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 چکیده

مااورد همااوار   ،آنو آمیختن تاریخ محلی بااا در جغرافیای تاریخی  روشمند    ایهپژوهش  نبود

ارائاا  هنااوز  رفت از ایاان ملاا    برای برون  حلیرا   وایران بود   نظران تاریخ در  اعتراض صاحب

پرداختاا  و شااد  ل  یادأحلیلی ب  تبیین مستا  کوشد ب  روش توصیفییم رمقالة حاضنلد  است.  

»سااامانة .  سااخن یویااد  آن  ی باارای( باا  عنااوان را  حلاا HGIS)یخی  اس تاااریآجیاز  سپس  

شناساای، ها از جمل  زمیندانشبسیاری از  در    ،ای نوظهوراز ابزارهای رایان   ،اطالعات جغرافیایی«

در علااج جغرافیااا و بااا توجاا  باا    ن سامان ب  تناسب کاربرد اید دارد.  برداری کاربرجغرافیا و نقل 

از این ابزار در مطالعات جغرافیایی مربوط ب  توان  مییخی،  در جغرافیای تار  جغرافیا و تاریخ  تالقی

تا ،  ب  کار رفت ی  در علوم متعددهم ، ایرچ  این سامان  از مدتی پیش  با اینیذشت  نیز بهر  برد.  

هااای قابلیتجغرافیای تاااریخی از    حوزۀ  یرانن و پژوهشمورخا  بسیاری از  م20  سدۀ  نیة پایاده

بااا آیاااهی از ظرفیاات ایاان سااامان  در تحلیاا    چندانی نداشااتند.  آیاهیتاریخی    العاتدر مطآن  

 (HGIS) تاااریخیسااامانة اطالعااات جغرافیااایی با عنااوان  از آن  نوای  شاخ جغرافیایی یذشت ،  

نلااان بعدی و  همچنین تصاویر س و  بت و پویا  های ثاترسیج نقل ا  مذکور بسامانة    .ش   یرفت

هااای تاااریخی را در براباار جغرافیااای رویااداد  ،و عناصر دخی  در آن    واقع دادن توپویرافی مح
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پنهااان   ایااایواز ز  زمیناا  را باارای پاارد  برداشااتنساخت  و باادین وساایل ،    مورخ مجسجدیدیان  

 .  دکنمیفراهج رخدادهای تاریخی  

 یکلید  واژگان

غرافیااایی تاااریخی سامانة اطالعات ججغرافیای تاریخی،  (،  GISطالعات جغرافیایی )سامانة ا

(HGIS  ) 

 مقدمه

تمایز آن بااا دی اار ،  هدف، چهارچوپ  لحاظاز  در ایران    آنسیس  أاز زمان تجغرافیای تاریخی  

مطرح  1اندازم تب چلج وصخص م اتب اروپایی ب این مبحث بات لیف  ومنابع    های تاریخ،شاخ 

عنااوان   بااا  ش 1395  تااا1385از سااال  هایی کاا   ناماا ها، مقاالت و پایانکتاببررسی  است.    د بو

 کاااربردی نبااودن  ،دم رشاادبیااان ر عاا   2متخصصان این حااوز   آرای  ب توج     و  جغرافیای تاریخی

. محلاای اساات  مندی و آمیخت ی جغرافیای تاریخی با تاریخ، عدم قاعد فارسی زبان  یهاپژوهش

: 1390یش،  خیرانااد؛  64ا41:  1388  ؛ احمدونااد،7ا2:  1390نااورائی،  ؛  22ا11:  1351مقامی،  جئقا)

آشاانایی ،  لدن جغرافیااای تاااریخی در ایااراننکاربردی  ی ی از دالی  مهج  رسد  ب  نظر می  (4ا2

  بااود  هاباادانعاادم دسترساای  و    نظر  ة موردداشتن با ابزار مناسب جهت تحلی  فضایی از منطقن

یاا   ةائار  ب صرفاً  ،اندتوصیف جغرافیای شهرها پرداخت    هایی ک  بل اکثر مقا  ،برای نمون   است.

از   اینقلاا   ةساالیق ی نویسااند  باا  ارائاا های تاریخی و در صااورت خوش ز م انیا چند ع س ا

 ،ی یبخساارو،  88ا66:  1388،  زمااانی)؛  اناادهای اروپایی اکتفااا کرد های تاریخی و سفرنام کتاب

 های تااوان نقلاا اس مییآک  با استفاد  از جیدر حالی(  66ا49:  1385ی،  شاطر،  94ا69  :1386

و تغییرات بافت آن را نسبت ب  یذشت  مورد بررساای و مقایساا  کرد  از ی  منطق  تهی     یددمتع

 توانک  در آن ب  خوبی میاس تاریخی  یآنوین جی  ةشاخب  همین منظور در این مقال     قرار داد.

شااد  ل  یادأرا  حلی برای مسشاید  تا    شد  است  عرفیداد، م  ستدب از ی  منطق     فضایی  لیتح

 

1. Landschaft school. 
ناورائی علات را طلا    و  بیاان کارده  تاریخیمفهوم جغرافیای    ماندگی را عدم اطالع ازمقامی علت این عقب. قائم  2

شناسای و به آمیختگای جغرافیاای تااریخی باا باستاننظر را  احمدوند    و  ا تاریخ محلی دانستهرافیای تاریخی بغج
م ئقاا)  به فقدان مبانی نظری، اصول و قواعد در این حوزه اشاره کارده اسات.   ندیشیراو طرده  یخ محلی جلب کتار

 ( 4ا2 : 1390اندیش،  طیر؛ 64ا41:  1388  ،؛ احمدوند7ا2 : 1390نورائی،  ؛22ا11: 1351مقامی،  
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  .باشد

( در حااوزۀ GISام ان کاااربرد »سااامانة اطالعااات جغرافیااایی« )  از حدود بیست سال پیش

شاااخة  ،د  است. با کاربرد این سامان  در مطالعااات جغرافیااای تاااریخیشروشن  مطالعات تاریخی  

 د. این سااامان شمعرفی  (  HGIS)تاریخی«    ت جغرافیاییسامانة اطالعابا عنوان »آن  از  جدیدی  

ام ااان و د  ی پویااا و تصاااویر ساا  بعاادی فااراهج آورهارا از طریاان نقلاا  ویر یذشت ام ان تص

باادین   .کناادمیفراهج    جغرافیایی مربوط ب  یذشت  را در ی  پای ا های یونایون  داد   آوریجمع

ییاارد تااا تحلیاا  در اختیار مورخ قرار میریخی  تای  موضوع  جغرافیای  عی از  جامتصویر    وسیل ،

ابعاااد بااا ملاااهدۀ  تااوان  با این روش همچنااین میداشت  باشد.    یذشت   یایدادهاز روتری  درست

ام ان  ،. عالو  بر اینی را در مسائ  تاریخی مطرح ساختجدید  سؤاالت  ،م انی کمتر دید  شد 

ها از طرین نام پژوهلی ب  ویژ  پایان  اتسسؤم  و  هادانل ا شد  در    تألیف  عددآثار متنتایج    ارائة

 (Gallay and Hofierka, 2015: 40-1) .آیاادباا  وجااود ماایا و تصاااویر هاا تهی  نقل 

ک  ب  ا    ای از آنت جغرافیایی و سپس شاخ نخست دربارۀ سامانة اطالعا  در این جستار  ،بنابراین

هااا و هایی از آثااار، پرو  نمون  یا آن .شودسخن یفت  می  پردازد ایی ممطالعات جغرافیای تاریخ

در  .شااودمعرفاای می زمیناا مد  و در حال انجام و مراکز مهج پژوهش در این های پدید آپژوهش

 . د شدخواهپرداخت  ب  بررسی وضع این شاخ  از مطالعات در ایران  پایان،

 نو کاربرد آ اس تاریخیایمفهوم جی (1

باا  تولیااد،   اساات،  ای«»معمااواًل رایاناا   ایسااامان  کاا   1(ISGی )اطالعات جغرافیای  ةماناس

 .پردازدال و اشتراک اطالعات جغرافیایی میبیان، انتقتجزی  و تحلی ،    یت،، ذخیر ، مدیرآورییرد

 قابلیاات دارد ،مدیریت و واکاوی اطالعات جغرافیایی با هدفای رایان  ن سامانةیا  ب  عبارت دی ر،

ایی ی  سااامان  هدف نهدهد.  نمایش  ها را  آن  وکرد   واکاوی    و  یردآوری، ذخیر این اطالعات را  

هااای جغرافیااایی داد   ایاانبر  های مختلف را  وز تصمیمات در حایی آن است ک   افیاطالعات جغر

ها را با های متنوعی از داد الی رد اساسی این سامان  نیز ب  این ترتیب است ک  ل عم.  استوار کند

اطالعات حاص  از این ترکیااب را در   کند وهای مختلف و از منظرهای یونایون ترکیب میروش 

خوانااد و آن را در آوری  ان این ابزار را ی  نظام جامع فنتوب  این ترتیب می  دهد.میار  اختیار قر

 

1. Geographic Information System (GIS) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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مربوط ب  م ان، شرایط،   تواند در ح  مل التمی  سامانة مذکورو خدمات دانست.    ت دانشخدم

 (Gregory, Kemp and Mostern, 2001: 7). ب  کار آید  سازیشبی روند، حالت و 

ک  ب  تنهایی معنااایی  یمتنوع غرافیاییجاطالعات  ،جورچینکنندۀ  تبمر مثابة ب این سامان   

آید. معنی از ی  منطق  جغرافیایی ب  دست میای کام  و بانقل   وچیند  میدر کنار هج  را  ندارند  

انواع توضیحات مربااوط باا   ،اطالعاتی در این سامان  یا پای ا تر،  ب  عبارت دی ر و ب  زبانی ساد 

ملاااهد    ها، سااینماها و ...ها، پمپ بنزینقعیت بیمارستانمانند مو  ،جغرافیایی  لفختم  یهام ان

 (Jiang and Hu, 2017: 2-4). شودمی

را از منااابع   رداریب اا  اپی ساالی یاا  اطالعاااتتواند  میعالو  بر اطالعات توصیفی،  این سامان   

لیاا ، تحیرفت  و بااا    ...ری و  دابرتجهیزات نقل   ای،قل ، تصاویر هوائی و ماهوار ن  مانندمختلفی  

ل ، یزارش، جدول و نمااودار لب نقدر قارا  نتایج    ،های م انی مورد نیازپاسخ  و  پردازش و پرسش

  (Jiang and Hu, 2017: 2-4)  .در اختیار قرار دهد

م ان در سطح زمین اشار    دربارۀاطالعات    هریون ب     در مفهوم عام آناطالعات جغرافیایی  

از آن جملاا   .ناادداردر براطالعااات جغرافیااایی زیااادی   ،یا تصاااویرمنابع تاریخی    ی ازبسیارد.  دار

ها و پدیااد رویاادادها،    وباایش قاباا  شناساااییهااای کجاطالعااات مربااوط باا  م ان  توان باا می

هااای جغرافیااایی داد   ،ی  سیستج اطالعات جغرافیایی تاریخی  .داشار  کر  های مردمیا س ونت

 جغرافیایی در طول زمان را نیااز نلااانکند و تغییرات   میزی  و تحلیاد  و تجنمایش د یذشت  را

ایاان سااامان  ک  یفت  شد،  چناند.  کنناستفاد  می  ، فراواناطالعات جغرافیایی  ازمورخان    دهد.می

های متنااوع های مختلف علمی دارد. در دانش تاریخ، استفاد  از داد های بسیاری در رشت قابلیت

رهنمااون در تحقیقااات تاااریخی جدیاادی  مسااائ را ب  طرح حققان  مورخان و دی ر م  ،یجغرافیای

هااای م ااانی و توابااع تحلیلاای با بهر  بااردن از پای ااا  داد این سیستج    دی ر،  از سویسازد.  می

 در فراهج ساختن اطالعات نقل  و تهیة آنم انی، کارکردی بسیار باالتر از کارتویرافی کامپیوتر  

 (Gregory, Kemp and Mostern, 2001: 8-10). ددار

در س  دساات  بیااان توان ب  طور کلی میرا در تحقیقات تاریخی   اس آیجیمزایای استفاد  از  

 :کرد

 ؛دهی منابع تاریخیسازمانتوانایی . 1

 ؛هاآن. توانایی تجسج این منابع و نتایج حاص  از تجزی  و تحلی  2

 Gregory, Kemp, and) هاااداد  )فضااایی( ی ااانمحلیاا  توانایی انجام تجزی  و ت .3
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Mostern, 2001: 8-23). 

 اس تاریخیای( پیشینه تحقیق در خصوص جی2

این سامانة مهج مربوط ب  جغرافیای تاریخی در ایران ب  تفصی  معرفاای در حالی ک  تاکنون  

ری است. شااماتحقیقات متعددی در این خصوص در کلورهای پیلرفت  منتلر شد     ،نلد  است

اس تاااریخی مطاارح آیو مورخان معاصر از حدود بیست سال قب  ک  شاخة جاای  دانانرافیاز جغ

تبع، آثااار و و باا   ها و مراکز بزرگ تحقیقاتی ب  ایاان موضااوع ورود یافتاا  ، در سطح دانل ا شد

ت و تاااریخ اساا اس با آیاند. موضوع بیلتر این آثار بررسی رابطة جیمقاالتی در این زمین  نوشت 

یااز های ایاان سااامان  نها، کاربردها، مل الت و کمبودها، مزیتبار ، از روش   سخن در اینضمن  

توان برخی از این تحقیقات را نام باارد و باا  طااور اختصااار اند. در این جا میسخن ب  میان آورد 

 ها سخن یفت. دربارۀ آن

مااین   اد دانلاا ا ولز، اسااتکلی نااا  اس تاریخی، آنآیی ی از نخستین پژوهل ران حوزۀ جی

ددی را باا  انجااام های متعپرو    ،است ک  در حوزۀ جغرافیای تاریخی ب  ویژ  هولوکاست  1آمری ا

زمااان م اثااری بااا عنااوان  2002رساند  است. او افزون بر ویرایش آثاری در این زمین ، در سااال  

 ای وساایعکتاب یستر  رد. اینمنتلر ک 2اس در خدمت )برای( تاریخآییذشت ، م ان یذشت : جی

بردارد. این یسترۀ تاااریخی های یونانی و رومی تا اوای  قرن بیستج میالدی دراز تاریخ را از دور 

رجستة آمری ااایی، کانااادایی و ان لیساای کاا  از اباازار های تاریخی دانلمندان ببا استفاد  از یافت 

 (Knowles, 2002: 10-22). است اند، بررسی و تجزی  و تحلی  شد اس بهر  برد آیجی

یخی را نلان داد  اساات و اس با فهج تارآیوری جیآتلفین فن  ،ای دی رهمین نویسند  در مقال 

از طرین آن، برخی از موضوعات و رویدادهای تاریخی مانند جنااج جهااانی دوم بااا روی ردهااای 

ایاان اثاار اساات.  شد     های متعددی پیرامون این وقایع مطرحفرضجدیدی بازخوانی شد  و پیش

 ,Knowles). کناادز جدیدی برای محققان تاااریخ و جغرافیااای تاااریخی فااراهج ماایانداچلج

2008: xx) 

، و پ  اِل، استاد تاریخ دانلاا ا  3استاد تاریخ دانل ا  لن ستر  ،در همین زمان، آیان یری وری

 

1. Anne Kelly Knowles; The University of Maine 

2. in Past time, past place: GIS for history, Redlands 

3. Ian Gregory; Department of History; Lancaster University 
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. آنااان اندکرد ض   ع عرهایی پیرامون این موضوها، مقاالت و سخنرانی، نیز کتاب1کوئین بلفاست

مانی با اسااتفاد  از ای با عنوان »تجزی  و تحلی  تغییرات م انی ا زم مقال 2005ت در سال  نخس

یر جمعیتی در طول قحط بزرگ ایرلند و پااس های اطالعات تاریخی ا جغرافیایی ملی: تغیسامان 

  در ایرلنااد رخ ا کاا ی ربزری  یاس، قحطآیوری جیآاز آن« منتلر ساختند و در آن، از طرین فن

در (. دو سااال بعااد، Gregory and Ell, 2005: 149-67). بااود، بررساای کردناادداد  

را روانة مجااامع   2ها و پژوهل ریشناسیها، روش وریآاس تاریخی: فنآیجیتاب  م، نیز ک2007

 بااامااا را    ،نااوین اساات  ةاز بهترین تحقیقات در این رشت  ک علمی ساختند. ذکر فصول این کتاب  

 اس و مفاااهیجآیافاازار جااینرمدر این اثر  تاریخی آشنا خواهد کرد.    اس یآترین مباحث جیهجم

وند این سامان  بااا تاااریخ تلااریح شااد  اساات؛ همچنااین عناااوین مرتبط با آن معرفی و سپس پی

اس تاریخی«، آیهای جیاس: چارچوبی برای نمایاندن سطح زمین«، »ایجاد سامانة داد آی»جی

»کاااربرد   اس تاااریخی«،آیها در جاایبرقراری پیوند میان داد های بنیادی برای ثبت و  ردی »رو

اس تاااریخی«، آیهااای جاایهای داد های تاریخی«، »زمان در پای ا اد اس برای ارائ  دآیجی

 ،«های دیجیتااال»بازیابیِ اطالعاتِ جغرافیایی: اطالعات جغرافیاییِ تاریخی در اینترنت و کتابخان 

اس آیمی م انی« و در آخر »از فن ب  دانااش؛ صااورت عملاای جاایهای کاس و تحلی آی»جی

 ند.هر کدام در فصلی مورد بحث قرار یرفت   تاریخی«،

جغرافاای در دانلاا ا    یاارو ، اسااتاد  3یری وری در همان سااال بااا هم اااری ریچااارد هیلاای

تحلی  وداری و تجزیاا برقلاا اخت، نساا   ؛اس تاااریخیآی، مقالة دی ری با عنوان »جی4پورتموث

بار  عالق  ب  اسااتفاد  ش ی عرض  داشت. نویسندیان در این مقال  ب  افزای  5جغرافیایی یذشت «

اند. ب  نوشتة آنان، این سامان  در آغاااز در تحقیقات تاریخی پرداخت  ت جغرافیاییاز سامانة اطالعا

آن در تحقیقااات ی باا  تاادریج از فت؛ ولاا رر میهای کمی مطالعات تاریخی ب  کاتر در مقول بیش

تنها عالقة محققان جغرافیای سامان  ن   کیفی نیز استفاد  شد. این مقال  حاکی از آن است ک  این

واقع ب  طور کلی آیاهی از اهمیت کاربرد جغرافیااا در علااج تاریخی را ب  خود جلب کرد ، بل   در

 

1. Paul Ell; Queen's University Belfast 

2. Historical GIS: technologies, methodologies, and scholarship. 

3. Richard healey 

4. University of Portsmouth 

5. "Historical GIS: structuring, mapping and analyzing geographies of the past".  
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ریخی را معرفاای و آن را از اس تاااآیور جیل  مذکل، مقاهر حا  تاریخ را نیز افزایش داد  است. ب 

 (Gregory and Healey, 2007: 638-53) .نظر جغرافیای تاریخی بررسی کرد  است

دادن تاااریخ در م ااان؛ جااایدر کتاااب  2ریاا و اِماای هیل 1م( آن کلی ناولز2008ی  سال بعد )

ن از تباادی  ایاا  ،3تریخ اساا انااش تااااس در حال تغییر دآیهای م انی و جیها، داد چ ون  نقل 

انااد کاا  ش تصااریح کرد سامان  ب  روشی نوین در مطالعة یذشت  سخن یفتند. آنان در این پژوه

هااای تاااریخی مبتناای باار م ااان، تحااوالت شاا رفی در کید بر پااژوهشأاس تاریخی با تآیجی

کاا     اسااتتحقیقات تاریخی و آموزش علج تاااریخ پدیااد آورد  اساات. در ایاان مقالاا  ادعااا شااد

هااا، ر حال تغییر دادن روی رد تحقیقات تاریخی است و در این مسیر از نقل اس تاریخی دآییج

باارد. نویسااندیان یااادآور یهای مهج تاریخی بهر  مسازی پدید های مربوط ب  م ان و مدلداد 

است. شد   اهج  ای از ابزارها فرسابق بردن طیف بی  شوند ک  این تغییر روی رد از طرین ب  کارمی

اثر برخاای د. همچنین این  نکنطالعات تاریخی را در ی  زمین  جغرافیایی مجسج میاین ابزارها ا

. ب  دست داد  استتاریخی را  اس آیاز مطالعات موردی و مقاالت مربوط ب  مسائ  کلیدی جی 

(Knowles and Hillier, 2008: 2-3) 

در مطالعااات نلاامندان دخیاا   یااة دار  جیز باا یران مسلمان ندیری ن ذشت ک  نام پژوهش

شااان از نات، کبیاار و هم ارانم محمود بلیر الحس2012اس تاریخی افزود  شد و در سال آیجی

»تجزی  و تحلی  م ااانی پدیاادۀ تاااریخی: اسااتفاد  از   ای با عنواناین سامان  بهر  جست  و مقال 

وضوع پژوهش نوشتند. م «امویان یبانبیا هایاس برای نلان دادن استقرار استراتژی  کاخآیجی

ن  باارای نخسااتین بااار در مباحااث شود، شرقی بود. بدین وسیل ، این سامانیز چنان   ملاهد  می

-Alhasanat and Kabir, 2012: 343) .مربوط ب  تاریخ تمدن اسالمی باا  کااار رفاات

59) 

م آلیسااتر ا  ناا ری باا تر از او یاد شااد ا هماارا  پژوهلاا م یری وری ا ک  پیش2014در سال  

  م ااان؛ ب  سوی علوم انسانی مربااوط باا د. او در کتاب  ندی ری در این حوز  پدید آوراثر    4یدس 

 

1. Anne Kelly Knowles 

2. Amy Hillier 

3. Placing history: how maps, spatial data, and GIS are changing historical 

scholarship. 

4. Alistair Geddes 
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تواند اس میآیب  این مسأل  پرداخت ک  چ ون  جی  1تاریخ مرتبط با م اناس تاریخی و  آیجی

ریخی تااات  ضوعاب  فهج تاریخی کم  کند. نویسندیان کاربرد سامانة اطالعات جغرافیایی در مو

بخااش عماادۀ اند. های دیجیتالی در علوم انسانی دانساات آوریتوج  فنهای قاب بردرا ی ی از کار

ایاان   .کناادیخ را برجساات  ماایشناختی و ملموس روی رد م انی ب  تاراین اثر دستاوردهای روش 

اس، یآجاای زدهد ک  چ ون  با درک جغرافیای در حال تغییر یذشت  با اسااتفاد  اکتاب نلان می

   (Gregory and Geddes, 2014: 3د. )شورابر مورخان یلود  میافن نوینی در ب

اس؛ آی»از اسناد تاریخی تا جاای  ةاز این سامان  بهر  یرفت ، مقال  ک ریخی  قاالت تای ی از م

هااای مااالی در جنااوب ایتالیااا در ی  پای ا  اطالعاتی در حوزۀ م ان )فضا( باارای نیاا  باا  داد 

کاا  از نااامش . ایاان مقالاا  ا چناناساات  ب  چاااپ رسااید   2016نی« است ک  سال  یام  هایسد 

ویااد. کاااریون و یهای میااانی سااخن میع اقتصادی جنااوب ایتالیااا در سااد پیداست ا دربارۀ وض

انااد و ی ارائاا  کرد ال ااوی  ،های مالی و سرشماری تاااریخیداد   ةهم ارانش در این مقال  در زمین

. ناادمربااوط باا  پادشاااهی ناپاا  بهاار  برد  2کواترنااوهای اعالمیة  داد   از،  قصودبرای نی  بدین م

د. م تمرکااز دار1460ا1458های در سال  3تواین پژوهش بر منطقة تاران  اطالعات مورد استفاد  در

(10-1: 2016Carrion and Migliaccio, )4  

 در حال انجام  هایترین پروژهمهم (3

 :در ادام  آمد  استاریخی اس تآیزمینة جیدر ا رل اجدر حاهای مهج ی از پرو  برخ

 

1 . Toward spatial humanities: historical GIS and spatial history 

2. Quaternus 

3. Taranto 

ة زیار، مقالدو  توان به  میاند و از آن جمله  توان نام برد که از این سامانه بهره گرفته. مقاالت متعدد دیگری را نیز می4
نامة زی شجرهسارچهیکپاسیستم  دربارة  دیگری  سازی نبرد طلیج بیسکای در جنگ جهانی دوم و  دربارة شبیه  یکی

 طانوادگی اشاره کرد: 
- Champagne L.E. and Hill R.R., (2009), “A simulation validation method based on 

bootstrapping applied to an agent-based simulation of the Bay of Biscay historical 

scenario”, in The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, 

Methodology, Technology, 6(4): 201-212. 

- Hu, D., Lu G. and Wen Y., (2011), “GIS-based family tree system integration”, in 

Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services (ICSDM), 2011 IEEE 

International Conference, pp. 480-485. 
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اسااناد   فعااال اساات کاا   دادۀی  پای ا     «1کبیرتاریخی بریتانیای    اس یآ»جیمهج    پرو ۀ.  1

بااا وجااود ایاان،   کنااد.ح ایاات می  هاااآنجغرافیای انسااانی    ازو  تاریخی جزایر بریتانیا را دربردارد  

 تمرکااز دارد.  معاصاارم تااا دورۀ  1801از سااال    اخیاارسااال    200تر باار  بیش  اطالعات این سامان 

ایاان مرکاازی کاا     شد  است.  انجام  النخستین سرشماری در نواحی مختلف ان لستان در این س

ولاای   ؛دبااو  2دانل ا  مل   مری لناادنم  1999م تا سال  1994  سال  از  شد،در آن دنبال میپرو    

 آماااری  زانداچلااج  دهناادۀو ارائاا     شد مستقر    3موثپورتدر حال حاضر در دانل ا   پرو ۀ مذکور  

  4بریتانیا در طول زمان است.اطالعات جغرافیایی  

، مربااوط باا  جمعیااتاطالعات  کوشد  می  5«اس تاریخی ملی ایاالت متحد یآی»ج  پرو ۀ.  2

در ای کاا  نقلاا  .عرض  کندتاکنون  م1790از سال را ایاالت متحد  اقتصاد  مس ن، کلاورزی و  

در ایاان تصااویر کاا  باار  ؛7است 6ها«ب  »مسیر اش   ناظر،  فراهج آمد    پرو این    درادام  آمد  و  

در   ،میالدی نلااان داد  شااد  اساات  1830ای از بومیان در ده   عد   روی آن مح  کوچ اجباری

 8( معروف شد  است.Trail of Tearsتیرز ) آفآمری ا ب  واقع  تری  

 ز کاارد  اساات.اس تاااریخی آغااایآیبا جط  باهای مختلفی را در ارتچین نیز پرو  کلور  .  3 

 یاا ایاان سااامان   است.  شد   د   ز  یدکل  «9تاریخی چین  اس آیجیبا عنوان »ها  ی ی از این طرح

ا   و قلماارو سیاساای  موضوعاتب   با روی ردی آماری و تحلیلی،  رای ان است ک     اطالعاتپای ا   

 ،پاارو    ایااندر  جیتال متعاادد  ی دیها با توج  ب  ارائة نقلپرداخت  است.    چینهای  اداری سلسل 

 

1. The Great Britain Historical GIS 

2. Queen Mary University of London 

3. University of Portsmouth 
 www.gbhgis.org تر نکا : برای آگاهی بیش. 4

5. The US National Historical GIS 
پوسات جناوش شارقی ایااالت اظر به کوچ اجبااری قبایال سر نانی ( عنوTrail of Tearsها« ) »مسیر اشک . 6

( به مناطق غربی این کشاور )اوکالهاماای فعلای( اسات کاه در دهاة Cherokeeمتحده، به ویژه قبیلة چِروکی ) 
گذاری به جهت جان سپردن بسیاری از ایشان در مسیر این سافر طاوالنی باوده م روی داد و این نام1840ا1830
 کا : است؛ ن

https://www.britannica.com/event/Trail-of-Tears; 

https://www.answers.com/Q/What_is_a_synonym_for_the_trail_of _tears  
  www.nhgis.orgبرای آگاهی کامل از این پروژه نکا : . 7

8 . www.nhgis.org 

9. The China Historical GIS (CHGIS) 

http://www.gbhgis.org/
https://www.britannica.com/event/Trail-of-Tears
http://www.nhgis.org/
http://www.nhgis.org/
http://www.nhgis.org/
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زیاا  و تج )فضااایی( ی جغرافیاااییها داد از منظرتاریخ چین را  توانندمیبا استفاد  از آن محققان  

هااای ارتباااطی ها و شااب  ایالت،  زیر آمد در  ری ک   تصوی  ،نمون     عنوانب  نند.کو تجسج    تحلی 

nd Bol, Hsiang a. )دهاادماای نالاا ن م1210در حدود سال ب  وضوح را  1سانج امپراتوری

Fong, 2012: 43-51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Song 
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نیز در کلور تااایوان آغاااز شااد  اساات.  1«م ان ایوان در زمان وتاریخ و فرهنج ت»پرو ۀ    .4

تصااریح خااود سساا  ؤ. ایاان میرفت  استعهد  اجرای این پرو   را بر    2 ایتحقیقاتی سین  مؤسسة

های متعددی از تاریخ و فرهنج تایوان در ل نق  دکوشنمی  تحقیندر این    پژوهل رانکند ک   می

هااا  از آن بهرهای مختلف   زمینتاریخ تایوان در  تا مورخان و پژوهل ران    ارائ  دهندطول تاریخ  

از کاا   در این طاارح تهیاا  شااد   »اطلس بودیسج دریایی«    با عنواننقلة  برای مثال ی     .ییرند

   3کند.ح ایت میری جاهای ترا  چ ون ی یسترش بودیسج از طرین شب ة

شد  است. این  تأسیسدانل ا  سیدنی  شناسیباستانآزمایل ا  پای ا   در  4تایج مپ  پرو ۀ. 5

تحلیاا  و انتقااال   رای ثبت، ارزیابی، تجزی  وب  ی  روش تحقین بمیالدی    1998شب   از سال  

ام ان دسترسی باا     ب  کاربراین شب   تبدی  شد  است.  رتبط با زمان و م انم  انسانی  هایداد 

پویااا   هاینقلاا جاادول زمااانی و    هااایداد تعاااملی،    هاینقل اطالعات تاریخی، منابع پراکند ،  

 (Johnson and Wilson, 2003: 8221-33).  دهدمی

و اطالعااات    5«خاناا »اول بااا عنااوان    زبان مپ از پنج تب اصلی تل ی  شد  است.  وب تایج

 باار پایااة هانقلاا  7«اطلااس» عنوانبا  بعدی    زبان در    6.است  کرد ارائ   را  کلی پرو    های  ویژیی

در دسااترس  ،رای اااناساات و باا  طااور  مرتب شد  کلیدوا  ، دور ، سال، کلور و هوا(و)آب  اقلیج

منحصر باا  فاارد اساات و   در این پرو    ی شدۀ اطالعاتبندزمان  است. ارائةمخاطبان قرار یرفت   

کرد  تاریخ، جامع ، دولت و تجارت فراهج ها پیرامون  اد دای ارائ   بررا  ی  روش جذاب و بصری  

 

1. Taiwan History and Culture in Time and Space 

2. Academia Sinica 

3. www.thcts.ascc.net 

4. TimeMap 

5  . home 

6. Dwight Jenkins, Peter Britton, Alexander Kent and Jonny Peter 

7. Atlas 



 

124 

   
 

124
    
 

 1398 ستانتابو  بهار ،29  شمار زدهج،سی سال /سخن تاریخ

، محاا  میااراث هاااامپراتوریتجسج رشد شهری، یسترش    یزمان  هایقل  و دور ترکیب ن  .است

عنااوان بااا  سااوم    زباناا .  تسهی  کاارد  اساات  محیطی، ال وهای آب و هوایی راتاریخی، تغییرات  

کاا  باار  موضوعات یونایون تاریخی استدر    و سودمنددربردارندۀ مقاالت خالص  1«نام دانش»

 ملااتم  باار  2«معلمان»عنوان با چهارم  زبان  اند.شد   مرتبتاریخی    ایهدور الفبا، اقلیج و    پایة

تاریخ در هاار دور    دانلجویک  ی     و ب  طور مستند توضیح داد  استبیست و س  درس است  

نیاز مورد  تاریخی    هایزمین   همةرا در    خیجوی تارنلدا  این بخشب یرد.    چ  مفاهیمی را باید فرا

 هااادور و   هام ان  میانن و تقاب   ابتط  آورد تا پیوندها وپدید میصتی  فربرای او  و    کندمیدرییر  

ها را کاا  دسترساای باادانخاااص  اطالعااات ،3«ویژ »عنوان  با پایانی زبان بخش یا در دریابد.  را  

 2هج از طرین یوشاای  تایج مپ 1.دهدمیافراد قرار    ردر اختیا  با پرداخت حن ساالن محدود است،  

  4.  دسترسی استقاب 3کامپیوتر و هج

بهاار  باارد ،  5شهر آمری ایی«سرنوشت  و ییسسنت لو زوال: ک  از کتاب »نقلةای  . پرو  6

ن برای نلاپرو    این وب  دهد.پوستان را نلان میسفیدپوستان و سیا   تغییرات جمعیتی مربوط ب 

ایاان   در.  شااد  اساات  طراحاای  م2010تا    م1940از سال  لوییس    شهر سنتنژادی    التودادن تح

 70ایاان  نژادی شهر سنت لوییس را در  و تغییرات  تحوالت  ک     وجود دارد  ی  جدول زمانیطرح  

ای ب  تصویر کلید  شد  ک  در برای نمون  در صفح  آغازین این طرح نقل   .دهدنلان میسال  

  6است.شد   نلان داد ب  خوبی پوستان یدپوستان و سیا سف  س ونت محتغییرات  آن

هااای نقلاا   ا کاا  در حااوزۀ  8یساایئشاارکت سوی     از سوی  7آنالین«  سمپولد  ا»  پرو ۀ.  7

 و بااا برخااورداری از ام انااات سااامانةا    فرهن ی و بازیابی اطالعااات جغرافیااایی فعالیاات داشاات

ام ان   ،جام یرفت. در این منبع باز آنالینان  ،ر یذشتتر از نظتاریخی بریتانیا ک  پیش  اس آیجی

 جدول زمانیتمام نقاط جهان وجود دارد. در صفح  اول این وب کهن ی  هادسترسی آزاد ب  نقل 

 

1. Johnson I. and Wilson A., p. 123-135  

2. Tmjava 

3. Tmwin 

4. Johnson I. and Wilson A., ibid.  
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7. Old maps online 
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مااورد  تااوان زمااانمیبرای ملاهدۀ نقلة هر منطق  در ی  دورۀ خاص، قرار داد  شد  است ک   

 1.ز ک  جهان ارائ  شد  استا  نقل .000400در این پرو   حدود  کرد. انتخابنظر را 

 :م2000ا1825های[  ]در سااال  اروپاااونقاا  در  م حو تأسیسااات    های ارتباطیرا »اطلس  .  8

اخیر اسااتخراش شااد   اروپا در دو سدۀهای ارتباطی شب  پیرامون  طرحیاز   2«هاعمل رد و قابلیت

ای مطلااوب باا  یوناا   یاارسااال اخ  را در دویستهای تجاری اروپا  را   . این اطلس جغرافیاییاست

  3.دهدنلان می

، مهااج در ایاان حااوز   ب  عنوان ی  جستار  4م«1500  سال  زاروپا ا  تاریخاطلس دیجیتال  ».  9

 5.دهدنمایش میرا اروپا  ح ومت در  ساختارتاریخ بصری و تعاملی  

 تاریخی اسیآدر جی مراکز مهم پژوهش (4

اس آیهای خاصاای باارای جااییلاا ا زماآویورک  سس  یا آموزش ا  طراحی پارسونز در نیؤم

کیااد أو با تدر آموزش  ارائ  ی  روی رد نوآوران     ا  در جهتتاریخی پدید آورد  است. این آموزش 

 :Al B., Tang, Al T. and Wang, 2012). ساایس شااد  اسااتأتتف اار انتقااادی بر 

229-32) 

 ا کاا  ظاااهراً  ،6نداری پ ریزی شهری شهرکمیسیون برنام های  سایتوباز  ی ی  همچنین  

. پرداخت  استمی این شهری و فرهن ی اطالعات جغرافیایی، تاریخ  ب اکنون در دسترس نیست ا  

  7ت.کرد  اسمیاستفاد  اس  آیاز جی ،برای بررسی تاریخ شهر پ ن و بازسازی آن ،این وبسایت

اس یآجاای  8یتااالنی دیجعلوم انساای با عنوان  شاخ نیز  دنیا  معتبر    هایدانل ا برخی از  در  

 ین شاخةهایی برای اآزمایل ا ها  ین دانل ا . در ااندای خود قرار داد هزیرمجموع از  تاریخی را  

 

1. www.oldmapsonline.org 

2. European Communications and Transport Infrastructures: Performance and 

potentials, 1825-2000 

3. www.atlas-infra.eu 

4. Digital Atlas of the History of Europe since 1500 

5. www.atlas-europa.de 

6. Beijing Municipal Commission of Urban Planning; Beijing historical and cultural 

geography information website 

7. www.inbeijing.cn/histrv/index.jsp 

8  . Digital Humanities 

http://www.atlas-europa.de/
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 ) .است ها در حال اجرادر این آزمایل ا های یونایونی پرو   فراهج شد  وا جغرافیایی تاریخی 

Bodenhamer, Corrigan and Harris, 2010: 5-10)  باا   تااوانمیلاا  جمآن از

 ,Bonnell and Fortinی )رکل اا  و 3، لن سااتر و هاااروارد2، اسااتنفورد1ایندیانا یهادانل ا 

  .اشار  کرد( 5-9 :2014

 در ایراناس تاریخی یآیج( 5

 کاربردهااایاز  و  شناسااندمین  تقریباااً  راتاریخی    اس آیجی  نوبنیاد  شاخة نسبتاًمورخان ایرانی  

 صاارفاًکاا   اطلس تاریخ اسالممانند اخیر های تاریخی اطلس ،هم ینابا د. نندار آیاهی نفراوان آ

 برد اطلس ناماند.  تاریخی نزدی  شد   اس آیجیب     تاحدودی،  اندهای ثابت بسند  کرد ل ب  نق

 ازرا تاااریخ اسااالم  کوشید  اساات کاا   مؤسساست. این  ای ب  نام اطلس تاریخ شیع مؤسس اثر  

در چند سال فعالیاات خااود ب  تصویر کلد و  رهای مسلمانان  شه  قعیتمو  جیها و ترسطرین نقل 

تاارین وقااایع هااا مهااجاست. در این نقلاا کرد  را ب  بازار نلر عرض    طلس تاریخ اسالماجلد    د 

اطلس غزوات رسول   ای با عنوانیزید از جلد دوم و سوم این اثر  تاریخ اسالم تصویر شد  است.  

 قاادم  تاااریخ اسااالم  تصااویر کلاایدنباا   سساا  در  ؤیاان ماک   نآ  با  استخراش شد  است.  خدا

، مساایر غاازوات پیااامبر  م مانناادمهج تاااریخ اسااال  بسیاری از رخدادهایو    سودمندی برداشت 

را در قاااب نقلاا  قبایاا   هاییا س ونت و شهرها امی، موقعیت جغرافیاییهای نظکاروان  حرکت

تاااریخی اس  آیجاای  اسااتفاد  از  رد  اساات.ای نباا بهاار تاااریخی    اس آیجیام انات    از  ینجاند ،

تصاااویر  و جهان اسااالم عیتی و آماریجم تجسج شرایطپویا،  های  نقل توانست مزایایی مانند  می

 . درا دربرداشت  باشبعدی  س 

 گیرینتیجه

های در جهت فهج پدیااد و  درآمد تاریخ  علجخدمت  های اخیر ب اس در سالآیافزار جینرم

داشاات  و بعد نظااری ن صرفاً هااین پژوهش .را ب  سرانجام رساند  استی  مهمهای   رو پ  ریخی،تا

بردی در بحث آموزش و تصویرسازی تاریخ ی  منطق  یا کلور مورد استفاد  قاارار رب  صورت کا

 

1. Indiana 

2. Stanford 

3. http://projects.iq.harvard.edu/cbdb 
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ها، مراکز شهرداری  ،های مهجچنان اهمیت پیدا کرد  ک  شرکت  علمی جدیداین شاخة    ند.ییرمی

اس یآهای جاایمعنوی ب  حمایت از پرو  ها ب  صورت مادی و  ویژ  دانل ا و ب     هن یمهج فر

تبط با این شاخة های مراندازی مراکز و رشت در کلور ایران نیز را   از این رو،  ند.پردازمیتاریخی  

پوشااش داد  شااود و دی اار جغرافیای تاریخی  نماید تا نخست کمبودهای حوزۀجدید ضروری می

  .یردآموزان قرار یشیوۀ تصویری و پویا در اختیار عموم مردم ب  ویژ  دانشب   یختار ک آن
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