
 

 
 
 
 

 ؛یخیتار یشناسجامعه
 ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك یچگونگ 

 
 * یر یكاظم سام دل

    

 چکیده
خ یچگونهه توانته ه اسهق تقابهر تهار  یخیتهار  یشناسهپردازد كهه اامههین سؤال میا یبه بررس مقاله
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دا كرد و سپس یپد تمركز یم و تفر ی، اب دا بر ادال تهمیلیتحل -یفیپرسش، مقاله با اتكا به روش توص
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 لهئان مسیب

به حل مسئله شكل گرفت كهه  یشناختروش یكردی، رویشناسستم، در جامعهیپنجاه قرن ب ۀدر ده
 یان اصهلیهجر یهایبود به كاست ید واكنشیجد كردین رویمعروف شد. ا یخیتار یشناسبه جامعه

از بهدو تودهد  یشناسهن رشته. هر چند جامعهیحاكم بر ا یهاروش یبود برا یلیو بد یشناسجامعه
 یخیر موضهواا  تهاریهشناسان بزرگ درگجامعه یشناسداشت و جامعه خیجانبه با تارهمه یوندیپ

 ۀو توسهع یریگرون شهد. شهكلیهب یشناسهز جامعهخ این سهو تهاریبود، اما از اواخر قرن نوزده به ا
هها مناسهم ملادعها  ن روشیهرا ایكمك كرد؛ ز یپوشن طرد و چشمیبه ا ی/ آماریكم   یهاروش

 ۀاز نو بهه ملادعه یاجتماا انر، محققیناپذشكل اجتنابر هنگام، اما بهیبود. هر چند د یخیرتاریغ
 یكمك چندان یشناسحاكم بر جامعه یهاروشن مالحظه كه یآوردند؛ با ایرو یخیموضواا  تار

آنهان بهه  ،ن مشهكلیحل ا یخاطر و در تالش برانیكرد. بدین موضواا  نمیا ۀملادع یبه آنان برا
د شهناخت بهر خهالف یهجد ۀویده شهدند. شهیكشه یشناسهدر قادهم جامعه یخیسمت روش تهار

ته یهادهین پدیچنو هم یخیع تاریوقا ۀملادع یكه برا، یآمار یهاروش چنهدان  یكالن و چنهد ال 
 ۀوین شهیبپردازد. ا یخیموضواا  تار ۀد تا به ملادعیبخشیم را به محقق یین توانایا ،بودن مناسم

 یژگین ویبود و هم یشناسخ و جامعهیم تاریترك ی، از نظر برخیموضواا  اجتماا ۀد ملادعیجد
م چگونه ممكن شهد  ین تركیا. اما بر آن بگذارند یخیتار یشناسنام جامعه كه موجم شد یبیترك

و  منفهردبه امهور  یكیكه  -( یمی)روش تعم یشناس( و جامعهیدیخ )روش تفریم جدال تاریدانیم
دار بهود. از زمهان شههیر یجهداد -م تمركهز داشهتیبر امور اام و تعم یگریپرداخت و دیم یژگیو

د/ یهجهدال )تفر نیه، همواره ایاانو در ملادعا  اجتم یابه انوان حوزه یشناسجامعه یریگشكل
ان یدر جر یع اجتماایامور و وقا یژگین رشته و مدافعان تفكر انحصار و وین ااان طرفداریم( میتعم

 ،سهخنگر یدل كند  به ین جدال را به وحد  تبدیچگونه توانست ا یخیتار یشناسبود. اما جامعه
د از شهناخت بها انهوان یهجد یاوهیك قادهم و بنها ندهادن شهیهخ در یو تهار یشناسم جامعهیترك»

 «. شدچگونه ممكن  یخیتار یشناسجامعه
م در ید و تعمهیهگذرا بهه جهدال تفر یااست در ابتدا اشاره الزمفوق  پرسشبه  ییگوپاسخ یبرا

 م.  یداشته باش یالوم اجتماا

 یدر علوم اجتماع ییگرامیتعم
 ،هفهده و هجهده یههابهود. در قرن یعهیاز الهوم طب یرویهپ ۀجینت یدر الوم اجتماا ییگرامیتعم 
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كننهده در رهیهخ یی، دستاوردهادیجد ییهاخدمت گرفتن روشتوانستند با به یعیدانشمندان طب
 گهرفتن خدمتبه ۀجینت دانشمندانی هاتیموفقدست آورند. به یمسائل بشر یجدت حل برخ

 بود شرفتهیپ ا یاضیری قمنل ساختار با سهیمقا و مشاهده ،یتجرب ش  یآزمای هاروش ازی بیترك
 یبهر برخه گفتهه،شیپ یههاامها روش (.21ص ،7811 2،كوزر ؛728، ص7831 1،استنفورد)

 ۀمفروضهكهرد. یشهناخت را ممكهن م یهاوهین شهیكه ا اتكا داشت یشناختیمفروضا  هست
 بهه دسهت آورد. یتجربه ۀرا با ملادعهتوان آنیكه م است تیواقع دری نظم وجود یعیالوم طب

ی نظمه ههر»ها، چنانچهه دانشهمند نشهان دههد كهه ن مفروضه و با اتكا به آن روشیم ابرحس
شهود. ین آن میهیموفق به تب (741ص ،7831 4،یكیبل) 3«است تریكل قانون از خاصی مورد

ی تجربهی ههاروش قیهطر از ،ههادهیهپد انیهم یدائم روابط كشف بری عیطب الم دیتأك لیددبه
. شهوندیمه داده جدهتی كله نیقهوان كشهف سمت به الوم نیا ،(سهیمقا و شیآزما مشاهده،)

 آنی ژگهیو كهه 6كرده اسهت معروف 5«نگرقانون الوم» به رای عیطبالوم كه استی ژگیو نیهم
 ،یكهیبل« )اسهت 7یكلهی برههان و مسهتدلی ایقضا افتنی یبرا جستجو وی سازمفدوم میتعم»

 (.22ص ،7831
از متفكههران  یاری، بسههگفتهههشیپ یهههاانت از روشاسههتع ۀجههیدانشههمندان، در نت یهههاتیموفق

 مربهو ی میقد اال ؤس به پاسخگویی و خود دانش   ۀتوسعی برا رساند كهن ااتقاد یرا به ا یاجتماا
 نیها(. 7111 8،اسهتدمن) شد متوسلی عیطبالوم زیآمتیموفقی هاروش به دیبا اجتماع و انسان به

 قضها، بهر دست. است مشدور 9ییگراعتیطب به ،ینسانا الوم در ،یعیطبالومی هاروش به شیگرا

                                              
1 .Stanford 

2 . Coser 

ی برا هیفرض ۀارائ و هینظر به توسل امکان است،ی کل قانون کی ازی مصداق «دهیپد» که نکته نیا بر هیتک و نیقوان بر دیتأک . 3
 .آوردمی فراهم را است شده مشاهده آنچه

4 . Blaikie 

5 . Nomothetic 

 عام نیقوان ۀارائ، برای هانظم کشف طریق از نیقوان کشف منظور به علمی هایروش(، 4791) لیمبرای بسیاری، از جمله  . 6
(Universal) شوندیم برده کاربه. 

7 . General 

8 . Stedman 

9 . Naturalism 
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 ،شهدی عیطبالوم از وچراچونیب و مللقی رویپ خواستار یاجتمااالوم ۀحوز در كهی كس نینخست
. كهردی گذارهیپا را ،یشناسجامعهی عنی ،اجتماع دیجد دانش كه یكس بود؛ یفرانسو كنت آگوست
 نیقهوان ۀانهداز بهه كهه ،یانسان رفتار بر حاكم اام نیوانق وجود به دانشمندان مانندز ین كنت آگوست

ی و اصهوالا (. 41ص ،7831 ،اسهتنفورد) داشهت ااتقهاد ،رندیرناپذییتغ وی نیا ،یقلعی عیطبالوم
 نیها با. دانستیمی عیطب نیقوان با ترازهم را آندا ،كرده قلمدادی عیطب عیوقا را یاجتماای هادهیپد

 و الهم شهرفتیپ خصوصبه مورد نیا در - انسان رفتار بر حاكم نینقوا توانستیمی و فرض،شیپ
 و مهذهم اصهر دو شهرفتیپ و توسعه ندیفرا در بشر ذهن بود معتقد كنت. كند كشف را - تیبشر
ی و ۀدیهاقبهه(. 74ص ،7837 1،بهر ) اسهت شده وارد الم اصر به و گذرانده سر از را کیزیمتاف
 ،7811 ،كهوزر) استی بشر جوامعی تكامل روند از مرحله نیآخر ،یاثبات ای یالم اصر به دنیرس
 حیتوض را تیبشر تكامل و رشد مراحل هم زمانهم طوربه كنت . با تمركز بر موضوع فوق،(23ص

. دیهنام یهیگرااثبها  را آن خهود كهه استی الم روش اثبا  درصدد هم و( خیتار ۀفلسف) دهدیم
 كننهد؛ اقتدا آن به رند ویبگ سرمشقی عیطبالوم از دیابی بشر معرفت یهاحوزه تمامی الم دراصر

   3.است 2شمول جدان و اامی هایژگیوی دارا الم رایز
 متفكهران ،شهودیمه ادیه سهمیتیویپوز نهام ابهی انیهجر سرآغاز انوانبه یو از كه، كنت نظرا 

 نیها ۀهمه اشهترا  وجه. اندگروه نیا از میدورك و اسپنسر ل،یم داد؛ قرار خود ریتأث تحت رای اریبس
 نیها ازی رویهپ وی عهیطب عیوقا بای اجتماا -یانسانی هادهیپد مشتر  وجوه به ااتقاد در متفكران،

 از گرفتهه اددهام روش كهه، ییگراتجربه از ،(7341) ،4«منلق نظام» در لیم ،نمونه یبرا. بود الوم
هی نیقهوان 5یی  استقرا الم» انوانبه ،است یعیطب الوم  تیهحمای المه روش د وحه و« یكله ال 

 .كندیم

                                              
1 . Burke 

2 . Universal 

 بر نامبرده اعتقاد. استی بعد حالت ریزناپذیگر ۀکنند جادیا وی قبل لتحای ضرور ۀجینت» جامعه ازی حالت هر کنت ۀدیعقبه . 3
 تحول روند و انیجر نیقوان نیا مجموع در و است ریرناپذییتغ نیقوان تابع اجتماعیی دگرگون که است استوار فرض نیا

 .(907ص ،4337 ،استنفورد« )کندیم نییتع را بشر
4 . A System of  Logic 

5 .Inductive 
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 ،7831 1،دیههدو) دو آنیههی گراالههم سههنت ۀدهنههد ادامههه و اسپنسههر و كنههت از متههأثر میدوركهه
 و ثغهور و حدود ،یعیطبالوم ازی رویپ از دفاع با« یشناسجامعه روش دقواا»در كتاب  ،(211ص

 اءیاشه یسههیمقا و فیوصت مشاهده، ندیفرا بر دیتأك ضمنی و. كرد نییتع رای رودنباده نیا تیفیك
 او اصهر در كهه مختلهف،ی ههادهیا میترك و لیتحلی مبنا بر یاجتماای زندگ نییتبی هاحادت از
ی اتكا با و داد قرار خود مباحثی مبنا رای عیطب الوم ی  شناسیهست میدورك. گرفت فاصله بود، جیرا
 عیوقها ،یو ۀدیهاقبهه. شهد یشناسهجامعهه دری عهیطبالهومی ههاروشی ریكهارگبه خواستار آن هب

 هماننهد را آندها تهوانیمه ،نیبنابرا 2،هستندی جبر وی خارج ،ینیای عیطب عیوقا همانندی اجتماا
 عیوقها انگاشهتن ءیشه(. 25ص ،7838 3،میدوركه) كهرد رفتهار آندها بها و گرفهت نظهر در« ءیش»

 ۀویشه ،لیهدد نیهمهبهه اسهت؛ سهاخته عتیطب تابع را خود امل انسان كه معناست آن به یاجتماا
 ،م معتقد استیدورك .رندیگیم كاربه یعیطب اادمان كه است یروش مانند یاجتماا امور با برخورد

ن نظر است كه با موضوع قرار ید و بر اید یاجتماا« انواع»را همانند  یشناسد موضواا  جامعهیبا
اسهت   یژگهیاجهد دو وو یاجتمهاا« نهوع»را یهگهردد؛ زیممكن م یق المیك تحقی انواع،گرفتن 

ع مشهدود یا تفهرد، كهه در وقهای، و اختالف است یك كار واقعاا المی ۀت، كه الزمیا امومیوحد  
 (.14ص ،است )همان

 ازی اریبسه كهه یاگونههبهه ؛ر گذاشهتیتأثهم  الم ۀفالسف بر میدورك و اسپنسر كنت، تفكرا  
 نیا ریمشاه از پوپر و همپل. برخواستندی عیبطالوم از یاجتمااالوم ی  رودنباده از تیحما به آنان،
 و كنهد نیهیتبی( عهیطبی )الم یهاروش كمک به را خیتار تا بود تالش در همپل، گوستاو .اندگروه

 كهه ،یكل ی  خیتار نیقوانی جستجو دری و. كند امل نییتب شكل   نیا اساس بر خیتار در دیكوشیم
(. 14ص ،7834 5،یدالنت) برد كاربه و دانست مناسم ار ییگرااثبا  4د،نباش داشته ینیبشیپ توان

                                              
1 . Lioyd 

 ای  بود در افراد وجود عدم ای وجود پس است؛ اجتماعی کنشگران از آن استقاللی معنا به اجتماعی تیواقع بودن یخارج . 9
 موض وعا  حک م، نیا بهی اتکا با - استی ریپذمشاهدهی معنا به اجتماعی تیواقع بودن ینیع. است ریتأثیب آنها نبود
 و آن ب ودن آورال زامی معن اب ه ه م اجتم اعی تیواقع بودن یجبر. گردندیم ریپذمشاهده امور به منحصر شناسیجامعه

 .است افرادی رفتارها بر حاکمیت

3 . Durkheim 

 .باشند داشته ینیبشیپ قدر  دیبا هانییتب همپل ۀدیعقبه . 1
5 . Delanty 
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 وی شناسهسهتیز ک،یهزیف ماننهدی تجربه الهوم انواع ازی كی رای انسان الوم اساساا  و خیتار همپل
 از یگزارشه تواننهدیمهی كله میمفهاه حسهم بهر تندا» حوزه دو هر است معتقد و داندیم ایجغراف

 ن،یهیتب روش دحها بهه ،یو ۀدیاقبه(. 841ص ،7121 1،ینقل از  درابه« )كنند ارائه موضواشان
ی امهوم وی كله میمفهاه اساس بر تندا حوزه دو هر  »ندارد وجودی عیطبالوم و خیتار انیمی تفاوت

 ،7831 ،اسهتنفورد بهه نقهل از « )آورنهد املبههی ابیهارز خهود ۀملادعه مورد موضوع از توانندیم
 3«یشهناختقهانون -یاسهیق ۀیهنظر» ایه 2«ریهفراگ نقهانوی ادگهو» بهه كه همپل، نظر نیا (.757ص

 دادن نشهانی عنهی واقعهه، ههر نییتب» اول،  است مدم هنكت دو ۀدربردارند افت،ی شدر  (یمی)تعم
 داد نشهان دیهبا واقعه هر بودن ینیبشیپ قابل دادن نشانی برا» ،دوم ؛«واقعه آن بودن ینیبشیپ قابل

ی نیقوان از یامجمواه تابع ای مشمول مذكور ۀواقع كه  نیچنه ؛(731ص ،7831 4،پمپا« )است ال 
 .دیآیم دستبه اام قانون کی تحت ،(نی  مب) شود نییتب دیبا آنچه اندارج قیطر از تندا ینییتب

 هسهتند؛ خهاصی مكهان و زمان به وابسته و فردبه منحصر ،یخیتاری دادهایرو ردیپذیم همپل
 نهه ،دادهایهرو صهفا  ای انواع به -یالم چه وی خیتار چه - نییتب نوعدو  هر در كه است آن بر اما
 بهه را ریهز شهكل همپل دگاهید ازی آرمانی ادگو ،حا ین توضیبا ا. شودیم توجه ،یئجزی دادیرو

  ردیگیم خود
 خهاص ههاییمكان و هازمان در ...خاصی دادهایرو وقوع انگریب كه هاگزاره از یامجمواه. 7
 .است

 ،5لهریو و لهریو  ر.كن یچن؛ هم882ص ،7833 ،استنفوردی )كل یهافرضیه از یامجمواه. 2
 (.  718ص ،7835

 وقهوع آنكهه شهر بهه و شهوند دییهتأی تجربه شواهد ۀلیوسبه مجمواه دو نیا آنكه شر به حال
 ادهف دادیهرو نمهود، اسهنتتاج 2 و 7ی ههامجمواه از بتوان را( ادف مثال انوانبه) مفروض دادیرو
 ازی مصهداق» نیهیتب ازمنهدین امهر شود داده نشان چنانچه ادگو، نیا برابر. شودیم فرض شده نییتب

                                              
1 . Dray 

2 . Covering Law Model 

3 . Deductive -Nomological Theory  

4 . Pompa 

5 . Willer& Willer 



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

 اسهت؛ 1انهیجبرگرا و آورادزامی مدد ر،یفراگ قانون یادگو. است گرفته انجام نییتب است،« اام قانون
ی نیقوان مشمول قیطر از كه معنا نیا به  بایدمی مذكور ۀواقع كه دهدیم نشان واقعه کی ساختن ال 

 2،دناگال) است همپلی ادگو قو  نقا  ازی كی یآورادزام نیا كه ااتقادند نیا بری برخ. دادیم رخ
 ،شهود داده حیتوضه تها آوردیمه فراهم را امكان نیا رایز ؛(731ص ،7831 ،، به نقل از  پمپا7111

 .گریدی اواقعه نه است داده رخ خاص ۀواقع نیا چرا
 ،یو ۀدیهاقبهه. اسهت یاجتمهاا الوم در یعیطب از الوم یرویطرفدار پ ،همپل مانند ،هم پوپر

 انیهمی حته ههاتفهاو  نیا - دارد وجود یاجتماا وی عیطب الومی هاروش دریی هاتفاو  هرچند
 ۀدربار پوپر حال، نیا با - است موجود هم یاجتمااالوم نیب نیهمچن و گوناگون ی  عیطبالوم خود

 اسهت لیهم و كنهت یهادگاهید موافق ،هستند مشابه حوزه دو نیا در استفاده موردی هاروش نكهیا
 قهانون یادگهوی عنهی یعهیطب الهوم از مهأخوذ ینییتب یادگو به زین او. (785-7، ص7117 3،)پوپر

 طوربه هادهیپد ازی امجمواه دادن قراری كل ن  یقوان پوشش تحت با ،یو ۀدیاقبه. ااتقاد دارد ریفراگ
در ابتهدا بها  ،پهوپر ۀدیهاقبهه. آزمون و ینیبشیپ ن،ییتب  داد انجام توانیم متفاو  كار   سه همزمان

قلعهی و منلقهی تبیهین، امكهان  ۀشوند. نتیجپاسخ به چرایی وقوع و با كشف الل، وقایع تبیین می
 ،انیهپا. در اسهتبینی وجهه دیگهر اسهتفاده از تبیهین پیش ن،یبنابراای خاص است؛ بینی واقعهپیش

بینی شده با رویهدادهای مشهاهده شهده رویدادهای پیش ۀاینكه یک نظریه را از طریق مقایس لیددبه
 4فراگیر اسهتقلعهی و تبعهی كهاربرد ادگهوی قهانون ۀها نتیجهپه  آزمهون نظریهه ،زنیممحک می
 (.  717ص ،7831 ،)استنفورد

                                              
1 . Deterministic 

2 . Donagal 

3 . Popper 

 ب ه هی نظر هم ان از استفاده گرید وجه خاصی دادیرو ینیبشیپ منظور به هینظر کی از استفاده»آورد: باره میپوپر در این.  1
ی دادهای رو ب ا ش ده ین یبشیپی دهادایرو ۀسیمقا قیطر از را هینظر کی که آنجا از و استی دادیرو چنان نییتب منظور
 ب ه را هی نظر کی  نک هیا. ده دیم نشان هم را هاهینظر شیآزما ۀنحو ما لِیتحل نیهم م،یزنیم محک شده مشاهده واقعاً
« میریگی م مفروض ای یهیبد کهی اییقضا به و ما ۀعالق به داردی بستگ م،یریگ کاربه شیآزما ای ینیبشیپ ای ن،ییتب منظور
 (. 469ص ،4337 ،استنفورد ، به نقل از:963-969، ص4769)
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 ید در علوم اجتماعیاعتقاد به تفر

 -امور انسهانی ۀطبیعی در حوز كه به متابعت از الومبود نی كسا نیاز نخست (7144-7113)ویكو 
ها هستند خود انسان ۀساخت یاجتماا موضواا  الوم ،معتقد استاو واكنش نشان داد،  یاجتماا

 یاینكهه موضهواا  اجتمهاا لیددوی، بهه دگاهیهاز دطبیعی تفهاو  دارنهد. كه با موضواا  الهوم
 دركهیتوان می ،نیبنابرااند، كسانی همانند ما به وجود آمده دستهستند، یعنی به ماخود  یساخته

خداونهد بهودن، قابهل در   ۀددیل آفریهدآورد. در برابر، موضواا  طبیعی بههدست درونی از آندا به
 ۀمشهاهد ۀوسیلها نیستند. موضواا  طبیعی بر خالف موضواا  انسانی، بهغریزی از سوی انسان

ملهب  بهه نمادههای »كه  یزمانیق بیآورند؛ حقایزمان را فراهم می، امكان كسم حقایق بیرونیب
شان  كافی بهرای در   یكه هر فردی، در هر زمان و در هر شرایل ]هستند[قابل در  اام و جدانی 

 (. 221ص ،7831 ،استنفورد به نقل از  ،)ویكو« و دریافت آندا را دارد
مدهم  1ذهنهیی فردی، آندا را واجد یک ُبعهد هاانسانی به فرد و كنش -یوابستگی امور اجتماا

شود. ههر چنهد تندا از طریق فدم تفسیری آشكار می ییگرااثبا  سازد؛ كه بنابر اداای مخادفان  می
گاهی و ارادهای انسانی بهاین كنش پذیری به شكل اینهی را انسان قابلیت مشاهده ۀانوان تجلیا  آ

 ،)اسهتنفورد 2ای ذهنهی صهور  پهذیردگونههدر آندا بایهد بهها و معانی ندفته دارند، اما در  ارزش
های جدهان پدیهده 3در تضاد با ویژگهی اینهی ی(. این ویژگی  امور و وقایع اجتماا724ص ،7831

ی كشف جدان را تحمیل می ۀهای طبیعی شیوپدیده 4طبیعی قرار دارد. اینیت   كند كه به ادگهوی ال 
« ذهنی معنهادار ۀساخت» یواقعیت اجتماا اگر(؛ 7117 ،5كترتعمیمی تكیه دارد )كیزر و ه -یقیاس

كیهد بهر ُبعهد ذهنهی  هایی جدای از روشباید به روش تلقی شود، ی متوسل شهد. تأ  ،انسهان های ال 
واجد ویژگی   یاجتماا -های انسانیل است كه پدیدهین ددیهمسازد؛ بهتوجه به معنا را برجسته می

انسهانی، مبنهای اسهتدالل  -یهای اجتمهااپدیده یبر ُبعد معنادار . تأكیدشوندیمتلقی  معناداری
 یهاشهناختبنهدی است. وی كهه اسهاس طبقه متفاو  شناخت یهاحوزهدیلتای برای جداسازی 

                                              
1 . Subjective 

( )ی ا Ideographicنگار )طبیعی، عل وم اجتم اعی را ا ندیش هگر و تعمیمی بودن عل ومخاطر، برخی در برابر قانونهمینبه. 9
 دانند.تفریدی( می

3 . Objective 

4 . Objectivity 

5 . Kiser& Hechter 



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

تفكیک چیرگی طبیعت و چیرگی روح یا تاریخ، از دو  ۀداند، بر پایرا تفاو  موضوع آندا می متفاو 
های مستقل موجهم تقسهیم الهوم ، تقسیم واقعیت به بخشیو ۀاقیدگوید. بهالم سخن می ۀطبق

له ئبر این بهاور بهود كهه مسه یلتای(. د82ص ،7838 1،ها است )فروندحول هر یک از این واقعیت
خاطر، ههدف همینبهه .ههای آنهانبررسی افراد، معهانی و ارزش  های انسانی ابار  است ازرشته

كیهد بهر  2طبیعی، كه هدف در آن تبیین از بیهرونالوم برخالف - از جمله تاریخ -الوم انسانی  و تأ
یت و كشف قوانین است، فدم از درون  تجربههدر الهوم انسهانی سهخن از  4اسهت.و درك معنا  3ال 

 (.74-78ص ،7837 ،رود )بر های انسانی میدرونی و شدودی  پدیده

 یشناسخ و جامعهیزات تاریتما

ان یهدر م یاجتمهاا یهادهیامور و پد یكرد غادم در بررسیرو :یشناسجامعه یهایژگیالف( و 
م است. پیهروان ایهن ادگهو یو تعم ینیبشین، پییپوپر، تب -همپل یاز ادگو یرویشناسان، به پجامعه

های وسیعی كهاربرد داشهته های كلی و تبیینی كه در گسترهنظریه ۀهدف اصلی خود را تودید و توسع
ههای المهی، ادگوهها را در میهان تعهداد سوی تدوین تعمهیمگیری بهدانند. آندا با جدتباشند، می

 كنند.زیادی از موارد بررسی می
و « تعههداد زیههادی نظههم و تكههرار»همپههل پیامههد ااتقههاد بههه وجههود  -اتكهها بههه ادگههوی پههوپر

معتقد بهه امهور اهام و نهوای  یشناسخاطر، جامعههمینهای همیشگی و اام است. بهمندیقااده
ای شناسان جهذب پدیهده(. چنانچه جامعه41ص ،7838 ،؛ فروند18ص ،7838 ،كیم)دور 5است

وارد قلمرو نظریه شوند. تبیین امهور اهام و  ،، معموالا تمایل دارند از آن فراتر رفتهشوندهم  مشخص
سهازد. بهه كمهک انتهزاع و ناپهذیر مهیسهازی را اجتنابفوق، انتزاع و مفدهوم یادگونوای با اتكا به 

؛ از شهودفهراهم مهی -پردازیو مآالا نظریهه -سازی امكان فراتر رفتن از وقایع منفرد و خاص مفدوم

                                              
1 . Freund 

2 . Erklaren 

3 . Verstehen 

رو است که وی اساس ت اریخ را ن ه ی درونی آدمیان فروکاست. از همیندر نظر دیلتای حقیقتِ تاریخ را هم باید به تجربه .1
 (.4337تر در این باره مراجعه شود به: سام دلیری داند )برای مطالعه بیششناختی میتاریخی که روان

( هر شکل تبیین، چه تاریخی باشد یا علمی، انواع یا صفا  رویدادها را موضوع خ ود Hampel 4759 :316نظر همپل )به .5
 دهد، نه رویدادهای جزیی را.قرار می
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شناسهی اسهت های زمانی و مكهانی ویژگهی جامعهاز محدودیت یرو، انتزاع فرایندهای اجتماانیا
فلههم22ص ،7135 1،)تیلههی  ،7831 ،؛ دویههد78ص ،7837 ،؛ بههر 7114 3،؛ مههان7111 2،؛ د 

و  4شناسههی را دارای دو خصوصههیت انتههزاعجامعه ،داردگههی، تیلههی را وامههین ویژیهه(. ا825ص
سهازی  های زمهانی و مكهانی، و اینهیاز محدودیت یبداند؛ انتزاع فرایندهای اجتماا 5سازیاینی

جهاری  ۀگیری تحقیق به سمت مشاهدا  معتبهر  رفتارههای قابهل مشهاهدهدفبا  یتحقیق اجتماا
و از  یشناسهسهازی را از جملهه ضهروریا  جامعههها مفدومیژگین وی(. هم22ص ،7135 ،)تیلی

، اادمهان اجتمهاا 6.كندیهای آنان متخصص سهازی، تمایهل دارنهد تها از طریهق مفدهوم یاصهوالا
را خلهق كننهد. ایهن ، مانند ساختار قدر ، نداد خانواده و...،  های خاص خودموضواا  و متعلق

ههای ههای نظریههرونهد، بلكهه سهازهشمار نمهیروزمره بههای آشنای مفاهیم، موضواا  و متعلق
ههای مفاهیم و متعلق به یتوجه چندانگردند. در مقابل، الم  تاریخ مختلف محسوب می یاجتماا

(. 771ص ،7831 ،)استنفورد 7ستیهای خاص خود برخوردار ناز نظریه ر یز؛ نداردخاص خود 
، بسیاری از مورخان به این ویژگهی الوم  ،7837 ،  بهر ر.كانتقهاد دارنهد ) یاثبهات یاجتمهاااساساا

به كلمها  خشهک و غیهر « حقایق آشكار و بدیدی»ها تبدیل  سازی  پدیده(. به نظر آنان مفدوم1ص
شناسی بدون هیچ دركی از مكان و زمان، افهراد و كه جامعه شودمصللح است. این امل منجر می

ها و طبقا  خشک قهرار دههد. از سهوی دیگهر، بندیستهرحمی، زور و اجبار در دها را با بیپدیده
 است. یشناسمنجر به نادیده گرفته شدن یگانكی افراد و حوادث در جامعه 8،ویژگی انتزاع و كلیت

توان بهه یرا م یشناسجامعه یشناختمعرفتو  یشناختیاصول هست ،بر اساس آنچه تاكنون آمد
هیشهف قهوان، كیامهور نهوا یر خالصه كرد  بررسیقرار ز  -یاسهیق ۀویق كهاربرد شهیهاز طر ین ال 
 ج به موارد مشابه. یم نتای( و تعمك واقعهیح ین و توضییتب ی)برا یشناختقانون

                                              
1 . Tilly 

2 . Deflem 

3 . Mann 

4 . Abstraction 

5 . Concretization 

 بزرگ است. ت نظریهشناسی تحت تسلط کار مفهومیِ انتزاعی در سن( معتقد است، جامعه4779. دِفلم ) 6
ه ای ییرت اریخی بر این باورند که چنانچه مورخ از نظریه استفاده کن د بای د او را در رش ته (Rank). برخی همانند رانک  9

 .)4769بندی کرد )به نقل از: استدمن، طبقه
8 . Universally 
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و ح یتوضه یبراكه  ،یشناسجامعه بر خالف یخیق تاریتحق  یخیق تار یتحق یهایژگیب( و 
ها، م، سهنخیهها )مفهاهمیتعم ، اهام ویپوپر با موارد كل -همپل یادگواز  یرویك واقعه با پین ییتب

كیهد بهر مهوارد كلهی و اهام أشهود. تیداد متمركهز میبر خود واقعه و رو ،اصول و ...( سروكار دارد
امها بهرای تبیهین وقهایع و رویهدادها اسهت.  یشناختقانون -یاسیق یادگوخدمت گرفتن موجم به

دن آن تحهت شهمول یهک قهانون  مورخان بر این باورند كه تبیین یهک رویهداد بها قهرار دااز  یاریبس
شهود امومی، موجم زایل شدن ماهیت تاریخ، كه متشكل از توادی رویدادهای منفهرد اسهت، مهی

 1. گهادامراسهتهای خهاص و منفهرد متمركهز خ بر پدیدهیدر اوض، تار .(11ص ،7833 ،)فروند
گهاهی تهاریخی»وی  ۀكنهد. بهه اقیهدخوبی توصهیف مهی( این وضهعیت را بهه71ص ،7112) ، آ

كنند؛ بلكهه یها توسعه پیدا مها، مردم یا دودتانسان كلمند به شناخت این نیست كه چگونه االقه
دودهت آنچهه كهه  این مردم و این انسان، این مند به این شناخت است كه چرا كامالا براك ، االقه

ایهن «. بیافتند توانند اتفاقمی اینجا طورخاص درها بهباشد. چگونه هر یک از این ویژگیهست می
معهین و  ۀفرد، خهواه یهک رویهداد، روش یها یهک دادكیهد بهر چیزههای منحصهربهأویژگی، یعنی ت

ق، یهتحق ۀشهود. در ایهن شهیومهی 3گرایهیویژهو  2تفریدیخدمت گرفتن روش مشخص، منجر به 
فردی كه فرد و منهای منحصربهای از وقایع یا دادهمورد بررسی را با مجمواه ۀكوشد واقعمحقق می

 4،نبهودُ از امهر منفهرد بهه امهر منفهرد( )اسهتقراء  ۀدر رابله بگذارد )نمونه ،كنندبه فدم آن كمک می
مورد بررسهی  5شمارانهزمان و گاه مورد بررسی به شكل در« حاال  چیزهای»(. یعنی، 83 ،7838

لمدگیرند )قرار می بها تكرارپهذیری و همتا را (. در اوض، چنانچه مورخان امر منفرد و بی7111 ،ف 
بایست از هویت خاص تاریخ، كه معرفهت ویهژه بهه وقهایع خهاص می ،كردندتعمیم جایگزین می

گیهری ایهن اقیهده (. این برداشت، منجر به شهكل12ص ،7831 ،دپوشیدند )فرایمی است، چشم
 7و مبتنهی بهر امهور اهام 6تبیینهی، تعمیمهی یشناسی، كه المشده است كه تاریخ بر خالف جامعه

                                              
1 . Gadamer 

2 . Ideographic 

3 . Particularizing 

4 . Boudon 

5 . Chronological 

6 . Generalizing 

7 . Universal 
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 ،تیلهی ؛7111 ،؛ اسهتدمن82ص ،7837 ،)بهر  باشهدیگهرا و تفریهدی ماست، یک الم خهاص
 2،؛ گلهدُتر 2551 1،؛ كانهازاوا7114 ،؛ مهان24ص ،7811 ،؛ اسهكاچپول7111 ،فلمد  ؛ 22ص

(. رویكرد تفریدی بها نادیهده گهرفتن اناصهر نهوای، كهه موضهوع رویكهرد 2555، 7111، 7117
  3.پردازدها یا كنشگران  اینی تاریخ مییدهتعمیمی است، به صفا  خاص پد

اشاره شهده در  –بر معنادار بودن افزون  یاجتماا یهادهیپد، یخیده طرفداران روش تاریبه اق
ژه و یهامهور بهه زمهان و مكهان و یوابسهتگ یبودن به معنا یخیهم هستند. تار یخیتار -بخش قبل

گرایی در تضهاد بها خصوصهیت اهام یاجتمهااویژگی تاریخمنهدی  وقهایع  بودن آنداست.  یندیفرا
 قرار دارد.  یشناسجامعه

وابستگی امور به بافت و زمینه، كه به زمانمندی و مكانمندی معروف است، این تصور را پهیش 
)تهاریخ  بستر و بافت فرهنگی ویژهخاص و  جغرافیاییو  مادی ۀزمیندر  یكشد كه وقایع اجتماامی

ه و خهاص بهودن (. 751ص ،7833 ،؛ استنفورد1177 ،4)بلوخ دهندمشخص( رخ می ااتقاد به یك 
شناسهانه، در شود كهه تهاریخ فاقهد هرگونهه سهاختار قانونگیری این اقیده می، منجر به شكل5امور

ایهن اقیهده بها روش تعمیمهی ههیچ جایگهاهی در آن نهدارد.  ن،یبنابرانتیجه، نظریه و قانون است؛ 
فرد و خهاص در ارتبها  اسهت. انوان اموری منحصهربهبه یجتماابرداشت پیشین از امور و وقایع ا

 ۀبه ددیهل وابسهتگی آندها بهه بافهت و زمینه یفرد بودن موضواا  اجتماااصوالا خاص و منحصربه
 ۀنهید بهر بافهت و زمیهكأت یعنهیمشخص است. بر همین اساس، برخی تاریخ را با همین ویژگهی، 

شناسهی را دوركیم یكی از تمایزا  تاریخ از جامعهه (.23ص ،7837 ،كنند )بر ع، تعریف مییوقا
وی  ۀداند. بهه اقیهدمی یامور اجتماا یمندنهیبه زم - شناسانبرخالف باور جامعه – ااتقاد مورخ

 باشهدكهه غیهر قابهل مقایسهه مهی« ههای نامتجانسهی اسهتمركم از فردیت»برای مورخ، جوامع 

                                              
1 . Kanazawa 

2 . Goldthorp 

پ ردازد؛ در ح الی ک ه داند که تاریخ منحصراً به تبیین رویدادهای منف رد م یشناسی را این میوبر تفاو  تاریخ و جامعه . 3
های احتم الی را نی ز در بهتکند مشاشناسی عالوه بر رعایت فردیت رویدادها، به دلیل هدف تحقیقش، سعی میجامعه
 (. 433: 4333ها پیدا کند )فروند میان آن

4 . Bloch 

ی مادی و جغرافیایی خاص و بستر و بافت فرهنگی ویژه اس ت ها به زمینهنظیر بودن وقایع ناشی از وابستگی آنیکتا و بی . 5
 .(69: 4333)شیرو 



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

 1ای دیگر توجه به ویژگیها به شیوهمند از پدیده(. برداشت مكانمند و زمان18ص ،7838 ،)دوركیم
كیهد بهر معنهای پدیهده در و اختیارگرایی را موجم می گردد. از سوی دیگر، نگاه تاریخی موجم تأ

كهه روش مهورد حمایهت  شهودیاد شهده موجهم مهیه یههایژگیو شهود.بستر فرهنگی خاص می
 ،7811 2،( باشهد )اسهكاچپولیدیوش تفرهای منفرد از نظر زمانی و مكانی )رگراها تحلیلخیتار

،7111 3،؛ استدمن7135 ،؛ تیلی24ص زمینهه، تفریهد و ویژگهی  ۀدربهار انمورخهشتر یب (. اساساا
 استفرد مربو  به یک حادت از چیزهای منحصربه آنانهای ( و پرسش7114 ،)ماناند تعلیم دیده

ههای منفهرد را بهه الهت ۀیک پدیهد(. تحلیل منفرد از نظر زمانی و مكانی، 88ص ،7838 ،)بوُدن
( آن را كدكشهان 11ص ،7838های منفرد، كه وبهر )بهه نقهل از  فرونهد الت ۀمنفرد یا به مجموا

، مهانع از یفرد بهودن وقهایع  اجتمهاادهد. ااتقاد بهه خهاص و منحصهربهنامد، ربط میها میالت
امكان كاربرد قهوانین اهام در  رایزبرای تبیین این امور است؛  یمیتعم -یاسیق یادگوكاربرد اصول 

های كافی برای نیاز به موارد و نمونه ،است كه برای تعمیم اوالا  لیدد امور یكتا وجود ندارد. این بدان
،یمكلی یا قانون مورد نظر  ۀتوجیه قااد های مشهابه دارد نیاز به نمونه ،فراگیر بودن قانون باشد؛ ثانیاا

، بررسی امیهق و یمیتعم ۀكید بر امور منفرد و یكتا، برخالف ملادعأتا قوانین بر آندا صدق كنند. ت
 كند.می یضرورهمه جانبه و توجه به جزئیا  را 

ژه یبر معنادار و وابسته به زمان و مكان و افزون یاجتماا یهادهیپدن باورند كه یگراها بر اخیتار
رپهذیری ی(. تغی17ص ،7831 ،فورداسهتننقهل از  به شوند )یع دگرگون میار سریبودن، اغلم و بس

زندگی  فردی و اجتماای به میزان زیادی »زیرا  4بشری است؛ ۀانتخاب و اراد ۀهای انسانی نتیجنظم
هها شهكل های متغیر و نیز تفسیر متغیر از موقعیتتوسط انتخاب بشری و بر اساس نیازها و خواسته

 یصور وجود دارد كه موضهواا  اجتمهاان، این تیچن(. هم731ص ،7833 ،5ریم  )روش  « گیردمی
تغییهر  -بینیپیشاغلم به صور  كامالا غیرقابل -از مكانی به مكان دیگر و از زمانی به زمان دیگر 

                                              
4 .Particularity. ای دارد کهه ههه کننهه های مهه  و ععيينچنان جنبههآن (، هر جامعه394: 1388)  از نظر ريگين و شيرو

 .همتای آن شکل گرفته استی عاريخ يکّه و هیواسطه
2 . Skocpol 

3 . Stedman 

های علوم خاطر، برخی روشهمینرا پیش می کشد؛ به« فرایندهای روان شناختی و فکری»تأکید بر انتخاب و اراده، بحث  . 1
 .(939-934، ص4763)اسکا ، نی بر درک ذهنیا  بشری هستند اجتماعی مبت

5 . Rueschemeyer 
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در برابهر پنداشهت  یموضهواا  اجتمهاا یریرپهذییتغ(. بهاور بهه 7815/ 7115 ،1كنند )میلهزمی
گوناگون  یهاها و زماندر مكان یاجتماا یاهدهیع و پدیوقا یهایژگیثبا  و ۀشناسان دربارجامعه

 یشكلدهد. بهیجه میدو راهبرد متفاو  به شناخت موضواا  را نت ،پنداشت ۀن دو گونیقرار دارد. ا
 –ساختارها را  ۀملادع ،دانند و در مقابلیخ میها و فرایندها را خاص تاردگرگونی ۀملادع ،كه برخی

  ر.ك) 2شهمارندیشناسهی مجامعهه ۀفهیوظ - شهوندیناخته مبهودن شه یثبا  و دائمه یژگیكه با و
مورخهان و  یعنهین تقابهل، یها یههر دو سهو توسهطاموماا  ،ن امری(. ا11و  12 ،7831 ،استنفورد

كیهد دارد كهه در بهاور مورخهان أدوركیم بر این نكته ت نمونه، یبرارفته شده بود. یشناسان، پذجامعه
« شهونددهنهد و بهه ههیچ وجهه تجدیهد نمهیدرپهی رخ مییتاریخ توادی پیشامدهایی است كه پ»

ندها و توجهه بهه ید بر فرایكأت یخ به معنایامدها در تاریپ یااتقاد به تواد (.18ص ،7838 ،)دوركیم
ن المكهان و ین، ادم ااتقهاد بهه قهوانیشیپ یز، همانند باورهاین پنداشت نیا ۀجیُبعد زمان است. نت

  است.  یژگید و وید بر تفریكأم و تیجه به تعمیالزمان، در نت
ل یهمتفاو  را بهر محقهق تحم یقیتحق یامور، راهبردها یریرپذییا تغیدوگانه به ثبا   یباورها

از سهوی  3موجهم بررسهی سهیر زمهانی وقهایع ،ها و فرایندها، توجه به دگرگونینمونه یبراكند. یم
ای از وقایع  مشابه از قهوانین فراگیهر و اسی دستهیجای استنتاج ق، در تاریخ بهنیبنابرامورخان است. 

شهخص بها قهرار دادن آن  - اسهت یامور نهوا یبررس یشناسان براجامعه ۀویشكه  –شرایط مثادی 
 (.7113 4،كند )كاددونها شرایط آندا را تبیین میوقایع در توادی گزاره

شهود؛ و اساسهاا ید میهكأها تهیهم و نظریبر مفهاه یشناسن اشاره شد كه در جامعهیش از ایپ     
ها موجهم كنهده شهدن كید بر مفهاهیم و نظریههأم است. تیتعم یشناسان براجامعه یۀماندا دستیا

                                              
1 . Mills 

اند که توالی زمانی وقایع را به مورخان محول کنند و برخی از مورخان شناسان پذیرفتهجامعه»نویسد: باره گیدنز میدر این .9
ف 4797) «شناس ان واگ ذار نماین درا ب ه جامع ه های اجتم اعیاند که مشخصا  ساختاری نظامهم به سهم خود آماده

«. اجتم اعی تقریب اً از روی داد وحش ت دارد عل وم»نظر با گی دنز معتق د اس ت: نیز هم (93،  ص4730) . برودل(3ص
دلیل آنک ه ب ه»وی  ۀعقی دداند. بهاجتماعی را ناشی از متابعت از علوم فیزیک میدر علوم« شناسیایستایی»استنفورد این 

ان د دی دگاه ایس تا و فاق د عنص ر علوم فیزیک رشد کرده است، بیشترِ نویسندگان متمای ل ب وده ۀاجتماعی در سایومعل
 (. 409، ص4333 ،)استنفورد «دگرگونی فیزیک و شیمی را به آسانی اخذ کنند

3 . Chronological 

4 . Calhoun 



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

همهین ویژگهی  1.هها اسهتها و مكاننتایج به تمام زمان یتحقیق از یک زمان و مكان خاص و تسر  
، بهه فراینهدها و یشناسه، از جملهه جامعهیاجتمهااههای الوماست كه مانع از توجه برخهی حهوزه

گیری آندا )بررسی تمركز بر رویدادها مستلزم پیگیری ترتیبا  زمانی  شكل رایز 2شود؛رویدادها می
، نمونهه یبهرا(. 711ص ،7833 ،ریهم  مند شدن تحقیهق اسهت )روش  طودی رویداد( و نتیجتاا زمینه

خ در یكههاربرد تههارشناسههان، ماننههد آدتوسههر، بهها گههرایش بههه سههاختارگرایی، مخههادف برخههی جامعه
 3،كننهد )فهودبرو  و اسهكاچپولگرایی را در نظریهه طهرد مهیخیتارهستند و هرگونه  یشناسجامعه
 (.215، ص7831 4،؛ اسمیت227ص ،7833

ز مهورد یه( نینهیبشین و پیهی)تب یشناختقانون -یاسیق یادگوگر یم، دو انصر دیجز تعمبه       
ها، ن ااتقادنهد كهه انسهانیقرار گرفته است. مخادفان بر ا -هاكیو ادبته هرمنوت –گراها خیانتقاد تار

گاهیعیبرخالف موضواا  طب ما ، و ادبته یآنان تابع تصم یهابرخوردارند و كنش ی، از شعور و آ
ها از ن، انسانیچنكرد. هم دركد آندا را یبا ین امور انسانییتب یجا، بهنیبنابراآنان است.  یهاارزش

منهد بهودن تیانهه، و نیگراعتیبرخوردارند. ااتقاد به آزاد بودن انسهان، از قوااهد طب زادآ ۀاراد ۀمودف
 ۀمودفه رایهكهرد؛ ز ینهیبشیرا پ یع انسانیها و وقا، مانع از آن است كه بتوان كنشیانسان یهاكنش

ش یمتفاو  از په یمتفاو ، رفتار یمیدهد هر دحظه بر اساس تصمین امكان را میبه انسان ا یآزاد
 یریرپهذییتغ یژگهیبرخوردار از و یانه امور انسانیگراخیتار ین، بر اساس برداشتیچنبروز دهد. هم
 كند.یرا دشوار م یامور اجتماا ینیبشیز امكان پین یریرپذییدانسته شد. تغ

متدم  5به جبرگرایی ،ع را داردیها و وقاكنش ینیبشیپ یخاطر كه اداانیبد ،ریفراگ قانون یادگو
 (نظمهی حتمهی و غیهر قابهل تغییهر)كلی  نیقوان ع، بهین وقاییمحقق با تب ادگو،ن یبا اتكا به ا .ستا

 نیهمبهه. داد یها گوناگون تسرها و زمانط مشابه در مكانیتوان آندا را به شرایازد؛ كه مییدست م
در مكهان  ،ثالا ادف(توان اداا كرد چنانچه رویدادی از نوع خاص )مفوق می یادگوبا اتكا به  ،لیدد

                                              
ش وند و مخ تب ب ه تع داد مح دودی از م وارد نیس تند. گرفته میکار ی وسیعی از موارد تجربی بهها، در دامنهاین نظریه .4

کنند و ضرورتاً بسیاری چیزها را که مختب ب ه چه را که میان تعداد متنوعی از موارد مشترک است انتزاع میها آننظریه
 (.9009گذارند )کانازاوا، به کنار می -و در یک مورد خاص صادق است-یک مورد است 

 (. 93: 4730 اجتماعی تقریباً از روایت وحشت دارد )برودل،علوم»د: گوی. برودل می 9

3 . Folbrok & Skocpol 

4 . Smith 

5 . Determinism 
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زمهان و الجرم رویدادی از نوع خاص )ب( در مكان و زمانی كه به مكان  ،و زمانی معین اتفاق افتد
 ههایشود كه با توجه بهه ویژگیاداا می ،اتفاق خواهد افتاد. در مقابل ،رویداد نخست مرتبط است

-صوالا انفراد و تغییرپذیری پدیدهال است. اؤزیر س امور مربو  به انسانبینی امكان پیش ،گفتهشیپ

 .استانسانی  -یبینی امور و وقایع اجتماامانع از پیش ،ها و رویدادها و اختیار انسان

 شناسی تاریخیمعنا و موضوعات جامعه

تالقی دو الم تاریخ و  ۀای، نقلرشتهمیان ۀتركیبی و حوز ۀانوان یک شاخشناسی تاریخی، بهجامعه
هها و سهو بهر پدیهدهاز یک یخیتهار یشناسه(. جامعه7111 ،1رین و تهرو )گ استشناسی جامعه

كید دارد و از سوی دیگر حوادث و وقایع را موضوع تحقیق قهرار مهی دههد. امها در ههر ساختارها تأ
یتحال، بررسی روندها و ریشه های تاریخی  وقهایع، های تاریخی و فرایندهای تحول و یا كشف ال 

، ؛ مهان21ص ،7837 ،؛ بهر 723ص ،7831 ،ریخی اسهت )اسهتنفوردشناسی تهاموضوع جامعه
، وجه مشخص7113 ،؛ كاددون7114 كیهد بهر جامعه ۀ(. اساساا  ، 2)ههودتن زمهانشناسی تاریخی تأ
 ۀن توجههه، در حههوزیههموضههوع و اههدم بررسههی ایسههتای آن اسههت. بهها ای پویهها( و بررسههی 2558
 ،شهمارانه باشهدیدادها به شكل درزمان و گاهای كه مستلزم بررسی روهرگونه ملادعه یشناسجامعه

بلكهه در  ،آید. اما تحقیق تاریخی منحصر به بررسی رویدادها نیسهتحساب میتحلیل تاریخی به
،شناسههی تههاریخی مال تعیههین موضههواا  جامعههه  هههای دیگههری نیههز مههدخلیت دارنههد. اساسههاا

زنند، بهه تركیبهی از ریخی قلم میشناسی تاموضواا  جامعه ۀگاه كه دربارمختلف آن یهانویسنده
دحا  زمانی، هر چند شاید تصور بر این باشد كهه اشاره دارند. به كیفیت و  اندازه، زمانهای مال 
ای ها و رویهدادهای مربهو  بهه گذشهته متمركهز اسهت، امها رابلههشناسی تاریخی بر پدیدهجامعه

شناسهان یخی وجهود نهدارد. جامعههضروری و حتمی میان وابستگی امور به گذشهته و تحلیهل تهار
ههای امهروزی توانند موضواا  مربو  به گذشته را ملادعهه كننهد و ههم بهر پدیهدهتاریخی هم می

چه تحلیلگهر  اما چنان ،(411ص ،7833 ،؛ اسكاچپول724ص ،7831 ،3متمركز باشند )همیلتون
ملادعه كند. « مبنای گذشته رحال را ب»های امروزی را موضوع تحقیق قرار داد، باید پدیده ،تاریخی

                                              
1 . Green & Troup 

2 . Holton 

3 . Hamilton 
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 ،  مهانر.كگیری آن باشهد )كید وی باید بر تغییرا  تاریخی پدیده و یا فرایند شكلأبه این معنا كه ت
-(. در این شیوه، محقق یا سیر تغییرا  و تكوین را از مقلع كنونی به سمت گذشهته )ریشهه7114

 پوید. با تحوال  تاریخی میكند و یا فرایند مذكور را هم جدت های پدیده( دنبال می
انهد. در حهادی كهه داشهته یكیدا  متفاو  و گاه متضادأت گاندحا  مقیاس و اندازه، نویسندبه

 ،تهاریخی هسهتند )كیهزر و هكتهر یشناسهبرخی معتقد به بزرگ و كالن بودن موضواا  در جامعه
اند. كید كردهأتفاو  تهای م(، دیگران بر اندازه7135 ،؛ تیلی82و 87ص ،7833 ،1؛ ریگین7117

كیهد بهر أتهاریخی همهین ت یشناسهجامعه ۀاند كه وجه متمایز و ویژ، برخی بر این اقیدهنمونه یبرا
 یشناسهموضهواا  جامعه گانبرخی از نویسهند ،از سوی دیگر 2.موضواا  كالن اجتماای است

ههای ست برخی تحلیل( معتقد ا2552، دیتل )نمونه یبرادانند. تاریخی را هم كالن و هم خرد می
 3هههاماننههد سههاختارها و ذهنیت ،وقههایع بههزرگ و آشههكارا برجسههته ۀتههاریخی دربههار یشناسههجامعه
ههای اجتمهاای  دارای ویژگی ۀههای سیاسهی( و برخهی دیگهر دربهارها و فرهنگها، انقالب)دودت

ن نگهاه یها وجود اباشند. بمقیاس كوچک و غیر متداول )مانند فراوانی و تعداد نام كوچک افراد( می
د دارند؛ و اغلهم  یكأت یخیتار یشناسسندگان بر كالن بودن موضواا  در جامعهینو شتریبدوگانه، 

 اس است. یمق -كالن یهادهیپد ۀین حوزه مربو  به ملادعیمدم در ا یكارها
(. هر چنهد 3ص ،7833 ،اند )اسكاچپولتحقیق موضوع   ،دحا  كیفیت، ساختارها و یا وقایعبه

گرا اسهت، غیرتاریخی و حهال یمربو  به راهبردها -تحقیق ساختاری و اساساا  -رسی ساختارها بر
ملادعها   ۀفرایند تكوین و یا سیر تغییهرا  ندادهها و سهاختارهای اجتمهاای، بهه حهوز ۀاما ملادع

بها  -سهاختارها و روابهط میهان آندها  دربهارهزمان هم ۀ، با ملادعنیا . با وجوداستتاریخی مربو  
توان وجوه ساختاری و و تحقیق پیرامون سیر تكوین و تغییر آندا، می -هاها و تفاو شباهت ۀمقایس

( بها 2557، دیبهرمن )نمونهه یبراواحد تركیم كرد.  ۀهای اجتماای را در یک ملادعتاریخی پدیده
پویها( را های ساختاری )ایستا( و فراینهدی )تلفیقی از بررسی 4«تحلیل ندادی تاریخی»روش  ۀارائ

                                              
1 . Ragin 

ه ای موجودیت»است، االجتماع تطبیقی را، که جامع روش تاریخی و تطبیقی ( موضوع علم99: 4333عنوان مثال ریگین )به .9
 .داندمی« هاملت -کلی نظیر دولت

3 . Mentalities 

4 . Historical Institutional Analysis 
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بخشهی  وقهایع و كند. وی معتقد است  در تحلیل ندادی  تهاریخی، تحقیهق بها بررسهی  بینیارائه م
بعهد  ۀشود؛ اما تحقیق به این مرحلهه متوقهف نیسهت، بلكهه در مرحلهپیامدهای معاصر شروع می

مربهو  بهه  ۀتوان یک پدید. ادبته میشوندیمگیری و تغییر وقایع و پیامدها بررسی فرایندهای شكل
كاركرد آن و  نمونه، یبرا –گذشته را )مانند نداد خانواده در دو قرن پیش( به شكل ساختاری و ایستا 

مهذكور تهاریخی  یپدیهده ۀمورد بررسی قرار داد. در این حادهت، ملادعه - روابلش با نداد قدر 
آن  ۀواسهلهای بهلادعهخاطر بررسی پویایی آن، بلكه اطالق تاریخی بودن به چنین ماما نه به ،است

است كه پدیده به گذشته تعلق دارد و شواهد و مدار  الزم بهرای بررسهی آن از گذشهته اخهذ شهده 
 است.

 یخیتار یشناسانواع جامعه

ز داد. انههواع گونههاگون یههتههوان از هههم تمیشناسههی تههاریخی را میجامعههه ۀدر مجمههوع چدههار گونهه 
 یاوهیانوان شم بهیاجتماای )تعم جریان اصلی الوم هایی با دوتاریخی دارای نسبت یشناسجامعه

شهناخت  ۀك( هستند كه از قرن هجده در این حوزی/ هرمنوتیخیتار یاوهیانوان شد بهیو تفر یاثبات
سهخت  یكهه تالشه هسهتنددحا  تاریخی رقیم . به این معنا، آندا امتداد دو جریان بهحضور دارند

یک  ۀشاخچدار زیر ،، هر چند ایندانیبنابرااند. فعادیت خود داشته ۀبرای بیرون راندن دیگری از دایر
شهناختی كهامالا متمهایز شهناختی و معرفهتانهد، امها از مبهانی هستیشناسیفرای از جامعه ۀحوز

 .7تهوان بهه قهرار زیهر تقسهیم كهرد  شناسی تاریخی اشهاره شهده را میاما انواع جامعه ،برخوردارند
شناسهی تهاریخی جامعهه .8 ؛شناسهی تهاریخی اسهتقراییجامعه .2 ؛یاسیشناسی تاریخی قجامعه

 شناسی تاریخی روایی.جامعه .4 ؛تفسیری
شناسی به یک نظریه یا ادگوی نظهری پایبنهد   این شكل جامعهیاسیشناسی تاریخی قجامعه .7

ی موارد خاص با فرضیه و بوده كهه در  یانهاسهت. محققهبرآمده از این نظریه یهادر صدد تبیین ال 
ها و انوان نمونهه و مصهداقی از اسهتداللكوشهند مهوارد خهاص را بههگیرند، میمی یاین دسته جا

معنای ااتقهاد بهه نظریه یا ادگوهای نظری، به منتخم قرار دهند. ااتقاد و اتكا به ۀهای نظریاستنتاج
دنبال تعمهیم روابهط بهه یاسیشناسان تاریخی  ق، جامعهلیدد همینقوانین المكان و الزمان است؛ به

ی تعمیمی یا تمام نمونه گیرد و های تاریخی را در بر میكشف شده به موارد مشابه هستند. روابط ال 
تهرین (. متهداول271ص ،7833 ،كند )اسكاچپولهای مشابه را تعلیل مییا نتایج متفاو  در نمونه

بها اتكها بهه  انمیلی است. محقق ۀایس، روش مقیت ال  یتحقیقی در این رویكرد، در كنار روا روش
ها را آزمهون كننهد و یها بها بررسهی مأخوذ از نظریهه یهاكوشند فرضیهای میل میهای مقایسهروش



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

ها، میزان انلباق یا افتهراق آندها اصلی و محوری  نظریه یهابا استدالل ،های مواردها و تفاو تشابه
 ۀسهیكرد، مقاین رویسه در ایداست منظور از مقایگونه كه پن. ادبته، هماكنندها تعیین ن نظریهیرا با ا

، یخیتهار یشناسجامعه ۀن گونیگر در اید روشك یا متفاو  است. یان موارد مشابه یندها در میفرا
را  آن یهاكهه نمونهه – یاسیق یخیتار یشناسن نوع جامعهیاست. در ا یت ال  یصرف به روا یاتكا

( 7815ان )یه( و آبراهام7813ماننهد جهان فهوران ) یكسهان یكارههادر  ین انقالب اسهالمییدر تب
 پرسهشن یهكوشهد بهه ایدر دست ملادعهه م ۀنمون   یق و طودیام ۀمحقق با ملادع - افتیتوان یم

ن یهبهه ا ییر پاسخگویمنتخم است  در مس یۀاز نظر یمورد نظر مصداق یا نمونهید كه آیپاسخ گو
منتخهم شهواهد و  یهۀمسهتخرج از نظر ینظهر یایا و قضهاهاستدالل یكوشد برایمحقق م پرسش

كهه بهر  یان( و محققه7111( و اسملسر )7118ابد. كارهای افرادی مانند آیزنشتاد )ید بیؤمدارك م
( و 7117 ،كید دارند )ماننهد كیهزر و هكتهرأشناسی تاریخی تهای كالن در جامعهاستفاده از نظریه

 یاسهیق یخیتهار یشناسجامعه ءشناختی بررسی تاریخ، جزجامعه ۀشیو یدرباره «بوُدن»استدالل 
 د.یآیحساب مبه

شناسهی  تهاریخی شهناختی ایهن شهكل جامعهشناسی تاریخی  استقرایی  منلق روشجامعه. 2
روابهط  ۀدهنده به تحقیق و پیشهندادكنندهای جدتهمانند مورد قبلی است؛ با این تفاو  كه فرضیه

سی تجربی  موارد تاریخی اسهت. در ایهن معنها، محقهق په  از بررسهی میان متغیرها برآمده از برر
روابهط مشهاهده شهده میهان  ،های مشابه گذشتهیا تحقیق، اجمادی موارد تاریخی  در دست بررسی

تحقیق، تمام  ۀدر ادام 1.دهدارچوب كار قرار میدهای تحقیق، چانوان فرضیهها را بهوقایع و پدیده
و یا تلفیقی ، ای یا تحلیل رواییهای مقایسهكمک روشهای مورد نظر بهتالش محقق آزمون فرضیه

بهه  یاسهیخی  قیشناسهان تهارشناسان تاریخی  استقرایی نیهز هماننهد جامعهاست. جامعه ،از این دو
-اخیر، كه در صدد كشف نظم ۀكنند. اما برخالف دستهای خود به موارد مشابه فكر میتعمیم یافته

باشهند. یهایی خاص مهایی با برد متوسط و در زمینهن شمول هستند، در پی تعمیمها و قوانین جدا
تهاریخی   ان، بهرخالف محققهاناز محققه گهروهدر مجموع باید گفت، كهاربرد مقایسهه بهرای ایهن 

ههای انوان ابزاری برای كشف نظهمجویند، بهها سود میكه از مقایسه برای كشف تفاو  ،تفسیری
                                              

های های قیاسی نیست؛ بلک ه از بررس یهای ارائه شده در این شکل تحقیق، متکی به نظریهگونه که پیدا است فرضیه. همان 4
های تطبیقی ابزاری برای فرار ( معتقدند، تحلیل4774ه برخی )کیزر و هکتر، خاطر است کهمینآیند. بهدست میتجربی به
 های قیاسی کالن است.های تاریخِی دقیق و نظریهاز نظریه
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ی در موارد مش ( 7112) استفان و اسهتفان ،ریم   ابه و متفاو  است. راهبرد استقرای تحلیلی روش  ال 
( از ایهن 7111( و مور )7112( و كار كسانی مانند تیلی )7111گرایی استقرایی اسكاچپول )و كل

 نوع تحقیق است. 
ن همچهو یانشناسی تاریخی، از آن  محققهجامعه یشناسی تاریخی  تفسیری  اینگوندجامعه .8

( است؛ كه به انفراد و انحصار 7114( و مان )7121(، بندیك  )7118(، گیرتز )7118تامپسون )
 انههای تهاریخی، محققهددیل ااتقاد بهه یكتهایی پدیهدههای تاریخی ااتقاد دارند. بهوقایع و پدیده

شی بهرای گیرند. اساساا آنان تالهای در دست بررسی كمک نمیتفسیری، از نظریه برای تبیین پدیده
های تاریخی ندارند و هدف آنان تفسیر موضواا  تاریخی اسهت. دو گهرایش متفهاو  تبیین پدیده

ددیل ااتقاد به بعد ذهنی  تاریخی  تفسیری قابل تشخیص است. یک گرایش به یشناسدر ذیل جامعه
ی  اینی، بر فدم وقایع اجتماای تاكیهد دارد ) ۀواقعیت اجتماای با طرد شیو

 ،یهزر و هكتهر  كر.كال 
امیق، تالش دارد وقایع جادم و در دست بررسهی  ۀنظریه و ملادع گرایش دوم، با اتكا به و (7117

منظور تبیین واقعه نیست؛ بلكهه نظریهه بهه فدهم تفسهیری را تفسیر كند. در اینجا استفاده از نظریه به
-، بهرخالف جامعههنیبنهابراكنهد. آن و كشف ادگوهای موجود در آن كمک مهی واقعیت و یكتایی

موارد با قوانین است  ها و انلباق، كه كاربرد نظریه در آن برای كشف شباهتیاسیشناسی تاریخی  ق
ههای ها در صهدد كشهف نظهمها و تشابهتفاو  یاستقرایی، كه با مقایسه یخیشناسان تارو جامعه

ی هستند، در شیو ا و تمایزهاسهت. اساسهاا در ایهن هتفسیری استفاده از نظریه برای یافتن تفاو  ۀال 
های مدم دنیای اجتماای و بدان وسیله فدم اجتماای، تفسیر ویژگیدیدگاه، یک هدف اساسی الوم

موجهود  ۀبه شهیو افتند و چرا ماكه چگونه ترتیبا  اجتماای  موجود اتفاق میاست  جمعی ما از این
های امیهق بهه آندها مهاای بها بررسهیاجت ان(. ادگوهایی كه محقق7113 ،)ریگینكنیم زندگی می
 یاسهیكند و همانند آنچهه كهه در دیهدگاه تهاریخی  قیابند تندا به فدم موارد ویژه كمک میدست می

ملهرح  انمحققه كه ییهاروششوند. تلقی نمی 1بینانوان ادگوهای پیشوجود دارد، این ادگوها به
 ست. گیرند مقایسه و توصیف روایی اكار میدر این گروه به

شناسهی تهاریخی قهرار ی كه در این دسته از جامعههیهاشناسی تاریخی  روایی  محققجامعه .4

                                              
1 . Predictive 
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ها اصهرار شناسان تاریخی  تفسیری بر یكتایی و خاص بودن وقایع و پدیده، همانند جامعه1رندیگیم
د؛ بلكه تهالش اما برخالف آنان در صدد شناخت و فدم وقایع و یا یافتن ادگوها در آندا نیستن ،دارند

آنان در جدت تبیین واقعه است. اصرار بر منفرد و خاص بودن وقایع در كنار تالش برای تبیین آندها، 
معنا نیرا به سمت روش انحصاری مورخان، یعنی روایت سوق داده است. بهد اناین دسته از محقق

كاوند )بررسهی ا چنان می، برای تبیین وقایع  در دست بررسی، تاریخ واقعه رن دسته از محققانیاكه 
وقهایع  ۀوقایع منتج به پیامد مورد نظر مكشوف گهردد. كشهف سلسهل ۀتوادی زمانی وقایع( تا سلسل

ثیر متغیر تبیینی بر متغیر وابسته را نیهز أمنتج به پیامد )فرایند زمانی(، در كنار تبیین واقعه، مكانیزم ت
ی میان دو متغیر را بهزمان هم طور همچنین، محقق به كند. اینروشن می آورد و دست میارتبا  ال 

 .كندیمدیگر )پیامد یا متغیر وابسته( را تعیین  ۀثیر یک واقعه )متغیر مستقل( بر واقعأهم چگونگی ت
ههایی دارد )روایهت تاریخی با روایت در تاریخ شباهت یشناسهر چند تحلیل روایی در جامعه

ی )جامعهوقایع(، اما تحلی ۀسلسل ۀگونداستان روایهی   یههاشهناختی( بها اغلهم تحقیقل روایی  ال 
تاریخ، تندا در صدد توصیف  ۀها در حوزددیل توصیفی بودن متفاو  است. غادم تحقیقتاریخی به

های روزانه بهدون وار است. این شكل ملادعه، همانند یادداشتشمارانه و سلسلهوقایع به شكل گاه
كننهد. امها در وار روایهت مهی، تندا آندا را به ترتیم تاریخی و داسهتانهیچ تالشی برای تبیین  وقایع

ی سلسله ی میان آن یای از وقایع كه فرض محقق بر وجود روابلروایت ال  -هاست، روایت مهیال 

 .  شوند

             یریگجهیكر؛ نتیك پیدر  یشناسخ و جامعهیتار

الزم است  ن پرسشیاپاسخ به  یم؛ اما برایگردیال مقاده بازمؤبه س ،طور مشخصبه ،ن بخشیدر ا
 یژگهین ویتهرم. مدمیمورد بحث داشته باشه ۀك از دو رشتیهر  یها و اناصر اصلیژگیبر و یمرور

بهه  یابیدسهت یههم قلمهداد كهرد، تهالش بهرا یشناسهرا هدف جامعهتوان آنی، كه میشناسجامعه
مشابه را  یهادهیموارد مشخص، بتواند امور و پددر  یاست كه االوه بر كشف روابط ال   ییهانییتب

ههم  رایهز ؛گهرددیممكن م ینوا امور ین هدف با بررسی(. امیتعمن كند )ییز تبیط مشابه نیدر شرا
د یهباق یهج تحقیم نتهایتعمه یاز موارد مشابه اسهت و ههم بهرا یاز به تعدادیده نیك پدین ییتب یبرا

                                              
 اند.( طرفدار این شکل تبیین4761( و گالی )4734(، باترفیلد )4733. کسانی مانند اُکشا  ) 4
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تعهداد »فهرض وجهود شیبهر پ یمبتنه ،یشناسدر جامعه ن هدف،یمشابه موجود باشد. ا یهادهیپد
دا است، در صهور  یگونه كه پهای همیشگی و اام است. همانمندیو قااده« زیادی نظم و تكرار

 توجهه ین ااتقاد به معنهایاما ا است،معنا یم بیو تعم یپردازهین، نظریی، تبیفرضشین پیچن نبودن
شناسهان چنانچهه جامعه»ح كه ین توضیست؛ با این یشناسهبه امور خاص و متفرد در جامع نداشتن

وارد قلمهرو  ،های واحد و متفرد هم گردنهد، معمهوالا تمایهل دارنهد از آندها فراتهر رفتههجذب پدیده
 رساند.یم یاریفراتر رفتن از موارد خاص  یبه آنان برا یساز. انتزاع و مفدوم«شوند یپردازنظریه

، اهام یك واقعه با موارد كلین ییو تبح یتوض یبراكه  - یشناسهجامع بر خالف یخیق تاریتحق
 .اسهتداد متمركهز یهبر خهود واقعهه و رو - ها، اصول و ...( سروكار داردم، سنخیها )مفاهمیو تعم

مند و نهیها و امور است. زمدهیپد یو زمانمند نهیگرا به زمخیاز ااتقاد تار یتمركز بر امور متفرد ناش
ه و خاص بودن آندا را نتیها باور به دهینستن امور و پدزمانمند دا ن خود منجهر بهه یدهد و ایجه میك 

شناسانه، در نتیجه، نظریه و قانون شود كه تاریخ فاقد هرگونه ساختار قانونگیری این اقیده میشكل
بهه  یگوابسهت ۀجهیدر نت یاجتمهاا یهادهیهپدن تصور وجود دارد كهه یخ این، در تاریچناست. هم

 یهادهیهپد ید معنهاداریهشناسهانه بایهست ین باورههایهبهه ا رنهد.یرپذییتغ یبشهر ۀانتخاب و اراد
بهر  ،م را رد كهردهیگرا تعمهخیشود كه تهاریجه ختم مین نتیبه ا ااتقادا  نیرا هم افزود. ا یاجتماا

ای ررسی را با مجمواههمورد ب ۀمحقق واقع، خی، در تارلیددن یهمد ورزد. بهیكأت گراییویژهو  تفرید
مهورد بررسهی بهه شهكل  امهوریعنی،  گذارد؛یمدر رابله  فرد و منفردهای منحصربهوقایع یا داده از

چگونهه از  یخیتهار یشناسف، جامعهین توصیبا ا د.نگیرشمارانه مورد بررسی قرار میدرزمان و گاه
 د رون آمد و تضاد را به وحد  ختم كریمتضاد ب ین ادااهایان ایم

ش از یكهرد. په یاز ههم بررسه یرا جهدا یخیتهار یشناسد انواع جامعهیال باؤپاسخ به س یبرا 
 یشناسهح ارائهه شهود كهه انهواع جامعهین توضیا الزم است یخیتار یشناسمراجعه به انواع جامعه

رند. خ قرار دایو تار یشناسجامعه آنمالحظه كرد كه در دو سر  یوستاریتوان همانند پیرا م یخیتار
ن یههسهتند، امها بهر اسهاس ا یشناسخ و جامعهیاز تار یبیهر چند ترك یخیتار یشناسانواع جامعه

ن یه. در اباشهندیمتر كیهخ نزدیا تهاریه یشناسهوستار قرار دارند بهه جامعهیپ یمالحظه كه در كجا
 یشناسهدارد و جامعه یشناسهرا بها جامعه یكهین نزدیشتریب یاسیق یخیتار یشناسوستار، جامعهیپ

 تر است. كیخ نزدیبه تار ییروا یخیتار
كوشهد موضهوع مهورد ید دارد و میهكأت یاجتماا یبر امور نوا ،یاسیق یخیتار یشناسجامعه

نهد یحسهاب آورد. فراافتهه اسهت، بهیه انعكاس یتر، كه در نظركالن یهااز نظم یرا مصداق یبررس



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

 یخیتار یشناسافت جامعهیتوان دریگونه كه من منظور است. همانیاد ییتأ یبرا یق هم تالشیتحق
ز یهرا ن (می)تعمه رد )وجهود انهواع( و ههدف آنیپذیرا م یشناسجامعه ۀشناسانیهست یاداا یاسیق

ا یه یهیروا ۀسهیشناسانه است )كاربرد مقاجامعه یهم روش ن، روش آنیداند. همچنیهدف خود م
 یخیتهار یشناسهن نهوع جامعهیخ در ایگاه تاریجاح، ین توضی(. با ایمیتعم -یاسیق یادگواتكا به 

نهدها یفرا یا بررسهیها و هیمنظور آزمون نظربه یخیتار یهاو كاربرد داده یخیموارد تار یتندا بررس
نكهه یبهر ا افزون، یاسیق یخیتار یشناسز مانند جامعهین ییاستقرا یخیتار یشناساست. در جامعه

كشف شده به مهوارد  یال   یهام نظمیشوند، هدف، تعمیم یبررس مربو  به گذشته یامور اجتماا
شهمول نهدارد و تندها اام و جدان یهامیتعم ین تفاو  كه برخالف نوع قبل، اداایمشابه است. با ا

 یخیتهار یشناسهن نوع جامعهیهایی خاص است. پ  ابا برد متوسط و در زمینه ییهامیتعم یدر پ
اما معتقهد بهه كهم تعهداد  ،ردیپذیفرض وجود انواع را مشیپ یاسیق یخیتار یشناسهمانند جامعه

 یبهیهم ترك یشناسن نوع جامعهیمورد استفاده در ا یهاانواع است. روش ۀدهندلیبودن موارد تشك
ن دو یهكه ای( است. در حادییل روایخ )تحلیسه( و تاری)مقا یشناسمتداول در جامعه یهااز روش

ل بهه یهشهتر متمایگر آن بیدارند دو نوع د یشناسبه جامعه یشتریل بیتما یخیتار یشناسنوع جامعه
 یز از دو نهوع قبلهیمتمها یاساسهاا ههدف یریتفسه یخیتار یشناسجامعه ،نمونه یبراخ هستند. یتار

و امههور  هههاكنش تیههاهم ایه ،معنههانجهها كشههف یق در ایهدارد. هههدف تحق یخیتههار یشناسهجامعه
 یخیتهار یشناسهن نهوع جامعهیهم در ایپه  تعمه ،اسهت مدهم یاجتماا یادگوها ایو ، یاجتماا

اسهت  یریتفسه یخیشناسان تارجامعه ۀشناسانیهست یاز باورها ین ااتقاد ناشیندارد. ا یگاهیجا
ن نهوع یهمهورد اسهتفاده در ا یههااند. روشیامور اجتماا یكه معتقد به انفراد و انحصار و معنادار

 ن دو است.یاز ا یبیا تركیو  یت ال  یواا ریسه و یز مقاین یخیتار یشناسجامعه
 یشناسهانهواع جامعه وسهتاریپسهر ك یهانوان بهه ،یاسیق یخیتار یشناسگونه كه جامعههمان 

به انوان سهر  ییروا یخیتار یشناسجامعه ،دارد یشناسبا جامعه یشتریو قرابت ب یكینزد ،یخیتار
م یاز اسهاس مخهادف تعمه یخیتهار یاسهشنن شكل جامعهیك است. ایخ نزدیبه تار وستاریپگر ید

ها را نهاممكن افتهیم یهم تعم ،ن ااتقادیمعتقد است. ا یامور اجتماا ییكتایبه انفراد و  رایزاست؛ 
ع ین اسهت كهه وقهایهااتقاد بهر ادر آن . در اوض، سازدیمرضرور یه را غیداند و هم كاربرد نظریم

ه هستند.یرا  یثأاز ت یاسلسله ۀجینت یاجتماا ، كهه ههم یمورد بررسه ۀع  منتج به واقعیوقا یتواد ك 
 ۀاند، منجر به وقهوع واقعهنسبت به هم یتقدم و تأخر زمان یبا هم هستند و هم دارا یربط ال   یدارا

 .اسهتك واقعهه یهن الل وقهوع ییتب یبرا یین ااتقاد منتج به كاربرد روش روایشود. ایمورد نظر م
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، تندها در یشناسهبها جامعه یخیتهار یشناسهن نهوع جامعهیك اوجوه مشتر داست،یگونه كه پهمان
 است. یقین )كشف الل( موضواا  تحقییتب یموضواا  مشترك و تالش برا



    ك كالبدیخ در یو تار یشناسب جامعهیترك ی؛ چگونگیخیتار یشناسجامعه

 

 منابع

م یمحمهد ابهراه ،یاحمهد گهل محمهد ۀترجمه ،ن دو انقالبیران بیا، (7815)رواند ی ،انیآبراهام 
 .یتدران  نشر ن ،ییالیو د یفتاح

خ، یتفار ۀفلسفف ، در  «نهدهیآ خ  گذشته، حهال،یتار ۀبر فلسف یمدخل»(، 7831كل )یاستنفورد، ما
 تدران  طرح نو. ،ینوذر یالنیحس ۀترجم ،ینگارخیو تار یشناسروش

 ، تدران  سمت.یمسعود صادق ترجمه، یپژوهخیبر تار یدرآمد(، 7833كل )یاستنفورد، ما
 .یتدران  نشر ن ،یمحمداحمد گل ۀرجمت، خیتار ۀبر فلسف یدرآمد(، 7831كل )یاستنفورد، ما 

تهن، تدهران  نید روئهیهد مجیس ۀترجم، یاجتماع یهاها و انقالبدولت(، 7811اسكاچپول، تدا )
 سروش. 

  و ی، در  كهوزر، دهوئ«یسهاختار -یكهرد اجتمهاایرو یدر جسهتجو»(، 7813اسكاچپول، تدا )
 .یفرهنگ ارشاد، تدران  نشر ن ترجمه، یشناختجامعه یادیبن یهاهینظربرنارد روزنبرگ، 

، تدا یشناسنش و روش در جامعهیب، در  «یشناسجامعه یخیل تاریتخ»(، 7833اسكاچپول، تدا )
 .81-1، تدران  نشر مركز، ص یهاشم آقاجر ۀترجماسكاچپول، 
 یشناسهتكرارشهونده در جامعه ینوظدهور و راهبردهها ییدستور كارهها»(، 7833اسكاچپول، تدا )

، تدهران  یهاشم آقهاجر ۀترجم، تدا اسكاچپول، یشناسنش و روش در جامعهیب، در  «یخیتار
 .218-417نشر مركز، ص

 د.ی، تدران  مرواریهاشم آقاجر ۀترجم، یخیتار یشناسبرآمدن جامعه(، 7831  )یت، دنیاسم
 تدران.دا، تدران  دانشگاه یدیرضا جمشغالم ۀترجم ،یه اجتماعیخ و نظریتار(، 7837تر )یبرك، پ

تدهران   ،یپوركیههاشهم آقاب ۀترجمه، یپفژوهش اجتمفاع یهایاستراتژ(، 7831، نورمن )یكیبل
 شناسان.جامعه

ن یابدادحسه ۀترجم، یل مسائل اجتماعی؛ روش تحلیمنطق كنش اجتماع(، 7838مون )یبودن، ر
 ا.یگدر، تدران  توتكین

، «خیمهدرن تهار یدر آموزش فلسهفه یاساس یهاخ  چارچوبیتار یفلسفه»(، 7831ُپمپا، دئون )
 تدران  طرح نو. ،ینوذر یالنیحس ۀترجم ،ینگارخیو تار یشناسخ، روشیتار ۀفلسفدر   

ز یمحمهداز ۀترجمه، ییگراو واقف  یفیرگرایتعب ی؛ فراسف یعلف  اجتمفاع(، 7834، گرارد )یدالنت
 معاصر. ۀشی، تدران  دانش و اندیاریبخت

 محمد كاردان، تدران  دانشگاه تدران.یال ۀترجم ،یشناساعد روش جامعهق (، 7838) لیم، امیدورك
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و  یشناسهن  جامعهیمانوئهل وادرشهتایا یجدهان یههانظام»(، 7833ل )یرو، دانیش ؛ن، چاردزیگیر
هاشهم  ۀترجمه، تدا اسهكاچپول، یشناسنش و روش در جامعهیب، در  «خیاست به انوان تاریس

 ، تدران  نشر مركز.یآقاجر
ندهارد یر یقهیتلب یشناسهدر جامعه یخیو تفهرد تهار یم نظهریتعمه»(، 7833چ )یتهریر، دیم  ش  رو

، تدهران  یهاشم آقهاجر ۀترجم، تدا اسكاچپول، یشناسنش و روش در جامعهیب، در  «ك یبند
 نشر مركز.

گاه.یمحمد فاضل ۀترجم، یفیو ك یكم یراهبردها یفراس (، 7833ن، چاردز )یگیر  ، تدران  آ
، «كهوریو ر یلتهایك دیههرمنوت یاسههیمقا یك؛ بررسیتحول هرمنوت»(، 7831كاظم ) ،یریددسام

 . 2ش، 1، سیعل م اجتماع
نش و روش در یففب، در  «مههارك بلههوخ یخیو تههار یانداز اجتمههااچشههم»(، 7833ل )یههرو، دانیشهه

 ، تدران  نشر مركز.ی، تدا اسكاچپول، مترجم هاشم آقاجریشناسجامعه
 ا.یتوتتدران  گدر، كین نیابدادحس ۀترجم، ماكس وبر یسناسجامعه(، 7838ن )یفروند، ژود

 یپههر یخیتههار یشناسههمقههدر  جامعه یرهایمسهه»(، 7833اسههكاچپول، تههدا ) ؛یفههودبروك، مههر
، تدهران  یهاشم آقاجر ۀترجم، تدا اسكاچپول، یشناسنش و روش در جامعهیب، در  «اندرسون

 نشر مركز.
 ،نیاحمهد تهد ۀترجمه ،رانیفا یخ تحف ت  اجتمفاعیاومت شكننده؛ تارمق (،7813)جان  ،فوران

   .تدران  رسا
 ، تدهران یمحسهن ثالثه ۀترجمه، یشناسفشفه بررگفان جامعهیو اند یزندگ(، 7811  )یكوزر، دوئ

 .یانتشارا  الم
اقتصهاد و  ی  رابلههیو اجتمهاا یاقتصهاد یخ سهاختارهاین تهاریهیتب»(، 7831ستوفر )ید، كریدو

تدهران   ،ینهوذر یالنیحسه ۀترجمه ،ینگارخیو تار یشناسخ، روشیتار ۀفلسفدر    ،«خیتار
 طرح نو.

 ه،یرین بشهیحسه ۀترجمه، یو دم كراسف یكتفات رید یاجتماع یهاشهیر(، 7811نگتون )یمور، بار
 .یمركز نشر دانشگاه تدران 
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