
 

  

  

  

  جغرافیای تاریخی منصوره از تأسیس تا افول

  

*فیضان جعفرعلی
١  

  

  

  چکیده

اشکال  و ،زمان و مکان یعنی یطیعوامل مح میان یها یروابط و وابستگ افتنیدانش در ایجغراف

 یموضوعات زیمورخان ن ان،دان است. همانند جغرافی خیبشر در بستر تار یگوناگون زندگ

اند  ... را مورد مطالعه قرار داده ها و مرزها و نوع راه ن،یزم یعیطب تیو موقع تیهمچون وضع

 آنان نیهستند. همچن خیبشر در طول زمان و در بستر تار یگذار زندگریعوامل تاث ازکه همه 

 خیدر طول تار ...و  یمذهب ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یمنطقه را به لحاظ نظام کی تیاهم

 ۀدربار یارزشمند یها گزارش یاسالم نیو مورخان نخست اندان کنند. جغرافی می ییشناسا

که بعد از فتح سند  )Mansora( از جمله منصوره ؛اند داده یاسالم هایت شهریساخت و موقع

 ییایجغراف تیموقع نکهیرود. ا به شمار می نیون نخستمهم قر یساخته شده و از شهرها

است که ما را به  یا مسئله ،در سند داشته است ای یاسیس یمنصوره کجا بوده و چه کارکردها

  .در این مقاله کشانده است فاتیبا تمام توص رهمنصو یخیتار یایجغراف بررسی

    

                                                      

 .دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه تهران *
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  مقدمه

وزی) بوده که با ورود مسلمانان در سند، منصوره شهری اسالمی در سند (واقع در پاکستان امر

زودی اقامتگاه فرمانروایان حکومت  در اوائل قرن دوم هجری تأسیس گردید که مرکز سند و به

های زمینی و دریایی به چهار سمت آن  اسالمی شد. این شهر در موقعیتی قرار داشت که راه

همچنین  ١و غزنین، و دیبل و تیز.رسید؛ از جمله مولتان و کشمیر، سندان و صیمور، طوران  می

با توجه با مرکزیت داشتن، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بود. با این وجود 

های  ای انجام نشده است که شامل داده جانبه حال دربارۀ شهر منصوره کار مستقل و همه تابه

زمان افول گردد. البته جغرافیایی و تاریخی، وضعیت اجتماعی و شهری و کارکرد سیاسی آن تا 

توان  ها و مقاالتی که دربارۀ تاریخ اسالم و یا تاریخ سند اسالمی است، می در البالی کتاب

  های کوتاه و مختصری درمورد آن یافت. گزارش

  تأسیس شهر منصوره

دانان، شهر منصوره به جای نیزار و جنگلی که در دو فرسنگی  های مورخان و جغرافی بنا به گزارش

ها، منصوره به جای همین  البته طبق بعضی از گزارش ٣قرار داشت، ساخته شد.» ٢همنابادبر«

بیرونی نیز جای قدیمی منصوره را همین مکان بهمنو (برهمناباد) دانسته  ٤ساخته شد.» برهنماباد«

هـ) ۲۷۹هـ) و بالذری (م. ۲۸۴هایی از یعقوبی (م.  درمورد ساخته شدن منصوره روایت ٥است.

                                                      
)، Turan)، طوران(Saimur)، صیمور(Sindan)، سندان(Kashmir)، کشمیر(Multanمولتان( .١

  ).Teez)، تیز(Daibul)، دیبل(Gazninغزنین(

٢ .Barhamnabad »که در آن زمان شهرت داشته است. صاحب ای بوده  اسم محله یا منطقه »برهمناباد

نویسد که بهمن میان حد هندوان و ترک شهرهایی چون قندابیل و بدهه  مجمل التواریخ دربارۀ برهمناباد می

(نک:  اند که همان برهمناباد منصوره است. گذاری کرد و بروایتی گفته کرد و با این سمها نام وبهمن آباد را بنا

  ).۱۱۸ص ، نشر کالله خاور، تهران بی تاتهران: هول المولف، جم مجمل التواریخ والقصص،

؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ترجمۀ ۶۱۳ص ، ش۱۳۳۷نشر نقره، تهران: بالذری، فتوح البلدان، ترجمۀ محمد توکل،  .٣

لدون، ؛ ابن خ۱۴۲، ص۱۳ج، ش۱۳۷۱نشر موسسه مطبوعات علمی، تهران تهران: ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، 

  .۱۰۳، ص۲ج، ش۱۳۶۳نشر موسسه مطالعات و تحقیقات، تهران: تاریخ ابن خلدون، ترجمۀ آیتی، عبدالمحمد، 

  .۱۱۸ص همان، مجمل التواریخ والقصص،  .٤

نشر دارالکتب بیروت: القانون المسعودی، مصحح، جندی، عبدالکریم سامی،  ،بیرونی محمد بن احمد، .٥

 .۱۲۱ص، هـ۱۴۰۳نشر عالم الکتب، بیروت بیروت: تحقیق ما للهند، ؛ بیرونی، ال۷۵، ص۱جالعلمیه، 
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هـ) به امارت سند ۱۲۶-۱۱۰اثیر موجود است. بنابر قول آنان وقتی حکم بن عوانه کلبی ( و ابن

دست یافت، همه اهل هند، جز اهل قّصه (کسه) کافر شده بودند و دیگر، مسلمانان را مکانی 

ناچار در ورای دریاچه در سرحد هند، شهری برای  نمانده بود که بدانجا پناه برند. حکم به

 بن محمد بن عمرو و یدگز اقامت شهر آن در مکح ١ت و آن را محفوظه نام نهاد.مسلمانان ساخ

 غزا به محفوظه از را سپس او. ردک می ضیتفو وی به را مهم امور و ارهاک او بود. وی با زین قاسم

بسازد؛ پس  اچهیدر سوی نیا در شهری تا حکم داد را وی بازگشت، ظفرمندی با چون و فرستاد

منصوره اولین  ٢د.ینام منصوره را آن و نهاد بنا اچهیدر جلو در شهری قاسم بن محمد بن عمرو

هفده سال  ٤گردید. انیوال اقامتگاه های بعدی و در دوره ٣شهری بود که با اصول شهری بنا شده بود

  ٥پس از آن، شهر بغداد بر مبنای ساخت شهری منصوره بنا نهاده شد.

  ون جغرافیایی اسالمیمنصوره و نواحی وابسته به آن در مت

درجه و عرض آن از طرف  ۹۳گرفت و طول آن از طرف غرب  منصوره در اقلیم سوم قرار می

نویسند  هـ) می۳۶۶حوقل (م. حدود  هـ) و ابن۳۴۰اصطخری (م. حدود  ٦درجه بود. ۲۲جنوب 

د از شهرهای آن عبارتن ٧که طول و عرض منصوره یک میل است و رود مهران آن را فراگرفته است.

، زندریج، کدارمایل، تنبلی، نیرون، قالری، انّری، بلّری، مسواهی، بهرج، بانیه، منجابری، ٨دیبل

                                                      
  ، ۲۴، ص ۱نزهه الخواطر، ج ؛۱۹۷ ص ،۱۳ابن اثیر، ج ؛۶۲۰- ۶۱۹ص همان، بالذری،  .١

بی، ترجمۀ آیتی، محمد ابراهیم، انتشارات علمی و  ؛۶۲۰- ۶۱۹ص همان، بالذری،  .٢ یعقوبی، تاریخ یعقو

 با این حال؛ ۲۴، ص۱نزهه الخواطر، ج ؛۱۹۷ص، ۱۳ثیر، ج؛ ابن ا۲۹۶، ص۲ج، ش۱۳۷۱فرهنگی، 

 مروج الذهب، ،مسعودیمناسبت منصور بن جمهور نام یافته است. (نک:  هنویسد که منصوره ب مسعودی می

رسد که گویا محفوظه اولین شهر اسالمی  به نظر میمربوط منصوره  یها باتوجه تمام گزارش) ۱۶۶، ص۱ج

  ساخته شد و دومین شهر اسالمی به منصوره موسوم گردید.بوده است که در دیار هند 

3. Om Gupta, Encyclopaedia of india, Pakistan and Bangladesh, vol. 9. P. 1483 

نزهه  ؛۱۹۷، ۱۳؛ ابن اثیر، ج۲۹۶، ص۲، یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۶۲۰- ۶۱۹ص  همان، بالذری، .٤

  .۲۴، ص۱الخواطر، ج

5. Om Gupta, Ibid, vol. 9. P. 1483 

  .۲۱۱ص، ۵ج، م۱۹۹۵نشر دار صادر، بیروت:  معجم البلدان،حموی، یاقوت  .٦

  .۱۷۹ ، ص)نسخه خطی(صوره االرض ابن حوقل،  ؛۱۰۲اصطخری، نسخه خطی، ص .٧

هابن خردازبه، ابوالقاسم عبیدا .٨
ّ
هبن عبدا لل

ّ
 .۶۵ص ، تا ، المسالک والممالک، انتشارات دارصادر، بیروت بیلل
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 هزار صدیس منصوره تابع های دهکده و ها یآباد ١سوسان، رور، سوباره، کیناص (کنبانه) و صیمور.

در » راهون« چنین روستایی به نام هم ٢وسته بودند.یپ بدان درخت و زراعت با بوده که  دهکده

مرز منصوره تا منطقه رور که نزدیک مولتان و در کنار رود مهران  ٣همسایگی منصوره بوده است.

رسد که در قرون نخستین در دیار سند، مولتان و منصوره دو  به نظر می ٤واقع بود، بوده است.

اند. البته  دهها، تحت نظارت این دو بو منطقۀ بزرگ و مرکزی در سند بودند و همه شهرها و دیه

های منصوره و اطرافش را   شهرهای تحت نظارت منصوره بیشتر از مولتان بود. در جدول زیر منطقه

 ایم. دانان قرون نخستین اسالمی آورده های جغرافی براساس گزارش
 

نسخه خطی، صورة االرض، 

  حوقل، ابن

  ۱۷۹ص 

نسخه خطی فارسی، مسالک 

الممالک، اصطخری، 

  ۱۰۵-۱۰۲ ص

فی معرفة  تقاسیماحسن ال

  االقالیم، مقدسی،

  ۷۰۳- ۷۰۲، ص۲ج

  دیبل  دیبل  قسدار

  زندریج  نیرون  ٥دیبل

  کدارمایل  قالری  ٦نیرون

  تنبلی  انری  قالری

  نیرون  بلّری  انری

  قالری  مسواهی  بلّری

  انری  بهرج  مسواهی

  بلّری  بانیه  ١فهرج

                                                      
هی، ابوعبدامقدس .١

ّ
نشر تهران: محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، ترجمۀ منزوی، علینقی،  لل

 .۷۰۲، ص ۲ج، ش۱۳۶۱ شرکت مولفان و مترجمان،

انتشارات علمی و تهران: ، پاینده ، ترجمۀ ابوالقاسممروج الذهبمسعودی،  ،ابوالحسن علی بن حسین .٢

  .۱۶۶-۱۶۵ص ص، ۱ج، ش۱۳۷۴فرهنگی، 

 .۴۹۹، ص ۲ج ،ش۱۳۸۳نشر سازمان میراث فرهنگی کشور،  معجم البلدان، حموی،یاقوت  .٣

  .۳۲۳، ص۲ابن حوقل، ج ؛۱۷۵نسخه خطی، ص اصطخری، .٤

، هند و ندوی امروزی در پاکستان به نزدیکی کراچی، واقع بوده است. (نک: سید سلیمان» تته«مقام  هدیبل ب .٥

  .)۳۰۲عرب کی تعلقات، ص

  .)۴۰۰، صندوی، همانامروزی پاکستان بود. (نک: » حیدرآباد«به مقام  نیرون .٦
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  مسواهی  منجابری  بانیه

  بهرج  سدوسان  منجابری

  انیهب  رور  سدوستان

  منجابری  قامهل  رور

  سدوسان  کنبایه  جندور

  رور  سوباره  قامهل

  قامهل  ٢سندان  کنبایه

  کیناص  صیمور  سوباره

  سوباره    سندان

  سندان    ٣صیمور

  صیمور    

درستی و با قطعیت تعیین کرد. البته  توان جای منصوره را به های گوناگون، نمی با توجه به گزارش

میل در شمال شرق شهر جدید  ۱۷های منصوره با فاصله  مروزه ویرانهبنا به بعضی اطالعات، ا

) امروزی Shahdadpurبا محوطۀ چهار میلی، در نزدیکی شهدادپور ( ٤حیدرآباد (پاکستان)

هاما بنا به نوشته عزیزا ٥واقع است.
ّ
 ٧»پیر جندی واال«منصوره اکنون در نزدیکی  ٦عطاردی لل

  ٨د شصت میل فاصله دارد.قرار دارد و با حیدرآباد در حدو

                                                                                                                             
اند  فهرج یا بهرج همه در کنار دریای سند در راه از منصوره به ملتان واقع بوده قالری، انری، بلری، مسواهی و .١

  که اآلن اسمی از آن نمانده است.

  جرات امروزی هند واقع است.بوده که این منطقه در گ» cutch«سندان در منطقه امروزی  .٢

، ندوی، هماناند. (نک:  کنبانه، سوباره و صیمور در گجرات امروزی هند واقع بوده، و همه بندرگاه بوده .٣

  .)۵۵ص

4. Y. Friedmann, AL-Mansura, Encyclopedia of Islam2, vol.6, P. 439-440. 

5. Om Gupta, Ibid, vol. 9. P. 1483. 

ه. عزیزا٦
ّ
مشخصات نسخه  یو دیدن کرد.آنجا  های همه کتابخانهاز ی به شبه قاره هند سفر کرد و عطارد لل

  آورده است. ش گرد همهای سفر خود را در کتاب ها و گزارش خطی موجود در کتابخانه

  ای در سند پاکستان امروزی است.  ) منطقهpeer chedi wala. پیرجیدی واال (٧

  .۳۸۰ص، ش۱۳۸۸های هند و پاکستان، انتشارات عطارد،  خانهعطاردی، سیری در کتابعزیزالله . ٨
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  های شهری و اجتماعی منصوره از نگاه مورخان قرون نخستین اسالمی ویژگی

منصوره اولین شهر اسالمی در سند و پایگاه مستقل فرمانروایان حکومت اسالمی تا اواخر قرن 

آمدند، در آنجا سکونت  چهارم بود. بنابراین مهاجران یا تاجرانی که از مناطق مختلف می

اند که  هایی از منصوره آورده و نوشته کردند. مورخان قرون نخستین اسالمی نیز گزارش می

 زمستانش م،یمال شیبوده که هوا ١سند شهری بزرگ و ُپربرکت با جامعی عظیم در دیار منصوره

 ٢داشته است. های بزرگ شیگاوم ار ویبس پشه بوده و سخت شیگرما ولی اریبس بارانش آسان،

 و چوب از ها ساختمان شابور،ین و دمشق مانند گرفت. قرار می ن سندیسرزم زکراین شهر در م

 ٣ای بوده است. نرده های وارهید با بزرگ عمان، جامع مانند آجر و سنگ با آن بوده، جامع گل

مولتان؛ و  در سندان و چهارمی سومی در توران، دومی در ا،یدر در داشت یکی دروازه چهار

رسد که منصوره در دوره اسالمی در موقعیتی قرار داشته  به نظر می ٤گردید. می شهر دور به نهری

که به چهار سمت آن، راه داشت: در شمال آن مولتان و کشمیر، و در جنوب آن بندرگاه دیبل، در 

رسید ـ و در غرب آن طوران بوده است. نیز شهر  شرق آن سندان ـ که این راه به هندوستان می

  های دریایی نیز به نقاط مختلفی داشت. ای بود که راه  همنصوره مانند جزیر

هایی چون انگور و سیب و آلبالو و گردو نداشتند؛ اما نیشکر (قصب  مردم این منطقه میوه

گفتند که خیلی ترش بود. عالوه بر   می ٥ای به شکل سیب داشتند که او را بهلویه  السکر) و میوه

اش مثل مزه هلو و قیمتش هم خیلی   گفتند و مزه او را انبج میای به شکل هلو دارند که   آن، میوه

٧گفتند و دومی را طاطری می ٦ارزان بود. آنها دو نوع پول داشتند: یکی را قاهریات
ولی با دینار  

                                                      
  .۲۱۱، ص۵جهمان، . حموی، ١

  .۷۰۵- ۷۰۴ص  ۲ج همان، . مقدسی،٢

  .۷۰۴، ص ۲. همان، ج٣

  .۷۰۵- ۷۰۴ص  ۲. همان، ج٤

  ).۱۷۳گویند. (نک: اصطخری،  شکل سیب دارند اللیمونه میه ای که ب نویسد که آنها میوه اصطخری در اینجا می. ٥

، همانچنانکه ابن حوقل قندهاریات نوشته است. (نک: ابن حوقل،  ؛رسد که این قندهاریات باشد به نظر می .٦

  .)۳۲۱، ص ۲ج

نشر بیروت: ، مسالک الممالک، اصطخری ابواسحاق ابراهیم بن محمد ؛۲۱۱، ص۵ج همان، حموی، .٧

  .۱۷۳ص ، م۲۰۰۴دارصادر، لیدن افسیت، 



یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۶۷    جغرافیای تار

 و ویکن »نباتیک« فشکدر آن  سرزمین منصوره دارای داروهای سودمند بود و ١کردند. معامله می

  شد. که از اینجا به نقاط مختلف فرستاده می ٢نیز وجود داشت بهاگران زهاییچ و عاج و لیپ

مزاج  بخشنده و بلغمی و کریز باهوش، جوانمرد، سته،یشا و ٣مردم منصوره بلندقامت

 ُپرسود، اش بازرگانی ار،یبس دانشمندانش و دانش بود؛ ییوفاکش آنجا در را اسالم. بودند

از دیدگاه مقدسی  بود. عراق مردم به یکنزد نشایها عادت و رسم بازارها، انیم در جامعش

حوقل همه  اما به نظر یاقوت حموی و اصطخری و ابن ٤بد اخالق با دارند تیثرکا افران در آنک

 ٦و زبان مردم آنجا و مولتان و نواحی آنها عربی و سندی بوده است. ٥اهل منصوره مسلمانند

اکثریت مردمانش بر مذهب ابوحنیفه  ٧بود. عراق مردم مانند لباس های مردم منصوره لباس

رسد در ابتدای ساخته شدن منصوره، جمعیت ساکن آن مسلمانان بودند اما  به نظر می ٨بودند.

 افران بداخالق درکنویسد:  که مقدسی می بعدا اقوام دیگری نیز در آنجا مستقر شدند؛ همچنان

زندگی  سند ـ مردم فیطوا از ـ ١٠دیم بنام قومی آنجا و بنابه نقل مسعودی در ٩هستند تیثرکا

 ١١هستند. سند سرحددار و جنگجو اریبس کنند، می

                                                      
 نشر دارصادر، افست لیدن، بیروت:بن حوقل، صوره االرض،  دابوالقاسم محم ؛۱۷۳اصطخری، ص .١

  .۳۲۱، ص ۲ج، م۱۹۳۸

  .۷۰۷، ص ۲جهمان، مقدسی،  .٢

  .۵۰۱، ص ۱ج همان، مسعودی، .٣

  .۷۰۵- ۷۰۴ص  ،۲جهمان، مقدسی،  .٤

  .۳۲۰، ص ۲جهمان، ابن حوقل،  ؛۱۷۳ص  همان، اصطخری، ؛۲۱۱، ص۵جهمان، حموی،  .٥

  .۳۲۵، ص ۲جهمان، ابن حوقل،  .٦

  .۳۲۱، ۲ج همان، ابن حوقل، ؛۱۷۳ص همان، اصطخری، .٧

 .۶۵ص  همان، ابن خردازبه، .٨

  .۷۰۵- ۷۰۴ص  ۲ج همان، مقدسی، .٩

کردند و اینها قومی  ها از زمان قدیم در اطراف رودخانه سند زندگی می اند که قبل از آریه قوم مید، قومی بوده .١٠

، تاریخ شرر نام جات جنگ و جدل داشتند. (نک: عبدالحلیمه باند و همیشه با قومی  وحشی و غارتگر بوده

  .)۱۹، ص۱ج، م۱۹۰۷ ،نشر دلگداز پریسلکهنو: سند، 

  .۱۶۶- ۱۶۵، ص ۱، جهمانمسعودی،  .١١



یخـ  فصلنامه علمی    ۶۸  تخصصی پژوهش در تار

 

یایی موقعیت منصوره در راه   های زمینی و در

های زمینی و دریایی براساس متون جغرافیایی قرون نخستین اسالمی بیان  در این بخش راه

را در آخر این بخش با توجه  ها تغییر پیدا کرده است که آن شود. البته در قرون بعدی این راه می

  هایی از سند بیان خواهیم کرد. به نقشه

  های زمینی موقعیت منصوره در راه. ۱

  الف: از منصوره به نقاط مختلف

اند   دانان چنین بیان کرده هایی که میان منصوره و جاهای مختلف بوده، جغرافی  درمورد مسافت

چنین از آنجا تا مولتان دوازده مرحله و تا هم ١مرحله بود. شش »بلید« تا »منصوره« که از

 ٤بود. مرحله پانزده »زیت« تا سپس ٣پنج مرحله، »بدهة«و نیز تا آغاز مرز  ٢طوران پانزده مرحله

 تا سپس مرحله، چهار »هینباک« تا سپس مرحله، هشت »قامهل« تا منصوره چنین از هم

 »قزدار« تا گرفته منصوره ن ازهمچنی ٦است. ایدر فرسنگی یک در هک آن مانند »٥سوباره«

 شهر تا سپس همانندش، »وهیس« تا سپس اندازه، همان ابانکنک تا سپس فرسنگ، هشتاد

 یک »نیغزن« تا سپس راه داشت، فرسنگ شصت »ساغن« تا سپس همانندش، »والشتان«

  ٧بود. مرحله

  ب: از نقاط مختلف به منصوره

هایی که بین آنها بوده، بر   رسید و مسافت ه میهایی که از مناطق مختلف به منصور همه آن راه

ن یمسافت بدانان و مورخان قرون نخسین اسالمی چنین است:  های جغرافی مبنای گزارش

                                                      
  .۱۷۹ص  همان، اصطخری، ؛۳۲۶، ص ۲ج همان، ابن حوقل، ؛۷۱۵، ص ۲جهمان، مقدسی،  .١

  .۳۲۷، ص ۲ج همان، ابن حوقل، ؛۱۷۹صهمان، اصطخری،  .٢

  .۲۱۱، ص۵جهمان، حموی،  ؛۷۱۵، ص ۲جهمان، مقدسی،  ؛۳۲۷- ۳۲۶، ص ۲جهمان، ابن حوقل،  .٣

  .۷۱۵، ص ۲جهمان، مقدسی،  .٤

ندوی، در گجرات هند قرار دارند. (نک: با نامی دیگر ای بودند که اآلن  سوباره، سندان و صیمور منطقه .٥

   .)۵۵صهمان، 

  .۷۱۵، ص ۲جهمان، مقدسی،  .٦

  .همانجا .٧



یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۶۹    جغرافیای تار

له یوس به ق رود مهرانیاز طر داشت. ولیی هفتاد روز راه کق خشیاز طر منصوره ر سفلی ویشمک

 تا لیقنداب از ١.دیآب در قسط نفوذ نما هکنیبدون ابود، چهل روز ط، شده از قس های انباشته عدل

درمورد اینکه از مولتان تا منصوره چقدر فاصله بوده است، در نوع  اما ٢هشت مرحله. منصوره

 تا مولتان نویسد از دانان و مورخان اختالف وجود دارد. مسعودی می گیری جغرافی اندازه

و بنا به نوشتۀ  ٣است لیم شته فرسخ، هر اندازه هک است یسند فرسخ پنج و هفتاد منصوره

ها را با   سپس این راه ٤فرسنگ است. چهل ها هید و ها یآباد در راه منصوره تا مولتان مقدسی، از

نویسد که از مولتان تا بسمده دو مرحله، سپس تا رور سه مرحله، سپس تا  دقت کافی چنین می

ک مرحله و سپس تا قامهل یک انّری چهار مرحله، سپس تا قلّری دو مرحله، سپس تا منصوره ی

٥مرحله است.
 و صدیس سند، منصوره تا ران (که در جانب غرب رود سند بود)کم قلمرو آغاز از 

نویسد که از اولین ناحیه مکران تا منصوره  خردازبه می ولی ابن ٦بود. فرسنگ هشت و پنجاه

ها هستند ـ  نگهبان راه سیصد و پنجاه و سه فرسخ بود و این راه از سرزمین زط ـ که مردمان آن

ایم که  هایی از سند آورده  برای اینکه همۀ منطقه اطراف منصوره آشکار گردد، نقشه ٧گذشت. می

   ٨حوقل و اصطخری کشیده شده است. توسط ابن

                                                      
ها را با پوست لفاف کرده و برای جلوگیری از نفوذ  سپس عدل ،در هر عدل هفتصد، هشتصد من قسط انباشته .١

بندند و بر روی آن نشسته و  محکم بهم می ،ها را کنار هم قرار داده گاه عدل آن ؛سازند ها را قیراندود می آب آن

 تهران:زاده،  ملکمحمد ، عجائب هند، ترجمه بزرگ بن شهریار رامهرمزی. (نک: شوند به روی رود روان می

  ).۸۲، ص۱ج ،ش۱۳۴۸نشر بنیاد فرهنگ ایران، 

  .۷۱۵، ص ۲ج همان، مقدسی، ؛۳۲۷، ص ۲جهمان، ابن حوقل،  .٢

  .۱۶۶- ۱۶۵، ص ۱ج همان، مسعودی، .٣

  .۷۱۵، ص ۲ج همان، مقدسی، .٤

  .همانجا .٥

 نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران: ، آیتی راهیم، البلدان، ترجمۀ محمد ابیعقوبی احمد بن ابی یعقوب .٦

  .۲۲ص ، ش۱۳۴۷

 .۴۲ص  همان، ابن خردازبه، .٧

های خطی کتاب صوره االض و مسالک و الممالک تهیه شده است و ما آن را از کتاب  این دو نقشه از نسخه .٨

وثوقی و محمدباقر گنجی، محمدحسین ایم. (نک:  اینجا آورده» های تاریخی در نقشهوصف خلیج فارس «

 ش)۱۳۸۶نشر بنیاد ایران شناسی، تهران: های تاریخی،  دیگران، وصف خلیج فارس در نقشه



یخـ  فصلنامه علمی    ۷۰  تخصصی پژوهش در تار

 

  

    



یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۷۱    جغرافیای تار

  

های مقدسی منصوره چهار دروازه داشت: یکی در مولتان، دومی در سندان، سومی  بنابر گزارش

هایی که درمیان این چهار دروازه بوده را  ما در نقشۀ زیر همۀ آن راه ١در دریا.در توران و چهارمی 

  ایم. کشیده

                                                      
  .۷۰۵ ، ص۲ج همان، مقدسی، .١



یخـ  فصلنامه علمی    ۷۲  تخصصی پژوهش در تار

 

  

یایی موقعیت منصوره در راه. ۲  های در

دانان و  ترین رودی که در دیار سند موجود است، همان رود مهران (سند) است که جغرافی بزرگ

اند. این رود از  ی خودشان ترسیم کردهها  مورخان خیلی به آن توجه داشتند و آن را در نقشه

کند. پهنۀ شرقی شامل بالد  ریزد و پهنۀ دیار سند را دو قسمت می بخش شمالی به بحر هند می

های جیحون است و از   هند و پهنۀ غربی شامل بالد مکران است. سرچشمه رود مهران از شاخه

و بعد از آن از کنار منطقه رور و آید، سپس به سمید (بسمد)  آنجا نشأت گرفته، به مولتان می

و پس از منشعب شدن رودهایی از آن در سرزمین هند به دریای شرقی  ١گذرد شهر منصوره می

 ٣د.یآ می دیپد آب شیافزا از شتزارهاییک زین رودخانه نیا نارک در »مصر لین« همانند ٢ریزد. می

دهد؛ او قبل از اشاره به رود  می تری به ما هـ) از این رود سند اطالعات دقیق۳۴۶مسعودی (م. 

 نویسد که همۀ این رودها رودهای پنجگانۀ این دیار را با توجه به منشأ آنها بیان کرده، می مهران،

 به معروف محلی در منصوره و مولتان انیم آنجا از روز سه فاصله در گذرند و می مولتان ارید از

                                                      
-۷۰۹، ص ۲ج همان، مقدسی، ؛۱۸۲ص ،نسخه خطی ابن حوقل، ؛۱۰۶ص ،نسخه خطی اصطخری، .١

  .۹۴، ص۱جهمان، مسعودی،  ؛۷۱۰

  .۱۶۱ص همان، ابن خردازبه، .٢

  .۷۱۰-۷۰۹، ص۲جهمان، مقدسی،  .٣



یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۷۳    جغرافیای تار

 است، منصوره توابع از هک رسد رور هرش مغرب به جایک همه چون و ونددیپ بهم می دوسات

 معروف هک بزرگ آب نیا قسمت دو از یک هر و شود قسمت به دو آنگاه شود. ده میینام مهران

 اییبه در است، راه روز دو بلید تا آن مسافت هک منصوره رهکشا شهر در است، سند مهران به

شهر قالری که در غرب رودخانه با قبل از اینکه نهر مهران به منصوره برسد، به  ١زد.یر یم هند

رسید نهری دور  و وقتی این رود به منصوره می ٢رسید فاصله یک مرحله از منصوره واقع بود، می

هایی که بعد از خلیج فارس به طرف سند و هند  بندرگاه ٣گرفت. شهر را از هر جانب فرا می

(اسم امروزی کهنبات) و » بایهکن«و بعد از آن تانه، » دیبل«در بلوچستان، سپس » تیز«بوده، 

باره« های  توان گفت که راه های مذکور می با توجه به همه گزارش ٤بوده است.» صیمور«و » سو

  ایم. صورت این نقشه بوده که در ذیل کشیده دریایی منصوره در دوره نخستین اسالمی به

  

                                                      
  .۱۶۵-۱۶۴، ص ۱جهمان، مسعودی،  .١

هابوعبدا .٢
ّ
همحمد بن محمد عبدا لل

ّ
 نشر عالم الکتب،بیروت: ، نزهه المشتاق فی اختراق اآلفاق، ادریسی لل

  .۱۶۵، ص۱ج، هـ۱۴۰۹

-۷۰۴، ص ۲ج همان، مقدسی، ؛۱۷۹ابن حوقل، نسخه خطی، ص ؛۱۰۲اصطخری، نسخه خطی، ص .٣

  .۱۶۵، ص۱ج همان، ادریسی، ؛۷۰۵

  .۵۵، ص همانندوی،  .٤



یخـ  فصلنامه علمی    ۷۴  تخصصی پژوهش در تار

 

بعدها با توجه به گسترش  های زمینی و دریایی تابع متغیرهایی بوده که احتماال البته این راه

های ابوظفر ندوی که براساس  حکومت و مردم عوض شده است. این تغییرات را براساس نقشه

  توان فهمید. های مختلف کشیده است، بهتر می های تاریخی و جغرافیایی زمان گزارش

  

های  راههـ از سند تهیه شده است که در آن  ۳۰۳های مسعودی در سال  این نقشه براساس گزارش

یایی و زمینی مشخص گردیده است   ١در

  

  .های اصطخری از سند تهیه شده است این نقشه براساس گزارش

                                                      
  .هـ ق۱۳۶۶نشر مطبع معارف، اعظم گره، هند: ندوی، تاریخ سند، ابوظفر  .١



یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۷۵    جغرافیای تار

  

  حوقل از سند تهیه شده است های جغرافیایی ابن این نقشه براساس گزارش

  

  

  

  هـ تهیه شده است۳۷۵های جغرافیایی مقدسی از سند در سال  این نقشه براساس گزارش



یخـ  فصلنامه علمی    ۷۶  تخصصی پژوهش در تار

 

  

  ١م. کشیده شده است۱۹۳۸دی از سند است که در سال این نقشۀ جدی

های سند را دریابیم و موقعیت منصوره را  توانیم تغییرات و اضافات راه ها می بر اساس این نقشه

  های سند مشخص کنیم. نیز در راه

دربارۀ جریان رود مهران که از شمال آب گرفته و تا ریخته شدن به دریا جریان داشته 

آید و آبش جریانی دارد  ده است: رود مهران (سند) از شمال سند به جنوب میهایی آم گزارش

که دانشمندان، درجۀ جریان آب رود را در هر مقام با توجه به طول و عرض آن، نشاندهی 

 ۳۰درجه و  ۲۹دقیقه و عرض  ۳۰درجه و  ۱۱۸اند که رود مهران در طول  اند و چنین نوشته کرده

، و ۹۶بعد از آن در ناحیه مولتان با طول  ٢گذرد. زدیک شهر قندهار میدقیقه جریان دارد و از ن

دقیقه و  ۲۰درجه و  ۹۲سپس نزدیک شهر منصوره در طول  ٣گذرد. ) درجه می۳- ۲( ۲۹عرض 

نویسند که وقتی از منصوره عبور  ولی برخی می ٤ریزد. دقیقه به دریا می ۵۰درجه و  ۲۲عرض 

  ٥ریزد. ) در شرق دیبل به دریا می۳-۲( ۲۶درجه و با عرض  ۹۵کند با طول  می

                                                      
ها از کتاب تاریخ سند نوشته ابوظفر ندوی گرفته شده است که نویسنده با دقت کافی همه آنها  همه این نقشه .١

  را کشیده است.

  .۲۳۴ص، تا نشر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی، تهران بیتهران: السبعه الی نهایه العماره، سهراب، عجائب االقالیم  .٢

  .۶۷صنشر مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره: ، تقویم البلدان، ابوالفداء اسماعیل بن علی .٣
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یخ سیاسی منصوره   تار

 دورۀ خالفت اموی. ۱

همچنان که گفته شد منصوره در زمان فرمانروایی حکم بن عوانه کلبی، به دست عمرو بن 

بنابراین دوره فرمانروایانی که قبل از وی در نواحی این منطقه  ١محمد بن قاسم ساخته شد.

گیرد. بعد از آن منصور بن جمهور کلبی (آخرین عامل اموی در  سی قرار نمیاند، مورد برر بوده

) به این مقام برگزیده شد. وی تا دو ۱۲۵- ۱۲۶هـ از جانب ولید بن یزید(۱۲۶سند) از سال 

) ۱۳۲-۱۳۶سال پس از سقوط امویان در برابر فرستادگان خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح (

  رت سند به حکومت عباسی منتقل گردید.و بعد از آن اما ٢ایستادگی کرد

  دورۀ عباسی. ۲

س عبدی را بر سند 
ّ
بنا به گزارش بالذری در آغاز کار دولت عباسی، ابومسلم خراسانی، مغل

گماشت. مغلس از راه طخارستان وارد سند شد. منصور در برابر او ایستاد و او را کشت و 

رسید، موسی بن کعب تمیمی را روانه سپاهش را پریشان ساخت. چون این خبر به ابومسلم 

سند کرد. موسی، سپاهیان منصور را هزیمت داد و امارت سند را بر عهده گرفت. وی شهر 

 ٣منصوره را بازسازی کرد و مسجد آن را وسعت داد و چند شهر دیگر را از هندیان بازستاند.

ن خودش قرار داد اما یجانش را موسی بن نةییع پسرش گشت، بازمی سند بالد از ه ویک هنگامی

 به را حفص بن عمر هـ)،۱۳۶- ۱۸۵منصور ( ابوجعفر با مخالفت یارانش مواجه شد. بنابراین،

 و دیجنگ وی با حفص بن عمر رد،ک رییاو جلوگ ورود از و نشد میتسل نهییع نیکل فرستاد؛ سند

 و ردک صلح وی با عمر و شد صلح خواستار نهییع پس خواستند؛ می امان عمر از نهییع همراهان

 در سال دو د ویگز اقامت منصوره در حفص بن عمر فرستاد. منصور نزد خود فرستادگان با را او

 را تغلبی عمرو بن هشام رده،ک عزل را او ابوجعفر منصور داشت. بعد از دو سال، اقامت سند
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 فرستاد هند هیناح به را ریکلش و دیگز اقامت شهر آن در و شد منصوره رهسپار داد. او ومتکح

 ندارد را تو شیگنجا منصوره هک شد گفته هشام به و آوردند به دست بردگانی و گرفتند متیغن و

 بن بسطام خود برادر و گشت رهسپار بدانجا پس. است وسعت با معری جمله از مولتان بالد و

هـ) ۱۷۰- ۱۹۳رشید ( بعد از آن دورۀ حکومت هارون ١گذاشت. نیجانش منصوره بر را عمرو

رسید و او چندین نفر را یکی بعد دیگری برای فرمانروایی به این دیار فرستاد؛ از جمله سالم 

هعبدا بن فوریط هاشمی، علی بن مانیسل بن یونسی، اسحاق
ّ
 ابن سییع ٢ری،یحم منصور بن لل

 بن جعفر بن وبیا سپس و ثعلبی، عبدالرحمان عدی بن محمد سییع و نهاد منصور بن جعفر

 داود و دیبرگز سند ومتکبه ح را مهلبی حاتم بن دیزی بن داود ۱۸۴ سال در او از پس و مانیسل

 را بالد آن هک گرفتند میتصم و ردندک بلند سر ها ینزار پس فرستاد. ارک سر بر را رهیمغ خود برادر

 رونیب را ها یمنی و عه،یرب برای ربعی و سیق برای ربعی و شیقر برای ربعی نند:ک بخش به چهار

 مانع به شهر ورود از را او و بستند را ها دروازه منصوره مردم دیرس راه از رهیمغ چون و ند،نک

 شهر از همگی هم ای ندکن تیعصب اعمال شانیا انیم در هک ندک عهد آنان با هکآن مگر شدند

 انینزار بر و درآمد به شهر رهیمغ و رفت رونیب داشت رمقی سک هر و دیدرآ او و روند رونیب

 خود افتی خبر چون دیزی بن داود و ستندکش هم در را او و ردندک نبرد وی با پس رد.ک می اددیب

 رهسپار و شتک اریبس مردمی انینزار از و نهاد آنان انیم در ریشمش دهیرس راه از و شد رهسپار

به  سپس بود. وستهیپ آنان انیم ها جنگ ماه نیچند و دیجنگ آنان با روز ستیب و شد منصوره

 ک هکآن تا ساخت می رانیو و ردک می فتح وستهیپ و نهاد روی سند شهرهای گرید
ً
 بالد آن بر امال

 شده اغیی عامل مهلبی داود بن بشر هک افتی خبر تا اینکه دورۀ مامون رسید و او ٣افتی تسلط

 برادری د،یرس رانکم به چون او و فرستاد سند بر عامل وی به جای را صالح بن حاجب است.

 نافرمان بشر هک نوشت مأمون به را وی خبر و گرفت در نزاع دو آن انیم و افتی را داود بن ربش از

 بن موسی زین و فرماندهان از جماعتی با را عباد بن غسان رو مأمون ازاین دارد. جنگ سر و شد

 و گمارد سند ومتکبه ح را موسی تا فرمود را او و به این دیار فرستاد را یکبرم خالد بن ییحی

 وی به فرمان نزاعی و جنگ بدون و شتافت وی به استقبال بشر د،یرس سند بالد به غسان چون
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 در همچنان موسی و داد سند ومتکح را ییحی بن موسی و فرستاد) عراق به( را او پس درآمد.

  ١گرفت. را وی جای موسی بن عمران پسرش و مرد تا بود ارک سر بر آنجا

 در دوره حکومت الواثق با
ّ
 خالد بن ییحی بن موسی بن عمران و خورده هم به اوضاع سند هلل

هبنابر این الواثق با بود. شده شتهک نیز عامل
ّ
 او و فرستاد سند به را ضبی اسحاق بن عنبسة تاخی، الل

 و دندیشن د،یرس راه از عنبسه چون اما بودند، افتهی غلبه بالد آن بر پادشاه نیچند هک دیرس هنگامی

 اقامت سند در ومتکح عنوان به سال نه و او آمدند وی نزد عثمان جز به همگی و بردند فرمان

 را خالد ابی بن هارون تا اینکه دوران حکومت متوکل رسید. او ایتاخ را عزل کرده، ٢ داشت.

هـ عمر بن عبدالعزیز هباری حکومت ۲۴۷اما پس از قتل متوکل در سال  ٣ داد.) سند( ومتکح

خود موروثی کرد و به نام خلیفه عباسی خطبه خواند. تا زمانی که این  منصوره را در خاندان

پس از عمر بن  ٤خاندان به دست محمود بن سبکتگین منقرض شوند، منصوره پایتخشان بود.

هعبدالعزیز، فرزند وی عبدا
ّ
، حاکم سند سفلی به مرکزیت منصوره شد. او نیز به نام خلیفه لل

هوی ابوالمنذر عمر بن عبدا خواند و بعد از عباسی خطبه می
ّ
فرمانروای منصوره شد؛ چنانکه  لل

 بن عمر ابوالمنذر آنجا شاه و رفتم منصوره به صدمیس سال از پس نویسد که من مسعودی می

هعبدا
ّ
 را عرب کملو و اشراف از مردی و دمیبد را علی و محمد پسرش دو و رباح او ریوز و بود لل

ها ـ رضی طالب ابی فرزندان از جمعی و ردک اردید بود، معروف حمزه به نام هک
ّ
 اعقاب از عنه ـ لل

 قاضی الشوارب ابی خاندان و منصوره کملو نیماب و بودند آنجا علی بن محمد و علی بن عمر

 هبار فرزندان از دارند، پادشاهی نونکا هک منصوره کملو رایز است؛ نسبت و وندیپ و شاوندییخو

 فرق اموی مروان بن زیعبدالعز بن عمر با هک اند شهره قرشی زیعبدالعز بن عمر بنی به و اسودند بن

  ٦و حکومت اینان و فرمانروای مولتان از روزگار قدیم و صدر اسالم موروثی است. ٥دارد

 شیقر از هـ از منطقه سند بازدید کرد، منصوره سلطانی۳۷۵مقدسی نیز هنگامی در سال 
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بعد از آن اطالع زیادی از این منطقه نداریم؛ اگرچه  ١د.خوان می خطبه انیعباس به نام داشت که

های خلفای عباسی در هند ضعیف شده بود، اما خاندان حاکم  های بعدی سیاست در سال

از قرن چهارم به  ٢خواند. همیشه مطیع و فرمانبردار خلفای عباسی بود و به نام آنها خطبه می

هـ) سالطین ۵۴۳- ۶۱۲حکومت غوریان (بعد با ظهور غزنویان در ایالت سند و سپس با 

 بابریان (
ً
ای در تاریخ سیاسی هند اسالمی گشوده  هـ) فصل تازه۹۳۲- ۱۲۷۵دهلی و خصوصا

  تر شد. شد و کارکرد سیاسی منصوره نیز با ظهور غزنویان ضعیف

اما از اینکه منصوره کی از بین رفت و یا مرکزیت خود را از دست داد، اطالع دقیقی نداریم؛  

دهد که منصوره در آن زمان وجود داشته  های پنجم و هفتم که نشان می هایی از قرن ر گزارشمگ

اثیر وقتی اطالعاتی دربارۀ بازگشت محمود غزنوی از هند به غزنه از اوایل قرن  است؛ چنانکه ابن

 دقص دهد: وقتی محمود غزنوی از سومنات فارغ گشت، آورد، گزارشی کوتاه از منصوره می پنجم می

به  محمود آمدن خبر هکن یهم. بود شده مرتد برگشته، اسالم از آنجا فرمانروای هک رایز نمود؛ منصوره

 احاطه را او محمود و لشکریانش شد. پناهنده به جنگل و ردک کتر را آنجا د،یرس منصوره صاحب

 ٣برد.ن به در جان سیک لییقل عده جز و غرق آب در هم ارییبس و شتندکرا  شترشانیب رده،ک

آورد که وقتی منکوته مغولی با  هـ گزارشی دربارۀ منصوره می ۶۴۳همچنین منهاج سراج از سال 

) و سرزمین منصوره را Uchcha» (اوّچه«لشکر خودش در دیار سند وارد شد، قلعه مشهور سند 

 نقراقس رخانیبک رکابوب نیالد تاج خدم جمله از بود سرائی خواجه در این حصار«محاصره کرد که 

رسد که شهر منصوره  ها به نظر می . با توجه به این گزارش٤»وتوالک نیالد مخلص و بود داد ریام نام،

تا قرن هفتم هجری با همان نام باقی مانده بود و حاکمان و فرمانروایانی نیز در آنجا حکومت 

ای برای افول این  نشانه بطوطه در سفرنامه خود اسمی از این شهر نیاورده که شاید اند. اما ابن کرده می

  شهر باشد. البته که چرایی و چگونگی این افول هنوز درمیان مورخان محل بحث است.
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  نتیجه

توان گفت که شهر منصوره در اوایل قرن دوم هجری با آمدن مسلمانان  در یک ارزیابی کلی می

از سوی دیگر با قرار  در سند ساخته شد و در ادوار بعدی پایگاه فرمانروایان مسلمان قرار گرفت.

های سند و  گرفتن این شهر در کنار رود مهران، منصوره در مرکز سند قرار داشت و با همه راه

های خشکی، از منطقه تیز تا سیمور و مولتان و  های دریایی و چه راه هند متصل بود؛ چه راه

دارای کارکرد  ها به آن متصل بود. همچنین این منطقه غزنین و سرندیپ و کشمیر همه راه

سیاسی برای خلفای عباسی بود و همۀ مناطق اطراف آن تحت فرمانروایی آنها بود. با آمدن 

  محمود غزنوی و غوریان و سالطین هند منصوره موقعیت سیاسی پیشین خود را از دست داد.
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 ش۱۳۷۱
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 ش۱۳۳۷
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یخی منصوره از تأسیس تا افول   ۸۳    جغرافیای تار

، ترجمه ملک زاده، محمد، نشر بنیاد فرهنگ ایران، عجائب هندرامهرمزی، بزرگ بن شهریار،  - 

 ش۱۳۴۸تهران، 

 ، نشر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی،عجائب االقالیم السبعه الی نهایه العمارهسهراب،  - 

 تهران بی تا.

یخ سندشرر، عبدالحلیم،  -   م۱۹۰۷، نشر دلگداز پریس لکهنو تار

هعطاردی، عزیزا - 
ّ
انتشارات عطارد، چاپ اول،  ،های هند و پاکستان در کتابخانه سیری، لل

 ش۱۳۸۸

یخی وصف خلیج فارس در نقشهباقر و دیگران، حسین، وثوقی، محمدگنجی، محمد -  ، های تار

 ش۱۳۸۶ناسی، تهران ش نشر بنیاد ایران

 تا. تقی، نشر کالله خاور، تهران بیمحمد، تحقیق بهار، مجمل التواریخ والقصصمجهول المولف،  - 

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمۀ پاینده، ابوالقاسم، انتشارات علمی  - 

 ش۱۳۷۴و فرهنگی، 

همقدسی، ابوعبدا - 
ّ
، ترجمه منزوی، ه االقالیماحسن التقاسیم فی معرفمحمد بن احمد،  لل

 ش۱۳۶۱علینقی، نشر شرکت مولفان و مترجمان، تهران 

 هـ۱۳۵۰، نشر مطبع معارف، اعظم گره هند، خالفت اور هندوستانندوی، سید سلیمان،  - 

، نشر هندوستانی اکادمی، اله آباد یو پی هند هند و عرب کی تعلقاتندوی، سید سلیمان،  - 

 م۱۹۳۰

یخندوی، سید ابوظفر،  -   م۱۳۶۶، نشر مطبع معارف، اعظم گره، هند سند تار

یخ یعقوبییعقوبی، احمد بن ابی یعقوب،  -  ، ترجمۀ آیتی، محمد ابراهیم، انتشارات علمی و تار

 ش۱۳۷۱فرهنگی، تهران، 

 هـ.۱۴۲۲، نشر دارالکتب العلمیه، بیروت البلدان، ------  - 

 ش۱۳۴۷ه و نشر کتاب، تهران ، ترجمۀ آیتی، محمد ابراهیم، نشر بنگاه ترجمالبلدان، ------  - 

 نسخه خطی صوره االرض، ابن حوقل، نسخه مصری - 

 ، اصطخری، کتابخانه مجلس شورای اسالمیالمسالک والممالکنسخه خطی فارسی  - 

- Gupta, om, Encyclopaedia of India, Pakistan and Bangladesh, vol. 9, 

Published by; Isha Books D43, Prithviraj Road, Adarsh Nagar, Delhi. 

- Y. Friedmann, AL-Mansura, Encyclopedia of Islam2, vol. 6 

  




