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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 عبدالحی حبیبی پوهاند

 
 ۰۳/۰۸/۲۰۱۸ 

 دیبل یتاریخ شهر تالش در

 

 کتب در و اند نوشته کتابها و مقاالت یشرق و یفرنگ محققان که مدتهاست از دیبل ییعن سند قدیم بندر درباره

 یها نوشته و تحقیقات تمام از یول. است موجود باب درین یتفاصیل نیز ممالک و مسالک و عرب یجغرافیا

 یچیز که کس هر و آید ینم بدست آن موقعیت تعیین ۀدربار کارآمد و مستند یچیز  غرب و شرق دانشمندان

 .یرهاتعب کثرت از من خواب پریشان شد :باالخره و است افزوده سابقه یهطهااختال و مشکالت بر یا عقده نوشته

 همان فقهط و میکنم نظر صرف آن ذکر از دراینجا من. فراوانست باره درین معاصرین و قدما روایات چون

 من دقصم یگانه مقالت درین و میتواند کرده یرهنمای بما دیبل یا دیول موقعیت تعیین در که آورم یم را یاقوال

 :است نکته دو توضیح

 (.دیبل) دیول شهر وقوع یجا تشخیص و تعیین :اول

 .یتاریخ و یلسان قواعد یرو از( دیبأ) دیول ۀکلم ۀتجزی و توضیح :دوم

 :دیبل وقوع یجا

 اقوال بین از یول اند، کرده ذکر را شهر این نام قدیم زمان از غرب مؤرخان و نگاران جغرافیا تمام غالبا  

 :است ذیل قرار میخورد ما بدرد فیه نحن ما موضوع در آنچه یعرب غرافیونج

 هطبع) والممالک المسالک کتاب در خرداذبه بن عبدهللا بن عبیدهللا ابوالقاسم یعرب زبان اقدم نگار جغرافیا( ۱) 

 هشت دیبل تا ثار از و است سند فارسره فاصل حد ثار: گوید شده نگاشته( هـ ۲۵۰) حدود در که( ۱۳۰٦ لیدن

 (.لیدن هطبع ٦۲ ص) است فاصله فرسخ دو آمیزد بحر به سند نهر جائیکه ییعن مهران مصب تا دیبل از و راهست روزه

 العاتاهط مامور و برید صاحب که است یعباس باهلل معتمد خلیفه عصر رجال از ییک خرداذبه ابن که نماند یمخف

 برمعت یو قول بران بنا و است یحکومت وثایق بر یمبن یو اهطالعات یول نکرده یسفر سند به یو خود. بود

 .است رسیده بما دیبل ۀدربار تاکنون که اسالمیست عصر سند قدیمترین هم و است

 دیبل فتح در معتبریست نهایت مؤرخ که( هـ ۲۷۹ یمتوف) یالبالذر به مشهور جابر بن ییحی بن احمد( ۲) 

 یها یکشت درینجا آمدند دیبل به قنبیل و ارمائیل و بور قنز و رانمک و شیراز راه از یاسالم لشکر: مینویسد
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 6از 2

 دقخن و آمدند فرود یمناسب موقع بر یاسالم لشکریان و رسید هم مسلمانان ذخایر و اسلحه و پیاده لشکر حامل

 یباال و فمعرو یخیل بلند بتکده این که کردند یسنگبار( بد) منادار معبد بر( عروس) منجیق ۀبوسیل و کندند ها

 تحف را دیبل و کردند ویران آن پرچم با را معبد این مسلمانان. بود اهتزاد در یسرخ پرچم یشهتیر بر آن مناره

 دن،لی هطبع البلدان، فتوح) بود دیده را شکسته نادرب این یو که ساختند ساکن ان در را عرب هزار چهار کرده

۴۳۷ – ۴۳۸.) 

 مهمات و سلحها با یاسالم پیاده لشکریان که بود یاب کنار بر دیبل که رددمیگ واضح یبخوب یالبالذر بیانات ازین

 آمده حرب در یا و مذکور یکشت که: میتوانیم کرده فرض دو درینجا ما و شدند واصل بدانجا یکشت ۀذریع یجنگ

 باید رانب ناب بود دور فرسخ دو دیبل از سند یدریا مصب جغرافیانگاران بقول چون یول سند یدریا در یا و باشد

 همین کذلک. اند آمده فرود دیبل ساحل بر یبحر یها یکشت از یاسالم لشکر که. کنیم قبول را اول صورت

 :گوید( ۴۴۲ ص) فتوح دیگر یجا در یالبالذر

 یدرق و نبود دیبل عین مهران کنار که آید یم پدید هم ازین و" آمد فرود مهران کنار بر و رسید دیبل به جنید"

 .داشتند بین رد فاصله

 که است عرب بزرگ جهانگرد یمسعود یعل ابوالحسن عرب معتبر مؤرخان و جغرافیانگاران از دیگر( ۳) 

 هند از خودش یو نوشت جهان سیاحت سیر از بعد هـ ۳۳۲ بسال را خود الجوهر معادن و الذهب مروج کتاب

 بحر در منصوره اعمال از شاکره شهر در( سند) مهران آب قسم دو هر و" :گوید تام وضاحت با و کرده دیدن

 تصریح این(. ۱ ج ،۳۷۸ ص الذهب مروج" )است دور دیبل شهر از راه روزه دو بفاصله جا این و ریزد یم هند

 نچو یول بود راه روزه دو دیبل تا انجا از که گفته مهران مصب ار شاکره یو زیرا است کارآمد یخیل یمسعود

 همین یمسعود شاکره چون بهرصورت ،یغرب یا بود یشرق فاصله این که یمدان ینم نکرده تعیین را سمت

 .میخورد ما بدرد دیبل موقع تعین در اشاره این است موجود هم اکنون که است( ساکره)

 نویسان جغرافیا و جهانگردان از ییک یاصهطخر په مشهور یفارس محمد بن ابراهیم اسحق ابو ازین بعد( ۴) 

 ابو صوراالقالیم کتاب بر معول که خود الممالک مسالک کتاب در یو آمده بهند( هـ ۳۴۰) بسال عرب معروف

 نده تجارتگاه و است واقع بحر بر مهران بغرب شعر این: "نویسد یم دیبل ۀدربار است یبلخ سهل بن احمد زید

 لیدن، هطبع ،الممالک مسالک ۱۷۵ ص" )است سوداگران مقام یول است کم یخیل آن درخت و میوه و کشت که است

۱۹۲۷.) 

 بحر بر که میکند تصریح و گردد یم تعیین نیز باشد مهران یغرب که دیبل وقوع سمت یاصهطخر سخن ازین

 .بود هند بحر یساحل شهر ییعن واقع

 :گوید یمنحاتر شرح در اوال   دارد دیبل موقع به هم دیگر اشاره دو یاصهطخر

 ثانیا  ( ۱۷۵ ص) کنند عبور مهران بر درینجا روند منصوره به دیبل از کسانیکه و است واقع مهران یغرب بر

 ازان بعد. اند آمده بر جیحون آنها از یبرخ آنجا از که آید بر یکوه پشت از دریا این: گوید مهران خود شرح در

 اول قول نیز اشاره دو ازین( ۱۸۰ ص) افتد بحر در دیبل یشرق به و گذرد منصوره و مسدوالروره ب ملتانه ب



  
 

 

 6از 3

 .میشود روشن و ثابت یبخوب

 به هـ ۳۳۱ بسال نیز حوقل ابن یبغداد تاجر یکنفر پرداخت یم بسیاحت یاصهطخر وقتیکه همین عین در( ۵) 

 سالب لیدن در دوم بار داده ترتیب حوقل ابن هائیکه نقضه یا االرض صورة بنام یو کتاب که. برامد یجهانگرد

 آن از دیبل که شهرهاست بحر ساحل بر مهران نهر بمص( راست دست) بریمین: "گوید یو شد نشر ۱۹۳۸

 .میکند افاده را مهران غرب سمت نیز( یمین) نبا". است جمله

 . افتد بحر در دیبل یشرق به که آورد یم عینا   را یاصهطخر عبارت همان مهران نهر شرح در( ۳۲۸ ص) در آن از بعد

 ابن االرض صورة دوم هطبع در ییک است موجود نسخه دو نیز داده ترتیب سندهـ یبرا که حوقل ابن نقشه از

 اودهـ یشاه ۀخان کتب از حوقل ابن ناقص نسخه یک از الیت که است ینقل دیگر و( ۳۱۷ ص مقابل) حوقل

 .دارند یجزو اختالفات باهم نقشه دو این. است داده ترتیب هـ ۳۴۳ در آنرا حوقل ابن و بود گرفته

 یغرب بسمت بود، شور یدریا کنار بر دیبل که شود یم واضح نیز حوقل ابن و یاصهطخر قول از صورت بهر

 .هند بحر در مهران مصب

 کران بر سند از شهریست دیبل: "گوید چنین نوشت هـ ۳۷۲ بسال کتابرا این که حدودالعالم نامعلوم مؤلف( ٦) 

 کنار بر دیبل که است عواض هم قول ازین( ع ۱۹۳۲ تهران هطبع ۷۴ ص" )بازرگان جایگاه و ایست اعظم یدریا

 .بود اعظم بحر

 یاسالم ممالک سیاحت از بعد را االقالیم معرفة نگار جغرافیا یمقدس یبشار احمد بن محمد الدین شمس( ۷) 

 سند احوال شرح به را کتاب خاص باب یک و دیده خود بچشم را سند سرزمین یو. نوشت هـ ۳۷۵ بسال

 اتمعلوم بما رشته درین و مغتنم یخیل نوشته دیبل به راجع یقدق جهانگرد آن شرحیکه است، داده تخصیص

 آب و اند کفار اکثرا   آن ۀسکن که است قریه صد آن دورادور و است یبحر شهر دیبل: "گوید یو میدهد را یخوب

 به مهران آنجا در. است یعرب و یسند شان زبان بازرگانند آن مردم تمام شود یم باال شهر یدیوارها بر بحر

 هطبع التقاسیم، احسن ،۴۷۹ ص" )میشود داخل آن یبازارها در بحر آب. است واقع آن صیحة در کوه و ریزد یم ربح

 (.ع ۱۹۰٦ لیدن، دوم

 آن یبازارها در یگاه بحر آب و بود شور بحر کنار بر دیبل که سازد یم روشن یبخوب یالبشار تصریح این

 به که بود واقع یآواز یرسائ ۀبانداز آن اهطراف در هم یکوه و میخورد بر شهر آن یبدیوارها و میشد داخل

 .شده تعبیر( صیحة) یعل

 شرح در یبیرون و هست دیبل از یذکر نیز( هـ ۴۰۰) حدود در یالبیرون ریحان ابو یمسعود قانون در( ۸) 

 از آنرا عرض و محیهط بحر ساحل از یغرب دقیقه ۳۰ و درجه ۹۲ ییعن( ل صب،) را دیبل هطول یثان اقلیم بالد

 مینه در یالبیرون برین عالوه میکند تعیین سند سرزمین در یشمال دقیقه ده و درجه ۲۴ ییعن( ی کد،) استوا خهط

 در مهران نهر مصب بر است( کوچک بندرگاه) منهه یو ۀبگفت که. آورد یم یلوهران بنام را یبالدشهر جدول

( است دقیقه چهل و درجه ۲۴) ییعن( م کد،) آن عرض و دقیقه ۲۵ و درجه ۹۴ ییعن( که صد،) آن هطول و بحر

 عرض و هطول  یالبیرون سلسله هیمن در برین عالوه( ۱۹۵۵ دکن حیدرآباد هطبع یالمسعود قانون ۲ ج ۵۵۲ ص)



  
 

 

 6از 4

 در ما که دهکر تعیین نیز را( منصوره) بمهنوا و نیرون و( یقبیل هطبع در) یقنل ارزماییل قبیل از سند دیگر بالد

 ثبتم نتایج یالبیرون معلومات یرو از و کرده ترتیب آن یبرا نقشه مقاله این نتایج ۀحص رد مبحث این آخر

 نابرانب است یریاض و یعلم ۀمثبت اصول بر یمبن یالبیرون بیانات چون. آرود خواهیم بدست یهندس و یریاض

 ار دیبل هطول البلدان جممع در یاقوت که داشت باید نظر در یول. بود خواهد مفید و آمد کار یخیل سلسله درین

 .است شمرده دقیقه ۳۰ درجه ۲۴ آنرا عرض و دقیقه ۲۰ درجه ۹۲

 که میرود نیز هـ ۵٦۲ یمتوف یسمعان عبدالکریم سعید ابو االنساب کتاب در دیبل از یذکر یبیرون از بعد( ۹) 

 نقهطه یک با ضم و دارد زیر ۀنقهط دو که یا سکون و مهمله دال بفتح :یالدیبل: گوید یسمعان. است مفید خود ۀبنوب

 اصل در) مولتان از غزنه یآبها و سند به نزدیک هند بحر یساحل بالد از شهریست که دیبل به است ینسبت دار

 کتاب ب ۲۳٦ ورق) ریزند کبیر بحر به درینجا و آیند فراهم دیبل در کشمهیر سند و لوهور و( مولیان؟ من لغزنه

 .است ثابت هند بحر ساحل بر دیبل وقوع نیز یسمعان مختصر ذکر ازین( م ۱۹۱۲ لیدن هطبع االنساب،

 ۵۴۹ بسال که االفاق اختراق یف المشتاق نزهة در یادریس شریف به معروف عبدهللا بن محمد عبدهللا ابو( ۱۰) 

 :میشود ترجمه ذیال   که میدهد دیبل ۀدربار را یدقیق معلومات یبرخ شده نگاشته هـ

 و ارهث جزیره که جزایریست بحر حصه درین آنست از هم دیبل که. است دوم اقلیم سابع جز در سند بالد اکثر"

 نای آغاز...  است واقع( کشکهار) کسکهار شهر دیبل ۀجزی در و است آنجمله از ور والدرد عویر و کسیر جبال

 درخت. است بایر و خشک آن زمین که است نفوس پر یشهر دیبل آن رجنوب د و است فارس بحر سرزمین

 آن در تجارت یبرا مردم است چوب و گل از اکثر شهر یبناها و یته نباتات از آن یها نشیب و کوهها ندارد

 نهر موقع و دیبل  بین. آورند یم یهند یعهطرها و یچین امتعه و آید ها یکشت عمان و چین و هند از. ساکنند

 گروه یعل هطبع ۲۹ – ۲۸ ص المشتاق ةنزه اقتباسات..." ) است فاصله غرب بهطرف میل شش اعظم مهران

 سمتق در که توانیم یم کرده تعین یبخوب را دیبل وقوع سمت و فواصل نیز یادریس دقیق بیان ازین( ۱۹۵۴

 .شد خواهد داده شرح مقاله این نتایج

( ۷۴۹ یمتوف عبدالحق الدین یصف تألیف) حمویست یاقوت البلدان معجم ملخص که االهطالع مراصد در( ۱۱) 

 تداف شور بحر در و آید آنجا به ملتان و لهور یآبها و الهند بحر ساحل بر مشهوریست شهر: گوید دیبل ۀربارد

 (.تهران ق ۱۳۱۰ هطبع ۱۷۴ ص)

 اخذ آن از را مهمه نتایج و داده قرار تحلیل تحت آنرا ۀهم مؤرخان و نگاران جغرافیا اقوال نقل از بعد اکنون

 :گردد تعیین دیبل قدیم شهر موقع تا میکنیم

 .آن راست دست بر حوقل ابن بقول یا بود واقع مهران مصب غرب در دیبل که آید یم بر سابقه اقوال تمام از :الف

 کنیم ینف را آراء آن تمام باید درینجا پود واقع شور بحر کنار بر دیبل که آید یم پدید گذشته روایات همه از :ب

 ص یاکبر ائین) ابوالفضل قول مخصوصا  . اند داده قرار دیگر یجا یا هتت در بحر ساحل از دور را دیبل که

 ۳۰۰) حدود که الهند عجایب در شهریار بزرگ تصریح به حالیکه در شمرده تته را دیول که. است مردود( ۵۵٦

 .بود یا حدهیعل شهر و موجود هم زمان آن در تهتهه باشد( هـ



  
 

 

 6از 5

 یعودمس و فرسخ دو خرداذبه ابن: اند کرده تعین مختلف بعبارات مهران مصب یغرب در را دیبل فاصله بعد :ج

 ستا فرسخ دو همان یعرب میل شش زیرا است قریبتر بهم اقوال این همه که. گفته میل شش یادریس و روزه دو

 را مهران مصب و گفته یعرب میل ۳٦ ییعن فرسخ( ۱۲) یالبیرون را فاصله این یول میکردند یهط روز بدو که

 .است چنین تخمینا   نیز حوقل ابن ۀنقش در که است داده قرار دیبل یشرق دقیقه( ۳۰) بفاصله یرانلوه در

 یرو از که شده تعین بوضاحت یقنبل و نبرون و یلوهران دیبل مواقع یالبیرون عرض و هطول درجات یرو از

 .کرد تخمین نیز را یلوهران و دیبل مسافت بعد میتوان آن

 هزار ۴ میل هر و میل سه فرسخ هر( ۲۲ ص م ۱۸۹۱ لیدن هطبع) النفیسه اعالق و رسته بنا بقول :تفصیل بدین

 رضع درجه یک گوید( اسالم یانسائیکلوپیدیا) ارنلد دوکتور قراریکه بود انگشت ۲۴ یمساو زرع هر و زرع

 در یالبیرون خود یول شده شمرده میل ۵٦ الذهب مروج در یمسعود بقول و میل ۵۸ یالبیرون باندازه یجغراف

 مواقع چون. گردد ۳٦۴ ،٦۰۵ یکنون بحساب که. کرده تخمین فت ۳٦۳ – ۱۱۵ را درجه یک یشمال ۲۹ عرض

 دقیقه ۳۰ یالبیرون هطرف از یلوهران با دیبل فرق چون باشد فت ۳٦۵۰۰۰ باندازه درجه یک یلوهران و دیبل

 میل ۳۵ تا ۳۴ که میکنیم تخمین فت ۱۸۲۵۰۰ ییعن یکدرجه نصف را شهر دو این ۀفاصل پس گردیده تعین

 :شود یکنون یانگلیس

 .میل ۳۵ تا ۳۴=  است یانگلیس یکمیل که فت ۵۲۸۰/ ۲ -۳٦۵۰۰۰

 و خوانده بحر در مهران مصب بر یکوچک بندر را یلوهران یو که اینست یالبیرون شرح مهم نتایج از ییک :د

 وااست خهط از یلوهران چون. بود آنجا در هم مهران دیمق مصب و واقع بحر کنار بر یلوهران که آید یم پدید ازین

 شماال   درجه همین تا بحر آب عصر آن در که گرفت باید نتیجه بنابران بود واقع شماال   دقیقه ۴۰ و درجه ۲۴

 سواحل بین گویا. است تر یجنوب نیز یشمال ۲۴ درجه از و رفته دور یبکل بحر آب اکنون آنکه حال داشت وجود

 میل ۷۰ تا ٦۰ یتخمین ۀبانداز بحر آب و است موجود تفاوت درجه یک تخمینا   آن یکنون وضع و توق آن بحر

 .است آمده بوجود زار نمک خشک زمین اندازه بهمین و رفته پس جنوبا  

 دیبل وقعم جغرافیون علیه متفق بقول باید ما پس بود یلوهران مهران مصب آنوقت در یالبیرون بتصریح چون :هـ

 ینب در باید باشد بحر ساحل بر مهران یکنون مصب بین در که. کنیم معین میل ۳۵ تا ۳۴ ۀبفاصل آن غرب در را

 میرود احتمال نه یا است موجود یقدیم شهر کدام یآبادان آثار که شود دیده مهران متعدد یمجار یبین یخشکها

 نبی از و آمده مهران یکنون یمجار زیر یبکل اینکه یا و باشد شده پنهان ساحل یزیرشنها مهران وقوع محل که

 .باشد رفته

 شهر این یول بود کرده تخریب را دیبل و داده یرو ۲۸۰ در یئ زلزله خلفا تاریخ و اثیر ابن بروایت چه اگر :و

 سلهطان چون چنگیز خروج از بعد یحت و بود موجود هم هـ ٦۰۰ حدود تا یناصر هطبقات در سراج منهاج بروایت

 سپ کرد اقامت سیوستان در یکماه مدت. آمد سند به گریخته پشاور و پروان و بامیان از خوارزمشاه الدین جالل

 لاص در) چنیسر و نمود نهضت دمریله و دیول جانب به و سپرده ساالر فخرالدین سید به را آنجا حکومت آن از

 و دهآور بدست را دیول زمشاهخوار الدین جالل سلهطان رفت بدریا یکشت در گریخته ازو دیول حکمران( خنیسر



  
 

 

 6از 6

 (.یجوین ملک عهطا یجهانکشا تاریخ ،۲ ج ۹۴ ص :رک) نمود بنا بتخانه موضع در را یجامع مسجد آنجا در

 باید بران بنا است هـ ٦۲۰ در دیول در خوارزمشاه الدین جالل سلهطان بودن و شده نوشته( ٦۵۸) در یجهانکشا

 بتخانه یبجا را یبزرگ مسجد آن در الدین جالل سنه همین در و بود آبادان یشهر دیول هم هـ ٦۲۰ در که گفت

 در یدمسج چنین آثار اگر برآن بنا است تاریخ در دیبل آخرین سراغ وسیله این چون. بود نهاده بنا الذکر سابق

 .کرد قیاس را دیبل وقوع یجا آن از است ممکن شود پیدا بحر کنار بر مهران مصب بین خشک یاراض

 دارد ادامه جنوبا   میل ۱۵ تقریبا   فاصله تا و شده آغاز میل یس باندازه یکراچ جنوب در مهران یدلتا روزام :ز

 است ممکن باشد نیامده مهران جدید یمجرا زیر یبکل اگر کرد جستجو را دیبل آثار باید میل ۱۵ فاصله درین

 بران بنا آید یم وارد دلتا برهمین ییرونالب معینه دقیقه ۳۰ و درجه ۹۲ البلد هطول خهط چون شد نایل آن بکشف

 .جست باید جا همین در را دیبل مفقود شهر سراغ

 وازدهد فاصله به آنجا از و است موجود نیز اکنون شاکره و کرده تعیین شاکره را مهران مصب یمسعود قراریکه

 که است ممکن یول است یونالبیر دقیقه ۳۰ و درجه ۹۲ خهط همان که گرفت نتیجه باید باز بود واقع دیبل میل

 یلوهران در آنرا مصب یک یالبیرون که داشته یمتعدد یاه دهانه مهران مصب یالبیرون و یمسعود عصر در

 و میل ۳۵ حدود در یلوهران از معینه فواصل اما است کرده تعیین شاکره در آنرا دیگر مصب یمسعود و گفته

 .دارد مهطابقت باهم باشد میل ۲۰ تقریبا   ییعن راه روزه دو حدود در شاکره از

 نقشه بران دبال اهطوال و اعراض با را یالبیرون قدیم نقشه باید میکنند تحقیق را دیبل قدیم شهر موقع کسانیکه :ح

 رادرانب نقشه و فن اهل مدد به باید و است ممکن دقیق یفن وسایل با کار این چون نمایند تهطبیق دقت با جدید

 ارمند علم از یمزجات بضاعت که من یبرا برآن بنا گیرد صورت باشند آشنا جدید و قدیم یجغراف با که ماهر

 .فرمایند یتوجه دقیق موضوع باین یباستانشناس مقامات شاید نشد ممکن اکنون
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