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چکیذه
زٕؼاٗیای جاریعی ،پژو٦كی ٠یان رقح٥ای جاریط و زٕؼاٗیا اؿث .ةؼرؿی جأدیؼات ٠ضیي
زٕؼاٗیائی ةؼ وٚایِ جاریعی ،ؿیؼ جکا ٜ٠صک٠٨ث ٦ا و جض٨الت ٠ؼزی ٨٠و٨ع امٞی ایّٟٞ ٢
اؿث .زٕؼاٗیا ی جاریعی ک ٥ةؼ ٠کان ة٨٤ّ ٥ان یکی از ارکان ّ ٟٞجاریط جأکیغ دارد در آ٨٠زش
جاریط کارةؼد زیادی داردٛ٣ .ك٦٥ا و کحاب٦ای زٕؼاٗیایی و جاریعی ،جاریط٦ای ٠ضٞی ،آدار
ةاؿحا٣ی ،ة٤ا٦ا و ّکؾ٦ای جاریعی ة ٥م٨رت ٨٠اد زٕؼاٗیای جاریعی ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی
گیؼ٣غ .ةازؿاظث چك ٟا٣غاز٦ای گػقح ٥ک ٥از ا٦غاف  ٟ٧٠زٕؼاٗیای جاریعی اؿث در یادگیؼی
جاریط ةـیار  ٟ٧٠و کارةؼدی اؿث .یکی از روش٦ای پژو٦ف در زٕؼاٗیای جاریعی ٠ح١ؼکؽ
ؿاظح٨٠ ٢و٨ع ٌ٠ا ٥ْٝةؼ ٠ضغوده و  ٥ٌٛ٤٠زٕؼاٗیایی ک٨چک و ّ ٙ١ةعكیغن ة ٥آن در
گـحؼة ز٠ا٣ی ٠یةاقغ .ةا ای ٢رویکؼد و ةؼاؿاس ق٨ا٦غ جاریعی ة٨٤ّ ٥ان ةضذی ةؼای ّی٤یث
ةعكیغن ة٨٠ ٥و٨ع کارةؼد زٕؼاٗیای جاریعی در آ٨٠زش جاریط ،کؼدؿحان ة٨٤ّ ٥ان ٥ٝ٨ٛ٠ای
زٕؼاٗیائی و جاریعی ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗح ٥و جض٨الت زٕؼاٗیای جاریعی آن در دوره ٨ٕ٠الن
(ٚؼن ٦7سؼی) ةؼرؿی قغه اؿث .ؿئ٨االجی ک ٥در ای ٢پژو٦ف ٌ٠ؼح ٠یق٨د ای ٢اؿث ک:٥
زٕؼاٗیای جاریعی چ ٥کارةؼدی در آ٨٠زش جاریط دارد؟ و زٕؼاٗیای جاریعی کؼد٦ا در دورة
٨ٕ٠الن چ ٥جض٨الجی یاٗح ٥اؿث؟ ةؼای پاؿط ة ٥ای ٢پؼؿف٦ا ةا روش پژو٦ف جاریعی و قی٨ة
 -1اؿحادیار گؼوه ٌ٠اْٝات ازح١اّی دا٣كگاه ٗؼ٤٦گیان پؼدیؾ صکیٗ ٟؼدوؿی اٝتؼز
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ج٨می٘ی -جضٞیٞی ای٣ ٢حیس ٥صام ٜآ٠غ ک ٥زٕؼاٗیای جاریعی کؼدؿحان در دورة ٨ٕ٠الن
جض٨الت ازح١اّی و ؿیاؿی ١٧٠ی را جسؼة ٥کؼده اؿث و پؼداظح ٢ة ٥زٕؼاٗیای جاریعی در
آ٨٠زش جاریط ٨٠زب ّی٤ی قغن درس جاریط و گـحؼش درك ٗؼاگیؼان از ٠تاصخ جاریعی ٠ی-
ق٨د.
واشههای کلیذی :زٕؼاٗیای جاریعی ،آ٨٠زش جاریط ،کؼدؿحان٨ٕ٠ ،الن.
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مقذمه
زٕؼاٗیای جاریعی ک ٥پژو٦كی ٠یان رقح٥ای جاریط و زٕؼاٗیا اؿث ،جأدیؼ ٠ضیي
زٕؼاٗیایی را ةؼ وٚایِ جاریعی ،ؿیؼ جکا ٜ٠دوٝث٦ا و جٕییؼات ٠ؼزی و جاریط اکحكاٗات
زٕؼاٗیایی را ةیان ٠یک٤غ .ای٨٣ ٢ع پژو٦ف٠ ،ا را ة ٥صٛای ٙز٣غگی ا٣ـان در ٠ضیي
زٕؼاٗیایی گػقح ٥آق٤ا ٠یک٤غ و جا صغودی آی٤غه را پیفةی٤ی ٠یک٤غ .ةُ٣ ٥ؼ ٠ی-
رؿغ ،درس جاریط ة ٥ز٧ث جأکیغ ةؼ ٠ضَ٘٨ات ،اؿح٘اده اٗؼاًی از روش ؿع٤ؼا٣ی و
ؿ٤حی٠ ،كکالت ؿاظحاری و گاه ٠ضح٨ائی کحب درؿی جاریط از زاذةۀ ا٣غکی ةؼای
جغریؾ ةؼظ٨ردار اؿثٗ .ؼاگیؼان ٔاٝتاً از ٠اللآور ة٨دن ٨٠وّ٨ات جاریعی یاد ٠یک٤٤غ.
ة٤اةؼای٠ ٢غرس جاریط ةایـحی در پی یک روش ٤٠اؿب ةؼای آ٨٠زش ةاقغ .ج٨ز ٥ة٥
زٕؼاٗیای جاریعی ٨٠زب ج٨ٛیث درك ٠کا٣ی ٗؼاگیؼان ٠یق٨د و اؿح٘اده از روش٦ا و
اةؽار ظاص پژو٦ف زٕؼاٗیای جاریعی ٠یج٨ا٣غ در ای ٢ز٠ی٠ ٥٤ؤدؼ ةاقغ.
١٦چ٤ی٨٧٘٠ ،٢م چكٟا٣غاز در زٕؼاٗیای جاریعی ٨٠رد ج٨ز ٥اؿث .ةّ ٥تارت دیگؼ
« ٗىای ظاص صام ٜاز ک٤ف ٠حٛاة٣ ٜیؼو٦ای گ٣٨اگ٨ن و ٠ح٨٤ع ًتیْی و ا٣ـا٣ی در
یک ةاٗث ٠کا٣ی ْ٠ی(»٢ؿْیغی ،)9 :1377 ،ک١٦ ٥ان چكٟا٣غاز اؿث دالٝث ةؼ ک٤ف
ا٣ـان در گػر ز٠ان و در یک ٠کان ٠كعل داردٌ٠ .ا ٥ْٝچكٟا٣غاز ٠یج٨ا٣غ « ز٤ت-٥
٦ای گ٣٨اگ٨ن و ٔیؼٚاة ٜرویث ٗؼ٤٦گ گػقح٦٥ای ٗؼا٨٠ش قغه» را روق١٣ ٢ایغ (
زؼدن و راو٣حؼی .)39 :1380،ة٤اةؼای ٢زٕؼاٗیای جاریعی در قک٠ ٜحؼٚی ظ٨د کا٠الً ة٥
زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی ٣ؽدیک ٠یق٨د ( .) Pacione,1987: 46
یکی از روش٦ای پژو٦ف در زٕؼاٗیای جاریعی ٠ح١ؼکؽ ؿاظح٨٠ ٢و٨ع ٌ٠ا ٥ْٝةؼ
٠ضغوده و ٌٛ٤٠ۀ زٕؼاٗیایی ک٨چک و ّ ٙ١ةعكیغن ة ٥آن در گـحؼه ز٠ا٣ی اؿث.
صٞ١ۀ ٨ٕ٠الن ة ٥ایؼان و در پی آن صؼکث آ٣ان ة ٥ؿ٨ی آؿیای ٔؼةیْ٠ ،ادالت ؿیاؿی
٨٠ز٨د را ةؼ ٟ٦زد٤٠ .أً ٙؼةی ایؼان و ؿؼز٠ی٦٢ای ق١ال ةی٢ا٧٤ٝؼی ٢و ةعف٦ای
قؼٚی آؿیای مٕیؼ ک٠ ٥ـک ٢کؼد٦ا ة٨د ة ٥ؿتب ْٚ٨٠یث ةؼجؼ زٕؼاٗیایی ٨٠رد ج٨ز٥
٨ٕ٠الن ٚؼار گؼٗثْٚ٨٠ .یث اؿحؼاجژیک و قتکۀ راه٦ای ارجتاًی ک ٥از ای ٢ؿؼز٠ی٦٢ا
٠یگػقث ،ةؼای ٛ٠امغ ج٨ؿًْٞ ٥تا٣ۀ ٨ٕ٠الن ا١٦یث ةـیار زیادی داقث٨ٕ٠ .الن ة٥
ویژه در ٨٠ج دوم ص١التقان در دورة ٨٦الگ ٨ک ٥ة ٥جأؿیؾ ایٞعا٣ان ا٣سا٠یغ ،از ای٢
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ؿؼز٠ی ٢ةؼای ص ٥ٞ١ة ٥ةٕغاد و پؾ از آن ز٤گ ةا ١٠اٝیک ة٧ؼه زـح٤غ و در ای ٢راؿحا
جٕییؼات چك١گیؼی در زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی و اٚحنادی  ٥ٌٛ٤٠ة ٥وز٨د آورد٣غ.
ج٨ز٨ٕ٠ ٥الن ة ٥ؿؼز٠ی ٢کؼدان جٕییؼات چك١گیؼی در زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی و
اٚحنادی  ٥ٌٛ٤٠ة ٥وز٨د آورد .اٗؽایف جضؼك ازح١اّی کؼد٦ا در گـحؼة زٕؼاٗیای
ؿیاؿی و ا٣ـا٣ی ظاور ٣ؽدیک در ای ٢دوره ک٨٠ ٥زب جٕییؼ چكٟا٣غاز ٗؼ٤٦گی ز١اّات
ا٣ـا٣ی ای٤٠ ٢اً ٙقغ ،ا٠ؼی ة٨د ک ٥جا دوران٦ای ةْغ ةاٚی ٠ا٣غ .ای ٢پژو٦ف و٢١
ج٨ز ٥ة ٥ای ٢جٕییؼات در یک ٣گاه کٞی ،در مغد آن اؿث ک ٥ارزش پژو٦ف٦ای
زٕؼاٗیای جاریعی در آ٨٠زش جاریط را واکاوی ک٤غ.
ؿئ٨االجی ک ٥در ای ٢پژو٦ف ٌ٠ؼح ٠ی ق٨د ای٤ـث ک ٥زٕؼاٗیای جاریعی چ٥
کارةؼدی در آ٨٠زش جاریط دارد؟ و زٕؼاٗیای جاریعی کؼد٦ا در دورة ٨ٕ٠الن چ٥
جض٨الجی یاٗث؟
پیشینۀ تحقیق
پژو٦ف٦ای ٠حْغدی در ٨ ٠رد زٕؼاٗیای جاریعی و راةٌ ٥آن ةا جاریط وز٨د دارد ا٠ا در
٨٠رد کارةؼد و اؿح٘اده پژو٦ف٦ای زٕؼاٗیای جاریعی در آ٨٠زش جاریط ،کار در ظ٨ری
ا٣سام ٣كغه اؿث .ة ٥ویژه در ٨٠رد زٕؼاٗیای جاریعی کؼد٦ا و کؼدؿحان در دورة ٨ٕ٠الن
و ایٞعا٣ان پژو٦ف زیادی ا٣سام ٣كغه اؿث .از ٤٠اةِ جاریعی قایغ قؼٗ٤ا٠ۀ ةغٝیـی
یگا ٥٣ادؼی اؿث ک ٥ة ٥ا٠ارت کؼدی در دوران پیف از م٘٨ی ٥پؼداظح ٥اؿث و در ای٢
پژو٦ف ة ٥آن اؿح٤اد قغه اؿث« .جک٨ی ٢راه٦ای ارجتاًی کؼدؿحان  -اردالن از دورة
ؿٞسٚ٨ی جا پ٨ٞ٧ی» ة ٥ا١٦یث ارجتاًی ایاٝث کؼدؿحان در ادوار جاریعی پؼداظح ٥اؿث.
٠ضـ ٢رص١حی در ٛ٠اٝۀ «زٕؼاٗیای جاریعی ٠اؿتػان» ةا ارائ ٥ق٨ا٦غی٠ ،ؼکؽ اوٝی٥
ایاٝث کؼدؿحان را در ٣ؽدیکی ٠اؿتػان ٠یدا٣غ .او ١٦چ٤ی ٢در ٛ٠اٝۀ « ا١٦یث ٣ؽ-٥٦
ا٨ٞٛٝب در جتیی ٢زٕؼاٗیای جاریعی و جْیی ٢زای ٣ام٦ای کؼدؿحان دوره ایٞعا٣ی»
و ٢١ةیان ا١٦یث کحاب ٣ؽ٥٦ا ٨ٞٛٝب ص١غاهلل ٠ـحٗ٨ی ة٨٤ّ ٥ان ٣عـحی٠ ٢ح٤ی ک٥
اًالّات ٠كؼوصی از زٕؼاٗیای جاریعی کؼدؿحان ة٥دؿث ٠ید٦غ ةا قی٨ة ج٨می٘ی-
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جضٞیٞی ة ٥ةؼرؿی ٠کان٦ای ْٗٞی ٘٦غه1زای٣ام کؼدؿحان در دورة ایٞعا٣ی ک ٥در آن
کحاب آ٠غه اؿث ٠ی پؼدازد ،اگؼچ ٥در ةؼظی ٨٠ارد ة ٥دٝیٛٗ ٜغان اؿح٤ادات جاریعی و
زٕؼاٗیائی کاٗی ة ٥صغس و گ١ان ٠ح٨ؿ٠ ٜیق٨د .ظان٠ؼادی ،رو٣غ اصغاث ق٧ؼ
ؿٌٞانآةاد چ١چ١ال و ا١٦یث آن در دورة ایٞعا٣ان را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار داده و ٠ضٜ
ْٗٞی ای ٢ق٧ؼ را ةؼ اؿاس ٠ـح٤غات ةاؿحانق٤اؿی ٣كان ٠ید٦غ .یؽدان ٗؼّظی در
«پغیغاری ٣ام کؼدؿحان در ّ٧غ ایٞعا٣ان و پی٨ؿحگی آن ةا زٕؼاٗیای جاریعی ایؼان
ز٠ی »٢ةا زیؼ ؿئ٨ال ةؼدن ادّای ٝـحؼ٣ر در ٨٠رد ٣ام کؼدؿحان ،ک ٥آن را ة ٥دورة
ؿٌٞان ؿ٤سؼ ٠ؼة٨ط ٠یک٤غ و ةا ارائ ٥ق٨ا٦غی ای٣ ٢ا٠گػاری را ٠ؼة٨ط ة ٥دورة ایٞعا٣ان
٠یدا٣غ.
ةاؿحا٣یراد در ٛ٠اٝۀ« :آ٨٠زش و پژو٦ف ٠یان رقح٥ای در زٕؼاٗیای جاریعی» ،ؿ٤ث-
گؼائی در پژو٦ف و آ٨٠زش زٕؼاٗیای جاریعی را از ٟ٧٠جؼی٠ ٢كکالت ةؼق١ؼده و ةا
ةیان ّؼم٦ ٥ای  ٨٣در ای ٢ز٠ی ٥٤ک٠ ٥کان پژو٦ی جاریعی و زی.آی.اس جاریعی از آن
ز٥ٞ١ا٣غ ،ةؼ جٕییؼ ٣گؼش در ز٠ی٤ۀ آ٨٠زش و پژو٦ف زٕؼاٗیای جاریعی جأکیغ ٠یک٤غ.
«در زـحس٨ی ٤ْ٠ی و ٨٧٘٠م زٕؼاٗیای جاریعی» ّ٨٤ان ٛ٠ا٥ٝای از اقؼفاٝـادات
ةاٚؼی اؿث ک ٥در آن ة ٥جْؼیٖ و جتیی٦٢ای ؿ٨د٤٠غ در ٨٠رد زٕؼاٗیای جاریعی و
ص٨زة ّ ٜ١آن ٠یپؼدازدّ .تاس اص١غو٣غ در ٛ٠اٝۀ« :جأٞ٠ی در آ٨٠زش و پژو٦ف
زٕؼاٗیای جاریعی» ،از اة٧ام و درآ٠یعحگی ٨٧٘٠م و ٠نغاق٦ای زٕؼاٗیای جاریعی ةا
ّ٠٨ٞی ١٦چ٨ن ةاؿحانق٤اؿی و جاریط ٠ضٞی یاد کؼده و ای ٢ا٠ؼ را ٟ٧٠جؼی٠ ٢كکٜ
آ٨٠زش و پژو٦ف در ای ٢دا٣ف ةی ٢رقح٥ای ٠یدا٣غ.
جغرافیای تاریخی چیست؟
ةا آ٣ک ٥ةـیاری از ٠ح٨ن ک ٢٧زٕؼاٗیایی را ٠یج٨ان در ز٠ؼة ٠ح٨ن زٕؼاٗیای جاریعی ة٥
ق١ار آورد و ةؼ ١٦ی ٢اؿاس ةـیاری از زٕؼاٗیغا٣ان ٚؼون گػقح ٥را از ز ٥ٞ١پیكؼوان
زٕؼاٗیای جاریط٣گاری دا٣ـث٠٨١ّ .اً ٗٞیپ ک٨ٞر2آ١ٝا٣ی٨٣ ،یـ٤غة زٕؼاٗیای جاریعی

 )1اٝتح ٥ایكان در ای٤سا ؿ٨٧ا از ٘٦غه زای ٣ام یاد ٠ی ک٤غ در صاٝی ک ٥در ٣ؽ ٥٦ا٨ٞٛٝب قا٣ؽده ق٧ؼ اؿث و در
٠حٛ٠ ٢ا ٟ٦ ٥ٝادؼی از ٠کان ٘٦غ٣ ٟ٦یـث(.رص١حی)117 :1398 ،
2 .Philip Clover
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آ١ٝان را ة٤یانگػار زٕؼاٗیای جاریعی پ٤غاقح٥ا٣غ .از ز٠ان ک٨ٞر جا ٚؼن ةیـح ٟک ٥ای٢
دا٣ف ةؼ ادؼ جالش٦ای دو زٕؼاٗیغان ةؼزـح ،٥کارل ؿائؼ1و درو٣ث ویحٞؽی ،2روٙ٣
ةـیاری یاٗث (اص١غو٣غ)41 :1388،؛ ةا ای ٥١٦ ٢ج٨٤ع رخ داده در ةؼداقث زٕؼاٗیدا٣ان
و ٣یؽ ٨٠رظان از ٨٧٘٠م و ٠نغاق زٕؼاٗیای جاریعی ،دا٣ك٤١غان ٚؼن ةیـح ٟرا ة ٥ارائ٥
جْؼیٖ٦ایی از١اع آٗؼی ٢واداقح ٥اؿث.
در ٨٠رد جْؼیٖ زٕؼاٗیای جاریعی ک ،٥پژو٦كی ٠یان رقح٥ای جاریط و زٕؼاٗیا اؿث،
اج٘اق ُ٣ؼی وز٨د ٣غارد .جا پیف از ٚؼن ةیـح ٟزٕؼاٗیای جاریعی ،ةؼای ج٨میٖ صغاٜٚ
ؿ ٥زؼیان ٗکؼی ة٥کار ٠یرٗث :ا )ٖٝزٕؼاٗیای جاریعی در وا ِٚةازآٗؼی٤ی زٕؼاٗیای
قؼح داده قغه در کحاب ٛ٠غس و آدار کالؿیک ی٣٨ان روم ة٨د؛ ب) زٕؼاٗیای جاریعی
ة٠ ٥ذاةۀ پكحیتان جاریط جٛٞی ٠یقغ ک ٥در مغد ٣كاندادن دگؼگ٣٨ی٦ای صغود و دٕ٨ر
و ٠ؼز٦ای دوٝث٦ا و ا٠پؼاج٨ری٦ا ة٨د؛ ج) از ٚؼن پا٣ؽد ٟ٦و آٔاز ّنؼ اکحكاٗات
زٕؼاٗیایی ،زٕؼاٗیای جاریعی در وا ِٚةیان جاریط اکحكاٗات زٕؼاٗیایی ة٨د (پؼگاری و -
ةیٌؼٗان 210 :1394 ،و  .)Butlin,1993: 1-23زٕؼاٗیای جاریعی جا پیف از ٚؼن
٦سغ ٟ٦ة٨٤ّ ٥ان ٠حؼادف جاریط ا٣غیكۀ زٕؼاٗیایی اؿح٘اده ٠یقغ ( Barker,1996:
 .)2پیغایف ٠کحب جاریط٣گاری آ٣ال ک ٥ج٨ز ٥ویژهای ة ٥زٕؼاٗیا دارد در گـحؼش ای٢
قاظ ٥جأدیؼ زیادی داقث ،زیؼا ا٣غیكۀ امٞی ٠کحب آ٣ال ةؼ ج٨ا٤١٣غی جاریط از ًؼیٙ
یاری زـح ٢ای ّٟٞ ٢از ّ٨ٞم ٠ ٟ٦ؼزش ٠ا٤٣غ زٕؼاٗیا ة٨د (٘٠حعؼی.)24 :1379 ،
در جْؼیٖ زٕؼاٗیای جاریعی ُ٣ؼیات ٠حّ٨٤ی ٌ٠ؼح اؿث .ةؼظی زٕؼاٗیای جاریعی
را ّ١ٞی ٠یدا٤٣غ ک « :٥جأدیؼ ٠ضیي زٕؼاٗیایی را ةؼ وٚایِ جاریعی ،ؿیؼ جکا ٜ٠دوٝث٦ا
و جٕییؼات ٠ؼزیقان و جاریط اکحكاٗات زٕؼاٗیایی را ةیان ٠یک٤غ .ةّ ٥تارت دیگؼ
زٕؼاٗیای جاریعی قا ٜ٠ةازؿازی ٠ضیي٦ای گػقح ٥ة ٥قی٨ة ةؼرؿی ؿٞـ ٥ٞوٚایِ در
یک ز٠ان یا ارزیاةی آ٧٣ا ةا ج٨ز ٥ة ٥جض٨الت گػقح ٥اؿث» (صکی.)3 :1366،ٟ
ةارجٝ٨غ3زٕؼاٗیای جاریعی را « :جكعیل درز ٥ارجتاط صیات جاریعی ةا اوواع
زٕؼاٗیایی» جْؼیٖ ٠یک٤غ (ةارجٝ٨غ .)2 :1308 ،در یک جْؼیٖ دیگؼ« :زٕؼاٗیای
جاریعی ؿیؼ جضّ٨ل ة٧ؼهةؼداری از ز٠ی ،٢چگ٣٨گی اؿکان زْ١یث در ٨٣اصی ،چگ٣٨گی
1 . Karl Sauer
2 . Derwent Whittlesy
3 .Vasily.V.Bartold
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ؿیؼ جضّ٨ل ْ٠یكث آ٧٣ا و جضّ٨ل ا٨٣اع ٠عحْ٠ ٖٞیكث ةا ج٨ز ٥ة ٥اةؽار٦ا و جک٤یک٦ای
ةکار گؼٗح ٥در ً٨ل جاریط » ةیان قغه اؿث (پاپٞییؽدی .)46 :1365 ،ةغی ٢جؼجیب
چ٧ار ٠ؤ ٥٘ٝادؼگػار در پژو٦ف٦ای زٕؼاٗیای جاریعی ،ز٠ان (ةْغ جاریعی)٠ ،کان (ةْغ
زٕؼاٗیایی) ،ا٣ـان (ّا ٜ٠جٕییؼات) و ٗؼ٤٦گ (٠ضؼك امٞی جٕییؼات و جض٨الت در
چكٟا٣غاز٦ای زٕؼاٗیایی) ٠یةاقغ (ةاٚؼی٦ .)20 :1397،غف امٞی در زٕؼاٗیای
جاریعی ،ق٤اظث قؼایي ز٣غگی ازح١اّی ،اٚحنادی و ؿیاؿی گػقح ٥ا٣ـان در ارجتاط
ةا ٠ضیي زٕؼاٗیایی اوؿث .ای٢گ ٥٣٨پژو٦ف٦ا ٠ا را ة ٥صٛای ٙز٣غگی ا٣ـان در ٠ضیي
زٕؼاٗیایی گػقح ٥آق٤ا ٠یک٤غ و جا صغودی آی٤غه را پیفةی٤ی ٠یک٤غ .در ای،ّٟٞ ٢
زٕؼاٗی دا٣ان رواةي ةی ٢ا٣ـان و ٠ضیي را اؿاس کار ظ٨د ٚؼار ٠ید٤٦غ و ةؼای درك
٠ـائ ٜا٠ؼوزی و ق٤اظث چگ٣٨گی قکٜگیؼی ٗىای زٕؼاٗیای ْٗٞی٣ ،اچار٣غ ة٥
گػقح ٥ا٣ـان و ٠ضیي ز٣غگی او ج٨ز ٥ک٤٤غ و جٕییؼ و جض٨الجی را ک ٥در ز٣غگی
ازح١اّی ،اٚحنادی و ؿیاؿی او در ادؼ ارجتاط ا٣ـان ةا ٠ضیي ة ٥و٨ٚع پی٨ؿح ،٥جسؽی ٥و
جضٞی ٜزٕؼاٗیایی ک٤٤غ .ةّ ٥تارت دیگؼ٦ ،غف زٕؼاٗیای جاریعی ،جكعیل ٨٣ع رواةٌی
اؿث ک ٥ا٣ـان ةؼای داقح ٢ز٣غگی ة٧حؼ در ٤٠اً٠ ٙعح ٖٞزٕؼاٗیایی ةا ٠ضیي ز٣غگی
ظ٨د ةؼٚؼار کؼده اؿث (ةیگ٠ض١غی .)16 :1378 ،ةؼظی از زٕؼاٗیغا٣ان ةؼرؿی
زٕؼاٗیای جاریعی را ةؼای درك زٕؼاٗیای ْ٠امؼ ة ٥ویژه درك زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی و
اٚحنادی وؼوری ٠یدا٤٣غ.)Easi, 1965 : 27( .
از ُ٣ؼ دایؼِة ٨٠وّ٨ی ،زٕؼاٗیای جاریعی ًیٖ وؿیْی از ٨٠وّ٨ات جاریعی و
زٕؼاٗیائی را درةؼ ٠یگیؼد« ،دگؼگ٣٨ی٦ا و ج٘اوت٦ای ٠کا٣ی ٗؼ٤٦گ در راةٌ ٥ةا ز٠ان،
٣امگػاری ٠کان٦ای جاریعی ،جٕییؼات ١ٞٚؼو صک٠٨ث٦ا ،جعؼیب ،ؿاظث و ةازؿازی
ق٧ؼ٦ا ،آةادی٦ای ٠ـک٣٨ی ،ؿیؼ جض٨الت آن٦ا در ً٨ل ز٠ان و آدار جاریعی ة ٥زا ٠ا٣غه
از دوره٦ای جاریعی و ُ٣ایؼ آن٣ ،یاز ة ٥ج٨ز ٥ة ٥ةْغ ز٠ان دارد ک ٥ةایغ آن را در
زٕؼاٗیای جاریعی زـثوز ٨کؼد» (ةیگ٠ض١غی١٦ .)16 ،چ٤ی ٢زاةسائی٦ا و ٧٠ازؼت
٦ای ا٣ـا٣ی در یک دورة ز٠ا٣ی و دؿث ا٣غازی٦ا و جٕییؼاجی ک ٥صک٠٨ث٦ا یا ٧٠از١ان
در زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی ایساد ٠یکؼد٣غ ٨٠رد ج٨ز ٥پژو٦ف٦ای زٕؼاٗیای جاریعی اؿث.
در زٕؼاٗیای جاریعی ةاز٨١٣د ٠ـائ٠ ٜکا٣ی ٗىایی گػقح ٥ةؼای جضٞی ٜاٝگ٦٨ا و ٗؼای٤غ
٦ای ْٗٞی وؼوری اؿث .ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜدر زٕؼاٗیای جاریعی ةا ج٨ز ٥ة ٥پغیغه٦ا و
اج٘اٚات دوره٦ای گػقح ٥ة ٥پیفةی٤ی و آی٤غه٣گؼی ٠یپؼداز٣غ« .ةّ ٥تارجی ،زٕؼاٗیای
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جاریعی قا ٜ٠ةازؿازی ٠ضیي٦ای گػقح ٥ة ٥قی٨ه ةؼرؿی وٚایِ در یک ز٠ان یا ارزیاةی
آن٦ا ةا ج٨ز ٥ة ٥جض٨الت جاریعی گػقح ٥اؿث» (قک٨یی.)36 :1353 ،
راةٌ ٥و ٣ـتث دو ّ ٟٞجاریط و زٕؼاٗیا در زٕؼاٗیای جاریعی از ٠تاصخ چاٝف ةؼا٣گیؽ
ة٨ده جا زائی ک ،٥ةؼظی ٠ضٛٛان زٕؼاٗیای جاریعی را زؽو رقح٦٥ای زٕؼاٗیای کارةؼدی
و ة٤ْ٠ ٥ای « ة٥کار گؼٗح ّٟٞ ٢زٕؼاٗیا در ز٧ث ة٧ؼهةؼداری از جاریط» دا٣ـح٥ا٣غ (
قک٨ئی 45 :1364 ،و  .)Graham&Nash,2000,24-32ةؼظی ٣یؽ زٕؼاٗیای
جاریعی را ّ١ٞی ةا او٨ٝیث زٕؼاٗیا ٠یدا٤٣غ« .در جؼکیب زٕؼاٗیای جاریعی ...امٜ
زٕؼاٗیاؿث  ٥٣جاریط  ...وٚحی ٠یگ٨ئی ٟزٕؼاٗیای جاریعی یْ٤ی ٠یظ٨ا٦ی ٟاز ج١ام
رقح٦٥ای ٠عح ٖٞزٕؼاٗیا در ً٨ل دورهای از جاریط ؿع ٢ة٠ ٥یان آوری٧٣ ( »ٟچیؼی،
ّ .)8 :1370غهای ٣یؽ او٨ٝیث را ة ٥جاریط دادها٣غ« :ج١ام زٕؼاٗیا ،زٕؼاٗیای جاریعی
اؿث» ( )Barker,1996: 1و ةؼظی زٕؼاٗیای جاریعی یک ق٧ؼ یا ٣اصی ٥را « :قؼح
ْٚ٨٠یث زٕؼاٗیایی آن ق٧ؼ و ٣اصی ،٥جاریط اصغاث ق٧ؼ ،ذکؼ آدار و ة٤ا٦ای جاریعی،
جؼاز ٟاص٨ال قْؼا و ٨٣یـ٤غگان و ّ١ٞا ،ذکؼ ٚتائ ٜو جاریط ص٨اددی ک ٥در آن ق٧ؼ اج٘اق
اٗحاده » ٠یدا٤٣غ ک ٥در ای٢م٨رت آن را ةایغ جاریط  ٌٙٞ٠آن ٠ضغودة زٕؼاٗیائی
دا٣ـث  ٥٣زٕؼاٗیای جاریعی ( ٚائٛ٠ ٟا٠ی .)17- 16 :1351 ،ا٠ا ّغهای زٕؼاٗیای
جاریعی را  ٥ٌٛ٣پی٣٨غ دو ّ ٟٞجاریط و زٕؼاٗیا ٠یدا٤٣غ٣ « :عـحی ٢زٕؼاٗیغا٣ان ز٧ان
٠ؤرظان ة٨د٣غ و پیكکـ٨ت آ٧٣ا ٦ؼودوت ة٨د٦ .ؼودوت ة٨٤ّ ٥ان یک ٨٠رخ١ٞٚ ،ؼو
وٚایِ٣گاری ٠ضٞی و ٣اصی٥ا ی را گـحؼد و ةؼای ای٤کار ة٠ ٥ـاٗؼت٦ای دور و درازی
دؿث زد .کار ٦ ٟ٧٠ؼودوت ای ٢ة٨د ک ٥ة ٥دتث و وتي وٚایِ و ص٨ادث و ز٘ثوز٨ری
اؿ٤اد و ٠غارك اکح٘ا ٣کؼد ،ةٞک ٥ة٧٠ ٥غ و ٧٠تي و ّؼم ٥و ٠یغان و ةـحؼ زٕؼاٗیایی
ای ٢وٚایِ قعناً ؿ٘ؼ کؼد جا ةح٨ا٣غ ٦ؼ چ ٥ةیكحؼ ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ را در آن وٚایِ و ص٨ادث
ةؼرؿی ک٤غ ( ودیْی .)193 :1348 ،ا٠ا ةؼظی ٚائ ٜة ٥ای ٢قی٨ه از او٨ٝیث و ةؼجؼی یک
ّ ٟٞةؼ ّ ٟٞدیگؼ ٣یـح٤غ .ةّٛ ٥یغه آ٣ان« ،ارجتاط امٞی و اؿاؿی زٕؼاٗیا و جاریط از
زٕؼاٗیای ٣اصی٥ای قؼوع ٠یق٨د و زٕؼاٗیای جاریعی ،زادة ای ٢ارجتاط اؿث .ص٨ادث
ؿیاؿی و پؾ و پیفروی٦ای ٠ؼز٦ا و ز٤گ٦ا و ؿیاٝۀ ز٠ا٣ی جاریط ١٦یك ٥ةـحؼ
٠کا٣ی و زٕؼاٗیایی ظ٨د را ٠یز٨یغ» (١٦ان .)199 :ة٧ؼصال ،زٕؼاٗیای جاریعی دا٣كی
ةا ٨٦یث دوگا ٥٣اؿث .زٕؼاٗیای جاریعی دا٣كی جؼکیتی و ٠یانرقح٥ای اؿث ک ٥از
ٌ٠اْٝات و دیغگاه٦ای دو ص٨زة ز ٕؼاٗیا (٠ضیي ًتیْی) و جاریط اؿح٘اده ٠یک٤غ و ة٥
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ةؼرؿی ّ ٜٞص٨ادث ،ج٘اوت٦ا ،جكاة٧ات ،اٝگ٦٨ا و ٣ض٨ة پؼاک٤غگی ص٨ادث ،جضث یک
ُ٣ام جاریعی در ةـحؼ ٠کان و در ارجتاط ةا ز٠ان ٠یپؼدازد٦ .غف آن ق٤اظث ١٦گ٣٨ی،
٣ا١٦گ٣٨ی جاریعی١٦ ،ـا٣ی یا ج٨٤ع ٗىایی و ٠کا٣ی ٗؼ٤٦گ٦اؿث (ةاٚؼی .)23 :جضٛیٙ
و ةؼرؿی زٕؼاٗیای جاریعی یک  ٥ٌٛ٤٠ة٨٤ّ ٥ان ص٨زة ٌ٠اْٝات ٠یانرقح٥ای از آ٣سا
ا١٦یث ٠ی یاةغ ک ٥ة ٥گػقحۀ جاریعی ق٧ؼ٤٠ ،كأ زْ١یّث٣ ،ض٨ة قکٜگیؼی ،ةؼرؿی
جغاوم ؿ٠٨ٚ ٢٤ی و زاةسایی گؼوه٦ای ازح١اّی و ٠٨ٚی ٠یپؼدازد« .ة٤اةؼای ٢زٕؼاٗیای
جاریعی در ی ک ُ٣ؼ ة ٥د٣تال ٣حایر کارکؼد ٣یؼو٦ای ًتیْی ،ؿیاؿی ،اٚحنادی،
ازح١اّی و ٗؼ٤٦گی دوره٦ای گػقح ٥اؿث ک ٥ةا ٗىا٦ای ا٠ؼوزی ق٧ؼ پی٣٨غ ظ٨رده
اؿث» ( قک٨ئی و کاَ١ی .)30 :1384 ،جضث جأدیؼ ٠کحب آ٣ال در ٚؼن ةیـح ،ٟا٣ـان ة٥
ّ٨٤ان ٠ض٨ر جضّ٨ل در زٕؼاٗیای جاریعیّ ،ا ٜ٠جأدیؼ گػار در آٗؼی٤ف ٗؼ٤٦گ ْ٠ؼٗی
قغ .در ای٨٣ ٢ع ٣گاه ٦ؼچ٤غ اماٝث را ةؼ زٕؼاٗیا ٚؼار داد٣غ وٝی  ّٟ٧٠آن ة٨د ک ٥داده-
٦ای آن از ًؼی ٙةؼرؿی٦ای جاریعی ٗؼا٠ ٟ٦یقغ .ة٤اةؼای ٢زٕؼاٗیای جاریعی ٠ی
ةایـث ةیكحؼ زٕؼاٗیای ٥ٌٛ٤٠ای ظاص و ز٠ا٣ی ٠كعل در گػقح ٥را ةکاود (پؼگاری و
ةیٌؼٗان 210 :و  Sauer,1941/v 31:4-15و ) Wittlesey,1945/v35: 1-6
ابسار پصوهص و آموزش جغرافیای تاریخی
در گػقح ٥وؿای ٜو اةؽاری ک ٥زٕؼاٗیدا٣ان جاریعی را یاری ٠یداد٠ ،ح٨ن زٕؼاٗیایی
ٚغیٛ٣ ،ٟك٦٥ا و کحاب٦ای زٕؼاٗیایی ،م٨راالٚاٝی ،ٟم٨رة االرض٠ ،ـاٝک و ١٠اٝک،
ؿ٘ؼ٣ا ٥٠و ؿیاصث٣ا٦٥٠ا ،کحب جاریعی ،جاریط٦ای ٠ضٞی ،آدار ةاؿحا٣ی و ة٤ا٦ای جاریعی
و ّکؾ٦ای جاریعی٠ ،ـاٗؼت٦ا و ٠كا٦غات ّی٤ی ة٨د ک٨٤٦ ٥ز  ٟ٦پؾ از گػقث ؿال
٦ا ة٥م٨رت ٨٠اد امٞی در آ٨٠زش و پژو٦ف زٕؼاٗیای جاریعی ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی
گیؼ٣غ (ةاٚؼی .)25 :کارةؼد رایا ٥٣در جسؽی ٥و جضٞی٠ ٜادة ظام زٕؼاٗیای جاریعی اؿث.
یکی از ص٨زه٦ای ٨٣ی٤ی ک ٥ا٠ؼوزه ز٠ی٥٤ای ٠كحؼك ةؼای جضٛیٛات جاریعی و
زٕؼاٗیایی پغیغ آورده اؿث ،زی.آی .اس جاریعی 1اؿث .ای ٢رقح ٥روی ز٤ت٦٥ا و داده
٦ای زٕؼاٗیایی جضٛیٛات و ٌ٠اْٝات جاریعی جأکیغ ٠یک٤غ (صاج١ی.)103 :1388 ،
زی .آی .اس ،ک ٥در امٗ ٜؼای٤غ جضٞی ٜاًالّات زٕؼاٗیایی در ؿیـح ٟرایا٥٣ای اؿث،
)1 . Historical Geography information system ( HGIS
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«٠یج٨ا٣غ آگا٦ی ٦ای دٚیٛی را درةاره ؿاظحار ًتیْی ،ز٤ؾ ظاك ،ویژگی ز٠ی ،٢اٞٚیٟ
و قؼایي آب و٨٦ائی دریاٗث ک٤غ و ةا جضٞی ٜآ٧٣ا٣ ،حایر پؼدازش را در اظحیار ٠ضٛٛان
ٚؼار د٦غ و ١٦ی ٢رو٣غ را درةارة گػقح ٥د٣تال ک٤غ» (ةاؿحا٣یراد١٦ .)41 :1389 ،چ٤ی٢
کارةؼد کارج٨گؼاٗی از ز٠ی ٢و اؿح٘اده از جناویؼ ٛ٣ك٦٥ایی ٨٦اییٛ٣ ،ك٥کكی و ٛ٣ك٥
ةؼداری جاریعی جأدیؼ ارزق٤١غی در کاوش٦ای ةاؿحا٣ی و جتیی٠ ٢اده ظام زٕؼاٗیای
جاریعی دارد (ةاٚؼی٠ .)25 :کانپژو٦ی جاریعی و زیؼقاظ٦٥ای آن ٠ا٤٣غ ق٧ؼپژو٦ی
جاریعی و روؿحاپژو٦ی جاریعی و ١٦چ٤ی ٢ق٤اظث ٣ام٦ا و اّالم زٕؼاٗیایی ک ٥در
ٌ٠اْٝات جاریعی ا١٦یّث دارد٠ ،تح٤ی ةؼ قی٨ه٦ای ٨٣ی ٢زٕؼاٗیائی اؿث (ةاؿحا٣یراد:
.)40
٠ـائ ٜجاریعی ةا ٠ضیي زٕؼاٗیایی در ارجتاط ٠حٛاةٜا٣غ و از  ٟ٦جأدیؼ ٠یپػیؼ٣غ.
زٕؼاٗیای جاریعی ٣اچار اؿث در پژو٦ف٦ای ظ٨د ،جؼکیتی از روش٦ای جضٛی ٙجاریط و
زٕؼاٗیا را اؿح٘اده ک٤غ .در زٕؼاٗیای جاریعی ،زٕؼاٗیدان ٠ا٤٣غ ؿایؼ قاظ٦٥ا و
زیؼقاظ٦ ٥ای زٕؼاٗیایی ةؼ صـب قؼایي ٠ح٘اوت٣ ،اچار اؿث ّالوه ةؼ وؿای ٜو اةؽار
جضٛی ٙگػقح ٥از روش٦ای ک ّ١ی و آ٠اری و کی٘ی در جضٛیٛاجف اؿح٘اده ک٤غ .ة١٦ ٥ی٢
٨ُ٤٠ر ،روش٦ای ک ّ١ی و کی٘ی در زٕؼاٗیای جاریعی ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٣٨غ (ةاٚؼی:
.)25
ة٨ً ٥ر کٞی آ٨٠زش و پژو٦ف زٕؼاٗیای جاریعی در ایؼان گؼٗحار چ٤غ اقکال اؿاؿی
اؿث٣ .غاقح ٢دیغگا٦ی روق ٢در ةاب زٕؼاٗیایی جاریعی و ظٞي کؼدن ٠یان آن و
ةؼظی ص٨زه٦ای دیگؼ ٠ا٤٣غ جاریط ٠ضّٞی یا ةاؿحانق٤اؿی (اص١غو٣غ )56 :و ک١ت٨د کحب
و ٤٠اةِ درؿی و آ٨٠زقی ٠ؼجتي ةا ای ٢ص٨زه از ٠كکالت ّ١غه اؿث.
ةا وز٨د پیكؼٗث٦ای م٨رت پػیؼٗح ٥در چ٤غ د٦ۀ اظیؼ ،دا٣ف زٕؼاٗیای جاریعی
ایؼان از صغّ کٞیات و ةیان م٨رت٦ای آقکار و ٠كعل پغیغه٦ای زٕؼاٗیای ًتیْی
چ٤غان ٗؼاجؼ ٣ؼٗح ٥و در ٣حیس ٥درةارة ٠ضح٨ا و ٠ا٦یث زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی زاْ٠ۀ گػقح٥
جضٛیٛات کا ٜ٠و کاٗی در دؿث ٣یـث (ْٜٝقاًؼی .)182-181 :1395 ،و٤١اً ٠تاصخ
زٕؼاٗیای جاریعی ٗاٚغ ٠تا٣ی ُ٣ؼی ٠ـح ٜٛو ٠ـحغل ة٨ده و ة١٦ ٥ی ٢ؿتب در ارائ٥
یک روش پژو٦ف ظاص ای ٢رقح٣ ٥اکام ة٨ده اؿث.
زٕؼاٗیای جاریعی کؼد٦ا وکؼدؿحان ة٨٤ّ ٥ان ٥٣٨١٣ای از ٠تاصخ زٕؼاٗیای جاریعی ةا
ج٨ز ٥ة ٥قاظن٦٥ای ای ّٟٞ ٢و از ُ٣ ٥ٌٛ٣ؼ جاریعی دورة ٦س٨م ٨ٕ٠الن ٨٠رد ةؼرؿی
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ٚؼار گؼٗح ٥اؿث .ج٘ٞی٣ ٙگاه زٕؼاٗیایی و جاریعی ،دیغ جازهای ةٗ ٥ؼاگیؼان داده و ة ٥آ٣ان
ک١ک ٠یک٤غ جا درك ّ١ی ٙجؼ از گػقح ٥ةغؿث ةیاور٣غ و صحی ای ٢ا٠کان را ةیاة٤غ جا
گػقح ٥را دٚیٙجؼ ٗ ٟ٧و ةازؿازی ١٣ای٤غ.
جغرافیای تاریخی کرد و کردستان در دورۀ مغوالن
کؼدؿحان ة ٥ةعكی از ص٨زة زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی کؼد٦ا در ز٨٤بٔؼةی آؿیا اًالق ٠ی-
گؼد د٨ُ٤٠ .ر از آن ةعكی از ؿک٣٨حگاه٦ای جاریعی کؼد٦ا در ایؼان ٠یةاقغ ،در صاٝی
ک ٥کؼد٦ا در ً٨ل جاریط از ای ٢واژه جاریعی ٗؼاجؼ رٗح ٥و در ٤٠اً ٙگـحؼدهجؼی ؿک٣٨ث
یاٗح٥ا٣غ .اٝتح« ٥ةؼای ٣كان دادن ؿؼز٠ی ٢کؼدؿحانٛ٣ ،ك٠ ٥كعنی ١٣یج٨ان پیغا کؼد،
زیؼا ای ٢ؿؼز٠ی ٢در ً٨ل جاریط ةّٞ ٥ث ْٚ٨٠یث اؿحذ٤ائی آن ،ک١٦ ٥یك ٥در ؿؼ راه
ٗاجضان و اةؼٚغرت ٦ای ز٠ان ٚؼار داقح ،٥ةیكحؼ گؼٗحار جضغیغ و ج٨ؿْ ٥قغه و در ٣حیس٥
ظٌ٨ط ٠ؼزی ؿؼز٠ی٦٢ای ٠ـک٣٨ی کؼد٦ا ،ة٨ً ٥ر ٠غاوم ٠حٕیؼ ة٨ده اؿث»
(جاةا٣ی.)20-19 :1380،
ة ٥گ٘حۀ ةغٝیـی « :اةحغای والیث آ٣ان (کؼدان) از ک٤ار دریای ٦ؼ٠ؽ اؿث ک ٥ةؼ
ؿاص ٜدریای ٤٦غ وا ِٚقغه و از آ٣سا ة ٥ظي ٠ـحٛی ٟکكیغه ٠یآیغ جا ة ٥والیث
٠الًی ٥و ٠ؼّف ٤٠ح٧ی ٠یگؼدد( ».ةغٝیـی٣ .)24-23 :1373 ،ام کؼدؿحان را َا٦ؼًا
٣عـحی ٢ةار ص١غاهلل ٠ـحٗ٨ی در ةیان ٥ٌٛ٤٠ای ة ٥کارةؼد ک ٥ؿٌٞان ؿ٤سؼ در اواؿي
ؿغة قك٦ ٟسؼی (دوازده ٠یالدی) آن را از ایاٝث زتال ٤٠حؽع و ة٣ ٥ام یک ایاٝث
٠ـح ٜٛة ٥ةؼادرزادهاش ؿٞی١ان قاه ای٨ه داد٠(1ـحٗ٨ی 126 :1336 ،و ٝـحؼ٣ر:1390 ،
 376و ١ٝتح 426 :1372 ،٢و ٗحاح ٚاوی 66 :1367،و کؼی١ی .)71 :1316 :کؼدؿحان
در ز٠ان ؿٞی١انقاه ةـیار آةاد ة٨د و ّایغات آن ة ٥دو ٞ٠ی٨ن دی٤ار رؿیغ ،ای٠ ٢ت ،ٓٞده
ةؼاةؼ ٠یؽان درآ٠غ ای٣ ٢اصی ،٥در دوران ٨ٕ٠الن ة٨د .او ق٧ؼ ة٧ار ،در ؿیؽده کی٠٨ٞحؼی
ق١ال ١٦غان را ٠ؼکؽ ظ٨یف ٚؼار داد 2و در آ٣سا ٠ ٥ْٞٚـحضک١ی ة٤ا کؼد (ٝـحؼ٣ر:
٠ .)208ؼکؽ ایاٝث کؼدؿحان جا ز٠ان اوٝسایح716-703( ٨ه.ق) ،ای ٢ق٧ؼ ة٨د .در
ٗ .1ؼّظی ةا ارائ ٥ق٨ا٦غی اَ٧ار ٠ی دارد ک ٥اصح١االً ؿٞی١ان قاه ٣ام ٗؼدی در دورة ایٞعا٣ان ة٨ده و ٣ام کؼدؿحان
در ای ٢دوره در ارجتاط ةا ٣ام ایؼان ک ٥اًالٚی از ١ٞٚؼو ظاصّ ایٞعا٣ان ة٨ده ٌ٠ؼح قغه اؿث (ٗؼّظی-45 :1396،
.)50
 .2ةؼظی  ٥ْٞٚة٧ار را ةا ٣اصی ٥ک٦٨ـحا٣ی ٠اؿتػان جٌتی ٙدادها٣غ (رص١حی.)7 :1395 ،
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ؿال 711ه.ق ةا ة٤ای ق٧ؼ زغیغی ة ٥دؿح٨ر او در پای ک٨ه ةیـح٨ن ة٣ ٥ام «ؿٌٞانآةاد
چ١چ١ال»٠ 1ؼکؽ کؼدؿحان ة ٥آ٣سا ٤٠ح ٜٛقغ (اٛٝاقا٣ی 48 :1348 ،و ٠ـحٗ٨ی،
 128 :1336و ظ٨ا٣غ٠یؼ 67 :3/1333 ،و اقپٝ٨ؼ 447 :1386 ،و ق١ی.)32 :1370 ،ٟ
ای ٢ق٧ؼ در ز٠ان او آن چ٤ان ُّ١حی داقث ک ٥ة« ٥ةٕغاد ک٨چک» (اٛٝاقا٣ی 48 :و
٤ٌ٣ؽی )115 :1383 ،و یا آنگ ٥٣٨ک٠ ٥ـحٗ٨ی ٠یگ٨یغ «٣ـعٗ ٥ؼدوس اّٞی»
(٠ـحٗ٨ی )607 :1339 ،ق٧ؼت داقث٠ .ـئ ٥ٞارجتاًی ک٨٠ ٥زب ک٤حؼل ةیكحؼ ةؼ
ایاٝث کؼدؿحان ٠یقغ ،قایغ ٟ٧٠جؼی ٢ا٣گیؽة ای ٢جٕییؼ ة٨د .اٝتح٥ٌٛ٤٠ ٥ای ک ٥ؿٌٞان-
آةاد چ١چ١ال در آن ة٤ا قغ از ٠ؼاکؽ امٞی پؼورش اؿب ة٨د (رقیغ یاؿ١ی:1363 ،
.)63
ة ٥گ٘حۀ ٠ـحٗ٨ی ،ایاٝث کؼدؿحان در دورة ایٞعا٣ان دارای قا٣ؽده والیث ة٨د و
صغود آن ةّ ٥ؼاق ّؼب و ظ٨زؿحان در ز ٨٤ب و آذرةایسان و ّؼاق ّس ٟدر ق١ال و
قؼق و دیار ةکؼ در ٔؼب ٠ضغود قغه و دارای ٨٦ای ْ٠حغل اؿث (٠ـحٗ٨ی:1336 ،
 .)127آال٣ی ،اٝیكحؼ ،ة٧ار ،ظ٘حیان ،درة٤غ جاج ظاج٨ن ،دزیی ،ٜدی٨٤ر ،ؿٌٞانآةاد
چ١چ١ال ،ق٧ؼزور ،کؼ٠ا٣كا٦ان ،کؼ٣غ و ظت٨قان ،ک٤گاور٠ ،ا٦یغقث٦ ،ؼؿی ٢و وؿٌام
قا٣ؽده والیث کؼدؿحان ة٨د١٦( .ان 129-127 :و ٗعؼاٝکحاب ؿ٤٤غزی.)75 :1366 ،
ٌٛ٤٠ۀ اورا٠ان در ٔؼب اؿحان٦ای کؼدؿحان و کؼ٠ا٣كاه ْٗٞی ک ٥قا ٜ٠چ٧ارةعف
جعث٨٧ٝ ،ن ،قا٠یان و رزاب اؿث (ادوایی ،)169 :1393 ،در ً٨ل جاریط ایؼان اؿال٠ی
ة ٥ؿتب ْٚ٨٠یث ؿ٨قاٝسیكی دارای ا١٦یث زیادی ة٨د و ؿٞـ٥ٞای از ٨ٞ٠ك ٠ضٞی ةا
ّ٨٤ان ؿالًی٨٦ ٢را٠ان در آ٣سا از اواظؼ ٚؼن چ٧ارم ٦سؼی جا دورة پ٨ٞ٧ی دوم صک٠٨ث
داقح٤غ (١٦ان.)169 :

٠ .1ض ٜا٠ؼوزی ؿٌٞانآةاد را ةؼظی ةا جپ ٥گؼگی٣٨غ در  5کی٠٨ٞحؼی ق١ال قؼٚی ةیـح٨ن و ک٤ار رود گا٠اؿیاب
(٠حؼز ٟو ٠ض١غیٗؼ ) 104-101 :1384 ،و ةؼظی ةا جپۀ  ٥ٞ٦ةگ در ٔؼب دقث ةیـح٨ن و ٠ساور ة٤ای ٝ٨ٕ٠ی و
کاروا٣ـؼای ایٞعا٣ی (ظان٠ؼادیٌ٠ )28 :1396 ،اة ٙدا٣ـح٥ا٣غ.
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قکٛ٣ :1 ٜك ٥زک٠٨ث ایٞعا٣ان (٤٠تِ)wikipedia.org :

از ٤٠اًّ١٧٠ ٙی ک ٥در دوره ایٞعا٣ان ٛ٣ف ١ّ٧٠ی داقثٌٛ٤٠ ،ۀ ٝؼؿحان اؿث.
جؼکیب امٞی ای ٥ٌٛ٤٠ ٢ک ٥در ای ٢دوره ة ٥دو ةعف ٝؼ ةؽرگ و ٝؼک٨چک جٛـی٠ ٟی
قغ ،کؼد٦ایی ة٨د٣غ ک ٥از زتٜاٝـ١اق قام ( ةغٝیـی 44 :و ٤ٌ٣ؽی 39-38 :1383 ،و
٠ـحٗ٨ی 540- 539 :1339 ،و قتا٣کارهای )206 :1376 :ة ٥ای ٢ؿؼز٠ی٧٠ ٢ازؼت کؼده
و ة ٥جكکی ٜصک٠٨ث پؼداظح٤غ .اجاةکان ٝؼ ةؽرگ و ک٨چک و کؼدان قتا٣کاره ٗارس
٨٠و٨ع پژو٦ف٦ای زیادی ة٨ده و در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝة ٥آن پؼداظح١٣ ٥یق٨د.
زغای از ؿؼز٠ی ٢ایؼان  ،کؼد٦ا در ٤٠اً ٙدیگؼی ٣یؽ ؿک٣٨ث داقح٤غ و در دورة
٨ٕ٠الن ٛ٣ف ١٧٠ی در ْ٠ادالت ؿیاؿی و اٚحنادی و ُ٣ا٠ی داقح٤غ .از ز ٥ٞ١ای٢
٤٠اً« ٙزؽیؼة اة١ّ٢ؼ» اؿث ک ٥در ٤٠اةِ زٕؼاٗیایی زؽیؼه ظ٨ا٣غه ٠یقغ .ة ٥گ٘ح٥
٠ـحٗ٨ی« :قا ٜ٠ةیـث و  ٥٣ق٧ؼؿث و گؼ٠ـیؼ و صغودش ةا والیات روم و ار ٢٠و قام
و کؼدؿحان و ّؼاق ّؼب پی٨ؿح ٥اؿث و ق٧ؼ ٨٠م ٜداراٞ١ٝک آ٣ساؿث»
(٠ـحٗ٨ی120 :1336،و صاٍٗاةؼو .)47-2:2/1378 ،ق٧ؼ٦ای ٨٠م ،ٜارةی ،ٜارزن ،آ٠غ،
ّ١ادی ،٥ق٧ؼ٦ای زؽیؼه ة٨د (٠ـحٗ٨ی )126-120 :1336 ،ک ٥جا ؿال  643ه.ق قاظ-٥
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ای از ٠اردی٠ ،٢یاٗارٚی٣ ،٢نیتی ٢و ٣ی٨٤ا از ١٧٠حؼی ٢ای٨ةیان ة٣ ٥ام ای٨ةیان زؽیؼه ةؼ
آ٣سا صک٠٨ث داقح٤غ (ظ٨ا٣غ٠یؼ  556- 551 :2/و اٛ١ٝؼیؽی 595 :1/1936 ،و ٝی ٢پ٨ل،
 .)69- 64 :1363ص٨ٛق دی٨ا٣ی ای ٥ٌٛ٤٠ ٢در ؿال٦ای اوٝی ٥ج٧از٨ٕ٠ ٟالن صغود ٦ؽار
ج٠٨ان ة٨د ا٠ا در ٣حیسۀ ؿیاؿث٦ای ایٞعا٣ان جا مغو ٨٣د و دو ج٠٨ان کا٦ف یاٗث
(٠ـحٗ٨ی .)120 :1336 ،ا١٦یث ای ٥ٌٛ٤٠ ٢و ةعف٦ایی از آ٣اجٝ٨ی در دورة ایٞعا٣ان ة٥
ز٧ث صى٨ر زْ١یث ٚاة ٜج٨ز٠ ٥ـیضیان (ار٤٠ی ،گؼزی ،یْ٨ٛةی و ٣ـٌ٨ری) ة٨د .ای٢
زْ١یث در اؿحؼاجژی ُ٣ا٠ی و ٠ػ٦تی ٨ٕ٠الن ٛ٣ف ١٧٠ی داقح٤غ٠ .ذالً در ٠اردی ٢ک٥
در ٠ؼز جاریعی و ٗؼ٤٦گی ایؼان و روم قؼٚی ة٨د زْ١یث کؼد و ٠ـیضی در ک٤ار ٟ٦
٠یزیـح٤غ .ای ٢ق٧ؼ ٠یؼاث دار ٗؼ٤٦گ و ج١غن ةیؽا٣ؾ ة٨د (ةاةائی و ظؽائی:1394 ،
 281و .)286
 ٥ٌٛ٤٠قیؼوان ٣یؽ قا٦غ ٧٠ازؼت زْ١ی از کؼد٦ا ة٨د ک ٥در ٣حیس ٥وْٖ ای٨ةیان
از قام ة ٥آ٣سا ٧٠ازؼت کؼده و در اواظؼ صک٠٨ث ا یٞعا٣ان صک٠٨حی ٣ی٠ ٥١ـحٜٛ
داقح٤غ (ةغٝیـی ،)299 :در ک٨ه٦ای ٦کاری ک ٥ق٧ؼ وان ٠ؼکؽ آن ة٨د کؼدان در دوره
ایٞعا٣ان صک٠٨ث٦ای ٣ی٠ ٥١ـحٞٛی جكکی ٜداد٣غ (١٦ان.)9:
در ٝت٤ان ة ٥گ٘ح ٥اة٢ظٞغون کؼد٦ا صى٨ر داقح٤غ (اة٢ظٞغون .) 575 :2/1364،در
ؿال 1139م .ای٨بة ٢قادی پغر مالح اٝغی ٢ای٨ةی ة٨٤ّ ٥ان واٝی ةْٞتک جْیی ٢قغ و
کؼد٦ا از آن ز٠ان وارد ؿؼز٠یٝ ٢ت٤ان قغ٣غ (صؼّا٣ی١٠ .)13 :1394 ،اٝیک ک ٥پؾ از
ای٨ةیان ةؼ ٝت٤ان دؿث یاٗح٤غ ةؼای صٍ٘ ٠ؼز٦ای ظ٨د ةؼظی ٚتائ ٜکؼد را ة ٥ق١ال
ٝت٤ان ک٨چ داد٣غ و در ٣ؽدیکی ًؼاةٞؾ  ٥ْٞٚ ،و ق٧ؼی ة٣ ٥ام صن٢االکؼاد ؿاظح ٥ة٨د٣غ
ک ٥ةیتؼس ؿٌٞان ١٠اٝیک ةؼای ٛ٠اة ٥ٞةا ٨٦الگ ٨در ز٤گ ّی ٢زا٨ٝت یکی از ؿؼداران
ظ٨د را ةؼای ٗحش آن اّؽام ٨١٣د (اة٢ظٞغون 575 :2/و ةیا٣ی 298 :1379 ،و صؼّا٣ی:
.)13
در ؿ٨ری ٥و قام ّالوه ةؼ ای٨ةیان ک٠ ٥غت٦ا ةؼ آن ؿؼز٠ی ٢صک٠٨ث داقح٤غ،
ً٨ایٖ دیگؼی از کؼدان ٣یؽ صى٨ر داقح٤غ و ا٠ارت٦ای ک٨چکی جكکی ٜداده ة٨د٣غ.
٠ذالً ز٨ززا٣ی یک پیكگ٨ئی از یضییة ٢اّٛب ةیان ٠یک٤غ ک ٥در آن از ؿ٨ٛط ٨ٕ٠الن
ة ٥دؿث کؼدان آل مْنْ ٥در قام یاد ٠یق٨د (ز٨ززا٣ی ،)706-712 :2/1362 ،ای٤ان
در قکـث ٨٦ال گ ٨در ّی ٢زا٨ٝت ٛ٣ف ١٧٠ی داقح٤غ (٠ؼجى٨ی.)74 :1358 ،
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ٚتای ٜکؼد ز٣گ ٥٤و زیگا٣ی ةا زْ١یحی ةیف از ؿینغ٦ؽار ٘٣ؼ ةٚ ٥ٌٛ٤٠ ٥ؼاةاغ در
ق ١ال آذرةایسان ک٨چ کؼده و ةْغ٦ا صک٠٨ث ٠ضٞی ک٨چکی جكکی ٜداد٣غ .ای٤ان
اصح١االً از جؼس ایٞعا٣ان ٣اچار ة ٥جؼك وً ٢قغه و یا ج٨ؿي آ٣ان ة ٥ای٨٣ ٢اصی جتْیغ
قغ٣غ (ق١ی .)46 :ٟدر ٠س٨١ع زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی کؼد٦ا در دورة ایٞعا٣ان قا ٜ٠یک
ةعف پی٨ؿح ٥ؿؼز٠ی٤ی و ٤٠اً ٙا١ٚاری ،پؼاک٤غه و دور از ؿؼز٠ی ٢امٞی ة٨د .ة٥
واؿٌ ٥ؿیاؿث٦ای ٨ٕ٠الن در ةؼظی ٤٠اً ٙقا٦غ ةـي ؿؼز٠ی٤ی ٦ـحی.ٟ
ّالوه ةؼ ٧٠ازؼت ٦ای ازتاری ک٨١٦ ٥اره زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی کؼد٦ا را دچار
گـیعحگی و ّغم ا٣ـسام ٠ی٨١٣د ،اؿکان ازتاری ،ک ٥ةا ّ٨٣ی اؿارت اٚحنادی ١٦ؼاه
ة٨د ،در دوره ایٞعا٣ان ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗث .رقیغاٝغیٗ ٢ىٜاهلل ١٦غا٣ی از ؿاظث
جْغاد زیادی روؿحا در ظ٨زؿحان و ٨٦یؽه ة ٥دؿث ظ٨یف یاد ٠یک٤غ ک ٥درآ٣سا زِ١
کذیؼی از کؼد٦اٝ ،ؼ٦ا و اّؼاب را ؿاک٨١٣ ٢ده اؿث (١٦غا٣ی .)179 :1945 ،ای ٢اٗؼاد
ٔاٝتاً ة٨٤ّ ٥ان کكاورز واةـح ٥ة ٥ز٠ی ٢ص ٙظؼوج از ای ٢روؿحا٦ا را ٣غاقح٤غ.
ٛ٣ف ارجتاًی کؼدؿحان و ٤٠اً ٙکؼد٣كی ٢در دورة ٨ٕ٠الن ةـیار صائؽ ا١٦یث ة٨د.
صاک١یث ٨ٕ٠الن و ایٞعا٣ان ٠ا٦یث ُ٣ا٠ی داقث و ة ٥دٝی٠ ٜكکالت ٠غاوم آ٣ان در
٨٣اصی ٠ؼزی ک ٥ةا ٝكکؼکكی٦ای ١٦یكگی و اردوکكی ؿپا٦یان ج٨أم ة٨د ،ج٨ز ٥ة٥
راه٦ا و ٤٠اً ٙدر ٠ـیؼ راه٦ا وؼورت ةیكحؼی داقث١٦« .ۀ راه٦ایی ک ٥از آؿیای
مٕیؼ ٠ی گػر٣غ و ة٨ُ٤٠ ٥ر جاریعی ٠تاد ٥ٝکاال ةا ٠كؼق ز٠ی ٢از ٔؼب ة ٥قؼق ٠یآی٤غ،
ظ٨اه راه ٦ایی کٗ ٥الت ٠ؼجِ٘ ار٤٠ـحان را ة ٥ؿ١ث آذرةایسان ایؼان و ٠اورای ٛ٘ٚاز ًی
٠یک٤٤غ و ظ٨اه زاده٦ایی ک ٥از گؼد٦٥٣ای ٠یان ةی ٢ا٧٤ٝؼی ٢و ایؼان ٠یگػرد  ٥١٦از
وؿي کؼدؿحان ٠ی گػرد» (٣یکیحی.)26 :1366 ،٢
ةْغ از اؿالم ،ةا اٗؽایف ا١٦یث ٤٠اً ٙزتال و راه٦ای ارجتاًی آن ،کؼدؿحان ٣یؽ
جضثجأدیؼ ٚؼار گؼٗث و ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟو ٔیؼ٠ـحٛی ،ٟة ٥ةؼظی راه٦ای ارجتاًی زتال
٠حن ٜقغ .یکی از ٟ٧٠جؼی ٢ای ٢راه٦ا راه ٨٠م ٜة ٥د٠ك ٙة٨د ک ٥از آ٣سا ة ٥ؿ٨اصٜ
دریای ٠غیحؼا٠ ٥٣ی رؿیغ .ا١٦یث ای ٢راه از آن ز٧ث ة٨د ک ٥وصغت دی٤ی و ؿیاؿی
٨٠ز٨د در ٨٣اصی ٠ـیؼ ،ایاب و ذ٦اب را در آن راه آؿانجؼ ٠یکؼد (اٚتال آقحیا٣ی،
 .)570 :1365از دیگؼ راه٦ای ٠ ٟ٧٠عن٨ماً در دوران ٨ٕ٠ل ،را٦ی ة٨د ک ٥ةنؼه را ة٥
ةٕغاد ٠حن٠ ٜیکؼد و از آ٣سا از راه ارةی ٜو ک٨ه٦ای کؼدؿحان ،پؾ از ّت٨ر از ٠ؼأ ٥ة٥
جتؼیؽ ٠یآ٠غ .راه ار٤٠ـحان مٕیؼ ٣یؽ از ًؼیْ٠ ٙاةؼ ک٦٨ـحا٣ی کؼدؿحان یا از راه
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ارز ٥٣اٝؼوم و ؿی٨اس یا از راه وان و دیارةکؼ ة ٥ظٞیر اؿک٤غرون ٠یرؿیغ ک٠ ٥ؼکؽ
جسارت ةؽرگ جسار ایحاٝیایی و ٗؼا٣ـ٨ی و اؿپا٣یایی ة٨د .دو ٠ؼکؽ ارجتاًی  ،ٟ٧٠در
اًؼاف کؼدؿحان اردالن ،قا٦ؼاه ةؽرگ ظؼاؿان و راه٦ای ارجتاًی ؿٌٞا٣ی ٥ة٨د٣غ ک ٥ای٢
٣ ٥ٌٛ٤٠یؽ از ارجتاط ةا آن٦ا ة٧ؼه٤٠غ ٠یقغه اؿث (پؼگاری و ج٘ـیؼی.) 45 :1393 ،
راه ص٨ٞان دارای ا١٦یث ظامی ة٨د .از دروازة ظؼاؿان ،وا ِٚدر قؼق ةٕغاد قا٦ؼاه
ظؼاؿان قؼوع ٠یقغ و از ایؼان ّت٨ر ٠یکؼد ،ؿپؾ از ًؼی٠ ٙاوراءا٧٤ٝؼ جا ٠ؼز٦ای
چی ٢ا٠حغاد ٠ییاٗث (اة٢رؿح .)163 :1365 ،٥ای ٢قا٦ؼاه ّا ٜ٠ارجتاًی ةٕغاد ةا ٠كؼق
ة٨د؛ ة٤اةؼایّ ،٢ت٨ر آن از ٤٠اً ٙکؼد٣كی ٢از ةـیاری ز٧ات ،ة ِ٘٣ ٥ای٤٠ ٢اً ٙة٨د.
یکی دیگؼ از راه ٦ایی ک ٥ة ٥ظن٨ص در ص٨٦ ٥ٞ١الگ ٨ة ٥ةٕغاد  ٟ٧٠ة٨د راه ةٕغاد ة٥
ام٘٧ان ة٨د (١٦غا٣ی )701- 697 :2/1338 ،راه ؿٌٞا٣ی ٥ة٣ ٥سٖ ٣یؽ در ةعف ّ١غهاش
ةا ای ٢راه جالٚی داقث و صغود ٗ 144ؼؿ٤گ ً٨ل داقث و ق٧ؼ٦ای اؿغآةاد ،ک٤گاور،
چ١چ١ال ،کؼ٣غ و ص٨ٞان ةؼ ؿؼ آن راه ة٨د٣غ ( ٠ـحٗ٨ی .)165 :1336 ،راه جتؼیؽ ة٥
زؽیؼه و قام از ق٧ؼ٦ای آالجاغ ،اظالط و دیار ةکؼ گػقح ٥و از ک٤ارة رود ٗؼات جا
ؿؼز٠ی ٢قام ادا٠ ٥٠ییاٗث (١٦ان .)124-120 :ای ٢راه ةؼای ایٞعا٣ان ا١٦یث زیادی
داقث؛ زیؼا ٔاٝب ٝكکؼکكی٦ای آ٣ان ّٞی١٠ ٥اٝیک از ای٠ ٢ـیؼ ة٨د ( ١٦غا٣ی،
.)720- 718 :2/1338
از ٠یؽان زْ١یث کؼد٦ا در دورة ٨ٕ٠الن ١٣یج٨ان آ٠اری صحی جٛؼیتی ارائ ٥داد .ا٠ا
از جْغاد ق٧ؼ٦ا ة ٥ویژه ق٧ؼ٦ای  ٟ٧٠در زؽیؼه و آؿیای مٕیؼ و ایاٝث کؼدؿحان ٠ا٤٣غ
٨٠م ،ٜارةی٠ ،ٜاردی٠ ،٢یاٗارٚی ،٢ؿٌٞانآةاد چ١چ١ال و کؼ٠ا٣كاه ٠یج٨ان ة ٥زْ١یث
ٚاة ٜج٨ز ٥ٌٛ٤٠ ٥پی ةؼدٟ٧٠ .جؼی ٢ویژگی زْ١یحی کؼد٦ا در دورة ٨ٕ٠الن ،جضؼك
ازح١اّی ٗؼاوان در گـحؼة زٕؼاٗیای ؿیاؿی و ا٣ـا٣ی ظاور ٣ؽدیک اؿث .یک ٣٨١٣ۀ
ةارز آن ،صؼکث جاریعی ً٨ایٖ کؼد از زتٜاٝـ١اق قام ة ٥ؿ٨ی ایؼان ٠یةاقغ.
ص١الت ٨ٕ٠الن ٨٠زب ٗؼار ز١اّات ةؽرگی از کؼد٦ا از ؿؼز٠ی٠ ٢ادریقان ة٥
٤٠اً ٙقام٠ ،نؼ و ق١ال آٗؼیٛا قغ .ة ٥گ٘حۀ ةغٝیـی ،ؿیغصـی ٢اظالًی از ٠كایط
ةؽرگ اظالط «ة ٥واؿٌۀ اٛ٣الب دوران و ٗحؼات ٝكکؼ ٚیا٠ث ادؼ چ٤گیؽظان» از روی
ّ ٟٞز٘ؼ دا٣ـث ک ٥اوواع وظی ٟظ٨ا٦غ قغ ةا «دوازده ٦ؽار ظا٨٣ار از ٠ؼیغان و
ْ٠حٛغان از ا٨ٚام و ٠ضتان جؼك اوًان کؼده ة ٥زا٣ب ٠نؼ رٗث» (ةغٝیـی .)460 :ا٨ٚام
و یاران او در ٚا٦ؼه ٠ض٥ٞای ؿاظح٤غ ک ٥ة ٥ک٨ی اظالًیان ْ٠ؼوف قغ (٠ؼدوخ روصا٣ی،
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 )65 :1/1382در دورة ٨٦الگ ٨ة٤ا ة٠ ٥الصُات اٚحنادی و ؿیاؿی ،جالش٦ائی م٨رت
گؼٗث جا ةؼظی از ٗؼاریان را ة ٢ً٨٠ ٥امٞی قان ةازگؼدا٤٣غ .از ز ٥ٞ١ةٗ ٥عؼاٝغی٢
١ٛٝان ٠ؼأ٥ای ک ٥از ٣ؽدیکان ظ٨از٣ ٥نیؼاٝغی ٢ج٨ؿی ة٨د ،دؿح٨ر داده قغ جا « زْ١ی
از ٠ؼدم ک ٥از ةی٦ ٟس٨م ٨ٕ٠ل ةّ ٥ؼاق ّؼب گؼیعح ٥ة٨د٣غ» را ةازگؼدا٣غ .او صغود
پا٣نغ ظا٨٣ار را ک٠ ٥غت  40ؿال از ظا ٥٣ظ٨د دور قغه و در ٨٣اصی ارةی٨٠ ،ٜم ٜو
زؽیؼه ؿاک ٢قغه ة٨د٣غ ،ةازگؼدا٣غ (اة٢اً٨٘ٝی1962 ،م 208 :4/و  302و ٠غرس
رو٨ی .)307 :1354 ،از دو  ٜٛ٣گ٘ح ٥قغه ٠یج٨ان چ٤ی ٢اؿح٤تاط ٨١٣د ک٤٠ ٥اًٙ
کؼد٣كی٧٠ ٟ٦ ،٢ازؼتٗ ؼؿث ة٨د٣غ و ةعكی از زْ١یث گؼیؽان از دؿث ٨ٕ٠الن از ای٢
 ٥ٌٛ٤٠ة٨٣ ٥اصی دور از دؿث ٨ٕ٠الن گؼیعح ٥و از ؿ٨ی دیگؼ ٧٠ازؼپػیؼ  ٟ٦ة٨ده و
ةؼظی از گؼیعحگان ٨٣اصی قؼٚی ایؼان در ای ٥ٌٛ٤٠ ٢پ٤اه گؼٗح ٥ة٨د٣غ.
امرای کرد در دورۀ مغوالن و ایلخانان
در دوران ٨ٕ٠الن و ایٞعا٣ان صک٠٨ث٦ا و ا٠ارات ٠ـح ٜٛو ٣ی٠ ٥١ـح ٜٛزیادی در
٨٣اصی کؼد٣كی ٢وز٨د داقث ک ٥رواةي پؼ ٗؼاز و ٣كیتی ةا ایٞعا٣ان ،ظالٗث ّتاؿی و
دیگؼ رٚتای ایٞعا٣ان یْ٤ی ای٨ةیان و ١٠اٝیک داقح٤غ .اگؼچ ٥ةؼظی از ٠ضٛٛان ای٢
ا٠ارت٦ا را پ٨قاٝی دا٣ـح٥ا٣غ (ةیا٣ی ،)314 :ا٠ا ق٨ا٦غ جاریعی ٣كان ٠ید٦غ ک ٥ةـیاری
از آ٧٣ا ْٚ٨٠یث و ٚغرت ٚاة ٜاّح٤ائی داقح٤غ ة ٥گ٥٣٨ای ک ٥ایٞعا٣ان و رٚتای آ٧٣ا ة٥
ؿادگی از آن ١٣یگػقح٤غ .زغای از اجاةکان ٝؼ ةؽرگ و ک٨چک ک ٥ة ٥آ٧٣ا اقاره قغ
٠یج٨ان ة ٥ای ٢ا٠ارات اقاره ٨١٣د:
ای٨ةیانٟ٧٠ ،جؼی ٢و ةؽرگجؼی ٢صک٠٨ث کؼ دجتار در جاریط اؿث .صک٠٨ث آ٣ان در
 564ه.ق ة ٥وؿی ٥ٞمالحاٝغی ٢ی٨ؿٖة ٢ای٨ب در ٠نؼ جأؿیؾ قغ .ةْغ از او ظا٣غان
ای٨ةی ة ٥قْب ٠عح ٖٞجٛـی ٟقغ ک ٥از آن ٠یان  4قاظۀ ای ٢ظا٣غان در ٨٣اصی
کؼد٣كی ٢صک٠٨ث داقح٤غ :ای٨ةیان د٠ك ٙک ٥صک٠٨ث آ٣ان ةا ص٨٦ ٥ٞ١الگ ٨ة ٥د٠كٙ
در ؿال  658ه.ق ة ٥پایان رؿیغ .ای٨ةیان زؽیؼه ،در  643ه.ق ة ٥دؿث ا٠ؼای ٨ٕ٠ل از
٠یان رٗح٤غ1.ای٨ةیان ص١ل ،در  661ه.ق ة ٥دؿث ١٠اٝیک از ٠یان رٗح٤غ .ای٨ةیان ص١اه،

 .1ةؼظی پایان صک٠٨ث آ٣ان را  658ه.ق گ٘ح٥ا٣غ (٣٨٠ؾ.)309 :1987 ،
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جا ؿال ٚ 742غرت داقح٤غ .اة٨ا٘ٝغاء ٠ؤرخ ْ٠ؼوف از ای ٢ظا٣غان ة٨د (ٝی٢پ٨ل:1363 ،
 69-64و ٛ٠ؼیؽی 109- 104 :1/ :و ٣٨٠ؾ.)309 :
ظا٣غان جؼك ٣ژاد ة٤ی ارج ٙک ٥ؿ ٥قْت ٥ة٨د٣غ :قْت ٥اول در صن ٢کی٘ا و آ٠غ ،جا
 629ه.ق صک٠٨ث داقح٤غ .ة ٥گ٘حۀ ةغٝیـی پؾ از ؿ٨ٛط ای ٢ظا٣غان و از ؿال 663
ه.ق ٗؼدی از ظا٣غان ای٨ةی ٗؼ٠ان صک٠٨ث صن ٢کی٘ا را از صاک٠ ٟاردی ٢گؼٗث و پؾ
از ٠غجی ٠ـحٛال ٥٣ة ٥صک٠٨ث پؼداظث .صکام ای ٢ظا٣غان ةا ٛٝب ٞ٠کان در دورة
ایٞعا٣ان در صن ٢کی٘ا صک٠٨ث داقح٤غ (ةغٝیـی .)199-197 :قْتۀ دوم ظا٣غان ارجٛی
در ظؼجتؼت جا ؿال  660ه.ق صک٠٨ث کؼد٣غ (اة٢اْٝتؼی .)443 :1377 ،قْتۀ ؿ٨م در
٠اردی ٢جا ؿال  809ه.ق ا٠ارت داقح٤غ ( ١٦ان.)444-443 :
صکام ٦کاری٠ ،ؼکؽ صک٠٨ث آ٧٣ا ق٧ؼ وان ة٨د .صکام ٦کاری ٛٝب ق٤ت ٨داقح٤غ.
دوران صک٠٨ث آ٣ان جا ز٠ان جی٨١ر ادا ٥٠داقث (ةغٝیـی.)145- 126 :
صکام قیؼوان ک ٥در ام ٜوزرای ای٨ةیان قام ة٨د٣غ ،در صغود ؿال  662ه.ق از قام
ة ٥قیؼوان ک٨چ کؼد٣غ .ةا زوال صک٠٨ث ای٨ةیان و اؿحٛؼار ١٠اٝیک در ١ٞٚؼوی ای٨ةیان،
ؿ ٥ةؼادر ة٣ ٥ام٦ای ّؽّاٝغی ،٢ةغراٝغی ٢و ّ١اداٝغی ٢ة ٥قیؼوان آ٠غه و صک٠٨حی ة٤ا
٧٣اد٣غ ک ٥ق٧ؼ ک٘ؼا ٠ؼکؽ آن ة٨د .ای ٢صکام در دورة جی٨١ر ة ٥دو قْتۀ کؼ٣ی و ایؼوان
جٛـی ٟقغ٣غ .ة ٥گ٘ح ٥ةغٝیـی ای٤ان زٞ١گی کؼد ة٨د٣غ (١٦ان.)309- 229 :
ص کام ّ١ادی ٥ک ٥ظ٨د را ة ٥ظ٘ٞای ّتاؿی ٤٠ـ٨ب ٠یکؼد٣غ و ٛٝب ة٧ادی٤ان
داقح٤غ ،ام ٜآ٧٣ا از ْٞٚۀ ًارون ة٨د و از آ٣سا ة١ّ ٥ادی ٥ک٨چ کؼد٣غ .چ٨ن ٣عـحیٗ ٢ؼد
ای ٢ظا٣غان ک ٥در ّ١ادی ٥ة ٥صک٠٨ث رؿیغ ،ة٧اءاٝغی٣ ٢ام داقثٛٝ ،ب ة٧ادی٤ان
داقح٤غ .آٔاز صک٠٨ث آ٣ان از دورة ؿٞسٚ٨ی ة٨د و جا اواظؼ م٘٨یان ةؼ آن ٥ٌٛ٤٠
صک٠٨ث داقح٤غ (١٦ان.)147- 145 :
ل ز٣گی ک ٥کؼد ٣ت٨د٣غ ا٠ا ةؼ ٤٠اً ٙکؼد٣كی ٢صک٠٨ث داقح٤غ .ةؼ اؿاس
صکام آ ِ
زغول اة ٢اْٝتؼی ای ٢ظا٣غان چ٧ار قْت ٥ة٨د٣غ و از قام جا زؽیؼه را در یغ ٚغرت
ظ٨یف داقح٤غ :اجاةکانِ ٨٠م ،ٜاز  521ه.ق جا  659ه.ق صک٠٨ث داقح٤غ .ةغراٝغیٝ ٢ؤٝؤ،
ْ٠ؼوٗحؼی ٢ا٠یؼقان ة٨د ( اة٢اْٝتؼی 438 :1377،و ٝی ٢پ٨ل .)145 :1363 ،قْت٥ای از
ای ٢ظا٣غان ةا ٣ام ا٠ؼای ةگحگی٤ی در ارةی ٜاز  539جا  630ه.ق صک٠٨ث داقح٤غ.
ُ٘٠ؼاٝغی ٢ک٨کت٨ری ٟ٧٠جؼی ٢ا٠یؼ ای ٢ظا٣غان جا ؿال  630ه.ق ةؼ ارةی ٜو ق٧ؼزور
صک٠٨ث داقث و چ٨ن ٗؼز٣غی ٣غاقث پؾ از ٠ؼگ١ٞٚ ،ؼو ی او ة ٥جنؼف ظٞیّ٘ ٥تاؿی
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در آ٠غ (ٝی ٢پ٨ل .)147 :اجاةکان قام ،از ؿال  541ه.ق جا  577ه.ق صک٠٨ث داقح٤غ و
ة ٥دؿث ای٨ةیان از ٠یان رٗح٤غ .اجاةکان ؿ٤سار ،از ؿال  566ه.ق جا  616ه.ق ةؼ ٨٣اصی
ؿ٤سار صک٠٨ث داقح٤غ .اجاةکان زؽیؼه ،از ؿال  576جا  648ه.ق صک٠٨ث کؼد٣غ (اة-٢
اْٝتؼی 438 :و ظ٨ا٣غ٠یؼ  556-551 :2/و  .)598-584ةْغ از آ٣ان ظا٣غا٣ی کؼدجتار ة٥
٣ام ّؽیؽان ک ٥ظ٨د را ة ٥ظاٝغة ٢وٝیغ ٤٠ـ٨ب ٠یکؼد٣غٚ ،غرت یاٗح ٥و جا ز٠ان اوزون
صـ ِ٢آق٨ٚی ٨ٞ٣٨ةؼ زؽیؼة اة١ّ٢ؼ صک٠٨ث داقح٤غ (زکی.)117 :1378 ،
صکام اکیٛٝ ٜب ةیٞغوٚا٣ی داقح٤غ ،ةغٝیـی آ٣ان را از ٣ـ ٜؿالز٠ ٥ٛیدا٣غ .صکام
اکی ٜجا ز٠ان اوزون صـ ٢آق ٨ٚی ٨ٞ٣٨ةؼ ٨٣اصی ٠یاٗارٚی ٢صک٠٨ث داقح٤غ (ةغٝیـی:
.)235-233
قا٦ؽادگان ةغٝیؾ ک ٥ظ٨د را از ٣ـ ٜؿاؿا٣یان ٠یدا٣ـح٤غ .ا٠یؼقؼفظان
ةغٝیـی٠ ،ؤرخ ْ٠ؼوف و ماصب قؼٗ٤ا ٥٠از ای ٢ظا٣غان اؿث .او ٠غّی اؿث قا٦ؽادگان
ةغٝیؾ از ٣ـ ٜا٨٣قیؼوان و یا زا٠اؿبةٗ ٢یؼوز ةؼادر ا٨٣قیؼوان ؿاؿا٣ی ٦ـح٤غ
(ةغٝیـی .)474 :ةؼظی در ای٣ ٢ـب جؼدیغ دار٣غ (٣یکیحیّ .)347 :٢كیؼة امٞی
قا٦ؽادگان ةغٝیؾ روزهگی ٣ام داقث ک ٥از ً 24ای٘ ٥جكکی ٜقغه ة٨د (١٦ان.)347 :
ای ٢ظ ا٣غان جا ز٠ان م٘٨ی ٥صک٠٨حی ٣ی٠٥١ـح ٜٛداقح٤غ و ةا صک٠٨ث٦ای ایٞعا٣ان،
١٠اٝیک و ای٨ةیان ٤٠اؿتات زیادی داقح٤غ و ة٤ا ةْٚ٨٠ ٥یث ةا ایٚ ٢غرت٦ا ١٦ؼا٦ی،
ْ٠ا٣غت کؼده و گاه جاةْیث یکی از آ٣ان را ٠یپػیؼٗح٤غ (ةغٝیـی.)498-474 :
صکام اردالن ٟ٧٠جؼی ٢ا٠ارت کؼدؿحان ایؼان ة٨د .قؼوع صک٠٨ث اردالن٦ا و ٣ـب
آ٣ان ةـیار ٠ت ٟ٧اؿث .ةؼظی ٣ـب آ٣ان را ة ٥اردقیؼ ةاةکان رؿا٣غه ک ٥در قام ٠ی-
زیـح٤غ (٠ـح٨ره اردالن 6 :1946 ،و ٗعؼاٝکّحاب ؿ٤٤غزی .)90 :1366 ،ةؼظی ٠ضٛٛان
ام ٜای ٢ظا٣غان را ة ٥مالحا ٝغی ٢ای٨ةی ٤٠ـ٨ب ٨١٣ده ک ٥در  ٥ٌٛ٤٠صن ٢کی٘ا ؿاک٢
و از ز٨ً ٥ٞ١ایٖ ّكیؼت٦ای ٦کاری ة٨د٣غ (٣یکیحی .)361 :٢ةؼظی دیگؼ آ٣ان را از
٣ـ ٜا٨٠یان و اّٛاب اص١غة٠ ٢ؼوان٠1ی دا٤٣غ ک ٥در دیار ةکؼ ؿاک ٢ة٨د٣غ (ةغٝیـی:
 117و ٚاویّ .)13 :1379 ،الوه ةؼ ٣ـب ،آٔاز ا٠ارت ای ٢ظا٣غان ٣یؽ ٣ا٠كعل و
ٌ٠اٝب ٤٠اةِ ةـیار ٕ٠ك٨ش اؿث .ة ٥گ٘ح ٥ةغٝیـی« :ةاةااردل زغ ای ٢ظا٣غان در اواظؼ
دوٝث ؿالًی ٢چ٤گیؽ ةؼ والیث ق٧ؼه زول ک ٥در آظؼ ة ٥ق٧ؼزور اقح٧ار یاٗث٠ ،ـحٝ٨ی
 .1ة ٥گ٘ح٠ ٥ال٠ض١غقؼیٖ ٚاوی٠ ،ض١غة٠ ٢ؼوان (ٚاوی.)13:
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گكث» (ةغٝیـی٠ .)118:ؼدوخ ،قؼوع ا٠ارت اردالن٦ا را ؿال٦ای پایا٣ی صک٠٨ث
ؿالز ٥ٛو صغود ؿال  564ه.ق ٠یدا٣غٚ .تادؿاؿان صاک ٟاردالن در ؿال  656ه.ق ک٥
یك٨١ت پـؼ ٨٦الگ ٨از کؼ٠ا٣كاه ّازم ّؼاق ة٨د ة ٥ظغ٠ث او رؿیغ و چ٨ن قعنی
١ْ٠ؼ و ٠غیؼ ة٨د ،یك٨١ت ة ٥او ٛٝب ةاةا و ؿپؾ ةاةااردل داد و صک٠٨ث ق٧ؼزور را ة ٥او
داد٠(1ؼدوخ.)90 :2/1351،
ؿٞـ ٥ٞؿالًی ٢اورا٠ان (٨٦را٠ان) ک ٥ةا صک٠٨ث ة٢١٧ة ٢ة( ٨ٞ٧ةاة )٨ٞدر ؿال 393
ه.ق آٔاز قغ ،از دیگؼ صک٠٨ث٦ای ٠ضٞی کؼد ة٨د ک ٥در دورة ٨ٕ٠الن ٣یؽ ا٠ارت
داقح٤غ .ة٢١٧ة ٢ة ٨ٞ٧در  445ه.ق ْٞٚۀ اورا٠ان را اصغاث کؼد (٨٦را٠ی-383 :1386 ،
 .)385در ٨٠رد جاریط ای ٢ظا٣غان ة ٥ویژه دورة ٨ٕ٠الن اًالّات ٕ٠ك٨قی وز٨د دارد و
ج٨اریط و ؿ٨ا٣ش آ٣ان ٗاٚغ دٚث جاریعی اؿث .ة ٥گ٘ح٨٦ ٥را٠ی ٛ٠ارن دوران ٨ٕ٠ل،
ا٠یؼؿْیغ ٛٞ٠ب ة ٥ا٠یؼزیاقا ،ؿٌٞان اورا٠ان ة٨د ،وی  102ؿال ّ١ؼ کؼد و ٠حنؼٗات
ظ٨د را ٠یان ٗؼز٣غا٣ف جٛـی ٟکؼد (١٦ان.)121:
نتیجه
زٕؼاٗیای جاریعی پژو٦كی ٠یان رقح٥ای جاریط و زٕؼاٗیا اؿث٠ .ـائ ٜجاریعی ةا
٠ضیي زٕؼاٗیایی در ارجتاط ٠حٛاةٜا٣غ و از  ٟ٦جأدیؼ ٠یپػیؼ٣غ .اؿح٘اده از پژو٦ف
زٕؼاٗیای جاریعی در جغریؾ جاریط ٨٠زب درك ّی٤یجؼ ٗؼاگیؼان از ٠تاصخ جاریعی
٠یق٨د .اگؼچ ٥گـحؼدگی ٨٠وّ٨ات زٕؼاٗیای جاریعی و ظٞي و در ٟ٦ج٤یغگی آن ةا
ّ٠٨ٞی ١٦چ٨ن ةاؿحانق٤اؿی و از ٟ٧٠ ٥١٦جؼ ٛ٣ل کٞی ٠غرؿان ای٠ ّٟٞ ٢یان رقح-٥
ای کٔ ٥اٝتاً ة ٥زای جعنل در آن ة ٥یکی از دو ّ ٟٞجاریط یا زٕؼاٗیا اصاً٨٠ ٥وّ٨ی
دار٣غ ،جغریؾ زٕؼاٗیای جاریعی را دق٨ار ٠ی١٣ایغ .ة٤اةؼای ٢ةاز٣گؼی در قی٨ة جغریؾ
ای ّٟٞ ٢و ةکارگیؼی روش٦ا و اةؽار٦ای ظاص پژو٦ف در زٕؼاٗیای جاریعی ج٨می٥
٠یق٨د .ة٤اةؼای ٢در پاؿط ة ٥ؿئ٨ال ٣عـث ای ٢پژو٦ف ٠یج٨ان گ٘ث زٕؼاٗیای
جاریعی در آ٨٠زش جاریط کارةؼد زیادی دارد و ج٘ٞی٣ ٙگاه زٕؼاٗیایی و جاریعی ،دیغ

٠ . 1ؼدوخ ،ظ٨د در ةیان جاریط ٠ؼگ ةاةااردل و صک٠٨ث پـؼش ک٨ٞل ةیگ دچار ج٤اٚه ٠یق٨د؛ در صاٝی ک٥
جاریط ٠ؼگ ةاةااردل را  675ه.ق آٔاز صک٠٨ث ک٨ٞل ةیگ را  606ه.ق ٠یدا٣غ١٦ ،چ٤ی ٢در زائی دیگؼ دوران
ا٠ارت ةاةااردل را ؿال 598جا ٨٣ 675قح ٥کٔ ٥یؼواْٚی ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ.
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جازهای ةٗ ٥ؼاگیؼان داده و ة ٥آ٣ان ک١ک ٠یک٤غ جا درك ّ١یٙجؼی از گػقح ٥ةغؿث
ةیاور٣غ و صحی ای ٢ا٠کان را ةیاة٤غ جا گػقح ٥را دٚیٙجؼ ٗ ٟ٧و ةازؿازی ١٣ای٤غ.
زٕؼاٗیای جاریعی کؼدؿحان ة٨٤ّ ٥ان ٣٨١٣ۀ ٠تاصخ زٕؼاٗیایی در ایٛ٠ ٢ا٨٠ ٥ٝرد
ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث و ٣حیس ٥ای ک ٥از ای ٢پژو٦ف صام ٜآ٠غ ای ٢اؿث ک ٥ص١الت
٨ٕ٠الن ة ٥کؼدؿحان و ٨٣اصی کؼد٣كی٨٠ ٢زب جٕییؼات گـحؼده در زٕؼاٗیای جاریعی و
ا٣ـا٣ی ؿؼز٠ی ٢کؼد٦ا قغ .ا١٦یث ارجتاًی کؼدؿحان و ویژگی ًتیْی ٤٠اؿب ای٢
ؿؼز٠ی ،٢ةؼای ج٨ؿًْٞ٥تی ٨ٕ٠الن ةـیار  ٟ٧٠ة٨د٨ٕ٠ .الن از ًؼی ٙراه٦ای ارجتاًی
کؼدؿحان ة ٥ةٕغاد ص ٥ٞ١کؼد٣غ و از ًؼی٨٣ ٙاصی کؼ د٣كی ٢ة ٥ز٤گ ١٠اٝیک رٗح٤غ .ة٥
دٝی ٜؿیاؿث٦ای ٨ٕ٠الن و در ٣حیس٧٠ ٥ازؼت٦ای ازتاری ،زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی کؼد٦ا
دگؼگ٨ن قغ .از ؿ٨ی دیگؼ در ٤٠اً ٙکؼد٣كی ،٢ا٠یؼ٣كی٦٢ا و صک٠٨ث٦ای ک٨چک و
ةؽرگی وز٨د داقث ک٨ٕ٠ ٥الن ٣ـتث ة ٥آ٧٣ا ؿیاؿث٦ای ٠ح٘اوجی داقح٤غ .در پاؿط ة٥
دیگؼ ؿئ٨ال ای ٢پژو٦ف ٠یج٨ان گ٘ث؛ ؿیاؿث٦ای ؿیاؿی و ُ٣ا٠ی ٨ٕ٠الن و
ایٞعا٣ان در دگؼگ٣٨ی زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی کؼد٦ا جأدیؼگػار ة٨د و کؼد٦ا در ٣حیس ٥اٚغا٠ات
ُ٣ا٠ی ٨ٕ٠الن ة٨٣ ٥اصی ظارج از ٠ضغوده جاریعی ظ٨د ٠ا٤٣غ قیؼوانٚ ،ؼهةاغ و ق١ال
آٗؼیٛا ٧٠ازؼت کؼد٣غ١٦ .چ٤ی ٢ا٠ؼاء و صک٠٨ث٦ای کؼد در دورة ٨ٕ٠الن ة ٥ؿتب
جىْیٖ زیؼة٤ا٦ای ا٣ـا٣ی و اٚحنادی و ؿیاؿث ج٘ؼ٥ٚاٗک٤ا٨ٕ٠ ٥٣الن ة ٥اٛ٣یاد آ٣ان در
آ٠غ٣غ.
منابع
 اة٢ظٞغونّ ،تغاٝؼص٢١ة٠ ٢ض١غ( .)1364اْٝتؼ :جاریط اة٢ظٞغون (2ج) .جؼز٥١ّتغا١ٝض١غ آیحی ،ج٧ؼان٠ :ؤؿـٌ٠ ٥اْٝات و جضٛیٛات ٗؼ٤٦گی.
 اة٢رؿح ،٥اةّٞ٨ی اص١غة١ّ ٢ؼ( .)1365اّالق ا٘٤ٝیـ .٥جؼز ٥١صـیٚ ٢ؼهچا ،٨ٞ٣ج٧ؼان:ا٠یؼکتیؼ.
 اة٢اْٝتؼی ،گؼیگ٨ری٨س اة٨ا٘ٝؼجة ٢ا٦ؼون(٠ .)1377عحنؼ جاریط اٝغول .جؼز١ۀّتغا١ٝض١غآیحی ،ج٧ؼان١ّٞ :ی و ٗؼ٤٦گی.
 اص١غو٣غّ ،تاس ( .)1388جأٞ٠ی در آ٨٠زش و پژو٦ف زٕؼاٗیای جاریعی در ایؼان .جاریطاؿالم ،ؿال د ،ٟ٦ش ،4پیاپی ،40ز٠ـحان.
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 اقپٝ٨ؼ ،ةؼجٝ٨غ ( .)1386جاریط ٨ٕ٠ل در ایؼان .جؼز٠ ٥١ض٨١د ٠یؼآٗحاب ،ج٧ؼان١ّٞ :ی وٗؼ٤٦گی.
 اقحؼی ج٘ؼقیّٞ ،یؼوا ( .)1392زٕؼاٗیای جاریعی و زایگاه اٚحنادی دی٨٤رٌ٠ .اْٝاتجاریط اؿالم ،ؿال ،5ش،17جاةـحان.
 اة٢اً٨٘ٝی ،ک١ال اٝغی ٢اة٨ا٘ٝىّ ٜتغاٝؼزاقة ٢جاجاٝغی ٢اص١غ اٝتٕغادی(1962م).جٞعیل ٠س ِ١اآلداب ٗی ْ٠س ٟاالٛٝاب (ٚـ ٟاالول) .جنضیش ٠نٌ٘ی ز٨اد ،د٠ك :ٙداراٝکحب
اُٝا٦ؼی.٥
 ادوای٧ُ٠ ،ؼ( .)1393ةازظ٨ا٣ی ر٦ٟٚای صک٠٨حی ؿالًی٨٦ ٢را٠ان در دوره م٘٨ی– ٥ةاجأکیغ ةؼ ٛ٣غ کحاب جاریط ظا٣غان کؼد اردالن .پیام ة٧ارؿحان ،دوره،2س،6ش ،23ة٧ار و
جاةـحان.
 اٛٝاقا٣ی ،اة٨اٛٝاؿّ ٟتغاهللة٠ ٢ض١غ ( .)1348جاریط اوٝسایح( ٨جاریط پادقاه ؿْیغ ٔیاثاٝغی ٢و اٝغ٣یا اوٝسایح ٨ؿٌٞان ٠ض١غ ًیب اهلل ٠ؼٚغه) .ة ٥ک٨قف ٧٠ی١٦ ٢تٞی ،ج٧ؼان :ة٤گاه
جؼز ٥١و ٣كؼ کحاب.
 اٚتالآقحیا٣یّ ،تاس ( .)1365جاریط ٨ٕ٠ل .ج٧ؼان :ا٠یؼکتیؼ. اٛ١ٝؼیؽی ،جٛیاٝغی ٢اص١غةّٞ ٢ی ( .)1936اٝـ٨ٞك اْ١ٝؼٗ ٥دول ا٨ٞ١ٝك(ج .)1جنضیش٠ض١غ ٠نٌ٘ی زیادهٚ ،ا٦ؼه :ةی٣ا
 ةاةائی ،پؼوی ٢و ظؽائی٠ ،ض١غ ( .)1394ةؼرؿی ٨ٛ٣ش ؿک٦٥ای ارجٛیان ٠اردیٛ٣ .٢غ کحاب٤٦ؼ ،س ،2ش ،7پائیؽ.
 ةارجٝ٨غ ،واؿیٞی.و .)1308( .جػکؼه زٕؼاٗیای جاریعی ایؼان .جؼز ٥١ص١ؽه دادور (ًاٝب-زاده) ،ج٧ؼان :چاپعا ٥٣اجضادی.٥
 ةاؿحا٣یراد ،صـ .)1389( ٢آ٨٠زش و پژو٦ف ٠یان رقح٥ای در زٕؼاٗیای جاریعی.پژو٦ك٤ا ٥٠ا٣س ٢١ایؼا٣ی جاریط ،ؿال اول،ش ،4جاةـحان.
 ةاٚؼی ،اقؼفاٝـادات ( .)1397در زـحس٨ی ٤ْ٠ی و ٨٧٘٠م زٕؼاٗیای جاریعی .رقغآ٨٠زش زٕؼاٗیا ،ش ،122ز٠ـحان.
 ةغٝیـی ،ا٠یؼقؼفظان ( .)1373قؼٗ٤ا( ٥٠جاریط ّ٘٠ن ٜکؼدؿحان) .ة ٥ک٨قف ٠ض١غّتاؿی ،ج٧ؼان٣ :كؼ صغیخ.
 ةیا٣ی ،قیؼی٨ٕ٠ .)1379( ٢الن و صک٠٨ث ایٞعا٣ی در ایؼان .ج٧ؼان :ؿ١ث. ةیگ٠ض١غی ،صـٛ٠ .)1378( ٢غ٥٠ای ةؼ زٕؼاٗیای جاریعی ایؼان .ام٘٧ان :دا٣كگاهام٘٧ان.
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 پاپٞی یؽدی٠ ،ض١غصـی .)1365( ٢جْؼیٖ ٨٧٘٠م و دیغگاه جازه از زٕؼاٗیا .جضٛیٛاتزٕؼاٗیایی ،ش ،2جاةـحان.
 پؼگاری ،ماٝش؛ ةیٌؼٗان٠ ،ض١غ ( ٟٚ .)1394در دورة ٣امؼی :یک ةؼرؿی زٕؼاٗیایجاریعی .پژو٦ك٤ا ٥٠جاریط٦ای ٠ضٞی ،س ،3ش ،2پیاپی ،6ة٧ار و جاةـحان.
 پؼگاری ،ماٝش؛ و ج٘ـیؼی ،ةؼ٦ان ( .)1393جک٨ی ٢راه٦ای ارجتاًی کؼدؿحان اردالن ازدورة ؿٞسٚ٨ی جا پ٨ٞ٧ی ةا جکی ٥ةؼ ٚغرتگیؼی ظا٣غان اردالن .پژو٦ف٦ای جاریعی (دا٣كگاه
ام٘٧ان) ،س ،50دورة زغیغ ؿال  ،6ش(1پیاپی  ،)21ة٧ار.
 جاةا٣ی ،صتیباهلل ( .)1380وصغت ٠٨ٚی کؼد و ٠اد ٤٠ -كأ و ٣ژاد .ج٧ؼان :گـحؼه. ز٨ززا٣یٚ ،اوی ٧٤٠اج ؿؼاج (ً .)1362تٛات ٣امؼی (جاریط ایؼان و اؿالم2،ج) .ة٥ک٨قف ّتغاٝضی صتیتی ،ج٧ؼان :د٣یای کحاب.
 صاج١ی ،صـی٠ .)1388( ٢کان١٣ای جاریط .کحاب ٠اه جاریط و زٕؼاٗیا ،ش ،139آذر٠اه. صاٍٗ اةؼو ،ق٧اباٝغیّ ٢تغاهلل ظ٨اٗی ( .)1378زٕؼاٗیا (ج  .)2ة ٥ک٨قف مادقؿسادی ،ج٧ؼان٠ :یؼاث ٠کح٨ب.
 صؼّا٣ی ،گیحا .زی ( .)1394کؼد٦ای ٝت٤ان .جؼز٧٠ ٥١ؼداد رصی١یان ،ؿ٤٤غج :کا٣ی کحیب. صکی٠ ،ٟض١غجٛی ( .)1366گ٤ر دا٣ف -زٕؼاٗیای جاریعی ق٧ؼ٦ای ایؼان .ة ٥ک٨قف٠ض١غّٞی م٨جی و ز١كیغ کیا٘٣ؼ ،ج٧ؼان :زرّی.٢
 ظان٠ؼادی٠ ،ژگان (ٛ٣ .)1396ف و زایگاه اوٝسایح ٨در ْٗاٝیث٦ای ق٧ؼؿازی دورةایٞعا٣یٌ٠ .اْٝات ایؼا٣ی (دا٣كگاه ق٧یغ ةا٤٦ؼ کؼ٠ان) ،ؿال ،16ش ،32پائیؽ و ز٠ـحان.
 ظ٨ا٣غ٠یؼٔ ،یاثاٝغی٢ة١٦ ٢اماٝغی ٢اٝضـی٤ی ( .)1333جاریط صتیب اٝـیؼ(ج .)3ج٧ؼان:کحاةعا ٥٣ظیّام.
 رص١حی٠ ،ضـ .)1395( ٢زٕؼاٗیای جاریعی ٠اؿتػان در دورة ؿٞسٚ٨یٗ .ؼ٤٦گ ایالم،دورة ،17ش 52و  ،53پائیؽ و ز٠ـحان.
 رقیغ یاؿ١یٔ ،ال٠ؼوا ( .)1363کؼد و پی٨ؿحگی ٣ژادی و جاریعی او .ج٧ؼان :ا٠یؼکتیؼ. زکی٠ ،ض١غا٠ی .)1378( ٢جضٛیٛی جاریعی درةاره کؼد و کؼدؿحان .جؼز ٥١صتیباهللجاةا٣ی ،جتؼیؽ :آیغی.٢
 قک٨ئی ،صـی .)1364( ٢زٕؼاٗیای کارةؼدی و ٠کحب٦ای زٕؼاٗیایی٠ .ك٧غ :آؿحانٚغس رو٨ی.
 ٞٗ .)1353( ----------ـ٘ ٥زٕؼاٗیا .جتؼیؽ :دا٣كگاه آذرآةادگان. قک٨ئی ،صـی ٢و کاَ١ی٨٠ ،ؿی (٠ .)1384تا٣ی زٕؼاٗیای ق٧ؼی .ج٧ؼان :دا٣كگاه پیام٨٣ر.
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 ق١یّٞ ،ٟیامٕؼ ( .)1370کؼدؿحان .ةی زا٠ :غّةؼ. ٗعؼاٝکّحاب ؿ٤٤غزی٠ ،یؼزا قکؼاهلل ( .)1366جض٘٣ ٥امؼی در جاریط و زٕؼاٗیایکؼدؿحان .ة ٥ک٨قف صك١ثاهلل ًتیتی ،ج٧ؼان :ا٠یؼکتیؼ.
 ٗؼّظی ،یؽدان ( .)1396پ غیغاری ٣ام کؼدؿحان در ّ٧غ ایٞعا٣ان و پی٨ؿحگی آن ةازٕؼاٗیای جاریعی ایؼان ز٠یٌ٠ .٢اْٝات ٞ٠ی ،ؿال ،18ش ،1پیاپی ،69ة٧ار.
 ٚاوی٠ ،ال٠ض١غ قؼیٖ ( .)1379زةغه اٝح٨اریط ؿ٤٤غزی در جاریط کؼدؿحان .ة ٥ک٨قف٠ض١غ رئ٨ف ج٨کٞی،ج٧ؼان :ج٨کٞی.
 ٚائٛ٠ ٟا٠ی ،ز٧ا٣گیؼ ( .)1351ةضذی درةاره زٕؼاٗیای جاریعی .ةؼرؿی٦ای جاریعی ،س،7ش ،3پیاپی.40
 کؼی١ی ،ة .)1316( ٢١٧زٕؼاٗی ٘٠ن ٜجاریعی ٔؼب ایؼان .ج٧ؼان :چاپعاٗ ٥٣ؼ٤٦گ. ٗحاح ٚاوی ،اؿ١اّی .)1367( ٜکؼد در دائؼه اْ١ٝارف اؿالم .ارو٠ی :٥مالحاٝغی ٢ای٨ةی. ٝـحؼ٣ر ،گای ( .)1390زٕؼاٗیای جاریعی ؿؼز٠ی٦٢ای ظالٗث قؼٚی .جؼز٠ ٥١ض٨١دّؼٗان ،ج٧ؼان١ّٞ :ی و ٗؼ٤٦گی.
 ْٜٝقاًؼی٠ ،نٌ٘ی ( .)1395دا٣ف زٕؼاٗیای جاریعی ّاٞ٠ی کارةؼدی در راؿحای اٝگ٨یپای ٥پیكؼٗث٠ .س ٥ّ٨١آدار و ٛ٠االت ةؼگؽیغه د١٦ی ٢ک٤گؼه پیكگا٠ان پیكؼٗث.
 ١ٝتح ،٢آن.کی.س ( .)1372جغاوم و جض٨ل در جاریط ٠یا ٥٣ایؼان .جؼز ٥١یْ٨ٛب آژ٣غ،ج٧ؼان٣ :كؼ ٣ی.
 ٝی ٢پ٨ل ،اؿحاٞ٣ی (ً .)1363تٛات ؿالًی ٢اؿالم .جؼزّ ٥١تاس اٚتالآقحیا٣ی ،ج٧ؼان:د٣یای کحاب.
 ٠حؼزّ ،ٟتاس؛ ٠ض١غی ٗؼ ،یْ٨ٛب( .)1384پیك٧٤ادی ةؼای جْیی٠ ٢ض ٜق٧ؼ ایٞعا٣یؿٌٞان آةاد چ١چ١ال (ةٕغاد ک٨چک) در ةیـح٨ن کؼ٠ا٣كاه .پیام ةاؿحان ق٤اس ،ش.3
 ٠غرسرو٨ی٠ ،ض١غجٛی ( .)1354اص٨ال و آدار ظ٨از٣ ٥نیؼاٝغی٨ً ٢ؿی .ج٧ؼان :ة٤یادٗؼ٤٦گ ایؼان .
 ٠ؼجى٨ی٨٤٠ ،چ٧ؼ (٠ .)1358ـائّ ٜنؼ ایٞعا٣ان .جتؼیؽ٠ :ؤؿـ ٥جاریط و ٗؼ٤٦گ ایؼان. ٠ؼدوخ کؼدؿحا٣ی ،قیط ٠ض١غ ( .)1351جاریط ٠ؼدوخ (کؼد و کؼدؿحان) .ؿ٤٤غجٔ :ؼیٛی. ٠ؼدوخ روصا٣ی ،قیطاؿ١اّی .)1382(ٜجاریط ٠كا٦یؼ کؼد (ج .)1ة ٥ک٨قف ٠ض١غ ٠ازغ٠ؼدوخ روصا٣ی ،ج٧ؼان :ؿؼوش
 ٠ـح٨ره اردالن٠ ،اه قؼف (1946م) .جاریط اردالن .ة ٥ک٨قف ٣امؼ آزادپ٨ر ،ؿٞی١ا٣ی :٥ةی-٣ا.
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 ٠ـحٗ٨یٚؽوی٤ی ،ص١غاهلل ة٢اةی ةکؼ( .)1339جاریط گؽیغه .ة ٥ک٨قف ّتغاٝضـی٨٣ ٢ائی،ج٧ؼان :ا٠یؼکتیؼ.
 ٣ .)1336( ------ؽ ٥٦ا٨ٞٛٝب .ة ٥ک٨قف ٠ض١غ دةیؼ ؿیاٚی ،ج٧ؼان٨٧ً :ری. ٘٠حعؼی ،صـی٧٠ .)1379( ٢ازؼت ٚتائّ ٜؼب ة ٥ایؼان در ٚؼون ٣عـحی ٢اؿال٠ی و پیآ٠غ آن از ُ٤٠ؼ زٕؼاٗیای جاریعی .کحاب ٠اه جاریط و زٕؼاٗیا ،ش ،31اردیت٧كث.
 ٣٨٠ؾ ،صـی1987( ٢م) .اًٞؾ جاریط االؿالمٚ .ا٦ؼه :اٝؽ٦ؼاء االّالم اْٝؼةی. ٣یکیحی ،٢ةازی .)1366( ٜکؼد و کؼدؿحان .جؼز٠ ٥١ض١غ ٚاوی ،ج٧ؼان٣ :یٗ٨ٞؼ. ٤ٌ٣ؽیْ٠ ،ی٢اٝغی٤٠ .)1383( ٢حعب اٝح٨اریط ْ٠ی٤ی .ة ٥ک٨قف پؼوی ٢اؿحعؼی ،ج٧ؼان:اؿاًیؼ.
 ٧٣چیؼیّ ،تغاٝضـی .)1370( ٢زٕؼاٗیای جاریعی ق٧ؼ٦ا .ج٧ؼان :ا٣حكارات ٠غرؿ.٥ ودیْی ،کاَ .)1348( ٟراةٌ ٥زٕؼاٗیا ةا جاریط .ةؼرؿی ٦ای جاریعی ،ؿال،4شٗ ،1ؼوردی٢و اردیت٧كث.
 ١٦غا٣ی ،رقیغاٝغیٗ ٢ىٜاهلل ( .)1338زا ِ٠اٝح٨اریط(2ج) .ة ٥ک٨قف ة ٢١٧کؼی١ی،ج٧ؼان :اٚتال.
 1945( ------م)٠ ،کاجتات رقیغی .ة ٥ک٨قف ٠ض١غ ق٘یِ ،ال٨٦ر :ایس٨کی٤ك ٜپؼس. ٨٦را٠ی(قیغا)٠ ،الّتغاهلل( .)1386جاریط ٨٦را٠ان .جغوی ٢و گؼدآوری ُ٘٠ؼ ة ٢١٧ؿٌٞا٣ی٨٦را٠ی و جنضیش و ٛ٠غ٣ ٥٠ادر کؼی١یان ؿؼدقحی ،ج٧ؼان :اصـان.
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