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سعید موسوی سیانی

1

محمدعلی رنجبر
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بازتابندگی دانش تاریخی ،به ویژه از حیث تعین اقتدار نیروهاا اتتااا ی
در توامع سنّتگرا ،ا تبارسنجی این حوزه معرفتی را ضارور سااهته اسات
ابتنا ا تبارسنجیها

دانش تاریخی ،باه تواور معیاار از معرفات و مناابع

توتیه معرفتی از یک سو ،و ناتوانی منابع معرفتی مورهان در برآوردهکردن این
معیارها ا ال معرفات از ساو دی،ار ،زمیناهسااز ددیدآمادن لاا شهاا
شکاکانه در مورد ارزش معرفتی تاریخدژوهی شده است از این لاا شهاا کاه
ماایتااوان آن ااا را در قا ا

لااا شهااا هسااتیشااناهتی ،معرفااتشااناهتی و

روششناهتی صورتبند کارد ،تتات ناوان مساشنه شاناهت تااریخی یااد
میشود به نظر میرسد ،هرگونه کوشش برا حلّ لا شها فارارو داناش
تاریخی ،مستنزم آسی شناسای مساشنه شاناهت تااریخی از ریاش بازشناسای
دیشفرضها ددیدآورنده آن است
.1دانشجویدکتر یترر یخاسرم ،دانشرهرش ری از؛محقر مکارر د وهشمشرهرشهروزششدانشرهرش 
 saeidmoosavi_1369@yahoo.com
.2دانشیر گ ششتر یخدانشهرش ی از ranjbar@shirazu.ac.ir
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مقاله حاضر که به این موضوع اختصاص دارد ،به این یافته رسیده است که
ساااختار ملااشنه تااااخت اااریخی ،هماناااد دی اار ملااافی فنلاالی ،ا ال ااو
استداللها تکاکانه پیرو میکااد و باه اراار ی دی ار،

میای مایارهاا

مارفتی دی ر قنمروها تااختی بر میاه مطالاات اریخی ،اامی تاکیگیار
ملشنه تااخت اریخی است.

کلیدواژگان :شناخت تاریخی ،فلسفه علم تااریخ ،اسادالل شاکانا،ه ،ر شناسای
یخ،گاری.
تاریخی ،تار 
مقدمه 

تجربه زیستن در جهانی که هرگونه ایفای نقش از سوی کارگزاران انسانی ،نوعی تل ش
در جهت خودانطباقی با الگوهای رفتاری مطلوب در یک سنّت تاریخی اسلت ،زمینلهسلاز
ایفای نقش اثرگذار گزارشهای تاریخی در ترسیم ارزشها و هنجارهای سنّت نزد کاربران
گفتمانهای رقیب در جهان چندفرهنگی امروز میشلود .زیسلتن تتلت فرلار سلاختاری
چنین خوانشهای تاریخی از سنّت ،اهمیت دوچنلدانی بله تولیلد و توجیله گلزارشهلای
تاریخی سازگار با عقل عرفی میدهد .این مرخصه ،به ارزیلابیهلای معرفلتشناسلانه از
گزارشهای تاریخی ،نقری بیبدیل از حیث ایجاد تعامل معرفتی میان گفتمانهای رقیب
در جوامع انسانی میدهد.
در این میان ،هریک از اعتبارسنجیهای صورتگرفته تصوری از شلناخت و توجیله را
معیار قرار داده و بر آن اسلا ،،حملم نمودنلد کله آیلا منلابع معرفتلی مورخلان امملان
برآورده نمودن تصور معیار از شناخت و توجیه را دارد یلا خیلر .نظریلههلایی کله آنلان در
همسویی با معیارهای مقبول خود ارائه نمودند ،زمینهساز پدیدآمدن تردیدها و سؤالهلایی
پیرامون اممان و اعتبار دانش تاریخی شد .امروزه ،این تردیدها و پرسشها را تتت عنوان
«مسئله شناخت تاریخی» صورتبندی میکنند .عنوان دیگری کله ملیتلوان بله مسلئله
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شناخت تاریخی داد« ،شماکیت تاریخی» است .بر اسا ،شماکیت تاریخی ،فارغ از آنمله
مورخان چه مقدار شواهدِ در دستر ،پیرامون گذشته را به کار ملیبرنلد و از ایلن شلواهد
چگونه استفاده میکنند ،شناخت تاریخی مممن نخواهد بلود .چنلین تأکیلدی بلر امتنلا
شناخت تاریخی ،فقط داللت بر پژوهشهای تاریخی پیرین ندارد؛ بلمله هرگونله امملان
شناخت تاریخی در گذشته ،حال و آینده را به چالش میکرد .این تردیدهای شماکانه ،در
واقع ،به چالش کریدن اعتبار و حقیقت مفروضاتی است که هرگونله پلژوهش تلاریخی را
مممن میسازد 1.تاریخ نظریه شناخت تاریخی ،از یونان باستان تا چرخش زبلانی ،صلتنه
بروز و نُمود این شماکیت است.
فیلسوفان یونان باستان ،ریاضیات را معیار اع ی شناخت در نظلر ملیگرفتنلد و بله
همین جهت ،عدم شباهت ساختار دانش ریاضی با پژوهشهای مورخان را حمل بر امتنا
شناخت تاریخی کردند .آغاز قرون جدید ،هم زمان بلود بلا رشلد عللوم یبیعلی .ازایلنرو،
اندیرمندان این دوره ،یا حمم به امتنا شناخت تاریخی ملیدادنلد و یلا امملان شلناخت
تاریخی را منوط به یمسانسازی ساختار توجیه گزارههای تاریخی با ساختار پژوهشهلای
علوم یبیعی میدانستند .اگرچه این تصور پوزیتیویستی تا اواخر قرن نوزدهم غلبه داشلته،
ولی با وجود این ،از آغاز قرن هجلدهم گروهلی از فیلسلوفان کوشلیدند نظریله شلناخت
تاریخی را با توجه به قابلیتها و مرخصات پژوهشهلای تلاریخی تعریلن کننلد .ویملو
(1111م) 2،بنیانگذار این جریان بود .در نهایت ،از اواخر قلرن نلوزدهم بلود کله تتمیلل
الگوی علوم یبیعی به پژوهشهای تاریخی ،بهویژه از سوی ایدئالیستهای آلمانی ،ملورد
انتقاد گسترده قرار گرفت و بر تاریخ بهسلان صلورتی متملایز از شلناخت تأکیلد شلد 9.در
1. Meiland, jack w, Scepticism And Historical Knowledge, 1965, p. 1-9.
2. Giambattista Vico.

یاکب مهدیرن ص23ر .212
 .3ابینجو جکرلینهوشد مفهو،کلیتر یخ ت جکه عل 
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نیمههای قرن بیستم و همزمان با چرخش زبانی بود کله پسلتمدرنیسلتهلا مفروضلات
بنیادین مورد اعتقاد مورخان را به چالش کریدند و اع م نمودند که تاریخ با ادبیات ،ارتباط
نزدیکتری دارد تا با علم .آنان منمر عینیت در تاریخ شدند؛ چراکه در تلقی آنلان ،تلاریخ
فاقد موضو مرخصی است .به عقیده آن ها مورخ همواره در جهانی زندانی شده است که
در آن میاندیرد و اندیرهها و دریافتهای او ،با مقولههای زبانی مقید میشود که بلا آن
کار میکند .در نگاه این اندیرمندان ،زبان به واقعیت شمل میدهلد؛ املا ارجلاعی بله آن
ندارد .از سوی دیگر ،متون مورد استناد مورخان ،نهتنهلا ارجلاعی بله رویلدادهای گذشلته
ندارد ،بلمه فاقد معنای مرخص و بدون ابهامی است.

1

با توجه به این شرایط ،هدف از نگارش مقاله پیش رو ،یرح مسئله شناخت تاریخی در
چارچوب و صورتبندی متفاوتی است که نهتنها از پل
پردهبرداری از مفروضاتی که در پ

ایالاح مسلئله برآیلد ،بلمله بلا

این سؤاالت شماکانه قلرار دارد ،بله آسلیبشناسلی

مسئله شناخت تاریخی دست یابد و بدین واسطه ،زمینههای الزم برای حل یا منتلکردن
چالش مزبور فراهم شود .بدین منظور ،ت ش میشود تا تصویری همهجانبه از چالشهای
فراروی دانش تاریخی ترسیم شود .متقق ساختن این مهم ،مستلزم اتخاذ راهبردی کارگر
است که در ادامه ،بدان میپردازیم.
چالش های شماکانه ،چه در شمل فراگیر آن و چه در شمل موضعی و مقید ،بلرآن انلد
که منابع معرفتی ما اممان تتقق معرفت در تمام حوزه ها و یا در حوزه ای خاص را فراهم
نمیکند .فرض ما بر آن است که مسئله شناخت تاریخی نیز از این مرخصه مستثنا نیست
و تردیدها پیرامون اعتبار دانش تاریخی ،از ساختاری مرابه با ساختار سایر دعاوی شماکانه
پیروی میکند .به همین جهت ،ارائه تصویری از الگوی دعاوی شماکانه ،کمک شایانی در
بیین
خنهر ی د سدش بیستم ت جکه عبدالحسین آذ نگ ص  12ر 13؛ سی 
 .1گئو گ ایه س تر ی 
گلمحکدی ص .11
مارال بنیردمریعلمتر یخ ت جکه اهکد 
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فهم و یرح مسئله شناخت تاریخی و به تبع آن ،دستیابی به زمینلههلای مفلروض جهلت
معقول جلوه نمودن این مسئله مینماید .این رهیافت در یرح مسئله دانش تاریخی ،زمانی
کارگر خواهد بود که بپذیریم هرگونه پاسخ به مسائل شماکانه ،از یریق به پرسشکریدن
مفروضات و روشهایی صورت میگیرد که شماک در یرح دعوی خود بدان توسل جسته
است .به بیان ریچارد رورتی (2001م):1
ناآگاهانهپیشفرضهاییاستکههر ااگگها 

مسئلهفلسفی،محصولاتخاذ

خنهکررهار آ نهارینهشدهاست؛هما ااگگانیکهمسئلهر قالبآ بیا 
یشور.ازاین ا،پیشازجدیگرفتنخورمسئله،بایهدازپهیشفهرضههایآ 
م
پرسید 2.

متقق نمودن این راهبلرد ،مسلتلزم برداشلتن دو گلام مهلم اسلت :نخسلت ،بایسلت
تصویری از الگوی استداللهای شلماکانه ارائله شلود .هلدف ،آن اسلت کله بله هنگلام
یرح مسئله شناخت تاریخی ،الگوی اسلتدالل هلای شلماکانه را کله موجبلات صلتی و
معقول جلوهنمودن چالش شلماک ملیشلود ،بازشناسلیم؛ تلا بلدین واسلطه ،زمینله الزم
جهت فهم و حل یا منتلکردن چالشهای مزبور فراهم شود .سپ  ،ضمن ارائه تعریفلی
از دانش تاریخی و مفروضلاتی کله امملان چنلین شلناختی را فلراهم نملوده ،بله سلراغ
چالشهای پیش روی دانش تاریخی که هریک معطوف به یمی از ارکان دانش تلاریخی
است ،میرویم؛ چالشهایی که معطوف به پرسشکریدن تصور فهلم متعلارف از ماهیلت
دانش تاریخی است.

1. Richard Rorty.

 .2یچر د ش تی فلسفهشآیینهطبیعت ت جکه م تضینو ی ص31ر .02
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ساختاراستداللشکاکانه 

استدالل های شماکانه ،عموماً شمل درخواست توجیه برای دعاوی معرفتلی را ملیگیلرد.
شللماک ،بللدین منظللور از ای عللاتی کلله پیرامللون راههللای بللهدسللتآوردن ،آزمللودن،
بهخایرسپردن و مستدلکردن باورهایمان وجود دارد ،استفاده میبرد و سپ  ،ملیکوشلد
ضمن ارائه دالیلی ،عدم کفایت توجیهِ پیرنهادی مدعی شناخت را به کرسی بنراند؛ 1بله
بیانی دقیقتر ،استداللهای شماکانه با نراندادن شماف منطقی میلان توجیله ملا بلرای
گزارهای و صدق آن گزاره ،اهداف خود را پیش میبرند؛ یعنلی شلماک ملیکوشلد ملا را
متقاعد سازد که توجیه مدعی شناخت برای صدق گزارهای ،با کاذببودن آن سازگار است.
روش او ،این است که پرسشهایی دربلاره قابلل اعتملادبودن یلا موجبیلت صلدق منلابع
شناختی ما مطرح کند .در واقع ،آنان این سؤال را مطرح میکنند :چه دلیل قانعکنندهای در
اختیار داریم تا بر آن اسا ،،منابع توجیه معرفتی مورد استفاده مدعی شناخت در تتصیل
صدق و اجتناب از خطا را قابل اعتماد و معتبر تلقی نماییم؟

2

آنچه این سؤال شماک را بنیانبرانداز میکند ،ساختاری است که او پیشتر بر اسلا،
تصورات مدعیان شناخت از معیار اع ی شلناخت و توجیله یراحلی ملیکنلد؛ بله بیلانی
دقیقتر ،هر شماکی با تصوری که ما از ماهیت شناخت ،مؤلفههای آن و اممانات شناختی
داریم ،شرو میکند .سپ  ،متدودیت اممانات شناختی ما او را بر آن میدارد که تتقلق
تصور معیار از شناخت از یریق اممانات مزبور غیلرمممن اسلت؛ بله عبلارت دیگلر ،اگلر
بپذیریم که معرفت عبارت از باور صلادق موجله اسلت و همچنلین ،تصلوری از دامنله و
متدودیتهای منابع توجیه معرفتی را معیار قرار دهیم ،آنگاه در نگاه شماک ،منابع توجیه
.1گ یلینگ اسارتاست جنشا.،جیمر تین مع فت نرسی ت جکه امی مرزیر ص20ر .22
هکتاهلل  ضریی  

 .2ول موز مولد ش ت ش د آمدی موضوعی ب مع فت نرسی معرص ت جکه 
ص .282
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معرفتی مزبور ،اممان احراز صدق باورهای مورد نظلر ملا ل در ایلن ملورد ،گلزارشهلای
تاریخی ل را برآورده نمیسازد .موضو مهم در مورد تصور شماک پیرامون مؤلفله توجیله
معرفتی ،آن است که وی حدّ نصاب الزمی برای توجیه همچون :تردیدناپلذیری ،یقلین و
تجدیدناپذیری را در نظر میگیرد و آنگاه ضمن بیان ناتوانی منابع توجیله معرفتلی ملا در
برآوردهکردن چنین مرخصاتی ،حمم به امتنا شناخت تاریخی میدهد .بلر ایلن اسلا،،
ساختار استدالل شماک را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
 .1در معرفت به گزارهای مانند  pگزاره  pباید دارای توجیهی در مرتبه  kباشد؛
 .2گزاره  pنمیتواند دارای توجیه در مرتبه  kباشد؛
 .9در نتیجه ،هرگز نمیتوان به گزاره  pمعرفت پیدا کرد.

1

چالشهایناظربرارکاندانشتاریخی 


اگر «مسئله شناخت تاریخی» داللت بر چالشهای شماکانهای بنماید که پیرامون ارکلان
دانش تاریخی شمل میگیرد ،در آن صورت ،بازشناسی این ارکان و چالشهای نلارر بلر
آن ،نقری مهم در گرهگرایی و ایااح مسئله مزبور خواهد داشت .به نظر میرسد ،تعرین
دانش تاریخی ،مناسبترین روش برای بازشناسی ارکلان دانلش تلاریخی و چلالشهلای
فراروی آن باشد .از آن جهت که تعرین مِیلَند1391( 2ـ1331م) جامعتلر از سلایر تعلارین
است ،تتلیل مفهومی او از دانش تاریخی را مبنای بازشناسی ارکان دانش تاریخی و بهتبع
آن ،چالشهای شماکانه فراروی هریک از این ارکان قرار میدهیم .در نگاه او ،به شناختی
که ما انسانها از کنشها و اعمال انسانهای گذشته بر اسلا ،شلواهد موجلود در زملان

  .1یچر د فیوم تن مع فت نرسی ت جکه جمل ویارنی ص  223ر 220؛ منصو  کس آ نریی
برمع فت نرسی ص232ر .233
2.jack W Meiland.
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حال به دست می آوریم ،عنوان «شناخت تاریخی» ای ق ملیشلود 1.در ایلن تعریلن ،از
شناخت تاریخی میتوان سه رکن را بازشناخت .1 :کنش هلا و اعملال گذشلته؛  .2ملورخ
به مثابه فاعل شناسا؛  .9شواهد .شناخت تاریخی در این تعرین ،متصول کنش و واکلنش
سه رکن مزبور است.
با استناد به تعرین مِیلَند و همچنین تأکید بر آنمه هریک از چالشهای شماکانهای که
موجد مسئله شناخت تاریخیاند ،نارر بر ارکان دانش تاریخی است ،میتوانیم چالشهلای
شماکانه نارر بر دانش تاریخی را چنین صورتبندی کرد .بر این اسا ،،به پرسلشهلای
شماکانها ی که اصل وجود جهان خلار را ل کله رلرف بلروز و رهلور رویدادهاسلت ل و
همچنین ،تتقق کنشهای انسانی در گذشته ،بهمثابه متعللق شناسلایی تلاریخی و رکلن
نخست دانش تاریخی را به چالش میکرند ،عنوان «چالشهای هستیشناسانه» ایل ق
میشود .چالشهای معرفتشناسانه ،داللت بر به پرسلشکرلیدن توانلاییهلای معرفتلی
مورخان ،بهمثابه فاعل شناسای تاریخی و رکن دوم دانش تلاریخی ،در بازنملایی حقیقلی
رویدادهای گذشته دارد .منظور از چالشهای روششناسلانه ،تردیلد در توانلایی شلواهد و
ابزارهای در دستر ،مورخان ،بهمثابه رکن سوم دانش تاریخی ،از حیث بازنمایی حقیقلی
گذشته دارد .در ادامه ،بهتفصیل هریک از این چالشها را مورد بررسی قرار میدهیم.
هستیشناسانه 

چالشهای

.1

هستیشناسی2برآمده از فهم متعارف ،بر این داللت دارد که جهان ،مترمل از اشلیایی
با مرخصات گوناگونی است که میان خود نسبتهایی برقرار کردهاند 9.بلاور مورخلان بله
1. Meiland,jack w,historical knowledge,p. 414.

رخهای از فلسفه است که د بر شانواعی از ا یری برلفعل موجود
ی نرسی  
 .2د تع یف الندسکرن مست 
ی نرسی  ا «علم به شجود از آن جهت که
یکند .البته ول فولایه د تع یفی ا سطویی مست 
وهشمش م 
ی نرسی(بحث
یداند.د اینمو د ن.ک ولفولایه مست 
شجوداستشعلمبهاصولمقومهشعللآن»م 
شجود) ت جکه یحییمهدشی ص .5
.3چر لزالندسکرن د آمدیب مع فت نرسی ت جکه مهدیمطه ی ص18ر .22
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تتقق کنشها و رویدادهای گذشته نیز گزارهای هستیشناسانه است که فرض را بر وجود
جهانی واقعی گذاشته است 1.حال ،پرسری که شماک فراروی مورخان مینهلد ،آن اسلت
که چگونه از وجود جهان خار از ذهن آگاهی یافتهاند؟
در تلقی فهم متعارف که غالباً منبع اخذ باورداشتهای مورخان است ،ایلن انلدامهلای
حسی ماست که اممان چنین آگاهی را فراهم میکند .ما از یریق حوا ،خود ،از اجسام و
اشیا و اوصاف و نسبتهای آنها در جهان آگاه میشویم .ازایلنرو ،آگلاهی حسلی بنیلاد
شناخت و احمام ما از هلر آن چیلزی اسلت کله در جهلان وجلود دارد .مرخصله دیگلر
هستیشناسی برآمده از فهم متعارف ،تأکید بر عینی و مستقل از ادراکبودن این رویدادها
و پدیدههاست؛ یعنی رویدادها و کنشهای انسانی ،در گذشته به شخص وارسیکننده آنها
(مورخان) هیچ وابستگی ندارد و حتی اگر هیچکسی وجود نداشته باشد تا پدیدههای مزبور
را بررسی کند ،باز هم وجود خواهند داشت؛ به بیانی خ صهتر ،مورخان در جهانی زنلدگی
میکنند که بیرتر آن را نساختهاند .جهان مورد بتث مورخ ،پیشتر وجود داشلت و او بله
واسطه آگاهی حسی از بخشهایی از آنچه هنوز وجود دارد ،آگاهی مییابد 2.اکنون چالش
اساسی مقابل این تصور فهم متعارف ،آن است که آیا ادراکات حسی ،منبع توجیه معرفتی
قابل اعتمادی در توجیه انگارههای هستیشناسانه دانش تاریخی است؟
در بیان باال ،تنها به واسطه ادراکات حسی خود است که حمم به وجود مستمر جهانی
بیرون از ذهن خویش میکنیم .در مقابل ،شماک استدالل میکند که اگر تنهلا بله ادراک
حسی خود دسترسی بیواسطه داریم و نمیتوانیم بیرون از ادراکات خود ایسلتاده و شلاهد
بازنمایی جهان توسط این ادراکات باشیم ،در آن صورت ،دیگر دلیلی برای وجلود جهلانی
خار از این ادراکات نخواهیم داشت؛ به بیانی دیگر ،شماک ،تنهلا زملانی ملیتوانلد بله
صورت معقول باور ما به وجود جهان خار را به چالش بمرلد کله اعتبلار ادراک حسلی،
1. Murphey, Murray G, Philosophical Foundations of Historical Knowledge, p. xi.

.2چر لزالندسکرن د آمدیب مع فت نرسی ت جکه مهدیمطه ی ص18ر .22
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بهمثابه مهمترین منبع توجیه معرفتی ما در معرفت به جهان خار را زیر سایه تردید ببرد.
این در واقع ،بیاثرشدن یمی از مهم ترین اممانات ما در معرفت بله جهلان خلار اسلت.
واکاوی چالش باال ،پرده از یرحی برمیدارد که پیشتر تتلت عنلوان سلاختار اسلتدالل
شماکانه ترسیم نمودیم .بر این اسا ،،شماک ،واقعیت خار از ذهن را به عنلوان چیلزی
که تنها از یریق مراهده به اثبات آن نایل میشویم ،تعریلن ملیکنلد .سلپ  ،تصلوری
خاص از توجیه را مبنا قرار میدهد که بر اسا ،آن ،خطاناپلذیری و یقلین روانشلناختی،
مؤلفهها ی ضلروری یلک توجیله معرفتلی آرملانی اسلت .شلماک ،آنگلاه ملیکوشلد بلا
متعهدنمودن ما به صدق نظریه رئالیسم بازنمودی که پاسخی به پرسش از ماهیلت ادراک
و اممانات و متدودیتهای فراروی آن است ،دامی را یراحی کند که اممان رهایی از آن
قابل تصور نیست؛ زیرا با پذیرفتن تصور معیار او از روش حصول معرفت به جهان خار و
همچنین مؤلفههای سختگیرانه ای که در مورد توجیه معرفتی وضلع نملوده اسلت ،بایلد
منابع توجیه معرفتی را در اختیار داشته باشیم که اممان برآوردهکلردن شلرایط یادشلده را
داشته باشد؛ ولی تعهد به مفروضه او ،مبنی بر اینمه تنها راه علم به وجلود جهلان خلار ،
ادراک آن است ،از یکسو ،و پذیرش تلقی بلازنمودی از ماهیلت ادراک ،از سلوی دیگلر،
ناسازهای است که اممان مورد نظر را فراهم نمیکند.
پذیرش اصل واقعیتداشتن گذشته ،دومین انگاره هستیشناسانه است که اممان دانش
تاریخی را برای مورخان و سایر کاربران فهم متعارف متصور میسازد؛ 1زیلرا بنلا بلر یلک
تعرین ،کنشهای فردی و اجتماعی انسان در گذشلته متعللق شلناخت تلاریخی اسلت.

2

اهمیت این مفروضه در قوام دانش تاریخی شماکان را به یرح تردیدهایی در احراز صدق
 .1لئون وومپر فلسفه تر یخ چرپ  دش د نه شمری نوین د فلسفه ج  2ت جکه مسعود صردقی  
ص111ر .222
  .2ابین جو ج کرلینهوشد مفهو ،کلی تر یخ ص  10ر 11؛ ابوالفضل  ضوی فلسفه انتقردی تر یخ  
ص .121
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آن برمیانگیزد؛ به بیانی دقیقتر ،ورای تجربه و غیرقابل دسترسی مستقیمبودن این متعلّق
شناسایی دانش تاریخی 1،فیلسوفی همچون برتراند راسلل1312( 2لل1112م) را بله یلرح
چالری نوین برانگیخت .راسل ،پرسری شماکانه در مورد اصلل وجلود گذشلتهای واقعلی
به مثابه متعلق شناخت تاریخی مطرح کرد .او ارهار داشت که به لتلا منطقلی ،ممملن
است جهان پنج دقیقه پیش به وجود آمده باشد؛ آن هم بهگونهایکه شبمهای از خلایرات
که در راهر توصینکننده امری واقعی در گذشتهاند ،در ذهن جمعیلتهلای انسلانی ایلن
جهان جایگیر شده باشد .این یرح مرمل راسل ،می تواند بنیلاد معرفلت تلاریخی ملا را
تهدید کند .وی استداللش را چنین مطرح کرد:
اقوعتمامیمعتقداتناشیازحافظه،ر حهالحاضهراسهت؛نههر زمها 
گذشتهکهمرجعآ محسوبمیگررر.اقوعاصلحارثهایکهمو رتذکرااقع
میشوریاحتیاجورخورزما گذشتهکهظرفاقوعآ حارثهاست،ازلحاظ
تقوماجوراعتقارناشیازحافظه،ضرا تعقالنیندا ر؛زیرافرضاینکهعالم
پنجرقیقهقبل،ناگها بههمینحالیکههست،بهاجورآمدهاساکنا آ ،یک
گذشتهبالکلموهومی ابهخاطرمیآا ند،عقالًمحهالاممتنهعنیسهت.میها 
هیچگونهعالقها ابطهعقلیضهرا یاجهور
امو احوارثر ازمنهمختلف ،
ندا ر.پس،هیچامریکهر حالحاضریار آیندهااقعمهیگهررر،نهافیایهن
فرضنیستکهعالمپنجرقیقهپیشبهاجورآمدهاست.لذاااقعاتیکهعلمبهه
گذشتهمینامیم،عقالًمستقلامنفکازگذشتههستندامهیتهوا آ هها ابهه
مضامینقبلیهاحالیهذهنکهنظراًممکناستبههمیننحوبورهباشهند،بهدا 

1. jack w Meiland, historical knowledge, p. 414- 416.
2. Bertrand Russell.
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اینکهزما گذشتهایهرگزاجورراشتهباشد،تحلیلنمور 1.

از این استدالل راسل ،چنین برمیآید که معرفلت مفلروض ملا از گذشلته را بایلد بله
گزارههایی درباره متتویات کنونی ذهن برگردانلد؛ زیلرا وی قائلل بلود کله از راه ادراک
حسی ،از واقعیتی آگاه میشویم که گلزارههلای دربلاره زملان حلال را صلادق ملیکنلد؛
درحالی که نسبت به گذشته ،چنین امملانی را در اختیلار نلداریم 2.نمتله شلایان توجله در
استدالل راسل ،آن است که او چرم خود را بر چالشهای فراروی اصلل واقعیلتداشلتن
جهان خار از ذهن میبندد و با فرض در اختیارداشتن منبع توجیلهِ معرفتلی ،کله امملان
احراز صدق باور مزبور را فراهم میکند ،به یراحی استدالل خلود ملیپلردازد .در هملین
راستا ،او برای باور ما به واقعیتداشتن گذشته ،درخواست توجیه و استداللی البته با شلرط
خطاناپذیری میکند؛ به تعبیری دیگر ،پذیرش واقعیلتداشلتن گذشلتهای را کله مطلابق
توصینهای مورخان است ،مرروط به برآوردهکردن تصلور آرملانی و خطاناپلذیر خلود از
مؤلفه توجیه میکند .به همین جهت ،باید گفت این استدالل او ،از همان ساختاری پیروی
میکند که پیشتر از یریق ترسیم الگوی استدالل شماکانه بیان نمودیم.
سومین مفروضه فهم متعارف که اممان شناخت تاریخی را متصلور و قابلل دسلتیابی
میسازد ،پذیرش وجود انسانهای دیگری است که بهمانند ملا از ذهلن و حلاالت ذهنلی
برخوردارند 9.ما انسانها به یور معمول ،بلا مرلاهده رفتلار یلک موجلود از جملله افعلال
گفتاریاش ،حمم به اندیرندهبودن و آگاهبودن وی میکنیم .از ناللهکلردن او ،درد را و از
خنده کردنش ،شادی را استنباط میکنیم .همچنلین ،از تعلام ت پیچیلده وی بلا متلیط
امیال ،باورها و قصدهایی از برای او استنتا میکنیم؛ اما سؤال شماک این است که چنین
استنباطهایی ،چگونه توجیه میشوند؟
.1ب ت اند اسل تحلیلذمن ت جکهمنوچه بز گکه ص183ر .180
.2لئونوومپر فلسفهتر یخ ص .221
3. Murray G, Murphey, {op.cit}, p. xi.
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الزمه استنباط وقو حالت ذهنی معیّنی از وقو رفتارهای معیّن ،مفروضگرفتن ارتباط
خاصی میان آنهاست؛ ارتبایی که به این شمل مطرح میشود« :هرگاه موجودی رفتاری
از نو  Bاز خود بروز داد ،آنگاه حالت ذهنی  Sاتفاق افتاده اسلت ».چالرلی کله شلماک
یرح میکند ،آن است که چنین تعمیمی ،توجیهپذیر نیست؛ زیرا از آنجا که حلاالت ذهلن
سایر انسان ها ،بر سایرین پوشیده است و فقط خود شخص مفروض بدان دسترسلی دارد،
ما صرفاً اممان احراز صدق مقدمه گزاره شریی باال را داریم .در تلقلی شلماک ،ملا تنهلا
میتوانیم پیوستگی مزبور میان رفتارها و حاالت ذهنی خودمان را تصلدیق کنلیم؛ املا در
مورد سایر موجودات ،چنین اممانی در اختیار ما نیست .شاید بگوییم به هنگام وقو حالت
ذهنی خاصی ،رفتارهای معیّنی از ما سر میزند و از آن جهت که سایر انسانها مرابه ملا
هستند ،پ

به هنگام وقو رفتاری مرابه رفتار ما از سوی آنها ،حمم به اندیرندهبلودن

آنان ،حممی صادق است .این شیوه استنتا  ،شیوه تمثیلی است که از کمترین حلدّ اعتبلار
در نزد شماک برخوردار است؛ زیرا از مراهده یک مصداق ،قاعدهای کلی جهلت پوشلش
سایر مصادیق ارائه دادهایم.

1

تصدیق چالری که شماک در اینجا مطرح میکند ،مرروط به تعهد معرفتی ما بله دو
مفروضهای است که در پرت استدالل او قرار دارد؛ نخست آنمه باور مورخلان بله وجلود
انسانهایی که برخوردار از اذهانی مرابه او هستند ،نیازمند ارائه توجیهِ درخلور اسلت .دوم
آنمه این توجیه ،باید از سنخ توجیهی باشد که برای برخورداری از حاالت ذهنی خود ارائه
میدهیم؛ به تعبیری دقیقتر ،شماک ،تنها راه احراز صدق باور مورخان به وجود انسانهای
دیگر برخوردار از حاالت ذهنی را ،ادراک و تجربه مستقیم این حالتهای ذهنی قلرار داده
است .در اینجا نیز شماک بهمانند سایر استداللهای شماکانه شلرایط سلختگیرانلهای از
برای معرفت و توجیه وضع میکند تا هرگونه شناخت به وجلود انسلانهلایی برخلوردار از
.1ورشلچ چلند مردششآگرمی ت جکه امی غممی ص113ر .110
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اذهانی مرابه ما را زیر سایه تردید ببرد؛ شرایطی که صرفاً در زمینله معرفتلی متفلاوت از
زمینه معرفتی مورد بتث ما ،کاربست دارند .اکنون ساختار استدالل شلماک را ملیتلوان
چنین صورتبندی کرد :تصدیق برخورداری موجودی از ذهلن ،مسلتلزم کاربسلت هملان
شیوهای است که در شناخت از اذهان خود بهکار میبریم .حال از آن جهت که ما از یریق
درونبینی به متتویات اذهان خود آگاهی مییابیم ،متدودیتهای مترتب بلر درونبینلی
بهمثابه یمی از منابع توجیه معرفتی ،اممان یک چنین آگاهی به اذهان سایرین و تصدیق
برخورداری آنها از ذهن را فراهم نمیکند.
معرفتشناسانه 

چالشهای

.2

همچنان که پیش تر بیان شد ،تردیدهایی که شماک پیرامون توانایی فاعل شناسلا در
شناخت کنشهای انسانی گذشتگان یرح میکنلد ،در اعتبلار ایلن مقالله« ،چلالشهلای
معرفتشناسانه» نامیده میشود .بازشناسی ساختار استداللهای این دست از چلالشهلای
معرفتی ،وریفهای است که در ادامه پی میگیریم.
همان یورکه موری مورفی1391( 1م) تأکید مینماید ،پذیرش آنمه یلک شلخص (در
اینجا ،یعنی مورخ) میتواند اندیرههای سلایر اشلخاص ،یعنلی کلارگزاران انسلانی ملورد
مطالعه مورخ را بفهمد ،مفروضهای ضروری برای اممان دانلش تلاریخی اسلت .شلماک،
ضمن درک اهمیت این مفروضه میپرسد که اگر تصور ما از کنش رفتار مبتنی بر فهلم و
قصد باشد ،آنگاه آیا ابزارهای معرفتی ما توانایی الزم برای توجیه توصینها و تبیینهلای
مورخان از کنشهای آدمیان را دارند؟ این شماکیت ،حتی در مورد آگاهی و شناخت ملا از
متتویات اذهان انسانهای پیرامونمان مطرح میشود .به تعبیر تام

نایگل1391( 2م) :ما

تنها بدنهای موجودات و انسانها را مراهده میکنیم ،آنچه را انجام میدهند ،میبینلیم،
1. Murray G, Murphey.
2. Thomas Nagel.
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به گفتههایران گوش فرا میدهیم و پاسخهایران به متیط را مینگریم؛ لیمن هیچیک از
اینها ،دسترسی مستقیم به افمار ،احساسات و تجربیات انسانها را در اختیار ما نمیگذارد.

1

در پژوهشهای تاریخی نیز گواهان و شاهدان که روایتکننده کنشهای فردی و جمعلی
برای مورخان هستند ،تنها اممان مراهده ساختار بیرونی رفتارهای کلارگزاران تلاریخی را
دارند .شاهدان ،تنها جلوههای بیرونی رفتلار کلارگزاران ،آنچله را گفتله و یلا آن دسلته از
شرایط متیطی که آنان را جلب کرده ،مراهده کردهاند؛ وللی هلیچیلک از ایلن تجلارب،
اممان دسترسی مستقیم به حاالت ذهنی کارگزاران را فراهم نمینماید.
از استدالل باال ،چنین برمیآید که تردید شماک در ملورد امملان شلناخت ملورخ از
انگیزههای تعینبخش کنش کارگزاران ،منوط به پذیرش و تعهلد ملا بله نلو خاصلی از
هستیشناسی پدیدهای انسانی است؛ آنچه که امروزه بله عنلوان «ذرهگرایلی» 2شلناخته
میشود؛ به بیانی دیگر ،این ایراد زمانی معقول مینماید که بر اسا ،ایده ذرهگرایان ،هلر
انسان یک خویرتن یا خود کام ً متمایز از دیگر خویرتنها و خودها باشد؛ زیلرا در ایلن
صورت ،هر فرد ،تنها میتواند به حاالت منتصربهفرد آگاهی خلود وقلوف داشلته باشلد.

9

شماک ،در این چالری که در مقابل اممان دانش تاریخی یرح نملوده ،تصلور خاصلی از
توجیه و معرفت را معیار قرار داده است .گویا تصلور معیلار شلماک از شلناخت در اینجلا،
آشنایی مستقیم و بیواسطه از متعلَق شناخت است .معیار قراردادن ایلن تصلور ،ملورخ را
ملزم میسازد که جهت شلناخت کلارگزاران تلاریخی ملورد مطالعلهاش ،واجلد تجربیلات
یمسانی با آنان باشد .شماک پ

از آنمه با مبنا قراردادن تصوری معیار از شناخت و یلک

انگاره هستی شناسانه ،مقدمات الگوی استدالل شماکانه خود را فراهم کلرد ،بلا یلادآوری
1.Nagel,Thomas,What does it all mean?, p. 19-21.
2. Atomism.

.3ب ایرنفی فلسفهام شزینعلو،اجتکرعی ت جکه خشریر دیهیکی ص58ر .51

691

مسئلهشناختتاریخی


متدودیت اممانات شناختی مورخان ،یرح خود را کامل مینماید .در تلقی معیار شماک از
منابع توجیه معرفتی مورخان ،از تجربه جلوههای بیرونی رفتلار دیگلران نملیتلوان بلرای
اثبات حاالت ذهنی آنان سود جست .این چالش ،سعی دارد اممان معرفلت بله متتویلات
اذهان سایرین را به نوعی خاص از شواهد و قراین وابسته سلازد 1.بلر ایلن اسلا ،،تنهلا
تجربه مستقیم حاالت ذهنی کلارگزاران تلاریخی اسلت کله ملیتوانلد توجیله مناسلب و
تردیدناپذیری جهت احراز صدق باور نارر بر آن حاالت ذهنی باشد.
به چالشکریدن اعتبار مفروضه فهم متعارف مبنی بلر آنمله اعالای یلک فرهنل
میتوانند اعاای سایر فرهن ها را که شلامل وضلعیت نیملان فرهنگلی خودشلان نیلز
میشود ،درک کنند .دیگر چالش معرفتشناسانه ،پیش روی دانش تاریخی است 2.پاسخ به
چرایی اهمیت این مسئله و چگونگی زیر سایه تردید رفتن این مفروضله برآملده از فهلم
متعارفِ مورخان را در ادامه پی میگیریم.
در پاسخ به سؤال نخست ،باید گفت :آگاهی از سرشت چنلدفرهنگی جهلان معاصلر و
گذشته ،موجب اهمیت پاسخ به این پرسش میشود که چلرا شلناخت کلارگزاران جواملع
انسانی و فرهن هایی که با جامعه و فرهن

مورخ متفاوتاند ،ضروری اسلت؛ زیلرا اگلر

برخ ف اتمیستها 9بپذیریم که ما موجوداتی اجتماعی هستیم که جلدا از بافلت اجتملا
درک نمیشویم ،آنگاه فهم افراد ،مستلزم فهلم جامعلهای اسلت کله آنلان بخرلی از آن
هستند.

.1منصو  کس آ نرییبرمع فت نرسی ص .252
2. Murray G, Murphey, {op.cit}, p. x.

ی نرسی ف دگ ا د تقربلدشگرنهبین عرملیت شسرختر شیر اصرلتف دش
ستمر یر قرئمنبهمست 
 .3اتکی 
یدمند شسرختر مری اجتکرعی شجرمعه امکچوننتیجه
جرمعه اشلویت شامکیت  ابهف دشعرملیت م 
یکنند .
انسرنمرتلقیم 
مجکوعهکنشمریف دی 
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پاسخ سؤال دوم ،آن است که شماک بهمانند سایر چالشهای فراروی دانش تلاریخی،
از الگوی استدالل شماکانه پیروی میکند .در توضلی بایلد گفلت :اگلر فلرض را بلر آن
بگذاریم که ما موجوداتی فرهنگی و اجتماعی هستیم و جدا از بافت فرهنگلی و اجتملاعی
خود درک نمیشویم ،آنگاه فهم مورخ از کارگزاران انسانی مورد مطالعه خود ،مستلزم فهم
جامعهای است که کارگزاران مورد نظر در آن اجتماعی شدهاند .حال ،اگر همچون مسلئله
اذهان دیگر ،شناخت بهمثابه آشنایی مستقیم را معیار قرار دهیم ،آنگاه برخورداری از هویت
اجتماعی یمسان اممان پُرکردن شماف معرفتشناسانه متصور برای اتمیستها و عبلور از
مسئله اذهان دیگر را مممن میسازد؛ به بیانی روشنتر ،اگر بافت فرهنگی فاعل شناسا و
متعلّق شناسایی ،یمسان باشد و هر دو ،فرآیند جامعهپذیری مرابهای را یی کرده باشلند،
آنگاه اممان فهم و درک معانی و منویات کارگزاران انسانی مورد مطالعله مورخلان املری
مممن خواهد بود .در این شرایط ،شماک ،رهیافتی دیگلر جهلت تردیلد در توانلاییهلای
معرفتی مورخ در شناخت متعلَق شناساییاش تدارک میبینلد .او بلدین منظلور ،ملورخ را
متوجه جهان چندفرهنگی میسلازد .بلر اسلا ،اسلتدالل او ،جامعله شخصلیت ملورخ و
کنرگران مورد مطالعهاش را بهگونهای شمل داده اسلت کله قابلیلت زنلدگی بلر مبنلای
اممانات و متدودیتهای آن جامعه را بیابد؛ بهیوریکه مورخ هرگز نمیتوانلد خلود را از
تأثیر جامعه و فرهنگی که در آن اجتماعی شده است ،رهایی بخرد .همانیورکه شلماک
تأکید مینماید ،چنانچه میان فرهن ها تباین هویتی بارزی وجود داشته باشد و همچنین،
شناخت دیگری مستلزم آشنایی بیواسطه با تجارب آنان و یا داشلتن تجربیلات مرلترک
باشد ،در آن صورت ،اممان شناخت کارگزاران انسانی که در جامعه و فرهنگی متفلاوت از
مورخان زیستهاند ،بعید به نظر میرسد؛ به زبانی دقیقتلر ،پلذیرش جهلان چنلدفرهنگی،
مورخ را با مرمل ترجمه از زبان یک فرهن

به زبانی کام ً متفاوت مواجه خواهلد کلرد.
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این مرمل ،بدین میانجامد که ما اممان فهم کلارگزاران انسلانیای را کله در جامعلهای
متفاوت از ما میزیند ،نخواهیم داشت 1.الگوی استدالل شماکانه ،بدین شلمل اسلت کله
شماکان در مورد اممان شناخت تاریخی ضلمن پلذیرش آملوزه کللگرایلی 2،بلر جهلان
چندفرهنگی و تباین ذاتی میان فرهن ها تأکید مینماینلد و سلپ  ،بلا معیلار قلراردادن
تصور خود از معرفت بهمثابه داشتن تجارب مرابه با متعلق شناسایی و همچنین ،اصرار بر
ناتوانی اممانات شناختی و منابع توجیه معرفتی مورخلان در گلذر از متلدودیتهلای کله
جامعهشلان جهلت فهلم جواملع دیگلر قلرار داده اسلت ،بلر امتنلا شلناخت تلاریخی از
فرهن هایی که متفاوت از فرهن

مورخان است ،حمم میدهند؛ به بیانی روشنتلر ،اگلر

شناخت کنرگران مستلزم آشنایی بیواسطه با تجارب آنان باشد و چنین تجربهای نیز تنها
از یریق عاویت در جوامع و گروههای همانند به دست میآید ،در آن صورت ،نپلذیرفتن
سرشتی مرترک برای برریت و تأکید بر غرابت فرهنگی جامعه های بیگانه ،به چیزی جز
ناتوانی مورخان در فهم و تفسیر آنچه کارگزاران مورد مطالعهشلان ملیاندیرلند و انجلام
میدهند ،منتهی نمیشود.
سومین چالش معرفتشناسانه فراروی دانش تاریخی ،به پرسشکریدن این باور فهلم
متعارف است که مورخان بییرفانه و به دور از تلأثیر جهلانبینلی خلود ،بله بازنملایی از
کنشهای فردی و اجتماعی انسانها میپردازند .در استدالل شماک ،از آنجا که مورخلان
گذشته را در پرتو ع یق و با توسل به مفاهیم و باورهای برگرفتله شلده از فرهنل

خلود

توصین میکنند ،گزارشهای آنان از گذشته را نمیتوان ارزشمند تلقی کلرد .ایلن تردیلد
شماک ،مسبوق به تصوری از منطق تفمر تاریخی است .بر اسا ،این تصور ،مورخ تتت
تأثیر احساسات و تصویری که نظام باورش از امور ارزشمند و مهم ارائه داده است ،به یرح
مسکیو ست ص121ر .122

 .1اج ت یگ فهمعلماجتکرعی ت جکه  هنرز
2. Holism.
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مسئلهای تاریخی میپردازد .مورخ بهمانند شاهدان رویدادها ،از میان انبوه شلواهد موجلود
دست به گزینش می زند؛ گزینری که در تناسب با ساختار فملری و فرهنگلی مورخلان و
مسائل آنها ،زمینهساز روایت و تفسیری خاص از رویدادهای گذشته میشود .مورخان ایلن
برداشتِ خود از گذشته را به مثابه شناخت تاریخی در اختیار مخایبان خود قرار میدهنلد.

1

به هنگام تبیین رویدادهای تاریخی ،مفروضات خود پیرامون هسلتیشناسلی پدیلده هلای
انسانی و اجتماعی را به دنیای گذشتگان میبرند و اسلوبهلای روششناسلانه خلود را در
توصینها و تبیینهای تاریخی جاری میسازند .به تعبیر شماک ،مورخان کلار خلود را بلا
اصول و باورهای ازپیشموجود آغاز میکنند و مطالبی کله ملینویسلند نیلز در تناسلب و
سازگاری با این چارچوب شمل می گیلرد .پلذیرش ایلن املر کله هلر ملورخی نلاگزیر از
به کاربردن اصول و استاندارهای مقبول خود در ارزیابی شواهد از حیلث بازنملایی حقیقلی
گذشته ،تمییز امور بیاهمیت از بااهمیت و ارائه تبیین علّلی خلود از رویلدادهای مربویله
است ،بدین معناست که دستیابی به تصویری از گذشته که عینی و فارغ از پیشداوریهای
مورخان باشد ،مممن نیست .صورتبندی منطقی این استدالل شماک ،چنین است:
الن :هرگونه تاریخ پژوهی ،مستلزم ارزیلابی شلواهد از سلوی ملورخ جهلت بازنملایی
رویدادهای گذشته است.
ب :استانداردها و معیارهای به کارگرفتهشده از سوی مورخان در چنلین ارزیلابیای ،در
تناسب با هر مورخ (یا دستهای خاص از مورخان با نظام فمری واحد) ،متغیر است.
 :هریک از این استانداردها ،در ذات خود متعصبانه و پیشداورانه است.
د :هیچ مرتبه فراتری از استانداردها و ارزشها جهت ارزیابی استانداردهای مرتبه فروتر
وجود ندارد.

.1بربکاهکدی  سرلهتر یخ ص .11
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ه :در نتیجه ،اخت ف قرائت های ارائه شده از سوی مورخان حول متور رویدادی واحد،
به چیزی جز شماکیت در مورد اممان دانش تاریخی ،منتهی نمیشود.

1

الگوی استدالل شماک در این چلالش ،بلدین قلرار اسلت کله او نخسلت تصلویری
پوزیتیویستی از دانش بهمثابه بازتاب عینی جهان در آیینه ذهن را مبنا قرار میدهد که بلر
اسا ،آن ،جهان دربردارنده ساختارهای شناسایینرده ،اما با وجود ایلن ،قابلل شناسلایی
اسللت .ایللن واقعی لتهللا ،تنهللا نیازمنللد فللاع ن شناسللایی اسللت کلله بلله دور از تللأثیر
پیشپنداشتهای خود ،به رونوشتبرداری و کرن آنها نایل شوند .شماک ،سپ

توصین

خود از منطق تفمر تاریخی را مقدمه دوم استدالل خویش قرار میدهلد .بلر اسلا ،ایلن
مقدمه ،اصول و استانداردهای مورد استفاده مورخان در فرآیند شملگیلری یلک گلزارش
تاریخی ،پیشپنداشتها و یرحهای مفهومی صرفاً ذهنی هستند که به چیزی جز قللب و
وارونه جلوه دادن واقعیت های تاریخی منجر نمیشود؛ به بیانی دیگر ،گزارش های مورخان
از زندگی کارگزاران مورد مطالعه ،نه بازنمایی حقیقی آن ،بلمه صرفاً بیانگر روشی است که
مورخان از آن یریق ،گذشته را مینگرند .در نتیجه ،دستیابی به شناخت تلاریخی ،ممملن
نیست.
روششناسانه 

چالشهای

.3

تأکید بر اینمه مورخان میتوانند با تمیه بر شواهد برجایمانده از گذشته ،به بازنملایی
حقیقی از گذشته مزبور بپردازند ،از مفروضاتی است که اممان دانش تاریخی مرلروط بله
صدق آن میباشد؛ اما این مفروضه نیز زیر سایه تردیدهای شماکانه قرار گرفته است.
چالش اوّل ،بر این داللت دارد که شواهدِ در دستر ،مورخ ،بهمثابه تنها نقطه اتصلال
او به گذشته ،قابلیت بازنمایی عینی گذشته انسانی را ندارد؛ زیرا شاهدان و گواهان ،از میان

1. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge, p. 83-89.
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میلیون ها حادثه و واقعیت پیرامون خود ،دست به گزینش زده اند 1.آنها هستند کله تعیلین
میکنند چه چیزی شایسته ثبت در اثرشان است و چه چیزی را باید رهلا کلرد .ایلن املر،
باعث شده است که مورخان و مخایبان معاصر ،از دستیابی به کلیت گذشته متروم شوند
و تنها تصویری متدود از گذشته برریت ،آن هم از عینک راویان و گواهان داشته باشند.

2

به تعبیر ادوارد هالت کار1132( 9ل1312م) ،واقعیلتهلای تلاریخی هرگلز خلالص بله ملا
نمیرسند؛ زیرا به صورت خالص ،نه وجود داشتهاند و نه میتواند وجلود داشلته باشلد 1.در
استدالل شماک ،همین گزینش ،اجتناب ناپذیر اسلت کله عناصلر ذهنلی 1را وارد شلواهد
تاریخی می کند .تأثیر این عناصر ذهنی بر تاریخ نگاری ،تا بدان جا پیش می رود که گلاهی
اوقات منبعی حمم به وقو یک رویداد و کنش می کنلد؛ درحلالی کله منبلع دیگلر چنلین
حممی را رد کرده و گزارش متااد و گاه در تناقض با گزارش سایر منابع از رویدادها ارائه
میکند .یا در مواردی ،شواهدِ در دستر ،،متأثر از تفاوت معیارهای اهمیت راوی و مورخ،
گزارشی از شرایط فرهنگی جامعه مورد نیاز مورخ نمیدهند 9.مسئله زمانی حادتر میشلود
که در ارائه م کی بیناألذهانی 1،جهت داوری میان این تفاسیر متعارض درمیملانیم؛ بله
عبارتی دیگر ،توصینها و تبیینهای معطوف بله زنلدگی انسلان در گذشلته ،بله منظلور
 .1آ نولد توینبی مو خ ش تر یخ ت جکه هسن کرمشرد ص 22ر23؛گو دشنچریلد تر یخ ت جکه 
سعیدهکیدیرن ص .02
مقدمهای ب فلسفه تر یخ 
خنهر ی منصو ش اتحردیه ص  51؛ شیلیر ،من ی  
 .2ج .التون  یوش تر ی 
ت جکه ضیرءالدینعمییطبرطبریی ص .112
3. Edward Hallett Carr.

.0ئیایچکر تر یخچیست؟ ت جکه هسنکرمشرد ص .52
5. Subjective.

خوهشمی ت جکه مسعودصردقی ص .51
.2مریالاستنفو د د آمدیب تر ی 
7. Intersubjective.
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توجیه شدن ،به خود واقعیت ها همچون یک معیار نهایی در حلّ اخت ف میلان توصلیفات
تاریخی دسترسی ندارند .هنگامی که دو یا چنلد ملورخ ،بله ارائله توصلیفات متعلارض از
کنش های مربویه در گذشته و علل و پیاملدهای آن ملی پردازنلد ،ایلن مسلئله برجسلته
میشود :با چه معیار و م کی به ارزیابی و داوری میان این روایتهای متعارض بپردازیم؟
دانرمندان علوم یبیعی در چنین بزنگاهی ،تجربه را معیار داوری قرار ملی دهنلد؛ املا آیلا
مورخان از چنین اممانی برخوردارند؟ پاسخ ،قطعاً منفی است .پ  ،مورخلان چگونله یلک
توصین را بر سایر توصیفات ترجی میدهند؟ اینجاست که مورخان با چالری جدی مواجه
می شوند .تنها ابزاری که در ترجی یک روایت بر روایت دیگر وجود دارد ،مقایسله روایلت
مربویه با روایتهای پیشتر پذیرفتهشده است .هیچ دسترسی به خود واقعیتهای تاریخی
در راستای توجیه یا رد ،وجود ندارد.

1

به نظر میرسد ،شماک در این استدالل خود ،ضمن پیروی از الگلوی اسلتداللهلای
شماکانه ،مرخصات سختگیرانهای را برای تلقی شواهد در دستر ،مورخ همچون منبلع
توجیه معرفتی بین األذهانی وضع کرده است .بر مبنای استدالل شماک ،شواهدِ بهجامانده
از گذشته ،تنها در صورتی منبع توجیه معرفتی قابلاعتمادی تلقی میشلوند کله بلهماننلد
گزارههای مراهدتی مورد استفاده دانرمندان علوم یبیعی ،قابلیت متکخوردن به وسیله
تجربه را داشته باشند و به مانند شواهد مورد استفاده دانرلمندان عللوم یبیعلی ،ملاهیتی
غیرانسانی و شیءمتورانه پیدا کنند .شماک ،سپ

ضمن برشمردن تأثیر عناصر ذهنی بر

شملگیری شواهد تاریخی و همچنین ،عدم اممان آزمون تجربی این شلواهد ،حملم بله
عدم برآورده شدن شرایط مطلوب خود نموده و قابلیت شواهد تاریخی در بازنمایی عینلی و
بیناألذهانی رویدادهای گذشته را به پرسش میکرد.

.1کیتجناینز برزاندیشیتر یخی ت جکه سرغ صردقیرن ص .31
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پذیرش گواهی ،بهمثابه منبع توجیه معرفتی معتبر در ترسیم سلیمای گذشلته ،دوملین
مفروضه روشی است که از چالشهای شماک مصون نمانده اسلت؛ چالرلی کله بلیش از
همه ،با نام هیوم (1119م) 1پیوند خورده است .بر این اسلا ،،شلواهدی کله مورخلان در
گزارشهای خود استفاده میکنند ،غالباً برگرفته از متونی است که یا از سوی افراد حاضلر
در زمان رویدادها و یا از سوی افرادی پ

از وقو رویدادها نگاشته شدهاند .در اینجلا بله

گزارش شاهدان رویدادها عنوان «گواهی» ،و به شاهد ارائه دهنده گواهی عنلوان «گلواه»
ای ق میشود .مورخان به منظور متققساختن تلقی معیار خود از معرفت است که گواهی
را به عنوان منبع توجیه معرفتی ،با گونهای ارزیابی درباره شخص گواه م زم میسازند؛ به
تعبیر دیگر ،گواهی افراد هنگامی به معرفت و توجیه معرفتی می انجامد کله وثاقلتِ گلواه
مترز شود و یا حداقل با تردید همراه نباشد .اگر مورخان شخصی را مرهور به دروغگویی
و یا فریبماری یابند ،گواهی او را منبع توجیه معرفتی موثقی تلقی نمیکنند .بدین منظلور،
مورخان به هنگام استفاده از یک گواهی ،به ارزیابی شخص گواه می پردازنلد تلا مطملئن
شوند در گفتهها و نوشتههای او ،سابقه دروغگویی وجود دارد یا خیر؛ اگر نداشت ،شلهادت
او را حمل بر صتت می کنند؛ اما بر اسا ،انتقلاد هیلوم ،از مرلهوربودن بله راسلتگویی،
نمی توان صدق القول یا صادق بودن گواهی را نتیجه گرفت؛ چون اوّللین دروغلی کله هلر
انسان در عمرش میگوید ،نخستین دروغی است که میگوید و هیچگاه اوّلین دروغ انسان،
دومین دروغ انسان نیست .اگر اوّلین دروغی که من در عمرم می گویم ،اوّلین دروغ اسلت،
معنایش این است که قب ً هیچ دروغی نگفته ام؛ اما از اینمه تاکنون در تمام عملرم هلیچ
دروغی نگفتهام ،نمیتوان نتیجه گرفت که هیچ دروغی نخلواهم گفلت .شلاید ایلن دروغ
مورد بتث ،اوّلین دروغی است که میگویم.

2

1. David Hume.

.2مصطفیملایرن ایکرنشتعقل ص02ر .03
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ساختار استدالل شماک در چالش باال ،از این یلرح پیلروی ملیکنلد .نخسلت آنمله
هرگونه ادعای معرفتی جهت دریافت عنوان شناخت ،مستلزم خطاناپذیری و یقلین اسلت.
ازاینرو ،مورخان ،تنها در صورتی میتوانند به پژوهشهای خود عنوان معرفت ای ق کنند
که شواهد و منابع توجیه معرفتی آنان ،خطاناپلذیر باشلد؛ املا ازآنجاکله گلواهی بلهمثابله
مهم ترین منبع توجیه معرفتی آنان هملواره در مظلان خطلا و اشلتباه قلرار دارد ،دعلاوی
شناختی مورخان ،مستلزم صدق گزارش های آنان نیست .مفروضه مهم در ایلن اسلتدالل
شماک ،شرط خطاناپذیری معرفت است .بر اسا ،این اصل ،معرفتِ فاعل شناسا/مورخ به
گزارهای/گزارشهای تاریخی ،خطاناپذیر است؛ اگر و فقط اگر شواهد/گواهی گواه ،صلدق
گزارشهای او را ضروری کند 1.وضع این شرایط سختگیرانه است کله امملان دسلتیابی
مورخ به شناختِ ابژههای مورد بررسیاش را دور از دستر ،میسازد.
اکنون باید به سراغ سومین چالش روششناسانه فراروی دانش تاریخی برویم .به یور
معمول ،میان وقو یک رویداد تاریخی و گزارش این رویداد از سوی شاهدان و گواهلان،
مدتی فاصله زمانی ل که گاهی بسیار یوالنی است ل  ،وجود دارد .مورخ به هنگام اسلتناد
به شهادت گواه ،فرض را بلر ایلن گذاشلته اسلت کله حافظله ،منبعلی معتبلر در توجیله
گزارشهای تاریخی است و ازاینرو ،استناد گواه بر حافظهاش در گزارش رویداد مورد نظر،
از حیث بازنمایی صتی گذشته معتبر است؛ اما شماکان ،اعتبار چنین استنادی را بله زیلر
سؤال بردهاند .به عقیده آنان ،حتی اگر بپذیریم گذشتهای واقعی وجلود دارد کله باورهلای
مستند به حافظه ما ،توصینکننده آن است ،چگونه میتوانیم از بازنمایی عینی گزارههلای
تاریخی مستند به حافظه خود ،مطمئن باشیم؟ 2بر اسا ،چالش مزبور ،گاهی اوقات واجلد
خایراتی هستیم که بعداً پی به کاذببودن آن میبریم؛ برای نمونه ،خایره خود از میلزی
.1محسنزمرنی آ نرییبرمع فت نرسی ص .35
2. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge, p. 127.
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قهوهای را از یریق مراجعه به میز مورد نظر میسنجیم و سلپ  ،حملم بله کلاذببلودن
یادآوری خود از میز مینماییم .در این موارد ،متعلّق «باور مسلتند بله حافظله» ،موجلود و
قابل مراهده است .ازاینرو ،به کاذببودن برخی از باورهای حافظهای خود یقلین داریلم.
حال ،اگر برخی از «باورهای مستند به حافظه» ما کاذب باشد ،در آن صلورت ،پرسلش از
صدق سایر «باورهای مستند به حافظه» ،شمی معقول است .با توجه به این استدالل ،چه
توجیهی برای صدق باورهای مستند به حافظهای داریم که متعلَق آن ،رویدادهای تاریخی
تجربه ناپذیر است؟ در چنین مواردی ،اممان مراجعله بله رویلدادِ تلاریخی ملورد بتلث را
نداریم؛ تا بدان وسیله ،اعتبار بازنمایی باور مستند بله حافظله را بسلنجیم .چلالش مزبلور،
زمانی جدیتر خواهد شد که به یرح این پرسش بپردازیم :آیا هیچ راهی برای احراز صدق
باورهای مستند به حافظه وجود دارد؟ به بیانی دیگر ،اگر مراهده مستقیم رویدادهایی کله
باورهای مستند به حافظه ما در مقام توصین آنها برآمدهاند ،برایمان مممن نیسلت ،در آن
صورت ،هیچ روش و اممانی جهت پی بردن به صدق و یا کذب گزارش هلای مسلتند بله
حافظه را نخواهیم داشت؛ چالری کله هرگونله احملام تلاریخی ملا را بله حاللت تعلیلق
درمیآورد و به تبعش ،دعوی شناخت از سوی مورخان را ناموجه میسازد.

1

روح حاکم بر ساختار استدالل شماکانه باال ،ت ش برای ارزیابی شناختی شواهد ملورد
استناد مورخان است .یبیعتاً شماک برای متققساختن این ارزیابی خود از حافظه ،نیازمند
معیاری است .معیاری که او در این اعتبارسنجی خود از حافظه ملورد اسلتفاده قلرار داده،
همان معیاری است که به یور معمول ،در ارزیابی گزارههای برآمده از ادراک حسی ملورد
استناد قرار میگیرد .در واقع ،او یک شیوه ارزیابی منلابع توجیله معرفتلی را کله بله نظلر
میرسد خاص آن منبع توجیه معرفتی است ،از زمینه معرفتی خود جلدا کلرده و در زمینله

1. Ibid, p. 122.
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معرفتی دیگر به کار برده است .ساختار این استدالل شماکانه او ،چنین است :احراز صلدق
گزارشهای تاریخی ،نیازمند ارزیابی معرفتی و اعتبارسنجی منابع توجیه معرفتی مورخلان
است .معیار این ارزیابی معرفتی ،مراهده تنارر و تطابق دعاوی معرفتی با متعلَق دعلاوی
معرفتی است .اممان مراهده چنین تنارری در مورد گزارشهای مستند به حافظه گواهان
و شاهدان که یگانه راه دسترسی مورخان به گذشته مورد بتث است ،وجود ندارد .ازاینرو،
احراز صدق گزارشهای مستند به حافظه شاهدان رویلدادها ،جزئلی از اممانلات معرفتلی
مورخان نیست.
تأکید بر آنمه زبانی را که توسط کاربران یک جامعه زبانی به کار برده میشود ،کاربران
جامعه زبانی دیگر میتوانند بهدرستی تفسیر کنند ،یمی دیگر از مهمترین فرضهایی است
که اممان دانش تاریخی را برای ما متصور میسازد؛ 1زیرا بیرتر شواهد پیش روی مورخان
که واسطه شناخت آنان و ما از گذشته میباشد ،متونی است که از گذشته بر جای میماند؛
اما این انگاره ،هماکنون به چالش کریده شده اسلت .مملاال1391( 2م) ،چلالش مزبلور را
این گونه یرح میکند :آیا فهم و شناخت ما از متون بهجایمانده از گذشته میتواند عینلی
باشد یا خیر؟ 9به نظر میرسد ،آنچه زمینهساز پدیدآمدن چنین پرسری میشود ،تصوری از
معناداری گزارههایی است که در توصین جهان به کار میبریم؛ نظریهای که امروزه با نام
«تتقیق پذیری» 1ملیشناسلیم  .ایلن چلالش ،معطلوف بله علدم امملان کرلن معنلای
گزارشهای تاریخی و یا بیمعنایی گزارههای نارر به گذشلته اسلت کله آن را ملیتلوان
چنین صورتبندی کرد:
1. Murray G, Murphey, {op.cit}, p. x.
2. C. Behan McCullagh.
3. McCullagh,c.behan,Can our understanding of old texts be objective?, vol 30, p.
302- 305.
4. Principle of Verification.

سالهجدهم،شمارههفتادودوم،زمستان6931

616

الن .تتقیقپذیری یک گزاره ( ،)pشرط ضروری و کلافی بلرای معنلاداری آن گلزاره
است.
ب .اگر « »pگزارهای درباره رویدادهای گذشته باشد ،بدین معنا که وضعیتی از امور در
زمان معیّنی از گذشته را در مقابل دیگر وضعیتهای مممن تأیید میکند ،در آن صلورت،
گزارهای تجربی در نظر گرفته میشود که احراز صدقش ،متلأثر از تعریلن آن نیسلت .در
واقع ،گزارشهای نارر بر رویدادهای گذشته ،گزارههایی پسینی هستند؛ نه پیرینی.
 .اگر گزارشهای تاریخی ،توصینهای نارر بر رویدادهای گذشته باشند ،نمیتواننلد
شرط تتقیقپذیری در گزارهها را برآورده سازند؛ زیرا اگر مراهده تجربی وضعیتهای امور
متعلق گزارهها ،تنها روش تتقیقپذیری آنها باشد ،در آن صورت ،متأثر از ناتوانی مورخان
در بازگرت به گذشته و مراهده تتقیقپذیری وضلعیتهلای املور ملورد توصلین خلود
(رویدادهای گذشته) ،گزارشهای تاریخی معیار تتقیقپذیری را برآورده نمیسازند.
د .در نتیجه ،با توجه به سه مقدمه باال ،گزارههای مورخان پیرامون رویدادهای گذشته،
بیمعنا هستند.

1

شماک ،در ساختار این استدالل شلماکانه ،تعهلد بله صلدق مقدملهای را از مخایلب
مییلبد که نتیجها ی جز افتلادن بله دام شلماکیت نلدارد .ایلن مقدمله ،هملان پلذیرش
تتقیقپذیری به عنوان معیار معناداری است .بر اسا ،این معیار ،یک جمله بامعنلا تلقلی
میشود؛ اگر و فقط اگر مجموعهای از تجربیاتِ مممن برای یک فرد وجود داشته باشد که
بتواند صدق آن جمله را نران دهد؛ یعنی اگر کسی بخواهد بله شلمل معنلاداری سلخن
بگوید ،باید بتواند شیوه تتقیقپذیری تجربی آنچه را به زبان میآورد ،تعیین کند 2.پذیرش
1. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge,p. 144.

.2شیلیر،جیالیان د آمدیبهفلسفهزبرن ت جکه میثممحکدامینی ص180؛شیلیر،ویآلستون فلسفه
زبرن ت جکه اهکدای انکنششاهکد ضرجلیلی ص .128
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این معیار ،بدین معناست که گزارشهای مورخان ،تنها در صورتی معنادار است که پذیرای
آزمون تجربی باشد .حال ،اگر پژوهشهای تاریخی ،به جهلت ماهیلت ذاتلی آن ،امملان
دسترسی مستقیم و تجربی به گذشته را ندراند ،در آن صورت ،انتظار معناداری گزارههایی
که بهمثابه دانش تاریخی به جامعه عرضه میکنند ،انتظاری به دور از واقعیت است.
نتیجه 

کاربست دانش تاریخی در مرروعیتبخری به جهاننگری صلاحبان قلدرت ،بلهویلژه در
جوامعی که تتت لوای خوانری ایدئولوژیک از سنّت قرار دارند ،اعتبارسلنجی ایلن حلوزه
معرفتی را ضرورت میبخرد .متعاقب این ضرورتها ،اعتبارسنجیهایی با معیار قلراردادن
تصوری آرمانی از معرفت در تاریخ اندیرله برلری شلمل گرفلت؛ املا از آن جهلت کله
بهیورمعمول ،این معیارها از زمینههای معرفتی متفاوت از دانش تاریخی اخلذ شلده بلود،
شرایطی را برای پذیرش گزارشهای مورخان بهمثابه معرفلت در نظلر ملیگرفلت کله از
تواناییهای متصور در این زمینه معرفتی خار بود؛ امری که بهتبع آن ،موجبات پدیدآمدن
تردیدهای شماکانه در خصوص دانش تاریخی میشد؛ تردیدهای شماکانهای کله در ایلن
مقاله ،تتت عنوان «مسئله شناخت تاریخی» ملورد بررسلی قلرار گرفلت .تلاریخ نظریله
شناخت تاریخی ،مؤیدی بر پدیدآمدن مسئله شناخت تاریخی بر ایلن اسلا ،بلود؛ بلرای
نمونه ،یونانیان باستان با معیار قراردادن ریاضیات بهمثابه سنخ آرمانی معرفت ،بله امتنلا
دانش تاریخی حمم نمودند و یا در قرون جدید ،با افزایش حیثیت علوم یبیعی و پلذیرش
آن ،همچون معیار اع ی معرفت ،تردید در برآوردهشدن چنین معیاری از سوی مورخلان،
به مسئلهای جدی تبدیل شد .در قرن بیستم نیز با مبنلا قرارگلرفتن بازنملایی آیینلهوار از
جهان بهمثابه معرفت عینی ،تردید در خصوص تواناییهای معرفتی دانش تاریخی ،املری
جدیتر شد.
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با عطن نظر به این شرایط ،در صدد یرح مسئله شلناخت تلاریخی و آسلیبشناسلی
زمینههای معرفتی موجد آن برآمدیم .در این راستا ،کوشیدیم با مبنا قراردادن تعرین مِیلَند
از دانش تاریخی ،ارکان معرفت تاریخی را بازشناخته و با تمیه بر این ارکان ،دستهبندیای
از چالشهای ترمیلدهنده مسئله شناخت تاریخی ارائه نماییم .در این راستا ،چالشهلای
شماکانه فراروی دانش تاریخی را در قالب چالشهای هستیشناسلانه ،معرفلتشناسلانه و
روششناسانه دستهبندی کرده و سپ  ،به ارائه موردی مفروضات ضروری از برای اممان
دانش تاریخی و تردیدهای شماکانهای که در مورد هریک از این مفروضلات وجلود دارد،
پرداختیم.
چالشهای هستیشناسانه ،تردیدهایی بود که اصل وجود گذشلتهای واقعلی بلهمثابله
متعلّق دانش تاریخی را نرانه گرفته بود .به پرسشکریدن اصلل وجلود جهلان خلار از
ذهن ،اصل واقعیتداشتن گذشته و اصل تتقق خارجی کنشهای انسانی در گذشته ،سله
مصللداق چللالشهللای هسللتیشناسللانه بللود کلله بللهتفصلیل بررسللی شللد .چللالشهللای
معرفتشناسانه ،تواناییهای مورخان بهمثابه فاع ن شناسایی را به زیر سایه تردید میبرد.
تردید در فهم عینی کنشهای کلارگزاران انسلانی ،شلک در امملان درک فرهنل هلای
متفاوت از فرهن

مورخان و آمیختگی منطلق تفملر تلاریخی بلا نظریلات و یلرحهلای

مفهومی مورخان ،نمونههایی از چالشهای معرفتشناسانه بود .چالشهای روششناسلانه،
قابلیت شواهدِ در دستر ،مورخان در بازنمایی عینی کنشهای انسانی را نرانه گرفته بود.
تأکید بر گزینری بودن شواهد تاریخی ،ضعن ذاتی اعتبلار گلواهی و حافظله در بازنملایی
همهجانبه گذشته و درنهایت ،بیمعنایی شواهدِ ممتلوب ملورد اسلتنادِ مورخلان ،از جملله
مواردی بود که در اثبات مدعای شماک بدان استناد شد.
به هنگام یرح هریک از ایلن چلالشهلا ،مرلخص شلد کله مجموعله چلالشهلای
ترمیل دهنده دانش تاریخی ،از الگویی پیروی میکنند که امروزه تتت عنلوان «سلاختار
استدالل شماکانه» شناخته میشود .بر این اسا ،،شماکان در مورد اممان دانش تاریخی،
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تعهد مخایبان به تصوری معیار از معرفت آرمانی ،منابع توجیله معرفتلی ،هسلتیشناسلی
پدیدههای انسانی و یا معیارهای معناداری را مییلبند و سپ  ،با بیلان متلدودیتهلای
عارض بر زمینه معرفتی تاریخپژوهی ،چالشهای شماکانه خود را معقول جلوه ملیدادنلد.
ساختار استدالل شماک در یرح مسئله شناخت تلاریخی ،از ایلن الگلو پیلروی ملیکلرد:
معرفت به گزارههای تاریخی ،مستلزم داشتن توجیهی در مرتبله  kاسلت؛ منظلور ،توجیله
معرفتی آرمانی مورد استفاده در دیگر زمینههای معرفتی است .گزارههای تاریخی نمیتواند
دارای توجیه در مرتبه  kباشند .در نتیجه ،هرگز نمیتوان به گزارههلای تلاریخی معرفلت
پیدا کرد؛ به بیانی دقیقتر ،مسئله شناخت تاریخی ،برآیند تتمیل معیارهلا و آرملانهلای
معرفتی دیگر زمینههای معرفتی ،به زمینه معرفتی دانش تاریخی است .به هملین جهلت،
هرگونه ت ش در جهت پاسخ بله مسلئله شلناخت تلاریخی ،مسلتلزم بازشناسلی الگلو و
مفروضات بنیادینی است که ساختار و متتوای استدالل شماک را ترمیل میدهد؛ چراکه
تنها پ

از وضوحیافتن این چالشهاست که میتوانیم به بصلیرتهلایی جهلت حلل یلا

منتل کردن مسئله شناخت تاریخی دست یابیم و متعاقب آن ،بدین سؤال پاسخ دهیم که:
آیا شناخت تاریخی مممن است؟ و اگر مممن است ،این شناخت به چه معناست؟
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