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مینا توانا
دانشآموخته كارشناسى ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمى ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمى
تهران ،ایران
یونس فرهمند
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دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمى ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ایران

چکیده
از جمله آثار جغرافیایى تألیف شده در غرب جهان اسالم ،المسالک و الممالک بکری (سده پنجم هجری)
است؛ مؤلف به وصف تقریبا تمام گستره جغرافیای شناختهشده روزگار خویش ،بهویژه ایران و نواحى شرقى
خالفت اسالمى اهتمام ورزیده و شاید از همین روست كه كتابش برخالف بسیاری از آثار نویسندگان
مغربى ،با اقبال عام روبهرو شده است .به نظر مىرسد جامعیت اثر و نیز وصف جغرافیای اندلس كه بیش
از همگان بر آن وقوف داشته ،از جمله دالیل شهرت این كتاب باشد .حال این پرسش پیش مىآید كه كسى
چون بکری كه سفری بدین نواحى نداشته ،مطالب كتابش ،خاصه اطالعات مربوط به ایران را ،از كدام
منابع اخذ كرده است؟ در این نوشتار به روش مطالعه تطبیقى درمىیابیم كه ضعف عمده این اثر در حوزه
ایران ،استفاده صرف نویسنده از آثار پیشینیان و بىبهره ماندن از مشاهدات و تجارب شخصى است.
کلیدواژهها :ابوعبید بکری ،المسالک و الممالک ،جغرافیانگاری در اندلس ،جغرافیای تاریخى ایران.

 .1تاریخ دریافت ،1931/1/02 :تاریخ پذیرش9311/3/6 :
 .0رایانامه (مسؤول مکاتبات)noorfarahmand@gmail.com :
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مقدمه
به تصریح برخى از مورخان و جغرافیانویسان قدیم مسلمان ،یکى از معیارهای ارزشمندی و
درستى دادههای جغرافیایى كتابها ،میزان مشاهدات شخصى جغرافیانویسان است.
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بسیاری از نویسندگان آثار جغرافیایى كه از همان سدههای نخستین اسالمى به اهمیت سفر
و كسب تجربه شخصى برای نگارش كتب خویش پى برده بودند ،با بهكارگیری روش تجربه
و مشاهده ،كتابهای گرانقدری از خود برجای گذاشتند .در این میان ،گاه به جغرافیا
نویسانى برمىخوریم كه بىآنكه پای در راه سفر نهاده و به كسب تجارب و اطالعات عینى
اهتمام ورزیده باشند ،دست به تألیف آثار جغرافیایى یاختهاند و از قضا آثار برخى از آنها از
شهرت باالیى نیز برخوردار شدهاست؛ برای نمونه ،حافظ ابرو (د333ه) نویسنده درباری
تیمور ،كه خاستگاهش شرق ایران بوده ،بدون سفر به غرب ،به وصف جغرافیای مناطق

غربى جهان اسالم در كتاب جغرافیای خود پرداخته است؛ 1و یا شریف ادریسى(-139
062ه) ،برخاسته از مغرب اسالمى ،بدون مسافرت و كسب تجربه شخصى ،به وصف
جغرافیای مناطق شرقى دنیای اسالم در نزهة المشتاق دست زده است 0.جغرافیانویس
مغربى دیگر ،ابوعبید عبدالله بکری نیز بدون پای نهادن در مسیر سفر و ثبت یافتههای
شخصى ،به تألیف دو كتاب جغرافیایى ،یکى با نام المسالک و الممالک و دیگری معجم ما
استعجم من اسماء البالد و المواضع ،دست گشوده كه این هردو با اقبال عام مواجه شدهاند.
از اینرو ،برای اعتبارسنجى چنین نوشتههایى ،تحقیق درباره شناسایى منابع و بررسى نحوه
گردآوری و پردازش اطالعات در اینگونه از آثار اهمیتى دوچندان مىیابد؛ چه اعتبار هر
نوشته به اصالت منابع مورد استفاده یا دستكم به نوآوری نویسنده در تدوین آن اطالعات،
وابسته است.
 .9نک .مسعودی991 /9 ،؛ نیز نک .مقدسى ،شمس الدین. 6-9 ،
 .1آل داوود.91 ،
 .0رضا" ،ادریسى ،محمدبن محمد".311 ،
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المسالک و الممالک( 6تألیف حدود 161ه) ،نام یکى از دو كتاب مشهور 7ابوعبید
عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن ایوب بن عمرو بکری ،ادیب ،لغوی و دانشمند

جامعاالطراف اسپانیای اسالمى است 8كه مورد توجه و استفاده اخالف جغرافىنگارش واقع

شده است 3و بعدها خاورشناسانى چون دوزی 12و پروفنسال 11نیز او را بزرگترین جغرافیدان
اندلس دانستهاند.
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بکری در المسالک و الممالک (چاپ 9113م در دوجلد) ،ظاهرا به پیروی از مکتب

عراقى 19،به وصف جغرافیای كل جهان شناخته روزگار خود پرداخته است .این در حالى-
است كه وی تنها در محدوده زادگاهش مسافرتهایى داشته و هیچگاه شبه جزیره ایبری یا

اندلس را ترک نکرده بودهاست 11.ظاهرا از همین روست كه با نگاهى آماری به متن
 .6آنچه تاكنون از المسالک و الممالک بکری بهدست ما رسیده ،تلفیق اطالعات ناقصى است از نسخ خطى این
اثر در كتابخانههای مختلف جهان كه به كوشش آدریان فان لیوفن و اندری فیری ،در دو جلد فراهم آمده است (برای
اطالع از نسخ خطى موجود المسالک و الممالک بکری ،نک .ابوغنیم 66-61؛ نیز نک .مقدمه سعد غراب بر
المسالک و الممالک بکری.)36-33 /9 ،
 .7نام دیگر كتاب جغرافیایى بکری ،معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع است.
 .8ابن ّ
االبار933-939 /3 ،؛ كراچکوفسکى391 -393 ،؛ . Provencal, 155, 157
 .3جغرافیدانانى چون زمخشری در الجبال و االماکن و المیاه ،یاقوت در معجمالبلدان؛ قزوینى در آثارالبالد و اخبار
العباد؛ انصاری دمشقى در نخبة الدهر فى عجايب...؛ قلقشندی در صبح االعشى و حاجىخلیفه در جهاننما از
المسالک و الممالک بکری استفاده بسیار كردهاند؛ نیز نک .مقری.36 /1 ،
10. Dozy
11. Provencal
 .10كراچکوفسکى393 ،؛ .Provencal, 155
 .19نک .كراچکوفسکى391-393 ،؛ نیز نک .توانا.31 -93 ،
 .11سفر اول بکری به واسطۀ هجوم عبادیان از ولبه و شلطیش ،زادگاهش ،به قرطبه بود كه در همانجا بالید و به علم-
آموزی پرداخت .سفرهای بعدی وی به اشبیلیه و المریه به سبب مناصب حکومتىاش بوده .بکری پس از آن به قرطبه
بازگشت و تا پایان عمر همانجا ماند (ابن االبار931 -931/3 ،؛ ابن بشکوال366 ،؛ فتح بن خاقان931 ،؛ ابن سعید
مغربى ،366 /9 ،پانویس؛ ّ
ضبى316 ،؛ نیز نک .كراچکوفسکى.)393 ،
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المسالک و الممالک بکری مىتوان دریافت كه بیش از شصتدرصد گزارشهای جلد اول
كتاب المسالک و الممالک ،حاوی اطالعات صرف تاریخى همانند مضامین كتب تواریخ
عمومى است 10.باقىمانده گزارشهای جلد اول ،اطالعات جغرافیایى است كه به وصف
شرق جهان اسالم ،یعنى جزیرةالعرب (به نحو تفصیلى) ،عراق و شهرهای مهم آن ،ویژگى-
های سرزمین فارس ،بابل ،جزیره ،خراسان ،ماوراءالنهر ،كرمان ،شهرهای بالد روم و روس،
سخنى در باب شهرها ،مساحات سرزمینها ،مختصری در باب تقسیمات ایرانشهر و خراج

این سرزمینها 16اختصاص یافته است؛ جلد دوم نیز به قسمتهای غربى جهان اسالم
شامل مصر ،بالد افریقیه ،مغرب و اندلس اختصاص دارد .بکری در جلد دوم برخالف
مشرق اسالمى ،راهها و فواصل شهرهای مختلف را نیز بهدقت بیان كرده است كه این نشان
از آشنایى بیشتر و گاه بالواسطه او با این مناطق دارد .مىتوان گفت بخش متعلق به مغرب
و اندلس در المسالک و الممالک بکری نهتنها نسبتبه مطالب مرتبط با مناطق شرقىتر در
همین كتاب ،بلکه نسبتبه كتب سایر جغرافیانویسان پیش از بکری نیز حجیمتر است و گاه

حتى اطالعاتى از زمان حیات مؤلف نیز بهدست مىدهد 17.وی در نگارش المسالک و
الممالک ،بهاستثنای بخش متعلق به مغرب و اندلس كه از منابع شفاهى و مدارک دیوانى،
بهسبب مناصب حکومتى خویش ،بهره گرفته بوده ،تنها به ارائه اطالعات مذكور در كتب
پیشینیان بسنده كرده است .بدینجهت شایسته بود كراچکوفسکى این گفته خود را كه

«المسالک و الممالک بکری ،تماما بر اساس كوشش شخصى مؤلف پدید آمده» 18،تنها به
همین بخش از جهان اسالم محدود مىكرد.

 .10نک .بکری ،المسالک.133-196 ،369 -9 /9 ،
 .16همان.111 -369 /9 ،
 .17برای نمونه نک .بکری ،المسالک111 ،331 ،333 ،331 /9 ،؛ نیز نک .ابوغنیم.13 ،
 .18كراچکوفسکى.391 ،
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جغرافیای ايران در المسالک و الممالک بکری
تعريف بکری از ايران .بکری همانند سایر نویسندگان مسلمان پیش از دوره ایلخانى،
مفهوم سیاسى مستقلى برای ایران قائل نبوده است 13.در واقع وی و اسالفش ،به تأسى از

نظام تقسیمبندی ساسانى ،ایران و عراق (دل ایرانشهر) را زیرمجموعه ایرانشهر مىدانسته-
اند؛ گفتنى است اعراب گویا به حکم اطالق نام جزء بر كل (در اینجا :دل یا همان قلب به-
مثابه كل بدن) ،نام عراق را برای كل ایرانشهر -كه مشتمل بر ایران و عراق مىشده است -به
كار مىبردهاند 02.اگر هم بپذیریم كه واژه "عراق"ّ ،
معرب "ایران" است 01،دیگر در پایبندی
بکری بر نظام تقسیمبندی ایرانى تردیدی نمىماند؛ خاصه كه او گاه وصف شهرها و ایاالت

ایران را ذیل شهرهای عراق آورده 00و گاه نام آنها را ذیل اقلیم ایرانشهر برشمرده است؛ 09در
مورد اخیر ،وی به تقسیمبندی ابن رسته نظر داشته است.
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کاستىهای بکری در جغرافیای توصیفى ايران .نقایص كار بکری در جغرافیانویسى
نواحى و شهرهای متعلق به ایران را مىتوان در دو بخش عمده زیر دستهبندی كرد:
 .9غفلت از شهرهای مهم و اكتفا به بخشى از شهرها و نواحى .درک نادرست بکری
 .13در منابع تا پیش از قرن هشتم ،از جمله كتاب حاضر ،واژه ایران جز برای توصیف تاریخ پیش از اسالم دیده
نمىشود .برای كسب اطالع بیشتر در این زمینه نک .كراوولسکى96 -9 ،؛ نیز نک .فضلىنژاد.936 -969 ،
 .02ابن خرداذبه331 ،؛ قدامة بن جعفر911 ،؛ طاهر مقدسى.13 ،16 /1 ،
 .01نک .دستگردی.113 -119 ،
 .00بکری ،المسالک.111 -133 /9 ،
 .09همان ،116 -116 /9 ،وی ایاالت ایرانشهر را چنین برشمرده« :خراسان ،كرمان ،فارس ،اهواز ،جبال،
سجستان ،ارمینیه ،آذربایجان ،موصل ،جزیره ،شام و سورستان كه وسط ایرانشهر است».
 .01ابن رسته 913 -911 ،؛ بکری در كتاب جغرافیای دیگرش ،معجم ،عراق را جایى میان هیت ،شهری مرزی در
عراق بر كناره فرات ،و سند و چین وصف مى كند؛ از این رو ری ،خراسان ،دیلم و جبال را از آن عراق دانسته و
اصفهان را ناف عراق معرفى كرده است (بکری ،معجم.)131 /3 ،
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از جغرافیای ایاالت ایرانشهر و بالمآل ایران موجب شده است تا او فقط به وصف شمار
معدود و گاه كماهمیتتری از شهرها و ایالتهای ایرانشهر پرداخته ،برخى ایاالت مهم آن را
وصف نکند .برای نمونه جای وصف ایاالتى چون جبال ،سیستان ،اصفهان و آذربایجان در
كتاب او خا لى است ،اما در مقابل ،جبال بارز در ایالت كرمان را ایالتى مهم و قابل ذكر
پنداشته و جداگانه به وصف آن پرداخته است 00.در واقع آنچه درباره شهرهای ایران در
كتاب بکری آمده ،اطالعاتى بسیار محدود از ایاالتى كمشمار است كه بهطور كلى شامل

ایاالت فارس 06،خراسان 07،ماوراءالنهر 08،كرمان 03،بالد بارز 92و اهواز 91مىباشد .بدین

ترتیب ،ایران ترسیمشده در كتاب او بسیار محدودتر از ایرانى است كه یک قرن پیش از او
در آثار جغرافیانویسان مسلمان وصف شده بوده است 90.بهنظر مىرسد این كاستى كار

بکری نتیجه ناآشنایى عینى و دقیق او با محدوده مورد وصف و نیز شهرها و ایاالت عراق و
ایران بوده باشد.
 .3چینش نامنظم و آشفتگى در وصف شهرها .بکری شهرهای عراق و ایران را بدون
نظمى مشخص در پى هم آورده و در وصف آنها دچار آشفتهپردازی شده و در اینباره حتى
جهات جغرافیایى را مدنظر قرار نداده؛ چنانكه در پى وصف چند شهر مهم عراق (انبار،
واسط ،مدائن) ،به وصف اهواز و سپس بصره در غرب اهواز پرداخته و در ادامه به سراغ
ایالتى از ایران در موقعیت شرقىتر نسبت به بصره ،یعنى بالد فارس رفته سپس بابل ،شهری
 .00بکری ،المسالک.111 /1 ،
 .06همان.133 /9 ،
 .07همان.119 /9 ،
 .08همان.113 /9 ،
 .03همان.113 /9 ،
 .92همان.111 /9 ،
 .91همان.139 /9 ،
 .90به عنوان نمونه نک .ابن حوقل136 -311 ،؛ نیز نک .مقدسى ،شمس الدین.113 -361 ،
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ساسانى و ازمیانرفته در دوره اسالمى ،واقع در جانب غرب بصره را وصف كرده است؛ آن-
گاه جزیره ،منطقهای در بینالنهرین علیا و واقع در شمال ایالت عراق ،را معرفى كرده ،سپس
از جزیره با  931درجه چرخش به نقطه مقابل آن یعنى شمال شرق جغرافیایى ایران،
خراسان و ماوراءالنهر آمده و در پایان ،كرمان و «بالد بارز» ،در موقعیتى جنوبتر نسبتبه
خراسان و ماوراءالنهر را وصف كرده است.
منابع مورد استفاده بکری در وصف شهرها و نواحى ايران .از میان انواع منابع ،بکری
فقط منابع مکتوب را در نگارش جغرافیای ایران بهكار گرفته است .از همین رو ،تنها راه
تشخیص منبع یا منابع احتمالى بکری ،مقایسه تطبیقى متن المسالک و الممالک با همه
كتب مشابه پیش از وی است؛ بدینطریق عالوه بر اعتبارسنجى گزارشهای بکری ،اهمیت
و روایى و رواج شماری از كتب شرق جهان اسالم در مغرب اسالمى سده پنجم دانسته
مى شود .هرچند این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت كه ممکن است بکری كتبى را در
دسترس داشته بوده باشد كه اكنون ازمیان رفتهاند؛ برای نمونه ،به احتمال متاخم به یقین،
كتاب ازمیانرفتۀ نظام المرجان فى المسالک و الممالک ،نوشته احمدبن عمر عذری ،استاد
بکری كه سفری نیز به مشرق داشته ،در دسترس بکری بوده است.

99

به هر رو ،با نظری گذرا در متن كتاب بکری و نیز متون موجود جغرافیایى پیش از وی،
مى توان گفت كه بیشتر اطالعات متعلق به شهرهای ایران در كتاب بکری ،در خالل
گزارشهای كتب پیشینیان چون المسالک و الممالک ابنخرداذبه 91،تاريخ طبری،
البلدان ابنفقیه،

96

حدودالعالم،

97

المسالک و الممالک اصطخری،

 .99نک .یاقوت حموی991 /1 ،161 /3 ،؛ كراچکوفسکى.396 -396 ،
 .91ابن خرداذبه.961 ،
 .90طبری.66 -66 ،63 /1 ،
 .96ابن فقیه.193 ،113-116 ،311 ،316 ،
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90

اشکالالعالم
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جیهانى 93و احسنالتقاسیم مقدسى 12نیز یافت مىشود؛ اما با مقابله متون به شیوه مقایسه
تطبیقى محتوا و متن درمىیابیم كه اصلىترین منبع بکری در نگارش این قسمت ،كتاب

صورة االرض ابنحوقل بوده است 11.بسامد مشابهتهای واژههای برگزیده ،در المسالک و
الممالک بکری و صورة االرض ابنحوقل به حدود 61درصد مىرسد .در زیر نمونهای از
این مشابهات ،با تعابیری كه مختص كتاب ابن حوقل است و در المسالک بکری عینا تکرار
شده مىآید:
صورة االرض:
ُ
10
«و ّأما خراسان فتشتمل على ك َور عظام و أعمال جسام»
المسالک و الممالک:
َُ
«و خراسان تشتمل على كور عظام و اعمال جسام»

19

كثرت استفاده بکری از صورة االرض ابن حوقل شاید از آن رو بوده كه كتاب ابن

حوقل در غرب جهان اسالم شناخته 11و از اینرو دسترس به آن برای بکری آسان بوده است.
باوجود این ،درباره اقتباس مستقیم یا باواسطه بکری از كتاب صورة االرض نمىتوان بهیقین
نظر داد؛ چراكه ممکناست بکری باواسطه استاد خویش ،عذری ،از كتاب صورة االرض
بهره گرفته باشد 10.بههررو ،تردیدی نیست كه بکری مستقیم یا نامستقیم ،گزارشهای مرتبط

 .97حدود العالم.911-911 ،916 ،911 ،
 .98اصطخری.311-333 ،961 ،966-961 ،911 ،913 ،913 ،919 ،911 ،16 ،
 .93جیهانى.961-963 ،931 ،936 ،931 ،931 ،933 ،
 .12مقدسى ،شمس الدین.111 ،111 ،113 ،113 ،111 ،131 ،133 ،
 .11برای اطالع بیشتر نک .توانا.13 -63 ،
 .10ابن حوقل.136 /3 ،
 .19بکری ،المسالک.119 /9 ،
 .11كراچکوفسکى961 ،911 ،911 ،؛ نیز نک .شعار" ،ابن حوقل".331 ،339 ،
 .10نک .ادامه مقاله؛ نیز نک .كراچکوفسکى.396 ،
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با وصف ویژگى كورههای ایالت فارس 16،ایاالت خراسان 17و ماوراءالنهر 18،كرمان 13و

بارز 02را از كتاب صورة االرض برداشت كرده و تنها در باب وصف اهواز چنین مىنماید كه
اقتباس وی در ذكر ویژگى اهواز ،از المسالک و الممالک ابن خرداذبه و نیز بخش تاریخى
آن مقتبس از تاريخ طبری بوده باشد.

01

روش استفاده بکری از منابع .شیوه برداشت و نقل بکری از صورة االرض عموما به-
صورت رونویس بوده و او عینا عبارات ابن حوقل را اخذ كرده و گاه ،از آنجا كه دانشمندی
لغتشناس بوده ،عباراتى را افزوده یا كاسته یا ساخت دیگری از افعال را بهكار برده است.
گفتنىاست كه بکری در بیشتر این رونگاریها جانب دقت را رعایت نمىكرده و فراوان
دچار اغالط امالیى ،خطا در ضبط اعالم جغرافیایى و یا اشتباهات محتوایى شده است؛

00

هرچند در این خطاها سهم مستنسخان كتاب بکری و نیز اشتباهات موجود در متون متقدم
را نیز باید درنظر آورد؛ برای نمونه بکری از كورهای در فارس به نام "اردشیر شیراز" چنین یاد
كرده است:
«و بکورة أردشیرشیراز عین ماء یشرب لتشفیة الجوف كما یشرب الدواء  ،فإن شرب
ّ
09
منه قدحا أقام له مجلسا ،و إن زاد فلکل قدح مجلس».

 .16ابن حوقل311 ،313 ،316 ،361 ،361 /3 ،؛ بکری ،المسالک.111 -133 /9 ،
 .17ابن حوقل131 /3 ،؛ بکری ،المسالک.119 /9 ،
 .18ابن حوقل166 -161 /3 ،؛ بکری ،المسالک.113 -113 /9 ،
 .13ابن حوقل399 ،311 /3 ،؛ بکری ،المسالک.111 -113 /9 ،
 .02ابن حوقل399 -311 /3 ،؛ بکری ،المسالک.111 /9 ،
 .01نک .ابن خرداذبه961 ،؛ طبری ،ج.63/1
 .00نک .توانا.19 -61 ،
 .09بکری ،المسالک.133 /9 ،
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« در كوره اردشیرشیراز چشمۀ آبى است كه برای شفای شکم از آن مىآشامند ،مانند
نوشیدن دارو .اگر از آن آب قدحى بنوشند یکبار به قضای حاجت روند ،و اگر بیشتر ،برای
هر قدح یکبار بیرون مىروند».
اما عبارت ابن حوقل در اینباره چنین بوده است:
ّ
اردشیرخره من نواحى شیراز عین ماء حلو عذب یشربه الناس لتنقیة الجوف
«و بکورة
ّ
01
فمن شرب قدحا أقامه مجلسا و إن ازداد فلکل قدح مجلس»
گویا بکری در خالل رونویسى ،در ضبط نام كوره "اردشیرخره" دچار خطا شده و
احتماال بهعلت ناآشنایى با تقسیمات جغرافیایى ایالت فارس" ،اردشیر" و "شیراز" را
درآمیخته و واژه جدید "اردشیر شیراز" را برساخته است.
عالوه بر این احتمال معقول ،با مداقه در گزارشهای صورة االرض ،المسالک و
الممالک اصطخری و نیز كتاب جیهانى در این موضوع ،نکات جالب دیگری دریافته مى-
شود؛ از جمله این كه ابن حوقل كه خود بسیاری از مطالب كتابش درباره فارس را از كتاب
المسالک و الممالک اصطخری رونوشت كرده ،در رونوشت خویش بر خطا رفته است.

درحالىكه در كتاب اصطخری چنین آمده« :و بکوره اردشیرخره على باب شیراز...00؛ یعنى

06

در كوره اردشیرخره در دروازه شیراز ، »...و این عبارت با متن جیهانى نیز مطابقت دارد،
مقتبس بکری بوده چنین آمده است كه« :و بکورة اردشیر ّ
در كتاب ابن حوقل كه َ
خره من
نواحى شیراز» .نیز "لتنقیه الجوف" (= برای خالى كردن شکم) عبارتى است كه در متن
صورة االرض و پیش از آن در المسالک و الممالک اصطخری آمده ،اما بکری یا ناسخان
كتاب وی بهعمد یا بهتصحیف آن را "لتشفیه الجوف" ضبط كردهاند و جهت توضیح بیشتر
 .01ابن حوقل.313 /3 ،
 .00بسیاری از مطالب كتاب ابن حوقل ،بهویژه در بخشهای شرق جهان اسالم ،از كتاب المسالک و الممالک
اصطخری اقتباس شده است (نک .شعار" ،ابن حوقل").
 .06جیهانى.931 ،
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آن ،تعبیر "كما یشرب الدواء" (چنانكه دوا نوشند) را افزودهاند.
نمونه دیگر از خطاهای رونویسانه بکری یا استنساخگران كتابش ،مطالبى است كه
درباره بارز آورده است:
ّ
ّ
« ّأما حد بالد البارز فإنها اجبال سبعة فى نهایة االمتناع و الخصب و قربها من جیرفت

على خمسة فراسخ[موضع] 07یسمى میزان»...

«اما حدود سرزمین بارز مشتمل بر هفت كوه در نهایت استواری و سرسبزی است ،در
نزدیکى این كوهها در پنج فرسنگى جیرفت[ ،مکانى] است به نام میزان .»...

بکری در متن باال كه آن را از صورة االرض ابن حوقل اقتباس كرده 08،از كوههای

هفتگانه بارز سخن گفته است؛ درحالىكه در منابع ،شمار این كوهها ذكر نشده است.
اصطخری و ابن حوقل از "سبعة اجیال" كه در واقع هفت طایفه ساكن در جبال قفص
(كوچ) ،از كوههای برفگیر كرمان بودهاند ،سخن گفتهاند .چنین مىنماید كه بکری كه ایجاز
را مد نظر داشته ،باز هم برخطا رفته و هفت طایفه ساكن كوههای كوچ را هفت كوه بارز
پنداشته است.
بکری در برخى موارد اندکشمار نیز به فشردهسازی متون پرداخته است؛ برای نمونه
در ذكر اقالم صادراتى فارس برخالف كتاب صورة االرض ،كه صنایع گوناگون شهرهای
مختلف فارس همچون جامه شاپوری ،كتان سینیزی ،طراز زربفت و پرده ابریشمى گرانبهای
فسا ،گلیم و پرده و مخده دشت بارین ،گلیم ،جاجیم دراز ،سجاده نماز جهرمى و ...را

برشمرده ،03فقط به این یک جمله اكتفا كرده است كه« :از فارس انواع جامهها به سایر نقاط
جهان برده مىشود».

62

 .07ابنحوقل.399/3 ،
 .08اصطخری966-961 ،؛ ابن حوقل.399-311 /3 ،
 .03ابن حوقل.311 ،361 ،311 /3 ،
 .62بکری ،المسالک.131 /9 ،
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ارزيابى محتوايى ايراننگاری بکری .آنچه از جغرافیای شهرهای ایران در المسالک و
الممالک بکری آمده بهطورعمده شامل عجایبنگاری و ذكر خواص برخى مکانهاست؛
برای نمونه بکری در وصف كورۀ اصطخر آورده است:
«و بناحیة إصطخر تفاح یکون بعض التفاحة الواحدة صادق الحالوة و بعضها حاز
الحموضة».

61

«در ناحیه اصطخر درخت سیبى است كه یک سوی سیب آن در نهایت شیرینى و
سوی دیگرش ترش است».
نیز درباره اهواز نوشته است:
ّ
ّ
ّ
60
« ّأما األهواز فإن من أقام بها حوال ّثم تفقد عقله فإنه یجد فیه نقصانا ّبینا».
« هر كس یک سال در اهواز اقامت كند ،سپس عقل خویش را بسنجد ،در آن كاستى
آشکاری مىیابد».

ّ
اردشیرخره.
و یا نمونه پیشگفته در ذكر كوره
رویکرد عجایبنگارانه بکری نشان مىدهد تصویری كه وی از ایران ارائه مىكند،

تصویرسرزمینى است رمزآلود با ویژگىهای منحصر به فرد .چنین مىنماید كه بکری در
این زمینه از استاد خویش احمدبن عمر عذری (163 -313ه) ،نویسنده كتاب نظام

المرجان فى المسالک و الممالک كه گویا سفری نیز به شرق كرده 69،متأثر بوده است ،چه
ظاهرا عذری در كتاب خویش ،همانند سایر جغرافىدانان مغرب اسالمى سده پنجم ،به
عجایبنگاری و ذكر خواص و ویژگىهای انحصاری شهرها عالقه زیادی داشت.

61

از توجه بکری به عجایب كه بگذریم ،مىتوان گفت از كتاب وی در وصف ایران ،جز
 .61بکری ،المسالک.131 /9 ،
 .60همان.139 /9 ،
 .69رضا" ،ابوعبید بکری" ،دبا؛ .Molina, 776
 .61كراچکوفسکى396 ،؛ .Provencal, 157
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بهندرت ،اطالعى از جغرافیای طبیعى ،سیاسى ،نظامى ،اقتصادی ،كشاورزی و  ...مکانها
به دست نمىآید .از جمله این موارد نادر وصف خراسان و ماوراءالنهر است كه در آن به ذكر
محدوده خراسان و ماوراءالنهر ،نیز برشمردن شهرها و شمار اعمال آن و جغرافیای اقتصادی
شامل محصوالت صادراتى و تولیدی و حتى جغرافیای انسانى ،و ذكر ویژگى مردمان آنجا،
پرداخته است:
«در ماوراءالنهر از نظر وفور معادن طال ،نقره و جیوه ،معدنى در دیگر سرزمینها بدان
نرسد و در جهان مانند نشادری كه نزد آنان است وجود ندارد .حتى نشادر صقلیه /سیسیل
نیز با آن برابری نمى كند و به مرغوبیت آن نیست .مشک تبت به آنجا وارد و از آنجا به سایر
بالد صادر مىشود .این مشک از نظر خوشبویى و گرانبهایى از همه مشکها برتر است .از
چغانیان سمور ،سنجاب و سایر پوستهایى كه در دیگر سرزمینها نیست ،صادر مىشود.
ماوراءالنهر پرنعمتترین اقلیمهاست و نیکى میان مردمانش غالب و خیرخواهى میانشان
آشکار است و از ثروت و توانگری و فراوانى بهرهمندند و در اینباره رقابتى میانشان نیست و
روشى برخالف سایر مردمان زمانه پیشه كرده این اموال را مایه رسیدن به آمال و لذات
دنیوی نکردهاند .بلکه آن را برای مهماننوازی ،نیکى بین مردم ،جهاد در راه خدا ،ساخت
راهها ،منزلگاهها ،نگهداری از منازل بینراهى و آبشخورها هزینه مىكنند».

60

پیداست كه وجود این دست از دادههای مقتبس از آثار جغرافیانویسان سلف ،در
كتاب بکری ،با وجود جزئىنگری و تفصیل آن ،در برابر شمول گزارشهای منبع دسترس و
مستفاد بکری ،صورة االرض ،سخت ناچیز مىنماید؛ برای نمونه ،ابن حوقل در صورة
االرض در وصف بخارا ،از شهرهای مهم ماوراءالنهر ،چنین آوردهاست:
« بخارا ربضى عریض و دراز دارد؛ مسجد جامع در قهندز واقع و بازارها نیز در ربض
است .در سراسر ماوراءالنهر شهری متراكمتر و پرجمعیتتر از بخارا وجود ندارد .در ربض
 .60بکری ،المسالک.113-113/9 ،
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آن نهر سغد كه از میان ربض و بازارها عبور مىكند جاریست و اینجا آخر نهر سغد است و
از آنجا به آسیابها ،آبادیها و كشتزارها مىرود و بقیه آن در جایى نزدیک فربر موسوم به
سام خاش فرومىریزد».

66

اما از این قبیل توصیفات جزئى درباره بخارا و و دیگر نواحى ماوراء النهر و خراسان كه
در صورة االرض به تفصیل آمده در المسالک و الممالک خبری نیست.
بکری ،بهعکس ابن حوقل ،به خراج این بخش از مملکة االسالم نمىپردازد و به
مذهب ،آثار عمرانى و ابنیه آنها اشاره نمىكند و از رجال و مشاهیر و مزارات آن یاد نمىكند
و از گونههای گیاهى و آب و هوای آنجا سخن نمىگوید ،یا به اشارهای اكتفا مىكند.
بهجرأت مىتوان گفت اطالق نام "مسالک و ممالک" به این بخش از كتاب نیز درست
نمىنماید ،زیرا در آن به ذكر راهها و مسافات میان شهرهای ایران پرداخته نشده است .در
بخش متعلق به ایران ،تنها موردی كه بکری به ذكر مسافت پرداخته در خالل وصف "بالد
بارز" بوده كه در آن" ،میزان" ،مکانى نزدیک بارز به فاصله  1فرسنگى غرب جیرفت را معرفى
كرده است .بهنظر مىرسد سبب عالقه بکری به وصف بارز و اطالق نام بالد به بارز ،بازهم
ویژگى منحصربهفرد و شگفتىانگیز آن مکان ،یعنى وجود منطقهای سردسیر در قلب مکانى
گرمسیر بوده باشد .این در حالى است كه در كتاب جغرافیایى دیگر بکری ،معجم ما
استعجم ،حتى نامى از آن به میان نیامده است.
در مجموع مى توان چنین گفت كه بکری در وصف شهرهای ایران به گزینش مطلب از
میان انبوه گزارشهای متون متقدم ،در اینجا صورة االرض ابن حوقل ،دست زده است.
چگونگى این گزینش نیز ،بهسبب ناآشنایى با منطقه مورد وصف ،فقط به میزان عالقه

نویسنده به موضوعى خاص مرتبط بوده؛ چنانكه عالوهبر ذكر صرف عجایب ،گاه و البته به-

ندرت به مختصات آب و هوایى ،مردمان ،صنایع خاص و تجارت سرزمینهای مورد وصف
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نیز توجه كرده است.

67

نتیجه
حاصل بررسىها نشان مىدهد كه مطالب متعلق به جغرافیای نواحى ایران در كتاب
المسالک و الممالک بکری ،نویسنده اندلسى مسلمان و عربزبان سده پنجم هجری ،كه
بدون تحمل رنج سفر به ایران ،به وصف آن پرداخته ،نه تنها واجد بداعتى نیست ،بلکه
عمدتا رونوشتى مختصر و گاه مغلوط است از كتاب صورة االرض ابن حوقل .بکری در این
رونویسى نیز به علل و دالیلى دچار اشتباهات و بىدقتىهای نظرگیر شده است .این خطاها
كه ناآشنایى او را با موقع صحیح جغرافیایى ایاالت ایران نشان مىدهد شاید تا حدود زیادی
معلول آن است كه نویسنده به جای مسافرت به این مناطق و بهكارگیری روش مشاهده و
بررسى میدانى مناطق مورد وصف ،به بهرهگیری صرف از منابع مکتوب پیشینیان ،آن هم با
كمدقتى و شتابزدگى ،بسنده كرده و حتى ظاهرا اعتنایى به نقشههای ترسیمى كتابهای
جغرافیایى نکرده است؛ چه در صورت چنین توجهى ،وی بهطور ملموس از وضع
جغرافیایى شهرها آگاهى مىیافت و كمترین نتیجه این آگاهى مىتوانست ایجاد نظمى
معیارمند در چینش شهرهای وصفشده ایران باشد.
کتابشناسى
آل داوود ،سید على« ،حافظ ابرو» ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى ،زیر نظر كاظم موسوی بجنوردی،
ج ،31تهران ،مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمى9313 ،ش.
ابن ّ
االبار ،ابى عبدالله محمد بن عبدالله بن ابى بکر القضاعى ،الحلة السیراء ،به كوشش حسین مونس،
قاهرة9163 ،م.
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