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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 اول، شماره هجدهمسال 

 13، شماره مسلسل 6931بهار 

 

 یاجتماع یخخاستگاه و علل برآمدن تار یستی،چ

 

 7/01/59: ییدتأ یختار   62/6/59: یافتدر یختار

 * یابوالفضل رضو یدس 

 ** وند( شهرام رهنما )حسن

 یتگگا  داشت و به سرگذشتت برگ   ییروا یتماه یشترب یسنت نگاری یختار

اقشتار و   یگتر د یهتا  اگتر نتن    یخ،نوع نگتار  تتار   ین. اپرداخت یجوامع م

 یراعتقتادی و گاه غ یرسیاسیغ یگادهایها و رو همچو  باورها و جنب  یمباحث

 عته جام یتگگا  ها و مصلحت برگ  باز در جهت منافع قگرت نرد، یرا گ ار  م

 یستنت  نگتاری  یختار اعتنایی یمگر  ت با ابتنا بر ضرورت نقگ ب  نگاری یخبود. تار

 یستاختار  یاست تا نگرشت  یگهت نوش  یختار یراعتقادیو غ یرسیاسیبه وجوه غ

وجتوه   نگارانته،  یخمختلت  تتار   هتای  ی داشته باشگ و در پرتتو گترا   یخبه تار

نو نه در  یشیعنوا  گرا هب یاجتماع نگاری یخننگ. تار یرا بررس یخمختل  تار

و بتا توجته بته ضترورت      یخبته تتار   یلتی زاده شگ ت با نگتاه تحل   ییفضا ینچن

 هتای  ی روزانته متردـ ت بتا گترا      یبته زنتگگ   یتر و چنتگوجه  پرداختن روشن

خورده  یونگپ ی ن یشناس و قوـ ی،فرهنگ یخچو  تار هم یگتریجگ شناختی یختار

انستا    یو فرهنگت  یاث اجتمتاع یتر در جاودانه ساختن نن  و م یاست و سع

                                              

 . Abolfazlrazavi@Khu.ac.irتهرا ؛  یدانشگاه خوارزم یخگروه تار یار دان  *

 . rahnama.sh@lu.ac.irمسؤول(؛  یسنگهدانشگاه لرستا  )نو یگروه معارف اسالم یاراستاد **



 یاجتماع یخخاستگاه و علل برآمدن تار یستی،چ 16 

و  هتا  یت ه انگ ی،زنتگگ  هتای  یوههتا و شت   بته نتن    یشتتر ب یاجتمتاع  یخدارد. تار

بتر نقت     یتگ بتا تکن  یافتت ره یتن . اننتگ  یتوجته مت   یمردما  عاد یها خواست

مطالعته   یرو مست  ستازد  یتر مت  رنگ مطالعه نق  رهبرا  را نم ی،شهرونگا  عاد

تحتول   یربر س یحاضر ضمن مرور نوشتار. ننگ یرا هموارتر م یخنگر تار جامع

 یستیو چ یگاهبه جا یگ،تا جگ یاز دورا  سنت نگاری یخو تار یخعلم تار یگاهجا

   .ناود یرا وام یافتره ینعلل رشگ و رونق ا ینتر پرداخته، مهم یاجتماع یختار

 ی،ساتت  نگاار   یختاار  ی،اجتمااع  نگاار   یختاار  ی،اجتماع یختار یخ،تار: کلیدواژگان

 .یدجد نگار  یختار

 

 مقدمه

بهعنوانصورتمکتوبعلمتاریخ،مبینتکوینوتحولاجزایسااتتارنگاریتاریخ

نگاریوهمینطورعلمتاریخ،تابعدرکوحیاتاجتماعیاست؛ازاینمنظردرکتاریخ

شانا ازتااریخدرتردیادتلیایتااریخوجوددارد.بیدیدگاهیاستکهنسبتبهتاریخ

نگاریاثرگذاراست.درهمینشناسیتاریخیوتاریخشناتتیآن،برمعرفتمعنایهستی

هایتاصیازساتتارحیاتاجتماعیانساناکهجنبه1تاریخاجتماعیجهت،مبحثمهم

ابهعنوانمفهومیقابا اعراموردمطالعهقرارمی هاایتااریخی،تناادرژاهوه دهد

یابد.اهمیتیویههمی

دراینجاتاریخاجتماعی،تاریخراازحیثاهتماا باهوجاوهجمعایحیااتانساانیو

دهادواثرگذاریمردمیدرچگونگیتکوینوتداو ساتتاراجتماعیموردنظرقارارمای

کناد.ازنگلحاظمیاینجایگاهرابرترازوجوهدیگریهمچونسیاستواقتصادوفره

امعرفتاینجهت،تأکیدبرتاریخاجتماعی،یکتأکیدروش شناتتیاست.هامشناتتی

مطالعااتیااتااریخفرهناگ،ودروجهیمتفااوتازتاریخفرهنگیچنانکهدرعرصه

شودتااثرگذاریآنبارساایروجاوه،فرهنگبهعنوانمتغیرمستیلیلحاظمیفرهنگی

هاتبیینشود؛درتاریخاجتماعینیز،وجهاجتماعیحیاتانساانیباهسانحیاتجمعیان
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ابهعنوانمفهومیدربرابرساتتارعنوانوجهغالبومؤثردرنظرگرفتهمی شود.مرد 

اچهبهعنوانکسانیکهدرتعام واحیاناًتیاب بایک دیگرندوچاهسیاسیوحکومت

آفریناانیجامعهبردوشآنانقرارداردوبهمنزلاهنیا بهعنوانکسانیکهبنیاناصل

زنند،دراینعرصاهجایگااهاصلیجامعه،اعتیاد،فرهنگواقتصادوامثالآنرارقممی

شوند.مهمیدارندوموضوعمطالعهویههقلمدادمی

2هایتاصتود،ژاارادایمیتکوینوتحولاینرویکرددرمطالعاتتاریخی،بازمینه

نوظهوراستوسهممؤثریدرمطالعاتکارآمدترتاریخیداشتهاست.باتوجاهباهایان

شناسی،باهاهمیت،نوشتارحاضرضمنمروریبرسیرتحولجایگاهدان تاریخوتاریخ

ترینعل رشدورونقایانژردازدوبرتیازمهمجایگاهوماهیتاینعرصهنوظهورمی

کند.رهیافترابررسیمی

 علم تاریخ و ماهیت مطالعات تاریخی
هاایانساانیدردورانگذشاتهاسات.مندکان تاریخ،دان شناتتوتحلی نظا 

هاستوژیوستگیمستمرمورتاننوعینگاهگفتمانیبهتاریخدارندکهحاص امتزاجافق

درمرحلاههادرتوددارد.چنینامتزاجوانضمامیکهحالوگذشتهرادرژرتونگرشآن

گیرد،هنگامیکهصورتنوشاتاریباهتاودبگیاردنخستدرذهنمورتانصورتمی

شود.علمتاریخکهدرمرحلهذهنیت،تدات حاالوگذشاتهرادرنگارینامیدهمیتاریخ

توددارد،درمرحلهعینیتیاهمانصورتمکتوبنیزباشرایطموجودجامعاهدرزماان

کناد.ازروزترجلوهمایتروبهگیردودرقالبزبانوکتابت،واقعیحالدرتیارنقرارمی

نگاریدرژیآناستکهشرحیمنضبط،منسجمودرکشدنیرادربارهاینحیث،تاریخ

وقایعتاریخیارائهدهدودان تاریخراازبازگوییحوادثژراکندهبهسمتیهدایتکند

اشقرارگیرد.یانساندرسیرتکاملیکهدرتدمتشرحوتفسیرسرگذشتجمع

هااییکاهدرمیااطعمختلا نگاری،باردگرگاونیبرایناسا ،علمتاریخوتاریخ

تاریخییکقو وملترخدادهاستوتحولوتداو تاریخیآنقو وملترادرتاود

یدیگار،کندوشرحساتتاریحیاتاجتماعیآنرامدنظاردارد.باهبیااندارد،تأم می

منادنگاریدرتعییباینهدفنادکاهبااشاناتتوتحلیا نظاا مورتاندرقالبتاریخ
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هایگذشتهجوامعوتبیینعلّیتحوالتتاریخی)تبیینمعطاو باهزماانحاال ،دوره

ژاسخیبرایمسائ موجودجامعهعصرتوی بیابندومانعازضع تاطرهتاریخیودر

شوند.نتیجهضع هویتیجامعه

 نگاری سنتی و وجه غالب رویکرد سیاسی تاریخ
داشاتومعماوالحاوادثمهامراگازارش3نگاریسنتیاغلبماهیاتروایایتاریخ

ترینموضوعاتآنسرگذشتشاهانوحاکمانبود.ایننوعنگارشکرد؛یکیازمهممی

کهمربوطباهآمدبدینسبببودهایاعتیادیواجتماعیبرمیاگرهمدرژیفهمکن 

هاومسائ دیپلماتیکبینکشورهانیزشد.ژرداتتنبهجنگبرتیازصاحبانقدرتمی

آماد؛ژاسساهموضاوعسرگذشاتازموضوعاتموردتوجهدرتاریخسنتیبهشمارمی

ترینمباحثدرتاریخسنتیبودترینوژرحجمهاوروابطدیپلماتیکازمهمشاهان،جنگ

نویسایروایایهساتند.اماروزهنیازگروهایازنگاریسنتی،ازنوعتااریخومنابعتاریخ

تاریخاساسااًیاکجریاانروایایباه»مورتان،بررواییبودنجریانتاریختأکیددارند.

مفهو نی حوادث،وقایعواعمالمردمانگذشته،بهتصوصدرعرصهسیاسیاستکه

وقوعحوادثورتدادها،یعنایباهصاورتعلیالعمو براسا ترتیبتاریخیوزمانی

هاانگاارانروایای،ازساویحکوماتوقایع4«.شودشماریتدوینمیکرونولوژیکیاگاه

وظیفهنگارشوقایعسیاسیونظامیرابرعهدهداشتند.بناابراینشارحوقاایعدربارهاا،

هایجنگوظیفهاصلیآنانبود.هاومیداندیوان

بنیادیدرذهنمورخسنتی،چیستیوچراییتاریخاستودرقالابترینمسألهمهم

هایبرگزیدگانهادربارهکن دهدوچوناینسؤالهاژاسخمیتاصتودبهاینسؤال

نگااریهااندارناد.تااریخجامعهاست،بنابراینمرد عادیچندانجایگاهیدرایننوشته

انگاردوسهمیبرایمارد عاادیریخیمیهاراعام تحوالتتاسنتیمعموالًحکومت

مورتانسنتی،رویکرداجتماعیکمتریدارند،یعنیباهلحااظ5دراینمیانقائ نیست.

گیرنادوازحیاثبخشندنادیدهمایتجربی،فرایندهاوساتتارهاراکهبهجوامعتنوعمی

هااوهاباکن آنمفهومیونظرینیزمشخصاتکلیفرایندهاوساتتارهاونیزروابط

و7گارمنفصا ،مورخسنتیهموارهدرموضعیاکمشااهده6گیرند.وقایعرادرنظرنمی
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ژردازد.هایتاریخیمیطر والبتهتونسردبهبررسیگزارشبی

درگذشاتهیتاماریحوضاعیباهتوضاکاهاساتیفیروشتوصیخسنتیروشتار

آنیایخروای عمدهتاارکمش.استیشمارگاههیشبیزیزچینامرنیجهاینت.ژردازدمی

ایایتنظاریاعلییبهتنهاا عیوقایدهدرتوالیژدیکگاهیاجای)یبزمانیهترتکاست

:یبزمانیترت.1:تسهشرطالز استیرابطهعلیبرقراریند.براکاننمییبرایخیتار

یمندباهمروالگویصورتدبهیدهبایدوژد:یوستگیژ.2؛دمید برمعلولباشدیعلتبا

فیطییخروایگر.تاریدیزیمحصولآنعلتاستنهچ،معلولن:یگزیحذ جا.3؛دهند

تاو کزمیارانیادیابنیعلّاینادهایاگونهمدلبافرنهریعالوهبرا.شرطاولرادارد

.نادکطچگونهعم ماییبشراکیندتریگوبهصراحتنمییشترمورتانسنتیب.داردمی

اماباهنادرتباه،دنکرمیکواقعهذیکوقوعیسهشرطرابراسنتیمورخمثال،یبرا

هدوشرطکنیاایثرافتد،ؤدوجودداشتهباشدتامیههرسهشرطباکدیگوتوانندگانمی

نگاراناهکاهوجاهغالابروایایاینرهیافتتاریخ8دارند.یرمشابهیثأشرطهمتیکای

ایوچاهواقعای،کمتارباهوجاوهاجتمااعیتااریخداشت،چهبراسا نگرشاسطوره

ژرداتتواقتصادوجامعهراازحیثسیاسیواحیانااًاعتیاادیصار درکوتبیاینمی

نمود.می

 تکوین و تحول تاریخ اجتماعی
یااعتنایناتودآگااهمورتاانباهبخشایازشاؤونصر نظرازتوجهغیرمستییمو

نگارانهمعدودمورتانیکهنیمنگااهیباهایانهاویااهتما تاریخحیاتاجتماعیانسان

توانگفتتاریخاجتماعیازنیماهدو قارناند،میهاداشتهوجهازحیاتاجتماعیانسان

ین،درقرنناوزدهمنیازمورتاانباهبیستمبهبعددراروژاوامریکاظهورکرد.قب ازا

هاایصورتژراکندهبهزندگیاجتماعیژرداتتهبودند،اماتاریخاجتماعیبرتال نحله

دیگرتاریخ،چونتاریخاندیشه،تاریخسیاسییاتاریخدیپلماسی،درجهاانغاربعمار

تژاسازشاود.درحیییارسد،اینسابیهکمترهممایکوتاهیداردووقتیبهشرقمی

نگااریتکاوینیافتاه،انساجا نسابیژیاداجنگدو جهانیاستکهاینسنخازتاریخ

ژهوهاینگاراناجتماعینخستباارائهرسالتیمتفاوتدرتاریخمشغولیتاریخکند.دلمی
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آغازشدکهحاص نگاهازژایینبهتاریخبودوتوجهمورتانراازجنگوزندگیماردان

هاوارهایعادیجامعهجلبکرد.دراینرویکرد،بهجایژرداتتنبهجنگبزرگبهرفت

هااولشکرکشایژادشااهانوقهرماانیسارداران،باهفتوحاتوظهوروسیوطحکومت

هایهایعامهمرد وآدابورسومشان،دغدغهشودورنجزندگیتودهمرد ژرداتتهمی

شود.برروندزندگیایشانمطالعهوبررسیمیهاوحوادثطبیعیشانوآثارجنگزندگی

نگاریسنتیمغفولماندهبودوچندانالتفاتیبداننبود.غلبهژارادایماینعرصهدرتاریخ

سنتی،حاص ازبرترژنداشتنسااتتسیاسایجامعاهوآمریاتبرگزیادگانسیاسایو

هارا،شک مشکالتآنشدتازندگیتودهمرد واعتیادیدراندیشهمورتان،موجبمی

معمولوطبیعیحیاتایشانبپندارندوجایگاهیبارایآنقائا نباشاند؛طبیعایاسات

گیرهمگاناست،توجهکسایراباهتاودجلابچیزیکههمیشهجریانداردوگریبان

کند.نمی

تاوانبارایترزندگیانسان،ماینگارانبهوجوهاجتماعیبراسا میزانتوجهتاریخ

نگاریاجتماعیدودورهبیانکرد.دورهنخستازقرنشانزدهممیالدیآغازشدواریخت

هایروشیامعرفتیعصرروشنگریوآنچهکهفیلسو امورتاانهمزمانبادگرگونی

عصرروشنگریدرژیآنبودند،روبهرشدنهاد.دراینمیاننخستیناعتراضبهمشای

هاایازاینمنظار،روایات9ژررنگازسویولترمطرحشد.نگارانهسنتیبهشکلیتاریخ

تاریخیمربوطبهتودهوفرودستانجامعه،اهمیتتودرانسبتباهتااریخرسامیساسایرس

دهد.موجیادورهدو ،کهماهیتاعتراضیبیشتریداشت،روایتسیاستنشانمیکالنْ

نگااریدرتودداشت.ازاینمنظر،تاریخنگارانهاروژامحوررانوعیمیابلهبامشربتاریخ

نگاریاروژامحورتواننوعیشورشبرضدتاریخرامی10نگاریفرودستان اجتماعی)تاریخ

دانست.دراینرهیافتنوظهور،مورتاناجتماعینگااهتاصایباهفرودساتانداشاتند.

هایزندانتوداشتتعریفیراکهاینمورتانازفرودستداشتندآنتونیوگرامشیدریادد

مانادهوناهلزومااارائهدادهبود.انسانفرودست،بهتعبیارگرامشای،انساانیدرحاشایه

دستاست؛انسانیکاهازاعماالقادرتدرجامعاهنااتواناسات.بااایانتعریا ،تهی

هایمذهبییاقومیوزناننیزدربسیاریازجواماعدرحاشایهقارارهاییازاقلیتگروه
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آیند.اودرگسترشدامنهمطالعاتتودودرهایفرودستبهشمارمیرندوازگروهگیمی

هایدرتورتأملیراژی کشاید.ازنگاریفرودستان،ژرس نیدآرایاروژامدارانهتاریخ

گراییفراگیرینگریستکهزایشگاهتجددرااروژااتوانبهتاریخجملهاینکهچگونهمی

 آنبراینباوراستکهتمامیجوامعبایدازمسیریعباورکننادکاهداندوبراسامی

11اند.کشورهایاروژاییطیکرده

درگسترشاینمشربجدید،دومکتبمارکسیستوآنالباهعناوانمناابعمرجاع،

گذارانمکتابمیالدی،بنیان20سهمجدیداشتند.ژی ازجنگدو جهانیودردهه

نگاریاجتماعیبودند.جنگجهانیفَترتایدرایانحاوزهایجاادخکسوتتاریآنال،ژی 

ترینمکتبنگارانهراازبیننبردودرسراسرقرنبیستمموفقکرد،امااینگفتمانتاریخ

گروهیاز1960هاینخستدههوسال1950شد.درژایاندههنگاریقلمدادمیتاریخ

بندیجدیدبهناا انتشارآثاریدرذی یکدستهنگارانجوانمارکسیسم،دستبهتاریخ

نگاریاجتماعیبود.گفتنیاساتزدندکهدرنوعتودنمودبارزتاریختاریخطبیاتژایین

اندرکارانمطالعاتفرودست،درنیدآرایاروژامداربهمارکسواندیشهاروژامدارکهدست

هاایرهیافات12انیمارکسیسامنشساتند.اونیزرحمنکردندوبانگاهینیادانهبهباازتو

ایکهدرقرنبیستموبهتصوصدرنیمهدو اینقرنروبهرشدنهاادروشیااندیشه

ودرنوعتودماهیتدگراندیشانهواعتراضیداشتنیزدراینجهتاثرفراوانداشتکه

ایقائا باودوندهکنتوانبهنظریهفروید)کهبرایناتودآگاهنی تعیینازآنجملهمی

شناسیساتتاریکرد ؛زبانژذیرمیمفهو سوژهدانایدارایهویتثابتوواحدراآسیب

گرایی،برافتراقوتفاوتنیزتأکیدداشات ؛سوسوری)کهدرکناراهتما بهانسجا وهم

هاایایساتاوثاباتوواحادمدرنیساتیراباهچاال اندیشهوآثارفوکو)کاهرهیافات

هایویههرانفیکشید ؛وفمنیسم)کهچونانجنبشیاجتماعی،اثرگذاریافرادوگروهمی

13گرفت ،اشارهکرد.تریبهکارمیکردورویکرداجتماعیمی
 

شاودکاهبارهرویکردیمتداولمیهایژسازجنگ،بهیکدرهمینجهتدرسال

درگذشته    ات    ایبااناا مجلهمیالدی60کند.دردههتاریخاجتماعیراترویجمی

شودکهبراینخستینباردربررسیتاریختجادددراروژاا،نخبگاانوانگلستانچاپمی
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دساتوفرودساتآوردوازمنظارطبیااتتهایبرکشیدگانراتنهاعام بهحسابنمی

راتررفاتوکند.بهمرور،ایننگاهتاریخیازانگلستانفجامعه،تاریختجددرامطالعهمی

رسیدوبراینخستینبارتاریخنیماهاولقارنبیساتمایانکشاوررامورتاانبهآلمان

تراهمیتاجتماعینوشتند.فراترازاین،زندگیروزمرهمرد فرودستدرمیاطعزمانیکم

هایبلنددرمیالدی،دههکش قله80نیزموردتوجهمورتانقرارگرفت.درادامه،دهه

نگاریاجتماعیبهآسیاوآمریکایالتینهمنگاریاجتماعیبود.درایندهه،تاریختاریخ

نگاریاجتماعیباهعناوانیاکنحلاهراهیافت؛نگاهمتفاوتبهتاریخواهتما بهتاریخ

نگاریاستعماری،نخباهمهم،میانمورتانهندیبسیارموردتوجهقرارگرفت.درتاریخ

گرابهدنبالانتیادازایننگاریملی،نخبهملیگونیاستودرتاریخاستعمارگرعام دگر

نگاریبود.ازهمینتاساتگاه،مطالعااتفرودساتاندرهنادرواجیافاتوباهنوعتاریخ

جغرافیایهندفراتررفتومورتانآمریکایالتینوحتیمورتااناروژااییاز سرعتاز

14آناستیبالکردند.

 تاریخ اجتماعی چیستی و خاستگاه

هایعلو انسانی،هنوزتعری دقیییازتاریخاجتماعیصورتهمانندبسیاریازحوزه

هاتاریخاجتماعیایانگوناهتعریا نامهنگرفتهویابسیارناقصاست.دربرتیفرهنگ

شدهاست:

تاریخ اجتماعی نوعی فهم از تاریخ است که در مقام تحلیل و تبیین حوواد،   

های اخالقی و سبک و سیاق زندگی عامّه مردم نیز  های فکری  ویژگی شبه گرای

کند. تاریخ اجتماعی  تاریخ  به عنوان یک عامل اثرگذار بر روند حواد، نگاه می

منهای حاکمیت یا توجه به اقشار پایین جامعه  یوا توجوه بوه روابوا میوان هموه       

 15اجتماعی است. های ها یا فعالیت ها  یا دانش بررسی تاریخ گروه انسان

گیریومباحثمطرحدرآن،باتاریخسنتیهایشک تاریخاجتماعیباتوجهبهزمینه

متفاوتاستوبهدنبالاهدافیغیرازاهدا تاریخسانتیاسات.ایانکلیاتدرذهان

محییاناینعرصهوجودداردکهتاریخاجتماعیدرتالشاستکهازطبیااتفرودسات
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هایتاریخیبپاردازد.ازنظاربررسینی اقشارژاییناجتماعدرروندجریانبگویدوبه

هاایتااریخیراشاک مورخاجتماعی،اینطبیاتفرودستجامعههساتندکاهجریاان

آورند.دهندوبهحرکتدرمیمی

هایتاریختحلیلای،)یاهمانتاریخاجتماعی بهعنوانیکیازشاته16تاریخازژایین

هایتاریخیاستوالبتهدراینمیانطبقبرتیتعاری ،درسهآوریدادهلجمعبهدنبا

کند:اول.رابطهمرد بامرد ؛دو .رابطهمرد بادولتوحکومات؛ساو .حوزهعم می

البتهبایدایانقیادرااضاافهکاردکاهتااریخ17بو مادیومعنوی.رابطهمرد بازیست

مرد دراینسهحوزهراازمنظرآمریتجایگاهوکن مردمیاجتماعی،مناسباتمتیاب 

کندواآلطبیعیاستکهبخشیازاینمناسبات،اقتصادی،فرهنگایوحتایمطالعهمی

هاادرها،اثرگذاربودنآنسیاسیونظامیباشد.دراینجا،مهمازژایینانجا شدنآن

نموضعاسات.تااریخاجتمااعیباابرجساتههاازایروندتحوالتساتتاریومطالعهآن

هاایهایژایینجامعه،درژیآنبودکهنیا جناب کردننی مرد وبهویههگروه

اجتماعیرادرفرآیندتکوینیجامعهبشناسدوآنرابههمهبشناسااند.بادینترتیاب،در

اتتارهایدستکاهسانگاریاجتماعینخستبهاعتراضاتطبیاتفرودستوتهیتاریخ

شودامابهمرور،توجهبهحوزهزنادگیاند،توجهمیسیاسیواجتماعیرابهچال گرفته

شود.دراینشناسیمجلبمیمی18تاریخزندگیروزمرهروزمرهمرد یاآنچهکهباعنوان

تاریخیاتاریخکارهایدیگریازجملهنگاه،تاریخاجتماعیدرگسترشدامنهتود،شاته

شودانیزدرهایمهمتاریخاجتماعیقلمدادمیرااکهاینروزهایکیازشاتههنگیفر

گیرد.برمی

انادودرنگاری،روایتوتوصای اکتفااکاردهبیشترمحییانتاریخاجتماعیبهتاریخ

حوزهتاریخاجتماعیباهماتتال نظرزیادیدارند،امانکتهمهمدراینمیان،تیابا و

گیاریتااریخاجتمااعیوتتاریخاجتماعیباتاریخسیاسیاسات؛چاراکاهشاک تفاو

هایهمسوباآندرقرننوزدهموبیستمواکنشیبودکهبرتیمورتاندربرابارگرای 

19تاریخسیاسیانجا دادند.

هایفراوانیاستکهچندمؤلفهآندارایاهمیتیبیشاترتاریخاجتماعیدارایمؤلفه



 یاجتماع یخخاستگاه و علل برآمدن تار یستی،چ 16 

است:

هاوطبیاتفرودستجامعاهاسات؛گروههایتاریخاجتماعی،تاریخیکیازمؤلفه.1

تودشان.هادرفرآیندشکوفاییجامعهسشانونی آناجتماعیهایها،جنب زندگانیآن

ژاردازدوهایفرودستمیبرایناسا ،تاریخاجتماعیبیشتربهبررسیاعتراضاتگروه

دهد.توجهنشانمیبهنتایجحاص ازآن

هاستولزوماًبهتوانازآننا برد،فعالیتاجتماعیهمهانسان.مؤلفهدیگرکهمی2

دربارتریازتماامیمارد راهایوسیعشود؛بلکهحوزههایفرودستمحدودنمیگروه

باهژردازدودرآنکمترصحبتازسیاستگیرد.اینحوزهبیشتربهزندگانیمرد میمی

گیرد.سیاسیفاصلهمیآیدوبههمیندلی ازتاریخمیانمی

ایاستکهدرآن،تاریخاجتمااعی.مؤلفهدیگراوضاعاقتصادیاست.اقتصادحوزه3

تورد.درنگاهتاریخاجتماعیااقتصادی،معیشتمردماناستژیوندمیباتاریخاقتصادی

وجوهتولیدیدرحاشایهایانموضاوعماوردحولگیردوتطوروتکهموردتوجهقرارمی

گیرد.بنابراینتاریخاجتماعیبسترهاییچونفرهنگ،سیاستواقتصادرابررسیقرارمی

نیزدرتودنهفتهداردودربررسیتاریخاجتماعیبایدبهایانساهمیولاهتوجاهجادی

مبذولداشت.

 های رونق تاریخ اجتماعی زمینه

 ای رشته عات میانالف ـ گسترش مطال

ای،بینارشاتهژهوهشایوآموزشایهاایفعالیاتتوسعهوگسترشاتیر،قرننیمدر

درجامعاه،وصانعتها،دانشگاهعالی،آموزشنظا برایایشایستهنتایجوآوردهادست

رشاتهچنادیاادوتلفیاقای،رشاتهمیاانژاهوه .اساتداشاتهیافتهتوسعهکشورهای

دروگرایایتخصاصرواجدوراندرکاهاستژهوهشیمسألهیکح برایدانشگاهی

بهگرایانهوحدتنگاهیاست،افتادهفاصلهمختل هایرشتهمتخصصانبینکهعصری

کاهاساتهاییسؤالبهژاسخوعلو بینمنطییارتباطایجاددرصددوداردبشریعلم

ایان.دهناددساتباههاآنبرایدرتورجوابیتوانندنمیتنهاییبهتخصصیهایرشته

درآنمنفیآمدهایژیشدنآشکارومحضگراییتخصصشناسیآسیبازژسرویکرد
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یافتهودرمراکزدانشگاهیوتحیییاتیجهانماوردتوجاهتاصیاهمیتاتیر،هایدهه

تفااوتوجاوددارد؛21ایوچندرشاته20ایرشاتهقرارگرفتهاست.بیندواصاطالحمیاان

ایبودن،متضمندرکنارهمقرارگرفتندویاچندرشتهعلمیهمچونتدریسچندرشته

هااایمختلاا دریااکزمینااهموضااوعیاساات،درحااالیکااهگروهاایمدرسااانحااوزه

ژارچگیوتغییرشک نظا وحوزهعلمیژیشینوایجاادایبودن،مستلز یکرشتهمیان

ومساائ ژیچیادگیوتنوعدان ،روزافزونژیشرفت22دان است.ایازهایتازهشک 

هاا،دانشاگاهازعلمایکاارآفرینیوفناوراناهناوآوریواجتمااعیتادماتانتظارنیازها،

ژهوهشی،وآموزشیوظای سازیغنیوهارشتهبینتالیفضاهایژوش ویابیمسأله

عاالیآموزشدرراهبردیضرورتیکبهراایرشتهمیانهایفعالیتتوسعهوگسترش

23.استکردهتبدی 

برایکمکردن24دراوای قرنبیستم،گروهیازاندیشمندانازجملهادموندهوسرل،

هایجدیدیرابرایفهامبهتارجوییژرداتتندوروشگرایی،بهچارهآثارمنفیتخصص

یراباهعناوانرهیاافتیکاهژیشنهادکردند.ژدیدارشناسژدیدارشناسیها،ازجملهژدیده

تواننخستینگاا بارنشاندادنابعادژدیدارهایکثیراالضالعرادردستورکاردارد،می

ضدحصرگراییدرعلو قلمدادکرد.دراینجهت،البتهبایدبینژدیدارشناسانمتیاد و

ابهرهجساتنمتأترتفاوتقائ شد؛چراکهدرواقعاینژدیدارشناسانمعاصربودندکهب

25ای،ژدیدارشناسیراتعالیوتوسعهدادند.رشتهازرویکردمیان

هاایعلاو امروزتاریخبهعنوانعلمشناتتگذشتهبشر،ازتمامیامکاناتوتئوری

اناد،مساتییماًساودهاارافاراهمسااتتهترواقعیاتتروعمیقجدیدکهشناتتگسترده

هایمختلا هاوشاتهشناسیدرگرای سیاسی،جامعهجوید.اکنونبهیاریاقتصادمی

هااایسیاساای،علااو سیاساای،شناساایفااردیواجتماااعی،جغرافیااا،اندیشااهآن،روان

هایآنوبسیاریازعلو دیگر،تصاویرباهشناسی،اقتصادوگرای شناسی،زبانباستان

توانادعاکردکهبااینمیتریازانسانبهذهنآمدهاست.بنابرتروژیچیدهمراتبجامع

هاایجدیادیبااایوعلو یادشده،میدانوسایعوراهرشتهگیریازمطالعاتمیانبهره

تواندتحیییاتتااریخیرااندازهایگستردهدربرابرمورخگستردهشدهاستکهمیچشم
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همعمقوغناوهمتنوعببخشد.

 شناسی گرایی تاریخ و جامعه ب ـ هم

هایمختل علو انسانیآشناییبیشتریژیداکرده،بین ومجبورندباحوزهمورتان

هارادرککنند.مورتان،تحتتأثیرگفتمانحاکمبرزمانحالنگرشحاکمبراینرشته

کنندوازهمینروآشناییباساتتارهایمطرح،گذشتهرامطالعهمیوبراسا ضرورت

رسااند.اشارا بارهایمختل یاریمیهایدورهرگفتمانهارادردرکبهتجوامع،آن

نواییباکندومورتانرابههمعرضتاریخراطلبمیساتتارجوامع،آشناییباعلو هم

هادرهرتواند.حیاتاجتماعیانسانایازاندیشمندانعلو اجتماعیفرامیگروهگسترده

زمانودرارتبااطمختل ساتتاریآن،همایاستکهوجوهژیوستههمعصری،کلیتبه

کند.مورتانکهشناتتوجاوهمختلا حیااتجمعایمتیاب بادیگروجوهمعناژیدامی

کنند،ایانمهامراباهکماکترینمعنایآنمطالعهمیانساندرادوارگذشتهرادرکلی

زیرازرویکارددهندوبرهمایناساا نااگاسنادومنابعمکتوبوغیرمکتوبانجا می

نگااریدرژایآناساتکاهشارحیمنضابط،منساجموایهساتند.تااریخرشتهمیان

شدنیدربارهوقایعتاریخیبهدستدهدودان تاریخراازبازگوییحوادثژراکندهدرک

بهسمتیهدایتکنادتاادرتادمتشارحوتفسایرسرگذشاتجمعایانسااندرسایر

هاییکاهدرمیااطعمختلا اسا ،علمتاریخبردگرگونیاشقرارگیرد.براینتکاملی

کندوشرحساتتارحیاتاجتمااعیآنراتاریخییکقو وملّترخدادهاست،تأم می

هاایمناددورهمورتاندرتعییباینهدفندکهباشناتتوتحلی نظاا 26درنظردارد.

تاودیمشکالتموجودجامعاهگذشتهجوامعوتبیینعلّیتحوالتتاریخی،ژاسخیبرا

دیگارژیونادبزنناد؛ازایانروباهضارورتبایاددرکبیابندوحالوگذشتهرابهیاک

27ایداشتهباشند.رشتهمیان

بناابرایننباود،مطارحشناسایجامعاهعنوانبهمجزاایرشتههنوزهجدهم،قرندر

مورتاننسبی،چرتشیمان،زمروربه.نداشتوجودمورتانوشناسانجامعهبینتیابلی

سوقاجتماعیتاریخمطالعهسمتبهجنگ،وسیاستیعنیتاریخ،سنتیموضوعاتازرا

ساهبیشاترهماهازاتیار،قارونبازرگمورتاانواجتماعیژردازاننظریهدرمیان.داد
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وبرماکسو  1883ا1818)مارکس،کارل  1744ا1668)ویکویعنیبزرگژردازنظریه

ورزیاده،تأکیداجتماعینظریهوتاریخبینذاتیودرونیرابطهوجودبر  1920ا1864)

همراهیوهمکاریضرورتبروبردندژیتاریخیامربااجتماعیامربینارتباطوجودبه

ازاماکردند.تأکیدهاحوزهایندرمتفکرانبین باااینبهنوزدهمقرناواتربعدها، ساو،

گرایایها،اینهمدرعلو وههمونیایننگرشبراکثررشته28ژوزیتیویستینگرشغلبه

هاوتحیییاتاجتمااعیوونزدیکیبینتاریخوعلو اجتماعیودرحیییتبینژهوه 

تاریخی،بهشکلیدیگرودرتیاب اینعرصهبروزژیداکرد.

افزای نظریه،وژردازاننظریهباتاریخ،ومورتانبینگراییهمبیستم،قرناواسطاز

واجتماعیژردازاننظریهمیانمشترکهد کهبودفراوانیآثارچاپآننتیجهکهیافت

شدشروعنهضتیاروژاییمورتانبیندرزمان،ایناز.کردمیتشویقوبیانرامورتان

کرد؛هموارشناسیجامعهبهشدنترنزدیکبارااجتماعینگاریتاریخظهورهایزمینهکه

البته مصرو راتوی همّتما کهمورتانازدستهآنژوزیتیویستیمحضرویکردباو

کاهبودنهضتیاین.کردمخالفتجستند،میتبریاجتماعیتاریخازکرده،عینیتکش 

کاهرا«جمعایتاریخ»نوعیجستجویوداشتقرارآنرأ درآلمانیالمپرشتکارل

توجاهانساانیجغرافیاایواجتمااعیشناسیروانهمچونهارشتهدیگربهتحییق،طی

هایالمپرشت،اگرچهحتیدرکشورشدیربااقباالتالش29.داشتمدنظرباشد،داشته

مواجهشدیاحتینشد،بهسرعتدرمحاف فرانسهوایاالتمتحدهروباهرشادنهاادو

درمیاااناصااحابآنااال،30نشااانداد.«آنااال»بهتااریننمااودتااودرادرنگاااهیاااران

هاا،شناسانبزرگیقرارداشتندکهصر نظرازتحیقاصولماوردنظارآنالیساتجامعه

دادناد.ایانشناسایرانشاانمایگراییمیاانتااریخوجامعاهبی ازهرچیزنوعیهم

ردورشتهگراییکهژسازحدودیکقرنواگراییحاص شدهبود،بهنفعاصحابههم

دیگربکاهندوهد واحادیراکاهشناسانهیکبودتادرکنارهم،ازمیزانکاستیروش

هایگذشتهوحالباهمنظاورتکاما بیشاترباود،هماناتحلی ساتتاریجوامعدردوره

بهتوبیبدانتوجهکردهوبرآنباور«ای.اچ.کار»ایاستکهایننکته31تعییبکنند.

شناسایبیشاترتااریخیشودوهرچاهجامعاهاستکههرچهتاریخبیشتراجتماعیمی
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کندکه:درجاییدیگرنیزاشارهمی32شود،برایهردوبهتراست.می

ی مختلو،  ماالعوه   هوا  علما  دانشمندان علوم اجتماعی و مورخان همه رشوته 

کنند: ماالعه انسان و محیا او  ماالعوه تویثیراا انسوان بور      واحدی را دنبال می

محیاش و ماالعه تیثیراا محیا بر انسان. هدف همه این ماالعاا  یکی اسوت:  

 33ازدیاد درک و تسلا بشر نسبت به محیاش.

گوید:کارورزانومیشناسیاشارهداردفرنانبرودلنیزبهلزو نزدیکیتاریخوجامعه

34هردورشتهسعیدارندتجربهانسانرابهصورتیکک ببینند.

شناسی،ساطحمطالعااتتااریخیرا،درآوردهایجامعهگیریاه تاریخازدستبهره

هاا،بااالهایموثّقونیزدرمرحلهتحلی دادهرسیبهدادهمرحلهشناتتحیایقودست

هایتاریخیراکاهدرنگااهاولاهمکردهاستتامورتان،ژدیدهبردهواینامکانرافر

دیگاردارناد،رسند،باتوجهبهتأثیرمتیابلیکاهباریاکمنفردوجدایازهمبهنظرمی

گوییبهمشکالتامروزجوامعرادربررسیکرده،امکانفهمزمانحالدرتاریخوژاسخ

رآنفاراهمکنناد.ایاندرحاالیاساتکاهتژرتوشناتتدقیقگذشتهوتحلی صحیح

روزگسترشوعمقبیشتریژیداکرده،بهجایمطالعهکمّای،باامطالعاتتاریخیروزبه

ژردازدووجوهمختل هنری،فلسفی،علمی،فرهنگایوتریبهگذشتهمیرویکردکیفی

اسای،فرصاتشنگاردد.درواقاع،اساتفادهازجامعاهاجتماعیتاریخ،بهدقتمطالعهمای

35آورد.بیشتریرادرفهمکیفیاینمباحثفراهممی

کندتااگیریازعلو اجتماعی،فرصتیرابرایمورخایجادمینظریهاجتماعیوبهره

هایتاریخی،بهنیطهقاب اتکااییهایمعمولدرتحلی ترینضع بارفعبرتیازمهم

یابیاست.اگرژذیرفتهشودکهترقاب دستیقمندترودقدستیابدواینامرباکارنظا 

هایزماانحاالبااشنا بهدنبالدرکچراییوچگونگیموضوعاتودگرگونیجامعه

اهتما برفهامگذشاتهاسات،وماورخدرژایدرکچرایایوچگاونگیموضاوعاتو

تااریخوهایزمانگذشتهبااعتنابرنیازهاومسائ مبتالبهزمانحاالاسات؛دگرگونی

دیگرند.ایندورشته،ارتباطوژیوساتگیشناسینهمنطبقبرهم،بلکهمکم یکجامعه
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هایتااصتنگاتنگیباهمدارند.هریکازجوامعتاریخ،منحصربهفرداستوویهگی

ایدارد.وشناسیکالنوفراگیراستوتصلتفراجامعههایجامعهتودراداردامانظریه

دهدچراکهسروترنشانمیشناسیراضروریهمکاریدوجانبهتاریخوجامعهاینامر،

شناسیباتاریخجوامعاستکههریکمنحصربهفرداستوبنابارساوابقوکارجامعه

هایگذشتهاماکارمورتانژرداتتنبهدگرگونی36شرایطتاصتودشک ژذیرفتهاست

هایاجتماعینی مهمیهاست.نظریهبهزمانحالآنهرجامعهبااعتنابهمسائ مبتال

هایتاریخیبرعهدهدارند،زیرابراسا آنچهکاهتاانماساکاچپولبیااندرژهوه 

هااییباشادکاهکند،نتیجهنهاییهرگونهتحییاقعمادهبایادیاکرشاتهتعمایممی

ارهرفتاراجتمااعیترینمدلبرایهروضعتاصراتکمی کندونیزقواعدیدربمناسب

هاهایتطبیییقاب توجه،بههمهمحییانتاریخدرهمهزمانارائهدهدوبتواندبااندیشه

37هاکمککند.ومکان
 

 شناسی تاریخی ج ـ تکوین و توسعه جامعه

ای،نیطهتالقایرشتهشناسیتاریخیبهعنوانیکشاتهترکیبیوحوزهمیانجامعه

شناسایشود.اینرشتهکهدرحیییات،جامعاهشناسیمحسوبمیجامعهدوعلمتاریخو

ماندهاست،ازاعضااینسابتاًجایهایتاریخیبهجوامعژیشینبراسا اسنادوگزارش

شود.اینشاتهعلمای،باهرغاماساتعدادبااالوجوانتانوادهعلو اجتماعیقلمدادمی

هاوانتظااراتومراجعتاریخیمتناسببادغدغهمتولیانزیاد،احتماالبهدلی فیرمنابع

گرانعلو اجتماعی،بهویههدرتصوصجوامعکهنبشری،باهتوساعهدرتاورژهوه 

.توجهیدستنیافتهاست

تاساتگاهبتوانشایداکهمدرنآموزشینهادهایوهانظا تکام وبسطجریاندر

اجستجوبعدبهروشنگریدورانازراآنآغازین توساعهوگساترشژیدرویههبهکرد

وفرعیهایرشتهوهاشاتهبهانسانیدیگرعلو همچوناجتماعینیزعلو ها،دانشگاه

وترتخصصیولیتر،کوچکشماربیهایرشتهآندلازوشدتجزیهمتعددیتخصصی

آوردهایدستونتایجبرتود،عالوهجایدرکهایژدیدهسربرآوردند؛ترفنیوترژیچیده

هااییحاوزهوهاارشتهشدسببکهاینجملهاز.برداشتدرنیزمنفیآمدهایمثبت،ژی
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هاایرشاتهدیگاروفرهنگیمطالعاتتاریخی،شناسیجامعهتاریخی،شناسیمرد چون

ودهنادنشااننیشاهوطرحهرگونهفاقدحدودیتاآن،نظایرومحلیمطالعاتیاترد

اندشدهژیداشانسیطوربهوتصاد اثردرصرفاًکههاییرشتهعنوانبهوبرنامهبینوعاً

گارکارآمادیشناسیتااریخی،نمایااندردنیایامروزکاربردفراوانجامعه38آیند.نظربه

هاایایانرویکاردتارینکاارکردشناسایاسات.مهامتحلی مبتنیبرتااریخوجامعاه

تواندرمواردزیرتالصهکرد:ایرامیرشتهمیان

ییارشناسیتاریخی،کمکبهفهمجهانکنونیونحوهتغنخستینفایدهبین جامعه

شنا تاریخیآننیستکهگذشاتهرابررسایکناد،بلکاهآناست.وظیفهاصلیجامعه

وظیفهاوتفسیرزمانحاالاساتکاهماهیاتتااریخیدارد.افارادیماننادوالرشاتاین،

اندرسون،گیدنزوفوکو،تاریخگذشتهرانهبهتاطرتودگذشته،بلکاهبارایفهامحاال

کنند.بازسازیمی

شناسیتاریخی،نیدنظریهنوسازیوتاالشبارایفهامماهیاتهجامعهدومینفاید

شناسایتااریخینشاانژیچیدهتحوالتتاریخیجوامعجهانسو است.بیان جامعاه

هایتاریخیمشخصیاستوبرایارائهمدلمشخصیازدهدکهتوسعهدارایریشهمی

مگونعناصرآنتوجهکرد.هایتاریخیآنجامعهوماهیتناهتوسعه،بایدبهریشه

شناسیتاریخی،فهامدرساتمسایرهایآینادهاسات.سااتتارهایفایدهسو جامعه

شناسایبخ وگااهمحدودکننادهدارناد.جامعاهژنهانیوجوددارندکهگاهنیشیرهایی

کنادتاانیروهاایباهحرکاتدهدبلکهتالشمیبینیآیندهرانمیتاریخی،قدرتژی 

هراکش کندوازطریقآنباهشاهروندانکماککنادتاادریابنادکاهدرآورندهگذشت

کنند.اندوچگونهتغییرمیهایزندگیچگونهشک گرفتهساتتارهاوشیوه

سااتتارازراتاودتواندنمیتاریختنهانه.استدرآمیختهتاریخبااساساًشناسیجامعه

حاال،وحضوربرجانبهیکتأکیدباحتینیزشناسیجامعهبلکهسازد،رهاداستانروایی

ساروکار40هاابلکهباگازارش39هاواقعیتبانهشناسیجامعه.بگریزددا اینازتواندنمی

هااواقعیاتباامااگااههیچبلکهندارد،وجودواقعیتیشناسیجامعهبرایکهایننهدارد؛

.شاوندمایعرضاهروایاتقالابدرهماوارهواقاعاماور.شاویمنمایروروباهواسطهبی
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عینیاتبرتأثیریحال،وحضورصر وکندمیروایتراهاواقعیتهموارهشناسیجامعه

نیازشناسایجامعهبلکهتاریخ،تنهانهروایناز.نداردشنا جامعهیکهایروایتبیشتر

تنهادهند،قرارتوجهموردراتاریخکهایشیوههربهتاریخیشناسانجامعه.استروایتی

تحاوالتسااتتارمساتمرفرایندتواهندمیوهستندحالزمانهایژدیدهتبیینتواهان

باازبایادژس.دهندتوضیحسازد،میرا حالزمان)تاریخیتاصلحظهاینکهگذشته

تنهابلکهبپردازد،گذشتهبررسیبهکهنیستآنتاریخیشناسیجامعهوظیفه:کردتأکید

بااجهاتهمایندر.ژاردازدمیحالتفسیربهگذشتهکمکبهبوده،حالزماندنبالبه

وشدکاستهتاریخیبزرگهایشخصیتبهمورتانتوجهازشناسی،جامعهگرفتنشک 

هاایجناب مطالعهبهمورتانیافتوافزای اجتماعیهایگروهومرد عامهبهتوجه

تااریخعباارت»نویسد:مورخفرانسوی،می41کوالنه،دوفوست .دادندنشانتوجهجمعی

البتهسطحآگاهیمارد 42«.شناسیحییییاستازعلمواقعیاتاجتماعییاهمانجامعه

نیزدرایندورانافزای یافتوتوانستندنی مؤثریدرسرنوشتجمعایجامعاهتاود

داشتهباشند.

امکاناتجدیدیراژی رویشناسی،اسنادونزدیکیتاریخبهعلو اجتماعیوجامعه

هاا،هایحاص ازمصاحبهگیریازدادهکندتابابهرههاراتشویقمیمورتانگشودوآن

هایضبطوژخا ،امکاانبیشاتریدرشاناتتموضاوعاتهاوتکنولوژینامهژرس 

آوردهاایتحیییااتدرباارهتوی بهدستآورده،بادستیژرتاروبااآگااهیازدسات

هاابااموضاوعاتادوارژیشاینهایبیشتریرابرایمیایسهآنتمعاصر،زمینهموضوعا

شناسان،اعمازطبیاتاجتمااعی،فراهمکنند.همچنیننی موضوعاتموردنظرجامعه

رفتارها،مناسبات،تعامالتوساتتارهایاجتماعی،منبعالهامیشدتامورتاندرمطالعاه

عاهچناینهاییبهسراغگذشتهبروندوامکانمطاالیافتهایموردنظرباچنینرهدوره

شناسای،رویکاردتااریخگرایایتااریخوجامعاهمباحثیرادرتاریختجربهکنناد.باراثارهام

شناسایشاد.وژ میانتاریخوجامعهگرفتشک 44شناسیتاریخیوجامعه43شناسانهجامعه

اثربهسزاییگذاشتوموجابدورویکاردژردازیاینشناسیونظریهگراییبرروشاینهم

شدازروشتاریخیوالزاماتمترتببرژهوه تاریخینیزدرحدامکاناستفادهگردد.
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 د ـ رونق مطالعات تاریخی ـ تطبیقی

شناسانههمازاساا ازآنجاکههرژدیداییکمحصولتاریخیاست،بین جامعه

شناسایوتااریخ،وجاودمیانجامعه یمشترکرغمزمینهفکرتصلتیتاریخیدارد.علی

شناسانباهقاولبرداشتسنتیازعلو اجتماعیباعثشدکهگفتگویمورتانوجامعه

هاایفراوانایدرایانبااینهمه،تاالش45تبدی شود.گفتگویناشنوایانژیتربرگبه

زوگیدنزوآبرامزهاصورتگرفتوافرادیمانندبرودلوبرگازحوزهتاریخ،ومیلحوزه

شناسی،بهبازسازینظریهاجتماعیکمککردند؛تاآنجااکاهدیگاریاکازحوزهجامعه

اتاریخیتلییگردیدوجامعهشناسانهکام ،تحییییجامعهتحییقجامعه شناسیشناسی

شناسی،بلکهجوهراینرشتهتلیایشاد.نتیجاهایانتاریخینهیکنوعتاصازجامعه

شناسیتاریخیبودایجامعهرشتهنگاران،تولدژروژهمیانشناسانوتاریخیجامعهگرایهم

تواستازیکطر بابهکارگیرینظریهاجتماعیدرشواهدتجربیغرقنشودوکهمی

هایها،تبیینازطر دیگرباقراردادنکن وساتتاراجتماعیدربسترهایتاریخیآن

هاایمهامشاک گرفتاهدرایانباین،حاوزهادارائهکند.ازحوزهبنیشناسیتاریخجامعه

بود.مطالعاتتطبییی

یافاتتوجهبهتحیییاتتاریخیوتطبیییژسازجنگدو جهانیهنگامیافزای 

استعماریوجنگسرد،نی مهمیدرایانالمل وفروژاشیامپراتوریکهارتباطاتبین

)مبتنیبررهیافتکارکردگراییدهبود.مطالعاتمهمیکهفکریاژهوهشیایفاکرتمای 

صورتگرفتهبودازعواما ماؤثردرتوجاهمتفکارانباهروش1950ساتتی طیدهه

اتطبییی،روشمفیدوتوانمنادیبارای تاریخیوتطبیییبودهاست.تحیییاتتاریخی

گیارد رونادمایعهشک است.چگونهتغییراتاساسیجامیابیدرسؤاالتاساسیجهت

هاایبنادیآتیبنیادینمشترکجوامعچیست بهچهعلتدرحالحاضربرتایشاک 

ژاذیرد گیردودربرتیدیگرازجوامعتحیاقنمایاجتماعیدربرتیجوامعصورتمی

انیالبااتعلات»،تحیییاتتاریخیوتطبییایدرژاساخباهایانساؤالکاهبرایمثال

،اینانیالباترابهصورتتطبیییبررسای«وفرانسهوروسیهچیست اجتماعیدرچین

اتطبیییازاینجهتمناسبوبااهمیتاستکاهمای46کند.می توانادتحییقتاریخی
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ازترکیبعوام اجتماعیراشفا بیانکند.هماینطاورازآنآمدهایتاصناشیژی

دیگرمیایسهورابایکجتماعیمختل هایادهدکهقادراستنظا جهتمهمنشانمی

کماککندودرنهایتبهمطالعهتحوالتدرازمدتجامعاهوجوهاشتراکجوامعراطرح

اتطبیییمی ایرادرتصاوصجواماعمشاخصماوردتواندنظریهکند.محیقتاریخی

دوباهدیگارمیایساهکناجوامعرابایکمطالعهوضعکندوفرآیندهایاجتماعیمشابه

مختل همتگمارد.محیقبرهایتاریخیمفاهیمدربسترهایفرهنگیوزمینهمیایسه

رابطهعِلیمیاننارضایتیسیاسایوتمرکزگرایایتواندبهکش اسا میایسهفوقمی

توانددردرکتأثیرمتمادیتغییراتدرونکشوریقدرتنای شودوبههمانصورتمی

47رتونارضایتیسیاسینی اساسیایفاکند.برتمرکزگراییقد

هاایزماانیومکاانیبهسبباینکهاستفادهازمنابعدستاولبهسببمحدودیت

اتاریخیبرایآنکهتصویریجامعامکان تاروژذیرنیست،بسیاریازمحییانتطبییی

هاصصیکهسالهایمورتانمتختربهدستآورند،ازمنابعدستدو ،یعنینوشتهوسیع

48گیرند.اند،بهرهمیبهمطالعهمنابعدستاولژرداتته

 شناسان هـ ـ تحول در بینش و روش تاریخ

علمتاریخباحضورژررنگدرصحنهاجتماعیوسیاسیسدهمعاصار،مفهاو بسایار

هایتمدنیوتحولی،بهاییافتهاست.امروزتاریخبرایبهچنگآوردنرهیافتگسترده

فهو وسیعینای آمدهاست.اینتاریخاستکهبهبررسیاحوالاجتماعااتگذشاتهوم

هاایژردازد.نگاهیبهکتابهامیهاوشکوفاییوانحطاطوسیوطآنتطوروتحولآن

هاواطالعاتایننوشاتارها،درزمیناهدهدکهاساساًحجمزیادیازدادهتاریخنشانمی

هاایسیاسایاثرگاذارمسائ اقتصادیاستکهدررونددگرگاونیتاریخسیاسیواحیاناً

هایتاریخی،گزارش،اند.اکثرکتاباندوکمترمسای اجتماعیموردتوجهقرارگرفتهبوده

هاواعمالورفتاررهبرانبزرگسیاسایوروایتواحیاناًتحلی رویدادها،عیاید،جنب 

گیرندومعموالًحاولمفهاو قادرت،سالطهوبرمیافراددتی درمسای سیاسیرادر

اناد.باشند.گوییجزقدرتمندان،کساندیگرحضاورفیزیکاینداشاتهغلبهدرگردشمی

نگاریگذشته،سهمیگرایناستکهاصوالدرتاریختوجهمورتانبهتاریخسیاسی،بیان
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توانگفاتدرکهمیصورتیگیریرویدادهاقای نبودند؛دربرایمردمانعادیدرشک 

دستجامعهنی اصلیواساسیژسبسیاریازرویدادهاومناسباتتاریخی،قشرژایین

 اندولیکنکمتربهاینبخ ازجامعهدرمناسباتتاریخیتوجهشدهاست.راایفاکرده

نهابدانیم،نخستینوظیفهمورخشناتتایاگرتاریخرامطالعهکن اجتماعیانسان

هاوبافتاجتماعیویاهمانفضایگفتمانیگذشتهاست.ازاینحیاث،مورتاانکن 

هایتاریخیقاب اعتنا،وظیفهتبیینوقاب هاورسیدنبهواقعیتعالوهبرشناتتکن 

هاایماوردنظارمورتاانوهایموردنظررانیزبرعهدهدارند.تبیاینفهمکردنکن 

ایباشادکاههامبارایها،بایدبهگونههادرجهتتفهیمآنتوضیحچراییوقوعکن 

هاوفرضیاتیکهمطرحکردهاست،قاب شخصمورخدرراستایمسألهژهوهشیوسؤال

هایمورتانارتباطدفاعباشدوهممخاطبانوکساندیگریراکهبههرسببیبایافته

هاا،مندازاعمالورفتارانساانفهمنظا کنند،متیاعدکند.مورتاندرژیارائهبرقرارمی

هادرمواردیناگزیرندجهانطبیعیوبهطورکلیهرآنچهراکهبراعمالورفتارانسان

اثرگذاربودهاست،نیزتبیینکنند؛ازاینرو،تبیینتاریخیدرمواردضرورت،اعمازتبیین

یزنیست.هاندرعلو مختل استودرعینحالهمانندآن

نگارانتاحدزیاادیتغییاریافتاهوباهمیادارقابا هایاتیرنوعنگاهتاریخدرسال

نگاریجدید،باهزنادگیتوجهیبهزندگیاجتماعیانسانعادیژرداتتهاست.درتاریخ

شودکهقبالازلحااظتااریخیحاایزاهمیاتتلیایهاومناطییژرداتتهمیافراد،گروه

توانتوجهبهزنان،بردگان،طبیاتکارگری،مهااجرانومنااطییجملهمیشدند؛ازنمی

اطالعاتبهشناسانجامعهبرتیعالقهکهکنونیشرایطچونهندوافرییارانا برد.در

شناساانجامعاهکاهایاناحتمالکشانده،اجتماعیتاریخحوزهسمتبهراآنانتاریخی،

49.استبسیاردرآورندتوی انحصارهبرااجتماعیتاریخحوزهبتوانند

توانسیرتحاولازنگاهمورخمعاصر،انسانتنهایکموجودسیاسینیست؛بلکهمی

ها،تاریخحیاتاورادرقالبتاریخطبیاتاجتماعی،تاریخساتتارهاوتشکیالتوسازمان

تااریخعلام،تااریخها،تاریختحوالتمذهبی،تحولزبانوادبیات،تاریخافکارواندیشه

هایتاریخی،تاریخمرد شناسانهشخصیتهنر،تاریخجنگ،تاریخاقتصادی،بررسیروان
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وصدهاموضوعدیگرموردمطالعهقرارداد.اینفرایندیاساتکاهدرنتیجاهتکاما و

50تحولدرحوزهمطالعاتتاریخیحاص شدهاست.

کاارقهرمانانومردانبزرگباهعناوانیگاناهراهازنظرژهوهشگرتاریخ،دیگراراده

گیارد.مورتااندرشارایطکناونیباابرایتبیینرویدادهایتاریخی،مالکقارارنمای

هایبزرگیمواجهندوبایدبانیاطضع تود،همچونعد درکجهاانیویاامسؤولیت

یاددرژایگااههااباعد درکتواناییتاوددرفهاممباحاث،مواجاهشاوندومسالماًآن

هایتود،باهدیگارعلا وکنددرتبیینمورختالشمی51ترینافرادقرارگیرند.متواضع

چونعوام اقتصادی،اجتماعی،محیطینیزتوجهنشااندهاد.اماروزعوام دتی ،هم

تاریخ،عرصهارادهواندیشهگردیدهاستودراینتفکر،اینانسااناساتکاهتااریخرا

 حاکمبرسرنوشتتوی است.سازدومی

 گیری نتیجه
مطالعااتضارورتدیگار،یاکباههااآنوابساتگیوعلو هایرشتهتنوعبهتوجه

کهشودمیاطالقمطالعاتیبههابررسیاینسازد؛میآشکارژی ازبی راایرشتهمیان

ایان.گیاردمایبهارهعلمیرشتهچندیایکهایآوردهازمطرح،هایسؤالبهژاسخدر

دیگررشتهدرآنحکمیافتنورشتهیکازموضوعبیانصورتبهاستممکنمطالعات

دردقاتباا.باشادالز ژاساخیاافتنبارایرشاتهدوازگیاریبهرهایگونهبهیاباشد؛

تاوانمیاجتماعی،نگاریتاریخوآنالمکتبویههبهجدید،نگاریتاریختولدهایمایهبن

هاایدهاهدرسانتینگاریتاریخازگرفتنفاصلهوایرشتهبینهایهمکاریاهمیتبه

نگااریتااریخوتااریخعرصاهدررامطالعااتاینضرورتوکردژیدااشرا بیشتراتیر

تنهاایکام،وبیساتقرنآغازینهایدههبهورودوبیستمقرنگرفتنژایانبا.دریافت

مااباهراتاودمحتاو ومسلمواقعسامرتنهاعنوانبهدیگرژدیدههرازبی کهچیزی

ژروردهوزاییدهبریم،میسربهآندرکهایاجتماعیدنیایکهاستایندهد،مینشان

رااجتماعیتعام جدیدهایشیوهوکنونیاجتماعیساتتارهای.استجمعیفرایندیک

دادهرخحوادثووقایعصِر ِازرفتنفراتربدونوتاریخیاندازچشمیکبدونتواننمی

کاهمناسابجایگااهیدرگارفتنقراربرای.دادقرارکنکاشوتحییقموردگذشته،در
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ضاروریاجتماعیتاریخچونمطالعاتیازاستفادهباشد،جدیدرونداینمناسبوشایسته

باهچنادوجهیوتارروشنژرداتتنبرایرااجتماعیتاریخمعاصر،مورخ.رسدمینظربه

شناسایفرهنگی،وقاو تاریخچونهمجدیدتریهاینگاریتاریخبامرد ،روزانهزندگی

مطالعاهنگارش،ایندر.استتربرجستهفرهنگیتاریخسهممیانایندرکهداده،ژیوند

اسات،آنژایدراجتماعیتاریخکهراآنچهازبزرگیبخ تواندمیمرد روزانهزندگی

وهاانگیزهها،سلییهها،تواستبروزوظهورگاهجلوهبارزترینروزانه،زندگی.سازدفراهم

یعنیجامعهمعمولیوعادیمردمانرفتارهای قارارتعری ،بنابرکهکسانیهماناست،

ذی دررااجتماعیتاریخدیدگاه،این.باشدهاآنزندگیتاریخاجتماعی،تاریخاستبوده

کهکندمیتمرکزسیاسیتاریخازعناصریبرعکس،بربلکهدهد؛نمیقرارسیاسیتاریخ

.گرفتکاربهاجتماعیتاریخساتتاردرراآنبتوان
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