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  الممالکو مسالک

  

  مقدمه -1

ایـن کتـاب ابواسـحاق     مؤلـف  .اسـت  م10/ ق4یکی از مهمترین کتابهاي جغرافیایی سدة  ،الممالک و سالکالمکتاب 

 ،سال تولد او معلوم نیست. م است10/ق4خی، از جغرافیانویسان سدة ، معروف به کرْاصطخريابراهیم بن محمد فارسی 

  .م نوشته شده است957/ق346 ولی سال درگذشتش با اختالف حدود

پرداختـه   اسـالم   در کتاب خود به توصیف جهاناو . دانش جغرافیا در جهان اسالم است گذاران خري یکی از پایهصطا

، شـام  )فرارود، آسیاي مرکـزي (النهر  او در طول حیات خود بسیار سفر کرده، ماوراء اهمیت این اثر در این است که .است

دهـد   خري توضیحاتی را که در کتاب خود راجع به مناطق و سرزمینهایی که دیده مـی صطز اینرو اا. و مصر را دیده است

اي را مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار داده، و در پـی تقسـیم        او قلمرو جغرافیایی گسترده. بسیار با ارزش و با اهمیت است

مساحت آن و دریاها سخن گفته، سپس به وصف بع معمور و ، از ر)منطقه جغرافیایی وسیع 20(اقلیم  20جهان اسالم به 

ا انـدلس و سیسـیل   (العرب، اقیانوس هند، دیـار مغـرب    جزیرة شـمال  (، جزیـره  )مدیترانـه (، مصـر، شـام، دریـاي روم    )ـب

، )نشـین آن  نواحی مسلمان(، دیار خوزستان، دیار فارس، دیار کرمان، سرزمین هند )النهرین جنوب بین(، عراق )النهرین بین

، بیابانهـاي داخلـی ایـران، سیسـتان، خراسـان و      )کاسـپی (غربی و مرکزي ایران، دیلمان، سرزمینهاي پیرامون خزر نواحی 

حبشـه   خري تنها به ذکر این منـاطق بسـنده نکـرده و همچنـین از    صطا. پرداخته است) فرارود آسیاي مرکزي(النهر  ماوراء

ذکر ایـن اطالعـات    .مناطق قاره افریقا سخن به میان آورده استو برخی دیگر از ) سواحل شرقی افریقا(، زنگبار )اتیوپی(

  .وجود ندارد، این اثر را در نوع خود منحصر به فرد کرده استاو که در آثار جغرافیایی پیش از 

خري افزون بر آن مطالب، آگاهیهایی از مرزها، شهرها، مسافتها و راههـاي ارتبـاطی، همچنـین دربـارة اقـوام هـر       صطا

هر چنـد انـدك و پراکنـده، امـا     ) اسالوها(صقالبیان مثالً اطالعات او راجع به . دهد ین مذهب آنان به دست مید ناحیه و

او از محصوالت کشاورزي هر ناحیه، تجارت، صناعت و پیشه مردم آن مطالب سودمندي ارائـه کـرده   . بسیار ارزنده است

ه شـمار         ردماست که امروزه از نظر جغرافیاي تاریخی، انسانی، سیاسی، مـ  ا ارزش ـب شناسـی و اقتصـاد از مآخـذ بسـیار ـب
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  ..آید می

، منـاطق آثـار و بناهـاي تـاریخی     مباحثی که این اثر را منحصر به فرد کرده است اطالعاتی است که او ازیکی دیگر از 

ایـن آثـار و    توان به وضـعیت  که امروزه با مطالعه این کتاب می دهد میآن و محصور  حصینها و شهرهاي  دژها، آتشکده

  .م پی برد10/ق4بناها در سدة 

از ابوزیـد  و چـون   اسـت طـرح کـرده    صوراالقالیمدر ابوزید بلخی  ةشیوبر اساس هایی  نقشهاصطخري در این کتاب 

تـوان   مـی اثري بدست ما نرسیده، بنـابراین   تاکنون ،بلخی که نماینده مکتب و سنتی نو در جغرافیاي ایرانی و اسالمی بود

ا        حافظ ، تکمیل کننده و انتقال دهندة این مکتب و سنت خري راصطا نو بـراي جغرافیانگـاران پـس از خـود دانسـت و ـب

  .توان به شیوة کار ابوزید بلخی و مکتب بلخی پی برد خري میصطمطالعه کار ا

و سـپس   معـارف کتابخانه مدتی در  ،شد نگهداري می) در اردبیل(شیخ صفی  ۀکتابخاندر  دهها سالثبت شده  نسخه  

تـرین   سـته جبر اصـیل و کهـن توسـط    هسـپس ایـن نسـخ   . دانتقال داده شـ ) امروزه موزه ملی ایران(ایران باستان موزة  به

تصحیح و به چـاپ  م 1962/ ش1340نسخه معتبر دیگر از این ترجمه در  7شناس ایرانی استاد ایرج افشار با مقابله  نسخه

نسـخه معتبرتـر اسـتفاده     7که استاد ایـرج افشـار بـراي تصـحیح آن از      هشد یافتنسخه  18 تاکنوناز این ترجمه . رسید

نسخه فارسی موجود در موزه ملی ایران به همراه نسخه عربی ان که در کتابخانه گوته المان نگهـداري مـی شـود    .ندا هکرد

  بطور مشترك براي ثبت به یونسکو پیشنهاد شده بود

  :ارزش جهانی اثربه دالیل متعدد-2

ود کـه بوسـیلۀ او      پایهخري صطچنانکه اشاره شد ا :انمز) فال گذار دانش جغرافیا در جهان اسـالم ـب

م بــر دیگــر 10/ق4او نـه تنهــا در زمــان خـود در ســدة    .بلخــی بیشـتر شــناخته شــد  جغرافیــایی مکتـب 

 ادامه داشت و کتاب او منبـع و مأخـذي  بلکه این تأثیر تا چند سده همچنان  ،جغرافیانگاران تأثیر گذاشت

براي جغرافیانویسانی چون مف ناشـناخته   و نیز مورد توجه  م10/ ق4نگار سدة  سی، جغرافیقد مـتن  مؤـل

  .بودق 7نویس سدة  جغرافی البلدان معجمیاقوت حموي   و حدود العالمفارسی 

کـه  کنـد   تأکیـد مـی  خري، صطق معاصر ا4حوقل نصیبی از دیگر جغرافیانگاران سدة  از آن گذشته ابن
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چنانکـه  . خري و مطالعـه آثـار او بـوده اسـت    صـط دیدار و مالقات بـا ا  ش،اش از تألیف کتاب لیانگیزة اص

   .کشیده بودبوط مضفارس را بسیار منطقۀ خري نقشۀ صطحوقل اشاره کرده، ا ابن

مخري صـط کار و سـبک ا  احسن التقاسیم در کتاب خود م 10/ ق4سی از دیگر جغرافیانگاران سدة قد

آنچـه در  لـذا   ،چنانکه او اشاره کرده بلخی در طول حیات خود سفر نکـره  ،لخی شمردهرا بسیار بهتر از ب

از لحـاظ   .تواند باشـد  خري نمیصطمطالب او به درستی و اهمیت مطالب امناطقی که توضیح داده، مورد 

 اي از این کتـاب  م نسخه15/ق9چنان گسترده بود که در سدة  آن ممالکو  مسالکزمانی دامنۀ نفوذ کتاب 

شناسان بزرگی چون والدیمیر بارتولد انگیـزة   در کتابخانۀ شاهرخ تیموري وجود داشت و بنا به گفته ایران

   .شددر تألیف کتاب جغرافیاي خود افظ ابرو ح

ود کـه     آن چنان خري نزد مسلمانان داراياصط ممالکالمسالک و الکتاب  سـده   6اعتبار و اهمیـت ـب

در روزگـار سـلطان   ) م1596(م 16اواخـر سـده   )/ق1003(ق 11ة پس از تألیف این کتاب در اوایـل سـد  

ک  و مسـالک الو ایـن گـواه آن اسـت کـه مطالـب       .محمد سوم عثمانی به زبان ترکی ترجمه شـد   المماـل

  . نمود خري حتی چند سده پس از آن، همچنان سودمند میصطا

ا مورد بررسـی قـرار   نشین جهان ر خري بیشتر مناطق مسلمانصططور که اشاره شد ا همان :مکان) ب

از راهها، سرزمینها و ویژگیهاي هر مکـان، از آثـار    ،و شخصاً به سرزمینهاي اسالمی سفر کردها. داده است

و بناهاي مکانها و شیوه معیشت مردم آنجا سخن به میـان آورده کـه امـروزه از نظـر جغرافیـاي تـاریخی       

ه شـمار    و جغرافیاي تـاریخی  تاریخهشگران مآخذ براي پژو منابع و ارزش و یکی از مهمترینبسیار با  ـب

  . آید می

زندگیشـان، دیـن و مـذهب آنـان و      ةو عاداتشـان، شـیو   خُلقهامردم، شرح در این کتاب به  :مردم) ج

  .گفتند پرداخته شده است اینکه در آن دوره به چه زبانی سخن می گروههاي قومی و

جغرافیایی است که امروزه داراي پایگاه خري کتاب صطا ممالکالمسالک و ال: موضوع و مضمون) د

تاریخی، انسانی و سیاسی و مردم مآخذ مهم در جغرافیاي  و جایگاه دقیق علمی است و به عنوان یکی از



 

 
 

4 

  . رود به شمار میتحقیقات علوم انسانی شناسی، در 

ه    ترجمـه فارسـی    :فرم و سبک)    ه ر کـه ـب ک  اـث  از نظـر لغـات و   نامگـذاري شـده،   مسـالک و مماـل

المسـالک و  عربی  کتاب و متناسلوب زبان . استبسیار حائز اهمیت ق 6و  5اصطالحات مربوط به سدة 

چـون کـارل بروکلمـان ایـن     بزرگی شناس  که شرقو به سبک فارسی نزدیک است آنچنان ساده  الممالک

ه وجـود کلمـات   چنانک. کتاب خود را ابتدا به زبان فارسی نوشته باشدمؤلف، نظریه را ارائه کرد که شاید 

 .کند هاي موجود در متن عربی هم این نظریه تقویت می فارسی در نقشه

ترجمـۀ  ویلیام اوزلی سالها دانشمندان اروپایی دیگري هم به این ترجمه فارسی توجه داشتند، چنانکه 

اي از  ترجمـه بـه اشـتباه   خود در اختیار داشـت، آن را  از آن را اي  که نسخهرا  الممالکو مسالک الفارسی 

 اما بعدها معلوم شد که این ،او این کتاب را به همین عنوان تدوین کرده بود و دانست حوقل می کتاب ابن

  . خري استصط، ترجمه کتاب اترجمۀ بسیار ارزشمند همان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


