
١ 
 

  :جغرافیای تاریخی شناخت  مقدمه ای به 

  پیشینه پژوھشی و ماھیت

 

  

  : مقدمه

علمی است که تاثیرات محیط جغرافیایی را بر حوادث تاریخی مورد بحث جغرافیای تاریخی، 

است ، لذا " جغرافیا"و " تاریخ"این دانش از آنجا که آشکارا در ارتباط با دو دانش . قرار میدھد

  . محسوب می شود" میان رشته ای"دانشی 

امروزه و با تحوالت پدید آمده در حوزه علم و فن آوری، توانسته ایم به بازتعریف جدیدی از 

انش را بیشتر بر بستر فن آوری ماھیت و مفھوم جغرافیای تاریخی بپردازیم تا آنجا که این د

در  دقایقی که بنده فرصت دارم،در این . قرار داده و به داده ھای جدیدی دست پیدا می کنیم

و  می پردازمابتدا به واکاوی ماھیت جغرافیای تاریخی و  مولفه ھای مھم برای شناخت آن 

اشاره در این حوزه سپس از منظر پیشینه شناسی به مھمترین ابزارھا و دستاوردھای جدید 

     . توضیحات کاملتر و مشروح تر را می توانید در مقاله اصلی مالحظه بفرمایید. میکنم

  

  باید اشاره کنم که مفھوم جغرافیای تاریخیدر طرح مسئله به عنوان 

  . "مکان حادثه"،  "زمان حادثه"،  "متن حادثه": یک حادثه تاریخی دارای سه بعد است 

  

صرفا در حیطه تاریخ نگاری است و بررسی  ،"زمان حادثه" با"متن"بپذیریم که رابطهچنانچه 

ً به این نتیجه " مکان حادثه" با "زمان"رابطه  ً جغرافیایی است، تحقیقا نیز مفھومی صرفا

، مفھومی فرا تاریخی بوده و "مکان حادثه تاریخی" با "متن"خواھیم رسید که بررسی رابطه 

از این منظر، شاید ھیچ مقوله ای مانند . به حیطه جغرافیا سوق می دھدپژوھشگر تاریخ را 

  . تا این حد به تاریخ نگاری نزدیک نمی شود جغرافیا،
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  :فیای تاریخیامولفه ھای مھم در شناخت ماھیت جغر

گفت که علم جغرافیای  با توجه به تعریفی که از جغرافیای تاریخی ارائه شده، می توان

 :و شاخصه ھایی دارد که عبارتند از  ھامولفه  ،یتاریخ

 .شناخت تاثیرات محیطی بر حوادث تاریخی )اول 

 ھای پوشش، ھا ، رودخانهھاویژگی ھا و ناھمواری ھای یک منطقه شامل کوه ھا، دریا

خاص و یا در زمان یک سلسله  مقطع زمانی در یک ...و سرما ، گرما  میزان بارش، ،گیاھی

پژوھشگر "ماموریت . تاریخی، ممکن است تاثیراتی را بر جریان تاریخی گذاشته باشد

ً می تواند در عصر حاضر، به  تاثیراتی ،است "تاثیرات"شناخت این  "جغرافیای تاریخی که نھایتا

زیست و  مورخین و جغرافی دانان کمک کند تا راھبردھایی را در حوزه سیاست ، محیط

  . توسعه ، ارائه دھند

نمونه اولیه آن ، مھاجرت . این مولفه را می توان از نخستین ایام تاریخی در ایران مشاھده کرد

آریائیھا به داخل فالت ایران است که بیشتر منابع باستانی ھمچون اوستا، آن را در نتیجه 

ايران ويچ  يا  ع باستانی از آن با نام سرزمین اولیه آریائیھا که مناب. تغییرات اقلیمی دانسته اند

یاد می کنند  )اين محل ، احتماالً ، در حدود خوارزم و خیوه در آسیاي میانه است (آيرانه وئجه  

، دچار سرما و یخبندان شدیدی شده و لذا ساکنان آن مجبور شدند برای رھایی از این تغییر 

در اینجا بدون تردید، یک . جنوبی کوچ کنندتر منابھنگام اقلیمی، آن را رھا کرده و به مناطق گر

مالحظه می  .حادثه جغرافیایی و اقلیمی، آغازی بر یک حادثه مھم تاریخی محسوب می شود

  . کنید که تاثیر جغرافیا ، در نخستین پرده از پیدایش تاریخ ایران ، قابل مداقه است

 .رابطه بین جغرافیا با تاریختحول در  )دوم 

، صحبت از تاثیرات متقابل بین تاریخ و جغرافیا یدر مبحث جغرافیای تاریختا پایان قرن بیستم ، 

اینگونه  بنابراین،. و نه تاریخ بر جغرافیا بودبلکه بیشتر صحبت از تاثیر جغرافیا بر تاریخ  ،بودن

دنبال آن پژوھشگران به . این تاثیر ، بیشتر یک طرفه است و نه متقابل تحلیل می شد که

چه تاثیری بر ... که یک مسئله محیطی مانند سیل ، زلزله ، دریا ، جنگل وبودند تا بدانند

که  نبودندبه دنبال آن  آنان ،میتواند بگذارد تاریخی سلسلهیک حوادث تاریخی یک منطقه یا 

ثیری چه تا" گذشت زمان"و یا " سلسله تاریخی"و یا یک  "حادثه تاریخی"یک  که مثالً  نددریاب

  . جغرافیایی داشته است بر محیط

و با ظھور فن آوری ھای جدید در عرصه اندازه گیری و نرم افزاری، تحول از اواخر قرن بیستم 

یکی از ابزارھای نوین در . بنیادی در حوزه معرفتی و ماھیتی جغرافیای تاریخی ایجاد شد

نست به محقق جغرافیای عرصه این تحول، طراحی و عرضه نرم افزارھایی بود که می توا

نرم افزار . کند محاسبه "ییجغرافیامحیط "را ھم بر " گذشت زمان"تاثیر  تا تاریخی کمک کند

برای تعیین میزان تاثیر  نرم افزار، معروفترین ) HGIS( "تاریخی یسیستم اطالعات جغرافیای"

متاسفانه این فن آوری در ایران ھنوز جایگاه . زمان یا تاریخ بر محیط جغرافیایی است
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از ( ارزشمندی پیدا نکرده و در ھیچ یک از مباحث و سرفصل ھای درس جغرافیای تاریخی 

  .در ادامه مباحثم به آن اشاره می کنم. راه نیافته است) کارشناسی تا دکتری

 .نقش متغیرھای جغرافیایی یا تاریخی )سوم 

در شناخت ماھیت علم جغرافیای تاریخی باید توجه داشته باشیم که ما میتوانیم از دو روش 

  :یا منظر به این علم نگاه کنیم

در نظر میگیریم و سپس شرایط و امر ثابت ، حادثه تاریخی را به عنوان مبنا منظر اول از

  مثال. مورد تجزیه و تحلیل قرار می دھیم، به عنوان متغیر، محیطی را در خصوص آن حادثه 

شما میتوانید  .مد نظر قرار دھید" امر ثابت"به عنوان یک را " یورش مغوالن"حادثه تاریخی 

کوه ھا ،  ،جنگلھا ، بیابانھایی مرکزی ایران  :تاثیر متغیرھایی ھمچون تحقیقاتی را در خصوص 

سی ر، بر یورش مغوالن در داخل فالت ایران بر...و، توسعه شھرھا  ، سیل ، زلزلهرودخانه ھا

یاد " جغرافیای تاریخی مغوالن"این ھمان مقوله ای است که می توان از آن با عنوان  .کنید

  .کرد

" امر ثابت"به عنوان یک " انتخاب شھر اصفھان به عنوان پایتخت صفویه"مثال بعدی، موضوع 

جغرافیایی و آب و ھوایی در انتخاب  ،چه مشخصه ھای محیطی میخواھیم ببینیم که . است

جغرافیای "این مقوله نیز می تواند ذیل عنوان  .اصفھان به عنوان پایتخت صفویه موثر بوده اند

  .نامیده شود" تاریخی پایتخت ھا

 .است" امر ثابت"به عنوان یک " مھاجرت اعراب به داخل فالت ایران"مثال بعدی، موضوع 

یم بدانیم که ویژگی ھای محیطی ناحیه خراسان در قرون اولیه اسالمی، چه تاثیری میخواھ

این مقوله نیز ذیل عنوان  .به این ناحیه داشته استدر مھاجرت اعراب ترغیب و تشویق در 

  .مورد توجه خواھدبود" جغرافیای تاریخی مھاجرت اعراب به خراسان"

 "امر ثابت"جغرافیایی را طبیعی و  صرفاً ) پدیده(امر این است که ما یک  منظر دوم ازو اما 

  .بررسی کنیم "یتاریخحوادث "متغییر قرار داده و تاثیر آن را در 

در  آن را اتتاثیرمد نظر قرار داده و ) ثابتامر و(را به عنوان یک حادثه محیطی " زلزله"، مثالً 

این ھمان  .دھیممی ل قرار مورد بررسی و تجزیه و تحلی) امر متغییر( تحوالت تاریخی ایران

یک پژوھش  .ببریماز آن نام " جغرافیای تاریخی زلزله"با عنوان می توانیم مقوله ای است که 

ی دھد که نقشه پراکندگی زلزله در تاریخ ایران نشان متاریخی در زمینه ترسیم جغرافیای 

تطبیق بر این اساس، . در ایران متغییر ، اما معنی دار بوده اندکانون ھای اصلی زلزله 

قرن اول ھجری نشان می دھد که  پراکندگی جغرافیایی زلزله با حکومت ھای ایرانی در ده

ھمچنین . قیان نسبت به بقیه حکومت ھا در تاریخ ایران، بیشتر در معرض زلزله بوده اندسلجو

شھرھای مھم نشان می دھد که شھرھای مھم و بزرگ  تطبیق پراکندگی جغرافیایی زلزله با

  .تبریز ، ری و نیشابور  زلزله خیر ترین، و اصفھان امن ترین آنان محسوب می شود

را در تاریخ ایران به عنوان یک امر ثابت مد نظر قرار داده و " آب" آن است که مسئلهمثال دیگر، 
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این . ھای با اقوام پیرامون خود بررسی کنیمتاثیرات آن را در تحوالت تاریخی و چالش حکومت 

  .نام دارد" جغرافیای تاریخی آب"مقوله 

واکاوی  نیازمند "مدیریت آنھا در تاریخ ایرانچگونگی و  خشكساليآب و " شناخت مسئله 

خشکسالی ھاي مقابله و كاھش  ھا و تكنیكروش : که عبارتند از  استسه مفھوم کلیدی 

ریزی دولت ھا و حکومت ھا در تاریخ ایران برای فائق آمدن بر معضل کم برنامه  در تاریخ ایران،

آبی و باالخره شناخت نقش و ظرفیت مبانی دینی و فقھی در مھار و کنترل منازعات منطقه 

  .ای بر سر آب در تاریخ ایران

 .رابطه نزدیک جغرافیای تاریخی با جغرافیای سیاسی ) چھارم

مھم یک منطقه و تاثیر آن بر حوادث تاریخی  )ژئوپولتیک( "جغرافیای سیاسی"جایگاه  شناخت

را بر  "سیاست و قدرت"در علم جغرافیای سیاسی، ما به دنبال آن ھستیم که تاثیر . است

ساختار قدرت سیاسي و توزيع فضايي آن يكي از مثال . محیط جغرافیایی بررسی کنیم

توجه بوده و این مقوله کامالً  وردباشد كه در جغرافیاي سیاسـي مـ مھمترين موضوعاتي مي

یک پژوھش در این زمینه نشان می دھد که . به حوزه جفرافیای تاریخی نزدیک می شود

ساختار فضايي قدرت سیاسي در ايران باستان يعنـي در دوره ھـاي مادھـا، ھخامنشـان، 

دولت متمركز ايران دلیل تشكیل اولین مثالً . ریشه ھای ژئوپلتیکی دارداشكانیان و ساسانیان 

قدرتمندی به نام آشور بوده  جود دشمن خارجيوموقعیت جغرافیايي ايران و  يعني مادھا

موقعیت جغرافیايي چه که اصوالً  ھستیمدنبال پاسخ به این پرسش ما در اینجا به  .است

  ؟ .ایران داشته استتاریخ در تأثیري در نوع الگوي توزيع فضايي قدرت سیاسي 

  

  ٢١اھیت جغرافیای تاریخی در قرن تحول در م

. اواخر قرن بیستم شاھد ظھور فن آوری ھای جدید در عرصه اندازه گیری و نرم افزاری بودیم

یکی از این ابزارھای مدرن، طراحی نرم افزاری بود که توانست به محقق جغرافیای تاریخی 

 این برنامه. کند محاسبه" محیط جغرافیایی"را ھم بر " گذشت زمان"تاثیر کمک کند تا 

  . نامیده شد  HGISیا به اختصار ،  "تاریخی یسیستم اطالعات جغرافیای"

رشته ای  است که در آن  دانشی میان "جی آی اس تاریخی"که  بطور خالصه می توان گفت

  . ترکیب شده اند .اس .آی .پژوھش ھای تاریخی با پتانسیل ھای جی

ً نرم افزاری بود که در ابتدا برای پردازش اطالعات جغرافیایی طراحی  ، GISنرم افزار  اساسا

معروف   HGISشد و سپس کاربرد آن در دیگر علوم مانند تاریخ نیز گسترش یافت و لذا به 

  :در جغرافیای تاریخی موارد زیر است GISمھمترین کاربردھای . شد

  .مورخ برای تحلیل تاریخیپردازش داده ھای جغرافیایی و ارائه آن به  -
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در طول ) براساس تفسیر ناھمواری ھا و عکس ھای کارتوگرافی(بررسی تغییرات محیطی -

  .هقرون گذشته و تطبیق آن با تحوالت تاریخی آن منطق

  .ترسیم و استخراج نقشه ھای عمیق و چند الیه تاریخی از یک منطقه -

  .ستانیتطبیق نقشه ھای جدید با نقشه ھای قدیمی و با -

  

  :در جھان   HGISپروژه ھای مھم 

، مربوط به کشور بریتانیا است که توانسته مجموعه اسناد   HGISیکی از پروژه ھای فعال 

الیته تمرکز اصلی . مربوط به جغرافیای تاریخی نواحی مختلف انگلیس را تدوین و ترسیم کند

سال اخیر بوده  و مدیریت پروژه در  ٢٠٠بر ) به دلیل دسترسی به اسناد معتبر(این پروژه 

نقشه ھای تاریخی از بریتانیا ، تفسیر تحوالت ارائه . دانشگاه پورتمورث مستقر می باشد

تاریخی ناشی از تغییرات محیطی و ارائه پیشنھادھای محیط زیستی به دستگاه ھای ذیربط ، 

  . مھمترین دستاورد این پروژه می باشد

مربوط به کشور چین است که جغرافیای تاریخی و نقشه ھای تاریخی   HGISپروژه بعدی 

این . تدوین و ترسیم کرده است. م ١٩١١تا . م.ق ٢٢٢خالل سال ھای مناطق مھم چین را در 

.  پروژه محصول مشترک دانشگاه ھاروارد در امریکا و دانشگاه فودان در شانگھای چین است

  . وب سایت این پروژه نیز در اختیار محققین قرار دارد

ارتقاء مدیریت مربوط به کشور کانادا است که ھدف اصلی آن کمک به  HGISپروژه بعدی 

این پروژه توسط دولت کانادا اجرا . کاربری اراضی و اصالح نظام محیط زیست اعالم شده است

  . می شود و از طریق وب سایت مربوطه می توان با آن آشنا شد

در امریکا نیز با انگیزه جغرافیای تاریخی  "مجموعه نقشه ھای تاریخی دیوید رامسی"پروژه 

ھزار نقشه تاریخی  ١٥٠ی یک مجموعه بزرگ و منحصر بفرد از حدود طراحی شده و اینک حاو

این پروژه برخالف موارد .  وب سایت این پروژه در اختیار محققین قرار دارد. قرون گذشته است

  .است) از جمله ایران(فوق، حاوی نقشه ھای تاریخی از سراسر جھان 

رای دیجیتالی کردن نقشه ھای ، طرحی بین المللی ب "اطلس فرھنگ الکترونیکی "پروژه 

این پروژه توسط دانشگاه کالیفرنیا . تاریخی در جھان و ارائه یک استاندارد واحد برای آنھا است

  .برکلی اجرا می شود  –

  . آلمان فرانسه ، بلژیک  ، ، اسپانیا ، روسیه ، ھلند و برزیل ھم مشابه آن را طراحی کرده اند

در حال . به نظر می رسد که اتحادیه اروپا قصد دارد این پروژه را برای کل اروپا ھم اجرا کند

وظیفه  ، که در سوئیس مسقر است Euratlas یا "اروپااطلس "حاضر شرکت نرم افزاری 

این شرکت در حال ترسیم نقشه ھای تاریخی دیجیتالی و . طراحی این برنامه را به عھده دارد

است و نتایج تحقیقات خود را  ٢٠٠٠تدوین جغرافیای تاریخی اروپا از سال اول میالدی تا سال 

  .در وب سایت خود منتشر کرده است



۶ 
 

  :نتیجه

در طول قرون مختلف ، مھمترین مولفه  "حادثهمکان ھمان "با  "متن یک حادثه"تحلیل رابطه 

ذھن مورخین و جغرافی دانان را به خود مشغول  ایام نجغرافیای تاریخی است که از قدیم تری

شناخت ماھیت : تا پایان قرن بیستم ، مھمترین دستاورد این دانش عبارت بود از . کرده است

سودبخشی در زندگی  کردن دانش کارو تا سالھا گمان بر این بود که ای. تاریخی یک ناحیه

اما از ابتدای قرن بیست . ، لذا مورد بی مھری قرار گرفتنخواھد داشتمردم امروزی و مدرن 

محاسبات محیطی ، جامعه مورخین و ترسیم نقشه و فن آوری ھای دقیق در  ،و یکم 

به بازتعریف ،  ) HGISبویژه  (جغرافی دانان را قادر ساخت تا با کمک ابزارھای رایانه ای 

جدیدی از علم جغرافیای تاریخی بپردازند و کاربردھای آن را در محیط زیست ، توسعه 

ً . شھرنشینی ، و مدیریت منابع مد نظر قرار دھند اگرچه این دانش جدید در ایران ھنوز تقریبا

ناشناخته است ولی برخی کشورھای توسعه یافته گام ھای مھمی را درطراحی و استفاده 

بر این اساس الزم است دانش جدید بطور جدی در . محلی برداشته اند  HGISنرم افزار از 

در دانشگاه ھای ایران نیز قرار گیرد تا بتوانیم فاصله عقب مباحث جغرافیای تاریخی سرفصل 

 .ماندگی خود را در این علم کاھش دھیم

 

 

 

 

 

 

 


