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چكيده
كتاب نگارش رونق از جغپس سدههاي در ركودرافيايي دوره يك شاهد اسالمي، نخستين هاي

اينشگفت در هستيمانگيز صفويان عصر در ازهر.زمينه، قبل قرن يك از ركود، اين چند
مي آغاز ميصفويه ادامه هم آنان از بعد قرن يك تا و آنشود از شگفتي اين اما بيشتريابد؛ رو

جغمي اكتشافات دوران، همان در كه جغرافيا،شود دانش و بود جريان در اروپاييان رافيايي
مي سر از را مهمي دوره.گذراندتحوالت آن ايرانيان جغرافيايي دانش بتوان كه منابعي فقدان در

آن اساس بر بهرا موسوم قديمي افسانة يك كرد، ارزيابي ماه«ها و عصر»مهر اوايل در كه ،
بازسا گونهصفوي به شده، توزي قابل دراي جغرافيايجه از منظم و مشخص دركي بردارندة
است جنبه.عالم چند هر افسانه، آن،اين خالل از اما دارد؛ عياري و رمزي عارفانه، عاشقانه، هاي

مي را قديم دنياي غرب تا شرق جغرافياي از مشخص درترتيبي كرد؛ مشاهده كهحاليتوان
ن ديده آن در جديد قارة يك كشف از خبري .شودميهنوز

كليديواژه ماه:هاي و مهر قصة صفويه، تجارت، .جغرافيا،
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مقدمه
جهان ميمباحث سختي به را كهن جغرافيايي متون در جغرافياييشناسي دانش با توان

گسترش و پيدايش هجري، دهم قرن با برابر ميالدي، شانزدهم قرن اوايل از كه جديد
داد انطباق است زمينةبراي.يافته در كه متوني آخرين جمله از ايراني، تمدن و فرهنگ
مي جهان نامجغرافيايي به است كتابي گرفت، سراغ كشور«توان قرن»هفت در كه

است شده تاليف ميالدي چهاردهم قرن با برابر هجري، اين)1(.هشتم ديگر پرآوازة اثر
است»القلوب�2نز«دوره، قزويني مستوفي حمداهللا نوشتة جهان، از مباحثي چند هر كه

ايران دربارة اصل در اما دربردارد؛ را ميشناسي دانسته متن.)2(شودزمين پس آن هاياز
است نرسيده ما دست به يا نيامده فراهم يا اين.جغرافيايي، در را ابرو حافظ جغرافياي

نمي ايراميانه، داخلي نواحي جغرافياي بيشتر، زيرا آورد؛ شمار در درتوان كه است ن
درياها از دور است)خراسان(جايي شده كتاب.)3(تاليف قرن، دو حدود فاصلة با حتي

نوشتة مفيد و مختصر درمحمدجغرافيايي مستوفي، وبرمفيد مجمل مباحثي دارندة
است نسخه.)4(ناكافي صفوي، عصر در نزنويسيگويا كتاب از مكرر براي�2هاي القلوب،

جغ دانش ميداشتن كفايت همرافيا منزوي، گزارش به بنا زيرا است؛ دركرده اكنون
نسخه دورةفهرست به كه دارد وجود كتاب اين خطي نسخ از فراواني شمار خطي، هاي

مي مربوط امين.)5(شودصفوي نوشتة اقليم، هفت كتاب صفويه، دورة اواسط در تنها
دريچه رازي، جهاناحمد مباحث به مياي كتابگششناسي اين شگفتي، كمال با اما ايد؛

باستان عهد از كه است اقليم هفت منظر از جهان، به نگاه كهن دريچة همان گشايندة
بود رسيده ارث نويسندگان.به و شعرا برشمردن نيز، كتاب اين تاليف از او اصلي غرض

مي ستارگان از متأثر را آن شك، بدون كه است اقليمي استهر .)6(دانسته

داستانبنيان جغرافيايي ساخت تجاري هاي
شخصيت شمسينام منظومة ستارگان و سيارات اسامي با ماه، و مهر داستان هاي

انديشه و دارد ميانطباق باز را قدمايي بيروني،.تابانداي نوشتة به بنا مهر، كه همچنان
گرمي و رجوليت سر)367ص:1362بيروني،(مظهر و مؤنث مظهر ماه، ص(ديو همان،

فلك)368 دبير عطارد، ص(و است)387همان، جمال و عشق مظهر زهره، ص(و همان،
رب)384 يا مركور همان كواكب، ميان در نيز مشتري است، تجارت دانش.النوع در

داشت تعلق مشتري به دوم اقليم قديم، رازي،(جغرافيايي احمد ص1ج:1340امين ،
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د.)31 دريانوردان ميبراي تجارت به زنگبار، و هند تا چين از كه هند پرداختند،رياي
بود بسيار تجاري منافع دربردارنده داشت، تعلق مشتري به كه استوا خط جنوب .نواحي
قارة جنوبي درياهاي در آن از مهمي بخش كه ماه و مهر داستان در كه روست اين از

مي روي همآسيا بازرگان، يك چهرة در مشتري خبررساندهد، هم و است راه راهنماي
مشرق اهل به مغرب اخبار .از

كه تاجر مشتري حضور ماه، و مهر داستان در كه است آن توجه جالب نكتة
مي آمد و رفت مديترانه درياي تا چين درياي از كه است تجاري اند،كردهبازگوكنندة

با اسراييل بني انبياي از نبي، ارمياي همكاري با همان(هاستآنهمراه ماه، و مهر :قصة
به.)40ص اسالمي، فرهنگ عناصر ديگر و مكه زيارت ذكر با داستان، اين چند طورهر

مي خبر داستان قهرمانان مسلماني از بهمشخص و نبي ارمياي مؤثر حضور اما دهد؛
مي نشان او، از خاص دعايي نكارگيري دو اتصال در را يهود تجارتي نقش كه قطهدهد

داد قرار نظر مورد بايد فرنگ، تا چين يعني هم؛ از دور تاريخي.بسيار جغرافياي منابع
دارند فراواني اخبار مورد اين در اسالمي، تمدن ارمني.)7(دورة تجار صفويه، دورة از پس

شدند فعال هند درياي در فاصل.)8(نيز حد در آسيا قارة جنوبي كشورهاي ميان تجارت
س هند، آنچين، فاصل حد نواحي و يمن ايران، استعماريالن، از قبل دورة در ها،

داشت تمام رونق مي.اروپايي مديترانه به تجارت، اين پاياني ترتيب،حلقة بدين و رسيد
واسطه مشرقبا كاالهاي متعدد، ميهاي اروپا به گرانزمين قيمتي به اما همين.رفت؛

به را اروپاييان كه بود قيمت جملهگراني از آسيا، جنوبي سواحل با مستقيم تجارت فكر
متن بازنويسي زمان در يعني ميالدي؛ شانزدهم قرن ابتداي در و انداخت هندوستان

كشاند سامان بدين را آنان ماه، و مهر قصة تجارت.كهن رونق است الزم امر، اين بر
كاال به اروپاييان بيشتر دسترسي موجب كه افزود را غرب با مشرقشرق شدههاي زمين

بود شده موجب را شهري فراوان خواستاران كه.و داشت دور نظر از نبايد همچنين،
آن مخاصمات سپس و سيزدهم قرن از مغوالن سراسرتهاجمات در يكديگر، با ها

با تجارت براي ابريشم جادة سالة صد چند زميني مسير بودند، يافته آسيا در كه قلمروي
اي و هند تا متمايلچين هند اقيانوس در آسيا جنوبي سواحل سمت به را اروپا و ران

بود در.ساخته كه است مسيري همان تجاري، مسير اين در تجارت و ثروت رونق
مشرق شاهزاده مهر، مشاور و راهنما مقام در بازرگان مشتري ماه، و مهر راداستان زمين

است كرده همراهي غرب سوي به عزيمت .در
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جغ داستانبستر سير رافيايي
غرب سمت به مشتري، همراه به شرق شاهزادة مهر، آن در كه داستاني جغرافيايي سير

ميمي آغاز زمين خاور از جغرافيايي؛.شودپيمايد، سمت يك به اشاره زمين، خاور اين
دارد آن منتهاي و شرق چين،.يعني درياي ساحل در اقامت با مهر كه جا آن از

ر خود ميمسافرت آغاز ماه به رسيدن براي غرب سمت به مي.كندا را همچين توان
آورد نظر در تجاري كاالهاي انتقال آغازگاه هم و مهر حركت درياي.مبدأ طريق از

مي وارد متعددي جزاير به همراهان، و مشتري و مهر وچين، بسيار عجايب هم كه شوند
دارد فراوان ثروت جزاير.هم اين خصوصيات گزارششرح با بسياري انطباق موجود، هاي

گرشاسب دارددر طوسي اسدي طوسي،(نامه گزارش)150ص:1317اسدي در؛ كه هايي
مي ديده هم ديگر تاريخي جغرافياي منابع و حماسي متون از بدين.شودبسياري

سرانديب جزيرة به همراهان، و مشتري و مهر نيز.رسندمي)سيالن(ترتيب، جا آن در
بودث فراوان سياحت براي شگفتي و تجارت براي آن.روت نيز نبي ارمياي پس، اين هااز

مي همراهي مي.كندرا هرمز بندر به آنان ادامه، اين.رسنددر ماه، و مهر كتاب در
مي ياد آن از دريايي سفر اين در بندر، نام با كه است جايي تنها و ونخستين شود

در آن تجاري اهميت استنشانگر هجري نهم .قرن
دوال جزيرة آمده، ماه و مهر قصة در كه ديگري جغرافيايي مكان استنام .پايان

كتاب در ستاري، جالل دكتر آوازه، پر بحري«محقق سندباد حكايات در ،»پژوهشي
دوال جزيرة مورد در روايتتوضيحي انطباق كه دارد باپايان ماه، و مهر كتاب هاي

بير ميواقعيت نشان بيشتر را جغرافيايي گمانه.دهدوني كه ستاري جالل هايزنيدكتر
جغرافي دانشمند والكنر، نميبارون خيال از فارغ و علمي چندان را ويشناس از داند،

مي كهنقل دوال«:كند سكونت محل ابنجزيرة چون است، ماالبار كرانة از بخشي پا،
مي نقل اسببطوطه جا آن در كه ميكند گرفته، دوش به را بارها مردم، و ونبود بردند

مي .)36ص:1382ستاري،(»)9(گرفتندمزد
آن سدهاز هرمز، كه ازجا و داشت تجاري مراودات چين، و هندوستان با ميانه هاي

از ديگري و ايران داخل از يكي غرب، سوي به را خود تجارت دريا، و خشكي طريق دو
خل درياهاي مييجراه ادامه سرخ درياي و قابلفارس فرهنگي و تجاري روابط داد،

بود گرفته شكل ايران داخل سمت از كرمان، با بندر اين ميان به.توجهي روابط، همين
نسخةباز كه روست اين از است؛ كرده كمك كرمان شهر در ماه و مهر قصة آفريني
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است شده كتابت كرمان در ماه، و مهر داستان در.خطي هرمز بندر از داستان، سير
مي دوگانه مسيري پس اين از ايران، به.يابدجنوب است، مهر كه داستان اصلي قهرمان

مي مييمن سر از ماجراهايي و بيرود كه دارابگذراند در داراب، سرنوشت به شباهت
نيست طرسوسي به.)10(نامة جا اين معروفاز تجاري مسير در داستان قهرمان يمنبعد،

مي عبور مكه از شام، بيتبه طريق از تا برودكند مصر به همان(المقدس ماه، و مهر :قصة
.)76ص

خليج از داستان، از فرعي رشتة يك مياما وارد مداين به آنفارس در و جا،شود
مصر سمت به مداين از تجاري، كارواني همراه به مهر، افتادة جدا همراهان از جمعي

برسندميحركت هم به مغرب و مصر در سرانجام، تا خليج.كنند فارس،مسير
مصربين و شام تا سرخ درياي ساحل مسير ديگر، سوي از و سو يك از شام، و النهرين

مي شمار به ادويه جادة براي قديمي، شدة شناخته مسير .آيديك
اين در باما اساسي تفاوت يك ماه، و مهر كتاب دارابجا ميا طرسوسي آننامة و يابد

داراب كه است مياين يونان به عمان درياي از طرسوسي، بهنامة آن، چگونگي كه رسد
است مبهم ما براي جغرافيايي ارتباطات داستان)106ص:1389نامه،داراب(جهت اما ؛

به ماه، و بينگونهمهر و يمن از مشخص، و صحيح داستاي قهرمان شام،النهرين، به را ان
بيت و ميمكه مصر سپس، و و.بردالمقدس بيابان سمت به داستان، سير نيز مصر از

مي ادامه مغرب به.يابدسپس، را او داستان اصلي قهرمان مهر، تكاپوي نيز مغرب از
مي طريق.كشاندفرنگ از مصر از ماه، و مهر داستان ترتيب بدين كه است واضح پر

به افريقا جايي)مراكش(مغربصحراي يعني فرنگ؛ به دريا، از گذر با سپس و رسيده
است شده منتهي اروپا غرب .در

مكان موقعيت اراية در لغزشي هرگونه از دور به كه جغرافيايي منظم سير هاست،اين
افسانهنه هيچ در كتابتنها از بسياري در حتي بلكه است؛ نشده ديده واي تاريخي هاي

ميجغرافيا ديده كمتر هم قديم به.)11(شوديي ماه، و مهر كتاب كه روست اين طرزياز
بازگو ايراني، كهن داستاني متون ميان در بهعجيب صحيح جغرافيايي درك يك كنندة

مي چنان.آيدشمار صفوي، دورة در كه جا آن جغرافيايياز منابع فقدان با شد، گفته كه
دانش اين انعكاس هستيم، دانستروبرو مهم بايد را ماه و مهر در اهميت.جغرافيايي

مي را امر زوداين استنتاج دو با ساختتوان همراه آن:هنگام دانشاول اين كه
كهن دنياي غرب تا شرق از كه قديم(جغرافيايي دربرمي)بر محدودرا هم ةگيرد،
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مي مشخص كهن دانش يك مطابق را جهان كهجغرافيايي اين هم دانشسازد، اين
دارد شرقي منشأ بود؛.جغرافيايي نرسيده ايران به غربي جغرافيايي نوين دانش هنوز

مي ماه، و مهر قصة استناد به ازبنابراين و هند دريايي همسايگان براي حداقل توان
دهه در مهمي جغرافيايي درك به قايل هرمز، جغرافياييجمله اكتشافات به منتهي هاي

مست و آناروپاييان از بودقل دولت.ها يك كه هرمز در جغرافيايي، دانش اين كه آن دوم
امكان هم كرمان حدود تا و بوده مصر تا چين فاصل حد در دريايي، تجارت دريانورد

است داشته را اقتباس و شمالي.نشر نواحي تازهدر دولت آن، از صفويان،تر تأسيس
درگبي جديد، جغرافيايي دانش به ازبكاعتنا و عثماني همسايگان با زميني منازعات ير

بود نشانه.خود هيچ شاهد نتيجه، موقعيتدر به باور از دراي ماه و مهر داستان هاي
ده براي ايراني، وجامعة مهر داستان در مندرج تاريخي شرايط حتي نيستيم؛ بعد سال ها

موقعي همين نيز، دارد انطباق آن جغرافيايي سير با كه ميتماه تأييد را .كندها

ماه و مهر داستان با همزمان تاريخي شرايط
سال در آن بازآفريني حاصل ماه، و مهر داستان موجود فرهنگ.ق912نسخة با و است

دارد پيوند كرمان جمالي.مردم ماه و مهر منظومة از داستان، اين اصلي طرح گرچه
در(دهلوي شده شد.)ق.هـ905سروده شباهتاقتباس با آن جغرافيايي بنيان اما است؛ ه

است متفاوت و متمايز دهلوي، جمالي منظومة از مهر.اندكي شده، بازسازي داستان در
بهرام دختر مهر دهلوي، جمالي اثر در اما مغربي؛ هالل دختر ماه، و است خاورشاه پسر

مغرب در ميناست نام به پايتختي از بدخشاه، شاه پسر ماه، و شرقزمين در است .شان
همين مورداز تنها قراررو، سرزميننظر نشاندادن را شباهتي غرب، و شرق هاي

ماه.دهدمي رسيدن مسير منظومه اين در بوده، سفر اهل خود كه آن وجود با دهلوي،
سخن آن از او كه مسيري بنابراين، و است نموده ترسيم داستاني تخيلي با را مهر به

ازگمي طربلوس، و روم قاف، كوه نيست؛ برخوردار زمانه تجاري جغرافياي نظم از ويد،
منظومه اين مسير نقاط .)104ص:1353،يدهلو(اندجمله

هرمزهمچنان بندر تحقيق، اين نظر مورد داستان جغرافيايي سير شناسايي در كه
انعك تاريخي شرايط شناخت نظر از است، فراوان اهميت دولتواجد نيز، آن در يافته اس

دارد مهمي نقش هرمز داستان.ملوك هرچند كه داشت توجه است الزم حال، همان در
دربرمي را فرنگ تا چين حدفاصل جغرافيايي گسترة ماه، و فارسيمهر آن زبان اما گيرد؛
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عاشقانه اشعار نيز و پري و ديو چون ايراني، كهن داستاني فرهنگ خاص عناصر و است
پارسيش درعراي اما دارد؛ بسيار كاربرد آن در نظامي، و حافظ سعدي، مانند بزرگ، گوي

هرموز صورت به را آن قديم، منابع در كه هرمز ملوك و...ص:1363اي،شبانكاره(مورد
هفتممي)158و202و215 قرن اول نيمة در دولت، اين كه است ذكر به الزم نويسند؛

خيلي و آمد وجود ايرانبه ميان دريايي تجارت اختصاصسريع، خود به را هند و چين ،
نيز.)296ص.:هـ1269وصاف،(داد نهم و هشتم قرون تمام در تجاري، قدرت و رونق اين

هرمز متوجه جهانگردان و بازرگانان روز، آن شده شناخته جهان سراسر از و داشت ادامه
نكات هشتم، قرن در بطوطه ابن چنانكه موردشدند؛ در خود مشاهدات از توجهي جالب

است نوشته را بندر ،(آن بطوطه چند.)268-271ص:1337ابن طول در هرمز دولت
گذراند سر از را بسياري تحوالت خود، حيات مدت.قرن دولت، اين بندرمركز در ها
است بوده كنوني ميناب محل در تقريباً كه بود هرمز.هرمز را آن حالت، اين يادر قديم

مي هرمز ميبندر ديده هرمز بندر نيز، ماه و مهر كتاب در كه چنان قصة(شودخوانند؛
همان ماه، و آن)80ص:مهر به كه شد منتقل جرون جزيرة به هرمز، دولت مقرّ بعدها اما ؛

گفتند هرمز جزيرة سرانجام، و جديد عنوان.)245ص:1380وثوقي،(هرمز حالت، اين در
هرمز گفتهبندر است، منطبق كنوني بندرعباس با تقريباً كه آن ساحلي بارانداز به

.شدمي
سلطة زير ميالدي، شانزدهم با برابر قمري، هجري دهم قرن آغاز از هرمز، دولت

رفت پرتغالي نگارش.استعمارگران به واقعه اين با معاصر كه صفوي عصر ايران منابع در
استعمادرآمده از استاند، شده ياد پرتكاليه فرنگيه نام با پرتغالي، :1349روملو،(رگران

پسرش.)960ص و دارد نام فرنگي ابر كه آن پادشاه و فرنگ از ماه، و مهر قصة در
مي ياد بدي به ثريا، وزيرش و دوردست.شودسحاب پريان از حال، همان در هايشايد

مي ياد خوبي به هم(كندغرب ماه، و مهر به.)90ص:انقصة مغرب، پريان نيكوي ذكر
آن دوستي سرانديبواسطة پريان با در)سيالن(ها فرنگ پادشاه با دشمني اما است؛

سلطة با همراه و پرخسارت نظامي تهاجمات آغاز به بتوان شايد را ماه و مهر داستان
دانست مربوط هجري دهم قرن آغاز در هرمز دولت به پرتغالي، همچنين،.استعمارگران

سالمي همان در كه آندانيم جملة از كه اندلس، مسيحيان با مغرب مسلمانان هاها،
پرتغالياسپانيايي و ميها انجام را خود نبردهاي آخرين بودند، كهها نبردهايي دادند؛

سال در اندلس، از مسلمانان اخراج و شكست به آن،.م1492منجر متعاقب و شد
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اسپانيايي گذاشتندنيروهاي نيز اسالمي مغرب به قدم پرتغالي باآن.و مرحله، اين در ها
شدند مواجه پادشاه.شكست لشكركشي ترتيب همين به نيز، ماه و مهر داستان در

انجاميد شكست به مغرب، كشور به .)111ص:همان(فرنگ
جبه مشرق تاريخي شرايط مغرب، دوردست سرزمين تاريخي تحوالت نيزمانند هان

است يافته انعكاس ماه و مهر داستان چين،.در مغولي سلسلة هجري، هشتم قرن از
يوان به مينگ)Yuan(موسوم ملي سلسلة به را خود جاي ،)Ming(دولت،.داد اين

كرد احياء نيز را آن دريايي تجارت چين، ساختن مقتدر و متحد بر رهگذر،.عالوه اين از
ا حوزة با تجاري خليجروابط و هند گرفتقيانوس رونق هم دولت.فارس تحوالت، اين در

بيفزايد خود تجاري رونق بر توانست نيز نام.هرمز با چين شاه از ماه، و مهر داستان در
ازخاور احتماالً كه پري يك با و دارد رونق پر و آباد كشوري كه است شده ياد شاه

مي)سيالن(سرانديب ازدواج است وبوده متولدكند او از داستان، اصلي قهرمان مهر،
واسطه.)23ص:همان(شودمي نقش سيالن چين، و هرمز ميان تجارت بسياردر اي

داشت بايد.مهمي باره، اين در اطالعاتي به دستيابي براي هشتم، قرن ايراني منابع در
كرد مراجعه معبر دولت با فارس دريايي روابط دريايي.به گذرگاه ومعبر، سيالن ميان

است هندوستان اصلي معبر.خاك دولت بدان كه داشت وجود دولتي جا، اين در
ومي فارس تجاري اصلي بندر عنوان به هرمز، با توجهي قابل بازرگاني روابط و گفتند

داشت هجري دهم تا هفتم قرون وصاف.كرمان تاريخ همان(در تاريخ)300ص:وصاف، و
اين)156تا158ص:1348قاشاني،(الجايتو در توجهي جالب مطالب دارد، وجود .باره

داستان تاريخي اشارات كه باهمچنان شرق، سمت دربارة ماه و مهر كتاب گونه
سمت در دارد، انطباق داستان بازسازي زمان يعني دهم؛ و نهم قرن تاريخي شرايط

همين به نيز استغرب داستان،.گونه قهرمان ميمهر، يمن به هرمز آناز از و بهرود جا
مي مصر به سرانجام، و فلسطين و هنگام.رسدمكه در.)ق.هـ912(آن شام و مصر ،

بود مملوكان دولت حجاز.تصرف دولت، مدينه(اين و دست)مكه در هم را يمن و
پس.داشت يعني كرد؛ تصرف را نواحي اين همة عثماني، دولت كه بود بعد سال ده ازتا

چالدران سال.)ق.هـ920(جنگ در مصر تصرف از پس پايان.ق.هـ922؛ زمان اين،
بود مصر مملوكان مي.دولت بر دولت اين نام از كه ميانچنان از آن فرمانروايان آيد،
بودند برخاسته سال.بردگان به.ق.هـ647از دولت اين كه رسيد،، قدرت به ايوبيان جاي
ر چركس و ترك ميغالمان خدمت به همانا كه ميگرفت سلطنت به هم در.رسيدندها
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به نيز، ماه و مهر مصر،داستان در سلطنت رسم كه اين به تأكيد، با همراه و دقيق طور
مي اشاره است، بردگان نشستن تخت همان(شودبه ماه، و مهر مهر،.)147ص:قصة

برد به مصر، به ورود آستانة در نيز، داستان آنقهرمان در و افتاد اگرگي شد؛ فروخته جا
اين در كهنچه يك نقش(Archtyper)الگويجا، داستان در يوسف، داستان مانند سامي،

بازسازي زمان يعني مملوكان؛ عصر مصر با تاريخي، شرايط نظر از اما دارد؛ مهمي
مي نشان را كاملي انطباق ماه، و مهر .دهدداستان

نتيجه
ماه، و مهر افسانهقصة از بسياري مانند به چه واگر مطالب بردارندة در ايراني، كهن هاي

بن و است خيالي ونمادهاي ديوها با جنگ و پهلواني و عاشقانه مسايل را آن ماية
مي شكل بهجادوگران اما دولتگونهدهد؛ جغرافيايي دانش دربردارندة توجه، جالب اي

تجارت به كه است هرمز ملوك اشتغالايراني دهم تا هفتم قرون در مصر، تا چين از
آن.داشت در هجري، نهم قرن پايان تاريخي شرايط داستان، قالب در و حال همان در

وارد داستان به نيز، هشتم و هفتم قرون تاريخي ـ ادبي ميراث آن، در و شده بازسازي
مغرب سرانجام، و شام مصر، يمن، هند، چين، اوضاع همچنين است؛ وشده اسالمي

بود شده فرنگ جزو زمان، اين در كه با.اندلس همراه جغرافيايي دانش چنين انعكاس
جالب هم صحت، و دقت با همراه تاريخي، شرايط ذكر نيز و ترتيب و ونظم است توجه

مي دست به را دوران آن تاريخي جغرافيايي مسايل از بهتري ارزيابي امكان دهد؛هم
سو، يك از كه ديگر،دوراني سوي از و داشت جريان جهان در جغرافيايي اكتشافات

مي مشاهده ايران در جغرافيا از .شودغفلت

نوشتپي
باشد-1 بايد صوراالقاليم، همان و بلخي ابوزيد به متعلق اصل در گويا كتاب، در.اين ستوده، دكتر كتاب، مصصح

آن كتابشناسي مسايل خصوص در را الزم توضيحات استمقدمه كرده به.ك.ر.عرضه كشور، هفت ناشناس، مؤلف
تهران، ايران، فرهنگ بنياد انتشارات ستوده، غالمحسين ص1353كوشش آن5، مساحت و زمين ذكر بعد، .به

نز-2 كه آن وجود جهان�2با از گوناگوني مسايل طبيعتالقلوب، و وشناسي مي...شناسي بر در آنچهرا اما گيرد؛

ا در بهاكنون مربوط مبحث تصحيح است، همگان زمين«ختيار چاپ»ايران لسترنج كه است سوم مقالت يعني ؛
است نز.ك.ر.كرده قزويني، مستوفي تهران،�2حمداهللا كتاب، دنياي انتشارات لسترنج، تصحيح .1362القلوب،

حافظ-3 ارزشمند حافظاثر جغرافياي عنوان با چند هر ماسابرو، دسترس در جغرافياييابرو، كه اندازه همان اما ت؛
است تاريخي مباحث دربردارندة است.است، رسيده چاپ به زير مشخصات با كتاب اين ايران، ابرو،حافظ:در
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حافظ سجاديجغرافياي صادق كوشش به سيدابرو، داوودو آل سالعلي تهران، مكتوب، ميراث نشر و1375،
ديگر .مجلدات

كتاب-4 نام از ميچنانكه فهرستبر به حتي گاه چنانكه است؛ مختصر واقع، به و مفيد و مختصر ناآيد، مكردن
ميمكان بسنده جغرافيايي مفيد،محمد.ك.ر.ندكهاي و مختصر مستوفي، مهريزي،محمدمفيد ابويي رضا

تهران، افشار، محمود دكتر موقوفات تاريخي و ادبي ,1390انتشارات
فهرست-5 احمد، جنسخهمنزوي، خطي، منطقه.هاي فرهنگي مؤسسة انتشارات تهران،ششم، ص1348اي، ،

,3986و3987
تهران،-6 علمي، اكبر علي نشر فاضل، جواد تعليق و تصحيح با اقليم، هفت احمد، امين ,1340رازي،
است-7 توجه قابل هند عجايب كتاب در كرده، سفر چين به كه يهودي يك داستان جمله، شهريار.ك.ر.از ناخدا

تصحيح هند، عجايب رامهرمزي، تهران،ملكمحمدبزرگ ايران، فرهنگ بنياد انتشارات ص1348زاده، ،85,
هند-8 تجارت :نك:براي

Ives Edvard, a voyage from England to india, Edvard and Charles Dilly,
London,1773, p 190.

مقاله-9 از نقل :به
Nouvelles Ananales des voyage, Janvier, fevier, mars 1832: Analyse geographique
(des voyages de Sind-Bad le marin, par Baron Walcknaer.

داراب-10 گرفتاردر جا، اين در و وارد عمان به ايران، جنوبي ساحل از ايراني، شاهزادة داراب، طرسوسي، نامة
عاشقانه و پهلواني ميشباهت.شودميماجراهاي مشاهده جا اين در داراب با مهر سرگذشت ميان كه شود،هايي

گرته آنبرداريگوياي كهن داراب.ك.ر.هاستهاي ابوالقاسم، انتشاراتطرسوسي، صفا، اهللا ذبيح تصحيح نامه،
تهران، فرهنگي، و ص1389علمي بعد106، .به

بعض-11 نيز، شبستري كرد حسين داستان دقتبراي همين محققان شدهي متذكر را جغرافيايي .ك.ر.اندنظرهاي
قصه قراگزلو، ذكاوتي تهران،عليرضا سخن، نشر ايراني، عاميانة ص1387هاي اين61، كه داشت توجه بايد اما ؛

مي اتفاق ماه، و مهر داستان به نسبت كمتري جغرافيايي محدودة در صفوي، عصر اواسط به مربوط تدافداستان،
غرب تا شرق از اي گستره در تاريخي، تقدم بر عالوه ماه، و مهر داستان اما است؛ تركستان و هند ايران، شامل كه

مي رخ .دهدجهان

منابع
:فارسي)الف

بطوطه موحدمحمدترجمهسفرنامه،).1337(ابن كتاب:تهران.علي نشر و ترجمه بنگاه .نشر
ع طوسي، (اسدي ن).1317. يغماييامهگرشاسب حبيب كوشش به .جابي:تهران.،

ماه).1388(نامبي و مهر مصححقصه و گردآورنده پناهمحمد، اسالم چشمه:تهران.حسين .نشر
ا (م.بيروني، التنجيم).1362. صناعه الوائل هماييالتفهيم الدين جالل تعليقات و نظر تجديد با ،.
بابك:تهران .انتشارات

دهلوي ماه).1353(جمالي و مهر راشديمثنوي حسام سير تصحيح و مقدمه انتشارات:راولپندي.،
پاكستان و ايران فارسي تحقيقات .مركز

ا (ا.رازي، اقليم).1340. فاضلهفت جواد تعليق و تصحيح با علمي:تهران.، اكبر علي .نشر
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ح (ب.روملو، التواريخ).1349. عبدالحساحسن كوشش به نوائيي، كتاب:تهران.ن نشر و ترجمه .بنگاه
ع قراگزلو، (ذكاوتي ايرانيقصه).1387. عاميانه سخن:تهران.هاي .نشر

ج (ستاري، بحري).1382. سندباد حكايات در مركز:تهران.پژوهشي .نشر
مشبانكاره (اي، محدث).1363. ميرهاشم تصحيحح به االنساب، اميركبير:تهران.مجمع .انتشارات
اقاشان (ع.ي، همبلي).1348. مهين اهتمام به الجايتو، كتاب:تهران.تاريخ نشر و ترجمه .بنگاه
چانلو).1376(مهراب قره حسين كوشش به االماره، نهايه الي سبعه اقاليم پژوهشگاه:تهران.عجايب

اسالمي هنر و .فرهنگ
م (ب.وثوقي، فارس).1380. خليج در اقوام مهاجرت ه:تاريخ فارس:شيراز.رموزملوك .دانشنامه
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