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تاریخ دریافت59/6/62 :

تاریخ تأیید59/01/7 :

سید ابوالفضل رضوی
شهرام رهنما (حسنوند)

*

**

تاریخنگاری سنتی بیشتر ماهیت روایی داشت و به سرگذشتت برگ یتگگا
جوامع میپرداخت .این نوع نگتار

تتاریخ ،اگتر نتن هتای دیگتر اقشتار و

مباحثی همچو باورها و جنب ها و رویگادهای غیرسیاسی و گاه غیراعتقتادی
را گ ار

مینرد ،باز در جهت منافع قگرتها و مصلحت برگ یتگگا جامعته

بود .تاریخنگاری مگر ت با ابتنا بر ضرورت نقگ بیاعتنایی تاریخنگتاری ستنتی
به وجوه غیرسیاسی و غیراعتقادی تاریخ ت نوشیگه است تا نگرشتی ستاختاری
به تاریخ داشته باشگ و در پرتتو گترای هتای مختلت
مختل

تتاریخنگارانته ،وجتوه

تاریخ را بررسی ننگ .تاریخنگاری اجتماعی به عنوا گرایشی نو نه در

چنین فضایی زاده شگ ت با نگتاه تحلیلتی بته تتاریخ و بتا توجته بته ضترورت
پرداختن روشنتر و چنتگوجهی بته زنتگگی روزانته متردـ ت بتا گترای هتای
تاریخشناختی جگیگتری همچو تاریخ فرهنگی ،و قوـشناسی نی پیونگ خورده
است و سعی در جاودانه ساختن نن

و میتراث اجتمتاعی و فرهنگتی انستا

* دان یار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی تهرا ؛ . Abolfazlrazavi@Khu.ac.ir
** استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه لرستا (نویسنگه مسؤول)؛ . rahnama.sh@lu.ac.ir
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دارد .تاریخ اجتمتاعی بیشتتر بته نتن هتا و شتیوههتای زنتگگی ،انگیت ههتا و
خواستهای مردما عادی توجته متیننتگ .ایتن رهیافتت بتا تکنیتگ بتر نقت
شهرونگا عادی ،مطالعه نق

رهبرا را نمرنگتر متیستازد و مستیر مطالعته

جامعنگر تاریخ را هموارتر میننگ .نوشتار حاضر ضمن مروری بر سیر تحتول
جایگاه علم تاریخ و تاریخنگاری از دورا سنتی تا جگیگ ،به جایگاه و چیستی
تاریخ اجتماعی پرداخته ،مهمترین علل رشگ و رونق این رهیافت را وامیناود.

کلیدواژگان :تاریخ ،تاریخ اجتماعی ،تااریخنگاار اجتمااعی ،تااریخنگاار ساتتی،
تاریخنگار جدید.
مقدمه

تاریخنگاریبهعنوانصورتمکتوبعلمتاریخ،مبینتکوینوتحولاجزایسااتتار
حیاتاجتماعیاست؛ازاینمنظردرکتاریخنگاریوهمینطورعلمتاریخ،تابعدرکو
دیدگاهیاستکهنسبتبهتاریخوجوددارد.بیتردیادتلیایتااریخشانا ازتااریخدر
معنایهستیشناتتیآن،برمعرفتشناسیتاریخیوتاریخنگاریاثرگذاراست.درهمین
اکهجنبههایتاصیازساتتارحیاتاجتماعیانسان

جهت،مبحثمهمتاریخاجتماعی1
راموردمطالعهقرارمیدهد ابهعنوانمفهومیقابا اعتناادرژاهوه هاایتااریخی،

اهمیتیویههمییابد .

دراینجاتاریخاجتماعی،تاریخراازحیثاهتماا باهوجاوهجمعایحیااتانساانیو
اثرگذاریمردمیدرچگونگیتکوینوتداو ساتتاراجتماعیموردنظرقارارمایدهادو
اینجایگاهرابرترازوجوهدیگریهمچونسیاستواقتصادوفرهنگلحاظمیکناد.از
اینجهت،تأکیدبرتاریخاجتماعی،یکتأکیدروششناتتی امعرفتشناتتیاست.هام


چنانکهدرعرصهتاریخفرهنگی،ودروجهیمتفااوتازتااریخفرهناگیاامطالعاات
فرهنگی،فرهنگبهعنوانمتغیرمستیلیلحاظمیشودتااثرگذاریآنبارساایروجاوه
حیاتجمعیانسان هاتبیینشود؛درتاریخاجتماعینیز،وجهاجتماعیحیاتانساانیباه
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عنوانوجهغالبومؤثردرنظرگرفتهمیشود.مرد ابهعنوانمفهومیدربرابرساتتار

سیاسیوحکومت اچهبهعنوانکسانیکهدرتعام واحیاناًتیاب بایکدیگرندوچاه
بهعنوانکسانیکهبنیاناصلیجامعهبردوشآنانقرارداردوبهمنزلاهنیا آفریناان
اصلیجامعه،اعتیاد،فرهنگواقتصادوامثالآنرارقممیزنند،دراینعرصاهجایگااه
مهمیدارندوموضوعمطالعهویههقلمدادمیشوند .

تکوینوتحولاینرویکرددرمطالعاتتاریخی،بازمینههایتاصتود،ژاارادایمی2
نوظهوراستوسهممؤثریدرمطالعاتکارآمدترتاریخیداشتهاست.باتوجاهباهایان
اهمیت،نوشتارحاضرضمنمروریبرسیرتحولجایگاهدان تاریخوتاریخشناسی،باه
جایگاهوماهیتاینعرصهنوظهورمیژردازدوبرتیازمهمترینعل رشدورونقایان
رهیافترابررسیمیکند .

علم تاریخ و ماهیت مطالعات تاریخی

تاریخ،دان شناتتوتحلی نظا مندکان هاایانساانیدردورانگذشاتهاسات.
مورتاننوعینگاهگفتمانیبهتاریخدارندکهحاص امتزاجافقهاستوژیوستگیمستمر
حالوگذشتهرادرژرتونگرشآنهادرتوددارد.چنینامتزاجوانضمامیکهدرمرحلاه

نخستدرذهنمورتانصورتمیگیرد،هنگامیکهصورتنوشاتاریباهتاودبگیارد
تاریخنگارینامیدهمیشود.علمتاریخکهدرمرحلهذهنیت،تدات حاالوگذشاتهرادر
توددارد،درمرحلهعینیتیاهمانصورتمکتوبنیزباشرایطموجودجامعاهدرزماان
تروبهروزترجلوهمایکناد.از

حالدرتیارنقرارمیگیردودرقالبزبانوکتابت،واقعی

اینحیث،تاریخنگاریدرژیآناستکهشرحیمنضبط،منسجمودرکشدنیرادرباره

وقایعتاریخیارائهدهدودان تاریخراازبازگوییحوادثژراکندهبهسمتیهدایتکند
یانساندرسیرتکاملیاشقرارگیرد .

کهدرتدمتشرحوتفسیرسرگذشتجمع
برایناسا ،علمتاریخوتاریخنگاری،باردگرگاونیهااییکاهدرمیااطعمختلا 
تاریخییکقو وملترخدادهاستوتحولوتداو تاریخیآنقو وملترادرتاود
دارد،تأم میکندوشرحساتتاریحیاتاجتماعیآنرامدنظاردارد.باهبیاانیدیگار،
مورتاندرقالبتاریخنگاریدرتعییباینهدفنادکاهبااشاناتتوتحلیا نظاا مناد
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دورههایگذشتهجوامعوتبیینعلّیتحوالتتاریخی(تبیینمعطاو باهزماانحاال ،
ژاسخیبرایمسائ موجودجامعهعصرتوی بیابندومانعازضع تاطرهتاریخیودر
نتیجهضع هویتیجامعهشوند .
تاریخنگاری سنتی و وجه غالب رویکرد سیاسی

تاریخنگاریسنتیاغلبماهیاتروایای3داشاتومعماوالحاوادثمهامراگازارش

کرد؛یکیازمهمترینموضوعاتآنسرگذشتشاهانوحاکمانبود.ایننوعنگارش


می
اگرهمدرژیفهمکن هایاعتیادیواجتماعیبرمیآمدبدینسبببودکهمربوطباه
برتیازصاحبانقدرتمیشد.ژرداتتنبهجنگهاومسائ دیپلماتیکبینکشورهانیز
ازموضوعاتموردتوجهدرتاریخسنتیبهشمارمیآماد؛ژاسساهموضاوعسرگذشات
ترینوژرحجمترینمباحثدرتاریخسنتیبود


هاوروابطدیپلماتیکازمهم

شاهان،جنگ
ومنابعتاریخنگاریسنتی،ازنوعتااریخنویسایروایایهساتند.اماروزهنیازگروهایاز

مورتان،بررواییبودنجریانتاریختأکیددارند«.تاریخاساسااًیاکجریاانروایایباه
مفهو نی حوادث،وقایعواعمالمردمانگذشته،بهتصوصدرعرصهسیاسیاستکه
علیالعمو براسا ترتیبتاریخیوزمانیوقوعحوادثورتدادها،یعنایباهصاورت
کرونولوژیکیاگاهشماریتدوینمیشود»4.وقایعنگاارانروایای،ازساویحکوماتهاا
وظیفهنگارشوقایعسیاسیونظامیرابرعهدهداشتند.بناابراینشارحوقاایعدربارهاا،
هاومیدانهایجنگوظیفهاصلیآنانبود .


دیوان
مهمترینمسألهبنیادیدرذهنمورخسنتی،چیستیوچراییتاریخاستودرقالاب
تاصتودبهاینسؤالهاژاسخمیدهدوچوناینسؤالهادربارهکن هایبرگزیدگان
جامعهاست،بنابراینمرد عادیچندانجایگاهیدرایننوشتههااندارناد.تااریخنگااری
سنتیمعموالًحکومتهاراعام تحوالتتاریخیمیانگاردوسهمیبرایمارد عاادی
دراینمیانقائ نیست5.مورتانسنتی،رویکرداجتماعیکمتریدارند،یعنیباهلحااظ
تجربی،فرایندهاوساتتارهاراکهبهجوامعتنوعمیبخشندنادیدهمایگیرنادوازحیاث
مفهومیونظرینیزمشخصاتکلیفرایندهاوساتتارهاونیزروابطآنهاباکن هااو
وقایعرادرنظرنمیگیرند6.مورخسنتیهموارهدرموضعیاکمشااهدهگارمنفصا 7،و
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هایتاریخیمیژردازد .

بیطر والبتهتونسردبهبررسیگزارش

روشتاریخسنتیروشتوصیفیاساتکاهباهتوضایحوضاعیتاماریدرگذشاته
گاهشماریاست.مشک عمدهتااریخروایایآن
میژردازد.نتیجهاینامرنیزچیزیشبیه 
استکهترتیبزمانی(یاجایگاهیکژدیدهدرتوالیوقایع بهتنهااییعلیاتنظارییاا
اننمیکند.برایبرقراریرابطهعلیتسهشرطالز است.1:ترتیبزمانی:

تاریخیرابی
علتبایدمید برمعلولباشد؛.2ژیوستگی:دوژدیدهبایدبهصورتیالگومندباهمروی
دهند؛.3حذ جایگزین:معلول،محصولآنعلتاستنهچیزیدیگر.تاریخرواییفیط
شرطاولرادارد.عالوهبراینهرگونهمدلبافراینادهایعلّایبنیاادیرانیازمکتاو 
میدارد.بیشترمورتانسنتیبهصراحتنمیگویندترکیبشرایطچگونهعم مایکناد.
رمیکند،اماباهنادرتباه
برایمثال،مورخسنتیسهشرطرابرایوقوعیکواقعهذک 
توانندگانمیگویدکههرسهشرطبایدوجودداشتهباشدتامؤثرافتد،یااینکهدوشرط

یایکشرطهمتأثیرمشابهیدارند8.اینرهیافتتاریخنگاراناهکاهوجاهغالابروایای
داشت،چهبراسا نگرشاسطوره ایوچاهواقعای،کمتارباهوجاوهاجتمااعیتااریخ
می ژرداتتواقتصادوجامعهراازحیثسیاسیواحیانااًاعتیاادیصار درکوتبیاین
مینمود .

تکوین و تحول تاریخ اجتماعی

صر نظرازتوجهغیرمستییمویااعتنایناتودآگااهمورتاانباهبخشایازشاؤون
حیاتاجتماعیانسانهاویااهتما تاریخنگارانهمعدودمورتانیکهنیمنگااهیباهایان
اند،میتوانگفتتاریخاجتماعیازنیماهدو قارن


هاداشته

وجهازحیاتاجتماعیانسان
بیستمبهبعددراروژاوامریکاظهورکرد.قب ازاین،درقرنناوزدهمنیازمورتاانباه
صورتژراکندهبهزندگیاجتماعیژرداتتهبودند،اماتاریخاجتماعیبرتال نحلههاای
دیگرتاریخ،چونتاریخاندیشه،تاریخسیاسییاتاریخدیپلماسی،درجهاانغاربعمار
کوتاهیداردووقتیبهشرقمیرسد،اینسابیهکمترهممایشاود.درحیییاتژاساز

جنگدو جهانیاستکهاینسنخازتاریخنگااریتکاوینیافتاه،انساجا نسابیژیادا
میکند.دلمشغولیتاریخنگاراناجتماعینخستباارائهرسالتیمتفاوتدرتاریخژهوهای
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آغازشدکهحاص نگاهازژایینبهتاریخبودوتوجهمورتانراازجنگوزندگیماردان
بزرگبهرفت ارهایعادیجامعهجلبکرد.دراینرویکرد،بهجایژرداتتنبهجنگهاو
فتوحاتوظهوروسیوطحکومتهااولشکرکشایژادشااهانوقهرماانیسارداران،باه

زندگیتودهمرد ژرداتتهمیشودورنجهایعامهمرد وآدابورسومشان،دغدغههای
برروندزندگیایشانمطالعهوبررسیمیشود.

شانوآثارجنگهاوحوادثطبیعی


زندگی
اینعرصهدرتاریخنگاریسنتیمغفولماندهبودوچندانالتفاتیبداننبود.غلبهژارادایم

سنتی،حاص ازبرترژنداشتنسااتتسیاسایجامعاهوآمریاتبرگزیادگانسیاسایو
مشکالتآنهارا،شک 

اعتیادیدراندیشهمورتان،موجبمیشدتازندگیتودهمرد و

معمولوطبیعیحیاتایشانبپندارندوجایگاهیبارایآنقائا نباشاند؛طبیعایاسات
چیزیکههمیشهجریانداردوگریبانگیرهمگاناست،توجهکسایراباهتاودجلاب
نمیکند .

براسا میزانتوجهتاریخنگارانبهوجوهاجتماعیترزندگیانسان،مایتاوانبارای
تاریخنگاریاجتماعیدودورهبیانکرد.دورهنخستازقرنشانزدهممیالدیآغازشدو
همزمانبادگرگونیهایروشیامعرفتیعصرروشنگریوآنچهکهفیلسو امورتاان

عصرروشنگریدرژیآنبودند،روبهرشدنهاد.دراینمیاننخستیناعتراضبهمشای
تاریخنگارانهسنتیبهشکلیژررنگازسویولترمطرحشد9.ازاینمنظار،روایاتهاای
تاریخیمربوطبهتودهوفرودستانجامعه،اهمیتتودرانسبتباهتااریخرسامیساسایرس
کالنْروایتسیاستنشانمیدهد.موجیادورهدو ،کهماهیتاعتراضیبیشتریداشت،
نوعیمیابلهبامشربتاریخنگارانهاروژامحوررادرتودداشت.ازاینمنظر،تاریخنگااری
تواننوعیشورشبرضدتاریخنگاریاروژامحور

اجتماعی(تاریخنگاریفرودستان  10
رامی

دانست.دراینرهیافتنوظهور،مورتاناجتماعینگااهتاصایباهفرودساتانداشاتند.
تعریفیراکهاینمورتانازفرودستداشتندآنتونیوگرامشیدریادداشتهایزندانتود
ارائهدادهبود.انسانفرودست،بهتعبیارگرامشای،انساانیدرحاشایهمانادهوناهلزوماا
تهی دستاست؛انسانیکاهازاعماالقادرتدرجامعاهنااتواناسات.بااایانتعریا ،
گروههاییازاقلیت هایمذهبییاقومیوزناننیزدربسیاریازجواماعدرحاشایهقارار
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هایفرودستبهشمارمیآیند.اودرگسترشدامنهمطالعاتتودودر


رندوازگروه
میگی
نیدآرایاروژامدارانهتاریخنگاریفرودستان،ژرس هایدرتورتأملیراژی کشاید.از
جملهاینکهچگونهمیتوانبهتاریخگراییفراگیرینگریستکهزایشگاهتجددرااروژاا
میداندوبراسا آنبراینباوراستکهتمامیجوامعبایدازمسیریعباورکننادکاه
کشورهایاروژاییطیکردهاند 11.

درگسترشاینمشربجدید،دومکتبمارکسیستوآنالباهعناوانمناابعمرجاع،
سهمجدیداشتند.ژی ازجنگدو جهانیودردهه20میالدی،بنیانگذارانمکتاب
آنال،ژی کسوتتاریخنگاریاجتماعیبودند.جنگجهانیفَترتایدرایانحاوزهایجااد
کرد،امااینگفتمانتاریخنگارانهراازبیننبردودرسراسرقرنبیستمموفقترینمکتب
تاریخنگاریقلمدادمیشد.درژایاندهه1950وسالهاینخستدهه1960گروهیاز
تاریخنگارانجوانمارکسیسم،دستبهانتشارآثاریدرذی یکدستهبندیجدیدبهناا 
تاریخطبیاتژایینزدندکهدرنوعتودنمودبارزتاریخنگاریاجتماعیبود.گفتنیاسات
کهدستاندرکارانمطالعاتفرودست،درنیدآرایاروژامداربهمارکسواندیشهاروژامدار
اونیزرحمنکردندوبانگاهینیادانهبهباازتوانیمارکسیسامنشساتند12.رهیافاتهاای
روشیااندیشهایکهدرقرنبیستموبهتصوصدرنیمهدو اینقرنروبهرشدنهااد
ودرنوعتودماهیتدگراندیشانهواعتراضیداشتنیزدراینجهتاثرفراوانداشتکه
ازآنجملهمیتوانبهنظریهفروید(کهبرایناتودآگاهنی تعیینکنندهایقائا باودو
مفهو سوژهدانایدارایهویتثابتوواحدراآسیبژذیرمیکرد ؛زبانشناسیساتتاری
سوسوری(کهدرکناراهتما بهانسجا وهمگرایی،برافتراقوتفاوتنیزتأکیدداشات ؛
اندیشهوآثارفوکو(کاهرهیافات هاایایساتاوثاباتوواحادمدرنیساتیراباهچاال 
میکشید ؛وفمنیسم(کهچونانجنبشیاجتماعی،اثرگذاریافرادوگروههایویههرانفی
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تریبهکارمیگرفت ،اشارهکرد.


کردورویکرداجتماعی

می

درهمینجهتدرسالهایژسازجنگ،بهیکبارهرویکردیمتداولمیشاودکاه
تاریخاجتماعیراترویجمیکند.دردهه60میالدیمجلهایبااناا گذشته

ات در

انگلستانچاپمیشودکهبراینخستینباردربررسیتاریختجادددراروژاا،نخبگاانو

11
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برکشیدگانراتنهاعام بهحسابنمیآوردوازمنظارطبیااتتهایدساتوفرودسات
جامعه،تاریختجددرامطالعهمیکند.بهمرور،ایننگاهتاریخیازانگلستانفراتررفاتو
بهآلمانرسیدوبراینخستینبارتاریخنیماهاولقارنبیساتمایانکشاوررامورتاان
اجتماعینوشتند.فراترازاین،زندگیروزمرهمرد فرودستدرمیاطعزمانیکماهمیتتر
نیزموردتوجهمورتانقرارگرفت.درادامه،دهه80میالدی،دههکش قلههایبلنددر
نگاریاجتماعیبود.درایندهه،تاریخنگاریاجتماعیبهآسیاوآمریکایالتینهم


تاریخ
راهیافت؛نگاهمتفاوتبهتاریخواهتما بهتاریخنگاریاجتماعیباهعناوانیاکنحلاه
مهم،میانمورتانهندیبسیارموردتوجهقرارگرفت.درتاریخنگاریاستعماری،نخباه
استعمارگرعام دگرگونیاستودرتاریخنگاریملی،نخبهملیگرابهدنبالانتیادازاین
نوعتاریخنگاریبود.ازهمینتاساتگاه،مطالعااتفرودساتاندرهنادرواجیافاتوباه
سرعتاز جغرافیایهندفراتررفتومورتانآمریکایالتینوحتیمورتااناروژااییاز
آناستیبالکردند 14.
چیستی و خاستگاه تاریخ اجتماعی

همانندبسیاریازحوزههایعلو انسانی،هنوزتعری دقیییازتاریخاجتماعیصورت

نامههاتاریخاجتماعیایانگوناهتعریا 
نگرفتهویابسیارناقصاست.دربرتیفرهنگ 

شدهاست :
تاریخ اجتماعی نوعی فهم از تاریخ است که در مقام تحلیل و تبیین حوواد،
به گرایشهای فکری ویژگیهای اخالقی و سبک و سیاق زندگی عامّه مردم نیز
به عنوان یک عامل اثرگذار بر روند حواد ،نگاه میکند .تاریخ اجتماعی تاریخ
منهای حاکمیت یا توجه به اقشار پایین جامعه یوا توجوه بوه روابوا میوان هموه
انسانها یا دانش بررسی تاریخ گروهها یا فعالیتهای اجتماعی است.

15

تاریخاجتماعیباتوجهبهزمینههایشک گیریومباحثمطرحدرآن،باتاریخسنتی

متفاوتاستوبهدنبالاهدافیغیرازاهدا تاریخسانتیاسات.ایانکلیاتدرذهان
محییاناینعرصهوجودداردکهتاریخاجتماعیدرتالشاستکهازطبیااتفرودسات
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بگویدوبهبررسینی اقشارژاییناجتماعدرروندجریانهایتاریخیبپاردازد.ازنظار
مورخاجتماعی،اینطبیاتفرودستجامعههساتندکاهجریاانهاایتااریخیراشاک 
دهندوبهحرکتدرمیآورند .


می
تاریخازژایین(16یاهمانتاریخاجتماعی بهعنوانیکیازشاتههایتاریختحلیلای،
بهدنبالجمعآوریداده هایتاریخیاستوالبتهدراینمیانطبقبرتیتعاری ،درسه
حوزهعم میکند:اول.رابطهمرد بامرد ؛دو .رابطهمرد بادولتوحکومات؛ساو .
رابطهمرد بازیستبو مادیومعنوی17.البتهبایدایانقیادرااضاافهکاردکاهتااریخ
اجتماعی،مناسباتمتیاب مرد دراینسهحوزهراازمنظرآمریتجایگاهوکن مردمی
مطالعهمیکندواآلطبیعیاستکهبخشیازاینمناسبات،اقتصادی،فرهنگایوحتای
سیاسیونظامیباشد.دراینجا،مهمازژایینانجا شدنآنها،اثرگذاربودنآنهاادر
روندتحوالتساتتاریومطالعهآنهاازاینموضعاسات.تااریخاجتمااعیباابرجساته

کردننی مرد وبهویههگروههایژایینجامعه،درژیآنبودکهنیا جناب هاای
اجتماعیرادرفرآیندتکوینیجامعهبشناسدوآنرابههمهبشناسااند.بادینترتیاب،در
نگاریاجتماعینخستبهاعتراضاتطبیاتفرودستوتهیدستکاهسااتتارهای

تاریخ
سیاسیواجتماعیرابهچال گرفتهاند،توجهمیشودامابهمرور،توجهبهحوزهزنادگی
روزمرهمرد یاآنچهکهباعنوانتاریخزندگیروزمره18میشناسیمجلبمیشود.دراین

نگاه،تاریخاجتماعیدرگسترشدامنهتود،شاتههایدیگریازجملهتاریخکاریاتاریخ

هایمهمتاریخاجتماعیقلمدادمیشودانیزدر

فرهنگیرااکهاینروزهایکیازشاته
برمیگیرد .

بیشترمحییانتاریخاجتماعیبهتاریخنگاری،روایتوتوصای اکتفااکاردهانادودر

حوزهتاریخاجتماعیباهماتتال نظرزیادیدارند،امانکتهمهمدراینمیان،تیابا و
تفاوتتاریخاجتماعیباتاریخسیاسیاسات؛چاراکاهشاک گیاریتااریخاجتمااعیو
گرای  هایهمسوباآندرقرننوزدهموبیستمواکنشیبودکهبرتیمورتاندربرابار
تاریخسیاسیانجا دادند 19.
تاریخاجتماعیدارایمؤلفههایفراوانیاستکهچندمؤلفهآندارایاهمیتیبیشاتر
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است :
گروههاوطبیاتفرودستجامعاهاسات؛
هایتاریخاجتماعی،تاریخ 


یکیازمؤلفه
 .1
هادرفرآیندشکوفاییجامعهتودشان.

اجتماعیسشانونی آن

های
زندگانیآنها،جنب  

برایناسا ،تاریخاجتماعیبیشتربهبررسیاعتراضاتگروههایفرودستمیژاردازدو
توجهنشانمیدهد .

بهنتایجحاص ازآن
.2مؤلفهدیگرکهمیتوانازآننا برد،فعالیتاجتماعیهمهانسانهاستولزوماًبه
هایوسیعتریازتماامیمارد رادربار


شود؛بلکهحوزه

هایفرودستمحدودنمی

گروه
میگیرد.اینحوزهبیشتربهزندگانیمرد میژردازدودرآنکمترصحبتازسیاستباه
سیاسیفاصلهمیگیرد .

میانمیآیدوبههمیندلی ازتاریخ

.مؤلفهدیگراوضاعاقتصادیاست.اقتصادحوزهایاستکهدرآن،تاریخاجتمااعی

3
ژیوندمیتورد.درنگاهتاریخاجتماعیااقتصادی،معیشتمردماناست

باتاریخاقتصادی

حولوجوهتولیدیدرحاشایهایانموضاوعماورد
کهموردتوجهقرارمیگیردوتطوروت 

بررسیقرارمیگیرد.بنابراینتاریخاجتماعیبسترهاییچونفرهنگ،سیاستواقتصادرا

نیزدرتودنهفتهداردودربررسیتاریخاجتماعیبایدبهایانساهمیولاهتوجاهجادی
مبذولداشت .
زمینههای رونق تاریخ اجتماعی
الف ـ گسترش مطالعات میانرشتهای

درنیمقرناتیر،گسترشوتوسعهفعالیاتهاایآموزشایوژهوهشایبینارشاتهای،
دستآوردهاونتایجشایستهایبراینظا آموزشعالی،دانشگاهها،صانعتوجامعاه،در
کشورهایتوسعهیافتهداشاتهاسات.ژاهوه میاانرشاتهای،تلفیاقدویااچنادرشاته
دانشگاهیبرایح یکمسألهژهوهشیاستکاهدردورانرواجتخصاص گرایایودر
عصریکهبینمتخصصانرشتههایمختل فاصلهافتادهاست،نگاهیوحدتگرایانهبه
علمبشریداردودرصددایجادارتباطمنطییبینعلو وژاسخبهسؤالهاییاساتکاه
رشتههایتخصصیبهتنهایینمیتوانندجوابیدرتوربرایآنهاباهدساتدهناد.ایان
رویکردژسازآسیبشناسیتخصصگراییمحضوآشکارشدنژیآمدهایمنفیآندر
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دهههایاتیر،اهمیتتاصییافتهودرمراکزدانشگاهیوتحیییاتیجهانماوردتوجاه
قرارگرفتهاست.بیندواصاطالحمیاانرشاتهای20وچندرشاتهای21تفااوتوجاوددارد؛
چندرشتهایبودن،متضمندرکنارهمقرارگرفتندویاچندرشتهعلمیهمچونتدریس

گروهاایمدرسااانحااوزههااایمختلا دریااکزمینااهموضااوعیاساات،درحااالیکااه
میانرشتهایبودن،مستلز یکژارچگیوتغییرشک نظا وحوزهعلمیژیشینوایجااد
شک هایتازهایازدان است22.ژیشرفتروزافزوندان ،تنوعوژیچیادگیمساائ و
نیازها،انتظارتادماتاجتمااعیوناوآوریفناوراناهوکاارآفرینیعلمایازدانشاگاههاا،
مسألهیابیوژوش فضاهایتالیبینرشتههاوغنیسازیوظای آموزشیوژهوهشی،
گسترشوتوسعهفعالیتهایمیانرشتهایرابهیکضرورتراهبردیدرآموزشعاالی
تبدی کردهاست 23.
دراوای قرنبیستم،گروهیازاندیشمندانازجملهادموندهوسرل24،برایکمکردن
آثارمنفیتخصصگرایی،بهچارهجوییژرداتتندوروشهایجدیدیرابرایفهامبهتار
ژدیدهها،ازجملهژدیدارشناسیژیشنهادکردند.ژدیدارشناسیراباهعناوانرهیاافتیکاه
نشاندادنابعادژدیدارهایکثیراالضالعرادردستورکاردارد،میتواننخستینگاا بار
ضدحصرگراییدرعلو قلمدادکرد.دراینجهت،البتهبایدبینژدیدارشناسانمتیاد و
متأترتفاوتقائ شد؛چراکهدرواقعاینژدیدارشناسانمعاصربودندکهبابهرهجساتن
رشتهای،ژدیدارشناسیراتعالیوتوسعهدادند 25.
ازرویکردمیان 

امروزتاریخبهعنوانعلمشناتتگذشتهبشر،ازتمامیامکاناتوتئوریهاایعلاو 

جدیدکهشناتتگستردهتروعمیقترواقعیاتهاارافاراهمسااتتهاناد،مساتییماًساود
میجوید.اکنونبهیاریاقتصادسیاسی،جامعهشناسیدرگرای هاوشاتههایمختلا 
آن،روانشناساایفااردیواجتماااعی،جغرافیااا،اندیش اههااایسیاساای،علااو سیاساای،

شناسی،زبانشناسی،اقتصادوگرای هایآنوبسیاریازعلو دیگر،تصاویرباه

باستان
مراتبجامعتروژیچیدهتریازانسانبهذهنآمدهاست.بنابراینمیتوانادعاکردکهبا
بهرهگیریازمطالعاتمیانرشتهایوعلو یادشده،میدانوسایعوراههاایجدیادیباا
چشماندازهایگستردهدربرابرمورخگستردهشدهاستکهمیتواندتحیییاتتااریخیرا
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همعمقوغناوهمتنوعببخشد .
ب ـ همگرایی تاریخ و جامعهشناسی

مجبورندباحوزههایمختل علو انسانیآشناییبیشتریژیداکرده،بین و

مورتان
نگرشحاکمبراینرشتههارادرککنند.مورتان،تحتتأثیرگفتمانحاکمبرزمانحال

وبراسا ضرورتهایمطرح،گذشتهرامطالعهمیکنندوازهمینروآشناییباساتتار
جوامع،آنهارادردرکبهترگفتمانهایدورههایمختل یاریمیرسااند.اشارا بار
ساتتارجوامع،آشناییباعلو همعرضتاریخراطلبمیکندومورتانرابههمنواییبا
تواند.حیاتاجتماعیانسانهادرهر

گروهگستردهایازاندیشمندانعلو اجتماعیفرامی
عصری،کلیتبههمژیوستهایاستکهوجوهمختل ساتتاریآن،همزمانودرارتبااط
متیاب بادیگروجوهمعناژیدامیکند.مورتانکهشناتتوجاوهمختلا حیااتجمعای
ترینمعنایآنمطالعهمیکنند،ایانمهامراباهکماک


انساندرادوارگذشتهرادرکلی
اسنادومنابعمکتوبوغیرمکتوبانجا میدهندوبرهمایناساا نااگزیرازرویکارد
میانرشتهایهساتند.تااریخ نگااریدرژایآناساتکاهشارحیمنضابط،منساجمو
درک شدنیدربارهوقایعتاریخیبهدستدهدودان تاریخراازبازگوییحوادثژراکنده
بهسمتیهدایتکنادتاادرتادمتشارحوتفسایرسرگذشاتجمعایانسااندرسایر
تکاملیاشقرارگیرد.برایناسا ،علمتاریخبردگرگونیهاییکاهدرمیااطعمختلا 
تاریخییکقو وملّترخدادهاست،تأم میکندوشرحساتتارحیاتاجتمااعیآنرا
درنظردارد26.مورتاندرتعییباینهدفندکهباشناتتوتحلی نظاا مناددورههاای
گذشتهجوامعوتبیینعلّیتحوالتتاریخی،ژاسخیبرایمشکالتموجودجامعاهتاود
بیابندوحالوگذشتهرابهیاک دیگارژیونادبزنناد؛ازایانروباهضارورتبایاددرک
رشتهایداشتهباشند 27.
میان 

درقرنهجدهم،هنوزرشتهایمجزابهعنوانجامعاهشناسایمطارحنباود،بناابراین
تیابلیبینجامعهشناسانومورتانوجودنداشت.بهمرورزمان،چرتشینسبی،مورتان
راازموضوعاتسنتیتاریخ،یعنیسیاستوجنگ،بهسمتمطالعهتاریخاجتماعیسوق
داد.درمیاننظریهژردازاناجتماعیومورتاانبازرگقاروناتیار،ازهماهبیشاترساه
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نظریهژردازبزرگیعنیویکو(1668ا، 1744کارلمارکس(1818ا 1883وماکسوبر

(1864ا 1920بروجودرابطهدرونیوذاتیبینتاریخونظریهاجتماعیتأکیدورزیاده،
بهوجودارتباطبینامراجتماعیباامرتاریخیژیبردندوبرضرورتهمکاریوهمراهی
بینمتفکراندراینحوزههاتأکیدکردند.امابعدها،ازاواترقرننوزدهمبهاینساو،باا
ها،اینهمگرایای

غلبهنگرشژوزیتیویستی28درعلو وههمونیایننگرشبراکثررشته
ونزدیکیبینتاریخوعلو اجتماعیودرحیییتبینژهوه هاوتحیییاتاجتمااعیو
تاریخی،بهشکلیدیگرودرتیاب اینعرصهبروزژیداکرد .
نظریهژردازانونظریه،افزای 
همگراییبینمورتانوتاریخ،با 
ازاواسطقرنبیستم ،
یافتکهنتیجهآنچاپآثارفراوانیبودکههد مشترکمیاننظریهژردازاناجتماعیو
مورتانرابیانوتشویقمیکرد.ازاینزمان،دربینمورتاناروژایینهضتیشروعشد
جامعهشناسیهموارکرد؛
نزدیکترشدنبه 

تاریخنگاریاجتماعیرابا
زمینههایظهور 
که 
و البتهبارویکردمحضژوزیتیویستیآندستهازمورتانکهتما همّتوی رامصرو 
کش عینیتکرده،ازتاریخاجتماعیتبریمیجستند،مخالفتکرد.ایننهضتیبودکاه
کارلالمپرشتآلمانیدررأ آنقرارداشتوجستجوینوعی«تاریخجمعای»راکاه
طیتحییق،بهدیگررشتههاهمچونروانشناسیاجتمااعیوجغرافیاایانساانیتوجاه
داشتهباشد،مدنظرداشت29.تالشهایالمپرشت،اگرچهحتیدرکشورشدیربااقباال
مواجهشدیاحتینشد،بهسرعتدرمحاف فرانسهوایاالتمتحدهروباهرشادنهاادو
بهتااریننمااودتااودرادرنگاااهیاااران«آنااال»نشااانداد30.درمیاااناصااحابآنااال،
جامعهشناسانبزرگیقرارداشتندکهصر نظرازتحیقاصولماوردنظارآنالیساتهاا،
بی ازهرچیزنوعیهمگراییمیاانتااریخوجامعاهشناسایرانشاانمایدادناد.ایان
هم گراییکهژسازحدودیکقرنواگراییحاص شدهبود،بهنفعاصحابهردورشته
شناسانهیکدیگربکاهندوهد واحادیراکاه


بودتادرکنارهم،ازمیزانکاستیروش
هماناتحلی ساتتاریجوامعدردورههایگذشتهوحالباهمنظاورتکاما بیشاترباود،
تعییبکنند31.ایننکتهایاستکه«ای.اچ.کار»بهتوبیبدانتوجهکردهوبرآنباور
استکههرچهتاریخبیشتراجتماعیمیشودوهرچاهجامعاهشناسایبیشاترتااریخی
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درجاییدیگرنیزاشارهمیکندکه :

میشود،برایهردوبهتراست32.

علما دانشمندان علوم اجتماعی و مورخان همه رشوتههوای مختلو ،ماالعوه
واحدی را دنبال می کنند :ماالعه انسان و محیا او ماالعوه تویثیراا انسوان بور
محیاش و ماالعه تیثیراا محیا بر انسان .هدف همه این ماالعاا یکی اسوت:
ازدیاد درک و تسلا بشر نسبت به محیاش.

33

ومیگوید:کارورزان
فرنانبرودلنیزبهلزو نزدیکیتاریخوجامعهشناسیاشارهدارد 
هردورشتهسعیدارندتجربهانسانرابهصورتیکک ببینند 34.
آوردهایجامعهشناسی،ساطحمطالعااتتااریخیرا،در

بهرهگیریاه تاریخازدست
رسیبهدادههایموثّقونیزدرمرحلهتحلی دادههاا،بااال

مرحلهشناتتحیایقودست
بردهواینامکانرافراهمکردهاستتامورتان،ژدیدههایتاریخیراکاهدرنگااهاول
منفردوجدایازهمبهنظرمیرسند،باتوجهبهتأثیرمتیابلیکاهباریاکدیگاردارناد،
بررسیکرده،امکانفهمزمانحالدرتاریخوژاسخگوییبهمشکالتامروزجوامعرادر
ژرتوشناتتدقیقگذشتهوتحلی صحیحترآنفاراهمکنناد.ایاندرحاالیاساتکاه
مطالعاتتاریخیروزبهروزگسترشوعمقبیشتریژیداکرده،بهجایمطالعهکمّای،باا
رویکردکیفیتریبهگذشتهمیژردازدووجوهمختل هنری،فلسفی،علمی،فرهنگایو
اجتماعیتاریخ،بهدقتمطالعهمایگاردد.درواقاع،اساتفادهازجامعاهشناسای،فرصات
بیشتریرادرفهمکیفیاینمباحثفراهممیآورد 35.

نظریهاجتماعیوبهرهگیریازعلو اجتماعی،فرصتیرابرایمورخایجادمیکندتاا
بارفعبرتیازمهمترینضع هایمعمولدرتحلی هایتاریخی،بهنیطهقاب اتکاایی
دستیابدواینامرباکارنظا مندترودقیقترقاب دستیابیاست.اگرژذیرفتهشودکه
جامعهشنا بهدنبالدرکچراییوچگونگیموضوعاتودگرگونیهایزماانحاالباا
اهتما برفهامگذشاتهاسات،وماورخدرژایدرکچرایایوچگاونگیموضاوعاتو
دگرگونیهایزمانگذشتهبااعتنابرنیازهاومسائ مبتالبهزمانحاالاسات؛تااریخو
جامعهشناسینهمنطبقبرهم،بلکهمکم یکدیگرند.ایندورشته،ارتباطوژیوساتگی
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تنگاتنگیباهمدارند.هریکازجوامعتاریخ،منحصربهفرداستوویهگیهایتااص
شناسیکالنوفراگیراستوتصلتفراجامعهایدارد.و


هایجامعه

تودراداردامانظریه
اینامر،همکاریدوجانبهتاریخوجامعهشناسیراضروریترنشانمیدهدچراکهسرو
کارجامعهشناسیباتاریخجوامعاستکههریکمنحصربهفرداستوبنابارساوابقو
شرایطتاصتودشک ژذیرفتهاست36اماکارمورتانژرداتتنبهدگرگونیهایگذشته
هاست.نظریههایاجتماعینی مهمی


بهزمانحالآن
هرجامعهبااعتنابهمسائ مبتال
درژهوه هایتاریخیبرعهدهدارند،زیرابراسا آنچهکاهتاانماساکاچپولبیاان
میکند،نتیجهنهاییهرگونهتحییاقعمادهبایادیاکرشاتهتعمایمهااییباشادکاه
مناسبترینمدلبرایهروضعتاصراتکمی کندونیزقواعدیدربارهرفتاراجتمااعی
ارائهدهدوبتواندبااندیشههایتطبیییقاب توجه،بههمهمحییانتاریخدرهمهزمانها

37

ومکانهاکمککند.


ج ـ تکوین و توسعه جامعهشناسی تاریخی

جامعهشناسیتاریخیبهعنوانیکشاتهترکیبیوحوزهمیانرشتهای،نیطهتالقای
دوعلمتاریخوجامعهشناسیمحسوبمیشود.اینرشتهکهدرحیییات،جامعاهشناسای
جوامعژیشینبراسا اسنادوگزارشهایتاریخیبهجایماندهاست،ازاعضااینسابتاً
جوانتانوادهعلو اجتماعیقلمدادمیشود.اینشاتهعلمای،باهرغاماساتعدادبااالو
متولیانزیاد،احتماالبهدلی فیرمنابعومراجعتاریخیمتناسببادغدغههاوانتظاارات
ژهوه  گرانعلو اجتماعی،بهویههدرتصوصجوامعکهنبشری،باهتوساعهدرتاور
توجهیدستنیافتهاست .
درجریانبسطوتکام نظا هاونهادهایآموزشیمدرناکهشایدبتوانتاساتگاه
آغازینآنراازدورانروشنگریبهبعدجستجوکردابهویههدرژیگساترشوتوساعه
دانشگاهها،علو اجتماعینیزهمچوندیگرعلو انسانیبهشاتههاورشتههایفرعیو
تخصصیمتعددیتجزیهشدوازدلآنرشتههایبیشمارکوچکتر،ولیتخصصیترو
ژیچیدهتروفنیترسربرآوردند؛ژدیدهایکهدرجایتود،عالوهبرنتایجودستآوردهای
مثبت،ژیآمدهایمنفینیزدربرداشت.ازجملهاینکهسببشدرشتههااوحاوزههاایی
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چونمرد شناسیتاریخی،جامعهشناسیتاریخی،مطالعاتفرهنگیودیگاررشاتههاای
تردیامطالعاتمحلیونظایرآن،تاحدودیفاقدهرگونهطرحونیشاهنشااندهنادو
نوعاًبیبرنامهوبهعنوانرشتههاییکهصرفاًدراثرتصاد وبهطورشانسیژیداشدهاند
دردنیایامروزکاربردفراوانجامعهشناسیتااریخی،نمایاانگارکارآمادی

بهنظرآیند38.
تحلی مبتنیبرتااریخوجامعاهشناسایاسات.مهامتارینکاارکردهاایایانرویکارد
ایرامیتواندرمواردزیرتالصهکرد :

میان 
رشته

نخستینفایدهبین جامعهشناسیتاریخی،کمکبهفهمجهانکنونیونحوهتغییار
آناست.وظیفهاصلیجامعهشنا تاریخیآننیستکهگذشاتهرابررسایکناد،بلکاه
وظیفهاوتفسیرزمانحاالاساتکاهماهیاتتااریخیدارد.افارادیماننادوالرشاتاین،
اندرسون،گیدنزوفوکو،تاریخگذشتهرانهبهتاطرتودگذشته،بلکاهبارایفهامحاال
بازسازیمیکنند .

دومینفایدهجامعهشناسیتاریخی،نیدنظریهنوسازیوتاالشبارایفهامماهیات
ژیچیدهتحوالتتاریخیجوامعجهانسو است.بیان جامعاهشناسایتااریخینشاان
میدهدکهتوسعهدارایریشههایتاریخیمشخصیاستوبرایارائهمدلمشخصیاز
توسعه،بایدبهریشههایتاریخیآنجامعهوماهیتناهمگونعناصرآنتوجهکرد .

فایدهسو جامعهشناسیتاریخی،فهامدرساتمسایرهایآینادهاسات.سااتتارهای
ژنهانیوجوددارندکهگاهنیشیرهاییبخ وگااهمحدودکننادهدارناد.جامعاهشناسای
تاریخی،قدرتژی بینیآیندهرانمیدهدبلکهتالشمیکنادتاانیروهاایباهحرکات
درآورندهگذشت هراکش کندوازطریقآنباهشاهروندانکماککنادتاادریابنادکاه
اندوچگونهتغییرمیکنند .

ساتتارهاوشیوههایزندگیچگونهشک گرفته

جامعهشناسیاساساًباتاریخدرآمیختهاست.نهتنهاتاریخنمیتواندتاودراازسااتتار
رواییداستانرهاسازد،بلکهجامعهشناسینیزحتیباتأکیدیکجانبهبرحضوروحاال،
نمیتواندازایندا بگریزد.جامعهشناسینهباواقعیتها39بلکهباگازارشهاا40ساروکار
دارد؛نهاینکهبرایجامعهشناسیواقعیتیوجودندارد،بلکههیچگااهماابااواقعیاتهاا
بیواسطهروباهرونمایشاویم.اماورواقاعهماوارهدرقالابروایاتعرضاهمایشاوند.
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جامعهشناسیهموارهواقعیتهاراروایتمیکندوصر حضوروحال،تأثیریبرعینیات
بیشترروایتهاییکجامعهشنا ندارد.ازاینرونهتنهاتاریخ،بلکهجامعهشناساینیاز
روایتیاست.جامعهشناسانتاریخیبههرشیوهایکهتاریخراموردتوجهقراردهند،تنها
تواهانتبیینژدیدههایزمانحالهستندومیتواهندفرایندمساتمرسااتتارتحاوالت
گذشتهکهاینلحظهتاصتاریخی(زمانحال رامیسازد،توضیحدهند.ژسبایادبااز
تأکیدکرد:وظیفهجامعهشناسیتاریخیآننیستکهبهبررسیگذشتهبپردازد،بلکهتنها
بهدنبالزمانحالبوده،بهکمکگذشتهبهتفسیرحالمیژاردازد.درهماینجهاتباا
شک گرفتنجامعهشناسی،ازتوجهمورتانبهشخصیتهایبزرگتاریخیکاستهشدو
توجهبهعامهمرد وگروههایاجتماعیافزای یافتومورتانبهمطالعهجناب هاای
جمعیتوجهنشاندادند.فوست دوکوالنه41،مورخفرانسوی،مینویسد«:تااریخعباارت
استازعلمواقعیاتاجتماعییاهمانجامعهشناسیحیییی»42.البتهسطحآگاهیمارد 
نیزدرایندورانافزای یافتوتوانستندنی مؤثریدرسرنوشتجمعایجامعاهتاود
داشتهباشند .
نزدیکیتاریخبهعلو اجتماعیوجامعهشناسی،اسنادوامکاناتجدیدیراژی روی
گیریازدادههایحاص ازمصاحبههاا،


کندتابابهره
مورتانگشودوآنهاراتشویقمی
ژرس نامههاوتکنولوژیهایضبطوژخا ،امکاانبیشاتریدرشاناتتموضاوعات
توی بهدستآورده،بادستیژرتاروبااآگااهیازدساتآوردهاایتحیییااتدربااره
موضوعاتمعاصر،زمینههایبیشتریرابرایمیایسهآنهاابااموضاوعاتادوارژیشاین
فراهمکنند.همچنیننی موضوعاتموردنظرجامعهشناسان،اعمازطبیاتاجتمااعی،
رفتارها،مناسبات،تعامالتوساتتارهایاجتماعی،منبعالهامیشدتامورتاندرمطالعاه
یافتهاییبهسراغگذشتهبروندوامکانمطاالعاهچناین
دورههایموردنظرباچنینره 
مباحثیرادرتاریختجربهکنناد.باراثارهامگرایایتااریخوجامعاهشناسای،رویکاردتااریخ
جامعهشناسانه43وجامعهشناسیتاریخی44شک گرفتوژ میانتاریخوجامعهشناسایشاد.
شناسیونظریهژردازیایندورویکارداثربهسزاییگذاشتوموجاب


گراییبرروش
اینهم
شدازروشتاریخیوالزاماتمترتببرژهوه تاریخینیزدرحدامکاناستفادهگردد .
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د ـ رونق مطالعات تاریخی ـ تطبیقی

ازآنجاکههرژدیداییکمحصولتاریخیاست،بین جامعهشناسانههمازاساا 
میانجامعهشناسایوتااریخ،وجاود

تصلتیتاریخیدارد.علیرغمزمینهفکریمشترک

برداشتسنتیازعلو اجتماعیباعثشدکهگفتگویمورتانوجامعهشناسانباهقاول
ژیتربرگبهگفتگویناشنوایانتبدی شود45.بااینهمه،تاالشهاایفراوانایدرایان
حوزههاصورتگرفتوافرادیمانندبرودلوبرگازحوزهتاریخ،ومیلزوگیدنزوآبرامز
ازحوزهجامعهشناسی،بهبازسازینظریهاجتماعیکمککردند؛تاآنجااکاهدیگاریاک
تحییقجامعهشناسانهکام ،تحییییجامعهشناسی اتاریخیتلییگردیدوجامعهشناسی

تاریخینهیکنوعتاصازجامعهشناسی،بلکهجوهراینرشتهتلیایشاد.نتیجاهایان

همگراییجامعهشناسانوتاریخنگاران،تولدژروژهمیانرشتهایجامعهشناسیتاریخیبود
کهمیتواستازیکطر بابهکارگیرینظریهاجتماعیدرشواهدتجربیغرقنشودو
ها،تبیینهای

ازطر دیگرباقراردادنکن وساتتاراجتماعیدربسترهایتاریخیآن
ادارائهکند.ازحوزه هاایمهامشاک گرفتاهدرایانباین،حاوزه

جامعهشناسیتاریخبنی
مطالعاتتطبیییبود .
توجهبهتحیییاتتاریخیوتطبیییژسازجنگدو جهانیهنگامیافزای یافات
کهارتباطاتبینالمل وفروژاشیامپراتوریاستعماریوجنگسرد،نی مهمیدرایان
دهبود.مطالعاتمهمیکه(مبتنیبررهیافتکارکردگرایی

تمای فکریاژهوهشیایفاکر
ساتتی طیدهه1950صورتگرفتهبودازعواما ماؤثردرتوجاهمتفکارانباهروش
تاریخیوتطبیییبودهاست.تحیییاتتاریخی اتطبییی،روشمفیدوتوانمنادیبارای
یابیدرسؤاالتاساسیاست.چگونهتغییراتاساسیجامعهشک مایگیارد روناد

جهت
آتیبنیادینمشترکجوامعچیست بهچهعلتدرحالحاضربرتایشاک بنادیهاای
اجتماعیدربرتیجوامعصورتمیگیردودربرتیدیگرازجوامعتحیاقنمایژاذیرد 
برایمثال،تحیییاتتاریخیوتطبییایدرژاساخباهایانساؤالکاه«علاتانیالباات
اجتماعیدرچینوفرانسهوروسیهچیست »،اینانیالباترابهصورتتطبیییبررسای
میکند46.تحییقتاریخی اتطبیییازاینجهتمناسبوبااهمیتاستکاهمایتواناد
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آمدهایتاصناشیازترکیبعوام اجتماعیراشفا بیانکند.هماینطاورازآن

ژی
رابایکدیگرمیایسهو

جهتمهمنشانمیدهدکهقادراستنظا هایاجتماعیمختل 

وجوهاشتراکجوامعراطرحکندودرنهایتبهمطالعهتحوالتدرازمدتجامعاهکماک

تواندنظریهایرادرتصاوصجواماعمشاخصماورد

کند.محیقتاریخی اتطبیییمی
مطالعهوضعکندوفرآیندهایاجتماعیمشابهجوامعرابایکدیگارمیایساهکنادوباه

هایتاریخیمختل همتگمارد.محیقبر

میایسهمفاهیمدربسترهایفرهنگیوزمینه

اسا میایسهفوقمیتواندبهکش رابطهعِلیمیاننارضایتیسیاسایوتمرکزگرایای
قدرتنای شودوبههمانصورتمیتوانددردرکتأثیرمتمادیتغییراتدرونکشوری
برتمرکزگراییقدرتونارضایتیسیاسینی اساسیایفاکند 47.
بهسبباینکهاستفادهازمنابعدستاولبهسببمحدودیتهاایزماانیومکاانی
امکانژذیرنیست،بسیاریازمحییانتطبییی اتاریخیبرایآنکهتصویریجامعتارو

صصیکهسالها

وسیعتربهدستآورند،ازمنابعدستدو ،یعنینوشتههایمورتانمتخ

اند،بهرهمیگیرند 48.


بهمطالعهمنابعدستاولژرداتته
هـ ـ تحول در بینش و روش تاریخشناسان

علمتاریخباحضورژررنگدرصحنهاجتماعیوسیاسیسدهمعاصار،مفهاو بسایار
گستردهاییافتهاست.امروزتاریخبرایبهچنگآوردنرهیافتهایتمدنیوتحولی،به
م فهو وسیعینای آمدهاست.اینتاریخاستکهبهبررسیاحوالاجتماعااتگذشاتهو
تطوروتحولآنهاوشکوفاییوانحطاطوسیوطآنهامیژردازد.نگاهیبهکتابهاای
تاریخنشانمیدهدکهاساساًحجمزیادیازدادههاواطالعاتایننوشاتارها،درزمیناه
تاریخسیاسیواحیاناًمسائ اقتصادیاستکهدررونددگرگاونیهاایسیاسایاثرگاذار
اند.اکثرکتابهایتاریخی،گزارش،

بودهاندوکمترمسای اجتماعیموردتوجهقرارگرفته

روایتواحیاناًتحلی رویدادها،عیاید،جنب هاواعمالورفتاررهبرانبزرگسیاسایو
افراددتی درمسای سیاسیرادربرمیگیرندومعموالًحاولمفهاو قادرت،سالطهو
غلبهدرگردشمیباشند.گوییجزقدرتمندان،کساندیگرحضاورفیزیکاینداشاتهاناد.
گرایناستکهاصوالدرتاریخنگاریگذشته،سهمی


توجهمورتانبهتاریخسیاسی،بیان
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برایمردمانعادیدرشک گیریرویدادهاقای نبودند؛درصورتیکهمیتوانگفاتدر
ژسبسیاریازرویدادهاومناسباتتاریخی،قشرژاییندستجامعهنی اصلیواساسی
راایفاکردهاندولیکنکمتربهاینبخ ازجامعهدرمناسباتتاریخیتوجهشدهاست.

اگرتاریخرامطالعهکن اجتماعیانسانهابدانیم،نخستینوظیفهمورخشناتتاین
کن  هاوبافتاجتماعیویاهمانفضایگفتمانیگذشتهاست.ازاینحیاث،مورتاان
هاورسیدنبهواقعیتهایتاریخیقاب اعتنا،وظیفهتبیینوقاب 

عالوهبرشناتتکن 
فهمکردنکن هایموردنظررانیزبرعهدهدارند.تبیاینهاایماوردنظارمورتاانو
توضیحچراییوقوعکن هادرجهتتفهیمآنها،بایدبهگونهایباشادکاههامبارای
شخصمورخدرراستایمسألهژهوهشیوسؤالهاوفرضیاتیکهمطرحکردهاست،قاب 

دفاعباشدوهممخاطبانوکساندیگریراکهبههرسببیبایافتههایمورتانارتباط
برقرارمیکنند،متیاعدکند.مورتاندرژیارائهفهمنظا مندازاعمالورفتارانساانهاا،
درمواردیناگزیرندجهانطبیعیوبهطورکلیهرآنچهراکهبراعمالورفتارانسانها
اثرگذاربودهاست،نیزتبیینکنند؛ازاینرو،تبیینتاریخیدرمواردضرورت،اعمازتبیین
درعلو مختل استودرعینحالهمانندآنهانیزنیست .
درسالهایاتیرنوعنگاهتاریخنگارانتاحدزیاادیتغییاریافتاهوباهمیادارقابا 
توجهیبهزندگیاجتماعیانسانعادیژرداتتهاست.درتاریخنگاریجدید،باهزنادگی
افراد،گروههاومناطییژرداتتهمیشودکهقبالازلحااظتااریخیحاایزاهمیاتتلیای
نمیشدند؛ازجملهمیتوانتوجهبهزنان،بردگان،طبیاتکارگری،مهااجرانومنااطیی
چونهندوافرییارانا برد.درشرایطکنونیکهعالقهبرتیجامعهشناسانبهاطالعات
تاریخی،آنانرابهسمتحوزهتاریخاجتماعیکشانده،احتمالایانکاهجامعاهشناساان
بتوانندحوزهتاریخاجتماعیرابهانحصارتوی درآورندبسیاراست 49.
ازنگاهمورخمعاصر،انسانتنهایکموجودسیاسینیست؛بلکهمیتوانسیرتحاول
حیاتاورادرقالبتاریخطبیاتاجتماعی،تاریخساتتارهاوتشکیالتوسازمانها،تاریخ

تحولزبانوادبیات،تاریخافکارواندیشهها،تاریختحوالتمذهبی،تااریخعلام،تااریخ

شناسانهشخصیتهایتاریخی،تاریخمرد 


هنر،تاریخجنگ،تاریخاقتصادی،بررسیروان
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وصدهاموضوعدیگرموردمطالعهقرارداد.اینفرایندیاساتکاهدرنتیجاهتکاما و
تحولدرحوزهمطالعاتتاریخیحاص شدهاست 50.
ازنظرژهوهشگرتاریخ،دیگرارادهقهرمانانومردانبزرگباهعناوانیگاناهراهکاار
برایتبیینرویدادهایتاریخی،مالکقارارنمایگیارد.مورتااندرشارایطکناونیباا
مسؤولیت هایبزرگیمواجهندوبایدبانیاطضع تود،همچونعد درکجهاانیویاا
عد درکتواناییتاوددرفهاممباحاث،مواجاهشاوندومسالماًآنهاابایاددرژایگااه
کنددرتبیینهایتود،باهدیگارعلا و


مورختالشمی
متواضعترینافرادقرارگیرند51.
عوام دتی ،همچونعوام اقتصادی،اجتماعی،محیطینیزتوجهنشااندهاد.اماروز
تاریخ،عرصهارادهواندیشهگردیدهاستودراینتفکر،اینانسااناساتکاهتااریخرا
میسازدوحاکمبرسرنوشتتوی است.

نتیجهگیری

توجهبهتنوعرشتههایعلو ووابساتگیآنهااباهیاکدیگار،ضارورتمطالعاات
میشودکه
بررسیهابهمطالعاتیاطالق 

میسازد؛این
رشتهایرابی ازژی آشکار 
میان 

درژاسخبهسؤالهایمطرح،ازآوردههاییکیاچندرشتهعلمیبهارهمایگیارد.ایان
مطالعاتممکناستبهصورتبیانموضوعازیکرشتهویافتنحکمآندررشتهدیگر
باشد؛یابهگونهایبهرهگیاریازدورشاتهباراییاافتنژاساخالز باشاد.باادقاتدر
بنمایههایتولدتاریخنگاریجدید،بهویههمکتبآنالوتاریخنگاریاجتماعی،میتاوان
بهاهمیتهمکاریهایبینرشتهایوفاصلهگرفتنازتاریخنگاریسانتیدردهاههاای
اتیربیشتراشرا ژیداکردوضرورتاینمطالعااترادرعرصاهتااریخوتااریخنگااری
دریافت.باژایانگرفتنقرنبیستموورودبهدهههایآغازینقرنبیساتویکام،تنهاا
چیزیکهبی ازهرژدیدهدیگربهعنوانتنهاامرواقعسمسلمومحتاو تاودراباهماا
نشانمیدهد،ایناستکهدنیایاجتماعیایکهدرآنبهسرمیبریم،زاییدهوژرورده
یکفرایندجمعیاست.ساتتارهایاجتماعیکنونیوشیوه هایجدیدتعام اجتماعیرا
نمیتوانبدونیکچشماندازتاریخیوبدونفراتررفتنازصِر ِوقایعوحوادثرخداده
درگذشته،موردتحییقوکنکاشقرارداد.برایقرارگارفتندرجایگااهیمناسابکاه
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شایستهومناسباینروندجدیدباشد،استفادهازمطالعاتیچونتاریخاجتماعیضاروری
بهنظرمیرسد.مورخمعاصر،تاریخاجتماعیرابرایژرداتتنروشنتاروچنادوجهیباه
زندگیروزانهمرد ،باتاریخنگاریهایجدیدتریهمچونتاریخفرهنگی،وقاو شناسای
ژیوندداده،کهدراینمیانسهمتاریخفرهنگیبرجستهتراست.درایننگارش،مطالعاه
زندگیروزانهمرد میتواندبخ بزرگیازآنچهراکهتاریخاجتماعیدرژایآناسات،
فراهمسازد.زندگیروزانه،بارزترینجلوهگاهظهوروبروزتواستها،سلییهها،انگیزههاو
رفتارهایمردمانعادیومعمولیجامعهاست ،یعنیهمانکسانیکهبنابرتعری ،قارار
بودهاستتاریخاجتماعی،تاریخزندگیآنهاباشد.ایندیدگاه،تاریخاجتماعیرادرذی 
میکندکه
نمیدهد؛بلکهبرعکس،برعناصریازتاریخسیاسیتمرکز 
تاریخسیاسیقرار 
بتوانآنرادرساتتارتاریخاجتماعیبهکارگرفت .
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