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Extended Abstract 

Introduction 

Take a cross-sectional Most contemporary social scientists subconsciously approach to the 

social world. But when social events and processes are separated from their temporal context, 

their meaning is distorted. Putting politics in the context of time - making moving images 

instead of cross-sectional images - can improve our understanding of complex social dynamics 

and the theories and methods we use to explain them. Politics in the context of time opens a new 

window to the temporal dimensions of the world of social sciences and humanities. The purpose 

of this article is to determine and explain the position of chronopolitical components and to 

identify a range of time processes that are common in political life. 

 

Methodology 

Given the theoretical nature of this study, it employs a qualitative-descriptive-analytic approach. 

In the stage of collecting data and information, methods such as documentary methods, libraries 

have been used. To study related sources and references, relevant rules and regulations, existing 

maps, statistics, books and sites related to the subject of historical approach. It has been studied 

in domestic and foreign policy studies 

 

Results and Discussion 

Discussion and Conclusion: The present study focuses on social mechanisms that have a 

powerful temporal dimension. This research revolves around three main topics:  

1) path dependence, 

2) timing and sequencing,  

3) issues related to institutional origins and institutional change. 
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Conclusion 

This paper indicates how certain views toward time and toward the nature of change lead to a 

form of “chronopolitics,” a term descriptive of the relation of time-perspectives to political 

decision-making. The present as a “time of transition” can be seen as a time during which 

epoch-making decisions which will lead a society to one of several alternate futures can be 

made. 
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 چکیده
 ثرمتا سیاست» از شكلی به نجرم تغییر ماهیت و زمان به نسبت معینی هایدیدگاه چگونه که دهدمی نشان مقاله این
 عنوانبه حال زمان. است سیاسی گیریتصمیم با زمانی هایدیدگاه رابطه از توصیفی که اصطالحی شود،می «زمان از
 را امعهج که شود می اتخاذ هاییتصمیم توانمی آن طی در که گرفت نظر در زمانی نعنوابه توانمی را «گذار زمان»
 مورد در گیریتصمیم قدرت گذار، هایدوره در حاکم نظم اگر. کندمی هدایت متناوب آینده چندین از یكی به

 اما. بود خواهد ها آن ماعیاجت مهندسی اجتماعی، روندهای با مقابله در مهم مهارت باشد، دارا را جایگزین هایآینده
 به. بود خواهد تفاوتم کامالً نیاز مورد های مهارت و سیاست مشكالت باشد، شده گرفته قبالً مهم تصمیمات اگر

 بر ای کتابخانه عمناب براساس تحلیلی و توصیفی روش با باشد می بنیادین نوع از که حاضر دلیل،پژوهش همین
 (1: است اصلی وضوعم سه حول پژوهش این. دارند قدرتمندی زمانی بعد که ودش می متمرکز اجتماعی سازوکارهایی
 هادی.ن تغییرات و نهادی منشأهای به مربوط مسائل (3 توالی، و بندی زمان (2 مسیر، به وابستگی

 

 سیاست تاریخ، توالی، و ترتیب مسیر، به وابستگی کرونوپلیتین، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
قتی گیرند. لیكن وشكلی ناخودآگاه رویكردی مقطعی به دنیای اجتماعی در پیش میمعاصر بهغالب عالمان اجتماعی 

شود. پل پیرسون معتقد است با شوند، معنایشان مخدوش میشان جدا میرخدادها و فرایندهای اجتماعی از بستر زمانی

های یا از پویایتواند ادراك ما رمینشاندن سیاست در بستر زمان ـ ساختن تصاویر متحرك به عوض تصاویر مقطعی ـ 

سیاست در بستر زمان  .گیریم بهبود ببخشدها به کار میهایی که برای تبیین آنها و روشاجتماعی پیچیده و نظریه

 همواره قتصادیا سیاسی و  مورخ برای زمان گشاید. می انسانی-علوم اجتماعیی جدیدی به ابعاد زمانی دنیای دریچه

 و است زمان از تاهیکو برهه مدل نوکالسین الگوی .ندارد وجود زمان نوکالسین، نظریه در زیرا است، بوده مزاحم

 زیرا بود، خواهید دیب سیاسی عالمان زمان، از عمیق درکی بدون ...آورد نمی حساب به را زمان تأثیر رو، همین از

 North,1999:31).      ) یابند می لتحو آن بطن در باورها و نهادها ها، ایده که است بعدی همان زمان

کند. لذا انتخاب های آینده را محدود میهای گذشته دایرة انتخابدهد که انتخابنشان می خطی زمان در سیاستتحلیل 

ی به بندی و توالماندر زمان حال در طی  اختیارات کمتری نسبت به گذشته قرار می گیرد. موضوع ز درست و منطقی

یر نیستند اما ی تكرارپذامور تصادفات تاریخی و نقاط بزنگاه در تحوالت اجتماعی و سیاسی اشاره دارد که اهمیت وقایع و

دهد که کیفیت چینش توالی امور تأثیر قاطعی در گذارند. همین امر نشان میگیری امور در آینده تأثیر میشدت بر جهتبه

ناپذیر کند و رگشتبتواند برخی روندها را تقریباً لی خاص میسرانجام مسیری که طی خواهد شد، خواهد داشت. ین توا

دهند نمونۀ دیگری از یهای محتمل به کلی منتفی شوند. تغییرات تدریجی که آثار خود را در بلندمدت نشان مبرخی گزینه

ه آن است بهد، منوط ها را بدون لحاظ زمان تشخیص داد. اینكه برخی از وقایع رخ دتوان آنمسائل اجتماعی است که نمی

مدت یا تحلیل کوتاه نگاه که برخی متغیرها از ین حد آستانه گذر کنند و ین جرم بحرانی از حدی خاص بیشتر شود. اگر

 مدعا این ماا واهند شد.خها سوگیرانه مقطع زمانی داشته باشیم اهمیت سازوکارهای بطیء را نادیده خواهیم گرفت و تحلیل

 با تحلیلگران که آورد می فراهم ها پژوهش ساختن مدون برای استواری بنیان و شد خواهد تر کننده قانع زمانی

 درواقع .شوند کزمتمر دارند، على تأثیر که هایی توالی تأثیرگذاری چگونگی و زمان ان،مك بر تری بیش صراحت

 این عمده حال، ینا با .ندا کرده اشاره مهم مقوالت از طیفی بین در ها توالی اهمیت به اجتماعی علوم عالمان

 ندارند روشنی مدعاهای ندباش مهم اندازه این به تا ها توالی این شوند می سبب که سازوکارهایی درباره یا ها پژوهش

 .است شده استهک ایشان مباح  ظرفیت از که اند ساخته محدود چنان غیرضروری نحوی به را خود های پژوهش یا

 زمانی و بوده اقشهمن و تنش تاریخ از هایی برهه درکشورهای مختل   بینداشت که بر این اساس، می توان اذعان 

 استراتژین اتحاد و داتحا همراهی همزیستی، به گاه و شده منتهی عیار تمام جنگ حتی و بردن به ها تنش این دیگر

 روح آنرا هگل هک است هایی پدیده از متاثر ، زمانی های رفظ در مناسباتی چنین چگونگی شناخت است انجامیده

 است مكانی به انیزم های ظرف شمردن مقدم با زمان بستر دادن قرار نگرشی چنین اساس واقع در خواند می زمانه

، برعكس یا انتها به اابتد از رخدادها چینش و کردن منظم .است توجه کانون در خود زمان در رخدادها نگرش این در

 طبقه این ندیدد. شو می بندی طبقه زمانی صورت به پژوهش ،روش این پایه بر است کرونولوژی دانش موضوع

 این از د،گرد می لتبدی موضوعی بندی طبقه به نهایت در و شود می انجام جغرافیایی مختل  نواحی اساس بر بندی

 بررسی مایه دست تواندب رونوبولیتینک دانش تا شود نمی نگریسته زاویه این از ها ملت بین سیاسی مناسبات روند رو

 .گیرد قرار تحلیل و
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 مبانی نظری 

 کرونوپلیتیک
 موجب زمان فشار. ستا سیاسی تحوالت در زمان عنصر محاسبه به اشاره ،«زمانی هایسیاست» یا «کرونوپلیتین» مفهوم

 هماننـد  زمـان  بـه  سیاسـتمداران  اگـر . هاستسیاست دگرگونی برای محاسبه و بررسی گیرزمان و طوالنی هایرویه انهدام

. آینـد مـی  پیش دهندگانیرا انتظارات با همگام وضعیت بهترین در کنند، توجه گیریتصمیم در فضایی و مكانی مالحظات

-21 شـرق،  روزنامـه . )است سیاسی هاینظام «بودنمردمی» کشیدنرخ به هایپایه از یكی همواره انتخابات، آرای به اتكا

4-1392). 

 تحـوالت  سرعت و وادثح شتاب مساله به توجه «زمانی هایسیاست» آن متعاقب و نوشتار ینا در «زمان» عنصر از منظور

 ار افـراد  کـه  اسـت  یكـم وستبی قرن در زندگی بر سرعت تاثیر و زمان. است ورزیسیاست میدان در آن با تطبیق توانایی و

 رعایـت  بـرای  ایحوصـله  ویـدادها، ر شـتاب  و زمانی فشار دراین افراد. گذاردنمی بارین چهارسال رای هایصندوق منتظر

 کلـی  طـور بـه  و خود پیش سال رچها انتخاب به احترام و حقانیت از فارغ افراد. ندارند نخبگان جاییجابه کالسین الگوهای

 اتـالف  بـدون  و سـریع  را ونیدگرگـ  این که خواهندمی و هستند خود سیاسی رهبران رفتار تغییر خواهان دموکراتین، بازی

 . ببینند کند و کشدار فرآیندی از دور به و وقت

 امروز سیاسی فضای یا پایه همچون که است حوادث از زمانی -تاریخی زنجیره داشتن به ملزم( کرونوپلیتین)مفهوم درك

رسـیم   مـی ( ردسـ  صـلح )بـه  ( سرد جنگ) مفهوم از که است زمانی زنجیره همین درك خالل در. است استوار آن بر جهان

 (.1: 1384 یانگ،)

 در را جغرافیـا  پایـان  و هـا  فاصـله  کـاهش  و شده ها مكان فضای جایگزین ها جریان فضای که ها شدن جهانی عصر در 

 مكـانی  جغرافیای و ژئوپلیتین جایگزین زمانی جغرافیای کرونوپلیتین 1ویریلیو پل تعبیر به و است زده رقم دیجیتالی فضای

 و ژئوپلیتیـن  جـایگزین  اکوپولیتین دالبی سیمون تعبیر به و سرزمینی توزیع جایگزین و (Virilio, 1988)زمانی توزیع

 (Dalby, 2015) است شده

 تكیـه  با. شود می گرفته هنادید غالباً آن اساسی اهمیت که است آمیخته هم در سیاست های جنبه تمام با عمیقاً چنان زمان

 و "زمـان  دربـاره  یاسـت س چگونگی" مورد در تحقیق عنوان به سیاسی تقویم از ما ، کالرك کریستوفر و مایر چارلز کار بر

 می تعری  یریگ تصمیم تغییر و زمان از تصور تأثیر چگونگی ،( کالرك) "سیاست توس  فرض پیش" زمان نوع همچنین

بخشـد   مـی  مشـروعیت  و معنـا  سیاسـی  هـای  ایـده  و هـا  گـروه  ، بـازیگران  بـه  تـاریخ،  و زمـان  مفـاهیم  ساخت و. کنیم

(Becker,2019). 

.  دانـد  مـی  اسـی سی هـای  گیری تصمیم با زمان اندازهای چشم رابطه را کرونوپلیتین شده توصی  اصطالحی در  والیس

 اتخـاذ  را ای دوره هـای  گیری تصمیم توان می آن طی در که دانست زمانی توان می «گذار زمان» عنوان به را حال زمان

 بـرای  گیـری  تصمیم های دوره در حاکمه هیات اگر. دهد می سوق متناوب آینده چندین از یكی سمت به را جامعه که کرد

  اوضـاع  ای لحظـه  مهندسـی  بـه  کـارش  قطعا ، باشد نداشته را اساسی های مهارت ، بح  مورد های آینده از یكی انتخاب

 کـامالً  نیـاز  وردمـ  یمهارتهـا  و سیاسـت  مشـكالت  ، باشد شده گرفته قبالً ای کارشناسانه تصمیمات اگر اما. کشید خواهد

 .(Wallis,1970:102-108)بود  خواهد متفاوت

 بلیود جورج که همانطور. ددار اشاره سیاست زمان مدت و ها ریتم تغییر به و گیری تصمیم فرایند صحنه به کرونوپلیتین

                                                           
1- Virilio 
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 آن انجـام  از یا رندگذا یم را فردا های پایه سیاسی بازیگران آن در که است گذار زمان سیاست زمان ، کرد استدالل والیس

 .کنند می پوشی چشم

 بـه  تعلق از آگاهی بر تشدید این که پیامدهایی و کنیم می زندگی آن در که فضایی سازی فشرده به ای اشاره کرونوپلیتین

 Robertson)گذاران سیاست برای دلخواه جهان یا  باشد اقتصادی فعاالن برای جهانی بازار خواه ، دارد واحد جهان ین

,1992) 

 به خوشایند، زیسا همزمان احساس ین ایجاد جای به که شود می منجر واحد جهانی زمان ین به فضا سازی فشرده این

 ژیناسـترات  دوران ، دموکراتیـن  های دولت سیاسی دوره با بازار جهانی دوره. است عصرها در جدید نبرد ین صحنه جای

 .است کرده عیینت را زمان انتزاعی زمان جهانی دامنه. است گرفته قرار تضاد در فرد روانشناختی دوران و مشاغل

 محاسـبات  و معادالت رد را مكان اهمیت دیگری زمان هر از بیش که خورد پیوند رویكردی با بیستم قرن در جغرافیا دانش

 کـار  وردسـت  بـه  توجـه  بـا  مكـانی،  جـویی  برتـری » پدیـده  قـرن،  ایـن  از هـایی  دهه که شده باع  و کرد وارد المللی بین

 منـاطقی  داشـتن  دست در و تسل  برسر رقابت. باشد بزرگ های قدرت استراتژین سرمشق. کرد می تجویز هاژئوپولیتسین

 آغـاز  و دوم جهانی جنگ پایان از پس و شد مدرن ژئوپلیتین ترتیبات گیری شكل موجب میالدی 30 دهه از دنیا از خاصی

ـ  مكـان  بـرای  رقابت حوزه در کماکان خود منحنی سیر خ  حفظ با اما پرتنش ای دوره وارد سرد جنگ  تئـوری . مانـد  اقیب

 از جهان اما. کرد می تاکید قدرت تولید ابزار بعنوان مكان حفظ بر همچنان مكیندر، هارتلند بح  ادامه در اسپایكمن ریملند

 تحـوالت  دنبـال  بـه  مكان عنصر که شد للیالم بین مناسبات عصر از ای دوره وارد ارتباطاتی وسیع انقالب با 70 - 6 دهه

 خود محور زمین و ایستا اهمیت زمان تأثیر تحت ارتباطاتی نظامی حوزه دو در بویژه فناورانه های پیشرفت و نوین چشمگیر

 باتكیه قدرت تولید از گریدی وجوه جهان های شبكه انقالب با 90 دهه در و ها رسانه انقالب با 80 دهه در. داد دست از را

 یـن  دریافـت  در جمعـی  رتبـاط ا وسـایل  نقش ایوالکست کالم به و کرد شناسایی را ای شبكه - ایرسانه های اییتوان بر

 بـار  دارای مـومی ع افكـار  مشخصا که است شده باع  سیاسی های تصمیم بر ها رسانه این ژنوپولیتیكی ویژگی با وضعیت

 فیاجعرا جدید بعد این. کرد تحلیل زمان ژئوپلیتین یا پلیتینکرونو قالب در توان می را ای پدیده چنین.  شوند ژنوپولیتیكی

 بویژه گیری تصمیم نظام که است سیاسی های دشواری گویای کرونوپلیتین. است کرده کمرنگ زمان نفع به را امكان اثر

 سیاسـی  هـای  امنظـ  سیاسی، های گیری تصمیم و ای پدیده باالی سرعت بدلیل. روبروست آن با خارجی سیاست حوزه در

 در مـوثری  نقـش  زمانیسا فرایند که سیاسی های نظام در بویژه _دهند تطبیق شگرفی تحوالت چنین با را خود اگرنتوانند

 :دش خواهند روبرو بحران سه حداقل هستند محور فرد و واکنشی عمدتا تصمیمات و ندارند، سازی تصمیم

 گیری. تصمیم تناقص-3 تصمیمی، چند -2 تصمیمی، بی -1 

 در فضـای   برای را خود و دریابیم تر عمیق را سیاسی شدن جهانی بعد که دهد می را امكان این ما به کرنوپولیتین ك در 

 (.1385 بیات،)ترکنیم  آماده جهان امروز تنیده هم

 از متـاثر  سیاسـت » از شـكلی  هب منجر تغییر ماهیت و زمان به نسبت معینی هایدیدگاه چگونه که دهدمی نشان مقاله این

 زمان» عنوانبه حال زمان. است سیاسی گیریتصمیم با زمانی هایدیدگاه رابطه از توصیفی که اصطالحی شود،می «زمان

 از یكـی  بـه  را جامعه که شود می اتخاذ هاییتصمیم توانمی آن طی در که گرفت نظر در زمانی عنوانبه توانمی را «گذار

 را جـایگزین  هـای آینده مورد در گیریتصمیم قدرت گذار، هایدوره در حاکم نظم راگ. کندمی هدایت متناوب آینده چندین

 تهگرف قبالً مهم تصمیمات گرا اما. بود خواهد آنها اجتماعی مهندسی اجتماعی، روندهای با مقابله در مهم مهارت باشد، دارا

 .(Wallis,1970: 102-108)ود ب خواهد متفاوت کامالً نیاز مورد های مهارت و سیاست مشكالت ، باشد، شده
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 سیاست مطالعات در زمان انداز چشم
 در تنهـا  - اساسـی  نهـادی  اصالحات یا پیچیده گذارانه سیاست مداخالت خصوصا - سیاسی های تصمیم نتای  از بسیاری

 عالقـه  دخـو  اقـدامات  مـدت  کوتـاه  پیامدهای به غالبا سیاستمداران باالخص و سیاسی کنشگران. دهد می نتیجه درازمدت

 جـا  آن از. است انتخاباتی سیاست منطق هم اصلی دلیل. آید نمی حساب به آنان نظر از درازمدت تأثیرات معموال لذا دارند؛

 ایشـان  شـود،  مـی  گرفتـه  مدت کوتاه نگاه اساس بر است، سیاسی موفقیت کننده تضمین که دهندگان رأی تصمیمات که

 کـه  کنند می توجه درازمدت پیامدهای به زمانی فق  ها آن. دارند مدت کوتاه افق حفظ و آینده وانهادن به شدیدی گرایش

: گفـت  بـار  کینزین. باشند نداشته بیم انتخابات برای مدت کوتاه پیامدهای کردن رها عواقب از یا یابند اهمیت پیامدها این

 زمـانی  افق درباره. دریابند دل و جان با را سخن این پیام تا دارند بسیاری ادله سیاستمداران میریم؛ می درازمدت در ما همه

 سیاسـی  کنشـگران  تـالش _اعتماد قابل تعهدات درباره توجهی جالب ادبیات. دانیم می کم نسبتا مختل  سیاسی کنشگران

 ;North and Weingast,1989)اسـت  گیـری  شـكل  حال در. کند تسهیل را همكاری که هایی آرایش ایجاد برای

Shepsle, 1993) 

 خاصـی  نوع مقوم که( مستقل مرکزی های بانن قبیل از)خاص نهادی های طراحی برخی است مدعی پژوهشی هحوز این

 در غالبـا  سـازوکارهایی  نچنی حال، این با. باشند مؤثر زمانی های افق کردن بلندتر در است ممكن اند، سیاسی کنشگران از

 زمـانی  هـای  افق ردنک تر طوالنی برای قدرتمند کارهایسازو برخی دارای بازارها. دارند محدودی کارامدی سیاست عرصه

ـ . سرمایه بازارهای حضور و زمان طول در ها شرکت تداوم چون سازوکارهایی باالخص - اند  در غالبـا  سـازوکارهایی  ینچن

 مولـد  نهایت در که تیتعامال زیرا است، دشوار بسیار زمان طول در سیاسی رفتار داشتن نظر زیر. ترند ضعی  سیاست عرصه

 حسـاس  هـای  وقعیـت م سریع نسبتا جایی جابه. محدودند خیلی نیز عملكرد های شاخص و اند پیچیده بسیار عملكردهایند

 پیونـد  کـه  است یمالكیت حقوق آن فاقد سیاست که این خالصه. شود دشوار کنشگران کردن گو پاسخ شود می سبب غالبا

 ضـرورتا  مـوارد  ریبسـیا  در بلندمـدت  مقولـه . کند می حفظ زمان ورمر به را اقتصاد عرصه در کنشگران های تصمیم میان

 افـق  مـاهوی  فـاوت ت. اندیشـد  می اش نوه به که است سیاستمداری بیسمارك مانند دولتمردی. است سیاسی افق از بیرون

 بـه  وابستگی بر مارگولیس و لیبوویتز نقد به مجدد نگاه با توان می را این. است مهم بسیار اقتصاد و سیاست در زمانی های

 مـی  پـذیر  اصـالح  سـیر م به وابستگی صور بعضی برابر در محافظی را بازار نهادهای برخی درستی به ها آن. دریافت مسیر

 کننـد  می پیدا گرایش آن به دارد، تری بیش سوددهی درازمدت در B گزینه که باشند داشته باور گذاران سرمایه اگر. دانند

 .باشد داشته A گزینه با مقایسه در بدتری ردعملك مدت درکوتاه اگر حتی -

 کـامال  سـت ا ممكـن  وضعیت سیاست، در ولی. بدهند میدان B گزینه به باید بازار سازوکارهای در معتقدند ایشان بنابراین، 

 مـی  آمـاده  آینـده  الس دو انتخابات برای که باشد سیاستمداری سیاست، در اصلی گیرنده تصمیم کنید فرض. باشد متفاوت

 دارد تكیـه  مـدت  کوتاه یتمز بر که سیاستمداری. آیند نمی حساب به زیاد انتخابات از بعد تأثیرات وضعیتی، چنین در. شود

 تـوان  مـی  باشند، مدت اهکوت زمانی های افق اگر. دارد عمیقی پیامدهای زمانی های افق تفاوت. برگزیند را A گزینه شاید

 سیاسـی  کنشگران من،ض در. باشند داشته منتخب مسیر در محدودی تأثیر مدت هکوتا های هزینه و منافع که داشت انتظار

 نوعا مسیر تغییر های هزینه. دارند مسیر همان در ماندن باقی برای زیادی های انگیزه عموما مسیر، ین انتخاب محض به

 .شوند می لحاص گریدی کنشگر برای اصل در و درازمدت در معموال نیز آن منافع و کند می بروز مدت کوتاه در
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 روش پ وهش
 همچون هاییروش از اطالعات و هاداده آوریجمع مرحله در. است تحلیلی -توصیفی  حاضر پژوهش در تحقیق روش

 های هنقش مربوطه، مقررات و  ضواب مرتب ، مأخذ و منابع مطالعه به.است شده استفاده ایکتابخانه اسنادی، هایروش

 اختهپرد خارجی و داخلی تسیاس به مربوط مطالعات در تاریخی رویكرد موضوع با مرتب  های سایت و کتب آمارها، موجود،

 لود وقایعزمانی مو یعنی ظرف و رواب  بین متغیرها رخدادهای تاریخی کش  ماهیت  حاضر چون بهپژوهشی  .است شده

از نوع  نمایدکمن می جغرافیای تاریخیجغرافیای سیاسی و  ه علمیپردازد و به توسعه مرزهای دانش رشتمیتاریخی 

ین شده نتقادی تدونظر پایگاه فكری و نظری این تحقیق برمبنای مكتب رئالیسم اماز  .سیاسی است-پژوهش های اسنادی

عناصر  ترکیبی از باشد. هستی شناسی تحقیقاست که توجه به سیاست در بستر زمان  موید رویكرد انتقادی تححقیق می

لی بوده تحلی – است، شناخت شناسی آن تاویلی و تفسیری است و روش تحقیق حاضر به روش توصیفیعینی و ذهنی 

    است.

 

 هابحث و یافته

 چرخش تاریخی در علوم انسانی

ایی ی در بخش هـ علوم انسانی دارای سنت غنی پژوهش تاریخی است. جوامع دانشگاهی منحصر به توسعه چنین سنت های

ــعه  ــانی توس ــوم انس ــد. در از عل ــی یابن ــدایش   م ــدعی پی ــی م ــع، برخ ــاریخی»واق ــرخش ت ــوم انســا « چ ــل عل نی در ک

 (. McDonald, 1998; Bates et al.(1966اند

ـ زمان گذشته  حیرت آور آن که به رغم چنین فعالیتی، توجه به ابعاد زمانی خاص فرایندهای انسانی اندك است. ای علـوم  رب

 در درجـه اول  یی درباره چگونگی تحقق یافتن سیاسـت در زمـان باشـد،   انسانی معاصر به عوض آن که محرك پژوهش ها

وما بـرای  سیاست، عم صرفا منبعی برای داده های تجربی است. در پیش گرفتن رویكرد تاریخی، حداقل در علوم مربوط به

ـ ایفای سهمی درخور اعتنا در شناخت نظام مند فرایندهای اجتماعی ناکـام مانـده اسـت. درواقـع مـی       خش چـر »سـه  وان ت

محدودیت هـایی   ، لیكن هریندر علوم انسانی را از هم تمیز داد. هرین از این سه بر انباشته دانش ما افزوده اند« تاریخی

ـ تـاریخ  »سـت  نیز داشته اند. شاید بتوان اولین آن ها را که باالخص در حوزه توسعه سیاسی امریكـایی شـاخص ا   ه مثابـه  ب

ارش های علـى  بر ارائه گز این رویكرد رخدادها یا فرایندهای تاریخی مشخصی را با تكیهنامید. تحلیلگران « مطالعه گذشته

اص خـ ا درباره ابعاد ما به دانش قانع کننده درباره رخدادهایی که بدان ها عالقه دارند، مطالعه می کنند. چنین مطالعاتی غالب

ا در ین طالعات مجزونگی کنار هم قرار گرفتن متاریخ سیاسی رخدادهای مشخص می افزایند. اما آن چه روشن نیست، چگ

ود شـ گری منتقل برنامه پژوهشی گسترده تر است. تالش اندکی در خصوص روشن کردن آن چه باید از ین پژوهش به دی

ا به این سـؤال  راریخی خود تالبته اگر چیزی برای انتقال وجود داشته باشد. درواقع، بسیاری از تحلیلگران  .صورت می گیرد

د آن را نـد یـا رخـدا   نشان می دهند و موضع غالب مورخان را پیشه می کنند که معتقدند غنای خصایص هر فرای ی عالقهب

ـ      ای اره جنـبش هـ  منحصر به فرد می سازد. از سویی دیگر، همین تحلیلگران تلویحا فرض می کننـد کـه مـثال بحثـی درب

 فروضی بسـیار بحـ   مبش های اجتماعی معاصر دارد. چنین ، الزامات روشنی برای شناخت ما از جن1920اجتماعی در دهه 

جتمـاعی  مان علـوم ا برانگیز است. این چرخش تاریخی غالبا تحسین شده است، لیكن انصاف آن است که بگوییم غالب عال

 یابند.یش می با عالیق خو را بی ارتباط« تاریخ به مثابه مطالعه گذشته»که بیش تر به شناخت جامعه معاصر عالقه دارند، 
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ـ  نامید. چشم انداز محقق را در این رویكر« تاریخ به مثابه انبان شواهد»چرخش دوم را می توان  ین خالصـه  د می تـوان چن

ایـن  «. سـت وجـو کنـیم   جمن برای برخی جوانب سیاست الگویی دارم. بیایید گذشته را برای یافتن شواهد این الگو »کرد: 

رو، نظریـه   ت. از همـین گزاره هایی عام درباره سیاست ارائه کنند متـداول اسـ   شیوه باالخص در بین آن ها که می خواهند

گذشته  -رند معاص انسانیکه طالب گزاره های عام در علوم  انسانیاه طلب ترین عالمان علوم ج -پردازان انتخاب عاقالنه 

کنش جمعی  از مسائل ی گروه خاصیرا به دنبال نمونه هایی از سازوکارهای تعهد یا برای یافتن راه حل های مشخصی برا

د می شوند، هایی تولی جست وجو می کنند. با توجه به انبوه مواد تاریخی و گزارش های بسیار منسجم که در چنین پژوهش

های اجتمـاعی،  انی فراینـد گذشته ممكن است چنین شواهدی را به خوبی ارائه کند. تحلیلگر در این جا نیز درباره ابعـاد زمـ  

اید در حال ی است که شاندك سخنی به میان می آورد. تنها انگیزه برای غور در گذشته به دست آوردن شواهد اگرنه هیچ،

ولیـد  ابـه میـدان ت  تاریخ به مث»موجود نباشد. همین نكته در خصوص سومین چرخش نیز صدق می کند که می توان آن را 

کمیـاب   محی  معاصر ، خصوصا برای پدیده هایی که درنامید. تاریخ منبع داده های بیش تری می شود« موردهای بیش تر

 شكل مطالعات بـا  عمیقی درباره این حرکت روش شناختی وجود دارد، خواه در (. مناقشاتBartolini. 1993:144اند )

فـق و  وش هـای توا ركال مختل  موارد بسیار )نظیر استفاده از سری های زمانی( یا مطالعات با موارد معدود با استفاده از اش

رد هر سـه رویكـ   ، لیكن نكته اصلی چیز دیگری است و در خصوصدرست استتفاوت میل(. برخی نگرانی های این نقدها 

ـ رویكـرد اول(  ) ، نه تجربـی جتماعیا-انسانیمذکور صدق می کند. بهترین دلیل برای وصل کردن تاریخ به علوم  ه روش ن

تر تـاریخ  تماعی در بسـ به بررسی تاریخ می پردازیم، چون حیات اجشناختی )رویكردهای دوم و سوم(، بلكه نظری است. ما 

تمـاعی دقیقـا   راینـدهای اج متمایزی دارند. لیكن کش  ابعاد زمـانی ف  نض  می گیرد. فرایندهای اجتماعی واقعی ابعاد زمانی

 ضعی  ترین بخش در چرخش تاریخی علوم اجتماعی است.

 زمان بستر در سیاست دادن جای

 الگوی ندارد. جودو زمان نوکالسین، نظریه در زیرا است، بوده مزاحم همواره و سیاسی اقتصادی مورخ برای زمان

 :گویم می تعارف بی .آورد.. نمی حساب به را زمان تأثیر رو، همین از و است زمان از کوتاهی برهه مدل نوکالسین

 باورها و نهادها ها، هاید که است بعدی نهما زمان زیرا بود، خواهید بدی سیاسی عالمان زمان، از عمیق درکی بدون

 (.(North,1999:316یابند می تحول آن بطن در

 عالم» جذاب اسم با شهر رستوران جدیدترین به را شما تان دوست کنید تصور .کنیم می شروع مقایسه ین با

 بخت و شناسد یم خوبی به را سرآشپز خانم که دهد می اطالع شما به ضمن در .کند می دعوت «نمدر اجتماعی

 دو به آشپزخانه که دهد می توضیح سرآشپز خانم شوید، می وارد وقتی .بزنید گشتی آشپزخانه در که دارید را آن

 «متغیرها» را ها آن شما، حیرت وجود با. است گردآورده را الزم مواد همه چپ سمت در او .است شده تقسیم بخش

 نیز زیادی بسیار گیری اندازه ابزارهای اند. شده انتخاب دقت با و هایند ینتر تازه مواد این که دارد اصرار و خواند می

 دهد می توضیح سرآشپز خانم و کنید می حیرت ها آن دقیق چینش و پیچیدگی از شما دارند. قرار راست سمت در

 ادامه آشپزی در خود رویكرد تشریح به او دارد. نیاز زمان ها سال به ها آن از هرکدام با کارکردن درست یادگیری که

 باشند. شده گیری اندازه دقت به که است عالی موادی اختیارداشتن در مستلزم خوب آشپزی گوید می و دهد می

 یكدیگر با مواد که خاصی شیوه و مرحله هر توالی جمله از اند، کرده تأکید آشپزی فرایند اهمیت بر سنتی آشپزهای

 های اندازه در که باشید داشته اختیار در خوبی مواد اگر است معتقد مدرن یاجتماع عالم مالن خانم شوند. می ترکیب
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 داشت. نخواهد تأثیری ترکیب مدت و مواد شدن ترکیب ترتیب ترکیب، چگونگی دیگر شوند، ترکیب هم با مناسب

 تمایزساختنم پی در علوم عالمان غالبا اما باشند، آشپزی فلسفه این با رستورانی دائمی مشتری حاضرند معدودی

 که است شرایطی شناسایی دنبال به شوند، می شكوفا توجه خور در زمانی های بازه در که است گوناگونی فرایندهای

 که است اجتماعی زندگی زمانی ابعاد اهمیت دادن نشان پی در و است محتمل مختل  فرایندهای بروز ها آن اثر بر

 غالبا که سازم برمال را سنگینی هزینه تا برآنم کاری چنین انجام برای دارد. اهمیت سیاسی رخدادهای شناخت برای

 است آن مطلوب خالصه شود. می متحمل واقعی اجتماعی فرایندهای عمیق زمانی ابعاد از غفلت اثر بر اجتماعی علوم

 تفصیل به است، شده آزموده ندرت به اما شده، گفته همواره و «است مهم تاریخ» گوید می که را عبارت این که

 از بسیاری سوی از اجتماعی علوم پیدایش دوره در اجتماعی تبیین به تاریخی رویكردی گرفتن پیش در بنمایانم.

 ویژگی موضعی چنین نیست. تصادفی - شومپتر و پوالنی تا وبر و توکویل مارکس، نظیر - اجتماعی علوم بزرگان

 دنیای ماهیت درباره ایشان عمیق های بینش مهم عمنب بلكه نبوده، مدرن اجتماعی تحلیل به گذر دوره جذاب

 زاویه از اساسا که شود می اجتماعی زندگی از ابعادی شدن برجسته سبب مندی زمان به التفات است. بوده اجتماعی

 رخدادهای برای که را هایی تبیین هم تواند می زمان بستر در سیاست دادن جای مانند. می پنهان غیرتاریخی نگاه

 فرایندهایی مند نظام بررسی سازد. غنی یابیم می ارزشمند را شان تبیین که رخدادهایی هم و کنیم می ارائه اجتماعی

 .است اجتماعی علوم در محوری جایگاهی درخور شوند می شكوفا زمان بستر در که

 زمانبندی و توالی رخدادها

 علوم در ها استدالل . (Tilly,1948: 14)است مؤثر شان وقوع چگونگی بر رخدادها وقوع زمان توالی ین در

 موارد این در دارد. نتیجه در مهمی تأثیر فرایندها یا رخدادها زمانی نظم :آیند می در شكل این به گاهی اجتماعی

 درباره خواهیم می تنها نه .بدانیم نیز را ها آن وقوع زمان بلكه متغیرها، برخی «مقدار» فق  نه کاش کنیم می آرزو

 که اند کرده تأکید بزرگ محققان است دیرزمانی درواقع، .بدانیم نیز را زمانی چه« خواهیم می بلكه انیم،بد چیز چه»

 گاهی اگرچه) متمایزی کامال مدعاهای مختل  های تحلیل در .باشد تبیین در مهمی عنصر است ممكن زمانی نظم

 آن معتقدم و دارم هایی ایده ها استدالل این ختنمتمایزسا چگونگی درباره دارد. وجود توالی نقش درباره (مبهم اوقات

 به ها توالی اهمیت شناخت بدهند. ما به اجتماعی های پدیده تبیین برای ای مالحظه درخور قدرت توانند می ها

 زمان مرور به که فرایندهایی مند نظام بررسی که این درخصوص مدعایی انجامد؛ می باره این در من مدعای تقویت

 نظام شكل به تا اند کوشیده علمی اجتماع چندین اخیرا باشد. داشته محوریت اجتماعی علوم در باید نند،ک می بروز

 بر امریكا، سیاسی تحول حوزه در باالخص تاریخی، گرایش دارای تحلیلگران از شماری بپردازند. مقوله این به مندتری

 هم به شان وقوع نسبی بندی زمان واسطه به لقوهبا که اند کرده تأکید متمایزی فرایندهای دیدن مرتب  اهمیت

 این در مندرج نظری های دشواری البته و ها امیدواری برخی بررسی به فصل این از بخش اولین در اند. مرتب 

 تحلیل از منت  های توالی درباره اخیر مباحثات به سپس پرداخت. خواهم «ها بزنگاه» و بندی زمان درباره مدعیات

 وضعیت به ساختاردهی در ها توالی نقش درباره جالبی نظری های ایده مطالعه نوع این پردازم. می نهعاقال انتخاب

 بر را خود انرژی تر بیش اما است، آورده فراهم تأثیرات این از ای کننده قانع شواهد و کرده طرح جمعی کنش های

 ادبیات دسته دو این دستاوردهای گذاری. نقانو نظیر است، ساخته متمرکز رسمی بسیار های عرصه از محدودی طی 

 زمانی ترتیب چگونه و کجا چرا، که این درباره عاقالنه انتخاب تحلیلگران یكدیگرند. مكمل کام جهات بسیاری از

 دستاوردی چنین هزینه البته دارند. دقیقی و قوی نظری های استدالل باشد، توالی مشمول تواند می ها انتخاب
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 سیاسی تحول حوزه در پژوهش است. بوده مطالعات گونه این تجربی و نظری دامنه بر شدیدی ها محدودیت تحمیل

 و اجتماعی های پویایی بر و کند می توجه تاریخی واقعا فرایندهای به لیكن ندارد، را عاقالنه انتخاب ستودنی دقت

 وجود ها قوت نقاط این از یاریبس ترکیب برای امیدبخشی انداز چشم معتقدم دارد. تری بیش تمرکز کالن سیاسی

 شود می منتهی جا آن به کار این آورد. می فراهم را کاری چنین زمینه اول فصل در شده مطرح های ایده و دارد

 فرایندهای مبنای بر ای اندازه تا حداقل و مبهم صورت به غالبا توالی و بندی زمان نقش درباره مدعیات تر بیش که

 است؛ تاریخی ذاتا على تحلیل است، کار در فرایندهایی چنین وقتی .اند شده بنا مسیر به ستهواب یا شونده تقویت خود

 به مستقیم پرداختن زمان، هم باشد. داشته برایندها در مهم تأثیری فرایندها یا رخدادها ترتیب که است محتمل یعنی

 پیوند هایی تحلیل به مثبت بازخورد بارهدر را قبل فصل های ایده توان می چگونه که سازد می روشن تاریخی توالی

  اند. مهم بزنگاه یا عط  نقطه ین از منشعب سیاسی تغییر مشغول دل تر بیش که زد

 که انجامد می قوالتم از وسیعی طی  مطالعه برای شروعی نقطه به شونده تقویت خود های پویایی شناخت بنابراین،

 کردن پررنگ با توانند یم دارند توجه توالی به که هایی تحلیل هستند. تاریخی فرایند و توالی بندی، زمان با مرتب 

 .دهند ارقر توجه معرض در تر بیش را اجتماعی دنیای از مهمی های جنبه مدار تاریخ پژوهش اساسی سهم

 وابستگی به مسیر

ر اصل دروز هستند، اما های امهای دیروز نقطه آغاز انتخابوابستگی به مسیر طی شده به این معنی است که انتخاب

ودن تغییر مسیر بوز. دشوار کننده در تغییرات بلندمدت است تا تغییرات امروز و دیروابستگی به مسیر بیشتر ین عامل تعیین

ین خواهد کرد. های آینده را تعیایم، انتخاب؛ چرا که روند یادگیری که با آن به نهادهای امروز رسیدهبسیار بدیهی است

ها را نتخاباها بنا شده که با جریان تغییرات پایین دستی در ارتباط بوده و ای از محدودیتدی روی مجموعهساختار نها

ین میان رند. در اها میلی به اصالحات گسترده که همه چیز را کامال دست خوش تغییر کند ندامعموال دولت کند.هدایت می

کنند. یاد می ن وابستگیعنوا ورد، کارشناسان سیاسی از این گرایش بارد پای میل به پیروی از امیال گذشته به چشم می خ

از روی اجبار  هایت بایددر ن این مساله به این معناست که هرگونه تغییر واقعی در جهت گیری، از انتخابی بر می آید که

ای در هالت توسعدهد که تحواجازه نمی« وابستگی به مسیر»صورت بپذیرد که مسیر آن از قبل مشخص شده است. 

المللی در کشورها، نتحقیقات بین المللی نیز تصمیمات گرفته شده در سطح بی .مسیری صحیح و مطلوب به پیش برود

ای ایران و رات هستهباره مذاکل دربه عنوان مثا .تحت تاثیر ایده هایی است که قبال در عرصه بین المللی به اجرا درامده اند

نندگان به مذاکره ک ای که در آنحلقه بسته»به این معنا است: « آرون دیوید میلر»یر به تعبیر شش کشور، وابستگی به مس

کنند این بهترین ها گمان میکنند که رسالتی بر عهده دارند. آنشوند و اعتقاد قوی به آن پیدا میروند مذاکرات دلبسته می

یا مخفیانه  وتوجه نیست مکسی این شعار را زیر سؤال ببرد، یا  تر است. هرها به مراتب بدتوافق ممكن است و سایر گزینه

ه توافق پیموده برای دستیابی ببدین ترتیب، کاخ سفید به دنبال توافق است، زیرا مسیری طوالنی «. کنداهدافی را دنبال می

 «.است

 است. کمیاب آن از روشن تعاری  اما مسیرند، به وابستگی مفهوم از استفاده به مایل ای فزاینده صورت به تحلیلگران

 مفهوم این سیوئل ویلیام مثال، برای اند. نوسان در محدود و وسیع برداشت دو میان عمل در مفهوم این کاربردهای

 رخدادها از ای زنجیره در ممكن رخدادهای افتد، می اتفاق تری قبل لحظه در چه آن هر که داند می معنا این به را

 معنایی تصدیق برداشت این (Sewell, 1996: 262-263) افتند می اتفاق بعدا که دهد می قرار تأثیر تحت را
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 به وابستگی» از محدودی مفهوم نیز لیوای مارگرت «.است مهم تاریخ» عبارت از است کارامدی چندان نه و رقیق

 یا کشور که آن محض به که است این باشد، داشته معنایی اگر مسیر، به وابستگی معنای :است کرده ارائه «مسیر

 برای هم دیگری لحظات بود. خواهد زیاد بسیار مسیر آن از بازگشت های هزینه بگذارد، مسیری در پا ای منطقه

 اولیه انتخاب نقطه به ساده بازگشتن مانع نهادی های آرایش برخی تحكیم لیكن داشت، خواهند وجود گیری تصمیم

 رویند. می تنه بر بسیاری کوچن و بزرگ های شاخه باشد. بهتری رهاستعا مسیر، به نسبت درخت شاید شوند. می

 است ضروری کار این باشد، شكننده شده انتخاب شاخه اگر و - کرد گذر دیگر شاخه به ای شاخه از توان می اگرچه

 دهد دامها آن از رفتن باال به دارد تمایل وی که است همانی گزیند، برمی باالرفتن برای فرد که ای شاخه لیكن -

.(Levi, 1997: 28) که است پویایی فرایندهای بر ناظر است، نیز ما مدنظر که معنا، این در مسیر به وابستگی 

 نتیجه چندین مولد تواند می و کند می بروز رخدادها از خاصی ترتیب پایه بر گیرد، برمی در نیز را مثبت بازخورد

 خود یا مثبت بازخورد که باورند این بر دیگران و دیوید ،آرتر  (Arthur, 2000; David, 1994).باشد ممكن

 جهتی در گام هر ویژگی، این به توجه با .است مسیر به وابستگی مولد تاریخی فرایند ین بارز ویژگی شوندگی تقویت

 مفهوم مرکزی هسته :کند می تشریح چنین را ایده این دیوید پل سازد. می دشوارتر را مسیر از بازگشت خاص

 ناپذیر برگشت شدن شاخه شاخه فرایند مثابه به تاریخ ایده بر ناظر پویا موجودیتی مثابه به مسیر به بستگیوا

 پیدایش بر ناظر مسیر به وابستگی »:است معتقد نیز هكر جیكب ترتیب، همین به   (David, 2000: 8)است

 (Hacker, 2002: 24). است دشوار ها آن از بازگشت ماهیتا که است مسیرهایی

 همان در تر بیش های برداشتن گام احتمال مسیر در برداشتن گام بار هر با است، میان در مثبت بازخورد وقتی 

 های انتخاب بقیه با مقایسه در جاری فعالیت نسبی منفعت که است دلیل این به امر این .یابد می افزایش مسیر

 افزایش بودند پذیرفتنی قبال که هایی گزینه بقیه گزینش ههزین دیگر، بیان به .یابد می افزایش زمان طول در ممكن

 را «مسیر به وابستگی» اصطالح که است این بح  ترجیح دهند، می ترجیح را متفاوتی تعاری  برخی اگرچه .یابد می

 و ندده می نشان خود از مثبت بازخورد که برده شود کار به اجتماعی فرایندهایی به ارجاع برای و محدود معنایی در

 می نشان اجتماعی علوم در مفهوم این کاربرد در موجود ابهام .است شدن شاخه شاخه ها آن تاریخی تحول الگوی

 به وابستگی است. شده تمام ها آن تحلیلی دقت از کاستن قیمت به تعاری  برخی در مندرج تر وسیع گستره که دهد

 مختل  واعان  (Sartori,1970)    خواند می مفاهیم آوردن کش را آن سارتوری که است شده چیزی قربانی مسیر

 فرایندهای انواع این (Abbott,1983) دارند نیز متفاوتی نتای  و شوند می تولید مختل  طرق به زمانی های توالی

 محدود شوند. بررسی مند نظام ای شیوه به و شوند تفكین یكدیگر از باید اند، درآمیخته هم با که متمایز اجتماعی

 اهمیت صور بقیه درباره تحقیق برای وجه هیچ به شونده تقویت خود فرایندهای به مسیر به وابستگی مفهوم دنکر

 درباره روشن ورزی استدالل ساز زمینه صرفا کار این کند. نمی مانع ایجاد اجتماعی رخدادهای تبیین در ها توالی

 به مجبوریم دلیل سه به شد، خواهند حل نهایت در مفهوم این درخصوص مسائلی چنین اگرچه .است متمایز مدعیاتی

 از مهمی های بخش مشخصه فرایندهایی چنین اول، .باشیم داشته خاصی توجه مثبت بازخورد متضمن فرایندهای

 های گزینه و کنند می تقویت را خود توالی زنجیره ابتدایی رخدادهای آن در که فرایندهایی اند؛ اجتماعی دنیای

 پژوهش که اند ای نظریه ارائه دنبال به اجتماعی علوم عالمان دوم، .شوند می نیافتنی دست مانز گذشت با ممكن

 های پویایی بر تمرکز سوم، .سازد می بدل نویدبخشی تحقیقاتی عرصه به را مثبت بازخورد پیامدهای و علل درباره
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 مرتب  مسائل وسیع گستره بررسی لیاص عناصر از یكی به شدن تبدیل حال در مسیر به وابسته و شوند تقویت خود

 (.Ibid, 97) است مند زمان فرایندهای با

 چرا طرح شود:ماین سوال  است ممكن .دارد اهمیت شدت به ها شروع که است این نوعا مسیر به وابستگی مدعای

 کاوش ایبر ندهشو خودتقویت فرایندهای شناخت که است این پاسخ شود؟ می آغاز مسیر به وابستگی با بح  این

 به وابستگی اقبعو و منشأها کش  .است ثمربخش بسیار مندی زمان با مرتب  مقوالت از ای گسترده طی  درباره

 براید. کن می کمن ما به سیاسیمسائل  جوانب از بسیاری خاص «چسبندگی» یا قدرتمند اینرسی شناخت در مسیر

 در قدرت حلیلت هایی استدالل چنین .شود می اصلح نهادی های آرایش برخی ظهور از که دیرپایی عواقب مثال،

 قدرت های نابرابری چگونه که این با دهند می نشان که ترتیب این به بخشند؛ می دوباره جانی را اجتماعی رواب 

 و کنش متداول ورص و ها سازمان در تدری  به و تقویت زمان طول در توانند می باشند، اندك ابتدا در شاید که

 رخدادهای رایب مسیر به وابستگی مبنای بر استدالل .شوند مستقر نهادی های آرایش همچنین و یسیاس شناخت

 وجود جا، این در ت؛اس کارکردگرایانه های تبیین به تمایل علیه قدرتمندی اصالحی اقدام مهم، سیاسی و اجتماعی

 شناخت عالوه، به ود.ش می تبیین ندانقدرتم نیازهای رفع برای ها آن کارکرد مبنای بر موجود اجتماعی های آرایش

 قرار دور زمانی فواصل رد که سازد می الزامی را فرایندهایی یا رخدادها على اهمیت به کردن توجه مسیر به وابستگی

 ین نتیجه در که هایی پویایی یعنی اند؛ استینچكام آرتر «تاریخی علیت» نمونه مسیر به وابسته فرایندهای .دارند

 اولیه، رایندهایف و رخدادها همان تكرارنشدن صورت در حتی و شوند می ایجاد مشخص زمانی در ایندفر یا رخداد

 ترتیب .کند می وجیهت را زمانی ترتیب مقوله به توجه مثبت بازخورد شناخت نهایت، در .کنند می بازتولید را خود

 وجوه بر فوق جهات همه از مسیر به ستگیواب .شود می مهمی تأثیرات سبب مسیر به وابسته فرایندهای در رخدادها

 (.Kerasner,1989: 70)آورد می فراهم آتی فصول برای بنیانی و کند می تأکید اجتماعی فرایندهای متمایز زمانی

 تغییرات نهادی

. تعادل را تنها می توان در چارچوبی پویا درك کرد، که چگونگی پیدایش آن را )اگر اصـال پدیـد بیایـد( توضـیح مـی دهـد      

اقتصاد نوکالسین توضیح می دهد که وقتی گرد و غبار فرونشست، جهان چگونه به چشم می آیـد؛ امـا مـا مـی خـواهیم      

بدانیم چگونه گردوغبار فرومی نشیند. این کار ابدا بیهوده نیست؛ زیرا ممكن است چگونگی چیزها بعد از فرونشستن غبارهـا  

بـه اطـراف   . مهم تر این که الزم است بدانیم غبار هرگز واقعا فرونمی نشیند با فرایند فرونشستن غبارها بسیار مرتب  باشد.

حرکت می کند و جریان های تصادفی هوا آن را به حرکت درمی آورند. این به حرکت درآمدن درنتیجه نیروهای تصـادفی،  

(. نهادهای (Young, 1991یكی از عناصر اصلی در توصی  میانگین وضع کلی امور در دوره های زمانی درازمدت است

 Elisabeth Clemens and Jamesسیاسی رسمی ظرفیت های بسیاری برای حذف کردن بدیل های خـود دارنـد  

Cook,1999).) 

ردن بـه  کـ نهاد و رو  ضرورت روی گرداندن از تمرکز بر برهه های انتخاب این بخش اهمیت واستدالل های ارائه شده در 

؛ هرچنـد  احسـاس شـده   یانسـان درواقع، نیاز به این کار به طرز فزاینده ای در علوم شناخت فرایندهای تحول نهادی است. 

 تالش ها در این جهت هنوز تردیدآمیز است. 
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شخصـی از  متالش های نهادگراهای تاریخی و جامعه شناختی بر این متمرکـز اسـت کـه چـرا و چگونـه مجموعـه هـای        

راینـدهای  فت کـه چگونـه   دراین باره اسـ  دیگری. در مقابل، استدالل کنشگران می توانند تسریع کننده تغییر نهادی باشند

 . درازمدت نهادینه شدن شرایطی را که این اصالحگران با آن ها روبه رو می شوند مشروط می سازند

یی ننـد؛ شناسـا  کممكن است گام های اولیه فرایند، گستره انتخاب هایی را که بعدا در دسـترس اسـت بـه شـدت محـدود      

عیـین  تصـوص عوامـل   هایی که چنین محدودیت هایی به وجود می آورند می تواند منبع بینش هایی قدرتمند در خسازوکار

عمـل کننـد.    نی درازمدتکننده تغییر نهادی باشد؛ تأثیرهای مهم در جریان تحول نهادی ممكن است تنها در بازه های زما

. روی هـم  چنگ آورند ان خاص بتوانند چنین عواملی را بهبعید است که تبیین های مقطعی متمرکز بر انتخاب های کنشگر

رای پژوهش های متمایزی ب رفته، این ایده ها گزاره های مهمی درباره فرایندهای تحول نهادی ارائه می دهند و دستور کار

ـ  آتی تعری  می کنند. آن ها مزایای ملموسی را آشكار می سازند که حاصل پرداختن به این مقوالت اجتمـاعی   همهم نظری

غالبا مقوله ی عقالینتخاب اتحلیل های متمایل به نظریه  است، از منظر تأکید بر چگونگی شكوفایی فرایندها در بستر زمان.

د. با سئله پرداخته انمما به این مستقی انسانیتغییر نهادی را تلویحی و در حاشیه لحاظ کرده اند. در مقابل، بقیه عالمان علوم 

ق ی توانند از طریی طوالنی مده ها با توجه نظام مندتر به شیوه هایی که نهادهای مستقر در طول بازه زماناین حال، این ای

ـ هادگراهـای  نآن ها شرای  بازنگری در خود را ساختاردهی کنند، می توانند به شدت تقویت شوند. محـور تمـایز    اریخی و ت

سـی  سیا هادهـای گرایی کنشگر محـور را رفـع مـی کننـد. ن    جامعه شناختی این است که بسیاری از محدودیت های کارکرد

سـتراتژین کنشـگران هدفـدار    اانتخاب هـای   -امال منحصر به کو البته نه  -همچون نتیجه فرایندهای چندگانه، از جمله 

های ند تالش گی می توانلحاظ می شوند. تغییر در شرای  محیطی، توازن نیروهای اجتماعی یا تأثیرات نهادی ناشناخته هم

ستخراج گـزاره  می کنم، ا مهم برای تغییر نهادی را تسهیل کنند. به دالیلی که من در انتهای این بخش درباره آن ها بح 

ست. به رغم اند، دشوار هایی از دل این ادبیات درباره شرایطی که منجر به الگوهای خاص تغییر در نهادهای رسمی می شو

 ب و متمایز را تشخیص داد.این، می توان تعدادی استدالل های جال

 

 گیری نتیجه
ابعاد زمانی نیرومندی از خود  و بررسی طیفی از فرایندهای علی است که معموال بروز می کنند و پژوهشدر این  ماهدف 

کمن می کند تا کردارهای خود را بیش تر با شیوه  انسانینشان می دهند. حساسیت به این ابعاد زمانی به عالمان علوم 

اگر پژوهش های ما بكوشند تا تنها برهه ای از زمان را بررسی به عبارتی بهتر، واقعی دنیای اجتماعی همراه سازند. عمل 

کنند که اغلب چنین می کنند، بیش تر آن چیزهایی که در خصوص دنیای اجتماعی اهمیت دارند مخفی خواهند ماند. اما 

ونه به مرور زمان شكوفا می شوند، سؤال هایی خواهیم پرسید که در اگر به عوض این کار بپرسیم فرایندهای اجتماعی چگ

غیر این صورت نمی پرسیدیم. خللی در تبیین هایی ممكن شناسایی خواهیم کرد که در حالت دیگر نمی بینیم و پاسخ 

رفته در علوم  هایی خواهیم یافت که در موارد دیگر نمی یابیم. این مدعا الزاماتی برای نظریه ها و روش های به کار

با کمی به عقب برگشتن در استدالل های ارائه شده در این جا خیلی خالصه  در اینبارهاجتماعی معاصر به همراه دارد. 

مستلزم این درك است که هر  در زمان اجتماعی_انسانی. جای دادن تحلیل می سازیمبرخی از این الزامات را پررنگ 

این نوع تحلیل  این بخشی از فرایند اجتماعی رو به شكوفایی است.  -صی جای دارد لحظه ای از زمان در زمینه زمانی خا

است که می کوشد حساسیت به پیچیدگی علی و تأثیرات  -روش شناختی، نظری و تجربی  -بخشی از موج اخیر آثاری 

بر این اساس،  فراتر می روند.  زمینه ای را با بینش هایی درباره فرایندهای اجتماعی ترکیب کند که از ین زمینه اجتماعی



 1401، بهار 72، شمارۀ20فصلنامۀ جغرافیا، دوره                                                                                                             168

  

ه بعد بر سازوکارهایی اجتماعی متمرکز می شود ک پژوهش جاضر با روش توصیفی و تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای

 موضوع اصلی است: سهحول  زمانی قدرتمندی دارند. این پژوهش

 مسیر وابستگی به، 

 ،زمان بندی و توالی 

 غییرات نهادیمسائل مربوط به منشأهای نهادی و ت. 

نتخاب د. لذا اود می کنمحد را آینده های انتخاب ۀتحلیل وابستگی به مسیر نشان می دهد که انتخاب های گذشته دایر

همیت والی به اتدی و یی در زمان حال در طی  اختیارات کمتری نسبت به گذشته قرار می گیرد. موضوع زمان بنالعق

تند اما به شدت رپذیر نیستكرا ت اجتماعی و سیاسی اشاره دارد که اموریالاه در تحووقایع و تصادفات تاریخی و نقاط بزنگ

اطعی در ر تأثیر قی اموبر جهت گیری امور در آینده تأثیر می گذارند. همین امر نشان می دهد که کیفیت چینش توال

برخی  ذیر کند وناپ ً برگشت سرانجام مسیری که طی خواهد شد، خواهد داشت. ین توالی خاص می تواند برخی روندها

نه ند نموشان می دهمدت نگزینه های محتمل به کلی منتفی شوند. تغییرات تدریجی را تقریبا که آثار خود را در بلند

وط خ دهد، منرخی از وقایع آن ها را بدون لحاظ زمان تشخیص داد. اینكه بر توان نمی که است اجتماعی مسائل از دیگری

ه کوتاه اگر نگا .ر شودمتغیرها از ین حد آستانه گذر کنند و ین جرم بحرانی از حدی خاص بیشت به آن است که برخی

ه خواهند ا سوگیرانهحلیل تمدت یا تحلیل مقطع زمانی داشته باشیم اهمیت سازوکارهای بطیء را نادیده خواهیم گرفت و 

راحی می فع خود طفظ منابرای ح طراحان ۀانگیز به این می پردازد که اگرچه ترتیبات نهادی با این بح شد. بخش آخر 

د تا نهادها وجب می شواین م هایی است که لزوما نتیجه را با قصد یكی نمی سازد و شود اما عالم واقع پر از عدم قطعیت

ی واگرا اجتماع ن سیاسی ونشگرادر مسیر به روندی کشیده شوند که در ابتدا تصور نمی شد. لذا، کارکرد نهادها از اهداف ک

 .ت نهادها در طول زمان را ممكن می سازدالمی شود. همین نگاه است که تحو

یـل  وهـان در تحل چارچوبی را عرضه می کند که مـی توانـد توسـ  تحلیلگـران و سیاسـت پژ      ، جستار پیشرو،به طور کلی 

یـرد.  ده قـرار گ د اسـتفا ت مختل  اقتصادی و اجتمـاعی در یـن بسـتر بلندمـدت مـور     الفرایندهای سیاستی، نهادها و تحو

توجه کرد و  چه نكاتی باید به ی مربوط به فرایندهای انسانیبه بهترین شكل نشان می دهد که در تحلیل ها کرونوپلیتین

 .ت را در بستر زمان دنبال کردالچگونه این تحو

 

 تقدیر و تشکر  
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