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درباره نویسندگان
دکتر محمدباقر وثوقی در شـهر الر از توابع اسـتان فارس متولد شـد .وی مدرک کارشناسـی را از دانشـگاه تربیت
معلـم ،و کارشناسـی ارشـد و دکتـری خـود را از دانشـگاه تهـران اخـذ نمود .ایشـان هم اکنون اسـتاد گـروه تاریخ
دانشـگاه تهران است.
دكتر منصور صفتگل مدرک کارشناسـی خود را در سـال  1368از دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،کارشناسیارشـد
را از دانشـگاه تربیـت مـدرس و دکتـری خـود را از دانشـگاه تهران اخـذ کرد .ایشـان عضو هیئت علمی و دانشـیار
گـروه تاریـخ دانشـگاه تهـران اسـت .از آثـار ایشـان میتـوان بـه «تاریـخ شناسـی ویژگـی اثـر»« ،تاریخ نویسـی
در ایـران عصـر صفـوی» و «شـجره الملـوك؛ تاریـخ منظـوم سیسـتان از كهنتریـن روزگاران تا آغازین سـالهای
فرمانروایـی قاجـاران»« ،قـم در قحطـی بـزرگ سـال  1288قمـری» و «مـرآت واردات :تاریخ سـقوط صفویان و
فرمانروایـی ملـك محمود سیسـتانی» نـام برد.

چکیده اثر

ایـران بهعنـوان مرکـز تمـدن ایـران شـهری ،هنـوز پرچمـدار یکـی از کهنتریـن تمدنهـای بشـری اسـت .ایـن
تمـدن کـه بازتـاب دهنـده یکـی از باشـکوهترین و کاراتریـن نمونههـای سـازگاری انسـان ،اقلیم و طبیعت اسـت
هنـوز آموزههـای زیـادی بـرای عرضـه بـه بشـریت در روزگار پرمخاطـره زیسـتمحیطی معاصـر دارد .در ایـن
بافتـار ،ضـرورت توجـه بـه پژوهشهـای مربوط به پیشـینه و تحـوالت تاریخـی بنـادر و دریانوردی ایـران بیش از
پیـش نمایـان اسـت .اطلـس تاریـخ بنـادر و دریانـوردی ایران بـه پیشـینه تاریـخ آن از از سـپیده دم تاریخ تـا دوره
هخامنشـیان ،اشـکانیان ،ساسـانیان ،و همچنیـن خلیـج فـارس و دریای عمان در سـدههای نخسـتین اسلامی و
تحـول فنـون دریانـوردی و بنـادر و جزایـر خلیجفـارس در نقشـههای تاریخـی پس از اسلام تا انقالب اسلامی
میپـردازد .ایـن پژوهـش در  ۱۲فصـل و سـه جلـد تصویـر روشـنی از بنـادر و فعالیتهـا و نهادهـای مرتبـط بـا
دریانـوردی حـوزه خلیج فـارس عرضه مـیدارد.
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