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 چکیده
های جغرافیایی دورۀ  نقشه. نگاری موضوعاتی کهن در تمدن اسالمی است نقشه و نقشه

می، همواره از منظر پژوهشگران علومی چون جغرافیا و تاریخ تحلیل و بررسی اسال
شناسی عناصر تصویری و نوشتاری، کمتر مورد توجه  لحاظ زیبایی اند، اما به شده
های  های بصری نقشه ها و ارزش ویژگی ینیتعمنظور  پژوهش حاضر به. اند بوده

 المسالک و الممالکخطی  نسخهای ه  با تمرکز بر نقشه، در جهان اسالمجغرافیایی
 شده توصیفی روش استفاده. خانه و موزۀ ملی ملک، صورت گرفته است موجود در کتاب

ای و  خانه های کتاب کارگیری روش تحلیلی بوده و اطالعات ضروری تحقیق با بهـ 
 پژوهش حاضر این است که عناصر  ترین یافته مهم. آوری شده است مشاهده، جمع

نیز این . اند  شده ها برای نشان دادن عوامل و مناطق جغرافیایی، ساده نقشهبصری این 
اند و از باورهای اصلی  عصر خود تأثیر پذیرفته عناصر از مکاتب نگارگری پیشین و هم

لحاظ اصول  ها را به این نقشه. اند نگاری بلخی هم متأثر بوده حاکم بر مکتب نقشه
 .های کنونی دانست های پیشین نقشه توان نمونه ترسیم و بازنمایی، می
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Abstract 

Mapping is an ancient subject in Islamic civilization. The 
geographical maps of the Islamic period have always been 
analyzed from the perspective of geography and history, 
but they didn’t receive enough attention in aspect of 
textual and visual aesthetics. This study aimed to 
determine the visual features and properties of the Islamic 
geographic maps, focusing on Masālik and Mama ̄lik 
manuscripts preserved in Malik National Library and 
Museum. The method of research is analytical-descriptive 
and necessary information has been collected by desk 
research. The findings from the research shows: (1) the 
visual elements of these maps are simplified to display 
geographical regions and phaenomena; (2) these elements 
have been affected by not only preceding and 
contemporary miniature schools, but also basic principles 
of Balkhi ̄ mapping school. Considering their principles of 
representation and drawing, these maps can be considered 
as former versions of the current maps. 
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  ١٢٧  )خانه و موزۀ ملی مَلِک ود در کتاب موجالمسالک و الممالک خطی موردپژوهی نسخه (های جغرافیایی دورۀ اسالمی تحلیل بصری نقشه

 مقدمه
های انسان  دغدغه همواره از یرامون و کسب اطالع از ساختار آن،شناخت محیط پ

 و نوشتن را آموخت، شروع به ثبت اطالعات نقاشیاز زمانی که بشر . استبوده هوشمند 
مانده روی الواح گلی،  جای شاهد این مدعا نیز نقوش به. کرداز محیط پیرامون خود 

ترین اسنادی که پلی میان یکی از مهم.  و غیره است،هاپوست حیوانات، استخوان
ترین نقشه در ساده. ها هستندد، نقشهشون حال با آینده محسوب میگذشته با حال و

 مانند کاغذ، ، زمین کروی، روی سطح مستویۀبه نمایش ترسیمی عوارض پوست«تعریف 
 »نسبت معینی کوچک شده باشد شود که بهپالستیک، مقوا، پارچه، چوب و فلز گفته می

 ،فیایی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگیها حاوی اطالعات مهم جغرانقشه). ١/١٢٨ جعفری،(
و سیاسی زمان خود هستند که بیشترین اطالعات را در کمترین حجم و زمان ارائه 

ترین وسایل   جزء عالیوترین ابزار شناخت در علم جغرافیاست  نقشه مهم. دهندمی
 تسلط انسان به از نقشه سندی ،واقعدر. آید حساب می ات جغرافیایی بهنمایش اطالع

 ). ٨٩نیا،  میرحیدر و حمیدی(ط پیرامون خود است محی
گمان جغرافیدانان و رسّامان  شود که بههای اسالمی به تصاویری اطالق مینقشه«

های مخصوص به خود از مسلمان، در محیط جغرافیایی جهان اسالم، با مختصات و ویژگی
های  اقصی نقاط سرزمینق، تا.  ه١١ و ١٠های  در بغداد آغاز شده و تا سده. ق.  ه٣سدۀ 

نقشه در تمدن اسالمی به دو دستۀ ). ١٠١گنجی و انوری، (» اسالمی تداوم یافته است
 ابتکارات جمله از). جا همان(ای های منطقههای جهان و نقشهنقشه: شود عمده تقسیم می

 ها، هجاد دادن نشان برای مختلف های رنگ از استفاده نقشه، ترسیم در ایرانی جغرافیدانان
 استخری ترسیمی های نقشه نوری، نیّر عبدالحمید نوشتۀ به .است دریاها و ها، رودها کوه

 را ها اقلیم از یک هر زیرا بودند، برخوردار باالتری علمی درجۀ پیشین، از های نقشه به نسبت
ها،  تقسیم این از یک هر و کرده بودند تقسیم قسمت ده به جغرافیایی عرض حسب بر

 است که ابتکاراتی و ها ابداع چنین .داد می نشان جغرافیایی واحدهای از را ندسیه تقسیمی
،.شود ایچ می موجب  و جغرافیا دانش در را مسلمانان لیدن، دانشگاه استاد ١ کرامرز

 ). ١٠٤رفیعی، (آورد  حساب به اروپاییان فرهنگی اجداد بازرگانی، و جغرافیایی اکتشافات
 ،هایادبودها، ابزار ها،نساختما اشیا، توصیف برای که تاس اصطالحی ٢،فرهنگ مادی

                                                                                                                                            
1. H. Kramers 
2. Material Culture 
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 جامعه ساخته یک در که فیزیکی ۀماد هر، درواقع و آثار هنری ظروف، مبلمان، ها،سالح

ای که بهتر جامعه شناخت به فرهنگی مواد مطالعۀ این و بررسی. رودمی به کار شود،می
سخ خطی،  نُمطالعۀ ).Blandy and Bolin, 250(کند اند، کمک میدر آن شکل گرفته

های پنهانی از سواد تواند الیه می نیزهاهای بصری آن ویژگیبررسی و ،آرایی کتابۀنحو
 .بصری گذشتگان را بر ما آشکار سازد

ای طراحان گرافیک،  های احتمالی در زندگی حرفه این، یکی از سفارش بر  افزون
طراحی . رسان برای یک موضوع است افیک اطالعگر سازی اطالعات یا همان طراحی  بصری

نیاز به . گیردها قرار می بندی آن نیز در زمرۀ این سفارشعناصر بصری نقشه و ترکیب
رسان کمک  شود و گرافیک اطالع روز بیشتر می به سازی اطالعات در عصر دیجیتال روز بصری

بهترین  ترین زمان ممکن و بههکند که حجم فراوان و گوناگون اطالعات تولیدشده در کوتا می
اما . نسبت کوتاهی دارد شکل جدید این فن در ایران، عمر به. شکل، به مخاطب منتقل شود

های جغرافی،  یابیم که ترسیم نقشه رسان، درمی با شناخت بیشتر انواع گرافیک اطالع
های  نسخه. ترسان، در ایران دارای قدمتی طوالنی اس عنوان بخش مهمی از گرافیک اطالع به

های ایران و خارج از ایران، سندی بر درستی این ادعا  خانه ها و کتاب خطی بسیاری در موزه
ای از  نوشته های جغرافی هستند دست های خطی که دارای نقشه از جمله نسخه. هستند
ترین جغرافیدانان و   نوشتۀ یکی از بزرگ این کتاب.  استالمسالک و الممالککتاب 
، است که بیش از »استخری«ن مسلمان ایرانی، ابواسحق ابراهیم فارسی، مشهور به نگارانقشه
این کتاب یکی از منابع مهم برای . هایش در ایران وجود دارند و ترجمه  نسخه از آن٢٠

با توجه به رشد روزافزون فناوری اطالعات و نیاز . شود های اسالمی محسوب میمطالعۀ نقشه
خاطرسپاری سریع اطالعات، ضرورت تحقیق و پژوهش در  ندی و نیز بهب سازی، دسته به ساده

های این  رسان و از جمله، پیشینۀ تاریخی آن و معرفی عناصر بصری و ویژگی گرافیک اطالع
 . شودگونه گرافیک بسیار احساس می

های جغرافی  های بصری نقشه ی ویژگشناساندن و معرفی پژوهش این انجام از هدف
عنوان   به١، ملی ملکخانه و موزۀ کتاب موجود در ممالکالمسالک و الخطی  نسخه

                                                                                                                                            
خطـی و هفـت مجموعـه هنـر الکـی، هنـر              هزار عنـوان نـسخه    ١٩ دارای   کلِ ملی مَ  موزۀخانه و    کتاب. ١

ایـن مجموعـه درواقـع،      .  بانو ملک است    اهدایی مجموعۀ و   ،خوشنویسی، سکه، تمبر، فرش، آثار هنری     
 مـوزۀ ترین  قدیم آستان قدس رضوی و خانۀ های نفیس خطی ایران پس از کتاب  نسخه گنجینۀدومین  

ـ      حسین وقفی کشور است که توسط حاج       ١٣١٦ر فقیـد، گـردآوری و در شـشم آبـان            آقـای ملـک، خیّ
 .)http://imamrezapedia.ir :نکـ (خورشیدی، وقف آستان قدس رضوی شد 
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ویژه   به، دانشگاهی جامعۀبه اسالمی ۀدور تصویری هاینقشه از غنی ایگنجینه
 ۀاستفاد منظور  به،گرافیک  طراحیهای هنر و نیز دانشجویان  دانشجویان رشته

 غنی فرهنگ معرفی برای تصویری و تالش ارزشمندمیراث  این از هاآن بیشتر هرچه
 بصری هایویژگی تعیین اصلی، هدف تحقیق، این در. است جهانیان به اسالمی-ایرانی
 نیز زیر فرعی اهداف ،آن یابی به برای دست کهخطی است  نسخهاین جغرافی  هاینقشه
 :شد خواهد دنبال
 بصری چون رنگ، شکل، یهایتعیین روابط نوشتار و تصویر و تعیین ویژگی •

 .ها  ارزیابی مبانی هنری این نقشه،طور کلی بندی و بهیبترک
 .عصر خود های هم از نگارگریها  ثیرپذیری عناصر بصری این نقشه تأ نحوۀ •
های  شناسی نقشه  عناصر اصلی و معیارهای زیباییفقدان وجود یا عللبررسی  •

 .ها کنونی در این نقشه
اسالمی انجام شده است که  ۀهای دور نقشهدربارۀ های بسیاری پژوهش تاکنون

های تاریخ و جغرافیا صورت  از سوی پژوهشگران رشتهقیه،استثنای یک مورد، ب به
ها  اسالمی و مکاتب آنۀهای دور سیر تاریخی نقشه،ها  در این پژوهش.پذیرفته است
های بصری  صورت مستقیم به ویژگی  به،نامهاند و تنها در یک پایانبررسی شده

) ١٣٩٤(زارع  پروین . اسالمی پرداخته شده استۀیریابی اماکن زیارتی دورهای مسنقشه
قرن پنجم تا (های راهنما در جهان اسالم  بررسی بصری نقشهعنوانبا  ، خودۀنامدر پایان
 با ،های راهنما در جهان اسالمهای بصری نقشهها و ارزش به تعیین ویژگی،.)ق. یازدهم ه

 در ،)١٣٩١ ( نیزیارخامه.  پرداخته است،بی اماکن زیارتیهای مسیریاتمرکز بر نقشه
نگاری ای از تاریخ نقشه برگ ناشناخته،تقویمای خطی از کتاب نسخه«پژوهشی با عنوان 

شود، معرفی کرده  که در دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می، خطی راۀ، این نسخ»اسالمی
 با بررسی ،نگاری در تمدن اسالمینقشهنقشه و  « ۀ در مقال،)١٣٩٠(گنجی و انوری . است

کشی در تمدن نگاران و مکاتب نقشهنقشهبه مطالعۀ ، »های جغرافیاییکرونولوژیک نقشه
ت علمی هی به سیر تاریخی و ما وسپس انحطاط این رشتهو اسالمی از تولّد تا اوج 

پیشین در وردهای اقوام ا و ضمن شناسایی تأثیر دستکشی تمدن اسالمی پرداختهنقشه
نویسندگان در . اند را بررسی کردههای مسلمانان نگاری اسالمی، چگونگی نوآورینقشه

شدن اصول اساسی   رنگ شدن و تضعیف علوم عقلی و همچنین منسوخ این مقاله، کم
ترین  در اثر کشفیات جدید جغرافیایی از جمله مهم رانگاری و جغرافیای اسالمینقشه
 با عنوان ، خود ۀدر مقال) ١٣٨٤(آذر   رضایی. دان دانستهاسالمی نگاری  زوال نقشهعلل
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 به بررسی جایگاه نخستین ،»برداری از گذشته تا به امروز کاربرد گرافیک در نقشه«
 نویسنده در ،خالف عنوان مقاله بر. ها پرداخته استها، تاریخ و چرایی آفرینش آننقشه

 عناصر در نقشه  هید سامان ۀحی گرافیک و نحوای به کاربرد طرا اشارهچهیاین نوشتار 
 و ، اطالعاتی در مورد چیستی و چگونگی نقشه، سیر تحول،در این مقاله. نداشته است

ها سازی و عناصر مورد استفاده در آن برخورد با ساده ۀ نحو،چنیندالیل خلق نقشه و هم
 در  هی جغرافیاپژونظری بر« ، در تحقیقی با عنوان)١٣٧٥(طیبی . آورده شده است

 به بررسی دالیل رویکرد مسلمانان به علم جغرافیا و معرفی آثار نفیس ،»تمدن اسالمی
 اسالمی و تأثیرپذیری جغرافیدانان مسلمان از غرب پرداخته  ۀجغرافیایی در هر دور

  هی نگا،»نگاری در جوامع سنتیطلوع و غروب نقشه« ۀنیز در مقال) ١٣٧٥(عالئی . است
نگاری  داشته و با مرور مکاتب نقشههجرینگاری طی قرون سوم تا دهم یت نقشهبه وضع

 .یک را برشمرده است دالیل ضعف و قوت هرعلل و اسالمی، 
. تحلیلی است ـ  حاظ روش، توصیفیل  حاضر، از نظر هدف، بنیادی است و به مقالۀ

 آثار به دست آمده  شاهدۀای و مخانه ای در این تحقیق از طریق اسناد کتاباطالعات زمینه
 موجود در المسالک و الممالکخطی کتاب   هدف در این تحقیق، نسخه جامعۀ. است
عنوان   نقشۀ جغرافی موجود در این نسخه، به١٨تعداد .  ملی ملک است خانه و موزۀ کتاب

ابزار اصلی برای تولید داده در این پژوهش، مشاهده . جامعۀ نمونه انتخاب و بررسی شدند
ها ها، متغیرهای موردنظر کدگذاری و از نمونهاست؛ بدین ترتیب که پس از مشاهدۀ نمونه

 .دهندمستخرج و در قالب سه جدول ارائه شدند که نتایج این بررسی را نشان می
 

 جغرافیا در اسالم
علم جغرافیا یکی از علومی است که دانشمندان مسلمان در تکامل آن نقش بسزایی 

واژۀ . اند های عربی، فارسی، و ترکی در آن تألیف کرده  بسیاری به زبانداشتند و آثار
 ، نخستین باررا واژهاین . ترجمه شده است»  االرضةصور«جغرافیا در زبان عربی به 

) خریطة العالم و االقالیم(» ها  دنیا و اقلیمۀنقش«معنی   بهرسائل اخوان الصفاءنویسندگان 
ترین علل عالقۀ  از مهم). ١/١٠چانلو،  قر(اند  بردهبه کار » صورة االرض«معنی  و نیز به

، اهمیت و جایگاه عبادی حج و کریم قرآنپذیری از  مسلمانان به علم جغرافیا را الهام
شناخت قبله، شناخت فتوحات مسلمانان و گسترش مرزهای اسالم، تأثیرپذیری از 

 ).٨ـ٢طیبی، (اند  یونانیان و ایرانیان، و تجارت و بازرگانی دانسته
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 نگاری اسالمی مکاتب نقشه
: ندمشهورتر که از دیگر مکاتب هوجود آمد  ه علم جغرافیاي اسالمي دو مکتب بتاریخدر 

 کل جهان ، بود که در آنشامل رویکردی مکتب عراقی .مکتب عراقي و مکتب بلخي
  پرداخته با تفصیل بیشتر، پایتخت عباسیان، بغدادبه اما ،گرفت مورد بررسي قرار مي

 ، چون ایشان به عراقو و مسعودي پیرو این مکتب بودند ،به، یعقوبيخرداد ابن. شد مي
ام مکتب عراقي معروف ن  ه این مکتب ب، تعلق داشتند،یعني مرکز تعلیمات جغرافیایي

از  .عالوه بر جهان اسالم، به نواحی دیگر هم اشاره شده استدر این مکتب، . شد
عراقی این بود که پایتخت سیاسی و اداري خالفت اسالمی را  اصلی مکتب های ویژگی

 به هفت اقلیم تقسیم ،تبعیت از ایرانیان باستان  و جهان را بهدانست مرکز جهان می
. گذاری شد  نام، یعنی ابوزید بلخی،گذارش پایه به نام  ،مکتب بلخی نیز. کرد می

ف اراضی اسالمی  وصبه منحصر را خود همّ اصلیکه عالوه بر این ،جغرافیدانان این مکتب
دادند که یا  م و اطالعات جغرافیایی بیشتر اهمیت میهیمفاآن دسته از ، به  بودند کرده

ها اشاره شده   به آن)ص( یا در احادیث و اقوال پیغمبربودها آمده  در قرآن ذکري از آن
. یل شده استجغرافیدانان این مکتب باور داشتند که جهان از اقالیم مختلف تشک. بود

 ی،استخر .دانستند  و مکه را محور عالم می،ای شبیه همچنین جهان را به پرنده
 . بودنددسته از این  و مقدسـی،حوقل ابن

 
 استخری

  از،) خورشیدی٣٣٦ متوفای(استخری  به معروف، فارسی  محمد  بن  براهیما  سحقاأبو
  میالدیدهم/ هجری قمریسدۀ چهارم در ایرانی ۀبرجست کشان نقشه و جغرافیدانان

های مهم او در زمینۀ  کتاب. ای در اشاعۀ مکتب بلخی داشته است  عمدهکه نقش است
ترین آثار جغرافیایی جهان  جغرافیا، صور االقالیم و  المسالک و الممالک است که از مهم

ها و  خانه های متعددی در کتاب از المسالک و الممالک نسخه. رود شمار می اسالم به 
های مختلف از نسخۀ اصلی رونگاشت   در زمانهای معتبر دنیا موجود است که موزه
 االرض او نیز ةحوقل است که کتاب صور عصر استخری ابن از جغرافیدانان هم. اند شده

عصر  دیگر جغرافیدان هم. یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی جهان اسالم است
احسن  است که برای نوشتن کتاب الدین مقدسی محمد بن احمد شمساستخری، 

 .، از هند تا اسپانیا سفر کرد االقالیمةمعرفالتقاسیم فی 
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 خانۀ ملک  موجود در کتابالمسالک و الممالکخطی  معرفی نسخه
این نسخه رونوشتی . خانه به ثبت رسیده است  در این کتاب٥٩٩٠ این نسخه با کد 
.  و در قرن دهم هجری قمری بازنویسی شده استالمسالک و الممالکاست از نسخۀ اصلی 

 استخری رونوشت المسالک و الممالکای متعددی که از نسخۀ اصلی ه ی به نسخهبا نگاه
گویا نگارندگان در هر عصر، . ها خواهیم شد شده است، متوجه تغییراتی در ترسیم نقشه

این موضوع برای . اند تغییراتی را مطابق با فرهنگ تصویری حاکم در همان عصر ایجاد کرده
شناسان بر این باورند که  برای نمونه، حافظ.  صادق استبسیاری از نُسخ خطی دیگر نیز

المسالک و در این نسخه از ). ٣عالئی، (اند  قلم خود تصحیح کرده رونویسان اشعار حافظ را به
در این . ها به خط نَسخ است ، متن به خط نستعلیق، ولی توضیحات تصاویر و نقشهالممالک

دیده و  نوع کاغذ این نسخه، ترمۀ آب. یامده استنسخه، نامی از کاتب یا کاتبان احتمالی ن
 و طول و عرض هر ورق ٨٨ها  تعداد ورق. جلد آن هم از نوع میشن سرخ زرکوب است

 .  سطر است١٥هر صفحه نیز شامل .  سانتیمتر است١٨ و ١٦/٢٧ترتیب،  به
قیاس توان به عنوان نقشه، راهنمای خوانش نقشه، م های امروزی می از عناصر اصلی نقشه

برخی  ).Stern et al., 10( نما اشاره کرد نقشه، خطوط پیرامونی، طراح یا منبع نقشه، و جهت
رعایت اند از   هم عبارتهای امروزی شناسی در ترسیم نقشه ترین قوانین زیبایی از مهم

، خوانایی عناصر نوشتاری؛  و دیگر عناصر موجود در نقشه،تضاد در رنگ، شکل، اندازه
ایجاد تمرکز بصری با استفاده از ، (Buckley, 49)میان خشکی و آب مرز تفکیک

 تسریع در برقراری ارتباط جهت بههای مناسب  استفاده از هارمونی رنگ، فضاهای منفی
استفاده از عناصر ،  مناسبتفاده از نوشتار با تایپ و اندازۀ اس،با مخاطب نقشه

 ،منطقی عناصر بصری با یکدیگر هماهنگی و ارتباط ،نمایی مناسب عمق، شده خالصه
استفاده از نقوش یا تصاویر آشنا برای  و استفاده از بافت برای ایجاد تفاوت میان سطوح

 .)Nagan, 16 (مخاطبان نقشه
 

 المسالک و الممالکخطی  های نسخه نقشه های بصری  ویژگی
، کنار اسم هر در ادامه، برای اجتناب از تکرار اسامی و برای کوتاه شدن مطلب، در جداول

 .نقشه، یک کد عددی درج شده و تا پایان مقاله نیز، آن نقشه با کد مذکور بررسی شده است
. شهر یا روستا است/ استان١٧ دایره نمایانگر ١٧داد  تع، در این نقشه.)١( دیار مصر

 این سه به غیر از. ، بدون رنگ هستندها  منقوش، رنگی و سه مورد از دایره دایرۀ١٤
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ها در   نام مکان، در باقی موارد، درون دایره نوشته شده است، نام مکانها  در آن که،مورد
چهار سطح عمودی از باال تا پایین . آمده است) بیشتر در سمت چپ پایین(ها  کنار دایره

کوه و دومی از راست، رود نیل را  ند که اولی و سومی از راست، رشتها نقشه رسم شده
 خطوط منحنی دریا را ،توجه به بافت  با،ح عمودی سمت چپ نیزسط. کنند بازنمایی می

 از ، برای نشان دادن آب،ها های این کتاب در تمامی نقشه ام نقشهرسّ. دهد نشان می
ت هایی با باف  از مثلث، کوه ترسیم متشکل از خطوط منحنی و برای١نوعی بافت انتزاعی

خطوط عمودی نقشه، ختار این ترین خطوط در سا اصلی. اسفنجی استفاده کرده است
ها در نوشتار متعلق  تنها تفاوت. اند آمده یک اندازه به نیز در تمام نقشه ها نوشته. هستند

 .  یا کشیدگی در حروف استبه تغییر جهت
. شهر یا روستا است/ استان٤٧ دایره نمایانگر ٤٧در این نقشه، تعداد  ).٢(دیار شام 

رنگ بدون نقش نیز دیده  البته تعدادی دایرۀ طالیی. اند ها منقوش و رنگی همۀ دایره
تقریباً در تمام . مرور زمان از بین رفته باشد شوند که ممکن است نقش درونشان به می

 درجه نوشته شده ٤٥ها در باال و سمت چپ، با زاویۀ   ها در کنار دایره موارد، نام مکان
2 سطح پیکانی با ریتم رنگی تکرارشوندۀ ١٧. است

 سمت راست باالی نقشه را اشغال 1
دهندۀ  سطح قرمز مورّب از گوشۀ سمت چپ باال به سمت راست پایین نشان. اند کرده
ها در این  نوشته. است و نقشه را از قُطر به دو نیم تقسیم کرده است) لبنان(کوه  رشته

 درجه ٤٥ در بیشتر موارد با زاویۀ ها نوشته. نقشه در سه اندازۀ گوناگون استفاده شده است
عنصر دیگری که در این نقشه . ها قرار دارند در گوشۀ سمت چپ، باالی دوایر و پیکان

شکل سمت راست نقشه است که  ای دارای وسعت سطح نسبتاً زیادی است، دریای ذوزنقه
 .شوند دهندۀ سه رود هستند، به آن منتهی می در پایین، سه خط موازی مورّب، که نشان

 بدون رنگ با سه دایرۀ.  است٢ این نقشه دارای تعادلی تقریبی.)٣( دریای روم
های اسفنجی در نگارگری   شبیه صخره،رنگنسبتاً بزرگ و مثلثی قرمزوسعت سطحی 

 سه ۀدهند نشان کوه، بر روی محور عمودی مرکزی نقشه قرار دارند که نشان ، بهایرانی
 با ، دایره٢٠ز رنگ دیگر نیز در سمت چپ نقشه و اهی  کوچک تدو دایرۀ. اند جزیره

 سطح پیکانی ٢٠ همچنین .ن دریا قرار دارند پیرامو،های گوناگون نقوش یکسان و رنگ
 موجود در آن منطقه اماکنها نیز نمایانگر   قرار دارند که آن، سمت چپ،در پایین دریا

                                                                                                                                            
1. abstract texture 
2. approximate symmetry 
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 در ،به دریاهی رود منتنشان سه  ، سه سطح مورب با پهنای یکسان، بهنهایتدر. هستند
 ، نیزاه  با دو اندازه در این نقشه آمده و جهت آنها نوشته. مت راست پایین قرار دارندس

بیشتر خطوط و سطوح منحنی در این نقشه، از .  متغیر است،با توجه به جهت سطوح
 .استفاده شده است
 نشانۀ ، شبیه به دوایر پیشین، منقوش رنگی دایرۀ٣٢حدود  .)٤( دیار جزیره
 در این نقشه قرار ،نهای توصیفی پیشی ، همانند مثلث و سه مثلثاند شهرهای آن دوره

 رود دجله و دهندۀ ، نشان سمت چپ،سطحی مورب با دو انشعاب در پایین. دارند
،  در پایین، شبیه بال،شاخه سطحی منحنی با چهار انشعاب در باال و یک انشعاب پنج

بندی این نقشه شبیه یک  رکیبت. به آن هستندهی نت فرات و رودهای مدهندۀ نشان
شود  وفور دیده می مانند این پرنده در پیشینۀ هنری ایران به.  است١ انتزاعیپرندۀ

جهان شباهت  با باور  ممکن استشباهت شمایل کلی این نقشه به پرنده،).  ١ تصویر(
 ، ولی اندازۀ متغیر،شتارجهت نو. به پرنده در افکار جغرافیدانان مکتب بلخی مرتبط باشد

 . یکسان است،آن در تمام نقشه
. اند ر این نقشه پراکنده منقوش رنگی ددایرۀ  دایره و نیم٣٦حدود  .)٥( دیار عراق
همراه دوایر اطرافشان، شبیه  ل به سطوح مورب و منحنی رودها، بهگ متصسه دایرۀ بزر

 که رود دجله را نشان ،کزیهمراه سطح عمودی مر به ،این عناصر. اند گل ترسیم شده
گویی . شباهت به گیاه نیست اند که بی بندی داده هم تشکیل یک ترکیب  با،دهد می

). ٢ تصویر ( است صورت واژگون ترسیم شده ، از باال بههایش  همراه گلبرگ، گلیساقۀ
 مرزهای دیار را با تقسیمات هندسی باریک طالیی ،های این نسخه طراح در بیشتر نقشه

 .هستند متغیر و در دو اندازه ها در دو جهت نوشته. ص کرده استمشخ
 سمت راست این ، و در امتداد گوشۀ سمت چپ، باالدایرۀ نیم. )٦( دیار خوزستان

ترین عناصر بصری این   از اصلی، و سطح عمودی مرکزیگون آن  انشعاب مثلث،دایره
جود دارند که چهار  کوچک در این نقشه و دایرۀ٣٠حدود . شوند قشه محسوب مین

  در،اند  که با یک خط افقی به هم متصل شده، دایره١٠. اند  بدون رنگ و نقششانمورد

4
 . پایین نقشه قرار دارند1

 رنگی منقوش به نشان ۀ دایر٧٠ این نقشه دارای سه جزیره و حدود .)٧( دیار پارس

                                                                                                                                            
1. abstract bird. 
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3 ها در تجمع دایره. استای   متصل به رود دریاچه دایرۀشهرها و دو
3 باال و 1

پایین  1
 ١٠. اند بی مشخص شدهمرز مناطق نیز با خطوط طالیی مورّ. خورد محدوده به چشم می

 با الگوی رنگی ریتمیک قرار ، سمت چپ محدودهمانند منقوش در نیمۀ سطح پیکان
 .اند های گوناگون استفاده شده ه و با جهت در دو اندازها نوشته. دارند

ها   آنز که تعدادی ا دایرۀ رنگی منقوش دارد٣٨این نقشه حدود  .)٨( دیار کرمان
 در ،ب با خطوط مورّ،ها نیز مابقی دایره. اند روی اضالع مثلثی در مرکز نقشه ردیف شده

 سمت چپ نیمۀ رنگی نیز در شش سطح پیکانی منقوشِ. اند سراسر نقشه پراکنده شده
وجود دو سطح هاللی در باال و سمت چپ نقشه یکی از وجوه . کنند نقشه خودنمایی می

ن طراح در این نقشه، سه کوه همچنی. شود ها محسوب می تمایز این نقشه با سایر نقشه
وار ترسیم کرده است که این نوع ترسیم کوه با دیگر  صورت سطوح منحنی گلبرگ را به

در سه ها  نوشتهجهت نوشتار متغیر و . های پیشین متفاوت است نقشهانواع توصیفی در 
 .اندازه آمده است
شترین  عدد است که بی٣٦های رنگی این نقشه  تعداد دایره .)٩( دیار سند

با خطوط نازکی به هم متصل ها  برخی از آن. است ، سمت چپۀ گوش،در باالتجمعشان 
3 این نقشه، دو خط منحنی هستند که دربندی   در ترکیبوطترین خط اصلی. اند شده

1 
 دو اندازه و جهت ، به در این نقشهها نوشته. اند  تا باال ادامه یافتههم یکی شده و  با،پایین

 .ها نیز متغیر است آن
. هی استئت نقوش گیاهی بهصورت کلی این نقشه نیز  .)١٠( دیار کوهستان

  شمسه ، تشکیل نیمهای دیلم و اطراف آن با هم  و کوهستان دریا در پاییندایرۀ نیم
 تقریباً مرکزی محدوده دایره روی خط عمودیِ  دایره و یک نیم١١). ٣ تصویر(اند  داده

، همگی ب سمت چپ و راست نقشه هستند که روی خطوط مورّ،دوایر دیگر. قرار دارند
 دو اندازه و جهت ، بهاین نقشه در ها نوشته. اند متصل) همدان( بزرگ مرکزی به دایرۀ

 .ها نیز متغیر است آن
 عدد است ٢٩ تعداد دوایر رنگی و منقوش این نقشه .)١١( دیار طبرستان و دیلم

دارد که نقوش این دوایر  این احتمال وجود .ن نقش است بدو آنرنگ دایرۀ طالیی ٥که 
شده در این  الیی رسمتمام دوایر طمرور رمان از بین رفته باشند و این در  طالیی به

کند،  عنصر بصری دیگری که در این نقشه جلب توجه می. ها دیده شده است نقشه
پیوسته به رنگ قرمز و بافت  هم وار و به هایی رشته ت که در مثلثکوه البرز اس رشته
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اند، نشان داده  کرده از باال تا پایین محدوده را اشغال ، کههای اسفنجی ترسیمی صخره
 که ارتفاع کردهوار جدا   سلسلهۀ این نقشه، کوه دماوند را از این رشتطراح .شده است

 دایرۀ عنصر غالب بعدی، نیم. آن باشدمنطقی برای هی  توجیممکن استزیاد این کوه، 
 دریای دهندۀ ، است که نشان بافت ترسیمی منحنی با به رنگ آبی و،سمت راست

 نیز بیشتر با ها در این نقشه آمده و جهت آن با دو اندازه ها نوشته. است) خزر(کاسپین 
در خطوط و سطوح منحنی .  سمت چپ باالی سطوح استو محلشان گوشۀ o٤٥ۀ زاوی

 . اند این نقشه، غالب
وار  کوهای مثلث بزرگ دریای خزر در مرکز، رشته ۀوجود دایر .)١٢( دریای خزر

 سمت چپ، ترکیبی ، و مثلث سیاه کوه در باال، سمت راست، پایینۀدیلم در گوش
 منقوش رنگی هفت دایرۀ. )٤ تصویر(اند  ار انتزاعی مدرن تشکیل دادههندسی شبیه به آث

 ، سمت راست،سطحی پیکانی در باال.  رنگ درون دریا قرار دارندرۀ بدونبیرون و دو دای
 .ها نیز متغیر است  دو اندازه و جهت آن به در این نقشهها نوشته. استمنقوش و رنگی 

  که با، اولهای بصری نقشۀ از جمله ویژگی. )١٣( بان بامیان، پارس، خراسانبیا
های مثلثی  کوه  است، دوایر رنگی منقوش و رشتهمشترکهای قبلی   نقشههای ویژگی
تر، از اختالفات بصری  ای بزرگ  با نقشی متمایز و اندازه در آنای  اما وجود دایرهاست،

ها در خط عمودی سمت راست و پایین  ع دایرهتجم. هاست این نقشه با سایر نقشه
 نوشتار این نقشه.  اشاره به بیابانی بودن منطقه دارد،ها صفحه و خالی بودن سایر قسمت

 . متغیر استبه دو اندازه و با جهات
دایره   با این عنوان، ابتدا سطحی عمودی که در انتها با یک نیم)١٤(نقشۀ دوم در 
، خطوط دوم در وهلۀ . کند میه است، چشم را به خود جلب ای کامل تبدیل شد به دایره

حتی نوشتار نیز در برخی  .اند ، جاذب توجه که گویا خطوط مرزی هستند، هندسیتیرۀ
های  طراح، کوه. شده استها کشیده  ارزش با آن اط به کمک این مرزبندی آمده و همنق
ها با دیگر  ین کوهنگ ار. پر ترسیم کرده است باالی نقشه را شبیه گلی هشتود مع

 دو اندازه و جهت  به در این نقشهها نوشته. شده متفاوت و تیره است های توصیف کوه
 .ها نیز متغیر است آن

این . است قبلی ، نمایی بازتر از از مکان نقشۀ درواقع با این عنوان)١٥(نقشۀ سوم 
 ،وه بر رنگی بودن عالها،  که یکی از آناست منقوش رنگی  دایرۀ٣١نقشه نیز دارای 

. اند پر داده ود با هم تشکیل گلی هشتمهای ع  کوه،در این نقشه نیز. استهی ت میان
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 بیشترین ،بهمراه شش سطح مورّ ، به سمت راست،تجمع دوایر بر روی مثلث باال
ر این نقشه یکسان و جهت  نوشتار داندازۀ. شوند ی این نقشه محسوب میهای بصر انرژی

 . متغیر است آن
 مربوط به نیشابور و اطراف آن، دوایر منقوش با در نقشۀ .)١٦(ان بخشی از خراس

های ارتباطی   وجود راهنشانی از ممکن استبی به هم متصل هستند که این خطوط مورّ
 سمت توجه است، مستطیل تیرۀ عنصری که کانون ،در این نقشه. میان شهرها باشد

های  دایره. چپ باال با سطح افقی متصل به آن سمت ۀ دایر،راست باال است و بعد از آن
 اندازۀ. اند ب به هم مرتبط عدد است که با خطوط طالیی مور٤٠ّرنگی این نقشه حدود 

 . متغیر استار در این نقشه یکسان و جهت آننوشت
دلیل  ۀ رودها، بهدهند ها و سطوح نشان در این نقشه، دایره .)١٧( دیار ماوراءالنهر

 که دریاچه را ،دو دایره.  تقریباً از یک ارزش بصری برخوردارند،ام نقشهپراکندگی در تم
. کنند میکوه هاللی بیشترین توجه چشم را به خود جلب   و یک رشته،کنند بازنمایی می

و در درجه  ٤٥ ها و با زاویۀ ، سمت چپ دایره باال، در بیشتر موارد، در این نقشهها نوشته
 .استصورت عمودی یا افقی  کال، بهش با توجه به اَ،باقی موارد

، سرشار از دوایر رنگی منقوش است که نشان از تجمع  با این عنوان)١٨(نقشۀ دوم 
همراه پنج انشعاب خود، مثلث کوه در  ، بهب باالخط مورّ. شهرها در این منطقه دارد

صر ترین عنا  و سطح موربی که این دو عنصر را به هم پیوند داده است، اصلی،سمت چپ
 .گوناگون استآن های   یکسان و جهت، نوشتار در این نقشهاندازۀ. اند بصری این نقشه

 
 ها یافته
 : قرار استاز اینهای این تحقیق  ترین یافته مهم
 رنگ .، به یک اندازه و منقوش هستندها  در بیشتر نقشه، شهرهادهندۀ دوایر نشان) ١

ای،   الجوردی، فیروزهاند از  رنگ عبارت نیست و این پنجاین دوایر متجاوز از پنج رنگ
ها برای این  دلیل انتخاب رنگ ای از نشانهدر منابع مورد مطالعه، . قرمز، نارنجی و طالیی

های تزیینی مورد توجه بوده است،  ها، جنبه احتماالً در انتخاب آن.  مشاهده نشدشهرها
 نشان داده رنگ آبی طالیی و همان شهر در نقشۀ دیگر، ،که شهری در یک نقشهچرا
 ،١١ شماره رنگ طالیی و در نقشۀ ، به ١٠برای مثال، طالقان در نقشۀ شمارۀ . ه استشد

باید به دو نکته اشاره صورت دایره،  در مورد ترسیم شهرها به. به رنگ آبی الجوردی است
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 در ممکن است که است باور مسلمانان به کرویت و مدور بودن زمین ، نخستکرد؛
 گیری شهرها بر پایۀ هستۀ ، شکلدوم.  باشدصادقصورت دایره نیز  ها بهراترسیم دی

ی از اشکانیان و  که این رسم دیرین شهرسازاستدژها   یعنی کهن،ها مرکزی آن
اندازۀ  حائز اهمیت اما نکتۀ). ١٧، نظریان(ه است  اسالمی انتقال یافتساسانیان به دورۀ

 بزرگ یا ، تاریخیشهرها در همان دورۀ آن  با توجه به اهمیتکه های شهرهاست دایره
 .اند کوچک رسم شده

های نُهم و دهم  شده برای بازنمایی آب و کوه نیز ملهم از نگارگری قرن بافت استفاده) ٢
با مشاهدۀ بافت متشکل از خطوط مدور دریاها، این نکته به ). ٦ و ٥تصاویر (هجری است 

 . تمهید، به مواج بودن دریاها اشاره کندرسد که نگارنده قصد داشته با این ذهن می
 این نقوش .، یکسان و بدون تغییرندجز در دو مورد ، بهها نقوش دوایر خشکی) ٣

 هستند ها تر از این زمان  و حتی پیشهای نهم و دهم های قرن ملهم از نقوش رایج سفال
 ).٧ تصویر(

 شود و دام دیده نمیک چهای امروزی، سه مورد در هی از میان عناصر اصلی نقشه) ٤
 ).١جدول  (آید به چشم میها   در بیشتر نقشه،سه مورد دیگر

. ای در محل خود قرار گرفته که به خوانایی نقشه کمک کند گونه ها به نوشتار نقشه) ٥
 . است ها، نوشتار تبدیل به جزئی از خطوط جداکننده شده ضمن اینکه در برخی از نقشه

 تا جایی که طراح بیشتر حد اعال رعایت شده است؛ ، بهها سازی در این نقشه ساده) ٦
 . و مثلث تبدیل کرده است، نظیر دایره، مربع،سطوح را به سطوح هندسی اصلی

، و حتی ها دارای تعادل و هماهنگی در طراحی، رنگ عناصر بصری در این نقشه) ٧
 .ندشده در تصویر و نوشتار نوع خط استفاده

 .است یا جانوری هی گیاترکیب نقوش شبیه ،ها ین نقشهبندی برخی از ا ترکیب) ٨
 .اند  یک یا چند عنصر از خطوط پیرامونی بیرون زده،ها در برخی از نقشه) ٩
 
  نتیجه
های مشترکی ، ویژگیها نقشه عناصر بصری در این ات توصیفها و  به این یافتهبا توجه

توان به این نتیجه رسید که  از مجموع مطالب مورد بررسی می. دوش می دیده ها آنبین 
 است، کردهها تقلید   در طراحی نقشهش قرن پیشپنج ۀکه از نسخ، با اینطراح این نسخه

 مواردی از و این است کوشیدهعصر خود  سازی عناصر بصری با نگارگری هم در هماهنگ
 نتایج مهم این بررسی آن است که جغرافیدانان  دیگراز. شود ها برداشت می در نقشه
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ها را  شناسی امروزی در ترسیم نقشه بسیاری از معیارهای زیبایی ه،ایرانی در آن دور
 هماهنگی و پیوستگی در ترسیم عناصر بصری، استفاده از تضاد رنگی .اند کردهرعایت 

 از نوشتار برای ایجاد ، استفادۀ کمکیها  و در برخی از نقشه،مناسب، ایجاد تمرکز بصری
ها به  بندی برخی از نقشه تبدیل ترکیب. شواهد این ادعاست، هماهنگی در کل تصویر

 ،اصطالح زدگی یا به بیرون. کرده استو جانوری این زیبایی را دوچندان هی عناصر گیا
 نیز ها  نقشه این در برخی ازدهم،های پیش از قرن   همانند نگارگری،شکستگی کادر

مسالک و الخطی  رافیایی نسخههای جغ توان نقشه نظر به این نکات، می. شود دیده می
 هنرمندان، طراحان گیری  الهامهای تصویری برای ترین گنجینه  را یکی از غنیممالکال

 . ها دانست  و حتی کارتوگراف،گرافیک
 

 نمایش وجود یا عدم عناصر اصلی نقشه) ١جدول 
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 ها نمایش عناصر بصری نقشه) ٢جدول 
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 های جامعۀ نمونه نمونۀ تصویری برخی از عناصر نقشه) ٣جدول 
 شهر کوه دریا رود
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 و) باال(های موجود در هنر ایرانی  نمونۀ پرنده) ١تصویر 
 )پایین( آنالیز قسمت شبیه به پرنده نقشۀ دیار جزیره و

  http://www.speakingtree.in/blog/a-mystical-story-about-legendary-bird-huma : منبع
https://www.pinterest.com/alipezeshk/iranian-art/ 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

 .نقشۀ دیار عراق، که شبیه گیاه است) ٢تصویر 



  ١٤٣  )خانه و موزۀ ملی مَلِک ود در کتاب موجالمسالک و الممالک خطی موردپژوهی نسخه (های جغرافیایی دورۀ اسالمی تحلیل بصری نقشه

  

  

  

  

  

 
 

 .شمسه است نقشه دیار کوهستان، که قسمت پایین آن شبیه نیم) ٣تصویر 
 
 

  

  

  

  

  

 
 

 . مانند اثری از مالویچ، استنقشۀ دیار دریای خزر، که شبیه آثار مدرن امروزی،) ٤تصویر 
 http://www.cloob.com/result  :منبع تصوير سمت راست
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 بافت ترسیمی دریا و رود، متأثر از نگارگری قرون نهم و دهم هجری) ٥تصویر 
 .١٠٠پاکباز، : منبع تصویر سمت چپ

  

  

  

  

  

  

  

 م هجریهای نهم و ده بافت ترسیمی کوه، متأثر از نگارگری قرن) ٦تصویر 
 http://aminnajd.persiangig.com: منبع تصوير سمت چپ

  
  
  



  ١٤٥  )خانه و موزۀ ملی مَلِک ود در کتاب موجالمسالک و الممالک خطی موردپژوهی نسخه (های جغرافیایی دورۀ اسالمی تحلیل بصری نقشه

 کاررفته در ترسیم شهرها، متأثرنقوش به) ٧تصویر 
 های پیش از سدۀ دهم از نقوش ظروف قرن
 http://pottery-bank.blog.ir: منبع تصویر ردیف دوم و سوم
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 ها پیوست
 : نمونهتصاویر جامعۀ

  

      
  6كد                5              كد 4               كد 3               كد 2       كد           1كد 

       
  12              كد 11             كد 10               كد 9              كد 8                  كد 7كد 

      
  18كد              17            كد 16              كد 15      كد        14      كد          13كد 



  ١٤٧  )خانه و موزۀ ملی مَلِک ود در کتاب موجالمسالک و الممالک خطی موردپژوهی نسخه (های جغرافیایی دورۀ اسالمی تحلیل بصری نقشه

 منابع
خانه و موزۀ ملی     از کتاب  ٥٩٩٠، نسخۀ شمارۀ    ممالکال و مسالکال،  بن محمد    ابراهیماستخری،  
 .ملک تهران

 . ش١٣٧٠یتاشناسی، گ: ، تهران)اصطالحات جغرافیایی(فرهنگ گیتاشناسی  ،جعفری، عباس
، موجـود در    »هـای امـام رضـا در مـوزۀ ملـک          سـه نـسخۀ نفـیس از خطبـه        «حسینی، مجتبـی،    

http://imamrezapedia.ir،١٣٩٥ دی ٢٠شده در   بازبینی. 
، »ی اسـالمی  نگـار   ، برگی ناشناخته از تاریخ نقشه     تقویمای خطی از کتاب       نسخه«یار، احمد،    خامه

 .١٣٩١، تابستان ٧٨١ـ٧٧٠، صص ١٦، ش پیام بهارستان
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 .١٣٨٤، خرداد ١٥ـ١٤
 هـای  پـژوهش ، »جغرافیـا  توسعۀ علم در ایرانی مسلمان جغرافیدانان نقش«رضا،  رفیعی، حسن
 .    ١٣٨٦، بهار ١١٤ـ٩٥ ش ،٥٩، ش جغرافیایی

نامۀ  ، پایان ) هجری قمری  ١١ تا   ٥قرن  (های راهنما در جهان اسالم        بررسی بصری نقشه  زارع، پروین،   
 .١٣٩٤منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران، تیرماه 

، ش  ١، دورۀ   و توسـعه  جغرافیا  ،  »نظری بر جغرافیاپژوهی در تمدن اسالمی     «طیبی، سیدمحمد،   
 .١٣٨٢، پاییز و زمستان ١٤٨ـ١٢٣، صص ٢

، ش  ٨، سـال    شناسـی   ایران،  »های سنتی   نگاری در جامعه    طلوع و غروب نقشه   «عالئی، سیروس،   
 .١٣٧٥، بهار ١٠٥ـ٩٢، صص ٢٩
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