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المللهای روابط بینکاربست روش تاریخی در پژوهش  
                                                                                                   مژگان قربانی   1

 * 2  سید مسعود موسوی شفائی 

 3  سن شریعتی نیا مح 

 4  اسالمی سن  مح 

 چکیده 
 دانشجویان که دارد وجود المللبین روابط  رشته  در  کیفی  و  کمی  از  اعم  زیادی  تحقیق  هایروش

 یا تاریخی پژوهش روش کیفی،  هایروش  از  یکی.  کنندمی  استفاده  خود  هایپژوهش  برای  آن  از

 در  ایپدیییده  بررسییی  درصدد  پژوهشگر  که  دارد  کاربرد  زمانی  تاریخی  روش.  است  پژوهیتاریخ

 ترینمهم  تاریخ.  است  حال  رویدادهای  شرح  و  تاریخی  واقعیات  کشف  آن  هدف  و  است  گذشته

 هییاییبرداشت اساس بر هادولت زیرا است کشورها  روابط  توسعه  و  برقراری  در  تاثیرگذار  عنصر

 روابییط  پژوهشگران  کنند ولیمی  تنظیم  زمان  بستر  در  را  خود  روابط  دارند  دیگر  کشورهای  از  که

 کنند یا با روش درست کاربست آن آشیینا نیسییتند.می  استفاده  روش  این  از  ندرت  به  یا  المللبین

 در تییاریخی روش از شییود کییه هگونییههییا پاسییخ داده شود به این پرسشمی  سعی  مقاله  این  در

الملل هه مزایییا و کاربرد روش تاریخی در روابط بین  کنیم؟  استفاده  المللبین  روابط  هایپژوهش

 توجهیکم دالیل  و دارد؟  المللبین  روابط رشته  برای کاربردهایی  کند؟ ههدستاوردهایی ایجاد می

 ادبیات تولید به که است این مقاله هدف هیست؟ المللبین روابط رشته در  پژوهش روش  این به

-الملل بخصوص در پژوهشتاریخی در رشته روابط بین  روش  کاربرد  و  استفاده  نحوه  به  مربوط

 ها یاری رساندها و رسالهنامههای مربوط به پایان

 المللروابط بینهای ، پژوهشروش پژوهش تاریخی، منابع تاریخی   : ی اژگان کلید و 
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 مقدمه 

از روش تحقیق سخن    پژوهش  هر که  مستلزم داشتن یک روش تحقیق است. هنگامی 

مند برای بررسی  اعتماد و نظامهای قابلای از قواعد، ابزارها و راهمجموعه  گوییم مرادمی

.  حل مسائل و مشکالت است ها و کشف مجهوالت و دستیابی به راهو شناخت واقعیت 

 اطالعات   که  خاصی  روش   و  راه  کارگیری  به  از  عبارت است   تحقیق  بیان دیگر روشبه  

با    مرتبط  علل  و  عوامل  و  نموده   فراهم  مطالعه  مورد  موضوع  درباره  را  بیشتر   و  تر مناسب 

 در   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  و  آوریجمع  برای  متفاوتی  هایروش.  نماید  مشخص  را  آن

 نیاز  و  داد  انجام  یکسان  روش  یک  با  تواننمی  را  پژوهشی  دارد. هر  پژوهش وجود  هر

 روش  داریم  که  هدفی  به  توجه  با  سپس  و  بدانیم  را  پژوهش خود  اصلی  هدف  ابتدا  است 

  نداشته   خوبی  شناسی روش   تحقیق ما   اگر   که  است  طبیعی  پس  کنیم.  انتخاب  را  مناسب

  روش   داشتن  بر اینکه  عالوه.  دهیم  ارائه  کیفیتی  با  و  خوب  پژوهشی  کار  توانیمنمی  باشد،

حائز  روش  انتخاب  در  دقت   است،  الزامی  تحقیق  در  هر  هنانچه.  باشدمی  اهمیت  نیز 

 خواهد  اشتباه   یک   درگیر  آن  هاییافته  و   تحقیق  تمام  شود  انجام  فرآیند  این  در  اشتباهی 

روش،   .دهدمی  نشان  را  روش  مسئله  اهمیت   خود  این.  شد منطقی  و  درست  انتخاب 

ای  شود زیرا بر سرنوشت پژوهش اثر مستقیم و تعیین کنندهنیمی از تحقیق محسوب می

-شوند که یکی از روشهای تحقیق به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میروش  گذارد.می

به   ناگزیر است دست  این روش پژوهشگر  تاریخی است. در  های تحقیق کیفی، روش 

میگزینش   صورت  سطح  سه  در  کم  دست  گزینش  این  موضوع،  بزند.  انتخاب  گیرد: 

انتخاب روش و انتخاب رخدادهای مرتبط با موضوع. به بیان دیگر مورخ ناگزیر است از  

دوره یا  تاریخی  موضوعات  متنوع  و  متکثر   انواع  یک میان  یا  مقطع  یک  تاریخی  های 

های  ها و رهیافت انواع گوناگون روش  بایست از میانموضوع را برگزیند. درگام دوم می

او سازگار است و در گام  پژوهشی شیوه با موضوع  انتخاب کند که بیش از همه  ای را 

رهیافت،   روش،  با  آنچه  موضوع  با  مرتبط  حوادث  و  رخدادها  انبوه  میان  از  نهایی 

مرتبط او  رویکردهای  و  و  انتظارات  علی  پیوندهای  برقراری  با  و  برگزیند  است،  تر 

مجموعه تفسیرهای علمی خود  آورد.  معلولی و  پدید  منسجم  معنادار و  مقاله    هدفای 

تاریخی در رشته    روش  کاربرد  و  استفاده  نحوه  به  مربوط  ادبیات  تولید  به  این است که
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ها یاری رساند.  ها و رسالهنامههای مربوط به پایانالملل بخصوص در پژوهشروابط بین

الملل  برای   فمختل  دالیل  به  مقاله  این بین  روابط  آمده   دانشجویان  در  تحریر  رشته  به 

ممکن  است. دانشجویان  است   اوالً   نداشته  این روش  مورد  در  آموزشی  گونه  هیچ  این 

  حتی  ثالثا  است نه کیفی.  کمی  زیاد  احتمال  به  اندهایی که آموزش دیدهروش  ثانیاً.  باشند

  منابع  از  استفاده  و  تفسیر  برای  زیاد  زمان  صرف  نیز یاد گرفته باشند  کیفی  هایروش  اگر

  استفاده   این روش و  بیشتر   یادگیری  با  رابعا دانشجویان.  است   ها سخت برای آن  تاریخی

 دهند. می انجام را تریکیفیت  با تحقیقات تاریخی، شواهد از

ها پاسخ داده شود که هگونه از روش تاریخی  شود به این پرسشدر این مقاله سعی می

بینپژوهشدر   روابط  میهای  هگونه  کنیم؟  استفاده  در الملل  را  تاریخی  روش  توان 

بین روابط  استفاده  موضوعات  این روش  از  باید  و هرا  زمانی  کرد؟ هه  عملیاتی  الملل 

؟ ایا و دستاوردهایی ایجاد می کنددر روابط بین الملل هه مز  کاربرد روش تاریخیکرد؟  

بنابراین در ابتدا به تشریح روش  الملل وجود دارد؟  ینهه ارتباطی بین تاریخ و روابط ب

می پرداخته  بینتاریخی  روابط  و  تاریخ  ارتباط  سپس  میشود  بررسی  در الملل  و  شود 

نامه، رساله،  الملل در هر نوع پژوهش اعم از پایانادامه الزاماتی که پژوهشگران روابط بین

شود و نهایتا به ارزیابی مقاالتی که با  ه میکتاب و مقاله و ... باید رعایت کنند توضیح داد

 شود.  اند، پرداخته میالملل نگاشته شدهروش تاریخی در حوزه روابط بین

 .پیشینه تحقیق1

پژوهش مقاله،  این  مدنظر  موضوع  ارزندهدرخصوص  که    صورت  ایهای  است  گرفته 

هایی است که  دسته اول مربوط به پژوهش  :کرد  بندیها را به سه دسته تقسیمتوان آنمی

های تحقیق در علوم انسانی به نگارش درآمده است محتوای این آثار  در رابطه با روش

روش انواع  روشدرباره  و  کیفی  و  کمی  از  اعم  تحقیق  جمعهای  اطالعات  های  آوری 

روش از  یکی  عنوان  به  تاریخی  روش  که  این  است  اکثر  است.  شده  تلقی  کیفی  های 

اند. به عنوان مثال  ها مباحث یکسانی در رابطه با روش تحقیق تاریخی مطرح کردهکتاب

تربیتی و رفتاری، علی دالور در کتاب  جان بست در کتاب روش های تحقیق در علوم 

انسانی و اجتماعی زاده در کتاب  ، رمضان حسنمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم 

های تحقیق  یاوش خلیلی شورینی در کتاب  روشهای تحقیق در علوم رفتاری، سروش
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و   انسانی  علوم  روشدر  کتاب  در  ایمان  کیفیمحمدتقی  تحقیقات  به    شناسی  ابتدا  در 

های مخالفان و موافقان درباره روش تاریخی  پردازند و دیدگاهتعریف تحقیق تاریخی می

تاریخی اعم از منابع های  کنند. سپس منابع دادهبه عنوان یک روش علمی را مطرح می

های تاریخی اعم از انتقاد درونی و بیرونی  دست اول و دست دوم و ارزشیابی منابع داده

می شرح  پژوهش  را  انجام  مراحل  و  تاریخی  محقق  و  مورخ  تفاوت  نهایت  در  دهند. 

 کنند.تاریخی را بیان می

پژوهش به  مربوط  دوم  تاریخدسته  درباره  که  است  گر هایی  صورت  است.  پژوهی  فته 

علیرضا مالئی توانی در کتاب درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، حسین میرجعفری و  

مرتضی نورایی در کتاب روش پژوهش در تاریخ، مایکل استنفورد در کتاب درآمدی بر 

تاریخ تاریخ در  پژوهش  کتاب روش  در  از پژوهی و حسن حضرتی    علم   قلمرو  شناسی 

م  تاریخ   علم  فلسفه  و   تاریخ   و   شناسیمعرفت   شناسی،هستی  های حوزه  و  گویندیسخن 

  تبیین   و  دهند. عالوه بر آن مباحثی مانند علیت می  پیوند  هم  به  را   تاریخی  شناسیروش

ماهیت   در منبع  شواهد  کارگیری  به  هگونگی  تاریخی،  شواهد  تاریخ،  شناسی،  تاریخی، 

 کنند. برداری را مطرح مییادداشت  نادرست و از  درست  هایداده  تصفیه و پاالیش

پژوهش به  مربوط  سوم  روشدسته  درباره  که  است  علوم  های  رشته  در  پژوهش  های 

بین روابط  و  شدهسیاسی  نوشته  روش الملل  در خصوص  مستقلی  پژوهش  تاکنون  اند. 

پژوهش در  بینتاریخی  روابط  و  سیاسی  علوم  و  های  است  نگرفته  صورت  الملل 

اپژوهش حاضر  روشهای  دیگر  کنار  در  روش  این  گفتهز  سخن  پژوهش  اند. های 

ابوالقاسم طاهری در کتاب روش تحقیق در علوم سیاسی و سید کاووس سید امامی در  

پژوهش و    و  تفسیری  گرا،اثبات  رویکردهای:  سیاسی   علوم  در  کتاب  اهداف  انتقادی، 

تاریخی به نقد و بررسی اند و بعد از بیان منابع  های تحقیق تاریخی را شرح دادهویژگی

 اند.های تاریخی پرداختهاعتبار داده

می مالحظه  که  رشته  همانگونه  به  تاریخی  تحقیق  روش  مورد  در  ارزشمندی  آثار  کنیم 

فوق این حوزه  ادبیات  و  است  درآمده  می تحریر  غنی  پژوهش  العاده  که  آنچه  اما  باشد 

پژوهش از  را  می حاضر  متمایز  پیشین  این  های  کاربرد  سازد  بررسی  بر  عالوه  که  است 
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بین روابط  رشته  در  تاریخی  نیز  روش  این حوزه  در  نگاشته شده  آثار  ارزیابی  به  الملل 

 دارد.  ها را بیان میهای آنها و ضعفپردازد و کاستیمی

 .روش پژوهش تاریخی2

-وهش تاریخی ارائه شده است که این امر نشان میهای متعددی برای روش پژتعریف

های گوناگونی از روش تاریخی شده است و هم هنوز تعریفی  تاکنون هم تعریفد  ده

الزم  شاید  است.  نشده  ارائه  باشد،  تاریخ  فیلسوفان  و  مورخان  اکثریت  وفاق  مورد  که 

های ذکر شده باشد؛ بر این  باشد تعریفی کلی از آن بیان شود که دربرگیرنده همه تعریف

می تاریخی  روش  تعریف  در  شرح اساس  و  درک  مطالعه،  شامل  که  گفت  توان 

رویدادهای مربوط به گذشته است  و در این روش پژوهشگر برای دستیابی به واقعیات  

هاست تا ها، ارزشیابی صحت و سقم و تجزیه و تحلیل آنتاریخی ملزم به گردآوری داده

تئ  نتایج  به  یا حتی  کند  رد  یا  اثبات  را  تحقیق  آن فرضیه  از رهگذر  وریک دست  بتواند 

 یابد.

روش  و  تاریخی  تحقیق  بین  تفاوت  بارزترین به    دسترس  در   هایسایر  مربوط  محقق 

.  شودمی  استفاده  فرضیه  یک  آزمایش   یا  نظریه  تولید  برای  که  است   شواهد  ماهیت 

 عنوان  به  هاداده  تولید  یا   ایجاد   برای  که  دیگر  هایروش  خالف  بر  تاریخی  تحقیقات

  این .  دارد  وجود  قبالً  که   است   متکی  هاییداده  بر  اند،شده  طراحی  تحقیق  فرآیند  از  بخشی

  کند،  تولید  یا  ایجاد  را  هاداده  از  برخی  تواندنمی  تاریخی  تحقیقات  که  نیست   معنا  بدان

 تحلیل  و  تجزیه  باید  که   دهدمی  تشکیل  را  داده  مجموعه  از  کوهکی  نسبتاً  بخش  بلکه

و بین این نوع تحقیق  دیگر  یک تفاوت کلیدی    .دارد  بستگی   تحقیق  موضوع  به  و  شود

ا هادستکاری داده مربوط بهسایر تحقیقات علوم اجتماعی   ز آنجایی که تحقیقات  است. 

داده بر  نداردتاریخی  وجود  آن  در  دستکاری  برای  راهی  است،  متکی  گذشته   های 

(Pickard, 2018: 167.)  یک  قطعات  شناسایی  گذشته،  بازسازی  به  تحقیق  روش  این 

  فرآیند   یا  رویداد  موقعیت،  یک  درک   و  بینش  ارائه  برای  آنها  دادن  قرار  هم  کنار  و  پازل

  ماهیت  اما  کند،می  پیروی  کلی  فرآیند  یک  تحقیق از  هایروش  سایر  پردازد و همانندمی

 .دارد  بستگی   بررسی  مورد  موضوع  و  محقق  به  فرآیند  این  که  است  ایگونه  به  روش

 همدلی  است،  شده  واقع  آن   در  تحقیق  که  ایزمینه  با  باید  بنابراین محققان در این روش
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که  ایجاد   شواهد  از   برگرفته  دقیق  حقایق  به  نسبت   بیشتری  دانش  مستلزم  امر  این  کنند 

بخواهد.  است  پژوهشگر  اگر  ترتیب  این    نظریه   یک  خود  تحقیق  سوال  به   پاسخ  در  به 

-عالوه (.Rael, 2004است )  ضروری  اجتماعی محیط درک دهد، ارائه متعادل و منصفانه

  هایی هالهسیاه  هستند یا  هاییها و شکافدارای حفره  همیشه  تقریباً  تاریخی  بر آن شواهد

جای  .ندارد  وجود  تفسیر  برای  مدرکی  هیچ  آن  در  که به  بایستی  محقق  اینجا    کنار  در 

ها پیوند ایجاد کند که  منطق خود بین آن  و  قبلی  دانش  تخیل،  از  استفاده  آنها با  گذاشتن

 :Pickard, 2018)   است  واقعیت  منطقی  تخمین  بلکه  نیست،  زدن  حدس  این به معنای

175 .) 

 المللبین روابط و تاریخ .3

بین روابط  و  تاریخ  دارد.  پیوند  طوالنی  قدمت  اثر  الملل  بزرگترین  و  اولین  از  یکی 

تاریخ کتاب  که  توسیدید  نوشته  پلوپونزی  جنگ  تاریخی،  متون  است    روابط   پایه  جزو 

بود که این    از همان ابتدا وامدار تاریخ  المللبین  روابط  رشته.  شودمحسوب می   المللبین

  هانس   و  کار.  اچ.  ای  یعنی  مدرن،  المللبین  روابط  بنیانگذاران  از  تن  دو  آثار  در  امر

است.    منعکس  مورگنتا   های ویژگی  از  یکی  دیرباز   از  تاریخ  به  توجهبنابراین  شده 

بین  در  تاریخی  تحقیق  از  واحدی  روش  اما  است   بوده  المللیبین  مطالعات   الملل روابط 

ههار.  ندارد  وجود کلی  که    تاریخی  تحقیق  اصلی  شیوه  به صورت  دارد   نحوه  وجود 

از:این ههار حالت  .  است   کرده  احاطه  را   رشته  این  در  تاریخ  از  استفاده   تاریخ  عبارتند 

 گرا. تاریخ تاریخی شناسی و جامعه  سنتی تاریخ رادیکال، گراییتاریخ گرایی،تاریخ بدون

 گرایی تاریخ بدون تاریخ

 و   زمان  در  توانندمی  که   شودمنجر می  جهانی/ کلی   هایگزاره  ایجاد  به  تحقیق  شیوه  این

  جهانی   کاربرد  که  هستند  بزرگ  روایت  یک  ساختن  دنبال  به  یعنی.  شوند  اعمال  مکان

  در   است،  آزمایش   قابل  آنها  نظری  هایاستدالل  که   است   معنی  بدان  این .  باشد  داشته

  مطابقت  گیرندمی  نظر  در  اجتماعی   علمی   دقیق   معیارهای  عنوان  به  آنها  که  آنچه   با  نتیجه

  زمان   در  رویدادها  بینیپیش  برای  آنها  رویکرد  که  است   معنی  این  به  همچنین  و  دارند

  گرایی تاریخ بدون تاریخ (.Kiser & Hechter, 1998: 788ممکن است ) آینده  در یا وقوع

روابط    در  نئولیبرالی  نهادگرایی  و  نئورئالیسم  زیربنای  است که    مطالعه تاریخ  از  ایشیوه
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  نقش   تاریخ  الملل،روابط بین  در  تاریخی   تحلیل  شیوه  این  دهد. دررا تشکیل می  المللبین

  حمایت  برای  تواندمی  که  ناپذیرینقض  قواعد  یعنی  –  گیردمی   عهده  به  را  «مقدس  متن»

  یک   گراییتاریخ  بدون  به بیان دیگر تاریخ.  گیرد  قرار  استفاده  مورد  تحقیق  هایفرضیه  از

 عنوان  به   و  کندمی  تولید  را   هاییدرس  کند،می  فراهم  را   هاداده  از  غنی  بالقوه  جریان

مقولهمی   عمل   قیاسی   هایفرضیه  برای   آزمایشی   هاینمونه   تجربی  تأیید  برای   ایکند و 

 (. Kornprobst, 2007: 31) است  انتزاعی ادعاهای

  کرده   عمل  نظری  مواضع  اعتبار  آزمایش  برای  ابزاری  عنوانبه  همیشه  به این ترتیب تاریخ

 آزمون   یا   فشارسنج   عنوان به  تاریخ   از  استفاده  به  اصلی  جریان  های پژوهش  و  است 

بین  تصویرهای  بین  قضاوت  برای   تورنسل روابط  در  می   الملل رقیب  انتزاع نگاه    کنند. 

  عنوان   به  آنها  تبدیل  و  «خودیاری»  یا  «قدرت  موازنه»  ،«آنارشی»  مانند  مفاهیمی

قابل  فاقد  تحلیلی  هایموجودیت  راستا  این  در  هم  است.زمان    ترتیب،   این  به  تحلیل 

  تاریخ   آن  در  که  بنامیم  «متداوم  عرف»  را  آن  توانیممی  که  است   هیزی  نئو   نئو  رویکردهای

 مورد   حال  زمان  توضیح  برای  اما  شود،نمی  گرفته  نظر  در  خود  خاص  شرایط  با

  ایاالت   برای رقابت بین  اسپارت  و  آتن  بین  از رقابت   بنابراین،.  گیردمی  قرار  سوءاستفاده

  هه  ها،جنگ  همه.  شوددر طول جنگ سرد استفاده می   شوروی  جماهیر  اتحاد  و  متحده

  داده   توضیح  المللیبین  مرج  و  هرج  با  کامل،  هایدرگیری  یا  هریکی  هایشورش

  -دولت   ها،امپراتوری  نشین،کوچ  قبایل  شهرها،دولت   -سیاسی   واحدهای  همه  شوند ومی

 :Lawson, 2007)  شوندفرض میکارکرد یکسان    نظر  از  -فراملی   اتحادهای  و  هاملت 

351-3.) 

 رادیکال  گراییتاریخ

روابط    در  تاریخی  هرخش  که  کنندمی  استدالل  المللروابط بین  در  رادیکال  گراییتاریخ

وجود    بیرون  حقیقتی در  که  دهدمی  نشان  قرائت   دارد. این  نیاز به ساختارشکنی  المللبین

  موضع،   این  نهایت   در  دارد.  وجود  بسیاری  حقایق  بلکه  باشد  کشف  انتظار  در  که  ندارد

  برای   تالش  یافت؛  تسلط  آن  بر  توان نمی  هرگز  که  گیردمی  بر   در  را   تاریخ  از  دیدگاهی

 نگارانتاریخ  از نظر .  است  دیگر  کلی  کالن  روایت   یک  به  بازگشت   صرفاً  کار،  این  انجام

  برسد   تاریخی  نهایی  پایانه  به  تواندنمی  هرگز  المللروابط بین  نگارتاریخ  محقق  رادیکال،
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 پس  (.Hobson & Lawson, 2008: 424) است   سرگردان  ریلی بدون پایان  سفری   در  و

  رویکرد   این   هیز،  هر  از  پیش  کند؟می  تولید  را  تاریخی  نوع   هه  رادیکال  گراییتاریخ

 که   تاریخ  کالن  نوع  با  تضاد   در   را  آن   نتیجه   در  و  کندمی  رد  را  کالن  هایروایت   ساخت 

  اشاره   که  همانطور.  دهدمی  قرار  کنند،می  تولید  نئولیبرالی  نهادگرای  و  نئورئالیستی  نظریه

  تر، گسترده  روایتی  ساختن  طریق  از  یا  نظری  دریچه  یک  طریق  از  یا  تاریخ  خواندن  شد،

  خاصی   ایدئولوژیک  و  سیاسی   اهداف  با   تا   است   «تاریخ  بر  تسلط»  دام  در  شدن  گرفتار 

  برای   تالش  برابر  در  مقاومت   تاریخی  کار   هدف  ترتیب،  این  به.  باشد  داشته   مطابقت 

 (.Vaughan, 2005: 131است ) تسلط

  روابط   پسااستعماری  مطالعات  مدرن  پست   شاخه  در  توانمی  را  تفکر  نوع   این   هاینمونه

نظر.  یافت   المللبین  یا  مدرن  جهان  توسعه  و  ظهور  هایتاریخ  تمامی  سعید،  ادوارد  به 

زیربنایی  تا   شوند  ساختارشکنی  باید   مدرن  المللبین  نظام   فراروایت 

 که   روندمی  پیش  آنجا  تا  بسیاری  این،  بر  عالوه .شود  آشکار  شناسیشرق/اروپامحوری

-قدرت  پیوندهای  با  باید   تاریخ  نوشتن  برای  هاتالش   همه  که  آنجایی  از  کنندمی   استدالل

 این  زیرا  شود  اجتناب  باید  تاریخی  هایروایت   بازسازی  از  باشد،  داشته  مطابقت   دانش

  دیگر  شکلی  با(  گراییشرق/ اروپاگرایی )  سلطه  از  شکل  یک  جایگزینی  برای   صرفاً  کار

گرایی(  تاریخ  ترتیب،  این  به  (.Hobson & Lawson, 2008: 425)  کندمی  عمل  )غرب 

  ثابتی   نقطه  و هیچ  است   افتاده  تعویق  به  همیشه  آن  معانی  و  است   درک غیرقابل  همیشه

  « ممکن  حقایق  از  نهایتی  بی»  به  تاریخ  عوض  در.  ندارد  وجود  تاریخی  استقرار  برای

افراد درک می  تبدیل این  از منظر    اساسی،   حقایق  ارائه  عنوان   به   تاریخ  از  محققان  شود. 

  برانگیز مناقشه  ناپایدار،  را  تاریخ   که  درکی  تغییرناپذیر باید به  واقعیت   و  زمانبی  هایمقوله

از   تغییر  بیندمی  احتمالی  و بلکه   تداوم  قلمروی  تاریخ  محققان،  این  نظر  کنند.    نیست 

عدم  قیاس  غیرقابل  تفاوت،   قلمرو تعدادیقطعیت و  است.  این   توسط هاتکنیک  از  ها 

  ابزارهای که    –  بینامتنی  آگونیسم،  نگرشی،  هند  تبارشناسی،  -محققان ارائه شده از جمله

. هستند  گذشته  و  حال  زمان   مورد  در  بدیهی  مفروضات  بردن  سؤال  زیر   برای  قدرتمندی

یا فهرستی از    «تعین هندعاملی»  با خطر  تاریخ  از  رویکرد پساساختارگرایانه  حال،  این  با

ضعیف )  مواجه  علل  همانطور  (.Lawson, 2010: 208است   رویکردهای  که  بنابراین 
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  کنند،می  تبدیل  مندیقاعده  و  قطعیت   از  منحصر به فرد  قلمروی  به  را  تاریخ  اصلی  جریان

ثباتی  بی  و  تفاوت  از  فرد  به  منحصر  قلمروی  را  تاریخ  پساساختارگرایی  رویکردهای

کنند و  می   بیان  را  عام  رویکردهای جریان اصلی انتزاعات   ترتیب،  این  به .  کنندمی  فرض

امرمدرنپست  می  را  جزئی  ها  دیگر  .کندمطرح  عبارت  اصلی    جریان  رویکردهای  به 

  مفاهیم  ها،فرمول  توانمی  آن  طریق  از  دانند کهها میداده  ای ازمجموعه  عنوان  به  را  تاریخ

  تقلیل   رنگ  تک  مسطح  زمین  یک  به  را   تاریخ  یعنی.  کرد  ارزیابی  را  انتزاعی  هایفرضیه  و

.  داد  تغییر  حالت  بهترین  در  یا  تأیید  را  نظری  ادعاهای  توانمی  آن  توسط  که  دهندمی

حقیقت    نه  شایدها   و   اگرها  از   را قلمروی  تاریخ  نیز  پساپوزیتیویسم  رادیکال  نگاریتاریخ

  گسست  رویکردی  نتیجه هنین.  کندمی  آشکار  را  محقق  ایدئولوژیک  گرایش  دانند کهمی

 (.Lawson, 2010: 210است ) تاریخی

 سنتی  تاریخ

  که   است   رانکری  پوزیتیویستی  شناسیروش  بر  مبتنی  «درست   تاریخ»  گرایان،سنت   از نظر

  تا   حداقل   کند،  تولید  را   حقیقت   از   شکلی  تا  سازدمی  قادر  را  مورخ  واقعیت،-ارزش  تمایز

قابل  و  آرشیوی  تحقیقات  طریق  از  که  جایی اول  دست    مورخان.  است   دسترسیاسناد 

 تاریخی  تحلیل  طریق  از  را  آن  توانمی  که  دارد  وجود  در بیرون  جهانی  که  معتقدند  سنتی

آرشیوی)  آثار  به  نظری-دقیق عینی  رویکرد  یک.  داد  توضیح اول و    برای (  اسناد دست 

در  حیاتی  فرآیند  این که  است    دستیابیقابل  رویدادی  هر  از  علّی  تحلیل  نهایت   است 

(Evans, 2001: 124.)  را  نظری  الگوهای  کاربرد  سنتی  مورخان  مطالعه  برای  پیشینی 

  بیهوده  نظری  لنزهای  طریق  از  تاریخ  ها مشاهدهبه بیان دیگر از نظر آن.  کنندمی  رد  تاریخ

رویکردهای  در.  شودمی  تلقی  به  بلکه  نظری،  گراییپیشین  دلیل  به  تنها  نه  نظری  واقع 

  واقعاً   ایرادات  که این   کرد   استدالل  توان شوند. میمی  محکوم  نیز   ثانویه  منابع  به   اتکا  دلیل

  تاریخی   هایروایت   درباره  رادیکال  نگارانتاریخ  که  هاییمحکومیت   با  هندانی  تفاوت

  به   نسبت   ناباوری  متضاد،  ظاهراً  تحلیل  هایشیوه  این  دوی  هر.  ندارند  دارند،  نظری

 دانند.می غیرتاریخی را هاییدیدگاه دهند و هنینمی نشان بزرگ را  هایروایت 

  تاریخ   بر  را  خطرناکی  ایدئولوژیک  هایبینش  رویکردهایی  هنین  که   هستند  موافق   دو  هر

  تاریخی   جدال»  را  هاییدیدگاه  هنین  سنتی  مورخان  ای کهبه گونه.  کنندمی   تحمیل  جهان



16 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    سومشماره  

  ششپ اپی چه  و  

 1401  پای ز

 
 
 

. دانندمی  «غیرتاریخی  سازیکل  هایپروژه»  را  هاآن   رادیکال  نگارانتاریخ  دانند ومی   «بد

 از   شمولجهان  تصاویر  ارائه   برای  فراتاریخی  هایتالش  تمسخر  به  تمایل  دو  هر  بنابراین 

 عمل،  در رویکرد  دو هر نظر، این  از. است  متفاوت مکان و زمان طول در که دارند علیت

  و   سنتی  مورخان  هم  واقع،  در.  دهندمی  قرار  دسترس  از   دور  را   گسترده  نظری  های یافته

حال زیر    را  کالن  هایروایت   رادیکال،  نگارانتاریخ  هم عین  در  ولی  برند  می  سوال 

شان، این دو  شناختیمعرفت   هایتفاوت  رغمعلی  دهند. بنابراین،جایگزینی نیز ارائه نمی

  تئوریک   هایروایت   برابر   در  مشترک   مقاومت   و  گراییجزیی  به  گرایش  حول  رویکرد

  و  اجتماعی  جهان  ساختار مورد  در  حداقل  رویکرد دو هر ترتیب،  این به. شوندمی همگرا

بسیار  پردازینظریه  امکان )  هم  به  شبیه  تاریخی   :Hobson & Lawson, 2008هستند 

427 .) 

 گرا تاریخ تاریخی شناسیجامعه

  کار .  است   کار.  اچ.  ای  گرا،تاریخ  تاریخی  شناسانجامعه  رویکرد  اصلی   های ههره  از  یکی

 سوال  یک  تا  کرد  تحقیق  تئوری  و  درباره تاریخ  هااسطوره  ترینبرجسته  مورد برخی از  در

که  دشوار  حال  عین  در  و  ساده  ظاهراً بر(Carr, 1961)هیست؟    تاریخ  بپرسد    خالف  . 

اولین  نظر  از  سنتی،   مورخان  رویه   بافت  و  مورخ  مطالعه  تاریخ،  مطالعه  در  گام  کار 

  انجام   تحقیق  آن   در  که   است (  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  تاریخی،  محیط)  تریوسیع

  تاریخی   آثار  که  واقعیت   این  بنابراین،  است.  شده  انباشته  آن  در  تاریخی  حقایق  و  دهدمی

  جای   ترگسترده  اجتماعی  هایماتریس   درون  در  بلکه  کنند،نمی  صحبت   خود  برای  هرگز

  مورخان   که  ایشیوه  به  گذشته  درباره  مطلقی  حقیقت   هیچ  که  معناست   این  به  گیرند،می

-زمینه   ایده  با  گراییتاریخ  که  است   معنی  بدان  این.  ندارد  وجود  کنند،می  ترویج  سنتی

  پیوند   شد،  داده  توسعه  «کمبریج  مکتب »  در  اسکینر  کوئنتین  مانند  افرادی  توسط  که  گرایی

 از   کار  بینش  در  که  آینده  و  حال  گذشته،  بین  گفتگوی  (.Bell, 2003: 155)  دارد  نزدیک

  بین  تمایز  از  است  عبارت  مورخ  وظیفه  که   است  معنی  این   به  دارد  وجود  تاریخی  روش

و  حقایق  برابر  در  ماندن  باز  تصادفی،  و  مهم  علل .  موضوع  یک  تبیین  و  تفسیر  جدید 

نهفتهتاریخ  تاریخی  شناسیجامعه  مرکز  در  تاریخ  از  درکی  هنین  خالف  بر  .است   گرا 

  دانستن  قابل  تاریخ  که  پذیرند می  گراتاریخ  تاریخی  شناسانجامعه  رادیکال،  دانانتاریخ
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  وجود دارد  عینی حقیقتی که کنند ادعا توانندنمی سنتی مورخان  که دارند اصرار اما  است،

 است   آن  کنندگانعمل  تفاسیر  تابع  و  شودمی   تولید  معینی  مکان  و  زمان  در  تاریخ  زیرا

(Hobson & Lawson, 2008: 429.) 

 الملل. کاربرد تاریخ در روابط بین4

بر  تاریخ زیادی  بین   تاثیر  سیاست روابط  و    مقامات.  گذاردمی  کشورها  خارجی  الملل 

ناخواسته یا  که   به   رسیدگی  برای  دولتی خواسته    به   است،  وقوع   حال  در   امروز  اموری 

  و  جدید  مسائل  که  هستند  این  دنبال  به  کنند ومی  تکیه  گذشته  از  و برداشت خود  درک 

اند مدیریت کنند که اگر دانش تاریخی آورده  دست   به  قبل   از  که  هاییبا بینش  را  پیچیده

  داشته   هاگذاریسیاست  در  بسزایی  تأثیر  تواندها به درستی مورد استفاده قرار گیرد میآن

زمانی می  .باشد موفقیت سیاستمداران  رابطه  از  بهرهتوانند  تاریخ و سیاست  بین  مند  آمیز 

از   درستی  به  که  آنمحدودیت شوند  رابطه  درهای  باشند.  آگاه    تاریخ   آل،ایده  دنیای  ها 

-مرتفع می  را  معین  سیاسی   موضوع   یک  هایپیچیدگی  که   آوردبوجود می  اساسی   بینشی

  دلیل   دو  به  عمالً  امر  این   واقعیت   اما در.  سازدمی  وضوح روشن  به  را  آتی  راه   و  سازد

تاریخ با    دارد و  وجود  گذشته  از  شده  پذیرفته  تفسیر  یک   ندرت  به   اوال.  افتدنمی  اتفاق

 دو  بین  هایتفاوت   ثانیاً  متفاوت دارد.  تفسیرهای  به  تمایل  توجه به کشف شواهد جدید

 درست   درس  یک  بتوان  اگر  حتی  است بنابراین  هاشباهت   از  بیش  تقریباً  تاریخی  موقعیت 

 ده است. فایکرد، به کارگیری آن درس در زمان حال بی  استخراج گذشته از

 در   متحده  ایاالت  تجربیات  است.  ویتنام  قیاس  تاریخی،  هایقیاس  ترینمتداول  از  یکی 

شاهین   اغلب   ویتنام طیف  طلبان(توسط  )جنگ  کبوترها  و  ها  در   طیف  طلبان(    )صلح 

گیرد. البته این واقعیت  می  قرار  استناد  مورد  در حال حاضر  آمریکا  نظامی  مداخالت  مورد

که دارد  وجود    قرار   بحث   مورد  امروز  که  جنگی  هر  و  ویتنام  بین  هایشباهت   هم 

است   از  پر  همواره  حالت   بهترین  در  گیرد،می   تاریخ   که  نیست   تعجب   جای  و  اشکال 

 بنابراین.  دهد  ارائه  روشنی  سیاسی  گیریسوریه و ... نتیجه  ،  لیبی  ،  عراق  مورد  در  نتواند

  منطقی   دهد،   ارائه  تواندمی  هاییبینش  نوع  هه  تاریخ  اینکه  مورد  در  باید  سیاستگذاران

  ارائه   سیاست   دشوار  هایپرسش  به  قطعی  و  روشن  های پاسخ  تواندنمی  تاریخ.  باشند

  در  هوشمندانه  و   دقیق  تفکر  به   که  است   این  دهد  انجام  تواندمی  تاریخ   که  آنچه.  دهد
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  های سیاست   به  تواندمی  قطعاً  تاریخ  دیگر،  بیان  به.  کند  کمک  خاص  مشکل  یک  مورد

 .(Lawrence, 2015: 50-52) کند تولید را هاآن تنهایی به تواندنمی اما کند، کمک خوب

   

 های کلیدی سیاسی  تاریخ به عنوان اهرم تحلیلی در بحث. 4-1

این سوال که نظر بگیریم متوجه   است   افول  حال  در  بلندمدت  در  آمریکا  آیا  اگر  را در 

  و   شودمطرح می  بحث   این  که  نیست   بار  اولین  کندمی  یادآوری  ما  به  تاریخ  شویم کهمی

هایی صورت گرفته  پیش بینی  آمریکا  نیز در مورد افول  1980و1970  ،1950  هایدهه  در

  های آرمان  )جذابیت   آمریکا   قوت  هم نقاط  هاآن  زیرا  بودند،  نادرست   نهایت   بود که در

 رقبای  که  را  بلندمدتی  هایهالش  هم  متحده( و  ایاالت  اقتصاد  پذیریانعطاف  و  آمریکایی

  هیچ   به  امر  این  گرفته بودند. البته  کم  دست   دست و پنجه نرم کنند را  هاآن  با  باید  آمریکا

بود بلکه    خواهند  نادرست   امروز درباره افول  دوباره  هایبینیپیش  که  کندنمی  ثابت   وجه

 مثال.  کند  کمک  مساله  از  تریروشن  تحلیل  به  تواندمی  تاریخ  که  مسئله اصلی این است 

  بیندازیم  آمریکا  افول  مستقیم   هایبینیپیش  به  تریدقیق  نگاه  که  کند  وادار  را  ما  تواندمی

در  آن  هایو ضعف  قوت   نقاط  و   بر   عالوه .  بگیریم  نظر  در  ژئوپلیتیکی   هایارزیابی  را 

  این   بپرسیم  باید  که  مهمی  استراتژیک   سؤال  که   کند  یادآوری  ما  به  تواندمی  تاریخ  این،

افول  آیا  که  است  متفاوتموج  امروز    این   از  و  خیر،  یا  است   قبلی  هایموج  از  گرایی 

یافته  حیات،  تجدید  و  زوال  مسائل  با  تا  کند  کمک  ما  به  تواندمی  طریق و  سازمان  تر 

قدرتدقیق مقایسه  با  و  کنیم  برخورد    سایر  به  نسبت   زمان  طول   در  متحده  ایاالت  تر 

 تری دست پیدا کنیم. به دیدگاه روشن بازیگران

 اریخ به عنوان منبعی برای شناخت خود و شناخت کشورهای دیگر  ت . 4-2

-می  ها تعامل داریم به ما کمکجوامعی که با آن  بهتر  عالوه بر اینکه در شناخت   تاریخ

 تواندمی  کند. تاریخکمک میکنیم نیز  کند، در شناخت خود و نقشی که در جهان ایفا می

-می   روبرو  آنها  با  جهانی  امور  بازیگرانی که در  هایویژگی  و  ها به سیاستمداران انگیزه

  در  فردا  پوتین  والدیمیر  که  گویدنمی  آمریکا  به  تاریخ  مثال   عنوان  به.  شوند را نشان دهد

اما  خواهد  هه  سوریه  یا  اوکراین   و   روسیه  روابط  تاریخهگونه    پوتین  اینکه  درک   کرد 

هنین  آن  تواندمی  مطمئناً  کند،می   تفسیر  را  سرد  جنگ   از  پس  متحده  ایاالت از  را  ها 



19 

 

 

 

 

کاربستتتتت  ر   

تتتتتتتتتار     ر 

ر ابت  پژ هش های 

 المللبین

  رفتار  نحوه  فهم  برای  تحقیر«  »قرن  مورد  در  هینی  روایات  درک   یا  تصمیماتی آگاه کند.

 در  تواندمی  تاریخ  که  هاییبینش  گرفتن  نادیده  .  است   مهم  بسیار  امروز  دنیای  در  پکن

اشتباهات   است.  خطرناک   بسیار   دهد،  ارائه  دیگر  جوامع  و  دیگر  کشورهای  مورد   مثال 

-آن  شدیدترین   از  یکی  اما  رخ داد  2003  سال  در  عراق  به  حمله آمریکا  آستانه  در  زیادی

که  تاریخ  به  کافی  توجهعدم  ها، کشوری  یعنی  بود    های دیکتاتوری  سلطهتحت  عراق 

  نگاه  دموکراسی آماده نیست.  به  سریع  گذار  بوده و برایای  فرقه  هایشکاف  و  آورخفقان

اینکه    عراق  تاریخ  به  تردقیق بر   از  پس  احتمالی  مسیر  مورد  در  بیشتری  بینش  عالوه 

می  عراق  آزادی قدرتایجاد  به  نسبت  هم   بیشتری    رژیم   که  نیروهای  کند، حساسیت 

 :Tertrais, 2016)  آوردمیبوجود    بودند،  کرده   سرکوب   عراق   دیکتاتورهای  دیگر  و  صدام

تاریخ  (.16-15 که  اندازه  همان  شناخت   برای   تواندمی  به  و  دیگر  درک    کشورهای 

-می  مید  راسل  والتر  که   همانطور  کشور خود نیز الزامی است.  درک   برای  باشد،  ضروری

 آگاهی  تواندمی  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست   تاریخ  با   کردن  نرم  پنجه  و  گوید »دست 

  هاستمدت  که  -  جکسونیسم  تا  ویلسونیسم  از  -  پایدار  هایانگیزه  و  هاایده  از  بیشتری

 نقش  از  را  آمریکا  تواندامر می  این .  کند  ایجاد  است،  داده  شکل  را  جهان  با  آمریکا  تعامل

  و   است   کرده  ایفا  لیبرال  جهانی  نظم  حفظ  و  ایجاد  در  گذشته  دهه  هندین  در  که  حیاتی

 دنبال  به  است   ممکن  سنتی  نقش  آن  از  خروج  نتیجه  در   که  عمیقی  عواقب   از  همچنین

 (. Mead, 2001)  سازد آگاه باشد، داشته

 ها تاریخ به عنوان منبعی برای آنالوگ. 4-3

  سیاست هستند. هیزی   و  تاریخ  روابط  جنبه  ترینمشکل  و  ترینبرجسته  ها نمایانگرقیاس

داده  قبالً  که  است   هیزی  شبیه  افتدمی  اتفاق  امروز  که   بدست  برای  تالش  و  است  رخ 

-سیاست   که  است  روشی  ترینمتداول  گویند که آن را قیاس می  از   سیاسی  بینش  آوردن

Brands and Suri :2015 ,)   گیرندمی  کار  به  را   تاریخی خود  طریق آن دانش  از  گذاران

شویم که  متوجه می  بررسی کنیم  را  متحده  ایاالت  اخیر  خارجی  سیاست   تاریخ  اگر(.  11

آمریکایی  هایگیریتصمیم  در  هاقیاس  از   استفاده  هقدر به  .  است   رایج  سیاستمداران 

  سال   در  لیبی در  انسانی  بحران  نسبت به متحده  ایاالت  واکنش  بر  بالکان  قیاس  عنوان مثال

  مخصوصا   خاورمیانه  های درگیری  نسبت به   اوباما  دولت   رویکرد  لیبی بر  قیاس  و  2011
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  باشد زیرا قادر است  ساز مشکل   بسیار  تواندمی  قیاس  استدالل  تاثیر گذاشت. البته  سوریه

 که تداوم  شود  دهد و باعث   کاهش  واقعه  اهمیت   به  نسبت   را  گذارانسیاست  حساسیت 

می  خطرات  این  به  توجه  با.  شود  بیان  حد  از  بیش  حال  و  گذشته  بین نظر  که  به  رسد 

از  سیاستگذاران این  ها قیاس  باید  کنند ولی    قیاس   استدالل  افتد؛ زیرانمی  اتفاق  اجتناب 

  تاریخی   هایقیاس  دنبال  به  دولتی  مقامات  که  است   طبیعی  کامالً.  است   ناپذیراجتناب

  ویژه به  کنند،  استفاده   جدید  هایهالش  و  اطالعات  فهم  برای  آنها  از   بتوانند  که  باشند

به   .شوند  حل  زمانی  فشارهای  و  قطعیت عدم  از  فضایی  در  باید  هاهالش  این  که  هنگامی

دلیل  آورند می  روی  گذشته  به  راهنمایی  برای  معمول  طور  به  گذارانسیاست   همین 

(Khong, 1992: 252.)  استفاده   منتقدانه  و  دقت   با  هاقیاس  باید تا حد ممکن از  بنابراین  

  تحقیق   شروع  باید  هاقیاس   اوالً.  است   مفید  برای محقق شدن این امر انجام دو کار.  شود

 نقطه  یک  عنوان  به  آن. یعنی  پایان  نه  دهند،   نشان  را  حال  و  گذشته  بین  تداوم  مورد  در

بوده    گذشته  در  آنچه  با  حال  زمان  های ها و تفاوتشباهت   بازبینی  برای  فکری  عزیمت 

 احتمال  به   سوریه  در  آمریکا  مداخله  که  کند  استدالل  مثال بجای اینکه .  کند  عمل  است،

می  »ویتنام  یا   دیگر«  »عراق  به  تبدیل  زیاد بایددیگر«   مورد  در  انتقادی  تفکر  شود، 

-که به تفسیر سیاستمداران از موقعیت   کند  ایجاد  حال  و   گذشته  هایتفاوت  و  هاشباهت 

  یعنی بررسی   تطبیقی استفاده کرد   های قیاس  از  توانمی  کند.  ثانیاهای پیچیده کمک می

-می کار این انجام. واحد  قیاس  یک فقط نه با حادثه اخیر رخداد گذشته ههار یا سه دو،

  را  احتمالی   هایتداوم  و  کند  کمک   فعلی  مشکل  متعدد  هایجنبه  شدن  روشن   به  تواند

  واحد   اندازهشم  در  گذارانسیاست  انداختن  دام  به  از   حال  عین  در  و  کند  مشخص

 (.  13Brands and Suri :2015 ,) کند  جلوگیری

  جنگ   از   قبل  آلمان  و  انگلیس  روابط  شبیه   هین در حال حاضر   و  آمریکا  روابط  آیا  مثال

  دوم؟ آیا   جهانی   جنگ  از  پس  شوروی   جماهیر  اتحاد  و  آمریکا  رابطه  است یا   اول  جهانی

عراق  شبیه  بیشتر  بحران سوریه بالکان  یا  است   2003  سال  در  بحران    اواسط  در  بحران 

  یک   کدام  تشخیص دهند که  گذارانسیاست  که  شود  باعث میها  ؟ این بررسی1990دهه  

ادعا  از  مثال برخی.  .است   ترمناسب   هامقایسه  این  از   متحده  ایاالت  که  کنندمی  متفکران 

  که  حالی  در  است   قدرتمند  که  دلیل  این  به  است فقط  امپراتوران گذشته   مانند  امپراتوری
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می  دیگران امپراتوریاستدالل  که   گذشته،   بزرگ  هایقدرت  برخالف  زیرا  نیست   کنند 

  هستند   مهم  و  جالب  بسیار  آثار  نوع  این  (.Nye, 1990)  دهدگسترش نمی  را   خود  قلمرو

 تجزیه   گذشته   بزرگ  هایامپراتوری  با  تطبیقی-تاریخی  هایپژوهش  با   ها را توان آنمی  و

 . کرد تحلیل و

 انداز استراتژیک . تاریخ به عنوان منبع چشم4-4

به  محور بحران  ذاتاً  خارجی  سیاست    که  اینشده  بینیپیش  غالباً  رویدادهای  است هون 

  تأمل و تفکر  برای  الزم  زمان  ندرت  به  و  دهدمی  پاسخ  دارد  سریع  گیریتصمیم  به  نیاز

 اندازهشم  حفظ  موفق در سیاست خارجی  استراتژی  بنابراین یکی از الزامات  دارد.  کافی

است   صبر  و   از   گذر  سپس   و  بلندمدت  دوره  یک  تعیین  مستلزم  امر  این.  استراتژیک 

  شرایطی،   هنین   در  .هاست آن  گذاشتن  کنار  بدون  ناپذیراجتناب  مشاجرات   و  هاطوفان

  که   دهدمی  نشان  آمریکا  خارجی  سیاست  تاریخ   درک .  باشد  مفید  بسیار  تواندمی  تاریخ

  در   -  ریگان  رونالد  تا   ترومن  هری  از  -  متحده  ایاالت  هایاستراتژیست   ترین موفق  حتی

اند. داده  بسیاری انجام  اند و اشتباهاتشده  روبرو  بیشماری  مشکالت  و  موانع  با  مسیر  این

  های موقعیت   مهار،  در جنگ کره درگیر شد ولی با اتخاذ استراتژی  ترومن   مثال  عنوان  به

  ریگان .  کرد  کمک  سرد  جنگ  در  آمریکا  پیروزی  به  نهایت   در  که  کرد  ایجاد  را  قدرتمندی

در اشتباهاتی  دهار    شوروی   جماهیر  اتحاد  با  هاتنش  تشدید  و  کنترا-ایران  ماجرای  نیز 

کمک    آمریکا  شرایط   با   سرد  جنگ   خاتمه  به   بزرگ  استراتژی  با اتخاذ  نهایت   شد ولی در

در  تاریخی  دستاوردهای  دو  هر  ریگان  و  ترومن  این،  بر  عالوه.  کرد  با   همواجه  را 

و   عمومی  انتقادهای آوردند.   حزبی  دائمی  های کشمکش  بحبوحه  در  داخلی  بدست 

 باید  جمهور   رئیس  یک  که  خواند  مدرکی   عنوان  به  را  هادولت   این  تجربیات  نباید  مطمئناً

  و   بگیرد   نادیده   را  منفی  بازخوردهای  همه  بگذارد،  کنار   را   انتقادات  همه   سادگی  به

تاریخی   این  آنچه  حال،  این  با  .کند  استقامت   خود   انتخابی  مسیر  در  کورکورانه   موارد 

بحران  مناقشات  که   است   این  دهدمی  نشان بخشیو    دولت   هر  خارجی  سیاست   از  ها 

  استراتژی  هر  حفظ  برای  استراتژیک  صبر  و  استراتژیک  دیدگاه  از  ایدرجه  بنابراین  است 

 (.  :310Inboden, 2014-312)  است  ضروری زمان طول در
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 گذاران   . تاریخ به عنوان منبعی برای درک موفقیت و شکست سیاست4-5

 آسان   نسبتاً  خورده،  شکست  یا  بوده   موفق  معین  سیاسی  ابتکار  یک   آیا  اینکه  تشخیص

  این   به  سیاست   یک  است. آیا  سخت   ابتکار  اما فهم هرایی موفقیت یا شکست آن  .است 

  قرار   بررسی   مورد  سیستماتیک  و  ساختارمند  فرآیند  یک   طریق   از  که   شد  موفق  دلیل

 یک  بودن  شانسخوش  دلیل  به  فقط  یا  شد؟  اجرا  بوروکراسی  توسط  سپس  و  گرفت 

معینخط  یک   آیا  شد؟  موفق  دولت    به   سیاست   این  زیرا  است  خورده  شکست  مشی 

  و  اطالعات  به  توجه  با   سیاست   این  یا  است؟  بوده  اساسی  اشکال  دارای  خود  خودی

  به   نیز قادر   ماهر  رهبر  یک  حتی  که  ولی بخاطر شرایطی  بوده  منطقی  موجود   هایانتخاب

 غافلگیر و در نهایت شکست خورده است.  نیست، آن کنترل

آنجائیکه از    قبلی  های موفقیت   تکرار  دنبال  به  اغلب   گذارانسیاست   از  اجتناب  و 

  دولتی  مقامات که است  این مستلزم خوب  سیاست  اشتباهات پیشین هستند بنابراین اتخاذ

بوده  گذشته  در  ابتکارات  از  برخی  هرا  که  بفهمند  واقعاً   است  خورده  شکست   یا  موفق 

(,1976: 276Jervis  .)بندرت   مقامات  این  گذاری،سیاست   محوربحران  ماهیت   دلیل  به  اما  

  روشی   به  امروز  به  تا  را  خود  عملکرد  و  برگردند  گذشته  به  که  دارند  را  فرصت   این

  و   نگریدرون  برای  مهم  ایوسیله  تواندموارد می  این  تاریخ در.  کنند  ارزیابی  سیستماتیک

و  خود  ارزیابی   طور   به   را  خود  کارنامه  نشیب   و  فراز  تا  کند  کمک  مقامات   به  باشد 

 .  کنند  بررسی سیستماتیک

 تاریخ به عنوان منبعی برای ردیابی فرآیندها  .4-6

-نتیجه  به  منجر  که  علی است   فرآیند  یک  در  مراحل  شناسایی  برای  روشی  فرآیند  ردیابی

معین پژوهشگرمی  تاریخی  زمینه  یک  در  خاص  مورد  یک  از  ای    از   استفاده  با  شود. 

  و   مستقل  متغیرهای  که   علی(  های )زنجیره  شناسایی  با   را  سیاست   یک  فرآیند،  ردیابی

  احتمالی  علل  بین  روابط  کشف  او  هدف.  کندمی  ارزیابی  کند،می   مرتبط  هم  به  را  وابسته

روابط    در  حاضر  حال  در  فرآیند  ردیابی  مفهوم  که  آنجا  از.  است   شده  مشاهده  نتایج  و

علی    هایمکانیسم  کشف  برای  مختلف  طرق  به  آن   از  محققان  است،  شده  رایج  المللبین

  به   تحلیلگران  بر این اساس(.  Vennesson, 2010: 7کنند )سیاست خاص استفاده مییک  

 های انقالب  علل  مانند  دارند  توجه  زمان  گذر  فرایندهای  در  علّی  تحلیل  و  تجزیه
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  و  رویدادها بین  علی وابستگی  یک  ها یعنی از نظر تاریخیدولت  علل تشکیل یا  اجتماعی

بدون.  دارد  وجود  معاصر  فرایندهای  و  رویدادها  و  پیشین  فرایندهای فرآیند    درک   مثال 

 است.   سخت  کرد، حمله عراق به 2003 سال در متحده  ایاالت هرا اینکه  تاریخی توضیح

 سازیسازی و مدلتاریخ به عنوان منبعی برای نظریه. 7-4

-نظریه و  ها فرضیه پاالیش و  آزمایش تواند به عنوان بستر و ابزاری برای ایجاد،تاریخ می

طی پانصد  کند. مثال گراهام آلیسون با یک پژوهش تاریخی    عمل  المللهای روابط بین

این نتیجه رسید که  سال گذشته در شانزده مورد، یک قدرت بزرگ روبه رشد، یک    به 

است  کرده  جانشینی  به  تهدید  را  حاکم  تعداد  که  قدرت  این  از  مورد  به    دوازده  منجر 

شده   موردی  است جنگ  ههار  اجتناب    هم.  جنگ  از  تغییر    کردندکه  دلیل  به    در تنها 

است نگرش بوده  رقیب  طرف  متقابل  اقدامات  شدن  کشیده  هالش  به  و  حال   .ها  در 

این نظریه  حاضر   -استفاده میرقابت فعلی میان ایاالت متحده و هین  توضیح  برای  از 

   شود.

نیز استفاده کرد. مثال    هانظریه  تایید  برای  تاریخی  توان از شواهدسازی میعالوه بر نظریه

کشورهای  گر از گروه  اگر بازیگر هالشارگانسکی معتقد است که در طی انتقال قدرت  

راضی باشد انتقال قدرت کشورهای  اگر از گروه  شود و  به جنگ ختم می  ناراضی باشد

فرانسه و آلمان در سال  از جنگ    . وی برای تایید گزاره اول خودآمیز خواهد بودمسالمت 

اتفاق    1870 بیستم  قرن  در  آمریکا  بریتانیا و  بین  آنچه  از  گزاره دوم خود  تایید  برای  و 

 کند.  افتاد، استفاده می

 مراحل پژوهش تاریخی. 5

به    زیر  در   که  دارد  اساسی  گام  سه  و  مقدماتی   گام  سه  تاریخی   ، پژوهش 1مطابق جدول  

 پردازیم.می هااز آنصورت جداگانه به تشریح هر یک 
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 : گام های پژوهش تاریخی1جدول 

 توضیح مراحل  گام  ردیف

1  

 

 مقدماتی

تحدید  و  تعیین 

 بیان مسئله

کردن   مشخص  و  مسئله  یک  روی  تمرکز 

 محدوده آن و نوشتن طرح پژوهش 

 پاسخ به سوال اصلی پژوهش  تدوین فرضیه 2

گردآوری   3

 اطالعات 

روش انواع  از  جمعها  استفاده  آوری  برای 

 های مورد نیاز پژوهش داده

4  

 

 اساسی 

کشف   ارزشیابی منابع  و  منابع  درونی  و  بیرونی  ارزیابی 

 منابع معتبر و موثق 

توالی   توصیف 5 توضیح  و  تاریخی  پدیده  بازسازی 

زمانی و سیر فرآیندی آن تا وقوع حادثه به 

 صورت یک جریان منظم 

کشف  یافتهتفسیر   تجزیه و تحلیل  6 و  فرضیه  آزمون  و  ها 

 الگوها و ربط منطقی بین رویدادها 

 

 تعیین و تحدید بیان مسئله . 5-1

روش سایر  مراحل  همانند  تجقیق  موضوع،  های  انتخاب  شامل  تاریخی  تحقیق  آغازین 

تواند انتخاب موضوع  های تحقیق است. پاسخ به ههار سوال زیر میبیان مسئله و گزاره

هه کسانی با    رویداد مورد بررسی در کجا رخ داده است؟  مسئله را تسهیل کند:و بیان  

-هه فعالیت   در هه زمانی این رویداد واقع شده است؟  این رویداد سروکار داشته اند؟

ها به هر  توان گفت که طیف پاسخبنابراین می  هایی در این مورد صورت گرفته است؟ 

 تر یا محدودتر کنده مسئله مورد مطالعه را وسیعتواند گسترهای یادشده مییک از سوال

 (. 123-124: 1399)سرمد و همکاران، 

 فرضیه  . تدوین5-2

مطالعه تاریخی همانند مطالعه تجربی باید مبتنی بر یک فرضیه باشد در غیر این صورت  

جست  یک  به  بی تحقیق  میوجوی  تبدیل  گنج  کردن  پیدا  برای  )طاهری،  هدف  شود 

این راستا پژوهشگر(. د140:  1380  منابع   طریق مطالعه   از  مساله  بیان  از   پس  تاریخی  ر 
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 این.  دهدمی  ارائه  شده  تعریف  مسائل  برای   هاییحلراه  تحقیق،  مورد  موضوع  به  مربوط

  به   مندعالقه  تاریخی  پژوهشگر   که  هستند  هاییفرضیه  حقیقت   در  موقت   هایحلراه

  صریح  صورت  به  فرضیه  بیان  امکان  تاریخ  پیچیده  ماهیت   علت   به  اما.  است   آن  آزمون

-گردند. به گونهمی  مطرح  ضمنی بعد از مطالعه و بررسی  طور  به  معموال  و  نیست   ممکن

  اگر   کند؛می   ارزشیابی  دقت   به  را  آنها  صحت   و   نموده  آوریجمع  را  شواهد  مورخ  ای که

ومی  تایید  فرضیه  باشند،  هماهنگ  فرضیه  پیامدهای  با  شده  آوریجمع  شواهد  از  شود 

 (. 181: 1367 بست،) شودمیمحقق  تاریخی هایتعمیم که است  ترکیبی هنین طریق

 گردآوری اطالعات . 5-3

روش تاریخی  پژوهش  میدانی، در  صورت  سه  به  عمدتا  اطالعات  گردآوری  های 

 پذیر است:  ای و اسنادی امکانکتابخانه

کوشد تا منابع و اطالعات مربوط به پژوهش پژوهشگر میروش میدانی: در این روش  -

را   گفت روش  باخود  مصاحبه،  پرسشنامه،  تهیه  هون  متفاوتی  اسالید، های  فیلم،  وگو، 

 شناسانه و... به دست آورد. های باستان سفر به اماکن تاریخی، کاوش

گردآوری    ای: کتاب و کتابخانه ابزار اصلی هر پژوهش و نقطه عزیمتروش کتابخانه-

ها بندی آنهای تاریخی است که پژوهشگر پس از شناسایی منابع و دستهاطالعات و داده

 کند. از نظر اهمیت، کار خود را از کتاب و کتابخانه آغاز می

ای در وجوی میدانی یا کتابخانهروش اسنادی: در این روش، پژوهشگر به جای جست -

ای در اختیار  که به صورت مکتوب و یا رایانهپی شناسایی اسناد و مدارک آرشیوی است  

ها، و موسسات مهم پژوهشی و حتی مراکز نظامی، امنیتی،  خانهها، نهادها، وزارت سازمان

نیز  و  موافقت  مراکز  این  به  مراجعه  با  قبال  باید  پژوهشگر  دارد.  قرار   ... و  اقتصادی 

 (. 90-91: 1386)مالئی توانی، مجوزهای الزم را جهت دستیابی به اسناد دریافت دارد 

 روش   این  در  که  است   این  تحقیق  هایروش  سایر  با  تاریخی  روش  هایتفاوت  از  یکی

  مستقیم مشاهده به( شیمی مثال) پایه علوم محقق همانند هاداده گردآوری  برای پژوهشگر

:  1399همکاران،  سرمد و  )پردازد  می  وقایع   ردپای  و  آثار   گردآوری  به  بلکه  پردازدنمی

-ترین وظایف هر محقق تاریخی، دستیابی به منابع اطالعاتی و جمعیکی از عمده  (.124

ترین اطالعات موجود برای حل مسئله تحقیق است. به همین دلیل هر شی یا آوری مهم
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ای درباره گذشته است، مورد توجه  ای که به نظر برسد منبع اطالعاتی بالقوهشدهسند ثبت

گیرد. از آنجا که او قادر به مشاهده حوادث گذشته نیست، بنابراین تالش ار می محقق قر

به صورت    (.238:  1380)دالور،    کند تا بهترین منابع اطالعاتی در دسترس را پیدا کندمی

می جمعکلی  برای  تاریخی  منابع  مطابق جدول  توان  را  اطالعات  دسته    2آوری  سه  به 

 اصلی تقسیم کرد. 
 تاریخی  : منابع2جدول 

 توضیح انواع منابع  ردیف

 های مکتوب، صوتی، تصویری و فیلمانواع گزارش اسناد و مدارک  1

کاخساختمان آثار و ابنیه 2 کتیبهها،  سفالها،  سکهها،  ظروف،  ها،  ها، 

 ابزاروآالت و ...

 

های رسمی گذشته از زبان شاهدان و راویان  ها و گزارشروایت تاریخ شفاهی 3

 مورد وثوق 

 

 ارزشیابی اعتبار منابع . 5-4

تاریخی کنند؛   مشاهده  مستقیم  طور  به  را  حوادث  که  نیستند  قادر  هرگز  پژوهشگران 

 که  کنند  فرض  نباید  پژوهشگران   بنابراین.  نیستند  تکرار  قابل  هم  گذشته  بعالوه حوادث

  از   تاریخی  اطالعات  که  جاآن  از.  هستند  درست   و  واقعی  حتم  طور  به  هاآن  هاییافته

 میزان  و  بپردازد  هاآن  بررسی  به  دقیق  خیلی  باید  پژوهشگر  شوند،می  استخراج  منابع

ارزشیابی منابع  (.  240-241:  1380دالور،  )  کند  تعیین  را  منابع  سقم  و  صحت   به  اطمینان

انتقاد شود: انتقاد بیرونی و  گویند که به دو دسته تقسیم میتاریخی را انتقاد تاریخی می

 .3درونی مطابق جدول 
 : ارزشیابی منابع تاریخی3جدول

 اقدامات  نوع نقد  ردیف

 ارزیابی ماهیت منابع با تاکید بر اصل بودن سند   بیرونی 1

 ارزیابی محتوای سند درونی  2
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 .توصیف تاریخی 5-5

هه  پژوهشگر در مقام توصیف به این مقوله می پردازد که پدیده تاریخی، کی، کجا، در  

ها موقعیتی، هگونه، به وسیله هه کسی یا کسانی و به هه صورتی ظهور یافته است؟ آن

تر باشد مراحل بعدی در این مقام محتاج اسناد و مدارک هستند و هر هه توصیف دقیق

میکامل بازسازی  تر  از  ناهار  پژوهشگر  غالبا  بلکه  نیست  کشفی  لزوما  توصیف  گردد. 

ا تاریخی  مطالعه  آغاز  مواجه  است.  با سه مسئله  غالبا  آن محقق  در  که  ین مرحله است 

است: توصیف ظهور، تطور و وضعیت نهایی پدیده تاریخی. به بیان دیگر آنچه در این  

گیرد این است که پژوهشگر باید با رعایت زنجیره تاریخی، هگونگی  مرحله صورت می

 ترتیب وقوع حوادث را وصف کند.

 .تجزیه و تحلیل   5-6

  ای مساله  به  عنایت   با  حقایق   این  تفسیر  به  باید  پژوهشگر  تاریخی،  حقایق  صیفتو   از  پس

  بودن   محدود  به  باید  او  مرحله  این  در.  بپردازد  است،  آن  به  پاسخگویی  درصدد  که

  اطالعات   اعتبار  بررسی  دشواری   و   منابع  نبودن  کامل  به علت   و  باشد  آگاه  خود  اطالعات

  های یافته  تفسیر  برای  نیرومند  بسیار  تخیل  و  خالقیت   قوه   داشتن  به  نیاز  شده  آوریجمع

 .شود خارج او سلطه  از تخیل قوه  که دهد اجازه نباید اما است  خود

ای که بیش از همه از توانمندی پژوهشگر و احاطه او بر موضوع حکایت  در واقع عرصه

او را نشان میمی نوآوری  ابتکار و  تا دهد، تحلیل دادهکند و قدرت  این مرحله  هاست. 

ارزیابی داده با مرحله تصفیه و  تفاوت که در مرحله  حد زیادی  این  با  ها شباهت دارد. 

می انجام  سلبی  اقدامات  پژوهشگر  دادهتصفیه،  و  واقعیات  یعنی  و  دهد  درست  های 

داده از  را  میمنطقی  جدا  نادرست  کار  های  به  باید  پژوهشگر  مرحله،  این  در  اما  کند 

مانده اثری تحقیقی خلق کند که از نظر های باقیت بزند، یعنی بر اساس دادهایجابی دس 

علمی و روشی قابل دفاع باشد. پژوهشگر در پدیدآوردن اثر تحقیق باید به اصل رخداد،  

پدیده با  آن  ارتباط  آن،  وقوع  تاریخی،  علل و هگونگی  ها و رخدادهای جانبی، عوامل 

قعه، نقش عوامل موثر یا متاثر از آن و نیز پیامدهای روند رخداد به صورت فرآیند یا وا

: 1386حاصل از رخداد بپردازد تا فهمی عمیق از رویداد مزبور ایجاد کند )مالئی توانی،  

151.) 
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های تدوین شده  ها باید با عنایت به فرضیهبه همین دلیل تجزیه و تحلیل و تفسیر داده

ها را بندی صرف آنحقایق مجزا معنی ندارند و طبقهصورت پذیرد. باید توجه داشت که 

یکدیگر  نمی با  ارتباط  در  اطالعات  که  است  الزم  بنابراین  نامید.  تاریخی  پژوهش  توان 

ها به صورت یک مجموعه واحد انجام شود  مورد توجه قرار گرفته و استنتاج و تعمیم آن

(. برای تحلیل  147:  1386ر،  ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد )دالوتا تمام جوانب آن

توجه   4ها، پژوهشگر باید به اصولی به شرح جدول  ها و برقراری رابطه علی بین آنداده

 کند.
 : اصول پژوهش تاریخی4جدول

 توضیح اصول  ردیف

 های ذهنیتفسیر فرازمانی و فرامکانی و رهایی از ارزش طرفیبی 1

 گراییشک  و  تأمل 2

 مثبت

 ها بر اساس عقل سلیم دادهتامل در پذیرش  

برای   استقرا  3 حوادث  جزء  جزء  شناسایی  و  اسناد  در  کردن  غور 

 دستیابی به شناخت جامع 

 ها ای از علتنگاه سیستمی به حوادث و معنایابی آن در شبکه جامعیت  4

 الملل های روابط بینالزامات روش تاریخی در پژوهش .6

الملل درصدد انجام تحقیق تاریخی باشد بایستی الزاماتی  در صورتی که محقق روابط بین

در تحقیق خود رعایت کند که دهار مشکالتی هون گزینش یا سوگیری نشود. در ادامه  

 شود. های کلی برای به حداقل رساندن این مشکالت ارائه می دستورالعمل

به منابع اطالعاتی  یکی از عمده آوری  و جمعترین وظایف هر محقق تاریخی، دستیابی 

ترین اطالعات موجود برای حل مسئله تحقیق است. در این مرحله محققان باید تا  مهم

ای که محقق هنگام حد امکان به اسناد دست اول و آرشیوی استفاده کنند. اولین مسئله

شود این است که آنها از بسیاری جهات  شروع انتخاب منابع اصلی خود با آن مواجه می

کند که به راحتی  اند. به عنوان مثال، احتماالً از منابعی استفاده میکرده  محقق را انتخاب

در دسترس هستند، مگر اینکه زمان و پول الزم برای سفر به یک مخزن خاص را داشته  

اهداف  برای  سازمانی  یا  شخص  توسط  که  کند  استفاده  منابعی  از  است  ممکن  باشد. 

ستفاده کند که به طور تصادفی در طول  خاصی حفظ شده است. ممکن است از منابعی ا
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اند، در حالی که سایر منابع که به همان اندازه مهم هستند ممکن است از  زمان باقی مانده

بین رفته باشند. بعالوه، برخی از منابع ممکن است به زبانی دیگر نوشته شده باشد که در  

منابع اولیه که ممکن است در  صورت استفاده نیاز به تفسیر دارند. بنابراین، از بین تمام  

رابطه با موضوع محقق وجود داشته باشد او به طور خودکار با گروه کوهکتری سروکار  

دارید که ممکن است دارای سوگیری نیز باشند. در اینجا محقق برای به حداقل رساندن 

کند استفاده  متنوع  اولیه  منابع  از  بایستی  گزینش  تکیه   (.Thies, 2002: 356)  عنصر 

ها و خاطرات تفسیر پژوهشگر را به سمت نحوه نگرش شرکت نامهانحصاری بر زندگی

یا تصمیم کند  گیران سوق میکنندگان  بررسی  که  این است  بنابراین وظیفه محقق  دهد. 

های همزمان دیگری را میها گزارش شده و هه گزارشاین رویداد هگونه در روزنامه

ندی منابع مختلف و به حداکثر رساندن پوشش آرشیوی خود،  بتواند پیدا کنید؟ با مثلث 

سوگیری بتوانید  باید  بازنمایی  پژوهشگر  نهایت  در  و  کند  آشکار  فردی  منابع  در  را  ها 

  (.Elman & Elman, 2001: 27کند )تری از تاریخ بیان  دقیق

برای ارزیابی  تواند به ارزیابی منابع برود.  پس از یافتن گروهی از منابع اولیه، محقق می

حرفه محقق  یک  سند،  مییک  قرار  بیرونی  نقد  معرض  در  را  آن  ابتدا  یعنی  ای  دهد، 

بررسی   یا  داخلی  نقد  ارزیابی یک سند،  در  بعدی  آن. مرحله  اعتبار  و  بررسی صحت  

محتوای سند است. محتوای سند باید نسبت به آنچه در مورد بازیگران، نیات، تعامالت  

ها به عنوان یک منبع مفید در  است سنجیده شود. رجوع به روزنامه  آنها و ... بیان کرده

دهند که  شماری از وقایع را میها امکان ساخت گاهشود. روزنامهاین فرآیند پیشنهاد می 

نشده فیلتر  بعدی  تفاسیر  طریق  زماناز  توالی  اند. یک  زیرا  است  مهم  بسیار  دقیق  بندی 

 دادند بازیگران هگونه به یکدیگر و به موقعیت واکنش نشان میگوید که  وقایع به ما می 

(Larson, 2001: 348.)  ای  یکی دیگر از وظایف محقق این است که با یک مورخ حرفه

یا اندیشمند علوم سیاسی که در انجام تحقیقات آرشیوی تجربه دارد، مشورت کند. یک 

تیجه استنتاج نادرستی در مورد  محقق ممکن است شواهد را به اشتباه تفسیر کند و در ن

رویدادهای گذشته به دست آورد یا ممکن است حقایق مهمی را در مورد رویداد نادیده  

نهایت، یک محقق ممکن   در  منجر شود.  ناعادالنه  به یک گزارش  او  پژوهش  بگیرد و 

است دالیل مهمی را در توضیح علّی برخی رویدادها، یا آنچه دانشمندان علوم سیاسی به  
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یاد می آن  از  متغیر حذف شده  سوگیری  گمراه عنوان  گزارشی  و   کند  را حذف  کنند، 

هایی محقق باید از منابع کننده ارائه دهد. بنابراین برای کاهش و دوری از هنین سوگیری

تکیه  رویداد  از یک  مورخ  گزارش یک  به  هرگز  دیگر  بیان  به  کند.  استفاده  دوم  دست 

کنند، یا با مورخانی  نگاری کار میکه در یک سنت تاریخ  نکند. همیشه با دیگر مورخانی

 (. Thies, 2002: 360) کنند، تبادل اطالعات داشته باشدهای مختلف کار میکه در سنت 

ادعا می به مورخانی که  باید نسبت  کنند، جانب  کنند صرفاً حقایق را گزارش میمحقق 

واقعیت  همه  کند.  رعایت  را  مبتاحتیاط  تفسیرهایی  نظریهها  بر  هستند.  نی  ضمنی  های 

کند احتماالً بر برخی  کند تاریخ را »آنگونه که واقعاً بوده« گزارش میمورخی که ادعا می

 کند که یک محقق دقیق باید آنها را کشف کند.های ضمنی تکیه مینظریه

شود که شهرت آنها  المللی روبرو میوقتی محقق با کار مورخان و دانشمندان روابط بین

پیش از آنهاست، باید از تأثیرات بالقوه یکسری از عوامل آگاه باشد. مثال هنری کیسینجر،  

دانشمند مشهوری است که کارش تاریخی است و بخاطر خدمات دولتی او در ایاالت  

و   هاروارد  در  تحصیالتش  دوم،  جهانی  جنگ  از  قبل  آلمان  در  رشد  تجربیات  متحده، 

خ هم در میان مورخان و هم در میان دانشمندان روابط  نسخه رئالیستی سیاسی او از تاری 

الملل به خوبی شناخته شده است. بنابراین محقق باید از بستر فکری هنین محققانی بین

پیش دارند  تمایل  مورخان  هون  باشد.  کم  فرضآگاه  خود  کار  در  را  خود  نظری  های 

پیش از  خود  آثار  در  حالیکه  در  دهند  جلوه  می های  فرضاهمیت  استفاده    کنند نظری 

(Elman & Elman, 2001: 29.)   شواهد جدید کشف شده توسط محققان بعدی ممکن

های تاریخی قبلی را زیر سوال ببرد. به عبارت دیگر شواهد جدید ممکن  است گزارش

سوگیری که  است  حقایقی  از  استفاده  مهم،  حقایق  حذف  نادرست،  تفسیر  جمله  از  ها 

ل مهم را اصالح کند. بنابراین محقق بایستی در بررسی منابع  نادرست هستند و حذف عل

 (. Thies, 2002: 362) ین آثار شروع کند و به عقب برودثانویه، از جدیدتر

 الملل با رویکرد تاریخی مقاالت در حوزه روابط بین.ارزیابی 7

می سعی  بخش  این  تاریخدر  رویکرد  با  که  مقاالتی  نگارش  شود  به  اند درآمدهپژوهی 

،  المللپژوهشنامه ایرانی سیاست بینهای  مقاله از فصلنامه  10ارزیابی شوند. نویسندگان  

بیرهیافت  و  سیاسی  و  المللهای  قاره  شبه  مطالعات  و  سیاسی  دانش  سیاست،   30  ی، 
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که در خصوص    1400الی    1395در بازه زمانی    1مقاله از فصلنامه تاریخ روابط خارجی

و   خارجی  شدهسیاست  نگاشته  تاکنون  صفویه  دوران  از  ایران  خارجی  را روابط  اند 

می تاریخ نمایند. شاخصبررسی  بر  مبتنی  اصول  و  الزامات  اساس  بر  معیارهایی  و  -ها 

های مبتنی بر روش تاریخی را در ها پژوهششود تا بتوان از رهگذر آنپژوهی ارائه می

 ها را سنجید. بودن آنترازو گذاشت و میزان مفیدیت و کاربردی 

-تحدید مساله: مساله اصلی در پژوهش تاریخی این است که محدود به یک برهه زمانی

مکانی باشد و مسائل کلی و مبهم تبدیل به یک مسئله دقیق و سوال مشخص شده و به  

تر به موضوع  دهد که به صورت عمیقآن پاسخ داده شود. این امر به پژوهشگر امکان می

های گوناگون موضوع را بهتر بکاود؛ از زوایای مختلف به موضوع  ابعاد و جنبه  بپردازد؛

تری نسبت به موضوع پیدا کند و تر و عمیقتر، علمیبنگرد و در مجموع شناخت دقیق 

( این شاخص  63:  1386تر به نتیجه برسد. )مالئی توانی،  تر و سریعدر عین حال آسان

ها یا به  ای که موضوع مورد مطالعه آنت به گونهدرصد مقاالت رعایت شده اس  100در  

ها محسوب  یک برهه زمانی خاص و یا محدود به دو کشور است که از نقطه قوت آن

 شود.  می

-روش   از  توانمی  که  است   این  پژوهیتاریخ  هایمزیت   از  ها: یکیشیوه گردآوری داده

  هیرگی   از   ترتیب   بدین  و  د کر  استفاده   هاداده  گردآوری  برای  هم  اسنادی  و   میدانی  های

حالیکه  .  کاست   المللبین  روابط  هایپژوهش  در  ای کتابخانه  روش یعنی    32در  مقاله 

اند و از  ای برای گردآوری اطالعات خود استفاده کردهدرصد از منابع کتابخانه   80حدود  

یک طرف  توان از  اند. علت این مساله را میبرداری نکردهها بهره ها و تکنیکدیگر روش

ترین روش است و طرفداران زیادی در الوصولدر این دانست که پرکاربردترین و سهل

بر هستند و از  بین دانشجویان دارد و از طرف دیگر روش میدانی و اسنادی بسیار زمان

خارج دانشجویان  حدود  حوصله  کتابخانه  18اند.  ترکیبی  روش  از  مقاالت  -ایدرصد 

برده بهره  ماناسنادی  »جایگاهاند  مقاله    سیاست  الگوهای  در  شوروی   جماهیر  اتحاد  ند 

درصد یعنی فقط مقاله    2  و حدود   «.(ش1332-1357)  دوم  پهلوی  دوران   ایران  خارجی

 
های  علت انتخاب فصلنامه تاریخ روابط خارجی این است که تنها فصلنامه تخصصی است که پژوهش  1

 کند.الملل را منتشر میای تاریخ و روابط بینبین رشته
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اسنادی   جهانی  جنگ  در   ژاپن  و  ایران  دیپلماتیک   روابط  قطع  و  »بریتانیا از روش  دوم« 

 استفاده کرده است که این امر نشان از نوعی ضعف در کاربرد آن است.  

که هدف پژوهش تاریخی کشف حقایق است لذا بهتر  ها: از آنجایی منابع گردآوری داده

دقیق نتایج  تا  شود  استفاده  اول  دست  منابع  از  که  اگرهه  است  شود  استخراج  تری 

تر است اما دقت آن بیشتر است و بایستی پژوهشگر  شکلدسترسی به منابع دست اول م

در تالش برای دسترسی به این منابع به منظور شفافیت تاریخی باشد. با این وجود در 

درصد   20شود و فقط  های تاریخی از منابع ثانویه یا دست دوم استفاده می بیشتر پژوهش

دهد که نویسندگان  الت نشان میاند. بررسی مقامقاالت از منابع دست اول استفاده کرده

-های خود استفاده کردهها در پژوهشبه طور عمده منابع دست دوم را برگزیده و از آن

 اند. 

بی پیش  اصل  از  انبوهی  بر  ناخواسته  یا  خواسته  گذشته  به  پژوهشگر  هر  نگاه  طرفی: 

ارزشفرض داوریها،  نظریهها،  دانستهها،  باورها،  و  ها،  سیاسی، ها  متعدد  مالحظات 

بر مبنای   تاریخی  نویسنده در رخداد  ... مبتنی است. سوگیری  مذهبی، ملی، فرهنگی و 

نمی نشان  را  واقعیت  ذهنی،  و  ارزشی  آسیب باورهای  سیستم  و  دهار  دهد  را  شناسی 

های کاربردی برای زمان حال داشته باشد.  ها و توصیهتواند راه حل اختالل کرده و نمی

یافته مشاهده می  10)    این ضعف نگارش  مقاالت  تمامی  در  به وضوح  شود و  درصد( 

-بجای اینکه پژوهش مبتنی بر کشف واقعیات تاریخی باشد با مفروضات و پیش داوری

های نویسنده منطبق است و به فراخور و بر اساس مقتضیات ذهنی نویسنده پیش برده  

اول« موفق    پهلوی  تا  آغاز  از  ژاپن  و  ایران  بازرگانی  شده است. با این حال مقاله »روابط

اول روایت واقعی اسناد دست  از  استفاده  با  که  داشته شده است  از رخداد گذشته  تری 

 طرفی را رعایت کند.باشد و اصل بی

تئوریمدل و  یافتهسازی  شاخص سازی:  این  در  عمده  ضعف  از  حاکی  پژوهش  های 

پژوهی به وضوح نادیده گرفته  د که این معیار در تاریخدهاست. ارزیابی مقاالت نشان می

شود. در  پژوهی در ایران محسوب میهای اصلی تاریخشده است و در حقیقت از آفت 

  ای زمینه  عنوان  به  تواندمی  علی  پیوندهای  کشف  حالیکه مطالعه تاریخی از یک طرف با

-می  تاریخی  طرف دیگر شواهدکند و از    عمل  هانظریه  و  هافرضیه  اصالح  و  ایجاد  برای
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باشد. اما این شاخص در کل مقاالت    مهم  بسیار  هانظریه  و   هافرضیه  آزمایش  برای  تواند

 بررسی شده مغفول مانده است.  

بین روابط  رشته  در  نظری:  نظری هارهوب  رویکردهای  کثرت  با  ما  سو  یک  از  الملل 

-تئوری در هدایت پژوهش می  مواجه هستیم و از سوی دیگر تاکید زیادی بر استفاده از

بندی بحث، آزمون فرضیه و عملیاتی کردن آن ضرورت  شود هرا که تئوری برای قالب

به عنوان مدل در اختیار پژوهشگر قرار می که  نظریه در واقع قالبی است  تا  دارد.  گیرد 

رد  تحقیق خود را در همان قالب بریزد و از آن به عنوان راهنما یا مدل پیروی کند. کارک 

-اصلی هارهوب نظری، راهنمای محقق در همه مراحل پژوهش به ویژه در فرآیند پیش

پدیده تبیین  و  توانی،  بینی  )مالئی  است  مطالعه  مورد  مقاالت  73:  1386های  بررسی   .)

می فقط  نشان  که  از    8دهد  یعنی    40مقاله  نظری   20مقاله  هارهوب  دارای  درصد 

زنا و ... هستند و سایر مقاالت فارغ از رویکرد  انگاری و مدل پیوستگی روهمچون سازه

 اند. نظری خاص، به بررسی موضوع مورد مطالعه خود پرداخته

دیدگاه رایج در بین مورخان این است که معتقدند پژوهشگران :  ایافزایی بین رشتههم

  ها دارند و بالعکس که هنین نگرش و دیدگاهی الملل اطالعات کمی درباره آنروابط بین

نمی دو طرف  بیناز جانب  روابط  و  تاریخ  باشد.   مولد  رشته  تواند  دو  عنوان  به  الملل 

می همزمانی  پلتوانند  که  کنند.  افزا شوند  ایجاد  بین خود  به صورت سیستماتیک  هایی 

های پژوهش حاکی از آن است که از یک طرف اغلب نویسندگان مقاالت از رشته  یافته

مقاله این شاخص را به خود   3الملل و از طرف دیگر فقط  روابط بینباشند نه  تاریخ می

های گذشته و حال« اند. به عنوان مثال مقاله »روابط ایران و بریتانیا، هالشاختصاص داده

-شناسی آن، توصیهتوانسته است با مطرح کردن مشکالت دو کشور در گذشته و آسیب 

مان حال داشته باشد و آشکار سازد که  های پیش روی دو کشور در زهایی برای هالش

 گذشته کلید آینده است.  

حال   زمان  در  رخدادها  تداوم  و  هرایی  برای  الگویی  تاریخی  روش  فرآیندها:  ردیابی 

است به عبارت دیگر در جستجوی نشان دادن وابستگی علی بین رویدادهای پیشین و 

درصد مقاالت به این    5  ها حاکی از آن است که حدودفرآیندهای معاصر است. بررسی

  امنیتی   محیط  تاریخ:  گذر  در  روسیه   و   اند به عنوان مثال مقاله »ایرانشاخص توجه داشته
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کوشیده   و  تهدید  مسأله  و   و  ایران  روابط   تحوالت  تاریخ  به  نگاهی   با  تا  است  اتحاد« 

  آن   آینده  اندازهشم  و   روابط  این  کنونی  وضعیت   بهتر  درک   برای  هاییامکان  روسیه،

 .آورد فراهم

گام یا  میمراحل  نشان  مقاالت  بررسی  تاریخی:  روش  گامهای  که  ششدهد  گانه های 

حدود  تاریخ است.  نشده  رعایت  دقت  به  نویسندگان  مقاالت  در  از   50پژوهی  درصد 

مقاالت به توصیف رویداد تاریخی پرداخته و مرحله تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه را  

  پهلوی   فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  به عنوان مثال مقاله »وابستگیاند.  مد نظر قرار نداده

انگلیس« مرحله توصیف را مد نظر قرار داده است. ذکر این نکته خالی از لطف    به  دوم

  که  آنچنان را  نیست که تفاوت مورخ و پژوهشگر تاریخی در این است که مورخ حوادث

  در   را  ی پژوهشگر تاریخی دورانینماید ولتوصیف می  تصرف  و  دخل   بدون  افتاده   اتفاق

  دوران   همان  در  سپس  و  سازدمی  مطرح  معلول  عنوان  به  را  آن  حوادث  گیرد،می  نظر

 (. 211: 1388  ساروخانی،) یابدمی باز  را عوامل

 بررسی  را  گذشته  وقایع  زمان  ترتیب   از  بیش  هیزی  تاریخی  پژوهشگر  ترتیب   این  به 

پژوهشگر  یکدیگر  با  وقایع  ارتباط  و  تفسیر  آن  و  کندمی   علمی   توصیف  به  ابتدا  است. 

. گماردمی  همت   هاآن  تبیین  و  تفسیر  ها،علت   بیان  به  سرانجام   و  پردازدمی  رخداد  یک

 ترتیب   بدین  و  گویدمی  پاسخ  یکدیگر  کنار  در  هاهگونگی  به   هم  و  هراها  به   هم  یعنی

و دهد.  می  دست   به  تاریخی  تحول  یک  از  تریکامل  شناخت  تجزیه  مرحله  بنابراین  

 های تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. تحلیل در پژوهش
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 گیری نتیجه

داشته   تحقیق  یک روش  باید  به هدف خاص خود  توجه  با  از یک طرف  پژوهش  هر 

به جمع بتواند  آن  اساس  بر  که  دادهباشد  تحلیل  تجزیه و  از  آوری و  بپردازد  های خود 

دیگر   مورد  طرف  موضوع  با  مناسب  پژوهش  روش  انتخاب  مستلزم  باکیفیت،  پژوهش 

ها از اهمیت زیادی  های پژوهش و به کارگیری آنمطالعه است. بنابراین شناخت روش

یکی از  شوند که  های تحقیق به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میبرخوردار است. روش

  تاریخی  پژوهش  روش  از  یزمان  های تحقیق کیفی، روش تاریخی است. پژوهشگرروش

 خاتمه  گذشته  در  و  داده  روی  گذشته  در  که  کند  برخورد  ایمسئله  با  کیه  کندمی  استفاده

الملل به آشنایی و آگاهی از روش تاریخی برای دانشجویان رشته روابط بین  .باشد  یافته

 های پژوهش الزامی است. عنوان یکی از روش

انکار است. پژوهش تاریخی  الملل غیرقابل روابط بیناهمیت پژوهش تاریخی در حوزه  

بینشمی کشور  دو  بین  موجود  مسائل  برخی  مورد  در  کند،  تواند  فراهم  جدیدی  های 

الملل جاری را افزایش دهد، نشان دهد که هگونه و هرا روابط بین  درک ما از نظام بین

سازد تا با استفاده از  میالملل را قادر  دو کشور توسعه یافته است، متخصصان روابط بین
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شناخت این روش و کاربرد    تجارب گذشته، روابط بین کشورشان را تنظیم کنند. بنابراین

یاری رساندن  هدف مقاله  الملل از اهمیت زیادی برخوردار است.  آن در رشته روابط بین

-استفاده از روش تاریخی برای پژوهش  به دانشجویان روابط بین الملل جهت هگونگی

گونه  غفلت از انجام این  زیرا کتاب و .... بود.    ،مقاله،  رساله،  ی خود اعم از پایان نامهها

 الملل به دنبال دارد. هایی را در عرصۀ نظر و عمل در رشته روابط بینمطالعات، آسیب 

-های مختلف تاریخدهد که عدم رعایت کامل ضوابط و گامهای پژوهش نشان مییافته

ض  ،پژوهی دهنده  کمنشان  عمده  پژوهشگران  عف  بین  پژوهش  روش  این  به  توجهی 

توان  توجهی و کاربرد اندک روش تاریخی را میالملل است. دالیل کمحوزه روابط بین

دسترسی کامل به منابع اطالعاتی یا دشواری دسترسی به  بر بودن، عدمبر بودن، هزینهزمان

اعتبار   بررسی  دشواری  اول،  عدممنابع دست  بیناطالعات،  روابط  پژوهشگران  -عالقه 

عدم و  تاریخ  به  بینالملل  روابط  حوزه  پژوهشگران  شناخت  و  به  آگاهی  نسبت  الملل 

 روش تاریخی دانست.  
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