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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 سوموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 بهار

 

 یاییمنابع جغراف یندر  تدو یعیاننقش ش

 

 12/4/4931: ییدتأ یختار   5/41/4931 :یافتدر یختار

 1علی غفرانی 

همپیی،ت والییعلم  جمیی  سالیی،  قرییسو  ه ریی   رییعو ه یی ت   شیییای،   

گ قی  ویژه شیا   ضمن پ،یبندت بیه  خصعص نالضت و سمه  ب، وکیه ب   قل به

ه،ت وقه قو  قرتقب،ل ک  ند و به  جیعو کی،هب  ت قز    مب،ن  فک ت خع   قز  قنش

 سمجه سغ قفی، هوت خعش نش،   ق ند.  ه قین مق،له  ب، قرتف، ه قز من،بع هسی،ل  

هی،ت مالجی     هی، و وللیفی،م سغ قفیی،ی  و وی،هی     ن،مه شیا  و غی شیا   زندگ 

ه،ت مختجف مط،لا،م سغ قفی،ی   قنشمندق  شییا   وی،   معسع   قَشک،ل و حعزه

 ر   ششم ه  ت ب، هوش والجیج  ی وصف  معه  ب هر  ر قه گ فته قرت. 

،هت قز  هد که ب، وسیع  قز بیین هفیتن ب یی    ه،ت قین پژوهش نش،  م ی،فته

ه،ت شیا   ه گذه قی،و به  جل مختجیف  ریالم انی،   ه ویدوین     سغ قفی،نگ،شته

من،بع سغ قفی،ی  چشمگی  بع ه قرت. شیای،  ب، قینکه قغجب  ه شال ه، و منی،ق   

خ،صیی  وم کییش  قشییتند   ه مط،لایی،م و وللیفیی،م سغ قفییی،ی  خییع  هم،ننیید   

نش،   ق ند و بیه   العربجزیرةقت به سغ قفی،ت رنّت  وعسه ویژه نعی ندگ،  قهل

هی،ت قبیای  ان ی،    ودوین من،با   هب،هه رب،یل   ب و م ،کن ان،  و نیش پدیده
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نشیین   پ  قختند. شیای،  همچنین  اث،هت  ه زمینه ما ف  شال ه، و من،ق  شیاه

ویژه شال ه،ت:   قق  من،ق   قهقت سنبیه زی،هوگی،ه   شیال ه،ت میلمن و یی،      به

س م  کمت   اث،هت  ه زمینه سغ قفی،ت قبیای  و  مدفن ر، قم و  جعی،  و  ه 

 سغ قفی،ت ن عم  و قن ،ن  پدید اوه ند.

 

 .یعیمزارات ش نشین،یعهمناطق ش یا،جغراف یعیان،ش ینقش علم یعه،ش: کلیدواژگان

 مقدمه

های وارداتی دوران نهضت ترجمه بود، در قرن سوم هجرری، از   دانش جغرافیا که از دانش

ونانی، هندی و ایرانی وارد دنیای اسالم شد. مسلمانان با توجه به وسعت راه ترجمه منابع ی

های اسالمی، به این دانش روی خوش نشران دادنرد و اوینرین تأنی را  و     نظیر سرزمینبی

 مسالک و ممالکک ق(، 195خوارزمی )م. حدود  االرضصورة تحقیقا  جغرافیایی همچون: 

ق( در قرن 113بالذری )م  فتوح البلدانق( و 181یعقوبی )م  البلدانق(، 922خردادبه )م  ابن

ق(، 111سوم هجری پدید آمد. عده قابل توجهی از مسلمانان همانند: ابوانعباس مروزی )م 

بحر مطوعی )زنده در نیمه اویل قرن سوم هجری( و سرالم ترجمران )قررن سروم      بن تمیم

رداختنرد و مشراهدا  خرود را    های مختلف جهران آن روز پ  هجری( نیز به س ر در بخش

های علمی این دانش و تأنیف آثار جغرافیایی نوشتند. مسلمانان عالوه بر پژوهش در جنبه

های  توصی ی و ریاضی و نجومی، آن را در حوزه کاربردی نیز مورد توجه قرار دادند. تاریخ

ی جغرافیرایی  محلی نیز از آنجا که با مقدما  جغرافیایی و یا نقشه و یرا االالعرا  اجمران   

شدند، با دانش جغرافیا ارتباط پیدا کرده، یکی از منابع درباره یک شهر یا منطقه شروع می

هرای   های جغرافیای قدیم و تراریخ  دادند. امروزه، کتابجغرافیایی مسلمانان را تشکیل می

  دهد.های تاریخی مسلمانان را تشکیل میمحلی، بخش بزرگی از نوشته
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های اسالمی به ایرن  یان به دنیل گرایشا  عقلی، بیش از دیگر فرقهدر این میان، شیع

جنبه عقلری و نظرری و هرم جنبره کراربردی       که هم جغرافیا دانشویژه  دسته از علوم، به

 عالقه نشان دادند.  داشت،

شیعیان ر به الور عام ر که به علل مختلف سیاسی و فرهنگی از قرن دوم هجری بره    

ویرژه در قلمررو    های اسالمی، بره  حال پویا در درون سرزمین یک گروه معارض و در عین

های گوناگون، ضمن تبیین مبرانی   خالفت عباسی تبدیل شده بودند، از الریق تأنیف کتاب

کردنرد.  های غیرشیعی رقابت نیز مری اعتقادی و سیاسی و کالمی خود، در این راه با فرقه

زدنرد و گراه در   یره عباسریان مری   بزرگان شیعه، گاه در فرصت مناسب دست بره قیرام عل  

ترا   ه بودبردند. این امر، سبب شدجایی و انتقال و مهاجر  و تعقیب و گریز به سر می جابه

آنان به نوعی پراکندگی در مناالق مختلف دچار شوند. همچنین، شیعیان برا جردیت تمرام    

متنروع آشرنا   کردند و با فضاهای جغرافیایی ها س ر می برای تبلیغ مذهب خود به دوردست

شدند. از الرف دیگر، علویان پیوندهای خویشاوندی و حتری درگذشرتگان و کشرتگان    می

 سپردند. خویش را به فراموشی نمی

شد تا شیعیان در گذر زمران بررای ح رو رونرد مبرارزاتی و      همه این عوامل، سبب می

بلیغی خویش، از های سیاسی و مهاجرتی و ت تبلیغی خود، به جغرافیا توجه کنند و در برنامه

هرا، شرهرها و   هرای محلری و مزارنامره   االالعا  جغرافیایی بهره گیرند و با نوشتن تراریخ 

 های شیعی را معرفی کنند. نشین و زیارتگاهمناالق شیعه

منابع جغرافیایی مورد نظر در این پژوهش، به سه دسته: منابع جغرافیای تاریخی، منابع 

، آن «منابع جغرافیای تاریخی»شده است؛ منظور از  تاریخ محلی و جغرافیای محلی تقسیم

های تاریخی است که مطانب آنها شامل االالعا  جغرافیایی قدیم اسرت و  دسته از نوشته

هرا و   توان درباره تأثیر محیط جغرافیایی بر وقایع تراریخی، سریر تکامرل دونرت    از آنها می

منرابع  »ده تحقیقاتی کررد. مرراد از   تغییرا  مرزی آنها و تاریخ اکتشافا  جغرافیایی، است ا

های تاریخی است کره موضروع آنهرا، تراریخ سیاسری و       ، آن دسته از کتاب«تاریخ محلی
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اجتماعی و فرهنگی یک شهر یا ناحیه است. در مطانب آغازین این دسته از منابع و یا بره  

شرود و  اقتضای بحث، االالعا  جغرافیایی اجمانی از شهر یا ناحیه مرورد نظرر ارا ره مری    

خطیب بغردادی.   تاریخ بغدادنرشخی و  تاریخ بخاراشوند؛ مانند بزرگان شهر نیز معرفی می

شود که موضوع آنها بررسری و  ها االالق می، به آن دسته از نوشته«جغرافیای محلی»اما 

 فارسنامههای جغرافیایی و البیعی یک شهر یا منطقه است؛ مانند ها و پدیده معرفی ویژگی

 زرکوب. شیرازنامهو بلخی  ابن

های محلی با جغرافیای محلری، کمری مشرکل     شایان ذکر است که گاه ت کیک تاریخ

شود. این نکته نیز قابل توجه است که از میان عانمان شیعه، فقها و متکلمان کمتر بره  می

ورزیدند. برخالف این گروه، محدثان که در اللب حدیث به شهرهای  این دانش اهتمام می

کردند و اغلب نیازمند االالعا  تاریخی و جغرافیایی بودند، این دانرش را  می مختلف س ر

در ق 588شهرآشروب مازنردرانی )م    دادند. عانمان رجانی همچون ابرن مورد توجه قرار می

کردنرد ترا بتواننرد در    بسیار اهل س ر بودند و به تاریخ محلی و جغرافیا توجره مری   ،(حلب

با توجه به عنوان مقانه کره   4، سخن درست ارا ه دهند.معرفی رجال و نسب و نسبت آنان

است و بنیان اوینیه این دسته از منابع، تا « جغرافیایی منابع نقش شیعیان در تدوین»تبیین 

های بعد پدید آمد، به نوعی برر منرابع   قرن ششم هجری شکل گرفته بود و آنچه در سده

های دانشمندان شیعی ترا قررن ششرم هجرری      تر متکی بود، در این پژوهش، تالشقدیم

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 پیشینه پژوهش

های مذهبی ر در   های مسلمانان ر بدون در نظر گرفتن گرایش شناسان درباره فعانیت شرق

بخشی از  اند.های چشمگیری داشته دانش جغرافیا و تدوین منابع جغرافیای تاریخی تالش
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های آنان، صرف ترجمه منابع جغرافیایی مسرلمانان بره زبران نتینری بروده اسرت.        تالش

شناسان نیز به تصحیح انتقادی متون جغرافیای اسالمی همرت گماشرته و    گروهی از شرق

های آنان، بره بررسری سریر     اند. بخش دیگری از تالشمتون قدیم را چاپ و منتشر کرده

انرد  هایی نوشته افیای اسالمی اختصاص یافته و مقان  و کتابتحول و تکامل دانش جغر

)درگذشرته بره    4که اغلب آنها به فارسی یا عربی ترجمه نشده است. آقای کراچکوفسرکی 

وار معرفری کررده اسرت.    اختصرار و فهرسرت   به 1م(، بخشی از این تحقیقا  را4354سال 

ی دارای االالعرا  جغرافیرایی را   ها و منابع تراریخ کراچکوفسکی در کتابِ یادشده، نوشته

 ت صیل بررسی کرده است.  به

نگاری محلی، مقانتی نوشته شده  نگاری اسالمی و تاریخ درباره نقش شیعیان در تاریخ

ها و نقش شریعیان در تردوین منرابع جغرافیرایی بره الرور خراص،         است؛ اما درباره تالش

هرای   بره برخری ترالش    گرذرایی  پژوهشی صور  نگرفته است. سید حسن صردر اشراره  

، در فصرل نهرم برا    الشیعة وفنکون االالک    . او در کتاب 9نویسی دارد مسلمانان درباره تاریخ

وگو از نقش شیعیان در تدوین  در ضمن گ ت« التاریخ االال میالشیعة فی فی تقد  »عنوان 

مطانرب  منابع تاریخی به صور  عام، تعدادی از منابع تاریخی را که شریعیان در آنهرا بره    

رو، این پژوهش در نوع خود، یرک امرر جدیرد     . ازاین1اند، نام برده استجغرافیایی پرداخته

 شود.تلقی می

 این مقانه، در دو بخش تدوین گردیده است.

                                              

1. Krachkovskii. 

 .22 -22، ص های جغرافیایی در جهان اسالم تاریخ نوشته. کراچکوفسکی، 2
 .232 -232، ص تأسیس الشیعة لعلوم االسالم. صدر، 3
 .374 -372، ص وفنون االسالمالشیعة . صدر، 4
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  های محلی های جغرافیایی و تاریخ های شیعیان در تدوین کتاب انواع و اشکال فعالیتالف. 

 نشینشیعه شهرها و مناطقتاریخ . 1

 مناالق صر ین، بصرره و نهرروان، نقرش بسریار مهمری در تراریخ اسرالم و کرالم شریعه           

 هررای  بسرریاری از بزرگرران شرریعه در جهررت تجزیرره و تحلیررل جنرر  رو،  داشررتند. ازایررن

کتراب   :هایی را با عنروان  و دفاع از ساحت مقدس آن امام بزرگوار، کتاب حضر  علی

آثرار جرابر    4.نده بودتأنیف کرد امیرانمؤمنینمقتل و  کتاب اننهروان ،کتاب انص ین، انجمل

هرا در ایرن زمینره     ، از اوینین کتابو امام صادق ق( از یاران امام باقر418جع ی )م 

 1بود.

شرد کره در آنهرا ضرمن     نوشته مری  منینؤامیرانم مقتلهایی با عنوان  کتاب ،همچنین

رافیرایی کوفره و   های جغ از ویژگی ،سخن از چگونگی به شهاد  رسیدن حضر  علی

ابرراهیم   برن  عبیردال  برن  حسرین  9.شرد سخن گ تره مری   و محل قبر امیر مؤمناننجف 

 علرت  بره  نیرز  نجرف  شهر 1.را نوشته بود مواالن امیرانمؤمنینق(، کتاب 144غضا ری )م 

 چنردین  شریعه  عانمران  و برود  شریعیان  توجه ، موردعلی امام شریف مضجع شدن واقع

 .بودند نوشته 1مزار امیرانمؤمنینیا کتاب  5نجف تاریخ عنوان با کتاب

 بره  درباره کربال هایی کتاب نوشتن به شیعیان، جغرافیایی های فعانیت از دیگری بخش

 تراریخ  مشترک عناوین: با هایی کتاب و بود متمرکز حسین امام شهاد  جایگاه عنوان

                                              

 .2، ص فهرستشیخ طوسی،  . 1
 .121ـ 126 ، صرجالنجاشی،  . 2
 .314 همان، ص . 3
 .71و  16همان، ص  . 4
 (211ـ  212، ص 3، ج الذریعةنام برده است. ) تاریخ نجف. آقابزرگ طهرانی، از چند کتاب با عنوان 2
 . 311، ص رجال،  . نجاشی7
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تأنیف شده بود که منبع االالعا  جغرافیایی  9عبداهللابی زیارةو  1انحسینمقتل 4کربال،

 بودند.

 شیعه عانمان توجه مورد گاهی بود، مذهب سنّی عباسی خالفت مرکز اینکه با بغداد شهر

 فضرل  فری  عنروان  برا  هایی کتاب غضا ری، عبیدال بن حسین چون بزرگانی و گرفتمی قرار

شاید توجه شیعیان به بغداد، هم از جهت مرکزیت خالفت اسالمی و  1کرده بودند. تأنیف بغداد

 هم به سبب نزدیکی کاظمین به بغداد، به عنوان مرقد امام ه تم شیعیان در آنجا بود.

. برود  عرراق  در شیعیان پایگاه اوینین بگوییم که نباشد ناصواب چندان سخن این شاید

 در اسرالم  از پیش دوران از مسیحیان و یهودیان صابئیان، که بود قدیمی سرزمینی عراق،

 ایرن  بقایای رو، داشتند. ازاین عراق در شماریبی و متعدد های عبادتگاه و بوده ساکن آنجا

 بزرگرانی  و کررد مری  جلب خود به را عراق در ساکن شیعه عانمان برخی توجه ها عبادتگاه

 هرایی  داشت تا کتابچهارم( را وا میعدوی )زنده در نیمه اویل قرن  محمد بن علی همچون

 و دیرر  92 از بریش  آن، در کره  بنویسند واالقطار البلدان فی واالعمار االدیرة کتاب عنوان با

را نوشرت کره کتراب     اندیارا  کتاب او همچنین، 5بود. شده معرفی )معبد مسیحیان( عُمر

 1بزرگی بود.

                                              

 .262ص 3 ج ،الذریعةآقابزرگ طهرانی،  . 1
 .1، ص فهرستشیخ طوسی،  . 2
قابل ذکر  نکته این عبداهلل ابی زیارة و الحسین مقتل هایی مانند . درباره کتاب341 ، صرجالنجاشی، . 3
 محلّ کربال، مهمّ نقاط ،حسین امام حرم و کربال شهر مختلف های درباره قسمت ها کتاب این که است
 اند، مطالب برده آن از را کربال اسیران که مسیری و نیز حسین امام آمدن مسیر قبور شهدا، محل قتلگاه،
 دارند. اندکی
 .312و  71. همان، ص 4
 .274 همان، ص. 2
ندیم، او را معاصر خود ذکر کرده است. تاریخ دقیق وفات وی، ذکر  . ابن222، ص الفهرستندیم،  ابن. 7

 نشده است.
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 آمرل  ری، کاشان، قم، کوفه، مانند: خاصی شهرهای در پس از کربال و نجف، شیعیان

 در آنران  ترا  شرد مری  سبب امر، این 9بیشتری داشتند. تمرکز و تجمع 1بیهق، و 4البرستان

 تأنیف شهرها این برای جغرافیایی های کتاب و محلی های تاریخ شهرها، این معرفی جهت

 ابومنصرور  گذشت، این از پیش کربال و نجف و درباره کوفه که هایی کتاب بر عالوه .کنند

 تراریخ ق( 149اس ندیار )زنرده در سرال    ابن 1بود. نوشته را ری تاریخ ق( کتاب111آبی )م 

رویانی در  علی خواجه و 1البرستان تاریخق( 831مرعشی ) م  ظهیراندین سید 5،البرستان

 انعردوی  محمرد  بنعلی 1بود.کرده  تأنیف را رویان البرستان و تاریخ قرن نهم هجری هم

 را انموصل کتاب جزیره، در مقیم شیعه علمای )زنده در قرن چهارم هجری( ازسمیساالی 

 8بود. کرده تأنیف هجری 914 سال در

 .بودنرد  زده قلرم  بسریاری  نشرین، بزرگران   شریعه  بزرگ شهر عنوان به قم درباره شهر

 انعرب اخبار وذکر قم تاریخ کتاب( ق98 سال از بعد م)قمی  اشعری محمد بن حسین بن علی

-عبردال  سرعدبن  همچنرین،  3بود. کرده تأنیف را وحروبهم وایامهم بقم اننازنین انشعریین

 42بود. نوشته قم فضل در کتابی ، (ق924م )قمی  اشعری خلف ابی بن

                                              

 .312 ، صرجالنجاشی،  ؛272ـ271 ص ،3 ج ،الذریعةتهرانی،  . 1
 .تاریخ بیهقفندق،  ر.ک: ابن . 2
های  ، بحثتاریخ تشیع در ایران، آقای رسول جعفریان در کتاب  نشین ایران درباره شهرها و مناطق شیعه . 3

 مفصلی کرده است.
 . 212، ص 1، ج الکتب والفنونکشف الظنون عن اسامی خلیفه،  حاجی ؛224 ص،  3 ، جالذریعة تهرانی، . 4
 .272 ، ص3، ج الذریعةتهرانی،  . 2
 .271 صهمان،  . 7
 . تاریخ وفات خواجه علی رویانی، مشخص نیست. 272 ص همان، . 1
 . 274 ، صرجالنجاشی،  . 6
 . 211ص  ،3 ، جالذریعةتهرانی،  . 1
 . 111 ـ117، ص رجالنجاشی،  . 12
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 را کتراب  یک فقط خراسان، نشینشیعه شهرهای از یکی عنوان به بیهق تاریخ درباره 

و  شرده  ترأنیف  (ق515 م)فنردق   ابرن  بره  معروف بیهقی زید بن علی توسط که شناسیممی

  4است. موجود خوشبختانه

 هایی کتاب و داده نشان بستگی دل نوعی نشینشیعه شهرهای به شیعی، عانمان برخی

 را شهرها این گاه و9الکوفة فضل مانند 1کردند؛ می تأنیف شهرها این از تحسین و تمجید در

الکوفکة   فضکل  با عناوین هایی کتاب و کردندمی مقایسه بصره مانند عراق دیگر شهرهای با

 بسریاری  هرای  کتراب  و داشرت  ایویژه اهمیت میان، این در کوفه نوشتند.می 1علی البصرة

 انکوفره، فضرل  هرای  کتراب  انبتره بخشری از مطانرب    5شرد. مری  نوشته انکوفهدرباره فضل

 مساجد ها، ها، باغکوچه ها،محله از حال، عین در اما است؛ بودهنگاری  فضایل و نامه م اخره

 مختلرف  های قسمت در که قبایلی نیز و دارانماره صلحا، و پیامبران قبور مانند مواضعی و

 بره  هرا  کتراب  از دسرته  این است تا کافی مطانب، همین. داشتند سخن بودند، ساکن شهر

   1معرفی شوند. جغرافیایی هاینوشته و منابع عنوان
                                              

، 1، ج کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون؛ حاجی خلیفه، 12ـ71، ص معالم العلماءشهرآشوب،  ابن . 1
 . 277ص 
 . 6ـ1 ص ،حلب تاریخ فی الطلب بغیة مقدمه سهیل، زکار . 2
.  نوشته بود فضل الکوفه، کتابی با عنوان الغاراتمحمد ثقفی صاحب کتاب  بن به عنوان نمونه، ابراهیم . 3

 ( 11ـ17، صرجال)نجاشی، 
 الکوفة علیفضل الزراری، از جمله مؤلفانی بود که کتابی با عنوان  ابوطاهر احمد بن عبیداهلل بن محمد . 4

 ( 316ـ311، ص رجالة داشت. )نجاشی، البصر
، و درباره 263ـ261، ص 3، ج الذریعة در منابعی چون: تهرانی، تاریخ کوفههایی با عنوان  درباره کتاب . 2

 های متعدد ذکر شده است. ، نمونه213ـ212، ص 17، ج الذریعة نی،، در کتاب: تهرا فضل الکوفه
های قدیم که درباره بصره و کوفه و فضایل این شهرها نوشته شده بوده، از میان رفته است.  تمام کتاب . 7

های  توان درباره محتوای آنها اظهار نظر روشنی کرد. اظهار نظر مؤلف درباره محتوای کتاببنابراین، نمی
تاریخ ،  تاریخ بخارا، تاریخ موصل، تاریخ بغدادهایی مانند:  یخ بصره و کوفه از طریق مقایسه با کتابتار

 اکنون موجودند، صورت گرفته است.  شوند و همکه به عنوان تاریخ محلی شناخته مینیشابور و شیراز 
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 شهری در خود ماندن برای بودند، اقلیت در بزرگ شهرهای در که شیعی عانمان برخی

 بتوانند و نگیرند قرار ظن سوء مورد تا کردند می تعامل و تسامح شهر آن حاکمان با خاص،

ق( در جرجران،  112ابوریحران بیرونری )م    بتوان با نوعی تسامح، شاید. بدهند حیا  ادامه

ق( 931ر999دربار حمدانیان حلب )حکومت ق( در 993ابونصر فارابی )م  و غزنه و خوارزم،

 نوشرتن  برا  را خرود  نیرت  حُسرن  ایرن  آنران . برشمرد زمینه این در هانمونه ترین از مهم را

 گرفرت، مری  قررار  وزیران و حاکمان خوشایند که محلی هایتاریخ و جغرافیایی های کتاب

 دادند.می نشان

 گراه  و ،مثانرب  هرای  تراب ک ترأنیف  بره  منجرر  گراه  هرم  مذهبی و ایقبیله های رقابت

4والمروءة التجمل یا و فضایل و مناقب های کتاب
 و داشرتند  جغرافیرایی  رنر   که شدمی 

 .شدمی نوشته قبیله یا منطقه یا شهر یک از بدگویی یا و تمجید در اغلب

 العرب ةجغرافیای جزیر. 2

حجراز و  جغرافیای از  غانباً در شهرهای عراق تمرکز داشتند، دانشمندان شیعه با اینکه

هایی درباره قبایل  همانند عامه نویسندگان مسلمان، کتاب کردند وغ لت نمی العربةجزیر

عررف،   برن  ةمرر  بنری  یی ماننرد: هرا  کتراب  1.نوشرتند های آنان مری  و سکونتگاه ها ، بتعرب

داود  بن اسماعیل بن ابراهیم احمدبن اثر کلیب کتاب بنی نیز الی و ،عقیل قاسط، بنی بن نمر بنی

انلغه نیز که به شیخ اهل و امام حسن عسکری یاران امام هادی ق( از155)م حدود 

ق(، از 912بحرر رهنری نرماشریری )م     محمدبن 9.ها بود شهر  داشت، از این دست کتاب

بری،  سرا ب کل  برن  محمد بن هشام 1را نوشته بود. کتاب نِحَل انعربدیگر عانمان شیعی بود که 

                                              

( 311، ص رجال. )نجاشی،  داشت ة التجمل والمروءسعید کتابی با عنوان  بن به گزارش نجاشی، حسین . 1
 رجال(. همچنین، در کتاب 331القمی نیز کتابی با همین عنوان داشت. )همان، ص  ابوجعفر اورمة بن محمد

 یاد شده است.  ة التجمل والمرو ءهایی با عنوان  ، از کتاب363و  332، 224، 222نجاشی صفحات: 
 . 243ـ242و  16، ص رجال؛ نجاشی، 21و  7، ص فهرستشیخ طوسی،  . 2
 . 13، ص رجال نجاشی، . 3
 . 63ـ62، ص 24، ج الذریعةتهرانی،  . 4
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شناسان شیعه مقیم کوفه بود که  ق(، از جمله دانشمندان و نسب121نسابه معروف کوفی )م 

بیوتا  ربیعره، بیوترا    هایی با عنوان:  ای داشت و کتابدرباره قبایل عرب مطانعا  گسترده

ترأنیف کررد کره بره احتمرال قروی، دربراره قبایرل عررب سراکن در           قریش، بیوتا  انریمن  

 فصول در عرب قبایل که بود مناالقی واقع در قبیله، یک بیوتا  از . منظور4بود العرب  جزیرة

 جغرافیایی االالعا  ها،سکونت محل همین. کردندمی اقامت و سکونت آنها در سال مختلف

 1.است کرده ذکر به معنای روستا را بیت انبلدانمعجم  اویل جلد در حموی یاقو  حتی است؛

 9ق( دربراره مکره و حررم و مدینره    912مانند عیاشی )م گاهی نیز برخی علمای شیعه 

نیز از سوی برخی بزرگان شیعه تأنیف شرده  انمیاه کتاب نوشتند. آثاری با عنوان کتاب می

 جملره  برود. از  العرب  جزیرةهای موجود در  ها و آبگاهبود که به احتمال زیاد، درباره چشمه

انکالبی )زنده ترا قبرل از سرال     انعامری ابوعمرو عیسی بن ، عثمانانمیاه کتاب نویسندگان

 گرری  روایرت  و بود که در حردیث  رضا امام و جع ر بن موسی امام معاصران ق( از129

 های کتاب است، اسالمی جغرافیای هاینوشته متخصص که کراچکوفسکی 1دستی داشت.

  5.است کرده یاد جغرافیایی هاینوشته عنوان به را انمیاه

                                              

 . 143ـ142، ص الفهرستندیم،  ؛ ابن112، ص 3همان، ج  . 1
 .222ـ211، ص 1، ج معجم البلدانیاقوت حموی،  . 2
 . 212، ص الفهرست ندیم، ابن . 3
در  المیاه کتاب نوشتن هجری، سوم و دوم قرن در عرب انشناس لغت میان . در 322، ص رجالنجاشی،  . 4

. است آورده «بئر» عنوان ذیل را آنها یاقوت که بوده العرب رایج جزیرة در واقع های چاه و ها معرفی آبگاه
 و ادیبان شرح در که کرد مراجعه قفطی الدین جمال النحاة انباء علی الرواة انباه کتاب به توانمی باره این در

 انباه) .داشته است المیاه کتاب که آورده انصاری ابوزید به معروف ثابت، بن اوس سعیدبن همچون نحویانی
 والمیاه االرضین کتاب که آورده مبارک بن سعدان حال شرح و در (31 ص ،2 ج ،النحاة انباء علی الرواة
 والمیاه الجبال اسماء کتاب بصره، نحویان از اسماعیل بن ابراهیم بن ( احمد22 داشته است. )همان، ص والجبال
 شرح در االدباء معجم در هم یاقوت ( 321 ص ،4 ج ؛ همان،71ص  ،1ج  داشته است. )همان، واالودیة
 یاقوت حال شرح در بغداد تاریخ ذیل در الدمیاطی ابن. کرده است تکرار را مطالب این الذکر فوق افراد حال
 معجم در حموی یاقوت روایت به. داشته است والمیاه والجبال البلدان اسماء کتاب نیز وی که آورده حموی
 . داشت المیاه کتاب هم کلبی سائب بن محمد بن هشام ،االدباء
 .122ـ11و  32، ص های جغرافیایی در جهان اسالم تاریخ نوشتهکراچکوفسکی،  . 2
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نوشرتند. از آنجرا کره ایرن     هایی درباره حج و مناسک آن می شیعه کتاب برخی عانمان

ها و مضافا  مکه همچون:  های س ر حج، میقا ها، حاوی مطانبی در منزنگاه دسته کتاب

 4رفتند.عرفه، منا و مشعر ص ا و مروه بودند، نوعی منبع االالعا  جغرافیایی نیز به شما می

 1را نوشته بود. انحج و کتابفضا ل انعرب  کتاب عیسی اشعری قمی، محمدبن بن احمد

 نرام  بره  شریعه  عانمران  از یکری . داشرت  وانیری  تراریخی  ارزش شیعیان برای فدک،

 برا توجره  . برود  نوشرته  فدکهاشمی )از علمای قرن دوم( کتابی به نام  کثیر بن عبدانرحمن

 وبی به قرراین موجرود در روایرت نجاشری، وی در سرده دوم هجرری و بره هنگرام سررک         

 برر  عالوه کتاب این زیاد در احتمال رو، به زیست. ازاینشدید علویان از سوی عباسیان می

 رفتره  های جغرافیرایی آنجرا سرخن    و ویژگی فدک وقوع محل از شیعه، مظلومیت از دفاع

 9بود.

 تألیفات در حوزه جغرافیای طبیعی و حیوانی . 3

کتراب   وداروشناسری   ،های البی کتاب ،کتاب انوحش ،کتاب انحیوانا آثاری از قبیل: 

هایی هستند که االالعاتی را در حوزه جغرافیای البیعری و   ، از جمله کتاباالغذیة واألشربة

 کتابهایی با عنوان  کتابهای خود،  پژوهش شیعی درکنند. برخی عانمان  حیوانی ارا ه می

هایی که بره   ممکن است در نگاه اویل، کتاب 1.نده بودتأنیف کرد انحَییا  کتابو  انحیوانا 

شناسی تلقی شوند که انبتره چنردان    های حیوان اند، کتابعنوان جغرافیای حیوانی یاد شده

راه نیست؛ اما از آن نظر که موضوع آنها معرفی حیوانا  و پراکنردگی آنران در منراالق     بی

ک منبع جغرافیایی به شرمار  شد، یمختلف بود و درباره جغرافیای زیستی آنها نیز بحث می

                                              

 .42و  42 ، صرجالنجاشی،  . 1
 . 62ـ  61همان، ص  . 2
تاریخ وفات وی سخنی ندارد و در سایر منابع نیز زمان مرگ وی،  . نجاشی درباره 232 همان، ص . 3

 زیسته است.مشخص نیست. از قراین موجود در روایت نجاشی پیداست که وی در قرن دوم هجری می
 .243ـ242 همان، ص . 4
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 انوحشو کتاب  اننبا  ق( کتاب 111انسکّیت )م اسحاق معروف به ابن بن روند. یعقوبمی

  4نوشته بود.

کتراب   وکتاب انطب، کتاب انغذیه، کتاب انالعمره  با عناوین:  البی های کتاب گاهی

 مواد پایه بر سالمیا الب اینکه به توجه با 1شد.می نوشته شیعه عانمان توسطنیز  انشربه

ی، شناس گیاه االالعا  ها کتاب از دسته این در بود، شده بنا درمانی گیاه و گیاهان و معدنی

 توجره  مرورد  شروند، می شناخته البیعی جغرافیای عنوان با امروزه که معدنی مواد و غذایی

در  9رفت.داشت و از مکان رویش برخی گیاهان و نیز غذاهای بومی سخن می قرار جدی

های البی از انواع م ردا  دارویی، اعرم از گیاهران و مرواد معردنی و اجرزای بردن        کتاب

ترین این مواد متعلق به کردام   حیوانا  که کاربرد درمانی و دارویی داشتند و اینکه مرغوب

های االعمه  شدند. درکتابرفت و مناالق مورد نظر نیز معرفی مینواحی هستند، سخن می

شردند و هرر خروردنی و یرا نوشریدنی بره       ها معرفی میها و نوشیدنی نیو اشربه نیز خورد

هرا سربب   آمد. همین ویژگیجغرافیای خاصی تعلق داشت و از منطقه خاصی به دست می

 ها را از منابع جغرافیای تاریخی دانست.  شده تا بتوان این دسته از کتاب

 تألیفات در حوزه جغرافیای توصیفی . 4

جع ر قمی )م  بن عبدال اثر محمدبن المساحة والبلدان :خانص مانند های جغرافیای کتاب

اثررر  اسررماء انجبررال وانمیرراه وانودیرره 5انرضررین وانجبررال وانودیرره،  1ق(،928بعررد از 

                                              

 . 441همان، ص  . 1
 که االئمة طب با بیط های کتاب با ها کتاب این . 341و  243، 222ـ216، 12ـ 61، 62، 31 همان، ص . 2

 . بود طبی واقعاً و داشت فرق است، حدیثی تماماً
 . 12، ص رجال؛ نجاشی، 11، ص فهرستشیخ طوسی،  . 3
 .322، ص رجالنجاشی،  . 4
ق( 244اسحاق السکیت، از علمای قرن سوم هجری )م  بن . این کتاب، نوشته یعقوب 441همان، ص  . 2
 باشد. می
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اننردیم از معاصرران امرام حسرن      حمردون انکاترب   برن  داود برن  اسرماعیل  بن ابراهیم بن احمد

 4.شرد عانمان شیعه تدوین و تأنیف میتوسط برخی  در قرن سوم هجری نیز عسکری

را ترأنیف   االزمنة واالمکنةق( کتاب 912بحر رهنی نرماشیری )م حدود  بن ابوانحسن محمد

 1کرده بود.

احمرد مهلبری    برن  های مسانک و ممانک باید به کتراب مشرهور حسرن    در حوزه کتاب

( ق981فاالمی مصرر )م  ، به انعزیز خلی ه انعزیزیق( اشاره کرد که آن را با عنوان 982)م

 9هدیه کرده بود.

احمرد،   محمدبن احمدبن 1.الونیی داشتند دستدر زمینه جغرافیای نجومی نیز شیعیان 

را  اننجوم انصل و ساکن بغداد، کتابمعروف به عاصمی )زنده در قرن سوم هجری( کوفی

ننروار  مختصرر ا  ق(، کتراب  119یرا   152عبراس )م   احمردبن  برن  علی احمدبن 5نوشته بود.

  1را نوشته بود.ومواضع اننّجوم انتی سَمَّتها انعرب 

 همچرون  بزرگانی و داشت قرار شیعه عانمان برخی توجه مورد هم اقتصادی جغرافیای

 1داشت. اسعار و آجال درباره ارزاق، ق( کتابی942نوبختی )زنده تا حدود  موسی بنحسن

 جغرافیای و تاریخی مطانب ها، احتمانً کتاببا توجه به نام  واالمکنة االزمنة های کتاب

 8داشت. ترکیبی صور  به را

                                              

 . 13، ص رجال نجاشی،؛ 21، ص فهرستشیخ طوسی،  . 1
 .176 ص ،3 ج ،الذریعةتهرانی،  . 2
 . 311، ص 22همان، ج  . 3
 .121ص  ،رجال، نجاشی . 4
 . 13، ص رجال؛ نجاشی، 26، ص فهرستشیخ طوسی،  . 2
 .121، ص رجالنجاشی،  . 7
 .73همان، ص  . 1
بحر رهنی  بن ، ابوالحسن محمداالزمنة واالمکنةهای  . از جمله مؤلفان کتاب136ص ، 3 ج ،الذریعةتهرانی،  . 6

 ق( بود.342شیبانی نرماشیری کرمانی )م حدودد 
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ن ان شیعه بود که به تبعیرت از فضرای   ؤمبرخی های کاری نویسی نیز از حوزهعجایب

  4.شدهم نوشته می انعانم عجایبهای  کتاب ،غانب بر جوامع اسالمی

 تألیفات مرتبط با جغرافیای انسانی. 5

 رفرت که نوعی جغرافیای انسانی به شمار مری  اعتقادا  غیراسالمی مطانعه در ادیان و

اآلراء موسی نروبختی کتراب    بن و افرادی مانند حسن نیز در میان بزرگان شیعه مرسوم بود

ها نیز ضمن سخن از معابد و  اب بزرگی بود. در این کتابکتکه  1نوشته بودندرا  واندیانا 

. آمرد ز جغرافیا و تاریخ محلی سرخن بره میران مری    های پیروان ادیان مختلف، ا سکونتگاه

ها  توان به این دسته از کتابمی 9شد،های شیعه نیز نوشته میهایی را که درباره فرقه کتاب

 اعرم  جغرافیرایی  بسترهای در مذهبی های گروه و فرق پراکندگی که کرد توجه افزود. باید

 االالعرا   از سرشرار  مباحرث،  ایرن  خرود  و افتراد مری  ات اق قبیله و  محله روستا، شهر، از:

 است. جغرافیایی

که ترکیبی از جغرافیا را نیز  1دسته دیگری از تأنی ا  شیعیان بود نیز های رجانی کتاب

های رجانی در معرفی بزرگان و مشاهیر، از محرل تونرد،    . نویسندگان کتابدر خود داشت

گ تند که در بزرگان سخن میتحصیل و اشتغال آنان و نیز س رها و مشاهدا  و خاالرا  

قلرم  در ایرن براره    ه،بسریاری از عانمران شریع   زد. این سخنان، مطانب جغرافیایی موج می

 5اند. زده

                                              

 . 17 ، صرجال نجاشی، . 1
 . 73همان، ص . 2
 . 233، ص رجالنجاشی،  . 3
 . 14 همان، ص . 4
 .271، ص3؛ تهرانی، پیشین، ج132و  21، 14همان، ص  . 2



 یاییمنابع جغراف یندر  تدو یعیاننقش ش 44 

 علویان و سادات جغرافیایی هایی درباره پراکندگی تألیف کتاب. 6

است که سرادا    واقعیتبیانگر این  ،های سادا نامه های انساب و شجره مطانعه کتاب

، به علل مختلف از جمله فرار از فشار حاکمان و دشمنان و یا تبلیغ و دفراع  شیعی و علوی

به نقاط  های مختلفبا انگیزهو  4جایی بودند جابهو  س ر ، بسیار اهلبیت از مکتب اهل

-شیعه از اعم جهان، مختلف مناالق به س ر سادا  و علویان با 1.کردند س ر میدوردست 

 ارضای از اعم متعدد اهداف با و 1اسالم بالد از خارج شهرهای و 9نشیننشین یا غیر شیعه

 مرذهب  و اسرالم  تبلیرغ  5حردیث،  آوریمختلف، جمع مناالق با آشنایی و کنجکاوی حسی

 تعبیرر  بره  یرا  و آسریا  شررق  دوردسرت  منراالق  در 1شیعی، مقدس اماکن زیار  یا 1تشیع

 االالعرا   هرم  8شریعی،  هرای  گرروه  و ها دونت ن ع آوری االالعا  به کراچکوفسکی جمع

 .شدندمی آشنا جدید شهرهای با هم و کردندمی کسب جغرافیایی

 یرا  و فرو   و مختلرف  شرهرهای  در علویران  و سادا  و شیعیان همچنین، پراکندگی

 بررای  ترا  داشرت می آن بر را شیعه نویسندگان از ایعده تنهایی، و غربت در آنها شهاد 

-ابکی  الکی  ینسکب  من معرفة فی الطالبتحفة  مانند هایی کتاب علویان، از دسته این نام ح و

 3شود. تأنیف طالب

                                              

 . 421، ص رجالشیخ طوسی،  . 1
 .12، ص فهرستشیخ طوسی،  . 2
 .76و  74، ص رجال؛ نجاشی، 314ـ321و  131، ص مقاتل الطالبییناصفهانی،  . 3
 . 26 ص ،الحاوی فی رجال الشیعةطی،  ابی ابن . 4
 . 421و  416، ص رجال؛ شیخ طوسی، 317و  111، 72ـ74 ، صرجالنجاشی،  . 2
 . 312، ص رجال نجاشی، . 7
 . 72 همان، ص . 1
 .173ص ، های جغرافیایی جهان اسالم تاریخ نوشتهکراچکوفسکی،  . 6
 ق( است.272این کتاب، نوشته سید حسین سمرقندی )م  . 112، ص27 ج ،الذریعة تهرانی، . 1
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 های مزارات  تألیف کتاب. 7

 غربت پراکنده بودند، در مختلف شهرهای در علویانی که و سادا  و بخشی از شیعیان

 برر  را شریعه  نویسندگان از ایاین امر، عده رسیدند.می مردند و یا به شهاد تنهایی می و

یا زیار  تأنیف کننرد.   مزارهای  کتاب علویان، از دسته این نام ح و برای تا داشتمی آن

هایی درباره زیارا   های شیعیان در زمینه جغرافیا، به نوشتن کتاب بخشی از تالشرو،  ازاین

از جمله این آثار،  1.یافت ( شیعیان اختصاص میی)مزارها اماکن زیارتیمعرفی و 4ا مه

بابویه قمری   بن موسی بن حسین بن علی تأنیف محمدبن زیارة قبوراالئمةتوان به کتاب  می

اسحاق انمذاری اشاره  ابو معروف بن محمد بن ابراهیم المزار و کتاب 9ق(984شیخ صدوق )م 

  1کرد.

 ابوانحسرین . پرداخرت مری  شریعه  متبرکره  بقراع  تمرام  معرفری  بره  نیرز  ها کتاب برخی

 کتراب ( هجرری 912 متوفرای ) شریبانی  کرمرانی  نرماشیری سجستانی رهنی بحر محمدبن

 بود. نوشته را انبقاع

هرا بره    قرن در الیی شناختند،حد و مرزی نمیکه بزرگان علویان و شیعیان بسیاری از 

دنرد و در غربرت از دنیرا    کرمری ت نوسرک در آنها و  نمودند مناالق مختلف جهان مهاجر 

گرفت. قاره هند را در بر می زیارا  نیز گستره وسیعی از آفریقا تا شبه های کتاب 5.تندرف می

 1.های واقع در عراق بود متوجه زیارتگاه ،ا رتوجه کتب زیا است که بیشترین یالبیع

                                              

 . 312و  317ص  رجالنجاشی،  . 1
 .364و  362، 222، 211، 116، 127، 123، 37، 11، ص رجالنجاشی،  . 2
 .312، ص رجال،  نجاشی . 3
توان  . تاریخ وفات ابواسحاق المذاری یافت نشد. از قراین موجود در روایت نجاشی می11همان، ص  . 4

 دوره حیات او را قرن چهارم تخمین زد.
 . 322ـ324و  314ـ321، ص مقاتل الطالبییناصفهانی،  . 2
 های زیارات را ذکر کرده است. خود موارد بسیاری از کتاب رجالنجاشی در کتاب  . 7
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 ها و مقاتل طالبیانهایی در قیام تألیف کتاب. 8

ای از علویان به الور ظانمانه ق(،151ر491)خالفت  از زمان به قدر  رسیدن عباسیان

شرد  تحرت تعقیرب و سرتم و آزار قررار       گردونه قدر  و سیاست کنار گذاشته شدند و به

هایی از سوی علویان شرد کره اوینرین     گیری قیامسبب شکل ،این رفتار عباسیان 4.ندداشتن

سرن  حنوادگران امرام    از ق(415)م  و بررادرش ابرراهیم  ( ن رس زکیره  )قیرام محمرد    ،آنها

های  بود. قیام ق(458ر491)خالفت  در عراق و در زمان خالفت منصور عباسی جتبیم

( برا شرد  و ضرعف    ق111ر148 )خالفت عباسی که تا زمان خالفت معتصم عباسی ضدی

شرد ترا رو    ادامه داشت، از نظر سیاسی و مذهبی بسیار مهم و تاثیرگذار بود و سربب مری  

زنده بماند. بسیاری از بزرگان علوی و سرادا  و  خواهی در میان شیعیان  اعتراض و عدانت

خل ای عباسی، به الررق مختلرف کشرته یرا شرهید       های ضدی کننده در قیام شیعیان شرکت

داشرتن نرام و یراد رهبرران ایرن       رو، برخی بزرگان شیعه در جهت زنده نگه شدند. ازاین می

 اخبرار  1،انطرانبیین  مقاترل  :عنروان ها و با  داران این قیام هایی را به نام پرچم ها، کتاب قیام

عبردال و   برن  خروج محمدو  9اخبار صاحب فخ، خروج صاحب فخ، حسن بن عبدال بن یحیی

ضرمن  ترا   داشرتند هرا نویسرندگان سرعی     نوشتند. البیعی است که در این کتابمی 1مَقتَلُه

بره ایرن   های شریعیان را   اذهان و دل ،زمان و مکان قیام و شهاد  علویانمعرفی م صل 
                                              

 .344و  331، 326، 322، ص مقاتل الطالبییناصفهانی،  . 1
  بـن  الحسـن   بـن  حمـزة   بـن  علـی   بـن  را محمـد مقاتـل الطـالبیین   . کتـاب   346ـ341، ص رجالنجاشی،  . 2

 از یاران و معاصران امام علی النقی و امـام حسـن عسـکری    طالب ابی بن علی بن العباس بن عبیداهلل
 نوشته بود.

 بـن   حسـن را علـی   بن   عبداهلل بن  یحیی  اخبارصاحب فخ و کتاب  اخبار. کتاب  273 و 217همان، ص  . 3
 طالـب.   بـن  علـی    بـن  الحسـین    بـن  علـی    بن الحسین   بن  عبیداهلل  بن محمد   بن الحسن  بن  محمد   بن ابراهیم  

  . استزیسته  الجوانی نوشته بود که در قرن سوم و چهارم می ابوالحسن
 بـن  عبـداهلل   بـن  علی  محمدبن  بن ابراهیم  بن را عبداهلل عبداهلل ومقتله خروج محمدبن. کتاب  217 همان، ص . 4
نوشته بود. بر اساس قراین موجود در روایت نجاشی، وی در دوران امام موسی کاظم  طالب ابی بن جعفر 

  زیست. در نیمه دوم قرن دوم هجری میو امام رضا
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ق( از 818عنبره )م   ، تأنیف ابرن طالب عمدة الطالب فی انساب آل ابیکتاب  جهت جلب کنند.

هرای سیاسری و    هایی است که در باب حرکرت  علمای قرن نهم هجری نیز از جمله کتاب

 اجتماعی بزرگان از آل ابوالانب و علویان تأنیف شده است.

 نویس شیعه ب. مشاهیر جغرافی
پیشین گذشت، وسعت و کثرر  توجره شریعیان بره نوشرتن مطانرب       از آنچه در ص حا  

خوبی نمایان شد و این نکته نیز به اثبا  رسید که غانب دانشمندان شریعی،   جغرافیایی، به

در کنار تحقیق در حوزه تخصصی خود، از جغرافیا غافل نماندنرد و هرکردام در حردی تروان     

ردند. با این حال، برخی دانشمندان شریعه  خود، اثر یا آثاری با محتوای جغرافیایی تأنیف ک

انرد. در اینجرا   در جغرافیا متخصص و مُمَحَّض بودند و به تخصص در جغرافیا شهر  یافته

 کنیم. نویس شیعی اشاره می به معرفی برخی از مشاهیر جغرافی

 ق(284واضح یعقوبی )م  ابن. 1

از روی کنجکاوی عازم س رهای دور و دراز در  تبار است که وی جهانگرد بزرگ ایرانی

را از مشراهدا    انبلردان شرق و غرب بالد اسالمی از هند تا مصر و ارمنستان شد و کتاب 

خواسرتند  ها را برای کسرانی کره مری    خود نوشت که در آن، یک نمودار عمومی از ونیت

در مصرر و پرس از    دهرد. یعقروبی ایرن کتراب را    سرعت با آنها آشنا شوند، به دست می به

بازگشت از ارمنستان نوشته است. او شاعر، ادیب و مورخ نیز بوده و کتاب تاریخ یعقوبی او، 

نیاز از توصیف است. او ظاهراً در علم نجوم نیز دستی داشرته و بردان عالقره    مشهور و بی

او در سراسر کتاب خود، ضمن توجه خراص بره جغرافیرای انسرانی،      4داده است. نشان می

وگو درباره عجرایبی کره مؤن ران دیگرر دنباختره آن       ایل به تحلیل عقلی دارد و از گ تتم

 1بودند، برکنار مانده است.

                                              

، صفحات یازده ـ دوازده، شانزده ـ هفده، بیست ـ تاریخ یعقوبیمحمدابراهیم آیتی، مقدمه ترجمه  . 1
را به فارسی ترجمه کرده، شرح حال نسبتاً مفصلی از یعقوبی  تاریخ یعقوبیویک. آقای آیتی که کتاب  بیست

 ارائه داده است.
 .121ـ122، ص های جغرافیای جهان اسالم تاریخ نوشتهکراچکوفسکی،  . 2
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 ق(346حسین مسعودی )م  بن علی. 2

شناس قرن چهارم هجرری بره شرمار    ترین جغرافیاو به تعبیر کراچکوفسکی، اصیل

  جغرافیرایی بسریاری از   رود. به گستره وسیعی از جهان آن روز س ر کرد و مشاهدا می

ر کره بره     اخبار انزمران او مشاهدا  خود را در کتاب بزرگ  4مناالق مختلف آسیا داشت.

جمرع کررد و برا توجره بره       انوسرط گ ته کراچکوفسکی در سی جلرد بروده ر و کتراب     

 1کررد. مشاهدا  عینی خویش، بسیاری از نظریا  جغرافیایی پیش از خرود را نقرد مری   

او از میران رفتره    انوسرط و کتراب  اخبار انزمان متأس انه، عمده آثار وی از جمله کتاب 

گرویی متمایرل    است. مسعودی بیشتر به جغرافیای توصی ی نظر داشت و به سبک قصه

کرد. او بره نقشره   او دقت نظر بسیاری داشته و به همه عوامل جغرافیایی توجه می 9بود.

ه عجایب نظر داشت و هم نژاد و اقروام را مرورد توجره    او هم ب 1هم توجه خاص داشت.

   5قرار داده و شاید اوینین کسی بود که نظریه وحد  اقوام سامی را مطر  کرده است.

 ابوریحان بیرونی. 3

از جملره   1شخصریت علمری آن دوران برود.    تررین  بزرگ کراچکوفسکی، وی تعبیر به

او فارغ از  8ویژه عقلی و نظری بود. بهو متخصص در همه علوم،  1عانمان متمایل به تشیع

کررد و برا بزرگران ادیران     های مذهبی روزگار خود، به مناالق مختلف س ر می نظری تن 

                                              

 .141ـ 146همان، ص  . 1
 .131ـ136ص  همان، . 2
 .143ص  همان، . 3
 .142ص  همان، . 4
 .142ص  . همان،2
 .114ص  همان، . 7
 . 72و  21، ص مقدمه التفهیمهمایی،  . 1
 .  117ص  ،های جغرافیایی جهان اسالم تاریخ نوشتهکراچکوفسکی،  . 6
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او که بیشتر به جغرافیای ریاضی و نجومی نظر داشت، در زمینه  4مختلف مجانست داشت.

جغرافیایی و محاسبه های های متعددی از جمله: تسطیح کره، ترسیم نقشه جغرافیا نوآوری

مورد از آنها را ذکر کرده  94اندین همایی قطر و مساحت کره زمین داشت که آقای جالل

او در مد  اقامت خود در جرجان، اعمال رصدی و اکتشافا  نجومی داشت و الول  1است.

اما به هیچ وجه، به احکرام اننجروم اعتقرادی نداشرت. از      9و عرض جرجان را اصال  کرد؛

التفهکی  الوائکل    در ریاضری و نجروم،   قانون مسعودیتوان به: ای جغرافیایی وی، میه کتاب

اشراره   مقالید عل  الهیئکة  و نیز تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن ،صناعة التنجی 

 1کرد.

بیرونی به سبب حضورش در هند و دیگرر منراالق شررقی جهران اسرالم، االالعرا         

های متعرددی در حروزه جغرافیرای انسرانی و نجرومی       و کتابجغرافیایی مبسوالی داشت 

وی یک کتاب تخصصری در جغرافیرای انسرانی بره شرمار       انتحقیق مانلهندنوشت. کتاب 

 قبله جهت و جغرافیایی عرض و الول بزرگ، رودهای مد و درباره جزر ابوریحان 5رود. می

 همچنین، او 1بود. کرده تصحیح را پیشینیان های گیری اندازه و تحقیق بزرگ، شهرهای در

 توضریح  انماکن نهایا  تحدید کتاب در را آن ساخت شیوه و 1ساخته جغرافیایی کره یک

 زده حردس  را آمریکرا  قراره  وجود فراست، و علم قوه به که بود کسی یناوین او،. است داده

 8بود.
                                              

 .72ص  ،مقدمه التفهیمهمایی،  . 1
 .111و  114ـ113ص  همان، . 2
 .31ص  ، همان . 3
 .226ـ 222، ص های جغرافیایی جهان اسالم تاریخ نوشته؛ کراچکوفسکی، 36ـ 31ص  همان، . 4
 . 337، ص 3، جالذریعةتهرانی،  . 2
 .271، ص مقدمه التفهیم همایی، . 7
 .121 ص ، همان . 1
 .132ـ 131 ص ، همان . 6
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 خالد برقی ابی احمدبن. 4
کتاب برا   42جغرافیا بود و بیش از هجری( نیز متخصص در 182برقی )متوفای حدود 

 4، بلدان وانساب و رجال نوشت. موضوع: جغرافیای انسانی، جغرافیای البیعی، نجوم

 ق(1332-1261نجفی ) براقی حسین. 5

 شیعه به سبک قدما و متخصص در جغرافیرا برود و چنردین    نویسندگان وی از آخرین

 محلری  تراریخ  و جغرافیرا  حروزه  در بود،کتاب که در عنوان و محتوا همانند آثار پیشینیان 

 هرایی  داشت، کتاب تخصص عراق جغرافیای در ظاهراً که وی. کرد عراق تأنیف شهرهای

 ومکن  کرب ء فضل فی الزاهرة الجوهرة،  والثورة الحنانة، الحیرة تحدید فی السیرة براقیة با عنوان:

 مکن  فیهکا  الککن  ومکن  کوفکان  ارض تحدیکد  فی والمرجان عقد اللؤلؤ ، الطاهرة العترة من فیها حلَّ

 شرامل  البهیة البقعة نجف، تاریخ در الزکیة المبارکة االرض فی الغرویة الیتیمة ،والعربان القبائل

 1تأنیف کرده بود. کوفه، تاریخ در مختصری

 نتیجه

های مسلمان به تأنیف کتب شیعیان در تحون  علمی جهان اسالم، دوشادوش سایر فرقه

ویژه جغرافیا، در همره   اشتغال داشتند و در قانب فعانیت علمی، به علوم دقیقه و بهمختلف 

انرد. غانرب عانمران شریعی سرهیم در نوشرتن منرابع        های آن توجه ویژه نشران داده جنبه

جغرافیایی، محدث و یا رجانی بودند و با حضرور آگاهانره و مرداوم خرود در مرتن جامعره       

کردنرد. شریعیان در کسرب    اجتمراعی ای رای نقرش مری     ها و تحون اسالمی، در فعانیت

خریدند االالعا  متنوع جغرافیایی و شناخت جهان، رنج س رهای دور و دراز را به جان می

 گرفت. جایی و مهاجر  آنان، گستره وسیعی از آسیا تا آفریقا را دربرمی و مسافر  و جابه

                                              

 .17، ص رجالنجاشی،  . 1
 .  21ـ22، صتاریخ کوفه مقدمه کتاب . 2
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عدد درباره کربال، نجف، کوفه و های مت انعاده عانمان شیعی در نوشتن کتاب اهتمام فوق

کرردن   مزارا  شیعی، در مواردی رن  سیاسی و نیز عراال ی داشرت و در صردد نهادینره    

 جغرافیرای  زمینره  در شیعی اندیشه مظلومیت شیعیان و علویان در الول تاریخ بود. عانمان

 آثرار  زمینره،  ایرن  در و بودنرد  پُرکرارتر  و ترر پیشرگام  مسرلمان  های گروه دیگر از انسانی،

 .آمده است پدید بیرونی ابوریحان نلهند ما تحقیق همچون: نظیری بی

نشین عراق و ایرران، از  های محلی از سوی شیعیان درباره شهرهای شیعهتأنیف تاریخ

هرای اسرالمی، و از   های مذهبی جاری در سرزمین یک سو بیانگر مشارکت آنان در رقابت

برای ح و انسجام مذهبی در وهله اویل، و انسجام دهنده اهتمام شیعیان سوی دیگر، نشان

 ای سادا  در وهله دوم، بوده است. قومی و قبیله

های قومی و مذهبی رایج در میران مسرلمانان بودنرد و بررای      شیعیان که شاهد رقابت

هرای مختلرف    کردند برا مهراجر  بره سررزمین     ادامه حیا  خود نگرانی داشتند، سعی می

ها، موجودیت خود را ح و کنند. آنان که خویشتن را بخش  مکان اسالمی و سکونت در آن

های اسالمی احساس یک از سرزمین کردند، در هیچناپذیر از امت اسالمی تلقی میجدایی

های محلی درباره منراالق سکونتشران، خرود را    رو، با نوشتن تاریخ بیگانگی نداشتند. ازاین

بخشیدند. توجه به مزارا  و مقونره  تحکام میکردند و حضور خویش را اسدار می شناسنامه

داشتن نام و یاد مبارزان شیعه در الول تراریخ، از ارکران مهرم فرهنر      زیار  و زنده نگه

 رود.شیعی به شمار می
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