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 چكيده

 یاندوزدانش یهاوهیشیک بعد تاریخی دارد و پژوهش تاریخی نیز یکی از موجود در دنیای بشری  هایدانشتمام 

یانی کمک شا ،هستند هاپدیدهشناخت ماهیت  به دنبالبه سایر علوم که  هاگذشتهما از  یهادانسته. شوندیممحسوب 

با  .داندیمگوناگونی و وقایع را تابع عواملی  رودمیفراتر  نگاریتاریخبا تبیین تاریخی از مرزهای  شناستاریخ کندمی

دانش  نترینزدیک گفت توانمی که کندمیانسانی تجلی  هایدانشدانشی در خانواده  عنوانبهتاریخ نیز  دیدگاهاین 

اجتماعی است. دانش تاریخ موردی یا منفرد  ایپدیدهآزمایشگاه  نوعیبهتاریخ است. چون تاریخ  علم ،شناسیجامعهبه 

است که محقق تاریخ دورانی را در  آن، این. معنای شودمیاست و در اصطالح به آن غیر تعمیمی یا تفریدی اطالق 

هدف از مقاله  ...یابدبازمیو سپس در همان دوران عوامل را  زدسایممعلول مطرح  عنوانبهحوادث آن را  ،گرددیمنظر 

و د عنوانبهاین دو موضوع  هایتفاوتو  هاتشابهموجود مطالعه ارتباط بین علوم اجتماعی و تحقیقات تاریخی است. 

نین همچدر پژوهش تاریخی و  مورداستفادهشاخه علوم انسانی بیان خواهد شد و چگونگی بررسی اصالت اسناد  علم از

 .گیردمیقرار  موردبررسیفرآیند انجام تحقیق تاریخی در علوم اجتماعی 

 

  .اطالعات، علوم اجتماعی آوریجمع روش تحقیق، روش تحقیق تاریخی، هاي كليدي:واژه

 نویسنده مسئول*

 روش تحقيق تاریخی در علوم اجتماعی          
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 :مقدمه

پژوهش، تحقیق، تتبع، جستتتتجو، تجستتتس، کتتاود، پژوهیتتدن و پژوهش کردن و  یبتته معندر لغتتت  Researchواژه 

Historic تحقیق تاریخی، از آن دستتت تحقیقاتی استتت که بر   تاریخی، مشتترور، معروف و مبنی بر تاریخ استتت.  یبه معنا

در فاصله دو زمان مشخص  ازآنجاکهگیرد. و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده، صورت می درگذشتهموضوعی معین که 

تاریخی بر آن استتت که  دررودپیوستتته و ابزاری تکمیل گشتتته استتت، بنابراین تالد محقق  به وقوع، رویدادهایی درگذشتتته

این اطالعات، ترکیب دالیل مستتتدل و  وستتقمصتتحتآوری اطالعات، ارزشتتیابی و بررستتی  حقایق گذشتتته را از طریق جمع

ژه وی یهافرامنظم و عینی ارائه کند و نتایج پژوهشتتتی قابل دفاع را در ارتباط با فرا یا  یبه صتتتورت، هاآن لیوتحلهیت تجز

 .یپرلوهای سیاسی دوران برای مثال بررسی روزنامه .(6831:68، ینراق فیسنادری و ) ردیبگتحقیق نتیجه 

های اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ها منزلت و رواج یافته استت. نزاع امروزه مطالعه تاریخی در بستیاری از گستتره  

ها و معایب آن نیز بصیرت ها، خود را نشان داده است. محققان به رخنهو فواید و ضرورت رهیافت تاریخی در پژوهش فرو کاسته

، یاختشنروانآوردها، مانند رهیافت تحلیلی، یی و ستتیز واهی میان مطالعه تاریخی با ستایر روی  اند. همچنین پندار رویارویافته

ها، رهیافت تاریخی در کنار و بلکه در استت. اکنون در بستیاری از گستره   بربستته شتناختی و فلستفی نیز از میان رخت   جامعه

اند، که دورترین موضتع را نستبت به نگرد تاریخی داشته   وفانگیرد. فیلست قرار می موردتوجهآوردها ارتباط وثیق با ستایر روی 

 (.13331:68، یو حجازسرمد و بازرگان اند )رود معلم اول، ارسطو را در متافیزیک آکنده از مطالعه تاریخی یافته

 اهميت آشنایی با تغييرات اجتماعی

ی اجتماعی هاپدیدهامور و  ٔ  نهیدرزماندیشه این بود که  هراکلیت بر این همچون بستیار،  یدانشتمندان  ی دور،هاگذشتته از 

تماعی اج دهیهر پدآن  و هرست هاپدیدههمه  در بطنآنچه اصالت دارد ایستاشناسی نیست بلکه پویا شناسی است، زیرا حرکت 

، هایدگرگون یریگو اندازهتاریخی ستتتنجش  یهادهیو پدفواید شتتتناخت تاریخی  نیتراز مرمبنابراین، یکی ؛ با آن روبروستتتت

 (.38:31:66ساروخانی، است ) هاآنمسیروآهنگ 

ه است ک ییهاپرسش نیتریو استاس  نیترقیعمنیز درزمره  شتوند یماجتماعی مطرح  راتییاز تغکه در بحث  ییهاپرستش 

است که در برابر انسان قرار  یاندهیآ تیو درنراتطور آن  رونحوهیمس از پیدایی جامعه، سخن دردانش انستان طرح شدنی است. 

 اگوست ،هردر ،کویو ،اولیماک ،بوسوئه ستن ستیمون،   ازجمله دارد. از همین روستت که تمامی دانشتمندان از افالطون تا هگل؛  

دورکیم طرح مسلله تغییر درجامعه  زعمبهکه  انددادهمطرح نظر قرار  چنانآنوپردون مستلله تغییر اجتماعی را   میدورک کنت،

 .(38331:66ساروخانی، است )نیز قدیمتر  شناسیجامعهر حرکت جوامع از و مسی

 نیها است. از اآن ریگذشتته و تفس  یدادهایمرتبط با رو یهاتیمربوط به واقع یهابردن داده به کار ،یخیتار قیهدف تحق

 قیزمان حال را برتر شتتتناخت. تحق یدادهایبرد و رو ی، پدادهرخ درگذشتتتتهکه  یعیبه عوامل مؤثر در بروز وقا توانیم قیطر

 درگذشتتتته یبه نحوکه  یانجام امور یها و چگونگمربوط به عادات، رستتتوم، ستتتنت یاداده لیتا با تحل کندمیکمک  یخیتار

 (.13331:68 سرمد، بازرگان، حجازی،) میآور به دست یشتریاند، درک ببوده

 :(38:31:66ساروخانی، اند )نیچنکه اهم آنان  شوندیمچند با این مبحث مطرح  ییهاپرسش

 در سترنوشتتت  کمدستت  ایو آیا انستان اندیشتمند را توان آن هستت که به دگرگونی جامعه اندیشته کند و راهی نو یابد     . 1

 افتد؟ مؤثرخویش 

به  صتتترفاً به نظر گینستتتبرگ دگرگونی اجتماعی، کهیدرحالدوم در بتاب معنتای تغییرات اجتماعی استتتت.    ستتتخن .2

، توازن اجزای جتامعه یا نوع ستتتازمان و همچنین  بیت در ترک؛ یعنی تغییر شتتتودیمستتتاختی جتامعته اطالق    یهتا یدگرگون

و  هاارزدپدید آمده در  یهایگوناگوناجتماعی را  یهایدگرگوندیدگاه رز باید  از هنری پتدیتد آمتده در زبتان.     یهتا یدگرگون

 نیتریادیبنکه در جستجوی شناخت  هاشهیانداین  در برابرفرعی مرم در جامعه دانستت.   یهاگروهمعانی موجود در جامعه یا 
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 دارند رییتغاندیشه آنان که عقاید افراطی در باب  یعنی رادیکالیستم؛  همچون ،ییهادگاهید، شتاهد  اندجامعهعوامل دگرگونی در 

 هستند و معتدالن نیز هستیم. هایدگرگون نیتریاشهیرتحقق  و درصدد

بسیاری  انواع .دیآیمخاص به کار  یابزار ،هر نوعدر شناخت  که موضتوع استاسی دیگر سنجش انواع تغییرات اجتماعی  . 3

 یافت3 توانمیدر تغییرات اجتماعی 

 و... یارتجاع ،یخط ،زاددرون ،خزنده سخن از تغییرات دوری، طورمعمولبه

 است؛ شتتدهافزودهدیگر  ییهاگونه بر این انواع معمول، و امروزهو هریک درخور اعتنا و توجری خاص استت   دیآیمبه میان 

 هاازمانسو  نرادهااولیه  یهاشهیر شناخت است و با آن، شدهمطرح شناسانانسانتکوینی که بیشتر توسط  یهایدگرگون رینظ

 تاریخ تکاملی انسان است. یطورکلبهحرکت و  ریمس و هدف شناسایی، ردیگیممطرح نظر قرار 

ابعاد در مبحث تغییرات اجتماعی استتت و آن شتتناخت عوامل و عناصتتر   نیترقیعمو  نیترمرمچرارم در مورد  ستتخن .4

 تغییرات اجتماعی است.

 مادي: يهادگاهید

 که شامل مکاتبی، دانندیمشتامل تمامی مکاتبی استت که عامل استاستی تغییرات اجتماعی را دگرگونی عناصتر مادی آن      

 .(38331:66ساروخانی، است ) ییگرا ایجغرافو حتی  ییاقتصادگرا ،ییگراماده ابزارگرایی، همچون

 :يرماديغ يهادگاهید

ان طرز تفکر انستت که یزمان اعتقاددارند .دانندیم هاانستتانبعضتتی دیگر تغییرات اجتماعی را ناشتتی از دگرگونی در اندیشتته 

 یاتبمک .ابدییمآن جرانی دیگر تبلور  تبعبهدیگر خواهد یافت و  یاجلوهو معنای جران نیز در برابرد  رنتگ  دگرگون گردیتد، 

 ابعاد ذهنی تغییر حائز اهمیت است. یریگاندازهو  سنجش این حوزه اندیشه، در ؛اندزمرهآلیسم از این  دهیا ،ییگراروحهمچون 

. ستتتازدیماز عوامل موجبات دگرگونی اجتماعی را فراهم  یاشتتتبکههمواره  بلکه تغییرات اجتماعی هرگز یک عامل ندارد.

 .(38331:66ساروخانی، ) ابدییمبیشتری اهمیت  هرروز توسعهدرحالشناخت تغییرات اجتماعی در جران 

 آینده: ینيبشيپشناخت و 

تاریخی گامی  شتتتناخت تحقق این مرم، درراهو  استتتت یضتتترورآینده برای هر فرد و هر جامعه  ینیبشیپشتتتنتاخت و  

دان اصتتطالح ب در باید به عقب بازگشتتت و گذشتتته آنان را شتتناخت. هاپدیدهحرکت  ینیبشیپبرای  رایز استتت، ریناپذاجتناب

 .(38831:66ساروخانی، شود )یمفرافکنی روند اطالق 

 عنوانبهکه وایت هد  گونههمان، قراردادندجامعه  یهاگروهدر درون  هاگتذشتتتته بگوییم کته   گونته نیایم توانمی نیبنتابرا 

 از آینده دارد. یاجوانهو  یاگذشته، در خود دیآیمکه پیش  یاحادثهکه هر  دیگویمدانشمند علم منطق 

 پيوست واقعيت و امتداد تاریخی:

ا عقیده ر او واقعیات فیزیکی مطرح کرده است. نو بودنرا تحت عنوان نو یا  یمبحث (،یگر یخیتارفقر اثرد )کارل پوپر در 

به فوق آلی  بعدازآنو ستتتپس به آلی و  شتتتوندیمآغاز  یآل ریغبه همان نستتتبت که از  یراجتماعیغبر این استتتت که واقعیات 

ن و بدو رندیگیمدر جریان یک پیوستار قرار  یعنی ؛دهندیمهمان نستبت نیز خاصتیت نو بودن خود را از دست    به ،رستند یم

 .(38831:66ساروخانی، ) ستینشناخت و تحلیل  امکانم ،هاآنبه گذشته  یازیدست

 ي تاریخیهاپدیدهماهيت 

 .اندکینزدمربوط به گذشته دور یا  بلکه حوادث تاریخی زنده نیستند،-الف

با معیارهای جامعه زمان خود با گذشته  ناخواهخواهنیست، از اینجاست که مورخ  یتکرار شدن ناًیعگذشته تاریخی هرگز -ب

 باید ضریب انحراف خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. پس ،شودیممواجه 
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استنتاجی جرت تکمیل  یهارودو مورخ ناچار استت از   گیردمین در استناد و مدارک جای  تماماًحوادث تاریخی هرگز -ج

 .دیافزایمعنصری تازه بر واقعیت تاریخی  عتاًیطبخالء استفاده کند که 

 «است. هازمانی اجتماعی در همه هاپدیدهمجزا و در تجرید ندارد و این قاعده کلی  طوربههیچ واقعه تاریخی »-د

رام جای و در اب اندافتهیی تاریخی به گذشتتته تعلق دارند حیات مجددنمی یابند گرد روزگار هاپدیدهدر پایان باید گفت که 

 (38331:66)ساروخانی،  دارند.

 ویلرم دیلتای در ارتباط بین شناخت تاریخی و شناخت نفسانی گفته است3

 «.دهدیمو به ما جواب  زندیمنیست. با ما حرف  زبانیبدنیای تاریخ برخالف دنیای طبیعت خامود و »

 ي تاریخیهاپدیدهدر معرفی  شناسیجامعهنقش 

عمل کند کار درستی انجام بخواهد همانند مورخ  هاآندر دنیای تاریخ در جستجوی چیست؟ اگر  هاشتناس جامعهباید دید 

 ارائه دهد. یاتازه یدستاوردها تیدرنرای بنگرد و هاپدیدهنو به  یاروزنه از .ی نو در پیشگیردباید راه شناسجامعه. اندنداده

راه درستت به نظر اینان فلستفه تاریخ استت باید دید فلسفه تاریخ     باید راهی جدا از مورخین در پیش گیرد. شتناس جامعه

فلسفه تاریخ یعنی پرسشی که نویسنده در  کستانی هستند؟  آنچه انیبان کدام استت؟  آن یهایژگیواصتلی و   خطوط چیستت؟ 

را به خود مشغول داشته است.  شناسیجامعه هاقرنو با اشکالی خاص  سازدیمباب حرکت تاریخ و مستیر آن برای خود مطرح  

ا ت کمتر کسی است که نامش با فلسفه تاریخ نیامیزد و در اهمیت آن همین بس که از افالطون شناسیجامعه گذارانهیپااز بین 

 یسوهبجامعه انستانی از مرحله ربانی به فلستفی و سپس   » کنت3 اگوستت  ، بوستوئه، همگی بدان پیوستتند.  هر در، کویو هگل،

ه حق ب گذارهیپاو  شناسیجامعهسیمون و حتی دورکیم نویسنده قواعد رود  سن ،پرودن ،مارکس کنت، «.رودیماثباتی پیش 

 ،یخط ،یموج ،یدور حرکات مارپیچی، همچون تعابیر خاص فلسفه تاریخ، به بند فلستفه تاریخ مبتال گشتتند.   یهمگ این علم،

فرهنگی و اجتماعی  یهاصتتورت)استتپنستت ر(، گاهی   رفتیپذیم کیولوژیبمبنای  یگاه بردوام و استتتمرار آن افزودند. یهمگ

فلستتفه تاریخ را باید  ستتن ستتیمون(.-پرودنخورد )یمنیز در تعابیر ستتیاستتی محط غوطه  یگاه (،کنت ستتوروکین،) افتییم

چنین  گشتتوده شتتد. هاانستتانکه بعد از رنستتانس در برابر  یدوران میراث دورانی خاص از مراحل رشتتد تفکر اجتماعی دانستتت.

 با انتزاع انسان و تعمیم روابطی که بین انگیزه و یشناسروان. کالسیسیسم در خوانندیم شناسیجامعهدورانی را کالستیسیسم  

میل در پی تح دینبا ایجاد تغییر مطلوب در واقعیت، جرت فرانستتیس بیکننیز معتقد استتت،  همراه بود. آمدیمواکنش او پدید 

زدگی  گفته شد با تاریخ . فلسفه تاریخ با آنچهگردآوردباید به اطاعت از آن پرداخت و رموز آن را  بلکه افکار خیالی بر آن برآمد،

 در آلمان قرن نوزدهم دید. توانیماصلی تاریخ زدگی را در آلمان قرن نوزدهم  خاستتگاه  .ابدییمقرابت بستیار   یگر یخیتاریا 

در  که تا با آن مقصتتود و هدفی کاربردابزاری به  عنوانبهمنطق دیالکتیک را  او اندیشتته هگل بر پایه دیالکتیک شتتکل گرفت. 

 او .(38331:66)ستتتاروخانی،  و معنادار تلقی کند دارهدف بلکه تلقی نکند، معنایببیابد و حوادث تاریخی را پراکنده و تتاریخ  

 ایمان به این نکته است3 منظور هدف غایی خود را چنین بیان داشت.

 «عظیمی را موجب شده است. یهاانقالبتاریخ حاصل عقل سرمدی است و این عقل »

 .تدانستتیممعقولیت تاریخ را به معنای ترقی جویی  او .کردیمرا جستتتجو  ریناپذخدشتتههگل در ستراستتر تاریخ معقولیتی  

دیدگان  تمو سسراسر تاریخ نشان از جنگ ستمگران  در .دیشت یاندیمتاریخی  ییگرامادهماتریالیستم دیالکتیک مارکس نیز به  

.. و. نید ،استتتیستت نظرد تنرا علمی علم بود که دیالکتیک و تاریخی باشتتد. به نظرد علومی همچون حقوق، به .جستتتیم

 (38331:66)ساروخانی،  حیات مستقلی نداشتند.

 

 همبستگی عضوي
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 ،کارمیتقستخصص و به دنبال آن پیدایی  احراز خاص تخصص یافت. یانهیزمانسان در  هر با افزایش میراث فرهنگی بشتر، 

)ستتاروخانی،  تجلی نوعی خاص از همبستتتگی را فراهم کرد که باید به نظر دورکیم همبستتتگی عضتتوی خوانده شتتود. موجبات

31131:66) 

 دانش تاریخ و تطور در اصول آن

از جستجو در  نه سالطین بود. نه از نیروی عظیم ملّت در آن خبری بود، یهاجنگدر آغاز تاریخ به معنای روایت زندگی و 

خواند. از قرن هجدهم به بعد، توجه بدان رو به کاهش نراد و تاریخ را شتتناخت  نگاریتاریخمرحله را باید  نیا علت حوادث. باب

اجتماعی استتت و عوامل عینی و ذهنی  یهایدگرگونگفته ابن خلدون تاریخ همانا مجموعه  بر بنا دانستتتند. هامجموعهکلیّت و 

 نظر او شناخت تاریخی مستلزم آن است به آنرارا وجود دوگانه امری یگانه شمرد. توانمیکه  اندوستهیپتاریخ چنان به یکدیگر 

 .(38:31:66ساروخانی، کند )اجتماعی را دنبال  یهاعلتکه محقق 

 تبيين تاریخی:

شرح  فاًصرتاریخ را  و داندمیو وقایع را تابع عواملی چند  رودمیفراتر  نگاریتاریخ یمرزهابا تبیین تاریخی از  شتناس تاریخ

و برخی  کندمیانستتتانی تجلی  هایدانشدانشتتتی در خانواده  عنوانبه. با این حرکت تاریخ نیز پنداردینمزنتدگی چنتد امیر   

 نوعیبههمانا تاریخ استتتت. چون تاریخ  شتتتناستتتیجامعهدانش به  تریننزدیکهمچون ژرژ گورویج را عقیده بر این استتتت که 

. دانش تاریخ کنندیممتمایز مطرح  دگاهیدرا از دو  هاپدیده شتتناستتی جامعهاما تاریخ و ؛ اجتماعی استتت ایپدیدهآزمایشتتگاه 

. معنای ان است که محقق تاریخ دورانی را در شودمیموردی یا منفرد است و در اصطالح به آن غیر تعمیمی یا تفریدی اطالق 

 .(31631:66ساروخانی، ) ابدییبازمو سپس در همان دوران عوامل را  زدسایممعلول مطرح  عنوانبهآن را  حوادث ،گردیمنظر 

 اصول اساسی تبيين تاریخی:

 تاریخ زندگینامه امیران نیست.-الف

 است. ریتکرارناپذو  فردمنحصربهپدیده تاریخی -ب

 قرار گیرد. موردتوجهگذشته  یبازساز باید در شناخت علی پدیده تاریخی،-پ

خ زندگی آنکه تاری یجابهیعنی ؛ یا بستر کل واقعیت صورت پذیرد ٔ  نهیدرزمتبیین پدیده تاریخی باید با قرار دادن آن  -ت

 .(31331:66ساروخانی، ) دیآ حساببهاز حیات اجتماعی  یجزئامیران باشد، زندگی امیران باید 
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 روابط تاریخ و جامه شناسی

 ي اجتماعی:هاپدیدهبعد یا ساحت تکوینی  يسازروشن

ماعی ی اجتهاپدیدهکه گفتیم  طورهمان .افتیدست ریناپذاجتناببه این ضتلع   توانمیفقط با شتناخت تاریخی استت که   

 ریأثتاز مستائل واقعیت امروزین از گذشته   یاریبست  .دیآیم حستاب بهاز شتناخت تام   یجزئ و گذشتته،  اندگذشتته پیوستته به  

مرتضوی در مورد  دیجمش محستنی،  منوچرر ،باتومور بیروستت،  آلن ،میدورک گذشتته در حال موجود استت.   یعنی ؛اندبرگرفته

 (.33131:66ساروخانی، اند )کردهبحث  شناسیجامعهیخ و رابطه تار

 باتومور: ازنظر شناسیجامعهرابطه تاریخ و 

 )منصور«دیگر بسیار دور از همدیگرند. یهاحوزهدر  کنیل مشترک باشند، یاحوزهو تاریخ در  شناسیجامعهممکن استت  »

 (:1:8833و کلجاهی،

 

 شناسیجامعهعلم تاریخ و ميان تفاوت و تشابه بررسی نقاط 

ه هم این دو چنان ب ابندییمتاریخی تبلور  شناسیجامعهدر  شناسیجامعههمکاری بین علم تاریخ و  یهانهیزم تریننزدیک

 شتتناستتیجامعه کرد3 دیتأکمشتتابراتی  حالنیو درع هاآنپس باید بر تمایز  شتتوندیمنزدیک هستتتند که گاه یکستتان شتتمرده 

استتتت متفاوت  کامالًدر این دو علم موضتتتوع نظر و رود تحقیق  اصتتتوالًتاریخی تفاوت و تمایز مستتتلمی با علم تاریخ دارد و 

 (.33:31:66ساروخانی، )

 شابه:ت

 تاریخی از کلیه شناسیجامعه اما با تمام دقت و وضوح ممکن، شدهواقعکار علم تاریخ عبارت استت از تنظیم و معرفی امور  

در تبیین و تشتتریح حیات اجتماعی استتتفاده   یااستتتفادهقابلمواد  صتتورتبه ،دیآیبرمنتایج و اصتتولی که از مدارک تاریخی 

ولی خود، نه تاریخ استتت و نه نتایج  کندمیتاریخی از علم تاریخ استتتفاده  شتتناستتی جامعهگفت که  توانیم نی؛ بنابراکندمی

و تنظیم چگونگی حوادث و امور گذشته  بیترت تدوین، عامل تاریخی، شناسیجامعه حاصتله از این علم با تاریخ متشتابه استت.   

 همین اطالعات، لهیوسبهمواد استفاده کرده و  در اصتل دخالت  بدون ،دهدیماز اموری که تاریخ در اختیار او قرار  بلکه نیستت، 

 و دهدیمخدمتی به علم تاریخ انجام  شتناسی جامعهبدین نحو استت که   دینمایمو مستائل اجتماعی را تشتریح و تفستیر     امور

اریخ نیز جز مقداری بسیار محدود از مدارک و ت .دینمایماستخراج  هاآنترکیبی از  یاصول ،شدهواقعنقد تاریخی امور  لهیوست به

و مقداری از  ماندیمما دور  ازنظراجتماعی بدین ترتیب  و مستتائلاز امور  یمعتنابهتعداد  دهدینماطالعات را در اختیار ما قرار 

وانست عموم مسائل لذا بدیری استت که نخواهیم ت  گرددیممورد شتناستایی واقع    کارهمهیو نغیر کامل  صتورت بهاطالعات نیز 

 را بررسی نماییم و مجبوریم در تحقیقات خود فقط از مدارک و اطالعات محدود و موجود استفاده کنیم موردعالقه

 تفاوت:

و تمایز بارزی وجود دارد که عبارت استتتت از چگونگی و تحقیق و  تفاوت فعلی مستتتتقیم، یهارودبین رود تتاریخی و  

کتاب جدید االنتشار و تحقیق  در مورددر اساس بین تحقیق  یعنی ؛هاسترود یبندطبقهعلمی و  نظرازنقطهپژوهش مستائل  

ا موضوعی ر وسقمصحترود هردو یکستانند و اگر بخواهیم   ازلحاظ یعنی زیادی نیستت؛  تفاوت در مورد کتاب یک قرن پیش،

 مسائل عینی و آنی نباشد بر اساساگر تحقیق  گریدعبارتبه امکانات و هم رود یکسان و واحد خواهد بود، هم بررستی نماییم، 

ود مبتنی بر ر قیتحق و مشتاهده مستتقیم صتورت نگیرد و محقق و موضتوع تحقیق رابطه آنی مستتقیم باهم نداشته باشند،     

 باشد. خواهدیمهر چه که  مورداستفادهمدارک  حال ،گرددیمتاریخی محسوب 

 ازمندین تاریخ، دانش .ندیآیماجتماعی به شتتتمار -در قلمرو علوم انستتتانی هادانش تریننزدیک شتتتناستتتیجامعهتاریخ و 

خود  موردمطالعهی تاریخی هاپدیده حرکت و با دستاوردهای آن، دیابییمعلمی را  دیابزار جدبا آن  چون است، شتناسی جامعه

هر  ینعی ؛ندیبیممنفصتتل را  یهاتیکلتاریخ  دانش هستتتند. نگریکلهر دو دانش  یعنی؛ که مطالعه کرده استتت دینیبیمرا 
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د درصد یعنی ،دیجویممتصل را  یهاتیکل شناسیجامعه آنکهحالو  کندمیدیگر بررسی  دوراندوران را در کلیت خود جدا از 

حرکت را استخراج کند و قوانین حاکم بر این روندها را کشف  یروندها تاریخی را بیابد. یهاتیکلآن است که خطوط مشترک 

 کند.

 :(33331:66ساروخانی، ) ییگراخیتار يهایژگیو

 است. شمولجرانتاریخ زدگی  آنکهحالو  شودیم رفتهیو پذمطرح  هاپدیدهنسبیت  ییگراخیتاردر )الف( 

 .شودیماصل پذیرفته  عنوانبهصیرورت  ییگراخیتاردر )ب( 

 یخیو تارتکوینی  یهایژگیورویداد با توجه به  هر .ابندییمرویتدادهتا در چارچوب زمان و مکان معنا    ییگراخیتتار در )ج( 

 دارد. فردمنحصربهو  ممتاز آن هویتی خاص،

پذیرفتنی استتت و شتتناخت آن  هاپدیدهامتداد تاریخی  بلکه واقعیات جران منفصتتل از گذشتتته نیستتت. ییگراخیتاردر )د( 

 الزمه شناخت تام هر واقعیت است.

 .ابندییمو بدون آن هر راه بربود را مسدود  نندیبیمرا در بطن واقعیت کنونی  گذشته تاریخ گرایان،)هـ( 

ا برتر ر یادورهدیلتای هیچ  لرلمیو ،دانستندیمتاریخ بشتر را سیر فعالیت روح   که برعکس تاریخ زدگانی همچون هگل)و( 

 .داندمیاز دوران دیگری ن

 را عقیده بر این آنان .دهندیم یشناسروانتاریخ گرایان در پذیرد نستبیت و هویت خاص هر واقعیت برایی فراوان به  )ح( 

 ینوعبهسازد که  ( غرقاست موردبررسیفردی که عمل او کارگزار )است که محقق باید بتواند خود را چنان در حیات و اندیشه 

 او هیجان یابد و دنیا را همانند او ببیند. با او نرد؛ یجابهخود را  قاًیدق یعنی دست یابد؛ هاافقذوب 

 (8831:68)حافظ نیا، ی خیتار قيبودن تحق یعلم رامونيپ اتینظر

 است3 شدهارائه ینظرات مختلف ،یخیتار قیبودن رود تحق یرعلمیغ ای یعلم درباره

 مخالف؛ نظرات

 عیوقا اسبر اس ،توانندینماغلب  یخیآن است، محققان تار ینیبشیپ تیعلم، قابل یهایژگیواز  یکی نکهیا. با توجه به 1

 اندشدهاصلحو حوادث گذشته، اغلب بدون برنامه  عیوقا رایز؛ رندیبگ جهینت ندهیآ یرا برا هاییینبیشیپ ای هامیتعمگذشته، 

 .اندافتهین صورت بوده، برنامه در کهچنانآن ای

به  ایآن افراد و  تیدر صالح توانیهستند که م یمتک یو مشاهدات کسان هاگزاردموارد بر  شتریدر ب یخی. محققان تار3

 گزارد آنان شک کرد. قتیحق

 یهاقسمت خواهدیکه م کندمیعمل  یدچار ابرام است و درست مثل فرد قیحقا صیاغلب در تشخ یخی. محقق تار:

 قیاز طر هاتیواقع نیا یخال یجا پر کردندرصد  ناچاربهاست سر هم کند، لذا  شدهگماز آن  ییهارا که تکه یمختلف ماکت

 .دیآیبرماز حوادث گذشته  یذهن یهااستنباطو  هااستنتاج

 طیشرا ست،یقادر ن یخیمحقق تار ن،یبنابرا؛ ردیگینمصورت  شگاهیبسته مانند آزما یطیدر مح یخی. حوادث تار3

 .دینما یکاردستعامل حادثه را  یرهایمتغ ای کند؛ کنترل را شدهمشاهده

 

 موافق؛ نظرات

 را مطرح ییهاسؤال ای هافرا ،کندمی ییو شناسا نییرا تع قیو تحق موردمطالعهموضوع  هایتیمحدو ،یخی. محقق تار1

و به آزمودن  کندیم لیوتحلهیتجزو  یآورجمعمناسب فراهم کند. اطالعات الزم را  ییهاپاسخ هاآن یبرا دیکه با دینمایم

با توجه به مراحل منظم و  نیبنابرا؛ است میتعمقابل یاتااندازهکه  آوردمی دستبه یجنتای هاآنو از  پردازدیخود م یهافرا

 دارد. یجنبه علم یاتااندازه هاتیفعالدست از  نیادعا کرد که ا توانمی ،الذکرفوق یعلم
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لوم اصول را پژوهشگران ع نیا هیکه شب بنددمی کاراز احتماالت را به یاصول یگاه ج،یبه نتا دنیرس یبرا یخی. محقق تار3

 .دهندیقرار م مورداستفاده زین یکیزیف

و روشن  واضح کامالًکنترل کند،  ماًیمستقواقعه را  تیدر موقع گریباز یرهایمتغ تواندینم یخیکه محقق تار تیواقع نی. ا:

نند ما یشتتگاهیآزما ریغ قاتیدر تحق ژهیوبه ،یعلوم رفتار قاتیتحق شتتتریدر ب تیمحدود نیتوجه داشتتت که ا دیاما با؛ استتت

 وجود دارد. شیوبکم زیو اقتصاد ن یتماعاج یشناسروان ،یشناسجامعه یهاپژوهش

 تاریخی: ییگراشیآزما

ی اجتماعی را در بستر زمان هادهیپد است. شناسیجامعهبستیاری دیگر را عقیده بر این استت که تاریخ همچون آزمایشگاه   

در  مخصوصاًخاص  ایپدیدهزمانی که قرار استت   پس .شتوند یممطرح  یدرزمان یاسته یمقا یهارودو با آن  داردیممشتخص  

 ساروخانی،) میشویمبه تاریخ متوسل  ناچار امکان ایجاد تغییرات عمدی نیست، چون کالن مطرح شود، شتناسی جامعهستطح  

این  در .شتتودیمتاریخ رهنمون  یستتوبهی اجتماعی استتت که ما را هاپدیدهامکان ایجاد تغییرات عمدی در  عدم (.33631:66

 3(.33331:66ساروخانی، خورد )یمآزمایشگاه مسائلی چند به چشم 

 شرایط اجتماعینایکسانی -الف

 عنصر کنترل ناپذیری-ب

 پیدایی عوامل رشد-ج

 نایکسانی شرایط اجتماعی:-الف

حقیقت دو عنصتتر  در ،میپردازی( مبدون پارلمان در عصتتری و با پارلمان در عصتتری دیگرجامعه )زمانی که به مقایستته دو 

با جامعه امروز ایران مقایسه  هاآن توانیمآیا  اما ،عصر صفوی بدون پارلمان بود جامعه .میکنیمنامشتابه را با یکدیگر مقایسته   

 نیا ناشتی از نبود پارلمان در عصر صفوی و وجود پارلمان در عصر کنونی است؟  هاتفاوتنتیجه گرفت که تمامی  ستپس  کرد؟

 .خوانندیمامر را در اصطالح مقایسه ناپذیری 

 عنصر كنترل ناپذیري:-ب

 ،داردیممحقق همه عوامل را ثابت نگاه  نی؛ بنابرارهاستیمتغکنترل  امکان آزمایشگاهی است،آنچه ویژگی استاسی تحقیق  

 اوست. موردتوجه ردیتأثآنچه  جز

 پيدایی عوامل رشد:-ج

دو انسان در  همانند جامعه، دو نیز نفوذ نداریم. زادرونعناصر و عوامل  بر تستلط نداریم؛  زادبرونگذشتته از آنکه بر عوامل  

 یکسان نیستند. نی؛ بنابرااندافتهیساختی نیز  یهایدگرگون ناخواهخواه دو شرایط متفاوت،

 اسناد و مدارک و ارزیابی آنان

دانستتت چنین  توانمیاستتناد را  نیا استتت. ریپذصتتورتاز طریق استتناد و مدارک  یعنی استتت؛ باواستتطهمطالعه تاریخی 

 3(.3:131:66ساروخانی، )

 ،هاستتاالنه ، مجالت، شتترح وقایع تاریخی، وقایع هاروزنامه، هاکتابمنابع مکتوب عبارتنداز  ینیترمرممنابع نوشتتته3 -الف

 .هاسفرنامهالنسب ها، اسناد تاریخی و  شجره ها، شرح خاطرات، نامه ها، یوگرافیب

صانیف و ، مثل تشودیماز نسلی به نسلی دیگر منتقل  نهیسبهنهیسکه  یو مطالبمنابع شتفاهی3 عبارت استت از منابع    -ب

 ملل و سنن ملی. فولکلور، هاالمثلضرب، اساطیر، هاافسانه، هاداستاناشعار، 

 رهیغتاریخی و  یهامجسمهتاریخ،  یهاینقاشمنابع هنری3 مثل  -ج

 .هابهیکت، ظروف، آالت و ابزار، هاسکه، هاسفالوسایل مادی3 مثل  -د

 رهیغمنابع سمعی و بصری3 مثل فیلم، نوار صوتی، صفحه و  -ه
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 (831:191:ی، قرا ملک)

 .مسکونی مربوط به گذشتگان یهامحل، هامقبره3 مثل ابنیه تاریخی، یشناختباستانمنابع  -و

 کمیت و کیفیت آنان وابسته است... به اعتبار تحقیق تاریخی، تیدرنرااین اسناد است که 

 ارزیابی اسناد تاریخی:

بنابراین، اولین ؛ و یا مشتتاهده گردیده استتت شتتدهیآورجمعپژوهش تاریخی به اطالعاتی بستتتگی دارد که توستتط دیگران 

 بودن این اطالعات است. داریمعنوظیفۀ محقق تاریخی بررسی در مورد درستی، اعتبار و 

 3(16331:83، بستآورد ) به دستل از دو منبع یا مأخذ به شرح ذی توانمیدر پژوهش تاریخی را  یازیموردناطالعات 

 .اندشدهنوشتهاسناد و مدارکی که توسط ناظران واقعی ضبط و  مانند اولدستمنابع  -الف

است که گزارشگران ناظر عینی واقعه نبوده و امکان دارد گزارد مزبور  ییهاگزارد دومدستت 3 منابع دومدستت منابع  -ب

   باشد یا گزارشگری گزارد این فرد را مطالعه کرده باشد. شدهمیتنظواقعی حادثه تریه و  ۀکنندمشاهدهمصاحبه با  بر اساس

 3کندمیرا ارزشیابی  آمدهدستبهدر تحقیقات تاریخی محقق از طریق دو نوع نقد اساسی به شرح زیر، اطالعات 

و مدرک یا شیء باقیمانده واقعی و اصیل . آیا این سند کندمینقد ظاهری یا خارجی از اطالعات این ستؤال را مطرح   -الف

 است؟

این ستند و مدرک یا شتیء باقیمانده واقعی و اصیل است،    اگرچه 3کنندیم ستؤال نقد درونی یا داخلی از اطالعات که  -ب

 ؟کندمیتصویر واقعی از واقعه را ارائه  ایآولی 

اصتالت اسنادی و صداقت بررسی اصالت سندهای   ،ی تمیز دو نکته اهمیت استاستی دارد  در ارزیابی استناد و مدارک تاریخ  

 تاریخی.
 

 
 

 :(3:331:66ساروخانی، اند )دستهكه سه  كندمیابن خلدون اشتباهات متعددي را بر مورخان وارد  

 تاریخی یورزغرااشتباهات ناشی از -1

 منابع ییکار آاشتباهات ناشی از -3

 اجتماعی بانظماشتباهات ناشی از فقدان شناخت مرتبط -:

 (3:331:663ساروخانی، خلدون )تاریخ ابن  یشناسروشخصائص عمده 

 و تفاسیر خیالی ییگراذهنرود عینی با رود ذهنی در برخورد با وقایع تاریخی و پرهیز از  قیتلف .1

 و روابط اجتماعی هاپدیدهدانستن  یعلّ .3

 نظریه و عمل قیتلف .:
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 دقیق اطالعات و کشف بیان عقلی و برهانی آن ضبط .3

 از شناخت شرودی و تفکر اشراقی زیپره .8

 محط و تمایالت ذهنی ییخود گرااز  زیپره .8

 ازلی و ابدی و تصادف یا شانس یهانگرداز  زیپره .3

 ؛ و.6

 (3:331:66)ساروخانی،  نقد و ارزشيابی

 است تریمیقدقدمت3 هر روشی نسبت به واقعیت موجود  اصل .1

 کاستی نیست. چیهیبنقصان3 هیچ روشی کامل و  اصل .3

 ابداع3 هر محقق باید در هر واقعیت خاص روشی خاص ابداع کند اصل .:

 که خالف آن محرز نشده باشد داندمیحاصل از تحقیقش را پذیرفتنی  یهاداده3 محقق تا زمانی یریپذابطال اصل .3

 واقعیت است یهاساحت. اصل کثرت3 تعدد بعدها و 8

 مسائل و مشکالت 

 مسائلی چون3 گرددیمی تاریخی، با دشواری خاصی نیز روبروی هاپدیدهعلیرغم جذابیت تحقیق در 

بین آنچه علت واقعی و مستقیم واقعه است با آنچه علت مستقیم و مربوط نیست  کوشتد یم غالباً محقق 3عينيت يمعما .1

 (.33831:66ساروخانی، کند )میتفاوت بگذارد و این موضوع او را با معمای عینیت مواجه 

 است. ینیبشیپدر وسوسه تعمیم و  هرلحظهی تاریخی هاپدیده آستانهدر  شناسیجامعه: ینيبشيپتعميم و  وسوسه .2

 .(33131:66ساروخانی، است )همین بوده  ناًیعتاریخ و یا تاریخ زدگی  فلسفه

ـ تحم .3 ــتن:   نـا  لي  بازمانزمان خود را  لحظته کیت همواره این خطر وجود دارد محقق حتی برای آگـاه زمـان خویش

 (.33331:66، یانخساروانگارد )یکسان  موردمطالعه

 (.33331:66ساروخانی، است )ت و یکی از عوامل ذهنی گزینش سهاپدیدهدر  مؤثر3 ذهنیت عاملی گزینش عنصر .4

 

 (33331:66)ساروخانی،  تاریخی يهاقضاوتدر  هاارزشدخالت 

تاریخی  هایتفاوتو  هاارزدعوامل و در  نیترمرم از« مستتائل هر دوره» زیون« مورخ یهاارزدمعیارها و »و « زاویه دید»

 هستند.

 د هادی محقق باشد.توانمیاصل کلی  چند مشکالت،در برابر این جران منفی و 

 .نگردیمبه مسلله  یاچهیدرکه مفسر از چه  میبنگر .1

 گزینش(.) نندیگزیبرمرا چگونه  حلراهکه  میبنگر .3

 جدید و با انجام یهاچررهارائه کردبا گزینش  توانمیکه تفسیر رقیبی  مینیبب .:

 جدید. یهایبندمیتقس

 (مذهب اقتصاد،است )چه فاکتورهایی استوار  یبر رو یبندمیتقسکه  مینیبب .3

 حذر کنیم. ییگراکل از .8

 دادن قانون علمی برای مجموع تاریخ حذر کنیم. از .8

 مجموع تاریخ(.) ستینجبر علمی در تاریخ  گونهچیهکه  میبدان .3

 قانون علی ندارد. اما علی و معلولی به مفروم فلسفی هست، ضرورت تاریخ، در .6

 وهم نگیریم. یجابهرا به میل خود  قانون .3
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 کافی ضروری است(. شروط برای تفسیر علمی،) میدهالزم و کافی را از هم تمیز  طیشرا تفسیر، هر در .18

 تاریخ حذر کنیم. درمجموعپیشگویی  از .11

 کنیم. ( حذرارزد یا یقین) خیتاردادن جرتی به  از .13

 مغالطه تحجر و تقدس(.) میرینگهم  یجابهرا با قانون  یبندمیتقس .:1

 (یریپذابطالباشند )استقرایی را چنان انجام دهیم که به موارد نقط و خالف حساس  یهامیتعم .13

 نوینی به حوادث بدهیم. یجاها نوین، یهایبندمیتقس با .18

 درس گرفتن از تاریخ(.) مینکننظری تاریخ برای پیشگویی در تاریخ بنا  فلسفه .18

 (33831:66ساروخانی، ) یخیتار يهاروشجهات مثبت 

د آن را توانیم دارد، موردمطالعهکه با واقعیت  یافاصتتتلهتوجه به  با این استتتت که محقق تاریخ، منظور نگری3 منظومه .1

 همچون منجم در یک کرکشان ببیند.

 چنان خو گیرد که جران مثبت و منفی آن را نبیند. قیموردتحقنباید با واقعیت  محقق محیط بودن3 ضد .3

و  آن واقعه و عوامل درست توانیم ( برتراجتماعی-وقایع سیاسی مخصوصاً) تیواقعیافتن از  فاصله یابی واقعیت3 قلیص .:

 پشت پرده آن را دید.

یز تبعات استمرار آن را ن بلکه واقعیت، تنرانهد توانیم ،شناسیجامعهمحقق  برخالف تاریخی، محقق یا استمرار3 وستت یپ 3

 ببیند.

 

 (33331:66)ساروخانی، ي مرتبط به گذشته حيات اجتماعی هاپدیدهمطالعه دالیل اهميت 

ــت:   ی فیزیکی برخوردار نیستتتتند.هادهیپد« نو بودن» یژگیوی اجتماعی از هادهیپد بر استتتاس این نظریه،نظریه پيوس

 که شناخت آن بدون احتساب زمان و مکان میسر نیست. طورهمان است، یامروزواقعیت  ریناپذاجتنابامتداد  گذشته

گذشتته است که در بطن واقعیت فعلی   حاصتل  حیات اجتماعی، یامروزبستیاری عقیده دارند که واقعیت  نظریه حضـور:  

 .شکافدیمور او را ی دهاگذشته ناچار عقده اودیپ است، مبتالبهدر درمان بیماری که  روانکاوان وجود دارد.

ن دگرگو اما ،مانندیمجران ما باقی  تیواقع او، زعمبه الوازیه در شیمی این نظریه را مطرح ساخت.نظریه بقا و جابجایی: 

 .شوندیم

رکیب ت بلکه ،مانندیمباقی  تنرانه حیات فردی، همانند در حیات اجتماعی، باز ی گذشته،هاپدیدهنظریه انباشت پذیري: 

 .سازندیموسیع را  ییهامجموعهو  رندیپذیم تراکم ،شوندیم

 دنبو ،اصل تاریخی است. زیچهمه استاساً  تاریخی هستتند.  هاپدیدهبرخی را عقیده بر این استت که همه  نظریه فراگيري: 

وز گفته دیر آنچه تاریخ است. زیچهمه» 3سدینویم ساختی، یشناسانسان لوی استروس در اثرد، کلود نیست بلکه شدن است.

 «است. تاریخ باز شد، گفتهشیپآنچه یک دقیقه  یحت تاریخ است. جزء شد،

 .*خوانندیم نگاریتاریخ بانام*شناخت تاریخ در آغاز وصفی بود. این مرحله را 

 3نگاریتاریخاصل اساسی در 

 «اجتماعی دانست. یهامجموعهباید زندگی امیران و نظر آنان را جزئی از »

 :(33331:66ساروخانی، ) ينگارتاریخشناخت  يهایژگیو

 معرفتی علّی است.-الف

 چند ساحتی است.-ب

 .نشاندیمواقعیت را در داخل زمینه اجتماعی آن  یعنی زمینه ای است؛-ج
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 ،ندکمیمورّخی خانواده را در زمان صفویه بررسی  کهیهنگام .کندمیمنفصل را بررسی  یامنظومه یعنی تفریدی استت؛ -ه

 خانواده در تمامی اعصار تاریخی ایران چنین است. ای ،اندنیچنجران  یهاخانوادهادعا را ندارد که  نیا

 :(38831:66ساروخانی، ) خیتارابعاد فلسفه 

 ؟(رودیمیک کل از کجا به کجا  عنوانبهکالن )جامعه  شناسیجامعهدر -الف

 ؟(رودیمخرد )فالن نراد یا سازمان از کجا به کجا  شناسیجامعهدر -ب

 فلسفه تاریخ با مسائل زیر مواجه گردید:

 قرار دهد. شمولجرانتا همه جوامع را در پوشش قواعدی  دندیکوشیمدانشمندان  بودن3 شمولجران 

 3میسر نیست.اصحاب این اندیشه بر این عقیده بودند که اجتناب از قوانین بازیافته آنان  جبری بودن 

 3ور دورکیم به تط کهیهنگام دیگر نخواهد آمد. یامرحله بعدازآندانشتمندان عقیده داشتند که   غالباً پایانی بودن

انقباا تدریجی  به ستتراستتر اعصتتار،   و درجران  یجایجابود خانواده در  معتقد ،ستتتینگریمتاریخی خانواده 

 .یفیو ک یکم انقباا دو بعد دارد3 نیا رسیده است.

  شدیمقائل می شدندکه در آن نبود و بر آن تحمیل  هاتیواقعتحمیلی بودن3 فالسفه تاریخ قوانینی را برای. 

 :(38:31:66ساروخانی، ) یخیتار يهاروشجهات منفی و مثبت 

 جرات منفی3-الف

  مستقیم. طوربهزنده نبودن واقعیت و عدم امکان مراجعه به آن 

  هاواسطهبا رابطه بودن مطالعه و در مواردی نیز تعدد. 

  اجتماعی. یهانهیزمو  هاارزدزمانی و نیز  ازنظردور بودن واقعیت 

  )...،هادادهکنترل صحت  درراهعدم امکان کاربرد چند رود )مصاحبه، مشاهده. 

 جرات مثبت3-ب

 3ازجمله، مطالعات تاریخی جرات مثبت بسیاری دارد، همهنیباا

، به شتتتناخت دیرینظرگ. چنانچه محققی در اندشتتتده ترروشتتتن؛ یعنی در خالل زمان «اندپا خورده»ی تاریخی هاپتدیده 

با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد و  نیقیبه، کندمیخود در آن عصر زندگی  آنکهحالمشروطیت و عوامل مؤثر در آن پردازد و 

، شوندیم ترروشن، عوامل هاشهیاندواقعی استت. پس از گذشتت ستالیان و در برخورد     یهازهیانگآن ناشتناخته بودن عوامل و  

 قضاوت کرد. توانمیو برتر  شوندیم ترمشخصاصلی  یهازهیانگ

 (8631:68نادری، ) یخیتارمراحل تحقيق 

 پردازیم3میطور مختصر به هاآن؛ که در زیر، به هر یک از استاساسی  شامل پنج گاممطالعه تاریخی 

باید  یامسللهرا باید حل کنیم؟ و به چه  یامسللهپردازیم که چه بندی مسلله؛ در این مرحله مقدماتی به این می. صورت1

 بپردازیم؟

 قرار داده است؟ مدنظرای را برای شروع تحقیق . تدوین فرضیه؛ باید محقّق، مقدمتا بیان کند که چه فرضیه3

 محقق، قبل از پرداختن به تحقیق، ناگزیر از نقد منابع و اسناد است.. نقد منابع و اسناد؛ :

 هدر چ، کی، کجا، موردمطالعهپردازیم که این پدیده تاریخی یا دیدگاه . توصتتتیف تتاریخی؛ در مقام توصتتتیف، به این می 3

 وسیله چه کسی یا کسانی و به چه صورتی ظرور یافته است؟موقعیتی، چگونه، به

مورخ، ناچار از بازسازی است و این،  غالباًکشفی نیست بلکه  لزوماًام، محتاج اسناد و مدارک است. توصیف، مورخ در این مق

ه ، آغاز مطالعیهرروبهگردد. تر میتر باشد، مراحل بعدی کاملدهد. هرچند توصیف، دقیقصتعوبت توصیف تاریخی را نشان می 

عمده مواجه است3 توصیف ظرور، تطوّر و وضعیت نرایی  مسللهبا سه  باًغالتاریخی همین مرحله استت. محقق در مقام توصیف  

 حادثه تاریخی.
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. تبیین تاریخی؛ تبیین، بیان علت وقوع حادثه یا تطوّر آن در پرتو قانون کلی استت. در مقام تبیین نیز مانند توصیف، سه  8

 عمده وجود دارد3 تبیین ظرور، تطوّر و وضعیت حادثه تاریخی مسلله

 

 

 

 :يريگجهينت

بازستتتازی عینی و تحلیل رویدادهای  توانایییک رود علمی با  عنوانبه ، رود تحقیق تاریخی،گفته شتتتدکه  طورهمتان 

باید در استفاده از این رود مدنظر قرارداد، این است که محقق  آنچه .شودیمبه کار گرفته  یو اجتماعگذشته، در علوم انسانی 

 اهآنبررسی  یهاوهیشتاریخی و  در موضوعاتپژوهش  این امر روبروست که دارجرتو  رفتهازدستبا یک گذشته  درو نیدر ا

بودن به رود تحقیق تاریخی و موضوع تحقیق و  و مسلطداشتن  اشتراف  مواجه کرده استت.  ییهایدشتوار  و هایدگیچیپرا با 

ست نیقیق شود. محقق تاریخی در پی گزارد وقایع مراحل تح یشبردراهگشتای پ  تواندیمدر موضتوع   یورغوطهتعیین میزان 

ر و معتب دومدستتتو منابع  اولدستتت، با بررستتی منابع هاآن لیهمانند مورخ(، بلکه به بازستتازی وقایع گذشتتته تاریخی و تحل)

ود تاریخی رعایت ش درو فیو ظراتاریخی باید تمامی جزییات  و منابعنقد و ارزیابی اسناد  در مرحله ژهیوبه. پردازدیممستتند  

شتتتدن به  نزدیک تحقیق، یهاو رودتمامی علوم  همانند هدف رود تاریخی،چرا  تتا محقق بتواند به واقعیت نزدیک شتتتود. 

اده و استتتتف موردتوجه یعلم یهارود نیاز برتر یکی عنوانبهد توانمی یخیگفت که رود تار دیبا یطورکلبه واقعیت استتت. 

 مراحل قیدق تیرعا ازمندین یعلم قیتحق یهارود یکاربرد آن همانند تمام اگرچه .ردیقرار گ علوم اجتماعیرشتتته  نیمحقق

شتتدن به  کیمحقق در جرت نزد یهایریگجرتکم کردن خطاها و اشتتتباهات و  یو کنترل تمام مراحل برا ینیو بازب قیتحق

 است. تیواقع

 

 

 فهرست منابع و مأخذ

 .هشتم، 1:66تحقیق در علوم اجتماعی، ترران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  یهارودساروخانی، باقر؛   .1
 ، چاپ بیست و هفتم.1:68های تحقیق در علوم انسانی، ترران، بدر، ، مریم؛ رودینراق فیساهلل و نادری، عزت .3

 ، چاپ سیزدهم.1:68ران، آگاه، های تحقیق در علوم رفتاری، ترسرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الره؛ رود .:
 ، چاپ اول.:1:6پژوهی، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ، احد فرامرز؛ اصول و فنون پژوهش در گستره دینیقرا ملک .3
 ، چاپ دوازدهم.1:68ای بر رود تحقیق در علوم انسانی، ترران، سمت، ، محمدرضا؛ مقدمهایحافظ ن .8
 .1:83شریفی و نرگس طالقانی، ترران، رشد،  حسن پاشاهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، بست، جان؛ رود .8

 

 

 تشکر و قدردانی
سازنده خود موجب ارتقاء محتوای این مقاله  ینقدهاو  ییباراهنمااز دانشجویان دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین که 

 .میرادارقدردانی و تشکر  کمال گردیدند،
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