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 چکیده
 طبقۀ توجه مورد قاجاریه حکومت دورۀ در که است علومی جمله از جغرافیا

 دروس از یکی عنوان به و گرفت قرار ایران روز آن جامعۀ نخبۀ و نفکرروش
 دروس معلمان توسط و دارالفنون چونهم دوره این مدارس از برخی در فرعی

. شدمی تدریس کاربردی رویکردی با و نوینی شکل به مهندسی و ریاضیات
 به نتیس شکل از گذار در تأثیرگذار بسیار نقشی علم این در الدولهنجم تألیفات

 زا قبل البته. کرد ایفا است، دوره این علم اصلی هایویژگی از یکی که آن، نوین
 هایزبان از ترجمه شکل به اساساً علم این در ایران و هند در چند کتبی وی

 گسترش و توجه در که است شده و به صورت چاپ سنگی منتشر فارسی به دیگر
 و رونق باعث الدولهنجم تألیفات اما. انددهنبو تأثیربی نوین شکل به علم این

 لمع بررسی پژوهش این هدف. شد آن نوین شکل در علم این به بیشتر توجه
 گذاریپایه در الدولهنجم جغرافیایی تألیفات نقش و قاجار دورۀ در جغرافیا

 .است قاجاریه حکومت دورۀ ایران در نوین جغرافیای

 .الدولهنجم ، قاجاریه،نوین جغرافیای سنتی، جغرافیای ،جغرافیا ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 از علم این. دارد بشر عمر درازای به طوالنی ایسابقه که است علومی جمله از جغرافیا

 در و گرفت قرار مختلف هایتمدن پژوهانجغرافی و دانشمندان توجه مورد ابتدا همان
 مورد نیز میالدی نهم/قمری سوم نقر هاینیمه از اساساً و متقدم قرون و اسالمی دورۀ
 ارزشمندی هایکتاب آن مختلف هایشاخه در و بود مسلمان دانشوران جدی توجه

 چونهم هاییعنوان با مسلمان پژوهانجغرافی نزد در علم این توصیفی شکل. شد تدوین
 ریاضی بخش اما است، شده معروف «البلدان» ،«ممالک و مسالک» ،«االرض صورة»
 قابل اسالمی دورۀ هیئت و نجوم علم آثار خالل در و منجمان توسط آن نجومی و

 تموضوعا به -کاربردی چه و محض توصیفی چه- هاکتاب این در. است پیگیری
 هایاقلیم به زمین بندیتقسیم ها،راه وصف سیاسی، انسانی، طبیعی، جغرافیای
 و کشینقشه یایی،جغراف عرض و طول گیریاندازه زمین، مساحت محاسبۀ مختلف،

 زا شکل این. است شده پرداخته روز آن مسکون جهان براساس دست این از مسائلی
 پایان با اما. داشت وجود ایران در قمری سیزدهم و دوازدهم قرن تا جغرافیا به توجه
 کشورهای در صنعتی انقالب آن از بعد و رنسانس عصر شروع و وسطی قرون یافتن

 این اما. شد روهروب بنیادین تغییرات با دیگر مسائل از بسیاری نندما به نیز علوم غربی،
 و سال دویست تقریباً فاصلۀ با و شد حس ترکم گوناگون هایعلت به ایران در تغییرات

 هب دارالفنون مدرسۀ تأسیس دوره این تغییرات اولین از. گردید آغاز قاجاریه دورۀ در
 نوین لشک به گوناگونی علوم مدرسه این در. بود ااروپ در علمی نهادهای شیوۀ از پیروی

 لیاص دروس جزء آن تأسیس ابتدای در و بود علوم این جملۀ از جغرافیا. شدمی تدریس
 با ابتدا کمکم اما. شدمی محسوب آن فرعی شعب از و رفتنمی شمار به آن تخصصی و

 یفاتتأل با و کرد پیدا رشته یک عنوان به را خود جایگاه گرفت صورت که هاترجمه
 مورد هلمسأ این ادامه در که یافت نوین شکلی دوره این علوم دیگر مانند به الدولهنجم

 .گیردمی قرار بررسی

 الدولهنجم تألیفات از قبل جغرافیایی آثار
 حکومت دورۀ در نوین جغرافیای گسترش در الدولهنجم تأثیر و نقش بهتر بررسی برای

 و نایرا در وی از قبل و زمینه این در که را یهاکتاب باید ابتدا آن، از بعد و قاجاریه
 در جدید علوم به توجه. داد قرار بررسی مورد اندشده منتشر و ترجمه فارسی زبان به هند
 این. تنیس مستثنی قاعده این از نیز جغرافیا که شد آغاز هاکتاب ترجمۀ با دوره این
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 رب دوره این در جغرافیا بعد و نجوم مخصوصاً و علم گسترش در زیادی نقش هاترجمه
. انددهش منتشر زمینه این در که هستند یهایکتاب اولین جزء نوعی به و داشتند عهده
 چند اضافاتی همراه به دیگر هایزبان از ترجمه اساساً هاکتاب این بدانیم که است مهم

 .نداشده تدوین متعددی فصول در که هستند آنها مترجمان از

 حوزۀ در جدید علم براساس و قاجاریه دورۀ در که کتابی اولین زمانی سیر براساس
 األقالیم احوال عن القناع کشف کتاب است شده منتشر سنگی چاپ صورت به جغرافیا
 سال در که است األرضیة الکرة فی الوضعیّة مراة کتاب ةترجم فی والبقاع
 نویسندۀ 1کرنیلیوس فندیک اثر کتاب این. شد منتشر هند بمبئی در ق1231/م1852

 رده استک ترجمه فارسی به عربی زبان از را آن گلپایگانی فخرالدین و است آمریکا اهل
 راث این محتوای و جغرافیا مورد در گلپایگانی(. 3ص ،القناع...کشف دیباچۀ  ـ :نک)

 :گویدمی سخن چنین این کتاب دیباچۀ در

 سطح آن مدار اول اما. وصفی و طبیعی شودمی ممنقس قسم دوه ب علم این بدانکه
 التفات بدون دارد، احاطه آنه ب که است هوائی کرۀ و ستا آن روی آنچه و زمین

 یبعض نسبت و ممالک و بلدان دویم قسم اما و. آن متعلقات و زمین اقسامه ب
 بعضی رساله این در لکن و شودمی مالحظه دیگر بعضه ب زمین سطح اقسام از
 متعلقات با دیگر بعض و نمائیممی ذکر اوالً را طبیعی ژغرافیای تعلقاتم از

 (.4ص) شودمی بیان وصفی ژغرافیای

 و اچهدیب یک شامل کتاب این آن، محتوای بررسی و مترجم سخن این به توجه با
 دو عواق در. است زمین هیئت اساساً و جغرافیایی مختلف موضوعات در فصل بیست
 حیطم و شکل چونهم مطالبی به آن در که است ریاضی غرافیایج در آن نخست فصل
 اما(. 7ص)کند می ذکر مربع میل 200000000 را آن سطح مساحت و پردازدمی زمین

 و اردد اختصاص آسیا سیاسی و طبیعی جغرافیای به( 88-18ص)اثر  این عمدۀ بخش
( 215، 210، 197، 179، 135، 23، 10ص)کتاب  طول در خواننده بهتر درک برای

 آمریکای آفریقا، اروپا، آسیا، قارۀ ها،اقیانوس و دریاها زمین، شکل در نقشه 8 از
 هایبخش از بسیاری. کندمی استفاده آن جزایر و استرالیا و جنوبی آمریکای شمالی،

 به( آنها لغات و بشر اقسام در)پنجم  و( ادیان و احکام در)چهارم  فصول چونهم آن
 به نآ در که است ایران به مربوط آن دهم فصل تنها. دارد اختصاص انیانس جغرافیای

                                              
1. Fendick Cornilius 
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 صاتمخت و شده پرداخته ایران مختلف مناطق جغرافیای به مفصّلی تقریباً شکل
عنوان و فصول از بسیاریاست.  آمده کندمی ذکر آنها از نامی که شهرهایی جغرافیایی

 جغرافیایی هایکتاب در کرد خواهیم مشاهده ادامه در کهچنان کتاب این های
 جغرافی علم فروع ،جغرافی علم اصول اثر سه در ترمفصل صورت به و تکرار عبدالغفار

 الگوهای از یکیاحتماالً  اثر این واقع در. است شده ذکر الجغرافی جدیدة کفای و
 . بوده است شجغرافیایی هایکتاب تدوین در عبدالغفار

 شد منتشر یفارس زبان به جغرافیا حوزۀ در نوینی تقریباً شکل به که کتابی دومین
. است شده منتشر تبریز در ق1267 سال در که است رفائیل فلوغن نمایجهان کتاب

 که رجممت. شد منتشر ایران داخل در که است جغرافیایی اثر نخستین اثر این واقع در
 گوید چنین بعد اما» :کندمی معرفی چنین این را کتاب این مؤلف است ناشناس فردی

 ،نمایجهان) «انگلیز بهیّۀ دولت منتبع رفائیل فلوغُون العزیز ربّ  الی المحتاج ذلیل عبد
 از و امیرکبیر دستور به( 286ص)است  شده ذکر آن خاتمۀ در که چنان اثر . این(3ص

 رامیرکبی از تومان یکصد آن ترجمۀ ازای در مترجم و است شده ترجمه فرانسه زبان
 :است ردهک دریافت

 هاللّ ادام امیرکبیر سرکار اعظم اتاپک معظم دستور ایران دولت اول شخص
 مودندفر انعام نقد باسمه خرج جهت تومان یکصد موازی که جاللهإ یاماأل تعالی

 .گردانیدم منطبع برده الطبع بدار را مستطاب کتاب این

 رویجت در یرکبیرام نقش بر تأکید بخش، این در مطلب این آوردن از غرض واقع در
 نیست مشخص. رودمی شمار به آن از بخشی نیز جغرافیا که است ایران در نوین علوم

 نویسنده سخن نه؟ یا است بوده نمایجهان نیز آن اصلی زبان در کتاب این اسم آیا که
 . با(7ص) «نما جهان به گردید مُسمّی و دالرا شد کتابی...»: کندمی بیشتر را شک این
 یبررس مورد ادامه در که ،جم جام کتاب انندنیز م عنوان این که رسدمی نظر به سخن این
 نجپ و مقدمه یک شامل کتاب این. است شده برگزیده مترجم توسط گیرد،می قرار

 مینز هیئت در آن چهارم تا سوم فصول دارد. فصل و بیست است خاتمه یک و مطلب
 .ستا انسانی و سیاسی طبیعی، فیایجغرا در آن فصول مابقی و ریاضی جغرافیای و
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 و جغرافیا آن اصلی عنوان که است 1پیناک ویلیام تألیف جم جام دیگر، مهم کتاب
 از اضافاتی با و این کتاب را ترجمه معتمدالدوله میرزا فرهاد است. بوده 2مدرن تاریخ

بخش از بسیاری اساساً کرد. منتشر ق1272 سال در خاتمه یک و باب 140 در وی
 از بعد اثر این. است فنی بسیار کتابی و است ریاضی جغرافیای بر مشتمل آن ایه

 نخست صفحۀ در( الدولهنجم پدر)اصفهانی  محمد علی و السلطنه اعتضاد هاییاداشت
 :شودمی آغاز چنین مترجم یاداشت با

 همۀ و است تاریخ و جغرافیا و ریاضی علم مسائل بر است مشتمل کتاب این
 زمان تا ددارن تمکین سلطنت ارائک بر اکنون که االقتدار ذوی طینسال سلسله
 هک جزایر و بلدان همه عرض و طول و است شده ثبت و ضبط کتاب تحریر
 ارباب عرضه ب کتاب آخر در حده علی جدول در است مذکور کتاب درین
 عرض مبدأ و است نیچریگِ از طول مبدأ و است رسیده بینش اصحاب و دانش

 مبدأ در ولی کنند فرض جائی از طایفه هر را طول مبدأ و است استوا خط از
 و دارند اتفاق باب درین متأخرین و متقدمین و نیست اختالف هیچ عرض

  ...دیگر متفرقه مسائل چندین

 ینا آورد.می خود از چندی اضافات باب هر پایان در کتاب، ترجمۀ بر عالوه مترجم
 :است شده اقتباص متنوعی منابع از کندمی أکیدت وی خود که طورهمان اطالعات

 کتاب و العلوم مخزن یعنی نالیج اف تِریژُری کتاب مثل دیگر کتب از بنده... 
 گردی نسخۀ چند و هیدِن لغت و البالد لغت یعنی دیکشانَری جیاگرَفیکَل

 ( 3ص) است افزوده باب آن آخر به و کرده استخراج و استنباط

 ردهک اضافه هاکتاب به مترجم پیشوند با و تمام استادی با ار هابخش این مترجم
 و هیأت» آورده است: مؤلف کهطور  آن اثر این در جغرافیا مفهوم از منظور. است

 زامیر فرهاد. است ریاضی یا و علمی جغرافیای به معنای( 3ص)است  «ارض و تخطیط
 با را هاانمک از بسیاری عرض و طول نیز( 621-589ص)کتاب  آخر بخش در

باب 3.آورده است الفبا حروف براساس جدولی قالب در و نوین جغرافیایی مشخصات
 جغرافی لمع منفعت با ارتباط در مطالبی یازدهم باب از غیر به پنجم و بیست تا نهم های

 شاخۀ در اساًاس که کسوفی است دایرۀ با ارتباط در یکم و بیست باب و گیرد؛می بر در را
                                              

1. William Pinnock (1843-1782) 

2. Modern Geography and History  

 .های جغرافیایی از خط استوا محاسبه شده استالنهار گرینویچ و عرضهای جغرافیای براساس نصف. مبدأ طول3
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 جغرافیای هایمؤلفه عمدۀ شامل آن محتوای شوند.می بندیدسته نجومی جغرافیای
 هایعرض در زمین وضعیت زمین، محیط کشی،نقشه زمین، شکل چونهم ریاضی

 النهارهانصف و مدارات شناسایی و جغرافیایی، عرض و طول جغرافیایی، مختلف
 اقلیم شصت به را زمین بیستم فصل در مترجم. است دوره آن علم نوین شکل براساس
 سی و شمالی قسمت در اقلیم سی که( 76-75ص ،جم جامکرده است ) تقسیم مختلف

 دیگر بسیاری و بطلمیوس مانند به وی معیار دارند. قرار جنوبی قسمت در دیگر اقلیم
 رد سال روز بلندترین اند،کرده پژوهش مورد این در که هیئت، علم علمای و منجمان از
 نیم مقدار مچها و بیست اقلیم و اول اقلیم تفاوت بلندترین روز سال بین است. اقلیم هر

 مقدار امسی اقلیم در است. ماه یه مقدار کدام هر در امسی اقلیم تا اقلیم این از و ساعت
 در که تاس جغرافیا زمینۀ در نوین کامالً اثر یک کتاب این. رسدمی ماه شش به تفاوت

 :شودمی ذکر زمین کرویت دالیل بارۀ در را نآ از مطالب اینمونه اینجا

 لظ ماه و آفتاب بین فیما زمین جسم شدن حایل ه جهتب که ماه خسوف از اوالً
 شکل به همیشه زمین موضع هر در ظل این و شودمی ماه تابش از مانع ارض

 همالحظ باشند ایستاده ساحل در که اشخاصی ثانیاً... است شده ظاهر مخروط
 شودمی ایبغ کشتی جثه نظر از اول البته شودمی دور ساحل از که تیکش کنندمی

 موعمس بحر مسافرین از ثالثاً...  و گرددمی پنهان او پائین هایشراع آن از پس و
ه ب بعضی و اندرفته مغرب جانب همیشه آنها از بعضی چنانچه... است شده

 همان،) مکان بهمان به اندنموده مراجعت ایشان تا اندنموده سفر مشرق جانب
 (.80-79ص

دو دلیل اول از جمله دالیلی است که برای کرویت زمین در آثار هیئت یونانی و دورۀ 
اسالمی وجود داشت، ولی دلیل آخر فقط پس از سفرهای دریایی جدید به دست آمد. 

 نوین علم براساس اثر این هایبخش عمدۀ که است نکته این هامثال این بیان از غرض
 لمیع و روشنفکر جامعۀ توجه از نشان فرهادمیرزا توسط آن ترجمۀ و است شده تدوین

  دهد.می جغرافیا مخصوصاً و نوین علوم به روز آن

 ردب نام مخبرالدوله جغرافیای عنوان تحت دیگری کتاب از توانمی قسمت این در
 مقدمۀ در که شواهد از برخی طریق از اما است نشده ذکر آن مؤلف و چاپ تاریخ که

 ناممحمود  آن مترجم. کرد مشخص را آن ترجمۀ تاریخ توانمی است شده آورده کتاب
 بوده آن بر مخبرالدوله ریاست زمان در خانهتلگراف ناظم وی، سخنان به توجه با دارد و
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 دریافت شاه ناصرالدین از را منصب این ق1298 تا ق1296 سال از مخبرالدوله است.
 از قبل و سیزدهم قرن آخر دهۀ در کتاب این گفت توانمی شواهد این به توجه با. کرد

 یسد:نومترجم در مقدمه می. است شده ترجمه زمینه این در عبدالغفار هایکتاب تدوین

 یوستهپ مبارکش خاطر که عالمهأ هنصراللّ و امهیّأ هخلداللّ قاجار شاه ناصرالدین...
 بر مقصور همایونش همت و ستا صنایع و علوم نشر و عام تربیت مصروف
 محمد ادبنی ابد دولت یافته تربیت و را چاکر خانه بدایع ایجاد و امور تمشیت

 نابج االتباع الزم اشارۀ و مطاع فرمایش حسب بر مبارکه تلگرافخانۀ ناظم
 سرئی و اول سرتیپ خان قلی علی مخبرالدوله السلطان معتمد الخاقان مقرب

 (.6-5ص... )وسهمحر ممالک کل تلگرافخانه

 150 در جغرافیایی عناوین با و است نشده رعایت آن در خاصی بندیفصل اثر این
فارسی  به فرانسه زبان از ای استو ترجمه است شده تدوین حجمکم و کوچک صفحۀ

 جغرافیای رب مشتمل این کتاب است. شده منتشر جغرافیا اشاعۀ و تعلیم برای بیشتر و
 اروپا جغرافیای را آن توانمی حتی نوعی به است و مختلف هایقاره و کشورها عمومی

 بردیم نام نیز ایران از آن در که است عمومی جغرافیای کتاب این اصلی موضوع. نامید
 به آن الیهالب در .(99-94ص)دارد  کوتاهی توجه آن جغرافیای توصیف به و

 اروپایی مهم کشورهای عمدۀ محصوالت و تجاری مسائل همچنین و انسانی جغرافیای
 . پردازدمی نیز

 تاریخی، جغرافیای زمینۀ در نیز دیگری هایکتاب شده، ذکر که یهاکتاب بر عالوه
 از. دارند تاریخی صبغۀ بیشتر که اندشده تألیف دوره این در جغرافیا تاریخ و عمومی

 نگار قحقای خان جعفر محمد میرزا تألیف جعفری آثار توانمی هاکتاب این جملۀ
. است شده چاپ م1859/ق1276 سال در که برد نام را( ق1301-1225)خورموجی 

 فارس ختاری و جغرافیا در آن نخست بخش که است شده تشکیل بخش دو از کتاب این
 محمد تألیف دانش گنج. است شده نگارش ایران و جهان جغرافیای در دوم بخش و

 است شده نگارش ق1305 سال در که ستا اثر این شبیه هایکتاب دیگر از حکیم تقی
 زا برخی در و است شده تألیف جهان و ایران جغرافیای و جغرافیا تاریخ در اساساً و

  .دارد ینو شکل جاها

 سفرنامۀ کرد، اشاره آن به توانمی جا این در که دیگری هایکتاب جمله از
 سفرنامۀ ناولی اثر این. است تاجپوری الدینتاج بن الدیناعتصام اثر والیت نامۀشگرف
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 این مطالب. دش نوشته انگلستان کشور بارۀ در زبان فارسی مؤلفی توسط که است فارسی
 در فاصلۀ که است1سونتین کاپیتان نام به شخصی همراه به نویسنده سفر به مربوط کتاب

 تنظیم ق1191 سال در اما گرفته صورت م1767-1770/ق1183-1180 هایسال
. است شده نوشته خطی نسخۀ صورت به ق1252 سال در کتاب نهایتاًشده است. این 

 اییآسی شخصی برخورد از جالبی است. از جمله مطالب متنوعی مطالب دارای اثر این
 حائزد توانمی نیز نوین جغرافیای لحاظ اروپا. این کتاب به در جدید تمدنی مظاهر با

هایی که در جدول باکتنام  2.است هشد نوشته آشفته و نظمبی بسیار اما باشد، اهمیت
 اربسی آن نوین شکل مخصوصاً و جغرافیا به الدولهنجم توجه دراحتماالً  یک آمده است

 اند.هبود تأثیرگذار
 اندهایی که به صورت چاپ سنگی در دورۀ قاجار منتشر شده. کتاب1جدول 

 سال چاپ مترجم نام مؤلف نام کتاب
کشف القناع عن 

 الیم البقاعاحوال األق
فخرالدین  فندیک کرنیلیوس

 گلپایگانی
 ق1231

 ق1267 ناشناس فلوغن رفائیل جهان نمای

 ویلیام پیناک جام جم
فرهاد میرزا 
 ق1272 معتمدالدوله

 آثار جعفری
خان  میرزا محمد جعفر

 ق1276 - حقایق نگار خورموجی

شخصی به نام  ناشناس جغرافیای مخبرالدوله
 محمود

 یهاسال ۀاصلف
 ق1296-1298

 ق1305 - تقی حکیم محمد گنج دانش
  

                                              
1. Sontin 

 انتشارات توسط و ش1397 سال در که است انجام شده راد سپهری امید توسط اثر این از ناقصی بسیار تصحیح. 2
 .است شده منتشر بجنورد واحد آزاد دانشگاه
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 الدولهحال عبدالغفار نجم شرح
 بود( ق1293-1215)اصفهانی  محمد مالعلی فرزند الدولهنجم عبدالغفارخان میرزا

 کاشانی جمشید الدینغیاث ثانی به قدیم ریاضیات حوزۀ در فعالیت و تسلط خاطر به که
-1234)اعتضادالسلطنه علیقلی میرزا  تدرخواس عبدالغفار به. است معروف
 آکادمی ریاست و بود( ق1313-1264: حکـ)شاه  ناصرالدین علوم وزیر که( ق1298

 و امتحانات برگزاری در کمک منظور به داشت عهده بر ق1274 سال از را دارالفنون
 ؛199ص ،...المآثر اعتمادالسلطنه،)کرد  مکان نقل به تهران دارالفنون بر نظارت

الدوله ذکر شده نجم الحساب ةبدایبا توجه به مطالبی که در کتاب . (329ص کدامن،پا
 از اما برخی. ق تخمین زد1256تاریخ تولد وی را حدود سال  توان( می5است )ص

 1(.387ص ،...ترجمۀ فروغی،) اندآورده 1259 سال را وی تولد تاریخ اشتباه به منابع
 خود درپ نزد در را قدیم هیئت و نجوم ریاضی، جمله از قدیم علوم از بسیاری عبدالغفار

. آموخت دارالفنون درهای فرانسه و انگلیسی زبان همراه به را جدید علوم و گرفت فرا
 لشک به نخست دید؛ آموزش نوین و قدیم شیوۀ دو به را علوم فراگیری وی واقع در

 بر اساس گفتۀ خودش، در 2.نوین شکل به و دارالفنون در دوم و خود پدر نزد در و قدیم
 آغازبه عنوان مدرس  را خود کار دارالفنون در ق1276از سال  سالگی بیست حدود

 حساب و هندسه درس» معلم عنوان به دوره این سندهای در(. 5ص ،الحسابةبدای) کرد
 نیز دیگر منابع در .(9ص ،...اسامی صورت)است  شده معرفی «ریاضی علوم سایر و

 معلم عنوان به و( 110ص ،خطرات و خاطرات مخبرالدوله،)است  دهش تأیید امر این
 41ص ،192-191ص،...المآثر)است  شده یاد وی از قدیم و جدید ریاضی علوم کل

 آموزش علوم، این تدریس بر عالوه وی اما(. 386ص، ...ترجمۀ فروغی، پیوست؛
 اشیب منجم دالوهابعب میرزا برادرش مرگ. داشت عهده بر نیز را دیگر علوم از بسیاری

 را او اما کرد، وارد وی بر را سختی ضربات ق1393 سال در پدرش و ق1289 سال در
 عهده بر دوره این در علوم رشد زمینۀ در که هاییتالش واسطۀ به و نیاورد در پای از

گردید  نائل «الملک منجم» لقب به شاه ناصرالدین طرف از ق1290 سال در داشت

                                              
الدوله در دارالفنون مشغول سال است که نجم 12ق است قریب به 1288که اکنون که سال  آمده استدر این منبع . 1

 ق را سال تولد وی در نظر گرفت.1256علوم مختلف است. لذا با توجه به این منبع می توان سال به تدریس 
السلطنه وی علوم ریاضی ایرانی را در خدمت پدر خود تلمذ کرد و ریاضیات اروپایی و نوین را  . به گفتۀ اعتماد2

 (191ص...، المآثردارالفنون آموزش دید ) ۀدر مدرس
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 دربار منجم عنوان به زیادی مدت و( 1742ص ،3ج ،البلدان مرات السلطنه، اعتماد)
 سال در خدا ۀخان زیارت از بعد وی(. 90ص ،خطرات و خاطرات)شد می شناخته
 لقب به ق1313 سال در و 1شد مشهور الملکنجم عبدالغفار میرزا حاجی به ق1296

 خاک به ری رشه صفائیۀ در و درگذشت ق1326 سال در گردید. مفتخر الدولهنجم
  .شد سپرده

 آموزش نهاد و مرکز ترینمهم دارالفنون مدرسۀ الدوله،نجم حیات دورۀ با زمانهم
 ،...المآثر)شد  تأسیس ق1268 االولربیع پنجم در که بود ایران در نوین علوم

 را آن دبای که آمد دست به بزرگی دستاوردهای جغرافیا زمینۀ در مرکز این در 2(111ص
 جغرافیا. داد قرار سنجش مورد ایران جامعۀ سیاسی وضعیت و دوره آن علم قالب در

 جزء خارجه هایزبان همراه به اما رفت،نمی شمار به مدرسه این اصلی هایرشته جزء
 مهندسی یا و طب چونهم هارشته سایر آموزاندانش یا و دانشجویان که بود دروسی

 و خاطرات مخبرالسلطنه،)کردند می سپری یدبابدون استثناء و به عنوان علوم مقدمه 
 آکادمی این اجباری علوم جزء یعنی 3،(7-6ص ، الحسابةکفایو  61ص ،خطرات
 4شیشرک اوگوست نام به اتریشی معلم بار نخستین برای را آن شد. تدریسمی محسوب

 و معلم که( 354-352 ص ،ایران و امیرکبیر آدمیت،)گرفت  عهده بر دارالفنون در
منج چونهم ریاضی معلمان فقط را آن تدریس وی از بعد. است بوده توپخانه ندسمه

 برخی 5.گرفتند، نه معلمان متخصص جغرافی عهده بر الملکنجم رضا میرزا و الدوله
همین از که دارند اعتقاد( 26ص ،ایران در جغرافیا گنجی،)جغرافی  معاصر محققان از

                                              
ای شیرین سفرنامه»ق به چاپ رساند که با عنوان1298از این سفر در ضمیمۀ تقویم سال  . وی تجربیات خود را1

و توسط سید علی قاضی عسکر به چاپ  188-165صش، 1376، فصلنامۀ مقیات حج 19در شمارۀ « و پرماجرا
 . استرسیده است که حاوی مطالب بسیار ارزشمندی 

ـ : فنون . برای آگاهی از جزئیات بیشتر راجع به دارال2  دانشنامۀ ،«نوندارالف» رحیم، نیا، رئیسی پروین؛ زاد، قدسینک
 .729-721ص ش،1390 ،16ج ،اسالم جهان

 گرفتمی فرا هم را السنه از یکی و جغرافیا ضمناً نظام یا هندسه یا طب از کرد،می رغبت شعبه هر به کس هر. »... 3
 «روسی یا فرانسه، انگلیسی،

4. Kreziz  

چون میرزا رضاخان که افرادی همکنیم های بعدی نیز مشاهده میرا در تألیف و تدریس جغرافیا در سال نتاین س .5
کشی در دارالفنون بوده است به تألیف در این زمینه پرداخته است و کتابی در که معلم ریاضی و علم هیئت و نقشه

تألیف فراهم آوردن کتابی درسی جهت آموزش  زمینۀ جغرافیای ایران تدوین نموده است و اساساً هدف وی از این
. )رضا نجمی تبریزی( الملک : میرزا رضاخان مهندسنکـ دانش آموزان سطح متوسطه در مدارس بوده است: 

  چاپ سنگی، تهران. .کلیات جغرافیای ایران ق(.1341)
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 متس به جغرافیا گرایش جبمو این. ته شدگذاش کج تدریس جغرافیا اول خشت جا
 فاصلۀ داشت وجود گذشته در که آن توصیفی و سنتی شکل از و شد مهندسی و ریاضی
 از نشان دوره این در جغرافیایی تألیفات و هاترجمه کثرت واقع در. گرفت زیادی

 ابب در المآثر چونهم منابع برخی دارد. دوره این آموزش بدنۀ در آن تعلیم و گسترش
 آن ترشگس و جغرافیا از دارد، اشاره قاجار دورۀ در علوم و صنایع پیشرفت به که هشتم

 :کندمی یاد نیز

 قطارا و اقالیم از زمین سیارۀ صفحۀ در واقعه خطط و آثاره ب است متعلق که...
 یعصنا تعیین و نفوس تعداد و انهار و معادن و بحار و جبال و امصار و بلدان و
 (.92ص ،...المآثر)ذلک  غیر عادات رسوم و و دیانات و دعقای ذکر و

 سروش چونهم دوره این شاعران اشعار و ادبیات در را جغرافیا به توجه و رشد
 نیز جغرافیا دهدمی نشان که شودمی مشاهده نیز 3خوانساری وهاج و 2قاآنی و 1اصفهانی

 «مجانی مکتب» چونهم دوره آن مدارس دیگر و دارالفنون آموزشی برنامه از جزئی
 دستاوردهای قاجاریه دورۀ در معلمان جغرافیا از برخی. است بوده 4(مشیری مدرسۀ)

 هایکتاب اولین تألیف دستاوردها این جمله از. آوردند وجود به رشته این در بسیاری
 فوسن تشخیص و جغرافیا کرۀ نخستین ساخت تهران، نقشۀ تهیۀ جغرافیا، درسی

 و بغایری عبدالرزاق توسط وی از بعد و الدولهنجم توسط مگیه که دارالخالفه

                                              
سروده است به ورود « فدر تعریف تلگرا»( که با عنوان 323-321ص) 174ر در دیوان خود و در قصیدۀ . وی د1

 علوم و آموزگاران جدید در عصر ناصری اشارات بسیار زیبایی دارد که بخش از آن به شکل زیر است:
 از علوم سودمند و از رسوم استوار  باش تا عهد ملک چون عهد اسکندر شود
 زین علوم آورده زاقصای جهان آموزگار علم جنگ و علم هیأت علم طّب و هندسه

السلطنه سروده است، به علوم متدوال  ان اشعار خود در مسمط طوالنی که در مدح علی قلی میرزا اعتضاد. در دیو2
شد و وی در آنها متبحر بود اشارات بسیار زیبایی دارد و در اثنای آن از علم جغرافیا نیز آن زمان که آموزش داده می

 (823-821صبرد )قاآنی، دیوان اشعار، نام می
 طول و عرضچند هستش دیار که چیستش  که/یا یعنی در وصف ارضبه علم جغراف

 هم از نظام دول ز لشکر و باج و قرض/هم از رسوم ملل هم از تکالیف فرض
 پروس بر تحفه برَد که زد خام سیمِ بر/ نگار ُرخِ فرّخ مهوشِ  عکسِ . عکّاس3

 (.68دیوان اشعار، ص)روس رِشهریا شود واله و مات و شیدا/ تتار مهِ بنماید رُخ حجاب، از گر
. این نام به خاطر مجانی و عمومی بودن امکانات آموزشی این مدرسه به دلیل توسعۀ دانش در این دوره به آن داده 4

خان سپهساالر  ق در دورۀ صدارت میرزا حسین1288دوله و با ریاست وی و در سال الشده است که به کوشش صنیع 
 (.456ص، اندیشۀ ترقی و حکومت قانوناز دروس آن بود )آدمیت،  تأسیس شد که جغرافیا نیز یکی
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 بیعیط علوم کنار در جغرافیا گسترش در گرفت. این دستاوردها صورت آنها همکاران
 . دارد رنگی پر بسیار نقش آکادمی این در

 الدولهنجم جغرافیایی آثار
 در که است ثیرگذارتأ و ارزشمند اثر چندین دارای نوین جغرافیای زمینۀ در عبدالغفار

 بیشتر هاکتاب این که رسدمی نظر به. است مشهود کامالً نوین جغرافیای به توجه آنها
شده تألیف داشت وجود دارالفنون در جغرافیا درس منبع زمینۀ در که یخألی سبب به

 تألیف صاحب کردندمی تدریس دارالفنون در که علومی همۀ در اساساً الدولهنجم. اند
ای غربی است الدوله است که در عناوین آنها از واژۀ جغرافیا که واژهدر آثار نجم. است

 والً معم جغرافیایی هایکتاب اسالمی دورۀ همان طور که گفته شد، در ،شوداستفاده می
 در یا شدند ونامیده می البلدان، ممالک، و مسالک صورة االرض، هایی چونعنوان با

 جغرافیا پیشوند یا و عنوان با ترکم و گرفتندمی قرار بررسی مورد هیئت هایکتاب ضمن
 شدند. آثار جغرافیایی نجم الدوله از این قرارند:می شناخته

  جغرافی علم اصول .1
 سال در که است جغرافیا حوزۀ در الدولهنجم کتاب نخستین جغرافی علم اصول کتاب

 در و علوم وقت وزیر( 5ص ،جغرافی علم اصول)2مخبرالدوله درخواست به 1ق1298
 و است شده تدوین جدید علوم مبنای بر اثر این. است شده تألیف علوم احیای راستای

 : کندمی تأیید را موضوع این نیز الدولهنجم

می انانس بصیرت ازدیاد مایۀ که جدید هیأت اصول بر است مشتمل کتاب این
 (. 8ص) ...است الزم آن معرفت جغرافیا مقدمۀ در و باریتعالی خلقت در باشد

 اثر این کند،می اشاره آن به خود جغرافیایی کتاب دیگر در مؤلف که طورهمان
 از رخیب و مکاتب و مدارس برای که است نوین شیوۀ به جغرافیا علم بر کلی ایمقدمه
 واقع در(. 4ص ،الجغرافی کفایة)است  شده تدوین دارالفنون مدرسۀ آموختگاندانش

 و اصول است، مشخص نیز آنها عناوین از که طورهمان عبدالغفار رافیاییجغ تألیفات

                                              
شماری کند، و به این شیوه توانایی خود را در گاهجاللی ذکر می 853. نجم الدوله این سال را مصادف با اوایل 1

 (.34ص...، اصولدهد )و تطبیق تاریخ نشان می
 :آورده استدر قالب اشعار زیر  له اشارۀ زیبایی دارد و آن راالدوله به این مسأ. نجم2

 ها شود معلوممخبرالدوله شد وزیر علوم/ تا که مجهول
 گشت بیدار و نیک در یکشب/ طالع و بخت طالبان علوم
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 آنها تدریس که هاییرشته سایر در که وی دیگر تألیفات مورد در مسأله دارد. این فروعی
 جداسازی کار این از وی شود. هدفمی مشاهده نیز است داشته عهده بر دارالفنون در را

  .بود هم از رشته هر فروع و اصول

 باب و فصل یک و بیست شامل آن نخست دارد. باب باب دو و دیباچه یک اثر این
 آن وایدف جغرافیا، تعریف با ارتباط در نخست باب از اول فصل. است فصل پنج دوم

 دوینت جدید هیئت براساس فصل این است. بیشتر آن مختلف هایشاخه بندیتقسیم و
 : کندمی یفاو جغرافیا را به این شکل تعر. است شده

 از است مرکب و زمین حال شرح بمعنی است ژؤگرافی اصل در جغرافیا کلمۀ
 جغرافیا علم پس( میگویم حال شرح)گرافی و( زمین)ژؤ یونانی کلمه دو

 بالد از شودمی بحث آن در و زمین بسیط اوضاع و باحوال علم از عبارتست
 (. 12ص) ...آنها چگونگی از و جبال و اراضی و مجاور

 از را کهچ است متفاوت کامالً داشتند جغرافیا از قدما که تعاریفی با تعریف این
 بخش دو به را جغرافیا ادامه در وی. بردمی بهره خود تعریف در جدیدی هایواژه

 یفیتوص جغرافیای بیشتر حکایتی از او کند. مقصودمی بندیتقسیم صورتی و حکایتی
 به و ریاضی جغرافیای صورتی نوع از وی دمقصو اما. است ممالک و مسالک یا و

 بیعی،ط چونهم جغرافی دیگر نوع چند از این بر عالوه. است کاربردی جغرافیای نوعی
شاخه به را آن و( 14-13ص)برد می نام نیز نباتی و تجارتی، تاریخی، جنگی، دولتی،

 طالعاتم به همچنین. کندمی تقسیم است جدید علم هایویژگی از که جدید هایی
 یایجغراف از بیشتر را آن نقش و دارد تأکید جغرافیا مطالعات در خوانینقشه و میدانی
 . داندمی توصیفی و نظری

-16ص ،...اصول) نویسدمی ذرع هزار هزار را کرۀ زمین محیط مقدار الدولهنجم
 هآورد، که هر سه در متون هیئت قدیم نیز دیدمی برای کرویت آن را دلیل سه و( 17
 انسان دید شعاع بودن محدود. 2 زمین محیط کل به نسبت ما دید اختالف. 1: دنشومی

 بر زمین ظل استدارۀ. 3 گیرندمی فاصله ساحل از تدریج به که هاییکشتی شدن محو و
 و کندنمی تصور کامل کرۀ یک را زمین همچنین وی. کسوف ایام در ماه قرص صفحۀ

 دیگر از. باشد هاییفرورفتگی دارای قطب دو در داند کهمی شکل «شلجمی» را آن
 کرۀ به مربوط مباحث گیردمی قرار ریاضی جغرافیای حوزۀ در که کتاب این موضوعات

 مدت این در که داندمی غرب به شرق سمت از را زمین حرکت مسیر وی. است زمین
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 انجام عتسا 24 طول در و مسیر این در که حرکتی و کندمی حرکت خود محور طول در
(. 33ص ،...اصول)است  مشهور یعنی حرکت وضعی 1«أینی حرکت» به گیردمی

 حرکت و کندیم یطو رُبع روز  روز 365طی در تقریباً را خود مدار زمین کرۀ همچنین
 هزار 40 را آن طیمح و لومترمربعیک ونیلیم 900 آفتاب محور حول در را آن یانتقال

او در بارۀ این حرکات به قوانین کپلر و نیوتن اشاره  .(35ص) آورده است مربع لومتریک
ۀ ، کتاب دیگرش در بارقانون ناصرینویسد که این قوانین را در کتاب کند و میمی

 نجوم جدید، مفصالً آورده است.

 هرکدام یهایژگیو و النهارهانصف و آن یمواز یمدارها و استوا خط از عبدالغفار
یم تجربه را یکسانی ظهر که ییهامکان کنداشاره می یدرست به و است آگاه یخوب به

 که ییهامکان که نویسدمی نیهمچن. دارند قرار مشترک النهارنصف کی یرو بر کنند
 یو(. 41ص ،...اصول) رندیگیم قرار مدار کی یرو بر هستند استوا خط یمواز
رده دال و انقالب آوبارۀ تقاطع استوای آسمان و دایرةالبروج و نقاط اعت در یحاتیتوض

 از یاریبس در که را با مقداری و آن نویسدمی مین و درجه 23 را یکل لیم مقداراست و 
 یآگاه میزان به این ترتیب کند،بود مقایسه میآمده  یاسالم ۀدور ئتیه و ینجوم متون
بیشتر  کتاب گرید یهاقسمت یبرخ در موضوع نیا .دهدیم نشان میقد علم از را خود
ه که ستارگان ثابت وضع ثابتی نسبت ب را وسیبطلم جایی نظردر  . مثالًاست ودمشه

 :نویسدکند و مییکدیگر دارند و به نظر ساکن هستند نقد می

 ابداً  آنها اوضاع که میکنیم گمان چنان و ندینمایم ساکن بنظر آسمان ثوابت
 آنها ۀهم که هشد معلوم نیچن عصر نیا در یول کندینم رییتغ گریهمد به نسبت

 ساساح چندان را حرکات آن، فاصله بکثرت نظر یبل ؛است دهیشد حرکات را
 (. 30ص) مینکن

 ۀمه از باًیتقر عبدالغفار که است طول مبدأ اریاخت بخش، نیا در مهم ئلامساز 
 روشیپ یکشورها که دتریجد یمبدأها و خالدات ۀریجز چونهم یمیقد یطول یمبدأها

 و لستانانگ در چینویگر رصدخانه فرانسه، در سیپار مبدأ مانند دندکر اریاخت ییاروپا
 یآگاه الًکام هیروس در پطرزبورگت سن شهر یکینزد در پلت سن یسایکل النهارنصف
النهار تهران را برای محاسبۀ و بدیع آنکه او نصف (49-46ص ،...اصول) است داشته

                                              
معنا است. در سنت نجومی قدیم حرکت وضعی با نام حرکت آمده است که بی« حرکت عینی»در اصل به صورت  .1
 شد.مطرح می« أینی»
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 بیشتر فصول از برخی مسائل پیشدر ابتدای . های جغرافیایی اختیار کرده استطول
ۀ آموزشی تری بر استفادشود و این نشانۀ محکمپا افتاده مانند تعیین جهات اربعه یاد می

  کتاب در دارالفنون است.

 ریتصو نوع سه سندهینو و است شده توجه زین یکشنقشه بهی جغراف علم اصول در
 ارهامد آن در که یصاف سطح یرو بر نیزم تمام نقشۀ کانوا: نقشۀ. 1 :بردنام می را نقشه

 نماجهان ۀنقش. 2 ؛دهندیم لیتشک را یانقشه خانه خانه صورت به النهارهانصف و
: نکـ) باشند شده رسم مربع ای و رهیدا شکل به نیزم سطح تمام آن در که( مسطحه ۀکر)

 یهانقشه. 3 ؛دبریم نام «ماپُمند» عنوان به انسهرف زبان در را آن عبدالغفار که( 1 شکل
ای که بر روی کرۀ زمین محیط مییی. این گونه نقشه با استفاده از استوانهایدر به موسوم

شود و آن های مختلفی تقسیم میها یا بندشود که در آن استوانه به خانهکنند ترسیم می
زمین به صورت خطوط مستقیم کنند. در این نقشه مدارهای را بر روی کاغذ رسم می

 د.نم می شوزی رسموا

ی کوگراف. 1 :بردیم نام زین گرید متعدد یهانقشه از یو شده، ذکر موارد بر عالوه
. 4 ؛(عتیطب)ی ژؤلوژ. 3؛ (گسترده یهانیزم)ی پُتگراف. 2؛ (وسعت کم یهانیزم)

 در .(54-53ص ،...اصول)یی ایدر. 6؛ (هاآب)ی درگرافیه. 5؛ (هاکوه)ی اُرُگراف
 نیا که ی، در حالدنکنیم استفاده اسیمق از بهتر حیتوض و میترس یابر های نویننقشه

 که ییهااسیمق براساس و هانقشه نیا در. مرسوم نبوده است یمیقد یهانقشه در امر
 معادل ییایجغراف عرض و است یشاه ذرع هزار شش فرسنگ هر طول شودمی ارائه

 یعیطب یایجغراف ۀسابق به نیهمچن اثر نیا در الدولهنجم(. 55ص) فرسنگ 18 حدود
یم ممالک نیا ۀجمل از ؛کندنقد می را آنها و پردازدیم میقد ممالک از یاریبس نزد در

 هرودت، از یونانی بزرگ دانانیجغراف ستیل درو  کرد اشاره انیونانی و انیعبر به توان
 ،...اصول:  نکـ) بردیم نام موسیبطل و( ناسیبَل) نوسیپول ،(سترابن) استرابن اراتستن،

 (.148-143ص

 یخوب هب عبدالغفار .است نینو یاسیس و یعیطب یایجغراف در کتاب نیا دوم باب
 در» باب نیا از پنجم فصل مثالً در ،دهدیم ارائه موارد نیا در را یارزشمند اطالعات

 ترکهن منابع به نسبت جدیدی اطالعات( 273-241 ص) «کایآمر مملکت احوال
گاه از نشان که کندیم ارائه  البته .دارد روز آن جهان ییایجغراف تیوضع از یو یآ

 .وجود دارد نیز از آنها یاد شد ترشیپ که ییهاترجمه در دست نیا از یمشابه موارد
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  (71ص ،یجغراف علم اصول) نماجهان ۀنقش. 1تصویر
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 یجغراف علم فروع. 2
 علم لاصو کتاب ۀادام در که تاس الدولهنجم ییایجغراف مهم کتاب نیدوم کتاب نیا

 در صفحات یحت و آن یهافصل و ابواب. است شده نیتدو ق1301 سال در وی جغراف
 کتاب کی را اثر دو نیا توانیم ینوع به و استی جغراف علم اصول کتاب ۀادام

 نیدوت فروع و اصول عنوان به اثر دو در را خود آثار از یاریبس عبدالغفار. کرد محسوب
 : نویسدمی زین فروع کتاب یابتدا در را مسأله نیا که ستا کرده

 و آموخت استاد از دیبا ناچار را اصول یفروع و است یاصول را علم هر چون
 هرب متعلقه علوم دوره کی لیتحص مدت تا دیگذران مرور و بمطالعه را فروع

 یابکت و گفته درس که را علم هر عبدالغفار ریحق و نجامدین بطول چندان یفن
 رهیغ و هندسه و حساب مثل رفته شیپ نهج نیبهم نموده فیتأل آن در
 .(290ص)

 لشام و است شده نیتدو اروپا یایجغراف در فصل شانزده و باب کی در اثر نیا
 کیبلژ ،آن ییایجغراف مختصات با ایتانیبر ۀریجز شبه چونهم اروپا از یمناطق وصف

 نلند،ف) هیروس ،(نروژ و سوئد)ی ناویسکاندا ریجزا ،(ندرلند با،یپ) هلند ،(کیبلج)
 ،(تانمجارس ش،یاتر) استرُهنکروا ،(یتوانیل ،«چِرکس» گرجستان ،«لهستان»ی پلن

 یو. است ونانی و یعثمان ا،یتالیا ،(پرتقال) «یسپانیه» ایاسپان فرانسه، س،یسوئ آلمان،
 از ینینو اطالعات شده، ذکر مناطق یعیطب و یاسیس یایجغراف وصف ضمن در

 شده ذکر مناطق از کدام هر یاسیس ینهادها تیوضع و یشناسمردم ،یخیتار یایجغراف
 . کندیم ارائه یخاص نظم براساس و فصول ۀهم در را

 دیجد عهد یجغراف تازه اطلس .3
 چهل املش است نینو یایجغراف شکل در عبدالغفار تیاهم حائز اثر نیسوم کتاب نیا
 خان مانیسل اهتمام بهرا  هانقشه نیا عبدالغفار. دیجد ماتیتقس براساس نقشه هشت و

 زاریم و یداغ قراجه رضاخان رزایم کمک به و بوده یمقدمات اتیاضیر درس معلم که
 با باطارت در کتاب نیا نخست ۀنقش پنج(. عنوان ص ،...اطلس) است کرده هیته عباس

 نیا در زین یو ینماجهان ۀنقش. است البروجةمنطق تیوضع و آن شکل و نیزم ئتیه
 اتیجزئ با و 1مرکاتور ۀنقش براساسبه تصریح مؤلف  و( 4ص)آمده است  قسمت

                                              
1. Mercator  

 . کرده استم سیستم یا سامانۀ مربوط به نقشه را ابداع 1570دان اهل بلژیک که در سال ریاضی
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 ییهانقشه کتاب نیا یهانقشه گرید. است شده میترس ییایجغراف تصاتخم با و فراوان
 در که ییکشورها و کایآمر قا،یافر ا،یآس اروپا، یهاقاره یدولت و یعیطب تیوضع ازرا 

 یماتیستق براساس کامالً و شوندبرده بود شامل می نام آنها از یجغراف معل فروع کتاب
 . داد رخ اروپا در یصنعت انقالب و رنسانس از بعد که است یدیجد

 دیجد یالجغراف یةکفا .4
 الس در که است ایجغراف ۀنیزم در عبدالغفار فیتأل نیچهارم اثر نیا یزمان نظر از

 کی و یکل فصل چهار بر مشتمل. است شده منتشر یسنگ چاپ صورت به ق1319
 به مربوط یعدد صورت به را یاطالعات( مهیضم) آن در که( 285-260ص) مهیضم

 ییایجغراف گرید مسائل از یاریبس و مهم یشهرها یاسام هوا، و آب ت،یجمع وسعت،
 مهیضم نیا ۀادام در. کرده است ذکر آمده در کتاب ییایجغراف اصطالحات چونهم

 مختصات با یجدول قالب در جزائر همراه به رانیا مهم یشهرها از ی رااطالعات
 یکل شکل در(. 291-286ص) آورده است رانیا از یمیقد ۀنقش همراه به ییایجغراف

 یاضیر یایجغراف و نیزم ئتیه در یمطالب و ایجغراف فیتعر در یامقدمه شامل اثر نیا
 ارتباط رد است. مثالً نینو ۀویش سبراسا ییایجغراف اصطالحات از یاریبس فیتعر و
 : دیگویم سخن نیچن مبدأ النهارنصف با

 النهارنصف ای صفر النهارنصف هایفرانسو گذرد سیپار بر که یالنهار نصف
 آن هاروس و بگذرد چینویگر رصدخانه بر که را آن هایسیانگل و اندگرفته مبدأ

 رفِ ۀریجز بر که را آن یآلمان اهل و انیرانیا و بگذرد ولکوای رصدخانه بر که را
 (. 12-11ص) بگذرد خالدات یغرب

 راساسب اروپا و قایآفر ا،یآس یاسیس و یعیطب یایجغراف در یمطالب شامل اثر نیا
 : از جمله ایران است دیجد اکتشافات

 مثل و مفصل نه و مختصر یلیخ نه متوسطه اصول در نوشت یکتاب نکیا و...
 چیه که را رانیا یایجغراف آنها عوض در و نداد بسط ار مقدمات ماقبل ۀنسخ

 نکرده نآ بیترت در یاقدام ریحق از قبل یاحد و نمود ذکر لیبتفص نبود معمول
 صفحات غالب ریحق خود چون و شود مندرج یسیتدر اصول جزو که یبطور

 و دهید دقت به و کرده سفر نوبت سه و مرتبه دو و مرتبه کی را رانیا مملکت
 (. 5-4ص). ..نموده حاصل یاطالعات امکان درق به
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 (4ص...، اطلس)مطابق با نقشه مرکاتور() الدولهنجم. نقشۀ جهان نمای 2تصویر
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 زا مؤلف نوشته شده است و اتیتجرب براساس رانیا یایجغراف بخشبر این اساس 
 یخیتار یایجغراف آن یهابخش از یاریبس در یو. است برخوردار ییباال اریبس دقت

 در ییایجغراف مسائل بر عالوه یو. کندیم فیتوص یخوب به زین را مناطق نیا خیتار و
 از ییهابخش یختشنانیزم مسائلمثالً در بارۀ  ،دیگویم سخن زین گرید مسائل مورد

 :نویسدچنین می رانیا

زلزله معرض در جاجرم و قوچان و زیتبر اطراف و مازندران و النیگ اتیوال 
 جبال در و افتدیم اتفاق زین هاتکان الرستان و فارس جنوب اتیوال رد و اند

 .(76ص) است ادیز یآتشفشان آثار دماوند حدود و عجم عراق

 انریا مهم یشهرها داتیتول و محصوالت به ییایجغراف مسائل به طور مجزا از یو
 اتیجزئ با و ردازدپیم زین دارد ارتباط هوا و آب با که یپزشک مسائل با ارتباط در یحت و

. دارد سندهینو ذهن ظرافت و ینیبنکته از نشان که کندیم فیتوص را آن یجذاب اریبس
یات و در آنها به کشف هستندالبته بیشتر مطالب وی در این زمینه براساس طب قدیم 

دهد محیط طبیعی و آب و هوا نسبت میبه و آنها را  ای نداردجدید حوزۀ پزشکی اشاره
 : مثال نعنوا به

 جرب مرض رشت شهر در و است نوبه دیتول مستعد النیگ و مازندران یهوا
 که است یمنزل زیتبر راه در و کندیم تیسرا حمام ۀواسط به که است عیشا

 یهاآب شرب بابت از است وکیپ مرض بوشهر در اندشده جمع آنجا هایجذام
 ...کندیم خون دیتول مشهد یهوا و آب... است عیشا انبارها آب راکد

 (. 84-83ص)

ه است ات خاص به کار رفتاصطالحدر این کتاب  زین یاسیس یایجغراف با ارتباط در
 یایآس» رینظ ییهاواژه از ایآس در ییاروپا مختلف یکشورها یهارهممستع ذکر درمثالً 
 و بیسرند ۀریجز و هند شامل یو ۀدیعق به که کندیم استفادهو جز آن  «سیانگل

است  گرید کوچک ۀمستعمر نیچند و( مالقه) ماالکا ۀریجز شبه و بلوچستان و یرمانیب
در بخش جغرافیای اروضا در این کتاب به جز ممالک مشهور از ممالک (. 152ص)

 هک) صرب ملک»: نویسدمی صربستانتر نیز یاد شده است مثالً در بارۀ کوچک
 در لگرادب تختشیپا. یعثمان و طوفه نیب ما است واقع( است سیپار از کمتر تشیجمع
  (.191ص) («طونه) دانوب کنار
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 و ینوبج یکایآمر یحت و ییاروپا یکشورها به مربوط اطالعات شتریب عبدالغفار
 1شودیم اهدهمش یةالکفا کتاب در کرات به مورد نیا سنجد.می فرانسه کشور با را قایآفر
 . باشد مؤلف دعه در فرانسه ۀبرجست یاسیس تیموقع دیشا آن لیدل که

 ۀسفرنام نام به است یاسفرنامه صاحب خود ییایجغراف مهم آثار بر عالوه عبدالغفار
 ستیب و ماه هشت مدت به ق1299 سال در یو که است یسفر حاصل که خوزستان

 از هاسفرنامه اکثر همانند نامهسفر نیا(. 183ص ،...سفرنامه) داشت خوزستان به 2روز
 نیا در عبدالغفار. است تیاهم حائز یشناسمردم مسائل و یفیتوص یایجغراف منظر

 ناهایب و میترس را آن حدود و نقشه است شده یشهر وارد که یموارد شتریب در فیتأل
 . است کرده یریگاندازه را سدها وها پل چونهم یمهم

 عبدالغفار رهروان
 خود انندم به که یو شاگردان از یبرخ توسط نینو یایجغراف به توجه در عبدالغفار راه

 عنوان به ایجغراف و کرد دایپ ادامه داشتند عهده بر دارالفنون در را اتیاضیر سیتدر یو
 یریبغا عبدالرزاق رزایم به توانیم آنها نیترمهم از. شدیم شناخته آنها یفرع تخصص

 و نیون به یسنت یایجغراف از گذار در رگذاریتأث ینقش عبدالغفار چونهم که کرد اشاره
 یایجغراف آموزش ۀنیزم در یو یهاتیفعال نیترمهم. کرد فایا مهم یهانقشه میترس

 سال در خرد و ش1273 سال در شرف مدارس سیتأس در یهمکارو  رانیا در نینو
 هایشاخه در و نهیزم نیا در چند یفاتیتأل صاحب نیهمچن یو. بود تهران در ش1277

 علم اصول 3،ییابتدا ۀدور ایجغراف علم اصول نها،آ نیترمهم که است ایجغراف مختلف

                                              
(. احتماالً مسائلی 223ص« )کرور نفوس 28برابر فرانسه است و جمعیتش  16برزیل وسعتش ». به عنوان نمونه: 1

کنند که برخی از آثار  ( ادعا333...، تشخیصاز این دست باعث شده است که برخی از محققان )پاکدامن، 
ا این که توانیم چنین ادعایی بکنیم یهای جغرافیایی آن نمیمتأثر از آثار فرانسوی است اما در بارۀ کتابعبدالغفار 

 اگر چنین منبعی باشد هنوز شناخته شده نیست.
ق که 1299ضان ق از تهران شروع و تا تاریخ چهاردهم رم1298الحجه سال  ذی 22. سفر وی از روز چهارشنبه 2

  به طول انجامید.است بازگشته 
آموزان دورۀ ابتدایی به عنوان دروس مقدماتی درس جغرافیا برای دانش اصول علم جغرافیا. این اثر به همراه کتاب 3

)سال اول تا چهارم( مدارس تهران و به صورت پیاپی اما با چند سال تأخیر تدوین و به صورت چاپ سنگی به چاپ 
 اندمشخص شده« ج»و « س»در تألیف نخست مسائل جغرافیایی به صورت سؤال و جواب و با عالمت  د.انرسیده

 حیوانات مختلف نیز هستند.  تصاویرهای متعدد و دارای نقشهو 
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 و 2اطراف و تهران ۀنقش 1،یهواشناس میتقو ،ییایجغراف اصطالحات و یاسام ،ایجغراف
 و یاسیس یایجغراف تدریس رگذار،یتأث آثار نیتدو بر عالوهبغایری . هستندة القبلةمعرف

رفت به عهده گ (ایرنیپ) هرالدولیمش خان حسن رزایم یاسیس علوم ۀمدرس دررا  یاقتصاد
 . برداشت نینو یایجغراف آموزش ۀنیزم در یارزشمند گام و به این ترتیب

 مهندس)ی نجم رضا رزایم توانیم نهیزم نیا در یو مبرز شاگردان گرید از
 در ایجغراف و یاضیر علوم یمعلم ۀمرتب به ق1317 سال در که برد نام را( الممالک
 یثرا صاحب یو. را ادامه داد یریبغا عبدالرزاق و الدولهنجم ۀویش و شد نائل دارالفنون

 ۀعمد که است ییابتدا یایجغراف آموزش ۀنیزم در ایجغراف علم اصول عنوان تحت
 و السؤ صورت به و فصل سه و ستیب در واست  نینو یایجغرافبر اساس  آن مطالب
ۀ استفاده از آن که نشان است شده نیتدو درس هر یبرا مشخص یهافیتکل با جواب

 در نظام آموزشی است

 نتیجه
 دیگر هایزبان از هاییترجمه با ابتدا نوین قالب در قاجار دورۀ در جغرافیا علم رشد
 اریتأثیرگذ اما. کرد بیشتر را روند این سرعت دارالفنون مدرسۀ افتتاح و شد آغاز
 تخصصی هایعالیتف و آثار. است چشمگیرتر بسیار وی ارزندۀ تألیفات و الدولهنجم
 علم هب سنتی علم از انتقال نوعی به یا و همکاری از روشنی بسیار نمونۀ علم، این در وی

 به نیز دیگر علوم در را انتقال این هاینشانه است و قاجار دورۀ علم تاریخ در مدرن
 است. نوین و سنتی جغرافیای بین ارتباط پل الدولهنجم واقع در. توان دیدمی وضوح

 وی جغرافیایی آثار در آموزش شیوۀ این و دیده آموزش نوین و سنتی شکل دو به را اوزی
 .است مشهود کامالً

  

                                              
های ایام هفته، ستون ماه قمری و شمسی، ستون به صورت چاپ سنگی منتشر شده است و شامل ستوناین کتاب . 1

شامل ق را 1360تا  1304های سال بینر و کائنات که در دو ستون ترسیم شده است و فاصلۀ حرارات، بارومت
  های سال آمده است.و در آن درجۀ حرارت و وضعیت هوا را در هر روز از ماهشود می
 ق در تهران منتشر شده است. 1328که در سال  1:200000. شامل یک نقشه با مقیاس 2
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 منابع
 .خوارزمی :تهران ،ایران و امیرکبیر ش(.1348. )فریدون آدمیت،

 .خوارزمی :تهران .قانون حکومت و ترقی اندیشۀ ش(.1351ـــــــــــــــــ . )

 .تهرانچاپ سنگی.  .اآلثار و المآثر ق(.1306اعتمادالسلطنه. )

محدث.  میرهاشم و نوایی عبدالحسین تصحیح .البلدان مرآت ش(.1368-1367) ـــــــــــــــــ .
 .تهران

 ،ینزم ایران فرهنگ .«دارالخالفه نفوس تشخیص و عبدالغفار میرزا» ش(.1353ناصر. ) پاکدامن،
 . 395-324ص

 .تهران سنگی. چاپ معتمدالدوله. میرزا فرهاد ترجمۀ .جم جام ق(.1272ویلیام. ) پیناک،

 .تهران محمود. چاپ سنگی. ترجمۀ . )بی تا(.مخبرالدوله جغرافیای

 و علمی خدمات و نامهزندگی در «ناصری عهد در الدولهنجم خدمات» ش(.1383نادره. ) جاللی،
 .102-77ص. رهنگیف مفاخر و آثار انجمن :تهران .الملکنجم عبدالغفارخان میرزا فرهنگی

 . تهرانچاپ سنگی.  .دانش گنج ق(.1305. )محمدتقی حکیم،

 . تهرانچاپ سنگی.  .جعفری آثار ق(.1276. )علی محمد بن جعفر محمد خورموجی،

 در «جدید و قدیم فنون و علوم جامع دانشمندی الدولهنجم» ش(.1383سیدمحمد. ) دبیرسیاقی،
 و آثار انجمن :تهران .الملکنجم عبدالغفارخان یرزام فرهنگی و علمی خدمات و نامهزندگی
 .76-55ص فرهنگی. مفاخر

 .امیرکبیر تهران: .1ج محجوب، جعفر محمد اهتمام به .اشعار دیوان ش(.1340. )اصفهانی سروش

 شمارۀ خطی نسخۀ .خارج و داخل از دارالفنون مبارکۀ مدرسۀ شاگردان و رؤسا اسامی صورت
 . ایران ملی کتابخانۀ 10438-5

 ،زمین ایران فرهنگ .«الدولهنجم حاجی مآب غفران حال ترجمۀ» ش(.1353ابوالحسن. ) فروغی،
 . 393-386ص ،20 شماره

 ابکت ترجمة فی والبقاع األقالیم احوال عن القناع کشف م(.1852ق/1231. )کرنیلیوس فندیک،
چاپ سنگی.  الگلپایگانی. القاسمابی بن فخرالدین ترجمۀ .األرضیّة الکرة فی الوضیّة مراة

 .حسنی گلزار مطبعه: بمبئی

 .امیرکبیر :تهران محجوب. جعفر محمد تصحیح .اشعار دیوان ش(.1336شیرازی. ) قاآنی

 .395-394 ص ،20 ۀشمار ،زمین ایران فرهنگ «.الدولهنجم عبدالغفار میرزا کتابشناسی»

 آستان :تهران اسالمی، انقالب تا دارالفنون از ایران در جغرافیا ش(.1367. )محمدحسن گنجی،
 . رضوی قدس

 .زوار کتابفروشی :تهران .خطرات و خاطرات ش(.1344. )مخبرالسلطنه

 .تهرانچاپ سنگی.  .جغرافی علم اصول ق(.1298. )عبدالغفار ،الدولهنجم
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 .تهرانچاپ سنگی.  .جدید عهد جغرافی تازه اطلسق(. 1302) ـــــــــــــــــ .

 .تهرانچاپ سنگی.  .الحسابة بدایق(. 1291) ــــ .ـــــــــــــ

 .تهرانچاپ سنگی.  .تطبیقیه رسالۀق(. 1321) ـــــــــــــــــ .

 الفهدارالخ نفوس تشخیص رسالۀ تطبیقیه، رسالۀ: الدولهنجم از اثر سهش(. 1384) ـــــــــــــــــ .
 .نگیفره مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .کتابی احمد کوشش به .حج سفرنامۀ و

 .تهرانچاپ سنگی.  .جغرافی علم فروعق(. 1301) ـــــــــــــــــ .

 .تهرانچاپ سنگی.  .جدید الجغرافی کفایةق(.1319) ـــــــــــــــــ .

 .تهرانچاپ سنگی.  . ،الحساب کفایةق( 1291) ـــــــــــــــــ .

ـ .  وعاتیمطب مؤسسۀ :تهران دبیرسیاقی. محمد کوشش به .ستانخوز سفرنامۀش(. 1341) ــــــــــــــــ
 .علمی

  .تهرانچاپ ابتدائی.  .ابتدائی دورۀ جغرافیا علم اصول ق(.1327. )رضا تبریزی، نجمی

 .سمیر منشور :تهران هاشمی. بنی بهمن تصحیح .اشعار دیوان ش(.1396خوانساری. ) وهّاج


