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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 

یخیشناختتارمسئله

 

 2/9/1931: ییدتأ یختار  22/2/1931 :یافتدر یختار

 1 یانیس یموسو یدسع 

  2رنجبر  یمحمدعل

ویژه از حیث تعین اقتدار نیروهاا  اتتااا ی    بازتابندگی دانش تاریخی، به

این حوزه معرفتی را ضارور  سااهته اسات      گرا، ا تبارسنجی  در توامع سنّت

معیاار از معرفات و مناابع     دانش تاریخی، باه تواور    ها ابتنا  ا تبارسنجی

کردن این  برآورده توتیه معرفتی از یک سو، و ناتوانی منابع معرفتی مورهان در

هاا   سااز ددیدآمادن لاا ش   معیارها  ا ال  معرفات از ساو  دی،ار، زمیناه    

هاا کاه    دژوهی شده است  از این لاا ش  شکاکانه در مورد ارزش معرفتی تاریخ

 و شااناهتی معرفاات شااناهتی،هسااتی هااا تااوان آن ااا را در قا اا  لااا شماای

تااریخی یااد   بند  کارد، تتات  ناوان مساشنه شاناهت      شناهتی صورت روش

ها  فارارو  داناش   رسد، هرگونه کوشش برا  حلّ لا ششود  به نظر می می

شناسای مساشنه شاناهت تااریخی از  ریاش بازشناسای       تاریخی، مستنزم آسی 

 ها  ددیدآورنده آن است  فرضدیش

                                              

محقر مکارر د وهشمشرهرشهروزششدانشرهرش ی از؛اسرم، دانشرهرش ریخترر یدکتر یدانشجو.1
saeidmoosavi_1369@yahoo.com 

  ranjbar@shirazu.ac.ir ی ازدانشهرش یختر گ ششیر دانش.2
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مقاله حاضر که به این موضوع اختصاص دارد، به این یافته رسیده است که 

ریخی، هماناااد دی اار ملااافی فنلاالی، ا  ال ااو  ساااختار ملااشنه تااااخت  ااا

کااد و باه اراار ی دی ار،   میای مایارهاا        ها  تکاکانه پیرو  میاستدالل

گیار   مارفتی دی ر قنمروها  تااختی بر  میاه مطالاات  اریخی، اامی تاکی 

   ملشنه تااخت  اریخی است.

 

 شناسای اسادالل  شاکانا،ه، ر     یخ،فلسفه علم تاار  یخی،شناخت تار: کلیدواژگان

 .،گارییختار یخی،تار

مقدمه

 شنوعی تل   ،در جهانی که هرگونه ایفای نقش از سوی کارگزاران انسانی تجربه زیستن

 سلاز  نله یت تاریخی اسلت، زم در جهت خودانطباقی با الگوهای رفتاری مطلوب در یک سنّ

و هنجارهای سنّت نزد کاربران  ها ارزش  میترسدر  ی تاریخیها گزارشایفای نقش اثرگذار 

. زیسلتن تتلت فرلار سلاختاری     شلود  یمی رقیب در جهان چندفرهنگی امروز ها گفتمان

ی هلا  گلزارش ی بله تولیلد و توجیله    دوچنلدان ی تاریخی از سنّت، اهمیت اه چنین خوانش

 شناسلانه از  معرفلت  یهلا  یابیل ارز. این مرخصه، به دهد یمتاریخی سازگار با عقل عرفی 

رقیب  یها ایجاد تعامل معرفتی میان گفتمان از حیث لیبد ینقری ب ،تاریخی یها گزارش

 . دهد یم در جوامع انسانی

گرفته تصوری از شلناخت و توجیله را    ی صورتها یاعتبارسنجدر این میان، هریک از 

معیار قرار داده و بر آن اسلا،، حملم نمودنلد کله آیلا منلابع معرفتلی مورخلان امملان          

یی کله آنلان در   هلا  هیل نظرنمودن تصور معیار از شناخت و توجیه را دارد یلا خیلر.    دهبرآور

هلایی   سؤالپدیدآمدن تردیدها و  ساز نهیزمی مقبول خود ارائه نمودند، ارهایمعهمسویی با 

 عنوان ها را تتت این تردیدها و پرسش شد. امروزه، تاریخی دانش اعتبار و اممان پیرامون

  مسلئله  بله  تلوان  یمل  کله  دیگری . عنوانکنند یم یبند صورت «تاریخی شناخت مسئله»
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 آنمله  از فارغ تاریخی، شماکیت اسا، بر .است «تاریخی شماکیت» داد، تاریخی شناخت

 شلواهد  ایلن  از و برنلد  یمل  کار به را گذشته پیرامون دستر، در شواهدِ مقدار چه مورخان

 امتنلا   بلر  یدیل تأک چنلین  .بلود  نخواهد مممن تاریخی ، شناختکنند یم استفاده چگونه

 امملان هرگونله   بلمله  ندارد؛ پیرین تاریخی یها پژوهش بر داللت فقط تاریخی، شناخت

 در شماکانه، یدهایترد این. کرد یم چالش به را آینده و حال گذشته، در تاریخی شناخت

 را تلاریخی  پلژوهش هرگونله   که است مفروضاتی حقیقت و اعتبار کریدن چالش به واقع،

  صلتنه از یونان باستان تا چرخش زبلانی،   تاریخی، شناخت  هینظر تاریخ 1.سازد یم مممن

 این شماکیت است. نُمود و بروز

بله  و  گرفتنلد  یمل در نظلر  ریاضیات را معیار اع ی شناخت  ،فیلسوفان یونان باستان 

ل بر امتنا  مورخان را حم یها عدم شباهت ساختار دانش ریاضی با پژوهش همین جهت،

 ،رو نیل ازا. زمان بلود بلا رشلد عللوم یبیعلی      هم ،شناخت تاریخی کردند. آغاز قرون جدید

و یلا امملان شلناخت     دادنلد  ییا حمم به امتنا  شناخت تاریخی مل  ،اندیرمندان این دوره

 یهلا  تاریخی با ساختار پژوهشی ها گزارهساختار توجیه  یساز مسانیتاریخی را منوط به 

اگرچه این تصور پوزیتیویستی تا اواخر قرن نوزدهم غلبه داشلته،   .دانستند یعلوم یبیعی م

شلناخت    از فیلسلوفان کوشلیدند نظریله   گروهلی  از آغاز قرن هجلدهم  ولی با وجود این، 

 ویملو  هلای تلاریخی تعریلن کننلد.     ها و مرخصات پژوهش تاریخی را با توجه به قابلیت

 نلوزدهم بلود کله تتمیلل     از اواخر قلرن . در نهایت، جریان بوداین  گذار انیبن 2م(،1111)

ملورد   ،آلمانی یها ستیدئالیاز سوی ا ژهیو بهتاریخی،  یها پژوهش به یبیعی علوم الگوی

در  9.شلد  دیل صلورتی متملایز از شلناخت تأک    سلان   بر تاریخ به قرار گرفت و گسترده انتقاد

                                              

1. Meiland, jack w, Scepticism And Historical Knowledge, 1965, p. 1-9. 

2. Giambattista Vico. 

.212ر23مهدیرن صاکب یعل ت جکه تر یخکلیمفهو،کرلینهوشد . ابینجو ج3
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مفروضلات   هلا  سلت یمدرن زمان با چرخش زبانی بود کله پسلت   قرن بیستم و هم یها مهین

ارتباط  ،بنیادین مورد اعتقاد مورخان را به چالش کریدند و اع م نمودند که تاریخ با ادبیات

تلاریخ  در تلقی آنلان،   چراکه؛ دارد تا با علم. آنان منمر عینیت در تاریخ شدند یتر کینزد

ها مورخ همواره در جهانی زندانی شده است که  آن  به عقیده فاقد موضو  مرخصی است.

شود که بلا آن   های زبانی مقید می با مقوله ،های او ها و دریافت اندیرد و اندیره در آن می

املا ارجلاعی بله آن     ؛دهلد  زبان به واقعیت شمل می ،کند. در نگاه این اندیرمندان کار می

تنهلا ارجلاعی بله رویلدادهای گذشلته       نهد مورخان، مورد استنامتون  ،از سوی دیگر ندارد.

  1.بلمه فاقد معنای مرخص و بدون ابهامی است ،ندارد

شناخت تاریخی در   یرح مسئله پیش  رو، مقالهبا توجه به این شرایط، هدف از نگارش 

بلا   بلمله  ،تنها از پل  ایالاح مسلئله برآیلد     متفاوتی است که نه یبند چارچوب و صورت

ی شناسل  بیآسل ، بله  این سؤاالت شماکانه قلرار دارد  از مفروضاتی که در پ   یبردار پرده

کردن  ی الزم برای حل یا منتلها نهیزممسئله شناخت تاریخی دست یابد و بدین واسطه، 

ی ها چالشاز  جانبه همهتا تصویری  شود یمچالش مزبور فراهم شود. بدین منظور، ت ش 

ساختن این مهم، مستلزم اتخاذ راهبردی کارگر  قفراروی دانش تاریخی ترسیم شود. متق

 .میپرداز یماست که در ادامه، بدان 

 انلد  بلرآن  مقید، و موضعی شمل در چه و آن فراگیر شمل در چه شماکانه، یها چالش

 فراهم را خاص یا حوزه در یا وها  حوزه تمام در معرفت تتقق اممان ما منابع معرفتی که

 مستثنا نیست مرخصه این از نیز تاریخی شناخت  فرض ما بر آن است که مسئله .کند ینم

پیرامون اعتبار دانش تاریخی، از ساختاری مرابه با ساختار سایر دعاوی شماکانه  دهایترد و

 در شایانی کمک شماکانه، دعاوی الگوی از تصویریارائه  . به همین جهت،کند یمپیروی 

                                              

1. بیستمد ینهر خیتر گئو گایه س  ت جکه سدش صعبدالحسین  12آذ نگ  سی13ر ینبی؛
.11محکدی صگلاهکد ت جکه تر یخعلمبنیردمریمارال 
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 جهلت  مفلروض  یهلا  نله یزم بهدستیابی  آن،تبع  به و اریخیت شناخت  مسئله یرح و فهم

دانش تاریخی، زمانی   در یرح مسئله رهیافت این. دینما یم مسئله این نمودن جلوه معقول

 کریدن پرسش به یریق از شماکانه، مسائل به پاسخهرگونه بپذیریم  بود که کارگر خواهد

 جسته توسل بدان خود دعوی یرح در شماک که ردیگ یم صورت ییها روش و مفروضات

 :1م(2001به بیان ریچارد رورتی ). است

ییاستکههر ااگگها هافرضشیپناآگاهانهفلسفی،محصولاتخاذمسئله

 خنهکررهار آ نهارینهشدهاست؛هما ااگگانیکهمسئلهر قالبآ بیا 

یآ ههافهرضشیپهگرفتنخورمسئله،بایهداز،پیشازجدی انیازا.شوریم

2پرسید.

 نمودن این راهبلرد، مسلتلزم برداشلتن دو گلام مهلم اسلت: نخسلت، بایسلت          متقق

  هنگلام  بله  کله  اسلت  آن ی شلماکانه ارائله شلود. هلدف،    ها استداللتصویری از الگوی 

  و صلتی   موجبلات  کله  شلماکانه را  یهلا  اسلتدالل  الگوی تاریخی، شناخت  مسئله یرح

  الزم  نله یزم واسلطه،  بلدین  تلا  ؛میبازشناسل  ،شلود  یمل  کشلما  چالش نمودن جلوه معقول

تعریفلی   ارائهشود. سپ ، ضمن  فراهم مزبور یها چالش کردن منتل یا حل و فهم جهت

از دانش تاریخی و مفروضلاتی کله امملان چنلین شلناختی را فلراهم نملوده، بله سلراغ          

ی پیش روی دانش تاریخی که هریک معطوف به یمی از ارکان دانش تلاریخی  ها چالش

 ماهیلت  از متعلارف  فهلم  تصور کریدن پرسش به یی که معطوفها چالش ؛میرو یماست، 

 .است تاریخی دانش

                                              

1. Richard Rorty. 

.02ر31نو ی ص ت جکه م تضیطبیعتنهییآشفلسفه ش تی . یچر د2
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ساختاراستداللشکاکانه

. ردیل گ یمل  را معرفتلی  دعاوی برای توجیه درخواست شملعموماً  شماکانه، یها استدالل

آوردن، آزمللودن،  دسللت بلله یهللا راه پیرامللون کلله ای عللاتی از منظللور بللدین شللماک،

 کوشلد  یمل و سپ ،  برد یم استفاده دارد، وجود باورهایمان کردن مستدل و خایرسپردن به

بله   1بنراند؛ کرسی به را شناخت مدعی  پیرنهادی  توجیهِ تیکفا  عدم دالیلی،ارائه  ضمن

دادن شماف منطقی میلان توجیله ملا بلرای      شماکانه با نرانی ها استدالل، تر قیدقبیانی 

ملا را   کوشلد  یمل ؛ یعنلی شلماک   برند یمی و صدق آن گزاره، اهداف خود را پیش ا گزاره

بودن آن سازگار است.  ی، با کاذبا گزارهمتقاعد سازد که توجیه مدعی شناخت برای صدق 

بودن یلا موجبیلت صلدق منلابع     اعتملاد   دربلاره قابلل  یی ها پرسشروش او، این است که 

ی در ا کننده قانع: چه دلیل کنند یمرا مطرح  سؤالشناختی ما مطرح کند. در واقع، آنان این 

مدعی  شناخت در تتصیل استفاده  مورداختیار داریم تا بر آن اسا،، منابع توجیه معرفتی 

 2تلقی نماییم؟ معتبر واعتماد   قابلصدق و اجتناب از خطا را 

تر بر اسلا،   ، ساختاری است که او پیشکند یم برانداز انیبنشماک را  سؤالن ای آنچه

؛ بله بیلانی   کنلد  یمل تصورات مدعیان شناخت از معیار اع ی شلناخت و توجیله یراحلی    

ی آن و اممانات شناختی ها مؤلفه، هر شماکی با تصوری که ما از ماهیت شناخت، تر قیدق

که تتقلق   دارد یممانات شناختی ما او را بر آن . سپ ، متدودیت امکند یمداریم، شرو  

اسلت؛ بله عبلارت دیگلر، اگلر       رمممنیل غتصور معیار از شناخت از یریق اممانات مزبور 

بپذیریم که معرفت عبارت از باور صلادق موجله اسلت و همچنلین، تصلوری از دامنله و       

ماک، منابع توجیه ی منابع توجیه معرفتی را معیار قرار دهیم، آنگاه در نگاه شها تیمتدود

                                              

.22ر20 ت جکه امی مرزیر  صی نرسمع فتگ یلینگ اسارتاست جنشا،.جیمر تین .1
ول2 معرص ی نرسمع فتب موضوعید آمدیت ش شمولد موز  . ت جکه   هکت   ضریی اهلل

.282ص
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ی هلا  گلزارش معرفتی مزبور، اممان احراز صدق باورهای مورد نظلر ملا ل در ایلن ملورد،      

توجیله   مؤلفله . موضو  مهم در مورد تصور شماک پیرامون سازد ینمتاریخی ل را برآورده  

ی، یقلین و  ریدناپلذ یتردالزمی برای توجیه همچون:  نصاب حدّمعرفتی، آن است که وی 

و آنگاه ضمن بیان ناتوانی منابع توجیله معرفتلی ملا در     ردیگ یمتجدیدناپذیری را در نظر 

. بلر ایلن اسلا،،    دهد یمکردن چنین مرخصاتی، حمم به امتنا  شناخت تاریخی  برآورده

 ی کرد:بند صورت گونه نیا توان یمساختار استدالل شماک را 

 باشد؛ kمرتبه باید دارای توجیهی در  pره گزا pی مانند ا گزاره. در معرفت به 1

 باشد؛ kمرتبه دارای توجیه در  تواند ینم pگزاره . 2

  1معرفت پیدا کرد. pگزاره به  توان ینم. در نتیجه، هرگز 9

ارکاندانشتاریخییناظربرهاچالش

ی بنماید که پیرامون ارکلان  ا شماکانهی ها چالشداللت بر « مسئله شناخت تاریخی»اگر 

ی نلارر بلر   ها چالشصورت، بازشناسی این ارکان و  در آن، ردیگ یمدانش تاریخی شمل 

، تعرین رسد یمیی و ایااح مسئله مزبور خواهد داشت. به نظر گرا گرهآن، نقری مهم در 

ی هلا  چلالش روش برای بازشناسی ارکلان دانلش تلاریخی و     نیتر مناسبدانش تاریخی، 

تعلارین   ریاز سلا  تلر  جامعم( 1331ـ1391) 2ی آن باشد. از آن جهت که تعرین مِیلَندفرارو

 تبع به، تتلیل مفهومی او از دانش تاریخی را مبنای بازشناسی ارکان دانش تاریخی و است

به شناختی . در نگاه او، میده یمفراروی هریک از این ارکان قرار شماکانه ی ها چالشآن، 

های گذشته بر اسلا، شلواهد موجلود در زملان      ها و اعمال انسان ها از کنش که ما انسان

                                              

 یچر د1 ت جکه ی نرسع فتمفیوم تن . صجمل  223ویارنی   کس 220ر منصو  آ نریی؛
.233ر232ص  نرسیبرمع فت

2.jack W Meiland. 
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از  ،در ایلن تعریلن   1.شلود  یای ق مل  «شناخت تاریخی»عنوان  ،آوریم حال به دست می

. ملورخ  2؛ هلا و اعملال گذشلته    کنش. 1: را بازشناختسه رکن توان  شناخت تاریخی می

متصول کنش و واکلنش   ،در این تعرین شناخت تاریخی. شواهد. 9 ؛مثابه فاعل شناسا به

 است.  ه رکن مزبورس

ی که ا شماکانهی ها چالشبر آنمه هریک از  دیتأکبا استناد به تعرین مِیلَند و همچنین 

ی هلا  چالش میتوان یم، نارر بر ارکان دانش تاریخی است، اند یخیتارموجد مسئله شناخت 

 یهلا  به پرسلش  ،بر این اسا،ی کرد. بند صورتاریخی را چنین نارر بر دانش تشماکانه 

ی که اصل وجود جهان خلار  را ل کله رلرف بلروز و رهلور رویدادهاسلت ل و         ا شماکانه

و رکلن   مثابه متعللق شناسلایی تلاریخی    بهی انسانی در گذشته، ها کنشهمچنین، تتقق 

ایل ق   «شناسانه هستی یها چالش»عنوان ، کرند یمنخست دانش تاریخی را به چالش 

معرفتلی   یهلا  ییکرلیدن توانلا   داللت بر به پرسلش  ،شناسانه معرفت یها چالش .شود یم

در بازنملایی حقیقلی    و رکن دوم دانش تلاریخی،  مثابه فاعل شناسای تاریخی بهمورخان، 

شلواهد و  توانلایی  تردیلد در   ،شناسلانه  روش یها منظور از چالش دارد.رویدادهای گذشته 

از حیث بازنمایی حقیقلی   رکن سوم دانش تاریخی،مثابه  به، در دستر، مورخان یاابزاره

 .میده یمی قرار بررس موردرا  ها چالشهریک از این  لیتفص بهدر ادامه، گذشته دارد. 

شناسانههستییهاچالش.1

ی یمترمل از اشلیا  ،بر این داللت دارد که جهان ،فهم متعارفبرآمده از 2یشناس یهست

بله   مورخلان  بلاور  9.اند برقرار کرده ییها مرخصات گوناگونی است که میان خود نسبتبا 

                                              

1. Meiland,jack w,historical knowledge,p. 414. 

موجودبرلفعلا یریازانواعید بر شکهاستفلسفهازیا رخهی نرسیمستالندسکرن تع یفد .2
کندیموهشمش کهجهتآنازشجودبهعلم» ای نرسیمستا سطویی تع یفید فولایه ولالبته.
بحث)ی نرسیمست.د اینمو د ن.ک ولفولایه داندیم«آنعللشمقومهاصولبهعلمشاستشجود
.5صمهدشی یحیی ت جکه (شجود

.22ر18مطه ی ص ت جکه مهدیی نرسمع فتب د آمدیالندسکرن .چر لز3
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شناسانه است که فرض را بر وجود  هستی یا گزارهنیز  گذشته رویدادهای وها  کنش تتقق

آن اسلت   ،نهلد  یم حال، پرسری که شماک فراروی مورخان 1گذاشته است. واقعی جهانی

 ؟اند افتهیآگاهی ذهن جهان خار  از چگونه از وجود که 

 یهلا  ایلن انلدام   های مورخان است، که غالباً منبع اخذ باورداشت در تلقی فهم متعارف

از اجسام و  ،ما از یریق حوا، خود .کند یرا فراهم مآگاهی حسی ماست که اممان چنین 

آگلاهی حسلی بنیلاد    رو،  ازایلن  .میشو یها در جهان آگاه م آن یها اشیا و اوصاف و نسبت

در جهلان وجلود دارد. مرخصله دیگلر      چیلزی اسلت کله    آن شناخت و احمام ما از هلر 

رویدادها بودن این  بر عینی و مستقل از ادراک دیتأک ،فهم متعارفی  برآمده از شناس یهست

 ها کننده آن به شخص وارسیی انسانی، در گذشته ها کنشرویدادها و یعنی ؛ ستها دهیپدو 

مزبور  یها دهیوجود نداشته باشد تا پد یکس چید و حتی اگر ههیچ وابستگی ندار )مورخان(

در جهانی زنلدگی  مورخان  ،تر به بیانی خ صه؛ د داشتنهم وجود خواه باز ،را بررسی کند

 بله او تر وجود داشلت و   پیشمورخ، جهان مورد بتث  اند. ر آن را نساختهبیرتکه  کنند یم

چالش اکنون  2.ابدی یآگاهی م ،ز وجود دارداز آنچه هنو ییها واسطه آگاهی حسی از بخش 

 فتیمنبع توجیه معر ،آیا ادراکات حسیکه  استآن  ،اساسی مقابل این تصور فهم متعارف

 دانش تاریخی است؟ شناسانه  ی هستیها انگارهی در توجیه اعتماد  قابل

ادراکات حسی خود است که حمم به وجود مستمر جهانی واسطه   بهدر بیان باال، تنها 

که اگر تنهلا بله ادراک    کند یم. در مقابل، شماک استدالل میکن یمبیرون از ذهن خویش 

بیرون از ادراکات خود ایسلتاده و شلاهد    میتوان ینمداریم و  واسطه یبحسی خود دسترسی 

گر دلیلی برای وجلود جهلانی   صورت، دی در آنبازنمایی جهان توسط این ادراکات باشیم، 

 بله  توانلد  یمل خار  از این ادراکات نخواهیم داشت؛ به بیانی دیگر، شماک، تنهلا زملانی   

معقول باور ما به وجود جهان خار  را به چالش بمرلد کله اعتبلار ادراک حسلی،      صورت

                                              

1. Murphey, Murray G, Philosophical Foundations of Historical Knowledge, p. xi. 

.22ر18مطه ی ص ت جکه مهدیی نرسمع فتب د آمدیچر لزالندسکرن .2
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 ببرد.تردید ه یسامنبع توجیه معرفتی ما در معرفت به جهان خار  را زیر  نیتر مثابه مهم به

. اسلت  خلار   جهلان  بله  معرفت در ما اممانات نیتر مهم از یمی شدناثر یب واقع، در این

تر تتلت عنلوان سلاختار اسلتدالل      که پیش دارد یبرمواکاوی چالش باال، پرده از یرحی 

چیلزی   عنلوان   بهشماکانه ترسیم نمودیم. بر این اسا،، شماک، واقعیت خار  از ذهن را 

. سلپ ، تصلوری   کنلد  یمل ، تعریلن  میشو یم لیناکه تنها از یریق مراهده به اثبات آن 

ی، شلناخت  روانی و یقلین  ریخطاناپلذ که بر اسا، آن،  دهد یمخاص از توجیه را مبنا قرار 

بلا   کوشلد  یمل ی ضلروری یلک توجیله معرفتلی آرملانی اسلت. شلماک، آنگلاه         ها مؤلفه

 ادراک ماهیلت  از پرسش به لیسم بازنمودی که پاسخیرئاه ینظرمتعهدنمودن ما به صدق 

آن است، دامی را یراحی کند که اممان رهایی از آن  فراروی یها تیمتدود و اممانات و

قابل تصور نیست؛ زیرا با پذیرفتن تصور معیار او از روش حصول معرفت به جهان خار  و 

ای که در مورد توجیه معرفتی وضلع نملوده اسلت، بایلد      گیرانه ی سختها مؤلفههمچنین 

کلردن شلرایط یادشلده را     منابع توجیه معرفتی را در اختیار داشته باشیم که اممان برآورده

او، مبنی بر اینمه تنها راه علم به وجلود جهلان خلار ،    مفروضه داشته باشد؛ ولی تعهد به 

لقی بلازنمودی از ماهیلت ادراک، از سلوی دیگلر،     ، و پذیرش تسو کادراک آن است، از ی

 .کند ینمای است که اممان مورد نظر را فراهم  ناسازه

شناسانه است که اممان دانش  هستیانگاره دومین  ،داشتن گذشته پذیرش اصل واقعیت

بنلا بلر یلک    زیلرا   1؛سازد یمفهم متعارف متصور  کاربران ریساتاریخی را برای مورخان و 

 2.های فردی و اجتماعی انسان در گذشلته متعللق شلناخت تلاریخی اسلت      کنش ،تعرین

 صدق احراز در تردیدهایی یرح به را شماکان تاریخی دانش قوام در مفروضه این اهمیت

                                              

وومپر .1  تر یخفلسفهلئون د   ت جکه 2ج فلسفهد نوینمرینه شچرپ دش صردقی مسعود 
.222ر111ص
2. کرلینهوشد  جو ج تر یخ ابین کلی صمفهو،  10 ابوالفضل ضوی 11ر  تر یخانتقردیفلسفه؛

.121ص
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 ق متعلّبودن این  مستقیم دسترسی رقابلیغ و تجربه ورای ،تر قیدق؛ به بیانی زدیانگ یبرم آن

م( را بله یلرح   1112لل 1312) 2برتراند راسلل فیلسوفی همچون  1دانش تاریخی، شناسایی 

واقعلی   یا پرسری شماکانه در مورد اصلل وجلود گذشلته    راسل، برانگیخت. چالری نوین

ممملن   ،او ارهار داشت که به لتلا  منطقلی   مثابه متعلق شناخت تاریخی مطرح کرد. به

از خلایرات   یا که شبمه یا گونه آن هم به؛ است جهان پنج دقیقه پیش به وجود آمده باشد

هلای انسلانی ایلن     در ذهن جمعیلت  ،اند کننده امری واقعی در گذشته که در راهر توصین

تواند بنیلاد معرفلت تلاریخی ملا را      می ،شده باشد. این یرح مرمل راسل ریگ یجهان جا

 وی استداللش را چنین مطرح کرد: . تهدید کند

نههر زمها ؛الحاضهراسهتر حه،اقوعتمامیمعتقداتناشیازحافظه

کهمو رتذکرااقعیاگررر.اقوعاصلحارثهگذشتهکهمرجعآ محسوبمی

ازلحاظ،شوریاحتیاجورخورزما گذشتهکهظرفاقوعآ حارثهاستمی

زیرافرضاینکهعالم؛ضرا تعقالنیندا ر،تقوماجوراعتقارناشیازحافظه

یک،بهاجورآمدهاساکنا آ ،ناگها بههمینحالیکههست،پنجرقیقهقبل

محهالاممتنهعنیسهت.میها عقالً،آا ندگذشتهبالکلموهومی ابهخاطرمی

گونهعالقها ابطهعقلیضهرا یاجهورهیچ،امو احوارثر ازمنهمختلف

نهافیایهن،گهرررر حالحاضریار آیندهااقعمهیهیچامریکه،ندا ر.پس

فرضنیستکهعالمپنجرقیقهپیشبهاجورآمدهاست.لذاااقعاتیکهعلمبهه

هها ابههتهوا آ مستقلامنفکازگذشتههستندامهیعقالً،نامیمگذشتهمی

بهدا ،ممکناستبههمیننحوبورهباشهندمضامینقبلیهاحالیهذهنکهنظراً

                                              

1. jack w Meiland, historical knowledge, p. 414- 416. 

2. Bertrand Russell. 
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1.تحلیلنمور،اشتهباشدهرگزاجورریااینکهزما گذشته

که معرفلت مفلروض ملا از گذشلته را بایلد بله        دیآ یبرماز این استدالل راسل، چنین 

متتویات کنونی ذهن برگردانلد؛ زیلرا وی قائلل بلود کله از راه ادراک      درباره یی ها گزاره

؛ کنلد  یمل زملان حلال را صلادق    دربلاره  ی هلا  گلزاره که  میشو یمحسی، از واقعیتی آگاه 

شلایان توجله در   نمتله   2که نسبت به گذشته، چنین امملانی را در اختیلار نلداریم.    درحالی

داشلتن   ی فراروی اصلل  واقعیلت  ها چالشاستدالل راسل، آن است که او چرم خود را بر 

و با فرض در اختیارداشتن منبع  توجیلهِ معرفتلی، کله امملان      بندد یمجهان خار  از ذهن 

. در هملین  پلردازد  یمل ، به یراحی استدالل خلود  کند یماحراز صدق باور مزبور را فراهم 

داشتن گذشته، درخواست توجیه و استداللی البته با شلرط   راستا، او برای باور ما به واقعیت

ی را کله مطلاب ق   ا گذشلته داشلتن   ؛ به تعبیری دیگر، پذیرش واقعیلت کند یمی ریخطاناپذ

خلود از   ریخطاناپلذ آرملانی و   کردن تصلور  ی مورخان است، مرروط به برآوردهها نیتوص

. به همین جهت، باید گفت این استدالل او، از همان ساختاری پیروی کند یمتوجیه مؤلفه 

 تر از یریق ترسیم الگوی استدالل شماکانه بیان نمودیم. که پیش کند یم

دسلتیابی    سومین مفروضه فهم متعارف که اممان شناخت تاریخی را متصلور و قابلل  

مانند ملا از ذهلن و حلاالت ذهنلی      دیگری است که به یها رش وجود انسانپذی ،سازد یم

افعلال  بلا مرلاهده رفتلار یلک موجلود از جملله        ،یور معمول  ها به ما انسان 9ند.برخوردار

درد را و از  ،کلردن او  . از نالله میکن یبودن وی م بودن و آگاه حمم به اندیرنده ،اش یگفتار

وی بلا متلیط   ده یل چیاز تعلام ت پ  ،. همچنلین میکن یشادی را استنباط م ،خنده کردنش

این است که چنین شماک اما سؤال ؛ میکن یباورها و قصدهایی از برای او استنتا  م ،امیال

 ؟ شوند یچگونه توجیه م یی،ها استنباط

                                              

.180ر183صبز گکه  منوچه  ت جکهذمنتحلیلب ت اند اسل 1.

.221 صتر یخفلسفهلئونوومپر .2

3. Murray G, Murphey, {op.cit}, p. xi. 
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گرفتن ارتباط  مفروض ،ننی از وقو  رفتارهای معیّالزمه استنباط وقو  حالت ذهنی معیّ

رفتاری ی هرگاه موجود»: شود یارتبایی که به این شمل مطرح م؛ استه خاصی میان آن

چالرلی کله شلماک    « اتفاق افتاده اسلت.  Sآنگاه حالت ذهنی  ،از خود بروز داد Bاز نو  

 ذهلن  حلاالت  که آنجا از زیرا؛ نیست ریپذ هیتوج ،چنین تعمیمی، آن است که کند یمیرح 

 دارد، دسترسلی  بدان مفروض شخص خود فقط و است پوشیده سایرین بر ،ها انسان سایر

تنهلا  ملا  در تلقلی شلماک،    .داریم را باال شرییمقدمه گزاره  صدق احراز اممانصرفاً  ما

املا در   ؛پیوستگی مزبور میان رفتارها و حاالت ذهنی خودمان را تصلدیق کنلیم   میتوان یم

به هنگام وقو  حالت شاید بگوییم  چنین اممانی در اختیار ما نیست. ،مورد سایر موجودات

ها مرابه ملا   و از آن جهت که سایر انسان زند ینی از ما سر ممعیّ یرفتارها ،ذهنی خاصی

بلودن   حمم به اندیرنده ،ها پ  به هنگام وقو  رفتاری مرابه رفتار ما از سوی آن ،هستند

اعتبلار   تمثیلی است که از کمترین حلدّ وه یش ،استنتا وه یحممی صادق است. این ش ن،آنا

کلی جهلت پوشلش    یا قاعده ،زیرا از مراهده یک مصداق ؛برخوردار استدر نزد شماک 

 1.میا سایر مصادیق ارائه داده

، مرروط به تعهد معرفتی ما بله دو  کند یمتصدیق چالری که شماک در اینجا مطرح 

ی است که در پرت استدالل او قرار دارد؛ نخست آنمه باور مورخلان بله وجلود    ا مفروضه

توجیهِ درخلور اسلت. دوم   ارائه یی که برخوردار از اذهانی مرابه او هستند، نیازمند ها انسان

آنمه این توجیه، باید از سنخ توجیهی باشد که برای برخورداری از حاالت ذهنی خود ارائه 

ی ها انسان، شماک، تنها راه احراز صدق باور مورخان به وجود تر قیدق؛ به تعبیری میده یم

ی ذهنی قلرار داده  ها حالتمستقیم این تجربه دیگر  برخوردار  از حاالت ذهنی  را، ادراک و 

ی از ا رانله یگ سلخت ی شماکانه شلرایط  ها استداللسایر  مانند بهاست. در اینجا نیز شماک 

یی برخلوردار از  هلا  انسلان شناخت به وجلود   هرگونهتا  کند یمبرای معرفت و توجیه وضع 

                                              

.110ر113غممی ص ت جکه امی آگرمیشمردشچ چلند .ورشل1
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 از متفلاوت  معرفتلی  نله  یزم درصرفاً  که تردید ببرد؛ شرایطیه یسااذهانی مرابه ما را زیر 

 تلوان  یمل دارند. اکنون ساختار استدالل شلماک را   کاربست ما، بتث مورد معرفتینه یزم

ی کرد: تصدیق برخورداری موجودی از ذهلن، مسلتلزم کاربسلت هملان     بند صورتچنین 

. حال از آن جهت که ما از یریق میبر یمکار  ی است که در شناخت از اذهان خود بها وهیش

ی نل یب درونی مترتب بلر  ها تیمتدود، میابی یمی به متتویات اذهان خود آگاهی نیب درون

ن یک چنین آگاهی به اذهان سایرین و تصدیق یمی از منابع توجیه معرفتی، اممامثابه  به

 .کند ینماز ذهن را فراهم  ها آنبرخورداری 

شناسانهمعرفتیهاچالش.2

یی که شماک پیرامون توانایی فاعل شناسلا در  دهایتردتر بیان شد،  پیش همچنان که

ی هلا  چلالش »، در اعتبلار ایلن مقالله،    کنلد  یمی انسانی گذشتگان یرح ها کنششناخت 

ی هلا  چلالش ی این دست از ها استدالل. بازشناسی ساختار  شود یمنامیده « شناسانه معرفت

 .میریگ یمی است که در ادامه پی ا فهیورمعرفتی، 

، پذیرش آنمه یلک شلخص )در   دینما یم دیتأکم( 1391) 1که مور ی مورفی یور همان

اران انسلانی ملورد   ی سلایر اشلخاص، یعنلی کلارگز    ها رهیاند تواند یماینجا، یعنی مورخ( 

ی ضروری برای اممان دانلش تلاریخی اسلت. شلماک،     ا مفروضهمورخ را بفهمد، مطالعه 

اگر تصور ما از کنش رفتار مبتنی بر فهلم و  که  پرسد یمضمن درک اهمیت این مفروضه 

 یهلا  نییو تب ها نیمعرفتی ما توانایی الزم برای توجیه توص یآنگاه آیا ابزارها ،قصد باشد

حتی در مورد آگاهی و شناخت ملا از   ،این شماکیت آدمیان را دارند؟ یها از کنشمورخان 

ما  م(:1391) 2به تعبیر تام  نایگل .شود یپیرامونمان مطرح م یها متتویات اذهان انسان

 ،مبینلی  یم، دهند یانجام م را آنچه، میکن یها را مراهده م موجودات و انسان یها تنها بدن

                                              

1.  Murray G, Murphey. 

2. Thomas Nagel. 
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از  کی چیلیمن ه؛ مینگر یبه متیط را م رانیها و پاسخ میده یفرا مگوش  رانیها به گفته

 1.گذارد یها را در اختیار ما نم احساسات و تجربیات انسان دسترسی مستقیم به افمار، ،نهایا

ی فردی و جمعلی  ها کننده کنش ی تاریخی نیز گواهان و شاهدان که روایتها پژوهشدر 

ساختار بیرونی رفتارهای کلارگزاران تلاریخی را   مراهده برای مورخان هستند، تنها اممان 

ی بیرونی رفتلار کلارگزاران، آنچله را گفتله و یلا آن دسلته از       ها جلوهشاهدان، تنها  دارند.

یلک از ایلن تجلارب،     ؛ وللی هلیچ  اند کردهشرایط متیطی که آنان را جلب کرده، مراهده 

 .دینما ینماهم اممان دسترسی مستقیم به حاالت ذهنی کارگزاران را فر

که تردید شماک در ملورد امملان شلناخت ملورخ از      دیآ یبرماز استدالل باال، چنین  

کنش کارگزاران، منوط به پذیرش و تعهلد ملا بله نلو  خاصلی از       بخش نیتعی ها زهیانگ

شلناخته   2«گرایلی  ذره» عنلوان   بله ی انسانی است؛ آنچه که امروزه دهایپدی شناس یهست

گرایان، هلر   ذرهده یاکه بر اسا،  دینما یمدیگر، این ایراد زمانی معقول ؛ به بیانی شود یم

و خودها باشد؛ زیلرا در ایلن    ها رتنیخومتمایز از دیگر  کام ًانسان یک خویرتن یا خود 

 9آگاهی خلود وقلوف داشلته باشلد.     فرد منتصربهبه حاالت  تواند یمصورت، هر فرد، تنها 

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،      

از متعلَق شناخت است. معیار قراردادن ایلن تصلور، ملورخ را     واسطه یبآشنایی مستقیم و 

، واجلد تجربیلات   اش مطالعله  ملورد کلارگزاران تلاریخی    که جهت شلناخت  سازد یمملزم 

یمسانی با آنان باشد. شماک پ  از آنمه با مبنا قراردادن تصوری معیار از شناخت و یلک  

خود را فراهم کلرد، بلا یلادآوری    شماکانه شناسانه، مقدمات الگوی استدالل  هستیانگاره 
                                              

1.Nagel,Thomas,What does it all mean?, p. 19-21. 

2. Atomism. 

.51ر58دیهیکی ص ت جکه خشریر اجتکرعیعلو،ام شزینفلسفهب ایرنفی .3
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. در تلقی معیار شماک از دینما یممتدودیت اممانات شناختی مورخان، یرح خود را کامل 

بلرای   تلوان  ینمل ی بیرونی رفتلار دیگلران   ها تجربه جلوهمنابع توجیه معرفتی مورخان، از 

اثبات حاالت ذهنی آنان سود جست. این چالش، سعی دارد اممان معرفلت بله متتویلات    

هلا  بلر ایلن اسلا،، تن    1ی خاص از شواهد و قراین وابسته سلازد. نوع  بهاذهان سایرین را 

توجیله مناسلب و    توانلد  یمل مستقیم حاالت ذهنی کلارگزاران تلاریخی اسلت کله     تجربه 

 نارر بر آن حاالت ذهنی باشد. ی جهت احراز صدق باور ریدناپذیترد

فهم متعارف مبنی بلر آنمله اعالای یلک فرهنل       مفروضه کریدن اعتبار  به چالش

رهنگلی خودشلان نیلز    را که شلامل وضلعیت نیملان ف    ها فرهن اعاای سایر  توانند یم

پاسخ به  2، پیش روی دانش تاریخی است.شناسانه معرفت، درک کنند. دیگر چالش شود یم

برآملده از فهلم    مفروضله   تردید رفتن اینه یساچرایی اهمیت این مسئله و چگونگی زیر 

 .میریگ یممتعارفِ مورخان را در ادامه پی 

نخست، باید گفت: آگاهی از سرشت چنلدفرهنگی جهلان معاصلر و     سؤالدر پاسخ به 

که چلرا شلناخت کلارگزاران جواملع      شود یمگذشته، موجب اهمیت پاسخ به این پرسش 

، ضروری اسلت؛ زیلرا اگلر    اند متفاوتیی که با جامعه و فرهن  مورخ ها فرهن انسانی و 

که جلدا از بافلت اجتملا      بپذیریم که ما موجوداتی اجتماعی هستیم 9ها برخ ف اتمیست

ی اسلت کله آنلان بخرلی از آن     ا جامعله ، آنگاه فهم افراد، مستلزم فهلم  میشو ینمدرک 

 هستند.

                                              

.252 ص نرسیبرمع فتآ نرییمنصو  کس .1
2. Murray G, Murphey, {op.cit}, p. x. 

اصرلتف دشریشسرختر شتیعرملنید تقربلدشگرنهب ف دگ ای نرسیقرئمنبهمستریمرستیاتک.3
بهف دشعرملتیشامکتیاشلو جرمعه جهیشجرمعه امکچوننتیاجتکرعیشسرختر مردمندیمتی ا

.کنندیمیمرتلقانسرنیف دیمرمجکوعهکنش
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ی فراروی دانش تلاریخی،  ها چالشسایر  مانند بهدوم، آن است که شماک  سؤالپاسخ 

 آن بلر  را فلرض  . در توضلی  بایلد گفلت: اگلر    کند یماز الگوی استدالل شماکانه پیروی 

ما موجوداتی فرهنگی و اجتماعی هستیم و جدا از بافت فرهنگلی و اجتملاعی    که ریمبگذا

خود، مستلزم فهم  مطالعه مورد، آنگاه فهم مورخ از کارگزاران انسانی میشو ینمخود درک 

. حال، اگر همچون مسلئله  اند شدهی است که کارگزاران مورد نظر در آن اجتماعی ا جامعه

 هویت از آشنایی مستقیم را معیار قرار دهیم، آنگاه برخورداریمثابه  بهاذهان دیگر، شناخت 

 از عبلور  و ها اتمیست برای متصورشناسانه  معرفت شماف پُرکردن اممان یمسان اجتماعی

، اگر بافت فرهنگی فاعل شناسا و تر روشن؛ به بیانی سازد یمرا مممن  دیگر مسئله اذهان

ای را یی کرده باشلند،   ی مرابهریپذ جامعهر دو، فرآیند متعلّق شناسایی، یمسان باشد و ه

مورخلان املری   مطالعله   موردآنگاه اممان فهم و درک معانی و منویات کارگزاران انسانی 

ی هلا  ییتوانلا مممن خواهد بود. در این شرایط، شماک، رهیافتی دیگلر جهلت تردیلد در    

. او بلدین منظلور، ملورخ را    نلد یب یمتدارک  اش ییشناسامعرفتی مورخ در شناخت متعلَق 

. بلر اسلا، اسلتدالل او، جامعله شخصلیت ملورخ و       سلازد  یممتوجه جهان چندفرهنگی 

ی شمل داده اسلت کله قابلیلت زنلدگی بلر مبنلای       ا گونه بهرا  اش مطالعهکنرگران مورد 

د خلود را از  توانل  ینمکه مورخ هرگز  یوری بهی آن جامعه را بیابد؛ ها تیمتدوداممانات و 

که شلماک  یور همانجامعه و فرهنگی که در آن اجتماعی شده است، رهایی بخرد.  ریتأث

تباین  هویتی  بارزی وجود داشته باشد و همچنین،  ها فرهن ، چنانچه میان دینما یم دیتأک

با تجارب آنان و یا داشلتن تجربیلات مرلترک     واسطه یبشناخت دیگری مستلزم آشنایی 

باشد، در آن صورت، اممان شناخت کارگزاران انسانی که در جامعه و فرهنگی متفلاوت از  

، پلذیرش جهلان چنلدفرهنگی،    تلر  قیدق؛ به زبانی رسد یم، بعید به نظر اند ستهیزمورخان 

ت مواجه خواهلد کلرد.   متفاو کام ًمورخ را با مرمل ترجمه از زبان یک فرهن  به زبانی 
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ی ا جامعله ی را کله در  ا یانسلان که ما اممان فهم کلارگزاران   انجامد یماین مرمل، بدین 

الگوی استدالل شماکانه، بدین شلمل اسلت کله     1، نخواهیم داشت.ندیز یممتفاوت از ما 

بلر جهلان    2یلی، گرا آملوزه کلل  شماکان در مورد اممان شناخت تاریخی ضلمن پلذیرش   

و سلپ ، بلا معیلار قلراردادن      نلد ینما یم دیتأک ها فرهن باین ذاتی میان چندفرهنگی و ت

مرابه با متعلق شناسایی و همچنین، اصرار بر  تجارب داشتنمثابه  بهتصور خود از معرفت 

ی کله  هلا  تیمتلدود ناتوانی اممانات شناختی و منابع توجیه معرفتی مورخلان در گلذر از   

داده اسلت، بلر امتنلا  شلناخت تلاریخی از      جهلت فهلم جواملع دیگلر قلرار       شلان  جامعه

، اگلر  تلر  روشن؛ به بیانی دهند یمیی که متفاوت از فرهن  مورخان است، حمم ها فرهن 

ی نیز تنها ا تجربهبا تجارب آنان باشد و چنین  واسطه یبشناخت کنرگران مستلزم آشنایی 

 نپلذیرفتن  صورت،، در آن دیآ یمی همانند به دست ها گروهاز یریق عاویت در جوامع و 

به چیزی جز  بیگانه، یها جامعه فرهنگی غرابت بر دیتأک و برریت برای مرترک سرشتی

 انجلام  و رلند یاند یمل  شلان  مطالعهکارگزاران مورد  آنچه فهم و تفسیر مورخان در ناتوانی

 .شود ینممنتهی  ،دهند یم

ن باور فهلم  کریدن ای فراروی دانش تاریخی، به پرسش شناسانه معرفتسومین چالش 

 از بازنملایی  بله  خلود،  ینل یب جهلان  ریتلأث  از دور به و یرفانه یب متعارف است که مورخان

 مورخلان  که آنجا . در استدالل شماک، ازپردازند یها م انسان اجتماعی و فردی یها کنش

 خلود  فرهنل   از شلده  برگرفتله  باورهای و مفاهیم به توسل با و ع یق پرتو در را گذشته

تلقی کلرد. ایلن تردیلد     ارزشمند توان را نمی گذشته از آنان یها گزارشکنند،  می توصین

 تتت شماک، مسبوق به تصوری از منطق تفمر تاریخی است. بر اسا، این تصور، مورخ

 یرح به است، داده ارائه مهم و ارزشمند امور از باورش نظام که تصویری و احساسات ریتأث

                                              

.122ر121صو ست مسکی هنرز ت جکه اجتکرعیعلمفهمت یگ . اج 1
2. Holism. 
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 موجلود  شلواهد  انبوه میان از رویدادها، شاهدانمانند  بهمورخ  .پردازد یم تاریخی یا مسئله

 و مورخلان  فرهنگلی  و فملری  ساختار با تناسب در که گزینری زند؛ می نشیگز  به دست

 ایلن  مورخان. شود می گذشته رویدادهای از خاص تفسیری و روایت ساز نهیزم آنها، مسائل

 1دهنلد.  می قرار خود مخایبان اختیار در تاریخی شناختمثابه  به را گذشته از خود برداشتِ

 یهلا  دهیل پد یشناسل  یهسلت  پیرامون خود مفروضات تاریخی، رویدادهای تبیین هنگام به

 در را خلود شناسلانه   روش یهلا  اسلوب و برند یم گذشتگان دنیای به را اجتماعی و انسانی

 بلا  را خلود  کلار  تعبیر شماک، مورخان به. سازند یم جاری تاریخی یها نییتب و ها نیتوص

 و تناسلب  نیلز در  نویسلند  ملی  کله  مطالبی و کنند می آغاز موجود ازپیش باورهای و اصول

 از نلاگزیر  ملورخی  هلر  کله  املر  ایلن  پلذیرش  .گیلرد  می شمل چارچوب این با سازگاری

 حقیقلی  بازنملایی  حیلث  از شواهد ارزیابی در خود مقبول استاندارهای و اصول کاربردن به

 مربویله  رویلدادهای  از خلود  علّلی  تبیینارائه  و تیبااهم از تیاهم یب امور گذشته، تمییز

  یها یداور شیپ از فارغ و عینی که گذشته از تصویری بهدستیابی  که معناست بدین است،

 ی منطقی این استدالل شماک، چنین است:بند صورت .نیست مممن باشد، مورخان

 بازنملایی  جهلت  ملورخ  سلوی  از شلواهد  ارزیلابی  مستلزم ی،پژوه خیهرگونه تارالن: 

 است. گذشته رویدادهای

 در ی،ا یابیل ارز چنلین  در مورخان سوی از شده کارگرفته به معیارهای و ب: استانداردها

  است. متغیر ،(واحد فمری نظام با مورخان از خاص یا دسته یا)مورخ  هر با تناسب

 است. داورانه پیش و متعصبانه خود ذات در استانداردها، این از هریک  :

فروتر مرتبه جهت ارزیابی استانداردهای  ها ارزش استانداردها وفراتری از مرتبه د: هیچ 

 وجود ندارد.

                                              

.11ص  سرلهتر یخاهکدی .بربک1
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 واحد، رویدادی متور حول مورخان سوی از شده ارائه یها قرائت اخت ف در نتیجه،ه: 

 1.شود ینممورد اممان دانش تاریخی، منتهی  در شماکیت جز چیزی به

الگوی استدالل شماک در این چلالش، بلدین قلرار اسلت کله او نخسلت تصلویری        

که بلر   دهد یمذهن را مبنا قرار نه ییآبازتاب عینی جهان در مثابه  بهپوزیتیویستی از دانش 

نرده، اما با وجود ایلن، قابلل شناسلایی     ساختارهای شناساییدربردارنده اسا، آن، جهان 

 ریتللأثزمنللد فللاع ن شناسللایی اسللت کلله بلله دور از  ، تنهللا نیاهللا تیللواقعاسللت. ایللن 

شوند. شماک، سپ  توصین  لینا آنهابرداری و کرن  های خود، به رونوشت پنداشت پیش

. بلر اسلا، ایلن    دهلد  یمدوم استدالل خویش قرار مقدمه خود از منطق تفمر تاریخی را 

ی یلک گلزارش   ریل گ شملمورخان در فرآیند استفاده  مورد استانداردهای و مقدمه، اصول

 و ذهنی هستند که به چیزی جز قللب  صرفاًی مفهومی ها یرحها و  پنداشت تاریخی، پیش

مورخان  یها گزارش دیگر، بیانی ؛ بهشود ینممنجر  تاریخی یها تیواقع دادن جلوه وارونه

 که است روشی بیانگرصرفاً  آن، بلمه حقیقی بازنمایی زندگی کارگزاران مورد مطالعه، نه از

 ممملن  تلاریخی،  شناخت بهدستیابی  در نتیجه، .نگرند یم را گذشته یریق، آن از مورخان

 نیست. 

شناسانهروشیهاچالش.3

 بازنملایی  به ،از گذشته مانده یبرجا شواهد بر تمیه با توانند یممورخان  مهبر این دیتأک

مزبور بپردازند، از مفروضاتی است که اممان دانش تاریخی مرلروط بله    گذشته از حقیقی

 تردیدهای شماکانه قرار گرفته است. ه یسا؛ اما این مفروضه نیز زیر باشد یمصدق آن 

اتصلال  نقطه تنها مثابه  بهچالش اوّل، بر این داللت دارد که شواهدِ در دستر، مورخ، 

 میان از گواهان، و انسانی را ندارد؛ زیرا شاهدانته گذشاو به گذشته، قابلیت بازنمایی عینی 

                                              

1. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge, p. 83-89. 
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 تعیلین  کله  هستند آنها 1اند. زده گزینش به دست خود، پیرامون واقعیت و حادثه ها میلیون

 املر،  ایلن . کلرد  رهلا  باید را چیزی چه و است اثرشان در شایسته ثبت چیزی چه کنند می

 شوند متروم گذشته کلیت بهدستیابی  از معاصر، مخایبان و مورخان که است شده باعث

 2باشند. داشته گواهان و راویان عینک ازهم   آن گذشته برریت، از متدود تصویری تنها و

 ملا  بله  خلالص  هرگلز  تلاریخی  یهلا  تیل واقع م(،1312ل1132) 9ادوارد هالت کار تعبیر به

در  1باشلد.  داشلته  وجلود  تواند یم نه واند  داشته وجود نه خالص،صورت   به زیرا ؛رسند ینم

 شلواهد  وارد را 1ذهنلی  عناصلر  کله  اسلت  ریناپذ اجتناب گزینش، استدالل شماک، همین

 گلاهی  که رود می پیش جا بدان تا ی،نگار خیتار بر ذهنی عناصر این ریتأث .کند می تاریخی

 چنلین  دیگلر  منبلع  کله  درحلالی  کنلد؛  می کنش و رویداد یک وقو  به حمم منبعی اوقات

 ارائه رویدادها از منابع سایر گزارش با تناقض در گاه و متااد گزارش و کرده رد را حممی

از تفاوت معیارهای اهمیت راوی و مورخ،  متأثریا در مواردی، شواهدِ در دستر،،  .کند می

 شلود  یم حادتر زمانی مسئله 9.دهند ینم مورخ ازینمورد جامعه گزارشی از شرایط فرهنگی 

 بله  ؛میملان  یدرم متعارض تفاسیر این میان داوری جهت 1األذهانی، بین م کیارائه  در که

منظلور    بله  گذشلته،  انسلان در  زنلدگی  بله  معطوف های تبیین و ها توصین دیگر، عبارتی

                                              

آ نولد1. ت جکه هسنتر یخشمو ختوینبی  گو دشنچریلد 23ر22کرمشرد ص  ت جکه تر یخ؛  
.02هکیدیرن صسعید
ج. 2 التون . شیلیر،51صاتحردیه منصو ش ینهر خیتر  یوش  تر یخفلسفهب یامقدمهمن ی ؛

.112صطبرطبریی عمییت جکه ضیرءالدین
3. Edward Hallett Carr. 

.52صکرمشرد ت جکه هسن چیست؟تر یخایچکر  ئی.0
5. Subjective. 

.51صصردقی مسعود ت جکه یوهشمخیتر ب د آمدیاستنفو د .مریال2
7. Intersubjective. 
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 توصلیفات  میلان  اخت ف حلّ در نهایی معیار یک همچون ها واقعیت خود به شدن، توجیه

 از متعلارض  ارائله توصلیفات   بله  ملورخ،  چنلد  یا دو که هنگامی. ندارند دسترسی تاریخی

 برجسلته  مسلئله  ایلن  پردازنلد،  ملی  آن پیاملدهای  و علل و گذشته در مربویه های کنش

 بپردازیم؟ متعارض های روایت این میان داوری و ارزیابی به م کی و معیار چه با: شود می

 آیلا  املا  دهنلد؛  ملی  قرار داوری معیار را تجربه بزنگاهی، چنین در یبیعی علوم دانرمندان

 یلک  چگونله  مورخلان  پ ،. است منفیقطعاً  پاسخ، برخوردارند؟ اممانی چنین از مورخان

 مواجه جدی چالری با مورخان که دهند؟ اینجاست می ترجی  توصیفات سایر بر را توصین

 مقایسله روایلت   دارد، وجود دیگر روایت بر روایت یک ترجی  در که ابزاری تنها. شوند می

 تاریخی های واقعیت خود به دسترسی هیچ. است شده پذیرفته تر پیش های روایت با مربویه

 1ندارد. وجود رد، یا توجیه راستای در

ی هلا  اسلتدالل ضمن پیروی از الگلوی   ، شماک در این استدالل خود،رسد یمبه نظر 

ی را برای تلقی شواهد در دستر، مورخ همچون منبلع  ا رانهیگ سختشماکانه، مرخصات 

 جامانده بهاألذهانی وضع کرده است. بر مبنای استدالل شماک، شواهدِ  توجیه معرفتی بین

 ماننلد  بله کله   شلوند  یمی تلقی اعتماد قابلاز گذشته، تنها در صورتی منبع توجیه معرفتی 

له یوس  بهخوردن  عی، قابلیت متکدانرمندان علوم یبیاستفاده  موردی مراهدتی ها گزاره

دانرلمندان عللوم یبیعلی، ملاهیتی     استفاده  موردشواهد  مانند  بهتجربه را داشته باشند و 

عناصر ذهنی بر  ریتأث برشمردنمتورانه پیدا کنند. شماک، سپ  ضمن  ی و شیءرانسانیغ

م بله  ی شواهد تاریخی و همچنین، عدم اممان آزمون تجربی این شلواهد، حمل  ریگ شمل

شدن شرایط مطلوب خود نموده و قابلیت شواهد تاریخی در بازنمایی عینلی و   عدم برآورده

 .کرد یماألذهانی رویدادهای گذشته را به پرسش  بین

                                              

.31صردقیرن صسرغ  ت جکه تر یخییشیبرزاندجناینز .کیت1
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توجیه معرفتی معتبر در ترسیم سلیمای گذشلته، دوملین     منبعمثابه  به پذیرش گواهی،

چالرلی کله بلیش از     ت؛ی شماک مصون نمانده اسل ها چالشروشی است که از مفروضه 

 در مورخلان  کله  پیوند خورده است. بر این اسلا،، شلواهدی   1م(1119همه، با نام هیوم )

 حاضلر  افراد سوی از یا که است متونی از برگرفتهغالباً  کنند، می استفاده خود های گزارش

 بله  اینجلا  در .اند شده نگاشته رویدادها وقو  از پ  افرادی سوی از یا و ها رویداد زمان در

 «گلواه » عنلوان  گواهیدهنده  ارائه شاهد به و ،«گواهی» عنوان رویدادها شاهدان گزارش

ساختن تلقی معیار خود از معرفت است که گواهی  متقق منظور  بهمورخان  .شود یم ای ق

به  ؛سازند یمم زم  گواه درباره شخص ارزیابی یا گونه با توجیه معرفتی، منبععنوان   بهرا 

 گلواه  وثاقلتِ  کله  انجامد می معرفتی توجیه و معرفت به هنگامی افراد تعبیر دیگر، گواهی

 گوییدروغ  بهمرهور  را مورخان شخصی اگر. نباشد همراه تردید با حداقل یا و شود مترز

بدین منظلور،   .کنند ینمموثقی تلقی  معرفتی توجیه منبع را او یابند، گواهی یبماریفر ایو 

مطملئن   تلا  پردازنلد  می گواه شخص ارزیابی به گواهی، یک از استفاده هنگام مورخان به

 شلهادت  نداشت، اگر خیر؛ یا دارد وجود ییدروغگوسابقه  او، های نوشته و ها گفته شوند در

 یی،راسلتگو  بله  مرلهوربودن  از هیلوم،  انتقلاد  اسا، بر اما کنند؛ می صتت بر حمل را او

 هلر  کله  دروغلی  اوّللین  چون گرفت؛ نتیجه را گواهی بودن صادق یا القول صدق توان نمی

 انسان، دروغ اوّلین گاه چیه و گوید می که است دروغی نخستین گوید، می عمرش در انسان

 اسلت،  دروغ اوّلین گویم، می عمرم در من که دروغی اوّلین اگر. نیست انسان دروغ دومین

 هلیچ  عملرم  تمام در تاکنون اینمه اما از ؛ام نگفته دروغی هیچقب ً  که است این معنایش

 دروغ ایلن  شلاید . گفلت  نخلواهم  دروغی هیچ که گرفت نتیجه توان نمی ،ام نگفته دروغی

 2.گویم می که است دروغی اوّلین بتث، مورد

                                              

1. David Hume. 

.03ر02ص شتعقلایکرن.مصطفیملایرن 2
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 آنمله  نخسلت . کنلد  یمل  پیلروی  یلرح  این از باال، چالش در شماک استدالل ساختار

. اسلت  یقلین  و خطاناپذیری مستلزم شناخت، عنوان دریافت جهت معرفتی ادعایهرگونه 

 کنند ای ق معرفت عنوان خود یها پژوهش به توانند یم صورتی در تنها مورخان، رو، ازاین

مثابله   بله  گلواهی ازآنجاکله   املا  باشلد؛  خطاناپلذیر  آنان، معرفتی توجیه منابع و شواهد که

 دعلاوی  دارد، قلرار  اشلتباه  و خطلا  مظلان  در هملواره  آنان معرفتی توجیه منبع نیتر مهم

مهم در ایلن اسلتدالل   مفروضه  .نیست آنان یها گزارش صدق مستلزم مورخان، شناختی

خطاناپذیری معرفت است. بر اسا، این اصل، معرفتِ فاعل شناسا/مورخ به  شماک، شرط

ی تاریخی، خطاناپذیر است؛ اگر و فقط اگر شواهد/گواهی گواه، صلدق  ها گزارشی/ا گزاره

 دسلتیابی است کله امملان    رانهیگ سختوضع این شرایط  1ی او را ضروری کند.ها شگزار

 .سازد یمرا دور از دستر،  اش یبررس موردی ها ابژهمورخ به شناختِ 

یور   بهشناسانه فراروی دانش تاریخی برویم.  اکنون باید به سراغ سومین چالش روش

 گواهلان،  و شاهدان سوی از رویداد این گزارش و تاریخی رویداد یک وقو  میان معمول،

 اسلتناد  هنگام به مورخ .دارد وجود است ل ،  یوالنی بسیار گاهی ل که زمانیفاصله  مدتی

 توجیله  در معتبلر  منبعلی  حافظله،  کله  اسلت  گذاشلته  ایلن  بلر  را فرض گواه، شهادت به

 ،نظر مورد رویداد گزارش دراش  حافظه بر گواه ، استنادرو نیازااست و  تاریخی یها گزارش

 زیلر  بله  را استنادی چنین اعتبار شماکان، است؛ اما معتبر گذشته صتی   بازنمایی حیث از

 باورهلای  کله  دارد وجلود  واقعی یا گذشتهبپذیریم  اگر حتی آنان،ده یعق به اند. سؤال برده

ی هلا  گزارهاز بازنمایی عینی  میتوان یمچگونه  است، آنکننده  نیتوص ما،حافظه  به مستند

 واجلد  اوقات گاهی مزبور، چالش اسا، بر 2باشیم؟ خود، مطمئنحافظه تاریخی مستند به 

 میلزی  از خودخایره  نمونه، ؛ برایمیبر یم آن بودن کاذب به پیبعداً  که هستیم خایراتی

                                              

.35 صی نرسمع فتبرآ نرییزمرنی .محسن1
2. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge, p. 127. 
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 بلودن  کلاذب  بله  حملم  سلپ ،  و میسنج ینظر م مورد میز به مراجعه یریق از را یا قهوه

 و ، موجلود «حافظله  بله  مسلتند  باور»متعلّق  موارد، این در .میینما یم میز از خود یادآوری

 .داریلم  یقلین  خود یا حافظه باورهای از برخی بودن کاذب به ،رو نیازا .استمراهده   قابل

 از پرسلش  آن صلورت،  در باشد، کاذب ما «مستند به حافظه باورهای» از برخی اگر حال،

 است. با توجه به این استدالل، چه شمی معقول، «حافظه به مستند باورهای» سایر صدق

 تاریخی آن، رویدادهای متعلَق که ی داریما حافظهمستند به  صدق باورهای برای توجیهی

تلاریخی  ملورد بتلث را     رویلدادِ  بله  مراجعله  اممان مواردی، چنین در ناپذیر است؟ تجربه

 مزبلور،  چلالش . بسلنجیم  را فظله حا بله  مستند باور  بازنمایی  نداریم؛ تا بدان وسیله، اعتبار

 صدق احراز برای راهی هیچ آیا :بپردازیم پرسش این یرح به که شد خواهد تر یجد زمانی

 رویدادهایی کله  مستقیممراهده  دیگر، اگر بیانی دارد؟ به وجود حافظه به مستند باورهای

 آن در نیسلت،  ، برایمان مممناند آنها برآمده توصین مقام در ماحافظه  به مستند باورهای

 بله  مسلتند  یهلا  گزارش کذب یا و صدق به بردن پی جهت اممانی و روش هیچ صورت،

 تعلیلق  حاللت  بله  را ملا  تلاریخی  احملام هرگونله   کله  چالری نخواهیم داشت؛ را حافظه

 1.سازد یم ناموجه را مورخان سوی از شناخت دعوی تبعش، به و آورد یدرم

باال، ت ش برای ارزیابی شناختی شواهد ملورد  شماکانه روح حاکم بر ساختار استدالل 

ساختن این ارزیابی خود از حافظه، نیازمند  شماک برای متقق عتاًییباستناد مورخان است. 

معیاری است. معیاری که او در این اعتبارسنجی خود از حافظه ملورد اسلتفاده قلرار داده،    

ی برآمده از ادراک حسی ملورد  اه گزارهمعمول، در ارزیابی  یور  بههمان معیاری است که 

ارزیابی منلابع توجیله معرفتلی را کله بله نظلر       وه یش. در واقع، او یک ردیگ یماستناد قرار 

نله  یزممعرفتی خود جلدا کلرده و در   نه یزمخاص آن منبع توجیه معرفتی است، از  رسد یم

                                              

1. Ibid, p. 122. 
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احراز صلدق  او، چنین است: شماکانه معرفتی دیگر به کار برده است. ساختار این استدالل 

ی تاریخی، نیازمند ارزیابی معرفتی و اعتبارسنجی منابع توجیه معرفتی مورخلان  ها گزارش

تنارر و تطابق دعاوی معرفتی با متعلَق دعلاوی  مراهده است. معیار این ارزیابی معرفتی، 

گواهان حافظه ی مستند به ها گزارشچنین تنارری در مورد مراهده معرفتی است. اممان 

، رو نیازامورد بتث است، وجود ندارد. گذشته که یگانه راه دسترسی مورخان به  و شاهدان

شاهدان رویلدادها، جزئلی از اممانلات معرفتلی     حافظه ی مستند به ها گزارشاحراز صدق 

 مورخان نیست.

، کاربران شود یمزبانی به کار برده جامعه بر آنمه زبانی را که توسط کاربران یک  دیتأک

یی است ها فرض نیتر مهمی تفسیر کنند، یمی دیگر از درست به توانند یمیگر زبانی دجامعه 

 مورخان روی پیش شواهد بیرتر زیرا 1؛سازد یمکه اممان دانش تاریخی را برای ما متصور 

 ؛ماند یمبر جای  گذشته از است که متونی ،باشد یمگذشته  از ما و آنان شناختواسطه  که

م(، چلالش مزبلور را   1391) 2به چالش کریده شده اسلت. مملاال   اکنون هماما این انگاره، 

 عینلی  تواند می گذشته ازمانده  یجا به متون از ما شناخت و فهم آیا :کند یمیرح  گونه نیا

 از تصوری ،شود یم پرسری چنین پدیدآمدن ساز نهیزم آنچه ،رسد یم نظر به 9خیر؟ یا باشد

ی که امروزه با نام ا هینظر ؛میبر یم کار به جهان توصین در که است ییها گزاره معناداری

. ایلن چلالش، معطلوف بله علدم امملان کرلن معنلای         میشناسل  یمل  1«پذیری تتقیق»

 تلوان  یمل ی نارر به گذشلته اسلت کله آن را    ها گزارهیی معنا یبی تاریخی و یا ها گزارش

 ی کرد: بند صورتچنین 

                                              

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. 
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کلافی بلرای معنلاداری آن گلزاره     (، شرط ضروری و pپذیری یک گزاره ) الن. تتقیق

 است.

رویدادهای گذشته باشد، بدین معنا که وضعیتی از امور در درباره ی ا گزاره «p»ب. اگر 

، در آن صلورت،  کند یم دأییتی مممن ها تیوضعزمان معیّنی از گذشته را در مقابل دیگر 

. در سلت ینآن  از تعریلن  متلأثر که احراز صدقش،  شود یمی تجربی در نظر گرفته ا گزاره

 یی پسینی هستند؛ نه پیرینی.ها گزارهی نارر بر رویدادهای گذشته، ها گزارشواقع، 

 تواننلد  ینمی نارر بر رویدادهای گذشته باشند، ها نیتوصی تاریخی، ها گزارش . اگر 

ی امور ها تیوضعتجربی مراهده را برآورده سازند؛ زیرا اگر  ها گزارهپذیری در  شرط تتقیق

از ناتوانی مورخان  متأثرباشد، در آن صورت،  آنهاپذیری  ، تنها روش تتقیقها گزاره متعلق

ی املور ملورد توصلین خلود     هلا  تیوضلع پذیری  تتقیقمراهده در بازگرت به گذشته و 

 .سازند ینمپذیری را برآورده  ی تاریخی معیار تتقیقها گزارش)رویدادهای گذشته(، 

ی مورخان پیرامون رویدادهای گذشته، ها گزارهباال،  مقدمهد. در نتیجه، با توجه به سه 

 1هستند. معنا یب

ی را از مخایلب  ا مقدمله ساختار این استدالل شلماکانه، تعهلد بله صلدق      در شماک،

ی جز افتلادن بله دام شلماکیت نلدارد. ایلن مقدمله، هملان پلذیرش         ا جهینتکه  یلبد یم

تلقلی   بامعنلا ، این معیار، یک جمله معیار معناداری است. بر اسا عنوان  بهپذیری  تتقیق

ی از تجربیاتِ مممن برای یک فرد وجود داشته باشد که ا مجموعه؛ اگر و فقط اگر شود یم

بتواند صدق آن جمله را نران دهد؛ یعنی اگر کسی بخواهد بله شلمل معنلاداری سلخن     

پذیرش  2ن کند.، تعییآورد یمپذیری تجربی آنچه را به زبان  تتقیقوه بگوید، باید بتواند شی

                                              

1. jack w Meiland, Scepticism And Historical Knowledge,p. 144. 

فلسفه؛شیلیر،ویآلستون 180ی صنیمحکدام ت جکه میثمزبرنفلسفهبهد آمدیجیالیان شیلیر،.2
.128صجلیلی اهکد ضرشای انکنشاهکد ت جکه زبرن
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ی مورخان، تنها در صورتی معنادار است که پذیرای ها گزارشاین معیار، بدین معناست که 

ی تاریخی، به جهلت ماهیلت ذاتلی آن، امملان     ها پژوهشآزمون تجربی باشد. حال، اگر 

یی ها گزارهدسترسی مستقیم و تجربی به گذشته را ندراند، در آن صورت، انتظار معناداری 

 واقعیت است. از دور  بهکنند، انتظاری دانش تاریخی به جامعه عرضه میمثابه  بهکه 

نتیجه

در  ژهیل و بله ی صلاحبان قلدرت،   نگر جهانبخری به  کاربست دانش تاریخی در مرروعیت

حلوزه  جوامعی که تتت لوای خوانری ایدئولوژیک از سنّت قرار دارند، اعتبارسلنجی ایلن   

یی با معیار قلراردادن  ها یسنج، اعتبارها ضرورتتعاقب این . مبخرد یممعرفتی را ضرورت 

گرفلت؛ املا از آن جهلت کله      شلمل  برلری رله  یاند تاریخ تصوری آرمانی از معرفت در

ی معرفتی متفاوت از دانش تاریخی اخلذ شلده بلود،    ها نهیزم، این معیارها از یورمعمول به

کله از   گرفلت  یمل در نظلر   معرفلت مثابه  بهی مورخان ها گزارششرایطی را برای پذیرش 

آن، موجبات پدیدآمدن  تبع بهمعرفتی خار  بود؛ امری که نه یزمی متصور در این ها ییتوانا

ی کله در ایلن   ا شماکانهی دهایترد؛ شد یمی شماکانه در خصوص دانش تاریخی دهایترد

ه یل نظرملورد بررسلی قلرار گرفلت. تلاریخ      « مسئله شناخت تاریخی»مقاله، تتت عنوان 

ی بر پدیدآمدن مسئله شناخت تاریخی بر ایلن اسلا، بلود؛ بلرای     دیمؤشناخت تاریخی، 

سنخ آرمانی معرفت، بله امتنلا    مثابه  بهنمونه، یونانیان باستان با معیار قراردادن ریاضیات 

دانش تاریخی حمم نمودند و یا در قرون جدید، با افزایش حیثیت علوم یبیعی و پلذیرش  

شدن چنین معیاری از سوی مورخلان،   ی معرفت، تردید در برآوردهآن، همچون معیار اع 

وار از  ی جدی تبدیل شد. در قرن بیستم نیز با مبنلا قرارگلرفتن بازنملایی آیینله    ا مسئلهبه 

ی معرفتی دانش تاریخی، املری  ها ییتوانامعرفت عینی، تردید در خصوص مثابه  بهجهان 

 شد. تر یجد
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ی شناسل  بیآسل صدد یرح مسئله شلناخت تلاریخی و   با عطن نظر به این شرایط، در 

ی معرفتی موجد آن برآمدیم. در این راستا، کوشیدیم با مبنا قراردادن تعرین مِیلَند ها نهیزم

ی ا یبند دستهاز دانش تاریخی، ارکان معرفت تاریخی را بازشناخته و با تمیه بر این ارکان، 

ی هلا  چالشرائه نماییم. در این راستا، مسئله شناخت تاریخی ادهنده  لیترمی ها چالشاز 

و  شناسلانه  معرفلت شناسلانه،   ی هستیها چالشفراروی دانش تاریخی را در قالب شماکانه 

موردی مفروضات ضروری از برای اممان ارائه ی کرده و سپ ، به بند دسته شناسانه روش

جلود دارد،  و مفروضلات ی که در مورد هریک از این ا شماکانهی دهایترددانش تاریخی و 

 پرداختیم. 

مثابله   بله ی واقعلی  ا گذشلته یی بود که اصل وجود دهایتردشناسانه،  ی هستیها چالش

کریدن اصلل وجلود جهلان  خلار  از      متعلّق دانش تاریخی را نرانه گرفته بود. به پرسش

ی انسانی در گذشته، سله  ها کنشداشتن گذشته و اصل تتقق خارجی  ذهن، اصل واقعیت

ی هللا چللالشبررسللی شللد.  لیتفصلل بللهشناسللانه بللود کلله  ی هسللتیهللا چللالشمصللداق 

. برد یمتردید ه یسافاع ن شناسایی را به زیر مثابه  بهی مورخان ها ییتوانا، شناسانه معرفت

ی هلا  فرهنل  ی کلارگزاران انسلانی، شلک در امملان درک     ها کنشتردید در فهم عینی 

ی هلا  یلرح بلا نظریلات و    متفاوت از فرهن  مورخان و آمیختگی منطلق تفملر تلاریخی   

شناسلانه،   ی روشها چالشبود.  شناسانه معرفتی ها چالشیی از ها نمونهمفهومی مورخان، 

ی انسانی را نرانه گرفته بود. ها کنشقابلیت شواهدِ در دستر، مورخان در بازنمایی عینی 

یی بودن شواهد تاریخی، ضعن ذاتی اعتبلار گلواهی و حافظله در بازنملا     بر گزینری دیتأک

یی شواهدِ ممتلوب ملورد اسلتنادِ مورخلان، از جملله      معنا یب، تیدرنهاگذشته و جانبه  همه

 مواردی بود که در اثبات مدعای شماک بدان استناد شد.

ی هلا  چلالش ، مرلخص شلد کله مجموعله     هلا  چلالش به هنگام یرح هریک از ایلن  

سلاختار  »عنلوان  که امروزه تتت  کنند یمدانش تاریخی، از الگویی پیروی دهنده  لیترم

. بر این اسا،، شماکان در مورد اممان دانش تاریخی، شود یمشناخته « استدالل شماکانه
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ی شناسل  یهسلت تعهد مخایبان به تصوری معیار از معرفت آرمانی، منابع توجیله معرفتلی،   

ی هلا  تیمتلدود  انیل ب باو سپ ،  یلبند یمی انسانی و یا معیارهای معناداری را ها دهیپد

. دادنلد  یمل خود را معقول جلوه شماکانه ی ها چالشی، پژوه خیتارمعرفتی نه یزمعارض بر 

: کلرد  یمل ساختار استدالل شماک در یرح مسئله شناخت تلاریخی، از ایلن الگلو پیلروی     

اسلت؛ منظلور، توجیله      kمرتبله ی تاریخی، مستلزم داشتن توجیهی در ها گزاره به معرفت

 تواند ینمتاریخی  یها گزارهی معرفتی است. ها نهیمزمعرفتی آرمانی مورد استفاده در دیگر 

 ی تلاریخی معرفلت  هلا  گزاره به توان ینم هرگز نتیجه، باشند. در  kمرتبه در توجیه دارای

ی هلا  آرملان ، مسئله شناخت تاریخی، برآیند تتمیل معیارهلا و  تر قیدقکرد؛ به بیانی  پیدا

معرفتی دانش تاریخی است. به هملین جهلت،   نه یزمی معرفتی، به ها نهیزممعرفتی دیگر 

ت ش در جهت پاسخ بله مسلئله شلناخت تلاریخی، مسلتلزم بازشناسلی الگلو و         هرگونه

؛ چراکه دهد یممفروضات بنیادینی است که ساختار و متتوای استدالل شماک را ترمیل 

یی جهلت حلل یلا    هلا  رتیبصل به  توانیم می که هاست چالش این یافتن وضوح از پ  تنها

 که: دهیم پاسخسؤال  کردن مسئله شناخت تاریخی دست یابیم و متعاقب آن، بدین منتل

 ؟ معناست چه به شناخت این است، مممن اگر و است؟ مممن تاریخی شناخت آیا
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