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   یکی از وقایع بسیار مهم علمی در  رشتة ایران شناسی در 
سال های اخیر، دو جلد کتاب گران قدر، اثر سیروس عالئی  
است:یکی حاوی »نقشه های عمومی ایران از ۱4۷۷ تا ۱۹25«
]General Maps of Persia (Leiden: Brill, 2005)[ و دیگری 

جلد دوم آن که در 2۰۱۰م انتشار یافته است،
با عنوان »نقشه های اختصاصی ایران از ۱4۷۷ تا ۱۹25« 

]Special Maps of Persia (Leiden: Brill, 2010)[ مشتمل بر 
نقشة نواحی مختلف و شهرها و سرحدات از جمله 

بحر خزر و خلیج فارس و سواحل آن ها.  
   کوشش و دقت در جمع آوری این نقشه ها و 
توضیحات تاریخی، جغرافیایی، زبان شناسی، و 

برحسب مورد باستان شناسی و غیره، این دو کتاب را 
به صورت ابزاری ضروری برای تحقیقات تاریخی و 
جغرافیایی و چند رشته از علوم دیگر درآورده است. 

سیر در این نقشه ها بسیار آموزنده است و پیشرفت 
تدریجی اطالعات بین المللی را نه تنها در بارة سراسر 

ایران به طور کلی )جلد اول( بلکه در بارة شهرها و 
نواحی مختلف کشور و سرحدات و کوه ها و رودها و 
دریاچه ها و راه ها و جاده ها )جلد دوم( نیز به نمایش 

می گذراند.  
   پیشرفت اطالعات جغرافیایی که در نقشه های 

تاریخی منعکس است، هیچ جا روشن تر از مقایسة 
نقشه های مختلف بحر خزر در زمان های مختلف 

به دست نمی آید. کهن ترین این نقشه ها به صورت 
شکمبه  ترسیم شده )E. 224( و با شکل واقعی بحر 

خزر تفاوت بسیار دارد. نقشه ها با مرور ایام به شکل 
واقعی دریاچه نزدیک، و سرانجام نقشة دقیق و درست 

دریاچه ترسیم شده است.  
   مدت زمانی که در پژوهش این نقشه ها صرف شده 

و نتایج بدیعی که از آن به دست می آید، شگفت آور 
تاریخ و جغرافیا و  است و همة پژوهش گران 

مولف  مشکور  کوشش  وامدار  را  ایران  نقشه شناسی 
می سازد. کتاب  دانشمند 

نقشه های ایران
زبان شناس، دانشنامه نگار و
استاد بازنشستة دانشگاه کلمبیا

احسان یارشاطر

225 ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/224-231
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   هر دو مجلد در قطع بزرگ رحلی )3۸×2۸ 
است.  یافته  انتشار  ناشر  نفاست  و  با دقت  سانت( 

است  دانشگا ه هایی  همة  نیاز  مورد  بی شک  کتاب  این 
برنامة خود  در  را  به خاورمیانه  مربوط  تحقیقات  که 

کتابخانه های  و  موزه ها  های  کتابخانه   نیز  و  دارند 
جغرافیایی  تحقیقات  برای  نوبلی  جایزة  اگر  عمومی. 

کتاب  این  مولف  می داشت،  نقشه شناسی وجود  و 
سزاوار دریافت آن بود. 

   جلد اول، که در 2۰۰5م انتشار یافت، جان هبرت 
نقشه های  و  قسمت جغرافیا  رئیس   ،(John Hébert)

نوشت:  چنین  آن  دربارة  آمریکا،  کنگرة  کتابخانة 
از  نتیجة پژوهشی ژرف است، یکی  اثر که  »این 
مجموعه های  در  باید  که  کتاب های ضروری ست 
داشته  . وجود   . تاریخ و جغرافیا.  دربارة  تحقیقی 
بعدی  مجلدات  انتشار  منتظر  بی صبرانه  من  باشد. 
هستم.«  خواندنی  بسیار  و  تحقیقی  بزرگ  اثر  این 

این  اهمیت  محقق شهیر،  و  فقید  استاد  افشار،  ایرج 
از مطالعة آن »کاری، کارستان«  اثر علمی را پس 

این عبارت مختصر حق آن را به درستی  با  نامید و 
نمود.   ادا 

   آقای دکتر عالئی در ایران تولد یافته و نخست
مهندسی  رشتة  در  را  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکدة 

فنی  دانشگاه  برده و سپس در  پایان  به  مکانیک 
برلین (Tachnische Universität Berlin) به درجة 

۱۹۸4م  از  نائل گردیده است.  دکتر- مهندسی 
نقشه های  جمع آوری  و  نقشه نگاری  تاریخ  مطالعة  

تاریخ  نموده و تحقیق  آغاز  را  ایران  قدیمی 
قرار  پژوهش های خود  کانون  را  ایران  نقشه نگاری 

داده.
کتاب دوم شامل ۹ فصل و ۷6۱ مدخل و 4۰۹ 

است:  قرار  بدین  نفشه و تصویر 
   فصل اول: نقشه های تاریخی که از نقشه های 

عمومی ایراِن پیش از اسالم آغاز می شود و سپس به 
نقشه های مربوط به دورة مادها و نقشه های مربوط 
به دورة هخامنشی و نقشه های فتوحات اسکندر و 

دورة سلوکیان و سپس به نقشه های ایران مربوط به 
دورة  اشکانی و ساسانی و سپس به نقشه های ایران 
مربوط به دورة اسالمی تا دورة صفویه می پردازد. 

)ص 6۰-۱(.

22۷
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   فصل دوم: نقشة نواحی مختلف سرزمین های 
ایرانی، شامل نقشه های آذربایجان و شمال غربی 

ایران، نقشه های بلوچستان و سیستان و جنوب 
شرقی ایران، نقشه های فارس و جنوب ایران، 

نقشه های گیالن و شمال ایران، نقشه های خراسان و 
خاور ایران، نقشه های جنوب غربی و نیز نقشه های 

کردستان، کوهستان های بختیاری، لرستان، و 
نقشه های خوزستان و سپس  نقشه های مغرب ایران 

است. )ص ۱۱6-6۱(
   فصل سوم: نقشه های بحر خزر و سواحل آن در 
دوره های مختلف. این فصل نقشه های قدیمی بحر 
خزر و سواحل آن را تا ۱۸4۱م به دست می دهد. 

)ص ۱4۱-۱۱۷(
   فصل چهارم: نقشه های خلیج فارس و سواحل و 
جزایر آن. شامل چند قسمت، یکی نقشه های خلیج 

فارس، دیگر سواحل خلیج فارس و قسمت های 
مختلف خلیج فارس و بحر عمان، و قسمت دیگر 

شامل نقشه های جزایر خلیج فارس. )ص 2۰3-۱4۱(
   فصل پنجم: نقشه های نواحی سرحدی ست، شامل 

نقشه های سرحدات غربی و شمالی و شرقی
)ص 22۷-2۰3(.

   فصل ششم: نقشه   های راه ها و جاده هاست )ص 
.)2۷3-22۹

   فصل هفتم: نقشه های شهرها و مراکز تاریخی. 
نقشه هـای یوهــان هومن، نـورنبرگ

 Johann Homann, Nuremberg )20 March 1664-1 July 1724(
متعلق به ۱۷۱6م، شامل شهرهای آستراخان، دربند، 
تفلیس، قارص )در ترکیه(، ارزروم، باکو، سلطانیه، 

شماخی، ایروان، شیراز، قندهار، اردبیل، کاشان، 
اصفهان، بندرعباس. این نقشه ها نشان می دهد که در 
اوایل قرن هیجدهم میالدی این شهرهای در قلمرو 

ایران جا داشته اند )ص 35۷-2۷5(.
   فصل هشتم: نقشه های سیاسی و نظامی و 

نقشه های مربوط به انتقال و ارتباط. مولف در آغاز 
این فصل توضیج می دهد که بعضی از این  نقشه ها 

جنبة سیاسی دارند، مثاًل در دورة صفویه مکران 
)بلوچستان( و قسمت وسیعی از افغانستان جزو 

سرزمین ایران به شمار می آمدند، همچنین کابل یا 
کابلستان که فقط از بعضی اختیارات داخلی برخوردار 

بود، اما در اوایل قرن نوزدهم یعنی هنگامی که 
حکومت بریتانیا در هندوستان کاماًل مستقر شده بود، 

انگلستان در صدد ایجاد کشور حائل و سپرواری 
برای حفظ سرحداد غربی هندوستان برآمد و از 

این رو نقشه های نقشه سازان انگلیسی بلوچستان را 
کشور مستقلی نشان می دهند. این فصل همچنین 

شامل شماری نقشه های روسی ست، بعضی نقشه ها 
 (Hugo Grothe) مثل نقشه ای که توسط هوگو گروته

22۹
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کشیده شده و در ۱۹۱۱م به طبع رسیده، مناطق نفوذ انگلیس و روسیه 
را در ایران نشان می دهد. نقشة دیگری که در ۱۹۰۷م توسط استیونسن 

(Stevenson) ترسیم شده است )شمارة E. 677(، نقشة راه آهن پیشنهادی 
میان تهران و ُسوکور در کنار رودخانة سند را نشان می دهد. یا نقشة دیگری 
)شمارة E.694( که نقشة جاده ای ست که اهواز را از راه شوشتر به اصفهان 
وصل می کند. نقشة E. 703 نیز راه آهن پیشنهادی روس و انگلیس را نشان 

می دهد، و نقشة  E. 708 که اطالعات کلی از راه های اصلی تجاری ایران را 
نشان می دهد. این نقشه در شعبة جغرافیایی وزارت جنگ انگلستان تهیه شده  

و در ۱۹۱6م انتشار یافته است. )ص 3۹۰-35۹(

   فصل نهم: نقشه های عوارض طبیعی و جغرافیایی ایران. کشور ایران 
کشوری ست صاحب عوارض متنوع طبیعی از کوهستان های بلند در مغرب 
و شمال گرفته تا سرزمین های پر آب در شمال و صحراهای بی آب و علف 

در مرکز و مشرق. این فصل اختصاص به این گونه عوارض طبیعی از کوه و 
رود و دریاچه و کویر دارد و شامل 4۱ نقشه و توضیح هر یک از آن هاست 

)ص 4۱۱-3۹۱(.
   همان طـور که گفته شد، طبع و انتشار این کـتاب، رویداد بسیار مهم علمی 

است که برای آن کم تر نظیری می توان یافت و هر چه در اهمیت و تقدیر 
و تحسین آن گفته شود، کم است. باید این دو جلد کتاب را دید تا به کمال 

"اهمیت و ارزش واالی آن پی برد.

23۱


