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تاريخ دريافت11/1/38 :

تاريخ تأيید11/84/86 :

سیدابوالفضل رضوی

بازانديشي تاريخ در ذهن مورخ انجاام مايشاود ذهان ماورخ در بساتخ ساا تار
جامعها كه در آن زندگي ميكند قوام ميگیخد .تاريخ بخرسي تحلیل اجزا ساا تار
جامعه را در اعصار گذشته در راستا پاسخگويي به مسائل اجزا ساا تار جامعاه در
زمان حال در دستور كار دارد اين مهم را با انتخاب موضوع مسائلي كه میاان حاال
گذشته در سَیَالن است انجام ميدهد .مور ان دانش بیانش اود را امادار جامعاها
هستند كه در آن زندگي ميكنند اين بینش دانش در انتخااب موضاوعاپ په هشاي،
موضوعاتي كه در افق سا تار گذشته بخرسي ميشوند اما معطوف مقید به زمان حال
ميباشند تأثیخ فخاگیخ دارد .زمان حال مباحث مخبوط بدان ،مااهیتي زناده پوياا دارد
اشخاف بخ جوه مختلف آن تخصصها متفا تي را ميطلبد .انسان حیاپ انسااني باه
عنوان يك كلیت ،مورد مطالعه علوم مختلف اسات شانا ت كامال ايان كلیات باخا
متخصصان يك علم امكانپذيخ نیست؛ از اين ر انديشامندان علاوم مختلاف باا ارتبااط
تنگاتنگ متدا م با اصحاب رشتهها مختلف قادر باه شانا ت بیشاتخ حیااپ انسااني
واهند بود .تاريخ نیز به عنوان دانشي كه گذشته حیاپ انساني را با هادف فايادهمناد
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
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بخرسي تحلیل ميكند ،در صورتي ميتواند دستا ردها معطوف به هدف داشته باشاد
كه با انديشمندان علوم مختلف به يهه متخصصاین علاوم اجتمااعي در تعامال باشاد.
ضخ رپ چنین تعاملي كه در كلیت ،ثباپ ،فايادهمناد تادا م بخشایدن باه دادههاا
تاريخي مؤثخ اقع ميشود زمینهها ارتقا معخفتشناسي تاريخي را فاخاهم مايآ رد
مسئلها است كه ا حداقل در مقام طخح ضخ رپ موضوع ا در اين مقالاه ماورد بخرساي
قخار ميگیخد.

واژههای کلیدی :تاريخ ،علم تاريخ ،علوم اجتماعي ،جامعه ،سا تار اجتماعي.

مقدمه

پیتخبخك ،په هشگخ حوزه تاريخنگار اجتماعي فخهنگي ،آنجاا كاه از فاصاله میاان
تاريخ جامعهشناسي در قخن نوزدهم میالد ياد مايكناد از «گفات گاو ناشانوايان»
سخن ميگويد :هنگامي كه مور ان بخواهند بد ن توجه به آنچه در حوزه معخفتشناساي
سايخ علوم ميگذرد به گذشته بپخدازند ،همچون ناشنواياني كه ندا هوشمندانه ديگاخان را
نميشنوند قادر نخواهند بود علم تاريخ را از محاد د نگاخ هاا معخفاتشناساي رهاايي
بخشیده در دمت مطالعه حیاپ اجتماعي انساان قاخار دهناد .انتقااد عمادا بسایار از
انديشمندان از جمله فالسفه بخ تاريخ اين بود كه مور ان به قايع منفاخد ،جزئاي متریاخ
مي پخدازند از درك امور كلي متدا م به تعبیاخ درك ساا تار جواماع نااتواناناد.
چنین بخداشتي با ر يكخد پوزيتويستي بخ ي از مور اان قاخن ناوزدهم مایالد همچاون
لئوپولد فون رانكه همخواني تمام دارد با جاود دقات زيااد در جهات شانا ت گذشاته
تاريخي كه مانع از تحلیل معطوف به زمان حال از سو مور ان ميشاد در قاخن بیساتم
مورد نقد جد قخار گخفت محافل تاريخي پیشخ در عخصه تاريخنگار تاا حاد زيااد
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ويشتن را از سیطخه آن به عنوان يك گفتمان غالب اار ساا تهاناد .اخ
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از چناین

گفتماني همخاه با ر يكخدها هخمنوتیكي پديدارشنا تي تا حد زياد تاريخ را از گذشاته
گخايي صخف به زمان حال نزديك كخده امكان تلفیق حال گذشته تدا ل افاقهاا
گفتماني حال ماضي را همواركخده است .اين زمینهها هموار اين نزديكاي باه زماان
حال ،به تاريخ هم جهي اجتماعي سایالتاخ بخشایده آن را باا شادن دايماي انساان
(صیخ رپ) همنوا نموده هم زمینهها درك بین رشتها در تاريخ لز م پیوند با ساايخ
علوم را مطخح كخده است؛ از اين جهت كه حیاپ اجتماعي انسان در مفهوم كلي آن باخا
محققان رشته يا رشتههايي اص قابل درك نیست به يهه با بخداشتها هخمنوتیكي
اصالت بخشیدن به سهم گفتمان كنوني در پیدايش علم همخواني نادارد؛ محققاان علاوم
مختلف مجبورند هخ چه بیشتخ به يكديگخ نزديك شده از داشتهها يكديگخ در راساتا
تعمیق دانش ويش بهخه گیخند .از اين حیث مور ان نیاز هنگاامي كاه در صادد نجااپ
دانش تاريخ از عینیت محض رهايي آن از بخداشتها صخف معطوف به گذشته باشاند،
ناگزيخند كه هخ چه بیشتخ به داشتهها سايخ علوم چنگ بزنند درك بیشتخ آگاهانهتخ
از زمان حال داشته باشند .اين درك بیشتخ به آنهاا كماك مايكناد كاه گذشاته را بهتاخ،
دقیق تخ در راستا

دمت به بهبود سا تار اجتماعي زمان حال مطالعه بخرساي كنناد.

چنین شنا تي مستلزم پیوند مستمخ ملموستخ مور ان با ديگخ محققان علاوم اجتمااعي
است.
مقاله حاضخ به بخرسي ضخ رپ درك بین رشتها در تاريخ لز م همگخاياي تااريخ
علوم اجتماعي مسئله ميپخدازد ،از اين ر ابتدا به لز م درك سا تار جامعه در مطالعااپ
تاريخي اشارها ميكنیم؛ سپس به درك بین رشتها در تاريخ لز م همگخايي تااريخ
علوم اجتماعي ميپخدازيم.
تاریخ و لزوم درك ساختاری جامعه

سا تار موجود هخ جامعه ،صورپ تكامل يافتة سا تار حیاپ جمعي آن جامعاه در اد ار
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پیشین است ،كه شنا ت ابعااد مختلاف آن درك هماه جانباها را مايطلباد .هاخ چناد
تخصصي شدن حوزا مطالعاتي علوم مختلف ،زمینة مطالعة ايان ابعااد مختلاف را تاا حاد
بسیار هماوار كاخده اسات ،ارتبااط میاان علاوم مختلاف درك باین رشاتها درباارا
موضوعاپ متفا پ است كه امكان مطالعة علميتخ مسائل مخبوط به حیاپ اجتمااعي ياك
قوم ملّت را فخاهم ميسازد .علوم انساني نیز كه در پي تحوالپ پس از انقالب صنعتي
تحت تأثیخ شخايط حاكم بخ حوزا علوم طبیعي ،ر يكخد تخصصي در پیش گخفته تحلیال
ابعاد مختلف حیاپ انساني را با هدف بهتخ شدن حیاپ بالفعل انسانها در دستور كاار قاخار
داده است ،فقط در صورتي زمینة تحقق اهداف ويش را فخاهم ميسازد كه باا ر يكاخد
جامع به مخاحل مختلف جوانب متفا پ حیاپ انساني توجه كند .چنین زمیناها فاخاهم
نميشود مگخ اينكه محققان علوم انساني ،با هخ رشته گخايشي ،متحد مكمّال يكاديگخ
باشند .انسان ،در جايگاه موضوعي كلاي ،حیااپ انسااني ،در مفهاوم كلاي آن ،موضاوع
مطالعة تمامي علما ،اعم از عالمان علوم طبیعي انساني است؛ از ايان ر هاخ چقادر كاه
انديشمندان اين علوم به يكديگخ نزدياك شاوند بیانش ر ش بیناابیني را در شانا ت
انسان در پیش بگیخند ،دستا ردها كارآمدتخ

واهند داشت.

در حوزا علوم انساني ،همگخايي علمي به انديشمندان اين رشتهها كمك مايكناد كاه
ود را از محد دا باريك انديشي نگخش از پیش تعخيف شده رهايي بخشند باه فاا
علمي دست يابند .چنین ر يكخد در حوزا مطالعاپ تاريخي ضخ رپ بیشاتخ دارد ،زياخا
دانش تاريخ شامول موضاوعي فخاگیختاخ دارد در مطالعااپ موضاوعي باا بسایار از
تخصصها مطخح علوم انساني پهلو ميزند؛ ازاين ر مور اان مجبورناد باا حاوزههاا
مختلف علوم انساني آشنايي بیشتخ پیدا كنند بینش نگخش حاكم بخ اين رشاتههاا را
درك كنند .مور ان ،تحت تأثیخ گفتمان با حاكم بخ زمان حال بخ اسااس ضاخ رپهاا
مطخح ،گذشته را مطالعه ميكنند از همین ر آشنايي با سا تار جواماع ،آنهاا را در درك
بهتخ گفتمانها د رهها مختلف يار ميرساند .اشخاف بخ ساا تار جواماع ،آشانايي باا
علوم همعخض تاريخ را طلب ميكند مور اان را باه همناوايي باا گاخ ه گساتخدها از
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انديشمندان علوم اجتماعي فخا مي واند .حیاپ اجتماعي انسانها در هخ عصخ كلیت باه
هم پیوستها كه جوه مختلف سا تار آن همزمان در ارتباط متقابل باا ديگاخ جاوه
معنا پیدا ميكند .مور ان كه شنا ت جوه مختلف حیاپ جمعي انسان در اد ار گذشاته را
در كليتخين معنا آن مطالعه ميكنند ،اين مهم را به كمك اسناد منابع مكتوب غیاخ
مكتوب انجام ميدهند بخ همین اساس ناگزيخ از ر يكخد بین رشتها هستند.
تاريخنگار در پي آن است كه شخحي منضبط ،منسجم درك شادني درباارا قاايع
تاريخي به دست دهد دانش تاريخ را از بازگويي حوادث پخاكنده به سمتي هدايت كند تاا
در دمت شخح تفسیخ سخگذشت جمعي انسان در سیخ تكااملياش قاخار گیاخد .باخ ايان
اساس علم تاريخ بخ دگخگونيهايي كه در مقاطع مختلف تاريخي يك قوم ملّات رخ داده
است تأمل مي كند شخح سا تار حیاپ اجتماعي آن را در نظخ دارد 1.مور ان در تعقیب
اين هدفاند كه با شنا ت تحلیال نظااممناد د رههاا گذشاتة جواماع تبیاین علّاي
تحوالپ تاريخي ،پاسخي بخا مشكالپ موجود جامعه ود بیابند حال گذشاته را باه
همديگخ پیوند بزنند؛ از اين ر به ضخ رپ بايد درك بین رشتها داشته باشد.

2

درك بینرشتهای در تاریخ

بخ الف انديشمندان علومي كه در نتیجة نوعي كج فهمي تمام توجاه اود را صاخف
شنا ت سا تار كنوني جوامع كخده يا چنین ادعايي دارند ،تاريخنگار شايساته در پاي آن
است كه گذشته را در ارتباط با زمان حال بخرسي كند بخا بهبود شخايط موجاود جامعاه
گام بخدارد؛ از اين ر با سايخ علوم پیوند د سويه بخقخار ميكند ميكوشد از دستا ردها
په هشي آنها بهخه گیخد .بهخهگیخ مور ان از دستا ردها علمي فالسافه ،ر انشناساان
حقو دانان ،جرخافيدانان ،عالمان سیاست ،جامعه شناسان ديگخ شا هها علوم انسااني
فخاتخ از آن استفاده از دادهها ر شها په هشي بخ ي از رشتهها فنّي طبیعاي ،در
بار ر هخ چه بیشتخ دانش تاريخ شنا ت كاملتاخ ساا تار جواماع بسایار ماؤثخ اسات.
محققان تاريخ ،چه در مخحلة سندشناسي كه همانا تالش بخا به دسات آ ردن دادههاا
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موثّق مواد ام په هشي است چه در مخحلاة تجزياه تحلیال دادههاا ،مجبورناد باا
شا هها مختلف علمي ارتباط بخقخار كنند باد ن بهاخهگیاخ از ايان علاوم ،نخواهناد
توانست موضوع تحقیق ويش را پیش بخند .اگخ ظیفه مور ان را شنا ت گذشاته باخا
پاسخگويي به نی ازها اجتماعي زمان حاال بادانیم ،قطعا خا بخشاي از ايان گذشاته ماورد
مطالعه ،نیازمند تحلیل ر ان شنا تي است مورخ به طور اص فاقاد اند تاههاا الزم
بخا درك ر ان شنا تي تاريخ است .همین مورخ ،آنگاه كه واسته باشد با دياد جاامع،
ر يكخد انتقاد را در مطالعاپ ويش به كار گیخد مواد به دسات آماده را تفسایخعلّي
كند ،الجخم بايد با فلسفه منطق آشنايي داشته باشد از قضايا مخباوط باه ايان علاوم
بهخه بگیخد .تفسیخ حقوقي تحلیل سا تار قضايي جوامع عهاود پیشاین نیاز آشانايي باا
ضخ رپها علم حقو يا همگخايي مستمخ با حقو داناان را مايطلباد .جرخافاي نیاز در
جايگاه بعد مكمل تاريخ بستخ قوع ر يدادها تاريخي ،مور ان را به كار ميآيد اهال
تاريخ مجبورند به بعد مكاني حوادث ،به موازاپ فضا زماني آنها ،باه طاور عمیاق توجاه
كنند .به عال ه تحوالتي كه طي قخ ن ا یخ به ياهه قاخن بیساتم رخ داده دگخگاوني
عمیقي در حوزا دانش تاريخ شمول موضوعي آن باه جاود آ رده ،ضاخ رپ درك باین
رشتها موضوعاپ تاريخي را محسوس تخ كاخده اسات .نزدياك شادن اقاوام ملال باه
يكديگخ در نتیجة تحوالپ فنآ رانه ،ر ابط بیشتخ كشورها مختلاف ،گشاايش افاقهاا
مطالعاتي جديد در عخصهها اقتصاد  ،فخهنگي اجتماعي (در نتیجاة كراخپ مادارك
مآ ذ مخبوط به فعالیت ها صنعتي ،هنخ

فخهنگي) تمامي مور ان را به نزديكي بیشتخ

با اصحاب ديگخ علوم فخا مي واند.
امخ زه در شنا ت بینش ر ش مور ان عهود گذشته حال ،نوع نگاه آنها به تاريخ ا
اينكه چه مباحث محتوايي را (به طور مرال ر يكخد فخهنگي ،اقتصااد  ،اجتمااعي) پاياة
تاريخنگار

ويش قخار دادهاند ا آن قدر مهم است كه عمدا تاريخنگاران نسال جدياد از

توجه صخف به تاريخ سیاسي نظاميابا دارند آن را نوعي عد ل از تاريخنگار تحلیلاي
در غلتیدن به تاريخنگار سنّتي قلمداد ميكنند .هخ چند توجه به تاريخ سیاسي نظامي
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تاريخنگار
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صفي به همان اندازا تاريخنگار تحلیلي اهمیت دارد به گونها مقدماة

تاريخنگار تحلیلي به شمار مير د ،اما ر يكخد ياك بعاد عماوم مور اان سانّتي كاه
بيتوجه به ديگخ جوانب حیاپ جمعي ،به تاريخ سیاسي ا نظامي در حكم سخنوشاتي ازلاي
اهمیت بخشیدهاند ،بسیار از مور ان امخ ز را بخ آن داشته اسات ،كاه هاخ چاه بیشاتخ
ر يكخد اجتماعي ،فخهنگي اقتصاد تاخ باه گذشاته داشاته باشاند در ايان جهات از
رشتهها همعخض تاريخ بهخه بگیخند .اگخ اين تعبیخ از كالینگ د را كاه «هماة تااريخ،
تاريخ انديشه است» بپذيخيم همچون ا اعتقاد داشته باشیم كاه ماورخ باياد بكوشاد در
فهم قايع تاريخي ،از طخيق در ن فهمي ،ود را به جاا فاعال فعال ماورد مطالعاهاش
بگذارد انگیزهها نیاپ به اصطالح انديشة ا را درك كند ،آنگاه است كه باياد باه ايان
حقیقت اعتخاف كنیم كه مورخ بايد تمام قاوا ذهناي معخفتاي اويش را در صاوص
موضوع (فعل) مورد نظخ به كار اندازد تا امكان شنا ت همه جانبة فعل تصور انجام دادن
آن از طخف ويش را در ذهنش احیا كند.

3

اقعیتها تاريخي پیچیدگي فو العادها دارند بسته به نوع نگخش هدف ماورخ،
سیما متفا تي به ود ميگیخند .هخ اقعة تاريخي با ديگخ قايع پیوند دارد بعضااخ ياك
اقعه نیست ،بلكه يك جخيان را پديد ميآ رد .مورخ است كه قايع متفا پ را طبقهبناد
ميكند ربط منطقي آنها را در سیخ كلي تاريخ نشان ميدهاد .از ايان جهات كاه قاايع
تاريخي يهگيها عام

اص را توأمان دارند ،فهم آنها میزان تأثیخگذار شان در سیخ

شكلگیخ سا تار جوامع آسان نیست احاطه بخ تمامي جوانب فعل جامعها كه فعال
انديشه در آن رخ داده است را ميطلبد .چنین امخ بد ن آشنايي مورخ با ديگخ علاوم
ترذيه از دستا ردها په هشي آنها ممكن نیست.
گستخا موضوعاپ تاريخي به قدر است كه بخرسي تمامي آنها از عهدا يك نفخ ار
است مطالعة كامالخ تخصصي را طلب ميكند .اين تخصصگخايي تا بدانجاست كه گاهي
متخصصان يك د ره ود را نسبت به همكارانشان كه در همان د ره يا سايخ اد ار مشرول
په هشاند بياطالع احساس ميكنند .تخصصگخايي در اين سطح نبايد به سامتي پایش
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ر د كه مور ان متخصص در يك د ره از درك شاخايط كلاي حااكم باخ تااريخ فضاا
سا تار آن عاجز بمانند؛ با اين حال تن دادن به آن گخيز ناپذيخاست .مور اان اماخ ز ،
همچون متخصصان پزشكي كه پاس از ياك د ره آماوزش عماومي ساپس تحقیاق
تفحص ،دربارا يكي از اعضا بدن تخصص ميگیخناد كااركخد عضاو ماورد نظاخ را در
ارتباط انسجام با كلّیت بدن شخص بیمار مطالعه مدا ا ميكنناد ،ضامن آشانايي باا
اصول آموزشي په هشي تاريخ بخا فهم كلّیات آن ،باه سامت تخصاصگخاياي پایش
مير ند در زمینة تخصص مورد نظخ با علوم مختلف تعامال بخقاخار مايكنناد .محققاان
تاريخ ،بخا شنا ت د ره يا موضوع مورد مطالعة ويش ،مجبورند از دانشها مخبوط باه
تخصص ها هم عخض استفاده كنند بخ دستا ردها آنها اشخاف داشته باشند .همچنان
كه متخصصان پزشكي از علوم فیزيك ،شیمي ر انشناسي بهخه ميگیخند ،مور ان نیاز
مستقیم يا غیخ مستقیم از دستا ردها ديگخ علوم استفاده ميكنند.
مباحري همچون نقد منابع مآ ذ ر يكخد انتقاد به دادهها تحقیق ،شنا ت اسناد
مدارك مالحظاپ ديپلماتیك (علم بخرسي اساناد مادارك تااريخي) ،ساكهشناساي،
مهخشناسااي ،جرخافیااا تاااريخي ،گاااه شاامار

تقااويم ،ااطشناسااي ،كتیبااهشناسااي،

مدالشناسي ،نقشهبخدار  ،اندازهشناسي ،نامشناسي ،شجخهشناسي مباحري از ايان قبیال
دانش هايي هستند كه در حكم ابازار علام تااريخ باه شامار ماير ناد؛ علاومي همچاون
ر انشناسي ،مخدمشناسي ،جامعهشناسي ،باستانشناسي ،جرخافیاا ،اقتصااد ،حقاو  ،علاوم
سیاسي ا رشتههايي كه به انسان از حیث موضوعي اص ود مينگخند ا حتي بعضاي
از شا هها علوم طبیعي همچون نجوم ،فیزيك شیمي ،مور ان را در نیال باه مقاصاد
ويش يار ميرسانند .البته ارتباط علوم انساني با يكديگخ ضخ ر تخ است تعامل بیشتخ
اصحاب اين علوم را مي طلبد .در مورد تااريخ ساابقه بیشاتخ ايان علام نسابت باه ديگاخ
شا هها علوم انساني ،كه اغلب تا پیش از قخن نوزدهم موضاوعیت مساتقلي نداشاتند
ظايف مخبوط به آنها را مور ان انجام ميدادند ،زمینهها بخقخار اين تعامل را مساعدتخ
كخده مقتضیاپ تاريخنگار جديد نیز اين مسیخ را هموارتخ نموده است .در اين زمینه ،به
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يهه ارتباط میان مور ان جامعهشناسان به لحاظ فخاز فخ دهاايي كاه در ناوع ارتبااط
محققان اين د رشته جود داشته است نسبت به ديگخ رشتهها مهمتخ مينمايد.
همگرایی تاریخ و علوم اجتماعی

بسیار از مسائل تاريخ جامعهشناسي در هم آمیخته است تعیاین ماخز میاان آنهاا
چندان آسان نیست .جامعهشناسي تاريخ هخ د هدف احد را دنبال ميكنناد در پاي
بهتخ شدن حیاپ جمعي انسان در زمان حال هستند .امخ زه مور ان در پي شنا ت سا تار
جوامع پیشین هستند از مطالعة انفخاد

جزئي مباحث تاريخي به منظور شنا ت قواعد

كلي حاكم بخ سیخ تحول فخايندها تاريخي بهخه ميگیخند .سیخ تحاول علاوم انسااني در
دنیا غخب ،امور را به سمتي سو داده است كه با پايهگذار علم جديد جامعاهشناساي،
مور ان جامعهشناساان از يكاديگخ فاصاله مايگیخناد باه ياهه تحات تاأثیخ بیانش
پوزيتیويستي ،دستها از مور ان به مطالعة امور اقع به صورپ عیني غیخ مختبط با هام
سو پیدا ميكنند جامعهشناسان مسائل كلي را مطالعه ميكنند؛ اما اقعیت اين است كه
در سپیدهدم عصخ ر شنگخ  ،به گونها  ،همه چیز تاريخ بود ر يكخد اجتماعي در تااريخ
كار جامعهشناسي قخ ن بعد را انجام ميداد .تا ديخزماني میان مور ان جامعاهشناساان
(اگخ بتوان اصطالح جامعهشناسي را تا پیش از قخن نوزدهم میالد به كاربخد) ط فاصلي
جود نداشت بزرگاني كه در ا

عصخ ر شنگخ تاريخ غخب به سخ ميبخدند فیلسوف ا

مور اني بودند كه با ر يكخد اجتماعي به تاريخ مينگخيستند تحلیل سا تار كلاي جواماع
را مدّ نظخ داشتند؛ چنانكه پیتخ بخگ اين اصطالح را دربارا بزرگاني همچاون آدام اسامیت،
آدام فخگوسن ،جان میالر شارل منتسكیو به كار بخده است .اين بزرگان در شمار «نظخيه
پخدازان اجتماعي» بودند.

4

تحلیل نظاممند تاريخ را در دستور كار قخار داده بودند .در ايان

عصخ تنها عكسالعمل علیه تاريخ اعتخاض به تأثیخ فخا تاريخ در تاريخ محاد د انگاشاتن
حوزا مطالعاپ تاريخي به بخرسي صخف تااريخ سیاساي ا نظاامي باود درباارا منطاق
په هشي تاريخ اين مهم كه آيا مور ان به موضوعاپ منفخد جزئي توجه مينمايناد ياا
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بستخها قوانین عام حاكم بخ تاريخ را مطالعه ميكنند اعتخاض مشخصي جود نداشت.
چنین مباحري از نیمة قخن نوزدهم مطخح شاد بايشاك ر يكخدهاا پوزيتیويساتي
عدها از مور ان كه بیش از حد به دنبال كشاف عینیات در تااريخ بودناد از تحلیال
تفسیخدستا ردها تحقیقي ابا داشتند ،از يك سو ،جهتگیخ جامعهشناسي با ر يكخد
كامالخ پوزيتیويستي ،از سو ديگخ ،مختبط بود .البته فضا حااكم باخ محافال دانشاگاهي
گفتمان غالبي كه بختخ را به علوم طبیعي ميداد سااز كار علماي منطاق په هشاي
آنها را اصل مي شامخد سااية سانگیني باخ محافال علاوم انسااني اندا تاه باود نیاز در
جهتگیخ ها اين چنیني مور ان جامعهشناسان تأثیخ بسازا داشات .باه هاخ علتاي
جهتگیخ ها مور ان سدا نوزدهم میالد كه عمدا تالش آنها صخف شانا ت تااريخ
سیاسي نظامي گخديد ،به صخيحتخين شكلي نفي جامعهشناسي را در ود داشات .شادپ
كنارهگیخ از جامعاه شناساي تاا آنجاا باود كاه بزرگااني همچاون يلهام ديلتاا (كاه
جامعهشناسي امرال آگوست كنت هخبخپ اسپنسخ را شبه علم ميدانست) بنديتو كخ چه
(كه از تأسیس كخسي جامعه شناسي در دانشگاه ناپل حمايتي نكخد) نیاز باه رغام داشاتن
جايگاه مهمي در زمینة ر ش شناسي معخفت تاريخي ،چندان توجهي باه جامعاهشناساي
نداشتند .از سو ديگخ جهتگیخ جامعهشناساني چون آگوست كنات هخباخپ اسپنساخ
علیه مور ان نیز كم شدپ نبود معد د مور اني مشامول انتقااد شاديد جامعاهشناساان
نبودند.
جامعهشناسي ،در نتیجة ر يكخد پوزيتیويستي كه آن را به علوم طبیعي نزديكتخ سا ته
بود ( چنین نزديكاي ناوعي بختاخ پنداشاته مايشاد) هماینطاور باخا مقابلاه باا
جهتگیخ ها مور ان ،ناوعي اگخاياي از تااريخ را در پایش گخفتاه باود تاا آغاازين
دههها قخن بیستم چنین ر يكخد داشت .جامعهشناسان بزرگ قخن ناوزدهم د دهاة
آغازين قخن بیستم ،در حالي كه عمومااخ از تااريخ بهاخه مايگخفتناد آن را در مطالعااپ
ويش به كار ميبخدند ،بخا تاريخ حوزا معخفتي مستقلي در نظخ نميگخفتند در بهتخين
حالت آن را ادم جامعهشناسي تلقي كخدند .در اين بین امرال ماكس بخ ،كه البتاه اود را
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مورخ تطبیقي قلمداد ميكخد تا جامعهشناس ،اساترنايي بایش نبودناد 5.از دهاة د م قاخن
بیستم به بعد جامعهشناسي عاد ل از تااريخ را جادّ تاخ پايگخفات باا نزدياك كاخدن
موضوعاپ جامعه شناسي باه تحاوالپ زماان حاال ،طاخد گذشاته را از سااحت مطالعااپ
اجتماعي در دستور كار قخار داد .اين اماخ حاصال موضاعگیاخ جامعاهشناساان دانشاگاه
شیكاگو باود كاه در ر ش تحقیاق نیاز باه جماعآ ر دادههاا باه ر زتاخ اساتفاده از
پخسشنامهها ،مصاحبهها شواهد آمار معتقد بودند 6.با اين همه وشبختانه باياد گفات
به رغم آنچه در حوزا جامعهشناسي مكتب شیكاگو در حاال ر

دادن باود ( باا ساوابق

تاريخي امخيكا ا كه قارها نوظهور بود ا بيارتباط نبود) ،از میان مور ان ار پايي نهضتي
بخ است كه البته با ر يكخد محض پوزيتیويستي آن دسته از مور ان كه تمام همّ اويش
را مصخ ف كشف عینیت كاخده از تااريخ اجتمااعي ر يگاخدان بودناد ،مخالفات كاخد
زمینهها ظهور تاريخنگار اجتماعي را با نزديك تخ شدن به جامعهشناسي هماوار نماود.
اين نهضتي بود كه كارل المپخشت آلماني در رأس آن قخار داشت جسات جاو ناوعي
«تاريخ جمعي» را كه طي تحقیق به ديگخ رشتههاايي همچاون ر انشناساي اجتمااعي
جرخافیا انساني توجه داشته باشد مدنظخ داشت 7.تالشها المپخشت ،اگاخ چاه تاا دياخ
زماني در آلمان با اقبال مواجه نشد ،به ساخعت در حلقاههاا تااريخي فخانساه ايااالپ
متحده ر به رشد نهاد بهتخين نمود ود را در معخفتشناسي اصحاب «آنال» نشاان داد.

8

در میان اصحاب «آنال» جامعهشناسان بزرگي قخار داشتند كه صخف نظخ از تحقق اصاول
مورد نظخ آنالیستها ،بیش از هخ چیز نوعي همگخايي میان تاريخ جامعهشناسي را نشاان
مي دادند .اين همگخايي كه پس از حد د يك قاخن اگخاياي حاصال شاده باود ،باه نفاع
اصحاب هخ د رشته بود تا در كنار هم از میزان كاساتي ر ششناساي يكاديگخ بكاهناد
هدف احد را كه همانا تحلیل سا تار جوامع در د رهها گذشاته حاال باه منظاور
تكامل بیشتخ بود تعقیب كنند.

9

آشتي میان مور ان جامعه شناسان  -مقولها كه به ظهور جامعهشانا تي تااريخي
انجامیده است  -جامعهشناسان را بدين سمت عالقهمند سا ته است تا باه مطالعاة دقیاق
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آ رند موضوعاپ مورد نظاخ اويش را از منظاخ

دگخگونيهايي كه در بستخ زمان پذيخا شدهاند مطالعه كنند .مور ان نیز هاخ چاه بیشاتخ از
مطالعة حوادث به دنبال سیخ موضوعاپ ،كشف قانونمند

شنا ت كلیت جوامع در ابعاد

مختلف آنها هستند .نزديكي تاريخ به جامعهشناسي ،اسناد منابع جديد را در پیش ر
مور ان گشوده آنهاا را تشاويق كاخده اسات تاا باا بهاخهگیاخ از دادههاا حاصال از
مصاحبهها ،پخسشنامهها تكنولوژ ها ضابط پخاش ،امكاان بیشاتخ در شانا ت
موضوعاپ ويش به دست آ رند با آگاهي از دستا ردها تحقیقااپ درباارا موضاوعاپ
معاصخ ،زمینهها بیشتخ را بخا مقايسة آنها با موضوعاپ اد ار پیشین فخاهم كنناد .باه
عال ه نقش موضاوعاپ ماورد نظاخ جامعاهشناساان ،اعام از طبقااپ اجتمااعي ،رفتارهاا،
مناسباپ ،تعامالپ سا تارها اجتماعي ،منبع الهامي شاده اسات باخا مور اان تاا در
مطالعة د رهها مورد نظخ با چنین رهیافتهايي به سخاغ گذشته بخ ناد امكاان مطالعاة
چنین مباحري را در تاريخ محك بزنند.
استفادا مور ان از دستا ردها جامعهشناسي ،سطح مطالعاپ تاريخي را ،چه در مخحلة
شنا ت حقايق دستخسي به دادهها موثّق چه در مخحله تحلیل دادههاا ،بااال باخده
اين امكان را فخاهم كخده است تا مور ان پديدهها تاريخي را ،كه در نگااه ا ل منفاخد
جدا از هم به نظخ ميرسند ،با توجه به تأثیخ متقابلي كه بخ يكديگخ دارند ،مطالعه كنناد
امكان پاسخ گويي به مشكالپ اماخ ز جواماع در پختاو شانا ت دقیاق گذشاته تحلیال
صحیح تخ آن فخاهم نمايند؛ به يهه اينكه مطالعاپ تاريخي ر زبهر ز ژرفا بیشاتخ پیادا
ميكند در آنها به جا مطالعة كمّي بار يكخد كیفيتخ به گذشته نگاه ميشود

جاوه

مختلف هنخ  ،فلسفي ،علمي ،فخهنگي اجتماعي تاريخ تمدن فخهنگ ،به دقت مطالعه
ميگخدد؛ در اقع استفاده از جامعهشناسي فخصت بیشتخ را در فهام كیفاي ايان مباحاث
فخاهم آ رده است.
صخفنظخ از جامعهشناسي ،بهاخه گیاخ مور اان از منطاق په هشاي هماین طاور
دسااتا ردها علااوم ديگااخ چااون ر انشناسااي ( بااه يااهه ر انشناسااي اجتماااعي)،
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زبانشناسي ،مخدمشناسي ،اقتصاد حقو  ،نیز راه اعتال دانش تاريخ را هاخ چاه بیشاتخ
هموار كخده زمینه را بخا فهم گذشتة انساني در مفهوم كلاي آن فاخاهم نماوده اسات.
بخا مطالعاة ساا تار زنادگي مخدماي كاه در عصاخ اصاي مايزيساتند ،درك قاوانین
ر انشناسي ر شن سا تن انگیزههايي كه نوع ر ابط انسانها باا ر يادادها چگاونگي
تحقق آنها را تعیین ميكند بسیار ضخ ر است .ر انشناسي اجتماعي با نشان دادن اينكه
يهگيها ر اني انسانها هخ د ره با ديگخ د رههاا تااريخي متفاا پ اسات صالت
تاريخي پیدا كخده علم تاريخ با مطالعة ترییخاتي كه در شعور اجتماعي د رهها مختلاف
تاريخي رخ داده يك گام به ر انشناسي اجتماعي نزديك شده است.

10

محققان تاريخ با شنا ت قوانین علم ر انشناساي واهناد توانسات قاايع سیاساي
نظامي را فخاگیختخ بخرسي كنند علل زمینهها رخ دادن قايع نتايج متختب بخ آنها را
بهتخ درك نمايند .تحلیل ر اني عملكخد دهقاناان شهخنشاینان در قیاامهاا شاهخ
ر ستايي عكسالعمل حكومتها در بخابخ آنها ،تحلیل ر انشنا تي رهبخان كشورها ،علل
شخ ع جنگها تنشها ،يهگيها شخصیتي رهبخان سهم آن در جهاتگیاخ هاا
سیاسي،عقیدتي فخهنگي ،شنا ت میزان درك مخدم هخ عصخ جهتگیخ ها عمومي
آنها ،شنا ت تحلیل احساساپ ،انديشهها ،امیال اسطورهها ملل فهم ر اني آنهاا ،از
جمله مباحري است كه به مور ان در شنا ت سا تار اجتماعي د ران مورد مطالعه فهام
عمیقتخ موضوع مورد نظخ كمك بسیار ميكند.
جهتگیخ پیخ ان مكتب آنال به سمت بهخهگیخ از دانش متخصصان ر انشناسي
پیدايش مكتب ر انشناسي تاريخي در كشور فخانسه پاس از جناگ جهااني د م ناوعي
انقالب ر ششنا تي كه در پختو فعالیتها آنالیستها در فخانسه به جود آمده محافل
تاريخي ديگخ ممالك را تحت تأثیخ قخار داده ،حاكي از اين است كه پیوند میمون د رشاتة
تاريخ ر انشناسي تا چه اندازه په هشها تاريخي را اعتال ميبخشد .ر انشناسي ،كاه
علم شنا ت حاالپ نفساني انسان

جوه مختلف رفتار آدمي مطالعه دربارا ارتباط ذهن

با جهان ار است ،اين امكان را بخا مور ان فاخاهم مايكناد تاا علال قاوع حاوادث
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تاريخي را درك كنند انگیزهها در ني انسانها جهتگیخ ها عمومي آنها در تاريخ
را فهم نمايند.

11

مخدمشناسي نیز در جايگاه علم مطالعة تكامل جماعتها انساني دگخگونيهايي كه
طي زمان پذيخفتهاند ،به تاريخ نزديك است .باه طاور طبیعاي بخرساي ساا تار اجتمااعي
مخدمي كه در د رهها مختلف مي زيساتند مطالعاة اعماال آنهاا ،هام تااريخي هام
مخدم شناسي است .مخدم شناسان باا شانا ت مخدماي كاه در بساتخها تمادني مختلاف
ميزيستند در حقیقت مطالعها تاريخي ميكنند در بدتخين حالت مواد اام بسایار را
بخا مور ان فخاهم ماي آ رناد .مطالعاة آداب رساوم ،عقاياد تصاوراپ ،افساانههاا
اسطورهها سهم آنها در رفتارها اجتماعاپ مختلف مقولههايي هستند كه كاار مور اان
را تسهیل ميكنند آنها را در نیل به مقصود ويش يار ميرسانند.

12

زبانشناسي نیز ابزار بسیار توانمند در ا تیار مور ان قخار ميدهد .زبان آغاز هساتي
انسان است فكخ ذهن انسانها در قالب زبان تجلاي پیادا مايكناد .زباانشناساان ،باا
شنا ت زبان ملفوظي هخ عصخ ر شن كخدن ارتباط آن باا زباان مفهاومي ،باه مور اان
كمك ميكنند تا با شنا ت نامها ،نشانها ،اصطالحاپ مفاهیم ،در شنا ت نقاد مناابع
تحقیق تفكخ حاكم بخ د را مورد مطالعه ،محكمتخ گام بخدارند .منابع تحقیقي بیشاتخ
پیشر داشته باشند .استفاده از تخصصها

اصي همچون طنويسي ،رمزنويسي ،علام

اسناد ،مطالعة نامها

ااص ،نسابشناساي نشاانشناساي ،كاه

مطالعه در فخمانها

ابزارها تاريخنگار هستند ،فقط در صورپ آشنايي با زبان معارف زباني ممكن است.

13

زبانشناسان با قخائت رسم الخطها كتیبهها سايخ ملال ،باا ر شان كاخدن ارتبااط
انوادهها زباني ،ارتباط ذهن زبان تأثیخ آن بخ پیشخفتهاا تمادني ملال مختلاف،
تعامالپ میان ملل جابهجاييها آنها طي تاريخ ،مناسباپ میان آنها را ر شن ميكنند
مور ان را در شنا ت تاريخ آنها يار مينمايند.
ارتباط د سوية تاريخ با ديگخ رشتهها علوم انساني اعم از اقتصااد ،حقاو  ،جرخافیاا،
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باستان شناسي  ...نیز به همین شاكل مهام اسات مور اان را در فهام بیشاتخ جواناب
سا تار جامعه يار ميرساند .عال ه بخ اين محققان تاريخ مجبورند با علوم طبیعي ،اعم
از زمینشناسي ،ديخين شناسي ،فیزيك ،شیمي ،گیاهشناسي هخ دانش ديگخ كه آنهاا را
در جمعآ ر

تفسیخداده هاا تااريخي كماك كناد ،ارتبااط نزدياك داشاته باشاند از

دستا ردها اين علوم بخا اعتال علم تاريخ بهخهمند شوند.
جمعبندی

علم تاريخ از تدا ل افقها گفتماني حال گذشته حاصل ميشود شانا ت اجازا
سا تار جامعاه را در جهاي نوشاتار (تااريخنگاار ) ماورد نظاخ دارد .علام تااريخ
تاريخ نگار را مور اان باه جاود آ ردناد مور اان بیانش نگاخش باه طاور كلاي
هستيشناسي ود را از زمان حال به دست ميآ رند .زمان حال مسائل مخبوط به آن كه
چیز جز نیازها ضخ رپ ها بخ استه از سا تار اص جامعه نیست ،اقعیتاي سایال
پوياست از اين نظخ كه مخبوط به حیاپ اجتماعي انسانهاست مورد اهتمام تمامي علماا
انديشمندان است .هیچ دانشي به تنهايي قادر به شنا ت سا تار كامل جامعه اشاخاف باخ
تمامي جوانب حیاپ اجتماعي انسان نیسات؛ از ايان ر ضاخ ر اسات كاه انديشامندان
رشتهها مختلف در تعامل با يكديگخ به انسان بپخدازند با ر يكخد بین رشتها انسان را
مورد مطالعه قخار دهند .از اين حیث دانش تاريخ نیز هنگامي كه بخواهد در دمت مسائل
موجود جامعه بخآيد حال گذشته را در پیوستگي بیشتخ بخرساي كناد نااگزيخ از ر يكاخد
بین رشتها است ميبايست با تمامي علوم اجتماعي غیخ از آن در پیوند دايمي باشد.
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