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Abstract 

The issue of underdevelopment has always been one of the research attractions for 

researchers. Underdevelopment has been one of the main concerns of Iranian 

reformers and thinkers, at least since the early Qajar period, which has led to various 

findings and perspectives on its cause, as well as offering various solutions to 

overcome it. Numerous books and works have been written on this subject, but one 

of the books that has recently been published in this regard is Etiology of Iran’s 

underdevelopment. The study of the book shows that this work can be criticized 

from three aspects: form, methodology and content, and the purpose of this research 

is to clarify the weaknesses and shortcomings of the book in the mentioned domains. 

All in all, it seems that the book doesn’t have any special innovation and it has not 

been able to open a new scientific horizon in this field. 
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  *نژاد ايرج ورفي

  چكيده
 هاي   از دغدغه يكي نيافتگي توسعهبوده است.  جذاب انگر پژوهشهمواره براي  نيافتگي توسعه
بـوده كـه منجـر بـه      ،قاجار ةدور ليكم از اوا دست ،يرانياورزان  انديشهان و گر اصالح ياصل
 يگونـاگون بـرا   يهـا   كـار  راه ةارائ زيآن و ن بياي علت بارةدر يمختلف هاي   دگاهيو د ها  فتاي ره

 و درآمـده اسـت   شبه نگـار  يو آثار متعدد ها  كتاب مورد نيدر ا .از آن شده است رفت برون
 يشناس سبببازار نشر شده است كتاب  ةرواناين خصوص  در يتازگ كه به يهاي   از كتاب يكي

شـكلي،   ةجنبـ دهـد كـه ايـن اثـر از سـه       مـي  نشان. بررسي كتاب است رانيا يافتگين توسعه
و  هـا   ضعفساختن  هدف از اين پژوهش نيز روشن .نقد است و محتوايي قابل ،شناختي روش
ـ اكه  رسد يم نظر به  نيچن ،درمجموع يادشده است. هاي   كتاب در حوزه هاي كاستي  كتـاب  ني
  .ديبگشا نهيزم نيا در يا ه  تاز يعلم افق است نتوانسته ،داشته باشد يخاص ينوآوركه  آنبدون 

  ، نقد شكلي، نقد روشي، نقد محتوايي.نيافتگي توسعهايران،  :ها  دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
از عهـد   بوده است. ،در دوران معاصرويژه  به ،رانيا خياز معضالت تار يكي نيافتگي توسعه
تا زمـان  آغاز شد، ماندگي  عقب هاي   بردن به علت براي پي ها كه نخستين تكاپو ،رزايم عباس

 ،شـود  توسـعه حـل   هـاي    در قالب برنامـه  نيافتگي توسعهشده است مشكل  يسعكه حاضر 
  .بوده است انيرانيا ليآش ةچنان پاشن هم نيافتگي توسعه
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همـواره  امـا   ،شـود  مـي  تاريخ معاصر ما محسـوب ة نام گرچه رنج نيافتگي توسعه ةمسئل
و  هـا   ان مطرح بوده است و از دريچهگر پژوهشپژوهشي براي محققان و  اي هجاذبعنوان  به

 عوامـل . اسـت  شـده  پـردازي  نظريـه آن  ةو دربارزيابي ار و بررسيگوناگون  هاي  انداز چشم
مطرح شده است كه برخـي از   نيافتگي توسعهعوامل عنوان  بهمتعدد و فراواني در اين مسير 

زيسـت و معيشـت ايرانيـان؛ سـاختار     ة يي؛ شـيو ايجغرافعامل ند از: ا عبارت ها  آن ترين مهم
 انندهجوم مغوالن و استعمار؛ عوامل اقتصادي م ،اعرابة سياسي؛ عوامل خارجي نظير حمل

داري پايدار و فقـدان انباشـت سـرمايه؛ عوامـل فرهنگـي نظيـر ديـن،         فقدان مناسبات زمين
  .)44- 31: 1381(علمداري  مردم هاي  و باور ،خلقيات
قبل از مشروطه تـاكنون بـه    هاي   سالمسسقيم از غيرشكل مستقيم يا  يف افرادي كه بهط
در ايـن   هـا   آنة كـه نـام همـ    ،تن ها  و ده است بسيار متنوع اند هپرداخت نيافتگي توسعه ةمسئل

و ملي و ماركسيسـتي بـه    ،گرايي گرايي، باستان ديني، غرب هاي   با گرايش ،گنجد جستار نمي
) و هر دسته از اين افـراد بسـته بـه    199: 1383(رحمانيان  اند هنگاه كردماندگي  عقبة مقول

  اند. گر خود را نيز معرفي كرده شفابخش و درمانة مدعاي خود، نسخ
ما ة هنوز امر مبتالبه جامع ،ماندگي عقب ،تر تعبير عام يا به نيافتگي توسعه ةمسئلكه  جا ازآن
ـ كتابي با  يهرازگاهشود،  مي محسوب  از يكـي  .شـود  مـي  بـازار نشـر  ة همين مضمون روان

 نيـافتگي  توسعه شناسي سببشد كتاب منتشر اين مقوله  بارةدر 1399ي كه در سال هاي  كتاب
و محتـوايي،   ،شـكلي، روشـي   هاي   كاستيبه  است كه باتوجه ياسين آلاحمد  نوشتة يراندر ا

نقـد و   منـد  روششـكلي منصـفانه و    شـود تـا بـه    مـي  موضوع همين مقاله است و كوشش
  .شود  ارزيابي

  
  نيافتگي توسعه ةپژوهش در حوز هاي   . دشواري2

 اي رشـته  ميـان  يموضـوع  يشـناخت  لحـاظ معرفـت   بـه  نيـافتگي  توسعهاست كه  نيا تيواقع
 ،ها  دارند كه فرصت استفاده از تجربه را تيمز نيااي  رشته ميانمطالعات  .شود مي محسوب

آورنـد   يمـ  شناخت مسـائل مختلـف را فـراهم    يبرا يعلوم كمك هاي  و دستاورد ،ها  روش
كنـد كـه    مـي  زماني معنا پيدااي  رشته ميانفعاليت علمي درواقع  .)278 :1398 يتوان ييمال(

خـاص خـارج باشـد    ة پيچيده از توان و ظرفيت يـك رشـت   اي همسئلشناخت و فهم علمي 
در  يـي گرا با رونـد تخصـص   كه ستجا اينمهم  ةاما نكت ،)58: 1388(خورسندي طاسكوه 
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ا زيـر  ،سـت يچنـدان آسـان ن  اي  رشـته  ميـان تسلط بر موضوعات و مطالعـات   ،امروز يايدن
مختلف است كـه   هاي   از علوم و دانش گيري بهرهو  يريمستلزم فراگ اي هرشت انيمطالعات م

 نيرچوب همـ هـا در چ زيـ ن نيـافتگي  توسـعه  ةمسـئل  .سـت فرسا طاقتدشوار و  اريبس كاري
  .است يابيو ارز سنجش قابل ها دشواري

دارد كه هـر   يمتنوع اريبس هاي   هيابعاد و ال چندوجهي است كه اي همسئل نيافتگي توسعه
، خيچـون تـار   يدر سـاحت علـوم   نيـافتگي  توسعه .است ونديدر پ يآن با دانش خاص وجه

 و بررسـي  طرح  قابل ياجتماع شناسي روانو  ي،شناس جامعه ي،اسيعلوم س ،اقتصاد جغرافيا،
و مقدمات  ها  دانش نياز ا ديبا شوند يم يمطالعات ةعرص نيد اواركه  يافراد ،جهيدرنت .است
اعتبـار علمـي اثـر را     توانـد  يمـ  علوم يادشـده  از ناآگاهيداشته باشند و  يكاف يآگاه ها آن

اسـت كـه بسـياري از     سـبب به انحراف بكشـاند. بـه همـين    پژوهش را  جينتاو مخدوش 
كه با پردازند  ميوجه خاصي  هب فقط، مسئلهپرداختن به تمام ابعاد اين  يجا به انگر پژوهش
كننـد، گروهـي بـا     مـي  تاريخي بررسي ررا از منظ در ارتباط است: برخي آن ها  آن تخصص

 لعـه را مطا شـناختي آن  جامعـه  ةيـ وپردازند، برخـي از زا  مي مسئلهاين نگاهي جغرافيايي به 

 واكاويرا  آنبا رويكرد سياسي  اي هو عد ،پردازند مي اقتصاد به آنة كنند، برخي از دريچ مي
ـ باعث شـده اسـت كـه كـم     مسئله هاي  و ظرافت ها يچيدگيپ ،روازاين. ندكن مي ر محققـي  ت

  را به خود بدهد. ها  جسارت ورود به تمام اين حوزه
 نيـافتگي  توسـعه  ةمسئلبه  يخيتار يكرديبا رو تر بيشاست  مقاله كتابي كه موضوع اين

  :است شده ديكأت شيو گرا كرديرو نيابر  ،جلد كتاب يبر رو .است ستهينگر
 هـاي    تـا بـا درس   ؛مايـ  هديرسـ  جا اينچگونه به  ميتا بفهم ميكاوب اليه اليه ديرا با يختار

ورزان، شاعران  شياند ر،يمشاه، ها نگار خياز تار ياريبس هاي   . بازگفتهميرا بساز ندهيگذشته آ
  پاسخ دهد. ها  يرانيا يناپذير توسعه ييدفتر آمده تا به چرا نيدر اگردان  جهانو 

دهـد. امـا پرسـش     مـي  بندي كتاب نيز همين گرايش را نشـان  بررسي ساختار و مفصل
را بـه مباحـث تـاريخي     دبراي ورو ست كه آيا نويسنده دانش و تخصص الزما  ايناساسي 
شـود: آيـا نويسـنده از     مـي  ديگري نيز مطـرح  هاي   اين پرسش، پرسشدركنار  است؟ داشته

از منـابع و مسـتندات معتبـر    نويسـنده  روش تحقيق تاريخي آگاهي كافي داشته است؟ آيـا  
طرفي و عينيـت   بي ند؟ آياا دقيق و منظماو تاريخي  هاي   تاريخي استفاده كرده است؟ آيا داده

 كه درطول اين پژوهش سـعي  ،ديگر هاي   شده است؟ و پرسش تاريخي در پژوهش رعايت
  پرداخته شود. ها  آن شود با نگاهي انتقادي به مي
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  . نقد نويسنده و معرفي اجمالي اثر او3
 ،دانش و تخصص الزم استاز  يبرخوردار دانيم كه شرط الزم براي ورود به هر حوزه مي

دهد كـه   مي مؤلف كتاب، نشان ،ياسين آلاحمد  علمي و تجارب ةاما بررسي اجمالي كارنام
تاريخ نداشته و طبعاً با روش تحقيق در تاريخ نيز آشنا نبوده  ةبرده دانش آكادميك در زمين نام

گام  اي هگيرد كه نويسنده در عرص مي صورت سببنقد نويسنده بدان  ،است. در اين نوشتار
ته اسـت. چنـين سـخني البتـه     را نداش گذاشته كه صالحيت پژوهشي و تخصص علمي آن

نيسـت.   اش يشناسـ  روان تخصصـي  ةدر حيط نويسندهو دانش  زيادمعناي انكار تجارب  به
 هـاي    در عرصـه او دهد كـه   مي نشان ياسين آلو پژوهشي  ،اجرايي، مديريتي ةبررسي كارنام

 ةخبرنامبا  مفصل او ةمصاحباست. موفق بوده علمي  هاي   و حتي پژوهش ،اجرايي، مديريتي
 يفرد ياسين آلدهد كه  مي نشان دانشگاه تهران يفن ةدانشكد التحصيل فارغ مهندسين كانون
 بـوده اسـت  كلمـه   عيمفهـوم وسـ   بـه  افتـه ي آباد و توسعه يرانيو ااآرمان  بوده كهمند  دغدغه

   .)30- 27 :1392 يگلرخانيب(
وارد ديپلم رياضي گرفت و بالفاصله  1334دنيا آمد. در سال  به 1314 در سال ياسين آل
در  .)18- 17 همـان (شـد   ليالتحصـ  فـارغ  1339و در سال  دانشگاه تهران شد يفن ةدانشكد

سد دز  به 1340در سال  .رشت شروع به كار كرد ـ نيقزو يعمران هاي   در پروژه ،ن سالاهم
در  1347ر سـال  د .)20- 18 (همان كار بود مشغول به جا آندر  ،دسساخت و تا اتمام  رفت

و بـه كشـور هلنـد     فتهپذير  كيدروليه يآب هاي   سازه ةرشت در هلند ي دولتليبورس تحص
ـ  هـاي    سازه پلميد افتيموفق به در ،پس از دو سال ياسين آل .اعزام شد شـد و پـس از    يآب
 1353  در سـال  او .)21 :بازگشت (همـان دز  سد خود در يبه سمت قبل به ايران، بازگشت

عنـوان   بـه  1356كـارون منصـوب و در سـال     شـكر يكشت و صـنعت ن  رعامليمدعنوان  به
  .)25 - 23(همان  دشانتخاب وبرق خوزستان  سازمان آب رعامليمد

بـه   تـر  بـيش اجرايي و مديريتي فاصله گرفت و  هاي   از فعاليت ياسين آلپس از انقالب، 
ـ   ،آب بـارة در و مقاالت متعـدد ها   كتابپژوهش پرداخت كه حاصل آن  مسـائل   ي،منـابع آب

  شود. مي كتاب و مقاله را شامل 25كه حدود  و موانع آن است ،توسعه ي،طيمح ستيز
تخصصـي   ةدر حيط دهد مادام كه او مي آن نشان هاي  نگاهي به آثار نويسنده و بازخورد

شـركت   1360سـال   در خود دست به پژوهش زده آثـار مـوفقي پديـد آورده اسـت. مـثالً     
 افتي تيمورأشركت از طرف دولت وقت م نيكرد و ا يگذار هيرا پا پاپيال مشاور نيمهندس
 در اين زمينه كتاب هفت جلد حاصل آنْ كهكند  فيكشور استاندارد تعر يآب ةشبك يتا برا
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دز و  هـاي   رودخانـه  مهندسي كاربردنام  هديگري ب كتاب چنين هم ياسين آل .)26 :(همانبود 
 هـاي    كساني كـه روي رودخانـه  ة مرجعي است براي هم« نويسنده زعم نوشت كه به كارون

  .)27- 26(همان  »كنند مي خوزستان كار
) برخالف آثـار پيشـين   يرانا نيافتگي توسعه شناسي سبب( ياسين آل اثر جديد ،حال بااين

يي گام گذاشته كه احاطه بر قلمروزيرا نويسنده در  ،نويسنده، دقت علمي كافي را ندارداين 
آن نيازمند دانش و تخصص الزم است و اين عرصه طبيعتاً براي مؤلف كتاب تاحد زيـادي  

است.  يسنده در مباحث تاريخي كتاب بودهآشيل نوة ناشناخته بوده است. همين موضوع پاشن
براين،  نشود. افزو ديده مي فاحش تاريخي هاي  گذشته از اشكاالت شكلي، در متن كتاب خطا

شناسي تاريخي و مسائلي از اين دست سبب شده است كه ايـن پـژوهش    ناآگاهي از روش
مقالـه  ايـن   ةسعي نگارند ،نقد قرار گيرد. بنابراينة عيار علمي مناسبي نداشته باشد و در بوت

  اشاره شود. ها  و كاستي ها  به اين ضعف ،خواهد بود كه درطول پژوهشاين 
 1399 در سـال  بـار  نخسـتين  ،صـفحه  399در  يـران ا يافتگين توسعه يشناس سببكتاب 

شـده   يدهـ  سـامان پژوهش در هفـت بخـش    نيا .دمنتشر ش وانيتوسط انتشارات پژواك ك
 يگريد گفتار پيشو  القلم عيقلم محمود سر است به يگفتار پيششامل  چنين همكتاب  .است

و  نامـه  كتـاب بخش كتاب  انياپ .خود پرداخته است ةكه در آن به طرح مسئل سندهيقلم نو به
  .است هينما

ذكر كرده و هدف  انيرانيا يماندگ عقب يابي خود را علت ةمسئل سندهينو ،گفتار پيشدر 
 »كشـور  يافتگين توسعه و مردم ةتود يناپذير توسعه يخيو علل تار ها  شهير يواكاو«خود را 

ــب ــار ،بخــش اولدر  .)18: 1399 ياســين آل( كــرده اســت اني ي جهــان هــاي  براســاس معي
گيـري   تصميم ةكه نتيجآرماني  اي هدر جامعيا مدل زندگي مطلوب  الگوواره ،يافتگي توسعه

هفتـاد  از  ،تصوير كشيده شده است. در بخش دوم ياري نخبگان است، به عقالني حاكمان به
سـخن گفتـه شـده و وضـع حاضـر جامعـه        رانيتوسعه در ا يناموفق برا يزير سال برنامه

پيشين نويسـنده در پيونـد    هاي   كه اين بخش با پژوهشجا آناز است.شده  دهيكش ريتصو به
ديگـر،   هـاي   ايران و كشورة و مقايس ها و نمودار ها است، توانسته است با استفاده از جدول

 است. اخير دنبال كرده هاي   سالرا تا  مسئلهناكامي ايران را در امر توسعه نشان دهد و اين 

را در  نيـافتگي  توسـعه و  شـود  يمـ  يخيتا ششم وارد مباحث تـار  سوم كتاب در بخش
جغرافياي ايران و تـأثير  بر  است اي ه  بخش سوم مرور فشرد .كند يم يبررس يخيتار يبستر

 ،در اين فصـل  عوامل جغرافيايي بر حيات اجتماعي و زندگي اقتصادي مردم درطول تاريخ.
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آبياري در تاريخ ايران و نيز محدويت  هاي   از اهميت آب و منابع آبي، از ساختار ايلي، دوره
 كشاورزي در ايران سخن رفته است.

ي آن خيو تحـوالت و سـوانح تـار    رانيـ ا يخيتـار  ةنيشپي به اجمال به ،رمهاچ در بخش
و  ،جمـات هات ،هـا   مـرج  و هـرج  ،هـا   يثبـات  يب ،ها  يناامن ،ها  جنگ دربارةپرداخته شده است و 

در  رانيـ ا يسـاالر  وانيـ د چنـين  هم ،بخش نيدر ا .حاكمان بحث شده است هاي يگر ستم
و  شـه يعلـم و اند  يخيبه رونـد تـار   ،در بخش پنجم .استشده  يمختلف بررس هاي   دوره

بـه   سـنده ينو ،در بخـش ششـم   .آن اشاره شـده اسـت   يخاموشو و سپس افول  ييشكوفا
دانسـته كـه بـر     ييايـ سوانح و بال مدآ يو پ جهيرا نت پرداخته است و آن رانيمردم ا اتيخلق

 بخشدر  .كرده است يابيارز هدر راه توسع يرا مانع تايخلق اين گذشته است و رانيمردم ا
و حركـت   يافتگيـ ن توسـعه  ةچرخـ  نيـ از ا يجيتـدر  رفت برون هاي  راه اختصار به زيهفتم ن

 هـاي   رويكـرد ، نويسنده با بيـان و قلمـي شـفاف    و مطرح شده است يافتگي توسعه يسو به
  است.كرده نقد را كنوني 

  

  )formal criticism( شكلي نقد. 4
مناسب است و با عنوان كتاب نيز طرح روي جلد  .استاين كتاب مطلوب كيفيت صحافي 

امـا فونـت مـتن     ،اسـت ه شده در فهرست فونت رايج كتـاب  دارد. فونت استفاده خواني هم
خطــوط، باعــث خســتگي زودهنگــام  بســيار كــمة كشــيدگي واژگــان و فاصــلســبب  بــه

 شود. مي  خواننده

اصـلي پـژوهش نيسـت. در فهرسـت مطالـب، نظـم       ة فهرست مطالب درخـدمت ايـد  
تاريخي  هاي   بسياري از دوره .شود باشد ديده نمي نيافتگي توسعه ةمسئلگر  مشخصي كه تبيين

 يبـه فهرسـت   يـابي  دسـت ناكامي نويسنده را در  ها در فهرست تكرار شده است و اين تكرار
دهد كه اين  مي نگاهي به فهرست كتاب نشان ،يگرد طرف دهد. از مي منسجم و روشن نشان
  طلبد. مي است و اين بازنگري مؤلف محترم را» گيري نتيجه«عنوان  اثر فاقد قسمتي تحت

حجـم، مـوزون و    لحـاظ  بـه  هـا   و بخـش  داردنيز نقـص   ها  بندي بخش مفصل چنين هم
صفحه از پژوهش را بـه   160، حدود رمهاچ و سوم هاي   بخش ،نمونه رايبمتناسب نيستند. 

 30در حـداكثر   هركـدام و هفـتم   ،اول، دوم هـاي    بخشكه  درحالياند،  خود اختصاص داده
توانست  ه ميصفح 16سد كه بخش اول با حدود ر مي نظر ي شده است و بهده سامانصفحه 

  مقدمة كتاب تعريف شود.عنوان  به
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نگارشي و ويرايشي، كتاب خالي از اشكال نيست. البته اين مشكل در اغلب آثار ازلحاظ 
 صـورت  خورد و مختص اين كتاب نيست. ارجاعات در اين كتاب به مي  چشم شده به چاپ
گاه چندين ارجاع پياپي بـه يـك اثـر    . شود ينماما هيچ نظمي در آن ديده  ،متني است درون
، هر بار اسـم مؤلـف تكـرار شـده     »همان«جاي استفاده از واژگاني نظير  هشود، اما ب مي داده

 ، اسم مؤلف نيـز آورده »همان« دركناراما  ،شود مي استفاده» همان«است. در برخي موارد، از 
مؤلف عنوان  بهمترجم اثر نام خوريم كه  ميبه استناداتي بر ،گاه در متن .)280 :(همان شود مي
درج  كمبـريج  ايران تاريخ كتاب مؤلفعنوان  بهفر  مرتضي ثاقبنام ثبت شده است. مثالً  اثر

مشخص، به كل ة جاي ذكر صفح هدر استناد به مقاالت نيز گاهي ب .)143 :(همان شده است
آشـفتگي فراوانـي در    ،) درمجمـوع 318؛ 254- 251؛ 92 :مقاله اسـتناد شـده اسـت (همـان    

دهي علمي را رعايت نكرده  خورد و نويسنده روش ارجاع مي چشم ارجاعات و استنادات به
  .تفصيل صحبت خواهد شد) در قسمت بعد بهخصوص است (در اين 

 متعـدد ديگـر نيـز    هـاي    نظر از اشكاالت ويرايشي فاحش، كاسـتي  صرف ،نامه كتابدر 
حـدود   دهد كه او در متن كتاب بـه  مي شود. ارزيابي دقيق استنادات نويسنده نشان مي  ديده
منابع مورداسـتفاده ذكـر شـده    عنوان  بهاثر  178، نامه كتاباما در  ،اثر استناد كرده است 120

متعددي در سال انتشـار آثـار، ميـان     هاي   تناقض ،ديگر طرف است كه بسيار معنادار است. از
 شـود. مـثالً   مـي  شود. در ضبط اسامي مؤلفان نيز اين تناقض ديده مي و متن ديده نامه كتاب

ـ   ة در همـ » ميـان ها آبرا«  ضـبط شـده اسـت   » آبراهيميـان «صـورت   هاسـتنادات درون مـتن ب
بار ضبط شده است كـه البتـه    دو نامه كتابسال انتشار برخي از آثار در  .)225 ،212  :(همان

شود  نمي جا ختم به همين ها  ين آشفتگيا .)362- 353(همان  سان نيستند در برخي موارد هم
ه گاه محل چاپ كتاب، گاه ناشر كتاب و گاه نوبت چاپ كتاب ذكـر نشـد   ،نامه كتابو در 
شـود   مـي  به يـك اثـر اسـتناد    صرفاًچندين صفحه در گاهي در متن كتاب،  چنين هم. است
  شود. اثري از آن ديده نمي نامه كتاباما در  ،)251- 254  :(همان

امـا چـون    ،فته استگ بديهي است كه اشكاالت شكلي اين اثر بسيار فراتر از موارد پيش
، از آن دتـري دار  ي اهميـت بسـيار كـم   شناختي و محتواي نقد شكلي در مقايسه با نقد روش

  پردازيم. مي شناختي اين اثر كنيم و به نقد روش مي عبور
 

 )methodological criticism(ي شناخت نقد روش. 5

تـاريخي مجموعـه   شناسـي   روشداشتن روش اسـت.   هر علم هاي   ترين مؤلفه يكي از مهم
 دكنـ  يمـ  ن و مورخـان را ارزيـابي  ها پژو علمي تاريخ هاي   مباحثي است كه دانش و فراورده
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را از لغـزش و   كند و آن مي مسير درست هدايت ) و پژوهش را در90: 1391(ماليي تواني 
 تـاريخي  شناسـي  سـبب كتـاب   دارد. بررسـي  ميناهموار و اشتباه باز هاي  فروافتادن در مسير

 هـا   آن اسـت كـه درادامـه بـه برخـي از     شناسـي   روشاعتنايي كامل بـه مباحـث    بي گر بيان
  شود. مي  پرداخته

  
 تحقيق در تاريخ هاي   آگاهي از روشنا 1.5

ايران،  نيافتگي توسعهبراي پاسخ به «نويسد:  مي روش تحقيق خود بارةدر كتابشدر  سندهينو
 .)18 :1399 ياســين آلشــده اســت (» اســتفاده )يا خانــه (كتــاب ياســنادشــناختي  از روش
ناظر  اي هخان روش كتابشود، بايد گفت كه  مي مي كه در اين عبارت ديدههانظر از اب صرف

  .ستاه  دادهبلكه ناظر بر گردآوري  ،روش پژوهش نيستبر 
  

  پژوهش ةنپرداختن به پيشين 2.5
ة هـر علـم اسـت. پيشـين    شناسـي   روشتـرين اصـول    پژوهش از ابتدايي ةپرداختن به پيشين
دهد كه در يك موضوع خاص، تاكنون چه مسيري پيموده شـده اسـت و    مي پژوهش نشان

پژوهش ميزان آشنايي مؤلف را بـا   ةپيشين ،بنابراين ؛چه آثاري در اين زمينه خلق شده است
 پـژوهش روشـن   ةپيشين چنين همدهد.  مي پژوهش خود نشان ةشده در حوز منجااتحقيقات 

سـت يـا خيـر؟ اگـر نيسـت، ايـن اثـر چـه         اپژوهشـي   سازد كه آيا موضوع دچار خـأل  مي
با آثار قبل از خود دارد و چه گام جديدي درراستاي موضوع برداشته است كه  ييها  تفاوت

 يـران ا يـافتگي ن توسـعه  شناسـي  سـبب كتـاب   رامـا د  ؟اسـت  مانـده  لوغفـ مديگران در آثار 
اولين اثر در اين زمينه  پژوهش نشده است؛ گويي اين كتاب ةبه پيشين اي هترين اشار كوچك

  است. اين غفلت به دو صورت رخ داده است:
هسـتند   نيـافتگي  توسـعه ي كه مرتبط بـا  هاي  مؤلف در اثر خود از برخي كتاب كه ايناول 
 ها  آن به ،ندارد» پژوهش ةپيشين«عنوان  بادر اثر خود، مبحثي  اما چون اساساً ،كند مي استفاده
: يمشـد   ما چگونه مايا كتاب  ،اثر مقصود فراستخواه ايرانيان ماكتاب انند كند؛ م نمي اي هاشار
  صادق زيباكالم.  نوشتة ايران در ماندگي عقب علل يابي ريشه

نيـافتگي   و توسـعه ماندگي  عقب ةدر زميننويسنده از طيف ديگري از آثار كه  كه ايندوم 
 پـژوهش علمـي  كه  حالي در ،مراجعه نكرده است ها  آن مانده و بهاند غافل  ايران نوشته شده
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سامان يابد تا از  ،شراف بر ادبيات پژوهشي موضوعپيشين و ا هاي   با مراجعه به پژوهش بايد
پيشين روشـن شـود. در    هاي   پژوهش جديد با پژوهش هاي  و نوآوري ها تفاوت گذر رهاين 

 هـا   آن در پژوهش خود اشاره و اسـتنادي بـه   ياسين آلوجود دارد كه  مهميآثار  ،اين حوزه
از كاظم علمداري؛ كتاب  رفت؟  چرا ايران عقب ماند و غرب پيشانند نكرده است. آثاري م

از داريوش رحمانيان؛ كتـاب   ايرانيان و مسلمينماندگي  عقبشناسي انحطاط و  تاريخ علت
 ةموانع توسعاز احمد اشرف؛ كتاب  هقاجاري  ةداري در ايران: دور رشد سرمايه موانع تاريخي

 كتـاب  از حميـد الياسـي؛   نيـافتگي  توسعهواقعيات از حسين بشيريه؛ كتاب  سياسي در ايران
از ناصـر صـدقي؛ كتـاب     ايـران مانـدگي   عقـب انحطـاط و   ةمسـئل تاريخي به  هاي  رويكرد
محمـد ايـزدي؛    از علـي  ؟ايـم  چرا عقب ماندهاز حسن نراقي؛ كتاب خودماني شناسي  جامعه
شكل مسـتقيم   و مقاالت ديگري كه به ها  و كتاب ،از كاتوزيان مدت كوتاه ةايران، جامعكتاب 

  اند. نيافتگي پرداخته و توسعهماندگي  عقب ةمسئلقيم به و غيرمست
  

 ساماني در استنادات و ارجاعات هآشفتگي و ناب 3.5

 گـر  پـژوهش معنا كه  نيبه ا ،است امانت تيرعا يخيتار قاتيدر تحق يصول روشااز  يكي
 يمنابع  مشخص كند تا خواننده بداند از چهمنابع و مستندات خود را  پژوهش، در متن ديبا

واقـع يكـي از   درنـامعتبر؟  و  فيضع اياستنادند  منابع معتبر و قابل نيا ايبهره برده است و آ
منابع، وارسي جو در و ي پژوهش در تاريخ نيز در همين عرصه است؛ يعني جستها  سختي
بـديهي اسـت كـه در     1تـاريخي.  )fact( يها  فكتپژوهش بر  كردنو استوار ،)data( ها  داده

است و در چنين  حركت در خأل ةمثاب گفتن بدون اتكا به منابع معتبر، به سخن ،ساحت تاريخ
  حالتي، متن توليدي تفاوت چنداني با رمان و داستان نخواهد داشت.

 نيـ ا .اسـت حـوزه   نيهمـ در  ياسـين  آلاشـكاالت كتـاب    نيتر از بزرگ يكي ،بنابراين
 ،كند يواكاو اليه اليهرا  خياست تارقصد داشته خود  يطبق ادعا سندهياست كه نو  يحالدر
امانت ندانسـته   تيرعا و پژوهشي هاي  پايبند به استانداردخود را  ،قسمت كتاب چيدر ه اما

 هـا   آن اما مرجـع  ،كند مي  خواننده عرضه هانبوهي را ب هاي   داده ها  قسمت تر بيشو در  است
 نيـ سراسـر ا   آنهـاي   مصـداق  ذكراست كه  گير چشممشخصه چنان  مشخص نيست. اين

 صرفًا يكاست نيدهد كه ا مي در كتاب نشان ياجمال يريس .خواهد گرفت بر پژوهش را در
معمـول در سراسـر    اي هيـ بلكـه رو  ،و حتي يك يا دو بخش نيستمنحصر به چند صفحه 

شـكل زيـر    تـوان بـه   مـي  ات راارجاعـ استنادات و  ةت حوزاشكاال ،درمجموع .كتاب است
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 اي ه  به برخـي صـفحات و پـار    صرفاً ،اين جستار هاي  به محدويت توجه بندي كرد و با دسته
  شود: مي موارد اشاره

  گونه مرجعي ندارند دهي هستند اما هيچ قطعاً نيازمند ارجاع ي كههاي   گزاره 1.3.5
و هـم   ،مسـتقيم غير هـاي   قول مستقيم، هم نقل هاي   قول هم نقل ياسين آلدر اثر  ها  اين گزاره

مقـدور نيسـت و    جا اينصفحات در ة شود. بديهي است كه ذكر هم مي را شامل ها  انوشتپ
 كتـاب اشـاره   اول ةصـفح  صـد ي از هـاي    به نمونـه  ها، تن»خروار استة مشت نمون«اعتبار  به

شـود   مـي  ين مشكل در هفت بخـش كتـاب ديـده   دهد كه ا مي شود. بررسي كتاب نشان مي
، 59- 55، 53- 48، 45، 41- 40، 39- 37، 32- 30، 27صـفحات  بـه   ديـ بنگر ،نمونـه  رايب(

60 -63 ،66 -69 ،77 -78 ،84 -85 ،90 -91 ،96 -97(.  

  ناقص ات و استناداتارجاع 2.3.5
 موارد متعددي وجـود دارد كـه نويسـنده بـه كتـابي اسـتناد       ،در بسياري از صفحات كتاب

صـفحات قيـد    ةنيست. در برخي استنادات، شـمار  مند روشاما اين استناد دقيق و  ،كند مي
جلـد   ةشـمار  ،مواردسال نشر اثر مشخص نيست و در اكثر  ،نشده است و در برخي ديگر

شود. اين مـورد   مي كتاب هم ديده هاي انوشتدر پ ها  است. همين نقص قيد نشده ها كتاب
 ،64، 61 ،35، 29بنگريد به صـفحات   ،نمونه رايب( مشاهده است نيز در سراسر كتاب قابل

80 ،82، 218 ،310 ،337(.  

  ديگران از طريق منابع واسطه يا ميانجي هاي   اول يا پژوهش ارجاع به منابع دست 3.3.5
بـه   شـود. ايـن مشـكل    مـي  در متن ديدهكرّات  به اين هم يكي از اشكاالت اين اثر است كه

  گونه رخ داده است:  دو
 يدرحالاين  ؛است اول استناد كرده به منابع دست دوم دستنويسنده از طريق منابع  :اول

  : انندرس بوده است. م در دست اول كامالً ست كه منابع دست ا

 مناسبات و كشاورزيكتاب واسطة  به ← رشيدالدين فضل اهللا التواريخ جامع قول از نقل
  .)106: 1399 ياسين آلاز پطروشفسكي ( ايران در ارضي
 يرانا ساالري ديوانبر  درآمديكتاب واسطة  به ← راوندي الصدورةراحاز كتاب  قول نقل

  .)197 :از حميد تنكابني (همان
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از  ايـران  اجتمـاعي  تاريخكتاب واسطة  به ← عنصرالمعالي ةنام قابوسقول از كتاب  نقل
  .)130- 129مرتضي راوندي (همان 

از مرتضـي   ايـران  اجتمـاعي  تـاريخ كتـاب  واسطة  به ← الملوكةتذكرقول از كتاب  نقل
  .)136 :راوندي (همان

از مرتضـي   ايـران  اجتمـاعي  تـاريخ كتاب واسطة  به ← سيستان تاريخقول از كتاب  نقل
   .)104 :همانراوندي (
ـ ارجاعات در متن كتاب وجـود دارد.   گونه اينمتعدد ديگري از  هاي   نمونه  ،نمونـه  رايب

ـ 136 :همـان بـه سـرجان مـالكم (    ايـران  اجتمـاعي  تاريخكتاب  ةواسط هب هاتن حوقـل   ن)، اب
)، امــام محمــدغزالي 132 :همــانخلــدون ( )، ابــن133 :همــانبطوطــه ( )، ابــن131  :همــان(
فرد ريچاردز و )، 139 :هماندالماني (نري رنه ها   )،141- 140 :همان)، دهخدا (130  :همان(

  ) استناد شده است.137 :(همان
 :انندم ،دوم ديگر منابع دستة واسط بهدوم  ارجاع به منابع دست :دوم

راونـدي   از مرتضـي  ايـران  اجتمـاعي  تـاريخ كتـاب  واسـطة   به ،اهللا صفا قول از ذبيح نقل
  .)105  :همان(

   .)92 :دي (همانها از مرتضي فر» شناسي بنه« ةمقالواسطة  به ،قول از پطروشفسكي نقل
   .) نادي (همها از مرتضي فر» شناسي بنه« ةمقالواسطة  به ،نژاد قول از جواد صفي نقل
 عصـر  در يـران ا ياجتماع هاي   ناسازم و سياسي نظامكتاب واسطة  به ،قول از لمبتون نقل
 .)124- 123 :از غالمرضا ورهرام (همان قاجار

  ها  برخي پژوهشارجاعات مسلسل و پيايي به  4.3.5
 پـژوهش اسـتناد  به يـك   صرفاًچندين صفحه در است كه گاه  اي هگون هب استنادات گونه اين
مـوارد   ،در كتـاب  شـود.  مـي  به خواننده القـا  )paste( ستيپ ـ )copy(شود و حالت كپي  مي

  شود: مي اشاره مواردبه برخي  صرفاً ،دست وجود دارد و در زير  اين بسياري از
  .)141- 133؛ 115 - 100 :(همان از مرتضي راوندي تاريخ اجتماعي ايرانارجاع به كتاب 
  .)168- 161 :همانءالدين پازارگاد (هااز ب ايران تاريخ كورنولوژيارجاع به كتاب 
  .)305 - 301از ابراهيم توفيق (همان  ايران در خلقيات ژانر برآمدنارجاع به كتاب 
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  پديايي  يارجاعات ويك 5.3.5
پـديا   تا نويسنده حتـي در اسـتفاده از ويكـي   است استنادات سبب شده ة توجهي به مقول بي
 آزاد محسـوب ة نام دانشپديا  ويكي كه اينبه  ابايي نداشته باشد. باتوجه ،مرجع خودعنوان  به
تـاريخ   بـراي اهـل   عنـوان  هيچ جاع به آن بهرا دارند، ار شود و همگان امكان ويرايش آن مي

  .اندازد  مي معتبر نيست و وجاهت علمي اثر را به خطر
  شود: مي نمونه به ذكر دو مورد در يك صفحه اشاره رايب جا ايندر 
  آمده است: گونه اين نيافتگي ايران ي توسعهشناس سببرنسانس در كتاب  بارةاول: در ةنمون

 هاي   شرفتيپ و مذهبي اصالحات علمي، انقالب از دوراني كه آغازگر فرهنگي جنبشي«
  .)166 :(همان» بود وسطا قرون از گذار يا اروپا در هنري

  آمده است: گونه اينپديا  همين مطلب در ويكي
و  ،اصـالحات مـذهبي   ،انقالب علمـي  مهمي بود كه آغازگر دوراني از فرهنگي جنبش«

  .)/https://fa.wikipedia.org/wikiرنسانس( »شد اروپا در هنري پيشرفت
  دوم:  ةنمون

  : يرانا نيافتگي توسعه شناسي سبباز كتاب 
 قـرن  سه طي و اروپا شمال ميالدي، پانزدهم قرن تا رنسانس يا نوزايي جنبش مانجاسر
 هاي  رخداد كوتاه، چنين اي ه  دور در تاريخي نظر از ندرت به گرفت. بر در را اروپا تمام
 و اساسـي  تغييـرات  از سرشـار  هـا   قـرن  ايـن  پيونـدد.  مـي  وقوع به ساز گرگوند و مهم

 دينـي،  ژرف تحـوالت  و هـا   فعاليت همين ةنتيج امروزي جهان بود. بزرگ هاي   فعاليت
 و ،هنـري  سياسـي،  اقتصـادي،  هـاي    پايه رنسانس، زيرا است، هنري و ،فرهنگي علمي،
  .)166 :(هماند هان بنا را غرب كنوني هاي   تمدن علمي

  پديا: از ويكي
 ميالدي از ايتاليا آغاز شد و در طول سـه قـرن در سراسـر    1300 هاي   سالرنسانس در 

 هـاي   رخـداد  نظـر تـاريخي،   چنـين كوتـاه از   اي ه  نـدرت در دور  انتشار يافت. بـه  اروپا
تغييـرات اساسـي و   سرشـار از   هـا   ايـن قـرن   كـه  آن حالپيوندد؛  گوناگوني به وقوع مي

 رنسـانس  زيـرا  سـت، ها  فعاليـت  همـين  ةامروزي نتيج جهاناست.  بزرگ هاي   فعاليت
 (رنسانس دهان بنا را غرب كنوني هاي   تمدن علمي و ،هنري سياسي، اقتصادي، هاي   پايه

https://fa.wikipedia.org/wiki/(.  
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براي رجوع به منابع اصلي  اي هدهد كه مؤلف دغدغ مي اين مشكالت نشان ،رفته هم روي
دوم و  ذهني خود، از منابع دستة به فراخور مباحث و ايد ،نداشته و بدون اعتبارسنجي منابع

  چندم بهره برده است. تدس
 كه آناين قسمت بيش از  هاي  دهد كه خطا مي نشاناو ة مؤلف و كارنام ةپيشين ،حال بااين

است. بررسي  بودهتاريخي شناسي  روشعمدي باشد، سهوي و ناشي از بيگانگي نويسنده با 
ان گذشته تعلـق دارد، ظـاهراً   گر پژوهشدهد كه نويسنده چون به نسل  مي دقيق كتاب نشان

علت  بهويژه  بهاست و  نداشته تارجاعات و استناداة حساسيتي به مقول ،محققان جوان انندم
نداشتن تخصص در تاريخ، حساسيت اهل تاريخ در ايـن مـورد را درك نكـرده اسـت. بـه      

گرفتـه اسـت.    بر گفته در سطحي گسترده سراسر پژوهش را در پيش هاي  خطا ،علتهمين 
نيست و اعتبار و دقت علمي اثر پوشي  چشم قابل بودن، حتي با فرض سهوي نواقصي،چنين 

پژوهشي دور و بـه انتحـال نزديـك     هاي  را از استاندارد آنو تأثير قرار داده  ا سخت تحتر
  كرده است.

  
 سندهينو يعلم يطرف يب اي تينيع 4.5

 تيـ نيع .اسـت  تينيكند ع تيرعا ديباخود  يخيتار قاتيدر تحقمورخ كه  ياز اصول يكي
 .كند تيرا رعا يعلم يطرف يتا ب كار ببندد تمام تالش خود را به ديبا گر پژوهش كه اين يعني

 ،تعلقـات  ،احساسـات  ليـ دل به خيتارويژه  بهو  يدر علوم انسان يطرف يكامل ب تيالبته رعا
 ريـ از مسـائل نظ  يانبـوه  رايز ،محقق آسان نخواهد بود هاي   و نگرش ،ها  شيگرا ،عواطف

 ناخواه ذهـن و  دست خواه نياز ا يو مسائل ،ها  شكست ،ها  يروزيپ ،ها  يشاد ،ها غم ،ها درد
و ايـن   )13- 12: 1389 يي تـواني مال(خواهد كرد  ريرا درگ گر پژوهشو احساسات  ريضم

ــار اســت     ــرزخ عينيــت و ذهنيــت گرفت ســخن درســتي اســت كــه مــورخ همــواره در ب
 كامل و قتيحق هب يابي دست يمعنا بهدر تاريخ  تينيع نيبنابرا .)175- 173: 1384  (عزيزي

در ايـن   گـر  پـژوهش اين بدان معنا نيست كه اما  نباشد،مقدور  گاه هيچشايد كامل  يطرف بي
   مسير هيچ تالشي نكند.

گرايانه و ناسيوناليستي خـود تاحـد    علت تعلقات باستان است كه به اي ه  نويسند ياسين آل
 رانيـ ا يباسـتان  ةبه دور سندهينو فرطم ةعالقخود گرفتار است و  هاي   زيادي در دام ذهنيت

بلكـه در برخـي    ،در كتـاب  فقـط  نـه  گـرايش  نيـ ا .كنـد  يمـ  يير سراسر اثـر او خودنمـا  د
 .)18: 1392 يگلرخـان يب(قرار گرفته اسـت   ديكأتمورد صراحت بهنويسنده نيز  هاي   مصاحبه
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و  رانيـ ا يباسـتان ة گذشـت  غريـب و ناپسـند نيسـت و    عنوان چيه بهي هاي   البته چنين گرايش
در امـا   ،اسـت  بخش تيهوساز و  تيهو ي،رانيهر ا يآن برا يو تمدن يخيتار هاي  دستاورد

ي چنـان آميختـه كنـد كـه     هاي   نبايد اثر خود را با چنين گرايش گر پژوهشيك اثر پژوهشي، 
خـاص تـاريخي مـتهم كنـد. در     ة را به سوگيري و شيفتگي به يك دور گر پژوهش خواننده

  شود:  مي ذكري هاي   چند نمونه از چنين گرايش جا اين
همت نخبگان و فيلسوفان و عقـالي جامعـه، تـدابيري بـراي      وقت آن رسيده كه به

خودپااليي و بازگشت خلقيات حميده با شعار پندار نيك، گفتار نيك، كـردار نيـك   
پيچيـده،   هـاي   آينـده، فنـاوري   جهـان مردم بـا   ةانديشيده شود تا منش و رفتار تود

فضـايي، علـوم انسـاني، حفاظـت از محـيط       هاي  ، هوش مصنوعي، فناوريها  ربات
 شودراه  هم وي سازگار پذير گرايي و توسعه اجتماعي، قانون ةزيست، پيدايي سرماي

  .)21: 1399 ياسين آل(

مـدني و  ة منـد و اسـتوار، جامعـ    اجتماعي توانة بارز سرماي هاي   از ويژگي«ديگر:  ةنمون
با اقتدار و تأثيرگذار، ترويج رفتار انساني، پندار نيك، گفتـار نيـك و كـردار نيـك      هاي  دهان

  .)39(همان » [است]
امروز ايران از نظر  ةجامع» گر ويران«با اشاره به وضع  ،رمانتيك ديگر ةدر نمون ياسين آل

يخي بر اين مردم چه گذشته كه عبـارت پرمعنـا و تـار   «نويسد:  مي »اخالقي هاي   ناهنجاري«
جاي خود را داده بـه پنـدار بـد،     ،فرهنگ اين سرزمين، پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك

  .)69 :(همان »گفتار بد [و] كردار بد؟
در اثر او بازتـاب   يروشن بهدهد كه احساسات و هيجانات نويسنده  مي موارد فوق نشان
  است. سوق داده يخي) تارromanticism( 2سميرمانت سمت بهيافته است و او را 

 
  گيري نتيجه نقدي بر 5.5

 هاي   افتهي گيري نتيجه .است يعلم گيري نتيجه يخيتارشناسي  روش در مهماز مباحث  يكي
 يخيتـار  قـات يدر تحق گيـري  نتيجـه  ،درواقـع  .دهد مي كار او را نشان و حاصل گر پژوهش

 در مؤلـف  هـاي    و تمـام تـالش   سازمان پژوهشچون تمام  ،است بخش پژوهش نيتر مهم
خـدمت  اعتبـار در  كيـ شود و كل پژوهش بـه   مي بازتاب داده گيري نتيجهسراسر كتاب در 

د يبا  مؤلف هاي   ليو تحل ها  يپرداز تياست كه تمام روا ييجا يريگ جهينت .است يريگ جهينت
سـخن  «وجود نـدارد و  » گيري نتيجه«عنوان  ، قسمتي تحتياسين آلدر كتاب  .نديبه بار بنش
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علمي نيست و مؤلف  گيري نتيجهي اجزاة دربردارند ،است گيري نتيجهكه در حكم  ،»پاياني
 .)351- 349 :همـان به پايان رسـانده اسـت (  زده  شتابرا  كتاب، آن متن پراطناب فبرخال

كنـد و   مـي  خود را مطـرح  ةمسئلابتدا  گر پژوهش، مند روشعلمي و  گيري نتيجهمعموالً در 
 خـود را مطـرح   هـاي    ترين يافتـه  پردازد و مهم مي و فرضيات خودسپس به روش كار خود 

دهد كه شروع اين قسـمت بسـيار    مي كتاب نشان» سخن پاياني«گذرا به  يكند. اما نگاه مي
 هـاي   ر قسـمت ديگـ سـازي ذهنـي صـورت گرفتـه اسـت.       نامناسب و بدون هرگونه آمـاده 

 هـاي    با بخش مند روشو ارتباطي بندي پاياني كتاب است  يك جمعدرواقع نيز  گيري نتيجه
  كند.  نمي پيشين برقرار

  
  )content criticism( . نقد محتوايي6

 و پراكندگي مباحث ،ساماني هنظمي، ناب بي ،ذهنيت غيرتاريخي 1.6

 فراوانـي را نشـان   هـاي    نظمي و آشفتگي بي نيافتگي ايران ي توسعهشناس سبببررسي كتاب 
اين آشـفتگي در ذهنيـت غيرتـاريخي مؤلـف نهفتـه      ة كه ريشدهد. نگارنده معتقد است  مي

يخي سـبب شـده اسـت كـه     تـار  هاي   بر دوره نبودن سلطماست. فقدان تخصص تاريخي و 
ذهنيت تـاريخي و انسـجام ذهنـي باشـد. ايـن موضـوع سراسـر پـژوهش را          نويسنده فاقد

مختلف از منابع گوناگون تبديل  هاي   وي روايتاتأثير قرار داده است و نويسنده را به ر تحت
سان و فقدان ذهنيت و تحليل تاريخي سبب شده است كه  كرده است. استفاده از منابع ناهم

در كتـاب   ها  قول دستي و انسجام محتوايي كافي نداشته باشد. حجم روايت و نقل كتاب يك
اف نباشـد اگـر   شود. شايد گز مي سنگين آن در تمام پژوهش ديدهة است كه ساي اي هگون به

مؤلف  ،كنيم و پيداست كه در چنين حالتيقلمداد مستقيم  هاي  قول سوم پژوهش را نقل يك
  يافته توليد كند. منسجم و سازمان يتواند متن  ينم

ي متن مشاهد كرد. طبيعتاً در ده سامانتوان در  مي مد ديگر اين ذهنيت غيرتاريخي راآ پي
و  باشـد  پژوهش ةمسئل با پژوهش و مرتبط درخدمت ديباو مطلبي  عنوان هرهر پژوهشي 

را به نمايش بگذارد؛ نظمي كه به ذهن خواننده هـم انسـجام دهـد. امـا در     وار  حيتسب ينظم
 شود يم دهيدر پژوهش د ياريبسمطالب  و ن، عناوينيافتگي ايران ي توسعهشناس سبب كتاب

 ةو مقول ها  آن انيم يو مؤلف هم ارتباط ستيپژوهش روشن ن ياصل ةديبا ا ها  آن كه ارتباط
و  يوگرافيـ زيف«بـه  نويسنده  ،بخش سومدر  ،نمونه رايب .برقرار نكرده است نيافتگي توسعه
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 يبه مبـاحث  تر بيش دهد كه مؤلف مي نشان ها  زيرفصلاما  ،است پرداخته »رانيا يعيمنابع طب
و  ييايـ جغراف تيوضـع  بـارة در ،مثالً در فصل سوم .پرداخته استبا عنوان فصل  رمرتبطيغ

ـ  بعدركنـار منـا   ها و روستا ها شهر يريگ آب و شكل تياهم امـا   ،صـحبت شـده اسـت    يآب
 انيـ م كـه  اينبدون  ،)89- 82 :پرداخته است (همان رانيا خيتار ايالت در اره به نقشب كي به
شود كـه   يخواننده متوجه نمدرواقع  كند.برقرار  يو مبحث گذشته ارتباط ديمبحث جد نيا

و  يبه مبحث كشاورز التياز مبحث ا ،شكل نيو باز به هم ستيچ ديمبحث جد نيلزوم ا
جهش كرده است كه نه با مبحث ايالت مرتبط است و نه با عنوان فصل  يكشاورز يزندگ

 ونديدر پ ديبا شود يكه مطرح م يهر بحث ،مند روشپژوهش  هر دركه  درحالي ،)90 :همان(
مباحـث در  و مجمـوع  نمون كند  ره ديرا به مبحث جد خوانندهشد و خود با يبا مبحث قبل

  باشند.در حركت  يو طرح كل دهيا يسو به دباي گريد استوار با هم ونديپ
» تحوالت و سـوانح تـاريخي  «است. عنوان اين فصل  نظمي بي كامل نماد رمهاچ بخش

 رب نويسندهاست و  افتهياختصاص  يرانيا تيبخش به هو نيا ييابتداصفحة چند  اما ،است
با  يمنطقي ارتباط ي كهموضوع است؛ كرده ديكأت يرانيا تيهو ميدر تحك ينقش زبان فارس

ـ   ،ديـ مف ياطالعـات  هـا ندارد و تن نيافتگي توسعه  دهـد  مـي  ارتبـاط بـه خواننـده ارائـه     يامـا ب
 هـاي    تاريخي ايـران و سلسـله   هاي   دوره به نويسنده ،فصل اينة در ادام .)159- 148  :همان(

، مروري بر تاريخ ايـران از حكومـت هخامنشـيان تـا     ها پرداخته است و با حذف ماد ايراني
تر  در كم مجدد، بازگشت يك در سپس و ،)172- 159 :(همان حكومت پهلوي داشته است

 بـه  ،تكرارگونه شكلي به مجدداً و كرده است بيان را اجمال همان از اي ه  چكيد ،صفحه از دو
آشفته  مرور بار سه شاهد ما ،ديگر عبارت به است. پرداخته ايران تاريخ ساالري ديوان بررسي

 يـك  تحـت  توانسـت  مـي  نويسنده كه درصورتي ،هستيم فصل اين در ايران تاريخ و نامنظم
  دهد. ارائه را آن روايت منسجم

در اين بخش نيز مانند بخش قبل، نويسنده نتوانسته است كه ميان مباحث  ،ديگر ازسوي
مبحـث   يوجود ةفلسف ،نمونه رايبارتباط معناداري ايجاد كند.  نيافتگي توسعهشده و  مطرح
جامعه  به درطول تاريخ ساالري ديواناست كه مفاسد بوده  نياباور نويسنده  به ساالري ديوان

از وجـوه غالـب    يكـ ي سـنده ينوكـه   حـالي  در ،شده است ليفرهنگ جامعه تبد منتقل و به
در همـين   ،ديگر طرف از .)228 :همان( كند مي ذكر »با جامعه وندينداشتن پ«را  ساالري ديوان
 يموضـوعات  ؛دنندار يافتگين با توسعه يارتباط چيشده است كه ه مطرح يموضوعات ،قسمت

مقامـات   ةسلسـل ، نـام سـركارگران   د،يجمشـ  تختمزد به كارگران در  پرداخت دست انندم
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خلفا از  ةاستفاد، باستان رانيا ةدر دور يديخورش مياستفاده از تقوي، ساسان ةدر دور يمذهب
 ةبودن سلطان در دور ، در رأسنيالقاب و عناوبه مغوالن  عالقگي بي ي،ساسان ساالري ديوان

  .)204- 193 :همان( تيموري
 كتـاب،  هـاي   قسـمت  تـر  بـيش بلكه در  ،ساالري ديوانمبحث  در هاتن نه ،خالصه  طور به

شـود كـه    مـي  رو روبـه  يو مبـاحث  نيعنـاو  تاريخي گوناگون، هاي   خواننده با انبوهي از داده
بـا هـر    جـه يدرنت ،برقـرار كنـد   نيـافتگي  توسعه ةو مسئل ها  آن انيم يمنطق يتواند ارتباط ينم

 كنـيم، كتـابي آشـفته و    يرا بررسـ  نيـافتگي ايـران   ي توسعهشناس سببكه كتاب  يسازوكار
  است.  نظم بي
  

 مخدوش هاي   نقد روايت 2.6

چيزي كـه دراختيـار داريـم     هاگذشته تن يبازسازتاريخ چيزي جز روايت نيست و ما براي 
ـ     روايت است؛ چه بـه   ،درواقـع  .)5: 1388ني هـا  (فـر  ءصـورت شـي   هشـكل مـتن و چـه ب

 )304: 1397(نـورائي   دهند يم ليرا تشك ختاري سخت و مركزي ةهستي خيتار هاي   تيروا
و  يلـ يتخ يتياسـت كـه داسـتان مـاه     نيـ در ا يداستان هاي   تيبا روا ها  آن يو تفاوت اساس

 يخيتـار  هـاي   تيـ روا يجا را به يداستان هاي   تيروا تواند ينم گر پژوهشدارد و  يواقعغير
  .)149: 1393استنفورد (كند  جاديا ليو تبد رييتغ ها  آن بنشاند و در

اگـر   ،ترديد بي شود. مي ديده ها فراواني از حيث روايت هاي   دقتي بي ،ياسين آلثر ادر 
 شـد. در  تر مـي  بيشمخدوش كتاب بسيار  هاي   مستقيم نبود، روايت هاي  قول فراواني نقل

مورداستفاده قـرار گرفتـه اسـت     يخيتار هاي  تيرواعنوان  بهكه  يهاي   تيروا ،تاباين ك
ايـن كاسـتي را    لمثـا چنـد  . ذكـر  ندا شدت مخدوش و نادرست گاه به و يخيتارغيرگاه 

  دهد.   مي بهتر نشان
  نويسد: مي آبياري و كشاورزي در ايران ةپيشين بارةدر ياسين آل مثال اول:

ـ در ا يپـرور  و دام يكشاورز ياريآب و آب ةسابق ،بنا به متون كهن  خياز عمـر تـار   راني
 يشداديكه به دوران منوچهر پ دهد ينشان م شواهد .دارد يتر بيشباستان قدمت  رانيا

 ابيــدر غ رايــز ،رســد يمــ شيســال پــ 5500 ايــ الدياز مــ شيســال پــ 3500حــدود 
ن هـا  شا گريو د يشداديمنوچهر پها،  زار كشت ياريآب يبرا يمداوم و كاف هاي   يبارندگ

 يو انتقال آب برا ها  انحراف آب از رودخانه يسدساز نيو مروج نيمشوق ،باستان رانيا
  .)75: 1399 ياسين آل( بودند يمزارع كشاورز يمصنوع ياريآب
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فراوانـي بـر ايـن روايـت وارد اسـت. اوالً       هـاي   نيست كه نقـد  نيبر اهل تاريخ پوشيد
 كه اينست. دوم روايت او مستند نيدرواقع خود را ذكر نكرده است و  منبع روايت ياسين آل

چراكـه شـواهدي از    ،سخني عجيب و شگفت است پيشدادية در دور» شواهد«صحبت از 
تعيين زمان پادشاهي منوچهر نيـز بـا    كه ايندست نيامده است. سوم  اساطيري ايران به ةدور

شواهدي براي سدسازي منوچهر نيز  كه اينت هايتوجه به فقدان شواهد ممكن نيست و درن
انگاشـتن اهميـت تـاريخ     معنـاي ناديـده   نگارنده بر اين روايت البته به هاي  نقد ندارد. وجود

 ،ة ايـن مقالـه  نگارنـد  ةعقيد تاريخي نيست. بهة دانستن اين دور اساطيري ايران و حتي افسانه
بسـا بـيش از    بخشي به جامعه چـه  بخشي و هويت اسطوره و حماسه در ذهنيت هاي  كاركرد

زيـرا اسـطوره ديـدگاه     ،بخشي از تاريخ است  كل اسطوره ،ان هينلزج ريتعب بهتاريخ باشد و 
 ،بنـابراين  .)167: 1368(هينلـز   دهـد  مي و تحوالت آن نشان جهانانسان را نسبت به خود، 

اسـاطيري ايـران در   ة مفهوم ممنوعيت هرگونه استناد بـه دور  نقد اين قلم بر اين روايت به
كـه چـون شـواهدي از ايـن دوره      بلكه به اين مفهـوم اسـت   ،تاريخي نيست هاي   پژوهش
پژوهشي خاص  هاي  بايد با ضوابط و استاندارد ها  ارجاع به اين دورههرگونه ندارد،  وجود

را از  هـا   آن ، بايـد »اسـاطيري  هـاي   بنابر روايـت « انندصورت گيرد و نويسنده با عباراتي م
يـك امـر محتـوم     هم خلط نكند و ايـن دوره را دو را با  تاريخي جدا كند و اين هاي   دوره

  تاريخي تلقي نكند.
 ديـ آ يمبر نيچن يخيمنابع تاراز « :دگوي مي يكشاورز ةنيشيپ بارةدر ياسين آل مثال دوم:

آب و  نيتـأم  ،نيزمـ  كـردن  آبـاد  ي،بـود كـه كشـاورز    يكس نينخست يشداديهوشنگ پ كه
طبيعتاً بـر ايـن روايـت نيـز تمـام       .)90: 1399 ياسين آل( »آورد ديمحصول را پد يگردآور

  كنيم. مي گفته وارد است كه از بيان مجدد آن خودداري انتقادات پيش
 هيـ آل بو ةدر دور« نويسنده ضمن اشاره بـه حكومـت آل بويـه آورده اسـت:     مثال سوم:

مردم  يستيوناليحكومت خود را بر حس ناس ،بودند يرانيتحت نام ا ينوع به كه هم )انيلميد(
زيـرا   ،استناد نيز محل نقد اسـت  بي پيداست كه اين روايت .)103 همان( »استوار كرده بودند

آل بويه سـخني دقيـق نيسـت و ناسيوناليسـم     ة در دور» حس ناسيوناليستي مردم«صحبت از 
استعماري و در تماس با  هاي  طلبي قدرت ايراني مفهومي مدرن است كه در واكنش به توسعه

   .)69: 1390مدرنيته شكل گرفت و در مشروطه به بار نشست (قادري و ميرزايي 
 يقرون وسطا بعد از سقوط امپراتـور «نويسد:  مي رنسانس بارةدر ياسين آل رم:هامثال چ
» ديرسـ  انيـ پا بـه  ايـ تاليو شروع عصـر رنسـانس در ا   م 1453در سال ) زانسيب( يروم غرب
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شود كه  مي مشخص جا اينبيگانگي نويسنده با بديهيات تاريخي از  .)166 :1399 ياسين آل(
امپراتور روم غربي را همان بيزانس فرض كرده است و سقوط امپراتوري روم غربي را سال 

 سال بعد) دانسته است.  1000(حدود  م 1453

، خلفـا  بعد از اسالم و سقوط حكومـت «رم كتاب آمده است: هادر بخش چ مثال پنجم:
 »راندنـد  مـي  فرمـان  رانيـ كومـت در ا ح 150زمـان   كيـ كـه در   ديرسـ  ييبـه جـا   تشتت

حكومـت   150وجـود  منـابع تـاريخي   زيـرا   ،تأمل است اين روايت هم قابل .)174  :همان(
  است. يسنده به هيچ منبعي استناد نكردهنيز نو جا ايندر  .دكنن تأييد نمي رازمان  صورت هم به

  :معتقد است ياسين آلو امنيت ايران،  يپارچگ كي بارةدرمثال ششم: 
ـ ن اهـا  ر تن از پادشـا هاچ هاتن ،يقرون متماد يدرط  ،نادرشـاه افشـار   ،عبـاس  شـاه  راني

ـ در  تندتوانسـ  گـران ياز د شيب يآقامحمدخان و رضاشاه پهلو كشـور و   يپـارچگ  كي
 كننـد  فـا يا يزمتـا نقـش م  يداخلـ  تيـ ثبات و امن يو برقرار نيدست متجاوز يكوتاه

  .)178 :همان(

مشخص نيست كه مالك انتخاب  ،سو ازيك :اين گزاره نيز داراي اشكاالت اساسي است
 ،ليماعاسـ  چـون شـاه   ينهـا  پادشـا  ياسام ستفهر نيچرا در ان چه بوده است و ها اين شا

 دربارة كردن  صحبت ،گريد ازطرفنيست؟  سلطان محمود ي،شاه سلجوق ملك ،طهماسب شاه
 تر بيش آن، يانيپا هاي   سالويژه  بهحكومت نادرشاه و  بارةكم در دست ،يداخل تيثبات و امن

  تابند. را برنمي تلخي است كه متخصصان اين دوره آنطنز  هيشب
 ديـده  يرانا يافتگين توسعه شناسي سبب تأمل ديگري كه در كتاب قابلة گزار مثال هفتم:

بودن حزب توده را مربوط به سـال   غيرقانوني ياسين آلحزب توده است كه  بارةشود در مي
دنبال تيراندازي به شاه، غيرقـانوني   و به 1327حزب توده در سال كه  درحاليداند،  مي 1337

  .)38: 1381اعالم شد (بهروز 
 نظـران  صاحب«نويسد:  مي نويسنده در مبحث توليد فكر و فرهنگ در ايران: هشتم مثال

 و فرهيختـه  محـدودي  تعـداد  جز به ،ها  دانشگاه مدرس و استاد 63000 از كه باورند اين بر
 .)274- 273: 1399 ياسـين  آل( »دارد وجـود  ترديد ها  آن تر بيش استادي صالحيت در فاخر،

كنـد و مشـخص نيسـت كـه آن      را بيان نمي دقيق!در اين قسمت نيز مؤلف مرجع اين آمار 
 نسـبي اسـت و مشـخص    يصـفت  »فرهيختگـي « چنين همنظران چه كساني هستند.  صاحب

» محـدودي «كند جز تعـداد   مي مؤلف براي فرهيختگي چيست كه ادعا هاي  نيست كه معيار
  بقيه در صالحيت استادي نيستند.
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 متعدد ديده هاي   گويي تناقض ،ياسين آلدر كتاب گويي):  مثال نهم (چندين فقره تناقض
 يو در جا )93 :همان(سال  475 انياناشك روايي يي مدت فرماندر جا ،نمونه رايبشود.  مي
پـنجم   تـوان در بخـش   مـي  ت. تنـاقض ديگـر را  ) ذكر شده اس159 :همان(سال  500 گريد

  ديد:   كتاب
 هاتن نه ،صفويان حكومت شروع با مقارن ميالدي شانزدهم قرن تا ايران تاريخ، دتهاش به
درواقع  .است بوده هم جلوتر ،باستان تاريخ ةپيشين به توجه با بلكه ،نبود تر عقب اروپا از

 از ،هجـري  يازدهم و دهم قرن مقارن ،هفدهم قرن آغاز و شانزدهم قرن اواخر از ايران
  .)264- 263 :همان( افتاد عقب غرب

  گونه آمده است: معناداري اين روايت بدين راتييتغبا  ،اما در مبحث بعدي
 صـفويان  حكومت شروع از پيش ميالدي، ردهمهاچ قرن تا ايران ،تاريخي شواهد به بنا
. اسـت  بـوده  هـم  جلوتر ،باستان تاريخ ةپيشين به باتوجه بلكه ،نبود عقب اروپا از هاتن نه

 و هنـري  علمـي  انقالب با هجري دهم و نهم قرن مقارن پانزدهم قرن اواخر از درواقع
  .)264 :همانماند ( عقب غرب، ادبي

كـه   حاليعقلي پس از اسالم است. درعلوم مربوط به گويي  گر از مصاديق تناقضييكي د
ة نيم«داند و  مي »زياد«رم هارا در قرن سوم و چعلوم عقلي  هاي   مؤلف تعداد دانشمندان رشته

رفتـه   افول حكمت عقلي، رفته هاي   نشانه«داند كه  مي را آغاز دوراني» دوم قرن پنجم هجري
مشـعل  «نويسـد:   مـي  در تناقضـي آشـكار   ،در صفحات بعـد  ،)253- 252 همان» (ظاهر شد

  .)289  :همان( »گرايي نيز از قرن سوم هجري به بعد رو به خاموشي گذارد انديشه و عقل
اسـتفاده از منـابع   مباحث تاريخي،  هب او نبودن سلطمنويسنده،  هاي   دقتي بي رفته هم روي
 هـاي    پديدآمـدن روايـت  پشـتوانه سـبب    بـي  هـاي   رنظرهااظ اي ه  و پار ،گويي كلي ،گوناگون

  مغشوش و مخدوش در اين اثر شده است.
 

 ميزان نوآوري اثر 3.6

اثري متفاوت و متمـايز  نوآورانه،  هاي   از حيث جنبه يرانا نيافتگي توسعه شناسي ببسكتاب 
پـژوهش)   ة(نپرداختن به پيشـين  2.5در مبحث كه  گونه همانپيشين نيست و  هاي   از پژوهش

آثار متعددي تأليف شده است و نويسنده نتوانسته است پـا را از   هدر اين حوز ،اشاره كرديم
  بگشايد. مسئلهاين  ه رويجديدي را ب هاي   و افق ردگذابفراتر  ها آن پژوهش ةداير
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ايـن  ة ديگران بوده است. شـالود  هاي   نويسنده بر پژوهش ياتكا در مباحث تاريخي نيز
 ساالري ديوانبر  درآمديمرتضي راوندي؛  اجتماعي ايرانتاريخ ي نظير هاي  پژوهش بر كتاب

 مناسـبات  و كشـاورزي ءالدين پازارگاد؛ هاب ايران تاريخ كرونولوژيحميد تنكابني؛  يراندر ا
منـابع   ديگـر و  ،ابراهيم توفيـق  ايران در خلقيات ژانر برآمدنپطروشفسكي؛  ايران در ارضي
شـود، ايـن    مـي  به منـابع اصـلي اسـتناد    يه دوم و دست چندم استوار است و اگر گا دست

دانـيم كـه هـر     مي توجه نيست. نيك و به هيچ عنوان ملموس و قابل استاستنادات موردي 
 ،شـود  جديدي منتج هاي   تواند به يافته يديگران استوار باشد نم هاي  پژوهشي كه بر پژوهش

پژوهش اصيل پژوهشي است كـه   درواقعكند.  مي زيرا نويسنده در خط فكري ديگران سير
توانـد بـا    مـي  گـر  پـژوهش اسـت كـه    گـذر  رهاز اين  هابر منابع اصيل تكيه داشته باشد و تن

انداز خود برسد  متعدد تاريخي، به بازآفريني تاريخ از دريچه و چشم هاي   وتحليل داده تجزيه
  نو مطرح كند. هاي   و ايده
وضـعيت كنـوني جامعـه،    دربـارة  نويسـنده   هـاي   رنظراهـ توجه كتـاب اظ  قابل بعد هاتن

است كه در ايـن قسـمت نويسـنده بـا      نيافتگي توسعهبا  ها  آن حاكم و نسبت هاي   سياست
 هـاي   پوشـي، رونـد   كـاري و پـرده   بياني شفاف، بدون لكنت و بدور از هرگونه محافظـه 

 صـفحة  بنگريـد بـه   ،(در ايـن مـورد   كشد مي تصوير موجود را به هاي   نادرست و كاستي
نويسـنده بـه اسـتنادات هسـتيم.     نبـودن   اما در همين قسمت نيز شـاهد پايبنـد   ،269-278

گونـه   شود كـه هـيچ   مي برخي مسائل امروزه مطرحدربارة انبوهي از آمار و ارقام  ،درنتيجه
 هـاي   ادعـا  و ارقـام  و آمار ةارائ باوجود 279 تا 267 صفحة از ،نمونه رايبارجاعي ندارند. 

 وجـود  ارجـاع  يك تحوالت فكري و فرهنگي پس از انقالب، حتيدربارة  نويسنده بزرگ
 ةدر حـوز  معرفتـي  و روشـي  هـاي   رويكـرد  از ياسـين  آل ناآگـاهي  از ناشـي  ايـن  و ندارد

  است. تاريخي هاي   پژوهش
 

  گيري . نتيجه7
 ذهن ايرانيان را درگير خـود كـرده   به اشكال مختلف نيافتگي توسعهحدود دو قرن است كه 

و مقاالت  ،، آثارها پرداخته شده و كتاب مسئلهيابي اين  متفاوتي به ريشه هاي  از نظرگاه. است
ي قـادر بـه   هـاي تن بـه  اي ه. نيك پيداست كه هيچ نظريمتنوعي در اين زمينه منتشر شده است

اما در هر  ،ابعاد آن را بازنمايي كندتواند تمام  نيست و نمي نيافتگي توسعه ةمسئلتبيين كامل 
  تواند بازتاب داده شود.  مي بخشي از واقعيت ،نگاه و منظري
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اما نگاهي به  ،در ايران بوده است نيافتگي توسعهشناسي  سببمدعاي نويسنده در اين اثر 
و ابعاد و  مسئلهدهد كه نويسنده نتوانسته است اين  مي فهرست كتاب و محتواي كتاب نشان

تـاريخ  ة پرسانحة تمركز بحث را بر گذشت ،تهايرا واكاوي كند و درن گوناگون آن هاي   يهال
روحيات و خلقيات خاصـي در مـردم ايـران    بروز سبب  ،باور او ايران قرار داده است كه به

ـ     سازگاريافتگي  شده است كه اين روحيات با توسعه  ةنيست. بديهي اسـت كـه تقليـل مقول
 دبايـ  مد، بلكهنجاا نمي مسئلهبه يك يا حتي چند عامل گزينشي به تبيين جامع ماندگي  عقب

 گـر  پژوهش، نيافتگي توسعهة واره ديد. طبيعتاً در بررسي پديد صورت نظام را به ها  تمام علت
 رو روبه.. . و ،شناختي شناختي، روان با انبوهي از مسائل تاريخي، جغرافيايي، اقتصادي، جامعه

به تبيين  ،اين علوم هاي   و با آگاهي از روش ها با جوالن در مرز اين دانش بايد يم شود كه مي
  آن اقدام كند.

 اي هخـود عرصـ   اي هرشت ليل ماهيت مياند به نيافتگي توسعهاين سخن بدين معناست كه 
 اننـد م يفـرد  يطبعاً برا اي ه  ديچيپ ةحوز ننيچشود.  مي ان محسوبگر پژوهشدشوار براي 

. دشـوارتر بـوده اسـت    ،نداشـته  يعلـوم انسـان   هـاي    در رشته كيكه دانش آكادم ،ياسين آل
 نبيـي را ت نيـافتگي  توسعه ةمسئل ،يخيتار يكردياست تا با رو دهيدر اثر خود كوش ياسين آل
 نـه يزم نيدر ا زمص التخصاو  ،مشاهده است كتاب قابلجاي  جايكه در  گونه هماناما  ،كند
 نيـ داشـتن تخصـص در ا   چـون  همي ملزومات ،يخيتار كردياتخاذ رو يبرا .نداشته استرا 

 ييتوانـا  ي،لـ يو تحل ينگـاه انتقـاد  برخـورداري از   ي،ناسـ ش تسلط بر مباحث روش ،حوزه
 يخيتار تيبه فرد ذهنموردنياز است كه اين ملزومات درمجموع  اول استفاده از منابع دست

بـه  در اثـر خـود    ياسـين  آلامـا   ،دارد مـي  و او را در مسير صحيح پـژوهش نگـه  بخشد  يم
نداشـته و   يهـاي   رتهـا و م ،هـا  كيـ تكن ،هـا   بضـاعت  نيقدم گذاشته است كه چنـ  اي ه  حوز
 هـاي    رغم تالش يعل ،ها  يكاست نياواسطة  به ،ميپژوهش نشان داد نيكه درطول ا گونه همان
 ،بنـابراين  ؛آورد ديـ پد دسـت  كيـ  و ،مـنظم  ،منسـجم نوآورانـه،   ينتوانسته است اثـر  ،خود
هم در  و فقدان انسجام يآشفتگ نيا آشفته جريان پيدا كرده اشت. ياو در مسير هاي  تالش

 ؛هـا   تيـ مطالب و هم در نقـل روا  نشيهم در چ شود يم دهيو ارجاعات مؤلف د تناداتاس
و گاه  گرفته بر از كتاب را در يادياست كه حجم ز اي هگون به ها  آن يكه فراوان يهاي   تيروا

ـ  ياسين آلكتاب  ،. درمجموعندا ارتباط بي خود نيو پس نيشيبا مطالب پ تصـويري  ة توان ارائ
 آن را تـوان  بـه خواننـده را نـدارد و نمـي     نيافتگي توسعه ةو منسجم از پديد ،روشن، مستند

  .دانستدانشگاهي  يمنبع
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  گزاري سپاس
ايـن   هاي   اهواز در تأمين هزينه اين مقاله از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران ةنگارند

  كند. مي ) تشكر و قدردانيSCU.EH1400.226نه: ها پژو ةپژوهش (شمار
  

  ها  نوشت پي
 

ابع تاريخي وجود اما در من ،مشخص نيست گر پژوهشسقم آن بر  و خبري است كه صحت» داده«. 1
 دسـت  با كنكاش علمي متخصصان تاريخ بـه  شود كه مي به امر واقع در تاريخ گفته» فكت«دارد. 
 هـاي    تـاريخي از دل داده  هاي   كشيدن فكت آيد و اساساً يكي از وظايف اصلي مورخان بيرون مي

 ).2: 1388 يبه حضرت ديبنگر(انبوه است 

  .117- 113 :1385 نگووديكالبنگريد به  ،ممكتب رمانتيسدربارة . 2
  

 نامه كتاب

  .سمت :تهران ي،مسعود صادق ةترجم ،يپژوه خيبر تار يدرآمد)، 1393( كليما ،استنفورد
 :مهـدي پرتـوي، تهـران    ترجمة ،ناكامي چپ در ايران: خواه شورشيان آرمان)، 1381( ازيارمبهروز، 

  ققنوس.
 يلالتحص فارغ ينكانون مهندس ةخبرنام، »ياسين آلمهندس گو با و گفت« )،1392( اليسه ي،گلرخانيب

  .166- 164ش  ،23 س ،دانشگاه تهران يفن ةدانشكد
  .140ش  ،ياو جغراف يخكتاب ماه تار ةينشر ،»يخيبر نقد تار يدرآمد« )،1388(حسن  ي،حضرت

 ةنامـ  ،»نيو مسـلم  انيرانياماندگي  عقبانحطاط و  يشناس علت خيتار« )،1383( وشيدار ،انيرحمان
  .52ش  ،فرهنگ

، ينـي د يننـو  ةانديشـ پژوهشـي   ةنامـ  فصل ،»عينيت در مطالعات تاريخي«)، 1384عزيزي، حسين (
  .3  ش
  توسعه. :تهران ؟رفت شيعقب ماند و غرب پ رانيچرا ا )،1381(كاظم  ي،علمدار

  .135، ش جغرافيا و تاريخ ماه كتاب ةنشري ،»تاريخ و روايت«)، 1388ني منفرد، مهدي (ها فر
 مطالعاتة نشري ،»نوزدهم ةناسيوناليسم ايراني در سد«)، 1390اهللا ميرزايي ( قادري، طاهره و سيدآيت

  .39، ش شناختي جامعه
  .اختران :تهران ،انياكبر مهد يعل ةترجم ،خيتار يمفهوم كل )،1385( جورج نيراب ،نگووديكال
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 ةدور يآموزشـ  ةدر برنامـ  خيدانـش اقتصـاد بـا دانـش تـار      ةرابطـ « )،1398( رضايعل ي،توان ييمال
و  يپژوهشـگاه علـوم انسـان    ،ياقتصـاد  ياجتمـاع  يختـار  ةنام پژوهش ،»خيتار ةرشت يكارشناس

 .2 ش ،8 س ي،مطالعات فرهنگ

و  يخكتـاب مـاه تـار    ةينشـر  ،»خيمقبول اهل تار ايه هگذار ،تينيع« )،1389( رضايعل ي،توان ييمال
  .143ش  ،ياجغراف

 هاي   مهبرنا در تاريخيشناسي  روش و تحقيق روش مباحث جايگاه«)، 1391( رضايعل ي،توان ييمال

  .4 ، ش1 س ،اسالمي ايران تاريخ مطالعات ةنشري ،»تاريخ ةرشت كارشناسي ةدور آموزشي
ة تـا سـد   ياسـالم  ةدوردر  رانيا يمحل ينگار خيو نقد كتاب تار يبررس« )،1397( يمرتض ،يينورا

و  يپژوهشگاه علـوم انسـان   ،يعلوم انسان يها  همتون و برنام يانتقاد ةنام پژوهش ،»يهفتم هجر
  .1 ، ش18 س ،يمطالعات فرهنگ

  ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران: چشمه. ةترجم شناخت اساطير ايران،)، 1368هينلز، جان (


