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تاریخ، بازشکافت تاریخچه کار  ریشه واژه بازنمود بنیادی تاریخی هدف این مقال: چکیده

برد واژه تاریخ در ایران و اسالم، معلوم داشت علم یا هنر یا فن بودن تاریخ، و نیز اشاراتی به 

ور عام و طدر تاریخ به موضوع، مفهوم، اهمیت تاریخ در کناب شرحی کوتاه بر روش پژوهش

روش سازد  که طور خاص است. نیز از خواست این جستار استتاریخ آموزش و پرورش به

ای دارد. نگارنده در پژوهش خود از روش تاریخ آموزش و پرورش در ایران چه تاریخچه

تحلیلی بهره برده و از رویکردی تطبیقی در گفت و گفتار خود غافل نمانده و از  –توصیف 

این رهگذر به شماری از تالشهای غربیان برای تدوین تاریخ آموزش و پرورش در دوه و دیار 

 خود هم اشاره کرده است. 

 تاریخ، آموزش و پرورش، مفهوم، اهمیت، روش: کلیدواژگان

 

 ة لعبرةان لکم فی القرون السالف

 ، فی ذم العاصین من أصحابه(132خطبهنهج البالغه، )

واژه تاریخ،  و خاستگاه زبانی مایهشناسان بر سر بنواژه. و نیز شعر جاهلی نیامده است 2و روایات 1واژه تاریخ در قرآن مقدمه:

در زبان قبیله  خَرَیا وَدر زبان قبیله قیس، و  خَرَبرخی این واژه را برگرفته از اَ (.291 ص ،1ج ،1339شاکر، )همداستان نیستند

                                                           
القرون االولی، و... لقری، . در قرآن کریم برای افاده مفهوم تاریخ از تعبیری چند استفاده شده؛ از آنهاست: اساطیر االولین، قصص االولین، أنباء الرسل، أنباء ا 1

شه تاریخ در قرآن(، سطح اند: سطح نظری)اندیبرخی از محققان نگرش قرآن به تاریخ را در سه حوزه بررسی کرده (.12،ص1341زکی،). بنگرید به

 (.21-31، ص1311الحدیثی، )لغوی)اصطالحات تاریخی در قرآن(، سطح علمی) نگرش قرآن به تاریخ اقوام و ملل(. بنگرید به
وخبر ما بعدکم وحكم ما عن رسول اهلل)ص(: کتاب اهلل تعالی فیه نبأ من قبلكم ». در روایات نیز از تعابیری خاص برای بیان تاریخ استفاده شده است. مثال:  1

ذلك القرآن :». در نهج البالغه آمده است(43، ص1، ج1111)اندلسی،«.شما و داوری بین شما آمده است بینكم؛ در کتاب الهی اخبار پیش از شما و پس از
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اند. سلمانان آن را از اهل کتاب گرفتهاند واژه تاریخ ریشه عربی ندارد و مگفته اند؛ شماری دیگردانستهو واژه سامی  تمیم

و  (93-23ص ،1329)بیرونی، رحیان بیرونی؛ اما ابوروز بوده است -اند که اصل این واژه  فارسی و ماه مدعی شده گروهی نیز

)اصفهانی، بی .حمزه اصفهانی این اشتقاق را درست دانسته است؛ انداین اشتقاق را رد کرده (77، ص1992خوارزمی)خوارزمی

 این .(17ص، 1331)عبداهلل،اند که تاریخ برگرفته از واژه عبری یرخ است که معادل ماه و  برج استای نیز گفتهپاره (3تا، ص 

؛ زیرا این دو واژه با ماه و گردش است شده استعمال «و تأریخ تاریخ» عربی در و «یرخ» عبری در و «ارخو» کدیآ زبان در واژه

شماری از   .(129-122، ص1122)حدیثی،آن بر گرد زمین که اساس تقویم عرب در پیش و پس از اسالم است ارتباط دارند

 أرَّخَ وَرَّخَ،» واژگان زمان آشنا بوده است و تعیین معنای به اسالم، با مفهوم و واژه تاریخپژوهان آورده اند که عرب پیش از تاریخ

 (.111ص ،3ج ،1373 علی،) رفتمی کار به عربی در «توریخ و

های نوشتهدر سنگ ؛ زیرا وَرَخَباشد آرامی یا وَرَخَ اند که واژه تاریخ از ریشه اَرَخَاحتمال دادهبیشتر پژوهان سرانجام باری، واژه

نیز برای اثبات این نظر استدالل شده است به روایتی که بر اساس  یمنی پیش از اسالم، به معنای ماه قمری به کار رفته است.

فرستد و خلیفه هم کار او را می می دار برای خلیفه دومای تاریخاست که نامهنخستین کسی  1آن یعلی بن أمیه از اهالی یمن

و روز  نامهنامه، آییننامه، شه، خدایکارنامه واژگان:ایران پیش از اسالم از واژه تاریخ استفاده نشده است. ایرانیان در  پسندد.

 .(111، ص1993همایون، )تکمیلاندبردهبه کار می واژه تاریخ به جایرا  ماه روز، ماه

ه.( به کار رفته باشد. 113یا  117نوشته عوانة بن حکم)در. کتاب التأریخ عنوان کتاب نخستین بار واژه تاریخ در در اسالم شاید

» گفته است: ویاند که آورده زیرا؛ به کار رفته است 2ه.ق(191-37سخنی از سفیان ثوری) نیز در همین دوران واژه تاریخ در

به مراد سفیان ثوری از  دانبرخی گفته گفتنی است که«. گیریمرا به کار میدرباره آنان تاریخ  بگوینددروغ هرگاه راویان 

تاریخ در این سخن، معنای لغوی تاریخ و برخی دیگر بر این باورند که مراد از  ؛نگاریتاریخ، پژوهش است، نه تاریخ کارگرفتن

 .(122،ص 1122)حدیثی،یعنی زمان است نه تاریخ به مفهوم اصطالحی

، 1191عاشور،  )ابن؛شده استواژه اخبار و سیَر استفاده میقرن دوم به جای واژه تاریخ از نخست  سه دههاسالم تا  در باری

خود  واژه تاریخ را در نام کتابق( 219ـ  131ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بخاری ) دانشمند ایرانی: سده سوم،در  (99ص

از این واژه در ( 913ابوجعفر محمدبن جریر طبری )متوفی  دانشمند ایرانی دیگر: و پس از وی ؛به کار برد (التاریخ الکبیر)

گسترش  اسالمی. از قرن سوم به بعد کاربرد این واژه در ادبیات استفاده کرد (تاریخ االمم والرسل والملوک) عنوان کتاب خود

                                                                                                                                                                                     

م؛ این قرآن است، آن را به نطق درآورید و چه فاستنطقوه ومن ینطق ولكن اخبرکم عنه: أال إن فیه علم مایأتی والحدیث عن الماضی ودواء دائكم ونظم مابینك

امام  (.121) نهج البالغه، خ «.شماست دهم از آن که در آن اخبار آینده و گذشته و داوری درد شما و نظم و نظامکسی را به نطق درآورد؛ ولی من خبر می

ار، فیه خبر من قبلكم وخبر من بعدکم وخبر السماء و االرض ولوأتاکم من ان العزیزالجبار أنزل علیكم کتابه وهو الصادق الب:»صادق علیه السالم گفته است

بار پیشینیان و یخبرکم عن ذلك لتعجّبتم؛ امام صادق علیه السالم گفته است خدای عزیز جبار کتابی برای شما نازل کرده که راستگو و نیكو است. در آن اخ

 .(221 ص ،3ج ،1411کلینی،)« به شما خبر دهد، تعجب می کنیدآیندگان و اخبار آسمان و زمین است و اگر کسی از آن 
نگاری مكتوب از تاریخ هاییها نمونههای مینائی، سبائی و حمیری باقی مانده است. این کتیبه. یمن جایگاه تمدن درازآهنگی است که آثارش در کتیبه 1

  (.12، ص1423است.)گیب،

گردد. وی از صوفیان بنام قردن صادق علیه السالم است که اسانید بسیاری از روایات اهل سنت به او باز می . سفیان ثوری از شاگردان حضرت امام جعفر 1

 دانند.شناسان شیعه نیز او را از راویان روایات امام صادق علیه السالم میدوم و بسیار مورد احترام اهل سنت است. رجال
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باره اشکانیان به کار برده  حکیم ابوالقاسم فردوسی در قرن چهارم واژه تاریخ را در شعر خود در (19، ص1991)روزنتال،.یابدمی

 است:

 چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان        نگوید جهان دیده تاریخشان

**** 

، مفهوم اصطالحی تاریخ و علم یا غیر علم بودن آن و تاریخ آموزش و پروش به مفهوم واژگانی تاریخ ،اینک و پس از این مقدمه

 اشاراتی به تاریخچه تاریخ نگاری در حوزه تاریخ آموزش و پرورش در ایرانو اهمیت تاریخ و تاریخ آموزش و پرورش در کنار 

 پردازم.می

زمان و پایان آن  تاریخ هر چیز ، پسشناخت وقتاز آنهاست:  ؛در معنایی چند به کار رفته در لغت ،تاریخ: تاریخ لغویمعنای 

زمان وقوع امر یا حادثه؛ دانش ثبت و شرح رخدادها و سرگذشت پیشینیان؛ دوره و زمان  (227، ص1)صلیبا، بی تا جاست.

  شماری.معین و معلوم؛ نوشته و متنی در مورد وقایع و سرگذشت پیشینیان؛ )اسم مصدر( تقویم و گاه

یکی آنچه که : رودمیتاریخ مفهومی انتزاعی است که دست کم در دو معنا به کار  :و علم تاریخ معنای اصطالحی تاریخ

؛ 9، ص1993)یروفه یف،درگذشته رخ داده است؛ و دیگری دانش ما به آن رخدادها است که ثبت و ضبط شده است.

ه علم به این جریان اطالق به دیگر سخن واژه تاریخ هم به جریان حوادث گذشته و هم ب (99-91، ص1931استنفورد،

( تاریخ را مطالعه و ق.م121-131هرودت) را به مفهوم معرفت دانسته است.سقراط تاریخ  (.91، ص1933)کاردان، شودمی

ارسطو معتقد است که تاریخ یعنی گردآوری اسناد و مدارک.  .(7، ص1999)لوکاس،واکاوی روزگاران گذشته دانسته است.

ین امور مادی باشند و د، خواه اکاوشود که احوال و تحوالت گوناگون و پی درپی امور را وامیامروزه تاریخ به علمی اطالق می

( معتقد است که آبشخور تاریخ ه.ق333-792الرحمن محمد ابن خلدون)عبد (223-227، ص1)صلیبا، بی تا ، جخواه معنوی.

نیز  ( 19، 13-3، ص1121)ابن خلدون، دارد.های و سیره رسوالن و سیاست شاهان را بیان میحکمت است و سرگذشت ملت

، سالم، تاریخ تربیت، تاریخ اخالقتاریخ ایران، تاریخ اهای مضافی چون: تاریخ هنر، تاریخ ادبیات، تاریخ، ه تاریخ به صورتزورام

توان شناخت حواث یا رویدادهای گذشته و تحول آنها به شکلی منظم و علم تاریخ را می .رودفلسطین و... به کار میتاریخ 

کوشد حوادث گذشته را تحلیل و تبیین کند؛ یعنی نگار میانشی توصیفی است؛ اما تاریخروشمند دانست. این علم اساساً د

 (91، ص1933)کاردان، علت یا علل آنها را بیابد.

برخی با توجه به اخبار برساخته  بازکاوی ماهیت تاریخ به حوزه فلسفه تاریخ مربوط است.: ، هنر، فلسفهعلمماهیت تاریخ: 

، هستگونه که ، یعنی کشف حقیقت آناند که اصوالً تاریخ علم نیست، بلکه از مقوله هنر است؛ زیرا علمدر متون تاریخی، گفته

ف تاریخنگار هم گذشته را چنانکه خواست او است بازسازی یا تعری ؛کندچنانکه هنرمند اراده میو هنر یعنی ساختن چیزی آن

نگاری خود هنرمندی است که تاریخ را به تراز و طرازی که خواست او است تاریخ هر بنابراین و تفسیر می کند؛

نگاران به علل گوناگون تاریخ را تحریف زیرا تاریخ ؛وانگهی تاریخ اندکی بد نام است (113،ص1،ج1933)مطهری،پردازد.می

اند تا نشان دهند هایی چون تاریخ خائن نگاشتهاند، درنتیجه کتاباند تراشیدهاند و پیکره وقایع را آنگونه که خود خواستهکرده

خدادی خاص بر کنار خود از تعصب و خامی و نیرنگ و جانبداری از فرد یا ر ،نگاران در روند نگارش تاریخکه تاریخ

 (12، ص1379)بک،اند.نبوده
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ت با حقیقت آن است که تاریخ حتی اگر به هنر شبیه باشد و تاریخ نگار به هنرمند، تاریخ معادل هنر نیست. هنرمند آزاد اس

یل و تفسیر خواهد بیافریند، اما مورخ هرگز حق ندارد چنین کند. درست است که مورخ برای تحلپرواز در باغ خیال هر چه می

ریخی است که مورخ از آنها یاد و بر آنها تکیه برد اما این کار ناگزیر مستند به حقایق تاای تاریخی از ذهن خود سود مییدهپد

دخالت دارد و پژوهش مورخ در حوزه تاریخ به هر  لیل و تفسیر امور تاریخیحکند. به دیگر سخن، ذهن و زبان مورخ در تمی

نها در دل تاریخ اما عینی بودن وقایع و وجود حقیقی آ ؛ی رنگ و بویی گرچه ناچیز از شخصیت مورخ داردروی و خواهی نخواه

اند محدود د عینی و بیرون از ذهن بشر داشتهکند پای تحقیق و تفسیر را از حوزه وقایعی که روزگاری وجومورخ را موظف می

-ای است که گذشته نشان میآینه تاریخ فرزند گذشته است، تاریخ سازد. فرق دیگری که میان تاریخ و هنر است این است که

)نه تاریخ هنر( در  جامه زمان و گذشته به بر دارد؛ اما هنر یای زمانمند است و هر پدیده تاریخمقوله ،دهد؛ به دیگر بیان تاریخ

 (913-917، ص1391)فینکس،بند زمان نیست.

و تاریخ با حقیقت  ،؛ زیرا شعر با حقیقت عامشمارده است ترو جدی تراز تاریخ فلسفی ز شعر، و شعر راتر اارسطو، تاریخ را فرو 

شاید از این روست که ارسطو و پس از  به دیگر سخن وی تاریخ را علم ندانسته است. (39، ص1919)کار،.خاص سر وکار دارد

و امام  (12، ص1333ابن سینا،) ، ابن سینا (119ص، 9؛ ج299، ص1ا ) اخوان الصفا، ،جالصفاخوان ،(1991فارابی،)وی فارابی

از تاریخ به  ارسطوروشن است که  اند.در طبقه بندی علوم از تاریخ یاد نکرده (222-211، ص1932رفیعی، ) محمد غزالی

ت تاریخ ماهی نیز ارسطوای از مشهورات و مظنونات بوده سخن گفته است. از نگاه مفهوم رایج در دوره و دیار خود که آمیزه

  (23-27، ص1992کوب،)زرینتواند در شمار علم و حکمت درآید.چنان است که نمی

خوانده است و گاه از تاریخ به  (99، 3، ص1121 ( گاه تاریخ را فن و صنعت )ابن خلدون،(ق.ه333-792الرحن ابن خلدون)عبد

پردازد از تاریخ در این علوم یاد میکه به طبقه بندی  ششم مقدمه فصلوی در  (19، 12)همان، صعنوان علم یاد کرده است.

آید که ابن خلدون در اندیشه تعیین علم یا فن بودن تاریخ نبوده از من مقدمه برمی (112-933)همان، صکند.علوم یاد نمی

اعلم أن فن التاریخ » و در ذیل این عنوان گفته است:« فی فضل علم التاریخ...» است؛ زیرا وی در عنوان بحث آورده است:

ه بندی علوم از تاریخ یاد نکرددر تقسیمهم ه.ق( 339)در.ابن األزرقعبداهلل از ابن خلدون، ابوپس  (19)همان، ص«.فن....

ه.ق( کتابی نوشت با 373-733کافیجی)در همین اوان، محمد ابن سلیمان ( 711-712، ص2، ج1123)ابن االزرق، است.

 ؛المشاریخ فی علم التاریخه.ق( نیز کتابی نگاشت با عنوان 311-313، عبد الرحمن سیوطی)یخالمختصر فی علم التارعنوان 

شود این دو دانشمند مسلمان، تاریخ را علم خوانده و ترکیب اضافی علم تاریخ را در عنوان کتاب خود به کار چنانکه دیده می

االعالن بالتوبیخ لمن ذم  کتابی نگاشت با عنوان ( همه.ق332-391سخاوی) الرحمنابن عبد محمد الدینشمساند. برده

 .التاریخ

به باز و بسط مفهوم تاریخ، تاریخ چونان علم، شرایط مورخ،  پیش از غربیان اند کهمسلمانی نخستین عالمان و کافیجیسخاوی 

 (172-111،117 ص، 1113 )کافیجی،اند.فواید تاریخ و... پرداختهموضوع تاریخ، 

هر کس امثال و شواهد »تاریخ در روزگار او مفهوم ارسطویی را پشت سر نهاده بود در باره تاریخ گفته است: دکارت هم با آنکه

)دکارت، «گیرند.ای سرمشق میشود که از قهرمانان و عیاران افسانهتاریخ را سرمشق سازد کارش به دیوانگی کسانی منجر می

 (213، ص1931



 93-39، ص   1931،  دی 1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

 
   ISSN: 4719-2148  

http://www.joih.ir  

 

07 
 

چنانکه ؛ همپژوه بنام شبه جزیره انگلیس تاریخ را علم ندانستتاریخ 1 (1332-1391اکتن) ،در طلیعه قرن بیستم

هنر  را تاریخ بر حدس و تصور مبتنی است. وی تاریخ پژوه این شبه جزیره، مدعی شد کهریخادیگر ت 2(1372-1379)ترولیان

و حق تاریخ را در کنار شعر باستان به یونانیانرو با مسائل ادبیات یکی است؛ از اینشمارد و اشاره کرد که مسائل تاریخ 

در  (131-133، ص1993)یروفه یف،رد.ن پیوند تاریخ به علم را انکار کبه این ترتیب ترولیا ند.موسیقی، و در شمار هنر شمارد

را علم پژوه دیگر شبه جزیره انگلیس، تاریخ تاریخ 9(1327-1391، بیوری)مقابل کسانی که تاریخ را علم نشمارند، کسانی چون

برخی از کسانی که ( 93، ص1333)حالق،.علم است نه یک کالم کم و نه یک  کالم بیش ،که تاریخ ه استو اشاره کرد هخواند

اند معتقدند که علم تاریخ چونان علم نجوم نیست که مبتنی بر مشاهده مستقیم باشد یا مانند علم بودن تاریخ را گردن نهاده

علم نقد و تحقیق و دارای سه مرحله: گردآوری، نقد،  ،و تجربه پا گرفته  باشد، بلکه تاریخمی نیست که بر آزمایش یعلم ش

علم است؛ یعنی تاریخ و در تعریف  در تعیین ماهیت تاریخ ناهمداستانیو  اختالف،آبشخور  (91-93)همان، ص.است تفسیر

 (23-27، ص1، ج1333)شلبی،خوانند.علم یا غیر علم میدارند تاریخ را علم عرضه میتاریخ  و سازوار با تعریفی که از  ،افراد

   1از تاریخ به عنوان علم یاد می شود. امروزهباری 

از  ،امروزاز این حکم کلی که بگذریم باید گفت که  1توان شناخت.هر فرایندی را تنها از تاریخ آن می: تاریخ و فایده ارزش

گذشته  سویی مستقل از دیروز و گذشته است و از سویی وابسته و مبتنی بر دیروز و گذشته. تاریخ را برای درک درست نقش

فم  ایماند؛ برچنان راز سر به مهر میاین وضعیت هم درنیابیمضع کنونی را کنیم؛ زیرا تا زمانی که علل ودر امروز مطالعه می

روشن است که برای فهم درست علل امر کنونی ناگزیر باید  ؛خوبی درک و دریافت کنیمرا به ست هر چیز الزم است علل آندر

از فواید تاریخ یاری انسان برای فهم  پس یکی د شناخته و شرح شوند.اند و در وضع کنونی مؤثرنگذشته رخ داده دراموری که 

 است. کنونی و وضع مسائل و اموردرست و بهتر 

شناخت خود در گرو شناخت تاریخ تواند انسانی کامل شود. که خود را نشناسد نمیبهره دیگر تاریخ خودشناسی است. کسی 

کند نوع رابطه او با گذشته و تاریخ او است. هر می را چونان فردی خاص از دیگران متمایز آنچه که هر فردزیرا  ؛است خویش

های تاریخی او را که بخش جدایی دیگر وابستگی که دین و ملیت و نژاد و خانواده واز میراثی تاریخی برخوردار است فردی 

بدون روشن  برای مثالماند. د انسان ناشناخته میدارد. اگر این عناصر میراثی شناخته نباشناست معلوم می ناپذیر وجود او

علمی و فرهنگی افتخارآمیز و  پیشینهبرخورداری از ها معنای ایرانی بودن و مسلمان بودن و شدن و درک تاریخ ایران، ایرانی

 در باره ایران کنند. تنها در پرتو مطالعات تاریخیی و شرافت ملی و دینی را درک نمیفداکاری در راه ایران و ایمان و آزاد

دیگر سخن به خودآگاهی یابد و به شناسند و میشود و آنان از این رهگذر خود را میروشن می ایرانیانکه این امور برای  است

 انجامد. یابند که مفهومی مخالف ناخودآگاهی تاریخی است. ناخودآگاهی تاریخی به مرگ میتاریخی دست می

                                                           
1 . Actin 

1 . G.M.Trevelyan 

4 . J. B. Bury 

 ،1431 یف، به بعد؛ یروفه 14، ص1423؛ کار،122-143، ص1، ج1421مطهری،). برای آشنایی با نظر مخالفان و موافقان علم بودن تاریخ، بنگرید به:  3

 (.31-12ص
 (.41، ص1412، )میاالره. این سخن به اگوست کنت منسوب است. بنگرید به:  2



 93-39، ص   1931،  دی 1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

 
   ISSN: 4719-2148  

http://www.joih.ir  

 

07 
 

 این به و است کرده چه انسان که آموزدمی پژوهتاریخ به تاریخ. بردمی پی خود چیستی و ماهیت به انسان تاریخ، رهگذر از

 .  چیست انسان شودمی معلوم ترتیب

 تاریخ را الزمه کاردانی و مردراه شدن و آگاهی و خودشناسی دانسته و افزوده است که رو است که اقبال الهوریشاید از این

  شود. یا با آن بیگانه باشد گم می کند اش را فراموشاگر کسی یا ملتی یا قومی گذشته

 ریخته دندان او ادراکشانه       فرد چون پیوند ایامش گسیخت

 خودشناس آمد ز یاد سرگذشت     قوم روشن از سواد سرگذشت

 شودباز اندر نیستی گم می           سرگذشت او گر از یادش رود

 ربط ایام آمده شیرازه بند                هوشمند ای ترا بود نسخه

 سوزنش حفظ روایات کهن              ربط ایام است ما را پیرهن

 یای افسانهاداستانی قصه        یاخود بیگانه چیست تاریخ ای ز

 آشنای کار و مرد ره کند                 این ترا از خویشتن آگه کند

 جسم ملت را چو اعصاب است این         این است تابروح را سرمایه 

 تو استقبال تو حال از خیزد             تو حال تو ماضی از زند سر

 های رمیده زنده شوپاینده شو                از نفسضبط کن تاریخ را 

 (133-33، ص1993)اقبال الهوری،

آن است. در متون اسالمی بر این ویژگی تاریخ بسیار تأکید شده است؛ چنانکه در  زداییو جهل یزایدیگر تاریخ عبرتفایده 

آنچه بر آنان گذشته است درس عبرت بگیریم. در نهج  ایم تا ازبارها به مطالعه آثار و احوال گذشتگان دعوت شده قرآن کریم

 های تاریخ را تنها درآوری تاریخ تأکید شده است. امیر مؤمنان علی علیه السالم اهمیت عبرتالبالغه هم سخت بر نقش عبرت

ساس مسؤولیت در برابر از منظری چند به این مهم اشاره کرده، از آنهاست: ایجاد احداند؛ بلکه اخالقی تربیتی نمی ایجاد بینش

دل  هتوجهی به تاریخ، روشن شدن مفهوم حیات در بستر تاریخ، تاریخ احیا کنندبختی گذشتگان در پی بیگذشته، نگون

  1انسان، تاریخ علم سازندگی انسان، ... .

 

                                                           
 .(1411نصر،)از این مفاهیم بنگرید به:  ترفزون . برای آگاهی 1
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 اسفندیار تن روییه و رستم                 اندآورده هانامهشه در اینکه

 یادگار دنیا است خَلق بسی زکه             ملک خداوندان این بدانند تا

 اعتبار ایشان از نگرفتیم هیچ          چشم شوخ مایِ و رفتند همه این

 (12، قصائد، ص1932)سعدی،

طور که ممکن های خارجی عالقه نداشته باشد، یا از شیمی چیزی نداند، هماننممکن است کسی به ریاضیات و زباباری، 

اما تنها کسی تاریخ را دوست ندارد که کم خرد  ؛فردی با سواد باشد با این همه،های دانش دیگر بیگانه باشد، است با ده

چنانکه گویی بشر  یکایی امرسان: تاریخ پرونده خرد جمعی بشر استبه قول فیلسوف آمر (133، ص1993)یروفه یف،باشد.

 (11، ص1199العرب، واألکادیمیین الباحثین من مجموعة )شود.هویت میبدون تاریخ بی

این  از بتواند تا گیردمی پی را آن تاریخ پژوهشگر که است مراحلی تاریخ، در تحقیق مراد از روش روش تحقیق در تاریخ:

 .دارد عرضه همگان به عام طوربه و مورخان به خاص طوربه را آن و کند کشف توان حد در را تاریخی یحقیقت رهگذر

 و هنر و صنایع و هانبشتهسنگ مانند، انسان، از مانده جای بر آثار با او. ندارد روی پیش را همانند حوادث و وقایع پژوه،تاریخ

 اولی که ماندمی معلم و قابله به هنر مورخ هنر. اندگرفتهرب در را حوادث نهفته اسرار خود الیالبه در که دارد سرکار نقوش

 تا آورد سخن به راها آن و بشکند را شواهد ساکت این سکوت باید او. آموزدمی نوشتن را کودک دومی و آوردمی دنیا به را نوزاد

 .کند کشف بشر برای را تاریخ هایناگفته یزوایا و خفایا

 گمراهی دچار حقیقی غیر و عاطفی هایبزرگداشت و هامبالغه با مواجهه در نباید هیچگاه ،پژوهش طی در و حال ایندر مورّخ

 مردی یا و کشدمی را شیر که مردی مجسمه نباید. نیست تاریخی واقعیت بیانگر یک هیچ ،هامجسمه یادبودها، شعارها،. شود

؛ زیرا کند باور را عکس وجه غالباً باید مورّخ در چنین مواردی بلکه. شود پنداشته حقیقت مورّخ برای شد،کمی را اژدها که

 . کشندمی را آدم اژدها و شیر بیشتر

 و ،افکار چنین ورود ریشه پژوه باید. تاریخکند بررسی و نقد اندیشیردو و احتیاط از سر را برساخته اسناد مورخ باید سان،همین

به طرز و ترازی که ماهیت  را اسناد صحت باید مورّخ .بکاود نسل همان میان در و عصر همان در را هاشیوه چنین بروز اسباب

 تحقیقات ارزش .تن زند اسناد آن از گیریبهره از از چنین صحتی اطمینان حصول تا و کند بررسی کنداسناد اقتضا می

 تحلیل در پژوهتاریخ که باکی نیست. استاسناد  تدوین و تفسیر و تنظم چگونگی و مورّخ استنباط و اجتهاد قدرت تابع تاریخی

 .کند عالمانه عمل ،پژوهش روش در که است آن مهم نرسد؛ قطعی و درست نتیجه به تاریخی حوادث تفسیر و

 مناسب و واقع ظرف با تاریخ تطبیق از پرهیز شود،می بیشتر تاریخی تحقیقات ارزش ،آن رعایت صورت در که دیگری مسأله

 بکوشد و بپاید خود را باید پژوهتاریخ؛ پس است حیات عصری خود تفسیر کردنتاریخ را سازوار با  و به دیگر سخن، خود عصر

 یا فرانسه انقالب یا و اروپا صنعتی انقالب یا و لیبیص هایجنگ عصر روح از که یکس مثالً. دارد دور و کنار عصری تأثرات از

 خود عصری تأثر با را تاریخی د؛ زیرا رخدادهایباش صادق یمورّخ توانندنمی است متأثر سوسیالیسم و دموکراسی پیدایش

 .دافتپژوهش در تاریخ دور می علمی اصول از گیرینتیجه یا و داوری در و دکنمی بررسی
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 ملکات و شخصی داستعدا تاریخ، پژوهش روش به مورّخ تسلط مورّخ، جامع فرهنگ به تاریخی تحقیقات ارزشبه دیگر سخن، 

 ترحیاتی همه از مورّخ برای دین عنصردر این میان،  البته .بازبسته است او تدین و امانتداری و متانت وتراز هوش  و علمی

 .دارد سروکار هاو ملت مردم حیثیات و آبرو با مورّخ زیرا است

های تاریخی کند. آگاهیم عقل و احساس عمل میمعل تاریخ در زندگی جامعه تأثیری تربیتی دارد و چونان تاریخ و تربیت:

اگر نظام  تواند کامل شود.آدمی نمی پرورش و شزهای فرهنگ اجتماعی است و با نبود این مکمل، آمومکمل یکی از مهمترین

کاملی فراهم کند باید ماده درسی تاریخ در برنامه و  و پرورشی خواهد برای فراگیران خود برنامه آموزشیمی و پرورش آموزش

مواد آموزشی آن گنجانده شود. به این ترتیب الزم است دانشجوی پزشکی دست کم از تاریخ پزشکی کشور خود آگاه باشد و 

فرا چنگ  دارد که از مطالعه دیگر امورهایی به عقل ارزانی میهای تحصیلی. مطالعه تاریخ ویژگیچنین است دیگر رشته

غیر کورکورانه و نقادانه  ی است؛ یعنی درک و دریافتها از منظر تاریخها درک پدیدهیکی مهمترین این ویژگی آید.نمی

او توانایی دهد بیگانه  به بخشد، و ونیآموز را به محیط فزستره دید تاریختواند گتاریخ میآموزش  ای گوناگون گذشته.رخداده

  (133، ص1993)یروفه یف، کند.و دریافت و آشنا را درک 

توان بر متربی معلوم کرد که چگونه شایسته که از رهگذر آن میاست های تاریخی مستند، ابزاری وانگهی سود جستن از نمونه

القی روی هایی که به فضائل اخهای پیشینی که از رذائل اخالقی روی برنتافتند، نابود شدند و تمدنشان بر باد رفت؛ و ملتملت

 (999، ص1931)یالجن، کردند بالیدند و عظمت یافتند و دارای تمدنی پایدار شدند.

؛ 919، ص1313)لوبون، انداز این وسیله یا این شیوه تربیتی را پسندیدهبسیاری از مربیان جدید استفاده امروزه 

ه آن پرداخته و آن را تربیت اخالقی از راه و حتی شماری از آنها فصلی جداگانه در کتاب خود دربار (79، ص1331لنفجستون،

 ، فصل سوم(1331)لفنجستون، اند.مطالعه تاریخ و ادبیات خوانده

رشته تاریخ آموزش و پرورش که در مغرب زمین و در قرن نوزدهم پا گرفت به پژوهش در چگونگی پدید آمدن و سیر تحول 

های آموزش و پرورش از سوی دیگر ها و فلسفهول آرا و نظریهنهادهای آموزشی و پرورشی از یک سو، و پیدایش و سیر تح

گیرد و در طور جداگانه مورد تحقیق قرار میای از علوم تربیتی است که خود بهپردازد. امروزه تاریخ آموزش و پرورش، رشتهمی

  (99-92، ص1933)کاردان،.شودتدریس می مراکز دانشگاهی

تنها نگاهی ساده به گذشته نیست، بلکه یکی از ابزارهای نیرومند برای  فهم وضع کنونی بنابراین، تاریخ آموزش و پرورش 

  (91، ص1971)میاالره،راستی به خانواده علوم تربیتی تعلق دارد.است؛ پس تاریخ آموزش و پرورش به

، این رشته گذردنمی چونان علم، عمر چندانی تاریخ آموزش و پرورش از با آنکه تاریخچه پیدایش تاریخ آموزش و پرورش:

این رشته از تاریخ تا عصر نوزایی در اروپا وجود نداشته  (92)همان، صاست.های علوم تربیتی شاخهترین از کهن

اندک به اهمیت مطالعه تاریخ آموزش و پرورش پی گرایی)اومانیسم( اندکاست. از این دوره و با آغاز جنبش انسان

اینان  شود.مانند: اراسم، رابله، مونتنی، روسو دیده می 13تا  19هایسده که طلیعه آن در آثار نویسندگان، برندمی

و پرورش اقوام و ملل باستان خاصه یونانیان و  دگاه خود به گذشته )تاریخ( آموزشهای خود برای اثبات دیدر نگاشته

. شته نشده استدرباره تاریخ آموزش و پرورش نگا ایثار جداگانهآکنند. تا این دوره هنوز رومیان اشاره و استناد می

در باره تاریخ آموزش و پرورش در غرب نوشته و  مستقل یهاینگاشتجسته تکاز نیمه دوم قرن نوزدهم جسته
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 آلمانی نخستین کسی است که در این قرن کتابی جامع در باره تاریخ آمورش 1شود. گویا کریستین شوارتزمنتشر می

تاریخ دانش آموزش و پروروش ( فرانسوی کتاب معروف 1311-1319) 2پس از وی گابریل کمپره نگارد.و پرورش می

توماس  پردازدمیدر باره تاریخ آموزش و پرورش  نویسد. نخستین کسی که در آمریکا به نگارش کتابیرا می

را منتشر  تاریخ آمورش و پروروشکتاب  1331( نیز در  1317-1393) ( است. پل مونرو1333-1313)9دیویدسون

 (21، ص 1933)لئون،جلد( شهرتی جهانی یافت. 1)در دایرة المعارف آموزش و پرورش تألیف با وی کرد.

گذشته شناخت از آنهاست:  د؛آورتاریخ آموزش و پرورش شماری از نیازهای آدمی را برمی فواید تاریخ آموزش و پرورش:

های خاستگاه ،پژوه به یاری آنکند و تاریختر میپرورش، فهم آموزش و پرورش کنونی را آسانآموزش و 

 کند.های تربیتی جامعه هدف را کشف میدور سنت

متغیر و مراحل رویدادهای تند و ی توان به یاری تحول و فریاندهای آن است که م ، بهره دیگر مطالعه تاریخ آموزش و وپرورش

-تری فراهم کرد. از راه مقایسهتر و معقولهای روشنو از وضع تربیتی کنونی ترازنامه دریافتکند آن را 

توان عناصر تفکر و درک را که الزمه اطالعات دهد میتاریخ آموزش و پرورش روی میایی که به یاری ه

 (99-92، ص1971)میاالره،دست آورد.بهعمومی مربیان است 

رورش هر دوره و دیاری در واقع محصولی اجتماعی و حاصل کل آن دوره و دیار است نه جنبه از آنجا که نظام آموزش و پ

خاصی از آن، بررسی تاریخ آموزش و پرورش هر دوره و دیاری زمینه فهم دیگر نهادهای اجتماعی آن دوره 

 ( 9-1، ص1979)درانی،.کندو دیار را نیز فراهم می

، به مطالعه و تدریس تاریخ آموزش و گذشتهسال  33، 33: در ایران، تنها در نتاریخچه تاریخ آموزش و پرورش در ایرا

ه. ش. با تأسیس دارالمعلمین  1237از محبوبی اردکان معتقد است مرحوم شده است.  تدریجی پرورش توجه

، 1911)محبوبی اردکانی، مرکزی در تهران، تاریخ آموزش و پرورش ایران و غرب در برنامه تربیت معلم قرار گرفت.

سیر کتاب  1919،  و در چشم انداز تربیت در ایران پیش از  اسالمکتاب  1911مرحوم اسد اهلل بیژن در ( 117ص

نگاشت در حوزه تاریخ آموزش و پرورش در را منتشر کرد. کتاب بیژن نخسین تک تمدن و تربیت در ایران باستان

ه. ش. تدریس تاریخ آموزش و پرورش را در  1911شاره کرده است که در عیسی صدیق امرحوم ایران باستان است. 

تاریخ در قالب کتاب ش، در باره تاریخ آموزش و پرور را برامد مطالعات خود 1919دانشسرای عالی گردن نهاده و در 

پرورش نگاشت درباره تاریخ آموزش و کتاب عیسی صدیق نخستین تک منتشر کرده است. مختصر تعلیم و تربیت

از مرحوم دکتر استاد تاریخ و دورنمای آینده نظام آموزش و پرورش در همین سال کتاب  ایران و غرب در ایران است.

از  آموزش و پرورش در ایران باستانکتاب  1913در  (93-97، ص1933)کاردان،محمد کاردان به چاپ رسید.علی

تربیت ایرانیان در شاهنشاهی دوران پیش از کتاب  رسدر همین سال مدرسه عالی پا علیرضا حکمت به چاپ رسید.

مصطفی عسگریان را  تاریخ آموزش و پرورشدانشسرای علی کتاب  1911در . اثر مسعود رضوی را منتشر کرد اسالم

                                                           
1.  Ch. Schwarts 

1 . G. Compayare 

4 . Th. Davidson 
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محمد  آموزش و پرورش سال اول دانشسرای عالیکتاب تاریخ  1919آموزش و پرورش در سال  چاپ کرد. وزارت

ابراهیم کظیمی به بازار نشر آمد این کتاب در باره  تاریخ آموزش و پروشکتاب  1911علی طوسی را منتشر کرد. در 

که ترجمه و تألیف محمد علی  تاریخ آموزش و پرورش باخترآموزش و پرورش غرب است. در همین سال کتاب 

را  صری از تاریخ آموزش و پرورش شرق و غرب مخت دانشسرای عالی یزد کتاب 1919طوسی بود چاپ شد. در سال 

  به قلم جلیل بهارستان به چاپ رساند.

ها رساله دانشجویی نگارش یافته پس از پیروزی انقالب اسالمی، در باره تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسالم، ده               

 به چاپ رسیده است.عنوان کتاب اعم از نگارش و ترجمه در این باره  23و کمابیش 

تاریخ آموزش و پرورش را بررسی آموزش و پرورش از منظر تاریخی  :آن و موضوع آموزش و پرورشتاریخ  تعریف 

موضوعی مستقل است. برخی نیز تاریخ  ای تاریخ و، خود گونهو پرورش . اگر چنین باشد، تاریخ آموزشانددانسته

به هر روی  (1ص ،1339)مرسی،اند.ا تاریخ به معنای عام کلمه دانستهآموزش و پرورش را بخشی از تاریخ فرهنگ و ی

های گونگی پیدایش و سیر تحول نهادهشاید بتوان گفت که تاریخ آموزش و پرورش عبارت است از مطالعه چ

های آموزش و پرورش، و همچین ها و فلسفهد آمدن و سیر تحول آرا و نظریهآموزشی و پرورشی و نیز واکاوی پدی

 بازکاوی سیر دانش آموزش و پرورش. 

 دست کم توان به موضوع تاریخ آموزش و پرورش پی برد؛ بنابراین، تاریخ آموزش و پرورشاز تعریف یاد شده می                

های ها و فلسفهو نظریه های آموزشی و پرورشی از گذشته تا امروز؛ آراسه موضوع کلی دارد که عبارتند از: نهاده

توان گفت سه آموزش و پرورش از دیرباز تا کنون؛ سیر دانش آموزش و پرورش از آغاز تا اکنون. به این اعتبار می

؛ مرسی، 91-99، ص1933)کاردان، ه کمابیش با یکدیگر ارتباط دارندگونه تاریخ آموزش و پرورش وجود دارد ک

شود که در پیدایش و پرداخته می و اشخاص و آرایی نها ناگزیر به رخدادهاتاریخی آ و در بازنمود (9-1، ص1339

 افتند. دخیل می آموزش و پرورشهای ذهنی و عینی ساختار و سیر تحول مثبت و منفی همه مؤلفه

تربیتی در دوره و های شود: فعالیتبرگرفته  هایی از تاریخاسخپپی های درپرسش رایشود بدر این فرایند تالش می             

خاص چگونه بوده است؟ اهداف و انواع آموزش و پرورش چگونه بوده است؟ چرا و چگونه با گذر زمان و  یدیار

نهادهای  و تحول پذیرد؟ چه اوضاع و احوالی سبب پیدایشآموزش وپرورش در آنها دگرگونی می ،تحوالت جوامع

های تاریخی گوناگون های آموزشی و پرورشی در دورهلیتفعا ؟ه استشد چون مکتب و مدرسه آموزشی - اجتماعی

اند؟ چگونه و های آموزشی و پرورشی چگونه دگرگون شدهها و روشچگونه بوده است؟ در طول اعصار گوناگون هدف

های تاریخی متحول شده است؟ نهادهای آموزشی چون مکتب چرا آموزش و پرورش با تحول جوامع و دگرگونی دوره

روزگار با آموزش و پرورش آن  و مصر های مردم هر عصرو.... چگونه پدید آمدند؟ چه ارتباطی میان خواستهو مدرسه 

وجود دارد؟ چه پیوندی میان اوضاع و احوال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هر عصر با آموزش  و سرزمین

  و پرورش آن عصر وجود دارد؟ و ... .
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روش تحقیق در تاریخ آموزش و پرورش کمابیش چونان روش تحقیق  در تاریخ آموزش و پرورش: تحقیقروش                

با این تفاوت که دامنه تحقیق در تاریخ آموزش و پرورش فراچیده و محدود به  های تاریخ است،در دیگر رشته

 مسائلی خاص است که مستقیم یا غیر مستقیم به تاریخ آموزش و پرورش مربوط است.

تاریخ را  رخدادهای آموزشی و پرورشیاست که  یپژوه تفسیر واقعیاتدر تاریخ آموزش و پرورش نیز کار اصلی تاریخ            

زند؛ به دیگر سخن، کار تاریخ آموزش و پرورش، درک و دریافت روابط معقول میان واقعیات به یکدیگر پیوند می

وقایع و  ای ازسخن آن است که تاریخ آموزش و پرورش آمیزهمعنای دیگر این تاریخی آموزش و پرورش است؛ 

 ژوه باید آنها را تفسیر و معنا کند. پاند که تاریخکه چونان نمادهایی ی استحوادثی تاریخ

قابل  های مادید که مانند پدیدهپژوه در تاریخ آموزش و پرورش معموالً با رخدادهایی سروکار دارتاریخ از آنجا که             

رد، تفسیر این رخدادها از تخلیل خود سود ب پژوه ناگزیر است برای تعبیر وگیری نیستند، تاریخمشاهده و اندازه

. رسدنمیبرامد کار وی به پای میزان قطعیت و عینیت دستاوردهای علوم تجربی  درنتیجه تراز قطعیت و مطابقت

 باید مراحل درپی طی شود: بنابراین در فرایند پژوهش در تاریخ آموزش و پرورش

 تعریف و تعیین حددود مسأله پژوهش؛ .1

 تبیین موقت یا ساختن فرضیه؛ .1

 رک و ارزیابی تراز اعتبار آنها؛اگردآوری اسناد و مد .4

 های تاریخی و تجزیه و تحلیل آنها؛فراهم آوردن اطالعات یا داده .3

 (13-93، ص1933)کاردان، .ترین مرحله کاریعنی مشکل تحلیل شده یهاتفسیر داده .2

 اند. تقسیم کردهدسته این رویکردها را به اعتبار شکل و محتوا به  در تاریخ آموزش و پرورش: ژوهشپ رویکردها در روش

 اند.عتبار شکل به افقی و عمودی تقسیم کردهاهای تحقیق در تاریخ آموزش و پرورش را به روشالف( به اعتبار شکل: 

این روش در پژوهش در تاریخ آموزش و پرورش بسیار رایج است. در این روش، تاریخ آموزش و پرورش  :یا مقطعی روش افقی

-ها میش و پرورش در هر یک از این مقاطع یا دورهزکنند و به بازنمود آموهای تاریخ تقسیم میبه مقطع یا دورهرا معموال 

. یا در کننددوره جدید تقسیم میباستان، قرون میانه،  عصر: کلیند. مثال در غرب تاریخ آموزش و پرورش را به سه دوره پرداز

بسیاری از  کنند.ایران تاریخ آموزش و پرورش ایران را به دو دوره کلی ایران پیش از اسالم و ایران پس از اسالم تقسیم می

؛ یا 2آموزش و پرورش در غرب تاریخ فرهنگیدر کتاب  1اند از آنهاست: باتسپژوهان غربی از روش افقی بهره بردهتاریخ

اند، از به روش رفتهآموزش و پرورش  ختاریمحققان در ایران هم فراوانی از  .1تاریخ آموزش و پرورشدر کتاب  9مولهرن

تاریخ آموزش و پرورش  ؛ آقازاده و آرمند در کتابتاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالمانی در کتاب آنهاست: درّ

                                                           
1 . Butts 

1 . A Cultural History of Western Education 

4 . Mulhern 

3 . A History of Education 
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 و آموزشوسطی؛ حکمت، در کتاب  قرون در غربی و اسالمی هایدانشگاه و ایلخانی در کتاب مدارس ؛قبل وبعد از اسالمایران 

 اسالم. از بعد و قبل ایران پرورش و آموزش تاریخوکیلیان، در کتاب  باستان؛ ایران پرورش

 رسیگیرد، اساس کار بردر این روش بر خالف روش افقی که بر پایه تقسیمات زمانی شکل می :عمودیطولی یا روش 

های مختلف تاریخی است؛ مثال آموزش ابتدایی را در عصور گوناگون و در جوامع مختلف بررسی در دروه موضوعات تربیتی

تاریخ مشکالت برای تحقیقات خود در حوزه تاریخ آموزش و پرورش از این روش استفاده کرده کتاب  1کند. در غرب بروباخرمی

 و نظامیه مدارسدر ایران هم برخی از محققان از این روش استفاده کرده است. کتاب  را نوشته است. 2آموزش و پرورش

؛ بهداروند مهدی محمد نگارش علمیه، هایحوزه در مباحثه بر درآمدی کسائی، ، تألیف نور اهللآن اجتماعی و علمی تأثیرات

 است. اثر مهدی نخستین از این گروه های اسالمی آموزش و پرورش غرب،تاریخ سرچشمه

-روش نقلی و تحلیلی تقسیم می دو های تحقیق در تاریخ آموزش و پرورش را از منظر محتوی بهروشب( به اعتبار محتوی: 

 کنند.

کند و به شرح و تحلیل آنها ها و اشاره به زمان و مکان آنها بسنده میپژوه به بازگفت رخدادتاریخ ،روش نقلیروش نقلی: در 

گیری از سخن به خواننده در این روش، از سویی تحلیل و درک و دریافت روابط میان مطالب بازگوشده و نتیجه پردازد.نمی

مورخان گذشته از این روش استفاده رسد. در گزارش به کمترین تراز میشود، و از دیگر سو، نقش عامل شخصی واگذار می

 شود.میکمتر استفاده  امروزه از این روش اند.کردهمی

کوشد روابط زمانی و مکانی میان وهشگر میباز و بسط مطالب بازبسته است. در این روش پژ روح این روش به روش تحلیلی:

بر تحلیل  اساس آنها رویدهای تاریخی را  تحلیل و معنا کند. این روش از تأثیر پژوهشگررا کشف کند و بر  ی تربیتیرخدادها

-های تربیتی که با تکیه بر این روش نگاشته میتاریخ استرو الزم و پیراسته نیست. از این برکنار و تفسیر وقایع تاریخ تربیت

  شوند هر از چند گاهی بازتحلیل شوند.

و  ییگراوجود دارد که به روش عملتاریخ آموزش و پرورش  تفسیر و تحلیلگذشته از آنچه گذشت، روشی دیگر نیز در 

تفسیر شود. در این  و سودمدارانه گرایانهعملای گونهبهشود تاریخ تربیت، شود. در این روش تالش میشناخته می یسودانگار

برخی از اهل نظر معتقدند که کنند. ه و دیار تفسیر و تحلیل میر دوراوضاع و احوال ه واریخ تربیت را سازوار با نیازها روش، ت

های بسیار رایج در تفسیر و تحلیل تاریخ تربیت است. شاید نخستین پژوهش در حوزه تاریخ آموزش و این روش از روش

اثر نویسنده فرانسوی  نش مطالعات و روش آنگزی گفتاری در ، کتابی است با عنوانانداز این روش سود برده در آن کهپرورش 

 این کتاب را نخستین مطالعه روشمند تاریخ آموزش و پروش شمارده است. ،(. ه.ج. جود1722 -1913کلو دو فلوری)

های جذاب تحقیق و تفسیر تاریخ تربیت است که بسیاری از بزرگان غربی در مطالعات خود از آن روش سودمدارانه، از روش

ت از این های خود در حوزه تاریخ تربیاند. مثال هربرت اسپنسر فیلسوف قرن نوزدهم شبه جزیره انگلیس در پژوهشسود برده

نشان داده  خوبیبه نگاشته شده، 1313که در  کدام معرفت سودمندتر استگرایش را در مقاله  روش بهره برده است. وی این

 است.
                                                           

1 .  Brubacher 

1 . A History of The Problms of Education 
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آموزش و پرورش  تاریخ ابعاد دیگر از روش این اساس بر تربیت تاریخ تحلیل و تفسیر در که است آن روش این معایب جمله از 

 .شودمی غفلت ندارند سودمدارانه و گرایانهعمل پیرنگ و رنگ که

ترین روش پژوهش در تاریخ آموزش و پرورش، روشی است ترکیبی. اند که شاید شایستهن اشاره کردهشماری از صاحب نظرا

   (13-11، ص1339)مرسی، کند استفاده شود.های یاد شده در مواردی که اقتضا میاز روشیعنی از هر یک 
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