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  پارسذکر دريای 

  اثر جغرافيدان نامور عرب

  ) م٩٧٨/ ق٣۶٧از   پس د(  يا نصيبينى  نصيبى  على  يا محمد بن  حوقل  محمد بن  ، ابوالقاسم ِ َحوقل ِاْبن

  

  به کوشش

  مرکز مطالعات خليج فارس
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   ِ َحوقل ِاْبنپيشينه گذری بر 

  ، سياح ، بازرگان) م٩٧٨/ ق٣۶٧از   پس د(  يا نصيبينى  نصيبى  على  بن يا محمد  حوقل  محمد بن  ، ابوالقاسم ِ َحوقل ِاْبن

  پرداخت  در بالد اسالمى  سياحت  به  م٩٧٠تا  ٩۴٣/ ق٣۵٩تا  ٣٣١از   ، وي ق۴  در قرن  عرب  دان و جغرافى  معروف

، ١/٣٢٠،  ياقوت)  موصلى  وي  مآخذ نسبت  در برخى. آرد  را تأليف  و الممالك  يا المسالك  االرض صورة  و آتاب

،  حوقل  ؛ ابن۶/١٨۴،  مدرس(  است  ياد شده ( نصيبينى(  نصيبى  و اغلب) ١۶۴، ١۵٨، زآريا،  ؛ قزوينى۴/۵٩، ۵۴٢

  ) صفحة عنوان

  

  تاريخ  شد، ولى  عليا زاده  النهرين  در بين  واقع  در نصيبين  وي.  نيست دردست  بسياري  اطالع  حوقل ابن  زندگانى از

  و من  رفت نمى  فروش  در بغداد به  بردة ارمينيه«: گويد مى) ٢/٣۴٣(خود   مورد از آتاب  در يك.  دانيم را نمى  والدتش

،  ، مقدمه ويت(آند  مى و گو  گفت  ق٣٢٠  سال  به  در مورد ديگر از حضور خود در مداين. » ديدم  چنين  ق325  در سال

  و اينكه  او نيز در مآخذ موجود نيامده  مرگ  تاريخ. باشد  بوده  ق٣٢٠از   سالها پيش  وي  ترو بايد والد  از اين ١٠.(

  آرده  خود تصريح  حوقل  ، زيرا اوًال ابن نيست  ، درست است  نوشته  ق٣۵٠او را در   مرگ (٢/١۶۶۴(  خليفه  حاجى

  ، ثانيًا تحرير اّول است  آورده  دست  جا را بهآن  محصول  و ميزان  حاضر شده  در نصيبين  ق٣۵٨در   آه) ١/٢١۴(

  از درگذشت  پيش  بايست ، احتماًال مى است  شده  تقديم)  م٩۶٧/  ق356 د(  الدولة حمدانى  امير سيف  به  آه  صورة االرض

  نظر آندره  به و) ١/٢٠١،  آراچكوفسكى(  است گرفته صورت م٩٧٧/ ق٣۶٧در آتاب باشد اماتحريردوم  بوده امير مذآور

  EI ٢ .باشد   بوده  م٩٨٨/ ق٣٧٨در   بايست مى  آن  تحرير نهايى  ميكل

 

  با خروج  مصادف  آغاز آرد آه)  دارالسالم) از بغداد  م٩۴٣مة  ١۵/ ق٣٣١  رمضان  سفر خود را روز هفتم  حوقل  ابن

 ديار  و به  خورده  شكست  ترآان  ابومحمد از دست  ، از آنجا بود، اين) ق٣۵٨د )  حمدان  بن  عبداهللا  بن  ابومحمد حسن

را در   احتماًال آغاز زندگى  وي .(4-1/3 ، حوقل  ابن(بود   جوانى  در عنفوان  هنگام  در اين  حوقل  بود و ابن  رفته  ربيعه

  آه  آرده  او خود تصريح  گذشت  ، زيرا چنانكه است  گذرانده  سفلى  النهرين در بين را  و جوانى) عليا  النهرين بين(  نصيبين

منظور   و نيز به  مختلف  و ملتهاي  اسالمى  دربارة سرزمينهاي  مطالعه  عزم  به  و سپس  بوده  در مداين  ق٣٢٠در حدود 

او را   مسير مسافرت  است  آورده  در صورة االرض  آه  پاية ارقامى بر.  است  خود را آغاز آرده  سفر تاريخى  تجارت

، مصر و ) م٩۵١-٩۴٧/ ق340-336) صحرا  جنوبى  ، اسپانيا و مرزهاي شمالى  افريقاي: آرد  تعيين  چنين  وانت مى
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  ، خوزستان ، عراق) النهرين  بين(  ، جزيره) م٩۵۵/ ق٣۴۴  ح(  آذربايجان و  ارمنستان  يعنى  قلمرو اسالمى  شمالى  نواحى

).  م٩٧٣ ق362  ح(  ، سيسيل) م٩۶٩/ ق٣۵٨  ح(و ماوراءالنهر   ، خوارزم) م٩۶٨ -٩۶١/ ق358 -350  ح(  و فارس

  EI ٢. نيست  او معلوم  مسير بعدي

 

  ق٣٣٧و در   گذشته  از مهديه  ق٣٣۶و در   آغاز آرده  شمالى  سفر خود را از افريقاي  حوقل  ابن ، مقدمه(  نوشتة ويت  به

  درآمده) غنا(غانا   سرزمين  و به  رهسپار شده  جنوب  سوي  به  آنگاه.  تاس  رسيده  سجلماسه  به  ق٣۴٠اسپانيا و در   به

  اطالعاتى  آشنا شد و وزير در ازاي  سوم  ، وزير عبدالرحمان١شپروط  بن  حسداي  يهودي  در اسپانيا با طبيب  وي.  است

  به  شمالى  اروپاي  آشورهاي  به  راجع  اطالعاتى آرد،  آسب  حوقل  و احتماًال خزرها از ابن  شرق  يهوديان  به  راجع  آه

  ١/٢٩،  ورنت.او داد 

 

  و سياسى  اجتماعى  دربارة وضع  تحقيق جغرافيا و  دانش  عالقة او به  سبب  گويد، به خود مى  ، بنابر آنچه حوقل  ابن سفر

  ، مسافرت آتاب  در تأليف  ياريگر من: آند مى  رهاشا  خود در مقدمة آتابش  وي .بود  تجارت  سبب  و نيز به  مختلف  اقوام

آرد و  مى  ستم  سلطان  بود آه  حالى در  و اين  پرداختم  نياز بدان  و رفع  روزي  منظور آسب  به  بود آه  از وطن  دوري و

  ص(بود   اندك  و نعمتو باليا بسيار   بودند و حوادث  جور خو گرفته  به  سالطين. بود  ناهموار و سختيها پياپى  زمانه

،  است  ساخته  را مطرح  تجاري  و مسائل  آرده  خود اشاره  تاجرپيشگى  به  از آتابش  بسياري  در جاهاي  همچنين  وي). ٣

در   مثًال در سجلماسه. دهد مى  دست  به  زمان  را در آن  اسالمى  جهان  از تمدن  توجه  جالب  آنها تابلويى  مجموع  چنانكه

  واحة اودغشت  ساآنان از  بر عهدة يكى  خورد و براتى برمى  و آوفه  بصره  از مردم  عراقى  بازرگانى  به  مراآش  وبجن

  دانست  زمان  آن  معامالت  حجم  بر وسعت  را دليل  آن  توان مى  هزار دينار، آه ۴٢  مبلغ  بيند به افريقا مى  در داخل

  1/204 ، آراچكوفسكى.

 

،  است  بوده  سياسى  و داعى  مذهبى  مبّلغ  حقيقت در  بود، اما شايد وي  تجارت  شد، براي  اشاره  ، چنانكه حوقل  نسفر اب

بود و  (اسپانيا  امويان  قلمرو حكومت(  و اندلس)  فاطميان  قلمرو حكومت(  شمالى  افريقاي  به  زيرا برنامة سفر او رفتن

  سياسى  تمايالت  حوقل  ابن  شود آه مى  معلوم  سان  بدين.  است  و پالرمو نيز سفر آرده)  ناپل -  ناپولى(  نابلى  به  در ضمن

، از  پرووانسال ؛ اما است  دانسته  فاطميان  او را جاسوس  ، دوزي)همانجا(  گفتة آراچكوفسكى  به  ، تا آنجا آه داشته  هم

  به  حوقل  ابن  آه  پذيرد و معتقد است نمى  باب  اين را در  دوزي  ع، نظر قاط اسالمى  معاصر دربارة اسپانياي  متخصصان
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  فاطميان  به  او نسبت  ، عواطف شده  اتهام  اين  موجب  آه  عللى  از جمله.  است  بوده  فاطميان يا  عباسيان  عامل  هر حال

را   آنان  از نزديك  ، آه بحرين  قرمطياندربارة  را  بسياري  آگاهيهاي  آه  است  آسانى  از نخستين  ، زيرا وي است

  سياست  به  حوقل  شديد ابن  مندي عالقه:نويسد مى ٢(   ميكل  آندره). ،همانجا آراچكوفسكى) دهد مى  دست  ، به شناخت مى

و   شمالى  قايافري  يا تاريخ  نوبه  مربوط به  مطالب  توان مى  قراين  و بر پاية همين  است  و مسلم  آامًال روشن  فاطمى

  زير فرمان  و سيسيل  اموي  دربارة اسپانياي  وي  نظريات  آرد؛ ولى  توجيه را  صورة االرض  ديگر آتاب  جزئيات

  سياسى  بر پاية مالحظات  ، همه است  طرز ادارة مصر آرده  در باب  از فاطميان  گاه  گاه  او آه  و انتقادات ، آلبيان

   . اوست

 

  ديدار خود را چنين  جريان  وي.  است  ديدار آرده  و ممالك  مسالك  مؤلف  سفر خود با اصطخري  ضمندر   حوقل  ابن

  به  جوانى  هنگام  به  من  بود آه  ، اين حاضر واداشت  شكل  به]   صورة االرض[   آتاب  تأليف  مرا به  آنچه :دهد مى  شرح

  اطالع  تّجار بسيار آسب  سرزمينها و نمايندگان  از مسافران و  بودم  مشتاق  شهرها سخت  از وضع  اخبار بالد و آگاهى

  را راستگو و آگاه ، او آردم ديدار مى  با آسى  و چون  خواندم بود، مى  شده  نوشته  باب  در اين  آه را  آتابهايى.  آردم مى

  اخبار را نادرست  آن  اغلب  و تأّمل  از بررسى  پس  ولى ، دانستم مى  درست  بودم  از او شنيده  را آه  و خبري  پنداشتم مى

از   ، با آنچه بودم  از او فرا گرفته  آه را  خبري  آنگاه.  است  بوده  ناآگاه  گفته  بيشتر آنچه  به  گوينده  آه  ديدم مى و  يافتم مى

  جمع  غرضانه بى  دو نظر را با نظر سوم  اين.  آردم مى  را مطالعه  و مطلب  گفتم مى ، نزد او باز بودم  پرسيده  ديگري

و   مسافرت  به  خود دربارة توانايى  احساس  به  آمد آه  امر باعث  همين.  هست  آنها اختالف  بين  آه  يافتم و درمى  آردم مى

  ينها جامة عملاقليمها و سرزم  آنها و همسايگى  موقعيت  شهرها و بيان نقشة  رسم  به  خطرها و نيز عالقه  تحمل

  همين  در اثناي... جدا نبود  جعفر از من  قدامة بن  و تذآرة ابوالفرج  وجيهانى  خردادبه  ابن  سفر آتابهاي  اين در.  بپوشانم

، اما نقشة  داشت  اشتباهاتى  بود آه  سند را آشيده  نقشة سرزمين  وي.  ديدار آردم]  اصطخري[  فارسى  سفر با ابواسحاق

را، هر دو را   الجزيره و نيز نقشة  بودم  آشيده  صفحه  را در همان  نقشة آذربايجان  من. بود  آشيده  را خوب  فارس

  چنين  ، و من آنى  مرا اصالح  آتاب  غلطهاي  آه  خواهم مى و از تو  اثر تو را ديدم  مرا گفت  ابواسحاق... بود  پسنديده

  آنكه  بى  بپردازم  آن  توضيح و  نقشه  و رسم  اصالح  و به  را بنويسم  آتاب  اين  تنهايى  خود به  آه  ديدم  چنان  سپس...  آردم

،  بياورم  آتاب  را در اين  از آن  بخشى  نمود آه مى  باشد، و واجب  صدق و  تمامًا حقيقت  اگرچه  بنگرم  تذآرة ابوالفرج  به

  )٣٣٠-٢/٣٢٩(بود   ديگري  رنج  حاصل  زيرا آه  را جايز ندانستم  بسيار از آن  اما نقل
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  از مرز فرغانه  طول  بر حسب  اسالم بالد:  است  ، چنين آمده  در صورة االرض  بنابر آنچه  اسالم  حدود سرزمينهاي

)  راه(  ماه ۵حدود   آن  يابد و مسافت مى  ادامه  يمن  تا سواحل  ديار عرب و  و عراق  و جبال  شود و تا خراسان آغاز مى

  تا سرزمين  آرمان و  و فارس  و عراق  و جزيره  گردد و تا شام آغاز مى  از آشور روم  عرض  بر حسب و  است

تا   از فرغانه  بالد اسالم  و اگر قرار باشد طول...  است  ماه ۴  آن  يابد و مسافت مى  ادامه  فارس  برآنارة درياي  منصوره

  .(١٧-١/١۶،  حوقل  ابن(خواهد بود   منزل ٣٠٠  ور شود، مسير آنمنظ  اندلس و  مغرب  سرزمينهاي

  ايران  ويژه  به  بالد اسالم  شرح  خود را مصروف  تقريبًا هم  آالسيك  دانان همانند ديگر جغرافى  صورة االرض  مؤلف

  ، بيان است  خود در گرگان او  آه  رود، مثًال هنگامى فراتر مى  اسالم  از قلمرو جهان  آند، اما در موارد خاصى مى

رويداد (  نيست  از فايده  خالى  نكته  داد، و اين  شكست  م٩۶٩/ ق٣۵٨، بلغار و خزر را در  روس  مملكت  آند آه مى

  )آند مى  مطابقت  م٩۶۵خزر در   به  ، امير آيف١مذآور با حملة اسوياتسالو

 

  آسى  نخستين  آالسيك  دانان آلية جغرافى  ميان مرّجحًا در  حوقل  ، ابن مشابه  مهم  نظر از جزئيات صرف  هر حال  به

تر  روشن)  دخويه  چاپ  نه(  آرامرس  چاپ  را در صورة االرض  موضوع  اين و  آشناست  امور مغرب  به  آه  است

و نيز   آن  و تاريخ  دربارة منطقة ُبجه  هم  مفصلى  شرح  در صورة االرض). ٢٠۴-١/٢٠٣،  آراچكوفسكى(ديد   توان مى

  ها و شرح واحه  شرح  و همچنين  آمتر نيست  نام ٢٠٠از   بربر آه  از قبايل  با نامهايى  همراه) ايتاليا  جنوب(  اريتره

فرد   ترين آگاه  آه  آماري  دارد، چنانكه  خاصى  اهميت  آار حوقل  و اين  است  آمده  سيسيل  دربارة موقعيت  مبسوطى

  .(، همانجا آراچكوفسكى(  است  داده  انجام  دقيقى  تحليل  باب  و در اين  آرده  را اثبات  ، آن سرزمينهاست  دربارة اين

و   المسالك  آتاب  و ديگري  نيست  در دست  آه  دربارة سيسيل  آتابى  يكى:  است  داشته  اثر معروف دو  حوقل  ابن: آثار

صورة   آه  است  جغرافيايى  سلسلة آتابهاي  حلقة اساسى  به  آتاب  پيوستن  سبب  به  اسم  اين(  يا صورة االرض  الممالك

  و الممالك  المسالك  هذا آتاب:  است  آمده  چنين  آن  نام  در خود آتاب).  است  شده مى  ناميده]  زمين  يا هيأت  نقشه[  االرض

، ۶/۴٢١، ٢۶٨، ۴/١٧٣،  خلكان  ابن: نك(  است  چنين نيزمآخذ   و در اغلب) ١، حاشية ١  ص... ( و المفاوز و المهالك

 ( م٩۶٧/ ق٣۵۶د (  الدولة حمدانى  سيف  به  حوقل  را ابن  تحرير اول. تحرير دارد دو  صورة االرض). ١٣٨، ٧/١١۵

  است  هشد  خاص  توجه  فاطميان  به  شود و در آن مربوط مى  م٩٧٨/ ق٣۶٧حدود   به  تحرير دوم.  است  آرده  تقديم

I/408) .(GAL,S, حدود   يعنى  م١٠٨۶/ ق۴٧٩در   آه  است  ِ استانبول خطى  جزو نسخ ها و ِ نسخه ترين قديم  نسخه  اين

  دخويه  چاپ  به  نسبت  آه  آرده  و چاپ  تصحيح  را آرامرس  تحرير دوم.  است  شده  آتابت  آن  تأليف از  پس  سال ١١٠
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  ق٣٧٨در حدود   بايستى  آتاب  و قطعى  تحرير آامل  گذشت  از اين  پيش  چنانكه). ١/٢٠١ ، آراچكوفسكى(دارد   رجحان

   .باشد  گرفته  صورت

 

  ويژه  به  هايى و افزوده  تغييرات را با  اصطخري  و ممالك  مسالك  وي  آه  يابيم در مى  حوقل  نيز از نوشتة ابن از مآخذ و

  آرده  پيروي  پيشينيان  از روش  آتاب  و در تنظيم  پاية آار خود قرار داده وراء النهرو ما  و ارمينيه  عراق  در بخشهاي

نكتة ). ٢٠٢، ١/٢٠١،  آراچكوفسكى :نك(  است  آورده  فراهم  دربارة نقاط مهم  با توضيحاتى  و مفصل  دقيق  آتابى و

  آرده  سفر خود اعتماد بسياري  نتايج  به  آتاب  فدر تألي  اصطخري خود  همتاي  همچون  وي  آه  است  اين  توجه  شايان

  به  در آن  ليكن ، برخوردار است  آافى  از دقت  مسافات  سرزمينها و شهرها و بيان  او در شرح  آتاب رو  از اين.  است

  حوقل  ابن  آه  آتاب  هاي شه، اما نق)۴۵،  غنيم(  است  نشده  توّجه  و غرايب  عجايب  به  و نيز تا حّدي  االفالك  علم  مقدمات

شود   انگاشته  موصوف  سرزمينها و درياهاي  ، نبايد بيانگر دقيق است  نموده  خود منضم  آتاب  به و  آنها را تصوير آرده

را ) ؟ نقشه(» مخّطط»  وي.  است  اصطخري  مديون آند، مى  اذعان  از آنچه  در اثر خود بيش  حوقل  ابن). ١/٢٩،  ورنت(

  ، خليج جزيرة العرب  مربوط به  فصول  ، از قبيل است  آرده  را عينًا اقتباس  فصول  برخى  بر اين  و عالوه  او گرفته از

  توضيحاتى  وي  با اينهمه.  سيستان و  ، بحر خزر، خراسان ، حوضة رود سند، ديلم و آرمان  ، فارس ، خوزستان فارس

 را از  النهرين و بالد بين  و عراق  مصر، بالد شام  مربوط به  عمدة مباحث  بخش نيز.  است  آنها افزوده  به  آوتاه  ولى  مهم

  آار ابن  اصالت  آه  است  سيسيل ، اسپانيا و مغرب  رو تنها در فصول  از اين). ٢١١،  حميده(  است  برگرفته  اصطخري

  صورة االرض  هرگز از اهميت  از اصطخري  الاقتب  هر حال در ١٠.(,  ١١،  ، مقدمه ويت(شود  آشكار مى  حوقل

شعار، )  است)  ق٣٢٢د (  بلخى  ابوزيد سهل  نيز مأخوذ از صور االقاليم  اصطخري  ممالك و  مسالك  آاهد، چنانكه نمى

ة آنها از جمل  آه  قرار گرفته  صورة االرض  مؤلف  و اقتباس  مورد استفاده  ديگر هم  آثار جغرافيايى). » يب -يا »  ص

  و چون  اند، همانند يكديگر است آورده» خزر»  در باب  و ياقوت  حوقل  ابن  آه  عباراتى.  است  فضالن  سفرنامة ابن

عينًا مأخوذ   باب  نيز در اين  حوقل  ابن  مطالب  آه  گفت  توان ، مى است  آرده  نقل  فضالن  آنها را از ابن  ياقوت  آه  دانيم مى

  )۶/١١٩، محمد،  قزوينى(  است  فضالن  از ابن

 

،  آن  مؤلف  ، ولى است)  و جز آن  اسالمى  سرزمينهاي  هاي با نقشه  همراه(در زمينة جغرافيا   صورة االرض  اگر چه

و   و نيكوآاران  شهرها و توانگران  و امراي  و پادشاهان  بزرگان  حال  ، از شرح و چهارم  سوم  قرن  دانان همانند جغرافى

و طرز   و اجتماعى  تاريخى  مهم  وقايع  و نيز از بيان) ٢/٢٩۴(  منصور حالج  بن  حسين  از جمله  مذاهب  صاحبان
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  وقايع  در باب.  است  نكرده  ، غفلت بوده  متداول  گوناگون  اقوام  ميان  آه  هايى زبانها و لهجه  به  و اشاره  مردم  زندگى

  سامانيان و) ۴۶٨ - ٢/۴۵۶(، ماوراء النهر )٢/۴١٩(  دربارة صفاريان  آه  مطالبى  به  توان مى  و اجتماعى  تاريخى

: نويسد دارد و مى مى  بيان  روشنى  نيز به را  فارس  تسمية خليج  وجه  وي. آرد  ، اشاره است  آورده) ۴۶٩ - ۴۶٨/٢(

  تا فارس  دريا از حدود بالد سند و آرمان  و اين  است  و شهر واق  چين از بحر محيط در حّد  خليجى  فارس  درياي«

آشورها آبادتر   از همة اين  ، زيرا فارس است  شده  ناميده  فارس  نام  به  مجاور آن  همة سرزمينهاي  و از ميان امتداد دارد

دريا   اين  نزديك دور و  هاي همة آرانه  به  اآنون  داشتند و هم سلطة بيشتر  قديم  آنجا در روزگاران  و پادشاهان  است

   .(277-2/267) مسلطند

 

آمتر از   و آمياب  قيمتى  آاالهاي  به  وي.  است  ابتكاري و  ، آامًال تازه آمده  حوقل  در اثر ابن  آه  اقتصادي  هاي نكته

  انىزم  به  را نسبت  خاصى  اقتصادي  وضع  دهد و در هر فرصت مى  اهميت  و صنعتى  آشاورزي  اساسى  محصوالت

  از محصوالت  آه  خود است  زمان  نويس جغرافى  او يگانه. دهد قرار مى  مورد مطالعه  معلوم  معياري  به  يا نسبت  معين

  نيز حائز اهميت  فارسى  زبان  از حيث  حوقل  اثر ابن .(EI ٢(   است  داده  دست  به  روشن  واقعًا طرحى  عصر خويش

  ، جروم ، خماهن) پارگين(  بندار، فارقين ، آب  ، بانيذ، بخس ابريسم  از قبيل  بسياري  فارسى  ها و نامهاي ، زيرا واژه است

  آمده  در آن» اند ساخته  مدرسه  آه  خدا شاه»  و نيز عبارت  است  واژه 55 حدود  آه)  سردسيرات(، صرود ) گرمسيرات(

  . است  مندرج) ٣۶٩ -٣۶٧شعار، (  آتاب  در ترجمة فارسى  تفصيل  ها به واژه  اين  فهرست . است

  به  تاريخى  جغرافياي  و تا حدودي  جغرافيايى  و معتبر دانش  اساسى  از منابع  يكى  ، صورة االرض گفتيم  بنابر آنچه

از  خود  و در تحقيقات  نگريسته  بدان  مأخذ مهم  عنوان  به  و پژوهشگران  دانان جغرافى و  مورخان  اغلب. رود شمار مى

، ٢/۴٠٩، ۵۴٢، ٣٧۶، ٣٧۵، ١/٣٢٠(  البلدان  در معجم  ياقوت  از جمله. اند استناد آرده  آن  مطالب  و به  برده  بهره  آن

و   آرده  اشاره  بدان)  مراآش  نزديك  در مغرب(  و اغمات  بربر و اندلس و  از سيسيل  بحث  در باب  ويژه  به) ۴/۵٩

در   آه  است  تر از آن مشروح  آه  آورده  حوقل  از ابن  نقل  و باشو به)  اودغشت(  ، اوذغست الم، اق بصره  ذيل را  مطالبى

  شده  آنها در المجموعة الكمالّية نقل  با ترجمة فرانسوي  همراه  مطالب  اين.  است  آمده  صورة االرض  خطى  هاي نسخه

 و از  و گو از سيسيل  در گفت) ١۶۴، ١۵٨  ص(  زوينىق  زآرياي  همچنين III/260-261). ، يوسف  آمال(  است

  . است  افزوده  بدان  هايى و نكته  آورده  از آن  سخنانى) ١۵۴، ١۴٠، ٣/۶٩(شّداد   و ابن  برده  نام  بربرها از آن  حاالت

،  آن  در سفر بود و در خالل  قرن  ثلث  وي. شمار آورد  از نوادر روزگار به  دانان جغرافى  در بين  توان را مى  حوقل  ابن

بلغار و رود ولگا   رهسپار شد تا به  هم ديگر  سرزمينهاي  آرد و به  ديدن -هند تا اسپانيا  -  اسالمى  از سرزمينهاي
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متز   آدام). ٣٢،  زياده(  او بود نوشت  هاي همة تجربه  جامع  را آه  االرض بسيار خواند و بسيار ديد تا صورة. رسيد

  و ابن  مقدسى.  اند تا مقدسى آرده  پيروي  وي  بيشتر از روش  حوقل  بعد از ابن  دانان جغرافى  آه  است  بر آن (٢/١۴(

. دارند  متأخر برتري  دانان بر جغرافى  بسيار دقيقند و در نقد و پژوهش  مطالب  هر دو پژوهشگر و ناقد و در نقل  حوقل

آنها را   حوقل  و ابن  مقدسى اگر  آه  است  را آورده  منذر اخباري  بن  حسن  تأليف  العجايب  از آتاب  ادريسى مثًال

   .گذاشتند ديدند، آنار مى مى

 

و   سعيد مورخ  ابن  اند، از جمله گرفته بر او  هايى و خرده  انتقاد آرده  حوقل  نيز از ابن  و مؤلفان  دانان جغرافى از  برخى

  تاخته  اندلس  عرب  اخالق  در باب  حوقل  آراء ابن  به)  م١٢٨۶يا  ١٢٧۴/ ق685 يا ۶٧٣د (  اندلسى  معروف  دان جغرافى

  نوشتن  يعنى  صورة االرض  تكميل  امر او را به  و شايد همين I/408، ( ,GAL,S ؛٢١٢-١/٢١١،  مقري)  است

  مطلبى  نقل  ضمن  بارتولد هم). ١/٢٠۵،  آراچكوفسكى)  است واداشته  غربى  و اسپانياي  ، سيسيل اندلس  گانه  سه  بابهاي

  گيري خرده ، رينو نيز اندلس  عرب  دربارة اخالق). ٢٠٢-٢٠١  ص(  است  انتقاد آرده  حوقل  دربارة حملة روسها از ابن

  )٢٠۴-٢٠٢  ص(  است  خود آورده  را در آتاب  و مواردي  آرده

 

  به  حوقل  ابن: اند برشمرده  چنين را  انتقادات  اين  و سرآيس  بستانى. ندا آرده  انتقال  حوقل  نيز از ابن  ديگري  آسان

  آند، به  و تفحصى  تأمل  آنكه خود بى  و در مطالب  آرده  آمتر توجه  آن غير  و به  پرداخته  اسالمى  بزرگ  سرزمينهاي

خود را   هاي شنيده  ؛ وي فيا معتمد نيستّ جغرا در فن  صورة االرض  ؛ مؤلف است  ها اعتماد نموده شنيده ها و ديده

در موقعيتها و   تحقيق  و نظر مجرد، بى] ؟ سياسى  يا گرايش  تجارت[  خاص  خود را از ديدگاه  و مشهودات  نوشت مى

  از اغالط فاحش  مشحون  ؛ صورة االرض است  ضبط نامها نپرداخته  به  آرد؛ وي مى  ، منعكس جغرافيايى  درست  شرح

  و به  مجمل  در موارد ديگر مطالب ، اما مبسوط و سودمند است  آتابى  بالد اسالمى  از نظر شرح  اثر البته  ؛ اين است

،  مگر اندآى  نگفتم  سخن  و حبشه  نصاري  در باب: گويد مى  خود وي  چنانكه ، است  با نكوهش  همراه  دربارة فرنگ  ويژه

  .دارد مى باز  مرا از ورود در آن  احكام  و نظم  و دين  عدلو   حكمت  به  من  دلبستگى زيرا

خطاها   ، اما اين مبّرا نيست  از خطاها و نقايص  االرض صورة  گمان بى.  اعتبار است آميز و بى اغراق  اغلب  انتقادات  اين

را   آتاب  شد، اين ياد  از اين  پيش  نكه، چنا بسياري  نظران  و صاحب  دانشمندان. اند نوشته  منتقدان  آه  حد است  بدان  نه

  گونه  هيچ  جاي  سخن  اند و در اين استوار دانسته  مأخذي معتبر و  را منبعى  و آن  گفته  سخن  آن  علمى  و از ارزش  ستوده

   . ترديد نيست



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                          Info@persiangulfstudies.comDouran 
 

 

دفتر؛  ٣  دربارة سيسيل. ٢فتر؛ د ۴،  دربارة اندلس. ١:  است  نوشته  صورة االرض  براي  بخش ٣در   اي سعيد تكمله  ابن

اخبار   را بر حسب  و آن  را تلخيص  صورة االرض  متن  ديگري  اسپانيايى  ق۵۴۵در . دفتر ٧  غربى  دربارة اسپانياي. ٣

  (GAL,S,I/408).  است  برده  بهره  هم  خوارزمى  آار از صورة االرض  و در اين  آرده  خود تكميل  و اطالعات

شم (  عربى  جغرافيايى  ، در سلسلة آتابهاي المفاوز و المهالك و  و الممالك  ِ المسالك بار با عنوان  نخستين  صورة االرض

بار . رسانيد  چاپ  در دو جلد به  م١٩٣٨را در   آن  آرامرس  شد و آنگاه  چاپ)  م١٨٧٣(  در ليدن  دخويه  آوشش  به) ٢

  به  آتاب  از اين  هايى ترجمه. رسيد  چاپ  در دو جزء به) تبة الحياةدارمك(  در بيروت  ديگر برپاية نسخة آرامرس

   . و فارسى  ، فرانسوي اند ترجمة انگليسى جمله  از آن  آه  است  گرفته  صورت  مختلف  زبانهاي

  

  

  ذکر دريای فارس

  ) م٩٧٨/ ق٣۶٧از   پس د(  يا نصيبينى  نصيبى  على  يا محمد بن  حوقل  محمد بن  ، ابوالقاسم ِ َحوقل ِاْبن
 مى بر در را ديار حدود آن بيشتر آه است فارس درياى است، آن الزم شرح آه اى ناحيه عرب، ديار ذآر از پس"

 شامل دريا اين آه نواحيى بيان به گاه آن .شوند مى متصل يكديگر به آن وسيله به بالد اسالم نيز و عرب ديار و گيرد

 به ايله ُقلُزم از .شود مى آغاز مشرق سوى از آن و آناره) سرخ درياى( ُقلُزم از فارس درياى .پردازم آنهاست مى

 به دجله قطع عرضى از پس و )آبادان( عبادان به آنجا از و زند دور مى را عرب ديار حدود سپس شود، مى منتهى

 سواحل به و گذرد مى سوى سيراف به فارس هاى آناره از گاه آن .رسد مى به جنابه سپس و )ديلم بندر( مهروبان

مرز  اينجا در و رسد مى است سند ساحل آه سواحل ُملتان و َديبل به و يابد مى امتداد آرمان از پشت )هرمز(هرموز

   ".رسد مى سرزمين چين به و آند مى قطع را تبت سواحل هند گذشته، سواحل از گاه آن .يابد مى پايان اسالم بالد

 

 فارس نام درياى به شده، آشيده چين درياى تا سرخ درياى از دريايى آه تمام، صراحت به حوقل ابن نوشتار اين در

 زنده تا سال 500 از و بيش گذشته ساسانى شكوهمند دوران از سال 300 بيش از آه است حالى در اين .نامد مى

 درياپويان و دريانوردان اين وجود اين با .داريم فاصله صفويه زمان در ايران امپراتورى دوباره وار ققنوس شدن

   .نوردند مي در را دريا اين آه هستند دريادل ايرانى
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 جزيره سه اين و” .پردازد مى قنارى جزاير يعنى ايرانيان، غربى دريانوردى حد ذآر به ديگر جايى در حوقل ابن

 سپس “.خوانند مى) مغرب پادشاه(مغرب  صاحب نام به خطبه آنجا در و اند آنها ساآن در ايران بازرگانان آه است

 نوبه شهر پشت به و يابد مى حبشه امتداد درياى به فارس درياى گاه آن“دهد ادامه مى فارس درياى جنوبى حد باره در

 آثيرى از گروه و آشورهاست پهناورترين از گردد آه مى منتهى) زنگبار (زنج بالد به آنجا از شود و مى متصل

 درياى مسافات اينجا در و گذرد مى بالد اسالم همه محاذات در ها آناره از سپس .آن ساآنند در شيرازى ايرانيان

 هاى گوناگونى اقليم و ها جزيره چين، سرزمين محاذات مسافات تا اين در و پذيرد، مى پايان غرب و شرق فارس از

   “.يافت آگاهىآنها  به توان نمى دريا در مسافرت طريق از آه جز)  .. و فليپين اندونزى، (هست هم

 درياى پيرامون رخدادهاى شرح به آنگاه .پردازد مى فارس جغرافيايى درياى نقشه جزييات شرح به حوقل ابن سپس

 ُقلُزم بحر اندرون يمن محاذات تا است، آن در قلزم آه درياى فارس از بخشى ...” .پردازد مى آن شهرهاى و فارس

 به سپس و است شب سه پهناورترين قسمت در آن عرض و منزل، 30 آن و طول .شود مى ناميده )سرخ درياى(

 راويان گفته به بنا و ...است نواحى بدترين است آه تاران به موسوم اى ناحيه دريا اين در ...شود تنگ مى تدريج

 و نامند مى عدن بحر يمن است اندرون مقابل آه را فارس درياى از قسمت آن” “.... شد غرق جا همين فرعون در

 قسمت آن درآيى،) سريالنكا( نزديكى سرانديب به و شوى خارج اسالم حدود از اگر و ...است  بحرالزنج آن از پس

   “.... شود مى ناميده بحر فارس نيز

  

 = آشم)ابرآمان  يا الفت جمله از است مسكونى جزاير درياى فارس در ...” پردازد مى جزاير معرفى به او سپس

 به آنگاه “.شيرده است حيوانان و و چارپا و ها آشتى و شيرين هاى جزاير آب اين در .آنها جز و خارك اوال ،(قشم

   .فارس ميپردازد درياى پيرامون شهرهاى معرفى

 

 شهر و حد چين در محيط بحر از خليجى فارس درياى آه مكرر گفتيم طور به” افزايد مى ديگرى بخش در همچنين

 شده ناميده فارس نام ممالك به ساير ميان از و )زنگبار (زنج بالد تا ُقلُزم و بحر آرمان و سند بالد حدود و است عواق

 و داشتند بيشتر سلطه قديم روزگاران در پادشاهان آنجا و است آبادتر آشورها اين همه از  )ايران( فارس  زيرا است

 فارس در درياى آه هايى آشتى ديگر بالد همه در و هستند دريا مسلط اين نزديك و دور هاى آرانه همه به هم اآنون

 “.هستند فارس به متعلق همه گردند مى مصونيت باز و جالل با و آنند مى حرآت
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  :بن مايه

  محمد، االعالق شّداد،  ؛ ابن ، وفيات خلكان  ؛ ابن م١٩٣٨،  ، ليدن آرامرس  آوشش  ، به صورة االرض ، محمد، حوقل  ابن

  و اروپا، ترجمة حمزه  در روسيه  خاورشناسى ،.و. ؛ بارتولد، و م١٩٧٨،  عّبادة، دمشق  يحيى  آوشش  الخطيرة، به

 ، ، بيروت العرب  الجغرافيين  ، اعالم ، عبدالرحمان ؛ حميده ، آشف خليفه  ؛ حاجى ب  سينا؛ بستانى  ، ابن سردادور، تهران

، الجزاير،  العربى  اسماعيل .ا و سويسرا، ترجمة رفرنسا و ايطالي  االسالمية فى  ، الفتوحات ؛ رينو، ژوزف م1984

بر   ؛ شعار، جعفر، مقدمه ، چاپى ؛ سرآيس م١٩۶٢،  ، بيروت عندالعرب  ، نقوال، الجغرافية و الّرحالت ؛ زياده م١٩٨۴

،  آويت ، الجغرافى  و منهجه  ، مصادر البكري يوسف  ، عبداهللا ؛ غنيم ش١٣۴۵،  ، تهران االرض ترجمة صورة

  ، محمد، يادداشتها، به ؛ قزوينى م١٩۶٠،  بيروت محمد، آثار البالد و اخبار العباد،  ، زآريا بن ؛ قزوينى م١٩٧۴/ ق١٣٩٣

  عثمان  الدين ، ترجمة صالح العربى  الجغرافى  االدب  يو، تاريخ. ، ا آراچكوفسكى ؛ ش١٣۶٣،  افشار، تهران  ايرج  آوشش

،  ، بيروت البدراوي  رفعت  آوشش  به ، ابوريده  ، الحضارة االسالمية، ترجمة عبدالهادي دام؛ متز، آ م١٩۵٧،  ، قاهره هاشم

  آوشش  ، به الطيب  ، احمد، نفح تلمسانى  ؛ مقري ش١٣۴۶، تبريز،  االدب ، ريحانة ، محمدعلى ؛ مدرس العربى  دارالكتاب

و   ، ترجمة احمد آرام اسالمى  دانشمندان  زندگينامة علمى ،» حوقل  ابن«،  ، خوان ؛ ورنت م١٩۶٨،  ، بيروت عباس  احسان

   :؛ نيز ، بلدان ؛ ياقوت ش١٣۶۵،  ، تهران ديگران
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