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 چکیده 

ها  دیدهمطالعه پ رایرویكرد نوینی ب شناسی، با ایجاد پیوند بین دو رشته تاریخ و جامعه ،تاریخیجامعه شناسی 

داده است .جامعه شناسی تاریخی بر محققان تاریخ و جامعه شناسی قرار  و رویدادها و مسائل اجتماعی پیش روی

ناخت ش رایزتماعی را بررسی نماید  مبنای گذشته جوامع می تواند فرایند تغییر و تحول مسائل و پدیده های اج

و فارغ از افراط و تفریط های رشته تاریخ و جامعه شناسی  است هیزمان و نظر وندیو بر اساس پ ستیجانبه ن کی

به همین منظور در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی علل ، اهمیت و زمینه شكل گیری . است

این رشته پرداخته شده است و بر اساس نظرات مورخان و جامعه شناسان حیطه کاری و روش های تحقیق مورد 

ی با توجه به ویژگی های خاص خود مداقه قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد ،جامعه شناسی تاریخ

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 

مع می توان رویدادهای زمان حال را  ریشه یابی و تحلیل نمود و برای حل در واقع با  امكان مقایسه  گذشته جوا

 معضالت راهكاری عملی ارائه داد. 

جامعه شناسی، تاریخ، جامعه شناسی تاریخی، پدیده های اجتماعی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مساله

 چون ؛ویژگی های تاریخی آن امكان پذیر نیست جامعه معاصر بدون در نظر گرفتن شناخت مفهوم زندگی     

 در را خاصی سرگذشت  خود زندگی طول در فرد خرد،یک  سطح در.است تاریخی محصول پدیداری هر اصوالً

 ؛گذارند می اثر مردم روزمره زندگی در نه تنها تاریخی تحوالت. گذارد می جای به خود از معین تاریخی دوره متن

 است. مشخص موجودیت تاریخی جامعه ای هر موجودیت ،در سطح کالن .دشخصیت آنان را شكل می دهن بلكه

 گرفتن نظر در بدون امروز جامعه مسائل تبیین رو همین از هستند؛ تاریخی های ریشه دارای اجتماعی نهادهای

بینش جامعه شناسانه به ما یاری می رساند تا تأثیر  نیست. پذیر امكان اجتماعی پدیدارهای تاریخی ماهیت

 یب،ترت بدین دار را در زندگی خصوصی و فعالیت های اجتماعی افراد دیگر را درک کنیم.رویدادهای تاریخی دامنه

 سیشنا جامعه یعنی است اجتماعی تغییر مطالعه  ر صددد که آید می پدید شناسی جامعه علم در جدیدی قلمرو

 (.11-10: 0930ری،تاریخی)نو

مفاهیم علمی را  رابطه تعاملی تاریخ با 0و وبر 9برخالف پیشگامانی چون مارکس 2شناسان پوزیتیویست جامعه     

ها  هشدر عرصه پژو خینخست، تار :به رابطه یكسویه تبدیل کردند. این امر دو پیامد مستقیم در پی داشته است

 یای خیدوره تار یاجتماع یها تیکه واقع یدر صورت است. دوم، دهیربط گرد یب یشناس علم جامعه قاتیو تحق

 یمفهوم یساز خیامر به تار نیکه ا ردیپذی تحقق م ،یاز بررس شیپ آن یمفهوم ساز ردیقرار گ یمورد بررس

 گریجوامع د یعلم میمفاه یبر مبنا رانیجامعه ا خیتار ،یکه، در قالب جامعه شناسی . به طورشودی م یمنته

با  یخیتار یگانگیدر ب یحوزه علم نیها( ا هیو نظر می)مفاهیکه دستاوردها یا شده است به گونهی صورتبند

 (.091: 0931)موالی زاده و همكاران،اند قرار گرفته رانیجامعه ا یاجتماع یها تیواقع

 شهیاند ینگاری مدرن است که در پ خیتار نینو كردهاییو توجه به توده های مردم از رو یاجتماع خیتار     

گاری ن خی. تارافتیای  ژهینگاری غرب ظهور و بروز و خیتارچون انقالب فرانسه در  یو انقالب های اجتماع سمیاومان

و اشراف و عناصر موثر در ساخت قدرت بود و توده های  انیشاهان و فرمانروا خیتار انیعمدتا معطوف به ب یسنت

نگاری مدرن است که هدف آن  خیشاخه های تار از یاجتماع خیروی تار نیبودند. از ا بیغا خیمردم از صحنه تار

 یخیو مردم در تحوالت تار یاجتماع خیمردم و توده های فرودست جامعه است. توجه به تار خیبه تار ختنپردا

 یخیتار یدم شناسو مر یاجتماع خی، تار یخیتار یرشته ای چون جامعه شناس انیجوامع در قالب مطالعات م

بحث است اما به هر روی  محلآنها  انیشفاف مرزهای م نییوتع میمفاه نیا قیدق فیشد. اگر چه تعر رییگیپ

 و خیتار نیرشته ای ب انیروزنه های تازه ای به روی مطالعات م یخیتوجه به نقش مردم و جامعه در تحوالت تار

تماع اج کی خیدارد و برای درک تار یبستری اجتماع یخینگاری مدرن تحوالت تار خیگشود. در تار یعلوم اجتماع

 .(29: 0932،یاریرا شناخت)الله رانیا یاجتماع خیتار یمبان دیبا رانیا خیمثال تار

                                                           
2 ) Positivist 
3 )Marx 
4 )Weber 
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 نیبه ا میبكاو یو سنوات یخیتار یو موسسات جامعه را به توال التیها، تشك هرگاه گروه ها، نهادها، سازمان     

آنها را به  یدگیچی، روابط و مناسبات فراوان و پیقانونمند ،و گسترش و تحول شیدایپ ییو چرا یقصد که چگونگ

و  یدو گونه است:  نظر یخیتار ی. هدف جامعه شناسمیپرداخته ا یخیتار ی،به جامعه شناس میدست ده

بط با نوار ض ،یبردار لمیپروژکتور ف ای یعكاس نیشناس در مثل به مانند دوربمحقق جامعه ،ی.مرحله نظریعمل

 دینمایعمل م ،ینظر قیتحق همخصوص مرحل یبدون دخالت و اظهار نظر و با روش علم یعنیکند  یصوت کار م

آنها را  داریپا ای ینسب نیقوان ایبرسد و اصول  قیموضوع تحق یهادهیپد انیتا به کشف روابط و مناسبات موجود م

کند که  یم قیجامعه، ارائه طر یبهبود و بهروزبرای شخص جامعه شناس  ،یه عملبه دست دهد. اما در مرحل

که ابن  گونههمانی. و انقالب اجتماع یاجتماع یمهندس ،یاجتماع الحاص ،یعبارتند از انتقاد سازنده اجتماع

 دیلزوماً با یخیتار یشناسجامعه -دندیاکنون به آن رس ستمیو جامعه شناسان سده ب -داده  صیتشخ 1خلدون

د.حدود هبه دست د دی، گسترش و تحول اوضاع و احوال جامعه را بایو چگونگ ییچرا یعنیباشد  یلیو تحل یفیتوص

بخش،  کیکردن  یشناسخرد، مانند جامعه یدو بخش است: خرد و کالن .جامعه شناس یخیتار جامعه شناسی

، جنگ است،یهنر، س ن،یکردن علم، د یکالن مانند جامعه شناس یاستان و کشور؛ و جامعه شناس شهر،ابر شهر،

باشد که مواد  کار خود را از  یقاره، چند قاره و همه جهان م کی یرمادیو فرهنگ غ یحكومت، فرهنگ ماد

 (.18-13: 0911)آزادگان،ردیگیخرد م یها یجامعه شناس

شان و آزمودن  یخیتار یدر بستر ها یر اجتماعو ساختا یبا قرار دادن کنش اجتماع یخیجامعه شناسان تار    

جامعه  هدگایاستفاده کنند. د یاجتماع یاز خصلت زمانمند زندگ کنندیآنها تالش م یخیتار یها یینحوه بازگشا

. کندینگاه نم ،یجامعه شناخت هینظر یعنیه واقعا مهم است ،چمحض آن نهیزم شیبه عنوان پ خیبه تار یشناس

دهند، آنها  یبه دست م خیو آگاه به تار ادیبن خیتار یجامعه شناخت یها ریها و تفس نییتب یخیجامعه شناسان تار

قط با ف خی. تارکنندیمرده ارائه نم یكیمكان خیتار کیو  دهندینم لیها تقلاز نمونه یمخزن گاهیرا به جا خیتار

در  هیرو نظ خیاست بلكه تار خیتار ازخارج و مستقل  یاجتماع هیکه نظر ستین نیشود، منظور ا یزنده م هینظر

ز ا شیپ یجامعه شناخت یکه مطابق با آن، پاسخ ها به پرسش ها شوندیبا هم ادغام م یاکتشاف یچنان سفر

روش  هیظرسو ن کیاز  یجامعه شناس یخیانقالب تار نی. در استندیمشخص ن یخیتار لیو تحل قیکار تحق لیتكم

 گرید یمند شده اند و سوبهره یخیتار یاز مسائل چشم اندازها یبه گونه خودآگاهانه تر یجامعه شناخت قیو تحق

 ی. جامعه شناسکندیم ایمه دیجد یهابا روش خیتار یبررس یبرا ییها و دستگاه ها هیابزارها، نظر یجامعه شناس

 یکند و از مفروضات محور یاستوار م یجامعه شناخت یها هیوام گرفته از مورخان را بر فرض یهادانش یخیتار

آزمون  ها،ریساختن متغ ییو توانا خیگذشته از سمت رشته تار ریبه فهم و تفس لی: تماردیگیهر دو رشته بهره م

 (.80-82: 0930ی)نوری،شناسرشته جامعه یجداگانه از سو یهادگاهیتر به د عیوس یمعنا یها و اعطا هیفرض

دنبال بررسی بیشتر ارتباط تاریخ و جامعه شناسی هستیم که رشته جدید بر همین اساس در این مقاله به      

تا واقعیت و پدیده های اجتماعی را  به   را ایجاد نموده است و ارتباط دو جانبه جامعه شناسی تاریخی این تالقی

                                                           
5 )Ebn khaldon 
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 سوكیهر گونه افراط و   یجلو صورت وسیع تر و زمانمند  با کمک اصول نظری مورد تحلیل و تبیین قرار دهد و

و در واقع به نوعی با ارائه یافته های کاربردی در  را ببندد یاجتماع یها تیدر راه شناخت  مسائل و واقع ینگر

 حوزه علوم انسانی راهكارهای عملی و استراتژیک بر اساس فرهنگ و شرایط موجود جامعه ارائه دهد.

 موضوع نهیشیپ

 سه موج جامعه  1یلیتی خیتار نهیبوده است در زم یو فكر یخیتار نهیدو زم یدارا یخیتار یعه شناسجام شیدایپ

و رینهارد  8اول، شامل متفكرانی نظیر برینگتن مور موج می دهد. تشخیصشناسی تاریخی را پس از جنگ دوم 

کننـد. مـوج  را رد مـی 3شناختی نظیر تالكوت پارسونز معاصران جامعه سمیاست؛ که حالگرایی و مدرن 1بندیكس

های تاریخی سـازمان  مسائل مطرح شده توسط ماتریالیست جوشـید،پیرامون0381دوم، کـه در طـی دهـه 

شناسان تاریخی برنامه کار  برای سایر جامعه که– 00و والرشتاین 01ملهـم از مارکسیـسم اسكاچپول ارگرفـت. کـ

ـی شناس دوم انتقاد به تسلط کـارکردگرایی بـر جامعـهگیرد. هر چند موج  در ایـن دسـته قرار می -ایجـاد کـرد

امـا مـوج آفرینـان دوره دوم  دسرنگونی هژمونی کارکردگرایی می باش 00رالفاو  09،کلمنت02اسـت و از نظـر آدام

 ، همانند کارکردگرایان و متفكران موج اول، هنوز وفادار به مدرنیته هستند. متفكران موج دوم نیز هماننـد جامعه

ناسان موج اول رویكردی تاریخی به مسائل و موضوعات اجتماعی دارند اما چارچوب نظـری مارکسیـستی را ش

آنـان از جامعه شناسان تاریخی   گیرنـد. ایـن ویژگـی ممیـزه در پـیش مـی دهابـرای تبیـین وقـایع و رویـدا

سیسم را به نفع تاکید بر فرهنگ، آگـاهی به بعد، مسأله آفرینی های مارک 0331موج اول است .موج سوم از دهه 

گری و کنش آگـاهیکند. بدین معنا موج سوم برخالف موج دوم که بر سـاختارها تاکیـد دارد بـر  وتفسیر، طرد می

انتقال از موج دوم بـه مـوج سوم، حرکت از  01انسان تاکید می ورزد. برای مثال، در دیدگاه ریچارد بییرناسكی

وسیله به بازسازی وضعیت هـایی اسـت کـه در آن بـازیگران اجتماعی عمل می کنند.  -دف آوری از ه استدالل

آن عنـوان واقعیـت هـای عمیقاً شكل گرفته توسط فرهنگ و  انبرطبق این دیدگاه، هم بازیگران و هم روابط می

در این  .شود یفهم م زیرین روابط اقتصادی تالقی تاریخ، نـسبت بـه انعكـاس برخـی سیـستم هـای اساسـی و

هـای بـازیگران اجتمـاعی )کـسانی کـه  جهان های خود را به طور فعال، با استفاده از موادی  دیدگاه، بر آگـاهی

محیط فرهنگی برای آنها فـراهم کـرده سـازمان می دهند( تاکید می شود. تیلی این دیدگاه را پدیده شناسی  هک

، تجدید حیات وبر و تنزیل رتبه مارکس بخـش هـای اصـلی برنامـه 01سكیفرهنگی می نامـد؛ کـه درتحلیل گور

                                                           
6(Tilly  
7(Brighton Moore  
8(  Reinhard Bendix   
9 (Talcott Parsons 
10 (Scotchpool 
11( Wallerstein 
12( Adam  
13( Clement  
14 (Arlaf 
15( Richard Biernasky 
16 (Gorsky 
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عمـده و فراینـدهای بـزرگ،ماننـد:  ایهـا سـاختاره آن را شـكل مـی دهـد. موضـوعات مـشترک ایـن تحقیـق

، ریشه های سیاست های دمكراتیک، خلق سیستم هـای جهـانی و ماننـد اینها سرمایه داریشهری شدن، توسعه 

ای به  ه مدل می باشد. ویژگی مشترک آنها نیز، تاکید این تحقیق بر زمینه مندی علل، در نتیجـه، نظریـه هـا و

معروف به تـاریخی، ایـنكـه یـک فرایند کجا )در چه  ناست. در اعتقاد جامعه شناسا لحاظ تاریخی زمینه مند

تاثیر خواهـد گـذارد؛ لذا علل وقایع وابسته به زمینه زمینه ای( یا چه وقت )در چه زمانی( واقع شود، بر ماهیت آن 

 یو جامعه شناس خیرشته تار در زمینه فكری،دو (.19-11: 0932)سام دلیری،ای است که در آن واقع می شوند

در  .آنها فراهم کرد انیم یو گفتگو ییآشنا یرا برا نهیکه زم ندمواجه شد یمشترک نیقرن نوزدهم با مضام طی

تاریخ  در حوزه .عالقمند بودندبه مضامین تاریخی  ی)مارکس،وبر(جامعه شناس انگذاریپدران بن یشناسحوزه جامعه 

و  پادشاهان یفراز و فرود زندگکه به عالقمند بودند  یسنت یاسیس اکثر مورخان تا اواخر قرن نوزدهم به تاریخ

 ق مورخ بهباعث گسترش حوزه عالئ خیدو تحول در حوزه تار ،ستمیقرن ب یاما از ابتدا .کرد می حكومت ها توجه

 زافزونرو شدن یبه تخصص شیگرا ی؛خیتار قیتحق ی روبه رشدرشته ا نیب تیماه: شد یاسیس یها تیفعال  ورای

تام و  خیتار کی یدر فرانسه بود که در جستجو 08تحول،شكل گیری مكتب آنالدو  نیمحصول ا نینخست .آن

)نوری، جامعه بود یها و نظام ها یوستگیپبر  متمرکز  یکارکرد -ی ساختار افتیره کی و وستهیپ خیتار ک،یتمام

0930 :19-12.) 

شناسی مطالعات عصر  شناسی تاریخی متأثر از همگراییِ تاریخ و جامعه شناسی، پس ازتحوالت روش جامعه     

نهایتاً به ضرورت تقابل  03و01در طی قرون رنسانس در علوم اجتماعی می باشد که در فرایند دوری و نزدیكی آن 

های فراوان محققان در این  از تجربه پسمیالدی منجر و  ستمیمنطقی همكاری و مقارنة این دو حوزه در قرن ب

 نیمیالدی به عنوان مطالعات ب0311قرن به نوعی التقاط گرایی دو رشته و احیای جامعه شناسی تاریخی در دهة 

در انگستان وخصوصاً در 01شناسی تاریخی در اواسط سده   اولین موج جامعه 01تینظر اسم.از دیانجام یرشته ا

نیاز فهم و دریافت تحوالت دوران ساز اروپا در سده   نخست به دنبال ضرورت و وجفرانسه آغاز شده است. این م

ازی آلمان، فرانسه، ملت سشكل گرفت؛ مسائلی از قبیل انقالب انگلستان، صنعتی شده انگلستان، انقالب  03و01

و  22دورکیم،مارکس ، 20،توکویل 21،هیوم 03نیاز به تأمالت مفهومی و نظری داشتند. اندیشمندانی چون مونتسكیو

 0321وبربنیانگذران موج نخست جامعه شناسی تاریخی هستند.  موج نخست در اواخر دهه به دلیل سلطه  

د، اما دغدغه های مربوط به جامعه شناسی تاریخی هیچگاه توتالیتاریسم وتمامیت خواهی راست و چپ تضعیف ش

شكل گرفت. دومین موج از نظر  اریخیاز بین نرفت. پس از جنگ جهانی دوم، موج جدیدی از جامعه شناسی ت

 اسمیت سه مرحله مهم و البته پیاپی داشت. 

                                                           
17 (Anal 
18 (Esmit 
19( Montesquieu 
20( Hume 
21( Tocqueville 
22( Durkheim  
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 یگذارهیسرما یکه دموکراس بود ییكایتحت سلطه روش آمر یالدیم0311 لیو اوا 0311مرحله اول دردهه       

 یم زیپره ینهاد نیادیبن راتیینظم گرا از تغ یدگاهیکرد و با د یم یبشر معرف یرا راه حل همه مشكالت اصل

ن دومین گیری ای نمود. او بر این باور است که شكل گیری و رونق گرفتن تاریخ اجتماعی به طورگسترده به شكل

است. مشخصه مرحله اول از موج دوم مورد نظر اسمیت، خوشبینی به شناسی تاریخی کمک کرده  موج جامعه

های پارسونز  دموکراسی لیبرال می باشد که نمونه کارهای انجام شده در این رویكرد شامل دیدگاه گویال

می داند. اسمیت معتقد است که مرحله دوم از موج دوم جامعه شناسی تاریخی  21و لیپست 20،آیزنشتاد29،اسملسر

 دومیندگرگون شد، به نظراو این دگرگونی که  0381تا اواسط دهه  0311نگ جهانی دوم در خالل دهه پس از ج

 نیدر جهان انگلیسی زبان بود.ا 28و مارک بلوخ 21م زد، محصول ترجمه و ترویج آثار نوبرت الیاسقمرحله را ر

 اهانیجنبش س ،یالدیم 0311 ییدانشجو یاعتراض یجنبش ها ژهیزمانه خود به و یها استیس ریمرحله تحت تأث

  یها و نهضت  یمانند سلطه، نابرابر ینیو مضام افتیسوق  یمارکس یكردهایبه سمت رو تنامیو جنگ و كایآمر

 هیتجز ریتحت تاث یالدیم 0381پس از جنگ از اواسط دهه  یخیتار یمرحله سوم جامعه شناس .شد ایمقاومت اح

 یانتقاد یریگبرگرداندن از جهت یبا رو یالدیم 0311جنگ سرد شروع شد و در دهه  یجهان با ثبات و دو قطب

پول و چعامل پیوند دهنده از مرحله دوم به مرحله سوم آثار اسكا.داد اتیکالن ادامه ح هیبه سمت ساختن نظر

 آیندمی  بات به وجودپول رویكردی ساختارگرا به انقالبات داشت و براین باور بود که انقالچتیلی می باشند؛ اسكا

به تضاد و کنش جمعی، به ویژه در ارتباط با دو فرایند بزرگ توجه دارد،این دو  نه اینكه ساخته شوند، تیلی نیز

باشند. اسمیت همچنین معتقد است  ها می های ملی و نظام دولت داری در رشد دولت فرایند گسترش سرمایه

طور شگفت انگیزی آزاد کرده است.  همعه شناسی تاریخی را بکه فروپاشی نظام جهانی دورهی جنگ سرد ،جا

: 0931)اسمیت، و والرشتاین هستند 21دوتن از جامعه شناسان تاریخی این مرحله سوم از موج دوم ، پری اندرسون

22-00.) 

 موانع اتحاد رشته تاریخ و جامعه شناسی

 زمان آن ات جدید دانست. نسبت به محصول را آن توانو می صورت نگرفت  به آسانیپیوند تاریخ و جامعه شناسی 

 شناسان جامعه مورخان، از بسیاری دیدند. خود می چشم در خاری را دیگری کدام هر مورخان و شناسان ،جامعه

ی واعدقانعطاف ناپذیر،به تدوین  در چارچوب مقوالتی   مچاله کردن انسانها خواهند باکه می می دانستندی افراد را

به دور از هر گونه تحقیق تجربی تاریخی اقدام کنند. در سوی دیگر، بسیاری از جامعه  های کالن عمیمو ارائه ت عام

ند دانستفاقد هرگونه نظام و روش علمی می  جمع کن اطالعات ررا مشتی رویداد نگا شناسان طی سالیان، مورخان

نتوانسته بودند درباره  ورخاننوز جامعه شناسان و مه .دنکار دیگری انجام نمی ده، رویدادهای سیاسی نقل که جز

                                                           
23 (Smelser   
24 ( Eisenstadt 
25( Lipst 
26 (Nobel Elias  
27( Mark Bloch 
28 (Perry Anderson 
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 ی واحد به توافق برسند و هر کدام با زبان خاص خود سخن می گفتند.به تعبیر فرنان برودل گفتگوی آنهازبان

 .نمی کردند کگفتگوی ناشنوایان بود که به هیچ وجه صدای همدیگر را نمی شنیدند و حرف یكدیگر را در

 بر نتیس اجتماعی علوم اجتماعی است. علوم در رشته این سنتی تمایز گفتگو، وجود این در مشكل ترین اساسی 

جمله تاریخ و جامعه شناسی با مرزهای مشخص  از علمی هایرشته تعدادی شامل دارد که  قرار مفروضه این مبنای

جامعه  امورخاص( ویتی تفریدی)در جستجوی تاریخ به عنوان موجود است. درونی خاص و انسجامو موضوعات 

 جامعه و عمیمی)در جستجوی تعمیم کردن(معرفی شد و مورخان در مقام قصه گویانشناسی به عنوان امری ت

 ارد.د ارتباط با حال شناسی جامعه اما است مرتبط گذشته با تاریخ شدند. مطرح سازان مدل جایگاه در شناسان

در حالی که جامعه شناسی به  ؛عمل می کند ههای محققاناز طریق روش ،خ در بررسی رویدادهای گذشتهتاری

تحلیل تغییر است؛اما جامعه شناسی تحلیل جوامع در حالت ایستای آنان را می  در پی تاریخ ه دارد.عالق تعمیم

مگرایی ه شد. برخی در صدد مواجه گوناگونی هایواکنش با شناسی جامعه و تاریخ رابطه ازتصویر سنتی  جوید. این

 دو رشته و برخی در پی جدایی آنها بودند.

 یکار فكر کی یو جامعه شناس خیتار :آغاز شد که اعتقاد داشت 23فرنان برودل یریاز جانب مورخان کار با جهت گ

مورخان  یبرخ یدر قالب چرخش نظر یو جامعه شناس خیتار ییآشكارا از همگرا 91کبر تریپس از او پ .واحد است

 به مورچه سان انیاز تجربه گرا 90كنیب سفرانسی .جامعه شناسان استقبال کرد یبرخ یخیو چرخش تار یاجتماع

 یم دیشان را از درونشان تول یهمچون عنكبوتان تار ها که محض پردازانهیاطالعات و نظر ی صرفگردآور سبب

ر حال د نیدر ع یول کندیمواد خام را جستجو م که زندیدر مقابل زنبور را مثال م .کندی کند به شدت انتقاد م

 (.10-11: 0930)نوری،کندیم لیتبد یمحصول مطلوببه آن را و آورد  یم دیپد یراتییآن تغ

جامعه شناسی تاریخی، علیرغم توانایی ها و امكانات فراوان برای پاسخگویی بـه بـسیاری از مـسائل جامعـه 

شناخته شده است. این گمنامی میـراث به جای مانـده از دوران شـكوفایی میان جامعه شناسان کمتر  شناسـی در

ایـن رشـته در میـان علـوم اجتمـاعی مـدرن اسـت. بـا شـكوفایی جامعه شناسی، علیرغم انتظار و در تضاد با 

 و فعالیت های بزرگان این رشته، جامعه شناسی به عنـوان یـک حوزه ی شناخت که به کـار بررسـی عرضـی

غیرتـاریخی مـی آیـد مطـرح شـد. تـسلط پوزیتیویـسم بر جامعه شناسی در کنار سلطه کارکردگرایی بـر آن 

امـورغیرتاریخی و کنونی را موضوع و وظیفه خود انگاشته به این امور   موجـب گـشت جامعـه شناسـی مطالعـه

یق جامعه شناسـی و تـاریخ اسـت، بـه همـان اشتغال ورزد. اما، همان گونه که جامعه شناسی تاریخی محصول تلف

شكل محصول واکنش به کمبودها و کاستی های جامعه شناسی نیز می باشد. بـه ایـن معنـا کـه محققـان زیادی 

بسیاری از موضوعات تحقیقی، به این باور رسیدند که با تكیه بـر روش هـای رایـج در جامعه شناسی   در مطالعه

قدرت  ز پدیده ها را مطالعه کرد، و یا مطالعه آنها با اتكـا بـه روش هـای موجود از اعتبار ونمی توان بسیاری ا

تسلط روش های آماری بر  اقناع کنندگی مناسب برخوردار نیست لذا به فكر جایگزین هایی برای آن برآمدند.

                                                           
29( Fernand Braudel  
30 (Peter Burke  
31 (Francis Bacon 
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 تاکیدت.ذاتی این حوزه شناخ تجامعه شناسی نتیجه تسلط فلسفه  پوزیتیویستی بر علوم اجتماعی اسـت؛نه ضرور

واقعه،  توضیح یک کلـی، بـرای تبیـین و نهایی همچون امر نوعی، تعمیم و قوانی شناسی بر مفاهیم و شیوه جامعه

شناسـی بـرای توضیح یک واقعه با پیروی  کـه جامعـه از سوی مورخان مورد انتقاد قرار گرفته اسـت. در حـالی

هـا، اصـول و ...( سروکار دارد، تحقیق تاریخی  سـنخ یم،کلی، عام و تعمیم ها) مفاهبا موارد  92پوپر -از مدل همپل

بر خود واقعه و رویداد متمرکز می شود. تاکید بر موارد کلـی و عـام موجب به خدمت گرفتن روش قانونگر برای 

رار دادن آن تحت شمول یـک تبیین وقایع و رویدادها است. اما مورخان بر ایـن باورنـد که تبیین یک رویداد با ق

عمـومی، موجـب زایـل شـدن ماهیـت تاریخ، که متشكل از توالی رویدادهای منفرد است، می شود در  ـانونق

به فـرد، خـواه یـک  عـوض، تـاریخ بـر پدیده های خاص و منفرد متمرکز است. تاکید بر چیزهای منحـصر

)سام شود یم ییگرا ژهیو و یدیخدمت گرفتن روش تفر رویـداد،روش یا یک داده معین و مشخص، منجر به

 (.18-11: 0932دلیری،

 یآن است که جامعه شناس حیهستند. توض یو در زمان یهمزمان یعلوم بیبه ترت خیو تار یعلم جامعه شناس     

مهره در صفحه شطرنج، وضع و حال  .یاست هم زمان یکند، علم یم قیاز زمان تحق نیمع یبرش ایچون در برهه 

 ،یمثل صفحه شطرنج است. جامعه شناس یتا حدود یشناس. جامعهدهدیآنها را نشان نم نیشیپ گاهیها، جا

داده شده و  یزمان نگرد؛یهمزمان م یاندرکنش وندیرا در پ یاجتماع یها ،تشكالت و گروه هاموسسات، سازمان

موضوع شناخت خود قرار  نیمع یزمان عمرشان و در زمان و مكان یرا در ازا هادهیهمان پد خی. اما تارنیمع

 ریو تاث کیعوامل نزد یشناسجامعه یدارد؛ ول یکننده را معلوم م نییعوامل دور و دوران ساز و تع خی. تاردهدیم

 یدور و دراز به دست م یحاکم بر جامعه را در سنوات و سده ها و هزاره ها نیقوان خ،یتار .اندینما یکننده را بر م

: 0911)آزادگان،داردیمكشوف م یکوتاه گانهیحاکم بر جامعه را در زمان  نیقوان ،یدهد حال آنكه جامعه شناس

30-31). 

گونه که داسـتان دریک طرح منطقی و منظم که  هاست. همان ای از روایت تاریخ همچون داستان مجموعه     

شـود؛ تـاریخ نیز از طرف مورخین، ناقلین و... در چنین طرح منطقی  ه مـیدارای نقطه آغاز و پایان است، عرض

هایی از چنین رویدادهایی مواجه  در تاریخ نه با رویدادهای ناب بلكه با روایت گـردد. از ایـن رو بازسازی می

 با شناسی نیز اساساً ههـستیم به عبارت دیگر ما در تاریخ نه با امور واقع بلكه با امور روایی سروکار داریم. جامع

ر توانـد د شناسـی نمـی امور روایی سروکار دارد؛ یعنی همـان جـایی کـه تاریخ ایستاده است. بنابراین جامعـه

رو تصور جامعه شناسی بدون تاریخ ناممكن است. جامعه شناسی  جـایی بایـستد کـه تـاریخ نایستاده باشد. از این

نه تنها تاریخ نمی تواند خود را از ساختار روایـی داسـتان نجات دهد، که جامعه تماماً با تاریخ درآمیخته است. 

نمی تواند از این دام بگریزد. جامعه شناسی نه با  شناسی نیز حتی بـا تأکیـد یـک جانبـه بـر اکنـون و حـضور

ا ندارد، بلكه هیچ گاه ما بـ ها سروکار دارد. نه این که برای جامعه شناسی واقعیتی وجود تیواقعیت ها بلكه با روا

شناسی  واسطه مواجه نمی شویم. امور واقع همـواره در جامـه  روایـت عرضـه می شوند. جامعه ها بی واقعیت

                                                           
32 (Hempel-Popper 
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 کند و نفس حضور و اکنونیـت تأثیری بر عینیت بیشتر روایت های یک جامعه می وایتهمواره واقعیت ها را ر

ریخ بلكه جامعه شناسی نیز روایتی است. عینیت و حقیقت و اعتبار روایت ها، شناس ندارد. از این رو نـه تنهـا تـا

یابد. مسأله ایـن است که خود حقیقت و عینیت در بستری گفتمانی، قابل درک می  در بستر گفتمانی معنا می

 .(089: 0919،یکاظم جیگردند و در هر سـنت فرهنگی بر مبنای نوعی میثاق تشكیل می گردند)ور

 جامعه شناسی تاریخیتعریف 

 زمو ج یانواع مختلف جمود فكر دیرا از ق گریكدیشناسان فرصت دارند تا مورخان و جامعه برک،  دهیبه عق    

رباره د یکل یها میبر تعم هیبا تك یمطالعه جوامع انسان یجامعه شناس فیعربه نظر او ت .ها رها کنند یشیاند

نها آ انیموجود م یهابر تفاوت دیبا تاک یرا هم مطالعه جوامع انسان خیبهتر است تار .ساختارها و تحول آن هاست

 رایدانست ز گریمكمل همد دیرا با رشته دو نیا .کرد فیتعر، زمان رخ داده است یکه هر جامعه ط یراتییتغ زیو ن

 یخصلت یدارا یاز چه جهت نیتوان کشف کرد که آن جامعه مع یم گریجامعه با جوامع د کی سهیفقط از راه مقا

 ؛ستقل اندرشته م دو یو جامعه شناس خیتار نیبنابرا کنندیم رییو ساختارها تغند است ساختم رییتغ. است گانهی

 (.11: 0930)نوری، بود میقادر به فهم گذشته و حال نخواه یو جامعه شناس خیتار قیاما بدون تلف

 یونه کار مگامر است که جوامع چ نیبردن به ا یپ یمطالعه گذشته برا یخیتار یجامعه شناساز نظر اسمیت 

 یم دهیدگذشته را نا یهستند. به لحاظ تجرب یخیتار ریاز جامعه شناسان غ ی. برخابندی یم رییکنند و چگونه تغ

نمی  توجه یاجتماع اختارس یخمندیو تار یاجتماع اتیح یبه بعد زمان یو نظر یمفهوم ثیو از ح رندیگ

 (.02: 0931کنند)اسمیت،

اصطالح جامعه شناسی تاریخی کمتر از پنجاه سال است که در بین مطالعات بین رشته ای رایج شده است       

حوزه ای محدود به رشته مطالعاتی گسترده ای تبدیل شده و چنان بسط یافته  و به رغم این عمر کوتاه، اینک از

تاریخی مطالعة گذشته  یجامعه شناس است.است که به تمام بخش های کار جامعه شناختی و تاریخ نفوذ کرده 

امعه ج ،شناسان جامعه. برای پی بردن به این امر است که جوامع چگونه کار می کنند و چگونه تغییر می یابند

شناسی تاریخی را شعبه ای از جامعه شناسی می دانند که با استفاده از اطالعات تاریخی به عنوان مبنای تحقیق، 

صول علمی و تعمیمِ کلی پرداخت. بدین ترتیب به جای آنكه حوادث منحصر به فرد تاریخی می توان به تدوین ا

ه ب یا توالی وقایع را یكایک مورد توجه قرار دهند، سعی می نمایند که انگاره های وقایع تاریخی را کشف نمایند. 

ذشته، اصولی قابل شمول را این ترتیب جامعه شناسی تاریخی بر آن است که با توجه به وقایع تاریخی زمان گ

حاکم  دعیافت نهایی پژوهشگران جامعه شناسی تاریخی، یافتن قوانین و قوا بنابراین پایه دست  استخراج نماید.

بر تغییرات اجتماعی در گذشته می باشد. هدف اصلی این خواهد بود که گزارش هایی از روند تغییر جوامع در 

مک کلی ک شدهگونه تالش ها بتوانند به ساخت یک مدل اصالح  مید که اینگذشته و حال ارائه نمایند به این ا

جامعه شناسی تاریخی جستجوی آن ساختارهای  .ردندبین رویدادها و ساخت ها، آشكار گ هنموده و رابطة حل نشد

یگر ز دپنهانی است که برخی امیدهای انسان را بی ثمر می گذارند و برخی دیگر را به واقعیت مبدل می سازند ا

هایی  است که برای اعمال ارزش هایی تالششناسی تاریخی کشف شرایط و پیامدهای اجتماعی  عالیق جامعه
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 چون آزادی، برابری و عدالت یا ممانعت از آنها به کار رفته است. شكست جنبش های مردمی یا پیروزی انقالب

 .(08-01: 0939ان،یریو اردش یکید دارد)اکبرشناسی تاریخی معاصر بر آنها تأ هایی است که جامعه ها،از موضوع

تاریخی از یكسو بر پدیده ها و ساختارها تأکید دارد و از سوی دیگر حـوادث و وقـایع را موضوع  شناسی جامعه      

تحقیق قرار می دهد. اما در هر حال، بررسی روندها و ریشه های تـاریخی و فراینـدهای تحـول و یا کشف علّیت 

تاریخیِ وقایع، موضوع جامعـه شناسـی تـاریخی اسـت. اساساً، وجه مشخصه جامعـه شناسـی تـاریخی تأکیـد های 

ویژگی را برای تحقیق  زمان و بررسی پویای موضـوع و عـدم بررسـی ایـستای آن اسـت. اسـكاچپول چهـار بـر

 :کندهای تاریخی در جامعه شناسی مشخص می

اخت ها یا فرایندهای اجتماعی که به صورت پدیده هـای عینـی و محقق در زمان و سواالتی را پیرامون س -0 

 .مطرح می کنند ،مكان فهم می شوند

فرایندهای فرازمان را مـورد توجـه قـرار داده و رشته های گذرا و موقت را با هدف دستیابی به نتایج، جدی  -2 

  .تلقی می کننـد

کنش های معنی دار و هدفمند و بسترهای سـاختی را بـه منظـور معقـول عمـدتاً ارتبـاط متقابـل میان  -9

سـازی پیامـدها و نتـایج مشهود نیت مند و غیرنیت مند )کارکردهای آشكار و پنهان( در زندگی های فردی مورد 

 .توجه قـرار مـی دهند

اعی را برجـسته و نمایان می جنبه های ویژه و متنوع انواع مشخصی از ساخت ها و الگوهای تغییـر اجتمـ -0 

 .(12-19: 093 ،یریسازند)سام دل

ها برای ساخت آینـده بـا توجـه  دربارة تاریخ و پرداختن به تالشی که انسانقضاوت  99از نظر فیلیپ آبرامز     

 از درونشود که رخدادهای زمانـه  دهند و در این فرایند، گذشته تنها مادة خامی تلقی می می بـه گذشـته انجـام

ازمان سو و س کیاز  یو تجربة شخص تیفعاله است برای فهم رابط یکوشش یخیتار یجامعه شناس می جوشد. آن

 ندیکه به طور مداوم در حال ساخته شدن در زمان است. از نظر او فرآ زییچه به منزل گریاز سوی د یاجتماع

 یوال کلو ز شیدایدر پ ،یشخص یزندگان و یوگرافیمطالعه شود: در ب گوناگونی های ممكن است در بافت یخیارت

 ایدولت رفاه  رییای همچون شكل گ ژهیت والتحو ایانتخابات،  االب یانق لیاز قب یتمدن ها، در حوادث خاص

که  ندیبی م قیمند به کشف حقا قهرا صرفا عال دانان خیتار (. وی000: 0938)آبرامز، طبقه کارگر رییگ شكل

 . ازندا دهیدهنده چسب میتعم یعل لیتحل ندارند و در مقابل جامعه شناسان به دادهایعلت رو دنیبه کاو یا قهالع

ه ب دنیرس یبرا یمقدمه و بستر ف،یتوص یعنی دانان خیکار تار چراکه گرندیدو رشته مكمل همد نینظر او ا

 یو اساس حوادث گام اول فیتوص یعنیقرار دارد؛  یخیتار تیآن در واقع شهیکه ر سازدی م ایمه ینظر میمفاه

 (.031: 0938)همان، رودی به شمار م یشناس جامعه نییدر تب

 یتگوسی. آن دو ارتباط و پگرندیكدینه منطبق بر هم، بلكه مكمل  یو جامعه شناس خیتار ب،یترت نیدب     

 یجامعه شناس را فراهم م ازیمواد خام مورد ن ،یخیطرف منابع تار کیرسد، از  یبا هم دارند. به نظر م یتنگاتنگ

                                                           
33 (Philip Abrams 
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بپردازد. سر و کار جامعه  قیو تحق یجامعه به بررس کی یخیتواند بدون درک تار یسازد و جامعه شناس نم

است.  رفتهیخاص خود شكل پذ طیجوامع است که هر کدام منحصر به فرد و بنا بر سوابق و شرا خیبا تار یشناس

 میعمت یهستند و برا یخیبور به استفاده از دستاورد و اطالعات تارمطالعه تحوالت جوامع، مج یجامعه شناسان برا

مجبور به بازگشت به گذشته جوامع با استفاده از  ،یاجتماع یها دهیمند کردن پد انونو ق یاجتماع هیفرض کی

 یآنان م اریدانشمندان جامعه شناس در اخت یپرداز هیفرض یاطالعات الزم را برا خ،یهستند. تار یخیمنابع تار

منطقه و در  ایشهر  کیمورخان با مطالعه آداب و رسوم و مذهب و باورها و اعتقادات مردم  گریطرف د از. گذارد

 قیقاکنند و ح یم یموشكافانه تر بررس یدیرا با د یخیتار یاز علل رخدادها یاریکشور، بس کیتر  عیسطح وس

 ادجیا خیتار یبرا یدتریجد یو معنا فهومکشند و م یم رونیها ب وانیدربارها و د کیتار یمبهم را از پس پرده ها

 ییااز نظر شناس یبرند. جامعه شناس یسود م یخیتار عیوقا لیجامعه شناسان در تحل اتیکنند. مورخان از نظر یم

 یخیتار قاتیتحق یلیو تحل یابیعلت  یبه مورخان کمک کرده است تا جنبه ها یاجتماع یها و ساختارها نهیزم

 یعلوم اجتماع.بپردازد ندگانیآ یو ارائه راهكارها برا یریگ جهیو نت سهیبه مقا یعلم رچوبو در چها ابدی شیافزا

 یها و ساختارها نهیشناخت درباره بسترها و زم جادیداشته اند. سبب ا خیبر تار یسودمند راتیاز چند جهت تأث

ارائه کرده اند که  ی. شناختددر قالب آنها صورت گرفته ان یخیتار یشده اند که اعمال و واکنش ها یاجتماع

نحوه  شرفتیو پ شیسازد و موجب پاال یموجود در مدارک و شواهد مورخان را بر طرف م یها یشكاف ها و کاست

 (.091و  013: 0918)نوذری،مورخان درباره جوامع گذشته شده اند یتفكر و روش ها

 مبانی نظری

سخن را اول بار در  نی. ایشناسخود جامعه یگریاست و د خیعلم تار خیتار یجامعه شناس یمحور یها لهیم      

همان علم تحوالت جامعه  خ،یتار یجامعه شناس ویداشت. از نظر  انیب یالدیخلدون درسده چهاردهم مجهان ابن

ملحوظ داشت که عبارتند از:  خیتار یشناس امعهکتب ج نیهمه عوامل و عناصر سازنده جامعه را در تدو یاست. و

 ،یگروه ها و طبقات اجتماع ع،یو حكومت، ابزارها  و صنا استیس ،یو مذهب یفرهنگ مل ،یطیمح یایجغراف

و مقدار سواد جامعه،  زانیم ت،یو ترب میتعل ات،یعلم و فلسفه، ادب ،یدست ی، هنرها و کارهایو دامدار یکشاورز

 یس ،جامعه شناسان انیدر م. (11-13: 0911امثال و اشباه آن)آزادگان،و  یو داروساز یشكعرفان، پز ر،یاساط

 یمسلط در جامعه شناس شیبه نقد سه گرا یجامعه شناخت نشیدر ب كایآمر یانتقاد یجامعه شناس 90لزیم تیرا

 :پردازدیمعاصر م

 یندگمند کل زو نظام یخیتار یبررس یاست که با تالش همه جانبه برا خیتار هینظر یاول معطوف به نوع شیگرا 

 .است یاجتماع یها ظمو ن یخیکشف مراحل روند تار یانسان در پ یاجتماع

ه روابط هم یبندانسان و جامع و دسته عتیمند درباره طبنظام ای هینظر انیکالن به ب هیدوم با عنوان نظر شیگرا

 .پردازد یآنها م ریرناپذییبه ظاهر تغ یهایژگیو شناخت و یاجتماع

 .معاصر معطوف بود یها و مسائل اجتماع تیواقع یاست که مطالعات تجرب یانتزاع ییسوم تجربه گرا شیگرا 

                                                           
34 (C. Wright Mills 
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 کیکالس یمنسوخ شدن علوم اجتماع نگریانما یاز نظر فكر یانتزاع ییگراکالن و تجربه هنظری مجموع در     

امعه مسائل ج نییمعتقد است تب میلز ،در مقابل آنها .و روش رخ داده است هیامر به بهانه توجه به نظر نیاست و ا

 ریغ اتقیبه نظر او تحق ستین ریپذ انبه طور کامل امك یاجتماع یها دهیپد یخیتار تیمعاصر بدون توجه به ماه

 یتماعج اال علم یها دگاهید که همه کندیاستدالل م میلز .و محدود ایپو ریغ توصیفی محض هستند یا ای یخیتار

 یخیتار خصلتاز اساس  یاست که جامعه شناس نیا قتیباشند حق یمبتن خیبر تار دیبا یمعتبر بشر

 (.0913.)میلز،دارد

 :دیگویسخن م یخیتار یدر جامعه شناس یاصل یاسكاچپول از سه راهبرد پژوهش اتد

 عمیمی)قیاس گرا(ت یخیتار یشناسآن را جامعه توانیراهبرد که م: در این  خیدر تار عام یکاربست الگو -0 

 یمناسب با آن الگو استفاده م یخیچند نمونه تار اینمونه واحد  رییتغ یواحد برا یکل هینظر یالگو کیاز  دینام

اهبرد ر نیا .سر و کار دارد یخیتار یهاتیواقع لیجهت تحل ینظر یکل یالگو کیمكرر  .در واقع با کاربستدشو

 .کندیحرکت م یخیتار اتیو به طرف جزئ شودیشروع م یانتزاع یالگو کیاز 

 اریسب تواندیبه دو معنا م یخیتار یهانمونه ایالگو در خصوص نمونه  نیکه کاربرد ا کندیم دیاسكاچپول تأک

. رفتیپذ خیو ماتقدم نسبت به تار ینیشیپ یاعنوان دادهبه دیخود الگو را با نكهیخودسرانه به نظر برسد: نخست ا

 میانتویموضوع بحث هستند چگونه م یکل اریبس یایاو قض میجا که مفاهاز آن دیگویاسكاچپول م نیبه جز ا

 اند؟ مجسم و محقق ساخته كسانی یاوهیرا به ش ایو قضا میمفاه نیمحققان ا یکه همه میده صیتشخ

(می گراتینسب) یریتفس یخیتار یشناسآن را جامعه که راهبرد نیدر ا :خیتار ریتفس یبرا ممفاهی کاربست-2 

مشغول  دل شتریراهبرد ب نیا .ارائه شود یخیتار یاز الگوها یمعنادار یرهایتا تفس شودیاستفاده م میاز مفاه نامد،

تفاوت ها سر و  قیها از طر تیبا روشن کردن فرد .است ،رخ  داده است یزیاست و فهم معنادار چه چ یستیچ

استفاده  نیمع یخیتار نهیمخاص در هر ز یها یژگیو یسازبرجسته ینمونه ها برا انیم سهیکار دارد و از مقا

هاست و نه نشان تفاوت قیروشن کردن تفردها از طر خیموارد تار قیو تطب سهیراهبرد در مقا نیهدف ا .کندیم

منظور در مطالعات  نی. به همیعل یهامیتعم یهیارا ایو نه آزمون  ینظر یالگو کیکاربست مكرر  تیدادن قابل

پربار  و ادیز اریبس یدگیچیبا پ اصخ یهاها و مكانزمان فیتوص كردیرو نیا یریگصورت گرفته بر اساس جهت

 در دستور کار پژوهش کنند،یکه در آن عمل م یایو فرهنگ ینهاد یهانهیزم زیو ن گرانیباز یریگو توجه به جهت

 .ردیگیقرار م

 ،امدن یم( استقراگرا) یلیتحل یخیتار یراهبرد که آن را جامعه شناس نیدر ا :خیدر تار یعل یهانظام لیتحل -9 

خاص و  یخیتار یامدهایپ ای ندهایهستند که فرا - محدود دامنه هاینظم حداقل - یعل یکشف نظم ها یدر پ

 یممعارائه ت ایآزمون  یپدر . دهندیانجام م نیگزیجا یها هیفرض یبررس قیکار را از طر نیدهد و ا حیرا توض نیمع

 یکل یریگجهت .دهدیانجام م یخیبا شواهد تار هینظر کینزد یکار را از راه گفت و گو نیاست و ا یعل یها

استفاده از آن  یو تالش برا یخیتار یو واقعه نهیزم کیطرح سؤال مشخص در خصوص  كردیرو نیپژوهش در ا

 یعل یهابر پرسش شتریب یلیـ تحل یخیتار یشناسها در جامعهعام تر است. پرسش ینظر یهاگزاره دیتول یبرا

و « رخ داده است زیچه چ»بر درک و فهم معنا دار  یریـ تفس یخیتار یشناسدارد اما در جامعه دیتأک ییو چرا
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ست. معتبر ا یبر روابط عل یمبتن یپاسخها یدر پ تیدر نها افتیره نی. اشودیم دیتأک یخیموارد تار یستیچ

مان در مكان و ز متفاوت موارد مشابه را در پهنه جینتا ای ردیدر برگ مشابه را کامال یخیتار یهانمونه ایکه  یروابط

 یخیتار یجامعه شناس ،هیگرا با کاربست نظر اسیق یخیتار یکند. جامعه شناس لیلحت ریپذ میچارچوب بالقوه تعم

 یشناسهجامع .ارتباط دارند سهیاستقراگرا با کاربست مقا یخیتار یشناسو جامعه میبا کاربست مفاه انسبت گر

 یه شناسو جامع یستیچ یهابر پرسش ت گراینسب یخیتار یشناسجامعه یی،چرا یهابر پرسش قراگرااست یخیتار

را و استقراگرا گ تینسب س گرا،اقی یخیجامعه شناسان تار .کنندیم دیتاک یچگونگ یهابر پرسش گرا اسیق یخیتار

 یهایژگیها و وتفاوت یسازبرجسته یبرا شتریب سهیاز مقا انینسبت گرا .کنندیاستفاده م سهیهر سه از روش مقا

به  دنیرس یبرا سهیهر دو از مقا انیگرا اسیو ق انیاستقراگرا .دنکنیاستفاده م نیمع یخیتار یا نهیخاص هر زم

خاص  میتعم یدر پ انیو استقراگرا عام عمیمت یدر پ انیگرا اسیاما ق برندیبهره م میقابل تعم ینییاصول تب

 ای نهیزم کیشود با  یکه تصور م کندیکار م تبیینی یها میمعو با ت کنندیرا رد م یمیمعت یتآنها کل )هستند

 :کرد هیتشب معین هسه حرف هرا ب یجامعه شناس سه نوع نیتوان ا یم انیدر پا (خاص ارتباط دارد ه هاینیزم

 ؛ازندسیو سپس م کنندیم یطراح ابتدابه معمار هستند که  هیشب شتریب قیاس گرا یخیجامعه شناسان تار

 یم ریوتص هبه نقاش هستند که که بر اساس فهم خود از منظر هیشب شتریگرا ب تینسب یخیشناسان تارجامعه

تا  کندیم میو تنظ یرینجار هستند که همزمان اندازه گ به هیشب شتریاستقراگرا ب یخیجامعه شناسان تار ؛سازند

 (101-123: 0911.)اسكاچپول،مورد نظر را بسازند یش

داند اما معتقد است که جامعه شناس  یانجام کار در جامعه شناخته م وهیرا محور ش ندیفرا دهیآبرامز ا پیلیف     

 :شده است یخیهم تار یگرید یها وهیبه ش

یا  یعاجتما ندیفرآ شرفتیآن فهم پ قیو از طر ییکه به فهم روند گذار به صنعت گرا یخیتار یجامعه شناس -0

 .عالقمند بود یبه طور کلتاریخ 

 یتماعاج نیقوان یبود و به جستجو یعیاز علوم طب یعلوم اجتماع یابیالگو پیکه در  یخیتار یجامعه شناس -2

 .باشد یعیطب نیهمان قوت قوان یمدع توانستیشد که م یمنته

 یسینه دگرد ،دپرداز یم اسیکوچک مق یاجتماع یها طیکه به افراد در مح یخیتار قتاًیحق یشناسجامعه -9

 (.01-1 :0938)آبرامز، دید نامرخ خیآن را تار توانیو م اسیبزرگ مق اجتماعی یها

امل پروسه  کارگزار را توسط دو ع متقابل ساختار بر ریساختار توسط کارگزار و تأث یریگ شكل ندیآبرامز فرآ پیلیف

 اما هر انتخاب ما نشان کندی نم لیبر ما تحم یاجبار خودی خود به خیزعم آبرامز تار . بهدهدی م حیو حادثه توض

 یاسیسی ها گروه ای زند،ی کشور م کیدست به قتل شاه  یکس یما است. وقت یبر رفتار کنون گذشته ریدهنده تأث

 یرو ییزدا به تنش یاز حالت تهاجمی خارج استیس ای آورندی م یبه مبارزه مسلحانه رو زیآم از مبارزه مسالمت

در قالب ساختارها  یول میسازی ما است. پس، جهان خود را م یبرا گذشته اتیمعنادار بودن تجرب یایگو آوردی م

ار توسط ساختی کنش توسط ساختار و دگرگون یریگ اند. شكل گرفته که از قبل شكل یقواعد رفتار و بر اساس

است  یشناس و جامعه خیادغام تار یمعن به نی. ادهندی م یدر طول زمان رو ییها عنوان پروسه کنش هر دو به

رفته، گ گذشته شكل یدادهایرو ریحال تحت تأث طیچگونه شرا دیگوی به ما م یخیتار یشناس جامعه گونه، نیو ا
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ا ب یو برخ شوندی با شكست مواجه م ها استیس یبرخ شوند،ی مختلف تكرار م یها رفتارها در دوره یچرا برخ

 گرید یگذشته است و از سو جهینت كسوی. حادثه از شوندی پروسه، حوادث درک و فهم م نیدر قالب هم. تیموفق

مان در طول ز یما به ساختار کنش اجتماع یدسترس یاصل است. حادثه نقطه ندهیدهنده آ کننده و شكل مشخص

 نیبه هم اما از مشاهده حوادث قابل استنباط هستند ستندیمشاهده ن ها قابل ساختارها و پروسه کهی است. درحال

 یکنش و ساختار در آن نقطه به هم م که داندی م یشدن مهم است و آن را لحظه اریازنظر آبرامز حادثه بس لیدل

 (.039: 0938)آبرامز، رسند

 یجامعه شناس یه فكرزدرون حو تیفعال از سه نوع یخیتار یجامعه شناس برآمدندر کتاب  تیاسم سیدن    

 :که عبارتند از بردینام م یخیتار

 .دندار رییغو ت یفهم گوناگون یبرا یترعیوس هایامدیکه پ یخیتار طیشرا هیشامل اکتشاف اولی: خیتار قیتحق -0

اشاره  هیآشكار به مسائل نظر ی یاو به طور ضمن دیآ یبه دست م گرانید قاتیتحق هیبر پا ی:تجرب تعمیم -2 

 .کندیم

 قاتیتحق جینتا هیاست که برپا یخیتار رییتغ یندهایمند درباره فرآنظام یپرداز هیشامل نظر ی:اجتماع هینظر-9

 (.211: 0931)اسمیت،دیآ یبه دست م یتجرب یها میو تعم یخیتار

به عنوان جامعه شناس دوران معاصر با انتقاد از نظریه های ساختار گرایی و کارکرد گرایی و تفسیر  91آنتونی گیدنز

گرایی ،در نظریه ساخت یابی خود به پیوند تاریخ و جامعه شناسی توجه می کند و به نظر وی رفتار انسان در طول 

وقتی وجود دارند که روابط اجتماعی فقط تا  وهای روابط اجتماعیزمان در جامعه تولید و بازتولید می شود و الگ

به مثابه  نظام سازمان یافته باشد و در طول زمان بازتولید شود. بنابراین، در کارگردگرایی نیز مفاهیم ساخت و 

های نظام در هم می آمیزند. خواص ساختاری نظام های اجتماعی هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که نظام 

مذکور را تشكیل می دهند .نظریه ساخت یابی نافی هر گونه تمایزی میان همزمانی و درزمانی یا ایستایی و پویایی 

: 0919است .به نظر وی کنش ها استمرار گذشته اند ،گذشته ای که فراهم آورنده  ابزارهای آغاز کنش است)کسل،

080-010.) 

 تیاحك یخیتار یشناس معهجا تیدرباره موجود هاتیاز تنوع روا یخیجامعه شناسان تار قاتیتحق یگوناگون     

 یاما جامعه شناس .زندیم دییمهر تا یو جامعه شناس خیموجود در برنامه وحدت تار یها یکند و بر دشوار یم

 تنها ؛ چون نهاست یبزرگ فهیوظ خیو تار هینظر بیترک .دارد و هم به مورخ ازیهم به جامعه شناس ن یخیتار

روزه شود که ام یهم م یجامعه شناس هیدر نظر ینوساز یوعبلكه شامل ن ؛است یخیتار یشیبازاند یمتضمن نوع

د تا جامعه با هم ادغام شون دیبا ینظر ینیب کیو بار یخیتار لیتحل نیبنابرا .است یخیتار ریاروپا مدار و غ شتریب

 ستین ضمح ییروا خیتار یخیتار چیه ،است هیمملو از نظر یخیسو حرکت تار کیاز  .ابدیتوسعه  یخیتار یشناس

به عنوان موضوعات مهم  تریکل یاست که فقط در پرتو معرفت نظر یاز امور متعدد ینشیهمواره گز تیک روایو 

ما از  یهاانباشت آموخته ،دهدیانجام م یجامعه شناخت هیآنچه نظر گرید یاز سو ؛مورد توجه قرار گرفته است

                                                           
35 (Anthony Giddens 
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آنان  یالگوها ایآکه توانند بفهمند  یم هنجامعه شناسا دید یمورخان کالن نگر و دارا ،بیترت نیبد .هاست خیتار

 یمنطق یسازگار ختیشناحوزه پژوهش و جامعه یبا دستاوردها یبزرگ و بلند مدت زمان یها ندیدر مورد فرآ

را  یخیتار یهاتیروا ییربنایآشكار و ز یمند شیکوشد عوامل محرک و پو یم زیشناس نجامعه .ریخ ایدارد 

 هاخیتار نیا .میبر ساز یدیجد یها خیتار یمتوان یم همعرفت جامعه شناسان از یانباشت نیدر پرتو چن .آشكار کند

تر تازه ینشیو ب ترقیعم یلیشده ما را با تحل یبررس ترشیپ یهاتیتازه از روا ییهستند که جنبه ها یمطالعات

 لحظه را عكس کفقط یس که عكامانند ه ن یاجتماع دهیهم به پد یخیجامعه شناسان تار. کنند یم نشیگز

ر طول را د یخیرمهم تا یدادهایرو انیکه حرکت انسان ها و جر دننگریم بردار لمیکند بلكه به مثابه ف یم یبردار

 ،فهم زمان حال :سه کارکرد یدارا یخیتار یجامعه شناس نشیب لیتحل نیا . مطابقکندیم یبردار لمیزمان ف

 (.88: 0930)نوری،است ندهیآ یرهایآن و فهم درست مس رییتغ یدرک چگونگ

 گیری نتیجه

ت. اس یو نظر یخیدو بعد تار یدارا یخیشناسان تارمطرح در آثار جامعه یکه پرسش ها شودیم نیبحث ا جهینت

 یو مخلوقات اجتماع ینیمردم ع یخیتار یتجربه ها یبه بررس یخیمطالعات جامعه شناسان تار ،یخیتار ثیاز ح

کنترل  ،یمسائل سازمان اجتماع ینظر ثیهستند از ح یخیتار یشمول و معنا زه،یانگ یپردازند که دار یم

عه دارند. جام یو نظر یخیتار تیاندازه اهم کیکه به  کنندیم یرا بررس ییهاو موضوع یاجتماع رییتغ ،یاجتماع

مضمون  وانتیبا توجه به آنچه گفته شد اکنون م کندیاستفاده م هینظر شبردیپ یبرا خیاز تار یخیشناسان تار

العه مط یخیتار یساده ،جامعه شناس اری: به زبان بساندینما یکل فیرا در تعر یخیارت یحاکم بر جامعه شناس

 یخیتار ی. جامعه شناسابندی یم رییکنند و چگونه تغ یمطلب است که جوامع چگونه کار م نیدرک ا یگذشته برا

ه لحاظ و ب کنندیگذشته را فراموش م یکه به لحاظ تجرب زندیم یخیتار ریشناسان غجامعه نهیهم دست رد بر س

 جامعه ریو هم مورخان غ رندیگیرا در نظر نم یساختار اجتماع یخمندیو تار یاجتماع یزندگ یبعد زمان یمفهوم

 انیدر م یا وهیو ساختارها به چه ش ندهایفرآ کنندیفراموش م یراند که به لحاظ تجرب یرا از خود م یشناخت

ا و  نه روابط آنها را ب نندیبیو ساختارها را م ندهایفرآ یکل صینه خصا یجوامع متفاوت هستند و به لحاظ مفهوم

بر رابطه گذشته  یخیکالن تحول تار یهاطرح لیموضوع تحم یخیتار یشناس. در مجموع جامعه دادهایاعمال و رو

 یخیتار یجامعه شناس یری. جهت گستیحال ن یبرا یخیتار نهیزم شیپ ییموضوع شناسا نی. همچنستیبا حال ن

 یسگذارد. جامعه شنا یم ریو هم بر گذشته تاث ردیگیجهت که هم توسط گذشته شكل م نیبه زبان حال است از ا

 یخیتار ریاز کنش ها در خط س یمستلزم مجموعه ا یاجتماع یساختارها یریگکه شكل دهدینشان م یخیتار

 دیبگو خواهدیاست و م یخیتار یجامعه شناس یزمان، عالقه محور قیاز طر یروابط اجتماع یالگوها لیاست. تحل

  (.82-89: 0930)نوری،است گانهی یراه ،یخاص فرهنگ یخواص هر جامعه از نظر محتوا رییکه راه تغ

نسبت به مسائل دارد و هم به گذشته و به ارتباط آن با اکنون  یتر عیوس دیدر واقع جامعه شناسی تاریخی د      

جامعه شناسی  دهد. یموضوعات را مورد توجه قرار م یو بازساز ریی،تغیریگ و آینده می پردازد و روند شكل

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 

لوم انسانی باشد و درک و شناخت عمیق تر و بهتری رویدادها می تواند نقطه عطفی در مطالعات جدید در حوزه ع

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 

های رشته تاریخ و جامعه شناسی، از حوزه تئوری و نظری صرف خارج و به حوزه شناسایی و تشخیص  تفریط

عملی وارد گردد و به صورت ملموس تر و عینی تر برای مسایل راه حل ارائه نماید زیرا امكان مقایسه و تطبیق 

برای آینده ای بهتر برنامه ریزی  زمان گذشته و زمان حال را دارد و می تواند با مبانی نظری به صورت هدفمند

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 

ر قالب کتاب مطالعات اجتماعی سه رشته تاریخ و جامعه شناسی و جغرافیا بدون کمترین ایجاد نگردیده و صرفا د

ارتباط  در قالب مفاهیم نظری تدریس می شود که همین امر ضعف و کاستی حوزه علوم انسانی محسوب می شود 

ا دشاهی )تاریخ(آشنی(و  سلسه های پاجامعه شناسو دانش آموز فقط در قالب محفوظات زودگذر با مفاهیم انتزاعی)

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. 

Keywords: Sociology, History, Historical Sociology, Social Phenomena. 

 

 

 

 

  


