انسالمهج و جغرافیای اقالیم هفتگانه
جـواد صفینژاد

*

ادريس��ي در مدت حيات خود خالق كتب و نقشههاي باارزشي
بود كه در ش��رح حالش ذكر شده اس��ت .در بين كتابهاي او
المهج تهران از جايگاه ويژهاي برخوردار
نس��خۀ منحصر اُنس َ
اس��ت .اين نس��خۀ خطي زيبا كه در كتابخانۀ مجلس شوراي
اسالمي ايران به شمارۀ  6710نگهداري ميشود ،در فروردين
سال  1391در مجمع ذخاير اسالمي در قم به زيور طبع آراسته
گرديد .اين كتاب دارای  306صفحۀ متن اصلي رنگي شانزده
س��طری به خط نس��خ در قطع وزيري و  73نقش��ۀ رنگي در
جايجاي كتاب اس��ت كه توضيح آنها در متن آمده و ارزش
كتاب را دوچندان نموده است.
شيوۀ رسامي نقشهها و محاسبات عرض و طول جغرافيايي
مربوطه به گونهاي اس��ت كه از در كنار هم قرار دادن قطعات
نقشهها ،در طول هر اقليم از اقاليم هفتگانه ،يك نقشۀ جهاني،
بن��ا بر گمان جغرافيدانان آن زمان ،به دس��ت ميآيد .عالوه بر
متن اصلي ،كتاب داراي  54صفحه پيشگفتار است كه از چند
مقدمه و يك فهرست تفصيلي مطالب شكل گرفته است.
هري��ك از مقدمهه��ا به نوع��ي به معرفي كت��اب مذكور
پرداختهان��د ،ول��ي در رابطه ب��ا ارزش و كيفي��ت كتاب ،اغلب
مقدمهها ميتوانس��تند پرمحتواتر از ش��كل كنوني باشند و در
صحت مطالب مندرج تفحصگرا باش��ند و از كاستيها به دور.
اين كاستيها بازگوكنندۀ نظر نگارنده است تا واقعيتها پنهان
نمانند و سالمت نوشتهها مورد تأييد پژوهشگران اين راه قرار
گيرد.

ابوعبدهلل محمدبن محمد ا ِدريسي

ابوعبدهلل معروف به «ش��ريف ادريسي» (حيات  560-493ق/
��بتِۀ 1مراكش ،وفات در همان
1165-1100م) متولد ش��هر سِ ْ
ُ ُ 2
ش��هر ،جغرافيدان ،مورخ ،گياهشناس ،شاعر ،اديب .در قرطبِۀ
اسپانيا تحصيل نمود در هفده سالگي ( 510ق) به آسياي صغير
(تركيۀ امروزي) س��فر كرد .در س��ال  532ق پادشاه مسيحي
جزي��رۀ سيس��يل( 3صِ ِقلّيه) ،را ِجر دوم (رج��ار ثاني) ،ابوعبدهلل
ادريسي ،دانشمند مسلمان را از آفريقا به درياشهر پالرمو مركز
سيس��يل دعوت نمود .ادريس��ي هم اين دعوت را پذيرفت به
دربار راجر رفت و از نزديكان پادشاه گرديد .راجر كليۀ امكانات
رفاه��ي را ب��راي نامبرده فراهم نمود و كم��ك و حمايتهاي
الزمۀ ادريسي را شخص ًا به عهده گرفت و كليۀ كتب جغرافيایي
قدي��م آن زمان را جمعآوري کرد و در اختيار ابوعبدهلل قرار داد
و از او خواس��ت تا برایش يك كرۀ جغرافيایي نقرهای از دنياي
شناختهش��ده آن روز ،یعنی ربع مسكون ،5بسازد و بر سطح آن
نقشۀ كليۀ كشورهاي مسلمان و مسيحي آن زمان را به همراه
ط��ول و عرض جغرافيایي ،مش��خصات ش��ناختي جغرافيایي
طبيعي و انساني ترسيم نمايد.
پانزده سال بر سر این کار گذشت .ادريسي همۀ كتابهاي
مربوط و نوشتهها را مطالعه و اطالعات مسافرين بندر پالرمو را
جم��عآوري کرد ،ولی در نيازهاي جغرافيایياش به مرز دلخواه
نرس��يد؛ از اينرو ابوعبدهلل با س��فارشهاي پادشاه هيأتهاي
آگاه خردمندي را انتخاب کرد و به همراه آنها نقش��هبرداران

* عضو هيأت علمي دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
 .1شهري در شمال كشور مراكش (مغرب) در شمال آفريقا ،در تنگۀ ِجبِلالطارق بين اسپانيا و كشور مراكش ،در غربيترين نقطۀ درياي مديترانه (بحرالروم) در
جنوب غربي اروپا.
 .2مقر حكومت سلسلۀ امويان اسپانيا ،شهري در اندلس در جنوب كشور اسپانيا.
 .3جزيرۀ سيسيل واقع جنوب غربي شبهجزيرۀ ايتاليا كه توسط تنگۀ مسينا از ايتاليا جدا ميگردد.
 .4بندري در شمال غربي جزيرۀ سيسيل در درياي مديترانه.
 .5قدما معتقد بودند كه سهچهارم سطح كرۀ زمين را آب فرا گرفته و تنها يكچهارم آن خشكي است و تمامي جمعيت در اين قسمت سكونت دارند ،شمال آن
بسيار سرد و جنوب آن بسيار گرم و فاقد جمعیت است.
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سه قسمت کرد:
 .1كرۀ سماوي بزرگي كه كراتي مانند خورشيد ،ماه و ...به دور
زمين در گردش بودند.
 .2نقشههايي از اقاليم مختلف بر روي كرباس.
 .3تأليف كتابي به نام نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق.

و تصويركش��ان مس��لطي را روانه نمود تا هر شاخۀ پژوهشگر،
هرچه را مش��اهده نمود به تصوير كش��د .همۀ لوازم مورد نظر
را در اختيارش��ان قرار دادند و هر دس��ته جداگانه به يك طرف
مش��خص ش��دۀ هفت اقليم 6ربع مسكون رهس��پار گرديد تا
مش��خصات دروني هر اقليم را در پهنههاي مختلف بررس��ي
کن��د و به ترس��يم نقش��ههاي مربوط ،اطالع��ات جغرافيایي،
شيوۀ زندگي ،طول و عرض جغرافيایي ،اندازهگيري فاصلهها،
محاس��بۀ مقياسها ،و ثبت مش��اهدات محل��ي و ...بپردازد .او
نقش��ههايي از هر اقلي��م تهيه کرد و به كم��ك پژوهشهاي
ميدان��ي هيأتها و ادغام اطالعات ،يك نقش��ۀ بزرگ جهاني
س��اخت و به نزد پادش��اه سيسيل آورد .پادش��اه از ديدن نقشه
بس��يار خوشحال ش��د و در سال  548ق دستور داد تا بر اساس
اين نقش��هها كرۀ جغرافيایي ساخته شود و نقشۀ هفت اقليم بر
سطح آن به گونهاي ترسيم گردد تا پهنههایي از كشورها مانند
درياها ،خليجها ،س��واحل ،بنادر ،مسير رودها ،جلگهها ،راهها و
مراكز داير و باير و ...بر سطح آن مشخص گردد.

وزن ُ
 ك ِره

وزن كرۀ نقرهاي به َرطل رومي و د َِرم ذكر ش��ده اس��ت .رطل
واحد اندازهگيري وزني اس��ت كه در شهرها و مناطق مختلف
قرون وس��طا ،اغلب نابراب��ر بودند .بنا بر نوش��تۀ والتر هينس
آلمان��ي ،هر رطل روم��ي در قرون وس��طا داراي وزني معادل
 72مثق��ال [ه��ر مثقال برابر با  4/6875گ��رم] بود 7كه در اين
محاس��به وزن كرۀ نقرهاي جغرافيایي برابر ب��ا  135كيلوگرم
محاسبه ميگردد.
 135كيلوگ��رم =  4/6875گرم × هر رطل برابر با  72مثقال ×
 400رطل وزن ُكره
محمدعلی امام شوش��تري در اين باره مينويسد :هر درم
ش��رعي بغدادي (وزن رس��مي عمومي در مركز خالفت) برابر
ب��ا  2/985گرم محاس��به ميگرديد 8بر اين اس��اس وزن كره
جغرافيائي چنين محاسبه ميگردد:
كيلوگ��رم  133/728 # 134گرم =  2/985گرم ×  112درم ×
 400رطل
س��ید محمود نقشبندي هم در كتاب درهم اسالميرطل
ش��رعي را  2/985گرم محاسبه نموده است 9.بنا بر نوشتههاي
فوق ،كرۀ نقرهاي با نوسانات منطقهاي ميتوانسته بين  130تا
 140كيلوگرم وزن داشته باشد.
كرۀ مذكور كه در سال  548ق1153 /م دستور ساخت آن
داده ش��ده بود ،در سال  555ق1160 /م توسط شورشياني كه
به قصر پادشاه ريخته بودند ،درهم شكسته شد و نقرههاي آن
به تاراج رفت .كرۀ نقرهاي سماوي از بين رفت ،ولي نقشههاي
ترسيمش��ده بر روي كرباس و كتاب نزهةالمش��تاق -كه بر
اس��اس اطالعات ميداني جمعآوري شدۀ آن زمان نوشته شده

ُكرۀ جغرافيایي

پادش��اه براي ساخت كره چهارصد َرطل رومي (هر رطل 112
درم ،جمع ًا  44/800درم) نقرۀ خالص در اختيار ادريسي گذارد.
كرۀ جغرافيایي ساخته شد؛ بر سطح آن نقشۀ كشورهاي مختلف
ترسيم شده بود .خطوط مداري و نصفالنهاري (عرض و طول
جغرافيایي) بر سطح كره مشخص شده بود ،به شكلي كه مورد
پس��ند ش��اه قرار گرفت .اين كره درون يك كرۀ سماوي قرار
گرفت��ه بود .بنا بر اعتقاد زمينمركزي ،ادريس��ي دايرههايي از
نقره ساخت به شكل افالك ،و تمامي دايرهها را به هم تركيب
نموده ب��ود تا به وضع دلخواه درآید و زمي��ن در مركز دايرهها
و خط س��ير كرات كه به دور زمين در گردش بودند مش��خص
گرديد .ش��اه از اين شاهكار ادريسي سخت خوشحال شد و به
ش��گفت درآمد ،و باقيماندۀ نقرهها را به همراه يكصدهزار درم
پول رايج به ادريسي بخشيد.
كارهاي ادريس��ي را در اين ب��اره بدین ترتیب ميتوان به

 .6قدما قسمت مسكوني ربع مسكون را در جهت عرضي هفت قسمت ميكردند و هر قسمت را اقليمي ميناميدند .اقليم اول در شمال پهنۀ استوا و اقليم هفتم
نهايت تجمع انساني بود و باالتر از آن را ماوراء اقليم هفتم ميناميدند.
 .7هينس :1368 ،ص.49
 .8امام شوشتري :1339 :ص.55-54
 .9نقشبندي  :1388ص .10 ،8 ،7
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بود -باقي ماندند .امروزه عالقهمندان ميتوانند از اين ميراث
با ارزش برجايمانده كه به صورتهاي مختلف به چاپ رسيده
است ،بهرهمند گردند.

10

تقسيمبندي پهنۀ عرضي اقاليم بر اساس متن كتاب
نـام اقـلیـم

اقلیم اول

11

پهنۀ عرضی
(درجه)

14

اقلیم دوم

12

اقلیم سوم

10

اقلیم چهارم

8

اقلیم پنجم

8

اقلیم ششم

7

اقلیم هفتم

7

اقالیم هفتگانه

 66درجه

اقالیم استوا

 11درجه

جـمـع

 77درجه

12
13

فاصله طول جغرافيایي  180درجه میرس��د كه به ده قس��مت
هج��ده درجهاي تقس��يم گرديده و هر هج��ده درجه در طول
اقليم ،نقش��هاي به وجود ميآورد كه در پهنۀ اقاليم هفتاد نقشه
به انضمام پنج نقش��ه در پهنۀ اقليم استوا ترسيم شده كه جمع ًا
 75نقشه از رساميهاي اولیۀ ادريسي توسط كاتبين و رسامان
بعدي تا به امروز بر جاي مانده است.
نقش��ههاي اقاليم رس��م ش��ده در انسالمهج همه رنگي،
مس��طحه و مستطيليش��كل ميباش��ند .جهات اربعۀ نقشهها
بر اس��اس اعتقاد قدما ،معرفي جايگاه جغرافيایي نقش��هها در
اقاليمهاي مربوطه همه در باالي نقش��هها ذكر ش��ده اس��ت.
در پهنۀ نقش��ه كوهها ،رودها ،درياها ،جزاير ،راهها ،ش��هرها و
مناطق جغرافيایي همه بر اساس��ي ثبت شده است .نقشههاي
مستقل مستطيليش��كل به گونهاي در كنار هم قرار گرفتهاند
كه ميتوان بر اساس جايگاه اقاليم ،آنها را به هم پیوند داد و
كل نقشهها را بازس��ازي کرد .پهنۀ عرضي اقاليم نابرابر است

پهنۀ خليج فارس در نقشههاي جهاني ادريسي
(حيات  560-493ق)

 .1نقشۀ ربع مسكون محمدشريف مغربي مشهور به ادريسي.
(نقل از :هدایت ،تحفةاآلفاق ،ص .)39
 .2نقش��ه ربع مسكون محمدشريف ادريس��ي (نقل از :لوبون،
 :1313ص.)588
 .3نقش��ۀ جهاننماي ادريس��ي :جغرافيدان عرب قرون وسطا
(نقل از :حميده :1403 ،ص.)390
مبدأ نقشهها

مبدأ س��نجش طولي نقش��هها از صفر درجه در جزيرۀ «فِر» در
غربيترين جزيره از مجمعالجزاير خالدات ،در شمالغربي قارۀ
آفريق��ا در درياي محيط غربي آغاز ش��ده به دورترين نقطه در
شرق چين در درياي اقيانوس شرقي (درياي محيط شرقي) به

 .10همان.13-9 :
 .11پهنۀ اقليم اول ،بعد از خط استوا به سمت شمال جغرافيایي ،پهنههاي عرضي معمور و آبادان.
 .12همان .7 :آغاز اقاليم ،ص .16
 .13همان.7 :
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كه بر اساس ارقام متن كتاب جدول آن تدوين گرديده است.
ُکنر ميلر ،مستشرق آلماني ،بر همين اساس ،نقشههاي مناطق
مختلف را به هم پيوند داده و نقشۀ بزرگ ادريسي را بازسازي کرده
و در س��ال 1931م آن را منتش��ر کرده اس��ت .در سال 1370ق/
1951م در مطبعۀ مس��احت بغداد ،چاپ مج��دد آن ،با نام صورة
االرض شريف ادريسي ،متوفا در سنۀ  560هجري ،منتشر گرديد.

تقسيمبندي نقشههاي اقاليم از ديدگاه ادريسي

14

نقشهاي با نام خليجفارس از ادريسي در اطلس ميلر

ميلر در ش��مارش نقشههاي پنج نسخۀ كتاب نزهةالمشتاق ،از
 336نقشه جغرافيایي خبر ميدهد؛ نقشۀ باال يكي از اين نقشهها
است كه با نقشۀ «جزء شش��م اقليم دوم» كتاب انسالمهج در
صفحۀ  54همانند اس��ت و هر دو نقش��ه سرزمينهاي جنوبي
خليجفارس را نش��ان ميدهند؛ ولي اسامي مندرج در نقشۀ باال
نسبت به نقشۀ همانند كتاب ،بسيار ناخوانا و نادرست است كه
ناسخين بدون تفهيم ،شكل آن را نقاشي نمودهاند ،مانند
درسـت

نادرست

مسقط

شط

الجنا

لنا

غرب -شرق

مغرب -مغرب

العصر

عطر

قلهار

ظلمات

نـام اقلیـم

پهنۀ عرضی
)درجه(

اقليم استوا

5

از پهنۀ استـوا پنج نقشـه
ترسيم گرديده

اقليم ا ّول

10

از پهنۀ اقليم اول ده نقشه
ترسيم گرديده

اقليم دوم

10

از پهنۀ اقليم دوم ده نقشه
ترسيم گرديده

اقليم سوم

10

از پهنۀ اقليم سوم ده نقشه
ترسيم گرديده

اقليم چهارم

10

از پهنـۀ اقليم چـهـارم ده
نقشـه ترسيم گرديده

اقليم پنجم

10

از پهنـۀ اقليم پنجم ده نقشـه
ترسيم گرديده

اقليم ششم

9

در این پهنه نقشههای نهم و
دهم درهم ادغام شده

اقليم هفتم

7

سه نقشه از پایان کتاب افتاده
و کسری دارد.

71

 71نقشه ،در اصل بایستی
 75نقشه باشد.

1

یک نقشۀ مستدیر هفت اقلیم
در کتاب ترسیم شده

از استوا تا
پایان اقالیم
نقشۀ هفت
اقلیم
نقشۀ مستدیر

یک نقشۀ مستدیر جهاننما،
در این کتاب ذکر نشده

جهاننما
جمع نقشهها

توضیـح

73

 77نقشه دورۀ کامل اطلس
ادریسی

 .14اطلس ادريسي ،جمعآوري ميلر ،در مجموعۀ نقشههاي خطي سزگين ،چاپ فرانكفورت آلمان1415 ،ق1994 /م قسمت ششم ،نقشههاي عربي ميلر ،شمارۀ .17
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كراچكوفس��كي در مورد مس��افتهاي كتاب ادريسي در
نيمۀ اول قرن ششم هجري چنين مينويسد:

واژههاي طولي مسافات بين اماكن در قرن ششم هجري
مندرج در انسالمهج
نـام واژه

برابری
واحدها

مرحله (منزل)

 2بريد

بَريد
(فرسنگ)

 48كيلومتر

مسعودي در قرن چهارم هجري در اين باره مينويسد:

 3ميل

ميل برابر اس��ت با  4000ذراع به مقياس ذراعي كه مأمون
[فرزن��د هارونالرش��يد] براي ان��دازه گرفت��ن پارچه ،بنا و
تقس��يم منازل معين كرد .س��ه ميل  4000ذراعي [2000
19
ذرعي] يك فرسنگ است.

 6000ذرع 6240 ،متر

 2000ذرع  2080متر

ميل
ذرع ( َگز)
ذراع
(گز َملِكي)

15

َقصبه (ن ِي)
اَصبع
(انگشت)
شَ عر (جو)

16

م ْو

تبدیل به واحدهای متریک

 4فرسنگ  24كيلومتر

فرسخ

17

ميل از نظر ادريس��ي برابر با  1550متر است ،يعني كمتر از
ميل عربي اس��ت كه طول آن برابر  1878متر است ،منزل
يكروزه  24ميل اس��ت  37/5كيلومتر و در صورت حركت
18
تُند  30ميل  46كيلومتر.

 2ذراغ

 104سانتيمتر

  6قصبه

 52سانتيمتر

  6اصبع

 8/67سانتيمتر ،یک ششم
ذراع

  6شعير

 1/44سانتيمتر

  6مو
 1موی دُم
اسب

اگر ميل  3000ذراعي باشد هر فرسخ چهار ميل ميباشد.
مقدسي ابوعبدهلل محمدبناحمد در سال 375ق نوشته است:
20

فرس��نگ  12/000ذراع [ 6000ذرع ،شش كيلومتر] ميل
فرس��نگ [دو كيلومت��ر] بَري��د در ع��راق دوازده ميل ،در
21
خراسان و شام  6ميل

مرحله شش تا هفت فرسنگ ،در شبه جزيره عربستان
ياقوت حموي بغدادي در سال  621ق مينويسد:
[دو كيلومتر]
 هر ميل  4000ذراع فرسنگ :سه ميل 12000 ،ذراع 7000 ،گرم [شش كيلومتر][دو كيلومتر]
		
 ميل فرسنگ[ذرع]
		
 ذراع  24انگشت23
 ميل پايان ديدگاه چشم است در افق.اگر س��رزمين كوهس��تاني و تپه ماهوري باشد فاصلۀ بين
هر دو ميل كوتاهتر و اگر منطقه دشتي ،كويري و مسطح باشد
فاصلۀ بين هر دو ميل بيش��تر است به گونهاي كه اگر كاروان
در كنار ميل اول اقامت داش��ته باشد ،بايستي دور تمامي ميل
دوم را بهخوبي مشاهده و راه خود را تشخيص دهد.
22

 0/24سانتيمتر ،اندازه از پهنا
 0/04سانتيمتر

در كتاب انسالمهج عميقاً بدين واژههاي مسافتي توجه
شده است ،اين واحدها در سراسر دنياي اسالم متداول
بوده ولي پژوهشگران توجهي بدان ننمودهاند.

 .15گز ملكي را گز سلطاني ،گز شاهي ،گز شاه و گز شاهگان نيز مينامند.
 .16چيدن جواز پهلو (قطر) در كنار هم و چسبيده به هم.
 .17ضخامت موي دم اسب.
 .18كراچكوفسكي.230 ،1379 ،
 .19مسعودي ،مروجالذهب ،ج ،1ص .84
 .20مسعودي ،التنبيه و االشراف ،ص .27
 .21مقدسي احسن التقاسيم ،ص .95
 .22همان ،ص .150
 .23ياقوت ،معجمالبلدان ،ص  23و .36
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كش��ورها و ش��ناخت راهها مطالبي بيان م��يدارد .تأليف
ش��يخ ابيعب��دهلل محمدبن محمدب��نعبدهللبنادريس،
خالصهاي است از كتاب بزرگي كه به نام زينةالمشتاق في
اختراق اآلفاق كه در خزانۀ پادش��اه رجار [دوم] فرزند رجار
27
[اول] فرنگي [اروپایي] حمكران جزيره سيسيل (صقليه)
وجود داشته.

كتابهاي ادريسي

 .1ن ِزه��ة ال ُمش��تاق في اخت��راق اآلفاق .مش��هورترين كتاب
ادريس��ي كه در سال  548ق1153 /م تأليف شده است؛ كتابي
است جغرافيایي ،دربارۀ هفت اقليم ربع مسكون كه متن دروني
آن را ديدهها و ش��نيدههاي مستند تشكيل ميدهد و ديدهها را
توصي��ف مينمايد ،اين كتاب باارزش تا به امروز براي ما باقي
24
مانده است.
 .2روضةالف��رج و نزهةالمه��ج .اي��ن كتاب در س��ال  588ق/
1192م تأليف ش��ده اس��ت .در اين كتاب اقليم هشتمي بدان
افزوده ش��ده كه همان پهنۀ گرمسيري استوا است كه ممكن
25
است نسخۀ ناقصي از كتاب روضاالنس و نزهةالنفس باشد.
 .3روضاالن��س و نزهةالنف��س .اين كتاب ب��راي گيوم اول
(س��لطنت1154 :ـ 1166م) فرزند و جانشين روژۀ دوم ،اولين
پادشاه سيس��يل ،كه در مآخذ اس�لامي به نام « ُرجار» معروف
است ،تأليف شده است .در قرن چهارم هجري ابوالفدا مطالبي
از كتاب روضاالنس نقل نموده و از آن به نام مسالك الممالك
نام برده است.
ظاهرا ً روضةالفرج و نزهةالمهج قس��متي از همين كتاب
اس��ت كه داراي  73نقش��ه ميباشد ،و تاريخ تأليف آن به سال
 558ق1192 /م مرب��وط ميش��ود و ب��ه «ادريس��ي كوچك»
26
مـعـروف گرديد.
ُ��رج .در صفح��ه آغازي��ن كتاب
 .4اُنسال ُم َه��ج و َحدايِ��ق الف َ
انسالمهج و حدائقالفرج نسخۀ خطی منحصر كه در كتابخانۀ
مجلس ش��وراي اس�لامي تهران به ش��مارۀ  6710نگهداري
ميش��ود و استنساخ آن مربوط به سال 1100ق1688 /م است
دربارۀ اين كتاب چنين نوشته است:
كتاب انسالمهج و حدائقالف��رج كه دربارۀ طول و عرض

بن��ا بر نوش��ته كراچكوفس��كي ظاه��راً كت��اب روضةالفرج و
نزهةالمهج با  73نقش��ه خالصهاي است از كتاب روضاالنس
و نزهةالنف��س كه براي گيوم اول ( ُرجار دوم) نوش��ته ش��ده،
كتاب مفصل كه به «ادريسي كوچك» مشهور است تا با كتاب
نزهةالمش��تاق مشهور اشتباه نشود تاكنون پيدا نشده 28ولي دو
نس��خۀ خالصه شدۀ آن با نامهاي انسالمهج و روضالفرج يا
29
روضالفرج و نزهةالمهج وجود دارد.
شناختي از كتاب انسالمهج و حدائقالفرج

كت��اب انسالمهج و حدائقالفرج ي��ا انسالمهج و روضالفرج،
ن عبدهللبنادريس
تأليف ش��يخ ابوعبدهلل محمدبنمحمدب�� 
قرطبي معروف به «ش��ريف ادريسي» ،اثري با نقشههاي رنگي
در جغرافياي اقاليم هفتگانه از قرن ششم هجري ،نسخهبرداري
ش��ده در س��ال 1100ق .كتاب (متن عربي) اختصاري است از
كتاب بزرگ ادريسي به نام زينةالمشتاق في اختراقاآلفاق.
چاپ عكسی رنگي بر اساس نسخۀ شمارۀ  6710كتابخانۀ
مجلس شوراي اسالمي ،تهران ،به كوشش يوسفبيگباباپور
انجام ش��ده اس��ت (مجمع ذخاير اس�لامي ،ق��م1391 ،ش).
کتاب به صورت رنگي چاپ ش��ده نقشهها «دسترنگ» با خط
زيباي نس��خ ،داراي  73نقش��ه از مناط��ق مختلف هفت اقليم
ربع مس��كون ،در جايجاي متن تيترها و س��رتيترها و لوحهها
با مركب قرمز اس��ت .چاپ كتاب با همكاري كتابخانۀ مجلس
شوراي اسالمي و كتابخانۀ ملك تهران انجام شده است.

جغرافيایي ،آداب و رسوم ،ش��هرها ،قلعهها ،دژها ،نهرها و
ش��اخههاي آن ،جايگاه درياها ،خليجها و كوههاي مشهور،

 .24احمد .478 :1367
 .25دایرةالمعارف بزرگ اسالمي ،ج  ،7تهران ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی1377 ،ش ،ص.344
 .26کراچكوفسكي233 :1379 ،؛ مصاحب 1345 ،ـ  1408 ،1121 :1374و .3215
 .27ادريسي ابوعبدهلل ،اُنسالمهج1391 ،ش.
 .28كراچكوفسكي.233 :1379 ،
 .29ادريسي ،ايران در كتاب نزهةالمشتاق1388 ،ش ،ص  ،11از مقدمۀ ناشر عربي.
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ميباشد كه سراسر محتواي دروني آن شرح فواصل بين اماكن
و راهها اس��ت ،نس��خۀ منحصر اين كتاب در كتابخانه مجلس
شوراي اسالمي در تهران نگهداري ميشود.
آقاي جعفري��ان ضمن بيان پيش��رفتها و پژوهشهاي
جغرافيایي قـرون اوليۀ اس�لامي نوش��تهاند كه پژوهشهاي
جغرافيـایي نهـايت ًا تا اوايل قرن شش��م هجري كه فرهنگنامۀ
ش��گرف معجمالبلدان ياقوت تأليف گرديد ،ادامه داش��ت و از
آن پس پژوهشهاي جغرافيایي متوقف ش��ده است و ما درجا
زدهايم و نتوانس��تيم بيش از آنچه تا اين قرن به دس��ت آورده
بوديم پيش برويم.

نظري در مورد مقدمهها

نس��خۀ خطي كتاب عربي بينظير انسالمهج كه در تهران به
چاپ رس��يده اس��ت ،داراي مقدمههايي به شرح زير است كه
نگارنده نظر خود را دربارۀ آنها بيان ميدارد:
اول .مقدمۀ رس��ول جعفريان (ص  .)17-15مقدمهاي است كلي
دربارۀ جغرافياي تاريخي قرون اوليۀ اس�لامي و پيشرفتهاي
شگرف ش��ناختي كش��ورها و راههاي ارتباطي دروني مربوط
بدانها كه با مردمنگاري و اطالعاتي از سرزمينهاي اسالمي
س��ياح بدان نقاط با تكيه بر كتاب
و س��فرهاي جغرافيدانهاي ّ
انسالمهج ادريسي ،برخاس��ته از دل كتابهاي نزهةالمشتاق

ردیف

فهرست كتب جغرافيایي جغرافيدانان دنياي اسالم

نـام كتـاب

مـؤلـف

سال تأليف،
هـ  .ق

مـليّـت

خوارزمي

 232وفات

ايراني ،خوارزمي

ابنخرداذبه

231

ايراني

278

ايراني ،اصفهاني
ايراني ،همداني

1

صورةاالرض

2

المسالك و الممالك

3

البلدان

يعقوبي

4

البلدان

ابنفقيه

290

5

اعالقالنفسيه

ابن ُرسته

290

ايراني ،اصفهاني

6

الخراج

قدامه

316

عرب ،بغدادي

7

المسالك و الممالك

اصطخري

340

ايراني ،فارسي

8

التنبيه و االشراف

مسعودي

344

عرب ،بغدادي

9

عجايب االقاليم سبعه

سهراب

قرن چهارم

ايراني ،؟
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ردیف

مـؤلـف

سال تأليف

مـليت

نـام كتـاب

10

صورةاالرض

ابنحوقل

367

عرب ،بغدادي

11

حدودالعالم

؟

372

ايراني

12

اشكالالعاليم

جيهاني

قرن چهارم

ايراني

13

احسنالتقاسيم

مقدسي

375

عرب ،اورشليم

14

التفهيم

ابوريحان بيروني

421

ايراني ،خوارزمي

15

نزهةالمشتاق

ادريسي

548

عرب ،مراكشي

16

عجايبالمخلوقات

طوسي

قرن ششم

ايراني ،طوسي

17

جهاننامه

نجيب بكران

605

ايراني ،خراساني

ياقوت

623

عرب ،بغدادي

قزويني

674

ايراني ،قزويني

صفيالدين

700

عرب ،بغدادي

721

عرب ،دمشقي
عرب ،دمشقي

 18معجمالبلدان
19

آثار البالد

20

مراصد االطالع

21

تقويم البلدان

ابوالفدا

22

نخبةالدهر

انصاري

 727وفات

23

نزهةالقلوب

حمداله مستوفي

740

ايراني ،قزويني

24

صوراالقاليم (هفت كشور)

؟

748

ايراني

25

جغرافياي حافظ ابرو

حافظ ابرو

817

ايراني ،هراتي

26

مختصر مفيد

مستوفي بافقي

1091

ايراني ،يزدي

27

جهاننما

حاجي خليفه

1145

ترك،
سط َ
ُق َ
نطنيه
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از اين پيش��گامان جغرافيای��ي (جيهاني ،اصطخري ،ابنحوقل
و قزويني) و پيرو مكتب بلخي را به همراه نقش��ههاي جهاني
مس��تدير آنها معرفي نموده و س��پس جدولي از نام ،كتاب و
س��ال تأليف جغرافيدانان مش��هور را در ق��رون مختلف دوران
اس�لامي تهيه و س��پس به تفصيل به معرفي ،كارها و تأليفات
ادريسي پرداخته اس��ت .او آنگاه به معرفي كتاب انسالمهج
ميپردازد و اش��اراتي هم به نقشههاي كتاب مذكور دارد و در
پايان تأس��ف خود را از منتشر نش��دن اين كتاب باارزش تا به
امروز بيان ميدارد.
مقدمۀ مذك��ور از زواياي چندي به معرف��ي جغرافيدانان
پيش��گام و كاره��اي آنها پرداخته و به مناس��بت چاپ كتاب
انسالمهج به معرفي تفصيلي آن ميپردازد .آنگاه براي تكميل
نوش��تههاي مذكور از ديدگاه جغرافيایي به شرح كتب ادريسي
به ويژه انسالمهج و شرح نقشههاي آن به شكلي پرداخته كه
از ادغام مقدمۀ باباپور و گفتارهاي مقدمهمانند نگارنده ،شناخت
تأليفات ،تقس��يمبندي اقاليم ،نقشه جهاني مستدير و مسطحه،
واژههاي مس��افتي بين شهرها و اماكن بهويژه مندرج در كتاب
انسالمهج مش��خص گرديده و زندگينامه و عشق و عالقهاش
به جغرافيا بر ما آشكار ميگردد.
چهارم .پيشگفتار اميرهوشنگ انوري (ص .)24-19
پيش��گفتار آقاي انوري ،زيربنايش بر دو موضوع استوار است:
نخست س��عي نموده نسخهشناس��ي كتابهاي ادريسي را به
دس��ت داده باش��د و دوم گفتاري از نقش��ههاي دروني كتاب
انسالمهج را بيان كرده باشد.
اول نسخهشناس��ي .آغاز كار بر نس��خۀ خطي انسالمهج
استوار اس��ت .كالبد گفتهها بر اساس نقشه شكل گرفته است.
بهت��ر بود كه در آغاز كتاب نزهةالمش��تاق را از نظر كالبدي به
اختصار معرف��ي میكرد و از گفتهها و نقش��ههاي دروني اين
كتاب مش��هور مطالبي بيان ميداشت و سپس به سراغ معرفي
نس��خههاي باقيمانده و مش��خصات دروني آنها ميرفت .در
اي��ن مورد نامبرده به دوازده نس��خه از كتاب نزهةالمش��تاق و
انسالمهج پرداخته است :چهار نسخۀ فاقد عنوان ،دو نسخه با
نام روضةالفرج و نزهةالفرج ،پنج نسخه از كتاب نزهةالمشتاق
في اختراق اآلفاق ،و یک نسخۀ انسالمهج و حدائقالفرج.
در اين مورد مشخص نشده كتابهاي فاقد عنوان از كدام
دستهاند .نزهةالمشتاق ،روضةالفرج و انسالمهج چه مشابهات

پژوهش��گران جغرافياي دنياي اس�لام كه پژوهش آنها
با صورةاالرض خوارزمي در نيمۀ ا ّول قرن س��وم هجري آغاز
گردي��د ،تا تدوي��ن معجمالبلدان ياق��وت در اوايل قرن هفتم،
جمع�� ًا هج��ده اثر جغرافي��اي تاريخي نفيس به س��بك حدود
مسالكالممالكها به يادگار گذاردهاند ،تنها سیزده اثر آن (72
درصد) در قرون س��وم و چهارم هجري تأليف ش��ده است ،اگر
قرون درخشان سوم و چهارم را در نظر نگيريم در قرون پنجم،
شش��م و اوايل هفتم تنه��ا پنج كتاب جغرافيایي تأليف ش��ده
اس��ت ،در صورتي كه پس از معجمالبلدان ياقوت تا پايان قرن
هش��تم (حدودا ً يك قرن) تنها شش كتاب جغرافيایي ارزشمند
تأليف شده اس��ت (فهرست ضميمه) كه دستكمي از تأليفات
جغرافيایي قرون س��وم و چهارم ندارد و مشهورترين آنها آثار
الب�لاد قزويني ،تقويمالبلدان ابوالف��داء و نزهةالقلوب حمدهلل
مس��توفي است كه نش��اندهندۀ اين اس��ت كه پژوهشگران
جغرافيایي ما الاقل تا پايان قرن هش��تم هجري درجا نزدهاند.
مشخصات اين پژوهشها به همراه سالهاي تأليف در جدول
ذكر شده است.
دوم .مقدمۀ محمدرضا سحاب (ص .)13-9
مقدمۀ س��حاب مروري اس��ت ب��ر جغرافيداناني ك��ه در ابداع
نقش��هنگاري قبل از ادريس��ي آثاري از خود ب��ه يادگار گذارده
و عالق همندان��ي كه در تهيۀ نقش��ههاي ادريس��ي كمكهاي
ارزش��مندي به او ك��رده و جغرافيدانان مش��هوري كه پس از
ادريسي از شيوۀ رسامي و اطالعات جغرافيایي او بهره گرفتهاند.
س��حاب از نظر دسترسي به نقش��هها و منابع جغرافيايي
بسيار غني است و در اين موارد ميتواند حرف اول را بزند و در
اين مورد اش��اراتي هم نموده اس��ت .نامبرده اين توانايي را نيز
دارد كه راجع به نقش��ههاي كتاب انسالمهج ،شيوۀ رسامي،
رنگآميزي ،ش��يوۀ دسترنگ نقش��هها ،عالیم اختصاري ،در
مش��خص نمودن اماكن طبيعي ،شهرها ،ش��يوۀ كادربندي و
مشخصنمودن طول و عرض جغرافيایي نقشههاي هر اقليم،
مقياس برابري و يا نابرابري ش��يتهاي نقشهها ،شيوۀ ترسيم
رس��امان و نسخهبرداران و غلطهاي احتمالي آنها
نقشههاي ّ
مطالبي را متذكر گردد ،ولي مقدمۀ او فاقد اين اطالعات است.
سوم .مقدمۀ يوسف بيگباباپور (ص .)43-25
باباپور مقدمۀ خود را از گذش��تۀ جغرافيا و پيش��گامان آن آغاز
نم��وده و با بياني كوتاه از مكتب بلخي ي��اد نموده و چهار نفر
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را متوجه نش��ده و نوشته است که نقشههاي پهنۀ استوا با يك
درجه زير خط استوا نمايش داده شده است؟
در پيشگفتار (ص  ،20س  )7انوري مينويسد:

و مش��تركاتي با هم دارند؟ آيا ادريسي كتابهاي ديگري هم
دارد؟ آيا مطالب دروني نس��خهها همانند است ،افتادگي دارند
يا ندارند؟ آيا از لحاظ كيفيت درجهبندي شدهاند؟ چرا نام آنها
تغيير كرده است؟ اطالعات دروني اين جدول از كجا اخذ شده
كم و
است؟ آيا نسخههاي مذكور رؤيت شده يا نقل است؟ چرا ّ
كيف دروني نسخهها مورد بررسي قرار نگرفتهاند؟
و اما دربارۀ نقش��هها .انوري ،در مورد «نقش��ههاي نسخۀ
خطي انسالمهج» (ص  ،)20چنين نوش��ته اس��ت« :نسخه فاقد
نقش��ههاي جهاننماي ادريس��ي اس��ت و با يك نمودار هفت
اقليم آغاز شده است».
مگر يك نس��خۀ انسالمهج ميتواند چند نقشۀ جهاننما
داشته باشد ،كه نوشته ش��ده نسخه فاقد «نقشههاي جهاننما
اس��ت»؟ چرا چنين اس��ت؛ زيرا كتاب انسالمهج بيرون آورده
ش��ده از دل نزهةالمش��تاق اس��ت و فقط مطال��ب مربوط به
مس��افتها ،فاصلۀ بين ش��هرها و اماكن مهم را بيان ميدارد،
ولي در يك نقش��ۀ مس��تدير كوچك جهاننما چنين جزئياتي
امكانپذير نيس��ت .و چرا با يك نمودار هفت اقليم آغاز ش��ده،
ب��ه خاطر اين اس��ت كه اين فاصلهها ،همگ��ي در اقاليم مورد
بررس��ي قرار گرفتهاند .از اين رو ،ترس��يم شكل هفت اقليم در
آغاز انسالمهج ضروري به نظر ميرسد.
نويسنده در مورد اظهارنظر دربارۀ مطالب متن صفحۀ 20
چنين نوش��ته است« :نسخه با پنج نقش��ه كه «يك درجه» زير
خط استوا را نمايش داده آغاز شده است».
در صفحۀ  7متن اصلي كتاب چنين نوش��ته ش��ده است:
س��رزمينهاي آبادان ربع مسكون از شمال تا جنوب استوا 77
درجه جغرافيایي را شامل ميگردند( ،خلف خطاالستواء احدي
عشرة درجه) (ص  ،7سطر 8؛ ص  ،16س )7
پهنۀ قطب ش��مال ،امروزه از  66درج��ه و  33دقيقه آغاز
ميگردد .محاس��بۀ قدما در آن زمان كه  77درجه پنداشتهاند،
بياشكال اس��ت (جدول ضميمه) .بر اين اساس سرزمينهاي
آبادان اقليم ا ّول از «يازده درجه» زير خط اس��توا آغاز ميگردد؛
زيرا ش��مال را در جنوب ميپنداشتهاند .نويسندۀ پيشگفتار رقم
«احدي» (يك) را مش��اهده كرده ولي رقم «عشرة» (ده) درجه

اي��ن كمربند [پهنۀ اقلي��م] ،به طور دقي��ق و در انطباق با
موقعيته��اي جغرافيایي ام��روز از غربيترين نقطۀ آفريقا
در شمال خط استوا آغاز و تا «درياي سبز» در جنوب چنين
امتداد يافته است.

امروزه غربيترين بندر آفريقا داكار است در ساحل غربي كشور
س��نگال ،كه در حدود  15درجۀ عرض ش��مالي قرار دارد؛ ولي
در آن زمان زمان غربيترين بندر شناختهشدهاي كه كشتيها
در آن رفتوآمد داشتند بندر ترفايه بود كه به «سوساالقصي»
معروف ب��ود و مبدأ صفر درج��ۀ طولي جغرافيای��ي پارهاي از
جغرافيدانان آن زمان به حساب ميآمد ولي اغلب قدما مبدأ صفر
درجه را غربيترين جزيرۀ مجمعالجزاير خالدات ميگرفتند كه
«جزيره فِر» نام داش��ت .امروزه از داكار غربيترين بندر آفريقا
تا ترفايه غربيترين بندر ش��ناخته ش��ده نزد قدما ،حدود 12/5
درجۀ جغرافيایي فاصله است.
در مورد اينك��ه بندر صفر درجۀ ط��ول جغرافيایي در نزد
قدما ،داكار (سوساالقصي) است يا جزيره فِر خالدات ،ابوالفداء
چنين نوشته است:
برخي گفتهاند ك��ه مبدأ عمارت در مغ��رب جزاير خالدات
اس��ت و از اين رو مبدأ طول را از آنجا محاس��به نمودهاند،
برخ��ي مبدأ طول را س��احل درياي غربي [س��احل درياي
مغرب ،س��وساالقصي] نهادهاند و مي��ان اين دو َده درجه
از دور معدلالنهار تفاوت اس��ت و نهايت عمارت در جانب
شرقي موضعي است به نام كنگدژ[ 30در شرق چين].

در مورد «درياي س��بز» كه انوري متذكر ش��ده اس��ت .الزم به
يادآوري اس��ت كه «درياي س��بز را در جن��وب چين ،در دوران
قدما ،روس��يها ،اقيانوس شرقي و تازيان بحراالخضر (درياي
سبز) خوانند 31».پس اگر درياي سبز را در جنوب چين آن زمان
بدانيم ،خود شاخهاي اس��ت از اقيانوس مشرقي [بحر محيط]
كه امروزه اقيانوس كبير ناميده ميش��ود كه محدودۀ آن بسيار
وسيع است و نميتوانیم به يك اقيانوس وسيع دريا بناميم.

 .30ابوالفدا ،تقويم البلدان ،ترجمۀ عبدالمحمد آيتي ،تهران :بنياد فرهنگ ايران ،1349 ،ص .11
 .31حدود العالم ،چاپ منوچهر ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران ،1340 ،ص .9
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ش��ده كه در مقايسۀ خط نس��خۀ انسالمهج كتابخانۀ مجلس
ش��وراي اس�لامي تهران با خط نس��خههاي خط��ي معروف
كتابخانۀ بادليان آكسفورد قابل مقايسه نيست ،بايستي در ابتدا
اطالعاتي از نس��خههاي بادليان به دست داد و سپس در مقام
مقايس��ۀ خطاطي ،رنگآميزي و خوشنويسي نسخهها برآمد و
به همين شيوه از نظر رنگآميزي نقشهها و مقايسۀ انسالمهج
با نسخههاي نقشهدار كتابخانۀ ملي پاريس الزم است كه نوع
نقش��هها و عالیم اختصاري متن و شيوۀ درست رنگ نقشهها
بايستي مورد تعمق قرار گيرند تا برابري آنها مشخص گردد.

ـ ص  ،20س « :15در بعضي از نقشهها دو اقليم در يك نقشۀ
جداگانه گنجانده شده است».
فقط در يك نقشه چنين است ،آن هم نقشۀ شمارۀ  9و 10
از اقليم ششم نه در بعضي از نقشهها.
ـ ص  ،20س « :17نقش��ههاي اين نس��خه كامل نيستند ،چرا
كه در پايان افتادگي دارد ،در نتيجه با مقايسۀ نسخههاي ديگر
معلوم ميشود كه نسخه سه نقشه كمتر دارد».
از روي قراين ،هر اقليم داراي ده نقش��ه اس��ت مش��خص
ميگردد كه از اقليم هفتم ،سه نقشه افتاده است ولي نوشته شده با
مقايسۀ نسخههاي ديگر معلوم ميشود كه نسخه سه نقشه كمتر
دارد ،اين نسخههاي ديگر كدام نسخهها هستند كه كامل بودهاند؟
ـ ص  ،20س « :24در نقش��ۀ جهاننماي ادريسي ،بنا بر سنت
نقش��هنگاري اس�لامي ،گرداگرد جهان را آب ف��را گرفته و دو
درياي اصل��ي به درون خش��كي راه يافتهاند ،درياي ش��رقي
اقيانوس هند و درياي غربي مديترانه امروز [بحرالروم]».
بنا بر گمان قدما در آن زمان س��هچهارم سطح كرۀ زمين
را آب فراگرفته اس��ت كه به درياي محيط ش��هرت داش��ت و
يكچهارم بقيه را ربع مسكون ميناميدند ،اين يك واقعيت در
مش��اهدات جغرافيایي جهان بوده است ،نه سنت نقشهنگاران
اسالمي؛ زيرا سنت با واقعيت همانندي ندارد .دو درياي بزرگ
كه به درون خش��كي راه يافته بودند ،درياي شرقي آن ،درياي
چي��ن ،درياي هند ،و درياي پارس بودند كه گاهي تمامي پهنه
را دري��اي پارس نيز ميناميدند و دري��اي غربي همان درياي
مديترانه است كه قدما آن را «بحرالروم» ميگفتند.
ـ ص  ،19س « :8در نقشههاي انسالمهج ،خط خوش رسام،
توجه را به خود جلب داشته و از نظر رعايت نكات خوشنويسي
قابل مقايس��ه با نقشههاي نس��خۀ معروف  ...كه در كتابخانۀ
بادليان نگاهداري ميشود نيست».
خط خوش متعلق به تراوش قلم ناسخ است نه رسام؛ رسام
ترس��يمكنندۀ نقش��ه اس��ت .خط خوش متعلق به متن سراسر
صفحات كتاب انسالمهج اس��ت كه اسامي متن نقشهها را نيز
ش��امل ميگردد .هنگامي كه از خط خوش نسخهاي صحبت
ميگردد ،بايس��تي نوع خط نيز مشخص گردد كه كدام نوع از
انواع خط اس��ت .البته نس��خۀ مذكور را با خط نسخ بسيار زيبا
با تيترها و اس��امي ويژه و مركب قرم��ز با كادربندي صفحات
ش��انزده س��طر در اندازۀ وزيري نوشته ش��ده است .وي يادآور
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پـرنـدینـه

*

* پرندینه ()1
[قطعه]
طـمـع آرد به روی مــرد زردی
بمیرانـش به جهد ار مـرد َگردی
طمع تا زنده باشـد مـردهای تـو
طمع چون مرد آنگه زندهای تو
از یادداشتهای دستنویس کتابخانۀ فاتح ،مجموعۀ شمارۀ 5406

* پرندینه ()2
[قطعه]
رفتن اندر عذاب چـون جرجیـس
یا شدن در حجیـم چـون ابلیـس
طمع
خوشتر است از سؤال کردن ْ
ایستادن به پیـش مـرد خسیـس
از یادداشتهای دستنویس کتابخانۀ فاتح ،مجموعۀ شمارۀ 5406
* پرندینه عنوان مطالبی است که توسط دکتر محسن ذاکرالحسینی برای نشریۀ گزارش میراث تهیه میشود.

دورة دوم ،سال هفتم ،شمارۀ یکم و دوم ،فروردین ـ تیرماه 1392

41

