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مقدمة
ُيعج عمؼ القياس التاريخي ،أو ما يدسى بالمغة االنجميدية ( )Cliometricsاحج العمؾـ

الحجيثة الستفخعة مؽ عمؼ االقتراد القياسي ،ويحاوؿ ىحا العمؼ الخبط بيؽ ثالثة عمؾـ أساسية
وىي (االقتراد ،الخياضيات ،والتاريخ) ،فيؾ يشسحج البيانات االقترادية التاريخية برؾرة رياضية
ويقؾـ بتقييسيا وفقاً لمشغخية االقترادية ،ونغ اًخ لرعؾبة (عجـ استحالة) الحرؾؿ عمى بيانات
تاريخية واسعة ،فأف الكثيخ مؽ االقترادييؽ لؼ يمجؾا في تفاصيل ىحا العمؼ.
تحاوؿ ىحه الؾرقة تدميط الزؾء عمى عمؼ القياس التاريخي ( )Cliometricsمؽ خالؿ
تعخيفو ،تاريخو ،أىؼ مشغخيو ،وماىي االوراؽ البحثية التي استخجمت ىحا العمؼ ،وما ىي نتائجيا،
بغخض وضع الباحثيؽ االقترادييؽ العخب برؾرة ىحا العمؼ واستخجاماتو لعميا لبشة أولى في
طخيق استخجاـ ىحا العمؼ في االدبيات االقترادية العخبية فزالً عؽ طالب الجراسات العميا.
تعريف عمم القياس التاريخي Cliometrics
الػ( )Cliometricsىؾ فخع حجيث مؽ عمؼ القياس االقترادي الغخض مشو تحميل التاريخ
االقترادي مؽ خالؿ تظبيق األساليب الكسية ،فيدتخجـ الػ( )Cliometricsالشغخية االقترادية
واالقتراد القياسي الكتداب نغخة ثاقبة عؽ الساضي االقترادي مع الشسحجة واإلحراءات(.)1
وعخفو آخخوف بأنو اإلسقاط الكسي لمعمؾـ االجتساعية في الساضي مؽ أجل فحص األىسية
َ
الشدبية لمستغيخات السختمفة ،أي القؾى (في العمؾـ الظبيعية) التي يعتقج أنيا كانت فاعمة في
مؾقف تاريخي معيؽ.)2( .
Williamson,

Sam

and

Lyons

(1).For more information see: John
https://eh.net/encyclopedia/cliometrics.

تذتسل البيانات السدتخجمة في التحميل عمى مجسؾعات كبيخة مؽ البيانات عمى السدتؾييؽ
الكمي والجدئي مثل اتجاىات الدكاف والدمؾؾ االقترادي ومؤشخات االزمات االقترادية.
مراجعة تاريخية
تؼ تظؾيخ الػ( )Cliometricsفي عاـ  1960تقخيبا ،وتأسدت جسعية الػ( )Cliometricsفي
عاـ  1983وىؾ العاـ الحي فاز فيو دوغالس نؾرث  Douglass Northوروبخت فؾغل
 Robert Fogelبجائدة نؾبل في االقتراد عؽ عسميسا الخائج في مجاؿ الػ(.)Cliometrics
عمؼ الػ( )Cliometricsيحاوؿ دمج البيانات التاريخية مع الشغخية االقترادية مؽ خالؿ
استخجاـ االسمؾب القياسي ،وىشاؾ مجمتاف أكاديسيتاف تتعامالف مع ىحا العمؼ ،ىساEconomic :
 .Cliometrica and Explorations in Economic History ،History Reviewومؽ
أمثمة السؾضؾعات التي تشاولت ىحا العمؼ ىي (إنتاجية العسل في القخف التاسع عذخ في الؾاليات
الستحجة والسسمكة الستحجة ،تقشيؽ االئتساف خالؿ الثؾرة الرشاعية ،والعالقة بيؽ الدكاف واألجؾر
الحقيقية في التاريخ اإليظالي).
لقج حؾؿ عمؼ الػ ( (Cliometricsالتاريخ االقترادي مؽ تاريخ سخدي إلى مشيج رياضي،
مسا تدبب في الكثيخ مؽ القمق والشقاش حؾؿ التؾازف الرحيح بيؽ االقتراد والتاريخ ،لقج حجث
ىحا التحؾؿ عشجما حرل رواد الػ ( (Cliometricsوىسا روبخت فؾغل ()Robert Fogel
ودوغالس نؾرث ( )Douglass Northعمى جائدة نؾبل في العمؾـ االقترادية .بعجىا قظع عمؼ
الػ ( (Cliometricsخظا دقيقا بيؽ كؾنو "اقترادي" ضيق لمغاية ،حيث إنو سيقيذ فقط الغاىخة
التي ال يسكؽ تفديخىا ،والتاريخية لمغاية ،وفي ىحه السخحمة سؾؼ تتؾقف عؽ جحب ميشة
االقتراد ،ولكؽ أثبت فيسا بعج أنو مؽ خالؿ دمج التاريخ االقترادي مع التقشيات الحجيثة ،لؼ
يشو عمساء عمؼ القياس تاريخاً اقترادياً ،لكشيؼ رفعؾه(.)3

(2). Claude Diebolt, Cliometrica after 10 years: definition and principles of cliometric
research, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015, page 1.
3
( ).Michael Haupert, THE IMPACT OF CLIOMETRICS ON ECONOMICS AND
HISTORY, Revue d'économie politique 2017/6 (Vol. 127), p. 1059.

لقج كاف لعمؼ الػ( )Cliometricsتأثيخ عسيق عمى التاريخ االقترادي ،فيؾ مدؤوؿ عؽ
تحؾيل ىحا الفخع مؽ السعخفة مؽ سخد أساسي إلى مقاربة رياضية .لقج جسع ىحا التحؾؿ بيؽ
الشغخية واألساليب الكسية وقؾاعج البيانات الججيجة والسشقحة والتقشيات الحجيثة ،مسا زاد مؽ معخفتشا
بعسمية الشسؾ االقترادي.
حجث تتؾيج ىحا التحؾؿ عشجما اعتخؼ اعزاء لجشة مشح جائدة نؾبل في االقتراد بتججيج
البحؾث في التاريخ االقترادي مؽ خالؿ تظبيق الشغخية االقترادية واألساليب الكسية لذخح
التغييخ االقترادي والسؤسدي ،مسا يجعل مؽ السسكؽ التذكيػ وإعادة تقييؼ الشتائج الدابقة،
والتي  ...لؼ تديج فقط مؽ معخفتشا بالساضي ،لكؽ ساىست أيزاً في القزاء عمى الشغخيات غيخ
ذات الرمة ،والتي تبيؽ أف الفيؼ التقميجي لمشسؾ االقترادي والتشسية يحتاج إلى تعجيل(.)4
ويؤكج كل مؽ ( )David Greasleyو ( )Les Oxleyلقج تأثخ تظؾر عمؼ
الػ( )cliometricsبذجة بالتظؾرات الججيجة في أساليب االقتراد القياسي ،وخاص ًة في تحميل
الدالسل الدمشية غيخ السدتقخة بعج عسل إنجل وجخانجخ (.)5()1987
في الخسديشيات مؽ القخف العذخيؽ ،تبشت مجسؾعة صغيخة مؽ عمساء أمخيكا الذسالية مقاربة

ثؾرية في استكذاؼ الساضي االقترادي الحي امتج مؽ بخيظانيا العغسى وإيخلشجا والبخ األوروبي
وأستخاليا ونيؾزيمشجا والياباف .إف ما كاف يظمق عميو أوالً (التاريخ االقترادي الججيج) ،ثؼ عمؼ

الػ( ،)Cliometricsالحي تؼ تقجيسو كإنجاز كبيخ مؽ خالؿ إضفاء الظابع الخسسي (الخياضي)
عمى الشغخية االقترادية ،واالنتذار الدخيع ألساليب االقتراد القياسي وبؾاسظة إدخاؿ أجيدة

الكسبيؾتخ في األوساط األكاديسية.

يذتسل عمؼ الػ( (Cliometricsعمى ثالثة عشاصخ رئيدة :وىي استخجاـ األدلة القابمة

لمقياس الكسي ،استخجاـ السفاىيؼ والشساذج الشغخية ،استخجاـ األساليب اإلحرائية لمتقجيخ
وا الستجالؿ ،والعشرخ الخابع السيؼ ،تؾعيف البيانات التاريخية في الحكؼ عمى الدياسات
االقترادية التي كانت متبعة في عسق التاريخ االقترادي ،بغية وضع البحث في الدياؽ

السؤسدي واالجتساعي ،واختيار السؾضؾع ذي األىسية لمتاريخ واالقتراد( .)6عمى الخغؼ مؽ
(4). Ibid., p. 1060.
(5). David Greasley and Les Oxley, Economics and History, Blackwell Publishing
Ltd, 2011. Page 3.
(6).John Lyons and Sam Williamson, op. cit.

استخجاـ الػ( (cliometricsفي مجسؾعة متشؾعة مؽ العمؾـ االجتساعية والدمؾكية التاريخية ،ولكؽ
ما ييسشا ىشا ىؾ التخكيد عمى التاريخ االقترادي.

تؼ تظؾيخ نيج تحميمي كسي لمتاريخ االقترادي في الدشؾات ما بيؽ الحخبيؽ العالسيتيؽ مؽ

خالؿ عسل عمساء مثل سيسؾف كؾزنتذ في الؾاليات الستحجة وكؾلؽ كالرؾ في بخيظانيا ،وتؼ
تحفيد العشاصخ السسيدة لعمؼ الػ( (Cliometricsعؽ طخيق األحجاث ،والتغيخات في االقتراد،

وتكثيف ما يسكؽ أف يدسى الجافع اإلحرائي مثل:

أوالً ،الخكؾد ،والحخب ،وتفكػ اإلمبخاطؾريات ،وتججيج الشسؾ عمى نظاؽ واسع وأكثخ سخعة في

العالؼ الغخبي ،وتحجي التخظيط االقترادي عمى الشسط الدؾفيتي مجتسعيؽ لتخكيد االىتساـ عمى
مرادر وآليات الشسؾ االقترادي والتشسية.

ثانياً ،نذؾء تيارات فكخية ججيجة في االقتراد ،مجفؾعة جدئياً بالسذاكل االقترادية السعاصخة.
وخرؾصا خالؿ الحخب العالسية الثانية ،نذأت السقاربات
ففي ثالثيشيات القخف العذخيؽ،
ً
الشغخية لالقتراد الكمي التي استسجت قجراتيا مؽ االقتراد الكمي الكيشدي الججيج وتظؾيخ

حدابات الجخل القؾمي ،وتؼ تقجيؼ التقشيات الؾاضحة لتحميل تخريص السؾارد بالتفريل.

ثالثًا ،أصبح جسع الحقائق  -مع التخكيد عمى السرفؾفات لشسحجة الحقائق الكسية  -أكثخ أىسية.
وبحمؾؿ القخف التاسع عذخ ،أصبحت الحكؾمات والسؾاطشيؽ والعمساء مشذغميؽ بجسع الحقائق،

عادة غيخ مخرص وغيخ مشتغؼ ،إذ أصبحت الذسؾلية والشغاـ والخغبة في
لكؽ تختيبيا كاف
ً
جسع الحقائق العمسية أكثخ وضؾحاً في القخف العذخيؽ ،وكاف لكل ىحه القؾى تأثيخ عمى والدة
طخيقة أكثخ دقة لفحص الساضي االقترادي.

رسسيا في ويميامدتاوف ،ماساتذؾستذ ،في خخيف
تؼ الكذف عؽ عمؼ الػ( (Cliometrics
ً
عاـ  1957في تجسع غيخ عادي استسخ ألربعة أياـ بخعاية رابظة التاريخ االقترادي
( )Economic History Associationومؤتسخ البحؾث في الجخل والثخوة( Conference on
 ،)Research in Income and Wealthوتؼ ترسيؼ معغؼ البخنامج لعخض األعساؿ
الحجيثة مؽ قبل االقترادييؽ الحيؽ غامخوا في عسق التاريخ.

قجـ باحثؾف شباب في مجسؾعة الجخل والثخوة مداىساتيؼ في الحدابات القؾمية التاريخية

لمؾاليات الستحجة وكشجا ،مجفؾعة بتقجيخات روبخت غالساف ( )Robert Gallmanلإلنتاج الدمعي
األمخيكي ( .)1899-1839أما بالشدبة لمشغخية االقترادية والتاريخ االقترادي ،فقج تخأسيا

والت روستؾ( ،)Walt Rostowالحي استعاد ذكخيات سشؾات دراستو الجامعية في الثالثيشيات في

جامعة ييل ،حيث كاف قج قاده أف يدأؿ نفدو "لساذا ال يخى ما الحي حجث إذا تؼ تظبيق آلية
الشغخية االقترادية عمى التاريخ االقترادي الحجيث؟ "أكج أف" التاريخ االقترادي ىؾ مجاؿ أقل

إثارة لالىتساـ مسا يسكؽ أف يكؾف. ".

قجـ القادمؾف الججد جؾف آر مايخ ( )John R. Meyerوألفخيج كؾنخاد ( Alfred H.
 )Conradورقتيؽ ،األولى كانت بعشؾاف "الشغخية االقترادية واالستجالؿ اإلحرائي والتاريخ
االقترادي" ( ،)1957وىي بسثابة بياف الستخجاـ الشغخية االقترادية وأساليب االقتراد القياسي
لجراسة األسئمة التاريخية .لقج جادلؾا بأف الغخوؼ التاريخية السعيشة ىي حاالت لغؾاىخ أكثخ

عسؾمية ومشاسبة لمتحميل الشغخي ،وأف األدلة التاريخية الكسية ،عمى الخغؼ مؽ شحتيا ندبياً ،اال
انيا أكثخ وفخة مسا يعتقج الكثيخ مؽ السؤرخيؽ ويسكؽ تحميميا باستخجاـ طخؽ إحرائية رسسية.
في جمدة أخخى ،قجـ كؾنخاد ومايخ ورقة بعشؾاف "اقتراديات العبؾدية في الجشؾب االميخكي"،

والتي تزسشت وجيات نغخه السشيجية لجحض مقتخح طؾيل األمج مفاده أف نغاـ الخقيق في

جشؾب الؾاليات الستحجة قج أصبح محتز اًخ بحمؾؿ خسديشيات القخف التاسع عذخ وكاف قج تالشى
لؾ لؼ تكؽ ىشاؾ حخب أىمية .أكج كؾنخاد ومايخ ىحه الشقظة مؽ خالؿ إعيار أف االستعباد ،الحي

ُيشغخ إليو كشذاط تجاري ،كاف عمى األقل مجدياً مثل االستخجامات األخخى لخأس الساؿ السالي
والسادي .لقج أوضحؾا عمى نظاؽ أوسع "الظخؽ التي يسكؽ بيا استخجاـ الشغخية االقترادية في

تختيب وتشغيؼ الحقائق التاريخية".

بجأت "ثؾرة عمؼ القياس التاريخي"  -وىؾ ما ُيعتقج عسؾماً  -عشجما التقى السؤرخؾف
االقتراديؾف األمخيكيؾف والكشجيؾف في ويميامدتاوف ،ماساتذؾستذ في خخيف عاـ  1957تحت
رعاية مؤتسخ البحث في الجخل والثخوة ،وكاف مؾضؾعيؼ "اتجاىات االقتراد األمخيكي في القخف

التاسع عذخ" ،وىؾ أيزاً عشؾاف مجمج السؤتسخ الحي ُنذخ في عاـ  .1960وكاف ذلػ االجتساع
أوؿ تحخؾ مشغؼ لحخكة "تحجيث" التاريخ االقترادي التقميجي مؽ خالؿ تظبيق أنساط رسسية
أكثخ مؽ التحميل االقترادي وتقجيؼ السديج مؽ األساليب الكسية الحجيثة لمبيانات والسذكالت

التاريخية(.)7

بعج عقجيؽ مؽ الدمؽ ،أشار روبخت غالساف إلى أف "مؤتسخ ويميامدتاوف" فعل أكثخ مؽ وضع
القظار عمى الدكة  ...كسا أنو حجد نبخة وأسمؾب التاريخ االقترادي الججيج وحتى تؾقع السرالح
السشيجية

والسؾضؾعية

الخئيدة

التي

كانت

ستدتحؾذ

عمى

اعساؿ

الكاليؾميتخؾ

(7).John S. Lyons and others,
REFLECTIONS ON THE CLIOMETRICS
REVOLUTION Conversations with economic historians, published by
Routledge, 2008, page 1.

( )cliometriciansخالؿ العذخيؽ عاماً القادمة .ولؼ تسخ اال سشة واحجة حتى بجأت االعساؿ
العمسية في ىحا العمؼ تتؾالى مؽ خالؿ دمج أساليب ججيجة  ،وفحص مجسؾعات مؽ البيانات التي

كاف مؽ الرعب ججاً تحميميا سابقاً دوف مداعجة مؽ أجيدة الكسبيؾتخ ،والتحقيق بسجسؾعة
متشؾعة مؽ األسئمة ذات األىسية التقميجية ،معغسيا في التاريخ االقترادي األمخيكي .وأصبحت

ىشاؾ مجسؾعات عسل عمى مدتؾى القارة االميخكية ،الحيؽ ربظؾا بعزيؼ ببعض في شبكة فكخية
واجتساعية متذعبة.

كانت ىشاؾ مثابة ميسة ومدتسخة في ىحه الذبكة في جامعة بؾردو()Purdue University

في ويدت الفاييت ،إنجيانا .ففي أواخخ الخسديشيات مؽ القخف الساضي ،اجتسعت مجسؾعة مؽ
االقترادييؽ مؽ الذباف ومؽ القجماء ،وكاف التالحؼ بيؽ الخبخة التاريخية والخبخات الفشية

استثشائياً .في ىحه السجسؾعة كاف ىشاؾ أشخاص آخخيؽ يعسمؾف في حقؾؿ عمسية أخخى مؽ بيشيؼ

( )Lance Davisو ( .)Jonathan Hughesوكاف مؽ بيؽ السجسؾعة ستانمي
رايتخ( ،)Stanley Reiterعالؼ االقتراد الخياضي الحي حزخ اجتساعات جسعية التاريخ

االقترادي في سبتسبخ  1960لتقجيؼ ورقة بحثية تؾضح البحث التاريخي الكسي الججيج الحي

يجخي في جامعة بؾردو  -وتقجيؼ مرظمح الػ( )cliometricsإذ صاغ ) (Reiterالسرظمح

كسديج غخيب مؽ الكمسات ) ،(Clioالتي تذيخ الى التاريخ ،و ( )metricsالتي تذيخ الى
االقتراد القياسي ،ومع مخور الدشيؽ ،بقي ىحا السرظمح عالقاً باألذىاف وأصبح اسساً يظمق
عمى ىحا الحقل العمسي.
بشاءاً عمى الحساس الحي أثاره ذلػ العخض التقجيسي ،ولتعديد مكانة جامعة بؾردو العمسية

بيؽ جامعات الؾاليات الستحجة االميخكية في مجاؿ البحؾث الكسية في التاريخ االقترادي ،سعى

ديفيذ وىيؾز (بسداعجة رايتخ) لمحرؾؿ عمى أمؾاؿ مؽ جامعة بؾردو ،حرمؾا عمييا في ديدسبخ

 1960مؽ حؾالي عذخة مؽ السؤرخيؽ االقترادييؽ .وتؼ عقج مؤتسخ عمسي مييب أسسؾه "مؤتسخ
حؾؿ تظبيق الشغخية االقترادية واألساليب الكسية لجراسة مذاكل التاريخ االقترادي" ،وسخعاف

ما سسيت االجتساعات باسؼ " "Clioأو  ."Cliometrics Conferenceمؽ بيؽ العخوض الدتة
التي قجمت في االجتساع األوؿ ،لؼ يكؽ أي مشيا أكثخ إثارة لالىتساـ مؽ ورقة روبخت

فؾغل(" )Robert Fogelاالدخار االجتساعي الشاتج عؽ تؾسيع شبكة الدكػ الحجيجية األمخيكية

حتى عاـ  "1890الحي اثبت فييا ،وفقاً لتحميل البيانات التاريخية ،أف رأي روستؾ (صاحب
نغخيات الشسؾ) في أف قظاع الدكػ الحجيجية االميخكي كاف سبباً حاسساً في تؾليج إقالع أمخيكا

نحؾ نسؾ مدتجاـ ذاتياً كاف خاطئاً ،وأف دور قظاع الدكػ الحجيجية في التشسية األمخيكية ال يسكؽ
التعؾيل عميو(.)8
في الؾاقع ،مثمو مثل  ،Walt Rostowشعخ السؤرخؾف االقتراديؾف اآلخخوف أف التاريخ

االقترادي في حاجة إلى التججيج :كتب ألكدانجر غيخششكخوف ( Alexander

 )Gerschenkronفي عاـ  1957ورقة بعشؾاف "التاريخ االقترادي في وضع سيئ" .أوضح

فييا إف التاريخ االقترادي القجيؼ مميء باألخظاء في التفكيخ االقترادي ويجدج نيجاً غيخ
مشاسب لمتفديخ الدببي .أصخ عمساء القياس االقترادي عمى اتباع نيج عمسي لمسدائل

االقترادية والتاريخية ،وعمى تحجيج دقيق لشساذج واضحة لمغؾاىخ التي كانؾا يبحثؾف عشيا،
وأعمؽ دوغالس نؾرث ( )Douglass Northأف "ثؾرة تحجث في التاريخ االقترادي في الؾاليات
الستحجة  ...بجأىا جيل ججيج مؽ السؤرخيؽ االقترادييؽ" تيجؼ إلى إعادة تقييؼ "التفديخات

التقميجية لمتاريخ االقترادي األمخيكي" .وقاؿ روبخت فؾغل إف ذلػ ُيعج "عشر اًخ ججيجاً في العسل"
ال سيسا في قجرة االقترادييؽ عمى إيجاد طخؽ لقياس الغؾاىخ االقترادية التي ال يسكؽ قياسيا

مباشخة .وفي عاـ  ،1993حرل ىحاف االثشاف عمى جائدة نؾبل في االقتراد كؾنيسا رائجاف في

فخع التاريخ االقترادي الحي أطمق عميو" عمؼ القياس التاريخي ،أو الػ(.)cliometrics

كانت الدسة السسيدة لدمدمة األعساؿ التي قاـ بيا السؤرخؾف االقتراديؾف الججد ىي دمج

الحقيقة مع الشغخية ،فالشغخية االقترادية واضحة بالشدبة ليؼ ولكؽ الحقائق والبيانات عادةُ ما
تكؾف غيخ متاحة بذكل مخيح ،وقج ُبحلت جيؾد كبيخة الستخخاجيا مؽ السرادر القجيسة ،سؾاء
كانت مشذؾرة أـ ال .والؾاقع أف شخوط استخجاـ القياس التاريخي تفخض تؾفخ بيانات واسعة تفدخ

الغؾاىخ االقترادية ،لحلػ بحؿ العجيج مؽ السؤرخيؽ االقترادييؽ الججد جيؾداً كبيخة في

الدتيشيات لتؾسيع الدجل الكسي األمخيكي.

كاف ولياـ باركخ وروبخت غالساف ،مع طالبيؼ ،رائجيؽ في تحميل البيانات عمى السدتؾى

الفخدي السدتؾحاة مؽ مخظؾطات التعجاد في الؾاليات الستحجة ،وىؾ مذخوع ناشئ عؽ دراسة

باركخ الدابقة لمسدارع الجشؾبية .ومؽ ججوؿ التعجاد الدراعي لعاـ  ،1860قامؾا بخسؼ عيشة مبشية
بعشاية مؽ أكثخ مؽ  5000مدرعة في مقاطعات القظؽ في أمخيكا الجشؾبية ومظابقة تمػ السدارع
مع ججوليؽ مشفرميؽ لمدكاف األحخار والعبيج .تبعت عيشة  Parker-Gallmanعيشات التعجاد

لمدراعة الذسالية والجشؾبية في مخحمة ما بعج الحخب.

(8). Tim Leunig, Social savings, Journal of economic surveys, 24 (5)., 2010, page 9.

طبق السسارسؾف األوائل لعمؼ القياسات السعيارية مياراتيؼ الشغخية والكسية عمى بعض القزايا

الخاسخة في التاريخ االقترادي األكثخ "تقميجية" ،ال شيء أكثخ أىسية مؽ الدؤاؿ عؽ متى وكيف

بجأ االقتراد األمخيكي الذسالي في تجخبة "الشسؾ االقترادي الحجيث" بدخعة .قخف مؽ الدماف،
كاف الشسؾ االقترادي في كل مؽ الؾاليات الستحجة وكشجا يتخمميا فتخات االزدىار والخكؾد

واألزمات السالية ،لكؽ العسل الججيج قجـ صؾرة أفزل لسدار الشاتج القؾمي اإلجسالي ومكؾناتو،

مسا كذف عؽ اتجاىات تراعجية ثابتة في إجسالي الشاتج والجخل لمذخص الؾاحج و لكل عامل.

اضحا مؽ العسل الحي قاـ بو ( )Moses Abramovitzو ( Robert
ىحا األخيخ ،بجا و ً
 )Solowفي الخسديشيات مؽ القخف الساضي ،وكاف ال بج مؽ استخالصيسا بذكل كبيخ مؽ
إدخاؿ تقشيات ججيجة ،وكحلػ مؽ تؾسيع نظاؽ وتغمغل الدؾؽ .وىكحا أنذأ العجيج مؽ العمساء
ىجًفا ذا صمة ،فيؼ ،عمى األقل ،استظاعؾا اف يحدبؾا نسؾ اإلنتاجية.

كانت محاولة تقجيؼ تفديخات سميسة لمشسؾ وتغييخ اإلنتاجية والعجيج مؽ التظؾرات األخخى في

التاريخ االقترادي الحجيث ،وخاصة في الؾاليات الستحجة وبخيظانيا ،ىجًفا لشغخية عمساء القياس
التاريخي ،فقج تعخضؾا النتقادات كثيخة مؽ الخارج الستخجاميؼ األدوات التقشية ذاتيا ،وداخل
الحخكة ذاتيا كاف ىشاؾ الكثيخ مؽ الخالفات السشيجية والسعارضة .ومع ذلػ ،فإف عمساء القياس

السيكانيكييؽ األوائل ولجوا تقاليج فكخية مدتجامة انتذخت في جسيع أنحاء العالؼ مؽ أصؾؿ أمخيكا

الذسالية.

استسخت الجراسات والبحؾث التي حممت الدياسات االقترادية التاريخية مؽ خالؿ استخجاـ
الػ( ،)Cliometricsفقج بحث كل مؽ ( )BROWN .JOHN Cو ( GERHARD

 )NEUMEIERفي عاـ  2001مؾضؾع بعشؾاف (مجة شغل الؾعائف وديشاميات سؾؽ العسل
()9

أثشاء فتخة الترشيع العالي :حالة ألسانيا قبل الحخب العالسية األولى)

استخجـ الباحثاف بيانات

تاريخية لثساني شخكات ألسانية متخررة في صشاعة السشدؾجات والرشاعات الثقيمة خالؿ فتخة

الترشيع العالية ،لتحجيج السالمح الخئيدة ألسؾاؽ العسل في ألسانيا قبل عاـ  ،1914وقج وجج
الباحثاف أف الشتائج تتؾافق مع الشساذج االقترادية الكالسيكية الججيجة ألسؾاؽ العسل ،إذ يذيخ
تحميل السخاطخ لدجالت التؾعيف في الذخكة إلى أنو عمى الخغؼ مؽ أف الحالة االجتساعية أدت

دو اًر ميساً في التشقل ،إال أف العساؿ األكبخ سشاً شغمؾا مؽ ثالثة إلى أربعة أضعاؼ عجد الؾعائف

(9).JOHN C. BROWN AND GERHARD NEUMEIER, Job tenure and labour market
dynamics during high industrialization: the case of Germany before World War I,
European Review of Economic, United Kingdom, 2001, page 189.

التي يذغميا العساؿ اليؾـ ،وكانت مدتؾيات السعمؾمات والسيارات مؽ العؾامل الحاسسة األىسية،

أما متغيخ التشقل فقج كاف عالي االستجابة لمتغيخات في عخوؼ الظمب أيزاً(.)10
أما  Olivier Dametteوآخخوف

()11

فقج بحثؾا مؾضؾعا بعشؾاف (ىل يسكؽ لسبجأ تايمؾر(*) أف

يفدخ الدياسة الشقجية لبشػ االحتياطي الفيجرالي بذكل أفزل خالؿ عذخيشيات وثالثيشيات القخف

الساضي؟ تحميل غيخ خظي) وقج بحثت ىحه الؾرقة فيسا إذا كاف متغيخ مبجأ تايمؾر مشظبقاً عمى

البيانات الشقجية التاريخية لفتخة ما بيؽ الحخب مؽ اجل الحرؾؿ عمى فيؼ أفزل لدمؾؾ
االحتياطي الفيجرالي لمدياسة الشقجية خالؿ الفتخة .1940-1920

فقج تحقق الباحثؾف في ىحا العسل مؽ صحة استخجاـ مبجأ تايمؾر لذخح سمؾؾ الدياسة الشقجية

في التاريخ بذكل أكثخ فعالية .وبالتالي ،فإف مؾاصفات مبجأ تايمؾر غيخ الخظي ىحه وفخت نتائج
مثيخة لالىتساـ لفيؼ أفزل لألنغسة الشقجية خالؿ فتخة ما بيؽ الحخبيؽ ،وتقجـ مكسالت مفيجة

لمتاريخ الشقجي الدخدي.

وقج ذىب البعض أبعج مؽ ذلػ ،فقج بحث ( )Jacob Weisdorfفي الدجالت التاريخية

لمكشيدة( ،)12التي تؾفخ سجالت تحتؾي عمى بيانات تتعمق بثالثة أحجاث رئيدية في الحياة:
الؾالدات والؾفيات والدواج ،فيشاؾ حجتاف أساسيتاف الستخجاـ مثل ىحه اإلحراءات في التاريخ

االقترادي وىسا أف االقتراد يؤثخ عمييا جسيعاً وأف جسيعيا ،بجورىا ،تؤثخ عمى االقتراد .عمى

سبيل السثاؿ ،كاف تؾقيت الدواج أو الؾالدة في الساضي يعتسج عمى إمكانيات الكدب السادي

لألفخاد ،وغالباً ما تحجث الؾفيات أو عسميات اإلجياض نتيجة فذل الحراد والجؾع .وعمى
العكذ مؽ ذلػ ،تحجد الؾالدات والؾفيات حجؼ الدكاف ،مسا يؤثخ عمى األسعار واألجؾر مؽ

خالؿ طمب الشاس عمى الدمع وتؾفيخ العسالة.

اليؾـ ،نقؾؿ إف عمؼ الػ( )Cliometricsىؾ مجاؿ واسع في االقتراد ،يداىؼ في مشاقذات
ججيجة ويتحجى الحكسة التقميجية ،إذ ساىؼ ىحا العمؼ في استخجاـ تقشيات االقتراد القياسي
والشغخية االقترادية بغخض تججيج نقاشات التاريخ االقترادي ،وجعل الحجج الكسية أم اًخ ال مفخ
مشيا ،وساىؼ في عيؾر وعي تاريخي ججيج بيؽ االقترادييؽ ،إذ أف الػ( )Cliometricsال ييتؼ
(10) Ibid., p.190.
(11) For more information see: Olivier Damette and others, Can a Taylor rule better
explain the Fed’s monetary policy through the 1920s and 1930s? A nonlinear
cliometric analysis, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 2018.
(*)هو مبدأ التخصص وتقسيم العمل.
12
( ). For more information see: Jacob Weisdorf, Church Book Registry: A Cliometric
View, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

فقط بالتاريخ االقترادي بالسعشى التقشي السحجود لمسرظمح ،ولكشو محاولة لتعجيل البحث
التاريخي بذكل عاـ ،فيؾ يسثل اإلسقاط الكسي لمعمؾـ االجتساعية في الساضي.
عمى سبيل السثاؿ فإف مدألة معخفة ما إذا كانت العبؾدية استفادت مشيا الؾاليات الستحجة قبل
الحخب األىمية أو ما إذا كاف لمدكػ الحجيجية آثار كبيخة عمى تشسية االقتراد األمخيكي ىي
ميسة بالشدبة لمتاريخ العاـ بقجر أىسية التاريخ االقترادي ،وستؤثخ بالزخورة عمى أي تفديخ أو
تقييؼ لألنثخوبؾلؾجيا ،القانؾف ،الدياسة ،االجتساع ،وعمؼ الشفذ ،وما إلى ذلػ مؽ مدار التاريخ
االقترادي .عالوة عمى ذلػ ،تتحجى القياسات السعيارية إحجى الفخضيات األساسية لمسجرسة
أبجا تقجيؼ دليل عمسي مؽ التاريخ ألنو مؽ السدتحيل إخزاع
السثالية :القائمة بأنو ال يسكؽ ً
األحجاث التاريخية الفخيجة لمتحميل التجخيبي .عمى العكذ مؽ ذلػ ،فقج أعيخ عمساء القياس

التاريخي أف مثل ىحه التجخبة مسكشة عؽ طخيق بشاء واقع مزاد يسكؽ استخجامو لقياس
االنحخاؼ بيؽ ما حجث بالفعل وما يسكؽ أف يحجث في عخوؼ مختمفة.
حجد فؾغل الدسات السشيجية لعمؼ القياس التاريخي ،إذ اعتبخ أنو مؽ الزخوري أف تذجد
القياسات التاريخية عمى القياس مع إدراؾ وجؾد روابط وثيقة بيؽ القياس والشغخية .في الؾاقع ،ما
لؼ يكؽ مرحؾباً بسعالجة إحرائية و /أو اقترادية ،وتحميل كسي مشيجي ،يعج القياس مجخد
شكل آخخ مؽ أشكاؿ التاريخ الدخدي .صحيح أنو يدتبجؿ الكمسات باألرقاـ ،لكشو ال يجمب أي
عؾامل ججيجة .في السقابل ،فإف عمؼ الػ( (cliometricsمبتكخ عشج استخجامو لسحاولة صياغة
جسيع تفديخات التشسية االقترادية الدابقة .وبعبارة أخخى ،فإف الدسة الخئيدة لو ىي استخجاـ
نساذج افتخاضية-استشتاجية تدتجعي تقشيات االقتراد القياسي بيجؼ تأسيذ التفاعل بيؽ
الستغيخات في مؾقف معيؽ في شكل رياضي(.)13
حتى اآلف ،تؼ استخجاـ بعض الشساذج االفتخاضية في تحجيج آثار االبتكارات والسؤسدات
والعسميات الرشاعية عمى الشسؾ والتشسية االقترادية نغ اًخ لعجـ وجؾد سجالت تؾضح ما كاف
يسكؽ أف يحج ث لؾ لؼ تحجث االبتكارات السعشية أو إذا لؼ تكؽ العؾامل السعشية مؾجؾدة ،فكاف ال
يسكؽ اكتذاؼ ذلػ إال مؽ خالؿ وضع نسؾذج افتخاضي يدتخجـ الستشتاج مؾقف بجيل افتخاضي
(13).Claude Diebolt and Michael Haupert , Handbook of Cliometrics, Springer
Heidelberg, 2016, page vii.

 أي الؾاقع السزاد ( .)counterfactualصحيح أف استخجاـ السقتخحات التي تتشاقض معالحقائق ليذ باألمخ الججيج بحج ذاتو ،ولكؽ مثل ىحه السقتخحات متزسشة في سمدمة كاممة مؽ
األحكاـ ،بعزيا اقترادي وبعزيا اآلخخ ال(.)14
إف استخجاـ مثل ىحا التحميل السزاد لؼ يفمت مؽ الشقج ،فال يداؿ العجيج مؽ الباحثيؽ يعتقجوف
أف استخجاـ الفخضيات التي ال يسكؽ التحقق مشيا يؾلج تاريخاً مذؾىاً وليذ تاريخا حقيقياً ،عالوة
عمى ذلػ ،فإف الشتائج التي تؼ الحرؾؿ عمييا عؽ طخيق تظبيقات  cliometricاألكثخ تفريال
كانت أقل أىسية مسا كاف يأمل العجيج مؽ عمساء القياس التاريخي.
ال شػ أف الشقاد عمى حق في استشتاج أف التحميل االقترادي في حج ذاتو ،باستخجاـ أدوات
القياس االقترادي ،غيخ قادر عمى تقجيؼ تفديخات سببية لعسمية وىيكل التغييخ والتشسية
التاريخية ،ومع ذلػ ،عمى الخغؼ مؽ خيبات األمل الشاتجة عؽ بعض دالئمو أو اثباتاتو ،فإف لعمؼ
القياس التاريخي أيزاً نجاحاتو جشباً إلى جشب مع التقجـ الشغخي السدتسخ ،فسؽ الؾاضح أف
الخظخ يتسثل في الدساح لمشغخية االقترادية بإىساؿ مجسؾعة كاممة مؽ الؾثائق التجخيبية التي
يسكؽ أف تثخي معخفتشا بؾاقع الحياة االقترادية .بالسقابل ،يسكؽ أف تداعج الشغخية عمى إبخاز
ثؾابت معيشة ،وإتقاف الشغخية فقط يجعل مؽ السسكؽ التسييد بيؽ السشتغؼ وغيخ السشتغؼ والستؾقع
وغيخ الستؾقع.

(14). Ibid.
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