
  مقدمه
، از ھر طايفه و  ، مسلمانان ، سبب شده است تا در درازاي تاريخ اسالم محبوبیت حجاز براي مسلمانان

خويش داشته  مند شده و بر آن باشند تا يک تصور جغرافیايي درست از آن در اذھان  نژاد، به آن عالقه 
به دست آوردن اين تصور، زمینه فراھم آمدن نوعي معرفت جغرافیايي را نسبت به اين ديار در . باشند

اسالمي تا غرب آن  ھاي عربي و غیر عربي در نقاط مختلف عالم اسالم از شرق میان بیشتر فرھنگ
 . فراھم کرده است

 اسالم  تر، جماعت فارسي زبان نیز که زبانشان پس از عربي دومین زبان جھان ايرانیان و به طور وسیع
ھاي ادب و تاريخ حرمین و جايي که آن را ديار عرب مي خواندند، تالش ھايي  ، در زمینه بوده و ھست

 .اند داشته
ھمین  آنچه آنان را به اين تالش واداشته وجود نوعي پیوند ديني و عاطفي با حرمین شريفین بوده و به

، يعني فضاي ديني و  ، در ھمین چھارچوب ، آنچه در فارسي در باره حرمین نوشته مي شده جھت
اين فضا انگیزه شناخت ديار عرب را در آنان پديد آورده و زمینه را براي .  عاطفي اين شھر بوده است

 . ، فراھم کرده است در متون جغرافیايي و تاريخي پديده آمده میان ايرانیان»  حجازشناسي« نوعي
 : در اينجا سه يادآوري الزم است

توسط  ، گاه  ، گاه توسط مؤلفان حوزه ايراني  جغرافي در دنیاي اسالم ِنخست آن که میراث علمي دانش
مؤلفان ساکن در حوزه عربي مرکزي و زماني ھم توسط نويسندگاني از حوزه مغرب اسالمي پديد آمده 

، ابواسحاق فارسي )308و زنده تا حوالي  235تولد در حدود (نويسندگاني مانند ابوزيد بلخي .  است
و ابوعبدهللا )  تألیف شده 321ـ  318ھاي  نويسنده المسالک و الممالک که حوالي سال(اصطخري 

در حوالي سال  ، و تألیف شده  احتماال از اھالي جوزجان(  جیھاني و نويسنده مجھول کتاب حدود العالم
نويسنده (حوقل  و ابن )  نويسنده کتاب البلدان(، و کساني مانند ابن واضح يعقوبي  در حوزه ايران) 372

و مسعودي و قدامة بن جعفر در حوزه عربي مرکزي و )  صورة االرض که در میانه قرن چھارم تألیف شده
، با ھمراھي کاوشگراني از  ، دانش جغرافي اسالمي بنابرين. مقدسي در غرب اسالمي مي زيستند

 #.، در دامن تمدن اسالمي رشد کرد ، از شرق تا غرب سراسر جھان اسالم
ھاي بلخي و اصطخري آغاز مي شود و به کتاب پرارج احسن  دوم اين که آثار جغرافي کالسیک از نوشته

. ، پايان مي پذيرد ھاي جغرافیايي منظم است ، که حاصل روندي طوالني در نگارش مقدسي التقاسیم 
توان آنھا را جزو آثار  ھاي ديگري ھم از دانش جغرافي پديد آمد که البته نمي ، صورت بعدھا و ھمان زمان

، اخبار اصبھان و التدوين في  تواريخ محلي مانند تاريخ جرجان. حساب آورد کالسیک در علم جغرافیا به 
ھا را ھم  سفرنامه.   جغرافي است در اين شمار است ھا اطالعات اخبار قزوين که بخش عمده اي از آن

 .مي توان در ھمین رديف به حساب آورد
آغاز شد وکم کم )  براي بريد يا حج(ھا  گفتني است که دانش جغرافي از علم منازل براي طي کردن راه

 .به استقالل رسید
، تألیف مؤلفان ايراني است که آنھا را به عربي يا فارسي  سوم آن که بسیاري از منابع جغرافیايي قديم

اين . ھا که عربي بود، در ھمان روزگار قديم به فارسي ھم درآمد حتي برخي از آن. مي نگاشتند
، تحرير نخست  ، روشن نیست که براي مثال درآمیختگي به حدي بود که در حال حاضر، به لحاظ تاريخي

، به عربي بوده و سپس به فارسي درآمده يا در اصل فارسي بوده و  مسالک و ممالک اصطخري کتاب 
 )1پي نوشت . ( است سپس عربي شده 

بیفزايیم که برخي از متون عربي مربوط به حجاز و گاه جزيرة العرب در ايران تدوين شده و يا حتي براي 
يک .  شده است ھاي ايران نگھداري  ، در کتابخانه ھاي مھم مربوط به اين حوزه تاريخي ھا از نسخه قرن

 منسوب به امام ابوالقاسم حربي از دانشمندان  نمونه کتاب المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزيرة
د جاسر  قرن سوم ھجري است که تنھا نسخه آن در کتابخانه مشھد بود و عالمه جزيرة العرب َ م َ ،استاد ح

ھاي حج  جزيرة العرب و راه اين کتاب ارجمندترين اثر جغرافي در باره . آن را چاپ کرد 1389 . 1969به سال 
شماري از . ، منسوب به مروالروذ از بالد خراسان بود گفتني است که ابوالقاسم حربي در اصل.  است
جمله ھمین عالم است و به ھمین  ساکن شدند که از آن )  باب الحرب(ھا در بغداد در محله الحربیه  مروي
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، انتشاراتي که آثار   توسط دارالیمامه گفتني است که چاپ جديد اين کتاب. دلیل به حربي شھرت دارد
نوشتن مقدمه اي  حمد جاسر را منتشر مي کند با مقدمه عبدهللا بن ناصر الوھیبي است که ضمن 

 . نسبت اين کتاب را به حربي مورد انکار قرار داده و آن را از قاضي وکیع دانسته است
ّس  ، مسیر حج از بصره تا مکه آمده و براي ھر منزل ، ضمن يک قصیده در اين کتاب ُخم يعني پنج  ، يک م

 ترين آثار براي نشان دادن راه میان  ، يکي از کھن اين قصیده) 2پي نوشت . ( بیت سروده شده است
، مسیري است که در آن قرون بسیار آباد بود و حجاج عراق عرب و عجم از آن  عجم تا مکه مکرمه عراق

به دنبال آن يک قصیده ديگر ھم در وصف منازل میان راه بصره تا مکه آمده . ي شدندبه حج مشرف م راه 
 . است

ھاي جغرافي در دنیاي  ھاي مھم براي پديد آمدن کتاب يکي از انگیزه»  راه حج«گفتني است که بحث 
 . اسالم بوده است

# 
 } محوريت مکه در متون جغرافي کالسیک قرن سوم و چھارم ھجري{

آنچه در منابع جغرافي قديم فارسي و عربي تولید شده در حوزه ايراني در ارتباط با حجاز، به خصوص 
ّمه است  شريفین آمده حرمین .  ، بر مبناي اين نگرش است که مرکز زمین کعبه معظمه و طبعا مکه مکر

،  مي دانیم که در روايات. از آن که توجیه جغرافیايي داشته باشد، توجیه مذھبي دارد ، بیش اين مرکزيت
روز دحواالرض نامگذاري شده و گفته مي شود به معناي روزي است که زمین  ذي قعده به عنوان  25روز 

 . از زير کعبه بسط يافت
که ھم متن ] براي نمونه در مسالک و ممالک ابواسحاق ابراھیم اصطخري ـ از شھرھاي فارس ـ 

در . آغاز مي شود»  ديار عرب«بحث با [  عربي دارد و ھم متن فارسي شده از قرون نخست ھجري کھن
 : ديار عرب آمده است ابتداي وصف 

يعني ]تبرک و تیمن را ابتدا به ديار عرب و اطراف آن کرده شد، جھت آن که قبله در آن جايگاه است و آن 
، و در آن موضع به غیر از عرب ھیچ کس متوطن نیست و آن زمین خاصه ايشان  اصل ديھھاست[  مکه

 )3پي نوشت . (باشد  را با ايشان شرکت نمي راست که ھیچ کس
، و آنگاه شرحي دقیق از مکه و اماکن تاريخي آن به  ، وصفي از جزيرة العرب و اماکن آن آمده به دنبال آن
ره رفته و در باره آن شھر نیز توضیحات کافي و وافي داده است دست داده ّ  . ، سپس به سراغ مدينه منو

کال العالم ْ پي نوشت . (  ابوالقاسم بن احمد جیھاني ھم آمده است ھمین عبارات با اندک تغییري در اَش
4( 

نويسنده ) 300يا  272متوفاي (در المسالک و الممالک ابوالقاسم عبیدهللا بن عبدهللا بن خردادبه 
ّن ـ با تأکید بر علم منازل و مراحل ـ در دنیاي اسالم است کھن اين ) 5پي نوشت . ( ترين اثرجغرافیايي مدو

ّ او مشخص است ، ھمان طور که از نام  دانشمند ايراني ، از خانداني زردشتي بوده که جد او به  جد
 . اسالم گرويده است

بحث حجاز، با شرح راه بصره به حجاز که راه مورد استفاده حجاج بوده آغاز شده و سپس منازل و مراحل 
، بیشتر توضیحات  در اين بخش.  ھاي ارتباطي آن با بالد ديگر آمده است  شھرھاي مختلف حجاز و راه میان

. ھاي موجود میان نقاط مختلف با مکه و مدينه است که حجاج از آنھا استفاده مي کردند راه مربوط به 
پي . ( به دست داده است)  ص(از آن جمله شرحي است که از مسیر ھجرت رسول خدا ) 6پي نوشت (

 )7نوشت 
وي .  ، نشانگر عشق و عالقه وافر ديني او به اين ديار مقدس است اھمیت دادن به شرح مسیر ھجرت

 . توضیحي ھم در باره حدود حرم به دست داده است
 بن حوقل نیز ديده مي شود؛ مؤلفي عربي و به احتمال اھل نصیبین  ھمین گرايش در کتاب صورة االرض

وي بحث را با ديار عرب آغاز مي کند، با .  اھداء کرده است) 356م (که کتابش را به سیف الدوله حمداني 
، و بلد العرب و اوطانھم التي لم يشرکھم في  الن القبلة بھا و مکة فیھا، و ھي ام القري:  اين استدالل که
 #)8پي نوشت . ( سکناھا غیرھم

 :ابن حوقل در مقدمه کتابش ھم مي نويسد
ّلت ا و کورة ُو قد فص عً ْ ق ُ عًا ص ْ ق ُ ،   عمل و بدأت بذکر ديار العرب ّ لکل ً کورة ً بالد االسالم اقلیما اقلیما و ص

 )9پي نوشت . (  القري و ھي واسطة ھذه االقالیم عندي ّ الکعبة فیھا و مکة ام ّفجعلتھا اقلیما واحدا الن
، نشانگر نگرش ديني و حاکمیت آن بر فکر  است»  میانه اقالیم«تعبیر اخیر ابن حوقل در اين که مکه 

 . اوست جغرافیايي
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ء  و أنا مبتدي:  ، باز تأکید مي کند که ، پس از آن ھم که کتابش را با بحث از ديار عرب آغاز کرده ابن حوقل
 )10پي نوشت . ( من ديارالعرب بذکر مکة

،   ھم که کتابش را در نیمه دوم قرن چھارم ھجري به پارسي نوشته نويسنده ناشناخته حدود العالم
 :کتاب به ديار عرب اختصاص داده و در باره شھر مکه مي نويسد فصلي را در میانه 

، و شريف  مکه شھري است بزرگ و آبادان و با مردم بسیار و بر دامن کوه نھاده و گرداگرد وي کوھھاست
و خانه خدا .  ترين شھري است اندر جھان کي مولود پیغمبر ما صلّي هللا علیه و سلم آنجا بوده است

ّوجل است  )11پي نوشت . ( عز
، نیز در کتاب اعالق النفیسه پس از بحث از )290.  م ح(، جغرافي دان اواخر قرن سوم ھجري  ابن رسته

، بحث را با مکه و سپس مدنیه آغاز کرده و بحثي مفصل را به مکه و جزئیات  داستان فلک و شکل زمین
، کمتر  شايد در میان متون جغرافیايي عمومي.  مربوط به مسجدالحرام و اين شھر اختصاص داده است

 .بحث پرداخته باشد کتابي با اين وسعت به اين 
، بحث را از مکه و مدينه آغاز  ، پس از کلیاتي که در باره شھرھا آورده ابن فقیه ھمداني نیز در قرن چھارم

 )12پي نوشت . ( است کرده
ھجري نوشته در  520 که آن را در حوالي سال  ھمچنین نويسنده کتاب فارسي مجمل التواريخ و القصص

، بحث  ، پس از شرح کلیات اقالیم سبعه  جغرافیاي کتاب خود، با احتساب جزيرة العرب از اقلیم دوم بخش
 :کند را با مکه آغاز مي

و بیشتر عجايب . ، و آنجا طاعون نباشد تر و بلندتر مدينه است ، و معظم اول بنا اندر عالم مکه بوده است
 .  به بیت المقدس است اندر اسالم

ھاي آن و کعبه و تاريخچه مسجد الحرام به   شرحي از مکه و نام وي سپس تحت عنوان بیت هللا الکعبه
سپس به سراغ بیت .  ، شرحي از مدينه ارائه کرده است و در ادامه با کشیدن تصويري از آن دست داده 

 ) 13پي نوشت . ( المقدس رفته است
 
 } ابوسعد خرگوشي شھر مکه و مدينه در قرن پنجم{

از ) و منسوب به محله خرگوش در شھر نیشابور 406متوفاي (ابوسعد خرگوشي )  ص(کتاب شرف النبي 
، به زبان عربي بوده که اخیرا با تعلیقات فراوان در شش  علماي بزرگ اھل سنت در خراسان قرن چھارم

 )14پي نوشت . ( است مجلد منتشر شده
، به  در اين کتاب.  اين کتاب در قرن ششم توسط نجم الدين محمود راوندي فارسي ترجمه شده است

،  ، شرحي دقیق از مکه کتاب سیره و بر اساس روش آثار دالئل النبوه نوشته شده رغم آن که 
 . مقدسه دارد ، کعبه و ديگر اماکن مسجدالحرام

اين کتاب اخیرا در شش مجلد با تصحیحات و توضیحات فراوان تحت عنوان مناحل الشفا و مناھل الصفا 
به چاپ )  تصحیح السید ابوعاصم نبیل بن ھاشم الغمري آل باعلوي) (ص(شرف المصطفي  بتحقیق کتاب

 #. آمده است 483ـ  199و مطالب مربوط به مکه و مدينه در مجلد دوم صص ) 1424دارالبشائر، (رسیده 
)  ذکر فضیلت مکه (35، از باب  ، مطالب ياد شده را با حذف عناوين فرعي ترجمه کھن فارسي اين کتاب

 . آورده است) 447ـ  369صص (به مسجد قبا  -ص  -  در آمدن رسول (50تا باب ) 369 ص(
، متن عربي کتاب را در اختیار داشته است و نه مصحح متن عربي به  متأسفانه نه مصحح متن فارسي

 . فارسي آن توجه کرده و احیانا حذف و اضافاتي که توسط مترجم صورت گرفته را يادآور شده است
، توضیحات تاريخي و جغرافیايي قابل مالحظه اي از مؤلف در باره  به جز احاديثي که در اين بخش آمده

 درج شده که بسیاري از آنھا مطالب مھم و دقیقي است که در باره اماکن مقدسه در اين کتاب  حرمین
 . درج شده و غالبا تلخیص و يا عین مطالب اخبار مکة ابوالولید ازرقي است

 :اش به مقام ابراھیم مي نويسد ، ذيل اشاره وي که خود حج به جاي آورده
سألت الزمازمة حتي أتوا الي :  ـ أعانه هللا علي طاعته ـ قال ابوسعد عبدالملک بن محمد صاحب الکتاب

، و سکبوا الماء موضع  ، فکشفوا في البیت ، ثم سألت بني شیبة أن يکشفوا لي عن المقام بماء زمزم
ّکا بذلک، و رأيت أثر قدمي ابراھیم علیه السالم مغموسا فیه القدم ، و أصابع احدي رجلیه  ، ثم شربت تبر

، يخفون المقام في  ، و ھذا دأبھم في الموسم ، المقام في البیت ذلک الوقت ، و کان في عند عقب االخري
ّ هللا تعالي علیھم ذلک احتاطوا في ذلک  ، و ذلک أنھحمل المقام مرة مصعد السطح في البیت ، فلما رد

 )15پي نوشت . ( الحفظ
اين که مؤلف مقام را با حجراالسود اشتباه کرده باشد، البته وجود دارد، زيرا به نظر مي رسد مقصودش 
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 .است که براي بردن حجر االسود توسط قرامطه رخ داد اتفاقي
 
 }ناصرخسرو و حجاز{

ھاي جالبي در باره راه حج و حجاز، به خصوص حرمین شريفین   ترين آثار ايراني که آگاھي يکي از پراطالع
، دانشمند بلند پايه ايراني قرن پنجم است که در جمادي الثانیه  دارد، سفرنامه ناصر خسرو قبادياني

وي سه سفر ديگر طي . حج به جاي آورد 438وي در سال . راھي سفر حج شد) 1046 مارس (437سال 
سه سفر نخست او از طريق درياي سرخ به مرفأ الجار .  ھجري به مکه داشت 442، 440، 439سالھاي 

سفر چھارم او از طريق نیل به اسوان آمده از آنجا به .   مکه مي رفت مي آمد، از آنجا به مدينه و سپس به
در اين سفر بود که وي به طائف و ) 16پي نوشت . ( رفت درياي سرخ و سپس از طريق جده به مکه 

، راھي بصره شده از آنجا به اصفھان و  تھامه و لحسا رفت و پس از مالحظه منطقه تحت سلطه قرامطه
 . سپس به خراسان رفت

تا زماني ) 437سال (اين که ناصرخسرو طي شش سال در سفر خود از زماني که از خراسان حرکت کرد 
، نشانگر اھمیتي است که مکه و کعبه در نگاه وي داشته  ، چھار بار به مکه آمده)443سال (برگشت  که 

، فیلسوف و شاعر، در آن روزگار براي اين شھر مقدس  و اعتباري است که يک مسلمان شیعه ايراني
 . قائل بوده است

، تنھا  وي شرح حرمین و سفر حج را در مرتبه چھارمین سفر خود نوشته و بنابرين در جاي سفر اول
شرح مکه و حج اينجا ذکر نکردم تا به حج «:   که مطالب مربوط به حج را بعدا خواھد گفت اشاره کرده

 )17پي نوشت .(» آخرين بشرح بگويم
و به عنوان يک ) 18پي نوشت (  سفرنامه ناصرخسرو، به لحاظ جغرافیايي از اھمیت بااليي برخوردار بوده

، بیش از آن که شبیه  ، اطالعات ارائه شده در اين کتاب در واقع.  شناخته مي شود منبع قابل توجه
 #. جغرافي است ھا باشد، شبیه کتابھاي  سفرنامه

زماني که وي در سفر چھارم خود به مکه مي رسد، وصف مکه را آغاز مي کند که واقعا عالي و خواندني 
 . است

؛ متفاوت از اين حیث که وصف  اين گزارش متفاوت با بسیاري از مطالبي است که در آثار ديگر آمده است
، جزئي و گزارش عیني است که او آنچه را به چشمان خويش ديده وصف کرده  او از شھر، وصف دقیق

 . است
 : اين وصف شامل چند قسمت است

 )101ـ  97(نخست وصف مکه 
 )103ـ  101(صفت زمین عرب و يمن :  دوم

 )107ـ  103(صفت مسجد الحرام و بیت کعبه :  سوم
ِ کعبه :  چھارم  )108ـ  107(صفت در
 ).112ـ  108(صفت اندرون کعبه :  پنجم

ّفھا هللا تعالي :  ششم ِ کعبه شر  ).114ـ  112(صفت گشودن در
 )114(عمره جعرانه :  ھفتم

. در ادامه از طول مسیرھا سخن مي گويد، چیزي که در میان کتابھاي جغرافي به علم منازل شھرت دارد
ھايي از جزيرة العرب بسیار  وي به بیان شرح سفر خود مي پردازد که به لحاظ مرورش بر بخش زان پس 

 .اھمیت دارد
اشاره کرديم که وي در سه سفر نخست خود، از .  ، پیش از گفتارھاي باالست اما شرح وي در باره مدينه

 مکه مي آمده و طي يکي از ھمین سفرھاست که شرحي از مدينه منوره به دست داده است  مدينه به
ھايي ارائه شده از سوي وي در  اقامت وي در مدينه تنھا دو روز بوده و به ھمین دلیل آگاھي). 84ـ  83(

، زودتر از  گويد که وقت تنگ بود و او مجبور بود که براي رسیدن به حج وي مي.  باره اين شھر اندک است
 . ھمانجا ھم باز اشارتي به مسائل حج و مکه دارد) 19پي نوشت . (شھر بیرون رود

ترين بخش سفرنامه ناصرخسرو، ھمین اطالعاتي است که وي در ارتباط با  ، غني  به طور کلي بايد گفت
 .حرمین شريفین دارد

 
  }زمخشري و جزيرة العرب{

بیشتر به تفسیر ) 538 م(، مفسر معتزلي و اديب سرشناس خوارزم  ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشري
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، از  ، در عربیت به عالوه.  شھرت داشته و کتاب الکشاف او از شھرتي عالمگیر برخوردار است قرآن 
وي که به جارهللا شھرت دارد، با شريف مکه ابوالحسن . سرآمدان زبان عربي و لغت شناخته مي شود

لَي بن عیسي بن حمزة بن  ُ اين رفاقت سبب شد تا يک کتاب جغرافي .  سلیمان حسني رفاقت داشت ع
اين .  به صورت الفبايي و بسان کتاب معجم مااستعجم بکري تحت عنوان الجبال و االمکنة و المیاه نوشت

شريف مکه تقديم و از اطالعات شريف ھم به عنوان  اثر به دلیل آن که در مکه مکرمه نوشته شده و به 
 . جزيرة العرب است ، به طور عمده در باره امکنه و جبال  شواھد استفاده کرده
 : است که زمخشري در باره آن نوشته است»  ابوقبیس«اولین مدخل اين کتاب 

، النه اول من بني فیه و کان  الجبل المشرف علي الصفا، يسمي برجل من مذحج کان يکني بأبي قبیس
 )20پي نوشت . ( ، النه الرکن مستودعا فیه عام الطوفان و ھو االخشبین الجاھلیة االمین يسمي في 

 : در ذيل عنوان الجعرانه نوشته است
و فیھا مسجد لرسول ) ص(  ، منھا أحرم رسول هللا ھکذا بسکون العین و خفة الراء، آبار مقتربة:  الجعرانه

 #)21پي نوشت ) . (ص(هللا 
، و شايد بیش از ھشتاد درصد، متعلق به  ، به صورت عمده اماکني که در اين کتاب تعريف شده

، جمالتي از شريف مکه  است و ھمان گونه که اشاره شد، براي برخي از اين مناطق ھاي عربي سرزمین
 :مي نويسد»  العمق«براي نمونه در باره .  است ، آورده  که دوست وي بوده

، و العمق ايضا واد في آخر يسیل في وادي الفرع يسمي عمقین و  العمق عین بوادي الفرع:  قال علي
 من ولد الحسین بن علي علیھما السالم و في ذلک تقول امرأة منھم جلت من بلدھا  فیه عین لقبیلة

 )22پي نوشت .... (الي ديار مصر
پردازد  ھاي آن ناحیه مي ، به شمارش وادي در ذيل عنوان القبلیة و اين که محلي است میان مدينه و ينبع

 :زمخشري در آنجا مي نويسد. جمله تیتد نام دارد که از آن
نحلھا فاطمة صلوات هللا ) ص(، و فیه عرص فیه النخل من صداق رسول هللا  و تیتد و ھو المعروف بأذينة

 )23پي نوشت . (علیھا
 
 } حافظ ابرو و ديار عرب{

، يکي از جغرافي دانان برجسته عالم اسالم )832م (شھاب الدين عبدهللا خوافي مشھور به حافظ ابرو 
، نويسنده يک اثر  از وي که آثار متعددي داشته. منسوب به شھر خواف در خراسان مي باشد است که 

 . جغرافیايي بسیار مفصل به زبان فارسي است که به تازگي در سه مجلد در ايران به چاپ رسیده است
، ابتدا توضیحاتي علمي در باره انواع تقسیم بندي ھايي که توسط  وي در شرح جغرافیاي عالم

، سپس شرحي از درياھا و کوھھا به دست داده و ضمن کوھھا از چند  صورت گرفته آورده دانان  جغرافي
 : است کوه مکه ياد کرده

 :براي مثال ذيل جبل حراء مي نويسد
 .خوانند) ص(و اين کوھي معروف است و آن را جبل محمد .  کوھي است به مکه بر جانب شمال مغرب

 : در باره کوه ثبیر مي نويسد
 .کوھي است که آن را از منا و مزدلفه بتوان ديد و نزديک راھي که از خراسان رود

 :و در باره کوه بوقبیس نويسد
 )24پي نوشت . (، و صفا بر وي باشد کوھي است بر شرقي خانه کعبه

زماني که بحث را از مناطق جغرافیايي جھان آغاز مي کند، بحث از ديار عرب را در ھمان آغاز مي آورد و 
 :درتوجیه آن مي نويسد

]و ابتدا کرديم به ديار عرب که قبله آنجاست و ام القري است و ھیچ مملکت ايشان مشارک نیست 
و زمین عرب .... ، ھیچ دريا و رود نیست که کشتي بر آن کار کند و در زمین عرب[ ھستند يعني ھمه عرب

، ھر ناحیتي  و در زمین عرب...  ، اکثر دريا است و آنچه به گرد آن درآمده است بر مثال جزيره افتاده است 
و از جانب مغرب . نواحي مکه را ازجانب مشرق بنوھالل و بنوسعد و بنو ھذيل باشند. اي نشیند قبیله

و در باديه بصره .  ، و بعضي از اين قبايل به حدود طايف قبايل مضر، و میان مکه و مدينه بنوبکر بنووائل
و .  ، شرقي آن خلیج فارس است و غربي خلیج قلزم و اکثر زمین عرب...  بنوتمیم باشند تا بحرين و يمامه

 )25پي نوشت . ( جنوبي درياي محیط که آن خلیجات از آن منشعب گشته
ّمه مي پردازد  :وي سپس به وصف شھر مکه مکر

و سه طرف آن کوه . صاحب مکه از سادات باشد و لقب او سلطان نويسند...  و مکه از اقلیم دويم است
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و کوھي بلندتر که به شھر . ھواي آن در تابستان به غايت گرمي برسد.   طرف آن گشاده است و يک
و بر سر کوه بوقبیس .  نزديک است بوقبیس است وآن کوھي است چون گنبدي گرد بر شرقي مکه افتاده

و مسجد ...  اند، اما اکثر آن خراب شده است خوب بسیار کرده ھاي  و در شھر مکه عمارت...  میلي است
اند و کعبه معظمه شرفھا هللا تعالي در میان مسجد الحرام است و ھمه  الحرام به میانه شھر مکه کرده

 #)26پي نوشت . (اند و بازار گرداگرد مسجد، شھر نھاده
ھا به صورت  ، وصف اجزاء مختلف آن و نیز اندازه وي پس در وصف مسجد الحرام سخن گفته و در اين باره

ذکر «در بخش بعد ) 27پي نوشت . ( ريز و به احتمال با استفاده از ديگر آثار جغرافیايي سخن گفته است
) 210ـ  207ص (سخن گفته »  صفت اندرون خانه کعبه«آنگاه از ) 207ـ 206صص (را آورده » مناسک

، ھمان گونه که مصحح  اي براي مکه کشیده که متأسفانه نقشه وي در اينجا نوشته است که .  است
 ). 211ص (نبوده است  ھاي خطي موجود اثري از آن  ، در نسخه يادآور شده

اي داشته که آن نیز از  که براي آن ھم نقشه) 212ـ  211ص (بحث بعدي وي در باره مدينه منوره است 
 :از جمله گويد.  است میان رفته 

پي نوشت . (و مدينه نسبت به مکه ھوايي خوش دارد و حاکم آنجا شرفاءاند و ايشان را سلطان گويند
28( 

ر و تبوک سخن گفته و شرحي کوتاه براي بسیاري از اماکن  ْ آنگاه از يمامه و جار و جده و طايف و حِج
، جحفه: اين نقاط عبارتند از). 229ـ  212ص ( شده ديار عرب آورده است  شناخته ّ َله بطن مر ب َ ، خیبر،  ، ج

ْض ينبع ر یره ، عِ َ ش ُ ع ، کوه رضوي ، ع ْ ان ، مدينة الجندل ، فُر ّ ده ، تیما، تھامه ، ود ْ ، صنعا، ظفار،  ، زبید، صنعا، صَع
بام َن شِ د َ رموت ، نجران ، ع ضْ  . ، بحرين ، يمن ، عمان ، حَ

، فصلي تحت عنوان ذکر مسافتھاي ديار عرب آمده و فواصل میان مناطق و شھرھا به خصوص راه  در پايان
 ).233ـ  231ص ( آورده است  حج

اي در ادب ايراني به دست مي  ، منابع تازه وقتي به لحاظ زماني جلوتر آمده و به زمان حال نزديک شويم
 . براي شناخت ديار عرب به ويژه حجاز اھمیت زيادي دارد آيد که

، قرن سیزدھم ھجري است که آثار فراواني توسط زايران ايراني در باره  ترين دوره ، درخشان در اين زمینه
 از  در اين زمینه بايد به رساله الوجیزة في تعريف المدينة. حجاز به خصوص حرمین شريفین نوشته شد

 )29پي نوشت . ( نوشته شده است 1292 اشاره کرد که در سال  میرزا محمد مھندس
، بیش از صد سفرنامه فارسي در باره سفر حج نوشته شد که  در قرن سیزدھم و اوائل قرن چھارم

بسیاري از آنھا اطالعات جغرافیايي ارزشمندي در باره حرمین شريفین و بسیاري از نقاط ديگري که در 
 #. ، در آنھا درج شده است مسیر حجاج و نويسندگان اين آثار بوده

 
 }:پي نوشت ھا{
، دارالغرب  ، ترجمه صالح الدين عثمان بن ھاشم کراتسکوفسکي(،  تاريخ االدب الجغرافي في العربي. 

  216ص ). 1408 . 1987، بیروت  االسالمي
  561ـ  545کتاب المناسک، ص  . 2
، 1373،  ، به کوشش ايرج افشار، تھران مسالک و ممالک، ترجمه محمد بن اسعد بن عبدهللا تستري . 3

  15ص 
  1368، به نشر،  ، تھران ، به کوشش فیروز منصوري اشکال العالم . 4
  167، ص  تاريخ االدب الجغرافي العربي . 5
ھا و منازل  در باب راه. 134ـ  130ص ) چاپ لیدن و افست مکتبه المثني ببغداد(المسالک و الممالک،  . 6

چاپ شده با المسالک و الممالک ابن (الخراج قدامه بن جعفر : مختلف میان مکه و شھرھا نیز بنگريد
ھاي ديگر، به دلیل اھمیت محوري  ، پیش از بیان راه قدامه بن جعفر در اين کتاب. 192ـ  187ص )  خردادبه

ھاي مکه و ساير شھرھا را آورده و سپس بحث را از بغداد آغاز کرده و خود به اين ترتیب و  ، ابتدا راه مکه
الي مکه من کل جھه و اتبعنا ذلک  و اذ قد ذکرنا الطريق: 193، ص  ھمان.  اھمیت آن تصريح کرده است

فلنتبع ذلک بالطريق ...  بالطريق الي اکناف الجنوب مثل الیمن و ما يتصل بھا من الیمامه و عمار و البحرين
 ...  و لنبدأبمدينه السالم...  الي ما ينحرف الیه تلک الجھات من نواحي المشرق

  130ـ  129، ص  المسالک و الممالک، ابن خردادبه . 7
  18، ص )1938،  لیدن(،  صوره االرض . 8
  6ـ  5، ص  ھمان . 9
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  28، ص  ھمان . 0
  165، ص )1340،  ، تھران به کوشش منوچھر ستوده(،  حدود العالم . 1
  27ـ  16، ص ) ق 1302،  لیدن(،  المختصر في البلدان . 2
ِر،  ويرايش سیف الدين نجم آبادي(،  مجمل التواريخ و القصص . 3 ب ِ   #374ـ 371صص )  م 2000، زيگفريد و
، مرکز  تھران(،  يادگار طاھر، مجموعه مقاالت دکتر احمد طاھري عراقي:  در باره شرح حال او بنگريد به . 4

  57ـ  30، صص )1382،  نشر دانشگاھي
  244ـ  243، ص 2، ج  شرف المصطفي . 5
  285، ص  تاريخ االدب الجغرافي العربي . 6
  49، ص ) ، منوچھري ، تھران زاده تصحیح غني(سفرنامه ناصر خسرو،  . 7
  286، ص  تاريخ االدب الجغرافي العربي . 8
  84سفرنامه ناصرخسرو، ص  . 9

  7، ص ) ، نجف تحقیق السید محمد صادق آل بحرالعلوم(الجبال و االمکنه و المیاه  . 20
  37، ص  ھمان . 21
  110، ص  ھمان . 22
  124، ص  ھمان . 23
  183 ، ص1ج )  ش 1375،  ، میراث مکتوب ، تھران تصحیح صادق سجادي(جغرافیاي حافظ ابرو،  . 24
  201ـ  199، ص 1جغرافیاي حافظ ابرو، ج  . 25
  203ـ  201، ص  ھمان . 26
  206ـ  203، صص  ھمان . 27
  212، ص  ھمان . 28
به  ، چاپ شده در کتاب  رسول جعفريان، تصحیح  ، میرزا محمد مھندس الوجیزه في تعريف المدينه . 29

 )838 . 4فھرست ملک، (بر اساس نسخه کتابخانه ملک  (1373، نشر مشعر،  ، تھران القري سوي ام
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