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 1در جغرافیای تاریخی از منظر دانش تاریخ و آموزش   روش پژوهش

 

 2قاسم قریب 
 

 چکیده
 یکساان لقیتخان دانان و مورّجغرافیا امّ ؛و تاریخ به کار می رود  در دو دانش جغرافیاکه  است  ی  جغرافیای تاریخی اصطالح

از از آن ندارند. پژوهشگران عرصه جغرافیا با توجه به تعریف خود از جغرافیای تاریخی مشغول انجام تحقیقاتی هساتند کاه 

-. مباانی نظاری و روشآنچه مورخان از جغرافیای تاریخی انتظار دارند بسیار متفاوت استبا  ، هدف و نتیجه  موضوعحیث  

و آماوزش خان با وجود پژوهش در حالی که مورّ ،دانان امری واضح استبرای جغرافیشناسی پژوهش در جغرافیای تاریخی 

ای که بسیاری از تحقیقاتی که ناام جغرافیاای تااریخی را بار ، درگیر آنارشی روشی هستند؛ به گونهمطالعاتی  در این حوزه

یف جغرافیای تاریخی بر مبناای تلقای رو بازتعرشوند. مسأله پژوهش پیشخود نهاده اند در شمار تاریخ محلی محسوب می

ش روش پژوهدانان از این حوزه معرفتی است تا بر این اساس بتوان یک ای آن با تلقی جغرافیرشتهمقایسه میانمورخان و  

این مقاله کوشیده است با روش تحلیلی، یک چهارچوب منسجم جغرافیای تاریخی از منظر دانش تاریخ ارائه داد.  و آموزش  

-عین برای حوزه مطالعاتی جغرافیای تاریخی در رشته تاریخ تبیین و پیشنهاد نماید. نتیجه این بررسی نشاان ماینظری م

-عنوان جغرافیای تاریخی بر خود نهادهاند و  در حوزه دانش تاریخی به نگارش درآمدههایی که  پژوهشبا عنایت به  دهد که  

مزبور  هایدر هریک از گونهو تدریس ق و روش تحقینمود  تقسیم    «لیلیتح»و    «توصیفی»  ها را به دو سطحتوان آناند؛ می

 .بندی کردصورترا 
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 مقدمه .1

است. جغرافیای تاریخی یکاای از حات  های پژوهش در حوزه علوم انسانی، عدم تعریف دقیق اصطالیکی از دشواری

اما باار ساار تعریااف آن توافااق فراگیااری  ؛شودکه در دانش جغرافیا یک رشته فرعی محسوب میاست    یاصطالحات

هااای شااود و موضااوع کتااابدانان وجود ندارد. همین اصطالح در دانش تاریخ هم به کار گرفتااه ماایمیان جغرافی

-ریزی شده باشد. تلقی جغرافیآنکه هدف و روش معینی برای آن طرحبی  ؛دهدپرشماری را به خود اختصاص می

تعاااریفی تااا  کنند  دانان و مورخان از اصطالح مشترک جغرافیای تاریخی بسیار متفاوت است و هر دسته تالش می

 جغرافیااایی درهااای  ی روشعضاعمال نمودن ببر اساس مبانی رشته خودشان از آن ارائه دهند. هرچند مورخان با  

دانان با ورود هرگونااه ردپااایی از مسااائ  های جغرافیای تاریخی مخالف نیستند اما بسیاری از جغرافیمتن پژوهش

نظران جغرافیا برای نزدیک نمودن مرزهااای ی از صاحبرختاریخی در این حیطه به صورت جدی مخالفند. گرچه ب

-مورخااان، روشو نیاااز دون توجه به درک و دریافت دانان باند اما عمال جغرافیهایی کردهجغرافیا و تاریخ کوشش

موضااوع   طلبنااد.ماای  ای را از تحقیقااات جغرافیااای تاااریخیکنند و برونااداد ویااژهشناسی خاص خود را دنبال می

دانااان نیساات و تحقیقااات جغرافیای تاریخی برای اه  تاریخ، به دقت چهارچوب معرفتی این حوزه در نزد جغرافی

-د، با عنوان جغرافیای تاریخی عرضه مینشوها بیشتر در حطیه تاریخ محلی محسوب مینمختلفی که بعضی از آ

مسااأله، دچااار ابهااام اساات و نقطااه آموزش جغرافیای تاریخی در رشته تاریخ نیز تحت تأثیر همااین  شیوه  د.  نگرد

  است. کانونی موضوع تدریس، گاه به سوی تحوالت تاریخی و گاه به سوی مسائ  جغرافیایی در نوسان

 بیان مسأله .1-1

دانااان متفاااوت اساات و احتماااال از ن نسبت به جغرافیای تاریخی با نگرش جغرافاایمورخابا توجه به اینکه دیدگاه  

و بااه تباا، آن، آمااوزش،  پژوهش روش که است این حاضر مقاله مسأله نخواهد شد؛ت شناخته به رسمیّسوی آنان 

هااای اهاا  دانان بدون در نظر آوردن دغدغهاز آنجا که جغرافی  چیست؟  تاریخ  دانش  منظر  از  تاریخی  جغرافیای  در

به رسمیت شناختن   اند؛ها تحمی  نمودهتاریخ، تعریف خاص خود از جغرافیای تاریخی را بر نوع خاصی از پژوهش

 از این رو، ضاارورینابجاست.    انتظاری  دانان،جغرافی  سوی  از  تاریخی  جغرافیای  هایپژوهش  در  تاریخ  شناسیروش

دانااان جریااان ای که میان جغرافیسان تاریخ بدون وارد شدن به مناقشه نظری پیچیدهاست که پژوهندگان و مدرّ

شناساای رشااته تاااریخ، چهااارچوب آن را دارد، با ارائه تعریفی جام، از این حوزه مطالعاتی بر اساس مبااانی و روش

 برای امر پژوهش و آموزش تعیین نمایند.

 روش تحقیق .1-2

رو دارنااد. گزینااه نخساات، ابااداع یااک تاریخ فقااد دو گزینااه پاایشو مدرسان پژوهشگران مزبور، طالب بر اساس م

شااده را نمایناادگی کنااد کااه بااا اصطالح جدید است تا بتواند تحقیقاتی که تا کنون جغرافیای تاریخی خوانده می

تر این است کااه وم و منطقیل آن، امری دور از ذهن است. گزینه دوتوجه به تثبیت این اصطالح و جامعیت و شم

دانان، تعریف مورد نظر خویش از جغرافیای تاریخی را ارائااه نماینااد های جغرافیمورخان نیز بدون توجه به دغدغه

روش رو در نظاار دارد تااا بااا پااژوهش پاایش ،اساااسمرتبد با آن را تدوین کنند. بر این و آموزش  و روش پژوهش  

تعاااریف موجااود از جغرافیااای تاااریخی در  ای، ضمن بررساای و نقاادیان رشتهتأکید بر دستاوردهای متحلیلی و با  

ارائااه دهااد و ساا س روش   دانش جغرافیا و تاریخ، تعریفی مطابق با اهداف و انتظااارات مورخااان از ایاان اصااطالح

 ویژه آن را تدوین و پیشنهاد نماید.و تدریس  پژوهش 
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 پیشینه پژوهش .1-3

اما تعداد تحقیقاتی که به عرصه تئوریااک   ،اندان جغرافیای تاریخی تألیف شدههای متعدد و متنوعی با عنوپژوهش

اند بسیار اندک است. بیشترین تأمالت نظری پیرامون جغرافیای تاریخی، به تعریف این شناسی آن پرداختهو روش

تین محققااان های مشابه اختصاص یافته است. جهااانگیر قااائم مقااامی از نخساا اصطالح و تفکیک آن از سایر حوزه

ای مفص  درباره آن نوشت )قائم های تاریخی، مقالهایرانی است که به این قضیه توجه نشان داد و در مجله بررسی

(. ابوالفض  نبئی تالش کرد تا روش استفاده از مطالب جغرافیایی در تحقیقااات تاااریخی را 11-22  :1351مقامی،  

دو مقالااه (.  122-141  :1365ارائه نکرد )نبئاای،  یای تاریخی  جغراف برجسته کند اما روش منسجم و منظمی برای  

ر که بخش اعظم متن تحقیقات مزبااور نااا ر باا ر جغرافیای تاریخی تألیف شده  مرتبد با روش آموزش و پژوهش د

است. مقاله نخست، با عنوان »تااأملی در آمااوزش و  در این حوزههای پژوهشی و  رفیتتدریس پیشینه آموزش و 

ای تاریخی در ایران« نوشته عباس احمدوند است که بخشی از آن بااه تعریااف جغرافیااای تاااریخی پژوهش جغرافی

های دانشگاهی کااه نامه( و بخش دیگر به پایان44-46 :همان( و دریافت ایرانیان از آن )42-43  :1388احمدوند،  )

آن نادیده گرفته شده است. در  و آموزش  مسأله روش پژوهش  در ک ،  پردازد و  در این عرصه تدوین شده است می

دهد باارای کاربساات شناسی مسأله استوار است و راهکارهایی که ارائه میهای نویسنده بر تاریخچه و آسیبتحلی 

ای در جغرافیای تاریخی« بیش از آنکااه مقاله »آموزش و پژوهش میان رشته  عملی پژوهش چندان راهگشا نیست.

های پژوهشی در جغرافیااای علم تاریخ را مورد کنکاش قرار دهد؛  رفیتشناسی جغرافیای تاریخی در  مسأله روش

راد، شناسی تاریخی )باسااتانیشناسی تاریخی و قومهای جدید، زبانتاریخی و مسائلی از قبی  استفاده از تکنولوژی

دانااان جغرافاایمقاله حاضر در نظر دارد تا در گام نخست، دیاادگاه  ت.( را مورد بررسی قرار داده اس44-37  :1389

بندی و نقد نماید و در گام دوم، با ارائه تعریااف مسااتق  باارای نسبت به حوزه مطالعاتی جغرافیای تاریخی را جم،

این حوزه در حطیه رشته تاریخ، چهارچوب نظری پژوهش و آموزش در ایاان عرصااه و انااواع تحقیقاااتی کااه از آن 

 تولید می شوند را معرفی و تحلی  نماید.

 

 رسی بحث و بر .2

 دانان از جغرافیای تاریخی تلقی جغرافی  .2-1

دان ایتالیااایی، جغرافیااای تاااریخی را مطالعااه پرگااامنی جغرافاایبسیاری از صاحب نظران دانش جغرافیا همچااون 

(. در تعریااف او، مسااائ  جغرافیااای Baker, 2003: 25) کردناادانسانی در زمان گذشااته تعریااف ماای جغرافیای

توانساات در ماای ،شاادنبود و همه مسائلی که در جغرافیااای انسااانی مطاارح ماای طبیعی موضوع جغرافیای تاریخی

ژان میش  از نخستین کسانی بود که در آغاااز نیمااه دوم   دان قرار گیرد.مقیاس زمان گذشته مورد بررسی جغرافی

آن کاارد  سده بیستم به بازاندیشی جغرافیای تاریخی همت گمارد و بخشی از توان خود را صرف ارائه تعریف باارای

(Baker, 2003: 9.)  از منظر میش  مطالعه جغرافیایی زمااان گذشااته و پیونااد آن بااا مسااائ  انسااانی، موضااوع

( و فردی که معرفت جغرافیای تاااریخی را در اختیااار دارد یااک Mitchell, 1954: 11جغرافیای تاریخی است )

م جغرافیااای هااایی کااه ناااد تااا کتاااب(. میش  حتی پیشاانهاد داBaker, 2003: 10دان است نه مورخ )جغرافی

تعریااف  (.Mitchell, 1954: 11عنوان »تاریخ جغرافیااایی« را برگزیننااد ) نهند از این پستاریخی را بر خود می

محور از مفهوم جغرافیای تاریخی است که نقش تاااریخ و عاماا  انسااان را یااا ر نماینده یک تلقی کامال جغرافیامزبو

 بیند.رنگ میار کمانگارد و یا بسینادیده می
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رشته اعالم کاارد کااه رشااته   33های تخصصی جغرافیا را  دانان انگلیس، رشتهم مؤسسه جغرافی1984در سال  

هایی که برای ارائه تعریف مشااخا از با همه تالش(.  44-45  :1364غرافیای تاریخی بود )شکویی،  دوازدهم آن ج

ظر در جغرافیای انسانی اعالم کردند که جغرافیااای تاااریخی، نجغرافیای تاریخی انجام شد برخی از استادان صاحب

دانااان جغرافاای (.Deer, 1988: 270مفهومی چندگانه و تهی از معناساات زیاارا کاا  جغرافیااا، تاااریخی اساات )

ها در نواحی مختلف و کیفیت تحااول برداری از زمین، چگونگی اسکان جمعیتبرجسته ایرانی نیز سیر تحول بهره

 (.46 :1365پلی یزدی،  د )پاندانر طول تاریخ را عناصر اصلی موضوعی در جغرافیای تاریخی میمعیشت انسان د

دهنده یک نگاه کااامال مبتناای باار مبااانی دانااش دانان از جغرافیای تاریخی، بازتابدر مجموع، تعاریف جغرافی

-دارباای یکاای از جغرافاایجغرافیاست که سهمی برای تأثیرات تاریخی جوام، انسانی بر روی محید قائ  نیساات.  

تعریف جغرافیای تاااریخی کمااک شااایانی کاارد و بساایاری از ها و مقاالت پرشمار خود به  دانانی است که در کتاب

 ,Bakerهای او استقبال کردند و تلقی او از مفهوم جغرافیای تاااریخی را توسااعه دادنااد )دانان از پژوهشجغرافی

هااا رافیااای تاااریخی چهااار موضااوع دارد و بااه تبیااین هریااک از آنکه عبارت جغ (. داربی معتقد است28 :2003

پرداخت. نخستین موضوع جغرافیای تاریخی، جغرافیا در ورای تاریخ است که بر تغییر چشم اندازها در گذر زمااان 

(. دومین موضوع، جغرافیاهای گذشااته اساات کااه و یفااه آن بازسااازی چشاام Darby, 1953: 1کند )تأکید می

(. موضوع سوم و چهارم جغرافیااای تاااریخی از نظاار دارباای، Ibid: 3شود )ک دوره معین محسوب میاندازها در ی

شود که ارتباطی با جغرافیااای انسااانی و دانااش شام  تاریخ در ورای جغرافیا و عناصر تاریخی مؤثر در جغرافیا می

(. برداشاات دارباای Ibid: 6-11ی است )تاریخ ندارد بلکه تأکید آن بر تأثیر زمان بر تغییر چشم اندازهای جغرافیای

هااای طبیعاای از جغرافیای تاریخی، تاریخ جغرافیاست زیرا او در آثار متعدد خود به ثبت روزشمار تحااوالت پدیااده

 (.Dennis, 1991: 266پرداخت )

کاارد جغرافیااای تاااریخی را نااه دانان وجود داشت که تااالش ماایدر این میان، جریان سومی در میان جغرافی

نظاار آورد  دررا بااه عنااوان رویکااردی مسااتق    ای از تاریخ قرار دهد بلکه آنمجموعه دانش جغرافیا و نه شاخهزیر

(Baker,2033, 34شماری از جغرافی .)دانان، جغرافیای تاریخی را بخشی از تاریخ فرهنگی جوام، انسانی ماای-

(. این جریااان سااوم Sauer, 1941: 9ند )کردانگاشتند و آن را زیرمجموعه مباحث معمول در جغرافیا تلقی نمی

وادادگی در برابر مورخااان و دانان به ای از سوی جغرافیدانان رواج نیافت و صاحبان چنین اندیشهدر میان جغرافی

 نقض استقالل جغرافیای تاریخی متهم شدند.

ریخی، آنااان در جغرافیااایی دانان در زمینه ارائه تعریف دقیق از جغرافیای تابا وجود اختالفات گسترده جغرافی

هااای نگاارش(. Jakle, 1980: 2بودن این حوزه و غیرقاب  دسترس بودن آنان باارای مورخااان تردیاادی ندارنااد )

دانان به واحد مطالعه در این دانش بر مسأله چگونگی روش پژوهش در رشته هااای فرعاای اثرگااذار خاص جغرافی

نگااری و ارتبااا  رافیااایی کااه در معنااای بسااید آن کاا غلبه نگاارش فضااایی باار تحقیقااات جغاست. آنچنان که  

زه ( باار حااو14-16 ،1394 :اساات )صااادقی، جااوان و رهنمااا سیستماتیک کام  میان همه اجزای محید طبیعاای

گرایانااه بااودن آن، جغرافیااای ویلیام نورتن با تأکید بر مفهوم فضا در جغرافیااا و کاا جغرافیای تاریخی تأثیر دارد.  

ها در طی زمان تعریف کرد و آن را با تاریخ سیاسی و اجتماعی انسان بیگانه اعالم تکام  پدیده  تاریخی را به مثابه

شود تا اهمیت عنصر زمااان (. تأکید افراطی بر مفهوم فضا در دانش جغرافیا سبب میNorton, 1984: 15کرد )

تیک تحلیاا  شااود کااه بااه صااورت یک ارچااه و سیسااتماو یک فضای جغرافیایی    به میزان چشمگیری کاهش یابد

البته مورخان یکسااره بااا  احتماال تاریخ به معنای جامعه انسانی در زمان گذشته هم جزئی از همان ک  خواهد بود.

اند و برای نمونه از میان مورخان مکتب آنال، برودل برای تحلیاا  جغرافیااایی مفهوم فضای جغرافیایی بیگانه نبوده

مااورد توافااق کااه  و حتی توانست تا حدی مفاهیم زمااان و فضااا را آنگونااه  تحوالت تاریخی بسیار موفق عم  کرد  



  61قاسم قریب                                               /تاریخ    دانش   منظر   از   تاریخی   جغرافیای   در   آموزش   و   پژوهش   روش 

(. اما از نظر پژوهشااگر Baker, 2003: 23دانان است برای تاریخ کشورهای حوزه مدیترانه به کار ببندد )جغرافی

تاااریخی  شناسینگری جغرافیایی با تأکید بر کم رنگ ساختن عنصر زمان به نادیده انگاشتن مبانی روشتاریخ، ک 

با این حال تردیدی نیست که روش مطالعه در دانااش جغرافیااا بااه   در تحقیقات جغرافیای تاریخی خواهد انجامید.

( با شیوه مطالعااه در دانااش تاااریخ کااه روش 83:  1396دلی  اتکای آن بر مشاهده و بازدیدهای میدانی )صادقی،  

 ی و عمیق دارد.ای است، تفاوت ماهوهای کتابخانهعمده آن ابتنا بر داده

 تاریخی در دانش جغرافیاجغرافیای و آموزش  مصادیق پژوهش   .2-2

تحااوالت مرزهااای سیاساای و بررسی  در اروپای اواخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم جغرافیای تاریخی به معنای  

-رافیجغشد. محسوب میای از جغرافیای سیاسی ( و در واق، شاخهIbid: 25تمامیت کشورها در طی زمان بود )

ی دانااش جغرافیاساات تعریااف ند تا جغرافیای تاریخی را آنچنان که در راسااتاانان همه تالش خود را به کار بستد

-شناساای در پااژوهشدان برای ارائااه روشکتاب جغرافیای تاریخی ژان میش  نخستین تالش یک جغرافینمایند.  

و رشااته جغرافیااای تاااریخی را حااذف و شااود. او ماارز میااان دانااش جغرافیااا  های جغرافیای تاریخی محسوب می

نیااز بااا تااألیف و گراهااام تلین بااو (.Mitchell, 1954: 328دان را همان عالم جغرافیای تاریخی نامیااد )جغرافی

و ذات تاااریخ را از ساااحت تا مبانی نظری جغرافیای تاریخی را تبیین نماید  نددر همین زمینه، کوشیدکتابی دیگر 

پژوهش آلن بیکر در حکم آخاارین تااالش باارای آشااتی (. Butlin and Graham, 1993: ixجغرافیا بزدایند )

کرده تا از دستاوردهای هر دو رشته برای بازآفرینی یک رویکرد نااوین   دادن دانش جغرافیا و تاریخ است و کوشش

ش تاااریخ هااای داناا شناسی او نیز در نهایت سمت و سوی جغرافیااایی دارد و از شاخصااهبهره ببرد. اما نتیجه روش

 :Baker, 2003هااای محلاای )با مطرح کردن مباحثی همچون تاااریخ فاصله گرفته است. گرچه او کوشید بسیار

( Ibid: 109انااداز )هااای چشاام( و تاااریخIbid: 72های محیطی )( تاریخIbid: 156ای )های منطقه( تاریخ37

ت و ترکیبااات تاااریخی او فقااد از اصااطالحامرزهای جغرافیا و تاریخ را کمرنگ نماید اما واقعیاات ایاان اساات کااه  

 های آن مفقودند.و در محتوای نظراتش، دانش تاریخ و روشاستفاده کرد  

در بسااتر افیای تاریخی از ترسیم تاااریخ  های عرصه جغردانان سبب شد تا پژوهشجغرافیخاص  مبانی نظری  

در باشااد. جغرافیااای تاااریخی دانش جغرافیا های جغرافیا فاصله بگیرد و دستاوردهای آنان کامال مبتنی بر شاخصه

شود و طبعا یک رشااته فرعاای از یااک دانااش دانان یک رشته مستق  در دانش جغرافی محسوب میتلقی جغرافی

مصااادیق تعریااف جغرافیااای ،  از ایاان روتواند به موضوع یک پژوهش در قالب یک کتاب تبدی  شود.  گسترده نمی

است لبا فرم آنان مقاله  شود که غاهایی عرضه میدانان در قالب پژوهشافیشناسی جغرتاریخی در منظومه معرفت

هااای پژوهشاای جغرافیااای برای تشخیا این مسأله که حوزه  غرافیای تاریخی را بر خود ندارند.جن  و ضرورتا عنوا

سااایی کاارد. توان دستاوردهای تحقیقاتی و حوزه مطالعاااتی آنااان را شنادانان چیست؛ میتاریخی از منظر جغرافی

دانااان های پایانی سده بیستم و ایف اصاالی کااارگروه جغرافیااای تاااریخی در انجماان جغرافاایدر سالبرای مثال،  

اندازهای روستایی و شهری و تحوالت مناطق ماارزی مسائ  محید زیست، چشمپژوهش در حوزه  آمریکا عبارت از  

یااک نااام جغرافیااای تاااریخی را ندارنااد امااا  های پیشگفته هیچگرچه حوزه (.Dennis, 1991: 266بوده است )

 مجلااه جغرافیااای»موضااوع و عنااوان مقاااالت    شااود.دانان تاریخی انجام میتحقیقات آنان منحصرا توسد جغرافی

. بیشااتر دانااان را نمایناادگی کناادی در تلقی کنونی جغرافاایحوزه پژوهشی جغرافیای تاریختواند  هم می  «تاریخی

 -برای نمونه، بااوم شناساای تاااریخیگذشته است.  مسائ  زیست محیطی در    شام   های جغرافیای تاریخیپژوهش

تواند یکی ( میSimon and Peterson, 2019: 34های جنوب هند )سیاسی مجموعه درختان سوخته جنگ 

شااود کااه ها فقد هنگامی به این مقاااالت باااز ماایها، جوام، و دولتاز حوزه های پژوهشی مزبور باشد. پای انسان

به تاریخ شااوروی در نیمااه مجله مزبور،  های جغرافیایی در آن باشد. برای نمونه، در یکی از مقاالت  دی از فعالیتر
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تغییاارات پیشاابرد مطالعااات  نخست سده بیستم پرداخته شده است صرفا از این حیث که دولت مزبااور در زمینااه  

اساااس، در مقاااالت مجلااه جغرافیااای  باار ایاان(. Oldfield, 2018: 41اساات ) هایی داشتهچه مشارکتیمی اقل

هاساات و کند، جغرافیای طبیعی محااور اصاالی همااه پااژوهشتاریخی که دانش جغرافیای تاریخی را نمایندگی می

 مراد از تاریخ در آن ها عنصر زمان است.

 تلقی مورخان از جغرافیای تاریخی  .2-3

رشااته تاااریخ بااود کااه بااه بررساای تحااوالت ای از جغرافیای تاریخی به مثابه شاااخهپیش از سده بیستم،  اساسا تا  

برخاای از (. Butlin and Graham, 1993: ixپرداخاات )جغرافیای انسانی در طی زمان و در بستر مکااان ماای

اند تا جغرافیای تاریخی را بر اساس بیاانش و روش فیلسااوفان باازرخ تاااریخ تبیااین پژوهشگران غربی تالش کرده

ن تاریخ و جغرافیای تاریخی قائ  نیستند. از نظر آنان تاریخ به دنبال تحوالت نمایند و از این رو تفاوت چندانی میا

به کارگیری زمین است )گلکااه، های انسانی و چگونگی سیاسی و اقتصادی انسان و جغرافیا در پی بررسی مهاجرت

پاای شناسااایی  (. با این نگرش فلسفی، تاریخ به دنبال کشف سیر اندیشه بشری و جغرافیای تاریخی در44  :1379

 مکان تحول این اندیشه است )همان(.

بناادی کردنااد و بااه تحلیاا  هاار یااک گیلبرت و لیت پنج تعریف و تلقی از جغرافیای تاریخی را ارائااه و دسااته

(. نخسااتین برداشاات از مفهااوم جغرافیااای تاااریخی توسااد Gilbert and Litt, 1932: 136-129پرداختند )

هااای مختلااف تاااریخی بااود ی وسعت مرزهای قلماارو یااک حکوماات در دورهمورخان مطرح شد و به معنای بررس

(Ibid: 129 دومین تلقی از جغرافیای تاریخی، معادل تاااریخ اکتشااافات جغرافیااایی در دوران رنسااانس و آغاااز .)

 نگاری علاام جغرافیااا و دسااتاوردهای(. جغرافیای تاریخی در مواردی برای تاریخIbid: 130قرون جدید اروپا بود )

(. چهااارمین Ibidرفت که دقیقا به معنای تحول این شاخه از معرفت بشری در طااول تاااریخ اساات )آن به کار می

درک از جغرافیای تاریخی به معنای تأثیر جغرافیا و محید طبیعاای در تأثیرگااذاری باار تکااوین تاااریخ و روحیااات 

ارای نقااا هسااتند و کااارکرد جغرافیااای (. همه تعاریف پیشین از نظر گیلبرت و لیت، دIbid: 131انسان است )

(. از میااان Ibid: 132تاریخی چیزی جز بازسازی جغرافیایی یک ناحیه در یک گذشااته تاااریخی معااین نیساات )

تعاریف پنج گانه ارائه شده توسد گیلبرت و لیت، چهارمین تعریف به نگاارش مورخااان از ایاان مفهااوم جغرافیااای 

ایست در بسد تعریف چهارم مورد نظر گیلبرت و لیت، دانااش جغرافیااا را تاریخی همخوانی بسیاری دارد. گوردون 

به مثابه شناخت زمینه طبیعی جریانات تاریخی اعالم کرد و نظریه او مورد توجه بسیاری از مورخااان قاارار گرفاات 

(Baker, 2003: 27گوردون ایست فصول متعدد کتاب خود را با نام پدیااده .)هااا و عااوارر جغرافیااای انسااانی 

( و در محتااوای همااان فصااول بااه بررساای Gordon East, 1938: 48, 65, 87, 116, 136نامگذاری کاارد )

 ها در شک  دادن به حوادث تاریخی جوام، انسانی پرداخت.ها و نقش آنماهیت طبیعی آن پدیده

 ،پیداساات آنآنچنااان کااه از ترکیااب انگلیساای و فرانسااوی   یجغرافیای تاااریخنظران ایرانی،  صاحب  از دیدگاه

در میااان  (.17-18 :1351آن افاازوده اساات )قااائم مقااامی، مبحثی جغرافیایی است و تاریخ به عنااوان صاافت بااه 

تالش کرد تا روشی برای پژوهش در جغرافیای تاریخی تدوین نماید. او مشاهده پژوهشگران تاریخ، ابوالفض  نبئی  

ریخی ضااروری ماای ا برای پژوهش در جغرافیای تاجغرافیای طبیعی یک ناحیه و س س مراجعه به متون تاریخی ر

باقی مانااد و روش پااژوهش دقیقاای باارای آن طراحاای اما نظر او به شک  کلی (.  139-141  :1365دانست )نبئی،  

 :1386)بیااک محماادی،  افیای انسانی در زمان گذشته  تبیین جغرافیای تاریخی به عنوان بررسی مسائ  جغر  نشد.

توانااد سااهم دانااش جغرافیااا در ماایزیاارا ایاان تعریااف کنااد؛ رخان را برآورده میخواست موتعریفی است که (  15

 کند.و در عین حال استقالل آن در رشته تاریخ را حفظ  تحقیقات تاریخی را پررنگ  

 مصادیق پژوهش جغرافیای تاریخی در دانش تاریخ .2-4
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تعااداد آنااان تااا حاادی اساات کااه   گااردد وبه آغاز سده هفدهم بازمیجغرافیای تاریخی،    عنوانهای با  سابقه کتاب

هااای جغرافیااای تاااریخی کااه توسااد بساایاری از کتاااب (.Baker, 2003: 9ها هم ممکاان نیساات )شمارش آن

اندازهای طبیعی و سکونتگاه های انسانی در زمان گذشته معطااوف پژوهشگران تاریخ تألیف شد به شناسایی چشم

ال اشاره کرد. وان به جغرافیای تاریخی هند باستان نوشته چرنتها میهای موفق این دسته از پژوهششد. از نمونه

 ,Churn Law, 1954: 61, 138او هند را به پنج ناحیه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم کاارد )

و دیناای بر اساااس متااون جغرافیااایی، تاااریخی های این مناطق را ( و اماکن طبیعی و سکونتگاه303 ,274 ,203

نمونه دیگر کتاب جغرافیای تاااریخی ایاااالت متحااده   اه اشاراتی گذرا به تحوالت تاریخی معرفی نمود.کهن به همر

در گذشااته هماات هااای انسااانی که نویسنده در آن به بازسازی محید جغرافیایی و سکونتگاهاز براون است  آمریکا  

هااای ، عنصر اصاالی پااژوهشهای قدیم اماکنشناسی و شناسایی ناممکان (.Brown, 1948: 87-192ت )گماش

تاریخی را به خود اختصاص داد. چنین نگاهی به برخی از پژوهشگران این امکان را داد تا با همین روش به ساارا  

هااای بررسی اماکن جغرافیایی متون مقدس بروند و مسأله سکونت و مهاجرت پیامبران و اقااوام آنااان در ساارزمین

 (.Teasley, 1917: 37-49مختلف را واکاوی کنند )

 20ت آن، انجمن آثار ملاای باایش از  پس از آشنایی جامعه دانشگاهی ایران با مفهوم جغرافیای تاریخی و اهمی

و در شمار مناب، اولیه    ( که برخی227-228  :1380گنجی،  عنوان کتاب با موضوع جغرافیای تاریخی منتشر کرد )

ن درساای جغرافیااای ونخسااتین متاا از  ریخی لسااترج  جغرافیااای تااا  .نویسان ایران و جهان اسالم بودجغرافیکهن  

ایاان درحااالی (.  224  همااان:یخی تطابق کام  داشاات )های ایران بود و با تعریف جغرافیای تاری در دانشگاهتاریخ

است که کتاب لسترج در عنوان اصلی خود عبارت »جغرافیای تاااریخی« را ناادارد و ایاان عبااارت توسااد محمااود 

 (.50 :1388)احمدوند،   1افزوده شده است. عرفان مترجم این اثر بر آن

اند بیشتر درباره موقعیت جغرافیااایی های فارسی که زیر عنوان »جغرافیای تاریخی« منتشر شدهمحتوای کتاب

نامه مشاهیر آن منطقه بوده و چیزی فراتاار از تاااریخ یک ناحیه، تاریخ احداث شهر، آثار و بناهای تاریخی و زندگی

های فارسی که عنااوان جغرافیااای فهرست نام کتاب  (.16  :1351  مقامی،شوند )قائممحسوب نمیآن شهر یا ناحیه  

هااا در واقاا، برخاای پااژوهش باشااد. چهتواند موضوع یک کتابها تاریخ محلی است میتاریخی دارند اما محتوای آن

تی کوتاه به مقایسه جغرافیااای در یادداشنورایی    2.شوند اما نام جغرافیای تاریخی را دارندوب میتاریخ محلی محس

را   شااوندتاریخی و تاریخ محلی پرداخته و وجوه تمایز این دو حوزه که در بسیاری از موارد بااا یکاادیگر خلااد ماای

کشند و نویساانده ها نیز فقد نام جغرافیای تاریخی را یدک میبرخی کتاب  (.2-7  :1390تذکر داده است )نورایی،  

. مشااکور در بخااش پااردازدی طبیعاای و موقعیاات شااهرها بااه تاااریخ سیاساای ماایپس از شرح کوتاهی از جغرافیا

بااه توصاایف مسااائلی ماننااد وسااعت ایاان   جغرافیای تاریخی هخامنشیان از کتاب جغرافیای تاریخی ایران باسااتان

( پرداخته و س س باار 160-182  :وره )همان( و تقسیمات کشوری در آن د147-154  :1371شکور،  ام راتوری )م

یااک قااوم یااا جمعیتاای  ان اصطالح جغرافیای تاریخی باارای پراکناادگی  گزینش عنو  کند.یاسی تمرکز میتاریخ س

قت علمی دور است. در یکی از این دساات آثااار کااه نااام جغرافیااای تاااریخی و های پیشین نیز از ددورهمذهب در  

میااان آمااده در حااالی کااه انسانی را بر خود دارد عمال از پراکندگی جمعیتی یک مذهب در جهان اسالم سخن به 

 (.5-6 :1371کتاب وجود ندارد )جعفریان،   های جغرافیای انسانی در عناوین فصول و محتوایهیچ یک از شاخصه

 
 . بشیر فرنسیس و کرکیس عواد مترجمان عربی این کتاب، نام بلدان الخالفۀ الشرقیه را برای آن انتخاب کردند.  1

آثار می توان کتاب جغرافیای تاریخی شهرها تألیف عبدالحسین نهچیری را مشاهده کرد. نویسنده این کتاب  . برای مشاهده یک نمونه از این نوع  2

به تفکیک جغرافیای تاریخی شهرهای مختلف را که در واق، توصیف مختصر جغرافیایی و تاریخ محلی آن شهرهاست شرح داده است. برای مثال او  

 (.43-55 ،1370ن بسنده نموده است )نهچیری،  یخ اصفهادر جغرافیای تاریخی اصفهان به ذکر تار 
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 جغرافیای تاریخی در دانش تاریخ  مبانی نظری .2-5

رائااه پیش از وارد شدن به مبحث چگونگی تحقیق در جغرافیای تاریخی باید ابتدا تعریف پذیرفته شده مورخان را ا

های عمومی و تخصصی معتباار بررسی مدخ  های دایرة المعارف.  ر مبانی نظری استوارندنمود زیرا مسائ  روشی ب

(. 3-6  :1386ناادارد )بیااک محماادی،    دهد که تلقی واحد از جغرافیای تاریخی وجااودانگلیسی و فارسی نشان می

حتی پیشروان دانش جغرافیا و نخستین کسانی که در زمینه جغرافیای تاریخی بااه پااژوهش پرداختنااد نیااز درک 

به دلی  ارائه نظرات متعدد درباااره مفهااوم جغرافیااای تاااریخی عمااال  (.7-14  :کسانی از این مفهوم ندارند )همانی

ایی در زمان گذشته زیرمجموعااه جغرافیااای تاااریخی های جغرافیتعریف واحدی از آن وجود ندارد و مطالعه پدیده

نویسد سخن داند و میجغرافیای تاریخی را فاقد تعریف دقیق میقرچانلو    (.223:  1380شود )گنجی،  محسوب می

 :1380،  هااا جغرافیااای تاااریخی اساات )قرچااانلوگفتن از محید جغرافیایی در گذشته و تأثیر آن بر مرزها و دولت

دارای تعریف ذاتاای دهد که این اصطالح نشان میتاریخی  جغرافیای  یف معین و مورد قبول برای  فقدان تعر   (.1/8

نیازهااای رشااته خودشااان   تواند دست اه  تاریخ را برای ارائه یک تعریف منطبق بامیو همین امر  و ثابتی نیست  

 بازبگذارد.

ورخان از اصطالح مشترک جغرافیااای دانان و مهای جغرافیهای پیشین به شکاف عمیق میان دیدگاهدر بخش

تغییر تعریف جغرافیای تاریخی بالموضوع و فاقااد اهمیاات اساات زیاارا از آغاااز تعریااف دقیااق و تاریخی اشاره شد.  

و مدرسااان بنااابراین پژوهشااگران  (.Baker, 2003: 2پیشینه روشمند و منسجمی در آن وجود نداشااته اساات )

شناسی ویااژه آن را نیااز تاادوین ا از جغرافیای تاریخی ارائه دهند و روشتاریخ مجازند که تعریف مورد قبول خود ر

داند که هر دو دانش جغرافیا و تاااریخ در پیاادایش ای میکوچرا جغرافیای تاریخی را یک حوزه میان رشته  نمایند.

ی طبیعی خالصااه انداز جغرافیایی است اما در جغرافیاآن مشارکت دارند. از نظر او بنیان این رشته بر تحلی  چشم

هااا برجسااته نگاری در تحلیاا نباید مبنای سالشماری تاریخاساسی دارد گرچه  شود و عنصر زمان در آن نقش  نمی

کوچرا با اشاره به اینکه تعریف دقیقی از جغرافیای تاریخی وجود ناادارد فقاادان  (.Kucera, 2008: 9-10شود )

دانااان مشااهور ژان باسااتیه از جغرافاای(. Ibid, 2008: 9را عام  چنین وضعیتی اعالم کرد ) شناسی صحیحروش

ای اعالم کرد با این استدالل که تاریخ بر بعد زمااان و جغرافاای فرانسوی نیز جغرافیای تاریخی را معرفتی بینارشته

یکاای از  (.Baker, 2003: 31آید )ها جغرافیای تاریخی پدید میبر بعد مکان تأکید دارد و از ترکیب هردوی آن

( 15 :1386ذشته است« )بیااک محماادی، اریف جغرافیای تاریخی » بررسی مسائ  جغرافیای انسانی در زمان گتع

از منظر اه  تاااریخ توصیفی  شناسی جغرافیای تاریخی  رسد این تعریف بهترین بستر برای بسد روشو به نظر می

ف فوق افزوده شود، جغرافیای تاریخی بااه های جغرافیایی و محیطی بر تعریاگر قید تأکید بر عوام  و پدیده  باشد.

لحاظ منطقی به یک تعریف جام، و مان، نزدیک شده است. تعریف مزبور شاید مورخانااه بااه نظاار برسااد و ساابب 

دانان باشد اما همانگونه که بیااان شااد ایاان اصااطالح از منظاار لفظاای دارای شااباهت و از لحاااظ نارضایتی جغرافی

 تواند و باید متفاوت باشد.و تاریخ می  های جغرافیامحتوایی برای رشته

رود امااا موضااوع، روش و جغرافیای تاریخی اصطالح مشترکی است که در دانش جغرافیا و تاریخ بااه کااار ماای

 موضااوع  دارند. اگاار جغرافیااای تاااریخی همااداننتایج تحقیقات در این دو رشته به هیچ روی شباهتی با یکدیگر ن

اناادازهای به مثابه یااک فضااای جغرافیااایی اساات کااه همااه عناصاار چشاام  اندان باشد، همدپژوهش یک جغرافی

جغرافیایی از جمله زمان را در خویش دارد و تحوالت جامعه انسانی موجود در ایاان ناحیااه فقااد جزئاای از کاا  را 

دربرخواهد گرفت. در پژوهش مزبور، نقش عام  انسانی که در تاریخ، محوریت اساساای دارد بااه جزئاای از محااید 

هااای طبیعاای در یابد و آنچه در تحقیق بسیار ملموس خواهد بود مسااأله تغییاار اقلاایم و پدیاادهعی تقلی  میطبی

شااود و بااه است. همین تحقیق در رشته تاریخ با روش دیگااری انجااام ماای  فضای جغرافیایی خاصی به نام همدان
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هااای باار شااباهتخااود  است کااه    عیالعه در جغرافیا، ناحیه طبیواحد مط  شود.ردهای معینی نیز منتهی میدستاو

درحالی که در تاریخ، واحد مطالعه، ناحیه فرهنگی است هرچند کااه در زمینااه مسااائ  اقلیماای تکیه دارد؛  اقلیمی  

شااوند زیاارا از نظاار توس و نیشابور یک ناحیه محسااوب ماای  ،جغرافیاقلمرو دانش  تجانسی وجود نداشته باشد. در  

تاریخ این دو ناحیه، سرنوشت مجزایی دارند زیرا تحوالت فرهنگی قلمرو دانش  در  اند اما  اقلیم و آب و هوا یک ارچه

 در آن دو یکسان نبوده است.

تااوان پژوهیااد. نخساات، سااطح را در دو سااطح ماایدر قلمرو دانااش تاااریخ  جغرافیای تاریخی  با این مقدمات،  

اساات. دوم، سااطح در زمان گذشااته    های انسانیسازی جغرافیایی شهرها و سکونتگاهبازموضوع آن    که  «توصیفی»

 حوادث تاریخی است.یی پیدایش و بروز موضوع آن تأثیر مسائ  جغرافیایی بر چرا  که  «تحلیلی»

 توصیفی در جغرافیای تاریخی  و آموزش  روش پژوهش  .  6-2

ه جغرافیای تاریخی توصیفی آنچنان که از نامش پیداست به بازآفرینی جغرافیای انسانی در مقیاااس زمااان گذشاات

اگاار در  ؛شود و موضوع آن رابطه انسان با محااید اسااتپردازد. همه مسائلی که در جغرافیای انسانی مطرح میمی

. آن، یک پژوهش جغرافیای تاریخی توصاایفی خواهااد بااودنتیجه    یک دوره تاریخی خاص مورد پژوهش واق، شود

جغرافیای طبیعاای یااک ناحیااه فقااد از   نکته مهم حضور انسان و رد پای او در توصیف گذشته است و اگر پیشینه

شااود. محسوب نمیاریخی توصیفی  جغرافیای ت  ،منظر اقلیم، آب و هوا و توپوگرافی مورد نظر باشد حاص  پژوهش

اگر بر اساس متااون ، جغرافیای انسانی است اما  ها و فرهنگ و مذاهب یک ناحیهشناسایی وضعیت کنونی جمعیت

تااوان سی پراکندگی جمعیت و اقوام و مذاهب پرداختااه شااود ایاان کااار را ماایتاریخی و جغرافیایی گذشته به برر

اگر به شااناخت بسااتر یااک رود و یااا محصااوالت به عنوان نمونه  جغرافیای تاریخی و نه جغرافیای انسانی دانست.  

یر اما اگر تغییر مساا  ،کشاورزی مردم یک منطقه در زمان حال، پرداخته شود یک پژوهش جغرافیایی صورت گرفته

تاااریخی در  مورد توجه قاارار گیاارد یااک تحقیااق جغرافیااایهای گذشته  در دورهو محصوالت آن ناحیه  بستر رود  

تحول تأثیر  بر جامعه انسانی پیرامون آن و یا  است. حال اگر تأثیر تغییر مسیر بستر رود    سطح توصیفی انجام شده

موضااوع حیااات اقتصااادی مااردم آن ناحیااه، بر  های مختلف  در دورهناشی از تحوالت اقلیمی  محصوالت کشاورزی  

 .یک تحقیق جغرافیای تاریخی تحلیلی خواهد بودپژوهش باشد نتیجه آن 

یکاای از ها به توصیف جغرافیای کنونی مناطق پرداختااه شااده، جغرافیااای طبیعاای اساات. تحقیقاتی که در آن

، بااازآفرینی جغرافیااای طبیعاای ریخدر قلمرو دانااش تااا  ترین محورهای تحقیق در جغرافیای تاریخی توصیفیمهم

هااا در دوره هااا و تحااول آنشناسایی مرزهای سیاساای حکومااتها، شهرها و روستاهای یک ناحیه است.  سکونتگاه

شااود. درک ساانتی مورخااان از های مختلف هم یک کار جغرافیای تاریخی از نوع توصیفی محسااوب ماایحکومت

زمااانی ایاان بااازآفرینی  های انسانی نبوده است.  مختلف سکونتگاهجغرافیای تاریخی چیزی فراتر از توصیف نواحی  

اگر مناب، عصر صاافویه ای در آن ناحیه روی داده باشد. برای مثال  یرات قاب  مالحظهیاید که تغیبیشتر اهمیت می

آن هااای  ، توصاایف ویژگاایحیه بوده که اکنون وجود نداردای در یک ناکه رود پرآب یا دریاچه  به ما گزارش دهند

 جغرافیای تاریخی توصیفی است.ایی از نوع پدیده جغرافی

پژوهش بارتولد بهترین الگو برای جغرافیای تاریخی ایران در سطح توصیفی است. واحد مطالعااه او باار مبنااای 

مشترک طراحی شده اساات. باارای مثااال در کتاااب او ماارو و مناااطق و فرهنگی  نواحی دارای ویژگی های اقلیمی  

( مورد بررسی قاارار گرفتااه کااه Ibid: 47-63( در فصلی جدا از هرات )Barthold, 1984: 35-46شمالی آن )

بناادی قاباا  فهاام اگر به مسائ  جغرافیایی و سرنوشت تاریخی مناطق مزبور توجه شود،  رافت و صااحت تقساایم

ها و عااوارر هوا، پدیدهبارتولد در مطالعه هر ناحیه ابتدا به موقعیت جغرافیایی، شراید اقلیمی و آب و   خواهد بود.

هااای جغرافیایی و پوشش گیاهی توجه نشان داده و س س همه مسائ  مرتبد با جغرافیااای انسااانی شااام  گااروه
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های ارتباطی و صنای، و محصوالت آن را ناحیااه را از مناااب، قومی، ترکیب جمعیتی، اقتصاد و معیشت ساکنان، راه

سیاسی به فراخور مباحث مزبور و در ذی  آن ها طرح شده اساات و   جغرافیایی استخراج کرده است. تحوالت تاریخ

 ارتبا  مستقیم با محورهای پیشگفته دارد.

های خالفت شرقی را مورد مطالعه قرار داده، از همااین تر، سرزمینج نیز که در مقیاسی گستردهنپژوهش لستر

های میانه اسالمی بازتاب مناب، اصلی سده  های طبیعی و انسانی یک ناحیه را بر مبنایروش پیروی کرده و ویژگی

داده است. به عنوان مثال لسترنج در بخش توصیف مرو، بحث خود را از موقعیت جغرافیایی این شهر در خراسااان 

 Leآن را معرفاای کاارده اساات )مناااطق تابعااه ها و عوارر طبیعی آن را برشاامرده و آغاز کرده و س س رودخانه

Strange, 1905: 397-406.) 

بخااش غرباای جهااان توصاایفی  جغرافیااای تاااریخی  در زمینه  های فارسی، اثر حسین قرچانلو  میان پژوهشدر  

اسالم منحصر بفرد و موفق است. روش او در بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر، شناسایی موقعیاات جغرافیااایی 

آن شااهر اساات تاااریخ صااری از ها و تاریخچه مرتبد و مختآن شهر، مناطق مهم و تاریخی، محصوالت طبیعی، راه

(. تحقیق در زمینه جغرافیای تاریخی توصیفی ایران و یا بخش غربی جهااان اسااالم، 160-2/168 :1382)قرچانلو،  

نیست امااا ایاان آثااار الگااوی مطلااوبی باارای تحقیااق در   پژوهشگران برجسته پیشگفتهفراتر از تکرار مطالب    کاری

تواند ماده خام باارای آثار پیشگفته میهمچنین  ستان یا شهر هستند.مقیاس کوچکتر مثال جغرافیای تاریخی یک ا

و انسااانی د. زیرا آنان مطالب مربو  به جغرافیای طبیعاای نتحقیقات نوین در عرصه جغرافیای تاریخی تحلیلی باش

 هااای طبیعاای وبایااد نقااش پدیااده  یاند و در جغرافیای تاااریخی تحلیلاا را استخراج کردهمقیاس زمان گذشته  در  

عوارر جغرافیایی در تحوالت تاریخی مورد واکاوی قرار گیرد. با این توضیح که منظور از تحااوالت تاااریخی فقااد 

 شود.های جغرافیای انسانی میمسائ  سیاسی نیست و شام  همه پدیده

یااه ، واحد مطالعه در جغرافیای تاریخی در قلمرو دانش تاریخ، ناحانگونه که در بخش مبانی نظری بیان شدهم

 یجغرافیااای تاااریخو آمااوزش  پااژوهش  ای است که انسان در آن حضور و تکاااپو داشااته اساات.  و منطقهفرهنگی  

اخااذ  یا تاادریس معکوس از عنوان پژوهشبه صورت  تواند از سه مرحله بگذرد و این مراح   میصیفی هر ناحیه  تو

و باشد؛ مراحاا  پااژوهش  «یخی همدانجغرافیای تار»، یا سرفص  تدریس پژوهش اگر عنوان. برای مثال،  گرددمی

« هماادان  »تاریخ،  «همدانبه صورت معکوس دارای سه رکن »  یا سرفص ،ش  بر اساس عنوان همین پژوهآموزش  

ای مسااکون شااده است که ناحیااه  «همدانو آموزش »  ترین رکن پژوهشاست. مهم«  ی انسانی همدانجغرافیاو »

معناساات کااه در   دارد. این امر باادینو تدریس  خ، قابلیت تحقیق  دانش تاریدر  بر این اساس  هاست و  توسد انسان

در عرصااه جغرافیااای   یااا تاادریس   رفیاات تحقیااقانتخاب شود کااه  ای  ، منطقهیا آموزش  پژوهش  نخست  مرحله

به علت حضااور جامعااه   باشد. به بیان دیگر، همدانمطابق با چارچوب نظری دانش تاریخ    داشته باشد ورا  تاریخی  

هااا جامعااه انسااانی شااک  کااه هرگااز در آناما دشت کویر   ؛ریخی را داردقابلیت بررسی جغرافیای تاانسانی در آن  

موضااوع تحقیااق   ه،طق منهرچند ممکن است همین    ،در قلمرو دانش تاریخ نیستجغرافیای تاریخی  د  نگرفته، واح

  ایاان تواند کمی  ،ی همدانعه مورخ در جغرافیای تاریخواحد مطال  باشد.  فیای تاریخی از منظر دانش جغرافیاجغرا

 .حوزه مطالعه بر آن متمرکز گرددناحیه یا بخشی از آن باشد و 

افیااای انسااانی هماادان در که قرار است جغر  خواهد بودای  ، تعیین تاریخ یا دورهیا آموزش  مرحله دوم پژوهش

بخشی از تاریخ یا کاا  نه و شام  گرایاتواند ک قبلی می بازآفرینی شود. این مرحله هم مانند مرحله ،آن بازه زمانی

دوره تاااریخی مااورد نظاار جدد مسائ  جغرافیای انسانی هماادان در بازآفرینی م  ،مرحله سومتاریخ این ناحیه شود.  

 صورت می پذیرد.مرتبد  مناب،  های  دادهبر اساس  که   خواهد بود

 تحلیلی در جغرافیای تاریخی  و آموزش  روش پژوهش   .  7-2
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انسااانی   های طبیعی بر تحااوالت جغرافیااایپدیده  آفرینیی تحلیلی، تبیین چگونگی نقشموضوع جغرافیای تاریخ

تواند در دو سطح کالن و خاارد بررساای تأثیرگذاری محید طبیعی و شراید جغرافیایی بر جوام، انسانی میاست.  

کاارد. ایاان سااطح از ها بررسی  شود. در سطح کالن می توان نقش جغرافیا و اقلیم را در پیدایی یا اضمحالل تمدن

گیاارد زیاارا یکاای از مبااانی روش شود و رنگ فلساافی بااه خااود ماایهای تاریخی خارج میبررسی از دایره پژوهش

تااوان ماایپژوهش در تاریخ، انتخاب موضوع جزئی برای تحقیق است. جغرافیای تاریخی تحلیلی در سطح کالن را  

 اند بازجست.ها بحث نمودهر پیدایش تمدنریات فیلسوفان تاریخ، آن جا که از تأثیر اقلیم بدر نظ

در جغرافیااای دهااد تااا فقااد تاریخ اجازه میو مدرسان به پژوهشگران شناسی دانش تاریخ بر این اساس، روش

جغرافیااای تاااریخی تحلیلاای هاام ماننااد جغرافیااای   .ب ردازناادو تدریس  سطح خرد به تحقیق    تاریخی تحلیلی در

تااوان بااه مااییا سرفص  تاادریس آن ش  ست که با معکوس نمودن عنوان پژوهتاریخی توصیفی دارای سه مرحله ا

العااه و ، مشخا کااردن ناحیااه مااورد مطدوم جغرافیای تاریخی تحلیلیمرحله اول و  آن دست یافت.  ویژه  مراح   

در عصاار  همدانتحلیلی تاریخی  جغرافیای، یا تدریس پژوهش اگر موضوعپیشین، مثال دوره تاریخی آن است. در 

هااای عااوارر جغرافیااایی آن و ویژگاایبازآفرینی جغرافیااای طبیعاای  ،  یا تدریس  مرحله اول پژوهش  باشد؛  یهصفو

ی و فرهنگی مهم دوران شناسایی حوادث سیاسی، اجتماعی، اقتصادشام     ،یا تدریس  مرحله دوم پژوهشو  ناحیه  

-در شااک   موجود در هماادانیی  های جغرافیامرحله سوم، تحلی  نقش پدیدهخواهد بود.  صفویه در همان منطقه  

 شود.را شام  می  عصر صفویه  گیری تحوالت تاریخی

در ، دو شهر نهاوند و مالیاار خوانیم که در زمان اوهای مربو  به دوره شاه عباس میبه عنوان نمونه در گزارش

به بدی  شد و دومی  ها تتصرف عثمانیان درآمد و به پادگانی برای آن  مجوار بودن اولی بهبا وجود هاستان همدان  

انااد چنین سرنوشتی گرفتار نیامد. مناب، تاریخی فقد به ذکر گاازارش بساانده کاارده و علاات آن را توضاایح نااداده

پااذیر امکااانجغرافیااای تاااریخی تحلیلاای انجام یک تحقیااق در گرو درک علت این امر (.  2/407  :1382ترکمان،  )

)فرهنااگ  غرب به جنوب شرقشمال  جهت  های الوند از  واریتوسد ناهماحاطه شدن مالیر  تبیین تأثیر  زیرا  است.  

در یااک پااژوهش جغرافیااای فقد  ،  کرده استکه در حکم دژی طبیعی عم  می(  5/432:  1331  جغرافیایی ایران،

 .داردبررسی و تحلی     یتقابلتاریخی تحلیلی  

تاریخی تحلیلی است. در   ت، یکی از مصادیق موفق جغرافیایکتاب جغرافیای تاریخی اروپا تألیف گوردون ایس

( جغرافیااای سیاساای Gordon East, 1923: 1-135مسااائ  کالناای همچااون جغرافیااای اسااکان )این کتاب، 

(Ibid: 139-296و جغرافیای اقتصادی ) (Ibid: 297-434)  تاریخ تا دوره معاصر با تکیااه باار اروپا از س یده دم

 ت.ه اسنقش عوارر جغرافیایی مورد کند و کاو قرار گرفت

ای باار کتاااب مقدمااهدر میان تحقیقات فارسی نیز نمونه نسبتا موفق در زمینااه جغرافیااای تاااریخی تحلیلاای،  

تاااریخ  مسااائ  عمااده جغرافیااای انسااانی درانسته است تواو  جغرافیای تاریخی ایران از حسن بیک محمدی است.

ن و محااید در ایااران را باار روابااد انساااپیش از ورود به مبحث اصلی کتاب، عواماا  مااؤثر ایران را بررسی نماید و 

(. برای نمونه در بخش جغرافیای تاااریخی هخامنشاایان، مسااائلی از قبیاا  37-57  :1386)بیک محمدی،    برشمرد

های جغرافیایی ام راتوری هخامنشی، نقش عوام  جغرافیایی در مسائ  سیاسی، اجتماعی و ارتباطی عصاار ویژگی

 (.90-98  :ورد مطالعه قرار گرفته است )همانم راتوری مهخامنشی و جغرافیای اقتصادی این ا

ریخی تحلیلی توجه ویژه داشت. عنصاار زمااان تغییرات اقلیمی در تحقیقات جغرافیای تادر پایان باید به مسأله 

جغرافیای تاریخی تحلیلی نادیااده و مدرس نباید در ذهن پژوهشگر اثرگذار است و تحوالت جغرافیایی و اقلیمی  بر  

، همااان شااراید در ناحیااه فااارس  ی جغرافیااایی کنااونیهاااآیااا پدیاادهه شود. این پرسش مهمی است کااه  انگاشت

و ماادرس اطمینان از کیفیت تغییرات اقلیمی، پژوهشگر  کند؟ برای  جغرافیایی در دوره هخامنشی را نمایندگی می
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گاااهی بر همااین اساااس، برد. ببهره تاریخی آب و هواشناسی  دستاوردهای  از  حوزه جغرافیای تاریخی تحلیلی باید  

های متون جغرافیایی قدیمی متعلق به یک دوره خاااص تاااریخی را بااا همااین روش ساانجید؛ توان صحت دادهمی

همان دوره اعتبااار ساانجی و های تاریخی  را بر اساس متون و گزارش  یک ناحیه  شراید آب و هواییبدین معنا که  

 تحلیلی است.اساس کار جغرافیای تاریخی  تاریخی،  لیم بر تحوالت اق گذاری  تأثیرس س بازآفرینی کرد. در مجموع  

 نتیجه .3

از این اصااطالح اساات و آنااان باادون   ریخی مبتنی بر یک درک کامال جغرافیاییدانان از جغرافیای تاتلقی جغرافی

ایاان  شناسی مورد نظر خود به انجام پژوهش درعنایت به برداشت مورخان از این اصطالح مشترک، بر اساس روش

دانان دهد، دستاوردهای جغرافیاز آنجا که تحوالت جامعه انسانی، محور دانش تاریخ را سامان میعرصه مشغولند.  

های مورخان در عرصااه مورخان نیست. از سوی دیگر، پژوهش  کننده نیازهایدر زمینه جغرافیای تاریخی، برآورده

آمیخته است. بررسی مسااائ  جغرافیااای نگاری محلی درهمجغرافیای تاریخی به دلی  فقدان مبانی روشی با تاریخ

جغرافیااای انسانی در مقیاس زمان گذشته، موضوع جغرافیای تاریخی از منظر مورخان است. بر اساس این تعریف،  

موضوع جغرافیای تاریخی توصیفی، .  و آموزش داد  پژوهید  «تحلیلی»و    «توصیفی»  توان در دو سطحرا میتاریخی  

و مسااائ  هااای انسااانی کهاان باارای بااازآفرینی سااکونتگاهمند اطالعات متون جغرافیااایی و تاااریخی نتدوین ساما

توصیف شااهرهای کهاان و مرزهااای سیاساای کااه مااورد تأکیااد نخسااتین گذشته است. زمان  ر  جغرافیای انسانی د

سااطح   پژوهشگران جغرافیای تاریخی بوده است اکنااون هاام بخااش بزرگاای از موضااوعات جغرافیااای تاااریخی در

جغرافیااای انسااانی و تأثیر جغرافیا و اقلاایم باار موضوع جغرافیای تاریخی تحلیلی، بررسی گیرد. توصیفی را دربرمی

آنچنااان کااه های جغرافیااای تاااریخی  کنون در پژوهشکه تا  است  جوام،  ی و اقتصادی  تحوالت سیاسی و اجتماع

غرافیای تاریخی در سطح تحلیلی نا ر به تبیین ج  و آموزش  هاپژوهش  شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

های جغرافیایی بر تحوالت جامعه انسااانی در گذشااته اساات. باادین معنااا کااه در کیفیت اثرگذاری شراید و پدیده

های طبیعی به عنوان یکاای از عواماا  مااؤثر باار تکااوین حااوادث مزبور، عام  جغرافیا و پدیده  و آموزش  هاپژوهش

پااژوهش و آمااوزش شود. با این وجود، وجااه مشااترک موضااوع و روش و جامعیت تبیین میجامعه انسانی با دقت  

جغرافیای تاریخی از منظر دانش تاریخ، در هر دو سطح توصیفی و تحلیلاای، تمرکااز باار مطالعااه جامعااه انسااانی و 

 تحوالت مرتبد با آن در مقیاس زمان گذشته است.

 

 منابع

 ،ساال دهام ،مفصلنامه تاریخ اسللاش و پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران«.  (. »تأملی در آموز1388احمدوند، عباس )

 .64-41صا .40ش

 اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.  ،مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران(. 1386بیک محمدی، حسن )

 .54-9صا .1ش  ،یاییتحقیقات جغراف(. »تعریف، مفهوم و دیدگاهی تازه از جغرافیا«. 1365پاپلی یزدی، محمدحسین )

 تهران: امبیرکبیر. ،ایرج افشاربه کوشش  ،تاریخ عالم آرای عباسی(. 1382ترکمان، اسکندربیگ )

 قم: انصاریان.  ،جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسام(. 1371جعفریان، رسول )

 قدس رضوی. مشهد: آستان  ،جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی(. 1364شکویی، حسین )

پللویش در آمللوزش علللوم  (. »نقش و اهمیت بازدیدهای میدانی در آموزش جغرافیا و علوم زمین«.  1386)  صادقی، علی

 .87-79صا .8سال دوم. شماره  .  انسانی

(. »فضاای جغرافیاایی چیسات؟ درنگای بار سرشات فضاای 1394صادقی، مجتبی و جعفر جاوان و محمادرحیم رهنماا )

 .19ساال پانجم. ش  ،مطالعللات جغرافیللای منللا ق خشلل از پدیدارشناسی هرمنوتیاک«.  جغرافیایی از چشم اند

 .28-12صا



  69قاسم قریب                                               /تاریخ    دانش   منظر   از   تاریخی   جغرافیای   در   آموزش   و   پژوهش   روش 

 (. بی جا: انتشارات دایره جغرافیایی ستاد ارتش.1331فرهنگ جغرافیایی ایران )

 .22-11صا .40. شبررسی های تاریخی(. »بحثی درباره مفهوم جغرافیای تاریخی«. 1351قائم مقامی، جهانگیر )

 تهران: سمت.  ،جلد اول  ،جغرافیای تاریخی کشورهای اسامی(. 1380حسین )  قرچانلو،

 تهران: سمت.  ،جلد دوم  ،جغرافیای تاریخی کشورهای اسامی(. 1382قرچانلو، حسین )

(. »مباانی نظاری جغرافیاای تااریخی )درک تااریخی در جغرافیاا یاک رویکارد آرماان گارا«. ترجماه 1379گلکه، لئونار )

 .52-42صا .31. شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا. محمدجعفر جباری

 مشهد: به نشر.  ،جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقاب(. 1380گنجی، محمدحسن )

 تهران: دنیای کتاب.  ،جغرافیای تاریخی ایران باستان(. 1371مشکور، محمدجواد )

 .141-122صا  .1افیایی. شتحقیقات جغر، (. »روش تحقیق تاریخ از جغرافیا«1365نبئی، ابوالفض  )

. 163ش ،کتاب ماه تللاریخ و جغرافیللا ،(. »جغرافیای تاریخی و تاریخ محلی، تعامالت و تماایزات«1390نورایی، مرتضی )

 .7-2صا

 تهران: انتشارات مدرسه.  ،جغرافیای تاریخی شهرها(. 1370نهچیری، عبدالحسین )

 
Baker, Alan, R. H. (2003). Geography and History Bridging the Divide. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Barthold, W. (1984). An Historical Geography of Iran. Princeton: Princeton University 

Press. 

Brown, H. Ralph (1948). Historical Geography of The United States. New York: Harcourt, 

Brace and Copany. 

Butlin, Robin. A. and Brian Graham (1993). Historical Geography: through the Gates of 

Space and Time. London: Edward Arnold. 

Churn Law, Bimala (1954). Historical Geography of Ancient India. Paris: Societe 

Asiatique de Paris. 

Darby, H. C. (1953). “On the Relations of Geography and History”. Transactions and 

Papers (Institute of British Geographers). N 19. pp 1-11. 

Dear, M. (1988). "The postmodern challenge: Reconstructing human geogra- phy." 

Transactions of the Institute of British Geographers. N 13. pp 262-274. 

Dennis, Richard. (1991). “History, Geography, and Historical Geography. Social Science 

History, Vol 15. N 2. pp 265-288. 

Gilbert, E. W. and B. Litt (1932). “What Is Historical Geography”. The Scottish 

Geographical Magazine. Vol 48. N 3. pp 39-45. 

Gordon East, M. A. (1923). An Historical Geography of Europe. London: Methuen and 

CO. LTD.  

Gordon East, M. A. (1938). The Geography Behind History. London: Thomas Nelson and 

Sons LTD. 

Jakle, John. A. (1980). “Historical Geography: Focus on the Geographic Past and 

Historical Place”. Environmental Review: ER. Vol 4. N2. pp 2-5. 

Kucera, Zdenek (2008). “Historical geography between geography and historiography”. 

Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography 

and Environmental History. Vol 5. N 1. pp 5-13. 

Le Strange, Guy (1905). The Land of the Eastern Caliphate; Mesopotamia, Persia, and 

central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Mitchell, J. B. (1954). Historical Geography. London: English Universities Press. 

Norton, W (1984). Historical Analysis in Geography. London: Longman Higher 

Education. 



     70                                       1400تابستان /   23شماره   نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛  

Oldfield, Jonathan D. (2018). “Imagining climates past, present and future: Soviet 

contributions to the science of anthropogenic climate change, 1953e1991”. Journal of 

Historical Geography. N 60. pp 41-51. 

Sauer, C. O. (1941). “Foreword to Historical Geography”. Annals of the Association of 

American Geographers. Vol 31. N 1. pp 1-24. 

Simon, Gregory L. and Cody Peterson (2019). “Disingenuous forests: A historical political 

ecology of fuel wood collection in South India”. Journal of Historical Geography. N 

61. pp 34-47. 

Teasley, D. O. (1917). Historical Geography of The Bible. Indiana: Gospel Trumpet 

Copany. 


