
 دانشگاه فرهنگیان

 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی

 9911دوره اول، شماره سوم، پاییز 

 

 

 

 ایرشتهبین  اجتماعدر یک  تأملیتاریخ اقتصادی:  ای دررشتههویت 

 9ی شهرام غالمیترجمه                                                                                                             95-50-9911تاریخ ارسال: 

 42-95-9911تاریخ پذیرش: 

 چکیده مترجم

اما تقریباً در های ایران جایگاهی ندارد گونه که باید در گروهای علمی دانشگاهآن ایمطالعات میان رشتهاگرچه 

زیر به قلم مارتین شاناهان، رئیس انجمن  شود. مقالۀیک دهۀ اخیر، گرایشی به سمت این نوع مطالعات دیده می

ی اتاریخ اقتصادی دانشگاه استرالیا به دنبال پاسخ به این پرسش است که اساتیدی که به مطالعات میان رشته

کنند. برای نمونه فردی که رشته آموزشی اصلی وی اقتصاد میآورند، هویت را خود را چگونه تعریف روی می

کند یا مورخ. به همین ترتیب است در گروه تاریخ یک دانشگاه بیشتر خود را به عنوان اقتصاددان معرفی می

شناسد. شاناهان به نقل از یک نویسندۀ آمریکایی، کنند و او را چگونه میدیگران دربارۀ او چگونه قضاوت می

کند که چگونه در همه جا پردازند، به آوارگی قوم یهود تشبیه میای میدی را که به مطالعات میان رشتهافرا

های تفاوت صرف نظر ازکند که حضور دارند اما هیچ جایی ندارند. در نهایت نویسنده، این گونه ارزیابی می

اقتصاددانان چیزهای بسیاری از تاریخ  های علمی تاریخ و اقتصاد وجود دارد،خاصی که بین گروهی ختشناروش

هایی مانند داگالس نورث و رابرت فوگل با روی آوردن به زمینۀ مطالعات توانند یاد بگیرد و اقتصاددانمی

 اند.تاریخی، موفقیت چشمگیری به دست آورده
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 چکیده

بین  اجتماع، شماری از مسائل مهم دربارۀ هویت آکادمیک و اهمیت در )همین شماره( مقالۀ آیلین فیف     

 ،های اضافیاین مقاله همچنین از برخی دشواری کند.هویت آکادمیک را طرح می ای در ایجاد و نگهداری رشته

دن ووی بزفقدان مشروعیت )و بنابراین ]فقدان[ پشتیبانی نهادی(، من ای مانند؛های بین رشتهرو در روی رشته

ها نگرانی کلی و فقدان خودباوری توسط فعاالن آن رشتهنوعی و « خارجی»اجتماعات(  های علمی درشخصیت

در خصوص پایداری که  ییهادشواریو کند. سرانجام، این مقاله به مخاطرات بحث می شان،کاری ۀارزش حوز دربارۀ

ن یک هویت مشخص، و در حاشیه قرار داشتن پردازد. از جمله اینکه نداشتمید، نشویک رشته علمی مطرح می

در مقالۀ فیف، تمرکز بر تواند گسترش و جذب عالقمندان به این حوزه را در آینده دشوار کند. از لحاظ نهادی می

هایی که در حوزۀ تاریخ و تفاوت ]نزدیک[ های بسیاربرخی از این همانندیه این مقال]اما[ روی تاریخ علم بود. 

 دجایگاه خو یافتن اقتصادی، مورخان از بسیاری برای. گیردمورد بررسی قرار میافراد وجود دارد،  اقتصادی برای

 .است مهم مسئلۀ یک هنوز شانرشته در

 اییایی، هویت حرفهتاریخ اقتصادی، بین رشتهواژگان کلیدی: 

 مسیردر با تأمل . آیلین کندمطرح میرا شماری از مسائل مهم دربارۀ هویت علمی )در همین شماره( مقالۀ آیلین فیف 

 هایگروهدر  کارشناسی ارشدو کارشناسی دورۀ  دانشجویان معمول روشتابع که  مسیری تبدیل شدن به مورخ علم،

و  بیتجر بین علوم مرحلۀ گذر که مورخان علم،بود  پرسش نخست این ؟بررسی کرده است، دو پرسش را نبودتاریخ علم 

 ،عمل کردنو  های اندیشدندر خصوص شیوه در زیرساخت دانشگاه حوزهدو وجه به فاصلۀ بین این انسانی را با تعلوم 

ها رشته هایغالباً به کار کردن در بخش ؟ پرسش دوم این بود که مورخان علم هنگامی کهرسانندونه به انجام میچگ

و  ایهای هویت حرفهدر ذات خود پرسش هاکنند؟ این پرسششان را حفظ می، چگونه احساس هویتپردازنددیگر می

ایی تمرکز بر روی ایجاد و نگهداری هویت حرفه مقالۀ فیفکنند. در مشارکت میدر آن که افراد ی است جامعۀ عمل

 توان پرسید.میرا های مشابهی پرسشنیز  از جمله تاریخ اقتصادی هازمینهمورخان بریتانیایی علم است، اما در سایر 

گذشته بر روی این  هایپژوهشبیشتر  ،نیست، با این حال اییتازه چیز ،ایبارۀ عوامل مؤثر در هویت حرفهپرسش در

دیل شان در مسیر تبشناختیبخشی از تغییر هستی را به عنوانخود  ایمسئله تمرکز داشته که افراد چگونه هویت حرفه

تعامل  فرآیند( یک عنصر مهم در Adams et al., 6002; Reid et al., 6099)کنند ای قلمداد میشدن به یک شخصیت حرفه

وقتی که این  (Wenger, 9111کنند. )فعالیت می آندر  آنهاکه  کاری است ۀحوزچارچوب  عمل، ۀو جامع فردبین 

-یااز هویت حرفه او و درک فردساختار   ،آنها کند، خواه به دلیل دگرگونی در افراد یا محیط پیرامونتعامالت تغییر می

بر  گیرد،آموزش نشأت میاز حوزۀ  ی کهادبیات ای ازخش عمده( بBleakley, 6002; Nixon, 9112کند. )تغییر می اش نیز

 چگونه افراد هویت ؟شوندی تبدیل میابه فعاالن حرفه یافتن، روی این امر تمرکز دارد که دانشجویان چگونه با تعلیم
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چند هر ،ایی راتواند تعامل حرفهاز یک رشته می ایکلیشهیا چگونه تصورات  ؟کنندحفظ می و خود را شناسایی ایحرفه

در  (Mandy et al., 6002)؟، محدود کندقرار گرفته استبحث بسیار مورد  ی بهداشتهاای در میان حرفهکه به طور گستره

این  بهاندکی  بسیار توجه همپوشان و مشترک با تاریخ، چندین زمینۀدر  موضوعاتاین میان  پیوند با وجودمقایسه، و 

 .مباحث شده است

و آنالین ا نظرسنجیبه یک پنداشتند، میعلم، تکنولوژی یا پزشکی  که خود را مورخان مورخ 900در مقالۀ فیف حدود 

نوان مورخان علم(  )چگونگی دیدن و طبقه بندی خود به عای این افراد ، خط سیر حرفهنظرسنجیاین در د. نپاسخ دا

-ها متمایز میسایر رشتهاز چگونه خود و کارهایشان را  مورد بررسی قرار گرفته است. ]پرسش دیگر این بود که[ آنها

ار کن شاندر آنجا این گروه کاری از محیط مستقیم کاری هایی کهدر موقعیت یا اینکهایی(؛ )خود هویتی حرفه ؟کنند

 ،دقرار داشتن های علوم(های تاریخ یا دپارتمانیکی در سایر جوامع علمی )مانند دپارتمانزیگذاشته شده بود و از لحاظ ف

ه ب مختصر و کوتاهنسبتاً برشی رغم های کلی این بود که علییافته ؟کنندارتباط برقرار می شانچگونه با گروه کاری

توانسته بودند از  ،ز لحاظ فیزیکی جدا افتاده بودندم حتی زمانی که او، مورخان علدانشگاهیجامعه  ای ازنمونهعنوان 

شان را حفظ کنند. آنها همبستگیهای وسیع، احساس و شبکه ،هاشان در یک انجمن علمی، کنفرانسطریق عضویت

 یادگیری» دشواری اندکی در مورد کردند ومورخان تصور می بزرگترِ اجتماعاز  متمایزای خودشان را به عنوان جامعه

ار کیک رویکرد تاریخی، عمدتاً  رای اتخاذتغییر بز آنها پیش ااغلب  که دهداین نشان می، و ، داشتند«مانند مورخان فکرت

 هبو از روی باورشان  شان عالقمند بودنداند. بیشتر آنها به حرفهکرده و شاگرد آغازکارآموز  به عنوان دانشمندانِخود را 

 کردند.، احساس هویت میتاریخ علم و تکنولوژی درکاهمیت 

های دانشگاهی هایی که در سایر رشتهو آن بحث ،های صورت گرفته در این جامعۀ علمیو بحث هانگرانیدر اینجا بین 

این مقاله به تامل درباره مسئله هویت  های چشمگیر وجود دارد.ها و تفاوتبرخی شباهت گیرد،مرتبط با تاریخ صورت می

کنند. پردازد؛ گروهی که خود را مورخان اقتصادی معرفی میاری در یک گروه دانشگاهی دیگر میای و اجتماع کحرفه

 گوناگونی دارند که مشابه همانهای ها و نگرانیدغدغههمانگونه که در ادامه آشکار خواهد شد، مورخان اقتصادی 

و متأثر بودنش از ای رشتههویت  در موردهای نمایانی خان علم است. آنها همچنین پرسشرمو هایها و نگرانیدغدغه

 وزه نیز اینو امر قرار داشتهها دارند، که تقریباً به مدت نیم سده در مرکز بحث رشته الگوی معمول یکشناسی و روش

 ها ادامه دارد.بحث

 زمینه
ت تقریباً چند سالی اس ست.ها دربارۀ نقش و آیندۀ تاریخ اقتصادی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی تا حدی تازه انگرانی 

کنند. و آیندۀ این رشته به طور ژرف بحث می ،که اعضای این حرفه و به ویژه نویسندگان مجله، دربارۀ گذشته، حال

. گیردشناسی شکل میروش از طریقمتمرکز است که گاهی اوقات عمیقاً  های هویتها پیرامون پرسشبیشتر بحث

                                                           

self-identifying 

Community of practice 



تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                     101 

 

به عنوان یک  نایهدانشگا و مرزهای]این[ رشته و پذیرش یا رد آن توسط سایر "شیحوا"هایی پیرامون بحث ،همچنین

 9گیرد.دانش صورت می حوزۀ ارزشمند و مهمِ

تصادی رشته تاریخ اق از سالمت پشتیبانی دربارۀدلیل این نگرانی شاید حیرت ناظران باشد. در اینجا شواهد قابل توجهی 

 9120وجود دارد که از سال ی تاریخ اقتصادی المللبینپویا و فعال  در برخی از سطوح وجود دارد. برای نمونه یک انجمن

ها، کشورها و تحقیقی برای شناسایی انجمن 6099در سال  جهانی برگزار کرده است. اقتصادِ کنگرۀ تاریخِ 92تا کنون 

اقتصادی  کل افرادی که به عنوان مورخانِ شمارِ شد، و نیز برای برآوردِاجرا می تاریخ اقتصادیمناطقی که در آنجا 

انجمن  22مورخ اقتصادی و  200/90های تحقیق این بود که در سرتاسر دنیا حدود معروف بودند، انجام گرفت. یافته

(. کشورهای دارای باالترین Baten and Muschallik, 6096بودند ) کشور جهان پراکنده 91تاریخ اقتصادی، دست کم در 

ا ژاپن، چین، آمریک :هر کدام با چند صد نفر مورخ، )به ترتیب نزولی( عبارت بودند از بودند، شمار مطلق مورخان اقتصادی

سوئد،  ، شامل کشورهایباالترین تعداد سرانۀ مورخان اقتصادی بودند که دارایکه کشورهایی در حالی .و بریتانیا

 بر روی انتشار تاریخ اقتصادی به طور ویژهالمللی وجود دارد که . دست کم دوازده مجلۀ بینبود اوروگوئه، بریتانیا و ژاپن

 (.Di Vaio and Weisdorf, 6090تمرکز دارند. )

بان تااند. در بریتانیا، پس از گسترش شاندک های تاریخ اقتصادی به نسبتبه رغم شمار مورخان اقتصادی، دپارتمان

 برعکسکه ، کاهش تدریجی در شمار مورخان وجود داشته است، درحالی9190و  9120های مورخان اقتصادی در دهه

، در هر دو کشور ،با این حال به طور پیوسته رو به فزونی بوده است. مورخان اقتصادی  شمار در سوئد، البته به طور آرام،

 . در دنیای انگلیسی زبان عضویت در یک دپارتمانوجود دارداقتصادی تاریخ  یهای اختصاصاز دپارتمان یکمشمار 

 است و شاغالن در تاریخ اقتصادی به احتمال زیاد خودشان را همانند نادرنسبتاً  یک امرتاریخ اقتصادی،  )گروه(

اما متفاوت، مانند تاریخ یا اقتصاد قرار دارند. این مسئله  ،مرتبط های علمیگروهکه در  بینندشان در تاریخ علم میهمکاران

 .است بوطی مرختشناهای روشتا حدی به تفاوت

ار داد. انتشرا ایی از مقاالت مجموعه خود و پنجمین سالگرد به نشان هفتاد، انجمن تاریخ اقتصادی بریتانیا 6009در سال 

-و ماهیت موضوعشان را شرح می جتماعی: مورخان عالئقو ااقتصادی  زندگی  تاریخاین مجموعه که به نام 

چه معنایی  تاریخ اقتصادی و اجتماعی برای من» پاسخ به این پرسش که در  را نفر902های بود، دیدگاه«دهند

نها که آداد[ ]را نشان میخط سیرهایی ]؟[،اینکه تاریخ اقتصادی چیست در ]پاسخ[ بههای آنها انتشار داد. دیدگاه« ؟دارد

تر از فرا تنوعیها[ و ]این پاسخ ،ندددنبال کرده بو یک جامعه عمل پیوندهایشان بابرای متخصص شدن و  تأمالتشاندر 

-شگفت انگیز نبود، زیرا پاسخچندان هم این مسئله البته  کردند.ساخت که مورخان علم ارزیابی میحد معمول آشکار می

 گان، از افراد بازنشسته گرفته. سن و تجربۀ زندگی پاسخ دهنددریافت شده بودان هایی از سرتاسر جهها از شرکت کننده

انجمن تاریخ اقتصادی، درخواست برای سوی از  از همه مهمتر، با وجود ابتکار عمل در نوسان بود. ،تا تازه واردان فعال

بدون  –کردندمعرفی می احتماعییا  یآگاهانه درجستجوی افرادی بود که خودشان را به عنوان مورخان اقتصاد ،پاسخ
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از معضالت  این مورد ، متوجهاین پرسش باز ماهیتِ دیگر.  دستۀیا  دستهحوزه یک  "محدود کردن" تالشی برایهیچ 

 کنند.مورخان اقتصادی بود که: مرزهای حوزۀ کارشان را تا کجا ترسیم می پش روی

 تعریف تاریخ اقتصادی
 نیست. نکات مشترک و همپوشانی آسانتاریخ اقتصادی  "مرزهای" تعریفهای دانشگاهی، همانند بسیاری دیگر از رشته

کی از اند. یاین مشکل گردهند، نشانرا پوشش می زمینهبسیاری از مجالتی که این  فراوان است. عناوینِ هازمینهبا دیگر 

 ند که؛کمییادآوری  صراحتبه  مجلۀ تاریخ اقتصادیمجالت پیشرو دانشگاهی، یعنی 

تاریخ و اقتصاد اختصاص دارد و نه تنها برای مورخان اقتصادی بلکه برای  اییِرشته چند این مجله به مطالعۀ

، هم از نظر مجلهاین  جالب است.، شناسی و همچنین برای اقتصاددانان به طور کلمورخان اجتماعی و جعیت

شامل  مجله . موضوعات مورد پوششای استشناسی  و هم  از لحاظ  جغرافیایی دارای پوشش گسترده روش

، کار، کشاورزی، بردگی، جمعیت شناسی، ی، حمل و نقل، سازمان صنعتفناوریپول، بانکداری، بازرگانی، تولید، 

 ها است. )بیانیۀ سرمقاله، موضوعات متنوع(آموزش، رشد اقتصادی و نقش دولت و آیین نامه

Whaples (9119 ،6006 ). واپلس دهدرا نشان نمینتشر شده در این مجله ، دامنۀ موضوعات متاین فهرس ،این حال با

جغرافیایی  . تنها موقعیتِانتشار یافته استهای گذشته در سال کرده کهتحقیق جداگانه منتشر  زمینۀ 69بیش از 

 است. سایر مجالت تاریخ اقتصادی مجلۀ تاریخ اقتصادیعالئق  ۀحوز آمریکایی( حاکی از محدودیتِ عمدتاًنویسندگان )

نوان ترتیب خود را به ع نبه همی بررسی تاریخ اقتصادی. یک مجلۀ پیشرو دیگر، یعنی مجلۀ تراندمتنوعبه طور ویژه، 

که این مجله نیز به همین ترتیب دامنه موضوعی کند. در حالیمعرفی می« یک مجلۀ اقتصادی و تاریخ اجتماعی»

( سایر Wrigley, 9111. )گیرداز انگلستان نشأت می اکثراً اشو موضوعاتآن بریتانیایی  ندگانای دارد، نویسگسترده

 کنند.شان را تعریف میو آشکارا حوزۀ جغرافیایی عالئق اندگستردههمین سان به از لحاظ دامنۀ موضوعی  مجالت نیز

اریخ ه تمجل با این عبارت:عنوان فرعی دارد  یک های تاریخ اقتصادی استرالیابررسیمجلۀ پنجاه سالۀ  برای نمونه،

نه تنها حوزۀ عالئق جغرافیایی این مجله را از مجالت دیگر مانند ، این عنوان . اقیانوسیه و ایآس اقتصادی، تجاری 

ادی بررسی تاریخ اقتصیا مجلۀ ، بررسی تاریخ اقتصادی اسکاندیناوی، مجلۀ اروپا بررسی تاریخ اقتصادیمجلۀ 

ا بمجله در جذب ]مقاالت[  هایی است که سردبیرانزمینه نشان دهندۀ گسترۀکند، بلکه ، متمایز میهند و اجتماعی

ی یا وابستگ حوزۀ ]جغرافیایی[ بدون توجه به موضوعِ« مقاالت خوبی»در نظر گرفتن اینکه  باکنند. فراغ بال عمل می

 تاریخ نیستند. در مقابل، سایر مجالت در مصونای، همنطق آشکارِ از این مرزهایِ یکهیچ  شوند،نویسنده منتشر می

اش با قدیمی یو همتاکلیومتریک: مجلۀ اقتصاد تاریخی و تاریخ اقتصادسنجیمانند مجلۀ نسبتاً نوین  ،اقتصادی

، خودشان را از سایر مجالت مطالب مورد نظرشناسی تأکید بر روشبا ، هر دو هایی در تاریخ اقتصادیکاوشعنوان 

 های تاریخی رویکردی اقتصادیکنند و در صدد جذب مقاالتی هستند که برای تحلیل پرسشخ اقتصادی متمایز میتاری

کنند. این های تاریخی استفاده میی و آماری برای آزمودن فرضیات دادههای کمّنمایند و یا اینکه از روشاتخاذ می
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و  با آن رو به رو هستند، مورخان اقتصادی موضوعاتی را کهها در کانون توجهات مجالت، برخی از ها و تفاوتشباهت

 .دهدنشان میکنند، آن کار می رماهیت همپوشانی مرزهایی که این نویسندگان د

 تاریخ اقتصادی

در مجلۀ  9129برای نخستین بار در سال « تاریخ اقتصادی»عبارت  Farnie and Hudsonطبق نوشتۀ فارنی و هودسون 

در  وانبار بود که این عننخستین برای به کار رفته است. این « تاریخ اقتصادی پارافین»ایی به نام الهانجمن هنر در مق

تاریخ  پس از آن،سال  60 ترتیب این و به رفت )موضوعات تاریخی، کمبریج(به کار می 9192یک مقالۀ تحقیقی در سال 

 ,Hudson) توجه قرار گرفتر آلمان به طور گسترده مورد اقتصادی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی هم در بریتانیا و هم د

در سال  سپس و ،در آکسفورد 9196در سال  در حد لیسانس، علمیِ قلِتمسیک رشتۀ تاریخ، به عنوان  (.291 :6009

، جداگانهتالشی  تاریخ اقتصادی به عنوانِ رسد که آغازِبه نظر می ،(. بنابراینBooth, 6001شد. ) دایر در کمبریج 9199

 تِای از موضوعاگسترده طیفبررسی برای  را که یِختشنارویکرد روشاین  ،چندین دهه برای و داردرشتۀ تاریخ  ریشه در

کرد. اما این تنها در ابتدای سدۀ بیستم بود که متخصصان ]تاریخ می گرفت، تعیینمورد استفاده قرار می در حال افزایش

مورخان  ، کهبود یچارچوب سازماندر یک محلی و ملی  هایاین نگرانیطور طبیعی، اقتصادی[ ظهور کردند. شاید به 

جنگ در  و تقسیم ]کشورها[توسعۀ کشاورزی، انقالب صنعی، تأثیر  مربوط به هایپرسشاقتصادی انگلیسی و اروپایی 

و ضریب  خودشان عتی شدنِصن ،آمریکایی اقتصادیِ که مورخانِدرحالی دادندقرار میبررسی مورد شان را خود مناطق

. مورد مطالعه قرار دادند ،داری و جنگ داخلیتی شدن، بردهصنع ،شان، از جمله مهاجرتدر توسعۀ اقتصادی را تأثیر آن

در مرزهای توسعۀ غربی به ویژه در طی سدۀ تماشایی نوزدهم بود )یعنی کشورهای  آنها مورخان اقتصادی که اقتصاد

ایی کمتر آمریکای جنوبی( بر روی کانادا، استرالیا، نیوزلند، کشورهای اروپای شمالی مانند فنالند، و نوروژ و تا اندازه

رخان اقتصادی در کشورهای غیر متمرکز بودند. مو اسکانکشاورزی، صادرات و  اساسی کاالهای مربوط بهمسائلی 

 غرب جدا شده و اغلب بر روی مطالعات خانواده و صنعت تمرکز داشتند. هایگفتمانانگلیسی زبان اکثراً از 

، یعنی هنگامی که 9120دهه  آغازو  9190دهۀ  پایانعالئقِ تاریخی، در  گستردۀ زمینۀدر این  روند ، بزرگترینتا کنون

ای اقتصادی به طور مشخص به وسیلۀ گروهی از مورخان اقتصادی آمریکایی برای بررسی هنظریۀ اقتصادی و تکنیک

« دی نوینتاریخ اقتصا»ها برای برخی مسائل تاریخی پذبرفته شد، صورت گرفت. تأثیر این امر، آنی و اختالف برانگیز بود.

کارشان را از حالت  راهم آمده بود،، که با دقت و موشکافی علمی توسط مورخان اقتصادی ف«انقالب کلیومتریک»یا 

د، ارتقاء توانست شکل دهندۀ سیاست باشتوصیفی به روش تحلیلی، و از یک دلبستگی صرفاً دانشگاهی به بینشی که می

ماعی علوم اجت بُعد انسانیِ درک و فهم واقعی، و از میان برداشتنِ از بین بردنداد. برای برخی دیگر، این تغییر به معنی 

 رویکرد کلیومتریک منجر به ناشی ازبندی اند، اما قطباندازهای افراطی تا حد زیادی متعادل شدهر چند این چشمبود. ه

، چنانکه در سمت کردهایی در بین مناطق کمک گیری تفاوتاست. این امر به شکل بحث و گفتگو شده ،چندین دهه

احساس بیشترین امنیت  ،های اقتصادبینیم که در دپارتمانگروهی از مورخان اقتصادی را می اقیانوس اطلسآمریکایی 

های اقتصاد و تاریخ، بلکه در مورخان اقتصادی نه تنها در دپارتمان اقیانوس اطلسکه در سمت اروپایی کنند، در حالیمی

نیست. نخستین  آوراند. پاسخ به این تفاوت کامالً تعجبگاهی یافتههای مدیریت و مدارس بازرگانی پناهدپارتمان
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 منحصراً موضوعات اند،چارچوب کمی و نظری به آن پرداخته با استفاده از این موضوعات پژوهشی که مورخان اقتصادی

 ;Conrad and Meyers, 9191داری و تأثیر راه آهن بر رشد اقتصادی ایاالت متحده ): اقتصاد برده[، ]مانندندآمریکایی بود

Fogel, 9122; /north, 9129 .)د ق پیونیکوشیدند تا از طرآشکارا می ها(کلیومتریکسنجشگران )از نخستین  شمار زیادی

(. اهدای جایزۀ Fogel, 9129; McCloskey, 9192کنند. )« حفظ»های اقتصادی، جنبۀ اقتصادی آن را دادن تاریخ با تحلیل

یکایی به خاطر پژوهش در تاریخ اقتصادی از به رابرت فوگل و داگالس نورث ]نویسندگان[ آمر 9119نوبل اقتصادی سال 

جایگاه این رویکرد را  6اقتصادی و نهادی، اتی به منظور تشریح تغییرکمّ هایروشاقتصادی و  ۀطریق به کارگیری نظری

ه ک دیباقیماندۀ مورخان اقتصا ،این امرهمین که ( از افزایش داد، درحالیآنها ها )البته نه همۀبسیاری اقتصاددان نگاهدر 

را وادار به سکوت کرد. بسیاری از پژوهشگران که خود را به عنوان  بودند، بند به الگوهای قدیمی تاریخ اقتصادیپای

 های مرتبط، کناره گیریهای تاریخ و رشتهی نداشتند، از دپارتماندر فنون کمّ مهارتیپنداشتند اما مورخان اقتصادی می

ر نز معتبیک ل این روش به عنوان عدم پذیرش بلکه بیشتر ،نبود« ند یک اقتصاددانفکر کردن مان دانشِ»مشکل،  کردند.

 .برای دیدن گذشته بود

 ،به اندازه شکاف بین علوم ]تجربی[ و علوم انسانی ،ترشکاف بین ادبیات کلیومتریک و مورخان اقتصادی سنتی هر چند

اً وجود تالف واقعختوصیف کرده بود، اما این ا 9191سال بیش از نیم سده پیش در  Snowآن گونه که اسنو  ،عمیق نبود

 با تأملبود و به طور اتفاقی  تحقیق پرسشِ دهیها و چارچوب سازمانمعموالً مبتنی بر مهارت ،. این اختالفداشت

به  زنیا ین شکاف نظری،و به این معنا بود که پژوهشگران دو سوی ا ؛مطالعاتی یک پژوهشگر خاص به وجود نیامده بود

 کیوزلک)تا حدی که مک یا در حال گسترش کار و گفتگو کردن با یکدیگر داشتند. بسته به روحیۀ نویسنده، این شکاف

(McCloskey, 6090)  چنانکه اقتصاددانان  باریکتر شدن است.کند( یا توصیف می« جنگ»این وضعیت را به عنوان یک(

 9کند (.که مشکالت توسعۀ اقتصادی، نهادها و فرهنگ را بررسی می uDaron Acemogl اغلو مصای مانند دارون آبرجسته

اند، آموزش دیده خاص رواییهای در رشته ای کههای فرهیختهشود. شخصیتزمان بسته می شتگذ بااین شکاف نیز 

هایی برای پل . تالشبینندمیتر آموزش تر و کیفییکمّ هایروشدهند که با می جای خود را به پژوهشگران جوانتری

و  (Rawski, 0991)نوشتۀ راوسکی « ها و مورخاناقتصاددان»صورت گرفته است و در متونی مانند  شکافزدن بین این 

 Feinsteinنوشته فاینشتاین و توماس )« ی برای مورخانهای کمّایی بر روشگزارش تاریخی: مقدمه راز موفقیتِ»

and Thomas, 6006)،  ها: راز موفقیت گزارش االهگان شعر و هنر و اقتصاددان»مقاالتی مانند و با مالیمت کمتر در

 توان دید.( شواهدی برای این رفع اختالف میGreasley and Oxley, 6090نوشتۀ گریزلی و اکسلی )« مورخان

 به این)به ویژه  نباشدها اقتصاددانمورد قبول  نگران اینکه ]کار[ آنها اند،نگران همچنانمورخان اقتصادی  ،با این حال

 از شناسیشناسی یا سبک(، با این حال همچنان از لحاظ روشکنندمیرا فراموش  خودشان ها تاریخکه اقتصاددان خاطر

آمریکایی در این خصوص اینگونه نقل قول  -(. یک مورخ اقتصادی مشهور یهودیWhaples, 6090مورخان جدا افتادند )

 کند.می

-بیشتر همانند یهودیان در دورۀ آوارگیمورخان اقتصادی نیز هرگز کار آسانی نبوده است. مورخ اقتصادی شدن 

اند که های همیشگیشان، همزمان متعلق به بسیاری از جاها هستند و اصالً هیچ جا و مکانی ندارند. آنها اقلیت
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-هوش و قوۀ تعقل به وسیلۀاما اند، هموراه مورد آزارو شنکجه بوده، تبعید شده و به موقعیت موجود عادت کرده

 اطالعاتتر کار کنند و اند. آنها باید سختشان با یکدیگر زنده ماندهو معموالً با نشان دادن همبستگی ،شان

هم باید ریاضی و زبانهای خارجی را بدانند و هم با محیط نرم افزاری برای انجام ، . آنهابیشتری کسب نمایند

، مورخان جلسۀ بحث و تبادل نظر یوها آشنایی داشته باشند. آنها در یکو آرش(MATLAB) محاسبات عددی

ان ان یا دانشمندخهای تمام وقت )یا به طور استثنایی موردیگر اقتصاددان یک نشست اقتصادی متخصص، و در

 . (Moyker, 6090: 69) هستند (سیاسی

 ا رفقای شفیق و همدلی دارند.کنند که آنها در اینجبرخی از مورخان منزوی علوم شاید احساس می

 بازرگانی و تاریخ اجتماعی
 است. مدیریت دانشکدهبازرگانی و  هایدانشکده از طریقتاریخ اقتصادی  متنوع کردناین افراد،  هایاز واکنشدیگر  یکی

 تاریخ .تبدیل کند به یک مورخ بازرگانیرا  یک مورخ اقتصادیاین فرد ممکن است که پیرامون در اجتماع کاری  تغییر اما

تواند شامل تاریخ اقتصادی، که بازرگانی نیز می زیرا ؛شوداقتصادی اشتباه می تاریخ جایتا حدی به  غالباًبازرگانی 

. است های از تاریخ یا تاریخ اقتصادی پدیدار شدتاریخ بازرگانی به طور جداگانهکه[ ]در حالیفرهنگی یا اجتماعی باشد.

سال  بازرگانی هاروارد در دانشکدهگردد که در نخستین کرسی در تاریخ بازرگانی برمی ایجادبه  موالًخاستگاه اصلی آن مع

های خاص تاریخ بازرگانی بیش از چند دهه است که به دلیل مطالعۀ مفصل شرکت .(Fridenson, 6009) پا شدبر 9169

های چند ملیتی، پیوسته در حال توسعه ر شرکتهای کارآفرین، و اخیراً با تمرکز ببرای منظور کردن مطالعۀ شرکت

تشریح  راهبردی برای ترین فرد شاغل در رشته تاریخ بازرگانی، از تئوری و تمرکز بر روییافتن است.آلفرد چاندلر برجسته

ان نشالعمل این تئوری در رویکردی که بسیاری از مورخان بازرگانی هنوز به آن عکسده، و استفاده کر هابنگاهساختار 

تواند می خود (. امروزه]تاریخ اقتصادی[ در محدودۀ پژوهشیJones et al., 6096: 669-662. )کرده استتغییرایجاد  دهند،می

ا ب موضعات و نقطۀ مشترک این گردشگری، امور مالی، مشاغل خانگی، تجاری ، گروههایحاکمیتها، شامل مطالعۀ شبکه

 آن اجتماعها در درون با این حال، برخی نگرانی باشد. و جنگ قومیت، هویتموضوعات متنوعی مانند فرهنگ، جنسیت، 

 اًعالبو دارای قدرت نفوذ نیست و  تأثیرگذارکنند که کارشان به اندازه کافی نیز وجود دارد. آنها همچنین احساس می

-توسعه روش با توجهکند که مهمتر، این رشته هنوز احساس میاز همه  د.نشوها نادیده گرفته میتوسط سایر حوزه

همانند ، حوزۀ عالئق این رشته دارد. ، کمتر رسمیت"دشوارتر"اجتماعیِ علومِ خود اکثراً نسبت به سایرِخاص شناسی 

امل نیز بلکه به طور ک، شودهایی که با تاریخ همپوشانی دارند، نه تنها به عنوان پوشش صرف تاریخ تلقی نمیسایر رشته

رهای ایدئولوژیکی بین تفسی این شکافهایی از آسیا همپوشانی ندارد. در بخش ه تجارتبا تاریخ اقتصادی، مدیریت یا ادار

خ تاریدر  . در غرب، شکافدادبود که جهت آن را شکل میا تفسیرهای طرفدار مارکسیستی بداری سرمایه]نظام[ طرفدار 

 به ]ظهور[ شماری از مورخان -بردپیش میبه سمت اقتصاد را تاریخ اقتصادی که تب کلیومتریک با ظهور مک -اقتصادی

 (.Jonse et al., 6096: 699) هستند.ی نزدیکتر یفبازرگانی انجامید که به پژوهش آرشیوی و تاریخ ک

تاریخ اجتماعی، اگرچه محدودیت در موضوعات ممکن است برای آنهایی که خودشان را مورخ اجتماعی  حوزۀحتی در 

انی و همپوش ها با تاریخ اقتصادیاین حوزه، شان بازرگانی نیست، شگفت به نطر آید، با این حالدانند و سابقه کاریمی
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و همکاری و تعامل اینها با  گرایی،ری اجتماعی، عقلشامل کارهایی در خصوص نابراب های همپوشانحوزه انطباق دارند.

 :van Leeuwen, in Jones et al., 6096است. ) و موضوعاتی از این قبیل توسعۀ اقتصادی و ملی، سازمان اجتماعی و صنعت

 باشد.تواند نمونۀ جالبی شناختی به این موضوعات میرویکرد اجتماعی، اقتصادی یا جامعهیک (. اما تمایز بین 699

پوشانی و انطباق با مسائل رشد، توسعه اقتصادی، صنعتی شدن، سرمایۀ انسانی، پویایی و حتی حفظ هم ،همچنین

 دشوار است.، طور همزمانبه مورخان اجتماعی(  بازی )برای ارائه برخی از موضوعات ممکن مورد عالقۀ ۀجغرافیا و نظری

یخ تار اغلب ازمورخانِ اقتصادی،  دیدگاهاز  با استفادهن علوم اجتماعی کند، دانشمنداهمانگونه که وان لیوون تأکید می

جهان مورد  دربارۀهای خودشان را که طبق آن، آنها بتوانند دیدگاه برندبهره میهایی اجتماعی به عنوان منبع داده

 rest(.Jones. )گیردقرار می تری مورد استفادهسایر موارد دیگر به طور راحت نسبت به رویکردی که -آزمایش قرار دهند،

et al., 6096: 620-629) 

. ]برای نمونه، دانندمیمنفذدار نفوذپذیر و به عنوان وجودی بسیار  رامرزهای تاریخ اقتصادی برخی از افراد هم اکنون 

 نویسد[ که؛مویکر در این خصوص می

یی اکند، به ویژه به این دلیل که بین رشتهایی است که دربارۀ تمام علوم اجتماعی بحث میتاریخ اقتصادی حوزه

ترین پژوهشگران تاریخ اقتصادی مخاطبانی را زند. بسیاری از برجستهاست و البد به زبانهای بسیاری حرف می

اند. در سایر علوم اجتماعی، در مدارس بازرگانی، آن سوی مرزهای عقالنی محدود کنندۀ تاریخ و اقتصاد یافتهدر 

-مورخان اقتصادی[ خوانده میاین آوری، و حتی در میان دانشمندان علوم انسانی کار ]وم و فندر مطالعات عل

 (Moyker, 6090: 62گیرد. )شود و مورد تصدیق و قدردانی قرار می

 

های های اخیر خودشان را به پرسشمورخان اقتصادی در سال اند.رشد کردهدامنه و اهداف نیز  لحاظاین موضوعات از 

ه اند. از آنجایی کاستانداردهای زندگی بین اروپا و آسیا مشغول کرده« اختالف بسیار زیاد» سنجشو  ،مانند علل بزرگی

المللی تا حد زیادی گسترش یافته ایی در یک مقیاس بینشوند، تاریخ اقتصادی مقایسهها، بهترتنطیم و ایجاد میداده

ازۀ ها دربارۀ اندبارۀ استانداردهای زندگی، نابرابری و توسعه که از دادهدر یهایپرسشبررسی ، )شناسیاست. تاریخ انسان

دی نهاو تاریخ اقتصادیِ  زیست کند( حسابداری ملی تاریخی، تاریخ محیطانسان، وزن، شکل بدن و غیره استفاده می

همیت و هیجان این کار نیز اند. اظهور کرده پیشسال  60از  ، تقریباًهای کاری مهیج نوین، همگی به عنوان حوزهجدید

 رد.شوند،کمک کبرخی از افراد شاغل در این رشته را که نادیده گرفته می و فرونشاندن ترسرشته، به جلب توجه به این 

 اییهویت حرفه
ی هایاقتصادی در کجا است؟ مورخان اقتصادی به نسبت معدود دپارتمان مورخِ شخصِ گیریِاین جدایی و گوشه]ریشۀ[ 

دا احساس جدر رشتۀ تاریخ علم ندارند؛ بسیاری از آنها  همکاران خود شان اختصاص یافته، تفاوت چندانی بابه رشته که

 یمتفاوت ها و نظراتباوراست که  پر از همکارانی پیرامون آنهازیرا محیط  شان دارند،اجتماع کاریاز بودن و منزوی شدن 

شان هویت یافته و به المللیهای ملی و بینها و کنفرانساز طریق انجمن . مورخان اقتصادی همانند مورخان علم،دارند
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 بینیاز روشن و  -در دسترس است برای مطالعه ا از نفسِ مباحث جایزی کهبسیاری از آنه یابند.شان پیوند میحرفه

 یابند.کین پیدا می، تسدهندمی و ارائه پیشوایان ]این رشته[ که موضوعات و مباحثی را در این حوزه پیشنهاد

تحت تأثیر قرار   -شتابان هایدگرگونی هنگامبه ویژه در  -را  آنها اییهویت حرفه ،آموزشی اشخاص تجربه با این حال، 

دیدند و های آرشیوی آموزش میپژوهش زمینۀ ، در9190دهد.  برای نمونه مورخان اقتصادی آموزش دیده در دهۀ می

همانگونه که مویکر  9190تفسیر تاریخی داشتند. اما در دهۀ  رایای برویکردهای ویژه ،فکری خود« مکتب»بسته به 

کند، به طور ناگهانی مجموعۀ مهارت یک مورخ اقتصادی تا حد زیادی مورد اهمیت و ارزش قرار گرفت و آنهایی تأکید می

ته یافتند. حتی در اینجا، اگر شخص ابتدا ایی بودند خودشان را درحال سقوط از مرکز این رشهای گستردهکه فاقد مهارت

 اش داشت،های بعدیاین موضوع تأثیر ژرفی در پیشرفت در یک گروه آموزشی اقتصاد )یا ریاضیات( آموزش دیده بود،

ند اندیشدن مان» توانستندمی بود، آنها ]تجربی[ [  اساساً علوماین افراد حتی اگر هم مانند مورخان علم، پایۀ ]تحصیلی

 (.Lyons et al., 6001ند. )نکرا پیدا  د،، یعنی آن چیزی که قادر به انجامش بودن«مورخ یک

تأمالتی در انقالب کلیومتریک: »هایگزارش شده در کتاب« هایزندگی نامه»همانگونه که از روی بسیاری از  

تبدیل شدن به یک مورخ ، آیدبر می ،«و تاریخ اجتماعی گی اقتصادیزند»و  «گفتگوهایی با مورخان اقتصادی

ای ه، و یا حتی حاضر شدن در کالس«شایسته»استاد ]داشتن[  ؛«تصادفی» رویداداز افراد، نتیجۀ  اقتصادی برای بسیاری

در  MM Postan  ام. ام. پوستان کند که سخنرانی درخشان و جذاببیان می اریک هابزبام. حتی ه استبود ،«یاشتباه»

(. Hudson, 6009: 992رشته تاریخ اقتصادی را برگزیند ) ،عث شد تا وی هنگام بازگشت از جنگدانشگاه کمبریج بود که با

با تاریخ اقتصادی، یعنی  "برخورد اتفاقی"شانسی زیادی برای او شد: خوش اف . ام. ال تامپسون، چیزی که باعث در مورد

ای سمیناری بر دبیرستخدام شدنش به عنوان داری و سپس اتصمیم تقریباً ناگهانی برای ]پرداحتن[ به موضوع زمین

عنوان به  او ( برای رابرت فوگل برندۀ جایزۀ نوبل، انگیزهHudson, 6009:992-99بود. ) Hurthgar Habakkukگار هاباکوکثهور

 Cliometricsو اقتصاد راهی برای انجام این کار بود ) "جهان را تغییر دهد"خواست یک مارکسیست جوان این بود که می

newsletter, 9119: 1 .) 

نده هم نگران کن مورخ اقتصادی هنوز حرفۀ پایداری بلند مدتِ مسئلۀاما ، نقش داردبا اینکه بخت و اقبال در تمام زندگی 

جایگاه انسان در  درکحاصل شده برای  هایبینشیا  و دانشگاهی هایپژوهش شور و هیجاناین موضوع تنها به  .است

ردم و دست آخر همۀ م ی به نهادها بستگی دارد،جهاناین  تر بیشتر با شرایطبلکه به تعبیری ساده، متکی نیستجهان 

کنند و یا اینکه فراهم میرا دهند؛ زیرا اینها هستند که حمایتِ نهادی برای این پژوهش ارزش آن را تشخیص می

سته برج انجمن تاریخ اقتصادی لگرد سا شمارهدر فرستند. همانگونه که ها میرا برای آموختن این پژوهش فرزندانشان

کنند. هنوز روشن می ترکاین حوزه را  ،بازنشستگی گرایش به، بسیاری از مورخان اقتصادی هم اکنون به عنوان شد

اهند جایگزین خوتازه را نیست که آیا آنها برای اطمینان از سرزندگی و پویایی این رشته در آینده به اندازۀ کافی اعضاء 

 رد یا نه.ک

 های موازی دیگریپرسش برخی دیگربرای  اما ،کندبرخی از افراد ایجاد می ها را برایای نگرانیپاره نتیجهکه این درحالی

ها برای استخدام اعضای ها و رؤسای دپارتماندانشگاهی که به هایآورد. نگرانی اصلی این است که آیا مشوقپدید می

مورخان اقتصادی که  هایها و پرسشویژگی ابه اندازۀ کافی ب شود،ی داده میپژوهش هایزمینههیأت علمی و توسعۀ 
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. برای ]یا نه[عرضه و تقاضای درازمدت برای مورخان اقتصادی تضمین کند ]بتواند[ که مرتبط است کنندمیمطرح 

محور  و تئوری اییکلیشه هاادداناقتص اند، پاسخ اغلب منفی است. اگر این درست باشد کهآنهایی که به اقتصاد نزدیک

برای افزایش اعتبار و  ]ی اقتصاد[ها، و این چیزی باشد که رؤسای دپارتماندارندغیر تاریخی  هایدیدگاهاساساً  هستند و

های اقتصادی نه مورد پذیرش و تقاضا قرار خواهند کنند، آنگاه مورخان اقتصادی در دپارتمانشهرتشان آن را دنبال

مورخان اقتصادی  های تاریخ،(. به همین ترتیب، اگر رؤسای دپارتمانWhaples, 6090)پرورش خواهند یافتنه گرفت و 

اط های[ کیفی ارتبهای[ کمّی کشانده شده و نتوانند با]روشایی که ]به سمت روشایی داشته باشند، به گونهکلیشه

 :Mandy et al., 6002ورخان اقتصادی برنخواهند آمد. )برقرار کنند، آنها درصدد جذب هیأت علمی وترویج و توسعۀ م

Whaples, 6090.) تواند مخاطره آمیز باشد. ، میاندبدان آگاهآن گونه که مورخان علوم ، زندگی در حاشیه 

-اقتصادی، مسائل حل نشدنی بدهی، پاسخ هایهای مالی، رکودترند. بحرانبینشان خوشدیگران در دیدگاه با این حال،

های اقتصادی و اجتماعی، نابرابری و معیارهای زندگی و سایر دشواری ی مربوط بهها، دگرگونی تسیاس به های مناسب

بینی نیستند(. چنانکه رئیس انجمن تاریخ پذیر دارند )البته همیشه قابل پیشسرشتی بازگشت ،در یک حالت منظم

یک بحران خوب برای تاریخ اقتصادی  ،این»داشت که  اظهار 6099اقتصادی در خصوص بحران مالی جهانی در سال 

تواند مناسبت و تأثیر داشته باشد و هم می ِ برآمده از مطالعۀ تاریخ اقتصادی( بینشEichengreen, 6096: 611« )بوده است

اید دی شبه عنوان دیدگاهی مهم توسط یک جامعۀ وسیعتر به رسمیت شناخته شود. با اینکه مورخان اقتصا تواندمی هم

]اقتصادی[، اغلب از آنها  بحران وقوعاما به ویژه پیش از  شوند،و اغلب نادیده گرفته می نداشته باشندها را تمام پاسخ

افزایش عرضۀ  برایهای نهادی و آموزشی هرچند که پاسخ .دهند ارائههای خود را ها و راه حلشود تا دیدگاهمی هخواست

 .افتد و آنها مورد توجه قرار خواهند گرفتاتفاق می احتماالً سرانجام این کار اشد، اماند بمورخان اقتصادی شاید کُ

 گیرینتیجه

های تفاوت آنها صرف نظر ازاند. بینتاریخ اساساً خوش هایزمینه همۀمورخان اقتصادی همانند بیشتر دانشگاهیان در 

 توانند از آن درسمی کنونی هماز تاریخ بیاموزیم و نسل توانیم میبین هستند که ما خوش خاص خودشان،ی ختشناروش

 خواهند جهان را تغییراز خطاهای گذشته خودداری کنیم. بسیاری می باشیم که امیدوارتوانیم[ ]می بگیرند و بنابراین

ناشی از اطرات و مخ نابجا بینیِچیزهای بسیاری برای آموختن دربارۀ خوش بین هستند. تاریخ،دهند. اما آنها نیز واقع

-مورخان اقتصادی چگونه ارزیابی میاینکه دارد.  غفلتمسائل نادیده گرفته شده و  ، و درنهایتوسواس مشغولی وخود 

سهم  ،جامعه کنند وکجا ترسیم میتا را  خود مرزهای حوزه پژوهش و اینکهاز خودشان دارند،  ارزیابییشوند و آنها چه 

از این  .کامالً در دست خودشان است که است چیزهاییها ، اینکندگذاری میارزش چگونه ،آنها را در حال حاضر و آینده

 دارند. یبسیار اتاشتراک با مورخان علممورخان اقتصادی ، لحاظ

 ها:یادداشت
9. For some examples, see Andreano (9190), McCloskey (9192), Field (9119), Whaples (9119), Goldin 

(9112), Whaples (9119), Greif (9119), Nicholas (9119), Wrigley (9111), Toninelli (6006), Whaples 

(6006), Rojas (6009), Lyons et al. (6001); a Historically Speaking special issue 6090 (Hoffman, 
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McCloskey, Moyker, Troesken, Whaples),Carlos (6090), Daudin (6090), Morgan and Shanahan 

(6090), Jones et al. (6096), Be´rtola (6099), McCloskey (6099). 

6. Strictly, it is the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. The 

quote is from the Nobel Prize website: http://www.nobelprize.org/nobel_ 

prizes/economics/laureates/9119/ 
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 درباره نویسنده:

-نجمن تاریخ اقتصادی استرالیا و نیوزلند، و عضو اجرایی انجمن تاریخ اقتصادی بینمارتین شاناهان رئیس ا

است. او هم اکنون رئیس پژوهشگاه مدرسه  تاریخ اقتصادی استرالیا بررسی الملل و مشاور سردبیر مجله

را دربر  یبازرگانی در دانشگاه استرالیای جنوبی است. عالئق پژوهشی وی مسائل تاریخ اقتصادی و بازرگان

های گیرد و شامل مطالعات تطبیقی درآمد و توزیع ثروت، تاریخ بازارهای آب و تاریخ اصالح فعالیتمی

 های تازه منتشر شدۀ وی عبارتند از:بازرگانی و اتحادیه صاحبان صنایع در استرالیا است. برخی از پژوهش
Ville and Withers, eds. The Cambridge Economic History of Australia (Cambridge University Press, 

60.1); 

Round and Shanahan, The politics of trade practices reform in Australia 

(Federation Press, 60.5); 

Shanahan, Round and Round. ‘Cartel Resilience in Australian Markets .80.–.829’ (Revue e´conomique, 

60.1). 

 

 

Disciplinary Identity in Economic History: A Reflection on The 

Interdisciplinary community 

 

By: Shahram Gholami 

 

Abstract:  

The article by Aileen Fyfe (this issue) raises a number of important issues about 

academic identity and the importance of the disciplinary community in the creation 

and maintenance of that identity. It also discusses some of the additional difficulties 

faced by interdisciplinary disciplines; lack of recognition (and thus institutional 

support), isolation of individual academics in ‘foreign’ communities and a general 

anxiety and lack of self-confidence by the practitioners in that discipline as to the 

worth of their field. Finally, the article hints at the dangers these difficulties pose for 

the sustainability of the discipline – as lack of a clear identity and an institutionally 

marginal existence can make developing and attracting future practitioners difficult. 

In Fyfe’s article, the focus was on the history of science. This article explores some 

of the many similarities, and differences, that exist for individuals in the field of 

economic history. For many economic historians, locating themselves within their 

discipline is still a major issue. 
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