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االشکال

پیشگفتار انجمن
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

ابوزید احمدبن سهل بلخی (ح  322-235ق  934-849 /م) ،ادیب ،مـتکلممم ،فیلسـو ،
جغرافی دان و متبحّّر در علوم دیگر بود ،قدیمترین منبع آگاهی از زندگی ایـن دانشـمند
کتاب الفهرست ابنندیم است و کاملترین شرح زندگی او را در معجماالدبـای یـاقوت
حموی میتوان یافت .منابع دیگر اطالعات خود را از یاقوت گرفتـهانـد .یـاقوت اخبـار
مربوط به ابوزید را از کتابی که ابوسهل احمدبن عبیـدالبـن احمـد تـفلیر کـرده بـود،
کسب کرده است .منبع سخنان ابوسهل نیز ابومحمد حسنبن محمد وزیری است کـه از
شاگردان ابوزید بوده و کتابی تحت عنوان اخبار ابیزید داشته است.
ابوزید در ناحیة شامستیان از روستاهای نزدیک نهر غََرممنبکـی ،یکـی از  12نهـر بلـ
متولد شد .پدرش سیستانی و معلم کودکان بود .ظاهراً ابوزید هم مدتی شغل پدر داشـته
است .در جوانی به همراه قافلة حج ّّاج به عراق رفت تا در مـذهب امامیـه کـه خـود از
پیروان آن بود ،تحقیق کند .در آنجا به محضر یعقوببن اسحاق کندی راه یافـت و نـزد
او به کسب علوم عقلی پرداخت .پس از مدتی مورد توجه امرا و بزرگـان قـرار گرفـت.
ابوزیـد بــا دانشــمندان زمــان خــود مباحبــه و مکاتبــه داشــت .ابوحیّــان توحیــدی او را
بحرالبحور و عالم العلما خوانده اسـت .وی نزدیـک بـه هفتـاد تـفلیر داشـته اسـت .از
تفلیفات مهم او یکی صوراالقالیم یا کتاب االشکال است دربارۀ نقشـههـای جغرافیـایی.
اصل این کتاب از میان رفته و فقط قسمت عمـدۀ آن را اصـطخری (م  340یـا  343ق)
در دو کتاب خود المسالک و الممالک و االقالیم آورده است .محققان متفخر برآننـد کـه
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آثار اصطخری برگرفته از صوراالقالیم ابوزید بلخی است ،با این تفـاوت کـه اصـطخری
در شرح بالد و نواحی توضیحات بیشتری داده است.
ابوزید را باید از پیشگامان ترسیم نقشـههـای جغرافیـایی در میـان جغرافـیدانـان و
دانشمندان اسالمی به شمار آورد .مولر (= )Moellerدر میان نسخههای خطی قدیمی به
 30نقشة جغرافیایی از ابوزید بلخـی برخـورده اسـت .ظـاهراً نسـخهای از صـوراالقالیم
بلخی در کتابخانة کلیددار حسین بن علی (ع) در کربال موجود است .جرجی زیدان هـم
از نسخة خطی این کتاب همراه با نقشههای رنگی در برلین خبر داده است.
این نسخه متعلق به کتابخانة دولتی برلین ،بنیاد میراث فرهنگی پروس است ،به خـط
نس  ،به کتابت مولوی علی اکبر صاحب ،در 1219ق 1840 /م از روی کتـاب االشـکال
مورخ  589ق کلم کتاب  291صفحه دارد ،کتاب در  277صفحه کتابت شده و به نوشـتة
مصحّّح  257صفحة آن با متن و نقشه توأم است .قطع کتاب  34×25سانتیمتر و شـمارۀ
دیجیتال آن  743538349است.
چاپ و نشر کتاب االشکال (صوراالقالیم) بلخی که یکی از کهنترین کتابهای
جغرافیاست ،و از این جهت از نظر موضوع هم مهمترین اثر به شمار میآید ،ضروری
است .تاکنون نسخة کاملی از این کتاب منتشر نشده و طبعاً در میان بعضی اهل فن
شناخته شده هم نیست .مصحح در تصحیح این کتاب و معرفی دقیق کتب جغرافیایی
کهن و مؤلفان آنها زحمت بسیار کشیده است ،نامها و نقشهها را فهرست کرده و
مطالبی که به توضیح نیاز داشته توضیح داده است و کتابهایی را که از االشکال متفثر
شدهاند ،ب ه دقت معرفی کرده است .به هر روی چاپ این کتاب ضروری بوده و استادان
گرانقدر جغرافیا با در دست داشتن این کتاب و تطبیق آن با دیگر نقشههای جغرافیایی
قادر خواهند بود ارزش کار ابوزید و دقت کار مصحح محترم را بیشتر جهت استحضار
عالقهمندان به مسائل جغرافیایی مطرح ک نند تا از این طریق دانشمندی تقریباً مغفول از
گمنامی به درآید .
توفیق هـ .سبحانی



سرآغاز سخن
چندی پیش در کتابخانة دولتی برلین وابسته به بنیاد میراث فرهنگی پروس 1به نسخهای
خطی برخوردم که از آن با نام «االشکال بلخی» یاد شده بود .آن کتاب در سال 1219ق/
1840م از روی نسخهای کهن توسط مولوی علىاکبر صاحب بازنویسی شده بود 2.همـة
صفحههای آن نسخة دسـتنویس  277و تعـداد صـفحههـایی کـه دارای مـتن یـا نقشـه
میباشند 257 ،است و همچنین  20صفحه بدون نوشتار و سفید هستند .با نیمنگاهی بـه
نقشههای آن نسخه میتوان پی برد که کاتب اخیر آنها را از نسخة اصل بریده و بر دفتـر
جدید چسبانده است .نقشههای آن نیز نسبت به کتاب االقالیم اصطخری ،هندسـیتـر و
سادهتر ترسیم شده اند .همچنین کاتب در پایان آن توضـیح داده کـه وی از روی نسـخة
االشکال مورخ 589ق رونویسی کرده و البته بر پژوهشگران اینگونه آثار پوشیده نیست
که اصطخری کتابی به نام «االشکال» نداشته است و از این رو احتمال آن میرفت که آن
اثر از بلخی بوده باشد.
البته این نسخه ناشناخته نبوده و بارها توسـط پژوهشـگران و نسـخهشناسـان مـورد
بررسی قرار گرفته است .در همین راسـتا جرالـد تیبتـز 3در پنجمـین پیوسـت از کتـاب
«تاری نقشهنگاری» (جلد دوم ،کتاب یکم) 4میگوید که این نسخه که نـام نویسـندۀ آن
1. Staatsbibliothek Zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.
 Aḥmad Ibn-Sahl, 1840, 139 Bl., Handschrift, 291 Gescannte Balḫī,2. Ṣuwar al-aqālīm,
Seiten, 746568649, Staatsbibliothek zu Berlin -Preußischer Kulturbesitz, Germany.
3. Gerald R. Tibbetts
4. The History of Cartography, edited by: Harley, J.B. &Woodward, David. Vol. 2, Book 1,
Appendix 5.1 Select List Of Manuscripts, p.130.
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درج نشده ،از سوی میخائیل یان دخویه 1نیز بررسی شده بود و احتمـاالً مـتن اصـلی از
بلخی است که مربوط به سالهای پیش از  309ق است.
صفحة پایانی از این نسخة دستنویس را در زیر آوردهام .چنانکه در واپسین سـطر از
آن دیده میشود ،علىاکبر صاحب گوشزد کرده که وی با مقابلة نسـخة اصـل االشـکال
مورخ  589هجری قمری ،نسخة حاضر (نسخة برلین) را بازنویسی کرده است.

1. Michael Jan de Goeje (1836- 1909).
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با توجه به اهمیت نسخة بلخی در بازشناسی آثار مکتب بلخی و نیز بررسی ژر تـر
تاری نقشهنگاری جغرافیایی اسالمی و همچنین تالشی در راستای چـاپ و انتشـار آن،
تصویر چند برگ از آن کتاب را برای تعدادی از پژوهشـگران مقـیم ایـران فرسـتادم تـا
بررسیهای الزم انجام گیرد ،اما باور آنها بر ایـن بـود کـه آن نسـخهای از «المسـالک و
الممالک» اصطخری است که چندان هم پاس شگفتانگیزی نبود ،چراکه متون ایـن دو
نسخه مانندگی بسیاری به یکدیگر دارند ،امـا بـه هـر روی ،آن دیـدگاه بـا توضـیحات
شناسنامه ای کتابخانة برلین مغایرت داشت .از سویی دیگر گفته میشود که از نوشتههای
اصطخری دو کتاب به نام های «االقالیم» و «المسالک و الممالک» بر جـای مانـده اسـت.
گویا اصطخری نخست کتاب االقالیم (صور االقالیم) را نوشته و سپس آن را با شـرح و
تفصیل بیشتری تدوین نموده  ،و بر پایة سنت کهن آن را «المسالک و الممالـک» نامیـده
است .گفتنی است که اصطخری پس از ابوزید بلخى از پایـهگـذاران دانـش جغرافیـا در
جهان اسالم است.
بر اساس پـژوهشهـای کراچکوفسـکى ،اگرچـه نوشـته هـای اصـطخری از کتـا
االشکال ابوزید بلخى -که گاهی به صوراالقالیم شناسایی می گردد -مایـه گرفتـه  ،امـا
وی مطالبى بر آن افزوده است .متن نسخة خطى کتاب االقالیم اصـطخری کـه بـه زبـان
عربى ،و تاری پایان کتابت آن 539ق ( 1484اسکندری) است 1،نخستینبار به کوشـش
یوهان هاینریش مولر 2در 1255ق1839/م همراه با نوزده نقشه (و دو نقشـة تکـراری از
1. Liber climatum, auctore scheicho Abu Ishako el-Faresi, Facsimile edition, Gothse, 1839.
2. Johann Heinrich Möller.
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سوی انتشارات اخیر) انتشار یافت .بریل نیز متن قدیم المسـالک و الممالـک را کـه بـه
زبان عربى بوده  ،در 1870م با ویرایش دخویه به چاپ رسانده است .بارتولد مـی گویـد
که هر دو اثر اصطخری از نظر فهرست مطالب مانند یکدیگرند ،اما المسالک و الممالک
مشروحتر از کتاب االقالیم است ،و اگرچه گفته میشود که ترتیب مطالب کتاب االقـالیم
برخال اثر ابوزید بلخی بر اساس اقالیم سبعه از جنوب به شمال نیسـت  ،بلکـه در آن ،
اقالیم بر تقسیماتى جغرافیایى پایه گذاری شده است که شمار اقلیم ها به  20مى رسد ،امـا
من چنین تفاوت بنیادینی را میان آثار اصـطخری و نسـخة دسـتنویس حاضـر ندیـدم و
همین موضوع تا حدی مرا در پذیرش این نسخه به عنوان اثری از بلخی دو دل میکرد.
از سویی دیگر در شرح آثار ابوزید بلخی در دائرةالمعار بزرگ اسالمی آمده است
که:
ظاهراً نسخهاي از صوراالقالیم بلخی در کتابخانة کلیددار امـام سسـین )
در کربال موجود است )بروکلمان246/4 ،ـ 242؛ جرجی زیدان نیز از نسخة
خطی این کتا

همراه با نقشههاي رنگی در برلین خبر میدهد ). 828/2

1

جرجی زیدان نیز در تفیید این کتاب بـه عنـوان «االشـکال بلخـی» در ذیـل شـرحی بـر
«ابوزید البلخی» مینویسد:

2

2

از این رو تا حد نسبتا ً زیادی برای من این اطمینان حاصـل شـد کـه نسـخة دسـتنویس
حاضر« ،االشکال ابوزید احمدبن سهل بلخی» است .با این همه و برای اطمینـان بیشـتر

 .1دائرةالمعار

بزرگ اسالمی ،ج  ،5ص.504

 .2تاری آداباللغةالعربیه ،ج ،2ص .329

18

سرآغاز سخن

هنوز جای بررسی بیشتری داشت .برای این منظور نیاز بود که پـیش از هـر چیـزی بـه
بررسی سرگذشتِ جغرافی دانان سده هـای نخسـت هجـری و سـپس بـه بررسـی آثـار
خاورشناسهایی میپرداختم که پژوهشهای گستردهای بر روی اینگونه آثار داشتهانـد،
و پس از آن نیازمند نگرشی تحلیلی و مقایسهای بر جزئیات مکتوب و نگـارههـای آثـار
مکتب بلخی و نسخة کنونی بودم تا با رویکرد به همة آن شناسههـا و نتـایب بـه دسـت
آمده ،به درستی سخن کاتب این نسخه مبنـی بـر اینکـه وی از روی االشـکال (بلخـی)
بازنویسی کرده ،پی ببرم.
چکیدهاي از سرگذشت جغرافی و جغرافیدانان روزگار کهن
در اینجا نخست به بررسی کوتاهی از زندگی و سرگذشت جغرافیدانان سدههای نخست
هجری و آثار آنها میپردازیم:
الر) حدودالعالم (عنوان مشهور حدودالعالم من المشرق الى المغرب) ،قدیمترین کتاب
جغرافیاى عمومى برجاى مانده به زبان فارسى ،تفلیرشده در سال  372ق .مینورسـکى،
مؤلر کتاب را ابنفریغون دانسته که آن را در جوزجان نوشته است .موضوع آن دربـارۀ
جغرافیاى جهان و نخستین کتاب جغرافى در زبان فارسی درى است و همچنین از اهـمّ
کتابهاى جغرافیای اسالمى (عبدالحی حبیبی ،ص ،4تعلیقات بـر حـدودالعالم ،توضـیحات
مینورسکى ،صص 84ـ .) 87مؤلر کتابش را به امیرالسیدالملک العادل ابیالحـرث /الحـارث
محمدبن احمد (حکومت :نیمة قرن چهارم) ،در جوزجان ،واقـع در شـمال افغانسـتان ،اهـدا
کرده است (همان ،ص  .)7حدودالعالم جزئیاتى دارد کـه یـافتن آن در منـابع دیگـر تقریبـاً
غیرممکن است .چنین به نظر می رسد که مؤلر این کتاب مسافرتى نکـرده و بـرخال
جغرافینگاران قرن چهارم ،مانند مسعودى و ابنحوقل و مقدسى ،سیاح نبـوده و اثـرش
1
را بر اساس منابع دیگر و اخبار تدوین کرده است (همان ،ص .)81
ب) ابن خردادبه .ابوالقاسم عُبََیدالبن عبدالبـن خردادبـه (درگذشـت ح 300ق913/م).
تاکنون ده اثر از ابنخردادبه شناخته شده است که هشت اثر آن با نامهای :ادبالسّّـماع،
جمهرة انسابالفـرس و النمموافـل (یـا النممواقـل) ،المسـالک و الممالـک ،الطبـی  ،اللممهـو و
المالهى ،الشراب ،االنواء ،الندام و الجلساء (یا النممدماء و )...در الفهرست ابنندیم آمـده
است (ص .)135نام دو کتـاب دیگـر ابـنخردادبـه را ابـننـدیم ذکـر نکـرده ،ولـى در
 .1دائرةالمعار
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نوشتههـای مسـعودی و گردیـزی نـام آنهـا آمـده اسـت .مسـعودی از اثـر وی بـه نـام
کتابالکبیر فىالتاری یاد کرده است ( .)22/1گردیزی در شرح احوال و انسـاب ترکـان
از کتاب اخبار نوشتة ابنخردادبه سخن به میان آورده اسـت (ص .)545آنچـه گردیـزی
بدان اشاره مىکند ،در کتاب المسالک و الممالـک و رسـالة مختـار مـن کتـاب اللهـو و
المالهى نیست  .به نظر عبدالحى حبیبى ،گردیزی مطالب خود را از کتاب جمهرة انساب
الفرس او گرفته است (حبیبى ،ص  .)7اما آنچه محتمل به نظر مىرسـد ایـن اسـت کـه
1
منظور کتاب اخبار در تاری گردیزی همان کتابالکبیر فىالتاری باشد.
پ) ابوزید بلخی .احمدبن سهل (ح235ـ 322ق 849/ـ 934م) ،ادیب ،متکلم ،فیلسو ،
جغرافیدان و متفنن در علوم گوناگون .قدیمترین منابع آگاهی ما دربـارۀ ایـن دانشـمند
کتاب الفهرست ابنندیم و کاملترین آنها معجماالدباء حموی یاقوت است .منابع متـفخر
تمام اطالعات خود را از یاقوت گرفتهاند و یاقوت اخبار مربوط بـه ابوزیـد را از کتـابی
که ابوسهل احمدبن عبیدالبن احمد تفلیر کرده بود ،به دست آورده است .منبع سخنان
ابوسهل نیز ابومحمد حسنبن محمد وزیری است که از شاگردان ابوزید بـوده و کتـابی
با عنوان اخبار ابیزید داشته است (یـاقوت 38/3 ،ـ  .)73 ،71 ،39از میـان تفلیفـات وی
دو اثر مهم را مورد بحث و بررسی قرار میدهـیم .1 :صـوراالقالیم یـا کتـاب االشـکال،
دربارۀ نقشههای جغرافیایی .اصل این کتاب از میـان رفتـه و فقـط قسـمت عمـدۀ آن را
اصطخری (درگذشت  340یا 343ق) در کتابهای المسالک و الممالک و االقالیم خـود
آورده است .محققان متفخر همگی برآننـد کـه آثـار اصـطخری مـفخوذ از صـوراالقالیم
ابوزید بلخی است ،با این تفاوت کـه اصـطخری در شـرح بـالد و نـواحی توضـیحات
بیشتری داده است (کراچکوفسکی 197/1 ،به بعد؛ ایرانیکا ،همانجا) و سپس ابنحوقـل
تفلیفات اصطخری را تکمیل کرده است (همانجـا؛ بارتولـد .)54/1 ،بـا اینکـه بـه گفتـة
محمدبن احمد مقدسی (ص ،)4صوراالقالیم کتابی مختصر بـوده و جزئیـات فراوانـی را
در شرح بالد در بر نداشته است ،باید ابوزید را از پیشگامان ترسیم نقشههای جغرافیایی
در میان جغرافیدانان و دانشمندان اسالمی بـه شـمار آورد .مـولر در میـان مخطوطـات
قدیمی به  30نقشة جغرافیایی از آثار ابوزید بلخی برخورده (نک :سوسه ،صـص  154ـ
 ،158که  4نقشه از نقشههای او را گراور کرده است) ،که خود مؤیـد تقـدم و اهمیـت
کار او در این مورد است .2 .مصالح االبدان و االنفس ،کتابی است دربارۀ سالمت تـن و
2
روان و بیان ارتباط تنگاتنگ آن دو با یکدیگر ،چنانکه گویی یک واحدند.
 .1همان ،ج  ،3صص.410 - 409
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ت) ابنرُسته .ابوعلى احمدبن عمر رسته ،جغرافىدان و مؤلر کتاب االعالق النفیسه .از
تاری والدت و محل وفات ابنرسته اطالعى در دست نیست ،در مورد سال درگذشـت
ابنرسته اختال نظر وجود دارد .بعضى آن را 290ق (سـرکیس )109 ،و برخـى سـال
پیش از آن (حمیده )113 ،و بعضى دیگر (فاخوری291 )335 ،ق نوشتهاند .نالینو تـاری
درگذشت او را میان سالهای  290و 300ق دانسته است (ص.)183ابنرسته ،ابـنخردادبـه،
قدامةبن جعفر و ابنواضح یعقوبى چهار تن مؤلر نخسـتین دورۀ جغرافـىنگـاری اسـالمى
1
هستند که کتابهایى در مسالک و ممالک نوشتهاند.
ث) ابن فقیه .ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق ،معرو به ابنفقیه همدانى ،جغرافـىدان
سدۀ 3ق .از سال والدت و درگذشت و نیز شرح زندگانى او اطالعى در دسـت نیسـت.
افزون بر البلدان ،وی را مؤلر کتاب دیگری با عنوان ذکر الشـعراء المحـدثین و البلغـاء
2
منهم و المُفْحََمین دانسته است.
ج) ابنواضح یعقوبی .احمدبن ابییعقوب ،عـالم جغرافیـایی در مائـه سـوم هجـری .او
3
راست :کتاب البلدان که آن را در سال  278ق به پایان رسانیده است.
چ) اصطخری .ابواسحاق ابـراهیمبـن محمـد فارسـى اصـطخری ،معـرو بـه کرخـى،
جغرافىدان پرآوازۀ سدۀ 4ق10/م .سال تولدش مشخص نیست ،ولى سال درگذشتش با
اخــتال پ ـس از 340ق951/م (حمیــده )199 ،و 343ق957/م (زرکلــى ،31/1،افشــار،
مقدمه )7،نوشته شده است .اصطخری پس از ابوزید احمدبن سـهل بلخـى (درگذشـت
322ق) از پایهگذاران دانش جغرافیا در جهان اسالم است .گرچه نوشتههـای اصـطخری
از صــوراالقالیم ابوزیــد بلخــى مایــه گرفتــه ،ولــى وی مطــالبى بــر آن افــزوده اســت
(کراچکوفسکى .)194/4 ،از مصنفات اصطخری دو کتـاب بـه نـامهـای صـوراالقالیم و
مسالکالممالک برجا مانده است  .ظاهراً اصطخری ابتدا صوراالقالیم (= کتـاب االقـالیم)
را تصنیر کرده ،سپس آن را با شرح و تفصیل بیشتری تدوین نموده ،و بـر پایـة سـنت
کهن مسالکالممالک نامیده است (افشار ،همان8-7 ،؛ نک :دخویه« ،مسـفله ،»1...صـص
 .)58-42ترتیب مطالب این کتاب برخال اثر ابوزید براساس اقالیم سبعه از جنوب بـه
شمال نیست ،بلکه در آن ،اقالیم بر تقسیماتى جغرافیایى پایهگذاری شده است که شـمار
اقلیمها به  20مـىرسـد (بارتولـد .)518/8 ،مقدسـى و یـاقوت و دیگـران از اهمیـت و
 .1همان ،ج  ،3صص 553و .553
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 .3لغتنامة دهخدا.

االشکال

16

درستى کتاب اصطخری یاد کـرده ،نوشـتة او را برتـر و کامـلتـر از اثـر ابوزیـد بلخـى
دانسـتهانــد .گرچــه گــاه اثــر اصــطخری بــا نوشــتههــای ابوزیــد بلخــى خلــط شــده ،و
گمراهیهایى پدید آورده است .مقدسى مىنویسد :در ری کتابى در کتابخانة صاحببـن
عباد منسوب به ابوزید بلخى همراه با نقشههایى دیدم؛ مشابه همان کتاب را در نیشـابور
نزد رئیس ابومحمد میکالى مشاهده کردم که نام مؤلر نداشت و مىگفتنـد :مصـنر آن
ابوبکر محمدبن مرزبان محوّلى کرخى بوده که به سال 309ق درگذشته است؛ بـاز عـین
همان کتاب را در بخارا دیدم که منسوب به ابراهیمبن محمد فارسـى (اصـطخری) بـود
(همانجا) .مقدسى انتساب کتاب را به اصطخری درستتر دانسته است ،زیرا کسـانى را
دیده که اصطخری و کتاب او را مىشناختهاند .وی از نقشههای درست کتـاب نیـز یـاد
1
کرده است (همانجا؛ بارتولد.)519/8 ،
ح) ابنحوقل .ابوالقاسم محمدبن حوقل یا محمدبن على نصیبى یا نصیبینى (درگذشـت
پس از 337ق978/م) ،بازرگان ،سیاح معرو و جغرافىدان عـرب در قـرن 4ق .وی از
 331تا 359ق 943/تا 970م به سیاحت در بالد اسالمى پرداخت و کتاب صـورةاالرض
یا المسالک و الممالـک را تـفلیر کـرد .ابـنحوقـل سـفر خـود را روز هفـتم رمضـان
331ق 15/مه 943م از بغداد (دارالسالم) آغاز کرد .به نوشتة ویت (مقدمـه) ابـنحوقـل
سفر خود را از آفریقای شـمالى آغـاز کـرده و در  333از مهدیـه گذشـته و در  337بـه
اسپانیا و در 340ق به سجلماسه رسیده است .آنگاه به سوی جنوب رهسپار شـده و بـه
سرزمین غانا (غنا) درآمده است.ابنحوقل در ضـمن سـفر خـود بـا اصـطخری مؤلـر
مسالک و ممالک دیدار کرده است .وی جریان دیدار خود را چنین شرح مىدهد :آنچـه
مرا به تفلیر کتاب [صورةاالرض] به شکل حاضر واداشت ،این بود کـه مـن بـه هنگـام
جوانى به اخبـار بـالد و آگـاهى از وضـع شـهرها سـخت مشـتاق بـودم و از مسـافران
سرزمینها و نمایندگان تجّّار بسیار کسب اطالع مىکردم .کتابهایى را که در این بـاب
نوشته شده بود ،مىخواندم و چـون بـا کسـى دیـدار مـىکـردم ،او را راسـتگو و آگـاه
مىپنداشتم و خبری را که از او شنیده بودم درست مىدانسـتم ،ولـى پـس از بررسـى و
تفمّّل اغلب آن اخبار را نادرست مىیافتم و مىدیدم کـه گوینـده بـه بیشـتر آنچـه گفتـه
ناآگاه بوده است .آنگاه خبری را که از او فرا گرفته بـودم ،بـا آنچـه از دیگـری پرسـیده
بودم ،نزد او باز مىگفتم و مطلب را مطالعـه مـىکـردم .ایـن دو نظـر را بـا نظـر سـوم
بىغرضانه جمع مىکردم و درمىیافتم که بین آنها اختال هست .همین امر باعث آمـد
.1دائرةالمعار
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که به احساس خود دربارۀ توانایى به مسافرت و تحمل خطرها و نیـز عالقـه بـه رسـم
نقشة شهرها و بیان موقعیت آنها و همسایگى اقلیمها و سرزمینها جامة عمـل بپوشـانم.
در این سفر کتابهای ابنخردادبه و جیهانى و تذکرۀ ابوالفرج قدامةةبـن جعفـر از مـن
جدا نبود ...در اثنای همین سفر با ابواسحاق فارسى [اصطخری] دیدار کـردم .وی نقشـة
سرزمین سند را کشیده بود که اشتباهاتى داشت ،اما نقشة فارس را خـوب کشـیده بـود.
من نقشة آذربایجان را در همان صفحه کشیده بودم و نیـز نقشـة الجزیـره را ،هـر دو را
پسندیده بود ...ابواسحاق مرا گفت اثر تو را دیدم و از تو مىخواهم که غلطهای کتـاب
مرا اصالح کنى ،و من چنین کردم  ...سپس چنان دیدم که خود به تنهایى ایـن کتـاب را
بنویسم و به اصالح و رسم نقشه و توضیح آن بپردازم بىآنکه به تذکرۀ ابوالفرج بنگـرم،
اگرچه تماماً حقیقت و صدق باشد؛ و واجب مىنمود که بخشى از آن را در ایـن کتـاب
بیاورم  ،اما نقل بسیار از آن را جایز ندانستم زیرا که حاصل رنب دیگـری بـود (-329/2
.)330از مآخذ و نیز از نوشتة ابنحوقل درمىیابیم که وی مسالک و ممالک اصـطخری
را با تغییرات و افزودههایى به ویژه در بخشهای عراق و ارمینیه و ماوراءالنهر پایة کـار
خود قرار داده و در تنظیم کتاب از روش پیشینیان پیروی کرده و کتابى دقیق و مفصل با
توضیحاتى دربارۀ نقاط مهم فـراهم آورده اسـت (نـک :کراچکوفسـکى.)202 ،201/1 ،
ابنحوقل در اثر خود بیش از آنچه اذعان مىکند ،مدیون اصطخری است .وی «مخطممـط»
(نقشه و نمودار) را از او گرفته و عالوه بر این برخى فصول را عیناً اقتباس کرده اسـت،
از قبیل فصول مربوط به جزیرةالعرب ،خلیب فارس ،خوزستان ،فارس و کرمان ،حوضـة
رود سند ،دیلم  ،بحر خزر ،خراسان و سیستان .با ایـنهمـه ،وی توضـیحاتى مهـم ولـى
کوتاه به آنها افزوده است .نیز بخش عمدۀ مباحث مربوط به مصر ،بالد شـام و عـراق و
بالد بینالنهرین را از اصطخری برگرفته است (حمیده1.)211 ،
خ) جیهانی .احمدبن محمدبن احمدبن نصر ،مکنمی به ابوعبدال .در حدود سـال  335ق
به وزارت امیر رشید ابوالقاسم نوحبن نصربن احمدبن اسماعیل سامانی رسید و به سـال
 337معزول شد .تفلیفاتی دارد ،او راست .1 :المسـالک و الممالـک  .2آیـین مقـاالت .3
2
عهودالخلفاء و االمراء  .4الرسائل  .5الزیادات فی کتاب آیین.

 .1همان ،ج  ،3صص .383 - 381
 .2لغتنامة دهخدا.
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د) مقدسی .محمدبن احمدبن ابیبکر ملقب به شمسالدین و مکنمی به ابوعبدال (- 333
 375یا  380ق) جغرافیادان و سیاح معرو  .در بیتالمقـدس متولـد شـد ،بـه تجـارت
پرداخت و به اکبر بالد اسالم سـفر کـرد و کتـاب معـرو خـود احسـنالتقاسـیم فـی
1
معرفةاالقالیم را در جغرافیا تفلیر نمود.
ذ) مسعودی .شهرت علیبن حسینبن علـی ،مکنممـی بـه ابوالحسـن .از اوالد عبـدالبـن
مسعود ،مورخ و رح ّّالة قرن چهارم هجری و از اهالی بغداد بود که در مصر اقامت گزید
و به سال  343ق در آنجا درگذشت .وی در مصر و ممالک عرب سیاحت کرد و بعد به
پارس رفته ،در اصطخر اقامت گزید .پس از چندی به هند و نیـز بـه چـین درآمـد و از
آنجا تا جزیرۀ ماداگاسکار رفت .باالخره به آذربایجان ،گرگان ،شام و فلسطین سفر کرد.
او راست :مروجالذهب ،ذخائرالعلوم و ماکان فی سالرالدهور ،االسـتذکار لمـا مـر فـی
سالر االعصار ،التاری فی اخباراالمم من العرب و العجم ،کتاب رسائل ،اثبـات الوحیـد
در امامت ،المقاالت فی اصولالدیانات ،خزائنالملک و سرالعالمین ،التنبیـه و االشـرا ،
اخبارالزمان و من اباده الحدثان ،حدائقاالذهان فی اخبار بیتالنبـی (ص) ،االمة نةة فـی

اصول الدی نة ،االوسط ،البیان فی اسماء االئمة علیهم السالم ،اخبار الخوارج.

2.

ر) یاقوت حموی رومیالجنس ،حمویالمولد ،بغدادیالـدار ،ملقـب بـه شـهاب الـدین.
والدت او به بالد روم بود و در خردی از مولد خود به اسارت رفـت و در بغـداد مـرد.
تاجرپیشهای موسوم به عسکربن ابینصر حموی او را بخرید و وی را به مکتب فرسـتاد
تا پـس از فراگـرفتن خوانـدن و نوشـتن ،در ضـبط کارهـای بازرگـانی خـویش از وی
سودمند شود .سپس میان یاقوت و خداوند او ناسازگاری رخ داد که آزادی او را ایجاب
کرد و یاقوت را از وی دور ساخت و این حادثه به سال  593ق بوده است .وی هنگـام
اقامت در مرو معلومات بسیاری برای کتاب معجمالبلدان که مایة شهرت او شـده اسـت
فراهم آورد و آن را در شهر حلب به مساعدت وزیر جمالالدین قفطی به پایان رسـانید.
یاقوت اندکی پیش از مرگ خود به مقامی رسیده بود که مردم او را میستودند و فضـل
و ادب او زبانزد همگان بود .از تفلیفات اوست .1 :ارشاداالریب الی معرفة االدیب که بـه
معجماالدباء یا طبقاتاالدباء معرو است.

 .1همان.
 .2همان.
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یاقوت در این کتاب اخبار نحویـان و لغویـان و قـرماء و علمـای اخبـار و انسـاب و
نویسندگان و هر که را در ادب تصنیفی کرده آورده است .پروفسـور مـارگلیوس اسـتاد
دانشگاه آکسفورد به تصحیح و مقابلة آن بـه خـرج اوقـا گیـب همـت گماشـته و در
مطبعة هندیة قاهره از سال  1909تا پایان سال 1913م در هفت مجلد بـه چـاپ رسـیده
است .2 .مراصداالطالع فی اسماء االمکنه والبقاع ،این کتاب مختصر معجمالبلدان اسـت
و در فهرست دارالکتب العربیه المحفوظة بالکتبخانه (جزء  ،5صفحة  )143نوشـته شـده
است :تفلیر یاقوت حموی! همچنین در کشرالظنـون (چـاپ اروپـا ،جلـد  ،5صـفحة
 )325پس از ذکر کتاب معجمالبلدان یاقوت گوید :مختصر آن را صفیالدین عبـدالمؤمن
فراهم آورده است .جلد چهارم این کتاب به همت پروفسور گوینپول در لیـدن (-1834
1850م) چاپ شده و یک جلد آن به سال 1138ق ،در  900صفحه در باتاویـا بـه طبـع
رسیده است .کتاب موسوم به مراصداالطالع فی معرفة االمکنه والبقاع در ایران بـه سـال
 ،1315در  429صفحه چاپ شده است .3 .المشترک وضعاً والمفترق صقعاً (فی البلـدان)،
این کتاب را پروفسور وستنفلد گوته ،به ترتیب حرو از معجمالبلدان در سـال 1843م در

 370صفحه برگزیده است .4 .معجمالبلدان فی معرفة المدن والقـری والخـراب والعمـار
والسهل والوعر فی کل مکان .یاقوت در  20ماه صفر  321ق در مرز حلب تـفلیر آن را
به پایان رسانیده و آن را به خزانة امامالفضال و سـیدالوزراء جمـالالـدینالقفطـی ،وزیـر
1
حلب هدیه کرده است.
ز) ادریسی ،ابوعبدال محمدبن محمدبن عبدالبن ادریس ،معرو به شـریر ادریسـی،
جغرافینگار ،مورخ ،گیاهشناس ،شاعر و ادیب اندلسی سدۀ ششم قمری تولـد ادریسـی
را 493ق1100 /م در شــهر ســبتة مــراکش نوشــتهانــد (صــعیدی229 :؛ حمی ـده.)388 :
ادریسی از دوران جوانی بسیار سفر کرد و به سرزمینهایی رفت که سـفر بـدان نـواحی
چندان معمول نبود .اینکه او مراکش و اسپانیا را میشناخت ،چندان مایة شگفتی نیست،
ولی از سطور مختلر کتابش میتوان دریافت که به سواحل فرانسه و انگلستان نیز سفر
کرده است .در  510ق1113 /م که ادریسی بیش از  17سال نداشـت بـه آسـیای صـغیر
سفر کرد (همـانجـا) .ادریسـی احتمـاالً در دوران پیـری بـه سـبته بازگشـته ٬و هرگـاه
روایتها پذیرفتـه آینـد ،در 530ق1135/م در آنجـا درگذشـته اسـت (کراچکوفسـکی،
همانجا).

 .1همان.
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فـی

بهترین دورۀ زندگی ادریسی و نیـز دوران نگـارش اثـر عمـدۀ او نزهةالمشةا
اختراق اآلفاق با شهر پالرمو ،تختگاه سیسیل ،مرتبط است .وی بـه آثـار مؤلفـانی چـون
مسعودی ،ابونصر جیهانی ،ابنخردادبه ،احمدبن عمـر عـذری ،ابـنحوقـل ،ابـنخاقـان
کیماکی ،موسیبن قاسم قردی ،احمدبن [ابی] یعقوب یعقوبی ،اسحاقبن حسـن مـنجم،
1
قدامة بصری ،بطلمیوس اقلودی و ارسیوس انطاکی اشاره کرده است.
ژ) ابنسعید مغربى .نورالدین ابوالحسن علىبن ابوعُُمران موسىبن محمدبن عبـدالملک
بن سعیدالعَ ْنْسى مَذْحِِجى غََرناطى قََلعـى (385 - 310ق1283-1214/م) ،ادیـب ،شـاعر،
تاری نگار ،جهانگرد و جغرافىنویس اندلسى .آثار جغرافیایى و سفرنامههـای ابـنسـعید
عبارتند از .1 :کتاب البََدء .2 ،بسطاالرض فى طولها و العـرض ،ابـنسـعید در ایـن اثـر
بیشتر بـر ادریسـى و سـفرنامة ابـنفاطمـه تکیـه کـرده؛  .3کتـاب الجغرافیـا؛  .4المِِهـاد فـى

اوضاعالبالد؛ .5عدة المُُستََنجز و عُقْلَةُ المُسْتََوفز( .سفرنامة سـفر دوم ابـنسـعید بـه مشـرق)؛ 
 .3النََفحََة ال ِمِسكية فى الرحلةالمكية ،سفرنامة حب ابنسعید (دربارۀ سه اثـر اخیـر نـک:
عیادی.)230 ،253 ،252 ،

2

س) ابوالفِداء .الملکالمؤید عمادالدین اسماعیلبن علیبن محمـودبن محمـدبن عمـربن
شاهنشاهبن ایوببن شادیبن مروان (732-372ق 1332-1273/م) ،مورخ و جغرافیدان
و امیر شهر حُم ة .ابوالفدا را نمیتوان در ردیر مورخان و جغرافینگـاران سـدههـای 3
و4ق 9/و10م به شمار آورد .آثار مورخان و جغرافینگاران سـدههـای بعـد ،بـه تقریـب
مقتبس از آثار مؤلفان آن دوره است .ابوالفدا مورخ و جغرافینگاری است کـه بیشـتر از
3
طریق مطالعة کتابها و آثار مؤلفان ادوار پیشین به تحقیق و تفلیر پرداخته است.
ش) قزوینی .زکریابن محمود (یا زکریابن محمدبن محمود) انصاری ،مکنی به ابـویحیی
(یا ابوعبدال) و ملقب به جمالالدین و گاهی به عمادالدین .از علما و محدثان است ،او
راست .1 :آثارالبالد و اخبارالعباد ،این کتاب در شهر غوطه با مقدمهای بـه زبـان آلمـانی
چاپ شده است .2 .عجایبالمخلوقات و غرایبالموجودات.

 .1دائرةالمع رف بزرگ اسالمی ،ج  ،7ص .342
 .2همان ،ج  ،3صص .391 - 385
 .3همان ،ج  ،3صص  115و .117
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وی به سال  382ق در واسـط وفـات یافـت و در مقبـرۀ شـونیزیه بغـداد دفـن گردیـد
1
(ریح نةاالدب ج  ،3ص .)295
ص) ابنبطوطه .ابوعبدال محمدبن عبدالبن محمـدبن ابـراهیم طنجـی ( 779-703ق).
رحّّاله و عالم جغرافیایی مشهور .مولد او شهر طنجه ،از سال  725سـفرهای خـویش را
آغاز کرده است .سفر اول او از شمال افریقیه و مصر علیا و شام و فلسطین و از آنجا بـه
مکه و عراق عرب و ایران بوده و در سفر دوم به زیارت خانة خدا رفتـه و در آنجـا دو
سال مجاور مانده است ( 729و .)730در سفر سیم به جنوب عربستان و مشرق افریقیـه
و خلیب فارس و تنگة هرمز و مکـه و در سـوریه و آسـیای صـغیر و شـبهجزیـره قـرم
(کریمه) و قسطنطنیه و اتل (ولگا) و خـوارزم و بخـارا و افغانسـتان و دهلـی و جزایـر
ذیبةالمهل  ،و از راه سرندیب به بنگاله و هندوچین و چین تـا شـهر کـانتن و از جزیـرۀ
سمطره (سوماترا) به عربستان بازگشته و در محرم  748در ظفـار از کشـتی فـرود آمـده
است .در سفر چهارم از مصر به مکه و از مکه باز به شمال افریقیـه و بـه سـال  750بـه
شهر فاس شده و دیری اقامت گزیده ،آنگاه رهسـپار انـدلس گشـته و شـهر غرناطـه را
دیدار کرده و در سنة  754-753به سیاحت سودان پرداختـه و تـا شـهر تنبکتـو و مالـه
رسیده و از آنجا به مراکش بازگشته است و سیاحتنامـة خـود را کـه مشـهور بـه رحلةة
ابنبطوطه و مسمّی به تحفةالنظار فی غرایباالمصار است ،بـه محمـدبن محمـدبن جـزی
2

داده و او آن کتاب را در757ق تنقیح و تلخیص کرده است.
در اینجا و پس از بررسی کوتاهی از سرگذشت تعـدادی از جغرافـیدانـان سـدههـای
نخست هجری ،برای بررسی بیشتر سیر تحول آثار مکتب بلخی و چگونگی برداشتهـا
و بازنویسیهای جغرافینگاران سپسین از آثار پیشین خود ،بـه ترجمـة فصـل پـنجم از
کتاب تاری نقشهنگاری از انتشارات دانشگاه شیکاگو (جلد دوم ،کتاب نخست ،نوشـتة
جرالد تیبتز) 3میپردازم.

 .1لغتنامة دهخدا.
 .2همان.
3. Gerald R. Tibbetts. The BalkhI School of Geographers. The History of Cartography,
Volume 2, Book 1.
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1

آثار مکتب بلخی

کتاب صورةاالرض اثـر ابوالقاسـم محمـدبنحوقـل کهـنتـرین مجموعـهای از نقشـههـای
جغرافیای اسالمی است که به همراه توضیحات کامل و بدون آسیب تا امـروز بـه جـای
مانده است .این اثر در موزۀ توپقاپوسرایی استانبول 2یافت گردید و تاری نگـارش آن بـه
479ق1083/م میرسد .نسخههای مشابه دیگری از این اثر نیز در اسـتانبول و همچنـین
در چند کتابخانة آثار خطی دیگر در اروپا گزارش شده است.
نسخة دیگری که به نام ( )MS. Ar.شناخته مـیشـود و تـاری آن بـه 539ق1173/م
مــیرســد ،همــان نســخة مشــروح کتــاب المســالک و الممالــک ابواســحق ابــراهیم
بنمحمدالفارسی معرو به اصطخری است .از آنجایی که این نسخه توسـط مـولر 3در
سال  1839به چاپ رسیده ،در میـان پژوهشـگران اروپـایی شـناختهشـدهتـر از نسـخة
ابنحوقل است .سه نسخة دیگر که تاری آنها به سدههـای دوازده تـا نـوزده مـیرسـند
کمابیش دارای مطالبی همسانند .ارتباط هر دسـته از نقشـههـای گونـاگون بـه یکـدیگر
درست همانند مطالبی که همراه با نقشهها درج شدهاند ،بسیار پیچیده است .بیشـتر ایـن
متون شباهت زیادی به دو اثر نامبرده دارند ،چه به دلیل ارجاع به آنهـا و یـا از آن روی
که دربارۀ موضوعی یکسان هستند .در گذشته برای پژوهشگران سردرگمیهای بسیاری
وجود داشت ،اگرچه هنوز هم شناسایی برخی از دستنوشتهها بسیار دشوار و گاه همـراه
با شک و دودلی است ،چرا که گروهی از آنها بدون نام و یا برگردانی از متن بنیـادین و
بیشتر به پارسی هستند.
جغرافیدان دیگری که متون و نقشههای پیشین را به کار گرفـت ابوعبـدال محمـدبن
احمد المقدسی است که با بررسی آثار وی میتوان چگونگی ارتباط آنها با متون پیشـین
را درک کرد .دستمایة همة اینها و تالش پژوهشگران اروپایی و سـرانجام تـالش و کـار
بسیار دقیق دخویه ،ویرایشی تحقیقی از آثار اصطخری ،ابنحوقـل و مقدسـی را فـراهم
آورد که به عنوان مرجعی برای دیگر پژوهشگران قابل دسترس است.
از سوی دیگر میتوان دریافت که جغرافیدان دیگری پیش از این سه نفر ،پایهگـذار
چنین کاری بوده است .چنانکه بخشهایی از آثار موجود از این سه جغرافیدان ،بر پایة
1. P.108-111.
2. Topkapl Sarayi Műzesi Kűtűphanesi, Istanbul.
)3. Johann Heinrich Möller (1792-1867
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نسخة وی بوده است .ایـن جغرافـیدان ابوزیـد احمـدبن سـهل بلخـی (332ق934/م)،
دانشمندی که بستر اندیشة او نه جغرافی که ادبیات عرب بوده است .از آنجایی که ایـن
دانشمند پیش از آن سه جغرافیدان می زیسته و از سویی دیگر آثار آنها بر پایة کارهـای
وی بوده ،پژوهشگران اروپـایی آن سـه جغرافـیدان را در زمـرۀ پیـروان مکتـب بلخـی
برمیشمارند.
بر پایة گزارشهای مقدسی ،آثار بلخی شرحی مختصر بـر مجموعـة نقشـههـا بـوده
است .اگرچه باور دیگری نیز هست که آثار بلخی مشروح بوده و نقشهها اساساً توسـط
ابوجعفر محمدبن حسین خـازن خراسـانی (درگذشـت 350ق931 /م تـا 330ق971/م)
ترسیم شده اند .البته همة اینها گمان است؛ با این همة چون نقشههـای محمـد خـازن و
نوشتههای بلخی که به صورةاالقالیم شناخته مـی شـود ،وجـود ندارنـد چنـین برداشـت
میگردد که شاید تنها نوشتههای آغازین اصطخری برپایة کتاب بلخی بوده باشد.
بلخی اساساً مرد دانشمندی بوده و الزاماً جغرافیدان به شمار نمیآید .زندگی وی بر
پایة گزارشهای معتبری شناخته میشود .او در بل  ،در شمال شرقی ایران به دنیـا آمـد؛
جایی که گمان می رود که اثر جغرافیایی خویش را نوشته باشد .اگرچـه بیشـتر روزگـار
وی در بغداد و عراق سپری شد ،جایی کـه آثـار علمـی او شـکل گرفـت .بـه گونـهای
متفاوت ،اصطخری تنها به واسطة تنها کتاب خود شناخته مـیشـود .او در هـیی یـک از
زندگی نامههای معتبر عرب معرفی نشده است و همة آنچه که ما از او میدانـیم ،دیـدار
وی با ابنحوقل بوده که حتی در کتاب خویش آن را ذکـر نکـرده و تنهـا در نامـههـای
بعدی به آن اشاره میکند.
تاری نگارش المسالک و الممالک به نیمة نخست قرن دهم میالدی میرسد .این اثر
خیلی زود مورد توجه دیگران قرار گرفت ،اگرچه به دلیل وجود ویرایشهای متعدد
پیشین ،خالصهها ،و ترجمه به زبان پارسی غالباً به گونهای متفاوت مورد بررسی قرار
میگیرد .آگاهی ما از زندگی ابنحوقل به مراتب بیشتر از اصطخری است ،چرا که وی
در آثار خویش به شناسایی چنین اطالعاتی از خود نیز پرداخته است .او در نصیبین در
شمال بین النهرین به دنیا آمد و بیشتر عمر خویش را از  15مه  943تا 973م  /331تا
 332ق زمانی که به سیسیل رسید ،در سفر گذراند .در آن روزگار ،او به بیشتر
سرزمین های اسالمی در آفریقا و بخش زیادی از ایران آن زمان و ترکستان سفر کرد.
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این گمان نیز میرود که شاید وی در طول این مسیرها بـه تجـارت پرداختـه باشـد،
چرا که بارها در آثارش بـه شـرایط و فعالیـتهـای اقتصـادی پرداختـه اسـت .سـتایش
ابنحوقل از سیاست های مذهبی فاطمیان شاید از آن جهت بوده که وی مبلمغ مذهبی آن
فرقه یا فرستادۀ آنان بوده و از همین رو پیوسته از جایی به جـایی دیگـر در سـفر بـوده
است .بجز اندک کاری در سیسـیل ،او بـه واسـطة کتـاب خـویش صـورةاالرض و نیـز
المسالک و الممالک به مانند کتاب اصطخری شناخته میشود.
چهارمین جغرافی دان از مکتب بلخی ،مقدسی (تقریباً390ق1000/م) اسـت .اگرچـه
مقدسی به شرحی از زندگی خویش پرداخته اما اطالعات انـدکی دربـارۀ زنـدگی وی در
دست است .شاید شجرهنامة وی بـه بیـتالمقـدس بـازگردد .او در سـال 353ق933/م در
مکه بوده است و به نظر میرسد که در خانوادهای معمار بزرگ شده باشد .از آنجایی که
وی فلسطینی االصل بوده ،بیشتر آثار وی پیرامون سرزمینهای غربی اسالمی بوده اسـت
اما آثار نویسندگانی که او از آنها بازگویی کرده از شـرق هسـتند .اگرچـه او در ادبیـات
عرب شناختهشده نیست ،اما بعدها از سوی جغرافیدانان دیگر نام برده میشود.
نوشته های سه جغرافیدان نخست در نسخههای موجود بسیار در هم آمیخته شده و
به سختی میتوان آنها را از یکدیگر بازشناخت .همانگونه که پیشتر گفتم ،دخویـه بـر
آن شد تا این مشکل را با اثر تحلیلی خویش از اصطخری و ابنحوقـل بازگشـاید .آثـار
بلخی در جای جای آثـار آن دو جغرافـیدان نقـش بسـته و امکـان بازشناسـی آنهـا از
یکدیگر و اینکه کدامین بخشها از وی بوده است ،وجود ندارد.
مقدسی می گوید که سه نسخه از دستنوشته های بلخـی را دیـده اسـت ،کـه یکـی
بدون نام کاتب که شاید از کرخی بوده ،و یکی دیگر به اصطخری نسبت داده میشود و
این بدان معناست که حتی با گذشت یکصد سال چنین ابهامی در بازشناسی اصل نسخة
بلخی وجود داشته است .چنین به نظر میرسد که نوشتههای بلخـی ،توسـط اصـطخری
کاملتر شده و تمام خالصهنگاری های متفرقه ،چه به زبان ترکی ،پارسی و عربی مربوط
به اصطخری بوده نه بلخی .بـر پایـة پـژوهش هـای دخویـه ،نقـلقـولهـایی را کـه در
نوشته های جغرافی دانهای بعد از بلخی درج شده میتوان در آثار اصطخری نیز یافـت.
دخویه بر این باور بود که مقدسی شاید متن اصـلی بلخـی را دیـده باشـد ،امـا یـاقوت
(323ق1229/م) حتماً آن را دیده بوده است .وقتی او از بلخـی نقـل مـیکنـد ،درسـت
همان نوشتههایی را میآورد که در آثار اصطخری دیده میشود .دخویه همچنین بر ایـن
باور بود که اصطخری در سالهای  318تا 321ق 933/تا 930م بـه شـرح بیشـتر کتـاب
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بلخی پرداخته است و سرانجام در 340ق951/م کار نهایی را به پایان برده ،که در بیشـتر
سرزمین های شرقی اسالمی و در میان نقشهپردازان جغرافیایی دسـت بـه دسـت گشـته
است.
نقلقولهایی در نوشتههای کاتبان بعدی دیده میشـود کـه در کتـاب اصـطخری بـه
چشم نمیخورند ،اما پارهای از این کاستیها در خالصـهنگـاریهـای سپسـین و یـا بـه
صورت ترجمههای پارسی دیده میشوند .پس از آنکه اصطخری نگارش کتاب خـویش
را به پایان برد ،ابنحوقل را مالقات میکند .او به درخواست اصطخری بـه تصـحیح آن
کتاب پرداخته و شرح این ماجرا را آورده است .ابنحوقل از تجربیـات خـویش کـه در
طول سفرهای بسیار به دست آورده بوده نیز بهره گرفته اسـت و از ایـن رو ،متـون وی
برتریهایی نسبت به نوشتههای دیگر مییابد .تفاوتهای اساسی میان آثار ابنحوقـل و
اصطخری در سرزمین های غربی اسالمی (بیـزانس) اسـت .او اسـپانیا ،شـمال آفریقـا و
سیسیل را در سه بخش بررسی میکند .سوریه و مصر نیز با جزئیات بیشتری شـرح داده
میشوند و جالب اینکه وقتی نویسندگان بعدی مانند یاقوت از ابنحوقل نقل مـیکننـد،
بیشتر به همین سرزمینهای غربی توجـه مـیکننـد .تـا آنجـایی کـه امـروزه مـیدانـیم،
نوشتههای ابنحوقل برداشتی از سه نسخة مکتوب به سال 350ق931/م از سـیرالدولـه
حمدانی و نیز تحریری دیگر از وی به سال 353ق937/م و سرانجام ویـرایش نهـایی آن
نسخه در سال 378ق988/م بوده است.
تنها دو نسخة دستنویس کهن از کتاب مقدسی با نام احسنالتقاسیم فی معرفةاالقة لي
موجودند و هر دو نسخه در کار پژوهشی مورد استفادۀ دخویه قرار گرفتند .موضوع این
دو نسخه بسیار به یکدیگر ماننده است ،اما یکی از آنها با حمایـت سـامانیان و دیگـری
با حمایت فاطمیان در مصر انجام گرفته است .بر همین اساس ،این نسخهها به ماننـد دو
نسخه از این نویسنده که در دو زمان متفاوت نگاشته شدهاند در نظر گرفتـه مـیشـوند.
تاری نگارش آنها به 375ق985/م میرسد ،اگرچه تاری هـای سپسـین نیـز در آن درج
شدهاند .متون مقدسی بر پایة اصول کتابهای اصطخری و ابنحوقل اسـت و بـه ماننـد
آنها تنها به سرزمینهای اسالمی پرداخته است .به همینگونه ،نقشههای آثار وی نیـز در
چهارچوب همان دو اثر از نویسنده های پیشین است .هرچند او بخشی را به جغرافیـای
ستارهشناسی که به آموزه های یونانی از اقالیم بر پایة اندازهگیری طـول سـایه در هنگـام
ظهر اختصاص داده و همچنین به جزئیات بیشـتری از سـرزمینهـایی کـه وی از آنجـا
گذشته پرداخته است.
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همچنین جزئیات بسیاری دربارۀ شهرهای بزرگ و جمعیت و نیز تولیدات آنها و نیز
نام مکانها ،رودها و دریاها ،شهرها که مرکزیت داشتهاند ،و نیـز بُُعـد مسـافت در میـان
سرزمین های اسالمی در آثار او دیده میشود .در واقـع ایـن اثـر شـاید کامـلتـرین اثـر
موجود از جغرافیای عرب باشد ،که اساساً وام گرفته از آثار اصطخری است .در آثـار او،
بخش بندی مناطق کمابیش به همان صورت است و هـر منطقـه نقشـة خـاص خـود را
داراست .هر یک از این بخشها به یک اقلیم شناخته میگردند و در مقدمة کتاب شـرح
داده میشوند؛ و البته با اقالیم یونانی به گونهای که در باال به آن اشـاره شـد ،همخـوانی
ندارند .عنوان و نیز خالصه ای از هر اقلیم در ابتدای متن گنجانده شـده و سـپس شـرح
چگونگی راهها و ب ُُعد مسافت آنها به همان ترتیبـی کـه اصـطخری و ابـنحوقـل بـه آن
پرداختهاند ،درج میگردد.
نقشههاي مکتب بلخی

1

در آغاز چنین به نظر میرسد که آن دسته از نقشههای آثـار مکتـب بلخـی کـه در کنـار
متون آنها درج شده اند به تنهایی کامل هستند و نیازی به توضیحات اضافی ندارند .غالباً
در آثار نگارهدار کالسیک عربی چنین برداشتهایی میگردد ،بهویژه در آثار سپسین کـه
با نقشه های جغرافیایی همراه هستند .برخی از این دستنوشتههایی کـه مـن دربـارۀ آنهـا
بحث میکنم اساساً هیی نقشهای ندارند و یا گاهی فضایی برای آن در میان متن در نظـر
گرفته شده اما هرگز به متن افزوده نشدهاند .هرچند شـواهد گویـای آن اسـت کـه ایـن
نویسندهها به درج نقشهها اگرچه خودشان نگارهگر آنها نبوده باشند ،عالقهمند بودهاند.
بر پایة گزارشهای مقدسی ،بلخی در کتاب خویش بـه درج نقشـههـای سـرزمینهـای
گوناگونی همت گماشته است .او به شرح هر نقشه مـیپـردازد بـی آنکـه بـه توضـیحات و
حواشی ویژه و بعضاً مهم روی آورد .مقدسی همچنین میافزاید کـه کتـاب بلخـی بـا دقـت
بسیاری در شرح متون و ترسیم نقشهها فراهم شده است ،با ایـن همـه ،پـارهای از جـایهـا
نامفهوم است و یا مناطق به خوبی تقسیمبندی نشدهاند .از اینرو ،به نظر میرسد کـه عالقـة
بلخی به ترسیم نقشهها بوده است و شرح آنها در درجة دوم اهمیت قرار داشته است.
اثر اصطخری شرحی بر نقشهها بود ،و ایـن را مـیافزایـد کـه هـد وی شناسـایی
نقشه ها و دریاهای گوناگون و نیز تصحیح نامهای هر مکانی که در نقشههـا درج شـده،
بوده است .این امر نشانگر اهمیت بررسی نقشهها از سوی وی است.

1.p.112-114.
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نقشههاي اصطخري
(برگرفته از نقشههای بلخی)

اصطخري II
نقشههایی که در نسخههای بسیاری آمده است.

اصطخري I

(برای مبال در بولونیا و برلین) همچنین در

نمونههای نخست

پارهای از دستنوشتههای پارسی
نمونه نگارههاي ابنسوقل

اصطخري I
بیشتر دست نوشتهها از این نقشهها

نگارههاي مقدسی

پیروی کردهاند (شامل پارهای از
کوتاههها و ترجمههای پارسی)

ابنسوقل I

نسخة اصطخری در

اکبر نسخههای ابنحوقل

هامبورگ

شماری از نقشههای مخدوش شده
در پی بازنویسی از نسخههای اصل

ابنسوقل III
همة نگارهها (بجز نقشة جهان)
قرن نوزدهم
نقشة هندی سدۀ نوزدهم در

نگارههاي جهان ابنوردي

کتابخانة بریتیش (بریتانیایی)

نسخة گوتا

)؟( نسخة وین که به نصیرالدین

از احمد طوسی

طوسی نسبت داده میشود
نمودار ( :)1نمودار متون مکتب بلخی

بنابراین ،نقشهنگاری همچنان اساس کار وی بوده است .او همچنـین بـه شـرح ایـن
نقشهها عالقة زیـادی نشـان مـی دهـد و در مالقـاتی کـه بـا ابـنحوقـل داشـته ،آن دو
جغرافیدان به مقایسة نقشهها میپردازند .ابنحوقل میگوید کـه اصـطخری نقشـهای از
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«سند» تهیه کرده که نادرست بوده و در برابر نقشهای از «فـارس» تهیـه دیـده بـوده کـه
بسیار خوب بوده است .از سوی دیگر نقشهای را که من از آذربایجان کشیده بـودم کـه
در اینجا آمده و نیز نقشة الجزیره ،مورد پذیرش و تحسین اصطخری قـرار گرفـت .امـا
نقشة مصر مرا رد کرد و نقشة مغرب را آنطور که باید دقیق ندانست.
از آنجایی که وی به درج نقشه در همـان صـفحه اشـاره مـیکنـد ،چنـین برداشـت
می شود که او خودش آن نقشه را کشیده است .بـه نظـر مـیرسـد کـه ابـنحوقـل هـم
نگارهگری نقشهها را در سر می پرورانده اسـت امـا شـرح متـون ،او را از چنـین کـاری
بازداشته است .با این همه ،این موضوع سبب گشته تا متون مشروحتر از اثـر اصـطخری
تنظیم گردند ،در حالیکه برای خوانندۀ معمولی نقشه به دلیل نارسایی اهمیت خود را از
دست میدهد .همة اینها نشان میدهند که نقشهها بیشتر توسط این پژوهشـگران تنظـیم
شدهاند و نه اینکه از روی همدیگر یا از جایی دیگر کشیده باشند ،درست همانطور که
نگارههای نس خطی نسبت به متون آنها دارای مناطق گوناگونی هستند.
ابن حوقل یک گام به ویژه در مناطق خـاص از اصـطخری پیشـی مـیگیـرد ،و نیـز
بخشی را اضافه میکند و به گونهای ادبی به شرح کوتاهی از نقشهها میپردازد .اگرچـه
به سختی میتوان گفت که این کار به درک بیشتر نقشهکشها کمک خواهـد کـرد .ایـن
خالصه ها تنها به عنوان ارتباط با نقشه و نه توضیحی بیشتر برداشت میشود .حتی اگـر
این خالصه ها حذ شوند هیی تغییری در کل موضوع صورت نمی گیرد .بـرای نمونـه
در بخش کرمان آمده است« :شرح نامها و داستانهایی دربارۀ بنیاد آن بـر نقشـة کرمـان
وجود دارد .دریا در باالی آن و در دست راسـت آن داسـتان نقشـة کرمـان و سـپس در
گوشة آن کلمة مغرب و در گوشة دست چپ کلمة جنـوب درج شـدهانـد .آنگـاه مـرز
کرمان به صورت کلمهای کشدار و به گونهای که از دست راست نقشه آغاز و سه وجـه
نقشه را میپوشاند ،نوشته شده است.
با گذشت چند سده از مرگ این پژوهشگر ،تنها به صورت یک آرزو خواهد بود که
بدانیم این مرزبندی ها چقدر به نقشة بنیادین آن شباهت دارد .چنـین کـاری بـه راسـتی
دشوار است چرا که یکی از نس موجود شاید دست کم دویست سال پس از مرگ وی
تنظیم شده باشد .هرچند کرامرس 1تفکید میکند که نقشهها درست با معیارهـای نسـخة
مادر ترسیم شدهاند .یافته های وی با متون همخوانی دارند و موافق با اشارههـایی اسـت
که دخویه آنها را عنوان کرده است .کرامرس متوجه شد که متنهایی که تصور مـیشـد
اصطخری آنها را نگاشته میتوانند به دو دسته تقسیم شوند ،لذا پیشنهاد داد کـه یکـی از
آنها مانند متن بنیادین کهنهتر بوده است .در این گروه ،نقشـههـا هندسـیتـر از دیگـری
1. Johannes Hendrik Kramers
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ترسیم شدهاند و متن دومی پیراستهتر و مرتب تر از نخستین است .از سویی دیگر ،مـتن
نخستین است که در آن نام اصطخری ثبت شده و میلر 1نام استعاری اصـطخری ( )IIرا
بدان داده است که همان متن بلخی است ،با تصوری نادرست که آنها کهـنتـر از دیگـر
متون بوده اند .البته میلر هیی معیار و استداللی را برای چنـین فرضـی عنـوان نمـیکنـد.
دخویه اساس کار چاپ شده از خود را بر همین اصطخری ( )IIگذاشته است ،چرا کـه
کاملتر است و کمتر دستکاری شده است.
کرامرس نیز متون نسبتدادهشده به ابنحوقل را بـه همـین روش دسـتهبنـدی مـیکنـد.
مسائل اینجا قدری پیچیدهتر میشوند ،چرا که دستنویسها ،هر دو صفحههای سفیدی دارنـد
که جای خالی نقشهها بوده است .این دو نسخه یکـی در «لیـدن» و دیگـری در «آکسـفورد»
است که مرجـع اسـتخراج متـون هسـتند .نسـخة موجـود در مـوزۀ کـاخ توپقاپوسـرایی در
استانبول شامل متنی بسیار کامل به همراه مجموعهای از نقشهها است ،در حالی کـه خالصـة
ابنحوقل ،در کتابخانة ملی پاریس ،شامل نقشههایی است که متفـاوت از نقشـههـای نسـخة
استانبول است و کامالً پیداست که بعدها بازپردازی شده است.
با مقایسة نسخة دستنویس استانبول و دو نسخة دیگر در لیدن و آکسفورد ،کرامـرس
نتیجه گرفت که نسخة استانبول ( )Iکهنتر از دو نسخة (بدون نقشه) ( )IIدیگری اسـت
که بعدها تهیه شدهاند .همچنین نقشههای نسخة کوتـاه پـاریس هرچنـد بهتـر از نسـخة
استانبول ترسیم شدهاند اما نشان از تفخممر زمانی نسبت به نسخة استانبول دارند و از ایـن
رو نسخة پاریس ،کتاب ابنحوقل ( )IIIدر نظر گرفتـه مـی شـود ،هرچنـد کـه مـتن آن
بازگشتی به مبدأ و نسخة قدیمتر از متن نسخة اسـتانبول دارد .بنـابراین ،او سـه تجدیـد
نگارش از ابنحوقل دارد ،میانی هیی نقشهای نداشته است که هیی تغییری در نقشهها را
به ما نشان دهد .نقشههای نسخة استانبول  -که کرامرس دیده بود -هم به نظر میرسـد
در همان تقسیمبندی ( )Iو ( )IIIجای می گیرد .از این روی ،دو دسته نقشه وجود دارند
که با متون ابنحوقل همراه شدهاند ،قدیمیتر و جدیدتر.
2

شرح نقشهها
مجموعة این نقشهها در اکبر موارد بیستویک عدد است ،هر چند برخی از نسخههـای
خطی فاقد یک یا چند نقشه هستند .ثبات چنین امری در بیشتر مجموعههایی ازنقشهها
که در آثار نویسندگان مختلر دیده میشود ،میلر را بر آن داشت که به آنها نـام «اطلـس
اسالم» بدهد و پژوهشگران دیگر هم به پیروی از او همین عبارت را به کار گرفتهاند.
1. Konrad Miller
2. p. 114

نمودار ( : )2نمودار محتمل برای نقشههای مکتب بلخی

بلخی ) 822ق984/م
نقشهها به همراه کوتاهنوشتهها

هیی نسخة اصلی بهطور مستقل بهجا نمانده است( .نسخههای پیش از  309ق 921 /م به اصطخری نسبت داده میشود)
اصطخري )سدة دهم میالدي

بازگویی

حدودالعالم یاقوت
برگردان به فارسی
و دیگر زبانها

ابوالفداء و دیگران

یاقوت ،ادریسی ،اسماعیلبن علی

بازگوییها

(همچنین به فارسی)

کوتاههها

دو بار بازنویسی از اصل

رونوشت (318-21ق930-33/م) و رونوشت دوم (340ق951/م)
ابنحوقل (ح 337ق977/.م)

نسخههای خطی و کوتاهههای به جا مانده

رونوشت نهایی 988/378

رونوشت دوم نزدیک به ده سال پس از آن (با حمایت فاطمیان)

رونوشت نخست حدود 350ق931/م (با حمایت حمدانیان)

بازپردازی از نسخة اصطخری

نسخههاي بهجا مانده

متنی مشروح به همراه نقشههای آن بهجا مانده است .تاری نخستین

مقدسی (درگذشت ح )1000/390

بازگویی

متنی مستقل براساس آثار بلخی و اصطخری به

عنوان مرجع

نسخههای خطی به جا مانده

دو تحریر اصلی

 .1استانبول و لیدن

 .2برلین

یاقوت ،و غیره

کوتاهههای متفرقه (پاریس  ،)MS. 2214و غیره
نسخههای خطی آکسفورد و لیدن
نسخههای خطی استانبول و دیگران
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این مجموعه شامل نقشة جهـان ،نقشـههـای سـه دریـای مدیترانـه ،دریـای پـارس
(اقیانوس هند) ،و دریای خزر و نیز نقشة هفده «اقلیم» از جهان اسالم است .مـن کلمـه
«اقلیم» را در گیومه گذاشتم ،چرا که در برخی موارد این سرزمینها با هم در یک نقشـه
گنجانده میشوند (آذربایجان ،ارمنستان ،و غیره ،و اسـپانیا و مغـرب)؛ و نیـز از آنجـایی
کهقهستانرا نمیتوان یک سرزمین مستقل در نظـرگرفـت امـا بـه عنـوان یـک اقلـیم
توصیر شده است .ریشة کلمة «اقلیم» که برای شناسایی محدودۀ سـرزمینهـا بـه کـار
گرفته شده ،از واژۀ یونانی ( )κλιμαو از طریق ترجمة آثار پتلمی (بطلمیوس) به زبـان
عربی است .این کلمهای بود که در ابتدا از آن استفاده میشد تا آنکه در زبـان «پارسـی»
به «کشور» ترجمه گردید ،که یک منطقة جغرافیایی خاص بود ،و تا امروز هـم اسـتفاده
میشود.
لیست کاملی از این نقشهها که معموالً در نسخههای خطی یافت میشوند بـه شـرح
زیر است )1( :نقشة جهان؛ ( )2دیـار عـرب؛ ( )3دریـای پـارس1؛ ( )4مغـرب (شـمال
آفریقا)؛ ( )5مصر؛ ( )3شام؛ ( )7دریـای روم (مدیترانـه)؛ ( )8جزیـره؛ ( )9عـراق؛ ()10
خوزستان؛ ( )11پـارس؛ ( )12کرمـان؛ ( )13سـند؛ ( )14ارمنسـتان ،اران ،و آذربایجـان؛
( )15جبال (کوهستانهای مرکزی ایران) )13( .دیلـم و سـرزمینهـای مجـاور آن (ری،
طبرســتان)؛ ( )17دریــای خــزر؛ ( )18قهســتان؛ ( )19سجســتان؛ ( )20خراســان؛ ()21
ماوراءالنهر .سیزده نقشه که مربوط به اقلـیمهـای پارسـیزبـان از جهـان اسـالم هسـتند
 .1نویسنده در صفحة  114از کتاب ،به جای «بحر فارس» یا دریای پارس یا معادل انگلیسی آن ،از
گزارۀ «اقیانوس هند» استفاده کرده که کامالً بیمعناست ،زیرا که جغرافیدانان سدههای نخست هجری
در نگارههای موجود در آثار خویش به شهرهایی در کنارۀ دریای سرخ و نیز خلیب پارس اشاره کردهاند
که البته در کنارۀ اقیانوس هند نیستند و همچنین از جزیرههایی نام بردهاند که از دریای سرخ تا اقیانوس
هند و خلیب پارس پراکنده بودند و همة آن را «بحر فارس» میخواندند .ابنحوقل در کتاب
صورةاالرض (ص )44مینویسد:
و فى بحر ف رس من الجزائر مبادئ من أعلى الصورة سوب ره ،سربزه ،سرندیب ث قرب س حله األیمن ،قنبال،
و فى الخليج بين دی رالعرب و ف رس الفت ،خ رك ،اوال ،و فى الخليج بين دی رالعرب و س حل البجة
دهلك ،ب ضع ،سنجله
از این رو در ترجمة این بخش از کتاب ،بدون رعایت امانت در ترجمه ،نام درست آن یعنی «دریای
پارس» را گنجاندم .
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کمابیش به شکلی یکسان در همة نسخههای خطی درج شدهاند .در واقع پس از ترسـیم
دوبارۀ آنها توسط اصطخری ،این نقشهها به شکل کلیشه درآمدند و ابـنحوقـل هـم بـه
نظر میرسد که نیازی به تغییر در این نقشهها ندیده است.حتی نقشههـای آذربایجـان و
جزیره که ابن حوقل فراهم آورده بود و اصطخری آنها را خـوب دانسـته و تفییـد کـرده
بود ،به نظر نمیرسد که در تحریرهای بعدی خیلی تغییر کرده باشد .از این رو میتـوان
گفت که نقشههای مربوط به سرزمین ایران به صـورت یـک مجموعـة اسـتانداردبـرای
سایر مجموعهها مورد استفاده بوده است .غالباً نقشههای هر یک از این منـاطق ،و البتـه
نه همیشه ،به صورت تقریباً مستطیلشکلاند و با یک خط ،به عنوان مـرز آن بـا منـاطق
اطرا  ،در بر گرفته شدهاند .طراحی این نقشهها سازمانیافته نیستند و آنها را نمـیتـوان
با همدیگر به عنوان یک مجموعة چند نقشهای مانند نقشههای بخشبندیشدۀ ادریسـی
در کنار هم نشاند ،حتی اگر آنها را هممقیاس کنیم .اما این کار را میتوان بـا نقشـههـای
بخشبندیشدۀ نسخة اروپایی بطلمیوس انجام داد .از این رو ،این نقشههـا بـه گونـهای
مستقل از دیگر نقشهها قابل بررسی هستند.
بررسی گزینهها

1

این مجموعه از نقشهها همچون تقسیمات نقشههای ادریسی که پیـرو نقشـههـای قـرن
دوازدهم و متون جغرافیدانان پیش از وی مانند ابنفقیه و یـا ابـنخردادبـه اسـت ،کـل
جهان را پوشش نمیدهند .نسخه های بعدی شامل جزئیات قابل توجهی دربارۀ چـین و
هند و نیز نکاتی دربارۀ آفریقا و اروپا هستند .نقشههای بلخـی بـه طـور خـاص جهـان
اسالم را آنگونه که در قرن دهم ظهور یافته بود ،پوشش مـیدهنـد .حتـی اسـپانیا هـیی
نقشه و یا شرحی جداگانه ندارد ،چرا که آنجا سرزمین مسلمانان فـرض مـیشـد .البتـه،
اسپانیا هرگز بخشی از خالفت عباسی نبوده است .در جهان اسالم هر اقلیم نقشة خاص
خود و شرحی متناسب با آن دارد و هر یک از آنها فصل ویژهای شامل شهرها ،رودهـا،
کوهها ،اهالی آنجا و مسیرهای سفر در سراسر اقلیم را تشکیل میدهد .سید مقبول احمد
نظریهای دارد که اسالمیشدن نقشهها و جغرافیا یک سیاست برنامـهریـزی شـده بـرای
1. p.114-115
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توسعة آثار جغرافیدانـان همزمـان مـف مون بـوده اسـت کـه عمـدت ًا بـر پایـة جغرافیـای
بطلمیوس بودند و همة جهان شناختهشده را پوشش میداد.
افرون بر موضوع سیاست ،گسترش نقشههای جغرافیایی که بیشتر منطبق بر محدودۀ
خالفت عباسیان آن هم در بیشترین حد آن میباشـد ،آشـکارا مـیتـوان شاخصـههـا و
عناصر ایرانی را در این نقشهها دید؛ به طوری که کرامرس پیشنهاد کرد که ممکن اسـت
نقشههای کهن ایرانی بنیان نقشههای مکتب بلخی بوده باشد.
گفتنی است که هیی سندی از نقشههای کهـنتـر در دسـت نیسـت ،امـا در نهایـت
احتمال آن هست که نقشههای مکتب بلخی از اطالعـات مربـوط بـه مسـیرهای پسـتی
بازمانده و از دوران ساسانیان سرچشمه گرفته باشد .شاید این اطالعات هـم بـه عنـوان
آبشخور فهرست مسیرهای پستی اسالمی که در آثاری مانند المسالک و الممالـک دیـده
میشود ،بوده باشد .چنین شاخصههای ایرانی در محتویـات مجموعـهای از نقشـههـای
سپسین نیز دیده میشوند .
در این آثار ،مناطق ایران به گونهای چشمگیر سیستماتیک و در چندین نقشه ترسـیم
شدهاند ،در حالی که سرزمینهایی که به دست اعراب گشوده شدند ،از بیزانس تا دیگـر
جایها تا آن اندازه سیستماتیک ترسیم نشدهاند.اگرچه ممکن است که این امر ناشی از
وضعیت اداری در قلمـرو فرمـانروایی در دو دورۀ پـیش و پـس از پیشـروی اعـراب و
گسترش سرزمینهای اسالمی باشد .شاید هم دلیل آن فرمانروایان سامانی (در ایران) که
پشتیبانان بلخی و اصطخری بودهاند ،باشند و از این رو توجه بسـیار زیـادی بـه منـاطق
ایران صورت گرفته است.
ابنحوقل بیشتر به منطقة مدیترانه توجه داشته ،و نخسـتین حـامی وی سـیرالدولـه
حمدانی از سوریه بود .بعدها این پشتیبانی را از فاطمیـان یافـت کـه پیرامـون مدیترانـه
فرمانروایی میکردند .همین امر موجب نوآوری در نقشـههـای مربـوط بـه ایـن منـاطق
میشود .نقشة مغرب ،خود به تنهایی نقشة بسیار دقیقی از مدیترانه است ،ونقشةدریای
مدیترانه با جزئیات کمتری نسبت به نقشة مغرب و البته منطقـة رود نیـل هـم بـه طـور
کامل درنقشةمصر دوباره ترسیم شده است .اصطخری و ابنحوقل هـیی عالقـهای بـه
ستارهشناسی ریاضی یا تصویری نشان نمیدهند .حتی در هـییجـا بـه طـول و عـرض
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جغرافیایی و به هییگونهای از آن اشاره نکردهاند ،و یا در ساختار هیی نقشهای بـه کـار
نگرفتهاند .هر دوی آنها به اندازه و طول راههای میان شهرها و مکـانهـای گونـاگون در
مسیرهای خود (مرحله = یک روز سفر) و نیز به اندازۀ ابعاد تقریبی جهان پرداختـهانـد.
اگرچه این فواصل بر روی نقشهها شناسایی نشدهاند ،و از این رو به نظر نمیرسـد کـه
این جغرافیدانان هیی مقیاسی را برای ترسیم این نقشهها به کار گرفته باشند.
هر یک از این نقشـههـا دارای سـاختاری هندسـی اسـت .پـارهای از آن سـاختارها
هندسیتر هستند .خطوط عمدتاً به صورت مستقیم یا نهایتاً منحنی هستند ،رودخانـههـا
به صورت دو خط موازی پهن کشیده شدهاند ،و دریاچهها اغلب دایرۀ کامل مـیباشـند.
شهرها گاهی اوقات به شکل مربع ،دایره ،و یا ستارههـای چهـارگوش هسـتند ،یـا اگـر
شهری در پایان مسیر قرار گرفته با چادر کوچک و یـا شـاید درب کاروانسـرایی نشـان
داده شده است .بنابراین بسیاری از نقشهها ترکیبی از خطوط مستقیم یا منحنی است .اما
کوهها از این قاعده مستبنی هستند ،که به صـورت گروهـی از قلـههـا و یـا شـاید تیـغ
صخرهها کشیده میشوند ،هر چند حتی در اینجا نیز پایة این رشته از کوهها که احتمـاالً
نشاندهندۀ موقعیت وسیعی بر روی نقشه است ،بر یـک خـط راسـت یـا یـک منحنـی
کشیده شده است.
به نظر میرسد که هد

بنیادین این نقشهها (بهویژه در سرزمینهـای پارسـیزبـان)

شناسایی مسیرهای کاروان با ذکر همة مراحل آن در سراسر آن اقلـیم بـوده باشـد .ایـن
نکته بر روی نقشة بخشهـای بیابـانی خراسـان ،1کـه در آن مـرز کـویر بـا روسـتاها و
آبادیها مشخص شدهاند ،نمایانتر است .آنگاه خطـوطی راسـت آن مکـانهـا را در دو
طر

مقابل به هم پیوند می دهند و گویای مسیری هستند که کاروانها در حرکتند و نام

مسیر نیز بر آن نوشته شده است.
دیگرگونیها و مانندگیهاي آثار اصطخري با نسخة کنونی
در این بخش به بررسی دیگرگونیها و مانندگیهای نسخة خطی حاضر (بازنویسیشده

.1صورة مفازة بین فارس و سجستان در االقالیم اصطخری.
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86

از روی نسخة مورخ 589ق که در برلین نگهداری میشود و گمـان مـیرود کـه کتـاب
االشکال تفلیر ابوزید احمدبن سهل بلخی باشـد) بـا دو کتـاب االقـالیم تـفلیر الشـی
ابیاسحق الفارسی اصطخری به تـاری 539ق ( 1484اسـکندری) کـه نخسـتینبـار بـه
کوشش یوهان هـاینریش مـولر در 1255ق1839/م انتشـار یافـت و نیـز بـا مـتن قـدیم
المسالک و الممالک وی که به زبان عربى بوده و در سال 1870م بـا ویـرایش میکاییـل
یان دخویه توسط بریل به چـاپ رسـید ،در دو چهارچوبـة بنیـادین متـون و نگـارههـا
میپردازیم.
گفتنی است که نگارههای کتاب االقالیم اصطخری نیز تا حد زیادی مانند نگارههـای
نسخة دستنویس کنونی (شاید االشکال بلخی) هستند و اگرچه گـاهی دیگرگـونیهـایی
نیز به چشم میخورند (که البته در آینده به آن خواهیم پرداخت)؛ امـا در کـل مـیتـوان
آنها را شکل پیراسته و اصالحشدهای از نگارههای نسخة دسـتنویس حاضـر کـه از ایـن
پــس آن را «االشــکال بلخــی» خــواهیم نامیــد ،برشــمرد .بــرای نمونــه ،نگــاه کنیــد بــه
«صورةالمغرب» در نگارههای ( )1و ( )2از االشکال بلخی و االقالیم اصطخری .چنانکـه
در این نگارههـا دیـده مـیشـود ،سـاختار اصـلی ایـن دو نگـاره یکسـان اسـت .حتـی
بخشبندی سرزمین های گوناگون و شکل هندسی دریاها مانند یکدیگرند ،هر چنـد کـه
نگــارۀ اصــطخری پیراســتهتــر کشــیده شــده اســت .در نگــارۀ بلخــی ،شــهرها تنهــا بــا
چهارگوشههایی ساده مشخص شده اند ،اما در نگارۀ اصطخری حتـی از دیـد اهمیـت و
بزرگی ،شهرها به شکلهـایی متمـایز کشـیده شـدهانـد .بـرای نمونـه اهمیـت «قرطبـه»
(کوردوبا 1یکی از شهرهای معرو

در استان انـدلس ،2در کشـور اسـپانیا کـه پایتخـت

حکومت امویان در اندلس بود) در نگارۀ بلخی ،اگرچه در مرکز قرار گرفته است ،با این
همه چندان مشهود نیست .اما در نگارۀ اصـطخری بـه سـادگی مـیتـوان بـه اهمیـت و
مرکزیت این شهر پی برد .همچنین نمادی که بلخی برای کوه طـارق (جبـل طـارق) در
ساحل جنوبی اسپانیا بـه کـار گرفتـه ،خیلـی گویـای منطقـهای کوهسـتانی نیسـت .امـا
اصطخری آن را به خوبی نشان داده است .در زیر به بررسی تفاوتهـا و ماننـدگیهـای
این آثار میپردازیم.
1. Córdoba
2. Andalucía
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نگارۀ  : 1صوره المغرب از االشکال بلخی

نگارۀ  :1صورةالمغرب از االشکال بلخی

االشکال
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نگارۀ  :2صورة المغرب از االقالیم اصطخری

 .1دیگرگونیها

اگرچه گفته میشود که اصطخری برای نگارش دو کتاب خویش (االقالیم و المسالک و
الممالک) از االشکال بلخی بهره گرفته ،اما در پارهای از موارد با همة مانندگیهای زیـاد
متون و نگارههای آن دو اثر به یکدیگر ،تفاوتهای چشمگیری میان نوزده نگارۀ کتـاب
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االقالیم اصطخری که همانند دیگر آثار جغرافىنگاران اسالمى تنها به اقالیم جهان اسـالم
محدود میگردد ،با هجده نگارۀ االشکال بلخی به چشم میخورد.
این دیگرگونیها چه در نوشتار کتاب و چه در نگـارههـای آن بـه دو دسـته تقسـیم
میشوند .1 :تفاوت در بودن یا نبودن یک کلمه ،جمله و یا چندین سطر و نگارۀ خاص
یا همچنین جابهجایی گزارهها ،و  .2دیگرگونی در جزئیاتی که در متون یا نگارههـا درج
شدهاند .در زیر به بررسی این دیگرگونیها میپردازیم.
دستة یکم ـ دیگرگونی در بودن یا نبودن بخشی از متن یا نگاره

کتاب االقالیم اصطخری دارای  19نگاره (و البته به همراه دو نگارۀ دیگر مربوط به
«صورة خراسان» و «صورة ماوراءالنهر» که در اثر مولر تکراری چاپ شدهاند) و کتاب
االشکال بلخی دارای  18نگاره است .گفتنی است که در این دو اثر ،شماری از نگارهها
یکسان نیستند .برای بررسی این مهم ،بیستویک جدول زیر را که مقایسهای میان
نگارههای کتاب االشکال با کتاب االقالیم هستند ،تنظیم و بازبینی میکنیم.

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :دیار عرب

اقلیم :دیار عرب

نگاره ندارد
(ایـــن نگـــاره در صـــورةاالرض
ابنحوقل و کمـابیش مشـابه نگـارۀ
دیار عرب بلخی درج شده است)

نگارۀ  :3دیار عرب

االشکال
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :بحر فارس

اقلیم :بحر فارس

نگارۀ  :4بحر فارس

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :دیارالمغرب

اقلیم :دیارالمغرب

نگارۀ  :5دیار المغرب
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :صورةاالرض مصر

اقلیم :صورة مصر

نگارۀ  :3صورة مصر

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :ارضالشام

اقلیم :ارضالشام

نگارۀ  :7ذکر ارضالشام

االشکال
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :بحرالروم

اقلیم :بحرالروم

نگاره ندارد
(این نگاره در صورةاالرض ابنحوقل
به شکلی کاملتر از نگارۀ بحر روم
اصطخری درج شده است)

نگارۀ  :8بحرالروم

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :ارضالجزیره

اقلیم :ارضالجزیره

نگارۀ  :9ارضالجزیره
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :العراق

اقلیم :العراق

نگارۀ  :10العراق

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :خوزستان

اقلیم :خوزستان

نگارۀ  :11خوزستان

االشکال
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :حدود فارس

اقلیم :حدود فارس

نگاره ندارد
(این نگاره در صورةاالرض
ابنحوقل و کمابیش مشابه
نگارۀ حدود فارس اصطخری
درج شده است)

نگارۀ  :12حدود فارس

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :بالد کرمان

اقلیم :بالد کرمان

نگارۀ  :13بالد کرمان
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :بالد السند

اقلیم :بالد السند

نگارۀ  :14بالد السند

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :ارمینیه و الران و اذربیجان

اقلیم :ارمینیه و الران و اذربیجان

نگارۀ  :15ارمینیه و الران و اذربیجان

االشکال
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :الجبال

اقلیم :الجبال

نگاره ندارد
(این نگاره در صورةاالرض
ابنحوقل با اندکی تفاوت نسبت به
نگارۀ الجبال بلخی درج شده است)

نگارۀ  :13الجبال

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :قهستان

اقلیم :قهستان

نگاره ندارد
(این نگاره در صورةاالرض ابنحوقل
نیز وجود ندارد)

نگارۀ  :17قهستان
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :الدیلم و طبرستان

اقلیم :الدیلم و طبرستان

نگارۀ  :18الدیلم و طبرستان

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :بحر الخزر

اقلیم :بحر الخزر

نگارۀ  :19بحرالخزر

االشکال
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :مفازة خراسان

اقلیم :مفازة خراسان

نگارۀ  :20مفازة خراسان

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :سجستان

اقلیم :سجستان

نگارۀ  :21سجستان
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االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

اقلیم :خراسان

اقلیم :خراسان

نگارۀ  :22خراسان

االقالیم اصطخری

االشکال بلخی

النهر
اقلیم :ماوراء م

النهر
اقلیم :ماوراء م

النهر
نگارۀ  :23ماوراء م

االشکال
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دستة دوم  -تفاوت در جزئیات متون و نگارهها:

چنانکه پیشتر نشان داده شد ،اگرچه «صورة دیارالعرب» ،نخستین نقشة کتاب االشـکال
بلخی و همچنین نگارۀ «الجبال» از این اثر در صوراالقالیم اصطخری وجود ندارد (نگـاه
کنید به نگارههای  3و  ،)13اما با این همه ،هر دو کتاب با سرفصـل «دیـارالعرب» آغـاز
میشوند و شرح اقلیمالجبال نیز در هر دو اثر کمابیش یکسان آمده است .گفتنـی اسـت
که این نقشه (صورة دیارالعرب) به گونه ای کاملتر در کتاب «صورةاالرض» ابـن حوقـل
درج شده است و گویای آن است که احتماالً اصطخری و ابن حوقل از نسخه ای همسان
از «االشکال بلخی» استفاده نکرده اند .پایة این داوری از آن روی است که اگـر آن نقشـه
در نسخهای از «االشکال بلخی» که اصـطخری در دسـت داشـته وجـود مـیداشـت ،بـا

رویکرد به رونویسی اصطخری از االشکال ،وی حتماً این نقشه را نیز در کتـاب االقـالیم
خویش افزوده بود.
همچنین گاهی نکتههای ناروشنى در کتاب اصطخری به چشـم مـىخـورد .یکـى از
این نکتهها «جبلالقالل» در نگارۀ 2در دریای مدیترانه از «صـورة المغـرب» اسـت ،کـه
پیشتر آن را بررسی کردیم .ژوز

رنو 1این ناحیه را با فراکسینتوم نزدیک فرانسه که از

اواخر سال  889تا 972م در تصـر

اعـراب بـود ،تطبیـق داده اسـت ،امـا مینورسـکى

مى نویسد که هنوز این نکته بهدرستى مشخص نشـده اسـت .ابـنحوقـل نیـز همچـون

اصطخری آن را در غرب سقلیه یا صقلیه (جزیرۀ سیسـیل) 2مشـخص نمـوده ،امـا روی
نگارۀ «صورةالمغرب» از کتاب االشکال بلخی نشانی از جبل القالل نیست (نگاه کنید بـه
نگارۀ .)1
در نمونهای دیگر میتوان به «صورة بحر فارس» اشاره کرد .چنانکه در این نگاره از
کتاب االشکال (نسخة دستویس حاضر) دیده می شود ،بلخی تنها به نـام دریـای فـارس
برای شناسایی آن نگاره و شاید آن دریا بسنده کرده ،در حالی که اصطخری در آن نگاره
از کتاب االقالیم  ،نام دریاهای دیگری همچون قلزم ،حبشه ،زنب ،سند و صین را نیـز در
همان نقشه و در گوشه و کنار دریای پـارس کـه پیوسـته بـه «بحـر محـیط» مـیباشـد،
گنجانده است (نگارۀ  24را ببینید).
1. Joseph Toussaint Reinaud

.2در شاهنامة فردوسی از این جزیره با نام سقیال یاد شده است.
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در این نگارهها مرزی میان دریاهای گوناگون با خود دریای پارس مشخص نشـده و
به سادگی هم قابل جداسـازی از یکـدیگر نیسـتند .شـاید بتـوان چنـین شـرایطی را بـا

اقیانوس اطلس سنجید که در کنارههای آن دریاهایی همچون سلتیک 1در جنوب ایرلنـد
شناسایی میگردند و مرزبندی میان این آبها تنها میتواند به صورت قـراردادی وضـع
گردد .امروزه نیز دریای عمان ،خلیب پارس و دریـای سـرخ در پیرامـون اقیـانوس هنـد
جای گرفتهاند .البته این تنها تفاوت میان این دو نگاره در دو کتاب نامبرده نیسـت و در
آینده به دیگرگونیهای دیگر میان آنها نیز خواهیم پرداخت.

1. Celtic

االشکال
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نگارۀ  :24صورة بحر فارس از االقالیم اصطخری

همان گونه که در گفتار پیشین دیدیم ،نگارۀ الجبال در کتاب االقالیم اصطخری نیامده
است ،در حالی کـه مـتن مربـوط بـه آن در المسـالک و الممالـک اصـطخری شـباهت
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فوقالعادهای به االشکال دارد .در توصیر اقلیم الجبال از االشکال بلخی 1آمده است:

همین گفتار الجبال در المسالک و الممالک اصطخری 2با اندکی تفاوت چنین آمده است:

 .1صص 81و  83از نسخة خطی حاضر
2. Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Pars Prima, Viae Regnorum descriptio
ditionis Moslemicae auctore, Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri, M.J. De Goeje, Classic
Edition, Brill, 1870, p195.
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مقایسة این دو متن نشان میدهد که متن المسالک و الممالک اصـطخری بـا انـدکی
دگرگونگی در سطر یکم ،دو کلمة الکوفه و البصره جابهجـا نوشـته شـدهانـد .در سـطر
پنجم نیز به جای

 ،1محتفه نوشته شده و در سطر هفـتم پـس از «الکـرج» کلمـه

«البرج» افزوده ش
ده است.

اما آنگونه که در مـتن زیـر دیـده مـیشـود ،ایـن ناهمسـانیهـا در کتـاب االقـالیم
اصطخری 2به مراتب بیشتر است و گاهی کاستی در آن نسبت به متن االشکال تا نزدیک
به یک صفحه دیده میشود.
در سطر یکم از متن زیر همانند المسالک و الممالک دو کلمة الکوفه و البصره
جابهجا درج شدهاند .در ابتدای سطر سوم در میان «قزوین» و «انما» کلمة «و الری» از
 .1این کلمه را شناسایی نکردم و شاید خود کاتب اخیر هم نتوانسته به درستی از روی متن قدیمی ،آن
را شناسایی کند و تنها تالش کرده تا چیزی کمابیش مشابه را بازنویسی کند.
2. Liber Climatum, auctore Scheicho Abu-Ishako el-Faresi, vulgo el-Issthachri. Ad
similitudinem codicis Gothani accuratissime delineandum et lapidibus exprimendum
curavit, Dr. J. H. Möller, Gothae, in libraria Beckeriana, 1839, p.85 .
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قلم افتاده و در سطر چهارم بهجای
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« ،محتلطه» (شاید مختلطه) نوشته و در سطر

ششم به جای «نهاوند»« ،اردستان» درج شده و نیز در همین سطر عبارت «و الکرج» از
قلم افتاده و سرانجام در پایان همین سطر ،اصطخری بدون توجه به دیگرگونی موضوع
و ناپیوستگی مطلب ،پس از «و اشباهها» در پایان سطر ششم ،با عبارت «المدن بالجبال
همدان روذراور  »...ادامه داده که نسبت به االشکال بلخی بیستونه سطر از قلم افتاده
است و البته چنین تفاوتهایی را از آغاز تا پایان آثار اصطخری شاهد هستیم.

گاهی نیز به کارگیری نامهای دیگرگونهای بر روی نگارههـای کتـاب االقـالیم ماننـد
«برکرد» به جای «برکوه» (شهرکی در خراسان) پرسشبرانگیز اسـت .امـا اشـارۀ پررنـگ
وی به «فم االسد» در دو نگارۀ فارس و خوزسـتان در جزیـرۀ آبـادان و یـا در نزدیکـی

دلتای اروند رود (شاید هم در جای فم ابُلََّّه) ،مکانی که نام آن نـه در مـتن المسـالک و
الممالک و نیز االقالیم و نه در هیی یک از نگارهها و متون آثار مکتب بلخی آمده اسـت،
جای بسی درنگ دارد .در زیر نگاه کنید بـه نگـارههـای «صـورة خوزسـتان» و «صـورة
فارس» از سه کتاب االقالیم اصطخری ،صورةاالرض ابنحوقـل و االشـکال بلخـی ،هـر
چند کتاب االشکال بلخی فاقد صورة فارس است.

االشکال

56

نگارۀ  :25صورة خوزستان از کتاب االقالیم اصطخری
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نگارۀ  :23صورة خوزستان از کتاب صورةاالرض ابنحوقل

االشکال
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نگارۀ  :27صورة خوزستان از کتاب االشکال بلخی
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نگارۀ  :28صورة فارس از کتاب االقالیم اصطخری

االشکال
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نگارۀ  :29صورة فارس از کتاب صورةاالرض ابنحوقل

نکتة قابل توجه این موضوع آن است که تا جایی که توانستهام در میان آثار کهنی که

به هر نحو ممکن با تاری و جغرافیا در ارتبـاط اسـت ،بررسـی کـنم ،تنهـا در شـاهنامة
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فردوسی به شرح موقعیت «فم االسد» پرداخته شده ،که آن هم البته از لحاظ مکانی هیی
گونه همخوانی با نگارۀ اصطخری ندارد.
در سفرنامة ناصرخسروقبادیانی مروزی «فم ابُلمه» در نزدیکـی بصـره شناسـایی شـده
است .همچنین در «صفت اعمال بصره» از این کتاب آمده است:
گویند که آنجا که فم نهر اُبُلََّّه است وقتی چنان بودي که کشتیها از آنجا نتوانستی
گذشتن ،غرقابی عظیم بوده) .ص160

البته در المس لك و المم لك اصطخری نیز به شناسایی ابُلََّّـه پرداختـه شـده اسـت .در
این کتاب میخوانیم:
اُبُلّه بر این رود است و در این رود هََوري عظیم هست .کشتی از دریا رهایی یابد
اینجا بیم غرق باشد .این جایگه را هََور اُُبله خوانند .و این اُُبله شهري کوچک بود،
لیکن نعمت فراوان دارد و آبادان است و یک سد سوي دجله دارد و ایـن رود از
دجله برخیزد و عمود آن به عبادان رسد) .ص88

سپس در صفحة 34از همین کتاب آمده است:
و جایگاهی هست کی آن را خشبات گویند .از عبادان تا آنجا شش میل باشد .آ
دجله آنجا به دریا ریزد و آ

تنک شود ،و کشـتی را مخـاهره باشـد .و در ایـن

جایگه چو ها فرو بردهاند و بر آن بنایی ساخته و دیدهگـاهی سـاختهانـد کـی
ناهور آنجا نشیند و به شب آتش کند تا از دریا راه به وي بازیابند و بداننـد کـی
مدخل دجله کجا است .و جایگاهی مخوف است .چون کشتی آنجا رسـد ترسـند

کی بشکند از تنکی آ .
گفتنی است که خَشَبََه یا منارۀ بحری همان فانوس دریایی است کـه بـرای شناسـایی

آبراههها بهکار گرفته میشود .در اینجا بـرای شـناخت جـای «فـم االسـد» بـه شـاهنامة
فردوسی روی میآوریم که در داستان «پادشاهی کیخسرو ـ جنـگ بـزرگ کیخسـرو بـا
افراسیاب» از آن یاد شده است.
«فم االسد» اساساً به معنای جای خطرناک دریا است و شاید دریانوردان باستان بـیش
از یک «فم االسد» را در دریاها و رودها شناسایی کرده بودند ،با این همه ما در اینجا در
پی شناخت تنها موردی هستیم که بیرون از آثار مکتب بلخـی  -در شـاهنامه ـ بـه آن اشـاره
شده است.

برای یافتن جـای فـم االسـد ،نخسـت بـه بررسـی آن دسـته از بیـتهـای شـاهنامه
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االشکال

میپردازیم که به شناسایی آن کمک می کنند .در این داستان ،کیخسرو پس از پیروزی بر
سپاه چین به سوی مکران لشکر میکشد و با پیروزی بر سـپاه مکـران بـه کنـار آب زره
میرود و شش تا هفت ماه با کشتی بر روی آب میرود تا به جای خطرنـاکی مـیرسـد
که ناخدا آن را «فم االسد» می نامیده است .کیخسرو بـرای دوری جسـتن از ایـن جـای
خطرناک ،مسیر باد شمال را میگیرد و سپس به سرزمینهایی خشک و کویری میرسـد
که پوشیده از شن روان بودهاند:
بیـامد چو نـزدیــک مکـران رســید

ز لشـکر جهـانــدیدهای برگــزیــد
(ص ،1075ب)1930

زمین کوه تا کــوه لشـــکر گــرفت

همـه تیـز و مکـران ســپه برگرفـت
(ص ،1075ب)1947

جهاندار ســالی به مــکران بمـــاند

ز هـر جای کشـتیگران را بخــواند
(ص ،1077ب)1983

وز آن شهـــر راه بیــــابان گــــرفت

همـه رنبهـا بـر دل آســان گرفـت
(ص ،1077ب)1991

چـو آمــد بـه نـــزدیـــک آب زره

گشـــادند گـردان میــــان از گـره

همـه کارســـازان دریـــــا بــه راه

ز چین و ز مکران همـیبـرد شـــاه

به خشکی بکرد آنچه بایســت کــرد

چو کشتی بر آب انـدر افکنـد مــرد
(ص ،1077ب1993ـ )1998

جهـــاندار نیــک اختــر راه جـــوی

بـرفت از لـــب آب بـــا آبـــروی
(ص ،1078ب)2000

پـر آشوب دریـا بـر آن گونـه بـــود
به شش مــاه کشتـی بــرفتی بـر آب
به هفتـم چـو نیمی گذشتی ز ســال
ســــر بادبـــــان تیــــز بـــــرگاشتی
به جــایی کشیــــدی ز راه خـــرد

کـزو کـس نرستــی بــدل ناشـخود
کزو ساختی هرکسـی جـای خـواب
بـدان ســو فگنـدیش بـــاد شـمال
خــله پـیش مــلماح بـگذاشتــــی
که خوانــدیش مــلماح فـــم االسـد
(ص ،1078ب 2011ـ )2007
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بـــــرآورد کشتـــــی و زورق ز آب
بیابانش پیش آمـد و ریـگ و دشـت
همـه شهــرها دیـد بـر ســان چـین
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شتــاب آمـدش بـود جـای شـتاب
تنآسـان به ریــگ روان برگذشـت
زبـانهـا بـه کـردار مــکران زمیــن
(ص ،1079ب2023ـ )2024

در دنبالة این داستان ،کیخسرو از افراسیاب آگاهی مـییابـد و از همـانجـا رهسـپار
گنگدژ می گردد .به او گفته بودند که راه گنگدژ هموار و بدون کوه و دریا اسـت و آن
کمتر از صد فرسنگ است .پس از بیتهای باال از همان گفتارـ درگذشـتن کیخسـرو از
آب زره ـ میخوانیم:
پس از گنـگدژ باز جسـت آگهـــی
چنین گفت گـوینــدهای زان گــروه
اگر بشمـری سـر به سـر نیـک و بـد

وز افراسیـــاب و ز تخــت مهــــــی
که ایـدر نه آب است پیشت نه کـوه
فزون نیست تا گنگ فرسنـگ صـــد
(ص ،1079ب2039ـ )2037

همــی بـــود در گنـــگدژ شــــهریار

یکــی سـال بــا رامـش و میگسـار

جهان چـون بهشـت دالویــز بـــود

پـر از گلشن و بــا و پالیــز بــود
(ص ،1080ب2070ـ )2039

اگر بپذیریم که داستان دریانوردی کیخسرو از مکران به فم االسد ،و آن هـم از میـان
دریایی پر آشوب و شگفت ،افسانه نبوده و به درستی هم گزارش شده ،جای فم االسـد
را باید چنین تعیین کرد:
 .1دوری آن از مکران برابر شش تا هفت ماه کشتیرانی (در دورۀ باستان) است.
 .2سرزمینهای نزدیک به فم االسد کویری و خشک و پوشیده از شن روان هستند.
 .3فاصلة راه فم االسد تا گنگدژ کمتر از 100فرسنگ (کمابیش 300کیلومتر) است.
 .4از سواحل نزدیک فم االسد تا گنگدژ راه هموار و بدون کوه و دریا بوده است.
در اینجا پیش از هر چیز ،باید سرعت میـانگین دریـانوردی در روزگـار کیخسـرو را
بدانیم تا بر پایة آن بتوانیم درازای راه دریایی کیخسـرو در شـش هفـت مـاه را بـرآورد
کنیم .برای این کار ،نخست سرعت میانگین کشتیرانی از دودمان  23مصر باسـتان (334

تا  525پیش از میالد) تا هنگام کریستر کلمب 1را بررسی میکنیم.

1. Christopher Columbus
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الر) در دودمان  23مصر باستان ( 334تا  525پیش از میالد) ،نیتـوکریس 1در  13یـا

 17روز ،خود را در راستای رود نیل از سایس 2به تبس 3رساند .با رویکرد به فاصلة راه
آبی از سایس تا تبس (با در نظر گرفتن پیی و خـم مسـیر رود نیـل) ،سـرعت میـانگین
کشتیرانی نیتوکریس در  300سال پیش از میالد ،کم و بـیش برابـر  55کیلـومتر بـر روز
ارزیابی میشود.

4

ب) نزدیک به دویسـت سـال پـس از نیتــوکریس ،هـرودوت ،زمـان کشـتیرانی در

راستای رود نیل از هلیوپلیس 5در شمال شرقی قاهره به تبس ،راهـی نزدیـک بـه 4830
فرالنگ را برابر  9روز گزارش کرد( .در زیرنویس ایـن مـتن آمـده اسـت :مسـافتی کـه
هرودوت گزارش کرده برابر  552میل انگلیسی است ،اما آن مسافت حتی از کنـارۀ رود

تنها در حدود  421میباشد 3).برپایة این گـزارش ،سـرعت میـانگین کشـتیرانی در 400
سال پیش از میالد ،کمابیش برابر 85کیلومتر بر روز برآورد میشود.
پ) بیش از صد سال پس از روزگار هـرودوت در سـوم نـوامبر سـال  323پـیش از

میالد ،نئارخوس 7از جزیرۀ بیباگا 8در نزدیکی کراچی به سوی اروند رود و کـارون و از
آنجا به سوی اهواز ،بادبان کشید .ناسازگاری هوا و کمبود توشه ،آنها را ناگزیر از پهلو

گرفتن در کوکاال 9کرده بود .آنها پس از ده روز جایگزینی ،رهسپار تنگة هرمز شـدند و
این بار برای فراهم کردن توشه و همچنین بازسازی کشتیها ،بیستویک روز در دهانـة

رود آنامیس( 10رود میناب) پهلو گرفتند .جایگزینی سپسین ایـن گـروه در سـیتاکوس
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بود و بیسـت و یـک روز دیگـر بـه درازا کشـید .سـرانجام در  24فوریـه ( 325پ.م).

نئارخوس با پشت سر گذاشتن تردون 12و اروند رود در راستای رود کارون خود را بـه
1. Nitokris
2. Sais
3. Thebes
4. Lexikon Der Ägyptologie, Band V, p.222.
5. Heliopolis
6. The Histories of Herodotus, Book 2, p.119.
7. Nearkhos
 .8پلینی آن را بیباگا ( )Bibagaو لوسیوس فالویوس آریان گزنفون آن را بیباکتا ( )Bibaktaگزارش

کرده است.
9. Kokala
10. Anamis
11. Sitakos
12. Teredon
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اهواز رساند 1.بر پایة این دادهها ،زمان کل کشتیرانی نئـارخوس برابـر  114روز و زمـان
درست کشتیرانی وی برابر  32روز بوده است .اگر اندازۀ راه آبی از کراچی بـه اهـواز را
که نئارخوس پشت سر گذاشته برابر  2300کیلـومتر بینگـاریم ،آنگـاه سـرعت میـانگین
کشتیرانی او در  325سال پیش از میالد 42 ،کیلومتر بر روز و با انگاشت همة زمانهـای
توقر برای فراهم کردن توشه و بازسـازی کشـتی ،ایـن انـدازه  8/22کیلـومتر بـر روز
برآورد میشود.
ت) بیش از سیصدوپنجاه سال پس از نئـارخوس ،پلینـی دانشـمند زیسـتشـناس و
نویسندۀ رومی در کتاب تـاری طبیعـی گزارشـی دامنـهدار از یـک سـفر دراز زمینـی و
دریایی از جولیوپلیس 2در دو مایلی اسکندریه تا هند را گنجانده است .او میگویـد کـه
در سدۀ یکـم مـیالدی ،زمـان کشـتیرانی در راسـتای رود نیـل از جولیـوپلیس تـا قفـط

(کوپتوس) 3هنگامی که باد موافق نیمة تابسـتان مـیوزیـده ،برابـر  12روز بـوده اسـت.
بنا بر این گزارش ،سرعت میانگین کشـتیرانی در راسـتای رود نیـل ،آن هـم در بهتـرین
شرایط وزش باد ،نزدیک به  78کیلومتر بر روز بـوده است .سپس او میافزاید کـه سـفر

دریایی از برنیس 4آغاز می گردید و پس از سی روز ،کشتی به سال 5و از آنجـا اگـر بـاد

سازگار میوزید ،پس از چهل روز میشد به کرانگانور 3رسید.

7

اگر بر پایة داده های باال ،فاصلة راه برنیس به سال را برابـر  1300کیلـومتر بینگـاریم،
آنگاه سرعت میانگین کشتیرانی در دریای سرخ برابر  53کیلومتر بر روز برآورد میشود.
همچنین اگر راه دریایی سال به کرانگانور را برابر  3300کیلومتر بینگاریم ،آنگاه سـرعت
میانگین کشتیرانی در آب های اقیانوس هند ،دست کم برابر  90کیلومتر بـر روز بـرآورد
میشود.
ث) ناصرخسرو قبادیانی مینویسد که کشتیها از تنیس به قسطنطنیه بـه بیسـت روز

میرفتهاند 8.از این رو اگر درازای این راه دریایی را دست کم  1300کیلـومتر بینگـاریم،
1. J. W. McCrindle The commerce and navigation of the Erythraean sea, p.159-160.
2. Juliopolis
3. Keft/ Qift/ Coptos
4. Berenice
5. Cella
6. Cranganore
7. Pliny, Natural History. Book VI. Xxvi. p101-106

 .8سفرنامة ناصرخسرو ،ص .37
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آنگاه کمترین سرعت میانگین کشتیرانی در سالهای نخست هـزارۀ دوم مـیالدی ،برابـر
 80کیلومتر بر روز برآورد میگردد .او همچنین میافزاید کـه کشـتی بـه بیسـت روز از

مصر به سقیلیه میرسید 1.اگر در ایـن گـزارش ،مصـر را بنـدری در دهانـة دلتـای نیـل
بینگاریم ،آنگاه کمترین سرعت میانگین کشتیرانی ،باز هم کم و بیش برابـر  80کیلـومتر
بر روز برآورد میشود.

3

ج) هنری یول 2مینویسد که :نیکولوکونتی در مدت پانزده روز از دهانـة رود گنـگ

به سونور کاوان( 4به گفتة کونتی :سرنووه )5رسید 3.اگر درازای رود گنـگ از دلتـای آن
تا نزدیکی شهر «سرنووه» را  1200کیلومتر بینگاریم ،آنگـاه سـرعت میـانگین کشـتیرانی
کونتی در راستای رود گنگ و در سالهـای نخسـتین سـدۀ پـانزدهم مـیالدی برابـر 80
کیلومتر بر روز برآورد میشود.
چ) ابوعبدال محمدبن عبدالبن محمدبـن ابـراهیم طنجـی معـرو

بـه ابـنبطوطـه

میگوید که از «کاولم» 7به «کالیکوت» 8رفـت و پـس از چنـد روز اقامـت در آن شـهر،
باری دیگـر سـوار بـر کشـتی شـد و پـس از بیسـتوهشـت روز در مـاه محـرم سـال
چهلوهشت (منظور وی سال 748ق /آوریل یا مه سال 1347م) به ظفار رسید.

9

اگر اندازۀ راه دریایی از کلیکات تا ظفار در جنوب یمن را  2450کیلـومتر بینگـاریم،
آنگاه سرعت میانگین کشـتیرانی در سـالهـای آغـازین سـدۀ چهـاردهم مـیالدی 5/87
کیلومتر بر روز برآورد میشود.

ح) در گزارشی از نیکیتین 10آمده است که در دریای هند از «دبول» 11تا شابات 12دو

ماه و از سیالن یک ماه و از «پگو» 13تا آنجا بیست روز باید از دریا گذشت 1.اگر فاصلة
.1همان ،ص.72
2. Henry Yule
3. Nicolo Conti
4. Sunur Kawan
5. Cernove
6. Cathay And The Way Thither Vol. 2, p.465.
7. Kawlam
Kālikūt8.
p.223-224.Batūta,IbnofTravelsThe9.
10. Nikitin
11. Dabul
12. Shabat/ Shabait
13. Pegu
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راه دریایی از سیالن تا کلکتـه را  2100کیلـومتر و انـدازۀ راه پگـو تـا کلکتـه را 1400
کیلومتر بینگاریم ،آنگاه سرعت میانگین کشتیرانی در نیمـة دوم سـدۀ پـانزدهم مـیالدی
برابر  70کیلومتر بر روز به دست میآید.
خ) کریســتر کلمــب در روز ســوم آگوســت ســال  1492مــیالدی از «پــالوس دال

فرونترا» 2با سه کشتی ،با آرمان رسیدن به هند از سوی باختر ،بادبان کشید .نخسـت بـه

سوی جنوب تا «جزیرههای قناری» راند و در دوازده آگوست به «گـومرا» 3رسـید .او و
همراهانش برای بازسازی دکل یکی از کشتیها در همان جزیرهها از راندن بازایسـتادند.
آنها در ششم سپتامبر  1492میالدی بار دیگر راه خود را پی گرفتند و سـرانجام در 12
اکتبــر  1492مــیالدی بــه جزیــرهای در نزدیکــی امریکــای مرکــزی کــه بــومیهــا آن را
«گواناهانی» 4مینامیدند ،رسیدند.

کلمب پس از درنگی کوتاه در دوم ژانویه 1493م از بندر «النابیداد» 5به سوی پرتغال

بادبان کشـید .شـانزدهم ژانویـه در نزدیکـیهـای جمهـوری دومینـیکن بـود و پـس از
رویارویی با یک طوفان سهمگین در اقیانوس اطلس شمالی در چهارم مارس 1493م بـه
«لیسبون» پایتخت پرتغال رسید .با انگاشت راه دریایی «پالوس» تا جزیرۀ «گـومرا» برابـر

 1450کیلومتر و از جزیرۀ «گومرا» تا جزیرۀ «سالوادور» 3در باهاما برابـر  5750کیلـومتر،
سرعت میانگین کشتیرانی کریستر کلمب در سالهـای پایـانی سـدۀ پـانزدهم مـیالدی
کمابیش  130کیلومتر بر روز برآورد میشود.
بررسی گزارشهای باال نشان مـیدهـد کـه در روزگـار باسـتان ،کشـتیرانی در دریـا
دشوارتر و در پی آن کندتر از کشتیرانی در راستای رودها بوده ،اما رفتـه رفتـه بـا رشـد
فن آوری کشتیرانی ،این اندازه رو به فزونی است .با این همه ،سرعت میانگین کشتیرانی
در دریا خیلی بیشتر از سرعت کاروانها و لشکرکشیها در خشکی بوده است .همچنین
با افزایش درازای راه ،سرعت میانگین کاهش مییافته است.
با بررسی گزارشهای باال میتوان نموداری از سرعت کشتیرانی در روزگار باستان از

1. Cathay And The Way Thither Vol. 2, p.324.
2. Palos de la Frontera
3. San Sebastián de La Gomera
4. Guanahani
5. La Navidad
6. San Salvador Island
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 300سال پیش از میالد تـا سـال  1500مـیالدی رسـم نمـود 1و آنگـاه بنـا بـر روزگـار
کیخسرو گفت که کمترین سرعت میانگین کشتیرانی کیخسرو در دریا برابر  23کیلـومتر
بر روز و بیشترین اندازۀ آن برابر  42کیلومتر بر روز بوده و با رویکرد به سفر شـش تـا
هفت ماهة وی ،کمترین مسافتی که کیخسرو در دریا پیموده  4100کیلـومتر و بیشـترین
آن  7500کیلومتر بوده است.
از این رو می توان چنین پنداشت که برای بادبـان کشـیدن از مکـران بـه فـم االسـد،
کیخسرو تنها سه گزینة  .1دلتای اروند رود  .2سرندیب (جنوب شبهقارۀ هند)  .3مکانی
در شمال دریای سرخ را در پیش رو داشته است.
راه یکم به سوی دلتای اروند رود پـذیرفتنی نیسـت ،زیـرا درازای ایـن راه کمتـر از
دوهزار کیلومتر است و دربارۀ کمترین ـ بیشترین مسـافتی کـه کیخسـرو پیمـوده بـوده،
جای نمیگیرد.
راه دوم نیز پذیرفتنی نیست ،زیرا شرایط جغرافیایی سیالن و جنوب هند که پوشـیده
از مزارع چای هستند و رطوبت نسـبی زیـادی دارنـد بـا شـرایط کـویری و شـن روان
همخوانی ندارد و همچنین از هـر سـویی ،در نزدیکـی سـیالن هـیی راه همـواری (تـا
گنگدژ) که در آن کوه و دریا نباشد یافت نمیشود .این سرزمینها کوهستانی هستند و
از هر سویی به دریا میرسند و از این رو نمیتواننـد بـه عنـوان مکـانی بـرای گنـگدژ
انگاشت گردند.
راه سوم به سوی شمال دریای سرخ است و با شناسههایی کـه در شـاهنامه گـزارش
شده همخوانی دارد .در زیر به این مانندگیها میپردازیم:
 .1اندازۀ راه دریـایی آن کـه کمـابیش برابـر  5400کیلـومتر اسـت بـا محاسـبات بـاال
همخوانی دارد.
 .2وجود سرزمینهای کویری و پوشیده از ماسه و شن روان در شمال دریای سرخ.

 .3وجود جایی خطرناک در شمال دریای سرخ .در همین راسـتا در مسـالک و ممالـک
اصطخری میخوانیم:
میان قلزم و ایله جایگاهی )در دهانة خلیج عقبه و در شمال دریاي سـر

 .1فرهاد وداد« ،بررسی کشتیرانی ایرانیان باستان در شاهنامة فردوسی» ،نامة انجمن ،پاییز و زمستان
 ،1388شمارۀ  35و  ،33صص .33 - 7
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است کی آن را تاوان گویند و هیچ جایگاه در دریا بدتر از آن نیست .به سکم
آن کی آنجا گردابی هست در پیش کوهی عظیم .هـیچ کشـتی از آن گـردا

برون نتوان آمدن (ص.)32

 .4هماهنگی گزارۀ باد شمال 1با گزارشهای تاریخی .پلینی میگوید:
در راه بازگشت از هند به مصر دریانوردان پس از رسیدن به دریاي سر  ،بـا
گرفتن باد جنو

پی میگرفتند.

2

باختر یا باد جنو  ،راه خود را به سوي شمال دریاي سـر

 .5همچنین میتوان گفت که روی سخن فردوسی از گنگدژ در این داسـتان ،شـهری
است که در یکصد فرسـنگی ( 300کیلـومتری) فـم االسـد جـای داشـته ،و همـان
«گنگدژ هوخت» و یا بیتالمقدس است؛ جایی که راه آن به سوی مصر همـوار و
بدون دشواری هایی همچون گذشتن از کوه و دریا بوده است .شاید ماننـدگی ایـن
«گنگدژ» به با بهشت نیز از آن روی بوده که افزون بر درختهای لیمو و پرتقال،
در پیرامون بیتالمقدس درختهای زیتون ،خرما و انجیر هم میروییده است.
 .3اگر همة زمانهای این دریانوردی را که در شاهنامه گزارش شده یـا از آن برداشـت
می شود ،جمع کنـیم برابـر  30مـاه مـی شـود و ایـن بـا گزارشـی کـه هـرودوت از
دریانوردی ایرانیان میدهد سنجشپذیر خواهد بود.
هرودوت که به گزارشی از دریانوردی ایرانیان در روزگار باستان پرداخته اسـت ،در
کتاب چهارم ،بند  44مینویسد:
داریوش ،گشایشگر بزرگترین بخشهاي آسیا ،براي شناخت ایندوس و اینکه کجا به دریا
می ریزد چندین مرد درستکار را به کشتیرانی در ایندوس گماشـت .یکـی از ایـن مـردان
سیالکس کاریاندي بود .آنها از شهر کاسپاتیروس در سرزمینی به نام پکتیکا به سوي پایین
رود و پس از آن به سوي خاور تا دریا بادبان کشیدند.
 .1در کلیات سعدی ،قصاید فارسی(در تنبیه و موعظه) صفحة  408آمده است:
خاک من و توست که باد شمــال

می بردش سوی یمین و شمــال

در لغتنامة دهخدا باد شمال ،بادی شناسایی شده که از سوی شمال میوزد .همچنین در این واژهنامه،
از ناصرخسرو آورده شده:
بـا بـاد جنــوبی شوی جنــوبی

با بـاد شمــالی شـوی شمـــالی
2. Pliny the Elder, Natural History, Vol. 6, 106
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در اینجا آنها به سوي باختر کشتی راندند و پـس از  80مـاه دریـانوردي بـه
جایی رسیدند که پادشاه مصر فینیقیها را از راه دریا به لیبی فرستاده بود .پس
از پایان این دریانوردي ،داریوش هند را گشود و بهرهبرداري از دریاي آنجا را
آغاز نمود.

 .7نکتة شگفتانگیزی که در این داستان با آن روبهرو میشـویم ،توصـیفی اسـت کـه
فردوسی از جانوران دریایی در میان دریای ژرفی که کیخسـرو از آن گذشـته ،دارد.
او میسراید:
شگفت انــدر آن آب مــانده سپــاه
به آب انـدرون شیـر دیـدنـد و گـاو
همـان مردم و مویشـان چـون کمنـد
یکی تن چو ماهی و سـر چـون پلنـگ
گروهی سـران چــون سـر گـاومیش
یکی را سر خوک و تـن چـون بــره

نمـودی بـه انگشت هر یک به شــاه
همـــیداشتی شیــــر بـا گـاو تــاو
همه تن پر از پشــم چـون گوسـفند
1
یکی سر چو گور و تـنش چـون نهنـگ
دو دست از پـس مـردم و پــای پـیش
همـه آب ازینهـــا بـــدی یکسـره
(ص ،1078ب2018ـ )2013

همانگونه که در نمایة ( )1دیده میشود ،شاید بررسی شناسههای شگفت داستان فم
االسد و پاس این جستار در شاهنامه را بتـوان در میـان باورهـای کهـن و افسـانههـای
دریانوردان پیرامون مصر ،چه در دریای سرخ و چه در دریای مدیترانه ،جستجو کرد.

.1از دید من در شاهنامه ،این واژه درست به همان معنایی که ما امروزه به کار میبریم ،نیامده است .در
مسالک و ممالک اصطخری ،به کوشش ایرج افشار ،صفحة  53آمده است« :و نهنگ را سر دراز باشد،
چنانک سرش نیمة تن بود .او را دندانها است که اگر شیری به دندان او آید چون در آب باشد آن را
بکشد ،و باشد که از آب بیرون آید و بر خشک رود ،لکن بر خشکی کار نتواند کرد .و پوست نهنگ
پوست سفن را ماند و هیی سالح برو کار نکند اال کی بر بغلگاه و میان ران او زنند ».چنانکه پیداست،
این نشانههای تمساح است ،نه آنچه که امروزه ما به آن نهنگ میگوییم.
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نمایة« :1هیوالهای دریایی» اثر سباستیان مونستر

نمایة ( )1اثری به نام «هیوالهای دریـایی» 1از جغرافـیدان و دانشـمند علـوم عبـری

آلمانی ،سباستیان مونستر ،2به تاری 1550م را نشان مـیدهـد .گفتنـی اسـت کـه نمایـة

مونستر مانندگی زیادی به «نقشة دریایی »3اثر اوالئوس مـاینوس 4سـوئدی کـه پـیش از
1. Monstra marina & terrestria, quae passim in partibus aquilonis inueniuntur.
2. Sebastian Munster
3. Carta Marina, Venice, 1539
4. Olaus Magnus

االشکال
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وی در سال 1539م در ونیز ایتالیا کشیده است 1،دارد.
چنانکه در این نمایه دیده می شـود ،چهـرۀ جـانوران دریـایی ماننـد توصـیرهـای
فردوسی ،ترکیبی از جانوران گونـاگون در خشـکی هسـتند و توصـیرهـایی همچـون
«مویی چون کمند»« ،تنی پـر از پشــم»« ،پلنـگ»« ،تنـی چـون نهنـگ (تمسـاح)»« ،سـر
گاومیش» و «سری همچون خوک یا گراز» را بـه سـادگی مـی تـوان در میـان جـانوران
دریایی دید.

همچنین در نمایهای از «گلشن عشق» اثر نصرتی (دکن -هنـد ،حـدود 1370م) 2کـه

در کتاب گنجینة موزۀ آقاخان :شاهکارهای هنر اسالمی 3درج شده ،تصویری از یک مار
بزرگ دریایی که کشتی سلطنتی را میبلعد 4،وجود دارد که بسیار جالب توجه است .در
کنار این هیوالی دریایی ،جانوران دیگری نیز کشیده شدهانـد کـه ماننـد آثـار سباسـتین
مونستر و اوالئوس ماینوس ،تصویری همانند داستان فم االسد در شـاهنامة فردوسـی و
شرحی از جانوران دریایی را که مانند شیر و گاو بودند و یا سری مانند خوک و گـور و
تنی همچون بره و نهنگ داشتند ،بازنمایی میکند؛ نگاه کنید به نمایة (.)2
از این رو می توان دریافت که اینگونه تصویرسازیها را دریانوردان به فرهنگهـای
دیگر انتقال میدادند و شرح چنین عناصری ساختة ذهن فردوسی نبوده است.

1. The History Of Cartography, Volume 3. Cartography In The European Renaissance,
part 2, p.1787.
NusratidesIšqGulšan-idemausBlatt2.
3. Schätze des Aga Khan Museum: Meisterwerke der islamischen Kunst, p.263.
4. Eine Seeschlange verschlingt die herrscherliche Flotte .
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نمایة « : 2گلشن عشق» اثر نصرتی

االشکال
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سرانجام میتوان گفت که «فم االسد» در داستان «پادشاهی کیخسرو» ،رویکـردی بـه
گرداب و یا جای خطرناکی در نزدیکـی جزیـرۀ تیـران (در جنـوب خلـیب عقبـه) و در
شمال دریای سرخ بوده است و به هیی روی مانندگی با جـایی در ارونـد رود و یـا در
نزدیکی دلتای آن به گونهای که اصطخری مشخص نموده ،ندارد و بـیدلیـل هـم نبـوده
است که هیی یک از جغرافیدانان مکتب بلخی پس از اصطخری و یا حتـی ابـنحوقـل
که وی را از نزدیک مالقات کرده و حتـی گفتـه مـیشـود کـه وی نقشـة فـارس را بـا
بهره گیری از نقشة فارس اصطخری تهیه کرده ،از درج «فم االسد» در آثـار خـود پرهیـز
کردهاند .اگرچه هنوز این پرسش بیپاس مـیمانـد کـه آبشـخور اطالعـات جغرافیـایی
فردوسی چه منبعی بجز آثار بلخی بوده که اصطخری و ابنحوقل و دیگر جغرافیدانـان
مکتب بلخی به آنها دسترسی نداشتهاند و نیز آبشخور اطالعات اصـطخری چـه منبعـی
بجز االشکال بلخی بوده که اگرچه نادرست اما دست کم از نام و اهمیـت «فـم االسـد»
آگاهی داشته است.
 .2مانندگیها

همان گونه که در باال بررسی شـد ،اگرچـه تفـاوتهـایی میـان نگـارههـا و متـون آثـار
اصطخری بـا االشـکال بلخـی مشـهود اسـت ،امـا از نگـاهی دیگـر ،شـانزده نگـاره از

بیستویک گونه نقشهای که پیش از این در نگارههای ( )3تا ( )23از دو کتاب االقـالیم
اصطخری و االشکال بلخی بررسی کردیم ،همانند یکدیگرند .از سویی دیگـر مـیتـوان
گفت که متن المسالک و الممالک در کل و نیز متن االقـالیم بـه شـکلی نـاقص ،اساسـاً
همچون رونویسی از االشکال بلخی است و نه برداشت یا بهرهگیری از آن ،و روی هـم
رفته میتوان مانندگیهای آثار این دو جغرافیدان را به گونة زیر دستهبندی کرد:
 .1هر دو جغرافیدان با مقدمهای همسان نوشتار خود را آغاز کردهاند و آنگاه بـه شـرح
اقالیم و مکانهای گوناگون میپردازند.
 .2سرفصل های این آثار و نیز نام و تعداد اقالیمی که در این آثار بررسـی مـیگردنـد ،و
همچنین ترتیب شرح آنها در متن یکسان هستند.
 .3آن دسته از مطالبی که در هر سه اثر از بلخی و اصطخری به چشم میخورند ،جـدای
از انــدکی تفــاوت در جابــهجــایی نــام شــهرها در مــتن یــا کاســتی و افزودگــی تعــداد
انگشتشماری از آنها ،نگارش یکسانی دارند.
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 .4نگارهها در همة این آثار به تنهایی کامل نیستند و نیازمند شرحی هستند تا موقعیـت
جغرافیایی یک مکان و همچنین راههای ارتباطی آن تا دیگر مکانها مشخص گردد.
 .5شکل عمومی نگاره ها مانند یکدیگرند و مرزهایی که یک اقلیم را از دیگر اقالیم جدا
میسازد و همچنین مرز میان خشکی و دریا بهسان هم ترسیم شدهاند.
 .3موقعیت شهرها و بندرها بر روی نقشهها دستخوش تغییر بنیادین نشـدهانـد و حتـی
راههای ارتباطی میان آنها در نگارههای االقالیم از االشکال بلخی پیروی میکنند ،اگرچـه
در برخی موارد به شهرهای بیشتر اشاره شده باشد.
از بلخی تا اصطخري

همانگونه در بررسیهای باال دیدیم ،االقالیم اصطخری فاقـد دو نگـارۀ «دیـارالعرب» و
«الجبال» است که در «االشکال» موجودند .همچنین متن آن کتاب هم بهسـان کوتاهـهای
از نوشتههای بلخی است ،با آنکه متن المسـالک و الممالـک جـدای از انـدک تفـاوتی،
کامالً مانند متن االشکال میباشد .همچنین دیدیم گاهی اصـطخری در مـتن االقـالیم دو
کامال متفاوت و بیربط را به عنوان مطلبی واحد در پی هم آورده است .گـویی
ً
موضوع
که متن میانی آن دو مطلب در قالب یک برگ از نسخة االشکال بلخی که وی در دسـت

داشتهاز میان رفته بوده و او نخستین کلمه از صفحة دوم را در دنبالـة آخـرین کلمـه از
صفحة یکم و به صورت متنی واحد نگاشته است.
چنین دگرگونی میان دو متن المسالک و الممالک با االقالیم گویـای ایـن اسـت کـه
اصطخری نخست به نسـخة ناقصـی از بلخـی دسترسـی داشـته و در آن هنگـام کتـاب
االقالیم را تدوین نموده است و سپس با در اختیار داشتن متن کاملی از االشـکال بلخـی
به تدوین المسالک و الممالک خویش پرداخته است.
در نمونهای دیگر از تفاوتهای قابل توجه میان متون دو کتاب االقالیم و المسالک و
الممالک اصطخری که نشانگر تفاوت نسخههـایی از االشـکال بلخـی اسـت کـه وی در
هنگام نوشتن آثار خویش در اختیار داشته ،میتوان از شرح «بحر فارس» نام بـرد .در آن
بخش از کتاب«االقالیم» چنانکه در پایان سطر سوم از متن زیر دیده میشـود ،بـهجـای
«عبادان» کلمة «عمان» نوشته و پس از آن ،حرو یا کلمهای نامفهوم افزوده شده اسـت.
در این جمله ،کلمة «عمان» حتی از دید معنا هم جایگـاهی نـدارد ،چـرا کـه آن گـزاره
دربارۀ گذشتن از روی دجله است.
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اما چنانکه در زیر دیده میشود ،او در کتاب المسالک و الممالک کلمـة «عبـادان» را
یادداشت کرده است.

متفسفانه این چند سطر از نسخة دستنویس حاضر از میان رفته است و قابل سـنجش
با دو کتاب نامبرده نیست.
در پارهای دیگر از موارد گاهی دیده میشود که اصـطخری از شـهرهایی ،حتـی بـر
روی نگارههای کتاب االقالیم نام میبرد که در نگارههای بلخی و یا متون وابسـته بـه آن
دیده نمی شوند .ناگفته پیداست که این امر نشانگر آن است که اگرچه اصطخری هـم در
متن و هم در نگارهها کامالً از بلخی پیروی کرده اما این بدان معنا نیسـت کـه وی تنهـا
بازنویس آثار بلخی بوده و هرگز در پی افزودن مطالب بیشتری به آن اثر و نیز گسـترش

22

سرآغاز سخن

دانش جغرافیا نبوده است.

برای نمونه میتوان از نقشة مصر نام برد .بلخی در «صورة مصر» از کتـاب االشـکال
جای نه شهر را در کنارۀ رود نیل که همگی آنها در میان دو رشته کوه جـای گرفتـهانـد
مشخص کرده است ،اما تنها نام هشت شـهر از آن نـه شـهر را یادداشـت کـرده اسـت.
همانگونه که در نگارۀ ( )30که بریدهای از این نگاره است ،دیده میشود ،جای شـهری
در میان «اسوان» و «اخمیم» مشخص گردیده امـا نـامی بـر روی آن درج نشـده اسـت.
هرچند باید اضافه کنم که بلخی در متن مربوط به «صورة مصـر» از ایـن شـهر ،اگرچـه
نادرست اما به صورت

(کلمة نخست از سطر دوم در مـتن زیـر) نـام مـیبـرد .او

میگوید:

اما همانگونه که در نگارۀ ( )31که بریدهای از «صورة مصر» از کتاب االقالیم اسـت،
دیده می شود ،اصطخری آن کاستی را کامل کرده و اگرچه ناقص ،نام «ابلینا» را به جـای
«البلینا» در میان دو شهر نامبرده درج کرده است .همچنین او در آن نگاره ،نـام سـرزمین
«الصعید» را در جای درست خود که اخمیم را هم در بر میگیرد ،یادداشت کرده اسـت.
گفتنی است که امروزه دو شهر اخمیم و البلینا به همین نامها شناخته میشوند.
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نگارۀ  : 30بریدهای از «صورة مصر» از االشکال بلخی
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نگارۀ  :31بریدهای از «صورة مصر» از االقالیم اصطخری
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اصطخری در متن مربوط به «صورة مصر» نیز از این شهر درست به همان شکلی که
در آن نگاره آورده (دومین کلمـه از آخـر در سـطر دوم از مـتن زیـر) نـام مـیبـرد .او
میگوید:

افزون بر اینگونه اصالحات ،اصطخری به نکتة شایان توجهی از جغرافیـای طبیعـی
توجه کرده است که در آثار بلخی دیده نمیشود .اصطخری در این نگاره از االقـالیم بـه
پوشش گیاهی متفاوت دو رشته کوه به گونهای تصویری توجه کـرده اسـت .اصـطخری
رشته کوهی که میان رود نیل و دریای سرخ (قلزم) جای گرفته را با پوشـش گیـاهی از
رشته کوه دیگر که در سوی غربی آن رود جای گرفته ،متمایز کرده است.
گفتنی است که ابنحوقل از این شهر (کلمة نخست از سطر چهارم در متن زیـر) بـه
درستی نام برده است .او مینویسد:

 .1صورةاالرض ،صص 132و .133
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همچنین نگارهای که او از دیار مصر ترسیم کـرده بسـیار گسـتردهتـر و دقیـقتـر از
نگارههای اصطخری و بلخی است (نگاه کنید به نگارۀ .)32
همان گونه که در این نگاره دیده می شود میان اسوان (باالترین شهر در دسـت چـپ
رود نیل در نگارۀ  )32تا اخمیم (چهارمین شهر در زیـر اسـوان در همـان نگـاره) از دو
شهر دیگر نیز نامبرده میشود که در آثار بلخی و اصطخری از آنهـا یـاد نشـده و دسـت
دیگر رود نیل از شش شهر دیگر نامبرده میشـود و ششـمین آن ،کـه در سـوی مقابـل
اخمیم جای گرفته همان البلینا است (اگرچه روی نقشههـای امـروزی ایـن دو شـهر در
مقابل هم جای نگرفتهاند) .ناگفته پیداست که حتی با یک نگـاه مختصـر هـم مـیتـوان
دریافت که آگاهی ابن حوقل از سرزمین مصر به مراتب بیشتر از بلخی و اصطخری بوده
است.
سرانجام با توجه به آنچه بررسی شد میتوان گفت که بیشترین میزان ماننـدگی آثـار
اصطخری و بلخی هنگامی خواهد بود که نگارههای کتاب االقالیم را بـا حفـج جایگـاه
آنها در متن ،به کتـاب المسـالک و الممالـک بیفـزاییم .در چنـین شـرایطی بجـز انـدک
دگرگونی در چند نگاره یا چند گزاره ،به اثری کمابیش یکسان با االشکال بلخی دسـت
خواهیم یافت.
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نگارۀ  :32بریدهای از «صورة مصر» از «صورةاالرض ابنحوقل»
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ویژگیهاي نسخة برلین

براساس بررسیهای باال گمان نمیکنم که هنوز شک و دودلی در «االشکال بلخی» بودن
نسخة دستنویس حاضر باقی مانده باشد.
این اثر نیز همچون بسیاری از آثار کهن دیگـر از آسـیب حـوادث روزگـار در امـان
نمانده است و کاستیها و دستبردهای زیادی در آن دیده میشود.
برای نمونه میتوان از صفحة نخست کتاب و همچنـین دو صـفحة (یـک بـرگ) از
آغاز متن دیارالعرب نام برد که از میان رفتهاند و در متن اخیر نیز بازنویسـی نشـدهانـد.
گفتنی است که در این نسخه ،نقشهها از سوی واپسین کاتب بریده و بـه کتـاب جدیـد
چسبانده شدهاند .این برشها همیشه مرتـب نیسـتند و گـاهی بـدون توجـه الزم بـرش
خوردهاند .بـرای نمونـه در قسـمت بـاال و چـپ «صـورة جزیـره» حـر
«الجنوب» بریده شده است ،یا در نقشة صورة الجبال ،تنها نیمی از حر

«ب» از واژۀ
«ل» بـه جـای

مانده است.
از سوی دیگر ،بسیاری از نگارهها دستخوش آسیب شده و گاهی نوشتههـای اصـلی
آن از میان رفته یا کمرنگ شدهاند که نشان از کهنگی یـا پـارگی تعـدادی از بـرگهـای
نسخة اصل دارند و آنگاه کسانی دیگر بر روی آنها بازنویسی کردهاند .گفتنی اسـت کـه
گاهی خود این تصحیحها مایة شگفتی هستند .بـرای نمونـه واژۀ «الر» در «صـورة بحـر
فارس» که همان نام جزیرۀ قشم در خلیب پارس میباشد ،به شکل «المر» تصحیح شـده
است.
با توجه به موقعیت حرو

«ال» از این کلمه در یک دایرۀ نسبتاً کـوچکی بـه عنـوان

نمادی از جزیره بر روی این نگاره ،به سختی میتـوان پنداشـت کـه ایـن واژه از آغـاز
همینگونه بوده و بعدها توسط بازنویسهای سپسـین درسـت بـر روی آن کلمـه و بـه
همان شکل بازنویسی شده است .دلیل این گمان آن است که حـر

«ر» در پایـان واژۀ

«المر» از دایرۀ جزیره بیرون زده است و با نمونههای مشابهی که در این نسخة دستویس
یافت میشود ،همخوانی ندارد (نگاه کنید به نمایة .)3

االشکال
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نمایه ( :)3تصحیح نام الر از نگارۀ «بحر فارس» در نسخة دستنویس حاضر

از سویی دیگر ،چنین نامی را برای این جزیره در هییجا نیافتم و تا جـایی کـه مـن
دیدم نام جزیرۀ قشم در گذر زمان به صورتهـای «ابرکانـان»« ،طویلـه»« ،کـاوان»« ،ابـر
کاوان»« ،الفت» و «ابن کوان» دگرگون گشته است .اگرچه گفتـه مـیشـود کـه قشـم بـا
نامهای دیگری نیز شناخته میشده است.
اصطخری در «صورة بحر فارس» آن جزیره را با نام «الفت» نشان داده 1و بـه شـرح
آن پرداخته ،اما ابنحوقل اگرچه آن را در «صورة بحر فارس» با نام «الر» نشان داده 2،اما
درست یک صفحة پیش از آن ،در متن شرحی بر جزیرههای دریای پارس ،از آن با نـام
«الفت» یاد کرده است.
3

در اطلس تاریخی اسالم از جزیرۀ قشم با نام «ابن کاوان» و نیـز «الجزیـرة الطویلـه»
(جزیرۀ دراز) در زمان خالفت امویان ،عباسیان و همچنـین سـدههـای چهـارم و پـنجم
هجری قمری یاد شده است.
همچنین ایرج افشار در کتاب پژوهش در نام شـهرهای ایـران مـینویسـد کـه ایـن
جزیره از روزگار باستان به نام های ب ُُرخت آراراکتا ،ااراکتـا ،کـاوان ،ابرکـاوان ،ابرکمـان،
 .1کتاب االقالیم ،ویرایش مولر ،ص.190
 .2کتاب صورةاالرض ،ص.45
3. An Historical Atlas Of Islam
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ابرکافان ،بنی کاوان ،ابن کاوان ،کـیش ،قـیس ،طویلـه (دراز) ،الفـت ،الر ،باسـعیدو (بـا
سعدو) ،کسم ،کشم ،جاسک ،خاسک ،قاسمی ،جسم و قشم شناخته میشده است.
اهمیت چاپ کتا

االشکال )صوراالقالیم بلخی

اگرچه سخن سرایی از اهمیت و ارزش چاپ کتاب «االشکال بلخی» توضـیح واضـحات
است ،با این همه به روال معمول و در پایان این گفتار به نکاتی چند میپردازم.
الر) این کتاب قدیمیترین اثر در نوع خود است که تاری نگارش آن به اوایل قرن
چهارم هجری باز میگردد و به همین جهت مهمترین اثر در موضوع جغرافیای تاریخی
است.
ب) تا کنون نسخة کاملی از این اثر منتشر نشده و بهدرستی نیـز شناسـایی نگردیـده
است.
پ) تسهیل در بررسی و درک چگونگی تحول آثار جغرافیدانان پس از بلخی و نیـز
منابعی که آنها احتماالً به کار گرفتهاند یا به زبـانی دیگـر ،تسـهیل در شـناخت نمـودار
درختی مکتب بلخی.
ت) از آنجایی که این کتاب ،متعلق به نیمة نخست قرن چهارم اسـت ،مـیتوانـد در
رأس هرم نمودار درختی کتابهای جغرافیا جای گیرد.
ث) نامها و نقشههای جغرافیایی مندرج در آن ،سندی ارزنده جهت شـناخت بـیش
از پیش نامهایی است که از گذشتة دور به مکانهای گوناگون اطالق میشده است.
فرهاد وداد

یوتبوری 1ـ سوئد

The History of Carography, edidet by: Harlcy, J.B. & Woodward, David.
Vol.2. Book1, Chapter 8.p176.

1. Göteborg
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