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   : باتك ھب يھاگن

  نوشته پیتربرک  تاریخ و نظریه اجتماعی

 دکتر غالمرضا جمشیدیھا:ترجمه

  ریال ١٢٠٠٠ص، ١٣٨١،٢٣٨تھران،  مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه:اشرن

  ٩۶۴-٠٣-۴۵۴٨-٢:شابک

 

  مجتبی خلیفه

 مقدمه

تاریخ را .دربارهء ساخت و توسعهء آن تعریف کردتوان به منزلهء مطالعه جامعه انسانی،با تأکید بر احکام کلی  شناسی را می جامعه
ھای بین جوامع و ھمچنین تغییراتی که در ھریک از  بھتراست در کل به عنوان مطالعهء جوامع انسانی تعریف کرد که بر تفاوت

ھا را مکمل یکدیگر اند،اما بھتراست آن متناقض دیده شده  این دو رویکرد گاھی.کند جوامع در طول زمان صورت گرفته است،تأکید می
  ).٨ص (  بدانیم

سخن از رابطهء نزدیک و دیرپای دو حوزهء معرفتی فوق،یعنی تاریخ )  Peter Burke( نوشتهء پیتربرک*کتاب تاریخ و نظریهء اجتماعی
شناسی  نویسنده کتاب،استاد دانشگاه ساسکس در انگلستان و صاحب آثار بسیاری در زمینه جامعه.شناسی دارد و جامعه

  ١.اریخی، تاریخ اجتماعی و فلسفه تاریخ استت

  .شوند می  ھای مختلف کتاب معرفی ترتیب یافته است که در زیر بخش  کتاب از مقدمه مترجم،پنج بخش مجزا،کتابشناسی و نمایه

  :نظریه پردازان و مورخان.١

ده،سپس رابطه این دو طی قرون ھجده، شناسی ارائه ش و جامعه  در این بخش که شامل پنج فصل است،ابتدا تعاریفی از تاریخ
  .نوزده و اوایل قرن بیستم مورد بررسی قرار گرفته است

ای مجزا مطرح نبود،بین مورخان و جامعه شناسان نیز  رشته  شناسی به عنوان به عقیدهء برک،چون در قرن ھجدھم جامعه
  :بنابراین نظریه پردازان اجتماعی آن عصر مثل.وجود نداشت  ای منازعه

  دارای بینش تحلیلی،یا اگر واژهء قرن ھجدھم را به کار ببریم به  توان به عنوان مورخان منتسیکو،فرگوسن،میلر و آدام اسمیت را می
اما در .،رابطهء تاریخ و نظریهء اجتماعی بر قرار بود)عصر روشنگری(  پس در قرن ھجده.قلمداد کرد»مورخان فیلسوف منش«عنوان

در واقع در قرن .اواخر آن مورخان نه تنھا از نظریهء اجتماعی، بلکه از تاریخ اجتماعی ھم دور شدند قرن نوزدھم و به خصوص
با وجود اینکه او تاریخ .مورخین این دوره است  رانکه جزء معروفترین.سیاسی دوباره استیالی خود را بدست آورد  نوزدھم،تاریخ

  )١٠٩-١٢صص .(دولت متمرکز است طور کلی بر ھایش به اجتماعی را رد نکرد، اما کتاب

. ھای دانشگاھی تاریخ مربوط به قرن نوزده است تخصصی و دپارتمان  تخصصی شدن دانش تاریخی نمادھای تحقیقاتی،مجالت
  از سویی»شناسی حقیقی است ھای اجتماعی،یعنی جامعه واقعیت  تاریخ،علم«کرد که فوستل دوکوالنژ در قرن نوزدھم تأکید می

بنابراین با این دید بعضی از .را برای تاریخ سنتی در بر داشت» اسناد«ب تاریخی رانکه در قرن نوزده،رویکرد جدید بهدیگر انقال
ویلیام دیلتای و بندتو کروچه نیز .بررسی کنند  توانستند آن را به لحاظ علمی تاریخ اجتماعی را رد کردند،زیرا نمی  مورخان
اند،لذا شبه  شناسی کنت و اسپنسر تبیین علی ارائه داده ند،زیرا معتقد بودند جامعهدانست می»علمی  شبه«شناسی را جامعه

نامیدند و در  می»تجربه«  دانستند و زبان آن را زبان را ویژگی علوم انسانی،به ویژه تاریخ می» فھم از درون«آنھا.علمی ھستند
  ).١٢-١۴صص (دانستند علوم طبیعی می  مقابل،علیت و تبیین از بیرون را خاص
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 Peter( کتاب تاریخ و نظریهء اجتماعی نوشتهء پیتربرک با توصیف فوق،برخالف قرن ھجده که رابطهء تنگاتنگی بین
Burke  (شناسی دارد تاریخ و جامعه  سخن از رابطهء نزدیک و دیرپای دو حوزهء معرفتی فوق،یعنی 

نبود،بین مورخان و جامعه شناسان نیز   ای مجزا مطرح رشته  شناسی به عنوان جامعه  مبه عقیدهء برک،چون در قرن ھجده ھ
دو رشته و انتقاد شدید مورخان و   تاریخ و علوم اجتماعی برقرار بود،در قرن نوزدھم شاھد جدایی این  ای وجود نداشت منازعه

  .جامعه شناسان از یکدیگر ھستیم

ھم که در راستای ترکیب تئوری و تاریخ گام ) Gustav Schmoller( ،مارکس و اشمولر) Alexis de Tocqueville( افرادی چون توکویل
  .برداشتند،مواردی استثنایی بودند

نظر در تاریخ  پارتو، دورکیم و وبر اشخاصی مطلع و صاحب.سه جامعه شناسان مشھور ابتدای قرن بیست و اواخر قرن نوزده م
  .شناس قرن بیستم به علم تاریخ است معهماکس وبر عالقمندترین جا.بودند

  شناسی در فرانسه حرکت اساسی در نزدیکی تاریخ و جامعه.بود  شناسی و تاریخ ھمراه در واقع قرن بیستم نیز با نزدیکی جامعه
که از حرکتی .صورت گرفت) Lucien Febvre( و لوسین فور)  MarcBloch( ،از سوی مارک بلوخ١٩٢٠دھهء )دانشگاه استراسبورگ(

تر و  تاریخ وسیع«تاریخ سیاسی باید باید چیزی جایگزین شود که  به اعتقاد آنھا به جای.بود»نوع جدیدی از تاریخ«نظر آنھا به سوی
در دو کشور .شود و با نقل حوادث کمتر مرتبط است ھای انسان را شامل می نامیدند؛تاریخی که تمام فعالیت می» تر انسانی

  ) ٢٢-٢٣صص .(اجتماعی برای مدت نسبتا طوالنی جدی گرفته شد  خفرانسه و آمریکا تاری

  :ھا ھا و روش مدل.٢

  ھای کمی ھا،روش مختلف مشترکند یعنی مقایسه،استفاده از مدل  ھای در این فصل در خصوص چھار رویکرد کلی که در بین رشته
  .و به کارگیری جزیی نگری اجتماعی بحث شده است

به   به خصوص»تغییر ھمزمان«او بر ارزش مطالعه.ای از آن داند نه شاخه شناسی می را خود جامعه) Comparison( دورکیم،مقایسه
شناس از توصیف یک جامعه به  امکان را فراھم آورده که جامعه  تأکید کرده است،زیرا این»از تجربهء غیر مستقیم«عنوان نوعی

ماکس وبر، زومبارت،بارینگتون مور،اسکاچ پل،مارک بلوخ و بسیاری .گیرد حرکت کند اینکه چرا آن جامعه شکل خاصی می  تحلیل
  ).٣١-٣۵ص .(با این وجود در این روش نقاط ضعفی وجود دارد. اند ای بوده و در آثارشان از آن بھره برده دیگر نیز طرفدار روش مقایسه

   Consensual( »مدل توافقی«دل معروف،دو م.کند عبارت از ساخت ذھنی است که واقعیت را به منظور فھم آن ساده می»مدل«

The (مدل تضادی«دورکیم و« )The Conflictual (شناسی تاریخی  ھای معروف مورد استفاده مکاتب جامعه از مدل  کارل مارکس
  ).٣٧-٣٨صص (ھستند 

  ناسب با نیاز مورخانای کامال مت تحلیل آماری مجموعه.طوالنی دارد  تاریخی) Quantitative Methods( »ھای کمی تحقیق روش«
  .ھای مطالعات کمی است از جمله روش  سازی و توصیف کلی یک مدل روش نمونه گیری،روش پیشینه.است

  ، جامعه شناسان با تأسی به راھنمایی انسان اجتماعی،به تحلیل) The Social Microscope( نگر اجتماعی در روش جزئی
شناخته شده است،توجه بیشتری ) Microhistory(  ٢»تاریخ خرد«به عنواناجتماعی خود و مورخان به چیزی که تا کنون 

منتاییو اثر مورخ فرانسوی ایما نوئل لورو   یکی.دو اثر معروف در مھم جلوه دادن تاریخ خرد نقش اساسی داشته است.اند کرده
از روش تاریخی خردنگر تلقی   یک مورد افراطیتوان  دومی را می.اثر مورخ ایتالیایی کارلو گینز برگ  آالدوری و دیگری پنیر و کرم

از شمال شرقی ایتالیا را   که عقاید و جھان بینی یک فرد منفرد،یک آسیابان قرن شانزدھمی  کرد،زیرا ھدف عمدهء کتاب این است
  ).۴٩-۵٠صص (بازسازی کند

  :مفاھیم اساسی.٣

  که مورخان از دستگاه مفھومی ساخته شده توسط نظریه پردازان  ای است به عقیده برک ھدف عمدهء این فصل،بررسی استفاده
ترین مفاھیم مورد استفاده نظریه پردازان را در این قسمت  نویسنده ھجده مورد از مھم.اند یا ممکن است بنمایند اجتماعی کرده

  :که برخی از آنھا عبارتند از مورد بحث و بررسی قرار داده است

  ...ھای اجتماعی،اسطوره و نقش اجتماعی،جنس و جنسیت،خانواده و خویشاوندی،طبقه،قدرت، مرکز و حاشیه،جنبش
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به  وی به.اند ھای فرھنگی جوامع خاصی است که از آن برآمده تذکر مھم پیتر برک راجع به این مفاھیم،ارتباط این مفاھیم با زمینه
 :تواند مورد استفاده مورخان قرار گیرد عقیدهء پیتر برک روان شناختی به سه روش می

  رھا ساختن مورخان از فرضیات مبتنی بر درک عامه درباره طبیعت-١

  نظریه روان شناختی در به وجود آمدن روند نقد منبع نقش دارد-٢

  امعه مشارکت دارندروان شناسان در بحث دربارهء ارتباط فرد و ج-٣

  توکویل-

و علوم اجتماعی برقرار بود،در قرن نوزدھم شاھد جدایی این دو رشته و انتقاد   رابطهء تنگاتنگی بین تاریخ  برخالف قرن ھجده که
  ھم ھستیم  شدید مورخان و جامعه شناسان نسبت به

ای دیگر،به سازگاری مفاھیم با اوضاع خاص  ر جامعهھای دیگر و د کند که استفاده از این مفاھیم در زمان خواننده گوشزد می
شناسی جھت کاربرد در جوامع جدید امری است  جامعه  در واقع بومی کردن مفاھیم)۶١ص .(جوامع جدید نیازمند است  فرھنگی

  .باشد،که البته در جامعه ما کمتر مورد اقبال واقع شده است که نیاز اساسی تحقیقات اجتماعی می

  :سیمسائل اسا.۴

  :فصل چھارم کتاب روی سه دسته از تضادھای فکری متمرکز است

  .از سوی دیگر)کنشگران(از یک سو و عقیده مربوط به عامل انسانی)یا ساخت(تضاد بین عقیده مربوط به کارکرد)١

  .به عنوان نیروی فعال در تاریخ  دیدگاه مربوط به فرھنگ به عنوان روبنای صرف و فرھنگ)٢

ھای مربوط به وضع حال یا گذشته جوامع را در  و دیگران،واقعیت  ھا،جامعه شناسان،مردم شناسان نظر که مورخ تضاد بین این)٣
  )١٣١ص .(افسانه و غیر واقعی است  دھند،نوعی گذارند و این نظر که آنچه آنھا ارائه می اختیار ما می

  .واقعیات و افسانه مورد بررسی قرار گرفته استشناسی، فرھنگ و  بنابراین در این فصل پنج مقوله کارکرد،ساخت،روان

 ١٩۶٠تا  ١٩٢٠رویکرد کارکردگرایی از حدود سال .به خود را دارند  کارکرد در یک مفھوم ساده این است که نھادھا کارکرد مختص
نواقص تمایل  برای مورخان این است که ضعف و  جاذبه کارکردگرایی.شناسی تأثیرگذار بوده است شناسی و انسان در جامعه.م

  ).١٣٣-٣۴  صص.(کند تبیین حوادث گذشته را برحسب مقاصد افراد جبران می  سنتی مورخان برای

دارد و   کارکرد مثبتی)کارکرد نامناسب(ای جامعه معین،بدون ھیچ ھزینه  به عقیدهء برک لزومی ندارد که تصور کنیم ھر نھادی در یک
  ھای مختلف،نھادھای مختلف ممکن است دارای در جوامع یا دوره. د خاصی داشته باشدیا اینکه یک نھاد معین ضرورتا باید کارکر

ای مفید  کارکرد در بین مجموعه مفاھیم کلیدی مورخان واژه  از این نظراست که مفھوم.کارکردھای برابر،مشابه یا متفاوت باشند
  )١٣٧ص . (است

  :سه رویکرد مھم به ساخت عبارتند از.سرو کار دارد) Structure( » ھا ساخت«تجزیه و تحلیل کارکردی نه با مردم که با

  .شود اصالحات اقتصادی درک می  رویکرد مارکسیستی،که در آن پایه یا زیرساخت به کمک-

خانواده، (ای از نھادھا طور کلی برای اشاره به مجموعه به»ساخت«  رویکرد فونکسیو نالیست ساختی،در این رویکرد مفھوم
  .شود استفاده می)قضایی و غیرهدوست،سیستم 

ھایی از تفکر  ھا یا سیستم طور عمده به ساخت ساخت گراھا،که از کلود لوی اشتراوس گرفته تا رولند بارتز و حتی میشل فوکو،به-
  .یا فرھنگ عالقمند بودند

  :تواند مورد استفاده مورخان قرار گیرد به عقیده پیتر برک روان شناختی به سه روش می

  .ساختن مورخان از فرضیات مبتنی بر درک عامه دربارهء طبیعترھا .١
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  ھا به عنوان ھای روزانه و زندگینامه از جمله در بررسی یادداشت.دارد  نظریه روان شناختی در به وجود آمدن روند نقد منبع نقش.٢
  .نویسنده و موقعیت او در دوران زندگی نیز باید در نظر گرفته شود  فرھنگی متن بلکه سنھای ادبی و  مدرک تاریخی،نه تنھا سبک

  بررسی شده و به نقاط قوت و ضعف ھریک)و مدل تکامل اسپنسر  مدل تضاد مارکس(در فصل پنجم،دو مدل نظری در تفسیر تاریخ
 تئوریک سومی ارائه شده است  ر این راستا مدلدر تفسیر تحوالت تاریخی اشاره رفته و د

  ).١۴۴-۴۵صص .(دارند  روان شناسان در بحث دربارهء ارتباط فرد و جامعه مشارکت.٣

  .شناسی و تاریخ بررسی شده است و کارکرد آن در جامعه  در پایان این فصل نیز دو مبحث فرھنگ و واقیعات و افسانه

  :نظریه اجتماعی و تغییر اجتماعی.۵

ھریک   بررسی شده و به نقاط قوت و ضعف)مدل تضاد مارکس و مدل تکامل اسپنسر(در فصل پنجم دو مدل نظری در تفسیر تاریخ
  .تئوریک سومی ارائه شده است  در تفسیر تحوالت تاریخی اشاره رفته و در این راستا مدل

در   شود که در این صورت به تغییرات ود استفاده میاوقات در معنای محد  بعضی.اصطالحی چند پھلو است»تغییر اجتماعی«اصطالح
تر نیز به  ،اما ھمچنین در معنای بسیار وسیع)مختلف اجتماعی  به عنوان نمونه،تعادل بین طبقات(کند ساخت اجتماعی اشاره می

  .کید نموده استتر تأ فصل برک بر تعریف وسیع  در این.گیرد رود که سازمان سیاسی،اقتصاد و فرھنگ را در بر می کار می

به عبارت دیگر،تغییر .کند است که بر تکامل اجتماعی تأکید می  به نوشته برک،مدل تکامل اسپنسر عنوان مناسب برای مدلی
روند درونزا اغلب بر .شود ناشی می)درونزا در برابر برونزا(،و اساسا از درون)تکامل در برابر انقالب(اجتماعی که تدریجی و تراکمی

  .شود ترسیم می»ساختاریتمایز «حسب

به شکل پیچیده،تخصصی و رسمی،یا به بیان خود اسپنسر تغییر   به عبارت دیگر،تغییر از شکل ساده،غیر تخصصی و غیر رسمی
  ص.(این مدل تغییر اجتماعی توسط دورکیم و وبر ھم مورد استفاده واقع شده است.»ناھمگون منسجم«به»ھمگون نامنسجم«از

١۶۵.(  

  وی در انتقاد به مدل تکاملی.ن به محاسن مدل تکاملی اسپنسر،انتقادھای وارد به این مدل رانیز بازگو کرده استبرک با اذغا
ھا ضرورتا آرام  به نوگرایی بیش از یک راه وجود دارد و این راه  تغییر اجتماعی چند خطی است تا تک خطی،برای رسیدن:گوید می

  ).١٧۵ص . (نیستند

مدل را   این.اند انگلس،لنین،لوکاچ،گرامشی و دیگران در آن سھیم بوده  ھم مدلی است که)مدل تضاد(ارکسمدل تغییر اجتماعی م
  ھای شیوه(ھای اقتصادی توصیف کرد که مبتنی بر سیستم)اجتماعی  ھای ساخت(توان به عنوان مدل یا نظریهء توالی جوامع می

به عقیدهء برک .شود شد که منجر به بحران،انقالب و تغییر گسیخته میبا می)ھا تناقض(است و در بردارندهء تضاد درونی)تولید
تأکید بر نیروھای اقتصادی،سیاسی و فرھنگی و برای   نیز در این تئوری وجود دارد که امکان تفسیرھای مختلف را برای  ابھاماتی

  )١٧۵ص .(س،فراھم آوردکنند یا برعک مورد که آیا نیروھای تولیدی روابط تولیدی را تعیین می  بحث در این

  نامد معتقد است شناسی تاریخ می تئوریک یا راه سوم که آن را جامعه  ھای مدل اسپنسر و مارکس به مدل برک در پاسخ به ضعف
ای مناسب از  الکسی دو توکویل دربارهء انقالب فرانسه را نمونه  از این نظر،برک گزارش.که در واقع ترکیبی از آن دو روش است

  .داند این دو روش می  تلفیق

برودل   اثر فرنال-٣،اثر میشل فوکو،»انضباط و تنبیه«-٢نوبرت الیاس،  نوشته»فرآیند تمدن«-١(نگاری در پایان این فصل شش تک
رو پس از دربارهء پ  اثر ناتان واشل- ۵اثر لوروآ الدوری دربارهء آب و ھوا -۴اسپانیا،  دربارهء حوزهء مدیترانه در عصر فیلیپ دوم پادشاه

  .را بررسی نموده است)م ١٧٧٩گزارش مارشال سالیز دربارهء ورود کاپیتان کوک به ھاوایی در سال -۶فتح اسپانیا،

نویسنده در کمترین صفحات، در حد .شناسی تاریخی است مباحث جامعه  کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی،اثری جامع و بدیع در زمینه
  .یان نموده و به حق چیزی را فروگذار نکرده استامکان کلیاتی دربارهء این رشته ب

  البته کتاب دارای اغالط چاپی فراوانی.ای روان برخورداراست که جای تقدیر و تشکر از مترجم محترم دارد کتاب ھمچنین از ترجمه
ان مآخذ مفید دربارهء ای با بیش از ششصد عنو وجود کتابنامه  در پایان کتاب.ھای بعدی تصحیح گردد است که امید است در چاپ

  .شناسی تاریخی بر ارزش کتاب بیش از پیش افزوده است جامعه
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  :ھا نوشت پی

  .١٣٨١تاریخ و نظریه اجتماعی،ترجمه غالمرضا جمشیدیھا، انتشارات دانشگاه تھران،:برک،پیتر(*)

  :برخی از آثار برک به قرار زیراست).١(

Cambridge,1972. -Culture and Society in Renaissance ltaly ,  

  , Popular Culture in Eary Modern Europe,London- ١٩٧٨در مقابل تاریخ کالن یا ).٢(

School1929-1989,Cambridge,1990 -The French Historical Revolution:The Annales   

   Macrohistoryدر مقابل تاریخ کالن یا ).٢(

  ماکس وبر

  .باشد می  کاربرد در جوامع جدید امری است که نیاز اساسی تحقیقات اجتماعی  شناسی جھت جامعه  بومی کردن مفاھیم

  

  

  


