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  دهيچك
 و متوسطه قـرار داشـته و   يي راهنما يدرسي    رباز در برنامه  ي از د  ،خيدرس تار 

 متـأثر بـوده   يزي مختلـف و متمـا     ي فلسف يها  فرضش  يس آن متاثر از پ    يتدر
 مختلـف بـه   يكردهـا ي بـر اسـاس رو  يي كه از سـو    ،ها  فرضش  ين پ يا. است

رنـد،  يگ  مي شكلي نوع نگرش به آدم يگر بر مبنا  ي د يخ و از سو   يت تار يماه
ن نوشتار، بـر اسـاس    يدر ا . دهند  مي ر قرار يخ را تحت تاث   ي تار يدرسي    برنامه

 يها فرضش ي پي، پس از بررسيدرسي  برنامهي   در فلسفهي اسالميكرديرو
ش فرض يانه به عنوان پي واقع گرايي سازه گراين دو بخش، نوعيموجود در ا

ش فرض انـسان  ين پ به عنوايز عامل در نظر گرفتن آدم    ي و ن  يمعرفت شناخت 

 يز با نگـاه بـه هـدف اساسـ    ي اساس آنها و نني اشود و بر   مي  اتخاذ ،يشناخت
روش كـار  . گردند  ميانيخ استنباط و بيدرس تارهاي  ت در اسالم، هدف   يترب

 ياديم بن ي كه در آن، ابتدا مفاه     ،ش رونده است  يل پ ي تحل ين مطالعه، نوع  يدر ا 
 سـپس بـر   ،رنـد يگ  مـي ل قـرار يل و تحي مورد بررسيفلسفي ها فرضش يو پ 

 ت، اهـداف اسـتنباط    يـ  ترب ييز با توجه بـه هـدف نهـا        يل و ن  ين تحل ياساس ا 
 به دانـش  يابيدست) 1 :در مورد درس تاريخ، دو هدف مطرح است     . گردند مي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي *
  م و تربيت  تعليي دانشجوي دكتري فلسفه** 
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ل هـر  يـ در ذ. يموثر اجتمـاع ي   ت مداخله يش قابل يافزا) 2 و   يخينش تار يو ب 
هـاي   هـدف . ابندي  مينيتكواي  ژهي ويواسطهاي   ك از اين دو هدف، هدف     ي

شـناختي و بينـشي زيـر      هاي     تحقق بخش هدف نخست، شامل جنبه      يواسط
هـاي    آگـاهي در مـورد تبيـين      ) 2،  يخيتـار هـاي     تي با واقع  ييآشنا) 1: است

ي  آشنايي با بينش اسالمي در مورد فلسفه     ) 3تاريخي و   هاي    مختلف از واقعه  
 روشـي نيـز   ي    بوط به جنبه  هدف نخست، شامل سه هدف واسطي مر      . خيتار
داوري ) 3 و يخيتاري   واقعهيبازپرداز) 2بررسي اسناد تاريخي، ) 1: گردد مي

ز شـامل  يـ  تحقق بخش هدف دوم نيواسطهاي   هدف. در مورد امور تاريخي   

توانـايي تعمـيم محـدود و     ) 2ل و   ي به مـسا   يخياهتمام نسبت به نگاه تار    ) 1
  . استمنطق حوادث گذشته به آينده ي  سنجيده

  

  .خي سازه گرا، درس تارييكرد، واقع گراي، رويش فرض فلسفي پ:يديكلهاي  واژه

  

  مقدمه
ن اهداف و اصول متنـاظر بـا آن،      يي و تع  يمعرفتي     هر رشته  يدرسي    ن برنامه يتدو

 نـسبت بـه هـر    يكرد معرفتيرو.  نسبت به آن است  ين منظر معرفت شناخت   ييمستلزم تع 
ـ يـ ن دليبـه همـ   .آموزش آن اسـت هاي   ضرورت ازيبرخي  ن كنندهييدانش، تع  ش يل، پ

، در يمعرفتـ ي  ت هر حوزهيطه و ماهي در مورد نوع شناخت در هر حي فلسف يها  فرض

م دارد ي دخالت مستق،يدرسي  ند آموزش آن در برنامه ي فرا يز چگونگ ين اهداف و ن   ييتع
 ي و بررسـ  هر حوزه، مورد دقـت يد قبل از هدف گذاري كه با، است يو از جمله لوازم   

  .رديقرار گ

ي  ل گره خوردن با گذشـته و قـرار گـرفتن در لبـه            يخ به دل  ي، درس تار  نيبن  يدر ا 
چنانكـه انتخـاب    . دارداي    ژهيـ ت و ي حساس ،ن منظر ين ا ييت، نسبت به تع   يافسانه و واقع  

 يدرسـ هـاي   متفـاوت و برنامـه  هاي  خ، به هدفي در مورد تار   ي مختلف معرفت  يمنظرها

شـود تـا      مـي   باعـث  ،يخيخ و دانش تار   ي دانستن تار  يواقع. هد شد  منجر خوا  ،يزيمتما
 مطـرح  ،ي محـور يد و به عنوان هدفيخ نفوذ نمايت در درس تار   يكشف واقع ي    دغدغه

 انـه يت و عمـل گرا ي فارغ از كشف واقعيخ، به نگاه  يدر مقابل، افسانه دانستن تار    . شود

مـورد  اي   بـه گونـه  يخيع تـار يل وقـا ين نوع نگاه، تخ  يدر ا . گردد  مي  منجر  به آن  نسبت
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  .  كه باعث بهبود زمان حال شود،رديگ  ميهدف قرار
ـ ، ابتـدا بـا ب   ي معرفتـ  ين مبان يت ا ي با توجه به اهم    ،حاضري    مقاله  يكردهـا يان روي

 خواهـد   يرا صـورت بنـد    اي    ژهيـ  و ين حوزه، نگاه معرفت شناخت    يمختلف مطرح در ا   

بعد با مبنـا قـراردادن      ي    در مرحله . ست ا  سازه گرا  يي واقع گرا  يانگر نوع ي كه نما  ،نمود
   .گردند  ميانيافته و بين يخ تكويدرس تارهاي  دگاه، هدفين ديا

  

 خي به تاريفلسف يكردهايرو

ـ  موجود و يتيخ به عنوان واقعيدر نگاه نخست، در نظر گرفتن تار       ـ ا چي  فاقـد  يزي

اي  ، تفاوت عمده ندارديرونيت بيشود و واقع  مي كه فقط در ذهن مورخ ساخته،تيواقع

مابعد اثبات گرا و هاي  خ و نگرشي متداول در تاريسنتهاي  دگاهيان ديز مي كه تما ،است
 ،خ رايت تـار ي مطرح در ماه   يكردهاي، رو يك نگاه كل  يدر  . سازد  مي ميسازه گرا را ترس   

 مـشهورند  ي سـنت يكردهايگروه اول كه به رو . م نمود ي تقس يتوان به دو گروه تجمع     مي
خ انـد و از نظـر   يانه و واقع نگرانه به تـار     يذهن گرا هاي    دگاهي شامل د  )1997،  2مانسلو(

 –خ ي دانـستن تـار    يدگاه ها، در واقع   ين د يا. اند ستم، مطرح بوده  يل قرن ب  ي تا اوا  يخيتار

 بـه  هاتوان از آن  ميگروه دوم كه. گر اشتراك نظر دارنديكدي با -4يا مادي  3ياعم از ذهن  
دگاه ذهـن  يـ ز ديـ سازه گرا و نهاي  دگاهياد نمود، شامل د  يت گرا    مابعد اثبا  يكردهايرو

 ،دانستها  دگاهي از ديفيز طيتوان نقاط متما  ميراها    ن نگرش يا. نگوود است يانه كال يگرا

پرداختـه  هـا   دگاهيـ ن د ي ا يدر ادامه به برس   . گردد  مي مي ترس يكه از منظر معرفت شناخت    
  .خواهد شد

  خي به تاريكرد سنتيرو -
خ به عنـوان    يست، تار اها    دگاهياز د اي    كرد كه خود متشكل از مجموعه     ين رو يدر ا 

اكثـر مورخـان در مطالعـه       .  اسـت  ي كه قابل كشف و بررس     ،گردد ي مي  تلق ي واقع يامر

پردازنـد و اعتقـاد دارنـد، امـور          ي مي خيدگاه، به شناخت امور تار    ين د يخ با اتخاذ ا   يتار

 بـه شـناخت آنهـا    ،با استفاده از مدارك و شواهد  توان    مي  كه ، اند ي واقع ي امور يخيتار
 و مـسقل از    ي واقعـ  ي در نگاه آنها، گذشته بـه عنـوان امـر          ).1998،  5پومپا(د  يل گرد ينا

توانـد بـه     مـي مورخ وجود دارد و مدارك و شواهد به جا مانـده از آن در زمـان حـال،         
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ـ ني ع،شناخت ما از آن  ـ ا) 1997(مانـسلو  . ت بخـشد ي ـ يخ را تـار ين نـوع تـار  ي ي خ تجرب
  :شمرد  ميگونه بر نيآن را اهاي  تيخواند و خصوص مي

ي  لهي مانند زمان حال و صادق بودن شناخت آن به وسـ     ؛ بودن گذشته  ي واقع -الف

  .ارجاع به شواهد و استنباط از مدارك
  ت و ارزشيان واقعيز كامل مي تما-ب

  )شته گذيرخدادها (ييو موضوع شناسا) مورخ(ان فاعل شناسا يز مي تما-ج

  .قتي نبودن حقي چند وجه-د
. دانـد  ي مـي  اساسي    هيخ را شامل سه داع    ي نگرش واقع نگرانه به تار     ،)1998(پومپا  

 منفـرد   يع و رخـدادها   ي وقـا  ، نخست آنكـه   :گردند  مي انينگونه ب ي ا يادين سه اصل بن   يا

 امور اي و يقي حقيخيتارهاي   گزاره،دوم آنكه.  انديواقعا در گذشته رخ داده اند و واقع
ـ  در مـورد ا    يهـاي   ، گـزاره  يخيواقع تار  ن حـوادث و رخـدادها هـستند و سـوم آنكـه           ي

 يرا در زمان حال، مدارك و شواهد كافيمزبور در زمان حال قابل شناختند، ز  هاي    گزاره

  .در مورد آنها وجود دارد
ه يخ، شـب يت تاري در نوع برخورد با واقع     ،ن گروه يلسوفان ا ي كه ف  ،د توجه داشت  يبا

 را مكنون در پس حوادث يخيقت تاري، حق)انيذهن گرا( از آنان  يبرخ. ستنديگر ن يكدي

 دادها و شواهد آشـكار اصـالت      ي، به رو  )انيواقع گرا (گر  ي د يپندارند و برخ   ي مي ظاهر
ـ اهاي    هي نظر ي به بررس  ،در ادامه . خ دارند يانه به تار  ي واقع گرا  يبخشند و نگاه   مي ن دو  ي

  . پرداخته خواهد شد،گروه

ي   در مطالعـه ، دارنـد يسعها  ن نوع نگرشيا :ذهن گرايانه به تاريخ هاي    نگرش -

 آنهـا  يع عبور نموده، به باطن امور و افكار و علل مـاورا    يخ از ظاهر حوادث و وقا     يتار

ها  شهيشود، اصالت با اند  ميرا شاملها   از نگرشيفيدگاه كه خود طين ديدر ا . بپردازند
 ونـد يگر پيكـد ي كه حـوادث متعـدد و نـاهمگون را بـه     ،ت اس ي افكار ،يو ارتباط منطق  

نگـرش  . سـازد   مـي ك كل واحد مطـرح   يخ را به عنوان     ي و تار  )1986،  6سينگر(دهد   مي

دادها فقـط بـه     يع و رو  يده است تا ظاهر وقا    يف، باعث گرد  ين ط ي حاكم بر ا   يستيدئاليا
افتن يـ جهـت  ت، و نه خود آن، مطرح باشد و تـالش مـورخ در         ي از واقع  يعنوان نمود 

  . ابديدن به باطن امور، نظام يل و رسيقت اصيحق
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ن، كانت و   ي، از جمله آگوست    گذشته مشهورخ و مورخان    يلسوفان تار ي از ف  ياري بس
ز در ين تماين صاحب نظران در عياهاي  دگاهيد.  دادين گروه، جايتوان در ا  ميراهگل 

  . مشتركندگر يكديخ با ين نوع نگاه به تاري خاص، در ايهاي جنبه

ن يدر ا. ن استي آگوستيحيدگاه مسين مجموعه، ديمطرح در ا  هاي    دگاهي از د  يكي
و ) 1382بـا كـالم،     يز(شـود     مـي  خداوند در نظر گرفته   ي    خ به عنوان نقشه   ينگرش، تار 

 كشف  ي در پ  دومنگرد و   مي انه به آن  ي كل گرا  يخ، اول به صورت   يتاري    مورخ در مطالعه  

 با فراتر رفـتن از  ،نمودند ي مين سنت سعيورخان معتقد به ام.  در آن است ياهداف اله 
ـ ، به عمق حوادث نزد يع ظاهر ي و با عبور از وقا     ياعمال منفرد آدم   ك شـوند و بـا در   ي

ل يـ خ ناي تـار يالهـ ي  گر، بـه كـشف نقـشه   يكدي با يخي تار يهانظر گرفتن روابط عصر   

ـ يكه دانـش ع   ي و مستقل از آدم    ي واقع يخ به عنوان امر   يرش تار يپذ. گردند  و ابـراز  ين
ن يـ خ در ايتـار ي  ش فـرض مطالعـه  ير است، پيآن امكان پذ ي     درباره يقيحقهاي    گزاره

  . سنت است

خ، بـه   يد، تـار  يظهور رس ي     كه در قرن شانزدهم و هفدهم به منصه        ييها دگاهيدر د 
اي  ژهيگاه وي، در جايمدارك و شواهد واقعي  مطالعه ل گشت وي تبديخ اعمال بشريتار

ـ اند"تحت عنوان   اي    ، در مقاله  1784از جمله كانت، در سال      . ار گرفت قر خ يتـار ي  شهي

بـه اعتقـاد   . ان نموديخ بيش را در مورد تاريخوها    هي، نظر "يدگاه جهان وطن  يجهان از د  
 وضع ي مدام به سويشرفتيند پيصورت فراه  كه ب،دبو معنادار خواهد يخ هنگام ياو، تار 

ت يـ  كه كانت بـه آن اشـاره نمـود، اهم        يمهمي    نكته. )1967والش،  ( مطرح گردد    ،بهتر

 يدورنمـا ي   هدف از ارائـه    :او معتقد بود  .  است ي به شكل تجرب   يخيل تار ي مسا يبررس
ي  هيـ ست، بلكه صرفا اراي نيفلسفها  هين نظريخ به ايخ، فروكاستن تار يتاري     درباره يكل

  ). همان (استق، پس از كشف ي نگرش به حقاينوع

ـ  قاي مستقل و واقعـ يتيخ، هوي تار يراز ب يهگل ن  ـ ي و آن را واقعاسـت ل ي  قابـل  يت
ي   دربـاره يهـاي  درس«خ را در كتـاب  يتاري   ش درباره يخوها    هياو نظر . ددان  مي شناخت

 ي، تابع منطقي تجربيخي تاري، رخدادهايبه اعتقاد و  . ان نموده است  ي ب »خيتاري    فلسفه
ـ ان ايـ مي   كه از رابطهي منطقيعني ،دقرار دارها  ن تجربهي اي كه در ورا   ،هستند هـاي   دهي

). 150: 1385ان  يمهـد ي    نگوود، ترجمـه  يكـال (رد  يگ  مي  سرچشمه ،مربوط به ذهن مطلق   
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ل يـ ت عبارت از درك منطق حوادث رخداده و داليخ در نگاه هگل، در نها    يشناخت تار 
ـ ي، مورخ با  يبه اعتقاد و  .  اتفاق افتاده است   يع ظاهر يوقا  آمـده از  دسـت ه د اطالعات ب

بـا تعمـق   (ت، يـ ش وارد سـازد و در نها ي خويكلي   شهياندي    نهي را در زم   يخ تجرب يتار

: 1967والـش،   ( ارتقـا بخـشد      يقت ضـرور  يحقي     را به درجه   ي تجرب يمحتوا) يفلسف
139 .(  

ن ين حال ايگردد، اما در ع  مي اسناد آغازيدگاه، از بررسين ديخ در ا  يتاري    مطالعه

ن حوادث، با استفاده از يي بر تبيشود و تمركز اساس  ميسر نهادهمرحله به سرعت پشت 
س يتـوان گفـت، تـدر       مي نيبنابرا.  است ي و منطق  يكالن ذهن هاي    دگاهيا د ي ينيمتون د 

 اسـتوار   يكالن ذهن هاي    دگاهيا د يمتون مقدس   ي    شتر بر مطالعه  يدگاه، ب ين د يخ در ا  يتار

  .ندين نمايي و منسجم تبي كليا در قالبخ و حوادث آن رياست، كه قادر باشند، كل تار

ـ ي ع يها، با قبول نظام    گونه نگرش  نيا: واقع گرايانه به تاريخ   هاي    نگرش -  از  ين

ـ  بـه ا يابيخ، در صـدد دسـت  يدادها در تار يع و رو  يوقا هـستند و آنهـا را   هـا   تيـ ن واقعي

دادها، يرو حوادث و    يدگاه، برا ين د يلسوفان متعلق به ا   يف . دانند  مي لي اص يهاي  تيواقع
قت، همـان  ياز نگاه آنان، حق . نديقت را در كنه آن جستجو نما      يستند تا حق  يل ن ي قا يباطن

  . قت ناب باشد، وجود نداردي كه حامل حقي متعالي آن، امريظاهر حوادث است و ورا

خ به شمار   يانه به تار  يواقع گرا هاي    نگرش توان از جمله    مي  را ييدگاه اثبات گرا  يد
خ ي ساختن امور داشت، در تـار  يني به ع  ياديل ز يگونه كه تما    همان ،ييااثبات گر . آورد

ن يـ ظهور ا. ديورز  ميدي و صحت مدارك و شواهد، تاكيخيتارهاي  ت گزاره ينيز بر ع  ين
ـ  تاكي باعـث نـوع  ،ستم، رخ داد  يـ ل ب ي كه در قرن نوزدهم و اوا      ،نگرش ات ييـ د بـر جز ي

ـ يـي گـرش اثبـات گرا  ن.  گـشت يخيات تـار يـ دن به روا  يت بخش ينيحوادث و ع    ي در پ

د بـر  يـ ر مـستند، بـا تاك  يـ  غي فلـسف يز از اظهارنظرهـا يق و پره  ي دق ي به نقدها  يابيدست
 رخنـه در  ين نگرش، نوعيدر ا . ل نمود ي مجزا تبد  يعيخ را به وقا   يات حوادث، تار  يجزئ

ي  وسـته ي قطـار بـه هـم پ      در نزد هگـل    و) 1382با كالم،   يز( وجود داشت    يخينگاه تار 

 مورخ و دقـت  ي طرفي، بر بيخي در نقل حوادث تاريياثبات گرا. م گسستخ از ه يتار
  بـاز ،يخيامور تاري  د و مورخ را از قضاوت دربارهيورز  ميديو صحت اظهارات او تاك  

دگاه، در حكم شـناختن حـوادث از        ين د ي از نظر صاحبنظران ا    ي طرف ين ب يا. داشت مي
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خ يخ فكر از تاري تار،ن امر باعث شدي؛ ا)نهما(ز از رفتن به درون آنها بود يرون و پرهيب
از جملـه آغـاز   .ع فروكاسـته گـردد  يخ به سرگذشت حـوادث و وقـا   يحذف گردد و تار   

ن حـاكم  يخ در كشف قوانيد تاري، كلياز نظر و . بود ن نگرش، اگوست كنت   ي ا گانكنند

ـ  با ،نين قوان يو ا ) 153: 1967والش،  ( است   يخي تار يهارييو تغ ها    بر تحول  ز د پـس ا   ي
ـ توان گفت نگرش اثبـات گرا   مي .ديدست آ ه  ع ب ين وقا ي ا يق و تجرب  ي دق يبررس ان بـه  ي

  : گردد  ميلي تشكياساسي  خ، از دو جنبهيتار

ات و صـحت مـدارك و       يـ د بـر جزئ   ي با تاك  ،يخيع تار يوقا قي دق ي جمع آور  )الف
  شواهد

 مي تعمـ  يد از روشـها   يـ ن كشف با  يا(ع  ين وقا ي حاكم بر ا   ين علم ي كشف قوان  )ب

  .)ديدست آه  بيعيعلوم طب
ر يشتر تحـت تـاث  يستم، ب ي قرن ب  يخ نگاران قرن نوزدهم و تاحد     ي تار ،د گفت ياما با 

آنها بر اساس . نداشتاي   آنها چندان جاذبهيدوم، براي  اول قرار گرفتند و جنبهي  جنبه

 اتيد بر جزئيز تاكيق آنها و ني مدارك و شواهد و نقد دق  ي به جمع آور   ،نخستي    جنبه
ـ ي ع ي نمودند، دانش  يحوادث پرداختند و سع    ـ    ي از وقـا   ين دسـت آورنـد و    ه  ع گذشـته ب

ـ  بيعيت علوم طب  ينيعي    ز به همان درجه   ي را ن  يخيتارهاي    گزاره نـد، امـا چنـان    يان نماي

 ير بازماندند و در مـوارد   ين فراگ يم قوان ي كه از كشف و تعم     ،دنديفه گرد ين وظ ير ا يدرگ
  . شتند پندايافتني آن را دست نا،زين

ـ  اسـناد و فـرورفتن در جزئ     يخ، همـان بررسـ    يتـار ي    دگاه، مطالعـه  ين د يدر ا  ات ي

شتر يـ خ، ب ي تـار  يدرسـ ي    ن نوع برنامه  يارائه شده در ا   هاي    نييتب.  است يخيحوادث تار 
 گـر يبـه سـخن د  .  و پراكنده اسـت يي و تكه تكه است و معطوف به حوادث جز   ييجز

كنـد و در    مي آغازيخيدگاه، از اسناد تارين ديخ در اي تار يدرسي    توان گفت، برنامه   مي

  .كالن نداردهاي  نييدن به تبي رسي برايچنداني  ماند و دغدغه ي ميهمان اسناد باق

  خيانه به تاري مابعد اثبات گرايكردهايرو -
 ي سـنت  يكردهـا ي قـرار گرفتنـد، بـه رو       يجـا مـورد بررسـ      ني كه تا ا   ييكردهايرو

 شـدن  ي تلقـ يمابعد اثبات گـرا، واقعـ     هاي    دگاهيور د در حال حاضر و با ظه     . مشهورند

ر برآنند تا گذشته را  ياخهاي     از نگرش  ياريد واقع شده و بس    يخ مورد ترد  يگذشته و تار  
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ن حـوزه  يـ مطرح در ا هاي    دگاهيدر ادامه، د  . ندي نما ي تلق -ي در مقابل واقع   -ي ذهن يامر
  . رنديگ  مي قراريمورد بررس

، خلق  8گرا لسوفان سازه ي ف ،ري اخ يها  سالدر   : تاريخ سازه گرايانه به  هاي    نگرش -

، يخيقـت تـار  ياب بـودن حق يـ ريد. ن كشف آن سـاخته انـد   يگزي را جا  يخيت تار يواقع
  كه سـالمت آن را نـشانه  يد افكنيمتعدد ترد هاي    هيز ال يافت آن و ن   يند در ي فرا يدگيچيپ

ند و آن را   يانكار نما  را   يخيت تار يت روا ين صاحبنظران، واقع  ي تا ا   شده روند، باعث  مي

، در ي ذهنيلسوفان با نگاه از منظرين فيا. ت، بكاهنديش نگرفته بر واقعي پيتيتا حد ذهن
اي   پـردازد، گذشـته     مي  آن يكه مورخ به بررس   اي     گذشته :خ معتقدند ي، به تار  ينيمقابل ع 

اسـت كـه وجـودش بـه نـسبت          اي     نفـسه موجـود باشـد، بلكـه گذشـته          يست كه ف  ين

اسـت  اي  ن، گذشتهيات حال ما، پررنگ است و بنابرايد و نظرين عقايير تب ش د يتوانمند
 ).همـان (ن شواهد زمـان حـال وجـود دارد    يي تبياست كه برااي   و در واقع سازه  يذهن

 و  -را گذشته است    ي ز ،ر قابل شناخت است   ين باره معتقد است، گذشته ع     ينز در ا  يجنك

 يبازسـاز "ش، ين مانسلو در اثر خـو     ينهمچ). 110: 1999نز،  يجنك (-گر وجود ندارد  يد
ع گذشـته،  يمـورخ و وقـا  هـاي     نوشته يل عدم امكان همانند   ي، معتقد است به دل    "خيتار

  )32: 2004، 9كونلي(ده گرفته شود يد نادي بايخيصادق تارهاي  امكان خلق گزاره
 يخيت تـار  يـ رواي    ر، مورخ در عرضـه    ي اخ ي و سازه گرا   يستيدر نگرش ضد رئال   

ـ  نينيمعهاي  خاص، مجبور به اتخاذ جنبهي    ك واقعه يي    درباره : 2004، 10اسـتابر  (ستي
 و " اسـت ي افـسانه سـاز  ينـوع " يخ نگـار يد، تـار  يگو  مي ن مورد يدر ا  11تيوا. )208
). 122 و 92: 1978 ("بـه افـسانه هاسـت   ها  تيواقعي   ترجمه"مورخ،  ي    فهين وظ يبنابرا

 ،دهنـد   مي ش اختصاص يا را به خو   هنظر از   يعيف وس ي ط را،ان مابعد اثبات گ   يسازه گرا 
هاي  تيت كه رواي واين ادعا يآنها با ا  . خ، مشتركند يانه به تار  يكه همه در نگاه ذهن گرا     

ـ  آنها به همان اندازه كـه پ ي كه محتوا، اند يكالمهاي    داستان"،  يخيتار شـوند و    مـي داي
). 42: 1978ت،  يـ وا( موافقنـد    ".گردنـد   مـي  شـوند و خلـق      مـي  گردند، جعل   مي كشف
 يخيتارهاي     تر معتقدند گزارش   يافراطهاي    ن گروه در جنبه   ي از افراد ا   ين، برخ يهمچن
وجود اي  گذشته": سدينو  ميتي انكراسم عنوان نمونه، به،ستندي استوار ن  يتيچ واقع يبر ه 

، معطـوف بـه گذشـته    يهـا  تيـ  رواين، محتوايبنابرا... ندارد كه به ما عرضه شده باشد 
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  .)281: 1995، 12يتانكواسم (".ستين
 بـه   ي شاعرانه و داسـتان پـرداز      يال پرداز ي خ يدگاه، نوع ين د يخ در ا  يس تار يتدر

ت حـوادث رخ داده، نخواهـد      ي و واقع  يخي به اسناد تار   يرود، كه توجه چندان     مي شمار
 زمـان حـال   يازهاي، نيخيت تاريش از واقعيز بينهاي   ين داستان پرداز  ي ا يمبنا. داشت

ن يـ خ از ايكـالس تـار  : تـوان گفـت    مين،يبنابرا.  خواهد بوديوها  ليدانش آموز و تما  
  .كالس انشا خواهد بودهاي  يال پردازي و خيسيه به كالس داستان نويشتر شبيمنظر، ب

ي  گــر مطــرح در مجموعــهيدگاه ديــد :كــالينگوودي   ديــدگاه ذهــن گرايانــه -

ع در اواسـط  يطـور وسـ  ه كه بدگاه ين د يا.  است 13نگووديدگاه كال يان، د يمابعداثبات گرا 
ـ     يكال. يج. آرهاي    هي بر نظر  يستم و مبتن  يقرن ب   بـه  يابي دسـت  ينگوود مطرح گشت، در پ

لسوفان و مورخـان  ي از فياريالبته بس. د استي و جديكرد سنت ي معنادار از دو رو    يقيتلف
 يافراطـ هاي  دگاهي دي به نحو،اند  نمودهيسع 15ني فورد و گلداشتا   ،14 اوكشات ،از جمله 

آنها با قبول حاضر نبودن گذشـته در زمـان حـال،            . نديل نما يانه را تعد  يمابعد اثبات گرا  
ـ ي واگذاشـتن فهـم تـار    ي دانسته اند، اما به جا     ي به آن را نشدن    ي حس يابيدست  يخ، در پ
). 1382، يگل محمدي  فورد، ترجمه(اند   درك گذشته بودهي برايگريدهاي  راهي    هيارا

  .  برخوردار بوده استيشتري و وسعت بي از استوار،نگووديكال ي هيان، نظرين ميدر ا
 فهـم  يشـهرت دارد، مـورخ بـرا    16بازآفريني تجربـه ي  هيدگاه كه به نظر  ين د يدر ا 

 ي آن رخداد را برايد با استفاده از مدارك و شواهد، فضاينما ي مي، سعيخيتاري  واقعه
ـ  را در ذهـن خـود، بازاند  حاكم بر آني  شهيت، اندي كند و در نها  يش بازساز يخو  يشي
 نگوود، اطـالع از   يبـه اعتقـاد كـال     ). 272 :1385ان،  يمهـد ي    نگوود، ترجمـه  يكـال (د  ينما

گـردد و فقـط       نمـي   منجـر  ك واقعه، به كسب دانش راجـع بـه گذشـته          ي ينيشاهدان ع 
ـ     نمـي  زين، نظر صاحبنظران را ن    يدهد؛ همچن   مي را به ما انتقال   اي    دهيعق  كـم و    يتـوان ب

ـ  با نقد و تحل  دي كه مورخ با   ،رديگ  مي جهين دو مقدمه نت   ياو از ا  . رفتيكاست پذ  ن يـ ل اي
 يگذشته، به شناخت واقع ي    شهي اند ياينظرات و مدارك، خود با بازآفريني تجربه و اح        

 يذهنـ ي    انـه يدن راه م  يـ نگوود، برگز ي كال يادعا). 58: 1382باكالم،  يز(ابد  ياز آن دست    
نگوود، آمـوزش تـوام   يخ از منظـر كـال   يس درس تـار   يتدر.  است ييت گرا يني و ع  ييگرا

ل عـدم  يالبته به دل.  در باب اتفاق رخداده است    يال ورز يز خ ي و ن  يخي اسناد تار  يبررس
 شي خـام، افـزا  يـي  گراينـسب ي  دن آن بـه ورطـه     يرجوع دوباره به اسناد، امكان فروغلت     
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  .ابدي مي

 17نيركـس مـارت  . انـده اسـت  ز از انتقاد ناقدان در امـان نم  ينگوود ن يكالهاي    هينظر 
ـ امـده و نتوانـسته ا     يش برن ي خو يار بازساز يل مع ينگوود از پس تحل   ي كال :معتقد است  ن ي

 ي ذهنـ يار او در حالتين، معيار را فراتر از حالت مخصوص مورخ قرار دهد و بنابرا         يمع
ح يهمانگونه كـه در توضـ     ). 63-64: 1977ن،  يمارت(ابد  ي   نمي ت راه يني مانده و به ع    يباق

رد و  يـ گ  مي ت شكل ي در دامن ذهن   ،يت نگاه و  ينيد، ع ينگوود مالحظه گرد  يكالي    شهياند

و   بودهي ذهنيت نگاهيخ، در نهاي به تارينگاه و. ت استيده در طومار ذهنيچي پيتينيع
 از ياري در آثار بس،ن روي از ااست؛ ي ذهني همچنان به عنوان امر، به گذشتهي ونگرش

 شده اسـت  يخ طبقه بنديانه به تاريذهن گراهاي  روه نگرش در گي ويسندگان، آرا ينو

   .)2004، 18 سويت رجوع شود بهعنوان نمونهبه (
هـاي   از قبـل گفتـه شـد، بـا چـالش         هاي    دگاهيك از د  يهر  : توان گفت   مي نيبنابرا

 مواجه خواهنـد  يهاي يز با دشواريخ را ن ي تار يدرسي    روبه رو هستند كه برنامه    اي    ژهيو

ـ   يند تا با تك   ينما  مي دامه، نگارندگان تالش  در ا . ساخت ، ي اسـالم  يهـا   فـرض ش  يه بر پ
 يدرسـ ي   از انسجام، با برنامهين برخورداريند، كه در عي نماي را صورت بند   يدگاهيد

 دگاه حاضـر ي نگارندگان آن است، كه ديادعا. ز سازگار باشديران ني ا ي اسالم يجمهور

خ بـه كـار رود و آن را در        ي تـار  يدرسـ ي    مـه  برنا يفلسفي     همچون پشتوانه  19تواند؛ مي
  .ديت نمايژه هداي ويجهت

  

   سازه گرايدگاه واقع گرايد
خ اسـت، متعلـق بـه خاسـتگاه     ين مقاله بـه تـار   يسندگان ا ي كه منظر نو   ،دگاهين د يا

 ي از متون اسـالم ي كه بر اساس برداشت  ،استاي    ژهي و ي و انسان شناخت   يمعرفت شناخت 

  . اد شده استي ، سازه گراييوان واقع گرامطرح شده و از آن به عن
 يكرد، آدمـ  ين رو يدر ا .  است 20يت آدم يدگاه، عامل ين د ي ا يخاستگاه انسان شناخت  

ط يتعامـل بـا محـ   ي    لهيش و به وس   يت خود را با عمل خو     يفعال است، كه هو   اي    مولفه

 فعـال اسـت و بـا سـاختن     يز، آدمـ يـ ن دانـش ن   يان تكو يدر جر . زند  مي رامونش رقم يپ
 ريتعبد توجه داشت، كه ياما با. ت را به چنگ آورديكند، واقع ي ميمتفاوت سعهاي  ازهس
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  .رود  ميكاره ب يشناس معرفت نهيزم در عمده، طور به انه،يگرا سازه ييگرا واقع
 ،عـالم  بـه  نظـر  با اي معلوم به نظر با تواند  مي معرفتي    مساله ،يشناس معرفت در 

ـ  معرفـت  به معلوم منظر از كه يهنگام. رديگ قرار توجه مورد ـ   مـي  توجـه  علـم  اي  م،يكن

 علم بودن ياكتشاف به توان  مي آنها راس در كه است ذكر قابل معرفت براي يهاي  يژگيو
 .دكر اشاره واقع با علم مطابقت و

 »زييـ چ «تيـ واقع بـه  نـاظر  علم، كه است آن مراد علم، بودن ياكتشاف يژگيو در

ـ . شـود  شناخته ،»زييچ« هك گفت سخن علم از انتو  مي يهنگام اساس، نيا رب. است  اب
 علـم، از    ين است كه برا   ي، و آن ا   است نيمع زيچ كي تيواقع شناخت نيهم به هجتو

 نـه  علم، در :گفت توان  مي،يژگيو نيا به توجه با .م ييگوي سخن مياكتشافهاي    يژگيو

ـ  افتيدر امكان بلكه شده، گرفته نظر در معلوم براي يمستقل تيواقع تنها  آن كـشف  اي
  .است دهيگرد لحاظ زين مستقل تياقعو

 علـم  بـودن  ياكتـشاف  يعني نخست، يژگيو از يناش خود واقع، با مطابقت يژگيو

 صـدق  بـراي  ارييـ مع همچـون  ،يشـناخت  معرفـت  مباحـث  در واقع، با مطابقت. است
 حاصـل  كـه  يهنگـام  علم اساس، نيا بر .است شده گرفته نظر در زين يدانشهاي    هيداع

 اسـت  آن حكم در شود، مالحظه مطابقت عدم كه يهنگام و است، واقع با مطابق شود،

 نظر با علم يبررس به كه يهنگام گر،يد ويس از. است نشده حاصل يعلم اصل، در كه
ي   صهيخص به مربوط كه ،شود  مي مشخص علم از گرييدهاي    جنبه م،يپرداز  مي عالم به

 از عبارتند شوند  مي مربوط جنبه نيا به كهاي    دهعم يژگيو دو .است آني    انهيگرا سازه

 .يدم آازهايين با علم تناظر و علم بودن يابداع

 عبـارت  به .سازد  مي عالم را علم كه ،است آن بر نظر علم، بودن يابداع يژگيو در

 بـه  را معلوم كه ،است آن يپ در خود لييتخ و تيخالق با كه ،است دانشمند نيا گر،يد

 در عـالم  دخالـت  و نقـش  از يحـاك  ،يمـ آد ازهايين با علم تناظر ن،يچنهم .اندازد دام
 تـا  دارد يوامـ  علم با ينشيگز برخوردي به را دانشمند،  امر نيا رايز ،است علم انيجر

  .بپردازد يآدمي  منزله به خود ازهايين رفع به ،قيطر نيا از بتواند
د بر عامل بـودن انـسان   ي با تاك،دگاهين دي ايخاستگاه انسان شناختگر، يبه سخن د  

ـ آنها بـا واقع ي  عالمان در مواجهه  ي    برساختههاي    ند شناخت، بر نقش سازه    يدر فرا   ،تي
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دگاه، در مقابـل معتقـد      ين د يا. داند  نمي تيمنفعل واقع ي    نهيي را آ  يورزد و آدم    مي ديتاك
 يكننـد و نقـش    مـي ن معرفت دخالـت ي در تكويهاي  سازهي عالمان با صورت بند   :است

 قـرار دارد كـه   يتـ يك سـو، واقع يگر، در  يبه سخن د  . ندينما  مي فاين عرصه ا  ي در ا  فعال

 كه قرار گرفتن آن ، قرار دارديگر، عالمي دييعالم، شناخت آن است و در سو  ي    دغدغه
ـ ا را از پـشت ا يدارد تا دن  مي خاص، او را بر آني اجتماع-يخيتاري  نهيدر زم  ن قـاب  ي

ند يآ  ميكاره بها   در ساخت سازه ،يكيزي متاف يها  فرضش  ين پ يا. ژه بنگرد ي و يكيزيمتاف

  . ديآ  مي به چنگ- تي از واقعيبخش -ت ي كه واقع،ن سازه هاستيت، با هميو در نها
 واقـع  و بودن ياكتشاف انيم ،يشناخت معرفتهاي    دگاهيد از يبرخ در كه يحال در

 شـده،  گذاشته قاطع يتقابل يآدم ازهايين با آن تناظر اي علم بودناي    سازه و علم ييگرا

 جنبه دو نيا رييپذ جمعي  نحوه .شوند  ميجمع هم با نهايا ،ياسالم يشناس معرفت در
 ديبا عالم ت،يواقع نيا به يابيدست براي .است دهيپوش انسان از اياش تيواقع :است نيچن

ـ ا از يكي ،كه نيا تا بپردازد مختلف يذهنهاي    طرحواره ساختن به  بـا هـا     طرحـواره  ني

 در شـدت  بـه  نجايا در علم، ياختراع و ياكتشاف يژگيو .ديدرآ متناسب مذكور تيواقع
 امـا  بـود،  خواهد ياكتشاف شود،  مي لحاظ معلوم به نظر با كه يهنگام علم .اند دهيتن هم

 منظر از تنها .است يساختن و ياختراع رد،يگ قرار توجه مورد عالم، به نظر با كه يهنگام

ـ با بلكـه  ،ستينگر علم به توان  نمي نخست ـ تمام دوم، منظـر  از ينگـاه  بـا  را آن دي  تي
  .ديبخش

 سازه و خام ييگرا واقع موضع دو هر از گرفتن فاصله با ،انهيگرا سازه ييگرا واقع

 يـي گرا واقعهاي    تفاوت به توجه .كند  مي انينما را خود ژرفاي و يدگيچيپ خام، ييگرا
 ريز در رو، نيا از و است برخوردار ارييبس تياهم از گر،يد موضع دو با انهيگرا سازه

 .ميپرداز  ميآن شتريب حيتوض به

 كـه  ،جهـت  نيا از نخست .است شته شده انگا ساده جهت دو از خام، ييگرا واقع
 دوم .دانـد   مـي  فـتح  قابـل  يراحت به را آن و رديگ  مي نظر در ژرفا يب و ساده را تيواقع

 ذهن شناخت كه ،معنا نيا به است، ذهن خصوص در خام ييگرا واقع در انگاري ساده
ـ فعال و رديگ  مي نظر در يانفعال و ساده امري را تيواقع به نسبت ـ  تي  و ذهـن  امـان  يب

 بـا  انـه يگرا سـازه  يـي گرا واقع .رديگ  مي دهيناد را تياقع  و انداختن دام به براي يطراح
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 ن،يبنـابرا  .رديگ ي م فاصله خام ييگرا واقع از آن، جينتا و انگاري ساده نيا كنارگذاشتن
 ، آن يذهنـ  شناخت نه و است، هيال كي و ساده تيواقع نه گرا، سازه گراي واقع نظر از

 واقع شود،  ميمربوط تيواقع به كه ييجا تا .دهد  ميرخ يسادگ به و يانفعال يصورت به

 بيمه و آسا غول بلكه هزارتو، و دهيچيپ تنها نه تيواقع كه ،است آن بر گرا سازه گراي
 گرفتـه  خـود ي    طـه يح در را يآدم كه ،است آن در جهان تيواقع بودن آسا غول .تاس

اي   دربـسته  بطـري  در يمگـس  تالش همچون جهان، شناخت در يآدم تيحكا و است

   .آورد فراهم آن فراز از رييتصو كه آن براي، است
 ذهـن  بـه  كـه  ييجـا  تـا  ت،يواقع يدگيچيپ نيهم سبب به قايدق و گر،يد سوي از

 يطراح اي پردازي سازه و تالش ستلزمت، م يواقع شناخت در يآدم كار شود، مي مربوط

 سـبب  بـه  البته كه   آورد فراهم آن قامت قدر بهاي    جامه كه ،است آن براي فراوان يذهن
 .باشد مطمئن امر نيا از تواند  نميهرگز ت،يواقع يترسناك

 ،اكنون .بود خام ييراگ واقع با گرا سازه ييگرا واقع تفاوت سر بر سخن جا ني ا تا

هـاي    سـازه  و ذهن ،ييگرا سازه در .ميبپرداز خام ييگرا سازه با آن تفاوت انيب هب ديبا
 عبـارت  بـه  .رديگ  مي قرار ديتاك مورد ت،يواقع خود به يآدم يدسترس انكار بهاي به آن،

ـ نام يآدمـ ي    تجربـه  آنچـه  كه ،است آن بر نظر گر،يد  در اصـره شـده   مح شـود،   مـي  دهي

هاي   قالب از تواند  نمي انسان كه گونه همان،  نيبنابرا و است وي زبان و ذهنهاي   قالب
 از .بود نخواهد سريم وي براي ،زين يواقع خود با تماس رود، رونيب خود يزبان و يذهن

 يشناسـ  معرفـت  در كه 21»قتيحق «اي صدق مفهوم از ان،يگرا سازه كه است و ر نيهم

ـ  22»سازگاري« ن همچو ؛گرييد ميمفاه و نديشو  مي دست هدبو مطرح ي 23»كارآمـد  «اي
ـ . كننـد   مي آن نيگزيجا را يآدمهاي    سازه  و كارآمـدي  مفهـوم  بـه  توسـل  بـراي  الشت

 كـه ،  گالزرزفلـد  فـن  آثار دروضوح،   به توان  مي را قتيحق جاي به آن كردن نيگزيجا

: ديـ گو  مـي  نيچن دانش فيتعر در وي .نمود مشاهده است، كاليراد ييگرا سازه مدافع
ـ  فاعالن كه ،يمفهوماي    اختارهس« ـ  ،يمعرفت ـ  توجـه  اب  در يكنـون ي    تجربـه ي    گـستره ه  ب

، گالزرزفلـد ون   (رنـد يگ  مي  در نظر  24كارآمد را آنها خود، يزبان و فكري سنتي    طهيح
» درست «مومفه نيگزيجا ار» دكارآم «مفهوم ،كوشد  ميوي ،اساسن  يبر ا ). 124: 1989

 توانـد   مـي  تنهـا  گـرا  سازه است، بوده درست ينيب شيپ كي هك شود معلوم اگر«: دساز
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ط ي انجام شده، نشان داده است، كه در شـرا         ينيش ب ي آن پ  سااس بر كه يدانش كه ديبگو
  ).26 :1993ن گالزرزفلد، و(مربوط به مورد مذكور، كارآمد بوده است 

قابـل   و يقت تا چه حـد منطقـ  يان در قبال حق  ين موضع سازه گرا   يد ا يد د يحال با 

 بـه  تيـ واقع رييناپـذ  دسـترس د اذعـان نمـود، كـه       ينخست با ي    در درجه . دفاع است 
ـ اند ،يآدمـ  ينزبا و يذهنها    قالب از فارغ يعني م،يمستق و محض صورت  يخـام ي    شهي

هـاي    قالب كه نيا قبول با احت ،اما .است بوده توجه مورد خام ييگرا واقع در كه ،است

 تـوان   نمـي  آورند،  مي فراهم تيواقع به او لين در يانكسار بيضر ،يآدم يزبان و يذهن
 درون يهاي سازه تنها و ندارد تيواقع به يربط گونه چيه ،يآدم شناخت كه گرفت جهينت

 ن همچـو  ؛انيـ گرا هزسا از يبرخ كه چنان،  كند  مي اختراع را آنها انسان كه است يذهن

 بـه  كـه ،  شـده  اختـراع  آن بـراي  يعلم دانش«: دارند اصرار آن بر 25و الروشل  دساوتلز
 بـزرگ  كتـاب  عنـوان  به زييچ .بدهد معنا اند، هينظر از بارور خود كه ،ماهاي    مشاهده

ـ ا بـه  كرد، يزنيرا آن با بتوان كه ،ندارد وجود تعيطب  و الگوهـا  انطبـاق  كـه  ،قـصد  ني

 ).236 :1990داسوتلزوالروچل،  (شود احراز وجودي يتيواقع برها  هينظر

 اجتناب يمفهومهاي    سازه به توسل با دانش، بودن ياختراع در انيگرا سازه ادعاي

 كه به   ين نوع نگاه، هنگام   يدر واقع ا  . ستين قبول قابل بشري، دانشي    عرصه در ريناپذ

كند و    مي ز انكار يمانده را ن  يافت، درصد باق  يش دست ن  يصد در صد دقت مورد نظر خو      
  بـه جهـان  ي آبـ ي كـه بـا لنـز   يتوان گفت، انسان  نمي ن،يبنابرا. نهد ي مي همه را به كنار   

درست اسـت  .  راجع به جهان محروم است    ي از به دست آوردن معرفت     ينگرد، به كل   مي

د يش دارد، اما باي خويبصرهاي   در فرآوردهيي، خطاهايسه با افراد عاد   ي در مقا  يكه و 
خواهد اي  هرهقت بياز حق  با حالت درست،يزان تفاوت لنز و  ياذعان كرد، كه بسته به م     

  .بود

خـود،    خـاص  ي با داشتن دستگاه بصري و مفهوم      ي كه آدم  ،توان گفت   مي نيبنابرا
 كه انسان از چشم ،توان گفت  نميكند و  ميت جهان اعماليب انكساري را بر واقع    يضر

ب انكـسار  ين ضرياما ا. ار دارديت كامل آنها را در اختينگرد و واقع  ميزيبه همه چ  خدا
ست كـه  ين نيشود و چن  ميز اعمالي بر همه چ،آن هم به صورت سراسري     و »زهايچ«بر

 بـه  يچ ربطـ  يسازد و ه    مي  كه خود  يخود، به منزله توهمات   هاي    سازه انسان تنها در تور   
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 سـازه  يـي د بـه واقـع گرا  ين اساس، بايبر ا. گرفتار آمده باشد ا ندارند، يت خود اش  يواقع
اي  توانـد بهـره    مـي خـود، هاي   بر حسب سازهيآدم  كه با نظر به آن،،انه روي آورد يگرا

 .ت را مورد شناخت قرار دهدين از واقعيمع

رفتـه شـود،   ي پذينـ يب انكـساري مع ي به همراه ضرا كه امكان شناخت، حت   يهنگام
 يـي در واقـع گرا .  گشوده خواهد شد  ش روي ما  يان در پ  يراه سازه گرا    متفاوت از  يراه

 بـه آن  يت سخن گفت كه آدمـ  ياز واقع اي     از بهره  توان  مي انه، همان گونه كه   يسازه گرا 

 ي كـه در شـناخت آدمـ    ،توان سـخن گفـت      مي زيقت ن ياز حق اي     دارد، از بهره   يدسترس
توان   ميانهي سازه گراييواقع گرا ، درين، به لحاظ معرفت شناخت   يبنابرا. شود  مي حاصل

ن آن را كنـار  تـوا   نمـي ، سخن گفـت و يد از مطابقت با واقع، در حد شناخت آدم     يو با 

   .ا به كارآمدي كاهش داديگذاشت 
ي  نـه يگز اگـر  كه ،است مانده پنهان انيگرا سازه ديد از زين نكته نياگر، ي دياز سو

 بـه  را خـود  بار ديبا ت،ينها در شود، ليتحل و يبررس يخوب به زين كارآمدي يعني ،آنها

  . گفت سخن توان مي نزين كارآمدي از ت،يواقع به توسل بدون .بگذارد تيواقع دوش
هـاي    دگاهيـ  سازه گرا، در حد واسط د      يدگاه واقع گرا  يتوان گفت، د    مي تيدر نها 

خ و اسناد يت تارين توجه به واقعيرد و در عيگ  ميخ، قراري و مابعداثبات گرا به تاريسنت

ن نـوع نگـاه بـه    يا. داند  ميلي دخيخين تارييز در تبيذهن مورخ را نهاي  ، سازه يخيتار
  .رديگ  مي قراريل مورد بررسي، در بخش بعد به تفصخيتار

 

  يخيمعرفت تاري   سازه گرا، در حوزهيدگاه واقع گراي ديريبه كارگ
 معتقـد بـه   يخيان در حـوزه معرفـت تـار   يـ دگاه سازه گرايدگاه بر خالف د ين د يا

ت يـ شـناخت واقع ي   آن اسـت و دغدغـه  يدادهايـ حوادث و رو، خيت داشتن تار يواقع

ـ  واقع يدگيچيل پ ين حال به دل   ياما در ع  . ارد را د  يخيتار ت و تـالش عـالم در جهـت         ي
 از حالـت خـام   يـي ت، واقع گراين واقعي به دام انداختن ا  ي برا يهاي   به سازه  يشكل ده 

تـوان گفـت،      مـي  بيـ ن ترت يبـد . رديـ گ  مي شي سازه گرا به خو    يشود و شكل    مي خارج

ن يست و به همـ   ير ن يرده امكان پذ   پ يان و ب  يعراي    ت به گونه  يعالمان با واقع  ي    مواجهه
 به چنگ   ي كه عالمان برا   ،رديپذ  مي  صورت يهاي  ن مالقات همواره از پس سازه     يل، ا يدل

ـ  بـا واقع يشتري ب،ن سازه هايهرچه ا. كنند ي ميت صورت بنديانداختن واقع  ت داشـته  ي
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قـت  ي تـر و بـه حق  يت، واقعـ يـ افت عـالم از واقع يباشند و با آن هماهنگ تر باشند، در      
  . ك تر خواهد بودينزد

 كه در   ،استاي    ژهي بر انجام مراحل و    ين منظر، مبتن  ي از ا  يخي به دانش تار   يابيدست

ـ از ا . شوند  مي انيل ب يل به تفص  يذ  ي، بـرا مـورخ  ياز سـو  ن مراحـل    يـ ن ا ي تمـر  ،ن رو ي
گـر، درس  ي دياز سـو .  اسـت يآن ضروري  ز بسط و توسعهين دانش و ن  ي به ا  يابيدست

 مطـرح   يو راهبردها ها     و روش  يخي دانش تار  ياياز دن اي    د نمونه يباخ در مدرسه،    يتار

ن ين اين رو، تمرياز ا.  به شمار آورد  يخيدانش تار ي    ندهيدر آن باشد تا بتوان آن را نما       
ت دانـش آمـوزان در      يچنانچه فعال  . است ي ضرور يز امر ي دانش آموزان ن   يمراحل، برا 

ل خواهـد   ي كم ثمر و پرخطا تبد     ي، به كار   روشمند نباشد  يتيخ، فعال ي درس تار  يريادگي

 كه ،ان آنها، شامل سه مرحله است ي م ي و داور  يخيتارهاي    نيي به تب  يابيند دست يفرا. شد
  : عبارتند از

   واقعهي با اسناد و مدارك و قرار گرفتن در فضاي كار مقدمات)الف

   از حادثهينييتبي  هيل آن و اراي علل و داليابي واقعه در ذهن و ردي بازپرداز)ب
ب و  ي    ن، بازگشت به مرحله   يي تب ي بازگشت به اسناد و مدارك و آزمون درست        )ج

  نييح تبيتصح
  

 مـداوم  ينـد ي فرايريده و تفسيچيع پيخصوص در مورد وقاه تواند ب  مي ندين فرا يا

ك سو بـر  ي كه از ،دگاهين ديا. شود  ميكتري نزديخيقت تار ي كه در هر دور به حق      ،باشد
 حـوادث در ذهـن     يگر بر بـازپرداز   ي د يورزد و از سو     مي دي تاك يخي تار ت اسناد يواقع

ن حـال،   ياما در عـ   . نگوود است يدگاه كال يك به د  ي نزد يشود، از جهات    مي مورخ متمركز 

، بر بازگشت به اسناد و مدارك و آزمون ينگووديدگاه كالي ديي گراي از ذهنيي رهايبرا
ال و ذهن مـورخ را در بنـد كنـد و اجـازه     يورزد تا خ  ميديز تاكين حاصل نيي تب يدرست

 بـا   ،خيدر ادامه، اهداف درس تـار     . ردي را در بر گ    يخين تار ييت محض، تب  يندهد تا ذهن  

  . گردند  مياني ب،ن نگرشيد بر هميتاك

  

  درس تاريخهاي  هدف
كشف ي   تا دغدغه،گردد  ميخ باعثيت تاريانه به ماهي سازه گراينگرش واقع گرا
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را يـ ز. خ باشد يدرس تار هاي    فدر دو سطح خرد و كالن، از جمله ه         د يخيت تار يواقع
ن، در يكرد قرار دارد و بنابراين رويل به شناخت آن، در بطن ا يت و تما  يش به واقع  يگرا

ـ  اياساسهاي  ز، قطعا شناخت آن از دغدغه     ي ن يخيمواجهه با معرفت تار    ن نگـرش بـه   ي

  .شمار خواهد رفت
ل ي در مواجهه با مساي و فعال بودن ويت آدمياملدگاه بر عين ديگر، اي د ي از سو 

دهد،   ميهي اراي از آدميريورزد و تصو  ميدي تاكي اجتماعيمختلف و از جمله در زندگ

ش بـه  يرامـون خـو  ي پي و انسانيعيط طب ي فعال است، كه با مح     ي موجود يكه در آن، و   
 ي برقـرار يدر راسـتا را د به دانش آمـوزان     يخ با يدرس تار ن رو،   ياز ا . پردازد  مي تعامل

ـ ا.  دهـد ياريـ  ،شي خويراموني پي انسانيايدنارتباط بهتر با    ي  هيـ ق ارايـ ن امـر، از طر ي

 مـشاركت   ي و آماده ساختن دانـش آمـوزان بـرا         يانسانهاي    دهيق تر از پد   ي عم يشناخت
ـ  در نهايخيتارهاي  نشيو بها  گر، دانش يبه سخن د  . رديپذ  مي موثرتر، صورت  د يـ ت باي

 ي و يبـرا اي    و فكورانـه   آگاهانه   ي شود و زندگ    منجر  موثرتر فرد  يجتماعبه مشاركت ا  

 مطرح شـده  ين به طور كليش از اين دو هدف عمده كه پيبا در نظر گرفتن ا  . دنرقم زن 
  .ابندي  مينير تكويخ به صورت زيدرس تارهاي  ، هدف)1380 ،يباقر(بود 

  يخيارتهاي  ورزي و كسب دانش و بينش نسبت به پديده انديشه -
هايي در نظر    اجتماعي و از آن جمله تاريخ، به عنوان واقعيت        هاي    ، پديده در اسالم 

اما اين قابليت مطالعه و شناسايي بودن با توجه به    . شوند كه قابل شناسايي اند      مي گرفته

پيچيده و ديريابنـد؛    ها    معلوم معناداراست و با توجه به عالم، بايد گفت اينگونه واقعيت          
خيـال و عقـل     ي    لم بايد با نگاه از منظرهاي متفاوت و با ياري جستن از قوه            چنانكه عا 

را هـا     خويش به فرضيه پردازي دست زند تا بتواند آرام آرام به آن نزديك گردد و پرده               

 و ي به سه هدف شناخت  يابيرسيدن به اين هدف، خود مستلزم دست      . از روي آن باال زند    
  :ر استيز به شرح ،ز دو هدف معطوف به روشين

 هـا،  ن هدفيا: يخينش تاري به دانش و بيابي در جهت دست يشناختهاي     هدف -

هـاي   د دارند و كـسب فـراورده     ينش تاك ي به دانش و ب    يابي دست يشناختي    شتر بر جنبه  يب
ر خالصه يتوان در سه مورد ز  ميراها  ن هدفيا. دهند  مي را مدنظر قرارينشي و ب  يدانش

  .نمود
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  يخيتارهاي  تيع با واقيي آشنا-الف
هـاي    با آنها، از هدفيي و تالش در جهت آشنا  يخيتارهاي    تياعتقاد به وجود واقع   

 و يخيتـار هـاي   تي واقعيدگيچيگر، پ يبه سخن د  . رود  مي خ به شمار  يدرس تار ي    هياول

م ين منبع عظـ ي دارد و او را از ا     رحذرآنها ب ي     را از مطالعه   يد آدم ياب بودن آنها نبا   يريد
  . روم سازد محيآگاه

توان چـشم    نمي وجود دارند و رخدادها اتفاق افتاده اند و   يخيتارهاي    تيواقع   

 دانـش  ،توانـد   مي با آنهايي و آشنا يخيتارهاي    تيواقعي    مطالعه. را بر وجود آنها بست    
 بـا  ييدانش آموز در اثـر آشـنا  . ار سازدينده هوش ي آ يوند دهد و برا   يآموز را با گذشته پ    

 باشـد،  مـشخص  خـود    يخ اجتمـاع  ي كه معطوف بـه تـار      ي، هنگام يخيارتهاي    تيواقع

 ش را در بـستر زمـان دنبـال   يوجـود خـو  هاي  شهيابد و ري  مي خود رايفرهنگي   نهيشيپ
د، بلكـه منجـر   ينما  ميگذشته برقرارهاي   نه تنها ارتباط او را با نسل    يين آشنا يا. كند مي

  منجـر  زيـ ع زمـان حـال ن     ي در وقـا   شتري ب ياريوقوع حوادث و هوش   ي    به دقت در نحوه   

ـ  از سـطوح اول    ،يخيتارهاي    تي با واقع  ييآشنا. شود مي   بـه شـمار   يخيدانـش تـار   ي    هي
  . برد و او را با گذشتگان همراه سازدبتواند فرد را به درون گذشته   مي كه،رود مي

  تاريخيي  مختلف يك واقعههاي   آگاهي از تبيين-ب
ي  مختلـف دربـاره  هـاي   و فرضيهها  بيان تبيينه چند وجهي واقعيت تاريخي و    يارا

ها  دهد، راه را براي خالقيت      مي آن، عالوه بر آنكه قدرت انتخاب دانش آموز را افزايش         

كارگيري قـدرت تخيـل و   ه در اين حالت، فضا براي ب    . گشايد  مي اوي    تازههاي    و تبيين 
را واقعيتـي بـه دام   گردد و دانش آموز، واقعيـت تـاريخي          مي تعقل دانش آموزان فراهم   

سـازوارتر بـا مـدارك    هـاي    به تبيين،كند  مي كند و سعي    نمي  تلقي ،افتاده و تكميل شده   

 گيـرد و   دتواند شكلي پويا به خو      مي در اين حالت، دانش تاريخي    . تاريخي نيز بينديشد  
  . براي نزديك شدن به واقعيت ناب تاريخي استفاده گردد،بشريي  از تمام سرمايه

ـ اند خ، از منظـر   ي در تـار   يكـالن جـار   هـاي     سنت: نش تاريخي  كسب بي  -ج ي   شهي

  ياسالم
، ايحاد بينش و دركي عميق نسبت به تـاريخ  5-1دومين محور مورد نظر در هدف   

 دانش آموز بدون داشتن بينشي ژرف در باب تاريخ و حركـت جريـان كلـي آن،              . است
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 ،ايـن هـدف  . دسـت يابـد  تواند به ماهيت تاريخ و نيز طرح كلـي رويـدادها در آن           نمي
در  كه  يهاي  خ برآورده گردد؛ سنت   يتار  در ي جار ين كل يسنتها و قوان  ي    هيتواند با ارا   مي

در نگاه اسالم، جريان تـاريخ بـا وجـود فـراز و             . م به آنها اشاره شده است     ديدگاه اسال 

گيرد، جريان واحـدي      مي فرودهاي بسيار و حوادث و وقايع مختلفي كه در آن صورت          
تـوان در آنهـا تبـديل و      نميي كههاي  قوانين و سنتهايي بر آن حاكم است؛ سنت     است و 

ا نظر به آيات قـرآن،  خ بي در تارين كالن جارين قواني از ا  يبرخ. 26تحويلي صورت داد  

  :ر استيبه شرح ز
  مي حق و باطليداي  مبارزهي  تاريخ بشر، دربردارنده 

صـالح و  هـاي   ارويي دو جريان انـسان رويي    دربردارنده ،تاريخ بشر در نگاه اسالم    

در يك سو، افراد صالحي قرار دارند كه به پروردگار يكتا ايمـان آورده              . رصالح است يغ
 ديگر، در مقابل آنـان،   ي سو اند و در تالشند تا قسط و عدل را در زمين بگسترند و در             

هـاي   گران را در خدمت برآوردن هواها و هـوس  ي كه خود و د    ، هستند يرصالحيافراد غ 

  دو گـروه از انـسانها  يهماوردي  ن اساس، تاريخ عرصهيبر ا. 27رنديگ  ميخويش به كار 
خـود را برآورنـد و در       هاي     آن خواسته  ياريخواهند تا به      مي  كه قدرت  يست؛ گروه ا

يي گر كه به رهـا يرند و گروه ديگ  مي  در خدمت خود   يگران را چون ابزار   ير، د ين مس يا

 بـر   ي جهـل و ظلـم و امـارت خـواه          يودشـان از بنـدها     خ ييشند، نخست رها  ياند مي
  . اني مطامع مدعي و طعمه شدن برايريگران از جهل و ظلم پذي ديي سپس رها،گرانيد

ان خـاك و خـدا      ي، آدمي در نگاه قرآن، در برزخ م       يهمچنين، از منظر انسان شناس    

دارد  رو به سرشت مادي و غرايز حيواني خـويش   ،وجود وي از يك سو    . ستاده است يا
سـاختار  . الهي و ميثاق ازلـي خـويش دوختـه اسـت     ي    و از سوي ديگر، چشم به نفخه      

 چنين جدالي را همواره پايدار حفـظ    ي     صحنه  همواره  كه ،استاي    وجود آدمي به گونه   

تـاريخ  ي  صـحنه . كند و انسان را در بين دو جريان خير و شر به انتخاب وامـي دارد      مي
  .  است تداعي گر چنين جدالي،آدمي نيز

 كه سخن گفتن از دو جريان حق و باطل در تاريخ، بيـشتر              ،البته بايد توجه داشت   
ال پـردازي  ه  در ايـد  . )به مفهومي كه وبر در نظر داشت      (است   "ايده ال پردازي  "نوعي  

رسـاند، امـا بـه      ميامور تجربي ياريي   كه ما را در مطالعه    ،شود  مي قالبي در نظر گرفته   
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 كـه در هـر زمـان بتـوان مـصداق تـام و مشخـصي بـراي                ،ستضرورت به اين معنا ني    
 ي بـراي ايـن دو گـروه يافـت    هـاي  البتـه مـصداق   .حق و باطل در نظر گرفت     هاي    گروه

واقعي اجتماعي، ممكن است    هاي    گروه.  اما به ضرورت، تام و خالص نيستند       ،شوند مي

 ميزان نزديكي و دي باي از حق و باطل باشند و به هر حال،      هاي  به درجات مختلف، آميزه   
 ايـن نكتـه را در زيـر بيـشتر توضـيح      . دوري آنها را به اين دو قطـب، مـشخص نمـود           

  .دهيم مي

  يپيچيدگي تشخيص حق از باطل در بستر تاريخ بشر •
ضـروري ديگـر، تاكيـد بـر دشـواري تمييـز حـق از باطـل در         هاي    از جمله بينش  

 از  يخ، حاك يان تار يجرسخن گفتن از وجود حق و باطل در         . تاريخي است هاي    جريان

در . ، حـق را از باطـل جـدا سـازد    ي كه طي آن، خط روشن ،ستيناي     ساده يم بند يتقس
 كه حق و باطل بـا دو لبـاس مـشابه در    ،بسياري از وقايع تاريخي، لحظاتي وجود دارند  

در بـسياري از نبردهـاي   . مقابل يكديگر قرار گرفته اند و تشخيص را مشكل ساخته اند         

 شد و حق و باطل چنان بـا هـم      مي  چنين لحظاتي ايجاد   ،با دشمنانش ) ع(حضرت امير   
  براي بسياري افراد، امـر مـشتبه  اساخت و حت  مي كه كار تشخيص را دشوار   ،آميختند مي

تـاريخي، ارتباطـات چندگانـه، طبيعـت چنداليـه و           هـاي     پيچيـدگي جريـان   . گشت مي

يص حق از باطل دچـار ترديـد و   تواند فرد را در تشخ    مي گستردگي آنها در بستر زمان،    
  . اشتباه نماينداحت

متخالف، همواره هاي   اني كه دو طرف جر    ،ز آن است  يين تم يگر در ا  يمهم د ي    نكته

توان بـا    نمي هر دو طرف مخاصمه بر باطلند و      ، مواقع ياريستند و در بس   يحق و باطل ن   
هج البالغـه  در ن) ع(ر يحضرت ام. دي رسيگري به حق بودن د    يكيص باطل بودن    يتشخ

 تـان خالصـه   يان عثمـان را برا    يمن جر ": دينما  مي نييگونه تب  ني قتل عثمان را ا    يماجرا

د يد و از حد گذراندي كردي تابيشه كرد و شما بي پ يعثمان استبداد و خودكامگ   : كنم مي
 28".افـت ي دارد كـه تحقـق خواهـد         ي حكمـ  ي و شتاب زدگـ    يو خداوند در خودكامگ   

 انـسان حـق گـرا،    ،شـود   مي  آنها باعث  يختگيل و در هم آم     روابط حق و باط    يدگيچيپ
  .اوردي نيزده رو شتابهاي  يد و به داوريمحتاطانه عمل نما

 ن احتياط در تعيين مصاديق حق و باطل و نيز نگاه عميـق و جـامع باعـث                 يهمچن
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ش بپـردازد و خـود را حـق مطلـق و     يت خوي موقعي همواره به بازشناسي آدم ،گردد مي
پـس از تامـل،    ،گران را با دقت بـشنود     ياطل نپندارد، بلكه موضع و سخن د      گران را ب  يد

  كه با دقت به سخنان گـوش فـرا         يبندگان مرا بشارت ده، كسان    ": ردين آنها را بپذ   يبهتر

    29".ندينما ي ميروين آنها را پيدهند و بهتر مي
ه شتن و گروهي كـ ي خويز از مطلق انگاريص حق از باطل و پره ياط در تشخ  ياحت

 اساسـي داوري ميـان حـق و باطـل بـه شـمار          هاي    خود فرد به آن تعلق دارد، از مولفه       

    .  كه بايد مورد توجه قرار گيرد،روند مي
  ان يطبيعي اعمال آدمي  پيروزي و شكست، نتيجه  •

 بـه   ،هـيچكس . سـت  ا  مرهون اعمال آنها   ،در نگاه قرآن، پيروزي و شكست آدميان      

ي  خارج از قواعد حاكم بر عـالم حركـت نمايـد و تافتـه      ،تواند  نمي دليل اعتقاد خويش  
اگر بر شما مسلمانان جراحتـي وارد شـود،     ": فرمايد  مي خداوند. تلقي گردد اي    جدابافته

بر دشمنانتان نيز وارد آيد و اين روزهاي شكست و پيروزي را ما به نوبـت بـين مـردم            

 30.دهيم  مي قرار
"
بايـد گمـان كـرد كـه يـاري و       ن:صدر در توجيه اين بيان معتقد است    

پيروزي براي اهل حق، حق مسلم الهي است؛ پيروزي حقي طبيعي براي همـه اسـت و    

  . دست آورده بايد با فراهم نمودن شرايط ويژه اش، آن را ب

يابد، مشمول قـوانين    ميانسانها تجسمي    از نظر قرآن، حق از آن نظر كه به واسطه         
توان گفـت مومنـان، صـرفنظر از تـالش، برنامـه         ي نم حاكم بر تاريخ بشر خواهد بود و      

گـر، سـنت   يبه بيـان د .  همواره پيروزند و اهل باطل، همواره مغموم،ريزي و شرايطشان 

نزاع حق و باطل است و      ي    جهيست؛ پيروزي حق بر باطل، نت     ي ن يف پرور يخداوند ضع 
 كـه  ييخـدا بـه  ! ديآگاه باش": فرمايد  ميدر بياني ) ع(حضرت علي   . ستي ن امري محتوم 

روز خواهند شد، نه از آن رو كه از شما به حق يان بر شما پيجانم در دست اوست، شام  

شان، شتابان فرمانبردارند و شما     ا كه در راه باطل زمامدار     ،سزاوارترند، بلكه از آن جهت    
   31"...ديورز ي ميدر گرفتن حق من سست

   نهايي صالحان از خالل نزاع مداوم حق و باطل يروزيپ •
هـاي   فراز و فرودهاي تاريخ و جابجايي جايگـاه ي  از منظر قرآن، با وجود همه      

تاريخ از آن صالحان و مستضعفان است و پيروز نهـايي  ي  حق و باطل، در نهايت، آينده 
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 فـرد را   ،چنين نگـاهي بـه تـاريخ، اول       . 32اين جنگ بلند دامنه، بندگان صالح خداوندند      
 هر لحظه جايگـاه خـويش      در  وي ،گردد  مي باعثسازد و     مي متوجه اين نبرد هميشگي   

  اميدي هميشگي را در دل او زنـده نگـه      دومدر اين صحنه را مورد بازبيني قرار دهد و          

سـختي، يـا آسـودگي و در موقـع شكـست يـا       هاي  ه در لحظ،گردد  ميدارد و باعث  مي
  . پيروزي، با طمانينه و آرامش دست به عمل زند

ـ  كـه ا ،رد آن است  يد مورد توجه قرار گ    ينش با ين ب ي در ا  دي با  كه يگريدي    نكته ن ي

ـ آ  مـي دسـت ه ت، حاصل نزاع است و در اثر مبارزه و جهاد ب   يغلبه و حاكم    يد و امـر ي
  .ابدي حق و باطل تحقق ييارويان رويست كه بدون مبارزه و در خارج از جرين

كـه  هاي    اين هدف  :يخينش تار ي به دانش و ب    يابي جهت دست  يروشهاي    دف ه -

عطوف به روش و فرايند دستيابي به دانش و بينش تاريخي اند، بر فراينـدهايي تاكيـد                 م
سـه هـدف   .  كه در جهت تحقق دانش و بينش تاريخي بايد مد نظر قـرار گيرنـد          ،دارند

  . در ادامه، مورد بررسي قرار گرفته اند،روشي مد نظر

  بين آنهاهاي   مهارت بررسي اسناد تاريخي و شناخت ارتباط-الف
 كه در گذشـته رخ داده و از دسـترس مـا بـه دور        ،واقعيت تاريخي، واقعيتي است   

كننـد، شـواهد و اسـناد       مي ي كه در دنياي ما از آن واقعيت حكايت        هاي  تنها نشانه . است
 شناخت واقعيت تاريخي، مستلزم شناخت ماهيت اسناد تاريخي و        ،بنابراين. تاريخي اند 

ين صـحت و سـقم سـند تـاريخي و نيـز ارتبـاط          تعيهاي    روش. مهارت كار با آنهاست   

سـت كـه بـراي شـناخت        ااي    مدارك و اسناد تاريخي با يكديگر، از جمله مراحل اوليه         
  . واقعيت تاريخي بايد طي گردد

تـاريخي  ي    تحقيق نسبت به نويسندگان اسناد تاريخي و نيز نسبت آنهـا بـا واقعـه              

 ،همچنـين . سـازد   مياد را آشكاراحتمالي موجود در اسن   هاي    مورد نظر، برخي سوگيري   
دهد تا   ميآنها در ابعاد مختلف، به ما اين امكان را      ي    سنجش اسناد با يكديگر و مقايسه     

از زواياي متعدد به واقعيت تاريخي نزديك گرديم و از ابعاد مختلف آن را مورد بررسي 

يخي كمـك  تواند به كشف واقعيت تـار       مي ،انتخاب چنين منظرهاي متفاوتي   . قرار دهيم 
  .نمايد
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    مهارت بازپردازي واقعيت تاريخي-ب

مختلف ميـان آنهـا،   هاي  پس از بررسي مدارك و اسناد و نيز در نظر گرفتن ارتباط  

تبييني سازوار با مدارك و اسناد، با تفكر عميق در علل  ي    هي شخص براي ارا   ،الزم است 

 را در ذهـن خـويش       تاريخي و جوانب مختلف آن، سعي كنـد آن        ي    انجام وقوع حادثه  
در اين عمل، فرد با استفاده از نيروي تخيل و تعقل خود و با توجه به           . بازپردازي نمايد 

 سـپس سـعي   ،  دهـد   مـي  اسناد و شواهد تاريخي، ابتدا خويش را در فضاي رخداد قرار          

  . ه نمايد كه با اسناد و مدارك هماهنگ باشدي تبييني از واقعيت تاريخي ارا،كند مي
تواند   نمياز ابهام،اي    ريخي، به دليل ديرياب بودن و قرار داشتن در هاله         واقعيت تا 

مختلـف و از  هاي  عالم بايد با فرضيه. به صورتي صريح و بي پيرايه خود را عرضه دارد  

در اين مهـارت، فـرد بـا    . جوانب متمايز به آن نزديك گردد تا بتواند آن را به دام اندازد  
 تعادلي دستاي  خويش، به نقطههاي  دارك و نيز فرضيه رفت و برگشت ميان اسناد و م      

. تبييني متقن و نيز هماهنگ و سازوار با مدارك و اسناد اسـت      ي     كه دربردارنده  ،يابد مي

تواند در تركيب با   مييابد و مياي  تخيل و تعقل او جايگاه ويژهي  ست كه قوه  ا در اينجا 
  .ازي ياري رساندمهارت بررسي مدارك و اسناد، او را در فرضيه س

  مهارت داوري در مورد امور تاريخي-ج

و ) امر مـورد مطالعـه    (برقراري ارتباط مناسب با تاريخ      ي    اين مهارت، نشان دهنده   

پيشين براي صورت بنـدي يـك داوري مـتقن،          هاي    و مهارت ها    توانايي كاربست بينش  

 ديگـر، هنگـامي   به سخن. مستدل و متكي به شواهد در ارتباط با يك امر تاريخي است        
 كـه بتوانـد بـا    ،آيـد   مـي دانش آموز در درس تاريخ به عمق بينش و انديشه ورزي نايل      

هـاي    آموخته شده در ايـن درس، بـه نقـد تبيـين           هاي    و مهارت ها    برخورداري از دانش  

حوادث تاريخي بپردازد و به داوري در مورد حوادث تـاريخي دسـت   ي   مختلف درباره 
ها، در مورد امري تاريخي، نظري نهـايي و   و مهارتها  ، بينشها زند و با تركيب دانش   

مختلـف و  هـاي   در جريـان نقـد تبيـين      .  كه قابل دفاع باشد    ،ه دهد يجمع بندي شده ارا   

تاريخي هاي  تمام دانش گردد و  ميانتخاب از ميان آنها، تفكر انتقادي دانش آموز تقويت
ه صورت دانـشي از آن خـود دانـش    او در طي كل اين فرايند با يكديگر تركيب شده، ب         

  .يابند  ميآموز ظهور
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  مؤثر اجتماعيي    و مداخله  مشاركت  قابليت  افزايش-
 دن كه درس تاريخ با فراهم آور،متعددي داردهاي  برآورده شدن اين هدف، استلزام

    .هستندر يبه شرح زها  دفهاين .  بخشي از آن را تامين نمايد،تواند  ميدو هدف زير

 كـه  ،در اين هدف، نظر بر آن اسـت        :لي مسا در بررسي تمام به نگاه تاريخي     ه ا -

انساني، اهتمامي نسبت بـه  هاي  فرد عالوه بر درك اهميت نگاه تاريخي به امور و پديده      

برخورداري از اين نوع نگاه، خود از . كسب چنين ديدگاهي در بررسي امور داشته باشد 

تاريخي ي  توجه به پيشينه. ر امور اجتماعي است   موثر فرد د  ي    لوازم مشاركت و مداخله   
گردد، فرد شناخت بهتري نـسبت بـه       مي امور و نگريستن آنها در بستري تاريخي باعث       

موثر در امور انساني ي  دست آورد و با نگاه عميق تري به مداخلهه  وضعيت فعلي آنها ب   

بـه كوتـه بينـي و    تـاريخي، فـرد را   ي  نگـاه مقطعـي و بريـده از پيـشينه         . مبادرت ورزد 
ي  شـود، فـرد در فـضايي بريـده از زمينـه        مـي  دهد و باعـث     مي عملكردهاي خام سوق  

يك امر، در شـناخت امـور دچـار اشـتباه و     هاي  تاريخي و بدون توجه به فراز و نشيب   
ل و نگـاهي  يتاريخي قوي در مـورد مـسا    ي    در مقابل، برخورداري از حافظه    . خطا شود 

انـساني اسـت و منجـر بـه         هـاي     ق بخش نگرش فرد به پديده     تبارشناسانه به امور، تعم   

  . گردد  مي منجرويي  سنجيدههاي  كنش
انـساني  -ل اجتمـاعي  يدانش آموز با تحقق اين هدف، با ديـدي تـاريخي بـه مـسا              

امور را در ارزيابي آنها در نظر خواهد گرفت و همين امـر         ي    خواهد نگريست و پيشينه   

 خواهد  منجرل اطرافشي نسبت به مسا  ، دار در او   به شكل گيري موضعي عميق و ريشه      
موثرتر دانش آمـوز و   ي    به مداخله  ،تواند ي مي دگاهين د يش و اهتمام به چن    يگرا. گرديد

  . گردد منجريل اجتماعيتر او در مسا قيمشاركت عم

انديـشه ورزي عميـق نـسبت بـه       :بازشناسي حدود تعميم در حوادث تاريخي      -

سازد تا منطـق و       مي ظاهر رويدادها به باطنشان، فرد را قادر      حوادث تاريخي و عبور از      

ي  هيـ پس از كشف اين قوانين و ارا     . قوانين نسبي حاكم بر برخي وقايع مشابه را دريابد        

  به دستي استوار در مورد حوادث، ايجاد قدرت تعميم دهي در حوادث مشابههاي تبيين
مشابه تـاريخي و تعمـيم قـوانين       دانش آموز، توانايي تشخيص حوادث       ،گردد  مي باعث

انـساني كلـي   هاي   مانند انقالب، كه به پديده   ؛اصطالحاتي. مشابه به آنها را بدست آورد     
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قدرت تعميم بخشي در . شوند  ميكار گرفتهه بها  كنند، با توجه به همين تعميم   مي اشاره
ت آن، انساني و پيش بيني نسبي آينـده و نيـز مـديري    هاي    تشخيص شرايط جاري پديده   

دارد و   ميگذشتگان بر حذرهاي   اين توانايي، افراد را از تكرار اشتباه      . نقشي اساس دارد  

ـ البتـه با . نمايـد   مـي موثر اجتماعي ياريهاي  آنها را در صورت بندي مناسب مداخله     د ي
ز در يـ ط زمـان حـال ن  يمطلـق انگاشـته نـشوند و شـرا      هـا     مين تعمـ  ي كه ا  ،توجه داشت 

  .رددلحاظ گها  يريگ جهينت

  

  يريگ جهينت
 يـي  واقـع گرا يش فرض معرفت شناخت   ي در نظر داشتن پ    ،توان گفت   مي تيدر نها 

 يتواند منجر به صورت بند  مي،ي عامل بودن آدميش فرض انسان شناختيسازه گرا و پ
 آن به همـراه    يدرسي    را در برنامه  اي    ژهيوهاي     گردد كه هدف    منجر خي به تار  يدگاهيد

خ و گذشته يت داشتن تاريد بر واقعي همگام با تاك، سازه گرايقع گرادگاه واين ديا. دارد

ي   در برنامـه ،ليـ ن دليورزد و به هم  ميدي تاك يخين دانش تار  يت انسان در تكو   يبر فعال 
هـاي    بـر هـدف  ،ينـش ي و بيدانـش هـاي   ش، عالوه بر جنبه   ي خو يشنهاديخ پ ي تار يدرس

د بـا در  يخ باي تاريدرسي   برنامه:ستز نظر دارد و معتقد ا    يند و روش ن   يمعطوف به فرا  

ـ  به سمت ايريو با جهت گها    ن ضرورت ينظر گرفتن ا    ي صـورت بنـد   هـا، ن هـدف ي
  .گردد
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و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا فـي االرض و نجعلهـم ائمـه و نجعلهـم            . 32
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