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هدف تحقيقات و مطالعات اجتماعي شناخت ابعاد واقعيتها و مسائل جامعه و تحليل ريشهها و فرايند
تغيير و تحول آنها است .اين شناخت با بهكارگيري روشهاي علمي و بهرهگيري از دانش و دستاوردهاي
پيشينيان ميسر ميشود ،اما زمانی ثمرات آن در عرصه عيني و عملي به بار مينشيند كه از طريق انتشار
مناسب در اختيار ساير عالقهمندان و نيازمندان آثار علمي قرار گيرد .نشر نتايج پژوهشها و سایر آثار علمي
در قالب كتاب و جزوه و گزارش ،شيوهاي رايج و ريشهدار است ولي تدوین مقاالتی که دربرگیرنده حاصل
تحقيقات يا تأمالت محققان و دانشوران است و چاپ و انعکاس آنها در مجالت و نشریات علمی ،جریان
گردش اطالعات و نشر دستاوردهاي علمي را رونقي مضاعف ميبخشد .به همين دليل است که در اغلب
کانونهای علمی ،بهویژه مراکز پژوهشي ،نشريات گوناگونی به ایفای این نقش میپردازند.
چاپ و نشر مجالت علمي و تخصصي، عرصهاي براي تعامل اهل علم (اعم از توليدكنندگان و
مصرفكنندگان) فراهم ميآورد و از اين طريق ،اجتماع علمي شكل یافته و تقويت ميشود .مبادالت علمي
ميان محققان و مؤلفان از یک سو و خوانندگان و بهرهبرداران از سوی دیگر ،هم به رشد علم كمك ميكند
و هم در اعتالي فرهنگی و توسعه اجتماعي تأثيرگذار است .بنابراين تولد هر نشريه علمي ،طليعه حركتي
جديد در عرصه آكادميك و نويدبخش تقويت اجتماع علمي در حوزه تخصصي آن نشریه است .از اين رو
انتظار و توقع طبیعی از مراكز دانشگاهي معتبر و محوري آن است که نسبت به اين مهم اهتمامي ويژه
داشته باشند و با پيشگامي در چاپ و نشر مجالت علمي در سطوح مختلف ،عرصه مناسبي براي انعكاس
تالشهاي علمي اساتيد و دانشجويان و سایر محققان فراهم نمایند و به رشد ارتباطات و مبادالت علمي
ياري رسانند.
انتشار مجموعه مجالت علمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مبتنی بر همین رویکرد
و نگرش صورت گرفته است .اين مؤسسه بهعنوان اولين مركز پژوهش اجتماعي در ايران با بيش از نيم
قرن تالش و تجربه علمي ،وظيفه خود ميداند در اين حوزه به ايفاي نقش بپردازد .بر این اساس در پی
انتشار فصلنامه علمي -پژوهشي «مطالعات و تحقيقات اجتماعي» ،مجموعه مجالت علمي زير را در
حوزههاي تخصصي مختلف منتشر می کند:
 -1جستارهایي در جامعهشناسي تاريخي
 -2مطالعات اجتماعي دين
 -3پويش جوان
 -4فرهنگ عامه
 -5فرد و جامعه

این مجالت با مشاركت اساتيد و دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه تهران و ساير دانشگاهها و تحت
نظارت چند تن از اساتيد محترم و صاحبنظر كه مسئوليت بخشهاي پژوهشي مختلف را در مؤسسه
برعهده دارند ،تدوين و منتشر ميشوند و با ايجاد فرصت مناسب براي انعكاس فعاليتهاي علمي اساتيد و
دانشجويان ،به ارتقاي سطح آموزش علوم اجتماعي بهويژه در سطح تحصيالت تكميلي نيز ياري خواهند
رساند .بنابراين از اساتيد محترم و دانشجويان عزيز دعوت ميكنيم با تأمل در مطالب اين مجالت ،آثار
خود را براي چاپ در اختيار مؤسسه قرار دهند.
نشريه حاضر تحت عنوان «جستارهايي در جامعهشناسي تاريخي» در بخش "جامعهشناسي
تاريخي و تطبيقي" مؤسسه و تحت نظارت آقاي دكتر جوادييگانه و با تالش سركار خانم ريحانه جوادي
و ساير همکاران و دانشجويان ارجمند آمادهسازی و منتشر شده است .در اين شماره ،چند ترجمه ارائه
شده است كه به معرفي روشهاي علمي جامعهشناسي تاريخي پرداخته است .تعدادی مقاله نیز به تحليل
موضوعاتي درتاريخ ايران اختصاص يافته و در نهایت گزارشی از مراکز علمی و فعاليتهاي برجسته علمي
اين حوزه در سطح جهانی ارائه شده است.
اميدوارم تالش جمع دوستان اعم از همكاران مؤسسه ،اساتيد گرانقدر ،نویسندگان مقاالت ،دانشجويان
ارجمند و بهويژه اعضاي محترم هيئت تحريريه قرين توفيق گردد و اين جریان بتواند به حركت و حيات
خود تداوم بخشد و ثمرات ارزشمندی در عرصه علمی اعم از آموزشی و پژوهشی به بار آورد .انشاءاهلل
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در سال های پس از انقالب مشروطه ،بروز تغييرات جدی در ساختار اجتماعي ايران – هرچند بسیار كند -به
همراه فشارهایی كه در حوزه روابط بينالملل بر کشور وارد ميشد ،وضعيت دروني جامعه را با بحران هاي
اساسي مواجه ساخت و آشفتگيهايی در حوزه اجتماعي ایجاد کرد .اين شرایط ،اهميت تغيير و نوسازي
جامعه را از مقوله ای صرف ًا تئوريك به ضرورتی عملي تبدیل کرد .یکی از ویژگی های مدرنیته ،توجه به امر
بهداشت و سالمت است که در این زمان مورد توجه بود.
مسئله مورد بررسی من در این گفتار مخاطب قرار دادن زنان در بهداشت نوین و مسائلی است که در
این میان مورد توجه کارگزاران جامعه بوده است .در این مسئله ،ابتدا به اقدامات دولتی در امر بهداشت و
سالمت عمومی نظر می کنیم ،سپس آن را از منظر فعاالن حوزه زنان که فعالیت های غیردولتی زنان را در
این دوره بر عهده داشتند و در تصمیم گیری های کالن حکومتی موثر بوده اند ،مورد توجه قرار می دهیم.
نشریات زنان یکی از اولین عرصه های فعالیت زنان بودند که می توانیم با مراجعه به آنها به دیدگاه
فعاالن زن در آن دوره دست بیابیم .از زمان انتشار اولین نشریه زنانه در سال 1289توجه به بهداشت،
سالمت و حفظ الصحه زنان امری مهم بوده و با تأکید در این باب سخن گفته شده است .به طورکلی شاید
بتوان گفت فعاالن زن با مهم نمودن حوزه خصوصی و آنچه در آن اتفاق می افتاد ،مسئولیت وارد کردن
مدرنیته به عرصه خصوصی را بر عهده گرفتند .یکی از مسائلی که در عرصه خصوصی ،به زعم آنها ،مهم
تلقی می شد ،بهداشت بود .به این منظور بخش حفظ الصحه در چند مجله مختص زنان (شکوفه ،جمعیت
نسوان وطنخواه ،عالم نسوان) در فاصله سال های  1289تا  1311مورد بررسی قرار گرفتند .مجالت دانش
و شکوفه هفته نامه بودند و در فاصله سال های  1289تا  1298چاپ می شدند و جمعیت نسوان وطنخواه و
عالم نسوان به صورت دوماهنامه در فاصله سال های  1299تا  1314به چاپ می رسیدند.
سال های مورد بررسی من سال های بعد از انقالب مشروطه تا اواسط دوره رضاشاه ( )1314است
که دولت مدرن در آن شکل گرفته است .در ابتدا نگاهی به روند امر بهداشت و پزشکی می کنیم .به نظر
می رسد ورود پزشکی و بهداشت مدرن در ایران بیش از  200سال قدمت دارد .اولین درمانگاه پزشکی
در تهران با کمک پزشکی فرانسوی که همراه با ژنرال گاردن در سال 1223ﻫ.ق (1807م) به ایران آمد
تأسیس شد .ناصرالدین شاه برای آنکه تحولی در وضعیت طبابت و تحصیل طب ایجاد کند به دکتر کلوکه
حکیم مخصوص خود دستور می دهد که عده ای را نزد خود بپذیرد و به آنان طب جدید تعلیم دهد .بعدها
داروسازی ،طب و تشریح از رشته های اصلی تعلیمات دارالفنون شد .در دارالفنون هفته ای یک بار شورای
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طبی یا مجلس حفظ الصحه تشکیل می شد که هدف آن بحث درباره امراض ُمسری و شیوع آنها در والیات
مختلف ایران بود .تصمیماتی که برای جلوگیری و درمان امراض در این مجلس گرفته می شد به دولت
ابالغ می شد .اما اولین مجلس حفظ الصحه ی دولتی و رسمی ایران در تهران با تأکید بر سه اصل تشکیل
شد :ا ّول ،تأسیس قرنطینه در بنادر ،د ّوم اجرای عمل آبله کوبی عمومی ،سوم ایجاد یک باب بیمارستان
اختصاصی زنان و کودکان (روستایی.)327 :1382،
در  1297اولین بیمارستان نسوان در تهران با هزینه وزارت معارف تأسیس شد .این بیمارستان
از قسمت های طبی ،جراحی ،قابلگی و مطب عمومی تشکیل شده بود .در سال  1298مدرسه قابلگی
دارالمعلمات با ده نفر شاگرد در این بیمارستان تأسیس شد .سپس رضاشاه که در قامت یک دیکتاتور مصلح،
با کودتای  1299به عرصه سیاسی ایران وارد شده بود ،مجری سیاست مدرنیزاسیون در ایران شد و اقداماتی
در زمینه بهبود سالمت و بهداشت عمومی انجام داد که از جمله آنها می توان به تأسیس انستیتو پاستور،
وضع مقررات برای محدود کردن و ممنوعیت ادویه مخدره ،استخدام و اعزام پزشکان به شهرستان ها و
اصالح و توسعه قرنطینه های سرحدی (مرزی) اشاره کرد .دانشکده پزشکی از اولین دانشکده هایی بود که
بعد از تأسیس دانشگاه تهران افتتاح شد.
با وجود تشکیل دولت مدرن به دست رضاشاه در ایران و اجرای برنامه مدرنیزاسیون ،سالمت و بهداشت
عمومی در مقایسه با امور دیگر (مثل مسائل نظامی) کم اهمیت بود و راهکار عملی برای آن تدارک دیده
نشده بود .اگرچه در بهداشت عمومی بهبود حاصل شد و از بیماری های اپیدمیک کاسته شد اما همچنان
مسئولیت سالمت و بهداشت افراد در حوزه خصوصی تعریف می شد .ارجاع بهداشت عمومی به حوزه
خصوصی ،خانواده را وارد معادالت سالمت می کرد .در این میان زنان مسئول بهداشت خانواده تلقی شدند
و آنچه در حوزه عمومی برآورده نمی شد توقع انجامش از آنها می رفت .این مسئله نه تنها در سیاست های
دولت بلکه در گفته های زنان فعال نیز به میزان زیاد دیده می شد؛ در بخش حفظ الصحه مجالت مذکور،
اغلب به دو صورت به سالمت زنان توجه می شد -1 :توصیه هایی برای سالمت اعضای دیگر خانواده که
زنان باید مسئولیت آن را بر عهده گیرند -2 .توصیه های برای سالمت خود زنان ،مانند ورزش کردن.
پرداختن به حفظ الصحه زنان در تمام این سال ها بر حسب وظایفی بود که زنان در حوزه خصوصی بر
عهده داشتند .زنان ،مدیره خانه و متصدی ایجاد خانه ای سالم بودند .خانه سالم ،شهر سالم و مملکتی سالم
به همراه می آورد:
«حفظ الصحه از برای سالمت و معیشت افراد و اجتماع انسانی الزم است .طرز معیشت خانوادگی و نظافت،
عالقه مهمی به آبادان و عمر آن مملکت دارد .چه ،هرگاه امور معاش خانه های انفرادی منظم شد ،طریق
اعاشه معتدل گردید .قطعا عقل و جسم افراد هم سالم و کامل و خانه اجتماعی ملت یعنی مملکت ،محمود
خواهد شد( ».اولین قدم ،جمعیت نسوان وطنخواه ،سال اول ،شماره )1

سالمت زنان از آن رو مهم بود که آنها مسئولیت توالد و تناسل را بر عهده داشتند و باید نقش های
بسیاری را بر عهده می گرفتند:
«بقای نوع انسان و تکثر افراد انسان و هیئت اجتماعیه آن و آسایش و آالیش ایشان ،بسته است

بوجود زنها زیرا که افراد انسان زیاد نمیشود مگر به تناسل و جزء عمده توالد و تناسل زنها میباشند
( » ...شکوفه ،سال اول ،شماره )4
«زنان – چندان اهمیتی به رعایت حال و صحت مزاج خود نمی دهند تا بتوانند سه وظیفه مربوط
به خود را که عبارت از خانه داری ،شوهرداری و مادری است درست انجام دهند( ».خانه داری ،عالم
نسوان ،سال هفتم ،شماره )5
بخش اعظمی از بحث های سالمت به بهداشت دوران بارداری و زایمان زنان و سالمت کودکان
اختصاص دارد که با مهم شمردن این سالها در زندگی زنان همراه بود:
«زنان همیشه محل مالحظه اند ،مخصوص در ایام حمل و زمان رضاع در د َول متمدنه تربیت شده ،زنان
حامله از خیلی از زحمات و کارها معاف می باشند و نهایت دقت را در حفظ صحت و راحت آن ها می نمایند
حتی آنکه هرگاه کسی با زن حامله طرف نزاع و ادعایی باشد حکومت ادعای طرف را تا مدتی توقیف
مینماید مبادا اسباب زحمت و اعراض آن زن شود .هرگاه بخواهیم نسبت بدهیم امراض مردها را با امراض
زنان ،البته یک ثلث امراض زنان زیادتر است» (باقی از حفظ الصحه خواتین ،شکوفه ،سال اول ،شماره .)5

«پس ای خانم هائی که میل دارید که طفل شما در شکم سالم باشد و سالم بزائید و سالم شیر بدهید و
خودتان سالم باشید ،باید حفظ الصحه داشته باشید( ».شکوفه ،سال اول ،شماره   )5

توجه به سالمت کودک با تشریح فیزیولوژی کودک (عالم نسوان ،سال سوم،شماره  ،)2توضیح مراحل
رشد ،تغذیه (عالم نسوان ،سال چهارم ،شماره  ،)5و بیماری های خاص در او (عالم نسوان ،سال هشتم،
شماره  )6همراه بود و هدف اصلی زن دادن یک عضو سالم و فعال و سودمند به ایران بود( .عالم نسوان،
سال  ،12شماره )1
عالوه بر مراقبت از کودکان ،زنان مسئول مراقبت از سالمت و بهداشت اعضای دیگر خانواده نیز بودند
و باید نقش مهمی در نگهداری از بیماران ،سالمندان و  ...ایفا می کردند:
«در ایران الزم است که مادران و دختران بزرگ ،مختصری در باب پرستاری اشخاص مریض بدانند زیرا
که پرستاران تعلیم یافته و مریضخانه های صحیح آراسته ،خیلی کمیاب است .بنابراین اغلب اتفاق می افتد
که اشخاص مریض باید در منزل خود پرستاری شوند( ».عالم نسوان ،سال سوم ،شماره) 3

بخش دیگری از بحث های حفظ الصحه به شناخت بیماری ها اختصاص داشت .بیماری های سل ،وبا،
ماالریا ،بَ َرص ،امراض چشمیه ،امراض تناسلیه و  ...معرفی می شد و اغلب عالوه بر معرفی ویژگی ها و
عالئم بیماری ،به مراقبت های خانگی که در راستای بیماری می توان انجام داد توجه می شد ،مراقبت هایی
نظیر نوع غذا و استراحت و  ...در امراض تناسلیه نظیر سفلیس و سوزاک مسئله مهمی بود که در این سال ها
تالش وافری برای رفع آن صورت می گرفت .افزون بر بیان مختصات این بیماریها ،از عواقب آن سخن
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فرزندآوری مسئولیت مهمی است که بر عهده   زن گذاشته شده ،پس باید قبل از انعقاد نطفه لیاقت و
برازندگی مادرشدن خود را عمیقانه بسنجد .به عالوه باید ترتیبات سالمت جسمانی و معنوی زن بر حسب
قاعده باشد .غذا خوردن ،خوابیدن و استراحت و حتی لباس پوشیدن زن در دوران بارداری باید به گونه ای
باشد که به طفل آسیب نرسد .برای داشتن فرزندی سالم باید سالمت زن مورد توجه قرار بگیرد:
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بسیار می رفت .روایت های بسیاری از زنانی بیان می شد که در اثر ازدواج با مردی که به بیماری های مقاربتی
دچار بوده ،به اینگونه بیماریها مبتال می شدند و از مردان خواسته می شد همسرانشان را از بیماری های خود
آگاه سازند .عالوه بر این هشدارها ،جمعیت نسوان وطنخواه «موارد سه گانه ای را تقدیم و امور لوایحی در
حدود مواد معروفه تهیه و به مقام مجلس شورای ملی تقدیم داشتند» که از جمله آن «لزوم تجزیه خون و
ا ِعمال سایر معاینات طبی قبل از تحقق ازدواج» و «اعزام چند نفر از بنات بی بضاعت ایرانی برای تحصیل
علم قابلگی به یا بیروت»(پیشنهاد جمعیت نسوان وطنخواه به مقام مقدس شورای ملی ،جمعیت نسوان
وطنخواه ،سال دوم  ،شماره    )9بود.
بحث درباره سالمت زنان به طور خاص ،بیماری های ویژه زنان چون خون آمدن خالف قاعدگی ،ورم
پستان ،سقط جنین عمدی و ...را دربرمی گرفت .همچنین اهمیت ورزش در سالمت زنان نیز محل توجه
بود .ورزش برای زنان از جمله مسائلی بود که از سال  1304و با تأسیس سازمان پیشاهنگی مورد توجه
زنان فعال قرار گرفت .سازمان پیشاهنگی در  1304تأسیس شد و در  1307به اوج فعالیت خود رسید .پس
از  1312نهضت پیشاهنگی همراه با تربیت بدنی ،مهمترین اولویت را برای دولت پیدا کردند و رضاشاه
آن را بهترین آموزش برای شادی و نیکبختی نسل جوان نامید .در  1314مرکزی برای فعالیت پیشاهنگی
و ورزشی زنان تأسیس شد( .ماتی )202 - 201 :1383،در مدارس دخترانه فعالیت های ورزشی پی گرفته
می شد و در نشریات هم برای آن تبلیغ می شد .با این حال ورزش زنان با مردان متفاوت بود:
«عقیده پروفسورها این است که دخترها مادامیکه به حد بلوغ نرسیده اند می توانند مانند پسرها ورزش کنند.
ولی ورزش های سخت و طاقت فرسا برای دوشیزگان فوق العاده مضر می باشد( » .ورزش نسوان ،عالم
نسوان ،سال هفتم ،شماره )5
بخش دیگری که در حفظ الصحه زنان -البته به میزان کم -مورد توجه بود ،بحث در باب فیزیولوژی
بدن زنان بود .گویی بدن زنانه با ترکیبات ویژه آفریده می شود .از تغییرات حاالت و کیفیات فیزیولوژی و
تغییرات معنوی دختران در نزدیکی بلوغ تا تشریح ساختار تولید مثل زنان و تغییرات زمان بارداری و زایمان
و پس از زایمان صحبت می شود .این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که این مسائل در نشریات حوزه
عمومی منتشر می شده و قابل خواندن برای همه از جمله مردان بوده است .همچنین در زمانه ای سخن
از این باب می رفته که هنوز زنان با حجاب کامل (چادر) و حتی پیچه در فضای عمومی حاضر می شدند
و جایی برای ابراز تن زنانه وجود نداشت .نویسندگان این مطالب هم تنها زنان نبودند بلکه بیشتر پزشکان
مرد بودند .پزشکی جدید ضمن عینی کردن مسائل بهداشتی و خارج کردن آن از اوهام و خرافات ،گامی در
جهت افسون زدایی از بدن زنانه برداشت که هنوز مجالی برای بروز اجتماعی نیافته بود.
به این ترتیب می توان گفت که پزشکی نوین و کارگزاران آن گرچه توصیه های بهداشتی برای زنان
را در راستای حفظ سالمت دیگران می دیدند و دلیل مراقبت زنان از سالمتی خود را سالمت فرزندانی
می دانستند که به دنیا خواهند آورد و یا مراقبت از دیگران در نقش پرستار تعریفی از بدن زنانه نیز ارائه
دادند .بدن زنانه ای که با ارائه قواعد جدیدی همچون استحمام هر روزه ،رعایت حد اعتدالی در هوای آزاد
و ورزش متناسب با شرایط فیزیکی تناسب اندام ،هر چه بیشتر کنترل می شود .امری که با کشف حجاب و

تعبیر جدید از تن زنانه ،به گونه ای دیگر ادامه یافت.
کتابشناسی
روستایی ،محسن؛ ) ،(1382تاریخ طب و طبابت در ایران (از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه) به روایت اسناد ،تهران :سازمان اسناد و

کتابخانه ملی.

ماتی ،رودی؛ ( ،)1383آموزش و پرورش در دوره رضا شاه .در کرونین ،استفانی ( .)1383رضا شاه و برآمدن دولت نوین ،ترجمه مرتضی

ثاقب فر ،تهران :جامی.

نشریات :نشریات :شکوفه ،عالم نسوان ،جمعیت نسوان وطنخواه
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«جندی شاپور» نمادپیشرفت یک«تمدن»

*

فرزین غفوری
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ساسانیان (651 224م) و اشکانیان تنها سلسله هايي هستند که در تاریخ ایران بیش از چهارصد سال
حکمرانی مداوم را تجربه کرده اند .ایران به سبب موقعیت خاص جغرافیایی اش همواره از شرق ،شمال
و غرب در معرض تهاجم قرار داشته است .در عهد ساسانی دوهمسایه شرقی در آغاز کوشانیان و سپس
هپتالیان نه تنها همواره از لحاظ سیاسی و نظامی برای مرزهای شرقی ایران خطرآفرین بودند بلکه در راه
تجارت و بازرگانی میان ایران و چین نیز مزاحمت ایجاد می کردند .هرچند سرانجام ،این دو همسایه مزاحم
از ساسانیان شکست خوردند و مضمحل شدند اما در سه چهارم عمر این سلسله ،مرزهای شرقی ایران
ناامن بودند .از شمال و دربند قفقاز نیز همواره خطر سرازیر شدن قبایل هون وجود داشت .ساسانیان در این
نقطه با تأسیس یک دیوار دفاعی که آثار آن هنوز در دربند (جمهوری داغستان روسیه) پابرجاست به طور
1
موفقیت آمیزی جلوی این تهاجم را گرفتند.
همسایه غربی ایران ،ابتدا امپراتوری روم و سپس از سال 395م .امپراتوری روم شرقی ،همواره
نسبت به ایران اشکانی و ساسانی سیاستی تهاجمی داشت .سیاست توسعه طلبانه رومیان همه ملت های
همسایه را مقهور و به زیر سلطه خود کشیده بود و این تنها ایران بود که پایداری موفقیت آمیزی در برابر
این توسعه طلبی از خود نشان داد ،در حالی که امپراتوران روم آرزو و رویای رسیدن به هند و اسکندر ثانی
2
شدن را در سر می پروراندند.
هرچند ایران در آن زمان سپاه قدرتمندی داشت که شکست های فاحشی را به رومیان تحمیل کرد اما
پایداری و تداوم حیات ساسانیان تنها مرهون نظامیگری آنها نبود .این سلسله نسبت به تقویت زیرساخت های
اجتماعی و اقتصادی همچون توسعه راه ها ،کاروانسراها ،ایستگاه های راهداری ،تشویق تجارت ،توسعه
کشاورزی ،ایجاد شبکه های آبیاری و آبرسانی ،پل سازی و شهرسازی اهتمام ویژه ای داشت 3.مسلم است
که ایستادگی در برابر امپراتوری روم که البته تنها دشمن ایران در زمان ساسانیان نبود نمی توانست بدون
یک جامعه حقیقتا قدرتمند و برخوردار از زیرساخت های مستحکم انجام گیرد.
طرح مسئله
مسئله پیدایش شهرها در جهان باستان با ظهور پدیده دولت و حکومت و پیدایش و گسترش تمدن رابطه ای
مستقیم داشته است .ازاین رو بسیاری از فرمانروایان برای توسعه و رونق قلمرو حکمرانی خود به (سیاست
تأسیس و گسترش شهرها) روی آوردند .سیاست ساسانیان از همان آغاز ،به (شهرسازی) گرایش و تمرکز
* از آنجا که مطالب و یادداشت های این بخش ،کارنوشت های دانشجویی در مقاطع مختلف هستند ،شیوه ارجاع دادن و یادداشت ها ،بدون
تغییر آورده می شود و عینا نقل می گردد .نوشته پیش رو که کارنوشت درس جامعه شناسی تاریخی مقطع دکترای رشته تاریخ است ،توسط دکتر
غالمرضا جمشیدیها – استاد این درس در اختیار تحریریه مجله جامعه شناسی تاریخی قرار گرفته است.

ویژه ای داشت 4.تقریب ًا همه پادشاهان مهم این سلسله شهرهایی را که در سراسر فالت ایران و حتی
فراتر از مرزهای کنونی این کشور پراکنده شده است ،از خود به یادگار نهاده اند .شاپور اول و شاپور دوم
اهتمام بسیاری به تأسیس شهرهای جدید از خود نشان دادند ،از جمله این شهرها میتوان به پیروزشاپور،
نیشاپور(نیشابور) ،بیشاپور ،شادشاپور ،شاپورخواست و بزرگ شاپور اشاره کرد 5.جندی شاپور نیزدر قرن سوم
میالدی به فرمان شاپور اول تأسیس شد ،به سرعت پیشرفت کرد و به چنان درجه ای از شکوفایی رسید که
6
پژواک شهرتش در جهان باستان طنین انداخت.
ابعاد این شکوفایی که نشانه ها و شواهد اندک اما برجسته و بی چون و چرایی ازآن درمنابع محدود
باستان 7برجای مانده ،زیر پرتو مشهورترین بعد شهرت این شهر ،یعنی دانشگاه پزشکی آن ،در بوته
غفلت وانهاده شده است .معرفی این شهر در مقاله های علمی ،کتابها و دانشنامه ها با تمرکز بر دانشگاه و
بیمارستان آن که البته شهرتی عالمگیر داشت صورت پذیرفت .از اهمیت اجتماعی این شهر و دیگر ابعاد
شکوفایی آن به ویژه در عرصه های اقتصادی ،کشاورزی ،صنعتی و بین المللی کمتر سخنی به میان آمده
است .آیا این شهر تنها از نظر علمی دوره ای از رونق و پیشرفت را تجربه کرده بود؟ در دوران معاصر که
مسائل توسعه یافتگی و عقب ماندگی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است این مسئله همواره حدیثی
مکرر بوده که توسعه امری نیست که یک جامعه صرفا با پیشرفت در یکی از بخش های خود به آن دست
یابد ،بلکه توسعه امری همه جانبه است که درآن همه بخش های جامعه باید به صورت فراگیر رشد یابند.

روش تحقیق
پژوهش های تاریخی معمو ًال یکی از این سه روش را در پیش می گیرند؛ روش توصیفی،روش تطبیقی
و روش تحلیلی .در وهله نخست به نظر می رسد این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی باشد؛ اما ماهیت
داده های تاریخی به ویژه درباره عصر باستان نیاز به تحلیل برای دریافت حقایق و اطالعاتی که به طور
غیرمستقیم برای اهداف توصیفی تحقیق مفید هستند ایجاب می کند .برای نمونه در قسمت«مرکز مالی»
نشانه های اندک اما مهمي را پس ازاینکه اهمیت آنها در سایه تحلیل روشن گردید برای توصیف این بعد
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سؤال اصلی و فرضیه تحقیق
اگر شرایط الزم برای توسعه و پیشرفت ،همه جانبه و مکمل بودن وقوع آن در همه بخش های جامعه و رشد
متناسب و همگام این بخش هاست ،تبادر این پرسش به ذهن امری طبیعی است :آیا آنگونه که پژوهش ها
درباره جندی شاپور تأکید کرده اند؛ رونق و پیشرفت این شهر تنها مرهون بخش علمی و پزشکی آن بوده
است؟ آیا اساسا امکان دارد شهری بدون رونق دیگر بخش ها و ارتباط آنها با یکدیگر ،تنها در یک بعد به
پیشرفتی دست یابد که چندین قرن تداوم داشته باشد؟ این پرسش ها را می توان دریک پرسش جمع بندی
کرد :آیا جندی شاپور پیشرفتی تک بعدی را تجربه کرده بود یا در بخش هاي مختلف توسعه یافته محسوب
می شد؟ از این پرسش فرضیه معقولی به ذهن متبادر می شود كه این است« :پیشرفت جندی شاپور تک
بعدی نبوده و این شهر در ابعاد گوناگونی توسعه و پیشرفت داشته است».

13

از اهمیت جندی شاپور به کار بردیم .بنابراین روشی که در این پژوهش مبنای کار قرار گرفته است یک
ترکیبی توصیفی تحلیلی است.
روش
ِ
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مروری بر ادبیات تحقیق
پژوهش ها درباره شهر جندی شاپور در مقاله ها ،کتاب ها و دايره المعارف ها ،عموم ًا تحت تأثیر مشهورترین
ویژگی آن یعنی دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور قرار داشته اند .برخی جستارها نیز به تاریخ این شهر و
حیات سیاسی آن پرداخته اند .در ذیل به برخی از مهم ترین سوابق پژوهش درباره جندی شاپور اشاره خواهد
شد.
رضا شعبانی در مقاله خود نقش جندی شاپور را در انتقال علوم به جهان اسالم مورد بررسی قرار داده
8
است .او جندی شاپور را پلی میان تمدنه ای شرق و غرب باستان و تمدن جدید اسالمی معرفی می کند.
9
علی ساکت پژوهش مشابه ای را با تمرکز بیشتر بر تاریخ این شهر در اوایل دوره اسالمی ارائه کرده است.
10
ناصر تکمیل همایون در کتاب خود به معرفی مختصر شهر( و کمی مفصل تر از دانشگاه آن) می پردازد.
علی فروحی دیدگاههای محققان خارجی درباره دانشگاه جندی شاپور را ترجمه کرده و در قالب کتابی
فراهم آورده است 11.نادر پورموسی بر سرگذشت دانشمندان آن تمرکز نموده و زندگینامه آنها را گردآوری
کرده است 12.مهربان شروینی در کتاب خود تاریخی برای دانشگاه این شهر تدوین نموده است 13.هیچ یک
از این تحقیقات به ابعاد مختلف پیشرفت در جندی شاپور توجه نکرده اند .این امر حتی در مجموعه مقاالت
و سخنرانی های همایش جندی شاپور که در سال 1384در اهواز برگزار شد نیز کام ً
ال مشهود است 14.دکتر
محمدی مالیری ،جالل الدین همایی و ایرج افشار سیستانی بهتر از دیگران در آثار خود به جندی شاپور و
نقش تمدن ساز آن توجه داشته اند و مباحث جامع تری را طرح نموده اند که در جای جای این مقاله آثار آنان
یاد شده و از آنها استفاده شده است .دائره المعارف تشیع و دايره المعارف بزرگ اسالمی هریک مدخلی را
به جندی شاپور اختصاص داده اند .نویسنده این مدخل در دائره المعارف تشیع دکتر حسین قره چانلو است اما
متأسفانه این مدخل بسیار کوتاه و دچار پراکنده گویی است 15.نویسنده مدخل مذکور در دائره المعارف بزرگ
اسالمی ،عنایت اهلل رضا است که مدخلی نسبت ًا مفصل و شبیه مقاله نوشته است و مباحثی همچون وجه
تسمیه ،جغرافیای تاریخی ،تاریخ و مشاهیر جندی شاپور را مورد توجه قرار داده است 16.مدخل جندی شاپور
در دانشنامه ایرانیکا منبع مهمی است که به طور مشترک به نگارش درآمده و نویسندگان آن ،شهبازی و
ریشتر برن بورگ ابتدا از خود شهر و باستان شناسی آن يك بررسی عمومی ارائه کردند سپس به دانشگاه
و بیمارستان جندی شاپور پرداخته اند 17.از میان محققان خارجی ،پیتر کریستن سن و روبرت ونکه هرچند
کام ً
ال بر خود جندی شاپور متمرکز نبوده اند اما جایگاه این شهر را در زمینه ای وسیعتر به ویژه در حیات
18
جنوب غرب ایران مورد مالحظه قرار داده اند .همچنین دو مقاله از ونکه حائز اهمیت است :نخست درباره
خوزستان و سرمایه گذاری ساسانیان و اشکانیان برای توسعه کشاورزی منطقه 19،دوم بررسی فرآیند تکامل
سیاسی در جنوب غرب ایران با تمرکز بر دوره اشکانی 20،اما متأسفانه دسترسی به مقاله نخست برای
نگارنده میسر نشد.

مهم ترین مطالعه متمرکز بر جندی شاپور که از سوی بیگانگان انجام گرفته ،مطالعه میدانی هانسن
و آدامز است .آنان در سال  1963از طرف دانشگاه شیکاگو به ایران آمدند و حاصل مطالعات خود را در
مقاله مهمی که در مجله آرس ارینتالیس به چاپ رسید ،منتشر کردند .آبوت نیز برای تکمیل مقاله آنها
یک ضمیمه تاریخی نوشته است 21.دسترسی به این پژوهش تنها از طریق مقاله شهبازی و ریشتر برن
بورگ برای نگارنده میسر گردید .یکی از مهم ترین دستاوردهای هانسن و آدامز تهیه تنها نقشه موجود از
جندی شاپور است که با عکسبرداری هوایی انجام گرفته است.
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جندی شاپور؛ تأسیس و اهمیت آن درعصر ساسانی
جندی شاپور در جنوب روستای شاه آباد بر سر راه دزفول به شوشتر قرار دارد ،با دزفول تنها  14کیلومتر
فاصله دارد و در جنوب شرقی این شهر واقع شده است 22.نام شهر جندی شاپور در کتیبه کعبه زردشت شاپور
بزرگ به صورت وه آنتیوک شاپور(شهر شاپور بهتر از انطاکیه) آمده است .این کتیبه قدیمی ترین سندی
است که از نام رسمی و اولیه این شهر در دست داریم 23.ساخت شهر جندی شاپور به شاپور اول منسوب
است .در حقیقت او جندی شاپور را به منظور سکونت اسیران رومی و تأسیس دانشکده پزشکی تأسیس کرد.
او در سال 260م .ضمن جنگ بزرگی توانست امپراتور روم ،والرین ،و 70هزار لژیونر رومی را به اسارت
بگیرد 24.شاپور که به تسخیر شهر مشهور انطاکیه کامیاب گردیده بود شهری به نام «وه آنتیوک شاپور»
ساخت و اسیران پرشمار رومی را در آن جای داد .حمزه اصفهانی نام این شهر را «به از اندیو شاپور» نوشته
است که صورت تغییر یافته ای از نام اصلی آن است چرا که حرف «و» و حرف «ت» در زبان پهلوی
ساسانی به حرف «ب» و «د» در زبان فارسی َدری تبدیل شده اند مانند «باد» که در اصل «وات» بوده
است« ،25به» نیز همان «وه» در نام اصلی شهر است .این شهر بعدها «جندی شاپور» نامیده شد 26.علت
این تغییر روشن نیست اما می دانیم که «جند» معرب واژه «گند» است که به یگان های سپاه ساسانی
اطالق می شده است.
همانگونه که اشاره شد این شهر برای سکونت اسیران رومی ساخته شد اما به سرعت و با مهاجرت مردم
به ویژه از شهرهای هم جوارش شوش و شوشتر اهمیتی فراتر از این شهرهای کهن پیدا کرد .نویسندگان
غربی معترف هستند که اقدام شاپور یکم در ساخت شهر یادشده کوششی بوده است تا «اسیران را یکپارچه
کنند و زندگی را برای آنان دور از وطن آسان تر سازند .در عمل نیز هیچ خبری از بگومگو و برخورد بین
سکنه ایرانی و کسانی که تازه سکنی یافته بودند در دست نیست»27.همانند این اقدام را انوشیروان با ساخت
شهر «وه آنتیوک خسرو» انجام داد و چه بسا برای اینکه از نیای خود در نیک نامی سبقت بجوید نه تنها قید
اسارت را از ساکنان شهر برداشت بلکه به آنها آزادی کامل داد و حتی برای ایشان امکانات رفاهی گوناگون
ایجاد کرد 28.شاپور دوم جندی شاپور را توسعه داد ،طبق منابع سریانی او دراین شهر اقامت میکرد ،و عم ً
ال
جندی شاپور یکی از پایتخت های ساسانی شده بود .اقامت پادشاهان ساسانی دراین شهر یادآور عظمت
ایران و پژواک پیروزی عظیم بر امپراتوری روم بود .مسعودی نوشته است که ابوعبیده معمر بن مثنی از عمر
کسری نقل کرده« :همه شاهان ساسانی تا این پادشاه یعنی هرمز پسر نرسی در جندی شاپور خوزستان

اقامت داشتند» 29.براساس روایت مسعودی یعقوب لیث صفاری نیز شهر جندی شاپور را به عنوان پایتخت
خویش برگزید و در همین شهر درگذشت 30.ابن حوقل نوشته است قبر یعقوب در همین شهر است 31.به جز
نماد پیروزی بزرگ ایران بر روم و اسارت امپراتور آنان ،شاید علت دیگری که ساسانیان به این شهر توجه
ویژه ای همسنگ یک پایتخت داشتند این بود که اقامت اکثر پادشاهان دوره نخست ساسانی درجندی شاپور
با توجه به فاصله برابر این شهر با فارس و تیسفون (پایتخت) بود و این امر مؤید ديگر وجه اهمیت
جندی شاپور از لحاظ جغرافیایی است که ساسانیان برای رسیدن به فارس(خاستگاهشان) از مسیر خوزستان
و جندی شاپور رفت و آمد می کردند.
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باستان شناسی جندی شاپور
در دهه  1930رومن گیرشمن به طرح مستطیلی شهر جندی شاپور و شباهت آن با نقشه شهر بیشاپور اشاره
کرد 32.درباره شهر جندی شاپور تنها یک مطالعه باستان شناسی متمرکز و نسبت ًا مفصل منتشر شده است
که به سال  1963و کاوش هایی که در فاصله ماه های فوریه تا مارس آن سال به دست روبرت آدامز و
دونالد هانسن با پشتیبانی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو انجام شد ،باز می گردد 33،آنها کار خود را با
عکس برداری هوایی آغاز کردند و طرح مستطیلی شهر جندی شاپور و خیابان های اصلی موازی و متقاطع
آن را به دست آوردند .رودی که اکنون سیاه منصور نامیده می شود از حاشیه غربی شهر عبور می کرده اما آب
شهر از کانالی از رود دز تأمین می شده است .ازاین رو به احتمال بسیار در آن موقع هم سیاه منصور رودی
فصلی بوده که برای تأمین آب شهر نمی توانستند به آن اتکا کنند .آبی که از دز آورده می شد هنگامی که به
بستر سیاه منصور می رسید از تونلی عبور میکرد و از سوی دیگر(کرانه شرقی سیاه منصور) باال می آمد و در
ضمن این کار یک آسیاب آبی را نیز به حرکت درمی آورد ،سپس به جویبارهایی تقسیم می شد که سرتاسر
شهر را پوشش می داد 34.در کاوش های 1351و  1352سعید گنجوری در مورد این سیفون 35به این نتیجه
رسید که –1 :تپه های مجاور شهر همگی مصنوعی هستند و برای مقاصد آبخیزداری و تصفیه آب ساخته
شده بودند؛ آبی که توسط کانال از رود دز به این ناحیه هدایت می شد 2.سیفون ،هم وسیله انتقال آب بوده
36
و هم به عنوان پل عمل می کرده است.
جغرافیای جندی شاپور؛ بستری برای توسعه
منطقه ای که شهر جندی شاپور درآن واقع شده است؛ جایگاه شکل گیری یکی از کهن ترین تمدن های
بشری بوده است .ایالم شهر باستانی شوش در فاصله ای بسیار نزدیک به جندی شاپور قرار داشت .این شهر
که قرن ها پایتخت تمدن ایالم بود در اعصار بعد نیز جایگاه خود را حفظ کرد و در زمان اشکانیان درست
پیش از رویکار آمدن ساسانیان شهربان نشین خوزستان بود؛ این امر در یکی از معدود کتیبه های اشکانی که
از اردوان آخرین شاه این سلسله به جا مانده محرز است 37.مرکزیت این منطقه نسبت به خوزستان حاکی
38
از این امر است که از دیرباز برای سکونت ،تمرکز جمعیت و توسعه منطقه ای مناسب شناخته شده بود.
اشکانیان و ساسانیان در این منطقه بسیار بهتر از سلسله های پیشین(هخامنشیان و سلوکیان) عمل کردند

و توانستند با ایجاد شبکه پیچیده اداری و ساختارهای اقتصادی به رونق کشاورزی و صنایع بیفزایند.
ساسانیان بسیاری از سیاست های کشورداری را از اشکانیان به میراث بردند؛ توجهی که ایشان به خوزستان
نشان دادند از اهمیت دیرپای این سرزمین حکایت دارد 40.هرچند احتما ًال بر اثر جنگ های برآمدن ساسانیان
و سقوط اشکانیان شوش دچار رکود شد ،41اما ویژگی های جغرافیایی منطقه جایگاه آن را ممتاز می ساخت
و بار دیگر رونق و شکوفایی آن در سایه توجه دولت ساسانی احیا گردید .خوزستان که آب و هوایی خشک
و نیمه صحرایی دارد به سه ناحیه آب و هوایی قابل تقسیم است؛ 1ناحیه سردسیر شامل ارتفاعات شمالی و
شمال شرقی 2.ناحیه گرم و خشک دربرگیرنده جلگه ها و دشت های جنوب و جنوب غربی که بیشترین
وسعت را دارد 3.ناحیه معتدل که نوار نسبت ًا باریکی میان دو منطقه باالست و کوهپایه ها و جلگه های
نسبت ًا مرتفع شمال شرقی را دربر می گیرد 42.بسیار مهم است که جندی شاپور همراه با سه شهر مهم و
نزدیکش(شوش ،شوشتر ،ایرانخوره شاپور )43درهمین منطقه معتدل قرارگرفته بود 44و به تعبیر مقدسی
«جندی شاپور در مرز کوهستان و دلگشاست»  45مهمتر اینکه در خوزستان شش رود مهم جاری است 46و از
47
این میان رود دز که با  515کیلومتر طول سرانجام به کارون می ریزد زمانی رود جندی شاپور نامیده می شد.
ازسوی دیگر گذشته از رودهای مهم دائمی ،رودهای فصلی نیز در منطقه وجود داشت ،از جمله رود «سیاه
منصور» که دقیق ًا از کناره غربی شهر جندی شاپور می گذشت 48.به این ترتیب می توان به وضوح دید که
جندی شاپور از نظر آب و هوایی منطقه ای مناسب و از نظر منابع آب غنی بوده است .وجود آب کافی دو
تأثیر فوری داشت؛ نخست امکان تمرکز جمعیت و رشد آن ،و دوم رشد و گسترش بخش کشاورزی به عنوان
زیربنای اقتصاد باستان.
39
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کشاورزی و نشانه های تولید انبوه
کشاورزی اساس و بنیان اقتصاد ایران در عصر ساسانی بود .همانگونه که در قسمت جغرافیای جندی شاپور
اشاره شد وجود آب فراوان در منطقه ،تکیه گاه مهمی برای رونق کشاورزی و تمرکز جمعیت بوده است.
اما به خودی خود و بدون وجود فناوری های آبرسانی و آبیاری این فراوانی به کار نمی آید .ایرانیان شماری
از برترین فناوری های آبرسانی را ابداع کردند .مشهورترین آنها ،کاریز که در مناطق کم آب فالت ایران
و دور از رودخانه کلید زندگی بود و ابداع آن به «انقالب قنات» تعبیر شده است 50.اما در مناطق نزدیک
51
رودخانه ها احداث بندها(سدسازی) و شبکه آبرسانی برای بهره برداری بهینه از آب رودخانه ها ضروری بود.
رونق شهرنشینی باعث افزایش جمعیت شد که نیازمند توسعه آبخیزداری و فناوری های آبرسانی بود 52.این
ضرورت و نیاز به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم احساس شد؛ از یک سو زندگی روزمره مردم نیازمند آب
بود و از سوی دیگر باید برای تأمین مواد غذایی کافی که کفایت تغذیه جمعیت متمرکز را مي كرد کشاورزی
توسعه می یافت .گسترش کشاورزی نیز جز با تأمین آب بیشتر میسر نبود.
53
به این ترتیب ازهمان آغاز ،دولت نقش مهمی دراین فرایند بر عهده گرفت .مسلم ًا ساسانیان در این
زمینه موفق تر از اشکانیان عمل کرده بودند و به نسبت سلسله گذشته بسیار بیشتر توانستند کشاورزی را
توسعه دهند 54.نشانه هایی از این توسعه در منطقه جندی شاپور حتی به صورت تولید انبوه در دست است.
49
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ابن حوقل ضمن ذکر کشاورزی پر رونق جندی شاپور می گوید به سبب همین فراخی نعمت و
داشتن خواربار بسیار ،یعقوب لیث آنجا را پایتخت خود ساخت 55.در حدود العالم نیز جندی شاپور شهری
آباد و خرم و با نعمت بسیار توصیف شده است 56.رونق فراوان کشت و کار در شمال خوزستان به
سبب سدهای پرشماری است که در آنجا از زمان ساسانی احداث کرده بودند 57.ساختن شبکه آبیاری
با هدف افزودن به تولید پیوسته ادامه داشت 58.گندم و جو به فراوانی تولید می شد ،کنجد و خرما
فراوان بود و کشت برنج رواج داشت 59.اصطخری دراین باره می نویسد :و جندی شاپور شهری خوش و
نزه است با خیر و خصب فراخ و درختان خرما و زراعت بسیار و آب های روان» 60مقدسی نیز تصریح
که جندی شاپور آبادی ها و کشتزارهای فراوانی دارد.61
دست کم دو محصول راهبردی(استراتژیک) در منطقه جندی شاپور به تولید انبوه رسیده بود .نخست
گندم :تولید این محصول در منطقه چنان زیاد بود که ما اکنون از شمار فراوان بقایای آسیاب های آبی
حیرت می کنیم ،این منطقه بی گمان انبار غله ایران بوده است؛ به جز بقایای آسیاب های منفرد ،هم اکنون
در چندین ناحیه از جمله دزفول ،شوش و شوشتر ،بقایای چندین مجتمع آسیاب به چشم می خورد که با آب
رودهای ناحیه می توانستند شبانه روزی کار کنند .جغرافی نویسان قدیم نیز از این آسیاب های مشهور یاد
کرده اند .62دوم نیشکر :مقدسی از وجود کشتزارهای وسیع نیشکر و تولید انبوه شکر در جندی شاپور و شوش
سخن گفته است .63او همچنین مطلب بسیار مهم دیگری را متذکر شده است؛ اینکه شکر دو ایالت قدیم
و بزرگ ایران ،یعنی خراسان و جبال ،از منطقه جندی شاپور تأمین و ارسال می شده است .64با این همه،
«ثروت و شهرت منطقه جندی شاپور مرهون صنعت نساجی آن نیز بود».65
قطب صنعتی
واضح است که پیش از انقالب صنعتی در قرن هیجدهم میالدی ،صنایع باستان در شماری از پیشه ها و
حرفه های کوچک خالصه می شد که معمو ًال در کارگاه های خانوادگی از پدر به فرزند یا فرزندان انتقال
می یافت .اما جندی شاپور و منطقه خوزستان را باید از نظر رشد صنعت نساجی در عصر باستان ممتاز
دانست .شواهدی که از این امر بر جای مانده است نشان می دهد که این شهر و مناطق پیرامون آن به
مهارت های تولید نفیس ترین پارچه های دوران باستان دست یافته بودند و تولیدات آن نه تنها به دیگر
مناطق ایران بلکه به امپراتوری روم نیز صادر می شد.
گیرشمن در واکنش به مسئله «ارتقای تولید صنعتی» در جندی شاپور و مناطق پیرامونش کوشیده
است آن را یک سره به اسیران رومیای نسبت دهد که در این منطقه سکنی داده شدند .66فرای نیز در
تحلیلی مشابه بر نقش این اسیران در رونق صنایع و هنرها در جندی شاپور تأکید کرده است .67اما هر دو
محقق برجسته به این مسئله مهم پاسخ نداده اند که اگر این برتری به ویژه در زمینه صنعت نساجی مرهون
اسیران رومی بود پس چرا خود امپراتوری روم واردکننده پارچه های ابریشمی و انواع منسوجات از ایران
بود؟ ایران حتی موفق شده بود در این زمینه انحصار جهانی به دست آورد و به اصطالح یک مونوپولی
تشکیل دهد.68

مرکزیت مالی
جای شگفتی نیست که اين شهر یکی از پایانه های مهم تجارت ابریشم درعصر باستان و یکی از مراکز
مالی مهم در دوره ساسانی بوده باشد .اما برای این مطلب چه شواهدی وجود دارد؟ دوره ساسانی زمان
80
پیدایش برات است.
گروه اندکی از متخصصان مالی می دانند که کلمه چک ( )chequeیا اصطالح تضمین سند()Avaliser
از زبان پهلوی ساسانی به زبان های اروپایی رفته و از ابداعات اقتصادی ایران باستان است 81.بعدها بازرگانان
مسیحی سوریه برات را از ایرانیان اقتباس کردند و به غرب شناساندند 82.به این ترتیب با توجه به سه نکته
مهم -1 :اهمیت و رونق امور مالی در ایران باستان-2 ،اینکه باستان شناسی هنوز نتوانسته شواهدی از
چگونگی امور مالی و بانکی در منطقه جندی شاپور بیابد-3 ،همچنان که باالتر دیدیم این شهر یک مرکز
مهم تولیدی تجاری بوده است .درباره این شهر و جایگاه آن از لحاظ مالی و پولی در چرخه اقتصاد ایران
چه می توان گفت؟
نشانه های اندک اما مهمی حاکی از مرکزیت مالی و پولی جندی شاپور در ایران ساسانی وجود دارد.
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ایرانیان با داشتن پیشینه طوالنی در انواع زیر شاخه های نساجی ،از بافت فرش گرفته تا پیشرفته ترین
بخش منسوجات ،یعنی تولید انواع پارچه های ظریف ابریشمین ،کامل ترین چرخه تولید را در این بخش
از اقتصاد های باستان در دست داشتند .69یکی از مهمترین قطبهای نساجی ایران منطقه خوزستان بود و
به نظر می رسد این منطقه به ویژه جندی شاپور یکی از مراکز تجاری مهم بوده است که ابریشم خام را وارد
می کرد و به صورت انواع پارچه ،پردههای نفیس و جامه های ظریف و زیبا آن را صادر می نمود .از وجود
کارگاه های بافندگی بسیار در جندی شاپور گزارش هایی در دست است .شوشتر در نزدیکی جندی شاپور،
در نساجی پنبه و دیبا (نوعی پارچه ابریشمین ایرانی) مشهور بود وآن را به خارج را به خارج از ایران نیز
صادر میکرد 70.شهر شوش نیز به دوختن و صدور انواع جامه شهرت داشت 71.اصطخری تأکید می کند
که از این ناحیه جامه هایی که از خز یا ابریشم دوخته شده بود به آفاق جهان صادر می شد 72.در رامهرمز
نیز این جامه ها تولید می شد ،اما نه به اندازه شوش و شوشتر 73.از منطقه رامهرمز انواع پرده به اقصی
نقاط جهان صادر می شد 74و این شهر حتی به پرورش کرم ابریشم نیز شهرت یافته بود 75،به این ترتیب به
طور قطع توتستان های وسیعی در منطقه وجود داشت که امکان پرورش کرم ابریشم را میسر می ساخت.
76
دولت ساسانی انحصارهایی را در اختیار داشت که مهمترین آنها ابریشم خام بود که از چین وارد می شد.
77
کارگاههای شوش ،جندی شاپور و شوشتر از لحاظ مصنوعات نساجی به شهرتی عظیم دست یافته بودند.
این سه شهر بسیار نزدیک به هم بودند 78و می توان گفت که به طور قطع یک مرکز مهم اقتصادی را
شکل می دادند .حجم مبادله منسوجات و تجارت پوشاک در عصر ساسانی چنان رشد یافته بود که برای
آن تجارتخانه های تخصصی به وجود آمد و تنها به صادرات منسوجات یا هریک از دیگر کاالها اختصاص
یافته بود 79.به این ترتیب آیا جندی شاپور با توجه به حجم عظیم مبادله تجاری یکی از مراکز مالی و پولی
در عهد ساسانی نبوده است؟

به طور کلی شهرهای باستان از دو جهت می توانستند مرکزیتی به دست آورند .نخست اینکه به عنوان محل
83
ضرب سکه از سوی حکومت مرکزی تعیین شوند .ساسانیان نظارت دقیقی بر سکه زنی اعمال می کردند.
84
(شهر ری نمونه ای از اینگونه شهرها بوده است که در ایالت خود مهمترین ضرابخانه به شمار می آمد) .
دوم اینکه خزانه ای در آن شهر وجود داشته باشد و آن شهر مرکزیت مالی و اداری پیدا کند 85.در فقدان
اسناد مکتوب ،یافته های باستان شناسی به ویژه شاخه سکه شناسی کمک بزرگی به پرکردن خالء منابع
می کنند .بر روی تعدادی از سکه هایی ساسانی یافت شده ،نام جندی شاپور نوشته شده و این نشان می دهد
که این شهر ضرابخانه مهمی در عهد باستان بوده است 86.همچنین در  540میالدی (همزمان با دوره
پادشاهی خسرو انوشیروان) خبری از تصرف خزانه و اموال شهر به دست شورشیان در دست است 87که
مجدداً مرکزیت مالی جندی شاپور را تأیید می کند و به این ترتیب واضح است که از لحاظ سیاست اقتصادی
جندی شاپور یکی از مراکز مهم مالی در ایران باستان بوده است.
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شهری با ظرفیت بین المللی
تاکنون درباره جایگاه علمی جندی شاپور و دانشگاه این شهر مقاالت و کتا ب های متعددی نوشته شده است
و دراینجا قصد تکرار این مطالب را نداریم .همه دراین باور هم سخن هستند که این شهر در دوره باستان
و اوایل دوره اسالمی ،یک قطب علمی بوده و فهرست بلندباالیی از پزشکان تربیت یافته جندی شاپور به
یادگار نهاده 88که از آن میان نام چند خاندان نیز به چشم می خورد ،از جمله خاندان های سهل کوسه،
ربان طبری ،شاپور بن سهل و مشهورترین شان بختیشوع89؛ این خاندان نزدیک به 250سال سلسله ای از
پزشکان جندی شاپور را به ایران و اسالم تقدیم کردند .ازاین خاندان جورجیس پزشک منصور ،بختیشوع
دوم پزشک هارون الرشید ،بختیشوع سوم (پزشک مأمون) و جبرائیل دوم پزشک مخصوص عضدالدوله
بودند 90.قفطی درباره ایشان نوشته است :وقتی منصور در بغداد بیمار شد جورجیس پسر بختیشوع را که
رئیس بیمارستان جندی شاپور بود احضار کرد و هنگامی که جورجیس به حضور وی رسید با زبان فارسی
و عربی او را ثنا گفت و منصور از حسن بیان وی در شگفت شد 91.همچنین می نویسد هنگامی که هارون
خواست در بغداد بیمارستانی بنیاد کند از جبرائیل پسر بختیشوع خواست که در بغداد مقیم بود و او نیز به
نوبه خود دهشتک 92رئیس بیمارستان جندی شاپور را خواست تا این امر را به او محول کند اما دهشتک
93
نپذیرفت و یکی از شاگردانش را برای این کار فرستاد.
اما قفطی در تاریخ الحکماء مطلب بسیار مهم دیگری را نیز متذکر شده است و آن درباره مزیت کار
پزشکان جندی شاپور نسبت به دیگر پزشکان جهان است« :گروهی معالجات و روش ایشان را بر اطباء
یونان و هند ترجیح می دهند زیرا اینان فضائل هر قومی را گرفته و از خود نیز بر آن چیزها افزوده اند و
دستورها و قوانین و کتاب هایی مرتب ساخته اند که تمام این محاسن در آنها جمع است» 94.این سخن
قفطی بسیار مهم است و برای آن می توان شواهد پراهمیتی را از عصر ساسانی یافت که ظرفیت بین المللی
جندی شاپور را نمایان می سازند؛ تئودورس ،پزشک شاپور دوم در جندی شاپور اقامت داشته و اهل یونان
بوده است 95.او یک رساله پزشکی به زبان پهلوی ساسانی تألیف کرد 96.همچنین پروکوپیوس در اشاره
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مهمی به رویه خسرو انوشیروان نوشته است که این شاهنشاه همه پزشکان زبردست را از هر کشوری
به نزد خود فراخوانده بود 97.پروکوپیوس در جای دیگری نوشته است که در یکی از بندهای پیمان545م.
میان ایران و روم ،انوشیروان از ژوستینین ،امپراتور روم شرقی خواست تا پزشک مخصوص خود را به نام
تریبونوس به مدت یکسال به ایران بفرستد 98.به احتمال بسیار زیاد این پزشک دست کم مدتی از این
مأموریت را در جندی شاپور سپری کرده است ،چرا که تقریب ًا در همین دوره هنگامی که فالسفه نو افالطونی
در آتن و اسکندریه مورد تعرض مسیحیان افراطی قرار گرفتند و ژوستینین تحت تأثیر افراط گرایان مدارس
آنها را تعطیل کرد و این فیلسوفان را تحت پیگرد قرار داد ،تنی چند از مشهورترین ایشان به ایران پناهنده
شدند و مدتی را در جندی شاپور اقامت کردند 99.این پناهندگی شاهد بزرگی است که نتیجه دیگری
نیز افزون بر محیط بین المللی جندی شاپور می تواند به دست دهد و آن تأیید این نکته است که دیگر
شاخه های علم نیز از جمله فلسفه (که خود دایره مفهومی وسیعی داشت و علوم مختلف را در بر می گرفت)
در جندی شاپور ،مورد احترام بودند و بی گمان در دانشگاه آن شهر تدریس می شدند ،زیرا تا پیش از رنسانس
مفهوم تخصص در علوم به این ترتیب که امروزه مطرح است مطرح نبود و یک دانشمند در اعصار پیش
باید علوم مختلف را می آموخت تا به درجه علمی قابل قبولی دست یابد .مهاجرت این فالسفه و پناهندگی
ایشان به ایران و اقامت در جندی شاپور تنها نمونه ای نیست که به بُعد بین المللی این شهر مشهور اشاره
دارد .در رویدادی چه بسا مهمتر هنگامی که در امپراتوری روم میان دو فرقه یعقوبی و نسطوری بر سر
ماهیت حضرت عیسی(ع) مناقشه ای بزرگ درگرفت ،مدار سیاست امپراتوری برحمایت از یعقوبی ها قرار
گرفت و نسطوریان دچار پیگرد قانونی شدند ،مدارس آنها به ویژه مدرسه مشهور ادسا بسته شد (سال489م).
و گروه بسیاری از نسطوریان به ایران پناهنده شدند و دانشمندان ایشان نیز در شهر جندی شاپور اقامت
گزیدند .هر چند رنان در تاریخ علم کمبریج به جایگاه علمی جندی شاپور اعتراف نموده اما در فصل های
کتاب ،که دربرگیرنده «علم در یونان»« ،علم در چین»« ،علم هندو» و «علم عرب» است ،نام ایران دیده
نمی شود و از دانشمندان ایرانی همچون زکریای رازی و ابوعلی سینا در فصل «علم» عرب یاد شده است!
با وجود اين ،کتاب در زیر نام جندی شاپور تلویح ًا پذیرفته که آشنایی سریانی ها با اخترشناسی هندی و
سپس عددنویسی هندی که بعدها عرب ها و دانشمندان مسلمان آن را به میراث بردند باید از طریق همین
100
مرکز علمی در ایران باستان صورت گرفته باشد.
دراین باره که دانشمندان هندی و چه بسا بازرگانان هندو در ایران ساسانی حضور داشته اند تردیدی
نیست .برزویه که به قول ابن مقفع «رأس اطباء فارس» بود 101و این مقام را با مقام «ایران ُد ُرست پَد»
یعنی رئیس پزشکان ایران یکی دانسته اند ، 102سفری مهم به هند داشته است .یکی از محققان برجسته از
سفر او به هند که موفق به انتقال کتاب هایی به ایران شد چنین تعبیر نموده است که بی گمان برزویه به
زبان هندی مسلط بوده که توانسته با محافل علمی هندیان چنان رابطه ای برقرار کند که به انتقال چنین
کتاب هایی توفیق یابد 103.به این ترتیب باید دانشمندان هندی در جندی شاپور بوده باشند که برزویه از آنها
هندی آموخته باشد 104.می توان به این تعبیر این نکته را نیز افزود که چه بسا مأمور شدن او و برگزیده شدنش
توسط خسرو انوشیروان برای چنین مأموریت خطیر و طوالنی ای به همین سبب بوده که به زبان هندی
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آشناتر از دیگران بوده است .از حضور استادان هندی در جندی شاپور که فراگرفتن زبان هندی از ایشان
میسر بود شواهدی نیز باقی مانده است .کنگای هندی از جمله پزشکان هندی جندی شاپور بوده که بعداً
به بغداد می رود .او ابتدا منابع را از هندی به پهلوی ترجمه می نمود و بعدها که با عربی آشنا شد به کمک
دیگران مستقیم ًا از هندی به عربی ترجمه می کرد .از جمله آثارش می توان به کتاب السموم اشاره کرد که
اصل تألیف آن از «شاناق هندی» است 105.همچنین در کتاب های به خط پهلوی که از روزگار ساسانی
برجا مانده اند نامهای هندی برخی گیاهان دارویی مانند «بالتور»« ،بیش» و «هلیله» به چشم می خورد که
گواهی بر حضور پزشکی هندی در عصر ساسانی هستند 106.همچنین ابن ندیم از کتابی به نام «سیرک» که
از هندی به پهلوی ترجمه شده نام برده است که سپس عبداهلل بن علی الدندانی آن را از پهلوی ساسانی به
108
عربی ترجمه کرده است 107.در واقع جندی شاپور محل تالقی تجربه پزشکی در شرق و غرب جهان بود.
دانشمندان ایرانی زرتشتی و مسیحی ،و دانشمندان یونانی ،رومی ،سریانی و هندی در این شهر گردهم آمده
و یکی از قطب های علمی جهان را تشکیل داده بودند که این گردهم آیی ،نقشی مهم در انتقال علم به
اعصار و نسل های بعدی ایفا نمود.
پیش از آنکه به این بحث پایان داده شود به جاست که اشاره ای به این مطلب کنیم که جندی شاپور
جزء شش مرکز مهم مسیحیان در عهد ساسانی بود 109و پس از سلوکیه تیسفون که رهبر نسطوریان در آنجا
اقامت داشت جایگاه دومین مقام عالی روحانی در کلیسای شرق محسوب می شد 110.اهمیت جندی شاپور
چنان بود که مسیحیان ایران در مجمع مهمی که در سال 484م .در این شهر برگزار شد ،خط مشی خود را
از روم و کلیسای غرب جدا کردند 111.در پی آن ،کلیسای یعقوبی در روم که عقیده ای جز تفسیر خود را از
112
مسیح برنمی تابید کلیسای نسطوری (ایران) را مرتد و بدعت گذار نامید.
نتیجه گیری
ابعاد پیشرفت جندی شاپور در این مقاله مرور شد ،بدین سان از این بررسی چه نتیجه ای می توان گرفت؟
واضح است که تأکید بیش از اندازه پژوهش های معاصر بر اهمیت بعد علمی جندی شاپور ،دیگر ابعاد
پیشرفت تمدنی این شهر را به سایه فراموشی رانده است .دولت ساسانی توانست شهری پیشرفته تأسیس
کند که در ابعاد علمی ،صنعتی و تجاری از ظرفیت بین المللی برخوردار بود و در روزگاری که امپراتوری روم
گرفتار تعصب دینی بود دانشمندان از هر دین و ملیتی بدین شهر روی نهادند .هرچند بر اساس آگاهی های
ما از حیات باستانی ،این شهر از لحاظ کشاورزی و نساجی یک قطب صنعتی و مرکز تجاری ـ مالی در
غرب ایران بوده است؛ این بخش ها امروزه نیز جزء بخش های کالن اقتصادی هستند و در سایه رونق آنها
مسلم ًا بخش های خُ رد اقتصاد نیز با تمرکز ثروت و جمعیت در منطقه شمال خوزستان شکوفا بوده اند .آشکار
است که جندی شاپور یکی از پایه های اصلی قدرت ایران و تکیه گاهی برای تداوم حیات دولت ساسانی
بوده است .پیروزی های پرشمار ایران در برابر توسعه طلبی امپراتوری روم و رؤیای اسکندرانه امپراتورانش
بی دلیل نبود« .جامعه ای در جنگ پیروز است که پشتوانه قدرتمند اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و عقیدتی داشته باشد که جامعه ساسانی اینگونه بود 113».حتی محققان غربی نیز معترف هستند که با

یک چنین پشتوانه های قدرتمند اداری و اقتصادی بود که ایران با امپراتوری های هم عصرش هم آوردی
می نمود 114.بنابر آنچه گفته شد روشن است که ابعاد پیشرفت ساسانیان به ویژه شهر جندی شاپور تک بعدی
نبوده و فرضیه این تحقیق مبنی بر چند بعدی و همه جانبه بودن ابعاد توسعه در آن دوره ،گمان های درست
بوده است .بی دلیل نبوده است که نویسنده ای قدیمی شکوه جندی شاپور را با عظمت قسطنطنیه ،پایتخت
115
امپراتوری روم شرقی ،مقایسه کرده است.
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 . 78همچنین فاصله آنها از یکدیگر برابر بود و ابن رسته این مسافت را  8فرسخ نوشته است(.نک.ابن رسته ،احمد بن عمر بن رسته؛ االعالق النفیسه،

ترجمه و تعلیق از دکتر حسین قره چانلو ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ یکم ،1365 ،ص)220
 . 79گیرشمن؛ ص410
 . 80گیرشمن؛ 408
 . 81همان جا

 . 82همان جا.یعنی درست همان مسیری که پس از آشنایی سریانی ها اخترشناسی هندی و سپس عددنویسی هندی به اعراب و مسلمانان و
سپس اروپا رسید( .دراین باره نک.ادامه همین مقاله)

 . 83سلوود ،دیوید؛ “سکه های ساسانی” ،در  :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم ،1387 ،ج 3بخش یکم
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ص.438

 . 84لسترنج؛ ص.231

جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

 . 85برای نمونه شهر مراغه در اوایل دوره اسالمی چنین جایگاهی را در آذربایجان بدست آورده بود( .لسترنج؛ص.)176

 . 86آلتهایم ،فرانتس و استیل ،روت ؛ تاریخ اقتصاد دولت ساسانی ،ترجمه هوشنگ صادقی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ یکم،

 ،1382ص.184

 . 87ابوحنیفه دینوری ،احمد بن داود؛ “اخبار الطوال” ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران ،نشر نی ،چاپ پنجم  ،1381ص.98

 . 88خالصه ای از این فهرست طوالنی را می توان به شرح زیر مرور کرد :علی بن عباس مجوسی اهوازی؛ او از استادان جندی شاپور و پزشک
مخصوص عضدالدوله بود ،کتاب بسیار مهمش کامل الصناعه الطبیه در ردیف الحاوی زکریای رازی و قانون بوعلی سینا است .همچنین
عیسی بن صهار (چاربخت) که مترجم کتاب های پزشکی به عربی بود و در داروسازی تبحر داشت .کتاب معروف او قوی الدویه المفرده است.
ابویحیی بطریق از دیگر دانشمندان معروف است که به دستور منصور عباسی بسیاری از کتاب های قدیمی را از پهلوی به عربی ترجمه کرد.

ابو شاهپور سهل کوسه رئیس دانشکده پزشکی و بیمارستان بود .دو فرزند او شاپور و اسرائیل در بغداد پزشکان خلیفه بودند .سهل بن ربان

الطبری و پسرش علی بن سهل بن ربان الطبری مولف “فردوس الحکمه” در پزشکی بود .ابن ماسویه ( ابو زکریا یحیی بن ماسویه) که تولد و
تربیتش در خود جندی شاپور بود و در زمان هارون الرشید به بغداد رفت و مدتی ریاست بیت الحکمه را به عهده داشت .از آثارش می توان به
الحمیات المشجر مائده اشاره کرد .سهل بن شاپور از پزشکان و استادان جندی شاپور که به مرکز علمی آن روزگار یعنی بغداد رفت .شاپور بن سهل
که به قول ابن ندیم رئیس بیمارستان جندی شاپور بوده است.

در این باره نک .افشار سیستانی؛ ج2ص ص .167 - 101و محمدی مالیری ،محمد؛ “فرهنگ ایرانی پیش ازاسالم” ،تهران ،انتشارات توس،

چاپ چهارم ،1374 ،ص.251 229

 . 89بخت از فعل بختن ،در دین زرتشتی و زبان پهلوی ساسانی به معنی رستگار شدن است(Mackenzie, D.N.,A Concise

 )Pahlavi Dictionary,Oxford University Press,London, Reprinted:1990,p.19که با نام مسیحی یوشع
ترکیب شده (لغت نامه دهخدا).

 . 90محمدی مالیری؛ .246 247

 .91قفطی ،علی بن یوسف شیبانی؛ تاریخ الحکماء ،تصحیح بهین دارایی ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول ،1347 ،ص.218

 . 92احتما ًال از واژه دهشت به معنی یک رنگی و اتحاد و یگانگی ،میخائیل برادر زاده او نیز همراه با عمویش پزشک بیمارستان جندی شاپور

بود (نک.لغت نامه دهخدا).
 . 93قفطی؛ ص .189
 . 94همان؛ ص.184

 . 95رنان ،کالین؛ “تاریخ علم کمبریج” ،ترجمه حسن افشار ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ دوم ،1371 ،ص.285
 . 96همان جا.

97 .Procopius, History of The Wars, H.B.Dewing(trans), Harvard University Press,1954,II,
XXVIII,8 11.
98. Ibid
 . 99آیلرز ،ویلهلم؛ “ایران و بین النهرین” در :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم ،1387 ،ج 3بخش یکم

ص.597

 . 100همان؛ ص 285 286

 . 101محمدی مالیری؛ 234
 . 102همان جا.

 . 103زرین کوب ،عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران قبل از اسالم ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ دوم ،1368 ،ص .346
 . 104همان جا.

 .105همایی ،جالل الدین؛ تاریخ علوم اسالمی ،تهران ،نشر هما ،چاپ دوم ،1363 ،ص .176
 . 107همان جا.
 . 108همان جا.

 . 109آسموسن ،پیتر؛ «مسیحیان در ایران» در :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ چهارم ،1387 ،ج 3بخش

دوم ،ص .375

 . 110نولدکه؛ ص .500

 . 111ویسهوفر ،یوزف؛ «ایران باستان» ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،تهران ،ققنوس ،چاپ سوم ،1378 ،ص .252
 . 112همان جا.

 . 113شعبانی ،رضا؛ «سخنرانی گشایش همایش جندی شاپور» ،در« :مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش جندی شاپور در گذر تاریخ»،

هوشنگ جباری (گردآورنده) ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران ،چاپ یکم ،1384 ،ص ق

114 . For a such recent consideration see to: Wenke; pp. 303 304.
 . 115بارهبرائوس ،به نقل از برونر؛ همان جا

کتابشناسی
الف) فارسی

آسموسن ،پیتر؛ 1387؛ «مسیحیان در ایران» ،در  :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ چهارم ، ،ج  3بخش

دوم.

آلتهایم ،فرانتس و استیل ،روتظ؛  ،1382تاریخ اقتصاد دولت ساسانی ،ترجمه هوشنگ صادقی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ

یکم. ،
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تفضلی ،احمد؛ «تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم» ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،سخن ،چاپ یکم ،1376 ،ص .320
ّ . 106
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آیلرز ،ویلهلم؛  ،1387ایران و بین النهرین در  :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم ، ،ج  3بخش یکم.
ابن حوقل ،محمد بن حوقل؛  ،1345صوره االرض ،ترجمه جعفر شعار ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران ،چاپ اول.

ابن رسته ،احمد بن عمربنرسته؛  ،1365االعالق النفیسه ،ترجمه و تعلیق از دکتر حسین قره چانلو ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ یکم.

ابوالقاسمی ،محسن ؛  ،1385راهنمای زبان های باستانی ایران ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،

چاپ چهارم.

اصطخری ،ابواسحق ابراهیم ؛  ،1373ممالک و مسالک ،ترجمه محمدبناسعری تستری ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر

محمود افشار ،چاپ اول.

برونر ،کریستوفر ؛ ،1387تقسیمات جغرافیایی و اداری :ماندگاه ها و اقتصاد ،تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ

چهارم ،ج  3بخش دوم.

بهار (ملک الشعرا) ،محمدتقی ؛ ،1337سبک شناسی ،تهران ،امبیرکبیر ،چاپ دوم.

تفضلی ،احمد ؛ ،1376تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،سخن ،چاپ یکم.
ّ

جباری ،هوشنگ (گردآورنده) ؛ ،1384مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش جندی شاپور در گذر تاریخ ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران،

چاپ یکم. ،

حدودالعالم (تألیف مؤلفی گمنام به سال  372هجری) ،با تعلیقات مینورسکی ؛ ،1372ترجمه میرحسین شاه ،تصحیح و حواشی از مریم

میراحمدی و غالمرضا ورهرام ،تهران ،دانشگاه الزهراء ،چاپ اول.
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حمزه اصفهانی ؛ ،1376تاریخ پیامبران و شاهان ،ترجمه جعفر شعار ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ دوم.

دیگناس ،بئاته و وینتر ،انگلبرت ؛  ،1386روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران ،فرزان

جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

روز ،چاپ اول. ،

رنان ،کالین ؛ ،1371تاریخ علم کمبریج ،ترجمه حسن افشار ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ دوم.

زرینکوب ،عبدالحسین ؛ ،1368تاریخ مردم ایران قبل از اسالم ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ دوم. ،

سلوود ،دیوید ؛ ،1387سکه های ساسانی ،در :تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ پنجم ، ،ج 3بخش یکم.

شعبانی ،رضا ؛ ،1384سخنرانی گشایش همایش جندی شاپور ،در :مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش جندی شاپور در گذر تاریخ،

اهواز ،دانشگاه شهید چمران ،چاپ یکم.

فرای ،ریچارد نلسون ؛ ،1382تاریخ باستانی ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم. ،
فرای ،ریچارد نلسون ؛  ،1344میراث باستانی ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ اول.

قفطی ،علی بن یوسف شیبانی ؛  ،1347تاریخ الحکماء ،تصحیح بهین دارایی ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول.

کریستنسن ،آرتور امانوئل ؛  ،1384ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران ،صدای معاصر ،چاپ چهارم.

گیرشمن ،رومن ؛ ،1372ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ نهم.

لسترنج ،گای ؛ ،1367جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمه محمود عرفان ،تهران ،علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.
مارکوارت ،یوزف ؛ ،1373ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،ترجمه مریم میراحمدی ،تهران ،اطالعات ،چاپ یکم.

محمدی مالیری ،محمد ؛ ،1374فرهنگ ایرانی پیش از اسالم ،تهران ،انتشارات توس ،چاپ چهارم.

مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ؛ ،1374مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم.

مقدسی ،ابوعبداهلل محمدبن احمد مقدسی ؛  ،1361احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،شرکت مؤلفان و

مترجمان ،چاپ اول.

ویسهوفر ،یوزف ؛ ،1378ایران باستان ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،تهران ،ققنوس ،چاپ سوم.

همایی ،جالل الدین ؛ ،1363تاریخ علوم اسالمی ،تهران ،نشر هما ،چاپ دوم.
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ذات اقدس همايون در ييالق است ،وبا در حال اطراق است،
*
و اينجا ايران در نهايت امن و امان است.
تحليل شماره هاي  124تا  131روزنامه وقايع اتفاقيه

(از تاريخ هشت رمضان  1269تا تاريخ بيست و هشتم شوال )1269

**

پگاه پورگلدوز
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روزنامه وقايع اتفاقيه:
عنوان اين جریده «روزنامه وقايع اتفاقيه» است زیرا واژه “روزنامه” را نيز قسمتي از اصل عنوان دانسته اند
به گونه ای که اگر بگوييم وقايع اتفاقيه ،درواقع عنوان را ناقص بيان نموده ايم .واژه “روزنامه” در زبان فارسي
ريشه اي قديمي دارد و در ابتدا به معني دفتر يادداشت و يا دفتر خاطرات به کار مي رفته است .روزنامه به
معني امروزي ،گرفته شده از ( )Newspaperيعني کاغ ِذ اخبار (کاغذي از شمال و شرق و غرب و جنوب)
است و ميرزا صالح شيرازي براي اولين بار در ايران ،نخستين شماره آن را چاپ نمود .بر اساس نوشته
دوتامپل ،اولين شماره «کاغذ اخبار» مربوط به تاريخ  25محرم  1253هجري قمري است .از انتشار «کاغذ
اخبار» تا نوبت به «روزنامه وقايع اتفاقيه» برسد با شش روزنامه دیگر که به نوعي مرتبط با ايران هستند،
مواجهيم :نام اولين روزنامه چاپ خارج از ايران «جام جمشيد» است ،که روزنامه هفتگي است و در شهر
بمبئي به سال 1262ق .منتشر مي شده است .دومين نشريه با عنوان «چابک» به زبان فارسي در شهر
بمبئي و «سکندر»« ،سلطان االخبار»« ،لوديانه اخبار» و «جام جهان نما» به ترتيب سومين ،چهارمين،
پنچمين و ششمين روزنامه است که به عالوه «کاغذ اخبار» مي توان مطبوعات عصر محمد شاه قاجار
ناميدشان( .برگرفته از کتابخانه ملی ایران :1370،مقدمه)
ناصرالدين شاه پس از رسيدن به تهران ،پايتخت سالطين قاجار ،ميرزا تقي خان امير نظام را با لقب
«اميرکبير» به صدارت برگزيد .از جمله اقدامات مفيد اميرکبير تأسيس روزنامه اي با نام «روزنامه وقايع
اتفاقيه» بود که به اعتباري دومين و به اعتبار ديگري سومين روزنامه ايران بود( .برخي معتقدند که دومين
روزنامه را مبلغين مذهبي آمريکائي در شهر اروميه با نام «زراريري باهر» به معني«شعاع روشنائي» منتشر
کردند).
روزنامه وقايع اتفاقيه به همت اميرکبير و بدون ترديد با رضايت کامل ناصرالدين شاه و به فرمان او
انتشار يافت .اولين شماره آن بي نام و در تاريخ جمعه پنجم ربيع الثاني سال  1276منتشر شد و از شماره
دوم يعني هفته بعد«،روزنامه وقايع اتفاقيه» ناميده شد .اين نشريه تا شماره شانزدهم ( 21رجب )1276
روزهاي جمعه و از آن پس روزهاي پنجشنبه ،در چهار و اغلب در شش صفحه و گاهي در هشت و ندرت ًا
در دوازده صفحه نيز به چاپ مي رسيد .قيمت روزنامه در طول ده سال بدون تغييرماند .بهاي تک شماره
* این نوشته ،کارنوشت درس «مبانی تاریخ اجتماعی ایران»مقطع کارشناسی دکتر محمدرضا جوادی یگانه است .برای اطالع از طرح کارنوشت
http://mrjavadi.com/detail.asp?id=402
خواسته شده از دانشجویان میتوانید به این آدرس مراجعه کنید:
** شماره هاي استفاده شده در اين کار از کتاب زير برداشته شده است :نام کتاب  :روزنامه وقايع اتفاقيه ،تهيه و تنظيم :کتابخانه ملي جمهوری

اسالمي ايران ،ناشر کتابخانه جمهوري اسالمي ايران با همکاري مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه  ،تيراژ 300 :نسخه ،چاپ اول ،تاريخ انتشار .1373 :
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آن ده شاهي بوده ،آبونمان ساليانه  24قران و بهاي آگهي نيز هر سطري ده شاهي بوده و هر يک از
امناي دولت که درآمدش به  200تومان مي رسيده ،موظف بوده ساليانه دو تومان بهاي نشريه را پرداخته
و مشترک شود .به همين جهت به حکام واليات امر شده بود صورتي از متمولين ،اعيان و معاريف قلمرو
حکومت خود را تهيه و به دارالخالفه ارسال دارند که روزنامه برايشان فرستاده شود .اين موضوع خود نشان
دهنده ميزان تيراژ روزنامه است.
ريخت و شکل روزنامه تقريب ًا يکسان مانده ،فقط در تصوير شیر و خورشید و در خط آن اندک تفاوت هايي
به وجود آمده است .تا شماره  318ستون بندي شده ولي بعد از اين شماره از بين رفته و فقط حاشيه صفحه
خط کشي دارد( .برگرفته از کتابخانه ملی ایران :1370 ،مقدمه)
دست اندرکاران روزنامه را به سادگي نمي توان تشخيص داد چرا که دائم ًا در حال تغيير بوده اند .از اين رو
ترديدي نيست که خطاط ،مترجم ،نقاش ،نويسنده و مأمورين چاپ در طول ده سال تغيير مي کرده اند و
تغييرات حاصل در روزنامه هم نتيجه همين تغييرات است .به طور کل مشهورترين دست اندرکاران روزنامه
عبارت  اند از:
حاجي ميرزا جبار ناظم المهمام (پدر ميرزا جواد خان سعدالدوله) معروف به تذکره چي مديريت روزنامه را بر
عهده داشت.
ادوارد برجيس انگليسي که مترجم بود.ميرزا عبداهلل که روزنامه را به خط خوش نستعليق مي نوشت و در چاپخانه حاجي عبدالمح ّمد واقع دردروازه دوالب چاپ مي شد .ميرزا رضا كلهر ،خوشنويس برجسته عهد قاجار ،نويسنده روزنامه وقايع اتفاقيه
و مبتكر شيوه اي جديد درنستعليق است .از او بعد از «ميرعماد»به عنوان بزرگترين خوشنويس ايراني ياد
مي شود.
نقاش لوگوي روزنامه چندان مشخص نيست جز آنکه به نظر مي رسد تصوير شير و خورشيد در آخرين
شماره ،اثر ميرزا ابوالحسن خان نقاش کاشاني ملقب به صنيع الملک است.
روزنامه وقايع اتفاقيه از نظر مطلب ،ذيل پنج بخش مي آيد:
)1شماره روزنامه ،تاريخ ،قيمت ،لوگوی شیر و خورشید  ،قيمت اعالنات
)2اخبار داخله ممالک محروسه پادشاهي:
دارالخالفه تهران
ساير واليات (فارس ،خراسان ،عراق ،قزوين ،کرمان ،کردستان ،دارالمرز ،اصفهان ،کرمانشاه و)...
)3اخبار دول خارجه (انگليس ،پروسيه ،فرانسه ،استريه ،هندوستان ،چين ،قطب شمال و)...
)4احواالت متفرقه
)5اعالنات
پس از قتل اميرکبير انتشار اين روزنامه همچنان ادامه يافت تا در تاريخ  5صفر  1277روزنامه دولت
عليه ايران جايگزين آن شد و مديريت آن به ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک پسر عموي کمال الملک
سپرده شد .روزنامه مذکور تا شماره  591سال  1283انتشار يافت.

در سال  1283ناصرالدين شاه به تقليد از اروپاييان تصميم گرفت که روزنامه هاي متعدد داشته باشد و
دستور انتشار چهار روزنامه را داد:
.1روزنامه دولتي بدون تصوير
.2روزنامه دولتي مصور
.3روزنامه ملتي
.4روزنامه علمي
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تحليل لوگو:1
شیر و خورشید نشاني است که تا پيش از انقالب اسالمی ايران در سال  ۱۳۵۷نماد ملي ايران بود .اين نشان
کهن ميان رودان(بین النهرین) ،ايران ،عرب ،ترک ،يهودي و مغول است .شیر و خورشید در
تلفيقي از سنن ِ
اصل ،نشان ستاره بيني خورشيد در صورت فلکي اسد(شير) در منطقه البروج بوده است.
در دوران حکومت سلسله هاي ترک و از حدود قرن ششم هجري ،عالمت شیر و خورشید از ستاره بيني
سلجوقيان روم ،سکه هايي با
وارد کارهاي هنري در قلمروی اسالمي از مصر تا آسياي ميانه شد .از دوران
ِ
نقش شير و خورشيد مي توان يافت .اين نشان از قرن نهم هجري(پانزدهم ميالدي) به طور ناپيوسته بر روي
پرچم هاي ايران نقش بسته است .نشان شير و خورشيد در هر دوره اي از تاريخ به صورت های مختلفي تعبير
شده است .در ابتدا تنها نشاني با معنای طالع بینی و ستاره بيني بوده است و نه مظهر حکومت .در دوران
صفويه اين نشان تعبيري شيعي /ايراني پيدا مي کند .در زمان شاهان بعد از آغامحمدخان قاجار و همزمان
شيعي نشان به تدريج کمرنگ مي شود .در اين دوران است
با تحوالت فکري و اجتماعي در آن زمان ،تعبير
ِ
که اين نشان به اشتباه به ايران قبل از اسالم نسبت داده مي شود .اين نشان پس از انقالب اسالمی با نشان
فعلي جمهوري اسالمي جايگزين مي شود.
به گفته ی افسانه نجم آبادي در دوران صفوي ،نشان شير و خورشيد مظهر دو رکن جامعه بود« :حکومت
و مذهب» .مشخص است که هرچند درفش هاي مختلفي در زمان شاهان صفوي به خصوص نخستين
شاهان صفوي استفاده مي شده است ،تا زمان شاه عباس صفوي ،نشان شير و خورشيد به نشاني رايج در
درفش هاي ايران بدل شده بود.
قديمي ترين نشان شیر و خورشی ِد شناخته شده ،سکه اي است که به مناسبت تاجگذاري آغامحمدخان به
سال  ۱۷۹۶ضرب شده است .در اين سکه در پایین شکم شير ،نام حضرت علي ،امام شيعيان ذکر شده است
(ياعلي) و در باالي نشان ،شاه وقت خوانده شده است (يا مح ّمد) .اين سکه مي تواند بيانگر آن باشد که در
اين زمان هنوز شير ،نماد مذهب و خورشيد استعاره اي از شاه ايران است (ايرانيت و اسالميت حکومت) .در
دوران قاجار اين نشان کاربردي گسترده داشته است و از َعلَم هاي عزاداري ماه محرم تا سندهاي ازدواج
يهوديان ايران (کِتوباس) از اين نشان استفاده مي شده است.
اين نقش در اوايل دوره قاجار به شکلي کام ً
ال ناهمسان روي سکه ها ،نشان ها و پرچم ها ظاهر شد.
نشان شير و خورشيد ايراني را در سالهای  ۱۲۲۲تا
فتح علي شاه قاجار به تقليد از نشان لژيون دونور فرانسهِ ،

 ۱۲۲۵پديد آورد تا به ديپلمات ها و مقامات اروپايي اعطا کند .به  اين ترتيب ايران داراي پرچمي رسمي با
نشان شیر و خورشید شد.بدین سان يک قرن بعد نويسنده اي اروپايي نوشت:
«ايران امروزه به سرزمين شير و خورشيد معروف است».
هرچند پيوند شير و خورشيد به ايران پيش از اسالم توسط محمدشاه يک نابهنگامي زماني و به اشتباه
بوده است اما در «ديوان غربي ـ شرقي ِ» گوته شاعر آلماني قطعه اي شعر فارسي با نام «در درفش» موجود
است که عينا ًبه خط فارسي نقل کرده اند .اين قطعه را حاج ميرزا ابوالحسنخان شيرازي معروف به ايلچي
که نخست در ربيع الثاني  ۱۲۲۴قمري به سفارت انگلستان مأمور شد و سپس در  ۱۲۴۰وزير امور خارجه
فتحعلي شاه شد بر روي درفشي که با خود داشته رسم کرده بوده و نقش اين بيرق بنابر فحواي اين قطعه
شعر ،شیر و خورشید بوده است:
فتحِ علي شاه ترک ،جمشــــــيد گيتي افروز
چتر شب صحن کيهان  ،افگنده ظل اعظم
ايران کنام شـيران  ،خورشيد شاه ايران

کشور خداي ايران  ،خورشيد عالم افروز
گر ز شبه مغز کـــيوان ،آکنده مشــک سارا
زانست «شیر و خورشید»  ،نقش درفش دارا
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از میان تغييراتي که در زمان سلطنت فتحعلي شاه در درفش و عالمت دولت ايران رخ
داد ،تغيير در نژاد شير بود ،بدين صورت که قبل از اواسط سلطنت فتحعلي شاه ،هميشه
شيري که در سکه ها و درفش هاي ايران نقش مي گرديد ،شير ايراني بود ،زيرا «شيرهاي
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ايراني چه نر و چه ماده ،بي يال بوده اند نه همچون شيرهاي آفريقا که نرهاشان يالدار و ماده هاشان
بي يال است» از اين زمان با تأثير گرفتن از اروپاييان تصوير شير بر اساس شکل شيرهاي ن ِر آفريقايي که
داراي يال بودند ترسيم مي شود .در زمان پادشاهي ناصرالدين شاه (سال  ۱۲۴۷خورشيدي) ،تمبري (تمبر
باقري) در پاريس منتشر گرديد که نگاره آن ،نشان رسمي دولت وقت ايران (شیر و خورشید) بود .اين نشان
داخل دايره اي واقع شده بود و در گوشه هاي تمبر ،قيمت آن به فارسي ثبت شده بود.
به نظر مي رسد بر همين اساس که شیر و خورشید عالمت اصلي حکومت ايران به حساب مي آمده از آن
در طراحي لوگوی مهمترين روزنامه کشور نيز استفاده نموده اند.
در اينجا فرضيه مؤلف براين قرار است که با توجه به اينکه هر ترسيمي (نقاشي ،دست خط و ) . . .
برون فکني درونيات نگارنده آن است ،درنتيجه مي توان با استفاده از تحليل لوگوي روزنامه وقايع اتفاقيه و
تفاوتي که در هر یک از شماره های آن وجود دارد (براي مثال تفاوت در يال ،نشان دادن دندان ،معلوم بودن
دهان خورشيد و  ) . . .به درک و شناخت دقيق تري از آن عصر رسيد .پیشنهاد میشود محققان به این بحث
بپردازند چرا که میتوان اطالعات مفیدی را با تحلیل این سند تاریخی به دست آورد.
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جدال سنت و تجدد:
و ايران با وجود سرداران دلير و با مهارت ،در جنگهاي متعدد شکست خورد  ...چرا؟
کم کم ايرانيان متوجه تفاوت هايي شدند و يا بهتر بگویم کمبودهايي .....
و کساني چون عباس ميرزا ،اميرکبير و غيره درصدد پاسخ به سؤال چرا ما عقب مانده ايم برآمدند و همواره
نگاهشان براي پاسخگويي ،به غرب جايي که منشأ صنعتي شدن است بود.
با آغاز صنعتی شدن ،اختراع ماشين بخار و روند رو به رشد توليد در اروپا ،افزايش بهداشت و به تبع آن
افزايش جمعيت ،نياز به منابع اوليه و همچنين نیاز به سرزمين افزايش يافت و منجر به کشف مناطق و
منابع تازه و پديده اي به نام استعمار گشت.
دير يا زود باالخره ايران نيز با اين تغييرات در جهان مواجه شد و متفکرين متوجه تفاوت فاحش بين
خود و همتايان فرنگي خود شدند و درصدد کاهش فاصله اين تفاوت برآمدند .عده ای علت عدم رشد و
پيشرفت ايران را سنت برشمردند و به نقد و طرد آن پرداختند .عده اي نيز با ورود صنعت اروپايي که متناسب
با فلسفه فکري و اومانيستي آنجا بود؛ سنتها ،عقايد و باورهاي خود را در خطر ديدند و دست رد به سينه

آن زدند.
بحث «ايران عقب مانده است ،فرنگي تو بگو چه کنيم؟» را شايد هنوز در برخي محافل کنوني نيز
مي توان ديد و بايد گفت هنوز لزوم پاسخ به اين سؤال در برخي مقاطع احساس مي شود.
في الواقع يکي از مهم ترين عناصر عصر مدرن در آن روزگار ،روزنامه ها ،مجالت يا به قولي گازت هاي
آن دوران بود که مي توان گفت هم پيامد و هم علت تغييرات آن روزگارند .با اختراع ماشين چاپ و کسب
توانايي تکثير به راحتی و در زماني کوتاه ،روزنامه نويسي به معناي امروزي آن از قرن هفدهم ميالدي در
اروپا آغاز گرديد .از يک سو فوريت طرح شدن بسياري از مسائل روز و از سوي ديگر وسعت بازتاب اجتماعي

تحليل شماره هاي  124الي :134
• شماره ی (124هشتم رمضان :)1269
 پادشاه در ييالق امامه است در نزديکي لواسان چند نفر از وبا مرده اند (نبود بهداشت). در اين ماه رمضان به دليل بروز و شدت وبا ،مردم بيشتر از سال هاي پيش دعا و توبه و انابه مي کنند چونمعتقدند علت وبا گناه است .در تهران روزي بيست تا سي نفر از وبا مي ميرند .در قم و کاشان و مازندران
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آنها ايجاب مي کرد تا وسيله اي سبک تر و سريع تر از کتاب به وجود آيد و روزنامه عهده دار اين وظيفه شد.
طبع ًا انتشار سريع و متوالي جرايد به مضامين آنها خصيصه اي گزارشي و خبري مي بخشيد تا آنجا که
رفته رفته طرح هر مسئلهای به صورت گزارشهاي خبري کوتاه و بلند درآمد .ايران نيز که وجود روزنامه را
يکي از نشانه هاي پيشرفت برشمرده بود با اختالف  382سال به چاپ روزنامه اهتمام ورزيد .بحث و تأمل
در نشريات آن روزگار مي تواند روشني بخش انديشه ی آن روز در بسياري از جهات از جمله تحليل نگاه
ايران به فرنگ باشد .سوألي که در اين تحقيق درصدد پاسخگويي به آن هستيم اين است که ايران خود را
در نشرياتش چگونه بازنمايي مي کرده است؟
چه نکاتي از غرب (دول خارجه) براي ايران آنقدر جذابيت داشت که در نشرياتش چاپ مي کرد؟
متفکرين ساکن در ايران با چه تصويري از غرب مواجه بوده اند؟
اساس ًا خط فکري مجله چيست؟
تذكر :مؤلف در طي نگارش سعي نموده که قلم روزنامه را تا جاي ممکن حفظ نمايد.
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کمال شدت را دارد (تفکرات مذهبی).
نيز،
ِ
 به دليل سيل قنات هاي شهر خراب شده است و در نتيجه آب رودخانه کرج و شميرانات به عدالت بينمردم تقسيم مي شود( .عدالت هم یک واژه مذهبی و هم یکی از واژگان رایج در انقالبهای غربی بوده
است) (چهره خدمتگذار دولت).
 فردي در مالء عام روزه خواري مي کرده مردم ريخته اند سرش هالکش کنند ولي نجات پيدا کرده ،برده اندمحکمه فهميده اند مريض است و براي درمان خورده پس او را بخشيده اند (تفکرات مذهبی).
 عمارت ارک تعمير مي شود.«و الحق در اين دولت ِعلّيه زياد شدن عمارات سلطاني و تغيير وضع آنها به سبب طرحهاي تازه بسيار بر
شهريت حاال ،هيچ نسبتي با ايام سابق ندارد»]
رونق و آبادي و شهريت دارالخالفه طهران افزوده و شکوه و
ِ
(ص( )763چهره خدمتگذار دولت).
«خاطر اقدس ملوکانه زياده مايل به آبادي وعمارت که رسم سالطين نامدار و آثار پادشاهان کثيراالقتدار
است مي باشد»] (ص( )763چهره خدمتگذار دولت).
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 در شيراز زلزله بسيار شديدي آمده .بسياري در اين بين دست به دزدي زده اند (نا امنی).«اين روزنامه ها به فرنگستان و ساير جاها مي رود و طالب مي شوند که تفصيل آن را بدانند»(ص.)763
 در خراسان ترکمانان قصد حمله داشتند که رفع شد (نا امنی). پادشاه انگليس فرزند پسر به دنيا آورده که بر اساس رسوم عيسوي نام گذارده و غسل داده شد (توجهبه رسوم فرنگستان).
 گفتگو در مشورت خانه انگليس که طايفه جهود هم وکيل داشته باشد و مورد قبول واقع شده.«قانون آن واليت اين است که آنچه در مشورتخانه وکالي رعايا بگذرد بعد از آن بايد بمشورتخانه
خوانين برده و در آنجا هم مجري شده و بعد از آن به نظر پادشاه رسيده و او هم دستخط بگذارد»
(ص ()765توجه به نحوه و سلسله مراتب قانون گذاري).
 «پادشاه ساردنيه کاغذي نوشته و بکل دول فرنگستان فرستاده است که ُ َدول مزبور توسط مابين دولتيناستريه و ساردنيه بکنند و نگذارند که دولت استريه عملي بکند که خالف قانون عهدنامه باشد»(ص )765
(توجه به قانون و نحوه روابط ديپلماتيک مابين ُ َدول).

 -براي ايجاد نظم در شهر ميالن بعد از اغتشاشات آنجا قوانيني وضع نموده اند:

«جمع شدن مردم در يک جا قدغن [ ]. . .دروازه شهر از ساعت  6صبح تا  3بعد از غروب آفتاب باز مي
باشد[ ]. . .هرکس اطاقي در خانه خود به کسي کرايه بدهد بايد ظرف  24ساعت با امناي دولت عرض
نمايد و اسم آن شخص(» . . .ص ( )766به عالوه  4قانون ديگر که نشاندهنده توجه نويسنده به نحوه
وضع قوانين جهت کنترل شورش و ايجاد نظم است).

 در عثمانيه چند وزير جابجا شده است. -مفسدين واليت پروسيه اسباب حرب جمع کرده براي شورش و يکي از ياغيان به لندن رفته براي

خريداري وسايل حرب و دولت انگليس نيز سعي در امداد داشته.
 در سوييس بين دو مذهب کاتوليک و پروتستان درگيري بوجود آمده. اعالن کتاب چاپي.•شماره (125پانزدهم رمضان :)1269
 پادشاه از شکارگاه امامه به ييالق الر رفته. وبا که در اوايل رمضان روزي  30کشته بر جاي مي گذاشت ،اکنون به روزي  16نفر رسيده. معلم سواره نظام يک قطعه نشان نقره گرفته و رفته که عيال خود را برداشته و به ايران بازگردد. افواج متوقف در دارالخالفه تهران در کمال نظم و انضباط حرکت مي کنند و اگر خالف قاعده از کسيسر بزند تنبيه نظامي مي شود (توجه به نظم و انضباط و قانون).
 در مسجدشاه بر سر جاي نماز دعواي شديدي شد و در ادامه نحوه رسيدگي به دعوا بيان شده است(نقش مذهب).
در ماه مبارک رمضان تعزيه داري سيدالشهداء مي کنند!
«چون صداي طبل و شيپور که در شبيه مي زنند در شب خالف قانون نظام و منافي نظم شهر بوده و احيان ًا
باعث تشويش بعضي از نسوان و اطفال مي شد ،لهذا ديوانيان عظام حکم نمودند که شبها شبيه درآوردن
موقوف باشد» (ص ( ،)770برقراری قوانین شهری).

«اما قورخانه و جبه خانه دولتي گشوده و در کار است و اصناف و عملجات کارخانه ها مشغول کار خود
مي باشند»(ص (، )770اهمیت چرخه اقتصادی).

 در نزديکي شاهزاده عبدالعظيم چند کارخانه صابون پزي شماعي و دباغي است که چون به نظر مي رسيدکار آنها منجر به عفونت و افزايش شدت وبا شده ،کار آنها موقوف شد .همچنين
«شسته و رفته و پاکيزه نگهداشتن بيتوتات و منازل در تخفيف کلي اين ناخوشي بسيار افاقه مي کند»
(ص .)771

 حکيم مريض خانه دولتي و ساير اطبا با جد و جهد تمام جهت مداواي وبا تالش مي کنند. وبا در خمسه ،زنجان ،کاشان ،قم ،اصفهان ،فراهان ،و آشتيان هم بوده. خلعت عيدي براي حکمران مازندران فرستادند که او به استقبال خلعت رفته و شيريني و شربت داده(قانون مداری).
 يک فرد مهمي(شعبانغلي خان) از هرات به خراسان آمده که به استقبال وي رفته و«به قانون نظام و با نظم و ترتيب [ ]. . .الزمه احترام» را به عمل آورده اند (قانون مداری).

 -فردي در خواجه ربيع ،شراب خورده في الحال به سزاي معصيت خود رسيده (تفکر مذهبی).

«امر قشون خراسان در کمال نظم و انضباط است و از احدي هيچگونه بياعتدالي نسبت به مردم صادر
نمي شود »(ص( ،)772قانون مداری).

 -ياغيان مجار در مملکت انگليس و در آنجا فشنگ جنگي مي سازند .دولت هم فهميده و ضبط کرده ولي
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 -اگرچه اکثر حجرات و کاروانسراها به دليل ترس از وبا بسته است
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به نظر مي رسد در اغتشاشات روسيه هم از اين ها استفاده شده و اکنون در مشورتخانه انگليس بر سر اين
گزارش بحث است.
«وزير محاسبات واليت انگليس دستور العمل داد و سند ماليت و جمع و خرج سال نو دولت انگليس را به
مشورتخانه آورده][...چهار ساعت نيم مشغول خواندن دستورالعمل][...در سال گذشته مداخل دولت انگليس
يازده کرور و دوازده هزار تومان به حساب پول ايران از مخارج زيادتر بوده»(ص( ،)773توجه به امور مطرح
در مشورتخانه به عنوان مرجع قانون گذاری).

 -در فرانسه چند نفر از مفسدين را گرفته اند نکند بناي آشوب داشته باشند.

«معلوم نبوده مفسدين در آن اوقات بناي افساد داشته باشند اما امناي دولت فرانسه گرفتن اشخاص مزبور
را الزم ديده اند» (ص( ،)773توجه به نحوه مواجهه با امکان آشوب).
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 امپراتور فرانسه به فرستاده ايران احترام گذاشته. امپراتور استريه که مطابق معمول داشته در برج هاي شهر پياده گردش مي کرده زخم برداشته. مابين دولتين پروسيه و استريه گفتگويي شده در خصوص اينکه بعضي از رعايا و صنعت کاران و اصناففرنگستان ميان خودشان قرار گذاشته که صنف به صنف جمع شده به اختيار خود پولي در ميان بگذارند تا
اگر کسي را ناخوشي شود مخارج او را بدهند ،يا اگر بي کار شد يا اگر فوت کرد خرج دفن و کفن و  . . .اين
قواعد همه خوب ،و بد و ضرري هم به ديوان نداشت اما معلوم شده به بهانه اينکه جمع شده در امورات
کار و کسب خودشان مشورت کنند ،در امورات دولتي مصلحت و مشورت نمايند که شايد منجر به اغتشاش
شود ،از اين جهت ديوانيان مي خواهند قانون جمع شدن اصناف در يک جا را موقوف کنند.
 بزرگ مفسد ايطاليا به مملکت انگليس رفته ولي امناي دولت انگليس نمي دانند کجاست. والده سلطان عثمانيه وفات يافته ،وي فردي نيکوکار بود به فقرا کمک مي کرد و بسيار بيمارخانه ومدرسه ساخته.
 در چين مردم از پادشاه ياغی شده و با مأمورين دولتي جنگ مي کنند .مردم مي خواهند پادشاه را از تختبياندازند چون از قوم تاتارستان است و مي خواهند يکي از خودشان باشد.
 اعالن کتاب چاپي.•شماره ( 126بيست و دويم رمضان :)1269
 پادشاه در الر است. وبا در قزوين ،مازندران و بعد از رفتن پادشاه در الر ،کن و سلوقان شيوع دارد. به دليل شيوع ناخوشي در افواج ،پادشاه کسي را براي احوال پرسي فرستاده. انگليس با سياه هاي وحشي احشامي کوهستان و جنگل اطراف در حال جنگ اند براي مشخص کردنسرحد خاک انگليس با خاک آنها .دولت انگليس بسيار خسارت ديده ولي اگر بعد از اين جنگي درگيرد خود
رعایا بايد هزينه آن را بدهند که ضرر به خزانه انگليس نرسد و بايد به گونه اي رفتار شود که باعث جنگ
دوباره نشود.
 -اعيان تجار شهر انگليس به فرانسه رفته و اظهار دوستي کرده اند و اين خالف قانون است و منافي احترام

پادشاه انگليس.

«در روي زمين قاعده اين است که گفتگو مابين دول از پادشاه به پادشاه مي شود»(ص.)779

 يکي از صاحب منصبان استريه به دليل رشادتي که در گرفتن ياغي مجاري به خرج داده از طرف دولتينپروسيه و اسپانيول نشان گرفته است.
 دولت استريه از زماني که اهل فرانسه پادشاه قبلي (شارل دهم) را بيرون کرده و شخص جديدي (لويفليپ) برقرار نموده اند ديگر نشان منصب به اهالي فرانسه نداده اند ،چرا که اين خالف قاعده موروثي
پادشاهان فرنگستان است.
 فرانسه در باب عالج موريانه ،بخار تيزاب يا جوهر گوگرد را پيشنهاد کرده (توجه به علم).«پرده هاي نقاشي ايام قديم فرنگستان درين روزها به قيمت بسيار زياد به فروش مي رسد .يک سببش اين
است که نقاشي اين ايام نسبت به کارهاي قديمي خيلي تنزل کرده و سبب ديگر اينکه اعيان فرنگستان در
اين اوقات همه طالب خريد پرده هاي قديمي اند»(ص( ،)780در اين پاراگراف به کرات با لغت «و سببش
اينکه» مواجه مي شود که نشان دهنده ديد علت يابنده نگارنده است).

•شماره ( 127بيست ونهم رمضان :)1269
 پادشاه در کنار رودخانه الر ،نزديک کوه دماوند بود .بعد از آن به سمت لواسان رفته چون آب و هوايبسيار خوبي دارد .وي بعد از انقضاء رمضان به عمارت سلطاني شميران تشريف خواهند برد.
«اول که موکب همايون بسمت الر عزيمت فرمودند زياده از يک هفته منظور توقف در آن صفحات را
نداشتند .وليکن بعد از ورود اردوي همايون به ييالق الر و مالحظه صفا و خرمي[ ]. . .تا آخر ماه مبارک
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 برخي اطبا رفتن به ميان آب بحر را بسيار مفيد مي داند خصوص ًا براي کسي که ضعيف المزاج است.اشخاصي در شهر پاريس خيال کرده اند که آب بحر را به ميان پاريس آورند و چنان مي دانند که منفعت
بسيار دارد.
ُمنجمين حساب اکثر ستاره هاي دنباله دار را مي دانند که چند وقت قبل پيدا شده .در اين روزها يک ستاره
 ّدنباله دار پيدا شده که دويست سال پيش در فرنگستان ديده شده.
(سه خبر انتهايي نشان دهنده توجه به اخبار علمي ،فرهنگي و هنري است و اينگونه نيست که صرف ًا متوجه
سياست فرنگستان باشند).
 -اعالن کتاب چاپي

را در آن حدود صفا و تفرج و توقف فرموده اند» (ص.)781

 -در ايام صيام به تفضالت خدا ،ناخوشي وبا تخفيف کلي در دارالخالفه طهران داشته

«و عموم سکنه در کمال امنيت و در رفاه و آسودگي خاطر ،شکرگذاري و دعاگويي دولت قاهره را دارند»
(ص( ،)782دلیل بهبود وبا تفضل خدا با توجه به روزه داری است)( ،تفکر مذهبی).

 سيل ،قنوات را تخريب کرده ،دولت آب ارک را درست کرده و آن را به عدالت ميان خلق تقسيممي کند.
 قيمت اجناس و مأکوالت در اينجا بيان شده (قابل توجه است که به جاي خريد روزنامه ،مردم مي توانندنيم من گوشت بخرند).
«حجاج عراق و فارس و آذربايجان وارد خوي شده و امسال زيادترند»(ص )783و يک حاجي هم در راه
مرده است( ،تفکر مذهبی).

 وبا در ساري مازندران به ظهور رسيد. در همدان اولياي دولت ِعلّيه ،کمال نظم و انضباط را دارد40
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«و نايب حکومت در انتظام امر واليات و تحصيل رفاه و آسايش رعيت کمال اهتمام را دارد ]...[ .از آنجا که
وبا با کثافت در ارتباط است وي دستور داده سالخ خانه ها را به بيرون شهر برده و به رفع کثافات از کوچه ها
و محالت و آب پاشيدن و پاکيزه نگاه داشتن و جاروب کردن آن اکيد داشته»( ،ص( ،)784قانون مداری و
رعایت نظم و انضباط به عالوه ی نظافت).

 -در اصفهان

«هرکس به تظلم و دادخواهي بيايد ،مطلب او را مباشرين امور ديوانخانه بنويسند [ ]. . .که به مقتضاي
عدالت و قانون حساب امر مردم را فيصله بدهند [ ]. . .در عرض مطالب و احقاق حق آنها معطلي حاصل
نشود [ ]. . .يک نوع اميدواري براي اهل آنجا حاصل شده و سبب شکرگذاري است»( ،قانون مداری).

 عده اي از بزرگان به مشهد مقدس رفته اند. افواج سرهنگ نيشابوري وارد ارض اقدس شده و در بيرون شهر مشغول مشقاند.«امورات ارض اقدس در کمال امنيت ميباشد»( ،ص.)784

 خلعت عيدي حکمران فارس به قريه زرقان در چهارفرسخي شهر شيراز رسيده ،وي با جمعي سوار بهاستقبال رفته و در استقبال و احترام خلعت همايون کمال اهتمام و احترام را معمول داشته (رعایت قوانین
و آداب حکومتی).
 ورود خلعت عيدي حکمران کرمانشاه به آنجا [ ]...وي آن را پوشيده و شربت و شيريني داده. به سرحدات کرمانشاه دزدي مي شد.«با گذاشتن قراول و مستحفظ در منازل و طرق اين اوقات نظم تمام داده اند»( ،ص.)785
«بزرگ مفسد فريبورغ [ ]...دستگير قشون دولت شد [ ]...او را به عدالتخانه برده اند که تقصيرش را ثابت
نموده و موافق تقصيرش تنبيه شود و حکم کرده اند که سي سال حبس باشد با زنجير ،اهل آنجا راضي
نشدند و به ديوانيان عريضه داده اند که او را بکشند [ ]...اما امناي ديوان در اين خصوص عريضه خلق

را قبول نکرده اند و بسياري از مردم را در آن واليات گرفته و محبوس کرده اند ،خصوصه از کشيشاني
که محرک مفسدين در ياغيگري شده بودند» (ص( ،)786توجه به نحوه کارکرد عدالتخانه و کنترل
ياغي گري).

 در زمستان گذشته زلزله اي در هندوستان آمده که باعث حرکت آب دريا شده است. انگليسي ها سعي کرده اند پنبه ينگي دنيا را در هندوستان به عمل بياورند ولي آب و هواي آنجا به جهتپنبه خوب نيست .انگليس بسيار پول خرج کرد که به جهت پنبه اين قدر محتاج به ينگي دنيا نباشد []. . .
اکثر پنبه انگليس از مصر و هندوستان و ينگي دنيا است [ ]. . .در هندوستان هم پنبه به عمل مي آيد ولي
در جاهاي دور از دريا که هزينه حمل و نقل دارد که اگر راه آهن به جهت تردد عرابه و کالسکه بخار بکشند
منفعت زياد خواهد کرد (توجه به نحوه عملکرد تجاري اقتصادی).
«مابين دولت ينگي دنياي شمالي و يکي از ُ َدول کوچک آن سمت ينگي دنيا که ينگي دنياي وسطي
ميگويند اين روزها جنگ و مخالفت افتاده» (ص.)787

چون مردم ينگي دنياي شمالي آنجا زمين خريده راه ساخته و کل تجارت آنجا به دستشان افتاده است و
مردم بومي آنجا بيکار شده اند( ،توجه به نحوه عملکرد تجاري).
 -درگيري برمه و انگليس

 در آمريکاي شمالي ابريشم توسط کرم هاي ديگري نيز توليد مي شود که برخي از اين کرم ها ابريشمخوب توليد مي کنند.
«اگر بتوانند اين کرم را در مملکت فرانسه بعمل بياورند در تجارت ابريشم آن واليات منفعت زياد خواهد
بود» (ص( ،)788توجه به نحوه تجارت و درآمدزايي).
«در تربيت مردم نابينا در ممالک فرنگستان بسيار کوشش و سعي کرده اند» (ص .)788مدرسه ساخته و به
خط برجسته خاص برايشان کتاب مي نويسند.

 کاليفرنيا و استراليا طالي بسيار زيادي دارد.•شماره ( 128هفتم شوال :)1269
 -پادشاه در ييالق الر بود به سمت ييالق شميران مي رود.

« بجهت خوبي آب و هواي ييالق الر که بسيار مطبوع مستحسن خاطر ملوکانه افتاده و توقف موکب
همايون در آنجا قدري به طول انجاميده بود و عزيمت چمن سلطانيه را در دهم ماه ذيقعده مقرر فرمودند»
(.)789
«زرگر اسالمبولي در دارالخالفه تهرانست [ ]. . .يک قطعه جقه فرنگيساز بسيار خوب ،تمام الماس ممتاز
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«بعضي از روزنامه ها در فرنگستان ،مال خلق است در اين روزها زياد چاپ زده و مي فروشند [ ]. . .هر
نسخه دو شاهي توجيه ديوان دارد و مهر ديواني بايد در رويش باشد» (ص( ،)788توجه به نحوه اداره
روزنامه خصوصي و درآمد آن).
«در مملکت جزيره العرب که در دست دولت فرانسه است [ ]. . .سه هزار کرور تخم ملخ به جهت اتالف
جمع کرده اند» (ص.)788
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[  ]. . .هرقدر گرانبهاتر خوبتر[ ]. . .روز عيد ماه مبارک رمضان به همايون [ ]. . .در ييالق الر[ ]. . .پنجاه
هزار تومان تمام شد» (( ،)789مردم در وبا دست وپا میزنند و شاه برای کاله خود جقه پنجاه هزارتومانی
سفارش داده).

 چون آب و هواي حکومت فارس به مزاج حاکم آنجا خوش نيامده وي تعويض شد و حاکم همدان رفتفارس « . . . .چون از حکام سابق همدان صدمات زيادي به آنجا رسيده[]. . .يک نفر آدم عاقل کامل کافي
که به حسن سلوک اتصاف داشته باشد به حکومت آنجا مأمور» (.)790
 در اصفهان شخصي بي جهت ناگهان بي هوش شده و از اسب افتاده ،مردم فکر کرده اند که او مرده است،اسب او هم ناگهان افتاده و تلف شده . . .
«از تصدق شدن اسب رفع بال از او شده»( ، ) 790( .نوع تفکر ايرانيان و مشغوليات ذهني ايرانيان که
خرافه گرایانه است).
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 فردي رؤياي عزرائيل را در خواب ديده بود که به او مي گويد چند روز ديگر در مسجد مي ميرد .به اهلخود گفته که از بيرون رفتن او ممانعت کنند ولي يک روز بی خبر از اهل خانه بي اختيار به مسجد رفته و
جان به جان آفرين تسليم کرده (نوع تفکر ايرانيان و مشغوليات ذهني ايرانيان که خرافه گرایانه است).
 در قريه خراسکان بين مادر و دختري نزاع افتاده و دختر مادر را به قتل رسانده و درتنور انداخته ،چون بهرسم معمول براي پخت نان آمدند ديدند بوي عفونت مي آيد ديدند ماد ِر دختر است .يقه او را گرفتند .وي
اقرار نمود که نزاع افتاده .وي را پيش حکمران منطقه بردند .و در حقيقت اين عمل خيلي غرابت دارد و
به جز جنون دختر به چيز ديگري نمي توان حمل نمود (اهمیت امر قضاوت).
 در همدان يک کودک عجيب الخلقه به دنيا آمد و مرد. فردي مي خواسته در همدان به زيارت برود .فقيري آمده و زائر آن فقير را رانده ،زائر هم مرده (نوع تفکرمذهبی خرافی ایرانیان).
 در تويسرکان در امامزاده اي چند نفر شل و کور و مريض ،شفا گرفته اند (نوع تفکر مذهبی خرافیایرانیان).
(اخبار باال نشان دهنده اولويت هاي خبري ايران است).
 حکمران کرمان به استقبال خلعت عيدي پادشاه رفته. در مملکت هالند موافق قانوني که دارند هر قصبه وکيلي دارد که به پايتخت مي رود براي اينکه درمشورتخانه آنجا اجالس نمايد.
پادشاه بلژ براي براي سياحت به پايتخت پروسيه رفته[ ]...بناست که وليعهد  -پسر بزرگ پادشاه دختر -
پادشاه پروسيه را بگيرد (روابط دول فرنگی).
•شماره ( 129چهاردهم شوال :)1269
 پادشاه در ييالق الر بوده اند و از آنجا به لواسان رفته و چهار روز توقف داشته اند و از آن جا به قريهلويزان رفته و مابين لويزان و ازگل و دارآباد آن ،و حکم کرده اند هيچ کس بي احضار و حکم به اردوي
همايون نرود.

 ناخوشي در دارالخالفه تهران قدري تخفيف يافته و به روزي چهار ،پنج نفر رسيده بود و در حال حاضرروزي هفت ،هشت نفر است.
«انشاءاهلل درين چند روز بالمره رفع بشود و کل اهالي و سکنه دارالخالفه تهران در نهايت رفاه و امنيت و
آسودگي خاطر هر کس به کسب و کار خود مشغول شود» (ص.)793
«از اهتمامات و رسيدگي کارگذاران دولتي ،دزدي و سرقت بسيار کم اتفاق افتاده است [ ]...جاي شکرانه
و تعجب است زيرا در چنين اوقات وقت کار و مجال دزدان است که خانههاي بي صاحب را » . . .
(ص.)793
«روز عزه اين ماه که روز عيد ماه مبارک رمضان است» حاکم تهران به سالم نشسته اند و اهل نظام به
قاعده نظامي حاضر شده و شليک توپ و زنبورک نمودند.
«چون از داروغه سابق تهران بي اهتمامي در نظم گزمه هاي شهر و محافظت دکانين و بازار و غيره ديده
شده [ ]. . .مشاراليه معزول “ . . .و به فرد ديگري” که سالها دخيل اين کار بودند و مراتب لياقت و
شايستگي آنها مشهود و ملحوظ افتاده بود واگذار گرديد» (ص( ،)794اين مطلب با دو خبر قبل از اين به
نظر در تضاد است).

«امر آنجا از هر حيث منتظم و مضبوط است [ ]. . .و همه موافق قاعده رفتار ميکنند و راه شرارت و
بي حسابي به کلي مسدود است
[ ]. . .توپچي و سرباز مشغول مشق ميباشند[ ]. . .و صاحب منصبان هم کمال اهتمام در انتظام و مشق
آنها را دارند» (ص.)795

 افواه ًا مذکور مي شد که مانند شيراز در اصفهان زلزله مي آيد ولي اتفاق نيافتاد وليکن باد بسيار شديديوزيد.
 وبا در اين چند روزه در قزوين شدت کرده بود ولي اندکي تخفيف يافت و اميد است که بال ّمره رفعشود.
رؤساي بلوچستان و صاحب قبايل و طوايف به کرمان و توسط حکمران يزد بسيار مورد مهمان نوازي
واقع شدند.
 سردار کرمان«در آبادي و امنيت واليات و آسودگي و رفاه حال رعيت اهتمام تمام دارد و احدي را ياراي حرکتي خالف
حساب نيست» (ص.)796

 -در خراسان
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 صدر اعظم از اردوي همايون که مابين لويزان و ازگل و شميرانات مي باشد در اين پنجشنبه به شهرتشريف مي آورند.
 چاکران ديواني که در طول اردوي همايوني کمال اهتمام را داشته اند مشمول عواطف و مراحم خسروانيشده اند که سبب دلگرمي آنان در خدمات خود باشد.
 -در اصفهان

43

«راهها و منازل کمال امنيت و انتطام را دارند و زوار و قوافل در نهايت آسودگي عبور ميکنند» (ص.)796
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 حکمران خراسان به استقبال خلعت عيدي رفته و شيريني و شربت داده و شليک شاديانه کرده اند.جمعي از تجار و دولتمندان انگليس مي خواهند که نهري مابين آمريکاي شمالي و جنوبي کشند و بحرين
را به هم متصل کنند .و کشتي از بحر اطلنتيک به بحر معتدل تردد نمايد .نهر را براي تردد کل اهل دنيا
مي سازند .باني انگليسي به حضور ناپليان ،امپراتور فرانسه رفته و عريضه داده .ساختن اين نهر عملي است
ثواب که خير و منفعت آن عايد کل اهل زمين مي شود (گويي حافظ منافع انگليس در ايران به خوبي عمل
ميکند و پرستيژ سياسي موجهي از انگليس در ايران وجود دارد).
 پادشاه انگليس قصد دارد بعد از مرخص شدن اهل مشورت خانه آنجا در تابستان به سياحت برود و نمونهاجناس کل روي زمين را در لندن جمع کند .به شهر ايرلند رود و همراه پادشاه پروسيه ،بلژ و نمسه به
کوهستان مملکت اسکاتلند رفته و در آنجا مرال شکار کند.
 پادشاه فرانسه قشون فرستاده که با ناپليان جنگ کنند ولي سردار قديمي ناپليان عوض جنگ به خدمتاو رفته .بعد از آنکه ناپليان کارش خراب شد و او را به جزيره سنت هلن فرستادند ،حکم قتل آن سردار را
دادند و به قاعده نظام کشته شد .بعد از پانزده سال براي زن او مستمري قرار دادند و مستمري پانزده سال
گذشته را نيز دادند (توجه به سياست داخلي).
 -فرستاده ايران از جانب پادشاه ساردنيه به پاريس رفت و امپراطور فرانسه کمال التفات را نمود.
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«قانون و قاعده کل ُ َدول فرنگستان اين است که کسي که از دولت ياغي بشود و به قشون پادشاه جنگ
بکند واجب القتل است [ ]. . .ولکن بعد از گفتگوي زياد در مشورتخانه قرار گذاشتند که ياغيان اخراج بلد
باشند» (ص( ،)798توجه به اهميت و توان اجرايي داشتن مشورتخانه در دول فرنگستان).

 امپراطور فرانسه سفير به سوئد فرستاده .سفير قبلي ناخوش است و سفير جديد کمال التفات را از او بهعمل آورده.
«موافق روزنامه دولتين فرانسه و انگليس ،مودت و دوستي مابين دولتين بسر حد کمال بوده» (ص.)798

 قشون فرانسه را قدري کم کرده اند ولي اين کار موقوف شد و به همان تعداد قبلي برگشت.آتش به ميان گمرک خانه اسالمبول افتاده ،يک کشتي جنگي انگليسي به امداد خاموش کردن آمده .تلنبه
و اسباب آب پاشي و آتش خاموش کن به آنجا آمده.
 در اسالمبول دسته اي از دزدان بودند که آدم ها را به اسيري مي گرفتند و در ازاي آزاد کردن آنها مبلغيپول مي خواستند و اگر نمي دادند آنها را مي کشتند .که از اين راه پول هنگفتي به جيب مي زدند.
 مدتي است در فرنگستان اين کيفيت را در آدمي کشف کرده اند که آدمي جاذبه اي دارد همانند جاذبهمار
«کسانيکه قاعده و قانون اين عمل را ميدانند به نگاه کردن به چشم و دراز کردن دست اشخاص ديگري
را بخواب مي اندازند و اين غير از خواب متعارف است» (ص .)800در ينگي دنياي شمالي نيز چند نفر دور
يک ميز مي نشينند و انگشتشان را به هم مي چسبانند و ميز حرکت مي کند« .ولي بعضي باز باور نمي کنند
و ميگويند اين کار جادوگرانست و مرتکب شدن آن را چنان مي دانند که گناه زياد دارد» (ص( ،)800به نظر

مي رسد اولي همان هيبنوتيزم است چون که با تاريخ استفاده آن توسط شارلکو مطابقت مي کند ولي دومي
تردستي است .به هر حال نگاه ايراني که در نهايت آن را تفسير ديني مي کند بسيار حائز توجه است).
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 اعالنات :چون بعضي از شهرهاي فرنگستان و جاهاي ديگر شماره هاي اول مجله را مي خواهند و نمرهاول نزد مباشران کم است هرکس که دارد و برايش ضرري ندارد آن را به مباشرين روزنامه فرستاده و وجه
آن را بگيرد يا به فراشان بدهد و پولش را بگيرد.
•شماره ( 130بيست و يکم شوال :)1269
متاسفانه اين شماره در مجلد موجود در کتابخانه دانشگاه تهران نبود.
•شماره ( 131بيست و هشتم شوال )1269
 پادشاه بيست و ششم اين ماه به قصر قاجار تشريف فرما شدند.طهماسب ميرزا به حکمراني فارس منصوب شد و يک قطعه نشان دريافت کرد. احتشام الدوله خانلر ميرزا حکمران بروجرد ،عربستان ،لرستان ،بختياري يک ثوب کليجه از تن مبارک معززو به صدور فرمان پادشاه مباهي دريافت کرد.
 حکومت مالير و تويسرکان نيز به حاکم همدان داده شد و بعالوه ملقب به لقب جليل معتمدالملکيشد.
 ميرزاابوالقاسم مستوفي مأمور به نوشتن جمع و خرج ممالک محروسه بودند و در اين ايام ناخوشي لي ًال
و نهاراً مشغول تحرير بود و تشخيص جمع مواجب ديواني و آن را در ييالق الر به پادشاه تقديم نموده و
چون به درجه قبول نزد پادشاه رسيد ،وي مورد تحسين و التفات قرار گرفت.
 مأمور خدمت در لرستان و عربستان چون بي اذن و اجازه از آنجا خارج شده بود ،تنبيه شده و مجبور بهبازگشت دوباره به عربستان و لرستان شد (نحوه اداره مملکت).
 يکي از سارقين مشهور خلخال که دوازده سال مشغول سرقت و قطع طريق بود گرفتار و مجبور بهاسترداد اموال مردم گشته و در محبس است تا حکم اولياي دولت عليه او صادر شود (امر قضاوت).
 ضعيفه اي در خلخال سکته کرده ،چون فکر کردند که مرده او را دفن نمودند ولي در قبر حال وي بجاآمده .احمقي از آنجا مي گذشته و چون فکر کرده َنّباشي در حال نبش قبر است او را کشته و وقتي فهميده
اشتباه کرده فرار کرده و هنوز وي را پيدا نکرده اند.
 تا دهم شوال ناخوشي وبا در آنجا شدت داشته ولي اندکي تخفيف يافته. زني اهل قريه خومين با عيسي نامي طرح الفت و مصاحبت ريخته .عيسي نام ،شوهر او را کشته و دستگيرشده و اقرار نموده و در حال حاضر در حبس است تا ببينند اولياي دولت در مورد او چه حکم مي کنند.
 وبا در کل بلوکات اصفهان کمال شدت را دارد و حکمران آنجا بساط ختم و فاتحه خواني را موقوف کردهتا مردم به سبب بزرگي شهر خبري از اموات همديگر نداشته باشند و در اطمينان و آسودگي باشند.
 آقا محمد رحيم مباشر اصفهان به دليل ناخوشي وبا فوت کرد و فرد ديگري جايگزين وي شد. حکمران اصفهان کمال اهتمام را جهت جلوگيري از سرقت دارد. -ناخوشي وبا در کاشان و قم تخفيف يافته در دارالخالفه تهران به کلي رفع شده و در خراسان و يزد و
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کرمان شيوع دارد.
 نزاعي بين دو فرد مهم در کرمانشاه رخ داده .حکمران کرمانشاه به سنقر رفته براي ايجاد نظم وانضباط.
 عمادالدوله مقرر داشته سي نفر غالم در راه قم در گردش باشند تا قوافل آسوده و درکمال امنيت ترددکنند.
 قبل از اين توپچي و افواج در ميدان توپخانه در حال مشق بودند ولي اخيراً به سبب شدت گرمي هوا آنهارا از مشق معاف داشته اند.
 حکمران يزد و کرمان با عاليجاه ميرزا شفيع وزير در باغ گلشن منزل کرده اند و مردم بيممانعت و مزاحمتمي توانند بروند و عرضشان را بگويند.
 در بعضي بلوکات يزد و کرمان ملخ خوراکي ،ضرر کلي به رعايا رسانده است. مأمور تصحيل داري يزد و کرمان امروز قسط مليت را جمع نموده و چهاردهم شوال روانه دارالخالفهتهران خواهد شد .عاليجاه دين محمدخان که به جهت اظهار اطاعت به کرمان روانه شده بود ،وارد کرمان
شده مورد اعزاز و احترام واقع شده است.
 يکي از ياغيان ايطاليا که دستگير نشده بود اکنون در انگليس است .يکي از ياغيان مجاري نيز .اکنونمعلوم شده اينها منتظر فرصت اند که اگر اغتشاش در فرنگستان روي بدهد در واليات خودشان جنگ کنند.
در يکي از روزنامه  هاي فرانسه نوشته بود که َُ َدول دنيا بايد از اين مسأله آگاه باشند و سر جزئيات مجادله
نکنند تا مجال عمل به مفسدين دهند.
«وليکن آمدن آنها به انگليس جاي هيچ فخر و شادماني نيست زيرا که ضرر آنها به کل ُ َدول ميرسد و
خالف نظم دولت است» (ص.)812

 شخصي از فراري هاي مجارستان به روم پناهنده شده بر حسب قرار اينها از عثمانيه اخراج شده و بهينگي دنيا رفتند و به شهر اضمير مراجعت نمودند .قنسول استريه در اضمير حکم کرد اين شخص را بگيرند.
بدون اينکه چاکران دولت عثمانيه را خبردار کند و امناي عثمانيه هم خبر از مراجعت اين شخص نداشتند.
او براي فرار خود را به دريا انداخته ولي در نهايت در کشتي جنگي محبوس شده .اشخاص بسياري از دولت
استريه تشويش داشتند ولي خود را در آنجا در امنيت مي ديدند و اين خالف رأي آنها بود .پس قونسول
ينگي دنياي شمالي به ديدن آن فرد در کشتي رفته و بعد از اين مقدمه در يک مهمانخانه عده اي بر سر
صاحب منصبان ريخته و ضرب و صدمه زياد به او زدند.
 نظام ضبطيه دزداني را در اسالمبول گرفته که با خودشان بچه اي را براي سرقت مي بردند و زنگ در خانهرا مي زدند و اگر کسي باز نمي کرد خانه را خالي مي کردند.
 آتش در يکي از محالت اسالمبول افتاده ،نظام آتش خاموش کن آورده و يک ساعت و نيمه آتش راخاموش کرده اند.
 سفير کبير دولت انگليس ،وزير مختار دولت پروسيه و ايلچي دولت استريه به منزل سفير کبير دولتفرانسه رفته تا در مورد بعضي امورات ُ َدول فرنگستان صالح و مشورت کنند.

 بنا دارند در پاريس از جاهاي آباد مملکت ،راه آهن تازه به جهت تردد کالسکه بخار بسازند و اين نفع زيادبه جهت خلق و حمل و نقل بار و فرستادن قشون از يک طرف مملکت به طرف ديگر مملکت دارد.
 در مملکت سوييس به عيال کساني که در اغتشاش کمک دولت کرده اند و کشته شده اند ،انعام ومستمري بسيار زياد مي دهند .اين اشخاص از نوکران دولت نبودند.
 در × سوييس معلوم گرديد که هر بلوک بايد قشون معين گرداند تا به وقت ضرورت خدمت نمايند .سوييسدر وسط کوهستان در وسط فرنگستان است ولي تا بحال دول بزرگ قصد تصرف آن را نداشته اند.
 در روزنامه هندوستان از چين نوشته که جنگ در آنجا باال گرفته و حاکم چين عريضه نوشته و از دولديگر تقاضاي کمک کرده ولي به نظر مي رسد حتي با کمک هم قابل برگشت نباشد.
 در فرانسه شخصي تخم ماهي را در حوض يا منار رودخانه پرورش مي دهد که اين باعث زياد شدن ماهيدر رودخانه شده و منفعت بسيار دارد (توجه به مسائل اقتصادی).
 در قطب شمال چند ماه از سال شب ،و چند ماه روز است و روشنايي آنجا متفاوت با روشنايي روز استو مانند قوس و قزح رنگارنگ است و اين از تفضالت خداست.
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نتيجه گيري
در اين دوران همه چيز فرنگستان براي ايرانيان جالب است .از سياست و تجارت تا فرهنگ و هنر و حتيبه قول امروز اخبار زرد و شايعات.
به نظر میرسد که مردم ایران تفکرات خاصی دارند .برای مثال ،هنگامی که سیل آمده و قنات ها خرابشده اند و بهداشت آب دچار اختالل شده و مردم وبا گرفته اند ،آنها علت وبا را گناه می دانند .از طرفی ماه
رمضان است و مردم ضعیف تر از پیش هم هستند و حتی اگر هم مریض باشند و چیزی بخورند سایرین به
او آسیب میزنند .تعصبات مرتبط با مذهب و شیوع آن در مردم کام ً
ال مشهود است ،حال آنکه خود روزنامه
آن را بازتولید می کند .به نظر میرسد تعصبات مذهبی ،بسیار رایج است و روزنامه ،آن را هم گزارش می کند
و هم بر آن صحه می گذارد.
تصویری که ایران قصد دارد به نمایش بگذارد مملکتی در حال آبادانی ،رو به رشد و منظم و مرتب و قانونمدار است .درحالی که در خارج از ایران همواره افرادی در حکومت های دیگر سعی در قانون شکنی و شورش
دارند و یا شاید چون شورش ها و یاغی گری ها و نحوه کنترل آنها برای دولت جالب است در روزنامه ها
نمود بیشتری یافته است .به طورکلی روزنامه توجه بسیاری به قوانین ،نحوه اداره مملکت و شیوه برخورد
حکومت های فرنگی با یاغیان دارد .درعین حال سعی دارد خود را قانون مدار و منظم نشان دهد .همزمان با
تمایل به این قانون مداری ،ما تشریفات بیهوده و بی جا مثل استقبال یک لشکر از یک خلعت را می بینیم
و بسیار جالب تر اینکه شخص اول حکومت که شخص شاه است عم ً
ال حضور جدی در امور ندارد و ماه ها
در ییالق و گشت و گذار است .مدام قرار می گذارد به دارالخالفه بازگردد ولی به سبب خوشی هوا نظرش
عوض می شود .حتی به مأموران و سیاست مداران هم اجازه ورود به اردو را نمی دهد و درحالیکه مملکت در
فالکت وبا دست و پا می زند ،هزینه هنگفتی صرف زیورآالت می کند.
ِ
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مورد دیگر توجه به علم و فرهنگ است که شاید با این نگاه صورت می گرفته که جنبه اقتصادی وکاربردی دارد( مثال خبر مربوط به بخار تیزاب برای موریانه و یا قیمت حراج نقاشیهای قدیمی) ،اگرچه با
نجمین که صرفه اقتصادی خاصی ندارد می توان این فرضیه را رد کرد.
توجه به خبر مربوط به رصد ُم ّ
نگاه نقادانه اي به مسائل ديده نمي شود و به صرف نقل مطالب اکتفا مي شود .روزنامه به نظر نگاهبي طرفانه اي نسبت به مسائل دارد .اکثرا کنجکاوی است همانند بچه ای که در یک اتاق غریب و جدید با
کلی اسباب بازی قرار دارد ،هدف خاصی به چشم نمی خورد و به هر چیز ناخونکی زده میشود ،جز توجه
به قوانین و روابط دیپلماتیک و کنترل شورش ها که نمیتوان با نگاهی ساده انگارانه این حجم زیاد از اخبار
را صرفا ناشی از جالب بودن آن نزد ایرانیان دانست .همچنین مممکن است ،فراوانی این اخبار در نشریات
خارجی بیشتر از سایر اخبار بوده باشد.
نشريه ،قلمي چاپلوسانه دارد.با توجه به قيمت خوراک در آن زمان ،قيمت مجله نيز گران است .تيراژ آن نسبت به فرنگ باال نيست واگرچه مقداري از همين تيراژ هم با فروش اجباري به دست آمده است.
بیشتر اعالنها مربوط به فروش کتاب است ،و حائز اهمیت است که فرد فروشنده مکان مناسبی که امکانبازاریابی بیشتر و بهتر در آن وجود دارد را شناخته است.
جالب توجه است که نام انگلیس در اکثر اغتشاشات به نوعی به چشم میخورد.مجله ديد خاصي نسبت به عقب ماندگي ندارد ولي با توجه به اولويت هاي خبري واليات و مقايسه آن بااخبار ُ َدول خارجه مي توان به عمق تفاوت موجود پی برد.

پی نوشت

.1اطالعات تاریخی این بخش برگرفته از سایت ویکی پدیا است.
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*

جیمز ماهونی

ترجمه محمدرضا جوادی یگانه** و فائزه حاجی قاسمی

***

اشاره

جیمز ماهونی ،محقق در زمینه جامعه شناسی تطبیقی تاریخی است و عالئق او در توسعه اقتصادی اجتماعی ،نظام های
سیاسی ،و روش شناسی است .او استاد گروه جامعه شناسی در دانشگاه نورس وسترن ()Northwestwern
شیکاگو است .کتاب های جدید او عبارت است از :استعمارگری و توسعه پسا استعماری :آمریکای اسپانیایی در یک
رویکرد تطبیقی ( )2010که برنده چهار جایزه از انجمن جامعه شناسی آمریکا و انجمن علوم سیاسی آمریکا شده است؛
و تبیین تغییر نهادی :ابهام ،عامل و قدرت ( ،2010ویراستاری مشترک با کاتلین تلن).

این مقاله نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی را با هدف روشن نمودن کاربرد این نوع نظریه در تحقیق تجربی،
مورد بازنگری قرار می دهد .نظریه های عمومی به عنوان انگاره هایی در باب عوامل و سازوکارهای مرتبط با شیوه
پیوند فرضیات با تحلیل های تجربی ،تعریف می شوند .این نظریه ها می توانند با کمک به تحلیل گران در استخراج
فرضیات جدید ،یکپارچه کردن یافته های موجود و توضیح دستاوردهای تاریخی در رسیدن به دانش حقیقی مشارکت
کنند .این مقاله برای نشان دادن این کاربردها ،پنج نظریه عمومی مختلف که جامعه شناسی تاریخی را هدایت
کرده اند یا می توانند هدایت کنند را مورد مالحظه قرار می دهد :نظریه های کارکردگرا ،انتخاب عقالنی ،قدرت،
نو داروینی ،و فرهنگی .نتیجه مهمي که به دست آمده این است که محققان باید قابلیت های کلی و قابلیت های
انفرادی نظریه های عمومی خاص را ارزیابی کنند.
نقش نظریه عمومی در رشته جامعه شناسی تاریخی موضوع بحث های جدي و طوالنی بوده است[.یادداشت

 ]1گرچه نباید انتظار داشت این مباحث در مورد قابلیت های نظریه های عمومی به اجماع برسند ،اما
می توان امیدوار بود که سردرگمی و آشفتگی فعاالن براي آنكه بتوانند تصمیم بگیرند کجا گمانه زني
کنند تا حدودی كم شود( .گولد )2005 ،با این حال به نظر نمی رسد که این امر اتفاق افتاده باشد .این
بحث ها در ارائه یک تعریف واحد و قابل فهم از نظریه عمومی ناموفق بوده اند ،چه رسد به ارائه فهمی
قابل اطمینان از شیوه هایی که نظریه های عمومی بدان وسیله در تحقیقات واقعی مشارکت می کنند.
هدف این مقاله روشن کردن کاربرد این نوع نظریه برای تحقیق های تجربی در جامعه شناسی تاریخی
* Mahoney, James (2004) Revisiting General Theory in Historical Sociology Social Forces; Dec 2004; 83,
2; pp. 459 489.

** عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
*** کارشناس ارشد جامعه شناسی
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است .درباره اين موضوع سه دلیل اقامه مي كنم:
اول ،به عقیده من نظریه های عمومی در رابطه با علل بنیادی و به طور صریح تر نظریه های عمومی،
«عوامل علّی» 1منحصر به فرد (مانند واحدهای اساسی تحلیل) و «سازوکارهای علّی» 2خاص (مانند
خصوصیات انتزاعی عوامل علّی که نتایج و رابطه را ارائه می دهد) را روشن می کنند ،عوامل علّی و
سازوکارهای علّی با هم «هسته سخت» نظریه های عمومی را تشکیل می دهند (الکاتوش. )1978 ،
دوم ،من استدالل می کنم نظریه های عمومی می توانند سه نوع مشارکت داشته باشند :استنتاج فرضیات،
یکپارچه نمودن یافته های تحقیق ،و توضیح دستاوردها و نتایج .با توجه به این مشارکت ها ،نظریه های
غایی وجود
عمومی به تحلیل گران کمک می کنند تا از مسائلی که هنگام شکست یک نظریه در تبیین علل ِ
یک نتیجه یا رابطه مشخص رخ می دهد ،اجتناب ورزند .نظریه های عمومی با نسبت دادن علّیت نهایی به
یک سازوکار انتزاعی که فاقد مضمون مکانی و زمانی خاصی است ،براین مسائل فائق می آیند.
سوم ،به نظر من در حال حاضر در جامعه شناسی تاریخی سه نظریه عمومی ،یعنی نظریه های
کارکردگرایی ،انتخاب عقالنی و قدرت ،تحقیقات را شکل می دهند ،و آن دو نظریه دیگر – نو داروینی ها
و نظریه های فرهنگی به طور بالقوه می توانند به عنوان نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی مطرح
گردند .این نظریه ها حول عوامل و سازوکارهای علّی مختلفی شکل می گیرند ،و در عوض این تفاوت ها
توانایی آنها جهت ارائه بینش های تجربی را نشان می دهند.
بحث بر سر نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی یکی از مهم ترین تالش های جامعه شناسان برای
مطرح کردن نقش نظریه علمی در تحقیقاتشان بوده است .هر چند در همان حال ،خصلت مجادله آمیز
این بحث همواره کمک دهنده نبوده است .این مقاله به دنبال ارائه یک تحلیل بی طرفانه از نظریه عمومی
است .مهم تر از هر چیز ،این مقاله به دنبال تشویق محققان به روشن کردن دقیق معنی گرایش تجربی
نظریه عمومی است ،پیش از آنکه این شیوه تحلیل را بی درنگ ردکرده یا اظهار کنند که یک نظریه عمومی
خاص باید تمام پژوهش های جامعه شناختی را هدایت کند.
نظریه عمومی چیست ؟
عدم توافق در مورد معنای نظریه عمومی ،خصلت بحث های مرتبط با نظریه عمومی را نشان می دهد.
همانطور که سامرز ( )748:1998اشاره کرده است ،کایزر و هکتر ( )1991با وجود دیدگاه شان در مورد اینکه
چنین نظریه هایی برای برنامه های تحقیق جمعی ضروری اند ،اص ً
ال نظریه عمومی را به طور رسمی تعریف
نکرده اند .درنتیجه ،انتقادات از استدالل آنها به این فرضیه گرایش دارد که نظریه عمومی یک سری عبارات
قانونی یا شبه قانونی 3بنیاد می نهد که در تمام زمان ها و مکان ها صدق می کنند( :مث ً
ال ،بودن818 :1998 ،؛
پایگ 784 :1999؛ کادانو و نپ 496،495،491:1992اسکاچپول  322: 1994تا  .)25اینکه منتقدان ظرفیت
نظریه عمومی ،و به طور خاص نظریه انتخاب عقالنی را با وجود ناتوانی مسلم جامعه شناسان تاریخی در
تشخیص قضایای 4علّی جالبی که در حوزه های مکانی و زمانی گسترده ای صحت داشته باشند ،نادیده
می گیرند ،تعجب آور نیست.

از آنجا که با چشم پوشی از کاربردهای عمومی نظريه هاي عمومي اغلب فرض شده است که
نظریه های عمومی «کلی»اند ،مبادله گاهی بی فایده بوده است(،گلدستون .)1998 ،درواقع یک نظریه
عمومی معین ممکن است برای همه سؤاالت تحقیقی مناسب نباشد ،و ممکن است فرضیات 5مشتق شده
از نظریه عمومی احتمالی باشند و فقط دامنه محدودی از مواردی که توسط شرایط میدانی تعریف شده اند،
را شامل شود .عالوه بر کاربرد جامع جنبه ای از نظریه عمومی که کلی است استفاده آن از یک سازوکار
علّی انتزاعی است که خارج از زمان و مکان قرار دارد .در پاسخ سامرز ،کایزر و هکتر ()795،794:1998
برخی از این پیچیدگی ها را با تعریف نظریه های عمومی به صورت زیر روشن کرده اند« :نظریه های عمومی
پارادایم هایی را شکل می دهند که می توانند به برنامه های تحقیقاتی منجر شوند .آنها شامل مفروضات
روشنی در مورد روابط علّی ،سازوکارها ،مدل های انتزاعی ،و شرایطی هستند که حدود چنین مفروضاتی را
تعیین می کنند» (همچنین بنگرید به کایزر  .)1996،این تعریف با وجود کارایی اش ،هنوز در مورد مفهوم
برخی ایده های کلیدی چون «روابط علّی»« ،مدل های انتزاعی» و «سازوکارها» مبهم است .در ادامه ،قصد
دارم یک تعریف جایگزین ارائه دهم که دقیق تر و موجزتر باشد.
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تعریف  نظریه عمومی
نظریه عمومی یک اصل عام در مورد علت بنیادی است که دو مؤلفه را نشان می دهد :یکی ،عامل علّی
و ديگری سازوکار علّی  .اول اينكه عامل علّی ،واحد اصلی تحلیل و موجودیتی است که مشخصه های
آن نتایج و روابط را روشن می کند .برای مثال در نظریه انتخاب عقالنی عوامل علّی ،فرد است .سایر
نظریه های عمومی ،در سطوح پائین تر تحلیل نیز عوامل علّی جایگزین را قرار می دهند( .مانند ژن در نظریه
نو داروینی) .عوامل علّی یک نظریه عمومی ،یک هستی غیرقابل تقلیل نیست؛ بلکه ترکیبی از هستی های
دیگر در سطوح پایین تر تحلیل است .در هر حال ،یک عامل علّی با سطحی از تحلیل مرتبط است که یک
سازوکار علّی ویژه در آن مؤثر است .به عنوان مثال فرض بر این است که سازوکار علّی کارکردگرایی در
سطح سیستم مؤثر باشد نه در سطوح پایین تر تحلیل ،که در آن هستی هایی که سیستم را تشکیل داده اند،
وجود دارند.
ثانی ًا نظریه عمومی مشخصه عامل علّی ای را مشخص می کند من آن را «سازوکار علّی» می نامم
که نتایج را به دنبال دارد .سازوکار علّی ،وجهه خاص عامل علّی است که واقع ًا سبب وقوع نتایج و روابط
است .این سازوکارها به طور تجربی نامتعین اند و به ویژه خارج از مرزهای مکانی و زمانی قرار دارند و به طور
مستقیم قابل مشاهده نیستند .با این حال ،در نظریه عمومی ،سازوکار علّی همانند علت اولیه هستی شناسانه
نتایج و روابط در نظر گرفته می شود و آنها محرک های اصلی یا «علل غایی»اند .برای مثال ،عقالنیت
ابزاری سازوکار علّی در نظریه انتخاب عقالنی یک خصیصه غیر قابل مشاهده عاری از معیار دقیق تجربی
و مرجع مشخص زمانی و مکانی است .با این حال در نظریه انتخاب عقالنی ،به نظر می رسد این خصیصه
علت غایی بسیاری از نتایج و روابط در جهان باشد .فرض سازوکارهای بی زمان غیر قابل مشاهده که همانند
علل اولیه به کار می روند عمدت ًا در علوم طبیعی مورد بحث قرار گرفته اند( .باسکار  1975؛ چرچ لند و هوکر
6
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1985؛ هکینگ 1983؛ هری 1970؛ همپل 1966، 1965؛ مک مولین  ،)1984اما تجربیات مشابهی در
علوم اجتماعی به کار گرفته شده اند (باسکار 1979؛ هستروم و سویدبرگ .)1998
عامل علّی و سازوکار علّی روی هم رفته هسته محكم نظریه عمومی یا آن بخش از نظریه که به وسیله
تمام محققان مورد بهره برداری قرار گرفته است ،را فراهم می کند (الکاتوش  .)1978این هسته محكم
معمو ًال به طور مستقیم آزموده نمی شود ،و عمدت ًا هنگامی که نظریه به طور مرتب در شرکت در تحقیق
تجربی شکست می خورد ،زیر سؤال می رود.
نظریه های عمومی در مقایسه با سایر انواع نظریه ها در جامعه شناسی تاریخی ،شامل مجموعه ای از
فرضیات آزمون پذیر ،جهت گیری های تحقیقاتی 7و مفاهیم کلی است .برای مثال ،ممکن است شخص
درباره متغیرهایی که برخی نتایج را به دنبال داشته اند نظریه ای داشته باشد ،اما این بدان معنی نیست که
او یک نظریه عمومی دارد .مسلم است که نظریه عمومی خود یک فرضیه آزمون پذیر نیست .همچنین،
جهت گیری های تحقیقاتی مانند نظریه تضاد یا نظریه دولت محور مستلزم مجموعه ای از قضایا در مورد
عوامل علّی مهم در دنیا هستند ،اما آنها عوامل علّی مشخص و سازوکارهای اصلی همچون نظریه
عمومی نیستند .نهایت ًا ،مفاهیم کلی مانند «منش» (بوردیو  )1980یا «کنش ارتباطی» (هابرماس )1984
در اندیشیدن و فهمیدن در مورد جنبه های مختلف دنیای اجتماعی به ما کمک می کنند ،اما آنها نیز علت
اصلی نتایج و پیامدها را اثبات نمی کنند.
هیچ یک از روش های خاص آزمون فرضیات نباید با نظریه های عمومی ترکیب شوند .به عالوه،
روش های مورد استفاده برای آزمون فرضیاتی که توسط نظریه های عمومی به وجود آمده اند متنوع اند ،و
از آماره های چند متغیره تا روش های تطبيقي با نمونه اندك 8تا بیان روایت ،طبقه بندی می شوند .قوت
و ضعف نسبی این روش ها نتایج جداگانه ای به بار می آورد که با جنبه های تعریف شده نظریه عمومی
ارتباطی ندارد.
نظریه عمومی در مجموع بیان می کند که موجودیت ها و سازوکارهای بنیادی معینی ،واقعیت اجتماعی
را شکل می دهند .این نظریه ها با هستی شناسی بنیادی جهان سروکار دارند (برای مثال ،چه موجودیت ها
و سازوکارهایی واقع ًا وجود دارند) ،و آنها در پی تعیین علت غایی و شناسایی این هستند که هدف مرکزی
هر علم چه باید باشد (یاسو .)1988
نمونه هایی از  نظریه عمومی

در رشته جامعه شناسی تاریخی ،تحلیل گران حداقل از پنج نظریه عمومی استفاده می کنند یا می توانند
استفاده کنند :نظریه های کارکردگرایی ،انتخاب عقالنی ،قدرت ،نو داروینی و فرهنگی .این نظریه ها با در
نظر گرفتن عوامل علّی و سازوکارهای علّی که اصول مرکزی آنها را دربرمی گیرند ،با یکدیگر متفاوت اند.
(جدول.)1
9
در نظریه کارکردگرا ،عامل علّی «نظام اجتماعی» و سازوکار علّی «نیازها» یا «تقاضاهای کارکردی»
آن نظام است (مث ً
ال ،آبرل و همکاران  .)1950کارکردگرایی حول این فرض بنا شده است که نظام های
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اجتماعی واقع ًا وجود دارند و از این رو این نظام ها درخواست های غیر قابل مشاهده ای (برای مثال ،تعادل) 10
دارند که باید برای بقایشان مناسب باشند ،و به این دلیل این درخواست ها علل غایی در جهان اجتماعی اند.
کارکردگرایی یک نظریه کالن است زیرا که علت نهایی را به سطح نظام نسبت می دهد.
ممکن است یکی از قواعد منطقی را نقض کند .وقتی چنین امری رخ دهد ،صحت اصول برای صحت
فرضیات کفایت نمی کند؛ یک سفسطه منطقی اتفاق افتاده است.
بنابراین فرضیه سازان باید به کنترل «اصول جهت اثبات منطقی؛ و انجام هرگونه اصالحی که به منظور
دستیابی به انسجام درونی الزم است» ،اهمیت دهند(یاسو .)9 :1988
دوم اینکه ،یک یا چند اصل شامل یک اصل اولیه راجع به سازوکار علّی نظریه عمومی ممکن است
غلط باشند .حتی اگر یک قضیه آزمون پذیر به یک شیوه منطقی استخراج شود ،اگر مفروضاتی که در
مقابل ،نظریه انتخاب عقالنی یک نظریه سطح خُ رد است .فرض این است که افراد عوامل اصلی اند
و از این رو عقالنیت ابزاری این افراد ،سازوکار علّی ای است که رویدادها و انتظامات اجتماعی را
به وجود می آورد .عقالنیت ابزاری یک خصیصه شناختی غیر قابل مشاهده است که به عنوان فرایندی
تعریف شده است که با آن دستیابی به حد مطلوب خواسته ها میسر می شود( .آبل 1992؛ کلمن و
فارارو 1992؛ کایزر و هکتر  )1991یعنی افراد گزینه های رفتاری را از لحاظ هزینه و سودشان ارزیابی
می کنند ،و گزینه ای را اتخاذ می کنند که تفاوت بین سودها و هزینه ها را به حداکثر می رساند .این
رویکرد مدعی است که افراد کنشگرانی فایده گرا و هدفمند هستند ،به هر حال ،نظریه انتخاب عقالنی
فراتر از این مستقیم ًا مضمون عالیق گزینه های انتخابی ،یا منافع بالقوه هر فرد را تشخیص نمی دهد.
نظریه قدرت در سطح میانی عمل می کند .فرض بر این است که «کنشگران جمعی» (مانند گروه یا
سازمان های اجتماعی) عوامل علّی مهم اند و به این دلیل «منابعی» که این کنشگران را تعریف می کنند
مادی بالقوه مشاهده ناپذیر و بیکرانی هستند که هم ،انگیزه
علل غایی نتایج و روابط هستند .منابع و عناصر ِ
انجام برخی از انواع خاص رفتار و هم ظرفیت شکل دهی دستاوردهای خاصی را برای کنشگران جمعی
فراهم می آورند .اگرچه نظریه قدرت تلویح ًا در تعدادی از مطالعات در جامعه شناسی تاریخی به کار گرفته
شده است ،اما به هیچ یک از شیوه های رسمی گسترش نیافته است .بنابراین ،در ادامه ما باید پیش از
ارزیابی کاربردهای آن در جامعه شناسی تاریخی ،با جزئیات بیشتری آن را توضیح دهیم .
سرانجام ،نظریه های نو داروینی و فرهنگی دو جهت گیری تحقیقی مهم هستند که می توانند به عنوان
نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی مطرح شوند .اساس ًا نظریه نو داروینی یک نظریه خرد است،
زیرا «ژن ها» را به عنوان عوامل علّی در نظر می گیرد و فرض می کند که «مشارکت» پیشین این ژن ها در
سازگاری انسان ها سازوکار علّی اصلی است.
نظریه فرهنگی در هر دو سطح میانی و کالن عمل می کند ،به این علت مشخص که عامل علّی آن
«جمع» به گروه هایی با اندازه های مختلف اشاره دارد .یک نظریه فرهنگی عام حول این ادعای خاص
شکل می گیرد که «تجربیات معنایی» (رمزی) جمع (به عنوان مثال ،سیستم معنایی و تجربیات متجانس)
سازوکارهای علّی کلیدی اند .از آنجا که نظریه های نو داروینی و فرهنگی به عنوان نظریه های عمومی در

جدول  :1سنخ شناسی نظریه های عمومی
نظریه قدرت

نظریه نو -داروینی

نظریه فرهنگی

ژن

جمع

همکاری برای
سازگاری

تجربیات معنایی

نظریه کارکردگرایی
عامل علّی

نظام اجتماعی

نظریه انتخاب
عقالنی
افراد

کنشگر جمعی

سازوکار علّی

نیازها  /تقاضاها

عقالنیت

منابع ابزاری

جامعه شناسی تاریخی تلویح ًا به کار گرفته نشده اند ،آنها نیز باید در ادامه با دقت بیشتری بررسی شوند.
نظریه عمومی و تحقیق تجربی
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کاربرد نظریه های عمومی را می توان با تمرکز بر داللت های هنجاری شان کشف نمود .برای مثال،
محققانی که معتقدند نظریه انتخاب عقالنی رفتار خودخواهانه 11را تقویت می کند ممکن است این نظریه
را در این زمینه مورد انتقاد قرار دهند[.یادداشت  ]2هر چند که داللت های هنجاری نظریه های عمومی به
ندرت صریح و سرراست اند ،و نیز با معیارهای هنجاری سروکار زیادی دارند ،می توانند برآوردهای تجربی
نظریه های عمومی را مبهم و نامفهوم کنند ،از آنجا که محققان باید پاسخگوی هر دو نوع داللت های
تجربی و داللت های هنجاری نظریه های عمومی شان باشند ،مباحث جداگانه ای می تواند و باید روی این
موضوع صورت گیرد.
12
من در این مقاله بر کاربرد نظریه عمومی برای علوم تجربی تمرکز می کنم .من سه راهبرد خاص
که از طریق آنها می توان نظریه های عمومی را به کار گرفت ،مورد بحث قرار می دهم :استخراج قضایای
آزمون پذیر ،یکپارچه ساختن یافته های موجود ،و تفسیر نتایج .به هر حال ،قبل از بررسی این راهبردها،
آزمودن اینکه یک نظریه عمومی چگونه به ارتقاء سایر انواع تحقیق تمایل دارد ،می تواند مفید باشد.
اجتناب از مسئله جعبه سیاه
تحلیل علّی که نظریه عمومی را به کار نمی گیرد ناچار به روبرو شدن با «مسئله جعبه
تحقیق متمایل به
ِ
ِ
سیاه» خواهد بود (هستروم و سوید برگ 1998؛ گولدتروپ 1997؛ همچنین به هیوم {1988 }1748
مراجعه شود) .این مسئله به دشواری توضیح اینکه چرا متغیر علّی معینی ،روی یک متغیر خروجی مشخص
اثر می گذارد ،اشاره می کند .برای مثال ،در حالی که روش های آماری ،شبکه تأثیر متغیرهای مستقل را
برآورد می کنند ،آنها خود دلیل تأثیرات متغیرهای مستقل را معلوم نمی کنند .این دالیل همانند یک جعبه
سیا ِه سربسته رها می شوند.
این «مسئله» دو قسمت دارد .او ًال محققان نمی توانند به طور معناداری رابطه بین علت و نتیجه را
تشخیص دهند .چه یک رابطه مشخص ،علّیت صحیح را منعکس کند و چه این رابطه به سادگی نتیجه
جعلی یک متغیر پیشین ناشناخته باشد ،آنها به طور نامطمئنی رها می شوند .بنابراین مسئله جعبه سیاه
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به سوگیری های گزینش و حذف متغیرها که به تحقیقات اجتماعی آسیب می رسانند ،مربوط می شود
(الیبرسون .)1985
ثانی ًا ،وقتی محققان کشف می کنند که گروه ناهمگونی از متغیرهای مستقل با یک خروجی (نتیجه) رابطه
داليل رابطه این عوامل گوناگون با این پدیده را ندارند .نتیجه این امر فقدان اجماع
فهم
ِ
دارند ،ابزارهای ِ
نظری است که در مقابل ،دانش علوم اجتماعی را تکه تکه کرده است (دسلر 1991؛ سورنسن .)1998
معمو ًال محققان با اندیشیدن در مورد دلیل اینکه چرا یک رابطه مشخص باید وجود داشته باشد ،با ترسیم
جهت گیری های تحقیقاتی و مفاهیم عمومی اثبات شده ،به مسئله جعبه سیاه واکنش نشان می دهند .گاهی
اوقات شاید آنها تالش کنند که از طریق رویه های آماری مث ً
ال مدل های معادالت ساختاری و تحلیل مسیر
و یا شیوه های کیفی (مث ً
ال ،فرایند پژوهی یا تحلیل روایت) متغیرهای مداخله گری که یک علت را به
یک اثر (نتیجه) وصل می کنند ،شناسایی نمایند .به هر حال ،تا زمانی که یک نظریه عمومی عم ً
ال مورد
استفاده قرار نگرفته ،این راهبردها به طور کامل مسئله جعبه سیاه را حل نخواهند کرد بلکه توضیح رابطه
بین متغیرها را با توسل به یک رابطه دیگر بین متغیرها به پایان خواهند رساند ،ولی رابطه جدید ،خود حاوی
یک جعبه سیاه است و نیاز به توضیح جداگانه ای دارد .آن وقت ،تحلیل گر بدون شناسایی سازوکار ناچار به
یک پسرفت بی انتها خواهد شد به طوری که باید متغیرهای مداخله گر عمیق تری را پیگیری نماید( .کینگ،
کوآن و وربا 86 :1994؛ مک مولین .) 206 :1984
نظریه های عمومی یک راه حل بالقوه برای مسئله جعبه سیاه ارائه می دهند .اگر از نظریه عمومی بتوان
یک رابطه یا خروجی استنتاج نمود ،فرد می تواند استدالل کند که سازوکار علّی در نظریه عمومی ،وجود آن
ارتباط یا خروجی را توضیح می دهد .این نکته می تواند صحیح باشد زیرا اصول بدیهی ای که برای استنباط
رابطه یا خروجی به کار گرفته می شوند که شامل جستجوی چیزی به عنوان علت غایی می باشد توضیح
اینکه چرا این ارتباط و خروجی منطق ًا و ضرورت ًا باید وجود داشته باشد را نیز در خود دارند .همانا ،دقیق ًا به
خاطر این واقعیت که سازوکار علّی از حوزه زمان و مکان خارج است ،می تواند به عنوان علت برتر ،تمام
جعبه های سیاه را پر کند ،تا اینکه به عنوان یک متغیر مداخله گر که در فواصل زمانی رها شده است در نظر
گرفته شود( .برای دیدن دیدگاه مخالف به سامرز 1998 ،مراجعه کنید).
عالوه بر غلبه بر مسئله جعبه سیاه ،نظریه های عمومی می توانند منافع بیشتری داشته باشند .برای
مثال ،آنها تحلیل گر را وادار می کنند که در مورد اصول اساسی ای صریح باشند که در غیر این صورت
ممکن است پنهان و مخفی بمانند .آنها همچنین امکان عمل در حوزه های مستقل (قائم به ذات) گوناگونی
را در یک برنامه تحقیقی مشترک که با درگیر شدن در یک سازوکار علّی منفرد متحد شده اند ،فراهم
می کنند( .کایزر و هکتر .)1998 ،از این گذشته  ،نظریه های عمومی می توانند منبع فرضیات و معماهای
جدیدی باشند ،که به موجب آن برنامه های تحقیق تجربی را فعال می نمایند( .براووی  1989؛ کایزر و هکتر
1991؛ پایگ  .)1999همانا نظریه های عمومی اغلب نشان می دهند یافته هایی که بدواً به نظر می رسد با
یک سازوکار علّی معین متناقض باشند در واقع با همان سازوکار علّی توضیح داده می شوند( .برای مثال،
نظریه پردازان انتخاب عقالنی اغلب نتایج غیرعقالنی دسته جمعی را توضیح می دهند)  .با این حال در

مقایسه با تحقیقی که نظریه عمومی را به کار نمی گیرد ،ویژگی ممتاز تحقیقی که نظریه عمومی را به کار
می برد پرهیز از مسئله جعبه سیاه است( .همچنین بنگرید به بودن .)1998 :18
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استخراج فرضیات ،یکپارچه سازی دانش ،و تفسیر نتایج
در رابطه با نظریه های عمومی سه راهبرد تجربی برای پرهیز از مسئله جعبه سیاه به کار می رود :استخراج
فرضیات آزمون پذیر ،جمع بندی یافته های پیوسته موجود ،و تفسیر نتایج تاریخی (جدول  2را ببینید).
هر سه این استراتژی ها حول استنتاج قضایا از اصول شکل گرفته اند( .بنگرید به یاسو 1988؛ همپل 1965؛
هومنز 1967؛ پوپر .)1972
قضایا فرضیات آزمون پذیر و پیشگویی هایی در مورد وقوع نتایج اند .آنها نتایج استنباط شده از اصول
و ارائه دهنده استنتاج از یک زنجیره استدالل منطقی اند .در عوض اصول ادعاهایی در باب شرایط جهان و
روابط منطقی ای هستند که این شرایط را کنترل می کنند .در جامعه شناسی تاریخی؛ حتی در تحقیق مورد
پژوهی ،شامل تحقیقی که به انواع مختلف نظریه های غیرعمومی که قب ً
ال مورد بحث قرار گرفتند ،تکیه
دارند ،اغلب اصول به صورت قیاسی تنظیم می شوند .روابط منطقی که بر اصول حکمفرما هستند ممکن
است کام ً
ال متنوع باشند و از توابع احتمالی غیر قطعی تا ادعای روابط و پیوندهای ضروری و یا مناسب
تغییر کنند(فرارو .) 17 - 22 :1989 ،روی هم رفته ،اصول و قضایا از قواعد قیاس منطقی پیروی می کنند:
اگر اصول صحیح باشند ،قضایا نیز باید صحیح باشند .به طور دقیق تر ،اگر اصول صحیح باشند ،منطق ًا برای
صحت قضایا کفایت می کنند.
هنگامی که یک نظریه عمومی به کار گرفته می شود ،اولین اصل ،عامل و سازوکار علّی مشخصی
را فرض می گیرد .از آنجا که سازوکار علّی به یک خصیصه انتزاعی اشاره دارد ،اصول بعدی «اصول
پیوند دهنده»ای هستند که مضمون تجربی را به این سازوکار اضافه می کنند ( همپل:1966  ،
72 82؛ کله و لودمن 1998؛ مورتون  .)1999اصول بعدی نیز شرایطی را که در جهان در ارتباط
با این سازوکار عمل می کنند ،نام می برند .به طورکلی ،تحلیل گر از اصولی با سطح انتزاع باال (مث ً
ال،
سازوکار علّی) به سوی اصولی با سطح انتزاع محسوس (مث ً
ال قضایای تجربی) حرکت می کند( ،بنگرید
به لیندبرگ  1992در مورد «روش تقلیل انتزاع») .در یک برنامه تحقیقی ،اصول مشخصی ممکن
است پیش پا افتاده شوند (مث ً
ال اصول به حداکثر رساندن ثروت و خودپرستی در نظریه انتخاب عقالنی).
بدین جهت محققان در ساخت مدل شان الزامی به شروع از مرحله آزمایش و خطا ندارند ،بلکه گاهی اوقات
می توانند به شیوه های شکل دهی فرض محققان پیشین اعتماد کنند .به هر حال ،تحلیل گران هنوز به
سختی ،دانش تخصصی شان در مورد موضوع تحقیقی معین را به تنظیم اصول محسوس تری که نیازمند
استنباط قضایای مؤثرتری هستند ،نزدیک می کنند.استخراج فرضیات شامل استفاده از اصول آزموده نشده
برای استخراج فرضیاتی راجع به روابط بین متغیرهاست .همانطور که یاسو (  )19 :1998اثبات کرده،
13
«پیشگویی ها را بیازمایید (قضایا) اما اصول را هرگز» .در این راهبرد ،محققان با به کار گرفتن اصل اوکام
از حداقل اصول ممکن ،حداکثر قضایای آزمون پذی ِر ممکن را به وجود می آورند .اصول به نوبه خود بر حسب
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ظرفیتشان در تأیید تجربی فرضیات ،مورد قضاوت قرار می گیرند ،خصوص ًا فرضیاتی که نواقص دانش را پر
می کنند ،مسائل تجربی را حل می کنند و یا ضد شهودی اند (کوهن  ،1989لودان  ،1996پوپر .)1959
فرضیاتی که از اصول مشتق می شوند به دو دلیل می توانند غلط باشند :نخست اینکه تحلیل گر در
فرایند استدالل از اصول به قضایا ،استخراج کرده ایم صحیح نباشند ،هیچ دلیلی برای اعتقاد به صحت شان
وجود ندارد[.یادداشت  ]3بنابراین وقتی یک فرضیه مشتق شده از نظریه عمومی ،به لحاظ تجربی تأیید
نمی شود ،تحلیل گر باید بررسی کند که این مسئله یک شکست در استدالل قیاسی است یا نادرستی قضیه
دوم؟ اگر به نظر برسد که هیچ یک از این شرایط صدق نمی کند ،آن وقت روی سازوکار علّی نظریه عمومی
بحث می شود[.یادداشت ]4
یکپارچه سازی دانش از یک مجموعه فرضیاتی که قب ً
ال آزموده شده و به لحاظ تجربی تأیید شده اند به
یک مجموعه از قضایا پس روی می کند(همپل  .)70: 1966نظریه هایی که از این راهبرد استفاده می کنند،
در تالش اند تا نشان دهند چگونه می توان روابط متفاوتی را همانند محصول یک سازوکار علّی پایه یکسان
در نظر گرفت .یکپارچه سازی دانش می تواند به محققان کمک کند تا بر چند پارگی ای که هنگام کشف
این نکته رخ می دهد که دامنه وسیعی از متغیرهای مستقل با یک نتیجه خاص رابطه دارند ،فائق آیند .این
راهبرد نشان می دهد که چگونه روابط ،محصول یک سازوکار علّی منفرد هستند ،و بدین وسیله تحقیق
تجربی ای که بدون کمک نظریه عمومی شروع شده است ،را تکمیل می کند .به هر حال ،در مقایسه با
استخراج فرضیات ،با توجه به اینکه اعتبار فرضیات از پیش معلوم بوده است ،اتخاذ راهبرد یکپارچه سازی
دانش تأیید متقاعدکننده کمتری برای وجود یک سازوکار علّی فراهم می کند (اَیبل1994 ،؛ کوهن ،1989
هیگ .)1994
نهایتا راهبرد تفسیر نتایج به تجربه نظری استنباط منطقی نتایج به جای فرضیات آزمون پذیر به یک
مجموعه قضایا اشاره دارد .نتایج می توانند یا رویدادهای خاصی باشند که در زمان ها و مکان های خاصی
رخ می دهند (مث ً
ال ،انقالب فرانسه) یا دسته ای از حوادث که موارد خاصی از آن به عنوان نمونه وجود دارند
(مث ً
ال ،انقالب های اجتماعی در حکومت های سلطنتی کشاورزی) .برای هر کدام از این نتایج ،تحلیل گر
نتیجه ای که قضیه نهایی را دربر دارد ،امتحان نمی کند ،زیرا این یک مرجع توصیفی برای یک یا چند
مورد تاریخی است[ .یادداشت  ]5بلکه ،تحلیل گر به دنبال آزمودن هر تعداد اصل ممکن ،غیر از سازوکار علّی
به کار برده شده برای استنباط منطقی نتیجه نهایی است .بنابراین راهبرد تبیین نتیجه اساس ًا با راهبردهایی
که قب ً
ال مورد بحث قرار گرفته اند ،متفاوت است .تفسیر نتیجه ،اصل «پیشگویی ها را بیازمایید ،اصول را
هرگز» را نقض می کند.
راهبرد تفسیر نتایج از برخی جهات با رشته جامعه شناسی تاریخی به خوبی وفق داده شده است ،یک
دلیل آن اینکه تنظیم اصول آزمون پذیر به کار رفته برای استنباط یک نتیجه تاریخی ممکن است برای
محققان این امکان را فراهم کند که از مزایای کارایی موضوعات تحقیقشان با درجه باالتری از سایر
راهبردها که در آنها آن اصول آزموده نشده اند استفاده کنند .به عالوه ،جامعه شناسان تاریخی اغلب
به تبیین نتیجه (مث ً
دانش
ال سیاست های رفاهی ،رژیم های سیاسی ،و انقالب ها) بیشتر از یکپارچه سازی ِ

جدول  : 2استخراج فرضیات ،یکپارچه سازی دانش ،و تفسیر نتایج
الف .استخراج فرضیات
مفروضاتی که آزمون نشده اند

اصل ( 1سازوکار علّی)
اصل 2
اصل n
قضیه 1

فرضیاتی که آزموده شده اند

قضیه 2
قضیه n

ب  .یکپارچه سازی دانش
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مفروضاتی که آزمون نشده اند

اصل ( 1سازوکار علّی)
اصل 2
اصل n
قضیه 1

فرضیاتی که قب ً
ال آزمون شده اند

قضیه 2
قضیه n

ج  .تفسیر نتایج
مفروضاتی که آزمون شده اند

یک نتیجه تاریخی

اصل ( 1سازوکار علّی)
اصل 2
اصل n
قضیه 1

از پیش موجود ،یا استخراج فرضیات جدید عالقه دارند .گرچه آنها نوع ًا برای این نوع مساعدت ها ارزش
قائل اند و در ارتباط با تبیین نتیجه از آنها استفاده می کنند (مث ً
ال ،همانند مثال برشتاین در ادامه) .اگر هدف
آنها بدواً استخراج فرضیه بود ،نیازی به مطالعه رویدادهای گذشته که در آن جمع آوری داده و آزمودن روابط
مشکل است ،نبود (گولدتروپ  .)1991یکپارچه سازی دانش ،به نوبه خود ،فعالیت نظریه پردازی است که در
مکانی کار می کند که با وجود یافته های همبستگی /پیوستگی زیادی که به تفسیر نظری نیاز دارند ،نشان
داده می شود .در این مرحله ،اکثر حوزه های جامعه شناسی تاریخی به اندازه کافی یافته های همبستگی /
پیوستگی ندارند تا یکپارچه سازی دانش الزم باشد.

نظریه های کارکردگرا و انتخاب عقالنی
تحلیل های کارکردگرایی و انتخاب عقالنی به طور گسترده ای به عنوان نمونه های نظریه های عمومی
مدنظر بوده اند[ .یادداشت  ]6هر چند مباحث قبلی در مورد چگونگی استفاده تحلیل گران از آنها به واسطه
راهبردهایی که در باال شرح داده شد ،صراحت نداشته باشند.
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نظریه کارکردگرایی
بسیاری از مطالعات کارکردگرا در رشته جامعه شناسی تاریخی به طور سنتی به دنبال توضیح وجود ساختارها
و نهادهایی از قبیل مذهب ،حکومت و قشربندی بوده اند که به طور گسترده ای در جوامع گذشته و کنونی
بنیاد نهاده شده اند(به عنوان مثال ،دیویس  ،1959دیویس و مور  ، 1945لوی  .)1952به عالوه آنها اغلب
درگیر توضیح نتایجی از قبیل حضور جرم ،خشونت و خودکشی هستند که به عنوان مفروضات شخص
ارتباط دهنده عادی در ارتباط با ثبات و تعادل یک نظام خاص غیرعادی به نظر می رسند .در بدترین حالت
این مطالعات ،در توضیح نتایج به سادگی ادعا می کنند نهاد اجتماعی مفروض برای جامعه کارکردی بوده و
هرگز از سطح ذکر یک علت بدیهی در مورد چرایی مسئله فراتر نمی روند .در بهترین حالت سازوکار علّی
نظریه کارکردگرا را اثبات نموده (مث ً
ال نظام های اجتماعی نیازهای کارکردی دارند) و سپس نیازهای خاص
یک نظام را نسبت به خروجی مورد نظر تعیین می کنند .همه این موارد آن قدر غیر رسمی و بی قاعده انجام
گرفته اند که ارزیابی منطق داخلی بسیاری از گزارشات کارکردگرایی را مشکل نموده است.
در دوره های اخیر ،کارکردگرایی در چارچوب های مارکسیست ساختاری ،شامل الیه های کیفی نظریه
نظام های جهانی ،ظاهر شده است .در این آثار یک شیوه تولید سرمایه داری به عنوان یک نظام با نیازهای
مولد منسجم ،مورد بحث قرار می گیرد ،و نیز استدالل می شود که این نیاز به ترتیب ،رفتار آینده انسان ها
و رویدادهای عمده جهان را فرا می خواند .از طرف دیگر ،به خروجی های به ظاهر غیر عادی توجه زیادی
می شود .برای مثال ،پوالنزاس( )1968استدالل می کند که موقعی که ایجاد دولت های رفاه ممکن است با
نیازهای نظام سرمایه داری تناقض پیدا کند ،در واقع مقررات رفاه امکان ادامه حیات طوالنی سرمایه داری
را فراهم خواهد کرد .همچنین والرشتاین ( )1989توضیح می دهد تا زمانی که انقالب فرانسه ممکن است
ثبات نظام جهانی را تهدید کند ،این رویداد از طریق ترویج ارزش های طبقه متوسط نقش تثبیت کنندگی
خود را ایفا خواهد نمود.
هر چند کارکردگرایی برنامه های پژوهشی را تقویت نموده است ،تحلیل گران اندیشمند استدالل می کنند
که این نظریه تفسیرهای قانع کننده ای از نتایج یا قضایای جالب و به لحاظ تجربی تأیید شده ،ارائه نداده
است (بنگرید به ترنر و ماریانسکی  .)1979حقیقت ًا این مشکل تا حدودی به این دلیل است که متخصصان
آن به طور رسمی اصول و رویه های استداللی را که برای استنباط قضایا به کار می گیرند ،مشخص نکرده اند
و به طور اساسی تر جنبه های آزمون پذیر مباحث کارکردگرایی غالب ًا نادرست به نظر می رسند .برای مثال،
طبق یک بررسی دقیق تجربی ،مطالعات کارکردگرایان سنتی اغلب به دلیل ارائه مقدمات نادرست مورد

انتقادند(مث ً
ال کالین و نوویک 1979؛ اشتاین کوم و هریس 1969؛ تامین  .)1953همچنین  ،منتقدان
مارکسیسم ساختاری و نظریه نظام های جهانی مدارک تجربی بسیار قوی ارائه می دهند تا نشان دهند
که اصول آنها راجع به کنترل طبقه مسلط بر دولت و نقش حاشیه ای کشمکش طبقه بومی ،باورنکردنی
است (مث ً
ال ،برنر 1977؛ اسکاچپول  .)1977از این نظر ،عدم پذیرش کارکردگرایی توسط بسیاری از
جامعه شناسان معاصر ،حداقل تلویح ًا بر پایه این اعتقاد شکل گرفته که این سنت پژوهشی به واسطه
به کارگیری استراتژی هایی که در اینجا توصیف شد ،بینش های تجربی مهم و معتبری ارائه نداده است.
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نظریه انتخاب عقالنی
نظریه انتخاب عقالنی در مرکز بحث های مربوط به نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی بوده است.
طرفداران آن مدعی اند که در حال حاضر این تنها نظریه عمومی ماندگار در علوم اجتماعی است (برای
مثال ،ایبل 1992؛ کایزر و هکتر 1998؛ والرشتاین  ،)2001و منتقدان پاسخ می دهند که این «نظریه»
چیزی را ارائه نمی دهد (برای مثال ،گرین و شاپیرو  ،1994سامرز  )1998آنچه این بحث ها نادیده می گیرند،
تشریح صریح و روشن سه راهبردی است که به واسطه آنها نظریه های عمومی می توانند مشارکت داشته
باشند .بنابراین تا زمانی که نظریه پردازان انتخاب عقالنی مفروضات پیوند دهنده عادی خود را مورد بحث
قرار می دهند (فرایدمن و هکتر  ،)1988صراحت ًا به راهبردهای مختلفی که این مفروضات پیوند دهنده را
می توان به کار گرفت ،توجه نمی کنند .برای کشف این موضوع ،بررسی دو مورد از کاربرد نظریه انتخاب
عقالنی مؤثر خواهد بود.
کار ویلیام برنشتاین با عنوان نطق شر؛ خاستگاه های اجتماعی حزب نازی )1996( 1925-1933 ،
یک بررسی تفسیر نتایج است که برای اعتباربخشی تجربی به اصول غیر قابل آزمون« ،راهبرد» استخراج
فرضیات را نیز اتخاذ می کند .برنشتاین اساس ًا با تفسیر ظهور حزب نازی در آلمان سروکار دارد .از آنجا که
این حزب در خالل انتخابات جوالی  1932قوی ترین «حزب» ملی شد (گرچه هیتلر در این انتخابات برنده
نشد) برونشتاین الزم دید که توضیح دهد چرا بیشتر مردم به جای سایر احزاب به حزب نازی رأی دادند.
این نتیجه به خوبی مناسب هدف وی بود زیرا به نظر می رسد این «نتیجه» در مقابل تحلیل های انتخاب
عقالنی ضد شهودی باشد :چرا عده زیادی از رأی دهندگان عقالنی ،نازی ها را انتخاب کردند؟
برنشتاین در پاسخ با این فرض شروع کرد که  )1( :رأی دهندگان آلمانی افرادی عقالنی اند ،و ( )2منافع
اقتصادی عمدت ًا اگرنه کام ً
ال اولویت های رأی دهندگان در مقابل احزاب پیشنهادی را تعیین می کنند .او
سپس فرض می کند که در میان احزاب مختلف دوره وایمار ،موقعیت حزب نازی منافع مادی بیشتری را
برای اکثریت افراد فراهم می کرد .نتیجه اینکه حزب نازی بیشتر از هر حزب دیگری رأی به دست می آورد
(بنگرید به جدول 3الف) .
به نظر می رسد این بحث منطق ًا معتبر باشد ،ولی باید پرسید که آیا مقدمات آن ،به ویژه اصول  1و 2
صحیح اند .این اصول بحث برانگیزند زیرا بخش وسیعی از ادبیات اظهار می دارند که مخالفت با یهودیان و
هراس هیجانی هدایت شده ،رأی دهندگان آلمانی را تهییج کرده بود .طبق این قواعد ،رأی دهندگان عقالنی

جدول  :3خالصه استدالل های برنشتاین
الف .استدالل اصلی  :تفسیر نتایج

اصل  1الف :
اصل  2الف :
اصل  3الف :
قضیه  1الف :

رأی دهندگان آلمانی عقالنی اند.
منافع اقتصادی ،اولویت های اصلی رأی دهندگان آلمانی را تعیین می کند.
در احزاب دوره وایمار ،سیاست های حزب نازی بیشترین منافع اقتصادی را برای عده
زیادی از رأی دهندگان فراهم می کرد.
آلمانی ها بیشتر از هر حزب دیگری به حزب نازی رأی خواهند داد.

ب .استدالل با قضیه آزمون پذیر :استخراج فرضیات

اصل  1ب :
اصل  2ب :
اصل  3ب :
قضیه  1ب :

رأی دهندگان آلمانی عقالنی اند
منافع اقتصادی ،اولویت های اصلی رأی دهندگان آلمانی را تعیین می کند.
موقعیت طبقاتی رأی دهندگان آلمانی ،منافع اقتصادی آنها را تعیین می کند.
آلمانی ها به حزبی رأی خواهند داد که از طبقه آنها بهتر حمایت کند.
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به نظر نمی آیند و منافع آنان به صورت مادی فهم نمی شود.
راهبرد برنشتاین برای آزمودن اصول  1و  ،2کاربرد آنها در استخراج فرضیات دیگری است که
14
مستقیم تر قابل آزمون اند .بنابراین ،وی با درنظر گرفتن اصول اولیه اش به عنوان نقطه شروع ،این مفروض
را افزود که موقعیت طبقاتی افراد ،منافع اقتصادی آنها را شکل مي دهد (بنگرید به جدول  3ب)  .این نکته
به یک قضیه آزمون پذیر جدید منجر می شود :آلمانی ها گرایش دارند به حزبی رأی دهند که بهترین خدمت
را به طبقه ای که آنها بدان تعلق دارند انجام دهد.
بخش زیادی از کتاب ،تالش برای آزمودن این قضیه است ،با این فرض که تأیید این فرضیه ،به
اصولی که فرضیه از آن مشتق شده است ،معقولیت می بخشد که به نوبه خود بحث غالب راجع به پیروزی
انتخاباتی حزب نازی را تأیید می کند .به عبارت دیگر ،تأیید این فرضیه باور به این عقیده که آلمانی ها
به طور سودمندی رأی دهندگان عقالنی اند و منافع مادی اولویت های آنها را تعیین می کند ،دو اصل کلیدی
آزمون ناپذیر در بحث های اصلی برنشتاین ،را تقویت می کند.
گرچه برنشتاین برای بسط فرضیات راهنمای کلیدی خود نظریه انتخاب عقالنی را به کار می گیرد،
بدون استفاده از هیچ نظریه عمومی ،فرضیه را بیشتر تفسیر می کند .او به ویژه برای تعیین طبقات خاص و
برآورد مقدار منفعتی که آنها از احزاب خاص به دست می آورند ،از روایت تاریخی استفاده می کند .برای مثال،
روایت او نشان می دهد که سیاست تعرفه گذاری وایمار مخصوص ًا برای کشاورزان و تولید کنندگان لبنیات
و دام زیانبار بوده است ،افراد این طبقات به لحاظ اقتصادی از برنامه اصالحات ارضی نازی ها بهره مند
می شوند .در مقابل ،تولیدکنندگان حبوبات تحت حمایت تشکیالت وایمار بودند ،و بنابراین همچنان از منافع
سیاست ها و احزابی که وضع موجود را حفظ می کردند ،بهره مند می شدند .او فرضیه خاصی را که از دل
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روایت همراه با تحلیل های آماری بیرون آمده تأیید می کند که نشان می دهد عضویت یک طبقه عموم ًا با
رأی دادن و مشارکت در جنبش نازی به شیوه های ازقبل گفته شده رابطه دارد .برنشتاین استدالل می کند
که در نهایت نازی ها برنده انتخابات شدند زیرا اکثر طبقات و اکثر مردم از سیاست های نازی ها بیشتر
از سیاست های سایر احزاب بهره مند می شدند.
دومین اثر جدید در جامعه شناسی تاریخی -کار جرارد الگزندر با عنوان منابع انسجام دموکراتیک -عمدت ًا
راهبرد استخراج فرضیات را اتخاذ می نماید .الگزندر مخصوص ًا ،در مورد شرایطی که در آن انسجام
دموکراتیک واقع می شود یک قضیه عمومی تنظیم می کند  :انسجام دموکراتیک تنها زمانی واقع می شود
که محافظه کاران ،چپ ها را همانند احزاب میانه رو قابل اعتماد ببینند .همانطور که جدول  4نشان می دهد،
الگزندر با مفروض گرفتن سازوکار علّی نظریه انتخاب عقالنی و سپس تنظیم یک سری مفروضات پیوند
دهنده به این قضیه رسیده است .بسیاری از این مفروضات پیوند دهنده به واسطه تحلیل های قوی از توسعه
سیاسی در اسپانیا قبل و بعد از جنگ داخلی ،در فرانسه و بریتانیا قبل از جنگ جهانی اول ،و در فرانسه،
بریتانیا ،آلمان و ایتالیا در دوره بین دو جنگ و بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده اند.
از آنجا که این تحقیق یک مطالعه استخراج فرضیات است ،مسئولیت اصلی الگزندر این است که
( )1اثبات کند فرضیات به طور منطقی از اصول پیروی می کنند؛ و ( )2نشان دهد که فرضیات از نظر
تجربی تأیید می شوند .اگرچه الگزندر از نماد سازی رسمی استفاده نمی کند ،به نظر می رسد فرضیات وی
به طور منطقی از اصول پیروی می کنند .با فرض این مورد ،مسئولیت اثبات اینکه این نکته عم ً
ال بر عهده
آزمایندگان قضایا و خوانندگان متقاعد کننده ،گذاشته می شود.
الگزندر این امر را جمع آوری اطالعات در مورد دیدگاه های محافظه کاران راجع به چپ ها (از
مصاحبه ها ،روزنامه ها ،دفاتر یادداشت روزانه ،نامه ها ،بیانیه های عمومی ،و یادبودها) انجام می دهد و سپس
این دیدگاه ها را با تعهد محافظه کاران به دموکراسی و ثبات حقیقی دموکراتیک ارتباط می دهد .برای
مثال ،فهمیدیم که انتظار می رود محافظه کاران چپ ها را همانند میانه روها ببینند ،وقتی محافظه کاران
قطع ًا معتقد باشند که بعید است چپ ها دست به خشونت بزنند و یا سیاست های اقتصادی به شدت خصمانه
اجرا کنند .زمانی که مجافظه کاران در فرصت حفظ دسترسی به ابزارهایی که می توانند برای برانداختن
دموکراسی به کار روند ،پیشقدم باشند ،نسبت به دموکراسی تعهد نشان می دهند .گرچه این آزمون به تعداد
کمی از موارد محدود شده ،تحلیل تاریخی– تطبیقی الگزندر به طور متقاعد کننده ای ارائه شده است.
به عالوه ،او برای آزمودن قضیه کلیدی اش با ارائه دامنه وسیعی از کشورها بینش هایی ارائه می دهد.
این مطالعات انجام شده توسط برنشتاین و الگزندر نشان می دهند که چگونه نظریه پردازان انتخاب
عقالنی ،نظریه عمومی را برای مشارکت تجربی در رشته جامعه شناسی تاریخی به کار می گیرند  .این
کتاب ها با وجود تمرکز بر موضوعات ذات ًا متفاوت به روشنی با یکدیگر صحبت می کنند .برنشتاین و الگزندر
عقالنی ابزاری ،محرک نهایی رویدادها
«اصول اولیه» یکسانی دارند که بر این فرض بنا شده اند که افراد
ِ
هستند .بدین جهت در یک پروژه تحقیقاتی عمومی آنها به سایر تحلیل گران برجسته انتخاب عقالنی از
قبیل رابرت بیتس ،مایکل هکتر ،ادگار کایزر ،مارگرت لوی ،و بری واینگست می پیوندند( .به ویژه بنگرید

به بیتس و سایرین. )1998 .
به عنوان نکته آخر ،این که تعداد زیادی از طرفداران نظریه انتخاب عقالنی ،محدویت های آن به عنوان
یک نظریه عمومی را تشخیص داده اند ،یک تأیید با ارزش است .یک دلیل اینکه در تنظیم مدل های
انتخاب عقالنی در زمینه های اجتماعی پیچیده ،مجموعه ای از مشکالت عملی پیش پا افتاده وجود دارند.
(برای مرور بنگرید به مانک  .)2001به عالوه ،زیر سؤال بردن جامعیت عقالنیت ابزاری نشان می دهد که
این نظریه محدودیت های میدانی «هستی شناسانه» مهمی دارد .آثار روان شناسان شناختی (مانند هالپرن
و اشترن  )1998و شکاکان همدالنه (مانند الستر  )1989به طور خاص بسیاری از تحلیل گران انتخاب
عقالنی را به این نتیجه سوق داده است که عقالنیت ابزاری زیرمجموعه ای از تصمیم گیری انسان است
که در برخی حوزه ها نه همه آنها به کار می رود .برای مثال مفروضات راجع به عقالنیت ابزاری اغلب در
محیط هایی که رفتارهای هیجانی ،تکانشی و عادتی افراد را ترویج می دهند ،درهم می شکنند( .کایزر و
هکتر  .)800 :1998همچنین ،وقتی افراد با تردید واقعی راجع به گزینه های بالقوه و پیامدهای آنها روبرو
می شوند ،ممکن است اتخاذ رفتارهای جدی به جای تالش برای بهینه ساختن عالیق «انتخاب عقالنی»
باشد( .هاینر .)1983به طور خالصه ،قلمرو نظریه عقالنی توسط موضوعات مدل سازی عملی و این واقعیت
که فرض هستی شناسانه مرکزی نظریه انتخاب عقالنی به طور جامع قابل کاربرد نیست محدود شده
است.
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نظریه قدرت
جامعه شناسان تاریخی از چندین سنت مختلف در آثارشان به مفهوم قدرت استناد کرده اند .برای مثال
کارکردگرایان گاهي قدرت را به عنوان یک ضرورت در نظر می گیرند که الزم است نظام ها بدان دست
یابند ،و تحلیل گران انتخاب عقالنی گهگاه قدرت افراد را با ترسیم توزیع اولویت ها (ترجیحات) در یک
جمعیت توضیح می دهند (کلمن  .)133 :1990به هر حال ،من در اینجا بر آن جامعه شناسان تاریخی ای
که در مورد قدرت به عنوان علت بنیادی نتایج بحث می کنند ،تمرکز می کنم .برای این محققان ،منابع
کنشگران جمعی را هویت ها ،استعدادها و انگیزش های پایدار شکل می دهند ،و این کنشگران به نوبه خود
رویدادها را در طول تاریخ به پیش می برند.
مشخصات رسمی
عوامل علّی نظریه قدرت ،کنشگران جمعی یا توده هایی از افرادند که به رفتار نسبت ًا هماهنگی دست می زنند،
همانند دولت ها ،طبقات ،جنبش ها و سازمان ها .کنشگران جمعی انواع خاصی از منابع را که به عمل آنها
قدرت می بخشد ،کنترل می کنند .این منابع می تواند طبیعت ًا مادی باشد (مث ً
ال ،محصوالت صنعتی با تعداد
زیاد افراد انسانی) یا طبیعت ًا ذهنی(اندیشه ای) باشد (مث ً
ال منزلت و اطالعات) .منابع کنشگران را شکل می
دهند)  ،از این جهت که آنها بخش هایی از این کنشگران را به صورت تحت الّلفظی تعریف می کنند .برای
مثال ،یک خصیصه دولت ،قدرت تقریب ًا انحصاری آن در کاربرد زور در قلمرواش است ،و تقریب ًا هر تعریفی
از یک طبقه کنشگر بامنابع اقتصادی همانند یک بعد تشکیل دهنده آن سروکار دارد.
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افراد عقالنی اند.
وقتی یک رژیم دموکراتیک حضور دارد ،افراد می توانند «به دموکراسی تعهد داشته باشند» یا
« به دموکراسی تعهد نداشته باشند».
ً
افراد دارای اولویت های محافظه کارانه (مثال محافظه کاران) بیشتر از همه به دنبال تأمین رفاه
و امنیت خود هستند.
تعهد محافظه کاران به دموکراسی یک شرط الزم برای انسجام دموکراتیک است.
محافظه کاران با توجه به ارزیابی رفتارهای سیاسی احتمالی افراد با اولویت های چپ گرایانه در
مورد رفاه و امنیت خود در دموکراسی پیشگویی می کنند.
اگر محافظه کاران ،چپ ها را همانند میانه روها قابل اعتماد بدانند ،نتیجه می گیرند که رفاه و
امنیت شان در یک دموکراسی مطمئن ًا حفظ خواهد شد.
انسجام دموکراتیک تنها زمانی وقوع خواهد یافت که محافظه کاران چپ ها را همانندمیانه روها
قابل اعتماد بینند .
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قدرت هرکنشگر جمعی با گستره منابعی که کنشگر برای اجرای نیات خود تجهیز می کند برابر است.
کنشگران قدرتمند دقیق ًا کسانی هستند که استعدادشان را برای اجرای نیات مهم به کار می گیرند؛
کنشگرانی که قدرتمند نیستند استعدادشان را برای شکل دادن نتایج به شیوه های مهم مرتب نکرده اند.
بنابراین قدرت به واسطه به کاربردن توانایی مشاهده می شود ،نه به سادگی به واسطه وجود توانایی پنهان.
اینگونه مفهوم سازی از قدرت با علوم فیزیکی سازگار است ،که در آنها قدرت به عنوان کار انجام شده (یا
انرژی ساطع شده) در واحد زمان تعریف می شود (بالالک [ .)1989یادداشت ]7
نظریه قدرت اساس ًا بر تضاد بین کنشگران جمعی تمرکز می کند .این نظریه فرض می گیرد که معمو ًال
کنشگران جمعی نمی توانند بدون مانع نتایج را شکل ببخشند .بلکه ،نتایج از تضاد بین کنشگران متعدد
تهییج شده برای پیگیری اهداف مورد رقابت حاصل می شوند .در همان حال ،نظریه قدرت ضرورت ًا فرض
نمی کند که یک کنشگر تسلط خود را بر دیگران اعمال می کند؛ بلکه تفاوت های موجود بین کنشگران از
نظر سطح قدرت ،مشارکت متفاوت آنها در حصول نتایج را منعکس می کند .از این لحاظ ،نظریه قدرت با
آثار فمینیستی ای سازگار است که بر «قدرت یک کنشگر در»  15به انجام رساندن یک هدف تمرکز دارند تا
به «قدرت یک کنشگر بر» سایر کنشگران (بنگرید به هارتسوک 224 :1983؛ موریس  32 :2002تا  .)35در
حالی که چارچوب هایی که به «قدرت بر» نظر دارند برای فهم سلطه مجموع صفر مؤثرند ،چارچوب هایی که
بر «قدرت در» تأکید می کنند برای تحلیل رویدادهایی که با ترکیبی از روابط مجموع مثبت و مجموع صفر
مشخص می شوند ،مناسب اند ،همانطور که در مورد بسیاری از دستاوردهای جامعه شناسی تاریخی صدق
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می کنند .در این حالت از نظریه قدرت ،مشخص ًا بر حوزه ای که کنشگران «قدرت بر» خود را در موقعیت
های عملی اعمال می کنند ،تمرکز می شود.
به منظور رسمی سازی قدرت ،می توانیم همانند یک تکانه حرکتی در دنیای طبیعی رفتار نماییم و آن
را به دو بخش تجزیه کنیم :استعداد و تجلی.استعداد كه به تمام توانایی پنهان یک کنشگر برای تأثیر بر
نتایج در یک عرصه مشخص اشاره دارد و همانند معادل ِجرم در علوم طبیعی عمل می کند .استعداد یک
کنشگر وابسته به عرصه خاصی است که در آن منابع مشخصی را برای به انجام رساندن اهدافی معین
به کار می گیرد .با تکیه بر منابعی که یک کنشگر جمعی را تعریف می کنند ،ممکن است کنشگر در حصول
نتایج در یک عرصه دیگر استعداد هاي زیادی داشته باشد.
تجلی به حوزه ای اشاره دارد که استعداد یک کنشگر عم ً
ال به یک نتیجه معین معطوف می شود و
همانند سرعت در فیزیک عمل می کند .درست همانند اشیاء عظیم فیزیکی که در صورت از دست دادن
سرعت نمی توانند کاری صورت دهند ،کنشگران دارای استعداد قابل توجه اگر استعدادشان در جهت برخی
از نتایج متجلی نشود ،قدرتی نخواهد داشت .همانند همه نظریه های موجود در علوم اجتماعی ،در نظریه
قدرت الزم است که در مورد انگیزش های کنشگران مفروضات معینی ایجاد شوند ،و گرنه کنشگران خنثی
هستند و انگیزه ای برای جنبش وجود ندارد (امت  .)1976فرض نظریه قدرت بر این است که انگیزش های
کنشگران از منابعی که هویت آنها را به عنوان کنشگر جمعی شکل می دهد ،ناشی می شوند .برای مثال،
یک جنبش اجتماعی برای به چالش کشیدن مراجع قدرت تهییج شده است زیرا این جنبش توسط افرادی
شکل می گیرد که منابع اطالعاتی و مادی که این نوع رفتار را تقویت می کنند ،در اختیار دارند .تا جایی که
به عنوان یک جنبش این منابع را در اختیار نداشته باشد ،از تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی باز می ایستد.
به عالوه  ،منابع اقتصادی و سیاسی که طبقات و دولت ها را تعریف می کنند این کنشگران را به انواع خاصی
از رفتار وادار می کنند و نه دیگران را .به طور خالصه ،همان منابعی که استعدادها و هویت های کنشگران
جمعی را تعریف می کنند ،آنها را به انگیزش انجام رفتار نیز تجهیز می کنند.
قدرت یک کنشگر محصول استعداد و تجلی است .این ایده می تواند به سادگی به صورت زیر بیان
شود :
Piy = Ciy Eiy
معادله ()1
که در آن  Pقدرت C ،استعداد E ،تجلی i،یک کنشگر خاص ،و  yیک نتیجه خاص است .مفاهیم استعداد
و تجلی انتزاعی اند و مستقیم ًا قابل مشاهده نیستند .از این جهت نظریه قدرت تفاوتی با سایر نظریه های
عمومی ،که سازوکارهایی ارائه می دهند که فقط به واسطه کاربرد مفروضات پیوند دهنده می توانند آزموده
شوند ،ندارد.
با استفاده از نظریه قدرت مدل های مختلفی می توان ساخت .برای مثال در یک معادله ساده چارچوب
قدرت ،نتایج مجموع قدرت همه کنشگران را منعکس می کنند ،با در نظر گرفتن این نکته که قدرت برخی
از کنشگران نتیجه مطلوب را ترقی و ترفیع خواهد داد ،در حالی که قدرت دیگران از رسیدن به نتیجه
جلوگیری می کند .بنابراین حوزه ای که در آن یک نتیجه معین اتفاق می افتد ،را می توان به صورت زیر
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نشان داد:
Y = ∑ Piy
معادله ()2
که در آن  Yنتیجه مطلوب و  Pقدرت (با جهت گیری مثبت یا منفی) کنشگران با توجه به  Yاست.
مدل های پیچیده تر ممکن است مفروضات مختلفی در مورد اینکه قدرت کنشگران جمعی چگونه باید
تجمیع شود ،ارائه دهند .برای مثال در نظریه های ائتالفی معینی ،اضافه شدن یک کنشگر جدید قدرت
ائتالف را یک درجه بیشتر از مشارکت ساده یک کنشگر به تنهایی ،گسترش می دهد .همچنین ممکن است
تحلیل گران با یک هدفی اساس ًا با تغییر قدرت کنشگران خاصی در طول زمان (ناشی از تغییر در استعداد
یا تجلی قدرت یا هر دو) سروکار داشته باشند .اصو ًال اگر تحلیل گران در مورد مفروضات اساسی خود دقت
داشته باشند ،این مالحظات ائتالفی و زمانی نیز می توانند مدل سازی شوند.
مؤلفه های انتزاعی نظریه قدرت برای اتصال به تحلیل های تجربی ،باید به واسطه مفروضات پیوند
دهنده ای که همانند اصول در یک مدل قیاسی به نظر می رسند ،تصریح شوند .همانند سایر نظریه های
عمومی تصریح عملی مفروضات پیوند دهنده غالب ًا یک فرایند استقرایی است که به دانش تخصصی یک
محقق زبده از موارد خاص نزدیک می شود .از جمله مفروضات پیوند دهنده کلیدی که باید تنظیم شوند
عبارت اند از )1( :تعریف کنشگران عمومی مربوط؛ ( )2برآورد استعداد و تجلی قدرت هر کنشگر؛ و ()3
قواعدی برای تجمیع قدرت کنشگران مختلف برای پیشگویی در مورد نتایج.
مشکالت اصلی بسط این مفروضات پیوند دهنده ،محدودیت های نظریه قدرت را نشان می دهند.
به دلیل عدم تجانس در منابعی که ممکن است در اختیار کنشگران جمعی باشد ،و از آنجا که این منابع
ممکن است مستقیم ًا قابل مشاهده نباشند ،نمی توان به سادگی استعداد را اندازه گیری نمود .به عالوه ،برای
برآورد استعداد تحلیل گران باید به دانش تخصصی آنان راجع به کنشگر و یک مجموعه قواعد ابتکاری
تکیه کرد .مهم نیست که این امر چگونه صورت می گیرد ،در بهترین حالت می توان امیدوار بود که به یک
تخمین مستدل از استعداد کنشگران دست یافت .گذشته از این ،شیوه هایی که به وسیله آنها منابع ،تجلی
را شکل می دهند ممکن است برای برخی عرصه های خاص به سادگی برقرار نشوند ،ایجاد مشکالت برای
نظریه سازی درجه و هدفی است که استعداد به سمت آن جهت گیری شده است .مسائل همچنین می توانند
ظهور کنند ،اگر منابع مربوط در یک موقعیت استنتاجی به سرعت تغییر جهت دهند .در عمل به خاطر
همه این دالیل نظریه قدرت با محدودیت های مهمی روبروست ،حتی اگر قدرت کنشگران جمعی واقع ًا
پدیده های مطلوب را به پیش برند.
کاربردهای تجربی
نظریه قدرت حداقل به طور ضمنی تحقیق تجربی را در رشته جامعه شناسی تاریخی پی ریزی کرده است.
برای توضیح این نکته ،مباحثی را از دو اثر معروف مطرح می کنم :اثر دیتریش روشه مه یر ،اولین هوبر
استفان؛ و جان دی استفان با عنوان توسعه سرمایه داری و دموکراسی ( )1992و کار تدا اسکاچپول با عنوان
دولت ها و انقالب های اجتماعی  :تحلیل تطبیقی فرانسه ،روسیه و چین (.)1979
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روشه مه یر ،استفان ،و استفان ( )1992به دنبال تفسیر وجود یا عدم وجود دموکراسی در حوزه وسیعی
از کشورهای سرمایه دار ي اند ،و استدالل می کنند که «روابط قدرت  . . .تعیین می کنند که دموکراسی
می تواند ظهور یابد ،تثبیت شود و خودش را حفظ کند» .آنها با فرض گرفتن سازوکار علّی نظریه قدرت
شروع می کنند :منابع استعداد اعمال شده (همانند قدرت) کنشگران جمعی را تعیین می کنند( .اصل .)1سپس
آنها استدالل می کنند که طبقات اجتماعی کنشگران جمعی انتقادی اند ،و منابع اجتماعی و اقتصادی پنج
طبقه اصلی را شکل می دهند :کارگران ،کشاورزان روستایی ،طبقات متوسط ،بورژواها ،و نخبگان زمین دار.
(اصل  .)2سرانجام با استفاده از قاعده افزایشی تراکمی مستقیم ،آنها اظهار می کنند که دموکراسی به طور
معنی داری محصول تعادل نسبی قدرت بین طبقات اجتماعی مختلف است ( اصل  ،)3بنابراین آنها با تلقی
این مفروضات به عنوان اصول آزموده نشده و به کارگیری راهبرد استخراج قضایا  ،قضیه آزمون پذیر را
ایجاد کردند:
Y = ∑ Pw,r,m,b,and i
معادله ()3
که در آن  yحضور یا عدم حضور دموکراسی  p ،قدرت w ،طبقه کارگر r ،کشاورزان روستایی m ،طبقه
متوسط b ،بورژوازها ،و  iنخبگان زمین دار است .بخش عمده توسعه سرمایه داری و دموکراسی تالش
برای آزمودن این فرضیه ،از طریق برآورد قدرت طبقات در کشورهایی مشخص است و تعیین اینکه آیا
کشورهایی که پیش بینی شده است که دموکراسی داشته باشند ،در واقع دارای دموکراسی هستند؟ برای
برآورد استعداد و تجلی ،مؤلفان توجهشان را بر منابعی که طبقات مختلف را تعریف می کنند ،متمرکز
کرده اند .برای مثال ،از آنجا که نخبگان زمین دار معمو ًال منابع کار وابسته را کنترل می کنند ،گرایش دارند
که استعداد اصلی در عرصه های کشاورزی و انگیزشی برای ممانعت از تحقق دموکراسی را در اختیار داشته
باشند .در مقابل ،طبقه کارگر اتحادیه ها و دستمزد بگیران را کنترل می کنند ،و احتمال بیشتری دارد که آنرا
بابت دموکراسی تجهیز کنند .روایت تاریخی پایه های تجربی را برای مقایسه استعداد و تجلی نسبی طبقات
خاص از طریق نمونه ها فراهم می آورد.
توضیح مغایرت نتایج دو تحقیق در ایتالیا و سوئد در سال های بین دو جنگ یک مثال مطلوب از
چگونگی استفاده مؤلفان از این مدل در عمل است .در مورد سوئد ،قدرت نسبی طبقات در مقابل خروجی
دموکراسی تقریب ًا به این صورت است( این برآوردهای من است) ( :اقلیت زمین دار= ( ، )1بورژواها = )0
( ،طبقات متوسط = ( ، )0کشاورزان روستایی=  ، )+3و (طبقه کارگر=  . )+5برعکس در مورد ایتالیای
مابین دو جنگ ،اعداد به صورت زیر تعیین شدند( :اقلیت زمیندار= ( ،) 5بورژواها= ( ، )3طبقات متوسط
= ( ، )3کشاورزان روستایی =  ، )+3و (طبقه کارگر=  . )+5از این رو با توجه به قضیه مربوط به معادله
( )3این مدل (به درستی) پیش بینی می کند که در سال های مابین دو جنگ ،در سوئد باید دموکراسی
وجود داشته باشد زیرا این کشور تعادل مطلوبی در قدرت داشته است (با مجموع  .) +7در مقابل ،در
ایتالیا در همان دوره به دلیل عدم تعادل مطلوب قدرت ،دموکراسی نباید وجود داشته باشد (با مجموع
 . ) 3روایت های تاریخی این کتاب تعیین ارزش های ویژه قدرت برای طبقات را توجیه می نمایند.
به عنوان مثال در هر دو کشور سوئد و ایتالیا ،کنترل نخبگان زمین دار بر نیروی کار وابسته آنها را بر
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می انگیزاند که تقریب ًا تمام قدرت خود را در جهت کنترل منفی متجلی کنند (آنها به شدت با دموکراسی
مخالفت می ورزند) ،اما استعداد آنها به طور قابل توجهی متفاوت است؛ طبقات زمین دار سوئدی ضعیف اند
و تقریب ًا استعدادی ندارند ( بنابراین نمره قدرت آنها  1است) ،درحالی که نخبگان زمین دار ایتالیایی
به خوبی رشد نموده بودند و استعداد قابل توجهی داشته اند (بنابراین نمره آنها  5است) .همین طور در
مورد طبقات متوسط و بورژوازی تفاوت آنها در استعداد نسبی آنها مستتر نیست؛ بلکه در تجلی نسبی
آنهاست :این طبقات در ایتالیا حوزه های انتخابی روستایی مهم را کنترل می کردند ،بنابراین یک نیروی
ضد دمکراسی به شمار می آمدند (هر کدام  ،) 3در حالی که در سوئد آنها چنین منابعی در اختیار نداشتند،
بنابراین یک نیروی خنثی بودند (هر کدام  .)0سرانجام در هر دو مورد روستاییان و طبقه کارگر تقریب ًا
تمام قدرتشان را در جهت دموکراسی متجلی ساخته بودند ،اما طبقه کارگر سازمان یافته تر بود و بالطبع
استعداد بیشتری داشت .از این رو روستاییان نمره  +3می گیرند ،در حالی که طبقه کارگر نمره  +5می گیرد.
روشه مه یر ،استفان و استفان با ارائه روایت های تاریخی که نشان می دهند انواع مشخصی از منابع
قدرت نسبی کنشگران طبقات مختلف را شکل می دهند ،از نظریه قدرت برای توضیح وجود یا عدم وجود
دموکراسی در موارد بسیار زیادی استفاده می کنند ،هر مطالعه موردی موفق قضیه کلی مؤلف را که در
معادله ( )3مطرح شد ،تأیید می نماید .می توان گفت مطالعات موردی تأیید کننده اشاره می کنند که در واقع
جامعه نهایت ًا از پنج دسته کنشگر طبقاتی عمده ترکیب شده است که منابع این کنشگران ،نتایج سیاسی
عمده ای را ایجاد می کنند.
اسکاچپول در دولت ها و انقالب های اجتماعی ( )1979برای تفسیر وقوع انقالب اجتماعی در جوامع
دیوانساالری ارضی تلویح ًا از مفروضات نظریه قدرت استفاده می کند .او به طور نظری استدالل می کند که
پتانسیل انقالب اجتماعی با تجلی و استعداد کنشگران کلیدی ،مخصوص ًا دولت ها و طبقات ایجاد می شود.
سه رابطه مربوط به استعداد نسبی اهمیت ویژه ای دارند )1( :استعداد قدرت دولت نسبت به سایر دولت ها
( )2استعداد طبقه مسلط نسبت به دولت؛ و ( )3استعداد طبقات زیر سلطه نسبت به طبقه مسلط و دولت.
اسکاچپول ادعا می کند زمانی که استعداد قدرت دولت نسبت به سایر دولت ها ضعیف باشد ،وقتی که طبقه
مسلط استعداد قدرت معناداری نسبت به دولت داشته باشد ،و هنگامی که طبقات زیر سلطه در مقابل طبقه
مسلط و دولت استعداد معناداری داشته باشند ،انقالب های اجتماعی به وقوع خواهند پیوست.
اسکاچپول در تفسیر نتایج ،این استدالل در مورد منابع دولت ها و طبقات را با مفروض قرار دادن سازوکار
علّی نظریه قدرت و طرح ریزی استقرایی مفروضات پیوند دهنده آزمون پذیر بسط می دهد .به عنوان مثال،
او این فرضیه را مطرح می کند که دولت های دیوان ساالر ارضی که در نظام بین المللی به خاطر جنگ از
نظر مالی و نظامی ضعیف شده اند ،در پی اجرای اصالحات نوسازی برمی آیند .به هر حال ،تا حدی که
دارایی طبقه مسلط مستقل از دولت است ،این طبقه قدرت کافی برای مصادره اصالحات را خواهد داشت
تا دولت را به بحران بکشد .به عالوه او فرض می کند که طبقه اصلی زیر سلطه جوامع دیوان ساالری
ارضی – کشاورزان در مقابل نخبگان شورش خواهند کرد ،البته اگر آنها منابع ساختاری انجام چنین کاری
را داشته باشند .اسکاچپول در این راستا فرض می گیرد که ترکیب بحران دولت و شورش کشاورزان برای
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یک انقالب اجتماعی کافی است.
اسکاچپول با به کارگیری مدارکی از فرانسه ،روسیه و چین اصول کلیدی اش را می آزماید .او با بررسی
اثرات جنگ ها و رقابت های بین المللی بر توانایی مالی حکومت های استبدادی ،استعداد دولت را به طور
تقریبی محاسبه می کند ،و از طریق تحلیل های مفصلی از توانایی آنها در خرید و حفظ مقاماتی که با ارتش
و امور نظامی پیوند دارند ،استعداد طبقات مسلط را ارزیابی می نماید .در مورد گروه های زی ِر سلطه ،او بر
رابطه ساختاری روستاهای کشاورزی ،به ویژه میزانی که آنها می توانند به طور مستقل از مالکین و عوامل
دولتی عمل کنند تأکید زیادی دارد .اسکاچپول به وسیله این تحلیل ها ،اصول مربوط به راه هایی که در
آن منابع بر تعادل نسبی قدرت میان دولت ها ،طبقات مسلط و کشاورزان اثر می گذارند ،را می آزماید .برای
تقویت این آزمون ،او سایر جوامع دیوان ساالر ارضی را که در آنها یکی از کنشگران جمعی منابع درخور و
مناسب را از دست می دهد ،و بدین سان انقالب اجتماعی رخ نخواهد داد ،امتحان می کند .برای مثال ،در
اواخر قرن نوزدهم دهقانان ژاپنی منابع انجمنی الزم برای ادامه طغیان های جمعی علیه مالکین را از دست
دادند ،در حالی که در اواسط قرن هفدهم در انگلستان ،دولت به واسطه رقابت های بین المللی ضرر ناشی
از ورشکستگی منابع مالی را تجربه نکرد .ازاین رو ،در این اثر معروف ،منابع کنشگران جمعی – نه انتخاب
های افراد یا نیازهای نظام ها منطق نظری اصلی را پشتیبانی می کند.
برای به پایان رساندن این بخش می خواهم اظهار کنم که بسیاری از آثار جامعه شناسی تاریخی در
تحلیل هایشان نظریه قدرت را تلویح ًا به کار می گیرند .برخالف تحقیقات کارکردگرایانه و انتخاب عقالنی
این آثار با کنشگران جمعی و منابع آنها شروع می کنند و از چگونگی تعریف استعداد قدرت و تجلی آن
فهمی نزدیک بنا می نهند .برای مثال ،کار اصلی برینگتون مور ( )1966در مورد خاستگاه های اجتماعی
دنیای مدرن ،قدرت طبقات مختلف و ائتالف طبقاتی را توصیف می کند .این مطالعه ،محققانی را که
در تحلیل نتایج سیاسی ،چنین مفروضاتی را اتخاذ کرده اند تحت تأثیر قرار داده است( .به عنوان مثال،
لوبر1991؛ پایگ  .)1997ادبیات راجع به رفاه اجتماعی نیز تحت تأثیر مدل تعادل قدرت طبقه بوده است
(هوبر و استفان  .)2001بسیاری از آثار دیگر در مورد کنش جمعی ،جنبش های اجتماعی ،انقالب ،و گسترش
دموکراسی فرض می کنند که قدرت مبارزان اجتماعی و دولت دارای اهمیت اساسی هستند (برای مثال
بنگرید به ادبیات ذکر شده در گلدستون  2003؛ مک آدام ،مک کارتی و زالد )1996
به طور کلی ،تمام سنت های نظری مانند مارکسیسم را می توان در ارتباط با نظریه قدرت در نظر
گرفت .اگرچه نظریه مارکسیستی غالب ًا به عنوان یک نظریه عمومی تشخیص داده شده است( .مث ً
ال بارووی
 1989؛ پایگ  ،)1999عوامل علّی مشخص و سازوکار علّی این نظر مورد بحث بوده است .در واقع محققان
مرتبط با نظریه های انتخاب عقالنی (الستر  ،1985رومر  )1982و کارکردگرایی (کوهن  )1982مارکسیسم
را در نظریه های عمومی خود وارد کرده اند .به هر حال به دلیل اهمیت دادن مارکس و طرفدارانش به
توانایی های نسبی گروه های اجتماعی رقیب ،نظریه قدرت به طور تقریبی با جهت گیری های تحلیلی عمده
مارکسیسم سازگارتر است.
این نمونه های گوناگون نشان می دهند که نظریه قدرت چگونه ممکن است در جامعه شناسی تاریخی

کاربردهای گسترده ای داشته باشد .آنها همچنین وحدت نظری بالقوه بسیاری از محققان پیشتاز که در این
رشته کار می کنند ،از جمله اولین هوبر ،جک گلدستون ،جف گودوین ،آن شوال اورالف ،دیتریش روشه
مه یر ،تدا اسکاچپل ،جان استفان ،و سایرین را که به سنت تحلیلی تاریخی تطبیقی پیوسته اند ،نشان
می دهند.
سایر نظریه های عمومی بالقوه
سه نظریه عمومی که تاکنون آزموده شدند نظریه های عمومی را که به طور ضمنی یا به وضوح در رشته
جامعه شناسی تاریخی مورد استفاده قرار گرفته اند ،ارائه می دهند .اکنون من دو نظریه دیگر یعنی نظریه
نو داروینی ها و نظریه فرهنگی را بررسی می کنم که سازوکارهای علّی جایگزینی را که می توانند برای
گزارش دادن جامعه شناسی تاریخی به کار روند ،ارائه می دهند .اگر این نظریه ها را در کنار نظریه های
کارکردگرا ،انتخاب عقالنی ،و قدرت به حساب آوریم به سنخ شناسی کاملی از پنج نظریه عمومی که ارائه
شدند ،دست می یابیم.
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نظریه نو داروینی ها
محققان رشته روان شناسی تکاملی ،با توجه به گذشته تکاملی نوع بشر ،نظریه نو داروینی را برای توضیح
پدیده های اجتماعی به کار می برند (برای مرور بنگرید به فریز  .)2000آثار این حوزه به طور خودآگاه ژن
را به عنوان واحد بنیادی تحلیل مورد بحث قرار می دهند .به طور خاص ،ژن واحدی است که از طریق آن
فرایند انتخاب طبیعی هنگامی که انسان ها به شکل زیست شناختی کنونی خود در می آمدند ،انجام گرفته
است.
اگرچه روان شناسان تکاملی گاهی اوقات به منظور اهداف تحلیلی خود با ژن ها طوری رفتار می کنند که
گویی آنها کنشگرانی عقالنی اند که به دنبال پربار شدن در نسل های بعدی اند ،در واقع خصیصه ژن ها که
به آنها اجازه می دهد پربار شوند ،کمک بی هدف آنها در سازگاری افراد است (داوکینز  .)1976در اصطالح
تکاملی ،سازگاری افراد برابر با تعداد فرزندانی است که آنها به نسل بعدی وارد می کنند (ارلیش 16 :2000
تا .)20از آنجا که انتخاب طبیعی فرض می کند که افراد با استعدادهای ژنتیکی متفاوت ،نقش و مساعدت
متفاوتی در زاد و ولد خواهند داشت ،در نظریه نو داروینی ها نقش علّی اساسی ژن ها شکل دادن سازگاری
نسبی افراد در محیط نیایی (اجدادی) است( .در یک وضعیت تاریخی که در آن انسان ها تکامل یافتند).
این چشم انداز ،بدنه در حال رش ِد ادبیاتی را نشان می دهد که به راهبردهای عملی مورد بحث در باال
نزدیک می شود .اگرچه بسیاری از این آثار خارج از حوزه جامعه شناسی تاریخی قرار می گیرند ،یک رویکرد
نو داروینی ذات ًا با تحقیقات کالن تاریخی ناسازگار نیست (هاپ کرافت  .)159 : 2001برای مثال از آنجا که
نظریه پردازان تکاملی فرض می کنند که همه انسان ها (شاید به استثنای مردانگی یا زنانگی) مواد ژنتیکی
[یادداشت  ]8اساسی یکسانی را سهم می برند ،این نظریه پردازان برای تخمین الگوهای بازگشت کننده
سازمان ها ،همانند قشربندی و تبعیض جنسی ،راهبرد تفسیر نتایج را به کار می گیرند ( رایت .)1994
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همچنین ،حوادث و تحوالت معین بسیار مهمی در تاریخ بشر از قبیل ظهور تک همسری ،ایجاد کشاورزی
یکجانشینی ،یا حتی رشد اقتصادی تحت ضوابط نو داروینی ها توضیح داده می شوند ،زیرا ژن هایی که این
رخدادها را امکان پذیر می کنند ،در یک محیطِ نیایی مزیت انطباق پذیری را به حامالن خود اعطا می کنند
(مث ً
ال گالر و هوآ  ،2002کانازاوا و استیل .)1999
گذشته از این ،نظریه نوداروینی برای توضیح اینکه چرا انسان ها به روش های الگودار و قابل پیش بینی
به ساختارهای اجتماعی پاسخ می دهند ،به کار می رود .برای مثال ،ممکن است بپرسید چرا فقر و جرم
با یکدیگر پیوستگی دارند ،پاسخ بالقو ِه نو داروینی ها این است که رابطه وجود دارد زیرا ژن هایی که
هنجار شکنی و خطر پذیری در مقابل مرزبندی های اجتماعی را تقویت می کنند ،در سازگاری افراد در محیط
نیایی (اجدادی) مشارکت داشته اند .از این لحاظ ،نظریه نو داروینی تفاوت در رفتار انسان را با استخراج
قضایایی که با شرایط محیطی به عنوان متغیرهای مستقل رفتار می کنند ،توضیح می دهد؛ زیست شناسی
انسان رشد یافته یک سازوکار همیشگی است که در وهله اول مسئول وجود این رابطه است .این نوع از
تحلیل وقتی که در جامعه شناسی تاریخی اعمال شود می تواند به یکپارچه سازی دانش راجع به الگوهای
همبستگی وسیع و گسترده ،از قبیل رابطه بین شهرنشینی و ملی گرایی (وایت مه یر  ، )1997توسعه
اقتصادی و کاهش بارووی (ترک  ،)1989و فناوری زیستی و ساختار خانواده (فان دن برگ  )1979کمک
کند.
حتی اگر محققان نوداروینی پروژه نظریه سازی عمومی را بپذیرند ،دالیل معتبری وجود دارد که
پیش بینی کنیم مشارکت و کمک نظریه نو داروینی به جامعه شناسی تاریخی نسبت ًا کم خواهد بود .یک
دلیل مهم آن مخالفتی است که رویکردهای تکاملی در رشته جامعه شناسی با آن روبرویند .بسیاری از
جامعه شناسان این کار را همانند طرفداری از یک نوع جبرگرایی زیست شناختی می بینند که برای توضیح
تنوع شگرف ایجاد شده در جوامع انسانی نامناسب است .در حالی که این انتقادات اغلب فهم ناقص و بسیار
کمی از نظریه نوداروینی را ارائه می دهند ،سهم بسیار مهمی در جامعه شناسی برعهده دارند (فریز ،2000
ترنر .)2004
به هر حال ،گذشته از سختی تشویق جامعه شناسان برجسته برای پذیرفتن زیست شناسی تکاملی جدید
به صورت جدی ،من معتقدم که ظرفیت نظریه نوداروینی برای توضیح نتایج در جامعه شناسی تاریخی
محدود شده است .نتایجی از قبیل انقالب ها و توسعه دموکراسی ،پیوند کنشگران بی شمار و فرایندهای
مجزای تعیین شده ای را که به شیوه های پیچیده ای به هم متصل اند ،را نشان می دهند .اگرچه یقین ًا درست
است که نظریه نوداروینی ممکن است بتواند بخش هایی از این نتایج پیچیده را توضیح دهد ،الزم است
که این نظریه دامنه وسیعی از اصول را برای گزارش تمام رفتارهای برانگیخته شده گوناگونی که برای
ایجاد رخدادهای عام ترکیب شده اند ،ارائه دهد .درعمل ممکن است ثابت شود که این امر غیر ممکن است.
پس ،حتی بیشتر از سایر نظریه های عمومی ،امکان دارد منفعت عملی نظریه نوداروینی برای تفسیر نتایج با
پیچیدگی رفتارهایی که متضمن پدیده های اجتماعی جالب توجه اند ،رابطه معکوس داشته باشد.
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نظریه فرهنگی
نظریه فرهنگی در مغایرت حاد با نظریه نوداروینی ها در سطح تحلیل فرا-فردی عمل می کند؛ زیرا
«فرهنگ» خاصیت جمع هاست جوامع ،گروه های اجتماعی ،و اجتماعات نه افراد .جامعیت در سطح اصلی
تحلیل باقی می ماند حتی اگر بسیاری از نظریه پردازان فرهنگی ،فرهنگ را همچون یک کل با محدودیت
کم ،پویا ،بحث برانگیز و انسجام سست مورد بحث قرار دهند (سول  .)1999به عالوه ،بعد از دورکیم،
نظریه پردازان فرض کرده اند که جمعیت های فرهنگی خصوصیات نوظهوری را نشان می دهند که به افراد
تشکیل دهنده ای که این جمعیت ها را ساخته اند قابل تقلیل نیست (ساویر  .) 2001این یکی از دالیلی
است که نظریه پردازان فرهنگی اصرار دارند تحلیل جمعیت های فرهنگی بینش هایی را ایجاد می کند که با
تحلیل افراد مجزا نمی توانند به وجود آیند.
اصطالح فرهنگ به طرق مختلفی در این رشته به کار گرفته شده ،و ارائه تعریفی واحد که تمام
مفهوم پردازی ها را دربرگیرد ،غیرممکن است (بنگرید به آرتند 1984؛ سول  .)1999اما یک تعریف ممکن
که جوهر بسیاری از مفهوم پردازی های اخیر را در خود داشته باشد ،فرهنگ به عنوان «تجربیات معنایی»
(ویدن  )2002یا «نظام های معنایی و رسومی که این معناها درون آن کار می کنند» است (اشتاین متس
 .)7 :1997از آنجا که این تعریف یک سازوکار علّی بالقوه را ارائه می دهد برای بحث جاری ،مفید است:
معناها و رسوم مرتبطی که درون یک جامعیت معین عمل می کنند .همانند سایر سازوکارهای علّی ،این
مفهوم نیز انتزاعی و نامتعین است؛ و برای بهره عملی از آن ،الزم است مفروضات پیونددهنده ای که
محتوای واقعی را به هسته ماندگار آن بیفزایند ،به کار گرفته شوند .در رابطه با مفروضات پیوند دهنده ،هنوز
دلیلی وجود ندارد که چرا نظریه پردازان فرهنگی نمی توانند از همان شیوه هایی که یک نظریه پرداز انتخاب
عقالنی ،عقالنیت ابزاری را برای اتخاذ راهبردهای استخراج فرضیات ،یکپارچه سازی دانش و تفسیر نتایج
به کار می گیرد ،استفاده کنند.
برخی نظریه پردازان فرهنگی که در رشته جامعه شناسی تاریخی کار می کنند به راحتی ادعا می کنند
فرهنگ ،که تقریب ًا به عنوان تجربیات معنایی درک می شود ،علت بروز نتایج است (الگزندر و اسمیت .)2002
برای مثال ،گروتسکی ( )2003استدالل می کند که فهم خاصی از پروتستانتیسم و تأکید بر اعمال انضباطی
وابسته به آن که در کشورهای کالونیستی پدیدار شده است ،علت مهم تشکیل دولت های مدرن بوده است.
ویدن ( )1999استدالل می کند که تجربیات و نمادهای بالغی که «آیین» حافظ اسد را شکل داده اند،
علت عمده ثبات سیاسی در سوریه بوده اند .اورالف ( )1999بیان می کند که مفروضات و تجربیات فرهنگی
مرتبط با نقش مادری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته حوزه ای را که در آن نظام های رفاهی ،مادران را
تحت انضباط بازار درآوردند ،شکل دادند.
طرح ریزی دوباره این آثار به عنوان کاربرد های تلویحی نظریه فرهنگی عمومی نیازمند این فرض خواهد
بود که مؤلفان آنها تجربیات معنایی را همچون یک سازوکار علّی بنیادی در نظر گرفته اند و نه به عنوان
یک متغیر مستقل خاص در میان چندین متغیر دیگر .همچنین الزم است تعیین شود که مؤلفان این آثار
چگونه از دانش موردی برای تنظیم مفروضات پیونددهنده استفاده کرده اند .در میان مفروضات پیوند دهنده

نتیجه گیری
این مقاله به دنبال تأکید مجدد بر بحث نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی براساس مسائل اساسی
معینی است که تاکنون حل نشده اند :خصایص تعیین کننده نظریه عمومی کدام اند؟ چه راهبردهای
مشخصی برای پیوند نظریه های عمومی با تحقیق تجربی وجود دارد؟ نمونه های نظریه های عمومی که در
جامعه شناسی تاریخی به کار می روند (یا می توانند به کار روند) کدام اند؟
این مقاله یک مجموعه پاسخ به این سؤال ها می دهد .بیان کردم که نظریه های عمومی اصول عامی در
مورد علل اولیه هستی شناسانه ای هستند که حول عوامل و سازوکارهای مشخصی شکل می گیرند .گرچه
این نظریه ها به لحاظ تجربی نامتعین و مستقیم ًا آزمون ناپذیرند ،به واسطه کاربرد مفروضات پیونددهنده
می توانند به تحلیل های واقعی ربط پیدا کنند .تحلیل گر به طور خاص می تواند سه راهبرد تحقیقی را اتخاذ
کند :استخراج فرضیات ،یکپارچه سازی دانش و تفسیر نتایج .هر یک از این راهبردها تالش می کنند که
جعبه سیاه تفسیر را با این فرضها که علّیت غایی در یک سازوکار علّی مداوم مستتر است ،پر کند .در
رشته جامعه شناسی تاریخی ،تحلیلگر حداقل پنج نظریه عمومی مختلف را به کار گرفته یا می تواند به کار
گیرد :نظریه کارکردگرایی ،نظریه انتخاب عقالنی ،نظریه قدرت ،نظریه نو داروینی ،و نظریه فرهنگی .این
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کلیدی که الزم است بسط داده شوند تعریف تجربیات معنایی مطلوب (مورد نظر) ،تصویر مرزهای مکانی
و زمانی که این تجربیات معنایی در آن بنیاد گذاشته می شوند ،و پیوند دقیق بین تجربیات معنایی و سایر
پدیده های مورد نظر دیده می شود .این گونه نوسازی می تواند به ایجاد مفروضات اساسی و صریح که در
این مطالعات تلویح ًا فهمیده شده اند کمک نماید .اما در همان حال ،روشن نیست که مؤلفان این آثار (حتی
به طور ضمنی) تجربیات معنایی را به عنوان نقطه شروع بنیادی نظریه پردازی استقرایی خود در نظر گرفته
باشند .بنابراین ،بازسازی این نمونه ها به عنوان کاربردهای دقیق نظریه فرهنگی عمومی ،ممکن است بیشتر
از کاربردهای نظریه قدرت که قب ً
ال مورد بررسی قرار گرفتند ،نامناسب باشد.
در واقع حداقل برخی از نظریه پردازان فرهنگی احتما ًال ترجیح می دهند که خودشان را از نظریه پردازی
عمومی به صورتی که تاکنون فهمیده شده ،دور نگهدارند .این امر ممکن است تا حدودی صحت داشته
باشد ،زیرا نظریه فرهنگی به عنوان یک کل نسبت به تحلیل های علّی حالت های مبهمی دارد و اغلب
با شیوه های تحقیقی که به شدت نسبت به علوم «اثباتی» مربوط می شوند روابط خصمانه دارد .برای
مثال ،برخی الیه های پسامدرن نظریه فرهنگی تفسیر علّی را به عنوان یک هدف رد می کنند (بنگرید به
بیرناکی 1999؛ بونل و هانت  )1999و از این رو احتما ًال با تالش برای به حساب آوردن فرهنگ به عنوان
فرهنگی تفسیری ممکن است
علت بنیادی نتایج و روابط ،به مخالفت برمی خیزند .برخی نظریه پردازان
ِ
چنین احساسی داشته باشند ،همانند کسانی که از گیرتس ( )1973الهام گرفته اند و سایر کسانی که به
جای شناسایی علت ها ،در جستجوی تفسیر معانی اند .حال استدالل این نیست که این کاربردهای نظریه
فرهنگی بی حاصل و نامناسب اند ،بلکه ادعا می شود که مفروضات معرفت شناختی مرکزی شان در مورد علم
اجتماعی ،آنها را به عدم توافق با پیگیری نظریه عمومی سوق داده است.
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نظریه ها با سازوکارها و عوامل علّی متمایزی شناخته مي شوند :نیازهای نظام ها در نظریه کارکردگرایی،
عقالنیت ابزاری افراد در نظریه انتخاب عقالنی ،منابع کنشگران جمعی در نظریه قدرت ،سازگاری آنها در
محیط نیایی در نظریه نو داروینی ها ،و تجربیات معنایی جمعیت ها در نظریه فرهنگی.
هدف این مقاله طرفداری از نظریه عمومی به زیان سایر شیوه های نظریه جامعه شناختی نبوده است.
همچنین این مقاله نه تنها به دنبال ترویج نظریه عمومی خاصی به زیان سایر نظریه ها نبوده ،بلکه همانند
کلون ( )1998 :860وضعیت میانه ای را پذیرفته است ،که استدالل می کند نظریه های عمومی«بخش مفید
جعبه ابزار انضباطی اند ،که برای برخی پروژه ها و مسائل فکری از بقیه مناسب ترند ،اما در کل ،خیلی کم
به عنوان نظریه قطعی (یا علم یا ترفیع دانش) فهم شده اند .این نوع اظهار نظر متعادل ،فضای مناسبی برای
مباحث بعدی در مورد نظریه عمومی فراهم می کند.
با وجود اين ،مباحث بعدی احتما ًال منازعات تندی را در مورد مسائل معرفت شناسانه و هستی شناسانه
مطرح می کنند .بحث معرفت شناسانه احتما ًال حول این سؤال ماندگار خواهد بود که آیا یک مدل استنتاجی
که در آن قضایا به طور منطقی از اصول استخراج می شوند برای تحقیق علوم اجتماعی مناسب است یا
نه  .امیدوارم این مقاله با روشن ساختن شیوه های خاص پیوستن این معرفت شناسی با نظریه عمومی،
به پربارتر شدن این بحث کمک کند .بحث هستی شناسانه احتما ًال نزاع بین طرفداران نظریه عمومی که
به طور گسترده ای در مورد هستی شناسی توافق دارند ،و کسانی که با این نکته که نظریه عمومی خاصی
مناسب ترین نظریه برای رشته جامعه شناسی تاریخی است مخالف اند ،را شامل می شود .به طور مختصر
و مفید محققان انتخاب عقالنی با برابر گرفتن نظریه عمومی با نظریه انتخاب عقالنی این بحث را در
انحصار خود گرفته اند .اما من امیدوارم این مقاله نشان داده باشد که در واقع چندین سنت مختلف نظری
با کاربرد نظریه عمومی سازگارند.
پی نوشت ها
1.causal agents
2. causal mechanisms
3.nomothetic or law like statements
4. propositions
5. hypotheses
6. postulate
7.research orientations
8.small AT comparative methods
9.functional requisites
10.equilibrium
11. self regarding
12. empirical science

13.Occam
14. assumption
15.Power to
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در مقابل به کایزر و هکتر پاسخ دادند .همچنین به پاسخ کایزر و هکتر ( )1998به انتقادات آنان و مرور این بحث توسط گولد ()2004
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.2برای مثال در نظر بگیرید تصورات مختلفی که از یک جامعه مناسب توسط نظریه انتخاب عقالنی به وجود آمده است ،از سوسیالیسم
(پرزورسکی  )1985تا سرمایه داری بازار آزاد (فریدمن  )1953طبقه بندی شده اند.

.3مشکل بحث مهم فریدمن ( )14 : 1953در توجیه کاربرد اصول نادرست این است که منطق قیاسی طرح ریزی قضایا به درستی اصول
بستگی دارد؛ نتیجه ای که منطق َا از اصول نادرست مشتق می شود ،ممکن است خودش نیز نادرست باشد .به عالوه تا جایی که فرد به رئالیسم
علمی متعهد است (که موضوع مورد بحث اکثر طرفداران نظریه علمی ،شامل فیلسوفان اواسط قرن بیستم از قبیل کارل پوپر ،کارل همپل،

و ارنست نیگل بوده است) با همه اصول  -حتی اصولی که به وجودهای غیرقابل مشاهده ارجاع دارند  -به عنوان انعکاس دهنده یک واقعیت
مستقل رفتار می کند.

.4در عمل نظریه های عمومی به ندرت صراحت ًا تحریف کننده یا صحیح از کار در می آیند ،به عالوه ،شواهد موجب می شوند تا دانشمندان در
می کنند ،به مدت طوالنی فیلسوفان علم اعم از کارل پوپر ،کارل همپل ،تامس کوهن ،ایمره الکاتوش ،پل فایرابند ،فیلیپ کیچر ،الری لودان

و پیروان تامس بیز را مجذوب نموده است .طبقه بندی شایستگی های نسبی این چشم اندازهای متفاوت توافق و تحریف نظری فراتر از حوزه
این مقاله است.

.5پیش بینی موفقیت آمیز نتایج بعدی توسط اصول عام یک استثنا خواهد بود .این پیش بینی ها پشتوانه محکمی برای نظریه عمومی فراهم
می کنند .چون جامعه شناسان تاریخی نتایجی را که در گذشته اتفاق افتاده است مطالعه می کنند ،این امکان را برای بحث جاری کمتر فراهم
می کند.

.6دو نظریه کارکردگرایی و انتخاب عقالنی سنت های تحقیق پیچیده و متمایزی در علوم اجتماعی اند (در مورد کارکردگرایی بنگرید به الگزندر

1999 ،1983؛ کین کاید 1996؛ ترنر و ماریانسکی 1979؛ و در مورد نظریه انتخاب عقالنی بنگرید به کلمن و فرارو  ،1992فرایدمن و هکتر
 ،1998کایزر و هکتر  .)1998حال به منظور تأکید بر مجموعه مفروضات هسته ای که به یک نظریه عمومی وحدت می بخشند ،من این

سنت ها را خالصه می کنم .بنابراین در کارکردگرایی فقط به الیه هایی از نظریه اهمیت می دهم که نیازهای نظام (هرچند خاص) را به عنوان
علت بنیادی مورد بررسی قرار می دهند ،همچنین در نظریه انتخاب عقالنی تحلیلم را به یک « نظریه خرد « محدود می کنم که در آن منافع
کنشگر توسط خود نظریه تعیین نشده باشند.

.7در ادبیات و نوشته ها تعاریف بی شماری از قدرت یافت می شود .یک مجموعه بزرگ در کتاب اسکات ( )1994قابل دسترس است .بهترین
تحلیل فلسفی قدرت احتما ًال از آن موریس ( )2002است ،که منابع نزدیک بیشتری نیز ارائه داده است .هر چند که تحلیل موریس صراحت ًا برای
استفاده در علوم اجتماعی روشنگرانه و پیشگویانه قابل فهم نیست .از این رو رویکردی که اکنون پذیرفته شد اصو ًال با تحلیل و نتیجه گیری

او متفاوت است.

.8رشته ژنتیک رفتاری ،که فرض می کند تنوع ژن های افراد انسانی می تواند تفاوت در رفتارهای آنها را توضیح دهد ،از نظریه نو داروینی به
صورتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت و در روان شناسی تکاملی به کار برده شد ،جداست.
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برخی نظریه های عمومی شک کنند و از برخی دیگر طرفداری کنند .قلمرو و شیوه هایی که از طریق آنها شواهد نا موافق یک نظریه را تحریف
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جيمز ماهوني
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بررسي ایده مسير وابسته 1در علم جامعه شناسي و علم سياست يك حوزه پژوهشي محوري است .اين
رشته ها بر بينش هايي تدوين گشته اند كه در آغاز به دست اقتصاددانان بنا شده اند .درعين حال جامعه شناسان
و علماي سياست سهم و نقش ممتازي در به چالش كشيدن فرض هاي محوري علم اقتصاد داشته اند .در
حقيقت آن ها ايده هاي مربوط به مسير وابسته را براي مطالعه برخی پيامدهاي سياسي و اجتماعي به كار
گرفته اند كه معمو ًال در قلمرو علم اقتصاد قرار ندارند.
بحث كاستادي 2و دوسي 3در خصوص مفهوم مسير وابسته ،به ترکیب بسيار مفيدي در مجموعه وسيعي از
نوشته ها در اقتصاد اشاره دارد كه حول و حوش مفهوم مسير وابسته ،بسط و گسترش يافته اند و در بسياري
از اين نوشته ها خود دوسي سهم و نقش اساسی را داشته است .در اين نوشتار به اين موضوع كه چگونه
اين نوشته ها در علوم اجتماعي مورد اقبال و پذيرش قرار گرفته اند و نيز تصحيح شده و بسط يافته اند،
توجه خواهيم كرد.
تحليل وابسته :تعاريف و منابع
به دليل اهداف تحليلي ،تمايزدادن میان تعاريف مربوط به مسير وابسته (يعني ويژگي هايي كه تشكيل دهنده
مسير وابسته هستند) و منابع مربوط به مسير وابسته (يعني عواملي كه احتما ًال آغازگر مسير وابسته هستند)
ضروري است .رويكرد كاستادي و دوسي ،مسير وابسته را به طور بسیار وسيع و گسترده تعريف مي كند.
به گونه اي كه به آن ها اجازه مي دهد دامنه وسيعي از عوامل را به عنوان منابع بالقوه مسير وابسته مطرح
نمايند و برخالف بيشتر جامعه شناسان و علماي علم سياست ،تعاريف محدود و مشخص تري از مسير وابسته
ارائه مي كنند كه به نوبه خود دامنه منابع مربوط به مسير وابسته را محدودتر مي كند.
تقريب ًا همه صورت بندي هاي مربوط به مسير وابسته با اين فرض 4شروع مي شوند كه موضوعات ،تاريخ
دارند .درحقيقت به نظر كاستادي و دوسي اين ايده مربوط به ادعاي برگشت ناپذيري زمان در مسي ِر وابسته
است (صفحات  .)2 1به هرحال اين ادعا كه موضوعات تاريخ دارند ،ادعاي خيلي مهم و خاصي نيست.
استدالل هاي مربوط به مسير وابسته ،از اين كه گذشته ،آينده را شكل مي دهد ،بحث مي كنند و از اين حيث
استدالل هايشان با ديگر استدالل هاي ِعلّي در اقتصاد و علوم اجتماعي نزدیکی دارد.
جامعه شناسان و علماي سياست ترجيح مي دهند مسير وابسته را به عنوان نوع معيني از توالي ببينند،
احتمالي اوليه اي كه منجر به يك رخداد مي شوند ،در قالب زنجيره ها يا توالي
بدین ترتیب كه رخدادهاي
ِ
*Mahoney, James(2006).’ Analaysing path Dependence: Lessons from the Social Sciences’. Understanding
Change, edited by Anderas Wimmer and Reinhart Kossler. Hampshire: PALGRAVE MACMILAN,pp.139 129
** James Mahoneys
*** عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مسير وابسته به مثابه بازگشت هاي فزاينده
در علم سياست ،مسير وابسته به مثابه بازگشت هاي فزاينده تعريف شده كه در اين خصوص گسترده ترين
بحث از جانب پيرسون ( )a,b 2000انجام شده است ،كسي كه تالش اش به صورت خاص متكي به كا ِر
آرتور ( )1994است .ايده برگشت هاي فزاينده بر اين مطلب داللت دارد كه مراحل پيشين در يك جهت
معين ،مولد حركت بعدي در همان جهت هستند؛ به گونه اي كه برگشت به دوره آغازين يك جهت تثبيت
شده ،بعيد به نظر مي رسد .به عبارت ديگر ،احتمال وقوع مراحل بعدي در مسير واحدي بر مبناي هر حركت
قبلي مشكل مي شود .اين ،بنياد ايده هاي كاستادي و توصيف دوسي از بازگشت هاي فزاينده و پويايي
بازگشت هاي فزاينده (صفحات  4تا  )8را تشكيل مي دهد.
پيرسون ( )253 :2000مطرح نموده كه توالي هاي بازگشت هاي فزاينده قابليت توجه ويژه اي دارند ،زيرا
ممكن است از ويژگي هاي زير برخوردار باشند:
.1غيرقابل پيش بيني بودن :رخدادهاي تصادفي اوليه ممكن است در طي زمان تقويت شوند.
.2برگشت ناپذيري :زماني كه يك مسير معين انتخاب مي شود و جايگزين هاي زيادي در اختيار هستند،
مشكل و يا غيرممكن است كه به نقطه آغازين برگشت كنيم.
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هايي كه از قابليت پيش بيني بااليي برخوردار هستند ،تنظيم مي شوند؛ توالي هايي كه منتهي به پيامدهايي
مي شوند كه به راحتي نمي توانند به عنوان مجموعه ای از شرايط اوليه يك رخداد تعيين شوند (گلدستون،
1998؛ ماهوني2000 ،؛ پيرسون .)2000 ،نمونه كالسيك اين نوع توالي بحث ديويد ( )1985از سيستم
كي ِو ْورتي 5است كه نفوذ و اثرگذاري وسيعي در علوم اجتماعي داشته است .دانشمندان اجتماعي ،با الهام از
اين نمونه ها ،پيامدهاي پس از لحظه هاي بحراني ،كه غيرمنتظره و تصادفي بودند و يا وقايع كوچكي كه
آغازگر توالي هاي الگومند عميق براي رخدادهاي مهم شده اند را به وفور رديابي كرده اند.
6
براي ارائه تعريف دقيق تر از مسير وابسته ،باید برخي از عواملي كه كاستادي و دوسي به عنوان منابع
(نيروهاي) تحليل مسير توصيف كرده اند را به عنوان انواع 7مسير وابسته مفهوم سازي کرد .براي مثال آنچه
كه آن ها «بازگشت هاي فزاينده» 8و «بازگشت هاي فزاينده پويا» 9مي نامند ،بيانگر نوعي از مسير وابسته
هستند و نه منبعی برای مسير وابسته .به عبارت ديگر توالي بازگشت هاي فزاينده ،خود بيانگر يك مسير
وابسته است ،و منبع مسير وابسته نيست .اين پرسش كه چه عواملي بازگشت هاي فزاينده را به وجود مي
آورند ،مقوله جداگانه اي است (در حقيقت بسياري از منابع مسير وابسته ی موردنظر كاستادي و دوسي ،مولد
و به وجودآورنده بازگشت هاي فزاينده هستند).
11
10
من در ادامه از دو توالي عمده كه عبارتند از :توالي برگشت هاي فزاينده و توالي واكنشي بحث مي كنم
معرف مسير وابسته در جامعه شناسي و علوم سياسي تحليل شده اند .بحث كاستادي و دوسي
كه به عنوان ِّ
به بينش هاي ارزشمندي در قالب منطق دو نوع توالي اشاره دارد .افزون بر اين من روي شيوه هايي تأكيد
دارم كه ممكن است براي تحليل پديده هاي اجتماعي و سياسي كه خارج از بازار قرار دارند ،صالحيت الزم
را نداشته باشند.
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.3ناموزوني :اتفاقات در طي زمان از حد متوسط و نقطه توازن معيني برخوردار نیستند.
.4ناكارايي بالقوه :امكان تحقق پيامدهاي نسبت ًا مطلوب ممكن است بسيار محدود و سخت باشد.
همه اين عناصر ،به خصوص ويژگي هاي غيرقابل پيش بيني بودن ،ناموزوني و نيز پيوند بين اين دو
در قالب آنچه كه آن ها فرايندهاي احتماالتي 12مي نامند؛ به گونه ای جدي در كار كاستادي و دوسي مورد
توجه هستند(صفحات  .)17 16همچنين بحث كاستادي و دوسي به منابع چندگانه مسير وابسته به مثابه
برگشت هاي فزاينده اشاره دارد .هرچند كه خود آن ها اشاره صريحي به پيوند بين منابع و مسير وابسته
ندارند زيرا به زعم آن ها برگشت هاي فزاينده ،في نفسه خود یک منبع مسير وابسته ،و نه نوعي از مسير
وابسته ،هستند .براي مثال آن ها به اين نكته توجه دارند كه مسير وابسته حتي در موقعيت های حياتي كه
عمده هزينه ها ثابت هستند و امكان يادگيري وجود دارد و افراد انتظارات شان را به شيوه هاي خود تحقق
پذيري پذيرا مي شوند؛ احتمالي هستند .افزون بر اين آن ها زمينه هاي معيني را كه اين منابع به واسطه آن ها
عرضه مي شوند مثل :محيط هاي نهادي يا محيط هايي كه انتخاب فشارها را تحت كنترل دارند ،شناسايي
كرده اند .به گونه اي كه به نظر آرتور( )1994و ديگر تاريخ نگاران اقتصادي ،اين زمينه ها و منابع به تبيين
اينكه چرا فرايند برگشت هاي فزاينده و تحليل وابسته ،با وجود آن ها اتفاق مي افتند ،كمك مي كند.
برگشت  هاي فزاينده ،فرايندهايي فراگير و وسيع در جهان اجتماعي و سیاسی هستند و احتما ًال خيلي
بيشتر از آنچه كه در بازار به نظر می رسد وجود دارند .ويژگي حوزه هاي غيربازار ،نياز وسيع آن ها به رفتار
هماهنگ و كنش جمعي است كه به نوبه خود اغلب مولّد مسير وابسته هستند زيرا مستلزم پذيرش هزينه
ها و انتظارات بااليي هستند .عالوه براين ،سيطره نهادها و غيبت نشانه هاي مربوط به بازار ،تعديل هايي را
موجب مي شود كه ممكن است كم و بيش الگوهاي مربوط به حوزه هاي اجتماعي و سياسي را تحت الشعاع
قرار دهد .اگرچه اقتصاددانان در طراحي و تدوين مسير وابسته آغازگر بودند ،ليكن خود اين پديده بيشتر در
قلمروهاي خارج از بازار مطرح است (پيرسون .)2000 ،بيشتر مصادیق خوب و مناسب برای مسير وابسته،
اشاره به فرايندهاي اجتماعي و سياسي دارد .براي مثال عالمان اجتماعي ،مجموعه اي از نهادها را تحليل
بازگشتي فزاينده اي چون ديوان ساالري هاي دولتي ،انجمن هاي داوطلبانه،
نموده اند كه از طريق فرايندهاي
ِ
نظام هاي حزبي و رویکرد هاي سياست گذاري ،مسدود شده اند (ايرتمن1996 ،؛ اسكاچپول1999 ،؛ ليپست و
روكان1967 ،؛ هيكر .)1998 ،در مجموع ،آن ها نشان داده اند كه نهادهاي اقتصادي اصلي چون شركت هاي
صنعتي و حتي خود بازار سرمايه داري ،از طريق فرايند برگشت هاي فزاينده مسدود شده اند (براي مثال:
روي1997 ،؛ والرشتاين .)1974 ،به اين ترتیب ،عالمان اجتماعي استدالل كرده اند كه برخي از بنيادي ترين
نهادهاي اقتصادي ممكن است پيام ِد فرايندهاي مسير وابسته باشند.
عقالنيت هاي غيرانتفاعي به منظور بازگشت هاي فزاينده
اقتصاد ،رشته اي است كه با سنت نظري نئوكالسيك كه مبتني بر اصول سودگرايانه است؛ شناخته مي شود.
طبق اين ديدگاه ،مسير وابسته از طريق بازگشت هاي فزاينده اتفاق مي افتد ،زيرا كنشگران عاقل ،به
بازتوليد يا گسترش پيامدها ترغيب و متقاعد مي شوند .پيامدهايي كه نسبت به جايگزين هايی که از پيش
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در دسترس اند ،تقريب ًا سودمند و مطلوب تر به نظر مي رسند .براي نمونه در مثال ديويد ( )1989از كي ِو ْورتي،
كنشگران عاقل كار با سيستم كيوورتي را ادامه مي دهند .زيرا فوايد محقق شده افزون بر هزينه هاي صرف
شده بوده حتي اگر اين كنشگران در آغاز با يك ماشین با فرمت متفاوت كار مي كردند ،و احتما ًال به بازده
معتبر ديگري دسترسي پيدا مي كردند.
13
در مقابل ،علوم اجتماعي به لحاظ نظري بيشتر التقاطي هستند (نگاه كنيد به ماهوني .)2000 ،اين
گرايي 14نظري به آن ها اجازه مي دهد كه فرايند بازگشت هاي فزاينده را در طيف متنوعي از نظرگاه ها
التقاط ِ
مفهوم سازي نمايند .با چنين چارچوب هايي ،ممكن است در ابتدا گروه معيني با هزينه   گروه ديگری قدرتمند
شود؛ گروه برخوردار ،از قدرتش براي بسط بيشتر خود استفاده مي كند .چنين بسط و گسترشي به نوبه خود
قدرت گروه برخوردار را افزايش داده و اين فرايند به طور مستقل تكرار و بازتوليد مي شود .در نهايت اين
نهاد و موقعيت مسلط كنشگران آن ،از طريق مسير وابسته درهم تنيده مي شوند .اين همان منطقي است كه
ُري )1997( 15زمانی كه سلطه یک شركت صنعتي بزرگ و همكاري سرآمدانش را با اياالت متحده تبيين
مي كند ،از آن استفاده مي كند.
افزون بر اين ،جامعه شناسان ،فرايند بازگشت هاي فزاينده را با تبيين هاي كاركردگرايانه پيوند مي دهند.
در جايي كه يك نهاد ،كاركردي را براي بخشي از نظام اجتماعي ارائه مي دهد ،اين كاركرد موجب بسط
و گسترش نهاد مي شود و توانايي نهاد را براي ارائه كاركرد مفيدتر تقويت مي كند كه به همين منوال
موجب افزایش توسعه نهادي مي شود .اين تبيين هاي كاركردگرايانه بیشتر بر نيازهاي نظام هاي اجتماعي
تا نيازهاي كنش گراني كه به صورت منطقي و عقالني عمل مي كنند تأكيد تبييني گذاشته اند .براي مثال
تبيين والرشتاين )1974( 16از توسعه و گسترش سرمايه داري در اروپاي غربي ،بر نيازهاي كاركردي نظام
اجتماعي و شيوه هايي كه از طريق آن توانسته اند نيازهاي اروپا را برآورده و محقق سازند؛ مبتني است.
به نحو مشابه ی كارهايي كه تأثيرات فرهنگ را تحليل مي كنند ،ممكن است به واسطه كدهاي مورد اعتنا
و مشروعي كه در طي زمان تقويت شده اند ،به عنوان تبيين هاي مشروع تلقي و پذيرفته شوند .در اين مورد،
يك مجموعه اوليه از هنجارها ممكن است به صورت مشروع ديده شوند .اين هنجارها در قالب يك فرايند
خود تقويت كننده به صورت عميقي محاط به هنجارهاي مربوط به فرهنگ مي شوند .براي مثال هال 17و
ساسكيس )14 12 :2001( 18بر نقش مهم قواعد غيررسمي و هنجارها در توليد تعادالت 19در بسياري از
تعامالت سياسي اقتصادي تأكيد مي كنند.
در محيط بازار ،يك چارچوب نظري مطلوبيت گرا اغلب تا زماني پذيرفتني خواهد بود كه بتواند
سازوكارهاي تصحيح كننده را در برابر افرادي كه به لحاظ ابزاري به شيوه هاي منطقي و عقالني رفتار نمي
كنند ،اختيار و انتخاب كند .به هرحال زماني كه فردي خارج از چارچوب بازار عمل مي كند ،ممكن است از
چارچوب هاي نظري مرتبط تري استفاده شود و بنابراين ممكن است به استدالل هاي غيراقتصادي مربوط
به مسير وابسته نياز باشد.
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احتمال و جبرگرايي
توالي هاي مربوط به مسير وابسته به صورت هم زمان آميخته با ادعاهايي هستند كه مي توانند در حد
بااليي به صورت احتمالي 20و جبرگرايانه 21ديده شوند .به عبارت ديگر اين توالي ها يك نقش كليدي براي
رخدادهاي كوچك ،حوادث و يا ديگر اتفاقات احتمالي قائل هستند .از طرف ديگر اين فرض نيز وجود دارد
كه توالي هاي مسير وابسته ممكن است به شيوه هاي كام ً
ال جبرگرايانه حاصل شوند .بخش احتمالي مسير
وابسته معمو ًال به وقايع آغازين يك توالي مربوط مي شود ،براي مثال اتفاقات يا وقايع كوچكي كه موجب
شروع مسير وابسته يك توالي مي شوند .درحالي كه ،ادعاهاي مربوط به جبرگرايي اشاره به رخدادهاي بعدي
يك توالي دارد ،جايي كه تقريب ًا مسير وابسته تثبيت مي شود.
تركيب احتمال ،در شروع و آغاز يك توالي ،با جبرگرايي متعاقب آن موجب شناسايي يك تناقض 22جدي
در توالي هاي مسير وابسته شده است .زيرا اين توالي ها به صورت هم زمان در پرتو يك چارچوب نظري
معين قابل پيش بيني نيستند و به لحاظ جبرگرايانه نیز از طريق متغيرهايي كه در يك چارچوب نظري
معين قرار مي گيرند؛ بازتوليد مي شوند .براي مثال در تاريخ اقتصاد ،تحليل گران مسير وابسته ،مرتبت و
جايگاه خوبي دارند ،زيرا آن ها نشان داده اند كه چگونه پيامدهاي اقتصادي معيني ناكارآمد هستند كه به
موجب آن پيش بيني هاي نظريه نئوكالسيك را رد كرده اند .درحالي كه همين تحليل گران ،كام ً
ال متكي به
سازوكارهايي هستند كه در نظريه نئوكالسيك براي تبيين بازتوليد اين نتايج و پيامدهاي ناكارآمد آن وجود
دارد و پيش از اين به عنوان پيامدهاي احتمالي انتخاب شده اند.
براي فهم اين تناقض ،بايد توجه نمود كه استدالل هاي مربوط به مسير وابسته ،مغاير با چارچوب هاي
نظري هستند كه صرف ًا مربوط به گزينه هاي گذشته مي شوند و به جايگزين هاي رقيب توجه نمي كنند.
براي نمونه ديويد ( )1985معتقد است كه تخصيص هزينه هاي سنگين براي تشخيص فني ،براي كنشگران
اقتصادي جديد كه سيستم فرمت ِد ُورك 23را جايگزين سيستم كي ِو ْورتي مي كنند ،مي تواند كارا باشد .ديويد
حتي بر اين باور است كه اگر کار از ابتدا با پذيرش فرمت ِد ُورك شروع شود ،احتمال كارايي بيشتر مي
گردد .به همين منوال وقتي پيور 24و سابل )1984( 25بیان مي كنند كه توليد انبوه ،پيامد و نتيجه ناكارا دارد؛
توليد انبوه را با امكاناتي كه در قرن نوزدهم ،يعني توليد دستي وجود دارد؛ مقايسه مي كنند .زيرا در آن نقطه
از تاريخ ،شيوه توليد به صورت دستي بوده است .در مجموع ،تعارض با نظريه ،امري ذاتي در تحليل مسير
وابسته ی توالي هاي مبتني بر برگشت هاي فزاينده است ،زيرا متضمن گزينه هايي است كه در لحظه هاي
بحراني اوليه ،موجود و در دسترس بوده اند و نه گزينه هايي كه فع ً
ال در دسترس و موجود هستند.
شكل  901جايگاه احتمال و جبرگرايي را در توالي هاي مسير وابسته نشان مي دهد .در اين مثال سه
گزينه ( A ، Bو  )Cدر زمان ( )1براي انتخاب در دسترس هستند .به هرحال نظريه موجود قادر نيست تبيين
كند كه كدام  يك از اين سه گزينه بايد انتخاب شوند (يا اينكه نظريه موجود نمي تواند مشخص كند كه
كدام گزينه اشتباه است) .در حالي كه بر مبناي شرايط اوليه ،انتخاب يك گزينه مشخص ،يك اتفاق احتمالي
است .به عبارت ديگر ،يك رخداد تصادفي با پيش بيني هاي يك چارچوب نظري خاص در رابطه است .براي
مثال در ارتباط با نظريه نئوكالسيك ،ديويد ( )1985معتقد است كه انتخاب اوليه كیوورتي به عنوان يك
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رقيب كاراتر ،يك رخداد احتمالي است.
چنانچه گزينه خاصي در مرحله اوليه مورد حمايت قرار گيرد ،به عنوان جايگزيني در زمان ( )2نيز مطرح
خواهد بود .به هرحال موجب بازده هاي فزاينده شده و در خالل زمان ( )3نيز حفظ و انتخاب خواهد شد.
ثبات در بازتوليد انتخاب اوليه ،مي تواند در پرتو چارچوب نظريه اي تبيين شود ،چیزی كه در نقطه شروع
اين كار امكان پذير نبود .براي مثال استمرار بازتوليد كي ِوورتي در پرتو نظريه نئوكالسيك مي تواند تبيين
روي ( )1997استمرار بازتوليد همكاري گسترده را در پرتو قدرت همكاري نخبگان
شود .بر همين مبناْ ،
آمريكايي تحليل كرده است.
صورت بندي 26مسير وابسته به گونه اي كه در شكل  901ارائه شده است؛ در جامعه شناسي و علوم
سياسي مورد بحث قرار گرفته است .تلن )1999،2003( 27به صورت بسيار مشهودي بحث كرده كه اين نوع
صورت بندي موجب شده كه در مراحل اوليه توالي ها احتمال ،و در مراحل پاياني توالي ها ،جبرگرایی ق ّوت
بيشتري پيدا كنند .به نظر او عالمان اجتماعي نياز به شناسايي آن توالي هاي عمده دارند كه به واسطه آن ها
فرايندهاي انتخاب و بازتوليد كه عمدت ًا نامحسوس هستند ،مورد شناسايي قرار مي گيرند .به گونه اي كه
ممکن است بخش هايي از يك نهاد فقط براي تطابق انتخاب شود و در مرحله بازتوليد با فرايندهاي تحول
پيوند یابد .براي مثال کنگره امریکا در يك سطح خاص در طي زمان به صورت مستمر و پيوسته اي بازتوليد
شده اما در سطح ديگر دستخوش تغيير وسيع و گسترده نیز شده است .در نتيجه اگر اين نهاد از طريق فرايند
بازگشت هاي فزاينده ،تقويت شده باشد ،چندان واضح و مشخص نخواهد بود .به همين ترتيب قالب هاي
فني چون :وي.اچ.اس و مايكروسافت از طريق تداوم و تغيير وسيع شناخته مي شوند .اين باور به صورت
وسيعي مطرح است كه مسير وابسته نمي تواند براي احصاي موارد ظريف و نامحسوس سودمند باشد.
اين مسائل به خوبي در بحث كاستادي و دوسي در خصوص درجات وابستگي تاريخي مورد توجه
قوي تاريخي كه
قرار گرفته است .در صورت بندي ديويد ( )2001مسير وابسته از طريق نقل قول هاي ِ
كاستادي و دوسي مطرح مي كنند ،تعريف مي شود .در اين نگاه توجه به تحوالتي كه خارج از يك الگوي
معين قرار مي گيرند ،بسيار سخت و مشكل مي شود .اين مبنای تعريف هايي است كه مسير وابسته را به
صورت توالي هاي تعريف شده مي بينند و از طريق احتمال شروع مي شود و با جبرگرايي بعدي پيگيري
پس استدالل موردنياز براي احتمال اوليه كه
مي شود (نگاه كنيد به :ماهوني ،2000 ،گلدستون .)1998 ،در ِ
از چشمگيرترين ويژگي ها و مشخصه هاي مسير وابسته است ،مواردي چون پيش بيني ناپذيري ،ناكارايي
و ناهمگوني وجود دارد كه مبتني بر ادعاهايي در مورد حوادث ،رخدادهاي كوچك و مانند آن و سرآغاز و
شروع توالي هاي مسير وابسته هستند .در غيبت اين ادعاها ،مسير وابسته توان عمده ی تحليل اش را كه به
صورت بالقوه با تأكيد ابهام آميز بر مواردي چون قضاياي تاريخي يا اثرات گذشته اي است كه در زمان حال
مورد توجه قرار مي گيرد ،از دست مي دهد.
بُعد جبرگرايانه مسير وابسته كه در قالب چرخش هاي پاياني مطرح است ،اين مخاطره احتمالي را در پي
دارد كه تاريخ به صورت كام ً
ال بسته و محصور شده تلقي شود .چنانکه كه كاستادي و دوسي طرح مي كنند
اين نگاه نيازمند نوعي تصحيح است كه وقتي مسير وابسته بر اساس منابع گوناگون نظريه پردازي مي شود،

       B,B,B
زمان ( )3و بيشتر
(خودتقويت كننده)
گزينه  Bبا توجه به برتري
و ثبات و استمرار بازتوليد
آن در طي زمان مورد
استفاده قرار مي گيرد.
نظريه ،این استمرار و ثبات
بازتولید را تبیین مي كند.
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زمان ()2
(لحظه بحراني)

زمان ()1
(شرايط آغازين)

گزينه  Bدر آغاز مورد حمايت
قرار گرفته و با گزينه هاي
ديگر رقابت مي كند .اين
نتيجه و پيامد لحظه بحراني
است.

گزينه هاي چندگانه
( )A,B,Cبراي انتخاب
موجود هستند .نظريه
قادر به پيش بيني يا
تبيين اينكه كدام يك
بايد انتخاب شوند،
نيست.
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تاريخ به نوعی صورتِ مسدودزدايي پيدا مي كند .كاستادي و دوسي يك سنخ شناسي پيشنهادي مبتني بر
شيوه هاي مختلف مسدودزدايي ارائه كرده اند .من معتقدم كه شيوه ها و رديابي هاي مختلف تا حدودي
مي تواند موجب مسدودزدايي شود .ليكن نياز به شناخت سازوكارهايي معين و مشخص دارد كه در طول
زمان به استمرار موارد مسدود و محصور شده كمك مي كنند(ماهوني . 28)2000 ،براي مثال اگر يك توالي
از طريق سازوكارهاي قدرت اداره شود ،چالش مسدودزدايي مي تواند متمركز بر تضعيف نمودن كنشگران
نخبه باشد ،كساني كه به واسطه حفظ وضع موجود متضرر مي شوند .اين مي تواند متضمن چيزي باشد كه
كاستادي و دوسي آن را تع ّدي و دست اندازي 29ناميده اند و يا آنچه كه آن ها ناهمگوني 30بين عامل ها
مي نامند .به هر حال نقطه كليدي اين است كه منبع قدرت ،میان كنشگراني كه بايد دگرگون شوند ،توزيع
مي شود.
توالي هاي واكنشي و مسير وابسته
بيشتر نوشته هاي مربوط به مسير وابسته در اقتصاد ،به فهم بازتوليد يك پيامد معين مربوط مي شوند كه از
طريق خودتقويتي مسدود شده است .به هرحال عالمان علوم اجتماعي به اشكال مسير وابسته كه خود مولد
نيستند نيز توجه دارند .من در جاي ديگر از عبارت توالي هاي واكنشي 31براي شناسايي انواع مسير وابسته
استفاده كرده ام (ماهوني.)2000 ،
ّ
توالي هاي واكنشي ،زنجيره هايي از وقايع هستند كه برخوردار از ترتيب زماني اند و به لحاظ علي با
يكديگر پيوند دارند .در يك توالي واكنشي ،هر واقعه واكنشی به وقايع اتفاق افتاده و علتي براي وقايع بعدي
است .وقايع آغازين در يك توالي ،به ويژه براي پيامدهاي نهايي ،مهم هستند .يعني يك تغيير كوچك در

احتمال و تالقي ها در توالي هاي  واكنشي
در يك توالي واكنشي به علت آشكار نبودن مفهوم سازي براي نقطه شروع توالی ،مشكل مهمي سر برمي
آورد ،زيرا تصميم برای انتخاب يك واقعه خاص و معين به عنوان نقطه شروع تحليل ،ممكن است دل
بخواهی و اختياري باشد و پژوهشگر را متقاعد به حفظ نتيجه اي در پس زمان كند كه در پژوهش به عنوان
علل اصلي كه پايه و بنياني براي وقايع بعدي يك توالي هستند تلقي گردند .به عبارت ديگر بدون داشتن
معيارهايي براي تشخيص يك نقطه شروع قابل دفاع ،پژوهشگر مي تواند به آساني در دام تسلسل بي پايان
و نامعيني قرار گيرد .به گونه اي كه برگشت به گذشته همواره به لحاظ زماني در طرح و بيان وقايع علّي
مقدم ،تعيين كننده باشد.
توالي واكنشي ،انتخاب واقعه آغازيني كه ورود به زنجيره واكنش ها را معين مي كند،
در مسير وابست ِه ِ
احتمالي است .از لحاظ نظري يك چنين واقعه اي به عنوان نقطه عطف در تاريخ ظاهر مي شود ،يعني
واقعه اي كه مورد انتظار و قابل پيش بيني نبوده است .چنانكه سيول ( )1996بیان نموده ،تحليل هاي از نوع
توالي ،اغلب با تأكید بر وقايع پيش بيني ناپذير شروع مي شوند آنچه كه او «عزيمت هاي آغازين» مي نامد
كه نشان از انتظارات نظري متحيركننده دارند .تحليل گران توالي هاي واكنشي با تأكيد بر چنين نقطه هاي
عطفي ،از مسئله تسلسل بي پايان اجتناب مي كنند .در مجموع اين نقطه هاي عطف مي توانند به فهرستی
که كاستادي و دوسي از منابع بالقوه قطع كننده مسير وابسته ارائه داده اند ،اضافه شوند .در حقيقت يك نقطه
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شرايط اوليه مي تواند در طي زمان انباشته شده و تفاوت وسيع و گسترده اي را در پايان توالي موجب شود.
بحث كاستادي و دوسي توضیحی صريح و روشن درخصوص اين توالي ها نيست .بخش هاي مهم بحث
آن ها راجع به نظريه آشفتگي 32است .پويايي هاي نامنظم و وابستگي شديد نسبت به شرايط اوليه از طريق
پويايي توالي واكنشي عملي مي شود.
توالي هاي واكنشي ،تفاوت معناداري با توالي هاي بازگشت هاي فزاينده دارند .درحالي كه توالي هاي
بازگشت هاي فزاينده از طريق فرايندهاي بازتوليد كه تقویت کننده وقايع اوليه هستند ،شناخته مي شوند.
در يك توالي واكنشي ،وقايع اوليه آغازگر بسط وقايع بعدي هستند كه اين حركت نه از طريق بازتوليد يك
الگوي معين ،بلكه از طريق قراردادن و تنظيم آن در زنجيره اي از واكنش هاي متصل به يكديگر انجام
مي شود .براي مثال اسحاق 33و همكاران ( )1994معتقدند كه مرگ مارتين لوتركينگ موجب افزایش
نژادمحورانه ی اعانه به فقرا ،در يك برنامه اصالح اقتصادي پيشرفته شد که طبقه محور بود  .آن ها به
سادگي مبحث واقعه ساختار را مبنای استدالل قرار می دهند و نشان مي دهند كه چگونه مرگ كينگ
(واقعه  ،)Aموجب شكست مبارزه مردم فقير مي شود( ،)Bكه در برگشت موجب شورش هاي توده اي
تابستان مي شود( ،)Cكه مبارزه براي رفاه را تشديد می کند ( ،)Dكه موجب افزايش در عملكردهاي
 AFDCو حاكمان قضايي می شود كه معيارهاي پذيرش  AFDCرا اصالح و تعديل نموده اند( .)Eهر
كدام از اين وقاي ِع  AFDCبه نوبه خود موجب طغيان هايي در اواخر دهه  1960بوده اند ( .)Fواقعه A
براي واقعه  Fمهم و بحراني بود ،اما تأثيرش به صورت فرايندهاي بازگشتي فزاينده نيست.
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عطف مي تواند يك سيستم را از يك الگوي مسير وابسته به الگوي ديگري انتقال دهد.
واقعه احتمالي اوليه اي كه آغازگر واكنش بعدي زنجيره علّي است؛ اغلب خود نقطه اشتراك دو يا چند
توالي مقدم است .جامعه شناسان تاريخي از عبارت تالقي 34استفاده مي كنند كه اشاره به اتحاد يا اشتراك
تعين يافته دارد (زاكرمن .)1997 ،اين نقطه زماني مشترك كه دو توالي مستقل بتوانند در
زماني توالي هاي ّ
آن محقق شوند غيرقابل پيش بيني است .در نتيجه واقعه معين و محقق شده از طريق توالي هاي مشترك
ممكن است خارج از توان پیش بینی نظريه هاي اختيارشده باشد.
پس تالقي ها اغلب به صورت وقايع احتمالي ،درنظر گرفته مي شوند .اين درست است كه هر توالي كه
همراه با يك تالقي است خود مي تواند به صورت الگوي علّي قابل پيش بيني در سطح بااليي دنبال شود.
تحليل زنجيره هاي وقايع با تحليل روايتي حتي با شناخت نقطه عطف احتمالي كه نقطه شروع و ورود به
توالي واكنشي است؛ تحليل گران ممكن است به سختي بتوانند پيامد نهايي و پاياني اين توالي را تحليل
كنند .چنانكه نظريه پردازان آشفتگي تأكيد نموده اند پيامدهاي نهايي ،ضرورت ًا نمي توانند بر اساس وقايع
اوليه يك توالي پيش بيني شوند .حتي اگر اين پيامد از طريق قوانين سفت و سخت رياضي تعيين شده
باشند .از حسن اتفاق ،وقايع مرتبط با فواصل كوتاه در درون يك توالي ،اغلب مي توانند پيش بيني يا تبيين
شوند .به نظر پژوهشگران مسير وابسته ،اين مجموعه هاي داراي دوره زماني كوتاه ،مراحلي را وارد تحليل
مي كنند كه به واسطه آن ها هر نقطه عطف احتمالي موجب يك پيامد نهايي مي شود .پيوند مستقيم بين
نقطه عطف و پيامد نهايي ،موضوع اصلي تحليل هاي مسير وابسته را تشكيل مي دهد .روايت تاريخي اشاره
به روش سودمند معيني براي فهم مراحل چندگانه در يك توالي واكنشي است (ريچ .)1991 ،این روايت
به یک تحليل توالي اجازه مي دهد كه پژوهشگر پيوندهاي خاص درون يك زنجيره علّي كلي را به صورت
مجزا تحليل نمايد .تحليل گر مي تواند از طريق يك ارزيابي روايتي توصيف صحنه ،اَشکال صحنه را از
مسيرهاي علّي خاص فراهم كند كه به واسطه آن يك نقطه عطف اوليه ،موجب يك پيامد نهايي شود.
رويكرد گام به گام روايتي به تحليل گران اجازه مي دهد كه از روش هاي واقع نما 35در كشف و شناسايي
پيوندهاي علمي معين در سراسر زنجيره استفاده كنند( .براي شناسايي ويژگي هاي تحليل واقع نما نگاه كنيد
به كاستادي و دوسي صفحات  .)113 114در تالقي با تحليل واقع نما ،روايت مي تواند به محقق كمك كند
كليدي انتخاب مي نامد ،شناسايي كند.
تا آنچه را كه امين زاد در توالي واكنشي ( )463 :1992نقطه هاي
ِ
به عبارت ديگر وجود چندراهي ها در جاده ،نشان از وجود مسيرهاي ممكن جايگزين دارد .اين نقطه هاي
انتخابي ،چنانچه وقايع خاص ،توالي واكنش متفاوتي را داشته باشند ،امكان شناسايي مسيرهاي غيرممكن
و نيز مسيرهاي جايگزين را كه مي توانند در آينده اتفاق بيفتند ،تسهيل مي كنند.
وقايعي كه يك توالي واكنشي را تشكيل مي دهند از طريق پيوندهاي سفت و محدود يا آنچه كه
گريفين 36و ريگن )1994( 37زنجيره توالي ذاتي مي نامند ،با يكديگر ارتباط و پيوند دارند .ايده زيربنايي
زنجيره توالي ذاتي ،ايده اي است كه آبوت ( )2001از آن با عنوان منطق ذاتي وقايع كه توالي هاي
زنجيره اي را موجب مي شوند ياد كرده است .براي مثال اين زنجيره ها اغلب از طريق وقايعي كه در قالب
يك ترتيب زماني اتفاق مي افتند و تثبيت مي شوند ،رديابي مي شوند .پيوندهاي علمي نشان داده شده در

بين وقايع ،بيان گر مناسبات ضروري بين آنها هستند و فاصله زماني بين آنها در حداقل ممكن قرار دارد .در
اين زمينه تحليل گر روايت مي تواند ارزيابي هاي گيرايي از چگونگي احتمال وقوع اوليه آغازگرهايي كه با
رخدادهاي بعدي همراه هستند ارائه دهد و نهايت ًا به جمع بندي پيامد حاصل شده بپردازد.
39
تحليل 38روايتي ممكن است به عنوان يك روش نرم ديده شود
از ديدگاه علم اقتصاد ،جهت گيري كيفي
ِ
كه اساس ًا متضمن تاريخ شفاهي است .به هرحال ،آنچه كه روايت مي شود مبتني بر روش غيرصوري است
كه فاقد دقت و موشكافي است و حامل پاسخ به يك پرسش باز است .ابزارهاي جديد دقيقي وجود دارند كه
به لحاظ صوري ساختارهاي روايت را برحسب پيوندهاي علّ ِي آشكار ،ترسيم مي كنند (گريفين .)1992 ،اين
ابزارها به تحليل گ ِر روايت ،اين توان را مي دهند كه هر واقعه را در روابط ،به مثابه يك متغير مطرح نمايد
و پيوندهاي علّي آن را با ديگر وقايع مشخص نمايد .درست است كه به كارگيري اين روش هاي صوري
موجب از دست دادن حس زيباشناختي و هنري محقق مي شود ،ليكن به اين مسئله كه تحليل روايت چيزي
جز داستان سرايي نيست پاسخ مي دهد.
نتيجه گیری

پی نوشت ها

1.Path Dependence
2.CasTaldi
3.Dosi
4.Assumption

 QWERTY– 5سیستم توالی حروف  Qتا  Tدر صفحه کلید رایانه ها
6.Sources
7.Types
8.Increasing returns
9.Dynamic increasing returns
10.Increasing returns sequences
11.Reactive sequences
12.Stochastic Processes
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كاستادي و دوسي نوشته اي خوب و بسيار قابل فهم را براي ورود به موضوعات مربوط به مسير وابسته ،در
حوزه علم اقتصاد عرضه كرده اند .نوشته آنها تأثير عملي بسيار مه ّمی در چند حوزه اصلي علوم اجتماعي
داشته است .اگرچه مطالعه مسير وابسته يك حوزه ،بسيار هم افزايانه 40است .در اين صورت من پيشنهاد
مي كنم كه عالمان اجتماعي در فراسوي آنچه كه رشته اقتصاد تا به حال عرضه كرده است ،جرح و
تعديل هاي بيشتر و مهم تري روي اين نوشته انجام دهند .پرسش قابل طرح اين است كه آيا اين نوآوري ها
مي توانند به نوبه خود بر علم اقتصاد تأثيرگذار باشند؟
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13.eclectic
14.eclecticism
15.Roy
16.Wallenstein
17.Hall
18.Soskice
19.equilibria
20.contingent
21.deterministic
22.Paradox
23.Dvork
24.Piore
25.Sabel
26.Formulation
27.Thelen
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.28بيشتر مثال هاي مربوط به مسير وابسته در اقتصاد از طرف ليبوتيس و مارجوليس ( )2001مورد سؤال و پرسش قرار گرفته اند .آنها اَشكال
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اجتناب ناپذير بوده است را ترميم ناپذير دانسته و آنها را رد نموده اند .به هرحال پيرسون ( )265-7 ،2000بیان نموده كه خارج از بازار ،كنشگران

خاصي از مسير وابسته براي نمونه آنجايي كه كنشگران تاريخي با دسترسي به اطالعات بهتر مي توانند عمل كنند و يا ارتكاب اشتباه

كوته بين و نهادهاي زيادي وجود دارند كه مسير وابسته را به صورت عام ترميم پذير مي سازند .در مجموع نقد ليبوتيس و مارجوليس وقتي كه
مسير وابسته در وراي بازار مورد توجه قرار مي گيرد ،وزانت كمتري پيدا مي كند .همچنين نگاه كنید به نكاتي كه كاستادي و دوسي در صفحه

 113مطرح مي كنند.

29.Invasion
30.Heterogeneity
31.Reactive sequences
32.Chaos Theory
33.lsaac
34.Conjuncture
35.counterfactual
36.Griffin
37.Ragin
38.qualitative
39.soft
40.synergistic
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 تدا اسکاچپول:« دولت ها و انقالبات اجتماعی» نوشته
ریحانه جوادی
اشاره

 وی دانش آموخته هاروارد است و در حال حاضر در این دانشگاه. در ایالت میشیگان آمریکا است1947 تدا اسکاچپول متولد سال

 آشکارا اعالم کرد که دانشگاه هاروارد او را به دلیل «زن» بودن از، میالدی80  اوایل دهه، اسکاچپول.مشغول به تدریس است
 هاروارد به،1985  در سال. در نتیجه او در دانشگاه شیکاگو مشغول به تدریس شد.تصدی سمتی در این دانشگاه بازداشته است

.او سمتی را پیشنهاد کرد و به این ترتیب وی اولین استاد زن جامعه شناسی در این دانشگاه شد

Protecting Soldiers  به ویژه. در سال های اخیر عمده فعالیت های اسکاچپول بر روی ایالت متحده متمرکز شده است
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 وی همچنین بر. که جایزه ای را از آن خود کرده و یک تحلیل تاریخی پیرامون دولت رفاه ِ آمریکایی استand Mothers
 اسکاچپول در سال. یعنی بررسی تاریخی ِ انجمن های داوطلبانه در طول دو دهه اخیر تمرکز داشته است،روی تعهدات مدنی

 به دنبال توضیح دلیل کاهش مشارکت آمریکایی ها در دهه های اخیرDiminished Democracy  با نوشتن کتاب،2003
:  اسکاچپول عالوه بر کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی آثار دیگری نیز دارد از جمله.بوده است

A Critical Review of Barrington Moore’s Social Origins of Dictatorship and Democracy. Politics and Society, 4(1), pp. 1 34
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Care Reform and the Turn against Government, 1997.
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2000.
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کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی مهم ترین اثر تدا اسکاچپول و از مهم ترین آثار جامعه شناسی است و
موضوع آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حیطه جامعه شناسی تاریخی و تطبیقی به ویژه از منظر
روش شناسی به شمار می آید .این کتاب در واقع ماحصل رساله تدا اسکاچپول ،در دانشگاه هاروارد است
و در سال  1979از سوی انتشارات کمبریج در ایاالت متحده آمریکا منتشر شده است .کتاب شامل یک
پیش گفتار و دو بخش است.
فصل اول کتاب«تبیین انقالب های اجتماعی جایگزینی برای نظریه های موجود» نام دارد .سپس
بخش اول کتاب با عنوان «دالیل پیدایش انقالب های اجتماعی در فرانسه ،روسیه و چین» ،شامل دو
فصل با این عناوین است« :نظام های قدیمی در بحران» و «بافت دهقانی و قیام دهقانان» .بخش دوم با
عنوان «پیامدهای انقالب های اجتماعی در فرانسه ،روسیه و چین» چهار فصل دارد« :چگونگی تغییرات
ساختار حکومت»« ،تولد حکومت مدرن در فرانسه»« ،ظهور دیکتاتوری حزبی در شوروی» ،و «آغاز بسیج
عمومی  /حکومت حزبی در چین».
دنیس اسمیت نویسنده کتاب برآمدن جامعه شناسی تاریخی ،معتقد است اسکاچپول در کتاب خود «سه
انقالب را که از نظر تاریخ ،جغرافیا و ایدئولوژی به وضوح از یکدیگر جدا بودند ،در یک چارچوب تفسیری
واحد قرار می دهد» ( اسمیت .)20 :1386 ،در واقع اسکاچپول در دولت ها و انقالبات اجتماعی این عناصر را
ترکیب می کند « :تأکید بر یک مسیر تاریخی واحد ،توجه به ظرفیت های زیر ساختی و تأکید بر تعارضات
سیستم» ( همان .)264 :وی همچنین به تأثیر متقابل روابط درون جامعه ای و بین جامعه ای با توجه ویژه
به درگیری بازیگران طبقاتی و دولت ،عالقمند است .اسکاچپول بر کشمکش های نظامی بین دولت ها تأکید
دارد و « انقالب های اجتماعی گذشته را به عنوان پیامد تعارضات درونی جوامع ارضی بوروکراتیک که در اثر
فشار خارجی تشدید می شده است ،تفسیر می کند» .وی نقش اراده بشری را در شکل دادن به دگرگونی های
تاریخی دست کم می گیرد ،با این حال می پذیرد که «گروه های اجتماعی می توانند به طور آگاهانه با بسیج
منابع و واکنش مثبت به وضعیت خود ،این وضعیت را تغییر دهند – همچنان که [ ]...نخبگان انقالبی []...
ماشین دولت را برای دفاع از موقعیت سیاسی خود تقویت می کنند» (همان.)265 :
اسمیت مهم ترین ویژگی های رهیافت اسکاچپول را در کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی چنين
برمي شمارد :دیدگاه غیر اراده گرا و ساختاری ،بررسی زمینه بین المللی روابط اقتصادی فراملی و نظام های
بین المللی دولت های رقیب ،و خودمختاری بالقوه دولت .شباهت های مورد نظر اسکاچپول در سه انقالب
اجتماعی محقق شده ،یعنی فرانسه ،روسیه و چین اين موارد است :وجود دولت های زراعی ثروتمند و به
لحاظ سیاسی بلند پرواز ،استعمارگر نبودن ،وجود حکومت های متمرکز استبدادی و بوروکراتیک ،استثمار
طبقه دهقان توسط دولت و اشرافیت (مالیات ها /رانت ها) ،و چالش رقبای خارجی پیشرفته تر و از نظر
اقتصادی قدرتمندتر .وی همچنین در بیان عوامل تحلیل دولت در مواجهه با چالش دشمنان یعنی تهدید
خارجی و روابط متعارض دولت و زمین داران ،به موارد زیر اشاره می نماید :رابطه نهادی بوروکراسی دولت
و اشرافیت زمین دار و نحوه ارتباط سازمان های حکومتی با اقتصاد زراعی .در این شرایط ،بحران انقالبی در
این سه کشور تحت تأثیر سه عنصر زیر شکل گرفت:

طرح نظری کتاب
اسکاچپول براساس سنت دانشگاه هاروارد یک ساختارگرا است و این ساختارگرایی بیش از همه در این

97
جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

.1دستگاه دولت مرکزی رژیم پیشین بسیار ضعیف و ناتوان بود.
.2شورش های طبقه پایین به ویژه در بین طبقه دهقانان گسترش یافته بود.
.3رهبران سیاسی و بسیج توده ای برای تحکیم قدرتِ دولت انقالبی به فعالیت انقالبی پرداختند.
اسکاچپول در بیان ویژگی های مشترک این سه کشور به شباهت شرایط داخلی فرانسه و چین و تفاوت
آن با روسیه ،به این مورد اشاره می کند که در فرانسه و چین زمین داران با گروه های تجاری متحد بودند،
در انجمن های محلی جای پای خود را مستحکم کرده بودند و در مقابل فزون خواهی های حکومت مرکزی
مقتدر ایستادگی می کردند .بعد از وقوع جنگ در هر دو کشور ،اصالحات دولت با شکست مواجه شد .در
مقابل در روسیه که اشراف تحت کنترل دولت بودند ،اصالحات مفصلی در داخل صورت گرفت اما دولت
با تهدید خارجی بزرگی روبرو شد و در جنگی تمام عیار شکستی سنگین را متحمل گشت .این شکست
به سقوط دولت انجامید .در خصوص ساختارهای زراعی ،روسیه و فرانسه شباهت بیشتری به یکدیگر
داشتند .امور محلی توسط دهقانان اداره می شد و البته آنان تحت نظارت بوروکراسی سلطنتی از استقالل
برخوردار بودند .این امر پس از فروپاشیدن بوروکراسی دولت مرکزی به بی دفاعی اشراف زمین دار در برابر
قیام روستایی و دهقانی ِ منسجم و یکپارچه انجامید .برعکس در چین ،روستاها تحت سلطه زمین داران
محلی بودند و آنان که در پیوند نزدیک با بوروکراسی امپراتوری بودند ،با ایجاد شبکه های ایلی در روستاها
نفوذ کردند .در این شرایط هرچند فروپاشی دولت مرکزی موجب بی نظمی در روستاها شد اما قیام دهقانی
خودجوشی رخ نداد و انقالب دهقانی چین بعدها به وجود آمد.
از نظر اسکاچپول دو پیامد مشترک این سه انقالب عبارت اند از :پیدایش یک دولت ملت ِ متمرکز،
طبقاتی
بوروکراتیک و توده گیر با توان و قدرت بیشتری در عرصه بین المللی و ديگر ،دگرگونی روابط
ِ
ارزشی .از بین رفتن نفوذ اشراف بر حکومت مرکزی و بر طبقه دهقان؛ افزایش نظارت بوروکراتیک از باال
و مشارکت مردمی از پایین؛ و وجود دشمنان داخلی و خارجی مهم ترین چالش رهبران سیاسی جدید است
و رهبران تالش می کنند با بسیج گروه های پایین به تحکیم پایه های انقالب بپردازند .رژیم های جدید که
پس از انقالب شکل می گیرند ،متمرکزتر و عقالنی تر از اسالف خود هستند .از پیامدهای انقالب فرانسه
می توان به وجود دولت متمرکز ،تخصصی بوروکراتیک؛ برقراری نظم اجتماعی زیر سلطه مالکان زمین و
ایجاد شرایط مساعد برای پیدایش سرمایه داری صنعتی علی رغم عدم تغییر اجتماعی ساختاری گسترده،
اشاره نمود .در روسیه پس از انقالب نیز همچون فرانسه رهبران جدید نیازمند ایجاد دولتی نیرومند در قبال
دشمنان خود به ویژه دهقانان ناراضی بودند .هرچند روسیه با چالش عقب ماندگی اقتصادی ،و پایین بودن
ظرفیت تکنولوژیک و سازمانی دولت رو به رو بود .انقالب چین ،برخالف فرانسه و روسیه ،پایه   خود را در
روستاهای دهقانی مستقر کرد و دهقانان را علیه اربابان قدیم بسیج کرد .در این شرایط طبقه دهقانان تحت
رهبری کمونیستی ،به ابزار نیرومندی برای دولت سازی تبدیل شد.
ِ
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عقیده او که انقالب های اجتماعی ساخته نمی شوند بلکه به وجود می آیند ،متجلی است .او شاگرد برینگتون
مور است و در آراء خود به شدت متأثر از اوست .اسمیت در کتاب برآمدن جامعه شناسی تاریخی به بررسی
تشابه و تفاوت آراء مور و اسکاچپول می پردازد .تشابه اسکاچپول و مور در این است که هر دو به دولت
به عنوان دستگاه بالقوه خودمختار می نگرند؛ به بررسی پیامدهای تنش های ساختاری در جوامع زراعی
بورکراتیک می پردازند؛ هر دو به تضادها و کشمکش های میان دولت و زمین داران بزرگ بر سر استثمار
طبقه دهقان توجه دارند؛ و هر دو در کتاب خود به روندهای وحدت و تفرقه در اجتماع دهقانی به عنوان
نشانه گرایش دهقانان به مقاومت سازمان یافته در برابر سرکوب اشاره می کنند .کاووس سید امامی در مقاله
خود با عنوان «روش های تاریخی– تطبیقی در آثار تدا اسکاچپول و چارلز تیلی» با اشاره به شباهت های
مور و اسکاچپول می نویسد ،اسکاچپول نیز همچون مور « به تعميم هاي ساختاري در تبيين تحوالت تاريخي
جامعه هاي بشري اهتمام مي ورزد» (سید امامی  .)1 :1374اسمیت معتقد است از جمله تفاوت های موجود
در آراء اسکاچپول و مور  ،تأکید مور بر تأثیر تجاری شدن و دموکراتیزه شدن دولت بر یکپارچگی های
طبقاتی و ائتالف ها و کشمکش های میان عالیق استوار است ،حال آنکه اسکاچپول بر نحوه بحرانی
شدن تعارضات ساختاری تحت تأثیر فشارهای خارجی تأکید دارد .همچنین ،مور بر مجموعه وسیعی از
خط سیرهای ملی و پیامدهای سیاسی محدود تمرکز می کند اما اسکاچپول بر شکل خاصی از دگرگونی
اجتماعی – سیاسی که به چند پیامد سیاسی منجر می شود ،تأکید دارد .مور برخالف اسکاچپول به ارزیابی
اخالقی می پردازد .اسمیت در تقسیم بندی که در خصوص روند مطالعات تاریخی تطبیقی ارائه داده است،
اسکاچپول را واسط ِه گذار از مرحله دوم به مرحله سوم جامعه شناسی تاریخی می داند .از نظر سید امامی
«تحليل ساختي اسكاچپول در برخي زمينه ها با تحليل مور متفاوت است .از جمله مهم ترين اين تفاوت ها،
انتقاد وي بر تحليل طبقاتي بسيار منجمد مور و كوشش برای معرفی دولت به عنوان متغيري مستقل در
تحليل هاي تاريخي مربوط به تحوالت اجتماعي است .از سوي ديگر ،اسكاچپول نظر بر آن دارد تا از
فرآيند هاي دگرگون ساز درون جامعه اي مورد نظر مور پا را فراگذاشته و فرايند هاي جهاني و بينا جامعه اي
را نيز در تحليل خود بگنجاند» (سید امامی .)1 :1374
اسکاچپول و الن کای تریمبرگر ،در مقاله ای با نام «یک تحلیل ساختاری از انقالب ها» که در سال
 1978در مجله جامعه شناسی برکلی منتشر کردند ،با ارزیابی نظرات کارل مارکس در خصوص انقالب و
نقد آن ،رویکردی جایگزین یعنی رویکرد ساختاری را پیشنهاد می دهند .از نظر این دو دلیل تأثیرگذاری
نظریه مارکس ،اختصاص این نظریه به بعضی شرایط تاریخی و جوامع خاص و وجود یک وضعیت انقالبی
عینی به واسطه وجود تعارضات در مجموعه ساختار اجتماعی و وضعیت تاریخی و نيز توجه به مبارزه طبقاتی
به عنوان وجه ممیزه انقالب است .از نظر مارکس ،انقالب زمانی رخ می دهد که شیوه تولید موجود به مرز
تعارضات خود میان نیروهای اجتماعی و روابط تولید برسد .در نتیجه تأکید وی بر دالیل درونی رخداد
انقالب و وقوع انقالب در صورت بندی های اجتماعی با سطح تولید اقتصادی پیشرفته تر است .اما اسکاچپول
و تریمبرگر ادعا می کنند که نظریه مارکس با انقالب های تاریخی واقعی انطباق ندارد و از انقالب فرانسه
یافتگی ضعیف ،رخ داده است .مارکس در خصوص نتایج
به بعد انقالب ها در کشورهایی با سطح توسعه
ِ

انقالب ها به تغییر روابط طبقاتی تکیه می کند حال آنکه به لحاظ تاریخی در انقالب ها ،ساختارهای دولت
نیز تغییر یافته اند ،متمرکزتر و دموکراتیک تر شده اند و توسعه اقتصادی پس از انقالب بر کارکردهای دولت
نیز تأثیر گذاشته است .اسکاچپول و تریمبرگر به جای نظریه مارکس ،تحلیل ساختاری را مطرح می نمایند
که در آن به بررسی « .1یک مفهوم غیرتقلیل گرایانه از دولت ها؛  .2تحلیل های اجتماعی ساختاری در
مورد وضعیت دهقانان درون رژیم های پیشین و جدید؛  .3تاکید بر رقابت نظامی بین المللی میان دولت ها
داری در حال توسعه جهانی» (گلدستون  )104 :1385می پردازند.
درون اقتصاد سرمایه ِ
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روش شناسی کتاب
اسکاچپول هرگز به شیوه ای مستقیم در خود کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی روش مورد استفاده اش در
تدوین مطالب را بیان نمی نماید و تنها اشاراتی گذرا به این موضوع دارد .برای مثال وی در مقدمه کتاب
خود می نویسد« :به سه انقالب فوق الذکر [فرانسه ،روسیه ،چین] به عنوان یک پدیده انقالبی اجتماعی
با روش مقایسه تاریخی نگریسته شده است .در نتیجه در مقام مقایسه ،هم به وجوه اشتراک آنها و هم به
ویژگی های منفرد و منحصر به فرد آنها توجه شده است» (اسکاچپول  ،)10 :1376که این امر بر استفاده از
روش توافق اختالف استوارت میل داللت دارد .او در ادامه می افزاید « بر اساس تجربیاتی که از مطالعات
و بررسی های خود داشتم به این نتیجه رسیدم که سه انقالب مذکور را به روشی مقایسه ای مورد ارزیابی
و تحلیل قرار داده و نقاط اختالف آنها را با سایر انقالب های اجتماعی کشف کنم» (همان  .)13 :از نظر
تجربی اسکاچپول است که موجب مقبولیت کار او شده است و
تحقیق نیمه
اسمیت ،این منطق و روش
ِ
ِ
نه زیبایی و ظرافت مدل تضاد ساختاری او  .از نظر او اسکاچپول ،همچون لیپست و بلوخ ،تعمیم تجربی و
تحقیق تاریخی را به طور یکسانی ترکیب می کند.
اسمیت با مقایسه تدا اسکاچپول و بارینگتون مور در استفاده از روش تطبیقی و مقایسه ای می نویسد:
« مور از مقایسه به عنوان روشی برای آزمودن ( و غالب ًا رد کردن) تعمیم های بالقوه تجربی ای که می تواند
موارد خاص را توضیح دهد ،استفاده کرده است» (اسمیت  ،)125 : 1386مور برای تحقق این امر ،دو شیوه
متفاوت را به کار برده است:
.1علت مشابه  -پیامد متفاوت (برای مثال روابط صاحبان صنایع و زمین داران بزرگ در آمریکا و آلمان که
در آلمان به رخداد تحوالت سیاسی و در آمریکا به عدم وقوع آن منجر شد).
.علت متفاوت  -پیامد مشابه (برای مثال علی رغم شرایط پیشینی متفاوت فرانسه و انگلیس ،هر دو دارای
دموکراسی اند).
اما اسکاچپول از «فرضیه های علی– تبیینی» درباره انقالبات اجتماعی از طریق کاربرد روش توافق و
اجتماعی محقق
روش تفاوت استفاده می کند .وی در روش توافق به بررسی موردی سه نمونه از انقالب ِ
ِ
شده ،یعنی فرانسه ،روسیه و چین ،علی رغم تفاوت های آنها به طور مثال در سطح تکنولوژیک می پردازد.
در واقع او به دنبال تبیین وقوع و شناسایی علل و عوامل عِلی این پدیده است .روش تفاوت « تنها در مورد
جوامعی به کار گرفته می شود که در آنها هم انقالب اجتماعی و هم علل فرضیه ای انقالب اجتماعی غایب
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است .به عبارت دیگر ،برخالف روش هایی که مور ،مورد استفاده قرار داده ،در این روش مقایسه ای خاص،
هیچ گونه امکانی برای مواجهه داده های متعارض با تزهای اولیه وجود ندارد » .در این روش ،اسکاچپول
کشورهایی را بررسی می کند که شباهت زیادی به کشورهای انقالب کرده دارند ،اما انقالب اجتماعی در
آنها رخ نداده است .از نظر وی این جوامع فاقد حداقل یکی از «عوامل عِلی» مشخص بوده اند .برای مثال
در انگلستان قیام دهقانی صورت نگرفت و در پروس و ژاپن اشرافیت زمین دار و بازدارنده وجود نداشته
است.
محمدرضا طالبان در کتاب روش شناسی مطالعات انقالب ،با ارزیابی مقایسه اسمی و ترتیبی در
مطالعه اسکاچپول پیرامون انقالب های اجتماعی می نویسد « :اسکاچپول در این کتاب نشان داده است که
مقایسه استقرایی بین جامعه ای که از روش های توافق و اختالف میل پیروی می کند ،شیوه ای است که
جامعه شناسی تطبیقی– تاریخی باید بر اساس آن عمل نماید( ».طالبان  )132 :1388گفتنی است اساس ًا سه
درک متفاوت از روش شناسی اسکاچپول در کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی وجود دارد:
.1خود ِ اسکاچپول ،که بیان می دارد از روش توافق و اختالف مورد نظر استوارت میل برای بررسی انقالب
اجتماعی در فرانسه ،روسیه و چین استفاده کرده است .وی با استفاده از این روش شباهت سه کشور فوق
را در رخداد انقالب و تفاوت آن را با کشورهایی نظیر انگلستان ،آلمان /پروس و ژاپن که در آنها انقالب
رخ نداده ،بررسی کرده است.
.2جک گلدستون ،که معتقد است روش توافق و اختالف میل برای تحقیقات کالن در جامعه شناسی مناسب
نیست .گلدستون می گوید
«می توان از طرق گوناگون نشان داد که روش های به کار گرفته شده توسط اسکاچپول به وضوح از اصول
و قواعد میل منحرف شده اند» (همان.)133 :
وی با اشاره به تفاوت منطقی روش مورد استفاده اسکاچپول با روش توافق و اختالف میل به این مورد اشاره می کند
که
«در مطالعه اسکاچپول هر متغیر تبیینی در میان موردها ،تغییراتی را در سطوح از سر می گذراند ( یعنی
ترتیبی اند ،نه اسمی) و همچنین ،متغیرها در ترکیب با یکدیگر ،نتیجه خاصی را به بار می آورند» (همان:
.)133

اختالف میل شکست خورده است اما
.3ویلیام سوئل ،که معتقد است اسکاچپول در کاربرد روش توافق
ِ
کارش همچنان توا نمند است.
« بنا بر نظر سوئل آن چیزی که استدالل اسکاچپول را توانمند و کامیاب ساخته است ،استفاده مناسب و
اثربخش وی از روایت تاریخی است .از نظر سوئل «بازده حقیقی تاریخ تطبیقی ارائه شده توسط اسکاچپول
عبارت از این نیست که تعمیم های انتزاعی را به طور جدی و دقیقی مورد آزمون قرار داده است؛ بلکه به
خاطر کشف تشابهات یا همانندی هایی بوده که نشان داده است روایت های جدید و متقاعد کننده ای را
می توان از وقایع و حوادث مهم و سرنوشت ساز ساخت» (همان .)134 :

ماهونی معتقد است که اسکاچپول سه استراتژی مختلف از وارسی و ارزیابی عِلی یعنی مقایسه اسمی
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(تأکید خود اسکاچپول و اکثر منتقدانش)  ،ترتیبی (تأکید گلدستون) و تحلیل روایت (تأکید سوئل) را با هم
به کار برده است و همین امر موجب فقدان اجماع بر سر روش شناسی مورد نظر اوست .طالبان در بررسی
روش شناختی خود هر سه استراتژی مورد استفاده در کار اسکاچپول را بررسی می نماید:
الف) مقایسه اسمی :به طور کلی مهم ترین نمونه ها در روش های مبتنی بر استراتژی های مقایس ِه اسمی
که روش غالب در ارزیابی عِلی در تحلیل تطبیقی– تاریخی است؛ «روش های توافق و اختالف میل»،
«طرح های شبیه ترین نظام ها و مختلف ترین نظام ها» و «جب ِر بولی» هستند « .هر یک از این روش ها
بر این اساس طراحی می شوند که از طریق حذف عوامل بالقوه تبیینی از نوع الزم یا کافی ،علل یک
نتیجه یا پیامد خاص را مشخص نمایند .مضاف ًا اینکه ،تکنیک های وارسی و ارزیابی اسمی دربردارنده
درکی جبرگرایانه از علیت هستند که کاربرد آنها را برای علل ناقصه یا علل احتمالی ،مشکل یا غیرممکن
می سازد» (همان .)135 :نقطه قوت این روش این است که «تعداد متغیرهای مستقل یا عوامل عِلی را
کاهش می دهد و از این طریق ،تبیین های ساده تری را ،حتی با تعداد ناچیز موردها ،در اختیار محققان
قرار می دهد» (همان .)138 :از طرف دیگر روش مقایسه اسمی «منطقی جبرگرایانه از علیت را مفروض
ِلی بالقوه حذف گردد .برای مثال
مي دارد که بر طبق آن حتی یک مورد انحرافی کافی است تا یک عامل ع ِ
اسکاچپول نتیجه گرفت که شورش کارگران شهری فاقد اهمیت عِلی برای تبیین انقالب اجتماعی است؛
مثبت انقالبی (یعنی چین) ،حضور نداشته است .دانشمندانی که علیت را
چون تنها در یکی از سه مور ِد
ِ
به صورت احتمالی در نظر می گیرند ممکن است جبرگرایی مندرج در استراتژی های اسمی را برای علوم
اجتماعی ،سست بنیاد و غیر قابل قبول بیابند» ( همان.)138 :
ب) اسکاچپول با روش مقایسه اسمی و با بهره گیری از روش توافق و اختالف میل با بررسی فرانسه،
روسیه ( ،)1917 / 1905چین ،انگلستان ،آلمان /پروس ،و ژاپن؛ دو عامل زوال دولت (تحت فشار دوچندان
کشورهای توسعه یافته تر خارجی) و شورش دهقانی علیه اربابان زمین دار را عوامل مؤثر در رخداد انقالب
اجتماعی در فرانسه ،روسیه و چین می داند .نکته حائز اهمیت اینکه اسکاچپول این دو علت را یکی می کند
و تحت عنوان یک عامل معرفی می کند« .بنابراین ،هر دوی این عوامل عِلی تنها در سه مورد مثبت انقالب
حضور داشته و حداقل یکی از این دو شرط (یا عامل عِلی) در هر مور ِد غیر انقالبی حضور نداشته است .در
این صورت ،هنگامی که این دو عامل عِلی با یکدیگر در نظر قرار گیرند» (همان)137 :؛ چه در روش توافق
و چه در روش اختالف ،حذف نخواهند شد.
اسکاچپول عوامل عِلی دیگری را نیز بررسی می نماید از جمله شورش کارگران شهری و محرومیت
نسبی .اما این دو عامل به دلیل حضور در همه جوامع مورد بررسی و یا عدم حضور در یکی از جوامعی
که انقالب اجتماعی را تجربه کرده اند؛ حذف شده اند .شورش کارگران شهری یکی از عواملی است که با
استفاده از روش توافق میل و به دلیل عدم حضور آن در انقالب اجتماعی چین حذف شده است .در واقع
این بررسی نشان می دهد شورش کارگران شهری علت الزم نیست .محرومیت نسبی نیز در بررسی تمام
جوامع (آنها که تجربه موفق انقالب اجتماعی را داشته اند و آنها که انقالب اجتماعی در آنها صورت نپذیرفته
است) حضور دارد ،با استفاده از روش اختالف میل حذف می گردد .در این حالت ،محرومیت نسبی علت

کافی انقالب نیست.
ج) مقایسه ترتیبی :طالبان در بررسی روش ترتیبی مورد استفاده اسکاچپول ،می نویسد:

«مقایسه ترتیبی مستلزم نظم رتبه ای موردها در سه مقوله یا بیشتر می باشد که مبتنی بر درجات یک پدیده
خاص است .این نوع از مقایسه ،شالوده روش تغییرات متقارن استوارت میل را تشکیل می دهد ،که در
مباحث مربوط به روش شناسی مطالعات تاریخی– تطبیقی یا تحقیقات کوچک به طور عمده نادیده انگاشته
شده است» (همان.)138 :

در این روش با بررسی «هم تغییری میان مقادیر یک متغیر تبیین بر متغیر تابع به وارسی عِلی می
پردازند ».در روش مقایسه-ترتیبی برخالف مقایسه اسمی علل بالقوه به راحتی حذف نمی شوند .در واقع
«وجود یا حضور یک مورد با مقادیری برای متغیر تبیینی و متغیر تابع که از الگوی کلی هم تغییری انحراف
دارد ،ضرورت ًا به معنی آن نیست که عامل تبیین باید کام ً
ال رد شده و کنار گذاشته شود» ( همان.)139 :

اسکاچپول خودش ،هرگز به شکل صریح به استفاده از روش مقایسه ترتیبی اشاره نکرده و توجه به این
امر پس از نقد گلدستون در این خصوص ،امکان پذیر شده است .به گفته طالبان
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« اگر اسکاچپول صرف ًا تکنیکی جبرگرایانه همچون روش توافق را به کار گرفته بود ،می بایست متغیرهای
مستقل را که واجد ارزش های یکسانی در کلیه موردهای مثبت انقالب بودند ،حذف می کرد .لذا ،اسکاچپول
روش تغییرات متقارن را از طریق تجزیه دو متغیر عِلی اصلی اش ،یعنی شرایط مربوط به زوال دولت و
شرایط مربوط به شورش دهقانی به متغیرهای ترتیبی که درجات متفاوتی بین موردهای تحت مطالعه اش
وجود داشت ،به کار گرفته است (همان.)139 :

اسکاچپول متغیر شرایط مربوط به زوال دولت را به سه متغیر ترتیبی زیر تجزیه کرده است:

«  .1فشار بین المللی ،که برای کنشگران اصلی حکومت ،بحران ایجاد می نماید( .فشار بین المللی)
 .2دولت غیر مستقل یا فاقد خودمختاری ،که از به انجام رساندن اصالحات نوسازی کننده مستقل از طبقه
حاکم عاجز است( .عدم استقالل دولت )
 .3عقب ماندگی بخش دهقانی ،که سد راه واکنش های یکپارچه ملی به بحران های سیاسی است( .عقب
ماندگی دهقانی)» (همان .)139 :

وی همچنین متغیر شرایط مربوط به شورش دهقانی را به دو متغیر ترتیبی تجزیه کرده است:

«  .1استقالل و انسجام دهقانان ،که کنش جمعی خودانگیخته دهقانان را تسهیل می نماید.
 .2ضعف و آسیب پذیری زمین داران که تغییر و تحول طبقاتی را در نواحی روستایی امکان پذیر می سازد»
(همان.)140 :

در واقع اسکاچپول از این مقایسه ترتیبی برای نشان دادن و تبیین اختالف ها در مواردی که در مقایسه
اسمی یکسان بودند ،بهره گرفت .مث ً
ال تنها با مقایسه ترتیبی است که از اهمیت بیشتر فشار بین المللی برای
زوال دولت در روسیه در مقایسه با فرانسه آگاه می شویم؛ یا درخصوص شرایط مربوط به شورش دهقانی
«حتی در میان موردهایی که شورش های دهقانی را تجربه نموده اند نیز ،تفاوت ها در درجه و میزانی که
استقالل و انسجام دهقانان و ضعف و آسیب پذیری زمین داران حضور داشته که منجر به تفاوت ها در فرآیند

و زمان شورش دهقانی شده است» (همان.)142 :

به طور مثال شورش دهقانی ِچین ،آشوب ها و اغتشاشات معمول بوده است و برای شورشی وسیع،
نیاز به بسیج دهقانان از سوی حزب کمونیست بوده اما در روسیه شورش های دهقانی ِ خودانگیخته علیه
زمین داران وجود داشته است.
روایتی عِلی برای مقایسه ساختارهای واقعه ،استراتژی ای
د) تحلیل روایت :تحلیل روایت یا کاربرد مؤلفه
ِ
متفاوت از مقایسه اسمی و ترتیبی است .این روش
«چرخش عمده ای را به سمت تجزیه نمودن ،همراه با تأکید و توجه کام ً
ال خودآگاهانه روی توالی یا
تسلسل های تاریخی ایجاب می نماید» ،سوئل این روش را « تحلیل حوادث سرنوشت ساز» و اسکاچپول،
رگین و دیگران «علیت عطفی یا متالقی» نامیده اند» (همان.)169 :

از نظر طالبان

« تحلیل روایت همواره مشروط و وابسته به تئوری است؛ و با وجود اینکه سوئل ،مدافع روایت حوادث
سرنوشت ساز به عنوان شکلی مستقل از ارزیابی عِلی است ،روایت ها غالب ًا توسط سایر استراتژی های ارزیابی
عِلی ساخته می شوند» (همان.)169 :

« تحلیل روایت چندین و چند متغیر جدید را وارد تحلیل می کند که اغلب نقش نامعلوم و غیر مشخصی را
کالن عِلی بازی می کنند» (همان.)171 :
در استدالل
ِ

به طور مثال درخصوص فرانسه ،در سطح مقایسه اسمی ،اسکاچپول به زوال دولت به عنوان یکی از علل
وقوع انقالب اجتماعی در این کشور اشاره کرد .در سطح مقایسه ترتیبی این عامل یعنی زوال دولت به
سه عامل تشکیل دهنده آن یعنی فشار بین المللی ،استقالل دولت و عقب ماندگی دهقانی تجزیه شد .اما
در سطح روایتی ،اسکاچپول با شرح و تفصیل تاریخی به موارد و مراحل گوناگون در زوال دولت در جامعه
فرانسه اشاره می کند .طالبان با ارزیابی و ارائه یک نمودار در صفحه  166کتاب خود معتقد است اسکاچپول
بیش از  37مورد در تبیین روایتی خود در این خصوص عنوان نموده است .هرچند طالبان خود در خصوص
دیاگرام عرضه شده در کتابش می نویسد:
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طالبان معتقد است تحلیل روایت « ،معیار و محکی برای قضاوت نمودن یک استدالل عِلی بر پایه توانایی
یک تحلیل گر در گردآوری اطالعات ارزشمند و سودمند درباره تاریخچه موردها در درون فرآیندهای
متصل و به هم پیوسته» است ( همان .)170 :تحلیل روایت برای وارسی و ارزیابی تبیین های رقیب به
تفصیلی فقط یک مورد منفرد،
وسیله «رویه تطبیق الگویی که در آن فرضیات نظری در مقابل ویژگی های
ِ
ارزیابی می گردند» نیز ،به کار می رود .نقطه قوت تحلیل روایت در قیاس با مقایسه های اسمی و ترتیبی،
توجه جزئی و تفصیلی آن به فرآیند و تالقی و پیچیدگی عِلی است .اما نقطه ضعف این بررسی ،نامفهوم
و پرابهام کردن ارزیابی کالن است .در واقع ،منتقدان ،این شیوه بررسی را شکلی غیرمشخص و غیردقیق
از تحلیل عِلی می دانند.
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فهم و درک جبرگرایانه از علیت

ارزیابی علت ناقصه و احتمالی

معیار قاطعی برای حذف تبیین های

تعیین چگونگی تاثیر سطوح و

رقیب نیست

درجه متغیر روی یک نتیجه یا پیامد

تحلیل روایت

حساسیت زیاد نسبت به پیچیدگی های

تبیین غیرساده و در نتیجه عدم امکان

عِلی ،توالی یا تسلسل های فرآیندی

تعمیم تبیین های تفریدی

شناختی ریزبینانه از جزئیات تاریخی
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«این نمودار پیوندهای برگشتی پیچیده میان متغیرها را نادیده گرفته است و همچنین نمی تواند مشاهدات
اسکاچپول را در خصوص وزن دهی به برخی متغیرهای خاص و شناخت های تفریدی از فرآیندهای عِلی که
یک متغیر را به متغیر دیگر می رساند ،خالصه نماید» (همان.)168 :
این نمودار « نشان دهنده نقشی است که هر یک از این وقایع خاص در استدالل اسکاچپول بازی می کند
و به فرد اجازه می دهد تا نقاط تقاطع را تشخیص داده و ببیند که دقیق ًا چطور و چگونه این سه فرآیند متمایز
و مجزا با یک دیگر تالقی می نمایند» (همان.)168 :

طالبان در توضیح وابستگی تئوریک تحلیل روایت در کار اسکاچپول ،به بی توجهی وی به شورش های
کارگران شهری که در مقایسه اسمی حذف شده بود و نپرداختن به فشار بین المللی در فرانسه که در مقایسه
ترتیبی اهمیت کمتری را نشان می داد ،اشاره کرده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با استفاده از کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی ِ تدا اسکاچپول
که از سه استراتژی مقایسه اسمی ،مقایسه ترتیبی و تحلیل روایت برای تبیین رخداد انقالب اجتماعی در
فرانسه ،روسیه و چین بهره برده است می توان نقاط ضعف و قدرت هر یک از این استراتژی ها را مشخص
کرد .خالصه نظرات طالبان در خصوص این سه شیوه را می توان در جدول زیر اینگونه خالصه کرد:
نقد کتاب
عالوه بر نقدهای روش شناختی که در طول مباحث روش شناسی این نوشته مطرح شد ،نقدهای دیگری
نیز بر کار اسکاچپول وارد است به طور مثال ،اسمیت در کتاب خود با اشاره به تعریف اسکاچپول از انقالب
اجتماعی به عنوان «تغییر سریع و بنیادی»؛ معتقد است که فاصله چهل ساله بین سقوط امپراتوری و استقرار
رژیم کمونیستی در چین مسلم ًا سریع نیست و اسکاچپول توضیحی در این خصوص در کتاب خود ارائه
نداده است .وی همچنین بر آن است که اسکاچپول با توجه به نقش فعالیت فشرده سیاسی کادرهای حزبی

« اگر پیشامدی تاریخی سر برآورد که در آن دولتی آسیب پذیر با گروه های اجتماعی آماد ِه مخالفت و دارای
همبستگی و خودمختاری و منابع اقتصادی مستقل مواجه شود ،در آن صورت انواع نهادهای اخالقی و
اَشکال ارتباطات اجتماعی از آنگونه که به وسیله اسالم شیعی در ایران ارائه شد ،می توانند خودآگاهی را
احیاء کنند و وسیله پیشرفت و ایجاد یک انقالب را فراهم سازند» (همان.)124 :

از نظر اسمیت می توان نگاه فوق را با توجه به ضعف سیاسی مرکز ،و وجود نیروهای انقالبی موثر در فرانسه
و روسیه پیش از انقالب ،به انقالب در این دو کشور نیز تعمیم داد.
نقد ترجمه
کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی با ترجمه مجید روئین تن ،در سال  1376توسط انتشارات سروش،
منتشر شد .ترجمه روئین تن از کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی از مهم ترین نمونه های ترجمه ضعیف و
غیر وفادار به متن در ایران است.
.1حذف :مترجم بدون ارائه هیچ توضیحی در پیشگفتار خود درباره کتاب ،در موارد متعدد از ترجمه یک
یا چند خط و حتی یک فصل کامل از کتاب خودداری کرده است .برای مثال روئین تن در ترجمه کتاب
می نویسد « :تجربه دیگر مطالعاتی بررسی انقالب چین بود» (اسکاچپول  / 11 :1376ترجمه روئین تن).
حال آنکه اسکاچپول در متن اصلی اینگونه نوشته است( :بخش هایی که خط کشیده شده ،ترجمه نشده
است).
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برای بسیج دهقانان باید اهمیت بیشتری برای نیات نخبگان انقالبی و عامل انسانی قائل می شد .نکته   دیگر
اینکه اسکاچپول مبارزات طبقه دهقان را پیامد انقالب اجتماعی چین می داند ،در حالی که احتما ًال این مورد
یکی از علل ایجادکننده انقالب در چین است .نقد دیگر اسمیت به اسکاچپول این است که «علل استقرار
موفقیت آمیز رژیم های انقالبی جدید» را بیان نکرده است .به طور مثال ،در روسیه پس از فروپاشی رژیم
امکان  .1تصرف روسیه توسط یک قدرت خارجی متجاوز  .2وابستگی استعماری روسیه  .3وقوع
پیشین،
ِ
یک انقالب روسی؛ وجود داشت اما از این میان این انقالب بود که رخ داد یا ( از نظر اسمیت توسط لنین
و همکارانش) ساخته شد.
الزم به ذکر است که وقوع انقالب ایران در سال  ، 1979هم زمان با انتشار کتاب دولت ها و انقالبات
خواندن انقالب ایران ،از نظریات خود در کتاب
اجتماعی ،اسکاچپول ِ ساختارگرا را بر آن داشت که با استثنا
ِ
مذکور دفاع نماید .احمد رهدار در کتاب اسکاچپول و انقالب اسالمی در خصوص مستثنی کردن این
انقالب می نویسد  :از نظر اسکاچپول انقالب  1979در ایران « .1انقالبي ساخته شده  .2انقالبي پيش
بيني ناپذير و حيرت آور  .3انقالبي ناشي از نوسازي پرشتاب  .4انقالبي در برابر ارتشي مج ّهز » (رهدار،
 ) 1386بود.
در واقع انقالب ایران ،اسکاچپول را وا می دارد که در نظریات خود در خصوص نقش عوامل آگاه تجدید نظر
نماید و آن را تکمیل کند .از نظر اسکاچپول انقالب سال  57در ایران ،انقالبی بود که به شکل عامدانه و
آگاهانه و منسجم ساخته شد .وی با اشاره به انقالب ایران و برای تکمیل آراء خود می نویسد:

«Another formative experience was a lengthy, in depth exploration of the
»)historical origins of the Chinese Revolution. (Skocpol, 1979: xii

یا شاهدیم که روئین تن ترجمه می کند « :در این خصوص به سه انقالب فوق الذکر به عنوان یک پدیده
انقالبی و اجتماعی با روش مقایسه ای نگریسته شده است( ».اسکاچپول  /10 :1376ترجمه روئین تن)
 :حال آنکه در متن اصلی آمده است
«In their broad sweep from Old to New Regimes the French, Russian, and
Chinese Revolutions are treated as three comparable instances of
»single, coherent social revolutionary pattern.

جالب آنکه در همین ترجمه ناقص نیز ،اشتباهاتی همچون معادل قرار دادن “روش مقایسه ای”
برای“ ”comparable instancesرخ داده است.
اما بدترین و توجیه ناپذیرترین نقص ترجمه در این کتاب حذف کامل فصل نتیجه گیری است .محمدرضا
طالبان نیز در مقاله ای با عنوان « تأسفی بر ترجمه یک اثر کالسیک » به این موضوع اشاره کرده است.
وی در این خصوص می نویسد :
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«نکته قابل توجه و غیر قابل اغماض در این ترجمه ،جا انداختن یک فصل از کتاب است! در حقیقت ،فصل
پایانی کتاب دولت ها و انقالبات اجتماعی با عنوان نتیجه گیری ( – )Conclusionمندرج در صفحات 283
تا  293متن اصلی– که حاوی مطالب بسیار مهمی به ویژه از حیث روش شناسی و تعمیم پذیری تئوری
اسکاچپول است ،اص ً
ال ترجمه نشده و جا افتاده است! از آن جالب تر اینکه ،در صفحات پایانی ترجمه کتاب
(صص  361تا  )362پی نوشت های این فصل پایانی آمده است ( 15پی نوشت) بدون آنکه از خود ِ این
فصل در کتاب خبری باشد! » (طالبان .)19 :1376

.2نکته دیگر عدم ترجمه دقیق سرفصل های کتاب است .اسکاچپول کتاب را به دو بخش اصلی و چند فصل
تقسیم کرده است ،و عناوین دو بخش اصلی «دالیل پیدایش انقالب های اجتماعی در فرانسه ،روسیه و
چین» و «پیامدهای انقالب های اجتماعی در فرانسه ،روسیه و چین» است .با این حال روئین تن از ترجمه
دقیق فهرست مطالب و ذکر نام دو بخش اصلی خودداری کرده است حال آنکه در ادامه ترجمه کتاب ،این
بخش بندی مشخص شده است .مشخص کردن این فصل بندی می توانست در درک بهتری از کتاب در
تبیین
نگاه نخست ،بسیار مؤثر باشد .بر اساس متن اصلی ،فهرست بندی کتاب به این قرار است :پیشگفتار؛
ِ
انقالب های اجتماعی ،جایگزینی برای نظریه های موجود؛ بخش اول :دالیل انقالب اجتماعی در فرانسه،
روسیه ،و چین؛ بخش دوم :پیامدهای انقالب اجتماعی در فرانسه ،روسیه ،و چین .حال آنکه روئین تن پس
از مقدمه بخش اول را عنوان کرده است و فصل اول کتاب یعنی «تبیین انقالب های اجتماعی جایگزینی
برای نظریه های موجود» را زیرمجموعه دالیل انقالب عنوان کرده است.
.3همچنین ،در فهرست اصلی کتاب به انگلیسی ،هر یک از فصول عناوینی فرعی دارند که در ترجمه
فهرست مطالب منتقل نشده است .کتاب اصلی همچنین دارای فهرست جدول ها و نقشه ها است که مترجم
محترم اشاره ای به آنها نکرده است .

.4بدفهمی :بدفهمی یا کج فهمی های گوناگون نیز در طول ترجمه روئین تن به چشم می خورد.
برای مثال اسکاچپول در پیش گفتار کتاب می نویسد:
«Yet, it would be a mistake to imply that states and social Revolutions sparing immediately from day-to-day political preoccupations. It didn’t. Instead it developed in the
» )relative «Ivory tower» quiet of the library and the study. (Skocpol, 1979: xii

با کمال تأسف شاهدیم که مجید روئین تن این جمله را که اسکاچپول در خصوص چگونگی نگارش کتاب
خود گفته ،به این شکل ترجمه کرده است « :انقالب های اجتماعی به یکباره و سریع به پیروزی نرسیدند،
بلکه به وجهی خارج از چارچوب کتاب ها و روند مطالعات و تحلیل به پیروزی رسیدند» (اسکاچپول:1376،
 / 10ترجمه روئین تن).
روئین تن در جایی دیگر متن را اینگونه ترجمه کرده است « :ابتدا به بررسی و تحلیل انقالب چین
و سپس فرانسه پرداختم و آنگاه به مطالعات خود در خصوص توسعه سیاسی در غرب اروپا روی آوردم»
(اسکاچپول / 11 :1376 ،ترجمه روئین تن) حال آنکه با مراجعه به متن اصلی می بینیم که اسکاچپول مطالعه
فرانسه را بخشی از برنامه عمومی تر مطالعه تطبیقی توسعه سیاسی در اروپای غربی می داند
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کتاب شناسی

عنوان :بررسی فرایند گسترش تمدن فرنگی در ایران از دوره
ناصری تا پایان پهلوی اول
نگارنده :مهدی فرجی ،گزارش از :نازنین بهرامی
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گزارش حاضر به معرفی رساله دکتری آقای مهدی فرجی با عنوان «بررسی فرایند گسترش تمدن فرنگی
در ایران از دوره ناصری تا پایان پهلوی اول» در رشته   جامعه شناسی نظری   فرهنگی می پردازد که در سال
 1388در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شده است .اساتید راهنمای این رساله دکتر یوسف
اباذری و دکتر سارا شریعتی و مشاوران علمی آن دکتر غالمرضا جمشیدیها و دکتر محمدرضا جوادی یگانه
بوده اند.
فرایند گسترش تمدن غرب در ایران همواره یکی از مهم ترین پرسش های محققان و پژوهشگران
حوزه علوم اجتماعی در ایران بوده است .تمام این متفکران ،آغاز ورود تمدن غربی به ایران را در دوران
صفویه و نقطه شروع این فرایند را در حوزه تکنولوژی های نظامی می دانند .اما عالقه پادشاهان قاجار
به مظاهر فرنگ (هنرهایی مانند عکاسی و سینما و وجوه تکنولوژیک آنها) و تالشهای امیرکبیر ،به طور
همزمان تغییراتی را در ساختارهای کالن سیاسی و همچنین استانداردها و منش های رفتاری ایرانیان ایجاد
نمود .رساله با تأکید بر رویکرد نوربرت الیاس به تمدن ،به بررسی اثرگذاری تغییر در ساختارهای سیاسی
بر زندگی روزمره ایرانیان و منش های رفتاری شان می پردازد .در واقع بر مبنای مدل الیاس 1انحصار قدرت
و خشونت در دولت در انضمامی ترین حالت بر رفتارهای خودانگیخته و غریزی بدن اثر می گذارد .الیاس
این فرایند را متمدن شدن یا گسترش تمدن می نامد .در این رساله این اثرگذاری در سه سطح از رفتارهای
زندگی روزمره ایرانیان مورد بازکاوی قرار گرفته است :الف) آداب پوشش ،ب) آداب غذا خوردن ،ج) آداب
روابط زن و مرد.
در اين رساله به سير معناشناختي دو مفهوم فرهنگ و تمدن پرداخته شده است .از آنجا كه مفهوم تمدن
شمول گراترین واحدی است که بشر به آن تعلق دارد ،یکی از مناقشات مهم در تعریف تمدن ،از یک سو نگاه
تاریخی به آن و از سوی دیگر در عرض جغرافیایی پروژه های عظیم پنداشتن است.
«گسترش عقالنیت»« ،کنترل نفس» و «سرکوب غرایز» و «نظمی اجتماعی که خالقیت در آن
امکان پذیر باشد» ،از تعاریف متنوعی است که در باب تمدن در اين رساله مطرح شده است .ديگر آنكه
مفهوم تمدن که باز ِول 2به دنیای انگلیسی زبان معرفی کرده با مدرنیته و ایدئولوژی مدرنیته گره خورده
است و همواره انگاره اي از تکامل و پیشرفت انسانی را تداعی می کند.
هِردر در قرن نوزدهم فرهنگ را با مفهوم اخالق و تمدن را با مفاهیمی چون آداب ،قانون و تکنولوژی های
هردری فرهنگ و تمدن ،نقد آدورنو بر صنعت فرهنگ سازی و اعتراض
جامعه تعریف نمود؛ از تعمق در فهم
ِ
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هایدگر به تکنولوژی مدرن شکل گرفت .در واقع این همان تمایز بین  kulturآلمانی به مثابه چیزی
خوب ،ژرف و مستحکم ،و تمدن غربی به مثابه چیزی بد و عادتی صرف به ماشین آالت و ماتریالیسم
است .سؤالی که الیاس به آن پاسخ می گوید این است که چگونه آلمان ها می توانند از یک سو فرهنگ را
به تمدن اضافه کنند و از سوی دیگر آن دو را در تضاد با هم قرار دهند .دلیلی که منجر به تفاوت بین
اصطالح فرانسوی تمدن و اصطالح آلمانی  kulturمی شود ،مبارزه روشنفکران آلمانی با رژیم قدیمی در
فرآیند متمدن شدن است.
دیدگاه الیاس به تمدن ،فارغ از نگاه ارزشی است .او نگاهی فرآیندی و تکثرگرایانه به پدیده ها دارد .این
امر نیازمند توجه به معنای فرآیندی تمدن ،پویایی های درهم تنیده صورت بندی های اجتماعی ،ساختارهای
شخصیتی و طرق متغیر و متعدد فرآیندهای تمایزگذاری و یکپارچه سازی در مسیر متمدن شدن است.
الیاس بر شیوه هایی متمرکز است که در آن گرایشات اجتماعی و فرهنگی ،منش های فردی و ساختار
شخصیتی را تحت تأثیر قرار می دهند .الهام گرفتن الیاس از فروید ،با نقد متمدن شدن به مثابه امری قابل
قیاس با فرآیند ارگانیک ،همراه است ،اما به بیان ماسو روانکاوی فرویدی بر مبنایی ذات گرایانه استوار است
و این انتخابی دور از انتظار از سوی الیاس بوده است .در نگاه الیاس عبارت غرایز وحشی و رام نشده و
محرک های حیوانی نظیر خوردن ،نوشیدن ،خوابیدن و ...شاید ملهم از فروید باشد اما در اندیشه او انسان ها
برای اینکه بتوانند در کنار هم زندگی کنند ،پتانسیلی مشروط برای رام کردن و کنترل کردن این غرایز و
محرک ها در اختیار دارند .نکته دیگر اینکه الیاس در فرآیند متمدن شدن با پیوند میان غریزه و احساس،
غریزه را از معنای ضمنی بیولوژیکی اش مجزا می سازد .
الیاس هرگاه به مباحثی همچون فرآیندهای شکل گیری انحصار ،کاریزما ،پرستیژ و مصرف کاالهای
لوکس پرداخته است؛ ارجاعاتی به وبر داشته است .همچنین الیاس نقطه اشتراک عمیقی در جامعه شناسی
تاریخی قدرت و نهادهای آن با وبر دارد .اما درعین حال در سه محور از وبر انتقاد می کند .انتقاد اول او
از مهم ترین نمونه های چنین انتقادی است :از دیدگاه الیاس جنبه نومینالیستی روش شناسی وبر و نحوه
به کارگیری تیپ ایده آل در سطح کالن اجتماعی برخالف ادعای فردگرایی روش شناختی وبر است .بُعد دوم
مکمل انتقاد اول است .برای نمونه ،الیاس
انتقاد الیاس ،مبنی بر بنانهادن جامعه شناسی بر نظریه کنش،
ِ
غیرتاریخی عقالنیت وبری را نقد کرده و اشاره می کند که الگوهای رفتار عقالنی باید
مفهوم تک ساحتی و
ِ
اجتماعی مشخص ،تعریف شود .بُعد سوم بر تأکید بیش از حد وبر به دین در تحلیل
با تأکید بر زمینه های
ِ
تاریخی اجتماعی اشاره دارد .الیاس در فرآیند متمدن شدن عمدت ًا درباره نقش هنجارها و سازمان های
دینی در تاریخ اروپا و در تنظیم تاریخ اجتماعی سکوت اختیار کرده است .باید درنظرداشت همان گونه که
در برخی آثار وبر سایه مارکس به صورتی نمایان است که گویی وبر در حال گفت وگو با اوست ،الیاس نیز
گویی چنین گفت و گویی را با وبر دارد.
از نظر الیاس در قرون گذشته ،دربار همچون شهر در قرن بیستم ،مرکزیت داشته و منظومه ای اجتماعی
را شکل می داده که در آن تمام نهادهای اجتماعی مانند کلیسا ،خانواده ،شهرها و ...جای می گرفتند .از
نظر الیاس جامعه درباری ،شکل تاریخی معناداری از سازمان اجتماعی بود که با جامعه بورژوای متعاقب
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آن رابطه ای دو سویه داشت :از سویی اخالق و سبک زندگی جامعه بورژوا ،خصوص ًا تمایز بین عرصه های
خصوصی و عمومی زندگی ،سازمان یابی زندگی بر محور عقالنیت ابزاری و اقتصادی ،و جا افتادن کار در
کانون حیات فرد ،دقیق ًا در تضاد کامل با آن شکل می گرفت .از سوی دیگر الیاس بر آن است که بسیاری
از اشکال روابط اجتماعی جامعه درباری در جامعه بورژوا امتداد یافته اند .از این جهت جامعه درباری
اول فرایند متمدن شدن،
عنصری برجسته در تحلیل تمدنی از نظر الیاس برشمرده می شود .الیاس در دفتر ِ
بر پیامدهای روان شناختی و رفتاری تغییر ساختار اجتماعی می پردازد .او در دفتر دوم به پویایی فرایندهای
ساختاری تغییر در خود ساختار اجتماعی تأکید دارد ،در واقع هدف او طرح نظریه ای جامعه شناختی در باب
فرآیندهای صورت بندی دولت است .او از انحصار دوگانه دولت سخن می گوید :انحصار ا ِعمال خشونت و
انحصار مالیات گیری .در تفسیر این موضوع مهدی فرجی به دو مفهوم کانونی کار الیاس اشاره می کند :
فرآیند و وابستگی متقابل .مفهوم وابستگی متقابل از یک سو بی نیاز و متفاوت از کنش متقابل چهره به چهره
است و از سویی دیگر با شانس های قدرت در روابط اجتماعی مرتبط است .ایده های الیاس پس از 1950
متوجه فرآیندهای متمدن شدن درون هر دولت ملت خاص و حتی متمدن شدن معکوس است .
بیشتر نقدهای موجود بر الیاس از جانب انسان شناسان مطرح گردیده است .یکی از انتقادات مهم وارد
شده بر الیاس ،چشم پوشی وی از امکان وجود فرآیندهای همزمان اما متناقض است .بندیکس نیز از عدم
تمایز شخصیت عمومی یا اجتماعی هر دوره خاص تاریخی با ساختارهای اجتماعی افراد سازنده آن دوره
تاریخی یا جامعه انتقاد می کند .همچنین ترنر نیز الیاس را به دلیل عدم توجه به نهاد دین در تفسیر خود،
مورد انتقاد قرار می دهد.
ویکو در قرن هجدهم علم جدید تاریخ را بیش از هندسه هابز حاوی واقعیت می دانست ،چرا که
نهادهای مربوط به امور انسانی واقعی تر از نقاط ،خطوط ،سطوح و اشکال اند .در قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم جریان هایی فکری شکل گرفتند که تاریخ و مطالعات تاریخی را کانون خود قرار دادند .جامعه شناسی
تاریخی یکی از دستاوردهای جامعه شناسان کالسیک است که هیج نوع تمایز منطقی و روش شناختی
بین علوم اجتماعی و تاریخ قائل نیست .با غلبه   نگرش سیستمی پارسونز ،جامعه شناسی در پی تحلیل
غیرتاریخی ساختارها و کارکردهای اجتماعی برآمد .میلز نقطه عطفی در برابر این جریان پارسونزی بود.
با گسترش بحث در مورد جامعه شناسی تاریخی باور به درک حقیقت تاریخی و دسترسی به انواع قطعی
و تردید ناپذیر شناخت تاریخی اعتبار خود را از دست داد .اما درکل چند نکته را در رابطه با جامعه شناسی
تاریخی می توان بیان کرد .اول اینکه شاخه ای از جامعه شناسی توسعه پیدا می کند که تمرکز خود را معطوف
به تاریخ می نماید .ثانی ًا این شاخه بیشتر با مطالعه اَسناد تاریخی سر وکار دارد .ثالث ًا این اسناد تنوع و تکثر
بسیار باالیی پیدا کرده اند .در نهایت باید اشاره کرد که سیر جامعه شناسی تاریخی به این صورت بوده که
ابتدا جامعه شناسان تاریخی به دنبال رسیدن به فهم حقایق تاریخی و سپس به نوعی بازسازی تاریخ بوده اند
که با ظهور مکتب آنال ،نوعی کثرت گرایی در روایت تاریخ رواج یافت.
مکتب آنال و محققان این حلقه از پیشروان نوآوری در استفاده از منابع بودند .در رویکرد مکتب آنال این
پرسش ها و مسائل تحقیق هستند که مدارک را تعیین می کنند .نوربرت الیاس اگرچه در مکتب آنال قرار
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نمی گیرد اما شیوه کار او بسیار نزدیک به این مکتب است .در روش تاریخی ،وی به بررسی تحوالت اجزاء
زندگی روزمره و بدیهی ترین رفتارها ،همچون عملکردهای طبیعی بدن می پردازد که گمان نمی رود امری
اجتماعی باشد .همچنین در روش کار خود نیز به سراغ نقاشی ها ،عکس ها ،کتاب های آداب و ...می رود که
پیش از این کمتر کسی به آنها به مثابه منابع تحلیل تاریخی توجه کرده بود .در روش او هیچ گاه نمی توان
تاریخی یک پدیده قائل بود اما می توان برخی برهه های زمانی را
هیچ نقطه صفر و آغازینی برای مطالعه
ِ
به دلیل حجم رخداد ها و وقایعی که در آن دوره اتفاق افتاده است مهم دانست .در واقع در این تحقیق نیز
کشف حقیقتی تاریخی در میان نبوده است بلکه نگارنده رساله صرف ًا بر آن است که در این مطالعه روایتی
تاریخی را ارائه دهد و پاره ای از تاریخ را تفسیر کند .با توجه به اینکه موضوع تحقیق بررسی فرایند گسترش
تمدن فرنگی در ایران است لذا آن برهه هایی از تاریخ ایران در این تحقیق اهمیت پیدا می کند که جامعه
ایران از حالت بسته خود خارج شده و به انحاء مختلف با دنیای فرنگی ارتباط برقرار می کند .لذا محقق در
تعریف اسناد و مدارک تاریخی نیز هر متنی را که به جا مانده از دوران مورد نظر باشد ،سند تاریخی می نامد.
در این مطالعه با توجه به موضوع تحقیق ،بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی و شاید به تعبیر الیاس تمام قلمرو
زندگی ،ذیل مفهوم متمدن شدن قرار می گیرد .لذا با توجه به محدودیت زمانی ،گریزی از گزینش و تعیین
واحدهای تحلیل اجتماعی (آداب پوشش ،آداب غذاخوردن ،آداب روابط زن و مرد) نبوده است.
نگارنده رساله پس از بحث های مبسوط در رابطه با سابقه تاریخی جامعه شناسی تاریخی و مفهوم
تاریخی ورود تمدن فرنگی به ایران
فرهنگ و تمدن و نظرگاه روش شناسانه و فلسفی الیاس ،به مطالعه
ِ
می پردازد .او در فصل بعدی رساله ،فرآیند گسترش تمدن در ایران را تحلیل می کند .در قسمت اول این
فصل به تحلیل تحوالت در استانداردهای رفتاری ایرانیان می پردازد که شرحی است از تحوالت در آداب
ایرانیان در دوران اخیر .خواه آداب محلی ،خواه آداب فرنگی .در قسمت دوم این فصل جامعه درباری ایران
وکانون ها و ساختار قدرت در آن به تفصیل آمده است .در این بخش جایگاه و منش شاه ،وزیر ،اشراف،
زنان حرم ،علما و مناسبات حاکم میان آنان ذکر گردیده است .پس از ترسیم هرم قدرت و خرده قدرت های
موجود در این هرم ،سلسله مراتب حاکم بر آن و صورت بندی دولت در ایران از ملوک الطوایفی تا سلطنت
مستقله تصویر شده است.
مهدی فرجی در یافته های خود از تحقیق به این موضوع اشاره دارد که اسالم به تعبیری  ،دینی
حداکثری است که برای کلیه آداب اجتماعی فرهنگی احکامی خاص را در جزئی ترین مسائل زندگی روزمره
ارائه می دهد؛ این امر در بسیاری از کتب فقهی و غیرفقهی وجود دارد این گستره وسیع آداب و تنظیم روابط
میان افراد که گاهی حتی ریشه در آداب ایران باستان دارد ،محقق را بر آن داشته تا از فرآیند متمدن شدن
محلی نام ببرد .او مهم ترین ویژگی کتب آداب ایرانی را به طور عام ،غیبت تحول یابندگی و پیش روندگی
می داند .کتب آداب فرنگی بر مبنای عقل عرفی نوشته شده است؛ لذا تحوالت در آداب ،طبیعی می نماید
اما بنیان کتب آداب ایرانی با اتکا به احادیث و روایات منقول از پیامبر و ائمه و شیوه زندگی آنان است و
لذا ایستادگی و ثباتی را در این آداب می توان یافت که خاص است .فرجی در ادامه عنوان می کند که این
آداب تثبیت شده تا حدود قرن دوازدهم در جریان زندگی روزمره ایرانیان ادامه دارد .از قرن سیزده به بعد
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این آداب شیرازه خود را از دست می دهد و فرآیند متمدن شدن محلی ،رقیبی را کنار خود می بیند :فرآیند
متمدن شدن فرنگی .قرن سیزده دوره   گذار آداب ایرانی– اسالمی است .در این دوره الگوهای رفتاری به
تدریج تغییر می یابند که در این تغییر کنترل بر نفس و خویشتن اشکال جدیدی به خود می گیرد و برخی
از اشکال پیشین را پس می زند ،به طور مثال نگارنده اشاره می کند زمانی که مرد ایرانی می بایست کاله
عریانی سر در آن دوره تحقیر مردانگی بوده؛ ترجیح می داده
شاپوی فرنگی بر سر بگذارد با توجه به این که
ِ
نه دستار بر سر بگذارد نه کاله فرنگی.
مهدی فرجی همچنین به نقش دربار در تغییر این الگوهای رفتاری به مثابه کانون و مرکز تقلید جامعه
و ورود تکنولوژی های جدید نیز تأکید می ورزد .خاص بودگی جامعه درباری ایران به دلیل نداشتن انضباط
اشرافی و استقالل از شخص شاه منجر به ذلت نفس درباریان می شد که آنها را به صفت بی شرف نزدیک
می کند و این سبب می شود که برخالف ممالک غرب ،دربار ایران تأثیر گذاری چندانی بر جامعه نداشته
باشد.
او همچنین بر نقش زنان درباری در دربار اروپا در ظرافت بخشی به رفتار مردان دربار ایران تأکید
می کند و نحوه تعامل مردان و زنان را اینگونه توصیف می کند :در دربار ایران به دلیل پرده نشینی و
تفکیک جنسیتی میان مردان و زنان چنین نقشی را نمی توان برای زنان درباری قائل شد .اما در بسیاری
از مناسبات قدرت ،سایه حضور زنان پرده نشین بلند است .زنی رقاصه ،زن دائمی شاه ایران می شود .در
یک نظام اشرافی وقوع چنین اتفاقی خیالی بیش نیست اما در نظام اشرافی ایران به واقعیتی اجتماعی
بدل می شود.
فرجی همچنین به مقایسه مفهوم عقالنیت درباری الیاس و آنچه در دربار ایران می گذشت می پردازد.
در عقالنیت درباری الیاس محاسبه سود و زیان و خسران های ناشی از تصمیم گیری ،معطوف به پرستیژ و
موقعیت افراد بوده است .در واقع پرستیژ به نحوی چشمگیر حامل اصلی قدرت در جامعه درباری است .اما
در دربار ایران عقالنیت حاکم را می توان عقالنیت معطوف به فرادست یا عقالنیت معطوف به شاه نامید.
همه مجیز شاه را می گویند تا بقا داشته باشند.
به بیان فرجی صورت بندی دولت در جوامع اروپایی نقشی بنیادین در پشت صحنه بردن خشونت در
نظریه الیاس دارد .اما در ایران تنها با برآمدن شاه عباس شاهد آن هستیم که نیروی مرکزگرا بر نیروهای
گریز از مرکز غلبه می یابد و به انحصار قدرت دست می یابد .اما غلبه غلزایی های افغان پایانی است بر این
انحصار قدرت در دولت .و اين شرايط تا روي كار آمدن رضاشاه پهلوي ادامه دارد .در اين مرحله است كه
برای اولین بار ،دوگانه انحصار نظامي و انحصار مالي مكمل هم مي شوند و دولت رسم ًا با فشار از باال مصمم
مي شود كه الگوهاي رفتاري را تغيير دهد.
در نهايت عالوه بر روش و دست آوردهاي ارزشمند اين رساله مي توان به زبان و نحوه نگارش آن نيز
تاريخي رساله ،نگاشته شده است .در ادامه برای
اشاره كرد كه با نثري ِروايي و با ادبياتي درخو ِر موضو ِع
ِ
آشنایی با نثر و شیوه استدالل مهدی فرجی ،بخشی از متن پایان نامه خواهد آمد:

مستورگان کالهدار و خواجه سرایان دگنک دار
ِ

3

«در حرم خانه ی شاه ،زبیده  ...چندان توجه شاه را به خود جلب کرد که با پَستی رتبه و سمت کنیزی و با
این که در عدد جواری و همخوابگان شاه نبود ،با خواتین بزرگ و محترم حرم دم از برابری می زد ،بلکه بر
همه برتری می جست  ...مزاج شاه را به خوبی شناخت ( »...امین الدوله .)78:2535

جیران تجریشی ،در ابتدا رقاص و آوازه خوان دربار ،که

«ناصرالدین را اسیر خود دید ،می خواست معشوقیت خود را که مستلزم مطاعیت است به مردم جلوه دهد،
در کارهای مشکل حاجت می شد و توسط او مردود نمی شد و چون از دونان و دهقان زادگان شمیران
بود ،در مهام عمده اظهار قدرت می کرد که به نظر مردم بزرگ دیده شود  ...در این بین به طالع مسعو ِد
فروغ السلطنه لقب یافت و زوجات محترمات شاهنشاهی از شاهزادگان و نجبا همه در تحت الشعاع واقع
شدند» (امین الدوله .)11:2535

«در دوره سلطنت آغامحمدخان با توجه به مشغله های گوناگون ،ناتوانی جنسی و شخصیت جدی وی
و همچنین ایجاد محدودیت های سخت در اندرون ،زنان به هیچ وجه در مسائل سیاسی کشور مداخله
نمی نمودند  ...اما در زمان سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه  ...تا حد زیادی زندگی سیاسی آنان تابعی
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الیاس در بررسی «جامعه درباری» در دربارهای اروپایی بر نقش ویژه زنان در «روند متمدن شدن»
و «آداب دانی» درباریان تأکید دارد .وی بر آن است که مراوده درباریان با شاهزاده خانم ها و دختران و
شدن»
همسران اشراف و نجبا در میهمانی ،مجالس رقص و  ...تأثیری جدی بر «ظریف شدن» و «دقیق ِ
حاالت و رفتارهای اشراف داشته .روابط عاشقانه و دلدادگی های آنها نیز بر طبع لطیف شان دامن زده
است .این روابط پر سوز و گداز آن گاه که رقیب می یافت پیچیده تر و دقیق تر می شد و از سر رقابت تن به
پروراندن طب ِع لطیف تر و مطبوع تر می داد تا شاید وصال معشوق محقق گردد.
افراط در بازنمایی آداب و
ِ
اما در «دربخانه سلطنتی ایران» اتفاق دیگری افتاد« .تفکیک زن و مرد» در دربار ایران بر «خاص بودگی»
این دربار افزوده است .اگرچه «پردگی» و «مستورگی» زنان در حرم شاهی ،نقش آنان را در ظریف شدن
و دقیق شدن رفتارها و آداب درباریان کم رنگ کرد ،اما همین امر جنس دیگری از روابط و مراودات زن و
مرد را ممکن ساخت که بیشتر «رنگ سیاسی» گرفت تا رفتار اجتماعی .زنان در اندرونی دربار در حصار
دیوارهای سر به فلک افراشته و خواجگان دگنک به دست ،به تعبیری محبوس بودند ،اما این مستورگی
اشکال جدیدی از روابط زنان با بیرون حرم شکل داد و نقشی ویژه در توازن قدرت بدان ها بخشید و خیاالت
بسیاری در «کالهداری» پروراند .در ادامه سعی می کنیم برخی از نقش های اینان را شرح دهیم.
بشنوید نقل قول ماری شل زن وزیر مختار انگلیس در ایران را که در دوره ناصری می زیسته و با زنان
دربار ارتباط داشته .در ایران «اگر زنی شعور درایتی بیش از شوهر خود داشته باشد ،معمو ًال در منزل سمت
فرماندهی پیدا می کند و نه تنها بر سایر زنان حرم ،بلکه بر شوهر خود نیز امر و نهی می کند و امور امالک و
دارایی او را هم قبضه می کند .آن طور که من شنیده ام چند تن از درباری ها چنان اسیر زن های خود هستند
که به هیچ  وجه جرأت گرفتن زن دیگر و یا شرکت در مهمانی های دوستانه را ندارند و در مخارج روزانه نیز
مجبور به پیروی از ضوابط دقیق زن خود هستند» (شل.)87 - 88:1362،

از زندگی خصوصی آنان بود  ...از این رو مداخله زنان در مسائل جاری کشور ،امری گریزناپذیر بود ...
بیشتر مداخالت از سوی زنان سوگلی انجام می گرفت ،زیرا زنان معمولی به علت محدودیت های فراوان در
تماس با بیرون ،و رجال سیاسی به خاطر کوتاهی مدت اقامت شان در دربار ،توان و مجال چنین کارهایی
را نمی یافتند» (دلریش .)216 217:1375
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میزان دخالت زنان در دربار قاجار ،در عهد ناصری به اوج خود می رسد« .تصور نمی رود هیچ زمانی در
تاریخ ایران اندرون شاه چنان اثرات بزرگی در امور دولتی مانند دوران ناصرالدین شاه داشته باشد .حرمسرای
ناصرالدین شاه متشکل از چندصد زن می شد که اکثراً از میان متنفذترین طبقات جامعه گرفته شده بود.
نه فقط با اعیان و اشراف ایران که در رأس امور قرار گرفته و در خود تهران می زیستند ،بلکه حتی با
دورافتاده ترین گوشه و کنار کشور ایران نزدیک  ترین وابستگی خویشاوندی داشتند .در زمان ناصرالدین شاه
هیچ استان ،هیچ شهرستان مهم ،هیچ ایل و طایفه ،هیچ َمالک بانفوذی نبود که شهره ترین زیبارویان آنها
نماینده ای در تهران و در اجتماع زیباترین زیبایان نداشته باشد» (کاساکوفسکی .)161:2535
البته مقوله دخالت زنان در سیاست تنها از آن روی عجیب به نظر می رسد که این زنان نفوذ خود را از
پشت دیوارهای بلند حرمسرای قجری اعمال می کردند .و اال در سایر جوامع زنان نیز تا حدی اعمال نفوذ
داشته اند که البته عادی می نموده است.
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«در جامعه ای که برای زنان ارزش چندانی قائل نمی شدند ،یکی از علل دخالت زنان در امور؛ دستیابی به
قدرت ،نفوذ ،امنیت و ثروت بود و به همین جهت آنان چون مردان ،به زد و بند و توطئه و اعمال نفوذ در امور
سیاسی می پرداختند .جالب توجه است که ناصرالدین شاه جاسوسانی در میان زنانش داشت که وی را از اخبار
حرم آگاه می کردند .دسته بندی های درباریان حتی به درون حرم نیز نفوذ می کرد؛ چنان که اعتمادالسلطنه
می نویسد :امینه اقدس مخلص الخاص صدراعظم بود که می خواست اغول بیگه را رئیس خلوت اندرون
کند .سپس اضافه می کند که در معنی انیس  الدوله و اغول بیگه و باغبان باشی  ...در میان نیست ،صدر
اعظم است و نایب السلطنه [ ...به عالوه] زنان در عزل و نصب حکام و اعطای لقب و مقام نیز گاه بی تأثیر
نبودند .نقش امینه اقدس در عزل میرزا حسین خان مشیر الدوله را باید نمونه ای از این قبیل اثرگذاری ها
دانست .رجالی که در تکاپوی منصب و مقام بودند و با مشکالتی روبرو می شدند .با زنان پرنفوذ درباری
تماس می گرفتند و احتما ًال هدایایی نیز در این بین رد و بدل می شد» (اتحادیه .)84 85:1377

به سبب همین تأثیرگذاری های زنان بود که سالطین قاجار به شدت از حرمسرای خود محافظت
می کردند.
«تمایل قاجاریه به اعمال نظارت دقیق بر زنان و محدود کردن تماس آنان با جهان خارج تنها منحصر به
حفظ ناموس ملوکانه نمی شد ،بلکه ناشی از آن نیز بود که در گوشه و کنار محوطه آرا ِم حرم شاهی ،اسرار
سیاسی فراوان نهفته بود که می توانست هر پادشاهی را بی آبرو کند و از پا درآورد .و
رسواکننده شخصی و
ِ
لیکن نه دیوارهای بلند اندرون و نه غیرت خواجگان  ...قادر نبود انزوای کامل بر همسران شاه تحمیل کند.
زنان دربار از طریق افراد خانواده خود ،خدمتکاران ،پزشکان ،دالل ها و گاه عشاق خود قدرت شان را بروز
می دادند ،صاحب امالک و مستغالت می شدند ،آنها را اداره می کردند ،عریضه دریافت می داشتند و منویات

خود را به شاه و وزیرانش القا می کردند» (امانت .)568:1383

به گواهی اسناد تاریخی ملک جهان ،مادر ناصرالدین شاه و همسر محمدشاه ،پرقدرت ترین زنی بود که در
عصر قاجارها ظهور کرد.

یکی از موارد ابراز قدرت جدی مهدعلیا در مبارزه قدرتی بود که میان او و امیرکبیر درگرفت« .دو
سیاست امیرکبیر ،یکی کاهش مزایا و از آن غیرقابل قبول تر دور نگه داشتن شاه از خویشان و بستگانش،
مورد ضدیت اشراف قاجاریه بود و مهدعلیا رهبری آنان را عهده دار بود» (همان « .)203مهدعلیا همان
آغاز امیرکبیر را خطری برای قدرت خود می شمرد و او را مزاحمی می دانست که پا به حریم سیاسی رام و
مهارشده او نهاده است .تنش روزافزون میان امیرکبیر و مهدعلیا نه فقط ذهن شاه را مشوش می داشت،
بلکه آرامش عاطفی اش را هم به هم می زد  ...به همین دلیل برای آشتی دادن دیوان و حرم  ...فرمان داد
ملک زاده (بعدها عزت الدوله) سیزده ساله ،تنها خواهر تنی اش ،به ازدواج امیرکبیر پنجاه و چند ساله درآید»
(همان  .)167اما مهدعلیا نسبت بدین امر هم نظر مساعدی نداشت و امیر را « ...مسبب اصلی نفرت فزاینده
ناصرالدین شاه از خود می انگاشت .مهدعلیا می دانست مادام که امیرکبیر شاه را در مشت خود دارد ،وی
نمی تواند از التفات پسرش برخوردار باشد ،هیچ قصد بازنشستن در کنج خلوت اندرون را نداشت .کشمکش
بین شاه و مادرش تا اندازه ای ناشی از شایعات حاکی از روابط آزاد جنسی مهدعلیا بود و ظاهراً همین
رابطه ها بود که پیش از این موجب جدایی و طالقش از محمدشاه شده بود» (همان  ... )203مهدعلیا در
تنگنای تهمت رسوایی ،بقای سیاسی خود را در این کشاکش بی امان قدرت آن دید که به مقابله برخیزد،
حتی اگر این رویارویی به بهای مرگ دامادش تمام شود» (همان  .)206همان طور که مهدعلیا پیش بینی و
تمهید کرده بود ،پایان این بازی بُرد او بود ،یعنی استعفا و خانه نشین کردن امیر و نهایت ًا قتل وی.
پس از امیر ،مهدعلیا با میرزا آقاخان نوری نیز دست وپنجه نرم کرد .یکی از موارد دیگر دخالت مهدعلیا
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«ملک جهان  ...که ثمره وصلتی میان سردار قوانلو ،امیرقاسم خان و دختر دوم فتحعلی شاه بود ،خود را صرف ًا
جزئی از دستگاه تولیدمثل حرمسرای شاهی قاجاریه نمی دانست .او به تبار قوانلوی خود سخت می بالید و
پیوسته در برابر تالش های خویشان دولَوی همسرش که می خواستند او را متعلقه بی اهمیت شوهرش جلوه
دهند ،می ایستاد» (امانت  .)71:1383وی که «زیرکی اش را بسیار ستوده اند ،مانند شماری زنان همتایش،
در حرم خط و ربطی آموخت .سبک نگارش ،دستخط و عالقه اش به شعر گواه ذوق و ظرافت طبع اوست
(وی شاعره مداحی در اندرون شخصی خود در خدمت داشت) .بلند پروازی هایش اما از خلوت اندرون
شوهرش بس فراتر می رفت» (همان« .)72 :برای ملک جهان با یک چنین شخصیت قوی و اصل و نسب
نیرومندی دشوار نبود که خود را هم تراز محمدمیرزا و پس از  1250هـ.ق شریک برحق بخت و اقبال
بالنده وی بپندارد» (همان« .)73 :پس از مرگ محمدشاه اوضاع در پایتخت دگرگون گشت .میرزا آقاسی
 ...از صحنه گریخت» (همان« .)152 :مجلس امرای جمهوری اندکی پس از درگذشت شاه تشکیل شد ...
و طبع ًا این مجلس حمایت ملک جهان ،مهدعلیای جدید ،را نیز کسب کرده بود» (همان« .)153 :نظارت
ملک جهان بر دولت موقت در ماه های پس از مرگ محمدشاه در  1264هـ.ق استعداد سیاسی اش را نیز
بروز داد» (همان.)72:

در امور حکومتی ،متهم ساختن میرزا آقاخان نوری در سوء قصد بابیه به جان شاه در سال  1268هـ.ق بود.
نوری برای دفع تهمت از خود ،دست به سرکوب وسیع و قتل عام بابیان زد . ...پس از این سوء قصد شاه
احساس خطر کرد و مهدعلیا با استعانت از این موضوع دشمنان قدیمی دیگری از جمله هووی سابقش
خدیجه و فرزندش عباس میرزا را در ردیف متهمان سوءقصد به جان شاه قرار داد .بعدها همچنین این زن
نقش های بزرگی در روابط خارجی ایران با انگلیس و روسیه ایفا کرد (امانت .)284 - 303:1383
این همه را گفتیم تا نشان دهیم که مهدعلیا «زنی زبردست و سیاس ،با استعداد سیاسی ،شخصیت
بسیار قوی و غرور خانوادگی ،و بهتر از هر کسی معرف جریان نهفته مادرساالری در میان اشراف قاجار
بود» (همان .)248
یکی دیگر از زنانی که دوره ای کوتاه در کانون قدرت دربار قرار گرفت جیران تجریشی است.
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«جیران را ابتدا جهت فراگرفتن رقص و آواز به حرم شاهی آورده بودند و اولین بار  ...در جمع مالزمان
مهدعلیا نظر شاه را به خود ربود  ...جیران به زودی پرنفوذترین زن اندرون شاهی شد ( »...امانت .)422:1383
او که «ناصرالدین را اسیر خود دید ،می خواست معشوقیت خود را که مستلزم مطاعیت است به مردم جلوه
دهد ،در کارهای مشکل حاجت می شد و توسط او مردود نمی شد و چون از دونان و دهقان زادگان شمیران
بود ،در مهام عمده اظهار قدرت می کرد که به نظر مردم بزرگ دیده شود  ...در این بین به طالع مسعود
فروغ السلطنه لقب یافت و زوجات محترمات شاهنشاهی از شاهزادگان و نجبا همه در تحت الشعاع واقع
شدند» (امین الدوله.)11:2535 ،

جیران تجریشی نشان اوج خیال پروراندن زنی از پشت دیوارهای اندرونی است .زنی آوازه خوان ،بی هیچ
اصل و نسب و تباری ،در بازی «توازن قدرت ِ» دربار ایران چنان پیش رفت که توانست ابتدا زن صیغه ای
شاه و سپس زن عقدی شاه شود و پسر بزرگش امیرقاسم خان را ولیعهد قاجار نماید! امری که تصور و
خیالش هم در کمتر نظام سلطنتی ای ممکن می نماید .اما قضای طبیعت مجال نداد تا این تصویر وضوح
«کالهداری
خیال
ِ
کامل یابد .ای بسا مرگ زودهنگام فرزن ِد جیران و خودش اگر اتفاق نمی افتاد ،اوج قدرت و ِ
مستوره ای» از طبقات فرودست را در قامت «ملکه مادر» شدن خودش و تاج و تخت «امیرقاسم شاه»
به عنوان پنجمین شاه قاجار می دیدیم.
اگرچه مهدعلیا و جیران درگیر رقابتی شدند که هیچ زن دیگری در سراسر دوره قاجار نتوانست به
نزدیکی آن هم راه یابد ،اما هر یک از زنان دیگر شاه نیز در سطوح کوچک تر به شکلی ابراز وجود و اعمال
قدرت می کردند .دو تن از این زنان امینه اقدس و انیس الدوله بودند« .امینه اقدس دستگاه جداگانه داشت و
صندوقخانه   کوچک سلطنتی در پیش او بود و او تقرب یافته بود به واسطه یک برادرزاده ای که داشت  ...و
این خدمتگزار بوده است در پیش جیران که در چندی پیش خیلی محترم و عزیزه در پیش حضرت سلطان
بوده است .پس از مرگ جیران دده گربه می شود و پس از مرگ و مفقود شدن گربه ،برادرزاده او که هم بازی
گربه ،ملقب به ببری خان بوده است ،در پیش حضرت سلطان تقربی یافته ،کم کم به واسطه آن برادرزاده،
این کنیز ترقی کرده به مقامات عالیه بزرگ می رسد» (تاج السلطنه .)15:1377

امین الدوله نیز در تقرب جایگاه امینه اقدس می گوید:

«در حرم خانه شاه زبیده خانم گروسی  ...رئیس قهوه خانه و متصدی خدمات شخصیه و مخصوص ًا
ناصرالدین شاه شد و چندان توجه شاه را به خود جلب کرد که با پستی رتبه و سمت کنیزی و با این که
در عدد جواری و همخوابگان شاه نبود ،با خواتین بزرگ و محترم حرم دم از برابری می زد ،بلکه بر همه
برتری می جست .در مکر و حیله و چاچول و دروغ جادویی و دستان و خدعه و چاپلوسی؛ نادره زمان و مادر
شیطان بوده مذاق و مزاج شاه را به خوبی شناخت  ...بالمثل چندی شاه به گربه هایی که زبیده زبده کرده
بود مشعوف و مشغول می شد ( »...امین الدوله .)78:2535

«دختر [دوم] باغبان باشی بوده  ...ناگهان به طوری که در افواه شایع است این دختر با کسی رابطه پیدا
کرد ،آن هم با صدراعظم  ...با استفاده از سنگینی خواب شاه در دفترچه یادداشت وی که روی میز بوده این
یادداشت را خوانده بود« :پنج شش روز پس از جشن پنجاهمین سال صدراعظم خفه گردد» .و همان فردای
آن شب صدراعظم را از مخاطره آگاه کرده بوده است» (کاساکوفسکی .)144:2535

اگرچه این روایت چندان معتبر نیست ،اما تاج السلطنه ،دختر ناصرالدین شاه نیز آن را چنین روایت کرده
است :صدراعظم
«در مواقع مذاکره چنان به استادی با این زن پدر بیچاره من صحبت می کرد که عاقل ترین زن ها البته
فریب خورده ،اسرار خود را بروز می دهند و در ضمن مأموریت مصلحانه خود ،این صدراعظم تمام مطالب
دولتی را از این خانم بیچاره کشف و این بیچاره زن غفلت از این داشت که این جواب سئواالت باالخره
پرده خون آلودی به او نشان خواهد داد .از آنجایی که این خانم طرف مهر و اعتماد فوق العاده پدر من بود ،در
مواقع خواندن و مطالعه کاغذجات مهم ،این زن چراغ پشت سر پدر من نگاه می داشت .پدرم گمان نمی کرد
او می تواند اقسام خطوط را بخواند .شب به طور محرمانه در اتاق پدرم مطالعه می کرد .فردا این صدراعظم
در طی مذاکرات خود ،از این خانم بیچاره استخراج می کرد» (تاج السلطنه .)49 50:1362

پس از مرگ ناصرالدین شاه ،به جز زن های بچه دار وی ،دیگران همه از حرم اخراج می شوند و شاه نو،
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مورد دیگ ِر ا ِعمال قدرت زنان در واقعه تحریم تنباکو روی می نماید .در این واقعه
«انیس الدوله علیرغم شاه و به پیروی از فتوای تحریم استعمال تنباکو توسط میرزا حسن شیرازی
در سال  1309هـ.ق علن ًا شرب قلیان را در محوطه حرم ممنوع ساخت .این عمل بی شک شاه را
به لغو امتیاز رژی ترغیب کرد .موضع گیری انیس الدوله که خود را ملکه ایران می شمرد ،در ضمن
نشان داد که حرم شاهی می خواست جزء الزم الوجود پیکر سیاسی قاجاریه محسوب گردد» (امانت
« .)568 - 569:1383در یکی از روزها ناصرالدین شاه به یکی از زنان اندرون دستور می دهد تا
قلیانی را برایش آماده کند .زن با تعجب می گوید مگر نشنیده اید که کشیدن قلیان حرام است؟ شاه
متغیر شده می گوید چه کسی قلیان را حرام کرده؟ این ها چه حرفی است؟ یکی از خانم ها عرض
می کند همان کسی که ماها را به شما حالل کرده ،همان کس قلیان را تا در اداره خارج مذهب
است به ما حرام کرده است» (دلریش .)160:1375
از دیگر زنان حادثه ساز حرم ناصری،

حرمی نو به همراه می آورد .اما اقتدار مظفرالدین شاه در این زمینه بسیار کم بوده است« .از مظفرالدین شاه
هیچ کس واهمه ندارد .در اندرون مدام جار و جنجال و کشمکش برپاست و حال آن که تعداد زنان به مراتب
کمتر از دوره ناصرالدین شاه است  ...مظفرالدین شاه بیچاره جرأت جیک زدن جلوی زن خود ،حضرت علیا،
را ندارد»  ...با این حال وی نیز مانند پدر خود با ا ِعمال قدرت زنان حرم مواجه شده است .مث ً
ال
«خواهر دویم فرمانفرما یعنی خواهر حضرت علیا با این که سی سال بیشتر ندارد ،سه بار شوهر کرده و شوهر
سوم او وکیل الملک است که فع ً
ال منشی حضور مظفرالدین شاه می باشد .شاه سخت خاطرخواه او است و با
وی به سر می برد .زنی است بی اندازه تسلط طلب .از این جهت هیچ تعجبی ندارد که شاه بی اراده و صددرصد
زیر فرمان او قرار گرفته باشد .این است که در حال حاضر زن وکیل الملک دایرمدار کشور ایران است :کلیه
دستخط ها ،همه تقاضاها ،تمام انتصابات و خالصه هر چه بخواهد نکول در آن راه ندارد .به نشانه عالقه
ملوکانه ،شاه کلیه تیول امالک و دهاتی را که در زمان ناصرالدین شاه تعلق به عزیزالسلطان ،عزیزکرده
ناصرالدین شاه داشت ،به این خانم واگذار نموده است» (کاساکوفسکی .)174 -178:2535
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بساط حرم در دوره رضاشاه برچیده می شود .او تنها چهار زن می گیرد .اما در بین زنان او نیز نظیر همان
روابطی که میان زنان شاهان قاجار وجود دارد ،دیده می شود .رضاشاه نیز محیطی زنانه برای زندگی زنانش
فراهم می کند و پسرش را برای تربیت مردانه خارج از آن جای می دهد .دخترش می نویسد:
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«من با مادرم ،خواهرم و دایه ام در اندرونی کاخ که ویژه اقامت زنان بود و بیشتر زنان سوگلی شاه قاجار
آن را در اختیار خود داشتند ،زندگی می کردیم» (پهلوی .)34:1377

در این فضای زنانه ،تاج الملوک ،همسر اول رضاشاه در امور سیاسی مداخله می کند و به بازی کردن
نقش سوگلی های قاجاری ادامه می دهد .ثریا اسفندیاری ،اولین همسر محمدرضا شاه بر آن است که
«بی پرس و جو تاج الملوک ،مادر شاه ،در رأس سلطنت قرار داشت ... .گرچه از نظر عنوان و در مقام ملکه
واالتر از او بودم ،ولی همیشه به دیدن او می رفتم و خیلی هم به او احترام می گذاشتم ... ،من به این نتیجه
رسیده بودم که دربار ایران ،اساس ًا دربار زنان است .گرچه از نظر قانونی هیچ نوع حقی نداشتند ،لکن در عمل
با به کار بردن هزاران نیرنگ و فریب و دودوزه بازی ها به هدف و مقصد خود می رسیدند .احساس می کردم
من تحت سلطه درباری زندگی می کنم که ملکه مادر یا رئیسه خاندان در رأس آن قرار دارد» (اسفندیاری
بختیاری بی تا.)66 - 67 :

دخترش نیز شخصیت مقتدر مادر و توانایی او بر اثرگذاری بر تصمیمات رضاشاه را تأیید می کند.

«مادرم تاج الملوک  ...مانند پدرم شخصیتی مقتدر داشت  ...حتی از بحث و گفتگو با پدرم یا مخالفت با
تصمیم های او نمی هراسید  ...هنگامی که من و برادرم هنوز خیلی بچه بودیم و مادرم ،برادرم علیرضا را
آبستن بود ،پدرم با زن دیگری که بسیار جوان بود ،ازدواج کرد  ...مادرم از این کار پدرم خیلی عصبانی شد،
چنان که مدت ها حاضر نمی شد پدرم را ببیند .شاه هم در مقابل این مخالفت غیرقابل تصور با قدرتش ،هر
وقت مادرم را از دور می دید خود را پنهان می ساخت» (پهلوی .)10 -12:1359

به نظر می آید امور تفاوت چندانی نکرده و تنها از تعداد زنان در حرمسرای شاهی کاسته شده است.
تغییرات فاحشی که رضاخان می کوشد در ظواهر امور پدید آورد ،نمی تواند باطن مشابه آنها را پنهان کند.

***
اما باید بدین نکته توجه داشت که زنان تنها ساکنان حرمسرای شاهی نیستند .در کنار این زنان ،مردانی
نیز حضور دارند که مردانگی مطلق شا ِه مالک الرقاب ،آنان را از مردانگی محروم کرده است تا مراقبات
بی خطر حرمش باشند .به این مردان عقیم شده ،خواجه گفته می شود.

«خواجه ها نسبت به تمام خدمه منزل سروری دارند و عنوان «خواجه» نیز که معنی سرور است مخصوص
آنان است» (پوالک .)178:1368

اساس ًا وجود پدیده ای به نام خواجه را می توان پیامد «تفکیک زن و مرد» در دربار دانست .زنان از سویی
باید از دید موجودات ذکور پنهان می ماندند و از سویی نیازمند زور بازوی موجودات ذکور بودند .لذا موجوداتی
خلق شدند به نام خواجگان که ذکور نبودند و زور بازو داشتند.
در دوره صفویان خواجه ها به اوج مقامی رسیدند که در تاریخ ایران برای آنان متصور بود.

گرچه در دوران قاجار از اهمیت خواجه ها تا حد زیادی کاسته شد ،اما باز هم آنان در پاسبانی از حرم
و انجام مداخالت سیاسی نقش مؤثری داشتند« .در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه بسیاری از خواجگان به
باالترین مقام ها و مراتب دیوانی رسیدند» (پوالک  .)180:1368در سلسله مادرشاهی قاجارها ،گاهی قدرت
ملکه مادر با قدرت خواجگان ترکیب و به نیروی مؤثری در اعمال نفوذ بر شاه بدل می گشت« .شاه با
صالحدید مادرش اغلب از رأی تعداد کثیری از خواجه سرایان معمر حتی در امور عمومی مملکتی استفاده
می کند .گاه حتی اتفاق افتاده که تصمیماتی که در خارج از دیوان عالی اخذ شده در اثر اعمال نفوذ ملکه
مادر و خواجگان سیاه پوست لغو گردیده است» (کمپفر .)228:1360
اگرچه غالمان اساس ًا راهی به حرم شاهی نداشتند و در مرتبت پایین تر از خواجگان بودند ،اما گاهی آنان
نیز نقشی در سیاست برای خود می یافتند .مث ً
ال بشیرخان ،غالم حبشی ،نمونه اعالي غالمان است که حتی
توانست پس از مرگ محمدشاه یکی از زیباترین همسران او را به زنی بگیرد (پوالک .)178:1368
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«در هیأت دولت شاه ،درباره امور مختلف مملکتی بسیار مذاکره و بحث می شود ،ولی در هیچ کدام تصمیمی
اتخاذ نمی گردد ... ،ولی اجرای آن نظریات و تصمیمات به شورای خاص دیگری اختصاص دارد که از
خواجگان مهم و سرشناس حرمسرا تشکیل می گردد و در این شورای اختصاصی است که درباره مهم ترین
امور مملکت تصمیم گرفته می شود .رئیس الوزرا و وزرا و سایر امرا و بزرگان کشور از آنچه در این شورا
می گذرد هیچ گونه اطالعی ندارند .خواجگان حرم مردمانی بسیار زیرک و خویشتن دار می باشند و شاه به
وفاداری آنان اعتماد کامل دارد  ...کسی که شاهزادگان را اداره می کند و او را به تخت سلطنت می نشاند
و با همین خواجه حرامسراست که پس از مرگ شاه وسایلی برمی انگیزد تا آن شاهزاده را به عنوان شاه
به دیگران می شناساند ،اداره کلیه امور قصر شاه در دست خواجگان حرمسراست  ...در شورای امور مالی
مملکت هیچ امری بدون شرکت خواجه  ای که مستحفظ خزانه شاه است انجام نمی شود» (سانسون
.)176 -177:1346

پی نوشت ها

1 . Norbert Elias
2. Boswell
 .3این بخش ،عینا از پایان نامه دکتر فرجی نقل شده است .برای مراجعه به منابع ذکر شده در این بخش ،باید به اصل پایان نامه رجوع شود.
«4این تنها یک شگرد ادبی نبود که وقایع نگاران عهد ناصری همیشه عنوان رسمی او ،مهدعلیا ،را با صفت اضافی ستر کبری قافیه می بستند،
انگاری ولو به طعنه شایعات بی عفتی مادر ولی نعمت خود را تکذیب می کردند (امانت .)86:1383
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معرفی مجله Historical Sociology :
ترجمه فائزه اسماعیلی – زینب نثار
مجله جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی در نظر دارد در هر شماره ،یکی از مجالت صاحب نام در زمینه
جامعه شناسی تاریخی را معرفی کند .هدف از این معرفی آشنا نمودن دانشجویان و عالقمندان به حوزه
جامعه شناسی تاریخی ،با گستره ی وسیعی از رویکردها و موضوعات این رشته است .این آشنایی از یک سو
دریچه ای است به سوی دیدگاه های فعلی جامعه شناسی تاریخی در جهان و از سوی دیگر فرصتی است
مغتنم برای طرح موضوعاتی نو در جامعه شناسی تاریخی ایران .برای نیل به این اهداف در هر شماره چکیده
مقاالت چند شماره از مجالت مورد نظر ،ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

سال بیست و چهارم،شماره اول،بهار 2011
این شماره ویژه نامه ای با رویکردی میان رشته ای است که سرمقاله آن با عنوان“ترجمه و چالش های
پژوهش های بین رشته ای” نیز به این رویکرد اشاره دارد .در این سرمقاله اشاره می شود که مقاالت
ارائه شده دراین شماره به چالش های معرفت شناختی و روش شناختی مرتبط با تحقیقات میان رشته ای با
زمینه ای بین المللی و بین فرهنگی می پردازند.سه مقاله اول تحت عنوان “مسائل روش شناختی ترجمه”
گروه بندی شده اند .هر سه مقاله ،به شیوه   های متفاوت ،به موضوعاتی اشاره می کنند که از ایده “ترجمه”
به عنوان یک شیوه ی تفکر درباره پژوهش بین رشته ای و میان فرهنگی استفاده می کنند .در حالی که
می توان این مقاالت را تأمالتی در رابطه با مفهوم ترجمه دانست ،چهار مقاله دیگر از ترجمه به عنوان یک
تجربه برای کشف مشکالت پژوهش های بین رشته ای و میان فرهنگی استفاده می کنند.
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مجله جامعه شناسی تاریخی  Journal of Historical Sociology
مجله جامعه شناسی تاریخی در سال ( 1988انتشارات وایلی بلک ول) با این باور تأسیس شد که
مطالعات تاریخی و اجتماعی در نهایت حول موضوعی مشترک شکل گرفته اند و تنها از طریق ایده ها
و دیدگاه ها است که می توانند رشد یابند .ویراست این مجله توسط گروه برجسته ای از مورخان ،مردم
شناسان ،جغرافی دانان و جامعه شناسان انجام می شود که رویکرد میان رشته ای و نوآوری در محتوا را برای
آن فراهم می آورد .مقاالت این مجله شامل مقاالت مرجع و همچنین مقاالت تفسیری و مرور متون با
هدف ایجاد بحث و مناظره حول محور موضوعات مجله است .مدیران مسئول این مجله در حال حاضر
درک سایر 1و یوک سام وونگ 2هستند.
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*مسائل روش شناختی ترجمه
شکست در ترجمه؟ یادگیری زبان دوم را امتحان کنید:
فهم تحرکات اندیشه ها و شیوه ها در زمان و مکان
ایپک دمیر
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چکیده
این مقاله با تمرکز بر “ترجمه” و “آموزش زبان دو” به عنوان ابزارهای شناختی ،به بررسی تعامل،
مذاکره و تبادل در سراسر مرزهای نظام های دانش شامل مقررات ،چارچوب های اخالقی و فرهنگ ها
یا ایدئولوژی ها می پردازد .این امر در مرحله اول از طریق حذف تز تباین(عدم تقارن) که بر اندیشه
عدم قابلیت ترجمه متمرکز می شود ،انجام می پذیرد .سپس این مقاله« ،معرفت شناسی تعامل» را با نام
«تز آموزش زبان دوم» ،به عنوان جایگزینی مناسب تر برای تحرک اندیشه ها و شیوه ها در مکان و زمان
پیشنهاد می کند .این مقاله استدالل می کند در حالی که ترجمه در درون مشکالت جاگذاری یک به یک
لغات و نادیده انگاشته شدن نقش آن در تسهیل روابط قدرت قرار دارد« ،تز یادگیری زبان دوم» سه هدف
را دنبال می کند:
( )1تصرف ماهیت ساختار اجتماعی مرزها ،تعامالت ،ستیزها ،مبادالت (و حمالت) )2( ،جلب توجه به انواع
و الیه های مختلف یادگیری زبان دوم (از مکالمات دست و پا شکسته تا دوزبانگی ها) و ( )3وضعیت عریانی
که در آن ماهیت نامتقارن تعامالت شامل سلطه معرفت شناختی و زبان شناختی را آشکار می سازد .در این
مسیر ،این مقاله توجه را به سوی “استراتژی های محرومیت” و “استراتژی های شمول” در حفظ مرزهای
فرهنگ ها و رشته ها جلب می کند ،حتی اگر آن ها به صورت زمانی یا مکانی از یکدیگر جدا شده باشند.
ترجمه به عنوان ابهام زدا :اندیشه هایی  درباره  خشونت معرفت شناختی مدرنیته

رونالدو وازکوئز
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چکیده
این مقاله سوالی را مطرح می کند تا حرکت مرزهای مدرنیته را منعکس کند .به طور خاص ،این مقاله بر موضوع
ترجمه به عنوان ابهام زدا تمرکز می نماید ،به معنای مکانیسمی که مدرنیته از طریق آن گسترش می یابد و قلمرو
و مکان خود را مشخص می کند .این شیوه ترجمه همه چیزهای غیر قابل رؤیتی را که با «پارامترهای خوانایی ِ»
قلمرو شناختی مدرنیته متناسب نیست ،بازمی نمایاند .قلمرو شناختی مدرنیته عرصه های رشد گفتمان های
مدرنیته و مرز وسیع فهم آنها را تعیین می کند .ترجمه ،مرزهای معرفتی را به ارمغان می آورد که در آن سیاست
رؤیت پذیری بین رؤیت پذیری و ابهام زدایی ،و نادیده انگاشتن و به رسمیت شناختن در بازی است .برای فهم
محتوای سیاسی قلمرو شناختی مدرنیته باید دریافت که موضوع نابرابری اجتماعی جهانی را نمی توان به سادگی
به عنوان پیامد مدرنیته ناقص خطاب قرار داد .باید اذعان کرد که دانش ،بخشی از سیستم های ظلم و
سرکوب مدرن  -استعماری شده است .شیوه های شناخت محیطی بدین صورت اند که هر آنچه خارج از

قلمرو آنها نادیدنی است از واقعیت خارج می شود ،عار شمرده می شود و حتی نامش ذکر نمی شود .بخش
پایانی این مقاله در جستجوی آنچه که از نهضت ترجمه به عنوان الحاقی بودن آن فرار می کند و به موضوع
غیر قابل ترجمه بودن اشاره می کند ،است .این پرسش به ما کمک می کند تا عناصری را که خارج از
اندوخته مدرنیته است را آشکار نماییم .در پایان از ترجمه به عنوان یک مبارزه سخن می گوییم .تفکر بر
اساس ترجمه شناختی با واژگان گذار از مرزها نه گذار از نظر تغییر ترتیب زمانی ،به عبور از مرزهای قلمروی
شناختی مدرنیته اشاره می کند .سلطه شناختی مدرنیته در یک سیاست حفظ مرزها  ،یعنی سیاست ترجمه
شناختی باقی مانده است.
برخی چالش های معرفت شناختی و روش شناختی در یک تجربه میان فرهنگی
پائوال رسترپو

5

جامعه شناسی تاریخی و ترجمه :ترجمه نژاد و کاست

نیکو اسالت

6

چکیده
در اواخر قرن نوزدهم مصلحین(اصالح طلبان) اجتماعی هندی و آمریکاییان آفریقایی تبار شروع به مقایسه
مبارزات انجام شده علیه سرکوب نژادی در ایاالت متحده و جنبش های مخالف سرکوب کاستی در هند
کردند .اکثریت این اصالح طلبان ،آنچه را که در ترجمه ویژگی های آشفته هویت ،موقعیت و سلسله مراتب
در رابطه با لغت های “نژاد” و “کاست” و سپس در ترجمه [مجدد] میان این لغات از دست رفته بود،
نادیده گرفتند .این مقاله در عین حال که به بررسی محدودیت های چنین ترجمه دوگانه ای می پردازد،
اینچنین استدالل می کند که شباهت های نژاد-کاست اغلب در مخالفت با برتری سفیدپوستان ،سرکوب
کاستی و سایر اشکال بی عدالتی به کار برده شده است.
کسکیدی آروها :ترجمه در مرحله استعمار

رابی شیلیام

7

چکیده
در سال  1979یک گروه تئاتر سیاه پوست در لندن به جزیره شمالی اتیروآ در زالند نو سفر کردند .آنها از مراکز

123
جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی

تجربه من در رابطه با سیستم بومی میان فرهنگی آموزش و تحقیق( )SIIDAEدر چیاپس منجر به
گفتگویی در دوسطح متفاوت شد :بین فرهنگی و میان رشته ای .من این گفتگو را به عنوان مدل بسیار
پیچیده ترجمه می پندارم که همزمان ،با برداشتی یک جانبه از ترجمه ،مبارزه می کند .این مقاله به گزارش
چالش های استعمارزدایی می پردازد که در طول گفتگوی ما توسط ( )SIIDAEمطرح شده بود و به این
چالش ها با پیشنهاد یک بازتاب میان فرهنگی روی تجربه ای انسان شناختی و زمینه ژئوهیستوریک اش و
همچنین با نشان دادن نیاز به تحول جامعه و خود انسان شناسی پاسخ می گوید.

محلی و مارائی (مکان های سنتی جلسه مائوری) بازدید کردند .نام این گروه برگرفته از یک پرنده کوچک
گویانایی بود که به علت جهندگی اش مشهور است کسکیدی و از بریتانیایی های سیاه پوست ،کارائیبیان
آفریقایی تبار ،آمریکاییان آفریقایی تبار و برگزارکنندگان آفریقایی شامل گروهی از نوازندگان راستا ،به عنوان
فرستادگان راس تشکیل شده بود .سازمان دهنده زالند نویی این تور مجموعه شان را کسکیدی آروها نامید،
آروها لغتی مائوری برای شفقت و همدلی است .این مقاله به بررسی مرحله استعماری می پردازد که بر
مبنای آن کسکیدی نواخته می شد و به ارزیابی نوع ترجمه های میان فرهنگی می پردازد .ترجمه هایی که
زمانی مورد نیاز قرار می گیرند که سوژه های (فرا ) استعمارشده به جای اشاره به استعمار گر“ ،یکدیگر” را
خطاب قرار می دهند.
شهرهای کوچک در ترکیه :پانوشت هایی درباره تاریخ شخصی دیگر

سزان اوزان زیبک
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چکیده
این مقاله مسیر هایی را دنبال می کند که طی آن مدرنیته و توسعه در ترکیه به عنوان ضدیتی بین شهر
و روستا ایجاد شد .آرمان های مدرنیزاسیون  -توسعه ،و ایجاد مکان حقیقی گفتمان های ملیت گرا هردو،
هرچند در مسیرهایی مخالف ،الهام بخش این مقاله بوده اند .در این میان شهر های کوچک با جمعیت های در
حال کاهش ،انباشت سرمایه سطح پایین و شغل های محدود نادیده انگاشته شدند .آنها به عنوان مکان هایی
نامربوط از ریشه ای یکسان تصویر شده اند ،که چیزی برای افزودن به داستان ندارند .بدین ترتیب ،این مقاله
تحلیلی است بر اینکه چگونه تاریخ جمهوری خواهی به عنوان روایتی از تضاد شرق و غرب ،عقب ماندگی
و پیشرفت و مدرن و غیر مدرن ساخته شده است .آنچه در ادامه می آید کاوشی است درباره این که چگونه
مردم و مکان های شهرستانی که در سمت دیگر این دوگانه ها انباشته شده اند متروک ،مسکوت یا به حاشیه
رانده شده اند.
توکویل ،بیومونت وناگفته هایی در تاریخ ایاالت متحده:
تالشی میان رشته ای بین ادبیات و تاریخ
ویکتوریا مارگری 9و گورمیندر ک .بهامبرا

10

چکیده
ما با توجه به نمونه حضور و غیاب متناوب روایت های برده داری ،استعمار و نژاد در پیشینه متعارف ایاالت
متحده ،بررسی می کنیم که چگونه تخمین جامعه شناختی توکویل از ظهور دموکراسی در آمریکا همراه
با خواندن رمان ماری ،نوشته دوست و همسفرش  ،بیومونت که به موضوعات برده داری و نژادپرستی
آمریکایی اشاره می کند دگرگون می شود .پروژه میان رشته ای ما از طریق در نظر گرفتن نقش های ممکن
جامعه شناسی تاریخی تحلیل روایت های ادبی ،و همچنین از طریق بررسی ترجمه «واقعیت های اجتماعی»
به «تخیل» ادامه می یابد .ما چنین استدالل می کنیم که این ترجمه های میان رشته ای موضوع خاص

ناگفته های درون روایت های جریان اصلی در رابطه با دموکراسی آمریکایی را مشخص می سازد و ما را
قادر می سازد تا ارزیابی مجددی از این ناگفته ها در تاریخ نگاری مدرنیته داشته باشیم .به طور خاص ،نادیده
گرفتن سهم بیومونت موجب برداشتی افراطی از کتاب دموکراسی در آمریکای توکویل می شود که باعث
غفلت از دغدغه وی درباره پیامدهای ماندگار برده داری و نژادپرستی می شود.

سال بیست و چهارم ،شماره دوم  تابستان 2011
آن هنگام که پاییز به زمستان تبدیل می شود :در جستجوی آرشیوی بدون نام و نشان
کیمبرلی می یر

11

بوم شناسی فضایی قدرت :تجارت در مسافتهای دور و صورت بندی دولت در آفریقا
فواد مکی
چکیده

12

این مطالعه در پی بررسی الگوی درازمدت صورت بندی دولت در آفریقای شمالی به واسطه قرار دادن
دینامیسم های معین دولت درون منظومه ای وسیع از روابط اجتماعی مالکیت و شبکه های مبادله
بین منطقه ای است .با توجه به اینکه دینامیسم های اجتماعی موجود از نوع مناسبات خراج گزار بودند،
افزایش ها در استخراج اضافی( )extraction surplusنوعأ منجر به شکل گیری توسعه منطقه ای
گسترده و نه مازاد تولید شدند .و عرضه ابزارهای اجبار (سالح ها) و (تشویق کاالهای تجملی) که برای
شکل دادن اتحادها و جذب همراهانی به کار می رفت ،عامل قاطعی در نوسان های مستمر بین حکمرانی
متمرکز و خودمختاری های منطقه ای اعالم شده بودند .در نتیجه ،دینامیسم های تلفیقی و متغیر روابط
تولید و مبادله و نه تسلط ساده یکی بر دیگری بود که شکل فضایی پیوسته قدرت در منطقه را شکل داد.
درون چارچوب فضایی زمانی به کار گرفته شده  ،این انباشتگی های تاریخی هستند که برای تحلیل انتقادی
و تبیین اجتماعی به کار می روند و نه مجاورت هایی که به شیوه ای ایده آلی ساخته شده اند.
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چکیده
این مقاله بر روی نارسایی های آرشیو سازمانی تأمل کرده و مشکالت مرتبط با پژوهش در اسناد غیرمتنی
را بررسی می کند .این نوشته با تعمقی بر امکانات خیابان شهری یا فضاهایی مثل آن به عنوان مکان های
گرد هم آمدن اجتماعی ،قصد دارد فرآیند جانشین سازی الگوهای عمومی به خاطرسپاری را ،در چیزهایی از
قبیل آرشیو سازمانی ،سنگ قبر و یا بناهای یادبود عمومی تحلیل کند و این استدالل را مطرح می کند
که شکل های نهادی به خاطرسپاری می خواهند آثار چاپی،آواها و خط سیرهایی را که در فضای زندگی
روزمره قرار داده شده اند ،در داد و ستدی هستی شناختی به قالبی محدود کنند که تحت تسلط سلسله مراتبی
معنایی است و در آن تنها فضای اجتماعی تبیین گر است.

نشستهای جنایی :تجاوز در مستعمره ،نیوزیلند در سال 1862
میشل اری

13

چکیده:
در سال  1862جناب قاضی جانستون دستورالعمل هایی را به هیئت ژوری دادگاه عالی نیوزیلند در رابطه
با دو محاکمه مربوط به تجاوز صادر نمود؛ یکی از محاکمه ها برای تجاوز دو مرد مائوری به زنی اروپایی
اقامه شده بود و دیگری مربوط به “اظهار عشقی به منظور تجاوز” به یک زن مائوری توسط مردی
اروپایی بود .این مقاله به طرح این بحث می پردازد که این دستورالعمل ها باید درون نقدی تاریخ -نگارانه
از توسعه مستعمراتی بریتانیا ،صدور سرمایه داری و خشونت تفسیر شوند .با نگاهی به نظریات فمینیستی
پسااستعماری این سوال مطرح می شود که «زمینه ایدئولوژیکی تاریخی که منجر به مقدور شدن امکان
چاپ گزارش تجاوز احتمالی زنی مائوری در روزنامه شده ،چه بوده است؟»
به نام خرد :لیبرالیسم مستعمراتی و حکومت کنتراتی 14هند غربی
عمر وهاب
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چکیده
یک سال بعد از ورود نخستین کارگران کولی ( )coolieاز هند به ترینیداد در  ،1845گزارشهای متعددی
از سوءاستفاده های جسمی ،شغلی ،و روحی ارائه شد که توسط مباشران امالک و صاحبان مزارع علیه این
کارگران کنتراتی ( )indenturedانجام می شدند .این نوشته ردپای تبارشناسانه ای از موجودیت آزرده
و شکنجه شده این کارگران را باسازی می کند؛ کارگرانی که تحت یک سیستم شبه برده داری زندگی
می کردند که در آن همزمان و به شیوه ای کامال متناقض  ،حکومت مستعمراتی بریتانیا قصد داشت خود
را از طریق طرح کنتراتی بازسازی کند و در مقابل اومانیست ها به گونه ای خیراندیش و الزم االجرا در پی
بهبود وضعیت هندی ها بودند .سپس بر پایه شهادتهای دادگاهی مربوط به بی رحمی صاحب مزرعه ای بر
ضد یک کولی ،مقاله به بررسی تجدید محاسبه و توزیع مجدد اجرایی قانونی از طریق نمادشناسی قدرت
انضباطی می پردازد؛ قدرتی که در صدد منسجم کردن سلطه مستعمراتی خویش است.
کودکی و نظارت

رابی داسچینسکی
چکیده

16

معصومیت دوران کودکی به عنوان چیزی که بر پدیده ای بی زمان و ذاتی داللت می کند ،ادراک می شود ؛
حالت پاکدامنی طبیعی که پیش از تغییرات مربوط به بلوغ و دشواری های آن آغاز می شود .در نتیجه به نظر
می رسد معصومیت دوران کودکی مستقل از عالئق مقطعی باشد .با این حال پژوهشگران نشان داده اند
که چنین ادراکی از بی زمانی و طبیعی بودن کودکی خط سیر هایی کامال تاریخی دارند و تداعی معانی
همیشگی و جهانی درباره کودکی نبوده اند( .برای مثال در زلیزر 1985؛ کینکید 1992؛ هیگونت  )1998دو

کتاب جدید که بر اساس پیوستگی تاریخ و نظریه اجتماعی کار کرده اند ،بینش های تازه و مهمی در باب
شناخت مسیرها (تحوالت) و استعمال گفتمان ها ارائه کرده اند“ .اهمیت معصوم بودن” اثر جوآن فالکنر
( )2010و “نظریه پردازی در باب کودک جنسی “اثر دنیل اگان و گیل هاوکز ( )2010این مسئله را بررسی
می کنند که گفتمان های معصومیت معاصر چگونه شکل گرفته اند و پیامدشان چه بوده است .من بیان
خواهم کرد که این دو متن در طرز تلقی ما از مسیری که این موضوع (معصومیت) در عمل کردن و مسدود
کردن قدرت ،از قرن نوزده تا کنون طی کرده  ،سهم به سزایی دارند .تلفیق استدالل این دو متن منجر به
این نتیجه گیری می شود که نه یک ذات پایدار (معصومیت) در ارتباط با هر کودکی وجود دارد و نه یک
تجلی نمادین از نظم اجتماعی پایدار در باب کودکی (معصومیت) وجود دارد ،بلکه گفتمان های معصومیت
به سهولت می توانند به عنوان گفتمان هایی استراتژیک مفهوم پردازی شوند .بنابراین معصومیت به لحاظ
ذاتی مفهومی بکر و واحد نیست بلکه مفهومی است که در قالب گفتمان ها ،دنیای اجتماعی آشفته ما را به
اشکال قابل قبول و غیرقابل قبول فردیت تقسیم می کند.
پی نوشت ها
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.3مدرس ،گروه جامعه شناسی ،دانشگاه لستر.
.4رونالدو واسکوئز ،استادیار جامعه شناسی آکادمی روزولت در دانشگاه اوترخت است.
.5پائوال رسترپو استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه آنتیک درکلمبیا است.
.6نیکو اسالت استادیار گروه تاریخ در دانشگاه کارنگی ملون است.
.7رابی شیلیام مدرس ارشد روابط بین الملل در دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون است.
.8سزان اوزون زیبک کاندیدای دکترای گروه جغرافی در دانشگاه اپن است.
.9دکتر ویکتوریا مارگری مدرس ارشد علوم انسانی در دانشگاه برایتون است.
.10دکتر گورمیندر ک .یهامیرا دانشیار جامعه شناسی و مدیر مرکز نظریه اجتماعی در دانشگاه وارویک است.
.11کیمبرلی میر استاد جامعه شناسی در دانشگاه لتسبریج کاناداست.
.12فواد مکی دارای دکترای جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه بینگام تون بوده و اکنون استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه کورنل است.
.13میشل اری دارای دکترا در تاریخ شناخت (آگاهی) از دانشگاه کالیفرنیا بوده و پژوهشگر و فعال در حوزه زنان است.
.14نوعی قرارداد کاری بعد از الغای برده داری از سوی بریتانیا مرسوم شد و در آن افراد برای مدت  3تا  5سال به مزارع مستعمراتی فرستاده
می شدند و در ازای کارشان مسکن،پوشاک و خوراک و گاهی پول نقد در اختیارشان قرار داده می شد.
.15عمر وهاب استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیپسینگ در کاناداست.
.16رابی داسچینسکی مدرس ارشد علوم اجتماعی در دانشگاه نوری ارمیا در بریتانیاست.
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