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در گیر و داِر فرم

 سیاوش شوهانی
دانشجوی دکترای رشتة تاریخ ایران پس از اسالم

بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی 

چکیده
حســن حضرتــی در کتــاب روش پژوهــش در تاریخ شناســی بــر قالبــی از روش تحقیــق در 
ــام در  ــر و ع ــده ای فراگی ــوان آن را قاع ــه می ت ــد ک ــد می کن ــک تأکی ــخ آکادمی ــش تاری دان
روش شناســی علــوم انســانی در دانشــگاه ایرانــی خوانــد. قاعــده ای کــه بــر مبنــای رویکــرد 
ــه  ــه هرگون ــاده ک ــی درافت ــان در فرم گرای ــان چن ــن می ــا در ای ــا شــده ام  پوزیتیویســتی بن
ــه ای کــه می تــوان تک صدایــی  ــوآوری و خالقیــت در پژوهــش را منکــوب می کنــد. به گون ن
حاکــم بــر پژوهش هــای تاریخــی در دانشــگاه ایرانــی را متأثــر از ایــن فرم گرایــی هژمونیــک 
ــن  ــان ای ــدا و پنه ــویه های پی ــدی س ــا ح ــده ت ــعی ش ــش رو س ــتار پی ــت. در نوش دانس
ــیده  ــده کوش ــن نگارن ــود. همچنی ــده از آن واکاوی ش ــق برآم ــی و روش تحقی روش شناس

ــوان نقــد کنــد. ــی ایــن رویکــرد را از متــن اســتخراج، تبییــن و به قــدر ت مبان

واژه های کلیدی: 
روش شناســی علــوم انســانی، روش تحقیــق، رشــتة تاریــخ، تاریخ نــگاری آکادمیــک، 

پوزیتیویســم منطقــی، راسیونالیســم منطقــی.
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آن چــه در پیشــانی ایــن نوشــتار آمــده، هیــچ نســبتی بــا فضــای انتقــادی کنونــی 
نــدارد؛ فضــای نقادانــة اکنــون برخــالف توصیــه ای اســت کــه آخونــدزاده 150 ســال 
پیــش از ایــن ـ در نامــه ای بــه میــرزا جعفــر قراچه داغــی در 15 محــرم 1287 
قمــری ـ بــرای پیشــرفت ایــران تجویــز کــرده بــود. چنان کــه امــروز دچــار وضعیتــی 
ــا  ــاب ب ــد کت ــی و نق ــت بررس ــون »نشس ــی چ ــا عبارات ــره ب ــد یکس ــه نق ــتیم ک هس
حضــور مؤلــف!«، کــه بــه جلســات دورهمــِی نــان بــه دیگــری قــرض دادن می مانــد، 
ــد،  ــی بیــش نمی مان ــه تعارف ــات حیــرت آوری چــون »نقــد ســازنده!«، کــه ب و ترکیب
گــره خــورده اســت؛ از ایــن رو منتفعــان چنیــن وضعیتــی ناقــدان جــدی را بــا تعابیــری 
چــون هوچی گــر، مچ گیــر، رادیــکال و حتــی پاپاراتــزی، عامدانــه از فضــای دانشــگاهی 
ــه  ــایند، این ک ــا ناخوش ــروری، ام ــة ض ــن مقدم ــان ای ــرض از بی ــد. غ ــذف کرده ان ح
ــری  ــه نقــد اث ــب، ب ــن نوشــتار کوشــیده اســت برخــالف وضعیــت غال ــده در ای نگارن
ــز  ــخ بســیار حائ ــش تاری ــردازد کــه از قضــا در شــکل گیری فهــم آکادمیــک از دان بپ

■ حضرتــی، حســن )1397(. روش پژوهش در 
تاریخ شناسی. قم: لوگوس

شابک: 978-622-99337-9-4

و  بی اســتهزا  و  بی ســرزنش  و  بی عیب گیــری  »کریتیــکا 
ــا  ــای یوروپ ــة حکم ــه تجرب بی تمســخر نوشــته نمی شــود... ب
و  قبایــح  کــه  به ثبــوت رسیده اســت  قطعیــه  براهیــن  و 
ذمایــم را از طبیعــت بشــریه هیــچ چیــز قلــع نمی کنــد مگــر 
ــر  ــظ مؤث ــح و مواع ــر نصای ــکا و اســتهزا و تمســخر. اگ کریتی
می شــد، گلســتان و بوســتان شــیخ ســعدی رحمــت اهلل وعــظ 
و نصیحــت اســت، پــس چــرا اهــل ایــران در مــدت ششــصد 
ســال، هرگــز ملتفــت مواعــظ و نصایــح او نمی باشــند؟« 

)آخونــدزاده، 1351، ص ص. 22-21(.
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اهمیــت اســت. از همیــن رو در آغــاز از گزندگــی ایــن خامــه از اســتادم، دکتــر حســن 
حضرتــی، پــوزش می خواهــم. ایــن گزندگــی از آن روســت کــه برخــالف حضرتــی، کــه 
وضعیــت رشــتة تاریــخ در دانشــگاه ایرانــی را مطلــوب می دانــد )نشســت »بحــران در 
تاریــخ؛ توهــم یــا واقعیــت«، 11 دی 1397(، بــر آنــم کــه وضعیــت رشــتة دانشــگاهی 
تاریــخ و به تبــع آن تاریخ نــگاری آکادمیــک در ایــران اکنــون، »بحرانــی«، »آشــفته«، 
ــد  ــت. هرچن ــت« اس ــی »بی خاصی ــانی کنون ــوم انس ــت عل ــع وضعی ــه« و به تب »یل
ــر  ــد به نظ ــی، بعی ــن وضعیت ــارة چنی ــی درب ــر مالئی توان ــی دکت ــالف خوش بین برخ
ــارة هــر یــک از  ــه »پویایــی« نیــز ببــرد )همــان(. درب می رســد ایــن بحــران راهــی ب
ــه تفصیــل و در جــای مناســب ســخن گفــت و  ــد ب ویژگی هــای برشــمرده شــده بای
در ایــن نوشــتار تنهــا وجهــی از »تک صدایــی« ایــن وضعیــت واکاویــده خواهــد شــد.

ــده از  ــی برآم ــت بحران ــن وضعی ــادی از ای ــش زی ــت بخ ــح اس ــه توضی الزم ب
ــه  ــا ک ــت. آنج ــطه( اس ــی و متوس ــی )ابتدای ــی دورة عموم ــام آموزش ــاختار نظ س
ایــن نظــام از تربیــت دانش آموزانــی منتقــد و جســتجوگر بازمانــده و »نخبگــی« را 
ــرزمین  ــن س ــتعدادهای ای ــت؛ اس ــف کرده اس ــا تعری ــت زنی برق آس ــی تس در توانای
ــن  ــدگان ای ــده، بازمان ــه انحصــار رشــته های ســودآور پزشــکی و مهندســی درآم ب
ــدگان  ــردرآورده اند و بازن ــانی س ــوم انس ــای درس عل ــر از کالس ه ــن نفس گی مارات
آن نیــز ســر از رشــته های به زعــم همــگان »بــه درد نخــوری« چــون تاریــخ. ایــن 
ــخ و واقعــی اســت و از قضــا چرخیــدن  ــکار آن ـ تل روایــت فرودســتی ـ به رغــم ان
ایــن گردونــه ربــط وثیقــی بــا نظــام آمــوزش عالــی دارد. کســانی کســوت اســتادی 
ــده اند و  ــر ش ــانی حاض ــوم انس ــار در کالس درس عل ــه روزی به ناچ ــند ک می پوش
ــه  ــه از »ب ــری ک ــد. تصوی ــی می کنن ــدی بازنمای ــل بع ــرای نس ــر را ب ــان تصوی هم
ــن  ــترنج همی ــود، دس ــاخته می ش ــک س ــخ آکادمی ــتة تاری ــودن« رش ــور ب درد نخ
اجتمــاع علمــی اســت و الزم بــه گفتــن نیســت کــه تمامــی قطعــات ایــن تصویــر 
ــی، در ســاخت آن ســهیم اند؛ اســتادان، دانشــجویان،  ــات پازل ــکاه، چــون قطع جان
برنامه ریــزی درســی، کتاب هــای آموزشــی، نظــام گزینــش دانشــجو، نظــام 
ــب آیین نامه هــای آموزشــی و  گزینــش اســتاد، قواعــد و هنجارهــای جــاری در قال
ــازار کار و  پژوهشــی، مجــالت علمــی ـ پژوهشــی، انجمن هــای علمــی و صنفــی، ب
نظایــر آن. پــر واضــح اســت کــه نمی تــوان نقــش بی بدیــل اســتادان دانشــگاهی را 
در شــکل گیری ایــن روایــت از رشــتة تاریــخ انــکار کــرد. آن هــا یکــی از اصلی تریــن 
ــگاهی اند و  ــتة دانش ــانی رش ــپهر و پیش ــع س ــا به واق ــد. آن ه ــن پازل ان ــات ای قطع
ــتادان  ــر، اس ــی دیگ ــد. به بیان ــیم می کنن ــش را ترس ــای دان ــور مرزه ــدود و ثغ ح
ــن رو  ــتند. از ای ــگاهی هس ــتة دانش ــک رش ــی ی ــام ارزش ــی نظ ــن متول اصلی تری
تجویــز آن هــا در ســاحت روش شــناختی، به عنــوان یکــی از ســه ســاحت علــم، در 
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ــاداری دارد.  ــی معن ــناختی اثربخش ــناختی و معرفت ش ــاحت هستی ش ــار دو س کن
ــدان دارد.  ــی دوچن ــش اهمیت ــک دان ــوزش« ی ــناختی در »آم ــاحت روش ش س
به واقــع ایــن ســاحتی اســت کــه بیشــترین برخــورد و بازخــورد را بــا امــر انضمامــی 
ــاور اســت  موضــوع یــک دانــش از ســر می گذرانــد. حضرتــی نیــز خــود بــر ایــن ب
کــه »بحــران فقــدان تولیــد علــم تاریــخ در ایــران، بیــش از هــر چیــزی به ســبب 
عــدم توجــه بایســته و شایســتة اهــل تاریــخ بــه موضــوع روش اســت« )حضرتــی، 
ــا واقعیــت«،  ــخ؛ توهــم ی 1397، ز(. هرچنــد او برخــالف »نشســت بحــران در تاری
ــان،  ــک. هم ــز ن ــان دارد )نی ــخ اذع ــم تاری ــران در عل ــود بح ــه وج ــر ب ــن اث در ای
ــا  ــوزة روش ت ــران در ح ــن بح ــأ ای ــه یابی منش ــل او در ریش ــا تحلی ص. 91(، ام
حــدی تقلیل گرایانــه اســت. به بیانــی دیگــر، بحــران در دانــش کنونــی تاریــخ امــری 
فراگیــر در تمامــی ســاحت های ایــن دانــش اســت کــه حضرتــی بیــش از هــر چیــز 
آن را بــه بی توجهــی بــه مقولــة روش تقلیــل داده اســت. هرچنــد توجــه ویــژة او بــه 
روش تحقیــق و روش شناســی تاریخــی و اهتمــام او در انتشــار اثــری در ایــن حــوزه 

شایســتة قدردانــی اســت.
ایــن گریــز نابهنــگام از آن روســت تــا بــر ایــن نکتــه تأکید شــود که کتــاب روش 
ــا تجدیدنظــر و اضافــات( چــه جایــگاه مهمــی دارد و  پژوهــش در تاریخ شناســی )ب
چــرا بایــد نقــد شــود. ایــن اثــر را نخســتین بار پژوهشــکده امــام خمینــی و انقــالب 
ــتی  ــاپ، ویراس ــت چ ــد نوب ــس از چن ــت؛ پ ــرده اس ــر ک ــالمی در 1391 منتش اس
ــا افــزودن دو فصــل و تجدیدنظــر در آن، در یــک سرنبشــت،  جدیــد از ایــن اثــر ب
یــک پیشــگفتار، 14 فصــل و 289 صفحــه به همــت نشــر لوگــوس در 1397 روانــة 
بــازار نشــر شــده اســت. گفتنــی اســت زیرعنــواِن »بــا تأکیــد بــر اصــول و قواعــد 
ــا توجــه بــه اختصــاص  رساله نویســی« در چــاپ جدیــد حــذف شــده اســت کــه ب
ــی،  ــن رســاله )حضرت ــه و تدوی ــم طرح نام ــه مبحــث تنظی ــاب ب ــج فصــل از کت پن
ــوان به روشــنی  ــن زیرعن ــه ای ــد؛ چراک 1397، ص ص. 115-196( عجیــب می نمای
گویــای محتــوای اثــر بــود. بــرای پرهیــز از اطالــة کالم برخــالف نقدهــای مرســوم 
ــی روش شــناختی  ــه مبان از بررســی و معرفــی یکایــک فصل هــای کتــاب گــذر و ب

ایــن اثــر تمرکــز خواهــد شــد.
ــوم  ــر و مرس ــدة فراگی ــد از قاع ــه می کن ــر ارائ ــن اث ــی در ای ــه حضرت آن چ
ــت  ــی تبعی ــم پایان نامه/رســاله در دانشــگاه ایران ــن و تنظی طرح نامه نویســی و تدوی
ــات  ــان فرضی ــی، بی ــی و فرع ــش های اصل ــئله، پرس ــرح مس ــی ط ــد؛ یعن می کن
)مدعاهــا( و متغیرهــا، چارچــوب نظــری )عبارت هــای مفهومــی(، تعریــف مفاهیــم، 
اهمیــت و فایــدة پژوهــش، شــیوة گــردآوری داده هــا، ســازماندهی پژوهــش و قــس 
ــة  ــه در هم ــک کالم آن چ ــی، 1397، ص ص. 115-164(؛ در ی ــذا )حضرت علی ه
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کالس هــای درس روش تحقیــق، در فرم هــای طــرح تحقیــق از پیــش آمــاده 
در  طرح نامه هــا  و  دانشــگاه ها  در  رســاله ها  پایان نامه هــا/  پروپوزال هــای  در 
مؤسســات پژوهشــی جــاری و ســاری اســت. بدیهــی اســت ایــن طــرح تحقیــق بــر 
چارچوب هــای معینــی از رویکــرد پوزیتیویســتی بنــا شــده کــه مؤلــف نیــز آگاهانــه 
ــا  ــر آن تأکیــد کــرده اســت. درواقــع اگــر تفــاوت عمــده ای بیــن اثــر حضرتــی ب ب
آثــار مشــابه در حــوزة روش تحقیــق در دانــش تاریــخ وجــود داشــته باشــد، آگاهــی 
و عمــد مؤلــف در به کارگیــری رویکــرد پوزیتیویســتی اســت؛ در حالــی کــه دیگــر 
ــه  ــه ب ــدون آن ک ــد، ب ــره گرفته ان ــده به ــن قاع ــه از همی ــا ناآگاهان ــه ی ــار آگاهان آث
ایــن مبانــی اشــاره کننــد. هرچنــد در چاپ هــای نخســتین، مؤلــف رویکــرد خــود 
ــی  ــت »اثبات گرای ــن ویراس ــی، 1393، ص. 98( و در ای ــه« )حضرت را »اثبات گرایان
ــخص  ــو مش ــا از یکس ــت. ام ــده اس ــی، 1397، ص. 116( خوان ــادی« )حضرت انتق
نیســت ایــن وجــه انتقــادی در کجــای رویکــرد او در طــرح تحقیــق بــروز و ظهــور 
ــن  ــف در ای ــرش مؤل ــر نگ ــادی« تغیی ــت »انتق ــن صف ــا به کارگرفت ــه؟ و آی یافت
ــخ  ــخه پاس ــن دو نس ــرات ای ــی تغیی ــت؟ بررس ــراه داشته اس ــز به هم ــر را نی دو اث
مثبتــی را به دنبــال نــدارد و مشــخص نیســت چگونــه ایــن اثــر در ویرایــش جدیــد 
ــر از آن  ــه مهم ت ــو ـ و البت ــت! از دیگرس ــده اس ــن ش ــادی مزی ــرد انتق ــه رویک ب
ــری  ــة فک ــه نحل ــاً چ ــادی« دقیق ــی انتق ــت »اثبات گرای ــخص نیس ــه مش ـ این ک
اســت! گفتنــی اســت در معرفت شناســی علــوم انســانی معمــوالً ســه ســنت 
پوزیتیویســتی، مکتــب انتقــادی و رویکــرد تفســیری را از یکدیگــر بازمی شناســند 
ــت.  ــددی اس ــانه متع ــای روش شناس ــود دارای طیف ه ــک در درون خ ــر ی ــه ه ک
ــده را از  ــان عم ــوان دو جری ــم می ت ــب پوزیتیویس ــناختِی مکت ــطح روش ش در س
یکدیگــر بازشــناخت؛ »پوزیتیویســم منطقــی« و »راسیونالیســم منطقــی«؛ متفکــران 
رویکــرد نخســت، از جملــه کارنــاپ و همپــل، بــر تجزیــه و تحلیــل داده هــا براســاس 
منطــق ریاضــی، نفــی نســبی گرایی، تأکیــد بــر رئالیســم علمــی، اعتبــار بخشــیدن 
ــج  ــا در نتای ــی پیش فرض ه ــه، نف ــر فرضی ــاهده ب ــدم مش ــتقرائی، تق ــه روش اس ب
ــه  ــرد دوم از جمل ــران رویک ــد؛ متفک ــد دارن ــگر تأکی ــی پژوهش ــی و بی طرف علم
ــوم  ــای عل ــدت در روش ه ــه وح ــا ـ ب ــات آن ه ــم اختالف ــوش ـ به رغ ــر و الکات پوپ
ــری  ــر مشــاهده، تأثیرپذی ــه ب طبیعــی و انســانی، رئالیســم تخمینــی، تقــدم فرضی
ــی  ــن علم ــی موازی ــی و بی طرف ــای متافیزیک ــی از پیش فرض ه ــای علم فرضیه ه
ــان  ــن دو جری ــک از ای ــا هیچ ی ــی، 1383و 1389(. ام ــد )رک. ف ــد می کنن تأکی
پوزیتیویســتی، ارتباطــی بــا رویکــرد انتقــادی )مکتــب فرانکفــورت( ندارنــد. به تبــع، 
یافتــن پاســخ ایــن پرســش، کــه چگونــه حضرتــی رویکــرد خــود را در نســخة اول 
ــه،  ــادی« یافت ــی انتق ــت دوم آن »اثبات گرای ــه« و در ویراس ــر »اثبات گرایان ــن اث ای
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دســت کم بــا خوانــش اثــر به دســت نمی آیــد. حتــی او در پانویــس معــادل مفهــوم 
غریــب »اثبات گرایــی انتقــادی« را “logical posi tivism”، به معنــای »اثبات گرایــی 
ــه  ــر آن ک ــدارد. اعجاب آورت ــت ن ــوم مدنظــر او مطابق ــا مفه ــه ب ــی«، آورده ک منطق
تنظیــم طرح نامــه  در  بــر مشــاهده  فرضیــه  تقدم بخشــیدن  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ــی« نزدیک ت ــم منطق ــه »راسیونالیس ــرد او ب ــی، 1397، ص. 146(، رویک )حضرت
ــی  ــن مبان ــک از ای ــه هیچ ی ــد او ب ــر چن ــی«! ه ــی منطق ــا »اثبات گرای ــت ت  اس

اشاره ای نمی کند.
ــد  ــر روش پوزیتیویســتی تأکی ــر ب ــن اث ــی در ای ــی اســت اگرچــه حضرت گفتن
ــی  ــر حرکت ــای اث ــت و در جای ج ــد نیس ــه آن پایبن ــدان ب ــا چن ــژه ای دارد، ام وی
آونگــی بیــن رهیافت هــای تفســیری و پوزیتیویســتی دارد. درواقــع برخــالف ادعــای 
او مبنــی بــر به کارگیــری روش »اثبات گرایانــه« هرجــا کــه رهیافــت تفســیری بــه 
ــد،  ــه می کن ــان توصی ــه مخاطب ــدد و ب ــه کار می بن ــده، آن را ب ــذاق او خــوش آم م
ــر ارزش هــای رویکــرد پوزیتیویســتی تأکیــد دارد.  امــا در جــای دیگــر همچنــان ب
ــناختی دارد؛  ــکافی معرفت ش ــه در ش ــی ریش ــم روش ــن دوالیس ــه ای ــل از آن ک غاف
نمی تــوان هــم از قابلیت هــا، جذابیت هــا و دســتاوردهای رویکــرد تفســیری 
ــا و  ــر ارزش ه ــم ب ــرد و ه ــره ب ــف به ــم مؤل ــاختارهای فه ــن پیش س ــون تبیی چ
نتایــج رویکــرد پوزیتیویســتی چــون شــناخت آینــه وار واقعیــت تأکیــد کــرد. ایــن 
ــه یکدیگــر  ــی ب ــا چســباندن قطعات ــع روش شــناختی ب ــی و به تب ــرة معرفت دو جزی
ــه آن  ــه ن ــود ک ــدل می ش ــترگاوپلنگی ب ــه ش ــه ب ــد ک ــی نمی یابن ــا ارتباط نه تنه

ــه ایــن خواهــد شــد. خواهــد مانــد و ن
زهیــر صیامیــان گرجــی در مقالــه ای کــه در نقــد نســخة اول ایــن اثــر منتشــر 
کــرد به خوبــی ایــن دوگانگــی را در سراســر اثــر از جملــه در نقــد درونــی و 
ــع  ــاوت مناب ــی، تف ــع تاریخ ــگاری، مراج ــگاری و وقایع ن ــاوت تاریخ ن ــی، تف بیرون
ــان، 1390، ص ص.  ــت )رک. صیامی ــان داده اس ــر آن نش ــت اول و دوم و نظای دس
ــتار از واکاوی و  ــن نوش ــة کالم در ای ــز از اطال ــرای پرهی ــن رو و ب 40-49(. ازهمی
ــل آن اســت  ــور تأم ــة درخ ــا نکت ــود. ام ــز می ش ــر پرهی ــن اث ــی ای ــن دوگانگ تبیی
ــی  ــر از علیرضــا مالئ ــد دیگ ــار دو نق ــان در کن ــد صیامی ــا وجــود انتشــار نق ــه ب ک
ــتودنی اســت،  ــی س ــه اتفاق ــاب، ک ــی کت ــی در فصــل پایان ــوب خزای ــی و یعق توان
ــنده  ــه نویس ــه این ک ــر ب ــا نظ ــت. ب ــه اس ــاًل بی توج ــا کام ــن نقده ــه ای ــف ب مؤل
ــه کاربســت ایــن  ــر را یافتــه، بی جــا نبــود اگــر ب مجــال تجدیدنظــر اساســی در اث
ــن »خودمشــت مالی«  ــا ای ــد ت ــد اهتمــام بیشــتری می ورزی نقدهــا در نســخة جدی
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــدود نمی ش ــه مح ــی جداگان ــا در فصل ــار نقده ــه انتش ــا ب تنه
اســت مالئــی توانــی و خزایــی در دو نقــد دیگــر، به درســتی بــه نارســایی و 
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ــتی  ــرد پوزیتیویس ــای رویک ــر مبن ــخ ب ــش تاری ــف از دان ــف مؤل ــدی تعری ناکارآم
پرداخته انــد و نشــان داده انــد کــه چگونــه ایــن تعریــف ســوژه گی مــورخ را 
ــی، 1397، ص ص.  ــرد )حضرت ــده می گی ــه نادی ــم، عامدان ــطورة عل ــاس اس براس
ــف از  ــف مؤل ــد درنظــر داشــت کــه تعری ــا بای 228-242 و ص ص. 266-280(. ام
ــر او  ــا رویکــرد اثبات گرایــی او کامــاًل منطبــق اســت و نمی تــوان ب  دانــش تاریــخ ب

خرده گرفت.

وقتی از روش تحقیق تاریخی سخن می گوییم، از چه سخن می گوییم؟ 
ــام  ــر در نظ ــد فراگی ــان قواع ــاً از هم ــر تقریب ــن اث ــه ای ــد ک ــه ش ــر گفت پیش ت
دانشــگاهی کنونــی پیــروی می کنــد. مؤلــف در فصــل اول 17 اثــر در حــوزة روش 
ــن  ــم ای ــرای فه ــه ب ــت ک ــی کرده اس ــال معرف ــخ را به اجم ــش تاری ــق در دان تحقی
قواعــد فراگیــر راهگشاســت )حضرتــی، 1397، ص ص. 5-32(. هرچنــد لــزوم ایــن 
ــا شــاید او  ــداول نیســت، ام ــدان مت ــرد آموزشــی چن ــا کارک ــی ب پیشــینه در کتاب
ــه  ــد. چنان ک ــی کن ــار معرف ــر آث ــر از دیگ ــود را جامع ت ــر خ ــا اث ــت ت ــر آن اس ب
ــاوت« در  ــری »متف ــیده اث ــه کوش ــد ک ــاره می کن ــز اش ــری نی ــای دیگ او در ج
ــد«  ــه کن ــی ارائ ــوزة تاریخ شناس ــخص در ح ــور مش ــق »به ط ــوزة روش تحقی ح
ــوان گفــت  ــا قاطعیــت می ت )همــان، ص. 217(؛ امــا برخــالف مدعــای نویســنده ب
ــا طــرح تحقیــق در  ــر ب ــن اث ــی تحقیــق در ای ــی در طــرح نهای کــه تفــاوت چندان
ــا  ــده نمی شــود. شــاهد مدع ــی دی ــوم انســانی دانشــگاه کنون دیگــر رشــته های عل
ــت  ــاب به دس ــن کت ــزی ای ــی تجوی ــه ای از روش شناس ــوان طرح نام ــه می ت این ک
ــق  ــر تطبی ــگاه های دیگ ــته ها و دانش ــگاهی در رش ــوزال دانش ــا پروپ داد و آن را ب
داد و نتایجــی یکســان گرفــت. حتــی بــا مــرور آن 17 اثــر در حــوزة روش تحقیــق 
ــف  ــة تألی ــات زمان ــم مختص ــی در فه ــن مالحظات ــا درنظرگرفت ــه ب تاریخــی ـ البت
آن هــا ـ می تــوان گفــت همــة ایــن آثــار از همــان قاعــدة عــام پیش گفتــه تبعیــت 
ــی  ــد درون ــه نق ــه ب ــای ارزشــمندی چــون توج ــی اســت تفاوت ه ــد. گفتن می کنن
ــیری  ــرد تفس ــر از رویک ــه متأث ــی، 1397، ص ص. 49-56(، ک ــی )حضرت و بیرون
ــی در 1316  ــق تاریخ ــر در روش تحقی ــتین اث ــت، از نخس ــخ اس ــش تاری ــه دان ب
خورشــیدی تــا آثــار دهــة اخیــر پــی گرفتــه شــده اســت )رک. یاســمی، 1316، ص 

ص. 43-85؛ مالئــی، 1386، ص ص. 149-141(.
ــه به شــکلی  ــری اســت ک ــام و فراگی ــد آن رویکــرد ع ــر، نق ــن اث ــد ای ــع نق درواق
ــش را  ــة پژوه ــرده و عرص ــود ک ــق را از آن خ ــازی روش تحقی ــن ب ــک زمی هژمونی
ــرح  ــه ط ــه ب ــش از آن ک ــق بی ــرح تحقی ــن ط ــرد؛ ای ــران بازمی گی ــر بازیگ از دیگ
مســئله بپــردازد، بــه مســئله نمایی می انجامــد. بیــش از آن کــه به دنبــال یافتــه 
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پرونده ویژه

ــه  ــش از آنک ــت و بی ــده اس ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــات فرضیه ه ــی اثب ــد، در پ باش
آگاهــی رهایی بخــش تولیــد کنــد، در گیــر و دار فــرم، ره بــه حصــر اندیشــه می بــرد. 
به بیــان موجــز، ایــن روش تحقیــق به غایــت تک صــدا، فریبنــده و قوام بخــش 
اســطورة نخ نمــای علــم اســت. بــا ایــن طــرح تحقیــق اگــر دانشــجو یــا پژوهشــگری 
ــفی(  ــک فلس ــه هرمنوتی ــرای نمون ــیری )ب ــای تفس ــی از رویکرده ــا یک ــد ب بخواه
ــتی  ــرد پوزیتیویس ــه در رویک ــة فرضی ــا مقول ــش ب ــد، تکلیف ــن کن ــئله ای را تبیی مس
چیســت؟ اگــر پژوهشــگر دیگــری بخواهــد از نظریه هــای بازنمایــی در تحلیــل 
ــر  ــی اگ ــا حت ــرد؟ ی ــش بب ــود را پی ــق خ ــد تحقی ــه بای ــرد، چگون ــره بگی ــت به روای
 )Al terna te His  tory(  نبــوغ دانشــجویی بــه او مجــال بدهــد کــه بــا تاریــخ جایگزیــن
ــرح  ــا ط ــد؟ ب ــگ بگنج ــوب تن ــن چارچ ــد در ای ــه بای ــرد، چگون ــئله ای بنگ ــه مس ب
پیشــنهادی حضرتــی بــه هیچ یــک از ایــن پرســش ها یــا پرســش های مشــابه 
ــش  ــت او »روش پژوه ــر پیداس ــن اث ــوان ای ــه از عن ــت؛ چراک ــخ گف ــوان پاس نمی ت
ــی« را.  ــش در تاریخ شناس ــای پژوه ــه »روش ه ــرده و ن ــه ک ــی« را ارائ در تاریخ شناس
ــر در دانشــگاه  ــا همیــن طــرح جــاری و فراگی ــل و یکت ــف نســخة بی بدی از نظــر مؤل
ایرانــی اســت. شــاید بتــوان در طــرح تحقیــق پیشــنهادی مؤلــف رویکردهــای 
ــداول  ــری مت ــن ام ــز چنی ــون نی ــه هم اکن ــا این ک ــد، کم ــوی گنجان ــده را به نح یادش
ــوج را  ــج و مع ــی ک ــه بنای ــت ک ــوده ای اس ــی بیه ــان فرم گرای ــن هم ــا ای ــت، ام  اس

بنیان می نهد.
مؤلــف در سرنبشــت اثــر روش تحقیــق در تاریــخ را ذیــل روش شناســی تاریخــی 
ــت،  ــرده اس ــداد ک ــی قلم ــی تاریخ ــل معرفت شناس ــی را ذی ــی تاریخ و روش شناس
ــک  ــب ی ــی مباحــث در قال ــوزش »به ســبب پیچیدگ ــه در آم ــر آن اســت ک ــا ب ام
ــم«  ــت می کنی ــده حرک ــه پیچی ــاده ب ــث س ــروزه از مباح ــوس، ام ــی معک مهندس
ــد،  ــی باش ــوس پذیرفت ــی معک ــن مهندس ــزوم ای ــر ل ــی، 1397، س(. اگ )حضرت
ــر رویکــردی خــاص  ــن مهندســی معکــوس ب ــه چــرا در ای پرســش این جاســت ک
تأکیــد شــده اســت. پاســخ مؤلــف در فصــل هفتــم اثــر بــا عنــوان »اصــول و قواعــد 

ــت:  ــه اس ــل توج ــه« قاب ــم طرح نام تنظی
»دربــارة روش انتخابــی مــا کــه به نوعــی نزدیــک بــه روش اثبات گرایــی 
ــا  ــت؛ ام ــال آن داش ــف در قب ــا مخال ــق ی ــع مواف ــوان مواض ــت، می ت ــادی اس انتق
نکتــة شایســتة یــادآوری ایــن اســت کــه انتخــاب روش یادشــده... به معنــی ترجیــح 
ــق،  ــل تحقی ــرای اه ــه ب ــه از آن روســت ک ــای دیگــری نیســت؛ بلک ــه روش ه آن ب
ــر در  ــارت دیگ ــت. به عب ــروری اس ــن روش ض ــا ای ــنایی ب ــا، آش ــژه مبتدی ه به وی
ــورد  ــا م ــلوب و چارچوب ه ــی، اس ــه ای از مبان ــادی مجموع ــی انتق روش اثباتی گرای
ــی  ــر پژوهشــگری الزام ــرای ه ــه دانســتن آن ب ــرد ک ــرار می گی ــد ق ــد و تأکی تأیی
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در گیر و داِر فرم

ــدارد کــه پژوهشــگر بعــد از  به نظــر می رســد. بــدون تردیــد هیــچ منعــی وجــود ن
طــی دوره هــای مقدماتــی در تحقیــق و پژوهــش و کســب مهارت هــای مختلــف، از 
روش اثبات گرایــی عبــور کنــد و بــر مبنــای روش هــای متــداول دیگــر بــه پژوهــش 

ــردازد.« )همــان، ص. 116( بپ
ــر واژگانــی چــون »ضــروری«، »الزامــی« و نیــز »مقدماتــی«،  تأکیــد آشــکار ب
کــه از قضــا معنــای »ترجیــح« را به دنبــال دارد، پرســش هایی را پیــش می کشــد؛ 
ــار  ــه اعتب ــا ب ــرد؟ گوی ــخص ک ــوان مش ــه می ت ــی را چگون ــل تقدم ــن فض چنی
اســلوب ها و مبانــی روش اثبات گرایــی! پــس مؤلــف یــا اطالعــات دقیقــی از 
ــا را  ــر روش ه ــی دیگ ــلوب و مبان ــا اس ــدارد، ی ــی« ن ــلوب« و »مبان ــم »اس مفاهی
ــون  ــتی را چ ــرد پوزیتیویس ــی رویک ــلوب و مبان ــا اس ــد، ی ــتی نمی شناس به درس
ــت  ــش این جاس ــر پرس ــارت دیگ ــد! به عب ــدس می خوان ــم، مق ــطورة عل ــول اس اص
ــی  ــود دارد؟ چه کس ــلوب وج ــی و اس ــی مبان ــا در روش اثبات گرای ــا تنه ــه آی ک
ــی را مشــخص  ــوع خــاص از مبان ــن ن ــری ای ــدم یادگی ــودن تق ضــروری و الزامی ب
ــگران از  ــجویان و پژوهش ــن دانش ــه ذه ــت ک ــی هس ــه تضمین ــت؟ چ ــرده اس ک
ســیطرة ایــن رویکــرد رهایــی یابــد؟ و اساســاً مگــر در سراســر دانشــگاه های کشــور 
ــا در ذهــن دانشــجویان امــروز و  چیــزی جــز همیــن رویکــرد تدریــس می شــود ت
پژوهشــگران فــردا الگــوی جایگزینــی بــرای رهایــی شــکل بگیــرد؟ چــه اصــراری 
ــه  ــر واضــح اســت ک ــی باشــد؟ پ ــه رهای ــازی ب ــاً نی ــا اساس ــن تنگناســت ت ــر ای ب
ــخ  ــش تاری ــن چنــد دهــه ســیطرة رویکــرد شبه پوزیتیویســتی در دان اگــر طــی ای
آکادمــی ایرانــی، اجتمــاع علمــی توانســته از ایــن حصــار تنــگ برهــد از ایــن پــس 
ــش چشــمان ماســت؛  ــنی پی ــه به روش ــن راه رفت ــج ای ــد توانســت! نتای ــم خواه ه
ــن  ــا همی ــا طــرح پژوهشــی ب ــاله و ده ه ــه، رس ــا پایان نام ــون ســاالنه صده هم اکن
اســلوب بــه ســرانجام می رســد؛ بــا حســابی سرانگشــتی از آمــار 30 عنــوان مجلــة 
علمــی ـ پژوهشــی و علمــی ـ ترویجــی حــوزة تاریــخ دســت کم ســاالنه 500 مقالــة 
ــود و  ــر می ش ــور منتش ــی کش ــگاهی و پژوهش ــات دانش ــر مؤسس ــی در سراس علم
ــروری و  ــا را ض ــی آن ه ــه حضرت ــد ک ــت می کنن ــدی تبعی ــا از قواع ــی این ه همگ
الزامــی و مقدماتــی و صدالبتــه دارای فضــل تقــدم برمی شــمارد، بی آن کــه کســی 
ــدم  ــده، تق ــدم خویش خوان ــل تق ــن فض ــا ای ــه آی ــد ک ــرح کن ــش را ط ــن پرس ای
ــخ آکادمیــک  ــی رشــتة تاری ــال خواهــد داشــت؟ وضعیــت بحران فضــل هــم به دنب
خــود پاسخگوســت؛ همــة تولیــدات دانــش تاریــخ آکادمیــک کنونــی درگیــر نوعــی 
فرمالیســم پــوچ و بی هویــت شــده و در ایــن میــان نمی تــوان مســئولیت مؤلفیــن 
کتاب هــای آموزشــی روش تحقیــق تاریــخ را در ژرفــا و قوام بخشــی بــه ایــن 

ــرد. ــکار ک ــی ان ــی و فرم گرای تک صدای
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مبانی رویکرد شبه پوزیتیویستی در نظرگاه مؤلف
ــی  ــی مبان ــگاه ایران ــک در دانش ــخ آکادمی ــتة تاری ــتی رش ــرد شبه پوزیتیویس رویک
ــدر  ــن نوشــتار ســویه های ناپیــدای آن تبییــن و به ق معینــی دارد کــه در ادامــة ای
ــر  ــا ایــن توضیــح کــه مبانــی مذکــور در ایــن اث ــوان، نقــد شــده اســت؛ البتــه ب ت
ــش از  ــر، بی ــن اث ــر ای ــزون ب ــف اف ــه مؤل ــه اســت. چنان ک ــر از آن رفت بســیار فرات
ــای درس،  ــی، کالس ه ــای علم ــخنرانی ها، مناظره ه ــت ها، س ــه در نشس ــک ده ی
ــن رویکــرد و  ــر ای ــه و رســاله ب ــاع از پایان نام ــای آموزشــی و جلســات دف کارگاه ه

ــت؛ ــد داشته اس ــدی مؤک ــی آن تأکی مبان
1. تاریــخ علمــی »تفریــدی، ویژه گرایانــه، زمانمنــد و مکانمنــد« اســت، 
ــی«  ــی و فرامکان ــوم اجتماعــی کــه علمــی »تعمیمــی  و فرازمان برخــالف دیگــر عل

اســت )حضرتــی، 1397، ص. 69(. 
ــه فکــت ـ »گــزارش واقعــه  ــگاری حاصــل تبدیــل داده هــای تاریخــی ب 2. تاریخ ن
ــن رک. نشســت  ــی، 1397، ص. 45؛ همچنی ــع« ـ اســت )حضرت ــر واق ــه ام ــب ب قری
»کاربســت نظریــه در تاریــخ«، 23 مهــر 1390؛ نشســت »وظیفــه دیســیپلینی مــورخ«، 

ــا واقعیــت«، 11 دی 1397(. 12 آذر 1397؛ نشســت »بحــران در تاریــخ، توهــم ی
ــی،  ــت )حضرت ــترده رخدادهاس ــق و گس ــف عمی ــان توصی ــت کار مورخ 3. غای

ــده(.  ــاد ش ــت ی ــه نشس 1397، ص. 99؛ رک. س
4. مزیــت کار مورخــان توصیــف عمیــق و گســتردة رخدادهاســت. کاری 
کــه علــوم دیگــر نمی تواننــد از عهــدة آن برآینــد و نیــز ویژگــی داده بنیــاد 
ــات را از  ــیاری از نظری ــه بس ــیده ک ــا بخش ــه آن ه ــت را ب ــن مزی ــان ای کار مورخ
ــد اســت »انحصــار  ــی، 1397، ص. 71 و ص. 99(. او معتق ــدازد )حضرت ــار بین اعتب
ــا را در  ــد آن ه ــت، می توان ــان اس ــار مورخ ــه در اختی ــت«، ک ــة فک ــد و ارائ تولی
مواجهــه بــا اصحــاب علــوم دیگــر بــه مقــام اربابــی و ســیادت برســاند )همــان، ص. 
ــخت تر  ــتردة کاری س ــق و گس ــف عمی ــه توصی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب 93(. نی
و ارزشــمندتر از تحلیــل اســت )همــان، ص. 128(. او همچنیــن می نویســد: 
ــه  ــبت ب ــری نس ــب باالت ــت به مرات ــی از اهمی ــای تاریخ ــف در پژوهش ه »توصی
ــاًل در  ــه اص ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای ــدا از این ک ــت. ج ــوردار اس ــل برخ تحلی
تاریخ شناســی وظیفــة نخســت مورخــان توصیــف رویدادهاســت نــه تحلیــل 
آن هــا« )همــان، ص. 219(. بــر همیــن اســاس مــی آورد علــوم اجتماعــی »در پــی 
پاســخ بــه پرســش های فرامورخانــه چرایی انــد، امــا تاریخ شناســی در درجــة 
ــس از آن در  ــت و پ ــی  اس ــتی و چگونگ ــش های چیس ــه پرس ــخ ب ــی پاس اول در پ
ــم توجــه  ــی ه ــة چرای ــه پرســش های فرامورخان ــات میان رشــته ای، ب ــب مطالع  قال

می کند« )همان، ص. 99(.
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5. اگــر مورخــی بــه ســراغ تحلیــل و تعمیــم در قالــب نظریه آزمایــی و 
ــای  ــه اش انجــام داده و پ ــف مورخان ــر وظای ــه ب ــی رود، کاری اضاف ــردازی م نظریه پ
ــی  ــی او نیســت. حضرت ــه کار اصل ــته ک ــته ای گذاش ــات میان رش ــدان مطالع در می
ــه ســراغ  ــد ب ــل( ندارن ــه اساســاً مورخــان دوســت )تمای ــد ک ــد می کن ــی تأکی حت
ــدام  ــد ک ــان دهی ــد: نش ــخن می گوی ــفی س ــه از کش ــد و پیروزمندان ــم برون تعمی
مــورخ چنیــن کــرده؟ )همــان، 137؛ رک. نشســت »کاربســت نظریــه در تاریــخ«(.

ایــن 5 مدعــای مؤلــف در معرفت شناســی دانــش تاریــخ، مبانــی روش شــناختی 
او را شــکل می بخشــد. در ادامــه هــر یــک از ایــن ادعاهــا واکاوی شــده اســت؛

ــی  تقســیم بندی  ــر پ ــته ب ــا ناخواس ــن مدع ــخ؛ ای ــش تاری ــودن دان 1. تفریدی ب
ــن  ــطو از ای ــة ارس ــة  ارزش داوران ــا نتیج ــر ب ــی اگ ــده، حت ــا ش ــوم بن ــطو از عل ارس
تقســیم بندی موافــق نباشــیم، نمی توانیــم از تالــی فاســدی کــه ایــن پــی 
ــی  ــور کل ــا ام ــه ب ــعر، ک ــه ش ــت ک ــر آن اس ــطو ب ــم. ارس ــال دارد، بگریزی به دنب
)تصــورات( ســروکار دارد، فلســفی  تر از تاریــخ اســت، کــه بــا امــور جزئــی 
)تصدیقــات( مرتبــط اســت )ارســطو، 1353، ص. 48(. در واقــع تفریدی بــودن 
ــر  دانــش تاریــخ از آغــاز شــکل گیری فلســفة تحلیلــی تاریــخ بــه شــکل اتهامــی ب
آن وارد بــوده و نکتــه ای بدیــع نیســت. امــا همان گونــه کــه ناقــدان ایــن رویکــرد 
ــگران  ــتانه کنش ــروز خام دس ــا به ام ــروان او ت ــطو و پی ــد ارس ــد دارن ــر آن تأکی ب
ــه  ــا ب ــود کنش ه ــر خ ــه اگ ــند؛ درحالی ک ــا برمی کش ــب نام ه ــا را در قال رخداده
کانــون دانــش تاریــخ بــدل شــود و نــه کنشــگران، بــا دانشــی مواجــه خواهیــم شــد 
کــه بــا درنظرداشــتن مالحظاتــی در خاص بودگــی رخــداد، قابــل تطبیــق، مقایســه 
ــود. کمــا این کــه مفاهیمــی چــون »میــل ســرکوب« و  ــم خواهــد ب ــی تعمی و حت
ــه در  ــا این ک ــود. ام ــاهده می ش ــا مش ــی »انقالب«ه ــی« در تمام ــزان نارضایت »می
انقــالب فرانســه چگونــه بــروز و ظهــور کــرد و در انقــالب روســیه چگونــه، همــان 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــن آن را ب ــة تبیی ــان وظیف ــه مورخ ــی اســت ک ــه خاص بودگ وج
ــرد  ــاذ رویک ــی اتخ ــر مدع ــن اث ــه در همی ــف ک ــه مؤل ــز این ک ــة تأمل برانگی نکت
اثبات گرایــی اســت، از تعمیــم رویگــردان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه داعیــة اصلــی 
ــناخت  ــی و ش ــانی و طبیع ــوم انس ــی عل ــدت در روش شناس ــا وح ــم از قض پوزیتیویس
قوانیــن علمــی در هــر دو دانــش اســت، کــه بی تردیــد مبتنــی بــر تعمیــم یافته هاســت 
و اگــر حضرتــی رویکــرد خــود را پوزیتیویســتی می دانــد از قضــا بایــد بــر ســبیل آن هــا 
ــر تعمیــم یافته هــای دانــش تاریــخ به عنــوان ارزش رویکــرد خــود تأکیــد کنــد! ایــن  ب
ــارم،  ــف در فصــل چه ــه مؤل ــان هویداســت ک ــر چن ــن اث ــض روش شــناختی در ای تناق
ــخ  ــش تاری ــرا و مقایســه وار دان ــگاه کل گ ــی ن ــر ویژگ ــخ، ب ــم تاری ــده عل موضــوع و فای
ــی، 1397،  ــد! )حضرت ــد می کن ــون تأکی ــائل اکن ــل مس ــرای ح ــی ب ــه رهیافت به مثاب
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ص. 66( امــا در ســطح روش شــناختی، گفتــار او در ایــن اثــر و بیــرون از ایــن اثــر بــر 
ــد! از  ــی می چرخ ــاً توصیف ــی و صرف ــی غیرتعمیم ــه علم ــخ به مثاب ــش تاری ــدار دان م
دیگرســو تعریــف او از دیگــر علــوم چــون جامعه شناســی نیــز براســاس همــان رهیافــت 
ــت  ــت کن ــف دورة آگوس ــا تعاری ــوان ب ــی را بت ــر جامعه شناس ــت. اگ ــتی اس پوزیتیویس
ــد،  ــد می کن ــا تأکی ــی رخداده ــر خاص بودگ ــه ب ــر ک ــون وب ــی چ ــرد، کس ــدود ک مح
اساســاً جامعه شــناس نیســت! به بیانــی دیگــر، دال اساســی حضرتــی در تعریــف علــوم 
ــیم بندی  ــه تقس ــر ب ــه اگ ــت. درحالی ک ــد اس ــور نق ــیم بندی آن درخ ــانی و تقس انس
ــوم انســانی  ــراردادن عل ــا ق ــا مبن ــوان ب ــای نیم نگاهــی بیافکنیــم، می ت ــزد دیلت ــوم ن عل
ــال  ــا نتایجــی را به دنب ــن مبن ــی را داشــت؛ ای ــوم تاریخــی انتظــار درک دگرگون ــا عل ی

ــرد. ــدی و تعمیمــی می گی ــوم تفری ــی از عل ــه حضرت ــد داشــت ک نخواه
2. تبدیــل داده هــای تاریخــی بــه فکــت؛ حضرتــی کــه در نشســت های یــاد 
ــرده، در  ــد ک ــان، تأکی ــژة مورخ ــه کاروی ــل، به مثاب ــن عم ــر ای ــداً ب ــده مؤک ش
ــش  ــف را پی ــن تعری ــگاری ای ــگاری و تاریخ ن ــاوت وقایع ن ــز در تف ــر نی ــن اث ای
ــگاری  ــة تاریخ ن ــگاری مقدم ــه »وقایع ن ــاور اســت ک ــن ب ــر ای کشیده اســت. او ب
اســت. بــه عبــارت دیگــر، تاریخ نــگار براســاس داده هــای وقایع نــگار بــه چینــش 
ــل  ــف و تحلی ــب توصی ــا را در قال ــه، آن ه ــا پرداخت ــردازش علمــی رویداده و پ
ــن  ــه چنی ــت ک ــی اس ــن در حال ــان، ص. 45(، ای ــد« )هم ــه می کن ــی ارائ علم
ــوان  ــده، به عن ــد. نگارن ــد باش ــل تردی ــد مح ــاس می توان ــیم بندی از اس تقس
 )fac t( ــت ــه فک ــل داده )da tum( ب ــی تبدی ــخ، از درک چگونگ ــجوی تاری دانش
عاجــز اســت. درخــور تأمــل این کــه بــرای خــود مؤلــف نیــز تبدیــل دیتــا بــه 
ــد  ــواردی از تولی ــر در م ــن اث ــه در همی ــت، چراک ــن نیس ــدان روش ــت چن فک
فکــت و در مــواردی دیگــر از تولیــد داده! بــه عنــوان کار مورخــان ســخن بــه 
میــان مــی آورد )مقایســه کنیــد بــا همــان، ص ص. 93 و 98(. فکــت خــود بــه 
معنــای امــر واقــع اســت نــه »گــزارش واقعــه قریــب بــه امــر واقــع«! و داده هــم 
می توانــد مســتخرج از وقایع نــگاری باشــد هــم هــر منبــع دیگــر. اگــر منظــور 
ایــن اســت کــه مثــاًل بــه گــزارش طبــری پــس از تحلیــل و ارزیابــی و مقایســه 
بــا دیگــر منابــع، اســتناد  دهیــم، می تــوان ایــن را بــه همیــن زبــان همــه فهــم 
بیــان کــرد. ایــن فکتولــوژی )کــذا( مؤلــف از عجایبــی اســت کــه به رغــم تکــرار 
ــت.  ــوف نشده اس ــده مکش ــرای نگارن ــت کم ب ــت ها دس ــخنرانی ها و نشس در س
الزم بــه ذکــر اســت در بســیاری از روش هــای جمــع آوری اطالعــات پژوهشــگر 
ــکه ها،  ــا س ــه ب ــت بلک ــه نیس ــده، مواج ــگاری خوان ــف وقایع ن ــه مؤل ــا آنچ ب
اســناد، فرمان هــا، آثــار و اماکــن تاریخــی، بــه عنــوان مراجــع تاریخــی، مواجــه 
اســت کــه مؤلــف در فصــل ششــم نیــز بــه آن هــا اشــاره کرده اســت )همــان، ص 
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در گیر و داِر فرم

ــگاری چــون  ــد کــه مورخــان در گونه هــای دیگــر تاریخ ن ص. 101-114(. بمان
ــری از داده مواجــه  ــوع دیگ ــا ن ــر آن ب ــون و نظای ــخ اکن ــخ شــفاهی و تاری تاری
ــم  ــه به رغ ــد ک ــخ ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب ــف بای ــن مؤل ــتند. بنابرای هس
ــگاری و  ــاوت وقایع ن ــت در تف ــه فک ــا ب ــل دیت ــا، تبدی ــة این ه ــه هم ــاره ب اش
ــف  ــف مؤل ــه تعری ــا ب ــد؟ بن ــته باش ــد داش ــی می توان ــه معنای ــگاری چ تاریخ ن
ــد  ــگاری فاق ــه وقایع ن ــرد ک ــم ک ــوان حک ــه می ت ــن دو، چگون ــای ای از تفاوت ه
اندیشــه اســت؟ )همــان، ص. 46( آیــا در روایــت طبــری کــه وقایــع هــر ســال 
ــس  ــا در پ ــه شــیوة ســالنامه ذکــر کــرده، نظامــی از گزینــش نیســت؟ آی را ب
ایــن گزینــش اندیشــه ای نهفتــه نیســت؟ در واقــع تاریخ نــگاری بنــا بــه تعریــف 
بســیاری تبدیــل رخــداد بــه گــزارِش رخــداد اســت، آن چنــان کــه اســتنفورد 
ــخ 2 اســت )اســتنفورد،  ــه تاری ــخ 1 ب ــل تاری ــگاری تبدی ــد تاریخ ن ــان می کن بی
1383، ص. 22(. در ایــن میــان پیش فهم هــا، عالئــق و انگیزه هــای مــورخ 
نظامــی از گزینــش را ســامان می دهــد کــه بــه تفســیر رخــداد منجــر می شــود. 
امــری کــه در لحظــة رخــداد تاریخ نــگاری قابــل فهــم اســت، امــا بعیــد اســت از 

گــزارة »تبدیــل داده بــه فکــت« چیــزی عایــد شــود.
3. توصیــف: غایــت کار مورخــان؛ ایــن غایت شناســی اعجــاب آور اســت، بــا کــدام 
ــم را  ــک عل ــی ی ــادر و غایت شناس ــی ص ــن حکم ــوان چنی ــن می ت ــم همه چیزبی چش
در ملزومــات آن تحدیــد کــرد؟ بدیهــی اســت کــه ضــرورت دارد مورخــان بــه توصیــف 
عمیــق و گســترده رخــداد دســت یابنــد. ضــرورت تبییــن یــک رخــداد توصیــف اســت. 
امــا آیــا ایــن به منزلــة غایــت کار مورخانــه اســت؟ بعیــد اســت اجتمــاع علمــی تاریــخ 
ــن اســت  ــند. پرســش ای ــته باش ــق داش ــی تواف ــی جزم ــن حکم ــر چنی ــک ب آکادمی
کــه اگــر غایــت دانــش تاریــخ توصیــف عمیــق گذشــته و تبییــن گذشــته در قالــب 
ــدا  ــی ف ــر حضرت ــت، و اگ ــر اس ــوم دیگ ــص عل ــردازی مخت ــی و نظریه پ نظریه آزمای
شــدن تولیــد داده بــرای آزمــون یــک یــا چنــد نظریــه را فاجعه بــار می دانــد )همــان، 
ــاص  ــش اختص ــری پژوه ــی نظ ــه مبان ــی را ب ــر، بخش ــن اث ــرا در همی ص. 98(، چ
ــه  ــد طرح نام ــول و قواع ــی از اص ــری را بخش ــی و نظ ــای مفهوم داده و چارچوب ه
ــی  ــق موضوع ــف عمی ــرای توصی ــرا ب ــان، ص ص. 133-137(؛ چ ــت؟ )هم دانسته اس
کــه بــرای نمونــه در کتــاب پــی گرفتــه، »مبانــی نظــری نهضت هــای شــیعی ـ صوفــی 
در ایــران قــرن هفتــم تــا دهــم«، بــه چارچــوب نظــری گفتمــان در نــزد الکال متوســل 
ــر  ــی پیش ت ــه حضرت ــل آن ک ــور تأم ــان، ص ص. 137-145( درخ ــت؟ )هم شده اس
ــده  ــد و عم ــخن می گوی ــی س ــش علم ــری در پژوه ــی نظ ــری مبان از اجتناب ناپذی
ــه  ــد کــه مورخــان ب ــوم را در ایــن می دان ــا اصحــاب دیگــر عل تفــاوت کار مورخــان ب

رویکردهــای نظــری خــود آگاهــی ندارنــد )همــان، ص. 136(.
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پرونده ویژه

4. توصیــف: مزیــت کار مورخــان؛ آن چــه حضرتــی »مزیــت« می خوانــد از قضــا 
ــه  ــته به مثاب ــترده از گذش ــق و گس ــف عمی ــه او توصی ــت. آن چ ــام اس کاری ناتم
ــر  ــش و مه ــک دان ــی ی ــن وجــه تبیین ــد، نادیده گرفت ــت کار مورخــان می خوان غای
ــه  ــد، ب ــاز مان ــر ناکارآمــدی آن اســت. تاریخــی کــه از تبییــن مســئله ب تأییــدی ب
ــان  ــش هم ــن قوام بخ ــت و ای ــن داده اس ــردن آن ت ــح و تلنبارک ــع آوردن مصال جم
ــد از  ــل دارن ــی تمای ــوم اجتماع ــر عل ــاب دیگ ــه اصح ــت ک ــی اس ــر مغشوش تصوی
ــای  ــی بن ــان اصل ــرای مهندس ــی ب ــان کارگران ــد؛ مورخ ــه دهن ــخ ارائ ــش تاری دان
ــل 15  ــه، حاص ــن رابط ــده از ای ــته نگارن ــة زیس ــانی اند. تجرب ــوم انس ــترگ عل س
ــه  ــا ک ــوی کروالل ه ــه گفت وگ ســال حضــور در فضــای دانشــگاهی و پژوهشــی، ن
ارتباطــی فرادســتانه و فرودســتانه اســت. تجربــة زیســته بســیاری از دانشــجویان و 
پژوهشــگران رشــتة تاریــخ گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اصحــاب دیگــر علــوم 
ــود  ــای خ ــات پیش فر ض ه ــرای اثب ــی از داده  ب ــه دار انبوه ــه خزان ــان به مثاب ــه آن ب
می نگرنــد.1 ایــن تجربــه زیســته رخــدادی فــردی نیســت، گویــای وضعیــت برآمــده 
از کارویــژة »تاریــخ داده محــور« اســت کــه از قضــا حضرتــی به آن ســخت بــاور دارد 
ــد  ــه آن را پیش درآم ــب آن ک ــر ویراســت دوم(؛ و جال ــه ب ــی، 1397، مقدم )حضرت
ــة  ــان، ص. 93(. وظیف ــد )هم ــر می دان ــوم دیگ ــا عل ــه« ب ــی عزت مندان »رویاروی
ــا چنیــن توصیه هایــی  مورخــان پیــش از هــر چیــز تولیــد فکــت اســت؛ درواقــع ب
ــا در  ــد ت ــرد می آورن ــا گ ــت یکج ــه ای بی هوی ــون تپ ــا را چ ــا داده ه ــان تنه مورخ
ــی در  ــا حت ــری م ــن تعبی ــا چنی ــه دســت مهندســان بســپارند. ب ــزوم ب صــورت ل
نظــام گزینــش هــم چنــدان مخیــر نیســتیم، حتــی اگــر حضرتــی، بنــا بــه آنچــه 
ــاری  ــهامی انحص ــرکت س ــرای ش ــد، ب ــخ می  خوان ــش تاری ــاد دان ــی داده بنی ویژگ

ــل باشــد.  مورخــان ســیادت و برتــری قائ
ــق  ــاله در روش تحقی ــتین رس ــی نخس ــی در معرف ــه حضرت ــاب آور آن ک اعج
ــید یاســمی در 1316  ــتاد رش ــر اس ــخ، اث ــگارش تاری ــن ن ــوان آیی ــا عن تاریخــی ب
ــف آن در فصــل ســاختمان  ــه مؤل ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای خورشــیدی، ب
ــک ســاختمان  ــای ی ــه بن ــه ک ــه همان گون ــد ک ــورخ هشــدار می ده ــه م ــخ »ب تاری
ــا  ــز تنه ــخ نی ــت، تاری ــدن آن نیس ــم چی ــح و روی ه ــع آوری مصال ــارت از جم عب

ــی  ــت داده های ــده می خواس ــی از نگارن ــوم سیاس ــتة عل ــتادی از رش ــه ، اس ــن تجرب 1. در نزدیک تری
بــرای او بیایــم کــه تأییــد کنــد در دورة قاجــار گفتمــان پزشــکی بــر گفتمــان علــوم انســانی غالــب 
ــه  ــود! وقتــی وجــود چنیــن گفتمانی  هایــی در دورة قاجــار را محــل تردیــد دانســتم چــه رســد ب ب
غلبــة یکــی بــر دیگــری، ابتــدا ایمــان داشــت کــه نظــرش درســت اســت و تنهــا بــه داده هایــی بــرای 
اثبــات آن نیــاز دارد کــه البتــه گــردآوردن آن داده هــا و آشــنایی بــا منابــع در تخصــص اش نیســت! 
ــتجویی  ــن دوره جس ــی ای ــاله های سیاس ــه در رس ــا آن مالحظ ــه ب ــت ک ــب کارانه می خواس و کاس
ــه بی ســوادی  ــای فشــردم ب ــر نظــر خــود پ ــاز ب سردســتی انجــام دهــم. بعــد از مدتــی هــم کــه ب

متهــم شــدم!
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سال دوم، شماره 5
بهار 1398

در گیر و داِر فرم

ــد  ــا نمی توان ــا نیســت« )همــان، ص. 11(؛ ام ــواد و ســرهم بندی آن ه ــردآوری م گ
ــمی  ــید یاس ــس از رش ــل پ ــه دو نس ــی، ک ــرد. ای کاش حضرت ــی بگی راه او را پ
بــر کرســی اســتادی دانشــگاه تهــران تکیــه زده، اکنــون کــه نتوانســته در تحــول 
تاریخ نــگاری آکادمیــک گامــی بــه پیــش نهــد، گامــی بــه عقــب برمی داشــت و بــا 
ــه  ــت ک ــن درمی یاف ــار رشــید یاســمی در 80 ســال پیــش از ای ــه گفت بازگشــت ب
ســاختمان تاریــخ یاســمی همــان بنایــی اســت کــه او از ســاختن آن بیــزار اســت. 
بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه رســالة رشیدیاســمی چنــان بدیــع اســت کــه 
امــروز، بعــد از گذشــت هشــت دهــه از نــگارش آن، همچنــان قابــل تدریــس اســت 
ــوآوری  ــه ن ــی ب ــاید بخش ــه ش ــن نکت ــوهانی، 1390، ص ص. 86-94(. ای )رک. ش
ــول  ــا در اف ــی مســئولیت م ــد ناف ــا بی تردی ــردد، ام ــت رشیدیاســمی بازگ و خالقی

ــز نیســت. ــان طــی شــده نی ــن زم ــک در ای ــگاری آکادمی تاریخ ن
ــه  ــد ک ــاد« می خوان ــی »داده بنی ــخ را دانش ــی تاری ــه حضرت ــن آن گاه ک همچنی
ــن  ــه ای را دارد، از ای ــر نظری ــن ه ــار انداخت ــیدن و از اعتب ــش کش ــی به چال توانای
ــه ای  ــوان نظری ــض نمی ت ــد دادة نقی ــیدن چن ــا به رخ کش ــه ب ــت ک ــل اس ــر غاف ام
ــة  ــی در رد نظری ــا داده های ــخ اروپ ــا در تاری ــه آی ــرای نمون ــت. ب ــار انداخ را از اعتب
ماتریالیســم تاریخــی مارکــس نیســت؟ امــا آیــا ارائــة سلســله ای از داده هــا توانســته 
نظریــة مارکــس را از اعتبــار ســاقط کنــد؟ یــا دســتگاه نظــری رقیــب کــه داده هایــی 
ــا  ــاً نظریه ه ــیده؟ اساس ــش کش ــه را به چال ــه، آن نظری ــت گرفت ــز در خدم را نی
ــا  ــود. داده ه ــن ش ــئله تبیی ــک مس ــی از ی ــا بخش ــی ی ــا تمام ــد ت ــک می کنن کم
ــه رابطــة  ــی نظری ــدرت تبیین کنندگ ــا ق ــاً ب ــا لزوم ــد، ام ــک نظریه ان ــت ی در خدم
ــه قصــد  ــه چالــش میــان داده هــا ب ــرار ب ــرار نمی کننــد. اگــر ق ــع و متبــوع برق تاب
ــه  ــانی ب ــوم انس ــع آن عل ــخ و به تب ــش تاری ــد، دان ــا باش ــی از نظریه ه اعتبارزدای

ــد شــد. ــدل خواه ــر ب ــا یکدیگ ــة بی ســرانجام مورخــان ب عرصــة مباهل
قضــاوت ارزش داورانــة مؤلــف دربــارة ســطح توصیــف و تحلیــل به واقــع 
جــای اعجــاب اســت )همــان، ص. 128(. فروکاســتن از تحلیــل بــه نفــع توصیــف، 
ــه  ــر پژوهشــی، از جمل ــی اســت در ه ــی اســت. بدیه ــردن اســاس کار علم مثله ک
پژوهــش تاریخــی، به همــان میــزان کــه توصیــف اهمیــت دارد، تحلیــل نیــز حائــز 
ــف بی معناســت،  ــل بی توصی ــه تحلی ــه ک ــر همان گون ــی دیگ ــت اســت. به بیان اهمی
ــی در  ــد حضرت ــر می رس ــام اســت. به نظ ــر و ناتم ــز ابت ــل نی ــدون تحلی ــف ب توصی
ایــن اثــر مفاهیــم »تحلیــل« و »تبییــن« و »تعمیــم« را گاه به جــای یکدیگــر بــه کار 
می بــرد و گاه تفاوتــی بیــن آن هــا قائــل نیســت. حتــی در مــواردی ایــن مفاهیــم را 
ــی  ــه وقت ــت ک ــد. از همین روس ــان می دان ــی یکس ــردازی و نظریه آزمای ــا نظریه پ ب
ــن  ــل و تبیی ــه رد تحلی ــد بکشــد ب ــه نق ــخ را ب ــش تاری ــم در دان قصــد دارد تعمی
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سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

ــد  ــا را هشــدار ده ــوارض کاربســت نظریه ه ــد ع ــه می خواه ــد و آن گاه ک درمی غلت
ــه ســاده انگاری توصیــف واقعــه درمی افتــد. غافــل از آن کــه ایــن پنهان شــدن در  ب

ــخ نخواهــد داشــت. پــس کژتابی هــای مفهومــی، نتیجــه ای جــز مــرگ تاری
ــده از  ــگاه برآم ــن ن ــته ای؛ ای ــه و میان رش ــم: کار فرامورخان ــل و تعمی 5. تحلی
ــی  ــی اســت هنگام ــای دانشــگاهی اســت. بدیه ــگ دپارتمان ه ــرة تن حصــر در دای
کــه نظــام آمــوزش عالــی در دانشــگاه قصــد دارد دانشــجو تربیــت کنــد، به ناچــار 
ــوم  ــنی در عل ــای روش ــت مرزه ــم سیاس ــان عل ــان و عالم ــان، جامعه شناس مورخ
ــیپلین  ــک دیس ــا ی ــته ای ب ــجو در رش ــر دانش ــا ه ــد، ت ــیم می کنن ــانی ترس انس
تربیــت شــود. هرچنــد در این میــان نیــز دانشــجویان تاریــخ درس هایــی را 
ــد  ــی فراخواهن ــاد و روانشناس ــی اقتص ــی و حت ــوم اجتماع ــی و عل ــوم سیاس از عل
ــر  ــی از دیگ ــی مباحث ــتة جامعه شناس ــجوی رش ــیاق دانش ــن س ــت و به همی گرف
علــوم خواهــد گذرانــد. امــا به هنــگام پژوهــش هیــچ مــرز روشــنی نیســت. اساســاً 
ــر از  ــا موضوعــی اقتصــادی ناگزی ــرز نمی شناســد. مــورخ در مواجهــه ب پژوهــش م
ــردآوری  ــا، شــیوه های گ ــرد و بســیاری از ابزاره ــره می گی ــم اقتصــاد به ــی عل مبان
ــک  ــه ی ــرد. همچنان ک ــت می گی ــه خدم ــاد ب ــش اقتص ــا را از دان ــل داده ه و تحلی
ــه روش هــا و  ــر از پایبنــدی ب ــا مســئله ای تاریخــی ناگزی اقتصــاددان در مواجهــه ب
مبانــی دانــش تاریــخ اســت تــا بــه یافته هــای دقیــق و متقنــی دســت یابــد. ایــن 
ــر  ــد؟ اگ ــما مورخی ــت. ش ــیم بندی برآمده اس ــن تقس ــه از همی ــی مورخان تمایل یاب
پاســخ تان مثبــت اســت بهتــر اســت یکراســت برویــد فکــت )کــذا( تولیــد کنیــد، 
در غیــر این صــورت هرچــه می توانیــد باشــید جــز مــورخ! امــا پرســش این جاســت 
کــه ایــن کشــف تمایــالت مورخانــه، ســرآمدان مکتــب آنــال، چــون بلــوخ و فــور و 
بــرودل، را نیــز شــامل می شــود کــه آگاهانــه تخصص مآبــی رویکــرد پوزیتیویســت 
را رد کردنــد؟ شــاید از نظــر حضرتــی آن هــا مــورخ نیســتند یــا کاری فرامورخانــه! 
انجــام داده انــد. اندرســون، تامســون، آیزنشــتاد، والرشــتاین، برینگتــون مــور و نظایــر 
آن هــا چطــور؟ آن هــا کــه  نام هــا را بــا دقــت و جزییــات بررســی کردنــد و از آن هــا 
ــی  ــر حضرت ــازند، از نظ ــته بس ــن گذش ــرای تبیی ــود را ب ــم خ ــا مفاهی ــتند ت گذش
پژوهش هــای غیر/ضــد تاریخــی انجــام داده انــد؟ یــا تمایــل بــه تبییــن و تحلیــل و 
حتــی تعمیــم ندارنــد؟ به نظــر نمی رســد مؤلــف بتوانــد بــا تکــرار مبانــی خــود بــه 

ــد. ــی ده ــخ متقن ــش  ها پاس ــت پرس این دس

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــی  ــز اهمیت ــی حائ ــر آموزش ــی اث ــن حضرت ــی حس ــش در تاریخ شناس روش پژوه
ــه  ــه در قوام بخشــی ب ــی اســت ک ــک ایران ــخ آکادمی ــش تاری ــق دان در روش تحقی
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در گیر و داِر فرم

فرمالیســم پژوهش هــای ایــن رشــته نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. امــا ایــن 
فرمالیســم روشــی برداشــتی از رویکــرد معرفت شــناختی پوزیتیویســتی اســت کــه 
براســاس اســطورة  علــم وجــه هژمونیــک یافتــه؛ ارزش هــا و مبانــی ایــن رویکــرد 
ــگران  ــجویان و پژوهش ــان دانش ــن و زب ــان در ذه ــی چن ــگاه ایران ــب در دانش غال
ــخ  ــتة تاری ــاوت در رش ــای متف ــا و رویکرده ــرح روش ه ــه ط ــده ک ــه ش نهادین

ــد. ــن را مان ــاون کوفت ــک، آب در ه آکادمی
بخش هــای چندگانــة طرح نامــة تحقیــق کــه در تمامــی رشــته های علــوم 
ــر یــک ســیاق اند و گویــی  ــی جــاری و ســاری اســت همگــی ب انســانی دانشــگاه ایران
از نســخه ای واحــد تکثیــر شــده اند: بیــان مســئله، طــرح ســؤاالت، بیــان فرضیــات و 
ــؤاالت و به اصطــالح حــل مســئله  ــه س ــخ ب ــن پاس ــت یافت ــا در جه ــردآوری داده ه گ
ــه  ــش ب ــانی پژوه ــردن پیش ــن ک ــده و مزی ــش تعیین ش ــای از پی ــاس فرضیه ه براس
ــه  ــت ک ــگاهی  اس ــای دانش ــة طرح نامه ه ــة هم ــن خالص ــری؛ ای ــوب نظ ــک چارچ ی
حضرتــی در ایــن اثــر آن را بــر اســاس رویکــرد پوزیتیویســتی هــم دارای فضــل تقــدم 
ــن  ــه شــد خــود او در ای ــه گفت ــان ک ــا آنچن ــدم فضــل. ام ــم دارای تق ــد و ه می خوان
اثــر هــم چنــدان بــه آن پایبنــد نیســت؛ چنان کــه از یکســو بــا وجــود ادعــای اتخــاذ 
رویکــرد نامعلــوم »اثبات گرایــی انتقــادی« کــه گویــا مــرادش »اثبات گرایــی منطقــی« 
ــه در  ــن این ک ــود، در عی ــک می ش ــتر نزدی ــی« بیش ــم منطق ــه »راسیونالیس ــت ب اس
ــی و  ــه مبان ــز از تحلیــل داده هــا و تعمیــم یافته هــا از پایبنــدی ب مــواردی چــون گری
الزامــات رویکــرد پوزیتیویســتی نیــز روی گــردان اســت. از دیگرســو در ایــن رهیافــت 
نیــز هرجــا بــه بن بســت رســیده یــا آن را ناکارآمــد دانســته، ناآگاهانــه بــه روش هــای 
ــه ای  ــت درس نام ــرار اس ــه ق ــری ک ــن رو اث ــت. از ای ــاه برده اس ــیری پن ــرد تفس رویک
ــجام  ــرد از انس ــک رویک ــاذ ی ــود، در اتخ ــگاهی ش ــای دانش ــجام پژوهش ه ــرای انس ب
بازمی مانــد. همچنیــن طــرح مبانــی رویکــرد غالــب در اثــر حضرتــی نیــز ناســازه های 
بســیاری دارد؛ آن چــه او در تعریــف و مختصــات دانــش تاریــخ و کار مورخانــه، غایــت 
ــای  ــا مدعاه ــا ب ــه نه تنه ــد، به نظــر می رســد ک ــخ عرضــه می کن ــش تاری ــت دان و مزی

ــد. ــخ می انجام ــرگ تاری ــه م ــه ب رویکــرد پوزیتیویســتی ناهمخــوان اســت، ک

منابع
آخوندزاده، میرزا فتحعلی )1351(. مقاالت، گردآوری باقر مؤمنی، تهران: آوا.

ــه و  ــگاه ترجم ــران : بن ــوب، ته ــة  عبدالحســین  زرین ک ــعر، ترجم ــن  ش ارســطو )1353(. ف
نشــر کتــاب. 

ــة احمــد گل محمــدي،  ــخ، ترجم ــر فلســفة تاری ــدي ب ــکل )1383(. درآم اســتنفورد، مای
تهــران: نــي.
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پرونده ویژه

حضرتــی، حســن )1397(. روش پژوهــش در تاریخ شناســی )بــا تجدیــد نظــر و اضافــات(، 
تهــران: لوگــوس.

ــام  ــکده ام ــران: پژوهش ــی، ته ــش در تاریخ شناس ــن )1391(. روش پژوه ــی، حس حضرت
ــالمی. ــالب اس ــی و انق خمین

ــران: سلســله انتشــارات   ــخ، ته ــگارش در تاری ــن ن رشــید یاســمی، غالمرضــا )1316(. آئی
ــه. مؤسســة وعــظ و خطاب

شــوهانی، ســیاوش. نخســتین رســاله در تاریــخ پژوهــی، کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا، ش. 
156، اردیبهشــت 1390، 94-86.

صیامیان، زهیر. علمیت تاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. 161، مهر 1390.
فــی، برایــان )1389(. فلســفه امروزیــن علــوم اجتماعــی: نگرشــی چندفرهنگــی، ترجمــة 

خشــایار دیهیمــی، تهــران: طــرح نــو.
رویکردهــای  بررســی  سیاســی:  عمــل  و  اجتماعــی  نظریــه   .)1383( برایــان  فــی، 
پوزیتیویســتی، تفســیری و انتقــادی، ترجمــة محمــد زارع، تهــران: روزنامــه ایــران.

مالئی توانی، علیرضا )1386(. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نی.
نشســت »بحــران در تاریــخ، توهــم یــا واقعیــت«، 11 دی 1397، پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در ســایت پژوهشــگاه منتشــر شده اســت:
h t tp://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17948

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــر 1390، پژوهش ــخ«، 23 مه ــه در تاری ــت نظری ــت »کاربس نشس
مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در دو بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر 

شده اســت:
 h t tp://farhangemrooz.com/news/12383
 h t tp://farhangemrooz.com/news/12391

نشســت »وظیفــه دیســیپلینی مــورخ«، 12 آذر 1397، دانشــگاه تهــران؛ متــن ایــن نشســت 
در ســه بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر شده اســت:

h t tp://farhangemrooz.com/news/57693
h t tp://farhangemrooz.com/news/57759
h t tp://farhangemrooz.com/news/57902
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