
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهمین طور منطقه شرقیه سخن گفته شده 

در شامات"است که از  عاست.فصل هفتم"تشی

ویژه حلب سخن گفته شده  ورود تشیع به شام به

تشیع در افریقا"که بخش عمده   است.فصل هشتم"  

آن به علویان ادریسی ودولت فاطمی اختصاص 

افغانستان"که  و هم "تشیع در شبه قارهدارد.فصل ن

ضمن آن به تفصیل از دولت های شیعی در 

حیدرآباد ومناطق دیگر هند ونیز نواب های شیعی 

.بحث شده است.      حاکم بر برخی از نواحی و..  

فصل دهم "تشیع در قفقاز وترکیه "که از شیعیان  

آذربایجان وهمین طور دیگر شهرهای ترکیه 

سخن گفته شده.فصل یازدهم"تشیع در اروپا"که 

بیشتر مربوط به قرن اخیر است وفصل دوازدهم 

 "تشیع در آمریکا"وکاناداست که از برخی از      

 گفته شده است.موسسات وتشکلهای شیعی سخن 

اطلس ملي ايران "عمومي"/ نگارش دست 

اندرکاران تهيه اطلس ملي ايران؛ مولف سازمان 

برداري کشور؛ مجري طرح يحيي جمور؛  نقشه

مدير پروژه بابک شمعي؛ تنظيم فصول و 

گردآوري اطالعات مهران مقصودي، بهرام 

تهران: سازمان  -[.۲]ويرايش  -اميراحمديان.

 .۶۸۳۱ور، برداري کش نقشه

 ار)رنگي(.            ص.: نقشه )رنگي(، نمود 932

بنا به تصویب هیئت محترم  0731در خرداد ماه  

وزیران وظیفه تهیه ي اطلس عمومي ایران به 

اطلس سازمان نقشه برداري كشور واگذار گردید.

حاضر ویرایش دوم اطلس عمومی ایران است که 

شه ها به چاپ رسیده است.نق 0731درسال 

ونمودارهای این اطلس،پراکندگی شاخص های 

کالن کشور را در بخش های طبیعی 

،سیاسی،اقتصادی واجتماعی به تصویر کشیده 

 است ودر اغلب موارد با ارائه روند چندساله از  
 

موضوعات امکان مقایسه با سال های گذشته را 

 4.این اطلس شامل برای کاربر میسر می نماید

ر است :بخش اول روند تغییرات بخش به شرح زی

عناصر تقسیمات كشوري وسابقه آن از سال 

تاكنون در مقاطع مختلف بررسي شده  0701

است .ناهمواریها ،زمین شناسي ،خاك شناسي 

اقلیم ومحیط زیست كشور در بخش دوم بررسي 

میشود واطالعات مربوط به جغرافیاي انساني 

شامل جمعیت ،آموزش ،بهداشت وشهر 

ازي در بخش سوم ودر نهایت بخش وشهرس

چهارم به جغرافیاي اقتصادي ایران با تاكید بر 

زیربخش هاي كشاورزي ودامپروري و...اشاره 

 دارد.                                                       

اطلس ملي ايران/طراحي واجرا ،سازمان نقشه 

تهران:سازمان نقشه برداري -برداري كشور.

.                                           ۶۸11كشور،  

 ج.:مصور)رنگي(،جدول،نقشه.                      

به سرپرستی  0733اطلس ملي ایران در سال 

عده ای از متخصصان و توسط سازمان نقشه 

برداری کشور به چاپ رسید.این اطلس همراه با 

جزء اطلس  نقشه تمام رنگی 11تصویر و  011

.از جمله تالشهایي عمومی محسوب می شودهای 

كه در دستیابي به ماخذ ومنابع بین المللي این منبع 

شده است ارتباط با دانشگاه توبینگن آلمان 

ودانشگاه اپساالي سوئد بود.این اطلس به تاریخ 

ایران از دوره ي باستانشناسي گرفته تاشکل 

 دولت ماد،   واستقرار   گیری سرزمین هل تمتي

 نشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان،طاهریانمهخا

، آل زیار،آل  غزنویانزیدیان،صفاریان،سامانیان،

 صفویان  تیموریان،  ،اسماعیلیه،  بویه،سلجوقیان

 وجمهوری افشاریان،زندیان ، قاجاریان،  پهلوی

 اسالمی می پردازد.

 

                                 
                                                                     

 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی:

 (4مراجع فارسی )علوم انسانی؛

 

 موجود در مرکز فارسی ی عمده اطلس ها

 اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی 

 

 اطلس تاريخ اسالم

زطلس تاريخی جهان از آغاز تا امروا  

 اطلس شيعه

 اطلس عمومی ايران

 لي ايراناطلس م

 

 سمانه فالح
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اطلس تاريخ اسالم/ مولف حسين مونس؛ مترجم 

آذرتاش آذرنوش؛ هيئت ويراستاران علمي جعفر 

شهيدي ... ]و ديگران[؛ ويراستاري جغرافياي 

معاونت سنجش از دور و جغرافيا )مديريت 

برداري  ها معاونت نقشه جغرافيا(؛ ترسيم نقشه

تهران: سازمان  -في و چاپ(.)مديريت کارتوگرا

 .۶۸۳۱، ۶۸1۱جغرافيايي نيروهاي مسلح، 

 .ص.: نقشه)رنگي(، جدول ۱۹۶بيست و پنج، 

حسین مونس مورخ معاصر مصری  در شهر 

سوئد زاده شده است.آثار دیگر وی تاریخ وتمدن 

، اداره  عموم 1،تاریخ وتمدن مغرب 0مغرب 

ال با س04الزیر می باشد. حسین مونس در مدت 

همکاری عده ای از مورخان معروف کشورهای 

اسالمی کتابی را فراهم آورده است که در آن  

سعی شده اطالعات کاملی درباره تاریخ 

وجغرافیای اسالم به محققان وعالقه مندان ارائه 

ودارای  س تاریخ اسالم اطلسي تخصصيلاطشود.

 فصل هایاست.  نقشه تمام رنگی وجدول 131

فتوحات اسالم ، شام،عراق،ایران،   این کتاب از   

ماوراءالنهر وسند گرفته تا مصر ،مغرب ،  

اندلس ، بیان مسئله مربوط به کشورهای اسالمی 

در افریقا تحت عنوان مسلمانان در بحرالمتوسط 

از صدر اسالم تا زمان حاضر،تاریخ عثمانی از 

زمان سلطه ترکان سلجوقی تا امروز،بیان وضع 

سالم طی دوقرن گذشته ، اقتصادی جهان ا

گسترش تدریجی مستملکات امپراطوریهای 

انگلیسی،فرانسه و....اشاره به وضعیت امروز 

           جهان اسالم مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

ده: اطلس تاريخی جهان از آغاز تا امروز/نويسن

        -کالين  مک ايودی،مترجم فريدون فاطمی.

.                              ۶۸۱1،تهران:نشرمرکز

                                )رنگي(ص.:نقشه 1۸1

اطلس تاریخی جهان ازآغاز تا امروز دارای 

رنگی می باشد. این                  تمامنقشه  011

ب مجزا بوده است که در اطلس در  ابتدا چها رکتا

ویرایش جدید هر چهار کتاب به یک کتاب انتقال 

      کتاب جدید شامل چهار فصل می باشد.یافتند.  

               01111فصل اول کتاب به دوران  معاصر از 

فصل . میالدی می پردازد 711قبل از میالد تا 

دوم یا کتاب دوم این اطلس مربوط به قرون 

میالدی آغاز وتا سال 711از  وسطی است که

                پرداختن به قرون .به اتمام می رسد میالدی0433

در  فصل یا کتاب  0300تا0437جدید از سال 

سوم می باشد.واما کتاب چهارم مربوط به 

 .       رویدادهای دوران معاصر است

تهران:  -اطلس شيعه/نويسنده رسول جعفريان.

.        ۶۸۳1های مسلح،سازمان جغرافيای نيرو

ص:مصور،نمودار،نقشه)رنگی(.          11۸ز،  

 –(یک اثر تألیفی 33اطلس شیعه)کتاب برگزیده 

ه تصویری است که هدف اصلی آن ،ارائپژوهشی 

جغرافیایی ،تاریخی از شیعه در تاریخ اسالم از 

آغاز تا به امروز است. در این کتاب تالش شده 

 ب نقشه های جغرافیاییاست تا تاریخ شیعه در قال

ه شده وحدود پیشرفت تشیع در هر مقطع ئارا

تاریخی ودر هر نقطه جغرافیایی نشان داده شود. 

این اثر که به همت حجت االسالم رسول جعفریان 

ه ئوتیم پژوهشی وی آماده شده ، در سه بخش ارا

ره سیر تطور مواد تاریخی وتوضیحی دربا

ه جداول ئواراه نقشه های جغرافیایی ئشیعه،ارا

                                          تنظیم شده است .
 

تبیین این موضوع که شیعیان در هر دوره ای چه 

تفکراتی داشتند، ویژگی های هر مکتب ، 

شخصیت های برجسته ومراجع شیعه از سال 

اطالعات این جزءهجری قمری  0411تا  711

تاب سعی شده در این کجغرافیایی است.–اثر دینی 

تمامی اطالعات مربوط  به شیعه و روند حرکت 

تفکرات وتغییرات قلمروی شیعه در دوران های 

گوناگون تاریخی به روشنی بیان شود لذا این 

اطلس اثری پژوهشی نیست ،اما حاصل پژوهش 

به شمار می رود.از این اطلس به عنوان اثری 

مرجع در پژوهش های دینی وتاریخی یاد می 

در تدوین وطراحی این اطلس کوشیده شده شود.

است از زیاده روی وگنجاندن مطالب غیر واقعی 

پرهیز شود.به هیچ وجه هدف این موضوع نیست 

که شیعه ، دراکثر نقاط دنیا راه یافته است، بلکه 

غرض نشان دادن قلمروی شعیان وروند فعالیت 

ها واقدامات آنها را در طول زمان وادوار 

خی به زعم نویسنده است.             گوناگون تاری  

 فصول مختلف این کتاب عبارتند از :                

"که از تعریف آغاز تشیع"فصل نخست با نام 

شیعه شروع شده وتا بیان فرقه های شیعه ادامه 

یافته است.فصل دوم با نام "امامان شیعه"شامل 

ندگی حضرات معصومین با ارایه مطلب ونقشه ز

درباره زندگی هر امام است.فصل سوم با نام 

"تشیع در شهرهای ایران "است که برای هر 

شهر از شهرهای اصلی شیعه مذهب ، نقشه ومتن 

ارائه شده است .فصل چهارم "دولت های شیعه 

در ایران"که نخستین آن دولت علویان طبرستان و 

  "تشیعمام خمینی است .فصل پنجمپایان آن عصر ا

در عراق" است که از شهرهای  کوفه و واسط    

.فصل ششم"تشیع در  وبغدادسخن گفته شده است. 

 جزیرة العرب "است که درباره   شیعیان   مدینه 

 
  

 


