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سـیار  ماهیت ب با درنظرگرفتن. پیش استدست کم متعلق به دو دهه  ،برنامه درسی رشته علوم سیاسی     
هـا درس تحول بنیادینکاوانه و توان بر این نظر اجماع یافت که اکنون زمان بررسی ژرفمی، ال سیاستسی ،
گـاه علـم   کمک به بهبود جاي ،بازنگريِ برنامه درسی دوره کارشناسی علوم سیاسی هدف از .رسیده استفرا

 .یـق تربیـت کارشناسـان مـورد نیـاز اسـت      گیـري کشـور از طر  ممیسـازي و تصـ  ممیسیاست در فرآیند تصـ 
اندیشـه   شناسـی سیاسـی،  جامعه مسائل ایران،: چنین است بندي دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی گروه

  .مسایل اقتصادي و ،اي، مبانی سیاست، مسایل حقوقیسیاست و حکومت منطقه الملل،روابط بین سیاسی،
تـوان بـا گسسـتگی بـه آن     مـی پیوسـته اسـت و ن   ن،میزاین مفروضه که تاریخ ایران نبا پذیرفت نگارنده،     

دوره  در، روزگـاران گذشـته ایـران را    پیونـد بـا مسـایل ایـران و تـاریخ     هـم  هـاي قصـد دارد درس  ،نگریست
 »معاصـر  تـاریخِ  « بایست از می ،کند؛ زیرا این اندیشه که در علوم سیاسیبازبینی  ،کارشناسی علوم سیاسی

چنـین بـا    هـم  .اسـت  نادرست دوران قاجار است، تاریخ به معناي آغاز سخن از »معاصربودن«سخن گفت و 

                                                
 History-Bond. 

 آورد آن، تـاکنون   گیـري نمـوده و دسـت   اي است که نگارنده با توجه به عالئق شخصی، طرح و پـی این مقاله بخشی از پروژه
: اي که نگارش شده و در چهار همایش جداگانـه، مطـرح گشـته، عبـارت اسـت از     هاي چهار مقالهعنوان. هفت مقاله بوده است

حسـین سـلیمی   : شـده در  چاپ(گیري  حضور مؤثر در نهادهاي تصمیم: لوم سیاسیسازي ع کاربردي/کارهاي بهینه راه
کده مطالعات فرهنگـی   ، تهران، پژوهشالملل در ایران بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین} به اهتمام{

نهـاد   پـیش  ؛)585/626صـص  ،1388 کاري انجمن علـوم سیاسـی ایـران،    آوري با هم و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن
نامـه   درحـال چـاپ و انتشـار در فصـل    (هاي روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسـی   گذاري گروه درس بنیان

سازي و کاربردي: سیاسی نهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علومپیش؛ )اي در علوم انسانی رشته مطالعات میان
پیوند  ، و)هاي دومین همایش ساالنه انجمن علوم سیاسی ایران کتاب مجموعه مقاله دردست چاپ و انتشار در(اي رشتهمیان

هـاي سـومین    درحال چاپ و انتشـار در کتـاب مجموعـه مقالـه    (ریزي شهري و اداره امور شهرها  دانش سیاست با برنامه
ـ بایستگی: است دردست نگارش   دو مقاله، نیز). همایش ساالنه انجمن علوم سیاسی ایران اي تأسـیس مکتـب خراسـان    ه

 هـاي  کـه بناسـت در مجموعـه مقالـه    (هاي گوناگون تشخّص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاه: بزرگ در علوم سیاسی
نهادي براي بـازنگري و روزآمدسـازي   الگویی پیش ؛ و )پنجمین همایش ساالنه انجمن علوم سیاسی ایران به چاپ برسـد 

). گـردد که براي دومین کنگره ملّی علوم انسانی، تهیه و تنظـیم مـی  ( وم سیاسیهاي درسی در رشته علبرنامه و سرفصل
، مبتنی بر یک پیوستار پژوهشیِ هاي تاریخ ایران در دوره کارشناسی علوم سیاسیبازنگري درسبنابراین، نگارشِ مقاله 

  .هاي شخصی است مندي استوار بر عالقه
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توان  داشتن آمیزش سه فرهنگ ایران و اسالم و غرب، نمین سخن که تاریخ ایران را بدون درنظرپذیرفتن ای
سی علوم سیاسی نیز، دسـت  هاي دوره کارشنا نهاد را مطرح کرد که درس توان این پیش بازشناسی نمود، می
 هـایی مؤلفهاي باشد که نشانگر امتزاج  مایه بایست استوار بر درون تاریخی، می و آموزش کم، از منظر پژوهش
  .کند زمین را ممکن می گانه فرهنگ و هویت ایران هاي سه دیگر، بازشناسی تاریخی پایه است که در کنار هم

  زمینه آغازین) یک
ریـزي وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی،      گـروه علـوم انسـانی شـوراي عـالی برنامـه      کـه   1375یکم مهر     

را تصـویب نمـود، موضـوع علـم     » مشخصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علـوم سیاسـی  «
هـاي انقالبـی و    هاي سیاسـی از جملـه نهضـت    مطالعه و تحقیق پیرامون پدیده: سیاست را چنین اعالم کرد

هـا و   هـا در زمـان   ولت و حکومت و رابطه قـدرت و مبـانی مـادي و اخالقـی هـر یـک از آن      اشکال مختلف د
ها و مطالعه و تحقیـق دربـاره اداره    هاي سیاسی و علل پیدایش آن هاي مختلف و کشف روابط و پدیده مکان

   .المللی جامعه کشوري و روابط بین
هـاي سیاسـی،    پدیـده منـد   منـد و مکـان   ه زمـان چنین، هیچ نامی از تاریخ و گذشت در شرح و وصفی این     

رونـد و پدیـدارهایی    شمار مـی  فاقد پیشینه و تاریخ و گذشته، به هاي سیاسی، که هستی انگار میان نیامد، به
توصـیفی  . انـد  زمـانی  جـایی و همـه   گردند که نیازي به تاریخ ندارند و همـه  فرازمانی و فرامکانی محسوب می

طرزي نامناسب و بدون هرگونه توضـیح   را به» هاي انقالبی نهضت«تعبیر  ،عجوالنهچنین لرزان و شتابان، که 
آورد، نشان از نوعی فقدان تأمل درباره ماهیت واقعی علـوم سیاسـی و    و توجیه پیشینی، نیز در آغاز متن می

اسـی  هاي اصـلی دوره کارشن  آن نشان که در جدول درس نشان به. پدیدارهاي موجود در دانش سیاست دارد
مبانی علم سیاست، مبانی (د و شامل هشت درس نشو چه که به نام دروس پایه تدریس می علوم سیاسی، آن

شناسی عمومی، روش تحقیق در علوم سیاسی، حقـوق اساسـی    علم حقوق، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه
اي بـه   است، هیچ اشاره )هاي سیاسی در اسالم کلیات، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران و مبانی اندیشه

ارهاي سیاسـی، تنهـا زمـانی    که تمامی پدیددرحالی. ، نشده استانی تاریخ و کلیات نگرش تاریخیدرس مب
  .دار، برخوردار باشند هاي زمان و از هستیت تاریخی داشته شوند که عینی می فهمیده

ا جایی کـه مشـهور اسـت قـدرت     که اساس و محور علوم سیاسی، تلقی شده، مقوله قدرت است؛ ت چه آن     
رود و اساسـاً تمـامی    شمار مـی  موتور محرّکه آن به. همان نقشی را در دانش سیاست دارد که پول در اقتصاد

ساختن قدرت، و چگونگی و  هاي عرصه سیاست یعنی چگونگی کسب قدرت، چگونگی و چرایی افزون پویایی
هـاي   طـورکلّی بـدون اسـتخراج داده    ریخی دارند و بهدادن قدرت، همگی عینیت تا ازدست/ داشت چرایی نگه

دیده  آیا توان آورد؛ زیرا، تاکنون ها گفت و هیچ برهانی نمی توان هیچ کالمی درباره آن شمار تاریخی، نمی بی
تـرین پدیـدار    ترین و دخیل ترین و پرکاربردترین و دردسرسازترین و پیچیده مایه ایم که درباره گران یا شنیده
بري بتوان شاهدي تاریخی نیاورد  فرمان/ روایی برآمده از آن، یعنی فرمانشر یعنی قدرت و دو سویه زندگی ب

و فیلسوفانه داد سخن داد و چشم بر گذر ایام بست و در کنجی نشست و سـخن بافـت و حکـم داد؟ علـوم     
ا،    / هاي علوم انسانی رشته در میان رشته» مندترین تاریخ«سیاسی،  برنامـه درسـی دوره   اجتمـاعی اسـت؛ امـ

هویت و فاقد مبناي عینـی   اي بی را تبدیل به رشته کارشناسی علوم سیاسی مصوب وزارت علوم در ایران، آن
  .را رها ساخته است از تاریخ و هویت و گذشته، قطع کرده و آشفته و پادرهوا، آناش را  بند نافنموده و 

  دیباچه نظري) دو 
شـده و از  اي عربـی اند که تاریخ، واژهوچند بار گفته و نوشتهواژه تاریخ، چندینتبارشناسی / درباره ریشه     

ایـن واژه در  . معناي ماه، قانون، گزارش، مسیر، جهـت و راه اسـت  در زبان سامی و به» ارخ«یا » ورخ«ریشه 
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گـردش قمـري   رودان، مفهوم ماه و محاسبه زمان براساس هاي تمدن میاندر زبان» یرخ«و » ارخو«پیوند با 
. زمان، ادغام کرده اسـت طرزي همواژه تاریخ، دو معنا یا دو کیفیت را در خود، به. کرده استسال را بیان می

طرفـی  از: آوردمعناي پژوهش است که دو معنـا را بـه ذهـن مـی    سو، کلمه تاریخ در اصل یونانی آن، بهازیک
هـایی  معناي روایـت دیگر، به طرفاست، تصور کرد؛ و ازکه رخ داده  معناي واقعیت وقایعیتوان تاریخ را بهمی

وقایع گذشته و داستان «معناي زمان، بهصورت هممانده است، تلقی نمود؛ یعنی بهجايدادها به که از این رخ
زاد و  باشـد، تـاریخ هـم   » ترتیب تـوالی زمـانی  نقل وقایع به« معناياگر داستان به. ، است»دادهاي گذشتهرخ
دهـد و اگـر عمـل، صـورتی واقعـی در میـان       وسـیله تخیـل رخ مـی   است؛ زیرا تسخیر عمـل بـه   ذات آنهم
  . داد استدادهاي جهان داشته باشد، داستان، روایتی از آن رخ رخ

 Fecereاز واژه ) Fact(واقعیـت  . واقعیت و داستان، ازدیگرسو، آشنایانی کهن با دیرینگی ویـژه هسـتند       
کـه ادبیـات داسـتانی    جالـب آن . دادن اسـت معنـاي سـاختن یـا انجـام    ر اصـل بـه  التینی ریشه گرفته که د

)Fiction ( از واژهFingere هـر دو مفهـوم،   . دادن اسـت معناي ساختن یا شکلهم بهالتین اخذ شده که آن
ی، یکـ . انـد سـان یافتـه  هاي روزمرّه ما، سرشتی ناهماند؛ اما، در کاوشدیگر، شریکبا هم» ساختن«در کنشِ 

بـودن داسـتان و تـاریخ، معمـاي     سرنوشـت هـم . اندبردار شدهمعناي مجاز، ناممعناي واقعیت، و دیگري، بهبه
این نکته پذیرفتنی اسـت کـه   . ساز باشدتواند چارهت در مفهوم واژه تاریخ، میغامضی نیست، زیرا اندکی دقّ

دادهـاي  اي محسـوب و معطـوف و روي  دادهـ دادهاي بسیار است، اما میـان روي جهان، تشکیل شده از روي
دادهـایی  معنـاي پـژوهش دربـاره روي   تاریخ به. شمار نیامده و مورد توجه قرار نگرفته، تفاوت زیادي است به

شمار آمده، به چشم دیـده شـده و بـه    گر، بهاست که در یک دوره زمانی خاص از سوي فرد یا افراد پژوهش
ناچـار،  بـه . انـد دادها، آمـده اي از روایت درباره همان روير ساختن سازهکااند و بهذهن، مورد توجه قرارگرفته

سبب، واژه داستان از کلمـه  زین. تازاي بسیار از حیث عدد و رقم، پیشواقعیت فزون برتاریخ است و با فاصله
، آغـاز  »محسـوب و معطـوف   واقعیـت « عنـوان پـژوهش در بـاب    چه که بـه تاریخ مشتق شده است؛ زیرا، آن

 مایه استدالل در باب پاسخ به پرسشِحاصل آید که بن» عبرت«گیرد تا عنوان داستان، پایانشود باید به می
  .محسوب شده است» خوانیمچرا باید تاریخ بخوانیم و چرا تاریخ می«

تـا   اسـت » اي ذهنیسازه یا برساخته« دادها، گردهم آمدن در رازِ ماندگاري واقعیت وقایع یا جهان روي     
کـه در هنگامـه   ایـن . اي براي پندآموزي شـکل گیـرد  هاي مکرر آن، عبرتی فراهم آید و خمیرمایهاز خوانش

هـا،  هـا، بیـنش  ت نویسنده معطوف بـه کـدام شـیوه   ، ذهنی»گزارش تاریخی«یا » نامه -تاریخ«آفرینش یک 
ز همانندي داستان و تاریخ اسـت و  اي منفک اهاست، قضیهداوريها و ارزشها، نظریهها، نگرشباورها، ایمان

اکنـون  . هاي اندك ولی محسوب و معطوف، داردشمار، و واقعیتافتاده بیهاي تکسرشتی جداي از واقعیت
چـه کـه حقیقـت    که تنها در مقـام بیـان آن  گیریم، بلچه راست است یا ناراست، قرار نمیدر مقام کشف آن

گرانه تاریخی، از سرشت و سرنوشت هزاران انسان کوچـک  گزارش این نکته که در یک متن. دارد، قرار داریم
غفلـت،  گناه، عرب و عجم، تورانی و ایرانی و انیرانی، سلحشور و ترسو، بـه کار و بیو بزرگ، مؤمن و کافر، گنه

دهنـده پادشـاهی   عهـد تـداوم  شود، چه عمد و چه سهو، ولی به نحوه تولد کودکی که قرار است ولیگذر می
زیـرا، بـدون   . گـردد خـود، مهـم تلقـی نمـی    خـودي شـود، نیـز بـه   نی خاص باشـد، تـوجهی ویـژه مـی    دودما

ما قادر ) معناي بیرون از ذهن نویسندهدادها و نه بهمعناي بیرون از رويبه(داشتن معیارهاي بیرونی  دردست
. شـویم دهـاي دیگـر نمـی   دادادي درنسبت با رختري، فراتري و فروتري هیچ رويتري، مهبه درك برتري، که

شـده،  دادهاي تاریخینویسان رخگاه گزارشورز و نه در جايگران اندیشهنکته آن است که ما در مقام تحلیل
دادي را بـر صـدر و   تـوانیم روي دهنـد مـی  هایی که دانش بشري در اختیارمان قرار میتنها با تکیه بر سنجه
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خودآگاهی، جبرگرایی، اختیارگرایی، فردگرایـی،  : اندها گوناگوناین سنجه. دادي دیگر را در ذیل بنشانیم رخ
پایگی، اصالت سیاست، نژادگرایی، تکنیک، جبـر اقتصـادي، جبـر    گرایی، جغرافیا و زمینگرایی، قهرمانجمع

کند که گـاهی بـا معیـاري    گر را مختار میدست است که پژوهشهایی ازاینتکنیکی، مذهب، هویت و مؤلفه
پیشاپیش محسوب و معطوف تاریخی شده را برصدر نشاند و گاهی با مکیـالی دیگـر، همـان     دادخاص، روي

  .حساب نیاوردداد را فراموش نماید و مهم بهيرو
پیشینه و دلیـل   شود که دربارهآید در هر صورت، سبب میاي که در زمان حال ملتی پیش میهر پدیده     

. اش را بفهمنـد زمان کنونی ورزي کنند تا بتواننداش، اندیشه»تاریخ« درباره تر،تعبیري سادهداد، یا بهآن رخ
وجـوي  نـوینی در جسـت   ویهدهد چون از زااي به تاریخ میگریزناپذیري اندیشه در باب گذشته، معناي تازه

مفهـوم   طـرزي بنیـادین،  شود و سـپس، بـه  تاریخی در ما داشته است به تاریخ نگاه می ردپا و اثري که واقعه
. خ نیسـت جـز مـور  کس بـه هیچ وپرداختهخ است و ساختهتاریخ، تجربه مور. آیددست میاي هم از آن بهتازه

در تاریخ  »معاصر« و »حال« ، »کنون« توان از هنگامی می. وانگهی، تنها راه ساختن تاریخ، نگارش آن است
ترین عوامل تکـوین زمـان حـال،    و اساسیترین بیش ،سخن گفت که نشان داده شود در مقطع مورد بررسی

  . وجود مؤثّر و حضور ملموس داشته باشند
ها، ریشه گیري تاریخی هویتاي مربوط به روایت است؛ زیرا شکلاساس مسألهبازنمایی تاریخ و مورخ در     

آید و ن درمیصورت یک امر فرارمزگارنگ یک داستان است که بهنامه یا پیروایت، یک طرح. در روایت دارد
. دهـد سرشت واقعیت فرهنگـی و تـاریخی انتقـال مـی     هایی را دربارهها و ایدهیک فهم متوالی، پیام مثابهبه
سـان  خورند و یـک دیگر پیوند مینگارش متن تاریخی، با یک ناگاه در لحظههمین دلیل، مورخ و تاریخ، به به

 مثابـه هـاي تـاریخی را بـه   کننـد، سـرافکندگی  کاري میاي بنیادین، گذشته را دستآنان، به شیوه. شوندمی
کـار بـرانگیختن   آیند که بـه هایی برمیکار فرازکردن اسطورهدهند و تنها بهاهمیت جلوه میهاي ننگ بی لکه

پـارچگی قـومی، نـژادي و فرهنگـی     بخشند و در فرجام کار، به یـک آیند؛ به اسطوره، تاریخ میغرور ملی می
مند، دیرپا، فخیم، محتشم و شورانگیز دار، زماناندیشند و تاریخی پايکنند مییست میکشوري که در آن ز

گذشته، رام تفسیر من  :روند کـه می، جنکینز بر این باور است که مورخان بر این نهج سببزین. آفرینندمی
  . )176 :الف1383جنکینز، (است 

، اي اسـت؛ زیـرا  رشـته انمیـ د یک ترکیب و یک معرفت رشد دانش تاریخی، هر چه که باشد، نیازمناما،      
تحلیل، شـرح   مانده از گذشته؛ و دیگر، ارزیابی، تجزیه،جاها و شواهد بهسو، واقعهیکاز: تاریخ، دو پیکره دارد

خـود،  شـده، خودبـه  داده و سپريرخ گذشته. مندمکان /مندداده در بسترهاي زمان دادهاي رويو تفسیر رخ
. وس و محسـوس نیسـت  ایم، زیرا، ملمـ ن است که ما دیگر توان شناخت و فهم آن را از دست دادهگر آنشان

نمـایی،  نمایی و کوچک، بازخوانی، بازتفسیر و بازنمون گذشته است که به حذف، جرح، بزرگکار ما، خوانش
کنـد و  مـی هـا، خلـق   قعـه وا شود که مورخ، هنگام کار دربـاره میتاریخ، بنابراین، تبدیل به متنی . انجامدمی
بین گذشته و حال است، شـکافی   آورد شکافدر این معنا، نگارش نوشتار تاریخی، دست. »جعل«تعبیري  به

هـاي نظـري و    دسـتگاه حال بـدون  . هاستشناختی و وجودشناختی که نهفته در سرشت پدیدهدقیقاً هستی
ه خـرد را در قالـب سـاختارهاي کـالن و     جداشـوند دادهـاي کوچـک و ازهـم   توان رويابزارهاي تئوریک نمی

دهـی دوبـاره   نگارش متن تاریخی در قالب سـامان . گردآورد و با هم مجتمع و متفق ساختپیچیده دور هم 
شـود و  برسـازي مـی   ،وبغـض منتفـع و متضررشـوندگان   دادهـا و در میـان حـب   هـا از روي مفاهیم و خوانش

 یا تاریخ به خودي خـود  )History perse( ه تاریخ فی نفسهاین واقعیت ک :در حقیقـت . یابدودوام می قوام
)History as such(، معناي آن است که به طور مداوم و مسـتمر در  اي است عقیدتی، بهساخت یا سازه
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طور متفـاوت از  وبیش بهدهی مجدد از سوي تمام کسانی است که کممعرض بازسازي، بازتدوین و سامان
  ).185: الف1383جنکینز، (اند یا تحت تأثیر مناسبات مذکور قرار دارند فتهمناسبات قدرت تأثیر پذیر

روانـی، فکـري و    واقع، نگارش متن تاریخی، به امکان بازسازي محیط یک گروه تـاریخی خـاص، جـو   در     
اخالقی، و نیز مفاهیم و تصوراتی که این گروه از دنیـا، زنـدگی، مـذهب و سیاسـت در ذهـن داشـته اسـت،        

ر چگـونگی، تـاریخِ روایـی    بنابراین با تبیین علّی مبتنی بر چرایی، و تبیین تفسیري مبتنی ب. کندمی اشارت
شود که وي اقدام به خوانش گذشـته نمـوده اسـت و اکنـون نیـز،      میخ محسوب ورد یک مورآدست مثابهبه

نویسـد،  مـی هـا  آن دربـاره  دادهایی کـه تواند بر رويمیحال، نعینمورخ، در. شودمیتوسط خواننده خوانده 
امر، واقعی است؛ ولـی   این. گیردمیخود، تحت تأثیر شناخت ما قرار نخوديتأثیر بگذارد و دنیاي گذشته، به

ماهیـت   ند و سـپس از دریچـه  گیرمیخ قرار دادهاي تاریخی، تحت تأثیر نگاه موررخ در هنگامه روایت، همه
هاي محقق منطبق ها و گزارهگیري آراء، داوريشکل مثابهت بهدرست است که عینی. دنگردمیذهن او بیان 

ها، باید مستقل از افکار و احساسات افـراد باشـد، ولـی    مبناي موضوع باید شکل بگیرد و صدق و کذب آن بر
زاد ها، تابع تفکر و احساس هـم گیرند و صدق و کذب آنمیقرار  »شناسا« ات تحت تأثیر ماهیت ذهن عینی
االذهانی و واجد موضـع ایـدئولوژیک   اي بینتاریخ، پدیده:ن دلیلمیهبه. دشومی مثابه شناسنده،هخ بمور

طرفی، بیت، بیاست که عینیب و فقدان جهت گیري ارزشـی در تـاریخ، خـواب و    غرضی، عاري از تعص
ورد کاربست آت را بایستی  دستبخشی از فقدان عینی .)97: پ1383جنکینز، ( خیاالتی واهی بیش نیست

خ بتواند به خواندن و درك معنـا  کنند تا مورمیورزي کمک هاي معناساز تلقی کرد که در امر تاریخگفتمان
گذشته نسبت به مردمـان همـان عصـر،     نگري دربارهزیرا ما از طریق واپس. و یا فهم گذشته و حال نایل آید

  .تري داریمهاي بیشدانش و آگاهی
     راجـع بـه گذشـته را     شـده هاي فرامـوش پدیده ته به کالبد تعبیرهاي مدرن، همهن گذشخ با ترجمامور

این کـار از طریـق آشـتی علـوم     . نشاندمیهم دیگر را درکنارهاي ناآشنا با همکند و برخی پدیدهمیبازیابی 
کـه  دانـش جدیـد، بسـترها و سـاختارهاي اجتمـاعی را      . اجتماعی با تاریخ، اکنون، صـورت پذیرفتـه اسـت   

داده و دانشـی را عرضـه کـرده    کل گرفته است، مورد شناسـایی قـرار  ها شهاي تاریخی در چارچوب آن کنش
هـاي مورخـان را   کند و طرز فکرهـا و روش میهاي تاریخی را پر ان دادهمیهاي واقعاً موجود است که شکاف

دانـیم  می »لو از متون کهنگذشته را یک متن  مم«که  میهنگا. بخشدمیهاي گذشته، بهبود جامعه درباره
هـاي  کردن را دیگر از خود گزارش، معنادار)141: ب1383جنکینز،( » باید خوانده شود و معنادار گردد«که 

توجـه  «معنـاي  تأویل مـتن بـه  . آوریممیحساب علوم اجتماعی به که آن را کارویژهتاریخی، انتظار نداریم بل
: 1381میرعمـادي و منـوچهري،   (» سـو و فهم معناي مـتن، ازدیگر سو، یکزمان به ساختار زبانی متن، ازهم

ان فـرد،  میـ رو، طریـق پیونـد   آورد و از ایـن ره مـی ، امکان گشودن دنیاي متن را براي خواننده فراهم )222
نمـون  ان فیلسـوف و مـورخ، رخ  میـ این امر، از آشـتی   .شودمیده میاي متفاوت فهگونهساختار و فرهنگ، به

گیـري و  درك نتیجـه «، و هـدف فیلسـوف،   »جزء گذشته به بازسازي تصویر جزء«خ، هدف مور شود، زیرامین
آیـد  مـی دسـت  ان تاریخ و علوم اجتماعی بـه میا، از آشتی ست؛ اما )56: 1375مارو، (» یدریافت نظریات کلّ

  .است در بهبود فرآیند فهم »هاي درسی و پژوهشنظم«کمک به سایر علوم اجتماعی،  کارویژه ،زیرا
بزرگ نشان داده و چنین مستفاد کرده است  Zحرف  مثابهریخ را بهاستنفورد تا همین سبب است که به     

میب که خط موران دو سرکش باالیی و پایینی حرف Zمعینی در گذشـته  ، نماینده جامعه کنونی و جامعه ،
. ن تاریخ است ولـی فقـط تـاریخ نیسـت    تعبیر وي، همااین پیوند، به. پیوند حال با گذشته است دهندهنشان

هـا، آثـار هنـري، الگوهـاي     هـاي تفکـر، ارزش  هـا، زبـان، شـیوه   عـادت  چنین دربرگیرنـده  پیوند موردنظر هم
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یـابی  کـار مـورخ، رد  . هـاي فلسـفی، و دیـن اسـت    سازي، افکار و نهادهاي حقوقی، حکومت، نظریهساختمان
338و337: 1382اسـتنفورد،  ( هاستو آشکار کردن آنب پیوندهاي گذشته و حال بر روي همان خط مور(. 

کنون، بـا  خ، تـا مـور . عهده گیـرد درستی برتواند بهمیخ، تنها با استعانت از علوم اجتماعی ویژه را موراین کار
را » مـن کیسـتم  « پاسخ به پرسـش   ترین کسی بوده که وظیفههاي تاریخی، مناسبنگارش متون و گزارش

دید بـراي یـافتن مـن    براي یافتن پاسخ خویش به تاریخ روي آورد و آن را بستري  :عهده گرفته استبر
تـاریخ  . توي آنالي متن مطول و مکثر هزارخود براي پیدا کردن هویت و موجودیت خود از البه شده گم

 هـا تلقـی  ترین ابزار براي شناخت و درك خود یا خودفهمی انسانترین و به مناسب منزلهدر گذر ایام به
دادهـاي ایـام و   الي اوراق و متون، حوادث و رخها، در البهبر این اساس بود که او با سیر در گذشته. شد

شناسی خود را به مدد قرون گذشته، مشتاقانه و حریصانه در پی آن بود تا خود را و تبارشناسی و دیرین
  ).116: 1384نوذري، (آن فهم کند 

شـده، بـه مـرور هویـدا      منِ گـم  ،مند باشد که در آن مکان /مند رهاي زمانشده از بست اگر تاریخ تشکیل       
سـاده،   کمابیش فرض ذهنیگیري از یک پیشرایلد با بهرهبلک و مک. گردد، پس، پدیداري دیرینه است می

 شـوند دادهاي زندگی بشري هنگامی معنادار میکه رخآنان با اشاره به این. دهنددیرینگی تاریخ را نشان می
توانیم گذشته را کنـار بگـذاریم؛ زیـرا،    رسند که ما نمیسادگی به این باور می که در گذر زمان قرار گیرند، به

بلـک و  ( گذر زمان به این معنا است که هر چیزي روزي تـاریخ خواهـد شـد و هـر چیـزي یـک تـاریخ دارد       
که خصـلتی عوامانـه دارد بـا ایـن     ورزانه، مفروضه دیگر از منظري دانش حال، عیندر). 11: 1390رایلد،  مک

براي مثال دوران باستان، قـرون  (پندارند هایی مجزا از هم می صورت دوره مضمون که اغلب مردم، تاریخ را به
گردد؛ زیرا، بلک و آیند، مردود میشمار میهاي گوناگونی از زندگی به که هر یک شیوه) وسطا یا دوره جدید

ا،    رایلد بر این باورند که افکمک ار عمومی به هموارکردن وضعیت گذشته و زدودن تناقضـات تمایـل دارد؛ امـ
یـا   گـون و متفـاوت،   اي از ادوار ناهمسادگی مجموعهتوان بهیابند که گذشته را نمیجویان تاریخ درمی دانش

اخـتالف  که تاریخ واقعاً چیست بـا هـم   نهایت پیچیده است و مورخان در این تاریخ بی. حقایق آشفته دانست
آور انگلیسی، که تـاریخ را  بنابراین، سخن ادوارد هلت کار، مورخ نام). 15/16: 1390رایلد، بلک و مک(دارند 

پـردازد، صـحیح اسـت و    هـا مـی  داند کـه بـه آن  جریانی پیوسته و یک عمل متقابل بین مورخ و حقایقی می
ناپـذیر بـین حـال و گذشـته و جریـانی از      وگـوي پایـان  یک گفـت « :نمودي است از ویژگی پیوستاري تاریخ

این نکتـه نیـز   ). 16: 1390رایلد، بلک و مک(» کنندههاي قانع هاي پیوسته جهت فراهم کردن پاسخکوشش
عبـارتی، دانسـتن حـوادث و انباشـت     کامالً روشن است که تاریخ عبارت از مجموعه حوادث ایام نیسـت؛ بـه  

خلدون، باید دانسـت کـه   صیالن رشته تاریخ کافی نیست و به قول ابنالتح المعارفی براي فارغمعلومات دائره
  ).57: 1378 مرادي،(فن تاریخ را روشی است که هرکس به آن دست نیابد 

تغییر بسیار نمود؛  گاهی تاریخ، دانش/ نحوه نگرش به انتظامِ درسی ،با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،اما      
گرایانه خود نگـاه   توانست به تاریخ در همان منزلت توصیف نقالب در ایران، دیگر نمیزیرا، ایدئولوژيِ زاینده ا

هـاي  برنامـه  .شـمارآمد  وباطـل بـه   دار تمایز میان حـقّ  تلقی شد و وظیفه» شدن«که تاریخ عبارت از  کند، بل
یـک تغییـر    تـر یـک تغییـر صـوري بـود تـا       آن تغییر بـیش  «یر انقالب تغییر پیدا کرد، اما، درسی تحت تأث

شـناختی الزم بـراي تحـول    ساختاري، زیربنایی و مضمونی؛ زیرا، اهل تاریخ ما اصـوالً فاقـد شـرایط معرفـت    
هـاي  شـرط نیازهـا و پـیش  ریزي درسی، پیشو برنامه میتحول در نگرش عل. اساسی در برنامه درسی بودند
سیاســی و هــم حیــث رد، هــم حیــث شــناختی دانیازهــا هــم حیــث جامعــهمتعــددي داردکــه ایــن پــیش

طرزي بنیادین تغییر داد؛ زیرا،  شد به پس، تاریخ را به هر دلیل نمی ).28: 1378آقاجري، ( »شناختی معرفت



 ٧

عنوان یـک معرفـت بشـري     برخی از از دالیل، به منزلت تاریخ به. داد ماهیت آن رخصت چنین کاري را نمی
لولی بین قضایا و امور؛ یعنی هـر علّتـی، معلـولی را    ومععلّت تاریخ عبارت است از رابطه« : نمود بازگشت می

هـاي پایـان    ظهور نادرشاه معلول نابسـامانی . دشومیآورد و هر معلولی علّت بروز حوادث دیگري میهمراه به
افاغنه است؛ اما، خـود در رونـد تـاریخ، علّـت      حسین و حملهسلطان، مخصوصاً دوران شاه)علّت(عصر صفوي 

پیوسـته و مـرتبط    هم هاي بهعلّت و معلول پس تاریخ عبارت است از سلسله. دشومیدیگري دادهاي  بروز رخ
. ها و حوادث را مطالعه کنـیم تاریخ، الزم است علل و عوامل بروز و ظهور پدیده میباهم و براي شناسایی عل

اید شرایط و وضـعیت  هاي تاریخی و آگاهی نسبت به حوادث، مورخ ببنابراین، براي مطالعه و شناخت پدیده
 بیگـدلی، ( »داد را بررسـی کنـد  جغرافیایی، اقتصادي، دینی، سیاسی، و حتّی مذهبی زمان وقوع پدیده و رخ

  . ندنمای دیگر، تعیین می تاریخ با هم مندي پدیدار سیاسی را جغرافیا و و زمان مندي حال، مکان ).65: 1378
سه محور زمـان، انسـان و مکـان، در گـردش تحـوالت و       دادهاي تاریخی، توجه به نقش در بررسی روي     

گـذاري  که منظور از زمان، همان سیر تاریخ، در هر دو معناي زماندر صورتی. نمایدمیواقعیات تاریخی مهم 
موضـوع   مثابهشود که انسان بهمیهاي سرگذشت احوال انسان باشد، مشخص ها و نانوشتهو گذشته و نوشته

دادهاي پیش روي خویش را در سـیر زمـان و گـاه بـا آغـاز و      یخ و جغرافیا، تحوالت و رويتار انهمیواحد در 
تـوان  میپرسش نخست این است که آیا . اند، رقم زده استداري تعریف کردهراثمیپایانی که مورخان براي 

باشـد؟ دودیگـر   شدن آن، با مکانی در پیونـد ن وجو کرد که حادثداد یا تحولی را در تاریخ انسان جستروي
دادهـاي تـاریخی چیسـت؟    تعبیري نقش طبیعت و اقلیم و بستر جغرافیایی، در رويکه نقش مکان یا بهاین
تنـوع   آن بـا انسـان، چـه پیونـدي بـا تـاریخ دارد؟       ان و رابطهعلم بررسی مک منزلهکه جغرافیا بهدیگر آنسه
هـاي  ایران فراهم کرده کـه بـر اثـر آن، شـیوه     نمی، شرایط گوناگونی براي زندگی جوامع و اقوام سرزمیاقلی

. آمـده اسـت  نشـینی و شهرنشـینی پدیـد   روي، دهاصلی کوچ ویژه در سه دستهگوناگون زندگی اجتماعی، به
هـا  توان در یک زمان، چند فصل سال را تجربه کرد، اقوام، با خاسـتگاه میاقلیم که در این خاك هفتجاازآن

ایـن مسـأله   . انـد ن وارد شده و بر تحوالت آن اثـر نهـاده  میکم متفاوت، به این سرزوها و اهداف بیشو انگیزه
تـوان نقـش عوامـل    مـی دادهـاي گونـاگونی باشـد؛ بنـابراین، ن    شده است که ایـران، بسـتر روي  واره سببهم

تــوان گفــت کــه  ســبب، مــی زیــن ).26: 1389راد، باســتانی(نــه نادیــده گرفــت میجغرافیــایی را در ایــن ز
؛ دانی دارد ترین هستی زندگانی انسانی، نیازمندي فراوان به تاریخ منزله قدیم رشناسی پدیده سیاست بهپدیدا

نمـایی و   ترین؟ زیرا، از همان آغاز، در میان اجتماعات بشـري، جنـگ و اخـتالف و صـلح و قـدرت      چرا قدیم
  .دنگیر یاسی قرارمیهاي س روایی، وجود داشته است و این همه، در حوزه هستی سازي و فرمان مطیع
هـاي  ها یا پدیـده که آموزش تاریخ به درك هستیاستعلوم سیاسی این ت آموزش تاریخ، در رشتهمیاه     

هاي سیاسـی باشـد،   عبارتی، اگر هدف علم سیاست، شناخت امر سیاسی یا هستیبه. کندمیسیاسی کمک 
آمـوزد  مـی وم سیاسی به این دلیل تاریخ دانشجوي عل. کندمیآموزش مباحث تاریخی به این شناخت کمک 

: 1389 محمـدي، گـل (هاي سیاسی بسترمند و تکرارپـذیر هسـتند   تر بشناسد؛ زیرا، هستیکه سیاست را به
هاي مورد مطالعـه را  گاهی، هستیتواند با ایجاد شرایط آزمایشمیواره مند علوم طبیعی، همدانش ).96/97

هـا، نسـبتاً   هاي انسانی اجتماعی از بسترهاي آنولی، جداکردن هستی. دها بررسی کنجدا از بستر واقعی آن
هاي انسانی اجتماعی، چنان با بستر خـود  معموالً هستی. غیرموجه و ناممکن یا دست کم بسیار دشوار است

هسـتی  ها را از هم جدا کنیم، شاید ماهیت ها را از هم جدا کرد، و اگر نیز آنتوان آنمیاند که ندرهم تنیده
هـا بـا   آن هـا و رابطـه  هسـتی گونـه  در اکثر قریب بـه اتفـاق مـوارد، بازسـازي ایـن     . مورد مطالعه، مثله شود

بنابراین، در علوم انسانی اجتماعی، ازجملـه، علـوم   . گاهی، ناممکن استهاي دیگر، در شرایط آزمایش هستی
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ر شرایط واقعی بسنده کرد؛ چراکه، تولیـد  هاي تولید شده دها، باید به دادهبندي هستیسیاسی، براي مفهوم
گذشـته، مخـزن و انبـار     ).100: 1389 محمـدي، گل(گاهی در این خصوص، مقدور نیست هاي آزمایشداده

  .نمایاند شناسی را بازمی هاي سیاسی، ضرورت گذشته دانش سیاست است؛ زیرا، تبارشناسی هستی
ها، در گذشته تولید شده شود، حجم قابل توجهی از دادهمید جا تولیهایی که اکنون و اینافزون بر داده     
بنـدي  مفهـوم  علوم سیاسی باید براي عرضـه . استهگونه دادهغنی این ن دلیل، تاریخ، گنجینهمیبه ه. است

) فـرض وجـود حـال   بـه ( هاي متعلق به زمـان حـال را   هاي موجود، دادهبنديجدید یا تأیید و اصالح مفهوم
رسد، استفاده مینظر به. هاي تولیدشده در آینده باشد، یا به گذشته رجوع کنددر انتظار دادهبررسی کند یا 

هـا  تر باشد، و عالم سیاست نیز عمدتاً به ایـن دسـته از داده  تر و عملیهاي متعلق به گذشته، مطمئناز داده
شـدت نیازمنـد تـاریخ اسـت     بههاي خود، ن دلیل، علوم سیاسی براي ارتقاي قابلیتمیبه ه. شودمیمتوسل 

طریقـی   دادهـا بـه   معنـاي خوانـدن روي   بنـابراین در علـوم سیاسـی، تـاریخ بـه      ).100: 1389 محمدي،گل(
، در دانـی  هـد دانـش سیاسـی، بـدون تـاریخ     د که نشـان مـی   هستکه برهان دیگري  کرونولوژیک نیست، بل

  .گردد ر به بازشناسیِ پیرامون خود نمیچرخد و قاد دور خود می دارد و به انتها گام برمی اي بی جاده
ولـی از  . هاي اجتماعی معطوف به قدرت سیاسـی باشـد  موضوع تاریخ سیاسی، باید سیاست یا اندرکنش     
گیرد، تـاریخ سیاسـی بایـد بسـتر     میبسترهاي معینی شکل  هاي مورد نظر، در چارچوبجا که اندرکنشآن

پس موضوع اصلی . تر درك کندگري یا کارگزاري سیاسی را بهنشها را نیز بررسی کند تا کساختاري کنش
نـوعی بـا قـدرت    هاي انسانی اجتماعی متعلق به گذشته باشـد کـه بـه   اي از هستیتاریخ سیاسی، باید دسته

عبارتی، تـاریخ سیاسـی، اساسـاً بـا سـه نـوع هسـتی        به. یافته یا ساختارمند، در ارتباط استسیاسی سازمان
: 1389 محمـدي، گـل (دو ي ایـن اندرکنش سیاسی، بستر اندرکنش سیاسـی، و رابطـه  : داردسیاسی سروکار 

خوانـان   کننـد و راهـی بـه سیاسـت     مایه رشته درسی تاریخ، شکوه مـی  حتّی، اهالی تاریخ نیز از درون ).101
   .شان را برطرف سازند هاي دهند تا کاستی نشان می

و موضـوعی جدیـد    جدیـد بـا مبـانی معرفتـی     کم چند رشـته مروز به پیدایش دست ا :چونتعابیري هم    
شناسی تـاریخی، تـاریخ   کرد جامعهتاریخ اجتماعی ایران با روي: ها عبارت است ازترین آن نیازمندیم که مهم

گري و نقد تاریخی، اسـناد و مـدارك آرشـیوي، جغرافیـاي     شناسی تاریخی، پژوهشسیاسی، معرفت اندیشه
مالیـی تـوانی،   (نیافتگی، و تاریخ شـفاهی  گري و توریسم، تاریخ اقتصادي و توسعهردشکرد گتاریخی با روي

اند که احتمـاالً تـاریخ آنـی     اصحاب تاریخ، نیز، متوجه شده .هایی استگر چنین ضرورتنشان )131: 1389
اریخ سیاسـی  جاي تأکید بر تدر عمل نیز شایسته است به «بنابراین، . شود آموزش داده می نیست که اکنون

شـود تـاریخ   مـی نهـاد  بـاره، پـیش  در این. متقاطع بررسی شود وجود، تاریخ ایران از چند زاویهاي مو سلسله
باستان، در دو سه مقطـع، و ایـران پـس از اسـالم نیـز در       مثالً دوره. قلّ ممکن محدود گرددسیاسی به حدا

براي نمونه، ایـران پـس از اسـالم را    . ودبندي و عرضه ش دسته -و طی واحدهاي خاص -چند مقطع مشخص
از اسالم تا مغـول، از مغـول تـا صـفویه، از صـفویه تـا قاجاریـه، قاجـار و مشـروطه، از          : چونهایی همبه دوره

تـري بـراي پـرداختن بـه     با این اقدام، فضـا و فرصـت بـیش   . ، تقسیم کنیممیتا انقالب اسال 1299کودتاي 
. اجتمـاعی پدیـد خواهـد آمـد    / کردهاي اقتصادي فکري و فرهنگی و روي هايیافترهاي و رشتهمباحث بین

تاریخ ادبیات ایران، جغرافیاي تـاریخی ایـران بـا روش کـاربردي، تـاریخ       توان یک دورهمیبراي این منظور، 
سیاسـی و تحـول سـاخت     شناسی تاریخی، تاریخ اندیشـه معهکرد جا اقتصادي ایران با روي/ ل اجتماعیتحو

شناسـی  شناسـی و معرفـت  جهـان یـا کشـورهاي مهـم دنیـا، روش      میهاي تاریخ عموی، درسقدرت سیاس
هاي متنوع تحقیق تاریخی و آشـنایی عملـی بـا    تدوین اسناد، روش خی، سندشناسی، فنّ آرشیو و شیوهتاری
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ت      هاي تاریخمکتب نگاري، تاریخ شفاهی و هر چیز دیگري که بـه افـزایش مهـارت و تـوان شـناختی و قابلیـ 
  ).132/133: 1389مالیی توانی، ( »جویان این رشته کمک کند، افزوددانش

  شناسی آسیب) سه  
تخصصـی، و اختیـاري،   / هاي دوره کارشناسی علوم سیاسی که به سه قسـمت پایـه، اصـلی    جدول درس     

پـانزده درس   عنوان درسی است؛ که از آن میان، با پذیرفتن تمامی اما و اگرها، 67بندي شده، حاوي  تقسیم
معنـاي نـاقص کلمـه و بـدون      البتـه بـه  (شان، هشت درس، تاریخی  وجود دارد که در البالي محتواي درسی

هـایی از تـاریخ، در    است، و هفت درس دیگر، با تسامح بسیار، فقط رگـه ) مند پارچگی زمان درنظرداشتن یک
  .ودش میشان مشاهده  میان

  
  
  
  
  

  ماهیت درس  نوع درس  تعداد واحد  لوم سیاسیدر برنامه درسی کارشناسی ع تاریخ
  تاریخی  اجباري  واحد 4  )1320تا1228از(تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران   1
  تاریخی  اجباري  واحد 4  )1357تا1320از(تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران   2
  شده غیرتاریخی  اجباري  واحد 2  انقالب اسالمی ایران  3
  شده غیرتاریخی  اجباري  حدوا 2  هاي اسالمی معاصر جنبش  4
  تاریخی  اختیاري  واحد 4  1320تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا  5
  تاریخی  اجباري  واحد 4  1357تا1320روابط خارجی ایران از  6
  شده غیرتاریخی  اجباري  واحد 3  مسائل اقتصادي و سیاسی نفت در ایران  7
  ریخیتا  اجباري  واحد 2  تاریخ تحول دولت در اسالم  8
  شده غیرتاریخی  اجباري  واحد 2  اسالم و ایران  9

  شده غیرتاریخی  اختیاري  واحد 2  بعد مطبوعات سیاسی ایران از انقالب مشروطه به  10
  تاریخی  اجباري  واحد 3  1945تا1871الملل ازتاریخ روابط بین  11
  شده غیرتاریخی  اجباري  واحد 4  کرد امپریالیسمشناخت ماهیت و عمل  12
  تاریخی  اجباري  واحد 3  هاي بزرگسیاست خارجی قدرت  13
  تاریخی  اختیاري  واحد 4  هاي جهانانقالب  14
  شده غیرتاریخی  اختیاري  واحد 2  سیر قدرت در دریاها  15
  
  
  
  
  

                                                
 ا، تعبیرِ. درس، کمابیش، حفظ شده است تاریخیِ که، محتوايِ است منظور از واژه تاریخی، اینبه ایـن معناسـت کـه     ،»شده غیرتاریخی« ام

 .دارداي غیرتاریخی،  یهما درون ،ولی در عمل، درس ،کند تاریخی را به ذهن متبادر می گویی و روایت رغم عنوان درس که تاریخ علی
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دهد که نه از هدف درس و نـه از سرفصـل    اند، نشان می محتواي هشت درسی که تاریخی محسوب شده     
درس . آید که تاریخ در معناي دیرینگی و پیوستگی آن مورد پذیرش قرارگرفته باشـد  یدرس، این نکته برنم

با هدف بررسی تحوالت سیاسـی و اجتمـاعی ایـران بـا      1357تا  1228تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران از 
کیـد  هاي تاریخی، سیاسی، اجتماعی تحوالت اخیر ایران با تأ هاي بزرگ و بررسی ریشه تأکید بر نقش قدرت

، فاقد هاي مذهبی و سیاسی در این تحوالت تهاي قبل از انقالب اسالمی و نقش شخصی بر رویدادهاي سال
جـو   منـدي و بسـترمندي اسـت؛ تـا جـایی کـه، دانـش        هرگونه بررسی قدمت و پیوستگی و تاریخیت و زمان

مگـر قاجاریـه واجـد کـدام      بایست از قاجاریه شـروع شـود و   ان میشود که چرا تاریخ ایر گاه متوجه نمی هیچ
فقدان پیوستگی تـاریخی،  . زمین، مبدل نموده است ایراناي جدابافته در تاریخ  خصلت است که او را به تافته

جـو را از درك   کنـد و دانـش   تاریخ ایران را که بر پیوستاري شش هفت هزارساله قرار دارد، دچار اعوجاج می
دادهـاي   سازد و او را در فهم و شـناخت روي  افتخار، محروم میهرگونه گذشته و قدمت و احتشام و هویت و 

از امتـزاج فرهنـگ ایـران و اسـالم در      ،جو، بارهـا و بارهـا   زیرا، دانش .کند معاصر خویشتنِ تاریخی، عاجز می
در سر دروس علـوم سیاسـی حاضـر     که ، هنگامیولی ،هاي بسیار شنیده است تاریخ ایران پس از اسالم، نکته

جـو را   توان دانش آور است؛ زیرا، چگونه می این غیبت تاریخی، سرگیجه .بیند ریخ ایران را غایب میشود تا می
ها بوده است، ولـی   وادار نمود که درك کند تاریخ ایران، پیش و پس از اسالم، مشحون از افتخارات و احتشام

  .روند رژه می ها آور و دهشتناك از روس کند پیشِ چشم او دو شکست حقارت چشم که بازمی
دو درس تـاریخ  . در دو درس مهم و خواندنی دیگر در رشته علوم سیاسی، اوضـاع از همـین قـرار اسـت         

دو، آشـنایی   کـه هـدف از آن   1357تا  1320و روابط خارجی ایران از 1320روابط خارجی ایران از قاجاریه تا
و آگـاهی از مکـانیزم روابـط کشـورهاي      1320تـا   1174هاي جویان با تاریخ دیپلماسی ایران بین سال دانش
چنـین بررسـی اصـول کلّـی سیاسـت خـارجی        گر روسیه و انگلستان با ایران و نتایج روابط نابرابر و هم سلطه

                                                
 بررسی مسائل سلطنت و دولت و : ترتیب است محتوا و سرفصل دو درس چهار واحدي تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران بدین

ترین مسائل اجتماعی، سیاسی و  ح، بررسی عمدهها و نیز عامل اجراي قدرت دولت یعنی نیروهاي مسلّ تأثیر نفوذ بیگانگان بر آن
هـا بـر اوضـاع     هاي خـارجی و تـأثیر آن   ترین امتیازات اخذشده توسط قدرت ا و روستاها، مطالعه و بررسی عمدهاقتصادي شهره

سیاسی و اقتصادي جامعه، بررسی علل فرهنگی، اقتصادي و سیاسی انقالب مشروطیت، تکوین و روند آن، پیـروزي و شکسـت   
شاه تا انقراض  ییرات اساسی نهادهاي حکومتی از خلع محمدعلیاجتماعی و انقالبی و تغ/ دادهاي عمده سیاسی آن، بررسی روي

کارآمـدن رضـاخان، تثبیـت و گسـترش قـدرت       المللـی روي  قاجاریه، مطالعه و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادي داخلی و بین
اجتمـاعی   /هاي فرهنگی، حقوقی و اداري، سـاخت اقتصـادي   هاي غربی در زمینه سوي ارزش سیاسی و نظامی دولت، گرایش به

کشور در آستانه جنگ جهانی دوم، مطالعه و بررسی علل اشغال نظامی و آثار سیاسی و اجتماعی آن، مجلس چهاردهم و تالش 
شدن صنعت نفـت و اسـتقرار    ییابی به امتیازات نفتی، مسأله آذربایجان و کردستان، جنبش ملّ منظور دست هاي بزرگ به قدرت

هـا و   و تحوالت ناشی از حکومت کودتا، کابینـه  1332مرداد  28آمدهاي  علل وقوع آن، پیمرداد و  28حکومت مصدق، کودتاي
، تحـوالت سیاسـی   1342خـرداد   15هـاي ایـالتی و والیتـی و قیـام      عدم ثبات سیاسی تا طرح اصالحات ارضی، مسأله انجمن

و  1357تـا   1320هـاي  ي سیاسی در سالها ها و احزاب و گروه ، مطالعه و بررسی چگونگی ایجاد سازمان57تا  1342هاي سال
ها بر تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، مطالعه و بررسـی قشـربندي اجتمـاعی و ماهیـت دولـت       روند توسعه و نقش آن

 .حاکم بر جامعه ایران، بررسی اوضاع کشاورزي و رفرم ارضی و علل طرح و پیامدهاي آن
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ایران در دوران سلطنت محمدرضا شاه با تأکید بر دو گرایش عمده حاکم در سیاست خارجی، موازنه منفـی  
   .و موازنه مثبت، اعالم شده است

هاي ایـران و روس   طور ناگهانی و بدون هرگونه مقدمه تاریخی، جنگ جو به حال، باید دقت کرد که دانش     
توانـد   خوانـد و نمـی   چـاي را مـی   ناك ایرانیان و قراردادهاي حقیرانه گلستان و ترکمان هاي دهشت و شکست

دست کم این نکتـه  . ها، بدینجا نیها بدانجا رسیدند و ایرا کند که از منظري تاریخی، چرا و چگونه روس درك
شـدن تـاریخی    مقبول است که اضمحالل ایران معاصر، منوط است به درك و شـناخت چگـونگی هژمونیـک   

جو تا نفهمد که چـرا و   دانش. اند شده غرب که برخی آن را برابر با دوران صفویه در ایران دانسته نظام جهانی
ورکلّی نخواهد فهمید که چرا قاجاران آن قدر ضعیف و فرسوده ط ماند، به رفت و ایران عقب چگونه غرب پیش

سـبب، ذهنیتـی کـه قـدرت درك یـک پیوسـتار مـنظم تـاریخی را نداشـته باشـد در            زیـن . شماررفته اند به
مایه و عـاطفی اسـت کـه از درون چنـین      هاي سخت شتابان و بی افتد که نتیجه آن قضاوت هایی می چاله دام

کردن عقده درون است؛ نـوکر و   تراود که همانند خالی اژگان و تعبیرهایی بیرون میهاي کژ و سست، و داوري
فـروش و   بازي و جاسـوس و فراماسـون و وطـن    شب نشانده و مهره و عروسک خیمه سرسپرده و عامل و دست

خ مت در بررسی تـاری به قد یتوجه بیزده، همگی، نشانه  پرست و غرب ی و سوسول و اجنبیلکُفُ و مآب فرنگی
صراحت نوشـته اسـت کـه     به ،نویس بگذریم از این نکته که در همین درس تاریخ، سرفصل. دارد  دیرینه ایران

ها و علل تغییر و تحوالت و نیز چگونگی  تر به تجزیه و تحلیل انگیزه ت حجم زیاد مطالب و مسائل، بیشعلّ به
  .»ر دولیع و روابط با سایتا به شرح کامل وقا«گیري در سیاست خارجی توجه خواهد شد  تصمیم

نحـوي مضـمر در    هاي دوره کارشناسی علوم سیاسی، که به اما، ازدیگرسو، مدعاي بنیادین سرفصل درس     
جـویی   گرایی ایدئولوژیک و سـتیزه  ها و اهداف دروس وجود دارد و حکایت از نوعی انقالبی سراسر طرح درس

دالِّ متعـالی اسـتکبار جهـانی و امپریالیسـم و      هـايِ  نشـانه ن عنـوا  د و فرنگستان و آمریکـا بـه  با غرب و تجد
حـال  . ایـم  ي ایرانی در برخورد با غرب همه چیز خود را ازدسـت داده »ما«کند، آن است که  داري می سرمایه

                                                
 وضـع سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی و     : ترتیب است روابط خارجی ایران بدینمحتوا و سرفصل دو درس چهار واحدي تاریخ

چـاي،   هاي ایران و روسیه از فتح تفلیس تا معاهده تـرکمن  کارآمدن قاجار، دوران جنگ المللی ایران درهنگام روي موقعیت بین
ي اسـتعماري،جدا شـدن ترکسـتان و    هـا  دوران اختالفات ایران و انگلیس از شورش هرات تا معاهده صلح پاریس، دوران رقابت

، تـاریخ امتیـازات اقتصـادي کـه در ایـن دوره بـه       )1907(شمسـی   1286قسمتی از بلوچستان از ایران و تقسیم مناطق نفوذ 
شـاه،   خارجیان داده شد و مقاومت ملت ایران به رهبري روحانیت در مقابل این امتیازات، انقالب مشروطیت، کودتاي محمدعلی

شمسی  1298طرفی ایران، انقالب اکتبر و اثرات آن در ایران و قرارداد  وسیه به ایران، جنگ جهانی اول و اعالم بیورود قواي ر
، 1299دست ارتش سرخ و تجاوز به گیالن، مقدمات کودتاي سـوم اسـفند   ، مسافرت احمدشاه به اروپا، تصرف قفقاز به)1919(

خلع سالح قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوي، دیپلماسی ایـران در دوران  ، مقدمات )1919(شمسی  1298الغاي رسمی قرارداد 
هـاي سیاسـت    ، اشغال نظامی ایران و  علل آن، اسـتراتژي )انگلستان، آلمان و شوروي(هاي بزرگ  رضاخان، روابط ایران با قدرت

، 1330-1320رجی، دوره اولخارجی، سیاست موازنه وجودي یا موازنه مثبت،سیاست موازنه عدمی یا منفی، مسائل سیاست خا
سیاست خارجی دولت مصـدق  : هاي بزرگ، دوره دوم اشغال نظامی ایران توسط روس و انگلیس و علل آن، نفت و رقابت قدرت

مرداد و علل داخلی سـقوط مصـدق،    28کارآمدن مصدق، کودتاي  ، نقش نفت در روابط خارجی و چگونگی روي1331-1332
سنتو، پیمان دوجانبـه نظـامی ایـران و    / ،تشکیل کنسرسیوم، پیمان بغداد1341-1333رجی گیري سیاست خا شکل: دوره سوم

، دکتـرین نیکسـون و نقـش ایـران     1357-1342ایران در زیر سلطه امپریالیسـم آمریکـا   : آمریکا و موضع شوروي، دوره چهارم
، ایـران و  1357و  1356هـاي   یام مردم در سـال عنوان ژاندارم منطقه، نفوذ نظامی آمریکا در ایران، موضع دولت آمریکا در ق به

عنوان الگو و نمونه،  اتحاد جماهیر شوروي، ایران و جمهوري خلق چین، بررسی روابط ایران با بعضی از کشورهاي جهان سوم به
  .جوار و کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی روابط ایران با کشورهاي اسالمی هم
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شـود و چگونـه تصـویر     جو شناسـانده مـی   یغما برده است چگونه به دانش غربی که همه چیز ما را گرفته و به
  شود؟ یی میفرنگ، بازنما

هـاي بـزرگ بـا     و سیاست خارجی قدرت 1945تا  1871الملل از  تنها از خالل دو درسِ تاریخ روابط بین     
الملـل از   بررسی مسـائل تـاریخی روابـط بـین    : گردد چنین است هدفی که اعالم می ،صهایی مشخّ سرفصل
هـاي اول   ا تأکید بر علل وقوع جنگیعنی از پیدایش رایش دوم تا پایان جنگ دوم جهانی ب 1945تا  1871

. هـاي بـزرگ   گذاري خـارجی قـدرت   کرد در ساختار سیاست جویان با عمل و دوم جهانی و آشناساختن دانش
شناسانند و صیرورت تـاریخی جهـان غـرب را کـه      شود و قدیمِ غرب را به او نمی جو، یله و رها می اما، دانش

بنابراین، بازهم . کنند جو، بازسازي و بازتولید نمی اند براي دانش دهماندگی ما ایرانیان ش باعث بدبختی و عقب
مهـر و   شـود و سـربه   داشـتن، فـاش نمـی    نگـه  تر عده بسیاري، عقب داشتنی ماندگی و یا تعبیر دوست راز عقب

م، اي علیه مظاهر آن از قبیل امپریالیس اش، معارضه غربی که انقالب اسالمی با ویژگی کبارت .ماند مکتوم می
تـرین معرفـی    از کوچک. داري، استعمار، استعمار نو، و نظام سلطه، خوانده شده است استکبار جهانی، سرمایه

گردد و همه غـرب و تجـدد و فرنـگ و مدرنیتـه،      ناك، پرهیز می غایت دهشت قدمت و گذشته این پدیدار به
دریچـه و   ینتـر  کـه کـم   شـود، بـدون آن   مآبی تلقّی می گرایانه و ضد خداییِ یونان و یونانی حاصل فلسفه عقل

هـاي دوره کارشناسـی    صیرورت تاریخی زایمان و رشدونموِ هیوالي غرب در دل درس اي براي شناخت روزنه
شود، حقّ ندارد؟ تنهـا   بیند و شیفته می مظاهر امروزین غرب را می! جو چاره دانش بی. ، باز شودعلوم سیاسی
بـدگفتن و تـاریخ    ،لوع تـا دل تـاریکی قیرگـون شـب، از غـرب     الطّ علی هاي درازآهنگ و از صبحِ با سخنرانی

. ، فـزون کنـد   که نفرت دآنی را بیاموز ،جو را وادار نمود که از غرب شود دانش نخواندن و تاریخ یادندادن، نمی
  . دهد جاي خود را به شیفتگی می ،که، نفرت بی معرفت، به شتاب چه آن

شدت شناخت  هاي دوره کارشناسی علوم سیاسی، که به گرایانه طرّاحی درس رفت ذهنیت چپ گمان می     
کـرد و جـایی بـراي بازشناسـی ماهیـت و کـارکرد سوسـیال         کرد امپریالیسـم را تحبیـب مـی    ماهیت و عمل

ا،  . نمـود  هاي مشابه، جبران مافات می دست کم، در درس گذاشت، امپریالیزم شوروي باز نمی حتّـی درس  امـ
متکفّـل شناسـایی و بـازنمودن دالیـل و      ه هدفی هم براي آن تعبیه نشد، نتوانسـت در دریاها، کسیر قدرت 

                                                
عوامـل و  : هـاي بـزرگ چنـین اسـت     الملل و سیاسـت خـارجی قـدرت    واحديِ تاریخ روابط بین عاً پنجسرفصل دو درس مجمو

اقتصادي پیـدایش رایـش دوم   / هاي اجتماعی اند؛ زمینه الملل نقش داشته دهی روابط بین نیروهایی که در قرن نوزدهم در شکل
هاي جنـگ، عملیـات    علل و ریشه(نگ جهانی اول ، ج1871-1914الملل در دوران صلح مسلح  ، تحوالت روابط بین1871در 

، تاریخ روابـط  )و نتایج جنگ 1918و  1917هاي دادهاي سیاسی و نظامی سال نظامی و سیاسی و اقتصادي در طی جنگ، روي
هاي جنگ، عملیـات   علل و ریشه(، جنگ جهانی دوم 1939تا  1929هاي الملل در سال ، روابط بین1929تا  1919الملل از بین
هاي حاکم در سیاست خارجی آمریکا، تعریف  ، چارچوب و ارزش)هاي جنگ، نتایج جنگ امی، سیاسی و اقتصادي درطی سالنظ

گیـري سیاسـت خـارجی آمریکـا، معیارهـا و       از دیدگاه سازندگان سیاست خارجی آمریکا، تأثیر عوامل داخلی در شکل) ؟(ملی
داري، بررسی عوامل  سیاست خارجی آمریکا در چهارچوب بلوك سرمایهعوامل خارجی مؤثر در سیاست خارجی آمریکا، بررسی 

گـذاري   ایدئولوژیک، تاریخی، ژئوپلیتیک و سیاسی در روند سیاست خارجی شوروي، تأثیر عوامـل خـارجی در فرآینـد سیاسـت    
سته به آن هاي واب خارجی شوروي، سیاست خارجی شوروي در چهارچوب بلوك سوسیالیستی، نقش حزب کمونیست و سازمان

ها و عوامل مؤثر در سیاست خارجی چین، دگرگـونی در سیاسـت خـارجی چـین، سیاسـت       در سیاست خارجی شوروي، زمینه
هاي بزرگ اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه و  خارجی چین در قبال دو ابرقدرت و جهان سوم، سیاست خارجی برخی از قدرت

گیري سیاست خارجی هند، سیاست خـارجی چـین    ثر داخلی و خارجی در شکلآلمان، مسائل سیاست خارجی هند، عوامل مؤ
  .المللی دیگر و آثار آن در سیاست بین هاي بزرگ بر یک در قبال دو ابرقدرت، اثرات سیاست خارجی قدرت
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درسـتی بـا    جـو بـه   هست که دانـش  رفت و ترقّی گردد؛ گرچه، در سرفصل این درس، جایی هاي پیش زمینه
  .برد ی نمیجای به ماند و ره شود، ولی ابتر می پیشینه برتري دریایی غربیان و شکست مسلمانان آشنا می

تـوان کـرد کـه بـدون دانسـتن       توان کنار گذاشت، ولی با اسالم چه مـی  داري را می غرب و جهان سرمایه     
درس بسـیار  . توان ایران را شناخت، از بس که آمیخته و ممزوج و جدانشدنی است وجه نمی هیچ تاریخ آن، به

تـاریخ تحـوالت سیاسـی در بعـد سیاسـت و       آشنایی با«الزم و ضروري تاریخ تحول دولت در اسالم با هدف 
عنوان بسیار پرطمطراق و  که ،»حکومت در اسالم و توانایی تحلیل علمی از سیر تحول دولت در تاریخ اسالم

نحـو، تـاریخ    هیچ گردد که بسیار رها و مختصر و مضرّ است و به ارائه می هایی پرکنی است، با سرفصل دهان
هم، تاریخی که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه نازکنیم و چه قهر،  آن. کند ولید نمینمایاند و بازت اسالم را نمی

زمین است کـه درك و فهـم را    چه دوست داشته باشیم و چه متنفر، هرکار کنیم روي دیگر سکّه تاریخ ایران
یگر گانه را هفت درس د هاي هشت شاید گمان رود که کاستی و ناتمامی درس .کند در گرو شناخت خود می

 ریـزي درسـیِ   چنان در برنامـه  دهد که هم ها نیز نشان می پرکرده باشند؛ ولی، مروري بر محتواي دیگر درس
  .کارشناسی علوم سیاسی، با عنصر قدمت و تاریخ و گذشته، سرسري برخورد شده است

ی ایـران از  هاي انقالب اسالمی ایران، مسائل اقتصادي و سیاسی نفت در ایران، و مطبوعـات سیاسـ   درس     
آن معناست کـه ادعـا    این موضوع نه به. کدام، حاوي و واجد عنصر قدیم نیستند انقالب مشروطه به بعد، هیچ

هـاي   که، بدین معناسـت کـه درس   شود این سه درس بایستی سراسر تاریخی شوند که امري محال است؛ بل
عنـوان نمونـه، درس    بـه . جـود ندارنـد  بایست نقش حامی تئوریک را بازي کنند، و ساز دیگري که می پشتوانه

جـو را انگـاري    تر، با کاستی و کژي فراوان، رهـا شـده و دانـش    سادگی هرچه تمام هاي جهان، به تاریخ انقالب
توان انقـالب اسـالمی ایـران را از منظـري      هاي جهان چگونه می بدون دانش تاریخ انقالب. بدان نیازي نیست

را بـه دانسـتن و    1357سالمی انقالب ایران، نیازمندي تبیـین انقـالب   وانگهی، صفت ا. تاریخی، بررسی کرد
دانیم خبري از وجود چنـین   کند، که البته همه می ، دوچندان میاسالمدرك و شناخت تاریخ تشیع و تاریخ 

شود که درس تاریخ جهـانی نفـت و تـاریخ     درس مسائل نفت، هنگامی درست فهمیده می. هایی نیست درس
طـرزي تـاریخی، مـورد بحـث و      سـازي، بـه   سی و اقتصادي بر سر نفت و نقش انرژي در تاریخهاي سیا رقابت

همـین سرنوشـت دچـار شـده اسـت و تـاریخ اهمیـت         درس مطبوعات سیاسی نیـز بـه  . امعان نظر قرارگیرد
  .اند عنه، رها شده ساز، مغفولٌ هاي حامی و پشتوانه ها و مبحث مطبوعات، به عنوان درسمطبوعات و تاریخ 

هـاي دوره کارشناسـی علـوم سیاسـی،      هایی که با هدف بازشناسی اسـالم در میـان درس   در میان درس     
نـد و  کـدام حیـث تـاریخی ندار    هاي اسالمی معاصر، هـیچ  چیده شده، یکی، اسالم و ایران، و دیگري، جنبش

                                                
م و دریاهـا،  سازي در مدیترانه و شمال، اسالم، اسال بیزانس، موقع جغرافیایی و پیشینه تاریخی، کشتی: جهان در قرون وسطی

واره زندگی، تماس آغازین خلفا  موقع جغرافیایی خاستگاه اسالم، مقررات حقوقی اسالم، دریا از نظر قرآن، پیدایش دریا، دریا گه
ها در خلیج فارس، تأسیس مراکز  با دریا، ورود مسلمانان به اقیانوس هند، دریانوردي مسلمین در دریاي سرخ، ساختمان کشتی

هاي اسالمی، تصرف جزایر  در شرق دور، ورود مسلمین به دریاي مدیترانه، مراکز دریایی مسلمین، انواع کشتیتجاري مسلمین 
 ).کرت، سالونیک، مالت، بالنار، ساردنی، سیسیل، و تبدیل بحرالرّوم به دریاي عرب یا بحر اسالمی(واقع در دریاي مدیترانه 

 تکوین دولت، عوامل تکوین دولت، نخستین شکل دولـت  : م چنین استسرفصل درس دو واحدي تاریخ تحول دولت در اسال
: ، ماجراي انتقال قدرت و تکـوین خالفـت  )ص(پس از هجرت، تحول دولت طی برخوردهاي نظامی در ده سال آخر عصر پیامبر 

عصر خلفاي اموي و  ، تحول دولت در)ع(ها، شیوه خالفت در عصر خلفاي راشدین، دوران خالفت علی  امامت یا خالفت، دیدگاه
اي، تحول دولت در عصر امپراطوري عثمانی، تحول دولت در کشورهاي  هاي محلی و منطقه عباسی، عصر تجزیه و تشکیل دولت

  .هاي اسالمی در شرایط کنونی، بازتاب انقالب اسالمی، نقش جمهوري اسالمی ایران یافته اسالمی، دولت استقالل
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حال، اگر تمـام تـاریخ ایـران بعـد از اسـالم را پیونـد میـان اسـالم و         . اند عمدتاً بر مباحث نظري استوار شده
هـاي تـاریخی ایـران را بـدون درك تـاریخ       توان تمامیت فرازونشیب شمار آوریم، چگونه می سرزمین ایران، به

نگارش سرفصـل  . ی، مورد شناسایی و فهم قرارداداسالم یا تاریخ ایرانِ اسالمی و نیز، بدون درك تاریخ/ ایران
هاي کتابِ خدمات متقابل اسالم و ایران، نمودگر درکی ناقص و غیرتـاریخی   درس اسالم و ایران بر پایه داده

با محتـواي  . وحدیث فراوان درگرفته است هاست بر سر آن بحث تاز اسالم ایرانی و ایرانِ اسالمی است که مد
شناسـد و قـدرت    شناخت، اسالم را هـم نمـی   جوي علوم سیاسی، که ایران را نمی ، دانشدرس اسالم و ایران

اي  سـویه  هاي اسالمی معاصر، نیز، دچـار کاسـتی سـه    درس جنبش. دهد دو را نیز ازدست می درك پیوند آن
زگـار  که معاصریت آن بدون درك پیوند میان رو(شود  است؛ زیرا، نه منجر به شناخت تاریخ جهان اسالم می

گـردد کـه باعـث     ؛ و نـه منجـر بـه شـناخت وقـایعی مـی      )حال با گذشته، غیرممکن است بازشناسـی شـود  
هايِ درون تمدنی مسلمانان نیز شناخته نشود و فهـم   شود کاستی که سبب می(ماندن جهان اسالم شد  عقب

انـد اصـالً    ري مـدعی انجامـد کـه بسـیا    ؛ و نه به شناسایی غرب و تجدد مـی )ما مسلمانان دچار انکسار گردد
  .و روز انداخته است  اش به این حال هاي فکري و نظامی هموست که جهان اسالم را با تهاجم

بایسـت   هاي جهان، درحقیقت مـی  کرد امپریالیسم، و انقالب دو درس دیگر، یعنی شناخت ماهیت و عمل     
جهان غرب، مسیري خـاص در تـاریخ   گفتند که چه شد کشورهاي مشهور به  درستی پاسخ می به این نیاز، به

بایست بـر چنـین    دست کم، درس امپریالیسم می. پیمودند و از همه جهت، بر نظامات جهان مستولی شدند
توانسـت بـه مـوازات شـناخت      که این درس چهارواحديِ بسیارمهم کـه مـی   داشت؛ درحالی ادعایی، احتوا می

ب کمک کند، اوالً، فاقد هدف تعریف شد و ثانیاً، تنها در تاریخ ایران و اسالم، به شناخت عمیق و تاریخی غر
هاي اولیه و امپریالیسم قـدیم و نـو و نیـز     سیر تاریخی امپریالیسم از دوران امپراتوري(دو قسمت بسیارکوتاه 

هاي رشد امپریالیسم مانند رنسانس و اختراعات و اکتشـافات و هجـوم بـه سـه قـاره آسـیا و آفریقـا و         زمینه
بایست تاریخ تمدن غـرب و   که، می درحالی. رفت کوتاه و گذرا به تاریخ رشد و توسعه اشارتی ) التین آمریکاي

اش، مـورد بحـث و    گیري غـرب از منظـر بسـترهاي تـاریخی     هاي فرازوفرود تمدن غرب و دالیل جهان ریشه
هـاي کشـورهاي    مانـدگی ها و عقـب   العلل تمامی بدبختی نحوي ایدئولوژیک، علّت که، به بررسی باشد و نه آن

هـاي   اصطالح جهان سوم به دوش غربیان افتد و در همان حال، درسی طرّاحی شود که یک سر بـر نظریـه   به
امتزاجـی اسـت از اقتصـاد و     ،کـه غـرب را غـرب کـرده     چه گمان، آن بی. گر امپریالیسم متمرکز گردد توصیف

منـد   هـایی زمـان   یخ خود را دارند و بـر مؤلفـه  مذهب و علم و اکتشافات و استعمار و سیاست، که هرکدام تار
کـرد امپریالیسـم، از آن بـري اسـت، ایـن از دوران قـدیم        اي که درس شناخت ماهیت و عمل استوارند، نکته

در فرانسه و روسیه و چین رخ دادند  ست کم از منظر تحوالت انقالبی کهرفت غرب جدید، د گمان می. غرب
  .گرفت هاي جهان مورد بازشناسی قرارمی ود درآوردند، در درس انقالبآور خ و دنیا را تحت تأثیر شگفت

هـاي جهـان، حکایـت از     نهایـت ممتـاز انقـالب    ولی نگاهی به سرفصل بسیار حقیرانه و فقیرانه درس بی     
جهـت حـائز اهمیـت اسـت کـه       این نکتـه از آن . ّوتمام به قدمت و زمان و تاریخ و گذشته دارد توجهی تام بی

میالدي به این سو را، در یک قالب کلّی جنـگ سـرد و رزم    1917تحوالت دوران معاصر و به ویژه از تمامی 
از منظـر سـابقه تـاریخِ     مند غرب که کنند؛ نبردي ایدئولوژیک میان دو بلوك قدرت ایدئولوژیک بازفهمی می

جهـت کـه، کشـاکش    ناز آ .ده انقـالب روسـیه  ینـ ده انقـالب فرانسـه بـود و دیگـري زا    ینـ یکی زا ها،اندیشه
ا،   .شـود دادهاي گذشته، معنی میآید و در درون رويشمار میمارکسیسم و لیبرالیسم، نبردي تاریخی به امـ

جـو مجبـور    شـوند و دانـش   طورکلّی، تاریخ جهان غرب و تاریخ ایدئولوژي و تاریخ سیاسـت، فرامـوش مـی    به
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پارچه از تـاریخ اطـراف خـود،     براي فهمی یک شدن با چندین گسستگی مفهومی، گریبان به گردد با دست می
  .هوده بزند وپاي بی دست

  چه باید کرد؟) چهار
ها  ها و قدمت فرض پذیرفته شده که دانش تاریخ مشحون از پیوستگی جا که در این مقاله این پیش از آن     

فتن کـرد، و نیـز، از   طور ناگهانی از یک مقطع تاریخی خاص، اقدام به سخن گ توان به هاست و نمی و تسلسل
هاي گوناگون درسی در علوم انسانی و اجتمـاعی، علـوم سیاسـی     جا که پذیرفته شده است در میان رشته آن

 ،جـوي علـوم سیاسـی    زیـرا دانـش  (هاي معرفتی استوار شده اسـت   حالتی چهارراهی یافته و بر تمامی بنیان
هـاي   همـه، پایـه   خوانـد و ایـن   و فلسفه می اریخشناسی و ت شناسی و اقتصاد و روان و جامعه و جغرافیا حقوق

هـاي بسـیاري کـه در نحـوه      کنار کاستید دررو میبنابراین، گمان  ؛)معرفت و دانش در علوم انسانی هستند
ریزي درسی دوره کارشناسی علوم سیاسی وجود دارد، به گمان نگارنـده، کاسـتیِ فقـدانِ انضـباط در      برنامه

معنـاي   سیاست بـه ، سبب شده استگیر،  عنوان یک کژي چشم به پایه، ي تاریخها یفیت ارائه درسکمیت و ک
هـاي گونـاگون    جو را از داشتن قدرت تحلیلِ جنبـه  ، دانشعلوم سیاسی شناخته نشودواقعی کلمه در رشته 

اي مبدل گردانـد کـه اصـحاب آن     و علوم سیاسی را به رشته ، محروم نماید،و جهان مسایل سیاسی در ایران
   .نند درك کنند که براي چه زاییده شده و سرگرم چه کاري هستندنتوا
جویـان علـوم    تواند باشد که نه تنهـا دانـش   ریزي نادرست، البتّه چیزي جز این نمی رنامهآورد این ب دست     

. اننـد  گـذرد، نـاتوان   چه که در اطراف خـود مـی   که، اصحاب واربابان دانش سیاست، در تحلیل آن سیاسی، بل
کارکرد و ناکارکرد سـاخته، وابسـته    کارکرد و بی مان بخشی از این کاستی بزرگ که علوم سیاسی را کمگ بی
شـان،   خوانان، از تاریخ و سرگذشت و قدمت پدیده مورد بحث و فحص دانان و سیاست آن است که سیاست به

یـاد   این نکته را نیز بـه . بوده استشان، از چه قرار  دانند که صیرورت تاریخیِ پدیدارِ پژوهشی اند و نمی ناآگاه
داشته باشیم که اگر علوم سیاسی، اشرف علوم اجتماعی نامیده شده است بدان دلیل است که بشر اشـتهاي  

داشت و افزایش قدرت سیاسـی دارد و انگـار همـه تـاریخ جهـان را از آغـاز        ناپذیري براي کسب و نگه سیري
هـاي مـاهیتی قـدرت، در     دانیم که بررسی تمامی جنبه نیک می ،و ؛توان با مفهوم قدرت سنجید می ،تاکنون

  .چیزي نیست جز آگاهی از تاریخِ پدیدارِ قدرتبنابراین، دانش سیاست  .انحصار معرفت سیاسی است
وا و گیرنـد و محتـ   قرارمـی  ،تخصصـی، و اختیـاري  /نهادي در سه گروه پایه، اجبـاري  گانه پیش هاي سی درس
  .است که خواهد آمد ه شرح موجز و مختصريها نیز ب مایه آن درون

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 کـه اسـتاد    1364کنم در دوره کارشناسی علوم سیاسـی دانشـگاه تهـران در سـال      گمان می، سبب است که منِ نگارنده زین

شدن سنگ بر فرق سر هابیل از سوي قابیل،  هاي انقالب اسالمی را از کوفته علی عمیدزنجانی، درسِ ریشه اهللا عباس محترم، آیت
  . کار د که اسطوره و تمثیل و قصه را با تاریخ، چهآغازیدند، لحظه تاریخی درستی را گزینش نموده بودند، هرچند گفته شو می



 ١۶

  
 ماهیت درس نوع درس تعداد واحد براي کارشناسی علوم سیاسی نهادي  پایه پیش هاي تاریخ درس

 تاریخی ارياجب واحد 2 کلیات و مبانی دانش تاریخ 1
 تاریخی اجباري واحد 4 )1(ایران تحوالت سیاسی تاریخ 2
 تاریخی اجباري واحد 4 )2(یرانسیاسی ا تحوالت تاریخ 3
 تاریخی اجباري واحد 4 )1(تاریخ روابط خارجی و دیپلماتیک ایران 4
  تاریخی  اجباري  واحد 4  )2(تاریخ روابط خارجی و دیپلماتیک ایران  5
  تاریخی  اجباري  واحد 4  تاریخ اجتماعی ایران  6
 تاریخی اجباري واحد 4 تاریخ سیاسی اسالم 7
 تاریخی اجباري واحد 4 )اهل بیت و امامان معصوم( تشیع سیاسی تاریخ 8
  تاریخی  اجباري  واحد 4  تاریخ جهان  9

  تاریخی  اجباري  واحد 2  تاریخ  عمومی علم و تحول دانش بشري   10
 تاریخی اجباري واحد 2 جغرافیاي تاریخی ایران 11
  تاریخی  اجباري  واحد 2  شناسی تاریخی ایران جامعه  12
  تاریخی  اجباري  واحد 4  یات ایرانتاریخ ادب  13
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ علم در ایران  14
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ علم در جهان اسالم  15
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ علم در جهان  16
 تاریخی اختیاري واحد 2 تاریخ تحوالت اقتصادي ایران 17
 ریخیتا اريختیا واحد 2 فلسفه تاریخ 18
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  جغرافیاي تاریخی جهان غرب  19
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  جغرافیاي تاریخی جهان اسالم  20
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ تأسیسات اداري و دیوانی در ایران  21
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ تأسیسات اداري و دیوانی در اسالم  22
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  یراث تمدن ایرانتاریخ فرهنگ و م  23
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  شناسی هاي ایران عمومی و حوزه شناسی ایران  24
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ ایران براساس روایات ملی  25
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ یونان باستان و امپراتوري روم  26
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ قرون وسطا  27
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  تاریخ اروپاي جدید  28
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  هاي اقتصادي تاریخ تحول اندیشه  29
  تاریخی  اختیاري  واحد 2  شناخت و بازخوانی اسناد تاریخی  30
  
  
  
  
  



 ١٧

  پایهاجباريِ نهاديِ  درسِ پیش) الف
است بر موضوع و محدوده علم تاریخ، چیسـتی  شتمل م عنوانِ درس پایه،به تاریخ، کلیات و مبانی دانش     

، فوایـد علـم تـاریخ    ،هاي علم تاریخ، شعبههاي کار مورخان، شیوهها و ابزارهاي علم تاریخ، روشمعناي تاریخ
  .و منابع تاریخ ،ها، پیوند تاریخ با سایر دانشها و صفات مورخانویژگی

  اجباريِ تخصصی نهاديِ هاي پیش درس) ب
ن اریخ تحوالت سیاسی ایران تا دوران قاجاریه مشـتمل اسـت بـر دو درس چهـار واحـدي کـه از تمـد       ت     

شـود و حکومـت علویـان    ن و ورود اسالم به ایران شـروع مـی  سلوکی و اشکانی و ساسانیا ،هخامنشی ،ایالمی
ن و ایلخانیـان و  طبرستان و سامانیان و دیلمیان و غزنویان و سلجوقیان و غوریان و خوارزمشـاهیان و مغـوال  

درت سیاسـی  ساختار حکومت و ق ،در این دو درس. گیردفویان و افشاریان و زندیان را دربرمیتیموریان و ص
هاي پادشاهی مـورد بحـث   تأسیس و تداوم و فروپاشی دودمان زمین از حیث چگونگیدر تاریخ پیوسته ایران

برنامـه   در سیاسـی و اجتمـاعی ایـران الـف و ب     دو درس تاریخ تحوالت ،آوري استشایان یاد. گیردقرارمی
یرات اندك بر سر جـاي خـود بـاقی    با تغی ،کنونی دوره کارشناسی علوم سیاسی به اندازه هشت واحد درسی

  ،ند از بررسی تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران از قاجاریه تا انقالب مشـروطیت ااین تغییرات عبارت .ماندمی
  .و پهلوي دوم ،پهلوي اول ،همشروطیت تا انقراض قاجاری

گفتـه تـاریخ   بندي دو درس پیش، منطبق است با دورهدو درس تاریخ روابط خارجی و دیپلماتیک ایران     
زمـین  هاي تاریخ ایـران ها و حکومتبا این تفاوت که به مناسبات خارجی دولت) 2و1(ی ایران تحوالت سیاس

و اقتصـادي بـا کشـورها و     ،فرهنگـی  ،دیپلماتیک ،ندهاي سیاسیچنین روابط و پیوجوار و همهاي همبا ملت
 ،آسـیاي صـغیر   ،مـاوراءالنّهر  ،یونـان و روم  ،شـبه قـاره هنـد    ،النهرینمناطق متفاوت جغرافیایی از قبیل بین

هـا  ، صـلح ها، جنگهایابد و بر انعقاد عهدنامه، اختصاص میدورنشین و خاورهاي عرب، اروپا و سرزمینآفریقا
  .شود، مشتمل میاسبات فرامرزيو من

، ایـران  در سـرزمین  تحوالت تـاریخی  اجتماعی هايبه بررسی علمی بنیان ،درس تاریخ اجتماعی ایران      
کشـور ایـران از حیـث عوامـل     / پـذیري تـاریخی ملـت   گردد و از بررسی عوامل اثرگذار در شـکل مختص می

میـان  و عوامل انسـانی سـخن بـه    ،گی مادي و معنويمبانی اصلی زند ،موقعیت استراتژیک ،خارجی ،طبیعی
شیوه معیشت و حیات چوپانی و کشـاورزي و صـناعت    ،عنوان یک واحد جغرافیاییشناسایی ایران به. آیدمی

، و تـأثیر  ملّی و فرهنگـی ، مبانی وحدت موقعیت راهبردي و کریدوري ایران در طول تاریخ ،و تجارت ایرانیان
ناي تـاریخ بـه   درازدر ها ایرانی روحیات و عواطفگیري محیط طبیعی بر شکلیستز هاي جغرافیایی وعامل

س تـاریخ اجتمـاعی   از جملـه محتویـات در   ،حدت ملّـی وکثرت قومی و  هاي مرتبط بامایههمراه بررسی بن
   .دهدنظر قرارمیمد  ،نام ایرانکلّی شیوه زندگانی مردم را در یک جامعه بزرگ بهطورایران است که به

خلفـاي   ،صـدر اسـالم   ،جویان با سیر تاریخ تحوالت پـیش از اسـالم  ، دانشدر درس تاریخ سیاسی اسالم     
شـرق   ،مغـرب اسـالمی   ،حکومت مسـلمانان در انـدلس   ،سقوط بغداد ،خلفاي عباسی ،خلفاي اموي ،راشدین
شـناخت   ،از ایـن درس هـدف   .شـوند ، آشنا میشبه قاره هند و شرق آسیا ،اسالم در آسیاي مرکزي ،اسالمی

همـراه  و مدنی بـه تاریخ پیدایش اسالم و زندگی پیامبر اکرم و تحوالت تاریخ صدر اسالم در دوره هاي مکّی 
 ،و خالفـت رتجزیـه قلمـ   ،آشنایی با سیر تحوالت فکري و اعتقادي و چگونگی تشکیل خالفت اموي و عباسی

هاي مسلمان است، و رشد دولتد مراکز خالفتتعد.  
هـدف   ،گـردد اهل بیت و امامان معصوم ارائه میهمراه تاریخ سیاسی یاسی تشیع که بهدرس تاریخ سدر      

گانـه  هـاي چند ، نظریـه عگیـري تشـی  تاریخ پیدایش و چگونگی و علل شـکل اصلی عبارت است از آشنایی با 
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و اعتقـادي و  چگـونگی تکـوین و تحـوالت فکـري      ،گري در جهان اسـالم ، سیر تاریخی شیعهعپیدایش تشی
، چگـونگی  گیري سیره ائمه معصـومین ، تاریخ شکلآشنایی تخصصی با امامان شیعه ،کالمی و سیاسی شیعه

گـري در تـاریخ   ، شیعههاي شیعی در جهان اسالمها و دولت، نهضتهاي اسالمیگسترش شیعه در سرزمین
و بررسی  ،زیدیه و اسماعیلیه و امامیهویژه هاي شیعه بهگیري فرقهشکل ایران و بررسی تاریخی سیر عقاید و

   .تاریخ سیاسی تشیع در دوران صفویه و قاجاریه
، و عنـوان سـازندگان اصـلی تمـدن مغـرب زمـین      ، بررسی دو تمدن یونان و روم بهدر درس تاریخ جهان     

ر بـر ادوا  هـا آید و سپس تـأثیر تمـدنی آن  نظر می مد ،عصر خویشها و کشورهاي هممناسبات آنان با تمدن
تـاریخ درازدامـان قـرون     ،حـال درعـین . گیـرد ، مورد بحث قرارمـی ویژه در دوران بیزانسبعدي تاریخ اروپا به

همـراه دوران نـوزایی و اکتشـافات    ، بـه وسطی از منظر تحوالت سیاسی و اقتصـادي و اجتمـاعی و فرهنگـی   
ه بـراي درك و شـناخت   مقدمـ تمهیـد   مثابـه ، بـه جغرافیایی و اصالح مذهب و فروپاشی فئودالیسم و کلیسا

 ،ریـزي کنـونی  جـا کـه در برنامـه   از آن .شود، آموزش داده میهاي جدید شانزده و هفده و هجدهاروپاي قرن
آید و خـتم  نهادي تا انقالب فرانسه پیش مییخ جهانِ پیشدرس تار ،الملل وجود داردس تاریخ روابط بیندر
 ،حـال درعـین . ماندباقی می ه  با  اصالحاتیالبتّ ،بر سر جاي خود ،مللاللی، درس تاریخ روابط بینو ،شودمی

داشـتن  اي بزرگ از منظري تطبیقـی و بـا درنظر  هها و تمدنتوريظهور و سقوط امپرا ،در درس تاریخ جهان
  .گیرد، مورد بحث قرارمیهاصیرورت تاریخی آن

 ،نجـوم  ،تـاریخی رشـد علـوم ریاضـیات     بـه چگـونگی سـیر    تحول دانش بشري و درس تاریخ عمومی علم     
شـود و بـه   هاي علمی مختص میهمراه چگونگی تطور نظریه، بهشیمی ،موسیقی ،داروشناسی ،طب ،فیزیک

  .یابداختصاص می ،هاي پارادایمیک علم در جهان از دوران باستان تا دوران جدیدبررسی ماهیت
 ،جغرافیـاي اقتصـادي   ،ماتی از جغرافیـاي جمعیـت  گیـري مقـد  جغرافیاي تاریخی ایـران بـا بهـره   درس      

، به بررسی و جغرافیاي فرهنگی ،جغرافیاي نظامی ،جغرافیاي روستایی ،جغرافیاي شهري ،جغرافیاي سیاسی
جو را با آثـار تـاریخی   شود و دانشویژه می ،هاي گوناگون تعامل جغرافیا با تاریخ در سراسر تاریخ ایرانشیوه

ها در تـاریخ ایـران آشـنا    جایی شهرها و روستاها و راههایجاد و توسعه و انحطاط و جاب تحوالت جغرافیایی در
 ،غـرب و جنـوب غربـی    ،شـمال غـرب   ،شـمال  ،حال جغرافیاي تاریخی مناطق شمال شـرق درعین. سازدمی

و  ط خـارجی و جنوب شرق ایران در ادوار و ازمنه گوناگون تاریخ ایران در کشاکش با محـی  ،مرکزي و جنوبی
چنین جغرافیاي تاریخی ایران در تعامل و کشاکش با جهـان باسـتان و   هم. گیردمیداخلی مورد بررسی قرار

   .گیردمعاصر مورد بحث و بررسی قرارمی جهان اسالم و غرب ،اروپاي قدیم ،آفریقا ،شرق دور
گرایـی و  ، و نخبـه گرایـی د، فرجامعه ایران یِیشناسی ژرفای تاریخی ایران به جامعهشناسدر درس جامعه     
مـاعی  انواع و اقسام تغییـرات اجت  ،جامعه سنتی ایران ،هویت تاریخی ،آثار تمدنی ،گرایی در تاریخ ایرانگروه

   .شود، پرداخته میت و اقتصاد و فرهنگدر تاریخ ایران از حیث سیاس
فرهنگـی   ،اجتمـاعی  ،یاسـی هاي گوناگون تـاریخ س ی تعامل دورهمختص بررس ،درس تاریخ ادبیات ایران     

ت شود و نقـش شـاعران و ادیبـان را در سیاسـت و تـأثیر تحـوال      مکاتب ادبی در نظم و نثر می ایران با انواع
   .کشاندسیاسی را در ادبیات به بررسی می

  اختیاري نهاديِ پیش هايِ درس) پ
ـ  ،به صـورت مجـزا   ،ر غربتاریخ علم در جهان اسالم و تاریخ علم د ،سه درس تاریخ علم در ایران      ل متکفّ
 ،آوريفـنّ  ،فیزیـک  ،نجـوم  ،هـاي متعـدد آن از قبیـل ریاضـیات    سی عمیق مقام علم و معرفـت و شـاخه  برر

هـاي  ، حـوزه ها، بیمارستانها، کتابخانهفنّ ترجمه و تأثیرات آن ،جغرافیا ،شیمی ،داروشناسی ،طب ،موسیقی
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ف و اخالقنمو فلسفه و منطق و عرفان و تص، رشدوهعلمیر و نقاشـی و موسـیقی و خـط و    نیـز تـاریخ هنـ    ،و
 ،حـدیث  ،الهیات ،علم کتاب مقدس ،علم قرآن ،علوم مذهبی ،سازي و معماري و شهرسازي و صنایعمجسمه

   .گردد، در سه جهان مجزا میو تاریخ آموزش و پرورش ،تفسیر ،کالم ،فقه
هـاي پادشـاهی   کردهاي دودمـان ها و عملل در اندیشهران به بررسی سیر تحوتاریخ تحوالت اقتصادي ای     

رابطه اقتصـادي مـردم بـا مـردم و مـردم بـا        ،در این درس .شود، مختص میدر زمینه مدیریت اقتصاد ایران
مـالی جامعـه   / ا و نحوه معیشت و شیوه زیست پـولی ها از حیث دادوستدهبا سایر دولت دولت و دولت ایران

  .گردد، بررسی و مقایسه میی ایرانایران در گذر تاریخ طوالن
همـراه بحـث   هـاي مضـاف و فلسـفه تـاریخ بـه     ، فلسفهمعنا و مفهوم فلسفه بررسی درس فلسفه تاریخ به     

آیـد و  میان میسخن به ،ت و حقیقتت و واقعییت و عینی؛ از علمشودباره چیستی و ارزش تاریخ ویژه میدر
، مـورد  محرّك تـاریخی و مکاتـب فلسـفه تـاریخ     ،غایت و هدف تاریخ ،مسیر حرکت تاریخ ،مندي تاریخقانون

   .گیردبحث قرارمی
حـوزه  گیـري  ، تعامل جغرافیا با تاریخ در شکلدر دو درس جغرافیاي تاریخی جهان غرب و جهان اسالم     

 امی وشود و از تأثیر انواع جغرافیـاي جمعیـت و اقتصـادي و سیاسـی و نظـ     تمدنی غرب و اسالم بررسی می
، هـاي جهـان اسـالم و جهـان غـرب     ها و دولـت گیري تاریخی حکومتشهري و روستایی و فرهنگی بر شکل

  .آیدمیان میسخن به
بـه نظـام    ،و جهـان اسـالم   ،دو درس تاریخ تأسیسات و تشکیالت دیـوانی و اداري در ایـران   محتواي در     

نحـوه اداره   ،ساختار درونی حکومـت و دولـت   ،استیفاء نظام مالی و دیوان ،نظام قضایی ،هاخانهوزارت ،اداري
هاي مظالم و جند و خـراج و  ها و انواع دیوانها و جنگحوه اداره ارتشگري و نگري و سپاهی، نظامیمملکت

غـور سـرزمینی از منظـري    ، چگـونگی اداره مملکـت و حـدود و ث   یکلّطورو به ،رسایل و برید و نفقه و حسبه
  .شودمی پرداخته، نمادین

 ،خـانواده  ،سـازمان اجتمـاعی   ،هنر ،ادبیات ،هویت تاریخی ،در درس تاریخ فرهنگ و میراث تمدن ایران     
هـاي  گیـري هسـته  گردد و شکلدر زمینه تمدن ایرانی بررسی می ،آداب و رسوم ،مسکن ،صنعت  ،کشاورزي

هـاي گونـاگون بـه بحـث     ورانت مهـم فرهنـگ ایـران در طـول د    همراه تحوالاولیه فرهنگ و تمدن ایران به
 ،هـاي جهـان از یونـان باسـتان    فرهنگی تمدن ایرانی با دیگر تمدنستد حال به دادودرعین. شودگذاشته می
   .شود، اشاره میاسالم و غرب معاصر ،روم ،چین ،هند ،مصر باستان

اسی و انـواع مکاتـب   شنو شرقشناسی معنا و مفهوم ایران چیستی ، دربارهشناسی عمومیدر درس ایران     
 ،جهـان ایرانـی   ،هویـت ملـی   ،هایی چون خـود و دیگـري  شود و مفاهیم و مقولهشناسی سخن گفته میشرق

، قلمروهـا و موضـوعات   منزلـه مقومـات ایـران   ، دین اسالم و زبان فارسی بـه مرزهاي فرهنگی و تمدنی ایران
  .گیرندشناسی مورد بحث و پژوهش قرارمیو ایرانشناسی ، و نقد و بررسی مکاتب مختلف شرقشناسیایران
هـاي  اك و افتـراق روایـات ملـی و اسـطوره    از وجوه اشـتر  ،یهاي ملّر درس تاریخ ایران بر اساس روایتد     

هاي اقوام و ملل مجاور ایران و جهان ایرانی قدیم و نیز میزان انطبـاق و عـدم انطبـاق    ایرانی با دیگر اسطوره
شود و مفهوم ایران و هویت تاریخی ایرانی و جغرافیـاي  کتوب و مرسوم سخن گفته میتاریخ می با روایات ملّ

بررسـی   ،اساطیري و دساتیري ایـران کهـن و ایـران پـس از اسـالم      هايران و فرهنگ ایران از خالل روایتای
  .گردداي میمقایسه

چـه  گیـري تـاریخی آن  شکل ، صیرورت وو اروپاي جدید ،قرون وسطی ،در سه درس تاریخ یونان باستان     
تاریخ سیاسی یونان باسـتان   .گیردمورد بحث و بررسی قرارمی ،دشونامروزه کشورهاي جهان غرب نامیده می
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 پیونـد  تـاریخِ  آثار سیاسـی و اجتمـاعیِ   و روم باستان، دوره هلنیایی، تحوالت سیاسی و مذهبی قرون میانه،
همراه، تحـوالت سیاسـی برآمـده از رنسـانس و انقـالب      م، بهو فئودالیس سیاسی هزارساله کلیسا و پادشاهان

داري، در ایـن سـه   آوردهاي نوزایی در عرصه سیاسـت و زمـام  هاي نخستین دستگیري پایهصنعتی و شکل
  .گیرددرس مورد مطالعه و آموزش قرارمی

از شـیوه   یشـت هـاي مع شـیوه  تحـول  سیر تاریخی تغییـر و  ،هاي اقتصاديدر درس تاریخ تحول اندیشه     
داري به کشـاورزي و شهرنشـینی و تجـارت و مرکانتیلیسـم و تولیـد صـنعتی و عصـر        معیشت شبانی و دام

  .گردد، بازنمون میشود و  تعامل اندیشه با عمل از خالل روایت تاریخیگفته می صنعتی سخناپس
، نقش اسناد مدارك آرشیوي ، انواع سند ،معنا و مفهوم سند ،در درس شناخت و بازخوانی اسناد تاریخی     

کـاربرد  خواندن متن اسناد و  ،هاي گوناگون آشنایی با اسناد تاریخی، شیوههاي سیاسی و تاریخیدر پژوهش
  .گیرند، مورد بحث و بررسی قرارمیهاي مبتنی بر اسنادسند و مدرك در تحلیل

  گیرينتیجه
چهـارراه علـوم   « از اصـطالح  آن هـاي  مایـه رونتوصـیف د  واي اسـت  رشتهاي میانعلوم سیاسی، رشته     

 رشـته هـایی اسـت کـه    دانش از هاي گوناگونگیريبهره معناي گستردگیِو این به شوداستفاده می» انسانی
شناسـی، حقـوق،   چون تاریخ، اقتصاد، جامعـه هم یهاي پشتیباندانش. دگردمی ها، منتفععلوم سیاسی از آن

هاي دانشاند در پیوند با دامنه اختصاصی علم سیاست، سبب شده ،و مدیریت ،، جغرافیاشناسیفلسفه، روان
، بسـنده نمـود؛   »علوم سیاسی«  توان به داشتنِرسد، دیگر نمینظر میبه .اي فراوانی پدیدار شوندرشتهمیان

 بایسـت سـت کـه مـی   نگارنده براین باور ا .، سروکار داریم»هاعلوم سیاسی« رود ما، امروزه، با زیرا، گمان می
از حیث ماهیـت و نـوع، شـناور     ها،، درسجویان دوره کارشناسی علوم سیاسیمطابق عالیق گوناگون دانش

گسـتر  در دانـش پهـن   اي خـاص مند به ادامـه تحصـیل در رشـته   جویی عالقهمعنا که اگر دانشاینبه. شوند
کـه از همـان   دوره لیسانس بگذراند؛ بـل سیاست بود، دیگر مجبور نباشد واحدهاي غیرمرتبط بسیاري را در 

بنـابراین، مـا یـک علـوم سیاسـی      . آغاز، مطابق با عالیق خود، به انتخاب واحدهاي درسـی مـرتبط بپـردازد   
داریم، یک ) فلسفه سیاسی(فلسفی شناختی داریم، یک علوم سیاسیتاریخی داریم، یک علوم سیاسی جامعه

 یالمللـ روابـط بـین   سیاسی اقتصادي داریم،  یک علوم سیاسیِیم، یک علوم اداري دار /علوم سیاسی حقوقی
مایـه دروس دوره  هـاي درسـی و نیـز درون   ریـزي سرفصـل  برنامـه  .هـاي دیگـر  علوم سیاسـی داریم، و البته 

  .هاي جداگانه، صورت گیردپس، برمبناي علوم سیاسیبایست، زینکارشناسی علوم سیاسی، می
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  منابع
ي وضعیت علم اوضاع کنونی و راهبردها، درباره: تاریخ« ) 1378(} میزگرد با حضور }{ و دیگران  {آقاجري، هاشم 
  .7/48، صص 1378، پاییز 112، شماره گاه انقالب دانش، »تاریخ در ایران

  .1382محمدي،تهران، نی،، ترجمه احمد گلدرآمدي بر فلسفه تاریخ) 1382(استنفورد، مایکل 
نامه انجمـن ایرانـی    پژوهش، »اي در جغرافیاي تاریخیرشتهآموزش و پژوهش میان« ) 1389(راد، حسن باستانی
  .25/47، صص1389، تابستان 4، سال اول، شمارهتاریخ

  .پور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ، ترجمه محمدتقی ایمانمطالعه تاریخ) 1390(رایلد، دونالد بلک، جرمی؛ مک
، 112، شـماره  گـاه انقـالب   دانش ،»گاه س تاریخ و مشکالت این رشته در دانششیوه تدری«) 1378(بیگدلی، علی 

  .61/66، صص 1378پاییز 
، 29، شـماره  8، سال تاریخ معاصر ایرانعلی نوذري،  ، ترجمه حسین»بازاندیشی تاریخ«) الف1383(جنکینز، کیت 

  .، صص1383بهار 
تاریخ معاصـر  علی نوذري،  ، ترجمه حسین»ت تاریخهایی چند در ماهیها و پاسخپرسش«) ب1383(جنکینز، کیت 

 .141،صص 1383، پاییز 31، شماره 8، سالایران
تاریخ معاصر علی نوذري،  ، ترجمه حسین»نظریه و کاربست تاریخ در دنیاي پست مدرن«) پ1383(جنکینز، کیت 

  .97، صص 1383، زمستان 32، شماره 8، سال ایران
مشخصات کلّی، برنامـه درسـی و سرفصـل دروس دوره     )1382(اه تهـران  ریزي آموزشی دانشگشوراي برنامه

آوري  گرایش ریاضی در جهان اسالم، نجوم در جهان اسالم، فیزیک و فنّ 4کارشناسی ارشد تاریخ علم با 
  .11/6/1382، مصوب در جهان اسالم، طب و داروسازي در جهان اسالم

مشخصات کلّی، برنامـه آموزشـی و    )1388(ّآوري  حقیقات و فـن ریزي آموزش عالیِ وزارت علوم، تشوراي برنامه
  . 7/6/1388، مصوب سرفصل دروس دوره کارشناسی تاریخ اسالمِ گروه آموزشی علوم اجتماعی

 )1365(ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عـالی  شناسیِ گروه علوم انسانیِ شوراي عالی برنامهریزي باستانکمیته برنامه
  .6/2/1365، مصوب شناسیمه و سرفصل دروس دوره کارشناسی باستانمشخصات کلّی، برنا

 )1371(آوري  ریزي تاریخِ گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فـنّ کمیته برنامه
هاي تاریخ ایران باسـتان،  مشخصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ  گرایش

  .15/9/1371مصوب  ،یخ عمومی جهان، تاریخ اسالم، تاریخ ایران اسالمیتار
 )1368(ریزي وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی    کمیته تخصصی علوم اجتماعیِ گروه علوم انسانیِ شوراي عالی برنامه

مشخصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتمـاعی در دو شـاخه   
  .1/11/1368، مصوب نگاري و روابط عمومیروزنامه

 )1368(ریزي وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی    کمیته تخصصی علوم اجتماعیِ گروه علوم انسانیِ شوراي عالی برنامه
گانه ارتباطات هاي ششمشخصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم اجتماعی با شاخه

گري علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات اجتمـاعی،  ژوهشریزي اجتماعی، پاجتماعی، برنامه
  .28/8/1368، مصوب دبیري علوم اجتماعی

مشخصـات کلّـی،    )1387(آوري  ریزي آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّگروه علوم اجتماعیِ شوراي برنامه
ـ   ،)ریـزي فرهنگـی  برنامـه (ی برنامه آموزشی و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته جغرافیاي فرهنگ

  . 11/8/1387مصوب 
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مشخصـات کلّـی،    )1387(آوري  ریزي آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّگروه علوم اجتماعیِ شوراي برنامه
 ،)مطالعات دفـاعی و امنیتـی  (برنامه آموزشی و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته جغرافیاي نظامی 

  . 11/8/1387مصوب 
مشخصـات کلّـی، برنامـه و     )1375(ریزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی   نسانیِ شوراي عالی برنامهگروه علوم ا

  .25/9/1375، مصوب سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی 
مشخصـات کلّـی، برنامـه و     )1375(ریزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی   گروه علوم انسانی شوراي عالی برنامه

  .23/10/1375، مصوب شناسی تاریخ در دو گرایش دبیري و آزادسرفصل دروس دوره کار
مشخصـات کلّـی، برنامـه و     )1375(ریزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی   گروه علوم انسانی شوراي عالی برنامه

  .15/7/1375، مصوب شناسیسرفصل دروس دوره کارشناسی علوم اجتماعی گرایش مردم
مشخصـات کلّـی، برنامـه و     )1375(ریزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی   گروه علوم انسانیِ شوراي عالی برنامه

  .1/7/1375، مصوب سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی
مشخصـات کلّـی، برنامـه و     )1378(ریزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی   گروه علوم انسانیِ شوراي عالی برنامه

  .3/5/1378، مصوب سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی
مشخصات کلّی، برنامه  )1380(ّآوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فن

، مصـوب  و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع و تاریخ فرهنـگ و تمـدن ملـل اسـالمی    
3/4/1380.  

مشخصات کلّی، برنامه  )1380(آوري  علوم، تحقیقات و فنّگروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت 
گرایش مطالعات ایران، مطالعات خلیج  13اي در و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مطالعات منطقه

فارس، مطالعات دریاي خزر، مطالعات خاورمیانه و شـمال آفریقـا، مطالعـات آسـیاي مرکـزي و قفقـاز،       
آسیاي جنوب شرقی، مطالعـات آسـیاي شـرقی، مطالعـات اورآسـیا،       مطالعات آسیاي جنوبی، مطالعات

مصـوب   ،مطالعات اروپا، مطالعات آمریکاي شمالی، مطالعات آمریکاي مرکزي و جنوبی، مطالعـات آفریقـا  
6/3/1380.  

مشخصـات کلّـی و    )1382(آوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علـوم، تحقیقـات و فـنّ   
شناسـی عمـومی،   گـرایش ایـران  3شناسـی در  روس دوره کارشناسی ارشـد رشـته ایـران   سرفصل د

  .24/3/1382مصوب  ،تاریخ -شناسی، ایران)فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی( شناسی ایران
مه مشخصات کلّی، برنا )1382(آوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّ

، مصـوب  و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم اسالمی رشته تاریخ فرهنـگ و تمـدن ملـل اسـالمی    
27/2/1382.  

مشخصات کلّی، برنامه  )1383(آوري  گروه علوم انسانی شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّ
  .22/12/1383، مصوب شناسیو سرفصل دروس دوره کارشناسی ایران

مشخصات کلّی، برنامه  )1384(آوري  لوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّگروه ع
  .21/3/1384مصوب  ،)ع(و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ اهل بیت

امه مشخصات کلّی، برن )1384(ّآوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فن
  .24/2/1384مصوب  ،و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ تمدن اسالمی

مشخصات کلّی، برنامه  )1384(ّآوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فن
  .21/3/1384مصوب  ،و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ معاصر جهان اسالم



 ٢٣

مشخصات کلّی، برنامه  )1384(ّآوري  انی شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فنگروه علوم انس
  .21/3/1384، مصوب و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم اسالمی رشته تاریخ اسالم

مه مشخصات کلّی، برنا )1386(آوري  گروه علوم انسانیِ شوراي گسترش آموزش عالیِ وزارت علوم، تحقیقات و فـنّ 
  .2/4/1386مصوب  ،و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

، »)مطالعـه مـوردي درس تـاریخ تحـوالت ایـران     (شناسی آموزش تاریخ سیاسی آسیب« ) 1389(محمدي، احمد گل
  .95/115، صص1389، تابستان 4، سال اول، شمارهنامه انجمن ایرانی تاریخ پژوهش

هاي روش ]زیر نظر[شارل ساماران : گناه، در کتاب، ترجمه ابوالقاسم بی»خ چیست؟تاری«) 1375(مارو، هنري ایرنه 
  .2و  1، جلد 1375مشهد، آستان قدس رضوي، چاپ دوم،  پژوهش در تاریخ،

  .49/60، صص 1378، پاییز 112، شماره گاه انقالب دانش ،»هاگاه آموزش تاریخ در دانش«) 1378(مرادي، مسعود 
، »پـس از انقـالب فرهنگـی    اریخ در ایران با تأکید بـر دوره تأملی در آموزش دانش ت« ) 1389(ضا مالیی توانی، علیر

  .117/136، صص1389، تابستان 4، سال اول، شمارهنامه انجمن ایرانی تاریخ پژوهش
 پژوهـی قاجاریـه،  بحثـی در روش تـاریخ  : پدیدارشناسی و فهم تـاریخ «) 1381(میرعمادي، طاهره؛ منوچهري، عباس 

  .222، صص 1381، 3، شماره 3، سال تاریخ، »مطالعه روایت حاجی بابا و الگوي کاتوزیان
هـا و  ضـرورت بـازنگري در آمـوزش و انتقـال مفـاهیم، نظریـه      : مورخـان و مخاطبـان  «) 1384(علـی   نوذري، حسین

  .، صص1384، تابستان 34، شماره 9، سال تاریخ معاصر ایران، »هاي تاریخ کاربست
  

 


