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  چکیده
 که دریاهایی جمله از و اسالمی ممالک جغرافیاي شناخت در مسلمان نگاران جغرافی از بسیاري متون و آثار
 توان به می آثار این جمله از. است مانده جاي بر، بودند شده واقع ی اسالميها سرزمین قلمرو در
- جغرافیکه از نخستین. )ق. 346م( اصطخري کرخیابواسحاق،  ابراهیم بن محمد اثر"وممالک مسالک"

این اثر که توسط یک . را نام برد، رودان ایرانی مسلمان در قرن چهارم هجري در ایران به شمار مینویس
 بسیاري در. دارد اشاره فارسخلیج موقعیت به خود نوبه به و  در قرن پنجم هجري ترجمه شدهمؤلف گمنام

  ... وپارس بحر، پارس دریاي نام با اهمیت آن و فارس خلیج، اسالمی مناطق به مربوط جغرافیایی منابع از
، اجتماعی، اقتصادي، ینظام، سیاسی، تاریخی نظر از، جغرافیایی ارزش بر عالوه متون این. است شده آورده

 بیشتر ها آن ارزش تا گیرند قرار موردبررسی  جدي طور به باید و هستند اهمیت فراوانی داراي ... و فرهنگی
 جغرافیایی بررسی براي که است هجري چهارم قرن اوایل زین ومتون جمله از "وممالک مسالک". شود آشکار

جغرافیاي  شناخت هدف با تحقیق این در و است اساسی اهمیت عهد داراي آن در از مناطق ایران بسیاري
  . گرفته است قرار موردبررسی  این دریاي ایرانی، مقطع آن در فارس خلیجتاریخی 

  
  . یخی تاريایجغراف، فارس خلیج، وممالک مسالک، ياصطخر :واژگان کلیدي
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  مقدمه 
نگارانی مانند جغرافی.  است نامی است که در متون تاریخی به کرات به آن اشاره رفتهفارس خلیج

  در ایران داراي و در دنیاي اسالم. . . وانصاري دمشقی، بکرانابن، اصطخري، خردادبهابن، یعقوبی
فارس با ها در منابع جغرافیایی خویش همواره از خلیج آن. هستند و  بودهاي ویژه جایگاه و شهرت

فارس از  خلیجهاي شگفتی و هاویژگی عیتدر پرداختن به موق. اندعنوان دریاي فارس یاد کرده
آن هم از دیدگاه منابع ؛ الي متون جغرافیایی مسلمانان الزم است در مورد جغرافیاي تاریخی البه

آثاري مانند  و ها البلدان، هاوممالک مسالک :مانند؛ نگارانی که ذکر شدشرقی مربوط به جغرافی
مناطق  و نامهاردیابی جاي.  قرار گیردموردبررسی، رانیاین دریاي ای ...و  نخبۀالدهر، نامهجهان

 ندارند در منابع جغرافیایی وجود یا، اندها یا تغییر نام پیدا کرده مختلف که امروزه بعضی از آن
 اصطخري "وممالک مسالک"با تکیه بر آثاري مانند  و مسلمانان کاري است که اهمیت زیادي دارد

منابع مختلفی تاکنون به چاپ رسیده  و آثار، فارس خلیجدربارة. توان به این امر دست یافتمی
 فارس در متون جغرافیاییاما بررسی نام خلیج؛ شودکالم میشدن   ها باعث طوالنی است که ذکر آن

- نوشته و  مانند مقایسه نظراتویژه هاي نگاران مسلمان ایرانی از دیدگاهبر نظرات جغرافی با تکیهو 
با دیگر آثار مهم  و نگار از جمله اصطخري با تکیه بر اثر جغرافیاي تاریخی اوی یک جغرافهاي 

فارس در جغرافیاي خلیج". موردتوجه است، ایرانیان مسلمان و جغرافیاي تاریخی مسلمانان
 اثر "بکرانابن دیدگاه از فارسخلیج بررسی جغرافیاي تاریخی" و  تألیف عباس سرافرازي"ابرو حافظ

نگاران مسلمان با تکیه منظر جغرافی  از فارسخلیج جغرافیاي تاریخی بررسی"، یگراند و شاهین
وند از جمله مقاالتی است که به آن مسعود آدینه و  از اسماعیل سپهوند"البلدانتقویم بر

در خصوص جغرافیاي  وي هاي دیدگاه و  اصطخريوممالک مسالک شناخت اثر دربارة. اند پرداخته
با توجه به تعمق در آثار کهن . تاکنون تحقیق یا پژوهشی انجام نشده است، فارسجتاریخی خلی

غور در تحقیقات جدید در این پژوهش سعی شده اشارات این  و بررسی و جغرافیایی مسلمانان
 در چارچوب یک تحقیق با "دریاي پارسی"نگار مسلمان ایرانی در رابطه با بررسی این جغرافی
 این تحقیق به روش . صورت گیرد، نگاران مسلمانته شده از سوي سایر جغرافینکات گف و اشارات

 :تحلیلی در پی پاسخگویی با این سؤال است - با شیوه توصیفی و  با تکیه بر اثر نامبردهاي کتابخانه
 جزایر، هاکناره، رودها، با تکیه بر موقعیت فارس رااصطخري در اثر خویش جغرافیاي تاریخی خلیج

، فارس خلیجهاي کناره، در این اثر جغرافیایی به رودها است؟ لذا  قرار دادهموردارزیابیچگونه  ...و 
از دیدگاه اصطخري که از پیشقدمان علم جغرافیا ، مربوط به این دریا  ... وهاشگفتی، بنادر، جزایر

ویژه در حیطه جغرافیاي به و تاریخ، سزایی در جغرافیاشود که از اهمیت بهاشاره می، در اسالم است
  . تاریخی دارا است
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  جغرافیاي تاریخی 
 برخی از. است موردتوجه قرار گرفته علمی هاي گرایش از یکی عنوان به امروزه تاریخی جغرافیاي

 علمی گرایش این بعضی و تاریخ زیر مجموعه را آن دیگر برخی، جغرافیا مجموعه زیر را آن محققان
 آن که هستند آن بر نیز هاي عد، آورندمی حساب به تاریخ از مستقل هم و جغرافیا از مستقل هم را
، ها البلدان مانند به مسلمانان جغرافیایی منابع. بدانند تاریخ و جغرافیا بین دهنده پیوند را

 تاریخی جغرافیاي حیطه در را ها آن توان می که هستند منابعی جمله از ...و  هاوممالک مسالک
توان در زمره زیرا بسیاري از متون کهن جغرافیایی را می. .)28 :1395، میرجهان و دسپهون(برشمرد

دانان قرون گذشته را از جمله بر همین اساس بسیاري از جغرافی و جغرافیاي تاریخی به شمار آورد
  . )42 :1388، احمدوند( استناد نگاري تاریخپیشروان جغرافیاي 

مانند ، اي از جغرافیاشعبه، ن گفت که جغرافیاي تاریخی این رشته علمی باید چنیدربارة 
زمینۀ در  کمال پس و شناخت تمام؛ شناخت منطقی تاریخ، جغرافیاي سیاسی یا اقتصادي نیست

.  پیوسته استوقوع کند که بر آن اساس حوادث تاریخ بهرا ایجاب می. )فیزیکی(حال تغییر طبیعی
، معیري(یاي تاریخی بازسازي جغرافیاي گذشته استتوان گفت کار اصلی جغرافباوجوداین می

. کندي خاص را برجسته میها مکان تاریخی ویژگی   جغرافیاي تاریخیواقع در. )142-141 :1386
متنوع که در  و فرایندهاي جغرافیایی متمایز و درواقع جغرافیاي تاریخی بر الگوهاي جغرافیایی

 را درون ها مکاندر پی آن است که  و کندیي خاصی تشخیص دادنی هستند تأکید مها مکان
- دانان تاریخی گمان نمیالبته جغرافی؛ . )344 :1392، بیکر( تاریخی خودشان قرار دهدهاي هزمین

دادند که هر بررسی جغرافیاي  اما چنین تشخیص می؛ ی را بازسازي کنندواقع کردند بتوانند گذشته
  . )1/27 :1379، گلکه(هاست یتواقع اي ازتاریخی شامل گزینه
 اي از جغرافیاي انسانی است که در آن از تقسیممقامی جغرافیاي تاریخی شعبهبه عقیده نوشته قائم

از طرفی به . )16 :1351، مقامیقائم(شودها گفتگو میتمدن و هازبان، اختالط ملل، انتقال نژادهاو 
، گلکه( نداردوجود یخی از تاریخهیچ مبنایی منطقی براي بازشناختن جغرافیاي تار، نوشته گلکه

1379: 2/44( .  
 رشته دو این همپایی و همگامی. است ممزوج اي هگذشت و مناسبتی دیرین تاریخ با را جغرافیا 

 دو این جابی و جا بعضاً غیرعلمی ساده اذهان که چنان است موارد از اي پاره در انسانی علوم از
- می کار به خود هاي گفته و هانوشته در یکدیگربه جاي ا را آنه مقامی قائم حتی و ترادف به را کلمه
 جغرافیایی بستري بر بشر نوع این و زندگی این و است بشر نوع زندگی بررسی علم، "تاریخ". برند

 در جغرافیا عرصه اینبنابر  واست جغرافیایی هاي قلمرو انسان نوع حوادث و صحنۀ زندگی. اندغنوده
 دیگر عبارت به. شود می تاریخ بستر جغرافیا ترتیب این به، شده کشیده بحث به تاریخ پاي زیر
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 جغرافیایی نواحی و مناطق طبیعی عقد در مکان این و معین یمکان به تاریخی موقوف حوادث
 و جداگانه دانشی یک هر جغرافیا و تاریخ مباحث اما امروزه. )191-192 :1348، ودیعی(است

 و ممزوج یکدیگر با موارد از اي پاره در و دارند هم با استوار سیارب هاي  پیوستگی، هستند مستقل
 است سبب بدین خود یتوضع این و دشواریست کار یکدیگر از ها آن تفکیک که شوند می ترکیب

 علم یک صورت به  ونداشتاي  توسعه و گسترش اینکه علت به جغرافیا، دور هاي گذشته در اوالً که
 خود و است جغرافیایی محدودة زمین چون دوماً، آمد  میشمار به ریختا جزو و شد مین شناخته

 وقوع محل دروقایع  توصیف، هستند تاریخ محتواي و مضمون که است حوادثی و رویدادها بستر
  . )17 :1351، مقامیقائم(است یکدیگر ملزوم و الزم همیشه ها آن

 و ها انسانثغور محیط زیست  و دودپدیده مرزها یا ح؛ از دیگر مسائل مهم جغرافیاي تاریخی 
 اي ه  شناخته شدهاي ها پدیدهمانند این و هارودخانه، دریاها، ها جنگل، ها کوه.  بشري استهاي تمدن

به همین خاطر ، اندیافته انسانی فاصله انداخته  سازمانهاي هستند که از روزگاران قدیم میان گروه
به عبارتی . )189 :1386، پورآرین( قرار گیرندموردبررسی نظر نواحی از این و ها مکانالزم است که 

نام جغرافیاي تاریخی که به اصطالح بعضی پیوند بین  توان گفت در رابطه با علم جدیدي بهمی
 هم واقع در و این علم فراتر از این دو علم و  نیستگونه این که کردباید بیان ، تاریخ است و جغرافیا
نگارانی همچون جغرافی. )27 :میرجهان و سپهوند(زیرمجموعه این علم استهم تاریخ  و جغرافیا
 خاصی هستند که  شهرت داراي ...و  انصاري دمشقی، بکرانابن، اصطخري، خردادبهابن، یعقوبی

هم  و زیرا در آثار خویش هم جغرافیا، توان با عنوان جغرافیاي تاریخی مطرح کردها را می منابع آن
نویسی از قرن سوم تا قرون بعد همچنان این با تداوم سنت جغرافی. انددتوجه قرار دادهتاریخ را مور

 جغرافیاي زیرمجموعهتوان منابع جغرافیایی مسلمانان را به همین خاطر می. گرفتامر صورت می
در این پژوهش سعی شده است موقعیت . )2 :1395، وندآدینه و سپهوند(کردتاریخی معرفی 

 و موردبررسی "وممالک مسالک"یعنی دیدگاه اصطخري با تکیه بر ، ویژه از این دیدگاهفارس خلیج
  . ارزیابی قرار گیرد

  
  ي اصطخروممالک مسالک
 نویسانجغرافی باید چنین گفت که و رسد می عرصه ظهور به چهارم قرن آغاز از منظم نویسی جغرافی

 طور به ممالک آن هاي  راه از ضمناً و کرده وصف کفایت حد به را اسالمی ممالک از یک هر قرن این
م (ی کرخابواسحاق، ابراهیم بن محمد. )15 :1337، لسترنج(اند آورده میان به سخن جداگانه و کلی
ق سفر . 340در سال وي . اصطخر فارس بود شهر اهل، ینویس اسالم ینخستین جغراف. )ق. 346

. بها به یادگار نهاددو اثر گران و د را در نوردیداز سواحل اقیانوس اطلس تا هن و خویش را آغاز کرد
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صوراالقالیم  و وممالک مسالکتوان به  از آثار او می. اند نویسان مسلمان شمردهیرا پیشگام جغرافوي 
 قرن اواسط در نویسندگان ترین قدیمی. )1/499 :1386، یتهام؛  25 :1345، افشارصدري(اشاره کرد

 شکل به اندنوشته جغرافیا موضوع در مسلمانان که هاییکتاب دسته ناولی و زیستند می هجري سوم
 و ها شهرمسافت و هافاصله و هاراه خصوص در که است هاییکتاب مسالک کتب. است مسالک
 و تاریخ از و آورند می میان به گفتگو، اند گردیده واقع هاراه این بر سر که ییها شهراز و هاست منزلگاه

اثر اصطخري یعنی . )13 :لسترنج(دهد می دست به اطالعاتی بیش و کم ها شهرآن هاي  یژگیو 
 به گفت باید و آمد ق فراهم. 307 سال در است چهارساله سیاحتی محصول  کهوممالک مسالک
 و جغرافیایی مشخصات و تقسیم منطقه 19 به را اسالمی ممالک اصطخري. غنا بخشید اسالم فرهنگ
 دربارة ارزشمندي اطالعات آن بر عالوه. است داده شرح را منطقه هر دبال مسافات تاریخی سوابق
. است داشته حیات هجري 340 سال تا اصطخري. دهدمی دست به ترکان و مغولستان، چین مردم

 و آلمان بالد  از2ها گوت در ش. 1218 سال  در1مولر. اچ. جی توسط وي صوراالقالیم کتاب ترجمه
 این اصطخري. است شده چاپ لیدن  در3گوئجک دي همت به ش .1249 سال در آن عربی اصل

 ممالک مسالک نام به نیز دیگري کتاب. است نوشته بلخی ابوزید  اثر"صوراالقالیم" اساس بر را کتاب
. )همان :افشارصدري(است رسیده چاپ به لیدن در ش. 1249 سال در که است منسوب او به

، دیده بود را مصر و شام، جزیرةالعرب، ایران، النهرماوراء و کرده بسیاري هاي سفر اصطخري
 ق. 318- 321 هاي سال در را آن رونویس نخستین و نوشت عربی زبان به را خود وممالک مسالک
 طومارهایی صورت به شرق در ویژه به کتابش اما کرد آماده، بود حیات قید در بلخی ابوزید که زمانی
 يبندبا توجه به تقسیم. )336 :1384، سپهري(بود ق. 340 سال رونویس آن مبناي که شد منتشر

، دهندی را به مکتب بلخ نسبت ميمحققان اصطخر، ی اسالمهاي  در سرزمینیمکاتب جغرافیای
 در دست یاو اطالع چندانی با اینکه از زندگ. است به اشاعه افکار مکتب بلخ هاي چنانکه سهم عمد

 وممالک مسالکحاصل تجارب خود را در کتاب  و  زیاده کردههاي رسد مسافرتیبه نظر م ولی نیست
  . )36 :1385، قرچانلو(خود آورده است

 سخن اسالم جهان توصیف از فقط، .)بلخ(کالسیک مکتب نویسانجغرافی دیگر مانند اصطخري 
 شامل که کمربندي یعنی، اقلیم خاص معنی به نه اما، کند  میتقسیم اقلیم 20 به را آن و راند می

 گفتگوي دنبال به. نواحی یا وسیع جغرافیایی مناطق معناي به بلکه است عرض درجات تعدادي از
 یا مغرب، هند اقیانوس یا فارس دریاي، یرةالعربز جاز دریاها و آن مساحت و معمور ربع از عمومی

                                                                                                                   
1- j. H. Moeller    
2- Gotha 
3- de Goejc  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


26  فارس خلیج یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

و  مرکزي ایران، هند، جنوبی ایران، عراق و جزیره، روم دریاي، شام و مصر، سیسیل و اندلس
 پایان به را کتاب ماوراءالنهر توصیف با و گوید می سخن خزر دریاي و آذربایجان، ارمنستان، شمالی

 دربارة و دهدمی دست به ارتباطی هاي  هرا  وهامسافت، هاشهر، مرزها از اطالعاتیوي . بردمی
-سرزمین از وي توضیحات بیشتر. دارد مفصل توضیحات ملل و اقوام و صناعت، تجارت، محصوالت

براي مثال به عنوان نمونه باید اشاره . دارد اهمیتی با و مختصر توضیحات گاه و دیده که است هایی
 پرمغز بسیار، آماري گفته به اما گوید می مطالب اندك "سیسیل" دربارةاصطخري  کرد که هرچند

. است چنین نیز فرانسه سواحل از دور مدیترانه دریاي در واقع قالل جزیره دربارة که چنان. است
 خزر قوم از وي روایت. نیست ارزش بی اما است پراکنده و کم صقالبیان از اصطخري اطالعات
  . )336-337 :سپهري(کرده است مواجه مشکالتی با را مورخان

 در خور اهمیت به زبان فارسی در دست داریم که به ايه ه ترجموممالک مسالکاز متن عربی 
 کافی بر هاي زیرا نشانه. یا ششم هجري به زبان فارسی نقل شده استاحتمال قوي در قرون پنجم 
هرگونه احتمال تردید نسبت به  و آید شیوه لغات آن به دست می و قدمت ترجمه از سبک متن

مطابق  و کامالً موافق،  فارسی کتاب اصطخري در مقام مقایسهترجمۀ. شود کهنگی ترجمه سست می
 و ها در مواردي هم جمله و کسر کرده و مطالبی را حذف و رجم جمالتدر بسیاري از موارد مت. نیست

را در یک نسخۀ جدیدنویس به ترجمه کتاب . )12 :1340، افشار(عباراتی بر آن افزوده است
بن   سعدبن محمدنویس دیگر به ابوالحسن در نسخۀ جدید و )ق. 672متوفی (طوسی نصیرالدین خواجه

استعمال لغات  و با توجه به نثر کهن کتاب. اندساوجی نسبت دادهمحمد النخجوانی معروف به ابن
عدم اشاره مآخذ قدیم ذیل احوال خواجه به این ، مقایسه این ترجمه با سایر آثار خواجه نصیر، کهنه

 هجري 12ساوجی نیز کاتب این ترجمه در قرن  ابن. شود که این انتساب رد شود ترجمه باعث می
 هاي ه خطی ناقص دیگر از این ترجمه در دست است که شاید مربوط به سالزیرا یک نسخ؛ بوده است

دیگر اینکه به دلیل اشعار سست او در منظومه  و  بوده"ساوجیابن"ق یعنی پیش از . 700 و 650
  . )13- 14 :مقدمه، همان(تواند صاحب این ترجمه باشد نمی"درةالمعالی"

  
  فارس موقعیت جغرافیایی خلیج

 صحیح آن است که تاکنون در منابع به کار واژه عقلی یگانه و تاریخی، فارس از نظر علمی خلیجواژه
بازرگانی همواره  و ها پیش از نظر اقتصادياز قرن، جغرافیا و موقعیت آن عالوه بر تاریخ. رفته است

نگار در مجموع هدف دانشمندان جغرافی. )112 و 105 :1355، خدادادیان(برقرار بوده است
، اجتماعی، سیاسی، فارس در آثار خویش نشان از ارتقاي موقعیت جغرافیاییذکر خلیج و لمانمس

 و ایمنی؛ که در طول تاریخ این دریا چنان. این دریاي پر عظمت دارد ... و ادبی، فرهنگی، اقتصادي
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 و ایی پارسیدری، رساند که این دریااین می و  اختیار این دریا همواره در دست ایرانیان بودواقع در
-ایرانی نیز همواره به خلیجنگاران غیرالبته جغرافی. )13 :1347، امام شوشتري(ایرانی بوده است

  فارس همانند داالنی است که باخلیج. اندبزرگی آن را ستوده و عظمت و فارس اشار ه داشته
 و  را را در برگرفتهغربی کشور ایرانجنوب و  جنوبهاي  هزار کیلومتر مربع کرانه233 حدود وسعت

که این دریاي پارسی در سرتاسر طول تاریخ خاورمیانه  چنان. یکی از بازوان اقیانوس هند است و
  . )29 :1389، طویلی(غرب بوده است و شاهراه ارتباطی بین شرق

 است واقع ی که در قلمرو اسالمیهای با تعمق در متون جغرافیاي ممالک اسالمی از جمله دریا 
توان به اهمیت این فارس شده است که مینگاران مسلمان به خلیجفراوانی از سوي جغرافیاشارات 

- در ذکر خلیج اصطخري"وممالک مسالک"در ترجمه . )153 :1394، دیگران و شاهین(دریا پی برد
  این نشان از توجه این اثرکه بار به آن اشاره کرده است 20 بیش از "دریاي پارس"فارس با عنوان 

 در نگرش خود توجه وي گویاي این حقیقت که و بودهفارس با عنوان دریاي پارس  به خلیجممه
دریاي « :کند این دریا چنین روایت میدربارةکه  چنان. اي به سرزمین پارسیان داشته استویژه

آن را  و به هندوستان رسد و "1اق وواق"حدود  و پارس خلیجی باشد از دریاي محیط در حد چین
 و  آبادان تر بر این دریا نیستوالیت  ازینوالیت به حکم آن که هیچ و کرمان باز خوانند و ارسبه پ

هم در این روزگار مردمان پارس به هر  و اندتر بودهقوي و تربه روزگار گذشته پادشاهان پارس بزرگ
  . )109 :اصطخري(» این دریاهاي هاند از کرانجایی مستولی

. داندگردد تا عمان می را از دریاي قلزم که به حدود دیار عرب بر میفارساصطخري آغاز خلیج
] قلزم[و چون « :شماردمیبررا فارس  خلیجوسعت گونهي بعد از اشاره به دریاي قلزم این وکه چنان

تا ، زنگبار و الیمن رسد آن را دریاي عدن خوانند تا از عدن بگذرد آنگه دریاي زنگ خوانندبرابر بطن
گاه کی  از عمان برود تا آن  ...اینجا دریا فراخ پهناست و سوي پارس آید و ه کی برابر عمان رسدگا آن

 :همان(»سخت فراخ پهناست و به سرندیب رسد دریاي پارس خوانند و از حدود اسالم بگذرد این دریا
پارس به و این دریاي « :کند عرب ذکر میوالیت فارس راجنوبی خلیج و اصطخري حدود شرقی. )34

 عرب است از حد غربی هم والیت جنوبی و آن حدود شرقی و مقدار سه چهار یک از دیار عرب برسد
  . )15- 16 :همان(».گردد دریاي پارس بر این دیار می و در جمله مداد دریاي پارس است

 دریاي هاي هشاخ بزرگترین از یکی« :فارس را چنین آورده است موقعیت خلیج"الدهرنخبۀ"مؤلف 
 یا و ناآرامی و تالطم در لیکن است پیوسته هند دریاي به چه اگر دریا این. آیدمی شمار به هند

 و فرسنگ 460 آن طول. است باع 80 یا 70 دریا این در آب عمق. است آن مخالف آرامش و سکون
                                                                                                                   

   و اق ایست از جزایر هندوستان کویند در آنجا درختى است و چون میوه آن درخت برسد سه مرتبه و اق نام جزیره - 1
  ). 597: تابیشیروانى، (اند واق کرده جهت آن جزیره را موسوم به و اقکوید و از درخت افتد بدین
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 بصره از آن هايضلع از یکی. است کشتی بادبان سان به شکل مثلثی. است فرسنگ 180 عرضش
 تا جمحه سر از سومش ضلع و مکران تیز تا بصره از دیگرش ضلع و مهره يها شهراز جمحه سر تا

 تیز از که - دیگرش ضلع دو طول و میل 500 اخیر ضلع این طول. شودمی کشیده دریا سطح
 میل900 - پیچدمی جمحه سر تا آنجا از و آیدمی پایان به بصره در قطیف و حسا تا آغاز مکران
انصاري دمشقی در . )260: دمشقی انصاري(»است زیبا بس جامعی مسجد و ي شهرنآ در. است

 سوي سه از دریاي به سو یک از فارس در جاي دیگر دریاي« :گویدمی، جاي دیگر اثر خویش
 :نویسد میفارس در یمن چنین در مرز خلیج و )237 :همان(»است پیوسته خشکی به دیگرش

 میان در مهره يها شهرروي پیش کوهی آن و است مشرق در جمحه حد سر از یمن دریاي آغاز«
شود که مالحظه می چنان. )256 :همان(»آیدمی شمار به فارس دریاي مرزهاي از که دریاست

 یاد "دریاي پارسی"فارس با عنوان  نیز به مانند اصطخري به عظمت خلیج"الدهرنخبۀ "مؤلف
بودن آن اسالمی_آن در دوره باستان ایرانیبودن  پارسیو  فراخی، ها به آبادانی اشارات آن؛ اندکرده

  . در دوره اسالمی این دریا است
  
  فارس بنادر مهم خلیج و هاکناره
این موضوع همواره موردتوجه ، سواحل دریاها بیشترین اهمیت را دارند و بنادر در حاشیه و هاکناره

در اطراف . ها دارد تاریخ آن و ت جغرافیایینگاران مسلمان نیز بوده است که نشان از اهمیجغرافی
ها مربوط به سرزمین ایران  اند که بیشتر آن شدهواقع بنادري و هاسرزمین و هافارس کنارهخلیج

سپس براي تکمیل مطالب  و ابتدا از دیدگاه اصطخري؛ ها است که در این مبحث به هر کدام از آن
   :یرانیان مسلمان خواهیم پرداختا و نگاران مسلماناز دیدگاه سایر جغرافی

 دربارة برد را نام میکرمان و فارس و خوزستان؛ اصطخري در شمال این دریا :خوزستان
پس س، شود مخروط میواسط از عبادان تا روستاي. )خوزستان(حد جنوبیخوزستان اشاره دارد که 

 تقویسیتا دریا بر حد پارس هم از حد جنوبی از حد عبادان  آن است در برابر آنچه از شدهتر تنگ
، جانب جنوبی پارسکه  چنان، رسدمیافتد پس این حد جنوبی به دریا در زاویه میه هست ک

 خوانده نیز اخواز که است خوز يهاشهر؛ خوزستان معنی. )95 و 89 :اصخري(دریاي پارس است
 دورق سوق، وازاه سوق :دارد بخش هفت سرزمین این. است شده معرب اهواز صورت به و شودمی
  . )281 :دمشقی انصاري(مکرم عسکر و رامهرمز، شاپور جندي، شوش، شوشتر، الفرس دورق یا

 جنوبی حد و است "دوراسبی" و "واسط رستاق" دو منطقه، خوزستان غربی حد، به نوشته ابوالفداء
 شرقیجنوب، فارس است حدود تا دورق تا مهروبان تا] فارس دریاي [دریا ساحل بر عبادان از آن
 و جبل بالد و فارس، طاب ورود جبل بالد. اصفهان است حدود آن شرقیشمال و فارس حدود آن
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 بالد و لر هاي هکو و کرخه و صیمره حدود خوزستان شمالی حد، سازدمی جدا یکدیگر از را اصفهان
 هايآب، جاري است هايآب از پر و کوه از عاري هموار سرزمینی خوزستان. اصفهان است تا جبل

 دریا به رودها چون و ریزندمی دریا به مهدي حصن نزد و پیوسته یکدیگر به خوزستان سرزمین
 در باختر از فارس يهاشهر. )354 :1349، ابوالفداء(شودمی حاصل مد و جزر ها آن در اندپیوسته

 این .است عرض و طول در فرسنگ پنجاه در صد یک ها آن مسافت. است کرمان هايسرزمین پس
 بخش پنج فارس سرزمین. . .است سوزان بسی گرما گاه به و سرد بسیار سرما هنگام به سرزمین

مستوفی در . )278-279 :دمشقی انصاري.(ارجان و شاپور، جرد داراب، جرد اردشیر، اصطخر؛ است
ون چ :اندوالیت برّ یعنی خشکی فارس در قدیم پنج کوره گرفته« :آوردذکر ایالت فارس چنین می

 و بوده شهر  ووالیت هر یک چند و قباد خوره و شاپور خوره و دارابجرد و اصطخر و اردشیر خوره
بحر فارس  و شبانکاره و لرستان و خوزستان و  عراق عجموالیات ها تاحدود آن کوره و هست

  . )136 :1336، مستوفی(»پیوسته است
 بزرگ نیست جز دریاي ورود  دریاو در کرمان هیچ« :کنداصطخري روایت می،  کرماندربارة 
 و آبی شور است، رود آن را را جیر گویندجز آن خلیج که از دریاي پارس سوي هرمز می، پارس

ى مشهور است که والیت  به گفته قزوینی کرمان. )141 و 139 :اصطخري(»کشتی بر آن کار کند
جنوبش  و  خراسان استشمالش،  فارس استوالیت غربى آن به و شرق آن به زمین مکران متصل

، قزوینی(منسوب به کرمان بن فارس بن طهمورث است شهر این. شود  منتهى مى  فارس به دریاى
1373: 303( .  

 طبق که  اینپردازد با ها می  آن به بعضی از آنهاي کناره و  نیز در بیان بنادر"انصاري دمشقی"
در بخش وي . )44 :1353، صوراالقالیم(»استدر سواحل این دریا بنادر بسیار «روایت صوراالقالیم 

 و بندر را. )کرمان(سرزمین این« :پردازدفارس چنین به ذکر کرمان میساحل شمالی خلیج
 چادرها در و آیند  میبدانجا بازرگانان که است هرمز نام به فارس دریاي کنارة بر لنگرگاهی

 هرمز. پیونددمی هرمز بندر به دریا از خلیجی .پردازند  میستد و داد به آنجا مردم با 1نیین هاي هخان
  کرمان«به گفته قزوینی . )277 :دمشقی انصاري(».آید می شمار به کرمان يها شهراز شهر آخرین

شمالش ،  فارسوالیت غربى آن به و شرقى آن به زمین مکران متصل است، ى است مشهوروالیت
منسوب است به کرمان بن فارس بن . دشو  منتهى مى  فارس جنوبش به دریاى و خراسان است

  . )303 :قزوینی(»طهمورث

                                                                                                                   
  . از نی ساخته شده - 1
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و بعد « :توابع آن اشاره دارد و "سند"در ذکر بالد ، فارس خلیجی شرقدر بخشاصطخري  :سند
جانب شرقی این حدود که یاد  و بدهه و طوران و مکران و  هندوالیت بهري از و ازین سند یاد کنیم

 و جانت شمالی هندوستان و بیابان سیستان و  غربی زمین کرمانجانب و دریاي پارس بود، کردیم
دریا  و جایی ازین بیابان به دریاي پارس دارد و نواحی بلوچ باشد و جانب جنوبی بیابانی کی مکران

 از دارد آبادي هزار بیست و صد یک سند. )146 :اصطخري(»گذرد بر این حدود میتقویسبه 
 سند. آنجاست در سرزمین این پایتخت و شودمی خوانده نیز الهور که است زو و آن يهاشهر

-به نظر می. )275 و 147 :دمشقی انصاري(اندنامیده نیز مهران را آن که است رودي نام همچنین
در زبان سانسکریت معنی ، اندرسد سرزمین سند را به مناسبت رودخانه سند نامگذاري کرده

اند که نویسان در فرهنگ سانسکریت بر این عقیدههنگفر. استدریا یا رودخانه بزرگ ؛ "سندو"
 و استزیرا در این فرهنگ سیند به معنی جریان آب .  گرفته شده است"سیند" واژه  از"سند"لفظ 

  . )29 :1388، شورمیج(ي که همیشه در حال جریان استها خانهیعنی رود، گویندسند را سندو می
 آن جنوبی حد، سجستان کویر و کرمان آن غربی حد هک سرزمینی "سند"، به نوشته ابوالفداء 
 حد و فارس دریاي نیز آن شرقی حد و است کویر آن جنوب در دریا که دریا و کرمان میان کویر

،  »دیبل«ي ها شهراز و است» منصورة«قصبه سند . )392 :ابوالفداء(است هند از قسمتی آن شمالی
  . )2/702 :1361،کرمی(است» تنبلى« و »کدارمایل«، »زندریج«

در سواحل شمالی دریاي  و  است که در جنوب بلوچستاناي ناحیهمکران  :مکران
همچنین تجارت ممتاز از دیرباز بوده  و ویژه داراي موقعیت جغرافیایی و قرار دارد. )عمان(مکران
ی بسیار والیت و مکران« اصطخري چنین آمده وممالک مسالکدر . )173 :1391، فروزانی(است
 :اصطخري(»مکرانی و زبان مردم مکران پارسی بودو  تنگی بود و قحط و لیکن بیشتر بیابان، است
این عنوان به مکران بن ،  کرمان پیوسته استهاي  شهر مکران سرزمینی است که بهواقع در. )151

 از. علف است و آب بیهاي  بیابآن و  آن کویريها سرزمینپسر منذر منسوب است که بیشتر 
. )276 :انصاري دمشقی(شودتیز است که تیز مکران نیز خوانده می و کانان؛  ساحلی مکرانيها شهر

 امتداد مشرق و جنوب طرف به دریا گاه آن« :که ابوالفداء اشاره کوتاهی به سرزمین مکران دارد چنان
 در مکران باستانی منطقه. )33 :ابوالفداء(»است تیز مکران قصبه. رسد مکران سواحل به تا یابدمی

 غرب در کرمان از آن مرزهاي که بود سرزمین این مهم هايبخش از یکی ایران فالت شرقی جنوب
 دریاي به جنوب از و سیستان به شمال از وسیع ناحیه این. بود شده کشیده شرق در سند حدود تا

 هاي هدور در که ستا  هایینام ...و  ژدروزیا، گدروزیا، موکران، میکا، ماکا. بود محدود. )عمان(مکران
که  چنان. )1 :1391، دختر قلعه شجاع و غفرانی(است شدهمی اطالق ناحیه این به تاریخی مختلف

  . شود بسیاري از مکران به دست داده میهاي نگاران آگاهیدیگر جغرافی و آمد از دیدگاه اصطخري
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ک درین ناحیه  کوچهاي  شهر وروستاها، کی کوچک استشهر”طبق اشاره طوران  :طوران
 با راه روز سه طول به کوه دو بین ايادي و طوران زمین واقع در. )151 :اصطخري(».. .بسیارست

 شهر بزرگترین که دارند قرار قزدار یا قصدار يها شهرسرزمین این در. است بسیار هاي همیو
 با که بود هند نواحی از قزدار، است آن قصبه قزدار که ايمنطقه. )276 :دمشقی انصاري(آنجاست

 دیگر. خوانندمی نیز قصدار را قزدار است داشته فاصله مرحله 20 ملتان با و فرسخ 80 بست
  وشناخت طوران. )147 :اصطخري؛  397 :ابوالفداء(ستا سورة و کیزکانان، محالی طوران يهاشهر
  . مهم است،  آن که در منابع جغرافیاي تاریخی مسلمانان آمده استهاي شهر

 و مکران و هامون است در میان طوران  بدهه زمینی«به نوشته اصطخري  :بدهه
 که داشت قرار منصوره و طوران بین که سند در ايمنطقه  بدههواقع در. )150 :اصطخري(»مولتان
 :اصطخري؛  397 :ابوالفداء(است قندابیل شهر آن قصبه. بود مهران نهر منصوره از آن عبور مسیر
حتی اشاره . است مهران رود باختر در بدهه این سرزمین آمده است که دربارةیز در نخبۀالدهر ن. )147

 همه که دارند جاي هابرکه کنار بر و هابیشه میان در کافران از گروهی شده است که در این سرزمین
  . )277 :دمشقی انصاري(آیندمی گرد قندابیل شهر در

 بزرگ شهر که است ارجمند ان سرزمینیسیست، نوشته یعقوبی، "البدان"در کتاب  :سیستان
 یمن قبیله از و یمن از گویندمی ها آن بیشتر که هستند عجم از مردمی آن اهالیو  است بست آن
 به و گسسته هم از اینکه جز است بیشتر بلکه و خراسان مانند آن نواحی و اندشده منتقل آنجا به

، رخج، جوین آن نواحی دیگر. است آن مانند و خراسان برابر با و است پیوسته هند و سند بالد
-47 :1387، یعقوبی(دارد هندمند نام به يها خانهرود که؛ سنارود، زالق، زرنج، خواش، بلمر، خشک

بهري  و زمین سند و جانب شرقی سیستان بیابان مکران است«همچنین اصطخري اشاره دارد . )46
جانب جنوبی بیابان  و ی سرزمین هندوستانجانب شمال و جانب غربی خراسان و از اعمال مولتان

این  و گرددآن حدود تقویسی در می و هندوستان و غور و از جانب خراسان و کرمان و سیستان
. است همسایه سرزمین سیستان با زابلستان سرزمین. )192 :اصطخري(»صورت سیتان است

 باد از پر اقلیمی؛  سرزمینکه این چنان؛ است  آنهاي شهر پس در باختر سوي از سیستان سرزمین
 . )284- 285 :دمشقی انصاري(است شنو 

  
  فارس حاشیه خلیجدر مناطق مهم 

پارس مناطق  و کرمان و ذکر خوزستان و نخبۀالدهر در مبحث دریاي پارس و وممالک مسالکدر 
   :پردازیم  میها جزایر آن به مناطقی اشاره شده است که به ذکر آن و آباد
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در  و  نیستشهري هیچ، توانگرتر از صحار و ترر کرانه دریاي پارس آبادان باصطخري :صحار
 :اصطخري(است فرسنگ 300 اعمال آن شودکه گفته می  داردوجود يي بسیارها شهروالیت این
 که بود صحار، عمان شهر آغاز بزرگترین در شهر که انصاري دمشقی اشاره دارد که این چنان. )27
 پس و گردید ویران قرمطیان دست به شهر این. است شده یافته نام ارم پسر صحار نام به گویندمی
 فارس دریاي ساحل در صحار. )339 :دمشقی انصاري(شد ساخته دریا کنارة بر قلهات لنگرگاه آن از

  . )137 :ابوالفداء(است کوه جانب از عمان. )مرکز(قصبه و شده واقع
آب . از عبادان تا آنجا شش میل باشد. دو جایگان هست کی آن را خشبات گوین« :خشبات

 اندها فرو بردهدرین جایگه چوب و کشتی را مخاطره باشد و آب تنگ شود و دجله آنجا به دریا ریزد
تا از دریا  و به شب آتش کند و کی ناطور آنجا نشیند، انددیده گاهی ساخته و بر آن بنایی ساختهو 

چون کشتی آنجا رسد . جایگاه مخوفست و  دجله کجا استبدانند کی مدخل و باز یابند وي راه به
 فرسنگی دو در فارس دریاي در موضعی خشبات. )34 :اصطخري(»ترسند کی بشکند از تنکی آب

- می دریا این به بغداد از دجله که است جایی و است خطرناك هاکشتی براي که است عبادان
  . )22 :1342، بکرانابن(ریزد

آب دجله آنجا  و  دریاکرانۀآبادان بر  و و اما عبادان حصارکی است کوچک« :. )آبادان(عبادان
آنجا  و آن رباطی است که در آن پاسبانان بودندي کی دزدان دریا را نگاه داشتندي و گرد آید

کى   شهر عبادان «ابرو حافظطبق نوشته . )36 :اصطخري(»پیوسته این کار را گروهی مترصد باشند
ریزد به  دجله آنجا که به بحر مى و این آب فرات،  بر ساحل بحر  فارس  دریاىمختصر است بر شمال

باغ  و در آنجا کشاورزى و اى است که عبادان به مثل جزیره چنان،  اطراف عبادان محیط شده است
 اکثر  مردم آن. او را به عباد بن حصین باز خوانند و غذاى ایشان اکثر گوشت ماهى باشد. کمتر است

تا به طرف ، ها که از عراق به طرف فارس رود به جانب مشرقکشتی و فقیر باشند و عابدو  زاهد
بر جنوب عبادان تمام  و مجموع از این عبادان گذرد، جنوب و عمان رود به جانب غرب و بحرین

 بر ] آبادان[عبادان . )2/87 :ابرو حافظ(»از اینجا مثل شده است» ء عبادان قریه ورا لیس«دریاست 
هنگامى که از . آبادان است، آغاز کرانه آن در سمت بصره و ریزد دهانه دجله است که به دریا مى

رسى که دجله دو شاخه  در سمت آبادان مى» محرزه«کى به نام   شهربصره به دجله حرکت کنی به
 راه به ها از اینکشتی و ریزدنزدیک کرانه بحرین به دریا می و رودیکى به سوى راست می، شود

 و »شحر« و »عمان« و »قطر«این کرانه به سوى جنوب تا ، روندهاى عربستان می کرانه و بحرین
هاى  شاخه دیگر دجله به سوى چپ رفته در کرانه. رود پیش مى» عدن« و »حضرموت و مرباط«

، مويیاقوت ح(یک جزیره است، دریا و  دجله آبادان در میان این دو شاخه. ریزدفارس به دریا می
1380: 1/440-439( .  
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. )ارجان(فرضه ارغان و است آبادان  کوچکشهرکی رویانو این ماهی« :سینیز و رویانماهی
رویان بزرگتر از ماهی، گاه به سینیز آن. بعضی خوزستان و آنچه به آن پیوندد از دریاي پارس و باشد
 است ماهیر شهر فارس یگرد يها شهراز. )36 :اصطخري(» همه پارس استفرضۀآن جایگه  و است

 به آبادیی، ماهیر يحومه در. رسد عبادان به تا گرددمی جدا دجله بستر سوي به دریا آب آنجا از که
-می دیده فرسنگی 20 از هنگام شب آن آتش که است آتشگاهی آن در و است آسک نام

مهروبان یا مهرویان  ،ماهیر مورد اشاره انصاري دمشقی همان ماهروبان. )279 :دمشقی انصاري(شود
 آنجا از که است ماهیر شهر فارس يها شهردیگر از، به نوشته همو. ذکر شده در سایر منابع هست

  . )279 :همان(رسدمی عبادان به تا گرددمی جدا دجله بستر سوي به دریا آب
 انکهچن دریا کنار بر است يشهر. خوانند روبانماهی پارسیان، مهروبان«؛ طبق روایت مستوفی 
 اما دارد متعفن و گرم هوایی. آن است توابع از دیگر چند موضعی و زندمی کنارش بر دریا موج

 خوزستان و بصره از آنکه و رود دریا به خوزستان راه به فارس راه از که هر چنانکه دریاست مشرعه
 هاکشتی از کثرا حاصلش نبود دیگر يمیوه هیچ خرما جز آنجا و بود آنجا بر عبورشان رود دریا به

که اعتمادالسلطنه هم  چنان. )157 :مستوفی(».بسیارست بز اما، کمترست گوسفند آنجا و باشد
روبان  بندر مه، ى مشهورها شهر در سمت عبادان از  فارس  که در سواحل دریاىنویسد میچنین 

 کنار در شهرکی سینیز. )298 و 1/37 :1367، اعتمادالسلطنه(شاید که بندر دیلم حالیه باشد. است
 آن حاصل و متعفن و گرم آن هواي و دارد خرما درخت و داشته نیز حصارکی که فارس بوده دریاي
  . )157 :مستوفی(باشند زبون و سلیم آنجا اهل و باشد چراغ روغن و کتان

.  استبزرگ آن )کناره(فرضۀدر پارس و   سه منبر داردکهاي است  قصبه"سیراف" :سیراف
آب از  و  نداردوجود کشاورزي و  آنجا کشتکه دري پارس است ها شهررگ از اعیان بزي شهرسیراف

 بدون و بردمی نام سیراف از دوبار تنها دمشقی انصاري. )100 و 36 :اصطخري(آورندبراي آن میدور 
  . )237 و 235 :دمشقی انصاري(شماردبرمی فارس سرزمین ساحلی يها شهراز را آن توضیحی هیچ

فارس تنها به یک بندر در ذکر بنادر خلیج وي بکران اشاره شودتوان به ابندیشمندان میاز دیگر ان
 بازرگانان و آید بر آنجا کشتی که است بزرگ فرضۀ آن که سیراف« :آن یعنی سیراف توجه دارد

بحر بوده  سفر مشرع و نعمت پر و بزرگ ي شهرقدیم در سیراف. )22 :بکرانابن(»روند پارس والیت
 آبش و گرم غایت به هواي آن. افتادمی. )کیش(قیش با آنجا از دریا سفر مشرع دیالمه روزگار در که
، خرما و حاصل آن غله و داشته نیز چشمه سه دو و نمایند محافظت مصانع که در است باران از

  . )140-141 :مستوفی(است بوده آن توابع از خرشید و بحیرم مواضع
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تر از آن حصنی آبادان و در همه دیار پارس استوارتر و توار است اس1حصنی« :عمارهحصن ابن
و "گوید آنجا کی می، گویند کی خداي تعالی خداوند این حصن را در قرآن یاد کردست و نیست

 مناطق از "عمارهابن حصن" واقع در. )36 :اصطخري(»"اًئهم ملک یأخذ کل سفینۀ غصب وراکان
  . )119 و 117 :همان(است فرسنگ 160 رویان ماهی تا آن فاصله که فارس در گرمسیر

 داشته ينخل بسیار و بوده آبادان ي شهربوده که کرمان فرضۀهرمز ، به نوشته اصطخري :هرمز
ي دریاي فارس که لنگرگاهی بر کناره و هرمز بندر. )37 :اصطخري( است در آن سختگرمسیرو 

آید که  کرمان به شمار میهاي  شهراز شهر ینآخر،  شهراین. پیونددخلیجی از این دریا به آن می
- ستد می و اند به دادی که از نی ساخته شدههای خانه و در چادرها و در آن بازرگانان به آنجا آمده

  . )277 :انصاري دمشقی(پردازند
، گرمسیر است غایت به و قرار گرفته فارس دریاي ساحل هرموز بر شهر  به نوشته مستوفی 

 در و رها کرده را آن الدینقطب ملک، دزدان خوف از اکنون و بود بابکان ساخته شده اردشیر توسط
 آن در که فرسنگ است یک آنجا تا کهنه هرموز از. دیگري ساخته استشهر ، جرون جزیره به دریا
  . )172 :مستوفی(بسیاري در آن موجود است نیشکر و نخل

 زمین سند فرضۀ، هااین جایگ و جمع شدها  بازرگانان آنجبوده که آبادان ي شهردیبل :دیبل
. . . است پیوندد تا چینمین به آ آنچه و "زطیان" والیت و "منصوره"  شاملزمین سند و است
 آببی  آنهاي کشت. است والیت این فرضۀ دریا کنار بر و قرار گرفته مهران رود شرق بر دیبل

 :اصطخري(سازندمی مقام آنجا  بازرگانیبراي اما، است تنگ جایگاهی شهر این و گیردصورت می
 کناري يها شهردیگر  از"دیبل"انصاري دمشقی اشاره دارد که ،  شهردر ارتباط با این. )149 و 37

 که شودمی وارد   شهراین به فارس دریاي از خلیجی. شودمی گفته نیز ذیبل که است "سند"
  . )275 :دمشقی انصاري(گذرندمی آن از هاکشتی
ى است معروف در شهر. باى تک نقطه و  با یاى دو نقطه زیر دیبل«فته یاقوت حموي به گ 

 و  دقیقه20 و  درجه92دیبل در اقلیم دوم است درازاى جغرافیایى آن از باختر . کرانه دریاى هند
هاى  بندرگاهى است که آب رودخانه.  دقیقه است30 و  درجه24پهناى جغرافیایى آن از جنوب 

  دیبل« :به نوشته کرمی. )2/423 :یاقوت حموي(». در آنجا به دریاى شور ریزد"مولتان" و "الهور"
برخورد  شهر هاى دریا به دیواره، بیشتر مردم کافرند،  دیه پیرامن آن است100نزدیک ، دریائى است

 خوره بارانداز. سخن گویند] هر دو[تازى  و به زبان سندىو اند  ] و مسلمان[همه بازرگانان . دارد
بعد از بالد تیز . )2/705 :کرمی(».ریزد در اینجا به دریا مى» مهران«] اى از شاخه[پردرآمد است 
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 شهر  و در این محل است"مهران" موسوم به "سند"مصب رودخانه  و ساحل سند است، 1مکران
 به ساحل سند وصل ساحل هند در این حدود تا بالد بروضى و جاست  نیز در این دیبل

 . )1/315 :اعتمادالسلطنه(شود مى
  

  فارس جزایر خلیج
در همین اثر  ولی  داردوجود  در حدودالعالم اشاره شده که در دریاي پارس جزایر بسیاريکه  اینبا 

دو جزیره  و خارك و الو  و  الفتهاي در این اثر به جزیره. ها معروف نیستندبسیاري از این جزیره
اصطخري در این خصوص . )20- 21 :1340، حدودالعالم( است اشاره شده"سقیطرا"نام کوچک به

، و در بطن این دریا کی نسبت آن خاصه با پارس کردیم« :فارس پرداختهبه جزایر خلیج
آب  و ی کی در آن مردم باشندهای هجزیرغیر از آن از  و "خارك" و "أوال" و "الفت" :ستها جزیره
ي ( معروف در دریاهاي هجزیراز « :گویدچنین میهم. )35 :اصطخري(»چهار پا و کشاورزي و خوش
. )100 :همان(» که ذکر آن رفت اشاره کرد"خارك" و "کاوانبنی" و "الفت"توان به می. )پارس

، "اوال"، "کیش"، "خارك"؛  تنها به چهار جزیره آباد آنفارس خلیجانصاري دمشقی در ذکر جزایر 
برد که نامی ناشناخته ته او مأواي دزدان است نام می که به گف"فارس"یک جزیره به نام  و "یافت"

کند در ادامه روایت میوي . رسد زیرا در سایر منابع جغرافیایی ذکري از آن نشده استبه نظر می
 که اندجزیره هفت، است روان بازرگانان زبان سر بر نامشان که دریا این سرشناس هاي هجزیر« :که

 در. است میل 20 آن پیرامون که خارك يجزیره از :عبارتند ها آنو  است آبادان ها آن جزیره چهار
  . )260 :دمشقی انصاري(».است زیبا بس جامعی مسجد و ي شهرآن

 شده شناخته کافانبنی يجزیره نام به که است "یافت" جزیره دیگر« :. )کاوانبنی(الفت
 جانوري نام اوال. است مسکونی و آبادان ايجزیره. است میل نه عرضش و مایل 12 آن طول. است

 بسیار جزیره این هاي هکنار در که آن از کمتر یا بیشتر یا ذراع صد یک طول به دریاست جانواران از
همان  و اى بزرگ جزیره. )کاوانبنى(" کاوان"جزیره  واقع در. )261 :دمشقی انصاري(»شودمی یافت

ى ها جزیرهاز بزرگترین ، بحرین قرار گرفته  و میان عمان  فارس  است که در دریاى" الفت"جزیره
یاقوت ( شده استویران  زیادي است که اکنونهاي کشتزار و داراى روستاها و پرجمعیت و این دریا
  . )2/53 :حموي

الجزایر بحرین است که ترین جزیره مجمع باید گفت که در ساحل عربى مهم "اوال" در خصوص
 بحرین  ،  جزیره اوالواقع در. )419 :1374، بلخیابن(ده استذکر آن در فتوحات اولیه اسالمى آم
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داراي  و این جزیره روبروي سرزمین پارس قرار گرفته بود. )1/262 :1382، فسایی(شودگفته می
 ذراع صد یک طول به دریاست جانواران از جانوري نام اوال. )20 :حدودالعالم( بسیاري بودهاي آبادي

  . )261 :دمشقی انصاري(شودمی یافت بسیار جزیره این هاي هکنار در که آن از کمتر یا بیشتر یا
جایی . )خشبات(برابر جایگه که دراست فارس  در خلیج بزرگایرجز  از جمله"خارك" :خارك

 هاي هجزیر« :به نوشته انصاري دمشقی. )100 و 34 :اصطخري(دارد آنجا معدن مروارید که از است
 جزیره چهار که  هستندجزیره هفت، است روان بازرگانان زبان سر بر ننامشا که دریا این سرشناس

و  شهر آن در. است میل 20 آن پیرامون که خارك يجزیره از عبارتند ها آن و است آبادان ها آن
 خارك چنین دربارةکه مستوفی نیز  چنان. )260 :دمشقی انصاري( داردوجود زیبا جامعی مسجد

 غله و میوه و است نخل و زرع آنجا در و فرسنگی در فرسنگی ایست رهجزی خارك« :کندروایت می
 ساحل تا ازو و آنجاست غوص غلبه و جاي دیگر از باشد بیشتر و بهتر آنجا مروارید غوض و بود نیکو

در حدودالعالم نیز آمده . )166 :مستوفی(»اندشمرده "خوره قباد يکوره" از را آن و است فرسنگی
  . )20-21 :حدودالعالم(شودبا قیمت یافت می و  مروارید مرتفعکه در این جزیره

  
   رودها

برد ما در مبحث چندین رود را نام می، ریزندفارس میی که به خلیجهای اصطخري در اشاره به رود
نگاران  جغرافیهاي نوشته و هاسپس از سایر گفته و  مورد اشاره اصطخري پرداختههاي ذیل به رود

   :کنیمها اکتفا می  آندربارةاندکی به توضیحات 
 سرچشمه ترکیه هاي هکو نیز از دجله يرودخانه النهرینبین يجلگه شرقی قسمت :دجله

 قسمت و شده افزوده بدان "دیاله" و "زاب" رودهاي مانند ایران هايآب از یهای هشاخ و گرفته
 در هویزه باتالق با که داده تشکیل را عراق حورالعظیم مرداب و النهرینبین شرقی آبرفتی يجلگه
مخرج آب دجله از باالي آمد است « :طبق روایت اصطخري. )31 :1387، اقتداري(دارد پیوند ایران

. )159 :همان(»و اندك مایه از دجله در حدود ارمینیه رود«. )75 :اصطخري(»در حد مسلمانی
در . رود سوي غیرمسلمانان نمیانشعابی از آن به و یعنی دجله در مسیر مسلمانان حرکت کرده

بر ساحل دریا به  و گاه دجله بگذارد آن  ...آب دجله بر عبادان گرد آید« :اشاره دارد وي جاي دیگر
-و عبادان آن جایگاهست کی دجله به دریا می«. )36 :همان(»رویان رسد به حد پارسماهی
-  در قلمرو اسالمی را بر میمشهورترین رودهاى روان،  احمد کرمیبن محمد. )15 :همان(»رسد

ایست که از زیر دژ  دجله چشمه« :چنین اشاره دارد و فرات پرداخته و ابتدا به دجله و شمارد
سپس . آید نزدیک دروازه ظلمات در اقلیم اقور باالى موصل بیرون مى] میان دو کوه آمد[ذوالقرنین 
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هاى نهروان نیز در  شاخه.  به فرات رسدتا، بدان در آید] بلد شهر و نهرى از ["زاب"چند نهر مانند 
  . )1/28 :کرمی(».]  میل است800درازایش تا آبادان پیرامن [. بغداد بدان ریزد

 يرودخانه آبرفت از، است امروز عراق کشور که النهرینبین يجلگه غربی قسمت :فرات
 یهای هشاخ آنکه زا پس، گرفته سرچشمه ترکیه هاي هکو از فرات يخانهورود شده تشکیل "فرات"

 باقی را خود آبرفتی آثار کویت سرزمین تا و گردید سرازیر جنوب طرف به شده ضمیمه بدان
و فرات از روم بیرون « فرات اشاره دارد دربارةکه اصطخري  چنان. )جاهمان :اقتداري(است گذاشته

 و رحبه و رقه تا قرقیسیا  وبه جسر منبج تا بالس و به سمیساط آید و از ملطیه بر دو روزه راه و آید
گاه بر دست چپ بازگردد تا  آن. اینجا حد فرات منقطع گردد کی سوي جزیره دارد، هیت انبار
-جزیره و موصل و گاه حدیثه آن. ي شط توان رفتناز آنجا تا جزیره بر کرانه و  دجلهکنارةتکریت بر 

گاه به  آن. افت دور از حد ارمنیهگاه حد دجله منقطع گردد بر مس آن. عمر تا به آمد رسدي ابن
گاه آخر آب فرات به بطایح  آن. . .باز به آن جایگه رسد کی سر آب فرات گفتیم و سمیساط پیوندد

 و گاه سواد بصره باشد آن. مقدار یک مرحله، واسط گاه آب فرات در دجله افتد نزدیک آن  ...رسد
  . ). )75- 76 و 16 :اصطخري(»بطایح تا عبادان تا ایله حد دریاي پارس

فارس را این چنین ها به خلیج ریزش آن و فرات و  دجلههاي  به طور اجمالی رودابرو حافظ 
جاي ( به بطیحاتواسط از حدود، شوند فرات چون با هم جمع مى و هاى دجلهاشاره دارد که آب

عبادان به از بطیحات نزدیک  و رسندروند که بعد از آن به حدود بصره می مى. )آبشدن   جمع
  . )2/84 :ابرو حافظ(ریزد  مى  فارس دریاى

 و  اوفتد"مسن"در رود  و  سپاهان بیرون آید نزدیک برجهاي هرود طاب از کو« :مسن و طاب
تا ارجان بشود زیر پولی  و به دیه مسن هر دو یکی شوند و این رود هم از حدود سپاهان بیرون آید

از آنجا برود به حدود ، روستاي زم را آب دهد و زستانخو و که آن را دکان خوانند میان پارس
 ارجان بخش، رود طاب« دمشقی انصاري طبق اشاره. )106- 107 :اصطخري(»شوشتر به دریا افتد

 کوهستانی بخشی و هموار بخشی و بیابانی دیگرشاي  هپار و ساحلی سرزمین این از ايپاره که
 به دنیا هايشگفتی از یکی که است پلی آن روي رب و گذردمی طاب نام به رودي آن در بر. است
 را آن پل. ریزد  میفارس دریاي به و گیردمی سرچشمه اصفهان هاي هکو از رود این. آیدمی شمار
 از بهتر یعنی نوبندگان را آن آمدند سرزمین بدین آمد مردم که هنگامی. است بسته فیروز پسر قباد
تر از  رود طاب کاملدربارة اشاره انصاري دمشقی واقع در. )279 :دمشقی انصاري(».نهادند نام آمد

در سایر منابع  و  رود مسن باید گفت که تنها اصطخري به آن اشاره دارددربارة. اصطخري است
  . ذکري از آن به میان نیامده است
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 تا به شودو در طول مسیر به آن افزوده می  و منبع آن است، از حدود نواحى سمیرم. )طاب(این رود
به نزدیکى سینیز  و را آب دهدشهر  روستاي ري و در زیر پل ثکان بگذرد و رسدابتداي ارجان می

ارجان کرسى  شهر  وگانه فارس استالیات پنج و  ازوالیت ترین  ارجان غربىوالیت. ریزدبه دریا می
ا رودخانه مزبور مرز در اینج و  استواقع  در کنار رود طاب و والیت ترین مرز آن غربى، والیت آن

 شهر ارجان در چند میلى شمال شهر هاى خرابه. دهد خوزستان را تشکیل مى و میان ایالت فارس
-در نتیجه از اواخر قرن ششم مهم و کوچ کردند شهر بهبهان کنونى است که اهالى ارجان به آن

  . )428 و 361 :1374، بلخیابن( گردیدوالیت این شهر ترین
جالد کان را آب دهد به دریا  و فرزك،  کوه دینار بیرون آید به ناحیت بازرنگاز« :رود شیرین

از  و  دینار سرچشمه گرفته  این رود باید گفت نهر شیرین از جبلدربارة. )107 :اصطخري(»افتد
. دهدچند ناحیه را آب می و گذردمیبه نزدیک گنبد بلغان  و  از حساب سرزمین فارس ناحیه بازرنج

در ، کسرى است و  درجه28، عرض و  دقیقه45 و  درجه75   که طول آن  نزدیک جنابه مصب آن
 . )1/162 :ابرو حافظ(وردبعضى از نواحى ارجان از این نهر آب می.  استفارس خلیج

 روستاي زیزانزد، گذرد 1از بازرنگ برون آید به تنبوك مورستان«: )شاپورجندي(رود شادکان
. )107 :اصطخري(»به دریا شود و پیوندد. )رشتقان(به دست دستقان و دکهرگان آب ده و نائینو 

رسد که به نظر می. )44 :حدودالعالم(در حدودالعالم نیز به این رود با این توصیف اشاره رفته است
 از شاپورجندي اشاره دارد که رود وي کندشاپور یاد میانصاري دمشقی از این رود با عنوان جندي

 15 آن عرض و گام سه و متر 553 آن طول است پلی آن بر و گیردمی سرچشمه اناصفه هاي هکو
  . )168- 169 :دمشقی انصاري(رود یک آن با و ریزدمی دجیل به رود این، است گام

 بهار و زمستان در، گوارایی است و شیرین آب که داراي. )فالحیه_جراحی( شادگانواقع  در 
 نواحی به جراحی سرزمین شکافتن از پس رودخانه این. تاس دشوار و سخت بسیار آن از عبور

 آن به شده منشعب نهرهاي سیله وبه رود نواحی طرف دو و کرده راه طی شادگان سرزمین
 رودخانه به و گذشته شادگان شهر میان در زیاد مسافت و فاصله از بعد و کرده آبیاري را سرزمین

، میریان(است ریختهمی فارس خلیج به قبان خور سیله وبه رود آن آب مازاد و شده متصل قبان
1352: 32( .  

 :اصطخري(»به دریا افتد و به جالدجان ریزد و به انبوران و از خوبذان بیرون آید« :رود خوبذان
 باالهاي و شیب و هاشکست میان در که دارد بزرگ هاي هدی که فارس در ايناحیه خوبذان. )107

 میوه انواع و و درخت داراي و بوده مایل اعتدال به و سردسیر آن هواي. است شده واقع خاکین

                                                                                                                   
  ). 301: 1369جکسون، ( قرار دارد  امروزه در بخش ماربین روستاى مورستان - 1
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 نیکو نخچیر والیت آن در، بوده آبی اندکی و دیم آنجا ساکنان غله بیشتر. است بسیار جوز ویژه به
  . )152 :مستوفی(هستند شبرو و دزد و رز و سالح آنجا مردم، دارد وجود

از آنجا سوي توج  و به رود سابور افتد و یان رسدبه زیر و از خمایگان باالیین خیزد« :رود رتین
ایرانی به این  و نگاران مسلماندر اکثر منابع جغرافی. )107 :اصطخري(»به دریا ریزد و رود. !)(مائها

  . برند که براي ما ناشناخته استرود اشاره ندارند یا اگر دارند عنوانی دیگر را به کار می
خوانند کشت را . )شادافري( رویحان خیزد از دهی که شاذفرياز روستاي« :. )تیکان(رود سکان

به ناحیت  و ناحیت خبر و از آنجا به کواره و از آنجا کشت روستاي سیاه را آب دهد و آب دهد
هیچ رود در پارس ازین  و پس به دریا افتد و همه نواحی را آب دهد و باده شل و کارزین و مکانصی

 نام به ايقریه از رویحان رستاق ازبه نوشته ابوالفداء این رود . )108 :اصطخري(»آبادان تر نیست
 تمام در. ریزدمی دریا به سپس و سازدمی مشروب را فارس از زیادي قسمت و شودمی جاري شاذفري

  . )79- 80 :ابوافداء(نیست، بیشتر باشد، رود این اطراف بالد و ها شهراز اشآبادانی که جایی فارس
 جورحی را و روستاي خنیفغان و برون آید. )سیاه(از ناحیت دارجان شاد« :. )مروه(رود تیرزه

- در اکثر آثار جغرافی. )108-109 :اصطخري(»به دریا رسد و روستاهاي اردشیرخوره را آب دهدو 
 . ایرانی به این رود اشاره نشده است و نگاران مسلمان

  
  فارس  خلیجعجایب و هاشگفتی

در این  ولی ؛رفته استشمار میعجیب به و انگیز شگفتهاي  از دریا"رسفاخلیج"در طول تاریخ 
 هاي ابتدا در ذکر شگفتی. مقوله تنها از دیدگاه اصطخري به ذکر چند شگفتی اشاره خواهد شد

 این دریا ذکر دربارةرا ، دان بزرگ مسلمانجغرافی و مورخ، "مسعودي"فارس ابتدا باید سخن خلیج
، فارس دریایى که به سمت سرزمین چین امتداد داردخلیج؛ نگارجغرافی و ین مورخبه قول ا. نماییم

آن دریایى است و ؛  تا سرزمین چین کشیده شده است  فارس دریاى و ابتداى آن از سرزمین عرب
در آن دریا  و هشتصد جزیره است و اند در آن دوازده هزار گفته. هاى مروارید دارد تنگ که کآن

اى در آن  هرگاه کشتى و چرخد در این دریا گردابى است که آب در آن مى، شود ت مىمروارید یاف
هاى صورت و هاى بسیار در این دریا شگفتى. نابود شود و چرخد تا غرق فرو افتد آن قدر در آن مى

 کمتر و دویست باع و ها تقریبا به صد ذراع طول برخى از آن و  داردوجود ماهیان رنگین و پراکنده
  . )38-39 :1370، مسعودي(خورند رسد که یکدیگر را مى بیشتر مىو 

از همه  و هاي سخت دشواربازگشت و ها بسیارستو در این دریا شیب« :هاي تندشیب
جنابه خوانند جایی مخوف  آن جایگه هور و بصره است و تر آن است که نزدیک جنابهسخت
 فارس دریاي :گویند دانشمندان«اره دارد انصاري دمشقی در این باب اش. )34 :اصطخري(»باشد
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.  شدند  وآمد در آن روي بر مسافران همواره و است برکت و خیر پر بسیار و امن، خجسته دریایی
که در  چنان. )260 :1382، دمشقی انصاري(».است کمتر دیگر دریاهاي از دریا این طوفان و تالطم
ره رفته است که این دریا از عمان تا آبادان کم  احمد کرمی بدین امر اشابن محمدالتقاسیم احسن

  . )1/26 :کرمی(کند مسافر راه خود را گم نمى و پهنا است
، تا حد چین. )سرخ(جزر باشد در شبانروزي دوبار از حد قلزم و و این دریا مد« :مد و جزر

 اي پارس راجزر نیست جز این دری و هیچ دریا را مد و دریاي روم و دریاي مغرب و چندان کی رسد
 :اصطخري(»باز هم به اندازي نخستین باز شود و این چنان است کی آب مقدار ده گز باال گیردو 

 هنگام به دریا این جزر و مد«فارس انصاري دمشقی اشاره دارد مد خلیج و  جزردربارة. )35-34
 روایتی از طبق. )260 :دمشقی انصاري(است زمین بلندي در آنشدن   واقع میانه و ماه برآمدن

اما در دریاى ، روى دهد. )مد و جزر( هنگام برآمدن ماه  فارس گفتند که در دریاى «"خردادبهابن"
در شمال شرقى که به  و هاى تابستانیک بار در ماه؛ دهد اعظم در طول سال تنها دو بار رخ مى

از  و آب لبریز شدهدر آن هنگام ضلع شرقى دریا در چین از  و مدت شش ماه جریان مد برقرار است
در جنوب غربى که به مدت شش ماه  و هاى زمستانبار دیگر در ماه و گردد جانب غربى خالى مى
 :خردادبهابن(».شود در چین خالى مى و در این زمان مغرب دریا از آب لبریز و جریان مد برقرار است

1368: 52( .  
سواحلش در  و داند که تمام آناصطخري دریاي پارس را تنها دریایی می :دریاي مسلمان

 ساحل این آنچه و و این صفت این دریاست در حدود مسلمانی«؛ سیطره مسلمانان است
دریایی ،  باید گفت که با گرویدن ایرانیان به اسالم این دریاواقع در. )35 :اصطخري(»دریاست

  . مسلمان گشت
 "رنگسیاه و تیره" فارسخلیج آب رنگ  کهنویسد میبکران چنین  ابنکه  اینبا  :روشنی آب

 اما اصطخري اشاره دارد. )17 :بکرانابن(توان دیدقلزم نمی دریاي آن را به مانند قعر البته و است
هاي سپید بتوان دیدن از روشنی کی در دریاي پارس جایی بود که در قعر آب سنگ«

  . )176 :اصطخري(»آب
در ادامه اشاره  وي  دارد اماوجود مرواریددر خارك  :بر اساس نوشته اصطخري :صید مروارید

 به عمان و انداند کی در یتیم از این معدن یافتهگفته و لیکن این مروارید قیمت افزون آرد«دارد که 
- جز دریاي پارس هیچ جاي معدن مروارید نگفته و سرندیب در این دریا معدن مروارید استو 
. )دریاي فارس( در این خصوص اشاره رفته است که نیزنخبۀالدهردر . )100 و 34 :اصطخري(»اند

 عطرهاي و آهن و نقره، زر، بنفش یاقوت، بجاده، عمیق هاي کآن. دارد نیکو مروارید هاي هصیدگا
که قزوینی  چنان. )260: دمشقی انصاري(شودمی یافت بسیار آن هاي هکنار در ادویه و گوناگون
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 عمان است که در کنار دریا و ى میان بصرهوالیت  حرینگوید که ب صید مروارید در بحرین میدربارة
دست آید که بهترین نوع مروارید به،  استوالیت در دریایى هم که در کنار آن.  شده استواقع

ى ها شهر در تاریخ هند اشاره دارد که"رومیال تاپار"از محققان نیز . )124 :قزوینی(مروارید است
، مرواریدو  وارد  عاج و چوب ساج و چوب صندل و مس؛ نفارس از هندوستاسواحل جنوبى خلیج

  . )1/153 :1386، تاپار(کردند غالم صادر مى و طال و خرما و شراب و پارچه و رنگ ارغوانى
  

  گیرينتیجه
با بررسی .  به حساب آورد"جغرافیاي تاریخی"ها را زیرمجموعه  در متون جغرافیایی که باید آن

همچنین ایرانیان مسلمان در  و یافت که آثار جغرافیایی مسلمانانتوان در محدوده این علم می
 اهمیت و نقش، عظمت، نگار در موقعیتاین مؤلفان جغرافی. اندحیطه جغرافیاي تاریخی قرار گرفته

با  و ویژه ها اشارات اند که هر کدام از آنارزشمندي اشاره کرده و مطالب سودمند، فارسخلیج ...و 
این تحقیق به آن از جمله آثاري که در . فارس نمایان شده است خلیجدربارةتی با اهمی و ارزش

 و  اصطخري از پیشگامان علم جغرافیا در میان مسلمانانابواسحاقاثر  "وممالک مسالک"اشاره شد 
فارس  خلیجدربارةوي . برد توان از این اثر با عنوان جغرافیاي تاریخی ناممی و ایرانیان مسلمان است

- آن میهاي شگفتی و هاویژگی و بنادر و هاکناره، ریزندمی آن به که یهای رود، جزایر،  موقعیتبه
توان به بازشناسی بسیاري از مناطقی که در دوره تعمق در این اثر می و پردازد که امروزه با بررسی

با  اصطخري "وممالک مسالک"در این تحقیق اشارات . پرداخت،  داشته استوجود اصطخري
در مجموع . تکمیل شد، اندبعد از این اثر نگاشته شده و استفاده از سایر آثار جغرافیایی که قبل

، نشان از ارتقاي موقعیت جغرافیایی، فارس در اثر خویشخلیجبردن  هدف این دانشمند در به کار
 و ویژه گاهبه عبارتی جغرافیاي تاریخی این دریاي پر عظمت دارد که با بررسی آن جای و تاریخی

 . فارس اشاره رفتممتاز هر چه بیشتر خلیج
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 . تابان: نامه، به کوشش محمد امین ریاحی، تهرانبن نجیب، جهان ، محمد)1342(بکران ابن_
-بلخى، به تحقیق و تصحیح منصور رستگار فسایی، شیراز، بنیاد فارس ، فارسنامه ابن)1374(بلخى ابن_

 . شناسی
وممالک، ترجمه سعید خاکرند، بیروت، دار صادر افست  ، مسالک)1268(خردادبه، عبیداهللا بن عبداهللا ابن_

  . لیدن
  . بنیاد فرهنگ ایران: البلدان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، تقویم)1349( ابوالفداء_
  . ونشر کتاب گاه ترجمهبن: کوشش ایرج افشار، تهران وممالک، به ، مسالک)1340(اصطخري، ابواسحق ابراهیم_
، فصلنامه تاریخ اسالم، "تأملی در آموزش و پرورش جغرافیاي تاریخی در ایران") 1388( احمدوند، عباس،_

  . 41-63، زمستان، صص 40، شماره مسلسل 4، شماره 10سال 
  . دانشگاه تهران: ، محمدحسن بن على، مرآةالبلدان، جلد یکم، تهران)1367( اعتمادالسلطنه_
فی عجائب البر و البحر، ترجمه سید  نخبۀالدهر) 1382(بن ابی طالب، ، شمس الدین محمددمشقی نصاريا _

  . اساطیر: حمید طبیبیان، تهران
 تاریخی، هاي ، بررسی"دریاي مکران و پارس؛ یا دریاي عمان") 1347(محمدعلی،     سید امام شوشتري،_

  . 3-18صص  ،3، سال 2شماره 
  . پژوهشکده تاریخ اسالم: جغرافیا و تاریخ؛ پیوند مرزها، ترجمه مرتضی گودرزي، تهران)1392(اچ،.  بیکر، الن_
پژوهشی _، جغرافیا؛ نشریه علمی"فارسي تاریخی نام خلیجدرآمدي بر پیشینه") 1386( پورآرین، فؤاد،_

  . 187-202ص ، ص1386، بهار و تابستان 13 و 12، شماره 5انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال 
  . زاده، قم، نشر ادیانتاریخ هند، ترجمه همایون صنعتی)1387( تاپار، رومیال،_
  . چاپ دوم. شرکت سهامی انتشار: فرهنگ اعالم تاریخ اسالم، جلد دوم، تهران) 1386( تهامی، غالمرضا،_
، ترجمه منوچهر سفرنامه جکسن؛ ایران در گذشته و حال)1369( جکسون، آبراهام و النتاین و یلیامز،_

  . چاپ سوم. خوارزمی: اى تهرانامیرى و فریدون بدره
  . میراث مکتوب: ابرو، جلد سوم، تهران جغرافیاى حافظ)1375(اهللا،ابرو، عبداهللا بن لطف  حافظ_
  . دانشگاه تهران: ، به کوشش منوچهر ستوده، تهران)1340(المغربالمشرق الی حدودالعالم من_
، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه "فارسي خلیجپژوهشی دربارة پیشینه") 1355(یر، خدادادیان، اردش_

  . 114 تا 105، صص 1355 اسفند، 10تهران، شماره 
  . سمت: رانمتون تاریخی و جغرافیایی به فارسی، ته)1384(سپهري، محمد، _
بررسی ابعاد گستردگی جغرافیاي تاریخی بر جغرافیا و ") 1395(میر،سپهوند، اسماعیل و شبنم جهان -

  . 27-43، پاییز، صص 3، شماره 15، فصلنامه پارسوا، سال "وممالک اصطخري تاریخ با تکیه بر مسالک
- فارس از منظر جغرافیی خلیجبررسی جغرافیاي تاریخ") 1395(وند، سپهوند، اسماعیل و مسعود آدینه_

، همایش ملی میراث مشترك زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی "البلداننگاران مسلمان با تکیه بر تقویم
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فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیجفارس خلیجدر حوزه 
  . 1- 17، بهمن، صص 27- 28، بوشهر

 فارس خلیجبررسی جغرافیاي تاریخی ") 1395( شاهین، مهدي، اسماعیل سپهوند و زهرا حسینی بلداجی،_
، فارس خلیجفرهنگی _المللی علمی، یازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین"بکراناز دیدگاه ابن

  . 153- 163 اردیبهشت ماه، صص 15، جزیره کیشفرهنگی دانشجویان ایران، _مرکز گردشگري علمی
  . تاسنایی، بی: السیاحۀ، تهرانبستان)تا بی(العابدین بن اسکندر، شیروانى، زین_
: ی، تهرانتاریخ هند از باستان تا حمله مغول؛ جدول گاهشماري و تبارشناس) 1388( شورمیج، مهتاب،_

  . امتحان
دانان ایران، تاریخ در ایران؛ شرح احوال و معرفی آثار مورخان و جغرافی) 1345( صدري افشار، غالمحسین،_

  . سیناابن: تهران
 . بنیاد فرهنگ ایرانی: به تحقیق و تصحیح منوچهر ستوده، تهران) 1353)(هفت کشور( صور األقالیم_
دانشگاه :  علوم تاریخی، تهرانهاي ، پژوهش"جغرافیاي تاریخی مکران" )1391(ابوالقاسم،     سید فروزانی،_

  . 173-189دوره چهارم، شماره اول، بهار و تابستان، صص : تهران
  . امیرکبیر، چاپ سوم: فارسنامه ناصرى، جلد یکم، تهران) 1382( فسایى، حسن بن حسن،_
، 7 تاریخی، سال هاي ، بررسی"جغرافیاي تاریخیي مفهوم بحثی دربارة") 1351(مقامی، جهانگیر، قائم_

 . 15-22 شهریور، صص _، مرداد40، شماره مسلسل 3شماره 
  . سمت، چاپ دوم:  اسالمی، جلد یکم، تهرانهاي جغرافیاي تاریخی کشور)1385( قرچانلو، حسین،_
  . امیرکبیر: ر قاجار، تهرانآثارالبالد و اخبارالعباد، ترجمه میرزا جهانگی) 1373( قزوینى، زکریا بن محمد،_
، ماهنامه سراسري تخصصی، آموزشی، پژوهشی، تحلیلی "خلیج همیشه فارس") 1389( طویلی، عزیز،_

 . 29-30، صص 77 و 76 هاي ، شماره7پادنگ، سال 
، اولین همایش ملی "جغرافیاي تاریخی سرزمین مکران" )1391(ضیه شجاع قلعه دختر، ورا غفرانی، علی_

احل مکران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، توسعه سو
  . 1-10بهمن، صص 

التقاسیم فی معرفۀ األقالیم، ترجمه علی نقی منزوي، جلد یک، أحسن) 1361(بن احمد،  کرمى، محمد_
  . شرکت مولفان و مترجمان: تهران

  . دنیاي کتاب:  ساله خوزستان، تهرانتاریخ پانصد) 1384( کسروى، احمد،_
، ترجمه محمدجعفر جباري، کتاب ماه تاریخ و "مبانی نظري جغرافیاي تاریخی") 1379( گلکه، لیونار،__

  . 24-38جغرافیا، فروردین، صص 
مبانی نظري جغرافیاي تاریخی؛ درك تاریخی در جغرافیا یک رویکرد آرمانگرا، ") 1379(،(گلکه، لیونار، _

  . 42- 52، ترجمه محمدجعفر جباري، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اردیبهشت، صص "ومبخش د
بنگاه :  خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهرانهاي جغرافیاي تاریخی سرزمین) 1377( لسترنج، گی،

 . ترجمه و نشر کتاب
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 . نه طهوريکتابخا: نزهۀالقلوب، به اهتمام محمد دبیر سیاقی، تهران)( مستوفی، حمداهللا،_
مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابو القاسم پاینده، ) 1356( مسعودى، ابوالحسن علی بن حسین،_

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران
، تابستان، 18، شماره 5، پیک نور، سال "ي یک سند تاریخیجغرافیا به مثابه") 1386(هایده،  معیري، _

 . 137-156صص 
  . کتابفروشی مصطفوي بوذرجمهري: جغرافیاي تاریخی سرزمین خوزستان، تهران) 1354( میریان، عباس،_
سازمان : نقی منزوي، جلد یکم، تهرانالبلدان ترجمه علیمعجم) 1380( یاقوت حموى، یاقوت بن عبداهللا،_

 . )پژوهشگاه(میراث فرهنگی کشور
، شماره مسلسل، 1، شماره 4 تاریخی، سال يها ، بررسی" جغرافیا با تاریخرابطه") 1348(دیعی، کاظم، و_

  191-200 اردیبهشت، صص _فروردین 
  . .علمی و فرهنگی: الیعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران) 1356( یعقوبى، احمد بن اسحاق، البلدان،_
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