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 اجتماعی علوم تاریخی در مطالعاتو  بیزگرایی
 
 1طالبان محمدرضا

 
 (1398 /11 /15پذيرش:  1397 /6 /13)دريافت:

 
 چكیده

 درخصـو  شناسـاههروش متعدد منازعاتِ از تيحکا ياجتماع علوم خيتار بر ياجمال یمرور
دارد.  «یموردتـک» قیـخا  با طرح تحق موردِ کيدر  لّياستنباط ع اي يخيتار نییتب تیمعقول
 ومـورد خـا   کيـاز  يخيتار یهانییشناساهه هسبت به تبمقاله، ابتدا سه اهتقادِ روش نيدر ا
 حيتشـر یمـورددرون یهـانییتب ايـ يخيتار قاتیشناسانِ مدافعِ تحقروش ياصل پاسخ سپس،
 اسـت ليع استنباط از خا  منطق کي بر يمبتن ياهتقادات نیچناهد کردهکه استدالل  است شده
 لّـيع اسـتنباط و يخيتار نییتب که يصورت در .است حاکم یآمار اي ميک يپژوهش سنت در که
 را شـدهمطرح تاهتقـادا کـه کنديم استفاده ييزگرایب هامهب ياز منطقِ متفاوت منفرد موردِ کيدر 
 يابيـرد يشناسـروش ثیـح از اگرکه  ه استهشان داده شد ،نیهمچن. سازديم بالموضوع کالً
قلـ   زیه یزیب باشد، استنباط یموردتک يِخيدر مطالعات تار لّيع استنباط ياصل روش ،ندايرف
 اسـت هامناسـ  چرا دهديم حیتوض که است ندايفر يابيرد یزیب تیو ماه است ندايفر يابيرد
 .مینیبب لّيع استاهدارد مدل کردن نیمع به مربوط مشکالت واجد را مطالعات گوههنيا که
 

 منطـق گرايـي،فراواهي منطـق فرايند، رديابي موردی، مطالعات تاريخي، تبیین :یکلیدهای واژه
 بیزی. استنباط

                                                                                                                                        

 .ي )هويسندة مسئول(و اهقالب اسالم )ره(خمیني امام پژوهشکدة شناسي،جامعه یارداهش .1
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 مقدمه
 خصـو  در شناساههروش متعدد منازعاتِ از حکايت اجتماعي علوم تاريخ بر اجمالي مروری
. دارد «یموردتـک» یـقخا  با طرح تحق موردِ يک در علي استنباط يا تاريخي تبیین معقولیت

بـه  تـوانيمورد خا  را م يکاز  يخيتار هاییینشناساهه هسبت به تبمجموعة اهتقاداتِ روش
 .داد تحويل ايم،شرح مواردی که آوردهبه همبه  مرتبط مسئلةسه 

 مقايسه. بدون علي استنباط بودن هاممکن: اول مسئلة
 يـا تبیـین وشِر پـن  ،منطـق هظام عنوان با خويش کتاب در میل 1(1970)استوارت  جان
 و ابقايـ روش اخـتالف، و توافـق روش اختالف، روش توافق، روش عناوين با را علي استنباط
 کـرد شريحت تجربي علوم در هاپديده بین حقیقي علي رابطة احراز برای متقارن تغییرات روش
 رد. هسـتند مـورد ـ يـک هـه مـورد، دو حـداقل موردهـا ـ بین مقايسة مستلزم هاآن همة که
 بـر شناسـيجامعه روش قواعـدِ کتـاب در (166، 154: 1368دورکـیم ) امیل هیز شناسيامعهج

 :کرد تصريح و تأکید مسئله همین
 و تهیسـ دسـت در وسیله يک از بیش است، ديگر پديدة علت ایپديده اينکه اثبات برای
.. .دباشـن غايـ  يـا حاضـر هـم با دو هر پديده دو اين آن در که است مواردی مقايسة آن

 به. است شناسيجامعه خود هیست، شناسيجامعه از خاصي شاخة ایمقايسه شناسيجامعه
 و داد دسـت از را خـود توصـیفي صـرفاً صـورت شناسـيجامعه کـه همین ديگر، عبارت
 .آيدمي در ایمقايسه شناسيجامعه صورتبه همايد، تبیین را وقايع خواست

 مسـتلزم لـيع اسـتنباط اي نییتب یهاروش يتمام که است آن ياستدالل نیچن يعیطب جةیهت
 ي،خيتـار لیـدو مشاهده است. لـذا، در تحل ايمستلزم حداقل دو مورد  زیه سهيو مقا اهدسهيمقا
 يمنتفـ ليع استنباط اي نییتب ،هستیم روهواقعة منفرد روب کي ايمورد  کيکه ما فقط با  يهنگام
 يدر علـوم اجتمـاع یمطالعـات مـورد ل،یدل نیهم. به کرد اکتفا فیتوص به صرفاً بايداست و 
 ارزش واجـد فقط را هاآن و است شده گرفته هظر در يلع استنباط اي ينییتب ارزش فاقد تربیش
کـه  ميريبپـذ اگـردر هـر حـال،  .(Goertz, 2017: 4) اهدداهسـته «يفیتوصـ» و «ياکتشـاف»
 اهجــام يلــاســتنباط ع ایهــايي اســت کــه در راســتهمــة تالش «قلــ »و  «جــوهر»، «مقايســه»
 نيـا ديباهاخواه خواه ، (Ragin, 1987; Sanders, 1994; King et al., 1994)پذيردمي

اصـالً  سـهيمقا عتـاًیو طب 2اسـت N=  1کـه  یموردتک يِخيدر مطالعات تار که ميريرا هم بپذ
و  مورخـان کـه يصـورت در. اسـت غیـرممکن يلـاستنباط ع اي نییتب کند،يهم دایپ تیموضوع
منفرد )مثـل، جنـ   عيوقا ليع نییاهد که به تبخود داهسته فةیهمواره وظ يخيشناسان تارجامعه
...( بـدون  ،یشـورو ریاتحـاد جمـاه يفروپاش ران،ياهقالب ا کا،يمرادر  ياول، دموکراس يجهاه
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 رخ لهئمسـدو  نيـکـه از کشـاکش ا يبپردازهد. پـس، پرسشـ گريد یبا موردها سهيهرگوهه مقا
منفـرد  عيوقـا ليع نییدر تب يخيشناسان تارکار مورخان و جامعه نيا ايآن است که آ ،ديهمايم

 است؟ ليع استنباط منطق و يعلم يشناسروش ثیاز ح مناس  یهتوجفاقد 
 وارياهس. بدون تحقیق طرح با علي استنباط بودن هاممکن: دوم مسئلة
 مفهـوم اجتماعي علوم در تحقیق هایروش درسي هایکتاب در مفاهیم ترينبنیادی از يکي

 مفهوم حقیقت،در. کندمي تغییر ديگر مورد به مورد يک از که است ایويژگي معنای به «متغیر»
 جـویوجسـت از عبارت است علمي تحقیقِ هدفِ که است زيربنايي ايدة اين با مرتبط «متغیر»

 اگـر مثـال، بـرای. دهـدمي نهشا موردها میان در را متغیرها میان ارتباط چگوهگي که الگوهايي
 فقیرتـر یکشـورها بـه هسبت ثروتمندتر کشورهای که دهند هشان اجتماعي علوم پژوهانداهش
( واريـاهس) تغییـرات کـه شـوهد مدعي تواهندمي کنند،مي تجربه را تریکم سیاسي هایآشوب
 ورهاکشـ وتثر در( وارياهس) تغییرات از سوی کشورها میان در( وابسته متغیر) سیاسي آشوب
 آن «غیرمت» مفهوم در مندرج ضمني معنای پس،. است شده تبیین يا داده توضیح( مستقل متغیر)

 واريـاهس يا یرتغی مطالعه، تحت موردهای میان در بايد علم در تبیین متعلقِ هایپديده که است
 رهـایمتغ واريـاهس هـر چـه. داشت هخواهد وجود کردن تبیین برای چیزی وگرهه باشند، داشته
 اگر: «وارياهس بیینِت» يعني «تبیین» اجتماعي، علوم در تر،دقیق عبارت به. بهتر هم تبیین تر،بیش

 ؛11: 1366 پـدهازور، و کرلینجـر) شـودهمي میسـر تبیـین اساساً باشد، هداشته وجود وارياهسي
Ragin, 2004 .)مطالعـات در علـي اسـتنباط کـه اسـت آن اسـتدالل ايـن منطقي هتیجة پس 

 اساسـاً واريـاهس، وهههرگ هبود دلیلبه( N=  1) منفرد واقعة يک از تاريخي تبیین يا موردیکت
موضـع  يـنا بـر طور جـدیبه( 1994) همکاران و کین  که بود اساس همین بر. هیست میسر

 یتـاًاهمهسـتند  يـاهسبـدون وار یـقِکه واجد طرح تحق یموردکه مطالعات تک کردهداستدالل 
 سازهد. فراهم علّي یراتدر خصو  تأث یینيتب یهانباطاست تواهنديهم

 ديگـر بـا را آن مگـر آموخـت وابسـته متغیـر يک علل خصو  در توانهمي چیزی هیچ
  ديگــری هــایارزش وابســته، متغیــر کــه هنگــامي يعنــي کنــیم؛ مقايســه موردهــا

 .( ,912ibid)کند{  یداپ ياهس}واربگیرد خودبه
 پـژوهش بـرای منفـرد موردی در فقط را( شوهدهتبیین پديدة) متبیني وقتي ديگر، عبارت به
 مزبور علل آهکه مگر آموخت؛ توانهمي متبین آن علل دربارة چیزی هیچ اصالً کنیم،مي اهتخاب
 وارياهس واجد يعني گیرد ـمي خودبه ديگری هایارزش متبین آن که هیز ديگر هایمورد در را

در مطالعـة  یفـيبـه پژوهشـگران ک ( ,27ibid - 28) اهشهمکار و کین . همود رديابي شود ـ
 یمـورد منفـرد را بـه اجـزا يـک يـدمشـکل با يـنغلبـه بـر ا یبـرا که کردهد یشنهادپ یمورد
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 یبرا ياهسيوار يا يسهاهجام مقا یاز مشاهدات برا یامجموعه تا سازهد يهتجز اشدهندهیلتشک
بـه دو صـورت عمـده صـورت  تواهـديم مهـم اين امر. شودمستقل و وابسته فراهم  یرهایمتغ
 :يردپذ

 دهایواحـزير به کشوری سطح مطالعة يک تبديل مثالً مکاهي؛ کردن تجزيه طريق از .(الف
مـورد  يککه  يماهز کردن. تجزيه طريق از .(ب و...(  و شهرها ها،شهرستانها، )استان کشوری

 يف بررسـمختلـ يرا در هقاط زمـاه یرهامتغ و يلاز موردها در طول زمان تبد یارا به مجموعه
 .کنیم
 ي.خيدر مطالعات تار قیطرح تحق بودن نیهامع: سوم لةئمس
 قِیـتحق طـرح واجـد کـه يمطالعـات اهـدکـردهاستدالل  يشناسان علوم اجتماعروش يبرخ
 شـوهد،يم 3«بودن نیهامع» معضلة دچار( باشند، الجرم N=  1) گاههي يموردپژوه اي یموردتک
 زیـچ چیه حقیقت،در لياستنباط ع اي ينییتب اتیکه در خصو  آزمون مدعا و فرض معنا نيبد
 وقتـي کلـي، قاعـدة کي منزلةبهو  ترشیب حی. در توضشوديهم دمانيعا قاتیاز آن تحق یمعتبر
مشـاهدات  ايـبه تعداد موردها  هسبتعوامل تبییني  اي ليع یمتغیرها تعداد ينییتب یامطالعه در
 بـرای يکاف مشاهدات هبود لیدلبه يعني، است؛ «هامعین» ،ييمدعا آزمون هر هتاي  باشد، ترشیب

 وضـعیتي، چنـین در. شـد خواهنـد تأيید ليع فرضیات همة ضرورتاً پارامترها، يکیتفک برآورد
 تأيیـد هاداده وسیلةهب برابر صورتهب که بگیرد هظر در را مختلفي رقی  هایتبیین تواهدمي فرد
 )آزمـون فرضـیات رقیـ  غیـرممکن  هـدارد وجود هاآن میان زییتم برای راهي هیچ و شوهدمي
صـورت هها که بـکنندهیینبهای متفاوت از تدر اين شرايط، مجموعه ديگر، عبارت به(. شودمي

کننـد و همگـي از ابطال مصوهیت پیـدا مي ،اهدمطرح شده يمختلف فرضیاتِ اي یهظر یمدعاها
مثال، فـر   برای. 4هستندمیزان مشابهي حمايت تجربي  دارایشوهد که  تواهند مدعيها ميآن
 لـيع  ِیـترک کيـکـه  میکنيآغـاز مـ هیفرض نيرا با ا یموردتک يِخيمطالعة تار کيکه  دیکن

 قیـتحق اهجـام يطهذا، دهد. مع حیمورد مشاهده )معلول( را توض دةيوجود پد تواهديخا  م
. دارد وجـود معلـول همان یبرا زیه( گريد ليِع  ِیترک کي)  یرق نییتب کي که میکنيم کشف
 اثر و ياصل ةیفرض در مندرج ليع اثر ـ میهست ليع ریتأث دو برآورد ازمندیه ما ت،یوضع نيا در
 يقـیتحق طـرح بـالتبع، و ميدار مشاهده کي فقط که يصورت در ـ  یرق ةیفرض در مندرج ليع
 تـرشیبـ تبحـر موردهـا، ترقیـعم فِیتوصـ ،يتیوضـع نیچنـ کيـ در. داشـت میخواه نیهامع

ضـعف  تواهنـديهرگـز هم زیه قیتحق شرفتةیپ یهاتر از روشو استفادة هوشمنداهه پژوهشگران
علـوم  شناسـانروش يبرخـ ان،یـم نيـ. در اکننـدرا جبـران  قیـبودن طرح تحق نیهامع ياساس
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 بـه مربـوط «قیـتحق طـرح بـودنِ نیهـامع» شکلِ نيحادتر که کردهد حيو تصر دیتأک ياجتماع
حالـت، چـون معمـوالً  ني(. در اN=  1 ،يعني) است یموردتک مطالعات اي يخيتار قاتیتحق

 شـد، طرح تحقیق دچار ابهام و مشکل استبیشتر  يلیخمورد تکتعداد عوامل تبییني هسبت به 
دسـت  های روا و معتبریبه جواب ينییتب یهاتوان برای وارسي درستي فرضیهتا جايي که همي

 Goldthorpe, 1997;؛  King et al., 1994؛  Jackman, 1985)يافــــت 
Rueschemeyer, D. & J. Stephens, 1997  ؛ (Landman,2000.  بعـدیمثـال، 

  .است شناسانروشگروه از  نياستدالل ا یايگو
 یهادر کشـورهای واجـد شـکاف سیاسـي يهـاآرامکه  شد مطرحاين فرضیه  يپژوهش در
ما  نجا،ي. در استاکشوره رياز سا ترشیمرات  ببه ـ دارهد يچندحزب ستمیس که ـ باال ياجتماع

 ( يحزبـ هظـامو  ياجتمـاع شـکاف( و دو متغیـر مسـتقل )سیاسي يهاآرامبا يک متغیر وابسته )
طـور هبـ ميریـبگ هظـر در يدوشق را مستقل یرهایمتغ حالت، نيترساده در اگررو هستیم. هروب

 :تداش میخواه ايم،آورده 1مثالي که در جدول شمارة  يشکلبهمکن منطقي چهار ترکی  م

 يحزب هظامو  ياجتماع شکافبا  سیاسي يهاآرامجدول توافقي : 1جدول 
 نظام حزبی

حزبيتک    چندحزبي 

 شكاف
 اجتماعی

)الف(  باال  
 وضعیت هاآرامي سیاسي

)ب(   
 وضعیت هاآرامي سیاسي

)ج(  متوسط   
 وضعیت هاآرامي سیاسي

)د(   
 وضعیت هاآرامي سیاسي

 
حزبی نظام  

حزبيتک    چندحزبي 

 شكاف
 اجتماعی

 

(الف)  باال  
سیاسي هاآرامي وضعیت  

(ب)   
سیاسي هاآرامي وضعیت  

سطمتو (ج)    
سیاسي هاآرامي وضعیت  

(د)   
سیاسي هاآرامي وضعیت  

 سـاير از بـیش مقـداری ب خاهـة کـه شـودمي تأيیـد وقتـي مفـادش به بنا شدهذکر فرضیة
 يـا موردیتـک تحقیـق طـرح بـا کـه است آن مهم هکتة. باشد داشته 1شمارة  جدول هایخاهه
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 طـوربـه را فرضـیه ايـن بتوان است محال کشور، يک در فقط سیاسي هاآرامي وضعیت مشاهدة
 بـدان ايـن و دارد وجـود کشور يک تنها برای متغیر سه حالت، اين در چون کرد؛ آزمون معتبر

 از تبییني متغیر دو اثرات کردن مجزا برای کافي مشاهدات يا الزم اطالعات فاقد ما که معناست
 تـربیش سیاسي هاآرامي همچون،) رقی  فرضیات و مزبور فرضیة جدی آزمون. هستیم يکديگر
 کـردن وارد مسـتلزم( متوسـط يـا بـاال اجتمـاعي هایشـکاف واجـد حزبيتـک کشورهای در

 .است مطالعه به اضافي موردهای
 روی در رو ایمسـئله اصـوالً شناسـاههروش مشـکلِ ايـن شـد، اشاره ترپیش که طورمانه
 تـاريخي مطالعـات در علـي استنباط يا يگاهه موردپژوهيِ تحقیقات در موردیدرون هایروش
 از تـرکـم بسـیار مشـاهدات يا موردها تعداد معموالً که است تحقیقات هوع اين در چون است؛
 تصديق شناسانروش و پژوهانداهش از بسیاری رو، اين از. است تبییني واملع يا متغیرها تعداد
 آن از مـوردیدرون تحلیل يا منفرد پديدة يک از تاريخي مطالعات اگرچه که اهدکرده تصريح و
 معنـای درك اسـاس بـر تردقیـق سـازیمفهوم بـرای تواهندمي شانژرفاهگری و عمق واسطةبه

 و اکتشــاف مقــام و جديــد فرضــیات بســط و تکــوين پُرمايــه، و تفصــیلي توصــیف ها،پديــده
 ارزيابي يا تبییني هایفرضیه آزمون در هاچیزی سودمندی ولي، باشند؛ فايده مفید پردازیتئوری
 ,.King et al؛  Jackman, 1985) دارهـد( آزماييهظريـه مقام) هظری هایاستدالل تجربي

 .Hall, 2003: 395 ;Goldthorpe, 1997  (Ragin, 2004,149 ; ؛  1994
 میعقـ ايـ يخيرتـا نییتب يِشناسروش ةیعل یاهتقاد یهااستدالل نيآن طرف و در قبال ا از
 یهـانییتب ايـ يخيتـار قـاتیقشناسانِ مـدافعِ تحروش ،منفرد موردِ کيدر  ليع استنباط بودن
 لـيع ستنباطا از ا خ منطق کي بر اساساً ياهتقادات نیچن کي که کردهداستدالل  یمورددرون
 و يخيتـار نییتب که يصورت در است.حاکم  یآمار اي ميک يپژوهش تِسن در که است شده بنا

ت اهتقـادا ر،يامنطقِ مغـ نيو ا کندياستفاده م ياز منطقِ متفاوت منفرد موردِ کيدر  ليع استنباط
 .سازديشده را کالً بالموضوع ممطرح

 کثرت ای دتوح: یعلم یهاپژوهش در نییتب منطقِ
 تجربـي تحقیقـات تمـام در که دارد وجود علي استنباط يا تبیین برای واحد منطقِ يک فقط آيا
 توزيـع بر مبتني منطقِ هماها منطق آن آيا باشد، مثبت جواب اگر است؟ مشترك اجتماعي علوم
 عنـوان بـا مشهورشـان اثـر در (1994) وربـا و کین  کوهان است؟ آماری استنباط در فراواهي
 دو ايـن از يـک هـر بـه پاسخشـان کیفي تحقیقات در علمي استنباط: اجتماعي تحقیق طراحي
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 تحقیقـات کلیـة در علـي استنباط يا تبیین منطقي زيربنای آهان، هظر از. است بوده «بله» پرسش
 است. يکي کیفي ـ چه و کمي چه اجتماعي ـ علوم تجربي

 کـه بـوده زبـاهي و ادبي سبک به مربوط تنها کیفي و کمي هایسنت میان هاتفاوت
 زيربنـای اسـاس بـر تواهـدمي خـوبي تحقیـق هر. است شناختيروش اهمیت فاقد

 ,.King et al)شــود درك و فهمیــده «اســتنباط منطــق» از يکســاهي و مشـترك

 )4:1994. 
ــتدالل ــن هایاس ــانداهش اي ــاب در پژوه ــذکور کت ــود آن م ــه ب ــنت دو ک ــاکم س ــ ح  رب

 يـک در یفـي ـک سنت برابر در کمي سنت يعني اجتماعي ـ علوم در موجود هایشناسيروش
 تحلیـل در موجـود هنجارهـای حسـ  بـر را آن تـوانمي که اهدمشترك واحد استنباطيِ منطقِ
 منطـقِ در هـه اجتمـاعي، علـوم در پژوهشـي سـنت دو اين میان تفاوت پس،. کرد درك آماری
 شـانظاهری هـایويژگي برخـي و ررسـيب تحـت موردهای تعداد يا N در فقط بلکه استنباط،

عبـارت  هیـز اطاستنب مشتركِ منطقِ اين. است ـ «کلمات» مقابل در «اعداد» از استفاده ويژهبه ـ 
 يـک زا جمعیتـي در وابسـته متغیر يک روی مستقل متغیرهای علي تأثیر میزان برآورد از است
 عبارت علمي پژوهش اصليِ هدف ،واقعدر. )Gerring, 1994 al., King et ;2005 (معین پديدة
 ربـ مسـتقل متغیرهـای سیسـتماتیک تأثیرات متوسط خصو  در هايياستنباط ساخت از است
 .معین جمعیت يک در وابسته متغیر
 علـوم تحقیقـات همـة در کمـي شناسـاهةروش منطـقِ هژمـوهي بر که ديدگاه اين مقابل در
 واحـد منطقِ يک که کردهد رد را فر  اين کیفي شناسانروش از بسیاری دارد، تأکید اجتماعي

 دو هر و بوده است استوار آماری هنجارهای بنیان بر که دارد وجود علمي استنباط از مشترك و
 شناسـانروش از گـروه ايـن اسـتدالل. کنـدمي هدايت و تنظیم را کیفي و کمي پژوهشي سنت
 کـه دارد وجـود بنیـادين هـاييتفاوت کیفـي و کمـي پژوهشيسنت دو میان که است آن کیفي
 درخصـو . 5راهندمي متفاوتي هایوسوسمت به را اجتماعي تحقیقات اصلي هایگیریجهت
 بنیـاديني هـایتفاوت کیفي شناسانروش هیز اجتماعي تحقیقات در علي استنباط يا تبیین مسئلة
 پژوهشـيسنت در علي استنباط يا تبیین. اهدکرده مطرح کیفي و کمي پژوهشي سنت دو میان را

 منفـرد و خـا  مورد چند يا يک در پیامدها يا هتاي  علل کردن مشخص درصدد عمدتاً کیفي
 در معینـي هتـاي  تبیـین دهبالبه تربیش اجتماعي علوم در کیفي محققان ديگر، عبارت به. است
  هتیجـة و مـورد بـا کـار ،علـي اسـتنباط يا تبیین از هوع اين در. هستند خا  مورد چند يا يک
 مشـخص را آن علـل تـا گـرديمبـر مي عقـ  به سپس و شودمي آغاز( معلول) آن در دادهرخ
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. اهـدهامیده تبیین به 6«هامعلول عللِ» رويکرد را آن کیفي شناسانروش برخي رو، اين از. سازيم
 مـورد چنـد يـا يـک در هتـاي  تبیـین از عبارت اسـت تحقیق هدف ها،معلول عللِ رويکرد در

 .خا 
 «شـدهکنترل آزمـايشِ» الگـوی از معمـوالً علـي اسـتنباط يا تبیین به کمي رويکرد قابل،مدر
 اينکـه تـا داهـدهمي معلـول يـا هتیجـه دربارة چیزی فرد شده،کنترل آزمايشِ در. کندمي استفاده
. مداخلـه تـأثیر مشاهدة از عبارت است آزمايش کلي مقصود حقیقت،در. گیرد صورت 7مداخله
 در شـدهکنترل آزمايشِ الگوی بازتولید به معطوف شانتالش آماری هایتحلیل يا کمي رويکرد
 شـناخته و اساسـي مشکالت آهکه وجود با. است غیرآزمايشي تحقیقات يا ایمشاهده مطالعات
 دارد وجود غیرآزمايشي تحقیق يا ایمشاهده مطالعة به شدهکنترل آزمايشِ از حرکت در ایشده
 کمـي محققان که است آن اصلي هکتة...(  و تصرف و دخل عدم تصادفي، اباهتس فقدان مثل،)
 کـاربـه آزمايشـي تحقیـق در که کنندمي پیروی علي استنباط يا تبیین در رويکردی از آماری يا

 تحقیـق طـرح اتخاذ با حقیقت،در. هامید 8«علل تأثیرات» رويکرد را آن توانمي و شودمي گرفته
 میـان در( مسـتقل متغیـر) علـت چنـد يا يک تأثیر متوسط محاسبة و رآوردب دهبالبه فرد آماری
 در خـا  پیامـدهای يـا هتـاي  تبیینِ کیفي، رويکرد خالف رو، اين از. موردهاست از جمعیتي
 عبارت است اصلي هدف. هیست کمي رويکرد توجه مورد وجههیچ به خا  مورد چند يا يک
 & Mahoney)منفرد معلول يک از جامع تبییني هه علي متغیرهای تأثیرات متوسط بررسي از

Goertz, 2006; Mahoney, 2008; Mahoney et al., 2009; Goertz & 
Mahoney, 2012; Mahoney et al., 2013). 

 بود هکته اين رب تأکید ،کیفي شناسانروش از گروه اين از سوی شدهارائه مطال  همة هتیجة
 دو يـا تثنويـ بـا ما بلکه هیست؛ مشترك و يگاهه اجتماعي، تحقیقات در علي استنباط منطقِ که
 از اوتمتفـ منطـق دو بـا کیفي و کمي پژوهشيِ سنت دو: رويیمروبه متفاوت تبییني منطقِ هوع

 .علي استنباط
 تحقیقـات که اهدشده مدعي کیفي سنت در اجتماعي علوم شناسانروش از برخي تازگي،به
 و آمار بر مبتني فراواهي توزيع منطق: است علي استنباط رایب متفاوت منطق سه واجد اجتماعي
 و میـل اسـتوارت اخـتالف و توافـق هـایروش حـذفيِ منطـق کمـي؛ تحقیقات در احتماالت
ــتقات ــات در آن مش ــي تحقیق ــي تطبیق ــق و کیف ــتنباط منط ــزی اس ــات در 9بی ــوردی مطالع  م

(Beach & Pedersen, 2013; 2016). قـرار مقسـم با شناسانروش از گروه اين واقع،در 
 علــوم در تجربـي هــایپژوهش شناسـيِروش بنـدیطبقــه بـرای «N يــا موردهـا تعـداد» دادن
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 روشـي راهبرد يا طبقه سه در توانمي را اجتماعي تحقیقات همة که کردهد استدالل 10اجتماعي
 :کرد تقسیم ايممواردی که آورده شرحبه متفاوت استنباطي منطق سه با

 آماری. استنباط در فراواهي توزيع منطق با متعدد وردهایم . مقايسة1
 يـا بـولي هایمجموعـه از اعـم) هامجموعه جبرِ منطق با معدود موردهای مقايسة .2
 کافي. يا /و الزم شروط هوع از علي استنباط برای( فازی

 .موردیدرون عليِ استنباط برای بیزی استنباط منطق با موردیتک . مطالعات3

بـه  یمـاراز اسـتنباط آ يفراواه يعتوز منطق متعدد، موردهای مقايسةبر  يمبتن یقاتتحق در
 Y روی( باشـد داشـته داللـت مستقل متغیر چندين بر تواهدمي که) X علي تأثیر مقدار ارزيابي

 االبـ معـین جمعیـت يـک در را Y حضـور احتمـال X حضور که میزاهي و درجه يا پردازدمي
 جبــر و میــل اخــتالف و توافــق حــذفي هــایروش مقابــل،در. (Gerring, 2005)بــرد مي

 را Y کـه اسـت ایکافي يا /و الزم شروط ارزيابي دهبالبه کیفي تطبیقي مطالعات در هامجموعه
 هاجموعـهم جبـرِ منطـق بـر مبتني کیفي تطبیقي تحلیل شناسيروش اگرچه،. اهدآورده وجودبه

 ايـ کوواريـاهس بـر يعنـي،) هیسـت محوريـاهسوار اساسـاً کمـي، شناسـيروش منطـقِ خالف
 اسـتنباط قادرهـد فقط هیز هاروش اين در مندرج منطقِ لذا، ،(هدارد ابتنا متغیرها میان تغییریهم
 در تنهـا،. دآورهـ دسـتبـه( مـوردیبین تحلیـلِ) مورد چند يا دو بین مقايسة اساس بر را علي

 لیـلِتح صـورتبـه و موردهـا بـین يسـةمقا بـدون علي استنباط که است موردیتک مطالعات
 .پذيردمي صورت موردیدرون

 بیزگرایی و فرایند ردیابی
 در کـه بودهـد کـرده هشـانخـاطر پـیش هامدت از اجتماعي علوم در محورتاريخ شناسانِروش

 تحلیـل و تجزيـه راه از فقـط علـي اسـتنباط هسـتیم، روروبـه منفرد مورد يک با که تحقیقاتي
 مطالعـاتِ در ديگـر، عبـارت بـه. اسـت پذيرامکان زهد،مي پیوهد معلول به را لتع که فرايندی
 يـا فرايند طريق از علي هیروهای اهتقال چگوهگي کردن آشکار و کشف دهبالبه فرد موردی،تک

 شناسـيروش در. اسـت آورده وجـودبـه منفرد مورد يک در را( معلول) Y که است مکاهیسمي
 را هامکاهیسـم تعیـین و کـردن مشـخص طريق از علي استنباط ایبر کوشش موردی، مطالعات

 تحلیـل دربردارهـدة تـاريخي شناسيجامعه در فرايند رديابي واقع،در. اهدهامیده «فرايند رديابي»
 تـوالي چندين يا ایزهجیره هایتوالي يا) حوادث يا وقايع توالي اساس بر منفرد مورد يک علي
 ,Goldstone, 2003: 47; George & Bennett)است نجرم معلول يک به( هم به متصل
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 بـا تـاريخي يـا موردیتـک مطالعات در فرايند رديابي روية يا روش که است گفتني.  (2005
 مـدل» ،(مینـک) «12ایزهجیره تبیین» ،(هاگل) «11تکويني تبیین همچون، ديگری متفاوت عناوين
 هـایتبیین» ،(سـريون) «14علـي هـایتبیین از ایزهجیـره» ،(دری) «13پیوسـته هـمبه هایسری
 يـا اتصـال» ،(سـوئل) «17علي روايت» ،(داهتو) «16روايتي تبیین ساختار» ،(اتکینسون) «15روايتي
 هایرئالیسـت) «علـي هایمکاهیسـم» و «19کـار شـیوة يا عمل طرز» ،(رابرتس)«18پیوستن همبه

 .است آمده تاريخي ـ اجتماعي علوم شناساهةروش ادبیات در( اهتقادی /علمي
کـامالً  يهـدفِ اسـتنباط واجـد يدر علوم اجتماع موردیتکمطالعات  آهکه، سخن حاصل
 عبـارت يهـدفِ اسـتنباط يـنها هستند کـه او جبر مجموعه یآمار يِشناسبا دو روش يمتفاوت
 عـهمطال تحـتِ خا ِ مورد در آيا شدهادعا علي مکاهیسم آهکه دادن هشان يا کردن پیدا از است
) ,Bennett, 2004; Munck, 2004McKeown ;2008 ;2015 ;خیـر يـا دارد وجـود

Mahoney, 2008; Collier et al, 2010; Goertz & Mahoney, 2012; Beach 
)2017; Goertz, 2016; 2013Pedersen, &  

و  نندهکیینعاملِ تب ياه آکبداهند  خواهنديم یعتاًمحققان طب یزه موردیتکدر مطالعات  البته،
 صـالًا ولـي خیـر؛ يـا هستند معلول يا هتیجه روی علي تأثیرات واجد آن متعاق  ليع یسممکاه

  آن را متعاقـ علـي مکاهیسـم و تبیینـي عوامـل علي تأثیر میزان يا مقدار که هیستند آن درصدد
 مکاهیسـم يـک کـه بداهند خواهندمي عو ،در. کنند يابيوابسته محاسبه و ارز یرمتغ يک یرو
ول، معلـ يـک یـینتب بـرای فراينـد يـابيدر رد يابوده است  یممعلول سه یدچگوهه در تول ليع

 خواهنـديم آهان خالصه،. اهدشده خا  معلول يک تکوين سب  هایسماز مکاه یبيچگوهه ترک
 يـک در ظـره مـورد علـيِ مکاهیسم وجود از حکايت موردیدرون تجربيِ شواهد آيا که بداهند
 .خیر يا دارد خا  مورد

 ( N= 1) یمطالعـات مـورد یةعل کمي سنت از ملهم شناسانروش که اهتقاداتي پس خالف
) ,Goldthorpe, 1994, .; King et al1991Lieberson ;1997 ;اهـدکـردهمطـرح 

 1 کـه وقتي يحت یمورددرون عليِ استنباطِ که است آن کیفي شناسانروش ، استدالل2000( 
= N متضـمن کـار اين البته،. است يرپذامکان کامالً فرايند يابيروشِ رداستفاده از  با هیز است 
 استنباط برای فرايند رديابي روشِ از که موردی مطالعات در .است متفاوت استنباطيِ منطقِ يک
 توزيـع منطـق از بتـواهیم تا هداريم مشاهدات يا موردها از ایهموهه هرگز شود،مي استفاده علي

 جبــر و حــذفي منطــق همچنــین،. کنــیم اســتفاده علــي هایتنباطاســ ســاخت بــرای فراواهــي
 تواهنـدهمي هیـز( فازی و بولي از اعم) کیفي تطبیقي شناسيروش در استفاده مورد هایمجموعه
 هـوع ايـن چـون، دهنـد؛ شـکل موردیتک مطالعات در علي هایاستنباط برای را بنیاهي و پايه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 26

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-24771-fa.html


 البانط محمدرضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتماعي علوم تاريخي در مطالعاتو  بیزگرايي

213 

 

. دارهـد سـروکار مـوردی ـدرون هـه و مـوردی ـینب هایاستنباط با تعريف طبق هیز مطالعات
 فقـط منفـرد مورد يک در سازوکاری وجود دادن هشان طريق از موردیدرون عليِ هایاستنباط
 مطالعـاتِ شناسـانِروش استداللِ. دارهد تاريخي هایتبیین يا موردیتک مطالعات به اختصا 
 مطالعـات در علـي اسـتنباط نـینچ يـک موجه بـودن و معقول بودن که است آن موردیدرون
 . کـرد اسـتوار 20بیزگرايـي هـامبـه خاصـي رويکـرد پايـة بـر تـوانمي را موردیتک يا تاريخي
 یـدهکتـه تأک يـنبـر ا یزیب یلپژوهانِ آشنا با تحلو داهش یلسوفانف یش،پ هامدت از حقیقت،در
 یبرا يمنطق ييمبنا تواهديم یزیب یلتحل يم،مورد منفرد سروکار دار يکبا  يکه وقت بودهد کرده
درخصـو  سـاخت  تواهـديم یـزیب یـلتحل ین،. همچنـسـازدفراهم  ی رق هاییینتب يوارس
 دهيیمتعم یتقابل يا یکارآمد ارزيابي برای یاهفراد یاز شواهدِ برآمده از موردها ييهااستنباط
 یمطالعات مـورد شناسانروشو  یفيک یهامتخصصان روش یراً،. اخشود استفاده یزه هایتئور

 يو بدون خودآگاه يحيتلو طورهب یزیب يکرداهد که روشده يمدع یاسيو س يدر علوم اجتماع
 بـوده متـداول اهفـرادی موردهـای از تـاريخي هایتبیین اتفاقبهقري  تربیشدر  يشناختروش
) ,Brady & Collier, 2004; McKeown, 2003Goldstone ;2004 ; اســت

)2005, George & Bennett . بـه اخیر دهة يک در کیفي شناسانروش تر،مشخص طوربه 
 در فراينـد يـابيکنندة منطـق اسـتنباط در ردروشن یزیب یلاهد که تحلمختلف هشان داده اهحای
) ,Beach2013; Rohlfing, 2015; 2008Bennett ; است تاريخي يا موردی مطالعات

& Pedersen, 2013; 2016; Humphreys & Jacobs, 2015; Mahoney, 
  )2017; Barrenechea & Mahoney, 2017Fairfield & Charman, ; 2016. 

 فراينـد يـابيآن، محققـانِ رد يقاست که از طر منطقي کنندةفراهم  یزیب یلبه عبارت بهتر، تحل
 مـوردی،درون شـواهد مبنـای بـر مختلـف فرضیات اعتبار درخصو  را باورهايشان تواهندمي
 فراينـد يـابيرد ياهد که منطق استنباطهشان داده یفيک شناسانروش واقع،در .کنند هو اي هنگامبه

 یبـرا بیـزی استنباط از توانمي راحتيبه که جايي تا دارد شباهت بیزی استنباطي منطق با کامالً
 .کرداستفاده  يخيتار یِچند موردِ اهفراد يا يکدر  ی رق هاییینتب يوارس

 فرضیات یوارس و بیزی تحلیل
 یاتبوده است کـه فرضـ يطيشرا تعیین برایمعاصر کوشش  يشناساز مسائل عمدة روش يکي
 یهفرض يک يیدکه از تأ ي. هنگامشوهدميرد  يا يیدتأ يتجرب شواهد از سوی يطشرا آن با يعلم

اسـت کـه  يقيمصاد يافتن «يیدتأ»که منظورمان از  است روشن گويیمميسخن  شواهد از سوی
 تأيیـد افـزايش میـزان تعیـین بـرایشـوهد. روش اسـتاهدارد  یهاحتمـال آن فرضـ يشاسب  افز
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 یـةاحتمـال اول یـز،ب یةفرموله کرده است. در قضـ 21«بیز قضیة» را جديد مشاهدات از فرضیات
کند. پس، اگر گفته شـود کـه  ییردائماً تغ يدشواهد جد يافتندر روهد  تواهديم یهاعتبار هر فرض

 يیـدتأ يدر احتماالت در چگـوهگ یزب یةبر قض يو مبتن يدر مورد روش علم یايههظر یزگراييب
شـده اسـت.  یـانب یزیآمسـخن داللـت است،شواهد  يابر اساس مشاهدات  يعلم هاییهفرض
 آن، جـایبـه و کردهـدرا هقد  يعلم هاییهفرض يیددر تأ یستيرئال يمنطق یرهایتفس یزگرايان،ب

 آهکه، توضیح. ساختند مطرح علمي هایفرضیه تأيید در را اورب درجة يا احتماالت ذهني تفسیر
 کـه دارد وجـود «احتمـال» مقولـة از مخالف و عمده تفسیر دو اجتماعي علوم شناسيروش در
 و متـداول آمارهـای اسـاس و پايـه ـ کـه 22گرايـيفراواهي يـا فراواهـي توزيـع هظرية دو ذيل

 يـةهظر و دهنـد ـمي تشـکیل را اجتمـاعي معلـو در اسـتنباط بـه گوههبستگيهم رويکردهای
دو  يـنا یـانم يزدر قل ِ تمـا« احتمال»متفاوت از  یسازدو مفهوم واقع،در. گنجنديم یزگراييب

 يطواحـد را در شـرا یشامدِپ يکاگر  ي،فراواه يعتوز يةقرار دارد. طبق هظر استنباط يِاصل منطق
حاکم است و بـر اسـاس  یشامدهابرد که بر پ یمخواه يپ یابه هظم و قاعده یم،تکرار کن يکسان
احتمـال را هـه  گرايـي،يفراواه يـا يفراواه يعتوز یرزد. تفس ینرا تخم یبعد یشامدپ توانيآن م
 احتمـال مقدار ین،. همچنداهديدر جهان م هایتواقع يژگيو يا ینيع یبلکه امر ،در ذهن یامر
 هاپديـده آن از وسـیع ایمجموعـه يـا هـاتجمعی از مسـتخرج را واقع عالمِ در هاپديده وقوع
 کلـي مجموعـة يک در وقوع فراواهي بر مبتني را احتمال مفهوم و معنا ديگر، عبارت به. داهدمي
به تکرار رخدادهاست هـه بـه  يمتک «احتمال» ساده، زبان به يا منفرد. وقايع به مربوط هه داهدمي
 مربـوط هـه است کلي مجموعة يک در وقوع فراواهي بر مبتني احتماالت چون پس،رخداد. تک
 .کنیم صحبت منفرد مورد يک در احتمال از که معناستبي منفرد، وقايع به

 يـاو بـه تکـرار  کنديلحاظ م یموردتک یاحتمال را هسبت به رخدادها یزگراييب مقابل،در
آن اسـت  در بیزی استنباط منطق اهمیت حقیقت،درهدارد.  یو رخدادها کار يعوقا يریتکرارپذ
کـه در منطـق  یـزیچ ،دهـد یصتخصـ یـزفـرد ههمنحصـرب يعاحتماالت را به وقـا تواهدميکه 
 يکـردمتفاوت احتمـال در رو یسازمفهوم دلیلبه اين البته،. شوديم يهاممکن تلق گرايييفراواه
 يـدادهایاز رو ینـيع يهـه همچـون وجهـ بیزگرايي در احتمال مفهومِاست.  یزگراييب يا یزیب
 يـن. در اشـوديهگاه م یهفرض ياحکم  يک يبلکه از منظر درجة باور فرد هسبت به درست ،هانج
 هسـبت امـور به ما که احتماالتي يعني عیني؛ هه و شودمي داهسته ذهني امر يکاحتمال  يدگاه،د
 بـر پـس. است آن واجد باورمند شخص که شوهدمي شمرده باوری عقالهي هایدرجه دهیممي

 «ب»فرضـیة  بـودن صادق احتمال «الف» شخص گويیممي وقتي احتمال، از بیزی تفسیر اساس
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برابر  «ب» یةبه فرض «الف»شخص  یاست که درجة باورمند ينمنظور ا داهد،يم «ج»را برابر با 
 یةبـاور شـخص بـه فرضـ یبرا «ج»درجة  شودياصطالحاً گفته م یزیب یلاست. در تحل «ج»با 
 یبندشـرط «ب» یةصادق بـودن فرضـ یحاضر باشد رو «ج»ر حد اگر او د .است يعقاله «ب»
 داهـد؛ياست که مقدار احتمال را به شناسنده وابسته م یرعینيجهت غ يناز ا یرتفس ينکند. امي
حال، همـه  ينداده و با ا یشامدپ يکبه  يمتفاوت یهاشناسندگان گوهاگون احتمال شوديم يعني
 جایبـه دهـدمي هسـبت ذهني ایهستي احتمال، به گراييبیز حقیقت،درشمرده شوهد.  يعقاله
 اسـت مسـتقل شـناخت از کـه جهـان هـایواقعیت در را احتمال گرايي،فراواهي همچون آهکه
 یتيواقع يژگيشناسنده است و هه و یباورمند يژگيو یزگرا،ب یرکند. احتمال در تفس وجوجست

بشر و  ياحتمال را در چارچوب شناخت ييیزگرامستقل از شناخت و شناسنده. به عبارت بهتر، ب
 بیـزی، رويکـرد درو هه بر اساس اوضاع جهان خـارج.  دهديم یحبر اساس درجات باور توض

 از بعـد فرضـیه آن اعتبـار به هسبت ما قبلي اطمینان که شودمي تأيید علمي فرضیة يک هنگامي
 از( شـواهد آوریجمـع از پس) فرضیه آن پسیني احتمال يا هیابد کاهش جديد شواهد مشاهدة
 رمضـاهي، ؛1392 هبـوی و همکـاران،) رود فراتر( شواهد آوریجمع از قبل) آن پیشیني احتمال
 & Bennett, 2008; Beach & Pedersen, 2013; 2016; Humphreys    ؛1394

  )2017; Fairfield & Charman, 2016; Mahoney, 2015Jacobs, . 

کـه جـوهر علـوم  يو احتمـال یرقطعيغ یهاکه در استنباط آن است یزیب يکردرو استدالل
گـزاره کسـ   يـککه در ارتبـاط بـا  یو شواهد يلما بر اساس دال دهند.يم یلرا تشک يتجرب
 يکـردرو قل ِ در. افزايیميم ياخود را هسبت به آن گزاره کاسته  يقبل یدرجة باورمند کنیم،يم
 هـو /بهنگـام بـرای يـدشواهد جد کارگیریبه از استعبارت  «علم»قرار دارد که  يدها ينا یزیب

 يـک یـانمـورد منفـرد و چـه در م يـکچـه در درون  هـایو تئور هایینما به تب ینانکردن اطم
 معمـوالً شـانقبلي هایداهسـته بـه توجـه بـا مختلـف پژوهانداهش حقیقت،در. یعوس یتجمع

 و دارهـد بررسـي دسـت در گـزارة يـا فرضیه به هسبت اجمالي باورمندی از ایدرجه پیشاپیش
 پژوهـانِداهش آن از يـک هر برای اجمالي تکذي  /تأيید از ایدرجه با خودخودبه مزبور گزارة

 در کـه اسـت پژوهـانداهش میـان در باورمنـدی اجمـالي درجـة همین. است همراه متخصص
 تأيیـد تئـوری. شودمي هو و هنگامبه يا تعديل و جرح جديد شواهدِ مشاهدة با بعدی تحقیقات
 جـز هیسـت چیـزی علمـي کـار پويـايي کـه کنـدمي تقويت را بینش اين تربیش چه هر بیزی
 بیزگرايـان. شـواهد و داليل پاية بر فرضیات اعتبار به باورمندی درجة در هاکاهش و هاافزايش
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چـه  ،مورد منفـرد يکدر  يحت جديد شواهد مشاهدة يا شرايط شدن عو  با که بداهند مايلند
 .دهدمي روی فرضیه يک درستيدر مقدار احتمال  ییریتغ

 وارسـي بـرای آورد.مـي فراهم منطقي ابزارهای از ایمجموعه ما برای بیزی، استنباط منطق
 رضـیه،ف اهتظـار مـورد راسـتای در شـواهدی کردن پیدا برای پیشیني احتمال وجود با آيا اينکه
 تواهدمي قمنط اين خیر، يا کندمي تأيید را یهفرض آن موردی مطالعة يک در جديد شواهد يافتن
 مـا بـه و شـودمـي دهاستفا فرايند رديابي مثل موردیدرون هایروش استنباطي زيربنای منزلةبه

 کـه کنـیم ارزيـابي را اطمینـان ايـن سیسـتماتیک و روشـن صـورتبـه تـا بخشـدمـي تواهايي
 تأيیـد تجربـي اهدشـو از سـوی یزه بررسي تحت مورد در شدهسازیفرضیه علي هایمکاهیسم
 .شوهدمي

 اهجـام از پـیش کـه شـواهدی بـه دهـدمي تریبیش وزن تحلیلگر بیزی، استنباط منطق در
 قبلـي داهش بر مبتني احتمال اين که شوهد مشاهده که شودمي داده احتمال ترکم تجربي تحقیق
 /تبیـین يـک بـا که ستهی مشاهدات قطعات تعداد است مهم که چیزی پس،. است پديده آن از

 معینـي شـواهد کـردن پیـدا احتمال بلکه کند؛مي پیدا برازش فرضیات /هاتبیین ديگر يا فرضیه
 رقیـ  تبیـین اگر شواهد همین کردن پیدا احتمال مقابل در باشد. درست فرضیه يک اگر است،
 يـک هک است بیز قضیة بر مبتني استداللي چنین يک .(Bennett, 2006: 341) باشد درست
 شواهدی از سوی فرضیه يک آهکه احتمال برآورد برای است ایمناقشهبي و ساده منطقي قاعدة
 و فرضـیه آن همـاييدرسـت احتمال به هسبت محقق باور درجة بر دارد ابتنا که شودمي حمايت
 گـردآوری هـاداده آهکـه از قبـل باشـد معتبـر فرضـیه آن اگـر معین شواهد کردن پیدا احتمال
 ;Buckley, 2004; Howson & Urbach, 2006; Jackman, 2004)شــوهد

Western & Jackman, 1994) . شکلي کـه آورده  به توانمي را بیز قضیة سادة قاعدة اين
 :کرد فرموله شودمي

 «پسیني باور=  درستنمايي احتمال×  پیشیني باور»
 شـواهد گـردآوری از پـس فرضـیه يک اعتبار به هسبت ما باور که داردمي اظهار قضیه اين

 ايـن صـدق احتمـال آهکـه شـرطبـه شواهد اين هماييدرست احتمال با است مساوی( پسیني)
 مـا قبلـي داهـش بـر مبتنـي فرضـیة آهکه احتمال و باشد تربیش فرضیات ساير به هسبت فرضیه
 هـر وجـود درخصو  مدعاهايي به ارجاع برای فرضیه واژة از فرايند رديابي در. باشد صادق
 يـک درسـتي بـه را اطمیناهمان ما. کنیممي استفاده شدهسازیفرضیه علي مکاهیسم يک از شبخ

 رد را فرضـیه آن شـود، پیشیني باور از تربزرگ پسیني باور که هنگامي دهیم.مي افزايش فرضیه
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 مـانتحقیق اهجام از چیزی هیچ و شود پیشینيباور از ترکوچک پسینيباور که میزاهي به کنیممي
 :Beach & Pedersen, 2016) شـوهد مسـاوی پیشـیني و پسـینيبـاور دو اگر آموزيمهمي

174). 

 يایاز قضا یاهمواره بر مجموعه يمدار یهفرض يا یهقض يککه هسبت به  یدرجة باور البته،
را در  هیفرضـ يـکبلکـه  کنـیم؛مي يمنفرد را وارس یةفرض يکما هرگز  يعني، ؛ابتنا دارد ی رق

الف(. پس، مخ يا يک فر  برابر درپوچ  يا)مثل فر  صفر  کنیميآزمون م يگرد ةیبرابر فرض
 يـنا يـةر پااسـاس و بـ يـنقـرار داد. بـر ا هظرمطمح یزب یةدر قض يدبا یزرا ه ی رق یةفرض ينا

 ده اسـتفا علمـي تحقیقـات از منبعـث)= احتمـاالت( و شـواهد  هایدرجة باورمند که استدالل
 کـه آورده  يشـکلبـه زیـب قضـیة ،سـازهد يدجد ياهنگام هپژوهان را باهشد یتا باورها شوهدمي
 :يابدميبسط  شودمي

P (H | E) =  

کـه بـا ايناحتمـال  يعني شود؛مي هامیده ثاهويه يا پسینيکه احتمال  E | P (H) هماد از منظور
 H فرضیة اولیة يا پیشین لاحتما معنای به P (H) هماد ،باشد صادق H فرضیة Eمشاهدة شواهد 

 E شـواهد مشـاهدة يا هماييدرست احتمال معنای به H | P (E) است. E شواهد مشاهدة از قبل

 P و H ةیغلط بودن فرض ياز احتمال قبل ستا عبارت ) H)~P. است H فرضیة درستي شرطبه

)~HE | ( از احتمال وجود شواهد  ستا عبارتE ةیفرض اگر H باشد غلط. 
از  يبخشـ منزلـةبـه یمـورددرون مشـاهداتِ از عمومـاً کیفي پژوهشگران که است گفتني
منـد بـه هعالق اصالً هاآن و اهدکردهاستفاده  یزیب ايندفر يابيرد در یرکميغ و یرصوریکاربرد غ

مشـاهدة  يـک ،را که بـاور دارهـد یزاهيم يا درجه عددی، يا کمي طوربهکه  اهدهبودهله ئمس ينا
 يبرخـ ،راسـتا ین. در همـسـازهد مشـخص ،دهـد ییـررا تغ یهفرضـ يـکاعتبار  هدتوايم ینمع

 گـاههـیچ يعلـوم اجتمـاع در محوريختـار محققانِ که کردهد اظهار ايندفر يابيشناسان ردروش
 چـون درجـة  باشـند؛ بیـز قضـیة یکـاربرد آمـار يـا یزگراييب يکردرو سازیميدهبال کهب يدهبا
 پـذيرییتکم یـتاساساً قابل یو در مطالعات مورد یسته معلوم عاًهومحققان  برای یشینيپباور
 بهتـرين در یشـینيپباوربه درجة  عدد يک. لذا اختصا  هداردوجود  یشینيپباور برای یمعتبر
 ) & Beachکننــده خواهــد بــودحالــت، گمراه ينو در بــدتر بخواهاهــهدل خیلــي حالــت،

)174: 2016, Pedersen. 
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 يباطاز منطق اسـتن یرکميو غ غیرصوری کاربرد چگوهگي شدن ترنروش برای حال، هر در
 از شـوديمثـالي کـه آورده مـ به توانيم يخيتار یقاتدر تحق یهظر یاتفرض يدر وارس یزیب

 :کرد اشاره( 2003) گلدستون
( 1981 ت،فـور ؛1972 تايلور، ؛1964 کوبان،) اجتماعي علوم در محورتاريخ محققان برخي
 عبـارت فراهسه الباهق در کنشگر اصليِ هخبگان که اهدداده ارائه ایتقاعدکنندهم تاريخي شواهد
 يـنا همگـي کـه جـوان اشراف و حکومتي مأموران هظامي، افسران سردفتران، و وکال از بودهد
 اشـرافي امتیـازات ربـ مبتني آهکه جایبه اداری هایپُست و مشاغل که کردهدمي دهبال را آرمان
 ومـتحک با آهکه ضمن باشد؛ باز بااستعداد اشخا  همة روی بر بايد باشد ارتش و دولت در

 و جـارت مجمـوع،در. کردهـد مخالفـت هـامالیات افـزايش بـه آن تمايـل دلیلبه سلطنتي مطلقة
 مـاریآ رويکـرد طرفـداران. داشـتند بـزرگ اهقالب اين در هاچیزی هقش بنکداران و بازرگاهان
 ايـن ؟چي که خوب: بپرسند است ممکن فراواهي توزيع لیلتح هایروش يا بزرگ N بر مبتني
 مزبور تاريخي دشواه حقیقت،در .دهندهمي ارائه ما به کلي طوربه اهقالب دربارة چیزی شواهد
 يـک لـذا، اهـد؟بوده مهـم اهقالبات ساير در هیز مشابهي کنشگران که دهندمي ما به شناختي چه
 علـومي هـه گیردمي قرار تاريخ تفريدی رشتة و رخانمو عاليق حیطة در صرفاً شواهدی چنین
 بـه وطمربـ شـواهد همـین کـه بگیريـد هظر در حال. سیاست علم يا شناسيجامعه مثل تجربي
 مارکسیسـتي بلـيق بـاور واجد که محققي برای کندمي پیدا معنايي چه فراهسه اهقالب موردتک
 لـذا، و چرخنـدمي طبقـاتي تضـاد محـور حـول اهقالبـات تمام که دارد راسخي اعتقاد و است

 هاآن حامیان و دارانسرمايه بايد سلطنتي مطلقة هایحکومت علیة اهقالبات در کلیدی کنشگران
 شانخصوصي هایدارايي و مالکیت از شانحاصل منافع بسط و گسترش به مندعالقه که باشند
 اهمیـت واجـد ورمـذک تـاريخي هایيافتـه کـه اسـت قبلـي بـاور چنـین يک اساس بر. است
 موردهـای يـا مصـاديق ايرس در مارکسیستي هظرية است ممکن هنوز اگرچه،. شوهدمي ایالعادهفوق
 اعتقـاد مطمئناً ر،بش تاريخي اهقالب ترينپراهمیت در مغاير شواهد اين يافتن ولي شود؛ حفظ اهقالب
 .(Goldstone, 2003: 45) سازدمي متزلزل قبلي باور آن ارزش به را فرد باور و

ــابراين، ــةمطا بن ــوردی لع ــل و م ــاريخي تحلی ــت واجــد ت ــتیابي مزي ــه دس ــک ب ــین ي  چن
 درصـدد کلـي طـوربـه دمنفـر مـورد يـک مطالعـة در کیفي گرانتحلیل. است هاييگیریهتیجه

 چـالش بـه و پیشـیني باورهـای آزمـونِ حسـ  بر مورد آن در الگوهايي يا واقعیات تشخیص
 .هستند شانبالقوه ختنسا متزلزل يا احتمالي کشیدن
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 رويکـرد از فراينـد رديـابيو  یمـورد مطالعـاتشناسـان روش برخي یردهة اخ در هذا،مع
 یشـنهادپ بیـز قضـیةفرمول  يرمقاد یینتع یبرا هايييهو رو کرده دفاع بیزگرايي آماریو  صوری
 ,Rohlfing, 2017; Fairfield & Charman, 2009Abell ;2013 ; :. كر)اهـد داده

)2015; Bennett, 2015Humphreys & Jacobs, بـرایکـه  اهـدکـردهاسـتدالل  . آهان 
و  داهش ،آمده است بیز یبندکه در فرمول يصورتبه ايندفر رديابي ميک و یاهجام کاربرد صور

 :احتمال سه کردن مشخص برای شود استفاده بايد پژوهشگر قبلي باورهای
 .است یهبر صادق بودن فرض يپژوهشگر مبن یةاول یناناطم یکه بازهما . احتمالي1
 مشـاهدة يعنـي، اسـت؛ یهپرتـو فرضـ درشواهد  يدناحتمال د یکه بازهما . احتمالي2
 باشد. صادق ما فرضیة اگر موردیدرون شواهد

 مـا ضـیةفر اگـر است موردیدرون شواهد همان يدناحتمال د یکه بازهما ياحتمال .3
 .هباشد صادق
 یابوتـ»( بـا عنـوان 2007) تاهنوالـد فراينـد رديـابي مطالعـة از (5201) بنـت هموهه، برای
مطالعـات  را در بیزگرايـي از يکم و صوری يکردرو ينا يتا کاربرد عمل کرداستفاده  «یاهسته
 یـةلع یهنجـار يرتحـذ يـکتاهنوالد عبارت بـود از  یاهسته یتابو یةهشان دهد. فرض يخيتار

 دوم يجهـاه جنـ  آخـر سالکه چرا تا ينا یینبه تب کنديکه کمک م یاهسته یحاتکاربرد تسل
 یچ يـکه کرد ـاستفاده  یاژاپن هسته یهعل ایهسته سالح از امريکا ـ که (میالدی 1945)سال 

اهـداف  بـرای( 2015) بنـتکـار هبردهـد. هرا بـ یحاتهوع تسـل ينجن  ا یردرگ یاز کشورها
درسـت  یاهسـته یتابو یةآهکه فرض يل قبلکه احتما کنديم پیشنهاد يکردرو ينا دهندةیحتوض

اهدة مش احتمال یو سپس،. گیريممي هظر دردرصد  40با  معادل راهر مورد خا   یباشد برا
احتمـال مشـاهدة  طورینو هم دهديمدهظر قرار م ـ درست باشد یهفرض يناگر ا را ـ Eشواهد 
 Eواهد شـه احتمـال مشـاهدة ک کنديمثال، فر  م یغلط باشد. برا یهفرض ينا اگر ،Eشواهد 

 در را Eدرصـد و احتمـال آهکـه شـواهد  25سـت از ا عبارت ـ درست باشد یهفرض ينا اگر ـ 
 ينا تواني. حال، ماستدرصد  50معادل با  یممشاهده کن هم باز یهفرض ينصورت غلط بودن ا
 مبنـي آوريـم ستدبه شدههنگامبه يا جديداحتمال  يکو  يمبگذار یزب یةارقام را در فرمول قض

 :است صحیح ایهسته تابوی فرضیة حد چه تا آهکه بر

P (H | E) =  = .25 

 درسـت ایهسـته تابوی فرضیة آهکه احتمال موردیدرونبا مشاهدة شواهد  ی ،ترت ينا به
 تحقیـق از برآمـده جديد شواهد از فراگرفتن لذا،. کندمي تغییر درصد 25 به درصد 40 از باشد
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 کـاهش داد یاهسـته یتـابو فرضـیةما را هسـبت بـه اعتبـار  اطمینان (2007) تاهنوالد تاريخي
)2015Bennett, (. 

 ینمع یةضفر يکو باور محقق دربارة  یناناطم یزانم بیز، قاعدة يا قضیهپس، بر اساس مفاد 
 ید. سـودمندکن رییتغ یزه یمطالعة مورد يکبرآمده از  يدشواهد جد يامدارك  يةبر پا تواهديم

 از هیـز( مـوردیینو ب یمـورددرون یهـا)اعـم از داده تجربياز شواهد  يادگیریدر  بیز قاعدة
 هـا و بارهـا در را بار بیـز قاعـدة يـا یهقضـ تـوانيکـه م یطوره. بگیرديامر سرچشمه م ینهم
 جديـدمـدارك  وشـواهد  وسیلةهب علمي هایفرضیهمربوط به  هایاحتمالهو کردن  ياهنگام هب
 کار برد.هب

 يا یهفرض يکدرجاتِ باور محققان به  یرو یزگراييآن است که ب یدیلة کلئمس يکهذا، مع
 يذهنـ ییناز مشکلِ تع يریهاپذطور اجتنابهاز آن ب ميک يا یدارد و استفادة صور یدتأک یتئور
وده اسـت کـه بـ یاعمده يلاز دال يکيمشکل،  ين. ابرديدرجاتِ باور ره  م ينا بخواهيدلو 
 یـهتوج یبـرا یـلتمث يک منزلةبه بیزی استنباط منطقاز  یفيشناسان کتا روش شده است سب 

 ياضـياز اعمـال ر يمجموعة اهضمام يکهه اهجام  ،استفاده کنند ايندفر يابيدر رد لياستنباط ع
)ن.ك:  مقـدار احتمـال اسـت يـادرجـة بـاور محقـق  یو عدد ميک کردنمشخص  که مستلزم

)2013; Beach & Pedersen, 1999, McKeown  .شناســانروش از گــروه ايــن 
 یرصوریمنطق غ يک منزلةبه یزگراييکه از ب اهدکرده یهتوص يدر علوم اجتماع یمطالعات مورد

 يرکـه بـر محاسـبة مقـاد یمنطق صور يک هه ،شود استفاده يخيتار یینتب یةتوج در یرکميغ يا
 مـوردپژوه پژوهشـگرانِ که است اين آن يلاز دال يکي. احتماالت مختلف اتکا دارد یبرا ميک

 و کیفـي هاييحدس تا سازدمي قادر فقط را آهان که هستند مندزمینه شدتبه داهش واجد هوعاً
 عـددی یصرو، تخصـ يندرجات باور بزهند. از ا یبرا مقاديراز  ایدامنه خصو  در غیردقیق
 يذهن یليحالت خ يندر بهتر ي،در دست بررس یةبه فرض یناناطم یزانو م يبه داهش قبل خا 
کـه اسـتفاده از ينکننده خواهـد بـود. مضـافاً بـر احالت کامالً گمراه ينبخواهاهه و در بدترو دل
از محققـان  یاریبسـ کردن یگاههخطر واپس زدن و ب گوهه،ياضيو ر یليتحل یچیدةپ هاییکتکن

 تـأويلي و تـاريخي گیریجهت که آهاهي باألخص داشت، خواهد در بر را یفيپژوهان کو داهش
)& Beach هسـتند  بـدبین و شـکاك تحلیلي ابزارهای کردن کمي به هسبت شدتبه و دارهد

)173: 2013Pedersen, . 

 نتیجه
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 ههکتـ ينبر ا یدکه مقالة حاضر حول آن شکل گرفت، تأک یالهئمس یمطال  برا ينا ةهم داللتِ
 ايـناسـت،  اينـدفر يابيشکل ردبه يخيتار یالعات موردمط منطقِ یزیب استنباطکه چون  است
 کـه ببینیم گوههينرا ا موردیتک تاريخي تحقیقات است هامناس  چرا که دهدمي توضیحمنطق 
 کـردن ینو مشکالت مربـوط بـه معـ کوچک Nمعضلة  ياهس،بدون وار یقطرح تحق مشکلِ از

دارد کـه در  لـياز استنباط ع يفراواه عيدر درك توز يشهر اهتقادات اين همة. برهديمدل ره  م
 آهچـه مطـابق. است یو ضرور الزممعتبر  استنباط هرگوهه یاز مشاهدات برا يتعداد بزرگ ،آن
: هداهسـتند واردعمـده  یلدو دل به را اهتقادات اين یفيک شناسانروش شد، گفته اين از پیش که
 توزيع منطق از در اساس فرايند يابيردشکل به یمورددرون یقاتو تحق يخيتار مطالعاتاوالً، 
دهنـدة ارائـه مطالعـات هوع اينمندرج در  بیزی استنباط منطق دوم،و  کنندهمي استفاده فراواهي
 ،آن يـقکـه از طر يمنطقـ ؛استنباط معتبـر اسـت یبرا متفاوت يشناختروش بنیان يا منطق يک

 شـواهدیاساس  بر علمي یاتفرضرا در خصو  اعتبار  يشانهااستنباط ايندفر يابيرد محققانِ
) ,Beach & 2008Bennett ;سـازهدمي اسـتوار اهـد،آورده دسـتبـه موردهـا درون از که

)  2015; Kreuzer & DeFina, 2013; Rohlfing, 2013Pedersen, . 
 يـعتوز يکـردخـالف رو بیزی رويکرد در فرضیه يک اعتبار به فرد اطمینان يگر،د ييسو از
فـراهم آورهـدة  یزیب یلتحل حقیقت،از مشاهدات ابتنا هدارد. در يادیتعداد ز داشتن بر ي،فراواه
 یدیاهدك از مشاهدات کل یرا بر اساس تعداد يمانتا باورها دهدياست که امکان م يچارچوب

 بـر مبتنـي کـه تحقیقاتي درآهکه،  توضیح. یمکن يلجرح و تعد يامشاهده( اصالح  يک يحت يا)
 آن در کـه شـودمي گرفتـه فر پیش جهاهي است، علي استنباط برای اهفراواهي آماری تحلیل
 صـفر فرضیة)= است  علي روابط از اطالعيبي بر مبتني دارد قبل از محقق فردِ که شناختي تنها
 علـي روابـط آيـا کـه شود مشخص تا شودمي استفاده شدهمشاهده هایداده از سپس،(. پوچ يا

 از عـدول کـردن مشـخص بـرای. خیـر يـا کندمي عدول فرص فرضیة اين از شدهسازیفرضیه
 علـتِ که شود داده هشان درستيبه تا است کافي و فراوان موردهای هیازمند فرد هیز صفر فرضیة
عـدم  بـر مبنـي صـفر فرضیة قبول که دارد بستگيهم و پیوهد ایاهدازه به «ب» معلولِ با «الف»

 معـدود مـورد چنـد میـان در بستگيهم و پیوهد اهدةمش. سازد غیرمحتمل را هاآن میان ارتباط
 محققـان کـه صـورتي در. آورد فـراهم هايياستنباط چنین يک برای را اطمیناهي هیچ تواهدهمي
. هماينـدمي آغـاز علـي روابـط از خبـریبي يـا هاآگاهي از هدرتبه تاريخي تحلیلگران و کیفي

 در ایقـوی قبلـي بـاور تـاريخي، یلگـرانتحل و کیفـي محققـان اتفاقبهقري  تربیش برعکس،
 اهجـام تـاريخي و مـوردی مطالعة تحلیلگران که چیزی رو، اين از. دارهد علي روابط خصو 

 فـر ) کامـل اطالعيبي عینک پشت از هاشناخته علي روابط ابطال برای تالش اساساً دهندمي
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 بـدين. هماينـد چـالش بلـيق باورهـای با تا کنندمي طراحي را تحقیقي آهان بلکه هیست؛( صفر
. پرسـدمي هـاداده از فراواهـي توزيع رويکرد به هسبت را متفاوتي پرسش بیزی رويکرد ترتی ،
 «الـف» علـتِ کـه شـوم مطمئن من تا است هیاز هاييداده چه: پرسدمي فراواهي توزيع رويکرد
 بـوده موجـود هـاآن بـین تصـادفي تقارن يک صرفاً اينکه هه دارد ارتباط «ب» معلولِ با حقیقتاً
 میـان ارتبـاط خصـو  در قـوی قبلـي باورهای داشتن وجود با: پرسدمي بیزی تحلیل باشد؟
 دهـد؟مي تغییر را اعتقاد اين چقدر( موردی مطالعة يک از حتي) جديد هایداده ،«ب» و «الف»
 سـاخته یضرور ایرابطه به هزديک را آن که باشد مستحکم و قوی قدرآن پیشین، باور اين اگر
 ترديـد و شـک تواهـدمي هیـز خـالف مورد يا هاسازگار مشاهدة يک حتي صورت آن در باشد،
 .کند ايجاد قبلي باور اين در جدی

  منفـرد مـورد يـک مطالعـة در محورتـاريخ تحلیلگـران تبیینـي هـدف آهکه، سخن حاصل
 شینيپی اورهایب همودن آزمون حس  بر مورد آن در علي روابط تشخیص از عبارت کليطوربه
 يـک درون در الگوهـايي يـا علـي روابـط وجود دادن هشان. است آهان بالقوة ساختن متزلزل و

 هاییوهشـ بـه قبلـي باورهـای بـا کـه دهـدمي را امکـان اين تاريخي تحلیلگران به منفرد مورد
 .همايند چالش متفاوتي

 هانوشتپی
 وده است.بم 1843ط قرن هوزدهم، يعني سال بار در اواسالبته، اهتشار اين کتاب برای اولین. 1

  .است مطالعه يک در بررسي تحت موردهای تعداد ،N از . منظور2

3. IIIIIIIIIIIII 
 يا «زادیآ درجات مشکل» همچون ديگری عناوين با اجتماعي علوم شناسيروش در مشکل . اين4

 از فراتر هايياستنباط» يا «افيهاک مشاهدات با زياد هایاستنباط» يا «کوچک N و زياد متغیرهای»
 استوکر، و مارش: ك.ر) است شده مطرح هیز «کوچک N مشکل» يا «شده مشاهده هایداللت
 و ماير روشه ؛1997 گلدتورپ، ؛1994 همکاران، و کین  ؛1994 و 1991 اليبرسون، ؛1378
 (.2010 کولیر، و برادی ؛Ragin, 2004 ؛2002 ،کوپچ ؛2000 لندمن، ؛1997 استفاهر،

 ؛ 2006 تس،گور و ماهوهي ؛2004 رگین، به کنید مراجعه هاتفاوت اين از تفصیلي آگاهي برای .5
 .2017 گورتس، ؛2013ماهوهي و همکاران،  ؛2012 ماهوهي، و گورتس ؛2010 کولیر و برادی

6. Causes-of-effects 

7. Treatment  
8. Effects-of-causes 
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9. Bayesian logic 

 را اجتماعي تحقیقات یةکل «موردها تعداد» معیارِ اساس بر هیز اجتماعي علوم شناسانروش از برخي. 10
 ؛286: 1378وکر، است و مارش ؛257: 1373 لیتل،: ك. ن) اهدکرده بندیتقسیم دسته سه همین به

 ؛ Ragin, 2006:411 ؛22: 2000لندمن،  ؛385: 2000هیومن،  ؛1998 پیترز، ؛162: 1985جکمن، 
 .(10: 2012ماهوهي، و تسگور

11. Genetic Explanation 
12. Sequential Explanation 
13. Model of the continuous series 
14. A chain of causal Explanation 
15. Narrative Explanation 
16. The structure of a narrative Explanation 
17. Causal narrative 
18. Colligation  
19. Modus operandi 
20. Bayesianism  
21. Bayes theorem 
22. Frequentism  
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Bayesianism and historical research in the social sciences 
 

Mohammad Reza Taleban1 

Abstract    

     An overview of social science history implies numerous methodological 

controversies about the rationale of historical explanation or causal 

inference in a particular case with the design of "single case research". In 

this paper, three methodological criticisms of historical explanations of a 

particular case were first described. Then, the main answer was the 

methodologists who defended historical research or internal explanations, 

who argued that such criticisms were based on a particular logic of causal 

inference, which governed quantitative or statistical research tradition. 

the historical explanation and causal inference in a single case uses a 

different logic called Bayesianism. 

 

     Keywords: Historical Explanation, Case Studies, Process Tracing, 

Frequentism Logic, Bayesianism Logic 
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