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چکیده
مقاله به بررسی این سؤال میپردازد كهه اامههشناسهی تهاریخی چگونهه توانته ه اسهق تقابهر تهاریخ
(تفرید) و اامههشناسی (تهمیم) را حر كرده ،آنها را در یك قالب واحد امع كند؟ برای پاسخ بهه ایهن
پرسش ،مقاله با اتكا به روش توصیفی -تحلیلی ،اب دا بر ادال تهمیم و تفرید تمركز پیدا كرد و سپس
با بررسی ویژگیها و اخ صاصات هر یك از دو رش ۀ اامههشناسی و تهاریخ ،تمهایزات آنهها را براته ه
ساخق .در بخش بهد ،بهطور مشخص اامههشناسی تاریخی ،ویژگیهها و انهوا ش مهر هی شهد .در
پای هان نی هز بهها نگههاه بههه چگههونگی حضههور ویژگیهههای اامههشناس هی و تههاریخ در هههر ی هك از انههوا
اامههشناسی تاریخی ،چگونگی تركیب تاریخ و اامههشناسی در انوا اامههشناسی تهاریخی نشهان
داده شههد .مشههخص شههد كههه هههر یهك از انههوا اامههشناسهی تههاریخی ،بههه لحههات هت یشههناخ ی،
مهر قشناخ ی و یا اهداف ،به یكی از رش ههای تاریخ یا اامهه شناسی نزدیك اسق.
واژگان كلیدی :اامههشناسهی تهاریخی قیاسهی ،اامههشناسهی تهاریخی اسه قرایی ،اامههشناسهی
تاریخی تفتیری ،اامههشناسی تاریخی روایی
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بیان مسئله
در دهۀ پنجاه قرن بیستم ،در جامعهشناسی ،رو یكردی روششناختی به حل مسئله شكل گرفت كهه
به جامعهشناسی تاریخی معروف شد .این رو یكرد جدید واكنشی بود به كاستیهای جریهان اصهلی
جامعهشناسی و بدیلی بود برای روشهای حاكم بر این رشته .هر چند جامعهشناسهی از بهدو تودهد
پیوندی همهجانبه با تاریخ داشت و جامعهشناسی جامعهشناسان بزرگ درگیهر موضهواا تهاریخی
بود ،اما از اواخر قرن نوزده به این سهو تهاریخ از جامعهشناسهی بیهرون شهد .شهكلگیری و توسهعۀ
روشهای كمی /آماری به این طرد و چشمپوشی كمك كرد؛ زیرا ایهن روشهها مناسهم ملادعها
غیرتاریخی بود .هر چند دیر هنگام ،اما بهشكل اجتنابناپذیر ،محققان اجتماای از نو بهه ملادعهۀ
موضواا تاریخی رویآوردند؛ با این مالحظه كه روشهای حاكم بر جامعهشناسی كمك چندانی
به آنان برای ملادعۀ این موضواا نمیكرد .بدینخاطر و در تالش برای حل این مشهكل ،آنهان بهه
سمت روش تهاریخی در قادهم جامعهشناسهی كشهیده شهدند .شهیوۀ جدیهد شهناخت بهر خهالف
روشهای آماری ،كه برای ملادعۀ وقایع تاریخی و همچنین پدیدههای كالن و چنهد التهی چنهدان
مناسم نبود ،این توانایی را به محقق میبخشید تا به ملادعۀ موضواا تاریخی بپردازد .این شهیوۀ
جدید ملادعۀ موضواا اجتماای ،از نظر برخی تركیم تاریخ و جامعهشناسی بود و همین و یژگی
تركیبی موجم شد كه نام جامعهشناسی تاریخی بر آن بگذارند .اما این تركیم چگونه ممكن شهد
میدانیم جدال تاریخ (روش تفریدی) و جامعهشناسی (روش تعمیمی)  -كه یكی به امهور منفهرد و
و یژگی میپرداخت و دیگری بر امور اام و تعمیم تمركهز داشهت -جهدادی ریشههدار بهود .از زمهان
شكلگیری جامعهشناسی به انوان حوزهای نو در ملادعا اجتماای ،همواره ایهن جهدال (تفریهد/
تعمیم) میان طرفداران این رشته و مدافعان تفكر انحصار و و یژگی امور و وقایع اجتماای در جریان
بود .اما جامعهشناسی تاریخی چگونه توانست این جدال را به وحد تبدیل كند به دیگر سهخن،
«تركیم جامعهشناسی و تهاریخ در یهك قادهم و بنها ندهادن شهیوهای جدیهد از شهناخت بها انهوان
جامعهشناسی تاریخی چگونه ممكن شد ».
برای پاسخگو یی به پرسش فوق الزم است در ابتدا اشارهای گذرا بهه جهدال تفریهد و تعمهیم در
الوم اجتماای داشته باشیم.
تعمیمگرایی در علوم اجتماعی
تعمیمگرایی در الوم اجتماای نتیجۀ پیهروی از الهوم طبیعهی بهود .در قرنههای هفهده و هجهده،
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دانشمندان طبیعی توانستند با بهخدمت گرفتن روشهایی جدید ،دستاوردهایی خیهرهكننهده در
جدت حل برخی مسائل بشری بهدست آورند .موفقیتهای دانشمندان نتیجۀ بهخدمت گهرفتن
تركیبی از روشهای آزمایش تجربی ،مشاهده و مقایسه با ساختار منلقی ریاضیا پیشرفته بود
(استنفورد ،7831 1،ص728؛ كوزر ،7811 2،ص .)21امها روشههای پیشگفتهه ،بهر برخهی
مفروضا هستیشناختی اتكا داشت كه این شهیوههای شهناخت را ممكهن میكهرد .مفروضهۀ
الوم طبیعی وجود نظمی در واقعیت است كه میتوان آنرا با ملادعهۀ تجربهی بهه دسهت آورد.
برحسم این مفروضه و با اتكا به آن روشها ،چنانچهه دانشهمند نشهان دههد كهه «ههر نظمهی
موردی خاص از قانون كلیتر است»( 3بلیكی ،7831 4،ص )741موفق به تبیهین آن میشهود.
بهددیل تأكید الم طبیعی بر كشف روابط دائمی میهان پدیهدههها ،از طریهق روشههای تجربهی
(مشاهده ،آزمایش و مقایسه) ،این الوم به سمت كشهف قهوانین كلهی جدهت داده مهیشهوند.
همین و یژگی است كه الومطبیعی را به «الوم قانوننگر» 5معروف كرده اسهت 6كهه و یژگهی آن
«تعمیم مفدومسازی و جستجو برای یافتن قضایای مسهتدل و برههانی كلهی 7اسهت» (بلیكهی،
 ،7831ص.)22
موفقیتهههای دانشههمندان ،در نتیجهۀ اسههتعانت از روشهههای پیشگفتههه ،بسهیاری از متفكهران
اجتماای را به این ااتقاد رساند كه برای توسعۀ دانش خود و پاسخگویی به سؤاال قدیمی مربهو
به انسان و اجتماع باید به روشهای موفقیتآمیز الومطبیعی متوسل شد (اسهتدمن .)7111 8،ایهن
گرایش به روشهای الومطبیعی ،در الوم انسانی ،به طبیعتگرایی 9مشدور است .دست بهر قضها،
1 .Stanford
2 . Coser

 . 3تأکید بر قوانین و تکیه بر این نکته که «پدیده» مصداقی از یک قانون کلی است ،امکان توسل به نظریه و ارائۀ فرضیه برای
آنچه مشاهده شده است را فراهم میآورد.
4 . Blaikie
5 . Nomothetic

 . 6برای بسیاری ،از جمله میل ( ،)4791روشهای علمی به منظور کشف قوانین از طریق کشف نظمها ،برای ارائۀ قوانین عام
( )Universalبهکار برده میشوند.
7 . General
8 . Stedman
9 . Naturalism
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نخستین كسی كه در حوزۀ الوماجتماای خواستار پیروی مللق و بیچونوچرا از الومطبیعی شهد،
آگوست كنت فرانسوی بود؛ كسی كه دانش جدید اجتماع ،یعنی جامعهشناسی ،را پایهگذاری كهرد.
آگوست كنت نیز مانند دانشمندان به وجود قوانین اام حاكم بر رفتار انسانی ،كهه بهه انهدازۀ قهوانین
ا
الومطبیعی قلعی ،اینی و تغییرناپذیرند ،ااتقهاد داشهت (اسهتنفورد ،7831 ،ص .)41اصهوال وی
پدیدههای اجتماای را وقایع طبیعی قلمداد كرده ،آندا را همتراز با قوانین طبیعی میدانست .با ایهن
پیشفرض ،وی میتوانست قوانین حاكم بر رفتار انسان  -در این مورد بهخصوص پیشهرفت الهم و
بشریت  -را كشف كند .كنت معتقد بود ذهن بشر در فرایند توسعه و پیشهرفت دو اصهر مهذهم و
متافیز یک را از سر گذرانده و به اصر الم وارد شده اسهت (بهر  ،7837 1،ص .)74بههاقیهدۀ وی
رسیدن به اصر المی یا اثباتی ،آخرین مرحله از روند تكاملی جوامع بشری است (كهوزر،7811 ،
ص .)23با تمركز بر موضوع فوق ،كنت بهطور همزمان هم مراحل رشد و تكامل بشریت را توضیح
میدهد (فلسفۀ تاریخ) و هم درصدد اثبا روش المی است كهه خهود آن را اثبها گرایهی نامیهد.
دراصر المی تمام حوزههای معرفت بشری باید از الومطبیعی سرمشق بگیرند و به آن اقتدا كننهد؛
زیرا الم دارای و یژگیهای اام و جدان شمول 2است.

3

نظرا كنت ،كه از وی بهانوان سرآغاز جریهانی بها نهام پوزیتیو یسهم یهاد مهیشهود ،متفكهران
بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داد؛ میل ،اسپنسر و دوركیم از این گروهاند .وجه اشهترا همهۀ ایهن
متفكران ،در ااتقاد به وجوه مشتر پدیدههای انسانی -اجتماای با وقایع طبیعهی و پیهروی از ایهن
الوم بود .برای نمونه ،میل در «نظام منلق» ،)7341( ،4از تجربهگرایی ،كهه روش اددهام گرفتهه از
الوم طبیعی است ،بهانوان «الم استقرایی 5قهوانین الهی كلهی» و وحهد روش المهی حمایهت
میكند.

1 . Burke
2 . Universal

 . 3بهعقیدۀ کنت هر حالتی از جامعه «نتیجۀ ضروری حالت قبلی و ایجاد کنندۀ گریزناپذیر حالت بعدی است .اعتقاد نامبرده بر
این فرض استوار است که دگرگونی اجتماعی تابع قوانین تغییرناپذیر است و در مجموع این قوانین جریان و روند تحول
بشر را تعیین میکند» (استنفورد ،4337 ،ص.)907
4 . A System of Logic
5 .Inductive
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دورك هیم متههأثر از كنههت و اسپنسههر و ادامههه دهنههدۀ سههنت الههمگرایههی آن دو (دو ی هد،7831 1،
ص ،)211در كتاب «قوااد روش جامعهشناسی» با دفاع از پیروی از الومطبیعی ،حدود و ثغهور و
كیفیت این دنبادهروی را تعیین كرد .وی ضمن تأكید بر فرایند مشاهده ،توصیف و مقایسههی اشهیاء
از حادتهای تبیین زندگی اجتماای بر مبنای تحلیل و تركیم ایدهههای مختلهف ،كهه در اصهر او
رایج بود ،فاصله گرفت .دوركیم هستیشناسی الوم طبیعی را مبنای مباحث خود قرار داد و با اتكای
به آن خواستار بهكهارگیری روشههای الهومطبیعهی در جامعههشناسهی شهد .بههاقیهدۀ وی ،وقهایع
اجتماای همانند وقایع طبیعی اینی ،خارجی و جبری هستند 2،بنابراین ،مهیتهوان آندها را هماننهد
«شیء» در نظهر گرفهت و بها آندها رفتهار كهرد (دوركهیم ،7838 3،ص .)25شهیء انگاشهتن وقهایع
اجتماای به آن معناست كه انسان امل خود را تابع طبیعت سهاخته اسهت؛ بهههمهین ددیهل ،شهیوۀ
برخورد با امور اجتماای مانند روشی است كه اادمان طبیعی بهكار میگیرند .دوركیم معتقد است،
باید موضواا جامعهشناسی را همانند «انواع» اجتماای دید و بر این نظر است كه با موضوع قرار
گرفتن انواع ،یك تحقیق المی ممكن میگهردد؛ زیهرا «نهوع» اجتمهاای واجهد دو و یژگهی اسهت
ا
وحد یا امومیت ،كه الزمۀ یك كار واقعا المی است ،و اختالف یا تفهرد ،كهه در وقهایع مشهدود
است (همان ،ص.)14
تفكرا كنت ،اسپنسر و دوركیم بر فالسفۀ الم هم تأثیر گذاشهت؛ بههگونههای كهه بسهیاری از
آنان ،به حمایت از دنبادهروی الوماجتماای از الومطبیعی برخواستند .همپل و پوپر از مشاهیر این
گروهاند .گوستاو همپل ،در تالش بود تا تاریخ را به كمک روشهای المی (طبیعهی) تبیهین كنهد و
میكوشید در تاریخ بر اساس این شكل تبیین امل كند .وی در جستجوی قوانین تاریخی كلی ،كهه
توان پیشبینی داشته باشند 4،اثبا گرایی را مناسم دانست و بهكار برد (دالنتی ،7834 5،ص.)14
1 . Lioyd

 . 9خارجی بودن واقعیت اجتماعی به معنای استقالل آن از کنشگران اجتماعی است؛ پس وجود یا عدم وجود افراد در بود ی ا
نبود آنها بیتأثیر است .عینی بودن واقعیت اجتماعی به معنای مشاهدهپذیری است  -با اتکای به این حک م ،موض وعا
جامعهشناسی منحصر به امور مشاهدهپذیر میگردند .جبری بودن واقعیت اجتم اعی ه م ب همعن ای ال زامآور ب ودن آن و
حاکمیت بر رفتارهای افراد است.
3 . Durkheim

 . 1بهعقیدۀ همپل تبیینها باید قدر

پیشبینی داشته باشند.
5 . Delanty
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ا
همپل تاریخ و اساسا الوم انسانی را یكی از انواع الهوم تجربهی ماننهد فیز یهک ،زیسهتشناسهی و
جغرافیا میداند و معتقد است هر دو حوزه «تندا بهر حسهم مفهاهیم كلهی مهیتواننهد گزارشهی از
موضواشان ارائه كنند» (بهنقل از درای ،7121 1،ص .)841بهاقیدۀ وی ،بههدحها روش تبیهین،
تفاوتی میان تاریخ و الومطبیعی وجود ندارد «هر دو حوزه تندا بر اساس مفهاهیم كلهی و امهومی
میتوانند از موضوع مورد ملادعهۀ خهود ارزیهابی بههامل آورنهد» (بهه نقهل از اسهتنفورد،7831 ،
ص .)757این نظر همپل ،كه بهه «ادگهوی قهانون فراگیهر» 2یها «نظریهۀ قیاسهی -قهانونشهناختی»

3

(تعمیمی) شدر یافت ،دربردارندۀ دو نكته مدم است اول« ،تبیین ههر واقعهه ،یعنهی نشهان دادن
قابل پیشبینی بودن آن واقعه»؛ دوم« ،برای نشان دادن قابل پیشبینی بودن هر واقعه بایهد نشهان داد
كه واقعۀ مذكور مشمول یا تابع مجمواهای از قوانین الی است» (پمپا ،7831 4،ص)731؛ چنهین
تبیینی تندا از طریق اندارج آنچه باید تبیین شود (مبین) ،تحت یک قانون اام بهدست میآید.
همپل میپذیرد رو یدادهای تاریخی ،منحصر بهفرد و وابسته به زمان و مكهانی خهاص هسهتند؛
اما بر آن است كه در هر دو نوع تبیین  -چه تاریخی و چه المی -به انواع یا صهفا رو یهدادها ،نهه
رو یدادی جزئی ،توجه میشود .با این توضیحا  ،ادگوی آرمانی از دیدگاه همپل شهكل زیهر را بهه
خود میگیرد
 .7مجمواهای از گزارهها كه بیانگر وقوع رو یدادهای خاص ...در زمانها و مكانههایی خهاص
است.
 .2مجمواهای از فرضیههای كلی (استنفورد ،7833 ،ص882؛ همچنین ر.ك و یلهر و و یلهر،5
 ،7835ص.)718
حال بهشر آنكه این دو مجمواه بهوسیلۀ شواهد تجربهی تأییهد شهوند و بههشهر آنكهه وقهوع
رو یداد مفروض (بهانوان مثال ادف) را بتوان از مجمواهههای  7و  2اسهنتتاج نمهود ،رو یهداد ادهف
تبیین شده فرض میشود .برابر این ادگو ،چنانچه نشان داده شود امهر نیازمنهد تبیهین «مصهداقی از
1 . Dray
2 . Covering Law Model
3 . Deductive -Nomological Theory
4 . Pompa
5 . Willer& Willer
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قانون اام» است ،تبیین انجام گرفته است .ادگوی قانون فراگیر ،مددی ادزامآور و جبرگرایانه 1اسهت؛
به این معنا كه از طریق مشمول قوانین الی ساختن یک واقعه نشان میدهد كه واقعۀ مذكور میباید
رخ میداد .برخی بر این ااتقادند كه این ادزامآوری یكی از نقا قو ادگوی همپل است (دناگال،

2

 ،7111به نقل از پمپا ،7831 ،ص)731؛ زیرا این امكان را فراهم مهیآورد تها توضهیح داده شهود،
چرا این واقعۀ خاص رخ داده است نه واقعهای دیگر.
پوپر هم ،مانند همپل ،طرفدار پیروی از الوم طبیعی در الوم اجتمهاای اسهت .بههاقیهدۀ وی،
هرچند تفاو هایی در روشهای الوم طبیعی و اجتماای وجود دارد  -این تفهاو هها حتهی میهان
خود الومطبیعی گوناگون و همچنین بین الوماجتماای هم موجود است  -با این حال ،پوپر دربارۀ
اینكه روشهای مورد استفاده در این دو حوزه مشابه هستند ،موافق دیدگاههای كنهت و میهل اسهت
(پوپر ،7117 3،ص .)785-7او نیز به ادگوی تبیینی مهأخوذ از الهوم طبیعهی یعنهی ادگهوی قهانون
فراگیر ااتقاد دارد .بهاقیدۀ وی ،با تحت پوشش قوانین كلی قرار دادن مجمواهای از پدیدهها بهطور
همزمان سه كار متفاو میتوان انجام داد تبیین ،پیشبینی و آزمون .بههاقیهدۀ پهوپر ،در ابتهدا بها
پاسخ به چرایی وقوع و با كشف الل ،وقایع تبیین میشوند .نتیجۀ قلعهی و منلقهی تبیهین ،امكهان
پیشبینی واقعهای خاص است؛ بنابراین ،پیشبینی وجهه دیگهر اسهتفاده از تبیهین اسهت .در پایهان،
بهددیل اینكه یک نظریه را از طریق مقایسۀ رویدادهای پیشبینی شده با رویهدادهای مشهاهده شهده
محک میزنیم ،په

آزمهون نظریههها نتیجهۀ قلعهی و تبعهی كهاربرد ادگهوی قهانونفراگیر اسهت

4

(استنفورد ،7831 ،ص.)717

1 . Deterministic
2 . Donagal
3 . Popper

 . 1پوپر در اینباره میآورد« :استفاده از یک نظریه به منظور پیشبینی رویدادی خاص وجه دیگر استفاده از هم ان نظری ه ب ه
منظور تبیین چنان رویدادی است و از آنجا که یک نظریه را از طریق مقایسۀ رویدادهای پیشبین ی ش ده ب ا روی دادهای
واقعاً مشاهده شده محک میزنیم ،همین تحلیلِ ما نحوۀ آزمایش نظریهها را هم نشان میده د .اینک ه ی ک نظری ه را ب ه
منظور تبیین ،یا پیشبینی یا آزمایش بهکار گیریم ،بستگی دارد به عالقۀ ما و به قضایایی که بدیهی یا مفروض می گیریم»
( ،4769ص ،963-969به نقل از :استنفورد ،4337 ،ص.)469
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اعتقاد به تفرید در علوم اجتماعی
ویكو ( )7144-7113از نخستین كسانی بود كه به متابعت از الوم طبیعی در حوزۀ امور انسهانی-
اجتماای واكنش نشان داد ،او معتقد است ،موضواا الوم اجتماای ساختۀ خود انسانها هستند
كه با موضواا الهومطبیعی تفهاو دارنهد .از دیهدگاه وی ،بههددیل اینكهه موضهواا اجتمهاای
ساختهی خود ما هستند ،یعنی بهدست كسانی همانند ما به وجود آمدهاند ،بنابراین ،میتوان دركهی
درونی از آندا بهدست آورد .در برابر ،موضواا طبیعی بههددیل آفریهدۀ خداونهد بهودن ،قابهل در
غریزی از سوی انسانها نیستند .موضواا طبیعی بر خالف موضواا انسانی ،بهوسیلۀ مشهاهدۀ
بیرونی ،امكان كسم حقایق بیزمان را فراهم میآورند؛ حقایق بیزمانی كه «ملهب بهه نمادههای
قابل در اام و جدانی ]هستند[ كه هر فردی ،در هر زمان و در هر شرایلی شان كافی بهرای در
و دریافت آندا را دارد» (ویكو ،به نقل از استنفورد ،7831 ،ص.)221

وابستگی امور اجتماای -انسانی به فرد و كنشهای فردی ،آندا را واجد یک ُبعهد ذهنهی 1مدهم

میسازد؛ كه بنابر اداای مخادفان اثبا گرایی تندا از طریق فدم تفسیری آشكار میشود .ههر چنهد
این كنشهای انسانی بهانوان تجلیا آگاهی و ارادۀ انسان قابلیت مشاهدهپذیری به شكل اینهی را
دارند ،اما در ارزشها و معانی ندفته در آندا بایهد بهگونههای ذهنهی صهور پهذیرد( 2اسهتنفورد،
 ،7831ص .)724این ویژگی امور و وقایع اجتماای در تضاد با ویژگهی اینهی 3پدیهدههای جدهان
طبیعی قرار دارد .اینیت 4پدیدههای طبیعی شیوۀ الی كشف جدان را تحمیل میكند كه به ادگهوی
قیاسی -تعمیمی تكیه دارد (كیزر و هكتر)7117 ،5؛ اگر واقعیت اجتماای «ساختۀ ذهنی معنهادار»
تلقی شود ،باید به روشهایی جدای از روشهای الی متوسل شهد .تأكیهد بهر ُبعهد ذهنهی انسهان،
توجه به معنا را برجسته میسازد؛ بههمین ددیل است كه پدیدههای انسانی -اجتماای واجد ویژگی
معناداری تلقی میشوند .تأكید بر ُبعد معناداری پدیدههای اجتمهاای -انسهانی ،مبنهای اسهتدالل
دیلتای برای جداسازی حوزههای متفاو شناخت است .وی كهه اسهاس طبقهبنهدی شهناختهای
1 . Subjective

 .9بههمینخاطر ،برخی در برابر قانونگر و تعمیمی بودن عل ومطبیعی ،عل وم اجتم اعی را ا ندیش هنگار (( )Ideographicی ا
تفریدی) میدانند.
3 . Objective
4 . Objectivity
5 . Kiser& Hechter
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متفاو را تفاو موضوع آندا میداند ،بر پایۀ تفكیک چیرگی طبیعت و چیرگی روح یا تاریخ ،از دو
طبقۀ الم سخن میگوید .بهاقیدۀ وی ،تقسیم واقعیت به بخشهای مستقل موجهم تقسهیم الهوم
حول هر یک از این واقعیتها است (فروند ،7838 1،ص .)82دیلتای بر این بهاور بهود كهه مسهئله
رشتههای انسانی ابار است از بررسی افراد ،معهانی و ارزشههای آنهان .بهههمینخاطر ،ههدف
الوم انسانی  -از جمله تاریخ  -برخالف الومطبیعی ،كه هدف در آن تبیین از بیهرون 2و تأكیهد بهر
الیت و كشف قوانین است ،فدم از درون 3و درك معنا اسهت 4.در الهوم انسهانی سهخن از تجربهه
درونی و شدودی پدیدههای انسانی میرود (بر  ،7837 ،ص.)74-78
تمایزات تاریخ و جامعهشناسی
الف) ویژگیهای جامعهشناسی :رو یكرد غادم در بررسی امور و پدیدههای اجتمهاای در میهان
جامعهشناسان ،به پیروی از ادگوی همپل -پوپر ،تبیین ،پیشبینی و تعمیم است .پیهروان ایهن ادگهو
هدف اصلی خود را تودید و توسعۀ نظریههای كلی و تبیینی كه در گسترههای وسیعی كهاربرد داشهته
باشند ،میدانند .آندا با جدتگیری بهسوی تدوین تعمهیمههای المهی ،ادگوهها را در میهان تعهداد
زیادی از موارد بررسی میكنند.
اتكهها بههه ادگههوی پههوپر -همپههل پیامههد ااتقههاد بههه وجههود «تعههداد زیههادی نظههم و تك هرار» و
قاادهمندیهای همیشگی و اام است .بههمینخاطر ،جامعهشناسی معتقد بهه امهور اهام و نهوای
است( 5دوركیم ،7838 ،ص18؛ فروند ،7838 ،ص .)41چنانچه جامعهشناسان جهذب پدیهدهای
ا
مشخص هم شوند ،معموال تمایل دارند از آن فراتر رفته ،وارد قلمرو نظریه شوند .تبیین امهور اهام و
نوای با اتكا به ادگوی فوق ،انتزاع و مفدهومسهازی را اجتنابناپهذیر مهیسهازد .بهه كمهک انتهزاع و
ا
مفدومسازی امكان فراتر رفتن از وقایع منفرد و خاص  -و مآال نظریههپردازی -فهراهم مهیشهود؛ از
1 . Freund
2 . Erklaren
3 . Verstehen

 .1در نظر دیلتای حقیقتِ تاریخ را هم باید به تجربهی درونی آدمیان فروکاست .از همینرو است که وی اساس ت اریخ را ن ه
تاریخی که روانشناختی میداند (برای مطالعه بیشتر در این باره مراجعه شود به :سام دلیری .)4337
 .5بهنظر همپل ( ) 316 :4759 Hampelهر شکل تبیین ،چه تاریخی باشد یا علمی ،انواع یا صفا
قرار میدهد ،نه رویدادهای جزیی را.

رویدادها را موضوع خ ود
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اینرو ،انتزاع فرایندهای اجتماای از محدودیتهای زمانی و مكهانی ویژگهی جامعهشناسهی اسهت
(تیلههی ،7135 1،ص22؛ دفلههم7111 2،؛ مههان7114 3،؛ بههر  ،7837 ،ص78؛ دویههد،7831 ،
ص .)825ایههن ویژگههی ،تیلههی را وامههیدارد ،جامعهشناسههی را دارای دو خصوصههیت انتههزاع 4و
اینیسازی 5بداند؛ انتزاع فرایندهای اجتماای از محدودیتهای زمهانی و مكهانی ،و اینهیسهازی
تحقیق اجتماای با هدفگیری تحقیق به سمت مشاهدا معتبهر رفتارههای قابهل مشهاهدۀ جهاری
(تیلی ،7135 ،ص .)22همین و یژگیهها مفدومسهازی را از جملهه ضهروریا جامعهشناسهی و از
ا
تخصصهای آنان میكند 6.اصهوال ،اادمهان اجتمهاای تمایهل دارنهد تها از طریهق مفدهومسهازی،
موضواا و متعلقهای خاص خود ،مانند ساختار قدر  ،نداد خانواده و ،...را خلهق كننهد .ایهن
مفاهیم ،موضواا و متعلقهای آشنای روزمره بهشمار نمهیرونهد ،بلكهه سهازهههای نظریههههای
اجتماای مختلف محسوب میگردند .در مقابل ،الم تاریخ توجه چندانی به مفاهیم و متعلقههای
خاص خود ندارد؛ زیر از نظریههای خاص خود برخوردار نیست( 7استنفورد ،7831 ،ص.)771
ا
اساسا ،بسیاری از مورخان به این ویژگهی الوماجتمهاای اثبهاتی انتقهاد دارنهد (ر.ك بهر ،7837 ،
ص .)1به نظر آنان مفدومسازی پدیدهها تبدیل «حقایق آشكار و بدیدی» به كلمها خشهک و غیهر
مصللح است .این امل منجر میشود كه جامعهشناسی بدون هیچ دركی از مكان و زمان ،افهراد و
پدیدهها را با بیرحمی ،زور و اجبار در دستهبندیها و طبقا خشک قهرار دههد .از سهوی دیگهر،
ویژگی انتزاع و كلیت 8،منجر به نادیده گرفته شدن یگانكی افراد و حوادث در جامعهشناسی است.
بر اساس آنچه تاكنون آمد ،اصول هستیشناختی و معرفتشناختی جامعهشناسی را میتوان بهه
قرار زیر خالصه كرد بررسی امهور نهوای ،كشهف قهوانین الهی از طریهق كهاربرد شهیوۀ قیاسهی-
قانونشناختی (برای تبیین و توضیح یك واقعه) و تعمیم نتایج به موارد مشابه.
1 . Tilly
2 . Deflem
3 . Mann
4 . Abstraction
5 . Concretization

 . 6دِفلم ( )4779معتقد است ،جامعهشناسی تحت تسلط کار مفهومیِ انتزاعی در سنت نظریه بزرگ است.
 . 9برخی همانند رانک ) (Rankبر این باورند که چنانچه مورخ از نظریه استفاده کن د بای د او را در رش تهه ای ییرت اریخی
طبقهبندی کرد (به نقل از :استدمن.(4769 ،
8 . Universally
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ب) ویژگیهای تحقیق تار یخی تحقیق تاریخی بر خالف جامعهشناسی ،كه برای توضهیح و
تبیین یك واقعه با پیروی از ادگوی همپل -پوپر با موارد كلی ،اهام و تعمیمهها (مفهاهیم ،سهنخها،
اصول و  )...سروكار دارد ،بر خود واقعه و رو یداد متمركهز میشهود .تأ كیهد بهر مهوارد كلهی و اهام
موجم بهخدمت گرفتن ادگوی قیاسی -قانونشناختی بهرای تبیهین وقهایع و رویهدادها اسهت .امها
بسیاری از مورخان بر این باورند كه تبیین یهک رویهداد بها قهرار دادن آن تحهت شهمول یهک قهانون
امومی ،موجم زایل شدن ماهیت تاریخ ،كه متشكل از توادی رویدادهای منفهرد اسهت ،مهیشهود
(فروند ،7833 ،ص .)11در اوض ،تاریخ بر پدیدههای خهاص و منفهرد متمركهز اسهت .گهادامر

1

( ،7112ص )71این وضهعیت را بههخوبی توصهیف مهیكنهد .بهه اقیهدۀ وی «آگهاهی تهاریخی،
االقهمند به شناخت این نیست كه چگونه كل انسانها ،مردم یا دودتها توسعه پیدا میكنند؛ بلكهه
ا
كامال براك  ،االقهمند به این شناخت است كه چرا این انسان ،این مردم و این دودهت آنچهه كهه
هست میباشد .چگونه هر یک از این ویژگیها بهطورخاص در اینجا میتوانند اتفاق بیافتند» .ایهن
ویژگی ،یعنی تأ كیهد بهر چیزههای منحصهربهفرد ،خهواه یهک رویهداد ،روش یها یهک دادۀ معهین و
مشخص ،منجر به خدمت گرفتن روش تفریدی 2و ویژهگرایهی 3مهیشهود .در ایهن شهیوۀ تحقیهق،
محقق میكوشد واقعۀ مورد بررسی را با مجمواهای از وقایع یا دادههای منحصربهفرد و منفردی كه
به فدم آن كمک میكنند ،در رابله بگذارد (نمونهۀ اسهتقراء از امهر منفهرد بهه امهر منفهرد) ( ُ
بهودن4،
 .)83 ،7838یعنی« ،حاال چیزهای» مورد بررسی به شكل در زمان و گاهشمارانه 5مورد بررسهی
قرار میگیرند (دفلم .)7111 ،در اوض ،چنانچه مورخان امر منفرد و بیهمتا را بها تكرارپهذیری و
تعمیم جایگزین میكردند ،میبایست از هویت خاص تاریخ ،كه معرفهت ویهژه بهه وقهایع خهاص
است ،چشم میپوشیدند (فراید ،7831 ،ص .)12این برداشت ،منجر به شهكلگیهری ایهن اقیهده
شده است كه تاریخ بر خالف جامعهشناسی ،كه المی تبیینهی ،تعمیمهی 6و مبتنهی بهر امهور اهام

7

1 . Gadamer
2 . Ideographic
3 . Particularizing
4 . Boudon
5 . Chronological
6 . Generalizing
7 . Universal
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است ،یک الم خهاصگهرا و تفریهدی میباشهد (بهر  ،7837 ،ص82؛ اسهتدمن7111 ،؛ تیلهی،
ُ
گلهدتر 2،
ص22؛ دفلم7111 ،؛ اسهكاچپول ،7811 ،ص24؛ مهان7114 ،؛ كانهازاوا2551 1،؛
 .) 2555 ،7111 ،7117رویكرد تفریدی بها نادیهده گهرفتن اناصهر نهوای ،كهه موضهوع رویكهرد
تعمیمی است ،به صفا خاص پدیدهها یا كنشگران اینی تاریخ میپردازد.

3

به اقیده طرفداران روش تاریخی ،پدیدههای اجتماای افزون بر معنادار بودن – اشاره شهده در
بخش قبل -تاریخی هم هستند .تاریخی بودن به معنای وابسهتگی امهور بهه زمهان و مكهان و یهژه و
فرایندی بودن آنداست .ویژگی تاریخمنهدی وقهایع اجتمهاای در تضهاد بها خصوصهیت اهامگرایی
جامعهشناسی قرار دارد.
وابستگی امور به بافت و زمینه ،كه به زمانمندی و مكانمندی معروف است ،این تصور را پهیش
میكشد كه وقایع اجتماای در زمینۀ مادی و جغرافیایی خاص و بستر و بافت فرهنگی ویژه (تهاریخ
مشخص) رخ میدهند (بلوخ7117 ،4؛ استنفورد ،7833 ،ص .)751ااتقاد به یكه و خهاص بهودن
امور ،5منجر به شكلگیری این اقیده میشود كهه تهاریخ فاقهد هرگونهه سهاختار قانونشناسهانه ،در
نتیجه ،نظریه و قانون است؛ بنابراین ،روش تعمیمهی ههیچ جایگهاهی در آن نهدارد .ایهن اقیهده بها
برداشت پیشین از امور و وقایع اجتماای بهانوان اموری منحصهربهفرد و خهاص در ارتبها اسهت.
ا
اصوال خاص و منحصربهفرد بودن موضواا اجتماای به ددیهل وابسهتگی آندها بهه بافهت و زمینهۀ
مشخص است .بر همین اساس ،برخی تاریخ را با همین ویژگهی ،یعنهی تأ كیهد بهر بافهت و زمینهۀ
وقایع ،تعریف میكنند (بر  ،7837 ،ص .)23دوركیم یكی از تمایزا تاریخ از جامعههشناسهی را
ااتقاد مورخ – برخالف باور جامعهشناسان  -به زمینهمندی امور اجتماای میداند .بهه اقیهدۀ وی
برای مورخ ،جوامع «مركم از فردیتههای نامتجانسهی اسهت» كهه غیهر قابهل مقایسهه مهیباشهد
1 . Kanazawa
2 . Goldthorp

 . 3وبر تفاو

تاریخ و جامعهشناسی را این میداند که تاریخ منحصراً به تبیین رویدادهای منف رد م یپ ردازد؛ در ح الی ک ه

جامعهشناسی عالوه بر رعایت فردیت رویدادها ،به دلیل هدف تحقیقش ،سعی میکند مشابهتهای احتم الی را نی ز در
میان آنها پیدا کند (فروند .)433 :4333
4 . Bloch

 . 5یکتا و بینظیر بودن وقایع ناشی از وابستگی آنها به زمینهی مادی و جغرافیایی خاص و بستر و بافت فرهنگی ویژه اس ت
(شیرو .)69 :4333
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(دوركیم ،7838 ،ص .)18برداشت مكانمند و زمانمند از پدیدهها به شیوهای دیگر توجه به ویژگی

1

و اختیارگرایی را موجم می گردد .از سوی دیگر ،نگاه تاریخی موجم تأكیهد بهر معنهای پدیهده در
بستر فرهنگی خاص میشهود .و یژگیههای یهاد شهده موجهم مهیشهود كهه روش مهورد حمایهت
تاریخگراها تحلیلهای منفرد از نظر زمانی و مكانی (روش تفریدی) باشهد (اسهكاچپول،7811 2،
ا
ص24؛ تیلی7135 ،؛ استدمن .)7111 3،اساسا ،بیشتر مورخهان دربهارۀ زمینهه ،تفریهد و ویژگهی
تعلیم دیدهاند (مان )7114 ،و پرسشهای آنان مربو به یک حادت از چیزهای منحصربهفرد است
ُ
(بودن ،7838 ،ص .)88تحلیل منفرد از نظر زمانی و مكانی ،یک پدیهدۀ منفهرد را بهه الهتههای
منفرد یا به مجمواۀ التهای منفرد ،كه وبهر (بهه نقهل از فرونهد  ،7838ص )11آن را كدكشهان
التها مینامد ،ربط میدهد .ااتقاد بهه خهاص و منحصهربهفرد بهودن وقهایع اجتمهاای ،مهانع از
كاربرد اصول ادگوی قیاسی -تعمیمی برای تبیین این امور است؛ زیرا امكان كاربرد قهوانین اهام در
ا
امور یكتا وجود ندارد .این بدان ددیل است كه برای تعمیم اوال ،نیاز به موارد و نمونههای كافی برای
ا
توجیه قاادۀ كلی یا قانون مورد نظر میباشد؛ ثانیا ،فراگیر بودن قانون ،نیاز به نمونههای مشهابه دارد
تا قوانین بر آندا صدق كنند .تأ كید بر امور منفرد و یكتا ،برخالف ملادعۀ تعمیمی ،بررسی امیهق و
همه جانبه و توجه به جزئیا را ضروری میكند.
تاریخگراها بر این باورند كه پدیدههای اجتماای افزون بر معنادار و وابسته به زمان و مكان و یژه
بودن ،اغلم و بسیار سریع دگرگون میشوند (به نقهل از اسهتنفورد ،7831 ،ص .)17تغییرپهذیری
نظمهای انسانی نتیجۀ انتخاب و ارادۀ بشری است؛ 4زیرا «زندگی فردی و اجتماای به میزان زیادی
توسط انتخاب بشری و بر اساس نیازها و خواستههای متغیر و نیز تفسیر متغیر از موقعیتهها شهكل
میگیرد» (روشمیر ،7833 ،5ص .)731همچنین ،این تصور وجود دارد كه موضهواا اجتمهاای
ا
از مكانی به مكان دیگر و از زمانی به زمان دیگر  -اغلم به صور كامال غیرقابلپیشبینی -تغییهر
 .Particularity. 4از نظر ريگين و شيرو ( ،)394 :1388هر جامعه آنچنان جنبهههای مهه و ععيينکننهه ای دارد کهه ههه
واسطهی عاريخ يکّه و هیهمتای آن شکل گرفته است.
2 . Skocpol
3 . Stedman

 . 1تأکید بر انتخاب و اراده ،بحث «فرایندهای روان شناختی و فکری» را پیش می کشد؛ بههمینخاطر ،برخی روشهای علوم
اجتماعی مبتنی بر درک ذهنیا

بشری هستند (اسکا  ،4763 ،ص.)939-934
5 . Rueschemeyer
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میكنند (میلهز .)7815 /7115 ،1بهاور بهه تغییرپهذیری موضهواا اجتمهاای در برابهر پنداشهت
جامعهشناسان دربارۀ ثبا و یژگیهای وقایع و پدیدههای اجتماای در مكانها و زمانهای گوناگون
قرار دارد .این دو گونۀ پنداشت ،دو راهبرد متفاو به شناخت موضواا را نتیجه میدهد .بهشكلی
كه برخی ،ملادعۀ دگرگونیها و فرایندها را خاص تاریخ میدانند و در مقابل ،ملادعۀ ساختارها را –
كه با و یژگی ثبا و دائمهی بهودن شهناخته میشهوند  -وظیفهۀ جامعههشناسهی میشهمارند( 2ر.ك
ا
استنفورد 12 ،7831 ،و  .)11این امر ،اموما توسهط ههر دو سهوی ایهن تقابهل ،یعنهی مورخهان و
جامعهشناسان ،پذیرفته شده بود .برای نمونه ،دوركیم بر این نكته تأ كیهد دارد كهه در بهاور مورخهان
«تاریخ توادی پیشامدهایی است كه پیدرپهی رخ میدهنهد و بهه ههیچ وجهه تجدیهد نمهیشهوند»
(دوركیم ،7838 ،ص .)18ااتقاد به توادی پیامدها در تاریخ به معنای تأ كید بر فرایندها و توجهه بهه
ُبعد زمان است .نتیجۀ این پنداشت نیز ،همانند باورهای پیشین ،ادم ااتقهاد بهه قهوانین المكهان و
الزمان ،در نتیجه به تعمیم و تأ كید بر تفرید و و یژگی است.
باورهای دوگانه به ثبا یا تغییرپذیری امور ،راهبردهای تحقیقی متفاو را بهر محقهق تحمیهل
میكند .برای نمونه ،توجه به دگرگونیها و فرایندها ،موجهم بررسهی سهیر زمهانی وقهایع 3از سهوی
مورخان است .بنابراین ،در تاریخ بهجای استنتاج قیاسی دستهای از وقایع مشابه از قهوانین فراگیهر و
شرایط مثادی – كه شیوۀ جامعهشناسان برای بررسی امور نهوای اسهت  -شهخص بها قهرار دادن آن
وقایع در توادی گزارهها شرایط آندا را تبیین میكند (كاددون.)7113 4،

ا
پیش از این اشاره شد كه در جامعهشناسی بر مفهاهیم و نظریههها تأ كیهد میشهود؛ و اساسها

ایندا دستمایۀ جامعهشناسان برای تعمیم است .تأ كید بر مفهاهیم و نظریههها موجهم كنهده شهدن
1 . Mills

 .9در اینباره گیدنز مینویسد« :جامعهشناسان پذیرفتهاند که توالی زمانی وقایع را به مورخان محول کنند و برخی از مورخان
هم به سهم خود آمادهاند که مشخصا

ساختاری نظامهای اجتم اعی را ب ه جامع هشناس ان واگ ذار نماین د» (4797ف

ص .)3برودل ( ،4730ص )93نیز همنظر با گی دنز معتق د اس ت« :عل وم اجتم اعی تقریب اً از روی داد وحش ت دارد».
استنفورد این «ایستاییشناسی» در علوماجتماعی را ناشی از متابعت از علوم فیزیک میداند .بهعقی دۀ وی «ب هدلیل آنک ه
علوماجتماعی در سایۀ علوم فیزیک رشد کرده است ،بیشترِ نویسندگان متمای ل ب ودهان د دی دگاه ایس تا و فاق د عنص ر
دگرگونی فیزیک و شیمی را به آسانی اخذ کنند» (استنفورد ،4333 ،ص.)409
3 . Chronological
4 . Calhoun
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تحقیق از یک زمان و مكان خاص و تسری نتایج به تمام زمانها و مكانهها اسهت 1.همهین ویژگهی
است كه مانع از توجه برخهی حهوزهههای الوماجتمهاای ،از جملهه جامعهشناسهی ،بهه فراینهدها و
رویدادها میشود؛ 2زیرا تمركز بر رویدادها مستلزم پیگیری ترتیبا زمانی شكلگیری آندا (بررسی
ا
طودی رویداد) و نتیجتا زمینهمند شدن تحقیهق اسهت (روشمیهر ،7833 ،ص .)711بهرای نمونهه،
برخههی جامعهشناسههان ،ماننههد آدتوسههر ،بهها گهرایش بههه سههاختارگرایی ،مخههادف كههاربرد تههاریخ در
جامعهشناسی هستند و هرگونه تاریخگرایی را در نظریهه طهرد مهیكننهد (فهودبرو و اسهكاچپول،

3

 ،7833ص227؛ اسمیت ،7831 4،ص.)215
بهجز تعمیم ،دو انصر دیگر ادگوی قیاسی -قانونشناختی (تبیهین و پیشبینهی) نیهز مهورد
انتقاد تاریخگراها – و ادبته هرمنوتیكها -قرار گرفته است .مخادفان بر این ااتقادنهد كهه انسهانها،
برخالف موضواا طبیعی ،از شعور و آگاهی برخوردارند و كنشهای آنان تابع تصمیما  ،و ادبته
ارزشهای آنان است .بنابراین ،بهجای تبیین امور انسانی باید آندا را درك كرد .همچنین ،انسانها از
مودفۀ ارادۀ آزاد برخوردارند .ااتقاد به آزاد بودن انسهان ،از قوااهد طبیعتگرایانهه ،و نیتمنهد بهودن
كنشهای انسانی ،مانع از آن است كه بتوان كنشها و وقایع انسانی را پیشبینهی كهرد؛ زیهرا مودفهۀ
آزادی به انسان این امكان را میدهد هر دحظه بر اساس تصمیمی متفاو  ،رفتاری متفاو از پهیش
بروز دهد .همچنین ،بر اساس برداشتی تاریخگرایانه امور انسانی برخوردار از و یژگهی تغییرپهذیری
دانسته شد .تغییرپذیری نیز امكان پیشبینی امور اجتماای را دشوار میكند.
ادگوی قانون فراگیر ،بدینخاطر كه اداای پیشبینی كنشها و وقایع را دارد ،به جبرگرایی 5متدم
است .با اتكا به این ادگو ،محقق با تبیین وقایع ،به قوانین كلی (نظمهی حتمهی و غیهر قابهل تغییهر)
دست مییازد؛ كه میتوان آندا را به شرایط مشابه در مكانها و زمانها گوناگون تسری داد .بهههمین
ا
ددیل ،با اتكا به ادگوی فوق میتوان اداا كرد چنانچه رویدادی از نوع خاص (مثال ادف) ،در مكهان
 .4این نظریهها ،در دامنهی وسیعی از موارد تجربی بهکار گرفته میش وند و مخ تب ب ه تع داد مح دودی از م وارد نیس تند.
نظریهها آنچه را که میان تعداد متنوعی از موارد مشترک است انتزاع میکنند و ضرورتاً بسیاری چیزها را که مختب ب ه
یک مورد است -و در یک مورد خاص صادق است -به کنار میگذارند (کانازاوا.)9009 ،
 . 9برودل میگوید« :علوماجتماعی تقریباً از روایت وحشت دارد (برودل.)93 :4730 ،
3 . Folbrok & Skocpol
4 . Smith
5 . Determinism
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و زمانی معین اتفاق افتد ،الجرم رویدادی از نوع خاص (ب) در مكان و زمانی كه به مكان و زمهان
رویداد نخست مرتبط است ،اتفاق خواهد افتاد .در مقابل ،اداا میشود كه با توجه بهه ویژگیههای
ا
پیشگفته ،امكان پیشبینی امور مربو به انسان زیر سؤال است .اصوال انفراد و تغییرپذیری پدیده-
ها و رویدادها و اختیار انسان ،مانع از پیشبینی امور و وقایع اجتماای -انسانی است.
معنا و موضوعات جامعهشناسی تاریخی
جامعهشناسی تاریخی ،بهانوان یک شاخۀ تركیبی و حوزۀ میانرشتهای ،نقلۀ تالقی دو الم تاریخ و
جامعهشناسی است (گرین و تهرو  .)7111 ،1جامعهشناسهی تهاریخی از یکسهو بهر پدیهدههها و
ساختارها تأكید دارد و از سوی دیگر حوادث و وقایع را موضوع تحقیق قهرار مهیدههد .امها در ههر
حال ،بررسی روندها و ریشههای تاریخی و فرایندهای تحول و یا كشف الیتهای تاریخی وقهایع،
موضوع جامعهشناسی تهاریخی اسهت (اسهتنفورد ،7831 ،ص723؛ بهر  ،7837 ،ص21؛ مهان،
ا
7114؛ كاددون .)7113 ،اساسا ،وجه مشخصۀ جامعهشناسی تاریخی تأكیهد بهر زمهان (ههودتن،2
 )2558و بررسههی پویههای موضههوع و اههدم بررسههی ایسههتای آن اسههت .بهها ای هن توجههه ،در حههوزۀ
جامعهشناسی هرگونه ملادعهای كه مستلزم بررسی رو یدادها به شكل درزمان و گاهشهمارانه باشهد،
تحلیل تاریخی بهحساب میآید .اما تحقیق تاریخی منحصر به بررسی رویدادها نیسهت ،بلكهه در
ا
تعیههین موضههواا جامعهههشناسههی تههاریخی مال هههای دیگههری نیههز مههدخلیت دارنههد .اساسهها،
نویسندههای مختلف آنگاه كه دربارۀ موضواا جامعهشناسی تاریخی قلم میزنند ،بهه تركیبهی از
مال های زمان ،اندازه و كیفیت اشاره دارند .بهدحا زمانی ،هر چند شاید تصور بر این باشد كهه
جامعهشناسی تاریخی بر پدیدهها و رویهدادهای مربهو بهه گذشهته متمركهز اسهت ،امها رابلههای
ضروری و حتمی میان وابستگی امور به گذشهته و تحلیهل تهاریخی وجهود نهدارد .جامعههشناسهان
تاریخی هم میتوانند موضواا مربو به گذشته را ملادعهه كننهد و ههم بهر پدیهدهههای امهروزی
متمركز باشند (همیلتون ،7831 ،3ص724؛ اسكاچپول ،7833 ،ص ،)411اما چنانچه تحلیلگهر
تاریخی ،پدیدههای امروزی را موضوع تحقیق قرار داد ،باید «حال را بر مبنای گذشته» ملادعه كند.
1 . Green & Troup
2 . Holton
3 . Hamilton
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به این معنا كه تأ كید وی باید بر تغییرا تاریخی پدیده و یا فرایند شكلگیری آن باشهد (ر.ك مهان،
 .) 7114در این شیوه ،محقق یا سیر تغییرا و تكوین را از مقلع كنونی به سمت گذشهته (ریشهه-
های پدیده) دنبال میكند و یا فرایند مذكور را هم جدت با تحوال تاریخی میپوید.
بهدحا مقیاس و اندازه ،نویسندگان تأ كیدا متفاو و گاه متضادی داشهتهانهد .در حهادی كهه
برخی معتقد به بزرگ و كالن بودن موضواا در جامعهشناسهی تهاریخی هسهتند (كیهزر و هكتهر،
7117؛ ریگین ،7833 ،1ص 87و82؛ تیلی ،)7135 ،دیگران بر اندازههای متفاو تأ كید كردهاند.
برای نمونه ،برخی بر این اقیدهاند كه وجه متمایز و ویژۀ جامعهشناسهی تهاریخی همهین تأ كیهد بهر
موضواا كالن اجتماای است 2.از سوی دیگر ،برخی از نویسهندگان موضهواا جامعهشناسهی
تاریخی را هم كالن و هم خرد میدانند .برای نمونه ،دیتل ( )2552معتقد است برخی تحلیلههای
جامعهشناس هی تههاریخی دربههارۀ وقههایع بههزرگ و آشههكارا برجسههته ،ماننههد سههاختارها و ذهنیتههها

3

(دودتها ،انقالبها و فرهنگههای سیاسهی) و برخهی دیگهر دربهارۀ ویژگیههای اجتمهاای دارای
مقیاس كوچک و غیر متداول (مانند فراوانی و تعداد نام كوچک افراد) میباشند .با وجود ایهن نگهاه
دوگانه ،بیشتر نو یسندگان بر كالن بودن موضواا در جامعهشناسی تاریخی تأ كید دارند؛ و اغلهم
كارهای مدم در این حوزه مربو به ملادعۀی پدیدههای كالن -مقیاس است.
بهدحا كیفیت ،ساختارها و یا وقایع ،موضوع تحقیقاند (اسكاچپول ،7833 ،ص .)3هر چنهد
ا
بررسی ساختارها  -و اساسا تحقیق ساختاری -مربو به راهبردهای غیرتاریخی و حهالگرا اسهت،
اما ملادعۀ فرایند تكوین و یا سیر تغییهرا ندادهها و سهاختارهای اجتمهاای ،بهه حهوزۀ ملادعها
تاریخی مربو است .با وجود این ،با ملادعۀ همزمان دربهاره سهاختارها و روابهط میهان آندها  -بها
مقایسۀ شباهتها و تفاو ها -و تحقیق پیرامون سیر تكوین و تغییر آندا ،میتوان وجوه ساختاری و
تاریخی پدیدههای اجتماای را در یک ملادعۀ واحد تركیم كرد .برای نمونهه ،دیبهرمن ( )2557بها
ارائۀ روش «تحلیل ندادی تاریخی» 4تلفیقی از بررسیهای ساختاری (ایستا) و فراینهدی (پویها) را
1 . Ragin

 .9بهعنوان مثال ریگین ( )99 :4333موضوع علم االجتماع تطبیقی را ،که جامع روش تاریخی و تطبیقی است« ،موجودیته ای

کلی نظیر دولت -ملتها» میداند.
3 . Mentalities
4 . Historical Institutional Analysis
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ارائه میكند .وی معتقد است در تحلیل ندادی تهاریخی ،تحقیهق بها بررسهی بینبخشهی وقهایع و
پیامدهای معاصر شروع میشود؛ اما تحقیق به این مرحلهه متوقهف نیسهت ،بلكهه در مرحلهۀ بعهد
فرایندهای شكلگیری و تغییر وقایع و پیامدها بررسی میشوند .ادبته میتوان یک پدیدۀ مربهو بهه
گذشته را (مانند نداد خانواده در دو قرن پیش) به شكل ساختاری و ایستا – برای نمونه ،كاركرد آن و
روابلش با نداد قدر  -مورد بررسی قرار داد .در این حادهت ،ملادعهۀ پدیهدهی مهذكور تهاریخی
است ،اما نه به خاطر بررسی پویایی آن ،بلكه اطالق تاریخی بودن به چنین ملادعهای بههواسهلۀ آن
است كه پدیده به گذشته تعلق دارد و شواهد و مدار الزم بهرای بررسهی آن از گذشهته اخهذ شهده
است.
انواع جامعهشناسی تاریخی
در مجمههوع چدههار گون هۀ جامعهههشناسههی تههاریخی را میتههوان از هههم تمیی هز داد .انههواع گونههاگون
جامعهشناسی تاریخی دارای نسبتهایی با دو جریان اصلی الوم اجتماای (تعمیم بهانوان شیوهای
اثباتی و تفرید بهانوان شیوهای تاریخی /هرمنوتیك) هستند كه از قرن هجده در این حوزۀ شهناخت
حضور دارند .به این معنا ،آندا امتداد دو جریان بهدحا تاریخی رقیم هسهتند كهه تالشهی سهخت
برای بیرون راندن دیگری از دایرۀ فعادیت خود داشتهاند .بنابراین ،هر چند ایندا ،چدار زیرشاخۀ یک
ا
حوزۀ فرای از جامعهشناسیانهد ،امها از مبهانی هستیشهناختی و معرفهتشهناختی كهامال متمهایز
برخوردارند ،اما انواع جامعهشناسی تاریخی اشهاره شهده را میتهوان بهه قهرار زیهر تقسهیم كهرد .7
جامعهشناسی تاریخی قیاسی؛  .2جامعهشناسهی تهاریخی اسهتقرایی؛  .8جامعههشناسهی تهاریخی
تفسیری؛  .4جامعهشناسی تاریخی روایی.
 .7جامعهشناسی تاریخی قیاسی این شكل جامعهشناسی به یک نظریه یا ادگوی نظهری پایبنهد
بوده و در صدد تبیین الی موارد خاص با فرضیههای برآمده از این نظریههاسهت .محققهانی كهه در
این دسته جای میگیرند ،میكوشهند مهوارد خهاص را بههانوان نمونهه و مصهداقی از اسهتداللها و
استنتاجهای نظریۀ منتخم قرار دهند .ااتقاد و اتكا به نظریه یا ادگوهای نظری ،بهمعنای ااتقهاد بهه
قوانین المكان و الزمان است؛ بههمین ددیل ،جامعهشناسان تاریخی قیاسی بههدنبال تعمهیم روابهط
كشف شده به موارد مشابه هستند .روابط الی تعمیمی یا تمام نمونههای تاریخی را در بر میگیرد و
یا نتایج متفاو در نمونههای مشابه را تعلیل میكند (اسكاچپول ،7833 ،ص .)271متهداولتهرین
روش تحقیقی در این رویكرد ،در كنار روایت الی ،روش مقایسۀ میلی است .محققان بها اتكها بهه
روشهای مقایسهای میل میكوشند فرضیههای مأخوذ از نظریههها را آزمهون كننهد و یها بها بررسهی
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تشابهها و تفاو های موارد ،با استداللهای اصلی و محوری نظریهها ،میزان انلباق یا افتهراق آندها
را با این نظریهها تعیین كنند .ادبته ،همانگونه كه پیداست منظور از مقایسه در این رو یكرد ،مقایسهۀ
فرایندها در میان موارد مشابه یا متفاو است .یك روش دیگر در این گونۀ جامعهشناسی تهاریخی،
اتكای صرف به روایت الی است .در این نوع جامعهشناسی تاریخی قیاسی – كهه نمونهههای آن را
در تبیین انقالب اسهالمی در كارههای كسهانی ماننهد جهان فهوران ( )7813و آبراهامیهان ()7815
میتوان یافت  -محقق با ملادعۀ امیق و طودی نمونۀ در دست ملادعهه میكوشهد بهه ایهن پرسهش
پاسخ گو ید كه آیا نمونهی مورد نظر مصداقی از نظریۀ منتخم است در مسیر پاسخگو یی بهه ایهن
پرسش محقق میكوشد برای استداللها و قضهایای نظهری مسهتخرج از نظریهۀ منتخهم شهواهد و
مدارك مؤ ید بیابد .كارهای افرادی مانند آیزنشتاد ( )7118و اسملسر ( )7111و محققهانی كهه بهر
استفاده از نظریههای كالن در جامعهشناسی تاریخی تأ كید دارند (ماننهد كیهزر و هكتهر )7117 ،و
استدالل « ُ
بودن» دربارهی شیوۀ جامعهشناختی بررسی تاریخ ،جزء جامعهشناسی تهاریخی قیاسهی
بهحساب میآید.
 .2جامعهشناسی تاریخی استقرایی منلق روششهناختی ایهن شهكل جامعهشناسهی تهاریخی
همانند مورد قبلی است؛ با این تفاو كه فرضیههای جدتدهنده به تحقیق و پیشهندادكنندۀ روابهط
میان متغیرها برآمده از بررسی تجربی موارد تاریخی اسهت .در ایهن معنها ،محقهق په از بررسهی
اجمادی موارد تاریخی در دست بررسی ،یا تحقیقهای مشابه گذشته ،روابهط مشهاهده شهده میهان
وقایع و پدیدهها را بهانوان فرضیههای تحقیق ،چدارچوب كار قرار میدهد 1.در ادامۀ تحقیق ،تمام
تالش محقق آزمون فرضیههای مورد نظر بهكمک روشهای مقایسهای یا تحلیل روایی ،و یا تلفیقی
از این دو ،است .جامعهشناسان تاریخی استقرایی نیهز هماننهد جامعهشناسهان تهاریخی قیاسهی بهه
تعمیم یافتههای خود به موارد مشابه فكر میكنند .اما برخالف دستۀ اخیر ،كه در صدد كشف نظم-
ها و قوانین جدان شمول هستند ،در پی تعمیمهایی با برد متوسط و در زمینههایی خاص میباشهند.
در مجموع باید گفت ،كهاربرد مقایسهه بهرای ایهن گهروه از محققهان ،بهرخالف محققهان تهاریخی
تفسیری ،كه از مقایسه برای كشف تفاو ها سود میجویند ،بهانوان ابزاری برای كشف نظهمههای
 . 4همانگونه که پیدا است فرضیههای ارائه شده در این شکل تحقیق ،متکی به نظریههای قیاسی نیست؛ بلک ه از بررس یهای
تجربی بهدست میآیند .بههمینخاطر است که برخی (کیزر و هکتر )4774 ،معتقدند ،تحلیلهای تطبیقی ابزاری برای فرار
از نظریههای تاریخِی دقیق و نظریههای قیاسی کالن است.
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الی در موارد مشابه و متفاو است .راهبرد استقرای تحلیلی روش میر ،استفان و اسهتفان ()7112
و كلگرایی استقرایی اسكاچپول ( )7111و كار كسانی مانند تیلی ( )7112و مور ( )7111از ایهن
نوع تحقیق است.
 .8جامعهشناسی تاریخی تفسیری اینگوندی جامعهشناسی تاریخی ،از آن محققهانی همچهون
تامپسون ( ،)7118گیرتز ( ،)7118بندیك ( )7121و مان ( )7114است؛ كه به انفراد و انحصار
وقایع و پدیدههای تاریخی ااتقاد دارند .بهددیل ااتقاد بهه یكتهایی پدیهدهههای تهاریخی ،محققهان
ا
تفسیری ،از نظریه برای تبیین پدیدههای در دست بررسی كمک نمیگیرند .اساسا آنان تالشی بهرای
تبیین پدیدههای تاریخی ندارند و هدف آنان تفسیر موضواا تاریخی اسهت .دو گهرایش متفهاو
در ذیل جامعهشناسی تاریخی تفسیری قابل تشخیص است .یک گرایش بهددیل ااتقاد به بعد ذهنی
واقعیت اجتماای با طرد شیوۀ الی اینی ،بر فدم وقایع اجتماای تاكیهد دارد (ر.ك كیهزر و هكتهر،
 )7117و گرایش دوم ،با اتكا به نظریه و ملادعۀ امیق ،تالش دارد وقایع جادم و در دست بررسهی
را تفسیر كند .در اینجا استفاده از نظریه بهمنظور تبیین واقعه نیست؛ بلكهه نظریهه بهه فدهم تفسهیری
واقعیت و یكتایی آن و كشف ادگوهای موجود در آن كمک مهیكنهد .بنهابراین ،بهرخالف جامعهه-
شناسی تاریخی قیاسی ،كه كاربرد نظریه در آن برای كشف شباهتها و انلباق موارد با قوانین است
و جامعهشناسان تاریخی استقرایی ،كه با مقایسهی تفاو ها و تشابهها در صهدد كشهف نظهمههای
ا
الی هستند ،در شیوۀ تفسیری استفاده از نظریه برای یافتن تفاو ها و تمایزهاسهت .اساسها در ایهن
دیدگاه ،یک هدف اساسی الوماجتماای ،تفسیر ویژگیهای مدم دنیای اجتماای و بدان وسیله فدم
جمعی ما از این است كه چگونه ترتیبا اجتماای موجود اتفاق میافتند و چرا ما به شهیوۀ موجهود
زندگی میكنیم (ریگین .)7113 ،ادگوهایی كه محققان اجتمهاای بها بررسهیهای امیهق بهه آندها
دست مییابند تندا به فدم موارد ویژه كمک میكند و همانند آنچهه كهه در دیهدگاه تهاریخی قیاسهی
وجود دارد ،این ادگوها بهانوان ادگوهای پیشبین 1تلقی نمیشوند .روشهایی كه محققهان ملهرح
در این گروه بهكار میگیرند مقایسه و توصیف روایی است.
 .4جامعهشناسی تاریخی روایی محققهایی كه در این دسته از جامعههشناسهی تهاریخی قهرار

1 . Predictive
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میگیرند ،1همانند جامعهشناسان تاریخی تفسیری بر یكتایی و خاص بودن وقایع و پدیدهها اصهرار
دارند ،اما برخالف آنان در صدد شناخت و فدم وقایع و یا یافتن ادگوها در آندا نیستند؛ بلكه تهالش
آنان در جدت تبیین واقعه است .اصرار بر منفرد و خاص بودن وقایع در كنار تالش برای تبیین آندها،
این دسته از محققان را به سمت روش انحصاری مورخان ،یعنی روایت سوق داده است .بهدینمعنا
كه این دسته از محققان ،برای تبیین وقایع در دست بررسی ،تاریخ واقعه را چنان میكاوند (بررسهی
توادی زمانی وقایع) تا سلسلۀ وقایع منتج به پیامد مورد نظر مكشوف گهردد .كشهف سلسهلۀ وقهایع
منتج به پیامد (فرایند زمانی) ،در كنار تبیین واقعه ،مكانیزم تأثیر متغیر تبیینی بر متغیر وابسته را نیهز
روشن میكند .این چنین ،محقق بهطور همزمان هم ارتبا الی میان دو متغیر را بهدست میآورد و
هم چگونگی تأثیر یک واقعه (متغیر مستقل) بر واقعۀ دیگر (پیامد یا متغیر وابسته) را تعیین میكند.
هر چند تحلیل روایی در جامعهشناسی تاریخی با روایت در تاریخ شباهتههایی دارد (روایهت
داستانگونۀ سلسلۀ وقایع) ،اما تحلیل روایی الی (جامعهشهناختی) بها اغلهم تحقیقههای روایهی
تاریخی بهددیل توصیفی بودن متفاو است .غادم تحقیقها در حوزۀ تاریخ ،تندا در صدد توصیف
وقایع به شكل گاهشمارانه و سلسلهوار است .این شكل ملادعه ،همانند یادداشتهای روزانه بهدون
هیچ تالشی برای تبیین وقایع ،تندا آندا را به ترتیم تاریخی و داسهتانوار روایهت مهیكننهد .امها در
روایت الی سلسلهای از وقایع كه فرض محقق بر وجود روابلی الی میان آنهاست ،روایت مهی-
شوند.
تاریخ و جامعهشناسی در یك پیكر؛ نتیجهگیری
در این بخش ،بهطور مشخص ،به سؤال مقاده بازمیگردیم؛ اما برای پاسخ به این پرسش الزم است
مروری بر و یژگیها و اناصر اصلی هر یك از دو رشتۀ مورد بحث داشته باشهیم .مدمتهرین و یژگهی
جامعهشناسی ،كه میتوان آنرا هدف جامعهشناسهی ههم قلمهداد كهرد ،تهالش بهرای دسهتیابی بهه
تبیینهایی است كه االوه بر كشف روابط الی در موارد مشخص ،بتواند امور و پدیدههای مشابه را
در شرایط مشابه نیز تبیین كند (تعمیم) .این هدف با بررسی امور نوای ممكن میگهردد؛ زیهرا ههم
برای تبیین یك پدیده نیاز به تعدادی از موارد مشابه اسهت و ههم بهرای تعمهیم نتهایج تحقیهق بایهد
 . 4کسانی مانند اُکشا

( ،)4733باترفیلد ( )4734و گالی ( )4761طرفدار این شکل تبییناند.
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پدیدههای مشابه موجود باشد .این هدف ،در جامعهشناسی ،مبتنهی بهر پیشفهرض وجهود «تعهداد
زیادی نظم و تكرار» و قاادهمندیهای همیشگی و اام است .همانگونه كه پیدا است ،در صهور
نبودن چنین پیشفرضی ،تبیین ،نظریهپردازی و تعمیم بیمعنا است ،اما این ااتقاد به معنهای توجهه
نداشتن به امور خاص و متفرد در جامعهشناسی نیست؛ با این توضیح كه «جامعهشناسهان چنانچهه
ا
جذب پدیدههای واحد و متفرد هم گردنهد ،معمهوال تمایهل دارنهد از آندها فراتهر رفتهه ،وارد قلمهرو
نظریهپردازی شوند» .انتزاع و مفدومسازی به آنان برای فراتر رفتن از موارد خاص یاری میرساند.
تحقیق تاریخی بر خالف جامعهشناسی  -كه برای توضیح و تبیین یك واقعه با موارد كلی ،اهام
و تعمیمها (مفاهیم ،سنخها ،اصول و  )...سروكار دارد  -بر خهود واقعهه و رو یهداد متمركهز اسهت.
تمركز بر امور متفرد ناشی از ااتقاد تاریخگرا به زمینه و زمانمندی پدیدهها و امور است .زمینهمند و
زمانمند دانستن امور و پدیدهها باور به یكه و خاص بودن آندا را نتیجه میدهد و این خود منجهر بهه
شكلگیری این اقیده میشود كه تاریخ فاقد هرگونه ساختار قانونشناسانه ،در نتیجه ،نظریه و قانون
است .همچنین ،در تاریخ این تصور وجود دارد كهه پدیهدههای اجتمهاای در نتیجهۀ وابسهتگی بهه
انتخاب و ارادۀ بشهری تغییرپذیرنهد .بهه ایهن باورههای هستیشناسهانه بایهد معنهاداری پدیهدههای
اجتماای را هم افزود .این ااتقادا به این نتیجه ختم میشود كه تهاریخگرا تعمهیم را رد كهرده ،بهر
تفرید و ویژهگرایی تأ كید ورزد .بههمین ددیل ،در تاریخ ،محقق واقعۀ مورد بررسی را با مجمواههای
از وقایع یا دادههای منحصربهفرد و منفرد در رابله میگذارد؛ یعنی ،امهور مهورد بررسهی بهه شهكل
درزمان و گاهشمارانه مورد بررسی قرار میگیرند .با این توصیف ،جامعهشناسی تهاریخی چگونهه از
میان این ادااهای متضاد بیرون آمد و تضاد را به وحد ختم كرد
برای پاسخ به سؤال باید انواع جامعهشناسی تهاریخی را جهدای از ههم بررسهی كهرد .پهیش از
مراجعه به انواع جامعهشناسی تاریخی الزم است این توضیح ارائهه شهود كهه انهواع جامعهشناسهی
تاریخی را میتوان همانند پیوستاری مالحظه كرد كه در دو سر آن جامعهشناسی و تاریخ قرار دارند.
انواع جامعهشناسی تاریخی هر چند تركیبی از تاریخ و جامعهشناسی هسهتند ،امها بهر اسهاس ایهن
مالحظه كه در كجای پیوستار قرار دارند بهه جامعهشناسهی یها تهاریخ نزدیهكتر میباشهند .در ایهن
پیوستار ،جامعهشناسی تاریخی قیاسی بیشترین نزدیكهی را بها جامعهشناسهی دارد و جامعهشناسهی
تاریخی روایی به تاریخ نزدیكتر است.
جامعهشناسی تاریخی قیاسی ،بر امور نوای اجتماای تأ كیهد دارد و میكوشهد موضهوع مهورد
بررسی را مصداقی از نظمهای كالنتر ،كه در نظریه انعكاس یافتهه اسهت ،بهحسهاب آورد .فراینهد
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تحقیق هم تالشی برای تأیید این منظور است .همانگونه كه میتوان دریافت جامعهشناسی تاریخی
قیاسی اداای هستیشناسانۀ جامعهشناسی را میپذیرد (وجهود انهواع) و ههدف آن (تعمهیم) را نیهز
هدف خود میداند .همچنین ،روش آن هم روشی جامعهشناسانه است (كاربرد مقایسهۀ روایهی یها
اتكا به ادگوی قیاسی -تعمیمی) .با این توضیح ،جایگاه تاریخ در این نهوع جامعهشناسهی تهاریخی
تندا بررسی موارد تاریخی و كاربرد دادههای تاریخی بهمنظور آزمون نظریهها و یا بررسهی فراینهدها
است .در جامعهشناسی تاریخی استقرایی نیز مانند جامعهشناسی تاریخی قیاسی ،افزون بهر اینكهه
امور اجتماای مربو به گذشته بررسی میشوند ،هدف ،تعمیم نظمهای الی كشف شده به مهوارد
مشابه است .با این تفاو كه برخالف نوع قبل ،اداای تعمیمهای اام و جدانشهمول نهدارد و تندها
در پی تعمیمهایی با برد متوسط و در زمینههایی خاص است .پ این نوع جامعهشناسهی تهاریخی
همانند جامعهشناسی تاریخی قیاسی پیشفرض وجود انواع را میپذیرد ،اما معتقهد بهه كهم تعهداد
بودن موارد تشكیلدهندۀ انواع است .روشهای مورد استفاده در این نوع جامعهشناسی هم تركیبهی
از روشهای متداول در جامعهشناسی (مقایسه) و تاریخ (تحلیل روایی) است .در حادیكه ایهن دو
نوع جامعهشناسی تاریخی تمایل بیشتری به جامعهشناسی دارند دو نوع دیگر آن بیشهتر متمایهل بهه
ا
تاریخ هستند .برای نمونه ،جامعهشناسی تاریخی تفسهیری اساسها ههدفی متمهایز از دو نهوع قبلهی
جامعهشناسهی تههاریخی دارد .هههدف تحقیهق در اینجهها كشههف معنهها ،یها اهمیهت كنشههها و امههور
اجتماای ،و یا ادگوهای اجتماای مدهم اسهت ،په تعمهیم در ایهن نهوع جامعهشناسهی تهاریخی
جایگاهی ندارد .این ااتقاد ناشی از باورهای هستیشناسانۀ جامعهشناسان تاریخی تفسهیری اسهت
كه معتقد به انفراد و انحصار و معناداری امور اجتماایاند .روشههای مهورد اسهتفاده در ایهن نهوع
جامعهشناسی تاریخی نیز مقایسه و یا روایت الی و یا تركیبی از این دو است.
همانگونه كه جامعهشناسی تاریخی قیاسی ،بههانوان یهك سهر پیوسهتار انهواع جامعهشناسهی
تاریخی ،نزدیكی و قرابت بیشتری با جامعهشناسی دارد ،جامعهشناسی تاریخی روایی به انوان سهر
دیگر پیوستار به تاریخ نزدیك است .این شكل جامعهشناسهی تهاریخی از اسهاس مخهادف تعمهیم
است؛ زیرا به انفراد و یكتایی امور اجتماای معتقد است .این ااتقاد ،هم تعمیم یافتهها را نهاممكن
میداند و هم كاربرد نظریه را غیرضرور میسازد .در اوض ،در آن ااتقاد بهر ایهن اسهت كهه وقهایع
اجتماای نتیجۀ سلسلهای از تأثیرا یكه هستند .توادی وقایع منتج به واقعۀ مورد بررسهی ،كهه ههم
دارای ربط الی با هم هستند و هم دارای تقدم و تأخر زمانی نسبت به هماند ،منجر به وقهوع واقعهۀ
مورد نظر میشود .این ااتقاد منتج به كاربرد روش روایی برای تبیین الل وقهوع یهك واقعهه اسهت.
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همانگونه كه پیداست ،وجوه مشترك این نهوع جامعهشناسهی تهاریخی بها جامعهشناسهی ،تندها در
موضواا مشترك و تالش برای تبیین (كشف الل) موضواا تحقیقی است.

جامعهشناسی تاریخی؛ چگونگی تركیب جامعهشناسی و تاریخ در یك كالبد

منابع
آبراهامیان ،یرواند ( ،)7815ایران بین دو انقالب ،ترجمهۀ احمهد گهل محمهدی ،محمهد ابهراهیم
فتاحی و دیالیی ،تدران نشر نی.
استنفورد ،مایكل (« ،)7831مدخلی بر فلسفۀ تاریخ گذشته ،حهال ،آینهده» ،در فلسففۀ تفاریخ،
روششناسی و تاریخنگاری ،ترجمۀ حسینالی نوذری ،تدران طرح نو.
استنفورد ،مایكل ( ،)7833درآمدی بر تاریخپژوهی ،ترجمه مسعود صادقی ،تدران سمت.
استنفورد ،مایكل ( ،)7831درآمدی بر فلسفۀ تاریخ ،ترجمۀ احمد گلمحمدی ،تدران نشر نی.
اسكاچپول ،تدا ( ،)7811دولتها و انقالبهای اجتماعی ،ترجمۀ سید مجیهد روئهینتهن ،تدهران
سروش.
اسكاچپول ،تدا (« ،)7813در جسهتجوی رو یكهرد اجتمهاای -سهاختاری» ،در كهوزر ،دهوئی و
برنارد روزنبرگ ،نظریههای بنیادی جامعهشناختی ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تدران نشر نی.
اسكاچپول ،تدا (« ،)7833تخیل تاریخی جامعهشناسی» ،در بینش و روش در جامعهشناسی ،تدا
اسكاچپول ،ترجمۀ هاشم آقاجری ،تدران نشر مركز ،ص .81-1
اسكاچپول ،تدا (« ،)7833دستور كارههایی نوظدهور و راهبردههای تكرارشهونده در جامعهشناسهی
تاریخی» ،در بینش و روش در جامعهشناسی ،تدا اسكاچپول ،ترجمۀ هاشم آقهاجری ،تدهران
نشر مركز ،ص.218-417
اسمیت ،دنی ( ،)7831برآمدن جامعهشناسی تاریخی ،ترجمۀ هاشم آقاجری ،تدران مروارید.
برك ،پیتر ( ،)7837تاریخ و نظریه اجتماعی ،ترجمۀ غالمرضا جمشیدیدا ،تدران دانشگاه تدران.
بلیكی ،نورمن ( ،)7831استراتژیهای پفژوهش اجتمفاعی ،ترجمهۀ هاشهم آقابیهكپوری ،تدهران
جامعهشناسان.
بودن ،ریمون ( ،)7838منطق كنش اجتماعی؛ روش تحلیل مسائل اجتماعی ،ترجمۀ ابدادحسهین
نیكگدر ،تدران توتیا.

ُپمپا ،دئون (« ،)7831فلسفهی تاریخ چارچوبهای اساسی در آموزش فلسهفهی مهدرن تهاریخ»،
در فلسفۀ تاریخ ،روششناسی و تاریخنگاری ،ترجمۀ حسینالی نوذری ،تدران طرح نو.
دالنتی ،گرارد ( ،)7834علف اجتمفاعی؛ فراسف ی تعبیرگرایفی و واقف گرایی ،ترجمهۀ محمهداز یز
بختیاری ،تدران دانش و اندیشۀ معاصر.
دوركیم ،امیل ( ،)7838ق اعد روش جامعهشناسی ،ترجمۀ الیمحمد كاردان ،تدران دانشگاه تدران.

088

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /02پاییز 9313

ریگین ،چاردز؛ شیرو ،دانیل (« ،)7833نظامههای جدهانی ایمانوئهل وادرشهتاین جامعهشناسهی و
سیاست به انوان تاریخ» ،در بینش و روش در جامعهشناسی ،تدا اسهكاچپول ،ترجمهۀ هاشهم
آقاجری ،تدران نشر مركز.
روشمیر ،دیتهریچ (« ،)7833تعمهیم نظهری و تفهرد تهاریخی در جامعهشناسهی تلبیقهی ریندهارد
بندیك » ،در بینش و روش در جامعهشناسی ،تدا اسكاچپول ،ترجمۀ هاشم آقهاجری ،تدهران
نشر مركز.
ریگین ،چاردز ( ،)7833فراس ی راهبردهای كمی و كیفی ،ترجمۀ محمد فاضلی ،تدران آگاه.
سامددیری ،كاظم (« ،)7831تحول هرمنوتیك؛ بررسی مقایسههای هرمنوتیهك دیلتهای و ریكهور»،
عل م اجتماعی ،س ،1ش.2
ش هیرو ،دانی هل (« ،)7833چشههمانداز اجتمههاای و تههاریخی مههارك بلههوخ» ،در بی فنش و روش در
جامعهشناسی ،تدا اسكاچپول ،مترجم هاشم آقاجری ،تدران نشر مركز.
فروند ،ژودین ( ،)7838جامعهسناسی ماكس وبر ،ترجمۀ ابدادحسین نیكگدر ،تدران توتیا.
فههودبروك ،مههری؛ اسههكاچپول ،تههدا (« ،)7833مس هیرهای مقههدر جامعهشناس هی تههاریخی پههری
اندرسون» ،در بینش و روش در جامعهشناسی ،تدا اسكاچپول ،ترجمۀ هاشم آقاجری ،تدهران
نشر مركز.
فوران ،جان ( ،)7813مقاومت شكننده؛ تاریخ تحف ت اجتمفاعی ایفران ،ترجمهۀ احمهد تهدین،
تدران رسا.
كوزر ،دوئی ( ،)7811زندگی و اندیشفه بررگفان جامعهشناسفی ،ترجمهۀ محسهن ثالثهی ،تدهران
انتشارا المی.
دو ید ،كریستوفر (« ،)7831تبیهین تهاریخ سهاختارهای اقتصهادی و اجتمهاای رابلههی اقتصهاد و
تاریخ» ،در فلسفۀ تاریخ ،روششناسی و تاریخنگاری ،ترجمهۀ حسهینالی نهوذری ،تدهران
طرح نو.
مور ،بارینگتون ( ،)7811ریشههای اجتماعی دیكتفات ری و دم كراسفی ،ترجمهۀ حسهین بشهیریه،
تدران مركز نشر دانشگاهی.
و یلر ،دیو ید؛ جودیت و یلر ( ،)7835تجربهگرایی در جامعهشناسفی ،ترجمهۀ حسهن شهم آوری،
تدران نشرمركز.
همیلتون ،گری (« ،)7833پیكربندیهای تاریخ جامعهشناسهی تهاریخی اس .ان .آیزنشهتاد» ،در

جامعهشناسی تاریخی؛ چگونگی تركیب جامعهشناسی و تاریخ در یك كالبد

. تدران نشر مركز، هاشم آقاجری، تدا اسكاچپول،بینش و روش در جامعهشناسی
 هاشهم، تاریخنگفاری و جامعهشناسفی تفاریخی،)7831(  كهادینز و دیگهران، گری جهی،همیلتون
. تدران كو یر،آقاجری
Bendixx, Reinhard (1956), Work and Authority in Industry, New York:
willy.
Bloch, Marc (1961), Feudal Society, trance. L. A. Manyon, Chicago:
University of Chicago Press.
Braudel, Fernand (1975), The Mediterranean and The Mediterranean Word,
in The Age of Philip 11, 2 vols, tr. Sian Reynolds, Fontana/ Collins
(1949).
Braudel, Fernand, (1980), On History, TR. Sarah Mathews, Weldenfeld &
Nicolson.
_____________ (1981), Civilization & Capitalism 15 th- 18 th Century, 3
vols, Collins (1979).
Butterfield, H (1931), The Whig Interpretation of History, Bell, London.
Calhoun, Craig (1998), "Explanation in Historical Sociology: Narrative,
General Theory, And Historically Specific Theory", The American
Journal of Sociology, vol. 104, No3.3.
Deflem, Mathieu (1997), "on The Methodology of Comparative- Historical
Sociology; Scattered Notes", www. MathieuDeflem.net.
Dray, W. H. (1957), Laws and Explanation & Capitalism, Oxford University
Press.
Esinstadt, S. N (1963), The Political System of Empires, New York: Free
press.
Gadamer, Hans (1972), Philosophical Hermeneutics, Berkeley: university of
California Press.

9313 پاییز/02  ش/ 02 س/ روششناسی علوم انسانی

088

Galli, W. B (1964), Philosophy and The Historical Understanding, Chatto &
Windus, London.
Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Cultures, New York: Basic
Books.
Giddens, A. (1979), Central Problems in Social Theory. London: Macmillan.
Goldthorp, John H (1997),"The Uses of History in Sociology: A Reply", The
British Journal of Sociology, vol. 45, No1.
Golthorpe, J. H. (1991), "The Uses of History in Sociology: Reflections
Some Recent Tendencies", British Journal of Sociology, 42(2).
Goldthorp, John H (2000),"The Uses of History in Sociology: A Reply", The
British Journal of Sociology, vol. 45, No1.
Green Anna & Katehleen Troup (1999), The Houses of History, Manchester
University Press.
Hempel, Carl Goustav (1959), " The Function of Genera Laws in
History"[1942], in Gariner (ed.).
Holton, Robert (2003), Handbooke of Historical Sociology, Edited by
Delanty, Gerard & Isin, Engin. F, Sage Publications, London.
Kanazawa, Satoshi (2007), "Science vs. History: A Reply to MacDonald",
Social Forces, vol, 80, No.1.
Kiser, edgar & Hechter Michael (1991), "The Role of General Theory in
Comparative- Historical Sociology", The American Journal of Sociology,
vol. 97, No 1.
Liberman, Evan. S (2001), "Causal Inference in Historical Institutional
Analysis, A Specification of Periodization Strategies", Comparative
Political Studies, vol.34 no.9
Little, Daniel (2005), "Causal Mechanisms in Comparative Historical
Sociology", Sociology Science History Association.

جامعهشناسی تاریخی؛ چگونگی تركیب جامعهشناسی و تاریخ در یك كالبد

Mann, Michael (1994), "In Praise of

Macro-Sociology: A Reply to

Goldthorpe", The British Journal of sociology, vol. 45, No1.
Mill, J. S. (1974) A System of Logic, London: Longman Green& co.
Mills, C. Wright (1970), The Sociological Imagination, Penguin (1959).
Moore, Barrington (1966), Social Origins of Dictatorship and Democracy.
Boston: Beacon.
Oakeshatt, W (1933), Experince and Its Modes, Cambridg University.
Popper, K. R. (1961), The Poverty of Historicism, London: Rutledge &
Kegan Paul.
Ragin, Charles & Zaret, Navid (1983), "Theory and Methodology in
Comparative Research: Tow Strategies", Social Forces, 1.
Ragin, Charles (1998), "The Logic of Qualitative Comparative Analysis",
International Review of Social History, vol. 43.
Rueschemeyer, Dietrich., E. D. Stephens. D & J. D Stephens, (1972),
Capitalist Development and Democracy, cambridg: Polity Press and
Shicago: Shicago University Press.
Skocpol, Theda (1979), State and Social Revolution: A Comparative
Analysis of France, Russia, and China, Cambridge University Press.
Smelser, Neil. J. (1967), " Sociological History: The Industrial Revolution
and The British Working- Class", Journal of Social History 1 (1), Fall.
Stedman, Gareth, (1976), "From Historical Sociology to Theoretical
History", The British Journal of Sociology, vol. 27, No.3.
Thompson, E. P (1963), The Making of The English Working Class, New
York: Academic press.
Tilly, Charles (1975), "Food Supply and Public Order in Modern Europe", in
The Formation of National State in Western Europe, ed. Charles Tilly
(Princeton, N. J: Princeton University Press).

