترا( و تأسیس نهادهای تعالیم اسالمی 
و  مالیو  خصوص  به  اندونزی  ادبی  كتب  فارسی،  ادبی  كتب  مطالعۀ  و  14میالدی  قرن  در 
اثرشان  به عنوان منبع  به خصوص كتب عرفانی،  فارسی  به كتب  به طور صریح  جاوه ای، 
اشاره داشتند... كتب بوستان و گلستان سعدی، مرجع و منبع حداقل دو اثر اندونزیایی »تاج 
»نورالدین  نوشتۀ  السالطین«  »بوستان  و  الجوهری«  »نجاری  نوشتۀ  السالطین«)1603( 
و  گنجوی  نظامی  و  الملك  نظام  كتاب  از  السالطین،  تاج  كتاب  در  است.  بوده  الرانیری« 
مذهبی،  قالب های  در  اندونزی  قدیم  ادب  است.  شده  استفاده  مثنوی  و  رباعی  غزل،  روش 
یخی و فولکور، تحت تأثیر ادب فارسی بوده است. برای نمونه كتاب  افسانه ها، فرهنگی، تار
»هزار مسئله« نوشتۀ »شیخ عبدالرئوف سینکلیلی« )قرن17 میالدی( از بعد مذهبی مطرح 
ینت  است. آثار »حمزه فنصوری« )قرن16 میالدی( در عرفان مثل: »شراب العاشقین«، »ز
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 ،)Syair Perahu(»پرآهو »شعر  شعری  بعد  در  و  العارفین«  اسرار  و  »المنتهی  الموحدین«، 
اندونزی  رباعی حمزه فنصوری، شعر »بورونگ پین گای« و شعر »دگنگ« قابل ذكر است. 
اثر عرفانی »روضه االحزاب« در زبان مالیو،  با مکتب عرفانی سهرودیه مواجه شد.  ابتدا  در 
»حکایت نورمحمد« شد و ترجمۀ آثار غزالی« و اقتباس از »ابن عربی« و »كریم الجلی« نیز 
در قالب شعری بر آثار »سونان بونانگ«، یکی از اولیای نه گانه، از جمله سولك »وجیل« یا 
كتاب »چابولك« یا »سادی پورا« در جاوۀ اندونزی مؤثربوده است. ادب فارسی بر داستان های 
مشهور  آن ها  در  فارسی  واژه های  حتی  و  است  گذاشته  اثر  نیز  میالدی  هفدهم  قرن  در  مالیو 
»با  »اسکندر«،  »یوسف«،  »امیرحمزه«،  »محمدحنفیه«،  حکایت نامه های  نمونه،  برای  است. 
یزید بسطامی«، »شاه مردان«، »بیان بودی مان«، »سامائون« و »تمیم الدری«. ضمنًا كتاب 
یخ مالیو، نوشته شده در قرن16 میالدی )كه داستان شاهان مسلمان مالیو است( قابل  مهم تار
ذكر است، اما متأسفانه پس از حضور استعمار هلند در اندونزی در اواسط قرن18 میالدی، به 
سختی ارتباط میان اندونزی و سایر كشورهای اسالمی، به خصوص عربی مشاهده می گردد، 
ادب  از  متأثر  »امیرحمزه«  و  »پانه«  چون:  جدیدی  شعرای   ،1930 سال  در  بیستم،  قرن  در  اما 
فارسی، آرای خود را در بعد عرفانی )شعری ارایه دادن كه حركت جدیدی در اندونزی به شمار 
می رفت. در دهه 1970، عروج ادبیات مذهبی، پس از رفع اختناق دهۀ شصت كمونیست ها در 
دولت »سوكارنو« علیه مسلمین، مطرح گردید و »دانارتو«، آثار عرفانی خود را چون »آدم معرفت« 
و ...( كه متأثر از ادب فارسی بود منتشر كرد. ترجمۀ آثار ایرانی همچنین مطالعۀ ادب فارسی در 
بین نویسندگان اندونزی رایج شد و آثار »عطاری«، »رومی«، »عمرخیام«، »سعدی«، »عراقی« 
و »حافظ« )از زبان های عربی وانگلیسی( به زبان مالیو ترجمه گردید...« شایان ذكر است كه از 
دهۀ هشتاد تاكنون )پس از انقالب اسالمی ایران(، صدها عنوان كتاب علما و دانشمندان ایرانی 
از جمله استاد شهیدمطهری، مرحوم دكتر شریعتی، عالمه طباطبایی، امام خمینی)ره( و... در 
زمینه های مذهبی، عرفانی، سیاسی و... به زبان مالیو ترجمه گردیده و با استقبال دانشگاهیان و 

مردم منطقۀ جنوب شرقی آسیا روبرو شده است. 
به نظر می رسد اشاره ای مختصر به بستر های ادب عرفانی در منطقه الزم است. یکی از دالیل 
به  بغداد  از سقوط  و نقش صوفیان می دانند. صوفی ها پس  را تصوف  در منطقه  گسترش اسالم 
دست مغول ها در سال 1258م. بر جهان اسالم استیال یافتند. صوفی ها با كشتی های بازرگانی به 
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اندونزی )و كشورهای دیگر منطقه( سفر كردند و تعلیمات خویش را كه بیشتر مبتنی بر دستورات 
سادۀ اسالمی و بیشتر متکی بر جنبه های زاهدانه آن بوده، با موفقیت تبلیغ نمودند. وجود حالت 
قوی عرفانی در اسالم اندونزی و متون جاوه ای سدۀ شانزدهم به بعد آشکار است. همان طور كه 
»گیب« در دایره المعارف اسالمی اشاره می كند پس از تمركز ماالكال و پاسای به امر تعلیم و 

تبلیغ اسالمی، آیین صوفی نقش مهمی در روند اسالمگرایی در دو سدۀ بعد ایفاكرده است.
اشاره ای كوتاه به تأثیرات ادبی فارسی بر اصطالحات عرفانی و اسامی اشخاص و اماكن در 

منطقۀ جنوب شرقی آسیا، نیز خالی از فایده نخواهد بود: 
1.»در وصیت نامۀ شاه ماالكا، »منصور شاه«، به فرزندش »شاه حسین« )كه بعدها »سلطان 
بیخ  این مصرع درج شده است: رعیت چو  میالدی((  نام گرفت)1477  عالءالدین رعیت شاه 

است سلطان درخت. 
الدین  2.نیست هستی من اگر حق نیست. این مصرع در كتاب »نورالدقیق« نوشتۀ »شمس 
پاسای« آمده است. همین عبارت در رسالۀ دیگری به صورت »نیست هستنی من مگر الله« 

آمده است. حمزه فنضوری نیز این اصطالح را در رساله هایش به كار برده است. 
 )Hamadan(»3. معشوق و عشق و عاشق هر سه یك است: به نقل از رسالۀ »شیخ ابراهیم همدان
4. ترا تا دانی و بس مر ترا نداند ترا تا داند كس مر ترا تا دانی بس: این بیت متأثر از تفکر واقعی 

)دشمن وجودیه( و از شخص نوالدین الرانیری است.
آقای »ظفر اقبال«، استاد زبان فارسی و فلسفه در دانشگاه دولتی »شریف هدایت الله« 
در جاكارتای اندونزی،اظهار می دارد كه در كتاب »شراب العاشقین« دونقی قول پارسی، در 

»اسرارالعارفی« شش مورد و در »المنتهی« بیست نقل قول پارسی به كار رفته است. 
و  ایران  قدیم  یخ  تار به  آن ها  تعلق  دلیل  به  هم  اماكن  و  اشخاص  اسامی  با  ارتباط  در 
زبان پارسی قدیم، امروزه به كار  بردن بعضی از اسامی ذیل در منطقۀ جنوب شرقی-آسیا 
بختیار، مردمی،  بوستانی،  فرمان، حافظ، جهان،  یوش،  دار یا،  آر آروین،  آرمان،  رایج است: 
اسکندر، رستم، رضافرمان شاه، رضا پهلوان، جهان شاه، آردیان شاه، شاه بانا، ثریا، فرح، لیال، 
یا،  یاسمن، نادیا، گیالنی، سارا، پری زاده، رخسانه، شیرین، َزنآ و ِزنآ )به معنای زن( ، وشتی، در
سیروس، سعدی، اردشیر بابکان، كیومرس، انوشیروان عادل، سرداری، زاهدی، شهرضا، شهناز، 

1- منبع:فصلنامه تاریخ روابط خارجی سال چهارم- شمارۀ 17 – زمستان 1382-  
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نادر، زهره، سوسن، شهریر، پیمان، درویش، بزرگمهر، شهرزاد، شهریزاد،  اتابك، فیروز،  شروان، 
زال، دامن سرا، همدان، یزدان، داراب، اهریمن، خراسان، خوارزم، و ...

واژه های فارسی در زبان مالیو )بررسی زبان( 

و  زبانی  آسیا، مشتركات  با منطقۀ جنوب شرقی  ایران  روابط  از شواهد قدمت  دیگر  یکی 
واژه های فارسی داخل شده در زبان مالیوسف، زبان مالیو )Bahasa Melayu( زبان رسمی 
چهار كشور اندونزی، مالزی، برونئی و سنگاپور است و همچنین در جنوب فیلیپین و جنوب 
تایلند نیز بدین زبان گفتگو می شود. بیش از سیصد میلیون نفر از مردم جنوب شرقی آسیا به 
این زبان و با لهجه های ویژۀ خود )كه در اندونزی به تنهایی دویست و پنجاه لهجه وجود دارد( 
گفتگو می كنند. به عبارت دیگر، زبان منطقه جنوب شرقی آسیا، زبان مالیو است، اگر چه 

یادی یافته است.  زبان انگلیسی در كشورهای این منطقه به عنوان زبان دوم، گسترش ز
زبان قومی مالیو، 2500 سال قبل از میالد از نپان، یکی از ایاالت جنوبی چین، به منطقۀ 
جنوب شرقی آسیا وارد شده و در حدود 1500 سال قبل از میالد، تقویت و گسترش یافت، ولی 
یاهای غیر قابل عبور، این زبان مشترك )مالیوی  به واسطۀ وسعت منطقه و وجود كوه ها و در
باستان( شاخه شاخه شد و به زبان های آسترو  )آسیا، تبت( چین و آسترونزیا تقسیم گردید كه 
زبان مالوی معاصر در تقسیمات زبان آسترونزیا یعنی زبان های مجمع الجزایر مالیو، مالنزیا و 
پولی نزیا، در بخش اول جای گرفت و از بین شانزده گروه زبانی منطقۀ مجمع الجزایر مالیو )از 
جمله جاوه، سوماترا و...( به دلیل سادگی، پذیرش عناصر خارجی و قابلیت تغییر براساس نیازها، 
در منطقه به زبان واسطه تبدیل گردید. زبان مالیو در طول حیات خود نخست تحت تأثیر زبان 
سانسکریت قرار گرفت و 13000 مدخل و 7542 عنوان واژۀ سانسکریت به زبان-مالیو وارد شد. 
جاوه ای  زبان  از  بسیاری  واژه های  میالدی،  سیزدهم  سدۀ  در  »ماجاپائیت«  امپراتوری  عصر  در 
و  و سطوح مختلف محاوره ای  زبان جاوه ای  پیچیدگی  واسطۀ  به  اگرچه  زبان مالیو گردد،  وارد 
سلسله  مراتب آن، زبان مالیو در برابر آن پیروز شد. باتشکیل امپراتوری اسالمی ماالكا در سدۀ 
بیستم  تا سدۀ  الخط جاوی  زبان مالیو وارد شد. رسم  به  شانزدهم میالدی، هزاران واژۀ اسالمی 
از ورود استعمارگاران غربی )اسپانیا،  الخط التین، پس  با گسترش رسم  بود كه  در منطقه رایج 
یادی  پرتغال، انگلیس و هلند(، كمرنگ شد، اگرچه امروزه دولت های برونئی و مالزی كوشش ز
در احیای مجدد آن دارند، ولی در اندونزی به این مهم چندان بهایی داده نمی شود. پس از سقوط 
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امپراتوری اسالمی ماالكا تا عصر حاضر، زبان مالیو به حیات خود به عنوان زبان ارتباطی، 
واسطه، دولتی و رسمی در مجمع الجزای مالیو ادامه داد؛ اگر چه واژه های بسیاری از زبان های 

هندی، انگلیسی، پرتغالی، اسپانیایی و... وارد زبان مالیو شده است.
بسیار  مراودات  وجود  با  فارسی،  زبان  حضور  به  اشاره ای  مالیو،  محققان  كتاب های  در 
آورده  عربی  واژه های  جزء  را  فارسی  واژه های  نیست  بعید  كه  است  نشده  منطقه،  با  ایرانیان 
باشند، با این حال، پژوهش های بعضی از پژوهشگران مالیو )آقای بوخاری لوبیس و جباربگ 
در مالزی( و »بوسانی«، پژوهشگر اروپایی، نشان از حضور و نفوذ زبان پارسی در زبان مالیو 
دارد در پژوهشی با استناد به منابع فوق و سایرمنابع، فهرست واژه های فارسی دخیل در زبان 

یر، آمده است:  مالیو به طول اجمالی به شرح ز
1.آبدست 2. آبله. 3. آبله فرنگی. 4. آبنوس. 5. آچار. 6. اگر. 7. اگرمگر. 8. افسون. 9. 
آغول. 10. الوا. 11. ایوان. 12. الماس. 13. انبان. 14. آتشناك. 15. آذرنگ. 16. آزاد. 17. اندام 
یا 26.  18. انگار 19. انقوزه 20. انگور. 21. انجمن. 22. انجیر. 23. آسه. 24. آ ستانه. 25. آر
استبرق 27. اسطبل 28 . استاد 29. این 30. آورا 31. ابریق32. بابا 33. باد 34. باالباد 35. 
بازان  بازو 41. بخت 42. بخشش 43.  بهاری 40.  بد )ی( 37.بافته 38.بهادر 39.  بادام 36. 
یك 52. بو 53. بازار  44. بلور45. بم. 46. بندر 47 ُبندار 48. بند 49. بانگ 50. برید 51. بار
54. بدبخت 55. بهین 56. بریان 57. بی 58. بی ادب 59. بی رنگ 60. بی نوا 61. بیهوش 
یا 66. بوزه 67. بلبل 68. بوستان 69. باب. 70.  62. برغندان 63. بسیار 64. بچه 65. بور
بومی 71. بهتر 72. برنج 73. بغرا 74. بنگالی 75. پادشاه 76. پا 77. پهلوان 78. پنیر 79. 
پیاله  پلیته 85. پنجره 86. پارچه 87.  پنجه 80. پارسی 81. پری. 82. پروا 83. پاالن 84. 
پالوده 96.  پادزهر 95.  پیچه 94.  پرده 93.  پایجامه 91. پخته 92.  پیاده 90.  پیروز 89.   .88
تنبور  تماشا 103. تنگه 104.  تاج 102.  پلو 99.پاره 100. تخت 101.  پیرامون 98.  پیش 97. 
105. تافته 106. تنور 107 تار 108. تركش 109.تبر 110. تنباكو 111. تیز 112. ترازو 113. تگرگ 
114. تاوان 115. تنبك 116. تکان 117. تنگ 118. جاه 119. جبه 120. جام 121. جان 122. جو 
123. جهان 124. چادر 125.چابك 126. چمچه 127. چاقو 128. چاالك 129. چاره 130. چنار 
131. چلوار 132. چرخ 133. چوگان 134. چماق 135.چمن 136. چشمك 137. خراسانی 138. 
خاقان 139. چشمك 140. خانه 141. خز 142. خواجه 143. خرما 144. خارا 145. خیك 146. 
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خوندگار 147. خنگ 147. خفتان 149. دبیر 150. دبوس 151. دفتر 152. درویش 153. دستور 
154. دستار155. دیو 156. دیوار 157. دیوان 158. دیوانه 159.دیوانی 160.دیباج 161. دیباچه 
162. دینار 163. دنبه 164. دو 165. دین 166. داالنه 167. درگاه 168. دربار 169. درزی 170. 
یزه 178.  یال 176. روباه 177. ر یا 173. دارچین 174. رومال 175. ر دایه 171. دوال پا 172. در
روزی 179. راه 180. روان 181. زمین 182. زمین دار 183. زمرد 184. زنگی 185. زره 186. 
یر 189. زاده 190. زرباف 191. زواله 192. ساو 193. سنبل 194. سرحد  زرنیخ 187. زبر 188. ز
195. سرجاندار 196. سرسری 197. سوداگر 198. سپاهی 199. سربند 200 سه تار 201. شده 202. 
سفال 203. سقالط 204. سنگ 205. سم 206. سرهنگ 207. سردار 208. سرنا 209. ساغر 210. 
سفره 211. سکه 212. سردی 213. سنبك 214. سرمه 215. سال 216. سرپوش 217. سنبوسه 
218. سردی 219. شکر 220. شال 221. شلوار 222. شاباش 223. شاه 224 شاه بندر 225. شاه 
مات 226. شمشیر 227. شبی 228. شکاری 229. شطرنج 230. شغل 231. شمش 232. شاهزاده 
فهرست   .239 غلغله   .238 غوغا   .237 236.غوری  طبق   .235 صنوبر   .234 شاعری   .233
240. فارسی 241. فردوس 242. فرمان 243. فیروزه 244. فنجان 245. فرنگی 246. فرسنگ 
247. فردخانه 248. فلفل دراز 249. فوفل 250 قلمداد 251. قلمزنی 252. قلمکاری 253. قلندر 
254. قناری 255. قرمزی 256. قره نی 257. كباب 258. كابوس 259. كهربا 260. كابین 261. 
كمر 262. كاله 263. كمخا 264. كافور 265. كالبد. 266. كاركن 267. كابلی 268. كیانی 269. 
كندوری  كار 275. كوچك 276.  كلیسا 274.  كتیرا 273.  271. كركس 272.  كام   .270 كیایی 
277. كرم 278. كشکول كم279. كشمش 280. كولی 281. كوزه 282. كشتی 283. كوبه 284. 
291. گز  كفشگر 285. كماس 286. كشمیری 287. كاكا 288.كت 289. كشکینه 290. گندم 
292. گلو 293. گل 294.گوهر 295. گرم 296. گرگ 297. گونی 298. گمان 299. گیوه  300. 
گلدان 301. گوشه 302. گردن 303. الجوردی 304. الندهور 305. لینگر 306. لشکر 307. لنگ 
308. لنگ 309. لچك 310. الله 311. لیمو 312. لگام 313. ماه 314. مه لقا )ی( 315. مرمر 316. 
موز 317. میدان 318. مهر 319. موزه 320. مجوسی 321.ماما 322. مات 223. موبدموبدان 
324. مژه 325. موری 326. مس 327.مردان 328. مورد 329. مهتاب 330. مینو 331. میترا 
نمد  نفیر 339.  نام 337. نشان 338.  ناالن 336.  ناله 335.  ناخدا 334.  322. میزآب 333. 
340. نوروز 341. ناب 342. ناف 343. نرگس 344. نوشادر 345. ننه 346. ویالن 347. وزیر 
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348. هندسه 349. هلیله 350. هندو 351. هنر 352. هرمز 353. هوشیاری  354. همسایه 
355. یزدی 356. هوشمند 357. یاقوت 58. یاسمن

یر می توان جمع بندی  در تحلیل فهرست واژه های فارسی داخل شده در زبان مالیو، از ابعاد ز
مشخصی را ارایه كرد:

1. ادبی، مهجور و رایج: از مجموع 350 واژۀ مورد بررسی، تعداد 103 واژۀ ادبی در متون ادبی 
به كار رفته اند و اكنون مهجور بوده و دیگر رایج نیستند و تعداد 251 واژه رایج بوده و در حال 
حاضر در گفتگوهای روزمرۀ فارسی به كار می روند. در صورتی كه از مجموع 350 واژۀ مورد 
بررسی مالیو، تعداد 161 واژۀ ادبی و تعداد 152 واژۀ رایج هستند و وضعیت سایر واژه های مالیو 
)35واژه( مشخص نبوده و نمی توان رایج یا ادبی بودن آن را به دقت بیان كرد. از مقایسۀ واژه های 
رایج و ادبی مالیو و فارسی می توان دید كه تعداد 50 واژۀ فارسی در خزانۀ لغات زبان مالیو به 
بخش ادبی منتقل گردیده و از رایج بودن واژه های فارسی در زبان مالیو به تعداد 100واژه كاسته 

شده است. 
2.بعد از دستوری: اكثر واژه های دخیل به صورت اسم، به ویژه اسم مفرد و سپس به صورت 
صفت )درحد متوسط( و حاالت فعلی، حاصل مصدر و... )بسیار كم( آمده اند. از مجموع 
299 واژه كه به صورت اسم به كار رفته اند، تعداد 263 واژه به صورت اسم مفرد و تعداد 27 
واژه به صورت اسم مركب و بقیه آن ها به صورت اسم-مفعول)2واژه( ، اسم آلت)1واژه(، اسم 
صورت)1واژه(، اسم مصغر)1واژه(، اسم-خاص)1واژه (، اسم مصدر)1واژه(، اسم معنی)1واژه( 

و اسم فاعل)1واژه( آمده اند.
3.زمینه های علمی، فنی و محیطی: بیشترین تعداد واژه های دخیل به تعداد 89 واژه مربوط 
مواد  و  طبیعت  بعد،  مرتبۀ  در  و  می شود  پیرامونش  محیط  و  وی  اقامت  محل  و  انسان  به 
موجود و یا حاصل شده از آن با 87  واژه، امور اقتصادی و تجارت با 56 واژه، فرهنگ عامه 
با 34 واژه قرار دارند.  با 44 واژه و امور دینی و مذهبی  با 52 واژه، امور سیاسی و حکومت 
نکته قابل توجه این است كه بسیاری از واژه های مربوط به طبیعت و مواد موجود و یا حاصل 
از آن از جمله انواع سنگ های قمیتی، گیاهان، پارچه ها )51 واژه(، به عنوان كاالهای تجاری 
مورد عامه واقع شده اند و بدین ترتیب نام آن ها در منطقه نفوذكرده است. پس به نظر می رسد 
واژه های  همچنین  است  واژه  یکصد  از  بیشتر  تجارت،  و  اقتصادی  بخش  به  مربوط  واژه های 
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مربوط به امور مذهبی )اگر واژه های فرهنگی معامل از جمله جشن های مذهبی، هنر، شعر و 
خطاطی )16واژه( به آن اضافه گردد( به بیش از 50واژه می رسد كه نشانگر اهمیت امور مذهبی 
در جامعه مالیو است. به عبارت دیگر، گرایش بیشتر واژه های، تجاری-اقتصادی، مذهبی بوده 

و بیش از 156واژه را شامل می شوند. 
)حدود  فارسی  واژه های  دقیق  كارگیری  به  یا  واژه ها  نکردن  الف(تغییر  تلفظی:  4.تغییرات 
125واژه(؛ ب(تغییرات حرفی و آوایی كه البته واژه ها به راحتی قابل شناسایی اند. )حدود 59 
واژۀ حرفی و آوایی و حدود 129واژۀ حرفی(؛ ج(واژه هایی كه تحت تأثیر تلفظ و آوای مالیو تغییر 
شکل داده اند كه آن هم قابل فهم و شناسایی است )حدود 48واژه(. البته 13واژه به شدت تغییر 

شکل داده اند.
5.تغییرات معنایی: اكثر واژه های فارسی از نظر معنایی، بدون تغییرات اساسی در زبان مالیو 
به كار رفته اند و تعداد آن ها به حدود 283واژه می رسد كه بیانگر ارتباط نزدیك تجار و اقشار 
و  ادبی  كتاب های  راه  از  تفکرات  و  اندیشه  تبادل  همچنین  و  مالیو  مردم  با  ایرانی  گوناگون 
نوشتاری است. تعداد 45واژۀ دیگر هم معانی عام فارسی را اخذ كرده اند،  ولی به-صورت خاص و 
متأثر از محیط مالیو به كار رفته اند. تعداد 24واژۀ دیگر هم در اشکال دیگر تغییرات معنایی، به 

كار رفته اند.
6.تأثیر غیرمستقیم زبان فارسی بر روی واژه های عربی، تركی و...، در زبان مالیو هم قابل توجه 

است و زبان فارسی نقش واسطه را بین این زبان ها بازی كرده است.
در جمع بندی مشتركات زبانی، نکتۀ مهم، قدمت روابط ایران با كشورهای جنوب شرقی آسیا، 
یخ آغاز آن،  به ویژه در زمینه های تجاری، اقتصادی و دینی است كه به استناد پژوهش بوسانی، تار
سدۀ شانزدهم میالدی است، ولی براساس بررسی واژه های فارسی داخل شده در زبان مالیو، قدمت 
با منطقۀ  ایرانیان  تجاری  و روابط  آن مناطق  در  ایرانی  به زمان حضور خانواده های  روابط  این 

مذكور بر می گردد و دست كم، قبل از سدۀ اول هجری است.
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21-بقایای فرهنگ ایران زمین و زبان فارسی در منطقه جنوب شرق-آسیا

یادی به چشم می خورد كه آن  در سراسر منطقه جنوب شرق آسیا، تأثیر فرهنگ ایرانی تاحد ز
را می توان مرهون نفوذ فرهنگی و دینی ایرانیان و شیعیان هند در این منطقه دانست.

یادی مشهود است و هم آداب و رسوم  هم در زبان های این منطقه واژه ها و القاب فارسی ز
ویژه ایرانی در سنن اجتماعی و مذهبی این مردم وجود دارد.

اما نکته ای كه بسیار اعجاب انگیز است اینکه غیر از این واژه ها و آداب كه می توان عامل 
انتقال آن ها از ایران به این منطقه را بازرگانان و مبلغین هند دانست، موارد خاصی از فرهنگ 
ایرانی نه تنها در مناطق غربی جنوب شرق آسیا بلکه در نقاط دوردست آن یعنی میندانائو و 

سولو یافت می شود، كه كمتر احتمال دارد خارج از ایران، به ویژه در هند رواج داشته باشد.
نام های فارسی رایج در میان تاوسوگ ها و مگیندانائون ها، اسم  برای نمونه می توان به 
هایی چون نریمان، سهراب، پریسا، شهرزاد، اردالن، قباد، شهریار، بختیار و فردوسی اشاره كرد. 

كه نام پایانی  بیانگر منبع سایر اسامی ذكر شده در باالست.
نکته ی دیگر القاب پادشاهان سلسله ی مگیندانائو و سولو، نظیر »شاه« و »موالنا« است. 
باید توجه داشت كه این پادشاهان همانند پادشاهان صفوی عالوه بر مسند حکومتی نیز خود 

رهبر فرقه ی صوفیه هم بوده اند.
نکته سوم، شاهدی در باب موسیقی است. توضیح آنکه در سفر اول نگارنده )هاشمی 
نیک( به داوائو در سال2002، و در مراسم میالد نبی مکرم اسالم)ص( در یکی از خانواده های 
مسلمان آنجا كه در آن سه مولودی خوان بسیار پیر بودند، كه گفته می شد در عصرحاضر 
كسی روش آن ها را ادامه نمی دهد، حکایت و روایات پیامبر اكرم)ص( را به آوازی دشتی در 

دستگاه شور می خواندند.
نکته چهارم كه به نظر اینجانب آمد، هنر منبت كاری مردم مگیندانائو و مارانائوست كه 

كاماًل شبیه اشکال گیاهی طرح های اسلیمی ایرانی پیش از دوره ی سلجوقی است.
كشور  ویژه  به  و  آسیا  شرقی  جنوب  در  كلی  طور  به  ایران  دین  و  فرهنگ  تأثیر  درباره 
یادی وجود دارد، كه در یک مقاله و حتی  فیلیپین و اقلیت مسلمان جنوب آن، مطالب نسبتًا ز

یک كتاب هم نمی گنجد]2[.
یا را اگر نتوان كشید–هم به قدر تشنگی باید چشید« در این  ولی از آنجا كه گفته اند »آب در
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بخش سعی بر آن است كه فهرست وار به تأثیر زبان فارسی در منطقه اشاره شود:
در ابتدا باید گفت كه تأثیرات فرهنگی و دینی ایران بر فیلیپین را می توان به چهار قسمت 

یخی دسته بندی كرد: عمده تار
)امپراتوری  اندونزی  و  از طریق چین، هند  اوستایی كه  و  یایی  آر از اسالم، فرهنگ  -قبل 
»مجاپاهیت كه بنیانگذار آن پاالوا  یا پاالبا نام داشت، كه ظاهرًا از »زبان پهلوی« یعنی اصیل و 

نجیب زاده و شهری، گرفته شده است( به فیلیپین رسیده است.
-بعد از اسالم، كه از طریق مبلغین اسالمی در شرق آسیا، مثل مرحوم سیدحسن استرآبادی 
)قرن  قمی  احمد  شیخ  مرحوم  و  اندونزی  در   »Aceh »آچه   االسالم  شیخ  17میالدی(  )قرن 
16میالدی( شیخ االسالم و نخست وزیر پادشاه تایلند و برخی تجار ایرانی و غیره بوده است.]3[
-قبل از انقالب اسالمی )1979–1975میالدی( كه توسط انجمن های اسالمی دانشجویان 

ایرانی در فیلیپین عملی شد.
تعدادی  از  بیت)ع( متشکل  اهل  اسالمی  انجمن  به وسیله  ایران  اسالمی  انقالب  از  -بعد 

ایرانیان مقیم فیلیپین كه از سال 1995میالدی تاكنون همچنان ادامه دارد.
از  پایتخت فیلیپین،  یا »مانیال« Manila  به زبان محلی(  نام مانیل )و  1( گفته می شود كه 
واژه«May Nilad«)مکان پر از نیلوفر = Waterlily( گرفته شده است. و همان طور كه می دانیم، 
نیلوفر گل معروف در زبان فارسی است. ظاهرٌا این نام را  ساكنان اولیه شهر مانیل كه از مسلمانان.

»بورنئو« )مالزی و برونی( بودند، به این شهر داده اند.]4[
2( عالمت »خورشید تابان« كه نماد قدیم شهر مانیل است، گویا از »میترا« یا »مهر« كه همان 

خدای خورشید ایرانیان قدیم )مهر پرستان( باشد، اقتباس شده است.
 »Ra« كلمه  از  احتمااًل  نیز  روز(  خورشید/  معنی  فیلیپینی)به  زبان  در   »Araw« واژه   )3

)مختصر »میترا« خدای خورشید ایرانیان و بعدها مهریان و هندیان( گرفته شده است.]5[
4( شهر پاسای)Pasay City(كه اكنون در قسمت مركزی مانیل بزرگ واقع شده از واژه«پاشا« 
)كه تلفظ تركی و عربی پادشاه=شاه كوچک، شاهزاده مشتق شده است. در این قسمت از مانیل 
استعمار  از  قبل  مانیل،  مسلمان  حاكم  سلیمان«  »راجه  خاندان  شاهزادگان  از  یکی  قدیم  در 

اسپانیا)1521 میالدی(حکومت می كرده است.]6[
5( احتمااٌل كلمهPasig)رودخانه بزرگ مانیل نیز از واژه هایPasay-gloy به معنی »شاه رود/
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رودخانه شاهی/بزرگ« سرچشمه گرفته است.
یخی در آسیای  6( مراوی marawi )شهراسالمی جنوب فیلیپین(هم ظاهرًا با نام»مرو«)شهر تار
مركزی( و »مروان« و غیره بی ارتباط نیست )بعضی معتقدند »مراوی« از مراغه، و بعضی گفته 

اند از»مروه« سرچشمه گرفته است.(
7( واژه »دوسا« Dusa لغت فیلیپینی به معنی عذاب، رنج و مصیبت، از واژه »دوزخ« فارسی 

مشتق شده است.7
ایرانیان  با »Ra« )مخفف میترا Mithra( خدای خورشید  8( واژه »ایالو« و ilaw = روشنی 

قدیم، بی ارتباط نیست.1 
Bata )9 »با تا« به معنی بچه.

Paa-aa )10=«پا« در زبان فارسی.
Labi )11= لب در زبان فارسی.

Salawal )12 = شلوار یا پای جامه در فارسی.
از  برای جلوگیری  یا كاله حصیری  و  در جنگ  آهنی  Salakod = كالهخود )سرپوش   )13

آفتاب و یا باران در میان مردم بومی فیلیپین(.
14( Nanay = ننه)مادر(.

15( Tatay = پدر )احتمااًل از واژه قدیمی »دده« گرفته شده است(.
16( Salabat = شربت )نوعی گرد زنجبیل كه با شکر مخلوط می كنند و از آن شربت فوری 

می سازند.(
Bataala )17 = یکی از نام های خداوند، كه به احتمال قوی از«بیت الله« مشتق شده است. 
 Vatara یایی(كه نام یکی از خدایان Veda )هندی–آر از   Bataalo بعضی معتقدند كه اصل(

خوانده می شد گرفته شده است(.
18( Padre = پدر )روحانی( و یا كشیش كه از واژه فارسی »پدر« گرفته-شده است )واژه یاد 

یایی است. شده از زبان اسپانیایی مشتق گردیده، كه خود از زبان های آر
19( Madre = مادر )روحانی ( و یا راهبه، از واژه مادر فارسی )گرفته شده از زبان اسپانیایی(

20( Kaka = برادربزرگ)مثل معروف »حساب، حساب، كاكا، برادر!(
21( Kuya =خویه=اخی= واژه عربی به مفهوم برادر )احتمااًل از طریق زبان چینی وارد زبان 
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فیلیپینی شده است(
22( Bazaar = همان بازار فارسی ) بازارهای سنتی و هفتگی(

23( Hiya = حیاء، از واژگان عربی است )احتمااًل از زبان چینی به فیلیپینی وارد شده است (
24( Salamat = سالمت )یعنی »ممنون«/ متشکر( این واژه ی عربی در زبان فیلیپینی، به 
معنی مصطلح فارسی »سالمت باشید/ممنون« به كار می رود، نه به معنی عربی »صلح  و 

امنیت«.
25( Hokum=حکم= یعنی قاضی، حاكم ) ظاهرًا از طریق زبان فارسی و از راه چین به زبان 

فیلیپینی وارد شده است(.
26( Siyasat = به معنی تفتیش دادگاهی و تحقیقات پلیسی )احتمااًل از طریق زبان فارسی و از 

راه چین به زبان فیلیپینی وارد شده است(.
مثل  می-شوند،  ختم  فارسی(  زبان  در  »AO«)آب  پسوند  به  كه  فیلیپینی  های  واژه   )27
فارسی  از  »آئو=آب«  قسمت  آن  و...،  یگائو«  سور »«دابائو««  »«مرانائو  النائو  »میندانائو«« 
گرفته شده است. )همچنانکه »ادكلن« فرانسوی و یا آب كلن و یا پنجاب=پنج آب )رودخانه( در 

هند، پاكستان و... با كلمه آب یا آو فارسی مربوط اند(.
28( Carabao و Tamarao یعنی گاو آبی=)گاو میش(

29( Abdast=آبدست=وضو )رایج در میان مسلمانان فیلی پین، چین، هنگ كنگ، و مسلمانان 
بوسنی و هرزگوین در بالکان(.1 

Bang )30=بانگ یعنی اذان، در میان مسلمانان فیلیپین این واژه رایج است.
31( Alabang=آالبانگ )بانگ الله( یکی از معروف ترین مناطق مسکونی شهر مانیل كه به 
احتمال قوی از اولین صدای اذان ساكنان اولیه شهر، قبل از استعمار اسپانیا )1521میالدی( 
نام  به  هم  نشین(  )منطقه مسلمان  فیلیپین  از شهرهای جنوب  یکی  است. ضمنًا  گرفته شده 

Malabang )جایی كه بانگ الله شنیده می شود( است.
Iranon )32 ایرانون=ایرانیان( نام قبیله بزرگی از مسلمانان جنوب فیلیپین است كه زبانشان 
هم زبان ایرانون( نامیده می شود. چندین منطقه دیگر در جنوب فیلیپین هم به نام »ایره آن« ) 
 Palawan »یایی ها و ایرانیان( نامیده شده اند از جمله در منطقه »پاالوان واژه قدیمی برای آر
پهلوان؟پهلوی؟=شهرنشینی در مقابل دهاتی؟( و یا جشن های ساالنه graya جزائر »میندورو« 
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شبیه  و   Irland »ایرلند«  و  اندونزی  در   Irian-Jaya های  واژه  اگر  توجه:   ( و...   Mindoro
یایی )=ایره آن =ایران( بیشتر جلوه گر  یم، تصویر اصل آر آن ها را  هم در كنار این اسم ها بگذار

می-شود.(
Abdan = آبدان، ظرف آب، تغار آبی كه در ورودی قصر پادشاهان و راجه های جنوب   )33

فیلی پین، قرار می دهند.
34( Corma = خرما )در زبان مسلمانان فیلیپین( همان میوه معروف است.

35( Barzanji = بارزنجی)بارزنگی( عبارت است از نعمت رسول خدا)ص( و امامان و اولیاء. 
نوعی از قوالی و یا شعر و سرود در مدح بزرگان دین اسالم.1 

Alaeh  )36 = اله اه! اصطالح مردم فیلیپین كه در حال تعجب ادا می شود. احتمااًل از كلمه 
حالت  )بیان یک  است  )الله(  »ال اله«!  كه  آن  آید. همچنین اصطالح شبیه  ِاه« می  »الله 

تعجب و یا غافلگیرشدن(
میان مسلمانان  در عروسی  كابین( كه  كابین،  )دعای  دعا«  كاوین  37( اصطالح »كاوین، 
جنوب فیلیپین به كار می رود، از واژه »كابین« مهر عروس، گرفته شده است. )مثل واژه 
در  نکاح  واژه  برای  قدیمی  فارسی  یشه  ر احتمااٌل  كه  چینی  مسلمانان  میان  در  »نیکخواه« 
توانند معنی  بهتر می  دانند،  را در عربی نیک می  باشد. كسانی كه معنی »نیک«  عربی 

»نیک+خواه« را متوجه شوند.(
38( فرمان=دیث پیامبر، دستورات دینی )در میان مسلمانان فیلیپین(.

39( نام های فارسی كه هنوز میان مردم فیلیپین )مسلمان و مسیحی( متداول است، عبارتند 
)7 6(پاشا  )خشایار(   Xerxes)5 یوش  4(دار )كوروش(  3(سایروس  2(رستم  1(فردوسی  از: 
فیروزه 8(رخسان )رخسانه( 9(سعدیه )دختر( 10(پروین 11(پنجتن )پنج تن=خاندان پیامبر)ص( 
12(امیل حسن )=امیرحسن= امام حسن)ع( 13(امیل حسین )=امیرحسین= امامحسین)ع( 

14( بنده علی Bandali 15( میترا 16( راجه همابون )Humabun( یا همایون و...
40( Ustadz = استاد، عالم دین، آخوند، مال )غالبًا به شکل عربی آن یعنی »استاذ« )كه خود 

نوعی فارسی قدیمی و اوستایی است( به كار می رود. مؤنث آن »استاذۀ« است(
41(  برافراشتن پرچم، باال سر خانه ای كه در آن فردی تازه از دنیا رفته است. )البته رنگ پرچم 

1- توضیح: در زبان فیلیپینی حروف Ra/Da/La گاه به جای یكدیگر استعمال می شوند.
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عزا برای مسلمانان جنوب فیلیپین، سفید است نه سیاه؛ شاید این مسئله به خاطر نفوذ فرهنگ 
چینی باشد . به هرحال در اینجا برافراشتن پرچم عزا برای مردگان مطرح است.(

42( سنت بزرگداشت »نیمه شعبان« كه به آن »نصف الشعبان« و یا »نصفو« هم می گویند.
43( دعای قبل از حمله به دشمن: قّوت كو، قّوت با گیندا علی! »)ترجمه آزاد آن: خدایا به من 

قوت مرتضی علی عطا فرما!(
44( جمله نفرین و بی زاری«یزید اینی!« و یا« یزید جیالقا!«)ترجمه: تو یزیدی! تو مثل یزیدی!(

azid Jilaga
بیت)ع(  اهل  دشمنان  و  وهابیت  نفوذ  دلیل  به  اواخر،  این  متأسفانه  عاشورا)كه  عزاداری   )45
چندان اثری از آن باقی نمانده است( كه به صورت »پخش آب در روز عاشورا »در بین مردم،«جمع 
شدن در مساجد با شمشیرها » و »شنا نکردن در آن روز« و... هنوز هم در بعضی مناطق مسلمان 
نشین جنوب فیلیپین مرسوم است گفتنی است شیعیان جدید، كه پس از پیروزی انقالب اسالمی 

یافته اند، در دوباره زنده كردن این رسوم كوشا هستند(. ایران حقیقت اسالم-راستین را در
 Magindanao یخی در منطقه Padang Karbala )46 = میدان كربال، یک میدان جنگی تار
»ماگیندانائو« در جنوب فیلیپین، كه در آن جنگ بزرگی بین مسلمانان جنوب و قوای استعمارگر 
آمریکایی به سركردگی ژنرال پرشینگ )1915میالدی( درگرفت. در آن جنگ نابرابر، همه مجاهدین 
مسلمان كشته شدند ولی تن به تسلیم ندادند. از آن زمان منطقه را »میدان كربالی« مسلمانان 

فیلیپین )Padang Karbala( نامیدند. 8
مانند  كند(  می  طلوع  خورشید  كه  )جایی    Dapitan  )1 مثل  هایی  واژه  –در   an پسوند   )47
خراسان=خورآسان یا مشرق  2( Pangasinan  )جایی كه نمک تولید می شود( این ها خیلی 

شباهت دارند به اصفهان=سپاهان=محل سپاه یا پادگان= جای اسکان.
این شواهد همه حکایت از آن دارد كه در گذشته میان مردم میندانائو و سولو با ایران ارتباط 

یخی از آن باقی نمانده است. فرهنگی قابل توجهی وجود داشته كه متأسفانه هیچ سند تار

1- توضیح: در منطقه بالكان »آودست« گفته می شود.
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22-خط نوشتاری

یخ نگاران اندونزی و دیگر  همان گونه كه در سطور قبلی اشاره شد و اسالم شناسان و تار
در  اند؛  كرده  اقرار  آن  به  ایتالیایی(  )ایرانشناس  پرفسوربوزانی  و  پرفسورحسین  جمله  از  ملل 
قرن 4و5 هجری گروهی از اقوام ُكرد از قبیله جاوانی در اندونزی ساكن شده و رسم الخطی را 
در این منطقه گسترش دادند كه به رسم الخط جاوه یی مشهور است. این خط، در تمام مناطق 
جنوب شرق آسیا از تایلند گرفته تا فیلیپین، اندونزی، برونئی، و جزایر جنوب و شرق جاوه نفوذ 
كرده است و تا چند دهه پیش این خط، خط رسمی این كشورها بود كه متأسفانه با نفوذ غربی 
ها در سیاست این مناطق رسم-الخط این كشورها را از فارسی جاوه ای، به التین برگرداندند و 
یخ این منطقه شدند. نتیجه این شد كه نسل امروز به هیچ وجه قادر  موجب یک انفکاک در تار

یخ ُپرشکوه خود بی خبر است. یشه و تار به استفاده از میراث اجداد خود نیست و از هویت و ر
در  نقشی  هیچ  اعراب  است،  مشهود  كه  آنچه  است.  فارسی  خط  شبیه  كاماًل  خط  این 

گسترش این نوع نگارش نداشته اند. صحبت در مورد این خط نگارش بسیار است.
با همان صدا كه در فارسی  در این خط همانند خط فارسی چهار حرف »پ، چ، ژ، گ« 
كاربرد دارد نوشته می شود كه شکل نوشتن آن اندكی متفاوت است. بدین شکل كه »پ« 
شبیه ف)ڤ( نوشته می شود ولی با سه نقطه. و »چ« شبیه همان »چ« فارسی نوشته می 
شود و »ژ« را به دو شکل یکی شبیه غ)ڠ( اما با سه نقطه و دیگری شبیه ن)ڽ( اما با سه 
نقطه نوشته می شود و »گ« شبیه ک)ݢ ( كه یک نقطه باالی آن وجود دارد نوشته می 

شود.
 
 

1- توضیح: این واژه در زبانهای مالزیایی و اندونزیایی هم به کار می رود.
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الفبای فارسی جاوه ای در جنوب شرقی آسیا.
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 الفبای فارسی جاوه ای در جنوب شرقی آسیا.



118

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

همان گونه كه می دانید تفاوت الفبای فارسی با عربی در چهار حرف »پ«، »چ«، »گ«، 
منطقه  كلی  به-طور  و  سنگاپور  مالزی،  اندونزی،  كشورهای  قدیم  الفبای  باال  در  است.  »ژ« 
ماالیا را می بینید كه در آن این چهار حرف وجود دارد. البته شکل آن كمی متفاوت است. به 

خوبی این الفبا نشان می دهد كه فرهنگ این منطقه یك فرهنگ كاماًل ایرانی اسالمی است.
 

تصویر 72 - مكتب قدیمی در اندونزی که درآن قران با زیر و زبر فارسی درس داده می شد.

تصویر 74 - چاپ تمبری در کشور مالزی 
که نام منطقه قدح با حروف فارسی در آن 

به چاپ رسیده است.

تصویر 73 - تكه ای از روزنامه ای قدیمی با 
رسم الخطی شبیه به فارسی به چاپ رسیده است.
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تصویر 75 - قراردادی از شرکت هندشرقی در سال 1794میالدی که به خاطر نفوذ فرهنگ ایرانی 
قرارداد به دو زبان هلندی و فارسی جاوه ی نوشته شده است.
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تصویر 76 - قراردادی از شرکت هند شرقی 
نفوذ  خاطر  به  که  1799میالدی  سال  در 
فرهنگ ایرانی قرار داد به دو زبان هلندی و 

فارسی جاوه ی نوشته شده است.
 

تصویر 77 - تبلیغ بیسكویت در ماالیا که در آن 
هلندی  و  چینی  ای،  جاوه  فارسی  زبان  سه  از 

استفاده شده است.
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تصویر 78 - آموزش زبان فارسی جاوه ای به کودکان کشور اندونزی.
 

تصویر 79 - آموزش زبان فارسی جاوه ای به کودکان کشور اندونزی.
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تصویر 80  - کتابی با خط فارسی جاوه 
که  شخصی  توسط  شده  نوشته  ای 
اجدادش ایرانی بوده و نام وی به محمد 

رازی ختم می شده است.

هلندی،  ، محقق  ویرینگ1  تومی 
در  كه  ای  فارسی  كتب  است  معتقد 
این  یخ  تار طول  در  آسیا  شرق  جنوب 
منطقه نوشته شده از قرن 19م عمدًا از 

بین برده شده است. 

23-سلسله پادشاهان ایرانی در جنوب شرق آسیا

مورد دیگری كه نشان از حضور پادشاهان ایرانی تبار و همچنین نفوذ خط-فارسی جاوایی 
دارد، وجود سکه های فراوان با كلمات فارسی است.

جاوه،  فیلیپین،  تا  گرفته  تایلند  از  آسیا  شرق  جنوب  مناطق  تمام  به  متعلق  ها  سکه  این 
سوماترا و دیگر مناطق است.2 

های  جنگل  بسیار،  جزایر  از  كه  منطقه  جغرافیای  خاطر  به  مناطق  این  سیاسی  سیستم 
ناشناخته در گذشته تشکیل شده بود و همچنین  العبور، مناطق آتشفشانی و مناطق  صعب 
حضور اقوام و ملل مختلف و نفوذ ادیان متفاوت همچون اسالم، بودائیسم و همچنین حضور 

1-  Tommy wieringa

2-  الزم بذکر است که در گذشته جغرافیایی سیاسی و مرز کشورها و مناطق این ناحیه با آنچه امروز دیده می 
شود، بسیار متفاوت بوده و در بره های زمانی مختلف بعد از مدتی به شكل دیگری در آمده است.
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كشورهای استعمارگر غربی از قرن 16م به بعد، در این مناطق موجب شده بود كه هرگوشه و 
جزیره ای به صورت خودمختار و مستقل اداره شود و ما در یک زمان در این منطقه با ده ها 

حاكم، پادشاه و سلسله پادشاهی روبرو می شویم.
 

تصویر 81 - آرامگاه شیخ احمدقمی در دانشگاه شهر آیوتا کشور تایلند.
آنچه مسلم است، قریب به اتفاق این حکام محلی و مستقل یا از نسل اقوام ایرانی بوده اند 

یا اینکه از مشاوران و وزیران ایرانی استفاده می كرده اند.
ایرانیان برجسته ای  از  ابن بطوطه، جهانگرد مراكشی قرن هشتم هجری، در سفرنامه خود 
یاساالری به نام بهروز كه در آن زمان در  همچون  امیر سید شیرازی، تاج الدین اصفهانی و در

جاوه و سوماترای شمالی زندگی می كردند یادكرده است.
در تایلند كه در آن روز به سیام معروف بود، صدراعظم كشور سیام شخصی شیعه از اهالی 
یارت  شهرقم بود كه به شیخ احمدقمی معروف است و هنوز قبر او در دانشگاه آیوتا تایلند محل ز

دوستداران و فرزندانش است.
اشخاص مهمی كه دین اسالم را وارد این مناطق كرده اند، عمومًا ایرانی بودند. از جمله از ُنه 
شخصیت مهم مذهبی اندونزی كه به »َولی« معروف هستند. دو نفر از آن ها را متولد سرزمین 

ایران می دانند.
همان گونه كه گفته شد، ایرانی ها پس از اسالم و ایرانی های »كانتون« چین كه به دلیل تهاجم 
خانواده های  قالب  در  كردند،  مهاجرت  )اندونزی(  »پاسای«  و  به»ماالكا«  بعدها  چین،  دولت 
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یك  وظیفۀ  كه  اسالم  تبلیغ  به  تجارت  بر  عالوه  شبانکاره  اشرف،  رامای،  شیعه،  جاوانی،  لر، 
مسلمان شمرده می شد پرداختند. ازدواج ایرانی ها با زنان اندونزیایی به ویژه شاهزادگان اندونزی  
و كشورهای منطقه )برای نمونه اجداد شاهان پرالك اندونزی را ایرانی می دانند(، تأسیس مراكز 
آموزشی اسالمی توسط دانشمندان ایرانی در پاسای كه از این مراكز، علمای بسیاری به سراسر 
اندونزی و منطقه اعزام شدند، وجود اقطاب صوفی كه بسیاری از آن ها ایرانی بوده و به تبلیغ 
اسالم در »آچۀ بزرگ« پرداختند و سلسلۀ پادشاهی این منطقه به نام »جهان شاه«، همه و همه 
حکایت از حضور فعال ایرانیان مسلمان در اندونزی و شبه حزیرۀ مالیو دارد. همچنین مسئلۀ 
ایرانی بودن بعضی از اولیای ُنه گانۀ جزیرۀ جاوه )نه نفر از اولیاءالله و اهل كرامت كه اسالم را 
پاسا«  نقش »سامورای  این مدعاست.  بر  دیگری  دلیل  اندونزی منتشر ساختند(  در جزیرۀ جاوۀ 
)سوماترای شمالی( در توسعۀاسالم در جاوه، با اعزام »موالنا ملك ابراهیم« آغازشد. موالنا را از 
ین العابدین)ع( می دانند. با توجه به نوشته های روی سنگ قبر وی، موالنا را ایرانی  نسل امام ز
و اهل كاشان می دانند. آقای »صالحین سالم« در كتاب »اولیاء نه گانه« عالوه بر ملك ابراهیم، 
ولی دیگر یعنی »موالنا گونونگ جاتی« )شریف هدایت الله( متولد پاسای را هم ایرانی می داند. 
پروفسور ابوبکر آنچه در تأیید این گفته و به نقل از »دكتر گراف« هندی می گوید: ملك ابراهیم در 
زبان مردم، فردی غربی )از خارج آمده( نامیده می شد؛ لذا احتمال اینکه بگوییم وی تاجر ایرانی 
در  به عنوان مشاور  اهل شهرهای اصفهان، شیراز و...  ایرانی  بوده، قوی است حضور علمای 
دربارهای پادشاهان مالیو و كسب مناصب-بندری »شاه بندر« توسط ایرانی ها، به دلیل مدیریت 

باالی این افراد، حکایت از نفوذ ایرانی ها در شبه جزیرۀمالیو داشته است.
در میان آن ها برخی از نوادگان امام جعفرصادق)ع(، یعنی احمد بن  عیسی، فرزند محمدبن 
علی فرزند امام جعفرصادق)ع( ملقب به »احمدمهاجر« یا »احمدبن  عیسی المهاجر« به چشم 
می خورد. فرزندان و نوادگان، شکل گیری دولت های اسالمی  در منطقه، حضور علما و تجار 
ایرانی و شیعی در آن   ایرانی در دربارهای اسالمی  اندونزی باعث ترویج فرهنگ و ادب و هنر 

كشور شد.
احمدبن عیسی مهاجر جهت دعوت مردم به اسالم  اقدام به مهاجرت به بالد مختلف این 
منطقه كردند. اینان در مهاجرتشان به این مناطق با گشاده رویی و احترام اهالی آن شهرها روبرو 
سادات  این  از  بسیاری   درآمدند.  آن ها  آئین  به  و  پذیرفتند  را  آن ها  سعهءصدر  با  مردم  شدند. 
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نائل  به مراتب عالی حکومتی   از آن ها  ازدواج  كردند و حتی برخی  امرا  پادشاهان و  با دختران 
گشتند.

ساداتی همانند شریف هاشم در اوایل قرن  پانزدهم میالدی مؤسس اولین حکومت اسالمی 
تا  او از سال1055  در مالكا و مجمع الجزایر صولو و هولو در فیلیپین بود. حکومت دودمان 

1307 هـ، یعنی تا زمان ظهور و استیالی نیروهای استعمارگر آمریکایی ادامه داشت.
در كشور برونئی نیز سلطان  فعلی یعنی سلطان حسن البولیکا خود را مفتخر به  این می داند 
كه بیست و نهمین نسل از سلسله  سلطان بركت معروف به شریف علی)كه از نوادگان  امام حسن 

مجتبی)ع(بوده( می باشد.
 

تصویر 82 - پادشاه کشور برونئی و همسرش که اجداش از سادات حسنی بودند.

الزم به گفتن نیست كه سادات به دلیل ظلم و خطر كشته شدن، در حکومت های بنی امیه 
یاد تمام این سادات ایرانی  و بنی عباس، تقریبًا همگی به ایران مهاجرت كردند و به احتمال ز

هستند. محققین اجداد شاهان پرالک اندونزی را هم ایرانی می دانند.
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در  قبری  سنگ     -  83 تصویر 
استان آچه از کشور مالزی و در 
ناحیه بزار )همان کلمه بازار می 
باشد( که بر روی آن تاریخ جمعه 
22صفر 398هجری حک شده 
نوامبر   5 با  )مصادف  است. 

1007م(

24- تأسیس پادشاهی قدح)كده( توسط سرداری از بندرعباس در مالزی

یکی از قدیمی ترین سلسله های پادشاهی كه در شبه جزیره ماالگا تأسیس شد و توانست 
بقای حکومت خود را تا هم اكنون حفظ كند، پادشاهی قدح یا كده یا كله و یا كله بار است.

این  مالزی تشکیل شده است.  و عمده كشور  تایلندجنوبی  از جنوب كشور  منطقه قدح 
كله  یا  بار  كله  سرزمین  به  ایرانی  و  مسلمان  دانان  جغرافی  و  نگاران  یخ  تار كتب  در  سرزمین 

معروف بوده است.
یخ از مؤسس سلسله قدح نوشته شده است، این است كه در سال630م شخصی  آنچه در تار
به نام »دوربار یا ُدربار« از بندر گمبرون )نام قدیم بندرعباس( در ایران در جنگی شکست خورده 
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و به سوی سریالنکا فرار می كند. كشتی او به وسیله طوفان به شبه جزیره ماالگا آورده شده و 
او پا در سواحل این سرزمین می گذارد.

بعد از مدتی، اهالی به كاردانی و هوش و استعداد او پی برده و او را پادشاه خود می كنند. او 
با همکاری اهالی كه به دین هندو بودند، اولین سلسله پادشاهی كه دین آن هندو بوده است را در 
این منطقه پایه گذاری می كند. این سلسله تا سال 1528م به صورت منسجم و مستقل و بعد 
از آن تا سال 1957م كه سال استقالل سرزمین ماالیا است، تحت تاثیر اشغالگران غربی و ژاپن 

به حکومت خود ادامه می دهد.
این سلسله پادشاهی در سال 1136م در عصر پادشاهی »شیر پادوكا دربار دوم« از دین هندو به 

دین اسالم تشرف پیدا می كند و نام خود را به سلطان مظفرشاه تغییر می دهد.
تشویق و تبلیغ شاهان آچه كه از شیعیان بودند. در قبول اسالم توسط پادشاه كله بار بسیار 

موثر بوده است.

                                                  

 

از  نقشه ای   -  84 تصویر 
منطقه کدح در کشور مالزی
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و  تاج  و  شاه  ایرانی  لقب  با  فعلی  مالزی  در  کدح  سلسله  شاهان  های  نام  از  جدولی   -  85 تصویر 
اسماءاسالمی ولی به سبك ایرانی
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در این لیست شما تمام سالطین را با لقب شاه می بینید كه یك اصطالح كاماًل ایرانی است.
همان گونه كه می دانید، بعد از استقالل مالزی از انگلیس انتخاب پادشاه در مالزی توسط 
ُنه سلطان محلی كشور به مدت 5سال، از میان این 9سلطان انتخاب شد كه پس از اتمام دوره 
5ساله پادشاهی، او به مقر حکومت محلی خود باز می گردد. تنها حکومتی كه یک سلطان می 

تواند چندین بار بر تخت پادشاهی بنشیند، حکومت مالزی است.

25-نقدی بر مطالب باال

آنچه مسلم است، در آن زمان یعنی قرن 7م در ایران گروه یا فرقه ای كه دین هندو داشته 
با توجه  البته  ایرانیان دربگیرد.  باشند وجودنداشته است كه بخواهد جنگی بین آن ها و دیگر 
به اینکه ایرانیان در آن زمان با تمام ملل تجارت داشتند، به طور حتمی تعدادی بازرگان هندو 

وجودداشته است. اما آیا آنان چنان قدرت داشتند كه در ایران جنگ به پا كنند؟
یا  یخی نامش را دربار ذكر كردند، شاهزاده و  یاد، این شخص كه در منابع تار به احتمال ز
صاحب منسبی زرتشتی بوده است كه از طریق بندرگمبرون به سوی شرق سفر كرده است و 
همان گونه كه اسناد و مدارک آن ارائه شد، در سال 640م وقتی لشگر اسالم به بنادر ایران در 
بودند  معروف  های چینی  به كشتی  كه  هنوز كشتی-هایی  آن  در سواحل  رسید  فارس  خلیج 

حضور داشتند.
دلیل مهاجرت او چنانچه در سطور قبلی ذكرشد، به مهاجرت گسترده ایرانیان به شرق 

پس از شکست آن ها از اعراب در سال های دهه 630م،640م برمی گردد.
از طرفی همان گونه كه خواهید خواند، ایرانیان از زمان هخامنشیان سرزمین های شرق 

آسیا تا كره و ژاپن را می شناخته و در آن حضور داشتند.
در جمع بندی می توان این گونه اظهارنظر كرد كه این شخص شاهزاده ایرانی و زرتشتی 
ثروت و  با  و  با علم و شناخت و داشتن عوامل و هم وطن هایی در سرزمین مالگا  بوده كه 
امکاناتی در خور توجه به آن منطقه مهاجرت می كند و چون كه دین عمده اهالی و بومیان 
را  خود  پادشاه  سلسله  بتواند  تا  تظاهركرده  اهالی  دین  به  هوشمندی  و  سیاست  با  بود،  هندو 

مستحکم كند و نام این سرزمین را نام ایرانی »قدح« می گذارد.
آیا این عاقالنه است كه بپذیریم بومیان شخصی كشتی شکسته را بدون هیچ لشکر و ثروت 
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به راحتی به پادشاهی خود برگزینند؟
آیا تشکیل پادشاهی به این قدرتمندی كه حتی تا كنون ادامه دارد و بدون شک قدیمی ترین 

پادشاهی جهان با 14 قرن حکومت است، بدین شکل ممکن است.
یم كه بپذیریم این شخص از  اگر بخواهیم با عقلی سلیم به مسئله نگاه كنیم، چاره ای ندار
یاد، با نفوذ و ثروتمند در این منطقه داشت كه  سال ها پیش بلکه قرن ها پیش هم وطن های ز
یخ  او را برای برقراری یک حکومت یاری كردند. در اینجاست كه به صحت گفته بعضی از تار
نگاران و جغرافی دانان كه گفته بودند در منطقه ماالگا سرزمینی به نام پوسی )پارس=ایران( 

وجود دارد، پی می بریم.
پادشاهان  گذاری  نام  نوع  از  كند،  تأیید می  را  پادشاهی  این  بودن  ایرانی  كه  دیگری  نکته 
الدین شاه و  تاج  ایرانی است؛ مثل عالالدین شاه،  پادشاهان  باشد كه بسیار شبیه سلسله  می 
مظفرشاه.... می باشد. همچنین استفاد از كلمه شاه بعد از هر اسم، و اسمائی چون تاج در بین 

شاهان و لقب سیاه كه احتمااًل شیا=شیعه می باشد.

26-اسناد حضور ایرانیان در جنوب شرق آسیا و ژاپن در عصر برنز

از  بیش  با  پارس«  باستانی  تمدن  و  ژاپن  در  یاماتو  »سلسله  كتاب  در  ستوده نژاد  شهاب 
650سند حضور ایرانیان در ژاپن و شبه جزیره كره و شرق چین را ثابت می كند. وی تا آن جا پیش 
می رود كه نشان می دهد در زمانی كه حدودًا مقارن با زمان هخامنشیان بوده، ژاپن بوسیله ایرانیان 
كشف می شود و در آن جا ساكن می شوند. نکته جالب این كتاب این است كه سلسله پادشاهی 
یاماتو، را در واقع الگوسازی اقوام ژاپنی از تمدن ایرانی می داند و این سلسله پادشاهی را تحت تأثیر 

شدید ایران نشان می دهد تا جایی كه  سران آن ها را از نژاد ایرانی می داند.
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تصویر 86 - یك بشقاب و یك ظرف از سلسله ساسانیان. به شباهت شگفت انگیز در لباس، نوع نشستن، 
کاله وجود هالل ماه بر روی کاله شاه ساسانی با شاهان ژاپنی توجه کنید.
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میالد  از  پیش  سال   450 به  متعلق  کالهی   -  87 تصویر 
به  زمان،  آن  در  ایرانیان  بی نظیر  از هنر  ایران. گذشته  در 
شباهت این کاله با کاله جنگجویان سامورایی توجه کنید.

شگفت انگیز  شباهت  به   -  88 تصویر 
نوع  لباس  در  هخامنشین  شاهان 
نشستن و کاله و وجود هالل ماه بر روی 
ژاپنی  های  سامورایی  و  شاهان  با  کاله 

توجه کنید.
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پرفسور كیم ون از كره هم با توجه به اسناد باستان شناسی در كره و ژاپن معتقد است كه 
ایرانیان در عصر شیال در كره و ژاپن حضور داشتند.

دكتر كزو انوكی از ژاپن با توجه با متون كتاب »نیهون شوكی و فوسوری یغ-كی«  كه در 
یخ ژاپن می باشد، معتقد است كه در زمان پادشاهی شیال در كره كه معاصر خاندان  مورد تار

یاماتو در ژاپن بوده گروهی از آسیای میانه پا در سرزمین ژاپن می گذارند.

تصویر 90 - دو جسد به روش جنینی که نمونه آن را در تمام مناطق نفوذ ایران می توان دید سمت 
راست در غرب ایران شهر همدان ودر چپ شرق ایران در شهر سوخته

ژاپن  در  جسدی   -  89 تصویر 
که  نیكاتا  منطقه  سادو  جزیره 
شكل  به  قدیم  ایران  سبك  به 

جنینی خاك شده است.
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برای  برنز برمی-گردد.  به عصر  با شرق آسیا و ژاپن  ایرانیان  ارتباط  مونرو معتقد است كه 
اثبات آن به شباهت آثار برنزی پیداشده در ژاپن و ماالگا با آثار برنزی آسیای میانه بخصوص 
ایران می پردازد. او شمشیرها و دیگر قطعات آالت جنگی تیر و كمان پیداشده در مقبره شاهان 

یاماتو را مشابه شمشیرها و آالت جنگی غرب آسیا بخصوص ایران می داند.
  

ایرانی  از فرهنگ  آینه و قطعاتی که در ژاپن کشف شده و به گفته کارشناسان منبعث  تصویر 91 - 
است.

شباهت موسیقی كشورهای جنوب شرق آسیا با موسیقی ایران

یکی از شباهت های تمدن ژاپن، كره و چین شباهت در ابزار موسیقی و نوع نواختن آن است.
یخ نگاران اذان دارند كه این وسایل از تمدن ایرانی به دیگر نقاط جهان گسترش پیداكرده  همه تار
است و قدیمترین ابزار موسیقی در ایران باستان كشف شده است كه قدمت آن ها گاهًا به 5 هزار 

سال پیش بر می گردد.

قرن  به  متعلق  بشقابی   -  92 تصویر  
به خوبی  َبرَبط  آن ساز  هفتم میالدی که در 

نمایان است.
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تصویر 93 - تصاویری از ساز بربط در جام های دوره ساسانی
 

تصویر 94  - بشقابی متعلق به قرن هشتم میالدی که در آن ساز بربط به خوبی نمایان است.
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باستان  ایران  نوازنده   -  ٩٥ تصویر 
متعلق به ١٥00 سال پیش در شوش.

به 2000  متعلق  باستان  ایران  نوازنده   - تصویر ٩6 
سال پیش از میالد در شوش.

تصویر 97 - نوازنده بربط در چین قرن 7 
میالدی همراه با نشان هالل ماه که یكی 

از نشانه ها ایران باستان است.
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تصویر 99 - مراسم ازدواج پرنس 
در  که  ژاپنی  شاهزاده  میكاسا 
خاورمیانه  های  تمدن  زمینه 
تحصیل  باستانی  خط-های  و 
ایران  به  که  سفری  در  و  نمود 
های  شباهت  نزدیك  از  داشت 
مشاهده  را  ژاپن  و  ایران  تمدن 
نمود. ایشان به شباهت کرسی، 
مراسم چای و سبك خانه سازی 
از  است.  کرده  اشاره  ایرانیان 
تاریخ  مورد  در  کتاب  دو  ایشان 
یادگار  به  خاورمیانه  باستانی 
آن  تصاویر  ادامه   در  که  مانده 
سال  در  ایشان  بینید.  می  را 
از  سالگی   100 سن  در   2016

دنیا رفتند. 
 

تصویر 98  - نوازنده بربط که در ژاپن 
به زبان ژاپنی به آن بیوا می گویند که 
به احتمال زیاد تغییر پیدا کرده کلمه 
بربط است. به نقش هالل ماه بر روی 

آن توجه کنید.
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تصویر 100 - یكی از کتاب هایی که پرنس میكاسا 
در مورد تمدن های خاورمیانه نوشته است.

 
که  هایی  کتاب  از  یكی   -  101 تصویر 
های  تمدن  درمورد  میكاسا  پرنس 

خاورمیانه نوشته است.
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تصویر  102 - در ژاپن به سبك ایرانیان از کرسی استفاده می شود حتی در زمان زندگی مدرن فعلی.

مونرو  با توجه به آثار باستانی، معتقد است كه آثاری از حضور اقوام سفیدپوست ایرانی در 
مردم مالزی و اندونزی تا ژاپن در زمان عصر برنز دیده می شود. او برای اثبات این گفته به شباهت 
مجسمه ای هانیوا به افراد سفیدپوست اشاره می-كند و معتقد است كه رهبران پادشاهی یاماتو در 

ژاپن سفیدپوست بودند.
پرفسور مونرو كه پیرامون نشانه ها و حضور عالئم مختلف پارس باستان در اماكن باستانی 
ژاپن در دوره های یاماتو و حتی زودتر از آن عصر، نظریه هایی را مطرح كرده بود، به نفوذ و حضور 

یا1 اشاره دارد.2  خاندان اشکانی در آبراه های نواحی پنج در
2- منظور از پنج دریا، دریاهای اطراف جزیره ژاپن می باشد.
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استاد نامیو اگامی معتقد است در اواسط سده چهارم میالدی اقوامی سواركار از ناحیه شمال 
آسیا به مجمع الجزایر ژاپن حمله كرده و كل آن را تسخیر كردند. او این سواركاران را به احتمال 

یاد اقوام ایرانی سکایی می داند. ز
از  پیش  در سال هجدهم  ایرانی سکایی  نشین  استپ  ای معتقدند كه طوایف  كره  مورخان 

میالد به كره حمله كرده و پادشاهی پاكچه را در كره تأسیس كردند.
با توجه به سفال های بدست آمده در ژاپن محققین دو روش برای ساخت سفال در نظر گرفتند. 
در ابتدا، ژاپنی ها بدون استفاده از چرخ كوزه گری سفال های ابتدایی تولید می كردند اما در 
عصر یاماتو در ابتدای قرن 5میالدی ژاپنی ها به روش ساخت سفال با استفاده از چرخ كوزه گری 
به سبک ایرانی دست پیدا می كنند. این سبک ساخت سفال به روش سوئه كی معروف است. 
ژاپنی ها معتقدند كه كوزه های این سبک شبیه كوزه های ایرانی به خصوص آن هایی كه در 

شهر ساوه ساخته می شده، می باشد.

 8 قرن  به  متعلق  سفالی  مجسمه   -   103 تصویر 
میالدی از یک تاجر ایرانی در چین )از این نمونه می-
تواند صدها مورد شبیه آن را در موزه های کشورهای 

شرق آسیا مشاهده کرد(

در اكتشافات ژاپن آثار ایرانی همچون ظرف شیشه 
ای و معماری ایرانی و دیگر موارد بسیار دیده شده است.
اكثرًا  كه  قطعه  صدها  مناطق،  این  های  موزه  در 
لوازم پركاربرد زندگی بودند كشف شده است كه نشان 

از حضور گسترده ایرانیان در این مناطق دارد.



141

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

 

قرن  به  متعلق  سفاتی  مجسمه   -  104 تصویر 
8 میالدی از گروه سیرک و موسیقی ایرانی در 

چین

تصویر 105 - نمایی از یک تاجر ایرانی متعلق 
به قرن 8 میالدی در چین
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تصویر  106 - سرامیكی از سلسله تانگ در چین، 
سلسله  سران  از  بسیاری  تعدادی  که  است  مشهور 
ایرانی  به چهره  بودند.  تبار  ایرانی  و  تانگ مسلمان 

این سردار چینی توجه کنید.

دارما  بودی  از  ای  مجسمه   -  107 تصویر 
قرن  در  که  ایرانی  راهبه   )Bodhidharma(
5میالدی به چین مهاجرت کرد و مكتب ذن و 

ورزش های رزمی را از ایران به شرق برد.
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تصویر 108 - نقاشی ای از بودی دارما )Bodhidharma( راهبه ایرانی که در قرن 5میالدی به چین 

مهاجرت کرد و مكتب ذن و ورزش های رزمی را از ایران به شرق برد.
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دارما  بودی  از  ای  مجسمه   -  109 تصویر 
قرن  در  که  ایرانی  راهبه   )Bodhidharma(
و  ذن  مكتب  و  کرد  مهاجرت  چین  به  5میالدی 

ورزش های رزمی را از ایران به شرق برد.

دارما  بودی  از  ای  نقاشی   -  110 تصویر 
که  ژاپن  در  ایرانی  راهبه   )Bodhidharma(
و  کرد  مهاجرت  چین  به  5میالدی  قرن  در 
مكتب ذن و ورزش های رزمی را از ایران به 

شرق برد.
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تصویر 111 - مسجد کونزو در چین که در سنگ نوشته ای ساخت آن را به ابن محمد القدس از شیراز 
در سال 1310 م نسبت داده است.

 

تصویر 112 - در کنار مسجد کونزو در چین، قبرستان مسلمانان واقع شده است.
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.

تصویر ١١3 - مجسمه هایی از جنس چوب از ایرانیان متعلق به قرن ٨میالدی در ژاپن که در موزه میاتو 
در شهر نارا نگهداری می شوند. نام این مجسمه ها پارشیگو )احتمااًل پارسی گو( است.
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از  یكی  در  اخیرًا   -  115 تصویر 
شهر  در  اکتشافی  های  سایت 
شده   پیدا  ای  نوشته  ژاپن  نارا 
که در آن به آموزش ریاضیات به 
بزرگان ژاپن به وسیله یک ایرانی 
از  قسمتی  در  است.  شده  اذان 
نقش  ایرانی  استاد  تصویر  آن، 

شده است.

اخیرًا   -  114 تصویر 
های  سایت  از  یكی  در 
نارا  شهر  در  اکتشافی 
پیدا  ای  نوشته  ژاپن 
به  آن  در  که  شده 
به  ریاضیات  آموزش 
وسیله  به  ژاپن  بزرگان 
شده  اذان  ایرانی  یک 

است.



148

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

27- شباهت سلسله های پادشاهی در جنوب شرق آسیا و ایران

ام.بی.هوكو در كتاب اسالم در جنوب شرقی آسیا بحث گسترده ای در مورد ورود اسالم به 
جنوب شرق آسیا و چگونگی شکل دهی عقاید و رسوم مردم این منطقه و به خصوص تأثیر آن 

در شکل دهی سلسله های پادشاهی از ابتدا تاكنون داشته است.
ایشان در این كتاب كرارًا یادآور می شود كه شکل و سیاق سلسله های پادشاهی در تمام 

مناطق و كشورهای این ناحیه در شکل و محتوا متأثر از ایران بوده است.
آسیا  در جنوب-شرق  قواعد  اسالمی شدن  آستانه  »در  نویسد  كتابش می  از  جایی  در  او 
جماعتی رو به تزاید از سالطین ایرانی مآب مسلمان وجود داشت.« و در جای دیگر می نویسد: 
كه  بود  اسالم  جنبه  اولین  شده  ایرانی  دربارهای  اسلوب  و  پادشاهی  درباره  ایرانی  »تصورات 
فرمانروایان ماالیی به آن حساسیت نشان دادند دومین جنبه اسالم كه توجه فرمانروایان مجمع 

الجزایر را به خود جلب كرد تصوف یا عرفان بود.«
ایشان درجایی دیگر متذكر می شوند: »عناصری كه راجه ها از اسالم اختیار كردند هردو به امر 
رهبری مربوط است. اولین عنصرپادشاهی ایران است، رسمی كه با اسالم قرون میانه تلفیق شده 

بود. عنصر دوم عقیده صوفیانه در مورد انسان كامل است.«
در ادامه این بحث نوع برداشت صوفیانه این پاشاهان را همانند پادشاهان صفویه می داند كه 
در حالی كه پادشاه می باشد از لقب ولی و قطب و ظلل الله برخوردارند و به نوعی خود را نماینده 

رسول خدا)ص( و خود خداوند در زمین می دانند. 
از شاهان  نزد شاهان مسلمان جنوب شرق آسیا حتی  در  انسان كامل  به جنبه  این عالقه 
ایرانی برجسته تر می باشد. بی جهت نیست كه كتب ابن عربی و... . در دربار این شاهان از 

جایگاه ی ویژه برخوردار می باشد و عطشی عجیب به خواندن این كتب نشان می دادند.
جهان  صدر  مخدوم  معنویش  مشاور  كه  درحالی  احمد  سلطان  1511م  سال  در  است  نقل 
همراش بوده در میان تیرباران قوای پرتغالی سوار بر فیل در بهبه جنگ و گریز  به مطالعه علم 
توحید مشغول بوده است، این درحالی بوده است كه مشاورش مخدوم صدرجهان درحالی كه به 
ین فیل چسبیده بوده است بر سلطان بانک می زند كه اینجا، جای مطالعه علم توحید نیست  ز

بیا به خانه برگردیم. 
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در تمام سلسله های پادشاهی در اندونزی و مالزی و كشور های منطقه ماالیا سکه های

در  شده  کشف  سكه ای   -  ١١6 تصویر 
اندونزی که در زمان سلطان رجال الدین 
شاه، حاکم اندونزی، ضرب شده است. تصویر ١١7 - سكه ای کشف شده در اندونزی 

اندونزی،  حاکم  احمد،  سلطان  زمان  در  که 
ضرب شده است.

تصویر ١١٨ - سكه ای کشف شده
در اندونزی که در زمان سلطان

اندونزی،  حاکم  بهاالدین،  محمد 
ضرب شده است.

سكه ای   -  ١١٩ تصویر 
کشف شده در اندونزی 
سلطان  زمان  در  که 
حاکم  بهاالدین،  محمد 
شده  ضرب  اندونزی، 

است.

یر تعداد  با حروف فارسی جاوه ی ضرب شده كه عمدتا در آن به لقب شاه اشاره شده است.در ز
اندكی از انها را می بینیم.
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28-مناطق جغرافی با نام های ایرانی

یادی وجود دارند كه دارای نام های ایرانی  همچون  در جنوب شرق آسیا بنادر و شهرهای ز
بابک، بار)بندر( بابا، می باشد. مثاًل نام بابک می باشد كه برروی بسیاری از بنادر این ناحیه از 
فیلیپین گرفته تا استرالیا قرارداده شده است. همه این بنادر كه نام بابک دارند چند ویژگی خاص 

دارند:
یزد تا بندرنشینان از آب  یا می ر 1- این بنادر در مناطقی می باشند كه در آن ناحیه رودخانه به در

كافی و سالم برخودار باشند.
2- این بنادر در منطقه جغرافیایی انتخاب شدند كه عمومًا داخل خلیج های كوچک می باشند تا 

یا در مواقع بدی آب و هوا ایمن باشند. از امواج در
یایی مهم قرار دارند. 3- این بنادر در مناطقی ساخته شدند كه در نزدیکی راه های در

4- معمواًل این مناطق از حکومت های مركزی در ابتدا دور بودند اگرچه بعدًا آن ها به شهرهای 

سكه ای   -  ١2١ تصویر 
عالء  سلطان  به  متعلق 
در  شده  کشف   الدین. 

کشور اندونزی.

سكه ای   -  ١20 تصویر 
سیاک  قوم  به  متعلق 
کشور  در  شده  کشف  

اندونزی.
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مهمی تبدیل شدند.

تصویر 122 - این نقشه در قرن 18 میالدی به وسیله عثمانی ها از منطقه ماالگا تهیه شده است. بعد 
از سه قرن حذف ایرانیان از این ناحیه به نامه های بنادر و مناطق ناحیه ماالگا توجه کنید که عمومًا 

از فرهنك ایرانی نشات کرفته است. کلماتی مانند بار)بندر( فراوان دیده می شود.

رشته كوه ایران و ناحیه ایریان در اندونزی

در جزیره برنئو اندونزی در نزدیکی مرز مالزی رشته كوهی وجود دارد كه نام آن ایران است.
این  غربی  ناحیه  كه  شود  می  تقسیم  مساوی  قسمت  دو  به  تقریبًا  نو  گینه  پاپوا  جزیره 

جزیره ایریان باختری نام دارد. 
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تصویر 124 - بندر بابك در فلیپین

   تصویر 123 - رشته کوه 
و  اندونزی  مابین  ایران 

برونئی و مالزی
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تصویر 125 - شهر و بندر بابك در کشور اندونزی

 

تصویر 126 - شهر و بندر بابك در کشور استرالیا
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جزیره نیکوبار و اندمان

تصویر 127- نماز مردمان 
زرتشتی ایرانی االصل در 
شهر ساحلی بمبئی در 

ماالبار

تصویر128 - جرایر نیكو 
بار و اندومان که در جنوب 
خلیج برمه و صد و پنجاه 
کیلومتری سوماترا قرار 

دارد.

جزایر نیکوبار زنجیره ای از جزایر هستند كه در 
شرق اقیانوس هند قرار دارند. این جزایر قسمتی از 
نیکوبار  جزایر  مجموعه  می شوند.  محسوب  هند 

مشتمل بر 22 جزیره با اندازه های مختلف است.
منطقه ماالبار: كناره قرمز رنگ كنار غربی شبه 
جزیره هند كه قبل حضور پرتغالی ها از مراكز حضور 

یانوردان ایرانی بود. در
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تصویر 129 - عزاداری عاشور در شهر بنارس هنددر سال1830میالدی.
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تصویر 130 - زیباترین کبوتر جهان که در جزیره نیكو بار زندگی می کرد که به دلیل شكار پیش از حد 
به دست غربیان و قاچاق آن به غرب بنابر اخباری منقرض شده است.
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تصویر 131 - کتیبه سر درمسجد جامع مالدیو با نام یوسف تبریزی مبلغ ایرانی قرن 12میالدی.

29- لباس

لباس مردم جنوب شرق آسیا بسیار شبیه لباس اقوام ایرانی به خصوص لباس اقوام كرد و لر 
است. این لباس ها، در قدیم كه هنوز مدهای غربی وجود نداشتند، نمود بیشتری داشت.

با لباس لرها و كردهای مناطق جنوبی ایران، خود دلیلی  شباهت لباس مردم این سرزمین 
قوی بر حضور تأثیرگذار و ُپرحجم و مداوم ایرانیان در این منطقه دارد.
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تصویر 132 - به تشابه لباس بومیان ناحیه جنوب شرق آسیا با لباس اقوام ایرانی توجه کنید.
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تصویر 133 - به تشابه لباس بومیان ناحیه جنوب شرق آسیا با لباس اقوام ایرانی توجه کنید.
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تصویر 134 - به تشابه لباس بومیان ناحیه جنوب شرق آسیا با لباس اقوام ایرانی توجه کنید.
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تشابه هنر و صنایع دستی در ایران و كشورهای جنوب شرق آسیا

تقریبا تمام هنر ها و صنایع دستی كه در ایران وجود دارد در كشور های ذكر شده نیز به همان 
شکل و سیاق وجود دارد از نقاشی گرفته تا قلمکاری روی پارچه و  قلم زنی بر روی فلز ،قفل 

سازی و كوفته كاری، نقره كاری و.... 
یرا روش اجرا و مواد اولیه و در بسیاری از مواقع و  اتفاقی نیست ز این امر یک موضوع 
یخ مشترک در بین ایران و اقوام  همچنین  طرح و الگو یکی می باشد و این نشان از وجود یک تار

ناحیه جنوب شرقی آسیا می باشد.
  

تصویر 135  - به تشابه لباس بومیان ناحیه 
به  ایرانی  اقوام  لباس  با  آسیا  جنوب شرق 
خصوص بندر نشینان جنوب توجه کنید.
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هم  کامالشبیه  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  و  ایران  در  پارچه  روی  قلمكاری  روش   -  136 تصویر 
است. )سمت راست اندونزی سمت چپ ایران(

  

تصویر 137 - روش قلم زنی بر روی فلز در ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا کامال شبیه هم است. 
)سمت راست اندونزی سمت چپ ایران(

  

تصویر 138 - روش قلمكاری روی پارچه در ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا کاماًل شبیه هم است. 
)سمت راست اندونزی سمت چپ ایران(
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30-خانه سازی

یکی دیگر از تشابهات اقوام ایرانی و اقوام جنوب شرق آسیا در خانه سازی آن ها است.
در آب و هوای آنجا چوب نقش كاشی ایران را بازی می كند. اما با همان نقش و نگار اسالمی 

و ایرانی.

  
 

  

)تصویر  اندونزی  خصوص  به  آسیا  شرقی  جنوب  اقوام  سنتی  های  خانه  تشابه  به   -139 تصویر 
اسكناس( با سبك خانه سازی در شمال ایران توجه کنید.
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 تصویر 140 - تصویر باال از کشور اندونزی و تصویر پایین از ایران است.
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 31-شمشیر گریس

نوعی شمشیر كه دو لبه آن دارای فرورفتگی و برآمدگی است وجود دارد كه به آن گریس 
گفته می شود. طبق گفته دانشمندان از جمله پرفسور مونرو این نوع شمشیرها در 2500سال 

پیش از ایران به این ناحیه از جهان آورده شده است.
مونرو معتقد است كه ارتباط ایرانیان با شرق آسیا و ژاپن به عصر برنز برمی-گردد. وی برای 
اثبات آن، به شباهت آثار برنزی پیدا شده در ژاپن و ماالگا با آثار برنزی آسیای میانه به خصوص 
ایران می پردازد. او شمشیرها و دیگر قطعات آالت-جنگی، تیر و كمان پیداشده در مقبره شاهان 

یاماتو را مشابه شمشیرها و آالت جنگی غرب آسیا به خصوص ایران می داند.
ایرانی  سفیدپوست  اقوام  حضور  از  آثاری  كه  است  معتقد  آثارباستانی  به  توجه  با  مونرو  
این گفته،  اثبات  برای  او  برنز دیده می شود.  تا ژاپن در زمان عصر  اندونزی  در مردم مالزی و 
اشاره می كند و معتقد است كه رهبران  افراد سفیدپوست  به  به شباهت مجسمه ای هانیوا 

پادشاهی یاماتو در ژاپن سفیدپوست بودند.

  

به  متعلق  مقدس  شی  سه   -  141 تصویر 
در  ایسه  معبد  در  که  ژاپن  رگالییا  امپراطوری 
شمشیر  شود  می  نگهداری  ژاپن  میه  استان 
آن شبیه شمشیر کریس ایرانی می باشد و آینه 
آینه ای برنزی می باشد که در  برنزی آن شبیه 
تما  به  ایران  صادرات  مهمترین  از  یكی  قدیم 
کره  و  ژاپن  و  چین  بخصوص  جهان  مناطق  م 
بوده است که نمونه های بسیاری از آن را می 
تواند در موزه های آن کشور ها دید و قطعه دیگر 
هخامنشین  زمان  که  باشد  می  قطعه ای  شبیه 
می  استفاده  بسیار  اسب  افسار  در  وساسانیان 
شده است. نمونه آن را همان گونه که در تصویر 
مشخص است در اسب های حك شده در تخت 

جمشید می توان دید.
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تصویر 142 - تصویر سمت چپ شمشیر گریس در اندونزی و در راست شمشیر گریس از ایران.

32-مولودی خوانی

یکی از شباهت های مردم جنوب شرق آسیا با ایران مراسم مولودی خوانی است. این مراسم 
در موقع تولد حضرت محمد)ص( برگزار می شود. در این مراسم گروهی با همنوازی و همخوانی 

اشعاری در مدح و ستایش حضرت محمد)ص( می خواند.
lotfan jehat komak be moaceceh “tarikh aghvame Irani dar 
ghareh Amrica va Australia “komak haye khod ra be shomar 
hesab zir variz namayid.
1-bank Sepah. 5892-1010-1201-7345
2-bank Refah. 5894-6318-6756-5426
3-bank Meli.   6037-9918-3905-6839
Be name Hamid Shafizadeh

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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تصویر 143 - مولودی خوانی نبی اکرم)ص( در شرق آسیا بسیار شبیه مولودی خوانی اقوام کرد 
ودیگر اقوام ایرانی است.
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33-موسیقی

شباهت های عمیقی بین ابزار موسیقی و نوت های موسیقی های محلی مردم جنوب شرق 
یشه بودن آن است. آسیا و ایران وجود دارد. این موارد به قدری شبیه هم هستند كه نشان از یک ر

 

تصویر 144 - سبك و سیاق موسیقی سنتی اقوام جنوب شرقی آسیا بسیار شبیه ایران است.
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34-مراسم ازدواج

های  و سوماترا شبیه سنت  در جاوه  اقوام كشور ماالیا مخصوصًا  میان  در  ازدواج  مراسم 
ایرانی است.

تصویر 145 و 146- مراسم خونچه بری در کشور اندونزی بسیار شبیه ایران است.
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تصویر 147- مراسم حجله در اندونزی شبیه ایران برگذار می شود.

35-براق

براق برطبق گفته تارخ نگاران و برخی از روایات، اسبی است كه حضرت محمد)ص( را به 
آسمان در شب معراج برده است. كلمه براق از كلمه بارق فارسی به معنی مركب گرفته شده 
است تصویری كه مسلمانان مالزی و اندونزی از براق می-كشند كاماًل شبیه براقی است كه 

در كتب قرن 7 و8 هجری در مینیاتور های ایرانی دیده می شود.
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تصویر 148- تصویر براق در پارچه ای متعلق به اندونزی.
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از  ایرانی  مینیاتوری   -  150 تصویر 
با  آسمان  به  اکرم)ص(  پیامبر  صعود 

براق 

تصویر 149- مجسمه برنزی براق در اندونزی
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36-آیا قاره استرالیا به وسیله اقوام ایرانی جاوایی كشف شده است؟

قاره  از  نقشه كشی كامل  به  ها موفق  اینکه عماًل غربی  از  قبل  همان گونه كه گفته شد 
نقشه  آن  از  پیش  از حدود 7 قرن  فلیندرز بشوند،  استرالیا در سال 1814میالدی توسط ماتیو 

كامل استرالیا وجود داشته است.
در منابع و نقشه های غربی كه نقشه جهان در آن رسم شده است و یا در قسمتی از آن قاره 
استرالیا مشخص شده، نام های گوناگونی برای نام گذاری قاره استرالیا استفاده شده است كه 
همه آن ها را در صفحات قبلی ذكر كردم. اما نکته جالب این است كه بیشترین نامی كه در این 

نقشه ها برای قاره استرالیا ذكر شده است نام جاوه بزرگ و گاهی جاوه كوچک است.
یست محیطی استرالیا از جمله مناطق كویری،  در بعضی از این نقشه ها، مناطق مختلف ز
مناطق باران خیز و جنگلی، خلیج ها و تنگه ها و سواحل به خوبی و به درستی رسم شده است.
در بعضی از نقشه ها، گوشه ای از آداب و رسوم شهرها و آبادی ها و حاكمان محلی به خوبی 

دیده می شوند.
این درحالی است كه این نقشه ها عمومًا در اوایل قرن 16م و عمدتًا به وسیله نقشه كشان 
فرانسوی، كه هیچگاه پا در این سرزمین نگذاشتند، كشیده شده است. این درحالی است كه 
غربی ها طبق ادعای خودشان در سال 1814م توانستند نقشه كامل استرالیا را بکشند، و تهیه 

كوه ها، رودخانه ها، مراتع و كویرهای آن چند دهه بعد انجام شد.
حال سؤال اینجا است كه غربی ها این نقشه هایی كه در آن مناطق داخلی استرالیا )شامل 

كوه ها، دشت ها، رودها و...( را در ابتدای قرن 16م از كجا به دست آورده بودند؟
یخ این  وجود این نقشه ها به خوبی این موضوع را نشان می دهد كه غربی ها در مورد تار
اقوام و تمدن های پیشرفته ای وجود داشت كه  مناطق بسیار دروغ می گویند و در استرالیا 

همگی به وسیله جنایتکاران غربی نابود شده است.
اما نکته مهم دیگر، نام جاوه برای قاره استرالیا است. این امر نشان می دهد كه اقوام ایرانی 
حضوری ُپرحجم، ُپررنگ و شاخص در قاره استرالیا داشتند و این سرزمین به خاطر حضور قوم 

جاوایی به نام سرزمین جاوه كوچک و در بعضی از نقشه ها جاوه بزرگ معروف بود.
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37-شناخت این قاره توسط ایرانیان به قرن ها قبل از میالد برمی گردد

در كتاب شاهنامه داستان های فراوانی از كشف جزایر ناشناخته در اقیانوس هند به وسیله 
ناوگان اكتشافی ایرانیان به فرماندهی گرشاسب ذكرشده است. نکته ای كه این ادعای شاهنامه 
نام  به  فعلی  یه  در سور دان رومی  ساكن شهرساموستا  نوشته یك جغرافی  تأیید می كند،  را 
لوسین است. اودر قرن 2م به ناحیه فرات مسافرت می كند كه آن زمان این منطقه جزء ایران 
باستان بود. او در سفرنامه خود از جانوری عجیب یاد می كند كه فرزند خود را در كیسه ای  كه 

بر روی شکمش دارد، حمل می كند.
این سند ثابت می كند كه حداقل ایرانیان از قرن 2م با استرالیا در ارتباط بوده و از حیوانات 

آنجا نمونه تهیه كرده اند.
همه با داستان هشتاد روز در دور دنیا نوشته ژول ورن نویسنده فرانسوی آشنا هستید. شاید 
به دلیل حركت در جهت  انگیزترین قسمت آن، جایی است كه متوجه می شوند آن ها  هیجان 
مخالف حركت زمین، یك روز پس از دورزدن زمین وقت اضافه آوردند. اما چندقرن پیش از 
ژول ورن، اسماعیل بن علی بن ابوالفداء كه از كردهای ایرانی بوده و در زمان حکومت ایوبیان در 

یه مقامی رفیع داشت، در كتاب تقویم البلدان به این نکته اشاره می كند. سور
یانوردی  در كتاب عجایب الهند كاری از ابن شهریار كه در قرن10 نوشته است، داستانی از در
به نام عبدالکرمانی نقل می كند كه در یکی از سفرهایش به چین دچار طوفانی سهمگین می شود. 
كشتی او برای فرار از طوفان به سمت جنوب شرقی می-رود. او اظهار می كند كه ابتدا به یك 
مجمع جزایر آتشفشانی می رسد و سپس به سرزمینی دورافتاده تر در جنوب شرقی می رسد. 
آقای اس اس ندوی در كنفرانس كه سال 1931م در بمبئی برگذار می شود، مجمع الجزایر نقل 
شده را قسمتی از سرزمین فیلیپین تشخیص می دهد و سرزمین دور افتاده و جدا از دیگر جزایر 

را استرالیا می داند.

اقیانوس هند یا دریای پارس

با هم احترامی كه برای جناب پرفسور هادی حسن قائلم، اجازه می خواهم كه به این نکته 
یای پارس یا همان خلیج  یتره فقط شامل در یای ار اشاره كنم. همان گونه كه در نقشه ها دیدید در
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یای عجم نمی شود بلکه شامل تمام اقیانوس هند بود. اشتباه ای كه آن استاد فقید  فارس یا در
یای جنوبی ایران می شود. اما در ادامه به نقشه های  یتره فقط شامل در یای ار كرد آن بود كه در

یای پارس شامل تمام اقیانوس هند می باشد. خواهیم پرداخت كه نشان می دهد در
این نکته عالوه بر اثبات تسلط مردم پارس بر تمام پهنه اقیانوس هند، به نوعی موید این 
یرا زمانی كه ایرانیان پا در این اقیانوس  یتریه بود؛ ز نظریه است كه تمام اقیانوس هند نامش ار

گذاشتند نه هندی بود و نه چین و ما چینی.

تصویر  151 - در این نقشه که متعلق به محمد بن علی بن حوقل معروف به ابن حوقل جغرافی دان 
قرن چهارم هجری قمری است، تمام اقیانوس هند تا فیلیپین را خیلج فارس می نامد یعنی تمام این 

مناطق فرهنگ ایرانی در اصل و الویت اول قرار داشته است.
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تصویر 152- در این نقشه  که متعلق به عمر بن ُمظّفر شهرت یافته به ابن الَوردی در قرن 14میالدی 
است، تمام اقیانوس هند تا فیلیپین )اقیانوس آرام( را خیلج فارس می نامد؛ یعنی تمام این مناطق 

فرهنگ ایرانی اسالمی در اصل و الویت اول قرار داشته است.
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تصویر 153 - در این نقشه که متعلق به عمر بن ُمظّفر شهرت یافته به ابن الَوردی در قرن 14م می 
باشد.  تمام اقیانوس هند تا فیلیپین)اقیانوس آرام( را خیلج فارس می نامد یعنی تمام این مناطق 

فرهنگ ایرانی اسالمی در اصل و الویت اول قرار داشته است.
از  بعد  محیط  یای  در حد   تا  را  فارس  خلیج  حدود  االرض  صورة  در  حوقل  ابن 

چین)اقیانوس آرام( می داند
یای محیط در حد چین و حدود واق واق و به هندوستان  یای پارس خلیجی باشد از در »در
یا نیست.  رسد وآن را به پارس و كرمان باز خوانند به حکم آن كه هیچ والیت از این آبادتر برین در
وبه روزگار گذشته پادشاهان پارس بزرگتر و قوی تر بودند و هم در این روزگار مردمان پارس به 

یا.« هرجایی مستولی اند از كرانه های این در
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38-داستان حضور ایرانیان در قاره استرالیا

برای این كه در مورد حضور ایرانیان در قاره استرالیا صحبت كنم ابتدا به حضور ایرانیان در 
جنوب شرق آسیا اشاره می كنم. از بزرگترین و پرجمعیت ترین كشور این منطقه یعنی از كشور 

اندونزی شروع می كنیم.
در گذشته شکل جغرافیای این منطقه و نام كشورها و حدود و سقور آن ها بدین شکل نبوده 
یادی شده است. قبل از ورود غربیان، مردم این  یخ دست خوش تغییرات ز است و در طول تار
مناطق بیشتر به شکل مناطقی كه تحت سلطه یك سلطان بود اداره می شد. اگر نگوییم شبیه 
روش حکومتی ایران در آن زمان بوده، بطور حتم بسیار شبیه به حکومت ایران در زمان های 
گذشته بوده است. تمامی ملل این منطقه، طبق اسناد معتبر، بسیار تحت تأثیر فرهنگ و نفوذ 

ایرانیان مهاجر این منطقه بودند.
یخی كه عمدتًا نوشته انگلیسی ها یا  به سفارش یا تحت نفوذ آن ها  امروزه در كتب تار
نوشته می شود، به روش های مختلف سعی در نادیده گرفتن حضور ایرانیان در این منطقه 
شائبه  است.  مناطق  این  در  اعراب  كردن حضور  پررنگ  آن ها  های  از روش  یکی  داشتند. 
حضور اعراب در جنوب شرقی آسیا، در چند ده اخیر بوسیله نویسندگان مقرض غربی بسیار 
بال وپر داده شده در حالی كه در زمان حکومت آل بویه كه بیشترین حضور ایرانیان را در این 
منطقه شاهد هستیم، حکام محلی شبه جزیره حجاز توسط شاهان آل بویه انتخاب می شدند و 

شهرهای مقدس مّکه و مدینه تحت نفوذ ایران بوده است.
یای احمر  یای مکران و عمان و حتی در تمام مناطق بندری شمال و جنوب خلیج فارس و در
و شرق آفریفا همانگونه كه جغرافی دانان شهیری چون مقدسی ذكر كردند، در اختیار ایرانیان 
بود. حتی بندر جده كه شاید عمق استراژیك اعراب می-باشد، در اختیار ایرانیان بوده و طبق 
گزارش چندین جغرافیدان كه بسیاری از آن ها عرب بودند ساحل و بندری نبود كه در اختیار 

ایرانیان نباشد.
كشورهای جنوب خلیج فارس در این چند ده تشکیل شدند و قباًل چنین كشورهای وجود 
با نفوذ و توطئه غربی ها به  یج  نداشت. این مناطق تحت نفوذ و حاكمیت ایران بوده و به تدر

1 و 2- سرگذشت کشتیرانی ایرانیان /هادی حسن/امید اقتداری/شرکت نشر/ص 167
3 و 4- سلسله یاماتو در ژاپن و تمدن باستانی پارس / شهاب ستوده نژاد/ آشیانه کتاب ص109
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خصوص انگلیس و بی لیاقتی حکام قاجار و پهلوی این مناطق از ایران جدا شد.
یانورد آشنا  سند مهمی دیگری كه نشان می دهد اعراب قبل از حضور در ایران با علم در
نبودند، نامه معاویه بن ابی سفیان به خلیفه دوم می باشد. در این نامه به صراحت اعتراف شده 
یانوردی هیچ علمی نداشتند و ایرانیان تا جابلسا و جابلقا )شرق و غرب جهان(  كه اعراب به در
ذیل  در  داشتند،  اسالم  از ظهور  پس  مناطق  این  در  هم  اعراب حضوری  هم  اگر  لذا  اند.  رفته 

حضور ایرانیان در این مناطق بوده است.
نکته دیگر اینکه بعضی از نویسندگان به دلیل تشابه دین و لباس و اسِم اعراب و ایرانیان، 

همه را به اشتباه عرب حساب می كردند.1 
ایرانیان به دلیل اعتقاد عمیق به اسالم و پیامبر اكرم)ص( و اهلبیتش نام خود و فرزندانشان 
را از نام آن ها گرفتند. علت دیگر اینکه دانشمندان ایرانی عمده كتاب های خود را به دلیل قابل 

استفاده شدن برای تمام ملل اسالمی به زبان عربی می نوشتند. 
این جزایر  از  بزرگ تشکیل شده كه سه عدد  و  از 13800جزیره كوچك  اندونزی فعلی  كشور 
بسیار بزرگ هستند. یکی جزیره سوماترا كه در گذشته به سرزمین زابج معروف بوده و دیگری 
جزیره جاو و دیگری جزیره بورنئو كه البته قسمت های  كوچکی از این جزایره متعلق به كشورهای 

مالزی و كشور برونئی می باشد.
اگر به نقشه منطقه جنوب شرق آسیا و قاره استرالیا توجه كنید، خواهید دید كه برای رسیدن 
به قاره استرالیا از طریق كشور اندونزی فقط باید فاصله كوتاهی را طی كنید تا به این سرزمین 
برسید. خود غربی ها اذان می كنند كه بومیان جزایر جنوبی اندونزی به خصوص ماسکارها كه 
ماهیگیران ماهری هستند، از قرن ها قبل از حضور غربی ها در استرالیا به این منطقه رفت و آمد، 
داشته اند و با بومیان استرالیا داد و ستد داشته اند. بسیاری از این جزایر نام ایرانی دارند، ابتداء از 

جزیره زابج  شروع می كنیم.

39-جزیره زابج یا سوماترا

اگر به نوشته جغرافی دانان قدیم درباره این جزیره رجوع كنیم، خواهیم دید كه نام های چون 
زابج و زباد برای این جزیره قائل شدند. این نام از مهمترین كاالی صادراتی این منطقه برخاسته 

است.
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در این جزیره نوعی پستاندار زندگی می كند كه در نزدیك مقعد خود،  غدد خوش بویی دارد 
كه در قدیم و حتی هم اكنون از منابع مهم ساخت عطر محسوب می شود. این پستاندار بسیار 
شبیه گربه است و حتی به نام گربه زابج یا زباد معروف است ولی در واقع این حیوان گربه نیست 

و از رسته راسویان می باشد.
مهمترین خریدار این عطر در گذشته تجار ایرانی بوده اند و لذا این نام به مرور بر روی این 

جزیره قرار گرفت.
عده ای معتقدند كه این نام از كلمه سانسکریت، ژاواكا منشعب شده است و عده ای آن را یك 

كلمه عربی می دانند اما عمده دانشمندان كلمه زباد را به زبان فارسی نسبت می دهند.
دلیل دیگر بر این موضوع تقدم ایرانیان بر اعراب در كشف این مناطق می باشد و همان گونه 
كه اسناد آن در ادامه ارائه خواهد شد ایرانیان از زمان هخامنشیان و اشکانی ها در تمام مناطق 
تا ژاپن و شبه جزیره كامچانکا حضور داشتند و هم چنین در ادامه  شرق آسیا از جزیره زابج 

آن ها تمام جزایر اقیانوس آرام را در نوردیده و به سرزمین آمریکا رسیدند.
برسر این كه جزیره زابج، جزیره جاوه فعلی یا سوماترا می باشد اختالف نظرات بسیاری 
یاد نام قدیمی جزیره جاوه، جزیره زابج بوده و پس از مهاجرت اقوام ُكرد  است كه به احتمال ز
جاوائی به این جزیره و سیطره كامل آن ها، این جزیره از زابج به جاوائی، تغییر نام پیدا كرد البته 
عده ای از محقیقن هم جزیره زابج را جزیره سوماترای فعلی می دانند. اما به نظربیشتر محققین، 

جزیره زابج نام قدیمی جزیره جاوی فعلی بوده است.

40-اسناد حضور سیدمحمودشمس در استرالیا

در  اجدادش  كه  باشد  می  اصل  ایرانی  یک  هی  زانگ  به  معروف  شمس  سیدمحمود  حاج 
استان یون نان چین استاندار بودند. استان یون نان چین در شمال سرزمین سیام قراردارد كه 
یای چین جنوبی داشته است. او در چین به دلیل كاردانی و استعدادش  در گذشته مرزآبی با در
در  محکم  سندی  و  دلیل  خود  كه  شود  می  برگزیده  سرزمین  آن  یایی  در نیروی  فرماندهی  به 
یانوردی و كشتی سازی بر دیگر ملل دارد. حاج سیدمحمود شمس در سال  برتری ایرانیان در در
1- نمونه بارز آن ابن سینا است که حتی یك روز هم در یك منطقه عربی زندگی نكرد اما اکثر غربی ها او را عرب 

می دانند.
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1421میالدی، به قاره آمریکا و استرالیا مسافرت كرده و از آن سرزمین دیدن كرده است كه شرح 
اكتشافاتش را در كتاب های بعدی خواهم نوشت.

از خصوصیات بارز حاج سید محمود شمس، ایمان صمیمی آن به دین اسالم بوده كه عالوه 
بر رفتن به حج، ساخت چندین مسجد در گوشه و كنار جهان از جمله در فیلیپین، جزایر ماالگا 

و اندونزی می باشد.

به  سفر  در  شمس  محمود  یابود   -154 تصویر 
شمال سوماترا در منطقه پاسای کشور اندونزی

صحبت از او با كشف نقشه ای از تمام جهان منتسب به او به زبان چینی دوباره در رسانه 
ها رایج شد. خوشبختانه این نقشه از دست غربی ها كه تمام اسناد حضور دیگر ملل را در قاره 
استرالیا و آمریکا نابود كردند، حفظ شده است. علت آن هم وجود این نقشه در جعبه ای قدیمی 
و كم ارزش بود كه كسی تا این چند سال پیش در آن را باز نکرده بود تا اینکه یک عتیقه فروش 
كه این صندوق را به بهای ناچیز خریده بود، در داخل آن متوجه كاغذی می شود كه نقشه جهان 
به  از عتیقه فروشی در شانگهای  به وسیله یك وكیل چینی  نقشه  این  بود.  برروی آن رسم شده 
نقشه  روی  بر  ولی  است  به سال 1763م  متعلق  نقشه  است. خود  500دالر خریداری شده  قیمت 

نوشته شده این نقشه كپی از نقشه ای است كه در سال 1418میالدی كشیده شده است.
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یانورد را برای دیدار از جاوه بزرگ )نام قدیم استرالیا( تأیید می كند، كشف  آنچه گفته این در
كشتی های غرق شده در سواحل استرالیا با اقالم و اجناس و سکه های چینی است.

 

اشتباهاتی  نقشه  این  در  اگرچه  هی،  زانگ  به  معروف  سیدمحمودشمس  حاج  نقشه   -155 تصویر 
وجود دارد که از مهمترین آنها فاصله بسیار زیاد دریای سرخ با مدیترانه )کانال سوئز( است، ولی اثری 
از اشتباهات مضحك غربی ها دیده نمی شود. مسلم است که این نقشه برداشت یا تصویری از یك 
نقشه اصلی و دقیق بوده  که در اختیار ایرانیان مسلمان بود و به خاطر رفاقت و ایرانی االصل بودن 

حاج سید محمد شمس معروف به زانگ هی  ایرانیان آن را در اختیار او قرار داده اند.

تصویر 156 - مقبره حاج سید 
محمود شمس معرف به زانگ 

هی در کشور چین
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ساختمان   -158 تصویر 
که  سیاك)شیعه(  پادشاهی 
شبیه معماری ایرانی است.

  

چین  از  قدیمی  تصویر  این  در   -  157 تصویر 
پر  محاسن  و  اسالمی  لباس  در  را  هی  زانگ 
پشت با زرافه-ای که به چین آورده است نشان 

می دهد.
lotfan jehat komak be moaceceh 
“tarikh aghvame Irani dar ghareh 
Amrica va Australia “komak haye 
khod ra be shomar hesab zir variz 
namayid.
1-bank Sepah. 5892-1010-1201-7345
2-bank Refah. 5894-6318-6756-5426
3-bank Meli.   6037-9918-3905-6839
Be name Hamid Shafizadeh

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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به  لر  اقوام  لرین که ریشه در مهاجرت  پادشاهی سیاك و شهر  آرم حكومت سلسله   - تصویر 159 
کشور اندونزی و مالزی دارد.

سیاق  و  سبك   -  160 تصویر 
لباس شاهان سیاك شبیه شاهان 

ایرانی است.
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41-پیداشدن آثار هنری در سواحل استرالیا از اقوام ایرانی در استرالیا

در اكتشافات اخیر چندین كشتی غرق شده در سواحل استرالیا كشف شده است كه نشان از 
حضور ملل دیگر از جمله چینی ها و ایرانیان در این منطقه داشته است.

42-كشف یك كشتی غرق شده در نزدیکی جزیره بلیتونگ كشور اندونزی با 
اجناس ایرانی

در سال 1998م در نزدیکی جزیره بلیتونگ كشور اندونزی كشتی به پهنای 6متر و طول 18 
متر به وسیله یك ماهیگیر محلی كشف شد كه ُپر از محموله های قدیمی از انواع ظرف سفالی 

و فلزات گرانبها كه متعلق به سال 850م بود كشف شد.
شود.  می  نگهداری  سنگاپور  كشور  تایم  مارتی  موزه  در  اكنون  هم  كشتی  این  محموله 
همچنین یك ماكت از این كشتی به همان ابعاد كه به جواهر مسقط مشهور است، در این موزه 

نگهداری می شود.
یادی سالم مانده  خوشبختانه هم كشتی و هم اجناس آن كه حدود 9000قطعه بود، تا حد ز
است. دلیل سالم ماند چوب های كشتی، این بود كه این چوب ها به روغن جگر نوعی كوسه 
غول پیکر به نام كولی كر یا كوسه نهنگ كه از پالنگتون ها تغذیه می كند آغشته بود. این 
روش روغن گیری، هنوز در خلیج فارس و ایران شایع است. اما نکته جالب اینکه، تمام شواهد 
و اجناس آن نشان دهنده ایرانی بودن آن است. كارشناسان مقرض كه هیچگاه چشم دیدن شکوه 
ایران را ندارند، آن را متعلق به كشور عمان می دانند البته خالی از لطف نیست كه گفته شود كه 
منطقه عمان در آن زمان جز ایران بوده و حتی تا این اواخر سران آن با زبان فارسی تکلم و نامه 

نگاری می كردند كه برای نمونه چند سند آورده می شود.
بعضی از كارشناسان مغرض و كم سودا، این كشتی را از نوع دهو عربی می-دانند. در حالی 
كه طبق ماكت موجود كه كاماًل شبیه اصلش می باشد، این كشتی شبیه كشتی های ایرانی 
است كه برای اثبات یك عکس از كشتی های ایرانی در یك رفرنس غربی به نمایش می گذارم. 
حال چگونه است كه كشتی كه تمام بارش طرح ایرانیست و حتی یك كاشی یا ظرف با دستخط 
عربی و چینی در آن دیده نمی شود و حتی كشتی آن طرحی كاماًل ایرانی دارد آن را به كشور 

عمان و یك كشتی عربی نسبت می دهند.



186

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

تصویر161 - ماکت کشتی ایرانی غرق شده در سال 850میالدی در سواحل اندونزی در موزه مسقط.
 

تصویر 162 - نمایی قدیمی از نوعی کشتی ایرانی که نشان می دهد این کشتی ایرانی است.
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تصویر 163 - نقاشی واقعی در سال1596م با عنوان کشتی چینی در دریای جاوه.اما در واقع این 
یک کشتی ایرانی می باشد که به خصوص پرچم هالل ماه آن موید این موضوع می باشد.

 

سال  در  که  شیراز  در  2500ساله  جشن  در  که  باستان  ایران  های  کشتی  از  نمایی   -  164 تصویر 
1971میالدی به نمایش گذاشته شده است این کشتی از روی مدارک و مستندات به وسیله فرانسوی 

ها طراحی و ساخته شده است. به شباهت این کشتی با عكس های قبلی توجه کنید.
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تصویر 165- تصویر سمت راست متعلق به آبریزی است که در کشتی پیدا شد و تصویر سمت چپ 
متعلق به آبریزی از دوران ساسانی است.

 

تصویر 166 - در این سینی ها که در کشتی پیدا شده است نشان صلیب شكسته که از نشان های 
ایران باستان می باشد به خوبی مشهود است.
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اقالمی كه دراین كشتی پیدا شده همه نشان از فرهنگ ایرانی این كشتی دارد. 

مسلمان  زنی   -  167 تصویر 
چین  شرقی  جنوب  اهالی  از 
اقوام  حضور  محل  روزگاری  که 

مسلمان ایرانی بوده است
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تصویر 168 - تصویری از بومیان سفید پوست استرالیا که عده زیادی از آن ها قتل عام شدند یا از 
آنجا به کشور اندونزی و دیگر جزایر برگشتند.
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تصویر 169- تصویری از بومیان سفید پوست استرالیا که عده زیادی از آن ها قتل عام شدند یا از 
آنجا به کشور اندونزی و دیگر جزایر برگشتند.
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تصویر 170 - تصویری از بومیان سفید پوست استرالیا که عده زیادی از آن ها قتل عام شدند یا از 
آنجا به کشور اندونزی و دیگر جزایر برگشتند.
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نیوزلند  بومیان  از  یكی  مرد  این  دارند  ایرانیان  با  نیوزلند شباهت عجیبی  بومیان جزیره  تصویر 171- 

است.
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اسناد حضور ایرانیان در جزایر اقیانوس آرام

و  نوشته  آرام  اقیانوس  جزایر  به  جیمزكوك  سفرهای  طی  كه  نقاشی هایی  و  نوشته ها  طبق 
نقاشی شده است.

پیش از آنکه در این مورد صحبت كنیم در مورد جغرافیای كلی جزایر اقیانوس آرام به طور 
مختصر چند جمله ای می نویسم، تا بتوانیم از این منطقه دیدگاه مناسبی داشته باشیم. جزایر 
اقیانوس آرام به سه دسته كلی جزایر مالنزی، پلی نزی و میکرونزی تقسیم می شوند. این دسته 
یانورد و جغرافیدان فرانسوی ژول دومان دورویل در سال 1832م ایجادشده كه  بندی به وسیله در

تاحدودی برمبنای مختصات نژادی و جغرافیایی این منطقه می باشد.
فرهنگ كهن الپیتا

الپیتا یك سایت باستانشاسی می باشد كه جدیدا به وسیله باستانشناسان در جزایر اقیانوس 
یادی بر فرهنگ جزایر  یاد تاثیر ز آرام كشف شده است .الپیتا فرهنگ كهنی است كه به احتمال ز
پلینزی و میکرونزی و برخی از مناطق كالدونیای جدید داشته است.سایت الپیتا در واقع منطقه 
ای است كه در جزیره وانوانودر شرق نیوزلند واقع شده است.در این سایت نوع خاصی از سفال 

تصویر 172 - محل قرار گیری جزیره وانواتو
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تصویر 173 - در تصویر باال ما نمایی از خاکسپاری در درون خمره در جزیزه وانواتو ناحیه الپیتا در 
شرق استرالیا را می بینیم و در پایین در ایران
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می  قائل  سال   1500 حدود  در  قدمتی  فرهنگ  این  برای  شناسان  است.باستان  شده  یافت 
باشند.

هنر  كوزه سازی الپیتا دارای وپژگی های خاصی می باشد ، از ویژگی های  هنركوزه سازی 
الپیتا طرحهای هندسی پیچیده تکرار شده می باشد كه گاهی اوقات شامل چهره انسان و چهره 
های حیوانات و موجودات ناشناخته  شده می باشد. این سبك دقیقا در سفال های ایران باستان 
در مراحل مختلف زمانی دیده می شود. این سفال ها برای پخت و پز و نگهداری مواد غذایی مورد 
استفاده قرار می گرفته است. همچنین از كوزه های بزرگ همانند ایران برای دفن اجساد استفاده 
می شود.فرهنگ دفن اجساد در كوزه های بزرك در بومیان سرخپوست امریکای جنوبی  هم 

وجود دارد. 
در فرهنگ الپیتا برای ساخت كوزه از چرخ سفالگری استفاده نمشده است بلکه همانند آنچه 
كه در جنوب شرقی ایران هنوز عال رغم گسترش وسایل مدرن وجود دارد كوزه ها را بوسیله نوار 

های از كل رس كه بر روی هم قرار می گیرند ساخته شده است.
 

  

تصویر 174 - کوزه های باستانی متعلق به بومیان جزایر اقیانوس آرام.
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تصویر 175- ساخت کوزه در ایران بدون استفاده از چرخ سفالگری.

 
کاماًل شبیه  نیوزلند  و  آرام  اقیانوس  بومیان جزایر  به وسیله  کوزه های گلی  - ساخت  تصویر 176 
همان روشی است که در گذشته و حال در مناطق جنوبی ایران رواج داشته است. در این روش از 
چرخ سفالگری استفاده نمی شود بلكه نوارهای گل بر روی هم قرار می گیرد و بعد با تكه چوب یا 

با دست صیقل داده می شود.



198

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

 

ارغنون که کاماًل شبیه سازهای  از جمله ساز  آرام  اقیانوس  بومیان جزایر  ابزار و وسایل  تصویر 177 - 
ایرانی است.
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تصویر 178 - ساز نی در بومیان جزیره تاهیتی. ساز نی ابزاری موسیقی ایرانی است.

 شواهدی كه نشان می دهد فرهنگ ایرانی تا عمق جزایر اقیانوس آرام نفوذ 
كرده است

و  بودن  مسلمان  كه  دارد  وجود  تاكنون  میالدی   18 قرن  از  رام  جزایر   از  بسیاری  تصاویر 
حضور فرهنگ ایرانی را درآن مناطق ثابت می كند. مثاًل به تصویری مستند كه نقاش همراه تیم 
جیمزكوك از نبرد اهالی جزیره تاهیتی با آن كشیده است، به خوبی مشخص است كه بومیان 
اومای  از  از جمله عمامه هستند. همچنین تصاویری كه  لباس اسالمی  دارای  تاهیتی  جزیره 
نشان  خوبی  به  جیمزكوك  زمان  در  تاهیتی  قبیله  رئیس  تصاویر  و  دارد  وجود  كوك  راهنمای 
می دهد كه آن ها دارای چهرهای ایرانی و دارای لباسی اسالمی بودند. در این مورد ده ها تصویر 
یسته تعدادی  می توان را ارائه كرد. نقاش استرالیایی نیکوالس شوالیر كه در اواخر قرن 19 م می ز
یبا و ایرانی اهالی تاهیتی  نقاشی از مردم تاهیتی كشیده است. در این نقاشی ها به خوبی چهره ز

بخوبی مشخص است و از طرفی لباس اسالمی این اهالی هم به خوبی هویدا می باشد.
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تصویر 179 - تصویری از محل قرارگیری 
جزیره تاهیتی در اقیانوس آرام)5( و 

جزیره استر)3(. پیدا کردن این جزایر در 
دل اقیانوس آرام از پیدا کردن سوزن در 
گاهدان صدها بار بیشتر مشكل تر است 

اما اروپائیان به دلیل استفاده از راهنمایان 
محلی چون اومای و توپایا به راحتی، به 

این کنجینه ارزشمند دست یافتند.

تصویر 180 - دختری از اهالی 
تاهیتی اثر نیكوالس شوالیر.
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تصویر 181 - دختری از اهالی تاهیتی اثر نیكوالس شوالیر
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تصویر 182 -  تصویری از نیكوالس شوالیر در لباس اهالی تاهیتی به عمامه او توجه کنید.
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تصویر 183- تصویری از نیكوالس شوالیر در لباس اهالی تاهیتی به عمامه او توجه کنید.
 

تصویر 184 - دو زن از تاهیتی، را پل گوگن، در سال 1899 میالدی، با رنگ و روغن خلق کرد. او 
جزیره تاهیتی را »بهشتی افسانه ای از زنان زیبا و رمزآلود« می دانست و این نقاشی، ایده او از اهالی 

تاهیتی را تجسم می کند.
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ها  انگلیسی  با کشتی  تاهیتی  اهالی  مبارزه  از  نقاشی مستند  از یک  تصویر  دو  این  تصویر 185- 
می باشد تقریبا تمام بومیان تاهیتی دارای لباس اسالمی از جمله عمامه می باشند و در حال حمله 

به کشتی انگلیسی ها با فالخن می باشند که از ابزار اصلی سربازان ایرانی در گذشته بوده است
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تصویر 186- اومای از اهالی تاهیتی با لباس اسالمی.
 

تصویر 187- نقاشی از حضور اومای با لباس اسالمی در جزیره تاهیتی در کنار انگلیسی ها 
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تصویر 188- دو تصویر از پوتاتو بزرگ بومیان جزیره تاهیتی با لباس اسالمی و قیافه ای ایرانی.

 

تصویر 189 - یكی از بومیان جزیره ایستر 
که بوسیله نقاش همراه جیمز کوک)جان 
وبر( کشیده شده است در اقیانوس آرام 
اقیانوس  جزیره  ترین  شرقی  جزیره  این 

آرام است و جز خاک شیلی می باشد.
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تصویر 190- دختری از جزایر هاوایی )هوایی( که بوسیله جان وبر کشیده شده است. آیا این دختر 
زیبا شبیه نژاد زرد است یا ایرانیان.

 



208

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

تصویر 191 - فرمانده قبیله هاوایی که بوسیله نقاش همراه جیمز کوک، جان وبر کشیده شده است.
آیا او از نژاد زرد یا سیاه می باشد 
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اذآن بومیان نیوزلند و جزایر اقیانوس آرام به اصالت ایرانی خود
مائوری ها بومیان كشور نیوزلند و بعضی از جزایر اقیانوس آرام می باشند هم اكنون بر حسب 
آمار مختلف بین 15 تا 25درصد از جمعیت نیوزلند را مائوری ها تشکیل می دهند. مائوری ها 
از اقوام مختلفی تشکیل شده اند. اینکه در چه زمانی آنها پا به جزیره نیوزلند گذاشته اند اعداد 
ایران باستان  مختلفی وجود دارد ولی طبق گفته خود مائوری ها آنها 165 نسل پیش از سرزمین 

،بدین جا رسیده اند.
مائوری ها از اقوام مختلفی تشکلیل شده اند كه مشتركات بسیاری با هم دارند.بسیاری از آداب 

و رسوم آنها از جمله خالکوبی آنها شبیه اقوام ایرانی می باشد.
یخ خود را سینه به سینه از اجداد خود به ارث  نکته جالب این است كه بعضی از اقوام مائوری تار
برده و خود معترف هستند كه اجداد آنها 165 نسل پیش از این از ایران به این سرزمین رسیده اند.
جدای از این اعترافات، آزمایشات ژنتیکی كه از آنها انجام شده است این موضوع را تایید می كند .

ــر از ســریال  ــه طــرف نیوزلنــد ایــن تصوی ــور از ایــران ب تصویــر١٩2 نمایــی از مســیر حرکــت اقــوام مائ
ــه  ــه شــده اســت گرفت ــد تهی ــو " کــه در نیوزلن ــد ن ــوری هــای زالن ــی و مائ ــه اروپائ ــخ اولی مســتند" تاری
شــده اســت.خود مائــوری هــا اذآن مــی کننــد کــه از ایــران ١6٥ نســل پیــش بدیــن جــا رســیده انــد.



210

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

ها  "توهویی  کتاب   -193 تصویر 
فرزندان مه" نوشته السدون بست در صد 
و  ها  افسانه  آوری  جمع  به  که  پیش  سال 
کرده  جمع  را  ها  مائوری  شفاهی  تاریخ 
است.توهویی ها قبیله ای بزرگ از مائوری 

ها می باشند.

یخ و افسانه های این اقوام بخصوص در قوم توهوی كه توسط مردم شناس و قوم  بر مبنای تار
اقوام در 165 نسل  "توهویی ها فرزندان مه"جمع آوری شده است،این  انگلیسی در كتاب  شناس 
پیش كه چیزی حدود 3000 سال پیش می باشد از منطقه ایران باستان حركت كرده و وارد اقیانوس 
هند شده ،سپس قاره افریقا را دور زده و به به طرف غرب حركت می كند آنها به سرزمنی می رسند 
یکه ای از خشگی بوده است و دو طرف آن آب بوده است )امریکای مركزی( پس از مدتی  كه بار
آنها به سرزمین های جنوبی رفته و تمدن های امریکای جنوبی را تشکیل می دهند،آنگاه بعضی 
از آنها سوار قایق شده و از طرف غرب امریکای جنوبی وارد اقیانوس آرام شده و موفق به كشف 
جزایر اقیانوس آرام می شوند در نهایت آنها وارد جزیره نیوزلند شده و تمدن شگرفی را در ان جزیره 

یزی می كنند. پایه ر
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از  ماتامونــا  مونیــكا  خانــم  تصویــر١٩4- 
بومیــان مائــوری نیوزلنــد کــه در ســریال 
ــوری  ــی و مائ ــه اروپائ ــخ اولی ــتند" تاری مس
ــی  ــه م ــان مصاحب ــا ایش ــد نو"١ب ــای زالن ه
شــود او در شــرح مفصلــی بــه بازگویــی 
تاریــخ شــفاهی قــوم خــود مــی پــردازد 
ــا  ــم م ــم گفت ــه فرزندان ــی ب ــه از وقت و اینك
از ایــران باســتان هســتیم همــه بــه ایــن 

موضــوع افتخــار کردنــد.

آنچه كه ادعای این خانم را ثابت می كند انجام آزمایشات دی ان ای بوده است.ایشان در دادگاهی 
اثابت قومیت ونژاد خود می پردازد و در دادگاه اثبات می كند كه از اقوام مائوری می باشد و  به 

اصالتا ایرانی می باشد.او شرح این وقایع را بصورت مفصل در این سریال بیان می كند.

تصویر١٩٥- تعدادی ازخانواده خانم مونیكا ماتامونا که بیشرشان همانند خودش چشم سبز و مور بور 
می باشند.

1. Early History of New Zealand European and Maori presented by Phil Young gives an overview of 

a Book by Martin Doutre called Ancient Celtic New Zealand
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تصویــر١٩6- نمایــی از دیــوار هــای متعلــق بــه 3000 ســال پیــش کــه بوســیله اقــوام اولیــه ی کــه پــا در 
ایــن ســرزمین گذاشــته انــد ســاخته شــده اســت. ایــن دیــوار در نزدیكــی دریاچــه افســانه ای قــرار دارد 

کــه یكــی ازبزرگتریــن و شــفاف تریــن دریاچــه هــای آب شــرین جهــان را دارد .

در ادامه تعدادی از تصاویر اقوام مائوری كه از جزایر هاوایی تا جزایر اقیانوس آرام و نیوزلند زندگی 
می كنند را می بینیم، عمده آنها دارای چشمانی سبز 
و آبی وموهای بور می باشند به شباهت فوق العاده 

آنها به ایرانیان توجه كنید.
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نسل كشی مائوری ها2
مائوری ها  بر  یادی  ز تأثیر  و  آمده  یلند  نیوز به  بیشتری  اروپاییان  هیجدهم  سده  میانه های  در 
گذاشتند. از یک سو آوردن وسایل و ابزار جدید بر وجهه اروپایی ها نزد مائوری ها می افزود ولی از 
سوی دیگر اقدام اروپایی ها برای خرید زمین های مائوری به ازای چند گونی نمک، خشم گروه هایی 
از بومی ها را برمی انگیخت. برای رفع تنش های به وجود آمده بر سر زمین، رؤسای قبایل مائوری 

یه 1840 پیمانی را به نام پیمان وایتانگی به امضا رساندند. و نمایندگان بریتانیا در روز ششم فور
در سال 1856 مائوری ها برای نخستین بار برای خود شاهی برگزیدند به نام »شاه پوتاتائوی یکم«. 
مائوری  به جنگ های  و  داد  رخ  اروپایی  استعمارگران  و  مائوری ها  بین  كه  نبرد  پی یک رشته  در 
معروف است سرزمین مائوری به سرزمینی ضعیف و مصیبت زده تبدیل شد و خاک آن حاصلخیزی 
یلند آمد و ادامه جنگ، باعث  خود را از دست داد. بیماری هایی كه همراه با مهاجران اروپایی به نیوز
باقی  زنده  مائوری  هزار   120 تنها   1769 در سال  مائوری ها شد.  از  بیشتری  شمار  روزافزون  مرگ 
مانده بود و این رقم در سال 1896 به 42 هزار نفر كاهش پیدا كرد. در سده بیستم جمعیت مائوری ها 
مقداری افزایش یافته و به حدود 50 هزار نفر رسید. این تعداد در حدود 12٫2 درصد جمعیت كنونی 

یلند را تشکیل می دهند. نیوز
جزایر  در  كشی  نسل  چنان  امریکایی  و  ها  انگلیسی  بخصوص  ها  غربی  كه  است  این  حقیقت 
اقیانوس آرام و نیوزلند و جزیره تاسمانی و استرالیا راه انداختند كه شرح آن از حد تصور و طاقت 
انسان خارج است .یك نمونه كوچك آن قتل عام كامل مردم جزیره چاتام3 می باشد. در یك نگاه 

پیش از 70درصد بومیان نیوزلند و جزایر اقیانوس آرام بوسیله غربی ها قتل عام شدند

نسل كشی موریوری
مائوری ها مردم بومی جزایر پلینزی نیوزلند هستند، كه حدود 800 سال در منطقه زندگی می 
كردند. حدود 500 سال پیش،گروهی از مائوری ها به جزایر چاتام مهاجرت كردند و جامعه ای را كه 

یوری" نامیدند. بر زندگی صلحجویانه متمركز بود بنا نهادند و خود را "مور
بقیه، قبایل جنگجوی مائوری بزودی با آمریکایی ها و اروپایی ها تماس برقرار كردند،. در آغاز 
1835، قوای امریکایی  با كمك تعداد اندكی از مائوری های خائن وارد جزایر چاتام شدند و به كشتن 
مردم  بی دفاع پرداختند. آنهایی كه جان بدر بردند، برده می شدند. در كمتر از 30 سال فقط 101 

یوری در سال 1935 مرد. یوری باقی ماندند. آخرین نفر با خون خالص مور مور

2  قسمتی از این منت از ویكی پدیا می باشد

Chatham Islands  3
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نابودی كامل ساكنان بومی جزیره تاسمانی
جزیره تاسمانی واقع در سواحل جنوبی استرالیا، بخشی از این كشور است كه بیش از ده هزار 
استرالیا، جنگ و قتل عام توسط  نیز همانند ساكنین اصلی  این جزیره  بومیان  دارد.  سال قدمت 
انگلیسی ها را شاهد بودند. هزاران سال پیش بومیان از آب های جنوب شرق استرالیا عبور كرده و 

نخستین ساكنان این جزیره شدند. 
در سال 1803، آسایش بومیان تاسمانی با تجاوز نیروهای انگلیسی به هم خورد. متجاوزین پس 
از مدتی شروع به آغاز فعالیت های اقتصادی، تجارت، واردات و صادرات، ماهیگیری و حتی برده 
داری كردند.جمعیت متجاوزین كه در ابتدا بسیار كم تعداد بودند تا سال 1818 به 3000 نفر، 1824 
به بیش از 13 هزار نفر و در سال 1830 به 23 هزار و 500نفر رسید. تا سال 1830، تمامی زمین های 

بومیان از آن ها گرفته و اشغال شدند. 
در سال 1803، جمعیت بومیان تاسمانی 6000 نفر بود كه در سال 1818 به دو هزار و در سال 1829 
به 400 نفر رسید. در سال 1832، دویست بومی باقیمانده به زندانی رو باز در جزیره فلیندرز منتقل 
شدند. در سال 1847، تعداد 45 بومی باقیمانده در خانه ای متروک محبوس شدند. آخرین بازمانده 

بومیان تاسمانی زنی به نام تروگانی نی بود كه در سال 1876 از دنیا رفت.

تصویر١٩7- قتل عام گسترده و برنامه ریزی شده اروپائیان بخصوص انگلیسی ها از اقوام مائوری. 
بسیاری از جزایر بوسیله قتل عام غربی ها از بومیان خالی شد همانند آنچه بر سر کوبا آوردند.
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ــزی شــده اروپائیــان بخصــوص انگلیســی هــا از اقــوام  ــر١٩٨-  قتــل عــام گســترده و برنامــه ری تصوی
مائــوری. بســیاری از جزایــر بوســیله قتــل عــام غربــی هــا از بومیــان خالــی شــد هماننــد آنچــه بــر ســر 

کوبــا آوردنــد.
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- توپایا

یانوردی بسیار ماهر از بومیان اهالی جزیره تاهیتی از مجمع الجزایر پلی-نزی در  توپایا در
اقیانوس آرام بود كه در اكتشافات! جیمزكوك مهم ترین نقش را داشت. او در سال 1725م به 
دنیا آمده و در دسامبر 1770م طبق ادعای مشکوك انگلیسی ها به علت اسهال خونی در شهر 

باتاویا)نام قدیم جاكارتا پایتخت اندونزی( فوت نمود.

تصویــر١٩٩- تصویــری از توپــای در حــال راهنمایــی جیمــز کــوك در فیلــم ســینمایی "ارزوهــا و 
ــری ــن فیم ــاخته وای ــوك" س ــز ک ــافات جیم اکتش

یانوردان ماهری بودند كه به علم جغرافیا و نقشه كشی و كشتی  اجداد او نسل در نسل در
رانی در اقیانوس آرام آشنا بودند.

اینکه چگونه آقای بانك جوزف، توپایا را در جزیره تاهیتی پیداكرد چندان مشخص نیست؛ 
اما همین قدر می دانیم كه سرجوزف بانك او را به جیمز كوك معرفی كرده است. اما آنچه مسلم 
گاه بودند و همیشه سعی یانوردی آ است، انگلیسی ها پیش از هركسی به ناتوانی خود در در
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به محض  لذا  استفاده كنند.  یانوردی محلی  در آشنایان فن  از  یانوردی  در برای  می كردند 
پی یافتن اینگونه افراد برمی آمدند. رسیدن به مناطق جدید در

بادهای  همچنین  و  آرام  اقیانوس  های  آب  جریان  با  آشنایی  و  یانوردی  در امر  در  توپایا 
النینو بسیار ماهر بود. در یك كالم، او چون یك دائره-المعارف تمام موارد  موسمی و جریان 
مربوط به اقیانوس آرام را از بر داشت. به نظر من، اگر انگلیسی ها شانس آشنایی با توپایا را 
نداشتند هرگز نمی توانستند در قرون بعد برجهان مسلط شوند. توپایا برای جیمزكوك نقشه ای 
در  زادگاهش  به مركزیت جزیره  را  به وسعت 32هزار كلیومتر مربع  ای  دایره  رسم می كند كه 
شمال و غرب جزایر پلی نزی را پوشش می داد. در آن نقشه، 130جزیره مشخص بود كه از این 

تعداد 74جزیره با نام ثبت شده بود.
جیمزكوك در مورد او در گزارش روزنه اش تمجید بسیار كرده است. كوك  می نویسد او 
بیش از هركسی جزایر اقیانوس آرام را از نظر جغرافیا، منابع و تولید، قوانین دینی و آداب و رسوم 
می شناسد. همچنین درجای دیگری در مورد او می-نویسد اگر كمك و راهنمایی های او نبود، 

ما با خطرات بزرگی روبرو می شدیم.
یادی  به دست  انگلیسی ها در دوران تسلطشان برجهان شانس ها و فرصت های بادآورده ز
آوردند كه یکی از آن ها، كشف توپایا است. جمیزكوك با دانش و تجربه او موافق شد كه بسیاری 
از جزایر اقیانوس آرام، جزایر زالندنو و قسمتی از استرالیا را بازدید كند. توپایا اقیانوس آرام را 
یرك و دنیا دیده ای بود و به نظر من كم كم  چون كف دستش به خوبی می شناخت. او مرد ز
متوجه نیات استعماری انگلیسی ها  برای منطقه و خوی وحشی و جنایت كار آن ها شده بود و 
به همین دلیل جای قاره استرالیا به آن ها نشان نداد و آن ها را در اقیانوس آرام در شرق نیوزلند 
سركار گذاشت. اگر به تصویر شماره بعدی توجه كنید، خواهید دید كه توپایا چگونه آن ها در 

اقیانوس آرام سركار گذاشته است. 
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آنها دنبال قاره  از آن ها این است که  تصویر200 - این تصویر دارای حقایق بی شماری است. یک 
را پیدا  این بزرگی  به  تا سال 1814م علی رغم داشتن ده ها نقشه، قاره ی  استرالیا می گشتند ولی 

نمی کردند.

تصویر 20١ - تصویری از غالم توپایا
 که نامش نایانا بوده است.

نیات  توپایا متوجه  ها هم كه متوجه شدند  انگلیسی 
به  رسانند.  می  قتل  به  اورا  ای  توطئه  طی  شده،  آن ها 
طرفی  از  است.  مشکوك  بسیار  تویایا  مرگ  هرحال، 
توپایا  زادگاه  كه  هاوایی  جزیره  اهالی  وسیله  به  جمیزكوك 
است، كشته شد. همان گونه كه می دانید توپایا از بزرگان 
جزیره  او  زادگاه  ولی  بود،  تاهیتی  جزیره  مهم  اشخاص  و 
هاوایی بود. احتمااًل اهالی جزیره هاوایی كه از قتل توپایا 
به وسیله انگلیسی ها باخبر شده بودند، با قتل كوك انتقام 
این فرضیه  به  از آن ها گرفتند. قرینه دیگری كه  را  توپایا 
در  توپایا  از  عکس  یك  حتی  وجود  عدم  كند،  می  كمك 

یخی انگلیسی است. منابع تار
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از ان جمله آقای ویلیام ویلز و  با خود در كشتی داشتند كه  انگلیسی ها چند نقاش ماهر 
ویلیام بیلی بودنند. آن ها از تمام اشخاص، بومیان، جانوران و وقایع مهم نقاشی های واقعی می 
كشیدند كه در این كتاب ده ها عدد از آن را خواهید دید. حتی ما در نقاشی های انگلیسی ها 

یم. یم، اما هیچ تصویری از توپایا ندار نقاشی از غالم توپایا دار

 
تصویر 202 - تصویرقسمتی از جزایری که توپایا ،نقشه آن را به جیمز کوک داد.

تایاتا بود، در درگیری بین انگلیسی ها و بومیان جزیره زالندنو كشته  این غالم كه نامش 
یم كه تعداد آن ها كم نیست و من چند عدد از  می شود. باز مثاًل ما چندین نقاشی از اومای دار
یاد  آن ها را در كتاب قراردادم، اما با كمال تعجب، هیچ تصویری از توپایا وجودندارد. به احتمال ز
انگلیسی ها قصد داشتند كه ردپای او در این وقایع به كلی پاك كنند كه موفق نشدند. البته من 
یك دلیل دیگر برای عدم وجود هیچ تصویر از توپایا دارم كه در بخش حضور ایرانیان در جزیره 
یادی در مورد علت كشته  تاهیتی و هاوایی بیان خواهم كرد. اگرچه انگلیسی ها داستان های ز
شدن جیمزكوك می گویند ولی حقیقت این است كه هیچ كدام آن ها با واقعیت جور در نمی آید 

و اگر اندكی در زوایای مختلف داستان توجه كنید، تناقصات بسیاری مشاهده خواهید كرد.
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-امای

اومای كه نام واقعیش مای می باشد، یکی از دیگر بومیان اقیانوس آرام است كه راهنمای 
جیمزكوك در اكتشاف مناطق مختلف اقیانوس آرام است.

انگلیسی ها كه با راهنمای های توپایا به سادگی و در یك موقعیت بادآورده به وجود جزایر 
بسیاری در اقیانوس آرام دست یافته بودند، این بار هم دست به دامن یك راهنمای محلی دیگر 
یانوردان بومیان اقیانوس آرام شدند تا شاید این بار هم بخت یار آن ها  از جزیره تاهیتی، مركز در
باشد. اما دیگر گوهری چون توپایا وجود نداشت و هرگز اومای نتوانست جای خالی توپایا را ُپر 

كند.
یا مای متولد سال 1751م در جزیره هوآهین در اقیانوس آرام است. بعدًا در سنین  اومای 
یانوردان می آید و در آنجا ساكن می شود و در  با والدینش به جزیره تاهیتی مركز در كودكی 
یانوردان محلی آموزش های فراوانی می بیند. او در سال 1774م در سن 23سالگی در  كنار در
جزیره تاهیتی به وسیله توبایس فورنیوكس با كشتی ادونچر )در بعضی منابع HMS( به لندن 
برده می شود. او در لندن تحت سرپرستی جوزف بانك دانشمند و طبیعی دان جوان و ثروتمند 
انگلیسی قرار می گیرد. مای به خاطر استعداد فوق العاده اش به سرعت زبان انگلیسی را از 
ملوانان می آموزد و در طی دوسال اقامتش در لندن به علت جوانی و جذابیت نژادی و شوخ 
طبعی و صراحت لهجه و عادت های عجیب و غریب نژادی و قومیش مورد توجه مردم عادی و 

به خصوص اشراف زادگان و شخصیت های علمی و هنری لندن قرار می گیرد.
یایی انگلستان، دكتر ساموئل جانسون،  او با مشاهیری چون لرد ساندویچ فرمانده نیروی در
فرانسیس برنی، آناسوارد و همچنین پادشاه وقت انگلیس جورج سوم مالقات می كند. اودر 
یك مهمانی در دربار جورج سوم، پس از شنیدن نطق پادشاه در جمع حضار خطاب به پاشاه در 

كالمی صریح می گوید »چقدرشما حرف مفت می زنید«
ینولدز كه یك نقاش در آن زمان بوده، نقاشی واقعی از  نقاشان بسیاری از جمله سر جاشوا ر
مای كشیده است كه به خوبی نشان می دهد دین و آئین او اسالم بوده یا حداقل او شدیدًا تحت 
تأثیر مسلمانان بوده است. این امر نشان می دهد كه مسلمانان قبل از غربی ها در جزایر اقیانوس 

آرام حضور داشتند.
اومای در سفر دوم و سوم جیمزكوك به عنوان رهنما و مترجم همراه كوك به اقیانوس آرام 
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می رود. او اگرچه به اندازه توپایا جزایر اقیانوس آرام را نمی شناخت، اما جزایر بسیاری از جمله 
جزیره زادگاهش را به كوك نشان داد.

ورود اولین مهاجران به استرالیا1 

230سال پیش در روز 26 ژانویه سال 1788 میالدی یک ناوگان انگلیسی شامل 11 فروند 
كشتی در خلیج بوتانی بی در ساحل شرقی استرالیا و در ناحیه ای كه پورت جکسون نامیده شد 
، لنگر انداختند. این محل اكنون شهر سیدنی نام دارد. این كشتی ها حامل نخستین مهاجران 

به قاره استرالیا بودند.
این ناوگان در ماه مه سال 1787 میالدی انگلستان را ترک كرده بود و 450 ملوان و اعضای 
شدند  مستقر  استرالیا  قاره  در  جنوبی  نیوولز  در  كه  تبعیدی  و  زندانی   714 و  هایشان  خانواده 

اساس جامعه اروپایی این مستعمره جدید انگلستان را تشکیل دادند.
جزیره استرالیا كه به دلیل پهناور بودن وسعت آن قاره نام گرفته است در سال 1642 میالدی 
زادگاهش  یاد  به  را  سرزمین  این  تاسمان  و  بود  شده  كشف  هلندی  كاشف  تاسمان  آبل  توسط 

نیوهلند نامیده بود.
یانورد  در و  كاشف  كوک  جیمز  میالدی   1770 سال  در  سال   150 از  بیش  گذشت  از  پس 

انگلیسی ساحل شرقی استرالیا را كشف كرد و آن را نیوولز جنوبی نامید.
این  بود  داده  از دست  را  آمریکا  در  مهاجرنشین خود   13 كه  انگلستان  پادشاهی  حکومت 

سرزمین بکر را به عنوان مهاجرنشین تازه خود برگزید.
و  زندانی  هزار   160 از  بیش  استرالیا  به  مهاجران  نخستین  ورود  از  پس  سال   80 جریان  در 

تبعیدی توسط انگلستان به استرالیا منتقل شدند.
این زندانیان پس از گذراندن دوران محکومیت خود ، در استرالیا ساكن شدند.آنها ساختار 

یزی كردند. جامعه اروپایی امروزی استرالیا را پایه ر
از  استرالیا كه  بومیان  را محکومان سابق تشکیل می داند،  آنها  اعظم  مهاجران كه بخش 
دوران باستان در این قاره سکونت داشتند را به نواحی مركزی و بد آب و هوای این سرزمین كوچ 

1-  نقل قول از بهرام افتخاری
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دادند.
ساكنان امروز استرالیا كه خلق و خوی اجداد اولیه خود را حفظ كرده اند دارای شخصیت 
خاصی هستند ، یک روحیه شورشی و مطالبه گر در آنها مشاهده می شود و زندگی مدنی در 

این كشور از سازماندهی كمتری نسبت به آمریکا و كانادا برخوردار است.
پورت  در  انگلیسی  ناوگان  یک  میالدی   1788 سال  ژانویه   26 روز  در   ، ترتیب  این  به 

جکسون در ساحل شرقی استرالیا كه امروز سیدنی نامیده می شود ، لنگر انداخت.
نخستین مهاجران استرالیا را اغلب جنایتکاران و تبعیدیان تشکیل می دادند كه انگلستان 
این قاره را برای اسکان آنها انتخاب كرده بود.این روز كه »فرست فلیت« )نخستین ناوگان( نام 

گرفته است به جشن ملی استرالیا تبدیل شده است.

     

تصویر 203 - اولین و عمده ترین مهاجران انگلیسی به استرالیا خالف کاران،زندانیان و زنان بدکاره 
بودند.
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تصویر 204 - این مهاجرین در بدو ورد دست به جنایات هولناکی در حق بومیان استرالیا زدند و 
بسیاری از انها را قتل عام کرده یا به بردگی گرفتند این کار تا همین چند دهه قبل ادامه داشت.

 

تصویر 205 - نوعی بردگی در استرالیا وجود داشت که از بومیان به جای سگ استفاده می کردند 
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و آن ها مجبور بودند تا آخر عمر مانند سگ قالده بر گردن داشته باشند. استعمارگران جلوی خانه 
هایشان ستونی میزدند و بومیان استرالیا را به آن می بستند تا مثل سگ از خانه مراقبت کند. وظیفه 
فرد این بود که وقتی فردی غریبه می آمد ساکنین را مطلع می کرد و اگر این کار را نمی کرد و یا شب 
می خوابید، غذایی به او نمی دادند و حتی اگر به منزل دستبرد زده می شد وی را می کشتند! )سال 
1928 تاسمانی(.همچنین قوم آینو در ژاپن و چین بدون شك ایرانی هستند. من در این مورد 

صدها عکس و مطلب و سند گردآوری كردم كه در كتب بعدی ارائه خواهم نمود.

43-نقشه كامل استرالیا  متعلق به خوارزمی در سال 820م

همانگونه كه گفتم غربی ها تمام كتب علمی ایرانیان را در طی چندین قرن سرقت و مصادره 
منجم،  یاضیدان،  ر جغرافیدان،  از  نقشه هایی  زدند.اخیرًا  خود  نام  به  را  آن ها  مهمات  و  كرده 
در كتب غربی  ایرانی محمدبن موسی خوارزمی)780-850م(  و مهندس  فیلسوف  یخدان،  تار
ها نمودارشده كه نشان می دهد در آن زمان و قبل از آن استرالیا برای ایرانیان شناخته شده بود 
و ایرانیان از تمام مناطق آن نقشه تهیه كرده بودند.این امر موقعی بیشتر مورد تأیید قرار می 
گیرد كه از نقشه محمدبن موسی خوارزمی و سفرنامه هایی كه از این منطقه باقی مانده است، 

مدنظر باشد.
نقشه  در  كه  همانگونه  داشتند،  را  استرالیا  كامل  نقشه  میالدی  8م  قرن  در  ایرانیان  اگر 
خوارزمی مشخص می باشد، پس به طور حتم در آن حضور هم داشتند.همانگونه كه در تصویر 
نقشه خوارزمی از استرالیا را می بینید، او تمام مناطق  ساحلی و خلیج های آن را نام گذاری 
از  این زمان هنوز مسلمین  در  اوایل قرن 2 ه.ق. كشیده است  در  را  نقشه  این  او  كرده است. 
نظر علمی در سطح ابتدایی بودند و این نقشه نمی تواند متعلق به كار دانشمند مسلمان باشد.
این نکته آن گاه بیشتر منطقی به نظر می رسد كه اولین موارد از حضور مسلمانان در شرق 
یانوردان و كاشفان  اقیانوس هند متعلق به قرن 4ه.ق. است. پس این نقشه میراث و حاصل در
ایران باستان است و خوارزمی با دسترسی به اسناد ایرانیان باستان توانسته این نقشه  را بکشد 

یایی به جای نداشته است. یرا طبق اسناد خوارزمی سفر در ز

1 و 2 - سرگذشت کشتیرانی ایرانیان /هادی حسن/امید اقتداری/شرکت نشر/ص 167
3 و 4- سلسله یاماتو در ژاپن وتمدن باستانی پارس / شهاب ستوده نژاد/ آشیانه کتاب ص109
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تصویر 206- نقشه استرالیا از محمدبن موسی خوارزمی )زاده حدود سال 780 میالدی و درگذشته 
850 میالدی( بر روی کتاب دزاوید هاوریک نویسنده استرالیایی ایشان در این کتاب مدارک زیادی 
حضور  مسلمانان  و  ایرانیان  استرالیا  در  اروپائیان  از  قبل  ها  قرن  می هد  نشان  که  می کنند  ارائه 

داشته اند.
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تصویــر207- نمایــی از نقشــه خوارزمــی از اســترالیا در ١200 ســال پیــش  و تطبیــق  ان بــا نقشــه 
ــترالیا فعلی اس
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تصویر 208 - آقای اریک ویت هوس در کتاب استرالیا در نقشه های قدیمی 820تا1770م معتقد 
است که ایرانیان از قرن ها قبل با استرالیا آشنا بوده اند و برای نمونه نقشه خوارزمی را از استرالیا که 

در سال820 م کشیده شده،را در کتابش نشان می دهد.
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تصویر 209 - نقشه قاره استرالیا از گویل لوم.ل.تستو1)1512-1573م(از اهالی  فرانسه:در این 
نقشه قاره استرالیا با نام گرندجاوا و پتیته جاوا که به معنی جاوه بزرگ و جاوه کوچك در زبان فرانسوی 
می باشد، دیده می  شود. همانگونه که می بینید در این نقشه مابین جاوه بزرگ و جزیره جاوه کوچك 

باریكه آبی فاصله انداخته است که در واقع همان خلیج تیمور می باشد.
1 Guillaume Le Testu, also called Têtu, (c. 1509 or 1512 - April 29, 1573) was a 16th century French corsair, ex-

plorer and navigator during the Elizabethan age. He was a successful privateer during the early years of the French 

Wars of Religion. In 1573 he and Sir Francis Drake attacked a Spanish mule train escorting gold and silver to Nom-

bre de Dios on the Atlantic coast of Panama, and he was subsequently killed following his capture by the Spanish.

  Jean Rotz, also called Johne Rotz, was a 16th-century French artist-cartographer. He was born to a Scottish 
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در این نقشه به خوبی مشخص است كه در ناحیه استرالیا مردمی سفیدپوست زندگی می 
یبای بر تن دارند و جمعی به كشاورزی و جمع كردن محصول  و گروهی  كردند كه لباس های ز
به شکار مشغول هستند. در این نقشه شهرهای آبادی نشان داده شده است. تمام مناطق و بنادر 

و تنگه ها و خلیج ها دارای نام است كه دلیلی بر وجود تمدنی با سابقه در این ناحیه می باشد.
در این نقشه مردمی را می بینیم كه از سربند پردار استفاده می كنند. همانگونه كه می دانید 
گاله پر دار از مشخصات ایرانیان باستان می باشد كه در سطوح قبلی در مورد آن توضیح دادم.

تصویر 210 - نقشه متعلق به نیكوالس دز لینز )Nicolas Desliens( )متولد قرن شانزدهم نقشه کش  
فرانسوی( که در سال 1566م رسم شده است. در این نقشه قاره استرالیا با نام جاواالگرند نام گذاری 
شده است. در روی این نقشه مناطقی از قاره استرالیا دیده می شوند که با پرچم های پرتغالی نشان 
گذاری شده است، در صورتی که در آن زمان هیچ پرتغالی در این سرزمین وجودنداشته است. این 
شخص هیچگاه به این مناطق سفرنكرده است. اما سوال این است که این شخص این نقشه را از کجا 

تهیه کرده است؟
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تصویر 211 - نقشه ای متعلق به جین روتز که در سال 1542م کشیده شده است.1 در این نقشه 
قاره استرالیا با نام جاوا نام گذاری شده است و در آن وجود مردمی سفیدپوست و وجود اسب سواری 
با خدم وحشم که برباالی سرش یك چتر می باشد، دیده می شود. همچنین تمام رودها و خلیج ها 

دارای نام هستند.

در تصویر كلبه های چوبی هم به خوبی مشهود هستند. تمام این موارد نشان از وجود اقوامی 
متمدن و سلسله پادشاهی سفیدپوست در قاره استرالیا با نام ایرانی جاوا می باشد.

1. Jean Rotz, also called Johne Rotz, was a 16th-century French artist-cartographer. He was born to a Scottish 

father and a French mother.
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سال  در  نقشه  این  است.  مشهور  دافین  نقشه  به  که  پرتغالی  یك  به  متعلق  نقشه ای   -  212 تصویر 
1530م کشیده شده است.1 در این نقشه جزیره جاوه اندونزی با فاصله اندك به قاره استرالیا که 

جاوه-بزرگ نام گذاری شده است، دیده می شود.

در این نقشه به خوبی وجود مردمی سفیدپوست كه با حیوانی زمین را شخم می زنند دیده 
می شود.

1. Facsimile map of the Dauphin chart drawn by the Portuguese between 1530 and 1536. 
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تصویر 213 - نقشه ای از گویلوم بروسكون)Guillaume Brouscon( اهل فرانسه که در سال 1543م 
سرزمین استرالیا را با نام تراجاوا به معنی سرزمین جاوه رسم کرده است.
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تصویر 214 - نقشه ای متعلق به نقشه کش فرانسوی به نام هارلیان که در سال 1542م کشیده شده 
است. در این نقشه به جز موارد ذکرشده، وجود اقوام مختلف و اقلیم های مختلف مشهود است. در 

این نقشه وجود، شتر در میان اقوام استرالیا به خوبی مشخص می باشد.
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و  است  برده  نام  کبیر  جاوه  عنوان  تحت  استرالیا  که  نقشه هایی  مهمترین  از  یكی   -  215 تصویر 
اطالعات فراوان و زیادی از اقلیم، اقوام و شكل زندگی اقوام آنجا به نمایش گذاشته است، نقشه 
نیكوالس والرد1 فرانسوی است که در سال 1547م کشیده شده است. در این نقشه که از وضوح 
نمایش  به  ها  تنگه  و  و جزایر  استرالیا  و جنگلی  کویری  مناطق  به درستی  است،  برخوردار  باالیی 

گذاشته شده است.

داخل  به  اصاًل  اروپایی  و هیچ  این اشخاص  آن زمان  تا  در حالی كه  اینجاست  حال سؤال 
استرالیا سفرنکرده، چگونه آن ها با این دقت اقلیم ها و مناطق مختلف استرالیا را ترسیم كرده 

اند؟
 

1. Nicolas Vallard est un navigateur et cartographe français du XVIesiècle, né au Havre. Il collabora à l›école de 

cartographie de Dieppe et publia un atlas de cartes des continents en 1547.
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تصویر 216 - در گوشه ای از این نقشه، پادشاهی را می بینیم که سفید پوست است و عمامه و ریش 
دارد و سوار بر اسب است و خدم وحشمی او را همراهی می  کنند که یكی از آن ها چتری باالی سر 
آن گرفته است. در باالی نقشه کویر و صحرای کشور استرالیا و تغییر اقلیم از مرطوب و بارانی به 

کویری به خوبی مشخص است.
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تصویر 217 - نقشه ای متعلق به پیردسلیرس1 فرانسوی که استرالیا را تحت عنوان جاوه بزرگ نام 
برده است و جدای از نشان دادن اقوام و ملل مختلف و حیواناتی چون شتر، فیل و درخت نخل 

خرما، از روش-های عبادت و نوع دین این اقوام تصاویری به نمایش گذاشته است.

و  دهد  می  نشان  مردم  از  گروهی  توسط  را  بت  و  خورشید  پرستش  نقشه  از  ای  گوشه  در 
در گوشه ای دیگر دو نفر را نشان می دهد كه در حال مداوای مریضی بر روی تخت هستند. 

همچنین، در شمال استرالیا شهر آبادی وجوددارد كه سقف آن شبیه گنبد مساجد است.
1. Pierre Desceliers (c. 1500 – c. 1558) was a French cartographer of the Renaissance and an eminent member 

of the Dieppe School of Cartography. He is considered the father of French hydrography.  



239

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در جزایر جنوب شرقی آسیا و ...

44-***نقشه امریکا متعلق به حمداهلل مستوفی

همچنین دهها نقشه از مسلمین وجود دارد كه از شر غربی ها حفظ شده و در آن قسمتی 
یا تمام قاره امریکا  و استرالیا به خوبی دیده می شود. در راس این نقشه ها نقشه ای مربوط به 
جغرافی دان شهیر ایرانی حمدالله مستوفی )680-750ه.ق( می باشد .  البته این نقشه در سال 
یرا رسم بر آن بوده است كه كتب دانشمندان معروف بوسیله  1399 میالدی كشیده شده است ز

شاگردان و پیروان سبکش دوباره نویسی می شده است.
 

تصویر 218 - نقشه کاماًل ایرانی با زبان فارسی متعلق به حمدالله مستوفی جغرافیدان شهیر ایرانی  
در کتاب نزهت القلوب که در سال 1399میالدی رسم شده است. این نقشه در بعضی از سایت های 

عربی ارائه شده است. این از معدود کتبی است که از دست غربی ها جان سالم به در برده است.
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45-ادریسی و قاره استرالیا

در جنوب  یاد می كند كه  از سرزمینی  قرن 12م  در  برجسته مسلمان  یسی جفرافیدان  ادر
شرقی جزیره برونئو واقع شده است كه شامل گینه نو و شمال و شمال شرقی استرالیا می شد.

یسی اولین بار از پرنده امو در استرالیا نام می برد/ ادر
یسی همچنین از پرنده ای بنام امو نام می برد كه قادر به پرواز نبود. كلمه امو یك كلمه  ادر
عربی به معنای عدم توانایی پرواز است. همان گونه كه می دانید، این پرنده بومی استرالیا است 

و هنوز هم بعد از چندین قرن غربی ها او را به نامی كه مسلمانان به آن دادند، نام می برند.

 

تصویر 219 - تصویری از پرنده امو
محمد شمس الدین دمشقی)1327-1256م( از سرزمینی وسیع در شرق ماداگاسکار یاد می 

كند كه بسیار وسیع و نامش زنگبار است.
جالب این است كه این سرزمین در نقشه های بسیاری كه متعلق به غربی ها است، دیده می 
شود كه در واقع همان استرالیا می باشد. این نکته آنگاه مورد تأیید قرار می گیرد كه پیداشدن 

سکه های تمدن ایرانی زنگبار در استرالیا را مدنظر داشته-باشیم.
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استرالیا در اسناد قرن 14 آلمان و پرتغال و ایتالیا
در سال 1332م كشیش دومینگن آلمانی به نام بروچارد در گزارشی به پاپ و فیلیپ پادشاه 
فرانسه از سرزمینی در عرض 24جنوبی تا 54جنوبی در شرق اقیانوس هند یاد می كند كه در 

آن تجار و مردمی با حسن خلق و مهمان دوست به تجارت مشغول هستند.
جانورانی  آن  در  كه  كنند  اشاره می  به سرزمینی  دانان مسلمان  از جغرافی  دیگر  گروهی 

وجود دارند كه بچه هایشان را در كیسه شکمشان نگهداری می كنند.

تصویر 220 - تصویری از کانگورو در کتاب کاترینا د کاروالهو از قرن 16 میالدی در پرتغال چندین 
قرن قبل از آشنای اروپائیان با کانگرو در استرالیا.
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تصویر 221 - نقاشی که در دانشگاه ملبورن استرالیا نگهداری می شود در این نقاشی که به وسیله 
 ،)Madonna della Vittoria(یك نقاش ایتالیایی کشیده شده و اسم آن بانوی ما در بهشت نام دارد
طوطی وجود دارد که در استرالیا زندگی می کند. این نقاشی در سال 1496 میالدی کشیده شده 
است و در آن زمان هیچ اروپایی به استرالیا نرفته بوده است. این طوطی کاکاتو)Cockatoo( نام دارد 
که نامی فارسی به معنی مرغ دوستی است. کاکا=برادر، دوست -و تو تو = پرنده، مرغ می باشد. 
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46- پیدا شدن سکه های پادشاهی شیرازی در استرالیا

از راداری بود  ایزنبرگ كه كارش مراقبت  بنام موری  در سال 1944م یك سرباز استرالیای 
كه مراقب حمله نیروهای ژاپنی به استرالیا بود،وقتی در كنار ساحل نگهبانی می داد در كنار 
سواحل جزیره ویسزل در شمال استرالیا در منطقه آرنم لند دقیقًا جایی كه هم اكنون ساحل 
ایرانی است( می  نام های  ال كو محل زندگی بومیان قبیله مندجیکای )ال كو بسیار شبیه 
باشد، 5سکه پیدا می كند كه متعلق به پادشاهی شیرازی ها  در شرق آفریقا )در زمان سلیمان 

بن حسن1170-1189م( بود.
او مدت ها از انتشار این خبر جلوگیری كرد در نهایتًا این امر رسانه ای شد و این سکه ها 
به باستانشناسان و اساتید دانشگاه داده شد تا بر روی آن تحقیق كنند. موری ایزنبرگ در سال 

1991م از دنیا رفت و این سکه ها هم اكنون در موزه پورهاس نگهداری می شود.
این سند و دیگر اسنادی كه ارائه خواهم كرد، به خوبی نشان می دهد كه قاره استرالیا برای 

ایرانیان كاماًل شناخته شده بوده است.
 

تصویر 222 - محل پیدا شدن سكه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها در استرالیا و محل 
ضرب آن ها در آفریقا.
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 تصویر 223 - سكه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها ،در استرالیا.

 

تصویر 224 - سكه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها، در استرالیا.
 

تصویر 225 - سكه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها ،در استرالیا.
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تصویر 226 - سمت چپ قوری برنجی ساخت چین که در سواحل استرالیا کشف شده و در راست 
نمونه ای دیگر از آن.

تصویر 227 - تكه های ظرف چینی که در سواحل استرالیا پیدا شده است.
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47-امپراطوری شیرازی ها در شرق آفریقا و كشف قاره استرالیا1

یم. در این قسمت به بررسی امپراطوری 2500ساله ایرانیان در شرق آفریقا می پرداز
ایرانیان برای  ایرانیان در این منطقه به زمان تسخیر سرزمین مصر و حضور  اسناد حضور 
ید، طال، عاج فیل و پوست حیوانات وحشی، به سه هزار سال پیش تا اشغال این  تجارت مروار

مناطق به وسیله جنایتکاران پرتغالی برمی گردد.
یوش كبیر شرق آفریقا را به حکومت خود ملحق نمود و بعد از آن  550سال قبل از میالد دار

ما شاهد حضور ُپررنگ ایرانیان در این منطقه هستیم.
آنچه حضور و برتری ایرانیان را در این قسمت از جهان به خوبی ثابت می كند، نام زنج برای 

این ناحیه از جهان در تمام كتب و نقشه های ملل مختلف است.
در تمام این منابع سواحل شرقی آفریقا و بسیاری از جزایر آن با نام زنگبار یادشده است.

زنج یا زنگ واژه فارسی است كه معنای سیاه و سیاه پوست با آن در آمیخته.
امام سجاد)ع( در دعا برای سربازان مرزهای جهان اسالم، از این ناحیه با نام زنج نام می برد. 
كه این امر نشان می دهد نام این ناحیه با وجود بعضی از اعراب در این ناحیه نامی ایرانی است 
كه نشان از حضور و برتری اقوام ایرانی در این منطقه دارد و حضور ایرانیان فقط منحصر به اقوام 

شیرازی و بلوچ از قرن هشتم هجری نیست.
برتری و تسلط ایرانیان از 500قبل از میالد تا حضور پرتغالی ها در این ناحیه امری مسلم 
گاهی و پشتکاری  با علم و آ بعدًا دیگر غربی ها كه  پرتغالی و  با حضور جنایت كاران  است. 
عجیب سعی در حذف ایرانیان از تمام مناطق آفریقا، هند، چین و جزایرشرق اقیانوس هند داشته 
اند. حضور عنصر ایرانی در این مناطق بسیار كم رنگ می شود. اما آنچه مسلم است، غربی ها 
كه دشمن قسم خورده ایرانیان در این پانصد ساله بوده و از هیچ جنایتی در مورد آن ها كوتاهی 
نکردند، هرگز نتوانستند به طور كامل موفق به این كار شوند. اما آنچه بررسی حضور ایرانیان 
در سواحل آفریقا و ایجاد امپراطوری شیرازی ها را دو چندان می كند، مربوط به كشف قاره 
یرا جدیدًا چند سکه در سواحل استرالیا كشف شده است كه متعلق به زمان  استرالیا است؛ ز
سلطنت، سلیمان بن حسن از سالطین شیرازی است كه در سال 1170م از شهر كیلوا بر تمام 

مناطق شرق آفریقا حکومت می كرده است.
1- روزنامه همشهری 17 -18  – خرداد 1380-:محمد عجم -  
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این موضوع نشان می دهد كه دامنه حضور ایرانیان در پهنه اقیانوس هند و تجارت با مناطق 
مختلف آن بسیار گسترده تر از آن است كه تا امروز مشخص شده است. همان طور كه گفتم و 
باز خواهم گفت، غربی ها به عمد چندین قرن است كه سعی در نابودی اسناد حضور ایرانیان در 

این مناطق را دارند.
همان گونه كه بسیاری از نویسندگان غربی و غیرایرانی اذان كردند، حضور ایرانیان در این 

منطقه موجب شگوفایی تمدن و ارتقاء سطح رفاه و آسایش منطقه شد.
كردند  تجربه  را  زندگی  از  نوع جدیدی  ایرانیان  فرهنگی  یر چتر  ز ناحیه  این  قبایل كوچک 

كه از خشونت های قبیله ای و زد و خورد و جنگ برسر 
مسائل بی اهمیت خبری نبود.

ناحیه،  این  در  ایرانیان  حکومت  درخشان  بسیار  نکته 
عدم شركت آن ها در تجارت برده بود. این نکته ای است كه 

دوست و دشمن به آن اعتراف كردند.
ابن بطوطه و مسعودی كه خود از این مناطق و دیگر 
مناطق تمدن اسالمی دیدن كردند، آن را از آبادترین مناطق 
دنیا ذكر كردند. آقای جورج اوبونگه از محققین آفریقایی 

اوج شکوفایی این منطقه را قرن 15م می داند.
زبان سواحیلی زبان 150میلیون نفر از بومیان آفریقا به 
خصوص در مناطق ساحلی شرق آفریقا است. بنا به گفته 

آقای كالب محقق غربی، مردم بومی شرق و جنوب آفریقا فرهنگ، زبان و مذهب خود را از 
از »شونگوا شیرازی« )مناطق ساحلی  او معتقد است كه زبان سواحیلی  شیرازی ها گرفتند. 
حضور شیرازی ها در شرق آفریقا را شونگوا می گویند( گرفته شده است. پرفسور آلن هم همین 

عقیده را دارد.
مومباسا(  در   1933 یه  فور  24 )متولد  مزروعی  علی  به  معروف  مزروعی  االمین  علی 
جامعه شناس و اسالم شناس كنیایی ست   به كرات در كتب و سخنرانی هایش به این نکته اشاره 

كرده است.
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اما بر خالف ایرانیان پرتغالی ها هنوز پایشان به ساحل این منطقه نرسیده شروع به دستگیری 
بومیان و فروش برده كردند و متأسفانه وقتی عمانی ها از قرن 18م بر این سرزمین حاكم شدند، 
نتوانستند خود را در برابر وسوسه سود سرشار برده داری حفظ كنند. آن ها آشکارا و پنهان دست 
یخ بار دیگر نشان داد این مردم و فرهنگ ایرانی است كه به معنای  به این كار كثیف زدند و تار
واقعی برای همه انسان ها ارزش قائل است و برتری انسان ها را در رنگ و پوست آن ها نمی داند.
نکته دیگری كه این گفته را تأیید می كند، نوشت های خود پرتغالی ها در مورد شکوه و 
عظمت شهرها و بنادر ایرانیان در این ناحیه از جهان بوده است و آن ها از معماری شگفت انگیز 
و رفاه و ثروت همه اهالی اظهارتعجب می كنند و از اینکه این گونه مردم در صلح و برادری در 

كنار هم زندگی می كنند، حیرت زده می شوند. 
ایرانی  تاجران  و  توسط سیاحان  نگاشته شده  و سفرنامه های  یخی  تار در كتاب های معتبر 
یم كه با مهاجرت به كشورهای آفریقایی  و اروپایی به لقب موسوم به »شیرازی ها« برمی خور

یخی هزارساله ای از خود برجای نهاده اند. )به ویژه شرق و جنوب آفریقا( پیشینه ی ماندگار تار
و  سواحل  به  فارس  خلیج  در  بندرسیراف  از  تجاری  كشتی های  با  ایرانی تبار  شیرازی های 
كناره های كشورهای سومالی، كنیا، تانزانیا و مجمع الجزایر كومور سفرنموده و سهم مهمی در 
رونق تجاری و آبادانی شهرها و بنادر مومباسا و زنگبار داشتند. آن ها در كنار مبادالت تجاری، 
آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی را از خود در این مناطق به یادگار گذاشته و در گسترش و تبلیغ 
اسالم و تشیع در مناطق عمده ای از قاره آفریقا به خصوص شرق آفریقا تأثیر به سزایی داشتند.

پذیرای  میالد،  از  پیش  پانصدسال  از  آفریقا  شرق  سواحل  یخ ،  تار شواهد  و  اسناد  برطبق 
جهانگردانی از كشورها و ملل مختلف نظیر ایرانیان، چینی ها، آشوری ها و عرب ها بوده است و 

یخی را می توان زمان ورود بیگانگان به جزیره ی زنگبار قلمداد كرد . این برهه تار
به  شروع  یج  به تدر عرب ها  قمری،  هجری  اولیه  قرون  با  مصادف  میالدی ،  هشتم  قرن  در 
سکونت در سواحل شرق آفریقا و زنگبار نمودند و كاالهای مختلفی ازجمله فنجان، صابون و 
شیشه های رنگی را به بومیان می فروختند و در مقابل محصوالت كشاورزی، غله و حبوبات 

یافت می نمودند . در
ورود شیرازی ها به جزایر شرق آفریقا و تشکیل »امپراطوری زنج« را می توان سازمان یافته ترین 
مهاجرت بیگانگان در سواحل شرق آفریقا و زنگبار دانست كه در بافت فرهنگی و اجتماعی 
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نژاد  و  سواحیلی«  »زبان  پیدایش  منجربه  و  پدیدآورد  عمیقی  دگرگونی های  مناطق  این  مردم 
موسوم به »شیرازی ها« گردید.

این  كه  است  شده  نوشته  وجوددارد  زنگبار  جزیره  یخ  تار خصوص  در  كه  دیگری  سند  در 
آمده است:  در همین سند  قرارداشته است.  پادشاهی ملکه صبا  جزیره زمانی تحت حاكمیت 
»قرن هشتم و نهم میالدی یکی از سالطین شیراز به همراه شش نفر از فرزندانش به »جزیره پمبا« 
از توابع زنگبار مهاجرت كردند و اقدام به تجارت طال، عاج و پوست نموده و از طریق خلیج 

فارس اقدام به حمل و نقل ادویه و اجناس می نمودند.«
یخی در خصوص نحوه ورود شیرازی ها چنین نوشته شده است: »شیرازی هایی  كتب معتبر تار
كه در منطقه خلیج فارس ساكن بودند، تقریبًا در سال 1200میالدی به جزیره زنگبار وارد شدند و 

با مخلوط شدن با ساكنان بومی در شکل گیری فرهنگ مردم نقش داشتند.«

48-نقشه خط سیر حضور ایرانی ها در شرق آفریقا

یایی میان اقیانوس هند و  مسلمانان به خصوص »فارس ها« با برخورداری از راه تجارت در
زنگبار از اولین كسانی بودند كه به شرق آفریقا وارد شدند.

یایی »مانسون« كه  آن ها در ایام نوامبر تا مارس ) آبان تا فروردین( هرسال با وزیدن بادهای در
بومیان به آن »كاسکازی « می گفتند به ساحل شرق آفریقا عزیمت می كردند و با همان جریان باد 

»كوزی« به خلیج فارس بازمی گشتند.
یخی حضور ایرانی ها و اعراب  »سرچارل إلیوت« مّورخ اروپایی)1905( با بررسی سابقه تار
یخی موجود  در سواحل تانزانیا و زنگبار، حضور ایرانی ها را مّقدم بر دیگران می داند اّما اسناد تار
از ُمهاجرت اّولیه شیرازی ها در قرن هشتم میالدی و سپس مهاجرت ثانویه آن ها در قرن دوازدهم 

میالدی به منطقه »كیلوا « توسط برخی از حّکام فارس حکایت می كند .
داویدسون، مورخ انگلیسی نیز خط سیر مهاجرت جغرافیایی ایرانیان به سواحل شرق آفریقا 
می كند.  عنوان  فرزندش  شش  و  شیرازی«  الحسن  بن  »علی  همراه  به  كشتی  هفت  توسط  را 
مانداك ها،  آفریقا  شرق  سواحل  كناره های  در  ترتیب  به  كشتی ها  این  مسافران  نظریه،  بنا بر این 

كوشو، پانبو، مومباسا، پمبا، كیلوا و آنژوان واردشده و اقامت گزیدند.
ابن بطوطۀ نیز كه در سال 1331میالدی از منطقه »كیلوا« بازدید می كند، تحت تأثیر نفوذتأثیر 
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و گسترش اسالم در میان ساكنان بومی قرار می گیرد و اشاره می كند كه مردم به جنگ مقدس 
اعتقاد داشته و تقوا و درستکاری مورد توّجه آن ها بوده و از مذهب شافعی پیروی می كردند .

سلطنت  مّقر  كه  »كیلوا«  شهر  از  خود  مشاهدات  توصیف  با  مشهور  مّورخ  مسعود  ابن 
حاكمان ایرانی بوده است ، مؤسس آن را سلطان علی بن سلیمان از ساكنان شیراز ُمعرفی كرده 

كه با ازدواج با یکی از دختران حّکام بومی، نسل ُحکمرانان بعدی را برجای گذارده است.
یخی و نظرات محققان اروپایی و آفریقایی نیز این نتیجه به دست می آید  با بررسی اقوال تار
كه ایرانیان شیرازی تبار با مهاجرت به سواحل كشورهای شرق آفریقا دو اقدام انجام دادند كه اثر 

و بقایای آن پس از هزار سال هنوز به چشم می خورد:
1- راه اندازی مبادالت تجاری و رونق بخشیدن به اقتصاد و آبادكردن شهرها و مراكز استقرار خود 

هم چون شهر كیلوا در كشور تانزانیا.
و  زنگبار  در  اماكن عمومی  و  آفریقا و ساختن مساجد  در شرق  به گسترش اسالم  2- كمک 

مومباسا.
یادی وجود ندارد اما در میان باورهای فرهنگی ساكنان  اگر چه امروزه نسل شیرازی تبار ز
به شمار  افراد  خانوادگی  اصالت  نشان گر  و  است  باارزش  بسیار  »شیرازی«  عنوان  آفریقا  شرق 
شیرازی ها  از  ارزشمندی  خاطرات  سال خورده،  افراد  نیز  زنگبار  مناطق  از  برخی  در  می رود. 
تعریف می كنند. از همین رو بسیاری از شخصیت های سیاسی و مذهبی خود را »شیرازی تبار« 
معرفی می كنند. حزبی سیاسی موسوم به »شیرازی ها« و نیز تیم فوتبالی به همین نام در جزیره 

زنگبار وجود دارد .
از نکات مهم دیگری كه باید به آن توجه كرد وجود اماكن و عمارت های متعددی در شهرها 
و بنادر شرق آفریقا می باشد كه نوعی معماری ایرانی و منبت-كاری برروی درب های منازل به 
یخی نشان گر حضور ایرانیان و هنر معماری  سبک شیرازی وجود دارد، كه بنا بر نظر محققان-تار

و منبت كاری هنرمندان ایرانی و فراگیری این فنون توسط بومیان آفریقایی می باشد.

49-بررسی چگونگی برپایی امپراطوری ایرانیان در شرق آفریقا

چنین به نظر می رسد كه ایرانیان در قرن چهارم هجری قمری و درحوالی سال های 950 تا 975 
میالدی به رهبری فردی بنام علی بن حسین از حکام مّحلی شیراز در دوره حاكمیت آل بویه به 
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همراه خانواده و آشنایان، با هفت كشتی بزرگ بادبانی عازم شرق آفریقا شده و پس از چند هفته 
عبور از سرزمین های مختلف در مناطق ساحلی المو، مالیندی ، مومباسا ، كیلوا ، كومور ، 

زنگبار و پمبا استقرار می یابند.

50-در خصوص عّلت این مهاجرت ، اقوال مختلفی عنوان شده است 

عّده ای انگیزه سفر علی بن حسین و خانواده اش به آفریقا را توهین و تحقیری دانستند كه از 
سوی برادران و اقوامش بر او صورت می گرفته است؛ چرا كه مادر وی حبشی و سیاه پوست بوده 
است. ّمحی الدین زنگباری مورخ مشهور زنگبار در كتاب السلوۀ فی اخبار كلوۀ این دیدگاه را 

تأیید می كند.
2-دسته دّوم ، اولین مهاجران ایرانی به سواحل شرق آفریقا را مهاجران شیعه ای می دانند كه پس 
از به قدرت رسیدن طغرل سلجوقی بر شیراز)247 هجری قمری( كه با شیعیان مخالف بود، به 

این سواحل سفر كردند .
یان به سواحل شرق آفریقا را تالش   آفریقاشناسان غربی نیز انگیزه اصلی مهاجرت شیراز
یرا  یایی شرق-آفریقا دانستند ؛ ز برای به دست گرفتن نبض تجاری این منطقه و كنترل تجارت در
یانوردان  »بندر سیراف« در نزدیکی فارس شیراز، در زمان ساسانیان مّحل صدور كاالها و سفر در

ایرانی به آسیایی دور و آفریقا بوده است .
از  برخی  فارس،  در  شیعیان  رسیدن  قدرت  به  از  پس  كه  معتقدند  نیز  فرانسوی  مورخان 

نخبگان سّنی مذهب ، ایران را َترك نموده و در آفریقای خاوری مستقر شدند.1 
به هر حال، »سلطان علی بن حسین« به عنوان بینان گذار سلسله شیرازی ها ابتدا در زنگبار و 
سپس در »كیلوا« در نزدیکی »دارالسالم« استقرار می یابد و با سران محّلی رابطه حسنه ای برقرار 
كرده و دامنه فعالیت اقتصادی و تجاری خود را گسترش داده و دولت   شهرهای مستقلی كه در 
رأس آن ها ایرانیان قرارداشتند را در مناطقی نظیر مالیندی، مالو ، زنگبار و آنژوان بنیان می نهد .
اداره  فدرال  صورت  به  هركدام  شیرازی ها  توسط  شده  تأسیس  شهرهای  دولت  زمان  آن  در 
می شدند و در نحوه اداره امورداخلی خود اّعم از امور قضایی و قانون گذاری از استقالل كامل 
1- البته ممكن است که عده ای از این مهاجران سنی مذهب بوده باشند ولی عمده آنها با توجه به نام آنها ونام 

پادشاهان آن مناطق حتمی شیعه بوده اند.
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برخوردار بودند .
پس از مرگ سلطان حسین بن علی بن حسین ، فرزندش علی  قدرت را به دست می گیرد و از 

طریق جنگ و فتح مناطق مجاور قلمرو پادشاهی » َزنج « را گسترش می دهد .
سلیمان بن علی امپراطوری شیرازی ها را در شرق آفریقا گسترش می دهد و روزانه ده ها كشتی 

تجاری از شهرساحلی كیلوا به دیگر بنادر اقیانوس هند و خلیج فارس ارسال می كند.   
پس از وی درحدود دویست سال، ده ها نفر از اوالد و اعقاب وی عهده دار پادشاهی شیرازی ها 
می شوند؛ اّما به دلیل سودجویی و توطئه های سیاسی داخلی و تفرقه بیگانگان ، درطی قرون 

سیزده و چهاردهم میالدی ، امپراطوری شیرازی ها به سراشیبی سقوط كشیده می شود . 
در اواخر قرن پانزدهم میالدی  فضیل بن سلیمان  به حکومت می رسد و هم زمان واسگودوگاما 
یایی آفریقا شده و پس از  یایی هند، وارد منطقه در یانورد بزرگ پرتغالی پس از كشف راه در در
اقامت در موازمبیك و كسب اطالعاتی نسبت به شیوه حکومت ایرانیان در سال 1502میالدی 
در شهر »كیلوا « پایتخت امپراطوری زنج لنگر انداخته و با توپ و سایر سالح های جنگی كه 
به همراه داشت سلطان فضیل را خراج گزار پادشاهی پرتغال می كند و شیرازی ها سالیانه مبلغ 
بر فراز كاخ حکومتی كیلوا  پرتغال  لیره به وی پرداخت می كردند و پرچم امپراطوری  یك هزار 

برافراشته می شود .
واسکودوگاما ، سپس برای تصرف نواحی دیگر سواحل آفریقا كه تحت قلمرو شیرازی ها قرار 
پادشاه  داشت عازم  مومباسا  ) بندری در كنیا ( و زنگبار می گردد . در همین احوال  امیرابراهیم  
با پرتغالی های مهاجم می كند و قلعه سنگی مستحکمی را بنا می كند.  زنج اقدام به مبارزه 
اّما پایتخت حکومت شیرازی ها شهر  كیلوا توسط پرتغالی ها تصرف می گردد و بساط حکومت 

» زنج « برچیده می شود و سران حکومت شیرازی از راه مناطق جنگی فرار می كنند .
پرتغالی ها در اقدامی وحشیانه بسیاری از ایرانیان و اعراب ساكن را كشته و قتل عام نموده 

و پایه های قدرت خود را به ظاهر مستحکم می كنند .
در مجموع حاكمیت ایرانیان بر زنگبار و جزایر اطراف آن حدود پنج قرن به طول انجامید و در 
یادی از مسلمانان و اعراب در زنگبار و مناطق ساحلی كشورهای  طی این مّدت دسته جات ز

كنیا و تانزانیای امروزی سکونت یافتند .
یادی از اعراب در زنگبار و مناطق ساحلی  درطی دوران حکومت شیرازی ها دسته جات ز
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پادشاهی  مناطق  و  شهرها  از  بخشی  و  یافتند  سکونت  امروزی  تانزانیای  و  كنیا  كشورهای 
در  مزروعی »  » قبیله  اعراب  كه  گونه ای  به  گشت  مّبدل  اعراب  تجمع  مراكز  به  شیرازی ها 
» بندر مومباسا » در كنیا و اعراب » باجونی » در مّحل » المو » و اعراب قبیله حارث در دو 
جزیره ی اصلی زنگبار) اونگوجا و پمبا ( استقرار یافتند . گروهی دیگر از اعراب قبیلۀ« مولی« در 

جنوب شهر پمبا ) تانزانیا ( را محل اقامت خود انتخاب كردند .
این اعراب كه از طریق دادوستد با كشورهای خاورمیانه شرق دور به ثروت قابل توجهی 
و  ابریشم  تجارت  گرفتن  دردست  هدف  با  كه  پرتغالی  یانوردان  در ورود  با  بودند  یافته  دست 
یان را  ادویه به شرق آفریقا آمده بودند و با برخورداری از سالح های مدرن دولت پادشاهی شیراز
سرنگون كرده و از قرن 16میالدی به بعد جزایر شرق-آفریقا و زنگبار را عرصه تاخت و تاز خود 
می نمایند و به مدت دو قرن به استثمار و كشتار بومیان ادامه می دهند و به نوعی جایگزین 

ایرانی ها در تجارت می شوند.
مقابله نظامیان پرتغالی با رسوم بومیان و كشتار مردم سواحل شرق آفریقا هم چون زنگبار 
به سوی  و مسلمانان ساكن دست كمک  دامنه طغیان عمومی شده  و مومباسا سبب تشدید 
پادشاهان عمانی درازكرده و در درگیری با استعمارگران پرتغالی سرانجام در سال 1698میالدی 

آن ها را شکست داده و بر مناطقی از شرق آفریقا تسلط می یابند.
اعراب نیز پس بر استقرار سالطین عمانی با حمایت های سلطان عمان با استقرار در جزیره 
زنگبار اقدام به برپایی حکومت سلطنتی نموده و با رونق گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

این جزیره به قدرت برتر اقتصادی تبدیل شدند.
احمدبن سعید در سال 1744میالدی ، سلسله بوسعیدی را در زنگبار را تشکیل داده و پس از 

مرگ وی فرزندش »سید سعید » در 1804میالدی به قدرت رسید.
سلطان سعید در سال 1840 میالدی پایتخت سلطنت عمان را پس از كشمکش های سیاسی 
با اعراب و بومیان از مسقط به زنگبار منتقل نموده و اقدام به دردست گرفتن تجارت ادویه و 
گل میخک به اروپا و آمریکا نموده و به سودهای مالی و امتیازهای كشاورزی در كشت گل 

میخک دست می یابند و بومیان زنگبار به جزایر اطراف مهاجرت كردند.
قدرت  به  مجید  سلطان  فرزندش  و  نمود  فوت  سعید  سید  سلطان  میالدی   1857 سال  در 

رسیده و مركز حکومیت را از زنگبار به دارالسالم منتقل نمود.
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در اواسط قرن نوزدهم میالدی شرایط سیاسی و اجتماعی قاره آفریقا بر اثر رقابت های ناشی 
آفریقا  استعمار منطقه شرق  اندیشه  و  پیداكرده  تغییر  فرانسه  و  بریتانیا  استعماری  از كشورهای 
تشدید گردید و از اواخر قرن نوزدهم نیروهای انگلیسی به بهانه مبارزه با برده داری بر بخش هایی 

از منطقه تسلط پیدا كردند.
آلمان وجود داشت كه در سال  بریتانیا و  بر زنگبار بین  بر تسلط  در آن دوره نوعی رقابت 
1890میالدی با امضاء قرارداد میان دو كشور جزیره زنگبار تحت قیومیت انگلستان قرار گرفت 
امروزی (  )تانزانیای  تانگانیکا  ساحلی  اراضی  از  بخشی  بر  حاكمیت  حق  از  زنگبار  سلطان  و 
اعمال  بومی  و سالطین  زنگبار  بر  به شیوه های مختلف  1961 میالدی  تا  و  نمود  چشم پوشی 

حاكمیت نمود.
یخ، نسل شیرازی ها و بازماندگان آن ها كه منزوی شده بودند با حمایت از  در این برهه از تار
حركت های ضد استعماری ساكنان زنگبار با ائتالف با بومیان زنگباری حزب »آفرو شیرازی » 
را تشکیل داده و در قرن بیست میالدی برعلیه اعراب و استعمار انگلیس به فعالیت سیاسی 
پرداخته و در نهایت در به استقالل رسیدن جزیره زنگبار در 1963 میالدی مشاركت می نمایند.
یا  آن قسمتی  در  و  ها حفظ شده  از شر غربی  دارد كه  از مسلمین وجود  نقشه  همچنین دهها 
تمام قاره امریکا به خوبی دیده می شود. در راس این نقشه ها نقشه ای مربوط به جغرافی دان 
شهیر ایرانی حمدالله مستوفی )680-750ه.ق( می باشد. البته این نقشه در سال 1399 میالدی 
و  بوسیله شاگردان  دانشمندان معروف  كه كتب  است  بوده  آن  بر  رسم  یرا  ز است  كشیده شده 

پیروان سبکش دوباره نویسی می شده است.

51-پیشینه تاریخی تشیع و ایرانیان در جزیره زنگبار

در خصوص جزیره زنگبار و اهمیت آن در گسترش اسالم و تشیع در شرق-آفریقا در ادعیه 
ین العابدین)ع ( در صحیفه كامله سجادیه )دعای27( چنین مناجات شده است: امام ز

»اللهم و اعمم بذلک اعدائک فی اقطار البالد من الهند و الروم و الترک الخزر و الحبش و 
النوبه و الزنج و السقالبه و الدیالمه و سایر امم اشرک «

سید الساجدین در این دعا برای مرزداردان كشورهای اسالمی طلب عزت و مدد الهی نموده 
و جزیره » زنج« را جزء قلمرو اسالم قلمداد كرده كه مشركین بر آن جا تسلط یافته اند.
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52-تاریخچه 

در طول یک صد و پنجاه سال اخیر ایرانیان همواره در جزیره زنگبار حضور داشته و با اختالط 
با بومیان محلی به راحتی در كنار آن ها زندگی می كردند و این روند تا 1970میالدی ادامه داشت 
كه در این سال به بهانه بروز برخی نا آرامی ها ساكنان ایرانی تبار از زنگبار بیرون رانده شده و 

اموال آن ها ضبط گردید.
كمونیستی  دولت  به  ایرانی ها  علیه  شده  انجام  تضییقات  به  اعتراض  با  ایران  وقت  دولت 
تانزانیا اعتراض كرده كه دولت تانزانیا و دولت انقالبی زنگبار این اقدام را دخالت در امور خود 
تلقی كردند و عنوان داشتند كه این افراد جزء اتباع تانزانیا به شمار می آیند و می بایست بر اساس 

مقررات این كشور عمل نمایند.
درهمین راستا چهار تن از نوادگان دختری سیدحسین شوشتری توسط نیروهای امنیتی به 
یج  به تدر و  آمدند  در  زنگبار  انقالبی  اعضاء شورای  از  برخی  به عقد  در جشن عمومی  اجبار 
ترک  بحرین  و  عربی  متحده  امارات  ایران ،  به مقصد  را  این كشور  تانزانیا  ایرانی ساكن  اقلیت 

نمودند.
ایرانیان  از  بخشی  زنگبار  جزیره  سیاسی  اوضاع  تثبیت  با  میالدی   1980 دهه  اواسط  در 

یج به زنگبار بازگشتند و وارد اجتماع شدند. به تدر
امروزه در شهرهای مختلف تانزانیا تعدادی از خانوارهای ایرانی االصل زندگی می نمایند كه 

مهم ترین آن ها عبارتند:
1- ایرانیانی كه در نیم قرن اخیر ساكن تانزانیا شدند و به امور بازرگانی مشغول هستند و عمدتًا 

در شهر دارالسالم اقامت دارند و برخی از نوادگان خاندان شوشتری در میان آن ها می باشند.
2- ایرانیان بلوچ تبار: در نقاط مختلف تانزانیا صدها خانواده بلوچی االصل زندگی می كنند كه 
پدران آن ها از بخش های مختلف سیستان و بلوچستان از جمله شهرهای سرباز به این كشور 
مهاجرت كرده و در شهرهای »ایرنگا ،تانگا و رجیو« در تانزانیا به كشاورزی و تجارت مشغول 

می باشند و اغلب با ساكنان بومی ازدواج كرده و نسلی دو رگه را به وجود آورده اند.
ایرانیان بلوچ تبار در حال حاضر نیز در سراسر تانزانیا به صورت پراكنده به زندگی و تجارت 

مشغول می باشند و دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی می باشند.
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3- ایرانیان شیرازی تبار : در زنگبار و دیگر مراكز تجمع قدیمی شیرازی ها افرادی وجود دارند كه اگر 
چه سیاه چرده و تانزانیا یی تبار می باشند اما پیشینه ی خانوادگی خود را به خاندان شیرازی ها نسبت 
یا به همراه پدران خود به جزایر شرق آفریقا  می دهند كه برخی از آن ها در سالیان دور از طریق در

پای گذارده و در آن كشورها اقامت گزیده اند.

53-آثار تاریخی و اماكن برجای مانده از ایرانیان در جزیره زنگبار
1- حمام كیدیچی 

در حومه شهر زنگبار دو حمام ایرانی وجود دارد كه در قرن دوازده هجری قمری پس از انتقال 
شاهزاده ایرانی شهرزادبیگم نوه دختری فتحعلی شاه قاجار توسط معماری ایرانی احداث گردید 

و از مراكز مورد توجه گردشگران می باشد.
در این حمام شعری به زبان فارسی از شاعران ایرانی حک شده است و در اطراف آن منطقه 

گردشگری و مزرعه گیاهان بومی وجوددارد كه مورد بازدید و توجه گردشگران خارجی است.
در منطقه باستانی شهر زنگبار نیز حمام دیگری بنام »حمامنی « یا حمام فارس ها وجود دارد 
كه توسط دولت زنگبار به عنوان اثرملی ثبت شده است و بازدید از بخش های مختلف این حمام 

ما را به یاد حمام فین كاشان می اندازد .
در ورودی این حمام، تابلویی نصب شده است كه معمار این حمام را فردی ایرانی به نام حاجی 
غالمحسین معرفی كرده است و این حمام در سال های 1870 تا 1881 مورد استفاده عمومی قرار 

داشته است.
2- مسجد كیزیم كازی:

این مسجد قدیمی ترین مسجد موجود در زنگبار می باشد كه در سال 1184 هجری قمری به 
دستور یکی ازسالطین شیرازی تبار به نام شیخ ابوموسی الحسن بن محمد احداث شده است و 

بر كاشی كاری های موجود نام مسجد فاطمه الزهراء )س( حک شده است .
كتبیه موجود در این مسجد به خط كوفی بوده و امروزه به عنوان مسجدی محلی مورد 
استفاده نمازگزاران بومی قرار دارد و در حاشیه مسجد قبرستانی قدیمی وجود دارد كه از لحاظ 

یخی می باشد. باستان شناسی دارای اهمیت تار
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3- آثار موجود در شهر باگامایو و كیلوا:

یخی كه در حدود پانصد سال محل استقرار امپراطوری شیرازی ها بوده  در این شهرهای تار
است ابنیه ها و مساجد و عمارت های متعددی از حکومت شیرازی ها وجود دارد كه امروزه 

به مخروبه تبدیل شده اند.
در شهر باستانی باگامایو مقبره ای وجود دارد كه آفریقایی ها معتقدند كه متعلق به خانمی 
یختن صدقه و روشن كردن شمع ، حاجات  دارای فضیلت بوده است و مردم با مراجعه به آن و ر

خود را مطالبه می كنند.
عالوه بر این آثار در سراسر كشور تانزانیا ، كنیا ، مجمع الجزایر كومور و كشور موزامبیک 
به خصوص در زنگبار و مومباسا نشانه هایی از حضور شیرازی ها در مناطق شرق آفریقا وجود 
تالیفات خود به آن ها اشاره  دارد كه باستان شناسان و مورخان اروپایی و بومی در كتاب ها و 

نموده اند.
4- كلبعلی)كربال علی( خان :

این سردار جنگی ایرانی در در دوران قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه از فرماندهان ارتش ایران 
بوده و پس از چندی به استخدام سلطان عمان »ماجد برغش« در آمد و در سال 1870 میالدی به 

فرماندهی كل نیروهای نظامی عمان درجزیره زنگبار منصوب گردید.
تبلیغ تشیع و گفتن »علی ولی الله« در اذان های یومیه منابر و مساجد و آباد كردن اراضی 

و حفر چاه از مهم ترین اقدامات كلبعلی خان در دوره ده ساله حکومت بر زنگبار بوده است.
وجود محله قدیمی موسوم به »عجمو« و حفر چندین چاه كه نام وی به عنوان خان در آن 

حک گردیده است از موارد بازمانده از وی در جزیره زنگبار می باشد.
5- سید عبد الحسین مرعشی و اوالدش 

ایشان از شاگردان مرجع بزرگ تقلید وقت دركربال آیت الله مازندرانی بوده كه در سال 1885 
میالدی برای تبلیغ تشیع و پاسخ گویی به مسائل شرعی شیعیان وارد زنگبار گردید.

ایشان در دوران سی و سه ساله تبلیغ در زنگبار در احیاء مراسم های مذهبی و ایام محرم 
فعالیت چشم گیری داشته و بعد از رحلت وی چند تن دیگر از علماء هم چون آیت الله مروج و 
سید حسین شوشتری )داماد سید عبدالحسین ( و فرزندش محمد مهدی شوشتری در پنجاه سال 
اخیر راه تبلیغی تشیع را ادامه دادند و با پیوند زناشویی میان فرزندان خاندان مرعشی با خاندان 
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شوشتری، نسل جدیدی از »مرعشی شوشتری « و نوادگان آن ها در جزیره زنگبار به وجود آمد كه 
به تبلیغ اسالم و تشیع پرداختند .

در سال 1997 میالدی با رحلت سید محمد مهدی شوشتری آخرین یادگار حضور علماء ایرانی 
تبلیغ دینی ، نسل دومین گروه مهاجرین  از یک صد سال  پایان رسید و پس  به  آفریقا  در شرق 

ایرانی به زنگبار به حیات خود پایان داد.
برخی از فرزندان و نوادگان خاندان شوشتری هم اكنون در ایران و شهر اهواز و تهران سکونت 
داشته و تعدادی از ان ها كه در دوران طفولیت از زنگبار به ایران كوچ كرده اند، به زبان سواحیلی 

مسلط بوده و گه گاهی برای دیدار از دوستان و نزدیکان خود به زنگبار سفر می كنند.
در حال حاضر در زنگبار چندین خانواده ایرانی بنام های شوشتری و فرزندان آیت الله مروج 

در حال زندگی می باشد و به كسب و كار مشغول می باشند.
6- سینه زنی بوشهری

به  یادی  ز آن ها شباهت  نوحه خوانی  نوع  در عزاداری شیعیان حاضر می شویم  هنگامی كه 
ینب نور چشم های  اشعار ایرانی دارد و در میان نوحه های آن ها جمالتی هم چون »علی اصغر ز

ینب « وجود دارد. ز
نوع سینه زنی آن ها موسوم به بوشهری می باشد كه افراد با حلقه زدن و دست انداختن گردن 
یک دیگر، می جرخند و شیعیان بومی نیز با فراگرفتن این نوع سینه زنی، آن را مدیون ایرانیان 

می دانند.
 توپ های جنگی ایرانی 

یخی قصر بیت العجایب و اطراف آن چندین توپ قدیمی جنگی به چشم می خورد  در موزه تار
كه روی آن با خط فارسی متعلق بودن آن ها به ایرانیان را اثبات می كند.

یخچه ورود این توپ ها اطالعات مکتوبی وجود ندارد اما به نظر می رسد  در مورد نحوه و تار
در دورانی كه »خان « فرمانده ارتش زنگبار بوده و در میان مردم كه به سپه ساالر مشهور بوده 
در این جزیره به سلطان عمان و زنگبار خدمت می كرده است ، برای دفاع از این جزیره در برابر 

اشغال بیگانگان و رقابت های ا نگلیس ها و آلمان ها وارد این جزیره شده است.
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این  دهد  می  نشان  که  تانزانیا(  دارالسالم  نظامی  سواحیلی)موزه  زبان  از  متنی   -  228 تصویر 
منطقه تحت نفوذ فرهنگ ایرانی بوده است؛ زیرا در آن حروف  فارسی همانند آنچه در مورد زبان 

فارسی جاوه ای گفته ام وجود دارد.
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54-اسناد مکتوب در موزه دارالسالم و زنگبار

تمدن  برپایی  و  زنگبار  در  ایرانی ها  حضور  با  مرتبط  نوشته هایی  و  اسناد  موزه ها  این  در 
اداره، عجم،  وزیر،  ادبیات عامه مردم كلماتی هم چون شاه،  در  و  به چشم می خورد  سواحیلی 

رنگ، نوروز، چلو و غیره وجود دارد.

 

تصویر 229 - نمایی از آثار به جا مانده از ایرانیان در شهر کیلوا در زنگبار

 

تصویر 230 - نمایی از آثار به جا مانده از ایرانیان در شهر کیلوا در زنگبار
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تصویر 231 - نمایی از آثار به جا مانده از ایرانیان در شهر کیلوا در زنگبار

 
تصویر 232 - نمایی از آثار به جا مانده از ایرانیان در شهر کیلوا در زنگبار
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تصویر 233- نمایی از آثار به جا مانده از ایرانیان در شهر کیلوا در زنگبار که ما را بیاد مساجد قدیمی 

شیراز می اندازد.
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تصویر 234 - بومیان زنگبار ایرانی االصل با آرایش صورت و بدن با مادهای از گل سفید که هم آرایش 
می باشد هم نوعی ضد آفتاب قوی این سنت را در بومیان استرالیا و بعضی از جزایر اقیانوس آرام نیز 

مشاهده می شود.

 
تصویر 235 - بومیان زنگبار ایرانی االصل با آرایش صورت و بدن با مادهای از گل سفید که هم آرایش 
می باشد هم نوعی ضد آفتاب قوی این سنت را در بومیان استرالیا و بعضی از جزایر اقیانوس آرام 

نیز مشاهده می شود.
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از گل سفید که هم  با مادهای  و بدن  آرایش صورت  با  ایرانی االصل  زنگبار  بومیان  تصویر 236 - 
آرایش می باشد هم نوعی ضد آفتاب قوی این سنت را در بومیان استرالیا و بعضی از جزایر اقیانوس 

آرام نیز مشاهده می شود.
 

تصویر 237 - بومیان زنگبار ایرانی االصل 
گل  از  مادهای  با  بدن  و  صورت  آرایش  با 
نوعی  هم  باشد  می  آرایش  هم  که  سفید 
بومیان  در  را  سنت  این  قوی  آفتاب  ضد 
استرالیا و بعضی از جزایر اقیانوس آرام نیز 

مشاهده می شود.
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تصویر 238 - نوعی قایق در زنگبار که کاماًل شبیه قایق های بومیان جزایر اقیانوس آرام می باشد.

 
تصویر 239 - نوعی قایق در زنگبار که کاماًل شبیه قایق های بومیان جزایر اقیانوس آرام می باشد.
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55-حضور ایرانیان در جزیره ماداكاسکار، موریس و دیگر جزایر فالت شرقی  
آفریقا

یخ بسیار دروغگو و تحریف گر هستند. همان گونه كه  بارها گفتم، غربی ها در مورد تار
قرن ها ایرانیان در تمام مناطق اقیانوس هند رفت وآمد داشته و تمام مناطق و جزایر آن را 
همانند كف دست می شناختند. ایرانیان از این مناطق صدها نقشه و رهنامه تهیه كرده بودنند 
یا در كتابخانه های خاص و مخفی  بین رفته  از  یا  به سرقت رفته  به وسیله غربی ها  كه همه 

نگهداری می شود.
البته بعضی از محققین غربی كه به كوشه ای از این كتب دسترسی دارند گاهی نقشه یا 

موضوعی از این كتب را برمال می كنند كه خود بهترین مدرك برای اثبات این حقیقت است.
قرن ها ایرانیان با پیشرفته ترین كشتی ها در فالت شرق آفریقا رفت وآمد داشتند و در آنجا 
بنادر بیشماری تأسیس كردند و هرروز ده ها كشتی از این بنادر به دیگر مناطق اقیانوس هند و 
یس، و  قاره استرالیا در حركت بودند؛ اما آن ها قادر به كشف سرزمین ماداگاسکار و جزایر مور
رئونیون و دیگر جزایر شرق آفریقا نبودند. اما یک كشتی از آن طرف آفریقا از اروپا به این طرف 
می آید و با راهنمایی بومیان به زحمت در اقیانوس هند گشتی می زند و تمام این جزایر را یک 

به یک كشف می كند و همه آن ها را صاحب می شوند.
آنچنان كه در صفحات بعدی نوشته ام، غربی ها تا قرن هیجده میالدی طبق اعتراف خود 
قادر به كشیدن نقشه نبودند و از نظر قدرت كشتی سازی و كشتی رانی در حد بسیار پایینی 
یانوردان معرف غربی از واسکودوگوما گرفته تا جیمزكوک، كریستف كلمب  قرار داشتند تمام در
و ماژالن با نقشه و راهنمایی محلی در اقیانوس ها پا گذاشتند كه اسناد و مدارک آن ها را ارائه 

كردم.
در واقع، تمام جزایر فالت شرقی آفریقا تا شبه قاره هند و جزایر جنوب شرقی-آسیا و قاره 
استرالیا  طی چندهزار سال حضور ایرانیان در این مناطق، به وسیله آن ها كشف و نام گذاری شده 

است كه در ادامه اسناد و مدارک آن ارائه می شود.
الدایرا،  جزایر  جزایرفاركوئر،  جزایرسیشل،  تا  گرفته  عدن  خلیج  در  سوقطرا  جزیره  از 
یس ورئونیون، مجمع جزایر چاگوس، جزیره مالدیو، جزایر اندمان،  جزایركومور)قمر(، جزیره مور
جزایر نیکوبار، جزیره دیگوگارسیا، جزیره كرگوس و كریسمس، همه و همه پیش از دیگر ملل به 
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وسیله ایرانیان كشف شده و نام گذاری شده و آثار و شواهد آن عالرغم نابودی آن ها به وسیله 
غربی ها، كم و بیش وجود دارد و ما به گوشه ای از آن اشاره خواهیم كرد.

یم، خواهیم دید نام قریب باتفاق آن ها  اگر نگاهی به نام های قدیمی این جزایر در قدیم بانداز
نام ایرانی است. مرحوم پرفسور حسن هادی در كتاب سرگذشت كشتی-رانی ایرانیان با ارائه ده 
ها سند بر این مطلب تأكیدكرده است. من در اینجا به دلیل گستردگی بحث فقط بر روی چند 
جزیره مهم دست گذاشته و محققین و دانشجویان را به بررسی عمیق در این موضوع دعوت 

می كنم.

56- منشأ بومیان جزایر اقیانوس آرام 

عمده محققان با توجه به شواهد مردم شناسی، ژنتی، آداب و رسوم و باستان شناسی تطبیقی 
معتقدند كه مردم جزایر اقیانوس آرام، از ناحیه جنوب شرقی چین و به خصوص جزایر تایوان و 

هانیان منشأ گرفته اند. 
اما یك سؤال یا در واقع یك اشکال برای این عقیده وجود دارد. سؤال این است كه بومیان 
نژاد زرد  از نظر تیپ و قیافه اصاًل شبیه  اقیانوس آرام طبق اسناد قدیمی و حتی جدید  جزایر 

نیستند؛ بلکه آن ها كاماًل شبیه نژاد ایرانی بوده و هستند. 
از طرفی سؤال دیگری در این جا مطرح می شود، این است كه این مردم از كجا به جزایر تایوان 

و هانیان و شرق چین رسیدند. 
این سؤال ذهن بسیاری از محققین برجسته بخصوص آن هایی كه از ژاپن بودند را به خود 
یادی به این سؤال پاسخ دادند. از جمله این  مشغول كرده است با كمال خوشبختی دانشمندان ز
دانشمند و از معروف ترین آن ها شاهزاده میکاسا شاهزاده كشور ژاپن كه یك متخصص خطوط 
یخ شرق و خاورمیانه می باشد. آن ها معتقداند كه مردم این جزایر از منطقه غرب  قدیمی و تار
آسیا به خصوصی از ایران به این سرزمین كوچ كردند. حتی شاهزاده میکاسا شخصًا به ایران 
و كشورهای آسیای غربی و مركزی سفر كرده و از نزدیك با سبك زندگی ایرانیان و دیگر مردم 
این منطقه آشنا شده است و در این مورد دو كتاب نوشته است كه عکس-جلد آن كتاب ها 

خود گویای موضوع تحقیقی آن می باشد. 
این محققین معتقدند كه اقوامی از ناحیه غرب آسیا در حدود 3000 تا 2500 سال پیش به 
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تایوان و جنوب شرقی-چین تاسوماترا و جاوه  ناحیه شرق آسیا و به خصوص جزایر هانیان و 
یا و دیگری از  كوچ كردند. آن ها برای رسیدن این مردم دو راه را پیشنهاد كردند؛ یکی از راه در

راه خشکی.
راه زمینی همان مسیر جاده ابریشم است كه طبق نظر بسیاری از محقیقن این راه در تمام 

اعصار در شرق ایران در اختیار اقوام ایرانی بوده است. 
یتون( در چین است كه این مسیر  یایی هم همان مسیر خلیج فارس تا بندر كانتون )ز راه در
پیش از ظهور اسالم به صورت كامل در اختیار ایرانیان بوده است و پس از فتح ایران به وسیله 
ناوخدایان  و  با همکاری مالحان  كم  فارس كم  ناحیه خلیج  از  به طرف چین  مسلمانان حركت 
یانوردی در این مسیر را به دیگر  ایرانی برای دیگر مسلمانان ممکن-شد و این ایرانیان بودند كه در

اقوام غرب آسیا یاد دادند. 
شواهد مهاجرت ایرانیان باستان به ناحیه جنوب شرقی چین: 

تا زمان سلسله تانگ تعداد 30میلیون مسلمان و دیگر كسانی كه تبار آنها به ایرانیان وصل 
می شد در سراسر چین زندگی می كردند كه متأسفانه تقریبًا بیشتر آن ها در زمان سلسله سونگ 

قتل عام شدند.
هم چنین طبق گفته بعضی از محقیقن ژاپنی و غربی از جمله پرفسور مونرو  از ژاپن و كیم 
وی از كره در دوره جومون سرتاسر ژاپن به وسیله اقوام آینو اشغال می شود اما بعد به وسیله نژاد 
فعلی ژاپن به كمك افرادی از شبه جزیره كره آینوها شکست خورده و بسیاری از مناطق ژاپن به 

ین را از دست می دهند. جز جزایر شمالی از جمله هوكایدو و ساخار
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57-جزیره موریس یا جزیره شاهزاده دنیا

یس، رئونیون و  سه جزیره در شرق جزیره ماداگاسکار وجود دارد كه امروزه به نام جزیره مور
یگوز معروف هستند. رودر

خود غربی ها از یک طرف می گویند این جزایر خالی از سکنه بوده و از طرفی دیگر این جزایر 
را در مالکیت بومیان سواحیلی می دانند.

یسی در نقشه ای كه از جهان آن روز در قرن12م كشیده است، این سه جزیره را به خوبی  ادر
نشان داده است و این نکته ای است كه تمام محققین غربی به آن اعتراف كردند.

یسی، در زمانی بود كه تمدن شیرازی ها حاكم مطلق شرق آفریقا بودند. حیات ادر
یم از این سه جزیره با نام های دینا المغربی دینا  اگر نگاهی به منابع و نقشه های قدیمی بانداز

المشرقی و دینا اوربی نام برده شده است.
دینا در واقع همان كلمه دنیا فارسی است كه اندكی تغییركرده است و احتمااًل نام شاهزاده یا 

خانمی باالمنسب از سالطین شیرازی بوده كه نامش بر این جزایر گذاشته می شود.
كلمه المغربی و المشرقی به خوبی بیان كننده منظور نویسنده است كه در واقع همان كلمه 
مشرق و مغرب هستند. اما كلمه اروبی را بعضی به عربی معنی كردند. اما این كلمه در واقع 
لفظ جنوبی بوده است كه در حین تبدیل از فارسی یا عربی به زبان های التین به اشتباه اروبی 
نوشته شده است. یعنی سه جزیره دنیای غربی و شرقی و جنوبی. خود این امر نشان می دهد 

كه این سه نام در كل ترجمه ظاهری از نام های ایرانی است.
حضور  از  نشان  كه  دارد  وجود  یگورات  ز 7عدد  یس  مور جزیره  در  مسئله،  این  از  جدای 
دین میترائیسم وزرتشت در بین اهالی این جزیره داشته است.این امر نشان می دهد كه حضور 
ایرانیان در این منطقه به قبل از ظهور اسالم بر می گردد. با توجه به تعداد باال و عظمت این 
به  یا  كه  جمعیتی  است.  بوده  محتمل  بسیار  جزیره  این  در  یاد  ز جمعیت  وجود  ها  یگورات  ز

وسیله غربی ها قتل عام یا اخراج شدند.
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و  میترائیسم  دین  حضور  از  نشان  که  دارد  وجود  زیگورات  7عدد  موریس  جزیره  در   -  240 تصویر 
این  در  ایرانیان  نشان می دهد که حضور  امر  این  است.  داشته  این جزیره  اهالی  بین  در  زرتشت 

منطقه به قبل از ظهور اسالم بر می گردد.

 
تصویر 241 - در این نقشه هوای محل قرار گیری 7زیگورات در جزیره موریس به خوبی مشخص 

می باشد.
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نقشه ای از شخص ایتالیایی به نام آلبرتوكانتینو در سال 1502م  وجوددارد كه در آن جزایر 
یس را با اسم دینا نام برده شده است همان گونه كه غربی ها مدعی هستند در سال 1507م  مور
پرتغالی ها اولین اروپائیانی بودند كه از این جزیره دیدن كردند و نام آن را جزیره قو گذاشتند. 
البته پرتغالی ها آن قدر سواد نداشتند كه پرنده معروف دودو یا در واقع همان توتوی فارسی قو 

نیست و شباهتی با قو ندارد؛ بلکه نوعی كبوتر است.
حال سؤال اینجاست كه پس نقشه این جزایر كه عمده آن ها در قرن 18و19  میالدی به اعتراف 
غربی ها نقشه برداری شده قبل از آن از كجا آمده است؟ بدون شک این مورد هم همانند دیگر 

سرزمین ها از نقشه های كه به وسیله ایرانیان و مسلمانان تهیه شده سرقت شده است.
پس از آن مدت كوتاهی این جزیره و جزایر اطراف آن به نام جزیره ماسکرینی كه از نام یک 

اشغالگر پرتغالی گرفته شد نام گذاری شد.
نامش  هلندی كه  افتخار شاهزاده  به  را  این جزیره  نام  در سال 1598م  ها  هلندی  نهایت  در 

یس تغییر نام دادند. یس بود به جزیره مور مور
یس كه به  دودو یا همان توتو فارسی پرنده منحصر به فرد جزیره مور

وسیله غربی ها نسلش منقرض شد.
یس یک نوع كبوتر زندگی می كرده كه به دلیل نداشتن دشمن طبیعی، طی  در جزیره مور

سالیان دراز قدرت پرواز خود را از دست داده بود.
جثه این كبوتر بسیار بزرگ است به گونه ای كه قد او به یک متر و وزنش به 18 گیلوكرم 
این جزیره را جزیره قو  نام  پرنده را نوعی قو پنداشتند و  این  ابتدا  پرتغالی ها در  هم می رسد. 

گذاشتند.
یشه و فلسفه نام این كبوتر اظهار بی-اطالعی می  نام این كبوتر دودو است. غربی ها از ر
كنند؛ اما در واقع نام این پرنده از كلمه فارسی توتو گرفته شده است. ایرانیان برای تمام پرندگان 
لفظ توتو به كار می برند. مسلمًا ایرانیان با دیدن این پرنده بی آزار و دوست داشتنی نام توتو را 

برای آن برگزیدند كه دودو از این كلمه نشات گرفته است.
در مینیاتورهای كه به وسیله استادمنصور، نقاش هندی كه در سال 1625م كشیده شده است 

این پرنده به خوبی دیده می شود.
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تصویر 242 - تصویری از دودو)توتو( در مینیاتور استاد منصور نقاش هندی

و  است  شده  برده  هند  به  ها  پرتغالی  وسیله  به  پرنده  این  گویند  می  ها  غربی  از  بعضی 
استادمنصور بدین شکل توانسته است این پرنده را ببیند. این هم همانند صدها ادعای استعماری 

غربی هاست كه همه چیز را از خود می دانند.
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متأسفانه این پرنده نادر به دلیل خوی وحشی غربی ها همانند صدها گونه پرنده و حیوان دیگر 
منقرض شد. یکی از پرندگان نادر دیگری كه به وسیله غربی ها منقرض شد، پرنده عظیم الجثه 
یایی است كه به طریق  رخ در ماداگاسکار و همچنین مائو در نیوزلند و انقراض نوعی طوطی در

و پوفین هم معروف است، به وسیله فرانسوی ها در جزایر آمریکای شمالی می باشد.
 

تصویر 243- پرنده دودو یا همان توتوی ایرانی

 
تصویر 244 - در این تصویر کشتار بی رحمانه جانداران جزایر دنیا)موریس( را به وسیله هلندی ها 

می بینید.
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تصویر 245- در این تصویرهمانژونه که خودشان به تصویر کشیده اند کشتار بی رحمانه جانداران 
جزایر دنیا)موریس( را به وسیله هلندی ها می بینید.

58-جزیره ماداگاسکار

از  جزیره  این  جانوران  و  گیاهان  و  طبیعت  است.  آفریقا  شرق  جزیره  بزرگترین  جزیره  این 
عجایب دنیا هستند.

یکی از عجایب این جزیره پرنده ای به نام پرنده فیلی یا رخ است كه به وسیله غربی ها 
نسلش منقرض شده است.

این پرنده در گذشته برای ایرانیان شناخته شده بود و به آن نام رخ داده بودند.
این امر نشان از حضور ایرانیان در این سرزمین دارد.

ماركوپلو در سفرنامه خود از پرنده ای صحبت می كند كه بسیار بزرگ است. البته گفته های 
او با خرافه و سخنان غیرعلمی آمیخته است.

اما حقیقتًا در این جزیره پرنده بزرگی شبیه شترمرغ وجودداشت كه طول آن به سه متر و 
وزنش به 400 كیلوگرم می رسید.

این پرنده قادر به پرواز نبود و از این لحاظ بسیار آسیب پذیر بود. بومیان از آن پرنده كم و بیش 
شکار می كردند ولی همیشه مراقب بقای این پرنده بودند و هرگز در قلمرو او و هرم غذایش دخالت 
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نمی كردند اما غربی ها با وجود سالح های آتشین هرجا این پرنده را می دیدند به سوی او شلیک 
می كردند.اروپائیان در عرض چند ده، نسل این پرنده عظیم الجثه و منحصر به فرد را منقرض 

كردند.

   

تصویر 246 - هنوز تخم پرنده رخ یا پرنده فیلی در جای جای ماداگاسكار پیدا می شود. تعداد این 
تخم ها آن قدر زیاد می باشد که نشان می دهد این پرنده در همین چند قرن اخیر منقرض شده است.
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تصویر 247 - اندازه پرنده رخ نسبت به انسان

 
تصویر 248 - تصویری از اسكلت پرنده رخ که اعراب هم به آن رخ ملغاشی)ماداگاسكار( می گویند.
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تصویر 249 - تصویری از اسكلت پرنده عظیم الجثه آمو که در نیوزلند می زیسته است و آن هم به وسیله 
غربی ها منقرض شده است.
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تصویر 250 - ببر یا گرگ تاسمانی یک گونه کیسه دار بی نظیر بوده که در استرالیا و جزیره گینه نو و 
جزیره تاسمانی زندگی می کرده است. این گونه در سال 1933میالدی به کلی منقرض شد. این 
حیوان نه ارزش خوراکی داشته و نه تزئینی و به دلیل خوی بی رحم غربی ها  منقرض شد در جزایر 
شرق آسیا صدها گونه جاندار زندگی می کرده اند که همگی پس از حضور غربی ها منقرض شده اند. 
به این لیست سیاه ببر بی نظیر جاوه و ببر جزیره بالی که فقط کمی از سگ بزرگتر بوده و کوچكترین 
گونه ببر بوده است را می توان اضافه کرد. همچنین ببر مازندان و شیر ایرانی به وسیله انگلیسی ها 

در ایران منقرض شد. 
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تصویر 251- اتین د فالکورت فرماندار فرانسوی جزیره ماداکاسكار در سال های 1640 تا 1650 م 
از وجود پرنده ای عظیم الجثه در کتاب تاریخ ماداگاسكار و شكل زندگی آن شواهدی ارائه می کند.
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محققین با توجه به شواهد باستان شناسی و زبانشناسی و مردم شناسی و بررسی فرهنگ 
های جزایر اقیانوس هند و اقیانوس آرام معتقد هستند كه مردم ماداگاسکار و بومیان اقیانوس 

آرام از یک نسل هستند كه اصطالحًا به آن ها مردمان آسترونزیا می گویند.
)Austronesian peoples(

نکته اینجا است، كه بومیان جزایر اقیانوس آرام طبق نوشته غربی و شواهد بسیار كاماًل 
مردم  دور  چندان  نه  روزگاری  كه  دهد  می  نشان  امر  این  بودند.  ایرانیان  شبیه  و  سفیدپوست 

ماداگاسکار از نسل سفید بودند و كم كم با بومیان در آمیخته و به این شکل در آمدند.
 

تصویر 252 - تصویری از ماداگاسكار درسال1860م که در آن تمدن و معماری ایرانی به خوبی 
مشهود می باشد.

نقاشی از یك سیاح غربی از جزیره ماداگاسکار در قرن17م در این تصویر فرهنگ وتمدن 
ایرانی بخوبی مشهود است.به معماری و سبك لباس ایرانی آن توجه كنید.
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تصویر 253 - نقشه والد سیمولر 1507م. جزیره موریس و دو جزیره جنوبی آن با نام های ایرانی، سه 
جزیره دنیا اروبی)جنوبی(، دنیامرگبین)مغربی(، دنیامرار)مشرق( که همگی نام های ایرانی می باشد.

 

تصویر 254 - نقشه آلبرتو کانتینو 1502م. جزیره موریس و دو جزیره جنوبی آن با نام های ایرانی، 
سه جزیره دنیا اروبی، دنیامرگبین، دنیامرار که همگی نام های ایرانی می باشد.
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تصویر 255 - به شكل و قیافه بومیان جزیره موریس که دو رگه سفید و سیاه پوست بوده اند توجه 
کنید.
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تصویر 256 - به شكل و قیافه بومیان جزیره موریس که دو رگه سفید و سیاه پوست بوده اند توجه 
کنید.

پیش از آنکه در این مورد صحبت كنیم در مورد جغرافیای كلی جزایر اقیانوس آرام به طور 
مختصر چند جمله ای می نویسم، تا بتوانیم از این منطقه دیدگاه مناسبی داشته باشیم. جزایر 
اقیانوس آرام به سه دسته كلی جزایر مالنزی، پلی نزی و میکرونزی تقسیم می شوند. این دسته 
یانورد و جغرافیدان فرانسوی ژول دومان دورویل در سال 1832م ایجادشده كه  بندی به وسیله در

تاحدودی برمبنای مختصات نژادی و جغرافیایی این منطقه می باشد.

59-مالنوزی

مالنوزی به زبان یونانی معنی جزایر سیاه معنی می دهد كه به نوعی نشان دهند نوع نژاد 
بومیان این جزایر می باشد كه نه هم آن ها بلکه بیشتر آن ها دارای پوستی تیره رنگ هستند. 
كینه نو و جزایر اقماری  البته هیچ كدام آن ها سیاه پوست نیستند. حدود این جزایر از جزیره پاپوآ
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آن شروع می شود و به طرف شرق تا جزایر فیجی ادامه دارد.
 

تصویر 257 - نمایی از مناطق متعلق به جزایر مالنزیا

60-جزایر میکرونزی

این جزایر از شرق تایوان و فیلیپین شروع می شود در شرق با جزایر پلی نزی هم مرز است. این 
منطقه در جنوب جزایر هاوایی و در شمال جزایر مالنوزی قرار دارد و خود شامل چهار گروه اصلی 
مجمع الجزایر می شود. این جزایر جزء محدوده قاره اقیانوسیه محسوب می شوند كه شامل این 

چهار گروه است.
یانا 1-مجمع الجزایر مار
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2-مجمع الجزایر كارولین
3-مجمع الجزایر مارشال
4-مجمع الجزایر كریباتی

61-جزایر پلی نزی

بیش از هزار عدد جزیره در محدوده مثلثی كه روس آن جزایر هاوایی در شمال، جزایر زالندنو 
در جنوب و جزیره ایستر در شرق می باشد را جزایر پلی نزی می نامند. در مركز این مثلث فرضی 

جزیره تاهیتی قرار دارد. این محدوده دارای آداب و رسوم و زبان یکسان می باشند.

 

تصویر 258- نمایی از مناطق متعلق به جزایر پلی نزیا
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تصویر 259 - نمایی از مناطق متعلق به جزایر میكرو نزیا

در  ایرانیان  از حضور  یافت می شود كه نشان  و همراهانش مواردی  در سفرنامه جیمز وك 
ترین  شرقی  ماركینزو  و  جزایركوك  هاوایی،  تاهیتی،  جزایر  جمله  از  آرام  اقیانوس  جزایر  بیشتر 

جزیره اقیانوس آرام یعنی جزیره پاسکوا )=ایستر( دارد.
یانوردی در جزایر اقیانوس  اول از همه از جزیره تاهیتی شروع می كنیم كه در آن زمان مركز در
یانوردان بومی آن به تمام جزایر اقیانوس-آرام كشتی رانی می كردند  آرام بوده است و تقریبًا در
كه از معروف ترین آن ها همان توپایا است كه نقشه ای برای جیمزكوك كشید كه در آن 130جزیره 
اصلی اقیانوس آرام مشخص شده است. همانگونه كه می دانید، در اقیانوس آرام حدود چند ده 
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هزار جزیره قراردارد كه عمده آن ها آن قدر كوچك هستند كه وسعت آن ها به سختی به بیش 
از 10كیلومتر مربع می رسد كه عمومًا در گذشته محل زندگی ثابت بومیان نبودند. این خرده 
جزایر به شکلی قرار گرفته اند كه جزایر اقماری همان 130 جزیره اصلی شناخته می شوند. لذا 

توپایا در نقشه خود جای بیش از هزاران جزیره را به جیمز كوك نشان داد.
ید، خواهید دید كه اگر طول جغرافیایی  اگر نگاهی به موقعیت جغرافیای جزیره تاهیتی بنداز
اقیانوس آرم را 90 الی 220 درجه غربی حساب كنیم، تقریبًا این جزیره در میان اقیانوس آرام هم 
از نظر عرض جغرافیای )17درجه جنوبی( و هم از نظر طول جغرافیایی )149غربی( قرار دارد. در 
واقع چون پلی است كه جزایر شمالی و جنوبی شرق و غرب اقیانوس آرام را به هم متصل می 
كند. این جزیره در میان مثلث پلی نزی قرارگرفته كه در رأس شمالی این مثلث جزایر هاوایی، در 
جنوب جزیره زالندنو و در شرق جزیره پاسکوا)=استر( قراردارد. در منطقه پلی نزی بیش از هزار 

یاد این جزایر گرفته شده است. جزیره قرار دارد. نام پلی نزی هم از تعداد ز
اولین نکته اینکه مردم جزایر هاوایی و تاهیتی و حتی نیوزلند از نظر زبان، نژاد و آداب و 
رسوم با هم یکسان بودند. این نکته در یاداشت های جمیزكوك به صراحت بیان شده است. در 
حالی كه این چند جزیره هزاران كیلومتر با هم فاصله دارند. یعنی مسافتی حتی بیشتر از طول 

قاره اروپا.
كوك در 18 ژانویه 1778م. پا در سرزمین هاوایی نهاد و در یك حركت كاماًل استعماری نام 

یایی انگلیس جزایر ساندویچ نام نهاد. جزیره هاوایی را به افتخار فرمانده نیروی در
سؤالی كه تاكنون كسی به آن جواب نداده، این است كه چگونه مردم این جزایركه فاصله 
آن ها تقریبًا معادل طول قاره اروپا است، در زبان و آداب و چهره با اندك تفاوتی هم سان بودند 
یانوردان این جزایر از قرن ها قبل با هم در ارتباط بودند. جزیره هاوایی همان جزیره  و چگونه در

زادگاه توپایا است. همان جزیره ای كه توپایا در مورد آن بسیار با جیمز كوك صحبت كرده بود.

62- وجود آثار و سمبل های ایرانی در جزایر اقیانوس آرام

یخ و آثارباستانی این جزایر بسیار سخت است؛ چراكه غربی ها بالخص  صحبت در مورد تار
انگلیسی ها تمام آثار دیگر اقوام را از بین بردند و در این راه از قتل عام و كشتار دست جمعی 
خودداری نکردند. در استرالیا و تاسمانی و دیگر جزایر میلیون ها بومی مورد قتل عام و قحطی 
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عمدی قرارگرفته و نابود شدند. اگر مقداری از جنایات غربی  ها در قاره آمریکا به خاطر رقابت 
ملل اروپایی برسر ثروت و سرزمین قاره آمریکا لورفت، ولی عمده كشتارها و قتل عام ها در جزایر 
یرا عمده قدرت در این جزایر در دست چند كمپانی قدرتمند بوده و آنها  اقیانوس آرام مخفی ماند. ز

بخصوص كمپانی های انگلیسی در مخفی كردن جنایات خود استاد می باشند.

پلی نزی،  جزایر  در  ایرانی  مشابه  چهره های  و  قیافه  با  افرادی  63-وجود 
میکرونزی و زالندنو

اگر نظری به چهره بومیان جنوب شرق آسیا انداخته باشید بخوبی خواهید فهمید آن ها از نژاد 
زرد هستند. بطور كلی در حال حاضر بعد از سرزمین هند به طرف شرق و در شمال هند به طرف 

شرق و جنوب شرقی آسیا تقریبًا تمام نژاد آن ها از نژاد زرد است.
لذا باید هر چه به طرف شرق می رویم مردم آن سرزمین ها و جزایر علی القاعده باید از نژاد 
زرد باشند. اما اگر خطی از شرق ژاپن به شرق استرالیا وصل كنیم )در حالی كه این خط از شرق 
جزایر مالنزی عبور كند(، با كمال تعجب خواهیم دید  كه بومیان جزایر و سرزمین های شرق این 
خط فرضی همه از نژاد سفید و مشابه ایرانیان هستند. این موضوعی است كه جیمزكوك و پیش 

از آن اشغالگران اسپانیایی به آن اعتراف كردند.
در شمال ژاپن مردمی بنام آینو زندگی می كنند. قوم آینو بومی جزیره بزرگ هوكایدو در 

یل، ساخالین و شبه جزیره كامچاتکا هستند كه  شمال ژاپن، جزایر كور
اسناد حضور ایرانیان در جزایر اقیانوس آرام طبق نوشته ها و نقاشی هایی كه طی سفرهای 

جیمزكوك به جزایر اقیانوس آرام نوشته و نقاشی شده است.

نقاش های بومیان استرالیا بر روی صخره ها

شاید باوركردن این موضع سخت باشد كه بومیان استرالیا نقاشان ماهری هستند ولی واقعًا 
این گونه است. این هنر منجر به كشیدن نقاشی های توسط بومیان بر روی صخره ها شده كه 
یخ می باشد از جمله كشیدن كشتی ها و قایق های شبیه كشتی ها و  خود گوشه های از تار
قایق های چینی ها و ایرانی ها. در پایین این متن تعدادی از این نقاشی ها گذاشته شده است.
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تصویر 260 - نقاشی از کشتی توسط بومیان استرالیا که نشان دهنده حضور چینی ها و ایرانیان 
در این قاره بوده است.

 

تصویر 261 - نقاشی از کشتی توسط بومیان استرالیا که نشان دهنده حضور چینی ها و ایرانیان 
در این قاره بوده است.
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تصویر 262 - نقاشی از کشتی توسط بومیان استرالیا که نشان دهنده حضور چینی ها و ایرانیان 
در این قاره بوده است.

جشن ّاب

یکی از رسومی كه بین ایرانیان زرتشتی و كشورهای جنوب شرق آسیا مشترک است جشن 
آب می باشد. البته در ایران قدیم این جشن در واقع نوعی شکر گذاری به در گاه خداوند برای 
نعمت آب بوده است ولی متاسفانه در سال های اخیر هم در ایران و هم در جنوب شرق آسیا این 

مراسم مقدس به یک مراسم تفریحی تنزل پیدا نموده است.
 

تصویر 263- مراسم جشن آب در میان زرتشتیان که نوعی شكرگذاری برای نعمت آب می باشد.
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 تصویر 264 - مراسم امروزی جشن آب در ایران 

 

تصویر 265 - مراسم امروزی جشن آب در تایلند
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