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چکیده
جامعه شناسی تاریخی ،با ایجاد پیوند بین دو رشته تاریخ و جامعه شناسی ،رویكرد نوینی برای مطالعه پدیده ها
و رویدادها و مسائل اجتماعی پیش روی محققان تاریخ و جامعه شناسی قرار داده است .جامعه شناسی تاریخی بر
مبنای گذشته جوامع می تواند فرایند تغییر و تحول مسائل و پدیده های اجتماعی را بررسی نماید زیرا شناخت
یک جانبه نیست و بر اساس پیوند زمان و نظریه است و فارغ از افراط و تفریط های رشته تاریخ و جامعه شناسی
است .به همین منظور در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی علل  ،اهمیت و زمینه شكل گیری
این رشته پرداخته شده است و بر اساس نظرات مورخان و جامعه شناسان حیطه کاری و روش های تحقیق مورد
مداقه قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد ،جامعه شناسی تاریخی با توجه به ویژگی های خاص خود
چون خصلت بین رشته ای بودن(پیوند تاریخ و جامعه شناسی) تنوع حیطه موضوعات مورد مطالعه،گستردگی
روش های تحقیق قابلیت وسیع تر مسائل و پدیده های اجتماعی را بر اساس مبانی نظری در طول زمان را دارد و
در واقع با امكان مقایسه گذشته جوامع می توان رویدادهای زمان حال را ریشه یابی و تحلیل نمود و برای حل
معضالت راهكاری عملی ارائه داد.
واژگان کلیدی :جامعه شناسی ،تاریخ ،جامعه شناسی تاریخی ،پدیده های اجتماعی.
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مقدمه و طرح مساله
شناخت مفهوم زندگی جامعه معاصر بدون در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی آن امكان پذیر نیست؛ چون
اصوالً هر پدیداری محصول تاریخی است.در سطح خرد،یک فرد در طول زندگی خود سرگذشت خاصی را در
متن دوره تاریخی معین از خود به جای می گذارد .تحوالت تاریخی نه تنها در زندگی روزمره مردم اثر می گذارند؛
بلكه شخصیت آنان را شكل می دهند .در سطح کالن ،موجودیت هر جامعه ای موجودیت تاریخی مشخص است.
نهادهای اجتماعی دارای ریشه های تاریخی هستند؛ از همین رو تبیین مسائل جامعه امروز بدون در نظر گرفتن
ماهیت تاریخی پدیدارهای اجتماعی امكان پذیر نیست .بینش جامعه شناسانه به ما یاری می رساند تا تأثیر
رویدادهای تاریخی دامنهدار را در زندگی خصوصی و فعالیت های اجتماعی افراد دیگر را درک کنیم .بدین ترتیب،
قلمرو جدیدی در علم جامعه شناسی پدید می آید که در صدد مطالعه تغییر اجتماعی است یعنی جامعه شناسی
تاریخی(نوری.)11-10 :0930،
جامعه شناسان پوزیتیویست 2برخالف پیشگامانی چون مارکس 9و وبر 0رابطه تعاملی تاریخ با مفاهیم علمی را
به رابطه یكسویه تبدیل کردند .این امر دو پیامد مستقیم در پی داشته است :نخست ،تاریخ در عرصه پژوهش ها
و تحقیقات علم جامعه شناسی بی ربط گردیده است .دوم ،در صورتی که واقعیت های اجتماعی دوره تاریخی ای
مورد بررسی قرار گیرد مفهوم سازی آن پیش از بررسی ،تحقق می پذیرد که این امر به تاریخ سازی مفهومی
منتهی می شود .به طوری که ،در قالب جامعه شناسی ،تاریخ جامعه ایران بر مبنای مفاهیم علمی جوامع دیگر
صورتبندی شده است به گونه ای که دستاوردهای(مفاهیم و نظریه ها) این حوزه علمی در بیگانگی تاریخی با
واقعیت های اجتماعی جامعه ایران قرار گرفته اند(موالی زاده و همكاران.)091 :0931،
تاریخ اجتماعی و توجه به توده های مردم از رویكردهای نوین تاریخ نگاری مدرن است که در پی اندیشه
اومانیسم و انقالب های اجتماعی چون انقالب فرانسه در تاریخ نگاری غرب ظهور و بروز ویژه ای یافت .تاریخ نگاری
سنتی عمدتا معطوف به بیان تاریخ شاهان و فرمانروایان و اشراف و عناصر موثر در ساخت قدرت بود و توده های
مردم از صحنه تاریخ غایب بودند .از این روی تاریخ اجتماعی از شاخه های تاریخ نگاری مدرن است که هدف آن
پرداختن به تاریخ مردم و توده های فرودست جامعه است .توجه به تاریخ اجتماعی و مردم در تحوالت تاریخی
جوامع در قالب مطالعات میان رشته ای چون جامعه شناسی تاریخی  ،تاریخ اجتماعی و مردم شناسی تاریخی
پیگیری شد .اگر چه تعریف دقیق این مفاهیم وتعیین شفاف مرزهای میان آنها محل بحث است اما به هر روی
توجه به نقش مردم و جامعه در تحوالت تاریخی روزنه های تازه ای به روی مطالعات میان رشته ای بین تاریخ و
علوم اجتماعی گشود .در تاریخ نگاری مدرن تحوالت تاریخی بستری اجتماعی دارد و برای درک تاریخ یک اجتماع
مثال تاریخ ایران باید مبانی تاریخ اجتماعی ایران را شناخت(اللهیاری.)29 :0932،
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هرگاه گروه ها ،نهادها ،سازمان ها ،تشكیالت و موسسات جامعه را به توالی تاریخی و سنواتی بكاویم به این
قصد که چگونگی و چرایی پیدایش و گسترش و تحول ،قانونمندی ،روابط و مناسبات فراوان و پیچیدگی آنها را به
دست دهیم ،به جامعه شناسی تاریخی پرداخته ایم .هدف جامعه شناسی تاریخی دو گونه است :نظری و
عملی.مرحله نظری ،محقق جامعهشناس در مثل به مانند دوربین عكاسی یا پروژکتور فیلم برداری ،با نوار ضبط
صوت کار می کند یعنی بدون دخالت و اظهار نظر و با روش علمی مخصوص مرحله تحقیق نظری ،عمل مینماید
تا به کشف روابط و مناسبات موجود میان پدیدههای موضوع تحقیق برسد و اصول یا قوانین نسبی یا پایدار آنها را
به دست دهد .اما در مرحله عملی ،شخص جامعه شناس برای بهبود و بهروزی جامعه ،ارائه طریق می کند که
عبارتند از انتقاد سازنده اجتماعی ،اصالح اجتماعی ،مهندسی اجتماعی و انقالب اجتماعی .همانگونه که ابن
خلدون 1تشخیص داده  -و جامعه شناسان سده بیستم اکنون به آن رسیدند -جامعهشناسی تاریخی لزوماً باید
توصیفی و تحلیلی باشد یعنی چرایی و چگونگی ،گسترش و تحول اوضاع و احوال جامعه را باید به دست دهد.حدود
جامعه شناسی تاریخی دو بخش است :خرد و کالن .جامعه شناسی خرد ،مانند جامعهشناسی کردن یک بخش،
شهر،ابر شهر ،استان و کشور؛ و جامعه شناسی کالن مانند جامعه شناسی کردن علم ،دین ،هنر ،سیاست ،جنگ،
حكومت ،فرهنگ مادی و فرهنگ غیرمادی یک قاره ،چند قاره و همه جهان می باشد که مواد کار خود را از
جامعه شناسی های خرد میگیرد(آزادگان.)18-13 :0911،
جامعه شناسان تاریخی با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر های تاریخی شان و آزمودن
نحوه بازگشایی های تاریخی آنها تالش میکنند از خصلت زمانمند زندگی اجتماعی استفاده کنند .دیدگاه جامعه
شناسی به تاریخ به عنوان پیش زمینه محض آنچه واقعا مهم است ،یعنی نظریه جامعه شناختی ،نگاه نمیکند.
جامعه شناسان تاریخی تبیین ها و تفسیر های جامعه شناختی تاریخ بنیاد و آگاه به تاریخ به دست می دهند ،آنها
تاریخ را به جایگاه مخزنی از نمونهها تقلیل نمیدهند و یک تاریخ مكانیكی مرده ارائه نمیکنند .تاریخ فقط با
نظریه زنده می شود ،منظور این نیست که نظریه اجتماعی خارج و مستقل از تاریخ است بلكه تاریخ و نظریه در
چنان سفری اکتشافی با هم ادغام میشوند که مطابق با آن ،پاسخ ها به پرسش های جامعه شناختی پیش از
تكمیل کار تحقیق و تحلیل تاریخی مشخص نیستند .در این انقالب تاریخی جامعه شناسی از یک سو نظریه روش
و تحقیق جامعه شناختی به گونه خودآگاهانه تری از مسائل چشم اندازهای تاریخی بهرهمند شده اند و سوی دیگر
جامعه شناسی ابزارها ،نظریه ها و دستگاه هایی برای بررسی تاریخ با روشهای جدید مهیا میکند .جامعه شناسی
تاریخی دانشهای وام گرفته از مورخان را بر فرضیه های جامعه شناختی استوار می کند و از مفروضات محوری
هر دو رشته بهره میگیرد :تمایل به فهم و تفسیر گذشته از سمت رشته تاریخ و توانایی ساختن متغیرها ،آزمون
فرضیه ها و اعطای معنای وسیع تر به دیدگاههای جداگانه از سوی رشته جامعهشناسی(نوری.)80-82 :0930،
بر همین اساس در این مقاله به دنبال بررسی بیشتر ارتباط تاریخ و جامعه شناسی هستیم که رشته جدید
جامعه شناسی تاریخی این تالقی و ارتباط دو جانبه را ایجاد نموده است تا واقعیت و پدیده های اجتماعی را به
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صورت وسیع تر و زمانمند با کمک اصول نظری مورد تحلیل و تبیین قرار دهد و جلوی هر گونه افراط و یكسو
نگری در راه شناخت مسائل و واقعیت های اجتماعی را ببندد و در واقع به نوعی با ارائه یافته های کاربردی در
حوزه علوم انسانی راهكارهای عملی و استراتژیک بر اساس فرهنگ و شرایط موجود جامعه ارائه دهد.
پیشینه موضوع
پیدایش جامعه شناسی تاریخی دارای دو زمینه تاریخی و فكری بوده است در زمینه تاریخی تیلی 1سه موج جامعه
شناسی تاریخی را پس از جنگ دوم تشخیص می دهد .موج اول ،شامل متفكرانی نظیر برینگتن مور 8و رینهارد
بندیكس 1است؛ که حالگرایی و مدرنیسم معاصران جامعه شناختی نظیر تالكوت پارسونز 3را رد مـی کننـد .مـوج
دوم ،کـه در طـی دهـه 0381جوشـید،پیرامون مسائل مطرح شده توسط ماتریالیست های تاریخی سـازمان
گرفـت .کـار ملهـم از مارکسیـسم اسكاچپول 01و والرشتاین– 00که برای سایر جامعه شناسان تاریخی برنامه کار
ایجـاد کـرد -در ایـن دسـته قرار می گیرد .هر چند موج دوم انتقاد به تسلط کـارکردگرایی بـر جامعـه شناسـی
اسـت و از نظـر آدام،02کلمنت 09و ارالف 00سرنگونی هژمونی کارکردگرایی می باشد امـا مـوج آفرینـان دوره دوم
 ،همانند کارکردگرایان و متفكران موج اول ،هنوز وفادار به مدرنیته هستند .متفكران موج دوم نیز هماننـد جامعه
شناسان موج اول رویكردی تاریخی به مسائل و موضوعات اجتماعی دارند اما چارچوب نظـری مارکسیـستی را
بـرای تبیـین وقـایع و رویـدادها در پـیش مـی گیرنـد .ایـن ویژگـی ممیـزه آنـان از جامعه شناسان تاریخی
موج اول است .موج سوم از دهه  0331به بعد ،مسأله آفرینی های مارکسیسم را به نفع تاکید بر فرهنگ ،آگـاهی
وتفسیر ،طرد می کند .بدین معنا موج سوم برخالف موج دوم که بر سـاختارها تاکیـد دارد بـر آگـاهی و کنشگری
انسان تاکید می ورزد .برای مثال ،در دیدگاه ریچارد بییرناسكی 01انتقال از موج دوم بـه مـوج سوم ،حرکت از
استدالل آوری از هدف  -وسیله به بازسازی وضعیت هـایی اسـت کـه در آن بـازیگران اجتماعی عمل می کنند.
برطبق این دیدگاه ،هم بازیگران و هم روابط میان آن عنـوان واقعیـت هـای عمیقاً شكل گرفته توسط فرهنگ و
تالقی تاریخ ،نـسبت بـه انعكـاس برخـی سیـستم هـای اساسـی و زیرین روابط اقتصادی فهم می شود .در این
دیدگاه ،بر آگـاهی هـای بـازیگران اجتمـاعی (کـسانی کـه جهان های خود را به طور فعال ،با استفاده از موادی
که محیط فرهنگی برای آنها فـراهم کـرده سـازمان می دهند) تاکید می شود .تیلی این دیدگاه را پدیده شناسی
فرهنگی می نامـد؛ کـه درتحلیل گورسكی ،01تجدید حیات وبر و تنزیل رتبه مارکس بخـش هـای اصـلی برنامـه
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آن را شـكل مـی دهـد .موضـوعات مـشترک ایـن تحقیـق هـا سـاختارهای عمـده و فراینـدهای بـزرگ،ماننـد:
شهری شدن ،توسعه سرمایه داری ،ریشه های سیاست های دمكراتیک ،خلق سیستم هـای جهـانی و ماننـد اینها
می باشد .ویژگی مشترک آنها نیز ،تاکید این تحقیق بر زمینه مندی علل ،در نتیجـه ،نظریـه هـا و مدل های به
لحاظ تاریخی زمینه مند است .در اعتقاد جامعه شناسان معروف به تـاریخی ،ایـنكـه یـک فرایند کجا (در چه
زمینه ای) یا چه وقت (در چه زمانی) واقع شود ،بر ماهیت آن تاثیر خواهـد گـذارد؛ لذا علل وقایع وابسته به زمینه
ای است که در آن واقع می شوند(سام دلیری .)19-11 :0932،در زمینه فكری،دو رشته تاریخ و جامعه شناسی
طی قرن نوزدهم با مضامین مشترکی مواجه شدند که زمینه را برای آشنایی و گفتگوی میان آنها فراهم کرد .در
حوزه جامعه شناسی پدران بنیانگذار جامعه شناسی(مارکس،وبر) به مضامین تاریخی عالقمند بودند .در حوزه تاریخ
اکثر مورخان تا اواخر قرن نوزدهم به تاریخ سیاسی سنتی عالقمند بودند که به فراز و فرود زندگی پادشاهان و
حكومت ها توجه می کرد .اما از ابتدای قرن بیستم ،دو تحول در حوزه تاریخ باعث گسترش حوزه عالئق مورخ به
ورای فعالیت های سیاسی شد :ماهیت بین رشته ای روبه رشد تحقیق تاریخی؛ گرایش به تخصصی شدن روزافزون
آن .نخستین محصول این دو تحول،شكل گیری مكتب آنال 08در فرانسه بود که در جستجوی یک تاریخ تام و
تمام،یک تاریخ پیوسته و یک رهیافت ساختاری  -کارکردی متمرکز بر پیوستگی ها و نظام های جامعه بود(نوری،
.)12-19 :0930
جامعه شناسی تاریخی متأثر از همگراییِ تاریخ و جامعه شناسی ،پس ازتحوالت روش شناسی مطالعات عصر
رنسانس در علوم اجتماعی می باشد که در فرایند دوری و نزدیكی آن در طی قرون 01و 03نهایتاً به ضرورت تقابل
منطقی همكاری و مقارنة این دو حوزه در قرن بیستم میالدی منجر و پس از تجربه های فراوان محققان در این
قرن به نوعی التقاط گرایی دو رشته و احیای جامعه شناسی تاریخی در دهة 0311میالدی به عنوان مطالعات بین
رشته ای انجامید.از نظر اسمیت 01اولین موج جامعه شناسی تاریخی در اواسط سده 01در انگستان وخصوصاً در
فرانسه آغاز شده است .این موج نخست به دنبال ضرورت و نیاز فهم و دریافت تحوالت دوران ساز اروپا در سده
01و 03شكل گرفت؛ مسائلی از قبیل انقالب انگلستان ،صنعتی شده انگلستان ،انقالب فرانسه ،ملت سازی آلمان،
نیاز به تأمالت مفهومی و نظری داشتند .اندیشمندانی چون مونتسكیو، 03هیوم، 21توکویل، 20مارکس ،دورکیم 22و
وبربنیانگذران موج نخست جامعه شناسی تاریخی هستند .موج نخست در اواخر دهه به دلیل سلطه 0321
توتالیتاریسم وتمامیت خواهی راست و چپ تضعیف شد ،اما دغدغه های مربوط به جامعه شناسی تاریخی هیچگاه
از بین نرفت .پس از جنگ جهانی دوم ،موج جدیدی از جامعه شناسی تاریخی شكل گرفت .دومین موج از نظر
اسمیت سه مرحله مهم و البته پیاپی داشت.
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مرحله اول دردهه  0311و اوایل 0311میالدی تحت سلطه روش آمریكایی بود که دموکراسی سرمایهگذاری
را راه حل همه مشكالت اصلی بشر معرفی می کرد و با دیدگاهی نظم گرا از تغییرات بنیادین نهادی پرهیز می
نمود .او بر این باور است که شكل گیری و رونق گرفتن تاریخ اجتماعی به طورگسترده به شكل گیری این دومین
موج جامعه شناسی تاریخی کمک کرده است .مشخصه مرحله اول از موج دوم مورد نظر اسمیت ،خوشبینی به
الگوی دموکراسی لیبرال می باشد که نمونه کارهای انجام شده در این رویكرد شامل دیدگاه های پارسونز
،اسملسر،29آیزنشتاد 20و لیپست 21می داند .اسمیت معتقد است که مرحله دوم از موج دوم جامعه شناسی تاریخی
پس از جنگ جهانی دوم در خالل دهه  0311تا اواسط دهه  0381دگرگون شد ،به نظراو این دگرگونی که دومین
مرحله را رقم زد ،محصول ترجمه و ترویج آثار نوبرت الیاس 21و مارک بلوخ 28در جهان انگلیسی زبان بود.این
مرحله تحت تأثیر سیاست های زمانه خود به ویژه جنبش های اعتراضی دانشجویی  0311میالدی ،جنبش سیاهان
آمریكا و جنگ ویتنام به سمت رویكردهای مارکسی سوق یافت و مضامینی مانند سلطه ،نابرابری و نهضت های
مقاومت احیا شد .مرحله سوم جامعه شناسی تاریخی پس از جنگ از اواسط دهه  0381میالدی تحت تاثیر تجزیه
جهان با ثبات و دو قطبی جنگ سرد شروع شد و در دهه  0311میالدی با روی برگرداندن از جهتگیری انتقادی
به سمت ساختن نظریه کالن ادامه حیات داد.عامل پیوند دهنده از مرحله دوم به مرحله سوم آثار اسكاچپول و
تیلی می باشند؛ اسكاچپول رویكردی ساختارگرا به انقالبات داشت و براین باور بود که انقالبات به وجود می آیند
نه اینكه ساخته شوند ،تیلی نیز به تضاد و کنش جمعی ،به ویژه در ارتباط با دو فرایند بزرگ توجه دارد،این دو
فرایند گسترش سرمایه داری در رشد دولت های ملی و نظام دولت ها می باشند .اسمیت همچنین معتقد است
که فروپاشی نظام جهانی دورهی جنگ سرد ،جامعه شناسی تاریخی را به طور شگفت انگیزی آزاد کرده است.
دوتن از جامعه شناسان تاریخی این مرحله سوم از موج دوم  ،پری اندرسون 21و والرشتاین هستند(اسمیت:0931 ،
.)00-22
موانع اتحاد رشته تاریخ و جامعه شناسی
پیوند تاریخ و جامعه شناسی به آسانی صورت نگرفت و می توان آن را محصول به نسبت جدید دانست .تا آن زمان
،جامعه شناسان و مورخان هر کدام دیگری را خاری در چشم خود می دیدند .بسیاری از مورخان ،جامعه شناسان
را افرادی می دانستند که میخواهند با مچاله کردن انسانها در چارچوب مقوالتی انعطاف ناپذیر،به تدوین قواعدی
عام و ارائه تعمیم های کالن به دور از هر گونه تحقیق تجربی تاریخی اقدام کنند .در سوی دیگر ،بسیاری از جامعه
شناسان طی سالیان ،مورخان را مشتی رویداد نگار اطالعات جمع کن فاقد هرگونه نظام و روش علمی میدانستند
که جز نقل رویدادهای سیاسی ،کار دیگری انجام نمی دهند .هنوز جامعه شناسان و مورخان نتوانسته بودند درباره
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زبانی واحد به توافق برسند و هر کدام با زبان خاص خود سخن می گفتند.به تعبیر فرنان برودل گفتگوی آنها
گفتگوی ناشنوایان بود که به هیچ وجه صدای همدیگر را نمی شنیدند و حرف یكدیگر را درک نمی کردند.
اساسی ترین مشكل در این گفتگو ،وجود تمایز سنتی این رشته در علوم اجتماعی است .علوم اجتماعی سنتی بر
مبنای این مفروضه قرار دارد که شامل تعدادی رشتههای علمی از جمله تاریخ و جامعه شناسی با مرزهای مشخص
و موضوعات خاص و انسجام درونی است .تاریخ به عنوان موجودیتی تفریدی(در جستجوی امورخاص) و جامعه
شناسی به عنوان امری تعمیمی(در جستجوی تعمیم کردن)معرفی شد و مورخان در مقام قصه گویان و جامعه
شناسان در جایگاه مدل سازان مطرح شدند .تاریخ با گذشته مرتبط است اما جامعه شناسی با حال ارتباط دارد.
تاریخ در بررسی رویدادهای گذشته ،از طریق روشهای محققانه عمل می کند؛ در حالی که جامعه شناسی به
تعمیم عالقه دارد .تاریخ در پی تحلیل تغییر است؛اما جامعه شناسی تحلیل جوامع در حالت ایستای آنان را می
جوید .این تصویر سنتی از رابطه تاریخ و جامعه شناسی با واکنشهای گوناگونی مواجه شد .برخی در صدد همگرایی
دو رشته و برخی در پی جدایی آنها بودند.
از جانب مورخان کار با جهت گیری فرنان برودل 23آغاز شد که اعتقاد داشت :تاریخ و جامعه شناسی یک کار فكری
واحد است .پس از او پیتر برک 91آشكارا از همگرایی تاریخ و جامعه شناسی در قالب چرخش نظری برخی مورخان
اجتماعی و چرخش تاریخی برخی جامعه شناسان استقبال کرد .فرانسیس بیكن 90از تجربه گرایان مورچه سان به
سبب گردآوری صرف اطالعات و نظریهپردازان محض که همچون عنكبوتان تار های شان را از درونشان تولید می
کند به شدت انتقاد می کند .در مقابل زنبور را مثال میزند که مواد خام را جستجو میکند ولی در عین حال در
آن تغییراتی پدید می آورد و آن را به محصول مطلوبی تبدیل میکند(نوری.)10-11 :0930،
جامعه شناسی تاریخی ،علیرغم توانایی ها و امكانات فراوان برای پاسخگویی بـه بـسیاری از مـسائل جامعـه
شناسـی در میان جامعه شناسان کمتر شناخته شده است .این گمنامی میـراث به جای مانـده از دوران شـكوفایی
ایـن رشـته در میـان علـوم اجتمـاعی مـدرن اسـت .بـا شـكوفایی جامعه شناسی ،علیرغم انتظار و در تضاد با
فعالیت های بزرگان این رشته ،جامعه شناسی به عنـوان یـک حوزه ی شناخت که به کـار بررسـی عرضـی و
غیرتـاریخی مـی آیـد مطـرح شـد .تـسلط پوزیتیویـسم بر جامعه شناسی در کنار سلطه کارکردگرایی بـر آن
موجـب گـشت جامعـه شناسـی مطالعـه امـورغیرتاریخی و کنونی را موضوع و وظیفه خود انگاشته به این امور
اشتغال ورزد .اما ،همان گونه که جامعه شناسی تاریخی محصول تلفیق جامعه شناسـی و تـاریخ اسـت ،بـه همـان
شكل محصول واکنش به کمبودها و کاستی های جامعه شناسی نیز می باشد .بـه ایـن معنـا کـه محققـان زیادی
در مطالعه بسیاری از موضوعات تحقیقی ،به این باور رسیدند که با تكیه بـر روش هـای رایـج در جامعه شناسی
نمی توان بسیاری از پدیده ها را مطالعه کرد ،و یا مطالعه آنها با اتكـا بـه روش هـای موجود از اعتبار و قدرت
اقناع کنندگی مناسب برخوردار نیست لذا به فكر جایگزین هایی برای آن برآمدند .تسلط روش های آماری بر
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جامعه شناسی نتیجه تسلط فلسفه پوزیتیویستی بر علوم اجتماعی اسـت؛نه ضرورت ذاتی این حوزه شناخت.تاکید
جامعه شناسی بر مفاهیم و شیوه هایی همچون امر نوعی ،تعمیم و قوانین کلـی ،بـرای تبیـین و توضیح یک واقعه،
از سوی مورخان مورد انتقاد قرار گرفته اسـت .در حـالی کـه جامعـه شناسـی بـرای توضیح یک واقعه با پیروی
از مدل همپل -پوپر 92با موارد کلی ،عام و تعمیم ها( مفاهیم ،سـنخ هـا ،اصـول و  )...سروکار دارد ،تحقیق تاریخی
بر خود واقعه و رویداد متمرکز می شود .تاکید بر موارد کلـی و عـام موجب به خدمت گرفتن روش قانونگر برای
تبیین وقایع و رویدادها است .اما مورخان بر ایـن باورنـد که تبیین یک رویداد با قرار دادن آن تحت شمول یـک
قـانون عمـومی ،موجـب زایـل شـدن ماهیـت تاریخ ،که متشكل از توالی رویدادهای منفرد است ،می شود در
عـوض ،تـاریخ بـر پدیده های خاص و منفرد متمرکز است .تاکید بر چیزهای منحـصر به فـرد ،خـواه یـک
رویـداد،روش یا یک داده معین و مشخص ،منجر به خدمت گرفتن روش تفریدی و ویژه گرایی می شود(سام
دلیری.)18-11 :0932،
علم جامعه شناسی و تاریخ به ترتیب علومی همزمانی و در زمانی هستند .توضیح آن است که جامعه شناسی
چون در برهه یا برشی معین از زمان تحقیق می کند ،علمی است هم زمانی .در صفحه شطرنج ،وضع و حال مهره
ها ،جایگاه پیشین آنها را نشان نمیدهد .جامعهشناسی تا حدودی مثل صفحه شطرنج است .جامعه شناسی،
موسسات ،سازمانها ،تشكالت و گروه های اجتماعی را در پیوند اندرکنشی همزمان مینگرد؛ زمانی داده شده و
معین .اما تاریخ همان پدیدهها را در ازای زمان عمرشان و در زمان و مكانی معین موضوع شناخت خود قرار
میدهد .تاریخ عوامل دور و دوران ساز و تعیین کننده را معلوم می دارد؛ ولی جامعهشناسی عوامل نزدیک و تاثیر
کننده را بر می نمایاند .تاریخ ،قوانین حاکم بر جامعه را در سنوات و سده ها و هزاره های دور و دراز به دست می
دهد حال آنكه جامعه شناسی ،قوانین حاکم بر جامعه را در زمان یگانه کوتاهی مكشوف میدارد(آزادگان:0911،
.)31-30
تاریخ همچون داستان مجموعه ای از روایت هاست .همان گونه که داسـتان دریک طرح منطقی و منظم که
دارای نقطه آغاز و پایان است ،عرضه مـی شـود؛ تـاریخ نیز از طرف مورخین ،ناقلین و ...در چنین طرح منطقی
بازسازی می گـردد .از ایـن رو در تاریخ نه با رویدادهای ناب بلكه با روایت هایی از چنین رویدادهایی مواجه
هـستیم به عبارت دیگر ما در تاریخ نه با امور واقع بلكه با امور روایی سروکار داریم .جامعه شناسی نیز اساساً با
امور روایی سروکار دارد؛ یعنی همـان جـایی کـه تاریخ ایستاده است .بنابراین جامعـه شناسـی نمـی توانـد در
جـایی بایـستد کـه تـاریخ نایستاده باشد .از این رو تصور جامعه شناسی بدون تاریخ ناممكن است .جامعه شناسی
تماماً با تاریخ درآمیخته است .نه تنها تاریخ نمی تواند خود را از ساختار روایـی داسـتان نجات دهد ،که جامعه
شناسی نیز حتی بـا تأکیـد یـک جانبـه بـر اکنـون و حـضور نمی تواند از این دام بگریزد .جامعه شناسی نه با
واقعیت ها بلكه با روایت ها سروکار دارد .نه این که برای جامعه شناسی واقعیتی وجود ندارد ،بلكه هیچ گاه ما بـا
واقعیت ها بی واسطه مواجه نمی شویم .امور واقع همـواره در جامـه روایـت عرضـه می شوند .جامعه شناسی
(Hempel-Popper
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همواره واقعیت ها را روایت می کند و نفس حضور و اکنونیـت تأثیری بر عینیت بیشتر روایت های یک جامعه
شناس ندارد .از این رو نـه تنهـا تـاریخ بلكه جامعه شناسی نیز روایتی است .عینیت و حقیقت و اعتبار روایت ها،
در بستر گفتمانی معنا می یابد .مسأله ایـن است که خود حقیقت و عینیت در بستری گفتمانی ،قابل درک می
گردند و در هر سـنت فرهنگی بر مبنای نوعی میثاق تشكیل می گردند(وریج کاظمی.)089 :0919،
تعریف جامعه شناسی تاریخی
به عقیده برک ،مورخان و جامعهشناسان فرصت دارند تا یكدیگر را از قید انواع مختلف جمود فكری و جزم
اندیشی ها رها کنند .به نظر او تعریف جامعه شناسی مطالعه جوامع انسانی با تكیه بر تعمیم های کلی درباره
ساختارها و تحول آن هاست .بهتر است تاریخ را هم مطالعه جوامع انسانی با تاکید بر تفاوتهای موجود میان آنها
و نیز تغییراتی که هر جامعه طی زمان رخ داده است ،تعریف کرد .این دو رشته را باید مكمل همدیگر دانست زیرا
فقط از راه مقایسه یک جامعه با جوامع دیگر می توان کشف کرد که آن جامعه معین از چه جهتی دارای خصلتی
یگانه است .تغییر ساختمند است و ساختارها تغییر میکنند بنابراین تاریخ و جامعه شناسی دو رشته مستقل اند؛
اما بدون تلفیق تاریخ و جامعه شناسی قادر به فهم گذشته و حال نخواهیم بود(نوری.)11 :0930 ،
از نظر اسمیت جامعه شناسی تاریخی مطالعه گذشته برای پی بردن به این امر است که جوامع چگونه کار می
کنند و چگونه تغییر می یابند .برخی از جامعه شناسان غیر تاریخی هستند .به لحاظ تجربی گذشته را نادیده می
گیرند و از حیث مفهومی و نظری به بعد زمانی حیات اجتماعی و تاریخمندی ساختار اجتماعی توجه نمی
کنند(اسمیت.)02 :0931،
اصطالح جامعه شناسی تاریخی کمتر از پنجاه سال است که در بین مطالعات بین رشته ای رایج شده است
و به رغم این عمر کوتاه ،اینک از حوزه ای محدود به رشته مطالعاتی گسترده ای تبدیل شده و چنان بسط یافته
است که به تمام بخش های کار جامعه شناختی و تاریخ نفوذ کرده است .جامعه شناسی تاریخی مطالعة گذشته
برای پی بردن به این امر است که جوامع چگونه کار می کنند و چگونه تغییر می یابند .جامعه شناسان ،جامعه
شناسی تاریخی را شعبه ای از جامعه شناسی می دانند که با استفاده از اطالعات تاریخی به عنوان مبنای تحقیق،
می توان به تدوین اصول علمی و تعمیمِ کلی پرداخت .بدین ترتیب به جای آنكه حوادث منحصر به فرد تاریخی
یا توالی وقایع را یكایک مورد توجه قرار دهند ،سعی می نمایند که انگاره های وقایع تاریخی را کشف نمایند .به
این ترتیب جامعه شناسی تاریخی بر آن است که با توجه به وقایع تاریخی زمان گذشته ،اصولی قابل شمول را
استخراج نماید .بنابراین پایه دست یافت نهایی پژوهشگران جامعه شناسی تاریخی ،یافتن قوانین و قواعد حاکم
بر تغییرات اجتماعی در گذشته می باشد .هدف اصلی این خواهد بود که گزارش هایی از روند تغییر جوامع در
گذشته و حال ارائه نمایند به این امید که این گونه تالش ها بتوانند به ساخت یک مدل اصالح شده کلی کمک
نموده و رابطة حل نشده بین رویدادها و ساخت ها ،آشكار گردند .جامعه شناسی تاریخی جستجوی آن ساختارهای
پنهانی است که برخی امیدهای انسان را بی ثمر می گذارند و برخی دیگر را به واقعیت مبدل می سازند از دیگر
عالیق جامعه شناسی تاریخی کشف شرایط و پیامدهای اجتماعی تالش هایی است که برای اعمال ارزش هایی
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چون آزادی ،برابری و عدالت یا ممانعت از آنها به کار رفته است .شكست جنبش های مردمی یا پیروزی انقالب
ها،از موضوع هایی است که جامعه شناسی تاریخی معاصر بر آنها تأکید دارد(اکبری و اردشیریان.)08-01 :0939،
جامعه شناسی تاریخی از یكسو بر پدیده ها و ساختارها تأکید دارد و از سوی دیگر حـوادث و وقـایع را موضوع
تحقیق قرار می دهد .اما در هر حال ،بررسی روندها و ریشه های تـاریخی و فراینـدهای تحـول و یا کشف علّیت
های تاریخیِ وقایع ،موضوع جامعـه شناسـی تـاریخی اسـت .اساساً ،وجه مشخصه جامعـه شناسـی تـاریخی تأکیـد
بـر زمان و بررسی پویای موضـوع و عـدم بررسـی ایـستای آن اسـت .اسـكاچپول چهـار ویژگی را برای تحقیق
های تاریخی در جامعه شناسی مشخص میکند:
 -0سواالتی را پیرامون ساخت ها یا فرایندهای اجتماعی که به صورت پدیده هـای عینـی و محقق در زمان و
مكان فهم می شوند ،مطرح می کنند.
 -2فرایندهای فرازمان را مـورد توجـه قـرار داده و رشته های گذرا و موقت را با هدف دستیابی به نتایج ،جدی
تلقی می کننـد.
 -9عمـدتاً ارتبـاط متقابـل میان کنش های معنی دار و هدفمند و بسترهای سـاختی را بـه منظـور معقـول
سـازی پیامـدها و نتـایج مشهود نیت مند و غیرنیت مند (کارکردهای آشكار و پنهان) در زندگی های فردی مورد
توجه قـرار مـی دهند.
 -0جنبه های ویژه و متنوع انواع مشخصی از ساخت ها و الگوهای تغییـر اجتمـاعی را برجـسته و نمایان می
سازند(سام دلیری.)12-19 :093 ،
از نظر فیلیپ آبرامز 99قضاوت دربارة تاریخ و پرداختن به تالشی که انسان ها برای ساخت آینـده بـا توجـه
بـه گذشـته انجـام می دهند و در این فرایند ،گذشته تنها مادة خامی تلقی می شود که رخدادهای زمانـه از درون
آن می جوشد .جامعه شناسی تاریخی کوششی است برای فهم رابطه فعالیت و تجربة شخصی از یک سو و سازمان
اجتماعی از سوی دیگر به منزله چیزی که به طور مداوم در حال ساخته شدن در زمان است .از نظر او فرآیند
تاریخی ممكن است در بافت های گوناگونی مطالعه شود :در بیوگرافی و زندگانی شخصی ،در پیدایش و زوال کلی
تمدن ها ،در حوادث خاصی از قبیل انقالب یا انتخابات ،یا تحوالت ویژه ای همچون شكل گیری دولت رفاه یا
شكل گیری طبقه کارگر(آبرامز .)000 :0938 ،وی تاریخ دانان را صرفا عالقه مند به کشف حقایق می بیند که
عالقه ای به کاویدن علت رویدادها ندارند و در مقابل جامعه شناسان به تحلیل علی تعمیم دهنده چسبیده اند .از
نظر او این دو رشته مكمل همدیگرند چراکه کار تاریخ دانان یعنی توصیف ،مقدمه و بستری برای رسیدن به
مفاهیم نظری مهیا می سازد که ریشه آن در واقعیت تاریخی قرار دارد؛ یعنی توصیف حوادث گام اول و اساسی
در تبیین جامعه شناسی به شمار می رود(همان.)031 :0938 ،
بدین ترتیب ،تاریخ و جامعه شناسی نه منطبق بر هم ،بلكه مكمل یكدیگرند .آن دو ارتباط و پیوستگی
تنگاتنگی با هم دارند .به نظر می رسد ،از یک طرف منابع تاریخی ،مواد خام مورد نیاز جامعه شناس را فراهم می
(Philip Abrams
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سازد و جامعه شناس نمی تواند بدون درک تاریخی یک جامعه به بررسی و تحقیق بپردازد .سر و کار جامعه
شناسی با تاریخ جوامع است که هر کدام منحصر به فرد و بنا بر سوابق و شرایط خاص خود شكل پذیرفته است.
جامعه شناسان برای مطالعه تحوالت جوامع ،مجبور به استفاده از دستاورد و اطالعات تاریخی هستند و برای تعمیم
یک فرضیه اجتماعی و قانون مند کردن پدیده های اجتماعی ،مجبور به بازگشت به گذشته جوامع با استفاده از
منابع تاریخی هستند .تاریخ ،اطالعات الزم را برای فرضیه پردازی دانشمندان جامعه شناس در اختیار آنان می
گذارد .از طرف دیگر مورخان با مطالعه آداب و رسوم و مذهب و باورها و اعتقادات مردم یک شهر یا منطقه و در
سطح وسیع تر یک کشور ،بسیاری از علل رخدادهای تاریخی را با دیدی موشكافانه تر بررسی می کنند و حقایق
مبهم را از پس پرده های تاریک دربارها و دیوان ها بیرون می کشند و مفهوم و معنای جدیدتری برای تاریخ ایجاد
می کنند .مورخان از نظریات جامعه شناسان در تحلیل وقایع تاریخی سود می برند .جامعه شناسی از نظر شناسایی
زمینه ها و ساختارهای اجتماعی به مورخان کمک کرده است تا جنبه های علت یابی و تحلیلی تحقیقات تاریخی
افزایش یابد و در چهارچوب علمی به مقایسه و نتیجه گیری و ارائه راهكارها برای آیندگان بپردازد.علوم اجتماعی
از چند جهت تأثیرات سودمندی بر تاریخ داشته اند .سبب ایجاد شناخت درباره بسترها و زمینه ها و ساختارهای
اجتماعی شده اند که اعمال و واکنش های تاریخی در قالب آنها صورت گرفته اند .شناختی ارائه کرده اند که
شكاف ها و کاستی های موجود در مدارک و شواهد مورخان را بر طرف می سازد و موجب پاالیش و پیشرفت نحوه
تفكر و روش های مورخان درباره جوامع گذشته شده اند(نوذری 013 :0918،و .)091
مبانی نظری
میله های محوری جامعه شناسی تاریخ علم تاریخ است و دیگری خود جامعهشناسی .این سخن را اول بار در
جهان ابنخلدون درسده چهاردهم میالدی بیان داشت .از نظر وی جامعه شناسی تاریخ ،همان علم تحوالت جامعه
است .وی همه عوامل و عناصر سازنده جامعه را در تدوین کتب جامعه شناسی تاریخ ملحوظ داشت که عبارتند از:
جغرافیای محیطی ،فرهنگ ملی و مذهبی ،سیاست و حكومت ،ابزارها و صنایع ،گروه ها و طبقات اجتماعی،
کشاورزی و دامداری ،هنرها و کارهای دستی ،علم و فلسفه ،ادبیات ،تعلیم و تربیت ،میزان و مقدار سواد جامعه،
اساطیر ،عرفان ،پزشكی و داروسازی و امثال و اشباه آن(آزادگان .)11-13 :0911،در میان جامعه شناسان ،سی
رایت میلز 90جامعه شناسی انتقادی آمریكا در بینش جامعه شناختی به نقد سه گرایش مسلط در جامعه شناسی
معاصر میپردازد:
گرایش اول معطوف به نوعی نظریه تاریخ است که با تالش همه جانبه برای بررسی تاریخی و نظاممند کل زندگی
اجتماعی انسان در پی کشف مراحل روند تاریخی و نظم های اجتماعی است.
گرایش دوم با عنوان نظریه کالن به بیان نظریه ای نظاممند درباره طبیعت انسان و جامع و دستهبندی همه روابط
اجتماعی و شناخت ویژگیهای به ظاهر تغییرناپذیر آنها می پردازد.
گرایش سوم تجربه گرایی انتزاعی است که مطالعات تجربی واقعیت ها و مسائل اجتماعی معاصر معطوف بود.
(C. Wright Mills
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در مجموع نظریه کالن و تجربهگرایی انتزاعی از نظر فكری نمایانگر منسوخ شدن علوم اجتماعی کالسیک
است و این امر به بهانه توجه به نظریه و روش رخ داده است .در مقابل آنها ،میلز معتقد است تبیین مسائل جامعه
معاصر بدون توجه به ماهیت تاریخی پدیده های اجتماعی به طور کامل امكان پذیر نیست به نظر او تحقیقات غیر
تاریخی یا توصیفی محض هستند یا غیر پویا و محدود .میلز استدالل میکند که همه دیدگاه های علم اال جتماعی
معتبر بشری باید بر تاریخ مبتنی باشند حقیقت این است که جامعه شناسی از اساس خصلت تاریخی
دارد(.میلز.)0913،
تدا اسكاچپول از سه راهبرد پژوهشی اصلی در جامعه شناسی تاریخی سخن میگوید:
 -0کاربست الگوی عام در تاریخ  :در این راهبرد که میتوان آن را جامعهشناسی تاریخی تعمیمی(قیاس گرا)
نامید از یک الگوی نظریه کلی واحد برای تغییر نمونه واحد یا چند نمونه تاریخی مناسب با آن الگو استفاده می
شود.در واقع با کاربست مكرر یک الگوی کلی نظری جهت تحلیل واقعیتهای تاریخی سر و کار دارد .این راهبرد
از یک الگوی انتزاعی شروع میشود و به طرف جزئیات تاریخی حرکت میکند.
اسكاچپول تأکید میکند که کاربرد این الگو در خصوص نمونه یا نمونههای تاریخی به دو معنا میتواند بسیار
خودسرانه به نظر برسد :نخست اینكه خود الگو را باید بهعنوان دادهای پیشینی و ماتقدم نسبت به تاریخ پذیرفت.
به جز این اسكاچپول میگوید از آنجا که مفاهیم و قضایای بسیار کلی موضوع بحث هستند چگونه میتوانیم
تشخیص دهیم که همهی محققان این مفاهیم و قضایا را به شیوهای یكسان مجسم و محقق ساختهاند؟
-2کاربست مفاهیم برای تفسیر تاریخ :در این راهبرد که آن را جامعهشناسی تاریخی تفسیری (نسبیتگرا)می
نامد ،از مفاهیم استفاده میشود تا تفسیرهای معناداری از الگوهای تاریخی ارائه شود .این راهبرد بیشتر دل مشغول
چیستی است و فهم معنادار چه چیزی رخ داده است ،است .با روشن کردن فردیت ها از طریق تفاوت ها سر و
کار دارد و از مقایسه میان نمونه ها برای برجستهسازی ویژگی های خاص در هر زمینه تاریخی معین استفاده
میکند .هدف این راهبرد در مقایسه و تطبیق موارد تاریخ روشن کردن تفردها از طریق تفاوتهاست و نه نشان
دادن قابلیت کاربست مكرر یک الگوی نظری و نه آزمون یا ارایهی تعمیمهای علی .به همین منظور در مطالعات
صورت گرفته بر اساس جهتگیری این رویكرد توصیف زمانها و مكانهای خاص با پیچیدگی بسیار زیاد و پربار
و توجه به جهتگیری بازیگران و نیز زمینههای نهادی و فرهنگیای که در آن عمل میکنند ،در دستور کار پژوهش
قرار میگیرد.
 -9تحلیل نظامهای علی در تاریخ :در این راهبرد که آن را جامعه شناسی تاریخی تحلیلی (استقراگرا) می نامد،
در پی کشف نظم های علی -حداقل نظم های محدود دامنه  -هستند که فرایندها یا پیامدهای تاریخی خاص و
معین را توضیح دهد و این کار را از طریق بررسی فرضیه های جایگزین انجام میدهند .در پی آزمون یا ارائه تعمیم
های علی است و این کار را از راه گفت و گوی نزدیک نظریه با شواهد تاریخی انجام میدهد .جهتگیری کلی
پژوهش در این رویكرد طرح سؤال مشخص در خصوص یک زمینه و واقعهی تاریخی و تالش برای استفاده از آن
برای تولید گزارههای نظری عام تر است .پرسشها در جامعهشناسی تاریخی ـ تحلیلی بیشتر بر پرسشهای علی
و چرایی تأکید دارد اما در جامعهشناسی تاریخی ـ تفسیری بر درک و فهم معنا دار «چه چیز رخ داده است» و
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چیستی موارد تاریخی تأکید میشود .این رهیافت در نهایت در پی پاسخهای مبتنی بر روابط علی معتبر است.
روابطی که یا نمونههای تاریخی مشابه را کامال در برگیرد یا نتایج متفاوت موارد مشابه را در پهنه مكان و زمان در
چارچوب بالقوه تعمیم پذیر تحلیل کند .جامعه شناسی تاریخی قیاس گرا با کاربست نظریه ،جامعه شناسی تاریخی
نسبت گرا با کاربست مفاهیم و جامعهشناسی تاریخی استقراگرا با کاربست مقایسه ارتباط دارند .جامعهشناسی
تاریخی استقراگرا بر پرسشهای چرایی ،جامعهشناسی تاریخی نسبیت گرا بر پرسشهای چیستی و جامعه شناسی
تاریخی قیاس گرا بر پرسشهای چگونگی تاکید میکنند .جامعه شناسان تاریخی قیاس گرا ،نسبیت گرا و استقراگرا
هر سه از روش مقایسه استفاده میکنند .نسبت گرایان از مقایسه بیشتر برای برجستهسازی تفاوتها و ویژگیهای
خاص هر زمینه ای تاریخی معین استفاده میکنند .استقراگرایان و قیاس گرایان هر دو از مقایسه برای رسیدن به
اصول تبیینی قابل تعمیم بهره میبرند اما قیاس گرایان در پی تعمیم عام و استقراگرایان در پی تعمیم خاص
هستند( آنها کلیت تعمیمی را رد میکنند و با تعمیم های تبیینی کار میکند که تصور می شود با یک زمینه یا
زمینه های خاص ارتباط دارد) در پایان می توان این سه نوع جامعه شناسی را به سه حرفه معین تشبیه کرد:
جامعه شناسان تاریخی قیاس گرا بیشتر شبیه به معمار هستند که ابتدا طراحی میکنند و سپس میسازند؛
جامعهشناسان تاریخی نسبیت گرا بیشتر شبیه به نقاش هستند که که بر اساس فهم خود از منظره تصویر می
سازند؛ جامعه شناسان تاریخی استقراگرا بیشتر شبیه به نجار هستند که همزمان اندازه گیری و تنظیم میکند تا
شی مورد نظر را بسازند(.اسكاچپول)101-123 :0911،
فیلیپ آبرامز ایده فرایند را محور شیوه انجام کار در جامعه شناخته می داند اما معتقد است که جامعه شناس
به شیوه های دیگری هم تاریخی شده است:
 -0جامعه شناسی تاریخی که به فهم روند گذار به صنعت گرایی و از طریق آن فهم پیشرفت فرآیند اجتماعی یا
تاریخ به طور کلی عالقمند بود.
 -2جامعه شناسی تاریخی که در پی الگویابی علوم اجتماعی از علوم طبیعی بود و به جستجوی قوانین اجتماعی
منتهی شد که میتوانست مدعی همان قوت قوانین طبیعی باشد.
 -9جامعهشناسی حقیقتاً تاریخی که به افراد در محیط های اجتماعی کوچک مقیاس می پردازد ،نه دگردیسی
های اجتماعی بزرگ مقیاس و میتوان آن را تاریخ خرد نامید(آبرامز.)01-1 :0938 ،
فیلیپ آبرامز فرآیند شكل گیری ساختار توسط کارگزار و تأثیر متقابل ساختار بر کارگزار را توسط دو عامل پروسه
و حادثه توضیح می دهد .به زعم آبرامز تاریخ به خودی خود اجباری بر ما تحمیل نمی کند اما هر انتخاب ما نشان
دهنده تأثیر گذشته بر رفتار کنونی ما است .وقتی کسی دست به قتل شاه یک کشور می زند ،یا گروه های سیاسی
از مبارزه مسالمت آمیز به مبارزه مسلحانه روی می آورند یا سیاست خارجی از حالت تهاجمی به تنش زدایی روی
می آورد گویای معنادار بودن تجربیات گذشته برای ما است .پس ،جهان خود را می سازیم ولی در قالب ساختارها
و بر اساس قواعد رفتاری که از قبل شكل گرفته اند .شكل گیری کنش توسط ساختار و دگرگونی ساختار توسط
کنش هر دو به عنوان پروسه هایی در طول زمان روی می دهند .این به معنی ادغام تاریخ و جامعه شناسی است
و این گونه ،جامعه شناسی تاریخی به ما می گوید چگونه شرایط حال تحت تأثیر رویدادهای گذشته شكل گرفته،
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چرا برخی رفتارها در دوره های مختلف تكرار می شوند ،برخی سیاست ها با شكست مواجه می شوند و برخی با
موفقیت .در قالب همین پروسه ،حوادث درک و فهم می شوند .حادثه از یكسو نتیجه گذشته است و از سوی دیگر
مشخص کننده و شكل دهنده آینده است .حادثه نقطه اصلی دسترسی ما به ساختار کنش اجتماعی در طول زمان
است .درحالی که ساختارها و پروسه ها قابل مشاهده نیستند اما از مشاهده حوادث قابل استنباط هستند به همین
دلیل ازنظر آبرامز حادثه بسیار مهم است و آن را لحظه شدنی می داند که کنش و ساختار در آن نقطه به هم می
رسند(آبرامز.)039 :0938 ،
دنیس اسمیت در کتاب برآمدن جامعه شناسی تاریخی از سه نوع فعالیت درون حوزه فكری جامعه شناسی
تاریخی نام میبرد که عبارتند از:
 -0تحقیق تاریخی :شامل اکتشاف اولیه شرایط تاریخی که پیامدهای وسیعتری برای فهم گوناگونی و تغییر دارند.
 -2تعمیم تجربی :بر پایه تحقیقات دیگران به دست می آید و به طور ضمنی یا آشكار به مسائل نظریه اشاره
میکند.
-9نظریه اجتماعی :شامل نظریه پردازی نظاممند درباره فرآیندهای تغییر تاریخی است که برپایه نتایج تحقیقات
تاریخی و تعمیم های تجربی به دست می آید(اسمیت.)211 :0931،
آنتونی گیدنز 91به عنوان جامعه شناس دوران معاصر با انتقاد از نظریه های ساختار گرایی و کارکرد گرایی و تفسیر
گرایی ،در نظریه ساخت یابی خود به پیوند تاریخ و جامعه شناسی توجه می کند و به نظر وی رفتار انسان در طول
زمان در جامعه تولید و بازتولید می شود و الگوهای روابط اجتماعی فقط تا وقتی وجود دارند که روابط اجتماعی
به مثابه نظام سازمان یافته باشد و در طول زمان بازتولید شود .بنابراین ،در کارگردگرایی نیز مفاهیم ساخت و
نظام در هم می آمیزند .خواص ساختاری نظام های اجتماعی هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که نظام های
مذکور را تشكیل می دهند .نظریه ساخت یابی نافی هر گونه تمایزی میان همزمانی و درزمانی یا ایستایی و پویایی
است .به نظر وی کنش ها استمرار گذشته اند ،گذشته ای که فراهم آورنده ابزارهای آغاز کنش است(کسل:0919،
.)010-080
گوناگونی تحقیقات جامعه شناسان تاریخی از تنوع روایتها درباره موجودیت جامعه شناسی تاریخی حكایت
می کند و بر دشواری های موجود در برنامه وحدت تاریخ و جامعه شناسی مهر تایید میزند .اما جامعه شناسی
تاریخی هم به جامعه شناس نیاز دارد و هم به مورخ .ترکیب نظریه و تاریخ وظیفه بزرگی است؛ چون نه تنها
متضمن نوعی بازاندیشی تاریخی است؛ بلكه شامل نوعی نوسازی در نظریه جامعه شناسی هم می شود که امروزه
بیشتر اروپا مدار و غیر تاریخی است .بنابراین تحلیل تاریخی و باریک بینی نظری باید با هم ادغام شوند تا جامعه
شناسی تاریخی توسعه یابد .از یک سو حرکت تاریخی مملو از نظریه است ،هیچ تاریخی تاریخ روایی محض نیست
و یک روایت همواره گزینشی از امور متعددی است که فقط در پرتو معرفت نظری کلیتر به عنوان موضوعات مهم
مورد توجه قرار گرفته است؛ از سوی دیگر آنچه نظریه جامعه شناختی انجام میدهد ،انباشت آموختههای ما از
(Anthony Giddens
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تاریخ هاست .بدین ترتیب ،مورخان کالن نگر و دارای دید جامعه شناسانه می توانند بفهمند که آیا الگوهای آنان
در مورد فرآیند های بزرگ و بلند مدت زمانی با دستاوردهای حوزه پژوهش و جامعهشناختی سازگاری منطقی
دارد یا خیر .جامعهشناس نیز می کوشد عوامل محرک و پویش مندی آشكار و زیربنایی روایتهای تاریخی را
آشكار کند .در پرتو چنین انباشتی از معرفت جامعه شناسانه می توانیم تاریخ های جدیدی بر سازیم .این تاریخها
مطالعاتی هستند که جنبه هایی تازه از روایتهای پیشتر بررسی شده ما را با تحلیلی عمیقتر و بینشی تازهتر
گزینش می کنند .جامعه شناسان تاریخی هم به پدیده اجتماعی نه مانند عكاس که فقط یک لحظه را عكس
برداری می کند بلكه به مثابه فیلم بردار مینگرند که حرکت انسان ها و جریان رویدادهای مهم تاریخی را در طول
زمان فیلم برداری میکند .مطابق این تحلیل بینش جامعه شناسی تاریخی دارای سه کارکرد :فهم زمان حال،
درک چگونگی تغییر آن و فهم درست مسیرهای آینده است(نوری.)88 :0930،
نتیجهگیری
نتیجه بحث این میشود که پرسش های مطرح در آثار جامعهشناسان تاریخی دارای دو بعد تاریخی و نظری است.
از حیث تاریخی ،مطالعات جامعه شناسان تاریخی به بررسی تجربه های تاریخی مردم عینی و مخلوقات اجتماعی
می پردازند که داری انگیزه ،شمول و معنای تاریخی هستند از حیث نظری مسائل سازمان اجتماعی ،کنترل
اجتماعی ،تغییر اجتماعی و موضوعهایی را بررسی میکنند که به یک اندازه اهمیت تاریخی و نظری دارند .جامعه
شناسان تاریخی از تاریخ برای پیشبرد نظریه استفاده میکند با توجه به آنچه گفته شد اکنون میتوان مضمون
حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را در تعریف کلی نمایاند :به زبان بسیار ساده ،جامعه شناسی تاریخی مطالعه
گذشته برای درک این مطلب است که جوامع چگونه کار می کنند و چگونه تغییر می یابند .جامعه شناسی تاریخی
هم دست رد بر سینه جامعهشناسان غیر تاریخی میزند که به لحاظ تجربی گذشته را فراموش میکنند و به لحاظ
مفهومی بعد زمانی زندگی اجتماعی و تاریخمندی ساختار اجتماعی را در نظر نمیگیرند و هم مورخان غیر جامعه
شناختی را از خود می راند که به لحاظ تجربی فراموش میکنند فرآیندها و ساختارها به چه شیوه ای در میان
جوامع متفاوت هستند و به لحاظ مفهومی نه خصایص کلی فرآیندها و ساختارها را میبینند و نه روابط آنها را با
اعمال و رویدادها .در مجموع جامعه شناسی تاریخی موضوع تحمیل طرحهای کالن تحول تاریخی بر رابطه گذشته
با حال نیست .همچنین موضوع شناسایی پیش زمینه تاریخی برای حال نیست .جهت گیری جامعه شناسی تاریخی
به زبان حال است از این جهت که هم توسط گذشته شكل میگیرد و هم بر گذشته تاثیر می گذارد .جامعه شناسی
تاریخی نشان میدهد که شكلگیری ساختارهای اجتماعی مستلزم مجموعه ای از کنش ها در خط سیر تاریخی
است .تحلیل الگوهای روابط اجتماعی از طریق زمان ،عالقه محوری جامعه شناسی تاریخی است و میخواهد بگوید
که راه تغییر خواص هر جامعه از نظر محتوای خاص فرهنگی ،راهی یگانه است(نوری.)82-89 :0930،
در واقع جامعه شناسی تاریخی دید وسیع تری نسبت به مسائل دارد و هم به گذشته و به ارتباط آن با اکنون
و آینده می پردازد و روند شكل گیری،تغییر و بازسازی موضوعات را مورد توجه قرار می دهد .جامعه شناسی
تاریخی به عنوان رشته ای جدید با وجود ویژگی های منحصر به فردی چون پیوند تاریخ و جامعه شناسی،تنوع و
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گستردگی موضوعات مورد مطالعه،گستردگی به کار گیری روش های تحقیق ،امكان مقایسه و تطبیق مسائل و
رویدادها می تواند نقطه عطفی در مطالعات جدید در حوزه علوم انسانی باشد و درک و شناخت عمیق تر و بهتری
از پدیده های اجتماعی را فراهم نماید که بالطبع راهكارهای عملی و استراتژیكی برای حل معضالت و مسائل حوزه
تاریخ و جامعه شناسی فراهم خواهد نمود و به عبارت گویاتر،این رشته می تواند با توجه به کاستی ها و افراط و
تفریط های رشته تاریخ و جامعه شناسی ،از حوزه تئوری و نظری صرف خارج و به حوزه شناسایی و تشخیص
عملی وارد گردد و به صورت ملموس تر و عینی تر برای مسایل راه حل ارائه نماید زیرا امكان مقایسه و تطبیق
زمان گذشته و زمان حال را دارد و می تواند با مبانی نظری به صورت هدفمند برای آینده ای بهتر برنامه ریزی
نماید.متاسفانه با بررسی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول با وجود تغییرات اعمال شده ،هنوز نمی
توان مفاهیم جامعه شناسی تاریخی را به اندازه کافی جستجو دارد و پیوند قوی بین حوزه تاریخ و جامعه شناسی
ایجاد نگردیده و صرفا در قالب کتاب مطالعات اجتماعی سه رشته تاریخ و جامعه شناسی و جغرافیا بدون کمترین
ارتباط در قالب مفاهیم نظری تدریس می شود که همین امر ضعف و کاستی حوزه علوم انسانی محسوب می شود
و دانش آموز فقط در قالب محفوظات زودگذر با مفاهیم انتزاعی(جامعه شناسی)و سلسه های پادشاهی (تاریخ)آشنا
می گردد و در سال های بعد با ورود به رشته های تخصصی به دست فراموشی سپرده می شود ولی مشكالت
بعدی عدم شناخت فرهنگ و تمدن کشور،مشكالت هویتی ،عدم حل معضالت و مشكالت جامعه خودی دامن گیر
جوانان و جامعه خواهد بود.
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Investigating the fields of formation of historical sociology; Its requirements
and functions
Abstract
Historical sociology, by creating a link between the two disciplines of history and
sociology, has presented a new approach to the study of social phenomena and
events and issues for researchers in history and sociology. Historical sociology based
on the past of societies can study the process of change and evolution of social issues
and phenomena because cognition is not one-sided and is based on the connection
between time and theory and free from the excesses of history and sociology. For
this purpose, in this article, using the library method have been studied the causes,
importance and context of the formation of this fiel and based on the opinions of
historians and sociologists have been studied the scope of work and research
methods. Findings show that historical sociology, due to its special characteristics
such as interdisciplinary nature (link between history and sociology), the diversity
of the field of study, the breadth of research methods has a wider capability of social
problems and phenomena based on theoretical foundations over time and in fact,
with the possibility of comparing the past of societies can be traced and analyzed the
events of the present and a practical solution can be provided to solve the problems.
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