
 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

  

  

  دريای فارس 

  معادن الجوهرمروج الذهب و کتاب  در

  

  روزبه پارساپور: نويسنده

  

  



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

  

  مسعودی گذری بر پيشينه 

  و معادن الجوهر مروج الذهبمورخ کتاب 

تماال حدود سال اح ،مورخ و جغرافيدان بزرگ اسالمی در اواخر قرن سوم هجری ،ابوالحسن علی بن حسين مسعودی

شور و شوق دانش اندوزی او را از اوان جوانی به سير و سفر در سرزمينهای اسالمی .قمری در بغداد متولد شد ٢٨٠

عراق و ايران و مصر و سوريه و فلسطين و ارمنستان و هند و سيالن و عمان و سواحل شرقی آفريقا را تا .کشاند

و غرب ) اسپانيا(ظاهرا جز اندلس. حتی از چين و مالزی هم ديدار کرد.زنگبار و احتماال ماداگاسکار زير پاگذاشت

قمری در مصر مقيم شد و در جمادی  ٣٣۶سرانجام در سال . آفريقا تمام سرزمينهای اسالمی را سياحت کرده است

ه مسعودی خود در کتابهايش بارها به اين سير و گشت ها اشاره کرد. در شهر فسطاط مصر درگذشت ٣۴۵الثانی 

  :در کتاب مشهور مروج الذهب می نويسد.است

  

اگر در اين باب تقصيری رفته يا غفلتی شده پوزش ميخواهم که خاطر ما به سفر و باديه پيمايی به دريا و خشکی "

  "قاليم را به معاينه توانيم دانستمشغول بود تا به دايع ملل را به مشاهده و اختصاصات ا

  

مهمترين دليل شيعه بودن وی را دو کتاب  مذهب دانسته که شيعه ابن جمهره در کتالب مجهرة االنساب العرب، وی را

  .کند عقايد وی را کامال آشکار می که اند مروج الذهب و التنبيه و االشراف دانسته

  

داشته و از محضر آنها  ايشان در طی مسافرتهايش با بسياری از دانشمندان و علمای معاصر خود، حشر و نشرهايی

مورخ و  محمد بن جرير طبری اسالمی گشته که يدانهای بزرگها برده تا جائيکه يکی از مورخان و جغراف بهره

بن قرة  ابوبکر صويل مورخ و اديب، ابن دريد نحوی و شاعر و ابوبکر انباری محدث، سنان بن ثابت محدث مشهور،

عی، چون حسن بن موسی نوبختی متکلم شي باشند عالوه بر اينها، با بزرگانی هايی از آنها می فيلسوف و دانشمند نمونه
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معتزلی، ابوالحسن اشعری متکلم و بنيانگذار مکتب کالمی اشعری  ابوعلی جبائی و ابوالقاسم بلخی از متکلمان

نتيجه .بحثهايی به عمل آورده است پزشک و فيلسوف ايرانی محمد بن زکريای رازی نيز با صحبتهايی داشته و يکبار

   :کنيم اينجا به تعدادی از آنها اشاره می ار متعددی بوده که درجهانگردی و ديدار وی با اساتيد بزرگ؛ آث

  

 )عنوان دائره المعارفی در تاريج جهان بوده اين کتاب سی به(اخبار الزمان  -  1

  الکتاب االوسط -  2

  و معادن الجواهر مروج الذهب -  3

  متون المعارف و ماجری فی الدهور السوالف -  4

  االشراف التنبه و -  5

  االت فی االصول الدياناتالمق - 6 

  القضايا و التجارب - 7 

  سرالحيات - 8 

  الزلف - 9 

  واالنتصار و ديگر آثار که حدودا -10 

  .باشد عنوان می ٢۴که حدودا  و ديگر آثار -11 

  

و بقيه در طول زمان از  الزم به توضيح که از ميان آثار خود فقط مروج الذهب و التنيبه االشراف در دسترس بوده

  .اند بين رفته
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  ذکر دريای فارس 

بصره نيز نهرهای بزرگ دارد چون نهر شيرين و نهر دير و نهر ابن عمر و هم ميان بصره و اهواز نهرهاست ... 

تا بصره و ابله و هم خبر گرداب  دريای فارسکه از ذکر آن صرف نظر ميکنيم زيرا تفصيل آنرا با خبر امتداد 

رفته و به سبب آن بيشتر نهرهای بصره  معروف به جراره را که زبانه درياست و در نزديکی ابله به خشکی پيش

شور است و بعلت همين جراره بنزديکی ابله و آبادان در دهانه دريا چون کرسی است در دل دريا آتش روشن کنندتا 

  ...کشتی ها که از عمان و سيراف عبور می آيد به جراره نيفتند که خالص آن ميسر نباشد

  ١٠٣جلد اول برگ 

  

است و به ديار ابله و خشبات و آبادان و بصره می رسد  دريای فارساز همين دريا خليج ديگری منشعب ميشود که ...

اين خليج مثلث شکل است و يک زاويه آن به ديار ابله می رسد . و عرض اول و آخر آن تا يکصد و پنجاه ميل ميرسد

هر سينيز است که جامه های سينيزی بدان منسوب و بر مشرق آن ساحل فارس و ديار دورق ايران و ماهربان و ش

سپس ديار ابن  ،جيرم سيرافاست و در آنجا می بافند و شهر جنابه که جامه های جنابی منسوب بدانجاست و شهر ن

در مجاورت کناره کرمان . روی شهر سنجار عمان استسپس کناره کرمان که ديار هرمز است و هرمز روب ،عماره

  .که سرزمين خوارج شراه است و در همه اين نواحی نخل می رويد بر ساحل اين دريا ديار مکران است

ر سو که گياه و حيوان بر آن نيست و آب دريا که عمق بسيار دارد از هدريا کوههای سياه باالرفته از در اين ناحيه ...

اين ناحيه به ديار عمان و سيراف پيوسته است .آنرا ببر گرفته و موجها بهم ميخورد که هرکس آنرا ببيند وحشت ميکند

معروفست که سواحل آنرا از  دريای فارساست و بنام  خليج فارساين دريا همان .و کشتيها به ناچار از آن ميگذرند

  .الجمجمه بر شمرديمبحرين و فارس و بصره و کرمان و عمان تا راس 

  ١٠٨و  ١٠٧جلد اول برگ 
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بسياری از ناخدايان اين دريا و کشتيبانان سيرافی و عمانی که .غالبا هنگام سحرگاهان استدريای فارس جزر و مد 

در تابستان در شمال و شرق تا  گويند که اين دريا را می پيمايند و بمعموره های جزاير و سواحل آن رفت و آمد دارند

مدت شش ماه مد ميشود و آب نقاط شرقی زمين و نواحی چين بسواحل چين و ماورای آن طغيان ميکند و بارديگر در 

  ...ماههای زمستان و جنوب و غرب تا مدت شش ماه مد ميشود

  ١١٣جلد اول برگ 

  

هند و فارس و يمن چنانکه گفته ايم پيوسته است و گسسته نمی باشد اما طوفان و آرامش آن اختالف آب دريای چين و 

هنگامی که دريای فارس امواج بسيار دارد . دارد که محل و موسم و ديگر خصوصيات وزش بادهای آن مختلف است

دشوار است دريای هند آرام است و سواری بر آن بی دردسر است و موج کم دارد و چون دريای هند و سواری بر آن 

و امواج آن کم و سواريش آرام  دريای فارسطوفانی باشد و موج و ظلمت بهم آميزد و سواری بر آن دشوار باشد 

از آن هنگام است که خورشيد به برج سنبله درآيد و باعتدال پاييزی نزديک شود  دريای فارسآغاز آشفتگی .آسان است

سختر از همه آخر پاييز است هنگاميکه خورشيد به برج . همچنان امواج دريا فزونی گيرد تا خورشيد ببرج حوت رسد

خورشيد به برج سنبله باز آيد و آخرين آرامش در آخر بهار است وقتی خورشيد در جوز  قوس باشد آنگاه آرام گيرد تا

  ...است و دريای هند آشفته باشد

  ١۴۵جلد اول برگ 

  

  :بن مايه

  ترجمه ابوالقاسم پاينده ،ابوالحسن علی بن حسين مسعودی ،مروج الذهب و معادن و الجوهر

  

  

 


