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رفع يك اشتباه از حواشى جامع التواريخ
(دربارة نجم الدين اصفر)

بهروز ايمانى
رشيدالدين فضل اهللا همدانى نوشته است در سال 681ق، 
كه امير ارغون (683ـ  690ق) به عزم قشالق از خراسان به 
بغداد رفت، در آنجا ادعا نمود مطالباتى كه در زمان پدرش 
آباقاخان (663 ـ 680ق) بر ذمة عطاملك جوينى (623 
عالءالدين  بر  كه  مى خواهد: «بقايا  مانده  باقى  ـ 681ق) 
و  نواب  وى  مى دارم.»  طلب  بوده،  پدرم  زمان  در  است 
متعلقان عطاملك را گرفت و مؤاخذه و مطالبه نمود، و 
ـ كه به تازگى وفات  دستور داد جسد نجم الدين اصفر راـ 
ـ «از خاك بر آوردند و در راه بينداختند». چون  يافته بودـ 
متغير  بغايت  رسيد،  جوينى  عطاملك  گوش  به  خبر  اين 
و متألم گشت و صداعى(درد سر) بر او طارى گشت و 
بدان علت در مقام اران وفات يافت. در چهارم ذى الحجة 

سنة احدى و ثمانين و ستمائه [681ق]».1
اين نجم الدين اصفر كيست؟ مصححان جامع التواريخ 
در حواشى خود نوشته اند كه اين نام در همة نسخه هاى 
شده،  نوشته  اصفر»  صورت«نجم الدين  به  استفاده،  مورد 
همچنين  است.  اصغر»  «نجم الدين  نسخه  يك  در  تنها 
منظور  شايد  نيست.  دانسته  درست  «ضبط  افزوده اند: 
عهد  از  كه  باشد  درنوس  ابن  عبدالغنى  نجم الدين 
هوالگوخان، وزير و ياور جوينى در بغداد بود (پى. نن 

رشيد وو. سقوط بغداد، ص 144)».2
با توجه به اطالعاتى كه از اين شخص در الحوادث 

مى يابيم،  جامى  پوربهاى  ديوان  و  ابن فوطى  الجامعة 
مى توانيم شناخت بهتر و بيشترى از او به دست آورديم و 

توضيحات مصححان جامع التواريخ را اصالح كنيم.
مصححان  چنانكه  شخص،  اين  درست  لقب   و  نام 
جامع التواريخ ضبط كرده اند، همان نجم الدين اصفر است، 
و در الحوادث الجامعة3 و ديوان پوربهاى جامى نيز چنين 
است. پوربهاى جامي، نام و لقب وى را به معما چنين 

گفته است:
نام او معلوم گردد، چـون الف

از ربيـع االول آرى تــا صفـر
در لقب بايـد كه معلومت شود

در عرب مقلوب كن نـام سپر4
در سال 681ق كه سلطان احمد تكودار (681ـ  683ق) 
بر تخت نشست، مجدالملك يزدى را در اختيار عطاملك 
شرف الدين  اقدامات  با  شخص  اين  و  گذاشت،  جوينى 
محمد  شمس الدين  پسر  685ق)  در  (كشته شده  هارون 
قتل  به  683ق)  در  (كشته شده  جوينى  ديوان  صاحب 
رسيد. اجزاى تن او را پاره پاره كردند و هر كدام را به 
ديارى فرستادند و از جمله سرش را پوست برداشتند و 

به بغداد روانه كردند.5
سر  به  ايران  در  كه  جوينى  عطاملك  سال،  همان  در 
خبر  رسيد،  اُشنا  به  و  شد  بغداد  رهسپار  چون  مى برد، 
يافت كه امير ارغون به محض شنيدن خبر مرگ پدرش 
و  كرده  حركت  خراسان  از  680ق)  ـ   663) اباقاخان 
مى خواهد به عراق آيد. بنابراين، سر مجدالملك را توسط 
بخشى،  جالل  كرزدهى،  (صاحب  يارانش  از  گروهى 
فرستاد  بغداد  به  اصفر)  نجم الدين  و  ابن اثير  مجدالدين 
و نامه اى نيز با ايشان ارسال داشت و اين نامه در رجب 
همان سال به بغداد رسيد و عينًا در جامع الخليفه توسط 
جالل الدين بن ُعكبُر واعظ خوانده شد. سر مجدالملك را 
1. جامع التواريخ، به تصحيح و تحشية محمد روشن و مصطفى موسوى، 

تهران، نشر البرز، ج2، 1373ش، ص 1131.
2. همان، ج3، ص 2254.

ترجمة  ابن الفوطى،  السابعة،  فى المائة  التجارب النافعة  و  الحوادث الجامعة   .3
1381ش،  فرهنگى،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  آيتى،  عبدالمحمد 

ص251.
4. ديوان پوربهاى جامى، دستنويس شمارة 9213 كتابخانة موزة بريتانيا، 

برگ 18.
5. الحوادث الجامعة، ص 251.



5
دورة دوم، سال دوم، شمارة 21 و 22، خرداد و تير 1387

در كوچه هاى بغداد گردانيدند و مردم به سراى او تاختند 
مؤاخذه  را  او  متعلقان  و  بردند  تاراج  به  را  چيز  همه  و 

نمودند.1
با ذكر واقعة مذكور، كه از الحوادث الجامعة ابن فوطى 
شمار  در  اصفر  نجم الدين  كه  درمى يابيم  كرديم،  نقل 
در  اما  است.  بوده  جوينى  عطاملك  ياران  و  كارگزاران 
كتاب مذكور، آگاهى هاى ديگرى نيز از نجم الدين اصفر 
پيدا مى كنيم، و مى توانيم اظهار كنيم كه برخالف نوشتة 
از  غير  اصفر  نجم الدين  اين  جامع التواريخ،  مصححان 

نجم الدين عبدالغنى ابى درنوس است.
در  كه  است  نوشته  مذكور  واقعة  ادامة  در  ابن فوطى 
به  جوانى  يزدى،  مجدالملك  خادمان  و  پيوستگان  ميان 
توسط  كه  داشت،  قرار  نيار  عبدالعزيز بن  فخرالدين  نام 
امير منصور پسر عالءالدين عطاملك جوينى كشته شد، و 
اين شخص به عطاملك جوينى تهمت ها بسته و بدى ها 
گفته بود و پيش از اين، عطاملك او را گرفته و سخت 

زده بود. 
مى كرد،  آمد  و  رفت  گروهى  ميان  در  جوان  اين 
اهالى  از  ابن َدربى  نام  به  مردى  گروه،  آن  جملة  از  كه 
گروه،  اين  بين  در  روزى  داشت.  وجود  حله  شهر 
زمان  در  او  حكومت  و  درنوس  نجم الدين بن  از  سخنى 
نيز در  اصفر  عباسى) رفت. نجم الدين  خليفه (مستعصم 
رسيده  وااليى  مقام  به  جوينى  عطاملك  دولت  روزگار 
خالفت  زمان  در  درنوس  نجم الدين بن  همچنانكه  بود، 
مستعصم عباسى، و ابن َدربى نامبرده در اين باره بيتى چند 

سروده بود:
ٌل منهمـا فــى بَلــدة ـُ نَجمـان ك

ال نـاصح فيهــا و ال مـأمـوُن
و كالهما ساس الِعراق، فـذاَك قـد

كان الخـراب بـه و ذا سيكـوُن
إن كـان تأثيــرالكـواكب هكـذا

هـذا ُجنـوٌن والُجنــوٌن فُنـوُن
رسيد،  جوينى  عطاملك  گوش  به  ابيات  اين  چون 
و  شدند  پنهان  اما  كنند،  دستگير  را  گروه  آن  داد  دستور 

عطاملك نيز از آنان دست برداشت.2
چنانكه از عبارات ابن فوطى درمى يابيم، نجم الدين بن 
عبدالغنى بن  او  است.  اصفر  نجم الدين  از  غير  درنوس 
 الدرنوس، ملقب به نجم الدين  الخاص، از خواص مقربان 

آجرپزى  كوره هاى  در  ابتدا  بود،  عباسى  مستعصم باهللا 
در  مستعصم  خالفت  دورة  در  بعد  مى كرد،  كار  بغداد 
يكى از برج هاى كبوتران اين خليفه به اشتغال پرداخت و 
پس از آن در عهد خالفت مستعصم عباسى از اين مرتبه 
ترقى يافت و به رتبة رئيس بُراجين (مباشرين برج هاى 
كبوتران) نايل آمده و تدريجًا كارش باال گرفت تا باالخره 
نجم الدين  لقب  احراز  به  و  شد  مستعصم  دربار  حاجب 
به  و  برگزيد  را  او  عباسى  خليفة  يافت.  توفيق  الخاص 
همواره  مملكتى  امور  مهام  در  و  گردانيد  نزديك  خود 
با وى به مشورت مى پرداخت. وى در سال 677 ق در 

بغداد درگذشت.3
بنا به نوشتة ابن فوطى، نجم الدين اصفر در شعبان سال 
كه  مى خوانيم  نيز  جامع التواريخ  در  درگذشت،4  ق   681
در همان سال، كه امير ارغون به بغداد رسيد، نجم الدين 
مغول،  امير  اين  چون  بود.  يافته  وفات  تازگى  به  اصفر 
و  مطالبه  و  گرفت  را  جوينى  عطاملك  متعلقان  و  نواب 
مؤاخذه نمود، دستور داد جسد نجم الدين اصفر را از گور 

برآوردند و در راه انداختند.5
افزون بر الحوادث الجامعة ابن فوطى، در مطاوى ديوان 
اطالعاتى  نيز  درگذشتة 731 ق)  پوربهاى جامى (ظاهراً 
سراينده اى  پوربها  مى كنيم.  پيدا  اصفر  نجم الدين  دربارة 
است، كه آوازة خود را مديون به كاربردن واژه هاى تركى 
زهرآگين  و  تيز  زبان  نيز  و  سروده هايش  در  مغولى  و 

هجوهاى خود است.
و  زنگى،  فريومدى  و  جوينى  خاندان  ستايشگر  او   
نكوهشگر برخي از عمال اين دو خاندان حكومتى است. 
پوربها،  هجاى  و  نفرت  مورد  شخصيت هاى  جمله  از 
و  قصيده  دو  ضمن  در  پوربها  است.  اصفر  نجم الدين 
يك قطعه، اين كارگزار و مشاور خاندان هاى مذكور را 
مورد هجو قرار داده است. در قصيده اى ــ كه در ستايش 
شمس الدين محمد صاحب ديوان جوينى آغاز كرده ــ 

1. همان، صص 251 ـ 252.

2. همان، صص 252 ـ 253.
3. تاريخ جهانگشاى جوينى، عطاملك جوينى، به سعى و اهتمام و تصحيح 
محمد قزوينى، ليدن، مطبعة بريل، ج3، 1937م، صص 476 ـ 477 

(حواشى و اضافات).
4. الحوادث الجامعة، ص 253.

5. جامع التواريخ، ج2، ص 1131.
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شهر  در  وى  حاكم شدن  و  اصفر  نجم الدين  اصطناع  از 
جوين توسط شمس الدين محمد صاحب ديوان جوينى، 

خبر داده است:
صـاحب اعظـم گر او را بركشيد

اندر آنش حكمتى بـاشد مگر...
بر جوينش گر رياست داده است

گويم آن را طرفه عذرى مختصر1
طاهر  عزالدين  مدح   در  كه  ــ  ديگر  قصيده اى  در 
فريومدى سروده ــ خبر از واليت او بر شهر موصل و 

وزارتش در ششدر داده:
نه به استحقاق، اگـر گردون دون

مى دهد هـر روز ُملكـى ديگـرش
گـاه والـى مى كنـد بـر موصلش

گه وزارت مى دهد در ششـدرش2
و در قطعه اى ديگر، پوربها ما را از مصادرة اموال خود 

توسط نجم اصفر آگاه كرده است:
نجمـك، خـر خبيِث سِگ زرد اصفـر، آنك

جز وى نكـرد كس شعـرا را مصادره...
تيزش به ريش و ...ير خر اندر ...س زنش

آن را كــه كــرد تـاج بهـا را مصادره3 
رشيدالدين  و  ابن فوطى  نوشتة  از  كه  اطالعاتى  با 
فضل اهللا همدانى دربارة نجم الدين اصفر كسب مى كنيم، و 
با آگاهى هايى كه از سروده هاى پوربهاى جامى به دست 
و  مشاوران  از  اصفر  نجم  كه  مى شود  معلوم  مى آوريم، 
دولتمردان بانفوذِ دستگاه واليت و وزارت عزالدين طاهر 
به ويژه  و  جوينى  ديوان  صاحب  شمس الدين  فريومدى، 
عطاملك جوينى بوده، و به حكم آنها در شهرهاى مختلف 
خراسان (از جمله جوين) و عراق عرب (از جمله بغداد 

و موصل) و... نائب و حاكم بوده است.

 

«درياي پارس» و «خليج پارس»
على صفرى آق قلعه
موضوع  به  گذشته  روزگاران  در  كه  متوني  ميان  در 
مختلفي  مكتب هاي  و  شيوه ها  با  پرداخته اند،  «جغرافيا» 
از  كدام  هر  در  جغرافيايي  مباحث  كه  مي شويم  مواجه 
قرار  بررسي  مورد  خاصى  ديدگاه هاي  و  شيوه ها  با  آنها 
بايد  مختلف،  متون  بررسي  هنگام  بنابراين  است.  گرفته 
در  مندرج  مطالب  و  دهيم  قرار  مدنظر  را  موضوع  اين 

نوشته هاي يك مكتب را با آثار مكاتب ديگر نياميزيم.
تاكنون توجه پژوهشگران به اين نكته معطوف بود كه 
در ميان همة اقوام و در تمامي ادوار، «خليج فارس» به نام 
هميشگى آن يعنى «خليج فارس» ناميده  شده و نام هاي 
محدثي كه در دهه هاي اخير توسط برخي دانش ستيزان 
به كار مي رود، خالي از بنيان هاي تاريخي و علمي است. 
آنچه در اينجا نقل خواهد شد، مربوط به مكتبي جغرافيايي 
آن  هميشگي  نام  به  را  فارس»  «خليج  تنها  نه  كه  است 
جنوِب  آزادِ  آب هاي  تمام  آن،  بر  عالوه  بلكه  مي خواند 
سرزمين هاي اسالمي و همچنين بخش اعظمي از اقيانوس 
هند را به نام «درياي پارس» مى شناسد و از اين ديدگاه 

براى ايرانيان بسيار اهميت دارد.
اين موضوع نخستين بار در خالل بررسي و تصحيح 
متن گيهان شناخت براي نويسندة اين سطور روشن شد. 
فصل دوم متن مذكور به «بيان عالم سفلي و نهادِ زمين» 
«مقدار  عنوان  با  بخشي  فصل  اين  در  دارد.  اختصاص 
زمين» هست (ص110 نسخة كتابخانة آيت اهللا مرعشي) 
كه در آنجا به اندازة زمين اشاره شده و نويسنده با اين 

عبارات، به توصيف درياها پرداخته است:
«بدان كه بزرگ ترين دريا، "درياِي پارس" است كه او 
نيز گويند. و او پيوسته است به درياِي  را "درياِي هند" 
محيط، به جانِب مشرق. و درازاِي اين دريا از زميِن مشرق 
تا آنجا كه به زميِن بربر و سودان مغرب رسد، دو هزار و 
ششصد و شست فرسنگ است و پهناِي او نُه صد فرسنگ 
است. سيصد و سي فرسنگ از وي بر جانِب شمال است 

از خِط استوا و باقي در جنوب است.»
و بالفاصله پس از اين عبارات، نوشته است:

«و او را چهار خليج است: اول را "خليِج بربر" خوانند  
... و دوم را "خليج االحمر" خوانند  ... خليِج سه ديگر را 

1. ديوان پوربهاى جامى، برگ 19ـ20. 
2. همان، برگ 29ـ30. 

3. همان، برگ 74.
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خوانند... و چهارم خليج، "خليج االخضر"  "بحِر فارس" 
خوانند و ان "درياِي هند" است.»

اين مطلب جالب توجه مى نمود و الزم بود تا مورد 
بررسى قرار گيرد و خوشبختانه در چند متن جغرافيايى 
معتبر نيز همين اطالعات را توانستيم بيابيم. براى نمونه 
ابواسحق ابرهيم اصطخرى در آغاز مسالك الممالك ــ 
آنجا كه به ذكر درياها مى پردازد ــ از همين شيوه پيروى 
مى كند و ما همان اطالعات را از يكى از دو ترجمة كهِن 

فارسِى آن (مسالك و ممالك، ص 8) نقل مى كنيم:
«ذكر درياها: 
بــزرگ تـريـن 
درياى  دريــاها 
است  پــارس 
و درياى روم؛ و 
دريا  دو  هر  اين 
يكديگرند  برابِر 
از  دو  هـــر  و 
دريــاى محيـط 
و  بــرخيزنــد. 
درازا و پهنــاى 
دريــاى پـارس 
عظيم تــرست و 
درياى  آخِر  در 
پـارس زميـــن 
تا  است  چيــن 
درياى قلزم و از 

قلزم تا چين بر خّط راست دويست منزل باشد...»1
به  را  صفحه  يك  حدود  در  اين  از  پس  اصطخرى 
توصيف «درياى روم» اختصاص داده و بعد از توصيف 
چند درياى ديگر، به «ذكر ديار عرب» مى پردازد. خبرى 
اما  نيست،  موضع  اين  در  پارس»  «درياى  توصيف  از 
و  نشده  فراموشى  دچار  واقع  به  او  كه  اينجاست  جالب 
از  پس  بالفاصله  كه  مى بينيم  مى رويم،  پيش  كه  اندكى 
«ذكر ديار عرب» فصلى جداگانه را به «ذكر درياى پارس» 
اختصاص داده و توصيف دقيقى از محدودة آن را ارائه 
مى كند. وى در آغاز اين بخش (مسالك و ممالك، ص 

31) مى نويسد:
«كنون ياد كنيم بعد از ذكر واليت عرب، شرِح درياى 

پارس؛ به حكم آن كى اين دريا بر ديار عرب مى گردد 
آن  و بيشتر واليت اسالم آنست كى اين دريا بر حدودِ 

مى گردد و شكل آن را صورت كنيم...»
عين همين مطالب در متن عربى كتاب صورةاالرض 

ابن حوقل (ص 11، چاپ ليدن) آمده است:
اعظمها بحر فارس ثّم  اثنان؛ و  «و أّما البحار فأشهُرها 
بحرالروم و هما خليجان متقابالن يأخذان من البحر المحيط 
بحر  يقترى  الذى  فارس و  بحر  عرضًا  طوًال و  أفسحهما  و 
فارس من االرض فمن حّد الصين الى القلزم فإذا قطعت من 
القلزم الى الصين 
على خّط مستقيم 
نحو  مقداره  كان 
مائتى مرحلة...»

و نيــــز در 
همــان متــــن 
چاپ  (ص42، 
ليـــدن) آمــده 

است:
الّذي  «و 
يذكر  أن  يجب 
العرب  ديار  بعد 
ألنّه  فارس  بحر 
علــي  يشتمـل 
أكثــر حـدودها 
و تتّصل ديـــار 
العرب به و بكثير 
من بلدان اإلسالم و تعتوره ثّم اذكر جوامع ّما يشتمل عليه 

هذا البحر...».
حصول  براى  متن  سه  اين  مطالب  كه  مى كنم  گمان 
شويم  متذكر  هم  را  اين  بايد  اما  باشد.  كافى  مقصود  به 
كه در ديگر منابع كهن جغرافيايى نيز اگرچه به موضوع 
محدودة  موارد،  اين  همة  در  اما  نپرداخته اند،  فوق الذكر 
«خليج فارس» را بيش از آنچه كه امروز تصور مى كنيم 
تعيين كرده و آن را تا حدود سند فراتر برده اند. براى نمونه 
در حدودالعالم (ص 95، الزهرا) در ضمن برشمردن پنج 

1. همين مطلب را در ترجمة ديگر آن متن (ممالك و مسالك، ص 9) با 
تغيير عبارات مى بينيم.

تصوير 1
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خليِج «بحر االعظم» به «درياى پارس» چنين اشاره شده 
است:

«... چهارم خليج پارس خوانند. حّد از پارس برگيرد 
با پهناء اندك تا به حدود سند. و پنجم خليج از حدود 

بالد هند برگيرد...»
نيز در بخش هاي آغازين جغرافياي حافظ ابرو (ج1، 
روي  درياهاي  توصيف  به  نويسنده  كه  آنجا   (100 ص 
درياهايى  محيط»  «بحر  به  اشاره  ضمن  مي پردازد،  زمين 

پيوسته  بدان  كه  را 
در  و  مـى برد  نام 
اين ميان، به «خليج 
فارس» نيز اشــاره 
جـــالب  و  دارد 
آن  محدودة  اينكه 
توصيف  چنين  را 

مى كند:
سيـم  خليج  «و 
فـــارس  خليـــج 
غربِى  بر  كه  است 
آن بالد عرب است؛ 
اراضــى حجـاز و 
يمن و فرضة عمان 
جهت  بدين  و  ــ 
آن را بحر عمان نيز 
بر  و   . ــ  خواننـد 
شرقِى آن زمين كيج 
اراضى  و  مكران  و 
اين  طول  و  سند. 
شمــال،  در  خليج 
قريـب پانصـــــد 
فرســـخ باشــد و 

ـ  ـ كه منابع آن از جبــال ارزن الّروم استـ  نهـر فــراتـ 
در نزديك واسط به دجله مى پيوندد و در نواحــى بصـره 
و  فارس  ممالك  و  مى شود.  متصل  بحر  بدين  عبادان  و 
حّد  و  شمال.  جانب  از  است  خليج  اين  كنار  بر  كرمان 
اين خليج تا به اراضى سند است؛ بعد از آن ممالك هند 
مى شود و خليج آن را خليج اخضر خوانند و بحر هند 

نيز گويند.»

اخبارالعباد  و  آثارالبالد  ترجمة  در  نمونه  براي  يا 
«رود  به  «منصوره»،  يادكرد  ضمن   (162 161 ـ  (صص 
مهران» اشاره شده و يادآور مي شود كه اين رود به درياي 

فارس مي ريزد:
«و به آنجاست نهِر مهران... و مي رود به جانِب مغرب 

تا آنكه مي افتد به درياي فارس، پاياِن سند.»
اين «رود مهران» همان رودى است كه امروزه به نام 
«رود سند» خوانده مى شود و اين مطلب نشان مى دهد كه 
آثارالبالد  نويسنـدة 
محــدودة «دريـاى 
پارس» را تا نواحى 
مــى دانستـه  سنـد 

است.
بـديــن ســــان 
مــى شود  مشخص 
كه جغرافـى دانــان 
حـــدود  قديـــم، 
«خليــج فـــارس» 
را بسيـار فراتــر از 
حـدي مــي دانستند 
كه ما امروزه تصور 
اين گـونه  مي كنيـم. 
روايت ها اگرچه به 
«دريـاي پارس» ــ 
مطابـق آنچـه ذكـر 
اشـاره اي  ــ  شــد 
ندارند، اما توصيفي 
كه ارائه مــي دهند، 
به ميــزان زيادي با 
آنچه گفتيم مطابقت 

دارد.
در اينجا قصد نداريم كه مطلب را در تمامى متون و 
منابع جغرافى مورد بررسى قرار دهيم و لذا به مواردى 
كه ذكر شد اكتفا مى كنيم. در نهايت به ارائة چند نقشه 
خواهيم پرداخت كه آنچه را ذكر كرديم به خوبى تأييد 
مى كند. يكى از اين نقشه ها (كه تصوير آن بر روى جلد 
همين شمارة گزارش ميراث آمـده)، مربوط است به اثرى 
جغرافيايى از ابوعلى الفارسى النحوى كه به نام مؤلف آن 

تصوير 2
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آن  از  را  مذكور  تصوير  كه  نسخه اى  و  مى شود  خوانده 
در   (Gotha. MS. Arabe. No. 1521, p.12) آورده ايم 

سال 569ق كتابت 
شده است. چنانكه 
اين  در  مى بينيم 
نقشه شكل درياى 
پـــارس (بحـــر 
ناحية  تا  فارس) 
سنـــد ادامـه پيدا 

كرده است.
بعـدى  نمونة 
تصوير1  در  كه 
متعلـق  مى بينيــم 
اثــــر  است بــه 
جغـــرافيــايــى 
ابـــــوعبـــداهللا 
بــــن  محمــــد
احمدبن يوســف 
الكاتب الخوارزمى 

كتابخانه  686ق  موّرخ  نسخة  از  كه  ـ381ق)   365 (ح 
گوشـك سلطان احمد استانبول برداشت شده است.

اين نقشه مطابق با مكتب جغرافيايى گسترده اى است 
روم  و  فارس  درياى  دو  به  منحصر  را  دنيا  درياهاى  كه 
مى داند و مى بينيم كه كامًال با موارد ذكر شده در متونى 

چون گيهان شناخت و مسالك الممالك مطابق است.
است  مربوط  مى بينيم  تصوير2  در  كه  ديگر  نمونة 
دستنـويس  به 
ترجمــة  مشهـور 
فارســى مسـالك 
خط  به  ممالك  و 
ابــن سـاوجـــى 
مـــوزة  (نسخــة 
مورخ  ايران،  ملى 
درياى  كه  726ق) 
ناحية  تا  را  پارس 
سنـــد نمـــايش 

مى دهد.
نمونــة ديگـر 
تصويــر3  در  كه 
مى بينيـم مربــوط 
است به نقشه اى از 
سراج الدين  كتاب 
عمــر  ابـوحفض 
 Kataloge) پروس  ايالتى  كتابخانة  نسخة  (ابن الوردى) 
Nr. 6032) چنانكه مى بينيم در سمت چپ اين تصوير نام 

«الخليج الفارسى» آمده و در كنارة هر كدام از سرزمين ها، 
به صورت كوچكى نام هاى بحرالسند، بحرالهند، بحرالتبت 

و بحرالصين نوشته شده است.

تصوير 3

كتابهاى تاريخ آل سلجوق در آناطولى اثر مؤلفى ناشناخته، به تصحيح نادره جاللى، و آثار احمدى (تاريخ زندگانى پيامبر اسالم) اثر 
تاج الدين استرآبادى، به تصحيح ميرهاشم محدث، از انتشارات مركز پژوهشى ميراث مكتوب را شوراى بررسى متون و كتب علوم 

انسانى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى تأييد و براى استفاده به عنوان متن كمك درسى در درسهاى تاريخ و تاريخ اسالم 

معرفى كرده است.


