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 چکیده
 «عماوم  گذاویمشا خط» عناوا  باا دساگااه  فاراو،  عماوم  مساال  مدیریت برای هاحکومت
. گواردم  بهاره بساواوی فناو  ، هاشاووه از عموم  هایمش خط طراح  برای که اندکرده طراح 

 جملاه از کشاووها ساایر همچناون ، داخل  پوشون هایحکومت ایمش خطی هااسگفاده از تجربه
 «تاویخ» ندوت به عموم   مش خط عرصه پژ،هشارا  اما. است و،یکردی چنون دا،لمگ هایو،ش

 نقش بر تمرکز با مقاله این. اندداده قراو نظر مد عموم  مسال  ح  به کمک برای  ابزاوی منزله به وا
 شناسا و،ش چاوچوب اجرایا  ، مبان  عموم   گذاویمش خط دو طوو همون ، مدیریت دو تجربه

 دو «تااویخ  تجربه» منزله به وا تاویخ کند ،م  تبوون تحلو  ، وا عموم  گذاویمش خط دو تاویخ 
 برای تاویخ  تحقوق نگایج «پذیریتعموم» موضوع. کندم  ،اکا،ی عموم  مسال  تحلو  ابزاو مقام

 مادل  ، تحلوا  اجگمااع  علاوم دانشمندا  ، مووخا  دیدگاه د، از نوز اجگماع  علوم هایپژ،هش
 نمونه  ایان عنوا  به نهایت  دو. شودم اواله  هاپژ،هش گونهاین نگایج تعموم چاونا  برای ترکوب 

( ترجمه نهضت اسالم ؛ تمد  حوزه دو دانش تحول الاوی بروس ) تاویخ  موود یک و،ی بر و،ش
 .شودم  اجرا
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 مقدمه

علم »توان مدیریت را . در تعریفی مجمل می1متنوعی ارائه شده استی هاتعریف« مدیریت»برای 
دانسهت. بششهی ام مهدیریت کهه ناشهی ام « 2کارگیری بهینه منابع برای دستیابی بهه ههد و هنر به

شود که می خوانده «علم مدیریت»ترین راه اداره ساممان است، مطالعات علمی برای یافتن مناسب
کارگیری ماهرانه آن در میدان عمهل دللهت قابل آمومش علمی است. بشش دیگر مدیریت که بر به

 شود.نامیده می« هنر مدیریت»رو دارد، نتیجه استعداد، تمرین و تجربه مدیر است و ام این
ههای تجربهه»م برداری ام منهابع، اسهتفاده اهای اصلی برای یافتن راه بهینه برای بهرهیکی ام راه

های عملی نیه  است. ماهیت دوگانه علمی و عملی مدیریت چنین اقتضایی دارد که تجربه 3«عملی
ها و راهکردهها مهرور و در ها، فنها، تعریفها، نظریهمطالعه و استفاده شود. در بعد نظری، مفهوم

 شوند:میبعد عملی، دو گونه تجربه مطالعه 
 ها، ایفای نقش یا نظایر آن؛ده ام طریق موردکاویشسامیهای شبیهالف. تجربه

 (.11، ص1381های واقعی فرد، به عنوان مدیر )رضائیان، ب. تجربه
به این ترتیب، یکی ام تأکیدهای اصلی در مدیریت، پرهی  ام تکرار اشتباهات خود و دیگهران و 

ر غیهر ایهن صهورت های آممون شده و موفق برای حهل مسهائل مهدیریتی اسهت. داستفاده ام روش
ههای اند، برای دستیابی بهه روششوند که بارها مسائلی را که پیشتر حل شدهپژوهشگران مجبور می

های تکراری را تحمل کنند. در های هنگفت مالی، ممانی و انسانی این تجربهموفق آممون، و ه ینه
ههای گونهاگون ام تجربهه 5منهدو استفاده سامان 4های گوناگونی برای مستندسامیهمین راستا روش

ههای کهه در غالهب پهژوهش 6مدیریتی تدوین شده است. بررسی مبانی نظهری و پیشهینه پهژوهش
های های دیگهران و تجربههدهد، اساسًا به معنای مرور بر پژوهشج ء ثابتی را تشکیل میی مدیریت

                                              
(؛ مدیریت یعنی هنر انجام دادن امور 1111 شده رسمی است)کونت ،های سامماندهیوسیله افراد در گروههمدیریت هنر انجام کارها با و ب 1.
 کر،اباشد )دروری منابع میع است که مسئولیت ویژه آن ایجاد بهرهمدیریت عضوی ام اجتما(؛ 1918)مری پارکر فالت،  وسیله دیگرانبه

 (.13-11، 1839، الوانی، 1191
( قرار Effectiveness« )اثربششی»، در برابر واژه «دستیابی به هد »( و Efficiency« )کارایی»در برابر واژه « سامیبهینه»در این تعریف،  .2

 داده شده است.
3. Practical Experiences 

4. Documentation. 

5. Systematic. 

6. Literature Review. 
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صهورت عهدم کفایهت  های پیشین و درها و تجربهآنها در حل مسائل مشابه است تا بر پایه پژوهش
های تکمیلی صورت گیرد. ههر پژوهشهی در پیوسهتاری آنها برای حل مسئله مورد بررسی، پژوهش

-پهذیرد و در کارههای بعهدی اثهر مهیمیگیرد؛ در این معنا که ام کارهای پژوهشی قبلی اثر جا می

 (.38، ص1388گذارد)کیوی و کامپنهود، 
ههای اهمیهت تهاریخ را در مطالعهه موردکاوینی ارشد مدیریت بامرگهای دانشجویان کارشناس

نی  به مستندسامی  2«مدیریت دانش(. »11، ص1983، 1اند )گراهامگیری دریافتهمربوط به تصمیم
پردامد تا با تبدیل کهردن آنهها بهه دانهش صهریح و موجود در ساممان می 3«دانش ضمنی و صریح»

، 4شده در ساممان را ببندد )کینگی موفق آممودههامکتوب، راه تکرار اشتباهات و ام بین رفتن روش
هها، عنوان روشهی مهورد اسهتفاده بهرای الگهوگیری ام رویههنی  بهه 5«الگوبرداری. »(4، ص9119

ای در مدیریت است )شناخت های موفق و برتر، دارای ادبیات گستردههای ساممانفراگردها و روش
 .(813، ص9119، 7و کوتیرلیا )دراگولیا 6بهترین عملکرد و الگوگیری ام آن(

در مقاله خود برای استفاده ام تاریخ در مهدیریت ککهر  8برخی ام م ایایی که کارسون و کارسون
 اند، عبارتند ام:کرده

 ها و اعمال مدیریت معاصر؛پیمودن تاریشی تکامل مفاهیم، تکنیک
 نشان دادن راه درس گرفتن ام اشتباهات گذشته در حومه مدیریت؛

 های تاریشی بر پایه دانش فعلی؛ابی مجدد نسخارمشی
 بششی به بدنه پراکنده ادبیات علم؛وحدت

کارگیری پژوهش تاریشی مهدیریت شده کنونی مدیریت ام طریق بههای پذیرفتهرد کردن افسانه
 (.49-99، صص 1998)کارسون و کارسون، 

                                              
1. Graham. 

2. Knowledge Management. 

3. Tacit and explicit knowledge. 

4. King. 

5. Benchmarking. 

منی اد در ادبیات محکهاي معرو  مورد استنوری آمریکا که یکی ام جملهجمله جکسون گرایسون، رئیس سابق مرک  کنترل کیفیت و بهره -6
« توانم ام دیگران نحوه ساختن چرخ را یاد بگیرم، چرا باید چرخ را دوباره اختراع کنم؟ممانی که می»گوید: میاست قابل توجه است. وي 

 (. 999، ص 1991)الموتی و کاتاوال، 
7. Dragolea and Cotîrlea. 

8. Carson and Carson. 
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مهدیریتی را بها دو ی ههاپژوهش های مورد اسهتفاده درتوان تجربهبندی ابتدایی میدر یک دسته
 بعد تحلیل کرد:

توانهد در سهه های مورد استفاده برای حل مسائل مدیریتی مهیتجربه الف. بعد سطح تحلیل:
)ملی یا  3)ساممانی(، سطح کالن 2)فردی(؛ سطح میانی 1سطح مورد استفاده قرار گیرد: سطح خرد

 فراملی(.
ه در مدیریت در ممان معاصر قرار دارند و برخهی های مورد استفادن: برخی تجربهب. بعد زما

هها در دارند. بهه دلیهل بهال رفهتن تفاوت 4شوند و ماهیت تاریشیهای دورتر مربوط مینی  به ممان
های معاصهر نیاممنهد مالحظهات های تاریشی در مقایسه با تجربهموارد تاریشی، استفاده ام تجربه

تهر شهدن جها موجهب پیدیهدههای بهییرا تعمیم(. م491-419، ص1391بیشتری است)نیومن، 
 شوند.فراگردهای حل مسئله می

های قابهل اسهتفاده در مهدیریت تهوان جهدول میهر را در مهورد انهواع تجربههبه این ترتیب، می
 استشراج کرد:

 
یخی   معاصر تار

 9نوع  1نوع  سطح خرد )فردی(
 4نوع  3نوع  سطح میانه )سازمانی(

سطح کالن )ملی/ 
 ملی(فرا

 6نوع  5نوع 

یت: انواع تجربه8جدول   های قابل استفاده در مدیر
تمرک  دارند. اساسهًا سهطح خهرد )مهدیریت « سطح ساممانی»های مدیریتی در بیشتر پژوهش

های اخیر بیشهتر در ضهمن مباحهه رهبهری و رفتهار سهاممانی مطهرس شهده اسهت فردی( در سال
تهوان در های مدیریتی را میرو بیشتر پژوهش. ام این(9111، 5اصغری و دیگران ،1385)رضائیان، 

                                              
1. Micro (personal). 

2. Meso (Organizational). 

3. Macro (National/International). 

4. Historical Experiences. 

5. Asghari & et. al. 
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 قرار داد.  4خانه 
ههای اما اگر مدلول اصطالس تاریخ، دوره ممانی دورتری نسبت به تاریخ معاصر باشد، پژوهش

گیرنهد. بهرای نمونهه، پهژوهش دربهاره تری در این بامه ممانی وسیع مد نظر قرار مهیمدیریتی خاص
هها سهال قبهل توانهد بهه دهشان مهیهای رهبریب رگ دنیا و شناسایی سبک مطالعات رهبری رهبران

های مهدیریت و رهبهری بامگردد. همدنین در مطالعات مرتبط به رهبران ب رگ ادیان و بررسی سبک
به صهدها و  -جریان دارد 2و رهبری خدمتگ ار 1که امرومه تحت عناوینی مانند رهبری معنوی-آنها 

 و1389؛ بالندهارد، 1389و  1385 پهورع ت،رسهد )بهرای ملهال ر. . مهی بلکه ه اران سال قبل
های بسهیار کههن ملهل در امهوری ماننهد تعیهین (. همدنین مستندسهامی تجربهه9115، 3اسمیت

 (.154، ص 9111، 4استراتژی سابقه طولنی دارد )فو
روابهط  ههای مهدیریت دولتهی، علهوم سیاسهی ومطالعات سطح کالن نی  بیشتر در قلمرو رشته

الملل قابل طرس و بحه است. ام جمله موارد قابل استناد مربوط به مطالعه تهاریشی در سهطح بین
ههای گذشهته در مهدیریت (، مطالعه الگوههای حکمرانهی حکومهت1ام جدول  6و  5کالن )خانه 

ههای هشامنشهیان، سهامانیان، دولتی است. به عنوان نمونه پژوهش درباره نحوه حکمرانی حکومت
شناسهی ههای مهدیریت دولتهی، علهوم سیاسهی و جامعههویه، قاجار و پهلوی در ایران در رشهتهصف

هها، (، یکهی دیگهر ام نمونهه1385و طهاهری، 1386استفاده شده است )ر. : فرهنگی و دیگران، 
همدنین (. 66-61، ص9111، 5گانگوو)گذاری کنونی است مشیمطالعه تاریشی چین برای خط

 . 6شودکنونی ساممان و مدیریت نی  ام مطالعه تاریخ استفاده می گاه برای تبیین وضع

                                              
1. Spiritual leadership. 

، 9111ام ه اران سال پیش وجود داشته است )( Organization Servant Leadershipهای فلسفی رهبری خدمتگ ار )به بیان بروئر، شالوده .2
 (.9ص 

3. Smith. 

4. Foo. 

5. Gungwu 

ایران، که با رویکردی تاریشی به موضوع پرداخته است:  در هیدرولیک گیری ساختارهایشکل نحوه نهادی مانند تالش جهت تبیین .6
 (.1811پور و پورع ت، )قلی
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 استفاده از تجربه در حل مسائل عمومی

شود اتشاک می 2تصمیمی به نسبت پایدار است که در قبال یک مسئله عمومی 1«عمومی مشیخط»
اداره  ای امگهذاری عمهومی را شهاخهمشهیتوان خطرو می(. ام این96، ص1381پور، )ر. . قلی

رو مباحهه امور عمومی دانست که تمرک  آن بر حل مسائل عمومی )و نه ساممانی( اسهت. ام ایهن
توانهد مربوط به استفاده ام تجربه برای حل مسئله در مدیریت، با توجه به ابعاد مسئله عمهومی، مهی

 گذاری عمومی مورد استفاده قرار گیرد.مشیدر خط
گهذاری، ام تهدوین گ ینهه تها مشهیمراحل گوناگون چرخه خهطتواند در ، می هادولت تجربه 

تواند در فراگرد المللی میهای بیناستفاده ام مقایسه 8.ارمشیابی و اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد
های جدیهد بهرای حلگذاران را به سمت راهمشیخصوصشطگذاری اثر ملبت بگذارد و بهمشیخط

مشهی کمهک کنهد مشی و ارتقای ارائهه خهدمات خطرای اجرای خطمسائل و ساموکارهای جدید ب
گهذار را در پرسهش ام مشهیتواند خطهای پیشین میمشیمرور خط .(94، ص9119، 4همیلتون)

های بیشهتری را در مواجههه بها مسهائل کنهونی مشی یاری کند و گ ینههشده خطهای پذیرفتهحلراه
-انی که تجربه قبلی به هیچ وجهه کهافی نیسهت خهطمم .(9119، 5)پوستنوت مشی بام نمایدخط

(. 13، ص1391ای بکننهد کهه بهه کهار مهی آیهد )رم، گذاران باید شروع به جستجوی سهنجهمشی
ایهن گهذاری انجهام شهده اسهت. مشیهادر خطبسیاری درباره نحوه استفاده ام تجربهی هاپژوهش

انهد شده در سایر کشهورها تمرکه  یافته ههای پیادمشیمطالعات بیشتر بر روی یادگیری ام دیگر خط
(. امیری و دیگران، در پژوهش خود این حومه را شناسایی و آن را 9114، 7، استادلر991، 6)وولمن

 اند: بندی کردهدر شش دسته طبقه
                                              
1. Public Policy-making. 

ای از ویژگی ها برای تعریف مسئله امل وجود ندارد. مجموعهنظران اتفاق نظر کمیان صاحب« مسئله عمومی»در مورد چیستی  -2

شود، بدون مشارکت جمعی آنها ها مربوط میای که به تعداد زیادی از انسان( برشمرده شده است: مسألهPublic Problemعمومی )

آن بدون مشارکت دیگران نتوانند از  شود، ممکن است کل جامعه را درگیر سازد و افراد مبتال بهیا نهادهای اجتماعی کامالً حل نمی

 (.200، ص 0931عهده حل آن برآیند )پورعزت، 

 هاي سایر کشورها.های حمل و نقل عمومی ایران با استفاده از تجربهمشیهای خطمانند بازنگری -9

 (http://www.ecnn.ir/mobile/shownewsmobile.aspx?id=947)ر.ک: 

4- Hamilton. 

5- Postnote. 

6 Wolman 

7 Studler 
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 (8312مشی )امیری و دیگران، شناسی ماهیت تقلید در خط: گونه8شکل 

 
های ریدهارد رم بهرای اسهتفاده ام تجربههها یکسان نیست. مشیآمومی ام خطالبته نحوه درس

(. وی 11، ص1391را ارائه کهرده اسهت )« آمومیدرس»گذاری ام سایر کشورها، الگوی مشیخط
دانهد. نکتهه مهورد های دیگر کشورها را کهاری رریهف و دارای مراحهل دقیهق مهیاستفاده ام تجربه

های مورد اشاره رم رغم آنکه تجربهقرار می گیرد. به 9جدول  4استفاده آن است که کار رم در خانه 
 عبارتند ام:ی آمومی ام نگاه ومربوط به ممان معاصر است،  انواع درس

 
 

 1رونویسی
 

شود، بهه صهورت ای که در حومه جغرافیای قانونی دیگری اعمال میبرنامه
 شود.تقریبًا دست نشورده تصویب می

 2اقتباس
 

شههود، بهها ه جغرافیههای قههانونی دیگههری اعمههال میای کههه در حههومبرنامههه
 شود.ای و محیطی سامگار میهای ممینهتفاوت

 شوند.های دو جغرافیای متفاوت ترکیب میعناصر برنامه 3ایجاد برنامه پیوندی
 4تلفیق

 
های تعههدادی ام جغرافیاهههای متفههاوت ترکیههب عناصههر مشههابه ام برنامههه

 کنند.می شوند و برنامه جدیدی را ایجادمی
شهود های جغرافیاهای دیگر، به من له اب ارهای فکری اسهتفاده میام برنامه 1الهام گرفتن

                                              
1. Copying. 

2. Adaptation. 

3. Making a Hybrid. 

4. Synthesis. 
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 ای جدید تدوین شود.تا برنامه 
 (82ص، 8312 یگران،و د یری؛ برگرفته از ام32ص، 8113)رز،  مشیخط از آموزیدرس انواع :0جدول 

های گذشته است. در شرایط ها و فعالیتیمشها به نحوی ادامه خطهای دولتمشیبیشتر خط
شهود )هاولهت و رامهش، مشهی توجهه میهای موجود نسبت به مسائل خهططبیعی ام ماویه نگرش

های پیشهین، ممینهه را بهرای مشیمشی، ارمشیابی خط(. به بیان دیگر چرخه خط991، ص 1381
 (.119، ص 1381ماده، و شریفکند )الوانی های جدید فراهم میمشیاصالس آنها و یا تدوین خط

 گذاری عمومیمشیرویکرد تاریخی به خط

هها بیان کردن تاریخ آنده را کهه دولت 3ِکلینامیم چه معنایی دارد؟ می 2«مشیتاریخ خط»آنده ما 
مشهی داند. این تعریف به تعریف کالسیک خطمی« مشیتاریخ خط»دهند، گویند و انجام میمی

دهند( بسیار ن دیک است. بیشترین چی ی که مورخهان می دهند یا انجام نمیها انجام )آنده دولت
ههای به رگ عمهومی و تالشی هاهای قابل اتکا ام تصمیمکردن شرساند، آمادهام گذشته انجام داده

داری را مها تهاریخ رویهدادهای به رگ حکومهتکهردن آنهها بهوده اسهت. شده برای اثربششانجام
کند که تاریخ به یکهی ام دو نهوع میهر همدنین پیرسون بیان می(. 38ص ،1988)کلی، نویسیممی

 شود: بررسی و استفاده می
 ای ام ممان در گذشته روی داده است؛مطالعه برخی چی هایی که در نقطه

 (. 34، ص9115، 4معنای مطالعه اینکه چی ی چگونه به این صورت درآمده است )پیرسونبه
کننهد؛ بلکهه بهر روی تمرکه  نمهی« مشهیمحتوای خهط»بر روی  اما هنگامی که مورخان فقط

عنوان رسهد کهه آنهها بههکننهد، بهه نظهر مینی  توجه می« گیری و انتشاب و اجرای آنفراگرد شکل»
اند. میرا هنگامی که ما ایهن فراگهرد را مطالعهه ترین معنای آن قرار گرفتهمشی در کاملمورخان خط

دهیم و آندهه را کهه در تجربهه بشهری انگی  خاصی قرار میوضوع بحهکنیم، خود را بر بالی ممی
و  5گرایهیدهیم. لذا نتیجهه کهار مها اجتنهاب ام محلهیجهانی است، مورد آممون و بررسی قرار می

                                                                                                                                                                        
1. Inspiration. 

2. policy history. 

3. Kelley. 

4. Pierson. 

5. Parochialism. 
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رغم آنکه اساسهًا ههر به(. 39-35، ص1988)کلی، هایی برای دانش عمومی استایجاد مشارکت
دهای گذشته و تحلیل آنها گره خورده است؛ اما سنجش گذشهته شدت به رویداگیری بهنوع تصمیم

(. بها 9، ص1983گیهرد )گراههام، بسیار کمتر ام سنجش شرایط حال و آینده مورد توجهه قهرار مهی
کند، مورخان دانشگاهی معموًل وجود پذیرش عمومی این ایده که گذشته منافع ملموسی ایجاد می

میل هسهتند مشی عمومی و بامرگانی بییخ برای قلمروهای خطام تار« 1هادرس»استفاده  نسبت به
هویهت خهود را پیهدا « 3مشیتاریخ خط»توان ادعا کرد که تا جایی که می .(6، ص9111، 2)هرش

ههای کهاربردی تهاریخ نشهان نکرده است. مرور تجربه پنجاه سال گذشته و تحقیق بهر روی عرصهه
های خهط مشهی قهرار یافته تحلیلاِی گسترشن حرفهضرورت در حاشیه جهادهد که مورخان بهمی

 (.63، ص1993، 4دهند )استرن  و تارگیران مشاوره میدارند که به تصمیم
مشهی عمهومی دلیهل متعهددی ای تاریخ در نسهبت بها خهطدر واکاوی دلیل وضعیت حاشیه

، (4، ص 9119هماننههد در  نشههدن نقههش تج یههه و تحلیههل در پههژوهش تههاریشی )پوسههتنوت، 
(، مشهکل 1، ص 9111، 5مشهی، )بهدیشهان در فراگهرد خهطتوجهی مورخان بهه نقهش ویهژهکم

( مطهرس شهده 63، ص1993واحدهای درسی آمومشی مدیریت فاقد درس تاریخ )اسهترن  و تهار، 
 است.

نویسد، ام نیام به وارد اندیشد یا میمی 6«امور عمومی»با این وجود، تقریبًا هر کسی که درباره 
گاه است )استنفورد، کردن نو ههای (. حکومت61، ص1381عی فهم تاریشی در کارش به خوبی آ

های آنها چه آثار کالنهی خواهند بدانند که سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی میمشیمتولی خط
در پی خواهد داشت. ما نباید تاریخ کالن را صرفًا به دلیل دشوار و کلهی بهودن کنهار بگهذاریم. در 

گری خوب و اداره مناسب امور جامعه باید به این نوع تاریخ میدان دهیم )مکهال، ومتراستای حک
 (.  84، ص1381

گذاری انجهام شهده مشیبنابراین، تالش جهت یافتن راهکارهایی برای وارد کردن تاریخ به خط
                                              
1. Lessons. 

2. Hirsh. 

3. Policy History. 

4. Stearns and Tarr. 

5. Beddie. 

6. Public affairs. 
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ههای دهکارگیری دیهدگاه و دااست. به این منظور تعدادی ام پژوهشگران بر داشتن م ایای متعهدد بهه
تواننهد ام گهذاران مهیمشیاند. امرومه خطگذاری تأکید کردهمشیتاریشی در مراحل گوناگون خط

ههای گذشهته درس تواننهد ام موفقیهتهای مفیدی یاد بگیرند. آنها مهیدرس 1«موردهای تاریشی»
 (.1، ص9119)پوستنوت،  بگیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند

تواند دارای ریسک باشهد؛ امها غیهر که در میان گذشته و آینده قرار گرفتن میکند بیان می 2افلند
ممکن نیست که با ادغام آن دو، دانشی ام طریق مطالعه معاصر و تاریشی برای ارتقای فههم ههر دو 

-ها و نتهای  تحلیلهی خهطمشی با روشهای تاریخ خطها و یافتهبه دست آید. ترکیب ماهرانه رویه

 (.9119اف ایی را به همراه ارمش میادی برای هر دو رشته تولید کند)هم تواندمشی می
مشی و همدنین جامعهه را در پژوهان رشته خطنی  معتقد است مطالعه تاریشی، دانش 3َسویت

ها و الگوهای تغییر درکی پیدا کنند. چنین مطالعاتی رشته سامد تا ام ریشهسطح وسیعی توانمند می
کند که ههویتی بهرای مند. مطالعه تاریشی کمک میها پیوند میو به دیگر رشتهرا به گذشته خودش 

آممایی تواند در راستیرشته ام طریق این ایده که ام کجا بوده و چیست، فراهم کند. این پژوهش می
 (. 58-59، ص1981شود)ها استفاده شود و نتیجه تجمعی موجب رشد تئوری میو ترکیب فرضیه

هایی توانند بصهیرتمورخان در برخی موارد می»شمارد: گونه بر میان را اینِهرش نقش مورخ
را در مورد دلیل چرایی پیشنهاد دهند. در مجموع، آشنایی با طیهف وسهیعی ام مطالعهات مهوردی 

توانهد هایی که میتری ام شرایط و وضعیتگذاران را برای مجموعه وسیعمشیتواند خطتاریشی می
 (. 6، ص 9111)هرش، « های انرژی اثر بگذارد، حساس سامدمشیها و خطولوژیبر موفقیت تکن

گذشته میهرا  مها »داند: جایگاه گذشته را در یادگیری ام اشتباهات پیشین ارمشمند می 4گراتان
هایی که مها اشهتباهات تواند در فرصت، اما فهم آن میتواند ما را توانمند یا متوقف سامداست و می

گاهانه سامد همانرا تکرار نکنیم یاری دهد. دانش گذشته می طورکه ضروری تواند افعال آینده ما را آ
، 9118نگهاری بنها شهده باشهد )های کامل تاریخهای و تکنیکاست تفسیر تاریخ بر پایه قضاوت

 (. 114ص

                                              
1. Historical cases. 

2 . Effland. 

3. Savitt. 

4. Grattan. 
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می دقیق ام تاریخ ممکن نباشد، بام ههم فههم تهاریشی در آموبینی و درسحتی اگر امکان پیش
 (.81، ص9114، 1هر طرحی برای اصالس و توسعه ضروری است )فیلیپس

 کند: گذاران به این شکل بیان میمشیِبدی دو قابلیت متمای  تاریخ را برای خط
افه وده در اینجها ارمشمدت و از دست دادن حافظه نهـادی: . پادزهری برای تفکر کوتاه8

عبارت است ام توانایی برای دیدن مسائل در یک پیوستار به جای دیدن آنها به عنوان یک بحران کهه 
کند که بپرسند: داسهتان چیسهت؟ چهه تنها امروم یا دیروم آغام شده است. غری ه مورخان اقتضا می

نهین تج یهه و کنند؟ چی ها چگونه امروم با گذشته متفاوت یا شهبیه هسهتند؟ چالگوهایی رهور می
 های بدیل پاسخ دادن به مسئله یا پرسیدن سؤالت متفاوت را پیشنهاد دهد؛تواند راههایی میتحلیل
یخ می0 ؛ بها تفکهر دربهاره ممینهه و های تحلیلی قوی را ترویج کنـدتواند مهارت. رشته تار

-مشیانند به خطتوهای تالش انسانی، مورخان میاحتمال وقوع، با توجه به پیدیدگی و محدودیت

حل مورد نظر یها غفلهت نسهبت مانند تعریف مسئله بر حسب راهی گذاران کمک کند تا ام خطرهای
تواننهد به موضوعاتی که با اقدامات ترجیح داده شده انطباق ندارند، اجتناب کنند. آنها همدنین می

داران فقهط ام تهاریخ ماحتیاط ب رگتری را در استشدام قیاس تاریشی غنی سامند؛ لذا ایهن سیاسهت
گیرنهد گیرند؛ بلکه به عنوان تابلو راهنمایی ام تفهاوت بههره میبرای توجیه اقدامات خود درس نمی

 (.1، ص 9111)بدی، 
تواند برای ام میان بهردن دهد. پژوهش تاریشی میفهم تاریخ تا حدودی فهم کنونی را شکل می

مشهی کنهونی ک کند و ما را مطمئن سامد که خطهای عمومی درباره گذشته کمها یا بدفهمیافسانه
گاهانه بنا شده نه بر پیش    (.1، ص9119های نادرست )پوستنوت، فرضبر پایه فهمی آ

مشهی، شهناخت چگهونگی کند که یکی ام فواید مهم نگاه تاریشی به خطپیرسون نی  اشاره می
مشهی )رویکهرد تصهویب شی به خطهاست. وی در کنار دو نگاه غیرتاریمشیتکوین و توسعه خط

 ؛کندای(، رویکرد تاریشی را مطرس میمشی، رویکرد تصویر لحظهخط
مشهی؛ های انتشهاب خهط: یعنی بررسی ممان2مشیچگونگی تصویب خطرویکرد بررسی 

مشهی فهردی بهرای گسهترده کهردن مطالعهاتی اسهتفاده های مبارمات خطاین رویکرد ام موردکاوی
 گذارند؛وری قانونی اثر میکنند چگونه طیفی ام عوامل بر روی بهرهیکند که بررسی ممی

                                              
1 -. Phillips. 

2  . Policy Enactment. 
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بهه عنهوان رویکهردی بهدیل، یهک  :کشف عملیاتی نقاط شروع() 1ایرویکرد تصویر لحظه
های موجود برای فهم اینکه چرا آنها چنین فرمی مشیبه طور بامگشتی ام خطتحلیلگر ممکن است 

 تالش کند؛اند گرفته
یخ مشهی تاریخ به عنوان جایی برای بررسی های جدی چگهونگی رخ دادن خطی: رویکرد تار

در طول ممان(: فراگردهای اجتماعی واقعی به طور متمای ی بعد ممانی دارند. بهام کهردن و کشهف 
ههای ای در راههای مههم پهژوهش و عملکردههای مباحلههتواند منجر به سنجش عرصهاین بعد می

شهویم کهه موضهوعات مههم و های جدیهدی ههدایت میمها بهه فرضهیه جدید و پرثمر باشد. غالباً 
کنهد. تمرکه  بهر اینکهه فراگردههای موجهود بهام میی های نظهراحتمالت مهیجی را برای پژوهش

دههد و نتهای  جدیدی را پیشهنهاد مهیی هاگیرند، پرسشاجتماعی چگونه در طول ممان شکل می
شوند اما جدا ام ههم و آنهها و نتای  به هم مرتبط می کند؛ سؤالتمورد عالقه جدیدی را آشکار می

 (. 34، ص9115دهند )پیرسون، توجهی به خطوط موجود پژوهش می
ههای مهمهی بهرای مشهی غالبهًا اشهارتاستفاده ام تاریخ برای شناخت چگونگی توسهعه خهط

نهونی نیه  فایهده تر اینکه این تاریخ غالبًا برای رفتهار کموضوعات بحه انگی  فعلی دارد. حتی مهم
دهد. نکتهه اصهلی تر قرار میمیادی دارد؛ چرا که لحظه خاصی را در درون یک فراگرد پویای ب رگ

گیرنهد برای توسعه آن است که بدانیم جهان اجتماعی با فراگردههایی کهه در طهول ممهان شهکل می
واند آنده را که مها تای ام ممان میای ام قطعهشود. مطالعه حال به عنوان تصویر لحظهمششص می

ههایی برجسهته و وال بفهمهیم، دور توانیم آن را ام راهتوانیم ببینیم نابود کند و اینکه ما چگونه میمی
 (.34، ص9115)پیرسون، کند 

گذاری بسهیار مهوثر باشهد. مشهیتواند در خطکند که روش تفکر تاریشی میگراهام بحه می
های گذشته نیست؛ بلکه در ها یا مدلای جستجوی فرمولفایده اصلی تفکر تاریشی در مهارت بر»

نگاران متداول است، قرار دارد. ایهن نهوع تفکهر در واقهع های خاص تفکری که در میان تاریخروش
که ممکن است افقی یها عمهودی « بعد ممینه»و « بعد ممان»مهارت در دو بعد تفکر انسانی است؛ 

 شناخته شود.
گذاری در بشش عمومی یها خصوصهی مشیهای اجرایی خطدر گروهاولین ایده که  بعد زمان:

                                              
1. snapshot. 
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وجود دارد، ناشی ام حساسیت آموخته شده نسبت به تغییر و پیوستگی است. در طول ممهان مها در 
دهد. تهاریخ بهه مها کمهک نگار این سوال را در میانه بحه قرار میکجای تاریخ قرار داریم؟ تاریخ

ب آوریم و بپذیریم که چه ممانی موقعیت بهرای جنهبش و نهوآوری های تغییر را به حساکند نرخمی
 آماده است یا موقعیت در برابر تغییر بسته است.

یعنی اینکه همه چی  را به شکل یک کل ببینیم. سایر علوم انسانی بیشتر انرژی خهود  بعد زمینه:
دهند. ما باید کل اجتماع را میها قرار ها، بامارها یا سیاستها، ساممانهایی ام ایدهرا بر روی جعبه

 (. 19-5، ص 1983در نظر بگیریم که به هم مرتبط است )گراهام، 
ههای بسهیاری گذاری عمومی، تالشمشیبا توجه به گستردگی م ایای استفاده ام تاریخ در خط

مشهی کند که دانشجویان تاریخ خطبرای تقویت جایگاه تاریخ انجام شده است. پیرسون تأکید می
که منجر به تمهای  شهدید  -اید به شکلی قوی با تمایل به جدا کردن مطالعه گذشته ام مطالعه حال ب

کنند، شهده های معاصر را مطالعه میمشیمشی و دانشجویانی که خطمیان دانشجویان تاریخ خط
 (.34، ص9115)اعتراض کنند -است
ههای نهار سهایر مهارتههای پهژوهش تهاریشی در کضروری است کهه روشگوید میفیلیپس  
 (. 81، ص9114شناختی انجام شود)روش

-مشی مرتبط؛ پژوهش مشهتریاند: آمومش خطاسترن  و تار نی  پیشنهادهای میر را مطرس کرده

گذاران هضهم شهود؛ مشهیکه بتواند به درستی ام سهوی خطایگونهمحور؛ ترجمه مؤثر پژوهش به
 (. 61-63ص  ،1993محور)تشکیل سمینارهای گروهی مسئله

تشصصی برای ایجاد پیوند میهان ی هاحل دیگر برای رفع این مشکل، تأسیس مراک  و مجلهراه
، 9119مشهی عمهومی است)پوسهتنوت، پژوههان عرصهه خهطگذاران و دانشمشیمورخان و خط

 تحی  اییخ    نتگشی ی     ، 1مشی    اییخ ا تریلرت  ی   مرکز خطبه توان ملال میی (. برا4ص
مشی )دپارتمان تااریخ دنششاها  مرکز تاریخ و خطکمبر ج؛  3مش ز ایخ ا   خطمرک: 2ن ک ن

 .1اشاره کرد 5مش مجله ایخ ا   خط ؛4کارشهی ملون(
                                              
1  . http://www.aph.org.au/politicians-history-and-policy 

2. http://aph.org.au/aih399-making-history  

3. http://www.historyandpolicy.org 

4. http://www.history.cmu.edu/centers/case.html 

5- http://jph.asu.edu. 
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 فراگرد استفاده از تاریخ در حل مسئله عمومی

مشی ممکن است بها آندهه مسهئله واقعهی اسهت، گران خطکند که مورخان و تحلیلروس بیان می
تفکار در »طورکه ریدادر نوسهتات و ارنسهت مهای در باشند. در یک مورد، همان توافق نظر نداشته

ای بهرای کننهد سهؤال اصهلی و پایههخهاطر نشهان می« گیرننهای تاریخ برنی تصمیمزمان: نستفاد 
اگهر «. مسهئله چیسهت؟»نهه اینکهه « داسهتان چیسهت؟»گذاران این است که مشیمورخان و خط

نماید و ممکن است آن چی ی نباشهد کهه مهردم فکهر ه واقعی رخ میداستان درست گفته شود مسئل
نگاری در ابتدا نوعی روایهت تهاریشی به این ترتیب فراگرد تاریخ(. 41، ص1988، 2کنند)روسمی

شود. گراتان الگهوی ایهن روایهت را بهه شهکل میهر ها و سؤالت خاصی انجام میاست که با هد 
 کند: مطرس می

 
یخی )برگرفته از: گراتان، : الگوی روا0شکل   (831، ص0221یت تار

های تاریشی متکی به تعیهین موضهوع پهژوهش و سهؤالت آن و ههد  پهژوهش گردآوری داده
-تواند ام یک تا چند مورد تاریشی متغیر باشند. یکی ام روشاست. موردهای تاریشی مد نظر، می

اسهت کهه « 3تطبیقهی -روش تاریشی»های مورد استفاده در علوم اجتماعی در مطالعات تاریشی، 
گذاری عمومی نی  استفاده شود. هر چند این روش بیشهتر بهرای مشیهای خطتواند در پژوهشمی

تواند در یک مهورد شود؛ اما مراحل انجام آن میهای تاریشی با دو یا چند مورد استفاده میپژوهش

                                                                                                                                                                        
های تبهکاری ج.ان در شهرهای آمریکا در های مرتبط با تکامل دستهمشیمشی عبارتند ام: خطهای تاریخ و خطبرخی ام عناوین پژوهش .1

بندی و اجرای تنظیمات محیط ولهبامان در ارتش؛ فرمهاي تاریشی درباره مشارکت سیاهان، منان و همجنستاکنون؛ بحه 1991های دهه سال
ها میستی در خالل جنگ جهانی دوم؛ تغییرات در نرخ مرگ و میر نومادان در قرن بیستم؛ تطور مکاتب بامرگانی در خالل قرن گذشته؛ نوآوری

 .1951تا دهه  1881هاي ها در میان سالهای رفتار تأدیبی در منداندر برنامه
2. Reuss. 

3. Comparative-Historical Method. 
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ه باشد، نتای  ههر بررسهی مهوردی بها . در صورتی که بیش ام یک مورد انتشاب شد1نی  به کار برود
تطبیقهی  -شود. مراحل اجرای پژوهش تاریشیدیگری تطبیق داده و وجوه مشتر  آنها استشراج می

 شود:به ترتیب میر است که برای هر مورد به طور جداگانه به کار برده می
ائن؛ ترکیهب دهی قرموضوع پژوهش؛ یافتن قرائن؛ ارمشیابی کیفیت قرائن؛ ساممان سامیمفهوم

 (.493-416، ص1391)نیومن،  کردن )تبیین(؛ تحریر گ ارش
ها، این مراحل برای هر نمونهه تکهرار و نتهای  آنهها بها ههم تطبیهق داده با بال رفتن تعداد نمونه 

شهود. بها توجهه بهه آندهه کهه دربهاره اهمیهت تعیهین ههد  ام کهاربرد روش تهاریشی و میه ان می
و همدنین نظر به اهمیت مسئله انتشاب مورد و له وم انتشهاب مهورد  پذیری نتای  مطرس شدتعمیم

پهذیری ام تعیین می ان تعمهیم»توان دو مرحله یا موارد مناسب برای هد  پژوهش و تعداد آنها، می
 را به این مراحل، اضافه کرد. « تعیین مورد)ها(»و « کاربرد روش تاریشی

 
 اقدامات شرح مرحله نام 

 موضوع اهمیت بیان پژوهش، اصلی سؤالت تعیین وهشپژ موضوع تعیین 

ـــین  ـــد  تعی ـــژوهش ه  پ

یخی  تار

 هایاسهتفاده و گهراتعمیم تها تفردگهرا طیهف بهه توجهه با

 .گیریالهام تا رونویسی ام گوناگون

 موضـــوع ســـازیمفهـــوم 

 (اولیه چارچوب تعیین) پژوهش

 اولیهه مفهاهیم ام ایمجموعهه یها اولیه مدلی با پژوهشگر

 .کندمی شروع را کار

  مناسب تاریشی موارد یا مورد تعیین (ها)مورد انتخاب 

یخی منابع انتخاب   تار

 (قرائن یافتن)

 هاییادداشههت پههژوهش، ادبیههات بههر پژوهشههگر احاطههه

 اولیه هایسوال و مفاهیم تعدیل تفصیلی،

 ارزشیابی 

 قرائن کیفیت

 هایسههوال بههه نسههبت قههرائن ارتبههاط نحههوه ام پرسههش

 .قرائن قوت و صحت می ان مفاهیم، و یپژوهش

 ههایراه تحریهک بهرای نظهری ههایبیهنش ام گیهریبهره قرائن سازماندهی 

                                              
تطبیقی برای هر یک ام موردها به طور جداگانه تکرار و نتای  با یکدیگر مقایسه و وجوه تفاوت و تشابه آنها استشراج  -روش تاریشی . 1

 شود. به این ترتیب در صورتی که این روش تنها برای یک مورد استفاده شود، فراگرد تکرار و مقایسه حذ  خواهد شد.می
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 .جدید هایسوال طرس و هاداده سامماندهی جدید 

  

 (تبیین) کردن ترکیب

 بهه حرکهت و جدیهد مضهامین و مفهاهیم خلق و پالیش

 عمومی تبیینی مدل نوعی سمت

یر     هاگیرینتیجه و هابرهان قرائن، گذاشتن مه کنار گزارش تحر

یخی پژوهش مراحل: 3جدول  (تغییرات با 103-184 ص ،8312 نیومن، از برگرفته) تطبیقی تار

 تعیین موضوع پژوهش و ضرورت آن

در این مرحله موضوع پهژوهش و اهمیهت آن تبیهین و سهؤالت اصهلی و فرعهی تحقیهق مشهشص 
 شود.پژوهش مطرس میی هاوع کّمی باشد، فرضیهشود. در صورتی که تحقیق ام نمی

 تعیین هدف از پژوهش تاریخی

های متنوعی درباره می ان درس گرفتن ام تهاریخ بهرای وضهع کنهونی وجهود دارد، ام آنجا که دیدگاه
گ یند، باید روشن کند که ام تاریخ پژوهشگری که رویکرد تاریشی را برای حل مسئله عمومی برمی

هها ام تهاریخ ام سهوی بهرداریتواند بکند. طیف وسیع و متنوعی ام انواع بهرهای میهچه نوع استفاد
 مشی مطرس شده است. مورخان و پژوهشگران خط

کنیم تا باور به استفاده ام روندهای گذشته بهه ما تالش می»کند که گراهام در اثر خود اشاره می
ههای تهاریشی موجهب راه دیگری است که داده های ساده را ام بین ببریم؛ چرا که اینصورت پروژه

 (. 11، ص1983« )شوندمشی میاستفاده بد در انتشاب خط
های معاصهر تعلهق دارنهد، تفهاوت های تاریشی به دلیل آنکه به تاریشی دورتر ام تجربههتجربه

ها و لهای در فرهنگ، ساختار و نوع مسهئهای معاصر دارند. چرا که تغییرات عمدهای با تجربهعمده
هاسهت و های موجود بسهیار بیشهتر ام شهباهتکه گاه، تفاوتایگونهها ایجاد شده است؛ بهحلراه

رو بامسهامی کند. ام ایهنهایی مواجه میهای تاریشی را با دشواریهمین موضوع استفاده ام تجربه
، 1391 شهود)نیومن،گذشته یا یک فرهنگ دیگر به وسیله یک پژوهشگر بهه سهادگی تحریهف مهی

ها گاه آنقدر شدید است که اساسًا صورت مسئله تنها اشتراکی لفظی با مسئله (. این تفاوت411ص
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 . 1کنونی دارد
در مورد نحوه استفاده ام تاریخ و می ان درس گرفتن ام آن برای وضع کنونی و بهرای اسهتفاده در 

تفاق نظر وجود ندارد. بهه طهور نگاران و پژوهشگران علوم اجتماعی اعلوم اجتماعی، در میان تاریخ
 توان متمای  کرد:کلی دو رویکرد را در مورد نحوه استفاده ام تاریخ برای وضع کنونی می

ههای خهام ام رویهدادهای برخی بر این باورند که کهار تهاریخ گهردآوری داده رویکرد تفردگرا:
ام تاریخ در ممان کنونی  باشد که کاری پرمحمت و دقیق است و مورخ نگاهی به استفادهمیگذشته 

 پردامی و یا تعمیم آنها ندارد. یا در سایر علوم اجتماعی جهت نظریه
ها ام تاریخ ههیچ چیه ی تنها چی ی که ام تاریخ باید آموخت این است که انسان»آنها معتقدند 

یخ ام نظر این گروه، تار (.6، ص1956، 2، به نقل ام هگل95، ص1388)استنفورد، «. آمومندنمی
شناسی ج ء علوم وصفی است کهه ای ام حواد  منحصر به فرد است. تاریخ همانند ممینمجموعه

منهد؛ کند. روشن است که مورخ دست به تعمیم نمیبرای کشف و شناسایی وقایع ج ئی تالش می
 (. 11-19، ص 1381وند، دهد)آیینهبلکه حواد  خاصی را مورد عنایت و بررسی قرار می

شود، یعنی خالصهه کهردن تمهدنی کامهل در رین آرموی یک فیلسو  محسوب میتآنده ب رگ
گههرا اجتنههاب و همدههون یههک سههراب انگاشههته یههک مفهههوم واحههد، ام سههوی یههک مههورخ علههم

(. ام نظر برخهی ماننهد 369، ص4، ج1311، به نقل ام ایرنه مارو، 51، ص1389شود)هروی، می
تاریشی( نیسهتند؛ آنهها فقهط  -ه واقعیت )اجتماعیها بیانگر هیچ حقیقتی دربارانکراسمیت تعمیم

بندی کنیم. ایم واقعیت را مفهومنشانگر قواعدی هستند درباره اینکه ما در واقع چگونه تصمیم گرفته
انهدام تهاریشی را بسهامد و سهاختار خود گذشته هیچ الگو یا ساختار روایی ندارد. مورخ باید چشم

توانهد (. تاریخ نمهی931، ص1381شود)مکال، حمیل میروایت، ساختاری است که به گذشته ت
مشهی های خطتواند به ما بگوید که کدام گ ینهبینی کند و با هیچ می ان ام اطمینان نمیآینده را پیش

های مهمی را دنبال و روشن کند که چرا برخهی ام آنهها های ایدهتواند ریشهرا انتشاب کنیم؛ اما می
 (. 9119، 3گونه نیستند )کاستلاند؛ ولی برخی دیگر اینبه خوبی جای گرفته مشی خاصیعملکرد خطدر 

                                              
وان ملال کسی که به دنبال حل مسائل مرتبط با نظام به یستی و افراد کم توان کهنی یا دیوانگان در یک کشور است، ممکن است با به عن. 1

ای مدرن است و در گذشته بررسی مطالعات تاریشی و سیر تطور آن به این نتیجه برسد که اساسًا تیمارستان به معنای امرومی آن پدیده
 (.1381، تاریخ جنونه به فرد دیوانه با نگاه کنونی متفاوت بوده است )ر . میشل فوکو، تاریشی، اساسًا نگا

2. Hegel. 

3. Kaestle. 
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هها هماننهد توانهد مفیهد باشهد؛ امها مههم اسهت کهه نسهبت بهه تفاوتهای تاریشی مهیقیاس
گههاه باشههیم و ام قیههاسشههباهت هههای سههطحی و ناپشتههه ام گذشههته اجتنههاب های میههان موردههها آ

 (.9، ص9119)پوستنوت، کنیم
ای قهوانین کلهی و عهام وجهود دارد کهه ضهمن اینکهه ام نظر این افراد، گونه گرا:عمیمرویکرد ت

کنند. بهه عنهوان ، به در  و فهم رفتار انسان کمک میراهنماسامند، به ملابه ای نمیهای بستهنظریه
بیین مندی برخوردارند که واقعی و قابل توصیف و تهای نظامملال ام نظر آی نشتاد، جوامع ام ویژگی

هاسههت کههه ماهیههت جامعههه و تغییههر آن مههد نظههر قههرار ها و تبیینهسههتند و در ایههن توصههیف
توان دیدگاه موافقان اسهتفاده ام تهاریخ بهرای (. در مجموع می131، ص1399گیرد)اسکاچپول، می

 وضع کنونی را در جدول میر خالصه کرد:
 

 توضیح انواع استفاده
 توصیف دقیق رویدادهای گذشته توصیف

ها با توجه به وجوه اشترا  و بندی پدیدهطبقه بندیطبقه
 (.91، 1389فرد، شان )دانشافتراق

تالش جهت کشف روابط علی و معلولی  تبیین
 (.91)همان، ص 

گسترده کردن 
 دید

های مسائل کنونی با داشتن فهم بهتر خاستگاه
تر نسبت به تاریخ آن مسائل دیدگاهی وسیع

 (.9، ص9119)پوستنوت، 
ای به قصد بششی ام این تاریخ به ارائه نمونه بخشیالهام

گرفتن اختصاص یافته است )همان، ص الهام
68-11.) 

ارائه راهنماهای 
 عملی

نشان دادن شیوه دیگر اداره و کمک در نقد 
 های کنونیشیوه



  گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرامشیتحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط

 

یه ای قابل تعمیم، ام درون استشراج نظریه پردازینظر
 .1مطالعات تاریشی

بینی ام طریق استفاده ام نظریات تاریشی پیش نیبیپیش
 های وضع کنونی با گذشته.و یافتن مشابهت

یخ از استفاده انواع: 1جدول  کنونی وضع برای تار
گهرا در تههاریخ در دو سهوی یههک طیهف قههرار دارنهد و ام سههوی هههای تفردگهرا و تعمههیمدیهدگاه

ها، گهرا، تمهامی موسسههنظر دیدگاه شهباهت اند. اممشی نی  مورد توجه قرار گرفتهپژوهشگران خط
گرایهی نیرو و اثهر مشهابهی دارنهد. در مقابهل، پهو  -هاها و خاطرهها، سامماننهادها، اعمال، ایده

پنهدارد. امها بیند و جهان را کاماًل جدید مینی  آنها را به عنوان عناصری فاقد خاصیت می 2تاریشی
سهامد و دانیم که ممان هم کهنه و هم تامه مهیبا هیچ یک این دو موافق نیستند و ما می 3نگارانتاریخ

های تغییر را به حساب آوریم و بپذیریم کهه چهه ممهانی موقعیهت بهرای کند نرخاین به ما کمک می
 (.11، ص1983جنبش و نوآوری آماده یا موقعیت در برابر تغییر بسته است)گراهام، 

گر رویدادهای گذشته است و در سوی دیگر، تاریخ همراه سایر فقط توصیف سو، تاریخدر یک
بینهی شمول و در نهایت، بهه پهیشپردامی و کشف قوانین و قواعد عام جهانعلوم اجتماعی به نظریه

 پردامد.آینده ام طریق گذشته می
اسهت کهه فرض اصلی برای استفاده ام مطالعه تاریشی در حل مسئله عمهومی کنهونی، آن پیش

-بندی فراتر رود. چرا که بها توصهیف صهر ، خهطسطح تحلیل تاریشی ام توصیف صر  و طبقه

بندی، بسته بهه ررفیهت شود؛ یعنی پس ام طبقههای تاریشی گرفتار میگذار فقط در انبوه دادهمشی
م های بیشتری ام تهاریخ انجهاتوان استفادهها، میموضوع پژوهش، ممان پژوهش و سایر محدودیت

 داد. 
گهذاری، توسهعه دیهد مشهییکی ام راهکارهای نافذ ساختن تاریخ در خهط گسترده کردن دید:

تواند یک انت اع گه ینش شهده ام گذار است. ارمش تحلیلی روش تاریشی آن است که میمشیخط

                                              
کوشیده است تا به کشف قوانین حاکم بر بشر و تکامل « بررسی تاریخ»در اثر پرحجم دوامده جلدی خود به نام « توین بی»براي ملال،  .1

 (.116-119، ص 1381متن نوعی بررسی تطبیقی جوامع مشتلف انجام داده است)موسوی،  ها بپردامد و این کار را درتمدن
2. Historical nihilism. 

3. Historians. 
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(. هنگهامی کهه 16-14، ص1983درون عملکرد تجمیعی مها در طهول ممهان ارائهه دههد)گراهام، 
شهود، ههد  ام گذاری عمومی استفاده میمشیموضوع یا نهاد یا مسئله، جهت خطتاریشده یک 

گیری آن مسئله و موضوعات مرتبط بها آن اسهت. بهرای ملهال، های شکلآن، شناخت صحیح ریشه
های قبهل گذاری در عرصه آمومش عهالی کشهور، پیشهینه آمهومش در ایهران ام سهدهمشیبرای خط

ی آمهومش عهالی ایهران و نهادهها و موضهوعات مهرتبط بها آن، در شود تا وضعیت کنهونبررسی می
سرشهت، مبنها جلهوگیری گهردد)ر . رحمهانای تاریشی، به درستی فهم شود و ام تقلیهد بهیممینه

 (. 96-94، ص 1389
های ممکن ام تاریخ، پس ام انتشاب موضهوع پهژوهش و برداریبرای مششص کردن انواع بهره

کنیم و با توسعه آن بهه مندی پژوهش، ام مدل رم استفاده میت و فایدهنمونه مناسب و اثبات ضرور
های تاریشی، مهدل پذیری پژوهشنگاران درباره می ان تعمیمسطح تاریشی و تلفیق با دیدگاه تاریخ

 نماییم.میتری را طراحی مناسب
خالصهه کهرده های سایر کشورها را در پن  مرحلهه مشیرم در اثر خود، مراحل استفاده ام خط

 . (31، ص 1993)رم،  یابدشود و تا الهام گرفتن ادامه میمیبرداری آغام است که ام کپی
های معاصر طراحهی شهده اسهت. بها تعمهیم دیهدگاه رم بهه تحلیهل کهالن مدل رم برای تجربه

و نگاران برای کاربست تاریخ در تحلیهل وضهع کنهونی روندهای تاریشی و استفاده ام دیدگاه تاریخ
 9های تعمیم گذشته به حال، ام موارد توان با حفظ مالحظات مربوط به دشواریها، میبرای دولت

 استفاده کرد.  5جدول  6تا 
بنهدی رویهدادهای توان ام توصیف و طبقههدر نتیجه، پس ام انتشاب مورد تاریشی مناسب، می

رتبهاط عناصهر مهؤثر در آن هها و چگهونگی اتاریشی مربوط فراتر رفت و به تبیینی در جههت علهت
ام وضهع کنهونی فهراهم « تهرفهم گسهترده»رویداد تاریشی دست یافت. چنین تبیینی، ممینه را برای 

-مشیمشی فعلی یا نقد خطری ی خطام تاریخ را برای طرس« الهام گرفتن»کند و تا حد ممکن می

تهوان کرار موارد مشابه، مهیسامد. در نهایت در صورت وجود شرایط مشابه و تهای کنونی مهیا می
برخی ام راهنماها و پیشنهادهای عملی را نی  ام تاریخ استشراج کرد. البته دستیابی به مدل و نظریهه 

ههای مشی ام درون تاریخ بسیار دشوار است؛ میرا شهرایط متفهاوت حهال بها گذشهته و تفهاوتخط
 کند.را کاماًل منتفی میهای گذشته، امکان تعمیم صریح های فعلی با دولتاساسی دولت
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یخی برای کاربست در خط مشی« آموزیدرس»: تسری دیدگاه 8نمودار   گذاری عمومیبه رویکرد تار

 
-به این ترتیب پژوهشگر پیش ام ورود به پژوهش تاریشی برای حل مسئله عمومی، روشن مهی

کنهونی قهرار دارد. پذیری و کهاربرد بهرای وضهع کند که نتیجه پژوهش وی در چه سطحی ام تعمیم
گذار را فهراهم کنهد یها مشیبرای خط« بششیالهام»ممکن است پژوهشی در نهایت فقط موجبات 

گذاری به دست بدهد. در برخی موارد نیه  مشیتری نسبت به عناصر موثر در خطفقط دید گسترده
دولهت را گهذار عناصهری ام حادثهه تهاریشی مهرتبط بها دخالهت مشیامکان آن وجود دارد که خط

 های کنونی استفاده نماید)رویکرد تلفیقی(.مشیاستشراج کند و در تدوین یا ارمشیابی خط
 انتشاب مورد )یا موارد( مناسب

جایی که قرار است ام تاریخ استفاده عملی بشود، مهم است که نمونه پیشنهادی به دقت، یعنی 
نسبت به بافت و ممینه، مطالعه شود. اساسهًا با توجه دقیق به ج ئیات و با دیدگاهی گسترده و ام بال 

معنا خواهنهد شهد و چهه های تاریشی اگر در بافت و ممینه گسترده و عمیق جای نگیرند بیواقعیت
بشهش باشهد، بسا درس اشتباه گرفته شود و درمان نادرست به کار رود. اما جهایی کهه تهاریخ الههام

ر کند و ممکن است ج ئیات رویهایی پرشهکوه را چنین مطالعه دقیقی تنها ممکن است تصویر را تا
تطبیقی ممانی مناسب اسهت کهه  -(. رویکرد تاریشی111و  11، ص 1388بر هم مند)استنفورد، 

های ب رگی در مورد تغییر سهطح کهالن پرسهیده شهود. ایهن رویکهرد بهرای فههم فراگردههای سؤال
اند کهاربرد دارد)نیهومن، شهمولنکنند یا میان چند جامعهه جهااجتماعی که در طی ممان عمل می

 (. 469، ص1391
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 اسملسر برای انتشاب واحدهای تحلیل چند مال  را مطرس می کند:
 واحدهای تحلیل باید متناسب با نوع مسئله نظری مطرس شده پژوهشگر باشند؛

 واحدهای تحلیل باید مرتبط با پدیده مورد مطالعه باشند؛
 وط به هر واحد پژوهش؛های مرببیان می ان دسترسی به داده
های استاندارد و قابل قبهول بندی واحدهای تحلیل باید مبتنی بر رویهتصمیم به انتشاب و طبقه

 (.1389به نقل ام غفاری،  114، ص1916باشد)اسملسر، 
« فراملههی»ههها، در برخههی پههژوهش« کشههور»واحههد تحلیههل بههرای مقایسههه تههاریشی کههالن، 

 (.443، ص1391است)نیومن، 
توان این روش تطبیقی برای انتشاب مورد، دو رویکرد دارد. با توجه به اینکه می -ریشیروش تا

های تهک توان این دو رویکرد را در انتشاب مورد برای پژوهشرا درباره یک مورد نی  به کار برد، می
 مشی نی  به کار گرفت:موردی تاریخ خط

گیهرد. ایهن ی کالسهیک قهرار مهیهای تطبیق: این روش در شمار روشالف. روش موردمحور
های مششص تاریشی، طراحی شده، آشکارا محصول یکهی برای بررسی جامع موارد و پدیده روش

های گونهاگون ام اهدا  اصلی علوم اجتماعی تطبیقی اسهت کهه ههدفش تبیهین و توضهیح تجربهه
ی ایهن پهژوهش ها و سایر واحدهای کالن اجتماعی است. راهبرد اساسهها، فرهنگها، ملتجامعه
پذیری در رویکرد مورد نظر به شواهد، های مشاهده شده متکی است. بر این اساس انعطا به یافته

 (.5، ص 1399شود)شربتیان، به من له یکی ام خصایص بارم مطرس می
، ام حجهم و تعهداد آنهها «تمهدن»معموًل با ب رگ شدن موردها، نظیر واحدهای کالنهی چهون 

شود؛ میرا واحهدهای ه تعداد متغیرهای مربوط و مستتر در این واحدها اف وده میکاسته شده، ولی ب
ب رگ و کالن مستعد پوشهش دادن متغیرههای متعددنهد و بهرعکس، بها محهدود شهدن گسهتردگی 

شود؛ ولی این موردها یا واحدها، متغیرهای کمتهری را واحدها، هر چند که بر تعداد آنها اف وده می
این اساس، جدول کیل با ههد  تشهریح بیشهتر موضهوع، بهه ایهن روابهط بهین دهند. بر پوشش می

 واحدها و گستره آنها دللت دارد.
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 گستره موارد
 تعداد موارد و متغیرها

 نوع موردها بر حسب گستره واحدها 
 کوچک/ خرد  بزرگ/ کالن

 میاد کم موردها تعداد موارد و متغیرها 
 کم میاد  متغیرها

 (3، ص 8311رابطه بین گستره و تعداد متغیرهای هر واحد کوچک یا بزرگ )اقتباس از غفاری، : 3جدول
در مطالعات علوم اجتماعی، بیشتر مطالعات تطبیقهی در خصهوص واحهدهای کهالن و به رگ 

تحلیهل تطبیقهی، بهه  ۀترین ایهدگردد. کلیدیشود که معموًل حجم محدودی را شامل میانجام می
های موردمحور، آن است که موردها را باید همدون شاکله یا کلیتی بهرای مطالعهه ویژه در پژوهش

 (.9، ص 1399در نظر گرفت)شربتیان، 
شهود. معطهو  مهی« آممهایینظریهه»: در این روش بیشتر توجه بهه عناصهر روش متغیرمحور

 (.31صبنابراین لمم است پژوهشگر مقدار قابل توجهی شواهد مناسب را گردآوری کند)همان، 
 موردمحور متغیرمحور موارد

 با ککر نام )واحدهای پیدیده( بدون ککر نام )ناشناخته( موردها
 -ام قبل تعیین و تعریف عملی مفاهیم

 شده
 ساخته شده طی پژوهش

استقالل 
 موردها

 مندمعطو  به فراگرد تحلیل سامان فرض استقالل موردها

 محدود بودن تعداد موردها اف ایش موردها تا حد امکان تعداد موردها
تعداد 

 متغیرها
 توصیف وسیع و پرمایه  کاهش تعداد متغیرها

انتشاب تصادفی یا بر مبنای متغیر  انتخاب مورد
 وابسته

 انتشاب موردهای پارادایمی

تنوع در خصایص و جستجوی  تنوع
 های فرعیها در حومهتعمیم

ها و تنوع در فهم به واسطه شناخت تفاوت
 تنوعیا کشف 

توجه به فراگردها و نتای  ممانی و  ایتوجه دوره زمان
 لحظات مهم

 (8311به نقل از غفاری،  021، ص 0221: مقایسه پژوهش متغیرمحور و موردمحور )پورتا، 1جدول
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 تکثیر موردها
بششی بهه سهمت پذیری و حرکت ام الهامهای مورد بررسی، بر احتمال تعمیمبال بردن تعداد نمونه

 اف اید.های تلفیقی و پیوندی میرسیبر

 
 پذیری: پیوستار ارتباط تعداد نمونه با امکان تعمیم0نمودار 

  کاربردی مثال

 تعیین موضوع پژوهش و ضرورت آن
. 1مطهرس شهده اسهت« مفید نبودن علوم انسانی در ایهران»ای به نام بیش ام سه دهه است که مسئله

هها و اههدا  ایهن علهوم بها ن را به عدم تناسب مبانی و ارمشنظران این مفید نبودبرخی ام صاحب
، 1388اردکههان ، ی ، داور1389انههد)ر. : منصههوري، فرهنههگ بههومی و دینههی ایههران نسههبت داده

بهه همهین منظهور . (1386، جهوادی آملهی، 1391 خسروپناه،، 1381، سجادیان، 1391فرومنده، 
دولتی برای حل این مشکل صورت گرفته و ایهن ای ام سوی نهادهای دولتی و غیرهای گستردهتالش

                                              
شناس  انجمن جامعه علم بومي، علم جهاشي، نمکان یا نمتناع؟؛ساله این نظریه در ایران و جهان ر :  41جهت مروری بر تاریشده حدود  .1

 .1389اد دانشگاه  دانشگاه تربیت معلم، ایران؛ انتشارات جه
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. 1گذاری مطرس بهوده اسهتمشیها و موضوعی برای خطموضوع به عنوان دستور کاری برای دولت
مشهی مناسهب را بهرای نظران، کار انتشاب خهطهای متنوع فکری و فلسفی ام سوی صاحبدیدگاه

ویکردی جدید و تا حد ممکن به دور . کمک به حل این مسئله نیاممند ر2مجریان دشوار کرده است
توانهد مندسهامی آنهها میهای مشهابه و سهامانام مناقشات فلسفی است. به این منظور مرور تجربه

 گذار را یاری دهد. به این ترتیب سؤال اصلی پژوهش عبارت است ام:مشیخط

 نقش دولت )حکومت( در فراگرد تحول در علوم انسانی چیست؟

یخیتعیین هد  از مطال  عه تار
تواند با اهدا  متنوعی صورت گیرد. طورکه پیش ام این توضیح داده شد، استفاده ام تاریخ میهمان

با توجه به فاصله ممانی میاد مورد تاریشی پژوهش با وضعیت کنونی، امکان رونویسی یا اقتباس ام 
هد  ام این پژوهش، آنده حکومت در آن دوره ممانی انجام داده است ممکن نیست. به این ترتیب 

گذاران مرتبط با تحول در علوم انسهانی اسهت. بها تکمیهل مشیگیری و گسترده کردن دید خطالهام
گیری توان ام سطح الهامهای تاریشی به سایر موارد مشابه و مقایسه تطبیقی آنها، میمنجیره پژوهش

 ها حرکت کرد.به سمت پیشنهادهای عملی و تلفیق برنامه

یخیچارچوب مط  العه تار
به منظور گردآوری و یافتن قرائن مناسب تاریشی برای سهؤال اصهلی پهژوهش، نیاممنهد چهارچوب 

مشهی انتشهاب نظری ابتدایی هستیم. این چارچوب اولیه با توجه به ادبیات مربوط به موضهوع خهط
ری گذامشیخط»گیرد. قرار می« گذاری علممشیخط»مشی کنونی در حومه شود. موضوع خطمی

اضهافه شهده اسهت « شناسهی علهمجامعهه»نی  حومه به نسبت جدید است که بهه مطالعهات « علم
شناسی علم، با توجه به سؤال پهژوهش، تنهها بهه آن با مرور ادبیات جامعه(. 31، ص1389)توکل، 

                                              
، فرمان امام خمینی )ره( جهت تشکیل ستاد انقالب فرهنگی 1359توان به سمینار انتقال به تعلیم و تربیت اسالمی در به عنوان نمونه می. 1

ینش اساتید، تشکیل ستاد )بعدها ها در متون درسی علوم انسانی، نحوه گ ها، بامنگریبرای تحول در مبانی آمومشی و فرهنگی دانشگاه
های دولتی همانند پژوهشگاه حومه و دانشگاه، مؤسسه آمومشی و ، تشکیل مؤسساتی با حمایت1315ها در شورای( اسالمی کردن دانشگاه

 (.1384، سومندی، 1389پژوهشی امام خمینی )ره(، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی اشاره کرد)ر : کاکر صالحی، 
 مراجعه کرد. 1385؛ حسنی، 1385؛ مرادی، 1384توان به سومندی، ها میت آشنایی با این دیدگاهجه .2
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« گری ام سهوی دولهتقابل مداخله»دسته ام عناصر مؤثر بر نهاد علم و تحول علمی تأکید شده که 
به نهاد علم، مبنای مدل نظری اولیه پژوهش قرار گرفهت. « دیدگاه ساختاری». به این منظور، باشند
کننهد و روابهط های اجتماعی مطالعهه مهیهای علمی را به عنوان سیستمهای ساختاری، نظامنظریه

، 56، ص1386کنند)محمهدی، های ساممانی و سهاختاری آن مطالعهه میعلمی را برحسب ممینه
های ارائه شده در این دیدگاه، با توجه به سؤال اصهلی (. با ترکیبی ام مدل139، ص 1319محسنی، 

 پژوهش، الگوی میر انتشاب شد: 

 
 : چارچوب اولیه اثرگذاری عوامل گوناگون با مداخله دولت بر نهاد علم1شکل 

 
 : بیانگر اثرگذاری مستقیم حکومت بر نهاد علم است؛1رابطه 
گذاری غیرمستقیم حکومت بر نهاد علم به واسطه ساختار اقتصهادی جامعهه : بیانگر اثر9رابطه 

 است؛
-: بیانگر اثرگذاری غیرمستقیم حکومهت بهر نههاد علهم بهه واسهطه سهاختار فرهنگهی 3رابطه 

 اجتماعی جامعه است.
 انتشاب مورد

رد مطالعه خواهان علوم انسانی ابعادی تمدنی ام این تحول را در نظر دارند، موام آنجا که تحول
تحول علمی در ابعهاد وسهیع باشهد و دوم، بایهد در ابعهاد بسهیار کهالن ی تاریشی نشست باید دارا
جریهان انتقهال و تحهول علهوم »ای تمدنی برخوردار باشد. بهه ایهن منظهور صورت گیرد و ام وجهه

شی ، نمونهه تهاری«ه.ق 4-9ی ههاهای اسالمی )نهضت ترجمهه( در قرنانسانی یونانی به سرممین
سو این فراگرد در سطح فراملهی صهورت گرفتهه و ام سهوی دیگهر ابعهاد ایهن مناسبی خواهد بود؛ میرا ام یک

 (.98، ص 1391تحول محدود به تغییرات ج ئی نبوده و مبانی علوم تغییر یافته است)داوری اردکانی، 
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 یافتن قرائن یا ارزشیابی کیفیت قرائن
 ن به دو دسته عمده تقسیم کرد:تواد استفاده مورخان را میمنابع مور

هها، های مرجع: که دارای اطالعات کلی و مشتصر و فشرده هسهتند. ماننهد فرهنگالف. کتاب
 ها، فهرست مقالت.شناسیها، کتابها، مندگینامهالمعار ها، دائرهنامهلغت

 مآخذ تاریشی:
 دهند.اریشی گ ارش میمآخذ تاریشی دست اول: اسناد دست اول که بدون واسطه ام رویداد ت

، 1389مآخذ دست دوم: حاصل تتبع و پژوهش تاریشی در اسهناد دسهت اول هسهتند)هروی، 
 (.494، ص 1391، نیومن، 133ص

پردامند، اصرار متعصبانه بر استفاده شناختی در تاریخ میام دیدگاه کسانی که به پژوهش جامعه
بار خواههد بهود؛ میهرا ایهن امهر بیشهتر اجعههام منابع دست اول و اصلی برای هر پژوهشی بسیار ف

(. بهه ایهن 595، ص 1388های تطبیقی تهاریشی را غیهرممکن خواههد کرد)اسهکاچپول، پژوهش
ترتیب برای پژوهش حاضر منابع دست دوم تاریشی و تحلیلی، بررسی و در موارد خاص بهه منهابع 

 .1دست اول نی  رجوع شد

 دهی قرائن/ ترکیب کردن )تبیین( سامان

دهی شدند. به ایهن منظهور مهوارد میهر قرائن تاریشی به دست آمده در چارچوب نظری اولیه سامان
 شناسایی شد:

 شناسایی بامیگران اصلی در حکومت: خلفا، درباریان؛
 ها، مدارس؛ها، دارالعلمالحکمهها، بیتشناسایی ساختارهای اصلی در نهاد علم: کتابشانه

 هاد علم، مترجمان، دانشمندان؛گران اصلی در نشناسایی کنش
                                              

طبقات )ابن ابی اصیبعه(؛ عیون االنباء )ابن ندیم(،  الفهرستبرخی از منابع دست اول مرتبط با نهضت ترجمه عبارتند از:  0

ما و تاریخ رخی منابع دست دوم استفاده شده در پژوهش نیز عبارتند از: )ابوحیان توحیدی(؛ همچنین ب المقابسات)ابن جلجل(، الحکماء 

تاریخ فلسفه مسیحی در قرون ؛ 0949؛ حنا فاخوری، تاریخ فلسفه در جهان اسالم، ، 0931، رضا داوری اردکانی، فلسفه اسالمی

، تاریخ تمدن اسالم؛ 0942انی، ه.ق(، احمد جو 251-051) جنبش علمی ترجمه در تمدن اسالمی؛ 0973، اتین ژیلسون، وسطی

ماجد فخری،  سیر فلسفه در جهان اسالم؛؛ 0945؛ جوئل کرامر؛ گرایی در عصر رنسانس اسالمیانسان؛ 0942جرجی زیدان، 

نهضت ترجمه کتاب ، 0942، اولیری؛ انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی؛ 0975؛ فرانتز روزنتال؛ میراث کالسیک اسالم؛ 0930

 .0930، عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسالم، دیمیتری گوتاس؛ نی به عربیهای یونا
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 شناسایی ارتباط میان فراگرد انتقال علوم و فراگرد تحول علوم.
پس ام مششص شدن عوامل مهؤثر در نهضهت ترجمهه و جایهابی آنهها در چهارچوب ابتهدایی 
پژوهش، مداخالت حکومت در این فراگرد انتقال و تحول بررسی شد. بر اساس مجموع قهرائن بهه 

 بندی شدند:ترین مداخالت حکومت به شکل میر دستهدست آمده، مهم

 های حکومت برای مداخله:انگیزه
، 1385؛ رومنتهال، 999، ص1315؛ کرمهر، 934، ص1319های کهاربردی )اولیهری، انگی ه

 (.95ص
 (؛51، ص1385، رومنتال، 64-51، ص1381های سیاسی)گوتاس،انگی ه

، 1391کهوب، ، مرین348، ص1991، رفهاعی، 556، ص1319ههای علمی)میهدان، انگیه ه
 (.165، 1391، داوری اردکانی، 95، 1385، رومنتال، 93

 های دینی: انگی ه
 (؛966-965، ص 9119؛ امین، 119-98، ص1381مناقشات اسالم و مسیحیت )گوتاس، 

 (؛911، ص 1389؛ ژیلسون، 114-119، ص1381، گوتاس، 95-94، ص1385مناقشات فرق کالمی)رومنتال، 

 (.  195، ص1315بیت)ع( )حکیمی، عباسیان با اهلضدیت 

 (؛4، ص 1381؛ داوری، 36، ص1391کوب، آمومی)مرینانگی ه دینی: اسالم به عنوان مشوق علم

 (.196-195، ص1381های قومی)گوتاس، انگی ه
های حکومت برای مداخله در این فراگرد، مدل اصلی پژوهش بهه دسهت با روشن شدن انگی ه

 :1آمد

                                              
های شود ساختار اقتصادی به عنوان عاملی مستقل در مدل نهایی حذف شده است؛ چرا که بر اساس دادهطورکه مالحظه میهمان -0

گرفته و کمتر ساختار کالن اقتصادی جامعه را میهای مالی مستقیم صورت تاریخی، مداخالت حکومت بر نهاد علم، غالباً با حمایت

داده است. همچنین تأسیس مدارس مربوط به قرن پنجم هجری است یعنی زمانی که نهضت ترجمه به پایان رسیده تحت تأثیر قرار می

 است.
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 : مدل مداخله حکومت در فراگرد انتقال و تحول علم در دوره تمدن اسالمی5 شکل

 

 :0و رابطه  8شرح رابطه 

 الف. مداخالت مستقیم حکومت
. اثرگذاری خلفا بر ایجاد یا توسعه سهاختارهای مهرتبط بها نهضهت ترجمهه )جمیلهی، 1-الف 

، ص 1319؛ عههش، 315، ص1991؛ رفههاعی، 333، ص1313؛ فههاخوری، 61و94، ص 1385
41-48.) 

گهران )مترجمهان، دانشهمندان()جمیلی، . اثرگذاری خلفا در انتشاب و حمایهت کنش9 -الف
 (.84ص ، 1391؛ فشری، 558، ص1319؛ میدان، 91و 93-99، ص1385

 گران: . اثرگذاری درباریان بر کنش3-الف 
ال، ههای ترجمهه، تصهحیح )رومنتهش(؛ سهفار931، ص1319های مهالی )اولیهری، حمایت

 (.49،ص 1385

 :3شرح رابطه 

یق زمینه فرهنگی   اجتماعی-ب. اثرگذاری حکومت از طر
، 1391کههوب، ، مرین556، ص1319. ایجههاد ممینههه آماداندیشههی دانشههمندان )میههدان، 1-ب

 (؛93ص
، 1991؛ رفهاعی، 585-589، ص 1319. تکریم جایگهاه علهم و دانشهمندان )میهدان، 9-ب

 (.348ص
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و همدنهین عوامهل دیگهر، نههاد علهم در دوره تمهدن اسهالمی نقهش  در نتیجه این مهداخالت
های اسالمی ایفا کرد. فراگرد انتقال علوم، ای را در فراگرد انتقال دانش یونانی به سرممینکنندهتعیین

؛ 91، ص1385؛ جمیلهی، 9، ص1319ها آغام شد)اولیری، ام گ ینش علوم و متون ام سایر تمدن
( و 383-381، ص 1991؛ رفهاعی، 348، ص 1313؛ فاخوری، 518-568، ص1315میدان، 

( ادامهه 336، ص1313های آنها )فهاخوری، با ترجمه کتب به مبان عربی و فارسی و مطالعه شرس
و تصهحیح شهده )رومنتهال،  ترجمهه عمهدهو  اساسهی متهون هاهرشت غالب در یافت تا جایی که

 رسیده ایلهمرح آن ام بالتر به رشته هر نتیجه در و شد نوشته شرس آنها بر و( 49، ص1385

(. به این ترتیب نهضهت ترجمهه 989، ص1381)گوتاس، کردمی معرفی شده ترجمه آثار که بود
؛ 581، ص1319پس ام دو قرن، وارد نگارش آثار مستقل ام سوی دانشمندان مسلمان شد)میدان، 

 آغام جایی ام را فلسفه انانممسل کند،بیان می بورطورکه (. همان99-98، ص 1385رومنتال، 

(. در ایهن 336، ص1313)فاخوری، بودنهد آورده پایهان بهه یونهان حکمهای آخهرین که کردند
عربهی  اصهیل ههایتألیف به درخواست انینیو ثارآ ترجمه های علمی ام سفارشامتداد، سفارش

علم گرفتنهد  (. دانشمندان مسلمان جای مترجمان را در نهاد336، ص1313تغییر یافت)فاخوری، 
، 1385یافته و نقد و ارمیابی آنها جای ترجمه را گرفت)رومنتال، های انتقالو تحقیق و توسعه دانش

 (. 98-31ص 
های علمی نی  آغام شد و دانش پیشهین در ابعهاد گونهاگون مهورد بهامنگری و پس ام آن نوآوری

در ابداع فاوتی مانند تحول (. این تحول در ابعاد مت51-51، ص 1385تحول قرار گرفت )جمیلی، 
و  914، ص1389؛ ژیلسهون، 346-345، ص1313یا تغییر معنهای برخهی مفهاهیم )فهاخوری، 

بنهدی علهوم )جمیلهی، (، تحول در تقسیم319، ص1389(، تحول در غایت علوم)ژیلسون، 319
(، ایجههاد 391، ص1319؛ عههش، 491، ص 1315؛ کرمههر، 1389؛ فهارابی، 18-18، ص1385

(، بسهط مسهائل قهدیم و طهرس مسهائل جدیهد 595،ص 1319دیهد علمی)میهدان، ههای جرشته
 قابل پیگیری است. (198-191، ص1391؛ فشری، 911-916، ص 1389)ژیلسون، 

دوره، جریان طهولنی و هدفمنهد ترجمهه  آن در علوم تحول نهیمماین پژوهش نشان داد که پیش
ها بهه ویهژه در آغهام ایهن حرکهت، مایتهای حکومتی تقویت شده است. این حبوده که با حمایت

(. 914، ص1381تر بوده و با گذشت ممان، این نهضت خودمشتهار شهده اسهت)گوتاس، برجسته
کننده ترجمه قابل مالحظه است که با عبور ام مراحل گ ینش همدنین اهمیت ساختارهای پشتیبانی

خهود را بهه سهاختارهای و ترجمه و تصحیح به مراحل نقد و نهوآوری، سهاختارهای ترجمهه جهای 
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 (.116-166، ص1391آمومشی و پژوهشی داده است)سیاهپوش، 
های تاریشی دیگری خواهد بود که فرآیند انتقهال و تحهول علهم را تکمیل این تحقیق با پژوهش

در سطح کالن در موارد تاریشی دیگر بررسی کنند و با مطالعه تطبیقی میان آنها افه ون بهر گسهترده 
ههای تهاریشی، بهه سهمت گیری ام تجربههگذاران تحول در علوم انسانی و الهامشیمکردن دید خط

های ممهانی و مکهانی( گر کنونی )تفاوتهای پژوهش با مالحظه عوامل مداخلهتعمیم محدود یافته
 حرکت کنند.

 گیرینتیجه

-صهه خهطهای گوناگون اداره امور عمومی امری متهداول اسهت و در عراستفاده ام تجربه در شاخه

ههای پیشهین و سهایر کشهورها های دولتگذاری نی  مطالعات بسیاری برای استفاده ام تجربهمشی
گذاری عمومی، استفاده ام تاریخ کمتر استفاده شده است. مشیانجام شده است. اما در عرصه خط

رای مشی عمومی گام ابتدایی بههای خطبیان اهمیت پژوهش تاریشی و جایابی آن در میان پژوهش
ورود این مأخذ ارمشمند به این حومه مطالعاتی است. مسئله چگهونگی اسهتفاده ام تهاریخ و تبیهین 

نگهاران، تعامهل بها تاریشی مسئله اولیه هر پژوهشگری خواهد بود که نیاممند آشنایی با فنون تاریخ
تهاریخ گهذاری بهرای طهرس سهؤال ام مشیهای نظری خطها و چارچوبگیری ام پرسشآنها و بهره

بنهدی و تبیهین عبهور است. محصول به دست آمده ام پژوهش تاریشی که ام مراحل توصیف، طبقه
بششهی و حتهی حرکهت بهه گذار، یها الههاممشیتواند مأخذی برای گسترده کردن دید خطکرده می

-تطبیقی با تکلیر نمونهه -سامی باشد. به این منظور روش تاریشی های عملی و مدلسمت استفاده

-های مرتبط با خطها و نتای  تاریشی با نظریهای مورد مطالعه در ابعاد کالن و تعامل مستمر دادهه

اند، کمهک قابهل ها بهه نتهای  مطلهوب نرسهیدهتواند به حل مسائل عمومی که ام سایر راهمشی می
 ای کند.مالحظه
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