
اشاره
هنگامی که دانش آموز دبیرس��تان بودم، وقتی دبیر تاریخ، حوادث و وقایع را با گرمی و ش��ور خاصی بیان 
می کرد و می گفت که ما باید از تجربیات گذشتگان درس عبرت بگیریم، هرچه به مغزم فشار می آوردم که از 
کدام تجربه و چه عبرتی باید بگیریم، چیزی به ذهنم نمی رسید. فکر می کردم که تاریخ تنها یک درس شیرین، 
جذاب و س��رگرم کننده اس��ت و هرگز از فواید و اهداف واقعی این علم و چگونگی استفاده از آن در جهت 
سعادت انسان ها در هر زمان و مکان اطالعی نداشتم. اما اکنون، پس از سال ها مطالعه و تدریس درس تاریخ، 
برایم روش��ن اس��ت که ما از رهگذر مطالعه تاریخ، باید به چنان تفکری برسیم که بتوانیم بسیاری از گره های 
زندگی حال و آینده خود را گشوده و افق های پیش  رویمان را نمایان و نورانی سازیم و بدین وسیله جلوی 
خسارات مادی و معنوی ناشی از تفکرات غلط در زندگی خود را به حداقل برسانیم. سؤال اینجاست که آیا 
یک معلم تاریخ، با تفکر تاریخی غلط و بدون شناخت راه و اهداف واقعی تاریخ، می تواند در تدریس تاریخ 
موفق ش��ود. مسلماً جواب منفی است. زیرا در این صورت وی در بارور کردن ذهن های جوان و جویای راه 

صحیح زندگی به بیراهه خواهد رفت و تمام هزینه های صرف شده در این راه بر باد خواهد داد. 
در این نوشتار کوشیده ام ضرورت داشتن تفکر تاریخی در مطالعه و آموزش تاریخ و چگونگی دست یابی 

به آن را مورد بررسی قرار دهم. 

کلید واژه ها: آموزش تاریخ، تفکر تاریخی، تاریخ، تفکر
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جایگاه مورخ در تفکر تاریخی
در مطالعۀ ه��ر رویداد تاریخی آنچه 
اهمیت درجه اول دارد، ش��ناخت مورخ 
اس��ت، زیرا تاری��خ، به زعم پ��اره ای از 
صاحب نظران، س��اخته و پرداختۀ مورخ 
اس��ت. پس پیش از مطالعۀ تاریخ باید به 
مطالعه و شناخت مورخ پرداخت و بدین 
منظور،  نخست محیط تاریخی و اجتماعی 
او را بررسی کرد، چه مورخ خود یک فرد 
و محصول تاریخ و جامعۀ خویش است. 
پروفسور اکش��ات1 می گوید: »تاریخ 
تجرب��ۀ مورخ اس��ت. س��اختۀ  هیچ کس 
به ج��ز مورخ نیس��ت. تنها راه س��اختن 
تاریخ نوش��تن آن اس��ت.« این می رساند 
ک��ه واقعیات تاریخ هرگ��ز خالص به ما 
نمی رس��ند، زی��را به ص��ورت خالص نه 
وجود داش��ته و نه می تواند وجود داشته 
باش��د. واقعی��ات تاریخ هم��واره از مغز 
وقایع نگار ترش��ح می کن��د. در نتیجه هر 
وقت کتابی تاریخی به دس��ت می گیریم، 
توجهمان باید ابتدا معطوف مورخی باشد 
که آن را نوشته است، نه امور واقع مندرج 

در آن )کار، ص50(.
هر شخصی که به مطالعات تاریخی 
روی م��ی آورد، بای��د بداند ک��ه او خود 
ی��ک مورخ اس��ت، حاص��ل مطالعاتش 
چه به صورت ش��فاهی و چه به صورت 
کتبی به اس��ناد تاریخی تبدیل می ش��ود. 
برداشت هایش از تاریخ به اسناد مطالعاتی 
دیگران تبدیل می شود. آن رسالت خطیر 
تاریخ��ی اینجا مش��خص می ش��ود. اگر 
ش��خص به پختگی فکری نرسیده باشد، 
آیا حاص��ل مطالعات��ش ب��رای دیگران 

گمراه کننده خواهد بود؟
پس تاریخ به مورخی منصف، به  دور 
از تعصبات نژادی، قومی و مذهبی، دارای 
سالمت نفس، ش��جاع، دارای محسنات 
اخالقی و انس��انی نیاز دارد. مورخی که 
به همۀ  انسان ها و کش��ورها،  فارغ از هر 
رنگ و نژاد و فکری، به شکل یک دهکدۀ 
جهانی و حتی یک خانوادۀ جهانی بنگرد. 

چنی��ن مورخی، پس از بررس��ی 
همۀ شواهد و قرائن به قضاوت می نشیند 
و آن گاه از نتای��ج آن، محکم��ۀ پن��د و 
ان��درزی برای عبرت دیگر انس��ان ها به 

ارمغان می آورد. 
سیسرون می گوید: »مورخ باید در کار 
خود به دو اصل عماًل مقید باشد؛ نخست 
آنکه هر چه را نادرست می داند بیان نکند 
و دوم اینکه از بیان هر چه حقیقت است 

پروا نکند.« )ساماران، ص 18(.
ابن طقطق��ی در کتاب تاریخ فخری 
می نویسد: »من در این کتاب خویشتن را 
به دو امر ملتزم ساخته ام که یکی از آن ها 
این اس��ت که در گفتار خود جز به حق 
نگرای��م،  و جز با عدل و انصاف س��خن 
نگوی��م و خواهش دل را نپذی��رم، و از 
مقتضیات محیط و چگونگی پرورش و 
تربیت پیروی نکنم، و خود را با این گونه 
امور اجنبی پنداشته از آن دوری گزینم.« 

)ابن طقطقی، ص 14(.
اکن��ون به بیان چند نمونه از س��بک 
تاریخ نگاری متأث��ر از تعصبات قومی و 
نژادی مورخ و اثرات نامطلوبی که آن بر 
اذهان جوانان می گذارد خواهیم پرداخت: 
بع��د از جنگ معروف بین الملل یک 
نویس��نده نام آور اتریش��ی به نام اشتفن 
تس��وایگ، وقت��ی در اث��ر ی��ک اتفاق، 
تاریخ های��ی را ک��ه در کودک��ی به عنوان 
کت��اب درس��ی خوانده ب��ود ورق زد به 
وحش��ت افتاد و آن ها را سراپا پر غلط و 
آکن��ده از غرض یاف��ت. آنچه وی در آن 
روزهای بعد از جنگ و کشتار خاطرنشان 
کرد حاکی از مسئولیت واقعی تاریخ بود 
در این گون��ه بحران ها. در واقع کتابی که 
وی تاریخ را از آن آموخته بود چنان بود 
که به قول وی می بایست فقط این فکر را 
به جوانان القا کرده باش��د که گویی تمام 
فعالیت های عالم یک هدف داشته است 
و آن نیز عبارت است از عظمت اتریش. 
اش��تفن تس��وایگ همین تاریخ های ملی 
را مس��ئول غرور ملی اقوام و ملت هایی 

یافت که از کودکی یاد می گرفتند که 
میهن آن ها بهترین میهن ها، سربازانش��ان 
بهترین سربازها و سردارانشان رشید ترین 
سرداران بوده اند و در جریان تاریخ همیشه 
حق با آن ها بوده اس��ت و دیگران در این 
باب همیشه پرخطا بوده اند. چنان که وی 
همین تاریخ ها را مسئول واقعی نشر این 
اندیش��ه می دید که گویی مهم ترین چیز 
در عالم جنگ است و جنگ نه تنها مجاز 
اس��ت بلکه وقتی نفع میهن در آن باشد 
اجتناب ناپذیر هم هست. اشتفن تسوایگ 
حق داشت قس��متی از مسئولیت و گناه 
کشتار عظیم  جنگ بین الملل را به گردن 
تاریخ بیندازد. البته با این همه، بدآموزی 
این گونه تاریخ نویسان متعهد را نمی توان 
گناه تاریخ، به عنوان علم، ش��مرد؛ علمی 
که اخالق و انس��انیت برای رس��یدن به 
اغراض خویش از آن سرمشق می گیرند. 
توجه ب��ه تاریخ و دگرگونی های آن، این 
فرصت را به انس��ان عرضه می کند که از 
آنچه دیگران انجام داده اند، درس عبرت 
بیاموزد )زرین کوب، ص��ص 16 و 17(. 
درخصوص رابطۀ تاری��خ و دین، گاهی 
گفته می ش��ود که مورخ جدی می تواند 
قائل به خدایی باشد که مسیر کلی تاریخ 
را نظ��م و معن��ی داده، ام��ا نمی تواند به 
خدای عهد عتیق اعتقاد داش��ته باشد که 
در کش��تار عمالقه دس��ت دارد، یا به نفع 
س��پاه یوشع که در تقویم تقلب می کند و 
ساعات روشنایی روز را ممتد می گرداند، 
حک��م دهد. خصایصی که درب��ارۀ اقوام 
و اعصار می ت��وان بیان کرد به هیچ روی 
جنبۀ مطلق ندارد، زیرا هر بار و هر زمان 
ممکن اس��ت چیزی دیگ��ر روی دهد. 
اندیش��ه ای که فردی یا گروهی کوچک 
به دس��ت می آورند، هیچ الزم نیس��ت از 
طرف همۀ قوم پذیرفته شود و به صورت 
خصیصۀ تمام قوم یا خصیصۀ فرهنگ آن 
درآید، هرچند که با این همه متعلق به آن 

قوم است.
هگل می گوید: تاریخ به مسیح ختم 
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می ش��ود و از او سرچشمه می گیرد، 
ظهور پسر خدا محور تاریخ جهان است. 
ولی دین مسیحی یکی از دین ها است نه 
دین هم��ۀ  آدمیان. عیب این گونه تلقی از 
تاریخ جهان این است که این تلقی فقط 
برای مسیحیان مؤمن، می تواند معتبر باشد 

)کار، ص15(.
کار درب��ارۀ ق��رون وس��طی آورده 
اس��ت که مردم آن دوران عمیق��اً دربند 
مذهب بودند، ولی تعجب اینجاست که 
ای��ن را از کجا می دانی��م. تقریباً همۀ آن 
چیزهایی که به منزل��ۀ واقعیات تاریخی 
قرون وس��طی در اختیار داریم پشت در 
پشت، به دس��ت وقایع نگارانی برای ما 
گزیده شده که اندیشه یا عمل دین، حرفۀ 
آن ها بوده اس��ت. لذا دی��ن را بی نهایت 
مهم می ش��مردند و هر چه را که مربوط 
به دین بود ثبت می کردند، اما به مس��ائل 
دیگر وقعی نمی گذاشتند. پس تصویر مرد 
س��راپا مذهبی قرون وسطی، چه درست 
و چه نادرست، خلل ناپذیر نیست، چون 
تقریباً همۀ  واقعیاتی که درباره اش می دانیم 
پیشاپیش برای ما انتخاب شده است. آن 
هم به دست کسانی که بدان ایمان داشتند 
و می خواستند دیگران را هم بدان مؤمن 
س��ازند و انبوهی از س��ایر امور واقع، که 
چه بسا حاوی شواهدی نقیض بود، برای 
همیشه از میان رفت. پروفسور براکالف2 
که خود کارش��ناس قرون وس��طی بود، 
می نویس��د: »تاریخی که م��ا می خوانیم، 
گرچه متکی بر واقعیات است، اما به گفتۀ 
دقیق، به هیچ وجه امر واقع نیس��ت،  یک 
سلسله قضاوت های پذیرفته شده است.« 

)کار، ص40(.
به خاطر دخالت همین اندیش��ه ها و 
تعصبات قومی و مذهبی در تاریخ نگاری 
اس��ت که بسیاری تاریخ را یکسره دروغ 
و برای تعالی جامع��ه بی فایده می دانند، 
چنان ک��ه پل وال��ری ش��اعر و متفک��ر 
فرانس��وی بی آنکه به فواید تاریخ توجه 
کن��د با تأس��ف خاطر نش��ان می کند که 

تاریخ خطرناک ترین فراورده ای است 
که کیمیای عقل انس��انی فراه��م آورده 
اس��ت. تاریخ ملت ها را ب��ه رؤیاپروری 
می کشاند، جراحت های کهنه شان را تیمار 
م��ی دارد، آن ها را در آرامش��ی که دارند 
شکنجه می دهد، آن ها را به هذیان عظمت 
یا سرس��ام تعقیب و آزار مخالفان سوق 
می ده��د، وملت ها را تلخ، مغرور، تحمل 
ناپذی��ر و پرمدعا می کن��د )زرین کوب، 

ص15(.
پس همان گونه ک��ه والش می گوید، 
این یک حقیقت آشکاری است که تفکر 
تاریخی هنگامی اثر خود را خواهد بخشید 
که تاریخ نویس طرز فکر و دید اخالقی،  
مذهبی و فلسفی دوران خود را فراموش 
کند و دیدگاه افکار و اندیشه های کسانی 
را که در دوران حوادث مورد بررسی وی 
زندگی می کرده اند مورد توجه قرار دهد. 

)والش، ص19(. 

آرمان تاریخ و تفکرات تاریخی

پ��س از ش��ناخت م��ورخ و نقش و 
اهمیت او در نگرش تاریخی، ش��ناخت 
علم تاری��خ و اهداف و فوای��د آن برای 
رس��یدن به دی��دی مثبت و س��ازنده در 
پژوه��ش و تدریس تاریخ ضرورت پیدا 

می کند. 
رس��الت تاریخی و ت��الش مورخان 
در بررس��ی رویداده��ای تاریخ��ی باید 
دست یابی به عبرت تاریخی باشد، نه نقل 
اخبار و دس��ت یابی صرف به محفوظات 
تاریخی. مورخی که نتواند به تفکیک این 
دو مورد از همدیگر بپردازد، در دست یابی 
به فواید و اهداف تاریخی دچار مشکل و 
سردرگمی خواهد گشت. همچنان که قباًل 
گفته ش��د، به قول افالطون، وقتی ندانیم 
دنب��ال چه می گردیم چگونه می توانیم به 
تحقیق ادامه بدهیم. اینکه جنگ چالدران 
در س��ال 920 ه.ق اتفاق افتاد یا در 921 
و اینک��ه مکان آن در چال��دران بود یا در 
جای��ی دیگر و... س��ر و کار مورخ با این 

این حقیقت آشکاری است که تفکر 

تاریخی هنگامی اثر خود را خواهد 

بخشید که تاریخ نویس طرز فکر و 

دید اخالقی،  مذهبی و فلسفی دوران 

خود را فراموش کند و دیدگاه افکار 

و اندیشه های کسانی را که در دوران 

حوادث مورد بررسی وی زندگی 

می کرده اند مورد توجه قرار دهد
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قبیل واقعیات نیست. مورخ البته که نباید 
این ها را اشتباه کند. با این حال هر وقت 
به این قبیل نکات برخورد می کنیم به یاد 
گفتۀ  هاسمن3 می افتیم که »دقت و صحت 

وظیفه است، نه فضیلت.« )کار، ص36(.
بدین گونه نزد ولتر تاریخ عبارت بود 
از سیر انسان از ظلمت خرافات و اوهام 
به روش��نایی روزافزون خ��رد. به عقیدۀ 
ولتر ترقی انس��انیت آهس��ته و تدریجی 
اس��ت و ولتر مانع عم��دۀ آن را جنگ و 
تعص��ب می داند. آنچه در نظر وی هدف 
تاریخ می توانست تلقی شود ترقی عقلی 
بود و رهایی عام��ه از تعصب و جهالت 

)زرین کوب، ص202(.
اگر هدفمان در تاریخ نگاری رساندن 
انس��ان به اهداف عالیه انسانی و کمال و 
فضیلت باشد، باید به دور از تعصبات و 
براساس عقل و منطق و کاماًل منصفانه به 
این مه��م روی آوریم تا مطالعه کنندگان 
آثارمان یا مخاطبان سخنانمان دیگر مانند 
پ��ل والری تاریخ را خطرناک ترین پدیده 
ندانند، بلکه برعکس بنابر نظر مارو»آن را 
در عداد عالی ترین رس��الت هایی به شمار 
آورند که انسان همۀ تالش خود را بدان 
معطوف داشته است.« )ساماران، ص13(.

 تاریخ نگاران��ی که متکی بر تفکرات 
س��ازنده اند فقط به کشف سادۀ حقایق و 
رویدادهای گذشته قانع نیستند، بلکه آن ها 
حداقل بر آن می شوند که نه تنها بگویند چه 
اتفاق افتاده، بلکه همچنین نشان دهند چرا 
اتفاق افتاده است. ملک زاده از قول بعضی 
فالسفه می نویس��د که تاریخ قوۀ حافظۀ 
انس��ان اس��ت و بزرگ ترین کوشش هر 
مورخی باید این باشد که چون می خواهد 
تاری��خ یک قوم یا دوره را بنویس��د کلیۀ 
اطالعات��ی را که به آن ق��وم و آن دوره و 
زمان تعلق دارد اعم از سیاسی، اجتماعی، 
نظامی و فرهنگی از روی مدارک صحیح 
و منابع معتبر جمع کند و آن ها را مرتب 
نماید و س��پس هر قسمت را به کارخانۀ 
تحقیق و تعمق ب��رده و تجزیه و تحلیل 

نماید و عل��ل و موجبات پیش آمدن 
آن وقایع را روش��ن سازد و فلسفۀ آن را 
آشکار نماید و وقایع و حوادث تاریخی 
را چون طالی خال��ص بدون غل و غش 
در دس��ترس عموم گذارد. بهترین مورخ 
کس��ی اس��ت که به هیچ زمان و به هیچ 
ملتی تعلق نداش��ته باشد؛ و تاریخ علمی 
صحیح، تاریخی اس��ت که علل و فلسفۀ 
حوادث را روشن کند و روابط علت ها و 
معلول ها را نشان دهد. )ملک زاده، ص 4(

کار می نویس��د: » م��ورخ بزرگ، یا 
ش��اید باید کلی تر بگوی��م،  متفکر بزرگ 
کس��ی اس��ت که دربارۀ چیزه��ای نو یا 
در محتوای تازه می پرس��د چ��را.« )کار، 
ص127(. آن دسته از مورخان که فقط به 
ذکر رویدادهای تاریخی بسنده کرده اند، 
رنسی متفکر ایتالیایی را قانع ساخته اند که 
تاریخ را عبارت از یک سلس��له تصادف 
و اتفاق بدان��د که با رمان و قصه تفاوت 

زیادی ندارد. )زرین کوب، ص15(.
نجی��ب مایل هروی می نویس��د: بر 
کس��ی پوشیده نیس��ت که ترقی و تعالی 
یک جامع��ه آن گاه مقدور می گردد که از 
پیشینۀ تاریخ و تمدنش آگاه باشد و آنچه 
را از اس��الف برجای مانده است با بینش 
علم��ی و انتقادی، و ب��ه دور از هر گونه 
حب و بغ��ض مذموم در اختی��ار گیرد، 
نقاط ضعف و علل ناتوانی های گذشتگان 
را دریابد، و نقاط قوت و علل توانایی های 
آنان را بجوید، طرق گریز از نقاط ضعف 
به س��وی نقاط قوت را بسنجد، و از نقاط 
قوت و توانایی ه��ا پلی بپردازد تا از فراز 
آن به طرف آینده ای استوارتر و سخته تر 
روان گردد. این آرمان میس��ر نمی ش��ود، 
مگر بر اثر ش��ناخت پسند های خوش و 
ناخوش مادی و معنوی پیشینیان، شناختی 
انتقادی و به همان صورت که گذشتگان 
آن ها را وضع کرده و با آن ها زیسته اند،  نه 
به گونه ای که گذش��ت روزگاران بر آن ها 
غبار تحریف و دگرگونی افش��انده است 

)مایل هروی، ص226(.

تاریخ نگارانی که متکی بر تفکرات 

س��ازنده اند فقط به کش��ف سادۀ 

حقایق و رویدادهای گذشته قانع 

نیس��تند، بلکه آن ها حداقل بر آن 

می ش��وند که نه تنه��ا بگویند چه 

اتفاق افتاده، بلکه همچنین نشان 

دهند چرا اتفاق افتاده است
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گوتفری��د  یوه��ان  همچنی��ن 
هردر، فیلس��وف آلمانی، پس از آنکه به 
بحثی وس��یع و پردامنه در فلسفۀ تاریخ 
می پ��ردازد،  در نهایت عقیده دارد که باید 
در تاری��خ یک هدف یا مقصود کلی پیدا 
ک��رد و پی��دا کردن این ه��دف خارج از 
قدرت انسان نیست و هدف تاریخ نیل به 
انسانیت است )تاجبخش، ص26(. نتیجۀ 
اخالقی که از آثار او به دس��ت می آید این 
است که هر ملتی باید به فرهنگ جوامع 
دیگر احترام بگذارد و در عین حال نسبت 
به فرهنگ خود وفادار باشد، نه اینکه همۀ 
مزایا و امتیازات را متعلق به خود بداند و 
از آنجا بخواهد همسایگان خود را تحت 

سیطره قرار دهد. 

سخن پایانی

 بی ش��ک  پرداخت��ن ب��ه تاری��خ، 
پژوه��ش، ن��گارش و تدری��س آن، در 
جهت نیل به کمال، کار س��اده ای نیست 
و هرکس��ی نمی تواند با خواندن یک یا 
چند کت��اب تاریخی، خ��ود را مورخ و 
صاحب نظ��ر به حس��اب آورد. نظرات��ی 
که اگر حس��اب ش��ده و متأث��ر از درک 
صحی��ح تاریخ نباش��د، نه تنها کارس��از 
نبوده که در ذهن های مخاطبان یک نوع 
بدبین��ی و انزجار و بیهودگی از تاریخ را 
پرورش خواهد داد. هر ش��خصی با هر 
مدرک تحصیل��ی که دارد هرگز نباید به  
خود اجازه دهد بدون س��ال ها تحصیل 
و مطالعه و ط��ی دوره های ضروری در 
یادگی��ری تاریخ به تدریس و اظهار نظر 
در آن روی آورد. حتی جمعی از کسانی 
که در این رشته س��ال ها به تحصیل نیز 
پرداخته اند، ممکن اس��ت به آن شناخت 
کافی از اهداف و رسالت تاریخ نرسیده 
و براس��اس تص��ورات و توهم��ات و 
پیش فرض های��ی ک��ه نتیج��ۀ زندگ��ی 
ع��ادی آن ها بوده، به ش��کلی عوامانه به 
قضاوت در تاریخ بنش��ینند. قضاوت در 
هر رویداد تاریخی نه تنها مطالعاتی همه 

جانبه و عمیق با بررس��ی همۀ اسناد 
و ش��واهد تاریخ��ی را می طلبد، بلکه به 
درکی فهیمانه و صرفاً تاریخی نیاز دارد. 
مهدی کیوان می نویس��د:  »اولین ش��رط 
معلم موفق برخورداری اوس��ت از فکر 
و ن��گاه تاریخی. نگاه و فکر تاریخی، به 
ذهنی وقّاد و نّقاد،  خرد پژوه و شجاع نیاز 
دارد. با چنین نگاهی اس��ت که می توان 
تاری��خ، یعنی س��یر حرکت فک��ر را که 
عامل اصلی شدن و تحقق تاریخ است، 
مشاهده کرد. این فکر و نگاه، نه آشفته و 
نه ش��یفته، نه منفعل است و نه کلی باف. 
فهم دوران تاریخی گذشته وظیفۀ معلم 
تاریخ مسئولیت پذیر و ترقی خواه است.« 

)کیوان، ص15(.
تاریخ همچون جاده ای اس��ت دراز 
و پرس��نگالخ و م��ورخ دارای نگ��رش 
تاریخ��ی مانند رانندۀ ماهری اس��ت که 
می تواند مس��افران را از این جاده به سر 

منزل مقصود برساند.
ژان لوی��ی نامبیر بین��ی )بازرس کل 
تعلیم و تربیت مل��ی و عضو گروه تاریخ 
مل��ی  آموزش و پ��رورش  وزارت  در 
فرانسه( اضافه می کند: »ما در نظر نداریم 
مورخ تربیت کنیم، بلکه قبل از هر کاری 
می خواهیم، نسل هایی تربیت کنیم که به 
موقعیت خودشان در جهان امروز واقف 
باش��ند و همچنی��ن دارای روحیه ای باز 
نس��بت به دیگران باش��ند .« )شهید زاده، 

ص9(.
»تاری��خ افق دی��د دانش آم��وزان را 
گسترش می دهد و غفلت از  آن، موجب 
انفعال و ناتوانی در داوری های صحیح و 
ارزیابی درست تحوالت جهانی می شود. 
آشنایی با مسائل تاریخی ایران و جهان، 
اب��زاری کارآمد در اختی��ار دانش آموزان 
می گذارد تا به وسیلۀ آن، جایگاه متفاوت 
خ��ود را بی��ن دیگ��ر ملل جه��ان بهتر 
ارزیابی کنند و با روش منطقی، به تبیین 
پیروزی ها و ناکامی های گذشته بپردازند 

)جوادیان، ص 42(.

پی نوشت ها ___________________
1.akeshott

2. Barraclough

3. Housman

منابع
ابن  مقدمه   .1375 عبدالرحمن،  خلدون،  ابن   .1
گنابادی.  پروین  محمد  مترجم  اول،  جلد  خلدون،  
چاپ  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  شرکت  تهران. 

هشتم.
2. ابن طقطقی، محمد بن  علی بن طباطبا، 1367. تاریخ 
تهران.  گلپایگانی.  وحید  محمد  مترجم:  فخری،  

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ سوم.
)مجموعۀ  تاریخ  فلسفه  پل، 1375.  ادواردز،   .3
بهزاد  مترجم:  فلسفه(،   دایرۀ المعارف  از  مقاالت 
مطالعات  انسانی و  علوم  پژوهشگاه  تهران.  سالکی. 

فرهنگی. 
4. تاجبخش،  احمد، 1376. تاریخ و تاریخ نگاری، 

شیراز. انتشارات نوید شیراز.
در  پژوهش  روش های   .1370 شارل،  ساماران،    .5
مشهد.  مترجمان،  گروه  مترجم:   اول،  جلد  تاریخ، 

انتشارات آستان قدس رضوی. 
6. زرین کوب، عبدالحسین، 1381، تاریخ در ترازو،  

تهران. انتشارات امیرکبیر. چاپ هفتم.
7. کار.ای. اچ، 1378. تاریخ چیست؟ مترجم:  حسن 

کامشاد. تهران. انتشارات خوارزمی. چاپ پنجم.
تصحیح  و  نقد   .1369 نجیب،  هروی،  مایل   .8
متون،  مشهد. بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی. 
انقالب  تاریخ   .1363 مهدی،  ملک زاده،    .9
تهران.  دوم و سوم(،  اول،   )جلد  ایران،  مشروطیت 

انتشارات علمی. چاپ دوم. 
فلسفۀ  بر  مقدمه ای    ،1363 اچ،  دبلیو.  والش،    .10
تهران.  طباطبایی.  مترجم:  ضیاءالدین عالیی  تاریخ،  

انتشارات امیر کبیر. 
تاریخ،  انجام  و  آغاز   .1373 کارل،  یاسپرس،   .11
انتشارات  تهران.  لطفی.  حسن  محمد  مترجم: 

خوارزمی. چاپ دوم. 
چگونگی    ،1385 پاییز  مسعود.  جوادیان،   .12
تبیین نگرش تاریخی در برنامه ها  و کتاب های 
درسی وزارت آموزش و پرورش،  رشد آموزش 
کمک آموزشی  انتشارات  دفتر  تهران،  تاریخ، 
وزارت آموزش و پرورش، دورۀ هشتم،  شمارۀ1.  
 13. شهیدزاده، خاتون،  تابستان 1385، درس 
تاریخ در کشور فرانسه، رشد آموزش تاریخ، 
وزارت  آموزشی  کمک  انتشارات  دفتر  تهران،  

آموزش و پرورش، دورۀ هفتم،  شمارۀ 4.
شیوۀ  دربارۀ   ،1385 پاییز  مهدی.  کیوان،   .14
تدریس تاریخ در دورۀ متوسطه، رشد آموزش 
کمک آموزشی  انتشارات  دفتر  تهران،  تاریخ، 
شمارۀ  هشتم،  دورۀ  آموزش و پرورش،  وزارت 

.1

خ
ری
تا
ش

وز
آم
شد

ر

دورۀپانزدهم.شمارۀ3.بهار161393


