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Abstract 

 

Historiography is one of the most important contexts for the presence and 

manifestation of cultural nationalism and history has played a key role in the 

formation of the nation-state. In the age of the nation-state, a utilitarian view of 

history became important to governments through the writing and teaching of 

history. Most of the works that have studied contemporary Iran, have found 

modern Iran in the contrast of traditional and modern cultures have fallen into the 

trap of mere theory of tradition and modernism. Other few works that have 

discussed ideas in the form of left-wing or religious and liberal currents of thought 

have mostly studied the political arena or the so-called political manifestation of 

those currents in the form of political parties and organizations and have left their 

etymology. . The secularization of social systems and education is one of the pests 

of positivist logic that leads to many individual and social problems in Islamic 

society. The school of positivism has emerged prominently in Iranian nationalist 

historiography. Most of the histories written in the Pahlavi period carried the 

concept that achieving the development and modernization of society according to 

Western models is everyone's aspiration and this aspiration has been made possible 

by the adequacy of Reza Shah and then his son. Numerous writers were under this 

tendency and thought. 
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 چکیده

در روند شكل گيري دولت  ملت   مي باشدکه ناسيوناليسم فرهنگي  ضروري بسترهاي جمله از  تاريخنگاري 

کتب نگارش   راهاز دولتمردان تاريخ براي  رشتتته نگاه ابزاري به  اين دوره. در مهمي ايفا نموده استتتنقش 

عمده آثاري که به بررستتي ايران مصا تتر اهتماز ورزيده اندر ايران جديدرا در  مورد توجه قرارگرفت. يتاريخ

سنتي و مدرن يافته ستاي تقابل دو فرهنگ  سم گرفتار آمده اند. ديگر را سنت و مدرني اند در داز  رف نظريۀ 

گذاشته  آثار مصدودي نيز که انديشه ها را در قالب جريانات فكري چپ وراست و يا مذهبي و ليبرال به بحث

سي  سيا شكل هاي  سي آن جريانات را در قالب احزاب و ت سيا سي يا به ا طالح نمود  سيا شتر عر ه  اند بي

سي آنها بازمانده شنا شه  سي  و از ري ستمبرر سي سكوالر کردن  اجتماعي و تصليم و تربيت از آفات  هاي اند. 

مصه استتالمي به دنبال دارد.مكتب گرايانه استتت که مشتتكالت فردي و اجتماعي زيادي را در جامنطق اثبات

س سيونالي سم در تاريخنگاري نا شد  مپوزيتيوي شده در دورة پهلوي ي تاريخکتب . ديده  شته  اين ويژگي را نو

محمدرضتتاشتتاه اين کار  دردورهو انجاز گيردکه رستتيدن به پيشتترفت جامصه بر ابق الگوهاي  ربي  داشتتتند

 و انديشه بودند.  . نويسندگان متصددي تحت اين گرايش ورت گرفت

 فرهنگيناسيوناليسم کليدواژگان:گفتمان پوزيتيويسمرمحمدرضاشاهر
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 مقدمه

کار  هجدهم ميالدي به ناگوست کنت درقر شناس فرانسويگرايي توسط جامصهپوزيتيويسم يا اثبات

امصه جها را تدوين و به آنها نظاز خا تتتي داد .  اگوستتتت کنت اعالز کرد که رفت و نظرات پوزيتيويستتتت

ستقيماً قابل آزمايش مي ضايايي که م سي هم همانند فيزيک بايد به ق شند توجه کند. پوزيشنا سم حالت با تيوي

ست.  پيامد افرااي تجربه شگران اجتماعي براي ااين جنبش تالش و پيگرايي ا ثبات علمي گيري مداوز پژوه

پرداخته و  بودن حوزه مطالصاتي آنها بود. در حوزه تاريخ مورخان  تتترفاً به ردير کردن وقاي  و رويدادها

 نگاري حاکم نشد. تفكر انتقادي و خالق بر سنت تاريخ

ني و خ و وحدت روش بين علوز ابيصي و علوز انستتاها به نوعي به وحدت بين ابيصت و تاريپوزيتيويستتت

جامصه را  و استفادهکنت از تصابيري چون فيزيک اجتماعي و مهندسي اجتماعي آگوست  اعتقاد دارند.تاريخي 

ستاتيک و ديناميک تقسيم  زعلوز و شصت کتاب اشصت کتاب از تاريخ  ايو در کتابخانهنمود به دو بخش ا

ستفاده شاگردا ض و عقيده کند. اولين کسي است که به تاريخ نگاري زمان خود اعتراتهيه مينش ديگر براي ا

ضصيف سيار کوچک و  سي بخشي ب سيا ست. تاريخ و تاريخ نگاري د يدارد که تاريخ نگاري  ر دوره از تاريخ ا

شتهم مصا ر  اي ناقص هتحت تاثير مكاتب تاريخ نگاري نوين  ربي قرار گرفت. اما به دليل برخي از بردا

ا با سنت يرانتقادي اين روش ه  از مباني نظري و روشي مكاتب فكري نوين در کشور ما و همچنين مواجهه 

شگران تاريخ اين مرز و بوز ترکيبي نامتجانس در  سيک جا افتاده در نزد پژوه اريخ نگاري تتاريخ نگاري کال

سنت جدايي بر آن فرض مهم ترينما ظهور کردر  ستوار مدرنيته و بين  ست.آن ها ا  وجه به که اولويتي با ا

 مي گيرينتيجه راحت و پردازند مي سازي ساده به و گيرندنظر نمي در را امور پيچيدگي دهند مي کيادرا

سير مورد اجتماعي حيات با ارتباط در دهد باورهانمي اجازه گرايي کنند. اثبات   لبه مدعي و گيرند قرار تف

 بر کيد أت علت اند. به فرهنگي هاي ويژگي از فارغ آدمي رفتار مطالصه و مكاني زماني و هايمحدوديت بر

 فكري يها جريان و ها انديشه ادبياتر اين در اجتماعير و سياسي هايپديده به دهيشكل انساني در سوژة

 ميقرار مطالصه و بررسي مورد انديشه نظاز و مجموعه کمتر و شده بررسي ها شخصيت قالب در وسياسي

  .گيرد

  1پوزیتیویسم

گويند و دکترين شتتناخت براي ز( را پوزيتيويستتم مي 1857-1798ستتيستتتم فلستتفي اگوستتت کنت  

مصني واژه پوزيتيويسم که از (۶9: 1379 رادمنشردانستند.رسيدن به حقيقت را تنها از راه آزمايش و تجربه مي

شه صدر نظر لغوي ري ض  کردن مي Ponerهاي التيني اين ا طالح م ست که مصناي نهادن و و دهد. در ا

سي اين ا طالح به ترتيب از واژهزبان سه و انگلي posiهاي هاي فران t i f  وposi t i ve  ست شده ا اخذ 

از يک ارف پوزيتيو به اامينان (38: 1359 اديب ستتلطانيرکه در هر دو زبان به مصني قطصي و يقيني استتت. 

از ستتوي ديگر نقطه متقابل منفي بود که به مصني انتقادي و ويرانگر به  شتتد وناشتتي از دانش علمي ااالق مي

کند شود که اعالز ميپوزيتيويسم به فلسفه تحققي اگوست کنت گفته مي(37: 13۶8 گولدنررشد. کار برده مي

شياء و پديده شناخت ا سان ديگر بايد از  شيدن ان شد بلكه ازکه راه اندي شم بپو سيله خود آنها چ راه  ها به و

                                                      
1Positivisme   
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ست از اواخر قرن نوزدهم بر تاريخ آزمايش و تجربه در مورد پديده ست يابد. جريان پوزيتيوي ها به حقيقت د

از بزرگان مكتب پوزيتيويستتم بودند که به اين مكتب  3ستتنيوبو 2النگوا 1نگاري فرانستته ستتايه افكند. و. مونو

نوشتتتند. يصني تا اين زمان متد يستتم ميشتتكل داده و خودشتتان هم از آن شتتكل گرفتند. اين مورخان پوزيتيو

شده است. هاي تاريخي بدين سبک نوشته نميپوزيتيويسم در بين مورخان فرانسه رايج نبوده و آثار و نوشته

 (۶۰: 1379 رادمنشر

 مکتب پوزیتیویسم 

ها بيشتر مرهون تاثيرات بيروني  اجتماعي تتتت فرهنگي( بر روند توسصه علوز نخستين و پديده مكتب

تواند يک رشتتتته علمي را هاي آکادميک استتتت تا مديون تاثيرات دروني. به تنهايي فردي نميديگر حوزه

شه سياري در پيدايش اندي سهيم بودهبنيادگذاري کند. متفكران ب سي  شنا ستين جامصه  اند. اما جايگاه هاي نخ

ست کنت داده مي سي را وي ابداع کردشود. چون  واژه جامصهبرتر به اگو . ا طالح فيزيک اجتماعي را شنا

شروع به کاربرد آن ا طالح کرده  سندگان ديگر نيز  شته جديد مطالصه به کار برد. اما نوي شاره به اين ر براي ا

ست ديدگاهبودند و او مي شتهخوا اي که هاي خودش از ديگران را متمايز کند. واژه جديدي براي تو ير ر

کند اما در عين حال شتتناستتي را آخرين علمي که ظهور ميصهخواستتت ايجاد کند وضتت  نمود. کنت جاممي

کرد او عقيده داشتتت که اين علم بايد به رفاه و بهبود  بشتتريت کمک کند. او در ترين  علوز تلقي ميپيچيده

ساني هاي بلندپروازانهاواخر دوران زندگيش برنامه سه به اور اخص و جوام  ان سازي جامصه فران اي براي باز

شترين تاثير وي بر اميل دورکهايم(75۰: 1395 گيدنزرکلي تهيه و تنظيم نمود. به اور  ست به  4بي بود. بصد او د

بندي علوز بر حستتب عقلير علمي بودن يا نبودن زد و براي علوز نردباني بر اين استتاس ستتاخت و تقستتيم

ستاره ضياتر  شيمي و بيولوژمراتب در نظر گرفت و در ترتيب ريا سير فيزيک و  سي که ي و جامصهشنا شنا

ناميد که شايستگي و توانايي خواند قرار داد. اگوست کنت انسان را حيوان اجتماعي ميفيزيک اجتماعيش مي

 (۶2:  1379 رادمنشر گرفتن تشكيالت مذهبير سياسي و تربيتي و اخالقي را دارد.

خواهد به ا اين عبارت ميکند. او باز پوزيتيويستتم به عنوان ستتيستتتم فلستتفي پوزيتيو ياد مي  5ليتره

هايي از فلسفه مورخان همزمان خويش بگويد که پوزيتيويسم به وسيله اگوست کنت و به تاثير از کتاب درس

هاي ديگر پس منتشر شده به وجود آمده است. اما اين واژه همانند بسياري از واژه 18۶9تحققي او که به سال 

 (۶1:  1379 رادمنشر ا کرد.از يک قرن در فرهنگ ها مصاني مختلفي پيد

مكتب تحققي اگوست کنت مبتني بر آزمايش و تجربه و به کار گرفتن عقل در تاريخ و اجتماع است. 

هاست اما چون او بنيانگذار يا پيامبر مذهب انساني در قرن سرچشمه و منب  مكتب تاريخ نگاري پوزيتيويست

توان محستتوب کرد. زماني که دگان عرفاني تاريخ مينوزدهم نيز هستتت بدين لحاا او را در رده تفستتيرکنن

                                                      
1 -Mono 
2- Langlois  
3- Sinobos  
4- Emile Durkheim   داویدامیل دورکهایم جامعه شنننناز بزرر قرن نوزدهم واوایل قرن بیسنننتم میالدی که موسننن

شناسی راتاسی  نمود.ر.ک:لیوئی   ستادی جامعه  شناسی وکرسی ا (:زندگی واندیشه بزرگان 1383کوزر)سال نامه جامعه 

205جامعه شناسی ،ترجمه محسن  ثالثی،تهران،انتشارات علمی وفرهنگی،ص  

5- Littre: فیلسوف فرانسوی ومولف لغت نامه مشهور فرانسه 
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کرد در فرانستته اگوستتت کنت يک نظر هگلي ا تتالت مصناي مطلق در آلمان  و ا مياختالف بر ستتر فلستتفه

داد و بر اساس آن فلسفي تحت عنوان فلسفه تحصلي بيان داشت. او ا ل را بر حقانيت علوز جديد قرار مي

ول فرهنگ انستتان را دريافته استتت. او قاهل به مراحل ستته گانه بود و تصتتور کرد که قانون کلي تحادعا مي

کرد که در تبيين امورر ذهن انسان از دو مرحله دنيا و فلسفي گذشته و  رفاً به مرحله علمي رسيده است. مي

مصلول را  يصني ديگر به جاي اينكه به چرايي امور بپردازد به مطالصه چگونگي آنها توجه کرده و رابطه علت و

يابد. کند. پوزيتيويستتتم با پنج قانون االيي خود ظهور مي تتترفاً بر استتتاس دو پديدار مقدز و تالي بيان مي

پذيرير  دور يک قانون کلي. پوزيتيويسم با همين روش در دد قابليت مشاهدهر آزمونر تكرارپذيرير تصميم

 .استهاي انساني و اجتماعي تبيين پديده

 ناسیونالیستی نگارییختار ویژگی های 

ناستتيوناليستتم در اروپا به دوران اوو شتتكوفايي خود رستتيد و از آن زمان به  يالدينوزدهم مقرن   در

سي و  سيا سطوح  شده و در  شرق و خاورميانه  شورهاي  شورهاي جهان و به خصوص ک ساير ک مرور وارد 

ترين ترين و گستتردهكي از ا تليها به اشتكال گوناگون رواو يافت. اي اين دورانر يفرهنگي اين سترزمين

تأثيرات ناستتيوناليستتمر پيدايش مقولۀ هويت ملي نوين در ميان ملت هاي منطقه خاور ميانه و از جمله ايران 

ست.  سوربون و مدارس عالي (1۶2: 1389 علي زاده وارفدارربوده ا سال ها در  سم  شرب مكتب پوزيتيوي م

سه تبصيت مي سه و چه در آلمان وارد ميدانشد به ويژه که تفكر پوزيتفران ستي در تاريخ چه در فران هاي يوي

ديگري که مصموالً تاريخ سنتي بدان کمتر عنايت داشت شده و مساهل سياسير حقوقير اقتصادير ادبي را هم 

( بصدها وقتي که تواريخ ملي يا ناستتيوناليستتتي در جنگ ۶9: 1379داد. رادمنشردر حوزه کار خويش قرار مي

شناخته شدند اين موض  بيش از پيش تقويت شد. شورش بر پوزيتيويسم در اواخر قرن جهاني او ل مسئول 

نوزدهم با شورش بر تاريخ سياسي و ملي و تاريخ رويداد محور يا تاريخ روايي و متكي بر ايده ا الت سند 

سارت علوز فرهنگي و تاريخي در بر سبت به خط ا ساني چون ويلهلم ديلتاي ن سم همراه بود. ک ابر پوزيتيوي

سي بود که به کامل ستين ک شدار دادند. ديلتاي نخ سم و علوز ابيصي روبرو ه ترين وجه تاريخ را با پوزيتيوي

ز اين بود که دو نوع پژوهش علمي يصني پژوهش در  1883کرد. هدفش در کتاب درآمدي بر علوز فرهنگي 

ها که از (پوزيتيويستتت1۰27\2:  1389ادريرابيصت و پژوهش در تاريخ را از هم تفكيک کند. استتماعيلي وق

 ( 74: 1379تاريخ نمايشگاه اسناد ساخته بودند و فقط به اسناد و مدارک  رف اتكا داشتند. رادمنشر

ست داد چه تاريخ  شد مصرفت خويش را از د سم رانده  سيونالي سم به ارف نا از زماني که پوزيتيوي

اي شد يصني  در کامالً شكل ضدآلماني به خود گرفته و حرفه ها در اين زمان همزمان با سياستپوزيتيويست

داز همان چيزي که خود بدان حمله مي کردند گرفتار آمدند. تاريخ در اروپا هميشه خون پرست  يرمنطقي و 

رحم بوده استتت. مورخان اروپايي خيانت گراني بودند که بهترين خدمت را به امپرياليستتم نمودند. آنها از بي

ش سلمان تاريخ نيم مردهتاريخ  سان هاي نيمه مرده بپرورانند و زيردندان رق و به ويژه ملل م ساختند تا ان اي 

ست مي نهد شود ا ول خويش را زير پا ميجهان خواران بيندازند و به همين علت هم تاريخ وقتي خون پر

ز علم علت را محو خواهد اکند که ميها شتتتدند. پوزيتيويستتتم به بحث ادعا ميچنان که پوزيتيويستتتت

 نمايد. همان(
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صادي راجتماعي  سيراقت سيا  که نوسازي مكتب. بود ايراني روشنفكران اهداف از جامصه ا الحات 

شاه درزمان ضا سال محمدر سلط الگوي135۰-134۰واز سصه م  سده در بود ايران در اجتماعي اتوتغيير تو

 اين .آن بودند تأثير تحت هميراني ا ومتجددانروشتتنفكران  و بود حاکم  اروپا درم نوزده و مهجده هاي

هاي علوز انساني رشد پوزيتيويسم بر همه شاخهداشت گرايي درتكامل ريشه خاستگاه و مباني لحاا به نظريه

سي اندک اندک تحليلسايه افكنده و توجه به داده هاي ذهني را  کم رنگ کرد. روش علوز تجربي به هاي ح

ساني هم تصميم  سي اثباتي مدعي لزوز به کارگيري روشعلوز ان شنا ست. روش  شده ا هاي علوز ابيصي داده 

ها پرداخت تا با گرفتن نتايجي از آن در تاريخ بايد به بنيادها و بنيان .(12: 1385در علوز انساني است. باقرير

اين که  ها ضتتتمن(تاريخ نگاري پوزيتيويستتتت72: 1379باعث  ني کردن علم تاريخ فراهم شتتتود. رادمنشر

پرداخت اما تاريخي کم عمق و قشتتري بود يصني در حقيقت با اين که تحليلي بود و به جستتتجوي علت مي

شد اما همان قشر رويين تاريخ را گرفته و در آن نسبت به تاريخ نقالي وقايق نگاري جهشي در آن مشاهده مي

ي يا ستتياستتي. افكار تمامي مورخان اپرداخت يصني تاريخي با دو چهره ستتلستتلهبه علت يابي و تحليل مي

گرفت ضتتمن اينكه ديدگاه  الب شتتد همه را دربر نميپوزيتيويستتت يكدستتت نبود و نقدهايي که از آنان مي

 و شتتک تاريخ بودن علم در آکادميک جريان درايران همگذاشتتت.مورخان جا براي انتقاد فراوان باقي مي

 فون دستورالصمل باشدر تاريخ بودن علم اثبات  دد در که آن جريان بدون اين .داد نمي راه خود به ترديدي

و  قوانين داراي که اين و تاريخ بودن علم بر همواره اقبال انگاشتتت. عباسمي را مستتلم باره اين در رانكه

شدمي تصميم قابل ا ول شر به به کامل ارفي بي با توانمي تاريخي هايپژوهش در و با  نگاه اور کلي ک

ستي ستي نگاريتاريخ هايويژگي ترين مهم از ورزيد. يكيمي تأکيد شدر ناهل حقيقت به پوزيتيوي سيونالي  نا

 در پردازندرمي گذشتتته بازستتازي به ديگران از روشتتمندتر  نگارانتاريخ(252: 1372 فصتتيحير .بود ايران

نگاري عصر  الب تاريختاريخ نگاري اثبات گرا وجه کنند.  ايفا اساسي نقشي توانندمي ملي  هويت  ساختن

تر شدن آن کمک نموده وهم تبصات منفي به همراه جديد بوده و هم خدماتي براي علم تاريخ کرده و به علمي

ستفاده مي ست. روش هايي که امروز ا شته ا شه دا ستيم.  لبه اثبات گرايي بر اندي کنيم مديون اثبات گرايان ه

سال اجتماعي در ايران را مي شگاهي براي اداره  125۰ /ق 1288توان به  شدگان دان ست. اولين تربيت  ش دان

جامصه چه در دوره واليتصهدي عباس ميرزا که به خارو اعزاز شدند و چه امتداد آن سنت در دوره اميرکبير تا 

سپهساالر ا لب مهندس بودند.  لبه مهندسي بر سياست اداره کردن جامصه خود روندي اثبات گرايي است که 

شه در د شارالدولهرميرزاملكم خان و... ري ست شنفكراني چون م سوي رو ساله ها از شتن ر وران قاجار دارد.نو

ست که در دد حكومت بر اذهان  تحت تاثيراين رويكردبود. اثبات گرايي جذابترين مكتب براي هر نهادي ا

تماعي رمردز به مردز است.  در سال هاي منتج به مشرواه مسئله روشنفكرانر روحانيون و ساير نيروهاي اج

سي و الگوي اداره جامصه  سيا سير فرهنگي و انتقادي وارد مصادله قدرت  سيا ضوعي در خور تامل  مثابه مو

نيز مسئله کنترل مردزر ر دپذير کردن مردز که هر دو مقيد به شناخت مردز  1332مرداد 28شوند. پس از مي

شود. ازمورخاني که تحت رت واجد اهميت ميبندي شده است براي منطق قدبه  ورتي دقيقر علمي و مقوله

سن  سري  القلمر ح شيدبهنازرمحمود سم بودندمي توان به فريدون آدميت رعبدالهادي حاهريرجم تاثيرپوزيتوي

 پيرنيارعباس اقبال و ... اشاره کرد.
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 محمدرضاشاهتاثیر پوزیتیویسم  در دوره  

 

ارگرايي علم پوزيتيويستم را به شتدت به هاي اجتماعي در قالب رفتاز جنگ جهاني دوز پژوهش پس

ساز هاي اجتماعي جديد و ارح نظراتي جديد در مساهل سياسي زمينهگرايي سوق داد. بروز پديدهسمت کمي

گيري مكتب پوزيتيويستتتم جديد به ناز پستتتت مباحث نظري پرباري بين علماي علوز اجتماعي و شتتتكل

سم را فراهم نمود. ست و (123: 1384 از ندير پوزيتيوي ست که جهان امر واقصي ا ا الت علم ويژگي بارز ا

شتتود. مصنا خوانده ميتخيل و تصقل بايد به تابصيت احكاز ناشتتي از تجربه و مشتتاهده در آيد و متافيزيكي بي

سياست و اجتماع را نمي ستي اين امر تاکيد دارند که  تكاء احكاز توان  رفاً به ابرشيوه و ارز تفكر پوزيتيوي

شاهده و تجربه  ساني از م شناخت عيني حيات اجتماعي و ان ست براي  ضيح داد بلكه الزز ا ما بصدالطبيصه تو

مصني و مبهم داند و آن را بيسود جست. پوزيتيويسم با متافيزيک مخالر است و فلسفه را خارو از علم مي

ها از اريق مشتتتاهده و ود ندارد. واقصيتکند. هيچ چيزي وراي واقصيت و قوانين محقق علوز وجتلقي مي

ست. بدين گيري دادهاندازه سم بر وحدت ا ساس مصرفت پوزيتيوي ستند. بنياد و ا ها قابل تبيين و تو ير ه

شته سي و توانند تاب  نظاز مصرفتهاي مطالصات علمي اعم از علوز اجتماعي و محيطي ميمصني که تماز ر شنا

هاي اجتماعي را در يک رابطه موظر استتت رفتارهاي جمصي و پديدهروش شتتناستتي واحدي باشتتند. محقق 

ارفي کامل مورد بررسي و تحليل قرار هاي تجربه پذير و يا بيهاي نظمعلي تتتت علت و مصلولي تتتت در قالب

ستاد امريكايي و آلماني در روابط بين 1هاي هانس مورگنتانوشته(5۰-47: 137۶ توسليرگيرد.  الملل به عنوان ا

ترين ارفداران واق  گرايي پوزيتيويستتتم وارد مرحله جديدي از مطالصات جهاني شتتتد.کتاب از جدي يكي

الملل مورگنتا تحت عنوان سياست ميان ملل در واق  گاز اوليه ولي تصيين کننده در نزديک شدن سياست بين

شمول قوانين عيني  ست همانند جامصه م سيا شه در نهاد به الگوي علوز ابيصي بود. به عقيده وي  ست که ري ا

به انگيزه جه  بل تو قا يب در م بدين ترت يتبشتتتر دارد.  يدهولوژيكي موضتتت  گيري ها و اولو هاي ا

 (۶-5: 1374 مورگنتارکند.مي

به کارگيري روش 2کنت والتس لب در  بازستتتازي نظريه موازنه قدرت در قا هاي پوزيتيويستتتتي و 

گذار الملل بر واحدهاي ستتياستتير ستتاختار و کارگزارر پايهنستتاختارگرايي و با تاکيد بر نقش و تاثير نظاز بي

گرايي را به خود گرفت. تاکيد بر علم بودن الملل شتتتد که ناز نو واق نگرش جديدي در مطالصات روابط بين

الملل و ضرورت الملل شد که ناز نو واق  گرايي را به خود گرفت. تاکيد بر علم بودن سياست بينسياست بين

الملل بايد توضتتيح الملل عقيده دارد که نظريه روابط بينهاي علوز ابيصي به روابط بينها و روشتستتري متد

ها به شتتكلي مختصتتر و مفيد و قابل آزمون باشتتد. قوانين در  تتورتي ايجاد دهنده قواعد منظم رفتار دولت

سر گذارند. قوانين قابل شوند که آزمونمي شت  شگاهي را پ شاهده هستند و به قوت هاي مطالصاتي و آزماي م

 مانند.خود باقي مي

                                                      
1 -Hans Morgenthau 
2- Kenneth Waltz کنت نیل والتزدانشمندعلوم سیاسی امریکایی است.ازجمله برجسته ترین محققان درزمینه روابط 

 بین الملل می باشدوبنیانگذار نوواقع گرایی یاواقع گرایی ساختاری درنظریه روابط بین الملل است.



 

  

1218 
شاه
ضا
در
حم
ه م
ور
رد
م د
یس
یو
زیت
 پو
ب
کت
م

 

 
تصدادي از نظريه پردازان با استفاده از پوزيتيويسم منطقي بنيانگذار رهيافت رويكرد و نگرش( بسياري 

گران جريان ستتتاز مكتب واق  گرايي و آرمان گرايي افرادي چون هانس مورگنتار کنت والتزر در از پژوهش

به عقيده مورگنتا (127: 1384 از نديرهاي موثري برداشتتتتند. الملل گازبينتالش براي علمي کردن روابط 

الملل همانند هدف علوز ابيصي تبيين جهان خارو سياست و کشر قوانين عاز است. يک هدف سياست بين

شاهده  سايي قابل م شنا ضرورت  شود.  سي بايد همانند نظرات ابيصي با مصيارهاي تجربي آزموده  سيا نظريه 

المللي اي ستتتياستتتي در روابط خارجي دول و قاهل نبودن به تفاوت بين علوز ابيصي و علم روابط بينرفتاره

: 1384 از نديردهد.الملل قرار ميپردازان پوزيتيويسم روابط بينآرمان گرايان و واق  گرايان را در اير نظريه

حقق اين عالقه نيازمند پشتوانه فكري ها و رخدادهاي جهاني از سوي دولتمردان امريكا که تکنترل پديده(127

گران ز مشاهده حضور تصداد بيشماري از تحليل 195۰و نظري منسجم و قابل اجرا بود. به همين دليل دردهه 

ها و حوادث بيني پديدهمستتاهل ستتياستتي و انتشتتار دهها کتاب و مقاله در ضتترورت و چگونگي مهار و پيش

سب قدربين ستيم. تالش براي ک ست و پديدهالمللي ه سلطه که امري ذاتي ا ها و رخدادهاي جهاني به ت و 

کنند و پذيرش برتري هژمونيک اقتصتتادي و تستتليحاتي امريكا عنوان واقصيتي جهانشتتمول و تجربي تاکيد مي

به دليل عدز آگاهي از نظرات جديد در علوز اجتماعي با (128: 1384 از نديرتوسط کشورها ضروري است.

شتهيک نگاه تاريخي  سل ميبه همان مفاهيم و مقوالتي که در نو سي هاي خود متو سيا شوند که در ادبيات 

سنت و مدرنيته در عميق ربي ست. دوگانگي  سندگان وجود ترين اليهها به کار رفته ا هاي افكار و کردار نوي

دستتتگاه انديشتته  هاي موردي و تجربي را بر بنيان مقوالتتوانند با آستتودگي خيال پژوهشدارد و آنها نمي

سازمان و گفتمان پوزيتيويستي نهاد علم در ايران را نه تنها (13۰: 1384 از نديرمدرن به درستي سامان دهند.

سبت نهاد علم و  ست. تحميلي که در ن ساني تحميل کرده ا سخير کرده بلكه منطق خودش را هم بر علوز ان ت

ستي ترق ست پوزيتيوي ست. آکادمي در پيوند با دولتي با خوا سصه مصنادار ا شرفت و تو ي و منطق امروزينش پي

شتتناستتي در چنين بستتتري علم انستتاني به ويژه جامصه.تر از اين مطالب استتت پوزيتيويستتم ايراني مفصتتل

شه شده و با اندي سيس ميپروبلماتيک  سره دولتي تا صلت انتقادي اين شود که نتيجهاي يك اش تهي کردن خ

هايي چون مصني سنتي فرهنگير فرهنگ سازي يا اجرايي دولت براي ناسازه علم است و فرو کاستن به بازوي

سازه ستن به نا سنجي و در بهترين حالت فرو کا صاد  شتن آن به نف  اقت سازنده يا کنار گذا اي ديگر به ناز نقد 

مندي و تنظيم شتتناستتير دولت و حكومت روان شتتناستتي گري در ستتال هاي اخير. از اين رو نستتبت جامصه

يابد. پوزيتيويسم شناسي موضوعيت مياش در نهاد جامصهشود و بررسي تاريخيتيويستي ايراني مصنادار ميپوز

گرايانه يک انتخاب آگاهانه نيت مند و مبتني بر خرديابي فردي دانستتت. اي ستتادهتوان با گزارهايراني را نمي

ا بر ستتاخته استتت و در آکادمي به هاي خودش راي رژيم حقيقت استتت که ستتوژهپوزيتيويستتم ايراني گونه

کارگزاري قدرت ها گمارده است. پوزيتيويسم انتقادي در راستاي ا الح امور گاز برداشته اما اين پوزيتيويسم 

سه  سم ايراني که تنها و با خودش قابل مقاي سايه الگوي  الب پوزيتيوي سبت با رژيم حقيقت  الب در  در ن

ضامين ا لي پوزيتي ست و مباني و م سم را نيز مراعات نميا سبت وي ست. ن شده ا کند اقليتي خاموش و ارد 

جمشيد اين پوزيتيويسم جامصه شناختي در ايران با گفتمان  الب اقتصاد سياسي در ايران هم قابل توجه است.

شناسي در ايران است.به همراه  المحسين  ديقيراحسان نراقي وشاپورراسخ بهناز از موسسان اوليه جامصه

سه س سال  مو سال  1337تحقيقات اجتماعي رادر شت.تا سه مطالصات اجتماعي  1357بنيان گذا س ضومو ع

ستتاختار خانواده و  درتهران وبنيانگذار ورهيس دانشتتكده علوز اجتماعي اين دانشتتگاه بوده استتت.از آثار وي
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شاونديرمقدمه سخ(ربرلنياي بر جامصهخوي شاپور را سي  به همراه دکتر  شمندان اشنا يراني در برلن ها: اندي

رايرانيان و انديشتتته تجددي عقيده دارد در دوره اول آموزش کامالً تحت تاثير علوز اجتماعي و 1915–193۰

سه  ضاء هيات علمي تحصيالت خود را در ممالک فران سوي بود چرا که عمالً هفتاد در د از اع مكاتب فران

ت و گورويچ در روش و محتوي درستتتي آن ها زبان انجاز داده بودند. بنابراين عقايد دورکيم و اگوستتتت کن

شي به تدريج جامصه صيل کردگان آمريكا و آلمان به هيات آموز ستن تح شت. با پيو سي جاي مهمي را دا شنا

ها راه يافت و باالخره عقايد  احبنظران آمريكا جاي خود را باز کرده و عقايد پارسونز و ماکس وبر به درس

 مطرح گرديد. 1مكتب فرانكفورت

سم و برابر کردن آن با جامصه سي فاقد هر گونه بنيان نظري در ايران  لبه پوزيتيوي شي  وشنا حتي رو

و آماري است.  توان پوزيتيويسم ناميد  رفاً ايده آليسمي عوامانهمستحكم است. اين پوزيتيويسم را حتي نمي

نگر عالقه جدي شود نشاران انجاز ميبررسي متون پوزيتيويستي در  رب تقريباً هم دوره با تحقيقاتي که در اي

ند که کها براي انجاز تحقيقات اجتماعي استتت. جمشتتيد بهناز به  تتراحت بيان مينظري وتمرکز بر نظريه

قيقات بنيادي موسسه در انجاز تحقيقات سفارشي از سوي دولت ناگزير بوده و اين امر محققان را از انجاز تح

ر ايران شناسي دخوردگي آن با دولت که در چارچوب نسبت جامصهگره شناسي وداشت. تاسيس جامصهباز مي

ايراني  هاي فكري زيادي در فضاي روشنفكري ايران پوزيتيويسمبا سياست قابل فهم است. با وجود گرايش

 هاي مبتني بر فهم عاميانه براي ايجاد وفاق بود. يا آماري کردن گزاره

زيتيويسم پژوهش هايي بنيادين ولو پوزيتيويستي قابل ارح است. پوسير حرکت  رب از نظريه به پژوهش با 

ملي در سر عرود و بدون هيچ پژوهش بنيادين در جامصه شناسي وسوسه کاربردي و ايراني از آ از راه کج مي

ست از هم ارزي قدرت براي ر دپذير کردن جامصه با آمارهاي جامصه ي کردن شناختي و تهدارد که نمودي ا

تو يفي  قادانه جامصه شناسي از نظريه و روش و فرو کاستن آن به مقوله بندي و دسته بندي  رفخصيصه ن

ن و رويت توان آن را با کمک آمار انجاز داد.هدف قدرت اداره کردکه بدون تربيت جامصه شتتتناختي نيز مي

شايد جذابترين م سم  ست. پوزيتيوي سته بندي ا ر نهادي كتب براي هپذيري و انتظاز دادن و مقوله بندي و د

شد که در دد حكومت بر ذهن شكلي انتقادها و بدنبا سم را به  شود پوزيتيوي ست نه اينكه ن ي به کار ها ا

شنفكرانر روحانيون سئله رو شرواه و م سال هاي منتج به م شدن مردز در  و  گرفت و موجب پروبلماتيک 

وارد مصادله  تامل سياسير فرهنگي و انتقادي شد و مردز به مثابه موضوعي در خورساير نيروهاي اجتماعي مي

پذير کردن نيز مسئله کنترل مردزر ر د 1332مرداد  28شوندر بصد از قدرت سياسي و الگوي اداره جامصه مي

منطق قدرت  بندي  و ....شده است برايمردز که هر دو مقيد به شناخت مردز به  ورتي دقيقر علمي و مقوله

 شود.واجد اهميت مي

هاي کمي و ديدگاههاي پوزيتيويستتتي مهم ترين مشتتكالت علوز انستتاني و اجتماعي کشتتور روشاز 

سو با مباني مصرفتي و هنجاري  ساني و اجتماعي از يک  ستي در علوز ان ست. به کارگيري رويكرد پوزيتيوي ا

نستتاني و استتالمي تصارض دارد و از ستتوي ديگر نظريات برخاستتته از اين رويكرد به ويژه در عر تته علوز ا

شكل ستي و عدز  شورمان را حل کند. تداوز رويكرد پوزيتيوي ساهل بومي ک ست م سته ا گيري اجتماعي نتوان

سم و برابر کردن آن  ستند . در ايران  لبه پوزيتيوي سفي با هم مرتبط ه علم ديني و بومي از لحاا منطقي و فل

                                                      
پژوهش هاي اجتماعي در ز توسط ماکس هورکهايمر در قالب يک انجمن 193۰ناز مكتبي آلماني است که در دهۀ  -1

 فرانكفورت تأسيس شد.
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ست. بررسي متون پوزيتيويستي در  رب شناسي فاقد هر گونه بنيان نظري و حتي روشي مستحكم ابا جامصه

ها براي شتتود نشتتانگر عالقه جدي نظري و تمرکز بر نظريهتقريباً هم دوره با تحقيقاتي که در ايران انجاز مي

شيد بهناز بيان مي ست. جم سوي انجاز تحقيقات اجتماعي ا شي از  سفار سه در انجاز تحقيقات  س کند که مو

سيس جامصهن را از انجاز تحقيقات بنيادي باز ميدولت ناگزير بود و اين امر محققا شت. تا سي و پيوند دا شنا

سبت جامصه ست با وجود گرايشآن با دولت که در چارچوب ن ست قابل فهم ا سيا سي در ايران با  هاي شنا

اي هاي مبتني بر فهم عاميانه برفكري زياد در فضاي روشنفكري ايران پوزيتيويسم ايراني يا آماري کردن گزاره

 (1۰28\2:  1389ايجاد وفاق بود. اسماعيلي وقادرير

 

 فرهنگي مگفتمان پوزيتيويس

در عصتتر پهلوي جريان هاي فرهنگي را  مي توان متأثر از چهار جهت گيري فرهنگي دانستتت. فرهنگ ايران 

سالمي. از ميان  ستي و فرهنگ ا سيالي سو سرمايه دارير فرهنگ  سالزر فرهنگ  رب گرا ليبرال  اين پيش از ا

جهت گيري هاي کلير فرهنگ ايران پيش از اسالز و  ربگرا تحت حمايت دولتي بوده و حكومت تالش مي 

فاده از جريان ستتتازي فرهنگير جامصه مدني را تحت تأثير اين دو جهت گيري فرهنگي قرار  کرد با استتتت

شنفكري و احزاب چپ گرا مانند حزب توده 17۶: 1377دهد. ملكير متمايل به فرهنگ ( برخي جريانهاي رو

ستتوستتياليستتتي بودند و فرهنگ استتالمي که فرهنگ عمومي و عامه مردز را در بر مي گرفتر خود به لحاا 

شته است.اسالز سياسي متمايل به تشكيل حكومت در برابر اسالز عقيدتي بي  دروني تقسيم بندي خا ي دا

گ ناسيوناليسم شاهنشاهي  ربگرا با ميل به تأسيس حكومت اسالمير که خود شاخه هاي متفاوتي دارد.فرهن

جهت گيري فرهنگي استتتالز گرايانه که مورد پذيرش بخش قابل توجهي از مردز و نيروهاي اجتماعي بود 

 (17۶: 1377 ملكيرتقابل و تضاد قرار گرفت.

ست از ايده جامصهجمشيد بهناز عقيده دارد که مي سي به مثابه علم مطلق حمايت کرد. در عين باي شنا

که جامصه بايد خود را بشتتناستتدبنابراين بايد در پي تلفيق بيرون و درون برآمده واال تصدد علوز اجتماعي آن 

خالء ابزارهاي ستتتنجش وحتي (175:  137۶ بهنازرتوليد کننده شتتتكل نويني از استتتتصمار جديد خواهد بود.

تربيت کند که با تدقيق آماري و تواند کارشتناستي را هاي آماري وجود داردو رويكرد پوزيتيويستم ميتكنيک

پذير به رياضتتتيات با مديراني که ذيل  لبه بندير وضتتتصيت پيچيده جامصه و اجتماع را با زباني ترجمهمقوله

ستتازي اثر بگذارد.  لبه گفتمان مهندستتي هستتتند گزارش دهد و با کمک زبان مهندستتان بر فرايند تصتتميم

سان بر اداره جامصهر تباري به اندازه شگاهي براي جنگ مهند شدگان دان هاي ايران و روس دارد. اولين تربيت 

اداره جامصه چه در دوره عباس ميرزا که به خارو اعزاز شتتتدند و چه امتداد آن ستتتنت در دوره اميرکبير تا 

ست  ستي ا ست اداره کردن جامصه خود روندي پوزيتيوي سيا سپهساالر ا لب مهندس بودند.  لبه مهندسي بر 

مند به دوران قاجار دارد. اگرچه تا پيش از موسسه تحقيقات اجتماعي هيچ نهادي به  ورت نظازکه ريشه در 

پردازد اما در برخورد با مستتاهل اجتماعي ذهنيت پوزيتيويستتتي خيلي پيشتتترها  به توليد دانش اجتماعي نمي

مان ورود ناستتيوناليستتم به ويژه با گفتارهاي روشتتنفكراني چون ملكم در دفتر تنظيمات( قواز يافته بود. از ز

عنوان يک ايدهولوژي مدرن به ايران در سدة نوزدهم ميالدير بسياري از مساهل فرهنگي ايرانر از جمله تاريخ 

نگاري و نحوة نگاه به گذشته تحت تأثير اين ايدهولوژي قرار گرفت و به تدريج نوع جديدي از تاريخ نگاري 

شته در ميان منورال سان و بازنمود وقاي  گذ شروايت پديد آمد که اي آن تاريخ نوي فكرهاي دوران قاجار و م



 

1221 

ماهنامه 
علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن
 1

140
 

ايراني با محور قرار دادن ملي گرايير به بازنويستتي تاريخ ايران در قرون گذشتتته پرداختند و در اين ميانر به 

انيانر ويژه با برجستتته کردن تاريخ ايران باستتتان و قرار دادن اين دوره به عنوان دوران حيات ملي ايران و اير

ند. يان را پي ريزي کرد تاني ايران باستتت يت  يت ملي ايران نوين بر استتتتاس هو هاي هو يان   علي زاده بن

شناس اجتماعي در درون چنين گفتماني نيازمند برنامه ( 1۶1: 1389وارفدارر ريز آماردانر جمصيت تربيت کار

س ست تا زبان  الب حاکم بر اداره جامصه که زباني پوزيتوي سي .... ا ست را به جامصهشنا سي ايراني تي ا شنا

تزريق نمايد. اي سدة نوزدهم ميالدي ناسيوناليسم در اروپا به دوران اوو شكوفايي خود رسيد و از آن زمان 

به مرور وارد ساير کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي شرق و خاورميانه شده و در سطوح سياسي و 

سرزمين شكال گوناگون ر فرهنگي اين  واو يافت .اي اين دورانر يكي از ا لي ترين و گسترده ترين ها به ا

تأثيرات ناستتيوناليستتمر پيدايش مقولۀ هويت ملي نوين در ميان ملت هاي منطقه خاور ميانه و از جمله ايران 

گيري علوز اجتماعي پوزيتيويستتتي در بررستتي تاريخي شتتكل (1۶2: 1389 علي زاده وارفدارربوده استتت. 

 1318دهد که در سال هاي فردي در آن نشان مين نقش ساختارهاي اجتماعي و انگيزهکشور و مشخص کرد

 نويسد: رهيس بانک ملي خطاب به نخست وزيرر وزير دارايي و وزير راه مي

صادي و نبودن مرکزيت در کارهاي » شتن برنامه اقت شور ندا صادي ک ض  اقت شوش بودن و علت مغ

ست و بهترين راه حل براي ک صادي ا سازمان هدايت کننده برنامه اقت شتن برنامه و يک  اهش اين مشكالت دا

احساس نياز به تحقيقات اقتصادير ضرورت تدوين برنامه درسي (2۰5: 1388ابطحير «در هيئت دولت است.

شديد فكري حكومت وقت به  رب  ستگي  شان داد. با توجه به واب شور را ن شگاههاي ک صاد در دان شته اقت ر

تدوين و رشتتته اقتصتتاد در  1در اواخر دهه ستتي اين برنامه درستتي مبتني بر اقتصتتاد کينزي  امريكا و انگليس(

دانشگاههاي پهلوي  شيراز فصلي( دانشگاه ملي تهران  شهيد بهشتي فصلي( و دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 

کمبريج اقتصاد نظرات اندازي شد. اولين رهيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران  حسين پيرنيا( در دانشگاه راه

  دانشكده علوز اجتماعي دانشگاه تهران و موسسه روابطو  تاسيس (2: 1377 بهدادر کينز را مطالصه کرده بود. 

توان بر استتاس ضتترورت انجاز مطالصات مطالصات و تحقيقات اجتماعي با ستتازمان برنامه و بودجه را نيز مي

پدر جامصه شتتناس ايران هم نقش  کرد.   المحستتين  تتديقي هاي توستتصه تبييناجتماعي براي تدوين برنامه

سته شكلبرج شگاهي خود را در اي در  صيالت دان شت. تح ستي در ايران دا سي پوزيتيوي شنا گيري جامصه 

جامصه شتتناس قرار داشتتت. هم راي با  3و مارستتل موس 2فرانستته اي کرده و تحت تاثير پوزيتيويستتم دورکيم

هاي بيني و کنترل پديدهتوان گفت که عالقه انستتتاني به پيشيق انستتتاني ميدر کتاب دانش و عال 4هابرماس

 (214: 138۶کرايبر گيري علوز اجتماعي پوزيتيويستي در ايران شده است.اجتماعي و اقتصادي موجب شكل

با توجه به زير نفوذ فكري  رب بودنر ستتاختار حكومت کشتتورو استتاتيد برجستتته علوز اجتماعي 

اند که علوز اجتماعي پوزيتيويستي در ايران شكل گرفت. اما در شرايط کنوني که يستي داشتهرويكرد پوزيتيو

                                                      
1 - Keynesian Economoc نظریه ای در اقتصاد کالن است که بر مبنای ایده های اقتصاد دان انگلیسی جان مینارد کینز 

بنا شده است. تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایج غیر کارا در اقتصاد کالن نشود و از سیاست گذاری 

 فعال دولت در بخش عمومی حمایت می کنند.
2 - Darkheim 

 اهرزادة امیل دورکیم بود.مارسل موز خو - 3

 از فیلسوفان و نظریه پردازان علوم اجتماعی معاصر است. - 4
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ساتيد پژوهشگران  آن ساختار حكومت از ميان رفته و به جاي آن ساختار حكومت ديني قرار گرفته است و ا

لمي کشور تداوز يافته اند باز هم تفكر پوزيتيويستي در جامصه عبرجسته به نقد رويكرد پوزيتيويستي پرداخته

باز توليد نظاز مصرفتي و به تب  آن ساختارهاي اجتماعي تنها به  ورت آگاهانه و توسط جريان سلطه  است.

گيرد و راه ديگر آن بازتوليد ناخودآگاه و بدون قصتتد و نيت از اريق توده مردز استتت. به عبارت انجاز نمي

ستتترش و تصميق شتتبكه نيازهاي مادي همستتو با نظاز مصنايي ديگر هر چند نظاز ستتلطهر آگاهانه و از اريق گ

:   138۶ کرايبرکند.مورد حمايتش و تامين اين نيازها به بازتوليد نظاز مصنايي و ستتاختارهاي وابستتته اقداز مي

ي دوز بازتوليد نظاز مصنايي اين شيوه  بازتوليدر عامل تداوز تفكر پوزيتيويستي در جامصه نيست اما شيوه(214

ست و توده ي مردز براي رف  نيازهاي خود از اريق عمل  و سته کماکان به قوت خود باقي ا ساختارهاي واب

ساختارهاي اجتماعي و به تب  آن به بازتوليد نظاز  سلطه به بازتوليد  سط نظاز  شده تو شكل داده  ساختار  در 

سلط مي ست کهمصنايي م ساختارهاي اجتماعي تنها در  ورتي ا مردز آنها را باز توليد کنند اما  پردازند. دواز 

ساختارها را به  ورتي خودکار بازتوليد نمي صد و نيت  ورت مردز هم اين  کنند و اين عمل به ندرت با ق

ش که 1341توليد الگوي تحليل پوزيتيويستي در تبيين مساهل اجتماعي که در سال (38: 1385 آندرورگيرد.مي

توان روش تلفيقي دانستتت ذيل اي تک نگاري استتت و ميگونهخستترو خستتروي در مورد جزيره خارک که 

کنند. براي ذکر اين هاي آماري نقشتتي برجستتته ايفا ميهاي اجتماعي در جزيره خارک دادهبررستتي ويژگي

شود و يا جداولي براي تو ير گيري مياي براي تو ير جمصيت بهرههاي آماري از نمودارهاي دايرهداده

ضصيت جرايم و انحر سطح تو ير فراتر نميشود. اگرچه دادهافات اجتماعي اراهه ميو رود اما چينش ها از 

 32 :1341 خستتروير شتتناستتيم.جدول حاکي از برقراري پيوندهاي پوزيتيويستتتي رايجي استتت که امروز مي

پي  در گيالن که به احتمال قريب به يقين يكي از اعضاء فصال گروه تحقيقاتي 13۰۶خسرو خسروي ر متولد (

سنيه سه مطالصات و تحقيقات اجتماعي در تحقيقات گيالن و  1ير ب س ستاد مو ر و بخصوص کرنليس آپت لندرا

نيز به تحقيات جامصه شناسي و مردز شناسي و انتشار  "ساير منااق شمالي ايران بوده است همزمان شخصا

هفته ر آموزش و پرورش ر نامه  آنها در مطبوعاتي مصتبر در آن زمان چون ماهنامه هاي ستتخن ر تالش ر کتاب

علوز اجتماعي ر و...پرداخته استتت . وي تحقيقاتي پهنا نگر در حوزه هاي جامصه شتتناستتي شتتهري و جامصه 

ست. از  شته ا شابه ديگر دا شناسي اجتماعي ر و چندين حوزه م سيب  شناسي ر آ شناسي روستاهي ر جمصيت 

سي در 135۰سال  شنا سان  شي ان شگاه تهران شر با ايجاد گروه آموز شكده علوز اجتماعي و تصاون در دان دان

سيس بخش مردز  ستمدارانه از تا سيا سين  ديقي که به  ورتي  در ر اين گروه قرارگرفت. با  المح

سه مطالصات و تحقيقات اجتماعي حمايت و به  ورتي بارز و  س شكده علوز اجتماعي در مؤ سي در دان شنا

تيباني مي کرد  به عنوان سرپرست بخش جامصه شناسي روستاهِي همه جانبه از اين واحد جديد پژوهشي پش

شد.  صطفي ازکيا و علي اکبرنيک خلق تالش مي کردند( تصيين  سه   که در آن محققين مبرزي چون  م س مؤ

تماز اوقات خود را  رفِ مطالصات و تحقيقات جامصه شناسي روستاهي مي نمود که آثار گرانبهايي از  "تقريبا

ي بصدي وجودارد.ازجمله آثارش مي توان به کتاب جامصه شناسي روستايي ايرانرجامصه شناسي وي در دهه ها

                                                      
1 - Pierre Bessaignet جامعه شناز فرانسوی که درباره منطقه فرهنگی گیالن به تحقیق پرداخته است. دوران حضور 

وی در ایران به عنوان کارشناز سازمان یونسکو برای آموزش دانشجویان علوم اجتماعی ایران طبق برنامه کمک فنی سازمان 

 ملل متحد باز می گردد.
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ش محقق و پژوهشگر بخش جامصه 14۰۰ده درايران اشاره نمود. خسرو خسروي تا نخستين اياز سالهاي دهه 

 در گذشته است. 1393شناسي روستاهي مرکز داهره المصارف اسالمي بوده و در اسفند 

يتيويسم بر تحقيق اجتماعي را از يک سو بايد محصول يک هم ارزي گفتماني ديد و از ديگر  لبه پوز

گذاري کردند. ستو و شتايد با تاکيدي کمتر محصتول پيشتينه افرادي که موستسته تحقيقات اجتماعي را بنيان

رت هاي قدرت رژيم پهلوي در دهه چهل و حرکت به ستتوي مدرنيزاستتيون گستتترده استتت. توليد قدويژگي

داد که به شدت به علوز دقيقه دولتي و بسط و گسترش سازمان ها و بوروکراسي ايراني  قدرتي را تشكيل مي

وابسته بود که در  رب پيروزي چشمگيري بدست آورده و با زبان مشترک رياضيات بنياد عقل ابزاري مغرب 

تماعير فرهنگير اقتصادي و سياسي را اي پوزيتيويسم آماري فضاي اجزمين را پديد آورده بود. در چنين برهه

کرد و امكان مداخله قدرت در تنظيم وضتتصيت را پديد هاي  ربي ر تتدپذير ميهر چه بيشتتتر براي قدرت

 هاي اجتماعي  ورت گرفت.شناسي ايران تاسيس و پژوهشآورد .به تدريج جامصهمي

د را در جامصه ترويج کرده و به ايدهولوژي و فرهنگ راهبردي مورد نظر خو ستتتصي مي کردحكومت پهلوي 

شكيل دهنده آن هم در  سي را تقويت و تثبيت گرداند ايدهولوژي اي که عنا ر ت سيا شروعيت نظاز  تب  آنر م

تصارض با يكديگرر هم در تصارض با فرهنگ عمومي و جريانهاي ريشتتته دار فرهنگي بود و هم با واقصيت 

سر مي شيد  .برد عيني و ملموس جامصه در تصارض داهمي به  سي اي اين دهه و دهه بصد از آن کو سيا نظاز 

ايدهولوژي ترکيبي و منحصتتر به فرد ايجاد کند و مكتب فكري ايدهولوژيكياي را تبلين نمايد که قدرت خالقه 

سي برتر و نحوه عمل آن از ليبرال هاي  ساوي حقوق و آزاديهاي آن از دموکرا سم باالتر و ت سيالي سو اش از 

محكم تر باشتتتد. در زمينه مناب  ايدهولوژيکِ مشتتتروعيت ستتتاز لئونارد بايندر مصتقد استتتت  افرااي قويتر و

سنتي و يا ساخت قانوني قراردادي ساخت عقالني شكل مي  سياسي حول محور ساخت فكري  مشروعيت 

سجاز و ثبات خود را  سي ان سيا شدر نظاز  ستوار با ساخ تها ا شروعيت هر نظامي بر يكي از اين  گيرد. اگر م

حفظ خواهد کرد. اما اگر اين محورها با يكديگر ترکيب شوند زمينه هاي بي ثباتي نظاز سياسي و مشروعيت 

به بصد ترکيبي متصارض از انواع ستتاخت هاي  134۰زدايي از آن فراهم مي شتتود. نظاز ستتياستتي ايران از دهه

هير اشرافي گري و مذهب از مشروعيت ساز را در کنار يكديگر تجربه کرد ساخت سنتير ناسيوناليسم پادشا

يكستتو و ستتاخت بوروکراتيکر  رب گرار مشتترواه خواه از ديگر ستتو ترکيبي متناقد و متضتتاد از فرهنگ 

راهبردي را به وجود آورد که حكومت و جامصه مدني را با انواع چندپارگي هاي فرهنگي مواجه ستتتاخت 

گيري تقستتيم بندي کرد.نوستتازي  رب  .عنا تتر اين فرهنگ راهبردي را به اختصتتار مي توان در ستته جهت

گرايانه  با اقداماتي نظير انقالب سفيد باهدف مدرن سازي جامصه و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي .تقابل 

شيه راني  سياست و به حا سم روبنايي توجه  رف به جدايي دين از  سكوالري با نهاد روحانيت. پيش گرفتن 

كوالريستتم از جمله خردباوري و عقل محورير دموکراستتي و دين و بي توجهي به ستتاير شتتاخص هاي ستت

 ( 32: 1341 خسروير.ماده کرد برابري حقوق انسانها 
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 تاثير اثبات گرايي در تاريخ

سفه و نظريه بازي ساني را از فل ساختند. تالش کردند واقصيت را آن اور اثبات گرايان علوز ان ها دور 

هاي خاص خود به تحقيق بپردازند و از ذهنيت کمتري مايه گيرند. که هستتت بشتتناستتند و به دور از ارزش

هايي مشتتخص دانستتتند انستتان ها هاي جهان هستتتي  ميانير فيزيكي و انستتاني( را مصلول علتايشتتان پديده

شخيص دادند. در حالي که هاي حيات را تاب  عوامل جادويي ميپديده شناخت ت ستند.و اين علل را قابل  دان

ها دچار جنون کميت و مشتتتحون از آمار و ارقاز شتتتدند وض با نفي نظريه يا تحقير آن پژوهشقرن ها در ع

همچنين اتكاي مفرط بر (737\1: 1389 استتماعيلي وديگرانربدون آنكه مصناي درستتت آنان شتتناخته شتتود. 

در کمي ادراک کردند در حالي که ادراک انساني نسبير تغييرپذيرر گزينشي و ارزشي است نيز کوشش مفرط 

سازي واقصيت باعث  فلت از حرکت به سوي باان و اعماق واقصيت شد. از سوي ديگر  ضمن پذيرش بصد 

هاي اجتماعير شناخت آينده  را در چهار چوب تبين هاي اجتماعي ميسر دانسته شد زمان در شناخت پديده

رو علوز انستتاني هم ميستتر و بر خوش بيني مفرط آنان که بصد از رنستتانس فتوحات علوز ابيصي را در قلم

 دانستند خط بطالن کشيدند و روشن ساختند. مي

شتناخت کامل نخواهد بود مگر آن که با توجه به ديگر عنا تر موجود در آن بستتر يا زمينه  تورت 

شناخت اين روابط الزمه هر گيرد. يک پديده اجتماعي با عنا ر پيرامون خود در رابطه ست و  اي تنگاتنگ ا

هاي انستتاني داراي ابصاد جان ستتروکار دارد اما پديدهستتت. علوز ابيصي با موجوداتي ناآگاه يا بيکار علمي ا

شناخت در جمصيت ستفاده از اين روش امكان  ستند. با ا شي ه سي  فراهم نميذهنير کيفي و ارز آيد و هاي و

د مفرط بر ابصاد ذهني و کند. همچنين با توجه به تاکيهاي تاويلي به شدت سقوط ميقدرت تصميم در شناخت

روان شناختي امكان سقوط در شهودگرايي وجود خواهد داشت. ضمن اينكه تاکيد بر ابصاد کيفي و ذهني گاه 

به نظر اثبات (59-54: 1375 ساروخانيرآورد.ها و عدز روايي تحقيق را فراهم ميموجبات شخصي شدن داده

ند تاريخي نوعاً با فرايند ابيصي يك يان فراي شتتتد براي هاي علوز ابيصي را ميي بود و از اين رور روشگرا

تفستتتير تتتاريخ بتته کتتار برد. مورختتان اثبتتات گرا در روش بررستتتي واقصيتتات دو قتتاعتتده را بتته کتتار 

توان آن را با روند هر واقصيت بايد به سان چيزي مالحظه شود که مي(1۶5-1۶4: 1385 کالينگوودرگرفتند.مي

نهايت انه آشتتكار ستتاخت و به اين ترتيب کل عر تته دانش تاريخي به بيتحقيق يا عمل شتتناستتايي جداگ

هاي کوچک تفكيک شتتتد تا هر يک جداگانه مورد مالحظه قرار گيرد. هر واقصيت را بايد نه فقط واقصيت

مستقل از بقيهر بلكه مستقل از شناسنده انديشيد به نحوي که تماز عنا ر ذهني در ديدگاه مورخ حذف شود 

روش  (1۶8: 1385 گالينگودرها داوري کند بايد فقط بگويد که آنها چه هستتتتند.ايد درباره واقصيتو مورخ نب

توان دو نوع مختلر نمي .هاي علوز ابيصي در علوز انساني استشناسي اثباتي مدعي لزوز به کارگيري روش

ست علم را به  ورت يكپارچه درآورد. در زمان اگوست کنت نگرش به تاريخ ديگر  رفاً سي ني سيا  تاريخ 

گيرد و اين همان بلكه تاريخ اجتماعي و اقتصتتتادير تاريخ فرهنگي و تاريخ مردز مورد توجه و تاکيد قرار مي

توان آن را به يک مصني پارادايم در تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانست. روش کار مورخان چيزي است که مي

اثير مكتب پوزيتيويستتتيتي در تحول علم تاريخ که اين مكتب اريقي بود که از علم فيزيک اخذ کرده بودند. ت

کرد از اين جهت که با تاکيد بيش از حد بر روي شناخت دقيق نوعي برداشت ايستا و عقيم از تاريخ اراهه مي

ستتتاخت تاثير مثبت ارفانه رويدادهار تاريخ را از دقت و عينيت الزز برخوردار ميها و بررستتتي بيواقصيت

يري ايده آليستي در مقابل اين مكتب هم تاثير  يرمستقيم اين مكتب در امر تاريخ نگاري بود.با گداشت جهت
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سي شنا شرفت علوز تجربي و ظهور مصرفت  شمندان حاکم گرا نوعي تجربههاي عينيتپي گرايي در اذهان اندي

 شد. شد و همه چيز از منظر علوز ابيصي و رياضيات نگريسته مي
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  نتيجه گيري

کرد در تحول علم تاريخ که اين مكتب نوعي برداشت ايستا و عقيم از تاريخ اراهه مي متاثير مكتب پوزيتيويس

شناخت دقيق واقصيت سي بياز اين جهت که با تاکيد بيش از حد بر روي  ارفانه رويدادهار تاريخ را ها و برر

شتاز دقت و عينيت الزز برخوردار مي ستي در مقابل اين مكتب جهت .ساخت تاثير مثبت دا گيري ايده آلي

سي شنا شرفت علوز تجربي و ظهور مصرفت  ستقيم اين مكتب در امر تاريخ نگاري بود.با پي هاي هم تاثير  يرم

گرايي در اذهان انديشتتمندان حاکم شتتد و همه چيز از منظر علوز ابيصي و رياضتتيات گرا نوعي تجربهعينيت

شتتناستتي به عنوان يک نهاد آکادميک در ايران منطقي  پوزيتيويستتتي دارد و شتتد. برآمدن جامصهه مينگريستتت

سم حاکم بر الگوي پژوهش ست. هاي اجتماعي در ابتدار  يرانتقادي و فاقد بنيانپوزيتيوي سمي ا هاي پوزيتيوي

ستند اما روشاگرچه پژوهش ستي ه سفه پوزيتيوي ها ناقص و اين پژوهش هايي  ورت گرفته و متاثر از فل

شتتناستتي پوزيتيويستتتي هستتتند.  لبه منطق پوزيتيويستتم بر انديشتته اجتماعي در ايران را هاي روشفاقد بنيان

نهاد علم در ايران را نه تنها تسخير  مسازمان و گفتمان پوزيتيويسش دانست.  125۰ق/  1288توان به سال مي

تحميل کرده استتت. اگرچه تا پيش از موستتستته تحقيقات کرده بلكه منطق خودش را هم بر علوز انستتاني 

پردازد اما در برخورد با مساهل اجتماعي مند به توليد دانش اجتماعي نمياجتماعي هيچ نهادي به  ورت نظاز

شنفكراني چون ملكم در دفتر تنظيمات قواز يافته  شترها به ويژه با گفتارهاي رو ستي خيلي پي ذهنيت پوزيتيوي

شكل شگاه تهران و موسسه مطالصات و تحقيقات اجتماعي با  گيريبود.  شكده علوز اجتماعي دان و ارتباط دان

هاي توان بر استتاس ضتترورت انجاز مطالصات اجتماعي براي تدوين برنامهستتازمان برنامه و بودجه را نيز مي

سين  ديقي سصه تبيين کرد.   المح سته تو شناس ايران هم نقش برج شكلپدر جامصه  گيري جامصه اي در 

شناس اجتماعي در درون چنين گفتماني نيازمند برنامه شت.  تربيت کار ستي در ايران دا سي پوزيتيوي ريز شنا

آماردانر جمصيت شتتناستتي .... استتت تا زبان  الب حاکم بر اداره جامصه که زباني پوزيتيويستتتي استتت را به 

سي ايراني تزريق نمايد. با توجه به زير نفوذ فكرجامصه ساتيد شنا شورر يا ا ساختار حكومت ک ي  رب بودنر 

 اند.برجسته علوز اجتماعي رويكرد پوزيتيويستي داشته
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 مناب  ومآخذ

 

(: روش در علوز اجتماعير رويكرد رهاليستير ترجمه عماد افروغر تهرانر پژوهشگاه علوز 1385آندرو ساير   

 انساني و مطالصات فرهنگي

شمس سلطانيرمير صل گروي منطقير 1359الدين    اديب  سفي تح سنجش مكتب فل ساله وين بازنمودو (: ر

 تهرانر مرکز ايراني مطالصه فرهنگ ها

سير 1384از نديرعليرضا   سيا ست خارجي ايرانر پژوهش نامه علوز  سيا سلط بر  شناخت م سم  (: پوزيتيوي

 شماره اول

 گل محمدير تهرانر نشر ني (: درآمدي بر فلسفه تاريخر ترجمه احمد1384استفورد مايكل  

جستارهايي در تاريخ و تاريخ نگارير و مساهلي در تاريخ نگاري (: »1389اسماعيلي حبيب اهلل ر قادري منير  

 اجتماعير تهران خانه کتابر چ دوزرو دوز

سادات  شرف ال سي آن"(ر 1385باقرير ا شنا ساني و روش  شماره اولر همايش ملي کنگره "ماهيت علوز ان ر 

 انساني علوز

 

 شناسير تهرانر سمتهاي جامصه(: نظريه137۶توسلير  الز عباس   

ساني 1375ساروخانيرباقر   (: روش هاي تحقيق در علوز اجتماعير ا ول و مبانير تهران پژوهشگاه علوز ان

 و مطالصات فرهنگير چ سوز 

سفارش شرکت ملي  (: تک نگاري خارکر موسسه مطالصات و تحقيقات اجتماعي به1341خسرويرخسرو  

 نفت ايران

 (: تاريخ نگري و تاريخ نگاري جديدر تهرانر پيک ستاره دانش. 1379رادمنشر عزت اهلل  

هاي تاريخي و تجددگرايي تاريخر تهرانر موستتستته فرهنگي پيک ستتتاره (: مكتب1379رادمنشرعزت اهلل   

 دانش 

 مشهدروند ير پهلو دوره در تاريخنگاري (:جريان هاي ا لي1372فصيحيرسيمين    

 (: تاريخ چيستر ترجمه حسن کامشادر تهرانر خوارزمير چ سوز1351اي. اچ.   ,کار

 (: مفهوز کلي تاريخر ترجمه علي اکبر مهديانر تهران رنشر اختران 1385کالينگوود ررابين جورو  

سن  ثالثيرتهران1383کوزررليوهيس   سي رترجمه مح شنا شه بزرگان جامصه  شارات علمي (:زندگي واندي رانت

 وفرهنگي

 (: بحران جامصه شناسي  ربر ترجمه فريده ممتازر تهرانر انتشار13۶8گولدنر  

 شناسير ترجمه منوچهر  بورير تهرانر نشر نير چي سي از(: جامصه1395گيدنز رآنتوني  

 نشر مرکز ر(:نهضت ملي ايران و عدالت اجتماعير گزينش و ويرايش عبدااهلل برهان تهران1377ملكيرخليل   

هار ترجمه حميرا مشتتيرزادهر تهرانر دفتر مطالصات ستتياستتي و (: ستتياستتت ميان ملت1374مورگنتارهانس  

 الملليبين

 مسمي پرستر تهرانر آگه(: فلسفه علوز اجتماعير ترجمه شهناز 138۶يان تد بنتون کرايب  
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 مقاالت

 

ايران  ر"خسروان نامه و ا ميرز الدين جالل :ايران ملي تاريخ بازيابي انديشه و پورخاقان"(:1377امانترعباس 

 رشماره شصت وپنج نامه

سهراب    صاد در ايران"(: 1377بهدادر شته اقت سالمي کردن ر شماره اولر "جريان ا سال پنجمر  ر نقد و نظرر 

 زمستان

 رفصلنامه مطالصات مليرسال چهارزرشماره چهاردهم"تاريخ نگاري وهويت ملي"(:1381بهراميرروح اهلل 

شيد   شماره پنجاه و (: علوز اجتماعير گرايش137۶بهنازرجم سصه ايرانر ايران نامه ر سئله تو هاي فكري و م

 هشت

رفصلنامه مطالصات مليرسال پانزدهمرشماره "تاسيوناليستيارزيابي انتقادي تاريخ نگاري "(:1393بيگدلوررضا 

 دوز

صات مليرستتتال 1393بيگدلوررضتتتا  قادي تاريخ نگاري ناستتتيوناليستتتتس درايرانرمجله مطال (:ارزيابي انت

 پانزدهمرشماره دوز

شالچي جمشيدي ساني"(:1387هار المرضاووحيد ساله تاريخمندي فهم ان صلنامه تحقيقات "هرمنوتيک وم رف

 رسال اولرشماره چهارزفرهنگي

 رسال دوزرشماره چهارز يمل مطالصات فصلنامهر " محلي نگاري تاريخ و ايراني هويت "(:139۰دهقانيررضا 

 رکتاب ماه تاريخ وجغرافيارشماره  دوهفتادودو"برآمدن تاريخ نگاري آکادميک"(:1391شوهانيرسياوش 

فدار:  ناستتتي 1389علي زادهر محمدعلي ومحمدعلي ار بارشتتت گاري ملي (:ت تاريخ ن يت ملي در باني هو م

 گرايانهرمجله مطالصات سياسيرسال دوزرشماره هفت.

سيد محمدتقي   ستي به علوز (: »1388موحد ابطحي  شناختي از علت تداوز رويكرد پوزيتيوي تحليلي جامصه 

فصلنامه « املگيري از رويكرد ترکيبي ساخت و عگيري علم ديني و بومي با بهرهانساني در ايران و عدز شكل

 علمي ت تخصصي اسالز و علوز اجتماعي ت سال يكمر شماره دوزر پاييز و زمستان

 

 


