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ــي در مدت حیات خود خالق کتب و نقشه هاي باارزشي  ادریس

ــت. در بین کتاب هاي او  ــرح حالش ذکر شده اس بود که در ش

ــخۀ منحصر اُنس الَمهج تهران از جایگاه ویژه اي برخوردار  نس

ــخۀ خطي زیبا که در کتابخانۀ مجلس شوراي  ــت. این نس اس

اسالمي ایران به شمارۀ 6710 نگهداري مي شود، در فروردین 

سال 1391 در مجمع ذخایر اسالمي در قم به زیور طبع آراسته 

گردید. این کتاب دارای 306 صفحۀ متن اصلي رنگي شانزده 

ــۀ رنگي در  ــخ در قطع وزیري و 73 نقش ــطری به خط نس س

ــت که توضیح آن ها در متن آمده و ارزش  جاي جاي کتاب اس

کتاب را دوچندان نموده است.

شیوۀ رسامي نقشه ها و محاسبات عرض و طول جغرافیایي 

ــت که از در کنار هم قرار دادن قطعات  مربوطه به گونه اي اس

نقشه ها، در طول هر اقلیم از اقالیم هفتگانه، یک نقشۀ جهاني، 

ــت مي آید. عالوه بر  ــا بر گمان جغرافیدانان آن زمان، به دس بن

متن اصلي، کتاب داراي 54 صفحه پیش گفتار است که از چند 

مقدمه و یک فهرست تفصیلي مطالب شکل گرفته است.

ــاب مذکور  ــي به معرفي کت ــا به نوع ــک از مقدمه ه هری

ــت کتاب، اغلب  ــا ارزش و کیفی ــي در رابطه ب ــد، ول پرداخته ان

ــکل کنوني باشند و در  ــتند پرمحتواتر از ش مقدمه ها مي توانس

ــند و از کاستي ها به دور.  صحت مطالب مندرج تفحص گرا باش

این کاستي ها بازگوکنندۀ نظر نگارنده است تا واقعیت ها پنهان 

نمانند و سالمت نوشته ها مورد تأیید پژوهشگران این راه قرار 

گیرد.

ابوعبدهللمحمدبنمحمداِدریسي

ــریف ادریسي« )حیات 493-560 ق/  ابوعبدهلل معروف به »ش

ــْبتِۀ1 مراکش، وفات در همان  ــهر ِس 1100-1165م( متولد ش

ــهر، جغرافیدان، مورخ، گیاه شناس، شاعر، ادیب. در ُقرُطبِۀ2  ش

اسپانیا تحصیل نمود در هفده سالگي )510 ق( به آسیاي صغیر 

ــال 532 ق پادشاه مسیحي  ــفر کرد. در س )ترکیۀ امروزي( س

ــار ثاني(، ابوعبدهلل  ــیل3 )ِصِقلّیه(، راِجر دوم )رج ــرۀ سیس جزی

ادریسي، دانشمند مسلمان را از آفریقا به دریاشهر پالرمو مرکز 

ــي هم این دعوت را پذیرفت به  ــیل دعوت نمود. ادریس سیس

دربار راجر رفت و از نزدیکان پادشاه گردید. راجر کلیۀ امکانات 

ــک و حمایت هاي  ــراي نامبرده فراهم نمود و کم ــي را ب رفاه

الزمۀ ادریسي را شخصًا به عهده گرفت و کلیۀ کتب جغرافیایي 

ــم آن زمان را جمع آوري کرد و در اختیار ابوعبدهلل قرار داد  قدی

ــت تا برایش یک کرۀ جغرافیایي نقره ای از دنیاي  و از او خواس

ــده آن روز، یعنی ربع مسکون5، بسازد و بر سطح آن  شناخته ش

نقشۀ کلیۀ کشورهاي مسلمان و مسیحي آن زمان را به همراه 

ــناختي جغرافیایي  ــخصات ش ــول و عرض جغرافیایي، مش ط

طبیعي و انساني ترسیم نماید.

پانزده سال بر سر این کار گذشت. ادریسي همۀ کتاب هاي 

مربوط و نوشته ها را مطالعه و اطالعات مسافرین بندر پالرمو را 

ــع آوري کرد، ولی در نیازهاي جغرافیایي اش به مرز دلخواه  جم

ــفارش هاي پادشاه هیأت هاي  ــید؛ از این رو ابوعبدهلل با س نرس

ــه برداران  آگاه خردمندي را انتخاب کرد و به همراه آن ها نقش

انسالمهجوجغرافیایاقالیمهفتگانه

جـوادصفینژاد*

* عضو هیأت علمي دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1. شهري در شمال کشور مراکش )مغرب( در شمال آفریقا، در تنگۀ ِجبِل الطارق بین اسپانیا و کشور مراکش، در غربي ترین نقطۀ دریاي مدیترانه )بحرالروم( در 

جنوب غربي اروپا.

2. مقر حکومت سلسلۀ امویان اسپانیا، شهري در اندلس در جنوب کشور اسپانیا.

3. جزیرۀ سیسیل واقع جنوب غربي شبه جزیرۀ ایتالیا که توسط تنگۀ مسینا از ایتالیا جدا مي گردد.

4. بندري در شمال غربي جزیرۀ سیسیل در دریاي مدیترانه.

5. قدما معتقد بودند که سه چهارم سطح کرۀ زمین را آب فرا گرفته و تنها یک چهارم آن خشکي است و تمامي جمعیت در این قسمت سکونت دارند، شمال آن 

بسیار سرد و جنوب آن بسیار گرم و فاقد جمعیت است.
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ــلطي را روانه نمود تا هر شاخۀ پژوهشگر،  ــان مس و تصویرکش

ــد. همۀ لوازم مورد نظر  ــاهده نمود به تصویر کش هرچه را مش

ــته جداگانه به یک طرف  ــان قرار دادند و هر دس را در اختیارش

ــپار گردید تا  ــدۀ هفت اقلیم6 ربع مسکون رهس ــخص ش مش

ــي  ــخصات دروني هر اقلیم را در پهنه هاي مختلف بررس مش

ــات جغرافیایي،  ــه هاي مربوط، اطالع ــیم نقش ــد و به ترس کن

شیوۀ زندگي، طول و عرض جغرافیایي، اندازه گیري فاصله ها، 

ــي و... بپردازد. او  ــاهدات محل ــبۀ مقیاس ها، و ثبت مش محاس

ــک پژوهش هاي  ــم تهیه کرد و به کم ــه هایي از هر اقلی نقش

ــۀ بزرگ جهاني  ــي هیأت ها و ادغام اطالعات، یک نقش میدان

ــاه از دیدن نقشه  ــاه سیسیل آورد. پادش ــاخت و به نزد پادش س

ــد و در سال 548 ق دستور داد تا بر اساس  ــیار خوشحال ش بس

ــه ها کرۀ جغرافیایي ساخته شود و نقشۀ هفت اقلیم بر  این نقش

سطح آن به گونه اي ترسیم گردد تا پهنه هایي از کشورها مانند 

ــواحل، بنادر، مسیر رودها، جلگه ها، راه ها و  دریاها، خلیج ها، س

مراکز دایر و بایر و... بر سطح آن مشخص گردد.

ُکرۀجغرافیایي

ــاه براي ساخت کره چهارصد َرطل رومي )هر رطل 112  پادش

درم، جمعًا 44/800 درم( نقرۀ خالص در اختیار ادریسي گذارد. 

کرۀ جغرافیایي ساخته شد؛ بر سطح آن نقشۀ کشورهاي مختلف 

ترسیم شده بود. خطوط مداري و نصف النهاري )عرض و طول 

جغرافیایي( بر سطح کره مشخص شده بود، به شکلي که مورد 

ــاه قرار گرفت. این کره درون یک کرۀ سماوي قرار  ــند ش پس

ــي دایره هایي از  ــه بود. بنا بر اعتقاد زمین مرکزي، ادریس گرفت

نقره ساخت به شکل افالك، و تمامي دایره ها را به هم ترکیب 

ــن در مرکز دایره ها  ــود تا به وضع دلخواه درآید و زمی نموده ب

ــخص  ــیر کرات که به دور زمین در گردش بودند مش و خط س

ــاه از این شاهکار ادریسي سخت خوشحال شد و به  گردید. ش

ــگفت درآمد، و باقیماندۀ نقره ها را به همراه یکصدهزار درم  ش

پول رایج به ادریسي بخشید.

ــاره بدین ترتیب مي توان به  ــي را در این ب کارهاي ادریس

سه قسمت کرد:

1. کرۀ سماوي بزرگي که کراتي مانند خورشید، ماه و... به دور 

زمین در گردش بودند.

2. نقشه هایي از اقالیم مختلف بر روي کرباس.

3. تألیف کتابي به نام نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق.

وزنُکِره

ــت. رطل  ــده اس وزن کرۀ نقره اي به َرطل رومي و ِدَرم ذکر ش

ــت که در شهرها و مناطق مختلف  واحد اندازه گیري وزني اس

ــتۀ والتر هینس  ــر بودند. بنا بر نوش ــطا، اغلب نابراب قرون وس

ــطا داراي وزني معادل  ــي در قرون وس ــي، هر رطل روم آلمان

ــرم[ بود7 که در این  ــر مثقال برابر با 4/6875 گ ــال ]ه 72 مثق

ــا 135 کیلوگرم  ــبه وزن کرۀ نقره اي جغرافیایي برابر ب محاس

محاسبه مي گردد.

ــرم = 4/6875 گرم × هر رطل برابر با 72 مثقال ×  135 کیلوگ

400 رطل وزن ُکره

ــتري در این باره مي نویسد: هر درم  محمدعلی امام شوش

ــمي عمومي در مرکز خالفت( برابر  ــرعي بغدادي )وزن رس ش

ــاس وزن کره  ــبه مي گردید8 بر این اس ــا 2/985 گرم محاس ب

جغرافیائي چنین محاسبه مي گردد:

ــرم 134 # 133/728 گرم = 2/985 گرم × 112 درم ×  کیلوگ

400 رطل

ــید محمود نقشبندي هم در کتاب درهم اسالمي  رطل  س

ــرعي را 2/985 گرم محاسبه نموده است.9 بنا بر نوشته هاي  ش

فوق، کرۀ نقره اي با نوسانات منطقه اي مي توانسته بین 130 تا 

140 کیلوگرم وزن داشته باشد.

کرۀ مذکور که در سال 548 ق/ 1153م دستور ساخت آن 

ــده بود، در سال 555 ق/ 1160م توسط شورشیاني که  داده ش

به قصر پادشاه ریخته بودند، درهم شکسته شد و نقره هاي آن 

به تاراج رفت. کرۀ نقره اي سماوي از بین رفت، ولي نقشه هاي 

ــتاق -که بر  ــده بر روي کرباس و کتاب نزهة المش ترسیم ش

ــاس اطالعات میداني جمع آوري شدۀ آن زمان نوشته شده  اس

6. قدما قسمت مسکوني ربع مسکون را در جهت عرضي هفت قسمت مي کردند و هر قسمت را اقلیمي مي نامیدند. اقلیم اول در شمال پهنۀ استوا و اقلیم هفتم 

نهایت تجمع انساني بود و باالتر از آن را ماوراء اقلیم هفتم مي نامیدند.

7. هینس، 1368: ص49.

8. امام شوشتري: 1339: ص55-54.

9. نقشبندي 1388: ص 7، 8، 10.
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بود- باقي ماندند. امروزه عالقه مندان مي توانند از این میراث 

با ارزش برجاي مانده که به صورت هاي مختلف به چاپ رسیده 

است، بهره مند گردند.

پهنۀخلیجفارسدرنقشههايجهانيادریسي

)حیات493-560ق(

1. نقشۀ ربع مسکون محمدشریف مغربي مشهور به ادریسي.

)نقل از: هدایت، تحفة اآلفاق، ص 39(.

ــي )نقل از: لوبون،   ــه ربع مسکون محمدشریف ادریس 2. نقش

1313: ص588(.

ــي: جغرافیدان عرب قرون وسطا  ــۀ جهان نماي ادریس 3. نقش

)نقل از: حمیده، 1403: ص390(.

مبدأنقشهها

ــه ها از صفر درجه در جزیرۀ »ِفر« در  ــنجش طولي نقش مبدأ س

غربي ترین جزیره از مجمع الجزایر خالدات، در شمال غربي قارۀ 

ــده به دورترین نقطه در  ــا در دریاي محیط غربي آغاز ش آفریق

شرق چین در دریاي اقیانوس شرقي )دریاي محیط شرقي( به 

ــمت  ــد که به ده قس فاصله طول جغرافیایي 180 درجه می رس

ــده درجه در طول  ــیم گردیده و هر هج ــده درجه اي تقس هج

ــه اي به وجود مي آورد که در پهنۀ اقالیم هفتاد نقشه  اقلیم، نقش

ــه در پهنۀ اقلیم استوا ترسیم شده که جمعًا  به انضمام پنج نقش

75 نقشه از رسامي هاي اولیۀ ادریسي توسط کاتبین و رسامان 

بعدي تا به امروز بر جاي مانده است.

ــده در انس المهج همه رنگي،  ــم ش ــه هاي اقالیم رس نقش

ــند. جهات اربعۀ نقشه ها  ــکل مي باش ــطحه و مستطیلي ش مس

ــه ها در  ــاس اعتقاد قدما، معرفي جایگاه جغرافیایي نقش بر اس

ــت.  ــده اس ــه ها ذکر ش اقالیم هاي مربوطه همه در باالي نقش

ــهرها و  ــه کوه ها، رودها، دریاها، جزایر، راه ها، ش در پهنۀ نقش

ــي ثبت شده است. نقشه هاي  مناطق جغرافیایي همه بر اساس

ــکل به گونه اي در کنار هم قرار گرفته اند  مستقل مستطیلي ش

که مي توان بر اساس جایگاه اقالیم، آن ها را به هم پیوند داد و 

ــازي کرد. پهنۀ عرضي اقالیم نابرابر است  کل نقشه ها را بازس

پهنۀعرضی

)درجه(
نـاماقـلیـم

14 اقلیم اول11

12 اقلیم دوم

10 اقلیم سوم

8 اقلیم چهارم

8 اقلیم پنجم

7 اقلیم ششم

7 اقلیم هفتم

66 درجه اقالیم هفتگانه

11 درجه12 اقالیم استوا

 
77 درجه13 جـمـع

 10
تقسیمبنديپهنۀعرضياقالیمبراساسمتنکتاب

10. همان: 13-9.

11. پهنۀ اقلیم اول، بعد از خط استوا به سمت شمال جغرافیایي، پهنه هاي عرضي معمور و آبادان.

12. همان: 7. آغاز اقالیم، ص 16.

13. همان: 7.
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که بر اساس ارقام متن کتاب جدول آن تدوین گردیده است.

ُکنر میلر، مستشرق آلماني، بر همین اساس، نقشه هاي مناطق 

مختلف را به هم پیوند داده و نقشۀ بزرگ ادریسي را بازسازي کرده 

ــت. در سال 1370ق/  ــر کرده اس ــال 1931م آن را منتش و در س

ــدد آن، با نام صورة  ــاحت بغداد، چاپ مج 1951م در مطبعۀ مس

االرض شریف ادریسي، متوفا در سنۀ 560 هجري، منتشر گردید.

ــمارش نقشه هاي پنج نسخۀ کتاب نزهة المشتاق، از  میلر در ش

336 نقشه جغرافیایي خبر مي دهد؛ نقشۀ باال یکي از این نقشه ها 

ــم اقلیم دوم« کتاب انس المهج در  است که با نقشۀ »جزء شش

ــه سرزمین هاي جنوبي  ــت و هر دو نقش صفحۀ 54 همانند اس

ــان مي دهند؛ ولي اسامي مندرج در نقشۀ باال  خلیج فارس را نش

نسبت به نقشۀ همانند کتاب، بسیار ناخوانا و نادرست است که 

ناسخین بدون تفهیم، شکل آن را نقاشي نموده اند، مانند

14
نقشهايبانامخلیجفارسازادریسيدراطلسمیلر

نادرست درسـت

شط مسقط

لنا الجنا

مغرب- مغرب غرب- شرق

عطر العصر

ظلمات قلهار

تقسیمبندينقشههاياقالیمازدیدگاهادریسي

توضیـح
پهنۀعرضی

)درجه(
نـاماقلیـم

از پهنۀ استـوا پنج نقشـه 

ترسیم گردیده
5 اقلیم استوا

از پهنۀ اقلیم اول ده نقشه 

ترسیم گردیده
10 اقلیم اّول

از پهنۀ اقلیم دوم ده نقشه 

ترسیم گردیده
10 اقلیم دوم

از پهنۀ اقلیم سوم ده نقشه 

ترسیم گردیده
10 اقلیم سوم

از پهنـۀ اقلیم چـهـارم ده 

نقشـه ترسیم گردیده
10 اقلیم چهارم

از پهنـۀ اقلیم پنجم ده نقشـه 

ترسیم گردیده
10 اقلیم پنجم

در این پهنه نقشه های نهم و 

دهم درهم ادغام شده
9 اقلیم ششم

سه نقشه از پایان کتاب افتاده 

و کسری دارد.
7 اقلیم هفتم

71 نقشه، در اصل بایستی 

75 نقشه باشد.
71

از استوا تا 

پایان اقالیم

یک نقشۀ مستدیر هفت اقلیم 

در کتاب ترسیم شده
1

نقشۀ هفت 

اقلیم

یک نقشۀ مستدیر جهان نما، 

در این کتاب ذکر نشده

نقشۀ مستدیر 

جهان نما

77 نقشه دورۀ کامل اطلس 

ادریسی
73 جمعنقشهها

14. اطلس ادریسي، جمع آوري میلر، در مجموعۀ نقشه هاي خطي سزگین، چاپ فرانکفورت آلمان، 1415ق/ 1994م قسمت ششم، نقشه هاي عربي میلر، شمارۀ 17.
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ــافت هاي کتاب ادریسي در  ــکي در مورد مس کراچکوفس

نیمۀ اول قرن ششم هجري چنین مي نویسد:

ــي برابر با 1550 متر است، یعني کمتر از  میل از نظر ادریس

ــت که طول آن برابر 1878 متر است، منزل  میل عربي اس

ــت 37/5 کیلومتر و در صورت حرکت  یک روزه 24 میل اس

ُتند 30 میل 46 کیلومتر.18

مسعودي در قرن چهارم هجري در این باره مي نویسد: 

ــت با 4000 ذراع به مقیاس ذراعي که مأمون  میل برابر اس

ــن پارچه، بنا و  ــدازه گرفت ــید[ براي ان ــد هارون الرش ]فرزن

ــه میل 4000 ذراعي ]2000  ــیم منازل معین کرد. س تقس

ذرعي[ یک فرسنگ است.19 

اگر میل 3000 ذراعي باشد هر فرسخ چهار میل مي باشد.20 

مقدسي ابوعبدهلل محمدبن  احمد در سال 375ق نوشته است:

ــنگ 12/000 ذراع ]6000 ذرع، شش کیلومتر[ میل  فرس

ــراق دوازده میل، در  ــد در ع ــر[ بَری ــنگ ]دو کیلومت فرس

خراسان و شام 6 میل21 

مرحله شش تا هفت فرسنگ، در شبه جزیره عربستان22 

یاقوت حموي بغدادي در سال 621 ق مي نویسد:

]دو کیلومتر[ - هر میل 4000 ذراع 

- فرسنگ: سه میل، 12000 ذراع، 7000 گرم  ]شش کیلومتر[

]دو کیلومتر[ - میل فرسنگ  

]ذرع[ - ذراع 24 انگشت  

- میل پایان دیدگاه چشم است در افق.23 

ــتاني و تپه ماهوري باشد فاصلۀ بین  ــرزمین کوهس اگر س

هر دو میل کوتاه تر و اگر منطقه دشتي، کویري و مسطح باشد 

ــتر است به گونه اي که اگر کاروان  فاصلۀ بین هر دو میل بیش

ــته باشد، بایستي دور تمامي میل  در کنار میل اول اقامت داش

دوم را به خوبي مشاهده و راه خود را تشخیص دهد.

تبدیلبهواحدهایمتریک
برابری

واحدها
نـامواژه

48 کیلومتر 2برید مرحله )منزل(

24 کیلومتر 4فرسنگ بَرید

6000 ذرع، 6240 متر 3میل
فرسخ 

)فرسنگ(

2080 متر 2000ذرع میل

104 سانتیمتر 2ذراغ ذرع )َگز(

52 سانتیمتر 6قصبه
ذراع 

)گزَملِکي( 15

8/67 سانتیمتر، یک ششم 

ذراع
6اصبع َقصبه )نِي(

1/44 سانتیمتر 6شعیر
اَصبع 

)انگشت(

0/24 سانتیمتر، اندازه از پهنا 6مو َشعر )جو(16 

0/04 سانتیمتر
1مویُدم

اسب

مْو17

واژههايطوليمسافاتبیناماکندرقرنششمهجري

مندرجدرانسالمهج

درکتابانسالمهجعمیقاًبدینواژههايمسافتيتوجه

شدهاست،اینواحدهادرسراسردنیاياسالممتداول

بودهوليپژوهشگرانتوجهيبدانننمودهاند.

15. گز ملکي را گز سلطاني، گز شاهي، گز شاه و گز شاهگان نیز مي نامند.

16. چیدن جواز پهلو )قطر( در کنار هم و چسبیده به هم.

17. ضخامت موي دم اسب.

18. کراچکوفسکي، 1379، 230.

19. مسعودي، مروج الذهب، ج1، ص 84.

20. مسعودي، التنبیه و االشراف، ص 27.

21. مقدسي احسن التقاسیم، ص 95.

22. همان، ص 150.

23. یاقوت، معجم البلدان، ص 23 و 36.
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 کتابهايادریسي

ــهورترین کتاب  ــراق اآلفاق. مش ــتاق في اخت ــة الُمش 1. نِزه

ــي که در سال 548 ق/ 1153م تألیف شده است؛ کتابي  ادریس

است جغرافیایي، دربارۀ هفت اقلیم ربع مسکون که متن دروني 

ــنیده هاي مستند تشکیل مي دهد و دیده ها را  آن را دیده ها و ش

ــف مي نماید، این کتاب باارزش تا به امروز براي ما باقي  توصی

مانده است.24 

ــال 588 ق/  ــن کتاب در س ــج. ای ــرج و نزهة المه 2. روضة الف

ــت. در این کتاب اقلیم هشتمي بدان  ــده اس 1192م تألیف ش

ــده که همان پهنۀ گرمسیري استوا است که ممکن  افزوده ش

است نسخۀ ناقصي از کتاب روض االنس و نزهة النفس باشد.25 

ــراي گیوم اول  ــس. این کتاب ب ــس و نزهة النف 3.روض االن

ــلطنت: 1154ـ 1166م( فرزند و جانشین روژۀ دوم، اولین  )س

ــالمي به نام »ُرجار« معروف  ــیل، که در مآخذ اس پادشاه سیس

است، تألیف شده است. در قرن چهارم هجري ابوالفدا مطالبي 

از کتاب روض االنس نقل نموده و از آن به نام مسالک الممالک 

نام برده است.

ــمتي از همین کتاب  ظاهراً روضة الفرج و نزهة المهج قس

ــه مي باشد، و تاریخ تألیف آن به سال  ــت که داراي 73 نقش اس

ــي کوچک«  ــه »ادریس ــود و ب ــوط مي ش 558 ق/ 1192م مرب

مـعـروف گردید.26 

ــن کتاب  ــه آغازی ــَرج. در صفح ــق الُف ــج و َحدایِ 4. اُنس الُمَه

انس المهج و حدائق الفرج نسخۀ خطی منحصر که در کتابخانۀ 

ــمارۀ 6710 نگهداري  ــالمي تهران به ش ــوراي اس مجلس ش

ــود و استنساخ آن مربوط به سال 1100ق/ 1688م است  مي ش

دربارۀ این کتاب چنین نوشته است:

ــرج که دربارۀ طول و عرض  کتاب انس المهج و حدائق الف

ــهرها، قلعه ها، دژها، نهرها و  جغرافیایي، آداب و رسوم، ش

ــاخه هاي آن، جایگاه دریاها، خلیج ها و کوه هاي مشهور،  ش

ــي دارد. تألیف  ــناخت راه ها مطالبي بیان م ــورها و ش کش

ــن  عبدهلل  بن  ادریس،  ــدهلل محمدبن  محمدب ــیخ ابي عب ش

خالصه اي است از کتاب بزرگي که به نام زینة المشتاق في 

ــاه رجار ]دوم[ فرزند رجار  اختراق اآلفاق که در خزانۀ پادش

]اول[ فرنگي ]اروپایي[ حمکران جزیره سیسیل )صقلیه(27 

وجود داشته.

ــاب روضة الفرج و  ــراً کت ــکي ظاه ــته کراچکوفس ــا بر نوش بن

ــه خالصه اي است از کتاب روض االنس  نزهة المهج با 73 نقش

ــده،  ــته ش ــس که براي گیوم اول )ُرجار دوم( نوش و نزهة النف

کتاب مفصل که به »ادریسي کوچک« مشهور است تا با کتاب 

ــتاق مشهور اشتباه نشود تاکنون پیدا نشده28 ولي دو  نزهة المش

ــخۀ خالصه شدۀ آن با نام هاي انس المهج و روض الفرج یا  نس

روض الفرج و نزهة المهج وجود دارد.29

شناختيازکتابانسالمهجوحدائقالفرج

ــا انس المهج و روض الفرج،  ــاب انس المهج و حدائق الفرج ی کت

ــن  عبدهلل بن  ادریس  ــیخ ابوعبدهلل محمدبن  محمدب تألیف ش

ــریف ادریسي«، اثري با نقشه هاي رنگي  قرطبي معروف به »ش

در جغرافیاي اقالیم هفتگانه از قرن ششم هجري، نسخه برداري 

ــال 1100ق.کتاب )متن عربي( اختصاري است از  ــده در س ش

کتاب بزرگ ادریسي به نام زینة المشتاق في اختراق اآلفاق.

چاپ عکسی رنگي بر اساس نسخۀ شمارۀ 6710 کتابخانۀ 

مجلس شوراي اسالمي، تهران، به کوشش یوسف  بیگ باباپور 

ــم، 1391ش.(  ــالمي، ق ــت )مجمع ذخایر اس ــده اس انجام ش

ــده نقشه ها »دست رنگ« با خط  کتاب به صورت رنگي چاپ ش

ــق مختلف هفت اقلیم  ــه از مناط ــخ، داراي 73 نقش زیباي نس

ــرتیترها و لوحه ها  ــکون، در جاي جاي متن تیترها و س ربع مس

ــت. چاپ کتاب با همکاري کتابخانۀ مجلس  با مرکب قرمز اس

شوراي اسالمي و کتابخانۀ ملک تهران انجام شده است.

24. احمد 1367: 478. 

25. دایرة المعارف بزرگ اسالمي، ج 7، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 1377ش، ص344.

26. کراچکوفسکي، 1379: 233؛ مصاحب، 1345 ـ 1374: 1121، 1408 و 3215.

27. ادریسي ابوعبدهلل، اُنس المهج، 1391ش.

28. کراچکوفسکي، 1379: 233.

29. ادریسي، ایران در کتاب نزهة المشتاق، 1388ش، ص 11، از مقدمۀ ناشر عربي.
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نظريدرموردمقدمهها

ــخۀ خطي کتاب عربي بي نظیر انس المهج که در تهران به  نس

ــت، داراي مقدمه هایي به شرح زیر است که  ــیده اس چاپ رس

نگارنده نظر خود را دربارۀ آن ها بیان مي دارد:

ــول جعفریان )ص 15-17(. مقدمه اي است کلي  اول. مقدمۀ رس

ــالمي و پیشرفت هاي  دربارۀ جغرافیاي تاریخي قرون اولیۀ اس

ــورها و راه هاي ارتباطي دروني مربوط  ــناختي کش شگرف ش

بدان ها که با مردم نگاري و اطالعاتي از سرزمین هاي اسالمي 

ــّیاح بدان نقاط با تکیه بر کتاب  ــفرهاي جغرافیدان هاي س و س

ــته از دل کتاب هاي نزهة المشتاق  انس المهج ادریسي، برخاس

مي باشد که سراسر محتواي دروني آن شرح فواصل بین اماکن 

ــخۀ منحصر این کتاب در کتابخانه مجلس  ــت، نس و راه ها اس

شوراي اسالمي در تهران نگهداري مي شود.

ــرفت ها و پژوهش هاي  ــان ضمن بیان پیش آقاي جعفری

ــته اند که پژوهش هاي  ــالمي نوش جغرافیایي قـرون اولیۀ اس

ــم هجري که فرهنگنامۀ  جغرافیـایي نهـایتًا تا اوایل قرن شش

ــت و از  ــگرف معجم البلدان یاقوت تألیف گردید، ادامه داش ش

ــده است و ما درجا  آن پس پژوهش هاي جغرافیایي متوقف ش

ــت آورده  ــتیم بیش از آنچه تا این قرن به دس زده ایم و نتوانس

بودیم پیش برویم.

فهرستکتبجغرافیایيجغرافیداناندنیاياسالم

ف
دی
مـؤلـفنـامکتـابر

سالتألیف،

هـ.ق
مـلیّـت

ایراني، خوارزمي232 وفاتخوارزميصورة االرض1

ایراني231ابن خرداذبهالمسالک و الممالک2

ایراني، اصفهاني278یعقوبيالبلدان3

ایراني، همداني290ابن فقیهالبلدان4

ایراني، اصفهاني290ابن ُرستهاعالق النفسیه5

عرب، بغدادي316قدامهالخراج6

ایراني، فارسي340اصطخريالمسالک و الممالک7

عرب، بغدادي344مسعوديالتنبیه و االشراف8

ایراني، ؟قرن چهارمسهرابعجایب االقالیم سبعه9
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ف
دی
مـلیتسالتألیفمـؤلـفنـامکتـابر

عرب، بغدادي367ابن حوقلصورة االرض10

ایراني372؟حدودالعالم11

ایرانيقرن چهارمجیهانياشکال العالیم12

عرب، اورشلیم375مقدسياحسن التقاسیم13

ایراني، خوارزمي421ابوریحان بیرونيالتفهیم14

عرب، مراکشي548ادریسينزهة المشتاق15

ایراني، طوسيقرن ششمطوسيعجایب المخلوقات16

ایراني، خراساني605نجیب بکرانجهان نامه17

عرب، بغدادي623یاقوتمعجم البلدان18

ایراني، قزویني674قزوینيآثار البالد19

عرب، بغدادي700صفي الدینمراصد االطالع20

عرب، دمشقي721ابوالفداتقویم البلدان21

عرب، دمشقي727 وفاتانصارينخبة الدهر22

ایراني، قزویني740حمداله مستوفينزهة القلوب23

ایراني748؟صوراالقالیم )هفت کشور(24

ایراني، هراتي817حافظ ابروجغرافیاي حافظ ابرو25

ایراني، یزدي1091مستوفي بافقيمختصر مفید26

1145حاجي خلیفهجهان نما27
ترك، 

ُقسَطنَطنیه



38 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــالم که پژوهش آن ها  ــگران جغرافیاي دنیاي اس پژوهش

ــوم هجري آغاز  با صورة االرض خوارزمي در نیمۀ اّول قرن س

ــوت در اوایل قرن هفتم،  ــن معجم البلدان یاق ــد، تا تدوی گردی

ــبک حدود  ــاي تاریخي نفیس به س ــده اثر جغرافی ــًا هج جمع

مسالک الممالک ها به یادگار گذارده اند، تنها سیزده اثر آن )72 

ــده است، اگر  ــوم و چهارم هجري تألیف ش درصد( در قرون س

قرون درخشان سوم و چهارم را در نظر نگیریم در قرون پنجم، 

ــده  ــا پنج کتاب جغرافیایي تألیف ش ــم و اوایل هفتم تنه شش

ــت، در صورتي که پس از معجم البلدان یاقوت تا پایان قرن  اس

ــتم )حدوداً یک قرن( تنها شش کتاب جغرافیایي ارزشمند  هش

ــت )فهرست ضمیمه( که دست کمي از تألیفات  تألیف شده اس

ــوم و چهارم ندارد و مشهورترین آن ها آثار  جغرافیایي قرون س

ــداء و نزهة القلوب حمدهلل  ــالد قزویني، تقویم البلدان ابوالف الب

ــت که پژوهشگران  ــان دهندۀ این اس ــتوفي است که نش مس

ــتم هجري درجا نزده اند.  جغرافیایي ما الاقل تا پایان قرن هش

مشخصات این پژوهش ها به همراه سال هاي تألیف در جدول 

ذکر شده است.

دوم.مقدمۀمحمدرضاسحاب )ص 13-9(.

ــه در ابداع  ــر جغرافیداناني ک ــت ب ــحاب مروري اس مقدمۀ س

ــه یادگار گذارده  ــي آثاري از خود ب ــه نگاري قبل از ادریس نقش

ــي کمک هاي  ــه هاي ادریس ــي که در تهیۀ نقش و عالقهمندان

ــهوري که پس از  ــرده و جغرافیدانان مش ــمندي به او ک ارزش

ادریسي از شیوۀ رسامي و اطالعات جغرافیایي او بهره گرفته اند.

ــه ها و منابع جغرافیایي  ــحاب از نظر دسترسي به نقش س

بسیار غني است و در این موارد مي تواند حرف اول را بزند و در 

ــت. نامبرده این توانایي را نیز  ــاراتي هم نموده اس این مورد اش

ــه هاي کتاب انسالمهج، شیوۀ رسامي،  دارد که راجع به نقش

ــه ها، عالیم اختصاري، در  ــیوۀ دست رنگ نقش رنگ آمیزي، ش

ــیوۀ کادربندي و  ــخص نمودن اماکن طبیعي، شهرها، ش مش

مشخص نمودن طول و عرض جغرافیایي نقشه هاي هر اقلیم، 

ــیت هاي نقشه ها، شیوۀ ترسیم  مقیاس برابري و یا نابرابري ش

ــامان و نسخه برداران و غلط هاي احتمالي آن ها  نقشه هاي رّس

مطالبي را متذکر گردد، ولي مقدمۀ او فاقد این اطالعات است.

سوم.مقدمۀیوسفبیگباباپور )ص 43-25(.

ــگامان آن آغاز  ــتۀ جغرافیا و پیش باباپور مقدمۀ خود را از گذش

ــاد نموده و چهار نفر  ــوده و با بیاني کوتاه از مکتب بلخي ی نم

ــي )جیهاني، اصطخري، ابن حوقل  ــگامان جغرافیای از این پیش

ــه هاي جهاني  و قزویني( و پیرو مکتب بلخي را به همراه نقش

ــپس جدولي از نام، کتاب و  ــتدیر آن ها معرفي نموده و س مس

ــرون مختلف دوران  ــهور را در ق ــال تألیف جغرافیدانان مش س

ــپس به تفصیل به معرفي، کارها و تألیفات  ــالمي تهیه و س اس

ــت. او آن گاه به معرفي کتاب انسالمهج  ادریسي پرداخته اس

ــاراتي هم به نقشه هاي کتاب مذکور دارد و در  مي پردازد و اش

ــدن این کتاب باارزش تا به  ــف خود را از منتشر نش پایان تأس

امروز بیان مي دارد.

ــي جغرافیدانان  ــور از زوایاي چندي به معرف مقدمۀ مذک

ــبت چاپ کتاب  ــاي آن ها پرداخته و به مناس ــگام و کاره پیش

انس المهج به معرفي تفصیلي آن مي پردازد. آن گاه براي تکمیل 

ــته هاي مذکور از دیدگاه جغرافیایي به شرح کتب ادریسي  نوش

به ویژه انس المهج و شرح نقشه هاي آن به شکلي پرداخته که 

از ادغام مقدمۀ باباپور و گفتارهاي مقدمه مانند نگارنده، شناخت 

ــیم بندي اقالیم، نقشه جهاني مستدیر و مسطحه،  تألیفات، تقس

ــافتي بین شهرها و اماکن به ویژه مندرج در کتاب  واژه هاي مس

ــخص گردیده و زندگینامه و عشق و عالقه اش  انس المهج مش

به جغرافیا بر ما آشکار مي گردد.

چهارم.پیشگفتارامیرهوشنگانوري )ص 24-19(.

ــگفتار آقاي انوري، زیربنایش بر دو موضوع استوار است:  پیش

ــي کتاب هاي ادریسي را به  ــعي نموده نسخه شناس نخست س

ــه هاي دروني کتاب  ــد و دوم گفتاري از نقش ــت داده باش دس

انس المهج را بیان کرده باشد.

ــخۀ خطي انس المهج  ــي. آغاز کار بر نس اول نسخه شناس

ــت. کالبد گفته ها بر اساس نقشه شکل گرفته است.  استوار اس

ــتاق را از نظر کالبدي به  ــر بود که در آغاز کتاب نزهة المش بهت

ــه هاي دروني این  ــي می کرد و از گفته ها و نقش اختصار معرف

ــهور مطالبي بیان مي داشت و سپس به سراغ معرفي  کتاب مش

ــخصات دروني آن ها مي رفت. در  ــخه هاي باقیمانده و مش نس

ــتاق و  ــخه از کتاب نزهة المش ــن مورد نامبرده به دوازده نس ای

انس المهج پرداخته است: چهار نسخۀ فاقد عنوان، دو نسخه با 

نام روضة الفرج و نزهة الفرج، پنج نسخه از کتاب نزهة المشتاق 

في اختراق اآلفاق، و یک نسخۀ انس المهج و حدائق الفرج.

در این مورد مشخص نشده کتاب هاي فاقد عنوان از کدام 

دسته اند. نزهة المشتاق، روضة الفرج و انس المهج چه مشابهات 
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ــترکاتي با هم دارند؟ آیا ادریسي کتاب هاي دیگري هم  و مش

ــخه ها همانند است، افتادگي دارند  دارد؟ آیا مطالب دروني نس

یا ندارند؟ آیا از لحاظ کیفیت درجه بندي شده اند؟ چرا نام آن ها 

تغییر کرده است؟ اطالعات دروني این جدول از کجا اخذ شده 

است؟ آیا نسخه هاي مذکور رؤیت شده یا نقل است؟ چرا کّم و 

کیف دروني نسخه ها مورد بررسي قرار نگرفته اند؟

ــه هاي نسخۀ  ــه ها. انوري، در مورد »نقش و اما دربارۀ نقش

ــت: »نسخه فاقد  ــته اس خطي انس المهج« )ص 20(، چنین نوش

ــت و با یک نمودار هفت  ــي اس ــه هاي جهان نماي ادریس نقش

اقلیم آغاز شده است.«

ــخۀ انس المهج مي تواند چند نقشۀ جهان نما  مگر یک نس

ــده نسخه فاقد »نقشه هاي جهان نما  داشته باشد، که نوشته ش

ــت؛ زیرا کتاب انس المهج بیرون آورده  ــت«؟ چرا چنین اس اس

ــب مربوط به  ــت و فقط مطال ــتاق اس ــده از دل نزهة المش ش

ــهرها و اماکن مهم را بیان مي دارد،  ــافت ها، فاصلۀ بین ش مس

ــتدیر کوچک جهان نما چنین جزئیاتي  ــۀ مس ولي در یک نقش

ــده،  ــت. و چرا با یک نمودار هفت اقلیم آغاز ش امکان پذیر نیس

ــي در اقالیم مورد  ــت که این فاصله ها، همگ ــه خاطر این اس ب

ــیم شکل هفت اقلیم در  ــي قرار گرفته اند. از این رو، ترس بررس

آغاز انس المهج ضروري به نظر مي رسد.

نویسنده در مورد اظهارنظر دربارۀ مطالب متن صفحۀ 20 

ــه که »یک درجه« زیر  ــته است: »نسخه با پنج نقش چنین نوش

خط استوا را نمایش داده آغاز شده است.«

ــده است:  ــته ش در صفحۀ 7 متن اصلي کتاب چنین نوش

ــرزمین هاي آبادان ربع مسکون از شمال تا جنوب استوا 77  س

درجه جغرافیایي را شامل مي گردند، )خلف خط االستواء احدي 

عشرة درجه( )ص 7، سطر 8؛ ص 16، س 7( 

ــه و 33 دقیقه آغاز  ــمال، امروزه از 66 درج پهنۀ قطب ش

ــبۀ قدما در آن زمان که 77 درجه پنداشته اند،  مي گردد. محاس

ــت )جدول ضمیمه(. بر این اساس سرزمین هاي  بي اشکال اس

ــتوا آغاز مي گردد؛  آبادان اقلیم اّول از »یازده درجه« زیر خط اس

ــمال را در جنوب مي پنداشته اند. نویسندۀ پیشگفتار رقم  زیرا ش

ــاهده کرده ولي رقم »عشرة« )ده( درجه  »احدي« )یک( را مش

ــده و نوشته است که نقشه هاي پهنۀ استوا با یک  را متوجه نش

درجه زیر خط استوا نمایش داده شده است؟

در پیشگفتار )ص 20، س 7( انوري مي نویسد: 

ــق و در انطباق با  ــم[، به طور دقی ــن کمربند ]پهنۀ اقلی ای

ــروز از غربي ترین نقطۀ آفریقا  ــاي جغرافیایي ام موقعیت ه

در شمال خط استوا آغاز و تا »دریاي سبز« در جنوب چنین 

امتداد یافته است.

امروزه غربي ترین بندر آفریقا داکار است در ساحل غربي کشور 

ــمالي قرار دارد؛ ولي  ــنگال، که در حدود 15 درجۀ عرض ش س

در آن زمان زمان غربي ترین بندر شناخته شده اي که کشتي ها 

در آن رفت و آمد داشتند بندر ترفایه بود که به »سوس االقصي« 

ــي پاره اي از  ــۀ طولي جغرافیای ــود و مبدأ صفر درج معروف ب

جغرافیدانان آن زمان به حساب مي آمد ولي اغلب قدما مبدأ صفر 

درجه را غربي ترین جزیرۀ مجمع الجزایر خالدات مي گرفتند که 

ــت. امروزه از داکار غربي ترین بندر آفریقا  »جزیره ِفر« نام داش

ــده نزد قدما، حدود 12/5  ــناخته ش تا ترفایه غربي ترین بندر ش

درجۀ جغرافیایي فاصله است.

ــول جغرافیایي در نزد  ــه بندر صفر درجۀ ط در مورد اینک

قدما، داکار )سوس االقصي( است یا جزیره ِفر خالدات، ابوالفداء 

چنین نوشته است:

ــرب جزایر خالدات  ــه مبدأ عمارت در مغ برخي گفته اند ک

ــبه نموده اند،  ــت و از این رو مبدأ طول را از آنجا محاس اس

ــاحل دریاي  ــاحل دریاي غربي ]س ــي مبدأ طول را س برخ

ــان این دو َده درجه  ــوس االقصي[ نهاده اند و می مغرب، س

ــت و نهایت عمارت در جانب  از دور معدل النهار تفاوت اس

30 ]در شرق چین[.
شرقي موضعي است به نام کنگ دژ

ــت. الزم به  ــده اس ــبز« که انوري متذکر ش در مورد »دریاي س

ــوب چین، در دوران  ــبز را در جن ــت که »دریاي س یادآوري اس

ــي ها، اقیانوس شرقي و تازیان بحراالخضر )دریاي  قدما، روس

سبز( خوانند.«31 پس اگر دریاي سبز را در جنوب چین آن زمان 

ــت از اقیانوس مشرقي ]بحر محیط[  بدانیم، خود شاخه اي اس

ــود که محدودۀ آن بسیار  که امروزه اقیانوس کبیر نامیده مي ش

وسیع است و نمي توانیم به یک اقیانوس وسیع دریا بنامیم.

30. ابوالفدا، تقویم البلدان، ترجمۀ عبدالمحمد آیتي، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص 11.

31. حدود العالم، چاپ منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، 1340، ص 9.
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ـ ص 20، س 15: »در بعضي از نقشه ها دو اقلیم در یک نقشۀ 

جداگانه گنجانده شده است.«

فقط در یک نقشه چنین است، آن هم نقشۀ شمارۀ 9 و 10 

از اقلیم ششم نه در بعضي از نقشه ها.

ــخه کامل نیستند، چرا  ــه هاي این نس ـ ص 20، س 17: »نقش

که در پایان افتادگي دارد، در نتیجه با مقایسۀ نسخه هاي دیگر 

معلوم مي شود که نسخه سه نقشه کمتر دارد.«

ــخص  ــت مش ــه اس از روي قراین، هر اقلیم داراي ده نقش

مي گردد که از اقلیم هفتم، سه نقشه افتاده است ولي نوشته شده با 

مقایسۀ نسخه هاي دیگر معلوم مي شود که نسخه سه نقشه کمتر 

دارد، این نسخه هاي دیگر کدام نسخه ها هستند که کامل بوده اند؟

ــۀ جهان نماي ادریسي، بنا بر سنت  ـ ص 20، س 24: »در نقش

ــرا گرفته و دو  ــالمي، گرداگرد جهان را آب ف ــه نگاري اس نقش

ــرقي  ــکي راه یافته اند، دریاي ش ــي به درون خش دریاي اصل

اقیانوس هند و دریاي غربي مدیترانه امروز ]بحرالروم[.«

ــه چهارم سطح کرۀ زمین  بنا بر گمان قدما در آن زمان س

ــت و  ــهرت داش ــت که به دریاي محیط ش را آب فراگرفته اس

یک چهارم بقیه را ربع مسکون مي نامیدند، این یک واقعیت در 

ــاهدات جغرافیایي جهان بوده است، نه سنت نقشه نگاران  مش

اسالمي؛ زیرا سنت با واقعیت همانندي ندارد. دو دریاي بزرگ 

ــکي راه یافته بودند، دریاي شرقي آن، دریاي  که به درون خش

ــن، دریاي هند، و دریاي پارس بودند که گاهي تمامي پهنه  چی

ــاي غربي همان دریاي  ــاي پارس نیز مي نامیدند و دری را دری

مدیترانه است که قدما آن را »بحرالروم« مي گفتند.

ـ ص 19، س 8: »در نقشه هاي انسالمهج، خط خوش رسام، 

توجه را به خود جلب داشته و از نظر رعایت نکات خوشنویسي 

ــخۀ معروف ... که در کتابخانۀ  ــه با نقشه هاي نس قابل مقایس

بادلیان نگاهداري مي شود نیست.«

خط خوش متعلق به تراوش قلم ناسخ است نه رسام؛ رسام 

ــت. خط خوش متعلق به متن سراسر  ــه اس ــیم کنندۀ نقش ترس

ــت که اسامي متن نقشه ها را نیز  صفحات کتاب انس المهج اس

ــامل مي گردد. هنگامي که از خط خوش نسخه اي صحبت  ش

ــتي نوع خط نیز مشخص گردد که کدام نوع از  مي گردد، بایس

ــخۀ مذکور را با خط نسخ بسیار زیبا  ــت. البته نس انواع خط اس

ــز با کادربندي صفحات  ــامي ویژه و مرکب قرم با تیترها و اس

ــده است. وي یادآور  ــطر در اندازۀ وزیري نوشته ش ــانزده س ش

ــخۀ انس المهج کتابخانۀ مجلس  ــده که در مقایسۀ خط نس ش

ــي معروف  ــخه هاي خط ــالمي تهران با خط نس ــوراي اس ش

کتابخانۀ بادلیان آکسفورد قابل مقایسه نیست، بایستي در ابتدا 

ــخه هاي بادلیان به دست داد و سپس در مقام  اطالعاتي از نس

ــۀ خطاطي، رنگ آمیزي و خوشنویسي نسخه ها برآمد و  مقایس

به همین شیوه از نظر رنگ آمیزي نقشه ها و مقایسۀ انس المهج 

با نسخه هاي نقشه دار کتابخانۀ ملي پاریس الزم است که نوع 

ــه ها و عالیم اختصاري متن و شیوۀ درست رنگ نقشه ها  نقش

بایستي مورد تعمق قرار گیرند تا برابري آن ها مشخص گردد.

منابع:

ــماعیل، تقویم البلدان، ترجمۀ عبدالمحمد  - ابوالفدا، عمادالدین اس

آیتي، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349ش.

- احمد، مقبول، 1367، »ادریسی«، زندگینامۀ علمي دانشوران، جلد 

یکم، جزوۀ دوم، تهران: علمي و فرهنگي.

ــریف  ــن  محمدبن  عبدهلل ش ــیخ ابوعبدهلل محمدب ــي، ش - ادریس

ادریسي، انس المهج و حدائق الفرج، به کوشش یوسف  بیگ باباپور، 

قم: مجمع ذخایر اسالمي، 1391ش.

ــي، شیخ ابوعبدهلل محمدبن  محمدبن  عبدهلل شریف، ایران  - ادریس

ــي، تهران: بنیاد  ــتاق، ترجمۀ عبدالمحمد آیت ــاب نزهة المش در کت

ایران شناسي، 1388ش.

ــریف  ــن  محمدبن  عبدهلل ش ــیخ ابوعبدهلل محمدب ــي، ش - ادریس

ــواري، تهران:  ــتاق، ترجمۀ لفته س ــي، ایران در نزهة المش ادریس

شادگان، 1388ش.

ــافات جغرافیایي، تهران: شرکت  - اقبال، عباس، 1314، تاریخ اکتش

مطبوعات.

ــات و نفوذ در  ــي، 1339، تاریخ مقیاس ــتري، محمدعل - امام شوش

حکومت اسالمي، تهران: دانشسراي عالي.

ــش منوچهر ستوده،  ــرق و المغرب، به کوش - حدود العالم من المش

تهران: دانشگاه تهران، 1340ش.

ــت،  ــوت، معجم البلدان، ج 1، بخش نخس ــدادي، یاق ــوي بغ - حم

ــور  ــازمان میراث فرهنگي کش ترجمۀ علي نقي منزوي، تهران: س

)پژوهشگاه(، 1380ش.

- حمیده، عبدالرحمان، 1403ق/ 1983م، اعالم الجغرافیین العرب.

ــه هاي  ــالم، ج 2، ش 241، نقش ــزگین، فؤاد، اطلس جهان اس - س

ــتوتگارت آلمان، درون اطلس  ــراد میلر، چاپ 1921-1927 اش کن
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ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــالمي، چاپ 1415ق/ 1994م،  ــزگین، تاریخ علوم عربي و اس س

فرانکفورت آلمان.

ــته هاي جغرافیایي در  ــخ نوش ــکي، ا.ي.، 1379، تاری - کراچکوفس

جهان اسالمي، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: علمي و فرهنگي.

ــید  ــالم، ترجمۀ س ــدن اس ــتاو، 1312-1313، تم ــون، گوس - لوب

محمدتقي فخر داعي گیالني، تهران.

ــین، التنبیه و االشراف، ترجمۀ  ــعودي، ابوالحسن علي  بن  حس - مس

ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349ش.

- مصاحب، غالمحسین، 1345- 1374، دایرة المعارف فارسي، تهران.

ــین، مروج الذهب و معادن الجوهر،  ــعودي، ابوالحسن علي  بن  حس - مس

ترجمۀ ابوالقاسم پاینده،  تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344ش.

ــي  ــیم ف ــد، احسن التقاس ــن  احم ــدهلل محمدب ــي، ابوعب - مقدس

ــرکت مؤلفان و  معرفة االقالیم، ترجمۀ علي نقي منزوي، تهران: ش

مترجمان، 1361ش.

- والتر، هینس، 1368، اوزان و مقیاس ها در اسالم، ترجمۀ غالمرضا 

ورهرام، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

- نقشبندي، سید محمود، 1388، ِدرهم اسالمي، ترجمۀ امیر شاهد، 

تهران: پازینه.

ــي و  ــفین جغرافیای ــگ مکتش ــرهلل، 1375، فرهن ــن، نص - نیک بی

جغرافي نویسان مشهور دنیا، تهران: نبوي.

- هدایت، مهدي قلي، تحفة االفاق، سنگي، نسخ، مصور، 1317ق.

پـرنـدینـه*

* پرندینه )1(

]قطعه[

طـمـع آرد به روی مــرد زردی

بمیرانـش به جهد ار مـرد َگردی

طمع تا زنده باشـد مـرده ای تـو

طمع چون مرد آن گه زنده ای تو

از یادداشت های دستنویس کتابخانۀ فاتح، مجموعۀ شمارۀ 5406

* پرندینه )2(

]قطعه[

رفتن اندر عذاب چـون جرجیـس

یا شدن در حجیـم چـون ابلیـس

خوشتر است از سؤال کردن طمْع

ایستادن به پیـش مـرد خسیـس

از یادداشت های دستنویس کتابخانۀ فاتح، مجموعۀ شمارۀ 5406

* پرندینه عنوان مطالبی است که توسط دکتر محسن ذاکرالحسینی برای نشریۀ گزارش میراث تهیه می شود.


