
  

  

  

  

  

   جغرافيايي ارتشةسسؤ آبي مة بزرگ كرةچهار نقش

  

  مجيد راسخي

  

  

اند   قديمي نوشته شدهفرانسةها كه به دو زبان التين و  يك نظريه در مورد توضيحات نقشه

  . استGIACOMO MARGHERI »توضيحات جديد و صحيح قارة آسيا«مربوط به 

1  وDIONIGI ؛(TOLOMEO) نظرية بطلميوس درآسيا   
PLINIO بخش دنيا سومين 

2 و از نظر
STRABONE 3هاي  طبق نوشته. باشد دومين بخش آن مي

VARRONE  نام آن

4از حوري به نام آسيا كه دختر 
OCEANO  5و

TETI از اين .باشد گرفته شده است مي 

6حوري و 
GIAPETO 7 نيز پسري به دنيا آمد به نام

PROMETEO. يابي فوق مورد  ريشه

8يد أيت
LICOFRONE 9 و

ERODOTO كه فرض استنويسان يونان باستان  از تاريخ 

نويساني كه اين  گيرند، ولي فالسفه و تاريخ  سه بخش دنيا اسم خود را از سه زن ميكنند  مي

 و يا ATIS پسر ASIO هستند كه آسيا نام خود را از عقيدهپذيرند بر اين نظريه را نمي

10 كه به ASIO به نام يشخص ديگر
TROIA داد و را ي و قدرت در تصرف آن شهر تواناي

آسيا ناميد را براي سپاسگزاري از او نام تمام آن مناطقي كه تحت كنترل و سلطة خود بود 

11كه پيش از اين به نام 
EPIRO ترين  از آن جايي كه اين منطقه شناخته. شد شناخته مي

در اين مرحله بايد توجه . شدرفته تمام قاره به نام آسيا شناخته  ، رفته باشد بخش اين قاره مي
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نامند كه در يك طرف كوه  ، هم تمام قاره و هم بخش مورد نظر را مي  داشت كه با اين اسم

TAUROبه آن آناتولي ها شود و ترك  قرار دارد و معموالً به نام آسياي صغير خوانده مي 

ANATOLIAي آسيا مشخص شودها گويند تا از ساير بخش  مي.  

 و در پايين از اروپا به واسطة رودخانة استطور كامل به اروپا متصل  بهآسيا از شمال   

DON 12 و درياي
AZOF13 درياي سياه و درياي ؛

MARMARA در شمال آن . شود جدا مي

 منجمد شمالي و در جنوب آن اقيانوس هند، در شرق آن درياي شرق و در غرب يدريا

تقريباً كلية اين . ي سياه وجود داردخليج عرب يا درياي سرخ، درياي مديترانه و دريا

ي فراواني وجود ها ها و چراگاه  كه در آن انواع ميوهاستسرزمين حاصلخيز و قابل كشت 

 براي صادرات به نقاط ديگر دنيا برخوردار است كه ها در ضمن از انواع و اقسام كاال.دارد

 از حيوانات يانواع مختلفدر آسيا نژادها و .  ديگر نقاط دنيا برتري داردبردر اين مورد 

 انواع موردباشد و اين در  تر مي ها غني شوند كه در اين مورد نيز از ساير قاره يافت مي

ي گرانبها و ها ي معدني و معادن فلزات و سنگها گياهان معطر و دارويي و نيز انواع سنگ

  .كند كمياب صدق مي

ي معطر، دارچين، ها ا و چوبه مغ، ريشهصيا  14از اين منطقه انواع و اقسام بلسان  

شود كه خداوند   مي گفته. شود فلفل، زعفران و سقزهاي مختلف به تمام نقاط صادر مي

اولين . جا بنا كردآورد و او اولين كليسا را در ايناولين انسان را در اينجا به كرة زمين فرود 

هاي  در اينجا گفته. اند دهاند و نيز نخستين قوانين در اينجا گفته ش  هنرها در اينجا خلق شده

تورات از طرف عيسي، پسر خدا، به فقرا و گناهكاران داده شد و نيز به آنها اميد به زندگي 

ابدي بخشيده شد و همچنين تمام نسل بشر در طوفان و سيل نوح شامل خشم او شد و 

ر هم از طرف خداوند د) آدميان(ي آنها ها ي بابل زبانها بعد از كمي در طي ساخت برج

ان مقتدر زيادي حاكمستمگر حكومت كرده و بعد از او  16مروددر اينجا ن 15.پيچيد

 ها آفريدهحكومت را در دست گرفتند، به زبان ديگر اين بخش از كرة خاكي انواع و اقسام 

  .بخشيده و دنيا را سرشار از وقايع مختلف كرده استبه نقاط ديگر دنيا را 
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 امپراتوريشود كه اولين آن تحت اقتدار  لف تقسيم ميامروزه آسيا به هفت بخش مخت  

اين بخش بسيار پهناور است كه خاك . يابد مي 17باشد كه ريشة خود را از محمد ترك مي

هاي عربي و فارسي و رودخانة  آن از درياي سياه تا درياي اژه و مديترانه تا مصر و خليج

وم و پهناور ديگري از آسيا متعلق به عالوه بر آن بخش د. دجله تا درياي خزر ادامه دارد

18 ةباشد، اين بخش مابين درياي منجمد شمالي و رودخان تزار روسيه مي
Ob و درياچة 

Kitaia قرار دارد كه تا يك خط فرضي مستقيم كه تا درياچة خزر كشيده شده و تا 

  .باشد ادامه دارد سرزميني كه مابين آن و درياي سياه مي

بخش چهارم آن مقر . باشد ور تاتارها ميتة خان بزرگ امپرابخش سوم آن تحت سلط  

 كه در دو طرف است 19بخش پنجم شامل هندها. حكومت و فرمانروايي شاه ايران است

باشد و در آخر  قسمت ششم قلمرو پادشاهان چين مي. كنند رود گنگ توسعه پيدا مي

و اقيانوس شرقي قرار  كه مابين اقيانوس هند شود را شامل ميقسمت هفتم آن جزايري 

  .پردازيم  ميها در اين مرحله به توضيح تك تك اين بخش. دارند

 آسياي صغير، مناطق كه است عثماني يا ترك امپراتوريبخش اول آسيا تحت سلطة   

آسياي صغير . گيرد ميدربرو ارمنستان را  20قبرس، فلسطين، سوريه، بابيلون، تمام عربستان

21لي و يا تركية كوچك در برگيرندة يا به عبارتي ديگر آناتو
CHERSONESO  است كه نام

22 و سرزمين مابين درياي سياه، درياي مديترانه و درياي  منطقه
EOLIO منطقة است و 

23
PANTO 24 كه متعلق به

BITINIA كه به عبارتي شامل،آسيا   

 25
CILICIA, CAPPADOCIA, PANFILIA, GALASIA, LICIA و ارمنستان كوچك 

 كشاورزي داشته و سرشار در ياين سرزمين در گذشته رونق فراوان. گيرد را دربرمي  دشو مي

26ينن و همچ، ترواهاواز توليدات كشاورزي اعال بوده است 
ANTIOCO, 

27
Creso di 

Mitridate  و نيزPAFLAGON، GALATI, CARPADOCIبر آن  و بسياري ديگر 

كه در گذشته به واسطة رودخانة  BITINIA, PONTOهاي   سرزمين.اند حكومت كرده

SAGARIبر  آنها  بعدها به هم ملحق شده و يك فرمانداري ايجاد كردند،،اند  مجزا بوده

 ناميده BURSIA ياو  BEISANGIAL امروز به نام  واند ه سرزمين حكمفرما بودينا
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 بوده و شهرهاي اصلي اين استان عبارتند از MITRIDATEاينجا قلمرو . شوند مي

Nicomelia Calcedonia Cerasunte , 
28
PRUSAة كه در نزديكي كر OLYMPO قرار 

  .باشد  ميقسطنطنيه ترك قبل از تصرف امپراتوريگرفته و پايتخت اين 

 شرق به ازشود،   خوانده ميSARCOM يا SABRUMآسيا كه به روايتي   

GALASIA شمال به و از PONTO و BITINIAدريا  شود و از جهات ديگر به  ختم مي

 ,LIDIA, DORIDE, IONIA, EOLIDE, CARIAاين سرزمين شامل. متصل است

LICIA, FRIGIA و هر دو MISIEباشد  مي .FRIGI 29 ساكنان
TRACIA باشند كه در  مي

 بزرگ FRIGIA وجود دارد،FRIGIA  در اينجا دو تا . معروفندBRIGIخاك خويش به نام 

وسعه دارد و تعداد شهرهاي آن  بزرگ به طرف شرق تFRIGIA ؛ كوچكFRIGIAو 

باشد، ولي تعداد زيادي ده و دهكده دارد كه يكي از مشهورترين آنها  محدود مي

MIDAION ست كه در نزديكي رودخانة اSANGARIO و نام خود را از شاه ساخته شده 
30
MIDA به ارث برده كه در اينجا مقر و قصر پادشاهي خود را احداث كرده بود.  

 نام دارد كه در نزديكي APAMEA بوده FRIGIAه در ضمن پايتخت شهر ديگري ك  

 SINNADA و DOCIMEO آن يديگر شهرها.  احداث شده بودMEANDROرودخانة 

 قرار داشته و از معادن پربهاي سنگ مرمر SINNADICIهاي  باشد كه در نزديكي كوه مي

ه از آنجا مجسمة آن بوده كديگر  شهر معروف PESSINUNTEشهر . اند برخوردار بوده

 شهرهاي TROADE كوچك يا FRIGIAدر . مادر خدايان به رم آورده شده است

ANTANDRO)  كه نام خود را از جزيرة نزديكANDROو ) گيرد  ميILIO و TROIA 

31اند كه در اشعار حماسي  بوده
OMERO  32و

VIRGILIO از آنها بسيار نام برده شده 

 رومي ة آنها بر جا مانده است كه عبارتند از چندين مقبرهاي ، و هنوز آثاري از خرابه است

در اين .  چندين خرابة ساختمان و ديوار و چند برج و دروازة بسيار بزرگطور همينو 

 . و شهري كه در آن يونانيان پايگاه خود را نهادندSIGEOنزديكي بلندي وجود دارد به نام 

نطقه و به طرف جنوب شهرهاي در اين م. وجود دارد 33در اين شهر مقبرة آشيل

SMIRNE, FILADELFIA, SARDI, TIATIRA, PERGAMOقرار دارند .  
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  LAODICEA 34 و شهر معروف
EFESO 35بوده كه

SAN GIOVANNI 

EVANGELISTA در كتاب APOCALISSEاين .  خود به كليساهاي آن اشاره كرده است

36مناطق و سرزمين نه فقط گذرگاه سفرهاي 
SAN PAOLO APOSTOLO  بوده بلكه در

 VERITAنهايت از بركات 
37
EVANGELICAكه در پنج طور هماناند،   برخوردار شده 

  .شود  كامل و دقيق نشان داده ميطور هبباشد  كه در اختيار ما مي 38نقشة جغرافيايي

 قرار دارد كه در آن PATMOS جزيرة (EFESO)نه چندان دور از شهر نامبرده   

  درDOMIZIANOور ت امپرااز سويSAN GIOVANNI EVANGELISTA  جزيره

39سر برده و كتاب ه تبعيد ب
RIVELAZIONI جا نوشتخود را در آن. CAPPADOCIA 

تا  GALASIAاز  اي است كه شود منطقه  شناخته ميAMASIAكه امروزه به نام 
40
ANTITAURO  باادامه دارد و در جنوب CILICIA و در شمال با درياي سياه مجاور 

41اينجا در قديم مقر حكمروايي زنان . باشد مي
AMAZZONI   42بود كه

TIZIANO طبق 

43هاي  نوشته
ISODORO  آنها راUNIMAMMASناميده است  يعني زنان با يك پستان مي.  

 كه فقط PANFILIA آن قرار داشت و به دنبال LICIA, CARIAدر نزديكي   

 و LICIAاين دو منطقه يعني  .ساخت  جدا ميLICIA آن را از CATARATTE ةرودخان

CILICIA امروز به نام CARAMANIAپايتخت .شود  شناخته مي CILICIA امروز به نام 

HAMAها آن را  باشد كه قديمي  معروف ميTARSOناميدند كه همان زادگاه  مي SAN 

PAOLO APOSTOLOدر اينجا شهر . بوده است ADAMA نيز هست كه مقر كشيش و 

  .نطنيه استطد كه امروز تحت اختيار اسقف اعظم قسباش رهبر اعظمي مي

 يكي بوده،مرز   همCAPPADOCIAارمنستان كوچك تا رودخانة فرات و در غرب با   

44باشد كه به نام  از توليدات اصلي آن شراب مي
MONARITICIمعروف است .  

 و .استطور كلي حاصلخيز  بهاي   و جزيره واقع شدهISSOقبرس در مركز خليج   

 همچنين تعداد .باشد  كريستال و آلومين معروف مي،(SMERALDO)ي استخراج زمرد برا

شد براي اولين بار در اينجا كشف شده بطوري كه قبرس نام  زيادي مس و فلز كه گفته مي

 در اين جزيره همه .دهد  مي به زبان يوناني معني مسCYPRONخود را از آن دارد چون 
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 نسبت (VENERE)ه اين جزيره را حتي به جزيرة ونوس ون است كزچيز چندان زيبا و مو

45كوه . اند هداد
OLIMPO را مردم محلي آناست و زادگاه خدايان  TRODON نامند مي ،

 كه در آنها است مملو از معبدگاهاني طور همين ، بسيار غني از انواع درختان و گياهانكوهي

نيز از سال  فرمايان و حكم. نامند ي مCalogeri آنها را ،كنند روحانيان يوناني زندگي مي

اند تا موقعي كه سلطان ترك، سلطان سليم آنها را  تسلط داشتهبر اين جزيره  1570 تا 1473

  .بيرون راند

شناسان  دانان و گيتي ند و از طرف تاريخخواند فلسطين را به اين نام بطلميوس مي  

 و خاك معبود و خاك مقدس به نام سرزمين كنعان و يا سرزمينديگر و در كتاب مقدس 

مرزهاي اين سرزمين در شرق تا عربستان سنگي يا بياباني، در جنوب . نام برده شده است

46تا سرزمين 
EDOMITIي لبنان ها  و در غرب تا درياي مديترانه و در شمال تا كوه

پيمايي امتداد   ساعت راه70 به فاصلة PARANهاي نامبرده تا صحرايي  از كوه. باشد مي

كند چون از درياي مديترانه تا آخرين  دارد، ولي از نظر عرض در مناطق مختلف تغيير مي

 ساعت 15تا مناطق از باشد تا جايي كه در بعضي  نقاط اردن وسعت سرزمين قابل تغيير مي

  .باشد پيمايي مي  ساعت راه19 و حتي تا 16و در ديگري 

. شود  ميGALILEA, SAMARIA, GIUDEA, IDUMEAفلسطين امروز شامل   

) پروتستان(اين سرزميني است كه از آن مكرراً چه در كتاب مقدس قديم و چه در جديد 

ه شود و در آن خداوند مردم خويش را هم آفريد و هم نفرين كرد و به دفعات ب ياد مي

ها به خاك نشاند و همچنين به دفعات از بركات خود لبريز كرد و  ها و دشمني خاطر بدي

ز آنجا راند و با ساير مردم دنيا به خاطر نافرماني از او و از اوامرش و سركشي از در آخر ا

اگر اورشليم را كه پايتخت آنجاست با ديگر شهرهاي دنيا مقايسه . در هم آميختقوانين، 

 فقط در يك خورشيد تواند  آن مي و يافتتوان  ميها ن كشانها و كه نيم، مانند آن در ستارهك

ي ديرين قصر عالي مقامي بوده و امروز تخت ترك ها اين شهر در زمان. درخشان باشد

ي قديم نگين گرانبها و امروز در عوض يك مشت خاك و سنگ كثيف ها در زمان. باشد مي

 كه نور آن ساير قلمرو و استولي در هر صورت مثل يك چراغ دريايي . باشد و پست مي



 

  

  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه168

اال به همان عاقبت دچار و دارد  ذر ميشهرهاي دنيا را از سركشي از قوانين مقدس برح

  .خواهد شد

  SAMARIA در گذشته مركز حكومت اسرائيل بوده است، به گفتة ديگر مركز ده 

  .است معروف SEBASTEباشد بوده است كه امروز به نام  اي كه در اين ناحيه مي قبيله

  GALILEA شود ميتقسيم  بر دو بخش :GALILEA ه  بااليي بكه پائين و باال

(GENTILAS) GALILEA DELLE GENTI كه با سرزمين معروف است TIROمرز   هم

  . باشد مي

  GALILEA پائين به نام TIBERIADE كه نام خود را از درياچة است معروف 

TIBERIADEدر اينجا قصبة معروف . گرفته است NAZARETH و چند شهر ديگر 

 )سورية گود (ي ديگرــمعن به CELOSIRIA. ود داردــ وجTABORوه ــعالوة ك هب

SIRIA FONDAهاي لبنان و   نام خود را از موقعيت خود كه در يك درة گود مابين كوه

  .، گرفته استداردقرار  ANTELIBANOپيش لبنان 

النهرين قرار دارد در سمت راست خود با  فارس و بين بابيلون كه بين خليج  

SUSIANA و در سمت چپ با ARABIA 
47
DESERTAباشد و نام خود را  يه مي همسا

به فاصلة ده يا يازده گره از اينجا در . ، گرفته استستهاز شهر بابيلون كه پايتخت آن 

هاي  جهت شرق زماني منطقة بهشت يا باغ ادن قرار داشته است كه به واسطة رودخانه

اين . شده است  ناميده ميHIDDEKELشده است و در آن زمان  دجله و فرات آبياري مي

روي باز از هم جدا پس از كمي پيش 48و رودخانه پس از يكي شدن در منطقة بهشت ادند

الوه ع ، به  بوده استPISON , CIONاند و نام آنها  فارس ادامه داشته اند و تا خليج شده مي

 گره از بابيلون در جهت شمال غربي شهر 7 يا 6 ةدر سواحل و حاشية فرات به فاصل

49باستاني 
UR50  متعلق به

CALDEI ابراهيم .باشد وجود داشته است كه زادگاه ابراهيم مي 

 و بعد از آن به خاك كنعان رفته و آنجا در HARANبه فرمان خداوند از آنجا به شهر 

 آن را ها در نزديكي شهر بغداد كه ترك. كلبة خويش را بنا كرد  چادر وSICHENنزديكي 

SATYRISاين سرزمين با. شود هاي بابليون ديده مي بقاياي خرابههنوز نامند امروز   مي 
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ARABIA و  CALDEA كه خود عربستان نيز به سه بخش عربستان سنگي، استهمسايه 

طور كامل مابين دو خليج دريايي قرار دارد  ه اين خاك ب.شود تقسيم مي 51بياباني و سرسبز

 شمال آن در. گرفته است و در غرب آن خليج عربي قرار فارس خليجكه در شرق آن 

  .باشد رودخانة فرات و سوريه وجود دارند و در جنوب آن اقيانوس هند مي

 و نام ديگر آن عربستان پايين يا گود استعربستان بياباني كه مملو از مناطق بياباني   

 و در مغرب آن عربستان سنگي قرار داد كه استمرز  باشد با رودخانة فرات و سوريه هم مي

اي و خشك بودن تا حدي كه  هدليل ماس به(باشد  ز آن بسيار دشوار مي گذر ا،در اين ناحيه

 در جنوب با .)ن مجبورند مانند دريانوردان جهت خود را از ستارة قطبي بيابندمسافرا

عربستان . است همسايه جمعيت كمي دارد و استعربستان سرسبز كه كمي حاصلخيزتر 

 در اينجا وجود مكه. گيرد باشد مي مي) سنگ (PIETRAسنگي نام خود را از پايتختش كه 

در مركز اين شهر . بنا شده است خانه و ساختمان 6000 شهري است بزرگ كه در آن ،دارد

  و در باالي آن برجي قرار دارد كه بر رويقرار گرفته شبيه يك كوه يك ساختمان بلند

 همچنين در .مد پيغمبر اسالم ساخته شده استبود محچهارصد ستون مستقر شده و به ياد

در . اند  در آنها آواره بوده سال40 كه مردم اسرائيل براي مدت يي هستها عربستان بيابان

52 ي با نامهاي جا كوهاين
OREB 53 و

SINAI وجود دارند نيز.  

دليل اينكه بسيار  بهشانس به اين نام معروف است  عربستان آباد يا سرسبز يا خوش  

براي الف نقاط ديگر عربستان خاك مرطوب و خوبي  اين سرزمين برخدر. باشد غني مي

در اين ناحيه دو بار . شود دارد كه باعث حاصلخيز بودن آن ميوجود فراواني گياهان معطر 

هاي الزم براي زندگي مقدار زيادي  شود و عالوه بر ميوه در سال كشت و برداشت مي

ا و درخت فلوس، دارچين و بخش، برگ هندي يا سن هاي معطر و التيام هاي معطر، روغن ني

در ضمن عود . شود ي گرانبها نيز يافت ميها نوعي صمغ و همچين فلزات مختلف و سنگ

  .كند و نه درجايي ديگر سيمرغ فقط اينجا زندگي مي. آيد دست مي هفقط در اين ناحيه ب

 دو بخش كوچك و كنيم كه به صحبت مي ARMENIA )ارمنستان (در اين مرحله از  

بخش بزرگ . از ارمنستان كوچك در بخش آناتولي صحبت كرديم. شود م ميتقسيبزرگ 
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باشد چون داراي  بسيار خشن و ناهموار ميآن خاك . ارمنستان سرزمين پهناوري است

مراتع زيادي هم دارد كه مقدار كمي از اين . استي زيادي به همراه تپه و دره ها كوهستان

  .راتع به حد كافي حاصلخيز هستندم

 استين مرحله به بخش دوم آسيا كه تحت حكمفرمايي دوك بزرگ مسكو در ا  

: شود  به دو قسمت تقسيم مياست ROXOLANIAروسيه كه نام ديگر آن . پردازيم مي

54 يروسية سياه كه در جنوب به ليتوان
LITUANIA شود و  و در مغرب به لهستان ختم مي

 كه در آن است LEOPOLI آن  شهر مهم.است يداراي سرزمين بسيار وسيع و حاصلخيز

در اين شهر كليساهاي كاتوليك رومي و همچنين . اسقف بزرگ تمام روسيه سكونت دارد

ها و ارامنه و  اورتودوكس يوناني وجود دارد و در عين حال معابد ديگري براي يهودي

  .رهبرانشان نيز وجود دارد

مقدوني در نزديكي  از آستان اسكندر وند ا  سفيد بسيار گستردهةمرزهاي روسي  

شمالي ادامه   شروع و تا آخرين نقاط خالي و اقيانوس منجمدDONسرچشمة رودخانة 

باشد و در غرب تا   مي، كه امروز تاتارها هستند،SCITIدارد و در شرق همساية 

LIVONIAچنين سرزمين پهناوري . استدر جنوب با ليتواني همسايه و رسد   و فنالند مي

 MOSCOVIA ساكنانمذهب . ي بسيار بزرگ وسيعي داردها استاندر حقيقت مناطق و 

 ميالدي به آن روي آوردند و 987 كه در سال استحيت با مسلك و مراسم يوناني يمس

تنها فردي است كه پس از  55معنايي سومين شخص از سه مقدس  بهالقدس و  معتقدند روح

 را با نان تخمير EUCARISTIAمراسم مذهبي تقديس . باشد جايگزين او مي 56پدر مقدس

. دهند كنند و به افرادي كه مقام مذهبي ندارند نيز اجازة استفاده از پياله را مي شده اجرا مي

 براي آنها ها شروع شمارش سال. استشهر بزرگ آنها تحت پوشش مقام مذهبي قسطنطنيه 

شروع سال شود و  باشد، بلكه از شروع خلقت دنيا محسوب مي از تولد عيسي مسيح نمي

طور  بهاين سرزمين . شود  مي آغازنيز از ماه ژانويه و يا مارس نيست بلكه از ماه سپتامبر

 كه عسل خود را در كندوهاي ساخت استبسيار حاصلخيز و مملو از زنبور عسل كلي 

د و بهترين عسلي نكن هاي درختان آن را توليد مي ، بلكه در حفره آورند عمل نمي بهانسان 
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پايتخت و . در تمام اين منطقه كشت پنبه و كنف بسيار رونق دارد. توان يافت ياست كه م

 كه به دليلشود،   شناخته ميMOSCHO كه معموالً به نام استمقر حكومت، مسكو 

 در اين سرزمين نهرهاي فراوان و بسيار . قابل توجه استموقعيت محلي و مركزيت آن

 فراوان و زيبايي هستند و قلعة هاي اختماندر اين شهر قصرها و س. زيبايي وجود دارد

 كرده مايل گسترش پيدا 5اين شهر در واقع تا . بزرگ و زيباي آن درخشندگي خاصي دارد

ها تماماً با  خانه. اند  قرار گرفتهMOSCHهاي آن در امتداد سواحل رودخانة  كه ساختمان

وري، آشپزخانه و بندي داخل آن شامل سالن ناهارخ  كه تقسيماند شدهچوب ساخته 

ها داراي باغ يا  تقريباً تمام خانه. باشد  مي41500  به تعداد اين بناها.استي خواب ها اتاق

كار  ه كه چه از نظر تفريح و زيبايي و چه از نظر كشت سبزيجات بهستندباغچة شخصي 

هر منطقة شهري كليساي كوچك خود را دارد و در موقعيت اصلي كليساي بزرگ . روند مي

  . پرشكوهي به ياد بود مريم مقدس قرار گرفته استو

ي زياد ديگري نيز وجود دارند مانند ها در اين بخش از روسيه مناطق و استان  

ه اين سرزمين ب.  كه دوك بزرگ آن سرزمين را در اختيار داردVolodimetriaنشين  دوك

 طور همين. يدآ دست مي ه خوشه ب20 كه از يك بذر گندم معموالً استقدري حاصلخيز 

57استان 
NOVOGRADبراي چراگاه حيوانات حاصلخيزي ها بخصوص مراتع   نيز از زمين

 كه كامالً از چوب ساخته شده است در NOVOGRADپايتخت آن . باشد برخوردار مي

58 و VOLGAمحل الحاق دو رودخانة 
OKA اين شهر به خاطر تعداد . بنا شده است

بوده است و همچنين به خاطر  مورد توجهي خاص هميشهباشد  قصرهايي كه دارا مي

 500وجود درياچة بزرگ و پربركت از نظر صيد ماهي و كليساي بسيار قديمي كه حدوداً 

  . اختصاص داده شده استSANTA SOFIAسال پيش به 

از  قرار گرفته و گندم فراواني DON, OKAمابين دو رودخانة  PHEZANمحدودة   

. هستندهاي ديگر آن عسل، ماهي و پرندگان گوناگون  دهفراور. شود آن برداشت مي

 يك شهر و يك قلعة معروف دارد كه به همان نام خوانده WOROTINنشين  دوك

 ,MOSAISKI, SMOLESKIهاي ، فرمانداري ها نشين بعد از آن دوك. شوند مي
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SEVERIA, BIOLIZERO, CORELLA, VOLZKA, PLESCOVIA, TWERDA, 

ROSCHOWIA, SUSDALI, DWINA, ROSTOW, IAROSLAVIA, LISLING, 

WILOCHDA, PETZORA, INGRA, PERMIA, WIATHKA و استان بزرگ 

NOVOGARDIAند و به هستنشين بزرگ  تري كه متعلق به اين دوك هاي كوچك  و بخش

  .گيرند برمي را درLAPPIA, LACLOMARIA, OBDORD:طرف شمال توسعه دارند مثل

قلمرو . باشد  ميTATARIA خان بزرگ به نام راتوريامپبخش سوم آسيا شامل   

 SARMASIAتاتارها در حقيقت عالوه بر دربرگرفتن بخشي از اروپا شامل كلية منطقة 

59 و سرزمين ابريشم كه امروزه به نام SCIZIAآسيايي و 
CATHAIOشود نيز   شناخته مي

 از استاني به نام  كهTARTARO اين سرزمين نام خود را از رودخانة .شود مشاهده مي

MAGOGمغول اين منطقه راساكنان ،گذرد  مي  MONGULمرزهاي آن در . نامند  مي

 كه امروزه به SACA وLAXARTE شرق، درياي چين، در جنوب با هند و رودخانة گنگ،

شود، در غرب تا درياي خزر و در شمال تا اقيانوس منجمد   شناخته ميCHESELنام 

60 و DONو مابين  كشيده شدهشمالي اروپا 
DNIEPRقرار دارد كه  CRIMEA  را

  .باشند  ميPERECOPIENSI آن ساكنان و اين جايي است كه گيرد دربرمي

  TARTARIA متعددي داردنواحيكه است  بياباني  :ZAGATARY) SCIZIA  در

61 قديم
IMAUSبوده است ( ،CATAIO كه قصر سلطنت TANGUT)  همانSCIZIA  در

 قديمي كه حتي بطلميوس نيز آن را TARTARIA  هم، در آخر   ابريشماستان و) آن بوده

و بربر ) پرستي بت(طور كلي مذهب خاصي ندارند  همردم اين سرزمين ب. شناخته است نمي

هستند و به اين علت حق و حقوق خود را فقط، با استفاده از اسلحه اعالم كرده و قوانين 

خانه و ساختمان ندارند و زندگي آنها در چادر . دننك  تجاوز بيان ميدر موردخويش را تنها 

علت آن همان  (خوريم ميگذرد و به اين علت در اين ناحيه به ندرت به شهري بر مي

م اين منطقه  مرد.)باشد اي مي شكل گروهي و قبيله بهجا شدن  چادرنشيني و جابه

پشتي   ريش كمني پهن، چشمان گود رفته و، سرهاي بزرگ، پيشا» خپل«بندي  استخوان

 غذاي آنها از .ندهست شجاع بسيار پراستقامت دارند و ولي كم مو يطور كلي بدن هدارند و ب
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شود و در اين رابطه از خوردن گوشت خوك  گوشت خام و گاهي كمي پخته تشكيل مي

 . كنند خودداري مي

يابي  تقطبي جهـ ةجايي از مناطق بياباني و غيرمسكوني از طريق ستار بهبه هنگام جا  

. باشد معناي ميخ آهنين مي بهخوانند كه   ميSCLESMICOكنند كه به زبان خود آن را  مي

عنوان نوشيدني از خون اسب استفاده كرده و نيز استفاده از پول بين آنها مرسوم  به

 ZAVOLHIANAجز قوم  بهدهند،  باشد، به اين دليل بين خود تعويض كاال انجام مي نمي

، PRESVIOVIANAكنند و از قوم   را قبول ميآن ASPRI ها  با ترككه در داد و ستد

62خود را . پذيرند دوكات را مي
ISMAELITI ورزند كنند و به اين امر فخر مي تلقي مي .

 آوردند و در روابط و رسوم زندگي به طريق قوانين ي به دين محمد رو1246در سال آنها 

 دهند و هر روز سر ساعت  انجام ميستشوكنند، غسل و ش ختنه مي: كنند يهود عمل مي

را سر » خدايي جز خداي يگانه وجود ندارد«معناي  به JAHI ILLO ILLOTH معيني فرياد

هاي   عالوه بر آنها، اقوام و گروه.باشد ور خان بزرگ ميمرجع تقليد آنها امپرات. دهند مي

63پرست و مسيحي از فرقة  يهود، بت
NESTROكنند گي مي نيز در اين منطقه زند.  

  TARTARIAگيرد  بياباني كه اقوام زيادي را در برمي : 
MOLGAONOZIONI, BASCHIRDIANI, KIRCHESSIANI, 

ASTINCHAVIANA, COSACZHIANA, SCHIBASCHIANO, THUMIANA, 

WOHAICIANA, KAZANIANA, ZAVOLHIANAقوم .  و غيرهKAZANIANA كه 

 MOSCOVIAد تحت فرمانروايي ننك  زندگي ميVOLGAاي در نزديكي  در منطقه

را دارا ) KAZAN(شاه  يا J CASANSKIد كه دوك بزرگ آن مقام و نام تزارنباش مي

 در اطراف درياي خزر زندگي VOLGA در آن طرف WOHAICIANAقوم . هستند

  .دنكن مي

 ,SOGDIANAهاي   مالك استانZAFATHAICIتاتارهاي   
64
BACTRIANA 

از آن زيبايي و درخشاني قديم برخوردار ديگر  كه استمرقند باشند كه پايتخت آنها س مي

65 اين شهر وطن و زادگاه .نيست
TAMERLANO66.  بزرگ بوده است

SCITI مالك 

د كه تحت سلطة خان بزرگ بوده كه باش  ميIMAUSهاي پهناوري در آن طرف  سرزمين
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  ون مقدساكر تمام ام و نام او دكرده وان فرمانرواي بزرگ اعمال ميعن بهاقتدار خود را 

 12000شهرهاي مهم آنها بر روي تابلوهاي قرمز رنگ حك شده است و ارتش او حتي از 

آنها سكة . اند گذاشته) به معناي باوفايان( QUISITAMكرده و نام آنها را  مرد نيز تجاوز مي

در .  حك شده استامپراتوريسازند كه بر روي آن مهر  خود را از پوست درختي مي

 اقوامي زندگي ANIAN و تنگة TABIN در نزديكي TARTARIAهاي شمال غربي مرز

  .باشند  ميNEFTALIM, DAN اسرائيلي ةبازماندگان قبيلاز  ، برخيةكنند كه به گفت مي

باشد كه امروزه يكي از مقتدرترين   شاه پارس ميامپراتوريچهارمين بخش آسيا،   

وجود اينكه به كرار مورد حملة اعراب يا با . شود هاي شرق زمين محسوب مي امپراتوري

وفايي و اسماعيل مجدداً به شك 67 در زمان شاهامپراتوري قرار گرفته، اين ها ترك

هاي   در شرق با سرزمينامپراتوري مرزهاي اين .ندگي و قدرت پيشين خود رسيددرخش

ن از آنها وسيلة چند كوهستان و بيابا بهباشد كه   همسايه ميCAMBAJAپادشاهان هند و 

 و درياي OXOباشند و مرز شمالي آن تا رودخانة  در شمال، قوم تاتارها مي. شود جدا مي

باشد كه در طول رودخانة   همسايه ميها ي تركها در غرب با سرزمين. خزر ادامه دارد

68دجله و درياچة 
OCHOفارس و اقيانوس هند  در جنوب اين سرزمين خليج.  ادامه دارد

  .دهند  به اين سرزمين در قارة آسيا خاتمه ميقرار دارند كه

برند فقط  سر ميه اين سرزمين رودهاي كمي دارد و به همين دليل مردمي كه در آن ب  

 گرماي بسيار و باير بودن خاك دليل به اين سرزمين ةد و بقينها ساكن در طول اين رودخانه

 مركزي آن ةدر منطق. يستكه رطوبت الزم جهت كشاورزي را ندارد، قابل زندگي نآن 

 ساكنان. نامند ي مختلف ميها  قرار دارد كه مردم هر منطقه، آن را به نامTAUROرشته كوه 

، ها  سرزمين از روحيه و خصوصيات خاصي برخوردار هستند كه آنها را بر خالف تركاين

گي و دهد و همين باعث شده ذوق فرهن جلوه مي) لطيف(تاتارها و يا اعراب بيشتر مونثانه 

اي ابريشمي نيز ه آنها به شكار و بافتن پارچه. شعر در اينجا رشد بيشتري داشته باشد

  .معروفند

  :ي اين قلمرو عبارتند ازها  و سرزمينها استان  
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MESOPOTAMIA, SUSIANA, ASSIRIA, MEDIA, PARAPAMISO, 

BACTRIANA, 
69
MARGIANA, IRCANIA, PERSIA, 

70
CARMANIA, 

GEDROSIA, DRANGIANA, ARIA.
  .PARTIAو 71

  72
MEDIA73 به نام ه امروز

SERVANشود و بين   خوانده ميPERSIA و درياي 

IRCANيكي از شهرهاي اين بخش .  قرار داردTAURISهاي كوه  پايه باشد كه در كوه  مي

ORONآن حدوداً ساكنانرسد و   مايل مي16 طول ديوار اين شهر به . احداث شده است 

 باستاني ECBATANA هگمتانةه طدر اين خهمچنين . شوند  زده مي سر تخمين200000

كه قصر تابستاني پادشاهان فارس بوده قرار دارد و هنوز در اين شهر تاج و تخت شاه 

در سال ) ترك بزرگ (GRANTURCOخورد ولي پس از شكست از  صفوي به چشم مي

ي ها مين راستا استاندر ه.  منتقل كردCARBIN شاه تهماسب صفوي آن را به شهر 1585

MARANE, ARDOVIT, NASSIVAM, SULTAN, SARU, TURCOMAN قرار 

  .دارند

 كه معروفيت آن SANACASANاي است به نام   منطقهTAURISنه چندان دور از   

  .باشد دليل آخرين جنگ سلطان مراد و شاه صفوي مي به

  74
ASSIRIA 75 كه امروزه به نام

ARZERUSرق خود با باشد در مش  معروف مي

MEDIA، در مغرب با MESOPOTAMIA،در شمال با  ARMENIAبا   و در جنوب
76
SUSIANAهاي  رواييـامل فرمانـي پيشتر شها در زمان. باشد  همسايه مي

SITTACENA, 
77
ADIABENE, ATRAPACHITES 78 و نيز شهر قديمي

NINIVE كه 

داراي ديوار كمربندي به اين شهر خود . شده است بر روي دجله احداث شده بود هم مي

گرفته است و طول آن  برمي چنان بود كه تمام شهر را دردور شهر بوده است كه طول آن

  . مايل بوده است60

يابد كه مكاني مرتفع است و از   ميARMENIA خود را در ةرودخانة دجله سرچشم  

 خاتمه فارس جخليالل بيرون آمده و پس از طي مسافتي بسيار طوالني به زاي بسيار  چشمه

 معروف است نام خود را از CHISITAN يا CHUS كه امروز به SUSIANA. كند پيدا مي

SUSISرسد  مايل مي15باشد كه طول ديوار آن به   شهر اين منطقه ميترين گيرد و مهم  مي.  
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  MESOPOTAMIAهاي مقدس به نام  النهرين كه در نوشته  يا بينPADN ARAM 

شود مابين دو رودخانة فرات و   نيز خوانده ميDIARBECHنام است و امروزه به  آمده

گرفته  »خاك و سرزمين ميان دو رودخانه«معناي  بهاز اينجا كه نام خود را  دجله قرار دارد

 در بعضي  اما،داردي اين منطقه را ها خاكترين  و مرطوباست و يكي از حاصلخيزترين 

  .رويد  علف يا درختي در آن نميطوري كه حتي ه بسيار خشك و باير است بنقاط

 كه يكي از پادشاهان مقتدر به قرار دارد CARMANIAدر مرزهاي دور اين سرزمين،   

 به دليل نه ش است ثروتدليلكند كه قدرت او بيشتر به  در آن حكمروايي مي 79نام هرمز

 فقطد و  قرار دارفارس خليجباشد كه در  پايتخت آن، جزيرة هرمز مي. پهناوري سرزمين آن

 اين شهر .است مايل 12 آسيا يعني از خشكي تقريباً ة آن از قارة و فاصلوسعت دارد مايل 5

 و پر جنب و است» يك خرما«معناي  بههمان نام جزيره را دارد كه به زبان فارسي 

 شهر اين منطقه، چه از نظر رفت و آمد و چه در داد و ستد و ترين ترين و مدرن جوش

اگر تمام دنيا : ها كه مثالي دارند در اين باب  محمديةبه گفت. باشد تلف مي اجناس مخةمبادل

بها   تمام اجناس گرانازدر اين شهر . است، هرمز نگين و مرواريد آن باشديك حلقه 

ي ها  سه روز مسافرت از اين جزيره صيد سنگةطوري كه به فاصل به فراواني وجود دارد

باشد كه به نوبة خود به   يك شاه عرب ميةز تحت سلطقلمرو هرم. باشد گرانبها مرسوم مي

ها كه در نزديكي آن قلعة بزرگي دارند و به نوعي محافظ اين شهر و پادشاه آن  يپرتغال

  .پردازد  سرافيني خراج مي15000باشند، ساليانه  مي

 گرفته است و آن را در INDO كه نام خود را از رودخانة استبخش پنجم آسيا هند   

 و مرزهاي ديگر آن قرار دارد TAUROدر شمال آن كوه . كند  از ايران جدا مي بيمرز غر

اين سرزمين نه فقط از طرف ارتش اسكندر . باشد با اقيانوس شرقي و اقيانوس جنوبي مي

 بلكه از طرف نويسندگان و مقدوني و پادشاهاني كه بعد از او به سلطنت نشستند

اند شناخته شده  دربارهاي شاهان هندي اقامت داشتهشناسان قديمي يوناني كه در  باستان

ذر از ــت با گــي داشالــپرتغه مليت ــ كVASCO DE GAMAر ــدر آخ. تــاس

CAPO DI BUONA SPERANZA) و گذر از تمام آفريقا در سال )80دماغة اميدنيك 
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بخش غربي و هند به دو . ها گشود ي اروپاييبه رو) هند(يدن به اين مناطق را  راه رس1417

هاي  هند غربي در نوشته. شود كه در دو طرف رودخانة گنگ قرار دارند شرقي تقسيم مي

81 آمده است، كه امروزه آن را TERRA EVILATHقديمي به نام 
INDOSTAN 

 خوانده شده كه MAGUN يا MACYU يا SERIAو هند شرقي . خوانند ياد شده است مي

 و برترين منطقة هند در جهت درياي جنوب ترين روفمع. باشد  قلمرو چين ميةبرگيرنددر

ت فراوان اجات و نعم  و سرشار از ادويهستهاي زياد و حاصلخيزي دارا باشد كه جزيره مي

  .پردازيم ميبه آنها  جداگانه طور  كه جلوتر بهاست

  CAMBASA 82 كه از طرف مردم بومي به نام
GUZARAT شود در شرق  شناخته مي

، در شمال با قلمرو  NANTACI و در غرب با استز مر  همMANDOAبا 
83
DULCIANDA و  

84
SUNGAدر جنوب آن اقيانوس و مرزهاي قلمرو شاهان و 

DECANشود كه  هاي معروفي آبياري مي اين سرزمين از طرف رودخانه.  قرار دارند

 ، گندمني است بسيار حاصلخيز كه در آنسرزمي. باشد  ميINDOترين آنها رودخانة  مهم

چنين از محصوالت هم. شود كشت مي عود و انواع ادويه ، شكر،هاي روغني  انواع دانه،برنج

تمام اي به  طور گسترده بهحدي است كه ه  توليد آن بكهبرد نام توان  آن پنبه و ابريشم را مي

اغة م از دMALABAR .)پنجاه كشتي پر از بار ابريشم(د شو صادر مينقاط دنيا 

COMORINو شهر هن تا رودخا CAOGERACON به موازات سواحل غربي آن توسعه 

در اينجا نيز دارد و جمعيت قابل توجهي رونق در اين سرزمين كشاورزي بسيار . دارد

، كشت جو و برنج در است خوبي دارد ولي كمي خنك بسيارآب و هواي . دنكن زندگي مي

 ,CARADAMOMO، 85 ولي زنجبيلاستاينجا از اهميت خاصي برخوردار 

86
MIROBABLANI ،87

TAMARINDO ،88، دارچين
CASSIA عمل  به خوبي هو فلفل ب

 و يا مثل است شبيه درخت مو CRISTOFORO ACOSTAگياه فلفل طبق شواهد . آيد مي

طوري كه اگر آن را در نزديكي درختي بكارند دقيقاً مثل پيچك بر آن تكيه كرده  هپيچك، ب

جايي محصول  جا كنند باز در همان سال اول جابه  را جابهرود و اگر هم اين گياه  ميو باال
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 ,TRAVANCOR, COULA, CAICOLA: قلمروهاي اصلي اين منطقه عبارتند از. دهد مي

COCHIN, CRANGANOR, CALECUT, CANONOR.  

  CANONOR توسعه دارد و داراي اين منطقه مايل در امتداد سواحل 20 به اندازة 

 دارند كه در آن استحكامات اي ها قلعه ر اين قلمرو پرتغاليد.  به همان نام استيشهر

باشد كه از   ميCALECUTتر از همه  در بين مناطق فوق مهم. وجود داردپادگان بزرگي 

 كوچك ولي استاني بسيار غني است و نام خود را از پايتخت خود ينظر وسعت سرزمين

 آن قد كوتاه ساكناناخته شده و شهري است بسيار زيبا كه در سواحل دريا س. گرفته است

تعداد كمي از آنان نيز . كنند پرستند، چون ديوهاي بدذات را ستايش مي باشند و بت مي

  .ها دژ ديگري دارند يپرتغالدر اين نزديكي . باشند مي 89محمدي

  CRANGANORدر اين شهر .  قلمرو كوچكي است كه فقط يك شهر دارد

 آن مسيحي و پيرو ساكنان . كه به همان اسم معروف استدقرار دار يك بندر بااي  رودخانه

SAN TOMMASO ندهست .COCHIN پايتخت و تنها . است نيز يك سرزمين كوچك

تر و پركارترند، در  هاي ديگر قوي  كه از فيلمعروف استي سفيد ها شهر آن به داشتن فيلم

رو ديگري است كه آن قلمنام  نيز CAICOLA. ها استحكاماتي دارند اين شهر هم پرتغالي

 و قرار دارد COCHIN در جنوب COULA.  همان نام استباهم داراي يك شهر 

ترين   آخرين و دور افتادهTRAVANCOR. باشد  ميMALABARترين شهر قلمرو  قديمي

دليل نامناسب بودن خاك و هوا  به و از آنجايي كه در اين سرزمين استقلمرو اين منطقه 

  . داد و ستد، مقامي ندارداز لحاظشود هيچ بندري هم ندارد و كالً  يكشت و كاري انجام نم

 . داردنام BENGALAكه در خليج دريا قرار دارد » هند پايين«آخرين بخش شرقي   

90اين سرزمين قلمرو 
NARSINGA كه به مقدار قابل توجهي بعد از است COMORIN 

ترين و  خيزترين و غنيكند و حاصل  ادامه پيدا ميGUARDEVERتوسعه دارد و تا 

  . باشد ها مي يمقتدرترين قلمرو هند

،  دوآن بوده كه از BISNAGAR, NARSINGAاي ه  سلسله شهرهاي آن، پايتخت  

 ,TARNASSARIشهرهاي ديگر آن عبارتند از . اند اين آخري مقتدرتر بوده
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COROMMANDEL, MALIAPUR . سرزمينDECAN به موازات درياي بزرگ هند 

در اين ناحيه .  قرار داردBATE, ALIGAMهاي  كند كه بين رودخانه دا ميتوسعه پي

 كه آخري به نوع زيبا و خاصي در قرار دارند GOA, CAUL, SINTACORAهمچنين 

 قلمرويي بسيار BENGALA. ، ساخته شده استاستاي، كه نه چندان دور از قاره  جزيره

ارد و خاك آن داراي تمام بركاتي  كه در طول سواحل خود شهرهاي فراواني داستوسيع 

 زندگي انسان است و نيز توليدات زيادي از شكر، زنجبيل، فلفل بلند و ة كه الزماست

  .باشد  ميBENGALA پايتخت آن .درهمچنين ابريشم و پنبه دا

 قرار دارد كه در جنوب سرزمين CHABERIM در همسايگي ARACANقلمرو   

BENGALA باشد ر حاصلخيز و غني ميتمام اين منطقه بسيا. است .PEGU قلمرويي 

ماند   ميMALACCAدر آخر قلمرو . استبسيار بزرگ و وسيع دارد و داراي بنادر فراواني 

 آن بسيار  خاك.باشد مايل مي 270باشد و وسعت آن  كه تمام آن مجاور سواحل دريا مي

 هر صورت در  و تمام نقاط آن قابل كشت نيست دراستتالقي مرطوب و گاهي اوقات با

91نقاطي كه امكان كشت دارند توليد گندم و
SANDALO دارد.  

شناسد و   ميMANGI كه ماركوپولو آن را به نام استششمين بخش آسيا چين   

شرق و در تمام اين منطقه بين اقيانوس . خواند  ميTANGIS  وTAME  را آنساكنان

TARTARIAيوار بلند و بزرگي، از آن جدا  و دها  قرار گرفته، كه به واسطة كوه در شمال

باشند و در مرزهاي جنوب آن استان   ميBRACHMANNIدر غرب آن . شود مي

COCINCINAهاي كشاورزي برخوردار  هاي اين منطقه از بهترين خاك سرزمين.  قرار دارد

 آن از قديم مردمي بسيار كاري ساكنانباشد و  آب و هواي آن نسبتاً معتدل مي. هستند

تر از بيكاري و  خجالتي بزرگ  كه براي انسان ننگ وعقيده دارندطوري كه  ه ب،دان  بوده

باشند و نيز  هاي آن بسار غني از انواع ماهي مي درياها و رودخانه. اتالف وقت وجود ندارد

انواع و اقسام قابل توجهي از پرندگان . باشد هاي بسيار زيبا و دلپذيري مي داراي درياچه

 روزي CANTON قابل توجه اينكه فقط در شهر . خاك، فراوان استمختلف نيز در اين

نيز در  92در ضمن طال، نقره و نوعي ريواس. شود  هزار مرغابي خورده مي12 هزار الي 10
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هاي فراوان در اينجا  ها و قصبه گذشته از دهكده. شود اينجا به مقدار قابل توجهي يافت مي

 مركز اصلي CANTONهر بزرگ اين ناحيه ش. رسد  مي20به فقط تعداد شهرهاي آن 

آن بعضي روزها حتي تا بنادر طوري كه در  ه ب،باشد شرق زمين ميم تمام ةتجاري و مبادل

طور  ، دارچين و همينمونييدر اين منطقه مس، آلوم. اندازند  كشتي باركشي لنگر مي500

وليدات آن همچنين نوعي ريواس، مهمات جنگي و نيز نقره از ت.  وجود دارد93مشك

بايد خراج به آن داد، چون به راستي مالياتي كه است  كه نام يك شهر QUINSAI. باشد مي

كند برابر با  جات به حكمفرماي منطقه پرداخت مي  نمك و ادويهة مبادلقبالاين شهر در 

بخش چيني . كرد  بابيلون دريافت مياني پادشاه ايران از تمام سرزمينمقداري هست كه زم

 ,QUINCY:  و عبارتند ازاست ساحلي  شش استان آن كهاستان دارد 15الً آسيا ك

NANQUII, XAN, OBIQEAM, FOQUIEM, CANTON بقيه در داخل نه استان و 

 ,SAUCIJ, HOAUM, XANCY, FUQUAM, SUINAN:  عبارتند ازوند هستخاك 

QUANCY, LUAUA, QUICHIN.  

باشد   ميها ط مختلف درياها و اقيانوسهفتمين بخش آسيا شامل جزاير پراكنده در نقا  

مابين اين . پردازيم اند و هم اكنون به بررسي كلي آنها مي خش شدهپكه به طرق مختلف 

 TELNASSERI, TENARIFUMرا هاي منطقه آن   كه بوميZEILANيا CEILONجزاير 

نه اين جزيره . باشد، قرار دارد نامند و به معني خاك و سرزمين خوشي و لذت مي مي

از آب و هواي . باشد  استوا مي10 قرار دارد كه در درجة COMORINچندان دور از دماغة 

خاك . باشد  كه حتي از تمام نقاط هند نيز بهتر مياستر ابسيار مطبوع و معتدلي برخورد

باشند و پر از شكوفه از  طور دائم بارور مي هآن بسيار حاصلخيز است و درختان در اينجا ب

هاي پرخاصيت و طبي   انواع و اقسام گياهان و درختان معطر ديگر، ميوه، ليمو،94سدر: قبيل

 نه پادشاه اينجا حكمراني .هاي معطر، فلفل و ساير عطرها جات و هل و ميخك و ادويه

اند   آن را ساختهاي دارند كه خود با اجازة شاه وقت ها در اين جزيره قلعه  پرتغالي. اند كرده

. خوب و در موقعيت خوبي قرار دارد  كه از نظر ايمني بسياراست  داراي بندر بزرگيو

بيش از هزار جمعاً باشند   ميMALABARروي ساحل  ه كه روبMALDIVEجزاير 
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كنند و   آنها از آن تغذيه ميساكنان كه وجود داردد و در آنها فقط يك نوع نخل ان جزيره

سازي  وب آن در صنعت كشتيگيرند و از چ حتي آب آشاميدني خود را از اين نخل مي

 SUMATRA جزيرة .باشد  ميMALDIVE اين جزاير همان ترين بزرگ. كنند استفاده مي

دليل بخارهاي فراواني كه در اثر حرارت زياد خورشيد از  به( .باشد دقيقاً زير استوا مي

  برنج،،در اين جزيره. آب و هواي نامناسبي دارد.) شود هاي آن بلند مي ها و درياچه باتالق

95 عسل، زنجبيل و ،)گندميان(ارزن 
BENZOINO 96 و

AGARICO عمولي و سنا، فلفل م

 كشتي از اين 20 آن همه ساله ساكنانطوري كه  به ،شود  توليد ميفلفل بلند به مقدار زياد

هاي بسيار بزرگي هستند كه مختص  در اينجا فيل. دنكن  صادر ميCATAI به ها فلفل

آيد و همچنين يك  اي دارد كه از آن نفت بيرون مي د و چشمهباشن عمليات جنگي مي

 قلمرو آن 6 قلمرو تقسيم شده كه 10 اين جزيره به. آتشفشان نيز در اين جزيره وجود دارد

  :استقرار اين  نام آنها از وباشند  مجاور دريا مي

  ZUNDE, MENANCALO, CAMPAR, ACHEM, PACEM, PEDIR .تاي دو 

 ند و چند تايهستدر داخل خاك كه  ANDRAGIDE, AURAS: ازديگر كه عبارتند 

 ,CELEBESاي است كه مابين   جزيرهBORMEO .ندا نشدهديگر كه هنوز شناخته 

CAMBOGIAاست كه جزيرة منطقه ترين در اين قسمت از دريا اين بزرگ.  قرار دارد 

 ،97در اينجا كافور. ستا مورد نياز زندگي موارد و ها ه خاك آن مملو از انواع و اقسام ميو

 و در تمام طول جزيره بنادر زياد. دي كوچك وجود دارنها غاريقون، الماس و اسب

 است و BORNEOترين آنها  طور شهرهاي بزرگي كه پراهميت نهمي. معروفي وجود دارد

يزي و  كه خاك آن از نظر حاصلخGIAVAجزيرة . كنند زندگي مينفر  25000در آن 

 گفته است در اينجا SCALIGEROچنان كه باشد و آن ها مي فراواني نعمت يكي از بهترين

در اينجا طال و مس به مقدار . يك نمونه از هر چيزي كه در تمام دنيا هست وجود دارد

 كشت گندم و درختان بسيار بلند قد نيز در اينجا رونق طور همينشود و   يافت ميزياد

 زمرد طور همينآيد و  دست مي هي آن بدون هيچ زحمتي ابريشم بها گلاز جن. خوبي دارد

 فلفل، دارچين و فلوس و زنجبيل نيز از .شود در آنجا يافت ميبسيار شفاف و خوبي نيز 
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 نام برد توان را مي BANTAM, JACARTAشهرهاي مهم آن . باشند توليدات فراوان آن مي

ا دور شهر ديواري كشيده شده است و آن را ه وسيله هلندي به جديداً ،JACARTA كه در

اينجا . اند  دادهBATAVIA وطن خود به آن نام عنوان اند و به اي ايمن ساخته با ساختن قلعه

ها در  هاي تحت اختيار هلندي قصر سكونت و حكفرمايي اين جزيره و تمام سرزمين

 و از اينجا تمام كاالهاي  به عبارتي كاخ فرمانداري آنها در اينجا قرار دارد.استهندشرقي 

  .دشو شوند بارگيري مي  هلند جمع ميتوليد شده در اين منطقه كه براي صادرات به

هاي  ميخكآن نيز دليل   و است جزاير دنيا ترين  از معروفMOLUCCHE ةيرجز  

د و از اينجا به تمام باش آيد و در دنيا بهترين مي  ميعمل هبآنجا كه در است اي  معطر ادويه

شوند كه  ناميده مينيز  ديگر ة جزيرپنج MOLUCCHEتحت نام . شود قاط دنيا صادر مين

 6 كه اغلب آنها TERNATE, TIDOR, MOTR, MACHIAM, BACHIAM: عبارتند از

گيرد كه آنها   چند جزيرة ديگر را نيز در برميMOLUCCHEنظر برخي  به .طول دارندمايل 

 ,GILOLO, CELEBRES, BORNEO, AMBON, BANDA: باشند از قرار زير مي

TIMOR  
  FILIPPINE نام خود را از شاه FILIPPOد كه از تعداد زيادي جزيره  اسپانيايي دار

 ,LUZON, TANDAIR: است از قرار زير ها جزاير اصلي آنوشود  تشكيل مي

MINDANAO ايرديگر جزاز  توان در اين اقيانوس مي. ندا  آنها بيشتر اسپانياييساكنان كه 

كه از اند  آنها تعداد زيادي جزيره. اند گفته ژاپني نام برد كه در قديم به آنها جزاير طاليي مي

 .JAPANژاپن اي است به نام  تر جزيره از همه مهم. نظر موقعيت و نام همه با هم متفاوتند

 53 لم، شاشود كه فرمانروايي اول تمام اين منطقه به سه فرمانداري يا قدرت تقسيم مي

 ,AMAGUNTIJهاي  فرمانداريتر و مقتدرتر  باشد كه از همه مهم  نشانده ميدست

MEACOباشند  مي.  

  .باشد نشين مي  شامل چهار دستXINOفرمانروايي دوم به نام   

اي مقاوم در مقابل كارهاي  دارند و جثه) سبزه( اين جزاير پوست زيتوني ساكنان  

 ترين بزرگ.  و ستم و دشنام را ندارندد و توانايي تحمل ظلمذوق هستنجسمي، بسيار با
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ي داخلي ها دليل جنگ بهسفانه أامروزه مت.  مايل وسعت دارد21 كه MEACOشهر اينجا 

  .اين جزيره از نظر جمعيت به يك سوم قديم رسيده است

. ندهست منطقة درياي منجمد شمالي ساكنان كه توان گفت مي SAMOIEDIدر مورد   

 از CATAIخطرات زيادي مصادف بود براي رسيدن به چين و  كه با متعددپس از دفعات 

 راه شجاعانه و سختي براي ها ي مكرر، هلندهاي   ناكاميطور همينراه زميني و دريايي و 

رسيدن به اين هدف در نظر گرفتند و آن رسيدن به چين از طريق درياي منجمد شمالي 

 راه افتادند و TEXELر جزيرة  چهار كشتي از بند1594پس از اين تصميم در سال . بود

 براي بار دوم و سوم اين مسير.  رسيدندNUOVA ZEMBLAپس از يك ماه دريانوردي به

 را در پيش گرفتند و VEYGATS تكرار شد و پس از آن مسير تنگة 1595در سال 

 قسمتي از دريا كه  بهها سرنشينان اين كشتي. سواحل دو طرف را كامالً مشاهده كردند

 آنها . ساكن بودندSAMOIEDIرام بود وارد شدند كه در سمت راست آن سواحل بسيار آ

 ساده و بسيارهاي  شكل مجسمه بههايي  مردم منطقة درياي منجمد شمالي را ديدند، كه بت

  .دادند ها قرباني هم مي كردند و حتي براي اين بت ابتدايي را پرستش مي
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  .باشد  ميالدي مي1669به سال اين نقشه مربوط 

اين . متر سانتي 115× 165بدون آبرنگ، به ابعاد »  آسياةتوضيحات جديد و صحيح قار«

 تصوير يا نوشته به زبان فرانسوي قديمي به 8نقشه در سمت چپ از باال به پايين داراي 

  :استشرح زير 
I  SIRIENS ET GARAMANNES ,  II  ARABES ,  III  ARMENIEN, IV 

,PERSE )بدون شرح(, V  LES MALABARRIENS , VI  HABITANS DE 

PEGU ,  VII  HABITANS DE CHERSONESE DORE’E  ,  VIII  INSULARES 

DE SUMATRA ,                               

   :دترتيب زير وجود دار به ي تصوير ديگر8 ة، به همين شكل در طرف راست نقش
I  HABITANS DU PORT DE LAVA ,  II  HABITANS DES MOLUCQUES 

ET DE BANDA ,  III  HABITANT DE L’ISLE DE CAPOUL ,  HABITANS 

DE L’ISLE DE LANONS ,  IV  CHINOIS,  V  IAPONOIS ,  VI  TARTARES , 

 VII  MOSCOVITES ,  VIII  SAMOIEDOIS.                                               
  :دشو ه از شهرهاي زير ديده ميه منظرد پايين نقشه از چپ به راست دوازدر قسمت

HIERUSALEM, DAMOS, FAMAGOUSTE, RHODES, MACAO, 

GAMMALAMNE, BANTAM, CALICUT, GOA, ORMUS, ADEN   
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  : ذكر شده به زبان فرانسوي نوشته شده)نقشه(در حاشية بيروني در كنار تصوير 
NOUVELLE DESCRIPTION DE TOTUS L’ASIE 

  : استهو به زبان التين نوشته شد
NOVA TOTIUS ASIAE DESCRIPTIO 

توضيحات به زبان فرانسوي . ده استشها و توضيحاتي كه در اين مقاله ترجمه  و نوشته

هاي التين داراي  اند، چون نوشته ند، ولي بهتر حفظ شدههستتر  نسبت به التين خالصه

هايي را كه موفق به شرح ترجمة آن  نوشته. باشند ي ميهاي غيرقابل ترميم بيشتر خرابي

  .ام مشخص كرده[...] ام با عالمت  نشده

 LE TROIS PARTIES DU و به فرانسوي  TRES ORBIS PARTES:  به التين-2

MONDE طبيعتاً منظور سه قارة شناخته شده در زمان ،LICOFRONE و هرودوت 

نويس يوناني بوده كه   يك داستانLICOFRONE. اباشد، به روايت اروپا، آفريقا و آسي مي

اي رسيده به  هاي او به ما فقط حماسه كرد و از نوشته ر قرن سوم پيش از ميالد زندگي ميد

 در ،اي هاي اسطوره هاي سرشار از اطالعات و داده كه عبارت از پيشگويي» الكساندر«نام 

ويس معروف قرن پنجم قبل از ميالد ن هرودوت تاريخ. باشد مورد بال و فاجعة شهر تروا مي

 ي كتاب تاريخ9 لقب داده شده است، نويسندة ALICARNASSOاو به است كه اصليت 

و باشد  كه در اختيار ما مياست سرچشمة تمام اطالعاتي همچنان  كه  استبسيار معروف

يخ  به او لقب پدر تارCICERONE. باشد ي بزرگ ايرانيان و يونانيان ميها در مورد جنگ

  .داده است

هاي آفريقا و اروپا مراجعه  يابي اسامي قاره  ريشهمورددر : است منظور از سه حوري اين -3

 ص 2/2004نامه   و همان فصل264 صفحة L’UNIVERSO 2/2004ترتيب به  بهشود 

550.  

 AU DEDANS DE و به فرانسوي INTRA TAURUM MONTEM به التين -4

MONT TAURUSباشد هاي قفقاز مي  منطور سلسله كوه.  

  PAR LES TURCS NATOLIE : و به فرانسويTURCIS NATALIA:  به التين-5

  .باشد  ميطبيعتاً منظور آناتولي
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  :  به زبان التين-6
ASIA AUTEM UNIVERSA EUROPAE CONJUNGITUR QUA MAXIME 

BOREALIS EST. 

  : به زبان فرانسوي
OR L’ASIE EN GE’NE’RAL EST CONJOINTE A’     L’EUROPE DU 

COSTE’ DU NORD.                  

  . بازگشت به افسانة خلقت حضرت آدم كه در تورات آمده است-7

هاي كتاب فرشتگان، اولين كليساي مسيحي در شهر اورشليم بر پا شده   طبق نوشته-8

  .است

ي به چشم ر آسيا فقط در پانويس فرانسوبها   اين توضيح كوتاه در مورد تسلط عثماني-9

  .خورد مي

  .LE MOSCOVITE و به زبان فرانسوي MOSCOVIAE DOX:  به زبان التين-10

  : و به زبان فرانسويIN OCEANO INDICO ET ORIENTALI:  به زبان التين-11
 DANS LA MAR INDLENNE ET ORIENTALE.  

ه ب با اين نام اشاره CHERSONESE و به فرانسوي CHERSONESUM:  به التين-12

  .باشد شبه جزيرة آناتوليك مي

  SAKARYA امروزه -13

  BURSA امروز -14

 ULU DAGاين كوه امروز به نام .  با كوه المپو يونان و يا در قبرس اشتباه نشود-15

  .شود شناخته مي

كه ) خداي طبيعت و باروري (PHRYGIA يكي از خدايان بزرگ CIBE’LE منظور -16

  . يا مادر خدايانMAGNA MATER DEORUM: استشده  از او به اين نام ياد مي

  . جلد يك و دوAPOCALISSE كتاب -17

  SAN GIOVANNI نوشتة APOCALISSE نام ديگري كه با آن كتاب -18

EVANGELISTAخوانند  را مي.  
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دليل داشتن سرعت بيشتر در تيراندازي زنان  به آمده است كه ها  در داستان-19

AMAZZONI باشند يكي از دو پستان خود را  نيز معروف مي» زنان تيرانداز« به

  .اند بريده مي

  .كنند نيوم استخراج ميي كه از آن آلومBAUXITE يك فراوردة -20

 و با كوه المپو يونان است متر 1953باشد كه بلندي آن   منظور كوه المپو در قبرس مي-21

د اشتباه باش  متر مي2543كه بلندي آن ) ULU DAG( متر و المپو تركيه 2917كه بلندي آن 

  .نشود

ن هاي فرانسوي اي هاي التين و چه در نوشته ها و تذكرات كه چه در نوشته  اين گفته-22

ريات ضد يهوديت آن زمان را كه در اروپا رسوخ باشد، به وضوح نظ نقشه موجود مي

  .رساند داشت مي

 ,BENIAMINO: اشدب اند، مي هاي باستاني كه در كتاب مقدس آمده  منظور قبيله-23

ASER , NEFTALIM, ZABULON, LSSACAR, MANASSE, EFRAIM, GAD, 

DAN, RUBENكه ز قلمرو يهود فرزند يعقوبندند جدا اهستگذار قلمرو اسرائيل  ه كه پاي 

  .SIMEONE, GIUDA: تشكيل شده بود از دو قبيلة

 و يا به  التين قديمي كتاب مقدسةنسخ (VULGATA اين اصطالحاً از كتاب  -24

 كه در آن آمده است كه در آن سرزمين، SAN GIROLAMOنوشتة ) عبارتي زبان عاميانه

  )GENTILES(كردند  پرست نيز زندگي مي در كنار مردم اسرائيل اقوام بت

25- SUSIANA يا ELAMباشد كه آن بخش از پارس بوده كه نام خود را   همان ايالم مي

ه است و توضيحات كنار تباشد گرف مان شوش مي كه هSUSIS يا SUSAاز شهر قديمي 

كند  نقشه نام اين شهر را چندين بار در مقامي كه از قلمرو شاهان پارسي صحبت مي

  .آورد مي

  .BAGADED به زبان التين و چه در فرانسوي به اين نام آمده است ه چه در نوشت-26

   و در فرانسويDESERTA, PETROSA, FELIX در التين -27
 DESERTE, PIERREUSE ET, HEUREUSE. 

  .باشد معناي درياي سرخ مي به -28
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  . اين تذكر فقط در نوشتة التين آمده است-29

 بسيار خالصه و  توضيحاتي كه در مورد معبد بزرگ مسلمانان در مكه آمده است-30

  .مختصر است

  . بر آمداي كه از خاكستر خود اي افسانه  پرنده، سيمرغ(ARABA FENICE) اشاره به -31

  :و به زبان فرانسوي  A DUCE MOCHOVIAE OCCUPATA:  به التين-32
SUJETTE AU DUC DE MOSCOVIE. 

  :  در التين-33
RUSSIA NIGRA AD AUSTRUM CLAUDITUR LITHUNIA, AD OCCASUM  

POLONIA. 
  : در فرانسوي

LA RUSSIE NOIRE EST BORNEE’ AU ZUD PAR LA LITHUANIE ET AU 

COUNCHANT PAR LA POLOGNE. 
  .باشد  ارتودوكس مي– منظور مسحيت با مسلك يوناني -34

 يحيت رويمير اول معروف به كبير به مسي شاهزاده والدKIEV در اين سال در شهر -35

  .)با دريافت غسل تعميد(آورد 

 كه يكي از اشاره دارد FILIOQUE به موضوع فقهي مطرح شده از طرف به وضوح -36

ارتودوكس (حيت شد ي كه باعث جدا شدن دو شاخة مسه عقيدتي بود-اتيداليل تعليم

  .)يونان و كاتوليك رومي

هاي  د و تفاوتمورد اجراي مراسم مذهبي وجود دار توجه به فراواني جزئيات كه در -37

  .ليك وجود داردي كه بين دو مسلك ارتودوكس و كاتوبسيار

 6 در زيرنويس فرانسوي از .باشد  مي(mill 5) مايل 5 در زيرنويس التين صحبت از -38

  .شود  صحبت مي(CINQ LIEUES)گره 

 گنبدهاي به خاطركه است  ASSUNZIONE به احتمال قوي منظور كليساي جامع -39

  .استمعروف اش  طاليي
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  شود كه نام نويسنده و اديب روسي  ناميده ميGORKIJ امروزه -40

(ALEKSEJ MAKSIMOVIC PESKOV) 1936-1868دنيا آمده ه  در اين شهر ب كه

 .است

فقط در زيرنويس ) NOVOGRAD(اش   توضيحات كامل در مورد اين شهر و حومه-41

  .خورد التين به چشم مي

شود كه   شناخته ميSYRDARJAكه امروزه به نام   LAXARTE قديمي ة رودخان-42

  .باشد  ميARAL ةدرياچاز  مهم اي شاخه

متصل است ) قاره( در خشكي CRIMEAجزيرة  به ش كه بهPEREKOPن تنگة نا ساك-43

اي  ي اين تنگه دهكدهها  در نزديكي.اند  كم گرفتهبسياريي با عمق ها و اطراف آن را مرداب

به همان نام هست كه ساكنين آن از طريق مبادله و خريد و فروش پشم و پوست گوسفند 

  .كنند ر معاش ميكنند امرا  استخراج ميها عالوه نمكي كه از همان مرداب هب

 كه در فالت مرتفع آريايي هايي به تمام رشته كوهدارد  اشاره (IMAUS) با اين نام -44

(IRANICO)باشد هاي البرز تا هندوكش مي ، از رشته كوه.  

 ة صفح20/1 اوليه بيزانتي و بعد عثماني بود برابر با ة واحد قديمي پول كه در مرحل-45

  .اي نقره

كه به معني پول طور كلي در چندين كشور اروپايي  ه واحد پول و ب17  اين اسم تا قرن-46

  .نيز بوده است از مهمترين اين كشورها جمهوري ويكي

 داشته AGAR پسر پدربزرگ، ابراهيم، كه از كنيز خويش »نهاد اسماعيل « منظور از-47

  .است

  .شود نده مي خواCHAM چه به زبان التين و چه به فرانسوي ،يحاتض در هر دو تو-48

 ميالدي به دنيا 380اي كه در حدود سال  ، راهب و عالم سوريهNESTORIO پيروان -49

 433 تا 428نطنيه طقس)  اسقف-رهبر مذهبي( پدربزرگ . وفات يافت451آمد و در 

 برآنند كه در NESTORIOتعاليم ) EFESO ةاز اتحادي(شد به سوختن ميالدي كه محكوم 

بلكه دو نفر ) طبيعت انساني با جسم و طبيعت الهي (،جود داشتمسيح نه فقط دوگانگي و
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اين تعاليم در ايران نيز ريشه دواندند و ). انسان و خدا(كردند  يا شخص در او زندگي مي

. نددر بين اقوام آسياي مركزي از رواج نسبتاً زيادي برخوردار شد
(NESTORIANESIMO)  

 بياباني را فقط در  TARTARIAو اقوام ها  يحات دقيق مراسم و عادات گروهض تو-50

كنيم كه البته به مقدار زيادي از بين رفته و غيرقابل ترميم و  زيرنويس التين مشاهده مي

  .باشد خواندن مي

ها چه به  در اين مكان نوشته. قرار داريم پول كاغذي  و اينجا در مقابل اجداد اوليه-51

  .ندهستالتين و زبان فرانسه بسيار آسيب ديده 

 ة تنگة امروزه در ناحيANIAN ة و تنگTABIN براي دقت بيشتر بايد گفت كه دماغه -52

BEHRING  باشد كه در واقع انتهاي شمال شرقي سيبري ميقرار دارند.  

  .باشند  هر دو زيرنويس در اين مورد بسيار آسيب ديده مي-53

 شاه .دي وفات كرده است ميال1524 ميالدي به دنيا آمده و در 1487 اسماعيل اول در -54

ها   عثمانية را از سلطها  صفوي كه سرزمين پارسية و بنيانگذار سلسل1524-1501 ها پارس

  .دادنجات 

 به درياي عربي NARMADA ة منظور، قلمرو هند شرقي كه در محل الحاق رودخان-55

  .باشد مي) CAMBAJخليج (

  . كه امروزه در خاك ارمنستان استGOKCA ة درياچ-56

  .شد  به درياي خزر گفته ميهاي دور  نام قديمي كه از زمان-57

   تبريز امروز-58

 LE SIEGE ROYAL DES و در فرانسوي SEDES  SOPHORUM در التين-59

SOPHISو كش  او رياضت. اند ه از نهاد عرب كه از نهادين صفي ادين بوداي ه نام سلسل

شاهان صفوي هوادار .  تقدس مرد در اوج1334مسلمان شيعه مسلك بوده كه در سال 

ؤساي فرهمند گفتند و آنها را ر ، كه به آنها دراويش مياند هچندين گروه و جماعت بود

 پاسوفي بزرگ GRAN SUFI ديرتر به دراويش نام سوفي دادند و از آنجا  نددانست مي
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)MAGNUS SOPHUS (كه باز ديرتر لقب شاه ايران) در اين نوشته، براي اشاره به

از طرف .) برد د، از آريا و پارس و يا فارس نام ميباش وري كه امروزه ايران ميكش

 ها  ميالدي اسماعيل اول ايران را از سلطه و يوغ عثماني1501در سال .  شد دادهها اروپايي

 اين .گذاري كرد ة صفويه را بنيانرها كرد و لقب شاه اسماعيل اول را گرفت كه سلسل

  .ن حكمفرمايي كرد بر ايرا1736سلسله تا 

شود و همين طور نام اين منطقه  خوردگي خوانده نمي ة التين به علت آسيب در نوشت-60

  .اشدب ة فرانسوي نيز غيرقابل خواندن ميدر نوشت

 الي 1634ي بين ها  عثماني در سالامپراتور سلطان مراد چهارم مي باشد كه در ، منظور-61

 كرد كه در آنها  آغازي وسيعي بر ضد ايرانيانها  ميالدي حكمفرمايي كرد و جنگ1640

  . ميالدي شد1638 ميالدي و بغداد در 1635موفق به تصرف تبريز در سال 

  .بر ايران حكومت كرد ميالدي 1642 -1629در  منظور شاه صفي كه -62

  XXXV,9, XXXIII, 18, GENESI XXVIII, 2, 5-7 : رجوع به كتاب مقدس-63

  .زه بندرعباس مي باشد هرمز باستاني امرو-64

  .معناي يك شاه عرب مسلمان مي باشد به -65

   واحد پول در خاور دور -66

 فقط در اجتماعي قلمرو هرمز - تعادل سياسيمورد در )پرانتز( انحراف كوتاه -67

 از همان ها  كه پرتغالياست در هر صورت مشخص .خورد زيرنويس التين به چشم مي

 هرمز را به يك پايگاه تجاري خود در  ALBUQUERQUE  ميالدي به رهبري1515سال 

طول انجاميد تا شاه  ه ميالدي ب1622مشرق زمين تبديل كرده بودند و اين شرايط تا سال 

  .عباس اول صفوي آنها را بيرون راند

  .يي كه از هيمااليا تا هندوكش ادامه دارندها ه با اين نام در اينجا اشاره به رشته كو-68

اريخ بدون هيچ ابهامي در هر دو نوشته ديده مي شود قطعاً اشتباه است چونكه  اين ت-69

VASCO DE GAMA پا گذاشتبر سواحل هند  ميالدي 1498 براي اولين بار در ماه مه .

 اسپانيايي همچنين در -يپرتغال كه تاريخ اين سفر دريايي دريانورد معروف استقابل توجه 
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 فرانسوي آمده است نيز اشتباه قا به همين دو زبان التين وفريآ ة قارة كه در نقشيتوضيحات

  L’UNIVERSO 2004/2 P. 273 – 279. M. 40جوع شود به ر. باشد مي

 ة و آن را بخش ششم قاراند هص داديهر دو زيرنويس بخشي جدا تخصدر  به چين -70

  .آسيا مي نامند

  . مي باشدDECCAN معمول و صحيح اين نام ة ديكت-71

ي التين و فرانسوي قابل ها ه يك از نوشتدر هيچ) نام مكان (TOPONYM  اين-72

  .يستخواندن ن

هاي  ه ميوMIRABILANI و يا MIROBOLANI يا MIROBALANI با نام -73

جوهر ( سرشار از تانين ها هاين ميو. نامند آفريقايي را مي شكل يك گياه آسيايي و اي هخوش

نيز مصرف دارويي  شود و ده ميي دباغي پوست استفاها آن در كارگاهاز باشند كه  مي) مازو

  .كننده دارند دارد از آنجايي كه خواص گس

 در بورگس در متوفيزامبيك و و ميالدي در م1515 جهانگرد و پزشك پرتغالي متولد -74

 .كردبه ايتاليا گرايي خود  انجام تحقيقات طبيعت ميالدي سفرهاي زيادي براي 1580سال 

شوند   دارويي كه در اين منطقه يافت مي فراوان و دقيقي در مورد گياهانيها هنوشتوي 

  )ناشر ونيزي (FRANCESCO ZILLETTI ةوسيل به 1585دارد كه اين رساله در سال 

  :تحت عنوان
DELLA HISTORIA, NATURA ET VIRTU’, DELLE DROGHE 

MEDICINALI ET ALTRI SEMPLICI RARISSIMI CHE VENGONO 

PORTATI DALLLE INDIE ORIENTALI IN EUROPA 

  .در ايتاليا به چاپ رسيد

  CANNANORE امروز -75

  CALICUT امروز -76

 QUILON امروز -77

  ADORANS LES DIABLES و به فرانسوي  CACODAEMONEM به التين-78
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 براي DIDIMO به نام ديگر ،TOMMASO بنا بر يك گفته و رسم قديمي پيامبر -79

كه در نزديكي  MYLAPORE انجيل به هند رفته بوده كه در آنجا در شهر دعوت آدميان به

MADRAS مسيحيان مسلك . به شهادت رسيده است قرار داردMALABARCO متعلق 

  .دانند به هندوستان جنوب غربي هنوز امروزه او را مرجع عقايد و مراسم خود مي

 ةكنند خصمروزه مش اCOROMANDELتر   و يا صحيحCOROMMANDEL نام -80

 داراي است)  شمالية درج17 تا 11 بين تقريباً(بخش بزرگي از سواحل هند جنوب شرقي 

 ة كه اين آخري تحت سلط،PONDICHERY و MADRASمراكز و شهرهاي مهمي مانند 

  . ميالدي بوده است1954 تا سال ها فرانسوي

ادر مهم و  ميالدي كه يكي از بن1510 در سال ALBUQUERQUE فتح شده از طرف -81

  . ماندها  تحت كنترل پرتغالي1941 تا سال GOA. مراكز داد و ستد و مركز فرمانروايي است

 فقط به زبان التين مي باشند كه ها  از اينجا تا ابتداي بخش مختص به چين زيرنويس-82

  .ي فراواني نيز مي باشدها همان داراي آسيب

ي باشد كه تا چندي پيش به نام  مMYANMAR اين سرزمين امروزه حدوداً كشور -83

BIRMANIAشد و هنوز امروزه   شناخته ميPEGU عنوان يك شهر مهم بيرماني شناخته  به

  .مي شود

 كه امروزه خاك بيرمانيا و تايلند در شمال، مالزي در MALACCA بلند ةجزير به ش-84

د و تا تي مي باش سنگاپور كه مركز و بندر مهم صنعةجنوب و در نهايت جنوب جزير

  . انگليس بوده استةنشاند  ميالدي دست1965

 د جهانگرMARCUS PAULUS و در فرانسوي MARCUS P  [...] در التين -85

 وفات كرده است 1324 ميالدي به دنيا آمده و در سال 1254معروف ونيزي كه در سال 

 اصلي ةي زيادي در مورد سفرهاي خود به خاور دور مي باشد كه در نسخها هداراي نوشت

 به چاپ LE LIVRE DES MERVEILLES DE MONDEعنوان  بهبه زبان فرانسوي 

زبان ايتاليايي به  IL MILIONEتحت عنوان  ها هرسيده است ولي در هر صورت اين نوشت

   .هستندتر  شده بسيار شناخته
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 UN TRE’S LONG MUR و در فرانسوي MURO LONGISSMO در التين -86

ن در مقابله با چين است كه اين ديوار بلند و عظيم براي دفاع چيبلند  مربوط به ديوار

 SHIH HUANG- TIساخت آن را . كنندگان آسياي مركزي ساخته شد چادرنشينان و كوچ

 در چين حكفرمايي كرد، 211 قبل از ميالد تا 221 كه از TS’ IN ةور سلسلتاولين امپرا

 هم الي هفدهم ميالدي عظمت و در قرن چهاردMING ةشروع كرده و پادشاهان سلسل

ه و بلندي رفتاز بين ن آ از امروزه بخشي. استنظير  ندي فعلي را دارند كه در جهان بيبل

 در شمال PO-HAIد كه از درياي زرد به موازات خليج رس  كيلومتر مي2500آن به 

TIENTSSIN و پكن تا صحراي GOBIادامه داشته است  .  

قرار   MEKONG ةدر دلتاي رودخانكه  كلي خاكي را طور ه بCOCINCINA با اسم -87

 ةنامند ولي در اين نقشه منظور از اين نام منطق مينام جنوبي دارد به عبارتي ديگر ويت

TONCHINOنام شمالي مي باشد يعني ويت.  

ي همپا) نوعي ريواس ((RHEUM OFFICINALE) كه اين گياه نيستآور   تعجب-88

 در اروپا اين گياه و گياهان ديگر طبي بسيار متقاضي چونطال و نقره شناخته مي شود 

  .اند هداشت

  .سازي داردده و اسانس كه مصرف دارويي و عطر يك نوع ما-89

كه است  التين موجود ة قلمرو چيني فقط در نوشت15گذاري و شناسايي اين   شماره-90

  .حتي در اين هم آسيب بسيار و غيرقابل ترميم خورده است

  .است جديد يالنكا  سري منظور-91

 التين ة سيالن فقط در نوشتة اجتماعي جزير- اين توضيحات در مورد شرايط سياسي-92

  .استمي باشد كه همراه با آسيب فراوان و غيرقابل تشخيص 

 كه غيرقابل وجود دارد التين ة در مورد اين نخل سيالن توضيحات ديگر نيز در نوشت-93

  .استتشخيص 

كه از است  گياهي ة بلسان يا شير،(INCENSO DI GIAVA) عود جاوا  نام ديگر آن-94

 ة يك درخت آسيايي از خانواد.(STIRAX BENZOIN)عناصر صمغي تشكيل شده است 
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STIRACEE اين بلسان يا BALSAM از عناصر رزيني يا صمغي، اسيد بنزوئيك و وانيلين 

كار  ه داروي ضد نيش حشرات ب ضد خلط و نيز،بخش عنوان دارو و آرام بهتشكيل شده كه 

  .رود مي

95- FONS EST EX QUO NAPHTA EMANAT. MONS ETIAM FLAMMAS 

ERUCTANSالتين و حتي توضيحات ة فقط در نوشت SUMATRAتر  تر و كامل  نيز دقيق

  . التين مي باشداز نوشتة

 ،ندادرياي سو: رود كار مي ه كه در عبارات و اصطالحات زير بSONDA هر جا نام -96

  .، جزاير سوندا سونداةتنگ

  .ين مي باشدة تمامي سرزمين هند و چدهند  اين لغت نشان-97

98- GIULIO CESARE DELLA SCALAشناس در سال  شناس و مردم  پزشك، طبيعت

 در 1558دنيا آمده و در ه  گاردا در ايتاليا بة سواحل رودخانRIVA DI GARDA در 1484

لف ؤ م،ساكن بودهدر اين شهر  ميالدي 1525 از وي. تاز دنيا رفته اس آژن فرانسه

DECAUSIS LINGUAE LATINAE گراماتيك با موضوع كه در حقيقت اولين كار 

نامه كه از ارسطو الهام گرفته يق علمي مي باشد و همچنين يك سفر يك تحقبراساسالتين 

 DE(دهند   و ارسطو نسبت ميTEOFRASTOو ساير آثار در علم بوتانيك كه به 

PLNTIS (المعارف ةو يك داير(DE SUBTILITATE)مي باشد .  

  L’UNVERSO, 3/2004 P. 417. 6 اين گياه مراجعه شود به د در مور-99

  BANDUNG امروز -100

  JAKARTA امروز -101

  LUZZON در فرانسوي LUZ[...]  در التين -102

103- CHRYSAEچه در التين وچه در فرانسوي   

  . مجمع الجزاير ژاپن مي باشدةترين جزير  كه بزرگHONSHU ة منظور جزير-1-4

 از نسخةتر  تر و كامل ي التين دقيقها ه توضيحات مجمع الجزاير ژاپن نيز در نوشت-105

  .باشند آن ميفرانسوي 
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  . مي باشدFRISONIترين جزيره در جزاير   جزيره متعلق به هلند كه جنوبي-106

  NOVAJA ZEMLJA امروز -107

108- SAMOIEDA معناي خاك  بهSAMOIEDIاز سيبري شمالي اي ه آمده است و قطع 

  . مي باشدNOVAJA ZEMLJA در جنوب OB, PECORAي ها هكه مابين دلتاي رودخان

  

  ها نوشت پي
1 .TOLOMEOبعد از 151-127 مصري –شناس يوناني  دان و ستاره  جغرافي–دان   به فارسي بطلميوس رياضي 

  .هاي زيادي دارد نويس يوناني كه به رم آمده و دربارة تاريخ و جنگهاي رم نوشته خ تاريDIONIGIميالد 
DIONIGI ALICARNASSO بعد از ميالد 7 تاريخ مرگ PLINIOبعد 79-23نويس رومي   دانشمند و تاريخ 

حظات خود در  در حقيقت در يكي از مال.از ميالد كه عالقة زيادي به مالحظة وقايع و نوشتن آنها بطور زنده داشت
 , POMPEI اين همان آتشفشاني است كه شهرهاي . جان خود را از دست دادVESUVIOآتشفشان 

ERCOLANOرا نابود كرد .  
   بعد از ميالد25 يا 21 قبل از ميالد و مرگ 58دان يوناني  جغرافي. 2
   قبل از مسيح116-27نويسندة رومي . 3
  خداي يوناني آبها . 4
   قبل از مسيح2345-2333شمين سلسله و خاندان مصر اولين فرعون از ش. 5
  يكي از خدايان يوناني خداي آسمانها. 6
  پسر خداي آسمانها و خداي آتش در يونان باستان. 7
  نويس و نويسندة يوناني تاريخ. 8
 سفرهاي هاي زيادي در مورد  قبل از ميالد او معروف به نوشته484 -425نويس يوناني،  به فارسي هرودوت،تاريخ. 9

از هرودوت .  ايرانيان در كتاب تاريخ خودةباشد، بخصوص در مورد تصرف يونان بوسيل متعددي كه كرده است مي
  .شود به عنوان پدر تاريخ نام برده مي

باشد معروف براي جنگي كه براي تصرف آن  نام شهري بوده در شمال غربي آسياي صغير كه امروز در تركيه مي. 10
  .باشد شناسي مي هترين جنگها در اسطور اي يكي از معروف اين جنگ و تصرف افسانه. باشداز طرف يوناني 

 و در كنارة درياي Tessagliaباشد در جنوب آن يونان و مقدونيه در شرق   مي ILIRIAخي ياي تار نام منطقه. 11
lonioباشد  قرار دارد سرزمين كوهستاني مي.  

 3باشد كه از آن دريا فقط   ميDON شهري به اين نام در سواحل رودخانة نام دريايي در جنوب روسيه و نيز. 12
  .دهانة درياي سياه. كيلومتر فاصله دارد

 DARDANELLهاي بسفر   شمال غربي كه در آن درياي سياه و درياي اژه به وسيلة تنگهنام دريايي در تركية. 13
  .شوند به هم متصل مي

اين رزين ) درخت كل حنا(باشد   گويند و همچنين نام درختي ميBALSAMOنام يك رزين معطر كه به آن . 14
  .باشد در ضمن معطر بودن چرب نيز مي
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هاي نوح ساخته شد و پس از ساختن آن خداوند براي    نوهةدر كتاب مقدس آمده است كه برج بابل به وسيل. 15
  .توانند يكديگر را درك كنندمجازات آدميان آنها را وادار كرد به زبانهاي مختلف صحبت كنند تا ن

آتش را خاموش نام پادشاهي كه قصد سوزاندن حضرت ابراهيم را با يك مشت هيزم داشت ولي خداوند آن . 16
  .كند رود به نام سارا با ابراهيم ازدواج ميبعدها دختر نم. كرد
ن او چه از نظر نژادي و مذهبي باشد و در اينجا اشاره به پيروا منظور از محمد، حضرت محمد پيامبر اسالم مي. 17
  .باشد مي
  .شود اي در روسية غربي در سيبري كه به درياي منجمد شمالي ختم مي نام رودخانه. 18
  .دانند از كشور هند به نام هندها ياد برده شده و آن را شامل هند شرقي، غربي، عميق وجزاير آن مي. 19
شود و از تمام عربستان منظور  شود كه جلوتر به آن رسيدگي مي در اين نوشته عربستان به چند بخش تقسيم مي. 20

  .باشد بر كلية اين منطقه مي
  .باشد ناميدند و به معني خاك خشك مي ها چندين شبه جزيره را در آن منطقه مي با اين اسم در قديم يوناني. 21
اند در قرن يازدهم   را بنا كردهAEOLISهر اند و ش كرده نام مردمي كه در يونان قديم در كنار اين دريا زندگي مي. 22

  .)شمال شرقي آن(پيش از ميالد در آسياي صغير 
  .باشد به عبارتي آناتولي  آسياي جنوب غربي كه امروزه تركيه ميةهمان منطق. 23
  . بسفور و درياي سياه قرار داشته استة روم بوده است و بين تنگةبخشي از آسياي شمال غربي كه تحت سلط. 24
  .اند  بودهBITINIAباشند كه تحت حكمفرمايي  مي) مناطق مختلف(تمام اين استانها در آسياي صغير . 25
به داشتن ثروت   بوده است و معروفMitridate كه از خاندان )اي در آسياي صغير منطقه(  LYDIAنام پادشاه . 26

  . قبل از ميالد546مرگ در . باشد فراوان مي
 324-129فرما بوده  ة فعلي حكم كه در بخشي از آسياي صغير در نزديكي سوريSeleucid ةنام پادشاهان سلسل. 27

  .قبل از ميالد
28 .Prusa يا Brusaفعلي و مركز استان ة شهري در شمال غربي تركي Brusaباشد در جنوب درياي   ميMarmara 

 مستقر Cius منطقه در محلي به نام  قرار دارد اولين ساكنان آنOlympo و يا همان Uludagكه در نزديكي كوه 
  . قبل از ميالد202اند  شده
 بالكان قرار داشته امروزه بخشي از ة نام سرزميني كه در شمال درياي اژه در جنوب شبه جزيرTHRACEيا . 29

  .باشد يونان، بلغارستان و تركيه مي
فراوان بوده و در افسانه آمده  كه معروف به داشتن ثروت FRIGIA, PHRYGIAاي  شاه معروف و افسانه. 30

شده و امروزه به كساني كه توانايي مالي و قابليت كسب خوب  زده تبديل به طال مي است كه به هر چيزي دست مي
  .شود دارند گفته مي

باشد قرن هشتم   ميODISSEA و ILIADE بزرگ كه دو شاهكار او ة نام نويسندHOMEROSبه يوناني . 31
  قبل از ميالد

. كند  الهي همراه مية كه دانته او را با خرد در حماسENEIDE معروف ة حماسةم شاعر معروف التين سرايندنا. 32
  .قرن اول قبل از ميالد

  .)اسطوره يوناني(شود  باشد كه پس از فتح شهر كشته مي  ميTROIA نام قهرمان ILIADE ةدر حماس. 33
 كه LYDIA ة بنا شده بود و در منطقCAISTRO ةن و رودخاIONIOشهر باستاني كه در سواحل درياي . 34

گردد و در آن آثار   قبل از ميالد پايتخت استان  رومي در آسيا تعيين مي129باشد در سال   ميANATOLYامروزه 
  .باشد  آثار دنياي باستان مي7باشد كه يكي از  باستاني پرارزشي كه يكي از آنها معبد آرتميد مي
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باشد كه  مي) قيامت (APOCALISSE كه به پيرو مسيح درآمد از آثار مهم او كتاب از اولين اشخاص بود. 35
  .گيرد بخشي از كتاب مقدس را دربرمي

ترين پيرو اوست كه سفرهاي زيادي در باب شناختن مسحيت و  از پيروان اصلي مسيح و از طرف برخي مهم. 36
  .مسيح به نقاط مختلف كرده است

 انجيل جديد كه پيروان آن معتقدند كه نجات و رستگاري در اثر ايمان به مسيح بدست انجيل پروتستانها و يا. 37
  .نامند گان نيز ميدهند يروان اين مسلك را هم مژدهپ. آيد و نه فقط در اثر كردار و اعمال نيك مي
  . در دست ما، توضيحاتي وجود نداردةدر اين مورد، در نوشت. 38
  .باشد باشد كه نيز به كتاب الهيات نيز مرسوم مي  ميSAN GIOVANNIاين كتاب در حقيقت خاطرات . 39
كوهي در   نام رشتهBULGAR DAGH, ALA DAGH يا MONTES TAURUS يا TAUROكوه . 40

گيرد از   فرات از آن سرچشمه مية سوريه، رودخانةباشد كه در ناحي بخش جنوبي و خارجي آناتولي مي
ANTITAUROباشد ه مي منظور شروع اين كوه پاي.  

 يوناني كه شامل زنهايي بودند كه براي جنگجو بودن و تيراندازي بهتر يك پستان خود ة معروف در اسطورةقبيل. 41
  .اند بريده را مي

  .veneto 90-1488-1576 رنسانس متولد استان ةنقاش معروف ايتاليايي متعلق به دور. 42
 كه مردي ISIDORUS HISPALENSIS 636 -560اي يكي از مقدسين كليساي كاتوليك مربوط به ساله. 43

  . ميالدي236 مرگ .پرفرهنگ و صاحب نظر بوده و مولف آثار زيادي مي باشد
  .آيد اي است در اين سرزمين كه در آن انگور از نوع شراب خوب عمل مي نام منطقه. 44
 در اينجا شربت جاوداني را نوشيده ZEUSباشند و در اسطوره آمده است كه  اين كوه زادگاه خدايان يوناني مي. 45

  .)پدر خدايان(است 
 REBECCA وISACCOكردند او فرزند اول  برادر يعقوب كه در اين سرزمين زندگي مي بازماندگان عيسو. 46

  .)كتاب مقدس(بود كه حقوق فرزند اول بودن خود را به يعقوب فروخت 
 نام آنها به ترتيب عربستان سنگي عربستان بياباني و شود كه در اين نوشته عربستان به سه بخش تقسيم مي. 47

  .عربستان بياباني به نام عربستان گود نيز آمده است. اند عربستان حاصلخيز ناميده شده
.  استباغ ادن و به عبارتي ديگر بهشت خاكي كه خانه آدم و حوا قبل از ارتكاب به گناه و رانده شدن آنها بوده. 48

  .كتاب مقدس
هايي كه فرات و دجله از آنها سرچشمه  النهرين قرار داشتند كه در كوه پايه شهر باستاني در جنوب بيناين . 49
  .گيرند قرار داشته و يكي از اولين تمدنهاي بشري در اين شهر ساخته شده است مي
حتماالً  عربي اة كه ريشARAMAICAكردند كه به زبان   زندگي ميURنام مردمي كه در اين منطقه و شهر . 50

اند و در  النهرين به اينجا كوچ كرده كردند اين مردم در قرن چهاردهم پيش از ميالد از جنوب بين دارد صحبت مي
  .اند فارس ساكن شده بابليون و خليج

  .در اين متن از عربستان سرسبز به نام عربستان خوش شانس نيز نام برده شده است. 51
 بوده است كه درغرب ساحل MIDYAN و شهري در آن حوالي به نام OREBدر كتاب مقدس آمده است كه . 52

  . متر ارتفاع دارد260اردن و درياي مرده يا سياه قرار داشته اين بلندي فقط 
اي است كه در شمال خارجي مصر قرار دارد و بين خليج سوئز و آقا با در شمال درياي  امروزه نام شبه جزيره. 53

  .ن موسي قانون را از خداوند دريافت كرددر اين مكا. سرخ قرار دارد
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باشد و داراي اماكن باستاني  شهري كه هم اكنون در اكراين واقع است و يكي از مراكز مهم فرهنگي اين استان مي. 54
  .باشد باشد به حدي كه مركز قديمي اين شهر جز ميراث فرهنگي بشريت مي بسيار زيبايي مي

كند كه  باشد كه در اصول فقه مسحيت خداوند در سه نفر خلوس مي مي يعني سه قديس TRINITYمنظور . 55
  .شوند  پسر و روح القدس كه اينجا در يك ماده و روح اصلي به هم ملحق مي–عبارتند از پدر 

باشد كه مسيح در آن در شام آخر شراب نوشيد و امروزه در مراسم مذهبي   ميCALIXمنظور از پياله همان . 56
  .دشو استفاده مي

 قرار دارد شهري است باستاني كه در ILMAN ة در شمال درياچVOLGA ةاين سرزمين در سواحل رودخان. 57
 .كنيم  بعد از ميالد برخورد مي859شمال غربي روسيه واقع است براي اولين با نام آن در سال 

 NIZHNY و در باشد  كيلومتر مي1500اين رودخانه در مركز روسيه جريان دارد طول آن حدوداً . 58

NOVOGRAD از طرف مشرق به VOLGAشود ق ميحل م.  
گويند  باشد به عبارتي نام قديمي چين كه به آن سرزمين ابريشم نيز مي اي كه هم اكنون چين مي نام منطقه. 59

CATAIآيد  ست كه ماركوپلو به قسمت شمالي چين داد كه از همان ختن مي نامي اTHE ROAD TO 

CATHAYرفته است  بكار مي19ت كه در اشعار بسياري تا قرن  عبارتي اس.  
اين رودخانه كه از كوهستانهاي روسيه سرچشمه گرفته و پس از گذر از استانهاي بالر روسيه و اوكراين به . 60

 دانوب و اور و – اروپا از نظر طول پس از والگا ة كيلومتر كه چهارمين رودخان2290ريزد و طول آن  درياي سياه مي
  .باشد مين از نظر مقدار آب پس از والگا و دانوب ميسو
گيرد در سانكريت  باشد كه تمام فالت شمالي آسيا را دربرمي باشد كه معروف به سقف دنيا مي همان هيمااليا مي. 61

  .باشد به معناي اقامتگاه برفها مي
  .باشد براهيم و كنيزش هاجر مي اسماعيل اولين پسر اة به معناي نواد. اسماعيليه اشتباه نشودةبا فرق. 62
 در سوريه به دنيا آمد و مكتب خاصي را در مسحيت بنياد كرد بر GERMANICIA كه در NESTORIOاز . 63

 381 متولد 433 تا 428ضد سوزاندن كافران در مسحيت مبارزه كرد و او نيز به آن متهم شد اسقف اعظم قسطنطيه از 
  .گويند  به مرد هوشمند و دانا ميNESTORIOر زبان يوناني د. باشد  ميالدي مي451و مرگ او در 

 امروزه درياي آمون OXUS و (CAUCASUS INDICOS)اي كه بين هندوكش  نام يوناني قديمي منطقه. 64
  .باشد امروزه در افغانستان قرار دارد  ميBATTRIAباشد كه پايتخت آن بلخ بوده و نام قديمي آن همان  مي
 كه KESH اينجا بوده به نام ةاي در حوم گويند كه متولد ناحيه  در فارسي به آن تيمور لنگ ميهمان تيمور كه. 65

  .باشد  مغولها ميةگذار سلسل  كه پايه1405-1336نامند   سبز ميامروزه شهر
تيرانداز و اند هخامنشيان آنها را به عنوان  بوده  ايرانيك مية از ريشاند و احتماالً نشين بوده نام قومي كه كوچ. 66

كرد در اسطوره آمده است كه از يك  اند و اين امر چه در مردان و چه در زنان آنها صدق مي جنگجو در اختيار داشته
  .اند قرن هشتم قبل از مسيح قهرمان يوناني و زني به شكل مار به دنيا آمده

  .لط تركهاي عثماني رها كردگذار سلطنت صفوي كه ايران را از تس  و پايه1524 تا 1501اه ايران از ش. 67
شود   نارمانا كه در درياي عربي روان ميةهاي تحت قلمرو پادشاهان هند شرقي كه در حوالي رودخان سرزمين. 68

  .قرار دارند
  .باشد نام فارسي آن مرو بوده است  باستاني و مركز مهم آسياي مركزي كه امروز در حوالي تركمنستان ميةمنطق. 69
  .باشد اني در سرزمين ايران كه در جنوب تا خليج عثماني ادامه داشت امروز كرمان مي باستةمنطق. 70
  .باشد  كه امروزه بلوچستان در خاك پاكستان ميINDUS ةسرزمين باستاني در جنوب آسيا كه در غرب رودخان. 71
  .باشند همان مادها مي. 72
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هم مرد بوده و هم . خداي نيك اهورا مزدا بوده است پدر ZURVANدر ايران باستان نام يكي از خدايان بوده . 73
ترين خدايان  در قرن سوم تا هفتم ميالدي بزرگ) مذهب رسمي(زن خداي روشنايي و تاريكها و مذهب ساسانيان 

  ...)آب خاك(باشد  بوده و ارباب هر چهار ماده مي
ه و در قرون نهم و هفتم قبل از ميالد به كرد باشد كه اين قوم در قسمت غربي آسيا حكمروايي مي همان آشور مي. 74

  .اوج رونق خود رسيده بوده است
  .همان منطقه آذربايجان امروزه. 75
باشد و طبق  ها باستاني بسيار ديريني برخوردار مي تمدن باستان ايالم كه اين استان در جنوب شرقي ايران از تمدن. 76

رسد شوش نيز يكي از مراكز مهم و  بل از ميالد مسيح مينج هزار سال قآثاري كه به دست آمده تمدن آن به پ
  .پايتخت آن بوده است
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