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ــه تاريخي همراه با تفسير هر نقشه، يك  ــامل مقدمه، 37 نقش كتاب ش
نمودار، فهرست منابع و نمايه است. 

ــت،  ــخص كننده ى چارچوب كلي كتاب اس ــه مش ــه ى كتاب ك مقدم
راهنماي واقعي ما در فهم بيشتر كتاب است و با تقسيم بندي موضوعي 
صورت گرفته در مقدمه، خواننده مي تواند اطلس تاريخي ايران را بيشتر 
مورد مداقه قرار دهد. اين كتاب بخشي از تاريخ ايران است كه از ظهور 
ــود و با استيالي تركان سلجوقي بر حوزه قلمرويي  اسالم شروع مي ش
ــاله اي را از سده ى هفتم  ــد و مدت زمان 400 س ايران به پايان مي رس
ميالدي (اول هجري) تا نيمه هاي سده يازدهم ميالدي (پنجم هجري) 

را دربرمي گيرد. 
مؤلف كتاب به دنبال يك مسأله دست به تأليف اين كتاب مي زند و آن 
ــأله اين است كه ايران تنها منطقه اي نبود كه مسلمانان در نيمه ى  مس
سده ى هفتم ميالدي به استيالي خويش درآوردند و مناطق ديگري از 
ــوريه، مصر، افريقاي شمالي نيز سرنوشتي مشابه  قبيل بين النهرين، س
داشتند و سؤال اصلي او اين است كه چرا در اين ميان تنها ايران عرب 
ــد؟ هريك از مناطق يادشده پيشينه اي بسيار كهن داشته اند، ميزان  نش
ــرت اعراب نيز به هيچ يك از اين مناطق به اندازه ى مهاجرت آن  مهاج
ــت كه زير سلطه ى  ــت؛ ايران چه ويژگي خاصي داش به ايران نبوده اس

اعراب قرار نگرفت؟
مؤلف در ادامه  ى مقدمه اشاره دارد كه اين مجموعه در قالب تعدادي از 
نقشه هاي تاريخي به نمايش در آمده است و به دور از هرگونه اطالعات 

ــه هاي تاريخي ادوار موردنظر پرداخته  اضافي به صورت مختصر به نقش
ــه ى اين كتاب مكملي براي مطالعات تاريخي خواننده و وقايع  و مطالع
ــه هاي اين مجموعه  ــيم بندي نقش ــت. دومين مورد در تقس تاريخي اس
ــيم بندي  ــراي اين هدف از روش تقس ــت كه ب ــيم بندي زباني اس تقس
ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــان اس ــاس زبان حكمرانان ايش حكومت ها براس
ــاي مهم فرهنگي هر قوم  ــاس زبان گفتاري، كه يكي از مؤلفه ه براس

است، نقشه هاي تاريخي تقسيم بندي شده اند.1
اما مهم ترين بخش كتاب نقشه هاي تاريخ سياسي حكومت هاي ايراني 
ــه مربوط به حكومت هاي  ــي سه الي چهار نقش ــت كه پس از بررس اس
ــاي قديم آمده  ــي دني ــه ى عمومي از تاريخي سياس ــي، يك نقش ايران

است. 
ــه هاي تاريخ سياسي، قلمرو سلسله ها و حكومت ها در گستره ى  در نقش
ــنده اشاره مي كند كه  ــده است و نويس ــان داده ش زماني موردبحث نش
ــت  ــي چنان كه امروز رايج اس چون در آن زمان مفهوم مرزهاي سياس
مطرح نبوده است، مرزبندي اين حكومت ها كامًال تقريبي و تنها بر آن 
است كه شهرهاي عمده ى تحت تسلط هر حكومت مشخص و اهميت 

قدرت ايشان نشان داده شود. 2
ــا محوريت اقتصادي،  ــه هايي تاريخي ب ــر اين كتاب، نقش ــوارد ديگ از م
فرهنگي و اجتماعي است كه از جمله آن ها يك نقشه از مهاجرت اعراب 
به ايران و مناطق عمده ى سكونت آن ها، يك نقشه راجع به مذاهب رايج 
ــه از سير مهاجرت تركان و تشكيل  ــرزميني ايران، يك نقش در حيطه س

حكومت هاى متقارن در ايران
 بر اساس نقشه هاى تاريخى
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حكومت هاى متقارن در ايران  بر اساس نقشه هاى تاريخى

ــه اي ديگر در مورد  ــرزمين ايران و نقش حكومت هاي آنان در قلمرو و س
پراكندگي جغرافياي اساطير و دانشمندان دوره ى موردمطالعه است.

ــه ها تنها از تاريخ ميالدي استفاده  ــت كه در داخل نقش الزم به ذكر اس
ــه ها و متن كتاب در كنار تاريخ هاي  ــير نقش ــت، ولي در تفس ــده اس ش

ميالدي، معادل هجري قمري آن نيز آمده است.
در ادامه، مختصري از 3 نقشه و تفسير و مطالب مربوط به آن ها مطالبي 

آورده مي شود. 
ــه ى دنياي قديم در حدود سال 625 م است  ــه ى شماره ى 1، نقش نقش
ــاراتي به رقابت ايران و روم در عصر  ــه اش كه در مطالب مربوط به نقش
ــاني، نقش حيره به عنوان منطقه ى حايل بين ايران و روم شرقي،  ساس

و بعثت حضرت محمد(ص) در شبه جزيره عربستان شده است.3
نقشه ى شماره ى 2، نقشه ى فتوحات عرب در ايران، از ابتدا تا امويان 634 تا 
661 م / 12 تا 41 هـ ق است و در بررسي وقايع تاريخي اين نقشه نويسنده 

به جنگ هاي رده، نبرد قادسيه، نهاوند و فتح ايران پرداخته است.4
نقشه ى شماره ى 3، بيانگر اختالفات داخلي اعراب و شورش هاي ايراني ها 
بين سال هاي 661 تا 700 م / 41 ت 80 هـ . ق است. مؤلف در مطالب 
ــه به داليل شكست ساسانيان، شورش هاي صورت گرفته  مربوط به نقش
ــات قبيله اى بين اعراِب  ــران و مهم تر از همه، اختالف ــه اعراب در اي علي

سكني گزيده در ايران، بعد از فتح كامل ايران پرداخته است.5
نقشه ى شماره ى 4 نقشه ى دنياي قديم در حدود سال 680 م / 61 هـ 
. ق است. در مباحث مربوط به اين نقشه، درمورد گستره ى نفوذ اسالم 

ــالم در شمال ايران و  ــترش فتوحات اس و مقاومت هايي كه مقابل گس
خوارزم از يك سو و بيزانس از طرف ديگر صورت گرفته است، مطالبي 

عنوان شده است.6
نقشه ى شماره ى 5 در مورد فتوحات امويان در ماوراءالنهر و گرگان 700 
ــه مسير حدود مسلمانان  ــت. در اين نقش تا 720 م / 80 تا 102 هـ اس
ــتقرار  ماوراءالنهر و گرگان پس از فروكش كردن اختالفات اعراب و اس
نسبي امويان نشان داده شده و به تسخير سرزمين هايي چون فرغانه و 

تصرف كرمان توسط مسلمانان اشاره شده است.7
ــه ى شماره ى 6 نمايانگر اغتشاشات داخلي ايران در سال هاي آخر  نقش
ــت و در  حكومت اموي 720 تا 747 م / 102 تا 129 هجري قمري اس
مطالب مربوط به اين نقشه به اغتشاشات حكومتي در خراسان و به ويژه 

در اصفهان و به نقش موالي در اين اغتشاشات پرداخته شده است.8
ــماره ى 7 نقشه ى دنياي قديم در حدود سال 740 م / 172 هـ  نقشه ى ش
است. در مطالب مربوط به اين نقشه، به گسترش امپراتوري اموي در اروپا، 
ــترش قلمرو اين امپراتوري  ــمال آفريقا و قفقاز پرداخته شده است. گس ش
ــي و  به اندازه اي بود كه هيچ كدام از خلفاي بعد از آن ها، چون خلفاي عباس

خلفاي فاطمي مصر نتوانستند اين گستردگي قلمرو را احياء كنند.9
ــه  ى راه هاي عمده و شهرهاي مهم بازرگاني  ــه ى شماره ى 8 نقش نقش
ــتم ميالدي و دوم هجري است. در اين نقشه به  ــده ى هش در حدود س
ــم كه از چين به ماوراءالنهر، شمال خراسان، ري،  ــيرهاي راه ابريش مس
ــرانجام به دمشق مي رفت، پرداخته شده است  همدان، بين النهرين و س

اين كتاب بخشي از تاريخ ايران است كه از ظهور اين كتاب بخشي از تاريخ ايران است كه از ظهور 
اسالم شروع مي شود و با استيالي تركان سلجوقي اسالم شروع مي شود و با استيالي تركان سلجوقي 

بر حوزه قلمرويي ايران به پايان مي رسد و مدت بر حوزه قلمرويي ايران به پايان مي رسد و مدت 
زمان زمان 400400 ساله اي را از سده ى هفتم ميالدي  ساله اي را از سده ى هفتم ميالدي 

(اول هجري) تا نيمه هاي سده يازدهم ميالدي (اول هجري) تا نيمه هاي سده يازدهم ميالدي 
(پنجم هجري) دربرمي گيرد(پنجم هجري) دربرمي گيرد
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ــه از اين راه ها  ــه، به كاالهاي تجارتي ك ــوط به نقش ــث مرب و در مباح
مي گذشته، اشاراتي شده است.10

نقشه ى شماره ى 9 نشان دهنده ى قيام ابومسلم و پيروزي عباسيان بين 
ــت كه در مطالب  ــال هاي 747 تا 750 م / 129 تا 132 هجري اس س
ــي ها، نقش ابومسلم در  ــنده به ظهور عباس ــه نويس مربوط به اين نقش
پيروزي عباسي ها و قيام ابومسلم در دهكده سفيد در سال 129 هـ . ق 
ــاراتي دارد. هم چنين نقشه منطقه ى تبليغات ابومسلم خراساني را به  اش

خوبي نشان داده است.11
نقشه ى شماره  ى 10 به قيام هاي ضدحكومتي در اوايل عباسيان 750 تا 
800 م / 132 ت 184 هـ ق پرداخته است، نويسنده در مطالب مربوط 
ــه به قيام هاي يوسـف البرم، استادسيس، سـنباد، المقنع،  به اين نقش
ــلم به دست منصور  ــدن ابومس ــته ش راونديان، به آفريد، خوارج و كش

عباسي اشاراتي كرده است.12
نقشه ى شماره  ى 11، نقشه ى دنياي قديم در حدود سال 790 م / 174 
هـ است. مطالب مربوط به اين نقشه گستره ى جغرافيايي سرزمين هاي 

خالفت عباسي ها و حكومت امويان اندلس را بيان مي كند.13
ــماره  ى 12، بيانگر حوزه ى جغرافيايي عباسيان از هارون تا  ــه ى ش نقش
ــت، در مطالب مربوط به  مأمون 800 تا 82 م / 184 تا 205 هـ ق اس
اين نقشه به حوزه قلمروي هارون الرشيد و مبارزه بين امين و مأمون و 
ــيدن امين پرداخته شده است و هم چنين منطقه ى حكومتي  به قتل رس

مأمون در نقشه نشان داده شده است.14
ــي طاهريان و خرمدينان  ــه ى تاريخ سياس ــماره  ى 13، نقش ــه ى ش نقش
درسال هاي 820 تا 850 م / 250 تا 235 هـ ق است. در مطالب مربوط به 
اين نقشه به قيام خرمدينان در سال 193 هـ ق در آذربايجان و نقش افشين 
ــركوب اين قيام پرداخته شده است، از مطالب ديگر مطرح شده، قيام  در س

طاهريان و تشكيل حكومت مستقل آن ها در خراسان است.15
نقشه ى شماره  ى 14، نقشه ى دنياي قديم در حدود سال 830 م / 215 
ــه به فروپاشي  ــت، مؤلف در مورد مطالب مربوط به اين نقش هـ ق اس
ــي ها و تشكيل حكومت طاهريان در خراسان، ادريسيان  تدريجي عباس
در مراكش، اغلبيون در تونس، از ميان رفتن خانات آوار به دست بلغارها 

و فرانك و از دست رفتن شمال اسپانيا براي امويان اشاراتي دارد.16
نقشه ى شماره  ى 15 نقشه ى مربوط به مهاجرت اعراب به ايران تا حدود 
ــت. مؤلف در مطالب  ــالدي و چهارم هجري قمري اس ــده ى دهم مي س
ــير تاريخي مهاجرت اعراب به ايران از پيش  ــه به س مربوط به اين نقش
ــال 61 هـ . ق در دوره ى امويان پرداخته است و نقشه ى  ــالم تا س از اس

موردنظر نيز مسير ورود اعراب به ايران را به خوبي نشان مي دهد.17
ــي مربوط به حوزه ى  ــه ى تاريخي سياس ــماره  ى 16 نقش ــه ى ش نقش
ــال هاي 850 تا 871 م  ــورش زنگيان بين س ــرو يعقـوب ليث و ش قلم
ــه مؤلف به  ــت، در مطالب مربوط به اين نقش / 235 تا 256 هـ . ق اس
حكومت هاي متقارن طاهريان و صفاريان پرداخته است و در ادامه راجع 
ــورش زنگيان در جنوب بين النهرين عليه خالفت عباسي مطالبي  به ش
ــوب ليث را به خوبي  ــه ى موردنظر منطقه ى نفوذ يعق ــي آورد. نقش را م

نشان مي دهد.18
ــه ى تاريخ مربوط به زيديان و صفاريان بين  نقشه ى شماره  ى 17 نقش
سال هاي 871-879 م / 256، 261 هـ ق است، مؤلف در مطالب مربوط 

ــط يعقوب ليث و  ــه به تصرف مناطق قلمرو طاهريان توس به اين نقش
ــت يعقوب ليث در جنگ با خليفه بغداد اشاره مي كند و  همچنين شكس

در ادامه به تشكيل حكومت زيديان در شمال ايران مي پردازد.19
نقشه ى شماره  ى 18 نقشه ى تاريخ سياسي مربوط به حكومت صفاريان 
ــال هاي 876-855 م / 271-261  ــس از يعقوب ليث صفاري بين س پ
ــه به قيام احمد  ــنده در مطالب مربوط به اين نقش ــت. نويس هـ .ق اس
ــاماني و  ــتاني عليه يعقوب ليث صفاري، بنيان گذاري حكومت س خجس
ــر با عمروليث  ــامانيان به خاطر اختالف نظ ــت خليفه بغداد از س حماي
ــه، نمايانگر شورش هاي مختلف در  ــاره مي كند و خود نقش صفاري اش

حوزه ى قلمروي ايران، به ويژه در فارس و خراسان است.20
ــال 880 م /  ــه ى دنياي قديم در حدود س ــماره  ى 19 نقش ــه ى ش نقش
ــكيل  ــه به تش ــت، مؤلف در مطالب مربوط به اين نقش 267 هـ . ق اس
ــر، اميران  ــدان تولونيان در مص ــران، خان ــاي متقارن در اي حكومت ه
ــرق قفقاز، تقسيم امپراتوري  ــله هاي شهروانشاهان و آل  هاشم ش سلس
ــه كشور فرانسه، آلمان و ايتاليا و تشكيل روسيه در شرق  فرانك بين س

رودخانه و لگا اشاراتي دارد.
ــه ى تاريخ سياسي سال هاي آخر فرمانروايي  نقشه ى شماره  ى 20 نقش
عمروليث صفاري بين سال هاي 885 تا 90 م / 271 تا 287 هـ است، 
در مطالب مربوط به اين نقشه به اختالفات بين صفاريان و هرتمه ابن 
ــاماني در ماوراء النهر پرداخته شده است.  ــكيل حكومت س اعين و تش
ــه، تشكيل حكومت خاندان  ــده در مورد اين نقش از مطالب ديگر ارائه ش

ابي دلف در اطراف همدان بوده است.21
ــاي غيرعربي رايج  ــه ى پراكندگي زبان ه ــماره  ى 21 نقش ــه ى ش نقش
ــوم تا چهارم هجري  ــده هاي نهم تا دهم ميالدي / س ــران در س در اي
ــه فوق مي نويسد،  ــت. مؤلف در مورد مطالب مربوط به نقش قمري اس
ــى  ميانه (زبان  ــانيان دو زبان اصلي: زبان پارس در پايان حكومت ساس
ــه عنوان زبان روزمره و زبان گفتاري  ــي دري كه ب اداري) و زبان فارس
ــي دري  ــترك عموم به كار مي رفت، در ايران رايج بود. زبان پارس مش
ــرقي تقسيم مي شد. هم چنين در  ــاخه ى دري غربي و دري ش به دو ش
ــتفاده از نقشه  مورد گويش هاي مختلف در حوزه ى قلمرويي ايران با اس
زبان هاي ايراني و غيرايراني مطالبي ارائه شده است. اين نقشه يكي از 

جالب توجه ترين و پركاربرد ترين نقشه هاي كتاب است.22
ــي مربوط به اوج گيري  ــه ى تاريخ سياس ــماره  ى 22 نقش ــه ى ش نقش
سامانيان بين سال هاي 900 تا 920 م / 287 تا 38 هـ ق است. مؤلف 
در اين نقشه، به درگيري بين صفاريان و سامانيان و شكست سامانيان 
ــري مهم بين قرمطيان با خالفت بغداد  ــان و در نهايت به درگي از زيدي
مي پردازد. تصوير نقشه نشان از اوج گيري قدرت سامانيان در مقايسه با 

در دوره ى سلجوقيان يگانگي همه اياالت 
ايران عملي شد. پيش ادعاي حكومت 

همه ى اين سلسله هاي بعد از اسالم ايران، 
مسلمان شدن حكام آن بوده است



1
3

8
7

هر 
م

75

حكومت هاي متقارن هم زمان دارد.23
ــه ى دنياي قديم  در حدود سال 920 م /  ــماره  ى 23 نقش ــه ى ش نقش
ــال  ــه بيانگر اوضاع جهاني در س ــت. مطالب اين نقش 298 هـ . ق اس
ــت. در اين سال ها خالفت بغداد به خاطر روي كارآمدن  298 هـ . ق اس
ــته شدن تولونيان در مصر قدرتمند تر  سامانيان در شرق و درهم شكس
ــود. در شمال آفريقا فاطميان در تونس جانشين اغلبيون مي شوند  مي ش
ــزر صورت  ــمال درياي خ ــيبري به ش ــق س ــي از مناط و مهاجرت هاي

مي گيرد.24 
ــي مربوط به حوزه ى قلمرو  ــه ى شماره  ى 24 نقشه ى تاريخ سياس نقش
ــال هاي 920 تا 931 م / 308 تا 319 هـ .  ــج و ديلميان بين س مردآوي
ــت. در مطالب مربوط به اين نقشه، به سقوط سامانيان و برآمدن  ق اس
ــامانيان،  ــز منطقه ى درگيري بين س ــت. ني ــده اس مردآويج پرداخته ش

صفاريان و عباسيان نشان داده شده است.
نقشه ى شماره  ى 25 نقشه ى غيرتاريخ سياسي است كه نشان دهنده ى 
ــده هاي نهم تا دهم م /  جايگاه جغرافيايي مذاهب رايج در ايران در س
ــاره مي كند كه مطالعه ى تاريخ  ــت، مؤلف اش ــوم تا چهارم هـ ق اس س
سده هاي ميانه بدون مطالعه ى مذاهب و مناسباتشان با يكديگر ناقص 
ــاخه ى مذاهب اصلي  ــيم بندي مذاهب به دو ش ــت. در ادامه به تقس اس
ــنيان، زيديان و خوارج و اديان غيراسالمي  ــالمي شامل شيعيان، س اس
ــتيان، مانويان، مسيحيان، يهوديان و بوداييان ، مي پردازد.  شامل زردش
ــر مذهب در  ــان دهنده ى مكان هاي جغرافياي ه ــي نش ــه به خوب نقش

حوزه ى قلمرويي ايران در دوران مورد نظر است.25
ــه آل بويه و  ــي مربوط ب ــه ى تاريخ سياس ــماره  ى 26 نقش ــه ى ش نقش
ــت.  ــا 945 م / 318 تا 334 هـ . اس ــال هاي 930 ت ــافر بين س آل مس
ــكيل  ــه به اختالف آل زيار با آ ل بويه و تش در مطالب مربوط به اين نقش

سلسله ى آل مسافر پرداخته شده است.26
ــماره  ى 27 نقشه ى فتح بغداد به دست آل بويه 945 تا 970  نقشه ى ش
ــه،  ــت. مؤلف در مطالب مربوط به اين نقش م / 334 تا 359 هـ . ق اس
به فتح بغداد توسط احمد معزالدوله بويه اي در زمان خليفه مستكفي در 
سال 334 هـ . ق مي پردازد. در اين نقشه مسير ورود بويه يان ايران به 

بغداد، عمان و شبه جزيره عربستان نشان داده شده است.27
ــي مربوط به شكل گيري  ــه ى تاريخ سياس ــه ى شماره  ى 28 نقش نقش
ــال هاي 970  ــامانيان بين س حكومت سـبكتگين در غزنه و بحران س
ــه  ــت. در مطالب مربوط به اين نقش تا 981 م / 359 تا 372 هـ . ق اس
ــي  ــي حكومت هاي متقارن و فروپاش به برآمدن غزنويان، اوضاع سياس

سامانيان پرداخته شده است.28

ــه ى شماره  ى 29 نقشه ى برآمدن غزنويان و ظهور محمود غزنوي  نقش
ــت در مطالب مربوط به اين  ــا 1000 م / 372 تا 390 هـ ق اس 981 ت
نقشه به روند شكل گيري غزنويان و حكومت هاي متقارن پرداخته شده 

است.29
نقشه ى شماره  ى 30 نقشه ى دنياي قديم در حدود سال 1000 م / 390 
هـ است. مؤلف مطالب مربوط به نقشه ى فوق را به تحوالت جهان آن 
روز كه عبارت بود از تشكيل امپراتوري مقدس رومي ـ ژرمني (955 تا 
970 م / 344 تا 395 هـ)؛ قدرت گرفتن دوباره ى امپراتوري بيزانس در 
اثر تضعيف اقوام ترك و اسالم، توسعه و قدرت گيري حكومت فاطميان 

مصر اختصاص داده است.30
نقشه ى شماره  ى 31، نقشه ى راه هاي عمده و شهرهاي مهم بازرگاني 
ــده ى دهم ميالدي / چهارم هجري قمري است. اين نقشه  در حدود س
ــاي تجاري چون  ــير راه ه ــاري و بازرگاني در مس ــهرهاي مهم تج ش
ــير راه ابريشم و راه ادويه را به  ــطنطنيه، قاهره، همدان و بغداد، مس قس

خوبي نشان مي دهد.31
نقشه ى شماره  ى 32، نقشه ى مسير پيشروي غزنويان در خراسان هند 
ــه  ــنده در اين نقش ــت، نويس 1000 تا 1025 م / 390 تا 416 هـ ق اس
ــانه داده  ــوي را از 403 هـ ق به هند نش ــود غزن ــير حمالت محم مس

است.32
ــماره  ى 33، بيانگر قلمرو جغرافيايي غزنويان در اوج قدرت  ــه ى ش نقش
آن ها 1025 تا 1035 / 416 تا 436 هـ است. در مطالب مربوط به اين 
ــترش قلمرو محمود غزنوي به سوي غرب ايران  ــه به داليل گس نقش
ــف آل بويه و ورود  ــت. هم چنين مطالبي راجع به ضع ــده اس پرداخته ش

سلجوقي ها به خراسان آورده شده است.33 
ــماره  ى 34، نقشه ى سلسله هاي تركان از ابتدا تا سلجوقيان  نقشه ى ش
ــنده خالصه اي از تاريخ  ــه، نويس ــت. در مطالب مربوط به اين نقش اس
ــكيل حكومت هاي ايشان  مهاجرت اقوام ترك به منطقه ى ايران و تش
از ابتدا تا دوره  ى سلجوقي، كه به صورت مهاجرت هاى فردي وگروهي 
ــلجوقيان به صورت  ــت و از فراختاييان، غزنويان و س بوده، پرداخته اس

خالصه مطالبي آورده است.34
نقشه ى شماره  ى 35 نقشه ى تاريخ سياسي سلجوقيان و پايان حاكميت 
ــت. در مطالب مربوط  ــه 1035 تا 1060 م / 426 تا 452 هـ اس آل بوي
ــلجوقيان و غزنويان و به ويژه  ــع به نبرد هاي بين س ــه، راج به اين نقش
ــرخس، نخستين برخورد  ــال 431 هـ بين مرو و س نبرد دندانقان در س
ــان و نبرد قطعي و  ــال 434 هـ ق در كرم ــلجوقيان با آل بويه در س س
اشغال بغداد پايتخت بويه يان در پايان سال 445 هـ توسط سلجوقي ها 

مطالبي آورده شده است.35
ــه ى پراكندگي جغرافيايي ادبا و دانشمندان  ــه ى شماره  ى 36، نقش نقش
ــده هاي هفتم تا يازدهم ميالدي / اول تا پنجم هجري است. مؤلف  س
ــاي علمي ايران را كه عبارت  ــه، كانون ه در مطالب مربوط به اين نقش
ــابور و غزنه همراه با  ــمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ، مرو، نيش ــد از: س بودن
ــت. و با تمركز بر كانون بغداد،  ــمندان مشهور هر كانون آورده اس دانش
ــد و نمو پيدا  ــالمي در آن جا رش ــان حكمت و منطق اس ــه متخصص ك
ــام مي برد و با  ــعري ن ــوان اصفا، ابن حنبل، ابوحنيفه اش ــد، از اخ كردن
ــوط به آن علوم مختلف با  ــه ى فوق، كه در راهنماي مرب توجه به نقش

مؤلف كانون هاي علمي ايران را كه عبارت بودند 
از: سمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ، مرو، نيشابور 
و غزنه همراه با دانشمندان مشهور هر كانون 

آورده است

حكومت هاى متقارن در ايران  بر اساس نقشه هاى تاريخى
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ــده اند، مي شود كانون هاي برجسته  ــخص نشان داده ش عنوان هاي مش
ــده هاي ياد شده و دليل شكوفايي اين  قلمروى جغرافياي ايران را در س

كانون ها را استنباط كرد.36
ــه ى دنياي قديم در حدود سال 1060 م /  ــه ى شماره  ى 37، نقش نقش
ــه كه آخرين نقشه ى  ــت. در مطالب مربوط به اين نقش 452 هـ ق اس
كتاب است، به قدرت گيري دوباره ى امپراتوري بيزانس، نابودي خانات 
ــژاد و ايراني زبان قفقازي پس از  ــر برآوردن آالن هاي ايراني ن خزر و س
ــلط تركان خزري، فروپاشي كامل امويان اندلس در  ــال تس چهارصد س
ــين مرابطون در مراكش و زيريان  ــكيل اميرنش ــال 442 هـ ق، تش س
اسماعيلي در الجزاير و تونس و تضعيف فاطميان و مصر پس از حمله ى 

سلجوقيان به خاورميانه پرداخته شده است.37
ــيم  ــت منابع و مآخذ و نمايه نموداري ترس در پايان كتاب قبل از فهرس
ــت. در اين نمودار كه چكيده اي از كل نقشه هاي كتاب است،  ــده اس ش
ــت. اين  ــتوني به نمايش درآمده اس مناطق و ايالت ايران به صورت س
ــله ها را مشخص مي كند  نمودار موقعيت زماني و مكاني هريك از سلس
ــان  ــاي ايراني را در مناطق مختلف نش ــي حكومت ه ــت تاريخ و اهمي

مي دهد. 
مؤلف در مطالب مربوط به نمودار عنوان مي كند كه حكومت هاي ايراني 
بعد از اسالم ابتدا در ماوراءالنهر، خراسان و سيستان و به تدريج پس از 
100 تا 150 سال در ديگر مناطق مركزي و غربي ايران تشكيل شدند و 
در دوره ى سلجوقيان يگانگي همه اياالت ايران عملي شد. پيش ادعاي 
ــلمان شدن  ــالم ايران، مس ــله هاي بعد از اس حكومت همه ى اين سلس
ــتيالي اقوام  ــت. در ادامه مؤلف به عدم موفقيت اس حكام آن بوده اس
ــان در تغيير هويت ملي و زبان و  ــي چون تركان، مغوالن، تركمن خارج

فرهنگ ايراني اشاره دارد.
ــه دسته تقسيم مي شوند:  ــتفاده در تأليف اين كتاب به س منابع مورداس
الف ـ كتاب هاي تاريخ عمومي. ب ـ كتاب هاي جغرافياي تاريخي ج ـ 
اطلس هاي تاريخي كه اين اطلس ها بيشتر به زبان التين است.3839 در 
پايان كتاب نيز نمايه كه شامل فهرست مكان ها، اشخاص، سلسله ها و 

مذاهب است، آمده است. 
كتاب، اطلسى است از تاريخ منطقه ى ايران از ظهور اسالم تا استيالي 
ــرن پنجم هجري  ــداد (قرن يكم تا ق ــلجوقي بر ايران و بغ ــركان س ت
ــه هاي تاريخي  ــن دوره در قالب مجموعه اي از نقش ــري). وقايع اي قم
ــه با متن كوتاهي همراه است كه وقايع  ــان داده مي شود و هر نقش نش
تاريخي مهم آن دوره را شرح مي دهد، و با تطبيق متن با نقشه ها فهم 

مطالب را آسان تر مي كند. 
مؤلف كتاب هر چند مورخ نيست و دكتري بيوشيمي از دانشگاه پاريس 
ــرج داده تا مطالعه ى حكومت هاي  ــي تمام تالش خود را به خ دارد؛ ول
ــمار  ــالم به ش ــارن را كه از بخش هاي مهم  تاريخ ايران بعد از اس متق
ــان كند. اين امر نشان  ــه و تصاوير براي خوانندگان آس مى روند، با نقش
ــان دادن حكومت هاي متقارن  ــتر نش مي دهد كه دغدغه ى مؤلف بيش
است كه به ويژه براي غيراهل تاريخ جايگاه جغرافيايي و هم زمان بودن 
ــه اين اهداف،  ــت و در تحقق ب ــوارد قابل فهم نيس ــا در خيلي م آن ه
ــت. اين اثر نيز همانند بيشتر آثار تاريخي و  ــتودني اس تالش مؤلف س
ــت؛ ولي نقاط قوت آن بيش از  جغرافيايي داراي نقاط قوت و ضعف اس

ــت. اين كتاب مي تواند راه گشاي مطالعات بعدي در  نقاط ضعف آن اس
اين زمينه  باشد.

در ادامه، به اختصار به نقاط قوت و ضعف كتاب پرداخته مي شود. منظور 
از ذكر نقاط ضعف بيشتر ارائه  ى پيشنهاداتي است كه اگر انجام مي شد 
ــتري مي كرد. الزم به ذكر  ــد به غناي كتاب كمك بيش به نظر مي رس
است كه مؤلف خود به برخي از موارد از جمله عدم استفاده از منابع دسته 

اول و تقريبي بودن نقشه ها اشاره كرده است. 

نقاط قوت 
ــالمي و به ويژه در زمان  ــي در دوره ى اس ــه هاي تاريخ 1ـ آوردن نقش
ــته تاريخ  ــاني كه رش ــاي متقارن كه هم براي خيلي از كس حكومت ه
ــت و  ــته آن ها تاريخ نيس را تحصيل مي كنند و هم براي افرادي كه رش
تاريخ را مطالعه مي كنند يا مباحث تاريخي مي نويسند در تطبيق زماني 
ــون صفاريان، طاهريان،  ــله هاي همزماني چ و جايگاه جغرافيايي سلس
ــكالتي مواجه هستند،  ــيان، آل زيار و آل بويه با مش ــامانيان، مرعش س

كمك بزرگي براي تكميل اطالعات است. 
ــالم به ايران كه از جنوب، جنوب غربي  2ـ مهاجرت اعراب و ورود اس
ــه هاي اين كتاب  و غرب حوزه ى قلمرويي ايران صورت گرفت، در نقش
ــت و براي مطالعه كنندگان تاريخ ايران كه  به خوبي نشان داده شده اس
ــالم بعد از نبردهاي قادسيه، نهاوند و  ــترين آن ها فكر مي كنند اس بيش
ــت، مي تواند راه گشا  ــده اس جلوال از غرب و جنوب غربي وارد ايران ش
ــان مى دهد كه اسالم از طريق جنوب و بحرين  ــد. اين نقشه ها نش باش

وارد مناطق جنوبي فارس شده است.
ــيس، ابومسلم  3ـ مكان هاي جغرافيايي قيام هايي چون المقنع، استادس
ــخص است و فقط مي دانند در  و به  آفريد كه براي مطالعه كنندگان نامش

شرق روى داده است، سودمند است. 
ــه ى  ــمال افريقا، اروپا در نقش 3ـ زبان هاي موردتكلم در خاورميانه، ش
ــك از زبان ها نيز در  ــگاه جغرافيايي هر ي ــت و پاي صفحه 12 آمده اس
ــخص شده است. جالب تر از همه اين كه  دوره ى تاريخي مورد نظر مش
ــده است  ــور متفاوتي از  ديگر گروه ها متمايز ش هر گروه زباني با هاش
ــي تاريخي كمك زيادي به  ــن امر در تكميل اطالعات زبان شناس و اي

خواننده ى تاريخ ايران مي كند. 
4ـ بعد از هر چهار الي پنج نقشه ى مربوط به ايران، يك نقشه ى جهان 
ــت كه خواننده را با تحوالت و  ــده اس ــال هاي مورد نظر آورده ش در س
ــنا مي كند و  ــه و وقايع تاريخي جهان آن روز آش ــرات صورت گرفت تغيي

امكان مقايسه به او مى دهد. 

مهاجرت اعراب و ورود اسالم به ايران كه از 
جنوب، جنوب غربي و غرب حوزه ى قلمرويي 
ايران صورت گرفت، در نقشه هاي اين كتاب 

به خوبي نشان داده شده است
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ــرزمين ايران در سده هاي سوم و چهارم  5ـ مذاهب رايج در حوزه ى س
ــه ى صفحه 70 كتاب  ــورهاي متفاوت در نقش ــري با هاش هجري قم

به خوبي نشان داده شده است.
ــان دادن نقشه هاي تاريخي با هاشورهاي مناسب و صفحه آرايي  6ـ نش
ــه بر  ــار متن و اندازه و قطع نقش ــه ها در كن ــيوه ى قرار دادن نقش و ش
جذابيت كتاب براي خواننده مي افزايد و اين خود مي تواند از نقاط قوت 

كتاب باشد. 
ــه هاي تاريخ اقتصادي  ــه هاي تاريخ سياسي، به نقش 7ـ عالوه بر نقش
ــت و به  ــده اس و فرهنگي ايران در دوره ى مورد نظر كتاب پرداخته ش
مخاطب اين مورد را گوشزد مي كند كه تاريخ فقط تاريخ سياسي نيست؛ 
ــه هاي تاريخ اقتصادي و فرهنگي به ويژه در زمينه ى نقشه راه هاي  نقش
ــوط به گروه بندي  ــه ى مرب ــم و راه ادويه ونقش تجاري چون راه ابريش
زباني و مذاهب رايج در ايران مي تواند راه گشاي مطالعه كنندگان تاريخ 

ايران باشد. 

ب ـ نقاطي كه نمي شود بر آن ها نام نقطه ضعف گذاشت اما اگر مؤلف 
آن ها را رعايت مى كرد، زيبندگي كتاب افزون مي گشت و بيشتر منظور 

نقاط پيشنهادي است:
ــا وقايع تاريخي به  ــه ب ــاره مي كند كه تطبيق نقش 1ـ هرچند مؤلف اش
ــه ها براساس آن  ــت، ولي ارجاعات مطالبي كه نقش صورت تطبيقي اس

بازسازي شده است، مشخص نيست. 
ــاي تاريخي، مرزهاي جغرافيايي به ويژه مرزهاي طبيعي  2ـ در اطلس ه
ــه هاي اين  ــه ها دارد. اما در نقش ــي نقش مهمي در فهم نقش جغرافياي
ــارس و درياي خزر  ــم و درياهايي هم چون خليج ف ــاب رود هاي مه كت
ــده اند،  ــاي تاريخي مختلف به نام هاي مختلفي آورده ش كه در دوره ه
نام گذاري نشده است، اين مهم بيشتر در مورد خليج فارس مطرح است 
كه در دوره هاي موردنظر اين دريا به نام هاي بحر فارس ـ بحر العجم، 
ــت و اشاره به اين نام ها، نام خليج فارس  درياي پارس معروف بوده اس

را جاودانه  تر مى ساخت.
3ـ مؤلف اشاره به استفاده از تحقيقات جديد دارد و در سراسر كتاب به 
ــالم دكتر عبدالحسين زرين كوب ارجاع داده شده  كتاب تاريخ بعد از اس
است. اما استفاده از منابع فارسي و عربي دسِت اول و بازسازي نقشه ها 

براساس آن منابع در تأليف اين كتاب ضروري مي نمود. 
ــه ها،  ــف در مقدمه به موضوعي بودن نقش ــاره ى مؤل ــم اش 4ـ علي رغ
ــه ها در متن صورت نگرفته است و نقشه ها به ترتيب  ــته بندي نقش دس
ــه هاي تاريخ  ــازي نقش ــد با جداس ــده اند و مي ش توالي زماني آورده ش
ــي، تاريخ اقتصادي و فرهنگي و آوردن نقشه هاي بيشتر در زمينه  سياس

تاريخ اقتصادي و فرهنگي در تكميل هرچه بيشتر كتاب كمك كند. 
ــود ندارد. هرچند كتاب  ــش مربوط به نتيجه گيري در كتاب وج 5ـ بخ
ــراي كتاب ضروري مي نمود.  ــت؛ اما آوردن نتيجه ب اطلس تاريخي اس
البته ناگفته نماند كه در برخي قسمت هاي كتاب مؤلف اشاره به نتايجي 

از تأليف كتاب دارد. 
ــله ى تاريخي، ابتدا  ــه از هر سلس ــد با آوردن يك الي دونقش 6ـ مي ش
كلياتي راجع به آن سلسله آورده شود و بعد به ظهور و سقوط آن سلسله 
ــود كه اين كار علي رغم  ــه هاي تاريخي پرداخته ش ــتفاده از نقش با اس

ــر غيرممكن نبود. هرچند در خيلي  متقارن بودن حكومت هاي موردنظ
ــله ها الزم  ــت، اما در مورد تمام سلس ــده اس موارد اين مهم رعايت ش

مي نمود چنين كاري صورت گيرد. 
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