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 اسالمي تمدن در نگاري نقشه و نقشه
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ساز بشر است و نقشه، از جمله  تمدن اسالمي يكي از چند تمدن اصلي و تاريخ :چكيده
اي  شايسته، در كانون توجه  گونه ن بهي تمدني است كه تا كنو دستاوردهاي با ارزش اين حوزه

  .محققان ايراني قرار نگرفته است

كشي در  هاي نقشه نگاران و مكتب هاي جغرافيايي، نقشه اين مقاله با بررسي كرنولوژيك نقشه
تمدن اسالمي از تولد تا اوج و سپس انحطاط اين رشته، با مراجعه به منابع و اطالعات محدود و 

كشي در تمدن اسالمي  پرداخته   اين زمينه، به سير تاريخي و ماهيت علمي نقشهي موجود در پراكنده
دهد كه مسلمانان،  نگاري اسالمي، نشان مي و ضمن شناسايي تاثير دستاوردهاي اقوام پيشين در نقشه

  . هاي چشمگيرخود، به غناي علمي اين حوزه افزودند ها و آفرينش چگونه با نوآوري

  .نگاري ،كارتوگرافي، جغرافيا، تمدن اسالمي ، علوم اسالمي هنقش: كليدي هاي واژه
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Map and Cartography inIslamic civilization 
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Abstract: In the course of golden centuries of Islamic civilization great achievements  

were  attained in the fields of geography and cartography, however, not enough attention have 

been paid to this aspect by Iranian researchers and scholars. 

The present article studies influence of previous works in Islamic cartography, 

development of cartography from its birth to deterioration, decadence and its fall. Also the 

article reviews various methods of Islamic cartography, methods of information and concept 

recording on maps and finally it analyzes extent of influence of Islamic cartography on 

Modern cartography. 

Key words: Cartography, Geography, Islamic sciences, Islamic civilization 
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 99  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

در اين . ها آغاز شده است اي است كه توسط غربي  يكي دو سده،مطالعات اسالم شناسي جديد
ها و محققان   تمدن اسالمي توسط دانشگاهي ههاي زيادي دربار مدت نه چندان طوالني، تحقيق

 ي ه دربار راهاي امروزي ما هايي كه در واقع، بخشي از آگاهي  تحقيق،يرفته استغربي صورت پذ
 جا كه در اين حوزه، غرب پيشگام بود، تداوم و گسترش از آن. دهد تمدن اسالمي تشكيل مي

 بنابراين به يك كالم بايد. هاي غير غربي نيز بر همان اساس نخست بنيان گرفت آن در سرزمين
 ين حوزهه ابا نگاه غربي ب ... شناسي و معاصر، مانند شرق شناسي و ايرانگفت اسالم شناسي 

  .پردازد مي

 اصالت در روش علمي، دقت در كه در عين اين كه نقاط قوت بسياري دارد يا هچنين نگر
  به طور طبيعي از كمبودهاهاست،  آني  از جملهتحقيق، توانايي تجزيه و تحليل و وسعت مطالعه،

 ي  آن كه به اندازهي هبا عبور از وجوه استعماري و سودجويان. نيز بر خوردار استهايي  و اشكال
 ديگر اصلي اسالم شناسي ي ه پرداخته شده و نيازي به تكرار مجدد نيست، دو نقيصبه آنكافي 

  :توان به شرح زير برشمرد جديد را مي

 تأثير و نمود  محققان غربي به آن دست علوم و دستاوردهاي اسالمي كهيتوجه بي .1
  .كمتري در تمدن اروپا داشته است

هاي محققان غربي در برخورد با فرهنگ اسالم، خاصه آن بخش كه با  اي كج فهمي  پاره.2
  .قرآن و روايات مربوط است

 در وضعيت  در آن،بنابراين معتقديم، مطالعات اسالمي در روزگار ما كه اسالم و مسلمانان
هاي جهاني هستند، بيش از هر زمان ديگر نيازمند  تخوش نا آراميبرند و دس دشواري به سر مي
. نگاري اسالمي از اين قاعده مستثني نيست  نقشهي هحوز. هاي بومي است محققان و پژوهش

  : حائز اهميت استبراي محققان، كشي اسالمي از چند جهت  نقشه

.  قرار گرفته است ماهيت و دستاوردهاي آن مورد غفلت پژوهشگران ايراني؛اول اين كه
شناسي اند، جايگاه آن را به درستي و شايستگي باز   محققان غربي كه روي آن تمركز كرده؛دوم

 جغرافيا، تاريخ، ي هها، اطالعات بسيار گسترده و مهمي را در حوز  نقشه؛سوم اين كه .اند نكرده
 از تمدن اسالمي به انتقال دستاوردهاي علمي از گذشته به تمدن اسالمي وجغرافياي تاريخي، 

 تاريخ انديشه را در تمدن اسالمي در ،غرب، جهان بيني و هستي شناختي دين و به يك تعبير
در ابتدا الزم است برخي مفاهيم را تصريح كرده سپس به  .بخشد قالب اسناد تصويري نمود مي

  .بررسي و تحليل بپردازيم
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ح و روي سط، زمين كرويي پوسته به نمايش ترسيمي عوارض ،ترين تعريف  در ساده:نقشه
شود كه به نسبت معيني  گفته ميمستوي مانند كاغذ، پالستيك، مقوا، پارچه، چوب و فلز 

يكي از خصوصيات نقشه، استفاده از فن خالصه كردن طبيعت، متناسب با . كوچك شده باشد
  .1 براي نشان دادن آن است،هاي قراردادي مقياس و استفاده از عالئم و نشانه

 ،امان مسلماندانان و رس شود كه به گمان جغرافي به تصاويري اطالق مي: هاي اسالمي نقشه
/ ه 3 ي ههاي مخصوص به خود از سد  با مختصات و ويژگي،در محيط جغرافيايي جهان اسالم

هاي   تا اقصي نقاط سرزمين،م17 و 16/ ه 11 و 10هاي   و تا سده شده م در بغداد آغاز9
 از اين لحاظ كه به ثبت مفاهيم جغرافيايي در قالب ،اين تصاوير. يافته است تداوم ،اسالمي
گنجند، اما   در تعريف نقشه مي،پردازند ها بر روي سطح مستوي مي ها و نمادها و شكل رنگ

 يعني تمامي آسيا و اروپا -  قديمي به تصوير كشيدن جهان شناخته شده. فاقد مقياس معين هستند
الدات  جزاير خها، در اين نقشه.  استها ترين ويژگي اين دست نقشه  مهم- و بخش شمالي افريقا

 ترين ترين و شرقي  چين در شرق آسيا، به ترتيب غربيي ترين نقطهرودر غرب آفريقا و د) قناري(
 درجه در 10 از حدود ، شماليي چنين در نيمكره هم. رفت ط طول جغرافيايي به شمار مينقا

شود، چرا كه  ها را شامل مي ل تا قطب، عرض جغرافيايي نقشهجنوب استوا به سمت شما
 مخصوصاً گرماي زياد، امكان وهوا ، به واسطه سختي آبمسلمانان معتقد بودند زير خط استوا

هاي  هاي جهان و نقشه  عمده؛ نقشهي نقشه در تمدن اسالمي به دو دسته. زندگي وجود ندارد
اي كشيده  هاي جهاني كه عموماً دايره  از ترسيم نقشهنگار هدف نقشه. دشو اي تقسيم مي منطقه

نه وضع قرار داشتن درياها و است،  به يكديگر  نسبتها اند، نشان دادن موقعيت سرزمين شده
كشي   ابتكارهايي در نقشهي  مسلمان به ارائهدانشمندان كه ،از يك مقطع زماني به بعد. ها كوه

اما . بودان، نشان دادن موقعيت مكه در مركز جهان هاي جه ، هدف از ترسيم نقشهيافتنددست 
دانان مسلمان  اي كه به نظر ما، از جمله شاهكارهاي به جاي مانده از جغرافي هاي منطقه نقشه
تري از  هاي كوچك  اطالعات ريز و جزئي و دقيقي از محدودهي ه دربر دارند،است

اند، نقشه  هاي گوناگون توليد شده هها كه به شيو در اين محدوده. هاي اسالمي هستند سرزمين
پردازد كه از حيث جغرافياي تاريخي و   اطالعات بسيار جالب و دست اولي ميي نگار به ارائه

  .اند  داراي اهميت فراوان ،هاي ما در زمان ترسيم نقشه دانسته

_______________________________________________________________________________ 

  .128 ص  ،گيتاشناسي:  تهران،)اصالحات جغرافيايي(فرهنگ گيتاشناسي ) 1370(عباس جعفري    1
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 101  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

  نگاري اسالمي آغاز نقشه

 نجوم، هيئت و علم موسيقي،  مسلمان، جغرافيا را در كنار رياضيات، هندسه، علمدانشمندان
  .1اند اي مستقل از علوم شرعي قرار داده  به عنوان شاخه، علوم عقليي زيرمجموعه

 به تعريف علمي و نوين اين ،تعريف مسلمانان از جغرافياي عمومي در يك هزاره پيش
 گونه كه به جغرافياي طبيعي و وصف آن  مقدسي، همان؛عنوان نمونه  به . نزديك است،دانش

هاي اجتماعي، اقتصادي و حتي مسائل ديني و انسان شناختي و  توجه نشان داده، موضوع
 مبتني بر تجربه ،ها  اين موضوعي وي در همهروش . نيز از نظر دور نداشته استشناسي را  مردم

هاي رسمي و   از بايگاني،يافته  هرجا كه امكان تجربه نمي، او. عيني بوده استي و مشاهده
و آثار ) م983- 949 / ه 372 - 338( عضدالدوله ديلمي ي هاي معتبر مانند كتابخانه كتابخانه

بن جعفر در الخراج، علم  �����. 3استفاده كرده است)  ه 255- 160 (2ديگران مانند جاحظ
دانسته، بلكه براي   الزم مي، دولتيي  كارهاي ديوان يعني دبيرخانهي تنها براي اداره جغرافيا را نه
  .4شمرده است  ضروري مي،ه در هنگام سفر يا در وقت لشكركشيشخص خليف

 تا جايي كه ،5 از همين گستردگي امروزين برخوردار بود،ناناعلم جغرافيا نزد مسلم
توان به  از جمله مي. 6شدند  نيز شناخته مي... منجم و ، مورخ،دانان در بسياري موارد جغرافي

نگاري در تمدن  در پيوستگي جغرافيا و نقشه. رد اشاره ك...مسعودي، ابن كلبي، يعقوبي و 
 ،هاي جغرافيايي  بسياري از كتاب:اسالمي و اهميت نقشه و تاثير آن در آثار جغرافيايي بايد گفت

 نگار  سپس نقشه، ابتدا نقشه ترسيم شده؛ين معنا كهه ا ب،اند آمده ها پديد مي  براي توصيف نقشه اساساً
 و هاي مشهور  كتاب.هاي خود، متني را به نقشه منضم كرده است شه يا نق به منظور توصيف نقشه

 االرض ابن � صور ،8، السماء و العالم بلخي، حدود العالم7 االرض خوارزمي� صور؛معتبري مانند
_______________________________________________________________________________ 

هاي آستان قدس  بنياد پژوهش: ي جواد قاسمي، مشهد ترجمه.  علوم از نظر حكماي مسلمانطبقه بندي) 1381(عثمان بكار    1
  .255 ص  ،رضوي

  . دارالجيل: ، تحقيق و شرح عبدالسالم محمد هارون، بيروترسائل الجاحظ) ق1384(عمربن بحر حاحظ : به. ك.ر   2

:  تهران،1 ج، ترجمه و تصحيح علينقي منزوي،االقاليم ةفمعراحسن التقاسيم في ) 1361(ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي    3
  ).ي مترجم مقدمه (6 و 5، صص شركت مولفان و مترجمان

  .4، ص  البرز:ترجمه و تحقيق حسين قره چانلو، تهران ،الخراج) 1370(بن جعفر  ةقدام   4

  .بندي جديد علم جغرافيا ، براي تقسيم292- 237، صص دانشگاه تهران: ، تهراني جغرافيا قلمرو و فلسفه) 1385(احمد پوراحمد : رك به   5

  . در مقدمه11 ص  ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب:  بيرجندي، تهران  محمدابراهيم آيتيي  ترجمه،البلدان) 1356(يعقوب يعقوبي  احمد بن ابي   6

علمي : ي ابوالقاسم پاينده، تهران ترجمه، هاي جغرافيايي در جهان اسالم تاريخ نوشته) 1379(ايكناتي يوليانو ويج كراچكوفسكي    7
  .79 ص  ،و فرهنگي

ي مريم ميراحمدي و غالمرضا  ي بارتولد و تعليقات مينورسكي، ترجمه با مقدمه) 1382 (حدود العالم من المشرق الي المغرب   8
  .24، ص ءدانشگاه الزهرا: ورهرام، تهران
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 آثار مهمي ،هايي از اين دست هستند ، نمونه2 نجيب بكراني نامه ، جهان1 المشتاق��حوقل، نز
توضيح . هاي پس از خود شدند  مبناي الگوبرداري،اي اسالمي جغرافيي كه هريك در حوزه

 هارون عباسي  خالفت دوراناز .  همين مطلب ديدي توان در ادامه بيشتر در اين مورد را مي
ت  علوم مختلف در بغداد شكل گرفي  موجي جديد از ترجمه،) م809- 786/  ه 193- 170(

ترين كانون  اسيس بيت الحكمه به مهمبا ت) م 833- 813/  ه 218- 198(كه در عصر مامون 
  . 3 تبديل شدآن روزگار،علمي جهان 

 - 750/  ه 236 - 133از ( بود كه حدود صدسال نهضت ترجمه، جرياني دراز دامن
 در ،هاي پيشين هاي جغرافيايي تمدن ها و نقشه  كتاب، در همين زمان.به طول انجاميد 4)م850
 ،صطالح جغرافيا يا جائوغرافيا و كلمات مشابه آنا.  دانشمندان مسلمان قرار گرفتسدستر

بوده )  م168- 90(و كالديوس بطلميوس )  م130- 70(هاي مارينوس صوري  كه عنوان كتاب
 البلدان، المسالك و الممالك، علم ، االرض� صور عناويني مانند؛ در زبان عربي عمدتاً به،است

 براي ،مسلمانان .شد  ترسيم ميها اين كتابدر هايي نيز   كه غالباً نقشهالق شدندطا ...الطرق و 
سود » المصور الجغرافي«استفاده كردند و سپس از تركيب » �صور«، ابتدا از عنوان )Map(نقشه 

 نقشه رواج  اشاره بهها براي كه اكنون ميان عرب زبان» خارطه«يا » خريطه «ي واژه. 5جستند
 فرانسوي cearte ي ه و برگرفته از كلم- مصر از زمان محمدعلي پاشا در - دارد، عنواني متاخر

 به  بود كههايي از ماوراءالنهر يا ديلم  ترسيم شده توسط مسلمانان، نقشهي نخستين نقشه. 6است
.  تنظيم شد م708/  ه 89 بخارا در سال ي گام محاصره هن،دستور حجاج بن يوسف ثقفي

اما . 7 فراهم آمدهاي بصره القهايي از باط ، نقشه در زمان حكومت منصور عباسي،چنين هم
دانشمندان زيادي به . گردد  بازمي،نگاري اسالمي به عهد خالفت مامون عباسي آغاز نقشه

_______________________________________________________________________________ 

  ).ي مولف مقدمه ( شناسي بنياد ايران: ي عبدالمحمد آيتي، تهران  ترجمه،المشتاق ةهنزايران در كتاب )  1388(محمدبن عبداهللا ادريسي    1

  ).ي برتسچفسكي مقدمه (سينا ي ابن كتابخانه: به كوشش محمد امين رياحي، تهراننامه،  جهان) 1342(محمد نجيب بكران،    2

  .سمت: وند، تهران نهيي صادق آي ترجمه ،وم و چهارمنهضت ترجمه در شرق جهان اسالم در قرن س) 1385(رشيد جميلي : به. ك.ر   3

برتراند راسل : به. ك.چنين ر ؛ هم462، ص آگاه: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمه،تاريخ عرب) 1366(فيليپ خليل حتي    4
) 1382 (آرتورجان آربري؛ 244 - 213صص  ، جيبي:  تهران،2 ج ي نجف دريا بندري، ترجمه ،ي غرب تاريخ فلسفه) 1351(

  . به بعد368، ص علمي و فرهنگي: ي احمد آرام و ديگران، تهران ترجمه ،ميراث ايران

  .59كراچكوفسكي، ص    5

ي عبدالحسين آذرنگ و محمد حسن گنجي،  ، ترجمهي جغرافيا در تمدن اسالمي تاريخچه) 1367(مقبول احمد و فرانس تشنر    6
  .65المعارف اسالمي، ص  دایرةبنياد : تهران

ي محمدحسن گنجي و عبدالحسين آذرنگ،   ترجمه، جغرافيا در تمدن اسالميي تاريخچه ) 1375(فرانتس تشنر و مقبول احمد    7
  .31، ص  المعارف اسالميةبنياد داير: تهران
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 103  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

 برخي از اين .هاي گوناگوني پديد آوردند ها و شيوه هاي مختلف پرداختند و روش ترسيم نقشه
 از مفهوم ها ي آن باره درتوان  كه ميبرخوردارنداي از خالقيت و نوآوري  ها به اندازه روش

 و به روش گروهي از متفكران، School اگر مكتب را در مفهوم . استفاده كرد1جديد مكتب
اند و يا به علت   كه از يك استاد آموزش گرفته،ها  آنمندان، هنرمندان، نويسندگان و جزدانش

گمان بايد از   بياند تعريف كنيم،  همبستگي پيدا كرده،همانندي روش، شيوه و اصول با يكديگر
 نگاري  در نقشه، مكتب بلخي، مكتب شريف ادريسي و مكتب نجيب بكران مكتب هفت اقليم،

  .اسالمي سخن به ميان آوريم

 در انتقال ، بغداد را بنيان نهاد و اين مركز����
	 مامون، بيت  م،833/  ه 218در سال 
 مهم و اثري ،هاي روشنفكرانه تهاي قديم به جهان اسالمي و به جريان انداختن فعالي دانش

ترين   با يكي از برجسته،هاي تمدن اسالمي بود كه جغرافياي آن از خوش اقبالي. 2سزا داشت به
 به قول كراچكوفسكي، ساالر وي. 3 آغاز گرديد،دانشمندانش يعني محمدبن موسي خوارزمي

، دليل  نجوم و جغرافيا علم بهاهتمام و توجه خاص مامون. 4 مامون استي هاي دوره دان رياضي
 كه او دستور داد نخستين كتابي كه به عربي چرا ، جدي و استوار اين علم بودديگري براي آغاز

اي كه از اين كتاب استخراج  هاي نجومي ساده جدول. 5، مجسطي بطلميوس باشدشود ميترجمه 
افيا ارتباط طور مستقيم با جغر  بنابراين به،6 بزرگ بود شد، حاوي طول و عرض شهرهاي

 ، اثري7 منقحي از اين كتاب را در اختيار داشته استي  كه خوارزمي ترجمهاين كتاب. داشت
 االرض � اما اساس علم جغرافياي اسالمي با كتاب صور،8عميق بر جغرافياي اسالم گذاشت

 كتاب خوارزمي بر ؛مژيك، نلينو و كراچكوفسكي معتقدند. 9ريزي شد  پي)خوارزمي(همو، 

_______________________________________________________________________________ 

  .521، ص چاپار: تهران ،فرهنگ علوم سياسي) 1379( علي آقا بخش و مينو افشاري راد   1

شركت چاپ و :  تهران ،2 ج ي تيمور قادري، ، ترجمهتاريخ اسالم كمبريج) 1383 ( ديگرانلمبتون و. س. ك.  اِن،پستير هولت   2
  .1932 ص ،نشر بين الملل

  .يونسكو: تهراني حسين خديوجم،  ترجمه ،جبرو مقابله) 1362(محمد بن موسي خوارزمي : به. ك.ر   3

  .56كراچكوفسكي، ص    4

  .388- 387صص   ، ]نا بي [:ي عادل زعيتو، قاهره ترجمهلعرب العام، تاريخ ا) م1948(لويس اميلي سيديو    5

ي سيد حميد طبيبيان،   ترجمه،نخبى الدهر في عجايب البر و البحر) 1382(طالب انصاري دمشقي  الدين محمد بن ابي شمس   6
  .34 ص  ،اساطير: تهران

  .65كراچكوفسكي، ص    7

ي مقصودعلي تبريزي، به اهتمام محمدتقي  ترجمه ،)تاريخ الحكما( روضى االفزاح نزهى االرواح و) 1365(الدين شهزوري  شمس   8
  .297 - 296 صص  ،علمي و فرهنگي: دانش پژوه و محمد سودر مواليي، تهران

  .266، ص بهمن:  احمد آرام، تهراني ، ترجمهتاريخ نجوم اسالمي) 1349(كرالو آلفونسو نلينو    9
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 ه جهان خوارزمي، شباهت زيادي بي طبيعي بود كه نقشه. 1 نقشه استوار بوده استبنياد
 سرخسي كه -  كنديي اين نقشه و نقشه.  داشته است،هاي يوناني، آن هم از نوع بطلميوسي نقشه

  هرچند از چندين،اند  اسالمي تهيه شده-  خواهيم پرداخت، براساس سنت يونانيبه آندر ادامه 
 تصوير مخروطي ي  از شيوهها  در آننخست اين كه: ي بطلميوس تفاوت دارندها جهت با نقشه

هاي خود به  نگاران، طول و عرض جغرافيايي را در نقشه  نقشه.بطلميوس پيروي نشده است
اند كه گويي بر سطح مستوي قرار دارد و به شكل كروي  هاي مستقيمي كشيده صورت خط

گانه  تر اقاليم هفت بندي كلي  تقسيم، اسالمي تنها- اي يونانيه  اما در نقشه،اند زمين توجه نداشته
كه، ميان  وم ايند . كنار گذاشته شده است،بندي فرعي به مدارها مراعات شده و تقسيم

هاي بطلميوس   اقيانوس هند در نقشه؛عنوان نمونه به.  اختالف وجود دارد،مشخصات طبيعي
 اسالمي به مراتب - هاي يوناني كه نقشه حال آنصورت دريايي محصور نشان داده شده است،  به

و  ها بخشي از اين تفاوت. هاي بطلميوس نمايانده شده است تر از آن است كه در نقشه كوچك
 ي نگاران مسلمان درباره دانان و نقشه تري است كه جغرافي  اطالعات دقيقي ها، نتيجه نظاير آن

تعلق م يكي ؛3اند هاي ماموني معروف ان به نقشه دو نقشه از جه،امروز. 2آسيا و آفريقا داشتند
ش ن اسحاق الكندي با همكاري شاگرد و ديگري، اثري از ابو يوسف محمد باستبه خوارزمي 

اند در ترسيم هر دو نقشه، گروهي از دانشمندان   گفته. است4ابوالعباس احمد بن طيب سرخسي
به تر  اگرچه كندي بيش. 6اري داشتند همك،رسيد ها به هفتاد تن مي  كه تعداد آن،5و حكيمان

 ، نه چندان وسيع علوم در قديم موجب شد تا ويي  فيلسوف شهرت دارد، اما دايرهعنوان
 سرخسي نيز كه خود يكي از دانشمندان ، در اين مسير و فراهم آورديي نيزاي جغرافيا نقشه

 ي مانند نقشهم ي ه سرخس-  كندي ي در نقشه. 7داد  ، او را ياري رفت زمانش به شمار مي
تر اين نقشه را،  قسمت بيش. اند  چهار جهت اصلي در جاي درست خود قرار گرفته،خوارزمي

 اما ،8 تحت تاثير جغرافياي يونان ترسيم شده است،نقشه.  آسيا اشغال كرده استي قاره
_______________________________________________________________________________ 

  .30 ص  احمد و تشنر،   1

  .70- 69ر و احمد، صص تشن   2

3  The New Cambridge History of Islam , 2008- vol 1, pp659- 662. 

  .12كراچكوفسكي، ص    4

  .30احمد و تشنر، ص    5

  .72 ص  كراچكوفسكي،   6

  .130 ص ،سروش: تهران  ،1ج ي محمد ابراهيم آيتي،   ترجمه،ءمعجم االدبا) ق.   ه1423(ياقوت حموي بغدادي    7

  .104ص  اچكوفسكي، كر   8
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 105  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

توان در  مي مانند اطالعات نظام جغرافيايي ايران باستان را ،هايي از اطالعات غير يوناني نشانه
 اين شهرها ي همه«: نويسد  ماموني ميي  نقشهي  درباره،مسعودي در التنبيه و االشراف. 1آن يافت

نظر كسي كه اين چيزها   اگرچه به، بر يك خط راست است، هاي مختلف است كه در اقليم
يار ها را از طول و عرض بس نمايد كه وضع شهرها را مختلف و فاصله آن  مختلف مي،را نداند

 گرچه ،ها مختلف است  اقليمي  همه،ام  ماموني و غيره ديدهي طوري كه من در نقشه  به.بيند مي
 ادريسي 2».ها اختالف دارد ها و عارضه  اما هواي آن به سبب علت،عرض اين نقاط يكي است

ذ جغرافياي دان پيرو هفت اقليم است، ضمن اذعان به نفو ترين جغرافي ترديد برجسته كه بي
   كروي است اما نه،طور طبيعي زمين به«  :نويسد  تصور خود ميي ، دربارهنان در تمدن اسالمييو
 ي  نيمي از كره،ها  اقيانوس...هايي بر روي زمين وجود دارد  ها و بلندي طور كامل، زيرا پستي به

 به  يك چهارم زمين را كه مسكوني است، دانشمندان...اند طور كامل دربر گرفته زمين را به
.  از غرب به شرق كشيده شده است، در امتداد خط استوا،هر اقليم. اند هفت اقليم تقسيم كرده

 بلكه با خطوط خيالي و خاصي كه در علم نجوم ، نه با خطوط و مرزهاي طبيعي،ها اين اقليم
نگاري   نقشهي  مكتب عراقي، دومين شيوه، از نظر تقدم زماني3».اند وجود دارند، مشخص شده

 شاخص اين ي دان و چهره ابن خرداذبه، نخستين جغرافي. ت كه تمدن اسالمي به خود ديداس
 ،اثر وي.  اول قرن سوم هجري استي وي خالق مسالك و ممالك، مربوط به نيمه. مكتب بود

 است كه يك 4 نخستين و گيراترين متون جغرافيايي مشهور به مسالك و ممالكي در زمره
  .5وجود آورد هاي بعد به در دوره تاليفات مهم را ي رشته

توان گفت يعقوبي، ابن  مي. داشتدانان پس از خود  سزايي بر جغرافي  تاثير به،بهذابن خردا
ويژه روش وي  فقيه، ابن رسته، جيهاني، ابن حوقل، مقدسي و مسعودي هريك به نوعي از او، به

 پيشگامان علم ي م، او را در زمرهمقدسي در احسن التقاسي. اند  بهره گرفته،در جغرافياي توصيفي
اهميت ابن خرداذبه . 7كند ابن فقيه در مختصر كتاب البلدان از او ياد مي. 6جغرافيا دانسته است

_______________________________________________________________________________ 

  .67 ص  احمد و تشنر،   1

  .44، ص علمي و فرهنگي: ي ابوالقاسم پاينده، تهران ، ترجمهالتنبيه و االشراف) 1365(حسين مسعودي البن  ابوالحسن علي   2

  .18- 17صص  ادريسي،    3

4  encyclopaedia of Islam, vol 3 , p 579. 

، 11، ص مهارت]: جا بي[ي حسين قرچانلو،  ترجمه. المسالك و الممالك) 1370(به ذرداابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا ابن خ   5
  ).ي سعيد خاكرند مقدمه(

  .5 ص  ،1مقدسي، ج    6

 198و 196، صص بنياد فرهنگ ايران: تهران مسعود، .ي ح  ترجمه،البلدان) 1349(ابوبكر احمد بن محمد ابن فقيه همداني    7
  ... . و 222و 
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تر بوده  دانان مسلمان پيش  از ديگر جغرافي،به اين تاثير محدود نيست؛ او در بسياري موارد
 ؛1 خشكي چين را وصف كرده استدان مسلماني است كه راه  نخستين جغرافي؛ از جمله،است

 جغرافياي توصيفي اسالمي است كه در دست ي چنين اثر او نخستين اثر كامل در حوزه هم
سو مطالب آن   دو نوع مطلب كامالً متمايز از يكديگر دارد؛ از يك،كتاب ابن خرداذبه. 2داريم

يي را دربر اي از غرايب گوناگون جغرافيا  مجموعه، از سوي ديگروخشك و رسمي است 
 و اثرپذيري آشكار از  عالوه بر پيروي از سنت ايراني،ابن خرداذبه در تاليف اثرش. 3گيرد مي

 از اثر جغرافيايي ،ها  بيان حدود اقاليم و راهدرويژه  هب هايي از نظام جغرافيايي ايران، قسمت
گذار    بنيان او رانتوا  مي،بنابراين در كنار يعقوبي و مسعودي، 4بطلميوس نيز بهره گرفته است

آن زمان   كه در- پيروان اين مكتب به عراق. نگاري اسالمي دانست مكتب عراقي در نقشه
 عنوان مكتب عراقي براي معرفي دليل،دادند و به همين   اهميت مي- ترين مركز سياسي بود مهم
شرق و مغرب م(   چهار جهت اصلي،ِ به ترتيب،متون جغرافيايي اين گروه. درو كار مي ها به آن

اين .  تنظيم و وصف شده است، يعني براساس تقسيم جهان به چهار بخش)و شمال و جنوب
دانان پيرو آن، احتماالً طرحي  روش بايد بر سنت جغرافيايي ايراني مبتني بوده باشد و جغرافي

اين نماي به جاي مانده از  هاي جهان در نقشه. 5اند در اين زمينه داشته و از آن تقليد كرده
ها، جهان شناخته شده را  اين نقشه. مكتب، سرزمين عراق در كانون جهان قرار گرفته است

.  فرا گرفته است)درياي محيط (دهند كه گرداگرد آن را آب  نمايش مي،صورت مستدير به
مسعودي كه پيرو روش عراقي بود، در التنبيه و . 6اي نيز داشته است كتاب ابن خرداذبه، نقشه

. ها دانسته است  از ديگر اقليم، برتر و متمايزاقليم چهارم را كه عراق در آن قرار دارد ،االشراف
، قدمت اين سرزمين را يادآوري »اقليم چهارم منسوب به بابل است«وي با اشاره به اين كه 

اين اقليم در ميان هفت اقليم است و «: نويسد  مركزيت جهاني قائل شده و مي،كند و براي آن مي
تر و برتر است و عراق در ميان اين اقليم است، پس نخبه و اشرف نقاط زمين  مه معتدلاز ه

همين جهت كه در   و به... متناسب و هوايي صاف مابين گرما و سرما دارد ي است كه آذوقه
_______________________________________________________________________________ 

  .123ص  سكي، كراچكوف   1

  .130همان، ص    2

  .128همان، ص    3

  .ي مهدي ابوترابي ، مقدمه18ابن خرداذبه، ص    4

  .25 - 19تشنر و احمد، صص    5

6  Fossier, Robert (1997) The Cambridge lllustratrated History of the Middle aqes, Cambridge University Press, 

Vol 1, p 560. 
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اند كه نسبت شاه با مملكتي كه بر آن  جا مقيم بوده  ملوك قديم در آن،وسط جهان است
  1.» نسبت به بدن استشاهي دارد مانند قلب

 اهميت ،آغاز كرده و براي اين ناحيه» فضائل بغداد« كتاب خود البلدان را با ،ابن فقيه نيز
نگاران مسلمان، دستاوردهاي اقوام   نقشهتوان نتيجه گرفت  مي، بنابراين.2اي قائل شده است ويژه

در . هاي خود كردند يم نقشه ترسي مايه ها را دست ها و يوناني متمدن پيش از خود مانند ايراني
هاي مشابه   ريشه در نمونهسالم، پيدايش اطلس اي  مطلب خواهيم ديد كه اساساً فلسفهي ادامه

جاست كه در مورد استفاده از دانش ملل گذشته،   حائز اهميت آن ي  اما نكته،ايراني داشته است
 فقط شاكله را ، كه مسلمانانستاواقعيت اين . توان مسلمانان را صرفاً مقلد و پيرو دانست نمي

گيري در توسعه و تكامل آن  هاي چشم  خالقيت، برگرفتند و از خود...از يونان و ايران و 
  .ها بروز دادند روش

  مكتب اصيل بلخي

 كه شايد از جنس ،هاي قرآني دانان مسلمان براي تطبيق علم جغرافيا با آموزه تالش جغرافي
ترين و   اصيلگيري  موجب شكل د ميان شريعت با عقالنيت بود،ايجاد علم كالم به منظور پيون

 دانشمندي از نواحي مشرق ايران، در  ابوزيد بلخي،. گرديدترين مكتب جغرافيايي اسالمي  بومي
 پي افكند كه نگاري  مكتبي در دانش جغرافيا و نقشهدهم ميالدي،/  چهارم هجريي سده

هاي كهن ايراني بود و چراغ علوم اسالمي پس از  تدار سن  بلخ، ميراث.مكتب بلخي نام گرفت
گر ايراني تبار آن سامان افروخته  هاي حكومت بغداد تا چند قرن در شهرها و دربار خاندان

 مقدسي و   اصطخري، ابن حوقل،؛دانان جهان اسالمي مانند  مشهورترين جغرافي، مكتباين .بود
يا   م920/  ه 309 يا 308 در سال ،يايي بلخيافاثر جغر.  را به خود ديده است...ابن وردي  و 

 ترديدي ،گذار مكتبي در جغرافياست  بنيان،كه بلخي در اين. است تاليف شده  از آن،كمي بعد
اين كتاب در منابع . هاي كتاب او مربوط باشد اين موضوع بايد به ويژگي. 3وجود ندارد

جاي ديگر اشكال البالد و جاي ديگر  جايي صوراالقاليم و ؛هاي گوناگوني دارد  نام،مختلف
دهد كه متن اصلي   به نظر كراچكوفسكي همين قضيه نشان مي.تقويم البلدان عنوان گرفته است

_______________________________________________________________________________ 
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  .18، ص )1349(همداني    2

3  Kramers J. H (1931) "Geography and Commerce", The Legacy of Islam. Ed Thomas Arnold and Alfred 

Guillaume, Oxford: Oxford Univezsity Press, No10, p25. 
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 اطلسي بود كه ،كتاب بلخي.  شناخته شده نبوده است  حتي در دوران نزديك به مولف،،كتاب
ها را ترسيم  اي از نقشه  مجموعه،كه بلخي ترديدي نيست. 1همراه داشتبه اي توضيحات  پاره

تواند اثري  مي«، چرا كه كتاب السماء العالم يا تفسير صوراالقاليم او، به قول بارتولد استكرده 
 مكتب ي  توضيح دقيق درباره.»2هاي خود نوشته است باشد كه مولف درباره توضيح نقشه

 ي بلخي را در زمرهمقدسي، . هاي پيروان او جستجو كرد جغرافيايي بلخي را بايد در نوشته
كشي زمين  آوري و نقشه  او در كتاب خود به نمونه...«: نويسد پيشگامان جغرافيا دانسته و مي

 بخش نموده، هر نقشه را كوتاه گزارش ،كتاب را بر بيست جزء يا نقشه اي داشته، توجه ويژه
 اصطخري. ن حوقل شد چون اصطخري و ابيدانان  اساس كار جغرافي،بندي اين تقسيم .3»...داده است

 توضيح گوياتري ،جا كه راجع به سبب تاليف كتابش نوشته است  آن،در المسالك و الممالك
 ي چه دايره هاي روي زمين را ياد كنيم آن ست كه اقليم  امراد ما از تصنيف اين كتاب آن ...«  :دارد

اقليمي نهاديم و قسمت اين چنين ساختيم كي هر موضعي معروف را . اسالمي بدان محيط است
ها و رودها و درياها، و  هرچه به آن حدود بپيوندد با آن ياد كنيم از شهرها و نواحي و كوه

ت اين كتاب نه بر وضع هفت قو سيا «:كند او تاكيد مي» .ها جمله در آن اقليم گفته شود بيابان
هاي ديگر  د در كتاب و اگر كسي خواهد كي كيفيت هفت اقليم بدان اقليم نهاديم تا معلوم باشد،

 ؛تاكيد مكتب بلخي بر جغرافياي جهان اسالم است. 4»آيد، معلوم توان كردن به اخبار مي
ت از سخو ن: را بر بيست اقليم بخش كرديم اسالم ي و دايره«: كند بنابراين اصطخري تصريح مي

، و تجاس  آنآن كي خانه خداي متعال را اقليمي نهاديم كه به حكم ديار عرب در گرفتيم و آن
 ام القري خواندست و ام القري ،را در قرآن  كعبه ناف زمين است و خداي عزوجل آني خانه

ِ اصطخري جهان اسالم را به بيست قسمت. 5»قصبه باشد كه ديگر نواحي را به آن خوانند
 ديار .4 ، زمين مغرب.3 ، درياي فارس.2 ، ديار عرب.1:  تقسيم كرده است كه عبارتند ازشمال
،  ديار پارس.10 ، ديار خوزستان.9 ، ديار عراق.8 ، ديار جزيره.7 ، درياي روم.6 ، شام.5 ،مصر
 .16 ، ديلمان.15 ،»جبال« كوهستان .14 ، آذربايجان.13،  بالد سند و هند.12 ، ديار كرمان.11

_______________________________________________________________________________ 
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 109  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

 1.ر ماوراءالنه.20 ، خراسان.19 ، سيستان.18 ، پارس و خراسان  بيابان ميان.17 ،واليت خزر
ها، فصلي در كتاب را به خود اختصاص داده است كه پيش از آغاز هر »اقليم«هريك از اين 

را به   آن عيناً آن ناحيه آمده است و اين روشي است كه ابن حوقل نيز)صورت( ي  نقشه فصل،
 ي  نكته.در ابتداي كتاب افزودرا  مستديري از جهان ي  بايد نقشه،ها به اين نقشه. كار برده است

  كهعنوان مركز جهان است بسيار مهم در مكتب بلخي، اهميت بخشيدن به مكه و عربستان به
 از ام قرآنكه مقصود   نكته  مفسران بر اين2. اشاره دارد قرآن مجيددر» ام القري « تعبيربه

 3،درجا كه ابوزيد بلخي در شمار مفسران قرآن قرار دا از آن.  اجماع دارند، مكه است،القري
از . نمايد  ميطبيعي ، تحت تاثير باورهاي ديني باشداش  جديد جغرافياييي  در نظريهاوكه  اين

 به اين دارد و اي مبذول مي  نگاه ويژه،جا است كه مكتب بلخي به مكه و عربستان همين
 تفكري كه بر ،4گيرد  ميشكل ، مكه در مركز جهان يا مكه مركزيي بودن  انديشهصورت

 ي  نيمه؛گرفت ساوي تقسيم شد كه مكه در كانون آن قرار ميي م ه دو نيمه جهان ب، آني پايه
هاي  نقشهاز آن پس، .  شرق جهان نام گرفت، سمت راستي  غرب جهان و نيمه،سمت چپ

 ،در اين رويكرد. 5 مكه در ميان و قلب جهان جاي داده شد،ها آن  كه در شدمرسفراواني 
اي  گونه ها  به د و مكه در نقشهجهان درنظر گرفته شعنوان مبدأ تقسيم  النهار مكه به نصف

اي كه بر   شيوه، يكسان باشد، آن تا شرق و غرب و جنوب و شمالي  كه فاصلهگرديدم رس
عصر  بلخي و ابوعبداهللا جيهاني هم. هاي قرآن، اهميت كعبه و روايات ديني استوار بود  آيه ي پايه
 وجود داشته ،يان وزير سامانيان و ابوزيد بلخي دانشمند مي اند و اسنادي نيز دال بر رابطه بوده

مطمئناً . 6كند زاخائو، جيهاني را وزير دانشمند و نامدار سامانيان خراسان خطاب مي. است
ها در جهان اسالم بوده  ترين كتابخانه ترين و با شكوه  از غني، دربار سامانيان در بخاراي كتابخانه

مقدسي نيز اين كتابخانه را . كرده است اين كتابخانه استفاده مي جيهاني وزير از ،شك بي. است
 ي  در تهيه،اي موجود در آن كه بر كاغذ مصور و مربع كشيده شده بود  ديده و از نقشه

 خاصه قلمروي - گمان پس از بغداد، شرق ايران بي. ه استهاي خود كمك گرفت نقشه
_______________________________________________________________________________ 

  .همان: به. ك.ر   1

  »و كذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القري و من حولها«: 7شورا،    2

  .33 ص ،فراهاني: تهران ،1ج گروه مترجمان،  ي ترجمه، مجمع البيان) 1360(ل بن حسن طبرسي ابوعلي فض   3

  : براي آگاهي بنگريد به   4

Fout sezgin (2002) Islamic Geographic, Frank fort: institude for the history of Arabic- Islamic science. 

  .80- 79، صص  فرهنگي اهل قلمي  موسسه:تهران ،جهان نامه) 1381(نژاد  جواد صفي   5

  .677، فرگرد نهم، ص ميراث مكتوب: ، تهران اآلثار الباقيه عن القرون الخاليه)1422(ان بيروني حابوري   6

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 تابستان،  9ي  ، شمارهومسسال ، مطالعات تاريخ اسالم  110

 ،مقدسي در احسن التقاسيم.  بوده استهاي علمي  محل مناسبي براي رشد انديشه- سامانيان
 فلسفه و نجوم و هيئت . وزير امير خراسان بود،ابوعبداهللا«: نويسد  جيهاني ميي درباره

ها،  راه. پرسيد آورد و احوال كشورها را از ايشان مي او بيگانگان را گرد مي. دانست مي
جست، تا  ها را  مي سايه در آن بازگشت ي ها، اندازه ها، بلندي ستاره ها و چگونگي آن دروازه

 بلخي. هايش را بداند و علم نجوم و گردش افالك را بفهمد  گشايش شهرها را بتواند و راه،بدان
 در كتاب بيست 1.»اي نهاد چگونه جهان را به هفت اقليم بخش كرد و هر اقليم را ستاره

 به ،شود داري مي  نگاه2انيا بريتي  جهان جيهاني كه اصل آن در موزهي  مينورسكي، نقشهي مقاله
 ،هاي مكتب بلخي شباهت دارد و در آن  آراسته و زيبا، به نقشه ي اين نقشه. 3چاپ رسيده است

  . تاكيد شده است،موقعيت عربستان در مركز نقشهبر 

 هايي گرچه خوارزمي نيز نقشه. اي، سنتي قديمي در كارتوگرافي است هاي ناحيه ترسيم نقشه
 اما ،4 نيل و درياي آزوفي  گوهر، نقشهي هايي از جزيره  نقشه؛ مانند،استاز مناطق داشته 

. هايي از اين دست هستند كه در اختيار داريم اي بلخي و جيهاني، نخستين نقشه هاي ناحيه نقشه
 اقليمي را توصيف ،كتاب جيهاني، مانند بلخي به بيست فصل تقسيم شده است كه هريك

هاي  نقشه.  گنجانده شده است، مورد توصيفي  منطقهي  نقشه،در ابتداي هر فصل. كند مي
هاي اطلس  نقشه. دن بسيار جزئي و گاه دقيق هستي اطالعاتي اي مسلمانان، دربردارنده منطقه
هاي اصطخري را   همان ترتيب نقشه، م به چاپ رساند1886 كه كرامرز آن را در ،اسالم
 ،توان پس از خوارزمي و ابوزيد بلخي  مي  ن مسلمان،نگارا با نظر به اعتبار و اهميت نقشه. داشت

وي از مكتب .  نام برد،از ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسي اصطخري، معروف به كرخي
و «: نويسد اصطخري مي. نمود نقشي ويژه ايفا ،بلخي پيروي كرد و در استوار شدن اصول آن

 و زيادت شده است از جنوب و ،داردچه  ها فزوني دارد با آن مملكت اسالم بر ديگر مملكت
خيزد از زمين مغرب تا به   هم از درياي محيط برميه خليجي ديگر ك،شمال و از حدود شرق

 ،هاي اسالمي  چهارم هجري، سرزميني آيد، در سده  او برميي كه از نوشته چنان. »5زمين اندلس
نويسان مكتب بلخي   جغرافي توجه؛ بنابراين،ترين بخش جهان شناخته شده را دربر داشت وسيع

_______________________________________________________________________________ 

  .5ص  ، 1مقدسي، ج    1

   .Add. 2345, F. 59 به شماره آرشيو    2

3  Minorski. V. (1964) "A false jayhani" Iranica Twenty Artic. University of Tehran, facing page 221. 
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 111  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

مملكت « جدا از ؛ زيراتوانسته متاثر از وسعت و اهميت آن بوده باشد  مي،به جهان اسالم
، ياد »مملكت هندوستان«و » مملكت چين«، »مملكت روم« اصطخري فقط از ،»مسلماني

 داني يسري جوهري در تاريخ اكتشافات جغرافيايي، اصطخري را نخستين جغرافي. 1كند مي
 درحالي كه 2داند كه كتابش را براساس قرار دادن نقشه در ابتداي هر فصل تنظيم كرده است مي

 استنساخ گان،اما به نظر نگارند. كار گرفته بودند  بلخي و جيهاني چنين روشي را به،پيش از او
فراوان مسالك و ممالك و تاثيري كه اصطخري در جغرافيا نويسان پس از خود داشته است، 

 .نگاري اسالمي است كه نبايد آن را ناديده گرفت هاي پايدار در نقشه د يك رشته از سنتموج
كند بايد دو عنوان كتاب در جغرافيا داشته باشد  گونه كه احمد سوسه اشاره مي  آن،اصطخري
عالوه بر مسالك و ممالك، صوراالقاليم، اثر . اند هاي جغرافيايي بوده  حاوي نقشه،كه هر دو

، همراه با 3اين كتاب به همت مولر. دهند و نوزده نقشه دارد و نسبت ميا هست كه بديگري ا
 درستي، هماركوارت ب. ، به طبع رسيده است4در گوتا م1839به سال هايش به صورت رنگي  نقشه

 ي هدر بررسي نحو. 5داند تر از اخالف او مي تر و دقيق توضيحات جغرافيايي اصطخري را صحيح
 مقصود از اقليم، مناطق - هايش نيز مشخص است  كه در نقشه-  در نظر او،هان ج بندي تقسيم

اي از زمين كه شامل   يعني طوقه)نه به معناي خاص آنالبته (جغرافيايي وسيع يا نواحي است 
 توان  جهان بلخي و اصطخري را به سختي ميي ه تا جايي كه نقش6تعدادي از درجات عرض است

 ،هاي خاص خود را دارد  جيهاني ويژگيي ه نقش، چند در اين ميانهر. از يكديگر تشخيص داد
شباهت هاي بلخي و اصطخري به يكديگر   ترسيم درياي فارس در نقشهي ه نحو؛از آن جمله

با اين . هايي دارند  اما در جزئيات تفاوتشابهندم هر چند در كليت ، جيهانيي ه نقشباد، اما دار
اما . اند  و از نظر فني بهتر ترسيم شدهاستتر  ي اصطخري كاملها همه به نظر نگارندگان، نقشه

نگار و  هاي مختلف يك نقشه ها در واقع نسخه  آني هها اين فرض را كه هم شباهت نقشه
 راه اصطخري، ابوالقاسم محمدبن ي هادامه دهند. كند احتماالً اصطخري بوده باشد را منتفي نمي

االرض او، با توجه به اهميت  �كتاب صور.هور عرب بوددان مش حوقل بغدادي، سياح و جغرافي
_______________________________________________________________________________ 
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  او كار جغرافيايي را در اصل، در واقع. اين آثار استي ه، از جمل1اند زيادي كه براي آن قائل شده
 هاي طوالني هاي جهان اسالم آغاز كرد و در جريان مسافرت اي از نقشه  مجموعهي هبه نيت تهي

. 2االرض حاصل آن است �اتي پرداخت كه كتاب صور به گردآوري و تدوين اطالع،خويش
الدين   شمسرا بر اساس مكتب بلخي ترسيم كرده؛هايش  دان شهير ديگري كه نقشه جغرافي
گرچه وي . گمان بر غنا و ارزش مكتب بلخي افزوده است  او بي. مقدسي استبن احمدمحمد 

هاي بلخي، اصطخري و ابن حوقل  اي از روش كتاب  تا اندازه،در اثر مهم خود احسن التقاسيم
ها  اش را بسيار نزديك به آن هاي جغرافيايي گيرد، اما نقشه كه مانند يكديگرند فاصله مي

 جهان ي هدهد و به نقش  جهان مقدسي، همان الگوي بلخي را نمايش ميي هنقش. نمايد ترسيم مي
 قرار گرفته است و  جهان وي، مكه و عربستان در مركزي هدر نقش. ابن حوقل شباهت دارد

 وصل ،خورد كه به درياي بزرگ محيط  مانند يك پرنده به چشم مي،درياي بزرگ پارس
 گرداگرد جهان شناخته شده را دربرگرفته است و اين همان سنتي است ،درياي محيط. شود مي

 هان،هاي ج مقدسي مانند بلخي، عالوه بر نقشه. اند نگاران مكتب بلخي دنبال كرده كه ديگر نقشه
در احسن التقاسيم، جهان اسالم به چهارده بخش تقسيم شده است . اي نيز دارد هاي ناحيه نقشه
اي به   از بلخي فاصله گرفته است و تا اندازه،جاست كه مقدسي در جغرافياي توصيفي و اين

 دان ترين جغرافي  او را اصيل،مقبول احمد. شود دان مستقل در تمدن اسالمي تبديل مي يك جغرافي
 ي هيعني يك نقش. مقدسي، به جاي بيست و يك نقشه، پانزده نقشه دارد. 3نامد عصر خود مي

 .2 جهان، .1: اند از ها به ترتيب عبارت اي؛ اين نقشه  ناحيهي ه به انضمام چهارده نقش،جهان
 ربالع �سرزمين ميان جزير( عرب ي ه بادي.7 مغرب، .6 مصر، .5 روم، .4 عراق، .3العرب،  �جزير

  كوهستان،.12، )آذربايجان( رحاب .11 ديلم، .10 خراسان و سيستان، .9 ماوراءالنهر، .8، )و مغرب
ها را در نقشه  نگاري است كه رنگ  نخستين نقشهي،و.  كرمان.15 خوزستان، .14 فارس، .13

زارها را با رنگ زرد و  هاي معروف را با رنگ سرخ و شن راه«: گويد كند و مي تعريف مي
هاي مشهور را با رنگ خاكي كشيدم  ر را با رنگ سبز و رودها را با كبود و كوهوياهاي شدر

 اي به آثار جغرافيايي  مقدسي با ديد منتقدانه4.»تا به ذهن آسان آيد، ويژگان و توده آن را بفهمند

_______________________________________________________________________________ 

  .ي شعار  مقدمه،اميركبير: تهران جعفر شعار، ي  ترجمه، االرضةايران در صور) 1345(ابوالقاسم ابن حوقل نصيبي : به. ك.ر   1

  .49، ص نبوي:  تهرانغرافيايي و جغرافي نويسان مشهور جهان،فرهنگ مكتشفان ج) 1357(هادي نيك بين    2

  .72تشنر و احمد، ص    3
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 113  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

 صاحب بن عباد و ي ههاي بلخي را يك بار در كتابخان او نقشه. 1پيش از خود نگريسته است
هاي اصطخري را در بخارا يافته و  چنين نقشه هم.  ديگري را در نيشابور ديده استي هخنس

مقدسي در . 2ها نسبت داده است ها، كمبودهايي نيز به آن ضمن درست خواندن برخي از نقشه
هايي  نقشه«: دهد  توضيح قابل توجهي مي،هايي كه ترسيم كرده  نقشهي هابتداي كتابش دربار

اي  ها نقشه يكي از آن)  الف؛ام ا كوشش بسيار، پس از ديدن چندين نقشه ساختهكه من آوردم ب
ه، ولي من بدان اعتماد  پادشاه خاوران كه بر روي كاغذ كشيده شدي هچهارگوش بود، در خزان

)  ج. نيز بر كرباسي چهار گوشه نزد ابوالقاسم بن اغاطي در نيشابور ديدم را ديگري) ب.نكردم
 نيز  هر چند كه آن،بود تر مي  از همه به حقيقت نزديك،ارسي كشيده بودچه ابراهيم ف آن

اي مفصل از كشورهاي كفر و   پيري را در سرخس ديدم كه نقشه) د.هايي درپي داشت نادرستي
هاي بلخي،  گمان مقدسي از نقشه  بي3.» همه را نادرست كشيده بود، جز اندكي،اسالم كشيده

مقدسي . ها انجام داده است  اصالحاتي نيز در آنا ام، پذيرفته بسياراثراصطخري و ابن حوقل 
 ما ...«: نويسد قيق شام ميد ي ه مرزها را در نظر گرفته است و در تعيين محدود،هايش در نقشه
ايم، ديگر بار نبايد از يك خاك داخل  ها را داده و مرزها را روشن نموده  سرزميني هكه نقش

 به خراسان مشرق ...«: آورد  موقعيت خراسان ميي هبار او در4.»در خاك ديگري كنيم
نگاري مكتب بلخي   در حالي كه در نقشه5.»ست اكه مشرق پس از آن گفتند و حال آن مي

 ،شده است اي جدا از هم ترسيم مي  ناحيهي هبراي خراسان، سيستان و ماوراءالنهر سه نقش
 ي هبخش كرده و دو نقش» ي جيحوناين سو و آن سو«مقدسي اين سه ناحيه را به دو قسمت 

 ايران امروز در ي ه سيستان و خراسان در محدود؛ در نتيجه6.اي از آن به دست داده است ناحيه
وي دليل فاصله گرفتن از روش .  خاص مقدسي است،اند كه اين روش يك نقشه نشان داده شده

بندي   خود است نه خورهي ه در صدد بيان نقش...ابوزيد بلخي «: دهد توضيح ميبلخي را چنين 
 نشان از توجه  نكته، اين7.»بندي نپرداخته بود  كسي به خوره،ها، چه پيش از من سرزمين

_______________________________________________________________________________ 

1  Mohammed, Zakariyeh (2005) "Maqdisi An 11th Century Palestinian Consiou sness", Jerusalem Quarterly, 

22/23, p 86. 
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هاي وي را   و نقشهدارددهم ميالدي /  چهارم هجريي هها در سد  سرزمين ي مقدسي به محدوده
 نقشه در نظر در يك، كرمان و سند را  برخالف سنت بلخياو همچنين. بخشد اهميتي ويژه مي

. يابد اي كاهش مي  ناحيهي ههاي او به پانزده نقش  تعداد نقشه، و به اين ترتيبگرفته است
شناسي،  اگر راه«: آورد شمرد و مي شناسي برمي هايش را، راه  يكي از اهداف ترسيم نقشه،مقدسي

   1»...اند شده همگي شناخته ،ام ها نشان داده ههايي كه من در نقش خواهي برو، راه هر جا مي

  اوج شكوفايي

 دستاوردهاي يونانيان و ي نگاري كه بر پايه يازدهم ميالدي، دانش نقشه/  هجري پنجمي هدر سد
اي از پيشرفت دست   به اندازه وايرانيان استوار شده بود به سرعت به دانشي بومي تبديل گرديد

 بايد با دو دانشمند پرآوازه قرين اين زمان را.  كرد  اوج شكوفايي خود را نظارهي ه نقطكهيافت 
 و ديگري در قلمرو ي ابوريحان بيرونيهاي شرقي جهان اسالم، يعن  يكي از سرزمين؛دانست

ترين  ابوريحان را در شمار برجسته. هاي اسالم يعني ابوعبداهللا شريف ادريسي غربي سرزمين
 زبان و يخود را ايراني نژاد، فارس او .2اند، عالمي براي تمام ادوار دانشمندان تاريخ علم برشمرده
هاي   عطفي در نقشهي  نقطه،ي ابوريحاني جغرافياي ه نقش3.كند از مردم خوارزم معرفي مي

 .است مستدير جهانـ  البته در چند ترسيمـ  در دست ي هاز وي تنها يك نقش. اسالمي است
سطح مستوي و ترسيم ه بر  تسطيح كري هقاعد«: نويسد  التفهيم ميي هجالل همايي در مقدم

] استواني[اي كه خود ابوريحان آن را اسطواني   مخصوصاً به طريقه- هاي جغرافيايي را نقشه
 نخستين بار ابوريحان اختراع كرد به طوري كه هم اكنون ، در عالم اسالمي- ناميده است

 4.»ستدانان جهان ا  مورد قبول و مدار عمل علماي رياضي و جغرافي، اوي ه نوآوردي هطريق
غرض از «:  آورده است، چگونگي ترسيم كره بر سطح مسطحي هابوريحان در آثار الباقيه دربار

ها راهنمايي كرده و وضع   شهرها اين است كه ما را به شناسايي آني هتصوير كواكب و نقش
ها را براي ما روشن سازد ولي بايد به خاطر سپرد كه خطوط مستقيم با خطوط  جغرافيايي آن

 پس براي رفع اين اشكال بايد تخمين .چنين سطح كره با سطح مستوي نسبت ندارد ي و هممنحن
_______________________________________________________________________________ 

  .718، ص 2همان، ج    1

2  Wilczynski, Jan. Z (1959) "On the Presumed Darwinism of Alberuni Eight Hundred Years before Darwin", 

The Historyof Science Society, p45. 
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 115  نگاري در تمدن اسالمي نقشه و نقشه

 عمل اسطرالب مبطخ ؛رساند اين مقصود ميه هايي كه ما را ب و تقريب اختيار كرد و يكي از راه
اي ترسيم كنيم و هر چه   بدين طريق كه نخست يك دايره در صفحه،است] اي خربزه[

 چهار بخش ،خواهد بود و اين دايره را با عبور دادن دو قطر بر يكديگر بهتر ،تر باشد بزرگ
كنيم و از مركز دايره به  كنيم و هر يك از نيم قطرها را به نود جزء متساوي تقسيم مي مي
 موازي بدست آيد كه دوري ي هزنيم تا نود داير اي مي  دايره، هر يك از اقسام نودگانه، بربعد

 قسم تقسيم 360 ، بزرگ را كه بر هم محيط استي هباشد و دايرهر يك از ديگري مساوي 
 شناخت ابوريحان از جهان، 1.»نماييم كنيم و هر جزء را مستقيم به مركز وصل مي مي

دانان اسالمي است؛ چنان كه وي در مساحت  ترين درك از واقعيت، در ميان جغرافي نزديك
ترين تحقيقات  قيقداش با  كه نتيجه شخصا رصد و محاسبه كرد ، زميني همحيط و قطر كر

 بيروني بود كه ، به هر حال2.امروزي تقريباً موافق و تفاوت آن بسيار اندك و ناچيز است
هاي عالم  هايي در نقشه اي در جغرافياي طبيعي وارد كرد و اين مفاهيم به نوآوري مفاهيم تازه

 از ،وس هند را با اقيانوس اطلس ارتباط اقياني ه نخستين كسي است كه نظري،او. منجر گرديد
.  پيشنهاد كرد-  رود نيل بودي ه جايي كه سرچشم- القمر هايي در جنوب جبل طريق تنگه

 به داخل ،در سمت شرق) بحرالكبير(طور كه اقيانوس هند  استدالل او بر اين مبنا بود كه همان
ن وارد شده و جزاير فراواني ايجاد كرده آ هنفوذ كرده و در بسياري نقاط ب) آسيا( شمالي ي هقار

 3. آن قاره نيز براي حفظ توازن در سمت غرب به داخل بحر جنوبي پيشروي كرده است،است
هاي  تخته پاره] مديترانه[ به درياي شام ...«: كند  استدالل مي، در تهديد نهايات االماكن،بيروني
 اين گونه . با بند به يكديگر پيوسته بودندها را هايي ديده شد كه به جاي ميخ آهنين، آن كشتي
 گواه آن است ،ها  يافته شدن اين تخته... مخصوص درياي هند است نه درياي مغرب ،ها كشتي

ين ا ه ب4.، يكي به ديگري راه يافته است]يعني دو اقيانوس[كه از محل پيوستن آن دو محيط 
ي چشمگيري دارد و سندي بر ها هاي پيش از وي تفاوت  جهان او با نقشهي ه نقش،جهت

هاي پيشين و پسين او،   بر خالف نقشه، بيرونيي در نقشه. نگاري اسالمي است پيشرفت نقشه
دهد، به اين معنا   بلكه او فقط جهان مسكون را نشان مي،خورد ربع غير مسكون به چشم نمي

ها نشان  نقشهي باال كه معموالً در -   جنوبيي هكه به جاي ترسيم ربع غير مسكون در نيمكر
_______________________________________________________________________________ 
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ها در  در اين نقشه، سرزمين. دهد  بخشي از ربع مسكون و اقيانوس را قرار مي- دندش داده مي
جاي تأسف است . اند نماي اسالمي قرار گرفته اي جهان هاي دايره موقعيتي متفاوت بر ساير نقشه

بال نشد؛ شايد از  توسط دانشمندان پس از او دن چنان كه شايسته بود،كه دستاوردهاي ابوريحان
. هاي بعد نيز همتايي نداشت  بلكه در قرن،انديشيد اين رو كه وي نه تنها فراتر از زمان خود مي

 تأثير بيروني به ابوالفدا و ياقوت حموي محدود شده ،نگاري مربوط است جا كه به نقشه تا آن
خصوص در مورد طرح هندسي او براي   اين مطلب به...« كراچكوفسكي ي  و به گفته1است

هاي  در همان سده. »2صادق است مانند،  نگاري، چون ديگر ابداعات اين عقل بي كيفيت در نقشه
هاي  دي كه بيروني و ادريسي بالندگي نقشهيازدهم و دوازدهم ميال/ پنجم و ششم هجري

بن حسين   او محمود.رو هستيم نگار با روشي متفاوت روبه زنند، با يك نقشه اسالمي را رقم مي
 تركي، يعني ديوان لغات ي نامه  مشهور نخستين كتاب فرهنگي  نويسنده،بن محمد كاشغري

نمايي وجود داشت كه   جهاني  خطي موجود از آن كتاب، نقشهي در تنها نسخه. 3ترك است
و شهر بالساغون ) سو ي يد( هفت رود ي  شهر كاشغر و منطقه،به جاي مكه. قابل توجه است

ها و ديگر   اقليم بايد افزود. در مركز نقشه قرار گرفته است،عنوان كانون قبايل ترك به
جرالد . 4ست نقشه اهميت نداشته اي  از نظر شخص ترسيم كننده،هاي جهان اسالم سرزمين

اي متفاوت و غير معمول در  اش، نمونه اي  كاشغري را جداي از شكل دايرهي  نيز نقشه5تيبتس
 كه داند  ميهاي اسالمي شمرد و آن را نمايشي از تركيب غالب نقشه نگاري اسالمي برمي نقشه

ي نگار  منحصري در نقشهي  كاشغري، نمونهي  نقشه.در آن مفاهيم تركي گنجانده شده است
. 6توان شبيهي براي آن يافت  نمي،رود كه نه پيش و نه پس از خود او اسالمي به شمار مي

. نگاري گرديد  يكي از داليل تنوع و تكامل نقشه،هاي كانون علمي در تمدن اسالمي جايي جابه
 چهره نشان ،هاي زماني متفاوت ها كه به دنبال علل و عوامل مختلف و طي دوره جايي اين جابه

 شرق و مركز ايران  و نيز نخست عباسيي پس از بغداد در دوره. افزود ها مي  بر پويايي نقشه،داد
نگاري در   تا دانش جغرافيا و نقشه، مقدر بودهاي ايراني تبار ساماني و بويهي در زمان سلسله

_______________________________________________________________________________ 

  .75تشنر و احمد، ص    1

  .207كراچكوفسكي، ص    2

3  Encylopaedia of Islam ( 1990) , Vol IV , p 699. 

  .207كراچكوفسكي، ص    4

5  Gerald Tibbetts. 

6  Harley J. B & David Wood ward.ed (1992) the ltistory of Cartography vol 2, Book 1, Cartography in the 

Traditional Islamic and South Asian Societies, Chicaqo & London: The University of Chicaqo, pp 153- 155. 
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ج  اوي  جايي كه ابوعبداهللا شريف ادريسي در نقطه؛ تداوم يابد،هاي غربي جهان اسالم سرزمين
 ي  پا به عرصه،كشي مسلمانان گام نهاد و كساني چون ابن سعيد  و ابن وردي و ديگران نقشه

 يكي از مناطق اصلي برخوردهاي ميان مسلمانان و مسيحيان ،)صقليه(سيسيل . ظهور گذاشتند
 براي ،رفت سيسيل از آن جهت كه يكي از قلمروهاي دور دست جهان اسالم به شمار مي. 1بود

حيات فكري در سيسيل، دست كم دو . من مناسبي بودأ م،ي كه تحت تعقيب بودنددانشمندان
 350- 300( طوالني سلطنت عبدالرحمن سوم ي در دوره. 2سده پيش از ادريسي آغاز شده بود

 و سيسيل نيز از اين 3كوفاترين كشور در تمام اروپا تبديل شدش اندلس به ،) م961- 912/ ه
 زمينه را ،گذاري كرد در سيسيل تاج)  م1154- 1133(ر دوم وقتي راج. بر كنار نماندقاعده 

هايي فراهم  مقدور بود تا نقشهلذا  جغرافيا در اين سوي جهان كامالً مهيا نمود و ي براي توسعه
 پيرو روش هفت ،كشي ادريسي نقشه. 4مانند باشد ه در ميان دو جهان شرق و غرب بيآيد ك

 منابع مهم ،ادريسي. ترين شكل آن بود  تكامل يافته،واقع اسالمي پديد آمد و به - اقليم يوناني
 احمد بن عمر  و بن جعفر، ابن حوقل�����هاي ابن خرداذبه، يعقوبي،   كتاب؛پيش از خود مانند

ها را ديده  بطلميوس و ارسيوس انطاكي از يونانيو  ،را از ميان مسلمانان) ه 478 - 393(عذري 
جاست كه وي در دربار راجر دوم به مدت  فيايي او از آن ارزش آثار جغرا،با اين حال. بود

پانزده سال متخصصين زبده و با تجربه را از سراسر دنيا دعوت كرد و اطالعات جغرافيايي 
اي از جنس نقره به وزن صد و   تمامي اين اطالعات را روي كره،وي. ها را گردآوري نمود آن

گانه را با تمام  هاي هفت اقليم» تصوير« به اين صورت كه ؛چهل و دو كيلوگرم رسم كرد
 آباد و باير و  ها و اراضي ها، درياها، رودخانه ها، خليج ها، روستاها، آبراهه كشورها، سرزمين

 بنا شد مجموع وقتي. 5 روي آن حك كرد،ها هاي موجود بين شهرها و بندرگاه هاو مسافت راه
 المشتاق في اختراق اآلفاق فراهم ���ب  كتا،اين اطالعات و تصاوير در يك كتاب قرار گيرد

دانان   او در ميان جغرافي، از اين حيثواز ادريسي بيش از هفتاد نقشه برجاي مانده است . آمد
ترين  هاي ادريسي را برجسته  نقشه،سارتن.  نخست را داراستي مسلمان صاحب نقشه، رتبه

_______________________________________________________________________________ 
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اخته شده را به هفت اقليم و هر  جهان شن،ادريسي. 1كشي اسالمي دانسته است  نقشهي نمونه
در نتيجه هفتاد   ، استاي فراهم آورده  تقسيم كرده و از هر بخش نقشه،اقليم را به ده بخش

در  هفت اقليم او، ي  جهان و نقشهي  نقشهي اي از او در دست داريم كه به عالوه  منطقهي نقشه
  . هفتاد و دو نقشه است،مجموع

هاي اطلس اسالم كامالً   هفت اقليم بنا نهاده شده، با نقشههاي او كه مبتني بر روش نقشه
 يا ، فراهم آوردن نقشهنگار رسد هدف نقشه نظر مي به. متفاوت است و قرابتي با يكديگر ندارند

. وجود آمده باشد تر به هاي كوچك بزرگ از جهان بوده كه با كنار يكديگر قرار دادن نقشه
برخي از محققان .  بزرگ استي اي از آن نقشه ي ادريسي، پارها  منطقهي در اين تعبير، هر نقشه

 جهان مقصود ادريسي را بازسازي ي اند و نقشه  اين هفتاد نقشه را كنار يكديگر قرار داده،جديد
 سواحل ،در اين نقشه. نماي مستديري داشته است  جهاني  نقشه،البته ادريسي خود. اند كرده

 هاي ادريسي و از  نقشهي  همه. ترسيم شده استتر  نزديكواقعيتهاي سابق به  مديترانه از نقشه
 هاي اند و خطوط مستقيم و دواير هندسي كه در نقشه  به دقت رسم شده، مدور اوي جمله نقشه

  .2 است تري داده  ترسيم تكامل يافتهي  جاي خود را به نحوه،پيش از او رواج داشت

  انحطاط

بن محمود بن  هاي محمد باره از نقشه ا چرخشي يك ب،كشي اسالمي  انحطاط نقشهي دوره
به نظر نگارندگان، . شود  آغاز مي،اند اي ابتدايي و ساده ترسيم يافته احمد طوسي كه به گونه

 از زمان او ،نگاري در تمدن اسالمي  توان سرآغازي بر سير نزولي نقشه هاي طوسي را مي نقشه
 ،از عجائب المخلوقات طوسي.  افول داردو به ر روندي كند و،به بعد دانست كه در مجموع

 گوتا، شش نقشه وجود ي  مانند نسخه،ها در بعضي از اين نسخه.  دارددهاي زيادي وجو نسخه
  .كند  متبادر مي به ذهن فرض ارتباط كتاب او را با اطلس اسالم،دارد و اين موضوع

 ي  نقشههزيادي ب شباهت ، درياي پارس طوسيي حتي برخي از محققان معتقدند نقشه
هاي منحصر در  هاي طوسي را نمونه  درستي نقشه بهدرحالي كه ميلر،. مشابه اصطخري دارد

 از ، هم عصرش ادريسيي نماي طوسي از نقشه  جهاني  نقشه،3نگاري اسالمي دانسته است نقشه
هاي جهان اصطخري و ابن  توان نقشه حتي در مقايسه مي. تري برخوردار است ترسيم ضعيف
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 با كنراد گان،نگارند. هاي بهتري دانست اند، نمونه زيسته حوقل را كه چند سده پيش از وي مي
هاي جبال و درياهاي قزوين را همراه با دقت بسيار توصيف كرده   ترسيم واليتميلر كه

اي اصطخري از حيث تعداد شهرهاي ثبت  هاي منطقه  نقشه،ضمناً. ند، هم عقيده نيست1است
هاي مشابه طوسي مزيت   بر نقشه،ها  ظرافت در ترسيم خطوط و رعايت اندازهچنين شده و هم

افزود،  كشي مسلمانان مي ها را به دانش نقشه زماني كه ادريسي در غرب، واپسين نوآوري. دارد
ها را از  گرفت كه شكل نقشه كار مي هاي اسالمي، احمد طوسي، روشي به در شرق سرزمين

 رو به افول ش،يهاها و ساختار نگاري اسالمي با ويژگي  نقشه  تاريخ،از اين. نمود واقع دور مي
تنها دستاورد جديدي   نه-  جز چند استثناء-  ششم هجريي نگاران، پس از سده نقشه. گذاشت
. رفت نيز شدند  دچار پس،هايي مانند طوسي و ياقوت حموي ها نيافزودند، بلكه در نمونه به نقشه

شدند، از  ها نگاشته مي هاي جغرافيايي براي وصف نقشه ه كتابهاي نخستين ك برخالف دوره
 به ،ها راي پيروي از سنت، صرفاً به منظور قرار گرفتن در كتاببها بودند كه   اين نقشه،اين پس
 ،گاه نماي ياقوت، هيچ  جهاني روست كه نقشه از همين. شدند  اقتباس مي اي چندان ماهرانه شكل نه

دو دليل عمده توان  مي. البلدان نيست اش معجم  برجستهي لمعارف گونه ا�هم ارزش كتاب داير
ي ششم  نگاري اسالمي، از سده يدن نقشه پيشرفت و در سراشيبي زوال غلطتوقفو اساسي براي 

  :دوازدهم ميالدي برشمرد/ هجري

ن  پيوند عميقي با جغرافيا داشت و جغرافيا نيز بخشي از علوم عقلي در تمد،نگاري  نقشه.1
 به ،هنگامي كه علوم عقلي در تمدن اسالمي به داليل مختلفي رو به زوال رفت. اسالمي بود

. ها منجر گرديد رو شد و به مهجور شدن تدريجي آن مرور پيشرفت اين علوم با دشواري روبه
 ي تر با جغرافياي رياضي و مساحي زميني سر و كار داشت از اين قاعده نگاري نيز كه بيش نقشه
  .ها كاهش يافت  توليدات آنطبعاً تعداد دانشمندان علوم عقلي و ، در نتيجه وبركنار نماندكلي 

  اصول و باورهاي، گسترش و پيشرفت دانش و شناخت جغرافيايي در تمدن تازه نفس غرب.2
 طبيعي بود كه پيشرفت بازرگاني و دريانوردي،. ريخت طور جدي درهم مي قديمي جغرافيا را به

هاي سنتي غيرواقع  شد برخي از انديشه  موجب مي، دانش بشريي جغرافيايي و توسعهاكتشافات  
 وقتي كروي ؛عنوان مثال به.  رنگ باخته و جاي خود را به اطالعات جديد بدهند،جغرافيايي

 غير محتمل و محكوم ،هر نوع تصوري غير از اينديگر   بودن زمين از روي تجربه ثابت شد،
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ها  ها، باورهاي قديمي درياي تاريكي  اقيانوسي ماجراجويان اروپايي در پهنهسفرهاي . به فنا بود
 ي كشف امريكا، اساس انديشه. ساخت معنا مي  جنوبي را بيي  و غير مسكون بودن نيمكره)مظلم(

 ،در نتيجه.  فرو ريختد،پرداختن ن ميه آها ب ربع مسكون جغرافياي اسالمي را كه تمام نقشه
 سرنوشت محتوم و گريزناپذيري بود كه در تاريخ هر ،نگاري اسالمي ول نقشهاعتبار شدن اص بي

  .علمي رخ داده است

 پس از يورش . بر سرعت انحطاط تمدن اسالمي افزود، گسترده و ويرانگر مغولي حمله
ها زمان الزم داشت  ها را ديده بود، قرن ترين آسيب ها، نواحي شرقي جهان اسالم كه بيش مغول

 در . رونق و شكوه دست نايافتني گذشته را باز يابد، امري كه تاكنون محقق نشده استتا دوباره
ندان دنياي ترين دانشم  ماوراءالنهر و خراسان كه روزي خاستگاه برجسته؛توان گفت  مي،نتيجه

دانان بزرگي در محيط آن نشو و نمو يافتند، تقريباً هيچ   و جغرافيرفت شمار مي اسالم به
ي ميان   در فاصلهدهد احتماالً بررسي منابع و اسناد نشان مي. نامي به خود نديده  بدان جغرافي

نگاشت   م يعني زماني كه ياقوت حموي معجم البلدان را در مرو مي1224/  ه 621 صفر 20
 جغرافيايي دست كم موثري در ي  نقشه،) م1414  / ه 817(نقشه حافظ ابرو در هرات تا 

هللا مستوفي، ما اهاي حمد پرداختن به نقشه. 1 اسالم ترسيم نشده استهاي شرقي جهان سرزمين
 اصلي ي  پيرو و اشاعه دهنده،مستوفي. كند رو مي نگاري اسالمي روبه را با آخرين مكتب نقشه

درواقع، اين واپسين . توان آن را يك مكتب دانست روشي در جغرافياي اسالمي است كه مي
 جغرافيايي ي  پيرو شيوه،هللاحمد. يدآوردن تفكري جديد بودنگاران مسلمان در پد تالش نقشه

او در . م است1209/  ه 605نامه در سال   كتاب جهاني  آفريننده،بكران. نجيب بكران بود
بكران اهل خراسان بود وكتابش را به نام . دانان مكتب شرقي است  آخرين جغرافيي زمره

 اثري ناشناخته ،نامه تا يك قرن پيش كه جهان اين.  تاليف كرد،سلطان عالءالدين خوارزمشاه
تحقيقات راجع به . دارد مي بر مشرق دنياي اسالم ي باقي ماند، به روشني پرده از وضعيت آشفته

 نيز بيش از دو نسخه در حال حاضر . آغاز شد در اروپا م1861نامه، نخستين بار از سال  جهان
�كه از جمله منابع   به جهت آن كتاب را ، ايني قوله شناسايي نشده است و بناب،از اين كتاب�� 

 براساس تحقيقات پرشچفكسي،. 2اند  شناخته،القلوب مستوفي و جغرافياي حافظ ابروست
_______________________________________________________________________________ 
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هاي نجوم   روي جامه فراهم آورده و جدول،هاي مدور از جهان ه نقش،محمدبن نجيب بكران
  پيش گفته، بر رويي نقشه.  بودها را بنياد و الگوي كار خويش قرار داده قديمي يعني زيج

متاسفانه از . استبوده دار بودن آن   درجه،اش ترين ويژگي كرده و مهم خطوط مرزي تاكيد مي
 كه بر روي  بوده است علتآن بهاحتماالً اين امر . 1اي به يادگار باقي نماند نجيب بكران نقشه

 به سلطان ، مغوالني د ويران كننده اندكي پيش از تندبا،كه  آن تر جامه كشيده شده بود و مهم
 حمداهللا مستوفي و .خوارزمشاه كه طومار خاندانش اندكي بعد برچيده شد، پيشكش شده بود

وجود   نجيب بكران را ادامه دادند و آخرين مكتب جغرافيايي اسالمي را بهي  شيوه،حافظ ابرو
. وجود آمد مي هرات بهنگاري در كانون عل هاي مسلمانان در نقشه واپسين تالش. آوردند

هاي طول و عرض جغرافيايي هستند ولي به همان روش   مجهز به شبكه،هاي حافظ ابرو نقشه
نگاري اسالمي تا   ميان زوال نقشهي چه در فاصله آن. دهند  فقط ربع مسكون را نشان مي قدما،

 بود و به قول هاي بري و بحري تركان عثماني  نقشه ،برآمدن كارتوگرافي مدرن موثر واقع شد
نگاري  نگاري سنتي اسالمي و نقشه ها ميان نقشه توان گفت كه آن درواقع مي« :مقبول احمد

. آغاز شد) م1555- 1465(ها، از پيري رئيس  ترين كارهاي عثماني برجسته» .2جديد پلي زدند
  غربي آن دري م تكميل شد و فقط نيمكره1513/  ه 919اي از عالم كشيد كه در  هوي نقش

 ،پيري رئيس. راني بود و مبناي رياضي داشت اين نقشه، درواقع يك راهنماي كشتي. دست است
 به كاشفان پرتغالي تعلق ، از حدود بيست نقشه استفاده كرد كه چهار نقشه، آني در تهيه

 نگاري  مبتني بر نقشه،هاي كاتب چلبي ياد كرد كه در اصل در پايان اين بخش بايد از نقشه. داشت
 شناسان نگاران و جغرافي جاست كه جغرافياي جديد در ميان نقشه   و از همين3د اروپايي استجدي

/ نگاري در عالم اسالم در قرن يازدهم هجري  نفوذ نقشه، و در نهايتيابد ميمسلمان نفوذ 
  .4يابد هفدهم ميالدي خاتمه مي

  نتيجه

 علوم عقلي در تمدن ي ير مجموعهنگاري اسالمي، دانشي بود آميخته با علم جغرافيا در ز نقشه
  :اند شكل گرفت و گسترش يافت كه موارد زير از آن جمله ياين دانش به داليل. اسالمي
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نگاري كه ابتدا از راه   نوپاي اسالمي به نقشهي نيازهاي نظامي، مالياتي و سياسي جامعه  .1
  .رد كار خود را آغاز ك،هاي ديگر استفاده و اقتباس از دستاوردهاي تمدن

  .گر به جغرافيا هاي حكومت توجه ويژه برخي از خلفا و خاندان  .2

  .اندوزي و بسط آن اقبال عمومي مسلمانان به علم و دانش  .3

ها  ها و مرزها و نشان دادن راه هاي كاربردي براي مشخص كردن سرزمين تهيه نقشه  .4
  .دمآ گردان مي نكه به كار بازرگانان و جها

  .مشخص كردن جهت قبله و كعبه  .5

  ). حج(تشريفات زيارت خانه خدا  سفرهاي زيارتي و مخصوصاً  .6

 ...هندي، ايراني، يوناني و گيري از دستاوردهاي اقوام و ملل  نگاران مسلمان، ابتدا با وام نقشه
 به اين ،ها بود هاي خود آن هاي ديگران و دانسته هايي آفريدند كه تركيبي از حاصل نقشه نقشه

 هاي خود را در تكميل ها را بر الگوهاي وارداتي استوار كردند، اما آگاهي  نقشهي معنا كه شاكله
ن نوشتار، به جاي استفاده از مكتب در ايروست كه نگارندگان  از همين. ها به كار گرفتند آن

هايي كه بر اساس  نقشه. اند سود جسته»  يوناني- اسالمي« تركيبي ي هفت اقليم ايراني، از واژه
 بندي،  كه به جز شاكله و استخوانهاي ديگر فراهم آمد، به مرور چنان تكامل يافت هاي تمدن وهشي

خوارزمي، ادريسي، زكرياي . ياي اسالم بود دستاورد مستقيم دنها، آنتمام مفاهيم درج شده در 
  خيلي سريع به نوآوري در،دانان مسلمان  جغرافياما. اند از اين دسته ...سعيد و  ابن  قزويني،

 اصالتاً ،نگاري اين مكتب نقشه. افكندند  مكتب كامالً بومي بلخي را پي ،ها آن. ها رسيدند نقشه
بلخي، . د كه در گسترش و ترويج آن كوشيدندها بودن توسط مسلمانان پديد آمد و هم آن

  از طرفي،. هاي شاخص مكتب بلخي بودند  چهره،اصطخري، ابن حوقل، مقدسي و ابن وردي
ها و   به اين معنا كه از تمام دانسته،ي تركيبي آفريدنديها نگاران، نقشه برخي ديگر از نقشه

 هللانجيب بكران، حمد. بهره گرفتند خود ي  نقشهي  براي تهيه،هاي جاري در تمدن اسالمي روش
  .مستوفي و حافظ ابرو در اين زمره جاي دارند

نهم ميالدي، در بغداد تولد /  سوم هجريي نگاري اسالمي در سده در يك روند كلي، نقشه
هاي   نفع انديشه رونق خود را به،، از عهد متوكل عباسي كانون علمي بغداد ديري نپائيد كه.يافت

اما . ها، از دست داد  مانند اشعري، اهل سنتي هاي متعصبانه  از جنس جريانيگراي دين تعصب
هاي ايراني تبار ساماني و  جايي كه حكومت ،هاي اسالمي خوشبختانه در نواحي شرقي سرزمين

 ديده بود، دانشمندان پناهگاهي يافتند تا با  كمتري از هجوم اعراب آسيب حيات داشتند و...
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 ... بيروني و ياقوت حموي و ، جيهاني،جاست كه بلخي همين. لمي بپردازندفراغ بال به امور ع
 فرهنگ ، از ديگر نواحياسان و ماوراءالنهر كه هنوز بيشخر. هاي فراواني پديد آوردند نقشه

نگاري   از جمله نقشه،هاي علمي و خلق و خوي ايراني داشت، سهم زيادي در بسترسازي انديشه
هاي اقوام صحرانشين نواحي  اما گزند حوادث از طريق نفوذ و يورش. ددر تمدن اسالمي ايفا كر

 به نواحي مركزي ايران انتقال يافت و ،ي هاي علمي چند مشرق، خراسان را نيز بيالود و كانون
  از اين پس،. هاي غرب جهان اسالم شد  به ناچار راهي سرزمين،سپس با هجوم ويرانگر مغول

 را به خود ... ابن سعيد و   ابن وردي، نامي چون ادريسي، هنگاران ب  اندلس و مغرب، نقشه،سيسيل
اصطخري كه اهل فارس . ها موثر افتاد  نقشهي  در اطالعات درج شده،ها جايي اين جابه. ديد

.  ترسيم جديدي از درياي بزرگ پارس ارائه داد و آن را به سنتي فراگير تبديل كردي بود، نحوه
چنين،  هموي . ها هنوز معتبر بود  تا ورود پرتغالي،اين ديار كردتعريفي كه او از حدود 

بهايي كه   خود كرد؛ اطالعات گراني ترين اعالم جغرافيايي سرزمين فارس را وارد نقشه كامل
آگاه  ،جا شده از ميان رفته يا جابههاي   نسبت به وجود بسياري از شهرها و آبادي راامروز ما

هاي  قيقي از خراسان و ماوراءالنهر فراهم آورد و ادريسي در نقشهجيهاني، تصوير د. سازد مي
هاي شمال آفريقا و   دانش امروز ما را نسبت به جغرافياي تاريخي شهرها و سرزمين،خود

ها، از   جغرافيا و نقشهي هاي مسلمانان درباره دانسته.  پي افكند، ششم و هفتمي اروپايي سده
هاي اسالمي  واسكودو گاما و كريستف كلمب از نقشه.  يافتطريق همين سيسيل به اروپا نفوذ

 سفرهايي كه عصر اكتشافات را رقم زد و اساس ،در سفرهاي پرماجراي خود استفاده كردند
 كارتوگرافان و آغاز فعاليتدر متاسفانه  ،نگاري مسلمانان سهم و اثر نقشه. جغرافياي نوين شد

 ولي ترديدي ،سته است بررسي و انعكاس نيافته استچنان كه شاي  آن،شناسان اروپايي جغرافي
. هاي ادريسي، ابن وردي و ابن سعيد آغاز كردند  كار خود را با مطالعه نقشه،ها نداريم كه آن

نگاري و   همچنين منسوخ شدن اصول اساسي نقشه ورنگ شدن و تضعيف علوم عقلي كم
نگاري  ترين داليل زوال نقشه له مهم از جم،جغرافياي اسالمي در اثر كشفيات جديد جغرافيايي

  . استاسالمي 
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  منابع

 .علمي و فرهنگي:  و ديگران، تهران احمد آرامي هترجم ،ميراث ايران) 1382(آربري، آرتورجان   - 

  .چاپار: تهران ،فرهنگ علوم سياسي) 1379 (مينو، آقا بخش، علي و افشاري راد  - 

 حسين قرچانلو، ي ه ترجم،المسالك و الممالك) 1370(اهللا به، ابوالقاسم عبيداهللا بن عبدذابن خردا  - 
  .مهارت]: جا بي[

ي عبدالحسين آذرنگ  ، ترجمهي جغرافيا در تمدن اسالمي تاريخچه) 1367 (، فرانساحمد، مقبول و تشنر  - 
  .عارف اسالميم ال�بنياد داير: و محمد حسن گنجي، تهران

بنياد :  عبدالمحمد آيتي، تهراني ه ترجم،��
	��� ����كتاب ايران در )  1388(ادريسي، محمدبن عبداهللا   - 
  .شناسي ايران

: افشار، تهران ، به كوشش ايرج ناشناسمترجم ،مسالك و ممالك) 1347(سحاق ابراهيم اصطخري، ابواال  - 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

 سيد ي ه ترجم،لبر و البحرنخبى الدهر في عجايب ا) 1382(طالب  الدين محمد بن ابي انصاري دمشقي، شمس  - 
  .اساطير: حميد طبيبيان، تهران

بنياد :  جواد قاسمي، مشهدي هترجم ،طبقه بندي علوم از نظر حكماي مسلمان) 1381(بكار، عثمان   - 
  .هاي آستان قدس رضوي پژوهش

  .انجمن آثار ملي:  جالل الدين همايي، تهراني همقدم ،التنجيم ����الوائل التفهيم ) 1352(ان حبيروني، ابوري  - 

  .ميراث مكتوب: ، تهران اآلثار الباقيه عن القرون الخاليه)1422 ( ------   - 

دانشگاه :  احمد آرام، تهراني ه ترجم،تصحيح مسافات المساكنلتحديد النهايات االماكن ) 1352 (------   - 
  .تهران

  .هراندانشگاه ت: ، تهران جغرافياي قلمرو و فلسفه) 1385(پوراحمد، احمد   - 

 محمدحسن گنجي ي ه ترجم، جغرافيا در تمدن اسالميي تاريخچه ) 1375 ( مقبول،تشنر، فرانتس و احمد  - 
  . المعارف اسالمي�بنياد داير: و عبدالحسين آذرنگ، تهران

  . دارالجيل: ، تحقيق و شرح عبدالسالم محمد هارون، بيروترسائل الجاحظ) ق1384(جاحظ، عمربن بحر   - 

  .گيتاشناسي: تهران، )اصالحات جغرافيايي(فرهنگ گيتاشناسي ) 1370(س جعفري، عبا  - 

 صادق ي هترجم ،ت ترجمه در شرق جهان اسالم در قرن سوم و چهارمنهض) 1385(جميلي، رشيد   - 
 .سمت: وند، تهران ينهيآ

  .آگاه:  ابوالقاسم پاينده، تهراني ه ترجم،تاريخ عرب) 1366(حتي، فيليپ خليل   - 

زاده و احمد براري،   علي متقيي ه ترجم،تاريخ اكتشافات جغرافيايي) 1374(ري عبداهللا الرزاق جوهري، يس  - 
  .اميركبير: تهران

 مريم ي هرسكي، ترجم بارتولد و تعليقات مينوي هبا مقدم) 1383 (.حدود العالم من المشرق الي المغرب  - 
  .ءدانشگاه الزهرا: ميراحمدي و غالمرضا ورهرام، تهران

  .سروش: ي محمد ابراهيم آيتي، تهران  ترجمه،ءمعجم االدبا) ق 1423( ياقوت ، بغداديحموي  - 
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  .اميركبير: ي محمد پروين گنابادي، تهران  ترجمه،ي مشترك ياقوت حموي برگزيده) 1362 (------   - 

  .اميركبير:  ترجمه و تصحيح محمد پروين گنابادي، تهران،البلدان معجم) 1362 (------   - 

  .يونسكو: تهران حسين خديوجم، ي هترجم ،جبرو مقابله) 1362(ي، محمد بن موسي خوارزم  - 

  جيبي:  نجف دريا بندري، تهراني هترجم.  غربي هتاريخ فلسف) 1351(راسل، برتراند   - 

:  احمد آرام، تهراني ه ترجم،) طاليي يوناني علم قديم تا پايان دوره(تاريخ علم ) 1336(سارتن، جرج   - 
  .اميركبير

  .علمي و فرهنگي: دري افشار، تهران غالمحسين صي ه ترجم،مقدمه بر تاريخ علم) 1383 (------   - 

  ].نا بي [: عادل زعيتو، قاهرهي هترجم ،تاريخ العرب العام) م1948(سيديو، لويس اميلي   - 

ي  مقصودعلي هترجم ،)تاريخ الحكما(نزهى االرواح و روضى االفزاح ) 1365(الدين  شهزوري، شمس  - 
  .علمي و فرهنگي: تبريزي، به اهتمام محمدتقي دانش پژوه و محمد سودر مواليي، تهران

  . فرهنگي اهل قلمي موسسه: تهران ،جهان نامه) 1381(نژاد، جواد  صفي  - 

  .93 - 92ش  ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، » االرض ابن حوقل�نگاهي به كتاب صور«) 1384(طالبي، تهماسب   - 

  .فراهاني: گروه مترجمان، تهران ي ترجمه ،مجمع البيان) 1360 (ي فضل بن حسن، ابوعلطبرسي  - 

  . البرز:ترجمه و تحقيق حسين قره چانلو، تهران ،الخراج) 1370(بن جعفر  �����  - 

 ي ه، ترجمهاي جغرافيايي در جهان اسالمي تاريخ نوشته) 1379(كراچكوفسكي، ايكناتي يوليانو ويج   - 
  .علمي و فرهنگي: هرانابوالقاسم پاينده، ت

 .، نسخه الكترونيكينامه لغت دهخدا، علي اكبر،  - 

  .طهوري:  مريم ميراحمدي، تهراني ه، ترجمايرانشهر در جغرافياي بطليموس) 1383(ماركوارت، يوزف   - 

  . فرهنگيعلمي و:  ابوالقاسم پاينده، تهراني ه، ترجمالتنبيه و االشراف) 1365(حسين البن  مسعودي، ابوالحسن علي  - 

، ترجمه و تصحيح علينقي االقاليم �����احسن التقاسيم في ) 1361(مقدسي، ابو عبداهللا محمد بن احمد   - 
  .شركت مولفان و مترجمان: منزوي، تهران

  .سينا  ابني هكتابخان: به كوشش محمد امين رياحي، تهراننامه،  جهان) 1342(نجيب بكران، محمد   - 

  .اميركبير: تهران جعفر شعار، ي  ترجمه، االرض�ايران در صور) 1345(قل نصيبي، ابوالقاسم ابن حو  - 

  .بهمن:  احمد آرام، تهراني ، ترجمهتاريخ نجوم اسالمي) 1349(نلينو، كرالو آلفونسو   - 

  .نبوي:  تهرانفرهنگ مكتشفان جغرافيايي و جغرافي نويسان مشهور جهان،) 1357(نيك بين، هادي   - 

  .مولي:  يعقوب آژند، تهراني هترجمتاثير اسالم در اروپا، ) 1361(وات، مونتگمري   - 

اهللا  � ����
	�:  مرعشي نجفي، قمي همقدم ، القنوع بماهو مطبوعاءاكتف) ق 1409(وان دايك، ادوارد   - 
  .العظمي مرعشي نجفي

  .بريل:  ليدن،مختصر كتاب البلدان)  ق  ه1302(همداني، ابوبكر احمد بن محمد ابن فقيه   - 

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران مسعود، .ي ح  ترجمه،البلدان) 1349 (------   - 

:  تيمور قادري، تهراني ه، ترجمتاريخ اسالم كمبريج) 1383 ( ديگرانلمبتون و. س. ك. هولت، پستير، اِن  - 
  .شركت چاپ و نشر بين الملل

 مرتضي ي هترجمرب زمين، فرهنگ اسالم در اروپا خورشيد اهللا بر فراز مغ) 1363(هونكه، زيگريد   - 
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  .اميركبير: رهباني، تهران

بنگاه :  بيرجندي، تهران  محمدابراهيم آيتيي  ترجمه،البلدان]) 1356 [2536(يعقوب  يعقوبي، احمد بن ابي  - 
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