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علّیّت در مطالعات تاریخی
محمّدرضا طالبان
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تاریخ دریافت94/4/12 :
تاریخ پذیرش95/5/21 :

چكیده

مطالعة علل وقایع و رخدادهای تاریخی ،یكی از هدفهای اصللی و ممل
مطالعلا تلاریخی ا لت؛ بللاوجوداین ،وقتلی دانل پژوهلا در مطالعللا

تاریخیشا مدعی میشوند كه فال عامل« ،علّت» یك رخلداد یلا نتيجلة
ویژه ا ت ،بهطوردقيق روشن نيست كه مدلول و منظورشا از واژة علّلت

چيست .در مقالة حاضر تالش شده ا لت تلا ضلمن معناشنا لی علّيّلت در

علوم اجتماعی نشا داده شود كه پژوهشگرا تاریخی ،معموالً علّيّت را به

معنای شرط الزم و یا كافی بلرای نتلای مطالعلهشلا درنظلر ملیگيرنلد و

ا تدالل شده ا ت ،هنگامی كه فرد بهدنبال تبيين تاریخی یا حوادث ویژه

و وقایع منفرد ا ت ،تقریباً بهطورطبيعی به وی علل الزم و یا كافی لو

پيدا میكند ،حتی اگر بدا خودآگاهی نداشته باشد؛ بنابراین تأكيد مقاللة
حاضللر بللر پنداشللت علّيّللت برا للا علللل الزم و یللا كللافی و مشللتقا

 .1ا تادیار جامعهشنا ی پژوهشكدة امامخمينی (ره) و انقالب ا المی؛ Talebanm@ri-khomeini.ac.ir
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آ ها ت؛ چو آ ها پيوند تنگاتنگی با مطالعا تبيينی در تلاریخ دارنلد.
این نوع علل ،به چمار د تة اصلی تقسي شدهاند :شلرط الزم و ييركلافی،

شرط كافی و ييرالزم ،شرط الزم و كافی ،و شلرط ناكلازم؛ كله بله نظلر

نگارنده میتوانند پوش

بهنسبت كاملی بلرای بحل علّيّلت در مطالعلا

تاریخی باشند .در این مقاله ،همچنين با ذكر مثالهای متعلدد ،كلاربرد هلر
یك از این علل در مطالعا تاریخی و تبيينهای زنجيرهای یا روایتهای
تاریخی نشا داده شده ا ت.

واژگان کلیدی :علّيّت ،مطالعلا تلاریخی ،شلرط الزم ،شلرط كلافی،
شرط ناكازم ،شرط خالفواقع ،روایت تاریخی.

مقدمه

بدو گرفتار شد در مناقشههای بیپایا و بیحاصل دربارة چيستی تلاریخ و وجلوه تملایز
آ از ایر علوم اجتماعی ،حداقل میتلوا روی ایلن مطلل

بله اجملاع ر ليد كله وظيفلة

مورخا  ،مثل ایر عالما  ،توصيف و تبيلين وقلایع یلا رخلدادهای تلاریخی ا لت؛ درواقلع
مورخا متعمدند كه نخست رخدادهای تاریخی را توصيف كنند (شرح دهند) و لس

آ

رخدادها را تبيين نمایند .اگر گفته شود كه تبيين 1پدیدهها و رویلدادها یكلی از هلدفهلای
عمده و وظایف اصلی همة علوم ا ت ،گزاف نيست؛ تاجاییكله شلاید بتلوا گفلت لایر
وظایف علوم ،تابع ،وابسته و یا مقدمهای بلرای آ ا لت .تبيلين پدیلدارهلا و رویلدادها نيلز
درك و ارائة توضيحی دربارة چرایی رخ داد آ ها ت .ار طو ،راز توجه و اشتغال بيشلتر
عالما به امر تبيين را در این نكتة مم می داند كه تا هنگام درنيافتن چرایلی چيلزی ،تصلور
شناخت آ چيز ،تصوری نادر ت ا ت (پاركينسو )209 :1384 ،؛ بلهطلوركلی «تبيلينهلا»
معموالً پا خهلایی بلرای پر ل هلایی از نلوع «چلرا» هسلتند .بلدیمی ا لت كله پا لخ بله
پر

هایی از نوع «چرا» ،پا خهایی علّی بهشمار میآیند.

1. Explanation
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بهري پنداشتهای متفاو دربلارة موضلوع تبيلين در رشلتههلا و لنتهلای پژوهشلی
مختلف در علوم اجتماعی ،میتوا این اتفلا نظلر را بلين آ هلا ا لتنباط كلرد كله در كُنله
مفموم تبيين ،ایدة علّيّت خوابيده ا لت و تبيلينهلا ،بلهطلوركلی متضلمن مفملوم علّلتانلد؛
بهعبار دیگر ویژگی ا ا ی كلية تبيينها ،ارائلة توضليحا موجّله علّلی بلرای ایلن مسلئله
ا ت كه چرا رویدادها ،اینچنين رخ دادهاند؛ ازاینرو میتوا گفت كله تبيلينهلا در علل ،
متضمن مفموم علّتاند و یا هما طور كه برخی دانشمندا تصریح كردهاند ،كلية تبيينهلای

علمی ،علّی اند( 1ليتل5 :1373 ،؛ لویلد90 :1376 ،؛ روزنبلر  55 :1384 ،؛ بلودو :1998 ،
172؛ هد تروم13 :2005 ،؛ الستر 7 :2007 ،؛ فری

و كلور  )2013 ،و تبيلين پدیلدههلای
2

تاریخی نيز به معنای تعيين علل آ ها ت؛ درواقع تبيين یك پدیدة «متبليّن»  ،ذكلر املوری

قبلی یا همزما (مبيّنها )3ا ت كه آ را بهوجود آوردهاند؛ البتله هنگلامی كله از هل ارزی
«تبيين» با «تعليل» خن میگویي  ،قصد نداری «تبيين نيتمند» یا «تبيين به دليل» را در عللوم
انسلانی و تللاریخ ،انكللاركني  .واقعيلت آ ا للت كلله در حيطلة انسللا هللا ،انگيلزه و نيللتهللا
میتوانند همچو علل كن  ،عمل كنند؛ بهزبا دیگر «دالیل» یا پدیدههای ذهنی و معرفتلی

«معانی» را نيز میتلوا در شلمول مفملومی مو لع از «علّلت» قلرار داد؛ بنلابراین نفل

ایلن

واقعيت ،عين علّت ا ت كه شخصی برای انجام كاری خاص و تبيين اینكه چرا آ را انجام
می دهد ،دالیللی (انگيلزه یلا باورهلای معطلوف بله ر ليد بله يلایتی) داشلته باشلد (ليتلل،
.)121:1373
در علوم اجتماعی ايل

فرض بر ایلن ا لت كله اميلال و اعتقلادا مبليّن كلن هلا هل

دالیلی برای آ  ،و ه علل آ محسوب میشوند؛ درواقع علّلت ،نلزد دانل پژوهلا عللوم
اجتماعی می تواند بر وجود دليل یا انگيلزة (معلانی فرهنگلی) فلاعال اجتملاعی نيلز دالللت
داشته باشد (زاگورین)72 :1380 ،؛ بدین ب

فيلسوفا  ،عل «تبيين مبتنی بر ارائه دليلل» 4را

شكلی از «تبيلين علّلی» (چایللد )178 :1994 ،و بلهطلوركللی موضلوع تبيلين را تعيلين عللل
 .1برخی فيلسوفا و دانشمندا علوم اجتماعی نشا داده اند كه ایر انلواع تبيلين در عللوم اجتملاعی را ملی تلوا ذیلل

«تبيين علّی» قرار داد (ليتل :1373 ،الستر :2007 ،فصل اول).

2. Explanandum
3. Explanans
4. Reason-given Explanation
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پدیدهها محسوب كردهاند 1.در رشتة تاریخ نيز مطالعة علل وقایع و حوادث خاص و منفلرد،
یكی از هدفهای اصلی و مم مطالعا تاریخی ا ت (لوی)628 :2008 ،؛ ازاینرو اظملار
اینكه تبيينهای تاریخی درصدد مشخص كرد علل نتای یا پيامدهایی خاص در موردهای
منفرد هستند ،خن داللتآميزی ا ت.
دراینميا  ،بسياری از دان پژوها ا لتدالل كلردهانلد كله علّيّلت در عللوم اجتملاعی،
واحد نيست؛ بلكه چندگانه ا ت؛ زیرا دیدگاه واحد از علّيّت نمیتواند بازنمای دامنة و ليع
تبيينهای موجود در علوم اجتماعی باشلد .اقتضلای دیلدگاه علّيّلتِ چندگانله آ ا لت كله
معيارهای روشن و صریحی برای تمييز انواع مختلف علل مطلرح شلود .در حلوزة مطالعلا
تاریخی نيز وقتی دان پژوها مدعی میشوند كه فال عامل« ،علّت» یك رخداد یلا نتيجلة
خاص ا ت ،ازیك و ،دقيق روشن نيست كه مدلول و منظورشلا از واژة علّلت چيسلت و
از وییدیگر معلوم نيست كه این واژه بر یك معنای واحلد دالللت داشلته باشلد .چنلا كله
گفته شد ادبيا علّيّت در علوم اجتماعی حاكی از آ ا ت كه مفموم «علّت» ،تعدّد معنایی
دارد؛ بنابراین برای اجتناب از مغالطه در ا تدالل و رفلع ابملام ،ضلروری ا لت انلواع آ از
یكدیگر تفكيك شوند .دراینباره و برای معناشنا ی واژة علّت ابتدا الزم ا لت بله پر ل
زیر پا خ داده شود كه:
جملة «  Xعلّت  Yا ت» به چه معنا ت؟ یا معانی متفاو ِ مستفادشدة دانشلمندا عللوم
اجتماعی از این جملة مبيّن علّيّت چيست؟
برای پا خ ،مروری كلی به ادبيا مزبلور ،حكایلت از آ دارد كله در مطالعلا عللوم
اجتماعی حداقل پن معنا برای گزارة ادة مبليّن علّيّلت « Xعلّلت  Yا لت» ،وجلود داشلته
ا ت:
 X .1موج  Yمیشود X /مولّد یا بهوجودآورندة  Yا ت (= شرط كافی)؛
 .2نبود  Xموج

نبود  Yمیشود (= شرط الزم)؛

 .1برای آگاهی از ا تداللهای تفصليلی درخصلوص اثبلا ایلن گلزاره كله «دالیلل ،عللل هسلتند» رجلوع كنيلد بله:

دیوید و .1963 ،
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 .3هرگاه  Xباشلد Y ،هل هسلت و هرگلاه  Xنباشلد Y ،هل نيسلت (= شلرط الزم و
كافی)؛

 Y .4تابعی 1ا ت از  Xیا ) =( Y = f (Xهمبستگی آماری)؛
 X .5علّللت  Yا للت اگللر و فقل اگللر وجللود  Xتللأثيری در وجللود  Yداشللته باشللد؛
بهعبار دقيقترP(Y  X) ≠ P(Y  −X) ،؛ یعنی احتمال وجود  Yبلهشلرط وجلود

 Xمتفاو باشد از احتمال وجود  Yبدو وجود  =( Xتأثير علّی).

الزم ا ت ذكر شود كه معلانی ( )4و ( )5از علّيّلت مربلوط بله پلارادای احتملالگرایانلة
كمّی در مطالعا علمی ا ت و نخيتی با مطالعا كيفی از نوع تلاریخی ندارنلد؛ پل

بلا

توجه به ه معنای اول مشخص میشلود كله پژوهشلگرا در تبيلينهلای تلاریخی گلرای
دارند تلا علّيّلت را شلرط الزم /كلافی بلرای نتلای مطالعلهشلا در نظلر بگيرنلد (ملاهونی و
گوئرت  2006 ،و )2012؛ درواقع هنگامیكه فرد بهدنبال تبيين تلاریخی یلا تبيلين حلوادث

خاص و وقایع منفرد ا ت؛ تقریباً بهطورطبيعی به مت علل الزم /كافی 2و پيدا میكند،
حتی اگر بدا خودآگاهی نداشلته باشلد؛ بنلابراین تأكيلد مقاللة حاضلر بلر پنداشلت علّيّلت
برا ا

علل الزم /كافی و مشتقا آ ها لت؛ چلو آ هلا پيونلد تنگلاتنگی بلا مطالعلا

تبيينی در تاریخ دارند .این نوع علل را میتوا به چمار د ته كلی تقسي كلرد :3عللل الزم،
علل كافی ،علل الزم و كافی ،و علل ناكازم؛ درواقع این چمار نوع علل ملیتواننلد پوشل
بهنسبت كاملی برای بح

علّيّت در مطالعا تاریخی باشند.

الف) علل الزم

شاید از ميا انواع علّت در تبيينهای تاریخی« ،علّت الزم» متداولترین نوع علّت باشد .اگر
 Xعلّت الزم  Yباشد ،فرد میتواند Xی را بدو  Yبيابد؛ وللی نملیتوانلد Yی را بلدو X
 .1منظور از اصطالح «تابع» ،چيزی ا ت كه در ریاضيا بهكار میرود؛ یعنی تقار بين دو متغير.

 .2در اینجا دو واژة «علّت» و «شرط» بهطور مترادف بهكار گرفته شده اند؛ درواقع «علّت الزم/كافی» در علوم اجتملاعی

هما «شرط الزم /كافی» در منطق ا ت.
 .3اقتبا

از :ماهونی و همكارا 2009
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پيدا كند؛ بهعبار دیگر یك علّت الزم متضمن این ملدعا ا لت كله اگلر آ علّلت يایل
باشد ،نتيجه رخ نخواهد داد؛ حتی اگر حضور آ  ،وجود نتيجه را تضمين نكند؛ بلرای مثلال
وجود اكسيژ شرط الزم احتلرا ا لت؛ یعنلی وجلود اكسليژ بلهتنملایی موجل
نمیشود ،ولی نبود اكسيژ لزوماً موج

احتلرا

عدماحترا میشود یا نملیتلوا در جلایی بلدو

اكسيژ  ،احتراقی را دید؛ مثال مشمور علّت الزم در مطالعا علوم اجتماعیِ تاریخمحلور را
می توا در این جملة معروف بارینگتو مور ( )12 :1369یافلت كله «فقلدا بلورژوازی بله
معنللای فقللدا دموكرا للی ا للت»؛ یعنللی یللك طبقللة بللورژوازی قلوّی ،شللرطی الزم بللرای
دموكرا ی ا ت.
بنابراین علّت الزم ،متداول ترین نوع علّت در مطالعا تبيينی در تاریخ ا ت ،زیرا پيوند

وثيقی ميا ا تدالل علّی از نوع شرط الزم و ا تدالل «شرطی خالفواقع» 1وجود دارد كله
بيشتر تبيينهای تاریخی مبتنی بر آ هستند .در علوم اجتماعی لنّت دیرپلایی وجلود داشلته
ا ت كه «تاریخ» را برا ا

لاختن ملدعاهایی بلهشلكل شلرطی هلای خلالف واقلع 2تبيلين

میكنند؛ برای مثال ریملو آرو  ،جامعلهشلنا

مشلمور ،هماننلد گلالی ،ملورخ معلروف،

بهصراحت اظمار كرده ا ت كه علّيّت در تاریخ با شرطیهای خالفواقع ،معين و مشلخص
میشود (گوئرت

و لوی)13 :2007 ،؛ درواقع اگر ادعا شود كه اللف علّلت الزم ب ا لت

(در شرای ج )3این گزاره داللت بر آ دارد كه «اگر الف رخ ندهد (در شرای ج) آنگلاه
ب نيز رخ نخواهد داد»؛ پ

یك قضية علّی بلهشلكل شلرط الزم بلهطلوركاملل بلر شلرطی

خالفواقع انطبا دارد یا بهعبار دیگر بيا منطقی شرط الزم بهصور «اگر الف (علّلت)
نباشد ،ب (معلول) نيز نخواهد بود» بهطورمستقي حكایت از شرطی خالفواقع ملیكنلد یلا
گفتن اینكه الف شرطی الزم برای ب ا ت ،همزما به معنای این گزارة خالفواقلع ا لت
1. Counterfactuals condition

 .2شرطیهای خالفواقع ،شرطیهایی هستند كه مفادشا حقيقتاً اتفا نيفتاده ا ت؛ درواقع یلك گلزارة خلالف واقلع
عبار

ا ت از شرطيه ای كه مقدم آ ييرواقعی و تالی آ حكایت می كند كه عال چگونله ملی بلود اگلر ایلن مقلدم،

واقعللی مللیبللود .ا للتدالل خللالفواقللع یعنللی كنكللاش در چيزهللایی كلله رخ نللدادهانللد؛ ولللی مللیتوانسللتند رخ دهنللد.

خالفواقعها« ،آزمای های ذهنی» هستند كه با انجام آنما ،این امكا بلرای ملا فلراه ملیشلود تلا تلاریخ را در ذهلن
خوی

به شكلی نسبتاً متفاو از آنچه كه عمالً وقایع در آ رخ دادهاند ،تكرار كني (نك .به :طالبا .)1391 ،

 .3البته ج میتواند بر عوامل متعددی در طوح مختلفِ تحليل داللت داشته باشد.
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كه بدو الف  ،ب رخ نخواهد داد 1.این پنداشت از علّيّت ،بلهویلژه در تبيلينهلای تلاریخی
عموميت دارد :اگر ادعا شود كه الف علّت واقعة خاص تاریخی ب ا ت ،بلهنظلر ملیر لد
راهی جز این وجود ندارد كه نشا دهي این شرط خالفواقع ،صحيح ا ت :اگر اللف رخ
نداده بود ،واقعة ب نمیتوانست رخ دهد (فيرو .)40 :1996 ،
بللههمللينجمللت در مقایسللة علللل چمارگانللة ذكرشللده ،شللرطهللای الزم بللهدليللل آنكلله
بهطورمستقي بر یك خالف واقلع كليلدی دالللت دارنلد ،در مطالعلا تلاریخی از اهميلت
زیادی برخوردارند .تاریخپژوها متعددی این موضوع را برر ی كلردهانلد كله اگلر واقعلة
خاصی پي

نمیآملد ،چله اتفلاقی در تلاریخ رخ ملیداد؛ بلرای مثلال اگلر وليعملد اتلری

(فردیناند) ترور نمیشلد ،جنل
جن

جملانی اول رخ نملیداد (لبلو )2007 ،و اگلر هيتللر نبلود،

جمانی دوم رخ نمیداد (مولر ،)1991 ،بدو امامخمينی انقالب ا المی ایلرا در 22

بممن  1357رخ نمیداد (حسينی ،)1381 ،بدو

يا تهای نو ازی رژی پملوی ،انقلالب

ایرا بهوقوع نمیپيو ت (آبراهاميا  )1377و اگر گوربلاچف نبلود ،جنل
نمیر ليد (انگللي  ،)2007 ،اگلر فرانسله مشلاركتی در جنل

لرد بلهپایلا

ا لتقالل آمریكلا نداشلت،

انقللالب اجتمللاعی للال  1789فرانسلله رخ نمللیداد (ا للكاكسول )63 :1979 ،و اگللر لللویی
شانزده مجل

ملّی نداشت (یلا آ مجلل

را بمتلر اداره ملیكلرد) انقلالب اجتملاعی در

فرانسة  1789رخ نمیداد (كایزر و لوی.)189 :1996 ،
بسياری از مورخا تأكيد كردهاند كه شروط الزم یا خالفواقعهلا در مطالعلا تبيينلیِ
تاریخی ،اجتنابناپذیر هستند .آ ها این قضيه را مطرح كردند كله بخل

ممملی از مطالعلة

تاریخ عبار از مطالعة علل رخدادها لت و تصلریح كلرده انلد كله هرگونله گلزارة علّلی،
متضمن فرضهایی ا ت درخصوص اینكه چه چيزی میشد كه اتفا نيفتلد ،وللی درواقلع،
رخ داده ا ت (لوی.)2008 ،

 .1برخی فيلسوفا بزر

(هيوم و لوئي ) و بسياری از روش شنا ا  ،واژة «علّت» را برا لا

شلرط الزمِ خلالفواقلع

تعریف كردهاند« :الف علّت ب ا ت ،اگر نبودِ الف موجل نبلودِ ب شلود»(هولنلد1550 :2001 ،؛ گلوئرت

.)10 :2007

و للوی،
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فرگو ن ( )1999برا ا
در جن

مطالعة تاریخی مفصل خوی  ،ا تدالل كرد كه اگلر بریتانيلا

جمانی اول كنار می كشيد ،شاید انقالب بلشویكی در رو يه ،جنل

جملانی دوم

و هلوكا ت رخ نمیداد .در همة این مثالها ،بلاور نویسلندگا بلر ایلن بلوده ا لت كله در
يياب علّت یا شرط الزم ،نتيجة موردنظر بهوقوع نمیپيو ت.
حاصل لخن آنكله ،رویكلرد علّلیِ ،شلرط الزم یلك ا لتراتژی متلداول در مطالعلا
تاریخی ،و تبيين حوادث خاص و وقایع منفرد شده ا ت.
ب) علل کافی

با وجود ودمندی رویكرد شرط الزم در مطالعا تاریخی ،این رویكرد نملیتوانلد برخلی

علل را كه شرط كافی برای تحقق یك نتيجه اند ،در خود جای دهد .در یك ملورد منفلرد،
وقتی علّت كافی وجود داشته باشد ،ييابِ علّت بهصلور شلرطی خلالفواقلع نملیتوانلد
تغييری در نتيجه بهوجود آوَرد؛ چو علّت كافی علّتی ا ت كه حضورش ناگزیر به معللول
(نتيجه) منجر می شود (گرچه آ معلول می تواند تو
هيچگونه داللت ضروری برای معلول ندارد؛ پ

علل دیگر نيز رخ دهد) ولی يياب

اگر  Xعلّت كافی  Yباشد ،فرد ملیتوانلد

Yی را بدو  Xبيابد ،ولی نمیتواند Xی را بدو  Yپيدا كند.
برخی تحليگرا كيفی در مطالعا تاریخیشا از این رویكرد علّی ا لتفاده كلردهانلد؛
برای مثال ماهونی ا تدالل كرد كه ا تعمار گستردة ا سانيا در هر كشلوری ،شلرطی كلافی
برای تو عهنيافتگی اجتماعی آ كشور بوده ا لت ()84 :2004؛ همچنلين دانيلل گللدهگن
( )1996ا تدالل كرد كه یك فرهن

كينهتوزانله ضلدّ نلژاد لامی كلافی بلود تلا علّلت و

انگيزشی برای آلما ها در كشتن یمودیها باشد .عوامل علّی بدیل ،همچو وجلود حلزب
نازی و هيتلر نيز ممكن ا ت كه به نتيجة مشابمی ر يده باشلد؛ درهرحلال ضلد نلژاد لامی
بود آلما ها بهخودیخود كلافی بلود تلا بنيلانی انگيزشلی بلرای هولوكا لت فلراه كنلد
(ماهونی و همكارا )121 :2009 ،؛ با همين قيا

میتوا به این ا تدالل اشاره كرد كه در

انقالب ایرا  ،يا ت های مدرنيستی و يربگرایانة رژی شاه بهمنظلور تغييلر نظلام ارزشلی
ایرا  ،شرطی كافی برای واكن

تند روحانيت شد (مشيری.)1384 ،
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با وجود تذكر ناگل مبنی بر آنكه پژوهشگرا اجتماعی به ندر در موقعيتی قرار دارنلد
كه بتوانند شرط كافی وقوع حوادث موردتحقيق خوی

را بيا كنند و فق قادرنلد برخلی

از شروط الزم را برای این وقایع خاطرنشلا

لازند (كلوهن)54 :1369 ،؛ وللی در اهميلت

پنداشت علّيّت بهمثابه شرط كافی ،همينب

كله لؤال مربلوط بله اینكله چلرا یلك واقعلة

تاریخی رخ داده ا ت ،درا لا

پر شلی معطلوف بله شلرط كلافی ا لت نله شلرط الزم!

افزو براین گزارة مشمور علّی در منطق تبيين در علوم اجتملاعی ،یعنلی «اگلر  pآنگلاه  »qو
همچنين مدل قانو فراگير همسل از تبيين مبنی بر اینكله «اگلر  C1و  C2و  ...و  Ckآنگلاه  »Eیلا
نسخة احتملال گرایانلة آ یعنلی «اگلر  C1و  C2و  ...و  Ckآنگلاه احتملاالً  »Eهمگلی صلور
منطقی شرط كافی هستند.
ج) علل الزم و کافی

اگر « Xعلّت الزم و كافی»  Yباشد X ،و  Yهميشه با ه هسلتند و فلرد نملیتوانلد یكلی را
بدو دیگری پيدا كند؛ بهعبار دیگر اگر اللف علّلت الزم و كلافی ب باشلد ،اللف علّلت
انحصاری ب خواهد بود؛ بلهنحلویكله حضلور اللف موجل حضلور ب و نبلود اللف هل
موج

نبود حضور ب میشود؛ مثالً اگر «شكاف طبقاتیِ ادراك شلده تو ل طبقلة تحلت

ت » را علّت الزم و كلافی انقلالب بلداني  ،وجلود آ موجل
موج

تكلوین انقلالب و نبلود آ

نبود انقالب میشود؛ البته چنين علل انفرادیای در علوم اجتماعی ،كه شلرط الزم و

كافی یا علّت انحصاری برای یك پيامد یا نتيجلة معليّن باشلند ،بسليار نلادر هسلتند؛ درواقلع
بسيار مشكل  -و شاید محال -ا لت كله نمونلههلایی از ایلن نلوع عللل را در ادبيلا عللوم
اجتماعی پيدا كني ؛ باوجوداین دانشمندا و روششنا ا علوم ،تأكيد كردهاند كه هدف و
آرما اصلی تحليل علّی ،ر يد به همين نوع از علّيّت ا ت؛ بههميندليل و با وجلود نلادر
بود یا نبود «علّت الزم و كافی منفرد» در علوم اجتماعی ،دان پژوها به «علّت مركل ِ»
یا تركيبی از چندین عامل علّی مختلف روی آوردند كه برای معلولی خاص ،شلرط الزم و
كافی باشد؛ برای مثال برخی دان پژوها در حوزة مطالعا انقالب تصریح كلردهانلد كله
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اگر پن عامل زیر بهطور همزما رخ دهند و با یكدیگر تركي
برای موفقيت یك جنب
)1

شوند ،شلرط الزم و كلافی

انقالبی شكل میگيرد:

رخوردگی توده ای منجلر بله خيلزش هلای مردملی در ميلا جمعيلت شلمری یلا
رو تایی؛

 )2جنب های يا ی نخبگا ناراضی؛
 )3انگيزههای وحد بخ ؛
 )4یك بحرا

يا ی جدی كه تواناییهای اداری و قمری دولت را فل میكند؛

 )5زمينة مساعد جمانی كه اجازة شكل گيلری را ملی دهلد یلا آ را تحميلل ملی كنلد
(دفرونللزو .)20 :1379 ،همچنللين ،جانسللو ا للتدالل نمللود كلله تركيب لی از نظللام
اجتماعی نامتعادل بههمراه ركود قدر و ظمور عوامل شتابزا درمجملوع شلرط
الزم و كافی انقالب هستند ( .)96 -7 ،1363این نلوع پنداشلت از علّيّلت ،بلهمثابله
علّت مركّ

با نوع بعدی از مفموم علّت ،یعنی علل ناكازم ،پيوند وثيقی دارد.

د) علل ناکازم

مشكل اصلی پنداشت علّيّت بهعنوا شرط الزم/كافی ایلن ا لت كله در عللوم اجتملاعی و

مطالعا

تاریخی بيشتر علّت های منفرد هيچگاه بهصور فق الزم و یا فقل كلافی یافلت

نمیشوند؛ بهعبار دیگر پيامدها در علوم اجتماعی و رخدادها در تاریخ ،تكعلّتلی نيسلتند
و معموالً یك شرط علّی منفرد ،نه شرط الزم و نه شرط كافی ا ت؛ بلكه شروط علّلی تنملا
در تركي

با یكدیگر علّت كافی برای نتيجهای خاص میشلوند 1.در زنلدگی روزملره نيلز

همواره میتوا به نمونههایی از علل اشاره كرد كه نله الزم و نله كلافی هسلتند؛ بلرای مثلال
كتة قلبی برای مر  ،يگاری بود برای رطا ریه ،و رعت ييرمجلاز بلرای تصلادف
اتومبيل نه علّت الزم و نه علّلت كلافی هسلتند .تأملل در هریلك از ایلن نمونلههلا مشلخص
میكند كه یك علّت در تركي

با ایر علل ،نتيجله ای خلاص را بلهبلار ملی آورد؛ درواقلع

 .1تعریف ا توار ميل از علّت به معنلای حاصللجملع هملة شلروط الزم (پاركينسلو  )215 :1384 ،بلر «علّلت كلافی
مرك » داللت دارد.
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تركي

بزر تری از چنلدین عاملل علّلی وجلود دارد كله یلك نتيجله یلا معللول را بلهبلار

میآورد نه یك عامل منفرد.

این نوع علل در نتپژوهشی كيفی به علل ناكازم 1مشلمورند كله مورخلا بلهوفلور و

بدو التفا روششنا انه به آ  ،در تبيلينهلای تلاریخی خلوی

از آ ا لتفاده ملیكننلد.

گفتنی ا ت كه اصطالح ناكازم متعلق به فيلسوف معاصر «مكی» ا لت كله آ را بله شلرح
زیر تعریف كرده ا ت:

علّت ناكازم ( )INUSجزء ييركافی ( 2)Iولی الزم ( 3)Nاز شلرطی ا لت كله آ شلرط

خودش ،ييرالزم ( 4)Uولی كافی ( 5)Sبرای معلول ا ت (مكی.)62 :1980 ،

اینگونه عوامل علّی را ناكازم مینامند؛ چو هریك از علل ،بهطور انفرادی برای یلك
نتيجه یا معلول نه الزم و نه كافی هستند ؛ بلكله در درو  ،تركيبلی بلزر تلر ا لت كله آ
تركي

برای نتيجه یا معلول «شرطی كافی» (ولی ييرالزم) ا ت.

در مطالعا تاریخی فرض بر این ا ت كه حوادث منفرد واجد یك علّت نيستند؛ بلكله
مورخ باید مجموعهای از عوامل علّی مرتب را همچو علّيّت تركيبی چندگانه تحليل كنلد؛
درواقع بيشتر تبيينهای تاریخی تركيبی از چندین عامل علّی را در بهوجود آمد پياملدهای
خاص مطرح می كنند .هریك از این عوامل علّی بهطور انفرادی ،علّت ناكازم انلد؛ یعنلی نله
شرط الزم و نه شرط كافیاند .درعوض آ ها جزء الزم از یك تركي
تركي

كلی هستند كه ایلن

كلی برای آ نتيجه ،شرط كافی ا ت .هما طور كه گوج گفته ا ت:

«از تبيينهای تاریخی بي

از این نمیتوا خوا ت كله شلرایطی را نشلا دهنلد از نظلر

زمانی مقدم یا مقار با حادثه ای كه باید تبيين شود ،بهقسمیكه این شرای بررویه شلرط
كافی حدوث حادثه باشند ،اگرچله هریلك بلهتنملایی شلرط الزم نباشلند» (گلارتنر:1372 ،
)329؛ برای مثال در توضيح علّت حملة چنگيز به ایرا  ،تركيبلی از چملار عاملل زیلر بلرای
تبيين آ واقعه مطرح شده ا ت (حضرتی:)115-6 :1390
1. INUS
2. Insufficient
3. Necessary
4. Unnecessary
5. Sufficient
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الف) د تيابی مغول به مراتع و طبيعت حاصلخيز خرا ا ؛
ب) انجللام ر للالت الم لی چنگي لز كلله خللود را نماینللدة خللدای آ للما در روی زم لين
میدانست؛
ج) آگاهی از ضعف اختاری و وضعيت متزلزل امسراطوری خوارزمشاهی؛
د) اطمينا به پيروزی بر لطا محمد بلهدليلل برتلریهلای فلردی و شخصليتی چنگيلز
نسبت به لطا محمد خوارزمشاه.
اگر بخواهي علّيّت را در این تبيين تاریخی تشلریح كنلي  ،بایلد بگلویي تركيل چملار
عامل مذكور ،شلرط /علّلت كلافی حمللة چنگيلز بله ایلرا و تلكتلك عواملل چمارگانلة
ذكرشده ،هریك شرط /علّت ناكازم بودهاند؛ همچنين رویكرد علل ناكازم نشلا ملیدهلد
كه ممكن ا ت تركي های متفاوتی از عوامل وجود داشته باشند كه شرط كافی برای یلك
تكوین ،یك نتيجه یا معلولِ واحد شوند؛ برای مثال معلولِ واحدِ انقالب میتواند در انقالب
فرانسه از تركي

علّی الف بهوجود آمده باشلد .در انقلالب رو ليه از تركيل

انقللالب چ لين از تركي ل

علّ لی ج ،در انقللالب ای لرا از تركي ل

علّلی ب ،در

علّ لی د ،و . ...هری لك از

تركي های الف تا د برای معلول انقالب ،شرط كافی هسلتند و تلكتلك اجلزا یلا عواملل
منفرد در درو هریك از تركي های الف تا د ،علّت ناكازم هستند.
در جمع بندی تيسولوژی علل در مطالعا تلاریخی ،الزم ا لت دوبلاره تأكيلد شلود كله
چو هریك از ایلن عللل چمارگانله (الزم ،كلافی ،الزم و كلافی ،و ناكلازم) ملیتواننلد در
تبيينهای تاریخی ا تفاده شوند ،هنگامیكه یك محقق در مطالعة تلاریخی خلوی

برخلی

عوامل یا وقایع خاص را علّتی برای حادثهای معين میداند ،باید مشخص كند كله آ واقعله
یا عامل علّی با كدامیك از این چمار نوع علّيّت مطابقت دارد .ایر تقسي بندیهلای علّيّلت

را میتوا به ترمينولوژی ادهتر و روشنتلر شلرط الزم /كلافی ترجمله كلرد1؛ بلرای مثلال

 .1حتی حكمای مسلما متأخر نيز به این مسئله اذعا كردهاند؛ برای مثال ا تاد مطملری ملینویسلد :املروزه اصلطالح

خوبی شایع ا ت كه همة انواع علّت را «شرط» مینامند و شرط را به شرط الزم و شرط كلافی تقسلي ملیكننلد .شلرط

الزم هما ا ت كه در قدی آ را «علّت ناقصه» میگفتند كه ذات (یا وجودش) برای مشروط ،الزم هست ولی كلافی

نيست .شرط الزم و كافی هما ا ت كه در اصطالح قدی «علّت مستقله» یا «علّت تامله» ناميلده ملیشلد كله افلزو بلر
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مالئی ( )167 :1386در تبيين رخدادهای تلاریخی بلهطلوركلی دو نلوع علّلت را بازشنا لی
كرده ا ت :علل دور (علل اختاری ،محوری ،اصلی ،بنيادین) و علل نزدیك (علل مُعلده،
فوری ،جرقه ها) .درصورتیكه هریك از این نوع علل كلی و مبم را بهطور منفرد ،میتوا
شرط الزم بهشمار آورد؛ چو بلدو حضلور آ هلا رخلدادهای تلاریخی ملوردنظلر اتفلا
نمیافتادند؛ افزو براینكه تركي های خاصی از آ ها میتوانند برای تكوین هریلك از ایلن
رخدادهای تاریخیِ شرط كافی باشند.
انواع علل و روایت تاریخی

«تاریخ» بهصور

نتی «روایت» محسوب شده ا ت .بخ

مممی از تلاریخ ،روایلتهلایی

علّیاند كه بهطور ایدئال چرایی و چگونگی حوادث تلاریخی را تبيلين ملیكننلد1؛ درواقلع
جوهر مطالعا تاریخی ،آشكار كرد روایتهای تاریخی بهشيوة «تجزیة فرآیند» ا ت كه
در آ یللك روایللت تللاریخی مركّل

و پيچيللده را بلله مراحللل ،رخللدادها ،یللا حللوادثی كلله

بهصور توالی علّی به یكدیگر متصل شده اند ،تجزیه ملیكنلي (گلد لتو .)112 :1997 ،
مفموم روایت ،در این روش بهطوركلی به «فرآیند» یا «قصة تكوین واقعله» اشلاره ملیكنلد؛
یعنی یك فرآیند مربوط به رابطة بين حوادث و وقایع مختلف را بهصلور یلك دا لتا از
نقطة آياز تا پایان

نقل میكند (ابو )428 :1992 ،؛ درواقع روایلت ،بيلا مجموعلهای از

وقایع بهصور حلقه های متصل بهه ا ت كه علّت(ها) را به معلول وصلل ملی كنلد؛ البتله
تفاو این رویه با روایتپردازیهای معمولِ تاریخی این ا ت كه در اینجا فق به تلوالی و
ترتي

زمانی وقایع و رخدادها (كرونوللوژی) اكتفلا نملیشلود؛ بلكله ،بلر رشلت علّلی یلا

تكوینی آ نيز تأكيد میشود؛ بهبيا دیگر در رویة روایت علّی در مطالعا تاریخی ،واقعلة
منفردِ همچو محصول و نتيجة نمایی در فرآیند یا توالی وقایعی كه به آ منجر شده ا لت،
تحليل میشود؛ ازاینرو باید جدا از توصيف توالی و ترتي

تلاریخی و زملانی ميلا وقلایع،

اینكه وجودش الزم ا ت ،كافی ه هست؛ یعنی تحقق آ شرط برای تحقق مشروط كفایت میكند و به چيز دیگلری
احتياج نيست .برطبق این شيوة نامگذاری میتوا جزء آخر علّت تامه را «شرط كافی» ناميد (.)225 :1384
 .1البته ،باید اذعا كرد كه كلية توضيحا مورخا از حوادث تاریخی شكل روایتی ندارد.
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نشا داده شود كه هر واقعه نيز به واقعة بعدی منجر شده و در پایا این تسلسل علّلی ،واقعلة
تحتبرر ی بهوجود آمده ا ت (نك .به :فای296 :1381 ،؛ نوذری.)43-37 :1379 ،
تبيينهای تاریخی بيشتر به تسلسل یا توالیهایی از عوامل علّیِ بم پيو ته ارجاع دارنلد و
نتای یا پيامدها بهو يلة وقایع بلههل پيو لته ای كله در طلول زملا بلرمال ملی شلوند ،تبيلين
میگردند؛ درواقع پژوهشگرا تاریخی معموالً پيامدها یلا نتلای را از طریلق ردیلابی تلوالی
حوادثی كه آ ها را بهبار آورده ا ت ،تبيين ملیكننلد (ملاهونی و همكلارا )128 :2009 ،؛
بههميندليل در بسياری اوقا از «زنجيرة حوادث» یاد می شلود ،زنجيلره ای كله بله تكلوین
برخی حوادث یا نتای مم تاریخی منجر میشود .افزو براین تلاریخی تلقلی كلرد یلك
پدیده (جن

جمانی اول یا انقلالب ایلرا ) ايلل

بله معنلای آ ا لت كله پدیلدة مزبلور

محصولِ عملِ یك زنجيرة علّی از وقایع ا ت؛ بهبيلا دیگلر هلر واقعلة تلاریخی ،فرآینلد یلا
زنجيرة علّی ویژهای دارد كه از طریق آ توليد و تبيين میشود.
بههرصور ا تعارة زنجيره ،موضوع تبيينهای علّی چنلدعاملی را مطلرح ملیكنلد كله
هریك از پيوندهای موجود در زنجيره می تواند علّت آ نتيجه باشد؛ بهطوركلی تلر ا لتعارة
زنجيره به ما اجازه ملی دهلد كله بله مسلئلة روایلت تلاریخی و فرآینلد علّلی منلدرج در آ
بسردازی  .اكنو مسئلة اصلی آ ا ت كه یك روایلت تلاریخی یلا زنجيلرة علّلی را چگونله
می توا برا ا

اصطالحا شرط/علّت الزم و شرط/علّت كافی توضيح داد؟؛ بله عبلار

دیگر ،چگونه میتوا شرط/علّت الزم و شرط/علّت كافی را بهعنوا قطعا اصلی ازندة
روایتهای تاریخی در این زنجيرههای علّی گنجانيد؟
ايل

زنجيرههای علّی بهشكل صوری « »D ← C ← B ← Aبيا میشوند .این فل هلا

میتوانند بازنمای شرط/علّت كافی و یا شرط/علّت الزم باشند.
زنجیرههای علّی شرط کافی
معموالً هنگامی كه پژوهشلگرا تلاریخی از فلل هلا بلرای بيلا علّيّلت ا لتفاده ملیكننلد،
معنادارترین تفسير شرط كافی ا ت .علت آ ا ت كه یك شلرط كلافی ،پيونلد بعلدی در
زنجيره را بهوجود می آورد ،چيزی كه دربارة پيوندِ شرط الزم صد نملیكنلد .درك ایلن
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به اتفا مطالعا تاریخی هدف اصلی،

نكته دارای اهميت به زایی ا ت كه در اكثر قری

تبيين چگونگی بهوجود آمد واقعهای خاص ،یعنی تعيين شرط كافی برای آ واقعه ا لت؛
جمانی اول ،آ را در یك پيو لتار یلا زنجيلرة علّلیِ شلرط

برای مثال در تبيين وقوع جن

كافی به شكل نمادین زیر قرار دادهاند تا مراحل مختلف وقوع آ روشن شود:
e
برا ا

d

b

c

a

این روایت تلاریخی یلا زنجيلرة علّلی e ،یلا متبليّن (وقلوع جنل

جملانی اول)

نتيجهای از یك فرآیند تلاریخی ا لت كله در وضلعيت معلين و خلاص تلاریخی( a ،تلرور
وليعمد اتری ) منجر به ( bاعال جن

عليه صربستا ) منجر به ( cاعال جن

اتری ) منجر به ( dاعال جن

اتری

عليه صربستا ) و ( bاعال جنل

رو يه عليه اتری ) و ( cاعال جن

آلما عليه رو يه) و رانجام ( dاعال جن

رو يه) منجر به ( eوارد شد همه كشورها در جن

) شده و وقوع جن

اتلری

رو ليه عليله
آلما عليله

جمانی اول تبيين

میشود.
زنجیرههای علّی شرط الزم

در روایت تاریخی بهشكل زنجيرة علّی مشتمل بر شروط الزم ،اگر هر پيوندی يای شلود،
نتيجه یا معلول رخ نخواهد داد؛ بهبيا دیگر در زنجيرههای تلاریخی حلوادث كله هلر پيونلد
یك شرط الزم باشد ،حذف یك پيوند بهمنزلة گسسلته شلد زنجيلره و علدمتحقلق پياملد
ا لت؛ پل

اگلر روایتللی تلاریخی ،زنجيللرهای علّلی از تكللوین واقعلهای را توصلليف كنلد،

دراینصور ما واجد مجموعهای از شروط الزم با تسلسل زمانی بلرای واقعلة موردبرر لی
هستي (كلِ زنجيره ،شرط كافی و تكتك اجزای زنجيره ،شرط الزم بلرای تكلوین واقعلة
مزبور بودهاند).
گفتنی ا ت كه روایتپردازی لنتی در تلاریخ ،بيشلتر بلر تصلميما كليلدی افلراد یلا
كارگزارا مختلف در فرآیندی كه در طول زما به واقعهای خاص منجر شده ا ت ،تأكيد
دارد؛ همچنين بسياری از روایتهای تاریخی دربردارندة عوامل زمينهای یا اختاری بخشی
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از تحليل هستند؛ ولی تأكيد اصلی بيشتر بر زنجيرههلای علّلی مبتنلیبلر تصلميما بلهنسلبت
خاص كارگزارا فردی ا ت كه در پيوند با یكدیگر ،واقعة تلاریخی را بلهبلار ملیآورنلد؛
زیرا روایتهای تاریخی ايل
اجتماعی ا لت .عجيل

يا لی و

دربارة كلن هلای افلراد ممل و كليلدی ازحيل

نيسلت كله شلروط الزم یلا خلالفواقلعهلای مربلوط بله افلراد در

تبيينهای تلاریخی بسليار متلداول باشلند .یلك مثلال آشلكار ،اهميلت علّلی گوربلاچف در
تغييرا زنجيرهای منجر به پایا جن

رد ا ت؛ درواقع بلرای تبيلين پایلا جنل

لرد،

بسياری از دانشمندا علوم اجتملاعی تلاریخمحلور ،گوربلاچف را شلرطی الزم در زنجيلرة
علّی درنظر گرفتهاند؛ همچنين بدو هيتلر ،زنجيرة علّی منجلر بله وقلوع جنل
گسسته شده و این جن

رخ نمیداد (نك :گوئرت

جملانی دوم

و لوی.)2007 ،

البته همواره باید بهخاطر داشت كله زنجيلرههلای علّلیِ بلهصلور شلرط الزم ،ناكاملل
هستند؛ درحالیكه شرط كافی اینگونه نيست .علت آ ا لت كله وجلود یلك شلرط الزم
پيوند بعدی را ممكن (نه ضروری) میكند و عوامل دیگری باید برای تبيلين چگلونگی رخ
داد آ حادثه اضافه شوند.
شاید پيشرفتهترین كاربرد از زنجيرههای علّیِ بهصور شلرط الزم را بتلوا در «تحليلل

واقعه -اختار»( 1گریفين1993 ،؛ گلریفين و كور لتاد )1998 ،یافلت كله بسل یافتلهتلرین
تكنيك برای روایت علّی در مطالعا تاریخی ا ت .تحليل واقعله -لاختار فلراه آورنلدة
د تگاهی صوری برای تجزیه كرد وقایع كال تاریخی و باز ازی یلا لازماندهی مجلدد

اجزای تشكيلدهندة آ ها بهمثابه تفسيری علّی از فرآیندهای تاریخی ا ت .تحليلل واقعله-
اختار ،میتواند از طریق مشخص كرد فرآیندهای پيونددهندة علّی ميا عوامل مختللف،
روایتهای علّی تاریخی را محك تر كند.
نكتة اصلی در تحليل واقعه -لاختار آ ا لت كله هلر واقعلة موجلود در یلك روایلت
تاریخی همچو شرط الزم برای وقایع بعدی ا ت .یلك نمونلة منا ل

از كلاربرد روایلت

علّی برای مقایسة اختارهای واقعه در اثلر ا لكاكسول درخصلوص انقلالبهلای اجتملاعی
( )1979یافت میشود؛ درواقع مطالعة ا كاكسول افزو بر مقایسه نملود

يسلتماتيك چنلد

1. Event – Structure analysis
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انقالب تاریخی با یكدیگر ،واجد یك مؤلفة قوی «روایتی» نيلز هسلت؛ بلدا معنلا كله وی
انقالبها را محصولی منحصربهفرد كه با نظ زملانی معينلی آشلكار شلدهانلد و نيلز لسلله
حوادث و وقایعی كه بهطور متوالی در درو هریك از انقالبها رخ دادهاند ،تحليلل كلرده
ا ت (گریفين .)405 :1992 ،هرچند امكا پذیر نيسلت كله خالصلهای از ا لتدالل روایتلی
ا كاكسول در اینجا ارائه شود؛ ولی نمودار زیر بهصلور شلماتيك ،روایلت ا لكاكسول را
برای یك بخ

از ا تدالل علّی وی ،یعنی وضعيتی كه به زوال دولت در فرانسه منجر شده

ا ت ،ارائه میدهد (ماهونی.)1166 :1999 ،

نمودار  :1روایت علّی اسكاکپول از زوال دولت در فرانسه
 .1تمام صفحا از كتاب «دولتها و انقالبا اجتماعی» ا كاكسول ( )1979اخذ شدها ت.

1
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 .1رواب ل مالكيللت ارضللی مللانع ورود تكنولللوژیهللای جدیللد كشللاورزی شللد
(ص)55؛
 .2ابداع هر نوآوری كشاورزی بهدليل نظام مالياتی با مانع روبهرو بود (ص)55؛
 .3رشد اقتصادی كُند و یكنواخت ،مانع نوآوری كشاورزی بود (ص)55؛
 .4عق ماندگی كشاورزی فرانسه بهویژه در برابر انگلستا (ص)56؛
 .5وجود بازار داخلی كساد برای كاالهای صنعتی (ص)55-56؛
 .6معضال مربوط به حملونقل داخلی (ص)56؛
 .7رشد جمعيت (ص.)56
 .8ناكامی در د تيابی به پيشرفت صنعتی (ص)56
 .9ناكامی در حفظ و ارتقاء رشد اقتصادی (ص)56
 .10ناتوانی رقابت با انگلستا (ص)56
 .11پيروزیهای نخستين نظامی فرانسه در دورا

لطنت لویی چمارده (ص)54

 .12بس بلندپروازیها و جاهطلبیهای دولت (ص)54
 .13موقعيت جغرافيایی فرانسه در برابر انگلستا (ص)60
 .14جن

های متعدد و مكرّر(ص)63 ،60 ،54

 .15لزوم تخصيص منابع به ارت

و نيروی دریایی (ص)60

 .16شكستهای مكرّر در جن

(ص)63 ،61 ،60 ،54

 .17تكوین حكومت مطلقة لطنتی ،تمركززدایی از مؤ سا برجامانلده از قلدی
(ص)52-53
 .18معاف بود معمول طبقة حاك از ماليا ها (ص)60-61
 .19مواجه شد دولت با فشارها و محظورا ناشی از وامها (ص)61
 .20شالودة انسجام اجتماعی طبقة حلاك بلر مالكيلت بخل هلای قابللتلوجمی از
اراضی كشاورزی ا توار بود (ص  56-59؛ )61-62
 .21طبقة حاك برای بهتعویق انداختن قانو

لطنتی ،حق قانونی داشت (ص)62

 .22طبقة حاك بر دفاتر اداری كنترل داشت (ص)61-62
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 .23طبقة حاك قادر به ممانعت از اصالحا دولتی بود (ص)61-64
 .24مقاومت طبقة حاك در برابر اصالحا مالی دولت (ص)62
 .25مشكال و معضال مالی زیاد دولت (ص)63
 .26تالشهای دولت برای انجام اصالحا مالی و مالياتی(ص)64
 .27شكست اصالحا مالی (ص)63-65
 .28ا تخدام افسرا نظامی از طبقا ممتاز (ص)65
 .29انباشت نارضایتیهای افسرا نظامی از شاه و دربار لطنتی (ص)65
 .30ه ذا پنداری افسرا نظامی با طبقة حاك (ص)65
نسبت به ركوب مقاومت طبقة حاك (ص)64-65

 .31بیميلی ارت

 .32عميق و عميقتر شد بحرا مالی(ص)64
 .33فشارها برای بهوجود آورد مجل
 .34برپاكرد مجل

مقننه تو

قانو گذاری (ص)64

شاه (ص)64

 .35گسترش اعتراضا مردمی (ص)66
 .36كشمك

ميا اعضای طبقة حاك در مجل

قانو گذاری ،فلل شلد رژیل

كمنه (ص)65
 .37شورش و انقالب شمری دولت موجود فرو میریزد (ص)66-67
هما طور كه مالحظه میشود روایت تاریخی ا كاكسول از زنجيلرههلای بلههل پيو لته
وقایع ،دره بافتگی یا پيچيدگی عوامل علّی را بيا میكند؛ و شناختی تفصليلی را برا لا
شرح تاریخی از زوال دولت در فرانسه برطبق چندین مرحللة ریلز نشلا ملیدهلد .دیلاگرام
مزبور همچنين نشا دهندة نقشی ا ت كه هریك از وقایع و رخدادهای خاص در ا لتدالل
ا كاكسول بازی میكند و به فرد اجازه میدهد تا برخلی نقلاط تقلاطع زنجيلرههلای علّلی را
تشخيص داده و ببيند كه دقيقاً چطور و چگونه این له فرآینلد متملایز و مجلزا بلا یكلدیگر
تالقی میكنند؛ مثالً ه زنجيرة علّی مزبور در دایلرة  25بلا هل تالقلی كلرده تلا «مشلكال
عمدة مالی دولت» را بهبار آورند كه ن

بنای اصلیِ به زوال دولت در فرانسه منجلر شلده
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ا ت؛ بار دیگر یادآوری میشود كه بنا به ا لتدالل گلریفين ( )1993در ایلن زنجيلرههلای
وقایع تاریخی ،هر واقعه شرط الزم برای وقایع بعدی ا ت.
نتیجه

با وجود پنداشتها و جمتگيریهای متفاو به علّيّت ،روششنا ا تاریخمحور در عللوم
اجتماعی یك جمتگيری اده را اتخاذ كردهاند كه ریشه در فلسلفه و منطلق دارد .بلا ایلن
جمت گيری منطقی میتوا علّت را در یك مورد منفرد همچو چيزی كه برای یك نتيجه
یا معلول شرط الزم /كافی ا ت ،تعریف كرد .الزم ا ت گفته شود كه ایدة علّيّت بهعنلوا

شرط الزم ،از یك نت دیرپای فلسفی -منطقی پيروی ملیكنلد 1.برر لی علّيّلت در یلك
مورد منفرد معموالً برحس

یك شرط الزمِ خالفواقع بدینشرح صور

می گيلرد« :اگلر

الف نبود آنگاه ب نيلز نبلود»؛ ازایلنرو اللف یلك علّلت ب ا لت؛ چلو بلدو اللف ،ب
نمیتوانست رخ دهد.
علّيّت بله معنلای شلرط الزم در تبيلينهلای تلاریخی عموميلت داشلته ا لت؛ هرچنلد بلا
اصطالحا دیگری بيا شده باشد .در ادبيا عللوم اجتملاعیِ و تحليللهلای تلاریخی بله-
كارگيری اصطالحاتی همچو انبار بارو  ،روزنههلای فرصلت ،پلي شلرطهلا ،ملزوملا
اختاری ،بسترها یا زمينهها ،تسميلكنندهها ،جرقهها ،عوامل شتابزا و ...همگی بلر شلروط
الزم داللت دارند؛ بهعبار دیگر گرچه دان پژوها میتوانند در مطالعلا و تحليللهلای
تبيينیشا از اصطالحا بدیلی برای بيا شرط الزم ا تفاده كنند؛ ولی مدلول و مفلاد هملة
آ ها یكی ا ت؛ چو اگر آ عامل علّی نبود ،نتيجه یا پيامد ه نبود.
اگرچه ودمندی رویكرد شلرط الزم در مطالعلا تلاریخی املری مبلرهن ا لت ،وللی
پر

اصلی مربوط به مطالعا تبيينی در تاریخ مبنیبر آنكه «چلرا یلك واقعلة خلاص رخ

داده ا ت؟» پر شی معطوف به یافتن شروط الزم نيست؛ بلكه یافتن شلرط یلا علّلت كلافی
ا ت .علّت كافی ،علّتی ا ت كه حضورش به معلول یلا نتيجله منجلر ملیشلود؛ گرچله آ
معلول میتواند با علل دیگر نيز رخ دهد .تا هنگامی كه شرط یلا علّلت كلافی وقلوع حادثلة
 .1برای مروری بر ایدة علّيّت مبتنی بر شرط الزم در ميا فيلسوفا بزر

رجوع كنيد به :گوئرت .2003 ،
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تاریخی تشریح نشود ،تبيين ما كامل نخواهد بود؛ ولی مشكل اصللی در مطالعلا تلاریخی،
پيدا كرد علّتی منفرد بهعنوا شرط كافی ا ت .درواقع عوامل علّی مختلف در تركيل

بلا

یكدیگر علّت كافی برای نتيجهای خاص میشوند .این نوع علل در ادبيا روششنا لی بله
نام علل ناكازم مشمورند.
علل ناكازم یا «علّيّت مركّ

و متالقی» 1بر این معنا داللت دارند كه اجزای هلر تركيل

علّی -كه برای وقوع معلول شرط كافی بهحساب میآید -هلر یلك شلرطی الزم بلرای آ
شرط كافی هستند؛ درواقع هنگامی كه با یلك علّلتِ مركل

كله شلرط كلافی بلرای یلك

معلول ا ت ،روكار داری  ،با نبود هریك از اجلزای آ علّلت (كله طبلق تعریلف علّلت
ناكازم ،شرط الزم برای آ علّت مرك

محسوب ملیشلوند) شلرط كلافی وجلود نخواهلد

داشت؛ چو از ر يد مجموع علل (شروط الزم) بله حلدّ صددرصلد (= شلرط كلافی) و

محقق شد معلول از طریق آ شرط كافی خاص ،جلوگيری میكند.

علل ناكازم را میتوا برای تبيين های فرآیندی یا روایت های تلاریخی نيلز بلهكلار بلرد.
اگر تبيينهای فرآیندی یا روایتهای تاریخی در مقام بيا مجموعهای از وقلایع بلهصلور
حلقه های متصل بهه باشند كه علّت(ها) را به معلول وصل می كند؛ تمام حلقه هلا (فرآینلد)
شرط كافی و تكتك حلقهها علل ناكازم برای وقوع معلول محسوب میشوند.
منابع
 آبراهاميا  ،یرواند ( .)1377ایرران بری دو انقربب .ترجملة احملد گلل محملدی و
محمدابراهي فتاحی .نشر نی.
 پاركينسو  ،جی .اچ .ار(« .)1384انواع مختلف عليّت»؛ مسعود ،صادقی« .ناملة حكملت».
ش  .5صص.232-207
 جانسو  ،چالمرز ( .)1363تحول انقببی .ترجمة حميد اليا ی .اميركبير.
 .1لبو ( )90 :2007یك تالقی را جریانی چندگانه از علل مستقل كه با ه یك نتيجه را بلهوجلود ملیآورنلد ،در نظلر
میگيرد .وی جن

را بهبار آورد (گوئرت

جمانی اول را محصولی از تالقی ييرخطی چندین زنجيرة علّی مینگرد كه نتای پي بينینشلدهای
و لوی.)38 :2007 ،

 / 82علّ ّیت در مطالعات تاریخی

 حسينی ،حسين ( .)1381رهبری و انقبب :نقش امام خمینی در انقبب اسبمی
ایران .پژوهشكدة امامخمينی و انقالب ا المی.

 حضرتی ،حسن ( .)1390روش پژوهش در تاریخ شناسی .پژوهشكدة امامخمينلی و
انقالب ا المی.
 دفرونزو ،جيمز ( .)1379انقربب اسربمی از چشر انرداز نظرری .ترجملة حميلرا
مشيرزاده .مركز بازشنا ی ا الم و ایرا .
 روزنبر  ،الكل

( .)1384فلسفة عل  .ترجملة مملدی دشلت بزرگلی و فاضلل ا لدی

امجد .طه.
 زاگورین ،پرز (بمار« .)1380پست مدرنيس و نظریه تلاریخ» .ترجملة حسلينعلی نلوذری.
فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،ش.17

 طالبا  ،محمّدرضا ( .)1391جستارهای روشری در علروم اجتمراعی .پژوهشلكدة
امامخمينی و انقالب ا المی.
 فای ،برایا ( .)1381فلسفة امروزی علوم اجتماعی .ترجمة خشایار دیميمی .طلرح
نو.
 كوهن ،آلوینا تانفورد ( .)1369تئوریهای انقبب .ترجملة عليرضلا طيل  .تملرا :
قوم .
 گارتنر ،ر .واین( .)1372تبیی تاریخی .مندرج در كتاب عل شنا لی فلسلفی .ترجملة
عبدالكری

روش .مؤ سه مطالعا و تحقيقا فرهنگی.

 لویللد ،كریسللتوفر (پللایيز  « .)1376تبيللين تللاریخ للاختارهای اقتصللادی و اجتمللاعی(.»)1
ترجمة حسينعلی نوذری .فصلنامه تاریخ معاصر ایران .ش.3

( _____ زمستا « .)1376تبيين تاریخ لاختارهای اقتصلادی و اجتملاعی ( .»)2ترجملة
حسينعلی نوذری .فصلنامه تاریخ معاصر ایران .ش .4

 ليتل ،دانيل( .)1373تبیی در علوم اجتماعی .ترجمة عبدالكری

روش .صراط.
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. صدرا.10  چ. شرح منظومه.)1384(  مرتضی، مطمری
. نشر نی. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ.)1386(  عليرضا، موالئی
 ترجملة. ریشه های اجتماعی دیكتاتوری و دموکراسری.)1369(  بارینگتو، مور
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