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مقدمه ای بر تاريخچۀ علم جغرافيا 
در ايران و جهان اسالم

 1. مقدمه
اولين و قديمی ترين تعريفی که از جغرافيا ارائه شده عبارت  است از: 
»علم روابط متقابل بين انسان و محيط«. طبق اين تعريف، جغرافيا 
دانشی است قديمی که از زمان  پيدايش اولين انسان به وجود آمده 
است، چرا که انسان از بدو تولد برای شناسايی موقعيت خود به نحوی 
در تالش و تکاپو بوده و به همين دليل به نوعی با دانش جغرافيا آشنا 
تا  با آن سر و کار داشته است. دانش جغرافيا در قرن سوم  شده و 
هفتم هجری در جهان اسالم را می توان دوران شکوفايی علوم باالخص 
جغرافيا دانست که کليدی برای جغرافيای امروزی در غرب شده است 
پس از اينکه مسلمانان دامنة نفوذ خود را گسترش دادند و با ملل بيگانه 
در آميختند، آشنايی با ساير فرهنگ های پيشرفته و مطالعه و ترجمة 
آثار جغرافيای يونانی و هندی آغاز شد و  علم جغرافيا در بين آنان 
ترويج و توسعه يافت. در اين دوران مقاالت جغرافيايی در قرن نهم و 
دهم هجری به حد وفور منتشر شد. در اين موقع مهم ترين کتب يونانی 

ترجمه و برج های ستاره شناسی بنا نهاده شد و مسافران مسلمان در 
کشورهای خارج و به ويژه در ايران قديم شروع به تحقيق کردند. در اين 
دوره، جغرافيا به چنان پيشرفتی در جهان اسالم دست يافته بود که 
همان نتايج، کليد پيشرفت حال حاضر در غرب است. اما در قرن حاضر 
به دليل بی اطالعی و عدم مطالعه، اکثر مردم جهان از ماهيت و حوزة 
فعاليت و قلمرو علم جغرافيا،  برداشت های متعدد و مبهمی دارند، هنوز 
در قرن 21 عده ای از مردم فکر می کنند که جغرافی دانان الزم است 
انبوهی از اطالعات را بدانند و از تعداد جمعيت تمامی شهرهای جهان 
آگاهی داشته باشند يا نام تمام کشورها، شهرها، پايتخت ها، رودخانه ها، 
درياها و درياچه ها را بدانند و آن ها را روی نقشه نشان دهند ما اين را 
نقض نمی کنيم که نبايد جغرافی دانان اين اسامی را به خاطر بسپارند و 
بياموزند، بلکه يادگيری و آموختن اين اسامی فقط قسمت کوچکی از 
وظايف يک جغرافی دان است که بايد آن را به خوبی  انجام دهد. اما در 
عصر حاضر دايرة مجهوالت و نيازهای بشر تا حد زيادی گسترده شده 

 دكتر محسن جان پرور
استاديار جغرافيای سياسی دانشگاه فردوسی مشهد
 آرش قربانی سپهر
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکيده
براساس تعريف علمای علم منطق، موضوع يک علم 
عبارت اســت از آن چيزی کــه در آن علم از احوال و 
عوارض ذاتی و بی واســطة آن بحث می شود. از اين رو، 
تحوالت صورت گرفته در عرصه های مختلف علم جغرافيا 
باعث شکل دهی مباحث جديد در عرصة مطالعه در حوزة 
جغرافيا شده است. با اين تدابير جهت شناخت نسبت به 
تحوالت صورت گرفته نياز به آن است که تاريخچة علم 
جغرافيا آن گونه که شايسته و بايسته است تبيين شود. 
براين مبنا، تحقيق حاضر با روش و نگرشــی فلسفی بر 
پاية داده های کتابخانه ای به انجام رسيده است و تالش 
دارد تاريخچه ای رسا و مختصر در اختيار عالقه مندان 
اين حوزه قرار دهد تا از اين طريق، آن گونه که بايسته 
و شايسته است درک و شناخت الزم از علم جغرافيا را 
برای خوانندگان و پژوهشگران اين عرصه فراهم آورد 

و کارهای پيش  رو به صورت دقيق تر پيش رود.
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و جغرافيا يکی از آن علومی است که بايد پاسخگوی آن نيازها باشد. 
به همين دليل علم جغرافيا قلمرو گسترده ای دارد که در هر حوزة آن 
انديشمندان و پژوهشگران بسيار زيادی در حال تحقيق و پژوهش اند. 
در اين مقاله هدفمان آشناسازی دانش آموزان، دانشجويان و عالقه مندان 
اين حوزه با جغرافی دانان برجستة جهان اسالم و ايران است که هر يک 
از آن ها حوزة فعاليت خاصی داشته اند و زمينة شکل گيری و گسترش 
اين علم را فراهم آورده اند. بر اين مبنا، آشنايی با جغرافی دانان برجسته 
و حوزة فعاليت آن ها می تواند پاسخگوی خوبی در راستای حوزة فعاليت 

جغرافی دانان در عصر حاضر باشد.

 2. جغرافيا در جهان اسالم
تا اواخر قرن چهاردهم که علم مکان )جغرافيا( در غرب بی جان شده 
بود، در جهان اسالم به ويژه در مشرق و آندلس با وجود جغرافی دانان 
ايرانی، عرب و ترک، دورة بسيار منوری را می گذراند )قره نژاد، 1371: 
علوم  دوران شکوفايی  می توان  را  هفتم هجری  تا  قرن سوم   .)139
باالخص جغرافيا که کليدی برای جغرافيای امروزی در غرب شده است 
دانست. در قرن سوم تا هفتم جغرافی دانان و فالسفة اسالمی با تکيه 
بر دين مبين اسالم و تشويق حضرت رسول )ص( در مورد کسب 
علم )ُاطلبوا العلم ولو بالصين(، عالوه بر سفر به نقاط مختلف جهان 
و به خصوص کشور ايران، با تجارب کافی، فلسفة جغرافيا را از ديدگاه 
جهان بينی اسالم در رشته های مختلف مورد مطالعه و تحقيق قرار 
دادند )مشيری، 1371: 8(. پس از اينکه مسلمانان دامنة نفوذ خود را 
گسترش دادند و با ملل بيگانه درآميختند، آشنايی با ساير فرهنگ های 
پيشرفته و مطالعه و ترجمة آثار جغرافيايی يونانی و هندی آغاز شد و 
علم جغرافيا در بين آنان ترويج و توسعه يافت )پوراحمد، 1377: 2( 
دراين دوران مقاالت جغرافيايی در قرن نهم و دهم هجری به حد وفور 
انتشار يافت، مهم ترين کتب يونانی ترجمه و برج های ستاره شناسی بنا 
نهاده شد و مسافران مسلمان در کشورهای خارج به ويژه در ايران قديم 
شروع به تحقيق کردند. برداشت های مسلمانان از کتاب ها و نوشته های 
جغرافيايی آشوری از عمده کارهای آنان به حساب  می آمد. مطبوعات 
مسلمانان در حقيقت دانش يونانيان را تحت الشعاع قرار داد. با اين همه، 
نوشته های مسلمانان به دليل عدم توانايی کامل درک مطالب به ويژه 
بطلميوس از مقاالت يونانی ها نيز با فراتر گذارد و به طور کلی معلومات 
مسلمانان نسبت به يونانی ها پيشرفت شايانی کرد )مشيری، 1371: 

 .)12
کتاب  ترجمة  از  پس  علمی  جغرافيای  با  عرب  مسلمانان  آشنايی 
عنوان  با  ميالدی(  )حدود 800  عباسی  مأمون  زمان  در  المجسطی 
و  بود  با نجوم آميخته  اين علم  ابتدا  صورئ األرض صورت گرفت. در 
کتاب   تأليف  با  اما  برمی گرفت.  در  را  رياضی  جغرافيای  محتوای 
صورئ األقاليم )اواخر قرن سوم هجری قمری( توسط ابوزيد بلخی، وارد 
مرحلة تکامل علمی شد )پوراحمد، 1385: 23 ـ 22(. با مطالعة آثار 
علمای اسالمی می توان گفت در قرون وسطی کارتوگرافی، محاسبات 
با دقت و صحت  اخترشناسی توسط مسلمانان  و  رياضی  مختصات 

بيشتری نسبت به بطلميوس،  اراتوستن و غيره انجام گرفت.
به  مربوط  اسالم  دنيای  نقشة  به خوارزمی،  مربوط  نيل  رود  نقشة 
بلخی، نقشة ديواری شکل درياها مربوط به ابوريحان بيرونی، به ويژه 

نقشة جهان نمای معروف ادريسی و نقشة دايره شکل محمد کاشغری 
از مهم ترين نقشه های آن عصر به حساب می آيند )قره نژاد، 1371: 
برای مسلمانان شناخته  علم جغرافيا  نقشه ها شعب  با رسم   .)143
شده بود. آنان ابتدا علم جغرافيا را جزء علوم دقيق به حساب آوردند و 
سپس »جغرافيای توصيفی« را در سفرنامه ها وکتاب ها و کتب المسالک 
و الممالک ايجاد کردند و جغرافيای نجومی را در کتاب علم األحوال 
جغرافيای  علم البلد،  راه ها،  منازل  علم  البدان،  تقويم  يا  األرض  و 
کيهان نگاری و علم عجايب البالد پديد آوردند )يوسفی فر، 1382: 24(. 
بنابراين علم جغرافيا در دورة اسالمی از منظرهای گوناگون حائز اهميت 
است: اول، همان گونه که گفته شد دانشمندان اسالمی ميراث غنی 
علمی و فرهنگی جوامع دورة باستان را در اختيار داشتند. دوم، آنان در 
دوره ای زندگی می کردند که قلمروهای بسيار گستردة جامعه اسالمی، 
اقليم ها، مردمان و وضعيت های گوناگون جغرافيايی را در جهان شناخته 
شدة آن روز در برمی گرفت. سوم،  امپراتوری عظيم اسالمی برای گردش 
کار و ادارة امور قلمرو مزبور به بسياری لوازم و از جمله مجموعه ای کارامد 
و دقيق از دانش جغرافيا نياز داشت. اين گونه مسائل، همگی زمينه های 

مناسبی را برای رشد و شکوفايی مطالعات جغرافيايی فراهم می آورد.
به خوبی  اسالمی  آثار جغرافی دانان  مطالعة  و  بررسی  با  نکته  اين 
اثبات خواهد شد. ازاين رو در ادامه به معرفی جغرافی دانان برجستة 
علم  يک  به عنوان  جغرافيا  شدن  مطرح  زمينة  در  که  اسالم  جهان 
گام برداشته اند، می پردازيم،  زيرا بايد نسبت به بزرگان و انديشمندان 
شناخت کافی داشته باشيم و از مطالب آن ها آن گونه که شايسته و 

بايسته است بهرة الزم را ببريم. 

 قرن دوم هجری قمری
مربوط  جغرافيايی  نوشتة  قديمی ترين  هشام بن محمدکلبی؛   é
به مسلمانان به اوايل قرن سوم هجری، يعنی هشام بن  محمدکلبی 
بازمی گردد. اثر او تحقيق در اوضاع اقاليم است و گفته شده که او ده 
کتاب حاوی موضوعات جغرافيايی نوشته که هيچ يک از آن ها به دست 
ما نرسيده و مجموعاً  مقدار کمی از آن در دسترس است )مشيری، 

.)121 :1378
é ابو جعفر محمدبن  موسی خوارزمی؛ وی يکی از بزرگ ترين 
عالمان زمان خود و يکی از منجمان دربار مأمون عباسی بود. کتاب 
همة  عرض های  و  طول ها  فهرست  تقريبًا  و  اوست  اثر  صورئ االرض 
شهرهای بزرگ را شامل می شود. تهية اطلس از نقشة آسمان و زمين و 
همچنين اصالح نقشه های جغرافيای بطلميوس از کارهای ديگر او بود 

و ديگر کتاب مهم و ارزندة او مفاتيح العلوم است.
é ابوالعباس احمدبن  محمد مروان؛ از شاگردان ِکندی و معلم 
ُمعتضد، خليفة عباسی بود. کتاب مسالک الممالک را در علم جغرافيا 
تأليف کرده است، ولی متأسفانه اثری از آن در دست نيست )مشيری، 

.)121 :1378 

 قرن سوم هجری قمری
é ابن  خردادبه؛ از جمله جغرافی دانان مسلمان قرن سوم هجری 
فاصله  در  المسالک والممالک  به نام  را  خود  کتاب  وی  است.  قمری 
با  از  ابن خردادبه  کتاب  کرد.  تأليف  هجری  تا 234  سال های 230 
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 .)119  :1379 )آزاد،  است.  اسالمی  جغرافيای  در  کتب  ارزش ترين 
همچنين او به شرح راه های داخل ايران و نواحی جنوب کشور پرداخته 
و از اولين جغرافی دانان اسالمی است که از جادة بيابانی بم و نصر آباد 

ياد کرده است )مشيری،  1378 : 123(.
کتاب  قمری  در سال 231 هجری  آرام بن االسباج األسلمی؛   é
اسماء جبال تهامه و مکان ها را نوشت که دربارة کوه های تهامه در 
عربستان است. سيرافی از اين کتاب نام برده است. ياقوت از جغرافی دانان 
سدة هفتم هجری نيز به کتاب ديگر مؤلف با عنوان جزيرئ العرب اشاره 
)مشيری، 1378:  می شود  ديده  معجم االدبا  در  مرجع  اين  می کند. 

.)123
é يعقوبی؛ کتاب  البلدان را به سال 278 هجری قمری مصادف با 
891 ميالدی به رشته تحرير در آورد؛ کتابی در جغرافيای تاريخی 
از مورخی شيعه که از لحاظ قدمت تاريخ پس از المسالک و الممالک 
ابن خردادبه و الخراج  قدامئ بن  جعفر، سومين اثری است که مسلمانان 
در جغرافيا تأليف کرده اند. هدف او از اين کتاب دانستن اخبار بالد و 

مسافت ميان هر سرزمين تا سرزمين ديگر است.
é قدامئ بن  جعفر؛ از وی تأليفات زيادی به جای مانده است که 
مهم ترين آن ها »الخراج« است. اين کتاب که تنها نيمة آن باقی مانده 
است ظاهراً بعد از سال 316 هجری قمری تأليف شده و حاوی مطالبی 
سودمند در مورد تقسيمات قلمرو خالفت و ماليات هر ايالت است. 
همچنين در آن مطالبی در مورد شرح مسير راه ها و اطالعات جانبی 

مربوط به جغرافيای اقتصادی را می توان يافت.
é ابن فقيه؛ در سال 290 هجری قمری کتابی در جغرافيا تأليف کرد 
که مشتمل بر توصيف کشورهای ايران، عربستان، عراق، شام، مصر، 
روم، نوبه و حبشه از مغرب و اندلس و سودان ذکر مختصری کرده است. 
به استناد قول ابن نديم، نام اين کتاب  البلدان بوده و هزار برگ داشته، 
ولی اين امر مسلم نيست، زيرا عنوان و ديباچة کتاب از بين رفته است. 
عده ای معتقدند کتاب  البلدان ابن فقيه همان کتاب  المسالک و الممالک 
جيهانی است که ابن فقيه با مختصر تصرفاتی آن را به نام خود درآورده 
و چون آن کتاب از بين رفته کتاب ابن فقيه شهرت پيدا کرده است 

)مشيری،  1378: 124(.
é ابوزيد احمدبن حسن بلخی؛ او گذشته از تأليفات زيادی که در 

علم کالم و فلسفه و علوم دارد، کتابی هم در جغرافيا به نام صورئ االقاليم 
تأليف کرد. ابوزيد در حقيقت اولين کسی است که مانند يونانی ها در 
علم جغرافيا به زبان عربی کتاب تأليف کرده است. متأسفانه اين اثر 
گران بها به صورت اصلی باقی نمانده،  ولی بعدها تقريبًا تمام مطالب 
آن در آثار استخری و ابن حوقل گنجانده شده است )مشيری، 1378: 

.)124
é ابوعلی احمد بن رسته؛ يکی از جغرافی دانان قرن سوم هجری 
قمری است. اثر معروف وی دايرئ المعارفی مشتمل بر جغرافيای رياضی 
و انسانی، حاوی مطالب تاريخی و متنوع است. ابن رسته در کتاب خود 
پس از بيان مقدمه به وصف شهرهای مکه، مدينه، عجايب عالم، درياها، 
رودها و هفت اقليم پرداخته است. آنچه در آثار ابن رسته مورد توجه 
جاده های خراسان  از  اوست  دقيق  گزارش  گرفته  قرار  جغرافی دانان 
بزرگ تا توس همراه با بعضی از راه های انشعابی كه به هرات می رود 

)مشيری،  1378: 124(.

 قرن چهارم هجری قمری
é ابن سرابيون؛ از جمله جغرافی دانان گمنامی است 
که تنها اطالعات بسيار کمی از وی در دست داريم. 
گفته اند که او طرحی جغرافيايی رسم کرد که با اشارة 
خاص به بغداد، نواحی بين النهرين و عراق را توصيف 
می کرد. وی دربارة رودخانه ها و سيستم های آب رسانی 
مختصر  توصيفات  و  نوشت  مطالبی  بين النهرين 
)مشيری،  افزود  آن  بر  را  واليات  ديگر  رودخانه های 

.)125 :1378
é احمدبن  فضالن بن  عباس بن رشيدبن  حماد؛ يکی از نخستين 
جغرافی دانان سياح است که گزارش های او دربارة نواحی ولگا ـ دريای 
در  حموی  ياقوت  را  مسافرت  اين  خالصة  دارد.  بسيار  ارزش  خزر 
معجم البلدان ذيل کلمة بلغار ضبط کرده است. اين سفرنامه حاوی 
ارزش های تاريخی، جغرافيايی و نژادشناسی است )مشيری، 1378: 

.)125
é ابوعبداهلل احمدبن  محمدجيهانی، بنا به گفتة گرديزی، جيهانی 
مؤلف آثار زيادی در همة دانش  های بشری بوده است. مشهورترين اثر 

او مسالک الممالک در زمينة جغرافيا بوده است )بيات، 1378: 33(.
é مسعربن مهملهل )ابودلف خزرجی(؛ از سياحان و جغرافی دانان 
قرن چهارم هجری قمری است. او دربارة سفرهای خود دو رساله نوشت: 
يکی در شرح سفر و مشاهدات فردی و ديگری در شرح عجايب و 
معادن شهرهای مختلف. نام اين اثر عجائب البلدان است که ياقوت و 

قزوينی بعدها از اين کتاب استفاده کردند.
é اصطخری؛ کتاب  االقاليم يکی از تأليفات اوست. در کتاب وی به 
هر ناحيه، فصلی اختصاص داده شده است و هر فصل نقشة مربوط به 
خود را دارد. از ويژگی های کتاب او اين است که دربارة اوضاع طبيعی 
هر ناحيه، بحثی مفصل دارد و اغلب از عرض و طول هر شهر مانند 
بلخی صرف نظر می کند. اصطخری اطالعات مفصل از سرزمين عرب که 

آن را »ام القری« ناميده، ارائه داده است )آزاد، 1379: 52(.
é مسعودی؛ از پيشگامان علم جغرافيا و نخستين کسی است که 
برای تحقيق در اين دانش به مسافرت پرداخت. او تحقيقات خود از اين 
سفرها را جمع  آوری کرد و اطالعات جامعی دربارة تاريخ و جغرافيای 

آشنايی مسلمانان عرب با جغرافيای 
علمی پس از ترجمة کتاب المجسطی 
در زمان مأمون عباسی )حدود 800 
ميالدی( با عنوان صورئ األرض صورت 
گرفت. در ابتدا اين علم با نجوم 
آميخته بود و محتوای جغرافيای 
رياضی را در برمی گرفت. اما با تأليف 

کتاب  صورئ األقاليم )اواخر قرن سوم هجری 
قمری( توسط ابوزيد بلخی، وارد مرحلة تکامل 
علمی شد
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کشورهای مختلف به دست آورد و کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر را 
نوشت. مسعودی در اين کتاب به ذکر جزئيات مسائلی از قبيل شهرهای 
محصوالت  مردم،  سنن  و  عادات  آن ها،  جغرافيايی  موقعيت  و  مهم 

کشاورزی، کوه ها و دره ها، رودها و درياها پرداخته است.
کتاب او به لحاظ برخورداری از محتوای غنی و باارزش در علوم تاريخ 
و جغرافيا يکی از مراجع مهم در اين زمينه به شمار می رود که به 

زبان های مختلف ترجمه شده است )چراغی، 1365(.
و  جيهانی  قدامه،  ابن خردادبه،  آثار  از  استفاده  با  او  ابن حوقل؛   é
استخری و مشاهدات خود، کتابی به نام مسالک الممالک تأليف کرد که 
هر ناحيه از آن، نقشة مخصوص به خود را دارد. کتاب او به زبان های 
مختلف ترجمه شده است )مشيری، 1378: 126(. وی کتابی به نام 
صورئ االرض نيز دارد که در آن ضمن ارائة ويژگی های جغرافيايی هر 

ناحيه، آن را با رنگ مشخص می سازد )فنی، 1383: 87(.
é مقدسی؛ او در غرب به جغرافی دان شهرت فراوان دارد. او سياحی 
بزرگ بود که از تمامی نواحی دنيای اسالم به غير از هندوستان و اسپانيا 
بزرگ  مؤلفان  ديگر  از  )مشيری، 1378: 127(. مقدسی  ديدن کرد 
مسلمان در علم جغرافيا و صاحب کتاب التقاسيم فی معرفئ االقاليم 
است. نوشته های مقدسی قلمرو و جغرافيای طبيعی، انسانی و برخی از  
دانش های اجتماعی زمان خود را شامل می شود و با ترسيم نقشه های 

رنگين به تقسيم بندی اقاليم می پردازد )فريد، 1369: 110(.
é مهلبی؛ مؤلف کتاب ممتازی در جغرافيا که درباره سودان صحبت 
می کند. اين کتاب نخستين کتاب از نوع خود دربارة اين ناحيه بود 

)مشيری، 1378: 134(.
é ابوريحان بيرونی؛ رياضی دان، منجم و جغرافی دان سياح بزرگ 
ايرانی است. در جغرافيا بدون شک بيرونی را بايد يکی از بزرگ ترين 
دانشمندان تمام دوران ها به شمار آورد. خدمت وی به جغرافيا، در 
برجسته ترين  شايد  نهايئ االماکن«  »تحديد  بود  گوناگون  زمينه های 
اثر در نوع خود باشد. در اين کتاب بيرونی روش های جديد را برای 
اندازه گيری شعاع و عرض و طول شهرها مطرح ساخته است )عظيمی، 
1369: 7(. او عالوه بر اينکه در اين کتاب به اقليم بندی نواحی پرداخته، 
توجهی به مسائل جغرافيای انسانی و فولکلور اقوام و ملل داشته و ضمن 
بررسی کار و اشتغال انسان ها، ويژگی های جغرافيايی شهرها را ترسيم 

کرده است )فريد، 1369: 114(.

 قرن پنجم هجری قمری
é ناصرخسرو؛ سفرنامة او حاوی مطالب و اطالعات دقيق و سودمند 
جغرافيايی و تاريخی و بيان عادات و آداب مردم نواحی مختلف است. 
)مشيری،  1378: 134(. از خالل سفرنامة وی می توان با مفاهيم و 
ديدگاه های جغرافيايی به ويژه در بستر جغرافيای تاريخی آشنا شد. 
عالوه بر اينکه بخشی از نوشته های جغرافيايی او با قلمرو جغرافيای 
طبيعی ارتباط دارد مطالعات وی روی مراکز تمدن اسالمی،  بناهای 
تاريخی و شرايط زندگی اقوام و نوع معيشت  آن ها و ترسيم جغرافيای 
شهری گامی است که در مسير جغرافيای انسانی برداشته شده است 

)فريد، 1369: 114(.
é عبداهلل بن  عزيز بکری؛ از جغرافی دانان قرن پنجم هجری قمری 
است. او کتاب فرهنگ جغرافيايی به نام معجم  مااستعجم را نوشت و 
کتابی نيز دربارة راه ها و سرزمين ها به نام مسالک الممالک به رشتة 

تحرير درآورد )مشيری، 1378: 135(.
نامدارترين جغرافی دان مسلمانی که جامع  شريفی ادريسی؛   é
او  دانشمندان  از  بعضی  است.  اين رشته  در  تطبيقی  و  نظری  علوم 
را بزرگ ترين نقشه کش قرون وسطی می دانند. يکی از تأليفات وی 
نزهئ المشتاق است. اهميت اين کتاب به خاطر دقت و کثرت نقشه هايی 
است که از شهرهای مهم کشيده شده است. نقشه هايی که اين دانشمند 
ترسيم کرده به قدری از دقت برخوردار است که نقشه های موجود در 
آن زمان تا حد زيادی با نقشه های جديد تطبيق دارند )چراغی، 1365(.

 قرن ششم هجری قمری
ابن جبير  رحلة  است.  هجری  ششم  قرن  سياحان  از  ابن جبير؛ 
يادداشت های  از  استفاده  با  که  اوست  اثر  نام  ابن جبير(  )سفرهای 
روزانه اش در سفر تهيه شده است. گزارش های او، جغرافيا و فعاليت های 
فرهنگی و اقتصادی بخش مسلمان نشين سرزمين های مديترانه را به 

نحو جالبی بيان می کند )مشيری، 1378: 139(.

 قرن هفتم هجری قمری
é ابو سعيد مغربی؛ کتاب مهمی به نام کتاب جغرافيا فی األقاليم 
نوشت که تنها گزيده ای از آن به جای مانده است. اگر چه کتاب براساس 
اقليم ها فراهم آمده، ولی طول و عرض جغرافيايی بسياری از اماکن بر 

آن افزوده شده است )مشيری، 1378: 139(.
نامورترين  از  يکی  حموی(؛  )ياقوت  رومی  ابوعبداهلل   é
ويژه ای  اهميت  از  او  اثر  و  به شمار می رود  جغرافی نويسان مسلمان 
برخوردار است، زيرا از دوران قبل از اسالم و يورش مغوالن اطالعات 
دقيقی به دست می دهد )مشيری، 1378: 139(. کتاب معجم البلدان 
ياقوت حموی يکی از مراجع مهم علمی جغرافياست که در يک مقدمه 
و پنج باب تأليف شده است. اين کتاب شامل موضوعاتی چون شکل 
زمين و کروی بودن زمين در وسط آسمان است. او در اين کتاب توجه 
بيشتری نسبت به شهرهای کوچک داشته است )چراغی، 1365(. اين 
کتاب يک فرهنگ جغرافيايی به زبان عربی حاوی موضوعات تاريخی، 
نژادشناسی )قوم شناسی( و طبيعی است که در آن اسامی شهرها و 
مکان ها براساس حروف الفبا آورده شده است. اثر ديگر او معجم االدباء 

نام دارد.

é ابويحيی قزوينی؛ جغرافی دان و ستاره شناس، دارای دو اثر به 
نام های عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات و آثار البالد و اخبارالعباد 
است. کتاب آثار البالد و اخبار العباد از مهم ترين کتاب های جغرافيايی 
و نجوم که مشتمل بر شرح جغرافيا و تاريخی و مشاهدات مؤلف است. 
اين دو کتاب، اساس کار جغرافی دانان و کاشفان اروپايی را تشکيل  داده 
و صدها سال در دانشگاه های اروپايی موضوع تحقيق و تدريس  بوده 

است)چراغی، 1365(.

 قرن هشتم هجری قمری
é ابوالفداء؛ از او دو اثر به جا مانده که يکی در باب جغرافيا و ديگری 
در باب تاريخ نگاشته شده است. اثر جغرافيايی او که به زبان عربی 
نوشته شده است تقويم البلدان نام دارد. يکی از ويژگی های اين کتاب 
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که آن را سرآمد کتاب های دورة خود کرده، اين است که مؤلف آن 
اولين کسی است که روش جدول بندی را در جغرافيا به کار برده و به 

آن تصريح کرده است. )مشيری، 1378: 140(.
é حمداهلل مستوفی؛ يکی از مورخان و جغرافی دانان مشهور قرن 
هشتم است. مؤلف کتاب عظيمی در جغرافيا با عنوان نزهئ القلوب است. 
اين کتاب از امتيازهای ويژه ای برخوردار است و گزارش های مفصلی از 
جهات گوناگون جغرافيايی، طبيعی و انسانی دربارة تمام نواحی دنيای 

اسالم به دست می دهد )مشيری، 1378: 140(.
é ابن بطوطه؛ مهم ترين اثر او سفرنامة او به نام »تحفئ النظار فی  
غرائب األمصار و عجايب األسفار« است که اين اثر را در زمان اقامت خود 
در شهر فارس و به پيشنهاد سلطان ابوعنان نوشت. همچنين اين اثر به 
رحلة  ابن بطوطئ مشهور است. بعضی از جغرافی دانان او را اولين کسی 

می دانند که جغرافيای شهری را بنيان نهاد )مشيری، 1378: 141(.
é ابن فضل اهلل؛ او کتاب مسالک األبصار فی ممالک األمصار را نوشت 
که بايد آن را پرحجم ترين کتاب در زمينة جغرافيای تاريخی دانست. 
اثر او به غنی ترين و جامع ترين منبع و مأخذ جغرافيای تاريخی تبديل 

شده است.
é حافظ ابرو؛ اثر او که به دستور شاهرخ مأمور به نوشتن آن شده 
بود زبدئ التواريخ نام داشت که به دو مجلد تقسيم شده است: مجلد اول 
آن مقدمه ای در گيتی شناسی دارد و مجلد دوم توصيف سرزمين های 

مختلف از غرب تا شرق است)مشيری،  1378: 142(.

 قرن دهم هجری قمری
امين احمدی رازی؛ او مؤلف کتاب هفت اقليم است که مشتمل 
براساس  اطالعات  و  احوال  ترجمة  و  موضع نگاری  دايرئ المعارف  بر 
نخستين  و  بهترين  را  کتاب  اين  دانشمندان  از  بعضی  اقليم هاست. 
دايرئ المعارف به زبان پارسی می دانند که به روش جغرافيايی ترتيب 

يافته است )مشيری، 1378: 142(.

      قرن چهاردهم هجری قمری
ابن خلدون؛ در مقدمة کتاب، او آنجا که مربوط به جغرافيا می شود، 
بر  مبتنی  نظری  استنتاج  و  مادة جغرافيايی  بين  جدايی هميشگی 
ادبيات عرب را مالحظه می کنيم. در مقدمة دوم در مورد جغرافيا با 
عنوان »فی  قسط العمران من  االرض و االشاره الی بعض فيه من البحار 
و االنهار و األقاليم« کالم خود را با توصيف شکل زمين شروع می کند 
و می گويد شکل زمين کروی است و عنصر آب آن را فرا گرفته است 
)عبدالرزاق جوهری، 1374: 71(. به هر حال ابن خلدون قبل از آنکه 

يک جغرافی دان باشد، يک جامعه شناس ژرف انديش و مورخ است.

 جغرافيا در ايران
در متون کهن ايرانی نخستين اشارات مرتبط با شناخت جای ها را 
در اوستا می توان يافت. در اوستا دربارة کشورها و اقليم ها سخن رفته 
است. در ديگر ادبيات مزدايی چونان بندهشن و مينوی خرد اين سنت 
اوستايی دنبال شده و در واقع بخش هايی از اوستا که مفقود شده با 
سيمای ديگر در آن نوشتارها جلوه  کرده است. افزون بر نوشتارهای 
ياد شده چنين پيداست که دانش ايرانيان در باب جای های زمين در 
کتابی به نام شهرهای ايران آمده بود و از برخی شواهد چنين بر می آيد 

)فرشاد، 1365:  است  داشته  وجود  عهد ساسانيان  در  دفتر  اين  که 
»رازآفرينش«  يا  هستی«  »بنياد  معنای  به  که  بندهشن  در   .)234
است مطالب بسيار ارزنده ای از دانش ايرانيان باستان راجع به اقاليم 
و جای های جغرافيايی، منشأ رودها و درياچه ها و کوه ها آمده است. 
کتاب بندهشن که از ادبيات اوستايی است در سدة دوم هجری تدوين 
شده بود. بندهشن در فصل مربوط به کوه ها به يکی از مآخذ خود به 
نام يادگار شهرهای ايران که احتمااًل همان دفتر ياد شده است، اشاره 

می کند )فرشاد، 1365: 235(.
در دوران اسالمی به ويژه در سده های چهارم، پنجم و ششم هجری 
توجه به جای های جغرافيايی و راه ها و مکان ها به گونه ای شگفت انگيز 
افزايش يافت و در اين عصر بود که کتاب های ارزشمندی در باب عوارض 
طبيعی،  منشأ کوه ها، رودها، راه ها و کشورها نوشته شدند. همچنين 
جغرافيا در اين دوره نيز به معنای وصف زمين و عوارض و جای های آن 
با علومی چون رياضی و نجوم پيوند يافت و اندازه گيری هايی از طول و 
عرض و فواصل نقاط جغرافيايی به عمل آمد و نيز اندازه گيری هايی از 
قطر زمين و محيط و شکل آن انجام شد. در اين عصر، پاية جغرافيای 
رياضی يا به گفته ای ديگر »جغرافيای علمی« نهاده شد )همان، 237(. 
اما نخستين آثار در جغرافيای فلک شناسی را در جهان اسالم در نيمة 
اول سدة سوم هجری محمدبن  موسی خوارزمی، رياضی دان و منجم 
بزرگ ايرانی با بهر ه گيری از انديشه های يونانی و شرق کهن پديده 
آورده است. خوارزمی با مطالعه در آثار بطلميوس يونانی کتابی با عنوان 
صورئ االرض )سيمای زمين( نوشته است. اين کتاب اگرچه برگرفته 
از جغرافيای بطلميوس است، اما خود خوارزمی نيز در آن اضافات، 
تبديالت و تصحيحاتی انجام داده است. خوارزمی در اين کتاب به شرح 
اقاليم هفت گانه و وصف کوه ها و درياها می پردازد. با وجود اين می توان 
اين نکته را نيز بيان کرد که کتاب وصف زمين خوارزمی تفاوت هايي 
عين  در  خوارزمی  دارد.  بطلميوس  کتاب  با  وجوه  بعضی  در  آشکار 
بهره گيری از جغرافيای بطلميوسی از منابع ديگر و يافته های خويش 

نيز برای به تحرير درآوردن اين کتاب استفاده کرده است.
سدة سوم و چهارم هجری عصر سفرهای دريايی و آغاز سياحت های 
مسلمانان نيز بوده است. سفرهای سليمان تاجر، دريانورد ايرانی که در 
اين زمان به خاور دور رفت و در بازگشت خويش گزارشی از سفرهايش 
افسانه های سندباد بحری معروفيت يافت.  آورد، به تدريج در کالبد 
دريانوردان و رهنامه نويسان ديگری نيز بودند که در همين سده به 
چين و هند سفر کردند. از آن جمله دريانوردی از مردم سيراف )بندری 
امروز است که در سال 257  يا بندر طاهری  در کرانة خليج فارس( 
هجری به چين و هند سفر کرد و سفرنامه ای شگفت انگيز با بهره گيری 
از گفته های سليمان تاجر و دريانورد ديگری به نام وهب تأليف کرد 
)فرشاد،  1365: 238(. از ديگر جغرافی دانان ايراني سدة سوم هجری 

می توان از ابوعلی  احمدبن  عمربن اسحاق بن رسته نام برد. 
در سدة چهارم هجری نيز اکتشافات دريايی در خليج فارس و اقيانوس 
هند ادامه يافت. بزرگ بن شهريار رامهرمزی از جمله دريانوردان اين 
دوره است که به شرق سفرهايی را انجام داد و حاصل اين سفرها را 
به صورت کتابی به نام عجايب الهند گردآوری کرد. اصطخری از جمله 
جغرافی دانان اين قرن است که او را اهل فارس می دانسته اند. او به 
پيروی از روش ابوزيد بلخی کتابی به نام األقاليم نوشته است. علم 
جغرافيا در قرن پنجم هجری با تفکرات و کارهای ابوريحان بيرونی 



45 رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و  سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 1397

از انديشمندان و دانشمندان بزرگ ايرانی که در اين دوره می زيسته،  
هروی،  علی  علی بن  ابوبکر بن   می کند.  شگفت انگيزی  پيشرفت های 
سياح و جغرافی دان ايرانی االصل ديگری است که در سدة ششم هجری 
می زيسته و نوشته هايی در مکان شناسی داشته است. از معروف ترين 
نوشته،  مطالبی  ايران  راجع به  که  هجری  ششم  سدة  جغرافی دانان 

ادريسی است.
از سدة ششم هجری به بعد، روند جغرافيای رياضی همانند جهان 
اسالم در ايران نيز گويی از نقطة اوج خود فرو می افتد و رو به سرازيری 
می نهد. اما از همين عهد است که اولين نشانه های گونه ای ترکيب 
در جهان نگاری پديدار می شود. در اين سده، محمدبن  محمد طولی 
هفتم هجری،  در سدة  نوشت.  را  عجايب المخلوقات  نام  به  اثر خود 
ياقوت، جغرافی دان يونانی االصل کتاب خود معجم البلدان را که شامل 
اطالعاتی گران قدر از سرزمين ايران و مناطق اطراف آن است، نوشت. 
کتاب  عصر  اين  انديشمندان  ديگر  از  نيز  طوسی  خواجه نصيرالدين 
صوراألقاليم ابوزيد بلخی را به فارسی ترجمه کرد و خود نيز، نقشه هايی 
به اين ترجمه افزود. قزوينی، ديگر جغرافی دان اين دوران است که 
کتاب هايی به نام های عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات و آثار البالد 

را نوشته است. از اواسط سدة هفتم هجری و سدة هشتم 
دليل حملة  به  ايران  در  علم  تا 616( گسترش   782(
ويرانگر مغول دچار رکود می شود. اين مرحله از تاريخ در 
ايران يکی از بدترين ادوار تاريخ ايران است. در اين دوران 
خصوصًا نخستين سال  های آن، حمالت وحشيانة قوم 
مغول عالوه بر کشتار وحشيانة مردم باعث ويرانی و نابود 
شدن مراکز علمی و نابودی تعداد زيادی کتاب علمی 
در ايران شد. در اين دوره تعداد زيادی از دانشمندان يا 
کشته شدند يا به سرزمين های ديگر گريختند. از اواخر 

سدة هشتم هجری بار ديگر ايران يورش وحشيانة قوم ديگری را شاهد 
بود که در سه مرحله انجام شد. اين يورش، يورش تيمور گورکانی 
بود که در سه مرحله در سال های 782 هجری، 790 هجری ايران 
را مورد تاخت و تاز قرار داد و بار ديگر باعث نابودی و ويرانی شهرها 
و کشتار مردم شد. از سدة نهم هجری به بعد پژوهش های جغرافيايی 
روی هم رفته رو به انحطاط رفت، آهنگ حرکات سياحان کندتر شد 
و دانشمندان تاريخ طبيعی نرم نرمک از سفر بازماندند و به جای آنکه 
مردمان سرزمين های اسالمی به مکان هايی سفر کنند موج های تازه ای 
از سفرهای غربيان مسيحی به ممالک شرقی آغاز شد. البته در سدة نهم 
جغرافی دانان ايرانی تبار چندی در هند برآمدند و تأليفاتی در جغرافيا 
و تاريخ طبيعی پديد آوردند و آن نوشته ها را به حکمرانان مغول در 
هندوستان عرضه داشتند. آيين اکبری يکی از اين تأليفات به شمار 
می رفت. در درون مرزهای ايران نيز آثار چندی در جغرافيا پديد آمد 
که هفت اقليم احمد راضی و نيز صورئ األقاليم از مؤلفی ناشناخته از آن 
جمله بودند )فرشاد، 1365: 242(. از اين دوران به بعد چه در دوران 
صفويه و چه دوران بعد از آن آثار چندی در علوم از جمله جغرافيا شکل 
نگرفت،  ولی در دوران حکومت قاجارها خصوصًا در دورة ناصرالدين 
شاه تأليفات جغرافيايی رونق زيادی يافتند، همچنين نمونه های قديمی 
جغرافيانگاری چون سفرنامه،  فرهنگ نامه، گزارش اقليمی تداوم يافت 

و به تدريج سبک نوشتاری متحول شد.
علم جغرافيا در دوره سلطنت قاجارها تا پيش از تأسيس دارالفنون 

چندان مورد توجه نبود. ولی پس از آنکه رشتة جغرافيا و نقشه کشی 
و مهندسی در دارالفنون زير نظر معلمان اروپايی تأسيس و روحية 
کنجکاوی محصالن نسبت به احوال و اوضاع کشورهای جهان بيدار شد 
و  به  خصوص پس از آنکه رسالت و جزوه های استادان اروپايی به فارسی 
ترجمه و چاپ و منتشر شد، اين علم مجدداً  مورد توجه قرار گرفت و 
برای نخستين بار نقشه هايی از شهر تهران به وسيله گروهی از معلمان 
و محصالن رشتة جغرافيا و مهندسی دارالفنون ترسيم شد و با نظر و 
دستور ناصرالدين شاه رساالتی در مورد جغرافيا به دستور اميرکبير 
چاپ و منتشر شد. مضافًا اينکه توسعة روابط سياسی و بازرگانی ايران 
با کشورهای مختلف جهان و ضرورت آشنايی با جغرافيای آن ممالک، 
ارزش موقعيت علم جغرافيا را در ميان طبقة باسواد و تحصيل کرده باال 

برد )خدری زاده، 1379: 52(.
پس از تأسيس دارالفنون توسط اميرکبير با توجه به اينکه از نظر 
او جغرافيا نقش بزرگی در تنوير افکار ايرانيان داشته و باعث بيداری 
آنان نسبت به مسائل جهانی شده است اهميت خاصی برای جغرافيا 
قائل شده و به همين دليل جان داوود خان ارمنی را مأمور ترجمة 
کتابی در جغرافيا کرد. همچنين قبل از تأسيس دارالفنون هزينة چاپ 

دوران  اين  در  پرداخت.  را  رفائيل  فلوغون  معروف  جغرافيای  کتاب 
»ميرزاعبدالغفار« از فضالی زمان خود بود که زبان های خارجی را هنگام 
تحصيل در دارالفنون از معلمان فرنگی فراگرفت و کم کم به امر تدريس 
پرداخت. صرف نظر از خدمتی که عبدالغفار به آموزش جغرافيا و تدوين 
کتب درسی انجام داد و از اين نظر او را بايد پيشقدم و پيشاهنگ دانش 
جغرافيا در تاريخ معاصر ايران دانست، دو اقدام ديگر او از جمله تهية 
نقشة تهران و تعيين نفوس دارالخالفه از لحاظ جغرافيايی دارای اهميت 
خاص است. از جمله اقدامات ديگر او سرشماری جمعيت شهر تهران 
به دستور ناصرالدين شاه بود. او همچنين دو اثر مهم به نام های نفوس 
 دارالخالفئ و کفايئ الجغرافی تأليف کرده است. ايشان حدود 44 سال 
در دارالفنون به معلمی پرداختند و او را بزرگ ترين جغرافی دان دورة 
دارالفنون می دانند. به هر حال با ادامة فعاليت دارالفنون و بسط ارتباط 
با مغرب زمين و توسعة ارتباطات عمومی از طريق روزنامه و آشنايی 
طبقة روشنفکر آن زمان با معارف غربی روزبه روز بر تعداد مدارس جديد 

ابوجعفر محمدبن موسی خوارزمی؛ وی 
يکی از بزرگ ترين عالمان زمان خود 

و يکی از منجمان دربار مأمون عباسی 
بود. کتاب صورئ االرض اثر اوست و 
تقريبًا فهرست طول ها و عرض های 

همة شهرهای بزرگ را شامل می شود. 
تهية اطلس از نقشة آسمان و زمين و 

همچنين اصالح نقشه های جغرافيای بطلميوس از 
کارهای ديگر او بود و ديگر کتاب مهم و ارزندة او 

مفاتيح العلوم است



رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 461397

افزوده شد )خدری زاده، 1379: 53(. آنچه از تاريخ چاپ کتاب های 
جغرافيای مدارس اين دوره استنباط می شود اين است كه  غير از کتاب 
جغرافيای مهندس الممالک از کتاب های کفايئ الجغرافی نجم الدوله و 
نيز از کتاب های جغرافيای غيردرسی استفاده می شده است. مسلم 
است که جغرافيا در آن مدارس هرگز به وسيلة معلم آموزش يافته و 
مجربی تدريس نشده و در ميان برنامة درس ها نياز به تخصصی نداشته 
و از هر فرد باسوادی برای تدريس آن استفاده می شده و هدف هم 
حفظ کردن تعداد اسم و اصطالحات جغرافيايی بوده است )گنجی، 
تربيت  و شيوة  با وجود شکل گيری مدارس جديد  اما   .)31 :1380
آن ها مسئوليت آموزش و تدريس جغرافيا برعهدة دو تن از استادان 
آن زمان به نام های مسعود کيهان و عباس اقبال آشتيانی قرار گرفت 
که توانستند در طول دورة استادی خود، دانش آموزانی پرورش دهند 
که سرآمدان حال حاضر جغرافيای ايران هستند. سرانجام در تاريخ 27 
شهريور 1313 دانشگاه تهران تأسيس شد و هم زمان کالس های درس 
جغرافيا هم در دارالمعلمين و هم در دانشگاه تهران به طور مشترک 
برگزار شد، تا اينکه در آبان ماه سال 1334 تغيير مهمی در آموزش 
جغرافيا در کشور بروز کرد که تشريفات آن در جنبشی در تاريخ 6 آبان 

ماه 1334 انجام پذيرفت.
سال های دهة 1340 را بايستی سال های توسعة آموزش جغرافيا در 
کشور دانست، زيرا که گروه نوبنياد آموزش جغرافيا در دانشگاه تهران 
با جديت فراوان به تنظيم برنامة تلفيق  درس ها و جست وجوی معلم 
و فراهم کردن وسايل آموزش اهتمام ورزيد و چون اين گروه الگو و 
نمونه و راهنمايی برای گروه های آموزشی در ساير دانشگاه های کشور به 
شمار می رفت هر اقدامی که برای توسعة جغرافيا در اين گروه به عمل 
می آمد در فاصله زمانی کوتاهی به گروه های جغرافيا در دانشگاه های 
شهرستان ها سرايت می کرد )گنجی، 1380: 61( در سال های 1342 
به بعد تغيير مهم و اساسی ديگری در رشتة جغرافيا ايجاد شد و آن، 
تفکيک رشته های تاريخ و جغرافيا از هم بود. اما با وقوع انقالب اسالمی 
وقوع  به  علمی  زمينه های  جمله  از  زمينه ها  همة  در  بزرگی  تحول 
پيوست. با تشکيل ستاد انقالب فرهنگی و کميته های تخصصی مربوط، 
از جمله کميتة برنامه ريزی علمی متمرکز و از باال به پايين در کشور آغاز 
شد. اين سياست ها مبتنی بر نظرخواهی از گروه های جغرافيا و اساتيد 
بود. به همين جهت اعضای کميتة برنامه ريزی، نمايندگان جغرافيای 
بر  برنامه ريزی  کميتة  اصلی  هستة  اوليه  سال های  در  بودند.  کشور 
محوريت استفاده از دانشمندان و پيش کسوتان علم جغرافيا و حضور 
فعال نمايندگان دانشجويان انقالبی آن زمان استوار بود )پاپلی يزدی، 
1376: 21(. از اولين مسائل مطرح در زمينة توسعه و گسترش علم 
جغرافيا مسئلة تأمين نيروی انسانی بود که به همين خاطر و به منظور 
تأمين نيروی انسانی مورد نياز يعنی تربيت اساتيد متعهد و متخصص، 
دانشگاه تربيت مدرس و گروه جغرافيای آن داير شد که مرکزی برای 
تربيت نيروهای کارشناسی ارشد و دکترا بود. در همين راستا گروه های 
جغرافيای دانشگاه های تهران، شهيد بهشتی، تبريز، اصفهان، مشهد و 
تربيت معلم دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در شاخه های مختلف 
علم جغرافيا را افتتاح و فعاليت های بسيار جدی و گسترده ای را در 
جهت گسترش علم جغرافيا آغاز کردند. بر اين مبنا در ادامة مطلب به 
توضيحاتی در مورد بزرگان علم جغرافيا در ايران که زمينة شکل گيری 
و گسترش علم جغرافيا را فراهم آوردند، آن گونه که شايسته و بايستة 

آن هاست، می پردازيم.

é مسعود کيهان )1272 هجری شمسی(؛ استاد کيهان به عنوان 
اولين معلم جغرافيا در سطح عالی به تدريس مشغول شد و تا زمان 
بازنشستگی در سن 70 سالگی به همين سمت اشتغال داشت. او در 
سال 1295 هجری شمسی به رياست پياده نظام و نظمية فارس و 
بعد از چند سال به سمت وزارت در کابينة سيد ضياءالدين طباطبايی 
منصوب شد. به علت اقامت در فرانسه زبان فرانسه را خوب می دانست 
و اصول و کليات جغرافيايی را ضمن دروس نظامی مدرسه نيز ديده 
بود و به اصول و روش کتاب نويسی نيز آشنا بود. همين عوامل باعث 
موفقيت ايشان در نوشتن کتاب سه جلدی جغرافيای طبيعی اقتصادی 
و سياسی ايران در سال های 1310 تا 1311 شد و اولين کتاب ايشان، 

کتاب جغرافيای طبيعی ايران در 200 صفحه بود.
é عباس اقبال آشتيانی )1275 هجری شمسی(؛ استاد اقبال 
آشتيانی تدريس تاريخ و جغرافيا را برعهده داشت. از همين جا بود 
که تمايل او به نويسندگی کتاب های درسی باعث شد دست به تهية 
تعداد  که  بزند  متوسطه  مدارس  برای  جغرافيا  و  تاريخ  کتاب های 
کتاب های درسی او به 17 جلد می رسد. او برای ادامة تدريس به فرانسه 
رفت و توانست درجة ليسانس ادبيات جغرافيا را از دانشگاه سوربن 
بگيرد. سال های 1310 تا 1328 درخشان ترين و پرثمرترين سال های 
تأليف و ترجمه و  او بود و در اين سال ها در حدود 40 کتاب  عمر 
تصحيح کرد که نام او را در فرهنگ ايران جاودانه ساخت )گنجی،  

.)506 :1380
é احمد مستوفی )1291 هجری شمسی(؛ استاد مستوفی در 
سال 1309 جزء سومين گروه محصالنی بود که به فرنگ اعزام شد و 
تحصيالت کامل خود را در دپارتمان جغرافيای دانشگاه سوربون فرانسه 
به پايان رساند. او در آغاز کار خود در دانشگاه به تدريس جغرافيای 
طبيعی پرداخت و در طول دورة تدريس جغرافيای طبيعی در تفسير 
نقشه و شناخت قالب های زمينی از روی نقشه و انطباق آن با طبيعت 
از  ايران  از  نادر  بر نقشه های  اين زمان عالوه  پافشاری می کرد و در 
نقشه های معروف  هاشوری هشتاد هزارم فرانسه استفاده می کرد. اما 
پس از مدتی براثر سفرهای دور و دراز و  استفاده از غذاهای کنسروی 
مبتال به بيماری شديد شد که او را از درس و بحث های دانشگاهی 

برکنار نگاه داشت.
é لطف اهلل مفخم )1294 هجری شمسی(؛ استاد مفخم در ابتدا 
ليسانس خود را در رشتة باستان شناسی گرفت و بعد دورة ليسانس 
تاريخ و جغرافيا را گذراند و ليسانس دوم خود را نيز از اين دانشسراي  
عالي گرفت. بعد از مدتی برای ادامة تحصيل به فرانسه رفت و موفق 
رشته های  در  تحصيلی  گواهی  همچنين  شد.  دکترا  درجة  اخذ  به 
سوربن  دانشگاه  از  تدريس  روش  و  طبيعی  جغرافيای  کارتوگرافی، 
فرانسه را دريافت کرد. او پس از بازگشت به تدريس در دانشگاه تبريز 
پرداخت. سپس به مشهد رفت و در آنجا گروه جغرافيای دانشگاه مشهد 
را پايه گذاری کرد. ايشان در سال های ابتدايی به تنهايی تدريس تمام 
دروس جغرافيا را برعهده داشت و تما م  وقت خود را تدريس می کرد. 
بعد از بازنشستگی دوباره به تبريز برگشت و به عنوان مشاور سازمان 

جغرافيايی کشور مشغول به کار شد.
é محمد حسن گنجی )1296 هجری شمسی(؛ استاد گنجی در 
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سال 1331 برای ادامة تحصيل به آمريکا رفت و در آنجا در دانشگاه 
کالرک مشغول به تحصيل شد. ايشان پس از دو سال تحصيل در 
دانشگاه کالرک و تهية پايان نامه ای با عنوان آب وهوای ايران موفق به 
اخذ درجة دکترای جغرافيا شد. کسب عنوان پدر هواشناسی، نخستين 
بنيان گذار جغرافيا، طرح اولين اطلس اقليمی ايران، مرد سال هواشناسی 
جهان، کسب بيش از پنجاه جايزه و مدال ايرانی و بين المللی، معرفی 
ايشان به عنوان يکی از سيزده جغرافی دان برتر قرن بيستم و عضويت 
در انجمن جغرافی دانان انگلستان، از جمله مقام ها و فعاليت های علمی 

ايشان بود.
é عباس سحاب )1300هجری شمسی(؛ استاد عباس سحاب پس 
از گذراندن تحصيالت ابتدايی در مدرسة کماليه برای ادامة تحصيل و 
گذراندن دورة متوسطه به مدرسه های ابن سينا و علميه رفت. در همين 
مدارس بود که برای اولين بار استعداد و عالقة او به جغرافيا نمايان شد 
و مورد تشويق و توجه مهدی رهنما معلم دلسوز و دانشمند جغرافيا قرار 
گرفت. از عوامل شوق و اشتياق او تهية نقشة تهران در مدت کمتر از 6 
ماه روی کاغذ کالک بود. اين نقشه را ابتدا به زبان التين ترسيم کرد و 
پس از فروش نسخه های التين، آن را به زبان فارسی ترسيم کرد. وی 
از سال 1320 به بعد، پس از مطالعه و بررسی و سفر به سی هزار روستا 
در سراسر کشور مبادرت به تهيه و ترسيم نقشه های متعدد کرد. او پدر 
علم کارتوگرافی ايران و بانی مؤسسة جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب، 

نخستين توليدکنندة کرة جغرافيايی به زبان فارسی بود.
عباس سعيدی رضوانی )1306 هجری شمسی(؛ در سال   é
سال  در  درآمد.  آموزش وپرورش  به خدمت  آموزگار  به عنوان   1326
1330 درجة ليسانس خود را در رشتة تاريخ و جغرافيا از دانشسرای 
عالی دانشگاه تهران دريافت کرد. برای ادامة تحصيل به آمريکا سفر 
دانشگاه  از  فوق ليسانس  اخذ درجة  به  موفق  و در سال 1336  کرد 
اخذ درجة دکترا  به  آمريکا شد. در سال 1350 موفق  ويسکانسين 
در جغرافيای انسانی از دانشگاه پاريس شد. پس از بازگشت، استاد 
قدس  آستان  در  متعددی  اجرايی  و سمت های  دانشگاه مشهد شد 
داشت و همچنين سرپرستی کتابخانة آستان قدس رضوی به عهده 
ايشان بود. نام دکتر عباس سعيدی رضوانی در تاريخ جغرافيای ايران 
به خاطر تحقيقات ارزنده اش باقی خواهد ماند. از مهم ترين تأليفات 
اين استاد بزرگوار می توان مجموعة 5 جلدی کتب تاريخ و جغرافيا 
برای دانش آموزان دبيرستان ها، جغرافيای ژاپن، سرخس ديروز تا امروز، 

بينش اسالمی و پديده های جغرافيايی را نام برد.
é جواد صفی نژاد )1308 هجری شمسی(؛ استاد صفی نژاد در 
سال 1332 در دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران در رشتة تاريخ و جغرافيا 
پذيرفته شد و دوران تحصيل خود را در آنجا گذراند و از همان سال 
همکاری خود را با دکتر گنجی آغاز کرد. او به جغرافيای انسانی عالقة 
خاصی داشت و در عين حال او يک جغرافی دان نبود و در مردم شناسی 
نيز مطالعاتی داشت و حتی بعضی او را يک مردم شناس می شناسند. 
نخستين پژوهش او در سال 1337 با نام »سبزی کاری و سبزی کاران 
شهری« آغاز می شود. در واقع اولين کار چاپی او مونوگرافی ده طالب آباد 
بود که يک مؤسسه علمی دانشگاهی آن را چاپ کرد. او از طرفداران 
نظرية جبر جغرافيايی است و مخالف دست کاری جغرافيا توسط انسان 

و دخل و تصرف در آن نيست.
و  متولد شد  تبريز  در  )1308هجری شمسی(؛  فريد  يداهلل   é

تحصيالت ابتدايی تا دانشگاهی خود را با رتبة اول در اين شهر گذراند 
و موفق به اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تبريز در رشتة تاريخ و 
جغرافيا و علوم تربيتی شد. او برای ادامة تحصيل به دانشگاه سوربن 
رفت و توانست درجة دکترای جغرافيای انسانی با گرايش شهری را 
کسب کند. استاد از سال 1342 همکاری خود را با دانشگاه تبريز آغاز 
کرد. 24 مقالة علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر بين المللی 
و نيز 13 جلد کتاب دارد. کتاب شناخت شناسی و مبانی جغرافيای 
انسانی استاد در سال 1380 به عنوان کتاب سال ايران انتخاب شد. از 

جمله کتاب های ديگر او می توان جغرافيا و شهرشناسی را نام برد.
é حسين شکويی )1312 هجری شمسی(؛ استاد شکويی پس از 
اخذ ديپلم، وارد رشتة تاريخ و جغرافيا در دانشگاه تبريز شد و پس از اخذ 
درجة ليسانس در تبريز و تهران به معلمی پرداخت. درجة کارشناسی 
ارشد جغرافيای انسانی را از دانشگاه تهران و با درجة ممتاز گرفت 
و به دانشگاه تبريز انتقال يافت و به کار پژوهشی پرداخت. از جمله 
کتاب های او می توان فلسفه جغرافيا، جغرافيای شهری، شهرک های 
جديد و مقدمه ای بر جغرافيای جهانگردی را نام برد. ايشان همچنين 
مقاالت زيادی در مجالت علمی کشور به چاپ رساند. او همچنين 
عضو هيئت علمی گروه جغرافيای دانشگاه تربيت مدرس بود و در اين 
زمان کتاب های ارزشمندی همچون جغرافيای اجتماعی شهرها )کتاب 
برگزيدة سال 1374(، ديدگاه های نو در جغرافيای شهر )کتاب برگزيدة 
سال 1367(، انديشه های نو در فلسفة جغرافيا )در دو جلد(، جغرافيای 

کاربردی و مکتب های جغرافيايی را تأليف کرد.
استاد  اولين  ايشان  )1313 هجری شمسی(؛  ميرحيدر  دره   é
ايرانی است که به اخذ مدرک دکترا در جغرافيای سياسی نائل آمده 
و نخستين کتاب سيستماتيک در مورد جغرافيای سياسی را نوشته 
است. او دکترای خود را از دانشگاه اينديانا در شهر بلومينگتون گرفته 
است. بعد از بازگشت به ايران در دانشگاه تهران مشغول به تدريس 
شد و درس اصول و مبانی جغرافيای سياسی را در برنامة درسی دورة 
ليسانس قرار دارد. او جغرافيای سياسی را براساس رويکرد کارکردگرايی 
در  می داد.  آموزش  هارتشون  ريچارد  آمريکايی،  مشهور  جغرافی دان 
سال 1347 اولين کتاب جغرافيای سياسی مدون و نظام يافته را با 
عنوان اصول و مبانی جغرافيای سياسی منتشر کرد. او را به عنوان اولين 
پديدآورندة رشتة جغرافيای سياسی در دانشگاه های ايران می شناسند.

é سيروس سهامی )1314 هجری شمسی(؛ تحصيالت ابتدايی 
را در نوشهر به پايان برد و در سال 1333 دورة متوسطه را به پايان 
رساند، سپس دانشجوی رشتة جغرافيا و تاريخ در دانشسرای تهران شد. 
پس از اتمام تحصيل در دبيرستان ها به تدريس پرداخت تا سرانجام 
در سال 1339 برای ادامة تحصيل به فرانسه رفت و مدرک دکترای 
جغرافيا را با درجه بسيار خوب از دانشگاه ِکلرمون ِفران اخذ کرد و پس 
از بازگشت به استادی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد و مدتی 
رياست دانشگاه فردوسی مشهد را برعهده داشت. از ايشان ترجمه های 

وزينی در رشتة جغرافيا به چاپ رسيده است..
é مصطفی مؤمنی )1319 هجری شمسی(؛ استاد مؤمنی درجة 
دکترای خود را از دانشگاه ماربورگ آلمان )1355( گرفت. وی پس از 
بازگشت به عضويت هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی درآمد و در اين 
دانشگاه مشغول به تدريس شد. آثار علمی و پژوهشی ايشان عبارت اند 
از: رساله در مورد مالير و پيرامون )حوزة نفوذ(، تکوين و توسعة ساختار 
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و کارکردهای شهرهای کوچک در ايران،  بيش از ده ها عنوان مقاله 
راجع به جغرافيای شهری و فرهنگی و جهان بينی و ترجمه های مربوط 
به شهرهای اسالمیـ  ايرانی. کتاب پايگاه جغرافيای شهری در ايران از 

تأليفات وی در سال 1379 به عنوان کتاب سال انتخاب شد.
é محمد حسين پاپلی يزدی )1319 هجری شمسی(؛ استاد 
پاپلی يزدی فعاليت علمی خود را از سال 1350 در دانشگاه فردوسی 
مشهد آغاز و بعدها در دانشگاه تربيت مدرس تهران تدريس کرد. ايشان 
اولين ايرانی دارندة جايزه انجمن جغرافيايی فرانسه است و کتاب های 
بسيار زيادی در جغرافيا تأليف کرده است. همچنين ايشان در سال 
1981 به عنوان عضو مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه درآمد و در 
سال 1990 به عنوان استاد مدعو به تدريس در دانشگاه سوربن پاريس 

پرداخت.
é محمدرضا حافظ نيا )1334 هجری شمسی(؛ استاد حافظ نيا 
در سال 1352 تحصيالت عالی خود را در دانشسرای عالی به پايان 
رساند و در سال 1369 از رسالة دکترای خود با عنوان »خليج فارس و 
نقش استراتژيک تنگة هرمز« دفاع کرد. ايشان از اولين دانش آموختگان 
دانشگاه تربيت مدرس در رشتة جغرافيای سياسی و يکی از پيشکسوتان 
و انديشمندان رشتة ژئوپليتيک در ايران به حساب می آيند و نظريات 
و آثار وزينی در اين زمينه دارند؛ همچنين چندين بار به عنوان استاد 

نمونة کشور انتخاب شده اند.
é احمد پوراحمد )1337 هجری شمسی(؛ ايشان فارغ التحصيل 
دکترای رشتة جغرافيای انسانی از دانشگاه تربيت مدرس است. وی 
استاد دانشگاه تهران است و کتاب قلمرو فلسفة جغرافيا تأليف ايشان 
در دورة بيست وپنجم کتاب سال جمهوری اسالمی ايران از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان کتاب سال برگزيده شد. از اين رو 
ايشان يکی از پرکارترين اساتيد حال حاضر جغرافيا در توليدات علمی 

از جمله مقاله و کتاب است.

 4. نتيجه گيری
جغرافيا از گذشته تاکنون دورة بسيار طوالنی را گذرانده و لذا در 
طول تاريخ خود فراز و نشيب های بسياری داشته است، اما در دورة 
قرون وسطی، رشد علم از مغرب زمين به مشرق زمين انتقال يافت و در 
آن دوران، جهان اسالم از پيشرفت بسيار بااليی در توليد و گسترش 
علم به ويژه علم جغرافيا برخوردار شد. همان طور که می دانيم جهت 
پويايی و گسترش علم در هر دوره ای انديشمندان و بزرگان بسياري 
و  شناخته  سرآمد  به عنوان  خود  دورة  در  بتوانند  تا  می کنند  تالش 
مطرح شوند به گونه ای که آن عصر را با نام آن انديشمند می شناسند. 
از اين رو علم جغرافيا هم در تاريخ خود همان طور که در توضيحات 
متن مقاله آورده شد، دارای انديشمندان برجسته ای بوده که هر يک 
از آن ها توانستند در قسمت هايی از علم جغرافيا فعاليت و پژوهش 
کنند و آن را به عنوان يک علم پويا گسترش دهند. براين اساس، علم 
حاضر جغرافيا به صورت يک رشتة دانشگاهی در دانشگاه ها و مدارس، 
نتيجة تالش های اين انديشمندان در دوره های زمانی گذشته است که 
نتيجة آن به شکل گيری جغرافيای جديد انجاميده است. براين اساس 
در عصر حاضر جغرافيا به عنوان يک علم سرآمد در دانشگاه ها تدريس 
می شود و گرايش های بسياری از آن شکل  گرفته است و دانشجويان 
زيادی در آن رشته به تحصيل می پردازند. در نهايت، ضروری  است که 

دانشجويان، دانش آموزان و ساير عالقه مندان به اين علم از تاريخچة آن 
به خوبی آگاهی داشته باشند، زيرا اطالع از تاريخچة  يک علم وتاريخ 
پرفراز و نشيب آن نشان از قابليت های آن علم دارد که توانسته است 
در زمان های مختلف نسبت به نيازهای مردمان آن روزگار خود پاسخ گو 
باشد و پيشرفت کند. با وجود اين می توان گفت که، قسمتی از فلسفة 
علم جغرافيا را تاريخچة علمی آن تشکيل می دهد، لذا هدف از اين 
نوشتار آن بود تا بتوانيم زمينه  عالقه مندی دانش آموزان و دانشجويان 
را در راه گسترش و پيشرفت اين علم در دهة حاضر فراهم آوريم و 
همان طور که در تاريخچة جغرافی دانان عصر جديد ايران آورده شد، آن 
انديشمندان نيز از همان دوران دانش آموزی خود نسبت به علم جغرافيا 
شناخت و عالقه پيدا کرده بودند و در ادامة زندگانی علمی خود، در اين 

راه ثابت قدم ماندند.
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