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  :چکیده

چنانچه البته . ھستیم یبرای شکل گیری یک دانش میان رشته ای، نیازمند متد و ابزار خاص

د کار کمی آسانتر است نماھیت دو رشته مد نظر ما ،از منظر کمی یا کیفی ، مشابه ھم باش

اما ھنگامیکه قرار شد بین دو رشته با ماھیت متفاوت، به استخراج یک موضوع میان رشته ای 

متدھا  در این مقاله پژوھشی برآنیم تا زمینه ھا ، شرایط ،. بپردازیم کار مشکل تر خواھد شد

و ابزار مورد نیاز برای شکل گیری دانشی میان رشته بین تاریخ و آمار را مورد تجزیه و تحلیل 

تحلیل مبتني بر "از آنجا که يكي از روش ھای منطقی برای آموزش رشته تاريخ، . قرار دھیم

است كه مي تواند جانشین تحفیظ شده، و تحقیق و روش عملی را " داده ھای تاریخی

این روش به کلیومترک یا استفاده از داده ھای آماری در تجزیه و تحلیل  ، تقلید نماید جایگزین

ً به تحلیل . تاریخی معروف شده است در این روش ، یک محقق تاریخ قادر خواھد بود تا نھایتا

تحلیل ساختار قدرت و یا حتی تحلیل رفتار  از جمله حوادث تاریخی،بسیاری از موضوعات و یا 

،کاربرد علم آمار در تاريخ نگاري را تاريخ  براین اساس. بپردازدسیاسی حاکمان در طول تاریخ 

در اين روش، داده ھاي آماريِ تاريخي، استخراج شده از يك . سنجي يا كلیومتريك مي نامند

در واقع كلیومتريك . بي قرار مي گیردموضوع تاريخي، در يك بستر زماني مشخص، مورد ارزيا

كه در آن از رياضیات و ) ابزاری در روش تحقیق پیشرفته(خود نوعي تحقیق تاريخي است 

  .شود ھاي آماري استفاده مي فرضیه

  

  .کلیومتریک  –میان رشته ای  –آمار  –تاریخ : کلید واژه
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  :مقدمه 

که آن را داشته باشند را  "آماردانش "ر باره افراد ھنوز این تصور غلط دممکن است بسیاری از 

اما، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه . دانندبو یا نمودارھا منحصر به ستونھای عددی 

آمار به . اند و روشھای جدید آماری از حد ساختن جدولھای اعداد و نمودارھا بسیار فراتر رفته

ھایی که مستلزم  است که در تمام پژوھشعنوان یک ابزار علمی، امروزه شامل روشھایی 

اھمیت بسیار  ،ھا ھستند ھا و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده جمع آوری داده

 . دارند

ن اینکه تاریخ را آوجود دارد و " دانش تاریخ"از طرف دیگر ، یک تصور اولیه و غلط ھم در مورد 

شامل ذکر کسالت آور حوادث و داستانھای گذشته می دانند که مملو از اسامی و تاریخ 

  .آن است به خاطر سپردنحوادث است و یادگیری آن مستلزم 

ً این دو  و علی القاعده نباید بین آنھا تفاھمی  ھیچ ارتباطی با ھم ندارند) تاریخ و آمار(ظاھرا

  راستی این خطای معرفتی از کجا ناشی شده است؟اما ب. ھم برقرار کرد

احتماالً خطای اصلی و بینادی در این اشتباه از آنجا نشات می گیرد که تعریف و جایگاه دو 

به درستی تشریح و توصیف نشده و لذا موجبات بروز این خطای معرفتی  "تاریخ و آمار"دانش 

ضمن تشریح و واکاوی ارتباط  در این نوشتار سعی بر آن است تا. را موجب شده است

. منطقی بین دو دانش تاریخ و آمار ، ضرورت نیاز علوم انسانی را در این موضوع تشریح کنیم

تعبیر می شود و اینک با سواالت  ١"دانش میان رشته ای"این ھمان مطلبی است که از آن به 

   .در مورد آن روبرو ھستیم تری اساسی

  

  

  

  :بیان مسئله

تاریخ و تاریخنگاری مانند ھمه حوزه ھای دانش ، ماھیت تفسیری پیدا کرده است ، ھمانگونه 

به نظر می رسد . که مانند بقیه دانش ھای بشری، دارای قواعد و ابزارھای خاص خود است

که محققین رشته تاریخ برای رسیدن به دوره مدرن در تاریخ نگاری نیاز به روش ھایی دارند 

ابزارھایی در اختیار آنان در این مسیر، . و مبانی دانش تاریخنگاری  را استوار سازدکه پایه ھا 

در این . قرار دارد که ھر یک معضالت و چالش ھایی را برای آنان به ھمراه خواھد داشت

در پیش روی آنان است اشاره ) Problem(پژوھش به ابزار آمار و سواالتی که در قالب مشکله 

  :ی از این دست کهسواالت. می کنیم

  رابطه آمار با تاریخ چیست؟ -

  تبدیل اطالعات تاریخی از ماھیت کیفی به کمی چگونه صورت می گیرد؟ -
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  چه شاخص ھایی برای ارزشیابی حوادث تاریخی تعریف می کنیم؟ -

  آنالیزھای آماری در چه صورتی می توانند در مباحث تاریخی بکارگرفته شوند؟ -

  این تجزیه و تحلیل تا چه حد قابل استناد ھستند؟نتایج حاصله از  -

رابطه آمار با تاریخ در مواردی که حوادث تاریخی قابلیت تبدیل شدن به ماھیت کمی را  -

  نداشته باشند، چگونه تبیین می شود؟

و یا عنوان مشابه وجود  " تاریخ و  آمار"آیا امکان تعریف یک رشته میان رشته ای با عنوان  -

  دارد؟

از تاریخ : ، برای ورود به این مبحث، ابتدا از کجا باید شروع کنند" تاریخ و آمار"محققین رشته  -

  یا از آمار؟

مبانی و اصول حاکم بر فلسفه، به ھمراه پاسخ آنھا،  )سواالت بیشتر از اینالبته و (اینھا 

به کدامیک از فارغ از اینکه (این مقاله . دانش میان رشته تاریخ و آمار را تشکیل می دھد

به دنبال فتح بابی در این حوزه در دانشگاه ھای ایران می تواند ) سواالت باال بتواند پاسخ دھد

که ھنوز در ابتدای راه ھستیم و تجربیات دیگر کشورھا ھم می تواند  کرداعتراف باید . باشد

شاره کنیم و آن با این حال ضروری است که به چند نکته نیز ا .در این زمینه ما را یاری دھد

  :اینکه 

بلکه کافی  .قرار نیست با این روش، به ظھور یک رشته جدید در علوم انسانی کمک کنیم -

ھمینقدر بپذیریم که می توان با کمک ابزارھای جدید، میان بسیاری از دانش ھای است 

کالسیک در علوم انسانی، آمیزش ، تلفیق و ھم افزایی ایجاد کرد ، تا جایی که به تکمیل و 

  . غنای ھر دو رشته منجر شود

در حوادث قرار نیست با این متد مطالعاتی، به کلیه سواالت غامض یا مسائل تحلیل نشده  -

این کار فقط یک روش پیشرفته در تحقیق تاریخی است که می تواند به  .تاریخی پاسخ دھیم

ً . یه و تحلیل حوادث تاریخی بپردازدزیک محقق تاریخ کمک کند تا با نگاه جدیدی به تج تحقیقا

این خاصیت علم . در آینده روش ھای بھتری نیز ابداع خواھد شد که جایگزین این روش شود

  .ست که ھم موضوع و ھم روش آن ، ابطال پذیر باشدا

قرار نیست در این روش، یک متخصص ریاضی یا آمار باشیم تا به تجزیه و تحلیل حوادث  -

  . آشنایی اولیه با مبانی آمار کفایت می کند .تاریخی دست بزنیم

لط باشیم تا قرار نیست در این روش، به رسم نمودارھا یا گراف ھای پیچیده رایانه ای مس -

حتی در (آشنایی اولیه با مبانی رسم نمودارھای گرافیکی در رایانه  .به این موضوع وارد شویم

  .کفایت می کند ٢)حد نرم افزار اکسل

قرار نیست این مبحث میان رشته را، خیلی سخت بگیرم بلکه کافی است به آن به عنوان  -

اجازه دھیم تا بتوانند به روش خود به  یک روش مدرن اھمیت بدھیم و به طرفداران این روش

  .که در طول تاریخ اتفاق افتاده بپردازند تحلیل حوادث سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی
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ً از جنس توصیفي قابل اثبات در این مقاله فرضیه  ّمي  –گزارشي و يا تفسیري  –صرفا تفھ

ِ آماريِ داده  ھستیمزيرا به دنبال آن  ،بلكه تلفیقي از دو ھر دو نوع است  ،نیست  تا با تحلیل

ریشه و دالیل وقوع یک جریان تاریخی چه بوده است؟  كه یمبه اين نكته پي ببر ،تاریخیھايِ 

، به دنبال آن باشیم تا دریابیم که ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨مثالً در بررسی حوادث منجر به کودتای 

ویا اینکه آیا برنامه ھای يا نه ؟ آيا دولت مصدق توانست اقتصاد بدون نفت را پايه ريزي كند 

  دکتر مصدق، با موفقیت قرین بوده یا نه ؟

پاسخ به این پرسش، ھدف اصلی این مقاله نیست، بلکه آنچه که بدیع و قابل مداقه است 

 .استناد به تجزیه و تحلیل آماری در یک موضوع تاریخی است

  

  

  

  ابطه آمار با تاريخ ر

مانند جمعیت، متوفیات، میزان تجارت ( ی مربوط به یک موضوع ھای عدد داده  آمار به مجموعه

آمار را مي توان علم استخراج . شود گفته می) داخلی یا خارجی، دما یا بارش ماھیانه و غیره

ھای گردآوری،  ، توسعه و  تحلیل دانشھای تجربی يا انسانی دانست كه با استفاده از روش

ّی  از آنجا كه آمار، فن فراھم کردن داده .مي شودھاي كمي ارائه  تنظیم، و تحلیل داده ھای کم

ھا به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد  و تحلیل آن

ً ، كاري دور از  ،است ً تجزيه و تحلیل آماري مفاھیم تاريخي، دست كم ظاھرا بنابراين اساسا

ِ بشدت كیفي سروكار دارد و اولین مرحله در ورود به . ذھن است زيرا دانش تاريخ با مفاھیم

تبديل صريح و بي واسطه مفاھیم كیفي و تشريحي به مفاھیم " آمار و دانش تاريخي"مبحث 

  . عددي است

اين است كه يك " آمار و پژوھش ھاي تاريخي"يكي از مسائل بنیادي و نظري در حوزه كاربرد 

استخراج دانش "و سپس " ھای تاريخي داده"از " بھترین اطّالعات"تواند با تولید  مورخ می

اين اقدام ھمان چیزي . از آن اطّالعات به يك اقدام جسورانه در تاريخ دست بزند " تحلیلي

در این روش پژوھشی ، یک محقق . مشھور است" نظريه تصمیم ھا"علم آمار به  است كه در

ً به تحلیل حوادث تاریخی ، تحلیل ساختار قدرت و یا حتی تحلیل  تاریخ قادر خواھد بود تا نھایتا

  . رفتار سیاسی حاکمان در طول تاریخ دست بزند
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گین، ثبت انحراف معیار، استخراج جمع کردن، استخراج میان: مانند(در اینجا، ابزارھای آماری 

مورخ كمك مي كند تا بتواند ريشه و علل يك فرايند تاريخي را یک به  ...)میزان پراکندگی، و 

مثال ھا و نمونه ھاي آماری كه در . مستند سازي كرده و بر پايه منطق رياضي استوار سازد

د به این نمونه ھای ارائه شده گرچه استنا. خواھد آمد، مويد اين نكته خواھند بوداین مقاله 

مورخ با استفاده نھایتاٌ . می تواند در بسیاری از موضوعات تاریخی دیگر ھم مد نظر قرار گیرند

ِ خود بپردازد، و ھم از آن  از مكانیزم آماري، مي تواند ھم به توصیف داده ھايِ آماريِ تاريخي

در واقع او به تحلیل تاریخی مبتنی بر  .داده ھا، نتايج تاريخي مورد نظر خود را استنباط كند

در پژوھش ھای تاریخی  است که به  ٣این یک روش مدرن. آمارھای تاریخی دست زده است

    .معروف شده است "کلیومتریک"

در . مي نامند ٤"كلیومتريك"يا  "تاريخ سنجي"كاربرد علم آمار در تاريخ نگاري را بر این اساس، 

تاريخي، استخراج شده از يك موضوع تاريخي، در يك بستر زماني اين روش، داده ھاي آماريِ 

در چنین روشي ، ديگر عوامل مؤثر در حادثه تاريخي . مشخص، مورد ارزيابي قرار مي گیرد

 ً مورد نظر قرار نگرفته يا در آمار دخالت داده نمي ) و به دلیل منطق آماري (مورد نظر، موقتا

  .شوند

كه در ) ابزاری در روش تحقیق پیشرفته( وعي تحقیق تاريخي است به اين ترتیب، كلیومتريك ن

بدیھی است که وقتی کسی از مقادیر . شود ھاي آماري استفاده مي آن از رياضیات و فرضیه

ّتی را توضیح دھد ، او وارد قلمرو آمار شده است روش . عددی کمک می گیرد ، تا یک موقعی

گرچه رشد و . به بعد كاربرد يافته است. م ١٩٥٠ ي كلیومتريك براي تحوالت تاريخي از دھه

ھا، از جمله جمعیت و منابع  توسعه روش كلیومتريك، متكي به توسعه آمارگیري در ھمه زمینه

  . اقتصادي بوده است

  

  

  

  

  شرایط الزم برای ورود به کار

  :ندیک پژوھشگر رشته تاریخ برای استفاده از ابزار کلیومتریک باید به نکات زیر توجه ک

   .باشنداعداد، نماینده واقعی حقايق تاريخي  :نکته اول

بکارگیری اعداد تخمینی، متکی به حدس و گمان، غیر مستند و یا اسطوره ای، تاثیر مستقیم 

گرچه در ھمه . و غیر قابل انکاری در تحلیل ھای تاریخی متکی بر کلیومتریک خواھد داشت
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مد نظر خواھیم داشت، با این وجود این " انحراف معیار"آنالیزھا آماری، مقداری را به عنوان 

   .موضوع ارتباطی با غیر مستند بودن ارقام ندارد

به عنوان نمونه، چنانچه بخواھیم با استفاده از ابزار کلیومتریک به تحلیل شرایط اقتصاد 

مھمترين گام عملي شناخت سیاسی در دوره نخست وزیری دولت دکتر مصدق بپردازیم، 

یت و میزان شاخص ھاي اقتصادي اين دولت و ارزيابي آن در مقايسه با میزان موفقیت يا ماھ

تحلیل آمارھاي استخراجي از شرايط فوق مي تواند ھر . ناكامي آن شاخص ھا مي باشد

  .پژوھشگر تاريخي را در شناخت شرايط آن دوران ياري دھد

میزان وابستگی بودجه به درآمد ، میزان تورم سالیانه، میزان و حجم درآمدھاي نفتي دولت

میزان صادرات نفتي، میزان واردات، بودجه سالیانه دولت و كسري آن، تراز تجاري، ھای نفتی، 

میزان رضايت يا نارضايتي عمومي از اوضاع اقتصادي، ارزيابي میزان فالكت عمومي شامل 

باید به آن  از جمله مھمترین شاخص ھایی است که... ، و قحطي، اشتغال و بیكاري

در اینجا یک محقق با استناد به مدارک و منابع موثق، به استخراج . دسترسی داشته باشیم

استناد به آمارھای مبھم، غیر مستند، گزینش شده و افراطی ، تاثیر . جداول الزم می پردازد

ل مستقیمی بر نتایج آماری داشته ، جایگاه و ارزش علمی روش کلیومتریک را بشدت زیر سوا

  :به نمونه زیر توجه کنید. می برد

در اين دوره، میزان پشتوانه طال در مقابل حجم  ایرانيكي از شاخص ھاي اندازه گیري تورم در 

نقدينگي، قیمت ھزینه ھای زندگی در فاصله زمانی مشخص چند ساله و ھمچنین نرخ 

سال ھای دیکتاتوری رضاخان سال ھای . برابري لایر در مقابل ارزھاي معتبر مانند دالر بود

آمارھای بانک ملی . نوسان بود قیمت کاالھای اساسی در. پرفراز و نشیب در اقتصاد ایران بود

تا پایان عصر رضاخان در نوسان و  ١٣١٥نشان می دھد که ھزینه زندگی از سال ھم ایران 

ً روبه فزونی بوده است   )١٣٢٠مدنی ، ( .جدول زیر شاھد این مدعا است. عموما

 

  ١٠٠بھای جزئی فروشی   ١٠٠بھای عمده فروشی   ١٣١٥سال 

  ١٣٥  ٩/١٢٣  ١٣١٦سال 

  ٤/١٣٨  ٦/١٣٥  ١٣١٧سال 

  ٧/١٥٩  ٧/١٥٧  ١٣١٨سال 

  ١٧٦  ١٧٣  ١٣١٩سال 
   

ً می توان بر ھمین . نمودار زیر روند این افزایش را به شکلی صریح تر بیان می کند تحقیقا

  .گرچه منابع بگونه ای پراکنده به آن اشاره کرده اند ،اساس نرخ تورم را ھم حدس زد
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که روند افزایش تورم در ایران در سال ھای دوره  تحلیل ھای غیر مستند نشان می دھد

اما مستندات . رضاشاه، فاجعه بار نبوده و یا تاثیر خردکننده ای بر اقتصاد ایران نداشته است

چیز دیگری می گویند و اتکاء یک محقق به ھر یک از این دو آمار می تواند در تحلیل نھایی او 

  .تاثیر گذار باشند

اما . کشور شاھد ارائه تحلیل ھای امیدوار کننده از شرایط کشور ھستیمبا خروج رضا خان از 

واقعیت بود که آن شرایط نابسمان، حتی در سال ھای اولیه حکومت محمد رضا ھم ادامه 

ً از سال ھاي (بطور كلي از زمان اشغال ايران در جنگ جھاني دوم ، . داشت به  ١٣٢١حدودا

با شروع جنگ دوم جھانی در ایران . ملي كشور ھستیمشاھد نزول پي در پي ارزش پول ) بعد

متفقین که در ایران نیاز مبرم به ریال داشتند از این باال . ارزش دالر و لیره رو به افزایش نھاد

آورند  بردند؛ زیرا آنھا با دالر و پوند کمتری، ریال بیشتری به دست می بودن نرخ برابری سود می

شناخت . کردند و ھمین یکی از موجبات تشدید تورم گردید یو آن را در داخل مملکت خرج م

صحیح آمارھای این دوره و تحلیل درست آنھا، ابزار حیاتی در روش کلیومتریک محسوب می 

ترتیب انتشار  درصد افزایش یافت و به این۵۵٠حجم اسکناس منتشرشده به میزان  .شود

این وضعیت باعث افزایش تورم و کاھش  .رسیدمیلیارد ریال ٦/٧میلیارد ریال به ٣/١اسکناس از 

درصد در  ٥/١١٠به  ١٣٢٠درصد در سال  ٥/٤٩ ای که نرخ تورم از ارزش پول ملی شد، به گونه

روند افزايش تورم اقتصادي در كشور ھمچنان ادامه دارد تا اينكه به سال  .رسید ١٣٢٢سال 

صدق در این مرحله اثراتی را اقدامات اصالحی دولت م. ھاي ملي شدن نفت نزديك مي شويم

نشان می دھد که در مجموع نرخ برابری  ھای مستندگزارش  .بر جریان اقتصاد کشور گذاشت

روند نزولی داشته است بطوریکه نرخ  ١٣٣٢تا  ١٣٢٩ریال در برابر دالر امریکا طی سال ھای 

لبته باید توجه ا. رسیده است ١٣٣٢ریال در سال  ١٠٠به  ١٣٢٩ریال در سال  ٤٠یک دالر از 
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در ) که تاثیر مستقیمی بر میزان تورم در داخل داشت(داشت که این فراز و نشیب در ارزش ارز 

گزارش ھای ) ٢٧٧: ١٣٧٩کاتوزیان ، (. بی سابقه نبوده است ١٣٣٠تا  ١٣٢٠طول سال ھای 

این  ارائه شده بانکی و جدول برابری ریال در مقابل دالر، در این سال ھا نشان می دھد که

جدول زیر شاھدی بر این امر . فراز و فرود نمی توانسته یک شوک اقتصادی محسوب شود

  .است

  سال  دالر  ریال
١٣٢٠  ١  ١٥  
١٣٢٩  ١  ٤٠  
١٣٣٢  ١  ٩٠  
١٣٣٣  ١  ١٠٠  

  

  

چنانچه این شرایط را با میزان وابستگی بودجه به درآمدھای نفتی مقایسه کنیم به نتایج 

، به  ١٩٥٠میلیون لیره در سال  ١٦عایدات مستقیم نفت از  .ارزشمندتری ھم خواھیم رسید

سال سرنوشت ساز برای دولت ( ١٩٥٢سقوط کرده ودر سال  ١٩٥١میلیون لیره در سال  ٣/٨

ً معادل با ) مصدق اما این آمار نباید ما را  ) ٤٢٦: ١٣٧١علم، ( .رسیده بود صفربه چیزی تقریبا

از ابتدای (غفلت کنیم میزان وابستگی بودجه دولت نکته ای که ممکن است از آن . فریب دھد

نگاه احساسی به شرایط این دوره . به درآمدھای نفتی است) دوره رضا خان تا دوره مصوق

نشان می دھد که وی توانست معجزه بزرگی را در اقتصاد ایران رقم بزند و آن اینکه وابستگی 

تحلیل صحیح کلیومتریک خالف این امر را . بودجه کشور را از میزان زیادی به حد اقل برساند

 ٧٥دولتي را از نخست وزيران پیشین تحويل گرفته بود كه دست كم با  ،مصدق .اثبات می کند

بنابراين مصدق در ھنگام تحريم ھاي . درصد درآمدھاي غیر نفتي اداره مي شده است

آنكه ما در سال ھاي بعد نیاز به معجزه نداشت حال  ،براي بنانھادن اقتصاد بدون نفت ،انگلیس

ً تا  ،و حتي تا امروزه  ، درصد به درآمدھاي نفتي  ٨٥با دولت ھايي سروكار داريم كه بعضا

وابسته اند و اين بدان معني است كه اگر كسي امروزه به فكر ايجاد دولتي با پايه ھاي بدون 
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از منظر  ،مي تواند اين ھمان ذھنیت و پیش فرضي است كه . نیاز به معجزه دارد ،نفت بیافتد

و روش کلیومتریک می تواند به  د را بر تحلیل نھايي ما بیاندازدسايه سنگین خو ،روان شناختي

  .اصالح این فرایند کمک کند

   .نحو مستندي عدد گذاري شوند حقايق تاريخي، به :نکته دوم

روش تبدیل موضوع از ماھیت کیفی به کمی، مھمترین و شاید بحث برانگیز ترین بخش 

بدون اغراق، این کار یک حرفه و تخصص است که  .کلیومتریک در پژوھش ھای تاریخی است

آنجا که صحبت از سال ،  .می تواند برای رشته تاریخ و حتی مورخ ، چالش برانگیز باشد

باشد، مشکلی وجود ندارد، اما ھنگامیکه قرار شد ... مساحت ، زمان تولد یا مرگ ، مبلغ و 

عقالنی و نی مورد ارزشیابی قرار گرفته و عدد گذاری شود، نیازمند یک الگو رفتارھای انسا

مثالً چنانچه بخواھیم رفتار صاحبان . منطقی ھستیم تا به پژوھش ما خدشه ای وارد نشود

قدرت دینی را در مقابل صاحبان قدرت سیاسی مورد تحلیل قرار دھیم، ضروری است به ھر 

در اینجا، و شاید از ھمان ابتدای کار، . قدار عددی را منتسب کنیمیک از رفتارھای آنان وزن یا م

ممکن است با چالش مھمی روبرو شویم که ھمانا ارزش گذاری جانبدارانه در تاریخنگاری 

مواجه خواھد شد ) مشکل یا ابھام (زیرا یک محقق کلیومتریسین با این سوال . قلمداد شود

اندیشه سیاسی علمای دینی در مقابل حکومت، چنین که چرا به این رفتار یا عملکرد و یا 

شاخص مورخ برای عدد گذاری . عددی را اطالق کرده و چنین وزنی را قائل شده است

  رفتارھای انسانھا در تاریخ چیست؟

بدون تردید مورخ نیز مانند بقیه انسانھا در معرض خطر غلطیدن در دام تعصب، افراط ، تفریط ، 

قرار دارد و ھنر یک مورخ آن است که بتواند ... ایی ، گرایشات قومی و منفعت گرحب و بغض ، 

،فارغ از این خطرات، به رسالت علمی خود که ھمانا تبیین و روشنگری در تاریخ است، پایبند 

این خطر در تاریخ نگاری منجر به آناکرونیسم تاریخی خواھد شد که در آن مورخ، فارغ از . باشد

فضای علمی و مستندات، متاثر از گرایشات ، منافغ و یا حب و بغض ھا، به تفسیر تاریخ و 

  . آناکرونیسم تاثیر مخربی بر سالمت کلیومتریک خواھد داشت. گزینش منابع می پردازد

    .تحلیل شوند ینحو صحیح بهآماری بدست آمده نتایج  :نکته سوم

چنانچه . این امر در ھنگام کاربرد فرمول ھا و مکانیزم ھای آماری خود را نشان خواھد داد

بتوانیم به محققین تاریخ اینگونه تفھیم کنیم که آنالیزھای آماری قالبی ھستند که در آن می 

گیری دست زد، به توفیق بزرگی دست  توان داده ھای تاریخی را ریخته و سپس به نتیجه

ھم اکنون در برخی دانشگاه ھای مدرن، گرایش کلیومتریک در مقطع دکتری تاریخ . یافته ایم

تاریخ "به دلیل ماھیت کاربری این رشته ، در حال حاضر گرایش . راه اندازی شده است
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در امریکا و در  رن بانخستی. بھترین بستر را برای رشد کلیومتریک فراھم کرده است" اقتصادی

) کلیومتریک(میالدی، محققین تاریخ در این کشور ، با استفاده از روش تاریخ سنجی  ٦٠دھه 

امریکا مورد تجزیه و تحلیل توانستند میزان تاثیرات راه آھن را در تحوالت اجتماعی و اقتصادی 

. مورد توجه ویژه قرار گرفتاز آن زمان به بعد بود که این دانش در دیگر مراکز علمی . قرار دھند

با اين وجود بايد اعتراف كرد كه در زمینه كاربرد آمار در پژوھش ھاي تاريخي ، دست كم در 

نگاه مشوقانه اساتید تاريخ مي تواند انگیزه الزم را براي تداوم . ايران، در ابتداي راه ھستیم

ن حوزه، بیگانگي محققین و در اي) سنتی (در عین حال، معضل كالسیك . اين كار فراھم آورد

  .دانشجويان تاريخ با مفاھیم رياضي و آمار است

   .گیری صحیح باشند قابل نتیجه: نكته چھارم

انتخاب جامعه آماري در پژوھش تاريخي به روش كلیومتريك ، يكي از مھمترين و در این مرحله، 

آماري در تاريخ ايران گرچه ھنوز فھرستي از اين جامعه . ھوشمندانه ترين مراحل كار است

 تھیه نشده ، در عین حال ، با مد نظر قرار دادن ھمه جوانب، مواردي از موضوعات مطالعاتي

مي  داشته و قابلیت ارزیابی را دارند،كه در مطالعات تاريخي، ظرفیت و قابلیت تحلیل آماري را 

  .توان پیشنھاد كرد

ھش ھاي تاريخي ، شاخص ھايي براي تجزيه و البته قبل از آن بايد متذكر شد كه اصوالً در پژو

اين شاخص ھا ، كه به نوعي كلید تبیین . تحلیل تحوالت تاریخی را مي توان تصور كرد

  : فھرست جامعه آماري ما خواھند بود شامل مواردی است که نمونه ھایی از آن عبارتند از

  آشفتگي ..... اقتدار  

  فروپاشي ...... تداوم 

  بي ثباتي ......نظام مندي و ثبات بوروكراسي 

  ...تسامح و ..... تعصب 

تحلیل کلیومتریک از شاخص ھای فوق می تواند یک پژوھش گر تاریخ را در ارزیابی از شرایط 

  .حکومت ھای ایرانی در طول تاریخ کمک کند

براي تجزيه و از ھمین شیوه اشاره شد،  )در بخش نکته اول(با توجه به مثالی که در باال 

  . تحلیل آماري اقتصاد سیاسي دوره مصدق بھره برداري كنیم

تحلیل آمارھاي استخراجي از شرايط فوق مي تواند ھر پژوھش گر تاريخي را در شناخت 

اين روش پژوھشي بشدت به اقتصاد سیاسي نزديك مي شود . شرايط آن دوران ياري دھد

ً ھمان نیست ِ "به اين كار بدھیم شايد عنوان اگر بخواھیم نامي . ولي دقیقا تاريخ سنجی

  . شايسته تر باشد" اقصادي

  .مثالی دیگر از تاریخ ایران می تواند زوایای دیگری از ماھیت کابردی این روش را آشکار کند
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جامعه آماري مورد نظر ما مقايسه سه سلسله ايلخانان، صفويه و قاجاريه در تاريخ ايران بعد از 

   .اسالم است

این داده ھای تاریخی . ل زیر بر اساس منابع موثقی استخراج شده که قابل استناد استجداو

کامالً ماھیت کمی داشته و به سھولت می توانند در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار 

  .گیرند

رفته و در این تحلیل مورد نظر قرار گ) ایلخانان مغول ، صفویان ، قاجارھا(سه دوره از تاریخ ایران 

در این جامعه آماری از شرایط حاکم بر ویژگی ھای شخصیتی حاکمان ایران استفاده شده 

  :سه متغیر اصلی در این تحلیل عبارتند از. است

  زمان دستیابی به قدرت -

  مدت اقتدار -

  زمان واگذاری قدرت -

  

  

  

  

مدت   نام ايلخان

  سلطنت

سن 

  حكمراني

سن 

  درگذشت

  ٤٨  ٤٠  ٨  ھالكو

  ٤٩  ٣٢  ١٧  آباقا

  ٥٢  ٥٠  ٢  احمد تكودار

  ٣٠  ٢٣  ٧  ارغون

  ٥٤  ٥١  ٣  گیخاتو

  ٥٢  ٥٢  ٥/٠  بايدو

  ٣٣  ٢٤  ٩  غازان

  ٣٩  ٢٣  ١٦  الجايتو

  ٣٢  ١٢  ٢٠  ابوسعید

        

  ٢/٤٣  ٣٤  ٩  میانگین

    

  

  

  



١٢ 
 

  

مدت   صفويه

  سلطنت

سن 

  حكمراني

سن درگذشت 

  )عزل(

  ٣٦  ١٤  ٢٢  شاه اسماعیل یکم

  ٦٣  ٩  ٥٤  شاه تھماسب یکم

  ٤٠  ٣٩  ١  اسماعیل دومشاه 

  ٥٨  ٤٧  ١١  شاه محمد خدابنده

  ٦٠  ١٨  ٤٢  شاه عباس یکم

  ٣٢  ١٨  ١٤  شاه صفی

  ٣٥  ١٠  ٢٥  شاه عباس دوم

  ٤٧  ١٩  ٢٨  شاه سلیمان

  ٥٤  ٢٦  ٢٨  شاه سلطان حسین

        

  ٤٧  ٢٢  ٢٥  میانگین

  

  

  )عزل(سن درگذشت   سن حكمراني  مدت سلطنت  قاجاريه   
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  ٥٠  ٢٨  ١٩  میانگین

  

  

نشان مي دھد كه در عمر ھشتاد و دو ساله دولت  شرایط دوره ایلخانانآماري از  تحلیل

سال سلطنت بدست مي آيد و در ھمان حال  ٩ايلخاني ، با حضور نه ايلخان ، معدل متوسط 

، میانگین سن رسیدن به سلطنت و متعاقب آن میانگین سني عمر ايلخانان بسیار پايین 
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ه با كشمكش ھا و تصفیه اين امر موجب تغییر پي در پي ايلخانان مي شد كه ھموار. است

اينك . ھاي خونین ھمراه مي گرديد و در مجموع بي تباتي را از خصايص دولت ايلخاني ساخت

  .، ھمین شرايط را براي سلسله صفويه مد نظر قرار مي دھیم

ساله دولت صفوي ،  ٢٢٠آماري از نمودار و داده ھاي فوق نشان مي دھد كه در عمر  تحلیل

اين میانگین در تاريخ . سال سلطنت بدست مي آيد  ٢٥با حضور نه سلطان ، معدل متوسط 

ايران بسیار ارزشمند است و خود يكي از شاخص ھاي مھم در ارتقاء سطح تداوم در يك 

 ١٩میانگین (و حتي قاجاريه ) سال  ٩با میانگین (ا ايلخانان بويژه اگر آنرا ب. سلسله است

مقايسه كنیم ، آشكارا به اين مطلب مي رسیم كه اين سلسله از تداوم و ثبات خوبي ) سال 

در ھمان حال ، میانگین سن رسیدن به سلطنت و متعاقب آن میانگین . برخوردار بوده است

پايین نیست ، گرچه نسبت به قاجاريه در ) ناندر مقايسه با ايلخا(سني عمر سالطین صفوي 

  .ھمین شرايط را براي سلسله قاجار مد نظر قرار مي دھیم. حد مطلوبي قرار ندارد

 ً ساله دولت  ١٥٠تحلیل آماري از نمودار و داده ھاي فوق نشان مي دھد كه در عمر حدودا

اين عدد . مي آيد سال سلطنت بدست  ١٩قاجاري ، با حضور نه شاه قجري ، معدل متوسط 

بسیار بیشتر از ايلخانان است ، گرچه در مقايسه با برخي از  سلسله ايراني بعد از اسالم ، 

در (عدد بااليي نیست  اما )سال  ٢٥سال و صفويه با  ٦/٢٠مانند خوارزمشاھیان با عدد (

ن دھنده بسیار خوب است و اين نشا) مقام مقايسه با اكثر حكومت ھاي ايراني بعد از اسالم

  .میزان قابل قبولي از ثبات و تداوم در اين سلسله مي باشد

نمودار گرافیکی حاصل از این داده ھا ، نتایج دیگری دارد که می توان از آن در تحلیل ساختار 

  .قدرت، میزان ثبات یا اقتدار سیاسی در تاریخ ایران ، بھره برداری کرد
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سه نمودار . را مد نظر قرار مي دھیم" سن درگذشت"و " سن حكمراني"فقط دو متغیر  ابتدا

چنانچه حد فاصل و فضاي خالي بین دو خط قرمز و سبز را با ھاشور پر . را با ھم مقايسه كنید

كنیم  ، متوجه مي شويم كه قطر اين نوار ھاشور خورده در ھر سه سلسله با ھم متفاوت 

اين نشان مي دھد كه . لخانان ، در بسیاري از مقاطع به حد اقل مي رسد بويژه  در اي. است 

سن مرگ يا "و " سن رسیدن به سلطنت"سلسله ايلخانان به دلیل فاصله كم زماني بین 

اين بي ثباتي در در طول اين سلسله . در شرايطي كامال بي ثبات بسر مي برده اند" عزل

  .نان از شدت آن كاسته شده استآشكار بوده و تنھا در اواخر عمر ايلخا
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چنانچه اين وضعیت را در نمودارھاي صفوي و قاجاري مشاھده كنیم ، متوجه مي شويم كه 

قطر اين نوار ھاشور خورده در سلسله قاجاريه ، و ھمچنین سلسله صفويه ،در بسیاري از 

سلسله به دلیل  اين نشان مي دھد كه اين دو. مقاطع در شرايط مطلوبي بسر مي برد 

در شرايط با ثباتي " سن مرگ يا عزل"و " سن رسیدن به سلطنت"فاصله مناسب زماني بین 

اين ثبات در در طول اين دو سلسله آشكار بوده و تنھا در  يك مقطع . بسر مي برده است

  :اين دو مقطع عبارتند از . زماني خاص دچار وقفه شده است

ه صفوي كه به دلیل درگیري خونین در دربار صفوي ، دوره سلطنت اسماعیل دوم در سلسل

  .منجر به سقوط سلطنت وي شد

دوره سلطنت محمد علیشاه، به دلیل واقعه مشروطه ، كه نوعي بحران در حاكمیت قاجار 

  .محسوب مي شود

این . به این ترتیب و با ابزار کلیومتریک می توان به تحلیل ساختار قدرت در تاریخ ایران دست زد

  .ھا یک نمونه است و از ھمین ابزار می توان در بسیاری از موارد دیگر استفاده کردتن
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  : نتیجه

در مبحث کلیومتریک ما به دنبال آن ھستیم که از اعداد به عنوان ماده خام، و از منطق آماری 

ھدف ما در این . و ریاضی، به عنوان ابزار اصلی در پژوھش ھای تاریخی بھره برداری کنیم

وش پژوھش تاریخی آن است که بتوانیم تا حد ممکن مبانی و پایه ھای تاریخ نگاری و تاریخ ر

  .نگری را مستحکم کرده و تحلیل ھای تاریخی را بر آن استوار سازیم

بلکه از . نشویم" ریاضیات زدگی"این یک تجربه بدیع است اما باید ھواسمان باشد که دچار 

، مادر ھمه علوم است بنابراین پژوھش )و نگاه ریاضی مدارانه(آنجا که، بدون تردید، ریاضیات 

عقلی در مقابل . (ھای تاریخی نیز می توانند با استناد به این روش، بشدت عقلی شوند

البته ما برای استفاده از این روش ھیچ اجباری نداریم اما اگر به این روش متکی شدیم ) نقلی

گرچه برخی از موضوعات . ه مفاھیم کمی استآنگاه اولین قدم، تبدیل مفاھیم کیفی ب

آنجا است که ما در بسیاری از موارد با مفاھیم  تاریخی فی نفسه کمی ھستند اما مشکل

ّل  بشدت کیفی در موضوعات تاریخی مواجه ھستیم و شاید این کار نیاز به صبر و حوصله و تام

  .      ھمراه با وسواس داشته باشد
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  :منابع

ای،  رشته شناختی در آموزش و پژوھش میان ، تنوع گونه)١٣٨٨(خورسندی طاسکوه، علی  -

  ۵٧–٨٣، صص ۴ای در علوم انسانی، شماره  فصلنامه مطالعات میان رشته

ھایی  مبانی نظری، گونه شناسی، و خط مشی: ای دانش ، گفتمان میان رشته)١٣٨٧( - -

  .ژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعیپ: برای عمل در آموزش عالی، تھران

، میان رشتگی ، ترجمه مجید کرمی، در مجموعه مقاالت مبانی نظری و ) ١٣٨٧(روالند، اس -

سید محسن علوی پور و ھمکاران : روش شناسی مطالعات میان رشته ای ، ترجمه و تدوین 

  .، تھران، پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی

 .رسا  انتشارات، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین ، تھران،)١٣٧٩(کاتوزیان، ھمایون -

نفت،قدرت و اصول، ترجمه غالمحسین صالح یار، تھران، انتشارات  ،)١٣٧١(علم،مصطفی -

 ٤٢٦اطالعات، ص 

  . ١٣٢٠آبان  ١٨، علل گرانی بھا درایران ، روزنامه اطالعات ، )١٣٢٠(مدنی ، علی اکبر  -

 

  

  :پی نوشت ھا

                                                
را " میان رشته ای"البته ما در این پژوھش به دنبال واکاوی آن نیستیم که تفاوت ھای اساسی میان دو مبحث  ١

  .بررسی کنیم" بین رشته ای"با 
به دنبال تعامل بین دو یا چند حوزٔه علمی و  )Interdisciplinary(میان رشته ای " می دانیم که در مطالعات

در اینجا ، ما شاھد . تخصصی برای شناخت و حل یک مسئلٔه پیچیده و یا معضلٔه اجتماعی چند وجھی ھستیم
در ستاره  مانند فیزیک کوانتوم ، که با انتقال روش ھای پژوھشی فیزیک ذرات. خلق رشته ھای جدید ھستیم

. در اینجا صحبت بر سر ادغام دو رشته نیست، بلکه محصول تجریه جدیدی در علوم است. شناسی پدید می آید
در حوزه علوم انسانی ، می توان از رشته . ھم از ھمین مقوله است ITرشته ھای دیگری ھمچون نانو فناوری، 

رد که از تعامل رشته ھایی ھمچون روانشناسی ، علوم شناختی به عنوان یک پدیده میان رشته ای واقعی نام ب
  .عصب شناسی ، فلسفه و رایانه پدید آمده است

  :در این خصوص نک 
ای، فصلنامه مطالعات  رشته شناختی در آموزش و پژوھش میان ، تنوع گونه)١٣٨٨(خورسندی طاسکوه، علی  -

  ۵٧–٨٣، صص ۴ای در علوم انسانی، شماره  میان رشته
ھایی برای عمل در آموزش  مبانی نظری، گونه شناسی، و خط مشی: ای دانش فتمان میان رشته، گ)١٣٨٧( - -

  .پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی: عالی، تھران
، میان رشتگی ، ترجمه مجید کرمی، در مجموعه مقاالت مبانی نظری و روش شناسی ) ١٣٨٧(روالند، اس -

سید محسن علوی پور و ھمکاران ، تھران، پژوھشکده مطالعات :  مطالعات میان رشته ای ، ترجمه و تدوین
  .فرھنگی و اجتماعی

ھای  استقالل آکادمیک و ھویت ،ای رشته ھای میان فعالیتدر باید به این نکته ھم اشاره کرد که  با این وجود،
و متناسب با موقعیت فعالیت و نوع مسئله و موضوع مورد نظر برای  شمره می شودھا محترم  ای رشته حرفه

  .آنھا جایگاه، اعتبار و ایفای نقش قائل ھستند

، به دنبال آن ھستیم تا با کمک مبانی و اصول حاکم بر یک )Cross Disciplinary" (بینا رشته ای"اما در مطالعات 
قع در اینجا منظور رشته ای است که بیشترین مواد در وا. رشته، به پیشرفت در رشته ای دیگر کمک کنیم

روانشناسی : مانند. درسی آن در قلمرو یک رشته و بقیه مواد آن از قلمرو یک یا دو رشته دیگر انتخاب شده اند
  ...تربیتی، جامعه شناسی سیاسی، فیزیک موسیقی، کلیومتریک و 

ا ي و  اي، میان رشتهاي، بین رشتهچندرشته اي نظیر ھمكاري رشته مختلف اشکالتوان ميبه طور کلی، 
ً . كرد تصور نیزفرارشته اي را  . اي متبلور مي شود اي ، سرانجام، به صورت فرارشتهھمكاري بین رشته تحقیقا

ھمچنین ذکر این نکته ھم ضروری است از آنجا که بین رشته ای یکی از گونه ھای اصلی میان رشته ای است، 
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این واقعیت را ھم باید اذعان کرد که . کلیومتریک را ھم از منظر میان رشته ای مد نظر قرار داد بنابراین می توان

در دوره معاصر ، حوزه ھای گوناگون دانش ،به شکلی باور نکردنی، به ھم وابسته و در ھم تنیده شده اند ، تا 
ً غیر    .ممکن شده استجایی که شاید ترسیم مرز مشخص و قطعی برای یک حوزه دانش، تقریبا
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ً به معنی جدید و امروزی نیست" مدرن"منظور ما از اصطالح  ٣ بلکه منظور این است که در . در این نوشتار ، لزوما
ً با استناد به مدارک تاریخی به تجزیه و تحلیل تاریخی پرداخته  روش ھای تحقیق تاریخی ، بطور سنتی و صرفا

عی ابداع و یا شاید بدعت محسوب شود و حتی استفاده از ابزارھای دیگر در روش تحقیق تاریخی نو. می شود
در این مقاله نیز به دنبال تحریک مخالفین روش . ممکن است مخالفین خاص خود را ھم به دنبال داشته باشد

ھای کالسیک نیستیم، بلکه در پی آن ھستیم تا ثابت کنیم که می توان با کمک ابزارھای دیگر علوم ، پایه ھای 
 .  اریخ نگری را مستحکم ساختدانش تاریخ نگاری و ت
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