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  چكيده
 مـرز  در بـزرگ  هـاي خأل ظهـور  و افراطي ييگرا تخصص از سرخوردگي از پس ،هامروز
 ايـن  درپرتوِ اكنون است. يافته اي فزاينده رونق يا رشته ميان مطالعات ،گوناگون هاي دانش
 ،انسـاني  علـوم  ديگر يها رشته و خيتار رشتة انيم يقيعم يوندهايپ توان يم مطالعات نوع
 پس دهه چند تا .كرد برقرار يروش و يمعرفت و يموضوع ازنظر ،ياجتماع علوم با ويژه به
 يآموزش يها برنامه درون به ياجتماع خيتار كرديرو با يدرس چيه ،خيتار ةرشت سيتأس از

 ياجتماع علوم با خيتار دانش تعامالت كه است اين مسئله بنابراين، .افتين راه خيتار ةرشت
 نيا و شده نگريسته چگونه تاكنون ابتدا از خيتار ةرشت يكارشناس ةدور يآموزش ةبرنام در

 .ستا بوده مؤثر آن به دادن شكل در يعوامل چه و يافته تحول چگونه زمان گذر در تعامل
 را ياجتمـاع  دانـش  و خيتـار  دانـش  رابطة تا كوشد يم ينييتب ـ يفيتوص روش با نگارنده

 يآموزشـ  ةبرنام يها سرفصل در ياجتماع علوم خاص مباحث و ميمفاه كاربست ثيازح
 را تعامـل  نيا از اي جنبه م،يمفاه نيا بسامد ليتحل و سنجش با و دكن يابيارز خيتار ةرشت
 رونـد  در ياجتمـاع  دانـش  گـاه يجا كـه  اسـت  آن گـر  بيـان  قيـ تحق نيا ةجينت .دهد نشان
ـ  امروز تا ،ايجغراف از استقاللش از پس ژهيو به ،خيتار ةرشت يآموزش يزير برنامه  هـر  يدرپ
 سـال  در كه ،يبازنگر نيآخر در كه چنان ،است افتهي رشد به  رو يروند همواره يبازنگر
 و واژگـان  كـاربرد  و ياجتمـاع  دانش با ونديپ هم يها درس حجم ،گرفت انجام ش 1375
  .افتي شيافزا حد نيباالتر به ياجتماع علوم ميمفاه
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  .يا رشته انيم

                                                                                                 
  مطالعات فرهنگي، تهران، ايرانتاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و  ةگروه علوم سياسي، پژوهشكد دانشيار *

 mollaiynet@yahoo.com  
  20/11/1397 ، تاريخ پذيرش:25/08/1397 تاريخ دريافت:



  1397تان زمسو  پاييز ،دوم ، شمارةتمفهسال  ،اقتصادي و اجتماعي تاريخ نامة پژوهش   106

  مقدمه .1
 مسائل و خيتار دانش نيب ياندك يوندهايپ نينو ينگار خيتار شيدايپ از شيپ درمجموع،

 و ،ياسيس يها نظام تحول ،ياقتصاد ـ ياجتماع راتييتغ يدرپ اما بود، برقرار ياجتماع
 يموضوع تحول سو، اين به ميالدي هجدهم قرن از اجتماعي هاي جنبش و ها انقالب ظهور

 داد. پيوند جوار هم علوم با را آن و داد رخ خيتار دانش در مهمي يِشناخت روش و يمعرفت و
 هاي مكتب رشد ،سميماركس ظهور ي،يتطورگرا و ييگرا تكامل مكتب پاگرفتن ازسويي

 يط كه ،آنال چون ييپرسروصدا يگارن خيتار هاي جريان و ها كيهرمنوت تأثير ،يشناخت زبان
 به را ياجتماع علوم محققان و پردازان هينظر هم و مورخان هم ،مستمر تيفعال دهه چهار
 زمان آن زا كه آن ويژه به ؛ندا هنهاد ريانكارناپذ يريتأث نديفرا نيا بر ،ندا هداشت مشغول خود

 هينظر و متفكر صدها و يفكر انيجر ها ده ها مكتب نيا از كيهر درون از تاكنون
 كانون در ياجتماع رييتغ و يدگرگون و ياجتماع تحول چون يمسائل درنتيجه، .اند برخاسته
 يخيتار يشناس جامعه و ياجتماع خيتار چون ييها شيگرا و گرفت قرار دانش دو مطالعات

 ةحلق نينخست .شدند داريپد يشناس جامعه و خيتار دانش رابط يها حلقه مثابة به
 و همطالع كه بود آن بر و شد آغاز گرا تاريخ اسيشن جامعه حضور با رشته دو يها يهمكار
 با  رابطه  در كه آن مگر ،نيست پذير امكان معين زمان يك در جامعه يك تحوالت تحليل
 همان اين و بگيرد انجام بشريت تاريخ با پيوند در تري وسيع سطح در و جامعه آن تاريخ
 .كرد جلب خود به را اول نسل شناسان جامعه ذهن كه بود خيتار ينظر ةفلسف ةعرص

 اجتماعي تاريخ از ينوع ،مورخان نزد ،آغاز در شناسي جامعه هاي شاخه از برخي رو، ايناز
  ).18 -  16 :1373 روشه( شدند مي تلقي

 ،ياجتماع ـ ياسيس يها يناآرام طلبانه، استقالل و ياجتماع يها جنبش رشد ،حال همان در
 از پس يها سال در ياجتماع يها يدگرگون و ،يسوم جهان يها انقالب ،يزياستعمارست

 يآسا ليس ورود .ندكرد دگرگون را ياجتماع خيتار مطالعات ،سو اين به دوم يجهان جنگ
 ةرشت شرفتيپ براي را هنيزم آن خالف و ياجتماع علوم عرصة به يخيتار ميمفاه

 يخيتار دانش تحول چنين هم و ياجتماع يها هينظر و ها مكتب عيسر رشد و يشناس جامعه
   .)2 :1393 برومند( آوردند فراهم

 رويكرد شوروي در سوسياليستي حكومت برآمدن و روسيه انقالب از پس هرچند
 از مستقلي نحلة مثابة به اجتماعي نگاري تاريخ زايش آمد، كار روي اجتماعي تاريخ به اي تازه

 و اجتماعي انديشة رشد هم گردد. برمي ميالدي بيستم قرن دوم نيمة به مدرن پژوهي تاريخ
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 اين مدرن دولت نيازهاي هم و اي رشته ميان مطالعات بسط و نگاري تاريخ دانش پيشرفت
 كه اي روزمره و تنگاتنگ ارتباط دليل به ييازسو مدرن دولت ترديد، بي كرد. تقويت را نحله

 به مشروعيتش و اقتدار كه اين دليل به سو، ازديگر و دارد، اجتماعي مختلف هاي گروه با
 .دارد ها ذهنيت اين مديريت به روزافزوني نياز است، وابسته اجتماعي هاي گروه ذهنيت

 و حال و گذشته درقبال خاص هاي ذهنيت و تصاوير ترويج و توليد از ناگزير درنتيجه،
 مدرن نهادهاي ةعالق و توجه اجتماعي تاريخ رو، ازاين است. خود فرمان تحت جامعه ةآيند

 شكل را پژوهشي هاي فعاليت از مهمي بخش و است كرده جلب خود به را قدرت
  ).97 :1388 (دالوري است  داده

 قلمرو در تخصصي طور به كه است مباحثي همة اجتماعي دانش از منظور مقاله، اين در
 ياجتماع خيتار شوند، وارد تاريخ دانش قلمرو به اگر و دارند قرار اجتماعي علوم مطالعات

 ،مردم با مردم روابط .1 :است ياصل ةشاخ سه ةدربردارند كلدر مباحث اين گيرد. مي شكل
 بـا  مردم روابط .2 متعدد؛ يها دوره در مردم ةروزان يزندگ ةدهند شكل عناصر و اجزا شامل

 ،يسـاالر  وانيـ د ،يمـال  و يادار التيتشـك  و هـا  سازمان چون يموضوعات شامل ،حكومت
 و يمـاد  جهـان  سـت يز بـا  مـردم  روابـط  .3 ؛ها زندان ،ييقضا ،يانتظام ،ينظام يها سازمان
 و آمـوزش  مذهب، م،ورس و آداب باورها، ،ها نييآ مانند معنوي جهان زيست كه شان يمعنو

 و ،هـا  اسـلوب  ،هـا  وهيشـ  ماننـد  مـادي  جهـان  زيست و است معرف و علم انتقال پرورش،
 ،بيـ ترت نيبد .)148 -  147 :1386 پور موسي( تاس شتيمع و ستيز و يزندگ يها سبك

 از يگـر يد ابعـاد  هـا  آن مطالعة با كه دارد بر در را گوناگون يها حوزه اي رشته ميان يافت ره
  .شود مي آشكار انسان يخيتار حيات

 كنش چون موضوعاتي به حوزه اين در جامعه و اقتصاد در )M. Weber( وبر ماكس
 كنش ،يارزش ييعقال كنش مند، هدف يعقالن كنش شامل كه پرداخته آن انواع و ياجتماع
 ،ياجتماع يها يريگ جهت ،ياجتماع روابط به چنين هم و است يسنت كنش و يعاطف
 ،ياجتماع روابط ،ياجتماع ةمنازع ،ياجتماع نظام ت،يمشروع رسم، قانون، عرف، آداب،
 و ياسيس التيتشك ،ياجتماع ادتيس اقتدار، و قدرت ،ياجتماع التيتشك و سازمان
 است كرده اشاره ياجتماع و قشرهاي ،ياجتماع گاهيپا ،ياجتماع تيموقع و طبقه ،يمذهب

  ).76 -  73 :1374 وبر(
 و خيتـار  انيـ م ،معرفتـي  و روشـي  ازمنظـر  ،بتوانـد  كه يتعامل هرگونه از نظر صرف

 موضـوع  وانـد ت يمـ  نيـز  اجتمـاعي  مسائل است مسلم چه آن ،شود برقرار يشناس جامعه
 ،شناسان جامعه مطالعة موضوع هم اجتماعي تاريخ مسائل و باشد پژوهان خيتار اتمطالع



  1397تان زمسو  پاييز ،دوم ، شمارةتمفهسال  ،اقتصادي و اجتماعي تاريخ نامة پژوهش   108

 مطالعـات  زيـرا  گيـرد،  نمـي  شـكل  اي رشته ميان مطالعات فرايند اين با فقط گمان، بي اما
 مسـائل  عميـق  طـرح  مسـتلزم  اجتمـاعي  علـوم  و تـاريخ  رشتة دو تعامل و اي رشته ميان
 و رويكردهـا  تعيين نيز و ،شناختي منبع شناختي، موضوع ،شناختي معرفت ،شناختي روش

 پايگـاه  كـدام  از كـه  ايـن  به بسته ،البته مطالعات اين است. پژوهشي اهداف و ها يافت ره
 دسـتاوردهاي  بـه  و دنـ ياب مـي  گونـاگوني  هـاي  نتيجه و ها هويت ،دنگير مي انجام دانشي
   .دنشو مي منجر مختلفي

 موضوع توانند مي گيرند، مي قرار بحث مورد شناسي جامعه در كه موضوعاتي بنابراين،
 ،هالبخند و ها گريه عاشقي، و عشق .1 هاست: آن ازجملة و باشند نيز مورخان مطالعة
 بيماري، رستي،د تن بهداشت، و سالمت پزشكي، .2 گذشته؛ هاي انسان اتاحساس
 فرهنگي، هويت رهنگي،ف گوناگوني تربيت، فرهنگ، .3 جسماني؛ هاي درمان پريشي، روان
 و صنعتي جوامع سنتي، و شباني جوامع جوامع، انواع .4 فرهنگي؛ هاي نشانه زبان،

 جمعي؛ هاي رسانه مدرسه، خانواده، شدن، اجتماعي اجتماعي، هاي واكنش .5 شدن؛ صنعتي
 اعتياد، نابرابري، و فقر وي،ر كج .7 نسلي؛ توالي پيري، سالي، بزرگ نوجواني، كودكي، .6

 تبهكاري، جنسيت، ها، آسايشگاه ها، زندان عرف، قوانين، جرايم، وميت،محر هنجارها،
 جنسي، آزار جنسيت، اجتماعي، نظم .8 يافته؛ سازمان جرايم حكومتي، جرايم ت،امجاز
 اجتماعي، ساختار اجتماعي، ساخت و قشربندي .9 فحشا؛ گرايي، جنس هم جنسي، تجاوز
 تعارض ها، تياقل نژاد، و قوميت .10 اجتماعي؛ تحرك متوسط، كارگر، ةطبق طبقه، بردگي،
 رسمي، هاي سازمان اجتماعي، هاي سازمان و ها گروه .11 تبعيض؛ و تعصب قومي،

 اجتماعي، نخبگان نخبگان، حقوق، شهروندي، .12 اجتماعي؛ باطضان و نظم بروكراسي،
 نهادهاي ارتش، نظامي، هاي سازمان تجاوز، و جنگ .13 مشروعيت؛ مشاركت، احزاب،
 ،كالن هاي گروه ازدواج، و شاوندييخو .14 چريكي؛ هاي جنبش تروريسم، انتظامي،

 طالق؛ فرزندساالري، مادرساالري، .16 پدرساالري؛ خانوادگي، روابط خانواده، نهاد
 و ارتباطات .18 علم؛ شناسي جامعه علمي، نهادهاي عالي، آموزش پرورش، و آموزش  .17

 شدن؛ عرفي و سكوالريسم ،اي هزاره هاي جنبش ي،يبنيادگرا آن، انواع و دين ،ها رسانه
 و ها شركت اعتصابات، صنعتي، و كارگري هاي اتحاديه گروهي، توليد كار، تقسيم  .19
 امپرياليسم، استعمار، شدن، جهاني .20 ررسمي؛يغ اقتصاد كار، و زنان كاري، بي ،سساتؤم

 هاي شبكه جهاني، هاي سازمان صنعت، فرامليتي، هاي شركت نشاندگي، دست وابستگي،
 جمعيت، انتقال ومير، مرگ جمعيت، رشد و تغيير جمعيت، شهرنشيني،  .21 ؛تجاري

 و ها انقالب .23 خوردگي؛ سال در اجتماعي مشكالت بازنشستگي، پيري، .22 مهاجرت؛
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 اجتماعي، تأثيرات اجتماعي، تغييرات اصالحات، ها، آشوب اجتماعي، هاي جنبش
 صورت، دراين .)1382 گيدنز( روزمره زندگي .24 ؛اجتماعي هاي   دگرگوني فرهنگي، تأثيرات
 اجتماعي تاريخ ،برند مي بهره شناسان جامعه موضوعات از مورخان كه هنگامي
  گيرد. مي  شكل

 مقاله ناي بحث محل آن مباني و ماهيت و اي رشته ميان تعامالت از سطح اين
 سطح چند در توان يم را خيتار دانش با ياجتماع دانش رابطة براين، افزون نيست.
 مشترك، يها درس ثيازح رشته دو ينهاد يها يهمكار يبررس ازجمله مختلف
 و اي رشته ميان يها يهمكار دانشجو، و استاد تبادل مشترك، يها دوره يبرگزار
 خاص صورت به مقاله نيا اما ،كرد يبررس آن مانند و مشترك يها پژوهش دادن سامان

 دانش و خيتار دانش نيب رابطة تا كوشد يم بلكه ،پردازد ينم روابط نيا از كي چيه  به
 با و خيتار ةرشت كنوني و نيشيپ يآموزش يها برنامه چهارچوب در فقط ،را ياجتماع

 مطالعات ةحوز بر و بكاود ،ياجتماع دانش خاص مباحث و مفاهيم كاربرد بر ديتأك
 ،يخيتار يشناس جامعه و ياجتماع خيتار ژهيو به ،علم دو يا فرارشته و اي رشته ميان
  .ورزد ديتأك

 كه است شده اجرا و نيتدو برنامه نيچند ،امروز تا خيتار ةرشت يانداز راه بدو از
 و نيدارالمعلم در »يجغراف و خيتار« ةرشت ةدور نخست، از ندا عبارت ها آن نيتر مهم

 خيتار مستقل ةرشت سيتأس ةدور دوم، ؛ش 1342 تا 1298 از تهران دانشگاه در سپس
 سال مصوب خيتار ةرشت يآموزش ةبرنام سوم، ؛ش 1343 – 1342 يليتحص سال در

 در يفرهنگ انقالب ستاد مصوب يآموزش ةبرنام چهارم، ش؛ 1353 – 1352 يليتحص
 يزير برنامه يعال يشورا مصوب خيتار ةرشت يآموزش ةبرنام پنجم، ؛ش  1363 سال

 يآموزش يها برنامه در كه تعدديم يها يبازنگر ،ششم و ش؛ 1375 سال در كشور
 نيا ةمطالع موضوع فعالً كه گرفت انجام خيتار يدكتر و ارشد يكارشناس يها دوره
  .ستين مقاله
 به خيتار ةرشت زانير برنامه چرا كه دهد پاسخ مسئله نيا به تا كوشد يم مقاله نيا

 علوم و خيتار ةرشت نيب رابطة و دندكر توجه ياجتماع علوم ميمفاه و مباحث
 يزير برنامه روند در چگونه را رابطه نيا و كردند فيتعر چگونه را ياجتماع
 نيا يبرا .نه اي اند بوده ابي كام كار نيا در ايآ و دادند بازتاب خيتار ةرشت يآموزش
 و ميمفاه كاربست زين و ياجتماع دانش گاهيجا تا است درصدد حاضر ةمقال ،منظور
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 در مشخص طور به و خيتار يآموزش يها برنامه در را ياجتماع علوم خاص واژگان
 يراتييتغ ةهم به باتوجه و تاكنون آغاز از تاريخ رشتة كارشناسي دورة هاي درس عنوان

 را ها بسط و قبض و ها يدگرگون نيا علت و كند يبررس است، داده تن آن به كه
 يها برنامه در رفتهكار به ياجتماع علوم واژگان و ميمفاه بسامد و يفراوان .كند نييتب

 ايآ كه دهد پاسخ پرسش نيا به سرانجام و كند يابيارز را خيتار ةرشت يآموزش
 ياجتماع دانش نيب ونديپ ازمنظر خيتار يآموزش يها برنامه در افتهي انجام يها يبازنگر

 يريتدب ديبا اي است خيتار ةرشت آموختگان دانش نيامروز يازهاين يگو پاسخ خيتار و
  .ديشياند گريد

  
 از استقالل تا يمركز نيدارالمعلم از خيتار يكارشناس ةدور يآموزش ةبرنام .2

  ايجغراف
 خيتار ةرشت يآموزش يزير برنامه ةكريپ به ياجتماع علوم ميمفاه و مباحث ورود روند

 از .است هنبود نواخت كي تاكنون آغاز از كشور در دانش رشد نيازهاي با متناسب
 و خيتار« واحد ةرشت چهارچوب در ايجغراف و خيتار يدانش ةحوز دو كه ش، 1298
 سال تا ،نهادند گام رانيا يعال آموزش قلمرو به يمركز نيدارالمعلم در »ايجغراف
 دانش و خيتار دانش تعامل ،افتي استقالل ايجغراف از خيتار ةرشت كه ش 1343 - 1342
 ارشد ةدور يعني يليتكم التيتحص ةدور به فقط خيتار ةرشت يدرس ةبرنام در ياجتماع

 يايجغراف« درس كي فقط يكارشناس ةدور يها درس در و بود شده منحصر يدكتر و
 در خيتار دانش زمان آن در زيرا شد؛ مي داده آموزش ياجتماع علوم با ونديپ در »يانسان
 از را خود توانست ينم يآسان به و بود خورده ونديپ ايجغراف با رانيا يدانشگاه نظام
 و اي رشته ميان مطالعات گسترش و نيتكو ةشياند ن،يا بر افزون .برهاند ايجغراف ةطريس

 قرار نيآغاز مراحل در هنوز روز آن رانِيا در يپژوه خيتار نينو يها روش گسترش
 دانش و خيتار دانش انيم تر قيعم يوندهايپ برقراري از مانع امر نيهم و داشت
 ،»يجغراف و خيتار« يآموزش ةبرنام نينخست نيتدو زمان در چنين، هم .شد يم ياجتماع
 ي.اجتماع علوم از يا شعبه نه و رفت مي شمار به يادب علوم از يا شعبه يخيتار دانش

 ايجغراف و اتيادب و خيتار دانش سه متوازن يبيترك ةبرنام نيا متن در رو، نيهم از
 و خيتار ةرشت قلمرو به توانست ينم هنوز يگريد دانش چيه و خورد يم چشم به

   .ابدي راه يجغراف
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 ريسا چون هم تاريخ رشتة ،ش 1343 – 1342 تحصيلي سال يبازنگر براساس اما
 ةدور از و يواحد ـ يترم نظام به نيشيپ يواحد ـ يسال نظام از يانسان علوم يها رشته
 دانشگاه اينم راه( داد تيوضع رييتغ )ترم هشت( سال چهار به نيشيپ ةسال سه ليتحص
 به را واحد 140 ستيبا يم خيتار انيدانشجو ،برنامه نيا براساس .)81 ،80 :1345 تهران
 ياختصاص يها درس واحد شصت )ب ؛يعموم واحد چهل )الف :بگذرانند بيترت اين
 دو شامل اتيادب ةدانشكد يها گروه ريسا يدرس مواد از واحد چهل )ج خ؛يتار ةرشت
 گروه و بود واحد 28 ارزش به كي ةدرج يارياخت يها درس نخست، گروه كه گروه
 ،برنامه نيا ياصل هاس درس در .واحد 12 ارزش به دوم ةدرج يارياخت يواحدها دوم،

 يها درس در اما ،بود نشده گنجانده ياجتماع علوم موضوعات و كرديرو با يدرس چيه
 هاي درس اين ).104 (همان: بود ياجتماع كرديرو با درس دچن ،يارياخت و يعموم

  اند. شده آورده 1 جدول در اجتماعي رويكرد با اختياري و عمومي

  ش 1352 – 1342 سال آموزشي ةبرنام .1 جدول
  واحد تعداد  درس نوع  درس نام
  6  كي ةدرج يارياخت  يعموم يشناس جامعه

  10  اول سال ياجبار و يعموم  ياجتماع و يانسان علوم :فلسفه
  4  دوم ةدرج يارياخت  ياجتماع يشناس روان
  4  دوم ةدرج يارياخت  ي)نظر( يشناس مردم

  4  دوم ةدرج يارياخت  ي)نظر( ينژادشناس
  4  دوم ةدرج يارياخت  ي)نظر( يدموگراف

  4  دوم ةدرج يارياخت  رانيا ياجتماع يها سازمان تطور
  10  دوم ةدرج يارياخت  1علوم خيتار

  4  دوم ةدرج يارياخت  رانيا يكنون يها سازمان تطور
  50    جمع

 نشان را اي رشته ميان مطالعات و خيتار دانش به يمعرفت و يروش كرديرو برنامه نيا
 نيآغاز ةهست خْيتار با ياجتماع علوم و يشناس روان قيتلف از توانست يم كه دهد مي

 با يگريد يها درس ،بعد  به ش 1352 يها سال در .دهد شكل را اي رشته ميان مطالعات
 شود يم داده شينما 2 جدول در كه افتي راه برنامه درون در ياجتماع علوم كرديرو
  .)247 -  225 :1387 گل صفت ؛1354 تهران دانشگاه اينم راه(
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  ش 1363 – 1352 سال آموزشي ةبرنام .2 جدول

  ها درس ياصل مباحث  واحد تعداد  درس نام

 يادهايبن
 و ياجتماع
  يفرهنگ

 يها انيبن و اتيخصوص يبررس ته؛يفئودال نظام ؛وسطا  قرون شيدايپ  2
  .تهيفئودال يها نظام يِفرهنگ و ياقتصاد و ياجتماع

 خيتار
 ياجتماع

 ةدور در رانيا
  هيقاجار

2  

 ياجتماع اوضاع در آن ريتأث و هيقاجار ةسلسل سيتأس مقارن جهان اوضاع
 رد آن ريتأث و رانيا به اروپا ديجد تمدن مظاهر ورود ران؛يا ياقتصاد و

 ،كشاورزان ،ريعشا و التيا ،ياجتماع مختلف طبقات ياجتماع سازمان
 ت،يروحان ،ياجتماع ،يادار سازمان شهرها؛ در مختلف طبقات و شهرها
 يبرا موجود اسناد و منابع و مدارك صادرات؛ ها؛ راه ؛يبازرگان روابط

  .دوره نيا در رانيا ياقتصاد و ياجتماع اوضاع در مطالعه

 يها سازمان
 و ياسيس

  ياجتماع
2  

 نفوذ و خالفت ؛ياسالم نظام به يساسان يحكومت نظام تحول يچگونگ
 و وزرا ؛يرانيا يها حكومت شيدايپ و ها نهضت حكام؛ و والت آن؛
 و سربازان انتخاب تيفيك و سپاه د؛يبر صاحبان آنان؛ انتخاب تيفيك
 و ها اتيمال او؛ اراتياخت و محتسب يدادگستر و قضاوت ساالران؛ سپه
 ؛يفرهنگ يها سازمان ول؛يت و اقطاع نظام ـ هيجز آن؛ وصول تيفيك

 فرهنگ و بزرگان اسالم؛ از پس انيرانيا يعلم يها شرفتيپ و مدارس
 تيفيك و ها راه اقتصاد؛ و استيس و فرهنگ در بزرگ عامل مذهب ؛يرانيا

  .يداخل و يخارج تجارت
 التيتشك
 و ياسيس

 و يادار
 يفرهنگ
 مغول دوران
  موريت و

2  

 ؛يموريت و يمغول يها دولت ليتشك ان؛يموريت و مغول حمالت تيفيك
 انتخاب تيفيك ورزا؛ ؛يرانيا يمحل دولت ؛يلتايقور مغول؛ نيخوان

 و كيتيتاك ؛ينظام يها سازمان آنان؛ ثروت و كار انيپا و سرنوشت
 ؛ييقضا يها سازمان ول؛يت و اقطاع ات؛يمال ها؛ تومان و ها هزاره ؛ياستراتژ

 ؛يفرهنگ يها سازمان ؛يموريت توزوك ؛يغازان اصالحات ز؛يچنگ ياساي
   .ادب شعر، نجوم، ات،ياضير اًخصوص علوم مدارس؛

 سازمان
 يحكومت

  هيصفو ةدور
2  

 عهيش مذهب براساس يمركز حكومت استقرار و يصفو دولت شيدايپ
 و يصفو عصر رانيا يادار و ياسيس نظام آن ضمن و شود يم بحث

  .رديگ يم قرار مطالعه مورد آن به مربوط تحوالت

 تمدن نفوذ
 در يغرب
  رانيا

2  

 ينظام اصالحات ران،يا در اصالحات د؛يجد تمدن با ييآشنا آغاز
 ةطبق و روزنامه د؛يجد مدارس جاديا اروپا؛ به محصل اعزام رزا؛يم عباس
 و ياسيس و يادار اصالحات ؛يطلب اصالح استيس كتب؛ نشر و يچاپ

 چون ياسيس و ياجتماع متفكران ديعقا و آرا ةدربار بحث ؛ييفضا
 ،طالبوف ،مستشارالدوله خان وسفي رزايم آخوندزاده؛ يفتحعل  رزايم

  .يكرمان آقاخان  رزايم
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 از يفرع ةرشت كي ،خيتار ةرشت بر افزون توانستند يم خيتار انيدانشجو برنامه نيا در
 انتخاب عرب اتيادب و ،يفارس اتيادب ،هفلسف ،يشناس زبان ،يباستان يها زبان يها رشته ميان
 .شد ينم دهيد يفرع ةرشت كي زلةنم به ياجتماع دانش حضور از يا نشانه چيه ن،يبنابرا .كنند
 ديشا .شود انتخاب »يشناس جامعه« واحد دو حتماً كه شد يم هيتوص فرعي رشتة ده يبرا

 صرفاً انيدانشجو كه معنا نيا به .بود يانسان علوم به يا دانشكده نگاه امر نيا ياصل علت
 ةرشت چون و كنند انتخاب اتيادب ةدانشكد يها رشته نيازب را خود يفرع ةرشت ستيبا يم

 از .شدند مي محروم آن از خيتار انيدانشجو ،نداشت قرار اتيادب ةدانشكد در يشناس جامعه
  :افتيدر را ريز جينتا توان يم ،كردهايور  اين

 كينزد ياجتماع مسائل ةحوز به ا،يجغراف از استقاللش و ييجدا از پس خيتار دانش .1
 علوم مباحث و ها شاخه و ياجتماع نياديبن مباحث با ييآشنا جهت درس چند و شد

  ؛شد افزوده تاريخ رشتة يها درس به ياجتماع
 و يتمدن مباحث به و شدند خارج نيشيپ يخنثا حالت از تاريخ رشتة يها درس .2
 يمحتوا در هم و ها درس عنوان در هم مباحث نيا و خورند گره يفرهنگ و ياجتماع
  ؛افتي راه ها برنامه
 مطالعات اي يآموزش يها گروه يهمكار ،ياسالم انقالب از شيپ تا كه رسد يم نظر به .3
 يها گروه كه داشت وجود باور نيا و بود شده فيتعر ها دانشكده درون در فقط اي رشته ميان

 يتر شيب و تر كينزد يمعرفت و يروش و يموضوع ونديپ گريد كي با الزاماً دانشكده كي
 ليتبد يدرون ازين كي به تا نگرفت شكل يا رشته نيب منطق براساس يهمكار جه،يدرنت .دارند
 140 پركردن كه جا آن از .بود استوار ها دانشكده درون يدرس يواحدها بستان  دهبِ بر بلكه ،شود
 ،يفرع ةرشت كي ياصل ةرشت دركنار انيدانشجو تا شد مقرر نبود، آسان چندان يدرس واحد
 جه،يدرنت .باشند هم  آن در تحصيل به مشغول و بخوانند ،دانشكده يها رشته  مياناز هم آن

  .ماند محروم يفرع ةرشت كي منزلة به ياجتماع دانش تيظرف از استفاده در خيتار دانش
  

   يفرهنگ انقالب از پس .3
 خيتار ةرشت يآموزش ةبرنام ،يفرهنگ انقالب وقوع آن دنبال به و يماسال انقالب يروزيپ با

 ياسالم دانشگاه يها هدف با انطباق ةزيانگ به گريد يدانشگاه يها رشته ةهم چون هم
 يمبنا ش 1375 سال تا كه ديانجام ييها سرفصل نيتدو به يبازنگر نيا .شد يبازنگر
 گسترش ياجتماع علوم و خيتار دانش تعامل ،برنامه نيا در .بود خيتار ةرشت آموزش

 را خود يفرع ةرشت كه نيشيپ ةبرنام برخالف ،خيتار انيدانشجو كه چنان .افتي يا ندهيفزا
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 را يارياخت ييها درس توانستند يم كردند، مي انتخاب دانشكده يها رشته درون از ديبا فقط
 اتيادب ،ياسيس علوم ا،يجغراف ،يشناس جامعه يآموزش يها گروه از واحد سي ارزش به

 شناخت هوشمندانه كار نيا ).10 :1363 /11 /18 فرهنگي انقالب ستاد( برگزينند يفارس
 نگاه از فراتر كه داد مي نشان را اي رشته ميان مطالعات يريگ شكل رتوضر به تر قيعم

 يها شيگرا ظهور و خيتار دانش ياعتال به توانست يم و بود يا دانشكده ةنظران تنگ
 يمعرفت و يموضوع و يشناخت روش معنادار نسبت كي و شود منجر آن درون در مختلف

 درس واحد سي انتخاب امكان بر افزون .كند برقرار آن ونديپ هم يها رشته و خيتار نيب
 علوم ،ياجتماع دانش با مرتبط درس واحد نيچند ،ياجتماع علوم يواحدها از يارياخت

 يتخصص و ياصل و هيپا يها درس در جغرافيا و ،فارسي ادبيات شناسي، باستان سياسي،
 اين به 3 جدول در ).26 -  25 :1387 گل صفت ؛13 -  9 (همان: شد افزوده خيتار ةرشت

   .است شده اشاره ها درس
  فرهنگي انقالب از پس آموزشي برنامة .3 جدول
  واحد تعداد  درس نوع  درس نام

  2  عمومي  اساسي) قانون فقهي مباني درس: (عنوان اسالمي انقالب و ايران كنوني جامعة
  2  پايه  شناسي جامعه مباني

  2  پايه  ايران اجتماعي تاريخ مباني
  2  اصلي  اشكاني و سلوكي عصر در ايران اجتماعي تاريخ

  2  اصلي  ميالدي) بيستم و نوزدهم هاي  قرن (در غرب اقتصادي و اجتماعي سياسي، تحوالت
  2  اصلي  هجري اول قرن دو در ايران اجتماعي و سياسي مذهبي، هاي نهضت

  2  اصلي  متقارن هاي حكومت دوران در ايران اجتماعي تاريخ
  2  اصلي  مغوالن تا غزنويان از ايران اجتماعي و سياسي تاريخ

  2  اصلي  صفويه تا سوم قرن از ايرانيان اجتماعي و سياسي مذهبي هاي نهضت
  2  اصلي  زنديه و افشاريه هاي دوره اجتماعي تاريخ
  2  اصلي  قاجاريه دورة در ايران اجتماعي و سياسي تاريخ

  2  اروپا تاريخ تخصصي  وسطا قرون در اروپا اجتماعي اوضاع

 پس ايران تاريخ تخصصي  اخير قرن دو در روحانيت نقش
  2  اسالم

 قرن دو در اسالمي كشورهاي فرهنگي و اجتماعي سياسي، و فكري هاي نهضت
  اخير

 كشورهاي و اسالم تخصصي
  2  اسالمي

 كشورهاي و اسالم تخصصي  ميالدي مهجده قرن تا اسالمي كشورهاي فرهنگي و اجتماعي سياسي، هاي نهضت
  2  اسالمي

  2  عمومي موضوعات تخصصي  تاريخي شناسي جامعه

 موضوعات تخصصي  ادبيات و هنر اجتماعي تاريخ
  2  عمومي

  32    جمع
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 از ملهـم  ةبرنام نيا در نخست، كه گفت توان يم ،يكرديرو نيچن ظهور علل ليتحل در
 آشـكارا  و افـت ي رييـ تغ آن از فيـ تعر و خيتـار  دانـش  به نگاه ،يفرهنگ انقالب يها آرمان
   گرفت: ياجتماع و ياسيس يبو و رنگ

 مردمـي  و منطقي شناخت و ابداعات و تفكر به عالقه و كاوي كنج حس تقويت با ]...[
 گذشـتگان  تجارب از استفاده با آن درپرتو تا بيفروزد جوان نسل فراراه چراغي گذشته

 و پيشـرفت  بـراي  كه چه آن به فرهنگي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي هاي زمينه در
 يفرهنگـ  انقـالب  سـتاد ( يابـد  دسـت  اسـت  ضـروري  اسـالمي  سـرزمين  ايـن  ترقي

18/11/1363: 3 - 4.(  

 ،باشـد  خيتـار  دانش به يتمدن و دانشگاهي ديدگاهي كه آن از شيب ديدگاه نيا نخست،
 نظـام  در خيتـار  دانـش  ديكوشـ  يمـ  كه بود خيتار دانش به ايدئولوژيك و ياسيس ديدگاهي
 قرار حكومت يانقالب يها آرمان و سياسي منافع درخدمت را آن يدستاوردها و يدانشگاه

 يتاحد و يابد ياسيس و اجتماعي ةصبغ خيتار يآموزش ةبرنام كه بود يهيبد رو، ازاين .دهد
  .بود انقالب پرالتهاب و خاص طيشرا آن اقتضاي به

 و خيتار ةمطالع تا شد موجب خود نينو خيتار ةفلسف طرح با ياسالم انقالب دوم،
 و،يراد ون،يزيتلو مانند ،يهمگان يها رسانه قيازطر گذشته ةمندان هدف يها تيروا طرح

 يمعنا و تياهم تر شيب شيافزا سبب درمجموع كه دوش عمومي نمايس و مطبوعات،
 نيا اكنون اما ،داشت تياهم حكومت يبرا همواره خيتار اگرچه .شد يم خيتار ياجتماع

 جذاب ريتصاو به ها رسانه درپناه خيتار يها تيروا رايز ،بود افتهي يتر عيوس ابعاد تياهم
 بهره آن از خود يذهن توان و دانش از زانيم هر با همگان و شد يم ليتبد پسند عام و
 تر بيش اجتماعي تاريخ بر بايست مي ابعاد اين ساختن برجسته براي درنتيجه، .بردند يم

 روز اجتماعي مسائل و تاريخ دانش بين مرزهاي از بسياري ديگر، عبارت به .شد مي تأكيد
 و مسائل همة توانست مي درعمل كه گرفت قرار جايگاهي در تاريخ دانش و شد برچيده

 مطالعات حوزة در حال زمان تا را ،اجتماعي مسائل ازجمله ،انساني گذشتة موضوعات
 هاي نهضت بر همه از بيش علت، همين به دهد. قرار اجتماعي دانش و خود مشترك
  بود. شده تأكيد اجتماعي
 ريـزان  برنامـه  عمـومي  افكار كنترل و تيهدا به دولت الزام و جامعه شدن ياسيس سوم،
ـ  يفرهنگـ  و ياسـ يس گسست نگران تا داشت يوام را درسي  زيـ ن و جامعـه  و دانشـگاه  نيب
 مـوردنظر  يهـا  يدگرگون و بكوشد ونديپ نيا ميتحك راه در و باشند ياسيس نظام و دانشگاه
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 انقـالب  گفتمان با متناسب ياجتماع و ينيد رمزگان ازطريق ،يدانشگاه نظام در را شيخو
  .)220 -  219 :1393 (فاضلي دنكن ديبازتول و ديتول دانشگاه در ،ياسالم
  

  ش 1375 آموزشي برنامة .4
 ش، 1375 سال در ،يفرهنگ انقالب ستاد مصوب يآموزش ةبرنام ياجرا از پس سال دهزدوا

 ةبرنام در را خود دستاوردهاي و آثار آنْ اقتضاهاي و فرهنگي انقالب از گذار نخستين
 آن كشور يزير برنامه يعال يشورا ،سال همين در و داد نشان خيتار يكارشناس ةدور ديجد
 ونديپ ،اجراست درحال اكنون كه ،برنامه نيا در .درآمد اجرا به سال همان از و كرد بيتصو را

 رفتهكار به ميمفاه و واژگان ازمنظر هم و يموضوع ازمنظر هم ياجتماع دانش و خيتار دانش
 ةجامع« يدوواحد درسِ برنامه نيا در .است يافته دست يمهم تحول به ها درس عنوان در

 با مرتبط هاي درس هم يريدب ةرشت در و شد حذف »اسالمي انقالب و رانيا كنوني
 به برنامه نيا در ياجتماع علوم با مرتبط يها درس ،كلي  طور به .ندشد حذف ياجتماع
   .بود 4 جدول شرح

  ش 1375 سال آموزشي برنامة .4 جدول

  درس نوع  واحد تعداد  درس نام
  پايه  2  ايران اجتماعي تاريخ مباني

  پايه  2  شناسي جامعه مباني
 اسالم ورود از ايران فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي، سياسي، تحوالت تاريخ

 در ايران ايران، به اسالم ورود و (فتوحات طبرستان علويان حكومت پايان تا
  علويان) صفاريان، طاهريان، اول، قرون

  ايران تاريخ الزامي  2

 ةدور در ايران فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، تحوالت تاريخ
  ايران تاريخ الزامي  2  غزنويان ديليمان، سامانيان،

  ايران تاريخ الزامي  2  سلجوقيان ةدور در ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ
 و غوريان ةدور در ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ

  ايران تاريخ الزامي  2  خوارزمشاهيان

  ايران تاريخ الزامي  2  ايلخانان و مغول ةحمل ةدور در ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ
 حكومت آغاز تا ايلخانان زوال از ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ

  ايران تاريخ الزامي  2  صفويان

  ايران تاريخ الزامي  2  صفويان ةدور در ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ
  ايران تاريخ الزامي  2  زنديان و افشاريان ةدور در ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ



 117   ... يآموزش ةبرنام در ارزيابي جايگاه مباحث علوم اجتماعي

 انقالب تا قاجاريه ةدور آغاز از ايران ... و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ
  ايران تاريخ الزامي  2  مشروطيت

 ايران فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي، سياسي، تحوالت و مشروطيت انقالب
  ايران تاريخ الزامي  4  قاجاريه حكومت انقراض تا

 انقراض از ايران فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي، سياسي، تحوالت تاريخ
  ايران تاريخ الزامي  4  1332 مرداد 28 كودتاي تا قاجاريه

 سال از اسالم جهان فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي، سياسي، تحوالت تاريخ
 اسالم تاريخ الزامي  2  ق 227 سال تا هجري مچهل

  تشيع و

 اسالم تاريخ الزامي  2  بغداد سقوط تا ق 227 سال از اسالم جهان ... و سياسي تحوالت تاريخ
  تشيع و

 دهم قرن تا هفتم قرن از اسالم جهان .. و اجتماعي سياسي، تحوالت تاريخ
 اسالم تاريخ الزامي  2  هجري

  تشيع و
  اختياري  2  ايران تاريخي شناسي مردم و شناسي قوم

  اختياري  2  ايران اخير قرن دو در روحانيت نهضت
  اختياري  2  اجتماعي شناسي روان
  اختياري  2  تاريخي شناسي جامعه

  ها درس جمع  44  معج

 زمان آن ريتعب به يا ،يارياخت يها درس انتخاب امكان ،برنامه نيا در ،ترتيب بدين
 ديشا .رفت انيم از ياجتماع علوم ازجمله ونديپ هم يها رشته از ،يتخصص هاي درس
 كه باشد انقالب از پس رانِيا در خيتار دانش تحول و شرفتيپ امر نيا علت نيتر مهم

 در يشناس معرفت منظر از هم و يشناس روش منظر از هم ديجد مباحث طرح موجب
 خيتار دانش نينو يدستاوردها از تر گسترده ةاستفاد امكان هم و شد يخيتار مطالعات
 با توانستند نيشيپ يسنت يها قالب شكستن درهم با خيتار زانير برنامه ،رو ايناز .آمد فراهم
 از و كنند يطراح اي رشته ميان مطالعات با را ها درس از يانبوه متفاوت ينگاه
 يها درس از يانبوه نيتدو ها آن تالش دستاورد .بنگرند خيتار به گوناگون يها هيزاو
 امكان انيدانشجو به يارياخت يها درس عنوان اب كه بود برنامه بر مازاد و يارياخت
 با ن،يبرا افزون .كنند انتخاب را خود ةعالق مورد يها درس ها آن انيازم تا داد يم

 ريمس در كشور گرفتن قرار و يانقالب يها التهاب و ياسيس يها جانيه كردن فروكش
 به .شوند يطراح يا تازه يها درس ديجد يازهاين با متناسب كه بود بديهي شدن، يعرف
 خيتار چون يمهم يها عنوان تا ورزيدند مي اصرار يآموزش زانير برنامه علت، نيهم

 خيتار و ،يشناس مردم ،يشناس قوم ،ياجتماع يشناس روان ،يشناس جامعه يمبان ،ياجتماع
  .ابدي راه ها برنامه درون به ياجتماع تحوالت
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 مبحث اين بررسى براى درسى واحدى ها، دانشگاه در كه است چندى سويي،از
 اجتماعى تاريخ مبانى زمينه اين در درسى شدة نگاشته مهم كتاب تنها است. يافته اختصاص

 در تاريخ رشتة كارشناسى دورة درسى برنامة بازنگرى درپى است. شعبانى رضا نوشتة ايران
 و مجدد بررسى »ايران اجتماعى تاريخ مبانى« درس طرح و ها سرفصل اصفهان، دانشگاه
 اصفهان دانشگاه در را درس اين تدريس سابقة كه ،الهيارى ريدونف رو، ازاين شد. اصالح

 كرد اقدام ايران اجتماعي تاريخ مباني كتاب تدوين به ،گرفته انجام اصالحات به باتوجه رد،دا
   ).91 :1392 شرقي (قائد
  

 طرح و اجتماعي علوم با پيوند در تاريخ رشتة آموزشي هاي برنامه مقايسة .5
  ندهيآ يها افق
 قيحقا يايگو ها برنامه نيا در رفتهكار به يكردهايرو و ميمفاه و واژگان بسامد يبررس
 ياجتماع دانش يسو به يريگ جهت نيتر شيب كه دهد يم نشان 4 تا 1 جدول .است يمهم
 امكان تنها نه ،برنامه نيا در بود. شده گرفته نظر در يفرهنگ انقالب ستاد ةبرنام نيتدو در

 و آمد فراهم ياجتماع علوم ةرشت از واحد سي ارزش به يتخصص يها درس انتخاب
 برنامة به اجتماعي علوم رويكرد با درس چندين ،نشد تكرار يگريد ةبرنام چيه در پس آن از

  يافت. راه تاريخ رشتة درسي
 با ونديپ در درس كي فقط ش 1342 تا 1298 يها سال يآموزش ةبرنام در ،يكل  طور به
 ةبرنام در و درس نُه به ش 1352 تا 1342 يها سال ةبرنام در اما بود، ياجتماع دانش
 به ش 1375 تا 1363 يها سال ةبرنام در و درس دوازده به ش 1363 تا 1352 يها سال
 دانش با ونديپ در درس بيست به كنوني) (برنامة ش 1375 سال ةبرنام در و درس هفده

 به مربوط يفراوان نيتر شيب ،نيبنابرا .افتي شيافزا خيتار ةرشت يآموزش ةبرنام در ياجتماع
 ةبرنام به مربوط آن نيتر كم و است درآمده اجرا  به ش 1375 سال از كه است يكنون ةبرنام
 كه گفت توان يم ،انقالب از پس و شيپ يها سال ةسيمقا درمقامِ .است ش 1298 سال
 در درس 52 انقالب از پس ةدور در و درس هشت فقط انقالب از شيپ ةدور در دركل

 يوندهايپ كه گرفت جهينت توان يم دليل، نيهم به .است بوده ياجتماع دانش با ونديپ
 منجر يكنون ةگسترد يوندهايپ به ايجغراف و خيتار ةرشت نيآغاز يها سال فيضع و شكننده

 و خيتار دانش رشد يجيتدر منطق سپس و ياسالم انقالب همه از شيب ،تحول نيا در .شد
  .اند داشته سهم اي رشته ميان مطالعات ةتوسع
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 تحوالت و ياجتماع خيتار« ةواژ رفته،كار به ياجتماع ميمفاه و واژگان بسامد ازمنظر
 مفهوم سپس، .است برخوردار يفروان نيتر شيب از تكرار بار 24 كم دست با »ياجتماع

 با كيهر »يادار التيتشك و ياجتماع يها سازمان« و »ياجتماع و ياسيس يها نهضت«
 از پس ةدور محصول ها نهضت يارزش مفهوم ،البته .دارند يجا يبعد فيرد در تكرار بار پنج

 ياجتماع يها سازمان ةواژ ،آن خالف و است نشده تكرار انقالب از شيپ در و است انقالب
 ،آن از پس .است نشده تكرار اساساً ،انقالب از پس در و است انقالب از شيپ ةدور به مربوط
 يشناس روان و تكرار بار چهار با يشناس جامعه يمبان و يعموم يشناس جامعه چون يواژگان
  .دارند قرار يبعد هاي مرتبه در تكرار بار  سه با كيهر يشناس مردم و ياجتماع
 گفت توان يم رفتهكار به ميمفاه كيدئولوژيا و ياسيس بار و يمضمون يريگ جهت نظراز

 بار يخنث يكرديرو با انقالب از شيپ يها برنامه در رفتهكار به ميمفاه و واژگان اغلب كه
 يها مانزسا از ندا عبارت ها برنامه نيا در رفتهكار به واژگان اغلب رايز ندارند، كيدئولوژيا
 پس ةبرنام نينخست در اما ،يغرب تمدن نفوذ و ياسيس ديعقا ،يكنون يها سازمان و ياسيس
 به كيدئولوژيا و يارزش بار يحاو ياسيس ميمفاه از يانبوه بار نخستين ،انقالب از

 نيا ،البته .داد رييتغ را ها درس از ياريبس ةچهر و افتي راه خيتار يآموزش يها برنامه
 مصوب ةبرنام از دتريشد مراتب به يفرهنگ انقالب ستاد مصوب ةبرنام در يريگ جهت
 چون يميمفاه انبوه يريكارگ به .است ش 1375 سال در يزير برنامه يعال يشورا

 نشان را يريگ جهت نيا از ييها گوشه تيروحان نهضت و يمذهب و ياسيس يها نهضت
 يشورا مصوب ةبرنام در يانقالب هاي جانيه كردن فروكش با يزدگ استيس نيا .دهند يم

 دانش از تر مندانه روش ةاستفاد يسو به و شد ليتعد ش 1375 سال در يزير برنامه يعال
 رييتغ ،اي رشته ميان مطالعات ةتوسع و تاريخ رشتة يازهاين به ييگو پاسخ منظور به ،ياجتماع

 تر گسترده مشاركت و تر جدي تجديدنظرهاي ،گفته پيش مباحث به باعنايت ،اكنون و افتي
  .است ضروري اجتماعي علوم و تاريخ متخصصان
 يها هينظر و ،كردهايرو موضوعات، ها، روش آموزش كه است نيا ياساس هاي پرسش

 دانش دو تعامل و است يضرور و ديمف خيتار انيدانشجو يبرا اندازه چه تا ياجتماع دانش
 كدام در و باشد برخوردار ييها يژگيو چه از ديبا يآموزش ةبرنام در خيتار و ياجتماع علوم
  .ديايب آنان ياري به ها حوزه

 علوم يشناخت روش و يعمل و ينظر يدستاوردها از استفاده كه ستين يديترد
 فهم به نخست ةدرج در ديبا خيتار دانش و ياجتماع دانش نيب ونديپ هرگونه و ياجتماع
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 مختلف هاي جنبه ليتحل و شناخت در را ما و دهد ياري خيتار بهتر و مندتر روش و تر قيدق
 ها پرسش نيز و ياجتماع علوم يدستاوردها كاربست بدون كه هايي جنبه ؛سازد قادر گذشته

 ياجتماع دانش و خيتار دانش انيم مرز در .باشد ناممكن آن يها روش و موضوعات و
 نيا البته ؛شود پر رشته دو اي رشته ميان يهمكار با تواند يم كه است مطرح يمهم يهاخأل

 خيتار دانش چه آن .است مقاله نيا ةمطالع ةحوز از خارج ها آن يبررس و ندا فراوان خألها
 ازجمله ،ياجتماع علوم اصطالحات ،ياجتماع ميمفاه درك و فيتعر دارد ازين آن به

 تضادهاي ،ياجتماع راتييتغ ،ياجتماع كنش ،ياجتماع تحوالت ،ياجتماع يها نظام
 اصالحات اجتماعي، هاي انقالب اجتماعي، فرهنگ آن، انواع و مشروعيت اجتماعي،
 طبقة اجتماعي، پايگاه اجتماعي، نقش اجتماعي، هاي جريان اجتماعي، هاي جنبش اجتماعي،
 اجتماعي، محروميت اجتماعي، آگاهي اجتماعي، هاي گروه اجتماعي، تحرك اجتماعي،
 .است انيدانشجو يبرا ،اجتماعي هاي ارزش اجتماعي، اقتدار نخبگان، اجتماعي، قشربندي

 يدستاوردها از بخشي نيچن هم و تاريخ رشتة در ياجتماع ميمفاه قيدق يها كاربست براي
 ها درس سرفصل نيتدو در هم و يدرس يها عنوان يطراح در هم ديبا ياجتماع علم نظري
   .شود اجرا الزم وسواس و دقت
 كه است يمشترك زبان برقراري يمفهوم يها چهارچوب هدف ن،ايرا آلن ريتعب به
 خيتار دانش .)114 :1372 نا(راي شوند پرداخته و ساخته زبان آن درون در ها هينظر
 درپرتوِ .كند متزلزل اي اثبات را ميمفاه نيا يكارآمد و اعتبار تواند يم كه است يگاهيجا
 و شوند يم فهم قابل يخيتار عيوقا و مناسبات از بخشي كه است يمفهوم يها طرح نيهم
 اي نظريه يبنا نيا .شمرد يمطالعات سازگار نظام كي را آن توان يم كه ديآ يم فراهم يانيبن

 ينيع يها دهيپد تا كند يم كمك ياجتماع علوم دانشمندان به كه است بخش سازمان يابزار
 علتشان و داد رخ نيچ و انگلستان در كه »يا غله شورش« مانند كنند؛ تبيين و تحليل را

 در كه است يمفهوم يا غله شورش رو، ازاين .بود يعدالت يب عام احساس و غذا كمبود
 و ياجتماع دانشمندان به متعدد يها فرهنگ در گوناگون حوادث حيتشر و ليتحل
 ياجتماع يةسرما چون يمهم ميمفاه .)381 -  380 (همان: كند يم كمك پژوهان خيتار

 اين از )Marx( ماركس ياجتماع ةطبقو  ،)Weber( وبر تيمشروع ،)Bourdieu( ويبورد
 و مناسبات اين از .كرد توجه ها بدان تاريخي هاي پژوهش در توانند مي كه ندا مفاهيم دست

 )Little( تليل ريتعب به زيرا بود؛ نگران نبايد اي رشته بين و اي فرارشته و اي رشته ميان تعامالت
 توان ينم و است يبيترك و يالتقاط ،يروش ثيازح هم و نظري ثيازح هم ،ياجتماع علوم
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 ياجتماع قاتيتحق ةهم در كه افتي دست ياجتماع علوم در يشناس روش از يانيب  به
 ييگرا كثرت به ديبا حوزه نيا در علت، نيهم به .باشد صادق و يجار سان كي طور به

 قيتحق در گرا عمل يكردهايرو از توان مي سويياز .)390 ،389 :1373 (ليتل ديشياند يروش
 علت به صرفاً ها هينظر و ها مكتب يشناس روش و يشناس معرفت يها خاستگاه به توجه بدون

 نداشتن شناخت يمعنا به اين ،البته .)182 :1393 (سيدامامي گرفت بهره دبودنشانيمف
 كثرت به باور و ها روش شناخت بر يمبتن مندانهشهو ياقدام بلكه ،ستين يفكر يادهايبن

  ت.اس يشناخت روش
 دادوستد كي اديبن بر ياجتماع دانش و خيتار دانش پيوند كه است تعامالت همين درپي

 و زدسا مي خارج انفعال موضع از را خيتار دانش و گيرد مي شكل برابر و عادالنه يگفتمان
 دانش به شانيازهاين و شوند دانيم وارد فعاالنه توانند مي خيتار زانير برنامه درنتيجه،
 ميمفاه گر عابدا حاكم، يهاخأل و كمبودها شناخت ضمنِدر و كنند يبررس را ياجتماع
 خيتار دانش تا شوند يشناخت روش و ينظر يدستاوردها و ها نظريه طراح و ازيموردن
 .بازگردد دگريتول گاهيجا به گريد علوم يدستاوردها يزدگ مصرف گاهيجا از و شود متحول

 علوم يها رشته ديبا ،ميبدان يگفتمان يامر را قتيحق علم ةفلسف متأخران نگاه براساس راگ
   .كنند محقق را اي رشته ميان تبادل ةنيزم ياجتماع علوم و خيتار جا نيا در و يانسان

 رشتهو  دانش، گفتمان، يعني ،ِموضوع سه رب ديبا اي رشته ميان مطالعات يوجو جست در
 كه است جامعه و انسان امور ةدربار يجار يوگوها گفت همان گفتمان .ميشو قائل كيتفك

 به مختلف منظرهاي از توانند مي گوناگون هاي دانش و گيرد مي بر در را گوناگون موضوعات
 ةهم انيدرم ،است يمبتن ينظر يها بحث و ميمفاه بر عمدتاً كه ،دانش مفهوم .بنگرند آن

 است يدانشگاه يسازمان واحد نيتر كوچك رشته و دارد يجهان اعتبار ها ملت و ها فرهنگ
 مختصات با يجهان دانش انيم يپل و است جامعه يفضا در علم انتشار و انتقال دار عهده كه
 هر گفتمان و دانش انيم تا كوشد يم رشته كه جا آن از .است جامعه هر اقتضائات و ازهاين و

 دكن برقرار رابطه گفتمان و دانش نيب تا شود روزآمد همواره ديبا ،سازد برقرار ارتباط جامعه
 و يگفتمان ازمنظر تا شود كوشيده ديبا مالحظات نيا درنظرگرفتن با .)28 :1392 (فاضلي

 شود برقرار نينو يوندهايپ ياجتماع علوم و خيتار يمعرفت ةحوز دو انيم ،يا رشته و يدانش
 نشيآفر در و دهد ارتقا يجار يها گفتمان به دادن شكل در را خيتار دانش گاهيجا هم تا

 دانش انتشار دار پرچم هم و كند ايفا كننده نييتع ينقش خيتار ةرشت ينظر مباحث و ميمفاه
  .باشد روز يازهاين با منطبق و جامعه در آن يجار يها گفتمان دعمبت و خيتار
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  كشور آموزشي هاي برنامه در اجتماعي تاريخ گسترش موانع .6
 سنتى تاريخ برخالف كه است مدرن نگارى تاريخ رويكردهاى ترين مهم از اجتماعى تاريخ

 تأثير ويژه به اجتماعى، تحوالت زيرين هاى اليه تا كوشد مي حوادث به ردخُ نگاهى با
 يعامل مثابة به مردم عامة زندگى شيوة و سبك اخالقى، هاى ويژگي فكرى، هاى گرايش
 و ،فكرى اقتصادى، اجتماعى، اوضاع به پرداختن كند. آشكار را حوادث روند رد اثرگذار
 و نبود آسان حوزه اين به ورود نداشت. جايگاهى سنتى نگارى تاريخ در مردم تودة فرهنگى

 كه اند نتوانسته مورخان و شناسان جامعه هنوز ،ها گرايش و افراد از اي فزاينده شمار وجوداب
 گويو گفت .گويند مي سخن خود خاص زبانِ با يكهر و برسند توافق به واحد زباني ةدربار
 را ديگر هم صداي نه يعني ؛است »ناشنوايان گوي و گفت« ،برودل فرناند تعبير به آنان،
   ).96 :1376 كرو(ب كنند مي درك را ديگر يك حرف نه و شنوند مي

 و ميالدي مهجده قرن اواخر در اجتماعي تاريخ ةزمين در ها حركت هاي نشانه نخستين
 بلكه اجتماعي، ةنظري از شدن دور درحال تنها نه مورخان يافت. بروز گري روشن عصر

 مكتب ميالدي نوزدهم قرن اواخر در بودند. نيز اجتماعي تاريخ از گرفتن فاصله درحال
 فراواني داران طرف از ،داد قرار خود پژوهش مركز در را سياسي تاريخ كه ،)Ranke( رانكه

   ).98 ،97 (همان: بود برخوردار
 شد. آغاز دير بسيار جهان نقاط اغلب چون هم نيز ايران در اجتماعي تاريخ نگارش

 از گروهي فكري هاي دغدغه از يكي به مشروطه از پس اجتماعي تاريخ به توجه
 مند قدرت اجتماعي طبقات همتوج تر بيش ها بحث اين اما شد، تبديل ايراني گران پژوهش

 نگاري تاريخ ةحوز در مشخص، طور به و بود فرهنگ مطالعات زمرة در يا و پرنفوذ و
 نبود. توجه محل چندان مردم تودة تاريخ يا پايين از نگاه تر دقيق صورت به و اجتماعي

 كه ،كامبخش عبدالصمد مانند كردند؛ توجه بدان توده حزب اعضاي از اي عده فقط
 رويكرد مينه با را كارگري جنبش تاريخ از ايشمه طبقاتي، تضاد هاي نگرش تأثير تحت

 آغاز از :معاصر ةدور در يرانا اجتماعي و سياسي تاريخ تا كوشيد نيز نفيسي سعيد نوشت.
 سياسي تاريخ سطح از درعمل اما ،بنويسد را شاه فتحعلي سرانجام تا يهقاجار سلطنت
 هاي پژوهش نخستين زمرة در رواندي مرتضي هاي كوشش ميان،  اين  در نرفت. فراتر

 تاريخ سوي به اي تازه راه او است. ستودني ايران اجتماعي تاريخ نگارش راه در تخصصي
 اجتماعي نيروهاي و اجتماعي طبقات سطح در تر بيش هرچند گشود، ايران نانوشتة
 انيرانيا روزمرة زندگي تاريخ مطلوب سطح به رسيدن تا داد نشان او كار ،ماند متوقف

 و اجتماعي تاريخ نيست قادر ما تاريخ آموزشي نظام چرا كه اين است. شيپ در دراز يراه
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 طبقات هاي خواسته و ها آرمان و ها رنج و ندك تبديل خود موضوع به را فرودستان تاريخ
 بايد كه است هايي پرسش كند، بازنمايي را آنان روزمرة زندگي و كند روايت را فرودست

  كرد: اشاره موارد اين به توان مي مسير اين در ما ناكامي علل دربارة انديشيد. آن به عميقاً

 و اجتماعي تاريخ نسبت همان به ،باشد گوتر پاسخ و تر دموكراتيك دولت هرچه .1
 هاي نگاري تاريخ ساير دركنار اجتماعي نگاري تاريخ يافت. خواهد رونق پايين از تاريخ

 از هايي گروه ويژه به ،مردم ةروزمر زندگي شناخت راه در بايد فرهنگيو  اقتصادي، سياسي،
 موجب تا ردبردا گام ،شود نمي پرداخته ها آن به سنتي نگاري تاريخ در كه مردم

 معناي به »اجتماعي تاريخ« كه دانست بايد ،حال عين در شود. نگاري تاريخ شدن تر اجتماعي
 اجتماعي ابعاد كه است آن بر اجتماعي تاريخ بلكه نيست، چيزها تمام ةدربار تاريخ نوشتن
 و محيطي شرايط بستر در ،اند كرده زندگي جامعه يك در كه را مردمي تمامي زندگي

  ؛كند بررسي جامعه آن اجتماعي ساختارهاي
 كاركرد و وجهه از برخاسته اجتماعي و سياسي تاريخ به سان ناهم توجه اصلي علت .2

 حاكميت براي رسمي خوانش با ويژه هب سياسي تاريخ ؛دارند رشته دو اين كه است متفاوتي
 وضع گري توجيه و بخش مشروعيت ازجنبة زيرا است، برخوردار فراواني ارزش از اقتدارگرا

 پرستي وطن ةالقاكنند و ملي سنت حافظ مثابة به حاكميت ازسوي و است برخوردار حاكم
 بازتاب را ها توده هاي آرمان و ها خواسته و ها رنج اجتماعي تاريخ درمقابل، شود. مي تلقي
 شود اعتراض و كاوي كنج ارضاي باعث يا و باشد بيداركننده تواند مي و دهد مي

   )؛174 :1390  (هچت
 نظرية يك فقدان اجتماعي تاريخ حوزة در معرفتي و روشي و ساختاري مشكالت از .3
 يبرا ياجتماع يها داده از يانبوه حجم ست.ها فرضيه و مفاهيم تعريف براي جامع
 خيتار دانشِ و است اختيار در خيتار علم در ياجتماع دانش يپرداز مفهوم و يپرداز هينظر
 نيا از ديبا ياجتماع علوم كه چنان هم .استه داده گونه نيا از يغن و بزرگ ةريذخ و نهيگنج
 انتظار به و ببرد بهره حاضر يها يبند مفهوم اصالح و دييأت اي ديجد يبند مفهوم يبرا ها داده
 و ها داده انبوه از استفاده با ،بايد هم تاريخي دانش ،نديبنش ندهيآ در تر بيش يها داده ديتول

 بتوانند خيتار آموختگان دانش تا بردارد گام استوارتر و تر مطمئن مفاهيم، با آن سنجش
 .كنند استوار اي متزلزل يخيتار فراوانِ يها داده يبررس با را ياجتماع دانش مِيمفاه يادهايبن
 رايز دهد، مي نشان را گريد كي به ياجتماع دانشِ و خيتار دانشِ متقابل ازين امر نيا

 كه چنان ،امروز تيظرف نيا متأسفانه .رنديگ يم شكل يخيتار بستر در ياجتماع يها يهست
 يكنون وضع در ياجتماع دانش به خيتار اهل يازهاين .است نشده فعال است، شايسته
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 به خرد از ديدگاه تغيير و تعميمي هاي گزاره مثابة به يمفهوم يابزارها الف) :از ندا عبارت
 ينظر يها چهارچوب ج) ؛ياجتماع يها يهست اي ياجتماع يها موضوع شناخت ب) كالن؛

 و روشي رويكردهاي د) تاريخي؛ ساختارهاي الگوهاي از تر جامع هاي تبيين براي طرحي و
 از گيري بهره هـ) ؛دهد يم رخ آن فهم و ياجتماع امر با ونديپ در يكل  طور به كه معرفتي
 (براي است نرفته كار به چندان مورخان هاي پژوهش در كه مقايسه و تطبيقي مطالعة روش
  )؛20 -  16 :1395 بانل به بنگريد ،باره اين در تر بيش آگاهي
 تاريخ هاي روش منابع و ها داده از خاصي نوع فقدان و ها موضوع سر بر نداشتن توافق .4

 به خود آثار در كه اجتماعي مورخان تعداد هنوز است. كرده مشكالتي گرفتار را اجتماعي
 تا است نتوانسته كس هيچ هنوز .است اندك بسيار باشند پرداخته شناسانه روش هاي يينتب
 تاريخ شناسي معرفت و شناسي روش اصول ةدربار را توجهدرخور و كامل و خواندني يمتن

  ؛)150 :1386 پور موسي( بنگارد اجتماعي
 نقش  تا را ها آن پژوهش ارزش كه اين از نگراني و شناسان جامعه از مورخان ترس .5
 شود مي موجب معموالً بكاهند، اطالعات صرف گردآورندة يعني شناسي جامعه رشتة ثانوية
  ).175 :1390 (هچت شوند اجتماعي مباحث و مسائل و ها موضوع وارد تر كم كه

  
  يريگ جهينت .7

 و ياجتماع علوم در يخيتار يها داده از گسترده ةاستفاد ژهيو به ،علم رد دادوستد
 از رونيب محافل در اغلب ،خيتار در ياجتماع علوم يها هينظر و ها روش كارگرفتنِ به

 نيا يبرا مند نظام و ياساس يا شهياند هنوز ما يدانشگاه نظام و تاس خورده رقم دانشگاه
 يها يهمكار برقراري يبرا يفراوان تيظرف ،كه يدرحال .است فكندهيدرن تعامالت نوع
 با مشترك يها درس مشترك، يها يكرس مشترك، يها مجله سيتأس ،ينهاد و يعلم
   .است دست در امروز يا رشته نيب و اي رشته ميان كرديرو

 و رانيمد ارياخت در ناپذيرانكار يتيظرف و بزرگ يفرصت ياجتماع خيتار ،ديترد بي
 يها يسامان هناب ،ياجتماع يها بحران بتوانند آن درپرتوِ تا دهد يم قرار كشور زانير برنامه
 آن بنابر و كنند فهم را ياجتماع يها يتينارضا و ،ياجتماع يها جنبش ،ياجتماع

 و كشور ياجتماع يروهاين يها تيظرف هم ميبتوان تا ددهن پرورش كارآمد يمتخصصان
 نقش يبازخوان و يبازفهم به و ميبازشناس را ها فرصت هم و دهايتهد و ها چالش هم
 به پرداختن بزرگ تيظرف به هم و ميشو واقف رانيا خيتار در ياجتماع يروهاين
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 خانواده، نهاد ،ياجتماع تيامن ت،يهو ازجمله، آن با مرتبط ينهادها و يخيتار مطالعات
 يپ ها ينينش هيحاشو  ها، مهاجرت ها، تشكل ها، هياتحاد اصناف، ،ياجتماع طبقات ،قشرها

 خرد يها يناهنجار ةنيشيپ آن اديبن بر و ميازي دست ياجتماع يشناس بيآس به و ميببر
 مشاركت با يعني ؛ميكن نيتضم را ياجتماع سالمت و ميكن يبررس را ياجتماع كالن و

  .ميشو كينزد ياجتماع يكاربرد مطالعات و ها پژوهش به زير برنامه ينهادها
 در »يخيتار يشناس جامعه« و »ياجتماع خيتار« عنوان با يخاص شيگرا سيتأس
 ةدور در ياجتماع خيتار كرديرو با يدرس واحد چند فيتعر و ارشد يكارشناس يها دوره

 دانش دو در يا رشته نيب و اي رشته ميان يوگوها گفت يبرا يمناسب محمل يكارشناس
 برقراري و ،قلمروها ها، موضوع ها، روش يبازخوان با كه است ياجتماع علوم و خيتار

 و ياجتماع علوم هاي نظريه تيظرف از بردن بهره امكان عرصه نيا در تازه يها گفتمان
 سه در يدرس يها متن و ها مقاله نيتدو به تواند يم و آيد مي فراهم يخيتار يها داده

 تيترب  به خيتار يشناس جامعهو  ،ياجتماع خيتار ،ياجتماع خيتار يمبان مشترك درس
 حضور با متعدد يها گنگره و نارهايسم و ها نشست يبرگزار و دهيورز يآموختگان دانش
  .نجامديب ها حوزه نيا در مندان هعالق

  
  تنوش پي

 

 تفصـيلي  طـرح  در اما ندارد، اجتماعي دانش با ارتباطي» علوم فلسفة« درسكه  شود گمان شايد .1
 بـا  آن پيوند و اجتماعي علوم ازجمله گوناگون هاي دانش روش و موضوعو  قلمرو به درس اين

  .بود شده اشاره علوم هاي بندي طبقه در ها آن جايگاه و تاريخ
 

  نامه كتاب
 نامة فصل ،»اي رشته ميان مطالعات معناي فهم در روايت چهار« ،)1392( رحيمي سميه و شجاع احمدوند،

  .1 ش ،انساني علوم در اي رشته ميان مطالعات
  .ني : نشرتهران محمدي، گل احمد ةترجم ،تاريخ فلسفة بر درآمدي ،)1382( مايكل استنفورد،
  .ققنوس :تهران نمازي، رسول و جيراني ياشار ةترجم ،سياسي امر مفهوم ،)1393( كارل اشميت،

 ةترجمـ  ،»تـاريخي  شناسـي  جامعـه  در يسهمقا و يممفاه يه،نظر كاربردهاي« )،1395( .يا ويكتوريا بانل،
 محسـن سيد ةترجمـ  ،اي رشـته  ميـان  هـاي  همكـاري  و يختـار  ةدربار گفتارهايي :در فاضلي، مجتبي
  .اسالم تاريخ پژوهشكدة :تهران فاضلي، مجتبي و پور علوي
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ة مجلـ  ،»رانيـ ا يعـال  آمـوزش  نظام در ياجتماع خيتار آموزش يشناس بيآس« )،1393( صفورا برومند،
 .1 ش ،4 س ،ياجتماع خيتار قاتيتحق
 و اجتمـاعي  ةنظريـ  ةرابطـ  بـه  ينگـاه  تاريخ؛ و شناسي جامعه گرايي هم ضرورت« )،1376( يترپ بورك،

  .2 ش ،ايران معاصر تاريخ مجلة ،نوذري علي حسين ةترجم ،»تاريخ
 دانـش  :ايرانـي  مطالعـات  در اجتمـاعي  تـاريخ  اهميت و جايگاه به نگاهي« )،1388( ابوالفضل دالوري،

  .27و  26، ش آيين ،»يرانا در اجتماعي ةمسئل و تاريخي
  .تهران دانشگاه :تهران )،1344( 1345 - 1344 تحصيلي سال :تهران دانشگاه اينم راه
  .تهران دانشگاه :تهران )،1345( 1346 - 1345 تحصيلي سال :تهران دانشگاه اينم راه

  .صراط :تهران سروش، عبدالكريم مةترج ،اجتماعي علوم ةفلسف )،1372( الن رايان،
  .ني : نشرتهران وثوقي، منصور ترجمة ،اجتماعي تغييرات )،1373( گي روشه،

 در اجتمـاعي  و انسـاني  علـوم  در شناسـي  روش هـاي  يافـت  ره به نگاهي« )،1393( كاووس سيدامامي،
  .2 ش ،1 س ،امروز فرهنگ ،»سيدامامي كاووس با گوو گفت

؛ تاريخچـه، مقـاطع تحصـيلي و    تهـران  دانشـگاه  تـاريخ  آموزشـي  گـروه  ،)1387( منصـور  گـل،  صفت
 .تهران دانشگاه :تهران ،هاي تخصصي گرايش

 مطالعات نامة فصل ،»تحوالت و كژكاركردها كاركردها، :دانشگاهي هاي رشته« ،)1392( اهللا نعمت فاضلي،
  .21 ش ،انساني علوم در اي رشته ميان
ــلي، ــت فاض ــاريخ ،)1393( اهللا نعم ــي ت ــران فرهنگ ــدرن اي ــران ،م ــگاه :ته ــوم پژوهش ــاني عل  و انس

  .فرهنگي  مطالعات
  .189 ش ،جغرافيا و يختار ماه كتاب ،»اجتماعي تاريخ مباني« )،1392( بهناز ي،شرق قائد
 تحوالت تاريخ درس موردي ةمطالع؛ سياسي تاريخ آموزش شناسي آسيب« ،)1389( احمد محمدي، گل

  .4 ش ،1 س ،فرهنگي تاريخ مطالعات ،»ايران
 .ني نشر تهران: صبوري، منوچهر ترجمة ،شناسي جامعه )،1382( آنتوني گيدنز،

  تهران: صراط.، ترجمة عبدالكريم سروش، اجتماعي علوم در تبيين)، 1373ليتل، دانيل (
 و آزاد يكارشناسـ  شيگـرا  دو بـا  خيتـار  يكارشناسـ  ةدور دروس سرفصـل  و برنامـه  يكل مشخصات

  .كشور يزير برنامه يعال يشورا: تهران ،)1375( ريدب تيترب يكارشناس
 تمـدن  و تـاريخ  ،»يتـاريخ  مطالعـات  بـه  نوين رويكردي :اجتماعي تاريخ« )،1386( يمابراه پور، موسي

 .6 ش ،3 س ،اسالمي
 اقتصــادي، شناســي جامعــه شناســي، جامعــه اساســي مفــاهيم ؛جامعــه و اقتصــاد ،)1374( مــاكس وبــر،

  .مولي :تهران ديگران، و منوچهري عباس ةترجم ،سياسي شناسي جامعه
 ،12س  ،اسـالم  تـاريخ  نامـة  فصـل  زنديـه،  حسن ترجمة ،»ياجتماع تاريخ« )،1390( جينجي.  هچت،
   .46و  45  ش


