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 مقدمه

خشی حیات فرهنگی و اجتماعی بتعین پژوهشی مورخان از حیث هایفرآوردهکرد کار
طی  درنهایتکه قتدار نهادهای برخوردار از قدرت تحدید و مرزبندی ا ویژهبه ،جوامع

 ،شودمیونی ران انسانی درکارگزااز سوی پذیری و فرهنگ پذیریجامعهفرآیند 
)موسوی تاریخی شده است هایگزارهموجبات اهمیت یافتن اعتبارسنجی مبانی معرفتی 

 فالسفه ،تاریخی هایروایت اثرگذاراین اهمیت و نقش 1.(419-459، ص4931سیانی،
برآورده شناخت تاریخی را به اتخاذ رویکردهایی جهت  پردازاننظریهعلم تاریخ و 

به . دهدمی تاریخی سوق هایگزارهمبانی اعتبار و صدق  آرمان خود در بررسی کردن
ملزم به پیمودن دو  ،هر رهیافتی که در جهت تحقق این آرمان اتخاذ شود رسدمینظر 

توصیفی از  ارائهتصوری معیار از برای معرفت و دوم  ارائهنخست  :گام اساسی است
 2تصور معیار از معرفت.جهت همسنجی با  (گزارش رویدادها مثابهبه)تاریخ ماهیت 

 بسیار مهمِ تبارسنجی دانش تاریخی موجدِ نقشِالزام به پیمودن این دو گام در اع
بیر تع، یت فعالیت مورخانماه تاریخی است. هایپژوهشپاسخ به پرسش از ماهیت 

این  پردازاننظریهعلت اهمیت این پرسش متاثر از نیاز  دیگر از پرسش مزبور است.
ارائه  که از گذشتهاست  ایبازنماییدر توصیف و از سهم مورخ  حوزه به آگاهی

که  ایآیینهتلقی آرمانی از فعالیت شناختی انسان همچون  تردقیق. به بیانی دهدمی
معرفتی  حوزهباعث شده است که هر  ،پردازدمیبه بازتاباندن و بازنمایی جهان  منفعالنه
الزم جهت  هایزمینه ،مل بازنمایینقش فاعل شناسا در عضمن بازشناسی بکوشد 

  .تجویزهای درخور را فراهم نماید ارائهفاعل شناسا از طریق  بجکتیوسا نقش فروکاستن
فعال یا منفعل نقش و بازشناسی  موجد اهمیت واکاوی ،ماهیت معرفت این تلقی از

از سهم  پرسش طرح رویاین از شده است. اسایی در فرآیند شناساییفاعالن شن
ن دسته از نظریاتی ضرورتی بس مهم برای آ پژوهش تاریخی هایفرآوردهخان در مور

وار از فعالیت معرفتی بشر دارند و از سوی دیگر تاریخ  تلقی آیینه سوییکاز است که 
                                                           

: بود خواهد دهیفا دیمف ریز کتب به مراجعه یانسان جوامع در یخیتار دانش یکارکردها انواع از یلیتفص یآگاه جهت 4.
 ش،یفردر چه،ین؛ 4931 ،یاسالم انقالب آموزش تشاراتان تهران، کامشاد، حسن خ،یتار از سوءاستفاده و استفاده تر،یپ ل،یخ

 ؛4934پنجم، چاپ، روز فرزان نشر تهران، سهراب، ابوتراب و کاشف عباس ،یزندگ یبرا خیتار یناسودمند و یسودمند
 توانیم خیتار از ایآ نگستن،یویل رابرت لر،یاسکا ؛4931 جوان، نشر جا، یب زاد، یمحمدتق ست،یچ خیتار آ،. ن ف،ی روفهی

 .4933 ،یماه نشر تهران، تقاء، احمدرضا خ،یتار چ،یا جان آرنولد، ؛11شماره ،4931 مهر ،بخارا فوالدوند، اهلل عزت آموخت؟
 دیسع، ارشد یکارشناس نامهانیپا، یخیتار شناخت هینظر :دیبنگر گام دو نیا مودنیپ به الزام و تیاهم از یآگاه جهت . 1

 .31-44ص ،یانسان علوم اتیادب دانشکده ،یخوارزم دانشگاه ،یانیس یموسو
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انسان از سوی فاعل شناسایی که خود نیز انسان است تلقی  درباره ایمطالعه را
 ،آن تبعبهد و بررسی درجه دوم تاریخ دار هک حال با توجه به ضرورتی .نمایندمی

پاسخی بدین پرسش بدهد:  کوشدمیله این مقا ،اهمیت پاسخ به ماهیت کنش مورخان
یا  کنندمیرا کشف  تاریخی هایروایت رویدادهای گذشته،مورخان در فرآیند بازسازی 

ن تا اوایل مورخان و اندیشمندان غربی از سرآغاز تفکر فلسفی در یونا 1؟سازندمیبر
 به این پرسش دادند.یکسانی  تقریباًپاسخ قرن بیستم 

تاریخ بازگویی یا  ،جدیدباستان، میانه و  دورهدر تلقی مورخان و اندیشمندان 
ز ا مندنظامو  دارادامهلب روایتی توصیف امور به صورتی که هستند یا بودند، در قا

ن متضمن تاکید به باور بر وجود این تلقی آنا مسلم و شرایط اصلی بود. هایواقعیت
                                                           

 شاهد جهت نیهم به. است کرده جلب را زبانیفارس ورانشهیاند توجه کمتر خیتار فلسفه یهاپرسش از نوع نیا متاسفانه 4.
 مورد را مقاله مسئله به طور مشخص زین آنها که میهست خیتار فلسفه یهاپژوهش از یشمار انگشت تعداد ترجمه و فیتال

 هاپژوهش نیا از نمونه نینخست از یکی (Edward Hallett Carr)هالتکار ادوارد «ست؟یچ خیتار. »اندنداده قرار یبررس
-یم مورخان انیم در جیرا ییگراتجربه و ییگرااثبات نقد به تینیع آرمان حفظ ضمن او. شد ترجمه انقالب از شیپ که بود

 به اقدام شده یدرون شانیا در جامعه در حضور واسطه به که ییارهایمع و هاارزش ریثتا تحت مورخان دینمایم دیتاک و پردازد
 در تیذهن و تینیع یختگیآم شاهد جهت نیهم به. دنکنیم هاتیناواقع از هاتیواقع و تیاهمیب از تیاهم با امور نشیگز

 . میهست مورخانه عمل
-ارزش افتنینیتع به مورخ یآگاه ،کندیم فراهم مورخان یبرا را تیهنذ از ییرها و فراگذشتن موجب آنچه کارهالت دهیعق به

-یم فراهم را تیذهن مخرب یرهایتاث از او دنیگز یدور و مورخ یخودآگاه نهیزم که است جامعه یسو از او یارهایمع و ها
 رظتنا و یهمسان در مدرن مورخان یتلق مدرنپست یکردیرو با که بود یآثار از نزیجنک تیک از «خیتار شیبازاند» .سازد

 کیدئولوژیا تیماه دیکوش ،شودیم نوشته کس یبرا از یخیتار هر آنکه بر دیتاک با و دیکش چالش به را گذشته با خیتار
 یتلق گذشته و خیتار اسانهنشمعرفت و شناسانهیهست یهاشکاف یآشکارساز با دیکوش او. دینما مال بر را یپژوهخیتار

  .کند رهنمون گذشته یبرساخت هینظر به را مخاطب و کرده نقد را گذشته یاکتشاف
 کار که کندیم انیب و دیتاک مورخان تیفعال یلیتاو تیماه بر که است ییهاپژوهش گرید از یاحمد بابک اثر «خیتار رساله»

 او. اوست یهایداورشیپ و هافهمشیپ هیسا در دادهایرو نیا لیتاو ،باشد گذشته یدادهایرو ینیع کشف آنکه از شیب مورخ
 ییروا منطق رشیپذ با و کرده دیتاک خیتار و داستان انیم یهاشباهت بر دارد «تیروا» عنوان که کتاب نیا آخر بخش در

 . سازدیم موجه را خود یادعا نیا ،یخیتار نییتب ساختار همچون
. ه استشد ترجمه یفارس به ریاخ یهاسال در که تاس یآثار گرید از (McCullagh)مکاال ارزنده اثر «خیتار علم یادهایبن»

-پست ورانشهیاند انتقادات از یمندبهره ضمن او راستا نیا در. است یخیتار دانش یسازیعقالن کتاب نیا در مکاال هدف

 یاعال اریعم را قتیحق یانتقاد هینظر و کرده نقد را قتیحق از خام یتلق ،یخیتار یهاپژوهش بر حاکم ییگراتیذهن از مدرن
 عنوان به مورخان یخیتار یهاگزارش از کرد جادیا دانش و قتیحق یمعنا در که یفیتخف با کوشدمی او. دهدیم قرار دانش
 . کند دفاع گذشته از مانده یجا بر شواهد از دسترس در فیتوص نیبهتر

 به ماًیمستق و شده ترجمه یفارس به که است یاارزنده آثار نیآخر از (Alun Munslow)مانزلو آلن از «خیتار واساخت»
 ،ییگرابازساخت دسته سه به را خیتار تیماه رامونیپ هاهینظر یبندطبقه کی در او. پردازدیم مقاله نیا یاساس پرسش

 دانش یبازنمود تیماه بر( ییگرابازساخت)نخست دگاهید او یتلق در. کندیم میتقس ییگراواساخت و ییگرابرساخت
 کاربست بر انهیگراتجربه یتلق نیا حفظ ضمن( ییگرابرساخت)دوم دگاهید. کندیم دیتاک قتیحق یتناظر هینظر و یخیتار
 مثابه به یخیتار تیروا از است مانزلو دفاع مورد که(ییگراواساخت) سوم دگاهید اما ؛کندیم یفشاریپا خیتار در ریفراگ نیقوان

 اشکال نیا لیتحم و یخیتار یهاتیروا یارجاع ریغ تیماه از پرده و کندیم دفاع خیتار یمحتوا یصور ییبازنما گانهی
 خیتار یاکتشاف هینظر دنیکش چالش به و یخیتار دانش یادب سرشت بر دیتاک او هدف واقع در. داردیم بر گذشته بر ییروا

 . است
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 ،1)سائگیتو توصیف است است که در انتظار کشف ایشدهواقعیت یا حقیقت سپری 
مورخان و فیلسوفان مدرن از قرن هفدهم و  ،متاثر از این تلقی (.51-13، ص4933

که  نمودندمیمحتوا و فرم اصالت را به محتوا داده و تاکید  دوگانههجدهم از میان 
محتوای گذشته و البته در قالب روایت  واسطهبهمورخان از گذشته  هاییبازساز

  .(4، ص1111، 2)مانسلو یابدمیتاریخی تعین 
 ریببه تع ای انهیگراواقعبر تز  دیتاک ،زیقرن نوزدهم نمدرن  لسوفانیپاسخ مورخان و ف

و  یخیان تارگفتم انیم دیاک یبا مرزبند نانیاطم نیا بود. خیاکتشاف تار هینظر گرید
که کار  دیدیم یعالم بسانخود را  دانخیتار یمرزبند نیهمراه بود. بر اساس ا یادب

 دیتاک کارش یادب یهایژگیوبه  خیتار پسندمردم سندهینودر مقابل او و  کندیم یعلم
 یو متعاقب کارها ستمیاما از آغاز قرن ب .(41ص ،4933 ،3گرسی)اکردیم یشتریب

آن  یبه شکل حداقل انهیسازه گرا یهینظر رشیپذ یهانهیزم 4اوکشات کلیو ما کروچه
 فراهم شد.

 خیتار تیدر خصوص ماه یمتفاوت هینظرطرح با تا  دندیکوشیمکروچه و اوکشات 
مورخان را نه همچون  ستیکه بابود کروچه معتقد  .زندیشکاکانه بگر یهاچالشاز دام 

 کنندهخلقاز شواهد بلکه همچون  استفاده قیگذشته از طر یدادهایرو اشفک
 مانندبه زیاوکشات ن .ستیاسناد در پرتو منافعشان نگر ریتفس هیپاگذشته بر  یهاتیواقع

است که  جهت نیا ازشده تنها نگاشته  خیکه معنادار بودن توار کردیم دیتاککروچه 
-)میتاس گذشته یدادهایلق و برساخت روخ بلکه گذشته ریثار نه کشف و تفسآ نیا

بود که  یبا چرخش زبان زمانهمو  ستمیقرن ب یهامهیناز  .(31-93، ص4335، 5لند
  .افتی یشتریب تیپاسخ کروچه و اوکشات مقبول

عطف  نقطه 6تیوا دنیها تاریخفراکه با چرخش زبانی  زمانهم واین قرن  میانهدر 
ری از مورخان و بسیا ،به ماهیت زبانی عمل مورخانه بود شناسیشناختاین تحول از 

دارد تا با  ترینزدیکفیلسوفان به این باور رسیدند که تاریخ با ادبیات ارتباط 
بر اینکه تاریخ  مدرن مبنی نگاریتاریخ فرضِ ،این برداشت(. 93ص ،4933)وایت، علم
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 که واقعاً کندمیوجود داشتند و اعمالی را تصویر  که واقعاً کشدمیر مردمی را به تصوی
همواره در جهانی  دانتاریخ»بر این اساس  .کشدمیتند را به چالش صورت گرف

زبانی  هایمقولهاو با  هایدریافتو  هااندیشهو  اندیشدمیاست که در آن  شدهزندانی
،اما به آن ارجاع دهدمیپس زبان به واقعیت شکل  .کندمیکه با آن کار  شودمیمقید 

 گزارش مثابهبهاز تاریخ) مدرنپستی تلقی اصل اندیشه به بیانی دیگر .«دهدمین
 (.41، ص4933 واقعی است)ایگرس، تاریخیِ گذشتهرویدادها( انکار ارجاع آن به 

 هایروایتتاکید نمودند که  مدرنپست فالسفهبر اساس همین خط استداللی، 
در تلقی آنان  .دنشومیهستند که بر گذشته تحمیل  هاییسازهتاریخی مورخان 

 شدهزیسته  هاییروشبازسازی و بازاندیشی  تاریخی مورخان بازنمایی، هایگزارش
هیچ روایتی، از حیث بازنمایی  رویاین از کارگزاران تاریخی در گذشته نیست.

بدیل  هایروایتزیرا شمار نامحدودی از ؛ باشدنمی هاروایت، برتر از سایر گرایانهواقع
به  که هاییپاسخبا عطف نظر به این  . حال(113، ص1113، 1)فولبروککن استمم

که از عمل مورخانه تشریح  هاییبرداشتمقاله داده شد و یا به تعبیر دیگر  مسئله
 پاسخی برای پرسش خود بیابیم؟ دبایکردیم، چگونه 

 نخست :پیمودن دو گام اساسی است یاد شدهراهبرد مقاله جهت پاسخ به پرسش 
ز توصیف پیرامون سطحی ا ارائه و دوممقاله  ئلهمساصلی  شوقپیرامون توضیحی  ارائه

 گراییبرساختمقاله شرح  مسئلهجهت پاسخ به گام نخست  .عمل مورخانهماهیت 
 است. اکتشاف تاریخ( نظریهروایتی ) گراییواقعگرایانه تاریخ( و سازه نظریهروایتی)

محوری مقاله مسئلهگرایانه و اکتشافی تاریخ دو پاسخ کالسیک به سازه هاینظریه
پاسخ مفهومیِ  زمینه ،پاسخ داده شود دبای آنچه ازهستند که ضمن ایجاد تصوری واضح 

توصیفی و  هاینگاریتاریخکه  مسیری استگام دوم  2.کندمیرا فراهم  یاد شده
ودن آن است، پیم گزارش مثابهبه پژوهشی درجه دوم که ناظر بر تاریخ مثابهبهانتقادی 

                                                           
4. fulbrook  

 دگاهید هینظر دو نیا در موجود یهارتیبص از یمندبهره با و کرده عبور مزبور دوگانه از تا انددهیکوش دانشوران از یگروه 1.

 یجهان یانتقاد سمیرئال اساس بر. شودیم اطالق دگاهید نیا به که است یعنوان «یانتقاد سمیرئال». ندینما ارائه را یدیجد

 از ما شناخت خام سمیرئال برخالف که تفاوت نیا با البته. است شناخت قابل که دارد وجود ما یادراک دستگاه از خارج یواقع

 مکاال خیتار علم فالسفه انیم در(. 115-113ص ،4934ب،یکرا و بنتون)دارد یبازنگر امکان همواره و است ریخطاپذ جهان

-شیپ از است، جهان در موجود یزهایچ محصول که اندازه همان به جهان از ما یهاادراک او یتلق در. است هینظر نیا مدافع

 .(3-3، ص1111)مکاال،  ردیپذیم ریتاث زین ما یهافهم
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از  توصیفی ارائهتا ضمن  کوشندمیطی تقسیم کاری این دو  .اندهگرفترا بر عهده 
و  هاشیوهاز مسائل فلسفی برخاسته از این  ،مورخان استفاده موردمتعارف  هایشیوه
تالش اصلی این قسمت پاسخ  (.43، ص4933 ،1استنفوردکنند) برداریپرده هاروش

انسانی  رهایی انسان و جامعهمورخ در چه فرایندی و با چه سازوکا بدین پرسش است:
بررسی فرایند  واقع دراین سطح از توصیف  ؟کندمیشناسد و توصیف در گذشته را می

تولید شدن های تاریخی از مشاهده و ادراک یک رویداد از سوی گواهان تا تولید گزاره
 مسئلهگام ضمن ایضاح مفهومی  پیمودن این دو .استجدید تاریخی تحقیق یک 

  .نمایدمیرویمان  پاسخ به پرسش فرادر به تجهیزات ضروری  ما را مجهز ،قالهکلیدی م

 

 یتیروا ییگراواقع ای خیاکتشاف تار هینظر

را کشف  پژوهیتاریخاست که غایت مورخان از  اینظریهاکتشاف تاریخ  نظریه
، 4335لند، )میکندمیها و روندهای گذشته تعریف دنها پیرامون رویدادها، هاواقعیت

مورخان را  ،شودمیتاریخی نیز از آن یاد  گراییواقعکه با تعبیر  . این نظریه(1ص
 آیینهبازتاب عینی جهان انسانی گذشته در  وظیفهکه  نمایدمیموجوداتی منفعل تلقی 

تاریخی  هایبازنمایی ،در این نظریه رویاین از دارند. بر عهدهذهن خویش را 
به بیانی . (431، ص1113، 2)تاکر ه هستندگذشت صادق از رویدادهای هایگزارش

بازشناسی  ،دهندمیی که مورخان از رویدادهای تاریخی گذشته ارائه هایروایت ،تردقیق
  پیشتر در خود رویدادها وجود دارد.ساختار و طرحی است که 

 بررسی موردزندگی کارگزاران تاریخی  ادعای معرفتی مزبور بر این داللت دارد که
وجود داشته  ،واقع شود آنهان متولد شوند و یا مرکز توجه اان پیش از آنکه مورخمورخ

میانه و پایان  ،شروع رویاین از و در قالب داستان و روایتی تعین یافته است.
راوشات ذهنی مورخ تناشی از  ،اندنشستهکه مورخان به روایت آن  طرح داستان،داستانی

بلکه  ؛نیست ،خ در آن متولد و اجتماعی شده استجامعه و زمانی که مور هایارزشو 
 ،3)فین قرار دارداین مورخا هایروایتبا  رویدادهای گذشته در تناظر مثابهبهتاریخ 

                                                           
4. Michael Stanford 

1. Tucker 

9. Braian Fay   
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 هابندیطبقه ،مفاهیم، یاناگرتلقی سازه برخالفبر این اساس و  (.134-153، ص4939
از سایر  شدهگرفتهم تاریخ و خواه وا رشتهخواه بومی  و ابزارهای تحلیلی مورخان،

 آنهامحتوا و خوانش ما از  بخشتعینشواهد هستند و نه  گزارانخدمت، هارشته
 (.59، ص1111)مانسلو، 

 

 یتیروا ییگرابرساخت ای خیتار انهیگراسازه هینظر

دارد که دارای دو وجه و ویژگی آن دسته از نظریات گرایانه تاریخ اشاره به سازه نظریه
نخست آنکه نباید تاریخ را همچون تالشی در کشف رویدادهای مشترک هستند: 

 رغمبهتاریخی  هایپژوهشنکه و دیگر آ تلقی کرد اندیافتهتاریخی که در گذشته تحقق 
 یو اشیا هاهستیبا  هتالشی در جهت مواجه ؛ زیراندهست اهمیت با ایمشخصهچنین 

این اساس مورخان گویندگان  بر با روشی معین هستند. )اسناد(موجود در زمان حاضر
هر مورخ  در این تلقی از ماهیت تاریخ، .اندافتادهکه در گذشته اتفاق  اندهاییداستان

در این عمل نگارش  .سازدمیتاریخی خود بر  هاینوشتهدر  گذشته یا بخشی از آن را
 ولی کار مهمی را انجام ،کنندمیمورخان گذشته را کشف ن اینکه وجود باتاریخی 

)اسناد( حاضر تا گزارشی منسجم از اشیای موجود در زمان کوشندمی آنهازیرا  ؛دهندمی
 .(431، ص4335لند، )می دنه رویدادهای گذشته است، ارائه دهکه به بیانی مربوط ب

مفهومی موجود در زبان  هایطرحتحمیل  ،گرایانه تاریخسازه نظریهکلیدی در  ایده
بر این اساس دسترسی مورخان به رویدادهای  دادهاست.روی شکلبیمورخان بر جریان 

در  .گیردمیمستقیم رویدادها صورت  مشاهدهخود با وساطت متون و بدون  بحث مورد
و مفاهیم و  هابندیطبقه ،سازدمیمورخان معنادار  این میان آنچه متون را برای

کنندگان این دترجیحات موجود در زبان یا به عبارتی گفتمان حاکم بر ذهن تولی
و با توجه به این مالحظات است که در  رویاین از است. زبانی)مورخان( هایسازه

تاریخی مورخان از جوامع گذشته تاریخمند و بسترمند  هایتوصیف ،گرایانهتلقی سازه
 (.51-59، ص1111)مانسلو،  شودمی

 نمایدمی، تاکید شودمیروایتی نیز یاد  گراییبرساختعنوان  باکه از آن نظریه این 
تحمیل  شکلبیان رویدادهای را بر جری اینمونهپیش  یرنگپ ساختارهایکه مورخان 
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اما  ،دهندمیحوادث البته روی  زندگی آغاز میانه و پایان ندارد.» 1به بیان ماینکه .کنندمی
د البته بستگی به داستانی دارد که بعدها از این رویدا ،اینکه آغاز یک رویداد کی است

 است که از حوادث ایرشتهزندگی کارگزاران تاریخی به تعبیر دیگر  «..شودمینقل 
شدن  پذیرفهمجهت را ساختار روایی رویدادها، پس از وقوع تا احتیاج به مورخی دارد 

تلقی عمل مورخانه همچون  ،دیدگاهمنظر باورمندان به این از  تحمیل کند. آنهابه 
حقیقت تاریخی کشف واقعیت و  مثابهبهاز تلقی آن آفرینش یک اثر و روایت بسی 

 توانمیاین مالحظات است که  با تکیه به .(133-139، ص4939)فی،تر استبینانهواقع
در  هایروشیک توصیف خودآگاهانه از تنوع »گرایانه تاریخ را همچون هساز نظریه

 شناسانه،روش هایتحمیلکه  هاییروش تلقی کرد؛ برای فهم گذشتهمورخان دسترس 
)مانسلو، «سازدمی برمالرا  ایحرفهمورخان  از سوی ایجادشدهو روایتی  شناسانهمعرفت
 (.55، ص1111

 

 یخیتار دانش تیماه

تلقی آرمانی از ماهیت و وظایف کاری دانش  ،در یونان باستان پژوهیتاریخاز آغاز 
 مورد هایواقعیتی گردآورضمن  کوشدمیآن مورخ مبنای تاریخی پدید آمده که بر 

 ،به زبان فهم متعارف .الگوی پیشینی رهایی بخشد هرگونهخود را از تاثیر ، بررسی
 مطالعه مورداز گذشته  جاماندهبهبه سراغ آثار گام از نگارش اثرش مورخ در نخستین 

تصویری که از سوی شاهدان تحوالت مربوط  ویژهبهرود و بر اساس این آثار، خود می
انسان و تحوالت آن برای گروهی از مخاطبان خود  ، به بازنمایی گذشتهارائه شده

 هایبصیرت واسطهبهامروز اما آیا این تصویر از عمل مورخانه با آنچه که  .پردازدمی
 پاسخ منفی است. سازگار است؟ کنیممیدرک فلسفه نقدی تاریخ 

 یانتقاد نگاریتاریخبرآمده از  هایبصیرت واسطهبهو فهم متعارف برخالف تلقی  
است که در  ایمرحلهدو  رسانیاطالعهای تاریخی مورخان یک پژوهشگفت که  دبای

یابد و در مرحله دوم از تاریخی به محقق تاریخی انتقال می کارگزارمرحله اول از 
مرحله اول آن جهشی طوالنی  ویژهبه رسانیاطالعمحقق به خوانندگانش. گاهی این 

                                                           
4. Mink  
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بسیار محتمل است که  رواین ازکند. را طی می و مکانای بزرگ زمان هاست که شکاف
بررسی این تا با  شودمیکوشش در ادامه  .شود دگرگونشکل و ماهیتش در انتقال 

 را بپیماییم.مقاله  مسئلهدر پاسخ به گام دوم  ایدومرحلهفرایند 
 (پژوهانخیتاربه  یخیاول )از کارگزاران تار یمرحله

هاست. گواهان و از کنش ایپیچیده عه مورخان متشکل و حاوی شبکهرد مطالجوامع مو
آنان  پردازند.ها برای مورخان میشنخستین افرادی هستند که به ثبت این کن ،شاهدان

 تنها معدودی را شایسته ثبت و ،بیننددر اطراف خود می هرروزکه  یهزاران کنش رغمبه
ل این است که چرا و به چه علتی آنان چشم خود را اما سوا ؛دانندبه خاطر سپردن می

بندند و در مقابل برخی دیگر را خود می بر برخی از تحوالت و حوادث پیرامون
تبیبن این است که : »دهدمیپاسخ درخوری بدین پرسش  1مکاال یابند؟بت میشایسته ث

)مکاال، « ستکردارها و مفاهیم آن ا ما از جهان کارکردی از فرهنگ ما، هایادراک
  .(11، ص4333

تاریخ فقط در صورتی ممکن است که گواهان  هایگزارشگفت  ددر توضیح بای
را از موارد  موارد فرعیکرده و  بندیسطحمعنادار را انتخاب و  هایواقعیت بتوانند

 آنها پایهولی برای این کار باید به اصولی پایبند باشند و بر  اصلی تفکیک کنند؛
آنان نیز  ترروشنبه بیانی  .قضاوت کنند آنها دربارهکرده و  بندیدستها ر هاواقعیت

های در درون یک جامعه و تحت فشار الگو شانبررسی موردکارگزاران تاریخی  مانندبه
 اند.اجتماعی شده شانجامعههای و هنجاری رفتار

ر درون خود یک جهان تصویر را برای آنان شکل داده که د پذیریجامعهاین فرایند 
 ارزش باها و امور و علل امور، هنجار هاترفحاوی تصویری از آغاز و انجام جهان، پی

برای  اهمیتبیاز امور  اهمیت باهایی برای امور ها و مالکخود معیار نوبهبهاست که 
یا به  اندکردهتحت تاثیر جهان تصویری که درونی  دهد. راویان/گواهاناو ارائه می

را شایسته  هاکنشبرخی  انهای برآمده از جهان تصویرشمعیار بر اساس تردقیقتعبیری 
 .(14-11، ص4931موسوی سیانی،صیامیان گرجی و)برخی دیگر را خیرو داند ثبت می

نقل  ها وفراموش شود که همین اقدام به ثبت تعدادی از رویداد داز سوی دیگر نبای 
در پاسخ به  اهدافی و و هاانگیزهبا  هاکنشیر سا مانندبهآنها خود یک کنش است که 

                                                           
4. McCullagh  
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تواند تداوم یک ایدئولوژی باشد حال منظور از این کنش می گیرد.هایی صورت مینیاز
مشروعیتشان. البته معمول است که گواهان  و مبانیهای سلطه یا ارائه نقدی بر دستگاه

اندیشه یا  خود ازاد بینند و دفاع و انتقهدف خود را چیزی جز ارائه حقیقت نمی
 پوشانند. می اندحقیقتخاصی را با این ادعا که در جستجوی حق و  بینیجهان

تاریخی  و رویدادهایها های شاهدان کنشتاکنون بر گزینشی بودن ساختار گواهی
ها در گزینش رویداد تنهانهم که گواهان یاین امر را دار م. حال قصد تاکید بریاشاره کرد
گواهی گواه مشتمل نیز نقش فعال دارند.معنادار  هایگواهی صورتبهرائه آن بلکه در ا

انسانی را  هایکنشچنانکه پیشتر اشاره شد  مهم رویدادهاست. هایجنبهبر توصیفی از 
حال  دیم.رویدادها تلقی کر بخشتعینمحوری توصیفات تاریخی و  موضوعهمچون 

و تصوری خاص از منابع توجیه معرفتی را  نماییممیرا رفتاری هدفمند تلقی کنش اگر 
کارگزاران  هایکنشآنگاه مشکلی جدی فراروی مورخان در بازشناسی  ،بپذیریم

 هایجلوهاز سطح توصیف  معمول گزارش گواهان طوربهزیرا  تاریخی وجود دارد؛
به معنایی که در ورای این  کوشدمیو  رودمیانسانی فراتر  هایپدیدهبیرونی 

ادراکی و  هایتواناییاست که گواهان پا را از  اینقطهاما اینجا  ؛ست راه بردهاپدیده
  .نهندمیمعرفتی خود فراتر 

 صرفاً و افعالشانکارگزاران تاریخی  به عبارت دیگر یک گواه به هنگام مشاهده
الزم جهت  شناختیمعرفتهای توانایی و کندهای بیرونی رفتار آنها را مشاهده میجلوه

که او بر اساس  اینجاستهاست را ندارد. در پشت این رفتارپس کشف معنایی که در 
بر چنین  اشجامعهبا کارگزاران و یا بر اساس معنایی که  هایشکنشمقایسه ساختار 

، 4333، 1)نگالیابدمی معناداررا  کارگزاران رفتارهای ،دهندمیهایی نسبت رفتار
 .(14-43ص

کنش کارگزاران تاریخی عنوان تخیل همدالنه  معناکاویگروهی به این شیوه از 
، تحمیل معانی موجود در دانش افتدمیدر این مرحله اتفاق  اما آنچه که عمالً ؛دهندمی

این  قدم بعدی گواه آن است که متعارف مورخ بر رفتارهای کارگزاران تاریخی است.
تا در زمان مناسب یا آن را به  سپاردبحافظه  را بهها ها و کنشرویداددریافت خود از 

 نوشتاری ثبت کند.  صورتبهدهد و یا انتقال  گواهان( )سلسله افراد دیگر

                                                           
4. Nagel  
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تواند می اشحافظهدر این نگهداری دریافت و تصاویر حوادث از سوی شاهد  
چه در این نآ باشد.برای مدتی طوالنی  ( و یامدتکوتاه)در حافظه  برای مدت کوتاه

اند تحت تاثیر تومی گواهان حافظه آن است که ،باشدمیمیت میان واجد اه
که با ایگونهبه ؛معروض تحوالتی قرار بگیرد شانغالبیتصورات  و هایشانوارهطرح

این امر بیشتر در . کندها تغییر میافراد برداشت افراد از این خاطره هایوارهطرحتغییر 
وقوع حوادث و ثبت این  دی بین مشاهدههایی صادق است که فاصله زیامورد گزارش

 دهد مقادیرمیبه ما امکان  هاوارهطرحادراک و تفکر در چارچوب حوادث است. 
به خاطر سپردن  جایبهجویانه پردازش کنیم. سریع و صرفه طوربهزیادی اطالعات را 

ت آن به شباه توانیم صرفاًتمام جزئیات مربوط به شخص، شیء و یا رویداد معینی می
که از پیش در حافظه خود داریم توجه کنیم و  ایوارهطرحشخص یا شیء و رویداد به 

اما بهایی که برای این  ؛های آن را به خاطر بسپاریمویژگی ترینشاخصتنها 
که برای رمزگردانی شیء  ایوارهطرحاین است که اگر  ،پردازیمشناختی می جوییصرفه

با آن شیء یا رویداد همخوان نباشد آنگاه  خوبیبه ایمبردهیا رویدادی خاص به کار 
 .(949-941ص  ،1،4931)اتکینسون و دیگران ممکن است گرفتار تحریف شویم

پایانی کار گواه در  نقطه هاخاطرهجهت رمزگشایی  هاوارهطرحتحمیل معانی مضمر در 
چنین  تنهانهخی های تاریبسیاری از گزارشبلکه ؛ تصویری از کنش انسانی نیست ارائه

بلکه گاهی اوقات جهت  ؛اندمراحلی را از وقوع تا انتقال به پژوهشگر تاریخی گذرانده
 اند. دیگری به نام سلسله گواهان را پشت سر گذاشته نوشتاری مرحله صورتبهثبت 

گواهان گذشته تا در  تاریخی از حوادث از ذهن سلسله بازنماییدر این مرحله یک 
استناد  نوشتاری یا شفاهی در اختیار پژوهشگر قرار بگیرد. صورتبهیا زمان مناسب 

نکته مهم در  .گیردمیمورخ به گواهی گواهان با فرض گرفتن صدق گواهی صورت 
معمول در  طوربه. مورخان گرددبرمیاین قسمت به تشکیک هیوم نسبت به گواهی 

ها و تا مطمئن شود در گفتهپردازد استفاده از یک گواهی به ارزیابی شخص گواه می
وجود دارد یا خیر. اگر نداشت شهادت او را حمل بر  گوییدروغهای او سابقه نوشته

توان صدق نمی گوییراستاما بر اساس انتقاد هیوم از مشهور بودن به  ؛کندصحت می
چون اولین دروغی که هر انسان در  ؛القول یا صادق بودن گواهی را نتیجه گرفت

                                                           
4. Ernest Hilgard, Richard C. Atkinson and Rita L. Atkinson  
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اولین دروغ انسان دومین  گاههیچگوید و گوید اولین دروغی است که میعمرش می
گویم اولین دروغ است، دروغ انسان نیست. اگر اولین دروغی که من در عمرم می

. بنابراین از اینکه تاکنون در تمام عمرم امنگفتههیچ دروغی  معنایش این است که قبالً
ت که هیچ دروغی نخواهم گفت. شاید این توان نتیجه گرفنمی امنگفتههیچ دروغی 

 .(19-11، ص4933گویم )ملکیان، میاولین دروغی است که  بحث مورددروغ 
امکان خارج شدن از  ،گذرانددر هر یک از این مراحلی که یک گزارش تاریخی می 

گواه و شاهد ممکن است معنایی نادرست به کنش  بستر اصلی وجود دارد. مثالً
اولیه وی  برداشتگواه  هایوارهطرحخی نسبت دهد و یا به سبب تغییر تاری کارگزاران

و از حوادث تغییر کند. بدتر از آن آنکه با عبور از ذهن سلسله گواهان صورت 
آگاه باشند که با چنین موادی است که  دمتفاوت بیابند. مورخان بای کامالً محتوایی

 کنند. های خود میشروع به نگارش پژوهش

 

 (معاصر مخاطبان به دیدوم )انتقال از محققان جدمرحله 

از  ایدسته تاریخی ارائه رسانیاطالعچنانکه در مقدمه اشاره شد دومین مرحله از 
های تاریخی به مخاطبان امروزی بود. در ادامه قصد بررسی فرآیند تولید پژوهش
در نگارش گفت عمده مورخان  دم. در ابتدا باییهای تاریخی جدید را دارپژوهش

از آنان  کمدستدهند یا های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سه کار انجام میتاریخ
 انددادهروینخست برخی وقایع را که : رود این سه کار را انجام دهندانتظار می

کوشند تا توضیح بدهند سپس می. کنندچگونگی آن وقایع را تشریح می و گویندبازمی
کنند تا روشن کنند در مواردی هم تالش می درنهایت اند وداده که آن وقایع چرا روی

مورخان در راستای . (43ص ،4933 )احمدی،شودیکه آن وقایع به چه نتایجی منجر م
 نظرنقطهمفهومی و  هایطرحمحکوم به استفاده از  یاد شدههدف  به سه دستیابی
 .هستند

ن دادن به اسام هایشیوه مفهومی هایطرح» 1بنا به تعریف دانالد دیویدسون
 آنها ؛دهندمیحس صورت  هایدادهکه به  اندمقوالتاز  هاییدستگاه آنها ؛اندتجربه

                                                           
4. Donald Herbert Davidson  
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وضعیت گذرا را مورد  آنهااز  هافرهنگعصرها و یا  ،هاآدمهستند که  هاییدیدگاه
علمی  هایفعالیتبدین ترتیب  (.419، ص4931 )دیویدسون، «دهندمیبررسی قرار 

 دهندمیهمه در دل طرحی مفهومی رخ  هاپدیدهو توضیح  بندیطبقه تبیین، ،مشاهده
. (493، ص4934فی،)کنندمیکارشان اعمال که جماعات دانشمندان آن طرح را بر 

و کنار  نمایدمییک شرایط پیشینی است که امکان فهم تاریخی را فراهم نیز  نظرنقطه
شرایط  دیگر بیان به ش تاریخی است.نکان دارفتن ام از میانبه معنای  نظرنقطهنهادن 

 شناسانه،هستی هایفرضپیشاز  ایمجموعهتحقق و امکان دانش تاریخی 
توصیفی که در ادامه  .(433-435، ص1113، 1)کانلیو متافیزیکی است شناسانهمعرفت

 نظرنقطهمفهومی و  هایطرح ی کهاز نقش خوبیبه شودمیاز عمل مورخانه ارائه 
 .داردبرمیپرده  کندمیایفا پژوهشی آنان  هایفرآوردهخان در مور

 ینشگز دو به دست خود تاریخی پژوهش تولید از گام ینمورخان در نخست
هر . افتدیمپژوهش اتفاق  مسئلهنخست به هنگام انتخاب و طرح  ینشگز :زنندیم

 مستثنا امر این از نیز تاریخی هاینوشته. شودمی آغاز مسئله یکپژوهش با طرح 
 از هاییجنبه یا جنبه به مربوط که سوال یک پاسخ جهت در نیز آنها بلکه ند؛نیست

 یزندگ یهاساحت یگرد تعبیر به یا موضوعات یرسا و شوندمی طراحی ،است گذشته
مورخ است؟ در  ینشگز ینا یمبنا یاشاخصهاما چه  ؛نهندیم یگذشتگان را به کنار

های زندگی اجتماعی مورخ ریشه در دشواره شدهگزینش لهمسئگفت که  توانیمپاسخ 
 وی دارد.

همیشه با آن دسته از وقایع در تاریخ  مورخین، ترینبزرگ» 2به بیان هایدن وایت
یا پیچیده و  ،معنایشانو  اندبوده زاآسیبکه در ذات خود  اندداشتهسروکار  فرهنگشان

مورد بررسی قرار گرفته  حد از بیش ،آن به زندگی امروزی هایداللتیا بغرنج است 
همچون  ایگستردهفرآیندهای  داخلی، هایجنگ ،هاانقالبوقایعی همچون  است.

در جامعه از دست  اکه سازوکار اصلی خود ر شدن و شهرنشینی و یا بنیادهاییصنعتی
 (.15، ص4933 )وایت، «کنندمیاجتماعی ایفا  صحنه دراما هنوز نقش مهمی  ؛اندداده

                                                           
4. Connelly  

1. Hayden White 
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خود  مسئله های تاریخی مرتبط با موضوع وگزینش میان فاکت ،دومین گزینش مورخ
  4.است

معیاری صورت ساختار و های مورخان بر اساس چه اما سوال این است که گزینش
باور به این است که  اهمیت باتنها مبنای تشخیص امور  رسدمیبه نظر  گیرد؟می

دیگر پیش  ایگونهبهو بدون وقوع آن اوضاع  ده استآور رویداد مربوطه تغییراتی به بار
ن از اهمیت یک رویداد بر باورهای او در اارزیابی مورخ هرگونهلذا  ؛است رفتهمی

 ،افتدمیکه در صورت شکل نگرفتن آن رویداد اتفاق مورد رویدادهای فرضی معینی 
، 4933تنفورد،اس)نامندمیاین شکل از استدالل را شرطی خالف واقع  .است استوار

  (.133ص
از کجا ناشی  آنهاخالف واقع مزبور و باور به صدق  هایشرطیاما محتوای 

 خالف واقع از دانش متعارف و هایشرطیکه این برداشت ما این است ؟ شودمی
 دربرگیرندهکه مفهومی  هایطرح .اندشدهاستنباط و استنتاج مفهومی مورخان  هایطرح

در  کنندگانادراکضمن رهنمونی و  ندستهفرهنگی  گسترده هایداوریپیشعالیق و 
داللت  .(11، ص4333)مکاال، گیردمیای گزینش قرار فرآیند تحقیق همچون معیاره

که  اشبینیجهاناز  برآمدههای هر مورخی بر اساس معیار آن است که یاد شدهپاسخ 
است که در آن زندگی  ایجامعههای ها و باورآن نیز ناشی از درونی کردن ارزش

 هایطرحو  بینیجهانو همچنین تصوری که از پی رفت امور در درون کند می
 کند. تلقی می اهمیتبیاموری را واجد اهمیت و اموری دیگر را  ،قرار دارد اشمفهومی

 ،هایی از گذشته که قصد بررسی آن را داردمورخ پس از طرح مسئله و تعیین جنبه 
خود برود و با مطالعه و  مطالعه موردمانده از گذشته  جابهواهد و بقایای به سراغ ش دبای

درخور توجه در مورد شواهد آن است  نکته پاسخی به سواالت خود بدهد. آنهابررسی 
تاریخی در تناسب  برههتعیین شواهد مناسب از سوی مورخان جهت بازنمایی یک که 
تنها برای  دشواه دیگر بیان به اهد کرد.و جایگاه عصری مورخان فرق خو نظرنقطهبا 

شواهد  ،کنندمیخود را طرح علمی  جامعههای مناسب و درخور مورخانی که سوال
  .(433، ص1113)کانلی، است

                                                           
 ییعال نیاالدیض خ،یتار فلسفه بر یامقدمه والش، یهنر امیلیو :به دیبنگر مورخانه عمل ینشیگز تیماه خصوص در 4.

-415 ص ست؟یچ خیتار کار،.چیا.یئ و 53ص ،ینگارخیتار وهیش التون، .ر. ج ،441ص ،4939 ر،یکب ریام تهران، ،ییطباطبا

 .11ص ،(1595) خ،یتار لد،یچا گوردون و 19-11 ص ، خیتار و مورخ ،4931،ینبیتو آرنولد ، 413
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منابع دسته اول و منابع قرار دارد به دو دسته مورخ منابع و شواهدی که در دسترس 
ها و با کنش زمانهمی هستند که د. منابع دسته اول منابعنشوتقسیم میدسته دوم 

مانده  جایبههای تاریخی بنا صورتبهمورخ نوشته شده و یا  بررسی موردهای رویداد
تهیه  مطالعه موردهستند که در زمانی غیر از زمان حوادث  آنهاییاست. منابع دسته دوم 

رود و گاهی اوقات مورخ پس از طرح و انتخاب مسئله به سراغ شواهد میاند. شده
 ؛اطالعات کمی دارند نظرش موردکه شواهد در اختیار وی در باب مسئله  یابددرمی

چنین  ساززمینه آنچهدهند. در باب موضوعات دیگر اطالعات زیادی ارائه می کهدرحالی
های اهمیت نزد شاهد تاریخی و مورخ امروزی است. شاهد و تفاوت معیار ،امری است

یابد و به ارائه می اهمیت باافت تاریخی خود اموری را راوی تاریخی تحت تاثیر ب
گذارد. اگر بافت مورخ امروزی پردازد و امور دیگر را کنار میاطالعات در مورد آن می

مورخ در  نیاز موردآنگاه ممکن است اطالعات  ،با راوی و شاهد منابع متفاوت باشد
 .منابع یافت نشود

مانده از گذشته و کشف  جابهخواندن متون اکنون نوبت این است که مورخان با 
اما  ؛معانی آن ضمن نقد متون، به توصیف و تبیین موضوع مورد مطالعه خود بپردازند

معنای  آنچهممکن است میان  زیراکه مشکلی پیش روی او قرار دارد؛  اینجاستدر 
 اهماهنگین ،کندیک نویسنده از متن بوده با معنایی که مورخ از آن درک می نظر مورد

وجود داشته باشد. ارتباط میان نویسنده یک متن و مورخان از چنین الگویی پیروی 
 کند: می

 

 )مورخ(کنندهدریافت رمزگشایی)منابع(شده رمزگذاریپیام  رمزگذاری)راوی(فرستنده

 
نویسنده  زیرا ؛تواند در رمزگذاری اتفاق بیفتدنخستین اشکال در این فرایند می

نادرست استفاده کند و  طوربههای رمز و جهالت از نماد احتیاطیبیاثر ممکن است بر 
تواند به هنگام دومین اشکال می ؛پیامی را بفرستد که قصد رساندن آن را ندارد

 موردمعنایی را به متن نسبت بدهد که  کنندهدریافتیعنی  ؛صورت بگیرد رمزگشایی
زند تاریخی بودن دامن می پیش از بیشبه این دو مشکل  آنچهآن نباشد.  نظر نویسنده

های یک زبان نماد ،شوندتغییر می خوشدستها که فرهنگگونههمانیعنی  ؛زبان است
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توانند از بستر اولیه خود خارج شده و معانی جدید را بپذیرند. این پذیرش نیز می
ک شدن معانی انجامد و یا به مترومعانی جدید یا به بسط معانی یک نماد و آن زبان می

از لحاظ زمانی و  کنندهدریافتسابق یک نماد و زبان. البته اگر فاصله میان فرستنده و 
 کمتر است.  هاییسوءبرداشتامکان بروز چنین  ،فرهنگی کم باشد

این است که گاهی مورخ به خواندن متون و  نگاریتاریخاما مشکل اصلی کار 
از هزاران سال از لحاظ زمانی با او فاصله  پردازد که گاه بیشهایی میبررسی فرهنگ

داشته است  نویسنده قصد ارسال آن را آنچه ازکند آنچه دریافت می بسا چهلذا  ؛دارد
اند که با برخی مورخان مدعی. (493-491، ص4933)استنفورد،متفاوت باشد کامالً

برده و درک  هایی را از میانتوانیم چنین شکافمراجعه به بستر تاریخی یک متن می
ولی باید به آنان گوشزد نمود که آنان  ؛آوردیم به دستاز متن  تریصحیحمناسب و 

مستقیم به بافت تاریخی متون دسترسی ندارند. جالب این است که از همان ابتدا  طوربه
مانده از آن بوده است، پس چگونه  جابهقصد ما شناخت همین بافت با استفاده از متون 

 ه شناخت از این بافت برسیم؟ توانیم بمی
ر متون جهت شناخت بافت است. دیگگویا منظور این عده از مورخان مراجعه به 

مورخان متون را با استفاده از متون دیگری که در  شویممیدر اینجاست که متوجه 
مورخان به هنگام شناخت گذشته هیچ توسل و  واقع درکنند. دسترس دارند تفسیر می

توانند نمی آنهاواقعی گذشته ندارند. به تعبیری دیگر  هایو انسانها ویدادارجاعی به ر
گفت  دپس بای .(93-14، ص1111)مکاال،  دی متون خود قرار بگیرنبیرون از دنیا

با توجه به که معنایی است  ،کندنخستین معنایی که مورخ از یک متن دریافت می
 ؛یابدز بافت تاریخی خود به آن دست میبرآمده ا بینجهانساختارهای  و هافرضپیش

نویسنده  نظر موردالبته این بدان معنا نیست که او باید از تالش جهت فهمیدن معنای 
 دست بردارد. 

این منابع  نقد به نظرش موردمورخ به هنگام استفاده از منابع جهت بازنمایی گذشته 
اطمینان حاصل  از این امر وی در مرحله نخست با رویکردی انتقادگونهپردازند. می
این بقایا  آنچهآید. در این مرحله نه کند که بقایا همان چیزی است که به نظر میمی

مرحله دوم استفاده از منابع،  ؛است که اهمیت دارد بلکه آنچه اکنون هستند ؛اندبوده
 اینجاچگونه به  نظر موردسیر تحول تاریخی آن است. سند  بازشناسیتالش برای 
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تاثیر چه عواملی تغییر کرده است. این  و تحتیده است، چه تغییراتی کرده است رس
شود. فقط در شده مربوط می ذکر پیشتر و فرایندهایمرحله اغلب به ردیابی مراحل 

 پردازیم. های آن میو ریشه أسوم است که به منش مرحله
به  و و چرا چگونه نظر مورد شی اینکهدر این مرحله پرسش مهم عبارت است از 

و در چه  غالب ( هایو روشها به چه منظوری، با چه سیاقی)شیوه دست چه کسی و
های شرایطی ساخته شده است. در این مرحله مفهوم کلیدی مفهوم معناست با جنبه

مردم عادی آن  کننده یادریافتمتعدد آن. منظور سازنده)نویسنده(چه بوده است؟برای 
ها هنگامی برای ما چه اهمیتی دارد. همه این پرسش است؟روزگار چه معنایی داشته 

در تاریخ اهمیت دارد  ویژهبهمدنظر باشد.  ماندهچیز باقیشود که معنای اثر یا طرح می
برای دیگران، مخالفان خود،  بکوشیم تا از قصد نویسنده یک سند آگاه شویم. آیا او

 مانند خاطراتنویسد. برای خود می نویسد یا فقطهای آینده میهای خود یا نسلمافوق
شایان توجه در مورد  نکته. (441-449، ص4933)استنفورد،های روزانهیا گزارش

مورخ در استفاده از شواهد برای هریک از این مراحل نقد تاریخی، نقش فعالی است که 
 .کندمیایفا پاسخ به مسئله خود 

هد چونان استدالل آنان را به که با تبدیل شواهد چونان بقایا به شوامورخ است 
از منابع ما شاهد مورخان به هنگام استفاده به تعبیر استنفورد . داردسخن گفتن وا می

موضوع مورد نظر )حادثه اتفاق افتاده در و  شواهد، یک رابطه سه سویه بین مورخ
در پی بردن به  ایکنندههوش و تجربه مورخ نقش تعیین اینجاهستیم. در  گذشته(

 شود(مانده)آنچه دیده میمورد مطالعه دارد؛ زیرا اوست که میان اثر باقی هیت گذشتهما
، 4933استنفورد،)کنندمیشود(پیوند برقراریده نمیهای گذشته)آنچه دو رخداد و حالت

مطلوب وی  نتیجهمورخ از شواهد در راستای منتج شدن به  استفادهاین  .(449ص
  است.

 که از شواهد در دسترس هاییگیرینتیجهنها به یکی از مورخ ت تردقیقبه بیان 
که وی را در ساختن تصویر  ایگیرینتیجهیعنی است؛  مندعالقه ،شودمیحاصل 

های او از باورداشت ،داندمیرا  هر آنچهبدین منظور  از گذشته کمک کند. اشتخیلی
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ای ترسیم تصویر در راست در مورد طبیعت و انسان گرفته تا دانش فلسفی و ریاضی
 .(935 ، ص4931 ،1)کالینگوودبردمیمطلوب به کار 
که خود برآمده از جهانی  آنهاتوجه داشته باشند دانش عمومی  دبای اما مورخان

تواند در بررسی اظهارات مراجع کمک کند تا جایی می ،کنداست که در آن زندگی می
قوانین طبیعت یخی ندارد؛ زیرا که تارکه نه درباره تاریخ بلکه درباره طبیعت باشد 

آن است دو هزار سال  و قوانینطبیعت  چیزی که اکنون بر ضد و اندبودههمیشه ثابت 
آدمی متمایز از شرایط  ولیکن شرایط تاریخی حیات ؛وده استپیش هم بر ضد طبیعت ب

های متفاوت تا حدی متفاوت است. لذا هیچ دلیلی ندارد که تجربه زمان طبیعی آن در
در نقل و بررسی اظهارات مراجع او  لزوماً و انسانیمروز مورخ از زندگی اجتماعی ا

ع انسانی مالبته به میزان شباهت جوا .(919، ص4933کالینگوود،داشته باشد) کاربرد
که برآمده از تجارب زندگی انسانی  ایبررسیمورد مطالعه با جامعه او معیارهای نقد و 

 یابند. می است کاربرد بیشتری اشکنونی
اصلی خود  پس از طی کردن این مراحل است که مورخ به پاسخ به مسئله

ولی  ؛هایی باشد که پاسخی توصیفی دارنداز نوع مسئله توانداو میپردازد. مسئله می
عملی خاص در  اینکهدانستن  تمام مسائل مورخان از این نوع نیستند. کار مورخ صرفاً

. اینهاستبیش از  نوعیبهبلکه  ؛ینی اتفاق افتاده نیستوضعیتی ویژه و توسط شخص مع
ها بپردازد. در های فردی و جمعی و رویدادبه بیان چرایی این کنش کوشد تامورخ می

 آید.میان میاینجاست که پای تبیین به 
 
 جهینت

 دامنه بندیصورت حیثاز  ویژهبهمطالعات تاریخی در جوامع انسانی  کارکردهای
-در جوامع سنتبخشی به اقتدار برین تعینهمچنین و های مختلف اجتماعی اقتدار الیه

معرفتی بخشیده است. اهمیتی که برآمده از  حوزهمحور، اهمیتی خاص بدین 
 نگراندل وراناندیشه، این اهمیت معرفتی است. حوزهبازتابندگی تولیدات این 

آنان  هایبررسیاما  ؛اده استسوق د پژوهانتاریخیت را به بررسی دعاوی معرفتی عقالن
باعث  و امور هاپدیدهوار متاثر از تلقی فعالیت شناختی انسان همچون بازنمایی آیینه

                                                           
4. Robin George Collingwood  
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 (پژوهیتاریخ)در عمل شناسایی )مورخ(فاعل شناسابازشناسی سهم  شده است تا
تاریخ را به سمت  فالسفه. تعهد به این تلقی آرمانی، مورخان و یابد ضرورتی حیاتی

آنچه تحت عنوان بازنمایی عینی گذشته به در  پرسش از نقش فعال یا منفعل خود طرح
 بندیصورتکه ما تحت این عنوان  سوق داده است.پرسشی، کنندمیجامعه تزریق 

 ؟ سازندمییا بر کنندمیتاریخی را کشف  هایروایتنمودیم: مورخان 
یخی در یونان تا اواخر تار هایپژوهشاز نخستین  نگاریتاریخپاسخ جریان غالب 

حاصل از کنش مورخان را  هایفرآوردهتاریخ بود که  گرایانهواقع نظریهقرن نوزدهم 
حقیقی خود را در قالب روایت تاریخی مورخان جایگاه  که دیدمی ایگذشته کشف

خر قرن نوزدهم و تحت تاثیر کارهای اوکشات و کروچه این ایده به اما از اوا ؛یافتمی
کار تاریخی را نه بازتاب عینی گذشته بلکه برساختن آن  نتیجه یده شد. آنانپرسش کش

از چرخش پس گرایانه . این تلقی سازهنگریستندمیبر مبنای اندیشه و منافع مورخان 
 .هایدن وایت مقبولیت بیشتری یافت تحت تاثیر ویژهبهقرن بیستم و  هاینیمهزبانی در 

مقاله پیمودن دو گامی بود که از  مسئلهی از برای جهت یافتن پاسخنگارنده راهبرد 
از سوی و  شدمیبه این پرسش مفهومی دو پاسخ کالسیک ایضاح منتهی به  سوییک

. گام نخست را با شرح داشتبرمیدر فرآیند شناسای مورخ و سهم  پرده از نقشدیگر 
ز طریق گزارشی را ا روایتی پیمودیم و گام دوم گراییواقعروایتی و  گراییبرساخت

  .درجه دوم از منطق تفکر تاریخی
توضیح دادیم روایتی  گراییواقع نظریهکشف تاریخ یا همان  نظریه به هنگام شرح

مورخان بازتاب عینی گذشته  هایپژوهشغایت  تنهانهکالسیک  نظریهکه در تلقی این 
 دستین آرمان فاوتی بدمت هاینسبتموجود به  پژوهیتاریخ هایفرآوردهبلکه  ؛است
را  بازنمایی عینی جهان انسانی گذشته یاناگرسازه ،این دیدگاهلفت با امخ در. اندیافته

گرایان از رد تلقی واقع رغمبه. البته آنان پذیرفتندنمیتاریخی  هایپژوهشغایت  مثابهبه
-سازه در تلقی. دانستندمیرا فعالیتی ارزشمند  پژوهیتاریخ ،تاریخی هایپژوهشغایت 

 ،انسانی در گذشته باشد جامعهبازتاب عینی  آنکهتاریخی بیش از  هایپژوهشگرایان 
مفهومی مورخان  هایطرحیه به با تک بحث مورد گذشتهبرساخت روایتی معنادار از 

بیانگر آن است  ،توصیفی که ما از ماهیت عمل مورخانه ارائه دادیم در این میان است.



                        2236زمستان / 32ش/ 12س/ شناسی علوم انسانیروش  211

 

گرایان از منطق تفکر برداشت سازه گرایانهواقعنظریه جود در مو هایبصیرت رغمبه که
 است. ترصحیحتاریخی برداشتی 

بر مبنای توصیفی که از ماهیت عمل مورخانه ترسیم شد، آنچه تحت عنوان شواهد 
، پیش از رسیدن به دست مورخ گیردمیاز گذشته در اختیار مورخ قرار  ماندهبرجای

که تمامیت  شودمیکه مانع از پذیرش آن همچون فاکتی  مراحلی را از سر گذرانده
این شواهد، تحت تاثیر گزینش گواهان،  ؛ زیراکندمیرخ را بازنمایی مطلوب مو گذشته

فرافکنی معناهای ذهنی آنان به کنش کارگزاران تاریخی، تغییرات در ساختار و محتوای 
ذهنی گواهان به  هایوارهرحطکه به جهت تاثیر  بحث مورداز رویدادهای  آنهاگزارش 
مورخ  بحث مورد گذشتهو عینی  جانبههمه کنندهد تصویرتوانمیو...، ن آیدمیوجود 

 پیش ازبیشدیگری بود که  مرحلهمانده  جایبهشواهد روی د. کار مورخ بر نباش
 .ساختمی ترمشکلرا  گرایانواقعبه آرمان  دستیابی

کننده یک اثر تاریخی نقشی بسیار فعال و تعیین نقش مورخ در نگارش دیگر بیان به
بلکه  ؛رودنمیبحث مورد  گذشتهتوصیف خود از  تهیهاست. او با ذهنی خالی به سراغ 

به طرح مسئله،  نظرنقطهو با تکیه به طرحی مفهومی و  اشجامعههای متاثر از دشواره
، نقد و اهمیتبیاز  تاهمی باتعریفی از شواهد در دسترس، گزینش میان امور  ارائه

فرافکنی اصول ترجیحی و تفسیری موجود در  واسطهبهدرک معنای شواهد متنی 
 بحث مورد رویدادهایگزارش خود از  ارائه سرانجامو طرح مفهومی خود و  نظرنقطه

. در تمامی این پردازدمیپیرنگ تاریخمندش  ساختارهایها و اندازیدر قالب طرح
 جامعهرا تعین ببخشد، مورخ ذشته محتوا و صورت روایت مراحل بیش از آنکه گ

مورخ و ساختارهای از پیش موجود در ذهن اوست که برسازنده روایت و تحلیل نهایی 
منطق تفکر تاریخی  زگرایان اهمدلی ما با برداشت سازه رغمبهاست.  او از گذشته

 یست.پوشی نموجود دارد که قابل چش گرایانواقعبصیرتی در دیدگاه 
متفاوت و در راستای  هایشیوههای تاریخی خود را به هر چند مورخان فاکت

آن معانی متفاوتی را از طریق  تبعبهو  کنندمیاندازی خود طرح نظر موردنیازهای 
به  ایزمینهمحکوم به شروع کار خود از  ؛ ولیکنندمین ارائه اخود به مخاطب هایروایت

ند عناصر و توانمیمورخان ن دیگر بیان بهیخی هستند. های تارنام شواهد و فاکت
نیازها و با  تناسببهند توانمی روایتشان را برسازند؛ بلکه صرفاً دهندهتشکیلهای فاکت
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های و تشخیص فاکت گزینش بهمفهومی خود دست  هایطرحنقطه نظرات و  رتکیه ب
و در مقایسه با  دیگر بیان بهرسازند. را در قالب پیرنگی معنادار ب آنهاسپس  خود بزنند و

و تعریف روایت  دهندهتشکیلبرگزیدن عناصر گفت که  توانمی ،کار نویسندگان ادبی
 کاری مورخ خارج است.  حوزهاز دستور داستان یک  نویسندهدلبخواهی آن همچون 

را به  آنهاد از میان شواهد دست به گزینش بزند و یا توانمیبه تعبیری دیگر مورخ 
 جابهولی محکوم به استفاده از شواهد  ؛اندازی خود تعبیر کندسازگار با طرح شیوه

د عناصری را در روایت توانمیاو ن و گریزی از استناد به آن ندارد.مانده از گذشته است 
این در حالی است که  خود بگنجاند که هیچ شواهدی دال بر وقوع آن وجود ندارد.

خود این عناصر را تعریف و تعیین  دلخواهبهد توانمیا نمایشنامه یک رمان ی نویسنده
مقاله، بایسته است که  مسئلهگرایان به پذیرش پاسخ سازه رغمبه. به همین جهت نماید

تصویری  ،گرایانواقعموجود در برداشت  هایبصیرتضمن جذب دیالکتیکی 
ی ارائه نماییم. ضرورتی که از ماهیت دانش تاریخ ترییافتهتکاملو  ترجانبههمه
 در این حوزه را تشکیل دهد.آتی  هایپژوهش مسئلهد توانمی
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 منابعفهرست 

(، زمینه روانشناسی 4931، اتکینسون، ریچارد سی و دیگران).ال .اتکینسون، ریتا
  .رشد :براهنی، چاپ چهاردهم، تهران محمدتقی یشهیلگارد، ویرا

 .نشر مرکز :وم، تهرانرساله تاریخ، چاپ د ،(4933احمدی، بابک)
  .نشر ماهی :تقاء، تهران احمدرضا(، تاریخ، 4933آرنولد، جان ایچ)
،ترجمه مسعود صادقی، چاپ سوم، پژوهیتاریخ(، درآمدی بر 4933استنفورد، مایکل)

  )ع(.سمت و دانشگاه امام صادق :تهران
دی، چاپ ترجمه احمد گل محم (، درآمدی بر فلسفه تاریخ،4933استنفورد، مایکل) 

 .نشر نی :سوم، تهران
عزت اهلل ترجمه  ،«آموخت؟ توانمیآیا از تاریخ » (،4931رابرت لیوینگستن) اسکایلر،
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