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تأملی در آموزش و پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران
تاريخ دريافت11/6/1 :

i

تاريخ تأيید11/44/41 :

دکتر عباس احمدوند



به رغم فراواني متون كهن جغرافیاي تاريخي در میان ايرانیان و با وجوود آنكوه در
دهههاي اخیر درسي با عنووان «جغرافیواي تواريخي» در دانشوااههواي كشوور تودري
مي شود و پژوهشاراني به پژوهش و مطالعه در اين زمینه اشتغال دارند ،مفهوم و مصداق
اين دانش بین رشته اي ،همچنان دچار ابهام و گاه آمیختاي با ديار علوم چوون باسوتان
شناسي و تاريخ محلي است .بر اين اساس در مقاله حاضر پ از بررسي تعواري ،،سوابقه
تدري و شیوه آن و پژوهشهاي صورت گرفته ،به مسائل و مشكالت مربوط به تدري
و پژوهش اين دانش در ايران خواهیم پرداخت و راهحلهايي براي برونرفت از تناناهاي
آن ارائه خواهیم كرد.

واژههای کلیدی :جغرافیاي تاريخي ،جغرافیواي تواريخي پژوهوي در ايوران ،تودري
جغرافیاي تاريخي در ايران ،تاريخ محلي.

 .iتقديم به استادم جناب آقاي دكتر قرچانلو كه دغدغه توجه به جغرافيااي تااخي ر خا دخ
پژوهشهاي تاخي ر به جانم افكند.
 استادياخ دانشگاه زنجان
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مقدمه :جغرافیای تاریخی و چالش تعریف

با آنكه بسیاري از متون كهن جغرافیايي را ميتوان در زمره متون جغرافیاي تاريخي به
شمار آورد و بر همین اساس بسیاري از جغرافيدانان قورون گششوته را از جملوه پیشوروان
جغرافیاي تاريخنااري دانست .عموماً فلیپ كلور  iآلماني (قرن هفوده مویالدي  ،نويسونده
جغرافیاي تاريخي آلمان را بنیانگشار جغرافیاي تاريخي  i iپنداشتهاند 1.از زمان كلور تا قرن
بیستم كه اين دانش بر اثرتالشهاي دو جغرافويدان برجسوته ،كوارل سوائر  i i iو درونوت
ويتلزي i v،رونق بسیاري يافت 2،پیوسته شاهد ناارش آثاري با عنوان جغرافیواي تواريخي
مناطق و زمانهاي گوناگون توسط جغرافيدانان غربي هستیم .با اين هموه تنوور رد داده
در برداشت جغرافيدانان و نیز مورخان از مفهوم و مصداق جغرافیاي تواريخي ،دانشومندان
قرن بیستم را به ارائه تعري،هايي اجمار آفرين واداشته است.
سائر در سخنراني مشهور خويش در انجمون جغرافويدانوان آمريكوا (دسوام ر 4414
اذعان ميدارد كه پژوهش در جغرافیاي تاريخي امري دشوار است 3.وي همچنین فرهنو
را داراي ماهیتي تاريخي ميداند 4.كه به مدد جغرافیاي تاريخي ميتوان فرهن

انسواني و

در واقع جغرافیاي انساني (اقامتااه انسان را مورد بررسي قرار داد 5.با دقت در اين تصوري
كارل سائر و توجه به روشهايي كه وي آنهوا را در جغرافیواي تواريخي پژوهوي ضوروري
ميداند 6.و نیز ويژگيها و روشهاي جغرافیاي تاريخي ،به دست ميآيد كه 7انسان عواملي
مهم و تأثیرگشار بر جغرافیايي تاريخي و در نهايت ،آفرينش فرهن

است 8.پ

جغرافیواي

تاريخي منطقهاي خاص را در يك دوره زماني خاص مورد توجه قرار ميدهد و به بررسوي
تعامل انسان و ط یعت و آثار فرهناي آن ميپردازد.
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درونت ويتلزي نیز در سخنراني  4411م .در انجمون جغرافويدانوان امريكوا ،پو
i. Philipp cluver
ii. Historical Geography
iii. Carel o. sauer
iv. Derwent Whittlesey

از
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بحثي مستوفا در باب مناطق گوناگون در دورههاي مختل ،و تأثیرات خاص هور مكوان در
زندگي ،آرا و عقايد انسان 10ميكوشد تفاوت مفهوم مكان و زموان را بوه تصووير بكشود.
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ويتلزي كه برداشتش از جغرافیاي تواريخي بسویار شو یه سوائر اسوت ،بوه منجوور توجیوه
جغرافيدانان سنتي انجمن جغرافيدانان ،تأكید مويورزد جغرافیواي تواريخي داراي هموان
اصالت جغرافیاست ،ولي دادههاي آن را تاريخ فراهم ميآورد ،هر چند ابزارها و مالحجوات
معمول آن جغرافیايي است.

12

با اين همه در نوشتههايي كه پ

از اين دو در باب تعري ،جغرافیاي تواريخي ،تعیوین

مصاديق ،اهداف و روش پژوهش در آن ،نوشته شده ،جغرافیاي تاريخي هور چوه بیشوتر از
منجور بنیانگشاران اولیه خود دور گرديده ،محیط را مد نجر قرار داده است .به نجر ميرسد
پ

از جن

جهاني دوم برخي ويژگيهاي اساسي اين حوزة بین رشتهاي تاريخ و جغرافیا

تغییر كرده باشد ،زيرا از اين به بعد هدف آن فهم تكامل يك منطقوه خواص جغرافیوايي و
بررسي تغییرات آن گرديد 13.بر اين اساس جغرافیواي تواريخي بايود بوه مطالعوه تغییورات
جغرافیايي منطقههاي خاص و زماني معین (در گششته بپردازد 14.در دهههاي پاياني قورن
بیستم نیز جغرافیاي تاريخي بیشتر بر آن بود كه تأثیر محیطهاي جغرافیايي را بور حوواد
تاريخي نشان دهد.
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از آنچه تاكنون آمد ،روشن ميشود هدف اصلي م دعان جغرافیاي تاريخي ،مروّجوان و
محققان آن ،ع ارت است از اينكه اوالً ،توأثیر محویط ط یعوي و جغرافیوايي را بور حوواد
انساني نشان دهد؛ ثانیاً ،اگر جغرافیا را به علم بررسي روابط انسان  iو زمین  i iتع یر كنویم،
جغرافیاي تاريخي بايد اقدامات انسان (به گفته سائر فرهن

را در گششوته موورد بررسوي

قرار دهد .بوه زبوان سواده جغرافیواي تواريخي منواطق خواص را در زمواني بوه خصووص
(درگششته مورد بررسي قرار ميدهد و تأثیر محیط را بر رد دادن حوواد تواريخي و نیوز

i. Human
ii. Geo
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دستاوردهاي (فرهناي انساني مت لور در محیط را ميكاود .حال اين سؤال مطرح است كه
آيا جريان تدري

و پژوهش جغرافیاي تاريخي در ايران به اين مقاصود اساسوي اواسوط و

اواخر قرن بیستم دست يافته است؟
 .1جغرافیای تاریخی و دریافت ایرانیان از آن

جغرافي انااري از نقاط اوج تمدن ايراني و اسالمي است و جغرافيدانان آثار فوراوان و
گرانسناي را از خويش به يادگار نهادهاند 16.پ

از رواج جغرافیاي تاريخي جديود نیوز ،بوه

گزارش دكتر محمد حسن گنجي ،تنها انجمن آثار ملي ايران ،حدود يكصد عنوان كتاب را
در زمینه جغرافیاي تاريخي منتشر كرد 17.با اين همه تاكنون تعاري ،گوناگوني از جغرافیاي
تاريخي ارائه شده و هنوز بر سر تعريفي واحد توافقي حاصل نشده است؛ 18چنان كه به نجر
ميرسد به علت مشترك بودن عنوان جغرافیاای تااریخی در میوان تواريخ و جغرافیوا،
مورخان و جغرافيدانان هر يك از ديدگاه خوويش ،تعريفوي جداگانوه در محتووا ،موضوور،
هدف و روش تحقیق خاصي براي جغرافیاي تاريخي ارائه كردهاند؛ 19حتي برخي از مشاهیر
جغرافیاي تاريخي ،مثالً قرچانلو در جغرافیاي تاريخي پو

از معرفوي دوازده شواخه بوراي

جغرافیا در بحث از جغرافیاي تاريخي (كه آن را شاخه سیزدهم جغرافیا ميداند  ،بوا كموال
تعجب مينويسد :در اين بواره تعريو ،خاصوي وجوود نودارد؟  20برخوي از افورادي كوه در
تحقیقات خويش عنوان جغرافیاي تاريخي را وارد ميكنند نیز زحمت توضی و تعري ،اين
اصطالح را به خود نميدهند و به جاي بحث از مسائل جغرافیاي تاريخي ،به ارائه مطوال ي
در تاريخ محلي ميپردازند؛ 21غافل از اينكه اطالعات مربووط بوه فتوحوات ،كیفیوت فوت ،
احوال امرا و سلسلهها ،اوصاف آن بالد و شرح مزارهوا ،مقوابر و مشواهد و امواكن در دوره
زماني خاص ،تاريخ محلي است .نه جغرافیاي تاريخي.
از ابتداي تدري

22

جغرافیاي تاريخي در دانشااههاي ايران ،بنیانگشاران و پیشوروان آن

تنها به بحث از چند شهر مهم تاريخي پرداختوهانود 23.و محققواني كوه عنووان جغرافیواي
تاريخي را بر تحقیقات و آثار خويش مينهند ،پ

از اشاراتي اندك بوه جغرافیواي ط یعوي
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محل ،يكسره تاريخ محلي يا حتي عمومي را در قالب ايون عنووان بیوان كورده و بوه نوام
جغرافیاي تاريخي ارائه كردهاند؛ 24براي برخي نمونههاي جديدتر نهچیري نیز كه جغرافیاي
تاريخي را بیوگرافي يك شهر يا منطقه ميداند و آن را الزمه شناخت وجه تسمیه اسوامي
شهرها و تحول آنها قلمداد كرده ،به نمونههايي اشاره ميكنود 25.حتوي نويسوندهاي چوون
قرچانلو در تناقضي آشوكار 26و در اوج آشوفتاي تعواري 27،،جغرافیواي تواريخي را معوادل
توپولومي ( iمطالعه وجه تسمیه شهرها و نقاط و ذكر اسوامي نوواحي مويخوانود 28.برخوي
جغرافيدانان و نويسندگان مشهور چون اقتداري و برخي نويسندگان پیورو او ،پوا را از ايون
هم فراتر نهاده و جغرافیاي تاريخي را معادل شرح آثار و بناهاي باستاني مويداننود 29و بوه
شیوهاي افراطي باستان شناسي را از آن برداشت ميكنند.

30

ال ته در اين میان برخي محققان ،جغرافیاي تواريخي را بسویار نزديوك بدانچوه بنیوان
گشاران نیمه قرن بیستم و محققان اواخر قرن بیستم در مييافتنود ،معنوا مويكننود؛ بوراي
مثال حسین شكويي در تقريظ خويش بر كتاب مقدمهای بر جغرافیاای تااریخی ،اثور
بیكمحمدي «جغرافیاي تاريخي را نارش تاريخي به همه نور مسائل جغرافیايي ميدانود
كه شامل تمامي شاخههاي علم جغرافیا ميگردد» .او معتقد است:
باید در جغرافیای تاریخی بررسی فرایند اجتماعی مورد تأکید باشاد
زیرا همه تاریخ بشر و به موازات آن تمامی پدیدههای جغرافیایی حاصل
همكاری اجتماعی مردم و یا برخوردهای اجتماعی است.

هم از اين روست كه بیك محمدي ،در مورد علم جغرافیاي تاريخي مينويسد:
رابطه انسان و طبیعت را در زمان گذشته بررسی کرده لاذا در ایا
علم روابط مكانی انسانی را در قالب گذشته مطرح میگردد تا چگاونگی
مسائل جغرافیایی امروز بهتر درك

شود31.

i. To Polomy
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به بیان ديار ،بیك محمدي جغرافیاي تاريخي را همان جغرافیاي انساني (در گششوته
ميداند 32.در عین حال ابوالفضل ن ئي نیز در مقاله «روش تحقیق تاريخ از جغرافیوا ،نقوش
عوامل جغرافیايي در رويدادهاي تاريخي يا بررسي مطالب جغرافیايي» تأكید ميكند بحوث
از تغییرات جغرافیايي در طول زمان ،مثالً اينكه روزي درياچوه آرال و درياچوه خوزر يكوي
بوده و امثال آن ،در واقع تاريخ جغرافیا يا سرگششت مناطق جغرافیوايي اسوت 33.از نجور او
جغرافیاي تاريخي بوه بررسوي نقوش جغرافیوا در تواريخ ،يعنوي پیوروزيهوا ،شكسوتهوا،
مهاجرتها ،تأثیر كوهها ،معابر ،صحراها و  ...در شكلگیري حواد تاريخي و نیوز سواخت
پايتختها براساس استقرار در قلب مناطق جغرافیوايي و در ارت واط بوا توأمین امنیوت و ...
ميپردازد 34.مالحجه ميكنیم كه حتي در برداشت ن ئي نیوز جغرافیواي تواريخي تأكیودي
فراوان بر انسان و نقش عامل محیط بر حواد زندگي او دارد.
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 .2آموزش جغرافیای تاریخی در ایران (برنامهها و متون)
الف) برنامههای درسی

به گفته قرچانلو پیدايي جغرافیاي تاريخي در كشور ما بیشتر از سه دهوه سوابقه نودارد.
كرسي اين درس به پیشنهاد دكتر منوچهر ستوده در دانشكده الهیوات و معوارف اسوالمي
دانشااه تهران و در رشته تاريخ فرهن
كنوني تأسی

و تمدن اسالمي (تواريخ و تمودن ملول اسوالمي

گرديد 36.بعدها به همت و كوشش دكتر ابوالقاسم اجتهادي ،مدير وقت اين

گروه ،درس جغرافیاي تاريخي در برنامه هور سوه مقطوع كارشناسوي ،كارشناسوي ارشود و
دكتري اين رشته گنجانده شد 37.اما دكتر گنجي اولین معلوم جغرافیواي تواريخي دانشوااه
تهران را استاد سعید نفیسي (در رشته تاريخ و جغرافیاي آن روز دانشكده ادبیات ميداند.
گنجي در عین حال از تدري
تدري

38

استاد فقید ديار اين دانشااه ،حسینعلي ستوده ياد كورده ،از

خويش طي سالهاي  4344تا  4341در كالسهاي فوق لیسان

جغرافیا نیوز

سخن گفته است 39.به رغم اين اختالف نجر قرچانلو و گنجي در موورد نخسوتین مودرس
اين درس ،هر دو در مورد نخستین متن درسي آن روزگار ،يعني كتاب جغرافیواي تواريخي
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لسترنج ،توافق دارند 40.از نیمه دوم دهه  4314كم و بویش الاوويي بوراي تودري
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ايون

درس بوده است 41.ال ته گويا نفیسي در م احث خود به ذكر چند شوهر تواريخي چوون ري،
قم ،همدان و نیشابور اكتفا كرد؛ چنان كوه حسوینعلي سوتوده هوم بور ايون منووال عمول
مينمود 42.با اين حال گنجي روش تدري

خويش را در عنوان كوردن م احوث جغرافیواي

انساني درس مشكور داراي تفاوتي كلي با روش اين استادان ذكور مويكنود 43.اموا توضوی
نميدهد اين تفاوت كلي در چه چیزي و به چه شكلي بوده است؟
ط یعتاً اين نور تدري ها نواقصي داشت 44كه اجمال و محور بودن تاريخ محلوي از آن
جمله بود؛ از اين رو پ

از انقالب اسالمي در ايران كه برناموههواي درسوي تغییور كورد،

افرادي چون قرچانلو كه سابقهاي طوالني در تدري
در مجراي علمي و محققانهتري قرار دهند 46.پ

اين درس داشوتند 45،كوشویدند آن را
از اين فراز و نشویبهوا بوود كوه درس

جغرافیاي تاريخي در رشتههاي تاريخ و تمدن ملل اسالمي ،تاريخ ،جغرافیا و ايرانشناسوي
كم و بیش تدري

گرديد؛ اما نااهي به سرفصلهاي درسي امروز اين رشتهها ،توفیوق يوا

عدم توفیق فراهم آمدن اين مجراي عملي و محققانهتر را ميتواند نشان دهد.
در «مشخصات كلي ،برنامه درسي و سرفصل» دوره كارشناسي رشوته تواريخ و تمودن
ملل اسالمي ،مصوب جلسه  4311/4/44شوراي برنامهريزي وزارت علووم كوه طراحوي
گروه مزبور در دانشااه تهران است و اكنون در برخي دانشااههوا چوون فردوسوي مشوهد،
الزهراء ،قزوين ،زنجان و تربیت معلم آذربايجوان و نواگزير برخوي واحودهاي دانشوااه آزاد
اسالمي اجرا ميگردد ،به شش واحد درسي بر ميخوريم؛ در دو واحود نخسوت« ،جغرافیوا
نااري در اسالم» 47بدون پرداختن به مفهوم ،تعري ،،و موضور ،هدف و رويكرد و مسوائل
خاص تدري

جغرافیاي تاريخي ،تنها به ذكر تاريخچه جغرافیا در میان مسولمانان و ملول

پیش از آنان پرداخته شده است 48آن گواه در دو درس دو واحودي بوا عنووان «جغرافیواي
تاريخي جهان اسالم  4و  ،»1ضمن ارائه مطالوب پراكنوده جغرافیوايي ،غال واً م واحثي در
تاريخ محلي ارائه گرديده است.

49

در سرفصل كارشناسي ارشد اين رشته (در دانشااه تهران نیز با اينكه عنوان درس بوه
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«روش تحقیووق در جغرافیوواي توواريخي» تغییوور يافتووه 50و هوودف آن ،آشوونايي بووا مآخووش و
روشهاي تحقیق در جغرافیاي تاريخي است ،اما تأكید بر اينكه در تدري
از آثار باستاني ،متون گوناگون تاريخي ،جغرافیايي و ادبي ،سن

اين درس ،بايد

نوشوتههوا و آثوار عتیقوه

بهره برد ،فضاي دروس باستان شناسي و تواريخ محلوي را بوه ذهون مت وادر مويسوازد و
همچنان نشان دهنده ش اهت هاي جدي میان اين سر فصل و سرفصول كارشناسوي ايون
رشته است .ال ته در سر فصل كمیته تخصصي تاريخ ،مصوب جلسوه  144شووراي عوالي
برنامه ريزي وزارت آموزش عالي ،درس «جغرافیاي تاريخي ايران» جوزو دروس مشوترك
دوره دكتري رشته تاريخ آمده است 51.لیكن در اين سرفصل همچون سرفصل رشته تاريخ
و تمدن و ملل اسالمي ،من عي براي تدري

ذكر نشده ،همچنان سیطره تاريخ محلوي بوه

چشم ميخورد 52.با وجود اين در برخي عناوين محدود ،چون بررسي وضع ط یعي و اقلیمي
ايران در مورد زندگي مردم اين سرزمین 53و مسوئله آب و زموین و ارت واط آن بوا زنودگي
مردم 54نوعي اح ساس نزديكي بوه جغرافیواي تواريخي هويداسوت .هور چنود در سرفصول
كارشناسي ارشد رشته تاريخ ،مصوب  4344/4/44شوراي عالي برنامهريزي ،اصوالً ايون
درس وجود ندارد 55.در مقطوع كارشناسوي تواريخ نیوز ضومن دروس پویشنیواز ،دو واحود
جغرافیاي تاريخي جهان ،دو واحد جغرافیاي تاريخي ايران و دو واحود جغرافیواي تواريخي
سرزمینهاي اسالمي 56آمده كه صرفنجر از تفاوت عناوين آنها و ن ودن من عي پیشنهادي
در تدري  57فضاي سرفصلها به شدت تاريخ محلوي محوور اسوت؛ از طورف دياور كوم
اهمیت شدن درس جغرافیاي تاريخي ،از دوره دكتري به مقطع كارشناسي رشته تاريخ نیوز
ميتواند نشاندهنده بشل توجهي اندك به آن باشد .ال ته در مصووبه جلسوه  333شووراي
عالي برنامهريزي وزارت آموزش عالي ،موورد  ،4344/44/13درس جغرافیواي تواريخي
سرزمینهاي اسالمي جزو دروس اختیاري رشته تاريخ مطرح گرديده است 58كوه اختیواري
بودن آن و نیز وجود درسي به نام كلیات جغرافیا (بوا تكیوه بور جغرافیواي ايوران  ،ضومن
دروس پايه 59الزامي را براي دانشجو در توجه به جغرافیواي تواريخي ،يوادگیري و درك آن
ايجاد نميكند.
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شايد برنامههاي درسي رشته هاي گوناگون تاريخي اندكي نشان از توجه به جغرافیواي
تاريخي داشته و تأسی

رشتههايي تازه چون ايرانشناسي ،خ ر از بروز تحوالتي كیفي در

سرفصلهاي درسي بدهد ،اما دقت در برنامههاي درسي اين رشتههاي توازه تأسوی

نیوز

(مثالً سرفصل كارشناسي ،مصوب جلسوه  414شووراي گسوترش آمووزش عوالي ،موورد
 4313/41/11نشان مي دهد در اين رشته هم كار بر منوال رشتههاي تاريخي اسوت و
چیزي جز نام عوض نشده است.
در سرفصل گرايشهاي گوناگون رشته جغرافیا هم با تغییري جدي مواجه نیستیم ،زيرا
اوالً ،در سرفصلهاي بسیاري از گرايشهاي رشته جغرافیا چوون جغرافیوا و برناموهريوزي
شهري يا جغرافیاي شهري و روستايي (صورت جلسه  ،334مورد  ،4314/4/4شووراي
عالي برنامهريزي  ،جغرافیايي سیاسي ،نجامي ،جغرافیاي ناحیوهاي و كوارتوگرافي (صوورت
جلسه  364شوراي عالي برنامهريزي وزارت آموزش عالي اساساً درسي به نام جغرافیواي
تاريخي به چشم نميخورد؛ ثانیاً ،در گرايش اقلیم و ژئومورفولوژي رشته جغرافیاي ط یعوي
(صورت جلسه  ،113مورد  4344/6/1شوراي عالي برنامهريزي وزارت آمووزش عوالي
نیز كه احتماالً تحت تأثیر برخي چهرههاي عالقهمند به جغرافیاي تاريخي چوون گنجوي،
درس جغرافیاي تاريخي گنجانده شده است ،باز مالحجه ميشود عموالً ايون سرفصولهوا
م احث تاريخ جغرافیا يا تاريخچه جغرافیاي تاريخي را عرضه ميدارنود 60شوافتتور آنكوه
برخي از دانشااههاي داراي رشته جغرافیا اصوالً اين درس را جزو دروس دانشجويان ارائوه
نكردهاند و به جاي آن دروس مهمتري را ارائه ميكنند؟
ب) متون درسی

بنابر سخن برخي مشاهیر جغرافیاي تاريخي 61تا مدتهاي مديد كتواب لسوترنج من وع
تدري

اين درس بوده است؛ حتي اكنون نیز گنجي بوه هور جغرافويدان عالقوهمنود بوه

جغرافیاي تاريخي توصیه ميكند ،چه از لحاظ آشنايي بوا محتوواي كتواب و چوه از لحواظ
درك روش تحقیق و مفهوم جغرافیاي تاريخي ،از مراجعه بدان غفلت نكنند؛ 62حوال آنكوه
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كتاب لسترنج كه اساساً فاقد عنوان جغرافیاي تاريخي اسوت 63و مشوخ

نیسوت متورجم

فارسي آن از چه رو نام جغرافیاي تاريخي را به عنوان اصلي افزوده است 64كوششي اسوت
در ارائه اطالعات و معلومات پراكنده كتب جغرافي نويسان عرب ،ايراني و تورك (از قوديم
تا عهد تیموري  ،راجع به شرق اسالمي 65نويسنده كه اين كتاب را در ادامه و تكمیل آثوار
ديارش چون بغداد در زمان خالفت ع اسوي 4444( 66و فلسوطین در زموان حكمرانوي
مسلمانان 4144( 67نااشته است ،در جاي جاي آن به ارائه تاريخ محلي واليات و مناطق
شرق اسالمي و نه جغرافیاي تاريخي آنها پرداخته است 68.به واسطه ايون ق یول اشوكاالت
بود كه سوازمان مطالعوه و تودوين كتوب درسوي دانشوااههوا (سومت  ،توألی ،مجموعوه
جغرافیای تاریخی اسالم (براي سرفصل رشته تاريخ و تمدن ملل اسالمي را به دكتور
قرچانلو وانهاد كه تاكنون دو جلد آن منتشر شده 69و قرار است تا پنج جلد افزايش يابد 70.با
وجود اين به نجر ميرسد تالشهاي دكتر قرچانلو چیزي جز افزودن مطال ي كوه لسوترنج
به جهت شرقي بودن موضور كتابش از آن صورفنجور كورده و نیوز روز آمود كوردن آن،
نیست؛ براي نمونه ايشان در بحث از جزيرة العورب (خاسوتااه اسوالم كوه آن را سورآغاز
بخش دوم كتاب (جلد اول يعني جغرافیاي تاريخي شهرها 71قرار داده ،به شیوههاي كامالً
توصیفي به بحث پرداخته 72و تنها در فقراتي بسیار محدود (چون دو سطر آخور ص 441
وجود برخي فرآوردههاي كشاورزي عربستان جنوبي را مايه ثوروت و عجموت دولوتهواي
متمدن آن بالد دانسته و گاه آنها را باعث درگیوريهوايي شومرده اسوت 73.جوز ايون نوور
اشارات اندك ،ايشان پ

از ذكر تقسیمات عربستان از نجر جغرافيدانان يونواني و اعوراب

جاهلي 74بیشتر به بحث از تاريخ محلي اين بالد پرداخته است 75.از اين دو كتواب مشوهور
درسي كه باشريم ،حال و روز ديار كتب درسي (موثالً نهچیوري ،جغرافیاای تااریخی
شهرها برای دانشآموزان دبیرستان و معلمی

همین ترتیب است.

76

ص  1و  4و  14بوه بعود نیوز بوه
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 .3پژوهش در جغرافیای تاریخی (پایاننامهها و پژوهشها)
الف) پایاننامهها

وجود پاياننامههايي در باب جغرافیاي تاريخي و با اين عنوان ،طي سوالهواي 4316
تا  4314شمسي 77.نشان مي دهد سخن قرچانلو در اينكه آموزش جغرافیواي تواريخي در
ايووران ،در نیمووه دوم دهووه  4314آغوواز شووده ،درسووت اسووت؛ 78امووا ط یعتواً و بووا وجووود
سرفصلهاي درسي كه ذكرشان رفت ،بايد انتجار پايانناموههواي حاصول از ايون فضواي
آموزشي را نیز داشته باشیم؛ از اين رو در دو گروه آموزشي هدف ،يعني تاريخ و تمدن ملل
اسالمي (دانشكده الهیات دانشااه تهران و تاريخ (دانشكده ادبیات دانشااه تهران  ،وضوع
پاياننامههاي دكتري و كارشناسي ارشد تا پايان سال  4344اجماالً بدين قرار است.
جدول  -1براساس فهرست مجله دانشگاه انقالب ص  582 - 572گروه تاریخ
مجمور پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري

پاياننامههاي در زمینه جغرافیاي تاريخي

 444مورد

 1مورد

جدول  -5براساس فهرست مجله دانشگاه انقالب ص 522 - 522
گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی
مجمور پاياننامههاي

پاياننامههاي در زمینه جغرافیاي

وجود واژههاي ديار چون اوضار

كارشناسي ارشد و دكتري

تاريخي و داراي تصري بر اين

تاريخي ،اقتصادي ،فرهناي و

عنوان

مشاهیر در عناوين پاياننامهها

 1مورد

 44مورد

 444مورد

نشانار رويكرد به تاريخ محلي
ب) پژوهشها

از مجمور  444عنوان پژوهش صورت گرفته طي سالیان (جدول  3كه  444موورد
آنها را دكتر گنجي و بقیه را ناارنده بررسي كرده است 79.ميتوان نكات زيور را بوه دسوت
آورد:
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جدول 3
آثار پژوهشي داراي

عدم اطالر نويسندگان از

ارائه مطالب تاريخ

ارائه مطالب باستان

عنوان جغرافیاي

جغرافیا و جغرافيدان ن ودن

محلي به عوض

شناسانه به عوض

تاريخي

نويسندگان اين آثار به معناي

جغرافیاي تاريخي

جغرافیاي تاريخي

خاص كلمه
 444مورد

حدود  14درصد

تقري ا تمامي موارد

 1مورد

همچنین در كشور دائرة المعارفهاي فراواني وجود دارد كه از آن میان فعالیت دو دائرة
المعارفِ دانشنامه جهان اسالم ،زير نجر غالمعلي حداد عوادل و دائرة المعارف بزرگ

اسالمی ،زير نجر سید كاظم موسوي بجنوردي در زمینه جغرافیاي تاريخي قابل توجوهتور
است .سالهاست گروههاي جغرافیاي اين دو دائرة المعارف ضمن ناارش مقاالتي مسوتند
و روزآمد در باب م احث گوناگون جغرافیايي ،اصطالحات و كتب جغرافیايي جهان اسالم و
ايران ،به ناارش مقاالتي مستند و روزآمد در زمینه جغرافیواي تواريخي منواطق گونواگون
جهان اسالم نیز اهتمامي ويژه دارد .در اينجا الزم ميدانم به بررسي دو مقاله خودم كه در
جلد  41دانشنامه جهان اسالم منتشر شده ( 4314بپردازم:
مقاله اول چورم :مقالهاي كوتاه در دو بخش استان چورم و شهر چورم در تركیه امروز.
كل مقاله هفت پاراگراف بوده ،براساس منابع و مآخش دست اول و متقن نااشته شده است.
از اين هفت پاراگراف تنها دو پواراگراف بوه معرفوي توصویفي موقعیوت جغرافیوايي چوورم
اختصاص داشته ،چهار پاراگراف به بحث از آثار باستاني ،شهري ،مزارات و حواد رد داده
در آن ،به ويژه در عصر عثماني ميپردازد .در يوك پواراگراف بواقيمانوده نیوز مطوال ي در
معرفي شهرهاي استان چورم ،محصوالت و امكانات ط یعي آن به چشم ميخورد.

80

مقاله دوم حد  :شهري ويران در تركیه امروز اين مقاله در چهار ستون دائرة المعارف
منتشر شده است .تنها در پاراگراف اول ،م احث مكانيابي جغرافیايي اين شهر وجوود دارد
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و بقیه مقاله به تمامي ،معطوف به ذكر حواد تاريخي (به شیوه تاريخ محلي اسوت .ايون
حواد تاريخي از اواخر دوران سلطه بیزان

آغاز شوده و توا سوال  134ق (سوال حملوه

سپاهیان ممالیك مصر بدان حدود ادامه مييابد 81.چند سطر نیز حاوي اشارههايي مختصر
به موقعیت كوهستاني و برفایر شهر است و دست آخر در پونج سوطر از پواراگراف پايواني
مقاله ،برخي دانشمندان حد (بر همان شیوه تاريخ محلي معرفي شده است.

82

 .4مشكالت جغرافیای تاریخی و ارائه چند پیشنهاد

با وجود آنكه جغرافیاي تاريخي ميتواند به مثابه يك دانوش بوین رشوتهاي افوقهواي
مشترك میان تاريخ و جغرافیا را در نوردد و با تلفیق نااه تاريخي و جغرافیايي ،موضووعات
را از منجري تازه بنارد ،متأسفانه مالحجه ميكنیم رويكرد غالوب آمووزش و پوژوهش آن
توجه به تاريخ محلي (كه در جاي خود ارزشمند ،اما جوداي از جغرافیوايي تواريخي اسوت
گرديده است .ال ته ناارنده به هیچ رو مدعي نیست كه از ديدگاهي جامع در باب مشكالت
و مسائل موجود در آموزش و پژوهش جغرافیاي تاريخي برخوردار اسوت؛ چنوان كوه ارائوه
چند نكته و نمونه در باب كاربردي و عینيتر ساختن پژوهشهاي جغرافیاي تاريخي و كوه
در ادامه مقاله ميآيد و نیز بايد پیشنهاداتي فروتنانه تلقي گردد .و اينكه يك عالقهمند بوه
مطالعات تاريخي ،معتقد است با استفاده از ابزار جغرافیاي تاريخي ميتوان راههاي توازهاي
را در تاريخ پژوهشي گشود.
چنان كه مالحجه كرديم ،آموزش و پژوهش جغرافیاي تاريخي در ايوران گرفتوار چنود
اشكال است؛ يكي از مهمترين آنها نداشتن ديدگاهي روشن دربواب جغرافیواي تواريخي و
خلط كردن میان آن و برخي حوزههاي ديار مانند تاريخ محلي يا باسوتان شناسوي اسوت.
همچنین به گواهي برخي از استادان و محققان مشهور اين حیطه ،ن وود يوا كم وود كتوب
درسي و جزوات آموزشي مناسب نیز از دشواريهاي ديار آن است 83.هر چند تاكنون آثوار
متعددي در اين زمینه (عمدتاً از سوي غیر متخصصان نااشته شده است.

84

در سط جهان نیز اكنون مطالب فراواني در باب علل ناكارآمدي و نیوز دشوواريهواي

تأملی در آموزش و پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران

41

خاص جغرافیاي تاريخي مطرح گرديده است .يكي از آنها مقالوه مهوم و توازه «جغرافیواي
تاريخي در میانه جغرافیا و تاريخ نااري» نوشته كوچرا است .از نجر كووچرا ،مسوئله مهوم
همیشاي جغرافیاي تاريخي ،از آغاز شكل گیري ،عدم تمايز كافي آن از ديار علوم اسوت.
عالوه بر اين جايااه جغرافیاي تاريخي نیز ابهامات فراوانوي دارد 85.كووچرا تأكیود دارد بوه
رغم تالش بسیار در حل ايون دو مسوئله ،فقودان م نواي روش شناسوي و نجوري ،باعوث
الينحل ماندن آنها شده است.

86

همچنین كوچرا در توضی بیشتر اين ق یل مشكالت اذعوان مويكنود؛ بوه واقوع ايون
مشكالت است كه باعث ماهیت صرفاً توصیفي جغرافیاي تاريخي گشته ،مانع از تمركز آن
بر توضی و جستجوي قوانین ميشود 87.چنان كه نتیجه توصویفي بوودن نیوز چیوزي جوز
ناكارآمد و غیر سودمند شدن آن نیست 88.اگر واقع بینانه بناريم ،خواهیم ديد ايون ايرادهوا
به پژوهشها و آموزشهاي ما نیز در زمینه جغرافیايي تاريخي وارد است؛ ال توه كووچرا بوا
استناد به پژوهشهايي بسیار 89پیشنهاداتي را نیز براي به ود اوضار ارائه ميكند كه برخوي
از آنها ع ارت است از:
 .4بايد بدانیم جغرافیاي تاريخي ،علمي جغرافیايي است و ن ايود تنهوا آن را بوه منزلوه
توپوگرافي در نجر آورد.
 .1جغرافیاي تاريخي در پي بازسازي پديدههاي جغرافیايي است كه ديار وجود نودارد؛
از اين رو به شناخت ما از وضع كنوني منطقه مورد نجر كمك ميكند.
 .3بايد به عنصر مكان (جغرافیايي توجه كافي كرد و عنصر زمان (تواريخ را از حالوت
صرف سالشمارانه كه توصی ،آفرين است ،رها ساخت.

90

 .1از آنجا كه در يك منطقه امروزين قوانین جغرافیايي به تمام قامت جواري و سواري
است ،اين قوانین در مناطق جغرافیايي گششته نیز جاري و ساري بوده است.
 .4شاغالن به اين رشته بايد تخص هاي ضروري جغرافیايي و تاريخي را فورا گیرنود
تا دركشان از جغرافیاي تاريخي ارتقا يابد.

91

اجراي پیشنهادات كوچرا دشوار نیست؛ حتي در میان مسلمانان ميتوان نمونههوايي را
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يافت كه تا حدودي به اجراي برخي از آنها توفیق يافتهاند .يكوي از ايون نمونوههوا كتواب
الجغرافیا التاریخیة إلفریقیه نوشته دكتر محمد حسن است .نويسنده در مقدمه ،پ

از

ذكر ارت اط جغرافیاي تواريخي بوا انووار علووم جغرافیوايي و اينكوه تموامي ايون علووم در
جغرافیاي تاريخي ،در رودخانوه تواريخ جريوان پیودا مويكننود 92آن را برخاسوته از مكتوب
سالشمارانه فرانسويها ميداند كه در روزگاران كهن نیز نمونوههواي بسویار دارد 93 .لویكن
حسن كه به خوبي با آثار جغرافي دانان مسلمان و تحقیقات جديود آشناسوت و از مشواهده
مستقیم نیز در پژوهش خويش بهره ميبرد 94معتقد است از اواخر قرن بیستم ايون مكتوب
به سوي دقتگرايي روز افزون و كارآمدي بیش از پیش حركت كرده است 95حسن پ

از

بحث از مسائل اساسي جغرافیاي تاريخي و ت یین رابطه آنها با مفاهیمي چون توپونوومي

96

به بحث از خصوصیات اسامي مناطق افريقیه (موضور كتاب پرداخته ،بر ايون بواور اسوت
اسامي جغرافیايي مشكور و يا حتي اسامي ق ايل ،دچار توسعه 97و تضییق 98شدهاند كه توجه
به آنها ،آگاهي از مكانيابي آن بوالد و مسوئله اقاموت انسوان (در اينجوا اعوراب را در آن
آسانتر ميسازد 99.آن گاه حسن در روشن ساختن دو مفهوم اساسي عمارت (آباداني همراه
با سكونت در افريقیه ،به بررسي دو واژه «قريه» و «قصر» ميپوردازد 100.و علوت تفواوت
آنها را در نواحي غرب اسالمي و اندل

(اسپانیاي اسالمي شرايط اقلیموي ،مورفولووژي و

دموگرافي ميداند 101آن گاه توضی ميدهد شرايط و میزان سكونت در قريههاي واقوع در
دشت يا ساحل چه تفاوتهايي با يكديار دارد؛ چنان كه از نجر او بوه كواربردن واژههواي
چون «قريه صغیره»« ،قريه حقیره» يا «قريه بالمعني» از سووي جغرافويدانوان مسولمان
نمايانار توجه ايشان به اين نور تفاوتهاست.

102

حسن در فصل سوم كتاب خويش به ذكر مسائل خاص جغرافیوايي نوواحي سواحلي در
طي روزگاران ،مسائل آبوهوايي ،راهها ،چاوناي آبیواري و توأثیر آن در اقاموت انسوان و
مسافت شهرها با يكديار ميپردازد.

103

جالب آن است كه ارائه اطالعاتي كه آنها را تاريخ محلي ميخوانیم ،در اين اثور بسویار
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اندك و تابع مطالب اصلي نويسنده و تنها به منجور تأيید فرضیات اوست.
عالوه بر اين يك حوزه جشاب و تازه جغرافیاي تاريخي پژوهي ميتواند توجه به انسان
يا به تع یر جغرافيدانان ،مسئله جغرافیاي انساني در طي قرون باشد.

104

اگر بخواهیم اين مطلب را با زبان تاريخ توضی دهیم ،بايد اشاره كنیم در حوزه جديود
تاريخ اجتماعي و فرهناي كه توجه آن به موضور مردم و نه سالطین و حكام اسوت و بوه
سادگي ميتوان آن را تاريخ از پايین 105خواند 106،آيا جغرافیواي تواريخي نمويتوانود بوراي
مورخان اجتماعي و فرهناي توضی دهد ،چرا آدمیان مكانهايي خاص را براي سوكونتااه
خويش برگزيدهاند؟ و اينكه چرا در مناطق جغرافیايي به خصوصوي سواختارهايي خواص از
تفكر ،زندگي ،آداب و رسوم ،سیاست و اقتصواد بوه منصوه ظهوور رسویده اسوت؟ 107و آيوا
جغرافيدانان كه كمتر از مورخان در دربارها ساكن بوده و بیشتر با مردموان عوادي ارت واط
داشتهاند ،هر چه بهتر اينها را لم

و درك نكردهاند؟

نتیجه

به نجر ميرسد وجود ابهاماتي در موضور ،روش و هدف جغرافیاي تاريخي باعث شوده
تدري

و پژوهش اين دانش بین رشتهاي (تاريخ و جغرافیوا در ايوران گرفتوار ابهاموات و

اشكاالتي گردد .مهمترين اين اشكاالت خلط م احث آن با باستانشناسي و تواريخ محلوي
است .ال ته به رغم رواج نس ي تدري

آن و تألی ،آثار نس تاً پر شمار در اين عرصوه ،ايون

ابهامات و اشكاالت همچنان باقي اسوت كوه امیود مويرود بوا توجوه بیشوتر بوه ماهیوت
جغرافیايي آن ،پرهیز از توصوی ،محو  ،بواز تعريو ،عنصور زموان (تواريخ و توجوه بوه
جغرافیاي انساني و پرداختن به افقهايي تازه چون فرهن

انساني بتوان با كمك و هموت

محققان آشنا بوه دانوشهواي گونواگون و بايسوته در جغرافیواي تواريخي بور كارامودي و
كاربرديتر ساختن آن در ايران افزود.
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