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چكيده
يت ديني موقعيت در سرزمين عربستان موجب شد كه مسلمانان با يافتن هوظهور اسالم 

ابتدا عربستان و در قرن دوم و سوم بغداد . دست آورنده برتري نسبت به ديگر مسلمانان ب
 جغرافيدانان ةوسيله در قرون چهارم و پنجم گسترش اسالم در شرق ب. مركزيت علمي پيدا كرد

 به جغرافيا موجب شد كه جغرافيا را از يونانيان اخذ نموده و  مسلمانانةعالق. صورت پذيرفت
مسلمانان پس از يونان پايگاه دوم . بر آن بيفزايند و از آن در جهت توسعه اسالم استفاده نمايند

به . دست آوردند و پس از پايان قرون وسطي كمك شاياني به غرب كردنده علمي را ب
. هاي اسالمي توسعه دادند و به غرب هديه كردند سرزمين از يونان علوم را گرفتند در،عبارتي

 خصوصاً در گسترش به ؛سزايي داشتنده  تمدن اسالمي نقش بةجغرافيدانان مسلمان در توسع
 توسعه ة زمين،شرق كه با علم و منطق همراه بود و به اشكال گوناگون و در نقش هاي مختلف

 نقش آنان در ،داليل توجه مسلمانان به جغرافيادر اين مقاله . تمدن اسالمي را فراهم آوردند
تمدن اسالمي مورد بحث قرار ن اسالمي و نقش جغرافيدانان مسلمان ايراني در توسعه تمد
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مقدمه-1
تحوالت . هارده قرن ادامه دارد آغازي بر تحوالت عظيمي است كه در مدت چظهور اسالم

شگرف فكري و فرهنگي، از بدويت به تمدن، از تاريكي و ظلمت و جهل به روشنايي و 
 تحول اجتماعي ،گرداني به سازمان اقتصادي توسعه يافتهتحوالت اقتصادي از بيانگردي و رمه

مايز قرار گرفت و  توحيدي كه ايمان و اعتقاد مبناي تةطبق بيةبندي اشرافي به جامعاز طبقه
.  سياسي متحد با عنوان حكومت اسالميةيافتاي به سازمان نظام قبيلهةتحول سياسي از جامع

هاي مستعد و پرنعمت شمال تغيير فضاي جغرافيايي از سرزمين بياباني عربستان به سرزمين
يير و  اين تغةمنشأ هم. آفريقا، عراق و ايران و آسياي جنوب و جنوب شرق تا قلب اروپا

 اسالم است كه در طي چهارده قرن فراز و نشيب را پشت سرگذاشته و امروزه به ،تحوالت
 تمدن اسالمي اين ةدر توسع. هاي مهم و تأثيرگذار در جهان تبديل شده استيكي از تمدن

طوري كه در ه ب. شود كه چه عواملي موجب رشد و گسترش سريع اسالم شدسئوال مطرح مي
النهر، جنوبءاز ظهور اسالم مناطق وسيعي از خاورميانه، شمال آفريقا، ماوراكمتر از يك سده 

 اگر دين ؟و جنوب شرق آسيا تحت سيطره اسالم درآمد و اسالم تا قلب اروپا گسترش يافت
مبين اسالم را به عنوان جوهره وجود اين توسعه قلمداد كنيم و تفكر اسالمي را خمير مايه و 

 اين گسترش، جغرافيدانان مسلمان بودند كه با عناوين و ة ابزار و وسيلعلت آن بدانيم، يقيناً
.هاي مختلف در توسعه وگسترش اسالم نقش بارزي ايفا كردندقالب

جغرافيدانان مسلمان با عناويني چون، فرماندهان نظامي، پيشقراوالن سپاه، آگاهان ممالك و 
نظيري به وردان و بازرگانان، خدمت بي ستاره شناسان، مترجمان آثار يوناني، دريان،مسالك

 اين است كه جغرافيدانان مسلمان ،شود آنچه مطرح مي. قلمرو اسالمي كردندة توسع واسالم
 واقعيت اين است كه ؟چه كساني بودند و چگونه و چه خدماتي به گسترش اسالم كردند

 چگونگي فتوحات جغرافيدانان مسلمان تحت تأثير موقعيت طبيعي و جغرافيايي و شرايط و
.اسالمي در خارج از سرزمين عربستان نقش جاده صاف كن سپاه اسالم را بازي مي كردند

هاي ارتباطي، مسيرهاي مناسب و امن عبور سپاه آگاهي از نقاط عبور سپاه، مسيرها و راه
ز هاي عبور، آگاهي اترين راهاسالم، يافتن مناطق حساس نظامي و استراتژيكي، يافتن كوتاه

 اولويت بندي تحركات نظامي با توجه به موقعيت هاي جغرافيايي وضعيت سپاه دشمن،
هايي كه در مسير فتوحات اسالمي قرار گرفته دست آوردن اطالعات از سرزمينه ها، بسرزمين

. جغرافيدانان را به عنوان پيش قراوالن توسعه و گسترش قلمرو اسالمي قرار داده بود،بودند
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توجه مسلمانان به جغرافياداليل -2
 م 637 دين مبين اسالم در زمان نسبتاً كوتاهي به تمام غرب آسيا، شمال آفريقا، در سال -1
 به شمال . هـ 22 م643 به مصر، . هـ 21 م642به سوريه، .  هـ 19 م 640به بين النهرين، . هـ 16

 به .هـ 134 م755رد و در به جنوب ايران، نفوذ و گسترش پيدا كو هـ 29 م 650آفريقا، 
اي آفريقا، اره كم كم به نواحي ح،يسيل و از آن پس به جزيره س.هـ 206 م827اسپانيا و در 

 نظير زنگبار، به جزيره جاوه و سوماترا و جزاير مالزي ،همچون سودان، سواحل شرقي آفريقا
ين انسان ساز اسالم آن چنان يمتعاقب اين پيشروي ديد جغرافيايي را همراه با انتشار آ. نفوذ كرد

هاي روسيه هاي سيبري و استپ يعني از اقيانوس اطلس تا اقيانوس كبير و از جنگل،در سه قاره
 با پژوهشگرانكند كه علما و هاي مركزي آفريقا مطرح ميبه طرف اقيانوس هند تا بخش

.پردازنداشتياق تمام به بحث وبررسي مطالب جغرافيايي مي
زيرا مسلمانان .  جايگاه دوم پس از يونانيان در توسعه علم و دانش قرار گرفتندمسلمانان در

دست آوردند و با نبوغ فكري خود درهم آميختند و علوم ه علوم يوناني را از طريق ترجمه ب
ين يآ. يان پس از قرون وسطي شدنديروز را پديد آوردند كه بعدها منبع و مرجعي براي اروپا

 فلسفه يوناني كوششي در جهت تغيير منطقي و .ايمان استوار بودچيز برمسيحيت بيش از هر 
دانشمندان مسلمانان سعي بر آن داشتند تا تعهد به عقل را با ايمان خود درهم . عقلي تجربه بود

 تأكيد قرآن كريم، .آميزند و اين امر تنها مي توانست با سازگاري ايمان و عقل عملي شود
و بزرگان دين بر تركيب عقل و ايمان و ايمان وعمل به عنوان دو بال دستورات پيامبر، ائمه 

طوري كه ه  ب؛پرواز، مسلمانان را به پيشرفت شگرفي در سايه عمل به اين دستور رساند
 پيشرفت هاي بي نظيري در علم، ،مسلمانان در قرون دوم و سوم هجري، هشتم و نهم ميالدي

از جمله ساخت كشتي . دست آوردنده ريانوردي را ب وسايل صنعتي و علمي و د وساخت ابزار
همين كه فتوحات اوليه مسلمانان به اتمام رسيد، آنان ... هاي بادباني، جهت ياب، ساعت و غيره

كنجكاوي شديدي هم وجودشان را فرا گرفت و آنان از .با دانش هند و يونان ارتباط يافتند
صدر اسالم به  مسلمانان  نگرش ةشيو. ردنداشتياق دنبال كمراكز مختلف مقاصد علمي را با 

ادامه يافتن فعاليت . بود) رهايي بخشيدن از خرافات(علم، شيوه شكيبايي و تحمل و تنوير افكار 
.شاپور در مقام مركز علمي در امپراطوري اسالم گواه اين امر استان جنديفرهنگست

ارتباط با اقوام ملل مناطق مختلف ،ض ديني ي سفر مسلمانان به مكه معظمه براي انجام فرا-2
 اول از جهت اينكه :شدسفر حج از دو جهت جغرافيايي محسوب مي. را ضروري مي ساخت

ترين، و بهترين ترين، امنمسلمانان از نقاط مختلف مي بايست مسيرهايي را طي كنند و كوتاه
 در ،دانان بودندبايست انتخاب شود و لذا آگاهان به ممالك و مسالك كه جغرافيمسير مي
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 دوم اينكه در مراوده و ارتباط مسلمانان با يكديگر . خدا نقش مهمي داشتندةران خانيرهبري زا
. دانش جغرافيايي تكميل مي شد،كه هر يك از بالد مختلف به حج آمده بودند

هاي جديد نيازمند راهنمايان زبده بود كه سپاه اسالم  فتوحات اسالمي و تصرف سرزمين-3
از مسيرهاي مطمئن و امن و كوتاه عبور دهند و با آگاهي از سرزمين و نيروهاي طرف را 

.مقابل، راه پيروزي سپاه اسالم را همواره سازند
 موجب شد كه جغرافيدانان مسلمان ، نمازة ضرورت توجه به قبله و به جاي آوردن فريض-4

 طول و عرض جغرافيايي عمل هاي اسالمي به عنوان راهنمايان قبله ودر هر يك از سرزمين
.نمايند
طر، ستاره شناسي را به عنوان يك س عيد قربان و فشرعي و روزهاي مقد تعيين وقت -5

علم مطرح كرد و جغرافيدانان در تعيين اوقات شرعي به عنوان راهنمايان بالد اسالمي عمل 
.مي كردند

بياباني، نيمه خشك، هاي رزمينس(هاي اسالمي  طبيعي و انساني سرزمينة تفاوت در چهر-6
، كوهستاني، سواحل، بنادر و جزاير، ارتفاعات بلند، آب و هواي متنوع، مرطوب، هموار

نيازمند ) هاها، افكار و انديشهها، فرهنگ تفاوت در نژادها، زبان،حاصلخيزي متفاوت 
. آنان باشد پاسخگوي سئواالت مردم و راهنمايجغرافيداناني بود كه

هاي نواحي خشك، موقعيت ود آب از ديرباز موجب شد تا اقوام ساكن استپ كمب-7
ها  و ضرورت ثبت و ضبط موقعيت كنند مراتع را شناساييوهاها، قنات چشمه،جغرافيايي چاهها

» المعجم«ترين آنها  فرهنگ آبادي ها اقدام نمايد كه قديمينبه نوشتموجب شد تا جغرافيدانان 
.ي مي باشدبكري در قرن اول هجر

 گسترش اسالم در نواحي استپي و صحرايي و حاكم بودن معيشت چوپاني و دامداري، -8
بايست در جستجوي  ناگزير مي،كنان صحاري يعني گرانبهاترين مايملك سا،هاهها و رمگله

 بديهي است دانش مربوط به گياهان و .جا شونده بيگاه جابو چراگاه هاي بهتر و سرسبزتر گاه 
ها و مراتع و يافتن مناطق مساعد براي سكونت صحرانشينان، جغرافيدانان را به عنوان اهچراگ

.)135ص، 1371قره نژاد، (راهنمايان آنان مطرح مي ساخت 
هاي اسالمي را  توسعه قدرت سياسي و برقراري اخوت اسالمي، اطالعات درباره سرزمين-9

و جغرافيدانان مسلمانان نقش بارزي در به صورت يكي از عاليق پيوسته روزافزون درآورد 
 نقش عصاي ، به عبارتي. و سياستمداران بودندانبازشناسي سرزمين هاي اسالمي براي زمامدار

.كردنددست را بر آنان ايفا مي
- فرزندان صحرا به ستاره، بنابراين؛ مسلمانان در صحرا به دنيا آمده و رشد كرده بودند-10

.ي برخوردار بودد و اين علم در نظر آنان از ارزش كاربردي فراوانشناسي توجه شاياني داشتن
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يات همبستگي نزديكي داشت و از اين جهت، جغرافياي رياضي و ترسيم نقشه اين علم با رياض
.)16، ص1374نفيس احمد، (.بسيار زود مورد توجه قرار گرفت

 اطالعات با ،هالب سفرنامههاي اسالمي ونوشتن تجربيات سفر در قا به سرزمين مسافرت-11
.ارزش جغرافيايي را به يادگار گذاشتند

آنان حتي پيش از .  موروثي داشتندة اعراب به موضوعات مربوط به دانش جغرافيا عالق-12
درياي عرب در ( در شمار بزرگترين بازرگانان و دريانوردان درياي عرب،تولد مسيح و پس از آن

 و اقيانوس  )يستنرد و با همين نام مشهور است و منظور خليج فارس بخش غربي اقيانوس هند قرار دا
.هند و درياي چين بودند

و اين سرزمين در نيمه راه  شديداً تحت تأثير موقعيت جغرافيايي عربستان بودهااين فعاليت
هاي حاصلخيزش در يمامه، يمن، بحرين و عمان كه در ساحل دريا مشرق به مغرب و تمام زمين

ك و  با زراعت اند،ن كشور و دور از دريا زندگي مي كردندرواعرابي كه در د.  داشتند، بودقرار
ها، چادرنشيني و بدوي خود پيوسته با مشكالتي از قبيل منابع طبيعي، وسعت چراگاهاقتصاد 

ة عالق، بنابراين؛ بودندرودرانات صحرايي و عوارض طبيعي زمين روپراكندگي گياهان و حيو
.)16ص، 1374نفيس احمد، (اي عميق بود ل جغرافيايي عالقهيبه مسااعراب 

ها و علل متعدد، به جغرافيا به عنوان دهد كه مسلمانان به دليل ضرورت نشان مي،آنچه بيان شد
 توجه نشان ،ل و مشكالت آنها داردي تمدن اسالمي و حل مساةعلمي كه نقش عمده اي در توسع

مات مكاني و زماني سبب مي شد كه جغرافيا به عنوان مهمترين و  الزا،بيش از هر چيز. دهند
. قلمرو اسالمي به آنان كمك نمايدةل و مشكالت آنان را حل و در توسعيمؤثرترين علم، مسا

جغرافياي اسالمي و جغرافياي غربتأثير متقابل -3
.  گذراند اروپا دوران قرون وسطي را مي،زماني كه اسالم ظهور و گسترش پيدا مي كرد

 مهمترين منابع و مراجع جغرافيايي مسلمانان كتب يوناني بود كه از دو طريق مسلمانان ،بنابراين
:به اين منابع دست يافتند

، آثار يونانية ترجم-1
. قلمرو اسالمي و همجواري ممالك اسالمي با سرزمين يونانة توسع-2

 علمي تحول ةمان كمك كرد تا بر پاي جغرافياي يوناني به جغرافيدانان مسل،آنچه مسلم است
زماني كه جغرافياي اسالمي در حد فاصل جغرافياي يوناني و غرب قرار گرفت و . يابند

 كليساي قرون ةجغرافياي غرب تحت سيطريافت،  اسالمي رشد و گسترش ميجغرافياي
ي ها علم، در پي توصيهةمسلمانان تشن.  دوران سكوت و بي خبري را طي مي كرد،وسطي

 آثار بطليموس و ديگر ةاسالمي سعي در آموختن داشتند و نفوذ جغرافياي يوناني با ترجم
 آغاز ، چه مستقيماً و چه از طريق زبان سرياني،اخترشناسان و فيلسوفان  يوناني به زبان عربي
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جغرافياي بطليموس، تيمائوس افالطون، علم كيفيات جوي دكلو، اسماء العالم و . گرديد
هاي ثوابت و مقاالت االربعه به عربي ترجمه شد و مبناي مفاهيم، ارسطو، منظرهمتافيزيك 

.)9ص،1375فرانسيس تشنر، (ها و نتايج رصدهاي نجومي قرار گرفت نظريه
 فتوحات اسالمي با سرزمين يونان سبب آشنايي بيشتر مسلمانان ةهمجواري مسلمانان در ساي

ني در اختيار مسلمانان قرار گرفت و آنان نيز با ولع تمام به يوناة دانش پيشرفت.  آثار يوناني شداب
هاي علمي مسلمانان در بغداد كه مركز خالفت فرا گرفتن علوم مشغول شدند و نتايج يافته

هاي  جغرافيا در سرزمين،اما در همين زمان.  تمركز پيدا كرد،اسالمي از قرن دوم به بعد بود
جغرافيا در قرون قديم جزيي از علوم كالسيك . وضعيت ديگري داشت) اروپايي(غربي 

فراگرفت تا جايي كه شد و در قرون وسطي به صورت مستقل مورد مطالعه محسوب مي
 جغرافيايي، علم مكان را به صورت علمي ةهاي جديد همراه با اطالعات تازشناسايي سرزمين

ربوط به علم جغرافيا در  مطالعات م)چهارم م(در آغاز قرون وسطي. كردامالً نو مطرح ميك
يعني . دنياي غرب و دنياي اسالم در مسيرهاي كامالً متفاوت از هم مورد مداقه قرار گرفت

 از قرون وسطي به صورت منطقي و علمي تعقيباسالميزماني كه مطالب جغرافيا در بالد 
ت با توانس)پانزدهم م(شد، در غرب از اواخر قرون وسطي و نخستين روزهاي رنسانسمي

.هاي سريع و نويني در جغرافيا برداردرهايي از قيد انديشه و تفكرات كليسا قدم
 تا اواخر )چهارم م(بعد از انقراض روم و افول فرهنگ قديم يعني اوايل قرون وسطي

 مطالعات مربوط به علم جغرافيا در دنياي كليساي مسيحي ،)پانزدهم م(هاي صليبيجنگ
 باعث ،ن و باورهاي كليسا به عقل و علم را تحت الشعاع قرار مي داد ايما. پيمودسير قهقرايي

تا اواخر .  فشار كليسا به فراموشي سپرده شودةشد تا جغرافياي كالسيك قرون قديم در نتيج
، تعصب مسيحيت در غرب بي جان شده بودةدر نتيج) جغرافيا(قرن چهاردهم كه علم مكان 

 با وجود جغرافيدانان ايراني، عرب و ترك دوره ،اندلسدر جهان اسالم و بويژه در مشرق و 
نفوذ و تأثير ). 132ص، 1371قره نژاد، (يافت گذارند و توسعه ميبسيار روشني را مي

 غرب با . نزد مسملين آغاز گرديده دليل شكوفايي دانش جغرافياجغرافيايي مسلمانان برغرب ب
هاي صليبي با دنيايي كي درجريان جنگ ي:دنياي اسالمي دو تماس مهم تاريخي داشته است

ازحيث فكري ومعنوي از تمدن فاخر اسالمي . روشد كه براي او كامال تازگي داشته روب
 تماس ديگر پس ازظهور تمدن جديد و آغاز عصر جهان گشايي .چيزهاي فراواني فرا گرفت

س آغاز شد وبا  اين بار غرب با پشتوانه فرهنگ وتمدن تازه اي كه از رنسان.غرب حاصل شد
به سوي اين عالم آمد وحضور خود را به صورت استعمار در جهان ،م يافتانقالب فرانسه تجس 
.)97، ص1377خاتمي،(اسالم اعالم داشت
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ةدرپايان دوره اي كه آن را قرون وسطي مي نامند، جهان غرب درساخت انديشه وعرص
 تحولي شد بزرگتر واساساً وضع ،عاجتماع، اقتصاد وسياست، شاهد تحوالتي بود كه در واق

ي به  معموال دو واقعه بزرگ را مدخل انسان غرب. عالم و آدم را دگرگون كرد،اروپا وبه تبع آن
كه ) رفورماسيون(ري حركت اصالحي وديگ)رنسانس(ايش ز يكي نو:دنياي جديد مي دانند

 وجود داشت قبل از تحقق كامل آنهاها دو واقعه در متن قرون وسطي وقرنريشه هر
).155، ص1377خاتمي(

ايجاد غرب در پايان قرون وسطي در رشد جغرافيا در سرزمينهاي اسالمي وتحوالتي كه 
يعني مسلمين علم . ساختبراي پذيرش نفوذ جغرافيايي اسالمي بر غرب فراهم را  زمينه شده،

.د آن را به غرب هديد كردن با نبوغ خود پرورش دادند و ،فتندرا از يونان گر
ع تمدن   است كه طلو ايخدمات جغرافيايي مسلمانان بخشي از تجديد حيات فكري

 علمي كه به ةرشد وگسترش اين تمدن با نمايان شدن روح تاز.نداسالمي را مشخص مي ك
آزادي فكري مسلمانان .  پيوند نزديك داشت،نحوي بارز خرد را بر قدرت چيره كرد

 شكيبايي، وسعت نظر، .ن آنان زمانه ايمان و اطالعات محض بود چرا كه دورا.حيرت انگيز بود
علم جغرافيا دراين دوران با . اشتياق به فراگيري وتوسعه مرزهاي دانش از صفات مسلمانان بود

هاي اسالمي پيوند نزديك داشت وتا آن جا ادامه توسعه فرهنگ وپيشرفت علمي در سرزمين
 اسالم در تاريخ«.... اسانيسالس گويارةه گفتب. كرديافت كه توجه مردمان خردمند را جلب 

زيرا سياحان اروپايي براي كسب اطالعات مورد نياز . » خود تاريخ تمدن است،قرون وسطي
خذ مسلمين تكيه داشتند ماركوپولو بسياري از اسامي Ĥخود تا حد بسيار زيادي بر منابع وم

 جغرافيايي رشيد الدين درميان –ر تاريخي  آثا.كار بردهه جغرافيايي را به شكل پارسي آنها ب
 كشف الظنون را درباب ة حاجي خليه رسال.تاليفات معاصرانش در شرق وغرب بي همتاست

كتاب هاي شهاب الدين والمهري ، دركشتيراني واطالعات مربوط به درياها .جغرافيا پديد آورد
. ري دريانورد قرار گيردس هنهترين نمونه هاي روزگاران پرندر مقام همانندي مي تواند با ب

 اسالمي قرار رتبه بسيارپايين تري از جغرافيايدرم. جغرافيايي التين تاقبل از قرن ششم هـ
 آسياي  و از جمله اسپانيا، سيسيل، تمدن اسالمي با اروپاي قرون وسطي درنقاط متعدد.داشت

 تر و تازه تر احساس  داشتند وغرب هر زمان كه نياز به دانش ژرفيمديترانه تماس جغرافيا
 مجسطي در سال  جامعةنخستين ترجم. آوردمي ربي روي  همواره به منابع ع،مي كرد

د انجام پذيرفت واز طريق اين ترجمه بود كه اين كتاب براي لوسيله جراه م ب1175ق،.هـ570
ير  قرن ها پيش از كلمبوس، اقيانوس هند، اطلس و آرام خط س.اولين بار به غرب انتقال يافت

ملوانان مسلمان بود و ديانوردان مشهور مسلمان مانند محمدبن شاذان، سهل بن ايان، ليث بن 
 اعراب دراين . سده نهم هجري وپانزده ميالدي مي باشندانماجد كشتيرانكهالن واحمد بن 
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 جداول دريايي براي تعيين موفقيت كشورها در اختيار . قطب نماآگاهي داشتندبردسده از كار
 دانش مربوط به بسياري از نواحي آفريقا از جمله صحرا، سودان، غنا، سواحل گينه، .داشتند

مسلمانان شمال آفريقا از ثروت اين مناطق آگاهي . اصل از منابع مسلمانان كسب شدنيجر در
انديشه . اروپا برده شدهاي مديترانه درها از طريق آنان به سرزمينداشتند ودانش اين سرزمين

،سر مي برده هايي كه غرب در تاريكي وغفلت از علم بيايي مسلمانان در طول قرنهاي جغرف
 بسياري از مفاهيم جغرافيايي متداول واصلي ، از اين رو.راه خود را به سوي اروپا ادامه داد

 سده هاي ششم تا نهم هجري، دوازده تا پانزده ،طور كليه ب. مسلمانان به تدريج به غرب رسيد
م اههاي ب زيرا در آن زمان بود كه فرهنگ؛ انتقال، سازش،كشش وآميزش بودميالدي دوره

ناسازگار اسالم ومسيحيت به بيشترين وجهي به يكديگر نزديك شدند كه نتيجه اش آفرينش 
ود را در  علم اسالمي برتري خ.التين بود– عربي -  اروپاي جديد بود واين در اصل يونانيةهست

 نيك انديشه هاي انقالبي خود را به چاپ رساند تا ظهور علوم راروپا تا آن زمان كه كوپ
اما علوم عرب تا زماني بسيار دراز تر تقريباً تاپيدايش .  كردتجربي درسده نهم هجري حفظ

 به صورت عاملي در افكار )قرن هيجدهم(روش علمي وتا هنگام نزديك شدن انقالب صنعتي
.)129- 151 صص،1374نفيس احمد،(اروپايي هنوز باقي ماند

 و عملكرد آنانمسلمانان جغرافيدان-4
ازتجزيه وتحليل . هاي بي نظيري دست يافتندمسلمانان در قرون اوليه اسالمي به پيشرفت

: مي توان به نتايج زير دست يافت بر آنهاشرايط وزمان و مكان و روحيات حاكم
 اسالمي هاي دستو،اختآنچه مسلمانان را در آموختن و فراگيري دانش مصمم مي س-1

.وسفارش به فراگيري علم ودانش بود
،با توجه به اينكه مدت زيادي از ظهور اسالم وپيامبر وائمه وپيشوايان ديني نگذاشته بود-2

، آنان هااجبات ودستورولذا سفارشات آنان بر مسلمانان حجت فرض مي شد ولزوم عمل به 
.رامقيد به انجام وظيفه مي كرد

 شكست ناپذيري ةروحي مضاعف بخشيده وة اسالمي به مسلمانان روحيةگستردفتوحات -3
.آنان به ارمغان آورده بودرا براي 

ها در كشورهايي  پيشرفتةها وآشنايي با اقوام، افكار وانديشه ها، مشاهدفتح سرزمين-4
لذا ند وهاي آنان دست ياب مصر مسلمانان را ترغيب مي كرد تا به پيشرفتوچون ايران، شام 

.تالش مضاعفي براي جبران عقب ماندگي خود مي كردند 
آيين نجات بخش اسالم، مسلمانان را  واني عربستانزندگي در سرزمين خشك وبياب-5

ل سعي مي نمودند تا تحت هر يمردمي با اراده و قوي بار آورده بود و آنان در مواجهه با مسا
.از پش پاي خود بردارند رامشكالت،شرايط
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هاي چشمگيري در دو تاسه قرن اوليه  تا مسلمانان به پيروزي شد عوامل باعثة اين مجموع
 پرداختن به ، و پس از فتوحات اوليه اسالمي ، دوره سازندگي، تدبر، تفكردست يابنداسالمي 

.دست آوردند ه دانش وفناوري فرارسيد و مسلمين دراين زمينه موفقيت هاي زيادي ب
نام المسالك و ه ها ب اولين كتاب.ان از قرن سوم شروع به نگارش كردندجغرافيدانان مسلم

ن رسته در قرن سوم به نوشتن با وجغرافيداناني مانند ابن خرداذبه، يعقوبي.الممالك بود
جغرافي نويسان اين .  اما جغرافي نويسي منظم از قرن چهارم به عرصه ظهور رسيد.پرداختند

ه هاي آن ممالك ببه حد كفايت وصف نمودند و ضمناً از راهقرن هر يك ازممالك اسالم را 
اصطخري، ابن : سه نفر از اين جغرافيدانان عبارتند از . طور جداگانه سخن به ميان آوردند 

هاي جغرافي نويسان عرب شايد از بزرگترين واصيل ترين كتابآثار آنان حوقل و مقدسي 
دركتاب . ح تر از كتاب اصطخري استكتاب ابن حوقل نسخه اي جديدتر ومشرو. باشد

در قرن پنچم سفر نامه اين جبير عرب . اصطخري، جغرافياي فارسي بطور مشروح نوشته شده
 در نيمه همين قرن ، نوشته  رااندلسي، در قرن ششم فارسنامه كه با دقت بسيار جغرافياي فارس

كتاب ادريسي، در قرن هفتم معجم البلدان ياقوت حموي، در قرن هشتم كتاب ابوالفداء 
كتاب جغرافياي حافظ ابرو در نيمه اول قرن ومستوفي اهللا وسفرنامه ابن بطوطه و كتاب حمد 

.)13 ص،ديباچه1367لسترنج،(نهم نوشته شد
.بي استلمسلمان اثر هشام بن محمد الك جغرافيدانان ة شناخته شدةقديمي ترين نوشت

كتاب صوره . محمد بن موسي خوارزمي اساس علم جغرافياي عربي را پايه ريزي كرد
اين « دكتاب خوارزمي مي نويس نالينو در شايستگي .االرض در سده سوم هجري نوشته شد

د نظير آن را كتاب اثري است كه هيچ ملت اروپايي نتوانسته است در سرآغاز فعاليت علمي خو
را»رسم المعمور من االرض«ابويوسف يعقوب كندي معاصر خوارزمي كتاب . »وجود آورده ب

. ره كتاب بطلميوس را ترجمه كردقثابت بن .  نوشت،كه توصيف مناطق مسكوني زمين است
 به جغرافيا بيش از رياضي و اخترشناسي ، در اثري كه تأليف كرد.سرخسي اهل خراسان بود

نوشت كه توصيفات»المسالك و الممالك« كتاب ، ابن خرداذبه از اعقاب ايراني.پرداخته
بالذري اگرچه مورخ .هاي تجاري و مناطق دوري نظير چين، كره، ژاپن در آن آمده استراه

 االصل مي باشد و يبالذري ايران.  وي جغرافياي كامل است»فتوح البلدان« اما كتاب ،است
هاي جغرافيايي كه  زيرا تعداد عنوان؛ البلدان يك اثر جغرافيايي استفتوح. پيرو مذهب تشيع

 يعقوبي شيعه بوده و .)156، 1367بالذري ( تجاوز مي كند 1200 از ،در اين كتاب به كار رفته
 روم ، چين ،كه اطالعات زيادي در مورد عربستان، مصر، هند را»البلدان«فرهنگ جغرافيايي 

همداني در .  نوشته و وي را پدر جغرافياي اسالمي ناميده اندداردهاي ايرانات راهييو جز
ابن رسته كتاب خود را در اصفهان تأليف كرد .  را نوشت»البلدان«كتاب . همدان به دنيا آمد
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ابن فضالن از نخستين سياحان مسلمان است كه .  اطالعات خوبي درباره ايران ارائه مي دهدكه
جيهاني در دربار سامانيان شغل .  است ر و ولگا نوشته شدههاي او نواحي درياي خزگزارش

 را نوشت و مجموعه اي است كه محققي آگاه و ايراني »اشكال العالم«كتاب . وزارت داشت
بلخي يكي از نخستين مسلماناني است كه به كار نقشه ). 6ص،1368جيهاني، (آن را نوشته 

. را نوشت»المسالك و الممالك«تاب  اصطخري ك.)35، 1374نفيس احمد، (كشي پرداخته 
 ذكر درياها از جمله درياي پارس، روم و از چين تا آفريقا از درياي .وي از مردم فارس بود
بحر روم، بحر خزر، درياي عرب، .  سرزمين اسالمي را نام بردةگستروروم تا درياي پارس 

س، بالد كرمان، بالددرياي مغرب، درياي مصر، شام، جزيره، عراق، خوزستان، درياي پار
لنهر اين مناطق را با ءاسند، ارمنيه، دياركوهستان، ديار ديلم، سيستان، اقليم خراسان، ديار ماورا

)9 ص، مقدمه1368اصطخري، (ذكر جزئيات نوشته است 
كتاب ايران در صوره االرض شامل درياي ، سياح معروف و جغرافيدان عرب ،ابن حوقل

نواحي كه  ويژگي اين كتاب اين است .را نوشته ... ارس، كرمان، ن، خوزستان، فيفارس، مدا
).12 ص، مقدمه1366ابن حوقل، . (واليات را با نقشه نشان داده است

رسد و شور بر ميمد صحابي پياابن مسعوبه ،مورخ و جغرافيدان بزرگ اسالمي، مسعودي
يران، مصر، سوريه، فلسطين،  از عراق، ا.كشانداندوزي وي را به سير و سياحت ميشوق دانشو

 وي پيرو مذهب . كرد سواحي شرق آفريقا، چين و مالزي ديدار ،ارمنستان، هند، سيالن و عمان
، 1365مسعودي، . ( آخرين آنها تنبيه االشراف است كه سي و شش اثر تأليف نمود وشيعه بود
.)پيشگفتار

 وي مانند ديگر جغرافيدانان .بوده است) دامغان(مقدسي عرب و مادرش ايراني و از قومس 
 ايالت 14معاصر خود همچون اصطخري و ابن حوقل بسيار سفر كرده و ممالك اسالمي را به 

.)، ديباچه1361مقدسي، (اي ترسيم نموده تقسيم كرده و براي هر يك نقشه جداگانه
، شناسدان، زمين وي طبيعي.ابوريحان بيروني در ميان دانشمندان حكم يكتا را دارد

در خيوه از حومه خوارزم به دنيا . هـ362در سال . اخترشناس، جغرافيدانان و رياضيدانان بود
 لشكركشي سلطان به 17در برخي از . زنين برده شدغ به دستور سلطان محمود غزنوي به .آمد

ناصرخسرو سياح . زبان سانسكريت آموخت و كتاب تحقيق ماللهند را نوشت. هند همراه او بود
 به هندوستان، عربستان، فلسطين مسافرت كرد و .ق به دنيا آمد. هـ393در بلخ در سال پارسي 

. وي در چهل سالگي دچار انقالب روحي شد.  سفرنامه خود را به فارسي نوشت436در سال 
شغل ديواني را رها كرد و به قصد زيارت خانه خدا خراسان را ترك نمود و سفرنامه اي پديد 

). 11 ص،1382هانسبرگر، . آليس سي(عات بسيار خوب جغرافيايي است  اطال حاويآورد كه
وي .  از جمله مي توان از عبدالعزيز بكري نام برد؛نامي را پرورش داده اسپانيا جغرافيدانان ب
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ق متولد . هـ342ي مسلمان است كه در سال يايي تأليف كرد و نخستين اسپانيولفرهنگ جغراف
فيدان به نام و يكي از معدود نويسندگاني است كه آثار اجغرمحمود بن ابوبكر غرناطي . شد

 متولد شد و از 437المازني در سال . زيستق مي. هـ532 مقارن .ناميد» جغرافيا«خود را 
هاي زيادي به خراسان، حلب، آفريقا، اردبيل و سواحل مسافرت. معاصران ادريسي است
 در مراكش زندگي . اسپانيولي استفيدان جغرا،منجم اسحق بن حسين. درياي خزر داشته است

ق از . هـ688 در سال ،ابومحمد العبدري اهل والنسيا. فرهنگ جغرافيايي تأليف كرد. مي كرد
ق . هـ539 در سال .ابن جبير در اصل اهل والنسيا بود. سفر خود به شمال آفريقا گزارش نوشت

در گزارشات خود . بن جبير منتشر كردحله اانه خود به مكه را با نام ر گزارش روز.به دنيا آمد
هاي مديترانه را به نحو جالبي فعاليت هاي فرهنگي، اقتصادي بخش مسلمان نشين سرزمين

 به .في االقاليم نوشتنام الجغرافياه ق كتاب مهمي ب. هـ672ابن سعيد مغربي . روشن كرده
ي در غرب مشهورترين ادريس. شمال، آفريقا، ارمنستان و اروپاي شمالي مسافرت كرده است

 قرون وسطي كشرا بزرگترين جغرافيدان و نقشهجغرافيدان مسلمان است و برخي وي 
 آن روز را ة آسماني و شبحي از دنياي شناخته شدة كر،وي از خانواده علوي بوده. دانندمي

.)40-51ص ص،1374نفس احمد، (دست آورد ه  شهرت فراواني ب،ساخت و به همين دليل
دنيا آمد و يكي از نامدارترين ه ق ب.هـ547 در سال وي.  بوداقوت حموي يوناني االصلي

 زيرا از دنياي اسالم پيش ؛اثر وي از اهميت زيادي برخوردار است.  مسلمان استدانانجغرافي
دهد و كتاب معجم البلدان موضوعات تاريخي، نژاد شناسي از مغول تصويري را به دست مي

وي در سال .ماوراءالنهر و هندوستان استتا هاي اسالمي از اسپانيا ز سرزمينوگزارشي مفصل ا
عجايب «ت وي اف تألي. جواني از قزوين مهاجرت كرددر. ق در قزوين متولد شده. هـ600

ة اقاليم مختلف ومحدود.است» غرايب الموجودات آثار البالد واخبار العباد« و »المخلوقات
يم را به تفصيل بيان مي نمايد و به تشريح موقعيت جهان اسالم جغرافيايي آنها و هفت اقل

.)، مقدمه1366قزويني، (پردازد مي 
ق در دمشق به دنيا آمد و اثر وي . هـ627 در سال .وبيان مصر وابسته است ابوالفداء به اي

 وضعيت  وشتمستوقي كتابي به نام نزهه القلوب به فارسي نوهللا حمدا. تقويم البلدان نام دارد
اي از ايران، آسياي اطالعات گسترده. دنياي اسالم را پس از حمله مغول به تصوير كشيد

ق كتابي در گيتي . هـ725دمشقي در سال . دهددست ميه مركزي، ژاپن، جاوه و سوماترا ب
703ابن بطوطه در سال . دهدشناسي و اطالعات درباره دانش عرب از جنوب هند به دست مي

بن ا تقريرات وي به نام رحله . سال طول كشيد30ه مراكش به دنيا آمد و سفرش حدود در طنج
زنند كه بيش از  هزار كيلومتر تخمين مي120هاي وي را طول مسافرت. بطوطه نام دارد

حكايت سفرهاي ابن بطوطه در ايران جالب و شنيدني است و . مسافرت ماركوپولو است
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 است و از اوضاع و احوال و فرهنگ و آداب و رسوم و معيشت و بسياري از نقاط ايران را ديده
.)، مقدمه1370سفرنامه ابن بطوطه، (اقتصاد و اعتقاد مردم سخن گفته است 

 از دنيا 833در سال او .كندحافظ ابرو از وي به عنوان مورخ و جغرافيدان پارسي ياد مي
بخشي از اطالعات .  و شاهرخ استصاحب آثاري در تاريخ اسالم و ايران، خاصه تيمور. رفت

جلد سوم كتاب حافظ ابرو . هاي اسالمي استحافظ ابرو از خصوصيات جغرافياي سرزمين
.)، مقدمه1378جغرافياي حافظ ابرو(مشتمل بر جغرافيايي تاريخ كرمان و هرمز است 

كتاب و او مورخ پارسي وممتازي بود. ق در هرات به دنيا آمد. هـ816عبدالرزاق در سال 
ترين منابع اطالعات در  يكي از مهمترين و اصيل»ع السعدين و مجمع البحرينلطم«ام وي به ن

.زمينة دانش جغرافياست
 اشارات جغرافيايي .ق كتاب آيين اكبري را به پارسي نوشت. هـ958ابوالفضل عالمي متولد 

، 1374 احمد، نفيس. (كتاب توصيفي از اقاليم، مساحي عمومي صحنه جغرافيايي هند است
كتاب هفت اقليم را نوشت و اين كتاب دايره المعارف . امين احمد رازي اهل ري بود.)56ص

.هاست و نخستين دايره المعارف به زبان پارسي استموضوع نگاري واطالعات براساس اقليم
 در 1006محمدبن عمربن بايزيد عاشق در سال . ق نوشته شده است. هـ1002كتاب وي در سال 

كه به نام را حاجي خليفه كتاب كشف الظنون .  كتاب مناظر العالم را نوشت.شق به دنيا آمددم
 سفرنامه سدي علي و . در قسطنطنيه به دنيا آمد1017در سال .  نوشت،كتاب چلبي مشهور است

 ايران و اروپا - اوليا چلبي به نام تاريخ السياحه سفرهايي است كه در خاك امپراطور عثماني
يس در كشيدن نقشه از جمله استنساخ نقشه كلمبوس و شرح سدي ي كوشش پيري ر.شدهانجام 

، 1374نفسي احمد، . (ها در موضوعات جغرافيايي اهميت زيادي دارد اقيانوس وعلي از درياها
.)62ص

ه  ب.در بين جغرافيدانان مسلمان نقش اعراب و ايرانيان بيش از جغرافيدانان ساير بالد بود
جغرافيدانان ايراني نقش . روندشمار ميبه ها جزو آخرين جغرافيدانان مسلمان كطوري كه تر

شرح خدمات آنان در زير به اجمال به .سزايي در توسعه تمدن اسالمي ايفا نمودنده ب
.پردازيممي

جغرافيدانان ايراني-5
مسلمان ايراني سلمان اولين فرد . گردد خدمات ايرانيان به اسالم به صدر اسالم باز مي

اي بود براي اينكه خبر اسالم به ايران برسد و مردم ايران با  وسيله،همين سابقه. فارسي است
. عالقه ايرانيان به دين اسالم از آغاز ظهور اين دين مقدس شروع شد. اسالم آشنا شوند

مرهون فعاليت جزاير اقيانوس هند  و گسترش اسالم در شرق،  جنوب شرق، شبه قاره هند، چين
نظير ايرانيان مسلمان است كه از طريق بازرگاني و دريانوردي اسالم را به دورترين نقاط بي
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هاي مختلف صورت خدمت تمدن كهن ايراني به تمدن جوان اسالمي در جنبه. آسيا رساندند
) 230ص،1379مطهري، (دمت نظامي ـعلم و فرهنگ، ذوق وهنر و ختبليغ و نشر . گرفت
 خدمات عمومي ايرانيان به اسالم، جغرافيدانان مسلمان نيز در خدمت تمدن اسالمي متعاقب

 ولي از ،كرامرز مي گويد در قرن سوم نفوذ يونان بر جغرافياي مسلمان مسلم بود. قرار گرفتند
جندي شاپور هنوز يك .  نفوذ شرق بيش از غرب و بيشتر از سوي ايران بود،اواخر اين قرن

).5ص،1375فرانتس تشنر، (و پژوهش بود مركز بزرگ دانش 
هاي هاي فارسي نوشتهمؤلفات جغرافيايي عربي و فارسي رابطه نزديكي داشتند و نوشته

. هاي جغرافيايي فارسي در مسير مستقل افتاد پس از حمله مغول نوشته. كردعربي را تكميل مي
ه در كرمان مي زيسته، غياث االقاليم محمدبن يحيي كرحافظ ابرو، محمدبن نجيب بكران، صد

الدين عبدالرزق، ابوالفضل عالمي، ابوريحان بيروني، عبداللطيف شوشتري وايرانيان بي شماري 
در بين ). 410ص، 1384كراچكوفسكي، (كه در خدمت تمدن اسالمي قرار گرفتند 

ي و چه  چه به لحاظ كم.جغرافيدانان مسلمان، جغرافيدانان ايراني چون ستارگاني مي درخشند
توان از به لحاظ كيفي نقش مهمي در توسعه تمدن اسالمي برعهده داشتند از جمله آنها مي

سرخسي، ابن  مستوفي، خوارزمي، هللاهمداني، ابن رسته، بلخي، اصطخري، قزويني، حمدا
ان بيروني، ناصرخسرو، حي بوده، نويسنده حدودالعالم، ابور ايراني االصل كهخرداذبه، بالذري

دين عبداهللا حافظ ابرو، عبدالرزاق، امين احمد رازي، احمد طوسي، محمد عوفي، شهاب ال
ها  و دهاهللاعطاملك جويني، قطب الدين شيرازي، نصيرالدين طوسي، رشيد الدين فضل 

.جغرافيدان، مورخ، منجم را مي توان نام برد كه در خدمت رشد و توسعه تمدن اسالمي بودند
 براي ، به عبارتي؛ جهت در توسعه تمدن اسالمي نقش داشتندجغرافيدانان مسلمان از چند

پيشبرد تمدن اسالمي به اشكال مختلف و متناسب با شرايط و اقتضائات از ابزارهاي متفاوتي 
 تمدن اسالمي ةمي كردند وتحت لواي بازرگان، دريانورد ومنجم، به رشد وتوسعاستفاده 

.كمك كردند
قرن اول ودوم، توسعه قلمرو اسالمي با لشكر كشي :يد هاي جدجغرافيدانان فاتح سرزمين

همراه بود و جغرافيدانان با ديدگاه نظامي راه سپاه اسالم را هموار مي كردند وبا تهيه نقشه از 
اصوال . هاي اسالمي وغيره اسالمي شدندنقاط مختلف جهان موجب شناخت بيشتر از سرزمين

 در قرن دوم ، بدين ترتيب.ه اي به آن مبذول گشتنقشه نگاري از دوران باستان توجه ويژبه 
اوايل قرن سوم نخستين نقشه عالم به زبان عربي كه نقشه اي از ديلم براي حجاج بن يوسف در

- 218(علماي بغداد تحت حمايت مامون خليفه عباسي. خيزيم برمي،ياتي استيحاوي جز
الصوره (عالم را تهيه كردند كه  الحكمه به كار اشتغال داشتند ونخستين نقشه تدر بي) 198

در قرون بعدي ابن حوقل، مقدسي، ابوريحان بيروني، ادريس، احمد . ناميده شد) المامونيه
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 كه سرزمين اسالمي ومناطق پيرامون  تهيه كردندطوسي، حافظ ابرو، نقشه هاي كامل تري
شه ها نشان داده هاي عمده، مناطق حساس نظامي برروي نقها و مسيرهاي عبور، راهآنها،راه
.)65-88ص ص،1375مقبول احمد، (مي شد
جغرافيدانان در نقش دريانوردان-6
 اما پس از ، گسترش اسالم محدود به مرزهاي شبه جزيره عربستان بود) ص(وفات پيامبرتا

 زيرا از سه طرف ؛بود اولين برخورد مسلمانان با دريا.پيامبر از سرزمين عربستان فراتر رفت
با توجه به اينكه .  عبور ازدريا براي آنان حياتي ، بود.دريا محصور استين عربستان باسرزم

 مشكل خاصي با لذا در عبور از دريا ،اعراب قبل ازظهور اسالم در دريا نوردي تبحر داشتند
.  مسلمانان فن دريانوردي را از ايرانيان آموخته ودر آن مهارت يافته بودند.برخورد نكردند

ن ماجد از رهنامه اي ياد مي كند كه محمدبن شاذان، سهل بن ايان وليث بن كهالن دراحمد ب
 سفرنامه سليمان بازرگان از جمله كهن ترين سفرنامه ها مي .داواخر قرن سوم تدوين كرده بودن

از نويسندگان . ها بوده استباشد كه در باره چين وهند ومشاهدات وي از اين سرزمين
نام برد)299-399(رامهرمزي در  ناخداي وان از بزرگ بن شهرياردي مي تبرجسته دردريانور

 دو . دردوران تمدن اسالمي دريانوردان معموالً از ايرانيان بودند.)3، ص1375-فرانتس تشنر(
 يكي احمد بن ماجد و ديگري سليمان ،معلم بزرگ دريانوردي كه در منابع به آنها اشاره شده

ص؛1384،كراچكوفسكي(.ستند هه دريانوردان اكثرا از ايرانيانبقيمهري كه عرب بودند و
438.(

و رازي مي رفتند د جغرافيدانان درنقش دريا نوردان به سفرهاي دور و، آنچه مسلم است
.ين اسالم را در مناطق دور تبليغ مي كردند يآ

جغرافيدانان درنقش بازرگانان-7
 درياها معموالً مسيرهاي كم خطر وكم حادثه . دريانوردي مقدمه توسعه بازرگاني بود

، بدين ترتيب. بازرگانان براي رسيدن به مناطق دور از دريا استفاده مي كنند.محسوب مي شود
موجب گسترش اسالم در  مسلمان خود ان وحضور بازرگاننيدريانوردي موجب توسعه بازرگا

مثال اسالم در كشمير . چين و جنوب شرق آسيا شد خصوصا در هند و،روهاي دسرزمين
ميرسيد علي همداني .  گسترش يافت،توسط يك ايراني كه بالباس قلندران وارد اين منطقه شد

وسيله ه  اسالم در چين ب.از مبلغان بزرگ ايراني بود كه درترويج اسالم نقش مهمي داشت
مي به آنجا هاي نخستين اسالدر قرنكه گروهي از بازرگانان خوارزمي وتجار بخارا وسمرقند 

پس از حمله مغول جماعت زيادي از ايرانيان درچين ساكن شدند .رفتند نفوذ پيدا كرد
 ووسيله دريانوردان، بازرگانانه  گسترش اسالم در شرق غالباً ب.)337، ص1376مطهري،(
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مواردي را نمي توان پيدا كرد كه اسالم از طريق نظامي در قرون . مبلغان مذهب صورت گرفت
.ها نفوذ كرده باشداين سرزمينبعدي به 

منجمانانجغرافيد-8
 يكي از علل توجه مسلمانان به نجوم به .نجوم جايگاه ويژه اي درتمدن اسالمي دارد

 لذا همواره با ؛مسلمانان باديه نشين بودند.  سرزميني مسلمانان بر مي گردديت جغرافيايي وعموق
براي آنان . همراز مي شدنداجرام سماوي همراه وبا . سمان باز درارتباط بودندآفضاي آزاد و

عنوان يك دانش توجه ه  منجمان عالوه بر اينكه به رصد اجرام سماوي ب.لذت بخش بود
اثرات پديده هاي نجومي بر زندگي را غير قابل  كاربردي نيز به آن مي دادند وةداشتند، جنب

 و مورد توجه جدي قرار  كردين رشدسرعت در بين مسلمه  لذا اين دانش ب؛انكار مي دانستند
 كه آثارونظريات آنان مورد بحث استفاده جغرافيدانان از جمله منجمان مبرز مسلمان. گرفت

سرخسي، فرقاني، بلخي، تباني، بيروني، .  هـ ق است260 الكندي متوفي ،مسلمان واقع شد
نام ه ن ومنجمان بعطاملك جويني، نصيرالدين طوسي، رشيدالدين فضل اهللا از ستاره شناسا

.)13ص؛1375فرانتس تشنر؛(اسالمي هستند
ه ر چون نجوم و رياضيات برانديشه خوارزمي چي.نام اسالمي استه خوارزمي از دانشمندان ب

كراچكوفسكي، ( يعني جدول نجومي در آورد، خود را به صورت زيجاي كتاب جغرافي،بود
ل مختلف وباابزارهاي متفاوت در توسعه جغرافيدانان مسلمان در لباس وانديشه وشغ).75؛1374

.تمدن اسالمي نقش خود را ايفا كردند

نتيجه-9
ظهور اسالم آغازگر تحوالت عظيمي در تاريخ با توجه به آنچه گذشت، مي توان گفت كه 

. بشر بود كه توانست در مدت زمان كوتاهي در بخش وسيعي از جهان جايگاهي كسب نمايد
غرافيا به جهت اينكه مي توانست در توسعه و گسترش تمدن اسالمي نقش توجه  مسلمانان به ج

هاي زيرا جغرافيدانان مسلمان در راهنمايي سپاه اسالم در فتح سرزمين.  مثبت بود،داشته باشد
جديد بسيار موثر بودند و اين جغرافيدانان با الهام از جغرافياي يوناني پايه هاي دانش جغرافيا را 

، به گونه اي كه در مدت كوتاهي. اسالمي بنا نهادند و به تقويت آن پرداختندهايدر سرزمين
 سنگين ةقرون وسطي ساي. آموخته ها و يافته هاي جغرافيايي مسلمانان از غرب پيشي گرفت

 اما ، علمي براي آنان محدود گشتةهزار ساله خود را بر غرب گسترانيد و امكان  توسع
 آموزش با آنها. علمي بودندةشني بخش اسالم، سردمدار توسع تعاليم روةمسلمانان در ساي

 جغرافيا را توسعه داده و آن را در ، هايي كه از يونانيان گرفتند و با جديت و تالشي كه كردند
غرب در آغاز دوره رنسانس از يافته هاي علمي . خدمت توسعه تمدن اسالمي قرار دادند
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كه رشد و رونق جغرافيايي غرب مديون جغرافياي طوريه  ب.جغرافيدانان مسلمان استفاده كرد
،اسالمي است و در زمينه هايي چون دريانوردي، تهيه نقشه هاي دريايي، ساخت ابزار و وسايل

جغرافيدانان ايراني به عنوان بخشي از جغرافيدانان مسلمان . جغرافيدانان غربي را ياري كردند
 آنان؛ خصوصاً در گسترش اسالم به شرق،فا كردندنقش با اهميتي در توسعه تمدن اسالمي اي

.جغرافيدانان مسلمان يا مروجين اسالم بودند يا به عنوان راهنماي آنان عمل مي كردند
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