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  ذکر حدود خوزستان

  )هجری٣۴۶متوفی ( تأليف ابواسحق ابراهيم اصطخری

  به کوشش مسعود رضايی

تا نزديک ماهی  طاب خوانندان حد پارس وحد سپاهان آن را نهرومي.خوزستان حد پارس وسپاهان استشرقی حدود 

وجانب غربی ناحيت واسط وجايگاهی کی آن رادورالراسبی .دريا،آنگاه حد ميان دورق وماهی رويان باشدبرجانب رويان

بودست،اکنون  خوزستانکی لورازوگويند .يوندد ازسپاهانتابه حدود جبال پصيمره وکرخه ولور حد آن  وحدشمالی.خوانند

جنوبی تقيم است چهاسو،وليکن حدوحدود جبال وواسط بريک حدمسوسپاهان خوزستان سوی پارس  وحد.با جبال گرفته اند

تادريا عبادان ،پس تنگ تر آيد از انچ دربرابراوست هم ازحد جنوبی،ازحدعبادان تا روستای واسط مخروط ميشوداز

مذار آنگاه از.ه دجله واز بارما بگذردآنگه ب.رسدمی افتد،پس اين حدجنوبی به دريا زاويه برحدپارس تقويسی هستکی در

  .کرديم اينست حدود خوزستان کی ذکر.آغازکرديم بازگردد تا به روستای واسط بازرسی،ازانجا کی
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  .آن را عسکر مکرک خوانندشهرلشکر.ند،وديگرنواحی خوزستان به اهوازبازخوانندگويهرمزکوره اهوازآن را 

آن را دورق آن را سوق می خوانند وشهرازارکی باين همه نام شهرهاست مگر.ز،بازارسابورفسوس،رامهرمشوشتر،جندی 

  .الفرس معروفستگويند وبه دورق 

هرشهری ازين ،کليوان،سوق سنبيل،مناذرالکبری،مناذرالصغری،جبی،طيب،البنيانايذج،نهرتيری،حومةالزط،خابران،حومة

  .االربعاء،حصن مهدی،باسيان،بيان،سليمانان،قرقوب،متوث،برذون،کرخه،سوق ناحيتی دارد،بصنی،ازم

درخوزستان رودشوشترست،وملک سابوردرين رود سدی بزرگ تررودی .روان داردآبهای .وزمين خوزستان هامون است

  .آنرا شاذروان خوانند –کردست 

به اين رودازلشکر.وبه زمين شهربرآيدتاآب باال گيردبفرمود شاذروان به حکم آن کی شوشتربربلندی نهادست،سابوراين 

وازناحيت شوشتررودی ميرود آنرا نهرالمسرقان خوانند وچون .سدره افتد وبه حصن مهدی به دريا رسدآيدوبه رود اهواز

ودرين آب ازلشکربه اهواز روند ومسافت هشت فرسنگ باشدوچون شش فرسنگ .به لشکر رسد جسری عظيم بروبسته اند

رهمه خوزستان هيچ جايی ود.خشک ماندفرسنگ رودخانه وکشتزارها،ودوبه نی شکره برکارگرفته باشندبروند آب هم

وهرچه درين حدود خيزد همه به حصن مهدی جمله وآبهای خوزستان ازاهواز ودورق وشوشتر.ترازمسرقان نيست آبادان

  . شود وآنجا رودی عظيم گردد وبه دريا افتد

ودرهمه .عبادان باشدبرابرمايه ازدريای پارس کی ازماهی رويان تانزديک سليمانان ودرخوزستان دريانيست مگراندک 

ديگرهمه زمين خاکی نرم هامون .تاحدود سپاهانخوزستان کوه وريگ نبود مگربه شوشتروگندی سابور وايذج 

بود ستان هرچه ازدجله دورترست خشک تروخاک زمين خوز.شهری ندانم کی آب چاه خورند ودرهمه خوزستان.باشد

  .وهرچه به دجله نزديک است چون خاک بصره وآن حدود باشد

  .بخورد حالی تب گيردشک ازان رطب درميان شراب کی آن را طم خوانند،هررطبی باشدخاصه  ودرمسرقان

نی  نواحیودرهمه .باشدوميوه وغله فراوان .وهيچ جايی ازخرما خالی نباشد.برف ويخ نبود البته ودرزمين خوزستان

تان همه ميوه باشدمگردرخت گردکان وبه خوزس.وبيشتر به لشکر افتد،وبه لشکر نی شکر بسی نباشد نشانندشکر
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وزی ايشان درپوشش  .پارسی دانند وخاصه زبان خوزی دانندوبيشترمردم خوزستان تازی و .دسيریودرختان سر

وبيشتر .وبيشتر مردم زرد گونه ونحيف وتنک ريش باشند.ومردمانی بخيل وبدخو باشند.زی اهل عراق است 

  .معتزلی باشند

 2ذکر حدود خوزستان 

گويند کی يک ميل درازای شاذروان است،به گچ وسنگ ساخته اند .وازعجايب خوزستان شاذروان شاپورست به شوشتر

 .تاآب برشوشترافتد

شنودم کی درروزگارابوموسی اشعری آنجا تابوتی يافتند وگفتند کی استخوانهای دانيال .ودرشهرسوس رودی هست

س آن تابوت راحرمت داشتندی،وبه وقت تنگی بيرون آوردندی وباران پيغامبرعليه السلم درآن تابوت بود،ومردمان سو

ابوموسی اشعری بفرمود تاآن تابوت بياوردند وسه گوربفرمود ساختن به خشت پخته،وتابوت آنجادفن کرد .خواستندی

مچنين وه.وهرکی درقعرآب شود گورراتوانديافت.واستوارفرمودکردن چنان کی ناپيدا شد،وخليجی ازرودبرسرآن براند

درناحيت آسک نزديک زمين پارس کوهی هست کی هميشه ازوآتش برمی آيد،به شب روشنايی دهد وبه روزدودبر 

وبه لشکرجنسی کژدم باشد مانند برگ انجدان .وگمان چنانست که آن چشمه نفت است يا زفت کی آتش دروافتاده است.ميآيد

ای گرانمايه خيزد،وکسوت خانه کعبه سازندآنجا،وسلطان ازشوشتر جامه های ديب.آنراکژوره خوانند،کشنده ترازمار

  .راآنجاطرازباشد

وبه سوس جامه .بغايت خوشبوی-گويند))پنج انگشت((وجنسی ازترنج خيزد کی آن را.ودرسوس جامه های خزمرتفع بافند

وبه .بافندودرين حدودجايی هست آنرابصنی خوانند،پرده های نيکو.وبه قرقوب وسوس طرازسلطان باشد.های خزخيزد

گنديسابورشهری بزرگ .وبه رامهرمزجامه های ايريشم خيزد.کليوان وبرذون پرده ها بافند وعمل بصنی برآن نويسند

درين  ،تيری.يعقوب بن الليث الصفارآنجا مقام کرد،وگوروی هم آنجا است.وآبادان است،نخل وکشاورزی بسياردارد

  .قصارت کنندوبه بغدادی خرج شودشهرجامه ها بافند مانند بغدادی،وبه بغداد آرندو

زاويه ای هست درخوزستان .امام معتزله بوعلی ازين شهربودست.جبی شهريست،ناحيتی داردونخيل ونيشکربسياربود

ودرطيب شلواربندها بافند مانند .برکناردريابه نزديک حصن مهدی،آبهای بسيارآنجاجمله شودومدوجزرباشدوبه درياماند
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ازجمله خوزستان بود،کنون درشمار .لورشهری آبادان است وهوای کوه برآن غالبست.ن نبافندرومی،وجزبه ارمينيه چنا

زط .کنون تحويل باخوزستان کردند.سنبيل ناحيتی دارد،درروزگارمحمدبن واصل درشمارپارس بود.کوهستان می دارند

  .وخابران دوناحيت است،بررودی نهاده

آسک دهی است کوچک،خرماستان .رخوزستان سردسيرجزاين نيستود.سردسيرباشد،بنيان ميان پارس وسپاهان است

ارغان شهريست،دوشاب .جنگ ازارقه آنجابودست،آن کی گويندکی چهل مرد ازشراة دوهزارمردازلشکربصره بکشتند.دارد

وارتفاع بسيارخيزد .والصغری دوناحيت است آبادان،درخت خرما دارد مناذرالکبری.خيزدازانجاودرآفاق ببرند

  .ازهمه نوعی تمامازانجا،

  اما ذکر مسافات خوزستان

راه بصره ازارغان به آسک آينددومرحله سبک،ازانجا .از پارس تاعراق دوراهست يکی به راه بصره وديگر به راه واسط

به دهی که آن رازيدان خواننديک مرحله،از زيدان به دورق به خان مردويه،کاروانسرای باشد،ازانجا به باسيان کی شهری 

واين هردوجای درآب بايدرفت،وازحصن مهدی  ،ت رودی درميانه می رود،وازباسيان تاحصن مهدی دومرحلهخوشس

وبيان برکناره دجله .واين آخرحد خوزستان است.تابيان دومرحله،وازدورق تاباسيان درآب ريزندوآسان ترازخشک باشد

  .ابر ابله رسند بگذرنداست،اگرخواهند درآب سوی ابله روندواگرخواهند برخشک بروند،وچون بر

اما راه واسط ازارغان به بازارسنبيل آينديک مرحله،وازانجابه رامهرمز دومرحله،رامهرمز به لشکرسه مرحله،ازانجابه 

شوشتريک مرحله،ازشوشتربه گنديسابوريک مرحله،وازگنديسابوربه سوس يک مرحله،ازانجا به قرقوب يک مرحله،ازانجا 

وازلشکرتاواسط راهی هست نزديک تر ازين کی به شوشتر درنرود،اين راه .مل واسط پيونددآنجابه ع،به طيب يک مرحله 

ازلشکربه ايذج چهارمرحله دارند،وازلشکر به دورق هم .به آن يادکرديم کی مسافت ميان شهرها معلوم گردد

امهرمز برمثلثه زيرا کی اهواز ولشکر بريک سمت نهاده اندور،چهارمرحله،واز اهواز به رامهرمز سه مرحله 

آنست،وازلشکر تابازار چهارشنبه يک مرحله،وازبازارتاحصن مهدی يک مرحله،وازاهوازتانهرتيری يک روزه،وازسوس 

 .جمله مسافتها درخوزستان اينست. به بصنی کم از يک مرحله،وازسوس تابرذون يک مرحله،وازسوس تامتوث يک مرحله


