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  چکیده

ر اروپایی ها دهای تاریخی است که  توجه از ایران دورۀ صفویه، نقشه یکی از منابع قابل
توجهی از محدودۀ سرزمینی  اطالعات قابل ،ها . این نقشهاند کردهم ترسیم 18تا  16قرون 

است  ش شدهرو کوش پژوهش پیشدر . کنند با همسایگان به ویژه هند نمایان میایران را 
تحلیلی، محدودۀ سرزمینی  ـ  های صفوی و روش توصیفی  های نقشه تا با استناد به داده

نگاران اروپایی چه  . پرسش اصلی پژوهش این است که نقشهبررسی کنیمرا ایران با هند 
های  اند؟ یافته تصوّر و آگاهی از محدودۀ سرزمینی ایران با هند در دورۀ صفویه داشته

 ذهنِر ببا هند  رانیا ۀو کهن از محدود یباستان یکه تصورحاکی است پژوهش 
، این تصوّر دگرگون و به 17/11ای قرن ه نقشه در ، اماحاکم بود 16/10نگاران قرن  نقشه

واقعیتِ موجود در دورۀ صفویه نزدیک شد. عالوه بر این، ضمن تثبیت این تصوّرِ نزدیک 
ها و  نگاران به ضبط جزئیات جدید از جمله راه ، نقشه18/12های قرن  به واقعیت در نقشه

  ی آوردند.های جمعیتی در امتداد محدودۀ سرزمینی ایران با هند نیز رو گروه
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  مقدمه
شان با اروپا، فصل جدیدی از کوشش ای با آغاز فرمانروایی صفویان و گسترش مناسبات

یان اروپاییان برای شناسایی ابعاد مختلف تاریخی و جغرافیایی ایران آغاز شد. اروپای
های  ند تا با ترسیم نقشهیدای، کوش هایی در متون سفرنامه ضمن تعریف چنین مشخصه

ای و حتی اختصاصی،  های جهانی، آسیایی، منطقه متعدد از ایران در قالب نقشه
ای از  حجم گسترده اکنونهای تاریخی و جغرافیایی آن دوره را به تصویر بکشند.  ویژگی

به همت  18/12تا  16/10است که طی قرون های تاریخی در دست  این نقشه
هایی،  نگاران اروپایی از ایران دورۀ صفویه ترسیم شده است. در چنین نقشه نقشه

های ایران، جغرافیای طبیعی و  اروپاییان ضمن توصیف و ترسیم ایاالت مختلف و آبادی
تا  اند یدهوشهای قومی و جمعیتی، ک ها و مسیرهای ارتباطی، پراکندگی گروه اقلیمی، راه

با همسایگانش تعیین را های مرزی، محدودۀ قلمرو ایران  با استفاده از عالئم و نشانه
ند. هند به عنوان یکی از همسایگان سنتی و شرقیِ ایران به سبب پیوند جغرافیایی، کن

های متعددی در مناطق مرزی با ایران داشته است.  مناسبات و دگرگونی در طول تاریخ
جود در متون تاریخی دورۀ صفویه دربارۀ مجادالت مرزی ایران و هند، عموماً اطالعات مو

طرفین بر سر ایالت قندهار بوده است؛ در چنین  ۀهایی دربارۀ منازع مبتنی بر گزارش
انداز وسیعتری را از محدودۀ  تواند چشم های تاریخی می شرایطی، رجوع به نقشه

های  نگاران با استفاده از پدیده که نقشه جا. از آنکندسرزمینی ایران با هند منعکس 
های مرزی، حدود ایران با هند در دورۀ صفویه را  طبیعی و همچنین عالئم و نشانه

تا  16/10نگاران اروپاییِ قرن  رو این است که نقشه ، پرسش پژوهش پیشاند کردهترسیم 
رزمینی آن با هند های ایران چه تصور و آگاهی از محدودۀ س ، هنگام ترسیم نقشه18/12

های تاریخی چگونه بوده است؟ این پژوهش مبتنی بر  اند و بازتاب آن در نقشه داشته
های  آن ابتدا این محدودۀ سرزمینی در بستر نقشهو در روش توصیفی ـ تحلیلی است 

دست آمده با اطالعات موجود در ه های ب تاریخی استخراج و توصیف شده و سپس داده
است. هدف اصلی این مقاله، ضمن  شدهخی، تلفیق و تجزیه و تحلیل دیگر منابع تاری

نگاران اروپایی از محدودۀ سرزمینی ایران با هند در دورۀ  واکاویِ تصور و درک نقشه
ها و  صفویه، ناظر بر تشریح تطوّرهای صورت گرفته در این درک و ذکر مشابهت

  .١است 18/12و  17/11، 16/10های قرن  های این تصور به ترتیب در نقشه تفاوت
                                                                                                                                        

هـای اروپـایی    ها در متن مقاله، عدد اول مربوط به تاریخ میالدی است، زیرا نقشه در سالشماری نقشه .1
  ر قرار دارد و عدد دوم هجری قمری است.مدنظ



  503  سرزمینی ایران با هند ۀم از محدود18تا  16نگاران اروپاییِ قرن  آگاهی و تصوّر نقشه

دهد که نه تنها موضوع و مسألۀ این تحقیق،  ان مینشارزیابی پیشینۀ پژوهش 
شناسی  های صفویه بلکه تحقیقات و پژوهش ،تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته

 ۀهای تاریخی هنوز شکلی منسجم و جدی به خود نگرفته است. پیشین بر مبنای نقشه
دستۀ اول مربوط  :بندی کرد توان در دو دسته از آثار دسته رو را می پیش ۀپژوهش مقال

به تحقیقاتی است که از نظر موضوعی، مباحثی دربارۀ مرزهای ایران و هند در دورۀ 
) در کتاب تاریخ روابط ایران و هند 1373االسالم ( ن اشاره شده است. ریاضصفوی در آ

های صفویه و افشاریه  دو قلمرو را در دورهمناسبات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی 
است. نویسنده عمدتاً در تشریح مناسبات سیاسی و نظامی در دورۀ هر  کردهبررسی 

کدام از پادشاهان صفوی و گورکانی، به اهمیت قندهار و همچنین چگونگی جدال 
 . رضیه رضویانداده استبه دست پادشاهان دو طرف برای تصرف آن، اطالعات مناسبی 

ای، نقش قندهار را در روابط صفویان و گورکانیان از دورۀ شاه  ) در مقاله1383(
است. محوریت مباحث این مقاله،  کردهاسماعیل اول تا شاه عباس اول صفوی بررسی 

ناظر بر تشریح موقعیت جغرافیایی قندهار، اهمیت تجاری و همچنین جایگاه نظامی و 
فرد  اله برخورداری همچنین فرض و هند قرار دارد. سیاسی این ایالت، بین دولتین ایران

ای به بررسی تحوالت مرزی ایران در دورۀ صفویه پرداخته است.  نامه ) در پایان1396(
به جز فصل پنجم که نتیجۀ این  .نامه بر مبنای پنج فصل سامان یافته است این پایان

صفحه، به بررسی  40تحقیق است، نویسنده تنها در قالب فصل چهارم و با اختصاص 
کلی مرزهای شرقی، غربی و شمالی ایران در دورۀ صفویه پرداخته است. در بین حجم 

صفحه یک ارزیابی کلی و عجوالنه از مرزهای شرقی ایران  4ذکر شده، تنها در قالب 
رو متمایز  صورت گرفته است. آنچه که تحقیقات این دسته از آثار را با مقاله پیش

های تاریخی اروپاییان جهت تحلیل و تبیین محدودۀ  ستفاده از نقشهسازد، عدم ا می
اشارۀ پراکنده و ضمنی به وجهی خاص از این محدوده بوده و  سرزمینی ایران با هند

های تاریخی اروپاییان،  است. دستۀ دوم نیز مربوط به تحقیقاتی است که در بستر نقشه
عبداله صفرزایی و یاسر  . برای نمونه،اند ردهکابعادی از تاریخ ایران دورۀ صفوی را بررسی 

اند تا جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی را در  ای کوشیده ) در مقاله1400مالزئی (
ند. در این مقاله، نویسندگان در کنهای تاریخی اروپاییان، تجزیه و تحلیل  نقشه زمینۀ

ها و بنادر و همچنین  آبادیشناسی، حدود و مرزها، جغرافیای طبیعی،  پنج موضوع: نام
های انسانی و جمعیتی، به تحلیل و ارزیابی مکران در دورۀ صفویه بر مبنای  گروه
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اند. از آنجا که مکران در دورۀ صفویه  پرداخته 18/12تا  16/10های تاریخی قرن  نقشه
حدود و مرزهای مکران، به حدود شرقی آن   در امتداد مرزهای هند قرار داشت، در بخش

 ألهموضوع، مس ،شده است. در مجموعاشارهمختصر به صورت یافت،  که با هند پیوند می
  .ستای که ذکر شد، پژوهشی نو  رو در مقایسه با پیشینه و هدف مقالۀ پیش

  
  : تصوری باستانی و کهن16/10های قرن  ایران با هند در نقشهدودۀ سرزمینی حم

ترین نقشۀ توپوگرافی  . کشف قدیمیدارد طوالنی ه اینگاری در جهان پیشین تاریخ نقشه
های  )، حاکی از توجه انسانAlai, 2ق.م ( 2300جهان در شمال شرق بابل با قدمت 

است. با این حال   گذشته به شناخت محیطِ اطراف و کوشش برای ترسیم نقشۀ آن بوده
. این )Lechthaler, 157نگاری نظم علمی پیدا کرد ( در عصر عتیق یونان بود که نقشه

تا اینکه در همین قرن، دو اتفاق زمینۀ ایجاد تحول  ،ادامه یافت 15/9روال تا اواخر قرن 
: از یک طرف اختراع دستگاه چاپ، روند انتشار آوردنگاری را فراهم  در دنیای نقشه

ها را تسریع و تسهیل کرد و از طرفی دیگر، آغاز کارزارِ اکتشافات جغرافیایی و  نقشه
). در Galichian, 89ها وا داشت ( نگاران را به بازنویسی نقشه ید، نقشهکشف دنیای جد

نتیِ جغرافیا به چالش کشیده شد نتیجۀ چنین تکاپوهایی بود که اصول و باورهای س
، ترسیم نقشه از نقاط مختلف جهان در 16/10). با ورود به قرن 119(گنجی و انوری، 

نگاران کوشیدند تا در  تلف اروپایی، نقشهاروپا رونق چشمگیری گرفت و در کشورهای مخ
ای و حتی اختصاصی، نواحی مختلف جهان را به تصویر  های جهانی، منطقه قالب نقشه

. ایرانِ دورۀ صفوی از کشورهایی بود که تولید و ترسیم نقشۀ آن، در همان قرن ١بکشند.
). آنان از 98زئی، صفرزایی و مالنگاران اروپایی قرار گرفت ( نقشهدر دستور کارِ  16/10

با تا  کوشیدند می، ٢»Sophi«و » Persia«ها با عناوینی همچون   اری نقشهگذ طریق نام
) و همچنین عالئم و های طبیعی (مثل رود و نواحی کوهستانی استفاده از پدیده

های مرزی، محدودۀ سرزمینی ایرانِ صفوی را با قلمروهای مجاور آن از جمله هند  نشانه
  ازند.نمایان س

                                                                                                                                        
وصـف  حسـن و دیگـران،   نگاری اروپایی نکـ : گنجـی، محمد  هبرای اطالعات بیشتر دربارۀ مکاتب نقش .1

  .35ـ  27، ص 1386شناسی،  ، تهران: بنیاد ایرانهای تاریخی خلیج فارس در نقشه
بی به شاه اسماعیل اول و جانشینان ) لقبی بود که در منابع غر Soffi, Sufi, Sophi,Sofiصوفی ( .2

  ).317امورتی، شد ( و صفوی نیز تداخل ایجاد می او اطالق و گاهی بین واژه صوفی
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حاکی از آن است  16/10های قرن  تأمل بر محدودۀ سرزمینی ایران با هند در نقشه
اند.  های طبیعی را در نظر گرفته نگاران اروپایی برای ترسیم این محدوده، پدیده که نقشه

متعدد بوده، در این بخش از  16/10های ترسیمی از ایران در قرن  از آنجا که حجم نقشه
ها با عنوان صفویان  مبنای انتخاب آن دو، نامگذاری نقشهو ستفاده شده دو نمونه نقشه ا

تر از ایران بوده است؛ زیرا در قرن  تر و دقیق تصویری واقعی ۀ(یا صوفی) و همچنین ارائ
نگاران اروپایی با صفویان مواجه شدند، هنوز اطالعات  که برای اولین بار نقشه 16/10

بر همین  .ای این قرن از ایران بازتاب پیدا نکرده بوده دقیق و منسجمی در تمامی نقشه
های ایران در قرن  ترین نقشه ترین و جامع توان از دقیق این دو نمونه را می ،اساس

  :دانست 16/10
  1جدول شمارۀ 

  نگاری مکتب نقشه  سال نشر  نگار نقشه  نام نقشه  نقشه شمارۀ
  هلندی  1570/997  2آبراهام اورتلیوس   1قلمرو پارس یا صفویان  1
  ایتالیایی  1596/1004  4آنتونیو ماجینی   3قلمرو پارس یا امپراتوری صفوی  2

  
نگاران عموماً برای بازنمایی محدودۀ سرزمینی ایران با  های این قرن، نقشه در نقشه

کوه  را، دو پدیدۀ طبیعی رود سند و رشته  هند در دورۀ صفوی، نقطۀ تالقی بین آن
های  ) از کوهپایه73کیلومتر (رضوی،  1600رود سند با طول  .اند تلقی کردههندوکش 

) و به اقیانوس هند 87گرفت (اعتماد السلطنه،  کوه هندوکش سرچشمه می جنوبی رشته
نیز با مبدأ  16/10های تاریخی قرن  در نقشه ٥شد. این رود با نام ایندوس متصل می

). رود سند 2و1قشۀ شمارۀ کوه هندوکش و مقصد اقیانوس هند ضبط شده است (ن رشته
شناسی، از نظر جغرافیای سرزمینی ایران، در تالقی با  عالوه بر موقعیت جغرافیایی و نام

نگاران با در نظر  سرزمین هند نیز دارای اهمیت و اعتبار بوده است. بر این اساس، نقشه
ین رود را گرفتن رود سند به عنوان نقطۀ تالقی دو قلمرو صفویان و گورکانیان، غربِ ا

    اند. برای نمونه، در نقشۀ  کرده قلمرو ایران و شرق آن را محدودۀ قلمرو هند ضبط
اورتلیوس از قلمرو ایرانِ صفوی که مصادف با فرمانروایی شاه تهماسب اول ترسیم شده 
است، در امتداد شرقی و جنوب شرقی ایرانِ صفوی تا رود سند به طور مرتب، توصیفاتی 
                                                                                                                                        
1. Persici sive Sophorvm regni typvs 
2. Abraham Ortelius 
3. Persia Regnvm sive Sophorvm imperivm 
4. Antonio Magini 
5. Indus 
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: محدودۀ 1شده است (نقشۀ شمارۀ به دست داده ها و شهرهای مختلف  در باب آبادی
داخل دایرۀ آبی). عالوه بر تصور جغرافیایی اورتلیوس از رود سند به عنوان مرزِ طبیعی 

نگاران ایتالیایی نیز بر اساس همین الگو، رود سند را مرز  ایران و هند، ماجینی از نقشه
: محدودۀ داخل 2در نظر گرفته است (نقشۀ شمارۀ طبیعی ایران و هند در دورۀ صفوی 

دایرۀ آبی). در واقع با در نظر گرفتن رود سند به عنوان مرز طبیعی بین ایران و هند در 
ل، مکران و قندهار  تصور نقشه رات، بندر دیبُ جَ نگارانِ این قرن، مناطقی همچون کابل، گُ

  اند.  در قلمرو ایرانِ صفوی جانمایی شده
رود سند، پدیدۀ طبیعی دیگری که در بازنمایی محدودۀ سرزمینی ایران با عالوه بر 

وده بین کوه هندوکش بوده است. این محد ، رشتهرا جلب کردهنگاران  هند توجه نقشه
« ) و در نزد یونانیان با نام 87گرفته (اعتمادالسلطنه، هندوستان و ترکستان قرار

شده است و از  ز پرواز عقابهاست، شناخته میبه معنای کوهی که بلندتر ا ١»پاراپامیزوس
ملقّب شده است (شمس بخارایی، » قفقازِ هند«دانان، به  طرفی، در نزد برخی از جغرافی

اند. به طور مثال: شمس بخارایی در  را قاتل هندوها دانسته  ). برخی معنای نام آن235
آوردند اغلب از شدت  چون بردگان و کنیزانی که از هند می« نوشته است: توضیح آن 

(همان). این » اند شوند، نام آن را هندوکش نهاده ها تلف می سرما و یخبندان در این کوه
های تاریخی، در شمال شرق کابل و جنوب شرقِ بلخ ذکر  منطقۀ کوهستانی که در نقشه

)، همچون مرزی طبیعی، قلمرو ایران را از هند جدا کرده 2و  1است (نقشۀ شمارۀ   شده
های هندوکش که  ت. در نقشۀ اورتلیوس از قلمرو صفویان، حدود شرقی ایران تا کوهاس

: محدودۀ 1نقشۀ شمارۀ است (یافته در شرق و شمال شرق قندهار قرار گرفته، امتداد 
داخل دایرۀ قرمز) و طبق همین الگو، در جغرافیای ذهنیِ ماجینی نیز محدودۀ 

کوه هندوکش امتداد داشت  ود سند، تا رشتهسرزمینی شرقِ قلمرو صفویان عالوه بر ر
  : محدودۀ داخل دایرۀ قرمز).2(نقشۀ شمارۀ 

  
  
  
  

  

                                                                                                                                        
1. Paropamisus 
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  )1نقشۀ شمارۀ 

  

www.davidrumsey.com 
  

  )2نقشۀ شمارۀ 

  

  156گنجی و همکاران، 
  

http://www.davidrumsey.com
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ایرانِ صفوی  16/10در قرن  نگارانی که چرا در تصوّر نقشه :نکتۀ قابل تأمّل این است
کوه هندوکش  اند، محدودۀ سرزمینی ایران با هند تا رود سند و رشته را ترسیم کرده

از این محدوده،  16/10نگارانِ قرن  رسد که تصوّر نقشه نظر می امتداد داشته است؟ به
آگاهی و درکی باستانی و کهن بوده است؛ زیرا بین محدودۀ توصیف شده در این 

ای که در دورۀ باستان وجود داشت، مشابهت وجود دارد. به طوری  ها، با محدوده نقشه
غربی  ۀکه مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران در زمان کوروش هخامنشی، از کنار در

هندوکش به سمت جنوب امتداد داشت و نواحی شرقی کابل و حدود پیشاور را در بر 
کوب،  یافت (زرین با اقیانوس هند پیوند میمیانی رود سند،  ۀگرفت و از طریق ناحی می

قلمرو ایرانِ اشکانی در دورۀ مهرداد اول از رود کرخه تا مصب رود سند  ،). از طرفی113
ها از فرات تا هندوکش  که اشکانیان تا سال به طوری ؛)164امتداد داشته است (همان، 

لَّم های هندوکش در دورۀ س و کوه) 3/2538حکمرانی کردند (پیرنیا،  اسانیان نیز مرز مُسَ
های مورخان یونانی، منابعی  ). از آنجایی که گزارش4/2834شد (همان،  ایران دانسته می

رسد با  )، به نظر می118کوب،  اند (زرین مهم برای بازنمایی تاریخ هخامنشیان بوده
جدید در  بازتاب تصویر مرزهای ایران و هند در دورۀ باستان در منابع یونانی و آغاز قرون

نه  ،ا با گسترش اکتشافات جغرافیایی، زیراند بهره بردهاطالعات آن از  نگاران شهنقاروپا، 
از نگاران  بلکه اروپاییان و به خصوص نقشه از مین نرفت،تنها اطالعات جغرافیایی قدیم 

با پیشروی ترکان عثمانی به سمت قسطنطنیه در  کهبدین ترتیب  آن استفاده کردند؛
به ایتالیا و شهرهای آن نگاهداری ، بسیاری از نسخ خطی این شهر برای 15/9قرن 

نگاران  توجه نقشه جغرافیای بطلمیوسجریان این انتقال،  ). درNorman, 51شد (منتقل 
هایی با اطالعات جغرافیایی قدیم فراهم شد. به  و زمینه برای ترسیم نقشه را جلب کرد

نی با آغاز دورۀ رنسانس و عصر اکتشافات طوری که چاپ آن در ایتالیا و همزما
). 28نگاری انجامید (گنجی و دیگران،  جغرافیایی، به رشد و شکوفایی فنون نقشه

به التین ترجمه شد و ضمن چاپ آن در شهرهای  15/9همچنین این اثر در قرن 
 نگارانی نقشه )،Crone,75) و استراسبورگ (Cosgrove, 66بلونیا (مختلف اروپایی مثل 

). احیای اطالعات جغرافیایی 213همچون مرکاتور نیز در هلند از آن بهره بردند (انوری، 
هایی از قلمرو اسکندر مقدونی  نقشه 16/10ای پیش رفت که حتی در قرن  قدیم به گونه

 .١شد در دورۀ باستان ترسیم می
                                                                                                                                        

وصـف  فتوحات اسکندر مقدونی نک: گنجی، محمد حسن و دیگـران،    ای از نقشۀ اهده نمونهبرای مش .1
  .154، ص 1386شناسی،  ، تهران: بنیاد ایرانهای تاریخی خلیج فارس در نقشه
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 های از مشخصهاروپاییان شناخت کاملی رسد که  به نظر میچنین  ،ازطرف دیگر
تا کرد  زمینه را فراهم مینداشتند و همین موضوع، بندی قلمرو صفویان  سیاسی و ایالت

. تاورنیه از سیّاحان اروپایی روی آورندهای جغرافیایی قدیم  داده بهبرای شناخت ایران 
ایاالت و تقسیمات داخلی ایران  شماراطالعی اروپاییان از  دورۀ صفوی نه تنها به بی

نتوانستند از روی یقین و  ،هایی که با وی در معاشرت بودند هم ایرانی بلکه کرده،اشاره 
ناچار برای اینکه معرفی مفیدی از « :بصیرت اطالع صحیحی در این زمینه به وی بدهند

داخلۀ آن مملکت (ایران) بنمایم، باید رجوع به جغرافیای قدیم کنم که از روی اسامی 
اند و اغلب  د، اسامی جدید را که بر ما مجهولشو قدیم که موجب بصیرت و اطالع ما می

» های جدید ما هستند تصحیح کنیم تصوری و حدسی یا اشتباه و منحرف شده نویسنده
  ). 357(تاورنیه، 

محدودۀ سرزمینی ایران  رۀآگاهی و تصور باستانی و کهن دربا در باب از عوامل دیگر
گزارش سیاحان اروپایی از قلمرو  توان در نگاران، می با هند در جغرافیای ذهنی نقشه

های نزدیک به فرمانروایی صفویان و بعد از استقرار آن در ایران،  سرزمینی ایران در سال
های اروپایی به عنوان حامالنِ اطالعات ایران به اروپا، منابعی بودند  تأمل کرد. سفرنامه

ند. در برخی از این ردب بهره میها  های آن برای بازنمایی نقشه که اروپاییان از داده
نویس از محدودۀ سرزمینی ایران در محدودۀ هند با آنچه که  ها، گزارش سفرنامه سفرنامه

از ونیزیانی که  ١وجود داشته، مطابقت دارد. کاترینو زنو 16/10نگاران قرنِ  در تصوّر نقشه
نین قویونلوها به ایران آمد،  قلمرو اوزون حسن در محدودۀ هند را چ در دورۀ آق
... کوشید تا سراسر ایران را به اطاعت خود درآورد. پس تمامی «است: برشمرده  

سرزمینی را که تا دریای هند امتداد داشت مسخر کرد و امپراتوری نیرومندی را بنیان 
). گرچه این 222(زنو، ...» نهاد که حدودش چنین بود: در مشرق رود سند و تاتارستان، 

توصیفی که وی از رود سند به  ،موجود آن دوره مطابقت ندارد گزارش چندان با واقعیتِ
های  با آنچه در نقشه ،داده است به دستعنوان حدّ قلمرو ایران در زمان اوزون حسن 

، مطابقت دارد. دالساندری از دیگر آمدههای اورتلیوس و ماجینی  مانند نقشه 16/10قرن 
ایران آمد، در توصیف محدودۀ ونیزیانی که در دورۀ شاه تهماسب اول صفوی به 

کشوری که از آنِ شاه ایران است از مشرق « است: سرزمینی ایران با هند چنین نوشته
(دالساندری،  »...واقع است در میان رود گنگ و سند محدود است به هندوستان که

                                                                                                                                        
1. Katrino Zeno 
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باستانی و کهن از محدودۀ سرزمینی  ). با این حال، مبنای اصلی وجود این آگاهی472ِ
اش در باب تصورّ  ن با هند در گزارش شاردن روایت شد. وی در قسمتی از سفرنامهایرا

بنا به اعتقاد بزرگان و « :چنین نوشته است خود جغرافیایی ایرانیان از محدودۀ سرزمینی
دانان ایرانی، کشورشان بزرگترین امپراتوری روی زمین است. آنان برای نمایاندن  جغرافی

های باستانی را که سرزمینی پهناور و محصور میان چهار گستردگی مملکت خود مرز
کنند،  دریا: دریای سیاه، دریای سرخ، دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، ارائه می

سرزمینی که شش رودخانۀ بزرگ فرات، ارس، دجله، فاز، آمودریا و سند در اطراف آن 
ین تواند مرزهای این سرزم میتر از این ن جریان دارند و هیچ توضیحی گویاتر و روشن

بار بر  اش، این ). شاردن در جایی دیگر از سفرنامه2/684(شاردن، » پهناور را بنماید
 :اساس برآوردِ خویش، رود سند را به عنوان یکی از مرزهای ایران معرفی کرده است

 ام حداکثر گسترش شمال ایران از گرجستان در چهل ام و شناخته که من سنجیده چنان«
» باشد هت جنوب و تا حد رود سند میدرجه عرض شمالی و بیست و چهار درجه در ج

که چنین تصوّری، چنین نوشته، پیداست  17/11). گرچه شاردن در قرن 658(همان، 
های موجود در  داده ،نیز وجود داشته است. در مجموع 16/10در باور اروپاییانِ قرن 

اند  کرده نگاران اروپایی تصور می هد که نقشهد نشان می 16/10های تاریخی قرن  نقشه
محدودۀ سرزمینی ایران با هند همانند مرزهای ایران در دورۀ باستان، تا حدود رود سند 

  کوه هندوکش امتداد داشته است. و رشته
  

: گذار از تصور باستانی 17/11های قرن  یران با هند در نقشهمحدودۀ سرزمینی ا
  به واقعیتِ موجود

ۀ سرزمینی آن با هند)، در قرن ی ترسیم شدۀ ایران (به ویژه از منظر محدودها نقشه
زیرا  ،ها دانست توان نقطۀ عطفی در تاریخ این نقشه اروپاییان را میبه دست  17/11
های مرزی،  نگاران در ارائه محدودۀ سرزمینی ایران با کاربرد عالئم و نشانه تنها نقشه نه

بلکه بر گسترۀ اطالعاتی و شناخت اروپاییان از ایران در پی  ،اند هدقت بیشتری نشان داد
های قرن  ... افزوده شد. در نقشهان، بازرگانان، سیاحان، سفیران ورفت و آمد مکرّر تاجر

های طبیعی برای تعیین محدودۀ سرزمینی ایران با هند در  نگاران از پدیده پیشین، نقشه
ای،  ، ابزارهای تعریف چنین محدوده17/11اما در قرن  بهره می بردند،دورۀ صفوی 

نگاران برای تعیین این محدوده، از عالئم و  از نقشهشماری ای که  ؛ به گونهیافتتحول 
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به ). 6و  5، 4، 3بندی استفاده کردند (نقشه شمارۀ  هایی به شکل خطوط و رنگ نشانه
در زمینۀ  کشی در قرن شانزدهم و اولین مطالعات تجدید حیات نقشه«ساماران نظر 
سنجی در قرون هفدهم و هجدهم، ابزار الزم را برای تحقق بخشیدن به مفهوم مرز  زمین

یران با هند در ). در این مقاله، برای تبیین محدودۀ سرزمینی ا1/120» (فراهم ساختند
  ، چهار نمونه نقشۀ برگزیده شده است:17/11های قرن  نقشه

  2جدول شمارۀ 
  نگاری مکتب نقشه  سال نشر  نگار نقشه  نام نقشه  شمارۀ نقشه

  2یودوکوس هوندیوس  1قلمرو پارس  3
  3یوهانس جانسینیوس 

  هلندی  1621/1030

تصویری از قلمرو پارس یا   4
  4صفویان

   5یوهانس جانسینیوس
  6پتروس کائریوس

  هلندی  1628/1037

  فرانسوی  1652/1062  8نیکوالس سانسون  7آسیا   5
  فرانسوی  1652/1062  10الس سانسوننیکو   9امپراتوری ایران صفوی  6

  

نگارانِ این قرن، در  دهد که نقشه نشان می 17/11های تاریخی قرن  واکاوی نقشه
توان ترکیبِ  می .اند بهره بردهترسیم محدودۀ سرزمینی ایران با هند از دو الگوی متفاوت 

بنابر آنچه که  این دو الگو را، گذار از تصوّر باستانی و کهن به آگاهی نزدیک به واقعیت
اساس الگوی توصیفیِ اول، برخی از داشت، قلمداد کرد. بر صفوی وجود در دورۀ

 16/10های قرن  نگاران همچنان براساس همان تصوّر باستانی و کهن که در نقشه نقشه
کوه هندوکش را به مثابۀ حدود ایران در تالقی با قلمرو هند،  رایج بود، رود سند و رشته

برای ترسیم و تبیین این  17/11نگاران قرن  تند؛ با این تفاوت که نقشهگرف در نظر می
 ،اند. برای مثال بهره بردههای هندوکش  ها، از عالئمی در امتداد رود سند و کوه محدوده

نگاران  نقشهبه قلم اول این قرن  ۀدر نیم ،ق11م/17های قرن  در دو نمونه از نقشه
های هندوکش متمرکز  مچنان بر رود سند و کوهنگاران ه درک و آگاهی نقشه، هلندی

  ).4و  3بوده است (نقشۀ شمارۀ 
                                                                                                                                        
1. Persicvm Regnum 
2. Jodocus Hondius 
3. Johannes Janssonius 
4. Persici vel Sophorum Regni typus 
5. Johannes Janssonius 
6. Pertus Kaerius 
7. L’Asia 
8. Nicolas Sanson 
9. L’Empire du Sophy des Perse 
10. Nicolas Sanson 
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  )3نقشۀ شمارۀ 

  

Alai,79 

  )4نقشۀ شمارۀ 

  

Ibid, 78  
  

ق 11م/17های قرن  اما در الگوی توصیفی دوم که شامل بخش دیگری از نقشه
ن شده است؛ نگاران اروپایی از محدودۀ سرزمینی ایران با هند دگرگو شود، تصور نقشه می
نگارانِ اروپایی کنار رفت و جای خود  طوری که آن درک باستانی و کهن از تصور نقشه به

تر  داد که با گزارش متون تاریخی دورۀ صفوی یا واقعیتِ موجود، نزدیکوضعیتی را به 
نگاران اروپایی از این محدوده به تدریج از رود سند و  بود. براساس این الگو، تصورِ نقشه

طق کوهستانی هندوکش فاصله گرفته و با تمایل به سمت غرب، تا حدود قندهار و منا
 17/11ای که از قارۀ آسیا در نیمۀ قرن  مکران متمرکز شده است. سانسون در نقشه

بندی، محدودۀ  های به شکل خطوط و رنگ ترسیم کرده، با استفاده از عالئم و نشانه
مرز ایران و هند از غرب کابل  :است کردهعیین سرزمینی قلمروهای مختلف این قاره را ت

ل در  و شرق بلخ آغاز و با گذر از محدودۀ غربی قندهار و غربِ رود سند، به بندر دیبُ
). در این الگوی مرزی، مناطقی همچون 5سواحل مکران امتداد داشت (نقشۀ شمارۀ 

قلمرو هند ضبط  بلخ، سیستان و مکران در قلمرو ایران و رود سند، کابل و قندهار در
بار از محدودۀ سرزمینی ایران،  این ،های سانسون شده است. در یکی دیگر از نقشه

. قندهار یابد میسرحدات ایران و هند از غرب کابل و شرق بلخ و میمند تا قندهار ادامه 
گرفته شده است که با در نظرگرفتن نظربار در قلمرو ایران در این برخالف نقشۀ پیشین،

گذشت و سپس از محدودۀ غربی  آن، این محدودۀ مرزی از شرق سیستان و مکران می
ل، با  در غرب رود سند عبور می١تته کند. در نهایت با گذر از امتداد غربی بندر دیبُ

                                                                                                                                        
1. Tatta 
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  ).6یابد (نقشۀ شمارۀ  اقیانوس هند پیوند می
  )5نقشۀ شمارۀ 

www.davidrumsey.com 

  )6نقشۀ شمارۀ 

Alai,101  
  

های متون تاریخی و جغرافیایی آن  های تاریخی و همچنین گزارش براساس نقشه
دوره، کانون اصلی مجادالت مرزی ایران و هند، ایالت قندهار بوده است. این منطقه در 

ختالف بین نوادگان سلطان حسین میرزای های نخستین تشکیل صفویان در پی ا سال
 ،) و تا پایان فرمانروایی صفویان442ـ441تصرف بابر گورکانی درآمد (بیانی،تیموری به 

قندهار از قرن  االسالم، . بر اساس برآوردِ ریاضبودقندهار کانون منازعات مرزی دو طرف 
یران و هند دست به ، پانزده مرتبه محاصره و دوازده بار بین ا18/12تا قرن  16/10

) و موقعیت ارتباطی 320). ثروتِ ایالت قندهار (اولئاریوس،38االسالم،  ریاض(دست شد  
 ,Anwar et al؛ 41نژاد،  کابل و هرات (دهقان  ه سبب قرار گرفتن در مسیر راهبآن 
 ای برای جدال ایران و هند بر سر تسلط بر آن فراهم کرده بود. در مجموع، دست زمینه)، 27

به دست شدن قندهار در طول دورۀ صفوی بین ایران و هند و تطبیق آن با گزارش 
متوجه اهمیت مرزی به تدریج نگار،  که اروپاییانِ نقشه دهد ، نشان میهای تاریخی نقشه

ها، این  در برخی از نقشه ،و بر همین اساسبودند قندهار در مناسبات ایران و هند شده 
  ن و در برخی دیگر، جزو قلمرو هند ضبط شده است.منطقه در درون قلمرو ایرا

عالوه بر قندهار، ایالت دیگری که در شرق قلمرو صفویان با هند مرز مشترک داشت 

http://www.davidrumsey.com
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م نیز به عنوان یک ایالت مرزی توصیف شده، مکران 17های تاریخی قرن  و در نقشه
 محلچندان ؛ اما این منطقه همانند قندهار، در دورۀ صفوی بین ایران و هند ١بود

به . جست و جو کردتوان در مسائل جغرافیایی  عامل اصلی آن را میو مناقشه نبود 
حدودش به «مستوفی یزدی در توصیف محدودۀ سرزمینی مکران در دورۀ صفوی نوشتۀ 

اما گسترۀ جغرافیایی قندهار نسبت  ،)357» (سیستان و بکران و تته و هرموز اتصال دارد
داور  توابع آن در شرق تا دوکی و در غرب تا گرمسیر و زمین به مکران کوچکتر بود و

کوچکتر و همچنین حفظ  ۀ). در نتیجه، تسلط بر منطق441(بیانی،  یافت میامتداد 
تر از ایالتی با گسترۀ جغرافیایی  توانست راحت قدرت سیاسی در آن، برای طرفین می

در این منطقه،  وران و هند بود قندهار نقطۀ تالقی مرز ای ،تر باشد. از طرف دیگر بزرگ
های  اما در مکران، بیابان ه بودند،صفویان و گورکانیان بارها رویاروی یکدیگر قرار گرفت

انداخت. مستوفی یزدی در  گسترده و مناطق کوهستانی متعدد، بین دو قلمرو فاصله می
بال سپهر آن والیت مشتمل است بر ج« نوشته است:های مکران  ها و بیابان توصیف کوه

). 357مستوفي یزدی، » (آثار ... و صحاری چون تیه حضرت کلیم از آب و گیاه خالی ...
 نوشته است: آمیز از شرایط آب و هوایی جنوب ایران همچنین شاردن در گزارشی اغراق

کننده  هوای نواحی خلیج فارس از کرمان تا رود سند چندان گرم و خشک و خفه«
اند و هرگز جای دگر  اند و بالیده در آنجا پا به دنیا نهاده باشد که حتی کسانی که می

برند. ساکنان این مناطق بر اثر شدت گرما ناچارند  اند به رنج و سختی به سر می نرفته
). در چنین شرایطِ 2/692(شاردن، » مدت چهار ماه به نواحی کوهستانی پناه ببرند

سختی راه و به تَبع صرف سبب به های پیوسته و مداوم  جغرافیایی، امکان لشکرکشی
  های بیشتر، چندان فراهم نبود. هزینه
  

  : تثبیت واقعیت موجود18/12های قرن  یران با هند در نقشهمحدودۀ سرزمینی ا
نگاران از  ، آگاهی و تصوری که نقشه18/12به قرن  17/11های قرن  با گذر از نقشه

بودند،   ار و ایالت مکران) حاصل کردهمحدودۀ سرزمینی ایران با هند (با تمرکز بر قنده
. در پی تثبیت تصوّرِ نزدیک شد ی نمیچندانتوجه تصور باستانی و کهن، به تثبیت شد و 

                                                                                                                                        
: صفرزایی، عبداله و یاسر مالزئـی،  ـ های صفوی، نک برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ مکران در نقشه. 1
هـای علـوم    ، پـژوهش »های تاریخی اروپاییان فوی بر اساس نقشهجغرافیای تاریخی مکران در دورۀ ص«

  .118ـ  95، ص 1400، تابستان 2، شمارۀ 13تاریخی، سال 
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نگاران به ضبط جزئیات جدید و جزئی در امتداد تالقی محدودۀ ایران  به واقعیت، نقشه
ین نمایاندن ها و همچن ها، در قالب توصیف راه عموم این مشخصه .با هند پرداختند
  است. جلوه یافتههای جمعیتی،  پراکندگی گروه
های  انداز روشنی از راه مانده از دورۀ صفوی، چشم ها، منابع ایرانیِ باقی دربارۀ راه

های  اند و اطالعات مرتبط با آن، پراکنده و غیرمستقیم است. نقشه ندادهبه دست ایران 
شوند که  ی از منابع دورۀ صفوی محسوب میا تاریخی اروپاییان از ایران به عنوان دسته

ها، به ویژه مسیرهایی که به سمت هند امتداد داشت، توجه شده   در برخی از آنان به راه
اند. براساس  بهره بردهنگاران در توصیف این مسیرها از دو الگوی متفاوت  است. نقشه

ی به هند (یا برعکس) را هایی منته نگاران تنها یکی از شاهراه الگوی اول، برخی از نقشه
نگاران هلندی از ایران و ممالک  از نقشه ١ای که پیتر وان در آ اند. در نقشه ترسیم کرده

شد و  همجوار آن ترسیم کرده، تنها یک راه ضبط شده است که از آگره در هند آغاز می
ور با امتداد به سمت شمال غرب و گذر از دهلی، الهور و رود سند، از جنوب کابل عب

شود. در ادامه، این راه با سیستان و  کرده و سپس به منطقۀ مرزی قندهار متصل می
از  ٢). همچنین باپتیست هومان7یابد (نقشۀ شمارۀ  سپس مناطق دیگر ایران پیوند می

که در نقشۀ  را ای، همان شاهراهی در نقشه 18/12اول قرن  ۀنگاران آلمانی در نیم نقشه
ضبط ، راه بر سرها و مناطق  ار با جزئیات بیشتر با ذکر آبادیب این ،پیشین توصیف شده

های این الگو، حاکی از اهمیت ارتباطی  ). گزارش نقشه8کرده است (نقشۀ شمارۀ 
قندهار در نقطۀ تالقی قلمرو ایران با هند بوده است که بر اساس آن، تسلط صفویان بر 

د و از طرف دیگر، تسلط گورکانیان بر کر را برای نفوذ به کابل تسهیل میآنان  آنجا، راه
یعنی خراسان  ،ترین ایاالت ایران یکی از کلیدیایشان در نفوذ در تسریع این منطقه، 

   تأثیر تمام داشت.
  )8نقشۀ شمارۀ   )7نقشۀ شمارۀ 

                                                                                                                                        
1. Pietre van der Aa 
2. Baptist Homman 
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  192گنجی و دیگران، 
  

  Alai,149 
  

مختلف ایران را  های ایاالت ای از راه نگاران، زنجیره در الگوی دوم، برخی از نقشه
ترین نمونه از این الگو، نقشۀ  شد. برجسته ترسیم کرده که به خارج از آن نیز منتهی می

های پایانی فرمانروایی صفویان، در پاریس  است که همزمان با سال ١ایران از گیوم دولیل
چاپ شده است. بر اساس این نقشه، عالوه بر چند مسیری که از ایالت خراسان به هند 

شد، دو ایالتِ قندهار و مکران در قلمرو ایران با هند مرز مشترک داشتند. از  تهی میمن
کرد که راه شمال شرقی به کابل و راه جنوب  قندهار دو راه اصلی به هند امتداد پیدا می

شرقی با امتداد به سمت مولتان و گذر از رود سند، به مناطق داخلی امپراتوری گورکانی 
ها و مناطق مختلفی را که در  ). دولیل تمامی آبادی9(نقشۀ شمارۀ کرد  راه پیدا می
اند، ثبت کرده است. عالوه بر قندهار، مکران دیگر ایالتی بوده  ها قرار داشته مسیر این راه

است که در قلمرو ایران و در مجاورت با قلمرو هند توصیف شده است. نکته قابل تأمل 
ای ایاالت مختلف ایران به جز مکران را ترسیم کرده ه اینکه دولیل، تقریباً تمامی راه

واقع  بین دو حوزۀ تمدنی ایران و هند دارد و مکران سواحل گستردهبا آن که  ؛است
ظرفیت  در آن روزگار )،173ـ172(صفرزایی،  جاو ارتباطات بین نواحی شهری آن شده

و اطالع نداشت ها  هراآن گیوم دولیل از است. گویا  مسیرهای مواصالتی متعددی داشته
  .هم قرار گرفته استهای ارتباطی از مسیر قندهار  راهاحتماال این موضوع، تحت شعاع 

  

                                                                                                                                        
1. Guillaume Delisle 
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  )9نقشۀ شمارۀ 

  

www.davidrumsey.com  
  

ه ای دیگر از توج های جمعیتی، نمونه ها، توصیف پراکندگی گروه عالوه بر ترسیم راه
. ارزیابی چنین استنگاران به ذکر جزئیات در محدودۀ سرزمینی ایران با هند  نقشه
نگاران به نشان دادن پراکندگی دو گروه جمعیتیِ افغان  که نقشهحاکی است هایی  نقشه
های جمعیتیِ افغان با دو  گروهبه شناسی،  . از منظر ناماند داشتهتوجه بیشتری   و بلوچ
های تاریخی توجه  با تمرکز بر موقعیت جغرافیاییِ قندهار، در نقشه 2و اوغان 1پتانعنوان 
، با ترسیم ای از ایران و کشورهای همجوار آن در نقشه ،. برای نمونهشده استتوجه 

در جنوب کابل و شرق قندهار و  3، واژۀ اوغان18/12گیوم دولیل فرانسوی در اوایل قرن 
وان دو گروه جمعیتی، ضبط شده است در جنوب شرق قندهار به عن 4همچنین واژه پتان

شۀ دیگری که دولیل از قاره آسیا ترسیم کرده، در جنوب ). در نق10(نقشۀ شمارۀ 
نام  ها  قندهار از واژه اوغان و در شرق سیستان و در امتداد مرزهای ایران و هند از پتان

  ).11برده است (نقشۀ شمارۀ 

                                                                                                                                        
1. Patan 
2. Augan 
3. Auganes 
4. Patanes 
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  )10نقشۀ شمارۀ 

Alai,109  

  )11نقشۀ شمارۀ 
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بوده کنونی افغانستان  در ها نامِ جدّ مشترک پشتون از محققان،برخی به نظر پتان، 

های  و نام دو اتحادیه بزرگ پشتونند کرد زندگی می 18/12یا  17/11است که در قرن 
  غلزایی به ترتیب نام پسر اول و دوم پتان بوده یعنی درانی وکنونی، جنوبی افغانستان 

طۀ پیوند محدودۀ سرزمینی ایران با هند، همواره به عنوان یکی ). نقZabitov, 60-63( است
؛ کرمانشاهی، 312های پتان ذکر شده است (سایکس،  های استقرار گروه از کانون

اند  افغان دانستهرا معادل  آنگرچه برخی از پژوهشگران ، اوغان ). در باب1/271
گزارش  بنابر :توان مطرح کرد فرضیۀ دیگری را نیز می ،)40؛ محمدی، 40(جمالزاده، 

های متعددی با  ها، درگیری ها در کنار جرمانی ، اوغانقمتون تاریخی قرون ششم تا نهم 
رک  حاکمان قراختایی و مظفری داشته  و اند بودهاند و ممکن است از مهاجران مغول یا تُ

های سلیمان و غرب رودخانه سند  چنگیز به ایران در ناحیۀ شمالی کوهیورش مان با همز
  . ١اند  یافتهاسکان 

های جمعیتی  های تاریخی، گزارش متون تاریخی نیز پراکندگی گروه عالوه بر نقشه
کند. بر اساس گزارش مرعشی صفوی، افغانان  افغان در امتداد این محدوده را تایید می

شمالِ این محدوده  و اند های گسترده بین خراسان و هندوستان استقرار داشت در محدوده

                                                                                                                                        
واکاوی «بادیزی،  جمشید و محمد میرزایی : روستا، ـها نک برای اطالعات بیشتر دربارۀ خاستگاه اوغانی .1

، 4، ش 12هـای علـوم تـاریخی، س     ، مجلـه پـژوهش  »های اوغانی و جرمانی پیشینه و خاستگاه هزاره
  .100ـ  83، ص 1399زمستان 
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غوربند و کهمرد (از توابع بدخشان و بلخ)، شرق آن تا رود نیالب یا به قول  ۀتا منطق
هندیان دریای اتک، جنوب آن تا قصبۀ سیوی در سیوستان هند و غرب آن تا توابع 

این پراکندگی را در  ،وی در جایی دیگر). 3ـ2هرات امتداد داشت (مرعشی صفوی، 
اکثر آنها در این سنوات تابع کابل و « :تر گزارش داده است قلمرو ایران و هند دقیق

). 3همان، » (اند از بالد ایران قندهار و هراتاند از بالد هندوستان و اقل ایشان تابع  ملتان
ایران آمد، در باب جایگاه  های فرمانروایی صفویان به کروسینسکی نیز که در اواخر سال

گاه پادشاه هند را « :های قومی و جمعیتی افغان چنین گزارش داده است مرزی گروه
). در 30(کروسینسکی، » رحدنگهدار بودندخدمتگذار و گاهی در سرحدات هند، س

های جمعیتی افغان در امتداد  های تاریخی از پراکندگی گروه مجموع گزارش نقشه
  است. آمدهمتون تاریخی نیز در ایران با هند محدودۀ سرزمینی 

نگاران اروپاییِ قرن  های جمعیتی بودند که نقشه ها از دیگر گروه عالوه بر افغانان، بلوچ
ها از  اند. بلوچ در محدودۀ سرزمینی ایران با هند در ضبط نام آن توجه داشته 18/12

، بخشی از آنان در 13/7ز قرن اند که تا قبل ا ن بودههای جمعیتیِ قدیمی در مکرا گروه
). 42اند (پیکولین،  مکران سکونت داشته و ضمن یکجانشینی به کشاورزی مشغول بوده

کنند  متون تاریخی و جغرافیایی پیشاصفوی و صفوی حضور آنان در منطقه را تأیید می
اس ). برای نمونه، همزمان با سلطنت شاه عب51؛ کاتبی،55؛ ابن خرذادبه، 75حوقل،  (ابن

مأمور کرد تا خانان را  خانعبدالرحیم  ،ق999 شاه گورکانی در سال اول صفوی، اکبر
ها را در حدود  های جمعیتی افغان، بلوچ وی در ابتدا عالوه بر گروه تصرف کند.قندهار 

های  ). نقشه99االسالم،  (ریاضبه اطاعت در آورد قندهار و محدودۀ مرزهای ایران و هند 
های  ها را به عنوان یکی از گروه تاریخی، بلوچ های یز در تأیید گزارشتاریخی اروپایی ن

ای از  اند. گیوم دولیل در نقشه غالب در مکران و امتداد مرزهای ایران و هند معرفی کرده
چاپ شده، در شرق مکران و نزدیک قلمرو هند، نام  18/12ایران که در اوایل قرن 

مربوط به اواخر سلطنت  ،ای دیگر ). در نقشه12ضبط کرده است (نقشۀ شمارۀ  ١ها بلوچ
). در مجموع 13ضبط شده است (نقشۀ شمارۀ  ٢پراکندگی گروه جمعیتی بلوچ ،صفویان

های جمعیتی افغان و بلوچ در محدودۀ  به ضبط نام گروه 18/12نگارانِ قرن  توجه نقشه
نگارانِ این  نقشه تالقی قلمرو ایران با هند در دورۀ صفویه نه تنها نشان دهندۀ توجه

های جغرافیایی و سیاسی،  بلکه جدا از داده ،قرن، به ذکر جزئیات در این محدوده بوده
                                                                                                                                        
1. Bulloques   
2. Bulochi    
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نگاران به ثبت مسائل اجتماعی و جمعیتی در بستر آن محیط  حاکی از روی آوردن نقشه
  .هستجغرافیایی نیز 
  )12نقشه شمارۀ 

  

Alai, 109 

  )13نقشۀ شمارۀ 

  

  Ibid,281   
  
  نتیجه

محل شناسی تاکنون به صورت منسجم و جدی  ای از منابع که در مطالعات صفویه ستهد
تا  16/10که طی قرون است های تاریخی  ، حجمی گسترده از نقشهواقع نشدهتوجه 

. در این است  نگاران اروپایی از ایران عصر صفوی ترسیم شده نقشهکوشش  به 18/12
ها  ها، دریاها، دریاچه ها، کوه رافیای طبیعی (روددربارۀ جغ یاطالعات قابل توجه ،ها نقشه

ها،  ها)، راه ها)، ایاالت مختلف (به همراه ذکر محدوده جغرافیایی، شهرها و آبادی و بیابان
به ترسیم محدودۀ سرزمینی ایران با استفاده از  آمده و های جمعیتی و غیره، گروه
نیز توجه شده است. در بین  های مرزی های طبیعی و همچنین عالئم و نشانه پدیده

تا در متون تاریخی همسایگان متعدد ایران در دورۀ صفوی، مرزهای این کشور با هند 
است. در این متون، از قندهار به عنوان کانون   حدودی به صورت مبهم بازتاب یافته

رجوع به  است، در حالی که اصلی مجادالت مرزی ایران و هند در دورۀ صفویه یاد شده
تری از محدودۀ سرزمینی ایران با هند را از  انداز وسیع تواند چشم می ،های تاریخی شهنق

. بر مبنای این درک و آگاهی، کندنگاران اروپایی نمایان  دریچۀ درک و آگاهی نقشه
نگاران از این محدوده مبتنی بر درک، شناخت و تصوری باستانی و  تصوّر اولیۀ نقشه

کردند که  ، گمان می16/10نگاران قرن  ین تصوّر، عموماً نقشهکهن بوده است. بر مبنای ا
کوه هندوکش، حداکثر حدود  همانند دورۀ باستان، دو پدیدۀ طبیعیِ رود سند و رشته
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نگاران،  نقشهذهن ایجاد این تصوّر در  سبب. دهد ایران در تالقی با هند را تشکیل می
ترسیم ایران دورۀ صفوی بوده است.  منابع و متون جغرافیایی دورۀ باستان درتوجه به 

ها  ر برخی از نقشهگرچه د، 17/11های قرن  این تصوّر و شناخت از مرزها در نقشه
به تصوّری نزدیک در این زمینه نگارانِ این قرن،  برخی از نقشه یافت، اما بعدها،استمرار 

ات ایران و که بر مبنای آن، مناطقی همچون قندهار و مکران سرحدّرسیدند به واقعیت 
نگاران اروپاییِ  نه تنها در تصوّر نقشه ،. این تصور جدید و نزدیک به واقعیتاستهند 
نگاران به تدریج، ذکر جزئیات مختلف و متعدد از  بلکه نقشه ،تثبیت شد 18/12قرن 

ها و مسیرهای پیوند دهندۀ دو قلمرو و همچنین ضبط نام پراکندگی  جمله ترسیم راه
  ی در آن نواحی را نیز در دستور کار قرار دادند.های جمعیت گروه
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