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   عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی- ∗∗حسن رضا رفیعی
   26/10/84:  نهایی تأیید  17/11/83: پذیرش مقاله

  
  چکیده 

با این وجود، جغرافیدانان مسلمان . ی پیش از اسالم می رسدریشه دانش جغرافیا در ایران، به سده ها
حکمه، ــشاید بتوان تشکیل بیت ال. ایرانی در گسترش این دانش نقش انکارناپذیر و خدمات ارزنده ای داشته اند

الش ــبا حضور دانشمندان ایرانی در روزگار مأمون عباسی و شکل گیری نهضت ترجمه را آغازی برای ت
 آگاهی از دانش دیگران از جمله دانش جغرافیایی ایرانیان، رومیان، یونانیان و برایشده مسلمانان سازماندهی 

مکتب : تــکل گرفــبا توسعۀ دانش جغرافیا در میان مسلمانان دو مکتب علمی در این زمینه ش. هندیان دانست
ابن خردادبه، : دــان ایرانی ماننیدانان مسلمــسردمداران هر دو مکتب، جغراف.  استخری-عراقی و مکتب بلخی

کتب از میان عربها ـسایر قلمزنان این دو م. یعقوبی، ابن فقیه همدانی، ابوزید بلخی و ابو ابراهیم استخری بودند
ودند که از آبشخور ـوت حموی از جمله کسانی بـقدامه بن جعفر، مسعود، مقدسی، ابن حوقل و یاق: همچون

همه این اندیشمندان خدماتی  انکارناپذیر به دانش جغرافیا داشتند که . ب شده بودنددانش جغرافیایی ایرانی سیرا
  این مقاله به گوشه ای اندک از آن اشاره دارد

  تک نگار،نقشه ، نیمروز مکتبهای جغرافیایی،، ، جغرافیا :ی واژه هاکلید

 مقدمه
زیر فرمـانروایی داریـوش شـده اسـت و رسـاله کوچـک و               از اشاره هایی که در سنگ نوشته بیستون درباره سرزمین های            

مختصر شهرستانهای ایرانشهر، که درباره تعدادی از شهرهای ایران و بنیانگذاران آنها و به زبان پهلوی نگاشته شده اسـت،                    
هخامنـشی  جاده موجود میان دو پایتخت حکومـت        . برمی آید که ایرانیان پیش از اسالم با دانش جغرافیا آشنایی داشته اند            

که شهر شوش پایتخت اصلی را به سارد، پایتخت غربی ایـران در سـاحل دریـای مدیترانـه و در محـدوده ترکیـه کنـونی،                           
ایـن راه کـه بـه       . وصل می کرد نشانه ای دیگر از آگاهی ایرانیان به چگونگی بهره وری درست از روی زمین بـوده اسـت                    

در مسیر خود صد و یازده ایستگاه یا منزل داشت که رهپویان عـادی   کیلومتر طول و    2683جاده شاهی معروف بوده است      
           آن را در نود روز و پیکهای ویژه درباری آن را با اسبهای تیزرو، که در هر ایـستگاه بـا اسـبهای تـازه نفـس دیگـر عـوض                               

دن آبراه سوئز به دسـتور      دستور کن ) 136،  1336؛ گیرشمن   311- 1368،  2هرودت  . (می شدند، در یک هفته می پیمودند      
داریوش بزرگ برای ایجاد ارتباط بین دو دریای سرخ و مدیترانـه،  احـداث پـل عظـیم و معلـق خـشایارشا بـر روی تنگـه              

 متر که شاید اولین پل معلق جهان بوده است کـه ایـن شـاه هخامنـشی بـا      1400خروشان هلسپون یا داردانل کنونی به طول  

                                                 
∗∗ E-mail: hr_rafiei40@yahoo.com                                                                                            44722755: نویسنده مسئول  



  
 1386 بهار 59 شماره -پژوهش های جغرافیایی                                                                                                     96 

 )1(.سرباز از راه آن سرزمینهای غرب دریاهای سیاه، اژه و مرمره را گشود و به تصرف درآورد؛دو میلیون نفر  ش ازیبعبور 
             نمونه هایی از هزاران نمونه دیگـر اسـت کـه از آگـاهی ایرانیـان از دانـش جغرافـی خبـر                       )  403 و   365-6:136 8هرودت(

یت سطح زمین داشته اند و در جهت تـسخیر طبیعـت و   می دهد و گویای این حقیقت است که آنها  آگاهی کامل از وضع         
  .بهره برداری بهتر از آن گامهای بلند و مؤثری برداشته اند

               هدف از آوردن این پیش زمینه ها ایـن بـود کـه بعـد از اسـالم نیـز توسـعه دانـش جغرافیـای اسـالمی بیـشتر در گـرو                             
هـای سـردمداران نهـضت شـعوبیه کـه           دره میکل فرانسوی ضمن اشاره به دیدگاه      آن. پویش های علمی ایرانیان بوده است     

اگر اسالم پرچم مشترکی اسـت کـه در تحـت لـوای آن بایـستی تمـام معتقـدان گـردهم آینـد و نیـز اگـر                             ((: معتقد بودند 
طبیعی است که با تکیه     اعتقادات، زندگی جمعی و فرهنگی آنها بایستی با زبانی ملهم از قرآن، یعنی زبان عربی، بیان شود                  

از  ((ایشان برای نمونه می نویسد    )) .بر همین زبان مشترک همه فرهنگهای ملی و مواریث کهن نظرات خود را مطرح کنند              
     این جهت دانش جغرافیای اعراب نمونه خوبی است، اکثریت وسیعی از این نویـسندگان ایرانـی هـستند و بـه زبـان عربـی                        

  ) مقدمه میکل ،1371به ابن خرداد ()).می نویسند
         تعدادی از نویسندگان ریشه دانـش جغرافیـای اسـالمی را در آثـار مؤلفـان اروپـایی ماننـد اسـترابون رومـی، آراتـستین                  

             حـدود (و بلنیوس از جغرافیدانان قبل از میالد یونـان و از همـه مـشهورتر بطلمیـوس، جغرافیـدان اوایـل قـرن دوم مـیالدی             
کرامـرز  . اچ. ی اسـت کـه جـ      ین در حـال   یـ ا .)1373،  6841؛ دهخـدا    19،  2و1ج،  1363کارادووو.(، می جویند  )م90-168
 یایـ ونـان بـر جغراف    یدر قـرن سـوم نفـوذ        ((: کنـد  ی مـسلمانان اشـاره مـ      یا و نقشه کش   یان بر دانش جغراف   یرانیر ا یرامون تاث یپ

شتر مولفـان از مـردم   یـ را بیران بود، ز ی ا یشتر از سو  یش از غرب و ب    ین قرن نفوذ شرق ب    ی از اواخر ا   یمسلمانان مسلم بود، ول   
ژوهش پق مرکز بزرگ دانش و    ی از طر  ران به جهان اسالم را    ی ا ییایراث جغراف یانتقال م شان  ی ا )).ران بودند یاالت مختلف ا  یا
 بـه نـام     ی نجـوم  یر قالب رساله ا    د یرانی ا ییایثر جغراف ن ا ی که اول  یبه گونه ا  .  داند   یر م واپ ش یان واقع در شهر  جند     یرانیا
 ی برد که خود بخش    ی به نام گاهنامه نام م     ی فارس ی از رساله ا   ی مسعود .م شد ی تنظ ی مروز ...ا الشاه نوشته حبش بن عبد     جیز

ان و یـ رانی علـوم مختلـف ا  ینـد کـه حـاو   ی بی مـ ی ه ق  در استخر کتاب302او در سال   . ن نامه بود  یی بزرگتر به نام آ    یاز کتاب 
ن اثـر  یـ ا. ا گاهنامه  وجود نداشته اسـت     ین نامه   یی نامه، آ  ی بوده است که در خدا     یگریشان و اطالعات د   ی ا ی بناها خ و یتار

بنـا بـه نوشـته    . د، ترجمـه شـ  یفـه امـو  ی، خل) قهـ127-105( هشام بن عبدالملک یافت شد برا  یران  ینه شاهان ا  یکه در خز  
ران و حـدود    یـ ا و وصـف االرض ا     یـ انـش مـسلمانان دربـاره جغراف       از د  ینگونه آثار بخش  یست که ا  ید ن یبعمقبول احمد تشز  

بنا بـه نوشـته کـرا     - )7-8، 1368تشز ( . باشدهدیبخششکل  را   یگریات د ی آن و جزئ   یمات ادار یو تقس  ی ساسان یورترامپا
 یقیدوان ق و در زمان منصور       .ه 145 شهر بغداد به سال      یه گذار ی در پا  یرانیدو ا  ،یس احمد هند  ی و نف  ی روس یوفسککچ

ار ی شـهر  زیجا  ی شاه   جی ز ...ماشاء ا .  معروف به مناسه   یهودیبن ساریه    ...اگر ماشاء   ی و د  ی ابوسهل نوبخت  یکی :نقش داشتند 
 یغـاز پادشـاه  آ را یا جـدول نجـوم  ی زیجن یمبداء ا. م کردی بود، تنظ شتروایارگ  ی به نام ز   ی پهلو یکه برگرفته از کتاب    ،را
 نیـ ا .د داشـت یـ ج تاکیزن  ی بر ا  ی مروز ...ا، حبش بن عبد   ...بعد از ماشاء ا   .  نوشته اند  ،یاسانن پادشاه س  یآخر،  زدگرد سوم ی
د در  یافت و شا  ی رواج   ی در زبان عرب   یرانیش از همه مولفات مکتب نجوم ا      یشاه ب ج ال یز(( : معتقد بود که   یگر روس شوهپژ

. تــرجم بــه ترجمــه آن پرداختــه انــدن بــس کــه چنــد میار همــی شــهرجیــت زیــر اهم د)).نــوع خــود منحــصر بــه فــرد بــود
  و آشنا شدندیونانی ییای با دانش جغراف،انیرانی اییای با دانش جغرافییشناآده دارد که مسلمانان بعد از ی عق کراچکوفسکی
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 شناسـان   یجغرافـ ((عنوان   از آنان با     وی بود که    یت الحکمه مامون  ی ب یرانیون مترجمان دانشمند ا   یشتر مد یز ب ی ن ییشناآن  یا
   . )8، 1381؛ یعقوبی 18، 1374 :دس احمینف ؛60-2 و 53 -4، 1379 یکراچکوفسک (.دن کیاد می ))یونانیتب مک
شان یا.  داشتییای شد که کاربرد جغرافی گفته می نجومی به جدولهایگ پارسیا زی جی است که زیس احمد مدعینف     
 خـسرو  یین آن بـه دوره فرمـانروا  یدو نامـد کـه تـ   یان مـ اریا شـهر یـ ار و ی شـهر جیان را همان ز   یرانی ا ی بزرگ و اساس   جیز

 ین نـ  ی ق توسط قطب الد    ـ ه173 در سال    جین ز یا. سدی نو ی م یراچکوفسککزگرد سوم که    ی گردد و نه     یروان باز م  یانوش
 یاز طرفـ  . وس در جهان اسالم معتبـر بـود       ی بطلم یمجسطمانان با   ل مس ییش از آشنا  ی ترجمه شد و پ    ی به عرب  ی از پهلو  یزیر
 شـاپور   یق دانشگاه جنـد   ی منظم و دق   ی بود که با استفاده از رصدها      ی از جمله دانشمندان دربار مامون عباس      یحمد نهاوند ا

و )محمـد و احمـد و حـسن     (یشـاکر خراسـان   بن   یموسر نظر فرزندان    یز ز یه الممتحن ن  ی المامون جیز. ن کرد ی را تدو  زیجی
س ی بنـا بـه نوشـته نفـ    .م شـد یتنظـ  ، استیرانی و ا یودر عبدالملک مرو   از آنها خالد بن    یکیکه قطعا   ،توسط چهار دانشمند  

فرهنگـستان و     از اسـتادان   یکبار با مهاجرت تعداد   ی:  وارد شد  ی در دو مرحله به جامعه اسالم      یرانی ا یایاحمد دانش جغراف  
 به   این دانشگاه  ه استادان یگر مهاجرت بق  ی داشتند و د   ینها را گرام  آان که مقدم    یو شاپور به دمشق و دربارام     یدانشگاه جند 

ن یـ  در واقـع ا    .ت الحکمه شد  یببه نام    ی علم ی نهاد یریب شکل گ  ج ق که مو   ـ  ه 144-5 یان در سالها  یبغداد و دربار عباس   
                 و 89-91 ،15-7،  1374س احمـد  ینفـ . ( بـود  یرانـ ی شـاپور ا   ی از فرهنگـستان و دانـشگاه جنـد        یدیـ  تقل ی اسـالم  ینهاد عرب 

5- 114(. 
 یرانـ یان مـسلمانان، دانـشمندان ا    ی در م  ی علم یایده دارد که حامالن جغراف    ی عق یوفسککن اساس است که کراچ    یبر هم      

 قابـل  یونـان ی یایـ شان چنانچـه جغراف یـ دگاه ایـ از د.  بـود ی عهد ساسـان رانیبرگرفته از ا آنها   ان بودند که دانش   یدربار عباس 
از آن  کتـر بـود،  یه نزدیه و اسـکندر ی انطاکیعنی یونانی  به گهواره تمدن      یمکانگاهشان از نظر    ی جا کهان،  یامواستفاده بود،   

 ی بود که تا قرن پـنجم هجـر        یا آنچنان قو  ی در عرصه جغراف   یرانی ا یایشان نفوذ مکتب جغراف   یبنا به نوشته ا   .  بردند یبهره م 
 . کردنـد ی محاسـبه مـ   یش ابو معشر بلخـ     و رو  یرانی برابر مکتب ا   ی اسالم یایا اسپان ی را در اندلس     ییایدرجات طول جغراف  

  .)60 و 53، 1379 یچکوفسکاکر(
 یگـرا ی رود دجلـه را از ت   یگـرس بـه معنـ     یه ت ژهـا وا  یونانین بس کـه     یونان  هم  ی به   یرانی ا یاینه نفوذ دانش جغراف   یدر زم      
نا بـه   یاه را بـه نـام اخـش       یسـ  یایـ ان باستان در  یرانی ا .ن رود است  ی آب ا  ی خروشندگ یایر گرفته اند که گو    ی ت ی به معن  یپارس
، 1377یرنورین. (دندیتوس نامیخآان گرفتند و ان را پونتوس یرانین اصطالح را از ایها ایونانیدند و ی نامیره میاه و تی سیمعن

325(.  
  

 ایبه دانش جغراف یرانی اخدمات جغرافیدانان مسلمان

                بــشری چنــین   پیــشرفت دانــش هــای گونــاگون در زمینــۀ نقــش مــسلمانان در،دانــشمند مــسیحی لبنــانی، جرجــی زیــدان 
یکی از مزایای تمدن اسالمی این است که علوم پراکندۀ یونان و ایران و هند و کلده را به عربی نقـل کـرد و              ((: می نویسد 

) مـسلمانان (بهـا  در واقـع عر ((: یـشان در جایـی دیـگر مـی نویـسد  ا .))چیزهایی بر آن افزود و آن را ترقی داده کامل کـرد   
و از مجمـوع    علوم آشوریان و بابلیان و مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را گرفته و از خود چیزهایی بـر آن افزودنـد                      

ایشان ضمن اشاره به رشد علـم در        ) 581 و 530،  1379زیدان  (.)) نددآن علوم و صنایع و آداب، تمدن اسالم را پدید آور          
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یت علمـی بغـداد اظهـار مـی دارد کـه دانـشمندان سـرزمین هـای مختلـف جهـان اسـالم بـه سـوی                      دوران عباسیان و مرکز   
از طرفی فرمانروایان محلی نیز به تقلید از دربار بغداد به تشویق دانش آموزی و ارج نهادن به           . دارالخالفۀ بغداد روانه شدند   

ه یـ و ابـن روم   ، ابـن جلجـل      خـوارزم بیرونـی از بیـرون      دانشمندان پرداختند و چنین شد که رازی از ری، ابن سینا از بخارا،              
 ).590،  همـان . (از انـدلس برخاسـتند     ی همگـ  ابن زهر پزشک و خانـدان وی         و   ابن باجۀ فیلسوف   و ابن رشد و      گیاهشناس

می نویسد که علوم مختلف از جمله زبانـشناسی، حـدیث،           ) م1909-1836(ادوارد براون انگلیسی به نقل از دخویه هلندی         
 هیئت، تاریخ و جغرافیا به مناسبت نزول قرآن و درک مفاهیم آن رشد کردند و همه علوم در اطراف هستۀ مرکزی               رجال،

ایشان ضمن اشاره به اینکه برای درک آیه های قرآن فقط دانستن تاریخ عرب کارساز نبـود و  . حکمت الهی تمرکز یافتند   
علـم جغرافـی    ((: نانیان، حمیریان، حبشیان و غیره الزم بود، می نویـسد         اطالع از تاریخ همسایگان عربها به ویژه ایرانیان، یو        

براون ( .))وری اسالم ارتباط داشت واجب شمرده شدتنیز به همان منظور و به جهات عملی دیگری که با توسعۀ سریع امپرا
  ).1،392ج، 1335

اگـر  .  پرداخـت  ا در توسعۀ دانـش جغرافیـ      یرانی ا ن، اینک باید به بیان نقش جغرافیدانان مسلما        کوتاه ینی چ با این مقدمه       
بخواهیم اولین جغرافیدان مسلمانی را یاد کنیم که نوشته او تا زمان ما باقی است و کارش با چهار چوبهای امـروزی یــک                        

مـان  خوارزمی ه . نام ببریم ) ـ ق  ه232م  ( محمد بن موسی خوارزمی      ...اکار علمـی منطبـق است، نبایـد از کسی جز ابوعبد        
پایـۀ دانـش ریاضـیات و جبـر در جهـان اسـالم و                یوریاضیدان و ستاره شـناس معروفـی اسـت کـه کتـاب جبـر و مقابلـه                   

بنا به نوشته استاد حسین خدیو جم مترجم این کتاب، مبحث لگاریتم که بـه معنـی فـن محاسـبه بـا                       . کشورهای غربی است  
یاضیات جدید به حساب می آید برگرفته از عنوان التـین           ارقام و عالمتهای مخصوص دیگر است و یکی از مباحث مهم ر           

الگوریـسمی  . ترجمۀ کتاب خوارزمی به زبان های اروپایی است که به نام مؤلـف آن الگوریـسمی نامگـذاری شـده اسـت        
  مقدمـه، ، 1362خـوارزمی .(تلفظ اشتباه واژۀ الخوارزمی توسط اروپاییان است که به تدریج به لگـاریتم تبـدیل شـده اسـت             

خوارزمی یکی از دانشمندان معروف بیت الحکمۀ مأمونی و خزانه دار کتابهای نفیس این مجمع علمی بزرگ بوده  ) 10-9
این دانشمند از چنان اعتباری برخوردار بود که واثق، خلیفۀ عباسـی، او را مـأمور نمـود تـا بـه                    ) 493،  1381ابن ندیم .(است

ایـن سـفر خـارجی بـه        . شی از چگونگی اجساد اصحاب کهف تهیه کند       سرزمین روم، ترکیه کنونی، برود و برای او گزار        
دیــده در کتـاب المـسـالک و         او سفر و شــرح آنــچه کـه          ن  ی ا داستان. آگاهیهای خوارزمی از سرزمین های غرب افزود      

رسـتادند تـا   همچنین نوشـته انـد پـیش از آن او را بـه هنـد ف     ) 89، 1371به  ابن خرداد( .المـمالک ابن خـرداد به آمده است   
ضمن تماس با ریاضیدانان آن دیار، که در آن زمان به چیره دستی در آن علم شهرۀ عالم بودند، اندوخته هـای خـویش را                         

الـسند هنـد     و   یاضی در دانش ر   حساب هند  و جبر و مقابله   د چنین سفری تدوین کتابهای    ربه جهان اسالم منتقل کند، رهاو     
  .)1368:5 تشز؛28 -9، 1362خوارزمی. ( است یغرب هندوستان یایرامون جغرافیر پیالصغ
 او از چنـان مقـامی در علـم           بلکـه  می توان گفت توفیق خوارزمی در این سفرها محدود به فراگیری دانش ریاضی نبود                  

 ضـمن   شان  یـ  ا .جغرافیا برخوردار شد که به دستور مأمون مأمور شد تا مجموعـه ای از نقـشه هـای آسـمان را فـراهم کنـد                        
در کتـاب  . نمـود  را اصـالح  اصـل نوشـته و نقـشه هـای آن        ،  مه کتاب جغرافیـای بطلمیـوس بـا عنـوان صـوره االرض              ترج

 مـیالدی بـا حواشـی و        1894آن را در سـال       ) م 1938 -1872(خوارزمی آنچنان مطالب نوینی نهفته است که آلفونسونلینو       
 کنـد کـه کتـاب       ینـو خـاطر نـشان مـ       ی نل ،س احمـد  یه نفـ   بنـا بـه نوشـت      .تحقیقات دقیق به زبان ایتالیایی ترجمه و چاپ کرد        
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در  .ر آن را به وجـود آورد      ی خود نظ  یت علم ی نتوانسته است در سرآغاز فعال     ییچ ملت اروپا  ی است که ه   یاثر((: یخوارزم
س یفـ  ن ؛322 -3،  1365حلبی  ( )). شود یده م یز د ی ن ی باستان ی نامها ی تعداد ی دوره اسالم  ییای جغراف ین اثر در کنار اسام    یا

 بـر  یه جفـر ی راضـ یست ولـ  یـ د که اصل نقشه ها موجـود ن       ی کل جهان چهار نقشه کش     ی برا یخوارزم) 30-1،  1374احمد  
 یوس هماننـد  یـ  موجود بطلم  ین نقشه ها با نقشه ها     ی کرده است و ا    ینیاساس اطالعات موجود در کتاب او آنها را باز آفر         

 )74، 1368 تشز ؛110، 1369تشز بهار .(دارد
رف و  صـ ن بدان معنا نبوده است که مقلـد         ی ا یوله اند   گران استفاده کرد  ی به دور از تعصب، از علوم د       یرانیمندان ا دانش     
 را کـرده ام  یمن حقا کـار (( :سدینویبا میش چه ز  ی از کتابها  یکی در مقدمه    یرونیحان ب یابور.  آنها باشند  ی چون و چرا     یب

ان مـن کـشف کـرده انـد        ینیشیـ  که بـا امتنـان، آنچـه پ        ین معن یبد.  دهد د انجام یبا  خود ی در رشته خاص علم    یکه هر عالم  
 کـنم بـه صـورت       ی محابا اصالح کـنم و انچـه خـود کـشف مـ             یم بدون ترس و ب    یابی ینان را که در م    آاشتباهات   رم،یبپذ

 به چند قرن    یدر بازگشت  )))113 ،2ج:1377 یرنورین(. ادگار گذارم یند به   ی آ ی من م  ینده که از پ   یآ ی نسلها ی برا یمدرک
چـون  (( : سدیـ  نوینه مـ ین زمی در ای روسیکراچکوفسک. ن بوده است  یز چن ی ن یم که خوارزم  یابی یحان در م  یش از ابور  یپ

آورده در ی جـداول نجـوم  یعنـ ی جیـ  خود را به صـورت ز  یایره بود کتاب جغراف   یچ یشه خوارزم یات بر اند  یاضینجوم و ر  
 عـرب و    یایـ ار از جغراف  یالب آن را به صـورت جـدولها بـا اخالفـات بـس             ست، بلکه مط  یوس ن یکتاب او ترجمه بطلم   . است

وس در کتـاب    یـ  بـا روش بطلم    ی مطالب خوارزم  ی  آشکار است که فصل بند      یبخوب... گر مرتب کرده است   یاصالحات د 
با مطالب  ی اول و هشتم خوارزم    یان مقاله ها  ی م ی بجز همانند  ین پژوهشگر روس  ی ا )).ا اختالف دارد  ی الجغراف یالمدخل  ال  

وس یـ بطلم(( :سدیـ  نو ی کـه مـ    ی داند به گونه ا    ی م یوسیمات بطلم یر با تقس  ی دوم تا هفتم را کامال مغا      یوس، مقاله ها  یبطلم
ک واحد مطالعـه  ی آورد و در یمها میب اقلی آنها را به ترتی خوارزمی شمرد ول ی هر قطعه را برم    یکوهها، رودها و شهرها   

ن یـی  اسـت و دربـاره تع      )2(می همان هفت اقلـ    ی کار خوارزم  ی مبنا یطقه سخن دارد ول   منبیست و یک    وس از   یبطلم.  کند یم
 ی است که خـوارزم    ین درحال یا) 77-8،  1379 یکراچکوفسک ()). مختلف کمتر اتفاق نظر دارند     ی مکانها ییایابعاد جغراف 

      را کـه او نوشـته اسـت        وس هرچـه  یـ  بطلم یشه هـا  یـ  ضمن استفاده از اند    ی و .وس در جهان اسالم است    ین مترجم بطلم  یاول
  . گذاردیادگار می ماندگار از خود به یزد و کاریآم ی در میرانی و ای بومییای جغرافیشه هایرد بلکه آن را با اندی پذینم

 تـوان گفـت کـه       ی مـ  یبـه طـور کلـ     (( :سدیـ  نو ی در صـوره االرض مـ      ی کـارخوارزم  یبزرگـ رامون  ی پ  یکراچکوفسک     
نـو و بـار تولـد       ید هماهنـگ بـا نل     یز با یش اصالت و ابتکار داشته و ن      ی خو یاضیفات ر یمانند تال ز ه ین کتاب ن  ی در ا  یخوارزم

 .اس باشـد یـ ، قابـل ق ی کتـاب خـوارزم  یعنی اسالم، ییاین اثر جغرافیمتری ندارد که با قد ی کتاب یی اروپا ومچ ق یم که ه  ییبگو
  ))80، همان(

 مـامون   یم نقشه جهان  بـرا     ی است که درترس   یاز هفتاد دانشمند   یکی کتاب خود،    یم نقشه ها  ی عالوه بر ترس   یخوارزم     
ک نقشه جهـان وجـود    یران و   ی نقاط ا  یک مجموعه نقشه از برخ    یان  یش از عباس  یکرامرز معتقد بود که پ    . مشارکت داشت 
 ی ا  هفـده درجـه    ین نقـشه هـا بـود کـه مـسلمانان خطـا            یـ د بر اسـاس ا    یشا. دیران نام ی توان آنرا اطلس ا    یداشته است که م   

 ).126و113، 1374س احمدینف. (ترانه اصالح کردندی مدیایوس را در مورد محاسبه طول دریبطلم
را از زبـان یونـانی    وس  یـ  بطلم  نلینـو کتـاب      ،به راستی اگر کتاب خوارزمی ترجمه ای ساده از جغرافیای بطلمیوس بـود                 

  چنان بـارز اسـت کـه       ی اسالم یای در جغراف  یارزم نقش خو  .ترجمه می کرد و نیازی به برگردان ترجمه عربی آن  نداشت           
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 ؛245، 1356قربـانی ( .پایه های علم جغرافی در میان مسلمانان معرفی می کننـد        انگذاری بن  را   یرانیااین جغرافیدان پژوهشگر  
  )30، 1374س احمدینف

) ــ ق    ه 300  یـا  272 -211 یـا    205( بـن خردادبـه      ...ا بن عبد  ...ادومین جغرافیدان مطرح در جهان اسالم ابوالقاسم عبید            
است که در زمان معتمد عباسی مسئولیت مهم دیوان برید استان جبال را بر عهده داشـته اسـت، همـان مـسئولیتی کـه ادارۀ                    

پدر بزرگ او زرتشتی بود کـه بـه خـاطر دوسـتی بـا یحیـی برمکـی                   .  پست پیشتاز به عهده دارد      پست امروزی و مخصوصاً   
ابن خردادبه در خراسان به دنیا آمد و در دانش های مختلف از   .  زمان مأمون فرماندار طبرستان بود     مسلمان شد و پدر او در     

ن یا .کتاب المسالک و الممالک ایشان اولین کتاب مستقل مسلمانان در زمینه جغرافیا است. جمله موسیقی سر رشته داشت  
. سنده آن قـرار گرفـت     یـ  نو یورد بـاز نگـر    مـ  دداً ق مجـ   ـ هـ  272ف شـد و در سـال        ی ق تـال   ــ   ه 231ن بـار در     ینخستکتاب  

ن مطالـب مربـوط بـه       یـ  ا به اضافه شده است که احتماالً      ه ابن خرداد  ی به نوشته اول   ییز معتقد است قسمتها   ی ن یکراچکوفسک
 یز ماننـد گـشودن راه ورود  ی شگفت انگیتانهاسان دایاز جمله مطالب اضافه شده ب. ه استیدر نوشته اولشان یاد نظر  یتجد

نهـا ابـن   یعـالوه بـر ا  . ج و مـاجوج در سـوره کهـف اسـت          وا جـ  یـ  داستان    و نیرامون ذوالقرن یق پ یا داستان تحق  یاهرام مصر   
ختـه اسـت و   یعه در هـم آم یسد کـه بـا افـسانه و شـا    یـ  نویکره و ژاپن مـ    ت، تب ،نی درباره چ  ین بار مطالب  ی اول یخردادبه برا 

 .گران استیثار دآبان و ش از زیها یها و خواندنیدنیاحتماال مربوط به شن
کتاب ابن خردادبه را می توان دانشنامۀ راههای جهان اسالم و همسایگان آن در هزار و دویست سال پـیش نامیـد زیـرا                             

این موضـوع مـی رسـاند       . ایشان فاصله تمام منزلگاهها و شهرهای مطرح در آن زمان را به دقت محاسبه و ثبت کرده است                 
عالوه . همیت وجود راه به عنوان یک شریان مؤثر در رشد و توسعۀ شهرها و روستاها آگاه بوده است       که این اندیشمند به ا    

 کتاب ایشان را می توان اولین مباحث جغرافیای اقتـصادی بـه شـمار آورد زیـرا مؤلـف بـه واسـطۀ                        طالببر آن بخشی از م    
 یاتیـ  مال  نگاران  پیرو سنت ایرانی بـرای مـسائل         جغرافی. ایرانی بودن از سنت ایرانی در جغرافی نگاری پیروی کرده است          

مقدمـۀ مهـدی    : 1371ابـن خردادبـه     ( .محصوالت و کانسارهای سرزمینهای مختلف اهمیت ویژه ای قایل بودنـد          به  مربوط  
  .)17، 1368 تشز؛31 -2، 1374س احمدی نف؛122-3، 1379 ی کراچکوفسک؛بوترابی

تعیـین قبلـۀ نقـاط      : خردادبه دارای مباحث فـراوان دیگـری اسـت از جملـه           کتاب ابن   ،  عالوه بر موضوعهای پیش گفته         
مختلف، معرفی رودها و سرچشمه آنها، وضعیت دریاها، معرفـی شـهرها و روسـتاها و شـگفتیهای آنهـا، بررسـی نژادهـای             

 مردمـان، ویژگیهـای    مختلف، وضعیت منزلگاهها و توجه به آثار بازمانده از پیشینیان، تأثیر محیط طبیعی بر اخالق و رفتـار                 
و دگرگون شدن آبهـا و شـکل گیـری مـواد معـدنی و             عت  ی طب یمنحصر به فرد چشم اندازهای طبیعی، چگونگی شگفتیها       

ایـشان در  . پـیش گفتـه نمـی شـود    های ویژگیهای کتاب ابن خردادبه فقـط شـامل موضـوع        . مختلف کرۀ زمین  مسائل    بیان  
آنهـا   مطالعـه  سـت کـه بهتـر اسـت قبـل از هـر گــونه نــقد و نظــری بـه              ابتدای کتاب خود مباحثی علمی را مطرح کرده ا        

            گـردی زمـین ماننـد گـوی اسـت در درون فلـک همچـون                : ابوالقاسم گویـد  ((: وی از زبان خودش می نویـسد     . پرداخـت
نه است که جو    ساختار زمین بدین گو   . زرده ای درون تخم مرغ وجو اطراف زمین تمامی جوانب آن را احاطه کرده است              

کـرۀ  . گرداگرد آن جذب کنندۀ اجسام سنگین است چون که زمین به مثابۀ آهن ربایی است که اجسام را جذب می کنـد                     
زمین به دو نیمه تقسیم گشته و میان این دو نیمه خط استوا قرار گرفته است که از مشرق تا مغرب امتـداد دارد و ایـن خـط                

همچنین منطقـه بـروج طـوالنی       . ر می آید که طوالنی ترین خط در کرۀ زمین است          به شما ) طول جغرافیایی (درازی زمین   
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از قطب جنوب که ستارۀ سهیل بر گرد آن می چرخد تا قطـب      ) عرض جغرافیایی (ترین خط در فلک است و پهنای زمین         
  )1:همان ()).شمال که ستارۀ بنات النعش بر گرد آن در چرخش است امتداد دارد

می آید که ابن خردادبه به کرویت، معلق بودن و حرکت زمـین در فـضای الیتنـاهی اعتقـاد داشـته                      بر   وراز مطالب مزب       
همچنین وی اولین کسی است که نیـروی جاذبـۀ   . است، او اولین کسی است که از جو زمین یا اتمسفر آگاهی داشته است            

) نصف النهارها ( )3(از مدارها و نیمروزها     او  اطالع .کشف کرده است  ) م1727م(زمین را هشت قرن پیش از نیوتن انگلیسی       
خصوصاً طوالنی ترین مدار یعنی خط استوا و نیمروز مبدأ بسیار دقیق اسـت؛ ضـمناً از مباحـث مربـوط بـه طـول و عـرض                        

  .جغرافیایی نیز غافل نبوده است
دوره های بعد از خـود قـرار        که اساس و الگوی همۀ آثار جغرافیای عمومی         ن بس   یهماهمیـت کتـاب ابن خردادبه     در       

لب آن مطـابق بـا جهتهـای چهارگانـه، شـمال و جنـوب و مغـرب و        اخصوصیت دیگر این اثر آن است که بیان مط   . گرفت
    مشرق، است و چنین شیوه بیانی خاص سنت جغرافیای ایرانی است و نمونـۀ آن در پیـشینه دانـش جغرافیـای یونـانی دیـده               

 مطالب در کتاب کوچـک ابـن خردادبـه اسـت کـه بعـضی از پژوهـشگران او را پـدر علـم                         با توجه به این تنوع    . نمی شود 
: سامی بی تـا   .(جغرافیا نامیده اند هر چند که ممکن است در تهیۀ مطالب کتاب خود از آثار دیگران نیز استفاده کرده باشد                   

ل کـه راه و روش      یـ ردادبـه را بـه آن دل      ، ابن خ  یسنده و پژوهشگر مسلمان هند    ی بنا به نوشته مقبول  احمد تشز، نو        )408 -9
ناگفتـه نمانـد     . مسلمانان لقب داده انـد     یای کرد، پدر جغراف   یزی ر ی پ ی و در فرهنگ اسالم    ی را به زبان عرب    یسیا نو یجغراف

 کهنتـر از  ی نبوده است و احتمـاال طـرح و نمونـه ا     ین راه و روش   یدان مسلمان مبتکر چن   ین جغراف یرامرز معتقد است ا   ه ک ک
 در باره ی پهلوی از متنی عربیاد ترجمه ا یبه احتمال ز  (( :یین پژوهشگر اروپا  یبنا به نوشته ا   . ار داشته است  یان در اخت  ینیشیپ
  ).22، 1368تشز( )). بوده استیم در دسترس ویران قدیا

ا مـصر و    یـ  زادگـاهش بغـداد       و که اصـالتش اصـفهانی     ،)ـ ق     ه 284م  (احمد بن ابی یعقوب معروف به ابن واضح یعقوبی          
 از جمله مورخان جغرافیـدانی اسـت کـه بـا تـألیف البلـدان در                 ، است انیشابور خراسان و دربار طاهر    یش ن یمحل نشو و نما   

  . جغرافی همان بزرگی و تقدم را دارد که در دانش تاریخ از آن برخوردار است
سنده بـه دانـستن اخبـار سـرزمینها و          از جمله ویژگیهای کتاب یعقوبی آن است که مطالب کتاب  به جهـت عالقـه نویـ                      

در ((: ایشان در این زمینه می نویسد. جریان سفرهای طوالنی تهیه شده است  فاصلۀ میان بالد براساس دیده های خود او در        
مطالب این کتاب در نتیجۀ      )).ادامه یافت ) از وطن (آغاز جوانی پا به سفر نهادم و سفرهای من پیوسته گشت و دور ماندنم               

و جو از افراد هر شهر و دیار بود که پس از پرسش یک موضوع از افراد مختلف و اطمینان از درستی پاسخ به دست                         پرس  
یعقوبی ضمن معرفی شهرها و سکونتگاههای مهم، پیرامون کـشت و کـار مـردم، قومیـت،                 . آمده آن را یادداشت می کرد     

، دشـت و کوهـستان و دریاهـای موجـود، میـزان       چگونگی تأمین آب آشامیدنی، وضعیت پوشاک، کـیش و عقیـده، هـوا            
از نکـات جالـب توجـه    . مالیات هر دیار و مساحت هر سرزمین به تحقیق می پرداخت و نتایج به دست آمده را می نوشـت       

 داشت، زواری کـه از شـرق و   داآن است که یکی از منابع دریافت خبرهای یعقوبی گفتگوهایی بود که با حاجیان خانه خ    
               دسـت را در اختیـار وی    الم در حــجاز جمــع مـی شـدند و گنجینـه ای از اطالعـات سـرزمین هـای دور                  غرب جهـان اسـ    

مـا را قـصد احاطـه بـه همـه چیـز نبـوده               ((: با این وجود ایشان کار خود را بدون نقص نمی داند و می نویسد             . می گذاشتند 
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: همـان .(تگی کار و قدمت اثر معلم جغرافیای مسلمانان مـی نامـد  آیتی یعقوبی را به دلیل پخ) 122، 1381یعقوبی   ()).است
  )مقدمه

 و از راههـا     تالیف نموده  ینها بر اساس چهار جهت اصل     یف سرزم یز مانند ابن خردادبه البلدان را به روش توص        ی ن یعقوبی     
 ییاین نوشته جغراف  یاو نخست کتاب  .  دهد یران به دست م   ی سراسر ا  یت راهها ی از وضع  یقی دق یهایو آگاه است  غافل نبوده   

 .دندی نامی اسالمیایان را به خود معطوف داشت و آنها او را پدر جغرافییمانان بود که توجه اروپالمس
کتابی به نام االعالق النفیسه در دانش جغرافی نوشته اسـت کـه سـخنهایی               ) ـ ق   ه 290زنده به سال    (ابن رستۀ اصفهانی         

الوه بر هفت اقلیم مد نظر ایرانیها، با پرداختن به اقلیمهای یونانی سعی بر آن دارد تا اطالعـاتی                   وی ع . تازه برای گفتن دارد   
از مزیتهای بارز کتاب او استناد به آیه های قرآن بـرای  . خود به دست می دهد) 4(، یعنی ربع مسکون  از کل جهان روزگار     

 در بخشی از کتـاب خـود بـه مباحـث     وی.  از خود استپیشن رافیایی و استفاده از آثار ستاره شناسی دانشمنداغمباحث ج 
 مثالً بخشی را به اولینهـا اختـصاص داده          ،جغرافیای انسانی پرداخته است با این وصف بیشتر مطالب او ریشه در تاریخ دارد             

 -81دمـه و    مق،  1365ابـن رسـته   ( .اولین مخترع چیزها و اولینهای فراوان دیگـر         اولین قاضی، اولین کودک مسلمان،     :است
 از جلـد    ی بوده که فقط انـدک     یره المعارف بزرگ  یسه دا ی اعالق النف  یس احمد هند  یبنا به نوشته نف   )23-4،  1368 ز تش ؛225

اهـا و   ینه، در ی مکه و مد   یانگذارین، بن یرامون وسعت زم  ی پ ین کتاب اطالعات  ی در ا  یو. ده است یهفتم آن به روزگار ما رس     
 خراسـان   ی او از جـاده هـا      یهـا یآگاه. ن آورده اسـت   آوسته به   ی پ ینهایران و سرزم  ی ا یایب و هوا و جغراف    آرودخانه ها و    

 بغداد به کوفـه  ی رود و جاده های اصفهان و هرات مه که بیی از آن، بخصوص جاده های انشعاب یوس و راهها  طبزرگ تا   
ن ی ا ق است که با     یراحتگاهها آنچنان دق  ن است ین ا ی ب ی و فاصله ها   ین راه ی ب یراز، استراحتگاهها ی ارتباط آنها تا ش     و و بصره 

 -5، 1374س احمـد ینفـ . (ستند، مـشخص کـرد  یـ گر نی را که، وجود داشته اند و اکنون د   ییمحل شهرها  توان   یاطالعات م 
34.(  
نوشته ای منحصر به فرد در علم جغرافـی اسـت کـه آن را               ) ـ ق   ه 346م  (مسالک و ممالک ابواسحاق ابراهیم استخری            

ستخری  نیز بن مایۀ صـوره االرض     ا می دانند و کتاب   ) ـ ق   ه 322م  ( سهل بلخی     احمد بن  از صوراالقـالیم ابو زید   برگرفته  
در سـال  و  کند ی سال در جهان سفر می به مدت س این جهانگرد عرب .است) ـ ق  ه367زنده به سال   (ابن حوقل بغدادی    

  خود در چند نقشۀ جغرافیایی و بعضی از مباحث کتاب        استخریصیه   بنا به تو   یو .دی نما ـ ق با استخری مالقات می         ه 340
ناگفته نمانـد  ) 37-8، 1374س احمدینف؛    مقدمه 13،  1366یک مقدمه؛ ابن حوقل     ،  1368اصطخری  (. تجدید نظر می کند   

بـسیاری  که استخری و ابن حوقل هر دو پژوهشگرانی بوده اند که با سفرهای طوالنی به شرق و غرب جهان آن روزگـار                         
              بنابراین نـه کتـاب اسـتخری نـسخه دوم صـوراالقالیم بلخـی بـه حـساب                  . از مطالب را براساس آنچه که دیده اند نوشته اند         

یکی از پژوهشگران معاصر کتابهای اسـتخری و ابـن          . می آید و نه صوره االرض ابن حوقل برگردان کتاب استخری است           
سـخن آخـر   ((:  جیهانی می داند و قضاوت ایشان آنقدر شتاب زده اسـت کـه مـی نویـسد       حوقل را نسخه دوم اشکال العالم     

 محمد بن احمد جیهانی وزیر سـامانی باشـد و چـه نوشـته ابوالقاسـم احمـد        ...ااینکه ترجمۀ اشکال العالم چه به قلم ابو عبد        
و مـسالک و ممالـک و صـوره    جیهانی و یا هر شخص دیگر، اثری است که اسـاس کـار و مـسوده کتابهـای صـوراالقالیم         

االرض بوده و همگی آنها از این کتاب پایه و مایه گرفته و به شهرت رسیده اند ولی مصنف کتاب از یادها فراموش شـده                         
این پژوهشگر  گویا فراموش کرده است که اصل کتاب اشـکال العـالم منـسوب بـه                  )  مقدمه 25-7،  1368جیهانی   ()).است
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انگهی چگونه ممکن است کتابی، که خود ایشان هم نمی تواند به صـراحت نویـسنده اش را                  جیهانی است نه ترجمه آن، و     
مشخص نماید، توانسته باشد پژوهشگران مطرحی همچون بلخی و استخری و ابن حوقل را بـه شـهرت برسـاند و نویـسندۀ                       

 را در   بـه دور جهـان    ، جیهانی سفر    اشکال العالم از طرفی با توجه به مطالب مقدمۀ این نویسنده بر           . گذاردگمنام ب راخودش  
مگر ممکن است چنـین     . ـ ق از دنیا رفته است       ه 322ـ ق آغاز کرد در حالی که ابو زید بلخی دو سال بعد یعنی در                  ه 320

 در خاتمۀ سفر بنویسد موجب شهرت استاد و پیشکسوتی شده باشد  وجهانگردی که می باید نتیجه سفرهایش را سالها بعد  
  .افرتهای او از دنیا رفته باشدکه در حین مس

 یرانـ یدانان ا ی در جهان اسالم شکل گرفت که مبتکر هر دو مکتب جغراف           ییایمکتب جغراف  بنا به نوشته پژوهشگران دو          
، یعقوبی که سردمداران آن ابن خردادبه، ی مکتب عراقیکی: دندا کریان عربها پی در میهوادارانک ی هرند که چبودند هر 

نها بـر اسـاس     یف سـرزم  ین مکتـب توصـ    یـ  ا یهایژگیاز و .  و قدامه بن جعفر است     ی و هواداران آن مسعود    ی همدان هیابن فق 
 آن قـرار    یکـ یکـه در نزد     را، یسفون باسـتان  یـ ا همان ت  ی است و بغداد     یرانیم ا ی و براساس سنت هفت اقل     یچهار جهت اصل  

 معروف اسـت کـه سـردمداران        یاستخر - یتب بلخ ا مک ی و   یگر به مکتب بلخ   یمکتب د .  دانستند یداشت، مرکز جهان م   
ن یـ  ا یهـا یژگیاز و .  بـوده انـد    ی و مقدسـ   یقل بغداد ون ابن ح  آ و هواداران معروف     یم استخر ی و ابو ابراه   ید بلخ یآن ابوز 

م کردند و مکه و خانه کعبه را مرکز         ی تقس ی کوچکتر و محدود تر    یروان آن جهان اسالم را به نواح      یمکتب آن است که پ    
 یرانـ ی ا ییایـ  جغراف یشه ها ی اند یشتر بر مبنا  ین مکتب برخالف مکتب اول، که کار آنها ب        یدانان ا یجغراف . دانستند یمجهان  

 محـدود  ی اسـالم ینهایمطالب خود را در چـارچوب سـرزم   ، دادندیرنگ اسالم مسلمانان یایش از اسالم بود، به جغراف   یپ
امبر مطابقـت   یـ  نقـل شـده از اصـحاب پ        ینـ ی د یکه با قرآن و گفتارهـا      پرداختند   ییایم جغراف یکردند و به آن دسته از مفاه      

 ،ن مکتـب  یـ روان ا یـ  از جملـه پ    ،یمقدسـ . ش دادند یم افزا ی اقل بیست، هجده، و    چهاردهم گذشته را به     یآنها هفت اقل  . داشت
-32و18-9، 1368تـشز .(اسیـ ق قی شود و نه از طریم حاصل میمشاهده مستق  راه    است که از     یا دانش یمعتقد بود که جغراف   

  )159 -60، 1379یک، کراچکوفس327 -9، 2ج، 1377 یر نوری ن؛27
ن خانـدان   یـ ر خردمنـد ا   یـ  وز یهـان ی ج ...اان و از دوستان ابوعبد    ید از دانشمندان دربار سامان    ی، ابوز یانگذار مکتب بلخ  یبن     
م ید بـا ترسـ    یـ کار ابـو ز   .  است یغرافدر دانش ج  ف  یو تال  ز صاحب اثر  ی ن یهانین اشاره شد ج   یش از ا  یهمانگونه که پ   .است

ن یـ  ای نقاط موجـود بـر رو  ییایت جغرافیح وضعی او در واقع تشری آغازشد و نوشته هاییای جغرافیم جدولهاینقشه و تنظ  
د ی کـش  ی آنهـا نقـشه ا     یه قرار داد و برا    یا ناح یم  یک اقل یک از استانها را     یم را شکست و هر    یاو سنت هفت اقل   . نقشه ها بود  

    کتـاب االشـکال    یتـ یا بـه روا   یـ  میصـوراالقال ل کتاب خود را     ین دل یبه ا .  آنها مشخص شده بود    یت شهرها بر رو   یکه موقع 
ک نقـشه  یـ ترانـه و  ی مدیای مازندران و دریایانوس هند، دری از اقییست استان، نقشه هاین بی عالوه بر نقشه ا یو. دی نام یم

 ییایـ  جغراف ی به نام سهراب کتـاب     یگری د یرانی ا ،دی ابوز  با زمانهم.  د که مکه در مرکز آن قرار داشت       یکامل از جهان کش   
 از روش او اسـتفاده  ، در تـدوین آن ی نوشته است که با وجود تفاوت با صوره االرض خـوارزم       م سبعه یعجائب االقال به نام   

 چـون   یاور شناسـ  ق است کـه خـ     یل در مصر آنچنان دق    ی ن ی بغداد و دلتا   ی آبرسان یف سهراب از کانالها   یتوص. کرده است 
  . از مردمان آنجا باشدید وی با،ق سهراب از مصرین شناخت دقی است که با ایگست مدع

 نشان دادن جاده هـا، کوههـا،        ی مختلف برا  یم نقشه استفاده از رنگها    ی در ترس  یرانیدانان ا یاز جمله ابتکارات جغراف             
 ،نیشی پ یقل نسبت به نقشه ها    و و ابن ح   ی استخر یمی ترس ی نقشه ها  یر نور ید ن ی بنا به نوشته عبدالحم    .اها است یرودها و در  
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م کـرده  ی بـه ده قـسمت تقـس   ییایـ مها را بر حسب عـرض جغراف   یک از اقل  یرا هر ی برخوردار بودند ز   ی باالتر یاز درجه علم  
 اسـت   ی ابتکـارات  ن ابـداعها و   یچن.  داد ی نشان م  ییای جغراف ی را از واحدها   ی هندس یمیمها ،تقس ین تقس یک از ا  یبودند و هر  

 ی و بازرگـان   ییایـ ا و اکتشافات جغراف   یدن، مسلمانان را در دانش جغراف     ی، استاد دانشگاه ل   زکرامر.اچ. شود ج  یکه موجب م  
،  1379یکراچکوفسک ؛329- 2،30ج،  1377یر نور ین؛  112 -3،  1369تشز بهار .(ان به حساب آورد   یی اروپا یاجداد فرهنگ 

  )127و 37،  1374س احمد ی نف؛2-81
  
   همه سده های برایدان و دانشمندی جغرافیرونیحان بیبورا

   ن ی و از بلنـد تـر      یبـشر  یکی از اعجوبـه هـای دانـش       ) ـ ق   ه 460 -362(استاد بزرگ ابوریحان محمد بن احمد بیرونی             
 شناسـی   او مـردم شناسـی مـورخ، جغرافیـدانی سـتاره شـناس، زمـین              .  ایرانـی اسـت     -یز تمـدن اسـالم    ی افتخار آم  یقله ها 

یـک  . به حساب می آیـد     که در هر کدام از این رشته ها استادی مسلم و مبرز              بوده است گوهرشناس و مترجمی زبردست     
پژوهشگر فرانسوی او را یک شخصیت عقلی درجه اول توصیف می کنـد کـه بـا گذشـت زمـان چهـره ای جـوان دارد و            

او انـسـانی منـتــقد، یگــانه،       . اســت   هنوز نو  ویوش علمی   گویی که از زمان خود جدا و به زمان ما نزدیک و روحیه و ر              
  )77،2و1ج ، 1363کارادووو (.تـأثیر گـذار، تحـلیـلگر و بسـیار کنـجـکاو است

 ))یرونـ یعـصر ب  (( ی را از نظـر دانـش جهـان        ی و پـنجم هجـر     یالدیازدهم مـ  یـ  قرن   ،خ علم یسنده تار ی نو ،جورج سارتن      

مورد دامنـه   در یکراچکوفسک. ن دوران در همه جهان بوده استآ یت علمین شخصیر بزرگت یرا و ی کند ز  ی م ینامگذار
سانتر  آ  نداشت ی که در آن دسترس    ین شمار علوم  یی چنان گسترده بود که تع     یقلمرو مطالعات و  ((: سدی نو ی م یرونیدانش ب 

 ینم، دانـشمند  یـ  ب یر مـ  ی ناپـذ  یخستگ را   یرونیب(( :سدینو یمحان  یابورکراوزه راجع به    )) .ن علوم مورد عالقه اوست    ییاز تع 
قـت  یاگـر در کـار حق     . ن بـود  ی خود ام  یدر دروس علم  .  داشت یگران را به کوشش وا م     ی واال داشت و د    ییبود که هدفها  

قـه  یع و همـه علـوم دق      ی بود با افق وس    یچ کس باک نداشت، دانشور    ی ماند و از ه    ید خاموش نم  ی د ی م یگوشیباز مال و ها
 همـه  ی بـرا یه شـرف ملـت و روزگـار او و سرمـشق    یـ ق مایـ  و تحقی به کنجکـاو   یشوق و .  دانست یش را م  یروزگار خو 

  ).257 -8 و196، 1379یکراچکوفسک ()).روزگاران بعد است
            ن نداشـت،  یقـ ین  آ را، مـادام کـه  بـه          یا نوشـته    ان، هرگفتـه و     ینیشیـ  پ یراث دانش یبه م    ضمن احترام فوق العاده    یرونیب     
. بـود وس گفته ی نه آنکه بطلم  ده بود یداشت که خود به آن رس      ن و آسمان را از آن جهت باور       یت زم یاوکرو. رفتی پذ ینم
گـر  ید و د  یکه مـاه و خورشـ      معتقد بود    یونانیدان  ین جغراف ی ا  مثالً ؛ کرد ی رد م  یوس را به طور علم    ی بطلم یدگاههای د یو

 معتقـد   یرونـ ی ب . زننـد  یره وار دور م   ی دا ی هستند و بر مدار    یو ابد ده نشده اند    ی دارند و آفر   ی اله یعتی طب یسمانآ یجرمها
 یره وار بـودن محـور فرضـ   یـ ن در دایهمچنـ  او.  و در حال اشتعال اسـت   ی نوران ید جسم یست  بلکه خورش   ین ن یبود که چن  

 یضیـ  ب یقالبـ ده ان ین عق یبنابرا. ل بود ی قا ی مساو یز اعتبار ی ن یضویارات به شکل ب   ی حرکت س  ید داشت و برا   یارات ترد یس
را   او یدگاههایـ  از د  ی از پژوهـشگران تعـداد     یبعـض .  اسـت  یرونیارات، که کپلر آن را مطرح کرد، از آن ب         یبودن مدار س  

سه یـ  قابـل مقا   یلمـان آدان معاصـر    یاضـ ین دانـشمند و ر    یشتی آلبرت ان  یدگاههای کنند که با د    ی م یابی ارز یآنچنان نو و علم   
  .)114 -6 ،2ج، 1377یرنورین( .است
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 ن سر سخت آزمایش تجربی است و خـود        ابوریحان به شدت با اعتقادات خرافی در عرصه دانش مخالف و از طرفدارا                 
گرچه ابوریحان اثـر مـستقلی در دانـش         .  را برای همگان آشکار می کرد      هابا آزمودن اعتقادات خرافی گذشتگان ابطال آن      

الی آثار ایشان دیده می شـود کـه بیـشتر سـاخته و     ه رافیا در البجغرافیا تألیف نکرده است ولی اطالعات دقیقی از علم جغ     
  :اشاره می شود یرونی بییای جغرافیدگاههای به دک به طور اختصارنیا .پرداختۀ ذهن خالق اوست

یک قـسم دیگـر از      ((: وی در این زمینـه می نویـسد     . ابداع تسطیح کره زمین به روش استوانی که ابتکار خود اوسـت           -1
یح استوانی نام دارد و تا کنون نشنیده ام که هیچیک از اهل فن این نوع تسطیح را پیش از من ذکر کرده                     تسطیح، تسط 

بر دوایر و نقاطی که در کره باشند خطوط و سطوحی که با محـور مـوازی                 ((:  او دربارۀ این روش می نویسد      )).باشند
 ناگفتـه  )).ایر و قطوع ناقـصه بـه دسـت مـی آیـد     باشد می گذرانیم و بالنتیجه در سطح نصف النهار خطوط مستقیم دو 

دانـشمندان رصـد خانـه      از جملـه    ) ــ ق    ه 379 م (ی مـرو  صـغانی     احمـد     نماند که ریاضیدان دیگری به نـام ابوحامـد        
 است که پیشتر با روش مخروطی به این کار پرداخته و ابوریحان از او تمجید نموده اسـت                  در بغداد    یلمیفخرالدوله د 

 ی طـرح افکنـ  ی بـاال بـرا  یحان را برخوردار از درجه علمی ابوری روش استوان  یس احمد هند  ی نف )570،  1363بیرونی(
 )103-97، 1374س احمدینف( . کندیف می توصیش  اجسام بر سطح مستوینما

: سدیـ  نو یحـان مـ   ی ابور ی از سـو   یه علمـ  یـ ن نظر یـ ضمن اشـاره بـه طـرح ا        ،یرونیه ب یثار الباق آ مترجم   ،اکبر داناسرشت      
 یی اسـتوا  ی شود و نـواح    یح م ی تسط یافت نصف النهارات و مدارات مربعات     یط بر کره گسترش     ی که  استوانه مح    یهنگام((
               ب مـذکور  یـ  راجـع بـه ع  یرونـ ی دهنـد و ب یر شـکل مـ  ییـ شتر تغیم اشکال واقعه بر کره ب    ی رو یب بواقع و هرچه دورتر م     یقر
 )). قطـب   بـه  کیر نزد یابد  بخصوص دوا   ی یار م یح اختالف بس  ین تسط ی ، در ا    هستن ی که در کره متساو    ی ابعاد :دی گو یم

گـاه  یح آسـمان ابـداع کـرد تـا بتوانـد جا          ی تـسط  ی را بـرا   ی روش اسـتوان   یرونـ ین موضوع که ب   یداناسرشت ضمن اشاره به ا    
اده یـ ل اسـتفاده و پ    ن هم قاب  ی زم ی در صفحه استوا   یح استوان ی تسط کهسد  ی نو یر بکشد، م  ین را به تصو   یستارگان اطراف زم  

ن یرا در کره کوتاهتری به کار گرفت زیانوردی دریحان را برای ابوریح استوانیروش تسط) م1587م(مرکاتور. کردن است
ر ین خط با دوا   یوا.  کند ین دو نقطه را به هم وصل م       ی است که ا   یمیخط مستق ،  ره بزرگ ی از دا  یان دو نقطه قوس   یفاصله م 

 یه را در حرکـت کـشت  یـ ران همان زاویک مرتبه به دست آمد کشتی دهند که چون یل میک تشییه ها یاو، ز ینصف النهار 
ن قابـل اسـتفاده کـرده اسـت و آن     ی آن را در زمـ یرونـ ی بی تصرف در روش  علمیدر واقع مرکاتور با کم .  کند یحفظ م 

 و بـه صـورت نقـشه         صـاف  ین را بـر صـفحه ا      یر کره زمـ   یحان است و اال اگر تصو     یح ابور یک خط بر تسط   یاضافه کردن   
  .)29،334، 1377یرنوریپانزده مقدمه، ن، 1363یرونیب. (ن دونقطه ملموس تر خواهد بودی بیکین نزدیم کنند ایترس
 بـه حـساب آورد و   یا ژئـودز یـ  و ییمـا ین پیا زمـ ی ید نقشه برداریه دانش جدید پای را بایرونی بیدر واقع روش استوان      
 ی مـدع  ی در شش سـده بعـد بـا روش مثلـث بنـد             یندلوس ه ی  سنل  ی دانست در حال   یه دانش ن رشت یانگذار ا یحان را بن  یابور
  .)367، 1349نو ینل. ( شدین کشفیچن
              ه هـای متنـاوب و یـا    ابوریحان اولین کسی اسـت کـه سـده هـا پـیش از اروپاییـان چگـونگی بـه وجـود آمـدن چـشم                      -2

گاه اتفاق می افتـد کـه آب در زمـین نرمـی     ((: ینه می نویسدوی در این زم   . های وقتی و ساعتی را کشف کرد       چشمه
فوران یافته و یک خزانۀ مرتفعی تشکیل داده ولی در جلو این خزانه مانعی موجود است که نمـی گـذارد آب بیـرون                        
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  او در این زمینه به چنـد جایگـاه کـه دارای چنـین              )).آید و چون این عایق و مانع را برطرف کنند آب فوران می یابد             
  .)411، 1363 یرونیب.(وضعیتی بوده اند اشاره می کند

ایشان درزمینۀ جذر و مد و علل تفاوت زمان جذر و مد در رودخانـه هـایی ماننـد دجلـه، فـرات و جیحـون مطالعـات                  -3
  )415-7، همان.(جدید و تازه ای انجام داده است که خاص خود اوست

 ، که امــروز چـاه آرتـزین نامیـده مـی شـوند             ،ههای فـوران کنـنده  این دانشمند قرنها پیش از دانشمندان اروپایی به چا         -4
ممکن است آب از چاهها در فواره صعود کند ((: او در این زمینه می نویسد. اشاره کرده و انواع آن را برشمرده است  

 و ایـن    برخی از چاهها آب آن در گودی فوران می یابـد          . ولی پس از آنکه در چاه آبهای قابل فوران جمع شده باشد           
 بنـا بـه نوشـتۀ وی محـل چنـین چاههـا و               )).قبیل آبها را می توان روی زمین فوران داد که بر سطح زمین جاری شـود               

دلیـل  . آبفشانهایی در زمین های نزدیک کوهها است که دریاچه یا رودخانۀ عمیقی موجب فاصله آنها از کـوه نـشود                   
ر از سطح زمین است و هر چقدر این منبع باالتر باشد فـوران           فوران آب آن است که منبع اصلی آب از خزانه ای باالت           

اگر در این نظریه نیک     ) 409،  همان.(شدیدتر است و با هدایت آنها می توان آب را به باالی قلعه ها و مناره ها رساند                 
مان هـای بلنـد   نگریسته شود، ابوریحان با اشاره به اینکه اگر منبع آب در بلندیها باشد آب را مـی تـوان تـا اوج سـاخت                

  .تفکری که امروزه وظیفه مهندسان آبرسانی است.  اولین مبتکر فکر لوله کشی نوین آب بوده است،رساند
از جمله نکات جالبی که ابوریحان به آن توجه کرد، شکل هندسی گلها و شکوفه های صحرایی است کـه بخـشی از                    -5

تعداد اضالع و برگهای گلهـا در طبیعـت خداونـد سـه ،              بنا به نوشته های او      . پوشش گیاهی زمین را تشکیل می دهند      
در طبیعـت بـه نـدرت گـل     .پنج ، شش و هجده  می باشد و در این میان غلبه با گلهای پنج ضلعی یا پنج برگـی اسـت           

هفت و نه برگی دیده می شود و دلیل آن یک قاعدۀ ریاضی است که دایره را نمی توان به هفت یا نه قسمت مساوی                         
البته در هر کدام از موارد پـیش گفتـه          . ایشان همچنین می نویـسد که تعـداد دانه های انارها یکسان است          . تقسیم کرد 

  )461 -3، همان.(منکر استثنا نیست
او نیمکـره ای بـه   . شاید ابوریحان اولین کسی است که کرۀ جغرافیایی را آنگونه که اکنون وجـود دارد سـاخته باشـد       -6

. رها را با طول و عرض جغرافیایی و فاصله های آنها از همـدیگر بـر روی آن نوشـت    قطر پنج متر ساخت و اسامی شه      
  )127 -8، 1362همایی (

را شخصاً حساب کرد و نتیجۀ کار او با محاسبه های دقیـق امـروزی          ) خط استوا (بیرونی مساحت کره زمین و قطر آن         -7
انشمندان کـشورهای دیگـر و دانـشمندان اسـالمی          البته پیش از او د    . که چهل هزار کیلومتر است فاصلۀ چندانی ندارد       

هم به  این کار اقدام کرده بودند ولی بیرونی ضمن احترام به کاردیگران هر مسئله ای را خود آزمایش مـی کـرد  تـا                           
 .)160-4، 1362، بیرونی 117-8، همان.(به یقین علمی برسد

ره یـ  از دای طـول قوسـ    یریـ ن را از روش انـدازه گ      یازه زمـ   که انـد   یرانیدان مسلمان ا  ین  جغراف  یان است که نخست   یالزم به ب  
. بـود ) ق ـ ه 218 -198 (یدان و منجم  زمان مامون عباس   ی جغراف ینصف النهار به دست آورد خالد بن عبدالملک مرورود        

را ن یط  کـره زمـ  یک درجـه از محـ  یـ  یت داد تا دو به دو و جداگانه اندازه طول قوسـ  یگر مامور ی و سه نفر د    یمامون به و  
ر یـ  مانند احمد بن محمـد بـن کث        یگریان د یرانیبجز آنها ا  . جه ها مشابه بود     یان با مراجعه  هردوگروه نت     یدر پا . حساب کنند 

 یای ذهن پو. کردیحان را قانع  نمینها ابوریچکدام از ای هین را محاسبه کرده بودند ولیز اندازه زمی نی و ابونصر قم یفرغان
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ن یـ  در ایو خـود . ار نداشـت یـ ر اختدت مناسب محاسبه را   ی موقع ی را کشف کرد ول    یه ا ن محاسب ی چن ی روش علم  یرونیب
 عمـل کـردن آن بـه        ی شـود ولـ    یصحت آن اثبات مـ    ، هست که با برهان      ی ذهن ین آن روش  نست دا یبرا(( :سدی نو ینه م یزم

 ی که بـر قلـه کـوه       ن است یهکار آن ا  راشود دشوار است و     ی که برآن بنا م    یزی مقدار چ  ی اسطرالب و کوچک   یعلت خرد 
م بـه  ی را کـه گفتـ  ین راه مقدار انحطـاط ی و از ایند را رصد کی و غروب خورش   ی باال برو  یا بر دشت هموار   یمشرف بر در  

بـا  ید تقر ی با ین بلند ی به ا  ی دهد که مقدار انحطاط در کوه      یمحاسبه نشان م  ((: سدی نو ی در ادامه م   ی و ))... و   یدست آور 
 ی جز از جانـب خداونـد توانـا        یابیتوسل شد و کام   م  د به تجربه و امتحان    یزها با ینگونه چ ید ا سه درجه بوده باشد و در مانن      

 ی بماند و بنا به نوشـته و       یثار او باق  آ یش در البه ال   ی بدون تجربه و آزما    یشه علم ین اند ی گذارد ا  ی نم یرونیب .))ستیدانان
 یه مـامون  مـ ت الحک یـ  و همکارانش در ب    یبه مرورود  محاس یزمود و به درست   آن روش را    ی عمال ا  یدر کتاب قانون مسعود   

 :سدی نوی کند و میدا مین محاسبه پی ای را برایت مناسبی رود ، موقعی به هند می که با سپاه محمود غزنویو.  بردیپ
ا بود، بر قلـه آن  ی سطح دری آن همسان  همواریافتم که همواری ی همواری را مشرف بر صحرا    ین  هند کوه   یدر سرزم ((

ل یـ  م 58بـا   یجـه تقر  یو چـون حـساب کـردم نت       ...ره افق را اندازه گـرفتم کـه         ی دا یعنین  ی آسمان با زم   ی برخورد ظاهر  محل
  مطالـب انیـ  پس از بییایتالینو ای آلفونسونل)).نان حاصل کردمی منجمان مامون اطمیرینجا به صحت اندازه گیدرآمد و از ا 

ما صـورت   ی آن مـستق   ی است کـه همـه کارهـا         ی واقع یرین اندازه گ  ی نخست ی  اسالم  یریاندازه گ (( :سدیون یش گفته م  یپ
ده ی اتمـام رسـان  ه کـار آن را بـ  یهای دراز با تحمل همه سختیمدت  از منجمان درآن شرکت داشته اند و در  یگرفته و گروه  

 که  یشمندانی اند )).می مسلمانان قرار ده   ی  علم  ین کارها ی را در شمار بزرگتر    یرین اندازه گ  یم که ا  یریپس ناگز . بوده اند   
 و اخـتالف آن بـا       دلـومتر محاسـبه کـرده بودنـ       یک41248ا طول خط استوا را      ین  یط زم ی کنند اندازه مح   یماد  ی آنها از نوینل

  ).360 -7 ،1349 :نوینل (.ار اندک استیومتر است بسلیک40070 که یق علمیل دقی با وسای کنونیریاندازه گ
بلۀ شهرهای معروف هفت اقلیم را محاسبه و در قالب جـدولهایی در قـانون   طول و عرض جغرافیایی و سمت ق      یرونیب -8

او تعدادی از این طولها و عرضها را با محاسبه های ریاضی به دست آورد و تعدادی را شخصاً                   . مسعودی آورده است  
 هتحدیـد نهایـا  رصد کرد و حدود پانزده کتاب و رساله در زمینۀ قبلۀ سرزمین های مختلف نوشت که معروفترین آنها  

  )44 -5، 1374س احمدینف ؛119، 1362همایی( .اکن استمسالاالماکن لتصحیح مسافات 
این دانشمند مانند سایر جهانگردان و جغرافیدانان جهان اسالم با تیز هوشـی خـاص خـود حـدس مـی زد کـه غیـر از                            -9

همچنین ایشان گمان داشت که     . سرزمینهای شناخته شده در ربع شمالی ، در ربع جنوبی زمین هم خشکی وجود دارد              
. وی دو ربـع دیگـر زمـین را پوشـیده از آب مـی دانـست                . در ربع شمالی دیگر نیز بایـد خـشکی وجـود داشـته باشـد              

 462چنـین حدسـی     . ند و تحدید نهایات االماکن آورده است      ...اکتاب تحقیق م  دوابوریحان چنین دیدگاههایی را در      
از نکات جالب این کشف آن بـود        .  پوشید و سرزمین آمریکا کشف شد      ال بعد توسط کریستف کلمب جامۀ عمل      س

که خود کاشف آمریکا متوجه کشف خود نشد و بی آنکه آگاهانه در این مسیر قدم برداشته باشـد در طـول مـسیری                        
اگـر انـصاف باشـد مـی بایـد          . که به سوی هندوستان  می رفت دچار اشتباه محاسباتی شـد و از آمریکـا سـر در آورد                   

 یرونـ یب(( :سدیـ نوینـه م  ین زم یـ  در ا  یر نور ید ن یعبدالحم )131-5،  همان.(وریحان را در کشف آمریکا سهیم دانست      اب
اس اظهار داشته بود کـه   ی ق ی کشف کنند، از رو    کا را عمال  یکو وسپوس قاره امر   یکلمب و آمر   ستفینکه کر یقبل از ا  
 .))116-7 ،2ج، 1377یرنورین( باشد یگریره دط قای محیایم در دری قدی در مقابل قاره هایستی بای ملزوماً
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 یرونـ ی از بیروی به پی هجر646 در سال یستانیا س ی یجز به نام احمد س    یرانیل دانشمندان ا  یگر از خ  ی د یا ستاره شناس  یگو
ن یـ ده این کـش ی کـه از کـره زمـ   ی در نقـشه ا یسـت، و ان اصرار داشته ی کره زمی درآن سوین ناشناخته ا  یبر وجود سرزم  

  .)118، 1369تشز بهار( .ن ناشناخته را به قاره اروپا وصل کرده استیسرزم
اولـین حقیقـت    ((: مرز استاد دانشگاه لیدن در زمینه ذکاوت دانشمندان اسالمی مبنی بر کرویـت زمـین مـی نویـسد                  اکـر    

 بـود و بایـد دانـست کـه          در نتیجۀ مطالعات خود دریافتند، کرویت زمـین       ) جغرافیدانان مسلمان ( جغرافیایی که این استادان   
  )))250، 1356قربانی.(بدون درک این حقیقت کشف آمریکا ابداً مقدور نبود

مطـرح   را ینی نـو  یدگاههایـ شان د یـ  شود  بلکه ا    یش گفته خالصه نم   ی در موارد پ   ایحان به دانش جغراف   ی خدمات ابور  -10
دگاهها یـ ن د یـ ا. ف کـرد  یش توصـ  ی زمـان خـو     فراتـر از   ید دانـشمند  یشه معتبر است و او را با      یهم کرد که تاکنون و تا    

  :ارتند ازبع
 خ شمال و شرق اروپا، که همان قطب شـمال          ی یای درباره در  یقیکه اطالعات دق  است   ین کس ی نخست یرونیب) الف

 یایـ  و جغرافی شـرق یبریکال و سیه با یت ناح ینه جمع ین  در زم   ی همچن یو. دینما یمطرح م   است، یانوس منجمدشمال یاق و
  . ننوشته استیش از او کسیسد که پی نوی می و اروپا مطالبیناویطقه اسکاند منیانسان

ن یـ  ا ،یک کنـون  یـ  و موزامب  ی جنـوب  یقـا ی در مـورد آفر    یرانـ یانورد ا ی بازرگانان در  یبا استفاده از گفته ها     یو) ب
انوس اطلـس راه    یـ  اسـت، بـه اق     یانوس  هند کنون   ی جنوب، که همان اق    یایا در ی پارس   یای کند که در   یدگاه را مطرح م   ید

  :سدی نوینه مین زمیدارد و در ا
 یرونی ب .))ن ارتباط در دست است    یل متقن ا  ین ادعا را اثبات کند اما دال      یچکس قادر نبوده است از راه تماشا ا       یهرچند ه ((

 یو.  کنند ین م یل را تام  یا جبال القمر است که آب ن      ی ماه   ی از جنوب کوهها   ییق تنگه ها  ین ارتباط از طر   یمعتقد بود که ا   
 از  یعی طب یای در جغراف  ینیم نو یمفاهن  ی چن طرح  . قا اعتقاد داشت  یانوس هند به سمت جنوب آفر     ی در اق  یرانیت کشت یبه قابل 
  . شدی بعدی دوره هاییای جغرافی در نقشه هاییهای موجب نوآوریرونی بیسو

ن هنـد پرداخـت و   ی سـرزم ی و قـوم  ی و انسان  یعی طب یهایگژیت به مطالعه و   یرک زبان سانس  یریحان با فراگ  یابور) ج
 و دره سـند     ی هنـد غربـ    ین شناسـ  ی و زم  یعیت طب یرامون وضع ی پ یو. ند گرد آورد  ...اق م یجه مطالعاتش را در قالب تحق     ینت
 یدکه هندوسـتان زمـان  ین فکرمنحـرف شـو  یـ د از ایـ توانید مـشکل م یریزها را درنظر بگین چیاگر تمام ا (( :سدی نو ین م یچن
  )).رودخانه ها پرشده است ه رفته با رسوبات بوده که رفتییایدر

ش و کـاهش را در   ین افـزا  یـ د و ا  یـ اهـا را فهم   ین رفـتن آب در    ییا باال و پا   یجزر ومد   علت   ی به فراست علم   یو) د
  . دانستیت ماه درآسمان مرتبط مین به وضعی معی مختلف شبانه روز با فاصله زمانیساعتها

ن موجب شده بود تا او مانند اخوان الـصفا معتقـد  باشـد کـه سـنگواره                 ی زم ییای به تحوالت جغراف   یرونیاعتقاد ب ) ه
 معتقـد بـود کـه    ین اساس ویبر هم. ا بوده استی آنجا در ی نشان آن است که زمان     ی در خشک  ییایوانات در یمانده از ح  یباق

 کـه   یآثار آن هنـوز هنگـام     (( :سدی نو ی  م  ناماکت اال ید نها یتحدنه در   ین زم یا بوده است  و در ا      ی در یجلگه عربستان زمان  
ر آن صـدفها و     یـ  رسـند و سـپس ز      ی خاک و ماسه و شن م      ینه ها یآنها اول به چ    رای کنند مشهود است ز    یچاهها را حفر م   

  )).عمدا آنجا مدفون  شده است  توان ادعا کردیچ وجه نمی شود که به هیافت می ییشه  و استخوانهایش
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ا و اروپا از سلسله     ی آس یایف جغراف ین، در هنگام توص   ی زم یای جغراف یعیت طب ی بر وضع  یحان با تسلط علم   یابور) و
ن در سراسـر عـرض      ین کوهها را به ستون فقـرات زمـ        ی ا یو. رنه ادامه دارد  یا تا آلپ و پ    یماالی برد که از ه    ی نام م  ییکوهها
  . کردیه  می تشبی غربیدر اروپا ی و فرانسه امروزا فرانک ین تا فرنگ ی از چییایجغراف

ا یـ ج را امتـداد در   ی از رود و خل    یا را بخش  ی به در  یل است و دهانه ورود    یج و دهانه رودها تفاوت قا     ین خل ی ب ی و )ز
  . داندی میدر خشک
                   ییایـ تالی ا ینـو ی کـه نل   ی محـور خـودش اعتقـاد داشـت بـه گونـه ا             رن بـه دو   ی زمـ  یحان به حرکـت وضـع     یابور) ح

 نـد مـن مقولـه اعتـراف       ...ائه و در کتاب مـ     ی در کتاب علم اله    یرونیجهان اسالم همچون ب    از دانشمندان    یبعض(( :سدی نو یم
ر یاب برگرد محور ش امکانپـذ     ی همچون سنگ آس   ین با حرکت  یق متحرک، فرض کردن زم    یان ظاهر از طر   یکرده اند که ب   

مـه دوم قـرن     یمـشهور ن  دان  یضـ ایر ،یستانیسا  ی یل سجز یالجلدد بن عب  مد احمد بن مح   یحان ، ابو سع   یش از ابور  ی پ )).هست
حـان  ی ساخت که بنا به گفته ابور      ی به نام زورق   یالبراسط یو. ن برگرد محور خود معتقد بود     یبه حرکت زم  ،  یچهارم هجر 

 حدود پانصد سال بعـد،  یرانی دانشمندان مسلمان ا  یدگاه علم ین د یحال چرا ا  . کرد   ین را ثابت م   ی زم یبا آن حرکت وضع   
خ دانـش جهـان اسـت    ی فراوان در تاری شود از جمله چراهای ثبت م  یک لهستان ی، به نام کوپرن   یدالی م 1543 در سال    یعنی

از  گـر ی د یکـ ی یرونـ ی و ب  یبجز سجز . ندیدا شود که حق را به نفع حقدار اعالم نما         ینده پ ی درآ ی منصف ید وجدانها یکه شا 
ن ین در کتاب حکمـه العـ      ی زم یرد حرکت وضع  در مو )  ق ـ  ه 675م   (ینی قزو یدانشمندان رصدخانه مراغه به نام عمر کاتب      

  ))حالت پرواز حفظ کند؟  توانست خود را دریا پرنده مید آی چرخین به دور خود نمیاگر زم((: نوشت
  .ک معتقد بودیدروستاتیها یعات یت منابع آب از قانون تعادل مای به قانون تبعیرونیب) ط
 برخـوردار   یی آن از دقـت بـاال      یافتـه هـا   ی که   ،یاضی ر یایج جغراف یت و ترو  یز در تقو  یش از هرچ  یحان ب یابور) ی

ست و هفـت    ی گوناگون است، در ب    یم اقوام و ملتها   ین تقو ی و تدو  یاضی ر یایه را که در جغراف    ی آثار الباق  یو. دیکوش ،بود
را یـ د، ز یوان د  ت یشکارا م آ بودن او را     یرانیرومند ا یحساس ن ا((ن اثر   ین اول ی از ا  یبنا به نوشته کراچکوفسک   .  نوشت یسالگ

ح مـسافات المـساکن و      یاه االمـاکن لتـصح    یـ د نها یـ  دو کتـاب تحد    )). مورد نظر اوست   یخ تمدن انسان  ی در تار  یرانی ا راثیم
م یه التنجـ  عم الوائل صنا  یدر التفه .  نوشته شده اند   یاضی ر یاینه دانش جغراف  یز در زم  یئه والنجوم ن  ی اله ی ف یالقانون المسعود 

گر یم و د  ین به هفت اقل   یم زم ید و تقس  یمها، خط استوا، اوج خورش    ین عرضها، طولها، اقل   ییاها، تع یدرم  ی مانند تقس  یز مطالب ین
  . شودیده مه مشاییای جغرافیموضوعها

 یدگاه در زمـان یـ ن دیـ  جهان را از همه طرف آب فرا گرفته است و طـرح ا           یهایده داشت که خشک   ی عق یرونیب)   و         
س ی نفـ ؛114 -6، 1369 بهـار   تـشز  ؛81و40، 1368تشز . (ار قابل توجه استی نبوده است بس   ی و مخابرات  یل ارتباط یکه وسا 
ــوری ن؛ 116 و68 -42،70-5 ،25 ؛1374احمــد ــسک؛335-2،6 ج،1377 یرن ــو ی نل؛200-4 ،1379 ی کراچکوف  -3 ،1349ن

311.(  
  

  ایگر در دانش جغرافی دی به نظر بزرگانیگذر
از جمله مهندسان ایرانی است که در زمینۀ آبها، چگونگی استخراج آنهـا             ) ـ ق  ه420م  ( کرجی    حاسب محمد بن حسن      

 یکرجـ ) 422 -5،  1376فرشـاد   . (ه اسـت  و چگونگی تعیین مسیر قنات روشی علمی ارائه کرده که پیش از او سابقه نداشت              
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ا در شـکم آن وجـود       ی نی در سطح زم   یا جوشنده ا  ی یچ آب جار  یه(( ؛سدی نو ی م ی جار یآب چشمه ها و آبها    نه  ی زم در
           شـود و فـوران      ی مـ  ین ظـاهر و جـار     ی باشد که بر سطح زم     ین دورتر از فاصله محل    ین از مرکز زم   آآنکه منبع    ندارد، مگر 

بـا تمـام    (( :سدی نو ی م نی بودن زم  ی راجع به کرو   یو )). تواند باشد  ین نم یر از ا  یچوجه غ یو منبع آب چشمه به ه     .  کند یم
 کـه دانـشمندان     یدگاهیـ  د )).ستیـ  کامل ن  ی شکل آن کرو   ی شکل است ول   یش کرو یهایها و بلند  ی پست کوهها و دشتها و   

  . برده اندی آن کامال پی به درستیامروز
ت کامـل   یـ  شـود تـا کرو     یده مـ  ی مرکز کـش   ی کره به سو   ی از اجزا  یهرجزئ(( :سدی نو ی جاذبه م  یرویشان در مورد ن   یا     

ن یهمـ  ده داشـتند و بـر     یـ ن عق ی بودن زمـ   یش و چه بعد از اسالم، به کرو       ی پ  چه ،یرانی ا  ناگفته نماند که دانشمندان    )).گردد
 محاسبه   را نیط زم ی مح ، طول خط استوا   نی زم یره ا یط دا یک درجه از مح   ی دوره مامون با محاسبه      یرانیاساس دانشمندان ا  

دورۀ در  سازی   روی رودخانه ها و پل    زمینۀ آبیاری، سدسازی، ایجاد بند       در ).337-8 و325،  2 ج ،1377یرنورین( .کردند
مدیون اندیشه های دانشمندان پـیش از اسـالم ایـران دانـست و پیـشرفت ایـن دانـشها در                      جهان اسالم را     ، می توان  اسالمی

  .)232 -74، 1376فرشاد ( .راستای تکامل اندیشه های پیشینیان است
یکـی عجائـب    : اسـت  ی شناسـ  یتـ یو گ م در جغرافیـا     دارای دو کتـاب مهـ     )  هــ ق   682-600(زکریابن محمـد قزوینـی           

، هرچنـد کـه گـاه بـا         المخلوقات و غرائب الموجودات که در بردارندۀ اطالعاتی پیرامون جغرافیای طبیعی و انسانی اسـت              
 چـشمه  ، کوههـا دیگر آثار البالد و اخبار العباد که پیرامون شـهرها، روسـتاها،            .خته است ی و شگفت آم   ی افسانه ا  یداستانها

 قبایل، ویژگی نژادی و اخالقی و اجتماعی و حتی نوع غذا، پوشش و خانه هـای مـردم                   ره ها، یاها، جز یدر ها، رودخانه ها،  
کتابهای قزوینی مانند نوشـته مقدسـی دارای        . نقاط مختلف و سرگذشت بزرگان برخاسته از هر یک از این سرزمینها است            

 یچکوفـسک راک )54،  1374س احمـد  ینفـ ( .اسـت  همراه بـا نقـشه        شناسی مطالبی جامع و مفید در مورد اقلیم شناسی و بوم         
د، یبـه اوج رسـ    ) ییایـ جغراف(اقوت در رشـته فرهنـگ       یـ اگـر   ((:  کنـد  یف م ین توص ی را چن  ینی قزو ییایعظمت آثار جغراف  

شـهاب الـدین     ))).281،  137 9یکراچکوفـسک ( عمـوم سـاده کـرد        ی بود که علوم را بـرا      یهان نگار ین ک ی بزرگتر ینیقزو
او در مـورد  . از معاصران قزوینی است که در حمات شام به دنیا آمـد         ) ـ ق   ه 626 – 575 یا   574( حموی   ...ایاقوت بن عبد  

 که در آن به بیان سکونتگاههایی می پردازد که دارای یک نـام و در               نام دارد جغرافیا دو اثر دارد که یکی از آنها مشترک          
اشـاره  کتاب به احوال بزرگان برخاسته از سرزمین هایی که از آنها یاد می کند   ایشان در این    . سرزمین های مختلف هستند   

ترتیب کار یـاقوت    . کتاب دیگر او معجم البلدان است که بزرگترین دایره المعارف جغرافیایی هفت اقلیم است             . می نماید 
اب او می شود اثر خود را به بیست         در مورد مکانها به صورت الفبایی است و عالوه بر مقدمات که شامل پنج باب اولیه کت                

بدیهی است که ترتیب آوردن نام امـاکن در هرکـدام از ایـن       . و هشت کتاب به تعداد حروف الفبای عربی تقسیم می کند          
آن را به بیست و هـشت       ((: ایشان در این زمینه می نویسد     . حروف به ترتیب الفبایی به بیست و هشت بخش تقسیم می شود           

های الفبا و هر حرف را نیز به بیست و هشت باب برای حرف دوم تقسیم می کنم و در هر بخش حرف        کتاب به شمار حرف   
سوم و چهارم را تا هر چند حرف که در آن باشد می آورم و کاری با ریشه واژه ندارم زیرا همۀ آنها اسم خاص و نوسـاز                            

روش یـاقوت در ایـن       )12 ،1ج: 1380حمـوی  ()).است و بیشتر آنها تازی و ریشه دار نیست و این ترتیب سـاده تـر اسـت                 
   کتاب  بدینگونه است که پس از آوردن نام سکونتگاه به بیان ویژگی های محلی و آنچـه کـه در میـان مـردم رایـج اسـت                        
می پردازد؛ بیان طول و عرض جغرافیایی و فاصله  هر سکونتگاه تا جایگاه بعدی و فاصله شهرهای کوچک و روسـتاها تـا               
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زرگتر که مرکز آنها به  حساب می آیند، محصوالت کشاورزی، صنایع، آثار باستانی و بزرگانی که از هر دیـار                     شهرهای ب 
در این میـان او از تـاریخ و بیـان وقـایع             . برخاسته اند از جمله مواردی است که در بیان توضیحی نام هر سکونتگاه می آید              

قوت نیز جغرافیدانی جهانگرد است که پـس از سـفرهای طـوالنی             یا. تاریخی و آداب و رسوم مردم هر منطقه غافل نیست         
همانگونـه کـه    . در شهر مرو اقامت کرد و حمله مغوالن او را واردار به ترک آن شهر نمود تا اینکه در بغداد از دنیـا رفـت                        

ر خـود از دانـش      آمد در میان مسلمانان کاری به بزرگی کار یاقوت در زمینۀ جغرافیا وجود نـدارد، هـر چنـد کـه او در اثـ                        
کـه   ی اسـت بـه گونـه ا       یی مسلمان به صورت الفبـا     یرانیدانان ا یم اطالعات جغراف  یفرهنگ او تنظ  . استپیشینیان بهره برده    

 یارات علـ یـ  معرفه الزیو کتاب االشارات ال ) ق ـ  ه 566 -506( ی مرو یم سمعان ی االنساب عبدالکر    کتاب یکراچکوفسک
اقوت در یـ  است، از جمله منابع دست اول ی اسالمینهای او در سرزمی طوالنیفرتهاراکه حاصل مسا)  قـ  ه 611م   (یهرو
)  ق   ــ   ه 672 -597 (ین طوسـ  یر الـد  یخواجـه نـص    )250 -2،  1379یکراچکوفسک( داند   ین معجم البلدان م   یم و تدو  یتنظ

ر را تـداوم    ی خواجـه نـص    ی علم یتهای فعال ی کراچکوفسک . است یاضی ر یایدر عرصه جغراف  دارای اثری به نام زیج ایلخانی       
ره المعـارف   یک دا ی ین به تمام معن   یر الد ینص((:  کند یف م ین توص یداند و خواجه را چن     یت الحکمه م  ی ب ی علم یشهایپو
. ف کـرد  ی ق تـال   ــ   ه 740را در سال    نزهه القلوب   کتاب  نیز   ینی قزو یتوفس م ...امد  ح )91-3،  1379یکراچکوفسک ()).بود
ار داشـتن اسـناد     یـ  ودراخت یت شـغل  یـ با توجه بـه موقع     ،لخان مغول مسئول محاسبات  کشور بود      ید ا ی که در دربار ابوسع    یو
 یاهـا   یشان از در  یـ ا.  گـرد آورد    را ی اسـالم  ینهای تمـام نقـاط سـرزم      ی و انسان  یعی طب یای از جغراف  یگزارش مفصل ، یاتیمال

 و ییایـ ت جغرافین راجـع بـه وضـع   یهمچنـ .  دهـد  ی مـ  یر آنها از جمله ژاپن، جاوه و سوماترا گزارش جامع         یهفتگانه و جزا  
حـون  یحون و ج  ی س یرودخانه ها ر  ی مس ان  یر جر ییتغ ،ین نواح ی ا ی و شدت گرما   یی مناطق استوا  ی و جانور  یاهیپوشش گ 

ار خواننده  ی را در اخت   ی خوب  اطالعات ی نفت ی آب گرم و چاهها    یا آرال، چشمه ها   ی اچه خوارزم ی مازندران به در   یایراز د 
 اضـافه  ی مطـالب هـا ز بـه آن ی خود نیول نموده ان استفاده ینیشین کتاب خود از مطالب پ   ی تدو ی برا ی مستوف گرچه.  گذارد یم

 ییایـ  است، بـرخالف نـامش شـامل اطالعـات جغراف          ینیسنده  قزو  ین نو یگر از ا  ی د ی،که نوشته ا  دهیخ گز یتار. کرده است 
این کتـاب   .است احتراق اال فاق یهه المشتاق فنزمحمد بن شریف ادریسی نویسنده      )55،  1374س احمد ینف. ( است یمهم

آثار دیگر معرفی شده است و معروفیـت      ش از   یباست که    یفی و توص  یعی طب یای زمان خود در دانش جغراف     نوشتهن  یمهمتر
این کتاب بنا به درخواست روجر پادشاه جزیرۀ سیسیل تألیف شد و ادریسی در آن هفتاد نقشه از هفت اقلـیم             . جهانی دارد 

مـرز دربـارۀ    اکر .ا بود ی در جغراف  یرانی ا یشه  ها  ی و اند  ید بلخ یروان مکتب ابوز  یدان از پ  ین جغراف یا. ان به تصویر کشید   جه
که تألیف جغرافیای قسمت مکشوف عالم را به عهـدۀ یـک نفـر محقـق      همین عمل پادشاه سیسیل   ((: این کتاب می نویسد   

ه دنیای آن روز بـه تفـوق علـم و دانـش دنیـای اسـالمی معتـرف بـوده                    مسلمان واگذار نموده نشان می دهد که تا چه انداز         
       گوستاولوبون فرانسوی نیـز ضـمن آنکـه ادریـسی را مـشهورترین جغرافیـدان عـرب وصـف                   ) 248 ،1356قربانی( )).است

علم جغرافیا را یـاد      قارۀ اروپا     مردم به وسیلۀ کتابهای او که در قرون وسطی به زبان التینی ترجمه شد            ((: می کند می نویسد   
ل، نقطـه تمـاس مـسلمانان و    یسیـ ره سیـ  در جز  یسیـ ان اسـت کـه چـون  کتـاب ادر          ی الزم به ب   )586،  1358لوبون( )).گرفتند

 1619در سـال  و  ییایـ تالیبـه زبـان ا  آن ازن ترجمـه  ی با آن آشنا شـدند و اولـ   ها زودتر یین شد، اروپا  ی، تدو ییان اروپا یحیمس
     ن سـال بـر    یـ  جلـوتر از ا    ی بـه زمـان    ی اسالم یایان با جغراف  یی اروپا یید توجه داشت که آشنا    یالبته با .  صورت گرفت  یالدیم
ه شـده اسـت از      یـ  بـه پـاپ هد     یالدی مـ  1321نو سانوتوآمده و در سال      ی مار یای که در کتاب جغراف    یرا نقشه ا  ی گردد ز  یم
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ت یـ ب،  مکـه یکه درآن بـه جـا  لمان آن است دانان مسی جغرافیمی ترسیشه با نقشه هاقن نیاتفاوت  تنها . است یاصل اسالم 
  )330-1، 2ج، 1377یرنورین. ( کرده استیالمقدس را مرکز جهان معرف

 صاحب دو کتاب معروف جامع التواریخ و صور اال قـالیم        نیز همدانی وزیر ایلخانان مغول      ...اخواجه رشید الدین فضل          
برهمین اسـاس اسـت     . چین ، مغولستان و سیبری به دست می دهد        اطالعات با ارزشی در مورد جغرافیای       است که در آنها     

و ساس اطالعات جغرافیدانان مسلمان    هجری یا بر ا    711که آلبرت هرمن اشاره میکند که اولین نقشه ترسیمی چین به سال             
  .یا توسط خود آنها کشیده شده است

تاریخی در بردارندۀ آگـاهی هـای جغرافیـایی،         نباید فراموش شود که بنیان تک نگاری هایی جغرافیایی تک نگاری های             
فارسنامۀ ابن بلخـی، جهـان نامـۀ محمـد بـن نجیـب بکـران در                 : آثاری همچون . مونوگرافی، را ایرانیان مسلمان گذاشته اند     

ری جغرافیای فرارود یا ماوراالنهر، تاریخ قلم، تاریخ سیستان، تاریخ بیهق، تاریخ بخارا و تاریخ نیشابور از جملـه تـک نگـا                     
  .های درخور توجه و قابل اشاره است

  
  :نتیجه گیری

 در توسـعۀ علـم جغرافیـا بـدین شـرح       ایرانـی با توجه به مطالب پیشین جمع بندی خدمات و نقش جغرافیدانان مـسلمان                
  :است

کـه  همو؛  اولین اطلس دقیق علمی و جغرافیایی از وضعیت زمین و کیهان توسط محمد بن موسی خوارزمی تهیـه شـد                    -1
  .را پایه گذار دانش جغرافی در جهان اسالم می دانند یو

او همچنین اولین مباحث جغرافیای     . اولین دانشنامۀ راههای جهان اسالم و همسایگانش توسط ابن خردادبه تدوین شد            -2
کـه  از طرفی او کاشف جو یا اتمسفر و نیروی جاذبۀ زمـین اسـت و مـی تـوان گفـت                      . اقتصادی را مطرح کرده است    

  .ایشان همچنین کرویت  و گردش زمین در فضا را به خوبی تبیین نموده است. دیدگاه او را تکرار کرده استنیوتون 
 را به خوبی می توان در آثـار کـسانی           هااولین مباحث شاخه های اصلی جغرافیای انسانی و طبیعی و زیر شاخه های آن              -3

  .از همه آنها مرتب تر و کامل تر استهمچون استخری، ابن حوقل، مقدسی و یاقوت دید که مباحث مقدسی 
و ابوحامد صغانی برای تسطیح کره زمین، کشف اسرار  یرونی بابداع روش های استوانی و مخروطی توسط ابوریحان  -4

چشمه های متناوب یا چشمه های وقتی و ساعتی و چاههای آبفشان یا آرتزین، محاسبۀ قطر کرۀ زمین، تدوین جدول                
ر و مد رودهـای  زر و مد و تفاوت ساعتهای جز تعیین قبلۀ شهرهای مختلف، کشف علل جطول و عرض جغرافیایی و 

 کـه منجـر بـه    یمکره شرقی در ن ی، حدس وجود خشک   یل شناس ی فس مهم، کشف راز شکل هندسی گلها و شکوفه ها،        
د یوسـع ه اب یـ بـه نظر    محور خود با توجه    رن به دو  ی زم ی شد، شناخت حرکت و ضع     ی بعد یکا در دوره ها   یکشف آمر 

ساخت کره جغرافیایی با معیارهای نزدیک به معیارهای         ، یاضی ر یایق و حساب شده جغراف    یج دانش دق  ی، ترو یسجز
  .امروز از جمله خدمات ابوریحان بیرونی در توسعۀ دانش جغرافیا است

 کرجـی   ابداع روش استخراج آبهای زیر زمینی و چگونگی تعیین مسیر قناتها بـا محاسـبات دقیـق کـه توسـط محمـد                       -5
  .صورت گرفته است
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صدور دانش جغرافیای اسالمی به اروپا از طریق ترجمۀ کتاب ادریسی به زبانهای التین صورت گرفت و ایـن کتـاب                      -6
  .را می توان زیر بنای جغرافیای غرب دانست

ابهای آنها شایان توجه است که مسلمانها در پژوهشهای خود از هیچ پدیدۀ جغرافیایی در طبیعت غافل نمانده اند و کت                 -7
 .از  نظر اطالعات گوناگون و متنوع جغرافیایی غنی است 

را  ینوگرافوا می یخ بخارا دانش تک نگاری امثال فارسنامه و تاریی با نوشتن کتابها یرانیخ نگاران ا  یدانان و تار  یجغراف -8
  .ان گذاشتندیخ بنیا و تاریجغراف در
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  .گفتگوی تمدنها     
  ، 3افشار، چ   هجری، به اهتمام ایرج5/6، مسالک و ممالک، ترجمۀ فارسی قرن )1368(قاسم ابراهیم، اصطخری، ابوال -5

  .تهران، علمی و فرهنگی      
  .1مروارید، ج/، تاریخ ادبیات ایران، ترجمۀ علی پاشا صالح ،تهران ،ابن سینا)1335.(براون، ادواردگرانویل -6
  تهران،  م الوائل صناعه التنجیم، با تجدید نظر و تعلیقات و مقدمۀ جالل همایی،، التفهی)1362.(بیرونی، ابوریحان  -7

  .بابک     
  .، تهران، امیرکبیر3، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، چ)1363.(بیرونی، ابوریحان -8
  نگ، ذرن آیالحس و عبدی، ترجمه محمد حسن گنجیا در تمدن اسالمیخچه جغرافی، تار)1368. (تشز، مقبول احمد -9

  .یمرکز نشر دانشگاه یره المعارف اسالمیتهران د ا      
  ، یری ظه...ا، ترجمه عبد))ن نقشه در جهان اسالمیخجه طرح و تدویتار((، مقاله ) 1369بهار (.تشز، مقبول احمد -10

  .ی آستان قدس رضویمعاونت فرهنگ، ، مشهد1، ش2 ، سیخیفصلنامه مطالعات تار        
  .، تهران، بنیاد نیشابور2، زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایۀ گفتارهای ایرانی، چ)1374.(جنیدی، فریدون -11
  منصوری،  ، اشکال العالم، ترجمۀ علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقات فیروز)1368.(جیهانی، ابوالقاسم -12

  ).آستان قدس رضوی(تهران، به نشر       
  .، تاریخ تمدن اسالم، تهران ،چاپ و نشر بنیاد)1365.(اصغرحلبی، علی  -13
  .1، معجم البلدان، ترجمۀ علی نقی منزوی، تهران، میراث فرهنگی، ج)1381.(حموی، یاقوت -14
  .، تهران، کمیته ملی یونسکو در ایران2،جبر و مقابله، ترجمۀ حسین خدیو جم، چ)1362.(خوارزمی، محمد -15
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  .، لغت نامه، چ جدید، تهران، دانشگاه تهران)1373 (.دهخدا، علی اکبر -16
  .، تهران، امیرکبیر9، تاریخ تمدن اسالم، ترجمه و نگارش علی جواهرکالم، چ )1379.(زیدان، جرجی -17
  .، نقش ایران در فرهنگ اسالمی، شیراز، نوید)بی تا.(سامی، علی  -18
 .ان، بنیاد نیشابور، تاریخ مهندسی در ایران، تهر)1376.(فرشاد، مهدی -19
  .، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی)1365.(قربانی، زین العابدین  -20
  .2و1ج، ج4 دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ،، متفکران اسالم، ترجمۀ احمد آرام، تهران)1363.(کارادووو، بارون -21
    ،ترجمه ابوالقاسمی در جهان اسالمییای جغرافیخ نوشته هایار، ت)1379. (چیانوویولی یگناتی ، ایکراچکوفسک -22

   .ی و فرهنگیعلم، نده، تهرانیپا         
  .ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معین، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1336. (گیرشمن -23
  . ، تهران، اسالمیه3چ، تمدن اسالم و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، )1358.(لوبون، گوستاو -24
  .ی، مشهد، آستان قدس رضو2چ، یا، ترجمه حسن الهوتی، خدمات مسلمانان به جغراف)1374. (س احمدینف -25
  .یاسالم یپژوهشها، ترجمه احمد آرام، تهران، کانون نشر یخ نجوم اسالمیتار) 1349. (نو، کرلوآلفونسوینل -26
  .2ج ج،2، یران در فرهنگ جهان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیند ا، سهم ارزشم)1377.(دیالحمد، عبیرنورین -27
  .، تهران، بابک)ضمیمه کتاب التفهیم بیرونی(، سرگذشت ابوریحان )1362.(همایی، جالل -28
  .وحید مازندرانی، تهران، دنیای کتاب. ، تواریخ،  ترجمه ع)1368 (.دتوهر -29
  .، تهران علمی و فرهنگی4البلدان، ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی، چ، )1381).(ابن واضح( یعقوبی، احمد -30


