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نظریه پردازان و مورخ: فصل اول



نظریه پردازان و مورخان

بارتند از فایده این کتاب کوششی است برای پاسخ گویی به دو سوال به ظاهر ساده، این دو سوال ع•
نظریه اجتماعی برای مورخان و فایده تاریخ برای نظریه پردازان اجتماعی چیست؟

بهبسیارتهگذشسالچندیندرسیاسیمطالعاتوشناسیانسانشناسی،جامعهدرکهمفهومیدو•
توسطاخالقیاداقتص:استشدهارائهبریتانیاییمارکسیستمورخانتوسطاصلدراند،رفتهکار

.هابزبماریکتوسط«سنتابداع»وتامسونادوارد

دو سوال

ادوارد تامسون اریک هابزبام



جنبهدامکدرمعین،جامعهیکیابیممیدرکهاستدیگرجوامعباجامعهیکمقایسهباتنها•
ساختوندرواقعدر.کنندمیتغییرهاساختوشودمیمندساختتغییر.استفردبهمنحصر

.تاسشدهواقعزیادیتوجهمورداخیرهایسالدرشناسانجامعهبعضینظرطبقشدنمند
سپسسازند،مشخصراآنهایاببرندپیکلیقوانینبهکهشودمیدادهتعلیمشناسانجامعهبه•

لی،کالگوهایدادندستازبهایبهکهآموزندمیمورخانمقابلدر.بدهندنشانرااستثناها
.کنندتوجهدقیقجزییات

قوانین کلی



تمایز تاریخ و نظریه

وجودایمنازعهمورخانوشناسانجامعهبینروشنوسادهدلیلیخاطربههجدهمقرندر•
نونتاکزمانآنازنبودمطرحزماناندرمجازرشتهیکعنوانبهشناسیجامعهزیرانداشت،

جانوفرگوسنآداماسکاتلندیاخالقفیلسوفانومنتسکیودوشالفرانسویحقوقپردازنظریه
10ص.اندشدهشناختهناماینشایستهشناسانانسانوشناسانجامعهتوسطمیلر

وسیاستعنییتاریخ،سنتیموضوعاتازنیزداشتندکاروسرتئوریباکمترکهدانشمندانی•
رسومانون،قانسانی،علوموادبیاتتجارت،درتوسعهمفهومبهاجتماعیتاریخمطالعهبهجنگ

.دادندجهتتغییرآدابو

دام فرگوسنآ



روشنگریعصرجریاندرآنچهبهنسبتاجتماعینظریهوتاریخبینرابطهبعدسالصدیک•
.شدنددورهماجتماعیتاریخازبلکهاجتماعینظریهازتنهانهمورخانشدکمترداشت،وجود

11ص
ازجهتتغییربود،هاروشومنابعدرانقالبهمهازفراتررانکهبامرتبطتاریخیانقالب•

برایرایچیدهپفزایندهطوربههایروشازایمجموعهوکردنداسنادیاپیشینتواریخازاستفاده
.نمودندتهیهاسناداین(روایی)اعتبارارزیابی



ام دیلتای عدم پذیرش جامعه شناسی در آثار بعضی ا زفیاسوفان اواخر قرن نوزدهم خصوصا ویلی•
معتقد بود که جامعه دیلتای که درباره  تاریخ فرهنگ  و فلسفه می نوشت. وضوح بیشتری پیدا کرد

ه تبیین های علی به دلیل این ک(  مثل روان شناسی تجربی هرمان ابینگهاوس)شناسی کنت و اسپنسر 
13ص . ارائه دادند، شبه علمی هستند

بهارهدربمشابهیهایبررسینیزوونتویلیهلمشناسروانو،(دانجغرافی)فردریکراتزل•
دومیوشانفیزیکیمحیطبامردمسازگارمورددراولیاند،دادهانجام«طبیعتمردم»اصطالح

15ص.مردمجمعیذهنیاتخصوصدر

سازگاری مردم با 
شانمحیط فیزیکی فردریک راتزل



نظریهاکثریتیتخصوصنوشتند،میمورخانبیشترآنچهطردباتاریخبهعالقهترکیبحالهربه•
پلانسویفردانجغرافیمثال،برایآنها،ازتعدادی.بودبیستمقرناوایلدراجتماعیپردازان

فریزر،مزجیاسکاتلندیشناسانسانوتونیسفردیناندآلمانیشناسجامعهدوالبالشویدان
پردازانهنظریدیگربودند،کردهشروعقدیمیدنیایمورخمخصوصامورخعنوانبهراکارشان

ترکیبخاصفرهنگیکموجودوضعباراگذشتهبهمربوطمطالعهکوشیدندمیاجتماعی
16ص.کنند

ترکیب



ازلقباو.بودالعادهخارقحقیقتااشتاریخیدانشعمقهموعرضهموبر،ماکسخصوصدر•
شرکتدربارههاییکتاب(1905-1904)درایسرمایهروحیهوپروتستاناخالقدربارهمطالعه

صرعدردانشمندبزرگترینونوشتقدیمرومکشاورزیتاریخووسطیقرونتجاریهای
17ص.دانستخودبرایایشایستهجانشینراوبر،مومزنتئودورکالسیک،

تئودور مومزن



طرد گذشته

شومپیترزفسیمیان،ژوفرانسوامثلآنهاازبعضیشدند،کشیدهمخالفجهتدوبهداناناقتصاد•
مطالعهورمنظبهراگذشتهبهمربوطآماریهایدادهروسیهدرکندراتیفنیکالیواتریشدر

18ص.کردندآوریجمعتجارتهایچرخهخصوصااقتصادی،توسعه
کهلر،انگولفگوکودکتفکروزبانکتابنویسندهپیاژهژاننظیرمختلفشناسانروان•

بردهکاربهگذشتهدرکهآزمایشیهایروشطرفبه(1929)گشتالتشناسیرواننویسنده
18ص.دارندجهتتغییرشدنمی



راطالعهماتاقراحتیصندلی(مذهبیاماکنایوانداخلهاینیمکتجایبه)نیزشناسانجامعه•
19ص.نمودندمعاصرجامعهازهایشاندادهبیشترآوریجمعبهشروعوکردندترک

توانمیراتلفیمخچندگانهتبیینحاضر،عصرمطالعهبهگذشتهمطالعهازجهتتغییراینبرای•
20ص.شدمنتقلامریکابهاروپاازخودخودیبهشناسیجامعهثقلمرکز.دادارائه

القهعمورداصطالح)تعادلحالدرسیستمیکجامعهانسان،بدنیامادی،جهانمدلاساسبر•
وراونبرادکلیفتوسطگرا،کارکرددیدگاهاینشناسیانساندر.شدمیتعبیر(پارتو

جوامعواقعیکارابمرتبطغیر«شدهدفنومرده»دلیلبهراگذشتهکهشداقتباسمالینوفسکی
20ص.کردندطرد

یانتقال مرکز ثقل جامعه شناس



ظهور تاریخ اجتماعی

ایناو.استشناختیروان-اجتماعیعلمیکاساساتاریخکرد،اعالمجسارتباالمپرشت•
(1909-1891)آلمانتاریخگانهچندهایجلدنگارشدرراشناختیروان-اجتماعیرویکرد

قرارارزیابیونقدموردمطلوبطوربهدورکیمشناسیجامعهسالنامهدرکهتحقیقیبرد،کاربه
21ص.گرفت

متحدهایاالتردامابود،شکستیکسیاسیتاریخانحصارشکستنبرایالمپرشتهایکوشش•
در.شدروبهرومطلوبخیلیهایپاسخبااجتماعینظریهبرایحرکتخصوصافرانسهوآمریکا

اریختبهالمپرشتحملههمانندراایحملهترنرجکسونفردریکآمریکاییمورخ1890دهه
22ص.کردآغازسنتی

المپرشت



همگرایی نظریه و تاریخ

طوالنیتانسبمدتبرایاجتماعیتاریخآنهادرکههستندکشوریدومتحدهایاالتوفرانسه•
این.استبودهنزدیکیکدیگربهاجتماعینظریهواجتماعیتاریخبینروابطوشدگرفتهجدی
.استنداشتهوجوددیگرجایبیستمقرناولنیمهدررابطهاینکهنیستمعنابدین

مطالعاتبهینزسالمارشالوگیرتزکلیفوردمخصوصااجتماعیشناسانانسانازایفزایندهشمار•
مایکلوهالجانگلنر،ارنستویژهبهبریتانایی،هایشاسجامعهازگروهی.دارندتاریخیبد

میت،اسآدامسنتدرجهانتاریخمطالعهومفهومدررا«فلسفیتاریخ»هجدهمیقرنپروژهمن
بهنوعیکزاانتقالتبیینوجوامعمختلفانواعتفکیکهدفباوبرماکسومارکسکارل

25ص.کردنداحیادیگرنوع

رسنت آدام اسمیت، کارل مارکس و ماکس وب



سیاستوالاعمنقل)سنتیسیاسیتاریخازگیریچشمعالقهتغییرجهانسراسرمورخانجانباز
وندراینمنتقدینازیکیکهطورهمان.استداشتهوجوداجتماعیتاریخیبه(حاکمانهای

26ص.داردقرارحاشیهدرحالبود،مطالعهمرکزدرکهچیزی.کندمیمطرح



نیلآمریکاییشناسیجامعهکهوقتیاست،شدهمنجرتضادبهرابطهبرقراریگاهیمسلمطوربه•
صنعتیالبانقدراجتماعیتغییراتمورددرتحقیقیودادجهتتغییرتاریخطرفبهاسملسر

)وزدهمنقرناوایلدرراالنکشیربافندگانکاریشرایطوخانوادهساختآندرکهکردچاپ
خشماد،دقرارتحلیلوتجزیهمورد(کندمیانتقادنیزمارکسازلفافهدرکهجریانیدرو

«هطبق»کهاینفهمدر«شناسیجامعه»تواناییعدمکهرا،تامسونادواردانگلیسیمورخ
27ص.انگیختبربود،گرفتهانتقادبادبهراساختتاکندمیاشارهفرایندبهکهاستاصطالحی



وجالبهمزمانیکدرعصریکنیم،میزندگیبازفکریمرزهایومبهمخطوطعصردرما•
میشلالیاس،رتنرببرودل،فرناندبوردیو،یرپیباختین،میخائیلبهارجاع.استکنندهگیجهم

کارطورهمینویادبمنتقدینوجغرافیدانانها،شناسیباستانکاردرراگیرتزکلیفوردوفوکو
مشترکاحثمبنزولبابود،مشترکغیرهوشناسانمردموهاشناسباستانبرخیشناسانجامعه

28ص.استشدهزمانهمرشتههردروندرواقعدروانسانیعلومواجتماعیعلوممیان

هم زمانی مباحث



شناسیعهجام»کهکرداعالمدورکیم.استداشتهاجتماعینظریهدرمهمیجایگاههمیشهمقایسه•
ارزشبراو«.استشناسیجامعهخودبلکهنیست،شناسیجامعهازخاصیشاخهایمقایسه
امکاناینکهتاسکردهتاکیدمستقیمغیرتجربهازنوعیعنوانبهخصوصاهمزمان،تغییرمطالعه

شکلجامعهآنچراکهاینتحلیلبهجامعهیکتوصیفازشناسجامعهکهآوردمیفراهمرا
30ص.کندحرکتگیرد،میخاصی

هجایگاه مهم مقایس



مدل ها و روش ها: فصل دوم



مقایسه

اآمریکمتحدهایاالتدرچراعنوانتحتزومبارتورنرمشهورمقالهاصلیمطلبمقایسه•
میتداللاساو.بودشهردربارهوبرمقالهاساسیخطچنینهم.باشدمیندارد؟وجودسوسیالیسم

32ص.یافتتوانمیغربدرفقطراواقعیخودمختارشهرکهکند

شهر خودمختار 

واقعی



رعیفهایرشتهظهوربامتحدهایاالتدرخصوصاایمقایسهبررسیدومجهانیجنگازبعد•
هایبررسیمجلهتاسیس.گرفتقوتایمقایسهسیاستوایمقایسهادبیاتتوسعه،اقتصادمثل

33ص.بودروندهمانازقسمتی1958سالدرتاریخوجامعهدرایمقایسه



جلبخودبهارعالیقبیشترکهباشدمیانقالباتایمقایسهمطالعهسیاسیتاریخخصوصدر•
اجتماعییهاریشه»ازموربارنگتنتحلیلوتجزیهنوعاینازمعروفآثارمیاناز.استکرده

میبردررانوزدهمقرنژاپنتاهفدهمقرنانگلستانازکهاستدموکراسیودیکتاتوری
33ص.گیرد

برج 

لندن



باحثیمتایابدمیادامهبلوخمارکازملهمفئودالیسم،ایمقایسهمطالعهاجتماعی،تاریخدر•
پشهاینیدگومیکهنظری.رسدمیشکوفاییبهژاپنواروپاطورهمینوآفریقاوهنددرباره

به.شدآفریقاغربدرفئودالیسممثلچیزیهرتوسعهمانعهااسببهاشحملهباکهبودتسهتسه
34ص.باشدمی«استمفقودچیزیچه»بررسیهابررسیترینجالبازیکیوبرنظر



روریضمراحلتسلسلطریقازجوامعکهداردوجودفرضیهاینپذیرشخطرسادگیبهاوال•
قرنظراننصاحبدیگرودورکیماسپنسر،کنت،مارکس،ایمقایسهروش.یابندمیتحول»

امعهجیککهمراحلیشناختبهاساسااجتماعیبحراننردبانرویجامعهدادنقراردرنوزدهم
35ص.داشتبستگیبودرسیدهخاص

میارهاشخطریچنینبهکهبرسدنظربهعجیباستممکن.داردوجودمداریقومخطرثانیا•
ازغربیاندانشمندفزایندهآگاهیباطوالنیمدتبرایایمقایسهتحلیلوتجزیهزیراکنیم،

35ص.استبودههمراهغربیغیرفرهنگی

لسل خطر فرضیه تس
مراحل ضروری

خطر قوم 

مداری



سمتی از ق« معادل کارکردی». به هر حال در جریان حل یک مساله با مسائل دیگر روبرو می شویم•
36ص . را تشکیل می دهد که  مورد انتقاد است« مجموعه فکری فونکسیونالیسم



مدل ها و انواع

فهمورمنظبهراواقعیتکهاستذهنیساختمدلکهاستاین«مدل»ازمقدماتیتعریفیک•
واقعیتناصرعازبعضیحذفبرمبتنیمجموعدرانبودنمفیدکهنقشههمانند.کندمیسادهآن

37ص.است
اجتماعی،یهمبستگواجتماعیپیونداهمیتبهاست،مربوطدورکیمامیلبهکهتوافقیمدل•

وجودپرخورد،میپیوندمارکسکارباکهتضادیمدل.کندمیتاکیداجتماعیانسجام
38ص.داردتاکیدفراگیراجتماعیتضادواجتماعیتناقضی

اهمیت پیوند اجتماعی و 
همبستگی اجتماعی



تفاوتاقعیتوازدریافتشانوگروهانتظاراتبینکهدهندمیرخوتیانقالباتتردقیقطوربه•
ووسیهرفرانسهانقالباشتراکوجهاستداشتهاظهاراسکاچپلتدااینبرعالوه.داردوجود

تشدیدارفش»بود،عاملدوترکیب(کندمیمتمایزموفقکمترهایشورشازآنهاراکه)چین
الکیتمبهمربوطهایساختوخارجیپیشرفتهخیلیکشورهایجانبازدولترویبرشده

بینهاتدولاین.کردمیفراهمزمینصاحبانعلیهراایگستردهدهقانیهایشورش»کهارضی
ازوقدرتبرایالمللیبینرقابتافزایشباطرفیکاز.شدندگرفتارجانبهچندفشارهای

ص.دولتواکنشبرجامعهسیاسیواقتصادیساختتوسطشدهتحمیلفشارهایدیگرسوی
40



نسبتتفاوتیبیبهمنجرآنهاکاربردکهاستاعتقاداینها،مدلبهنسبتمورخانبدگمانیدلیل•
41ص.شودمیزمانجریاندرتغییربه

تی بی تفاو



پایگاهازاهیآگبدونیاگیرندمیبردرنیزراتغییراتآنهاکهاینپذیرشبدونهامدلکاربرد•
41ص.کندمیگرفتارضروریغیرمشکالتدررامورخاناوقاتبعضیشان،منطقی

دررامدلکه-اربابیخانهموردایندر-هویتدارایگروهدرعضویتمعیاربامطابقاستبهتر•
42ص.کنیمتفکیکهمازرامدلنوعدوبریم،میکاربهآنمورد



روش های کمی

انباسترومامپراطوریدرمنظمیهایسرشماری.داردطوالنیتاریختحقیقکمیهایروش•
43ص.استشدهانجام



اشکالعهمطالدرکمیهایروشآیاکهداستعقیدهاینبرانگیز،بحثوجدیدنسبتامسئله•
43ص.باشدمفیدتواندمیهانگرشحتیوانسانرفتاردیگر

شود،میهبردناممتفاوتیهایصورتبهکهطورهمانمتریککلیویاکمیتاریخحالهربه•
44ص.گیردمیخودبههمزیادیهایشکل

تولیدحاسبهماقتصاد،کلعمکلردسنجشبرتاکیدشدر«اقتصادجدیدتاریخ»معروفکتاب•
ارقاموآمارکهزمانییعنی1800سالازغربیکشورهایبرایخصوصاگذشته،درملیناخالص

45ص.استاوتمتفآنقدیمیچاپازشدند،اعتمادقابلکمترقبلبهنسبتولیفراواننسبتا



سرشمارییککهایندادننشان.نیستندشوند،میتصورکهعینیودقیقاندازهآنبهمنابع•
ازبسیارییکلخییلطوربهونیستمشکلاستهراههاییافتادگیقلمواشتباهاتباخاص

ظهلحیکبرایچندهر(غیرهوفقراشهرنشینان،کاران،خدمت)سرشماریاساسیمقوالت
46ص.هستندمبهمولیمفیدندخاص

اندازهابلقکهچیزیبهکهکردتعریفگیریاندازهقابلوسیلهعنوانبهتوانمیراشاخص•
درفنیطالحاتاصهمزمانتغییروهمبستگی)کندمیتغییرانبایاشودمیمربوطنیستگیری

47ص(هستندخصوصاین

شاخص ها



کمید،داراختصاصگذشتهدرعادیمردمدیدگاهاحیایبهکهکاری«پایینازتاریخ»ظهور•
48ص.استآوردهوجودبهرسمیمعیارهایبرمبتنیهایشاخصازاستفادهمورددرتردید

احیای دیدگاه مردم عادی



روش جزئی نگر اجتماعی

کمیهایروشازعموماشناسانجامعههمانندنیز1960و1950هایدههاجتماعیمورخان•
روندهاییلتحلبرواندکردهمشغولمردمازنفرهامیلیونزندگیباراخودشانکرده،استفاده

49ص.اندشدهمتمرکزکند،میمالحظه«دوازدهمطبقهاز»رااجتماعیزندگیکهکلی
49ص .کتاب گینزبرگ را می توان یک مورد افراطی از روش تاریخی خرد نگر تلقی کرد•
برایترنرورویکتبریتانیاییشناسمردمتوسطاصطالحاین«اجتماعیدرام»اصطالحمورددراما•

میکارآشبزرگسطحیدرراجامعهدرپنهانهایتنشکهکوچکمقیاسیدرتضادبهاشاره
یممجددوحدتوکنندهاصالحعملبحران،قانون،نقضهم،سرپشتمرحلهچهارازوکند

51ص.شدابداعگذرد
رنرویکتور ت



خردهردمماحوالشرحبررسیبانگرخردمورخانکهکندشروعاتهاماینباتواندمیکسیهر•
52ص.دهندمیجلوهاهمیتبیراتاریخکوچک،اجتماعاتمشکالتیااهمیتبیپای

فردنفعهبهمیشهنیستممکناجتماعیهنجارهایبینناسازگاریکهشوداشارهبایدحالهربه•
.باشد

بی اهمیت جلوه دادن تاریخ



مفاهیم اساسی: فصل سوم



وگنگ«تخصصیلغات»بانوشتنوکردنصحبتبهرااجتماعیپردازاننظریهاغلبمورخان•
اکثرازترمستعدیگویمغلقسنتبقایدلیلبهبریتاناییروشنفکرانشاید.کنندمیمتهممبهم

.باشندگناهاینبهیکدیگرمتهمدرروشنفکران
مطالعهلزومبرویژهبهشناسانانساندارندآواییهمحدیتاموضوعاینباپردازاننظریهبعضی•

د)یهایمدلیامقوالتوکنندمیتجربهراخودجامعهطریقبدانعادیمردمکههاییروشی
باارخودتجربهموردجهانآنکمکبهتاگیرندمیکاربهکه(مدلواژهازوسیعمفهومر

60ص.کنندمیتاکیدنماینددرک
بقای سنت

یمغلق گوی



پژوهاندانشتوسطرود،میکاربهاجتماعیتئوریدرکهایعمدهمفاهیماینکهبهتوجهبا•
ابداع«ایلهقبی»یاابتداییجوامع،(شناسیانسانمورددریا)بیستمونوزدهمقرونغربیجوامع

هایهزمینمفاهیماینکه-کنممیمطرحاحتیاطباراآن-رودمیبسیاراحتمالاست،شده
61ص.باشندداشتهخاصیفرهنگی



نقش اجتماعی

یااالگوهحسببرکهاست«اجتماعینقش»شناسی،جامعهمفاهیمتریناساسیازیکی•
میتعریفاجتماعیساختاردرخاصجایگاهیکمتصرفازانتظارموردرفتاریهنجارهای

62ص.شود
مفهومترزیادورتدقیقتر،سیستماتیکگیریکاربهباتوانندمیمورخانکهبگویمخواهممی•

63ص.ببرنداندآوردهدستبهتاکنونآنچهبهنسبتبیشتریبهره،«نقش»



شد،یمنگاهشاهانتوسطکهگونهانآنهانقشبهکهاستآنهانورچشمیمسائلازیکی•
64ص.شدنمینگریستهوزیرانواشرافتوسط

آگاهاجتماعیهاینقشازکامالعصردرافرادالیزابتی،انگلستانازباستانیونانجوامعبسیاریدر•
زیادیهاینقشزندگیدرانسانیهر»آنرویبرکهکردندمیتلقیایصحنهرادنیاانها.بودند

64ص.کندمیبازیرا
بیشترمرهروززندگیمشاهداتبرراکارشکهگافمنبهبازگشتمورخیکبرایاستممکن•

زمانطولردتغییروهافرهنگبینتفاوتبهتوجهیخصوصاوبوددادهقرارمتحدهایاالتدر
65ص.برسدنظربهعجیبنداشت،



جنس و جنسیت

ص . اردمفهوم نقش اجتماعی همچنین برای مورخان قرون نوزدهم و بیستم مورد استفاده زیادی د•
66

نقشندیبتقسیمازمثالیعنوانبههازنومردهابندیتقسیممورددربحثپیشسالچندتا•
ویمردانگکهعقیدهایناگر.رسدمینظربهاورتعجبدهندهتکاننهاگراجتماعی،های

ساختاینتغییرعمدهبخش(پس)آیدمینظربهبدیهی«اندیافتهساخت»اجتماعدرزنانگی
.استفمنیستیجنبشمدیون

تااستکردهترغیباندازهیکبهرامردوزنمورخانآنبامرتبطهاینظریهوفمینیستیجنبش•
هاینمکاوهازماندرمردانسلطهدربارهمثالبرایبپرسندجدیدیسواالتگذشتهمورددر

افسانه؟یااستبودهواقعیتمردانسلطهآیامختلف



زماندرنزناتوسطکارهایینوعچههستنداینهازنان،کاربهمربوطسواالتازدیگریمجموعه•
یاتیصنعانقالبازکارگرزناناجتماعیمنزلتآیااست؟گرفتهانجامخاصهایمکانوها

است؟یافتهتنزلشانزدهمقرنازحتی
هستنداعیاجتمهاینقش«زن»و«مرد»اگرطبیعیتااستفرهنگیزنانومردانبینتفاوتاگر•

ورخانموقتآنشوند،میسازماندهیوتوصیفمتفاوتیطوربهمختلفدورانوزمانهادرکه
68ص.دارنددادنانجامبرایزیادیکار

نوازپیدرکهکالسیکپژوهاندانشوشناسانانسانتوسطاخیرمطالعاتدرفوکورهیافت•
اند،ختلفمهایفرهنگدرجنسیهایفعالیتکنندهتعیینمفروضاتوقواعدکردنسازماندهی

69ص.استشدهترعمیقوترگسترده



خانواده و خویشاوندی

خانوادهماناهمتقابل،وابستهومکملنقشهایمجموعهیکازمرکبنهادیبرایمثالترینروشن•
69ص.است

خطمنتها.تاسآساننسبتاسرشماریسوابقوجوددلیلبهخانوادهرهیافتکردندقیقومستند•
انشناسانسانوشناسانجامعهتوسطویژهبهخطرهااینازمورددوبه.داردراخودحاصرهای

.استشدهتوجههارشتهبینگویوگفتبهمربوطجدیدهاینوشتهدر
ک مسئله مربوط مشاجره بر سر تعیین تاریخ شکل گیری  خانواده ی هسته ای در انگلستان صرفا ی•

71اعی است، ص به آثار باستانی نیست، بلکه بیانگر دیدگاه های متفاوت درباره  تغییر اجتم

خانواده هسته ای



اجتماع و هویت

ذشتهگسالچندینطیاجتماعمفهوم.شدتعریف«اخالقیاجتماع»یکعنوانبهاساساخانواده
72ص.استکردهبازیرامهمیبسیارنقشتاریخیهاینوشتهدرتاکنون

درکونتسانواعبینهایتفاوتنیزمدرنعصراوایلدرانگلستانبهمربوطاجتماعیمطالعات
درفاوتتباچراگاهومزروعیزمینمیانتفاوتمثالبرای.کندمیاشکاررامختلفهایمحیط
ص.استمرتبطداخلیجنگدرمتفاوتهایحمایتبامذهبیهایگرایشحتیوسوادمیزان

72

تفاوت های انواع سکونت



آندرکهبزرگشهرهایچونمتفاوتکامالمحیطیدررویکرداینتعقیببرایمواردی•
جرجازشهری،شناسانجامعهترقدیمینسل.داردوجوداست،سازمشکلاجتماعاتوجود
73ص.کنندمیتاکیدشهردرفردانزوایوگمنامیبرورثلوییستازیمل

در«خالقشوقوشور»هایلحظهاهمیتمورددردورکیمعقیدهشناس،انسانترنرویکتور•
ساختاردونباجتماعیهمبستگیبهاشارهکهرااجتماعاصطالحودادهبسطرااجتماعینوسازی

73ص.کردابداع،داردجوشخودو

گمنامی  و انزوای فرد 
در شهر «شور و شوق اخالق»اهمیت لحظه های 



قشنکاهشازاستعبارتخیالیاجتماعاتاینایجاددرمهمعواملاندرسونبندکیتبرای•
(شودمیتشویقداریسرمایهمطبوعاتتوسطکه)بومیهایزبانرشدومذهب

ازسمتیقآندرکهفکریدستگاهبایدازاستسازمسالهحالعیندرومفیداجتماعاصطالح•
73ص.گرددآزادورهادهد،میتشکیلراجامعهازدورکیمیمدلاجتماعیمدل

ونبندیکت اندرس



ارکردیکدراایتولید،فراینددرکهاجتماعیگروهیازاستعبارتمارکسدیدگاهازطبقه•
75ص.باشدمیخاص

استایننتقادااین.باشدمیمنصفانهغیربسیارنیزشدهواردمدلاینبهبارهاوبارهاکهانتقادی•
ترمفهقابلمنظوربهکههاستمدلکارکرداین.کندمیسادهراواقعیتمارکسمدلکه

73ص.کندمیسادهراآنواقعیدنیایساختن

!کند؟مدل مارکس واقعیت را ساده می 



طبقه

طبقههردرونتنوعاتبهتوجهدونبطبقهسهمیانهایتفاوتدرمارکسکهاستدرستاین•
کدامهیچردآسانیبهکهفرماخویشافرادچونای،حاشیهطبقاتازحالعیندروکردهتاکید

76ص.استکردهغفلتگیرد،نمیقرارمقوالتایناز
کسانیاندهدانستترمفیدوکارامدراطبقاتیمدلکهمورخانی:بدانیدکهنیستتعجبجای•

ووشتنمیآندرراخودشمارکسکهایجامعه)بریتانیاخصوصامسیحی،جامعهکههستند
77ص.استبودهآنهاتوجهمورد(رفتمیکاربهمعاصرانازبسیاریتوسططبقهواژهآندر

ه تفاوت های میان س
طبقه نزد مارکس



ماعیاجتساختحقیقتدریااجتماعیاعتراضدرکبرایهمطبقاتیمدل•
بهورخانم.نباشدسودمندومفیدفرانسویهفدهمقرنساختحقیقتدریا

گیرند؟کاربهبایدرامدلیچهآنجای
زندگیردهایشانفرصتکهکندمیتعریفمردمازگروهیرا،طبقاتوبر•

.شودمیتعیینبازاروضعیتوسیلهبه
آنبهنیزهامارکسیستوشدارائهمارکسمدلجانشینعنوانبهوبرمدل•

یاگاهپمثلهاییارزشکهکنندمینشانخاطرآنهامثالبرای.نددادهجواب
حاکمطبقاتکههاییارزشمانندبهعاماجتماعیوفاقیکبیانگرابدا

.نیستندند،دیگرطبقههربر-کمتریابیشترموفقیتبا-انهااعمالخواهان



سوالبهیدندکوشمینفردوهرکهشودمیترپیچیدهواقعیتاینباوبرومارکسمیانمباحثه•
داشت،ادتضوقدرتبهخاصیعالقهمارکس.گویندپاسخنابرابریخصوصدرمتفاوتیهای
79ص.بودمندعالقهزندگیهایشیوهوهاارزشبهوبرکهآنحال

ی عالقه وبر به ارزش ها و شیوه های زندگ عالقه مارکس به قدرت و تضاد



تحرک اجتماعی

دورهایلاودراجتماعیخاصهایگروهبرخیموقعیتتوجیهمنظوربهاصالتمفهومحقیقتدر•
باالهایهپایگااحرازبرایرسماخونپاکیخصوصااسپانیادر.استشدهاستفادهاروپامدرن
80ص.بودالزم

تغییرورکتحنرخدرتغییرازعبارتندکهداردوجوداجتماعیتحرکتاریخدراساسیمسالهدو•
81ص.آنهایروشدر

.اندنسبیسواالتیمطمئنامعین،ایجامعهدراجتماعیتحرکخصوصدراساسیهایسوال•
فرانسهبهنسبتهفدهمقرنانگلستاندر(نزولییاصعودی)اجتماعیتحرکنرخآیامثالبرای
ود؟بترپایینیاباالتربعدوقبلقروندرانگلستانیاهفدهمقرنژاپنهفدهم،قرن



یگر،دعبارتبهگردد،میبرآنچگونگیبهاجتماعیتحرکخصوصدرعمدهسوالدومین•
داردوجودوهبالقروندگانباالراهدرکهمتفاوتیموانعواوجبهرسیدنبرایمتفاوتهایشیوه

درابتثاصلیکصعودبهتمایلاگر.(دهدمینشانراکمتریتنوعنزولیتحرکاحتماال)
82ص.کندمیتغییرزمانطولدرودیگرمکانیبهمکانیازصعودچگونگیاست،جهان
. وداز مهم ترین  مسیرهای عمده تحرک اجتماعی کلیسا بیکی در اروپای پیشا صنعتی •

ود تا در ارتش  که مشاغل بیشتر بر روی استعداد سیاه باز بکلیسا پیرو گونه شناسی استندال، در •
83ص . برای استعداد سرخ  باز بود



ولخرجی متظاهرانه و سرمایه ی نمادین

هایروهگزندگیروشوسبکازتقلیداجتماعیترقیهایشیوهازدیگرازیکیاروپاجدیدعصراوایلدر•
84ص.بود«متظاهرانهولخرجی»بهپرداختنواجتماعدرباالتر

اقتصادیاررفتکهبودمعتقد-بودسادهآشکارازندگیشیوهبامردیوشورپرطلبمساواتیککهوبلن•
تحریکچشمیهمورقابتباتنهاکهبودهگرایانهاسرافوعقالنیغیرنامید،مرفهطبقهراآنهاویکهنخبگان

84ص.استشدهمی
کلیخیلیمطالعهیکازبخشیعنوانبهرامصرفبهنسبترویکرداینبوردیو،پیرفرانسویشناسجامعهاخیرا•

دنبالد،کردنمیمتمایزدیگرانازراخود–فرانسویباالیومتوسططبقات-مردمکههاییروشمورددرتر
85ص.نمودهاست

•

وبلن یک مساوات
.  طلب بود نتورشتن وبل



خودبهتلفیمخاشکالسازیمتمایزهایراهبردبگوییمتوانیممیمفاهیمبیشتراصالحبرای•
آنوبرچهان)مانندکند،میجلوگیریمصرفازمشخصطوربهکهراهبردیجملهازاند،گرفته

86ص(.شدنمیمحدودهاپروتستانبهحقیقتدرکهنامید،پروتستاناخالق(را



رابطه متقابل

غربیآراماقیانوسدرایمطالعهدر.استشدهبنابخششوعطااساسبرمتقابلرابطهسیستم•
دردستبند.استردهکاشارهتبادلدوریسیستمیکوجودبهشناسیانسانمالینوفسکیبرونیسالو

هرابطاست،کردهاشارهاوکههمچنان.کندمیحرکتدیگرجهتدربازوبندوجهتیک
88ص.کندمیحفظرااجتماعیهمبستگیاماندارنداقتصادیارزشگونههیچمتقابل

همبستگی اجتماعی



والنیپعقایدخواندنازاساساچهراتامسونپیایاز«اخالقیاقتصاد»بالقوهوموثرعقیده•
89ص.دادقرارسنتایندرتوانمیخیر،یاباشدشدهناشی

کارل پوالنی ای پی تامپسون



گیریبنده نوازی و رشوه 

معاصرجهانرکهدهدمینشانراتوزیعسیستمازجالبیمثالسواتهایپشتوناقتصادی،نظراز•
(بودشدهانجام1950دههدراستمبتنیانبربارثکتابکهمیدانیکار)استماندهباقی

بندهاساسبرساختاراین.استتوجهخوردراندازههمانبهنیزپشتونجامعهسیاسیساخت
89ص.استگرفتهشکلنوازی

افرادبینیشخصروابطاساسبرکهکردتعریفسیاسیسیستمیکتوانمیرانوازیبنده•
کردنعرضهیبراچیزیطرفیهر.استمبتنی(پیروانشانیا)مریدانوحامیانیا)رهبراننابرابر،

90-89ص.دارددیگریبه
مدیترانهمعجوادرخصوصبهنوازی،بندهسیستمکارکرددربارهشناسانجامعهوشناسانانسان•

نامید،اسیسیکالسیکتئوریتوانمیراانچه،آنهاکارنتایج.انددادهانجامزیادیتحلیلای،
90ص.استدادهسوقبودننسبیسمتبهیاتضعیف



در.ستنیجدیدیموردمورخانازبرخیبرایسیاسیزندگیدرپیرو-نوازیبندهرابطهوجود•
91ص.دادتکانرادورهآنوکردمطرحراآننامیرلوییسکهبود1920دههدرواقع

انسانولفاریکازپیرویبه)ویآنچهوپیرواننوازانبندهدربارهکترینگشارونمطالعه•
نهادمکملوهمترازنوازیبندههایشبکهکهدهدمینشاننامد،میآنهابیندالالن(شناس

بهوطمرباجتماعیرسوماینبرعالوه،.داشتندوجودهفدهمقرنفرانسهدررسمیساسیهای
92ص.کردندمیبرآوردهراسیاسیاهدافهدتایا



.کندمیارآشکرامشکلازدیگریبعدواکت،افجیفرانسویمورختوسطشدهانجاممطالعه•
بهیاعمومیبودجهاختالسجرمبهپایهبلندرسمیمقاماتازبرخیهجدهمقرنفلورانسدر

93ص.شدندمحاکمههدایاپذیرفتنقبالدرخاصافرادبهخدماتارائه



قدرت

تاسایواژه«قدرت».دهدمیسوققدرتمسالهبهراماخواریرشوهونوازیبندهدربارهبحث•
استممکنرواینازاست،دواندهریشهمردمیروزمرهزباندرشدتبهغربدرحداقلکه
93ص.نداردوجودابهامیآنمورددروروشنواژهاینکهآیدنظربه



تاگیریمبنظردرفرضیهیکعنوانبهاست،بهتررامعینجامعهیکدرنخبگانقدرتوجود•
مفهوماینفتعریدرحقیقتدرفرضیه،اینتاییدواثباتدرموجودمشکالتبدیهیاصلیک

93ص.دادنشانمتحدهایاالتدرقدرتتوزیعمشهوربحثوجردرتوانمیرا
بردوهرها،شناختوادراکاتبهالکزاستیونتوجهوایدئولوژیکیقدرتبهمنمایکلتوجه•

بلکهاسیسیساختارفقطنهپردازد،میقدرتمسئلهبهوقتیدانشجویککهدارداشارهاین
.دهدقراربررسیموردبایدنیزرا«سیاسیفرهنگ»

یساختار سیاس سیفرهنگ سیا



راانقالبربهانمادنقشوپذیرفتهرادیدگاهاینفرانسهانقالبدربارهاخیرمطالعاتازبرخی•
راتابیکازوفمونانامبهفرانسویمورخیکرو،ایناز)ایحاشیهتاداندمیمرکزیواصلی

اختصاص،غیرهومتعالخداوندجشنفدراسیون،جشنمانندفرانسه،انقالبهایجشنتحلیلبه
96ص.استداده



مرکز و حاشیه

بهدیگر،فطراز.باشندمیمطالعهسنتیومرسومموضوعسیاسیتمرکزبهمعطوفهایفرایند•
درفرانکگوندردرهانوبارانپلپربیش،رائولنظیرتوسعهاقتصاددانانبینمباحثاتنتیجهعنوان

97ص.استشدهمتداولیموضوعنیز«حاشیه»مفهوماواخرایندرنسبتا1960و1950دهه

اندره گوندر فرانکپل بارانشرائول پربی



کردهتفادهاساروپاتاریخدرتناقضحلبرایوابستگیتئوریازمجارستانوهلندازمورخانی•
98ص.اند
انچهدربارهاوهمطالع.استکردهتحصیلشیکاگودانشگاهدرکهآمریکاستمیانهغربازنیلمک

با.هددمینشانترنرجیاف،بهنسبتراویآشکاردین،نامندمی«اروپاایجلگهمرزهای»آن
98ص.پردازدمیحاشیهومرکزبینرابطهماهیتبهترنرازبیشاوحالاین

رابطه مرکز و حاشیه



القهعدانند،میاروپاحاشیهساکنانراخوداغلبکهاسکاندیناویمورخانوپردازاننظریه•
روژ،ناهلسیاسیعلومدانشمندرکاناستینمثالبرای.انددادهنشاننظریهاینبهزیادی

رجهدودهد،میارائهآنقیمومیتتحتهایحاشیهومرکزمیانروابطانواعازتیپولوژی
عصردرارغیرهوکندهیکسانعواملقدرتمیزانو«حاشیهیکپارچگی»میزان،«مرکزتمایز»

100ص.کندمیبررسیغربیاروپایدرملیدولگیریشکل



قرندرثالمبرای.استشایعاروپادرنیزمیزانهمینبهالگویییامقدسمرکزاندیشهوفکر•
ردوارسیارههایاتاق.آمدمیحساببهجهانازایشدهکوچکمدلسلطنتیدربارهفدهم،

میاکیدتدرباروجهانمیانایمقایسهچنینبرخدایان،عنوانبهپادشاهاننمایندگانوقصرها
101ص.کردند



طورهمانکنیم،تحلیلمرزعنوانبهراآنکهاستاینحاشیهبهنسبتترسازندهومثبترویکرد•
بدعتونشورشیابرایپناهگاهی،برابریوآزادیازایناحیهعنوانبهترنرجیافزمانازکه

102ص.کندمیحمایتگزاران

یناحیه ای از آزادی و برابر



استیال و مقاومت

پیش«یهحاش»و«مرکز»گانهدومفاهیمازاستفادهباکهمسائلییکیازدانیممیکهطورهمان•
مشابهیسئلهمتضادییااستتکمیلینوعازدواینرابطهآیا.اینهاستبینرابطهمسئلهآمدهف

103ص.شودمیمطرح«عمومیفرهنگ»و«نخبگانفرهنگ»اصطالحاتازاستفادهبانیز
طریقازهجامعکهاستقدرتیتوصیفبرایشناختیجامعهمرسوماصطالحاجتماعیکنترل•

103ص.کندمیاعمالافرادبرغیرهومذهبپرورش،وآموزشقانون،



ویاهوهاجتماعی،کنترلنوعایناشکالترینتوجهخوردرازیکیاروپا،مدرندورهاوایلدر•
102ص.بودولوله

(زوررفاصطرقازنهصورتهردریا)زورطریقازحاکمطبقهکهبوداینگرامشیاصلیایده•
است؛قیممستغیرسازیقانعدهد،میانجامراکاراینسازقانعازطریقبلکهکند،نمیحکومت

بهمتهمراقرا»تحلیلبرایشناسانجامعهتوسطلغویمعنایبرابتدادرکه«مذاکره»اصطالح•
قرارتفادهاسموردموکلینشانووکالمیانترسنگینجرمیازبرائتازایدرترخفیفجرمی
ونخبگانبینایبیمارنشانوپزشکانمیانشنیدنوگفتنآرامرونددربارهبحثبرایگرفته،

106ص.استشدهاقتباسترپایینهایگروهدیگر



ایندررایشتریباصطالحبریتانیاستدرنگاریقومآثارمشهورترینازیکیمولفکهویلیزپل•
مفصلیوهدلسوزانگزارشمدرسه،درکارگرطبقهپسراندربارهاومطالعه.اوردوجودبهرویکرد

ازومدرسهرسمیمقرراتبرابردرنوجواناناینمقاومتازخودشبیانبهزیادیاندازهتارا،
میارائه(کردندمیهمکاریمدرسهسیستمباکههاییبچه)مدرسه«هایخبرچین»بهآنهااهانت

107ص.دهد



جنبش های اجتماعی

هایجنبش»دیگراشکالبعضییاعلنیشورشبهروزمرهمقاومتگاهی،کهاستیدیهی•
.شودمیتبدیل«اجتماعی

،است«تماعیاججنبش»مفهومازگستردهاستفادهابتدایی،هایشورشکتابدراحتمالیضعف•
108ص.دارددوامساعتچندکهشورشیازراچیزیهرکتابکهطوریبه

وی.کردیسیاسمطالعاتواردوگرفتعاریتبهکلیسامورخانازراکاریزمامفهوموبرماکس•
آنبودندارااتکایبهکهکردتعریففردشخصیتازایویژهخصوصیت»راکاریزما

ماورایهایویژگیوقدرتداشتندلیلبهوشودمیشمردهالعادهخارقفردخصوصیت،
شدهاعطااوبهکهاستناییهایویژگیوقدرتازدقیقتربیانبهحداقلیاانسانیفوقطبیعی،

108ص.شودمیفوقاحتراممورد



واریختاین.دهندمیسفارشراخودشانرسمیتواریختدوینموفق،هایسازمانوقتیبعدها•
ابتدامانهازدرستوشدهریزیبرنامهآگاهانهصورتیبههاسازماناینکهکنندمیالقاچنین

امادهیم،عارجاگذشتهبهراحالزمانقرائتشیوههمینبهکهنیستمشکلیاند،شدهنهادینه
ودجوشیخوسیالنازآگاهیجنبشمفهومکماکانکرد،مقاومتتمایلیچنینبرابردرباید

طوللنسیکعمراندازهبهاستممکنکهایلحظهکند،میمتبادرذهنبهراتاسیسلحظه
109ص.شودمیمنجر«تبلور»یاشدنعادیمرحلهبهنهایتدرامابکشد،

لحظه تاسیس 



راضاعتهایجنبشخصوصااجتماعی،هایجنبش«واکنشی»نوعها،نهضتنوعترینمعمول•
مینابودیبهدتهدیرازندگیسنتیهایشیوهکهاستاجتماعییااقتصادیتغییراتعلیهعمومی

هایسرزمیندر1897-1896سالشورشها،جنبشایننمونهترینمالحظهقابلازیکیوکند
110ص.استبرزیلشمالی

یشیوه های سنتی زندگ



ذهنیت و ایدئولوژی

اصطالحهکدادترجیحدورکیمچهاگراست،عقایدبهنسبترویکرداساساهاذهنیتتاریخ•
111ص.ببردکاربهرا«جمعیتصورات»
اثثباتبرایسختامتحانکند،میکمکآنحلبهذهنیتیرویکردکهمسائلینوعازمثالیک•

112ص.استوسطیقروندرافرادگناهیبی
مارککتابوتاسگذشتهبهنسبتثمربخشالعادهفوقرویکردکهکردهثابتهاذهنیتتاریخ•

113ص.باشدمینوعاینازشاهکارهاازیکیتنهابلوخ
ناشیدوممشکل.است(هیچکهتضاد)تفاوتبهپرداختنفقداننتیجهدرتغییر،بهپرداختنعدم•

114ص.نامید«کردنمتجانس»مشکلتوانمیراذهنیاتتاریخاز



ارتباط و پذیرش

بهآمیزقیرتحمفهومدرراآنمردمبعضی.استمتعددیبسیارتعاریفبااصطالحیایدئولوژی•
جهان»دفمتراخنثی،اصطالحیراآندیگربعضی.داردایدئولوژیاومعتقدممنبرند،میکار
115ص.کنندمیتلقی«بینی

روشیتحلیلوتجزیهبرایهاتالشلیکناست،مفیدهاایدئولوژیوذهنیاتبینمقایسهچهاگر•
باشباهتبیکهاستکردهآشکاررامشکالتیکند،میحفظراسیاسیهایسیستمعقایدکه

116ص.نیستاستیالمفهومبامرتبطمشکالت

جهان بینی



ارتباط و پذیرش

ارتباطبررسیبهردیگعبارتیبهیاعقیدهواندیشهگسترشابزارهایبرسیبهایدئولوژیبررسی•
چنینهایموضوعخودهیشگیدقیقشیوهبهالمرولفهارولدسیاسیعلومحوزهاز.انجامدمی

تاثیراتیچهابوکسیچهبهرا،چیزیچهکسی،چه»کهکندمیتعریفگونهبدینراایبررسی
«گویدمی

شکلبان،زاجتماعیتاریخرویبرهمکارانش،وفیشمنهایمز،ازگرفتنالهامبامورخانبعضی•
استبزاریامصرفمثلزبان،مثالبرای.کنندمیکارگوناگونشهایکارکردوآنمتغیرهای

.سازندمیمتمایزدیگرانازراخودشانوسیله،بداناجتماعیهایگروهبعضیکه

مصرف ابزار



نمیحدودمرشتهیکبهکهبودوسیعقدرآنعالیقکه)سرتودومیشلفرانسویپردازنظر•
ارسالهایامپیازموثرونوتفاسیرمصرف،عرصهدرعادیمردمخالقیتبرمشابهطرقیبه(شود
کردهتاکیدنیازهایشانیامادیاشیاینظامکردنسازگاردرآنانراهکارهایوآنهابرایشده
118ص.است

تومیشل دو سر



شفاهی و متنی

عبارتی رسانه تعریفی که دل هایمز از قوم نگاری ارتباط می دهد، در برگیرنده مجاری ارتباط یا به•
119ص . گروهی نیز می باشد

دادنتعمیمبرایرالردتحقیقنظیرتحقیقاتیجمعی،ارتباطوسایلپردازنظریهدیگرانگوالتر•
هاییویژگاواعتقادبه.استدادهقراراستفادهموردشفاهیبیانواندیشهعمدههایویژگی

119ص.استبودنزوائدازپروپذیرتقلیلتاپذیرافزونشفاهیبیانواندیشهعمده

بیان شفاهی 
افزون پذیر



فاهی در نسل اخیر، تنها در همین اواخر است که مورخان سنت ش« تاریخ شفاهی»علی رغم ظهور •
120ص . را به عنوان یک صورت هنری مورد توجه قرار داده اند

مورد نوشتن نیز به عنوان رسانه ای با ویژگی ها و محدودیت های خاص خود به طور روزافزونی•
120ص . مطالعه قرار گرفته است



بهانهبهوادسوبودنشفاهیبینتمایزبحث،اینتوجهخوردرویژگیاروپایی،مورخیکبرای•
121ص.استچاپیرسانهیعنیسوم،رسانه

چالشاستنیازادبینقدهایمهارتبهآنخواندنبرایواستمتنیسندیککهقضیهاین•
اینکه.ددارقراربالرتگریناستفنویژهبهنوگراهاازمورخانیرویپیشکهاستدیگری

دربارهازکلینظرنباشد،یاباشدکنندهقانعالیزابتبهمربوطخاصاسنادازگرینبالرتتفسیر
.شودگرفتهجدیخیلیمورخانتوسطکهداردراانارزشاسناداهمیت

رتاستفن گرین بال



اسطوره

اجتماعی،کارشباهاییداستان-منحصرانهعمدتا-هااسطورهکهاستکردهادعامالینوفسکی•
ایفارانهاآتداوموحفظوموجودنهادهایبعضیکنندهتوجیهنقشاسطورهاو،نظربه.اندبوده
122ص.کندمی

بیانمعیجناخودآگاهییتغییرالمحصوالتعنوانبهونامدمیآرمانینمونهباهااسطورهیونگ•
بلنددروزمانطولدرکهبداندفرهنگمحصوالتراآنهااستمایلبیشترمورخیک.کندمی

123ص.کندمیتغییرمدت

کارل گوستاو یونگ



مسائل اساسی: فصل چهارم



مسائل اساسی: فصل چهارم

کارکردبهوطمربعقیدهبینتضاداول.استمتمرکزفکریتضادهایازدستهسهرویفصلاین•
بیننشتدومدیگر،طرفاز(کنشگران)انسانیعاملبهمربوطعقیدهوسویکاز(ساحتیا)

اریختدرفعالنیرویعنوانبهفرهنگوصرف«بنایروی»عنوانبهفرهنگمورددردیدگاه
مردمانشناسجامعهها،مورخکهنظراینبینتضادسوم(شود،آنتداومیاتغییرموجبخواه)

وگذارندمیمااختیاردرراجوامعگذشتهیاحالوضعبهمربوطهایواقعیتدیگرانوشناسان
131ص.استواقعیغیرواقسانهنوعیدهند،میارائهراآنهاانچهکهنظراین



هر.استدهشواقعانتقادموردواضحاتبیانپیچیدهروشعنوانبهاوقاتگاهیگراییکارکرد•
گیرد،مییدهنادکردنتاییدجایبهراسلیمعقلکارکردگراییهایتبیینمعینیمواردچنددر

132ص.تضاداجتماعیکارکردتحلیلوتجزیهمثالمانند

عقل سلیم



چینلیس،انگروستاییاجتماعاتدرجادووسحردربارهخودکالسیکبررسیدرتوماسکیث•
راهمسایگیمناسبتودوستینوعبهمربوطسنتیتعهداتجادوییعقاید»کهکندمیاستدالل

کاررانددستاقتصادیواجتماعینیروهایدیگرکهزمانیهمآناست،دادهقرارحمایتمورد
دسترافقراراگکهترسیدندمیثروتمندخیلیروستاییانکهزیرابودند،انهاکردنتضعیف

133ص.کنندجادووسحریانفرینراآنهافقیرافرادبرگردانندخانهدربازخالی



124ص . اگر کارکرد گرایی مسائل و موضوع ها را حل می کند، به طرح آنها نیز می پردازد•
رهیافتکهکندمییادآوریمابهاشپیچیدهخیلیصوردرحتیکهاستتضادنتیجهاغلبتغییر•

137ص.داردبستگیجامعههمگانیتوافقبهدورکیمی،مدلباکارکردی

ضاد استتغییر اغلب نتیجه ت



: ساخت

رد های در عمل رویک. سر و کار دارد«  ساخت ها»و تحلیل کارکردی نه با مردم، بلکه  با تجزیه •
حداقل سه مختلف به جامعه مفاهیم متفاوت از ساخت را مورد استفاده قرار داده اند که تفکیک

سوم...الیسترویکرد فونکسیوندوم...رویکرد مارکسیستیاول . مورد از آنها در این جا مفید است
ساخت گراها



خویشاوندییاساسهایساختدربارهکتابیاشترواسلئوشناسان،زبانکارازالهامبافرانسه،در•
اصلیواساسیعناصرهماندگرگونیعنوانبهراخویشاوندیسیستمآندرکهکرد،تالیف
138ص.دادقرارتحلیلوتجزیهمورد

س تاریخ را نادیده لوی اشتراو. در مورد تضاد بین ساختگرایی و تاریخ نباید بیش از حد مبالغه کرد•
139ص . دبر عکس به موضوعاتی مانند تاریخ تطبیقی ازدواج توجه زیادی می کن. نمی گیرد



منتقدانوانشناسزبانبعضی.استشدهآشکارخاصیمشکالتگراییساختباکارجریاندر•
وقعیتموشنوندهگوینده،زمان،مکانی،شرایطازمعنیکهایدهاینازراخودنارضایتیادبی

140ص.اندداشتهاظهاراستشدهحاصلومتنوع
و خشک اند، شیوه های دورکیم و لوی اشتراوس را به این دلیل که بسیار مکانیکیپیر بوردیو •

نه های زمی)« زمینه»او تصور انعطاف پذیرتری از ساخت را به عنوان . مورد انتقاد قرار داده است
141ص . ترجیح  می دهد( مذهبی، ادبی، اقتصادی و غیره

ری از تصور انعطاف پذیرت
ساخت



بارناولی-برودلومارکسحامیان.انددادهنشانالعملعکسهاساختنظریهعلیهنیزمورخان•
معنایدرودن،ب«تاریخیغیر»بهنهایتدروتاریخازمردمگذاشتنبیرونجبرگرایی،بهنیست
.اندشدهمتهمزمانطولدرتغییرمطالعهعدمبهایبهایستاهایساختمطالعه

ی غیر تاریخ
بودن



روان شناسی

رابطهدرظاهریغفلتایندلیل.استکردهایفاایحاشیهنقشایاندازهتاشناسیرواناینجاتا
کاویروان»جدیدواژهمتحده،ایاالتدر1950دههدر.استنهفتهتاریخوشناسیروانبین

142ص.گذاشتوجودعرصهبهپامهیجوجدیدرویکردیکبراشارهبرای«تاریخی

غفلت ظاهری



بعضی1930و1920هایدههدر.استچگونهتاریخباجمعیوگروهیشناسیروانرابطهپس•
وشیدندکوکردندتبلیغمور،لوسینوبلوخمارکهاینامبهفرانسویدوخصوصامورخان،

توجهیفرویدبهکهحالیدربندند،کاربه،نامندمیهاگروه«تاریخیناسیروان»راآنآنچه
لویلوسینووالنهنریبالندل،شارلمثلفرانسویفیلسوفانوشناسانروانبربلکهنکردند

143ص.نمودندتوجهبرول

لشارل بلند
هنری والن وللوسین لوی بر



. نظریه روان شناختی حداقل به سه روش می تواند مورد استفاده مورخان قرار گیرد•
کهیاتیفرضانسان،طبیعتدربارهعامهدرکبرمبتنیفرضیاتازمورخانساختنرهادراوال•

144ص.اشدبمیقویناخودآگاهفروید،دقیقاصطالحبهیااند،ناشناختهآنکهدلیلبهتماما
یکازاسبمناستفادهبرای.داردنقشمنبعنقدروندآمدنوجودبهدرشناختیرواننظریهثانیا•

گونههمانسیمونسنخاطراتمثالبرایتاریخی،مدرکعنوانبهروزانهیادداشتبازندگیتامه
اندرمتنرایفرهنگوادبیهایشیوهنوعبایدتنهانهنموده،پیشنهادبرجستهروانکاویککه

توجهزندگیدوراندررااوموقعیتونویسندهسنبهبایدبلکهگرفت،نظردراستشدهنوشته
144ص.داشت

شناسیروانمثالبرای.دارندمشارکتجامعهوفردمیانارتباطدربارهبحثدرشناسانروانثالثا•
اینازاند،دهداقرارتوجهموردرا،شیخیاسفیدریشبهنیازمثالرهبران،روانشناسیوپیروان

145صشودمیآسانترایاندازهتاشدبحثایازقبلکهکاریزمااسناددرکدیدگاه



طریقازد،انکردهکمکجامعهوفردبینارتباطازتازهتعبیربهشناسانروانکهدیگریراه•
تاسممکنبحثاینهمچنیناست،مختلفهایفرهنگدرکودکتربیتدربارهبحث

146ص.کندروشننیزراتاریخیمشکالت

!ازهتعبیر ت



فرهنگ

مرتبطگراییجبرعلیهاندازهیکبهمورخانواجتماعیعلومدانمشنداناخیر،سالچندطیدر•
عکساعی،اجتم«علم»عقیدهواقعدروکمیهایروشمارکسیسم،،کارکردیتحلیلوتجزیهبا

147ص.انددادهنشانالعمل
رایبمعموالاصطالحایننوزدهمقرندر.استآزاریدلمتنوعتعاریفدارایمفهومیفرهنگ،•

آنکهحاله،شدمیاستفادهموسیقیوطبیعیعلوم،فلسفهادبیات،تجسمی،هنرهایبهاشاره
.بودنیزانشاجتماعیمحیطتوسطعلوموهنرهاگیریشکلنحوهبهافزونروزآگاهیبیانگر

147ص

!علم اجتماعی



عبارتیبه،استکردهعوضرامارکسیتفکرخصوصااشتراوسلویکهگفتتوانمیهمچنین•
مقوالتبلکهستندنیاقتصادیواجتماعیترتیباتواقعی،هدفیهایساختاینکهپیشنهادبادیگر
148ص.استگرداندهبرهگلبهرامارکستفکراند،ذهنی

ازانتقادوجنسیتودیوانگیبهنسبتغربهایدیدگاهتغییردربارهفوکومیشلمطالعات•
موثرنظرنایازانگارد،مینادیدهراشودمیتصورانچهواقعیتکه«واقع»دربارهضعیفمفاهیم

149ص.اندبوده
برکههستندنیپردازانظریهجملهازگدلیرموریسوآلتوسرلوییمثلفرهنگی،هایمارکسیست•

.اندکردهتاکیدنامند،می«جامعه»انچهآمدنوجودبهدرتخیلوتفکراهمیت

مارکسیست های
فرهنگی



نامباکهرامجسوروحبینمعمولیتمایز،(مرلوپوتنیفیلسوفذکربدون)فوکومثلبوردیو•
کردهفادهاستماشیندرروحآمیزاغراقجملهازآنتمسخربرایوبردهبینازاستقریندکارت

149ص.است
مبهمهوممفباهمراهساختگراییضدعنوانبهرا،جدیدهایرونداینازتریوسیعتعریفاگر•

«خطر»النزسمارشالنظربربنایاناپایداریوپذیریانعطافتضاد،ازآگاهیناپایداری،وآزادی
.بپذیریمشوندمیاستفادهروزمرهزندگیدرکهمقوالتی

دربارهکامااسسیمونمطالعهبهتوانیممیفرهنگی،ساختروندازواقعیگزارشیکارائهبرای•
هاییراهبیانبهخصوصااسکاما.کنیمتوجه«ثروتمندانشرم»عنوانتحتهفدهمقرندرهلند
.بودندنوپاملتیدورهایندرکههاهلندیکهپردازدمی

•
ماشیندر روح 



وتجزیهزاوارسکهایفرضیهتابگیردقرارنظرموردمسالهیکعنوانبهبایدفرهنگیساخت•
سازد؟میارجنسیتیاطبقهازمثالجدیدمفهومشخصیکچگونه.استتریمفصلتحلیل

152صاست؟کسیچهشخصاینهمچنین
منزلهبهاتسنیازمندنیزمشترکمعانیازسیستمیعنوانبهفرهنگمفهوم«ساخت»ایدههمانند•

.کنیممیهمطالعرامللهمهفرهنگکهوقتیخصوصاگیرد،قراربررسیموردغامضمسئلهیک
153ص

کردنزمتمایباجمعیهویتیکساختنبرایراهاهلندیهایتالشوجهبهترینبهاسکاما،•
153ص.دهدمیقراربحثدورههمسایگانشانازخودشان

ایده 
«ساخت»



اقلیتمثلد،کننمیمطالعهاندرویتقتابلبیشترکهراهاییفرهنگخردهعموماشناسانجامعه•
همچونهاییگروهنیزمورخان.جوانانهایگروهواجتماعیانحرافاتمذهبی،وقویمهای

اغلبامااندهکردمطالعهراالیزابتعصردرلندندربینوایانیاوسطیقروناسپانیایدریهودیان
مرزهایینا.اندنکردهجوامعاینکلفرهنگوهااقلیتاینفرهنگبینرابطهبهزیادیتوجه

154صاند؟دقیقچقدرفرهنگی

!دقت مرزهای فرهنگی



بارهنگفدهد،میسوقتغییرمطالعهبهراماشودمیمطرحفرهنگبارهدرکهاینکتهخرینآ•
طوربهجامعهتمایلهبعبارتاین.داردارتباطفرهنگیبازآفرینییاسنتدیگرعبارتیبهانتقال،

هایارزشآموختنطریقازخودشانبازآفرینیبرایخاص،طوربهآموزشیسیستموکلی
155ص.کندمیاشارهجدیدنسلبهگذشته



واقعیات و افسانه ها

کارورسهاواقعیتباکهکردندمیتصورسابقاشناسان،انسانوشناسانجامعهمثلمورخان•
155ص.استتاریخیواقعیتکنندهمنعکسهایشاننوشتهودارند

رنقدرزندگیبهراخودهمکارانزمانیکهاستوایتهایدناصلیرقیبمورخان،برابردر•
باآزمایشزاخودداریعصرو«رئالیسم»بهمشهورادبیهاینامهتوافقسیستمعصریعنینوزدهم
نرفتهبینزاهنوزبیان،واظهاراینمتعاقبتندهایواکنش.استکردهمتهمتصورجدیداشکال

(بودرفتهبیناز1966سالازپشهامدتآنخوداگرچه)است

هایدن وایت



تخوشدسپسامدرنیسماصطالحبهعصردربود،محکمزمانیکهاسطورهوواقعیتبینمرز•
بازهمیشههاسطوروواقعیتبینمرزفهمیممیکهحاالستتنهاکهاینیا)استشدهفرسایش

(استبوده
دادهنشانواکنشوایتاعتراضبهنسبتشناسانانسانوشناسانجامعهمورخان،ازاندکیگروه•

157ص.اندپرداخته«خالقداستانیغیرادبیات»یتجربهبهواند



ادبیروشسببهبکهاستدیگریمورخگینبرگ،ناتالیانویسرمانپسرنیزگینزبرگکارلو•
بهسبتنخودانتقادهایکهرودمیپیشجاآنتاتقریباواستمالحظهقابلاشخودآگاهانه

158ص.کندمیتضعیفراوایتهایدن
توانمنمین،شناساانسانوشناسانجامعهبهراجعمن)تجربهبامورخاناکثرکهاستتاسفجای•

کنندمییرویپکهادبیقواعدوکارشانشاعرانهجنبهشناختبهتمایلیتاکنون(کنمصحبت
158ص.اندندادهنشان

گکارلو گینزبر



تماعینظریه اجتماعی و تغییر اج: فصل پنجم



بهفتنریامرحله،نخستیندر.شودمیبرخوردمسالهاینباهممقابلجهتدوازفصلایندر•
بینیمبتادهیممیقرارهمکنارخاصجوامعتاریخباراتغییرعامهایمدلخاص،بهعامازدرون

بدیلتواصالحبههاییجنبهچهدرودارندتناسبتاریخیواقعیتیااندازهچهتاهامدلاین
163ص.نیلزمندند

استعارهباراجامعهاغلبوورزندمیتاکیددرونیعواملبرتغییر،درکهراهاییمدلاستبهتر•
بیرونیلعوامبرکههاییمدلازنمایند،میتوصیفانحطاطوتکاملرشد،مثلارگانیکهای

.کنیممایزمتکنند،میاستفادهتقلیدیااشاعه،«فرض»ماننداصطالحاتیازوورزندمیتاکید

فرض، اشاعه، تقلید



مدل اسپنسر

بارت دیگر، تغییر اسپنسر عنوان مناسب برای مدلی است که بر تکامل اجتماعی تاکید می کند، به ع•
رابر برون درونزا در ب)و اساسا  از درون ( تکامل در برابر انقالب)اجتماعی که تدریجی و تراکمی 

165ص . روند درون زا اغلب بر حسب تمایز ساختاری ترسیم می شود. ناشی می شود( زا

روند درون زا



در.استکمآندراجتماعیتحرکوبوده(انتسابیا)تولدبرمبتنیسنتیاجتماعیمراتبسلسله•
میزیادآندراعیاجتمتحرکواست(دستاوردیا)شایستگیبرمبتنیمدرنمراتبسلسلهمقابل
.باشد

متضاد برای «ذهنیات»اگر نگوییم  طرز نگرش های متضاد این دو شیوه متضاد سازمان اجتماعی با •
166ص . مثال نگرش نسبت به تغییر ، همراهند

.استیافتهریبیشتبسطدیگرهایرشتهازهاییمثالکمکبهمدرنوسنتیجومعبینمقایسه•
اینازفضاست،فضابهمربوطمعانیدرتغییراتیباهمراهتجددکهاندگفتههاجغرافیادانمثال

تاشودمیدسترسقابلگوناگوناهدافبرایکهمعنیاینبه.شودمیتلقیخالءیامجردپس،
167ص.باشدخاصیهدفبهمقیداینکه



خطیتکتغییرهکشودمیروشنبگسترانیم،گذشتهقرندویکیفراسویبهرادیدمانافقاگر•
طرفبهههمیشجامعهدیگرعبارتبه.نیستهمطرفهیکخیابانتاریخکههمچنین.نیست

169ص.رودنمیپیشغیرهوشدنتخصصیفزاینده،پیچیدگی،تمرکز
وبیخبهروشنفکرمورخانچندهر.دهدمینشانراخطیروندازبرداشتی«نوسازی»اصطالح•

قراراستفادهموردوسطیقروندرقبالکهاستآورتعجبچندهر–مدرنکلمهکهآگاهند
170ص.استبودهمتفاوتمعناییدارایمختلفقروندر–گرفته

تغییر تک خطی
!نیست



سیستمدرتغییرآندرکهایفرضیهاسپنسر،مدلبرمبتنیاجتماعیتغییرتبیینبهنسبتمورخان•
ممکنتئوریاینالبته.دارندتردیداست،درونیاساسادرخترشدواستعدادرشد،اجتماعی

دراما.کندجدادنیابقیهازراجامعهیکبتواندکسیکهصورتیدرباشد،داشتهصحتاست
مسببهافرهنگبینبرخوردکهیافتتوانمیاجتماعیتغییردربارهرازیادیهایمثالعمل
171ص.استبودهآنها



اینبحثوعشربرایممکنروشبهتریندهد،میرخاجتماعیتغییرچراکهبدانیمبخواهیماگر•
هایمکانیزمهبکمیاشارهاسپنسرمدلمتاسفانه.دهدمیرختغییرآنچگونهبپرسیمکهاست
173ص.کندمیتغییر

اجتماعیغییرتازمدلیبهاشارهبرایاینجادرکهاستمفیدیومختصرمثالاسپسنرمثلمارکس•
بودهسیهمآندرهمه(دیگرانو)گرامشیولوکاچلنین،انگلس،کهگیردمیقراراستفادهمورد

173ص.اند



مدل مارکس

از . کنددر بعضی جنبه ها مارکس کمی بیشتر از مدل های مختلف نوسازی مطالبی را مطرح می•
175ص . این رو می توان آن را نسبتا به طور مختصر مورد بحث قرار داد



مانندداردوجودمارکستئوری«مخالف»جحهتدرتغییربرایجاییمارکس،مدلدراوال•
شرقوزمرکدررعیتینظامظهوروایتالیاومجدداسپانیاکردنفئودالیزه»اصطالحبهجریان

176ص.هلندجمهوریوانگلستاندربوژوازیظهورزماندردرستاروپاست
درجمعیطلبانهداومشارکتواقتصادیجبربینمارکسیستیسیستمدرمتناقضنهکشمکش•

موضوعاینسربرتفسیریمختلفمکاتببینکهاینضمنشده،واقعمالحظهمردغالباانقالب
177ص.استگرفتهدرنبرد



راه سوم

هایضعفوهاقوتیاکدامهراجتماعی،تغییردربارهمدلدواینوجودکردنفرضمسلمبا•
تزاجامیکشبیهچیزیامکاناین.استاارزشدارایآنهاترکیبامکانبررسیخود،خاص

178ص.استاضداداتحاددیگرعبارتبهشیمیایی،
.استداشتهوجودمدلدواینبینوحدتوهمگراییازدیگریعالیم1960دههازحداقل•

مورتنبارینگگزارش.کنندمیاستفادهوبرازهمومارکسازهممثالبرایهابرماس،یورگن
نوسازیریتئازدرکشلکناستمارکسیستیگیریجهتدراساسامدرندنیایساختدرباره

179کند،صمیضمیمهانبهرا



اسپنسرومارکسازفراترکهاجتماعیتغییرمورددراینظریهیامدلیعنیداردوجودسومراهایا•
ومنمایکلگیدنز،انتونیجانبازمثالبرای1980دههدرتاریخیشناسیجامعهاحیای؟برود

180ص.استکاریچنینانجامبرایهاییکوششمتضمندرستتیلیچارلز

مسالهاین.استغربظهورمسئلهاندکردهتوجهآنبهتاریخیشناسانجامعهکهدیگریمسئله•
استنایبحثموردمسالهزیراشود،میمربوطاجتماعیتغییرمورددرنظریههربهلحاظدواز

وامینظرقبایازهااروپایی(وقتچهو)چگونهکندتبیینبایدنظریهآنفقطنهکه
کشورهایقتوفواستیالبرقراریازدهدنشانبایدهمچنینبلکهافتادند،جلواقتصادیشان

.استآمدهباربهدنیابقیهبراینتایجیچهاروپایی
استیال



اوایلاریختبهواعمطوربهصنعتیماقبلدنیایتاریخبهتردیدبدونتاریخیشناسانجامعه•
182ص.دارنددلبستگیواخص،عالقهطوربهمدرناروپای



شش تک نگاری در جست و جوی یک نظریه

طوربهراانآناجتماعیتغییرازمدلیهیچگوناگونی،وتنوعبهمورخانایحرفهعالقهدلیلبه•
نمیشمااست،کردهمطرحزمانیرونالدکهطورهمانروایناز.کردنخواهدراضیکامل
182ص.کنیددرستتاریخیمرغتخمچندشکستنبدونراشناسیجامعهاملتتوانید



این.استتهداشعجیبیسرنوشتکهاستکتابی«تمدنفرایند»دربارهالیاسنوربرتمطالعه•
غفلتمورددههچندتاعملدرولیشد،منتشرآلماندرباراولینبرای1939سالدرکتاب

وانشناسجامعهتوسطکهبود(زبانانگلیسیدنیایدر1980یا)1970دههدرتنهاگرفت،قرار
183ص.شدگرفتهجدیبود،شایستهکهگونهآنهامورخ



میاکپهایشانآستینباراخودبینیکهحالیدروسطیقروننجبایمصورهایتوصیف•
یذکرآنهاازخودشانخاطربهها،اینامثالوانداختندمیزمینرویراخوددهانآبکردند،

دریدهپسندمعاشرتآدابخصوصدرهاییرسالهدررفتاریچنینکردننمحکوم.شودنمی
184ص.رسدمینظربهشانزدهموپانزدهمقرون



برایضمنیقویمفاهیمبادیگرینگاریتک(1975)فوکومیشلازتنبیهوانضباطکتاب•
نیزکتاباینکه(1961)تمدنودیوانگیعنواتحتوینخستمطالعههمچون.استنظریه

185ص.است1800-1650دورهغربیاروپایدرباره
ویمطالعه.ودشرشناسسکهآنتابماندمنتظرنبودمجبورالیاسنوربرتاندازهبهبرودلفرناند•

فرانسهدر1949سالدرانتشارمحضبهاسپانیاپادشاهدومفیلیپعصردرمدیترانهحوزهمورددر
اجتماعیپردازاننظریهبااثرشارتباطبهاواخرهمیندراین،وجودبا.گردیداوشهرتسببب
مباحثهشناسیجامعهگورویچجرجباپیشهامدتآنجادربرودلکهفرانسهازبیروندرحدال
187-186ص.استشدهبردهپیبود،کرده



ه مدل های جامعه برای یک مورخ، یکی از بدیهی ترین و در عین حال بنیادی ترین انتقادها نسبت ب•
ره  نسبتا کوتاه، شناختی تغییر، این است که آنها خیلی سطحی اند، بدین معنا که بیش از حد بر دو

188ص . یک نسل، تنها سی سال یا غیره تاکید می کنند
ترینمهمصنعتی،ماقبلجوامعدرکهاستاین.گرفتتوانمیلنگودککتابازکهدرسی•

.استجمعیتکاهشیارشداجتماعیتغییردرعامل
عاملیگاهجابهاسپانیافتحازپسپرودربارهاشمطالعهدرواشلناتالفرانسویدیگرمورخ•

120ص.داردتوجهاجتماعیتغییردرجمعیت

اعی مهم ترین عامل در تغییر اجتم
رشد یا کاهش جمعیت است



بهبلکهرهنگف«عینی»تماسبهتنهانهاوکهاستاینپذیریفرهنگازواشلتفسیرمهمویژگی•
مینیزمسلطفرهنگازدستزیرتصویردیگرعبارتبهنامدمیمغلوبگروهبینشکهچیزی
192ص.نیستسادهگرایاثبات-یکاودیگر–بیانیبه.پردازد

شانزدهمنقرپایاندرفرانسهشرقیشمالدرراروستاییمردمپذیریفرهنگموشمیلدرابرت•
ربالحضدحملهیاجادوگرانمحاکمهافزایشکهدهدمینشاناو.استدادهقراربحثمورد

192ص.استشدههمزمانومصادفسوادگسترشباطورهمینپرستی،بت



ورخانموکهاستمدیدیمدتکهایعقیدهنسل،ایدهمعرفیبرایمحلبهترینجااینشاید•
195ص.استکردهخودمجذوبومسحوریکسانطوربهراشنساانجامعه

مثالرایبشودحاصلزمانطولدرتواندمیخارجیتاثیرپذیرندگیسنتکهآیدمینظربه•
کردهاقتباسراچینمردمهاینهادواعمالغربفعقایدبامقابلهومواجههازقبلمدتهآژاپنی
196ص.بودند

عملندهکنتسریعیادهندهشتابعاملعنوانبههاانقالبازهاجنگمثلهابحرانکهنظراین•
کهمورخدوتوسطرتمفصلطوربهانکنندهشروعتااجتماعیتغییرکنندهتسریعیعنیکنند،می

آثور.استگرفتهقرارکاوشمورداند،نگریستهمخالفجهتدوازرااولجهانیجنگ
دراجتماعیهایتمایز«محو»به1918-1914هایسالحوادثکهداردمیاظهارماوریک

تمایزوقایع«همان»آلماندرکهکندمیاستداللکوکایورگنکهحالیدر.کردکمکبریتانیا
197ص.ساختشدیدتررااجتماعی



کمتریلتحلوتجزیهشکلدارند،اجتماعیتغییررونددرمهمیجایحوادثوهاگروهافراداگر•
اعیاجتمشناسانمردمیاهاشناسجامعهاجتماعی،مورخانتوسطکهاینازاعم)آنمحتوایاز

199ص.نیستاصطالحنیازمند(باشدشدهمطرح


