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آموزش تاریخ 
و علوم ریاضی

سخن سردبیر

ریاضیات نه تنها دانشی مستقل به شمار می آید، بلکه بسیاری از علوم، متکی و مبتنی بر آن هستند. این دانش 
دارد.  دائمی  و  تنگاتنگ  پیوندی  انسان  زندگی  با  و  است  بوده  بشر  دانش های  پیشرو  و  پیشتاز  همواره  کهن، 
شعبه های گوناگون ریاضیات اعم از حساب و هندسه و آمار، خود سرگذشت و تاریخچه ای جالب دارند که در 

کتاب های تاریخی و نیز تاریخ علوم، بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
اما ریاضیات، برای دانش تاریخ نیز نقش کلیدی و اساسی دارد، زیرا آن چه مبانی ریاضیات و فلسفه ی اعداد 
خوانده می شود، درواقع از اصول علم تاریخ نیز به شمار می آید. درواقع، رابطه ی ترتیبی میان اعداد و سیر کمِی 
یا توارد، همان اصولی است که در زمان شماری به کار گرفته می شود. علم تاریخ مبتنی بر  از توالی  آن ها، اعم 
زمان و زمان خود متکی به ریاضیات )برای شمارش( است. بدین ترتیب، به سادگی می توان اهمیت علم ریاضی 
را برای تکوین دانش تاریخ دریافت. حتی اگر نقش ریاضیات را در تربیت فکری و رشد علمی همه ی انسان ها 
مورد مالحظه قرار ندهیم، برای دانش تاریخ که مبتنی بر ترتیب وقایع و برقراری رابطه ی علی میان پدیده هاست، 

ریاضیات به صورت ماهوی و مضمونی، نقش درجه ی اول دارد.
تکامل  اندیشه ی  جدید،  دوره ی  در  تا  دارد  امکان  اعداد،  ترتیبی  مبنای  از  تاریخی  اندیشه ی  تبعیت  همین 
تاریخی به منصه ی ظهور برسد و به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد اندیشه ی تاریخی معاصر گسترش و پذیرش پیدا 
کند. به این دلیل، برای کسی که تاریخ را به نحو علمی فرامی گیرد، آموزش ریاضیات، آن چنان که روح و اساس 
دانش ریاضی را دربرداشته باشد، ضروری است. هرچند، مورخ و معلم تاریخ، مانند مهندسان، فیزیک دانان و 
امثال آن ها، با اعداد سروکار ندارد و محاسبات ساده یا پیچیده ی ریاضی را انجام نمی دهد، اما وقوف کلی بر 
قواعد ریاضیات، آن چنان که وجه ترتیبی و روند کاهش یا افزایش کمی را دربرداشته باشد، برای فراگیرندگان 

علم تاریخ ضروری است.
رابطه ی مستقیمی که میان تاریخ نگاری و تقویم وجود دارد و ضرورت کاربرد دقیق تقویم )گاه شماری( در 
تاریخ نگاری، ضروری می سازد که فراگیرنده ی تاریخ، اطالعاتی هرچند مقدماتی، از نجوم و تقویم داشته باشد. 
این بدون دانستن حداقلی از ریاضیات امکان پذیر نیست. هرچند مورخ، کار منجم را انجام نمی دهد و محاسبات 
پیچیده ی نجومی و تقویمی کار مورخان است، اما بدون استمداد مناسب ریاضیات، درک تاریخی نیز به درستی 

حاصل نخواهد شد.
گرچه تاریخ به عنوان دانشی مبتنی بر کیفیات، در نقطه ی مقابل ریاضیات که بر مقادیر و کمیات استوار است، 
قرار می گیرد و در همان حال، تالش پرسابقه ی برقراری نسبتی میان کمیت و کیفیت، به نتیجه ای مشخص در 
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علوم نظری و تجربی منجر نشده است، اما شعبه ای از ریاضیات که 
به آمار تاریخی یا علم آمار در گستره ی تاریخ می پردازد، نشانه ای 
بسیار موفق از تلفیق تاریخ و ریاضیات به شمار می آید. مباحثی 
تاریخ  یا  تاریخی  تاریخی، آب و هواشناسی  نظیر جمعیت شناسی 
اقتصادی، بر آمار تاریخی مبتنی هستند. این شعبه از علم آمار که 
بلند بررسی می کند،  اطالعات آماری را در یک دوره ی زمانی 
از یک سو به اسناد تاریخی متکی است و از سوی دیگر امکان 
شناخت دقیق تری از تحوالت گذشته ی زندگی انسان را فراهم 

کرده است.
در بعضی از شعبه های تحقیقات تاریخی، علم آمار کاربردی 

مشخص یافته و موجب نزدیکی علم تاریخ به علوم دقیقه شده 

توسعه ی کاربرد زمان ریاضی 
در  طبیعی  زمان  جای  به 
امکانات خوبی  تاریخ نگاری، 
اندیشه ی  توسعه ی  برای  را 
است؛  آورده  فراهم  تاریخی 
چنان که وضع واحدهای زمانی 
با  »هزاره«،  و  »صده«  »دهه«، 
ممکن  ریاضی  دانش  کمک 
شده است

اسناد  و  اخبار  همان  که  تاریخ  در  کیفی  مفاهیم  تا  گرفته اند  صورت  تالش هایی  هم چنین،  است. 
هستند، به مقادیر کّمی تبدیل و سپس این مقادیر کمی به صورت نمودارهای گوناگون و با بهره گیری 

از وسایل جدید  بهره گیری  با  تاریخ  ارائه ی  فعالیت ها،  نوع  این  نتیجه ی  گرافیک، مصور شوند.  از فن 
هم چون رایانه و نیز تفهیم مباحث تاریخ به کمک نمودارهای ستونی، منحنی، خطی و نظایر آن است. چنین 

فعالیت هایی، هم به توسعه و تقویت ابزارها و امکانات تصویری ارائه ی تاریخ کمک می کند و هم امکان 
می دهد تا شیوه های جدیدی برای تکمیل اطالعات تاریخی به کار گرفته شود.

نگارنده بر این باور نیست که تحقیقات کمی در تاریخ نگاری بتواند به طور کامل کارآمد شود، 
اما در تحقیقات اقتصادی و جمعیتی مربوط به تاریخ معاصر، داده های آماری به خوبی سودمندی 
خود را نشان داده اند. این تجربه ی مفید و مؤثر، بی شباهت به نزدیکی آن بخش از ریاضیت جنبه ی 
نظری می یابد و به مفاهیم فلسفی و از آن طریق به مباحث نظری تاریخ گره می خورد. از این رو 
می توان در سه سطح عالی، متوسط و پایین، مراتب متفاوتی از پیوند تاریخ با ریاضیات را چه در 

بخش نجوم و چه در نظریه پردازی مشاهده کرد.
توسعه ی کاربرد زمان ریاضی به جای زمان طبیعی در تاریخ نگاری، امکانات خوبی را برای 

و  »صده«  »دهه«،  زمانی  واحدهای  وضع  چنان که  است؛  آورده  فراهم  تاریخی  اندیشه ی  توسعه ی 
»هزاره«، با کمک دانش ریاضی ممکن شده است. اکنون نیز که »کیهان شناسی« عرصه های جدیدی از 

شناخت هستی را گشوده است و نیز »دیرینه شناسی« با نفوذ به هزارها و میلیون ها سال گذشته، دانش تاریخی 
بشر را گسترش داده و بر طول آن افزوده است، درک ریاضیات در مقیاس اعداد بزرگ برای فراگیرندگان تاریخ 

ضروری به نظر می رسد. اگر تاکنون در عرصه ی تحقیقات معاصر که زمان تاریخی آن کوتاه است، آمار و ریاضیات 
کاربردی مؤثر داشته است، اکنون در تحقیقات مبتنی بر زمان بلند تاریخی نیز دانش ریاضی به کمک کیهان شناسی و 

دیرینه شناسی آمده است و بدین ترتیب در زمینه ی زمان بلند تاریخی و اعداد بزرگ و دوره بندی های گسترده، هم تاریخ و 
هم ریاضی، هرچه بیش تر به هم نزدیک شده اند.

بدین ترتیب، هم چون قرن های 17 و 18 میالدی که ریاضیات و تاریخ از نظر فلسفه به هم نزدیک شدند، این بار افق تحقیقات 
علمی نشان می دهد که به تدریج تاریخ و ریاضیات در مفهوم زمان بزرگ کیهانی به هم می رسند. بدین ترتیب، این امکان فراهم می شود 
که با نگاه و شیوه هایی نو به عصر اسطوره ها و افسانه ها و نیز باورهای کهن درباره ی تاریخ و ادوار آن، چنان که تمدن های قدیمی 

باور داشته اند، نگریسته شود.


