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چكيده
ــسندنو ــابةي ــالمحــدود «كت ــ»الع ــانةمنطق ــاملراكرم ــتانش ــاناس ــونيكرم ــكن ه ب

دانــستهكنــونيهرمزگــانوبلوچــستاناســتانوجنــوبوغــربســمتبــهرفــسنجانجــز

ــينو ــدوم ــزرگةمنطق ــسكــشورب ــم،روســتاهايشــهرها،وبرشــمردهخراســانازپ مه

ــانورودخانــههــا،كــوه ــامنگــارشوي،هــدفواســتنمــودهتوصــيفراآنبياب هــاين

ــنفارســي ــهاي ــرايمنطق ــوگيريب ــيازجل ــيهويــتحفــظوهــاآنشــدنعرب ــودهمل ب
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مقدمه-1
قمـــري372ســـالدرباشـــد،مـــيناشـــناساشنويـــسندهكـــه»حـــدودالعالم «كتـــاب

ــته ــدهنوش ــهوش ــرب ــابوالحــارثامي ــددبنمحم ــسلازاحم ــانةسل ــهفريغوني ــمالدرك ش

ةبــاردراســتكتــابي»العــالمحــدود«. اســتشــدهاهــداكردنــد،مــيحكومــتافغانــستان

ــاي ــانجغرافي ــارآنجه ــهروزگ ــسندهك ــانوي ــاييت ــهج ــابعك ــتدرمن ــته،دس درداش

ايــنةنويــسندهــايپــژوهش. اســتنمــودهگــردآورياطالعــاتيزمــينجغرافيــاييبــاره

ــهوبــودهايكتابخانــهكتــاب، و«: نوشــتهكتــابپيــشگفتاردرويكــههمچنــانميــداني؛ن

ــدا ــرديمپي ــك ــهرهايةهم ــانش ــهجه ــرك ــافتيماوخب ــدربي ــابان ــايكت ــشينگانه وپي

».حكيمانيادكرد

ــسنده ــيدهنوي ــاكوش ــات ــابعيب ــهمن ــتدرك ــته،دس ــهرهاداش ــتاهايوش ــادروس آب

درشـده شـناخته مهـم درياهـاي وهـا درياچـه هـا، بـان بياهـا، كـوه نيـز وروزگـار آنجهان

ازپـــسكـــهاســـتبزرگــي ةمنطقـــنـــامكرمــان وي،كتـــابدر. بنويـــسدرازمــان آن

ــان ــينخراس ــدوم ــزرگةمنطق ــرانب ــودهاي ــارسوب ــسف ــانازپ بزرگــيلحــاظازكرم

ــوده ــن. اســتب ــهبزرگــياي ــدازب ــودهه ايان ــونيهرمزگــاناســتانكــهب بلوچــستانوكن

بــودهفــارسجــزوجنــوب،وغــربســمتبــهرفــسنجانازولــي،بــودهكرمــانزوجــهــم

.است

ــاردر ــشينةب ــنةپي ــهاي ــدمقال ــتباي ــفانهگف ــيمتأس ــسانجغراف ــسنوي ــابازپ كت

ــردر»حــدودالعالم« ــرايدورهه ــنب ــردنروش ــامومحــلك ــهرهان ــتاهاييوش ــهروس ك

يكــيكتــابايــناينكــهبــههتوجــبــاوننمودنــدكوشــشيآمــده،»حــدودالعالم «كتــابدر

آنبــراســت،ايــرانروســتاهايوشــهرهاازبــسياريتــاريخيهويــتمهــماســناداز

هـايي كتـاب . دهـيم انجـام كرمـان ةمنطقـ بـراي راكـار ايـن درخـور، پژوهـشي بـا تاشديم

ــم ــاندره ــاردرمعاصــرزم ــايةب ــانجغرافي ــتهكرم ــده،نوش ــهآنش ــارامنطق ــتهب گذش

خـان ياحمـدعل ةنوشـت »كرمـان جغرافيـاي  «هـا، كتـاب ايـن ازيكـي . اسـت نكـرده مقايسه

ــر ــراهيممحمــدويوزي ــتاناب ــاريزيباس ــن. اســتيپ ــاباي ــاتيدارايكت ــاردراطالع ةب

ــاع ــاعياوضـ ــاناجتمـ ــرندركرمـ ــيالدي19و18قـ ــضمنومـ ــاهيمتـ ــاييآگـ ازهـ

ــاي ــانســرزمينجغرافي ــأليف. اســتكرم شــدهشــروعهجــري1291درتحقيقــاكتــابت
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. اســتشــدهاضــافهنيــزكرمــاندهــاتبــهمربــوطرســالهيــكاثــر،ايــنپايــاندر. اســت

ــرمــشتملكتــابايــنةگــسترداطالعــات آبآداب،رســوم،فرهنــگ،زنــدگي،وضــعب

.استنويسندهزماندركرمانهايآباديمعرفيواقليميوضعيتهوا،و

ــا؛اســت»حــدودالعالم «ةنويــسندروشازپيــرويمــاكــارةشــيو دركــهتفــاوتايــنب

بـراي ولـي ،شـده نوشـته فارسـي الفبـاي حـروف ترتييـب بـه روسـتاها وشـهرها ما،چينش

چنــدازكتــابآنينويــسندهكــهجاهــاييدرشــود،حفــظ»العــالمحــدود «ســبكاينكــه

شـهرها آننيـز مـا ــ منطقـه يـك درآنـان نـشان خـاطر بـه ــ بـرده، نـام جملهيكدرشهر

ــارا ــدعين ــ «مانن ــالمدودح ــته»الع ــم،نوش ــي اي ــي،درول ــربررس ــكه ــاآنازي درراه

. بردســـير«: اســـتآمـــدهمـــتندرنمونـــهبـــراي. ايـــمدادهشـــرحخـــودالفبـــاييجـــاي

ــير،�������� ــروذبردس ــهركدوچت ــتش ــراس ــريراهب ــرات	ه ــستانو
ه ــا. كوه ب

ــسيارنعمــت ــنبررســيدر» .كــممــردموب ــروذو»ب «حــرفدربردســيرشــهر،دواي چت

. استشدهدادهشرح»چ «حرفدر

كرمانةمنطق-2
دريـــاي ويجنـــوب واســـتســـند حـــدود ويمـــشرقكـــه اســـت ايناحيـــه

ــم ــان	اعظ ــيجوعم ــارسخل ــت؛
ف ــربواس ــهويمغ ــارسناحي ــت؛پ ــمالواس ويش

درياســت،ســويبــه
آناز	چــههــرواســت؛ايناحيــهايــن. اســتسيــستانبيابــان

واســت؛بازرگانــانجــايو؛
گنــدمگون	اســمرانــدمردمــانيواســت؛گرمــسيرجاهــايي

شـــكر	پانيـــذونيـــشكرو) 1 (نيـــلوخرمـــاوزيـــرهويازوهاســـت؛بيابـــانويانـــدر

ــزد
ســرخ ــد	خي ــيتولي ــامو؛
شــودم ــانطع ــانش ــرواســت؛ارزنن ــاازچــهه دوردري

-نعمــتبــاان،آبــادسردســير،اســتجاهــايياســت،نزديــكسيــستانبيابــانبــه
و	اســت
وي
هــايكـوه 	انـدر واسـت؛ بـسيار هـا كــوهويانـدر ودرسـت؛ هـاي تـن وبـسيار هـاي 

: 1362: حـــدودالعالم. (مغنـــاطيسوســـربومـــسواســـت
نقـــره	ســـيموزرمعـــدن

126(.
ــ ــارـ ــذان،����. ان ــان،كوتمي ــاركردك ــهركان ــاييش ــستنده ــره ازرودانراهب

ــارس ــاييوپ ــاجاه ــت؛ب ــانونعم ــيرگانمي ــيرجان	س ــيرو
س ــستانيبردس ــتكوه اس
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ــخت ــادانس ــاوآب ــتب ــسيارنعم ــستويدروب ــصتودوي ــتدهش ــاداناس ــاوآب ب

.)129: 1362: حدودالعالم(.مردمباونعمت

بررســيبــهكنيــدنگــاه. (اســتكنــونيرفــسنجانيــاانــاسشــهرهمــانانــار: بررســي

.)كردكان

.)126: همان. (نعمتباوآبادانشهركنددوخيروبافت����. بافتـ

.كرمانباختريجنوبكيلومتري174درشهري: بررسي

ــ ــراســتشــهركدوچتــروذبردســير،��
	����. بردســيرـ 
هــرات	هــريراهب

.)129: همان. (كممردموبسيارنعمتبا. كوهستانو

 كيلــومتري 60در ) يــا مــشيز ( امــروزه شهرســتاني اســت بــا همــين نــام      :بررســي

ــ ــانجن ــاختري كرم ــسته .وب ب ــوني دان ــان كن ــد برخــي بردســير را كرم ــار. ان ةمقدســي در ب

هــاي آن چــون فــارس اســت؛  ســرزميني اســت كــه ويژگــي«: كرمــان چنــين نوشــته اســت

. هــم خرمــا دارد و هــم گــردو.  درياســت و سردســير و هــم گرمــسير اســتةزيــرا بــر كرانــ

ــو ــير ةمي ــشك و ش ــازه و خ ــاهم دارد  آنة ت ــا را ب ــوه. ه ــاك ــته ــا دارد و دش ــمقه و . ه ش

كرمــان داد و ســتدگاه  . زا داردهــاي شــگفت زار، چارپــا و شــتر بــسيار و ويژگــي   شــن

ــت   ــگذران اس ــدان خوش ــه حــد      . ثروتمن ــاكي ب ــت و پ ــدل، ديان ــوارا، هــواي معت آب گ

پــس كرمــان شــهري مرفــه . لغــزش اســتزبــان مــردم فــصيح و خردشــان بــي . كمــال دارد

.)2/681ج : 1361،يمقدس (». اگر حوادث بگذارند،است

:افزايدي بردسير مي وي در باره، همچنين

اي اســـت در كنـــار كـــوير؛ سردســـير و گرمـــسير دارد و زبـــان محلـــي آن را  ناحيـــه«

ماهـان، كـوغن،    : از شـهرهايش  . گواشير خواننـد كـه مركـز ناحيـه نيـز بـه همـين نـام اسـت                  

ــر و     ــاب، غبي ــاس، زاور، خون ــواف، اون ــان، ق ــوه بي ــزرود، ك ــد، جن ــت زرن ــتان اس » . كارش

.)همان(

در كتــاب خــود از شــهر كرمــان نــام » حــدودالعالم «ةشــايد بــا توجــه بــه اينكــه نويــسند

ــوب      ــان در جن ــهركرمان و ماه ــرب ش ــمال غ ــد در ش ــهرهاي زرن ــم ش ــي ه ــرده و مقدس نب

ــه       ــته شــود ك ــين پنداش ــه چن ــرده، باعــث شــده ك ــام ب ــير ن ــهر را از شــهرهاي بردس ــن ش اي

ــان اســت؛ ز  ــان كرم ــان   بردســير، هم ــي و ماه ــد در شــمال غرب ــرود در شــمال، زرن ــرا چت ي
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هاســت و چــون جغرافــي نويــساني  در جنــوب شــهر كرمــان اســت و ايــن شــهر مركــز آن 

انــد، چنــين برداشــتي پــيش آمــده ماننــد مقدســي بردســير را مركــز ناحيــه يــا خــوره دانــسته

ــار       ــايي در ب ــين ادع ــه چن ــدا در لغتنام ــون دهخ ــساني چ ــي ك ــت؛ ول ــرح  ةاس ــير مط  بردس

رســد شــهر كرمـان بعــدها در جـاي كنــوني ســاخته شـده و بــه ســرعت    رده و بــه نظرمـي نكـ 

.  بزرگ شده و مركزيت را از بردسير گرفته و بردسير از رونق گذشته افتاده است

ــ ــمـ ــااســتشــهري���.ب ــدرودرســت؛تــنهــواييب شــهر،خــود	شهرســتانان

ــردربـــدون ــرفتننظـ ــتاهاگـ ــم؛اســـتحـــصاريوي
روسـ ــريرفـــتجازومحكـ مهتـ

ــزرگ	 ــرب ــدرواســت؛
ت ورا؛خــوارجيكــي: اســتجــامع
مــسجد	مزگــتســهويان

ــي ــسلمانانيك ــيورا؛م ــدريك ــصار؛ان ــاندر	ح ــوارمي ــهردي ــهرآن	ويازو
ش 
ش

.)128: 1362: حدودالعالم. (خيزدخرماوبميدستاروياعامهكرباس

ــي ــي :بررس ــه  در مقدس ــز ناحي ــم را مرك ــارم، ب ــرن چه ــوب   ق ــزرگ و خ ــم، ب اي مه

ــه    ــد ك ــي كن ــرزميندروصــف م ــت   س ــامبردار اس ــالم ن ــاي اس ــه  . ه ــت ك ــر آن اس دژي ب

ــار  ــز   . وازه دارددرچه ــازار ني ــد ب ــسجد جــامع و چن ــي اســت .  آن دژ جــاي دارددرم گفتن

ــه ســبب پارچــه  ــم ب ــاي صــاشــهرت ب ــوده و اتيدره ــم دهكــد دراش ب  بزرگــي ة حــوالي ب

ــيش  ــه ب ــوده ك ــه ب ــر پارچ ــا را در آنت ــي ه ــا م ــه ج ــدبافت ــي. (ان ــش دوم: 1361،مقدس : بخ

687(

 بـم گويـد كـه شـهر بـم داراي سـه مـسجد جـامع         ةاستخري نيز بـا مـشهور خوانـدنِ قلعـ     

يكــي مــسجد خــوارج كــه در بــازار جــاي داشــت، و ديگــر مــسجد جــامع در  : بــوده اســت

ــ ــ   ةمحل ــل قلع ــامعي در داخ ــسجد ج ــوم م ــزّازين، و س ــمة ب ــم را  .  ب ــهر ب ــين، وي ش همچن

)99: 1347،استخري(تر از جيرفت بر مي شمارد بزرگ

ــ ــانــ ــون�������. بهروكـ ــكرد،ومغـ ــومين،الشـ ــان،كـ ــانبهروكـ منوكـ

ــاييشــهرك ــده ــزرگ؛وخــردان ــنازب ــهرهااي ــلش ــرهوني ــشكروزي ــزد؛ني 
در	وخي

واســت؛
ارزننــوعي	گــاورسشــانطعــاموكننــد؛
توليــد	
ســرخشــكر	پانيــدجــاايــن

درخــتازكــهخرمــاييهــركــهاســتچنــانايــشانرســمواســت؛بــسيارخرمــاراايــشان

ــد، ــدانبيفت ــددرخــت،
صــاحبان	خداون ــه؛برندارن ــا	آنوالبت ــشان،
خرم ــودرادروي .ب

)127: 1362،حدودالعالم(
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ــتاييامـــروزه: بررســـي ــهاســـتروسـ ــامبـ ــونـ جنـــوبكيلـــومتري146دربرِنكـ

.جيرفتشهرستان


شـده 	نهـاده بيابـان يكرانـه بـر واسـت؛ كرمـان شـهر 
يـن 	آخـر ����. بهـره ـ

.)129،همان. (روندسيستانبهجاآنازو

ــي ــروزه:بررس ــتانيام ــتشهرس ــهاس ــامب ــرَجن ــعازفَه ــوبدروتواب شــرقيجن

. كرمانشهرشرقيجنوبكيلومتري245دروبمشهرستان

فرســنگنــيمانــدر
كيلــومترســه	فرســنگنــيماســتشــهري������. جيرفــتـــ

ــادانجــاييواســت؛ ــسيارواســتآب ــا	ب ــشانونعمــت؛
ب ــزاســتروديرااي -همــيتي
ــگرود؛ ــانبان ــدانويآبو؛
خروشــان	كن ــهاســتجن ــياشــصتك ــد
را	آس بگردان

.)126،همان. (يابندزرخاك،اينهايجوياندرو

ــرينمهــموكرمــانجنــوبدراســتشهرســتانيامــروزه:.بررســي ــلآن،رودت هلي

شــهربـه جيرفـت هـاي خرابـه اكنـون . بــودمهـم بـسيار شـهري ميانـه، در قـرون  . اسـت رود

ــانوس ــهر (دقي ــورش ــروف) ������امپرات ــتمع ــن. اس ــانوساي ــشرقدردقي ــين،م زم

ــل ــسترنج (اســتســتمكاريواســتبدادمثَ ــا.)336: 1364،ل ــهبن ــاســتخريگــزارشب درـ

ــرن ــچهــارمق ــودهشــهريجيرفــتـ ــهب ــلدودرازايب ــا (مي ــجــاآنو،)تقريب ةتجارتخان

گــردجــاآندرسردســيريوگرمــسيريمحــصوالتةهمــكــهبــودهسيــستانوخراســان

ــدهمــي ــازشــهرآبوآم ــورودةرودخان ــأميندي ــيت ــنوشــدهم ــسيارشــهراي سرســبزب

.)311: 1347،استخري. (استاُترجوگندموخرمامحصوالتشجملهازوبوده

دروازهچهـــاربـــادژيجـــاآنكـــهگويــد جيرفـــتازخـــودگـــزارشدرمقدســي 

گويــدواســت،واقــعبــازارازدوركــهاســتبــمدروازهنزديكــيدرجــامعمــسجد. دارد

ــزرگاصــطخرازجيرفــتشــهركــه ــرب ــا) 688: دومبخــش،1361مقدســي،. ( اســتت بن

كــههبــود»درفــارد «و»ميــزان «نــامبــهجاهــاييجيرفــتنزديكــيدرحوقــل،ابــننقــلبــه

ابـن .(اسـت شـده مـي تـأمين جـا آنازجيرفـت مـردم نيـاز مـورد يآذوقـه ازبرخيوميوه

.)311: ،بي تاحوقل

ــارزهــايكــوهجيرفــت،شــرقدر ــدهــاييكــوهكــهاســتب ــانازپوشــيدهوبلن درخت

اميــرانآنكــهتــابــودهمجوســيانبــرايپناهگــاهيجــاآناميــه،بنــيزمــاندر. اســتبــوده
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داشــتهوجــودآهــنمعــادنبــارز،هــايكــوهدر. يابنــدتــسلطهــاآنبــرتوانــستندصــفاري

راهروزدوةفاصــلبــهجيرفــت،غربــيشــمالدرمعــادننــامبــههــاييكــوه،همچنين. اســت

.)98: 1361،مقدسي.(استداشتهوجودنقرهجاآندركهبوده

ــوبدر ــتجن ــاســواحلدروجيرف ــايكــوهدري ــصه ــودهقُفْ ــهب ــرندرك ــارمق چه

ــانييهجــر ــزنمردم ــدگيجــاآندرراه ــيزن ــدكــردهم ــتخري. ان ــياس ــدم ــي«: گوي م

ــد ــهپندارنـــــ ــشانكـــــ ــربايـــــ ــدعـــــ ــان (»انـــــ ــا؛)همـــــ ــدانامـــــ جغرافيـــــ

قبايــلازكــوهآناهــالي«: نويــسدمــي) ق833متوفــاي (ابــروحــافظهجــري،نهــمةســد

ــدعــرب ــروحــافظ(» .ان ــه.)196،اب ــرب ــوركــوهمــشرقدرروي،ه ــدرومزب ــيةدامن غرب

ــوچ «آن، ــا»بل ــوص (ه ــابل ــي) ه ــستندم ــوچ. زي ــابل ــانه ــهچون ــشينانبادي ــين ــستندم وزي

ــيگــاههــيچوبودنــدآزاربــيمردمــاني ــانيامــاكردنــد؛نمــيراهزن ــالدركــهراهزن جب

يــاقوت ؛98: 1361،مقدســي . (داشــتندهــراس ايــشانازبودنــد، گزيــدهجــاي قفــص

ــوي ــواش) 583 :،1ج،حم ــزاخ ــايليني ــدقب ــهبودن ــاربانيك ــيس ــدم ايدرهدروكردن

محــصولوروييــدمــيفــراوانجــاآندرنيــشكرزيـاد، گرمــايعلــتبــهكــهزيــستندمـي 

ــهآن ــستانب ــن. شــدمــيصــادرخراســانوسي ــاي ــانكوهــستاني،ةمنطق ــمي ــوبيةكران جن

.)339 : 1364،لسترنج. (استواقعمكرانوكوير

و
هــرات	هــريراهبــرســتاشــهركدوچتــروذبردســير،������. چتــروذـــ

.)129: 1362حدودالعالم،. (كممردموبسيارنعمتبا. كوهستان

ــي ــروزه: بررس ــتانيام ــتشهرس ــهاس ــامب ــرودن ــومتري33درچت ــمالكيل ــهرش ش

.كرمان

ــ ــانـ ــامات����. حن ــار،،...ش ــان،ق ــرا،حن ــون،غبي ــين،كوغ ــتان،رائ سروس

ــين ــهرهاييدارج ــدش ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه ــايوسردس هواه

ــذير	درســت ــادانو
دلپ ــاوآب ــسيارنعمــتب ــايآبوب ــردموروانه ــسيارم ــان. (ب ،هم

128(.

ــروزه: بررســي ــتاييام ــهاســتروس ــامب ــهن ــومتري3درحنافيِ ــتانخــاوركيل شهرس

.بردسير
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ــ ــانــ ــوريقان،��������. خبروقـ ــان،سـ ــسبان،مزروقـ ــن،كـ ــانرويـ خبروقـ

چــاهآب
بــا	بـر بــرزوكـشت وخورنــدآنازآبكـه بــسيارهـاي چــاهبـا دانــشـهرهايي 

.)128،همان. (معتدلهواييوفراخنعمتيبا
استشهرهايي	وكنند؛

ــي ــروزه: بررسـ ــشيامـ ــتبخـ ــهاسـ ــامبـ ــوننـ ــتاندرخرقـ ــاناسـ 11درهرمزگـ

.بندرعباسغربكيلومتري

ــ ــيصـ ــر،
����. خب ــانفردي ــيصوماه ــهرهاييخب ــااســتش ــتب ــسيارنعم وب

.)129،همان. (بياباناندربعضيوكوهاندربعضي. درستهوايي

ــاردردهخــداةلغتنامــدر: بررســي ــام«: آمــدهچنــينشــهرايــنةب دراســتبلــوكين

بــمونرماشــيرجنــوبشدرولــوتكــويرخبــيص،شــرقوشــمالدركرمــان؛شــهرشــرق

ــرار ــواي. داردق ــسيارآنه ــرمب ــتگ ــامواس ــدن ــهدادآنجدي ــيش ــدم ــا» .باش ــنب اي

.  كرمانخاوركيلومتري84درشهدادنامبهاستروستاييامروزهها،نشاني

ــ ــشنابادـ 
��. خــاهون،����� ــشناباد،ك ــهركدوخ ــتش ــرداس ــرخ راهب

.)128،همان. (پارس

70دركرمـــاناســـتاندرآبـــادخـــرمنـــامبـــهاســـتروســـتاييامـــروزه: بررســـي

.بافقشهرستانيشرقجنوبكيلومتري

ــ 
��. خــواشـــانشــهركنددوريقــانوخــواش ــانوســندمي ــدركرمــان؛مي ان

.)128،همان. (نهادهبيابان

»و «تلفــظو»خ «ســكونبــا����خــواشپهلــويزبــاندرشــهرايــننــام: بررســي

ــوده ــد،ب ــانشــدنمنــسوخازپــسكــهخــواهشوخــواهرمانن در»و «گــويشپهلــويزب

شــهر،ايــن. مانــدهــاآننوشــتارولــي،رفــتميــانازخــواهشوخــواهروخــواش

.بلوچستانوسيستاناستاندرزاهدانجنوبدراستخاشكنونيشهرستان

.)126،همان( .نعمتباوآبادانشهركنددوخيروبافت��	�.خيرـ

ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــرن ــومتري58درخَب ــوبكيل ــيجن غرب

.خبيركوهغربيشمالةدامندرفتباشهرستان

ــادان. جيرفــتوبــمميــانشــهركنددودارجــينوكــورده������. دارجــينـــ آب

.)128،همان. (خيزددارچينيويازوبسيارنعمتباو
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خــاوريجنــوبكيلــومتري82دردارزيــننــامبــهاســتروســتاييامــروزه: بررســي

.رزباكوهجنوبييالرويبرجيرفتشهرستان

ــ ــينـ ــامات،������. دارج ــار،ش ــان،ق ــرا،حن ــون،غبي ــين،كوغ ــتان،رائ سروس

هواهــايوسردســيرجاهــايي. بــمو
ســيرجان	ســيرگانميــانهــستندشــهرهاييدارجــين

ــت ــذير	درسـ ــادانو
دلپـ ــاوآبـ ــتبـ ــسيارنعمـ ــايآبوبـ ــردموروانهـ ــسيارمـ .بـ

.)128،همان(
كــوردهبــابــاريـك : بــردهنــامجـا دورددارجــينازحــدودالعالمةنويـسند : بررســي

قــبالشـايد كــهروستاسـت دوجــا،ايـن دردارجـين ازمنظــور ... وشـامات بــاديگـر بـار و

ــودهيكــي ــتاي: ب ــومتري35درداروزروس ــربكيل ــتانغ ــمشهرس ــتايديگــريوب روس

. بمغربكيلومتري34درگَزين

چــههــر. 
بــارز	انبارجــكــوهبــرشــهركنددودهــكوكفتــر��	�. دهــكـــ

.)128،همان(.باشدشهركدوايناز
آيدبيرون	افتدبارجانكوهاز

ــروزه:بررســـي ــتاييامـ ــهاســـتروسـ ــامبـ ــومتري72دردركدهنـ ــوبكيلـ جنـ

.بارزكوهباخترييدامنهدرجيرفتشهرستانخاوري

دانآبــا. جيرفــتوبــمميــانشــهركنددودارجــينوكــورده���	�. كــوردهـــ

.)128،همان. (خيزددارچينيويازوبسيارنعمتباو

ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــورن ــومتري47دركُ ــمالكيل ــاوريش خ

.جيرفتشهرستان

سروســـتان،رائـــين،كوغـــون،غبيـــرا،حنـــان،قـــار،،...شـــامات����. رائـــينــــ

ــين ــهرهاييدارج ــدش ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرسردجاه ــايوس هواه

ــذير	درســت ــادانو
دلپ ــاوآب ــسيارنعمــتب ــايآبوب ــردموروانه ــسيارم ــان(.ب ،هم

128(.
ــي ــروزه: بررس ــهاســتروســتاييام ــامب ــنن ــومتري100دررايِ ــوبكيل ــانجن كرم

.هزاركوهشرقيشمالةدامندر

ــ ــارـ ــشرقازو������. رودب ــوهم ــوفجك ــاك ــران،ت ــانمك ــت؛بياب ــانواس مي

راآنوبـــسيار؛نعمـــتبـــاوآبـــاداناســـتكوهـــستاني
منوكـــان	منوگـــانورفـــتجي
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ــد؛ابوغــانمكوهــستان ــنمغــرب
در	ازوخوانن راآنكــهاســتروســتاييكوهــستان،اي

.)127، همان. (مرغزارهاودرختانواستبيشه
آنجاي	همه. خوانندرودبار

ــي ــروزه: بررس ــزام ــتاييني ــتروس ــهاس ــانب ــامهم ــتاندرن ــاناس 150درهرمزگ

.بندرعباسباختريشمالكيلومتري

بــاانــدشــهرهاييخبروقــانرويــن،كــسبان،مزروقــان،ســوريقان،�	���. رويــنـــ

وكننــد؛چــاهآب
بــا	بــربــرزوكــشتوخورنــدآنازآبكــهبــسيارهــايچــاه

.)128،همان. (معتدلهواييوفراخنعمتيبا
شهرهايي	

كيلــومتري40درهرمزگــاناســتاندرلــورنــامبــهاســتســتاييروامــروزه: بررســي

. مينابشهرستانشرقيجنوب

ــ ــانـ ــانشــهركنددوريقــانوخــواش�����. ريق ــانوســندمي ــان؛مي ــدركرم ان

.)همان. (نهادهبيابان

ــهاســتروســتاييامــروزه: بررســي خــاوريجنــوبكيلــومتري87درريگــاننــامب

.بمشهرستان

ــ ــبِهـ ــدراســتشــهري	�	
. سِ ــانان ــان؛مي ــانبياب ــهمي ــستانونهل ــاده؛سي ازونه

.)129،همان. (استكرمان
هايدهكده	عمل

ــي ــا: بررس ــب ــههتوج ــتب ــهرهايموقعي ــهش ــه (نهل ــستانو) نخيل ــتايي (سي درروس

ــستان ــونيافغان ــمالدركن ــاوريش ــدانخ ــبه،)زاه ــتاييس ــتروس ــهاس ــامب ــورون درش

. زاهدانشهرباختريشمالكيلومتري100دركنونيستانبلوچوسيستاناستان


. سروِســـتانــــ���	
رائـــين،كوغـــون،غبيـــرا،حنـــان،قـــار،،...شـــامات���

ــتان، ــدشــهرهاييدارجــينسروس ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه وسردس

ــذير	درســتهواهــاي ــادانو
دلپ ــاوآب ــسيارنعمــتب ــردموروانهــايآبوب ــم . سيارب

.)128،همان(

ــي ــروزه: بررس ــشيام ــتبخ ــااس ــينب ــامهم ــومتري60درن ــمالكيل ــاختريش ب

.بمشهرستان
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ــ ــوريقانــ ــوريقان،������
. سـ ــان،سـ ــسبان،مزروقـ ــن،كـ ــانرويـ خبروقـ

چــاهآب
بــا	بـر بــرزوكـشت وخورنــدآنازآبكـه بــسيارهـاي چــاهبـا انــدشـهرهايي 

.)128،همان. (معتدلهواييوفراخنعمتيبا
شهرهايي	وكنند؛

ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــهاســتروس ــامب ــورِقين ــاردرس ــايكن ــاندري 120درعم

.بندرعباسخاوريجنوبكيلومتري210وجاسكبندرباختريشمالكيلومتري

ــ ــيرگانـ ــصبه�����
. س ــز	يق ــهمرك ــان
ناحي ــستقرواســتكرم 
پايتخــت	م

ــاه ــت؛پادش ــهريواس ــزرگش ــت؛ب ــايواس ــانج ــت؛بازرگان ــشانواس ــاريزازآب ك

ــشانروســتاهايآبواســت؛ بناهاشــانواســتدرخــتكــمجــاييوهاســت؛چــاهازاي

.)126،همان. (است
سنگ	جهاز

ــي ــيرجان:بررس ــي: س ــسانجغراف ــربنوي ــسيرجانراآنع ــشيرجانوال ــتهال -نوش
ــد ــاقوت.(انـ ــوييـ ــن) 336: 3،حمـ ــهرايـ ــيشـ ــديمكرسـ ــتقـ ــانايالـ ــكرمـ . ودهبـ

ادامـــهبويـــهآلزمـــانتـــاكرمـــاندرســـيرجانمركزيـــت.)682 : 41: 1361،مقدســـي(

نــامعلوميعلــتبــهبــود،كرمــانبــويهيحــاكمكــهاليــاسابــنزمــان،آندرامــاداشــت؛

ــي ــانكرس ــيرجانازراكرم ــهس ــيرب ــلبردس ــاختمنتق ــاقوت (س ــويي ص،1ج،حم

449(.

چنــاننـداد؛ دسـت ازكامـل طــوربـه راخـود رونـق گـاه هــيچسـيرجان حـال، ايـن بـا 

ــاءابــنازگــزارشبــههفــتم،قــرندرحمــوييــاقوتكــه -بــزرگراســيرجانبــشّاري،بنّ
ــرين ــانشــهرت ــادبازارهــايوهــاباغــستانازبرخــورداروكرم ــستهآب جــاآنواســتدان

.)336: 3،همان. (شماردميبرترشكوهباشيرازازرا

ــين ــعمــرووطــاهر،همچن ــسراـ ــوبنپ ــصــفاريعق ــاتيجــاآندرـ ــسيارقن عظــيمب

.)262: 1373،قزويني (نمودميگردششهرهايخانهتمامبهكهكردندجاري

ــ ــاماتـ 
. شــار،،...شــامات���� ــان،ق ــرا،حن ــين،كوغــون،غبي سروســتان،رائ

ــين ــهرهاييدارج ــدش ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه ــايوسردس هواه

ــت ــذي	درسـ ــادانو
ردلپـ ــاوآبـ ــتبـ ــسيارنعمـ ــايآبوبـ ــردموروانهـ ــسيارمـ .بـ

.)128: 1362،حدودالعالم(
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ــي ــي: بررس ــاماتبرخ ــتانراش ــيرشهرس ــابردس ــشيزي ــومتري65درم ــوبكيل جن

ازپــسحــدودالعالمةنويــسنداينكــهبــهتوجــهبــاولــيانــد؛دانــستهكرمــانشــهربــاختري

شــامات،ازمنظــورروايــنازبــرده،نــامداگانــهجنيــزبردســيرازشــهر،چنــدازبــردننــام

دركــهديگــريشــهرهايموقعيــتبــهتوجــهبــاپــس. باشــدمــشيزيــابردســيرتوانــدنمــي

ــار ــاماتكن ــاآنازش ــامه ــردهن ــدشــده،ب ــار،مانن ــان،ق ــراحن ــي ... وغبي ــوانم ــتت گف

. استكرمانجنوبكيلومتري90درآبادشاهبنامبهاستروستاييامروزه

ــ ــهررواـ 
. ش�ــهركي����	� ــتش ــراس ــب ــاةكران ــه=	ودري ــدر
ك ويان

.)128،همان. (صيادانند

دووجــودعلــتبــه. اســتداشــتههــاييدگرگــونيزمــانگــذردرنــامايــن: بررســي

ــتهيكــيگــويشدر،»ر« ــدبرداش ــيشــهرواوش ــدم ــهروا. گفتن ــزارحــدوددرش ــاله س

ــانةناحيــدرشــهريپــيش ــوده) كنــونيمزگــانهراســتاندر (كرم ــندر. اســتب شــهراي

ــهوداشــتهارزشطــالمعــادلكــهشــدهمــيضــربمــسجــنسازايســكه ــامهمــانب ن

ــهرت ــهش ــتيافت ــاري. (اس ــد.)1388،پرگ ــاهيگوين ــرهزرپادش ــهرواراآنوزدناس ش

هـيچ بـه اوملـك غيـر دروگردانيـد رايـج خـود ملـك درخـويي تنـدي بنـابر وكـرد نام

ــرارونــامبــهاســتروســتاييامــروزهشــهروا.)1357،تبريــزيخلــف (.گرفتنــدنمــي درس

. مينابشهرستانجنوبكيلومتري71درهرمزگاناستان

ــ ــراـ ــامات���	���. غُبِي ــار،،...ش ــان،ق ــرا،حن ــون،غبي ــين،كوغ ــتان،رائ سروس

ــين ــهرهاييدارج ــدش ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه ــايوسردس هواه

ــذير	درســت ــادانو
دلپ ــاوآب ــسيارنعمــتب ــايآبوب ــردموروانه ــسيارم ــان. (ب ،هم

128(.

ــي ــروزه:بررس ــتاييام ــتروس ــااس ــينب ــامهم ــومتري54درن ــوبكيل ــهرجن ش

. كرمان

ــ ــرـ ــر،����	�. فردي ــانفردي ــيصوماه ــهرهاييخب ــتش ــااس ــتب ــسيارنعم وب

.)129،همان(.بياباناندربعضيوكوهاندربعضي. دستهوايي
خــاوريجنــوبكيلــومتري68درپــاركيننــامبــهاســتروســتاييامــروزه: بررســي

.كرمانشهر
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ــ ــارـ ــامات���. ق ــار،،...ش ــان،ق ــرا،حن ــون،غبي ــين،كوغ ــتان،رائ دارجــينسروس

ــهرهايي ــدش ــانان ــيرگانمي ــيرجان	س ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه ــايوسردس ــتهواه درس

.)128،همان. (بسيارمردموروانهايآبوياربسنعمتباوآبادانو
دلپذير	

شـــرقكيلـــومتري7دركَـــردشـــتنـــامبـــهاســـتروســـتاييامـــروزه:بررســـي

.بردسيرشهرستان

ــ ــاهونـ ــاهون،����. ك ــشناباد،ك ــهركدوخ ــتش ــرداس ــرخ ــارسراهب . پ

.)128،همان(

ــهاســتروســتاييامــروزه: بررســي ــامب ــنن كرمــاناســتاندركرمــاناســتاندركَه

.بافقشهرستانخاوريجنوبكيلومتري84در

ــ ــانـ ــذان،�������. كردك ــان،كوتمي ــار،كردك ــهركان ــاييش ــده ــران راهب

بردســــيرو
ســــيرجان	ســــيرگانميــــانونعمــــت؛بــــاجاهــــاييوپــــارس؛ازرودان

دهشـــصتودويـــستويدروبـــسيارنعمـــتبــا وآبـــادانســـختاســـتكوهــستاني 

.)129،همان. (مردمباوتنعمباوآباداناست

ــ ســيرجانازكرمــانشــهرهايتوصــيفپايــاندرحــدودالعالمةنويــسند:بررســيـ

كــهرفــسنجانســويبــهيكــي: كــردهترســيمشــاخهدوشــرقيشــمالوشــمالســمتبــه

ــانآندر ــهرهاياززم ــارسش ــودهپ ــريوب ــهديگ ــويب ــيرس ــناز. بردس ــهررو،اي ش

.سيرجانشمالكيلومتري40دركُراننامبهاستروستاييامروزهكردكان،

خبروقـــان رويـــن، كـــسبان، مزروقـــان، ســـوريقان، ����
��. كَـــسبان ــــ

چــاهآب
بــا	بـر بــرزوكـشت وخورنــدآنازآبكـه بــسيارهـاي چــاهبـا انــدشـهرهايي 

.)128،همان. (معتدلهواييوفراخنعمتيبا
شهرهايي	وكنند؛

ــي ــروزه: بررسـ ــشيامـ ــتبخـ ــهاسـ ــامبـ ــاننـ ــتاندركَريـ ــاناسـ 24درهرمزگـ

.مينابشهرستانخاوريجنوبكيلومتري

چــههــرو؛
بــارز	بارجــانكــوهبــرشــهركنددودهــكوكفتــر������.كفتــرـــ

.)128،همان. (افتدشهركدواينبه،
آيدبيرون	افتدبارجانكوهاز

ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــرّهن ــومتر62دركِ ــوبيكيل ــاوريجن خ

.بارزكوهباختريةدامندرجيرفتشهرستان
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راهبــرانــدهــاييشــهركانــار،كردكــان،كوتميــذان،��������. كوتميــذانـــ

بردســــيرو
ســــيرجان	ســــيرگانميــــانونعمــــت؛بــــاجاهــــاييوپــــارس؛ازرودان

دهشـــصتودويـــستويدروبـــسيارنعمـــتبــا وآبـــادانســـختاســـتكوهــستاني 

.)129،همان. (مردمباونعمتباونآبادااست

ـ بــا: بررسـي  امــروزهكوتميـذان، شــد،دادهكردكـان ةبــاردركـه توضــيحيبـه هتوج

.سيرجانشمالكيلومتري53درگُستوئيهنامبهاستروستايي

ــ ــونـ ــار،،...شــامات�����. كوغ ــان،ق ــرا،حن ــين،كوغــون،غبي سروســتان،رائ

ــين ــهرهاييدارج ــدش ــانان ــيرگمي ــيرجان	انس ــمو
س ــايي. ب ــيرجاه ــايوسردس هواه

ــذير	درســت ــادانو
دلپ ــاوآب ــسيارنعمــتب ــايآبوب ــردموروانه ــسيارم ــان. (ب ،هم

128(.

كيلـــومتري77در������گـــودرنـــامبـــهاســـتروســـتاييامـــروزه: بررســـي

.كرمانجنوب

ــ ــومينـ ــون�����. ك ــكرد،ومغ ــومين،الش ــان،ك ــانبهروك ــهركمنوك -ش
ــدهــايي ــزرگ؛وخــردان ــنازب ــلشــهرهااي ــرهوني ــشكروزي ــزد؛ني ــن
در	وخي جــااي

ــوعي	گــاورسشــانطعــاموكننــد؛
توليــد	
ســرخشــكر	پانيــد ايــشانواســت؛
ارزنن

بيفتــد،درخــتازكــهخرمــاييهــركــهاســتچنــانايــشانرســمواســت؛بــسيارخرمــارا

ــدان ــاحبان	خداونـ ــت،
صـ ــددرخـ ــه؛برندارنـ ــا	آنوالبتـ ــشان،
خرمـ ــودرادرويـ . بـ

.)127، همان(

ــسند: بررســي ــابةنوي ــدان،معجــمكت ــانشــهريراكــومينالبل ــتمي ــزوجيرف هرم

ــسته؛ ــنازدان ــروزهرو،اي ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــوميزن ــومتري125درك ــاوركيل خ

. بندرعباس

ــ 
��. الشــكردـ-شــهركمنوكــانبهروكــان،كــومين،الشــكرد،ومغــون����
ــدهــايي ــزرگ؛وخــردان ــنازب ــلشــهرهااي ــرهوني ــشكروزي ــزد؛ني ــن
در	وخي جــااي

ــوعي	گــاورسشــانطعــاموكننــد؛
توليــد	
ســرخشــكر	پانيــد ايــشانواســت؛
ارزنن

بيفتــد،درخــتازكــهخرمــاييهــركــهاســتچنــانايــشانرســمواســت؛بــسيارخرمــارا



279»حدودالعالم «ابكتدركرمان

ــدان ــاحبان	خداونـ ــت،
صـ ــددرخـ ــه؛برندارنـ ــ	آنوالبتـ ــشان،
اخرمـ ــودرادرويـ .بـ

.)127،همان(
.  جيرفتشمالكيلومتري53درلشكرنامبهاستروستاييامروزه: بررسي

ــ ــر،����. ماهــانـ ــيصوماهــانفردي ــااســتشــهرهاييخب ــسيارنعمــتب وب

.)129،همان. (بياباناندربعضيوكوهاندربعضي. درستهوايي

ــي ــروزه: بررسـ ــتانيامـ ــتشهرسـ ــومتري30دراسـ ــوبكيلـ ــاوريجنـ ــهرخـ شـ

.كرمان

خبروقـــانرويـــن،كـــسبان،مزروقـــان،ســـوريقان،��������. مزروقـــانــــ

چــاهآب
بــا	بـر بــرزوكـشت وخورنــدآنازآبكـه بــسيارهـاي چــاهبـا انــدشـهرهايي 

.)128، همان(.معتدلهواييوفراخنعمتيبا
شهرهايي	وكنند؛

ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــربدراس ــتانغ ــاناس ــههرمزگ ــامب ــانن درمزاج

.بندرلنگهشهرستانباختريشمالكيلومتري111

ــ ــونـ ــون�����. مغ ــكرد،ومغ ــان،كــومين،الش ــانبهروك -شــهركمنوك
ــدهــايي ــزرگ؛وخــردان ــنازب ــلشــهرهااي ــرهوني ــشكروزي ــزد؛ني ــن
در	وخي جــااي

ــوعي	گــاورسشــانطعــاموكننــد؛
توليــد	
ســرخشــكر	پانيــد ايــشانواســت؛
ارزنن

بيفتــد،درخــتازكــهخرمــاييهــركــهاســتچنــانايــشانرســمواســت؛بــسيارخرمــارا

ــدان ــاحبان	خداونـ ــت،
صـ ــددرخـ ــه؛برندارنـ ــا	آنوالبتـ ــشان،
خرمـ ــودرادرويـ .بـ

.)127،همان(
ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــنن ــونكَه ــومتري52دركَم ــمالكيل ش

.جيرفت

ــ ــرانـ ــشرقازو������. مك ــاكــوفجكــوهم ــانمكــران،ت ،همــان. (اســتبياب

127(.

ــي ــندر: بررس ــان،اي ــهرزم ــدش ــرانةعم ــستان،ومك ــوربلوچ ــتبمپ ــاكمواس ح

.)203: 1308: ايـــرانتـــاريخيجغرافيـــايةتـــذكر. (اســـتكرمـــانوالـــيتـــابعبمپـــور

اســـتاندربـــمشهرســـتانشـــرقيجنـــوبكيلـــومتري360دراســـتروســـتاييامـــروزه

.بلوچستانوسيستان
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ــ ــانــ ــون�������. منوكـ ــكرد،ومغـ ــومين،الشـ ــان،كـ ــانبهروكـ منوكـ

ــاييشــهرك ــده ــزرگ؛وخــردان ــنازب ــهرهااي ــلش ــرهوني ــشكروزي ــزد؛ني 
در	وخي

واســت؛
ارزننــوعي	گــاورسشــانطعــاموكننــد؛
توليــد	
ســرخشــكر	پانيــدجــاايــن

درخــتازكــهخرمــاييهــركــهاســتچنــانايــشانرســمواســت؛بــسيارخرمــاراايــشان

ــد، ــدانبيفت ــددرخــت،
صــاحبان	خداون ــه؛برندارن ــا	آنوالبت ــشان،
خرم ــودرادروي .ب

.)127،همان(

جنـــوبكيلـــومتري157درمنوجـــاننـــامبـــهاســـتروســـتاييامـــروزه: بررســـي

.  جيرفتشهرستان

هيـزم وميـوه . نهـاده كـوه 
يدامنـه 	بـرا 
در	بـه اسـت شـهركي �����. ميـژان ـ

.)127،همان. (استشهراينازجيرفتبرفو

بــاختريشــمالكيلــومتري110درمرجــاننــامبــهاســتروســتاييامــروزه: بررســي

ارتفــاع. اســتكيلــومتر32هــزار،متــري4451كــوهتــاآنةفاصــلكــهجيرفــتشهرســتان

ــاســطحازروســتا 3367آننــديبلكــهباشــدمــيتنگــالكــوهةدامنــدرومتــر2432دري

. باشدميمتر

ــ ــيرـ 
�����. نرماشــهري�� ــرمش ــتخ ــاييواس ــادانج ــاوآب ــتب ونعم

.)129،همان. (بازرگانانجاي

ــهنرماشــيرگذشــته،در: بررســي ــادرســتمبخــشب ــعازآب ــمتواب ــومتري95درب كيل

بـه نرماشـير وشـد؛ آبـاد رسـتم آننـام بعـدها . شـد مـي گفتـه بـم شهرسـتان خاوريجنوب

سـال دراينكـه تـا داشـت؛ خـود دررابـم خـاوري روسـتاهاي كـه شـد مـي گفتـه ايمنطقه

ــا1377 ــأتموافقــتب ــت،هي ــاردول ــامديگــرب ــديمين ــرنرماشــيرق ــادرســتمبخــشب آب

ــهوشــدنهــاده مقدســي در قــرن چهــارم، در وصــف نرماشــير  . گــشتتبــديلشهرســتانب

:گويد

ــهمركــز« ــزرگ،مهــم،ايناحي ــاد،ب ــدآب ــانزدســرزمينايــندروپناهگــاهواز،باران زب

-كــاخبــاآور،شــگفتجمعيــتبــاشــهريخواســتني،ومايــهگــراناســتانبــاري. اســت
ــاهــاي ــاكيزهوزيب ــانپ ــهگــرانبازرگان ــاييوكــاالوماي ــهعمــانكــاالي... هاســتزيب ب

ــن ــاايــــ ــيجــــ ــدمــــ ــاي. آيــــ ــانخرمــــ ــندركرمــــ ــاايــــ ــردآوريجــــ گــــ
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گـــذردمـــيجـــاايـــنازبهـــاربـــر. جاســـتايـــنازسيـــستانحاجيـــانراه. شـــودمـــي

.)685ـ684: دومبخش: 1361،مقدسي(»...

دروازهچهــار بــادژي«: گويــدمزبــور شــهرســاختاريدربــاره جغرافيــدانهمــين

ماننــدبــيســرزمينايــندركــهداردايمنــارهواســتبــازارميــاندرآبــادجــامعش. دارد

ــين» ...اســت ــركوچــكرانرماشــيروي،همچن ــســيرجانازت ــانكرســيـ ــكرم ــستهـ دان

.)685،همان.(است

ـ  ازوسيــستانونهلـه ميـان نهـاده؛ بيابــانميـان دراسـت شـهري سِــبِه	���. نهلـه ـ

.)129: 1362،حدودالعالم(.استكرمان
هايدهكده	عمل
ــي ــروزه: بررس ــتاييام ــتروس ــهاس ــامب ــهن ــستاندرنخيل ــستانوسي 120دربلوچ

.زاهدانباختريلشماكيلومتري

ــ ــوزـ ــر�����. هرم ــيمب ــومتريســه	فرســنگين ــاي
كيل يتنگــه	اعظــمدري

.)127،همان. (استكرمان
بندر	بارگهواست؛گرمسختجايي. است
هرمز

جنـــوبكيلـــومتري19 (هرمـــزةتنگـــدراســـتايجزيـــرهنـــامامـــروزه:بررســـي

ــرقي ــدرعباسش ــي؛)بن ــتهول ــهدرگذش ــدرب ــوروبن ــدرس ــابوبجن ــاردرمين ــوركن خ

آن جــا شــهري بــوده . هــم آمــده اســت» هرمــز« در نگــارش .شــدمــيگفتــههرمــزمينــاب،

ــق و       ــازار آن پررون ــوده، و ب ــع ب ــازار واق ــامعِ آن در ب ــسجد ج ــا، م ــنگي دري ــك فرس در ي

تـــا آنجـــا كـــه بنـــا بـــه تعبيـــر ) 688:  بخـــش دوم،1361مقدســـي،. (پركـــار بـــوده اســـت

 انـدكي كـه بـا دريـا         ةبـه رغـم فاصـل     . رمـان بـوده اسـت     استخري، هرموز مجمـع تجـارت ك      

اي از دريــا ـ بــه شــكل خلــيج، بــه نــام جيرـــ تــا آن جــا كــشيده شــده و آن    داشــته، باريكــه

. )99 ـ 98،همان. (جا بندرگاه دريا بوده است

كنــد كــه يــاقوت حمــوي در قــرن هفــتم از هرمــوز بــه عنــوان بنــدرگاه كرمــان يــاد مــي

ــشتي ــار ك ــا كن ــا در آن ج ــيه ــهه م ــا    گرفت ــد ت ــي از هن ــاي واردات ــوز كااله ــد و از هرم ان

.)463: 5 ج ،ياقوت حموي. (شدكرمان و سيستان و خراسان بار مي

ــوان        ــه عن ــز ب ــه ني ــوز كهن ــره، هرم ــو در جزي ــوز ن ــداث هرم ــس از اح ــت پ ــي اس گفتن

ــم ــت     مه ــيش را گرف ــاي ك ــد و ج ــناخته ش ــارس ش ــيج ف ــارتي خل ــدر تج ــرين بن ــان . ت هم

ــاي   ــيش ج ــه ك ــه ك ــود  گون ــه ب ــيراف را گرفت ــسترنج( س ــزارش  .)341: 1364،ل ــه گ ــا ب  بن
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ــوده و         ــان ب ــرس از راهزن ــو، ت ــاي هرمــوز ن ــه مــستوفي ـ در قــرن هــشتم ـ علــت بن حمداللّ

ــر  ــو در جزي ــهر ن ــت         ةش ــده اس ــاخته ش ــه ـ س ــوز كهن ــنگي هرم ــك فرس ــرون ـ در ي .  ج

.)172،حمداهللا مستوفي(

بيــر از هرمــوز نــو بــه بنــدرگاه هنــد  خــود بــا تعةابــن بطوطــه در قــرن هــشتم، در ســفرنام

ــال التجــاره   ــه م ــايي ك ــند، و ج ــراق    و س ــرب و ع ــراق ع ــه ع ــا ب ــتان از آن ج ــاي هندوس ه

ابـن  .(شـود، از آن شـهر تـازه بـا نـام شـهر جـرون يـاد مـي كنـد                     عجم و خراسان حمـل مـي      

.)268: 1337بطوطه،

ــر هجــري قمــري، پرتغــالي920در ســال  ــدري ةهــا جزي ــد و بن ــز را تــصرف كردن  هرم

ــالي ــه پرتغـ ــرون  كـ ــدند، گمبـ ــر آن وارد شـ ــا بـ ــان ) �������(هـ ــد و همـ ــده شـ ناميـ

جاســت كــه يــك قــرن بعــد، شــاه عبــاس آن را بنــدر عبــاس نــام گــذارد؛ و دور نيــست در  

.)342: 1364،لسترنج. (محل سورو ـ در ايالت فارس ـ واقع باشد

كرمانةرودخانوبيابانها،كوه-3
ــوه-1-3 ــاك ــدر[.ه ــاةناحي ــوهن،كرم ــتك ــديگرازهاس ــدهيك ــه	بري راآن
ك

ميـان در
كـه 	خواننـد كـوفج هـا، كـوه آنازرايكـي 
ــ الـف 	. گوينـد كرمـان هـاي كوه

ــان ــت؛بياب ــتازاودرازايواس ــادرياس ــدودت ــت؛ح ــتآنوجيرف ــوههف ــتك ــهاس ب

عامــلودارد؛
تــريبــزرگ	مهتــريكــوه،هفــتآنازكــوهيهــروپيوســته؛يكــديگر

ــدنم	 ــلطان
ةاينـ ــوهآندرسـ ــشود؛كـ ــي	نـ ــرانو؛
رودنمـ ــشاير	مهتـ ــر
عـ ــاليهـ سـ

ــه ــات	مقاطع ــر
مالي ــوهيه ــرد
را	ك ــد
آوري	گ ــتند؛وكنن ــنوبفرس ــراي ــته هف

ــه	 ــديگر
قبيل ــترايك ــد؛طاع ــانوندارن ــوهآنمردم ــانراك ــدكوفجي ــشانوخوانن اي

ــانيرا ــااســتجــاييوخاصــهزب ــسيارنعمــتب 
را	آن
كــه	واســتاراســتوســختوب

هــايشــاخكجيرفــت،وكــوهايــنميــانو؛
گــرفتن	گــشادننتــوانجنــگولــشكربــه

،حـــدودالعالم. (خواننـــدبوغـــانمكوهـــستانراجـــاآن
كـــه	واســـت؛كـــوه
همـــان	

جيرفــتميــانواســتبيابــان،
بلوچــستان	مكــرانتــاكــوفجكــوهمــشرقاز.)31: 1362

كوهــستان راآنوبــسيارنعمــت بــاوآبــادان اســتكوهــستاني 
منوجــان	منوگــانو

.)127،همان. (خوانندابوغانم



283»حدودالعالم «ابكتدركرمان

ــاندركــوف: بررســي ــويزب ــهپهل ــيب ــزي (اســتكــوهمعن درچــونو) 101،مكن

ــته، ــوچةواژگذش ــهك ــايصــورتب ــج،ه ــچ،كف ــوفچكف ــاك ــوفيچي ــزك ــده،ني ــهآم ب

شــدهمــيگفتــهكــوفج،گذراندنــدمــيهــزاركــوهيدامنــهدرراهــاتابــستانكــهعــشايري

ــه ــسندكـ ــدودالعالمةنويـ ــزحـ ــينراآننيـ ــهچنـ ــتگفتـ ــانو«: اسـ ــوهآنمردمـ راكـ

كــوفجوشــدهگذاشــتهبــارزبركــوهعــشايرآننــامرو،ايــناز؛»خواننــدكوفجيــان

داده،كــوفجكــوهازحــدودالعالمةنويــسندكــهمشخــصاتيبــهتوجــهبــاوشــده؛خوانــده

ديگــر،ســوياز. داردويژگــيچنــينكــهاســتهــزاروهكــجيرفــت،تــاآنامتــداديعنــي

ــتانخـــاوريشـــمالكيلـــومتري43در ــارزهـــايكـــوهدرجيرفـــتشهرسـ ــوفج	بـ 
كـ

.  باشدروستاايننامازبرگرفتهكوفجنامشايدكههستكوورنامبهروستايي

ــانم ــه�������:بوغ ــومتري18درايقل ــمالكيل ــاختريش ــتاييب ــهروس ــامب ن

.جيرفتشمالكيلومتري60دربونغاني

ــددلفــاردكــوهامــروزهراكــوفجكــوه����:كــوفج ــاخترييشــاخه. گوين كــوهب

. استبارز

ــت ــوههف ــارد،:ك ــرَگزكوه،�������دِلف ــوه���������س ــر،ك خبي����

�پـــشتكوه،كـــوه�������فارِقـــان،كـــوه����شـــاه،كـــوه����هـــايكـــوه���

����گِنو

ــب	 ــري
ـ ــوهديگ ــانك ــارز	باَرج �ب 
ــتازآندرازاي. اســت ــاجيرف ــمت ــتب . اس

.)31،همان(

ــامازبارجــان: بررســي ــارزكــهمردمــين ــدهب ــهشــدند،مــيخوان . اســتشــدهگرفت

پــساردشـير . اسـت آمـده بابكـان اردشـير ةكارنامــدربـارزان يـا بارجـان نـام بـار نخـستين 

ــرمكــشتناز خــسروطبــري،ةنوشــتبــه. رودمــيبــارزانجنــگبــهدوبــارهكرمــان،دركِ

ــيروان (اول ــردم) انوش ــارزم ــهراب ــاهب ــورشگن ــهش ــركوبســختيب ــردس ــاهراً. ك درظ

بــه. انــدكــردهمــيزنــدگيكــوفچماننــدديگــريمــردمبــارز،مــردمبجــزبــارزهــايكــوه

هـم ديگـري زبـان بـه فارسـي ازغيـر بارزهـا وهـا بلـوچ چهـارم قـرن دراصـطخري، ةنوشت

ــدگفتــهمــيســخن ــارزهــايكــوهمــردم. ان ــاريخدركــهب ــهت گــويشدر (كــوفچقبايــلب

نبــردبــهبويــهآلشــاهانبــامنطقــههمــيندرانــد،بــودهمعــروف ) كــوچامــروزي
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) هــاكــوفچ (كوفچــانجنــگبــه،گرفــتراكرمــانمعزالدولــهكــههنگــامي. انــدپرداختــه

ــه ــتبــ ــتجيرفــ ــوفچ. رفــ ــاكــ ــههــ ــارددررامعزالدولــ ــستان (فــ ــارد،دهــ دردلفــ

. دادندشكست) كنونيبارزهايكوهنزديكساردويه،يناحيه

)����������������������������� !!����ــه ــدهگرفتــــــــ درشــــــــ

22/12/1389 (

ــج	 ــري
ــ ــوهديگـ ــاختردر	كـ ــت
بـ ــوهي. جيرفـ ــتكـ راهروزدوآندرازاياسـ

.)31: 1362،حدودالعالم. (استبسيارهامعدنآندرو. است

آغــاز. اســتفراوانــيهــايقلــهدارايونــداردخاصــينــامكــوهرشــتهايــن: بررســي

ــمالازآن ــتاهايش ــانروس ــيخورانوده ــومتري79 (س ــوبكيل ــيجن ــتغرب ــهجيرف ب

ــط ــواييخ ــانو) ه ــتايآنپاي ــانروس ــومتري91 (تيرِكم ــمالكيل ــاختريش ــتب ) جيرف

.   استكيلومتر61كوهايندرازاي. است

بـه خـرد اسـت كـوه دووخواننـد 
نقـره 	سـيم كـوه 
كـه 	اسـت كـوهي ديگـري 
دـ	

.)127، همان. (استسيممعدناودروجيرفت؛و
خبر	خترميانپيوستهيكديگر

ــي ــروزه:بررسـ ــهامـ ــوهآنبـ ــركـ ــدمـــيخبيـ ــومتري160دروگوينـ ــاختركيلـ بـ

ازكـوه ايـن نـام . هـست كـوه آندرنـام همـين بـه ملـي پـارك واسـت جيرفتشهرستان

ــام ــتاين ــرروس ــومتري5درخب ــاختريشــمالكيل ــنب ــوهاي ــهك ــنةفاصــل. شــدهگرفت اي

ــوه ــاك ــيرجانت ــومتر111س ــركــموكيل ــاآنةفاصــلازت ــتت ــت. اســتجيرف اينكــهعل

منـا ،اسـت خبـر همـان كـه ختـر روسـتاي ازونبـرده نـام سـيرجان ازحـدودالعالم ةنويسند

وبـوده جيرفـت بزرگـي بـه خبـر روسـتاي پـيش، سـال هـزار دركـه باشـد ايـن شايدبرده،

وشــهرهافــصلدركــهبــودهكــوچكيروســتايســيرجانوتــركوچــكآنازانــدكييــا

.آمدخواهدآنشرحروستاها

بيابان-2-3
ــانكي ويجنــوبواســتســندشــهرهاياومــشرق. محــدودو
تنهــا	خــرداســتبياب

ــاي ــماعدري ــاي	ظ ــاندري ــربو؛
عم ــوه
آن	مغ ــوفجك ــارز	ك ــت
ب ــمالواس اوش

.)54،همان. (كرمانازبعضيوسندازبعضي
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وخـــاوريهـــايبيابـــانولـــوتكـــويرحـــدودالعالم،ةنويـــسندمنظـــور: بررســـي

.استآنجنوبي

رودخانه-3-3
ــ ــابرود�ـ ــدر�مين ــانةناحي ــيچكرم ــزرگروده ــست؛ب ــهوني ــا؛ن ــردري مگ

آبآســياســنگدهمقــدار
كــه	خــرداســتروديكــيو؛
عمــان	اعظــمدريــاي

ــردمــيسرچــشمه	بگــشايدجيرفــتحــدوداز
و	اســت؛ ــزو
گي ــيشورود؛همــيتي -ب
-مــياعظــمدريــايبــههرمــوزنزديكــيبــهبــاقيوكرمــان؛گرمــسيردرشــودكــاربــهتــر

.) 44، همان. (ريزد

تـــشكيلجغـــينورودانهـــاينـــامبـــهيگـــردةرودخانـــدوازرودايـــن: بررســـي

جنـــوب (كهنـــوجغـــربدرگالشـــگردهـــايبلنـــديازرودانةرودخانـــ. اســـتشـــده

ــت ــو) جيرفـ ــينةرودخانـ ــاتازجغـ ــوبارتفاعـ ــتانشجنـ ــوجهرسـ ــشمهكهنـ سرچـ

ــي ــردم ــن. گي ــهدواي ــتاينزديكــيدررودخان ــاروس ــو25درنبرجگ ــريكيل ــمالمت ش

.آورندميپديدرا»مينابة رودخان «وپيوندندميهمبهمينابشهرشرقي

 گيرينتيجه-4
ــز ــليةانگيـ ــسنداصـ ــابةنويـ ــدودالعالم «كتـ ــددررا»حـ ــارم،ةسـ ــيچهـ ــوانمـ تـ

ــداري ــامازپاس ــاين ــيه ــرايران ــهرها،ب ــتاها،ش ــوهروس ــا،ك ــهه ــا،رودخان ــرهه ــا،جزي ه

ــا ــادرياچــهودرياه ــست؛ه ــاردراگــرودان ــامآوردنكن ــايتوصــيفون ــران،جغرافي اي

ــامنيــزكــشورهاديگــرجغرافيــاياز ــردهن ــراي،ب ــدبينيازجلــوگيريب تمــدنحــسودانب

ازكــههــايينــامفهرســتبــهنگــاهياگــر. اســتبــودهآنــانحــسادتپيامــدهايوايرانــي

ــتاها،شــهرها، ــا،كــوهروس ــادرياچــهه ــايوه ــراندرياه ــندراي ــاباي ــهكت ــهكــارب رفت

همگــياســت،تــركــمهــمدســتيــكانگــشتانازكــهعربــينــامچنــدجــزه بــبنگــريم،

ــسند. اســتپارســي ــيخــوب»حــدودالعالم «ةنوي ــستهم ــهدان ــداريك ــنازپاس ــاماي ــان ه

ــراي ــدگان،ب ــرينآين ــانيراهبهت ــدازنگهب ــونتم ــيتهوي ــرايايران ــدگانب . اســتآين

ــ ــارتاهمي ــنك ــياي ــويس،جغراف ــانين ــيشزم ــرب ــانت ــينماي ــودم ــهش ــهك ــورب ط

. بودشدهعربيايرانمردمنامچشمگيري
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ــسند ــدودالعالم «ةنوي ــساس»ح ــراح ــردخط ــهك ــرك ــاماگ ــاطقن ــاييمن ــمجغرافي ه

ــد ــاممانن ــيمــردمن ــدپشــود،عرب ــانيون ــاايراني ــدهخــودةگذشــتب ــن. شــدخواهــدبري اي

نويـسي، عربـي ازپرهيـز ضـمن خـود، كتـاب انـداختن خطـر بـه بـا دوسـت مـيهن ةنويسند

ــتدر ــودةنوش ــيدهخ ــهكوش ــهب ــردرايگون ــربراب ــربتحقي ــاع ــنشه ــشانواك ــدن . دهن

ــه  ــه ب  اوكوشــيد تاگنجين ــه وديع ــا ب ــراي م ــاي گذشــتگان را ب ــاريخ و جغرافي گــذارد ي از ت

.تا شايد چراغ راهي براي پزوهشگران ماباشد

:يادداشت ها
 نيــل بــه دســت ةاي اســت آبــي رنــگ كــه از بــرگ انــواع مختلفــه درختچــ مــادهـــ)1(

اي و هــاي مركــب شــانه پروانــه واران اســت و داراي بــرگة نيــل از تيــرةدرختچــ. آيــدمــي

رايــش خوشــه هــايش قرمــز يــا صــورتي رنــگ اســت كــه داراي آپوشــيده از كــرك، گــل

 گونـه از    250نزديـك   .  لوبيـا  ةاش غـالف ماننـد اسـت؛ شـبيه ميـو          ميـوه . باشـند يا سـنبله مـي    

تــر بــراي  زميننــد و بــيشةايــن گيــاه شــناخته شــده كــه همگــي متعلــق بــه نــواحي گــرم كــر

ــاد  ــتفاده م ــرگ آن  ةاس ــگ از ب ــي رن ــي   آب ــشت م ــا ك ــونده ــاد. ش ــل را در  ةم ــي ني  رنگ

ــا نقّ ــراي خوشــرنگ كــردن لب ــد  ساشــي و ب ــه كــار مــي برن . هــاي ســفيد پــس از شستــشو ب

.)فرهنگ فارسي معين. (هاي اين گياه به نام تخم رنگ موسومنددانه

:هامكانآوانگاريهاينشانه-2

f= فs= ث، س، صã= آ
اَ، ع =aج =jك =k
g= گch= چe= اِ، عِ
اُ، ع =o ،هح =hل =l
m= مx= خei= اِي
n= نd= دi= ايي
v= وz= ذ، ز، ض، ظu= او
y= يž= ژb= ب 
sh= شp= پ

q= غ،قt= ت، ط
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