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چکیده

جغرافیای تاریخی اصطالحی است که در دو دانش جغرافیا و تاریخ به کار می رود؛ امّا جغرافیدانان و مورّخان تلقی یکساان
از آن ندارند .پژوهشگران عرصه جغرافیا با توجه به تعریف خود از جغرافیای تاریخی مشغول انجام تحقیقاتی هساتند کاه از
حیث موضوع ،هدف و نتیجه با آنچه مورخان از جغرافیای تاریخی انتظار دارند بسیار متفاوت است .مباانی نظاری و روش-
شناسی پژوهش در جغرافیای تاریخی برای جغرافیدانان امری واضح است ،در حالی که مورّخان با وجود پژوهش و آماوزش
در این حوزه مطالعاتی ،درگیر آنارشی روشی هستند؛ به گونه ای که بسیاری از تحقیقاتی که ناام جغرافیاای تااریخی را بار
خود نهاده اند در شمار تاریخ محلی محسوب میشوند .مسأله پژوهش پیشرو بازتعریف جغرافیای تاریخی بر مبناای تلقای
مورخان و مقایسه میانرشتهای آن با تلقی جغرافیدانان از این حوزه معرفتی است تا بر این اساس بتوان یک روش پژوهش
و آموزش منسجم جغرافیای تاریخی از منظر دانش تاریخ ارائه داد .این مقاله کوشیده است با روش تحلیلی ،یک چهارچوب
نظری م عین برای حوزه مطالعاتی جغرافیای تاریخی در رشته تاریخ تبیین و پیشنهاد نماید .نتیجه این بررسی نشاان مای-
دهد که با عنایت به پژوهشهایی که در حوزه دانش تاریخی به نگارش درآمدهاند و عنوان جغرافیای تاریخی بر خود نهاده-
اند؛ میتوان آنها را به دو سطح «توصیفی» و «تحلیلی» تقسیم نمود و روش تحقیق و تدریس در هریک از گونههای مزبور
را صورتبندی کرد.
کلیدواژهها :تاریخ ،جغرافیا ،روش پژوهش و آموزش ،جغرافیای تاریخی توصیفی ،جغرافیای تاریخی تحلیلی
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 .1مقدمه
یکی از دشواریهای پژوهش در حوزه علوم انسانی ،عدم تعریف دقیق اصطالحات است .جغرافیای تاریخی یکاای از
اصطالحاتی است که در دانش جغرافیا یک رشته فرعی محسوب میشود؛ اما باار ساار تعریااف آن توافااق فراگیااری
میان جغرافیدانان وجود ندارد .همین اصطالح در دانش تاریخ هم به کار گرفتااه ماایشااود و موضااوع کتااابهااای
پرشماری را به خود اختصاص میدهد؛ بیآنکه هدف و روش معینی برای آن طرحریزی شده باشد .تلقی جغرافی-
دانان و مورخان از اصطالح مشترک جغرافیای تاریخی بسیار متفاوت است و هر دسته تالش میکنند تااا تعاااریفی
بر اساس مبانی رشته خودشان از آن ارائه دهند .هرچند مورخان با اعمال نمودن بعضی روشهااای جغرافیااایی در
متن پژوهشهای جغرافیای تاریخی مخالف نیستند اما بسیاری از جغرافیدانان با ورود هرگونااه ردپااایی از مسااائ
تاریخی در این حیطه به صورت جدی مخالفند .گرچه برخی از صاحبنظران جغرافیا برای نزدیک نمودن مرزهااای
جغرافیا و تاریخ کوششهایی کردهاند اما عمال جغرافیدانان بدون توجه به درک و دریافت و نیاااز مورخااان ،روش-
شناسی خاص خود را دنبال میکنند و برونااداد ویااژهای را از تحقیقااات جغرافیااای تاااریخی ماایطلبنااد .موضااوع
جغرافیای تاریخی برای اه تاریخ ،به دقت چهارچوب معرفتی این حوزه در نزد جغرافیدانااان نیساات و تحقیقااات
مختلفی که بعضی از آنها بیشتر در حطیه تاریخ محلی محسوب میشوند ،با عنوان جغرافیای تاریخی عرضه می-
گردند .شیوه آموزش جغرافیای تاریخی در رشته تاریخ نیز تحت تأثیر همااین مسااأله ،دچااار ابهااام اساات و نقطااه
کانونی موضوع تدریس ،گاه به سوی تحوالت تاریخی و گاه به سوی مسائ جغرافیایی در نوسان است.
 .1-1بیان مسأله
با توجه به اینکه دیدگاه مورخان نسبت به جغرافیای تاریخی با نگرش جغرافاایدانااان متفاااوت اساات و احتماااال از
سوی آنان به رسمیّت شناخته نخواهد شد؛ مسأله مقاله حاضر این است که روش پژوهش و بااه تباا ،آن ،آمااوزش،
در جغرافیای تاریخی از منظر دانش تاریخ چیست؟ از آنجا که جغرافیدانان بدون در نظر آوردن دغدغههااای اها
تاریخ ،تعریف خاص خود از جغرافیای تاریخی را بر نوع خاصی از پژوهشها تحمی نمودهاند؛ به رسمیت شناختن
روششناسی تاریخ در پژوهشهای جغرافیای تاریخی از سوی جغرافیدانان ،انتظاری نابجاست .از این رو ،ضااروری
است که پژوهندگان و مدرّسان تاریخ بدون وارد شدن به مناقشه نظری پیچیدهای که میان جغرافیدانااان جریااان
دارد ،با ارائه تعریفی جام ،از این حوزه مطالعاتی بر اساس مبااانی و روششناساای رشااته تاااریخ ،چهااارچوب آن را
برای امر پژوهش و آموزش تعیین نمایند.
 .2-1روش تحقیق
بر اساس مطالب مزبور ،پژوهشگران و مدرسان تاریخ فقااد دو گزینااه پاایشرو دارنااد .گزینااه نخساات ،ابااداع یااک
اصطالح جدید است تا بتواند تحقیقاتی که تا کنون جغرافیای تاریخی خوانده میشااده را نمایناادگی کنااد کااه بااا
توجه به تثبیت این اصطالح و جامعیت و شمول آن ،امری دور از ذهن است .گزینه دوم و منطقیتر این است کااه
مورخان نیز بدون توجه به دغدغههای جغرافیدانان ،تعریف مورد نظر خویش از جغرافیای تاریخی را ارائااه نماینااد
و روش پژوهش و آموزش مرتبد با آن را تدوین کنند .بر این اساااس ،پااژوهش پاایشرو در نظاار دارد تااا بااا روش
تحلیلی و با تأکید بر دستاوردهای میان رشتهای ،ضمن بررساای و نقااد تعاااریف موجااود از جغرافیااای تاااریخی در
دانش جغرافیا و تاریخ ،تعریفی مطابق با اهداف و انتظااارات مورخااان از ایاان اصااطالح ارائااه دهااد و سا س روش
پژوهش و تدریس ویژه آن را تدوین و پیشنهاد نماید.
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 .3-1پیشینه پژوهش
پژوهشهای متعدد و متنوعی با عنوان جغرافیای تاریخی تألیف شدهاند ،اما تعداد تحقیقاتی که به عرصه تئوریااک
و روششناسی آن پرداختهاند بسیار اندک است .بیشترین تأمالت نظری پیرامون جغرافیای تاریخی ،به تعریف این
اصطالح و تفکیک آن از سایر حوزههای مشابه اختصاص یافته است .جهااانگیر قااائم مقااامی از نخساتین محققااان
ایرانی است که به این قضیه توجه نشان داد و در مجله بررسیهای تاریخی ،مقالهای مفص درباره آن نوشت (قائم
مقامی .)11-22 :1351 ،ابوالفض نبئی تالش کرد تا روش استفاده از مطالب جغرافیایی در تحقیقااات تاااریخی را
برجسته کند اما روش منسجم و منظمی برای جغرافیای تاریخی ارائه نکرد (نبئاای .)122-141 :1365 ،دو مقالااه
مرتبد با روش آموزش و پژوهش در جغرافیای تاریخی تألیف شده که بخش اعظم متن تحقیقات مزبااور نااا ر بار
پیشینه آموزش و تدریس و رفیتهای پژوهشی در این حوزه است .مقاله نخست ،با عنوان «تااأملی در آمااوزش و
پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران» نوشته عباس احمدوند است که بخشی از آن بااه تعریااف جغرافیااای تاااریخی
(احمدوند )42-43 :1388 ،و دریافت ایرانیان از آن (همان )44-46 :و بخش دیگر به پایاننامههای دانشگاهی کااه
در این عرصه تدوین شده است میپردازد و در ک  ،مسأله روش پژوهش و آموزش در آن نادیده گرفته شده است.
تحلی های نویسنده بر تاریخچه و آسیبشناسی مسأله استوار است و راهکارهایی که ارائه میدهد باارای کاربساات
عملی پژوهش چندان راهگشا نیست .مقاله «آموزش و پژوهش میان رشتهای در جغرافیای تاریخی» بیش از آنکااه
مسأله روششناسی جغرافیای تاریخی در علم تاریخ را مورد کنکاش قرار دهد؛ رفیتهای پژوهشی در جغرافیااای
تاریخی و مسائلی از قبی استفاده از تکنولوژیهای جدید ،زبانشناسی تاریخی و قومشناسی تاریخی (باسااتانیراد،
 )44-37 :1389را مورد بررسی قرار داده است .مقاله حاضر در نظر دارد تا در گام نخست ،دیاادگاه جغرافاایدانااان
نسبت به حوزه مطالعاتی جغرافیای تاریخی را جم،بندی و نقد نماید و در گام دوم ،با ارائه تعریااف مسااتق باارای
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.
 .2بحث و بررسی
 .1-2تلقی جغرافیدانان از جغرافیای تاریخی
بسیاری از صاحب نظران دانش جغرافیا همچااون پرگااامنی جغرافاایدان ایتالیااایی ،جغرافیااای تاااریخی را مطالعااه
جغرافیای انسانی در زمان گذشااته تعریااف ماایکردنااد ( .)Baker, 2003: 25در تعریااف او ،مسااائ جغرافیااای
طبیعی موضوع جغرافیای تاریخی نبود و همه مسائلی که در جغرافیااای انسااانی مطاارح ماایشااد ،ماایتوانساات در
مقیاس زمان گذشته مورد بررسی جغرافیدان قرار گیرد .ژان میش از نخستین کسانی بود که در آغاااز نیمااه دوم
سده بیستم به بازاندیشی جغرافیای تاریخی همت گمارد و بخشی از توان خود را صرف ارائه تعریف باارای آن کاارد
( .)Baker, 2003: 9از منظر میش مطالعه جغرافیایی زمااان گذشااته و پیونااد آن بااا مسااائ انسااانی ،موضااوع
جغرافیای تاریخی است ( )Mitchell, 1954: 11و فردی که معرفت جغرافیای تاااریخی را در اختیااار دارد یااک
جغرافیدان است نه مورخ ( .)Baker, 2003: 10میش حتی پیشاانهاد داد تااا کتااابهااایی کااه نااام جغرافیااای
تاریخی را بر خود مینهند از این پس عنوان «تاریخ جغرافیااایی» را برگزیننااد ( .)Mitchell, 1954: 11تعریااف
مزبور نماینده یک تلقی کامال جغرافیامحور از مفهوم جغرافیای تاریخی است که نقش تاااریخ و عاما انسااان را یااا
نادیده میانگارد و یا بسیار کمرنگ میبیند.
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در سال 1984م مؤسسه جغرافیدانان انگلیس ،رشتههای تخصصی جغرافیا را  33رشته اعالم کاارد کااه رشااته
دوازدهم آن جغرافیای تاریخی بود (شکویی .)44-45 :1364 ،با همه تالشهایی که برای ارائه تعریف مشااخا از
جغرافیای تاریخی انجام شد برخی از استادان صاحبنظر در جغرافیای انسانی اعالم کردند که جغرافیااای تاااریخی،
مفهومی چندگانه و تهی از معناساات زیاارا کا جغرافیااا ،تاااریخی اساات ( .)Deer, 1988: 270جغرافاایدانااان
برجسته ایرانی نیز سیر تحول بهرهبرداری از زمین ،چگونگی اسکان جمعیتها در نواحی مختلف و کیفیت تحااول
معیشت انسان در طول تاریخ را عناصر اصلی موضوعی در جغرافیای تاریخی میدانند (پاپلی یزدی.)46 :1365 ،
در مجموع ،تعاریف جغرافیدانان از جغرافیای تاریخی ،بازتابدهنده یک نگاه کااامال مبتناای باار مبااانی دانااش
جغرافیاست که سهمی برای تأثیرات تاریخی جوام ،انسانی بر روی محید قائ نیساات .دارباای یکاای از جغرافاای-
دانانی است که در کتابها و مقاالت پرشمار خود به تعریف جغرافیای تاااریخی کمااک شااایانی کاارد و بساایاری از
جغرافیدانان از پژوهشهای او استقبال کردند و تلقی او از مفهوم جغرافیای تاااریخی را توسااعه دادنااد ( Baker,
 .)2003: 28داربی معتقد است که عبارت جغرافیااای تاااریخی چهااار موضااوع دارد و بااه تبیااین هریااک از آنهااا
پرداخت .نخستین موضوع جغرافیای تاریخی ،جغرافیا در ورای تاریخ است که بر تغییر چشم اندازها در گذر زمااان
تأکید میکند ( .)Darby, 1953: 1دومین موضوع ،جغرافیاهای گذشااته اساات کااه و یفااه آن بازسااازی چشاام
اندازها در یک دوره معین محسوب میشود ( .)Ibid: 3موضوع سوم و چهارم جغرافیااای تاااریخی از نظاار دارباای،
شام تاریخ در ورای جغرافیا و عناصر تاریخی مؤثر در جغرافیا میشود که ارتباطی با جغرافیااای انسااانی و دانااش
تاریخ ندارد بلکه تأکید آن بر تأثیر زمان بر تغییر چشم اندازهای جغرافیایی است ( .)Ibid: 6-11برداشاات دارباای
از جغرافیای تاریخی ،تاریخ جغرافیاست زیرا او در آثار متعدد خود به ثبت روزشمار تحااوالت پدیاادههااای طبیعاای
پرداخت (.)Dennis, 1991: 266
در این میان ،جریان سومی در میان جغرافیدانان وجود داشت که تااالش ماایکاارد جغرافیااای تاااریخی را نااه
زیرمجموعه دانش جغرافیا و نه شاخهای از تاریخ قرار دهد بلکه آن را بااه عنااوان رویکااردی مسااتق در نظاار آورد
( .)Baker,2033, 34شماری از جغرافیدانان ،جغرافیای تاریخی را بخشی از تاریخ فرهنگی جوام ،انسانی ماای-
انگاشتند و آن را زیرمجموعه مباحث معمول در جغرافیا تلقی نمیکردند ( .)Sauer, 1941: 9این جریااان سااوم
در میان جغرافیدانان رواج نیافت و صاحبان چنین اندیشهای از سوی جغرافیدانان به وادادگی در برابر مورخااان و
نقض استقالل جغرافیای تاریخی متهم شدند.
با وجود اختالفات گسترده جغرافیدانان در زمینه ارائه تعریف دقیق از جغرافیای تاریخی ،آنااان در جغرافیااایی
بودن این حوزه و غیرقاب دسترس بودن آنان باارای مورخااان تردیاادی ندارنااد ( .)Jakle, 1980: 2نگاارشهااای
خاص جغرافیدانان به واحد مطالعه در این دانش بر مسأله چگونگی روش پژوهش در رشته هااای فرعاای اثرگااذار
است .آنچنان که غلبه نگاارش فضااایی باار تحقیقااات جغرافیااایی کااه در معنااای بسااید آن کا نگااری و ارتبااا
سیستماتیک کام میان همه اجزای محید طبیعاای اساات (صااادقی ،جااوان و رهنمااا )14-16 ،1394 :باار حااوزه
جغرافیای تاریخی تأثیر دارد .ویلیام نورتن با تأکید بر مفهوم فضا در جغرافیااا و کا گرایانااه بااودن آن ،جغرافیااای
تاریخی را به مثابه تکام پدیدهها در طی زمان تعریف کرد و آن را با تاریخ سیاسی و اجتماعی انسان بیگانه اعالم
کرد ( .)Norton, 1984: 15تأکید افراطی بر مفهوم فضا در دانش جغرافیا سبب میشود تا اهمیت عنصر زمااان
به میزان چشمگیری کاهش یابد و یک فضای جغرافیایی بااه صااورت یک ارچااه و سیسااتماتیک تحلیا شااود کااه
احتماال تاریخ به معنای جامعه انسانی در زمان گذشته هم جزئی از همان ک خواهد بود .البته مورخان یکسااره بااا
مفهوم فضای جغرافیایی بیگانه نبودهاند و برای نمونه از میان مورخان مکتب آنال ،برودل برای تحلیا جغرافیااایی
تحوالت تاریخی بسیار موفق عم کرد و حتی توانست تا حدی مفاهیم زمااان و فضااا را آنگونااه کااه مااورد توافااق

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

61

جغرافیدانان است برای تاریخ کشورهای حوزه مدیترانه به کار ببندد ( .)Baker, 2003: 23اما از نظر پژوهشااگر
تاریخ ،ک نگری جغرافیایی با تأکید بر کم رنگ ساختن عنصر زمان به نادیده انگاشتن مبانی روششناسی تاااریخی
در تحقیقات جغرافیای تاریخی خواهد انجامید .با این حال تردیدی نیست که روش مطالعه در دانااش جغرافیااا بااه
دلی اتکای آن بر مشاهده و بازدیدهای میدانی (صادقی )83 :1396 ،با شیوه مطالعااه در دانااش تاااریخ کااه روش
عمده آن ابتنا بر دادههای کتابخانهای است ،تفاوت ماهوی و عمیق دارد.
 .2-2مصادیق پژوهش و آموزش جغرافیای تاریخی در دانش جغرافیا
در اروپای اواخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم جغرافیای تاریخی به معنای بررسی تحااوالت مرزهااای سیاساای و
تمامیت کشورها در طی زمان بود ( )Ibid: 25و در واق ،شاخهای از جغرافیای سیاسی محسوب میشد .جغرافی-
دانان همه تالش خود را به کار بستند تا جغرافیای تاریخی را آنچنان که در راسااتای دانااش جغرافیاساات تعریااف
نمایند .کتاب جغرافیای تاریخی ژان میش نخستین تالش یک جغرافیدان برای ارائااه روششناساای در پااژوهش-
های جغرافیای تاریخی محسوب میشااود .او ماارز میااان دانااش جغرافیااا و رشااته جغرافیااای تاااریخی را حااذف و
جغرافیدان را همان عالم جغرافیای تاریخی نامیااد ( .)Mitchell, 1954: 328بااوتلین و گراهااام نیااز بااا تااألیف
کتابی دیگر در همین زمینه ،کوشیدند تا مبانی نظری جغرافیای تاریخی را تبیین نماید و ذات تاااریخ را از ساااحت
جغرافیا بزدایند ( .)Butlin and Graham, 1993: ixپژوهش آلن بیکر در حکم آخاارین تااالش باارای آشااتی
دادن دانش جغرافیا و تاریخ است و کوشش کرده تا از دستاوردهای هر دو رشته برای بازآفرینی یک رویکرد نااوین
بهره ببرد .اما نتیجه روششناسی او نیز در نهایت سمت و سوی جغرافیااایی دارد و از شاخصااههااای داناش تاااریخ
بسیار فاصله گرفته است .گرچه او کوشید با مطرح کردن مباحثی همچون تاااریخهااای محلاای ( Baker, 2003:
 )37تاریخهای منطقهای ( )Ibid: 156تاریخهای محیطی ( )Ibid: 72و تاااریخهااای چشاامانااداز ()Ibid: 109
مرزهای جغرافیا و تاریخ را کمرنگ نماید اما واقعیاات ایاان اساات کااه او فقااد از اصااطالحات و ترکیبااات تاااریخی
استفاده کرد و در محتوای نظراتش ،دانش تاریخ و روشهای آن مفقودند.
مبانی نظری خاص جغرافیدانان سبب شد تا پژوهشهای عرصه جغرافیای تاریخی از ترسیم تاااریخ در بسااتر
جغرافیا فاصله بگیرد و دستاوردهای آنان کامال مبتنی بر شاخصههای دانش جغرافیا باشااد .جغرافیااای تاااریخی در
تلقی جغرافیدانان یک رشته مستق در دانش جغرافی محسوب میشود و طبعا یک رشااته فرعاای از یااک دانااش
گسترده نمیتواند به موضوع یک پژوهش در قالب یک کتاب تبدی شود .از ایاان رو ،مصااادیق تعریااف جغرافیااای
تاریخی در منظومه معرفتشناسی جغرافیدانان در قالب پژوهشهایی عرضه میشود که غالبا فرم آنان مقاله است
و ضرورتا عنوان جغرافیای تاریخی را بر خود ندارند .برای تشخیا این مسأله که حوزههااای پژوهشاای جغرافیااای
تاریخی از منظر جغرافیدانان چیست؛ میتوان دستاوردهای تحقیقاتی و حوزه مطالعاااتی آنااان را شناسااایی کاارد.
برای مثال ،در سالهای پایانی سده بیستم و ایف اصاالی کااارگروه جغرافیااای تاااریخی در انجماان جغرافاایدانااان
آمریکا عبارت از پژوهش در حوزه مسائ محید زیست ،چشماندازهای روستایی و شهری و تحوالت مناطق ماارزی
بوده است ( .)Dennis, 1991: 266گرچه حوزههای پیشگفته هیچ یااک نااام جغرافیااای تاااریخی را ندارنااد امااا
تحقیقات آنان منحصرا توسد جغرافیدانان تاریخی انجام میشااود .موضااوع و عنااوان مقاااالت «مجلااه جغرافیااای
تاریخی» هم میتواند حوزه پژوهشی جغرافیای تاریخی در تلقی کنونی جغرافاایدانااان را نمایناادگی کنااد .بیشااتر
پژوهشهای جغرافیای تاریخی شام مسائ زیست محیطی در گذشته است .برای نمونه ،بااوم شناساای تاااریخی-
سیاسی مجموعه درختان سوخته جنگ های جنوب هند ( )Simon and Peterson, 2019: 34میتواند یکی
از حوزه های پژوهشی مزبور باشد .پای انسانها ،جوام ،و دولتها فقد هنگامی به این مقاااالت باااز ماایشااود کااه
ردی از فعالیتهای جغرافیایی در آن باشد .برای نمونه ،در یکی از مقاالت مجله مزبور ،به تاریخ شااوروی در نیمااه
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نخست سده بیستم پرداخته شده است صرفا از این حیث که دولت مزبااور در زمینااه پیشاابرد مطالعااات تغییاارات
اقلیمی چه مشارکتهایی داشته اساات ( .)Oldfield, 2018: 41باار ایاان اساااس ،در مقاااالت مجلااه جغرافیااای
تاریخی که دانش جغرافیای تاریخی را نمایندگی میکند ،جغرافیای طبیعی محااور اصاالی همااه پااژوهشهاساات و
مراد از تاریخ در آن ها عنصر زمان است.
 .3-2تلقی مورخان از جغرافیای تاریخی
اساسا تا پیش از سده بیستم ،جغرافیای تاریخی به مثابه شاااخهای از رشااته تاااریخ بااود کااه بااه بررساای تحااوالت
جغرافیای انسانی در طی زمان و در بستر مکااان ماایپرداخاات ( .)Butlin and Graham, 1993: ixبرخاای از
پژوهشگران غربی تالش کردهاند تا جغرافیای تاریخی را بر اساس بیاانش و روش فیلسااوفان باازرخ تاااریخ تبیااین
نمایند و از این رو تفاوت چندانی میان تاریخ و جغرافیای تاریخی قائ نیستند .از نظر آنان تاریخ به دنبال تحوالت
سیاسی و اقتصادی انسان و جغرافیا در پی بررسی مهاجرتهای انسانی و چگونگی به کارگیری زمین است (گلکااه،
 .)44 :1379با این نگرش فلسفی ،تاریخ به دنبال کشف سیر اندیشه بشری و جغرافیای تاریخی در پاای شناسااایی
مکان تحول این اندیشه است (همان).
گیلبرت و لیت پنج تعریف و تلقی از جغرافیای تاریخی را ارائااه و دسااتهبناادی کردنااد و بااه تحلیا هاار یااک
پرداختند ( .)Gilbert and Litt, 1932: 136-129نخسااتین برداشاات از مفهااوم جغرافیااای تاااریخی توسااد
مورخان مطرح شد و به معنای بررسی وسعت مرزهای قلماارو یااک حکوماات در دورههااای مختلااف تاااریخی بااود
( .)Ibid: 129دومین تلقی از جغرافیای تاریخی ،معادل تاااریخ اکتشااافات جغرافیااایی در دوران رنسااانس و آغاااز
قرون جدید اروپا بود ( .)Ibid: 130جغرافیای تاریخی در مواردی برای تاریخنگاری علاام جغرافیااا و دسااتاوردهای
آن به کار میرفت که دقیقا به معنای تحول این شاخه از معرفت بشری در طااول تاااریخ اساات ( .)Ibidچهااارمین
درک از جغرافیای تاریخی به معنای تأثیر جغرافیا و محید طبیعاای در تأثیرگااذاری باار تکااوین تاااریخ و روحیااات
انسان است ( .)Ibid: 131همه تعاریف پیشین از نظر گیلبرت و لیت ،دارای نقااا هسااتند و کااارکرد جغرافیااای
تاریخی چیزی جز بازسازی جغرافیایی یک ناحیه در یک گذشااته تاااریخی معااین نیساات ( .)Ibid: 132از میااان
تعاریف پنج گانه ارائه شده توسد گیلبرت و لیت ،چهارمین تعریف به نگاارش مورخااان از ایاان مفهااوم جغرافیااای
تاریخی همخوانی بسیاری دارد .گوردون ایست در بسد تعریف چهارم مورد نظر گیلبرت و لیت ،دانااش جغرافیااا را
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 پدیاادههااا و عااوارر جغرافیااای انسااانی
نامگذاری کاارد ( )Gordon East, 1938: 48, 65, 87, 116, 136و در محتااوای همااان فصااول بااه بررساای
ماهیت طبیعی آن پدیدهها و نقش آنها در شک دادن به حوادث تاریخی جوام ،انسانی پرداخت.
از دیدگاه صاحبنظران ایرانی ،جغرافیای تاااریخی آنچنااان کااه از ترکیااب انگلیساای و فرانسااوی آن پیداساات،
مبحثی جغرافیایی است و تاریخ به عنااوان صاافت بااه آن افاازوده اساات (قااائم مقااامی .)17-18 :1351 ،در میااان
پژوهشگران تاریخ ،ابوالفض نبئی تالش کرد تا روشی برای پژوهش در جغرافیای تاریخی تدوین نماید .او مشاهده
جغرافیای طبیعی یک ناحیه و س س مراجعه به متون تاریخی را برای پژوهش در جغرافیای تاریخی ضااروری ماای
دانست (نبئی .)139-141 :1365 ،اما نظر او به شک کلی باقی مانااد و روش پااژوهش دقیقاای باارای آن طراحاای
نشد .تبیین جغرافیای تاریخی به عنوان بررسی مسائ جغرافیای انسانی در زمان گذشته (بیااک محماادی:1386 ،
 )15تعریفی است که خواست مورخان را برآورده میکنااد؛ زیاارا ایاان تعریااف ماایتوانااد سااهم دانااش جغرافیااا در
تحقیقات تاریخی را پررنگ و در عین حال استقالل آن در رشته تاریخ را حفظ کند.
 .4-2مصادیق پژوهش جغرافیای تاریخی در دانش تاریخ
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سابقه کتابهای با عنوان جغرافیای تاریخی ،به آغاز سده هفدهم بازمیگااردد و تعااداد آنااان تااا حاادی اساات کااه
شمارش آنها هم ممکاان نیساات ( .)Baker, 2003: 9بساایاری از کتااابهااای جغرافیااای تاااریخی کااه توسااد
پژوهشگران تاریخ تألیف شد به شناسایی چشماندازهای طبیعی و سکونتگاه های انسانی در زمان گذشته معطااوف
شد .از نمونههای موفق این دسته از پژوهشها میتوان به جغرافیای تاریخی هند باستان نوشته چرنال اشاره کرد.
او هند را به پنج ناحیه شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی تقسیم کاارد ( Churn Law, 1954: 61, 138,
 )203, 274, 303و اماکن طبیعی و سکونتگاههای این مناطق را بر اساااس متااون جغرافیااایی ،تاااریخی و دیناای
کهن به همراه اشاراتی گذرا به تحوالت تاریخی معرفی نمود .نمونه دیگر کتاب جغرافیای تاااریخی ایاااالت متحااده
آمریکا از براون است که نویسنده در آن به بازسازی محید جغرافیایی و سکونتگاههااای انسااانی در گذشااته هماات
گماشت ( .)Brown, 1948: 87-192مکانشناسی و شناسایی نامهای قدیم اماکن ،عنصر اصاالی پااژوهشهااای
تاریخی را به خود اختصاص داد .چنین نگاهی به برخی از پژوهشگران این امکان را داد تا با همین روش به ساارا
بررسی اماکن جغرافیایی متون مقدس بروند و مسأله سکونت و مهاجرت پیامبران و اقااوام آنااان در ساارزمینهااای
مختلف را واکاوی کنند (.)Teasley, 1917: 37-49
پس از آشنایی جامعه دانشگاهی ایران با مفهوم جغرافیای تاریخی و اهمیت آن ،انجمن آثار ملاای باایش از 20
عنوان کتاب با موضوع جغرافیای تاریخی منتشر کرد (گنجی )227-228 :1380 ،که برخی در شمار مناب ،اولیه و
کهن جغرافینویسان ایران و جهان اسالم بود .جغرافیااای تاااریخی لسااترج از نخسااتین متاون درساای جغرافیااای
تاریخی در دانشگاههای ایران بود و با تعریف جغرافیای تاریخی تطابق کام داشاات (همااان .)224 :ایاان درحااالی
است که کتاب لسترج در عنوان اصلی خود عبارت «جغرافیای تاااریخی» را ناادارد و ایاان عبااارت توسااد محمااود
عرفان مترجم این اثر بر آن افزوده شده است( 1.احمدوند.)50 :1388 ،
محتوای کتابهای فارسی که زیر عنوان «جغرافیای تاریخی» منتشر شدهاند بیشتر درباره موقعیت جغرافیااایی
یک ناحیه ،تاریخ احداث شهر ،آثار و بناهای تاریخی و زندگینامه مشاهیر آن منطقه بوده و چیزی فراتاار از تاااریخ
آن شهر یا ناحیه محسوب نمیشوند (قائممقامی .)16 :1351 ،فهرست نام کتابهای فارسی که عنااوان جغرافیااای
تاریخی دارند اما محتوای آنها تاریخ محلی است میتواند موضوع یک کتابچه باشااد .برخاای پااژوهشهااا در واقاا،
تاریخ محلی محسوب میشوند اما نام جغرافیای تاریخی را دارند 2.نورایی در یادداشتی کوتاه به مقایسه جغرافیااای
تاریخی و تاریخ محلی پرداخته و وجوه تمایز این دو حوزه که در بسیاری از موارد بااا یکاادیگر خلااد ماایشااوند را
تذکر داده است (نورایی .)2-7 :1390 ،برخی کتابها نیز فقد نام جغرافیای تاریخی را یدک میکشند و نویساانده
پس از شرح کوتاهی از جغرافیای طبیعاای و موقعیاات شااهرها بااه تاااریخ سیاساای ماایپااردازد .مشااکور در بخااش
جغرافیای تاریخی هخامنشیان از کتاب جغرافیای تاریخی ایران باسااتان بااه توصاایف مسااائلی ماننااد وسااعت ایاان
ام راتوری (مشکور )147-154 :1371 ،و تقسیمات کشوری در آن دوره (همان )160-182 :پرداخته و س س باار
تاریخ سیاسی تمرکز میکند .گزینش عنوان اصطالح جغرافیای تاریخی باارای پراکناادگی جمعیتاای یااک قااوم یااا
مذهب در دورههای پیشین نیز از دقت علمی دور است .در یکی از این دساات آثااار کااه نااام جغرافیااای تاااریخی و
انسانی را بر خود دارد عمال از پراکندگی جمعیتی یک مذهب در جهان اسالم سخن به میااان آمااده در حااالی کااه
هیچ یک از شاخصههای جغرافیای انسانی در عناوین فصول و محتوای کتاب وجود ندارد (جعفریان.)5-6 :1371 ،

 . 1بشیر فرنسیس و کرکیس عواد مترجمان عربی این کتاب ،نام بلدان الخالفۀ الشرقیه را برای آن انتخاب کردند.
 . 2برای مشاهده یک نمونه از این نوع آثار می توان کتاب جغرافیای تاریخی شهرها تألیف عبدالحسین نهچیری را مشاهده کرد .نویسنده این کتاب
به تفکیک جغرافیای تاریخی شهرهای مختلف را که در واق ،توصیف مختصر جغرافیایی و تاریخ محلی آن شهرهاست شرح داده است .برای مثال او
در جغرافیای تاریخی اصفهان به ذکر تاریخ اصفهان بسنده نموده است (نهچیری.)43-55 ،1370 ،
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 .5-2مبانی نظری جغرافیای تاریخی در دانش تاریخ
پیش از وارد شدن به مبحث چگونگی تحقیق در جغرافیای تاریخی باید ابتدا تعریف پذیرفته شده مورخان را ارائااه
نمود زیرا مسائ روشی بر مبانی نظری استوارند .بررسی مدخ های دایرة المعارفهای عمومی و تخصصی معتباار
انگلیسی و فارسی نشان میدهد که تلقی واحد از جغرافیای تاریخی وجااود ناادارد (بیااک محماادی.)3-6 :1386 ،
حتی پیشروان دانش جغرافیا و نخستین کسانی که در زمینه جغرافیای تاریخی بااه پااژوهش پرداختنااد نیااز درک
یکسانی از این مفهوم ندارند (همان .)7-14 :به دلی ارائه نظرات متعدد درباااره مفهااوم جغرافیااای تاااریخی عمااال
تعریف واحدی از آن وجود ندارد و مطالعه پدیدههای جغرافیایی در زمان گذشته زیرمجموعااه جغرافیااای تاااریخی
محسوب میشود (گنجی .)223 :1380 ،قرچانلو جغرافیای تاریخی را فاقد تعریف دقیق میداند و مینویسد سخن
گفتن از محید جغرافیایی در گذشته و تأثیر آن بر مرزها و دولتهااا جغرافیااای تاااریخی اساات (قرچااانلو:1380 ،
 .)8/1فقدان تعریف معین و مورد قبول برای جغرافیای تاریخی نشان میدهد که این اصطالح دارای تعریف ذاتاای
و ثابتی نیست و همین امر میتواند دست اه تاریخ را برای ارائه یک تعریف منطبق با نیازهااای رشااته خودشااان
بازبگذارد.
در بخشهای پیشین به شکاف عمیق میان دیدگاههای جغرافیدانان و مورخان از اصطالح مشترک جغرافیااای
تاریخی اشاره شد .تغییر تعریف جغرافیای تاریخی بالموضوع و فاقااد اهمیاات اساات زیاارا از آغاااز تعریااف دقیااق و
پیشینه روشمند و منسجمی در آن وجود نداشااته اساات ( .)Baker, 2003: 2بنااابراین پژوهشااگران و مدرسااان
تاریخ مجازند که تعریف مورد قبول خود را از جغرافیای تاریخی ارائه دهند و روششناسی ویااژه آن را نیااز تاادوین
نمایند .کوچرا جغرافیای تاریخی را یک حوزه میان رشتهای میداند که هر دو دانش جغرافیا و تاااریخ در پیاادایش
آن مشارکت دارند .از نظر او بنیان این رشته بر تحلی چشمانداز جغرافیایی است اما در جغرافیای طبیعی خالصااه
نمیشود و عنصر زمان در آن نقش اساسی دارد گرچه نباید مبنای سالشماری تاریخنگاری در تحلیا هااا برجسااته
شود ( .)Kucera, 2008: 9-10کوچرا با اشاره به اینکه تعریف دقیقی از جغرافیای تاریخی وجود ناادارد فقاادان
روششناسی صحیح را عام چنین وضعیتی اعالم کرد ( .)Ibid, 2008: 9ژان باسااتیه از جغرافاایدانااان مشااهور
فرانسوی نیز جغرافیای تاریخی را معرفتی بینارشتهای اعالم کرد با این استدالل که تاریخ بر بعد زمااان و جغرافاای
بر بعد مکان تأکید دارد و از ترکیب هردوی آنها جغرافیای تاریخی پدید میآید ( .)Baker, 2003: 31یکاای از
تعاریف جغرافیای تاریخی « بررسی مسائ جغرافیای انسانی در زمان گذشته است» (بیااک محماادی)15 :1386 ،
و به نظر میرسد این تعریف بهترین بستر برای بسد روششناسی جغرافیای تاریخی توصیفی از منظر اه تاااریخ
باشد .اگر قید تأکید بر عوام و پدیدههای جغرافیایی و محیطی بر تعریف فوق افزوده شود ،جغرافیای تاریخی بااه
لحاظ منطقی به یک تعریف جام ،و مان ،نزدیک شده است .تعریف مزبور شاید مورخانااه بااه نظاار برسااد و ساابب
نارضایتی جغرافیدانان باشد اما همانگونه که بیااان شااد ایاان اصااطالح از منظاار لفظاای دارای شااباهت و از لحاااظ
محتوایی برای رشتههای جغرافیا و تاریخ میتواند و باید متفاوت باشد.
جغرافیای تاریخی اصطالح مشترکی است که در دانش جغرافیا و تاریخ بااه کااار ماایرود امااا موضااوع ،روش و
نتایج تحقیقات در این دو رشته به هیچ روی شباهتی با یکدیگر ندارند .اگاار جغرافیااای تاااریخی هماادان موضااوع
پژوهش یک جغرافیدان باشد ،همدان به مثابه یااک فضااای جغرافیااایی اساات کااه همااه عناصاار چشااماناادازهای
جغرافیایی از جمله زمان را در خویش دارد و تحوالت جامعه انسانی موجود در ایاان ناحیااه فقااد جزئاای از کا را
دربرخواهد گرفت .در پژوهش مزبور ،نقش عام انسانی که در تاریخ ،محوریت اساساای دارد بااه جزئاای از محااید
طبیعی تقلی مییابد و آنچه در تحقیق بسیار ملموس خواهد بود مسااأله تغییاار اقلاایم و پدیاادههااای طبیعاای در
فضای جغرافیایی خاصی به نام همدان است .همین تحقیق در رشته تاریخ با روش دیگااری انجااام ماایشااود و بااه
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دستاوردهای معینی نیز منتهی میشود .واحد مطالعه در جغرافیا ،ناحیه طبیعی است کااه خااود باار شااباهتهااای
اقلیمی تکیه دارد؛ درحالی که در تاریخ ،واحد مطالعه ،ناحیه فرهنگی است هرچند کااه در زمینااه مسااائ اقلیماای
تجانسی وجود نداشته باشد .در قلمرو دانش جغرافیا ،توس و نیشابور یک ناحیه محسااوب ماایشااوند زیاارا از نظاار
اقلیم و آب و هوا یک ارچهاند اما در قلمرو دانش تاریخ این دو ناحیه ،سرنوشت مجزایی دارند زیرا تحوالت فرهنگی
در آن دو یکسان نبوده است.
با این مقدمات ،جغرافیای تاریخی در قلمرو دانااش تاااریخ را در دو سااطح ماایتااوان پژوهیااد .نخساات ،سااطح
«توصیفی» که موضوع آن بازسازی جغرافیایی شهرها و سکونتگاههای انسانی در زمان گذشااته اساات .دوم ،سااطح
«تحلیلی» که موضوع آن تأثیر مسائ جغرافیایی بر چرایی پیدایش و بروز حوادث تاریخی است.
 .6-2روش پژوهش و آموزش در جغرافیای تاریخی توصیفی
جغرافیای تاریخی توصیفی آنچنان که از نامش پیداست به بازآفرینی جغرافیای انسانی در مقیاااس زمااان گذشااته
میپردازد .همه مسائلی که در جغرافیای انسانی مطرح میشود و موضوع آن رابطه انسان با محااید اساات؛ اگاار در
یک دوره تاریخی خاص مورد پژوهش واق ،شود نتیجه آن ،یک پژوهش جغرافیای تاریخی توصاایفی خواهااد بااود.
نکته مهم حضور انسان و رد پای او در توصیف گذشته است و اگر پیشینه جغرافیای طبیعاای یااک ناحیااه فقااد از
منظر اقلیم ،آب و هوا و توپوگرافی مورد نظر باشد حاص پژوهش ،جغرافیای تاریخی توصیفی محسوب نمیشااود.
شناسایی وضعیت کنونی جمعیتها و فرهنگ و مذاهب یک ناحیه ،جغرافیای انسانی است اما اگر بر اساس متااون
تاریخی و جغرافیایی گذشته به بررسی پراکندگی جمعیت و اقوام و مذاهب پرداختااه شااود ایاان کااار را ماایتااوان
جغرافیای تاریخی و نه جغرافیای انسانی دانست .به عنوان نمونه اگر به شااناخت بسااتر یااک رود و یااا محصااوالت
کشاورزی مردم یک منطقه در زمان حال ،پرداخته شود یک پژوهش جغرافیایی صورت گرفته ،اما اگر تغییر مسایر
بستر رود و محصوالت آن ناحیه در دورههای گذشته مورد توجه قاارار گیاارد یااک تحقیااق جغرافیااای تاااریخی در
سطح توصیفی انجام شده است .حال اگر تأثیر تغییر مسیر بستر رود بر جامعه انسانی پیرامون آن و یا تأثیر تحول
محصوالت کشاورزی ناشی از تحوالت اقلیمی در دورههای مختلف بر حیااات اقتصااادی مااردم آن ناحیااه ،موضااوع
پژوهش باشد نتیجه آن یک تحقیق جغرافیای تاریخی تحلیلی خواهد بود.
تحقیقاتی که در آنها به توصیف جغرافیای کنونی مناطق پرداختااه شااده ،جغرافیااای طبیعاای اساات .یکاای از
مهمترین محورهای تحقیق در جغرافیای تاریخی توصیفی در قلمرو دانااش تاااریخ ،بااازآفرینی جغرافیااای طبیعاای
سکونتگاهها ،شهرها و روستاهای یک ناحیه است .شناسایی مرزهای سیاساای حکومااتهااا و تحااول آنهااا در دوره
حکومتهای مختلف هم یک کار جغرافیای تاریخی از نوع توصیفی محسااوب ماایشااود .درک ساانتی مورخااان از
جغرافیای تاریخی چیزی فراتر از توصیف نواحی مختلف سکونتگاههای انسانی نبوده است .ایاان بااازآفرینی زمااانی
بیشتر اهمیت مییاید که تغییرات قاب مالحظهای در آن ناحیه روی داده باشد .برای مثال اگر مناب ،عصر صاافویه
به ما گزارش دهند که رود پرآب یا دریاچهای در یک ناحیه بوده که اکنون وجود ندارد ،توصاایف ویژگاایهااای آن
پدیده جغرافیایی از نوع جغرافیای تاریخی توصیفی است.
پژوهش بارتولد بهترین الگو برای جغرافیای تاریخی ایران در سطح توصیفی است .واحد مطالعااه او باار مبنااای
نواحی دارای ویژگی های اقلیمی و فرهنگی مشترک طراحی شده اساات .باارای مثااال در کتاااب او ماارو و مناااطق
شمالی آن ( )Barthold, 1984: 35-46در فصلی جدا از هرات ( )Ibid: 47-63مورد بررسی قاارار گرفتااه کااه
اگر به مسائ جغرافیایی و سرنوشت تاریخی مناطق مزبور توجه شود ،رافت و صااحت تقساایمبناادی قابا فهاام
خواهد بود .بارتولد در مطالعه هر ناحیه ابتدا به موقعیت جغرافیایی ،شراید اقلیمی و آب و هوا ،پدیدهها و عااوارر
جغرافیایی و پوشش گیاهی توجه نشان داده و س س همه مسائ مرتبد با جغرافیااای انسااانی شااام گااروههااای
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قومی ،ترکیب جمعیتی ،اقتصاد و معیشت ساکنان ،راههای ارتباطی و صنای ،و محصوالت آن را ناحیااه را از مناااب،
جغرافیایی استخراج کرده است .تحوالت تاریخ سیاسی به فراخور مباحث مزبور و در ذی آن ها طرح شده اساات و
ارتبا مستقیم با محورهای پیشگفته دارد.
پژوهش لسترنج نیز که در مقیاسی گستردهتر ،سرزمینهای خالفت شرقی را مورد مطالعه قرار داده ،از همااین
روش پیروی کرده و ویژگیهای طبیعی و انسانی یک ناحیه را بر مبنای مناب ،اصلی سدههای میانه اسالمی بازتاب
داده است .به عنوان مثال لسترنج در بخش توصیف مرو ،بحث خود را از موقعیت جغرافیایی این شهر در خراسااان
آغاز کرده و س س رودخانهها و عوارر طبیعی آن را برشاامرده و مناااطق تابعااه آن را معرفاای کاارده اساات ( Le
.)Strange, 1905: 397-406
در میان پژوهشهای فارسی ،اثر حسین قرچانلو در زمینه جغرافیااای تاااریخی توصاایفی بخااش غرباای جهااان
اسالم منحصر بفرد و موفق است .روش او در بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر ،شناسایی موقعیاات جغرافیااایی
آن شهر ،مناطق مهم و تاریخی ،محصوالت طبیعی ،راهها و تاریخچه مرتبد و مختصااری از تاااریخ آن شااهر اساات
(قرچانلو .)160-168/2 :1382 ،تحقیق در زمینه جغرافیای تاریخی توصیفی ایران و یا بخش غربی جهااان اسااالم،
کاری فراتر از تکرار مطالب پژوهشگران برجسته پیشگفته نیست امااا ایاان آثااار الگااوی مطلااوبی باارای تحقیااق در
مقیاس کوچکتر مثال جغرافیای تاریخی یک استان یا شهر هستند .همچنین آثار پیشگفته میتواند ماده خام باارای
تحقیقات نوین در عرصه جغرافیای تاریخی تحلیلی باشند .زیرا آنان مطالب مربو به جغرافیای طبیعاای و انسااانی
در مقیاس زمان گذشته را استخراج کردهاند و در جغرافیای تاااریخی تحلیلای بایااد نقااش پدیاادههااای طبیعاای و
عوارر جغرافیایی در تحوالت تاریخی مورد واکاوی قرار گیرد .با این توضیح که منظور از تحااوالت تاااریخی فقااد
مسائ سیاسی نیست و شام همه پدیدههای جغرافیای انسانی میشود.
همانگونه که در بخش مبانی نظری بیان شد ،واحد مطالعه در جغرافیای تاریخی در قلمرو دانش تاریخ ،ناحیااه
فرهنگی و منطقهای است که انسان در آن حضور و تکاااپو داشااته اساات .پااژوهش و آمااوزش جغرافیااای تاااریخی
توصیفی هر ناحیه میتواند از سه مرحله بگذرد و این مراح به صورت معکوس از عنوان پژوهش یا تاادریس اخااذ
میگردد .برای مثال ،اگر عنوان پژوهش یا سرفص تدریس« ،جغرافیای تاریخی همدان» باشد؛ مراحا پااژوهش و
آموزش بر اساس عنوان همین پژوهش یا سرفص  ،به صورت معکوس دارای سه رکن «همدان»« ،تاریخ هماادان»
و «جغرافیای انسانی همدان» است .مهمترین رکن پژوهش و آموزش «همدان» است که ناحیااهای مسااکون شااده
توسد انسانهاست و بر این اساس در دانش تاریخ ،قابلیت تحقیق و تدریس دارد .این امر باادین معناساات کااه در
مرحله نخست پژوهش یا آموزش ،منطقهای انتخاب شود کااه رفیاات تحقیااق یااا تاادریس در عرصااه جغرافیااای
تاریخی را داشته باشد و مطابق با چارچوب نظری دانش تاریخ باشد .به بیان دیگر ،همدان به علت حضااور جامعااه
انسانی در آن قابلیت بررسی جغرافیای تاریخی را دارد؛ اما دشت کویر کااه هرگااز در آنهااا جامعااه انسااانی شااک
نگرفته ،واحد جغرافیای تاریخی در قلمرو دانش تاریخ نیست ،هرچند ممکن است همین منطقه ،موضااوع تحقیااق
جغرافیای تاریخی از منظر دانش جغرافیا باشد .واحد مطالعه مورخ در جغرافیای تاریخی همدان ،میتواند ک ایاان
ناحیه یا بخشی از آن باشد و حوزه مطالعه بر آن متمرکز گردد.
مرحله دوم پژوهش یا آموزش ،تعیین تاریخ یا دورهای خواهد بود که قرار است جغرافیااای انسااانی هماادان در
آن بازه زمانی ،بازآفرینی شود .این مرحله هم مانند مرحله قبلی میتواند ک گرایانه و شام بخشی از تاریخ یا کا
تاریخ این ناحیه شود .مرحله سوم ،بازآفرینی مجدد مسائ جغرافیای انسانی هماادان در دوره تاااریخی مااورد نظاار
خواهد بود که بر اساس دادههای مناب ،مرتبد صورت می پذیرد.
 .7-2روش پژوهش و آموزش در جغرافیای تاریخی تحلیلی
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موضوع جغرافیای تاریخی تحلیلی ،تبیین چگونگی نقشآفرینی پدیدههای طبیعی بر تحااوالت جغرافیااای انسااانی
است .تأثیرگذاری محید طبیعی و شراید جغرافیایی بر جوام ،انسانی میتواند در دو سطح کالن و خاارد بررساای
شود .در سطح کالن می توان نقش جغرافیا و اقلیم را در پیدایی یا اضمحالل تمدنها بررسی کاارد .ایاان سااطح از
بررسی از دایره پژوهشهای تاریخی خارج میشود و رنگ فلساافی بااه خااود ماایگیاارد زیاارا یکاای از مبااانی روش
پژوهش در تاریخ ،انتخاب موضوع جزئی برای تحقیق است .جغرافیای تاریخی تحلیلی در سطح کالن را ماایتااوان
در نظریات فیلسوفان تاریخ ،آن جا که از تأثیر اقلیم بر پیدایش تمدنها بحث نمودهاند بازجست.
بر این اساس ،روششناسی دانش تاریخ به پژوهشگران و مدرسان تاریخ اجازه میدهااد تااا فقااد در جغرافیااای
تاریخی تحلیلی در سطح خرد به تحقیق و تدریس ب ردازنااد .جغرافیااای تاااریخی تحلیلاای هاام ماننااد جغرافیااای
تاریخی توصیفی دارای سه مرحله است که با معکوس نمودن عنوان پژوهش یا سرفص تاادریس آن ماایتااوان بااه
مراح ویژه آن دست یافت .مرحله اول و دوم جغرافیای تاریخی تحلیلی ،مشخا کااردن ناحیااه مااورد مطالعااه و
دوره تاریخی آن است .در مثال پیشین ،اگر موضوع پژوهش یا تدریس ،جغرافیای تاریخی تحلیلی همدان در عصاار
صفویه باشد؛ مرحله اول پژوهش یا تدریس ،بازآفرینی جغرافیااای طبیعاای و ویژگاایهااای عااوارر جغرافیااایی آن
ناحیه و مرحله دوم پژوهش یا تدریس ،شام شناسایی حوادث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مهم دوران
صفویه در همان منطقه خواهد بود .مرحله سوم ،تحلی نقش پدیدههای جغرافیایی موجود در هماادان در شااک -
گیری تحوالت تاریخی عصر صفویه را شام میشود.
به عنوان نمونه در گزارشهای مربو به دوره شاه عباس میخوانیم که در زمان او ،دو شهر نهاوند و مالیاار در
استان همدان با وجود همجوار بودن اولی به تصرف عثمانیان درآمد و به پادگانی برای آنها تبدی شد و دومی به
چنین سرنوشتی گرفتار نیامد .مناب ،تاریخی فقد به ذکر گاازارش بساانده کاارده و علاات آن را توضاایح ناادادهانااد
(ترکمان .)407/2 :1382 ،درک علت این امر در گرو انجام یک تحقیااق جغرافیااای تاااریخی تحلیلاای امکااانپااذیر
است .زیرا تبیین تأثیر احاطه شدن مالیر توسد ناهمواریهای الوند از جهت شمال غرب به جنوب شرق (فرهنااگ
جغرافیایی ایران )432/5 :1331 ،که در حکم دژی طبیعی عم میکرده است ،فقد در یااک پااژوهش جغرافیااای
تاریخی تحلیلی قابلیت بررسی و تحلی دارد.
کتاب جغرافیای تاریخی اروپا تألیف گوردون ایست ،یکی از مصادیق موفق جغرافیای تاریخی تحلیلی است .در
این کتاب ،مسااائ کالناای همچااون جغرافیااای اسااکان ( )Gordon East, 1923: 1-135جغرافیااای سیاساای
( )Ibid: 139-296و جغرافیای اقتصادی ( )Ibid: 297-434اروپا از س یده دم تاریخ تا دوره معاصر با تکیااه باار
نقش عوارر جغرافیایی مورد کند و کاو قرار گرفته است.
در میان تحقیقات فارسی نیز نمونه نسبتا موفق در زمینااه جغرافیااای تاااریخی تحلیلاای ،کتاااب مقدمااهای باار
جغرافیای تاریخی ایران از حسن بیک محمدی است .او توانسته است مسااائ عمااده جغرافیااای انسااانی در تاااریخ
ایران را بررسی نماید و پیش از ورود به مبحث اصلی کتاب ،عواما مااؤثر باار روابااد انسااان و محااید در ایااران را
برشمرد (بیک محمدی .)37-57 :1386 ،برای نمونه در بخش جغرافیای تاااریخی هخامنشاایان ،مسااائلی از قبیا
ویژگیهای جغرافیایی ام راتوری هخامنشی ،نقش عوام جغرافیایی در مسائ سیاسی ،اجتماعی و ارتباطی عصاار
هخامنشی و جغرافیای اقتصادی این ام راتوری مورد مطالعه قرار گرفته است (همان.)90-98 :
در پایان باید به مسأله تغییرات اقلیمی در تحقیقات جغرافیای تاریخی تحلیلی توجه ویژه داشت .عنصاار زمااان
بر تحوالت جغرافیایی و اقلیمی اثرگذار است و نباید در ذهن پژوهشگر و مدرس جغرافیای تاریخی تحلیلی نادیااده
انگاشته شود .این پرسش مهمی است کااه آیااا پدیاادههااای جغرافیااایی کنااونی در ناحیااه فااارس ،همااان شااراید
جغرافیایی در دوره هخامنشی را نمایندگی میکند؟ برای اطمینان از کیفیت تغییرات اقلیمی ،پژوهشگر و ماادرس
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حوزه جغرافیای تاریخی تحلیلی باید از دستاوردهای آب و هواشناسی تاریخی بهره ببرد .بر همااین اساااس ،گاااهی
میتوان صحت دادههای متون جغرافیایی قدیمی متعلق به یک دوره خاااص تاااریخی را بااا همااین روش ساانجید؛
بدین معنا که شراید آب و هوایی یک ناحیه را بر اساس متون و گزارشهای تاریخی همان دوره اعتبااار ساانجی و
س س بازآفرینی کرد .در مجموع تأثیرگذاری اقلیم بر تحوالت تاریخی ،اساس کار جغرافیای تاریخی تحلیلی است.
 .3نتیجه
تلقی جغرافیدانان از جغرافیای تاریخی مبتنی بر یک درک کامال جغرافیایی از این اصااطالح اساات و آنااان باادون
عنایت به برداشت مورخان از این اصطالح مشترک ،بر اساس روششناسی مورد نظر خود به انجام پژوهش در ایاان
عرصه مشغولند .از آنجا که تحوالت جامعه انسانی ،محور دانش تاریخ را سامان میدهد ،دستاوردهای جغرافیدانان
در زمینه جغرافیای تاریخی ،برآوردهکننده نیازهای مورخان نیست .از سوی دیگر ،پژوهشهای مورخان در عرصااه
جغرافیای تاریخی به دلی فقدان مبانی روشی با تاریخنگاری محلی درهمآمیخته است .بررسی مسااائ جغرافیااای
انسانی در مقیاس زمان گذشته ،موضوع جغرافیای تاریخی از منظر مورخان است .بر اساس این تعریف ،جغرافیااای
تاریخی را میتوان در دو سطح «توصیفی» و «تحلیلی» پژوهید و آموزش داد .موضوع جغرافیای تاریخی توصیفی،
تدوین سامانمند اطالعات متون جغرافیااایی و تاااریخی کهاان باارای بااازآفرینی سااکونتگاههااای انسااانی و مسااائ
جغرافیای انسانی در زمان گذشته است .توصیف شااهرهای کهاان و مرزهااای سیاساای کااه مااورد تأکیااد نخسااتین
پژوهشگران جغرافیای تاریخی بوده است اکنااون هاام بخااش بزرگاای از موضااوعات جغرافیااای تاااریخی در سااطح
توصیفی را دربرمیگیرد .موضوع جغرافیای تاریخی تحلیلی ،بررسی تأثیر جغرافیا و اقلاایم باار جغرافیااای انسااانی و
تحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوام ،است که تا کنون در پژوهشهای جغرافیااای تاااریخی آنچنااان کااه
شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است .پژوهشها و آموزش جغرافیای تاریخی در سطح تحلیلی نا ر به تبیین
کیفیت اثرگذاری شراید و پدیدههای جغرافیایی بر تحوالت جامعه انسااانی در گذشااته اساات .باادین معنااا کااه در
پژوهشها و آموزش مزبور ،عام جغرافیا و پدیدههای طبیعی به عنوان یکاای از عواما مااؤثر باار تکااوین حااوادث
جامعه انسانی با دقت و جامعیت تبیین میشود .با این وجود ،وجااه مشااترک موضااوع و روش پااژوهش و آمااوزش
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.
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