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 The history of culture in Iran has been studied and 
researched in the framework of historical and 
sociological knowledge, but the cultural approach to 
historical categories and subjects does not have much 
history. "Cultural history" as a scientific approach 
derived from interdisciplinary studies has become 
relatively coherent over the past three decades. This 
event is the result of the accumulation of historians' 
experiences and the confrontation of contemporary 
methods and theories and its integration with other 
sciences, especially cultural studies, anthropology and 
cultural anthropology. Combining the methods of 
historical studies with other sciences, especially the 
social sciences, provided the basis for "historiography" 
to move away from its traditional methods and give 
way to "historical research." The diversity of "subject" 
and "method" in historical studies can be seen more 
than anywhere else in the important and influential 
works written in the second half of the twentieth 
century.give way to "historical research." The diversity 
of "subject" and "method" in historical studies can be 
seen. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 و مطالعـه مـورد شناسـی جامعـه و تـاریخ دانـش چـارچوب در ایران در فرهنگ تاریخ

 موضـوعات و ها مقولـه بـه فرهنگـی رویکـرد امـا اسـت شـده واقـع مختلف تحقیقات
 بـا تـاریخی مطالعـات های شـیوه در تغییر. نیست برخوردار چندانی پیشینه از تاریخی
 از ،»نگـاری تاریخ« تـا کـرد فـراهم را ای زمینـه اجتمـاعی، علـوم ویـژه بـه علوم سایر
. بدهـد »تـاریخی هـای پژوهش« به را خود جای و گرفته فاصله اش سنتی های شیوه

ــا حاضــر نوشــتار ــر تحلیلــی –توصــیفی روش ب ــا اســت آن ب ــه ت  های ریشــه بررســی ب
 کـه دهـد می نشـان تحقیـق دسـتاورد. بپـردازد فرهنگی تاریخ) فکری -علمی(اصلی
 نـوزدهم و هجـدهم قـرن فکری های سنت و ها دانش از برآمده قدیم فرهنگی تاریخ
 فرهنگـی تـاریخ و اسـت شده می پرداخته آن به فرهنگ شناسی جامعه ذیل در و بوده
 مطالعـات ویـژه بـه مختلـف هـای دانش در ای رشته میان تحوالت از ناشی نیز جدید

 و »موضـوع« تنـّوع باعـث و بـوده فرهنگـی شناسـی انسان و شناسـی مردم فرهنگی،
 .گردید بیستم قرن دوم نیمۀ مهم آثار و تاریخی مطالعات در »روش«

   
  ٢/٩/٩٨دریافت: تاریخ 
  ١۵/۴/٩٩ پذیرش:تاریخ 
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      ٢۵  فرهنگی تاریخ پیدایش فکری -علمی های ریشه 

 

   مقدمه. ١

 یفرهنگـ خیتـار« عنـوان بـا ویژه بـه کـه یآثـار نینخست فیتأل از
 یبـرا زمـان نیـا .گذرد یم دهه سه از کمتر ،شدند یمعرف »دیجد
 یکم فرصت روشن، های فیتعر و قیدق یها چارچوب به دنیرس

 مورخ که است ینینو نسبت به روش د،یجد یفرهنگ ِخ یتار. است
 رییـتغ »یفکـر یهـا ییبازنمـا بـه ینـیع مواضع« از را خود توجه

 دیـجد یهـا داده و منابع از یا دسته ،یکردیرو نیچن در. دهد یم
 کـه شـود یم مطرح −بودند اعتنا یب آن به مورخان نیا از شیپ که−

 و نهفتـه یهـا تیواقع کشـف موجـب آنهـا، بـر یمبتنـ مطالعاِت 
  . شد خواهد گذشته و سنت از یدیجد یها لیتحل

ــع ــوع ،درواق ــ موض ــوژه ای ــار« در س ــ خیت ــان »یفرهنگ  هم
 نیـا افـتیدر تیـقابل کـه آنچـه هر. است »یفکر یها ییبازنما«

 یفرهنگـ خیتـار مطالعات موضوِع  تواند یم باشد، داشته را صفت
 خیتـار مطالعـه ،یفرهنگـ خیتـار کـه کرد توجه دیبا ؛ اّماردیگ قرار
 ِخ یتـــار ،درواقـــع. ســـتین فرهنـــگ خیتـــار ایـــ شـــهیاند
. ردیگ یم قرار هدفمند ِخ یتار ۀینظر برابر در نشده یزیر برنامه شیازپ

 دادهایـرو و حـوادث که ینگار خیتار در یسنت یها وهیش برخالف
 نجـایا بوده، مورخان توجه مورد همواره خیتار در »عطف نقاط« ای
 یمتجلـ ستهیز فرهنگ در که کالن یروندها −یفرهنگ خیتار در−

  . است مورخ همسئل شده،
 و یفرهنگـ ینگار خیتار در عامه فرهنِگ  بودن محور نیهمچن

 زیتمـا وجـه ،یاجتماع ِی نگار خیتار در مردم و جامعه بودن محور
 مقـوالت بـا مواجهـه در مشابه ظاهر به کردِ یرو دو نیا انیم یاصل
 در کـه− مورخـاندیگر  برخالف »یفرهنگ مورِخ . «است یخیتار

 امـر« بـا کـارش سراسـر در −هسـتند یخیتـار تینیع یجستجو
 مـورِخ  آنکـه حـال ؛اسـت رو روبه »نینماد امر ریتفس« و »نینماد

 بــا ،باشــد نینمــاد امــر یجســتجو در آنکــه از شیبــ ،یاجتمــاع
  . دارد سروکار ها تینیع

  
 فرهنگی تاریخ ظهور آستانه در تاریخ دانش تغییرات روند. ٢

  جدید

 نگـارش و پـژوهش کـه دریافت توان می مختلف منابع بررسی از
 تردید با بیستم قرن اوایل نیز و نوزدهم قرن آخر یها هده در تاریخ

 ایـن شـاهد نـوزدهم قـرن پایـانی یها لسـا در. بـود شده رو روبه
 مطالعـات سـمت بـه دیسـیپلین قالـب از تـاریخ دانش که هستیم
 در کـاوش تاریخ دانش مطالعه مورد همسئل و رود می پیش تاریخی
 برهـه این در درواقع،. است جوامع هنجارهای و ها ارزش معناها،

 در مشـخص یهـا گفرهن بـه تاریخ که هستیم این شاهد تاریخ از
 به تاریخ رشته درون تغییرات از روند این اامّ  ؛پردازد می زمان طول
 مطالعات موضوعی حوزه گرچه یعنی ؛بود تدریجی و بطئی شکل

 تاریخی دانش و شناخت هرگونه همچنان اامّ  ،یافت تغییر تاریخی
  . کردند می تفسیر عینی واقعیت با ارتباط دررا 

 پیشینیان سبک بر و همچنان مورخان دگاهید از گر،ید یسو از
 یادب یها گفتمان با یمحکم و قاطع مرز دیبا یخیتار دانش آنان،

 مناقشـه و مباحثه یفضا هرگونه امر نیا. باشد داشته گرید یعلم و
 و بسـت یمـ گـرید نوظهـور یها دانش با را آن اهل و خیتار دانش
 نیـا مورخـان، نظـر از. انـداخت یم ریتأخ به را آنان نیب یگفتگو
 یعلمـ ویژگی را خیتار دانش مورد در باور و یورز شهیاند از سنخ

 یها سـنت و خیتار انیم یعلم گسست امر نیا. کردند یم قلمداد
 خیتـار به یعلم کردیرو آنکه حال ؛کرد یم شتریب را تر یمیقد یادب

 یشناخت تا ردیگ بهره... و اسطوره ،یادب لیتخ از که بود آن مستلزم
 در ثرؤمـ عامـل .باشد داشته همراه به را تاریخی گذشته از تر قیعم
 لهئمسـ کـرد نقـش ایفـای دانش یک مثابه به تاریخ یاعتال و رشد
 در غیرمتعارف عقاید و مستقل افکار آزاد بیان و فکری آزادی رشد
 و دولتی های بایگانی. بود آن از پس ادوار در و فرانسه انقالب طول

 آزاد دسترسـی امکان تا شد سیسأت اروپایی کشورهای در عمومی
 پـاپ م١٨٨٣ سال در حتی و گردد فراهم اسنادی های مجموعه به

 بـه دسترسـی در جدیـد رویکـرد این از حمایت در سیزدهم لئوی
 بررسـی کاتولیـک آیـین تا کرد باز را کلیسا دستگاه بایگانی منابع،
  ).۶۵-۶۴ص ،١٣٨۵ همیلتون،( شود تاریخی و علمی
 قرن آغازین یها لسا ویژه به و نوزدهم قرن پایانی یها لسا در
 تـاریخ در تحـول .الـف شـود: مشـاهده می مهم تحول دو بیستم

 کردن وارد و اجتماعی علوم محوریت با که روایتی و رویدادمحور
 نتیجـه در کـه گرفت صورت تاریخ به شناختی جامعه رویکردهای

 و اجتمـاعی علوم محوریت با تاریخ انواع بروز و ظهور شاهد آن،
 و یشناســ هجامع در کّمــی یهــا ترهیاف از شــناختی روش طیفــی
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. هسـتیم مارکسیسـتی علمی تحلیل نیز و آنال مکتب ساختارگرایی
ـــن ـــنخ ای ـــرات از س ـــه در تغیی ـــرد و روی ـــان رویک ـــا مورخ  ی
 نیز تاریخ علمیویژگی  تا بود این از ناشی مورخان−یشناس هجامع
 محـور اگرچـه ترتیـب، بـدین. شود تر کنزدی طبیعی علوم روش به

 قهرمانـان عاملیـت نقش و کنشگری بر سنتی نگاری تاریخ بررسی
 علـوم از ثرأمتـ نگـاری تاریخ پـس، این از اّما ،بود استوار تاریخی
 فراینـدهای و اجتمـاعی سـاختارهای بـر تـا بـود آن بـر اجتماعی
 تمرکـز تـاریخی دانش مطالعاتی حوزه عنوان به اجتماعی دگرگونی
 حـوزه و شـناختی روش تغییـرات در جهـش یـک اقدام این. نماید

 نگاری تاریخ نقد با که ای گونه به ؛رفت می شمار به تاریخ مطالعات
ــان ــر ســنتی محــور قهرم ــی روش کاربســت ب ــا متعمی و تبیین  یه
   ؛شد پرداخته تاریخی رخدادهای تحلیل در ساختارگرا

 یـا خطـی رونـد سـّنتی نگـاری تـاریخ در آنکه دیگر مسئله ب.
 و تـداوم مسـئله بـه تـاریخ اهـل باورمنـدی باعث رخداد خطی تک

 تکثـر مسئله بر جدید تحوالت که بود حالی در این شد؛ استمرار می
 رویکردها. داشت تأکید رخدادها تفسیر در تکثرشناختی یا ها تاریخ

 مواجـه چـالش با نوزدهم سده اواخر در سنتی تاریخ های رهیافت و
 سیاسـی تـاریخ بـر گرچـه رانکه ).٢۶۶، ص١٣٧٩شدند (نوذری، 

 کارهـای اّمـا بود، کرده تمرکز آن اصلی مسئله و تاریخ واحد عنوان به
 بـا اّمـا شـد؛ قلمـداد ای حرفه نگاری تاریخ سرمشق عنوان به ابتدا او

 نگـاری تاریخ روش و رویکـرد بـه نسبت مورخان بیستم سده شروع
ــه ــه در ای رانک ــک و فرانس ــی و بلژی ــان حت ــاد آلم ــد انتق ــه کردن  ک
 محـوری های شخصـیت و قهرمانـان و رویدادها بر او نگاری تاریخ
    .کند غفلت می اجتماعی احوال و اوضاع از و است استوار

 یهـا هگرو اثربخشـی و نقـش هرچـه بیسـتم سده در درواقع،
 شـد، مـی پررنـگ تحوالت در جامعه تر هگسترد یاجزا و مختلف
 عمـومی احوال و جمعیت نقش بر که کرد می ایجاب نگاری تاریخ
 گمنـام مردمـان گـروه ایـن پس ازاین ،دیگرسخن به. بپردازد جامعه
 و پرداختنـد مـی تاریخی رخدادهای و ها هحماس خلق به که بودند
 اجتمـاعی علـوم از تـا شـدند آن بر تاریخ از تر عجام روایت برای
 در بـر آنـری. بنگرنـد مورخان کار برای جدانشدنی جزئی عنوان به

 تـا هرچند که بودند عقیده هم موضوع این در ها تمارکسی و فرانسه
 مورخان حرفه بر سیاسی تاریخ یها هگون دوم جهانی جنگ از پس

 گروه این. شد توجه ازگذشته بیش اجتماعی تاریخ به اّما ،بود غالب
 و تبیـین بـرای اجتمـاعی علـوم مـدار بر که انشناس هجامع−مورخ
 سیاســی نگــاری تاریخ مکتــب از بودنــد زده حلقــه تــاریخ تفســیر
   .گرفتند فاصله ای هرانک

 در گرایی تحول این در دیگر عطف نقطه و تاریخی بزنگاه یک
 آن در کـه شـد شـروع م١٩۶٠ دهـه آغـاز بـا تـاریخ دانش عرصه

 پرداختنـد کـه جدیـدی فرهنگ و جامعه بحران همسئل بر مورخان
 و اوضـاع، پـس ازایـن. بـود یافتـه ظهـور دوم جهانی جنگ از پس

 و شـد برجسـته جنـگ از پـس اروپای جامعه شده دگرگون احوال
). ٢٣−١١ص ،١٣٧٢ لیشـتهایم،( یافـت پایان ها یامپراتور عصر

... و زنـدگی سـبک قومیت، جنس، نژاد، همچون مهمی موضوعات
 بـه را مورخـان توجـه تـاریخی، پـژوهش برای مهم مسائلی عنوان به

 پایــان عصـر را  دوره تـوان ایــن می ترتیب، بــدین. کـرد جلــب خـود
 بورکهـارت. نامید تاریخی های پژوهش در جامع و کلی های روایت
 کتـاب نگـارش بـا کـه رفـت شما می به افرادی ترین برجسته از یکی

 و کـالن تفسـیر تـا داشـت آن بـر سـعی ایتالیـا در رنسانس فرهنگ
 را تر عمـومی و جدید روایتی و بکشاند زیر به را تاریخ از گویانه کلی
   ).۴٧−۴٣ص ،١٣٧۶ بورکهارت،( بنشاند صدر بر

 سنتی نگاری تاریخ کشیدن چالش به در سعی جدیدتر تواریخ
 و سیاسـی نخبگـان حـال شـرح را خـود مطالعه محور که داشتند

 نقـش سـازی هبرجست درصدد جدید تاریخ. بود داده قرار اجتماعی
 نادیـده ها تمـد کـه بـود تاریخی تحوالت در مردم از ییها شبخ

 انـواع کارگیری به ضمن نگاری تاریخ از سنخ این.بودند شده گرفته
 تحـول ایجـاد و متفاوت یها شپرس طرح به تازه منابع از گوناگون

 تـاریخ پرداخـت؛ نو دیدگاهی با معرفتی یها هُابژ و موضوعات در
 نظامیـان و نامکاح و سیاسی یها تشخصی سرگذشت نگارش از
 چوپانـان، تـاریخ دیوانگـان، تـاریخ پـردازش و نگـارش سمت به

   .شد متمرکز روسپیان تاریخ و دزدان تاریخ
 پژوهش جایگزین ذهنی و اجتماعی یها هپدید تحلیل و توجه

 دیـدگاه ایـن .شـد ها تشخصـی و حکومتگر های نخاندا محور با
 داریم ها تاریخ بلکه ؛نداریم تاریخ یک ما که بود باور این بر جدید

 بـر بایـد کـه بـود گذاشـته دسـت مهـم ای هنکتـ بـر موضوع این و
 توجـه) ها تپیوسـ و ها تگسس( تاریخ در تحول و ثبات نمودهای
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 کیدأت نیز و جدید موضوعی های حوزه بر کیدتأ با آنال مکتب. کرد
 مورخان که ای گونه به رفت پیش راستا این در ترکیبی های روش بر

 بـه پـرداختن ضـمن بـرودل فرنـان و بلـوخ مـارک جملـه از آنالی
 تـاریخ از کـرد مـی روایـت را عمـومی احوال و اوضاع که تاریخی
  .زدند باز سر داشت، کیدتأ رویدادها استمرار و توالی بر که روایی
 و سـرعت دارای ای برهـه هـر در تـاریخی زمان برودل دیدگاه در
 اشـتراوس لوی ساختارگرایی رویکرد از برودل .است متفاوت آهنگی
 بـود ای گونه به تاریخی زمان به برودل رویکرد این. است پذیرفته تأثیر
 سـده در بازرگـان یـک بـا کشیش یک زمان تفاوت از لوگوف ژاک که

 بالنـده و تـاریخی زمـان به طورعمده به دو این اشاره. برد نام می میانه
 و پیشاصنعتی جامعه دو تفاوت که چرخنده و تقویمی زمان نه و است

  ). Jacques Le Goff, 1980, p43(کند  متمایز می را صنعتی
 کـه شـد توجـه مردم از ییها شبخ مطالبات به آنال مکتب در
 ایـن در. شـدند می گذاشته کنار تاریخی یها تروای در آن از پیش
 از تر هگسـترد روایتـی به قومی یها تاقلی و زنان به پرداختن میان،
 بلـوخ مارک شامل آنال مکتب اول نسل .دش منجر تازه های ختاری
 شناسی ماقلی و ها نتمد جوامع، اقتصاد، یها هحوز بر فور لوسین و

 بـه مـورخ توجـه؛ کردند دوری تاریخ در سیاست از و کرده تمرکز
 دسـتاوردهای از روانـی تـاریخ ظهـور. تـاریخ مثابه به روح و ذهن
 شناسـانه نروا رویکـرد بـر بیشتر فور. است آنال مورخان اول نسل

 ؛بود تاریخی شناسی روان براساس او نگرش و داشتتوجه  محض
  . داشت گرایش تاریخی شناسی انسان به بیشار بلوخ اّما

 که بود استوار جدیدی نگاری تاریخ بر پایین از تاریخ اصطالح
 آنـان اثربخشی و پررنگ را خاموش یها هگرو و زنان تاریخ روایت

 نگـاری تاریخ مکتـب گیری جاو با که آنچه. دهد نشان تاریخ در را
 حرکت از بود عبارت ،داد رخ سوم و دوم یها لنس در ویژه به و آنال
 اگـر ،دیگرسـخن به. فرهنـگ مطالعـه سـوی بـه جامعه مطالعه از

ــه نگــاری تاریخ ــوم براســاس ک ــاعی عل ــه اجتم ــه مطالع  را جامع
 مکتب این ،کرد ای هرانک نگاری تاریخ و سیاست مطالعه جایگزین

 تحلیـل برای مرکزی دال را فرهنگ که بود ازآن پس تحوالت و آنال
  . داد قرار... و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، روبناهای

 در مهـم تغییرات به که تاریخ دانش ماهیت در دگرگونی این با
 احـوال و اوضـاع مثابـه به تاریخ انجامید، هم ها ترهیاف و رویکرد

 تـاریخ بـه توجـه ترتیـب، بدین. دش مطرح روزمره تجربه و زندگی
 ایـن کـه گرفت شکل فرهنگی نگاری تاریخ در اکنون تاریخ و زنده
 ؛بـود تـاریخ نگارش در بنیادین انفجاری و درخشش معنای به امر
 را خـود هویت که رفتند آن دنبال به جامعه مختلف یها هگرو زیرا
 ملـی و سـنتی کلی، تاریخ در که کنند استخراج یزی چ آن از فراتر
 آن از پس دهه چهار تا ١٩۶٠ دهه نگاری تاریخ حیث، این از. بود
 غنـای بـر فرهنگ مطالعات محوریت با بلکه ؛نشد افول دچار نیز

  .افزود تاریخی تحقیقات
    
   زبان و ادبیات با آن نسبت و فرهنگی تاریخ. ٣

 بـه توجـه از تـاریخ همسـئل و موضـوع گفته، براساس مطالب پیش
 زنـدگی معنـای در فرهنـگ بـه اجتمـاعی فراینـدهای و ساختارها
 بـه پیش دهه چند در مورخان از زیادی تعداد. یافت تحول روزمره
 علم با تا دارد نزدیک یارتباط ادبیات با تاریخ که رسیدند باور این
 جهــانی در همــواره مــورخ ،این اســاس بــر. آن تجربــی معنــای بــه
 کـار آن بـا کـه شود می مقید زبانی به او یها هدریافت که اندیشد می
 مـا تـاریخی شناخت و واقعیت به زبان که بود این همسئل. کند می

 خلـق در زبان نقش موضوع. دکن می متحول را آن و دهد می شکل
ــت ــاریخی معرف ــخصطور به ت ــل در مش ــه اوای ــا م١٩٢٠ ده  ب

 م١٩۶٠ دهـه در اّما ؛بود شده مطرح ادبی شناختی زبان یها هنظری
  . شد تر گپررن

 زبــان از سوســور دو فردینــان م١٩١۶ ســال در میــان، ایــن در
 ١٩۶٠ در بعـد دهـه چنـد و کـرد می یاد خودبسا ای هسامان مثابه به

 متـون ادبـی ویژگی بر وایت هایدن م١٩٧٠ دهه در و بارت روالن
کید داستانی عناصر و تاریخی  گفتـه به. است زبان در کردند که تأ

 طریـق از کـه است متن در تاریخی واقعیت تمام شناسان زبان این
 را تـاریخی یهـا تواقعی ایـن زبـان. اسـت شـده بازنمـایی زبان،
 تـاریخی واقعیـت انتقـال در خنثـی نقـش زبان بنابراین،. سازد می

 گیرتـز کلیفـورد همچـون فرهنگـی شناسـان انسان از برخی. ندارد
 متن که نیست گونه این و هستند متن هم ها گفرهن که بودند معتقد
  ). Geertz, 1973. P 32( باشد داشته نوشتاری صورتی صرفاً 
 نگارنـده نّیـت و قصـد از فراتـر متن شناسان، زبان رویکرد در
 مؤلـف از مسـتقل نتیجـه در و متناقض و چندالیه وجودی همواره
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 ادبیات و تاریخ میان تفاوت منکر بارت روالن راستا، این در. است
 گرایی عواق نقد هرگونه تا شد باعث امر این. دش) خیال و واقعیت(

 محوریـت و بخـورد پیونـد جدیـد فرهنگ و جامعه نقد با تاریخی
 مـورد معنـایی نمـادین یها هشبک مثابه به را آن نبودن خنثی و زبان
 و گیـرد می بهره ادبی یها هاستعار از همواره مورخ. دادند قرار توجه
 تـاریخ ه،مسئل این که است برخوردار استعاری ویژگی از متنی هر
 ایـن رواج. داد تـرویج روایـت متعـدد یها هگون از یکی مثابه به را

 تـاریخی عینیـت همسـئل تـا شد باعث تاریخ به ها ترهیاف از سنخ
  شارتیه، روژه( بگیرد قرار تردید مورد علمی و مطلق عینیت عنوان به

  .)١٣٠-١٠١ص ،١٣٧٧تابستان
 اسـتمرار یک نه تاریخ فوکو جمله از ها نمدر پست رویکرد در
 نـوع در تغییرات این. است همراه هایی فشکا و ها تگسس با بلکه
 حـال در فرهنگـی و جامعـه از برآمـده و متأثر تاریخی فهم و نگاه
 سـاختارهای از تـاریخ همسـئل آنکـه، اول ترتیب، بدین .بود تحول

 روزمـره زنـدگی معنـای در فرهنگ موضوع به فرایندها و اجتماعی
 از عمـومی حـوزه بـه توجـه طریق از تاریخ اینکه دوم ؛شد متحول
 کاربسـت براسـاس تـاریخ زیـرا ؛شد برخوردار تر یانسان سیمایی
 و سیاسـی نخبگـان و زورمند مردمان به صرفاً  خود جدید رویکرد
 و خـاموش یهـا هگرو و عادی مردم بلکه ؛نداشت توجه اجتماعی

  . آورد شمار به تاریخ مطالعه حوزه عنوان به نیز را گذشته اهمیت کم
 آن انـهنگار تاریخ نـو رهیافـت این توسعه و ترویج نتایج و آثار

 و اجتمـاعی کـالن ساختارهای و فرایندها مطالعه از تاریخ که بود
کید سمت به سیاسی  حرکـت کوچـک اجتمـاعی واحـدهای بر تأ
 گیـری لشـک و تـاریخ بـه خـرد نگـاه توسـعه به خود این که نماید
). ١١۴−١٠۵ص ،١٣٩۴ بـــرک،( انجامیـــد ُخـــرد نگـــاری تاریخ
 نیـز موضوعی و روشی حیث از تاریخ دانش توسعه با، اینبر افزون
کید اثر در جدید تاریخ هستیم؛رو  روبه  بـا روزمـره فرهنـگ بـر تأ
 نیـز گیرتـز. شـد ترکیب گیرتزی شناسی انسان همچون هایی هحوز
 و اسـت تنیـده خـود که دانست می معنایی تارهای گرفتار را انسان
 علمـی عنوان بـه فرهنگ تحلیل. بود فرهنگ تارها، این از او منظور
  ). Geertz, 1973, p5( بود معنا پی در و تفسیری
 همچـون اصـلی نهادهـای جدیـد، فرهنگـی تاریخ دیدگاه از
 و نبـود شـفاف دیگـر ها متن بودند، باخته رنگ ...و کلیسا دولت،

 ).١٧ص ،١٣٨٩ ایگــرس،( داشــتند معنــایی یها تگسســ بلکــه
 رفتـار فهمیـدن در را فرهنگ اهمیت ١٩٨٠ و١٩٧٠ دهه مورخان
 مطالعـات رو، ازایـن. آموختند شناسی انسان از اجتماعی−سیاسی
 و ١٩٨٠ یها هده در. یافت ای هتاز یها یگیر تجه فرانسه انقالب
کید نیز م١٩٩٠  نمادهـا، زبـان، فرهنـگ، بر مبتنی تفسیرهای بر تأ
 مارکسیستی رویکردهای جایگزین مورخان یها هنوشت در مناسک

  . کردند می تفسیر اقتصادی یها لعام و طبقه براساس که شد
 از برخورداری جدید فرهنگی تاریخ ممیزات ینتر مهم از یکی
 یهـا گفرهن تفسیر هدف با و کار این برای که بود انتقادی رویکرد
. بودنـد متمرکـز تجربـی یها هیافتـ از گیـری هبهـر به بیشتر محلی
 و فرهنـگ اهمیـت بـر بعـد بـه ١٩٧٠ دهـه از پژوهشـی کارهای

کیــد اجتمــاعی گســترده فراینــدهای  رویــدادهای زیــرا ؛داشــت تأ
 را اجتماعی فرایندهای توان نمی که دادند نشان ها هده این تاریخی
  . گرفت نادیده

 شد تضعیف غرب تمدن به ارزشی هر دادن نسبت ،سوازدیگر
 یگانـه فراینـدی همچـون را تـاریخ کـه رویکردی و نگاه امر این و
)unique (ــتن ــت را نگریس ــابراین،. شکس ــاریخ بن ــ ت ــا تمل  و ه

 بـود درحالی این. یافت اهمیت نیز غرب تمدن از خارج یها هگرو
 تـاریخ و التینی و ژرمن اقوام تاریخ همانا را جهان تاریخ رانکه که

 ای هگاهنامـ هنـد و چـین بـود معتقـد و دانسـت می غربی اروپای
 برخوردارنـد طبیعـی تـاریخ از حالـت بهترین در و دارند طوالنی

)Leopold Von Ranke, 1973, P.46.(   
 یعنـی پژوهی تـاریخ اساسـی اصـل دو در تردیـد به المپرشت

کیـد نیز و دولت اصلی نقش در تردید  در رویـدادها و افـراد بـر تأ
 امـر مثابـه به تاریخ به توجه و نمادگرایی پرداخت؛ کالسیک تاریخ
 بناهـای نمادهـا، تـاریخ، نـامکتوب اشـکال تـا شد باعث نمادین

 از مکتـوب تـاریخ کنار در فرهنگ و اجتماعی یها تسن تاریخی،
 یها تنی و ها ارزش با تاریخ علم. شوند برخوردار ای هویژ اهمیت
کیـد مـی و کـرد پیـدا نزدیـک پیونـد انسانی  در تـاریخ کـه شـد تأ

  . شود دیده اجتماعی−فرهنگی چارچوب
 از شناســی نزبــا در واقعیــت و شــناخت بــین رابطــه موضــوع

 دانـش کـه نـوزدهم قـرن در .اسـت بوده برخوردار زیادی اهمیت
 ،شــد شــناخته دقیــق علمــی و ای هحرفــ ای هرشــت عنوان بــه تــاریخ
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 آن بالغـی عنصـرهای از را تـاریخ نگارش تا بودند آن بر مورخان
 ادبـی و بالغـی یهـا تکیفی هرگـز تاریخ این،وجودبا. نمایند آزاد
 علم فقط تاریخ که بود معتقد رانکه ،رو ازاین. نداد دست از را خود
 از) ادبـی−بالغـی زبـان و تاریخ( دو این و است هنر بلکه ؛نیست
  ).Ranke, 1973, p.33-34( ناپذیرند جدایی هم

 شـناخت انتقـال وسـیله مثابـه به زبـان از جدید علم در گرچه
 شـناس زبان سوسـور ود فردینان برعکس، اّما ،شود می یاد معنادار

 وسـیله زبـان اینکـه نه و داند می زبان از کارکردی را معنا یسیئسو
 بـرای زبان از انسان درواقع،. باشد معنایی واحدهای یا معنا انتقال
 بـا پنـدارد مـی انسـان که آنچه بلکه ؛برد نمی بهره ها هاندیش انتقال
 سـاختارهای کـه گفـت تـوان باره مـی این در. شود می تعیین زبان
 ایـن. شـوند می تعیین او برای بلکه ؛کند نمی تعیین انسان را زبانی

ـــوانش ـــت از خ ـــان کاربس ـــ در زب  در ١٩۶٠ و ١٩۵٠ یها هده
 روش بـــه و شـــد شـــروع فرانســـه در بـــارت روالن یهـــا بحث

  ). Berman, 1988, P67( انجامید دریدا ژاک ساختارگرایانه
 بـه اینکـه نـه است خود در محصور متن زبان، نظریه منظر از
 در ادبـی متـون بـر افزون همسئل این و دهد ارجاع خارجی واقعیت
 بود معتقد بارت روالن. کند می صدق هم نگارانه ختاری متون مورد
 بـین رو ازایـن ،ندارنـد ارجاع واقعیت به ها نمت اینکه به توجه با که

ــال و حقیقــت ــاوتی هــیچ خی ــدارد وجــود تف ــارت،( ن  ،١٣٧۵ ب
 از مسـتقل تنها نـه متن و است متن فقط است مهم آنچه). ٣٢ص

 در فوکـو. سـته نیـز ورآپدید از مستقل بلکه ؛است خارج جهان
 کـه بـود معتقد او زیرا ؛برداشت را ای هروند پیش یها مگا باره این
 کنـار مـتن گیـری لشـک و تولیـد در عاملی مثابه به را پدیدآور باید

کیـد او باور، این دنبال به. گذاشت  پدیـدآور تنها نـه کـه داشـت تأ
  .شود می ناپدید متن از نیز معنا و قصدّیت بلکه ؛شود می ناپدید

 از متــأثر مــتن چــون کــه کردنــد مــی اســتدالل دریــدا و فوکــو
 از را مـتن باید رو ازاین ،است نگارنده ایدئولوژیک یها فرض شپی

 در تاریخی مطالعات بر یشناس زبان نظریه تأثیر. کرد آزاد پدیدآور
 زبـانی چـرخش مفهـوم خلـق به که بود ای گونه به آمریکا و فرانسه
 در زبان اهمیت شناخت در زبانی، چرخش اصلی محور. انجامید
ــدهای و ســاختارها ،دیگرســخن به. اســت جوامــع تشــکیل  فراین
 دیـده فرهنـگ و جامعه کننده نتعیی یها لعام مثابه به که اجتماعی

 و فرهنـگ محصـوالت همچـون ازپـیش بـیش حـال، ،شـدند می
  . شوند می شناخته ارتباطی جامعه منزله به

کید این  از تـوجهی قابـل یهـا شبخ در زبـان محوریـت بر تأ
ــاریخ  وجــه اگرچــه. یافــت راه فرهنگــی و اجتمــاعی سیاســی، ت
 یشناسـ هنشان بـه تاریخ تا شد می باعث زبانی چرخش آمیز مبالغه
 شـبکه همچـون فرهنـگ و فرهنـگ، مثابـه به جامعـه و یابد تقلیل
 همچـون را زبـان کـه بودنـد هـم مورخانی اّما ؛دشو تلقی داللت
ــزاری ــرای اب ــک ب ــه شــدن نزدی ــت ب ــاعی واقعی  فرهنگــی−اجتم

 تـرویج در) فرهنگـی شـناس انسان( گیرتـز کلیفورد. نگریستند می
 ثرؤمـ بسیار تاریخی مطالعات در فرهنگ به شناختی نشانه رویکرد

 ایـن و بینـد می معنا تارهای در معلق را انسان وبر همچون او. بود
 بـه معنا جستجوی برای را تفسیری روش او. هستند فرهنگ تارها،
  .)Geertz, 1973, p5( برد کار

 نزدیک توصیف روش به گرایش طریق از را خود راه گیرتز البته
 را فرهنـگ از انهشناس هنشان برداشت او. کرد متفاوت وبر از کلی به
 درباره او مقاله. نبود مورخ که هرچند ؛دهد می هئارا تاریخ عنوان به

 و نگـرش از مهمـی بسیار نمونه بالی قوم میان در ها سخرو جنگ
ــه گیرتــز روش  چــارچوب در را فرهنــگ او. اســت عینــی امــور ب

. دهـد مـی روی بـالی جامعـه در که بیند نمی اجتماعی فرایندهای
 بـه شـناس انسان تخیـل یـا ذهنیـت دوباره ورود گیرتز کار حاصل
  . اوست کار موضوع
 تـوان دیگـر نمی را فرهنـگ که است روشن او تفسیری روش در

 های زمینه در آن را باید بلکه کرد؛ نگاه خود در محصور متنی مثابه به
 طریـق از و کـرد نگـاه تغییـر حال در اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 هــا خروس جنــگ مقالــه در گیرتـز. شــد نزدیــک آن بــه نمادهـایش
 مورخان اغلب حیث، این از و است عامه فرهنگ بازآفرینی درصدد
 ایـن از یکـی آلمـانی کوزلک راینهارد. جستند تمسک او به فرهنگی
 آلمان در سیاسی اندیشه تاریخ زمینه در مطالعه به که است مورخان
 هـا بـه متن و رود پـیش مـی هرمنـوتیکی روش بـه او. است پرداخته

 در کوزلـک اّمـا اسـت؛ مؤلفان مقاصد حاوی نگرد که می ای گونه به
 معنـا بررسی به افتاد راه به م١٩٧٣ سال در که جلدی هفت دانشنامه

 تـا ١٧۵٠ های سال بین آلمان در اجتماعی−سیاسی مفاهیم تحول و
    پرداخت. م١٨۵٠
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 تحلیل راه از که بود این مقاالت مجموعه این در کوزلک بنای
 نهادهـای سیاسی و اجتماعی تحول بتواند اجتماعی−سیاسی زبان

 در همکـارانش همـراه بـه او. دریابـد را مـدرن دوره تـا پیشامدرن
کیـد و رویکـرد بـا سیاسـی تحلیـل بـه دانشنامه این نگارش  بـر تأ
 بـه دادن شـکل در زبـان کننـده نتعیی نقش بر که پرداختند نمادها
گاهی  در تـاریخی مطالعـات در زبـانی چرخش. بود شده تمرکز آ
کید برای گذشته دهه چند  شـده مطرح ییها لعام نقش بر کردن تأ
 کـالرک،( اسـت برخوردار اساسی جایگاه از آنها میان در زبان که

   ).٧۴−٧٣ص ،١٣٩۶
  

   تاریخ دانش تحوالت بر آن تأثیر و فرانسوی نگاری تاریخ. ۴

 میـان که توانستند بهتر آلمانی مورخان برخالف فرانسوی مورخان
 ناشی امر این که نمایند برقرار رابطه اجتماعی علوم و نگاری تاریخ

. بـود اروپـاییکشورهای  دیگر با فرانسه متفاوت سیاسی محیط از
 ؛ اّمـاگرفت قرار دفاعی موضع در اجتماعی تاریخ آلمان در هرچه
 سـنتی نگـاری تاریخ یهـا شپژوه نقد به یشناس هجامع فرانسه در

 از یکـی تـاریخ علمـی مرتبـه بـر دورکـیم امیـل نقـد که پرداخت
 بپـردازد جزئـی امـور به فقط که را تاریخی او. بود نقدها ینتر مهم
 ی،شناســ هجامع بــرای کوشــید و دانســت علمــی مرتبــه از دور بــه

 شـناس هجامع مـورخی دورکـیم، منظـر از. نماید فراهم اطالعاتی
  ). ٣٩ص ،١٣٩۶ دوس،( زند می دست تطبیق و ویلأت به که است

 و فرانسـه در اجتمـاعی های پدیـده در کّمـی هـای روش کاربرد
 سیاسـی تـاریخ بـا مـرتبط بخـش در درواقـع، شد. تثبیت انگلستان

 اجتمـاعی متغیرهـای بـا را انتخابـاتی رفتـار رابطه تا شد آن بر سعی
 همچـون را خـود تـاریخی شناسـی جمعیت درنتیجه،. نمایند برقرار
 های پیشـرفت تحلیـل بـه کّمی های روش. کرد تثبیت کّمی ای رشته

 و فرهنـگ از هایی جنبـه کشـف بـرای آنها از و کرد کمک اقتصادی
ــا نگرش ــای و ه ــاری الگوه ــره رفت ــه می به ــد گرفت ــه در. ش  فرانس
خـانواده،  تشـکیل دربـاره اطالعـات کشـف برای کلیسا های پیشینه
 مبنـای کـه هـایی روش و شـد تحلیـل دارایـی و مرگ ازدواج، تولد،

 سـن مربوط بـه های داده ارائه به گرفتند قرار تاریخی شناسی جمعیت
. پرداختنـد جنسـی رفتـار مـورد در نیـز و نامشـروع اعمال و ازدواج
 مشـغول نامه وصـیت هـزاران تحلیـل و بررسی به فرانسه در مورخان

 و مرگ به نسبت ها نگرش تغییر درباره هایی داده و اطالعات تا شدند
 و معناهـا شـبکه گشودن باعث اقدامات این. آورند به دست مذهب
  .  کرد منسجم می را جوامع که شد هایی ارزش

 مطالعــات در م١٩٧٠ دهــه در کیفــی پــژوهش ترتیــب، بــدین
 تقویـت را فهـم شپـی ایـن و داشت مهمی نقش فرانسه در تاریخی

 بخـش ترضـای توانـد مـی صـورتی در تـاریخی مطالعات که کرد
 کّمـی روش و کمّیـت زبـان با را خود یها هیافت و ها هداد که باشند
 یعنـی آنـال مکتب سوم نسل مورخ درنتیجه. نمایند تدوین و جمع

 کـه تـاریخی که بود باور این بر م١٩٧٣ در الدوری الروی امانوئل
ــت ــذیر کمّی ــد ، نمــینباشــد پ ــا توان ــد ادع ــه کن  اســت علمــی ک

)Emamanuel Le Roy Ladurie, 1979, p.15.(    
  

ـــال نگـــاری تاریخ مکتـــب. ۵ ـــر آن نقـــش و آن  و روش رشـــد ب

  فرهنگی تاریخ رویکردهای

 چـارچوبی و شالوده از دوم جهانی جنگ پایان از آنال مکتب
 بیستم قرن فرانسوی مورخان از حلقه این. دش برخوردار مشخص

 بـا تـاریخ بـر آنـان برخوردارنـد؛ فـرد منحصربه اهمیتی و مقام از
کیـد اجتمـاعی علوم محوریت  از بسـیاری بـرخالف و داشـتند تأ
 تـاریخی زمـان بـودن چندالیه و بودن نسبی به آیندگان و پیشینیان
 دارای و خطـی تـاریخ مفهـوم آنال مکتب مورخان. بودند باورمند
 یک جای به آنالی مورخان بیشتر. گذاشتند کنار عمدطور به را مسیر
 امر این که بینند می هم کنار در را ها نزما از تکثری، تاریخی زمان
   .است آمده تفصیل به مدیترانه درباره برودل کتاب ساختار در

 فرهنـگ برتـری به اعتماد و ایمان خطی، زمان گذاشتن کنار با
 مکتـب نگـاران تـاریخ از کدام هر تاریخی آثار. ریخت فرو غربی
 و تـاریخ بـاب در آنـان نظری یها فرض پیش بازتاب و بیانگر آنال
 و فـور لوسـین مکتـب این سسانؤم. است شان همطالع مورد حوزه
 آلمـان در م١٩٠٩ تا ١٩٠٨ یها لسا در دو این .بودند بلوخ مارک
 متفـاوت تربیتی بازتاب فور لوسین های گرایش. خواندند می درس

 جغرافیـا آلمـان، برخالف فرانسه در. بود آلمانی مورخان تربیت با
  . بود برخوردار تاریخی مطالعات در مهمی جایگاه از

 فرانسـه در را جغرافیـا رشـته نـوزدهم قـرن اواخـر در دوالبالش
 تـاریخی وسـوی سمت هم فرانسه در جغرافیا دانش اّما کرد؛ تأسیس
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 عنـوان بـا خـود کتـاب در وی. فرهنگـی گیری جهـت هـم و داشت
 معاصـر اندیشـمند راتسـل جغرافیایی جبرگرایی از انسانی جغرافیای
 سـنت بر دوالبالش نظر مورد جغرافیای. کرد اجتناب می اش آلمانی

 مورخـان. داشـت عمیقـی تأثیرات فور از پس آنالی مورخان حلقه و
 شـناختی جامعه رهیافـت از جغرافیـا دانـش بـه توجه بر افزون آنالی

 علـم اصـلی موضـوع دورکـیم منظر از. کردند ارتزاق می نیز دورکیم
 بررسـی بـه آن را از مـراد او کـه باشد اجتماعی هشیاری باید جامعه

  .  کرد منحصر می مذهب و رسوم آداب، هنجارها،
 بـین نزدیکـی پیونـدهای تـوان می آنال نگاری تاریخ مکتب در
 بود حالی در این دید؛ نیز را شناسی انسان و اقتصاد جغرافیا، دانش
 قـوانین و حقـوق و امور اداره دولت، همسئل بر آلمانی سنت در که
کید می نگاری تاریخ همسئل و موضوع عنوان به  و فـور لوسین. شد تأ

 تحلیل در ناشناخته ساختارهای نقش به زیادی اهمیت بلوخ مارک
 موجـود یها هتجربـ و عواطـف نقش جمله از تاریخی رخدادهای

 شناسـی انسان موضـوع و همسـئل بودند که قائل جمعی ذهنیت در
 بـه را خـود مجلـه عنـوان م١٩۴۶ سـال در رو، ازاین. بود تاریخی
کیـد کـه دادنـد تغییـر هـا نتمـد وها  هجامعـ اقتصادها، سالنامه  تأ
  . بود شان نگارانه تاریخ کار ای رشته میان وجه بر بیشتری

 بـه گـرایش بـه توجه با دوم جهانی جنگ از پس آنان موقعیت
 دانش آنان. شد تثبیت اجتماعی و فرهنگی تاریخ تازه یها ترهیاف
 کـه کردنـد می تلقی انسان علم عنوان به اجتماعی علوم با را تاریخ
 ی،شناســـ هجامع اقتصـــاد، را آن موضـــوعی یهـــا هحوز و اجـــزا
 و هنرهـا ادبـی، علـوم ی،شناسـ هنشان ی،شناس زبان ،شناسی انسان
 عنـوان بـا خـود کتـاب در بلـوخ مارک. داد می تشکیل کاوی نروا

ــه ــین جامع ــز) م١٩۴٠−١٩٣٩( دارزم ــه نی  در سیاســت نقــش ب
 بـود؛ قائـل آن بـرای نیز اساسی نقش بلکه نبود؛ توجه بی تحوالت

  . بود شناسی انسان بر مبتنی داری نزمی مناسبات به او رهیافت اّما
 بـه اسـت نوشـته م١٩٨٧ در که فرانسه هویت کتاب در برودل
 و سیاسـی تـاریخ مرکزیـت با نه اّما ؛پردازد می ملی تاریخ بررسی
 بـه تکثرگرایـی براسـاس بلکـه ؛)پاریس تاریخ( محور مرکز تاریخ
کیـد دگرگـونی بر کتاب این در. پردازد می نواحی تعریف  نشـده تأ
 در روسـتایی ذهنیـت و فرهنـگ، تداوم جغرافیایی، فضای بر بلکه
   .است شده استوار بیستم قرن فرانسه

 درواقـع،. دارد متفـاوت نسـل چهـار آنال مکتب نگاری تاریخ
 در بلکـه ؛اسـت نبوده یکسان سال هشتاد طول در ها یآنال نگرش

 محیط و تغییرات یندآبر که داده رخ ییها یدگرگون آنان از نسلی هر
 از مهمـی بخـش همـواره جغرافیا. اند هزیست آن در که است فکری
 انسانی جغرافیای جغرافیا، این اّما ؛است آنال مکتب نگاری تاریخ
گاه  تاریخ کتاب در بلوخ. است طبیعی محیط و فرهنگ تعامل به آ

 الگوهای بازسازی دنبال به شد چاپ ١٩٣١ در که فرانسه روستایی
. است بوده آن فرهنگی پیامدهای و میانه قرون در زمین از استفاده

کیـد مذهبی یها هپدید نقش نیز و مادی عوامل نقش بر او  ؛دارد تأ
 منظر از جمعی ذهنیت از بخشی مثابه به تاریخی پدیدارهای به اّما
 یشناس روش و اندیشه در که آنچه. است کرده توجه شناختی نانسا
ــور ــأثیر ف ــزایی ت ــته بس ــارت داش ــت عب ــنت از اس ــوی س  فرانس
 لـوی ماس، مارسل همچون نمایندگانی که فرهنگی شناسی انسان
 یهـا ترهیاف از متـأثر نیـز و اسـت داشـته استروس لوی و برول،
 بلـوخ دیـدگاه از. اسـت بـوده شـناختی زبان و یشناس هنشان جدید
 از تـر مهم مراتـب بـه یشناسـ هنشان فرهنگ، یا جامعه تحلیل برای

 هـر اسـت داده نشـان کتـابش در کـه همچنـان او و است اقتصاد
ــه اســت معناهــایی از ای هســامان فرهنگــی ــان در را خــود ک  و زب
  . کند می منعکس نمادگرایی
 رشـد و تـرویج برای را راهی توانست خود مطالعات با برودل

 منظـر از .نمایـد همـوار آن از پـس و ١٩۶٠ دهـه در کّمـی تاریخ
 و گرایـی تکمّیـ سـتها یآنال دوم نسـل مورخ ینتر مهم که برودل
 در پـول و جمعیـت مانند مسائلی و اجتماعی ساختارهای به توجه
 همچـون موضوعاتی و مسائل به او .دارند اهمیت تاریخی تحلیل

 و مــد تزئینــات، داخلــی، معمــاری پوشــاک، و خــوراک مســکن،
 اصـلی عناصـر ذیل در را آنها و کند می توجه تاریخ مثابه به آشپزی
 دهـه از ویژه هبـ و تـدریج هبـ هـا آنـالی. شـمرد میبر مادی فرهنگ
 دررا  سـنجی کمّیـت روش و اجتمـاعی علـوم بـه گرایش م١٩۶٠

کیـد. کردنـد پررنگ فرانسه اجتماعی تاریخ به مربوط تحقیقات  تأ
ویژگـی  ناحیـه یک جمعیتی مطالعات در ویژه به کّمی یها هداد بر

 یها هداد براساس مطالعات این. بود آنال مکتب سوم نسل کارهای
 که النگودک دهقانان کتاب در الدوری و گرفت می صورت آماری

ــرتمن ١٩۶۶ در ــرد ش ــه ک ــل ب ــاری تحلی ــد از آم ــت رش  و جمعی
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  ).Ladurie, 1979, p 285( است پرداخته خوراک یها تقیم
 آریـه فیلیـپ از تـوان مـی هـا آنالی یها یکنشگر این ادامه در
 نیـز و کـودکی های سـده عنـوان با هایش کتاب که او. گفت سخن
 م١٩٨١ و ١٩۶٠ یها لسـا در ترتیـب بـه را ما مرگ ساعت کتاب
 اوایـل اروپـای در هـا تذهنی همسـئل به آثارش این در ،کرد منتشر
 و ادبـی متون براساس را خود پژوهش منابع و پرداخته مدرن عصر
 از هـم آنـال مکتـب سـوم نسـل درواقع،. است کرده استوار هنری
 مــورد موضــوعی یهــا هحوز منظــر از هــم و یشناســ روش حیــث
 مورخـان پـرداختنباره  این در .یافت دست ییها شجه به مطالعه
 بـه دوبـی ژرژ و لوگـوف ژاک ماندرو، ُربر جمله از آنال سوم نسل
 سـو یک از زیرا ؛است ملأت قابل ها ذهنیت تاریخ موضوع و همسئل
 بـرای اصـلی منـابع به) رسوم و آداب عامه، فرهنگ( ادبیات و هنر

 توجـه دیگـر، سـوی از و یافتند ارتقا گذشته یها تذهنی بازسازی
 یهـا هگرو فکـری یهـا تعاد و سـاحری و سحر همسئل به ماندرو

 حیـات همسـئل بـه لوگـوف و دوبی پرداختن نیز و فرانسه اجتماعی
 تـا شـد باعـث میانـه قـرون مردمـان نظـامی و بازرگانی و مذهبی

 متحـول تـاریخ در آن نقـش و هـا تذهنی همسئل باب در مطالعات
 کاربسـت براسـاس و ها نامه وصیت مطالعه و خوانش با آنان. شود
 مـادی فرهنـگ بـه جدیـد رویکردی توانستند آماری تحلیل روش
  ).١ص ،١٣٩۶ دوس،( باشند داشته
 رشـد در مهمـی نقـش آنـال مکتـب سـوم نسـل ترتیـب ندیب
 ایفـا تـاریخ در آنـان کاربسـت و کّمی اجتماعی علوم به ها شگرای

 بـر تمرکـز از بـود عبـارت آنـال مکتـب سوم نسل گفتمان .کردند
 که تاریخ به انهشناس انسان رویکرد و نمادین و فرهنگی پدیدارهای

 چهـره الیـاس نوربرت و آید می پدید مادی فرهنگ تاریخ آن دل از
 و سیاسـت جای به را فرهنگ نسل این. است رویکرد این شاخص
  . برشمرد تاریخ تغییر عامل را آن و نشاند جامعه

 برنـار و ِرِول ژاک بورگیـه، آنـدره جمله از ها آنالی مچهار نسل
 که تغییری و کردند حرکت اقتصاد و تاریخی شناسی انسان به ُلپتی
 عنـوان کـه مسیرهاست تغییر این بیانگر دادند آنال مجله عنوان در

 زودهفـا اجتمـاعی علـوم و تـاریخ به تمدن و جامعه اقتصاد، فرعی
 نسـل( نسـل ایـن مورخـان تحقیقـات و لیفـاتأت بـارز وجه. دش

 منـد مسـئله و موضـوعی یهـا هحوز به پرداختن سو یک از) چهارم

کیـد دیگر، سوی از و خود معاصر جهان  نمادهـا و فرهنـگ بـر تأ
 و پیشـامدرن جهـان بـه گرچه آنال. بود جدید یها تسن فهم برای
 متمرکـز خـود پژوهشـی ُابژه عنوان به فرانسه انقالب از پیش دوران
 موضـوعی یهـا هحوز به چهارم نسل با ویژه به و تدریجه ب اّما ،بود

  . کرد توجه هم خود معاصر و جدید دنیای
  

   آن فرهنگی رویکرد و آلمانی نگاری تاریخ سنت. ۶

 بـزرگ تجربی رویکرد یننخست بررسی به اشملر مکتب، آلمان در
 جایگـاه مطالعـه و کـارگران زیسـت احـوال و اوضـاع درباره خود

 لمپرشـت سـپس. پرداخـت میانی یها هسد در صنعتگران فرهنگ
 به م١٨٨٠ دهه در روش و سیاق همان با اّما اشملر مکتب از مجزا

 پرداخت میانه یها هسد در ُمزل دره اقتصادی تاریخ کتاب نگارش
 قـرن پایـان در. داد قـرار مـادی فرهنـگ را خـود کتاب زیرعنوان و

 ویلهلــم دیلتــای، جملــه از نوکــانتی فیلســوف چنــد هــم نــوزدهم
 یـا انسـانی علوم برای تا شدند آن بر ریکرت هاینریش و ویندلباند
  . کنند استفاده تری حضوا یشناس روش از فرهنگی
ــان ــا شرو آن ــه یه ــه یک ــا نگران ــت ی ــل در( بخــش فردی  مقاب

 بـه دسـتیابی ابزار مثابه به را) طبیعی علوم بخش تعمیم یها ممفهو
ـــای و شـــناخت  واقعـــی یهـــا محیط در انســـانی اعمـــال معن
 کـردن غـرق از دیلتای. بردند کار به تاریخی و اجتماعی−فرهنگی
 وبر .کرد می یاد تجربه روش عنوان به مطالعه مورد موضوع در خود
 تـا بـود آن بر تفهمی یشناس هجامع دنبال به ای همقال در ١٩٠۴ در
 بـین تفـاوت وبـر دیـدگاه از. بپـردازد فرهنـگ و جامعه بررسی به

ــ هجامع ــاریخ و یشناس ــاد ت ــود زی ــه ؛نب ــد او بلک ــود معتق ــه ب  ک
ــ هجامع ــیش یشناس ــیش، ب ــاریخی ازپ ــت ت ــر از. اس ــر منظ  وب
 بازتـاب ،کنـد مـی طـرح اجتمـاعی علـوم عـالم کـه ییها شپرس
 بـر عینیـت راه در بایـد که هرچند ؛دارد باور که است ییها شارز
   ).١١۵−١١٢ص ،١٣٩٧ وبر،( بکوشد خود طرفی بی

 و اداری یها هجنبـ بـر آلمـان در اقتصـادی و اجتماعی تاریخ
کیـد قانونی  بـین نزدیـک پیونـدهای بـه لمپرشـت اّمـا ؛داشـت تأ

 و اندیشـه الگوهـای و سیاسـی و اقتصادی اجتماعی، ساختارهای
 تـاریخ. داشـت خاصی توجه فرهنگی و جغرافیایی ناحیه در رفتار

 بـر تاریخ او. شد شروع ریل ویلهلم با نوزده سده نیمه در فرهنگی
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 تا آنکه حال ؛کرد دنبال محلی تاریخی جوامع در را ینگار قوم پایه
 قلمـداد تـاریخ مطالعـاتی حـوزه از بیـرون رویکـرد ایـن زمان آن
 نیـز عـادی مـردم رسـوم و آداب و روزمـره زندگی بر ریل. شد می

کید     .داشت تأ
 علـم شـکوفایی و رشـد شاهد م١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه آلمان در

 بـه بیشـتر توجـه اجتمـاعی، علم این از تلقی که هستیم اجتماعی
 پـس آلمـان در تاریخ مطالعات. اقتصادی الگوهای نه بود فرهنگ

 اجتمـاعی علـم اندیشه فکری میراث از متأثر جهانی دوم جنگ از
. بـود جهـانی جنـگ دو در آلمان یها تشکس بحران و سو یک از

 ،یافتنـد گـرایش اجتماعی علوم الگوهای به گرچه آلمانی مورخان
 پژوهش یها تسن به همچنان کشورها دیگر مورخان برخالف اّما
 مسـائل را آن علـت از بخشـی کـه بودنـد پایبند تاریخی اندیشه و

  . شد می باعث پساجنگ آلمان سیاسی
 بلکـه ؛نداشـتند اجتمـاعی تـاریخ بـه مثبـت نگاهی ها آلمان

 تـاریخ مثابـه به المللـی نبـی امـور و دولـت همسـئل بـه آن جـای به
 در آلمـان اتحاد سیاسی بسترهای از ناشی امر این که پرداختند می
 اجتمـاعی علـوم و اجتماعی تاریخ با مخالفت. بود بیسمارک دوره
 در اجتمـاعی علـوم بـه گـرایش. داشت ادامه وایمار جمهوری در

 و محور. یافت دانشگاهی تربیت م١٩۴۵ سال از پس غربی آلمان
 انتقادی رویارویی همانا آلمانی مورخان این بررسی اصلی همسئل
 تـاریخی برهـه ایـن مورخـان ،رو ازایـن .بـود تـاریخی گذشـته با

 خـود مطالعه اصلی محور را سیاست فرانسوی، مورخان برخالف
 کـه مورخـان، گذشـته نسـل به نسبت که تفاوت این با ؛دادند قرار

 پیونـدی ،سـازی مـدرن مسائل و اجتماعی نیروهای به را سیاست
  . پرداختند می مسائل تحلیل به این براساس و دادند می عمیق

 جهانی جنگ در آلمان هایهدف کتاب انتشار با فیشر فریتس
 عمیـق انتقـادی یهـا بحث طرح برای مبنایی م١٩۶١ سال در اول

 فیشـر اثـر. کرد تعریف فدرال جمهوری در آلمان گذشته به نسبت
 اسـناد و متـون بـر منابع از گیری هبهر و یشناس منبع حیث از گرچه
 هئـارا متفـاوتی گیـری هنتیجـ منـابع ایـن از اّما ،داشت اتکا دولتی
 تـاریخی مطالعـه هرگونه آلمانی مورخان نگاه در ،بنابراین. داد می
 نگریسـته آلمـان ملـی گذشـته انتقادی بررسی برای ابزاری مثابه به
 دهه و١٩۶٠ دهه اواخر در که آثارش در ولر اولریخ هانس. شد می

 تـاریخی اجتمـاعی علـوم بـر تـا شـد آن بر ،شدند منتشر م١٩٧٠
 بـا کـه بدهـد هئـارا را خوانشـی علـم این از کوشید و شود متمرکز
  . یابد پیوند فرانکفورت مکتب انتقادی نظریه

 اجتمـاعی علمـی صورت به را تاریخ سو یک از ولر تحقیقات
 عمـل و علمـی پژوهش که بود معتقد دیگر، سوی از و آورد درمی

 اجتمـاعی علـم او، منظر از. دارند هم با نزدیکی ارتباط اجتماعی
 یها هپدیـد تحلیـل و بررسـی بـه بایـد) اجتماعی تاریخ( تاریخی
 فکـری−اجتماعی فرهنگ و بپردازد اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 مضـمون ولـر گرچـه درواقـع،. دربرگیـرد معنـا ترین گسترده در را
ــات اصــلی ــاریخی مطالع ــیش تحــول را ت ــده پ ــاختارهای رون  س

 مسـئولیتی مـورخ کـه اسـت بـاور ایـن بـر اّما ،داند می اجتماعی
  . دارد سیاسی
کیـد آلمـانی نگـاری تاریخ کـه گفـت تـوان می ترتیب، بدین  تأ

 را فرهنـگ ولـر. داشـت جامعه و سیاست درونی روابط به ای هویژ
 تفسـیر شـناختی نانسـا و نمـادین تعامالت از ای همجموع مثابه به
 مدرسـه، کلیسـا، چـون نهادهـایی قالـب در را فرهنگ او. کند می

 در او. اسـت کـرده بررسـی رسـمی هـای سازمان دیگر و دانشگاه
 و زنـان شـرایط بـه اغلـب آلمـان اجتماعی تاریخ عنوان با کتابش
 ییها شبخ طورکه همان؛ پردازد می آنان اقتصادی و قانونی جایگاه

... و زنـان جنسـیت، روزمـره، زنـدگی بررسـی به مفّصل طور هب را
 در کـه هسـتیم ایـن شـاهد نیـز تـدریج هبـ. اسـت داده اختصاص

 و عوامـل از آلمـان نگـاری تاریخ توجه م١٩٨٠ و ١٩٧٠ های دهه
 اهمیت به تاریخی پدیدارهای تفسیر در اقتصادی یها مؤلفه نقش
  . کرد معطوف آن یها هزیرشاخ و فرهنگ همؤلف

 و اوضـاع بـه توجه را آلمانی نگاری تاریخ در تحول بعدی گام
 سرگذشــت بررســی .دربرگرفــت ناشــناس یهــا تجمعی احــوال

 بـا مورخان و شد می انجام راستا این در معدنکاران فردی یها هنام
 ایـن رویـای و امیـد کوشـیدند می موضوعات از سنخ این به توجه
 انجام عمیق یها همصاحب با را کار این که نمایند بازسازی را اقشار
 منـابع از و بود تجربی سخت های داده آنان اصلی منابع. دادند می

 رو رونـد ایـن هرچـه. شد نمی استفاده عامه فرهنگ و هنری ادبی،
 طبقه جنبش نگاری تاریخ از تدریجی حرکت شاهد ،رفت پیش به

 بنیـان کـه هسـتیم آلمـان در کـار اجتمـاعی تاریخ سوی به کارگر
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 .دادنـد مـی تشکیل افراد زندگی یها هتجرب را آنها یها هداد اساسی
 از فـردی هـای نامه زندگی بازسازی و شفاهی تاریخ ترتیب، این به

 ,Peter Burke( شـد برخـوردار نگـاری تاریخ در زیادی اهمیت
1991, P 42-66 .(  

 ترکیــب در ســعی ١٩٩٠ و ١٩٨٠ دهــه در آلمــانی مورخــان
 سـاختارها با اجتماعی فرایندهای و اجتماعی ساختارهای مطالعه

 مهم بسیار اتفاق دو. کردند زندگی الگوهای و فرهنگ فرایندهای و
 بر سو، یک از :داد رخ آلمان نگاری تاریخ در تاریخی مقطع این در

 ُابـژه مثابـه به نوجـوانی و جنسـیت،، خـانواده همچون موضوعاتی
کید تاریخی معرفت  کّمـی یهـا شرو از دیگـر، سـوی از و شد تأ
 رشد به وین گروه مورخان در روند این. کردند یتر هگسترد استفاده
 تاریخ که یطور به ؛شد منجر اجتماعی تاریخ موضوعی یها هحوز

 تاریخی تحقیقاتی کارهای ذیل در جنسیت و بلوغ مسائل خانواده،
   .گرفت قرار گروه آن

  
 و ظهــور در آن نقــش و تیســمارکسی نگــاری تاریخ الگــوی. ٧

  فرهنگی تاریخ بروز

 نگـاری تاریخ و جدید تاریخ علم ظهور در مهمی نقش مارکسیسم
 یها تصـور گرچـه که است معتقد مارکس .است داشته فرهنگی
 سیاسـی عمـل از متـأثر ،گیـرد می خود به تاریخی فرایند که عینی
 از پـیش. دانست می روشن را تاریخی فرایند کلی مسیر اّما ،است
 اجتماعی و اقتصادی مورخان از متشکل مکتبی اول جهانی جنگ

 مستقیم ارتباط در فور لوسین و بلوخ مارک با که بود آمده وجود به
ــود ــال در. ب ــ م١٩٢۶ س ــتان در ای همجل ــیسأت لهس ــد س ــه ش  ک
. بود شبیه آنال اجتماعی و اقتصادی تاریخ به بسیار آن یها شگرای
ــاریخ همؤسســ کــار  رویکــردی کــه لهســتان در مــادی فرهنــگ ت

 همخوانی مردمی فرهنگ به آنال یها شگرای با داشت مارکسیستی
 بـه برودل فرنان مقدمه با لهستانی مکتب آثار برخی. داشت کامل

 مارکسیسـت مورخـان دیگـر، سـوی از و شـدند ترجمـه فرانسوی
 اوزان نمادین معنای کشف در آنالی نگاری تاریخ روش از لهستانی

   .ندبرد بهره غرب تاریخ سراسر در
 حیـث از که شد منتشر مهمی آثار شوروری جماهیر اتحاد در
. کـرد بـاز را غیرمارکسیسـت مورخان با گفتگو باب روش و نظریه

 دهـه یشناسـ هنشان و تـاریخی شناسـی انسان در بـاختین میخائیل
 نظریـه هـا شتال ایـن با. است کرده ماندگاری یها شتال م١٩٣٠
 ییها شپرسـ اجتماعی تاریخ برای بود توانسته مارکسیستی رسمی

 توجـه مادی فرهنگ مسائل به مورخان شوروی، در. نماید طرح را
 شد آغاز ییها طرح ١٩٧٠ دهه اواخر در شرقی آلمان در و داشتند

 و اقتصـادی تاریخ از و بودند کرده اقدام ای رشته میان مطالعه به که
ــه اجتمــاعی ــ ســوی ب  پوشــاک، خــوراک، فرهنــگ، از ییها هجنب
  . داشت آنال مکتب کارهای با فراوان شباهت که زدند پلی معماری
ــن در ــد ای ــات، تأکی ــر مطالع ــت ب ــارگر جمعی  هــای آموزه در ک

. کـرد ایجـاد می را کـارگر طبقـه زنـدگی مطالعـه انگیزه مارکسیستی،
 تـاریخ شـامل شـرقی وآلمـان شـوروی در کارگر طبقه تاریخ بررسی
 بود م١٩١٧ سال تا ها دموکرات سوسیال یافته، سازمان کارگران جنبش

 کـارگر طبقه نقش به و دربرداشت سیاسی تاریخ آن را عمده بخش که
 نگــاری تاریخ از ســنخ ایــن. پرداخــت انقالبــی می هــای موقعیت در

   .بود باال از تاریخ و نخبگان تاریخ عموماً  ادعاها برخالف
 رسمی تشکیالت م١٩۵۶ تا ١٩۴٧ یها لسا بین انگلستان در
 ادوارد آنـان، جملـه از کـه داشت وجود کمونیست حزب مورخان

 گذشته« ۀمجل م١٩۵٢ سال در. بودند هابسبام اریک و تامسون پی
 ایـن. شـد سـیسأت انگلیسی مارکسیست مورخان توسط »اکنون و

 جایگـاهی از فرهنـگ و جامعـه بـه عالقـه با تا بود درصدد مجله
 دربـاره آن در زیادی یها بحث. شود برخوردار آنال مجله همچون
ــه نقــش و اشــرافیت بحــران  از یکــی. درگرفــت انقــالب در طبق
 نقـش بـر کـه مارکسیسـتی تـاریخی جنبش تاریخی آثار ینتر مهم

کید مردم فرهنگ  از انگلـیس کـارگر طبقـه ساختن کتاب داشت تأ
 خـود اثـر در تامسـون. شد منتشر ١٩۶٣ در که بود تامسون ادوارد

 آلتوسـر لـویی ویژه بـه فرانسـوی سـاختارگرای فیلسوفان از دفاع به
کیـد مـی مارکسیسـم علمـی یها هجنبـ بـر کـه پرداخت  کردنـد تأ

)Thompson, 1978, pp.380-383 .(  
 پرداختـه مارکسیسـتی اصلی مفهوم سه رد به خود کتاب در او
 .ب کـرد؛ رد را اقتصـادی نیروهـای تقـّدم تامسـون .الـف است:
 ایــده طــرد بــه .ج داد؛ قــرار تردیــد مــورد را علمــی روش عینیــت
 در مارکسیسـم از مهمـی عناصـر این،وجودبـا. پرداخت پیشرفت
ــرد ــون رویک ــاقی تامس ــده ب ــن از و مان ــث ای ــورد حی ــاد م  انتق
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 از تامســون هــدف. ه اســتگرفتــ قــرار فرهنگــی های مارکسیســت
 دادن نجـات انگلـیس، کـارگر طبقـه شـدن سـاخته کتاب نگارش

 از رده از خـارج دستی دستگاه با پارچه بافنده و...  بینوا جورابباف
   ).Thompson, 1966, p.12( بود آیندگان تحقیر بار زیر

 و تـاریخی همسـئل مثابـه به زنـان بر حال و گذشته ۀمجل توجه
 و مجله دامنه شدن گسترده باعث پژوهش و مطالعه جهت موضوع

. شــد جدیــد شــناختی روش رویکردهــای دریافــت و کشــف نیــز
 قلمـرو بـه صـنعتی کـار محـل از مجلـه، در زنان بررسی درواقع،

 جنسیت همسئل به گذشته از بیش و یافت تغییر داخلی و خصوصی
 کـه بودنـد باور این بر فمنیست پردازان هنظری .شد داده نشان توجه

 در کـه اسـت فرهنگی ساختی بلکه ؛نیست طبیعی امری جنسیت
  .شود می داده جای زبان
ــوی از ــر، س ــه دیگ ــال از مجل ــه م١٩٨٠ س ــش ب ــان نق  و زب

 اجتمـاعی تجربـه در سـازنده عـاملی عنوان بـه زبانی ساختارهای
کید  فوکو، الکان ساختاری یشناس زبان رد به مورد، این در. کرد تأ

 بازتـاب بایـد را زبـان کـه بودنـد معتقد آنان .شد پرداخته دریدا و
 سـال از ویژه هبـ و تـدریج هبـ مجلـه. دانسـت آن بر ثرؤم و جامعه
 ،کــرد آزاد اش مارکسیســتی مفروضــات از را خــود هرچــه م١٩٩٠
 سـرانجام و شود تر نزدیک عادی مردم یها بهتجر به توانست بیشتر
 ینتـر مهم مجلـه ایـن و کـرد اتخـاذ را مارکسیسـم انتقادی نگرش
   .بود انگلستان در اجتماعی علوم و تاریخ در گفتگو و بحث عرصه
  

   فرهنگی تاریخ و مدرن پست نگاری تاریخ. ٨

 مورخــان بلکــه غربــی مورخــان بــر افزون م١٩٨٠ و ١٩٧٠ دهــه در
 علـوم تـاریخ مفروضـات در بـاب پرسش طرح به نیز شرقی اروپای

 در تـوان را می پرسشگری این اصلی دالیل از یکی کردند. اجتماعی
 اجتمـاعی علـم رویکردهای انحطاط و کالن های برداشت انحطاط

 بودنـد باورمنـد مسـئله این به مورخان از گروه این. دانست تاریخ به
آورد  روی ای گونـه به روزمره زندگی احوال و اوضاع به باید تاریخ که
 اجتمـاعی علوم تاریخ به که نقدی. گذرانند سر می از عادی مردم که

 علـم تاریخ در پا خرده مردم ویژه به مردمان که بود این کردند وارد می
 از نـوع ایـن و اند شـده گرفته نادیده سیاسی تاریخ اندازه به اجتماعی
. اسـت کـرده تمرکز و توجه زورمندان و فرادست تاریخ به هم تاریخ

 زنـدگی سـاختارهای کتاب در م١٩٧٠و ١٩۶٠ دهه در برودل فرنان
 اجتماعی علم تاریخ جای به را روزمره زندگی تاریخ از نوعی روزمره
  ).  Braudel, 1981, p46(بود  کرده پیشنهاد
 مطالعـات اصـلی موضـوع روزمـره، زنـدگی مورخان منظر از
. رفـت ها هحاشـی به نامیدند می قدرت کانون آنان آنچه از تاریخی
 ایـن تفکیک باعث مردمان از کشی هبهر و زیان همسئل به آنان توجه
 زنـدگی تـاریخ رمانتیـک قـدیم یها تسن با نگاری تاریخ از سنخ
 منظـر از. شد ریل ویلهلم نوزدهمی قرن یشناس قوم همچون مردم
 گمنامـان تـاریخ بررسی و شرح به بخواهد کسی اگر مورخان این

 آن و باشـد داشـته شـناختی روش و رویکرد تغییر یک باید بپردازد
 را آن بلکه بزرگ روایتی یا یگانه و کلی فرایند یک نه را تاریخ اینکه

 هـا تاریخ بـه بلکه تاریخ نه یعنی ؛ببیند چندسویه جریانی همچون
   .باشد باورمند
 ای هزمینـ مثابـه به فرهنـگ نقـش شدن پررنگ م١٩٧٠ دهه در
 امر این .شد تثبیت نگاری تاریخ در اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 .گرفـت صـورت آنـال مکتب سوم نسل مورخان سترگ کارهای با
 ملـی یها هاسطور تداوم ،ازدواج درباره آثاری نگارش با دوبی ژرژ
 درباب نگارش با لوگوف ژاک نیز و داری نزمی اجتماعی ساختار و

 دو این آثار در. بودند پیشگام مسیر این در روحانیان و روشنفکران
ــی ــوان م ــی دو ت ــت را ویژگ ــک از :یاف ــو، ی ــش س ــت نق  در روای
 احـوال بررسـی و افـراد دیگر، سوی از و شد پررنگ نگاری تاریخ

 شـد برخـوردار گذشته به نسبت دوچندان اهمیت از آنان شخصی
)Duby,1993, p9-11. Le Goff, 1993, p24( .  

 ایتالیا در ١٩٧٠ دهه در رایج، فرهنگ محوریت با تاریخ طرح
 ماننـد هـایی کتاب در که یطور به ؛یافت بیشتری رواج انگلستان و

 و جامعـه بـرک، پیتـر از جدید عصر اوایل اروپای در رایج فرهنگ
 و پنیـر دیـویس، ناتـالی از جدیـد عصـر اوایـل فرانسه در فرهنگ
 گینزبـورگ کـارلو اثـر) شـانزدهم قـرن در آسـیابانی عاَلم( ها کرم
. کرد مشاهده را تحوالت در دین پراهمیت جایگاه و نقش توان می
 ١٩٧٠ دهه در گیرتز کلیفورد که فرهنگی شناسی انسان باره این در
 در الگـویی روزمـره زنـدگی تـاریخ نگـاه از کـرد معرفی ١٩٨٠ و

 برداشـت و فهـم بـا شـناختی هنشان رویکرد این. بود پژوهی تاریخ
   ).Geertz, 1973, p.3-30( بود برخوردار نزدیک توصیف از گیرتز
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 کـه رساند می فرهنگی به را ما نزدیک توصیف گیرتز دیدگاه از
 شناس قوم و مورخ ازآنجاکه گیرتز تلقی به بنا. اند هوابست آن به افراد
 طریـق از بایـد رو ، ازاینندارند مستقیم دسترسی دیگران تجربه به

 دارد جریـان فـردی اعمال و نیات پس در که آیینی و نمادین اعمال
 دستیابی و بپردازد ها هتجرب این رمزگشایی به غیرمستقیم شکلی به
کیـد درواقـع،. گردانـد ممکـن ترتیب این به را فرهنگ به  آن بـر تأ

 ها هحاشی سمت به مرکزی نهادهای به توجه از باید تاریخ که است
 مقـام در فـردی و ها هحاشـی تـاریخ اینکـه به توجه با و بیاورد روی

 ایـن ترتیـب ایـن به که شود می مطالعه فرهنگی کل یک از بخشی
. باشـد کـالن اجتمـاعی زمینه بدون تواند نمی ُخرد تاریخ از سنخ

 این از فرهنگ به نمادین رویکرد و تاریخی شناسی انسان به گرایش
   .گرفت می سرچشمه موضوع
 انبـوه کـه مشـاهده شـد فکـری سـیر خط این شدن پررنگ با

 ازدواج ،ها یدارای میزان به مربوط یها هداد ویژه هب ها هداد از عظیمی
 محاکمـات، پیشـینه شخصـی، احـوال به مربوط آمارهای مرگ، و

 بـه مربـوط یها هداد مجموعه این تا شد می داده رایانه به... و سواد
 ای هسـامان همچـون فرهنـگ از گیرتـز تلقی. شوند تحلیل فرهنگ
 براسـاس اجتمـاعی علم مطالعات و بود یکپارچه و شناختی هنشان
 یهـا متعمی زیـرا ؛گرفت قرار تردید معرض در کّمی یها هداد انبوه
 تحریــف را موجــود واقعیــت بــزرگ، مقیــاس در اجتمــاعی علــم
   .کرد می

کید و پایبندی درواقع،  به تاریخ گشودن بر ُخرد تاریخ اصلی تأ
 ایـن از تـا شدند می حذف دیگر یها شرو با که بود مردمی روش
 کوچـک یهـا هگرو سـطح در تـاریخی علیـت توضـیح بـه طریق

 تاریخ مورخان که شناختی روش و نظری مواضع بین. شود پرداخته
 وجـود ییها تشباه کنند، می اتخاذ گیرتز و فوکو طرفداران و ُخرد
 تفسـیری مطالعـه، گیرتـز همچون آنان هدف سو یک از زیرا ؛دارد

 ایـن بررسـی بـه فوکـو همچـون دیگـر، سـوی از و اسـت فرهنگ
 حـذف را خاصـی یهـا هُابژ چگونه قدرت نهادهای که اند هپرداخت
  . )Muri and Ruggiero, 1991, p13( اند هکرد

 آن بر داد، می انجام گیرتز که آنچه همانند ُخرد تاریخ مورخان
 تفسـیر بـه اهمیـت کـم ظـاهر به و منفرد یها هنشان راه از تا بودند

 طریـق از کـه بـود ایـن بر نیز ُخرد تاریخ رویکرد. بپردازند فرهنگ
 گذشـته از شـناخت بـه مختلـف یها هنشـان و ها تدالل ،ها سرنخ
کید همسئل این بر و یابد دست  تاریخی، متون از بیرون که داشت تأ

 ُخرد تاریخ روش در. شناخت را آن توان می که دارد وجود واقعیتی
 بلکه شود می پرداخته سنتی قطعی واقعیت در تردید به آنکه ضمن
 اثـر دو. شـود مـی محسـوب گـزارش از ذاتی بخش ،مورخ دیدگاه

 عاَلم( ها کرم و پنیر کتاب :از ندا عبارت ُخرد تاریخ سنت شاخص
 قـدرت کتـاب نیز و گینزبورگ کارلو از) شانزدهم قرن در آسیابانی
 در ترتیـب بـه کـه لـوی جـووانی اثـر) گیر جن ماجرای( موروثی

 یهـا یویژگ از آثـار ایـن. شـدند منتشر ١٩٨۵ و ١٩٧۵ یها لسا
 بـر تمرکـز دو هر آنکه جمله از ؛برخوردارند مشترکی یشناس روش
 محیط دقیق بازسازی به دیگر، سوی از ودارند  معین جایی در فرد

 دگربـاره کشـف آنـان، هـدف و پردازنـد مـی سیاسـی و اجتماعی
 اصـلی عوامـل مثابـه به کوچـک یها هگرو و افراد فردیت و فرهنگ
    .است تاریخی دگرگونی

  
  گیری هنتیج

 تـاریخی یهـا تروای درون هـای گسسـت بر ُخرد تاریخ مورخان
 رونـد از بـزرگ و کـالن روایـت هئارا که معتقدند و کنند می تمرکز

 و مطالعات مرکزی دال. است ناممکن امری تاریخی، رخدادهای
 منابع که دهند می تشکیل زنانی و مردان را ُخرد تاریخ یها یبررس
 ،تاریخها هنامـ زنـدگی خـاطرات، و انـد هگرفتـ نادیـده را آنها سنتی

 آنـان زنـدگی بازسازی در مادی میراث و بازپرسی، دفاتر شفاهی،
 نیـز محلـی تاریخ یها هگرو و شفاهی تاریخ. کرد ایفا مهمی نقش
 تاریخ به مسیر این در عادی مردم زندگی تجارب دادن انتقال برای
 مطالعـات در یشناس منبع به نگاه از سنخ این. کنند می کمک ُخرد
 اثبـات ُخـرد، تـاریخ مورخـان هـدف تا شد می باعث ُخرد تاریخ
 بـه بـردن پـی و کشـف درصـدد بلکـه نباشد؛ گسترده یها متعمی

 کـه گفـت تـوان مـی بنابراین،. برآمدند ها تعمیم درون در استثناها
 مکمـل بلکه گسترده اجتماعی تاریخ یها هزمین نفی نه ُخرد تاریخ
  . است آن
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