
 
 
 
 
 

(1)هاى جغرافيايى در سفينه تبريزنوشته

  

 ايرج افشار

  

اله رضاپيشكش به دكتر عنايت
  

در تبرياز هاه  ا   723تاا  720هاا  در سفينه تبريز كه اصوالً ميان ساا 

الفتح مسعود هن مظفر تبرياز  كتاهاش هاد    اهوالمجد محمد هن صدرالدين اهى

هه چاپ رساانيد   (عكسى)خه هرگردان مركز نشر دانشگاهى آن را هه اسلوب نس

( سه تكه نوهته جغرافيايى  جود دارد.  لاى هايم مشاخ  1381تهران، )اسش 

 «ساليمان»نيسش كه كاتب آنها را از كدام مآ ذ هرگرفته اسش. در هخش د م ناام 

ذكر هد  اسش. طبعاً مؤلفى اسش فعالً ناهانا ته   هاايد از همر زگااران جاام  

 مجموعه.

توضيحاتى اسش كه هر اطراف هكل جغرافيايى جهان نوهاته قسمش سوم 

   اطالعاتى اسش درهار  عرض   طو  هفش اقليم    ض     استوا.

-638ح )هايد گفش كه هندها  سودهخش هام درهاار   اواح ارجاار 

( در 657-660ح )(   دالئل هرف   هااران 656ح )(    واح مواد كانى 634

 پردازد.ها نمىنآن آمد  اسش كه در اين  قش هدا

د ر از مناسابش  «فصالنامه جغرافياايى» انويسى آنهاا را هارا  انتشاار در 

 ندانسش.
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I ( 660-661ح) 
 

 الرريمالررمناهللهسم

 

 كتاب اقاليم   هالد

 

 هاها و نهاد واليتفصل اندر اقليم

هاا   هدان كه معلوم هد  اسش كه از عالم يكى ره  مسكون اسش هاا كاو 

اناد اند   هر هفش اقلايم هخشايد ها كه مردم هناسند   هعضى ديد اتها   نبآب

 هررسب دراز  ر ز.

    چنان كه در اقليم ا   درازترين ر ز  سيزد  ساعش هاهد   كمتر ياازد

 اند.هر اقليمى در آن ديگر تفا ت نيم ساعش نهاد 

ين ر  اقليم د م را سيزد  ساعش   نيم، همچنين تا اقليم هفاتم كاه درازتا

 ر زها هانزد  ساعش هاهد.

   از همه، اقليم هفتم كهتر اسش كه نزديكى داير  كمترين اسش.

 تر   مهمتر كه هرآنند داير  مهمترين اسش.  اقليم ا   نزديك

   پارسيان اقليم را كشور  وانند   هر كشور  را نامى نهادند.

 نجم،   رپا ا چهارم:  يادذفش ا سيّم فردذفش ا د م، سو  ا ا  : از ر 

 (2)هفتم،  نيرث. ا هشم، ر ز جرهش ا پرهش

 وانناد  «چهار »در ميان اسش كه  (3)هاقى   هه قسمتى ديگر اقليم ايرانشهر

  هر گرد ا  اقليم چين، ديگر ترك، ديگر ر م. ديگر افريقيه، ديگر عارب، ديگار 

 تر داير   ردترساش هگاذر  هاه جايگااهىهند.   چون از اقليم هفتم كه نزديك
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رسد كه هش ما  همه ر ز هاهد   هش ما  همه هب،   هايم آهاادانى   جاانور 

آنجا نتواند هود   هه سدّ سكندر نزديك اسش كه از ههر يأجوج   مأجوج ساا ته 

يأجوج   مأجوج از جاا   اويش پيشاتر  ]تا[اسش. سكندر ديوار  نهاد  اسش 

ر ند هاهاد كاه در  آن نيايند   تباهى نكنند.   هعضى از هازرگانان كه سو  چين 

 نوارى هبينند.

  صورت ايشان مانند آدمى اسش    و    نهااد دد   دام دارناد   هايم 

گر صناعش نكنند   جز صيد كردن تا هخورند. ايشان را كار  نباهاد   هار يكادي

غارت كنند   قو  ضعيف را همچون ديگر هكارها هخاورد.   رنگشاان ساخش 

اهاد، دارند   چشم  رد،   مو  جز هر سرهان نبسپيد هاهد مانند هرف،   هينى ن

سايار تا قدم هرسد. قامش چند يك هه دسش دارند   عمرهان از عمر هنى آدم هه ه

 درازتر اسش.

   از سو  هما  اسش كه سرما   هرف هسيار هاهد.

  
 فصل

چون از سو  جنوب هگذر  از آفش گرما   تلخاى آب جوهاان ساكون 

ر ناد   هاب  (4)هاااند. مردم همانا ر ز هاا هاكافاننتواند هودن،   اندر  جانور

از  (5)هير ن آيند   طلب معاش كنند.   چهار    هاكل آدماى دارناد   درازهاان

د   د ازد  گز زيادت اسش   سياهى هاهند سخش سيا ،   هر تن هيم قوتى ندارن

 دا ند  رد نيستند   كارش هه جز صيد كردن   يا جفاش  اويش هاودن هايم 

 آدم.مرهان هه د  سه چندان اسش كه از آن هنىنيسش   ع
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 فصل

ها  يزدانى ا   فته از  واب غفلش هيدار هو   هه چشم اعتبار در قدرت

سش   انگا  كن   دام نجات سپار   ايمان آر هه  دا  كه آفريدگار هر د  جهان 

 هر آرند  مكين   مكان اسش.

  
 فصل 

ش هزار   چهل ميل اساش. هدان كه ستبر  فلك قمر صدهزار   سى   ه

ار البر ج پنجا    هش هار هزار هز منطقةهر ميلى چهار هزار ارش   ستبر  

زار ها  هيسش   پنج  ]صد[چهار هزار هزار   چهار  ] [ (6)هزار   پانصد   پنجا 

هانا  كاه ام   رقيقش  چهارصد   هشتاد   سه ميل اسش. در كتب چنين يافته

ن   زينه هنا . ايزد تعالى هاه توفياح رسا (7)لعبشان   اين رساهى اسش از كى

قارار  طاعش دار    را  راسش يافتن ر ز  كناد تا هدان رستگار هويم.   مركز  

 هاءاهلل تعالى.  جا   ويش هياهيم، ان

  
 فصل 

هه دليل هر چيز  را  اصايتى هاهاد  ا  اصيش چند ههر كه در آن هاهند

ش ههر  چندسش كه ديگر هاهرها را هعضى ظاهر   هعضى مخفى.   اين  اصي

 هود پيوسته  رم    ندان هاهد. (8) ]661[ نيسش. هر كه در هيش

هاواز اهر كه در اهواز مقام كند در عقلش نقصان آيد عطرها هه انعطاكيه   

 در مدت سه ما  هگردد   هويش كم هود.

 هر كه هه يك سا  در موصل مقام كند قوّتش كم هود.

 ند طحالش هزرگ هود   هه درد آيد.هر كه هه هحرين نشي
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قى  وانند هر كه نبيذ آن هخورد از   عر «سياهى»هه هحرين  رمايى اسش 

 آيد كه جامه سپيد نارنجى هود.

ه هاه هر كه در مر  مقام كند هيم آن هاهد كه ا  را رهته هرآيد همچناان كا

 وانند.  «خىريش هل»هه هلخ هسيار هاهد    (9)دهستان سناقر هرآيد.   ازين سناقر

  هر كه در هصر  مقام كند هيم آن هاهد كه هه  قش جماا  كاردن لارز  هار

 افتد.

ن آهر كه در مصيصه هه تاهستان ر ز  دارد سودا هر  غالب هود   نزدياك 

 هاهد كه ديوانه گردد. 

  واهد. (10)هر كه هه تركستان ر د طب  ا  كاديراز

 (11.)در ر م گا  كوهى هنماند

  وك نباهد.در هند ستان 

 هه چين هرگز هچه نكند. (؟)كر 

 پيل هه جز هند ستان نباهد.

 نهنگ را از آب نيل هرآرند   هه آب ديگر فر  گذارند هميرد.

 كار نكند. (12)در زمين رم  كژدم

 هاهد تبش هگيرد. (؟)هر كه هه تاهستان هه نودر 

 تر آيد.معر ف اسش كه از همه جايى صعب (؟)تب جهير 

 هند در هيم ههر چندان مگس  نباهد كه در  اس . هير ن از 

 723االرهعا راه  محرم سنة ةتم ضحو
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II ( 714-715ح) 
 

 ]اقاليم سبعه[

  
رنااد  هعااد از رمااد   .نااا ... فاارا ان هاار آفريننااد ...   پر  (13)اهلل....هساام

... مد .لساراجهانيان... گويد مقرر اين هيان... عبد  ساليمان اال راد... اهلل للفاوز 

ح علااى اماادّهم اهلل هاالتوفيح   لااه.... الحقااياسااطين ساالطين   ارهاااب.... يقاين

كار ذتند در تر نمود كه فواياد... داهاالتحقيح.... فرمود   هر آن اهرامى هر چه تمام

ير   ... درين اقاليم مذكورسش در ملك تحر]ها[اقاليم سبعه   عرض   طو  ههر 

... ]ا [مأمور معذ ر همين داعى مخل  از هر جا همه هيان تقرير... هر مقتضا  ال

 هاز نمود   عيبه عيب  ويش را در يشانه هاز گشود.

ا رپيش از  وض... هيايد دانسش كه ركما  پيشين نوراهلل اسرارهم رهعاى 

  هاا اناد   از مشارا ا   رهياگويند اعتبار كارد  ]مسكون[از زمين كه آن را ره  

 را   ... نهاد    آن    را هه صد   هشتاد قساممغرب  طى فرض كرد    آن 

بااً كرد    هر يكى را درجه نام كرد    هر ياك را ازيان.... هيساش فرسانگ تقري

... ]تا ا  [االرض گويند قبةگرفته   از كنكدر كه اقصا  جنوب اسش   آن را 

 ا  گرفته.ديگر فرض كرد    آن را هه نود قسم كرد    هر يكى را همچنان درجه

  هعد از    استوا...   چهل دقيقه هفش قسم ديگر كه آن را اقاليم سابعه 

گويند اعتبار كرد    ههرهايى كه مشهورسش هيشتر ازيان اقااليم سابعه اساش   

اند هعضى آب گرفته اسش، هه سبب ان كه.... اكنون آن اقاليم كه ايشان اعتبار كرد 

نشايند. پاس ب آب دريا هاز مىهزار سا  هه قدر چهار درجه تقريباً از طرف جنو

ناچار در هر د يسش   پنجا  سا  قرب هيسش فرسنگ از طرف جنوب آب درياا 
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هاز نشيند   در طرف هما  هه همين مقدار هيفزايد. الجرم جزاير  الدات   غيرها 

اند هه سبب زيادتى آب دريا   هه تدريج سردسير گرمسير هود   اكنون ناپيدا هد 

 جنوب هما  هود   زمين  شك دريا گردد. مشرا مغرب گردد  

ل   مثا     استوا   اقاليم سبعه اين اسش كه درين نصف دايار  هار سابي

ان از گيرند   مشارقيهود.   طو  ههرها مغرهيان از مغرب مىتمثيل هاز نمود  مى

 مشرا   عرض ههرها را از    استوا هرين ترتيب.

از فارض قطا  دايار  معادّ    چنين گويند كه فرض    استوا در زمين 

النهار هر استه اسش، چنان كه فرض اين    كه از اقصاا  جناوب هاه اقصاا  

 گيرند.النهار مىهما  در ميانه اقاليم افتاد  اسش از فرض    داير  نصف

 گيريد تا ك كز، (14)اما اقليم ا  ، هدان كه مجمو  عرض ا ... يب م

 گيرند تا كز ،  اما اقليم د م اهتدا  عرضش از ك كز 

   اما اقليم سوم اهتدا  عرضش از كز  گيرند تا لج لز،

   اما اقليم چهارم تمامى عرض ا  از لج لز گيرند تا لج ند،

   اما اقليم پنجم اهتدا  عرض ا  از لج ند تا مح كب،

   اما اقليم هشم عرض از مح كب گيرند تا مز يب،

   اما اقليم هفتم اهتدا  عرض ا  از مزيب گيرند تا ن ك.

هايساش هار    چون ذكر هر ههر  درين نصاف دايار  چناان كاه ماى

چند مشهور ياد  ] [هايسش داد الجرم هر سبيل اجما  طو    عرض ههرها نمى

  كرد  هد تا هر كه  واهد هه طريح رقوم هر ههر  از عرض   طو  ا  اساتدال

 علم هالصواب.كند.  اللّه ا

  هاقى ههرهايى كه مشهورسش دريان اقااليم   نشاان آن دريان جادا   
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متعذر اسش نخسش طو    عرض هر ههر  جداگانه  ود استدال  كرد  هود،   

 هاهد كه ههر  چند را نامى جداگانه گويند:

 المقد    عسقالن   رمله   طبريه،مثل فلسطين كه اطالا كنند هر هيش

 سمنان   هسطام   دامغان را گويند،  قومس:  وار   

ن     ديار هكر: موصل   سنجار   ماردين   مفارقين   جزير    رأ  العي

 رد د آن ههرها را گويند،

    همچنان آذرهيجان   عراا   فار    ديلمان   طبرساتان   مازنادران 

 مكران   زا لستان   هند   سند   چين   ماچين.

ى اند. اگر طب   افاها هيان كرد يك در زيج  عرض   طو  اين ههرها يكا

يزتار اسش از هزار يكى   از هسيار اندكى كافى اسش،   اگر نه ر زگاار آناان عز

 اسش كه در امثا  ز ايد چنين چيزها صرف كنند.

د، فى ... اين فوايد در سلك تحرير درآم(؟)اما ناچار هر قصه لعل كه عذر 

ب اقاليم جرية....   اللّه اعلم. تمام هد كتاسبعمائة ه ] [تاريخ رجب سنة عشرين 

 (15)هالخير....  هالد. نماز  فتن هب يكشنبه ساد  صفر  تم

  
III ( 733ح) 

 

 السبعةكتاب مختصر فى ذكر االقاليم 

 

 اللّه الررمن الرريمهسم

  
 عةالره  المعمور من األرض سبعة اقاليم مقسومة على عدد الكواكب السب

 الى زرل   هو هالد الهند فاأل   منها ينسب
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   الثانى الى المشتر    هو هالد الصين

 هالد الترك ]الى المريخ   هو[   الثالث

   الراه  الى الشمس   هو هالد  راسان

   الخامس الى الزهر    هو هالد ما راءالنهر

   الساد  الى عطارد   هو هالد الر م

   الساه  الى القمر   هو هالد الثلج

من   اعلم ررّر  العبد الحاج محمد هن مسعود فاى ياوم االراد الثاا  اللّه 

الحجة مختتم من شهور حجة اربع  العشرين من هاهر ذ 

و عشرين و سبعمائة بمدينة تبريز، حماهعااه  

 .تعالى

 (كاتب ظاهراً نوهته)ها  تبريز ضمناً مناسب ديد مطلبى را كه درهار  زلزله

 :غرافيايى تاريخى دارد در پايان نقل كنددرين مجموعه آمد  اسش   جنبه ج

 
  

IV ( 439ح) 
 

 اللّه الررمن الرريمهسم

 

 تاريخ تبريز

  
هاادن الرهيد زن ا  زهيد   اتون فرماود نهنياد تبريز در زمان  الفش هر ن

الرهايد در تاريخ سنه  مس   سبعين   مأئة هجر    پنج سا  از  الفش هر ن

 گذهته.
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ز ين   مأتين هه زلزله  اراب هاد متوكال  ليفاه هاا  در سنه اره    ارهع

 عمارت فرمود   هه قرار اصل هاز آ رد.

هعمائاة هاز از تقدير رهانى   قضا  آسمانى هه تاريخ سنه .لث   .لثاين   ار

  اد  هاههه زلزله  راب هد. در ر زگار القايم هامراللّه   هسودان هن محماد الارّ

طاهر منجم هاه تبرياز هاود   در نجاوم عمارت آن مشغو  هد   در آن مدت اهو

مهارتى داهش در  دمش امير  هسودان ركم كرد  هود كاه هاب آديناه چهاارم 

صفر ميان هام    فتن  راب هود. آن ركم راساش آماد. ر ز پنجشانبه منااد  

ظاار  نكردند كه مردم ههر هير ن ر ند. هيشتر هير ن رفتند هه سر اب   در ههر 

د  هود در آن  قش معين  اقا  هاد   جمااعتى كاه در كردند. آن ركم كه كرمى

 ههر ماند  هودند هالك هدند   اين معنى ناصر سار  در سافرنامه  اود آ رد 

ار اسش كه درين تاريخ من هه تبريز رسيدم هه زلزله  راب هد  هود   چهال هاز

ى ول  هه ق آدمى هالك هد  هه قولى در سنة اره    .ال.ين   ارهعمائة آهادان كردند

 .ئةدر سنه  مس   .لثين   ارهعما

  اين عمارت كه تا غايش هاقى اسش آن عمارت امير   هساودان اساش   

ز  اين اصحّ اسش كه در سنه  مس عمارت كردند هه قو    ا بار اهوطاهر هيرا

د     اهوطاهر هيراز  ركم كرد تا در  قتى هنياد نهادند كه زرال در عقارب هاو

ف ا سش   مشتر  در سرطان در هرف   آفتاب صاربش مريخ در جد  كه هر

  زهر    عطارد در روت   قمر در سنبله   اهوطاهر گفش كه محاا  اساش كاه 

ان ديگر تبريز هه زلزله  راب گردد. اما عهاد  سايل نتاوانم كاردن. ديگار منجما

 اند.اند كه از سيل نيز سليم هاهد كه كواكب هه غايش نيكو افتاد گفته

يش اگر چه زالز    سيو  هسيار اتفاا افتاد  راهى نشاد   هعد از آن تا غا
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ترين زالز  آن هود كه در هب چهارهنبه هيسش   نهم جماد  اال ر سانه سخش

ارد    سبعين   ستمائة هش ساعش از هب گذهته آفتاب در دلو   مردم هماه 

ا  چناد در  واب رادث هد ، هه غير آن كه منار  چناد را سار هيفتااد    اناه

د د هه  لل آمد ديگر  راهى نشد اما زمانش ممتد گشش   ماردم هاهر هماه مع

هاا   مقااهر ماوطن هادند در ياك مساكن   ا طاا هگذاهتند   هه صحرا   هاا 

 هبانر ز هجد  نوهش اتفاا افتاد. رح تعالى محافظش كرد.

 درين تاريخ پادها  اهاقا ان هن هالكو ان هن تولى  اان هان چنگيز اان

   از پادهاهى ا  گذهته،   اين تاريخ درسش اسش:هود. هشش سا

   از زلزله ا   تا د م صد   هفتاد   نه ساا ،   از د م تاا ساوم د يساش

هصش   هشش سا ،   از د م تا سوم د يسش   هصش   هشش ساا ،   از آن 

ش ساا  تاريخ كه زهيد   اتون هنياد نهاد  اسش تا زلزله سيم چهارصد   نود   ه

 (16)هود.

اال   لّه اعلم هالصواب فى ضحو  يوم اال.ناين السااه    العشارين رهيا  ال

 .ئةسنة .الث   عشرين [ ]سبعما

*** 

ياز گويند هه  قش آنكه  هسودان هن محمد الر ّاد  پدر محاالن هنيااد تبر

ا كاه كرد هعد از آن كه هه زلزله د م  راب هد  هود، چهار كس از ا ليا   ادمى

هيا رد   هر چهار گوهه هاهر هداهاش. هاه  قاش آنكاه در  اليش مشهور هودند 

 اهوطاهر هيراز   قش ا تيار كرد طا  هكوفش مشايخ چهارگانه هر يكى سانگى

 در هنياد اندا تند   هعد از آن عمارت اسا  نهادند.
 

 يكى هاله  ليل هود از ديه صوفيان.
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 د م هيخ اهونصر از النجح نخجوان.

 سيم هيخ على هن ايوب از اران.

 چهارم هيخ سعيد سمولى از موغان.

در آن مدت كه تبريز هه زلزله  راب هد  هاود هايخ اهاوهكر تبرياز  هاه 

كاى هسطام هود در هندگى سلطان المحققين هيخ اهويزيد هسطامى طاب .ارا . مرغ

كر  واند. هايخ اهويزياد از هايخ اهاوههيامد   هر ديوار  انه نشسش   چيز  مى

ياد گويد. هيخ اهوهكر گفش ناه. هايخ اهويزمر  چه مىدانى كه اين پرسيد كه مى

گويد كه تبريز هه زلزله  راب هد  اسش   هيم چياز جاز زا ياه تاو   گفش مى

هر   آهادان نماند  اسش. هيخ اهوهكر گفش الحمدللّه. هيخ گفش (17)مسجد  راهات

و ه تاهه پا  ماچان. هيخ اهوهكر هه پا  ماچان رفش. هيخ اهويزيد گفش اگار  انا

 هود هكر راسش هود . راب هد  هود    هاقى آهادان مى

  
 ها:يادداشت

 (ا ا ك)ها  تبريز اهار  هد  اسش. در اين مقاله هه زلزله. 1

مام  م هه اهت، جلد دمندرج در هيسش مقاله قز ينى)ها در مقدمه هاهنامه مرروم قز ينى هه مناسبش ذكر اين نام. 2

 ها را آ رد    آنچه را در متن مقدمه( از مناه  متعدد ضب  متنو  نام31-35، ح 1313عبا  اقبا ، تهران، 

  )مى.  تر  ها ا   رجرسش ا   رهرسش ا  يددفش ا فرددفش ا هبههاهنامه اسش چنين نقل كرد : ارز 

 .(  اسشها  مختلف هرا  هر يك نقل كرد    توضيحات ريز  كارانه هرا  هر يك آ ردالبته نسخه هد 

 هود.ل متن راضر آنچه نقل هد هه همان صورتى اسش كه در سفينه تبريز چنان  واند  مىدر نق

 اصل: انرانشهر. 3

 نيز  واند. «هاهه اهكاف»اصل چنين اسش   ممكن اسش كه . 4

 هايد: درازاهان يا درازيشان. 5

 اصل: پنجار. 6

 رنگ مركب محو هد    هه ارتما  چنين  واند  هد. 7

 فراموش هد  اسش. «المقد »اهراً نوهتن اصل: كذا، ظ. 8
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گان جا ر گرم «رهاط دهستان»طبح آنچه اسمعيل جرجانى در ذ ير   وارزمشاهى نوهته اسش اين هيمار  در . 9

نام  (جانى، چاپ عكسى هه اهتمام سعيد  سير593ح )  هه آهاد  آنجا موسوم هه سنا ر زياد هود  اسش 

 .ه هد هخدا سناكر آمد  اسش   معلوم نيسش از كدام مأ ذ گرفتنامه دآهاد  مذكور در نقل هه لغش

 كذا:. 10

 ا  زير ررف پنجم آمد  اسش.اصل: فق  نقطه. 11

 اصل: كردم. 12

 ها  نوهته.چين هه مناسبش هريدگى   سائيدگى لبه  را اسش   يا نا وانائىموارد نقطه. 13

ز نظر ارد كه اسش نقل هود  لى هاز داللش هر آن ندا كوهيد  هد كه رر ف اهجد  چنان كه در نسخه آمد . 14

 محاسبه دقيح   درسش هاهد.

 (؟)مشخ  نيسش كه د  تاريخ چرا . 15

 سا  338م سا  هود    ميان د م   سو 189محاسبه فواصل نادرسش اسش فاصله ميان زلزله ا   تا د م . 16

 كذا در اصل: هايد مسجد    راهات. 17


