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چکيده

آثار 1و 2متون3بسياري از جغرافينگاران مسلمان برجاي
مانده که در شناخت جغرافياي ايران و خليجفارس بسيار
مؤثر است .نگارش آثار جغرافيايي در بين مسلمانان از قرن
سوم و چهارم هجري شروع شد و تا عصر مغوالن و ايلخانان
و تيموريان در قرون هفتم و هشتم ادامه يافت؛ از جمله اين
آثار ميتوان به نزهىالقلوب حمداهلل مستوفي در عصر ايلخانان
و جغرافياي حافظ ابرو در عصر تيموريان اشاره کرد كه در
اين آثار به جغرافياي تاريخي خليجفارس اشاره شده است.
نزهىالقلوب از جمله متون قرن هشتم هجري است كه در
بررسي جغرافيايي بسياري از مناطق جهان اسالم در آن عهد
اهميت اساسي داشته است .حمداهلل مستوفي خليجفارس را
با عنوان «بحر فارس» و يا تنها با لفظ «دريا» يا «بحر» ياد کرده
است .از جمله متون مهم ديگري که براي شناخت موقعيت
جغرافياي خليجفارس از اهميت بسزايي برخودار است،
کتاب جغرافياي حافظ ابرو يکي از مشهورترين مورخان دورة
تيموري ميباشد .اين کتاب بنوبة خود بمانند نزهىالقلوب
سهم بسزايي در شناخت خليجفارس دارد .پژوهش حاضر،
در پي شناخت موقعيت خليجفارس ،سواحل ،بنادر ،جزاير
و رودهايي که به آن ميريزند را از ديدگاه حمداهلل مستوفي و
حافظ ابرو مورد بررسي قرار ميدهد.
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نزهىالقلوب
مقدمه

در بسياري از منابع جغرافيايي مربوط به مناطق اسالمي،
خليجفارس با نامهاي درياي پارس ،بحر پارس ،بحر فارس
شناخته شده است و يا تنها لفظ دريا را دربارة رابطه آن با
سواحل ،بنادر ،جزاير و ...بکار بردهاند .اين متون كه عالوه بر
ارزش جغرافيايي از نظر تاريخي ،سياسي ،نظامي ،اقتصادي
و اجتماعي و ...حائز اهميت هستند ،امروزه بايد بطور جدي
مورد بررسي قرار گيرند تا ارزش آنها بيشتر آشكار شود .امروزه
جغرافياي تاريخي بعنوان يكي از گرايشهاي علمي مورد توجه
قرار گرفته است .برخي از محققان آن را زيرمجموعه جغرافيا و
برخي ديگر ،زيرمجموعة تاريخ و بعضي نيز مستقل از جغرافيا
و از تاريخ شمردهاند ،عدهيي هم برآنند که آن را پيونددهندة
جغرافيا و تاريخ بنمايانند .منابع جغرافيايي مسلمانان به مانند
البلدانها ،مسالك و ممالكها و  ...از جمله منابعي هستند كه
ميتوان آنها را در حيطة جغرافياي تاريخي برشمرد.
هدف و ضرورت اين تحقيق ،بررسي خليجفارس در
عهد ايلخانان و تيموريان از نظر جغرافياي تاريخي با تکيه
بر دو ديدگاه  -حمداهلل مستوفي در عصر ايلخانان و حافظ
ابرو در عصر تيموريان که آثار خويش را به زبان فارسي تأليف
نمودهاند  -ميباشد .تاکنون تحقيقات فراواني بصورت کتاب و
مقاله در خصوص خليجفارس از نظر سياسي  -نظامي ،تاريخي
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و جغرافيايي ،اقتصادي ،فرهنگي و  ...انجام گرفته است اما
مرتبط با عنوان اين پژوهش ،تنها چند مقاله با عناوين:
«خليجفارس در جغرافياي حافظ ابرو» اثر احمد سرافرازي
و «اهميت و جايگاه تجارت در عهد ايلخاني» تأليف سيد
ابوالفضل رضوي و «روياروييهاي امارتهاي تجاري خليجفارس
در قرون هفتم و هشتم هجري» اثر عليرضا خزائلي بودهاند.
در اين پژوهش که به روش کتابخانهيي و با تکيه بر دو اثر
نامبرده و به شيوه توصيفي -تحليلي صورت گرفته ،سعي شده
موقعيت خليجفارس از دو ديدگاه مذکور مورد بررسي و ارزيابي
قرار گيرد و جغرافياي تاريخي خليجفارس در عهد ايلخانان
و تيموريان با تکيه بر دو اثر نامبرده بررسي گردد؛ چرا که
اهميت خليجفارس در عهد ايلخانان و تيموريان نيز همچنان
همانند گذشتة اين درياي پرعظمت بود و جغرافينگاران
برجسته اين دو دوره همچون حافظ ابرو و حمداهلل مستوفي
به موقعيت خليجفارس ،رودها ،جزاير و بنادر آن پرداخته و
اشارات ارزشمند و مفيدي را در اين خصوص ارائه کردهاندکه
در نوشتار حاضر به آنها خواهيم پرداخت.
جغرافياي تاريخي

جغرافياي تاريخي امروزه بعنوان يکي از گرايشهاي علمي
هم به مسائل تاريخي و هم به مسائل جغرافيايي اشاره دارد.
اين گرايش از مهمترين حوزههاي علمي در بررسي و تحليل
ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي است
(باستانيراد .)25 :1389 ،چنانکه قائممقامي اشاره دارد:
«جغرافياي تاريخي رشتهيي خاص از جغرافياست که در
اين رشته دربارة تطورات بستر زمين بر اثر گذشت زمان و
مداخالت بشر بحث ميشود( »...قائممقامي .)17 :1351 ،از
طرفي ميتوان گفت جغرافياي تاريخي رشته يا شاخهيي ميان
رشتهيي ميان علوم تاريخ و جغرفياست که در جهت آشنايي
با تاريخ و جغرافياي مناطق مختلف تمدني بسيار کاربردي
ميباشد و از طريق آن ميتوان به تغييرات جغرافيايي مناطق
و نواحي مختلف و ريشة بسياري رخدادهاي تاريخي پي برد
(آزاد .)42 :1392 ،بطور کلي دربارة جغرافياي تاريخي تعريف
خاصي وجود ندارد ،ولي از گفتة محققان تاريخ و جغرافيا
برميآيد که جغرافياي تاريخي علمي است که از تأثير محيط

جغرافيايي بر وقايع تاريخي ،سير تکامل دولتها و تغييرات
مرزي آنها و تاريخ اکتشافات جغرافيايي بحث ميکند (قرچانلو،
 .)1/8 :1385زيرا مفاهيم مورد عالقة جغرافيدانان تاريخي،
مفاهيمي است که او را قادر ميسازد تا ماهيت دگرگوني
جغرافيايي بشر را درک نمايد .جامعة بشري آفرينش ذهن
بشر است و دگرگوني در آن نتيجة انديشة بشري است (گلکه،
.)2/50 :1379
در اوايل سال . 1948م 1327/ه.ش مؤسسه جغرافيدانان
انگليس ،رشتههاي تخصصي جغرافيا را  33رشته اعالم کرد که
از جمله آنها ،جغرافياي تاريخي بود (شکوئي.)45-44 :1389 ،
در طي اواخر سدة نوزدهم ميالدي /سيزدهم شمسي و آغاز
سده بيستم ميالدي /چهاردهم شمسي در اروپا «جغرافياي
تاريخي» 1اصطالحي بود که از سوي جغرافيدانان اساساً
از آن براي توصيف مطالعات مربوط به دگرگوني مرزهاي
سياسي و تماميتهاي ارضي استفاده ميشد اما سپس معناي
بسيار گستردهتري يافت .چالز پرگامني استدالل مينمايد
که جغرافياي تاريخي بايد از گرايش محدود و داراي معناي
سنتي و دقيق خود در شناسايي و تشريح دگرگوني مرزهاي
سياسي دور شود و به يک عرصة معنايي جديد و فراخ در
مطالعة جغرافياي انساني گذشته وارد شود (بيکر:1392 ،
 .)57-56به اعتقاد قائممقامي ،جغرافياي تاريخي ،شعبهيي
از جغرافياي انساني است که در آن از تقسيم و انتقال نژادها،
اختالط ملل ،زبانها و تمدنها گفتگو ميشود (قائممقامي،
 .)16 :1351از طرفي به نوشتة گلکه ،هيچ مبنايي منطقي
براي بازشناختن جغرافياي تاريخي از تاريخ وجود ندارد
(گلکه .)2/44 :1379 ،جغرافياي تاريخي شعبهيي از جغرافيا
مانند جغرافياي سياسي يا اقتصادي نيست .شناخت منطقي
تاريخ ،شناخت تمام و کمال پسزمينة در حال تغيير طبيعي
(فيزيکي) را ايجاب ميکند که بر آن اساس حوادث تاريخ بوقوع
پيوسته است (معيري .)41 :1386 ،با اين وجود ميتوان گفت
کار اصلي جغرافياي تاريخي بازسازي جغرافياي گذشته است
(همان .)142 :جغرافياي تاريخي ،ويژگي تاريخي مکانهاي
خاص را برجسته ميکند .در واقع جغرافياي تاريخي بر
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الگوهاي جغرافيايي و فرايندهاي جغرافيايي متمايز و متنوع
که در مکانهاي خاصي تشخيصدادني هستند تأکيد ميکند و
در پي آن است که مکانها را درون زمينههاي تاريخي خودشان
قرار دهد (بيکر .)344 :1392 ،البته جغرافيدانان تاريخي
گمان نميکردند بتوانند گذشته واقعي را بازسازي کنند ،اما
چنين تشخيص ميدادند که هر بررسي جغرافياي تاريخي
شامل گزينهيي از واقعيتهاست (گلکه.)1/27 :1379 ،
اگر تاريخ به قول کالينوود ،سراسر تاريخ انديشه است،
جغرافياي تاريخي نيز سراسر تاريخ انديشه دربارة فعاليت
بشري بر روي زمين است .انديشة مورد عالقة جغرافيدان
تاريخي ،چيزي بيش از مفاهيم مربوط به محيط طبيعي
را شامل ميگردد (گلکه .)2/44 :1379 ،جغرافياي
تاريخي ،علمي است که بايد از ديدگاه تاريخي درک گردد
(گلکه .)1/24 :1379 ،جغرافياي تاريخي يک شهر يا ناحيه
بر مبناي مندرجات کتابها و رسالههايي که تاکنون تأليف
شده عبارت است از؛ شرح موقعيت جغرافيايي آن شهر و
ناحيه ،احداث شهر ،آثار و بناهاي تاريخي آنجا ،احوال شعرا
و نويسندگان و علما ،قبايل و تاريخ حوادثي که در آن شهر
و ناحيه رخ داده است (قائممقامي .)16 :1351 ،چنانکه
ستوده اشاره دارد« :براي انتخاب محلي جهت ايجاد شهر اغلب
مقتضيات جغرافيايي مانند سواحل درياها و درياچهها ،کناره
رودخانهها و دامنههاي جبالي و  ...مورد توجه قرار ميگرفت
و برعکس نواحي باتالقي و نامساعد و صحاري سوزانجاي
مناسبي براي اين امر نبود ( »...ستوده .)96 :1348 ،در واقع
جغرافياي تاريخي يک شهر يا يک ناحيه ،شرح کلية تغييرات
و تطورات جغرافيايي آن شهر و آن ناحيه به مفهوم ا ّهم آن در
طول تاريخ است يا بعبارت ديگر ،در جغرافياي تاريخي ،يک
شهر و يک منطقه جغرافيايي از نظر تمام رشتههاي جغرافيا در
طول تاريخ مورد بحث قرار ميگيرد و همين که به زمان حال
برسد ،بحث جغرافياي تاريخي پايان يافته و جغرافياي مطلق
آغاز ميشود (قائممقامي .)18 :1351 ،در آثار جغرافيايي
مسلمانان همچون مسالک و ممالک اصطخري ،شهرها،
نواحي ،کوهها ،رودها ،درياها ،بيابانها و آنچه در هر اقليم جاي
بگيرد مورد توجه قرار گرفته است (اصطخري.)3 :1340 ،

وظيفة جغرافيدان تاريخي نه توصيف دگرگونيهاي فيزيکي
در زمين است و نه بررسي مفاهيم جغرافيا و بمعناي متداول
آن ،بلکه درک دگرگوني تاريخي در فعاليت جغرافيايي است
(گلکه .)2/45 :1379 ،در دايرىالمعارف بريتانيکا دراينباره
آمده است که مفهوم جغرافياي تاريخي شرح تغييرات عوامل
جغرافيايي در طول زمان است (قائممقامي.)16 :1351 ،
از جمله مسائل مهم جغرافياي تاريخي ،پديدة مرزها
يا حدود و ثغور محيط زيست انسانها و تمدنهاي بشري
است .کوهستانها ،جنگلها ،درياها ،رودخانهها و مانند اينها
پديدههاي شناختهشدهيي هستند که از روزگاران قديم ميان
گروههاي سازمانيافتة انساني فاصله انداختهاند و به همين
خاطر الزم است که مکانها و نواحي از اين نظر مورد بررسي
قرار گيرند (پورآرين .)189 :1386 ،در رابطه با جغرافياي
تاريخي که به اصطالح بعضي پيوند بين جغرافيا و تاريخ
ميباشد ،بايد گفت که اينگونه نيست و اين علم فراتر از اين
دو علم بوده و در واقع هم جغرافيا و هم تاريخ زيرمجموعة
اين علم ميباشد (سپهوند و جهانمير .)27 :1395 ،در واقع
دانش جغرافيا در کنار تاريخ از اهميت بسياري برخوردار است
و کتب جغرافيايي نيز از اطالعات تاريخي فراواني برخوردارند
(رجاء.)69 :1385 ،
به همين خاطر ميتوان منابع جغرافيايي مسلمانان را
زيرمجموعة جغرافياي تاريخي معرفي نمود .در اين پژوهش
سعي شده جغرافياي تاريخي منطقة «خليجفارس» از نظر
مستوفي و حافظ ابرو با تکيه بر اثر آنها مورد بررسي قرار
گيرد .زيرا بسياري از متون کهن جغرافيايي را ميتوان در
زمرة جغرافياي تاريخي بشمار آورد و بر همين اساس بسياري
از جغرافيدانان قرون گذشته را از جمله پيشروان جغرافياي
تاريخي دانست (احمدوند .)42 :1388 ،در شناخت جغرافياي
ممالك اسالمي الزم است که جغرافينگاران مسلمان و
آثار آنها بهتر شناخته شوند زيرا آنها جغرافيا ،تاريخ ،دين
و مذهب و زندگي اجتماعي مردم و شرايط آنها در مناطق
تحت نفوذ اسالم و سرزمينهاي مجاور مسلمانان را مورد
بررسي قرار دادهاند (سپهوند و جهانمير .)28 :1395 ،بررسي
متون جغرافيايي ايرانيها از جمله کارهاي علمي برجستهيي
است که تعمق در اين نوع آثار بايد صورت گيرد .از آنجا که
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جغرافينگاران ايراني همواره نگرش خاص خود به سرزمين
ايران و اهدافشان مبني بر شناخت اين سرزمين و تمايز آن
با سرزمينهاي ديگر را وجهه همت خويش قرار داده بودند،
بررسي آثار اين انديشمندان ارزش و اهميت بسياري دارد
(شاهين و ديگران .)1 :1395 ،از جمله اين جغرافينگاران،
حمداهلل مستوفي و حافظ ابرو در دورة مختلف ايلخانان و
تيموريان ميباشند .سنت جغرافينگاري که از قرون نخستين
اسالمي آغاز شده ،در عصر ايلخانان و تيموريان نيز ادامه داشته
است و دو انديشمند نامبرده از برجستهگان اين حوزهاند که در
ذيل به معرفي هر کدام ميپردازيم:
مستوفي و نزهىالقلوب
ابن ابيبكر ،احمد بن نصر قزويني (م  750هـ.ق) اديب
و تاريخنگار و جغرافيدان ايراني عربتبار ،اهل قزوين ،از
خانوادة مستوفيان و كاتبان ديوان بود كه خود نيز چندي
مستوفي ماليات قزوين و زنجان و ابهر بود .نسب وي به حر بن
يزيد رياحي ميرسد .از جمله آثار او ميتوان به تاريخ گزيده،
ظفرنامه (تاريخ منظومي بر وزن شاهنامه) و نزهىالقلوب اشاره
کرد (نفيسي1/144 :1344 ،؛ تهامي1/945 :1386 ،؛
اقبال آشتياني .)523 :1384 ،از آنجا که حمداهلل از خواص و
کتاب زبردست خواجه رشيدالدين همداني بود بنظر ميرسد که
حکومت و استيفاي ابهر ،زنجان و طارم را خواجه به او محول
کرده باشد؛ زيرا حمداهلل اغلب در محافل علمي رشيدالدين
نايل آمده و ارتباط نزديکي بين آن دو برقرار بوده است .وي
با آنکه علم تاريخ نياموخته بود بتدريج بر آن شد تا در اوقات
فراغت به تأليف تاريخ عمومي بپردازد (مستوفي،1336 ،
مقدمه :بيست و نه) .مستوفي پس از قتل خواجه رشيدالدين،
در سلك مالزمان خواجه غياثالدين محمد ،فرزند خلف وزير
مقتول درآمد و تا سال  736هـ.ق در خدمت وي باقي ماند تا
او نيز به قتل رسيد (صدري افشار .)140 :1345 ،مستوفي را
بايد مورخ ،جغرافيدان و استيفاپيشهيي صاحبتجربه دانست
که نگاهي جامعاالطراف به پديدة تاريخي داشته است .اين
نکته را ميتوان با بررسي و مطالعه سه آثار ارزشمند او يعني
نزهىالقلوب ،ظفرنامه و تاريخ گزيده دريافت .وي سرانجام در
حدود سال  750هـ.ق چشم از جهان فروبست (مستوفي،
 ،1336مقدمه :چهارده).

نزهىالقلوب در سال  740هـ.ق تأليف شد و يكي از اسناد
مهم محققان است .مستوفي براي نوشتن آن بيش از بيست
كتاب از پيشينيان در اينباره مطالعه كرد و با مسموعات و
مشهودات شخصي مقايسه نمود .اين كتاب معلومات شايستهيي
دربارة آب و هوا ،جمعيت ،وسعت و محصوالت شهرهاي
ايران بدست ميدهد و نيز وضع حكومت و ميزان ماليات
اغلب شهرها را روشن ميسازد (صدري افشار.)141 :1345 ،
نزهىالقلوب کتاب جغرافي مهمي در شرح بالد و راههاي
ايران است (رضازاده شفق .)354 :1320 ،غرض از تأليف اين
کتاب ،شرح احوال ايران است ،اما چون حرمين شريفين،
افضل بقاع جهان و قبه اهل ايمان از نظر مستوفي است ،بدان
نيز پرداخته شده است (حميدي.)339-338 :1372 ،
کتاب داراي بيست باب در ذکر بالد عراق ،آذربايجان،
شروان ،گرجستان ،روم ،مرو ،بحر مملکت فارس و  ...است
و همچنين شامل پنج فصل در ذکر کميت مسافت و فراسخ،
جبال و معادن ،مخارج انهار و اعيان و بحار و بحيرات ميباشد
که در جاي خود اثري گرانقدر و مشتمل بر مطالب سودمند
در سه مقاله و يک خاتمه است .مقالة سوم مهمترين بخش
کتاب را تشکيل ميدهد که از جغرافياي حرمين شريفين
و بيتالمقدس سخن ميگويد ،آنگاه جغرافياي بالد اردن
و ممالکي که در جوار ايران واقع است به آن الحاق شده و
در نهايت نيز خاتمه کتاب است که در شرح عجايب عالم و
باالخص ايران مطالب مفيدي در آن ميتوان يافت (مستوفي،
 ،1336مقدمه :هجده) .بنوشتة نفيسي اين اثر در طبيعيات
و جغرافيا و در عجايبالبلدان ،مهمترين کتاب جغرافيا به
زبان فارسي است (نفيسي .)1/144 :1344 ،اين اثر در علم
جغرافيا و هيئت است و با اينکه کتابي در جغرافيا است اما
از نظر تاريخي نيز حائز اهميت است ،زيرا در پارهيي موارد
که ذکر شهر يا واليت يا ناحيهيي ميکند ،تاريخ و حکومت
و طرز کشورداري حکام و پادشاهان آنجا را نيز بيان ميکند
(حميدي.)338 :1372 ،
از جمله منابع مورد استفاده در نزهىالقلوب عبارت است
از صوراالقاليم تأليف ابوزيد احمدبن سهلالبلخي ،التبيان
تأليف احمدبن عبداهلل ،المسالک و الممالک تأليف ابوالقاسم
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عبداهلل بن خردادبه ،کتابي موسوم به جهاننامه ،طبقات
همداني تأليف ابوعبداهلل محمدبن سعدالواقدي ،عجايب
المخلوقات تأليف زکريابن محمد ،آثارالبالد تأليف قزويني،
فارسنامه ابن البلخي مستوفي ،ذکر واليت کرمان تأليف
خواجه ناصرالدين المنشيالکرماني ،عجايبالبحر تأليف امام
علي بن عيسيالحراني ،دو اثر آثارالباقيه و التفهيم ابوريحان
بيروني ،ارشاد تأليف حافظ خليل قزويني ،رساله ملکشاهي
در وصف ممالکي که ملکشاه در نظر آورده ،تاريخ اصفهان
تأليف حافط عبدالرحمن بن محمد ،معجمالبلدان از ابوعبداهلل
ياقوت حموي ،تحفهالغرايب ،صورالکواکب از شيخ ابوالحسين
صوفي ،تاريخ مغرب ،اخالق ناصري تأليف خواجه نصيرالدين
طوسي ،تنسيقنامه ايلخاني تأليف خواجه نصيرالدين طوسي
(مستوفي ،1336 ،مقدمه :هفده و هجده).
در قرن هشتم هجري ادبيات ايران نسبت به قرون گذشته
و مخصوصاً نسبت به قرن هفتم اندکي تنزل يافت و سبب آن
بود که در اواسط اين قرن قدرت پادشاهان مغول ايران تخفيف
يافت و سلسلههاي جزء که بيشتر ضعيف بودند از تجزيه
ممالک ايشان فراهم آمد و انقالب حوادث ،دوباره آسايش را
از مردم سلب کرد و وزراي مقتدر که در قرن پيش ميزيستند
و مردم را در علم و ادب تشويق ميکردند ،در اين قرن بظهور
پيوستند .تنها خاندانهاي بزرگي که در پرورش علما و ادباي
ايران در اين زمان کوشيدند ،نخست خاندان آل مظفر در يزد
و فارس و دوم خاندان جالير در بغداد و عراق بودند ،اما در
اين دوره نيز نويسندگان و شعراي بزرگ در ايران بسيار بودند
(نفيسي.)1/182 :1344 ،
بگفتة رضازادهشفق با وجود فتنه و آشوب در نواحي مملکت
و انحطاط علم و معرفت ،تأليفات به نثر فارسي در دورة مغول
و تيموري زياد بود و بديهي است اگر وقايع ناگوار در اين دوره
رخ نميداد ،ادبيات بمراتب بيشتر ترقي ميکرد (رضازاده شفق،
 .)352 :1320دربارة شيوه و سبک اين اثر بايد گفت که ساده
و بيتکلف است ،اما مقدمهيي مصنوع و متکلف و پر از لغات
مشکل عربي و فارسي دارد .نثر نزهىالقلوب ساده و روان است
اما از کاربرد واژههاي عربي و اخبار و احاديث به دور نمانده
است (حميدي.)338 :1372 ،

حافظ ابرو و جغرافياي او

عبداهلل بن لطفاهلل ،نورالدين شهابالدين خوافي
(م  833هـ.ق) مورخ و جغرافيدان بزرگ عصر تيموري متولد
خواف يا نيشابور يا هرات ،ساكن همدان بود و در زنجان
وفات يافت .وي در بيشتر لشكركشيهاي تيمور مالزم او بود
(تهامي1/873- 872 :1386 ،؛ اذکائي.)1/379 :1373 ،
در خصوص نامگذاري وي به حافظ نظرياتي چند بيان شده
که معروفترين آنها عبارتند از )1 :وي حافظ قرآن و يا احاديث
پيامبر بوده است )2 .از آن جهت که در منطقه خواف به
مظهر قنات ،آبرو گفته ميشده او را بجهت تمايز با ديگر افراد،
حافظ ابرو (ساکن محله آبرو) ناميدهاند که البته اين نظريه
نيز تا حدودي ضعيف بنظر ميرسد )3 .او بسبب ابروهاي
زيبا و پيوستهيي كه داشته ،حافظ ابرو خوانده شده است.
 )4يا از الکاي ابر خراسان برخاسته و ابري به ابرو تحريف يافته
است (حافظ ابرو 1/14 ،1375 ،؛ حميدي 373 :1372 ،؛
تهامي.)1/873 :1386 ،
اينگونه فرضيات در خصوص زادگاه حافظ ابرو نيز بوده و
نويسندگاني چون عبدالرزاق سمرقندي ،خواندمير و حاجي
خليفه (زرينکوب )26 :1343 ،او را اهل هرات دانستهاند که
سرانجام در خردسالي بجهت کسب علم به همدان کوچ کرد و
در نهايت در سال  834هـ.ق در زنجان چشم از جهان فروبست
(صفا .)4/489 :1356 ،وي از روزگار تيمور جزو رجال
دربار بود و بعنوان بازيگر شطرنج نيز شهرت يافت .شاهرخ،
از نوادگان تيمور ،كه ضمن سفرهاي خشكي و دريا حافظ
مورخ رسمي دربار كرده و وظايف
ابرو را همراه ميبرد ،او را ّ
علمي مختلفي بعهده وي گذاشته بود كه از آن جمله ،تأليف
يك كتاب جغرافيايي بود كه گر چه عنوان آن را نميدانيم
خاصي دارد (كراچكوفسكي.)411 :1379 ،
ولي اهميت ّ
شهرت حافظ ابرو در عصر سلطنت شاهرخ رو به فزوني نهاد
و به خدمت بايسنقر ،شاهزاده هنرمند و هنرپرور گوركاني،
راه يافت و از حمايت كامل وي برخوردار شد (صدري افشار،
 .)93 :1345شاهرخ وي را مأمور کرد که کتابهايي در تاريخ و
جغرافياي ايران بنويسد .او نيز اين کتاب را در دو مجلد يکي
در باب فارس و ديگري در باب خراسان در سال  820هـ.ق به
پايان رسانيد (نفيسي.)1/237 :1344 ،

جغرافياي تاريخي خليجفارس با تکيه بر نزهىالقلوب27 /...
از جمله آثار وي ميتوان به زبدى التواريخ (كه آن را در سال
 829هـ.ق به حكم بايسنقر تأليف كرد) ذيل جامعالتواريخ
رشيدي ،اشاره کرد .او كتابي نيز در جغرافيا داشته است.
حافظ ابرو به زبان تركي جغتايي و عربي نيز آشنا بوده و به آن
دو زبان شعر ميسروده است (تهامي.)1/873- 872 :1386 ،
يكي از كتب مهم حافظ ابرو كتاب جغرافياي اوست كه در
نسخههاي خطي موجود تحت عنوان تاريخ حافظ ابرو ياد شده
است و حاوي موضوعات جغرافيايي با ارزش است.
بخش قليلي از اين كتاب عظيم ،تحت عنوان جغرافياي
تاريخي خراسان بچاپ رسيده است و قب ً
ال نيز ربع هرات از
جغرافياي خراسان حافظ ابرو به زيور طبع آراسته شده است.
از جغرافياي حافظ ابرو نسخههاي خطي متعددي وجود دارد:
از جمله نسخه خطي بريتيش ميوزيم به شمارة  .9316آر.
او؛ نسخة بادليان آكسفورد به شمارة 357؛ نسخة كتابخانه
ملك به شمارة 4143؛ نسخة كتابخانة كاخ گلستان به شمارة
( 1151حافظ ابرو ،1375 ،مقدمه.)1/18 :
بنوشتة كراچكوفسكي كتاب حافظ ابرو از لحاظ مضمون،
مكمل خصايص آن مكتب جغرافيايي است كه آن را خوب
ّ
ميشناسيم .مقدمة كتاب در زمينة كيهاننگاري است كه
مطالبي دربارة شكل زمين ،اقليمها ،درياها ،درياچهها،
رودها و كوهها ،را در بر دارد .پس از آن ،قسم اول ،از اقطار
مختلف از غرب به شرق سخن ميگويد كه از واليت مغرب
آغاز شد و به كرمان ايران ختم ميشود .دو فصل اخير مربوط
به فارس و كرمان اضافات تاريخي دارد كه مربوط به دوران
مؤلّف است .قسم دوم ميبايد گزارشي مفصلتر از خراسان و
ماوراءالنهر داشته باشد ،اما هنوز تماماً بدست نيامده و در
بيشتر نسخهها ،مطلب دربارة خراسان به سال .1420م/
 623هـ.ق ختم ميشود (كراچكوفسكي.)413-412 :1379 ،
وي از جمله مورخان و جغرافينويسان پرکار دورة تيموري
بوده که آثار متعددي از خود بر جاي گذاشته است؛ از جمله
مجموعه سه جلدي جغرافياي اوست که بخشي حاصل
مشاهدات خود اوست که در سفرهاي مختلف همراه امير
تيمور بوده است .به همين خاطر اطالعات منحصر به فردي

در اين کتاب وجود دارد (سرافرازي )2/91 :1392 ،و پس
از آن ،به بيان سرزمينها از غرب به شرق پرداخته است .جلد
دوم کتاب نيز اغلب به ذکر جغرافي و تاريخ خراسان بزرگ
با ادبياتي مخصوص به خود پرداخته است(اذکائي:1373 ،
.)1/383
قرن نهم ،آخرين دورة برجسته ادبيات ايران است و
ترديدي نيست که پس از آن تاکنون دورهيي به اين درجة
اهميت در تاريخ ايران پيش نيامده است و اگر دورههاي تجديد
و احيايي هم پيش آمده ،دورههايي کوتاه بوده و دورة وسيعي
را در برنميگيرد (نفيسي .)1/226 :1344 ،ترديدي نيست
که يکي از اسباب عمدة پيشرفت ادبيات در اين دوره ،اقبال
تام و توجه خاصي است که پادشاهان و شاهزادگان تيموري در
نواحي مختلف سرزمينهاي فارسيزبان ،نسبت به ادب ايران
نشان دادهاند (همان.)231 :
در واقع اين دوره با سبک ويژه خود ،تاريخنگاري عصر
تيموري را دگرگون ساخته است .بديهي است که نثر حافظ
ابرو ،نثر عصر انحطاط ادبي است که در آن ،مورد هجوم
واژههاي مغولي و ترکي در نثر بيشتر آشکار ميشود .نثر وي
ساده و بيتکلف است و از اطنابهاي طوالني و صنايع بديعي که
قبل از او معمول بوده برخوردار نميباشد .استفاده او از آيات و
اخبار اگرچه کم است ،اما هر جا که به آيه يا خبر يا حديثي
برميخوريم ،کام ً
ال بجا و مناسب انتخاب شده است (حميدي،
.)375 :1372
خليجفارس در آثار مستوفي و حافظ ابرو

متون جغرافيايي دانشمندان مسلمان در موقعيت،
عظمت ،نقش و اهميت خليجفارس در مبادالت سياسي و
اقتصادي کنارههاي آن به مطالب سودمندي اشاره کردهاند
که در هرکدام از آنها اشارت ويژه و باارزشي از اين درياست
(سپهوند و ديگران .)23 :1395 ،چنانکه در مسالک و ممالک
اصطخري که از نخستين جغرافينگاران ايراني و مسلمان در
قرن چهارم هجري بود ،خليجفارس با عنوان «درياي پارس»
بيش از بيست بار مورد اشاره قرار گرفته است که اين نشان از
توجه اين اثر مهم به خليجفارس با عنوان درياي پارس دارد و
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گوياي اين حقيقت است كه وي در نگرش خود توجه ويژهيي
به سرزمين پارسيان داشته است؛ چنانکه دربارة اين دريا
چنين روايت ميکند:
درياي پارس خليجي باشد از درياي محيط در حد چين و

و کنارة خليجفارس را از حدود بصره و سواحل هند به تصرف
خويش درآورد .با روي کار آمدن اتابک ابوبکر شرايط مناسبي
براي توسعه اقتصادي خليجفارس بويژه در جزيره کيش و
حکام آن پديد آمد (وثوقي.)138-137 :1384 ،

حدود واقواق و به هندوستان رسد و آن را به پارس و كرمان
بازخوانند و بحکم آنکه هيچ واليت از اين واليت آبادانتر بر
اين دريا نيست و به روزگار گذشته پادشاهان پارس بزرگتر و
قويتر بودهاند و هم در اين روزگار مردمان پارس به هر جايي
مستولياند از كرانههاي اين دريا (اصطخري.)109 :1340 ،

ديگر جغرافينگار مسلمان نيز بنوبة خود به موقعيت
خليجفارس اشاره داشتهاند؛ چنانکه ياقوت حموي ميگويد:
«درياي فارس شاخهيي از درياي بزرگ هند است ،مرزهاي
آن از «تيز» از بخشهاي مكران در كرانه درياي فارس تا ع ّبادان
[آبادان] است» (حموي .)1/439 :1380 ،ابنبکران نيز
اينگونه به موقعيت خليجفارس ميپردازد:
بحر محيط گرد ربع مسكون درآمده است از همه جانبها ،اما
دو شاخ بزرگ ازو به جانب عمان درآيد ،يكي از سوي مشرق و
آن بزرگترست و او را در كتب خليج مشرقي خوانند و ديگري
از سوي مغرب و آن خردترست و او را خليج مغربي خوانند .اما
خليج مشرقي ،چنانكه در شكل عالم پديد كرده آمده است او
را به هر موضع و واليت كه رسد بدان بازخوانند كه بر ساحل
او باشد از جانب شمال ،بسبب آنكه بر جانب جنوب از اين

حکام کيش دست نشاندة اتابکان فارس بودند (رضوي،
 .)2/337 :1384با حملة مغول به ايران و بعد از آن آشفتگيهاي
سياسي و نظامي بويژه در شهرهاي جنوبي ،جريان حيات
شهري هيچگاه متوقف نشد و رشد دريايي تجارت جنوب
نيز در اين دوره که تحت استيالي مغوالن بود رونقي تمام
يافت؛ زيرا جزايري که از حملههاي طوايف سرگردان مصون
بودند به محلهاي مناسبي براي مهاجرت سرمايههاي انساني
و اقتصادي شهرهاي جنوب کشور تبديل گرديدند .گرچه
شرايط طبيعي براي زيست شهري در اين جزاير مناسب نبود،
اما رشد تجارت و پيشرفت توليدات صنعتي و خدمات بازرگاني
باعث تولد شهرهاي جديد و يا رشد شهرهاي قديمي در جزاير
خليجفارس در طول قرون هفتم و هشتم هجري شد (خزائلي،
 .)2/146 -145 :1384در واقع روابط تجاري در خليجفارس
از عهد باستان و عهد اسالمي در ايران تا زمان مغولها با تکيه بر
جزاير کيش و هرمز (رضوي )2/334-331 :1384 ،و بعد از
آن در عهد تيموري نيز ادامه داشت .البته جزاير ديگري مانند
خارک و بحرين و طيس (تيس) در مکران در عهد ايلخاني نيز
رونق نسبي خود را داشتند (همان.)340 -339 :

خليج عمارت نيست ،چنانكه از مشرق كه درآيد او را بحر چين
خوانند ،پس از آن بحر هندوستان ،پس بحر سند ،پس بحر
مكران ،پس بحر كرمان ،پس پارس ،پس بحر عمان ،پس بحر
قلزم و اين نهايت اين بحر است و اين خليج معروفتر به درياي
پارس است (ابنبكران.)18-17 :1342 ،

جهاننامه ابنبکران آخرين اثر جغرافيايي است که قبل از
حمله مغول به خليجفارس اشاره دارد .در زمان حملة مغوالن
به ايران ،ايالتهاي پسکرانهييفارس و کرمان با درايت حکام
آنها از حمالت نخستين آنها در امان ماند و همين امر موجب
شد که در نيمة اول قرن هفتم اين مناطق رونق خود را از
دست ندهند .در سال  628هـ.ق اتابک ابوبکر بن سعد به
خليجفارس لشکر کشيد و عمان و بحرين و مسقط و کيش

در آستانة تشکيل دولت تيموري ،جزاير و سواحل
خليجفارس در اختيار ملوک هرمز و بقيه خليجفارس نيز در
تصرف آلاينجو بود(ميرجعفري .)7 :1381 ،بايد گفت که
موقعيت تجاري اين دريا باعث توجه جغرافينگاران عهد مغول
و تيموري به آن شد .ارزش منابع جغرافيايي عصر مغول و
ايلخاني و بعد از آن عصر تيموري در رابطه با خليجفارس به
اين دليل است که از آخرين اسناد محکم جغرافيايي قبل از
ورود استعمار به پيشقدمي پرتغاليها به اين درياي ايراني است
(سرافرازي .)2/91 :1392 ،در ذيل به موقعيت اين درياي
پارسي از ديدگاه دو جغرافينگار نامبرده با تکيه بر آثارشان
اشاره ميکنيم و براي تکميل مباحث و اشارات آنها از روايات
ساير جغرافينگاران نيز بهره ميبريم:

جغرافياي تاريخي خليجفارس با تکيه بر نزهىالقلوب29 /...
موقعيت :مستوفي در پرداختن به قلمرو ايران از خليجفارس
که متصل به درياي هند است نام ميبرد (مستوفي.)23 :1336 ،
وي در ذکر ايالت فارس چنين ميگويد« :واليت ّبر يعني
خشکي فارس در قديم پنج کوره گرفتهاند :چون اردشير خوره
و اصطخر و دارابجرد و شاپور خوره و قباد خوره ،و هر يک چند
واليت و شهر بوده و هست و حدود آن کورهها تا واليات عراق
عجم و خوزستان و لرستان و شبانکاره و بحر فارس پيوسته
است» (همان .)136 :در بيان ّ
خطه شبانکاره چنين روايت
ميکند« :حدودش با واليات فارس است و کرمان و بحر فارس
پيوسته است ( »...همان .)167 :حافظ ابرو بطور مفصل اين
چنين به ذکر موقعيت خليجفارس پرداخته است:

وي همچنين در ذكر خليجفارس با عنوان «بحر فارس و
كرمان» ياد ميکند:

و اما آب محيط است به اكثر جوانب قدر مذكور از ارض .از

حد او [تا واليت كيج و مكران است] و چون از آن
بحر هند ّ

عرب است :اراضي حجاز و يمن و فرضه عمان و بدين جهت
آن را بحر عمان نيز خوانند و بر شرقي آن زمين كيج و مكران
و اراضي سند .و طول اين خليج در شمال قريب پانصد فرسخ
الروم است در
باشد .و نهر فرات كه منابع آن از جبال ارزن ّ

نزديك واسط به دجله ميپيوندد و در نواحي بصره و عبادان
بدين بحر متصل ميشود ،و ممالك فارس و كرمان بر كنار اين
حد اين خليج تا به اراضي سند
خليج است از جانب شمال .و ّ
است (حافظ ابرو.)1/100 -99 :1375 ،

ثقات مجتازان جانب مغرب و شمال و اكثر جنوب خصوصاً

[موضع بگذشت] به جانب شمال ميل ميكند (و بعد از آن) آن

طرف شرقي به تحقيق پيوسته .اما جنوب مغرب بر سمت

را بحر فارس ميخوانند و بر غربي آن دريا قصبه عمان است.

مناب 
ع نيل تا به موضعي كه عرض جنوبي قريب  16درجه و

(موضعي كه) طول آن هفتاد و چهار درجه و (عرض آن پانزده

كسري ميرسد ،جبال مرتفع است كه آن به جبال قمر منسوب

درجه و) چهل و پنج دقيقه است( .و ساحل) آن بحر از عمان

ميسر نميشود و بعضي مواضع بيابان
است و از آن كوه گذشتن ّ

كشيده است كه طول آن هفتاد و پنج درجه و (نصف است و)

است و شوره و كوير و كسي از آن طرف به بحر نرسيده است

و وقوف يقيني حاصل نيامده .فا ّما از روي حدس و استدالل
ميگويند ميبايد كه از آن طرف نيز بحر باشد؛ و بدين معني

عرض سي و يك درجه ،و (از عبادان ميل) به جانب مشرق و
جنوب (ميكند) تا به جايي كه طول هفتاد [و شش درجه] ،و
عرضسي درجه ميشود( .و هم چنين ميرود تا) به شتبر كه

اين بحر را بحر محيط [ميخوانند و ببايد دانست كه در اين

طول آن هفتاد [و پنج درجه] (است) و عرض  32و باز ميل

قدر مكشوف معموره ،بحار ديگر بسيار است .بعضي متصل

به جانب (جنوب ميكند) تا به موضع جنابه كه طول آن 80

به محيط] و بعضي غير متصل .و از اين بحر محيط كه جانب

درجه و  20دقيقه است و عرض  30درجه .و همچنين ميكشد

جنوب معموره است ،خليجات بسيار (به) معموره درآمده است

آن بحر به ساحل بالد فارس تا به سيرافكه طول (آن) 79

و اعظم آن خليجات چهار است :از جانب مغرب اول خليج بربر

درجه است و نيم ،و عرض  29درجه و نيم .بعد از آن بركنار

است كه در حدود بربر افتاده و طول او در جانب شمال 160

دريا كوه و بيابان است به جانب مشرق تا حصن آن عمارتيكه

فرسخ و عرض وسط او چهل و پنج فرسخ و سواحل او اكثر

طول آن  84درجه است ،و عرض  30درجه [و بيست دقيقه .و

بيابان است و اندك آباداني از زمين بربر .بعد از آن خليج احمر

همچنين به جانب مشرق ميرود تا بر دوركه فرضه كرمان است

است كه آن را بحر قلزم نيز خوانند .طول آن در شمال چهار

و طول او  85درجه است و عرض  30درجه] و از آنجا مايل به

صد و شصت فرسخ ،بر جانب غربي آن زمين حبشه است و بر

جنوب و مشرق ميرود تا به ساحل مكران .بعد از آن از جانب

جانب شرقي اراضي عدن و يمن .و اصل اين خليج كه از درياي

بحر هند است  ...و در اين موضع كه واسطه بحر هند و فارس

بزرگ جدا شده به جانب شمال درآمده است در عرض200 ،

است گردابي عظيم است كه آن را در دور خوانند و سه پاره

فرسخ باشد و سر او جايي كه باريك ميشود ،قريب  60فرسخ

كوه (است در زير آب)كه اندكي از آن ظاهر است .يقالالحدها

باشد و شهر قلزم بر آن سر باريك افتاده و آن بحر را قلزم بدان

كسر و االخر عوبر و ثالثليس فيه خبر [؟] .هر كشتي كه بدان

اعتبار گويند؛ و آن موضع كه بحر باريك ميشود ،لسانالبحر

موضع افتد خالص نيابد و هو اعلم (همان.)1/105 -104 :

نيز خوانند و خليج سيم خليجفارس است كه بر غربي آن بالد
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دليل اهميت اشارات حافظ ابرو مبني بر ذکر خليجفارس
اين است که وي حدود شانزده بار از آن با عنوان «بحر فارس»
ياد ميکند و اين توجه ويژه او به اين دريا با عنوان پارسي
آن را نشان ميدهد و سياحان اروپايي از آن استفاده نمودهاند
(سرافرازي 96 :1392 ،و .)2/98
ويژگيها و عجايب خليجفارس :خليجفارس که از نظر
موقعيت جغرافيايي نزديک ملقاي دجله و فرات است
(فرصتشيرازي )58 :1377 ،داراي ويژگيهاي شگفتي است
که از چشم جغرافينويسان بدور نمانده است؛ از جمله يکي
از عجايب آن خاک رسوبي بينالنهرين از بغداد تا خليجفارس
است که ناهماهنگيها و خميدگيهاي آن بسيار واضح است.
عالوه بر اين ،در ذکر اين شگفتيها نميتوان از قول مسعودي
که بيان ميکند خليجفارس دريايي است که بسمت چين
امتداد داشته و داراي کانهاي مرواريد است صرفنظر کرد.
مسعودي در اين دريا از شگفتيهاي بسيار و صورتهاي
پراکنده و ماهيان رنگين که يکديگر را ميخورند بعنوان ويژگي
اين بحر ياد کرده است (مسعودي .)39 :1356 ،مستوفي
نيز خود به اجمال و ذيل بررسي شهره و جزاير خليج آن که
در ذکر شهرها و جزاير و نزديک خليجفارس سخن به ميان
ميآورد ،به ويژگيهاي خليجفارس از جمله غوصهاي مرواريد و
جزاير و شهرهاي شگفتانگيزي که داراي آب و هواي مطبوع
جهت زراعت محصوالتي چون خرما ،کتان و ...است اشاره
ميکند (مستوفي .)166 :1336 ،حافظ ابرو در بيان ويژگيها
و شگفتيهاي خليجفارس اشارهيي ندارد.
به علت اهميت و ويژگيهاي برجستهيي که خليجفارس
در طول تاريخ داشته است ،بررسي ويژگيهاي طبيعي آن از
چشم بسياري از نويسندگان بدور نمانده و از جمله ميتوان به
توصيفات و گزارشات بکران در ذکر عجايب ،مخاوف ،تيرگي
و شوري رنگ دريا و معدن مرواريد در خليجفارس اشاره کرد
(ابنبکران )18 :1342 ،و همانطور که مستوفي به جايگاه
کشت و زرع پرداخته است ،ابنبکران نيز به اهميت آن اشاره
ميکند.

بنادر و کنارهها

با اينکه طبق روايت صوراألقاليم «در سواحل اين دريا بنادر
بسيار است» (صوراألقاليم )44 :1353 ،ولي مستوفي تنها از
هرموز ،سيراف ،مهروبان و سينيز نام ميبرد .اما عالوه بر بنادر،
مناطق مهمي از جمله عبادان (آبادان امروزي) و خوزستان،
فارس و کرمان در اين حوزه وجود دارد:

هرموز :به نوشتة مستوفي «هرموز بر ساحل بحر فارس
افتاده است و به غايت گرمسير ،اردشير ساخته بود و اكنون
از خوف حرامي ،ملك قطبالدين آن را بگذشت و در بحر
به جزيره جرون ،شهرساخت .از هرموز كهنه تا آنجا يك
فرسنگست و در آن نخل و نيشكر بسيارست» (مستوفي،
 .)172 :1336حافظ ابرو دربارة موقعيت هرمز اشارات
مختصري دارد؛ چنانکه در ذکر موقعيت آن چنين مينويسد:
«هرمز» بر ساحل دريا و شهر هرمز بر ساحل غربي خليجفارس
قرار دارد (حافظ ابرو 196 :1375 ،و  .)2/107وي در جاي
ديگر اشاره ميکند« :قلعه ابن عماره در كنار درياست نزديك
هرمز» (همان: .)2/154
ابوالفداء هم در اين خصوص اشاره دارد« :هرموز فرضة
كرمان است در طول  85درجه و عرض  30درجه» (ابوالفداء،
 .)33 :1349اصطخري دربارة اين سرزمين ميگويد« :هرمز
فرضة كرمان بوده که شهري آبادان بوده و نخل بسياري داشته
و گرمسير در آن سخت است» (اصطخري.)37 :1340 ،
انصاري دمشقي که در عهد ايلخانان ميزيست ،از هرمز با
عنوان بندر و لنگرگاهي که بر کنارة درياي فارس که خليجي
از اين دريا به آن ميپيوندد ،نام ميبرد .وي همچنين اشاره دارد
که اين شهر ،آخرين شهر از شهرهاي کرمان بشمار ميآيد که
در آن بازرگانان به آنجا آمده و در چادرها و خانههايي که از
ني ساخته شدهاند به داد و ستد ميپردازند (انصاري دمشقي،
.)277 :1382
سيراف :برغم رواياتي که حاکي از وجود بنادر بسيار در
خليجفارس است در گزارشهاي مستوفي تنها بندر سيراف
است که بطور برجسته بدان اشاره شده است« :هوايش به غايت
گرم و محصولش غله و خرما بوده و بنابر قول مستوفي بحيرم و

جغرافياي تاريخي خليجفارس با تکيه بر نزهىالقلوب31 /...
خرشيد از توابع آن بوده است» (مستوفي .)172 :1336 ،زيرا
اين بندر قبل از ترقي کيش مرکز تجارت خليجفارس بشمار
ميرفت (حسينزاده شانهچي .)2/229 :1384 ،حافظ ابرو در
بارة آن ميگويد:
و در مملكت فارس ،فرضه بزرگ سيراف بوده است .به قديم
شهري بزرگ بوده است آبادان و پرنعمت بجهت مداخل دريا و

ّال در آن زراعت و كشاورزي زيادت نيست و چنين گويند كه
به روزگار خلفاي بغداد در وجه خزانه بودي بسبب آنكه عطر

اصطخري در جاي ديگر اشاره دارد که «سيراف» قصبهيي
است که سه منبر دارد  ...و در پارس فرضة (کناره) بزرگ
آن ميباشد .سيراف شهري بزرگ از اعيان شهرهاي پارس
است که در آنجا كشت و كشاورزي وجود ندارد و آب از دور
براي آن ميآورند (اصطخري 36 :1340 ،و  .)100انصاري
دمشقي تنها دوبار از سيراف نام ميبرد و بدون هيچ توضيحي
آن را از شهرهاي ساحلي سرزمين فارس برميشمارد (انصاري
دمشقي 235 :1382 ،و .)237

و طيب از كافور و عود و صندل و مانند آن بحساب مال از آنجا
طلبيدندي و اين جمله از كشتيها كه آنجا به ساحل آمدي
حاصل شدي و مالي بسيار از آنجا برخاستي؛ تا آخر روزگار
ديلم هم بر اين جمله بود .بعد از آن كه امير كيش مستولي
شد و جزيره قيس و ديگر جزاير بدست فرو گرفت ،آن دخل
از سيراف بريده گشت و با ايشان افتاد ،سيراف خراب گشت
(حافظ ابرو.)1/241 :1375 ،

مهروبان :در ايران دورة اسالمي مهروبان از بنادر مهم ايالت
فارس و انبار بصره بشمار ميرفت که کاالهاي مختلف از بصره
و شهرهاي فارس به اين بندر آورده ميشد و پس از بارگيري به
ساير سرزمينها فرستاده ميشد (حسينزاده شانهچي:1384 ،
 .)2/222مستوفي دربارة مهروبان چنين ميگويد:
پارسيان ماهيروبان خوانند .شهري است بر كنار دريا چنانكه
موج دريا بر كنارش ميزند و موضعي چند ديگر از توابع آنست.

حافظ ابرو در خصوص سيراف در جاي ديگر اشاره دارد
که به علت گرمسيري بودن اين جزيره عظيم ،آب روان در
آن يافت نميشود (همان .)2/127 :وي در چند جاي ديگر
اثر خويش نيز به سيراف اشاره داد که همه در ذکر آباداني و
موقعيت مهم آن بوده است (همان 126 :و  129-128و 138
و  142و .)2/155-154

هوايي گرم دارد اما مشرعه درياست چنانكه هر كه از راه فارس
به راه خوزستان به دريا رود و آنكه از بصره و خوزستان به دريا
رود عبورشان بر آنجا بود و آنجا جز خرما هيچ ميوة ديگر نبود
حاصلش اكثر از كشتيها باشد و آنجا گوسفند كمترست ،اما بز
بسيارست (مستوفي.)157 :1336 ،

حافظ ابرو نيز ميگويد:
مقدسي آن را قصبه اردشيرخوره ميشمارد (مقدسي،
 .)2/375 :1361جايگاه اين بندر نزد جغرافيدانان بقدري
است که نويسندهيي چون اصطخري ،بزرگي و جالل
سيراف را با شيراز مقايسه ميکند (اصطخري.)78 :1340 ،
ابنبکران نيز در ذکر بنادر خليجفارس تنها به يک بندر آن
يعني سيراف توجه داشته و ميگويد« :سيراف كه آن فرضة
بزرگ است كه كشتي آنجا بر آيد و بازرگانان واليت پارس
روند» .در واقع سيراف بعنوان بندر بزرگي شناخته ميشود
که کشتيها به آنجا ميآيند و بازرگانان واليت پارس به آنجا
ميروند (ابنبکران .)22 :1342،اين جزيره در زير واليت
بصره و نزديک به درياست (قزويني 419 :1373 ،؛ حموي،
.)2/324 :1380

مهروبان شهري است بر كنار دريا ،چندان كه موج دريا بر كنار
شهر ميزند و هواي او در گرمي و عفونت و ناخوشي بتر [بهتر]
از ريشهر است اما مشرعه درياست .چنانكه هر كه از فارس به
راه خوزستان به دريا رود و آنكه از بصره و خوزستان به دريا
رود ،همگان را راه بدانجا باشد و كشتيها كه از دريا بر آيد تا
بدين اعمال رود ،به مهروبان بيرون آيند و دخل آن بيشتر از
كشتيها باشد و جز خرما هيچ ميوه نباشد .و گوسفندان آنجا
اكثر بز باشد و بزغاله پرورند همچنانكه در بصره و ميگويند
بزغاله تا  80رطل و  100رطل نيز برسد و كتان بسيار باشد
چنانكه همه جاي برند (حافظ ابرو.)2/139 :1375 ،

در واقع شهر ماهير از شهرهاي ديگر فارس است كه از
آنجا آب دريا بسوي بستر دجله جدا ميگردد تا به عبادان رسد.
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در حومة ماهير ،آباديي به نام آسك است و در آن آتشگاهي
وجود دارد كه آتش آن شب هنگام از بيست فرسنگي ديده
ميشود (انصاري دمشقي .)279 :1382 ،البته ماهير مورد
اشاره انصاري دمشقي همان ماهروبان ،مهروبان يا مهرويان
ذکر شده در ساير منابع است.
سينيز :مستوفي در رابطه با سينيز ميگويد« :شهركي است
بر كنار دريا و حصاركي دارد و درخت خرما بود و هوايش گرم
است و حاصلش كتان و روغن چراغ باشد اما كتانش را داشتي
(دوام) نباشد و اهل آنجا سليم و زبون باشند» (مستوفي،
 .)157 :1336حافظ ابرو در اين خصوص اشاره دارد:
شهركي است بر كنار دريا و حصاركي دارد و اين سينيز ميان
مهروبان و جناباست و در آنجا جامه كتان بافند ،سختتر و
لطيفتر و آن را سينيزي خوانند .در غايت نازكي باشد اما
داشتي نكنند و جز خرما و روغن چراغ از آنجا چيزي نخيزد
و هوا و آب او در غايت عفونت و گرمي باشد مانند مهروبان
(حافظ ابرو.)2/139 :1375 ،

به اين شهر شينيز نيز گفته ميشود که از توابع ارجان بود
(حسينزاده شانهچي.)2/223 :1384 ،

سرحد مسلمانيست با کفار هند ( »...مستوفي22-21 :1336 ،
و  29و .)40
اصطخري نيز ميگويد« :و اما عبادان حصاركي است كوچك
و آبادان بر كرانة دريا و آب دجله آنجا گرد آيد و آن رباطي است
كه در آن پاسبانان بودندي كي دزدان دريا را نگاه داشتندي
و آنجا پيوسته اين كار را گروهي مترصد باشند» (اصطخري،
 .)36 :1340در واقع ع ّبادان [آبادان] بر دهانه دجله است كه
به دريا ميريزد و آغاز كرانه آن در سمت بصره ،آبادان است.
هنگامي كه از بصره به دجله حرکت کني به شهركي به نام
«محرزه» در سمت آبادان ميرسي كه دجله دو شاخه شود،
يكي بسوي راست ميرود و نزديك كرانه بحرين به دريا ميريزد
و كشتيها از اين راه به بحرين و كرانههاي عربستان ميروند،
اين كرانه بسوي جنوب تا «قطر» و «عمان» و «شحر» و «مرباط
و حضرموت» و «عدن» پيش ميرود .شاخة ديگر دجله بسوي
چپ رفته در كرانههاي فارس به دريا ميريزد .آبادان در ميان
اين دو شاخه دجله و دريا ،يک جزيره است (حموي:1380 ،
.)1/440-439
خوزستان :مستوفي دربارة خوزستان و شهرهاي آن شرح
کاملي را روايت ميکند:

عبادان (آبادان) :حافظ ابرو در اين خصوص مينويسد:

درو  12شهرست و به غايت گرم ،حدودش تا واليت عراق عرب

س بر ساحل
عبادان شهركي مختصر است بر شمال درياي فار 
ّ

و کردستان و لرستان و فارس پيوسته .حقوق ديوانيش در

بحر ،اين آب فرات و دجله آنجا كه به بحر ميريزد ،به اطراف

زمان خلفا زيادت از  300تومان اين زمان بوده است و در اين

عبادان محيط شده است ،چنانکه عبادان به مثل جزيرهيي

عهد  32تومان و نيم بر روي دفترست اما توفيري نيکو دارد و

است و در آنجا كشاورزي و باغ كمتر است .غذاي ايشان اكثر

دارالملکش شهر «تستر» است (مستوفي.)131 :1336 ،

عباد بن حصين باز خوانند .مردم
گوشت ماهي باشد و او را به ّ
آن اكثر زاهد و عابد و فقير باشند و كشتيها كه از عراق به طرف
فارس رود به جانب مشرق ،تا به طرف بحرين و عمان رود به
عبادان گذرد و بر جنوب
جانب غرب و جنوب ،مجموع از اين ّ

عبادان قريه» از اينجا مثل
عبادان تمام درياست «ليس وراء ّ
ّ
شده است (حافظ ابرو.)2/87 :1375 ،

وي در ادامه به همة اين شهرها و باني و سازنده آنها ،موقعيت
سياسي ،اقتصادي و  ...اشاره ميکند (همان)134-131 :
حافظ ابرو در اين خصوص ميگويد:
خوزستان را اهواز نيز خوانند .گويند عرب خوز را جمع كردند
معرب ساختند به اهواز ،ديار خوزستان ما
بر اخواز و اخواز را ّ
بين بصره و فارس است .شرقي آن به بالد فارس و اصفهان

مستوفي با اينکه در اثر خويش چهار بار از عبادان نام برده،
اما اشارهيي به موقعيت آن در شمال خليجفارس ندارد و تنها
به اين نکته ميپردازد که« :او [عبادان] را از ثغور شمارند که

است ،و غربي بصره و رستاق واسط ،و جنوبي درياي فارس
عبادان تا مهروبان ،و شمالي بعضي از توابع اصفهان و كوه
از ّ

لورستان تا متصل ميشود به زمين عراق و رستاق واسط كه

جغرافياي تاريخي خليجفارس با تکيه بر نزهىالقلوب33 /...
ذكر كرده شد .و زمين خوزستان اكثر زمين نرم و هموار است
و كوه كم دارد مگر دو سه موضع .رودخانههاي بزرگ و بطايح
و آجام بسيارست و انواع ثمار از نخلستان و قصب نيشكر و غيره
و انواع حبوبات فراوان باشد به تخصيص برنج .هواي تابستان
در غايت گرمي بود و هوا ّم و حشرات موذيه در آن زمين بسيار
تميز كمتر باشند
است .و از سكان و قطان آن اهل علم و ّ
(حافظ ابرو.)2/92-91 :1375 ،

ابوالفداء نيز در اينباره ميگويد:
حد غربي خوزستان رستاق واسط است و دوراسبي و حد
جنوبي آن از عبادان است بر ساحل دريا [درياي فارس] تا
مهروبان تا دورق تا حدود فارس ،جنوب شرقي آن حدود
فارس است و شمال شرقي آن حدود اصفهان و بالد جبل و رود
طاب ،فارس و بالد جبل و اصفهان را از يكديگر جدا ميسازد،
حد شمالي خوزستان حدود صيمر و كرخه و كوههاي لر و
بالد جبل است تا اصفهان .خوزستان سرزميني هموار است
عاري از كوه و پر از آبهاي جاري ،آبهاي سرزمين خوزستان
به يكديگر پيوسته و نزد حصن مهدي به دريا ميريزند و
چون رودها به دريا پيوستهاند در آنها جزر و مد حاصل شود
(ابوالفداء.)354 :1349 ،

اصطخري نيز مينويسد« :وليكن حد جنوبي (خوزستان)
از عبادان تا روستاي واسط مخروط ميشود ،پس تنگتر آيد از
آنچه در برابر اوست هم از حد جنوبي از حد عبادان تا دريا بر
حد پارس تقويسي هست كي در زاويه ميافتد پس اين حد
جنوبي به دريا رسد» (اصطخري.)89 :1340 ،
فارس :مستوفي در ذکر ايالت فارس چنين ميآورد« :واليت
ّبر يعني خشکي فارس در قديم پنج کوره گرفتهاند :چون
اردشيرخوره و اصطخر و دارابجرد و شاپورخوره و قبادخوره،
و هر يک چند واليت و شهر بوده و هست و حدود آن کورهها
تا واليات عراق عجم و خوزستان و لرستان و شبانکاره و بحر
فارس پيوسته است» (مستوفي .)136 :1336 ،حافظ ابرو
دربارة فارس چنين روايت ميکند« :واليت فارس منسوب است
السالم و زبان فارسي
به فارس بن بهلو بن سام بن نوح عليه ّ
بدين فارس منسوب است و بهلوي بدين بهلو و مملكت فارس

را ملك سليمان نيز خوانند .فارس واليتي وسيع است ،هم
سهل و هم جبل و هم ّبر و هم بحر .باز هر چه در سردسيرها
و گرمسيرها باشد جلمه در فارس يابند» (حافظ ابرو:1375 ،
 .)2/101حافظ ابرو براي سرزمين فارس اهميت بسياري
قائل است و صفحات بسياري را از اثر جغرافيايي خويش به
اين سرزمين اختصاص داده و همه شهرها ،کوهها ،درياچهها
و قالع  ...را نام برده و حتي به ايام حکومت ديالمه ،اتابکان،
آلمظفر اشاره نموده است .وي همچنين اشاره ميکند« :و در
روزگار پيشين از جيحون تا فرات بالد فرس خواندندي يعني
شهرهاي فارسيان و حاال آن مقدار معموره ارض كه آن را فارس
ميخوانند ،اين است ..( ».همانجا) .در رابطه با موقعيت سرزمين
فارس نسبت به خليجفارس بايد گفت که در واقع جانب
جنوبي پارس ،درياي پارس است (اصطخري.)95 :1340 ،
اهميت فارس در شمال خليجفارس بدان حد است که دريايي
که در جنوب آن واقع شده است ،همواره در طول تاريخ با
عنوان فارس ناميده شده است .بگفتة ابوالفداء« :حد غربي
فارس خوزستان است و همة حد غربي تا شمال حدود اصفهان
است و جبال و حد جنوبي آن درياي فارس است و حد شرقي
آن حدود كرمان و حد شمالي آن كويري است ميان فارس و
خراسان و تمام حد شمالي حدود اصفهان است و بالد جبال
( »...ابوالفداء.)367 :1349 ،
كرمان :مستوفي در اين خصوص ميگويد« :كرمان به كرمي
منسوب است كه هفتواد داشته و حكايت آن مشهورست.
 15شهرست و اكثر هواي معتدل دارد .حدودش تا مكران
و مفازهيي كه در آن حدودست و تا شبانكاره و عراق عجم و
مفازهيي كه ما بين كرمان و قهستان است و دارالملكش شهر
گواشير» (مستوفي .)170 :1336 ،حافظ ابرو در خصوص
کرمان اشاره دارد:
كرمان از بلدان اقليم سيم است ،گويند اين نام منسوب است
به كرمان بن فارس بن طهمورث و بعضي گويند كرمان بن
حد شرقي كرمان زمين مكران است و
فارك بن سام بن نوحّ .
بياباني كه ما بين كرمان و بحر است و مكران قطعهيي است
از بالد سند؛ و غربي كرمان بالد فارس است و شمالي ،بيابان
خراسان و سجستان و اين بيابان ميان فارس و كرمان و خراسان
واقع شده است و جنوبي كرمان ،درياي فارس است .در واليت
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كرمان گرمسير و سردسير هر دو هست اما اكثر گرمسير است
و از ميوهها همه گونه باشد (حافظ ابرو.)3/11 :1375 ،

بگفتة قزويني «كرمان واليتي است مشهور ،شرقي آن به
زمين مكران متصل است و غربي آن به واليت فارس ،شمالش
خراسان است و جنوبش به درياي فارس منتهي ميشود.
منسوب است به كرمان بن فارس بن طهمورث» (قزويني،
 .)303 :1373اشارات جغرافينگاران از جمله ابوالفداء به
کرمان در سواحل شمالي خليجفارس نيز نشان از اهميت
اين سرزمين دارد .ابوالفداء ميگويد« :حد غربي كرمان حدود
فارس است و حد جنوبي آن درياي فارس و حد شرقي آن
زمين مكران از آن سوي سرزمين بلوص (بلوچ) تا دريا و حد
شمالي آن بيابان سجستان است» (ابوالفداء.)380 :1349 ،
رودها

دجله و فرات :در قسمت شرقي جلگة بينالنهرين رودخانة
دجله نيز از كوههاي تركيه سرچشمه گرفته و شاخههايي از
آبهاي ايران مانند رودهاي زاب و دياله بدان افزوده شده و
قسمت جلگة آبرفتي شرقي بينالنهرين و مرداب حورالعظيم
عراق را تشكيل داده كه با باتالق هويزه در ايران پيوند دارد و
قسمت غربي جلگة بينالنهرين كه كشور عراق امروز است ،از
آبرفت رودخانة فرات تشكيل شده و رودخانة فرات از كوههاي
تركيه سرچشمه گرفته و پساز آنکه شاخههايي بدان ضميمه
شده بطرف جنوب سرازير گرديده و تا سرزمين كويت آثار
آبرفتي خود را باقي گذاشته است (اقتداري.)31 :1387 ،
حافظ ابرو دربارة دجله و فرات شرح کاملي را ارائه ميدهد
(حافظابرو )2/160-153 ،که در اين مبحث نياز به گزارش
کامل آن نيست؛ همين بس که دربارة دجله ميگويد« :دجل ه
نهري بزرگ مشهور است و منبع آن از بالد روم است .بر زمين
آمد ميگذرد و از آنجا به حصن كيف ميرسد و از آنجا به جزيره
ت و بغداد و واسط و بصره ،بعد از آن در
(و) موصل و تكري 
بحيرات و از بحيرات به بحر فار 
س ميريزد» (حافظ ابرو:1375 ،
 .)2/153در واقع حافظ ابرو بطور خالصه رودهاي دجله و
فرات و ريزش آنها به خليجفارس را اين چنين بيان ميکند:
«آبهاي دجله و فرات چون با هم جمع ميشود ،از حدود واسط
به بطيحات ميرود كه بعد از آن حدود بصره است و از بطيحات

ي فار 
نزديك ع ّبادان به دريا 
س ميريزد»(همان .)2/84 :در
واقع وي توصيفات خوبي از رود دجله و فرات که به خليجفارس
ميريختهاند دارد (سرافرازي .)2/97-96 :1392 ،مستوفي
حدود دوازده بار از دجله نام ميبرد و اشاراتي به شهرها و
کنارههاي اين رود دارد ،اما به رود اصلي دجله اشارهيي
ندارد(مستوفي 35-34 :1336 ،و  41و  44-43و  47و 50-49
و  121-120و  .)126-125وي همچنين درباره فرات نيز بحث
مستقلي ندارد اما مانند دجله به مناطق و شهرها و کنارههاي
اين رود اشاراتي دارد و همچنين از بعضي شعب فرات مانند نهر
عيسي نام ميبرد (همان 31 :و  35و  38و  42و  45و 49-48
و  110و  123و  .)125البته بايد چنين افزود که مستوفي در
اثر خويش بيشتر به ذکر سرزمينها و ميزان ديوان مالياتي آنها
پرداخته و اشارهيي به رودها بصورت جداگانه ندارد.
دجلى االهواز :بگفتة حافظ ابرو ،منبع اين نهر از اهواز
است كه طول آن  75درجه است و عرض  31درجه .ميگذرد
به جانب غرب و شمال تا عسكر مكرم كه طول آن  74درجه
و نيم است و عرض  31درجه و  15دقيقه و دجله االهواز در
وقتي كه آبش بسيار بود نزديك به دجله باشد و مزروعات از
نيشكر و غيره ،و بساتين بسيار [بر اين] آب است (حافظ ابرو،
 .)1/162-161 :1375ابوالفداء ميگويد:
اين رود از اهواز جاري ميشود در طول  57درجه و عرض 31
درجه به جانب مغرب به سوي عسكر مكرم روان ميگردد در
طول  76درجه و ديگري گويد :در طول  74درجه و  35دقيقه
و عرض  31درجه و  15دقيقه .اين رود در بزرگي شبيه به
دجله است و بر اطراف آن باغها و مزارع نيشكر ،فراوان است
(ابوالفداء.)78 :1349 ،

در ملحقات کتاب البلدان يعقوبي در رابطه با نهر اهواز
چنين آمده است:
آب آن (يعني رودخانه اهواز) از دو رودخانه ميآيد ،كه
يكي از آن دو از اصفهان برميخيزد و همچنان جاري است
تا برشادروان شوشتر و عسكر مكرم و جنديشاپور بگذرد و
جندي شاپور را روي آن پلي است كه در ازاي آن  563گام
است و ُمسرقان ناميده ميشود و ديگري از همدان برميخيزد
و تا شوش جريان دارد و هندوان ناميده ميشود ،سپس هر دو
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تا مناذر كبري جاري ميشوند و آنجا يكي از آن دو به ديگري
ميريزد و يك رودخانه تشكيل ميدهند كه دجيل اهواز ناميده
ميشود ،سپس تا اهواز جريان دارد و آنگاه همچنان ميرود و در
محل حصن مهدي به درياي فارس ميريزد ،آب آن در تابستان
از جريان ميايستد و محل جريانش راهي ميشود كه كاروانها از
آن عبور ميكنند [و براي اهل اين ناحيه زباني است مخصوص
به خودشان شبيه رطانت جز اينكه بيشتر به زبان پارسي سخن
گويند] (يعقوبي.)141 :1356 ،

نهر شيرين حافظ ابرو در اين خصوص ميگويد :مخرج نهر
شيرين از جبل دينار است از ناحيت بازرنج از حساب بالد
فارس ،و به نزديك گنبد بلغان بگذرد و چند ناحيت را آب
دهد .مصب آن بحر فارس است نزديك جنابه كه طول آن
 75درجه و  45دقيقه است و عرض آن  28درجه و كسري.
و بعضي از نواحي ا ّرجان از اين نهر آب خورد (حافظ ابرو،
 .)1/162 :1375مستوفي دربارة اين رود اشارهيي ندارد.
ابوالفداء اشاره ميکند« :سرآغاز آن كوه دينار از ناحية نازرع
است ،از بالد فارس ميگذرد و در جناب به دريا ميريزد در
طول  75درجه و  40دقيقه و عرض  28درجه و كسري»
(ابوافداء.)79-78 :1349 ،
نهر المسرقان :مستوفي بطور کلي دربارة مسرقان اشاره
دارد« :مسرقان از اقليم سوم است ،اردشير بابکان بر آب جويي
بريد و بر آن جوي ديهها ،آن واليت ساخت .شهري وسطست
و واليت بسيار دارد و همه گرمسير (مستوفي.)134 :1336 ،
با اينکه وي اشارهيي به رود مسرقان ندارد ،اما به ذکر اين نکته
ميپردازد که شهر مسرقان بخاطر رود مسرقان بوجود آمده
است .حافظ ابرو در اينباره مينويسد:
و اين نهري است در بالد خوزستان كه از نواحي تستر ميآيد.
طول تستر  76درجه است و  20دقيقه و عرض 31 ،درجه و

ابوالفداء بيان ميکند که اين رود «رودي است از بالد
خوزستان از ناحية تستر در طول  76درجه و ثلث درجه
و عرض  31درجه و نصف درجه ،رود بزرگي است ،از
عسكرمكرم در طول  76درجه و  35دقيقه و عرض  31درجه
و  15دقيقه ،ميگذرد .در عسكر مكرم بر اين رود پلي عظيم
بستهاند به اندازة  20كشتي ،آب اين رود هيچ به هدر نميرود،
همه آن صرف آبياري نخلها و كشتزارها و مزارع نيشكر گردد»
(ابوافداء .)79 :1349 ،بايد گفت که رود تيري و مسرقان 1که
در شهرهاي خوزستان روان هستند به خليجفارس ميريزند.
چنانکه بر كوههاي كردان چهار رود بزرگ است كه از كوههاي
اصفهان سرچشمه ميگيرند و بر سوق اهواز ميگذرند و به
درياي فارس ميريزند (انصاري دمشقي.)168 :1382 ،
نهر تستر :مستوفي دربارة رود تستر ميگويد :به دستور
شاپور ذواالکتاف «آب شوشتر را مثاله گردانيدند و بر آن سدي
بست[ند] و جوي دشتاباد که مدار واليت تستر بر آنست به
سبب آن بند جاري شد ( »...مستوفي .)130 :1336 ،وي
در جاي ديگر در ذکر عسکر مکرم اشاره دارد که بر دو جانب
اين شهر آب دو دانگه تستر نهاده شده است (همان.)134 :
بنوشتة حافظ ابرو« :مخرج اين نهر از وراي عسكر مكرم است
و ميگذرد بر اهواز و منتهي ميشود به نهر سدره نزديك حصن
مهدي كه طول آن  75درجه است و  20دقيقه ،و عرض 30
درجه و  45دقيقه؛ و از آنجا به بحر فارس ميريزد» (حافظ ابرو،
.)1/163 :1375
نهر طاب :مستوفي در خصوص اين رود در ذکر شهر ارجان
اشاره دارد« :و آبش از رود طاب که در ميان آن واليت ميگذرد
و بر آن پولي (پلي) ساختهاند ،آن را پول سکان خوانند »...
(مستوفي .)156-155 :1336 ،اما حافظ ابرو بصورت بهتري
دربارة اين رود مينويسد:

[و  30دقيقه .و اين آبيبزرگ است و ميگذرد بر عسكر مكرم

مخرج نهر طاب از جبل اصفهان است از نواحي سميرم ،از

كه طول آن  76درجه و سي و پنج دقيقه است و عرض 31

موضعي كه طول آن  77درجه و  20دقيقه است و عرض33 ،

درجه و]  15دقيقه و نزديك عسكر مكرم بر آن جسري بسته

درجه و منضم ميشود به اين نهر نهري ديگر از بالد فارس كه

بودند از  20كشتي و آب آن نهر هيچ ضايع نيست .مجموع

آن را نهر مسن ميخوانند .بعد از آنكه هر دو نهر يكي ميشود،

به نخلستان و بساتين و مزروعات از قصب شكر و غيره صرف
ميشود (حافظ ابرو.)1/163-162 :1375 ،

 .1مسرقان نام پيشين رود گرگر است .براي آگاهي بيشتر ر.ک :تاريخ پانصد
ساله خوزستان.84 ،1384 ،
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ميرود تا به آب ّارجان كه [طول آن  76درجه و نيم است ،و

عرض 30 ،درجه و نيم .از آنجا ميگذرد و ميرود تا نزديك
ششتر كه] طول آن  75درجه است و  30و پنج دقيقه ،و
عرض 29 ،درجه و  10دقيقه و از آنجا به بحر فارس ميريزد
(حافظ ابرو.)1/163 :1375 ،

ابنبلخي نيز اشاره ميدارد:
رود طاب ،از حدود نواحي سميرم ،منبع آن است و ميافزايد
تا به در ّارجان رسد و در زير پول ثكان بگذرد و روستاء ريشهر

را آب دهد و به نزديكي سينيز در دريا افتد .واليت ارجان
غربيترين واليت از واليات پنجگانه فارس است و شهر ارجان
ب
كرسي آن واليت ،غربيترين مرز آن واليت و در كنار رود طا 

روان و باغهاست و ديههاست و شهرستان آن را هجر گفتهاند.
اردشير بابکان ساخت و در زمان سابق آن را با لحسا و قطيف
و و خط و ازر و االره و فروق و بينونه و سابون و دارين و غابه از
ملک عرب شمردهاند .اکنون جزيره بحرين داخل فارس است
و از ملک ايران ( »...مستوفي .)165-164 :1336 ،وي در
ادامه به هواي گرم بحرين و مسلمان بودن ساکنان و البته
دستبردهاي آنها به کشتيها و  ...اشاره دارد (همان.)165 :
بنوشتة حافظ ابرو« :ناحيتي است بر غربي بحر فارس و شرقي
زمين عرب ،ميان بصره و عمان بر كنار دريا[ .و در آن مواضع
دريا] مغاص مرواريد است و مرواريد آن مواضع احسن انواع
مرواريد است .هر كس كه در بحرين ساكن شود طحالش
بزرگ و شكمش باد گيرد» (حافظ ابرو.)1/228 :1375 ،

واقع است و در اينجا رودخانه مزبور مرز ميان ايالت فارس و
خوزستان را تشكيل ميدهد .خرابههاي شهر ارجان در چند
ميلي شمال شهر بهبهان كنوني است كه اهالي ارجان به آن
شهر كوچ كردند و درنتيجه از اواخر قرن ششم مهمترين شهر
اين واليت گرديد (ابنبلخي 361 :1374 ،و .)428

رود خوبذان :به نوشتة مستوفي« :خوبذان ناحيهيي در
فارس كه ديههاي بزرگ دارد كه در ميان شكستها و شيب
و باالهاي خاكين واقع شده است .هواي آن سردسير و به
اعتدال مايل بوده و داراي درخت و انواع ميوه بويژه جوز بسيار
است .بيشتر غله ساكنان آنجا ديم و اندكي آبي بوده ،در آن
واليت نخچير نيكو وجود دارد ،مردم آنجا سالح ورز و شبرو
هستند» (مستوفي .)152 :1336 ،حافظ ابرو از اين رود با
عنوان «خوابدان» نام برده و چنين اشاره دارد :منبع اين رود از
جويكان است و نواحي نوبنجان را آب دهد و سپس به جالجان
رود و با نهر شيرين آميخته گردد و در دريا افتد (حافظ ابرو،
 .)2/140 :1375اصطخري دربارة اين رود چنين مينويسد:
اين رود «از خوبذان بيرون آيد و به انبوران و به جالدجان ريزد
و به دريا افتد» (اصطخري.)107 :1340 ،
جزاير

بحرين :مستوفي در اين خصوص ميگويد :بحرين از اقليم
دوم است و آن جزيرهيي است در ميان دو بحر بدينسبب آن را
بحرين خوانند .ده فرسنگ در پنج فرسنگ و بر آن جزيره آب

قيس :مستوفي دربارة قيس ميگويد :از اقليم دويم است
و آن جزيره ايست بر چهار فرسنگ و برو شهر قيس است و
بر آن جزيره زرع و نخل است و در آنجا غوص مرواريد است.
هوايش به غايت گرم است و آبش از باران كه در مصانع جمع
شود (مستوفي .)164 :1336 ،حافظ ابرو در اينباره چنين
روايت ميکند:
اميرالمؤمنين عمر امارت بحرين و عمان به عثمان بن
ابيالعاص ثقفي داد .اين عثمان برادرش حكم بن ابيالعاص را
به لشكري از عبد قيس و بنوتميم و غير ايشان به فتح جزاير
فرستاد .اين جماعت و آنكه پيشتر رفته بودند به اتفاق يكديگر
جزيره بنيكاوان بستدند و اصل اين جزاير ،جزيره قيس بود
و آن را پيش از آن جزيره قيس نگفتندي .اما چون عرب
آن را بستد بنيقيس اين جزيره به دست فرو گرفتند و آن
را جزيره قيس نام نهادند و اين از توابع واليت فارس است
(حافظ ابرو.)2/102 :1375 ،

اين جزيره با نام «كاس» هم شناخته شده است كه جزيرة
كيش نيز خوانده ميشود .پيرامون آن  12ميل و آبادان و
مسكوني است و بوستانهاي فراوان دارد .در اين جزيره و در
جزيرة خارك صيدگاه مرواريد يافت ميشود (انصاري دمشقي،
 .)260 :1382ابوالفداء نيز مينويسد:
جزيرة كيش ميان هند و بصره است ،از آنجا مرواريد صيد
كنند .به تازگي نخلهايي در آنجا كشتهاند ،درختان كوهستاني
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نيز دارد ،شرب مردمش از چاههاست .گرداگرد آن را سواري
تيزتك كه سخت كوض كند در يك روزه راه پيمايد ،اين
مطلب را يكي از مردم بصره براي من حكايت كرد و گفت كه:
او خود گرد بر گرد جزيره را يك روز تمام ،پس از آنكه اسبش
از رفتار مانده است ،طي كرده .ابنسعيد گويد :محيط آن 12

ميکند« :و درين دريا (خليجفارس) جزيرهيي هست كه
آن را خارك خوانند و در حوالي آن معدن مرواريد باشد.
آنجا مرواريد اندك باشد ،اما آنچه باشد خوب بود .گويند
در يتيم كه آن را «يلغرك» نيز خوانند از اين موضع خيزد»
ّ
(حافظ ابرو.)1/239 :1375 ،

ميل است و ياقوت در المشترك گويد :جزيره كيس (به سين
بي نقطه) در وسط درياست ميان عمان و فارس جزيرهيي
است خوش منظر ،پر از بستانها و نخلها و همو گويد كه من
كيس را مكرر ديدهام در آنجا گروهي باشند از اهل علم و ادب
(ابوالفداء.)425-424 :1349 ،

مستوفي بطور کلي تمام جزاير خليجفارس از حد سند تا
بالد فارس را البحر ميشمرد و چنين اشاره دارد:
جزايري كه از حد سند تا عمان در بحر فارس است از حساب
ملك فارس شمردهاند و بزرگترين آن به كثرت مردم و نعمت

بنابر گفتة اصطخري« ،خارك» از جمله جزاير بزرگ
خليجفارس است که در برابر جايگه (خشبات) جايي ميباشد
که از آنجا معدن مرواريد دارد (اصطخري 34 :1340 ،و .)100
بنوشتة انصاري دمشقي« :جزيرههاي سرشناس اين دريا كه
نامشان بر سر زبان بازرگانان روان است ،هفت جزيره هستند
كه چهار جزيره آنها آبادان است و آنها عبارتند از جزيرة خارك
كه پيرامون آن  20ميل است .در آن شهر و مسجد جامعي
زيبا وجود دارد» (انصاري دمشقي .)260 :1382 ،ابوالفداء
نيز مينويسد:

جزاير قيس و بحرين است و حكام قيس (كيش) در ايام

جزيره خارك در درياي فارس به فتح خاء نقطهدار سپس الف

سالف اكثر واليات ايران را به تخصيص تمام ملك فارس را از

و راء بينقطه مفتوح و در آخرش كاف (اللباب) جزيرة خارك

توابع قيس شمردهاند و قيس را دولتخانه خواندهاند .حقوق

نزديك عبادان است ،در درياي بصره ،در جزيره خارك شهري

ديواني آنجا هم اكنون بر دفاتر  491هزار و  300دينارست

است و آنجا صيدگاه مرواريد باشد .در اللباب آمده است كه

و جزايري كه ذكر ميرود همه از توابع دولتخانه قيس است

جزيرة خارك در درياي فارس و نزديك به عمان است .ابن

(مستوفي.)164 :1336 ،

سعيد گويد :جزيره خارك از جهت صيد مرواريد شهره است.
در جنوب جنابه است از شهرهاي فارس و مشرق جزيره كيش.

ابرون« :جزيرهيي است يك فرسنگ در يك فرسنگ و درو
زرع و نخل است» (همان .)165 :با اينکه حافظ ابرو اشارهيي
به اين جزيره ندارد ،اما ادريسي اشاره دارد که جزيره ابرون
جزو بالد كرمان است (ادريسي.)1/151 :1366 ،
ابر كافان :جزيرهيي است هشت فرسنگ در سه فرسنگ،
(مستوفي .)166-165 :1336 ،حافظ ابرو اشارهيي به اين
جزيره ندارد.
خارك :جزيرهيي است فرسنگي در فرسنگي و در آنجا
زرع و نخل است و ميوه و غله نيكو بود و غوص مرواريد آنجا
بهتر و بيشتر باشد از ديگر جاي و غلبه غوص آنجاست و ازو
تا ساحل فرسنگي است و آن را از كورة قباد خوره شمردهاند
(همان .)166 :حافظ ابرو دربارة خارک چنين روايت

و نيز گويد :خارك جزيرهيي است كوچك ،چنانكه محيط آن
به  20ميل نرسد  ...در ازاي آن يك فرسخ است و فاصلة آن از
بصره  35فرسخ و ميان آن و كيش  25فرسخ باشد (ابوالفداء،
.)425-424 :1349

نتيجهگيري

جغرافياي تاريخي خليجفارس يکي از حوزههاي علمي
مهمي است که در عصر حاضر بيش از پيش مورد توجه مورخان
قرار گرفته است .در اين حوزه ،آثار مورخان جغرافينگار کمک
شايان توجهي به پيشبرد اهداف مورخان در حوزة تحقيق
و پژوهش کرده است .دو تن از اين مورخان جغرافينگار،
حمداهلل مستوفي و حافظ ابرو؛ در ارتباط با موقعيت و شناخت
جغرافياي خليجفارس ،اطالعات گاهي خاص و گاهي عمومي
بدست ميدهند که در اين پژوهش با استفاده از ديگر کتب
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جغرافيايي بعنوان مکمل و بسطدهندة مطالب موجود در دو
اثر فوق استفاده شده است .اما اطالعاتي که جغرافيايي حافظ
ابرو در خصوص موقعيت جغرافيايي خليجفارس در اختيار
خواننده ميگذارد بمراتب مفصلتر و خاصتر از حمداهلل مستوفي
است .مستوفي هم در جايگاه خود در ارتباط با شرح جزاير
و بنادر مهم خليجفارس اطالعات نسبتاً مفصلتري نسبت به
حافظ ابرو بدست ميدهد .به هر حال ،هر کدام از اين دو مورخ
جغرافينگار از ديدگاه و جايگاه خود و مهمتر از همه دسترسي
به منابع مهم و دسته اول در اين خصوص به توصيف و نگارش
در مورد مناطق مختلف خليجفارس پرداختهاند.
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