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 چکیده

از مقاطع مهم به شممرار   جغرافیاییمکاتب    یریگشکلآثار و    نگارش   نظر  ازسوم هجری    هسد

یکممی از  عهقمم توجممه بممه م مماصل ا، شممادیع شممیوه مییاممخ و تو یممدا   مما  هممر م   .رودیممم 

رفی کاالهمما یمضرن د  ور در اث  فقیه  ابن.  اسخ  فقیه  ابن  ژهیوبهآثار این دوره    مهم  یهاماخشه

بممه   وی.  رده اسممخبیمماک کمم تو یممدا   ایممن  را در مممورد    ییهادگاهیمم دع   ا  هر م  قهتو یدا     و

و در نممو   هدادنظممم   در حوزه م اصل ا، شادیار گذش ه  جغرافیا نگاراک ادو  شدهم رح  یهادگاهید

 اثممر  چهممارم  ا، شاد و تو یدا  هر م  قه در سده  هنگارش آثار جغرافیایی و شیوه پردا خ به مقو 

تمم ش  عتحلیلی و با اتکا به م ابع و مآ ممذ موجممود-پژوهش حاضر با روش توصیفی  اسخ.  گزارده

بررسممی را  یسممده بیممد نگاراک ایجغراف وی بر تأثیر عفقیه ابندیدگاه ا، شادی   بیاکضرن    ک دمی

 ک د.
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 یکلید واژگان

 .فقیه ابنا، شاد نگاریع  ع  س میا ینگار  ایجغراف

 هم مقد

سوم هجری ش اب بیا ری   سدهاز    م اطق مخ لف دنیای اس م  هایویژگیتوجه به نگارش  

 ه ممو  دربمماررک بید روند تکاملی را پاخ سر گذاشخ. این م ابع حاوی اط عمماتی م ،  در  گرفخ و

و بر اسممام مامماهدا  سممفرها    هاییگزارش اند  ت ش نروده  هاآن  نوی  دگاک  واند  م اطق مخ لف

. بخاممی ده داراصه   ود    یبررس  مورد  یهانیسرزم  هاز م ابع م قدم دربار  شدهیآورعرجط عا   ا

 و  تو یممدا  شممهرها  ههایی دربمماردان مم ه  ژهیمم و  بههر م  قه  اک اط عا  ا، شادی  از م ا ب ایا

و   ج ممام ا  نقممل  و  حرمملو شممیوه تجممار ع  ص فی و شغلی اسممخ. م ممیرها    یهاخیفیا   و  م اطق

. سممخابخممش دیگممری از ایممن اط عمما    عک  دیمی هر م  قه طی  دیمقاصدی که کاالهای تو 

 یشممادا، . م ابع جغرافیایی در نحوۀ اراصه م اصل سخهاآناصه  شیوه ار  عاط عا  ا، شادیز  اتر  مهم

ش ا خ این ا گوها ما را به درک بیامم ر   از این روک  د.  رینی  اصی پیروی  از ا گوها  یو مییا 

کممه بمما روش و جغرافی نگاراک اوا ر سده سمموم  از ک د.می  کینزد  اهآنمکاتب جغرافیایی و روش  

وی ن مم خ بممه نام بممرد.    تواکمیفقیه را    ابن  خعگذاش  اثرز  ود  داناک پس اجغرافیر  بی ش  ود د

های فکممری بررسی  اس گاه  .داشخ  یهای  ا  و م رایزدیدگاهسده سوم  سایر جغرافی نگاراک  

شمم ا  ه جاسممخ کممه روش وی نیممز ب ع وه بر بی ش ویع .خساحاصز اهریخ ثر در نگرش وی ؤم

میزاک توجممه ایامماک بممه  رافیایی ،رک چهارم وآثار جغوی در  تأثیر هیفق  ابنروش    با ش ا خ  .شود

 .اسخ مااهده ،ابلدر آثار بید  ویاز روش   یریرپذاثا، شادی و نهای اً بازتاب و  یهامقو ه

سممده سمموم و محدود به بر ی م ممابع    ه ا، شادیاگددی  گیریشکل  بارهدر  سرچاره آگاهی ما

  صه به تو یدا  یمما ب یار  صورتی به واحیاط عا  شهرها و نذیل    عاسخ. در این م ابع  چهارم

مقمماال  و  همماک ممابم لراک و آثار ایامماک   نگاراکجغرافیا  بارهدر  شده اسخ.  توجهتجاری    هایراه

 ب مم ده شممده اسممخ.  هاآنویژگی آثار و یا میرفی    هب  عردتاًاسخ که    مدهدرآچ دی به رش ه تحریر  

در بررسممی   تذکره جغرافیای تاریخی ایراکو      فخ شر،ی  هایسرزمینجغرافیای تاریخی  ک اب  

 ،ممرار توجه مورد م  قه هرا، شادی  هایویژگی عم اطق مخ لف با اس فاده از م ابع جغرافیانگاری

جغرافیممای   نوی مم ده(  82و63ع  45:  1386رتو دع  اب؛  97و  71ع  48ع  39:  1373)   رنجع    .اسخ  گرف ه

ی ا، شادی هممر ناحیممه اشمماره گژآنکه به ویع وه بر    در چهار ،رک نخ  ینتاریخی جهاک اس م  



 

 155 سدۀ سوم و چهارم هجری نگاران مسلمانجغرافیااقتصادی   دیدگاه فقیه در   جایگاه ابن
 

 چهممارم  و،ممرک سمموم    عبه چر ه م اد ه کاالهای مخ لف بر اسام م اب  اثر  ود را  ازبخای    عدارد

نیز بممه مقو ممه   انی جغرافیایی تاریخ اس م مدر  (  183-258:  1390) وم اردع    .اسخا  شا  داده  

و  هاسممرزمین نیمماز ممموردبر ی کاالهممای  ویژهبه تردک اس می گیریشکلآک در    تأثیرو    ا، شاد

مقاال  چ دی نیز در حوزه (  110-115ع  104-105ع  50:  1390)پ نهولع    .اسخحکام اشاره شده  

بررسی ت  یقممی »  مقا ه  در.  سخدرآمده ا  ریبه رش ه تحرگاری  نم ابع جغرافیا  هایویژگیو  ا، شاد  

م ممابع جغرافیممایی  بممر تکیهبا ) عرا،ی ب داناک مکروش جغرافیایی ابن رس ه در مقای ه با جغرافی

 .اسممخ« به مقای ه و ت  یق سه اثر مهم سده سمموم توجممه شممده و ابن  رداذبه  فقیه  ابنییقوبیع  

 ابممنعجایممب نگمماری  »  مقا ه  ا  لداک  هاییگویژبر ی  باره  در  (1-11:  1397)هدای ی و پرگاریع  

: 1392)اشممکواریع  .اسممخ شممده پردا  ه یهفق ابنبه یک بید  ا  از اثر   «در ک اب ا  لداک  فقیه

تکیممه بممه م ممابع   بمماوجودگرف ه در حوزه ا، شادی تردک اسمم می  صور   هایپژوهش(  100-75

جغرافیای  جرله از. اندداده،رار  مدنظر  ایه  اصی رت ها م اصل ا، شادی شهر یا ناح  عجغرافیانگاری

: 1394فیاض انمموش و آذر ممشع  )م مملراک  دانمماکجغرافیاز م ظر مور اک و    ماوراءا  هرا، شادی  

-120  :1394)غ می فیروزجمماصیع  اهریخ ا، شادی ری در ،رک چهارم و پ جم هجرییا    (88-1

 1-7  ،ممرک)  م مملراک  اک مم یی نوفمم اک و جغراجغرافیای ا، شممادی ارم یممه از م ظممر مور مم   ؛(105

تجممار  نظممر یا به بیممد  اصممی از ا، شمماد مان ممد    (79-100:  1393)آه گراک و رحر یع  هجری(

بر رونق و توسممیه آک تمما پایمماک عشممر اول   مؤثرتجار  م لراناک و عوامل    نرونه. برای  اندداش ه

راک و نگمما ایمم جغراف هبجدید قا  در تحقیاگرچه  (153-184: 1396)پرگاری و  دابخایع    .ع اسی

نی بممه توجه چ ممداو یکن    عتوجه شدهو م اصل ا، شادی بر ی شهرها و نواحی  ویژگی آثار ایااک  

حاضممر در ی که م  قیراً با موضو  و ع واک مقا ممه  . پژوهایابیمنری  شیوه و روش اراصه اط عا 

،ممرک   ری انممه درکارآف  هممایوکارک ب  نقش جهانگرداک م لراک در میرفی  تواک  ارت اط اسخع می

به  صرفاً این مقا هدر . نام برد را (163-174: 1394)،ریای کربن و رزا،یع  سوم و چهارم هجری

اهریممخ و ارزش ایممن   وجممود  بمما  اسممخ.  شدهتوجه  و گزارش جهانگرداک    وکارک ب  های  شا شه

ر ضپژوهش حا  توجه ناده اسخ.  نگاراکتکوین بی ش ا، شادی جغرافیابه    یکهیچهاع در  پژوهش

نقممش  کممردک گیری از م ابع مخ لف ضرن روشممنتحلیلی و بهره  -خ با روش توصیفی  اس  بر آک

بیمم ش گیری  شممکل:  سؤال بیابممد  این  پاسخی بهدر تکوین دیدگاه ا، شادی  م  قدم نگاراک  جغرافیا

ده بیممدی س یهانوش ه  بر  جهاتیاز چه  و    بودهاز آثار گذش ه    م أثرتا چه اندازه    فقیه  ابن  ا، شادی

 عنگاراک به ا، شاد م مماطق مخ لممفتوجه بر ی جغرافیا وجود با رسدیمبه نظر   اسخ؟   دهوبرگذار  ثا
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شممخ  و اب کار و حاصل اندیاه  نداش ه چ دانی سابقهه م اصل ا، شادی  پردا  ن ب  شیوه وی در

 خ.اس ت دیل نادهاراک سده بیدی  گجغرافی نا گوی  باید به  کهچ اک ی و اسخ. وی بوده

 صادی در آثار جغرافیا نگاریائل اقتسم توجه به  هپیشین

توجممه بممه م مماصل سممابقه  خسمم االزم  فقیممه ابممنپیش از پردا  ن به شیوه و بی ش ا، شادی 

بیمم ش وی روشممن   یریگشممکلتا سممیر    شود  بررسی  فقیه  ابنپیش از    نگاراکجغرافیادر    ا، شادی

 ابممننگمماری پممیش از  افیارغاسخ که آیا در م ممابع ج  ینا  رسدیمن  که در ای جا به ذه  یسؤا شود.  

با توجه به م ن آثممار  اسخ؟  آمده  عرل  بهبه م اصل ا، شادی یک م  قه یا شهر توجه کافی    فقیه

تق ممیم نرممود. در   دسمم ه  دوبممه    تممواکمینگاری سده سمموم را  ع م ابع جغرافیاشدهث خو اط عا   

مخ شممر  صور بهدیگر  یاهدس . در اسخ ادهن یاهارشاا، شادی تیدادی از این م ابع به م اصل  

 ،رار دارند. فقیه ابناز  ترنییپابه این م ئله توجه شده که در س حی 

بر ممی  بممه از توجها  اندک جغرافیا نگمماراک فقیه ابنم ابع سده سوم هجری پیش از    بررسی

 یبیا ر به م ئله  راج و بر   دودر اثر    (.قه  300م.)  بهد ردا  ناب  اسخ.حاکی  م اصل ا، شادی  

توجممه نامماک داده   (سممایر کاالهمما  به  ندرتاًمحشوال  کااورزی و  به    عردتاً  )تو یدا  یک محل  

و  هممایکانهرچ ممین اط عمما  مخ شممری از ( 49و  33ع 32ع 31ع 18: 1370 ردادبهع    )ابن  .اسخ

ارت مماطی اسممخ کممه در   یهاراهباره  بیا ر اط عا  وی در  (18)هراکع    .دهدیمتجار  به دسخ  

نگاراک از دیگر جغرافی  (.قه  284)  ییقوبی  (31ع  27ع  21)هراکع    .داردیک با تجار  ،رار  دزپیوند ن

شهرها مان د بغداد بیا ر به نیاز شهر به واردا  کاالهممای مخ لممف توجممه ه در ذکر بر ی  این دور

همما و بممه بازار ابر ممی شممهره بررسممیوی ضرن ( 118-119و4:  1356)ییقوبیع    .اسخنااک داده  

 ع  31)هراکع     .ک دیمو گاهی به اس خراج میادک اشاره    پردا  ه  در محلی  ا   ف تجرع هر ص

بخش م  قلی را بممه   کدامچیهتوسط هر دوع  انیکام م اصل ا، شادی    وجود  اب(  113  و  101  ع34

 فیتممأ ریخ  ا)ت    فی هاع ق ار این دوره یی ی  گدر دو م  ع دی.  اندندادها، شاد هر محل ا  شا   

ب ممیار   بممه م مماصل ا، شممادی  توجه  (.قه  289-334تاریخ تأ یف بین  )  میاال،ا ب  صاعجو    (ق310

را  یا، شادم اصل به  فقیه ابنزمی ه توجه  او یه    یهات ش   وجود  نیا  با  1. وردیمکر ر به چام  

 .فراهم آورددر اوا ر این ،رک به صورتی م  جم 
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 :ینگار ایجغرافو روش   فقیه ابن

مک ممب  در امماک یهمماچهرهیکممی از قیه هردانی رد بن اسحاق بن فحمابوبکر بن احرد بن  

-89 حممک)   فخ می ضد در عهد آمد وهرداک به دنیا ر د رود کهبه شرار می  1عرا،ی  جغرافیای

در دسممخ   چ ممدانیاط عمما     وی  هدربممار(  34:  1367)نفممیسع    .افخیدر بغداد شهر     .ق(ه  279

و در زمممره اهممل ادب   احرممدرا  یابیم که نامش  می  خسرها ف  در ک ابرا  وی    هب  اشاره  ت ها   خ.نی

 دربمماره  یک مماب  ادبیا  نیممز فیا یممخ داشمم ه و  ه یزم  در  جغرافیا  بر  ع وه  فقیه  ابن.  اسخ  ث خ کرده

 .به رشمم ه تحریممر درآورده اسممخذکر ا ایراء ا رحدثین و ا  لغاء م هم و ا رفحرین  با نام    شاعراک

 مفشممل ب یار اصل در ا  لداکبا ع واک   هردانى  فقیه  ابنیای  فاک اب جغر(  253:  1381ندیمع    )ابن

 ممی و  .گرفخ  انجام  ه  290/م  903  سال  حدود  آک  تأ یفکه    بود  صفحه  هزار  دو  حدود  و  جلد  پ جو  

 پممس  سال  صدکی  یی ى  ه413/م1022  سال  به  بن جیفر شیرازی  على  توسطکه    آک  مخ شر  ت ها

 (128:  1379)کراچکوف کیع   .اسخ هدنما یجا بر عشده  فراهم عاب ک تأ یف زا

 جهی،ابل تمموع و ی بخش   هپردا به توصیف مکه  بیا ر    اش یدر اثر جغرافیای  گرچه  فقیه  ابن

و هرممه ا،مما یم را هممم بممر  دادها  شا   سایر نواحی ایراک ود را به فارمع  راساک و    م ا باز  

دانمماک و بممر  س سممایر جغرافی  دک می  فیتوص  ع ه اسخسر  از ابن  هرف گکه بر  روال نظام کاور  

چهار جهخ اصلی بیمماک ییقوبی که م ا ب  ود را بر اسام    به ود ردا  عرا،ی هرچوک ابنمک ب  

( 1-180: 1349فقیممهع  )ابممن. پردازدایراک می  ویژهبهنواحی مخ لف    به  رس ه  ع هران د ابناندنروده

گوناگوک که به د یل ت و  م ا ب    ییکرده تا جا  دها وعی اس ف م ا ب مک ابش از    نگارش در    یو

ویژگممى  مما  (  34:  1367  یسع)نفمم   .شممودایی یاد میجغرافیا از آک با ع واک ج گ جغرافی  هدربار

 

 مکتبب عراقبی اببن نگارانایجغرافشوند. از عراقی و بلخی تقسیم می  دودستهبه    ینگار  ایجغرافمکاتب    مجموع  در  . 1
ن شباخ  مکتبب بلخبی دانبااز جغرافینام برد.  توانیمامه را و قد ابن رسته، قیهف ابنخردادبه، یعقوبی، مسعودی، 

شده را   یگذارنام( که این مکتب به نام او  222حوقل، مقدسی و ابوزید احمد بن سهل بلخی )متوفی    اصطخری، ابن
و  قبوبیعببه، ی دداببن خر. برخبی ماننبد اشبوندیممکتب عراقی به دو گروه تقسیم نام برد. جغرافیا نگاران    توانیم

اساس کشور هستند و عراق را با ایرانشهر یکی دانسته آثار خود را با توصیف بر    یبندمیتقسنظام    رودنبالهمسعودی  
جغرافیبای قرچبانلو،  )   . انبددادهمرکزیت را به مکه    فقیه  ابنیگر مانند قدامه، ابن رسته و  . دسته داندکردهعراق آغاز  

ا به عربسبتان، کبه ان رجه تی مرکزمکتب بلخى  دانانیجغراف ،مقابل در . ( 26، ص 1 ج،  میتاریخی کشورهای اسال
جدید در روش و برخورد ببا مووبوع، شباخ    یهاشی گرا. این  دهندیمدارد، اختصاص  مکه و کعبه در آن قرار  

اق ر عبربمکه را  دانانآن بعضى جغرافی یطجریانى بود که  ،نقطة اوج یقو احتمال به  . عمدة این مکتب قرار گرفت
های جغرافیبایی در تاریخ نوشبته، کراچکوفسکى ؛26 ص، سالمیدن اتاریخچه جغرافیا در تممقبول،  )   . برترى دادند
 (. 165ص ،  جهان اسالمی
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روایمما  و اط عمما   عمی  ممرع اشممیار بل ممدک اب وى در این اسخ که در ک ار اط عا  م رممئن و 

 ا  لممداک  عنظراکصاحببر ی    کهنآ  وجود  با.  دهددسخ می  بهاى  هاى اف انهچهره  هگوناگونى دربار

: 1375)تامم ر و مق ممولع ع  دان ممدمیم احث جغرافیاى عرومى و ریاضى ضییف    نظر  از را  فقیه  ابن

کممه   اسممخ  این ک اب  هایویژگیاز    مهم  یک م  ع  ع واک  بهجاحظ  اط عا   اس فاده از  و ی  (  21

 .دیمم نرایماشمماره  م ممئله نبممه ایمم  مقدسی هممم و کردهحجم ب یاری از م ا ب  ود را از آک ا ذ 

 عمقای ه کممرده  یهفق  ابنجاحظ را با  األمشار  کراچکوف کی که ک اب    (348و1/7:  1361)مقدسیع  

 حاممویا  و حکایمما   بممودهعب ممیار مخ شممرتر    فقیممه  ابممناثممر    ک اب جاحظ  بر  سمی قد اسخ  

 (128  :1379ف کیع  )کراچکو .نداردنواحی ت اس ی  هربارکه با م ا  ش د دارد یترمفشل

ه می قد اسخ اراص ع،رار داده نقد  موردم ا ب م  و   م  ی بر درج  را    فقیه  ابنمقدسی روش کار  

 گمماهى. دان  ه اسممخ ضینق و ضدهرچ ین بر ی م ا ب را  . خینشای  ه و بجا    عم ا  ی  چ ین

 را یو دبمما پ مم  گمماه.  واندیم فرادنیا    یسوبهو گاهی وی را  د  پرهیزب واهد از دنیا  از مخاطب می

 هاآن» :نوی دمى و ک ابش آورده در نیز یزواصد و حاو.    داندمىبا ط ز و شو ی    گاه  و  گریاندمى

 در چ مماک عنگممرممى  فقیه  ابن  ک اب  در  من  که  گاهى.  امآورده   وان دگاک  از  ییزدا   گى  براى  را

: 1361یع  س)مقد  .اسخ  شهر  کدامین  درباره  گف گو  ک ممى  فراموش   که  شوممى  گم  شیهاداس اک

 چراکممه  ؛دوجود دار  ارت اط  جاحظ  س ک  با  فقیه  ابن  کارس کبین    رسدیمبه نظر    مجرو   در(  1/7

 تممواکمی یروشمم به فقیممه ابممن یهانوشمم ه بر را وى روش  تأثیرهران دی وجود داش ه و    هاآنبین  

 می ى  به  یىارافیغج  یفتأ یک    فقیه  ابنکار     دینویمراچکوف کی  ککه    گونههراک  مااهده کرد.

 یاوانمم رف مقممدار  کممه  اسممخ  اس مى  یهانیسرزم  درباره  ادبى  اىمجروعه  بلکه  .نی خ  کلره  د،یق

 فممراهم  عادى   وان دگاک  براى  که  اسخ  ادبى    ایف  از  ایگزیده  وا،ع  در.  داردبا  ود    ،شّه  و  شیر

 و  اسممخ  م  مموّ   دهاا یمم قفو  ىو  م ممابع.  ندارد  نزدیک  ارت اط  جغرافیایى  یهانام  و  جغرافیا  با  و  آمده

 جیهممانىع  شاید  و  ذرىب   تاجرع  سلیراک  بهعد ردا  ابن  جاحظع  هرچوک  عهگذش   م ابع  هره  از   اًیتقر

حممدود هممزار   فقیه  ابنندیم می قد اسخ    چ انکه ابن(  129:  1379)کراچکوف کیع    .اسخ  سود برده

 (253: 1381 عمندی )ابن .اسخ سود بردهجیهانی  ویژهبهدیگراک  فا یتأ ورق از 

 ینم وجه گوناگو عک اب اوّل ، رخ  موضوعا   و  فقیه  ابنک اب    یهافشلع اوین    مااهدهبا  

 تفاو شرو  و پس از پردا  ن به   آک  عجایب  و  دریاها  و  زمین  از  لقخ  وی  شویم.می  آکم ا ب  

و  دنج و  تهامه  میاک  تفاو   عیم جدا     و  مدی ه  طایفع  کی هع  و  مکه  ه دع  و  چین  سرزمین  میاک

 یرممنع  بحممرینع  عیرامممه  ع   مثل دماق و هرداک به نواحی هرچمموک عممراقهرهای شاشسایر  
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 بممداک  کممه مقدسممی  هحاشیه رف مم به    دارد. و ی در ک ار این توصیفا اشاره  ذربایجاک  آو  ارم   اک  

 هرممداک  نزدیممک  در  آبممى  چاممره  از  کممهیه گام.  اسممخ  مااهده  ،ابلدر م ن ک اب    و  اشاره دارد

 طرفممدار میمماک اىم مماهره  بیممد  و  نوی ممدمی  شیرین  آب  س ایش  و  آب  از   خنخ  عد کصح خ می

 ابممن  ک مماب  اگرچممه(  82:  1349فقیهع    ابن)  .ک دمى  یاد  دو  هر  بدگویى  و  هرداک  س ایاگر  و  عراق

 ارزش   ترممدک  تمماریخ  نظممر  از  و ممی  نی ممخع   ود  میاصر  مؤ فا   هر  گ  جغرافیایى   حاظ  از  فقیه

 را  اسمم مى  جامیممهاک  روش فکرو افکار    ادبى  یهاروش   عترای    از  ییهاهننرو  زیرا  ؛دارد  یبیا ر

 (129:  1379)کراچکوف کیع  .ه اسخکاید تشویر به یهجر سوم آ ر در

 :فقیه ابناقتصادی  اندیشهبینش و 

توجه  یایران یهانیسرزمبیا ر به  عبه مک ب عرا،ی تیلق وجود با فقیه ابنچ انکه اشاره شد 

و افکارش درباره وطممن اسممخ و پممیش از آنکممه م مماصل   ی دوسوطنز  بر اس ه ا  شکیبکه  دارد  

وی می قد اسخ  داوند سرشممخ   .پردازدیمبه وطن و ع ،ه به سرزمین    عا، شادی را بازتاب دهد

را بمما  مماک شهرشمماک سممر وش  و دیاری و اهل هر شهر  خ هیدرآم  یدوس وطنمردم گی ی را با  

موجب ترممایز   وکگوناگبا ط ایع    ان اک  شآفری .  ودشنظرشاک مح وب    تا  اک آک شهر در  هسا  

 ن  خ کس هر عشدایجاد نری   لق  سرشخ  در  هایژگیوو    ط ع  ا   س  چ انکه  بین ایااک شده و

پیممدا   ترایممل بیامم ری  و به رین م یرها  نیتردس رم در    و  شهرها  ترینمحشول  پر  و  به به رین

 باارزش و  محشولپر شهرهاى و مراکز دکآور دسخ به براى جهاک مردمو در این ه گام   نرودمی

 غریزه با  را  شهرها   دا: »اندگف ه  مثل  در  ن  اطربه هری  .پردا   دیم  ری بیا  نزا   و  کااکش  به

وطممن و   هم ا ممب پ ممدآمیزی کممه دربممار  وی(  64:  1349فقیممهع    )ابن  .«داشخ  آباداک  یدوس وطن

 م ممدع ،ممه   ممود  زادگمماه  هبداند که  را آک روحی می  ف  ی  روح  .ک دنقل می  عش یده  یدوس وطن

 حرمممخ  برای هر کممس هرچمموک  را  شهر  حرمخ  .برد  سر  به  آک  آرزوى  در  دورى  ه گام  به  و  باشد

 را  آبممش  کممه  ه ممخ  شممهرى  د ممدادگىع  بممه  شهرها  سزاوارترین  و می قد اسخع  داندیم  مادر  و  پدر

 ممم ک و .سممخوا گمماهواره اش  انه و دایه  مردهر    سرزمین  وباشی     ورده  را   وراکش  و  آشامیده

سمم جیده   دوسمم انش  به  کاش  و  وطنبه    د دادگى  اسام   بر  عپیرانش  و  عهدکس به    هر  دی  پای

 ابممنعلممخ اندیاممه و بیمم ش    ک  دههیتوج  ینوع  بهتواند  نقل این م ا ب می  (65)هراکع    .شودمی

 ایرانی باشد. یهانیسرزمو در توجه به وطن  فقیه

به بیاک حکرممخ و  واسممخ ا هممی در ایجمماد د وز نوش ه  در بخای ا  دگاهاین دی  حپس از طر
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 بزرگ   داوند  که  کاالهایى  ذکرو در ، ر ی با ع واک »  پردا  ه لف  ت و  ا، شادی در نواحی مخ

پممردازد. در مممورد اسممام بازرگممانی و  ود می  ا، شادی  به بیاک دیدگاه  ع«اسخ  کرده  شهرها  ویژه

ای ع مما نرممود کاالی ویژه ا ا،لیرییهر ناحیه  به   داوند به  واسخ  ودش    ایجاد آک می قد اسخ

 هاصمم یخ  عشممد. در غیر این صور  اسام بازرگانی ریخ ممه نریاندرهبهیبکه دیگر شهرها از آک  

 و دادبازرگممانی و  جممهین  درکرد و آوردک کاال م افر  نری  دسخ  بهشدندع ک ی برای  نری  جادیا

 ود داد تمما دیگممراک   محشول  ا   اای راحیه داوند هر نبه هرین  اطر    گرفخ.شکل نری  س د

اع ممدال در و نظممم    گونممهنیای به آک م افر  ک  ممد و بممه  دس یاببرای    ه   دع  بهرهیبکه از آک  

ع ت ش دارد اندیاه ،رآک م وسل شده  اهش به آیا گاث ا  دید  برایوی  .  گرددیمزندگی بر،رار  

مردممماک  یهممامهار و  هااممهیپاز  یهایمشداقدر ادامه ( 82)هراکع   .دنال ق و ود را به  وان ده ب

 دمهممار  تو یمم برای مثال    برد.نام می  اسخ  فیا یخ ساک اکن یجه    که  راها  آنهر م  قه و تو یدا   

کاالهایی چوک حریر و هروس چی ی و انوا  زین را در چین و بردی در مشر و    سرر، ددر    را  کاغذ

. ع وه بر ص ی گری به بیضی ا،وام ه اسخدول ص یخ نررا اه  اهنآ داوند     قاد داردعا  عردهب  نامرا  

آشمم ایی بمما  رومیمماک. بممه را رفع نرای ممد اصی داد تا نیاز ا،وام دیگر  یهامهار هم  هاسرزمینو  

 و دژهمما و ارگ و،لیه  عان ارهاآب سا  ن در مهار  نیز و ه دسه و ،وانین و فل فه  و  آداب  و  علوم

و، ممی   (83)هرمماکع    .سمموارکاری آمو ممخ  ودازی  ر  تیرانمم انیز مهمم   قایافرداد. به مردم نوبه در    ...

توجه به جایگاه  ک د که بااز ،وم یهود که در آنجا ساکن شدند یاد می  عدشواصفهاک می  صح خ از

 یدجایگاه ا، شا  هتجاری یهودیاک و شهر اصفهاکع یاد کردک از یهودیاک در اصفهاک تداعی ک  د

 (97)هراکع  تواند باشد.این شهر می

در م مماطق ط ییممی  ژگممیو حیوانا  که بر اسام حکرممخ ا هممی و ویمحشوال     به  یهقف  ابن

بممر اسممام حکرممخ   سمم د  و  ه د  به   داوند م یال  . برای مثالدینرایممخ لف وجود دارندع توجه  

 عطمماووم  و پیل و کرگدک تزصی یع حیواناتی چوک  یهاس گ  ع یا،و عع جواهرا ع رهاانوا     ع ود

ع مما دیگممر    فخگشمم   هاىزچی  و  فلفل  عتوتیا  عهلیله  عنارگیل  عدارچینجا  و گیاهانی هرچوک  ادویه

بیممد از   .داد  ،رار  (تر اح)  نه گبه هرراه    یزیانگشگفخ  یهایماه  مشر  نروده اسخ. در رود نیل

و  می ممانى یهممافرش تو یممدا  آنجمما هرچمموک    ذکممرتوصیف چگونگی مییاخ بومی در عراق و  

 آنکممه رونممق و محوریممخ توجممه جا بنک ه    .پردازدی رمای بشره به وضییخ بازرگانی در بغداد م

داند که محشوال  ترامی نممواحی در بغممداد ا، شاد و مییاخ بومی می هن یج  را  در بازرگانیبغداد  

 و  زرگممانىاب  انمموا   از  آنچممه  زیرا  ؛یگوب   واهى  چه  هر  بغداد  عجایب  درباره   وداسخ. »  آمده  گرد
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 (84)هراکع  .«اسخ آمده دگر بغداد در اسخع پراک ده شهرها در  ص یخ

 سممامرا بممهاز سرر، د  سازاککاغذک د که ،شد داشخ با آوردک می  یاد  هللاب  می شماز    فقیه  ابن

زود   وکاغممذها  اممک بودنممد    جهین   در  و  ندشد  دیتو   نام اس ی  خیفیک  با  اما  .ددر آنجا کاغذ ب از

ن   شمما  داشمم ابممودک و    حکیرانممهبا درج این   ر تلویحمماً ،شممد دارد    فقیه  ابن  .دشدن رد می

و عرممده نممواحی   ک ممداشاره مممیسپس به ایراک  (  85)هراکع    .دینراا بیاک  به سرر، د ر  یکاغذساز

ع شوش و ب یاری از نواحی ج ال هرچوک هرداک و نممواحی دیگممری کرماک عایراک هرچوک فارم 

 دامهرکمم ک و سرانجام  راساک را م رح کرده و تو یدا   مما  گرگا  وفارم    عچوک ریع اصفهاک

ترامی تو یدا  شمما   آک شممهرها اعممم از کامماورزی و   وشهرهای  راساک و ط رس اک    هژویبه

 و از تو یدا  کااورزی هرچمموک نخممل و  رممما در اهممواز.  ک دیمیاد  را    هاتو یدا  دس ی و حرفه

و اهممل ری و گرگمماک را در تو یممد   هایاممابورینهمما و  یورو م  هایشمماپوریج دکرماک تا مهار   

-مممی ادیمحشوالتااک به سایر نقاط ارسال   و  کری و انوا  پوشاابریاهای  هبافخ جام  ابریام و

 .ک د

تیرق بیا ر ن  خ به سممایر م مماطق   م اطق مخ لف ایراکدر بیاک تو یدا  و ص ایع    فقیه  ابن

ع ب ا هممیمواهمم   مماطر بممها ره اصفهاک چ انکبرد. می مان کیبهکیمخ لف را   یهابخشنروده و  

از  عپممردازدیمفارم  زمانی که به. نامدیمم ودبغداد    عمردمش در ص ایع مخ لف  اس ادی و مهار 

:  دینویمبه میاک آوردهع سخن  آه ی  ابزارآال ر نواحی در سا خ  برتری این ناحیه ن  خ به سای

 تمما اسممخ سا  ه آناک رخّ م و اسخ دهکر  نرم  فارم   مردم  ىابر  را  آهن  عزوجلع   داى  هرانا...  »

ع (کلیممد)  ،فممل  عب ممد  گردک  سا خ انوا در  چ انکه    .«دانسا  ه  عاند واس ه  آهن  از  چه  هر  که  جایى

 راسمماک از تو یممد  اممک ار  هدربممار (86-7)هرمماکع  .ماهرترنداز سایر نقاط  جوشن و زره  عشرایر

 یهااسبهرچ ین از    .آورده اسخسخن به میاک  به بغداد    اهآنو صدور   اک     ربزهمویز و    مان د

تو یممد و   پیوسمم گی  ه دسخ داده و تمم ش داردی بتااط ع  در مرو  دشدهیتو   یهارکاب  و  بخارایى

مممرو کممه در م ممیر ارت مماطی در  زیرا ؛نااک دهد ماوراءا  هر راساک و    را در م اطقی مان د  تجار 

در   فقیممه  ابن  (88کع  راه)  .شدد میتو ی  هااسبصدور    موازا به  ییهارکاب  عماوراءا  هر ،رار داش ه

 اىگونممه را شممهرى هر که کردگارى  پاکا  پس»  برد:میپایاک    بحث  ود را با این جرله به  ع اتره

 (89)هراکع   .«بخاود حرفخ و  ص یخ  ، رى و برکخ و حاصل

رسد م یرهای و به نظر می دهدمورد توجه ،رار میم یرهای ا، شادی را نیز گاهی  فقیه    ابن

از رى تمما »: وی ممدنیممم  به ع واک مثال در ذیل  راسمماکرف ه باشد.  به بر گددار   از ابن  تجاری را



 

162 

   

 

162
    

 

 1398   اکباتو  بهار ع29  هشرار زدهمعسی سال /سخن تاریخ

از دامغاک تا نیاابور هرین انممدازه راه اسممخ. بممدین گونممه از رى تمما دامغاک ها اد فرس گ اسخ.  

از نیاابور تا مه »در ادا  روهای نیاابپس از بر شرردک کوره  .«نیاابور صد و ششخ فرس گ اسخ

و آک  عسى فرسمم گ اسممخ (شهر مرکزى  راساک )روسر س تا م  زااسخ.    سر س چهل فرس گ

به هرین طریق گاه و به طور گذرا راههممای تجمماری را بممر   (167)هراکع  .  «شاهجاک نام د  را مرو

 شرارد.می

 سده چهارم ینگارایجغرافبر  فقیه ابنبینش اقتصادی  تأثیر

 فقیممه  ابن  ویژهبه  عده سومسنگاراک  یا، شادی جغراف  که دیدگاه  دیآیمسش پیش  پر  اینحال  

م  لزم بررسی م ممابع سممده   سؤالبوده اسخ. پاسخ به این    اثرگذارسده بیدی    راتا چه میزاک بر آث

و ت همما   داشمم هبه م یرهای ارت مماطی   ود را  توجه    نیترشیبا خراج  ک اب    نوی  ده  چهارم اسخ.

)،دامممه بممن   .شودیممااهده    هایناکاز    یداربربهرهبه بر ی تو یدا ع تجار  و    یرشمخ   اشاره

ابواسحاق ابراهیم بن محرممد فارسممى اصمم خرى )نیرممن اول ،ممرک   (23ع  16ع  15ع  5:  1370جیفرع  

افکار مک ب بلخى داش ه اسممخ. از زنممدگى او اطمم   چ ممدانى در  هاى در اشاعچهارم( سهم عرده

ا ر مما ک و ک مماب    در  ار  هاافر م مم زیادى کرده و تجارب حاصل از    یاهسفرو ى    .دسخ نی خ

تردیممدى نی ممخ کممه ایممن .  اسخ  انیکام دادهتأ یف کرده    .ه  318-21که در سال   ود    ا ررا ک

اصمم خرى مأ ممذ می  ممرى بممراى   یهانوشمم هشده اسخ.    تحریرابوزید بلخى    اثرک اب بر م  اى  

ارى از یگردانده شد و م  مماى ب مم راین ک اب به فارسى ب  .رودیمبه شرار  داناک این مک ب  جغرافی

در  اشمماره شممدکه ،مم  ً  گونههراک( 27 :1375لع و )تا ر و مق  .،رار گرفخفارسى  آثار جغرافیایى  

 یریپممذاثربدوک تردیممد ایممن    ه   د و  فقیه  ابنحو،ل م أثر از    اص خری و ابن  عیب دمیا،ل  هشیو

مییاخ بومی و محلی  هشیو هبر پای هانآنگاری ا، شاد هدر شیو فقیه ابن یهادگاهیدموجب اعرال 

 اسممخ؛ یترحجمکمای ه با مقدسی ک اب مخ شر و گرچه در مقااص خری  اثر  ای گردید.  حیهناو  

تو یدی پردا  ه اسخ. اصمم خری   هو ی در پایاک هر سرزمین به ذکر  شوصیا  ا، شادی و شیو

ه آک برای  وان ده ماخ  نرودهع به ایگاجغرافیایی و ج  نگاها از  م  قه ر  آنکه  از  بیددر هر ناحیه  

 صممور به  پردا  ه اسخ. م لممب پایممانی هممر فشممل  هاراهمیرفی شهرهای آک ناحیه و فواصل و  

شممود. تو یممدا  می مم م  محمملآک م  قه و مییاخ بممومی   ع میادک و بازرگانیبه ا، شادمخ شر  

 نرایممد.ماخ  می  خ شرم  صور به وان ده    برای  شا   شهرها اعم از کااورزی و ص ی ی را

شمما    یهمماخیفیا وی ( 35-37ع 43-44ع 53-58ع 28-30ع 24ع 23ع 21: 1368)اصمم خریع 
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رود و مقشد کاالهای می ونقل   حرلسپس به سراغ    عنرودهمیرفی    را  شهری  وراکاهیپاص اس و  

کممه  را داشمم هازرگانی موجود  که بتوصیف ش،شد  رسدیمبه نظر  وا،ع در .ک دتو یدی را ذکر می

 .باشد فقیه ابن هتواند برگرف ه از شیومی م ئلهاین 

نیز بیش از چ د کلره ب یار کوتاه اشاره چ ممدانی بممه   ا ررا ک  یزیری او ا ر ا ک وا نوی  ده  

 372در اوا ر سدۀ چهارم هجری ،رری )در سممال  شدهنوش ه ا یا م حدود 1.نداردم اصل ا، شادی  

که به امیر ع دا حارث محرد بن احرد از امممرای   م اسخچهاراز دیگر آثار سده  (  م  982-83/.ق  ه

بممه و د رداابممن اسخ. می ورسکی می قد اسممخ اصمم خریع  شده  اهدادر گوزگاناکع    محلی فرغانی

در ( 42:  1363)نفممیسع    .اسممخ  بوده  حدود ا یا م  هنوی  د  اس فاده  مورد  بعم ااز  حو،ل    اح رااًل ابن

اسخ. نوی مم ده   شدهبیا ری به مقو ه ا، شاد    ن   اًوجه  ت   محدود ا یادر    گف هشیپآثار     ه بامقای

در ذیل هر م  قه و شهر با جزصیا  بیا ری به تجار  و نیممز تو یممدا  صمم ی ی م این اثر  ش انا

 (101-102ع  126ع  145-146:  1362)حدودا یا مع   .اسخپردا  ه 

او  .فراوانممی داشممخ هع ،فیا ( از کودکی به جغراق 367م.) یبغدادابوا قاسم محرد بن حو،ل 

او به جغرافیا  هع ، .ه سفرهای طوالنی پردا خب  م  968/ق  357تا    م  943/ق  331  یهاسالبین  

 ابممن  .بردرراه  ود میبه و ،دامه را هد ردا  جیهانىع ابن  یهاک اب  شیهافرستا حدى بود که در  

: 1363)صممفاع    .نرممودا،دام  ف این ک اب  تأ یبه    عدان خریامل نموجود را کافی و ک  آثارحو،ل که  

های  ممود ،ا  و بممه تقاضممای او در ک مماب و نقاممه. اص خری را م ه  340در سال  وی  (  1/40

 .. بازنوی ممی کممردم  977ه. /  367در حممدود سممال    صوره االرضکرد و آک را با ع واک    دنظریتجد

سفرهای وی دا   م  ع م ا  ش حاصل مااهگرچه    (18:  1345؛ مشاحبع  1/37:  1389)،رچانلوع  

حو،ممل  شویم که ابممنب م وجه میو ی در مقای ه دو ک ا  اسخعهجری    331  نا  357  یهاسالدر  

ب یاری از م ا ب و سا  ار ک اب شمم یه آک   چراکه  کرده اسخ.از ک اب اص خری    زیادیاس فاده  

یمماک ر پا. وی هران د اصمم خری دسخف ه اپذیر  اثرنیز    فقیه  ابناز    میرم  قیغ  صور به ذا    .اسخ

بممه دسممخ کاالهای تو یدی  از ت ادال  تجاری آک و مقاصد  یب دجرعهر فشل و هر م  قه یک  

را نممام   همماآناز توصیف جغرافیای شهرها تو یدا  شمما      پسگاهی    نیزم ن    در  اگرچه  .دهدیم

 .اسخ کردهتوجه بیا ری به م اصل ا، شادی  از این رو .بردمی

کممه  م اطق بممه باف ممدگی توجممه بیامم ری داردای و ناحیه بومی به ا، شاد ،ل در توجهحو  ناب
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 هممایویژگیه بیممد از توضممی  ی دارد. چ انکمم ایراک تررکز  اص مخ لف و نواحی رهادر شه  ویژهبه

 عهای مخ لممفجغرافیایی آک نواحیع ضرن توضی  وضییخ باف دگی آنجمما و کیفیممخ تهیممه پارچممه

 وزسمم اک   هممایویژگیبیممد از ذکممر    مثممال   واکع  بهک د.  م  قه را بیاک میی هر  ترایزا  باف دگ

  :نوی دمی

شدهع هایی که در  وزس اک و در شهرهای مخ لف آک باف ه میماهور بودک پارچه مرغوبیخ و

سایر کاورها را ناچار به تد یس و تقلممب و  ردم روزگار گذش ه بوده که باف دگاکم  موردتوجهچ اک  

از م اطق   کیهر  کرده اسخ. وی می قد اسخ که  می   اک وزسکارهای  ود به مردم    دادک  ن  خ

»در یممزد   نرایممدو مممواد او یممن موجممود در آک شممهر تو یممد می  وهممواآبم  اسب با  ای  ایراک پارچه

باشممدع کوتمماه  کهیدرصممورتبرند و را به بیا ر نواحی می هاآککه   آیدهای نخی به دسخ میجامه

 ( 66:  1345: حو،ل )ابن .آیده شرار میادی بجزو بغد

که کاالها به آنجا حرل   ینجا مقشددر مورد اصفهاک ضرن یاد کردک از نو  پارچه تو یدی آ

های ابریاممری و های ع ابی و وشی و سایر پارچممهدر اصفهاک پارچه: »ک دیاد مینیز  شوند را  می

 ارسممالسمم اک   وز  ج ال و نیز  راساک و  نواحیآید و به عراق و فارم و سار  ای به دسخ میپ  ه

دیگممر   ییجا  در(  106)هراکع    .سخ«ا  رینظیب=ج س(  گوهر )شود. ع ابی اصفهاک در  وبی و  می

ای و های پ  ممهجامه  نیبهاترگراکبرد: »ضرن مقای ه شهرها ترایزا  تو یدی هر شهر را نام می

غز اسممخ   ب دیذترین گوشخ گوسف د از  و  ذ  آید و به رینابریاری از نیاابور و مرو به دسخ می

در حو،ل    ابن(  186)هراکع  .  ...«خمن آب جیحوک اس  هبه عقید  هاآب  ترینترین و س کو شیرین

ضرن آنکه سممیی دارد تو یممدا   تو یدا  نواحی مخ لفع  هایویژگیاراصه اط عا  در مورد    هویش

ای دار  و  ک م  قممهآ ا   را  ر م  قه  دا  هتو ی  عم  اسب با شرایط بومی و آب هوایی را ذکر ک د

از   رسدیمتحلیل مح وای آک به نظر    با توجه به م ن اثر ابن حو،ل وداند.  م رایز می  هایویژگی

 .بوده اسخدر مورد مییاخ و ا، شاد بومی م أثر  فقیه ابنروش و ا گوی  

 هاندیامم ه بممه دهممد کممه بمما توجمم حو،ل به بازرگانی و مقاصد کاالهمما اهریممخ  اصممی می  ابن

 م مماطق مخ لممف بممه تو یممدا  یکممدیگر  نیمماز  مممورددر    فقیممه  ابممنکری  در چارچوب ف  شدهم رح

های هرمز جامممه»در رامبرای مثال  .  رودیمبه شرار  در اراصه م ا ب    فقیه  ابناز روش    یوبردارا گ

 شممدهیباغد»در جوزجاک پوسخ  (  28)هراکع    .فرس  د«ب یاری می  یجاها  بهباف د و  ابریاری می

ی بل ممد هاعرامه»  در بم(  177)هراکع    .برند«و ماوراءا  هر میساک  آید و آک را به  رابه عرل می

رغ ممخ فممراواک   هابممداکک  د که مردم عممراق و مشممر و  راسمماک را  میروفی نیز در آنجا تهیه می
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و یممد پارچممه خ و تبافمم  ویژهبهت و  جغرافیایی در تو یدا  و   اکیب  باحو،ل    ابن(  77)هراکع    .اسخ«

 صممور  به کار میتق ک د که ع وه بر شرایط ا،لیریع گویا نوعی می  این تشور را به ذهن م  ادر

بین ایرانیاک وجود داش ه تا به این طریقع هر یممک   ویژهبهای مخ لفع  هضر ی بین نواحی و شهر

 ممموردمین کاالهممای  یز تأ ود و ن  نیاز  مورداز م اطق در تیامل با م اطق دیگر به تأمین کاالهای  

  ماابه ا،دام کرده و محشوال   هبه مقای  فراواکحو،ل در موارد   ابن د.  م اطق دیگر ا،دام ک نیاز

های ماهور به »سوسممن جممرده« را ترجی  داده اسخ. وی جامه  یگریبر دیکی را    صراحخبهگاه  

سوسن جرد ف ا : » دینویمع هم مقای ه کرده شدندع باکه در دو شهر از شهرهای ،دیم باف ه می

 .باشممد«از ابریام می  تربادوامتر و  آک از پام و این از پام محکمیرا  ز  ؛به ر از مال ،ر،وب اسخ

های : پارچه دینویمپردا  ه با م اطق دیگر  پارچه بافخ بم هدر جای دیگر به مقای (  66)هراکع  

خ و از پ ج تا ده سال دوام دارد ری اسو ،ابل نگهدا  بادوامهای عدنی و ص یانی  بم هرچوک پارچه

حو،ل بمما مقای ممه کمماالی   ابن  (77ع  )هراک  .«دارندهای  ود نگاه میا در گ جهر  هاآن  و پادشاهاک

 . نک ممهدهممدیمکاالی ایرانیاک را غا  اً بر دیگراک ترجی   با سایر مللع    هاباف هدسخ  ازجرلهایرانی  

  ت و در ت اسب کامل بااز دید وی د کاال در ایراک تو ی وجود ت و  رسدیمبه نظر  ای کهدیگر  مهم  

 .،رار داش ه اسخ آکا،لیری و جغرافیایی  

 اال،مما یم  هاح ن ا  قاسیم فى میرف(ع مؤ ف ک اب  ه. 390محرد بن احرد مقدسى )م  بوع داهللا

 تمم ش کممرد تمما او .رودیممم به شممرار و از پیرواک مک ب بلخی زماک  ود    شا  داناک  از جغرافی

.  خاممدبممداک ب  ترعیوساى   ایى تازه و دام هو میجدید اس وار سا  ه    هفیاى م لرین را بر پایجغرا

دان ممخع بممه جغرافیا را براى ب یارى از ا،اار جامیه و صاح اک حرس مخ لممف مفیممد مى  زآنجاکها

 یرسمم بر ممموردو م ا ب گوناگونىع از اوضا  ط ییى »ا،لیم« )ناحیممه(  جغرافیا وسیخ بخاید  هدام 

  لقیمما ع اوزاک و مقممادیرع هاعذاهب و فر،ممهع ممم مرسممو و آدابو نژادهمماع  هممازباکرف ه تا میادکع گ

می قد بود که جغرافیا علرى نی خ وی  و فواصل جغرافیایى را بداک افزود.    هاراهتق یرا  اراضىع  

 اول  دسخ  م  قیم و ک ب اط عا   هبلکه باید از طریق مااهد  .که از راه »،یام« به دسخ آید

د و شداد که عر ً مااهده مىرا بر م ا  ى ،رار مىکید  تأ  نی رایبتحشیل شود. به هرین جهخ  

دان ممخ بممه عاریممخ ضممرورى مى اًرسید. از نوی  دگاک ، ل از  ود آنچه را وا،یمیقول به نظر مى

 تممواکىاتى مماهیخ م ابع اط عمم   بر اسام ب ابراینع    .سر،خ ک د«  هاآنچیزى از    آنکهیب»  .گرفخ

م قممدم   یجغرافیمما  یهمماک اب  ط عا  افراد موثق وا  یعمااهدا  شخش  به سه بخش  اثر وی را

 (28-9: 1375؛ تا ر و مق ولع   1/348:  1361مقدسیع  ) .ق یم کردت
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اص  حا  جغرافیایى و مفمماهیم  هداناک م لراک اسخ که دربارمقدسى یکى از میدود جغرافی

فهرس ى ر و ک د. ع وه بر اینع شرح مخ شبحث مى  اس فاده  موردضر ى بر ى ع ارا  و کلرا   

با  ر شوند یمما   سرعخبهاز مح واى ک اب    تاآورد   اب  ود مىو غیره در مقدمه ک  از ا،ا یمع نواحى

 مقدسممىع بممر  س اصمم خرى و ابممن  .راه راى سفر اس فاده ک  د  صور بهمایل باش د از ک اب  

ک ممد؛ عجممم( تق ممیم مى میا،ل هفخعرب و  میا،ل هفخ،لیم )رده ااس م را به چها  مرلکخحو،لع  

در ج مموب  ممط   میا،لمم   هفممخدر شرال و    میا،ل  هفخوجود  م  ى بر    هشاید بداک س ب که با نظری

اى هاى مهم ک ابش این اسخ کممه وى مان ممد مف ممرع پممارهاس واع م ابقخ پیدا ک د. یکى از ج  ه

،ممرار   بحممث  مورد  لیتفش  بهیداد دریاها و امثال آک را  ظیر تجغرافیاى عرومىع ن  م اصل مربوط به

 (1/38: 1389)،رچانلوع  .م   ق سازد اهآنه ى مربوط برا با آیا  ،رآن هاآندهد تا ب واند مى

نق ه  مقدسی را  عک دکراچکوف کی که از مک ب بلخی با نام مک ب ک سیک اس می یاد می

 عیمماک   ممابک  ممم ن  در  جغرافیممایى  اط عا   ارفخپیسخ  داند و می قد ااوج تجلی این مک ب می

 امّمما  .دارد  ا مم  س  کرممى  اسمم م  اطلممس  با  عدهدمى  بداک  ا،لیم  ع واک  که  هاعم  قه  تق یم.  اسخ

مقدسممیع (  170:  1379کراچکوف ممکیع  ).  اسممخ  روشممن  کممام ً  وى  نزد  به  مغرب  و  مارق  تفاو 

ری ردآوع او گمم رونیمم ازاو    انداشمم هدفیمما  بممه جغرا  پیش از او توجممه کرممیاع قاد داشخ نوی  دگاک  

 فممهیوهو مامماهدا  شخشممیع  ها م ممافر هاط عا  مربوط به ترام نقاط دنیای اس م را بر پای

را در ،مما  ی   همماآنو نیازهممای مردممماکع    رسمموم  و  آداببرای درک صممحی  زنممدگیع    . ود دان خ

که بر  س مممابقی آثممار    وی دک اب جغرافیایی ب  همیرفی کرده اسخ. وی سیی کرد  وس هیپهمبه

تو یممد  م مماطقبپممردازد و  وهممام ابع اصلی ادویممه و دار ...ارت اطی   یهاشاهراهو    هاجادهع   ازلبه م

 (40:  1363)نفیسع  .دهد،رار  بررسی موردتجاری و صادراتی را  هکاالهای عرد

و فقممط   ممهرف گممردی  راهممى  بممه  فقیه  ابنمی قد اسخ    کرده و  ان قادرا    ا  لداکمقدسی مح وای  

( 1/7: 1361)مقدسممیع    اسخ.  ذکر نکرده  را  هابخش  و  روس اها  وده وی نربررس  را  بزرگ  شهرهاى

و از آک  با د،ممخ بررسممی کممردهرا  فقیه ابنمح وای ک اب  ویآک اسخ که   ده دهنااکاین ان قاد  

 از  ممود کممه نیممز فقیممه ابممن و  ردادبممه ابن... »: نوی ددیگر می ییجا درکرده اسخ.   یا گوبردار

 دو  در  فارسممى  گف ه  من  پس  .اندندان  ه  ا،لیم  دو  را   اوراک  کدامچیه  ع   ده  دانش  این  پیاوایاک

  راسمماک بودک ا،لیم یک بر را دیگراک گف ه و  کردم  امی   بودک  بخش  دو  به  را  ا،لیم  این  بودک  سو

 از  یممک  هر  زیرا  ؛ماردهک  تق یم   اوراک  سرزمین  ،یام   بر  من  نیز  را  مغرب  ا،لیم  ...  شرردم  صری 

( 101)هرمماکع  .«ه مم  د جهمماک راه چراغ و ،رارگرف ه اس م  (ىیجغرافیا)  طول   ط  ک ری  در  هاآن
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جهمماک اسمم م از   یب ممدمیا،لاین م لب ناانگر آک اسخ که مقدسی با دس رسی به این ک اب در  

ب دی ق ممیمدر ت  را مماوراک یکممی از هفممخ ، ممرخ ایممراک    که  ییجاا  م أثر بوده اسخ. ت  فقیه  ابن

 دهد.شکل می قاسیما   اح نمقدسی در ک اب  

 عدر پایاک هممر ا،لممیمو برد  یدا  آک را نام میهر شهر تو  هایویژگی  برشرردکمقدسی ضرن  

اج رمماعی و ا، شممادی آک سممرزمین   هممایویژگیبممه    آوردهعسممرزمین    هع وانی با نام کلیاتی دربار

شهرهای  راساک   شادیا،   هایویژگی راساک    به  وطفشل مربدر    مثال  ع واکه  ب.  اسخپردا  ه  

. در این ، رخ تو یدا  اسخ  شده  ادی راساک  هرچوک مروع نیاابورع بلخ و هرا  و ... و تو یدا   

 . اسخ شده ذکرشا   شهرهای  راساک  

 و پ یممر  و  گمماو  و  اىپ  ه  و  ابریارى  یاه(  روسرى)  مق یه  و(  ابریام  نیره  پارچه)  م حم  مرو»

  یممف  از  هاط اب  و  زن یل  ع رما  سگ  اک  از  عش ر  و  هاانهد  سر س  از  مسع  و  هاآن  رهشی  و  هاخرهت

داناک مقشد تر از بقیه جغرافیجا ب آنکه در این ، رخ مقدسی کامل(  2/475راکع  )ه.  «حشیر  و

 و  م ممین  بممزرگ  یهمماگید  و  سممرر، دى  و  سممیرگوک  جامممه  سممرر، د  ازک د. »کاالها را یاد می

 ب اکممث  از  و  ، ا  نیکو  هاى  اده  دزک  از  و  رهت   و   گام  و  رکاب  و(  چادر)  ره ی  و   وب  اىه،رقره

 و آرنممد ترک  اک از که هاپوسخ و  یره و جی ه و نیکو  چرمین  زین  شاشع  از  و  ترک  انى  پوشاک

 بممه کممه پ  ممه و پ خ ابر و نیکو یاکرانه و تخره  و  ها(  دانه)  ب یقه  و  جانراز  و    گ  و  ک  د  دباغى

حو،ل به مقای ممه تو یممدا  بمما سممایر شممهرها    د ابنهرانمقدسی نیز    )هراک(  د«.برنمى  اکترک  

آک  هدربمماردانمماک جغرافممی هترین کاالها بوده و هرانکه درباره ناک مرو که از میروسپردازد. چ می

 ، یمماتى عجرمماک سممرزمین در و ممى  .شودنرى  یافخ  مرو  ناک  از  به ر»  :نوی داند میصح خ کرده

[ جزیممره] و سممفال و  وارزم یهاکراک» .«نی خ ییجا در نیز ااکیهاسیهر  مان د  ؛اسخ  ن دامىب

 مجرممو  در (477)هرمماکع . «ندارند مان د هرا  انگورهاى و ن ا  بادنجاک  و  سرر، د  کاغذ  و  شاش 

سممیی در   عحو،ل و اص خری ضرن برشرردک تو یدا   ا  آک م مماطق  مقدسی نیز هران د ابن

 طممور بممه وا،ممع دربین شهرها دارد.    تجار  یریگشکلی کاالها و چگونگی  ت اطرا  توصیف ش که

بیممدی هرچ مماک  یهاسده ذا روش و بی ش وی در آثار   .م أثر شده اسخ  هفقی  ابنم  قیم از    غیر

 جرلممه از فقیممه ابممن ا  لممداک می قد اسخ  عمشح  فارس امه  ع   رنجاسخ. برای مثال    بوده  اثرگذار

کراچکوف ممکی ( 4: 1363خیع بل ن)اب .داردهخ ب یاری با فارس امه ش ا شح وایکه م  اسخ  یآثار

اع قمماد  ... و بممهد ردا ابممنع فقیه ابن ک اب  با  اشکال ا یا م  در ک اب  یهانىج  به ارت اط  یحد  تانیز  

 به نقممل  بید غا  اً  یها،رک  اکدانجغرافیو سایر  یا،و  حروی  (  177:  1379)کراچکوف کیع    .دارد
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-2/602ع 2/381ع 2/372ع 1/180 ع1/85: 1380)یمما،و  حرممویع  .انممد ممه  ردا پ  فقیه  ابن  م ا ب

599). 

 نتیجه

 توجممه  موردوجه به م ابع موجود پردا  ن به م اصل ا، شادی م اطق مخ لف از سده سوم  با ت

خ دارای روش م  جم در شیوه پردا   تواکینررا    کی  چیه  وجودنیباا  نگاراک ،رار گرفخ.جغرافی

ب عرا،ممی راهممی دیگممر رف ممه و بممرای مک  تیلق به وجود با  فقیه  ابندان خ.    شادیم احث ا، به  

 بممر  هیتکبا  پردا خ و    جغرافیای ا، شادی  هدربار  ییهادگاهیدطرح  م  جم به    صور   به  او ین بار

 ابممنبی ش ا، شممادی    یریگشکل.  در پیش گرفخدرس ی  شیوه  ای  مییا ی و ناحیه  عبومی  ا، شاد

ایممن   تممواکینردیگر    یسو  از  .دان خ  تر قدمم  اکنگاریجغراف  تأثیرن یجه    یکلبه  واکتینررا    فقیه

بممه    وداثر  در  او ین بار    یبرا  راشیوه  ن  ایهرچ د    .درآوبه شرار    وی  نوآوریکامل    طوربه  ه راشیو

سممب بمما م  ا کاالهممای م  ممو  وا، شاد و تو یممد  هیپا برتجار  را  یریگشکلوی اسخ.    ردهکار ب

ی داتیمم ای را م مم ید تو که هر م  قممه  یاگونهبه  داند؛میدر ارت اط    یلیری و آب و هوایط ا،رایش

 نیمماز موردآوردک کاالهای  دسخ بهنواحی مخ لف برای  شودت و  تو ید موجب می  .داند ا  می

سوم موجممب  هسد پایاکدر  فقیه ابنکار رف ه در اثر جغرافیایی هروش و بی ش ب.  بپردازندر،ابخ  به  

 شد.  چهارم  هحو،ل و مقدسی در سد  ک اص خریع ابنهرچومک ب بلخی    هپذیری پیرواک عرداثر

 بممر  هیمم تکب و همموایی و  محلی و تو یممدا  م  اسممب بمما شممرایط آا، شاد و مییاخ بومی    چ انکه

اک ی میممزو مم  .اسممخ انکممار ،ابممل ریغنگاری آناک ا، شاد هکاالهای هر م  قه در شیو  نیترباارزش 

م فمماوتی بممر آثممار بیممدی   صممور بهیوه وی  رل شمم در عرصه ع  .م فاو  بوده اسخ  انهآ  یریپذاثر

صممورتی م  ممجم در اثممر روش وی بممه    عنگاراک سممده چهممارمبوده اسخ. در میاک جغرافی  راثرگذا

 جغرافیایی مقدسی بازتاب یاف ه اسخ.
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 منابع 

م ظممر مور مماک و  ه ازی ارم یمم ، شممادجغرافیممای ا(ع  1395آه گراکع امیر و رحر ی مح ممنع )
 1395ع 19 ش  عمهای تمماریخ ایممراک و اسمم پژوهشع  هجری(  1-7  ،رک)  لراکنوی اک م جغرافی

 .79-100 شع ص 
و تشحی ع گممای   مم رنج و ری و ممد آهممن نیکل مموکع   اه رام  وع به سیی  فارس امهیع  بلخ  ابن

 ش.1363تهراک: دنیای ک ابع 
 .ق  1892ع ردار صاد بیرو :ع یه ک اب ا  لداکو یلا  فی ن ع ق األ ع رس هع احرد بن عرر ابن
ع چمماا اولع تهممراک: ترجرممه مخ شممر  ا  لداکیع  دانرا هع احرد بن محرد بن اسحاق  هیفق  ابن

 ش.1349ان اارا  ب یاد فره گ ایراکع 
محردرضا تجددع چمماا اولع تهممراک: اسمماطیرع   هع ترجرا فهرسخندیمع محرد بن اسحاقع    ابن
 ش.1381
رع چمماا اولع تهممراک: ب یمماد شممیا  جیفممر  ترجرممه  عصمموره االرض  عحو،لبن  حرد  حو،لع م  بنا

 ش.1345فره گ ایراکع 
ع ترجره سیید  اکرنممدع تهممراک: م ا ک و ا ررا کع داهللع    بن  ع یداهلل  ابوا قاسم  بهعد ردا  ابن

 ش.1370مؤس ه م ا یا  و ان اارا  تاریخی میراث مللع 
 1392ع56 ع ش تمماریخ اسمم مع  در ک اب ا  لداک  هفقی  ابننگاری  بعجای  اشکواریع محردجیفرع

 .75-100 شع ص 
به اه رام ایرج افاممارع چمماا سممومع تهممراک:   عم ا ک و مرا ک  عمیاهراباص خریع ابواسحق  

 ش.1368فره گیع    و یعلر
 .ش 1386حرزه سردارورع تهراک: تومع  عتذکره جغرافیای تاریخی ایراکبارتو دع والدیریرع  

ؤثر بممر رونممق و و عوامممل ممم   اناکتجار  م لر  بخای کاسگریع سکی هع دا  اریع صا   وپرگ
 .153-184شع ص     1396ع 19 ع ش تاریخ نوع یعشر اول ع اس توسیه آک تا پایاک
ع ع داهلل ناصری طمماهریع تهممراک: پژوهاممکده م انی جغرافیایی تاریخ اس م  پ نهولع ژاویهع

 ش.1390تاریخ اس مع  
ع ترجرممه سمم میدک اتاریخچممه جغرافیمما در ترمم  عمق ممول عداحرمم  و گوسمم او ران ستامم رع فمم 

ع چمماا دومع تهممراک: ب یمماد دایممره ا ریممارس اسمم میع گگ جممیع ع دا ح ممین آذرنمم   نیمحردح 
 ش.1375

 ش.1362به کوشش م وچهر س ودهع تهراک: طهوریع   عحدود ا یا م من ا رارق ا ی ا رغرب
ن ،رچممانلوع تهممراک: سمموره مهممرع ح ممی  عا یم ا   ین إ ممی نهایممن ا یرممارۀاأل،عجاصب    عسهراب

 ش.1373
 ش.1363ع چاا شامع تهراک: فردوسیع  1 جلدع تاریخ ادبیا  در ایراک  عاهلل یصفاع ذب

http://wikinoor.ir/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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پژوهیع ع تمماریخاهریخ ا، شادی ری در ،رک چهارم و پ جم هجممری  عغ می فیروزجانیع علی
 .105-120 ص شع  1394ع  65 ش 

جغرافیای ا، شممادی ممماوراءا  هر از م ظممر ع  (1394نوشع ابوا ح ن و آذر شع مریمع )اض افی
 .1-18  شع ص   1394ع  10 ش   عرهیافخ تاریخی عداناک م لراکاک و جغرافی مور

و   مؤ فمماکع ترجرممه ح ممین ،رچممانلوع تهممراک: شممرکخ  ا خراج  ع،دامه بن جیفرع کاتب بغدادی
 ش.1370م رجراکع 
ا چهارمع تهراک: سممرخع ع چااول  جلدع  فیای تاریخی کاورهای اس میجغرا  عنیح   انلوع،رچ
 ش.1389

 ش ع سممال اولع تحقیقا  جدید علوم ان ممانی(ع 1394) اک رعیعلی رزا، و ن ح،ریای کربنع 
 .163-174 ص ع  ش 1394ع 6

وا قاسممم ع ابیهای جغرافیایی در جهاک اسمم متاریخ نوش ه  عیو یانوویچ  ایگ اتىع  کراچکوف کى
 ش.1379تهراک: علری و فره گیع    دهعپای

ع محرود عرفاکع تهراک: علرممی و ر،یشهای   فخ  جغرافیای تاریخی سرزمین  جع گیع  رن 
 ش.1373فره گیع  

ع ع ممداهلل ناصممری جغرافیای تاریخی جهاک اس م در چهممار ،ممرک نخ مم ین   وم اردع موریسع
 ش.1390ع  س مکده تاریخ اپژوهاطاهری و سریه سادا  ط اط اییع تهراک: 

 ش.1345ع تهراک: امیرک یرع یارسا ر دایرهع نیغ مح مشاحبع  
ع ترجره علی قی م زویع اح ن ا  قاسیم فی میرفن اال،ا یمع  احرد داهلل محرد بن  عمقدسیع ابو

 ش.1361و م رجراکع  مؤ فاکجلد اول و دومع چاا اولع تهراک: شرکخ 
اق: ع تشحی  تی یر  لفع دمو ا ررا ک   ا کزیزی او ا رب ا یا ک ا  عمهل یع ح ن بن احرد

 .م2006ا  کوینع 
ع ترجره ح ن الهوتیع چاا اولع ماهد: ان اارا  ک به جغرافیاا دما  م لران  عاحردنفیسع  

 ش.1367آس اک ،دم رضویع 
بررسی ت  یقی روش جغرافیایی ابن رس ه در مقای ه بمما   هدای یع علی اصغر و پرگاری صا  ع

ع (و ابممن  رداذبممه  فقیممهابنوبیع  ییقمم   بمما تکیممه بممر م ممابع جغرافیممایی)  ا،ممیب عریداناک مک جغراف
 .1-11  شع ص 1397 ع38 ع ش ریخیاهای تپژوهش

ی م ممزویع چمماا اولع تهممراک: نقیعلع ترجرن میجم ا  لداک عع داهللیا،و  حرویع یا،و  بن 
 ش.1380سازماک میراث فره گی کاورع 

 ک ممابناممر  ه و  آی ممیع تهممراک: ب گمماه ترجرمم   میابراهمحردع  ا  لداکحاقع  ییقوبیع احرد بن اس
 ش.1356


