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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،12-45،)2(21 ،پیاپی  ،54زمستان 2921
حاتمی ،امیرحسین ( .)8931کاربست روششناسی اسکینر در تفسیر متون تاریخنگاار و تااریخ اندیشا ایرانی ااسالمی.
فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.13-45 ،)8(81 ،
شاپا1001-5458 :

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

کاربست روششناسی اسکینر در تفسیر متون تاریخنگاری و
ِ
تاریخ اندیشه ایرانیـاسالمی
امیرحسین حاتمی

دریافت4931/50/41 :؛

1

پذیرش4931/51/54 :

چکیده

ً
عمدتا با توج ب تمرکز و ابتنائشان بر ّ
ذهنیت اندیشمندان و نظری پردازان گذشت  ،واجد
متون تاریخ اندیش
ّ
محتوا و ماهیت متمایز نسبت ب دیگر متون تاریخنگاران هستند .از آنجا ک ذهنیت هر اندیشمند ،متأثر از
مؤلف ها گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی ،اقتصاد  ،مذهبی ،فلسفی و فرهنگی است ،تحلیل و
بررسی اینگون متون مستلزم ابزارها و روشها میانرشت ا است .چرا ک تنها با کاربرد یک روششناسی
میانرشت ا است ک میتوان هم این مؤلف ها متنوع را ب درستی تحلیل نمود .از میان روششناسیها
موجود در این زمین  ،روششناسی قصد ا زمین گرا کوئنتین اسکنیر استاد و پژوهشگر اندیش ٔ سیاسی،
ً
یکی از پرکاربردترینها بوده است .گرچ عمدتا تمرکز مطالعات اسکینر بر حوزه اندیش ٔ سیاسی بوده است،
اما روششناسی او بر پای و اصول میانرشت ا بنا شده و هم خود او و هم شارحان و مفسران آثارش ،این
روششناسی را در رشت ها مختلف علوم انسانی ب کار بست اند .از این رو در این مقال تالش شده تا با
روش تحلیلیاتوصیفی ،و با ذکر نمون ها متعدد از متون تاریخنگار و تاریخ اندیش ایرانیااسالمی،
کاربست روششناسی میانرشت ا اسکینر در اینگون متون مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .بنابر یافت ها
مقال  ،مطالع و بررسی متون تاریخنگار و تاریخ اندیش ایرانیااسالمی با توج ب تأثیر ک از حوزهها
مختلف علوم انسانی میپذیرند ،نیازمند روششناسیها میانرشت ا است .در این میان روششناسی میان
رشت ا اسکینر با توج ب تأکید ک بر «قصد و ّنیت» نویسنده دارد ،میتواند ب میزان قابلتوجهی ب فهم
این متون و ب ویژه بررسی انتقاد بسیار از آنها کمک کند.
کلیدواژهها :تاریخ اندیش  ،کوئنتین اسکینر ،روششناسی میانرشت ا  ،متنگرایی ،زمین گرایی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استادیار تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران


 .1مقدمه

تحلیل و بررسی متون تاریخ اندیش  ،از بسیار جهات دشوارتر از دیگار متاون تاریخنگارانا
است .این دشوار بیشتر ب ماهیت و محتوا فکر و تحلیلی اینگون متون برمیگردد .ایان
متون کمتر ب وقایع و حقایق عینی و خارجی میپردازند و بیشتر حاو نظریات و دیدگاههاا
تحلیلی نویسندگانشان پیرامون موضوعی ّ
خاص هستند .نظریات و دیدگاههاایی کا متاأثر از
مؤلف ها متنوع تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد  ،مذهبی و حتی فلسفیاناد.
ب همین دلیل صاحبنظران این حوزه ،رویکردها و روششناسیها متفاوتی بارا مواجها
با این متون ب کار بست اند .دو رویکرد متنگارا و زمینا گارا رایا تارین ایان روششناسایهاا
ً
هستند .روششناسی متنگرا معموال با انتزاع متون از زمین ها اجتماعی و تااریخی کا ایان
ً
متون در آن و متأثر از آن پدید آمدهاند ،صرفا بر خود متن ب صورت مستقل از هر چیاز دیگار
متمرکز میشود .باورمندان ب این روششناسی معتقدند متون کالسیک در زمین اندیشا هاا
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اخالقی ،سیاسی ،مذهبی و  ...نوعی «حکمت جاودان » را در قالب «اندیشا جهاان گساتر»
شامل میشوند و بر پای اصولی «بیزمان» بنا شدهاند ک دارا اعتبار همیشگیاناد .بناابراین
بهترین راه برا نزدیک شدن ب این متون ،متمرکز کردن ذهن بر مفاهیم بنیادین و «پرسشها
خود متن است .در مقابل زمین گرایان بر شرایط اجتماعی و زمین ها فکر
ابد » مندرج در ِ

ا متمرکز میشوند ک زمین ظهور متن را فاراهم آوردهاناد و بادین صاورت در واقاع ماتن و
پدیدآورنده آن را ب میزان قابل مالحظ ا ب حاشی میبرند.
پیشفرض اصلی این مقال آن است ک با توج ب تأثیرپذیر متون تاریخ اندیش از حاوزههاا

مختلف معرفتی و همچنین کاستیها روششناسیها موجود (ازجملا متنگارا و زمینا گارا)،
برا بررسی جد و انتقاد متون تاریخ اندیش با روششناسایهاا ِ معتبار میاانرشات ا نیااز
است .1از میان روششناسیها موجود در این زمین  ،روششناسی قصد ازمینا گارا کاوئنتین
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1از آنجا بحث از چیستی ،چرایی و ضرورت استفاده از روششناسیها و مطالعات میانرشت ا در حاوزههاا مختلاف علاوم
انسانی نیازمند تحقیقات و مطالعات مساتقل و جداگانا اسات و بحاث مبساو از آن در ایان مقالا نمایگنجاد ،خواننادگان
عالق مند میتوانند ب منابعی ک در پی میآید رجوع کنند .8 :برزگر ،ابراهیم ( .)8931تاریخچ  ،چیستی و فلسف پیادایی علاوم
میانرشت ا  .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانﻲ44-39 ،)8(8 ،؛  .1بحرانی ،مرتضی ( .)8931رشت  ،میاانرشات و
تقسیمبناد علاوم .فصلنامه مطالعاات میانرشاتهای در علوم انسانﻲ93-43 ،)1(4 ،؛  .9ابراهیمای ،مرتضای ( .)8939بررسای
ضرورتها مطالعات میانرشت ا در حوزه علوم انسانی .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانﻲ.83-91 ،)1(4 ،

شناسای
اسکنیر ،1استاد و پژوهشگر اندیش ٔ سیاسی ،یکی از پرکاربردترینها بوده اسات .ایان روش
ِ
میانرشت ا مبتنی بر فلسف زبان است ک اسکینر آن را برا مطالعات مرتبط با رشت ها مختلاف
علوم انسانی ب کار گرفت است .اسکینر نقدها جد بر رویکرد متنگارا وارد مایکناد و همادلی
بیشتر با رویکرد زمین گرا نشان میدهد .با این حال ،تالش میکند از زمین گرایی قاو بررهیازد و
آن را برا رسیدن ب معنا یک متن ناکافی بداند .اسکینر این پرساش را مطارم مایکناد کا چا
روش مناسبی را برا مطالع متون مربو ب اندیش در رشت ها مختلف علوم انسانی باید با کاار
ً
گرفت؟ او برا پاسخ ب این پرسش ،روششناسی قصد ازمین گرا خاود را کا عمادتا متمرکاز
است بر قصد و ّنیت نویسنده این متون ،ارائ داده است .مهمترین مقاالت اسکینر در این زمینا در
های سیاست ( )3131منتشر شده است.
قالب کتاب بینش ِ

ب رغم ماهیت میانرشت ا روششناسی اسکینر ،از آنجا ک او در واقع بیشتر با عناوان
ٔ
دربااره او
پژوهشگر اندیش ٔ سیاسی شهرت یافت است ،تحقیقاات و مقااالتی کا در ایاران
منتشاار شااده ،نظیاار نااوذر و پورخااداقلی ( ،)8913مرتضااو ( )8911و (،)8914
محمودپناهی ( ،)8935جیمز تولی ،)8919( 2همگی روششناسی او را از منظار اندیشا ٔ
سیاسی مورد بررسی قرار دادهاند .بنابراین ،در این مقال تالش شده تا با تمرکز بر وج میان
رشتگی روششناسی اسکینر ،ضمن ذکر نمون ها متعدد از متاون تاریخنگاار و تااریخ
اندیش ایرانیااسالمی (جدید و قدیم) ،امکان کاربست این روششناسی در اینگون متاون
مورد بحث و تحلیل قرار گیرد .برا این کار ،ابتدا ب شیوه خاود اساکینر نقادها او بار دو
ٔ
رویکرد متنگرا و زمین گرا ِ افراطی بیان و سرس روششناسی خاص خاود او توضاید داده

میشود .در میان همین بحثها ،کاربست موردنظر این مقال نیز بررسی خواهد شد.
 .2کاستیهای نظریههای متنگرا

اسکینر نقدها خود را بر نگرش متنگرا تحت عنوان «اسطورهها» طبق بند مایکناد و از
این راه تالش میکند ب شکل منظم و طبق بند شده این نگرش را نقد نماید.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

94
کاربست روششناسی
اسکینر در تفسیر ...

 .1-2اسطوره آموزهها
1

از نظرگاه اسکینر نخستین اسطوره« ،اسطورهشناسی آموزهها» است .این اسطوره ب چنادین
شکل ظهور می کند .نخست این خطر وجاود دارد کا برخای از اظهارنظرهاا پراکناده و
اتفاقی یک نظری پرداز کالسیک ب آموزه یا دکترین و در زمین یکی از مضمونها ماورد
انتظار بدل گردد .این امر ب نوب ٔ خود موجب میشود ک دو نوع خاص بیمعنایی تااریخی
ب وجود آید .یکی از آن دو بیشتر مختص زندگینام ها فکر است ک در آنها تمرکاز بار
رو یکایک اندیشمندان است .دیگر مختص تاریخچ ها اندیش ها است ک تمرکز آنها
بر خود پیدایش «اندیش » است.
همخوانی زماانی
خطر خاصی ک ب زندگینام ها فکر مربو مایشاود ،خطار ناا
ِ
ٔ
نویسنده معینی ب استناد تشابهی تصاادفی از حیاث کااربرد
است .شاید «کشف شود» ک

ٔ
درباره بحث یا استداللی دارا نظر بوده اسات کا در اصال نمایتوانسات
اصطالحات،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قصد پرداختن ب آن را داشت باشد .برا نمون مارسیلیوس پادوئایی 2در جایی از کتاب خود
ً
ٔ
درباره نقاش اجرایای حکمراناان در مقابال
ب نام مدافع صلح مطالبی اختصاصا ارسطویی
ّ
نقش قانونگذار مردم بیان میکندّ .
مفسر متعلق ب عصر جدید ک با آن قطعا برخاورد

می کند ،ممکن است بر این مبناا ،آماوزه تفکیاک قاوا را با مارسایلیوس نسابت دهاد .در
حالیک این آموزه نخستین بار حدود دو سده پس از درگذشت مارسیلیوس پدیاد آماد و او
چیز از این عقیده نمیدانست .اینجا معنایی ب نویسندها نسابت داده شاده کا او نمای
توانست قصد انتقال و القاء آن را داشت باشد .حال در این مورد و ماوارد مشااب کا ممکان
ً
ٔ
نویسنده معینی ب چنین آموزها تلویحا اشاره کند ،با این پرسش بیپاسخ روب رو می
است
شویم ک اگر نویسنده قصد داشت آموزها را ک ب او نسبت داده میشود ب نحاو صارید
بیان کند ،چرا باید چنین آشکار در انجام آن درمانده باشد ،ب گون ا ک بازساز مقاصاد
یا ّنیتها ادعایی او از الب ال حدسها و اشارهها بر ٔ
عهده مورخ گذاشت شود؟ (اسکینر،
.)885-883 ،8939
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

با این وصف اگر مفهومی امروزین را با زماانی نااهمخوان نسابت دهایم ،دچاار ایان
اسطوره شدهایم .در تاریخنگار اندیش اسالمی ب موارد متعدد این اسطوره برمیخاوریم.
برا نمون میتوان ب پژوهشگرانی اشاره نمود ک برخی از اندیشمندان مسلمان سادههاا
سوم و چهارم هجر را «اومانیستها » بزرگی دانست اند .محققانی نظیر محماد ارکاون،
جوئل کرمر ،جرج َمقدسی و عبدالرحمن بدو با خوانشی امروزین از اندیش اندیشمندانی
مانند مسکوی و ابوحیان توحید ب چناین برداشاتی رسایدهاناد (ارکاون8333 ،؛ کرمار،

8934؛ بدو 8509 ،؛ و مقدسی)8343 ،1

در نمون ا دیگر ب این تحلیل از چرایی ظهور و افاول اندیشا و تمادن اساالمی نگااه
کنید« :ما شکلگیر اندیش ٔ اسالمی را نتیج بیدار بورژواز در خاالل ٔ
دوره میاان نیما
قرن دوم و نیم قرن سوم هجر میدانیم .همانگون ک شکوفایی آن مرهون بیدار دیگار و
یا آخرین بیدار در خالل نیم ٔ قرن چهارم و نیم ٔ قرن پنجم هجار اسات و نابساامانی و
اضمحالل آن نیز نتیج پیروز فئودالیزم نظامی بر بورژواز از نیما ٔ قارن پانجم هجار

است»(اسماعیل .)93 ،8911 ،همین نویسنده جایی دیگر بارا شارم و تبیاین ایان ٔ
دوره
الیستی بازانادیش» در برابار «ناص
متحول در تمدن اسالمی از دو گرایش «عقلگرایانة لیبر
ِ

خشک بیروم» صحبت میکند ک اولی «در نطف خفا شاد»(هماان،
گرایی متفافیزیکی
ِ
 .)40همینجا نویسنده اخوانالصفا را یک «جریان فکر لیبرال» توصیف میکناد کا باا
هدف روشنگر و ب منظور انقالب در صحن ٔ باز میکرد (همان) .روشان اسات انطباا

مفاهیم امروزین اومانیسم ،بورژواز و لیبرالیسم بر اندیش ٔ اسالمی ٔ
ساده چهاارم و پانجم
هجر تا چ اندازه اسطورهپردازان و ب دور از واقعیتها تاریخی و ناهمخوان با آن است.
ٔ
اسطوره آموزهها را همچنین میتوان از خاالل تاریخچا ٔ اندیشا هاا شارم داد .در ایان
اسطوره هدف آن است ک ریختشناسی ٔ
آموزه معینی را در سیر بساط و گساترش تااریخی
اش تشرید و توصیف کنیم .این آموزه معین بیشتر ب صورت «باشندها مساتقل» انگاشات
میشود ک خود مسیر رشد و گسترش خود را طی میکند .در نتیج  ،داستان با ساادگی باا
زبانی بیان میشود ک برا توصیف انداموارها رشدیابنده مناسب باشد .برا نمون  ،ب ماا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ً
گفت میشود ک «زایش» اندیش ٔ پیشرفت ،زایش نسبتا سادها بود ،اما اندیش ٔ تفکیاک قاوا
با دشوار بیشتر زاده شد .در اینجا متفکران نقش ب وجودآورنادگی اندیشا هاا را ندارناد
ً
بلک صرفا آنها را کشف میکنند .این «شیءانگار ها» نوعی مسیر بیمعنایی و ک فهمای
تاریخی را طی میکند .مورخ در این مسیر ب هیچ امر نمیپردازد جز خاطرنشان سااختن
اینک آموزهها گذشت چگون آماوزههاا بعاد را «پایشبینای» کاردهاناد .مارسایلیوس
پادوئایی ب سبب «پیشبینی قابلمالحظ »اش در مورد اندیش ٔ ماکیاولی شخصیتی در خور
توج است .ماکیاولی از آن رو در خور توج است ک اساس کار را بارا ماارکس فاراهم
ٔ
درباره عالئم ب عنوان «پیشبینی متاافیزیکی باارکلی» جلاب توجا
کرد .نظری ٔ جان الک
میکند و ( ...اسکینر.)883-881 ،8939 ،
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در اینجا نیز اگر مانند بسیار از پژوهشگران ایرانی مسلمان عالقمند با ٔ
دوره رنساانس
ِ
ّ
مادرن
اسالمی ،بر این باور باشیم ک اندیشمندان بزرگ مسلمان بسیار از مفاهیم مترقای
ِ
ً
ً
غربی را قبال پیشبینی کردهاند ،احتماال دچار این اسطورهپرداز شدهایم .برا نمون  ،اگار
بر این عقیده باشیم ک «زکریا راز ب شیوها ک بعدها مورد استفاده جان الک واقع شد
سعی میکند برا اثبات برابر [انسانها] دالیل کالمی اقام کند» و یا اینک تأکیاد کنایم
ردپا راسیونالیسم را میتوان در آثار نویسندگان ایرانی سدهها نخستین اسالمی مشااهده
کرد و یا حتی «اجزا بسیار از آنچ امروز مدرنیت نامیده میشود در آثاار بااقی ماناده از
فارابی ،ابوریحان ،سهرورد و محمادبن زکریاا راز با چشام مایخاورد» (صاانعی،
 ،8914صفحات متعدد) ،در بند این اسطوره افتادهایم.
آنچ تا کنون ذکر شد ب نخستین صورت اسطورهشناسی آموزهها مربو بود ک از جهاات

گوناگون شامل فهم اشتباه برخی از اظهارنظرها پراکناده یاا اتفااقی یکای از نظریا پاردازان
ً
ٔ
درباره یکی از مضمونهایی است ک ماورخ احتمااال انتظاارش را
کالسیک پیرامون آموزهاش
ٔ
دارد .اما دومین صورت این اسطوره نقط مقابل این اشتباه است .در این اسطوره ،نظری پارداز
ٔ
درباره یکی از مضامونهاایی کا از
کالسیکی ک از عهده عرض کردن آموزها قابلتشخیص
نظر ما اهمیت دارد ،ناتوان است ،ب سبب قصور در اجرا وظیف ٔ واقعیاش مورد انتقااد قارار

میگیرد .شرم اصلی این صورت اسطورهشناسی آموزهها مجهز کردن نظری پردازان کالسایک

با آموزههایی است ک از حیث تناسب با موضوعشان مورد توافقاند؛ اما نظریا پاردازان بادون
ٔ
درباره آن سخن نگفت اند .برا نمون  ،زمانی کا بگاوییم تومااس آ کوینااس
علت مشخصی
درباره «نافرمانی مدنی احمقان » سخنی نگفت  ،ولی میتوانیم مطمئن باشیم ک «او این عمال
ً
را نمیپسندید» ،یا اینک مارسیلیوس مسلما دموکراسای را تأییاد مایکارد زیارا «فرماانروایی
ً
مستقلی ک و از آن حمایت میکرد ،بر مردم متکی بود» ،دقیقا همین اشتباه را مرتکب شاده
ایم ک «ما» صاحبنظر را ب نظری ا مجهز میکنیم ک او از آن اطالعی هم نداشت است.
این اشتباه میتواند وسیل ا باشد بارا تببیات پایشداور هاا ماان در ماورد اندیشامندان
ّ
گذشت  .ب این ترتیب «تاریخ در واقع ب صورت مجموع ا از حق هایی درمیآیاد کا ماا با
مردگان میزنیم»( .اسکینر.)810-811 ،8939 ،
یکی از صورتها رای تر این اسطورهشناسی انتقاد کردن از نویسندگان کالسیک طبق ایان
فرض است ک میگوید «این نویسندگان ب احتمال قو قصد داشت اند باا نوشات هاایی کا با
وجود آوردهاند منظمترین و سنجیدهترین مشارکتی را ک از عهدهاش برمایآمادهاناد در خادمت
رشت خود داشت باشند» .برا نمون اگر در ابتدا «فرض شود» کا کتااب دو رسااله جاان الک
شامل هم آموزههایی است ک و شاید خواست باشد آنها را در مورد «قاانون طبیعای و جامعا
سیاسی» تشرید کند ،سرس ب آسانی میتوان پرسید و از او انتقااد کارد کا چارا او در «دفااع و
حمایت از دولتی جهانی» درمانده است؟ یا اینک اگر در ابتدا «فرض شود» کا یکای از هادف
ها منتسکیو در کتاب روحالقوانین شرم دادن نوع جامع شناسی معرفت بوده است ،آنگاه مای
توان ناتوانی او را در توصیف عوامل تعیین ٔ
کننده اصلی آن ضعف ب شمار آورد و از او انتقااد کارد
ک چرا نتوانست از نظری خودش بهره ببرد (اسکینر.)815-814 ،8939 ،

در تاریخنگار اسالمی ،یکی از رای ترین و فراگیرترین اسطورهها ،نمون ٔ ابنخلدون اسات.

همانگون ک بسیار مشهور است اگر فرض شود ابنخلدون بنیانگذار دانش جامع شناسای و یاا
ً
پدر جامع شناسی تااریخی اسات ،یاا «فرضاا» بخاواهیم «جامع شناس بودن ابنخلدون را باا
تأکید بر قواعد روششناختی امیل دورکیم» اثبات کنیم (تالش برا اثبات این فارض را در ایان
شناسی تاریخی ابنخلدون را هام در
منبع ببینید :جمشیدیها8939 ،؛ تالش برا توضید جامع
ِ
این منبع ببینید :کافی ،)8938 ،و سرس از او انتقاد کنیم ک چرا این «بنیانگذار جامع شناسای و
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جامع شناسی تاریخی» آنچ در باب این دو دانش در مقدم خود گفتا را در اثار اصالی یعنای
العبر ب کار نبرده و نتوانست از آن بهره َبرد ،دچار این اسطوره شدهایم.
اسکنیر در نقد این اسطوره ب درستی تصرید میکند ک در تماامی وجاوه ایان اساطوره
ً
همچنان باید پرسید آیا هیچیک از این نویساندگان هرگاز قصاد داشات اسات ا یاا اصاوال
میتوانست قصد داشت باشد ا کار را انجام دهد ک ب سبب انجام ندادنش سرزنش بشود؟
 .2-2اسطوره همسازی یا انسجام

ٔ
اسطوره همساز یا انسجام 1است .این اسطوره اغلب زمانی رخ می
نوع دومی از اسطوره،
دهد ک پژوهشگر خود را ملزم ب «بیرون کشیدن» یک سیستم یا نظامی فکر همسااز و
منسجم از متون اندیشمندان کالسیک بداند .ممکن است این پژوهشگر بر همین مبناا آراء
ناهمساز و غیرمنسجم و یا حتی متعارض یک اندیشمند را برا یافتن یک پیاام یاا نظریا ،
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با رغاام ناسااازگار آشکارشااان ،گاارد آورد .در ایاان اسااطوره هاادف بلندپروازانا همااواره
ٔ
درباره نظام فکار مؤلاف
دستیافتن ب تفسیر وحدتیافت و رسیدن ب عقیدها همساز
ٔ
درباره اصلیترین مضمونها مربو ب فلسف ٔ سیاسی هاابز تردیاد
است .برا نمون  ،اگر
در کار باشد ،طبق این اسطوره وظیف ّ
مفسر خواهد باود کا همسااز درونای آماوزه او را

کشف کند .متنهایی چون لویاتان را بارها و بارها بخواند تا آنک عبارت روشنگر را بیابد
ک در آن استدالل «ب انسجام رسیده باشد» .اگر هیچگون نظام همساز و منسجمی وجاود
نداشت باشد ک ب راحتی در دسترس پژوهشگر قرار گیرد ،وظیف ّ
مفسر است ک در یکایاک
آثار ب طور مرتب ب کندوکار برردازد تا «درج ٔ واال همخوانی در کل مجموع آثار» او «ب
هر قیمتی» ،چنانک باید و شاید ،ب نمایش درآید .این شیوه با اندیشا هاا اندیشامندان
خود آن اندیشمند شاید
بزرگ نوعی همساز و انسجام (نظام فکر منسجم) میبخشد ک
ِ

هرگز ب آن دست نیافت و یا هرگز سودا ِ دست یافتن ب آن را هام نداشات اسات (اساکینر،
.)814-813 ،8939
در این اسطوره ،پژوهشگر در واقع تالش میکند تعارضات فکر یک اندیشامند را با نفاع
منسجم مورد نظر خود حذف کند .برا نمون  ،امروزه پژوهشاگران
یک نظام فکر بیتعارض و
ِ
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ً
اندیش ٔ سیاسی جان الک ،عمدتا فلساف ٔ سیاسای او را یاک نظاام فکار لیبارال مایدانناد ،در
حالیک اندیش ها لیبرالی ،عقاید بودند ک الک در ده ٔ پنجاه از عمرش پذیرفت .او در ده ٔ
سی از عمر خود دیدگاهی محافظ کار و حتی اقتدارگرایان داشت و اندیش ها لیبرالی را رد مای
کرد .الک در سی سالگی در واقع «الک» نشده بود (همان.)890 ،
در متون تاریخ اندیش اسالمی نیز ب صورت مکرر ب این اسطوره برمیخوریم .یکی از
بارزترین نمون ها ابنسینا است .در حالیک ابنسینا حکیمی مشاائی و ارساطویی اسات و
مهمترین تألیفات فلسفی او نظیر شفا و نجات ب وضوم مای و مضمونی خردگرایان امشائی
ً
دارد ،برخی از پژوهشگران و مفسران آراء او صرفا بر مبنا آثار کا او در اواخار عمارش
نگاشت نظیر منطقالمشرقیین ،ب اشرا و ّ
تصوف و حتی باطنیگر او قائل شدهاند .عاالوه
بر منطقالمشرقین ،س فصل آخر آخرین تألیف ابنساینا ،االشاارات و التنبیااات و رسااله
فیالعشق  ،در همین فلسف مشرقی قرار داده شده است .بر همین مبنا سیدنصرالل تقو در
مقدم خود بر کتاب اشارات و تنبیاات ،ابنسینا را یک صوفی فعال و صاحب مقام عرفانی
ّ
مفساران ابانساینا با وضاوم در بناد اساطوره
دانست است (تقو  .)58 ،8984 ،در اینجا
همساز و انسجام افتادهاند .آنان بدون توج با ابنساینا متقادم (خردگارا و مشاائی) و
ً
صرفا با تکی بر ابنسینا متأخر (اشراقی و هرمسی) ،نظام مشرقی و صوفیانة منسجم و بی
تعارضی از اندیش ابنسینا «بیرون کشیدهاند».
بر مبنا همین اسطوره است ک محمدعابدالجابر با بیرون کشیدن ساختار منسجم
ً
و کلی ک آن را گرایش مشرقی و هرمسگرا مینامد ،از آثار و آراء ابنسینا ب نتای مطلقا با
دور از واقعیتی رسیده است .الجابر ابنسینا نوافالطونی و هارمسگارا را رهبار گارایش
مشرقی میداند ک با تروی صوفیگر و اندیش ها هرمسای (جاادو و افساون) راه را بار
ً
انحطا اندیش اسالمی گشود(عابدالجابر  .)895-859 ،8910 ،الجابر احتماال بدون
آنک بداند در دام چ اسطورها افتاده ،نتیج گرفت «ابنسینا دو مورد را باا هام با نماایش
گذاشت .او با تألیفات فراوان ،روش اندیشی ،درستی شایوه و ادعاا فاراوانش ،شاکوفایی
فرهنگ عربی را ب نمایش گذاشت .اما او از سو دیگر  ...ب رغم شکوفایی و جاللی ک ب
خود نسبت داده و دیگران هم ب او نسبت دادهاندّ ،
مروج واقعی جمود و انحطاا باود .با
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نظر میرسد ابنسینا از این منظر ا ک اهمیت بیشتر دارد ا دیگر آن فیلسوفی نیست ک در
سای عقلگرایی اسالمی آن ا ک برخی باور دارند ا ب اوج خود رسید ،بلک او مرد اسات
ک در پوشش عقلگرایی موهوم ،در ترو ی خردگریز نااب تاالش کارد»(عابادالجابر ،
.)880-888 ،8913
در برخی موارد حتی گاه محققای بارا رسایدن با ایان «همسااز » در نظاام فکار
ً
اندیشمند مورد نظر ،تالش دارد تا در انتساب اثر ک ظاهرا گویا تعارضی آشکار اسات
ب آن اندیشمند تردید روا دارد .برا نمون  ،زمانیک برا حل و رفع تعارض احتمالی میان
احیاء علومالدین و نصیحةالملوک غزالای(در واقاع تعاارض میاان شاریعتناما نویسای و
سیاستنام نویسی) ،بخواهیم در انتساب اثر اخیر ب غزالی تردید روا داریم ،دچاار چناین
ٔ
ٔ
اندیشه سیاسی غزالی چنین تردید روا داشت است (قاادر ،
نویسنده
اسطورها شدهایم.
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 35 ،8930ب بعد .برا نقد این دیدگاه بنگرید ب طباطبایی)840-889 ،8911 ،
ٔ
اسطوره فو (آموزهها و همساز ) از این واقعیت سرچشام مای
ب باور اسکینر هر دو
گیرند ک نگارندگان تاریخ اندیش در نزدیکشدن ب هر نویسنده ّ
معینی ،ب ناگزیر در پایش
داور هایی در زمین ٔ ویژگیها مشخص موضاوعی قارار مایگیرناد کا گماان مایکنناد
نویسنده مورد نظر سهمی در آن موضوع داشت است.

ٔ
اسطوره پیشنگری
.3-2

اما این تمام کار نیست و در مسیر پژوهش در تاریخ اندیش باز ب مجموع ا از شیوههایی
برمیخوریم ک در آنها تفسیرها تاریخی میتواند اسیر اساطورهشناسای گاردد .در اینجاا
ٔ
اسطوره پیشنگر  1صحبت میکند .در این اسطوره گااهی چناان با اهمیات و
اسکینر از
اعتبار ادعایی یک متن پرداخت میشود ک جایی برا تجزی وتحلیال آنچا ممکان اسات
منظور و مقصود نویسندهاش بوده باشد ،باقی نماند .ویژگی ذاتی اسطوره پیشنگر عبارت
است از «تلفیق عدم تقارن میان مضمونی ک فرد ناظر ممکن است ب نحو توجیا پاذیر
ادعا کند ک آن را در واقعا ٔ
خاود آن واقعا
تااریخی معینای تشاخیص مایدهاد و معناا
ِ
ِ
تاریخی» .ب عبارت بهتر ،وقتی معنا و مضمون یک متن آنگون کا در نظار نویسانده ماتن
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ٔ
خواننده امروز دارد ،تلفیق شود ،این اساطوره
بوده ،با معنا و مضمونی ک همان متن برا
رخ میدهد .برا نمون زمانیک اندیش ٔ سیاسی افالطون در کتاب جمااوری را با منزلا ٔ
عقاید یک سیاستمدار حزبی توتالیتر مورد انتقاد قرار میدهیم ،درگیر این اسطوره شدهایام
ً
(اسکینر)890 ،8939 ،؛ در حالیک مفهوم توتالیتاریسم ،مفهومی کامال مدرن اسات کا
افالطون هیچگاه آن را در ذهن نداشت است.
در تاریخنگار اندیش ایرانی ،شاید بهتارین نمونا از ایان ناوع اساطورهپارداز  ،تلقای
ٔ
نویسنده خواجهنظامالملک :گفتار در تداوم فرهنگی از مفهوم «ایرانشاهر » باشاد .نویسانده
زمانیک میخواهد جنب هایی از تداوم اندیش در دو ٔ
دوره باساتانی و اساالمی ایاران زماین را
نشان دهد ،اندیش ٔ خواج نظامالملاک طوسای را برجسات ماینمایاد و بار «همساانیهاا

بنیادین» اندیش ٔ سیاسی خواج نظامالملاک باا اندیشا ٔ سیاسای ایرانشاهر تأکیاد مایکناد
ِ
(طباطبایی 818 ،8930 ،و سراسر متن) .این پرسش جد مطرم میشود ک آیا ماا مجاازیم
ُ
ً
صرفا ب دلیل برخی مشابهتها لغو و یا حتی محتوایی ،معتقاد باشایم کا خواجا نظاام
الملک ،ک سراسر عمرش در خدمت سالطین ترکنژاد بود و از هیچ کوششی در اساتحکام و
اقتدار دولت آلسلجو دریغ نورزید ،قصد بازتولید و یا نظری پرداز اندیش ٔ شاهی آرمانی را
ٔ
اسطوره پیشنگر مواج ایم.
داشت است؟ ب نظر میرسد در اینجا با
 .4-2اسطوره کوتهنمایی تاریخی

نوع دیگر از اینگون اسطورهشناسیها ،چیز است ک اساکینر از آن با تحریاف یاا کوتا

نمایی تاریخی 1یاد میکند .این اسطوره زمانی رخ میدهد ک مورخ در هنگام قرائت یک متن
معین ،بحث و استدالل در آن متن او را ب یااد بحاث و اساتداللی مشااب در یاک اثار دیگار
میاندازد ک پیشتر با آن برخورد کرده است .ب این ترتیب مورخ شاید ب اشتباه گمان کند کا
دربااره «تاأثیر» نوشات ٔ
ٔ
ٔ
نویسنده بعد همانا اشاره ب نویسنده قبلی بوده و ممکان اسات
ّنیت
پیشین ب نحوه گمراهکنندها سخن بگوید .برا نمون اگر گفت شود الک از هابز تأثیر پذیرفت
ً
و در واقع هنگام نوشتن کتاب دو رساله حتما او را در ذهن داشت است و هاابز با نوبا خاود
ٔ
اسطوره کوت بینی شدهایم (اسکینر.)891 ،8939 ،
تحت تأثیر ماکیاولی بوده ،دچار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ٔ
اسطوره کوت بینی در تاریخنگار ایرانی فراوان ب چشام مایخاورد .بارا نمونا  ،برخای از
ٔ
مشاهده پارها مشابهتها لفظای و گااهی محتاوایی تااری بیاقای باا آثاار
بیهقیپژوهان با

ٔ
نویسانده تاری نگااری
عمیق» مسکوی بر بیهقی ساخن گفتا اناد .با بااور
مسکوی  ،از «تأثیر ِ
فارسی ،برخی سخنان بیهقی طنینی از انتقادات مسکوی و حتی بیرونی از اساطیر و افسان هاا
ً
خیالی است .از این نظر کار بیهقی ب کار مساکوی نزدیاک اسات و «بیهقای عمیقاا از او تاأثیر
پذیرفت است» .نویسنده ب ویژه تأثیر رسال ٔ تاذیباالخالق مسکوی را بار ُبعاد اخالقای تااریخ
بیهقی بسیار آشکار میداناد (میبمای .)888-881 ،8938 ،والادمن 1نیاز چناین نظار دارد .از
نظرگاه او ،بیهقی در خطب ٔ خود (ب معنا اظهاری ٔ فلسفی و تئوریك) در آغاز مجلد دهمٔ ،
درباره

صحت و تکامل جزئیات ،مسئل را ب نحو تئوریك توجی میکند .این اظهار نظار تئوریاك در
مورد روش و شواهد ،شبی ب بحث مورخان فلسفی قارون  80و  88مایالد مانناد مساعود و
مسکوی است (والدمن .)34 ،8934 ،در جاایی دیگار ،محققای زماانیکا از «آیاین سیاسای
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اشراقی» سخن میگوید ،مینویسد «سهرورد بیگماان کتاابهاایی چاون نصایحةالملاوک
غزالی ،قابوسنامه قابوسبنوشمگیر و سیاست ٔ
نامه خواج نظامالملک را میشناخت » و بسیار

ٔ
درباره مسئل مشروعیت حکومت برخای از پادشااهان کهان چاون افریادون و
از نظریات خود
ً
کیخسرو را از چنین متونی گرفت است .در واقع این متون «در بیانش سیاسای ساهرورد عمیقاا

مؤثر افتاده است» (کریمی زنجانی اصل .)984 ،8934 ،ب دیگر سخن ،از نظرگاه ایان محقاق
سهرورد هنگام نوشتن حکمةاالشرا این متون را بدونشک در نظر داشت است.
با باااور اسااکینر بیشااتر ایاان توضاایحات و تبیینهااا فقااط جنب ا اساااطیر دارنااد .ایاان
اساطیر بودن را زمانی ب سادگی میتوانیم دریابیم ک توج کنیم برا کمک ب شرم پیادایش
هر آموزها در نو یسنده ّ
معین «ب» با استناد ب «تاأثیر» نویسانده پیشاین یعنای «الاف» چا
شرایط الزمی باید وجود داشت باشد .این شرایط بایاد دساتکم برخای ماوارد را دربربگیارد:
نخست ،معلوم باشد ک «ب» آثار «الف» را بررسی کرده اسات؛ دوم« ،ب» نتوانسات باشاد
ٔ
نویسنده دیگر جز «الف» پیدا کرد؛ و سوم« ،ب» نتوانست با طور
آموزهها موردبحث را در
مستقل در رسیدن ب آموزهها مورد بحث توفیق یابد (اسکینر.)893 ،8939 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1.

 .3کاستیهای نظریههای زمینهگرا

اسکینر زمانیک از رویکرد متنگرا انتقاد میکند ،در واقع از رویکرد انتقااد مایکناد کا
متضمن انتزاع بحثها و مفاهیم از زمین ٔ وقوع آنهاست .از این منظر میتوان اسکنیر را یک
زمین گرا دانست .از نگاه زمین گرایان ،همانگون ک انتزاع فرد از جامع ن ممکن است و ن
مطلوب ،انتزاع اندیش یا متن نیز از زمین اجتماعیاتاریخیاش امر ناامطلوب اسات .باا
وجود این ،اسکینر زمین گرایی قو و افراطی را مورد انتقاد قرار مایدهاد .منظاور از زمینا
گرایی قو  ،رویکرد است ک متن را یکسره ب زمین تقلیل میدهد و دشوار ا ک ایجاد
ٔ
سوژه سازنده متن را ب هیچ میگیرد .بناابراین ،نمایتواناد با گونا ا
میکند این است ک
ً
درست و دقیق متن را درک و فهم کرد .از آنجا ک در این رویکرد «روایتها ما تقریبا بای
درنگ ارتبا شان را با کنشگر ِان اظهارکننده از دست میدهند» ،برا فهم و درک یاک ماتن

ناکافی است (اسکینر.)893 ،8939 ،

از دیدگاه اسکینر یکی از انتقادات مهم وارد بر این رویکرد ،اشاتباه اساسای ایان روش
ٔ
درباره ماهیت رابط ٔ بین متن و شرایط محیطی آن متن است .ب دیگر سخن ،ب رغم
شناسی
اینک اسکینر مطالع ٔ زمین ٔ اجتماعی را برا فهم یک متن مفید میداند ،ولی فرض بنیااد
ً
صارفا بار حساب زمینا ٔ
روششناختی قرائت زمین ا را مبنی بر اینک فهم متن میبایستی
اجتماعی آن صورت گیرد ،مفروضی نادرست و اشتباه دانست و بنابراین ،روششناسی مورد
نظر را برا فهم معنا متن کافی نمیداند .اسکینر اگرچ معتقد اسات بارا هار گازارها
باید یک زمین تبیینی وجود داشت باشد ،اما ب نحو جد این تردید را روا میداند ک «آیاا
ً
شناخت علل یک کنش ،واقعا معادل فهم خود آن کنش است» (تولی .)43 ،8311 ،او این
ایراد را وارد میسازد ک شناخت زمین ها ،ناکافی بوده و بایاد از اهاداف و نیاات کاارگزار ِان
کنش نیز آگاهی یافت .اسکینر با تفکیک هدف و قصد کنشاگر با قصاد «پایش از انجاام
کنش» و «در حال انجام کنش» ،معتقد اسات ماا باا اساتفاده از تحلیال شارایط زمینا ا
ّ
(علل) ،انگیزه و یا قصد و ّنیت نویسنده متن را ک امر متقدم بر خود ماتن اسات در مای

پیشاینی نویسانده و نیاز علال زمینا ا
یابیم؛ این در حالی است ک شناخت قصد و ّنیات
ِ

ب جود آمدن یک کنش یا متن ،برا شناخت و فهم خود آن ماتن یاا کانش چنادان کاارایی
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ندارد .بلک برا شناخت درست ،در کنار درک صحید از شرایط زمین ا  ،کا در بهتارین
حالت ب کشف ناقص انگیزهها پیشینی میانجامد ،باید ب ّنیات و اهداف مندرج در خود
اثر نیز دست یابیم و این همان نکت ا است ک روششناسی زمین گارا ،از آن غافال اسات
(نوذر  .)803 ،8913 ،تأکید بر لزوم شناخت قصد و ّنیت نویسنده یک ماتن از نگاارش
آن ،نقط ٔ عزیمت اسکنیر از روششناسیها متنگرا و زمین گرا افراطی و گام نخسات او
برا طرمریز روششناسی سومی است.
 .4روششناسی اسکینر

براساس آنچ ذکر شد ،مشخص گردید اسکینر زمین گرایی را نفی نمیکند بلک آن را بارا
فهم و درک متن ناکافی و نابسنده می داند .ب همین دلیل ،او در کنار توجا با زمینا  ،فهام
قصد و ّنیت مندرج در خود متن را نیز در درک دقیق معنا متن ضرور میداند .ب هماین
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سبب است ک او در نهایت ب نوعی روششناسی قصد ازمین گرا میرسد .ب باور اسکینر
برا فهمیدن هر متنی نیاز داریم ن تنها معنا آنچ بیان میشود ،بلک در عین حال نیارو
مورد نظر را ک گفت ب کمک آن صورت میپذیرد نیز درک کنیم .یعنی بایستی نا تنهاا با
آنچ اشخاص گفت اند بلک ب آنچ در ضمن گفتن «انجام دادهاند» نیز پیببریم .با دیگار
ِ
سخن ،عالوه بر پی بردن ب معنا آنچ گفت شده ،بایستی بفهمیم ک منظورشاان از گفاتن
آن سخن چ بوده است .پس این پرسش مطرم میشود ک نویسندگان با نوشت ها خود در
حال انجام دادن چ کار هستند؟

در اینجا اسکینر ابتدا بر تمایز دو مفهوم انگیزه و ّنیت تأکید میکند .با بااور او متماایز
کردن انگیزهها از ّنیتها در ارتبا با مسائل مربو ب تفسایر متاون امار اجتنااب ناپاذیر
ً
است .از نظر اسکینر «سخن گفتن از انگیزهها یک نویسنده ظاهرا همواره در حکم سخن
ً
ٔ
درباره شرطی مقدم بر ،و احتماال مرتبط با ،پیدایش [متن] است .اما ساخن گفاتن از
گفتن
ِ
ّنیت ها یک نویسنده ممکن است یا معطوف ب نقش یا طرحی برا آفریدن اثر از نوعی
ٔ
شیوه خاص ب اثار بالفعال ارجااع
خاص باشد (نیت در راه اجرا ) یا ممکن است ب
دهد (اثر ک ّنیت خاصی را در انجام دادن تجسم بخشیده است) .در مورد اول ب نظار

ٔ
درباره انگیزهها ما ب یک شر احتمالی مقدم بار پیادایش
میرسد ک (همانند سخن گفتن
اثر اشاره میکنیم .اما در مورد دوم چنین مینمایاد کا بار یکای از ویژگایهاا خاود اثار
انگشت میگذاریم .ب بیان دقیقتر ب نظر میرسد ک ما آن اثر را بر حسب این ک هدف یاا
ّنیت خاصی را تجسم می بخشد ،و در نتیج بار حساب اینکا منظاور یاا مقصاود دارد،
توصیف میکنیم» (اسکینر.)834-834 ،8939 ،
اسکینر قصد برا انجام چیز (پیش از انجام کنش) را از قصاد در انجاام چیاز (در
ً
حال انجام کنش) متمایز میکند .در واقع ّنیت از انجام دادن یک کنش ضرورتا همان ّنیات
ّ
متجلی در آنچ انجام گرفت  ،نیست .چ بسا عملی مقاصد آگاهان کارگزار را برآورده نکند.
برا نمون  ،ممکن است مرتکب اشتباه بشود ،یا گمان کند ک اعمال خاصی منجر ب تحقق
آن کنش میشوند ،در حالی ک چنین نیست ،یا حرکتی را انجام دهد کا نتاایجی را با باار
آورد ک مقصود کارگزار از دست زدن ب آن عمل ،این نتای نبوده است .عالوه بر اینّ ،نیات
انجام دادن کار ناظر ب انگیزهها کارگزار است ک ب صورت آگاهان پذیرفت شده است،
در حالیک یک عمل ممکن است تجسم ّنیاتی باشد کا کاارگزار در ماورد آنهاا ناآگااه یاا

نامطمئن است .بنابراین ،شناختن ّنیات و مقاصد موجود و متجسد در اعمال متضمن برابار
دانستن ّنیات آگاهان کارگزار و اعمالی ک صاورت مایدهاد نیسات؛ از هماین رو هنگاام
پرسش از یک کنش ،جلوهها ّنیتمند ک در خود عمال باروز مایکناد متفااوت از آن
چیز است ک در ذهن کارگزار وجود دارد .برا شناخت یک کنش بایستی آن را در زمینا ٔ

وسیعتر شامل زندگی کارگزار و محیط اجتماعی قرار داد و ب وسیل ٔ نسبتی ک میان کانش
و زمین ٔ آن وجود دارد ب تفسیر آن پرداخت (فی.)189 ،8919 ،
این قصد ک اسکینر طرم میکناد مبتنای بار فلساف زباان جاان آساتین 1و نظریا کانش

گفتار  2اوست .آستین در اثر مشهورش چگونه با کلماات کاار کنای  ،3توضاید مایدهاد کا

چگون گفتن چیز  ،میتواند انجام دادن کار باشد ،یعنای ایان واقعیات کا وقتای شخصای
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چیز میگوید ،در واقع در حال انجامدادن یک تعداد افعال متمایز است (ترنار.)99 ،8313 ،1
َ
مردم وقتی با هم وارد مفاهم یا تبادل معنا میشوند ،خواه شفاهی باشد خواه کتبی ،با اعماال و
کنشهایی مانند خبردادن از چیاز  ،پرسایدن ،دساتور دادن ،پاوزش خواساتن ،تشاکر کاردن،

تبریک گفتن یا توضید دادن مبادرت میکنند (مگی.)901 ،8935 ،2

آستین برا توضید دقیقتر افعال گفتار  ،میان س سطد متفات از آنها ،تمایز قائل میشود:

کنش تلفظی یا بیانی ،3کنش گفتار کارگفتی (مضمون یا نهفتا در ساخن) 4و کانش گفتاار

پیشاگفتار (ناشی از سخن) .5در فعل تلفظی گوینده از واژههایی اساتفاده میکناد کا معناا
خاصی دارند .فعل مضمون در سخن مشتمل اسات بار حکمکاردن و دساتور دادن و اخطاار و
تشکر و توضید و  . ...فعل ناشی از سخن مشتمل است بار آثاار مختلفای کا اظهاارات ماا در

دیگران میگذارد مانند معتقد کردن ،قانع کردن ،سرگرم کردن و یا عصبانی کاردن آنهاا (سارل،6

99 ،8914؛ مگی .)905 ،8935 ،برا نمون  ،اگر مأمور پلیسی اسکیتبااز را رو آبگیار
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ببیند و بگوید «یخ رو آبگیر خیلی نازک است» ،برا فهمیدن این جمل بدیهی است کا بایاد
معنا واژهها را بدانیم (کنش تلفظی/بیانی) .اما در عین حال بایاد بادانیم کا پلایس در ضامن
گفتن این جمل  ،چ کار انجام داده است (کانش کارگفتی/مضامون در ساخن) .بارا مباال،
ممکن است ب اسکیتباز هشدار داده باشد .جمل ممکن اسات در موقعیات معاین هماراه باا
کارگفتی هشدار صادر شده باشد .سرانجام پلیس ممکن است در همان زمان موفق شاده
نیرو
ِ

باشد ک با گفتن آنچ بیان شده ،پیامدها دیگر را موجاب شاود(کنش پیشاگفتار /ناشای از
ً
سخن) .مبال پلیس ممکن است موفق شود اسکیتباز را متقاعد کند یا بترسااند یاا شااید فقاط
آزردهخاطر سازد یا بخنداند (اسکینر.)814-814 ،8939 ،

اسکینر از میان این س سطد کنش گفتار  ،روششناسی تاریخ اندیش ٔ خود را بر کنش

و نیرو کارگفتی (مضمون در سخن) بنا میکند .زیرا عمل مضمون در سخن همان واحاد
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اساسی معناست؛ یعنی کوچکترین واحد ک انسانها ب وسیل ٔ آن امور دنیا را مینمایانند
ٔ
دربااره
یا بازنمایی میکنند و آن بازنماییها را ب همدیگر انتقال میدهند .پس وقتی ک ماا
فالن اظهار میپرسیم ک «مقصود گوینده از آن چ بود؟» ،پرسش ما در حقیقت این است
ک نخست « ،نیرو مضمون در سخن آن چ بود؟ آن اظهار چ عمال گفتاار باود؟» ،و
دوم« ،محتوا آن چ بود؟ گوینده چ گزاره یا گزارههایی را با آن نیرو خاص مضامون در
سخن مینمایاند؟» (مگی.)904 ،8935 ،
اسکینر از اینجا ب این پرسش اساسی خودش مایرساد کا در تااریخ و تاریخنگاار
اندیش  ،قصد و ّنیت دقیق یک نویسنده در نگارش آنچ نوشت اسات چا باوده اسات؟ با

عبارت دیگر او تالش دارد تا ّنیت ها کارگفتی نویسنده را (اینکا او در هنگاام نوشاتن با
ّ
معین چ منظور ممکن است داشت باشد) بازیابی کند .ب باور اسکینر درککردن
شیوها
کنش کارگفتیا ک گویندها انجام داده ،معادل خواهد بود با پیبردن ب ّنیاتهاا او در
جریان صدور گفتارش .او برا این کار تالش دارد تا روابط منطقی میان مفاهیم ّنیات یاک
نویسنده و معنا ِ یک متن را توضید دهد.
اسکنیر در جریان این توضید ،س نوع برداشت از معناا را از هام تشاخیص مایدهاد.
نخستین برداشت از معنا معادل است با طرم این پرسش ک در متنی ّ
معین ،خود کلمات و
جمالت چ معنایی دارند؟ برداشت دوم از معنا معادل است با این پرسش ک این متن برا
خواننده چ معنایی دارد؟ در واقع این برداشت ،رویکرد خوانندهمحور است .باورمنادان
ب این رویکرد معتقدند «آنچ متن اکنون میگوید اهمیت بیشتر دارد تا آنچ مؤلف قصد
گفتنش را داشت است» .در اینجا اسکینر برداشت سومی از معناا را طارم مایکناد؛ اینکا
نویسنده از آنچ در متن معینی مایگویاد چا منظاور و قصاد دارد؟ (اساکینر،8939 ،
 .)845-841ب باور اسکینر کشف ّنیت نو یسنده معادل برداشت سوم از معنا متن است؛
همبساتگی
«اگر ب معنا شماره س رجوع کنیم ،درمییابیم ک برقرارساختن نزدیکتارین
ِ
ممکن میان ّنیتها نویسندگان و معانی متنها شان امکانپذیر اسات .زیارا چناین مای
نماید ک داشتن شناختی درباره ّنیتها نویسندها در جریان نگارش ،ن فقط با شاناختی
ٔ
درباره آنچ او مینویسد مارتبط و مناساب اسات ،بلکا معاادل باا آن
از معنا شماره س
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است( ».همان .)833 ،در واقع دستیابی ب فهم ایان ّنیاتهاا معاادل اسات باا فهمیادن
ماهیت و دامن ٔ کنشها ِ کارگفتیا ک نویسنده ممکن است در نوشتن ب شیوها خااص
انجام داده باشد.
بازیابی چنین ّنیتهایی عبارت است از «برآمدن از ٔ
عهده توصیف هرآنچ نویسنده انجام
داده است»؛ یعنی رسیدن ب حد از توانایی برا فهمیدن اینک منظور نویسنده از نوشتن با
ً
آن شیوه خاص چ چیز ممکن است بوده باشد ،اینک او ب احتمال زیاد قصد داشت مبال با
گفتماانی
نحوه خاصی از استدالل مشخصی حمل کند یا ب دفاع از آن برخیزد ،و یا ب سانت
ِ
خاصی انتقاد وارد آورد یا در آن سهیم شود ،و از این قبیل؛ و ب این ترتیب تعادل میان این ّنیت
ها در نگارش و معنا شماره س در مورد آنچ نگاشت میشود ،برقرار میگردد؛ زیرا شناختن
اینک نویسندها از نوشتن اثر خاصی چ منظور داشت  ،در حکم شاناختن ایان اسات کا
ّنیتها اولی او در نوشتن آن اثر چ بوده است؟(همان.)833-810 ،
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اینگون نیتها کارگفتی را چگون باید بازیابی کرد؟ در واقع از نظرگاه اسکینر باید توج
خود را ن تنها بر متن خاصی ک ب آن عالق مندیم بلک بر آن چیز ک او آن را «ذهنیات یاک
دوران» مینامد (اسکینر ،)811-818 ،8939 ،متمرکز کنیم .ذهنیت یک دوران چیز اسات
ٔ
عماده ماا
ک اسکینر را ب نقش زمین عالق مند میسازد .در واقع اسکینر تأکید دارد ک توجا
نباید بر مؤلفان منفرد باشد ،بلک باید بر گفتمان عمومیتار دوران آنهاا معطاوف باشاد .او در

اینجا ب چیز اشاره میکند ک ب تأسی از کالینگوود 1آن را «منطاق پرساش و پاساخ» مای

نامد .یعنی فهمیدن هر گزارها ایجاب میکند ک پرسشی را تشخیص دهیم ک گزاره را شااید
بتوان ب منزل ٔ پاسخی برا آن انگاشت .ب این ترتیب ،آثار هار اندیشامند پاساخی اسات با
پرسشها رای در آن عصر .پس برا شناخت این آثار نخست باید مشکالت و پرسشها
مطرمشده در آن دوره و نیز راهحلها و پاسخها ارائ شده ب آنها را دریافت (هماان.)101 ،
بر این اساس باید هرگون تمایزگذار میان متنها و زمین ها متون را رد کرد.

بنابر آنچ گفت شد ،مهمتر ین خواست یا آرمانی ک زیربنا روش توصیف ٔ
شده اسکینر

را تشکیل می دهد آن است ک ما را قادر سازد تا هویت تاریخی یکایک متنها را در تااریخ
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اندیش بازیابی کند .در واقع هدف عبارت است از بازگرداندن متنها خاصی ک مطالعا
میکنیم ب زمین ها فرهنگی دقیقی ک متنها از آغاز در آنها شکل گرفت اند .ایان بررسای
میتواند ب ما کمک کند تا از پیشفرضها و نظامها باورها مان فاصل بگیریم و با ایان
ترتیب خودمان را در ارتبا با صورتها دیگر و بسیار متفاوت زندگی قرار دهیم (هماان،
 .)184اسکینر خود چنین روشی را در بررسی اندیش سیاسی ماکیاولی پیاده کرده است .او
ً
بازگرداندن اندیشمند ب «جهانی ک اندیش ها و بدوا در آن شاکل
در مقدم ٔ اثر خود از
ِ

گرفت » سخن میگوید (اسکینر.)83 ،8910 ،

حال اگر بخواهیم بر اساس روش اسکینر ،برا نمون  ،متن تاری بلعمی (ترجما تااری
طبری) را تفسیر و تحلیل کنیم و یا معنا آن را درک کنیم ،در واقع باید بررسایم قصاد و ّنیات
دقیق نویسنده /مترجم این اثر از نگارش آن چ بوده است؛ یعنی اینک او در هنگام نوشاتن با
شیوه ّ
آن ٔ
معین چ منظور داشت است؟ میتوان پاسخ چارلز ملویل 1ب ایان پرساش و اینکا
چرا بلعمی در کنار ترجم تاریخ طبر  ،آن را ب شکلی جد اصاالم کارد و تغییار داد را در
همین چارچوب ارزیابی نمود« :باید یادآور شد کا در ٔ
دوره میانا  ،چا در جهاان اساالم یاا
ً
هرجا دیگر ،مفهوم ترجم آنگون ک امروزه عموما تصور میشود ،یک رونویسای دقیاق از
متنی ب زبان اصلی ب یک زبان تازه نبود .ترجم بهتر است «تغییار شاکل» یاک اثار از نظار
فرهنگی و زبانی نامیده شود؛ یعنی ویرایش شود ،خالص شاود ،بساط داده شاود ،شارم داده
شود ،یا بر طبق عالئق مترجم و انتظارات مخاطب ساازمان مجادد داده شاود .بارا نمونا ،
ممکن است مفهوم تاریخ در تاریخ طبر آن مفهاومی نباوده کا ساامانیان در نظار داشاتند؛
بنابراین ،آنان خواستند آن را بر مبنا فهم خودشان از آنچ ک تااریخ بایاد مایباود ،دگرگاون
سازند» .ملویل توضید میدهد ک در نگاه ساامانیان تااریخ «ابازار بارا ثباات و انساجام
اجتماعی بود» و ب «بقا و تروی آرمانها اخالقی و ملی دولت» کماک مایکارد .از نگااه
سامانیان «اثر طبر  ،با رویکرد سالشماران  ،مباانی روششاناختی ماذهبی ،و روایاتهاا
متعدد گی کنندهاش از رویدادها ،از هیچ حیث مناسب چنین الگویی نبود ،اما تاریخ بلعمای
ً
کامال چنین مناسبت و کاربرد داشت» .همچنین در زمان نگارش تاری بلعمای ،ساامانیان
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برا تروی و تبلیغ «ثبات و انسجام» دلیل خوبی داشاتند .آناان «در واپساین دوره حکومات
ِ
شان ب سرمیبردند و در جبه ها متعدد با چالش روب رو بودناد .در نبارد باا ترکاان آسایا
میان  ،تعادل قدرت از آنچ ک سامانیان در دوران باشکوه نصر بن احمد داشاتنند ،بسایار دور
شده بود .ب شکل روزافزونی کنترل سرهسااالران ایرانای و سرباز اغالمان تارک ،کا قادرت
نظامی حکومت متکی بدانان بود ،دشوار میشد .رواباط سانتی باا خالفات عباسای پاس از
ً
تصرف بغداد توسط آلبوی عمیقا دگرگون شد و ایان داساتان کا آلبویا رعایاا ساامانیان
بودند ،چندان قابلاعتماد نیست .اسالم حنفی و شافعی ،ک مورد پذیرش طبق ٔ نخب ساامانی
بود ،از یک سو توسط بنیادگرایی ّکرامی و از دیگرسو توسط الحاد اساماعیلی و دیگار اشاکال

باطنیگر شیعی ب چالش کشیده شده بود .یک راه برا روب رو شدن با این مسائل  ،تاروی
نسخ ا رسمی و یکدست از تاریخ ،شبی ب تاری بلعمی ،و کنار گذاشتن آثار نظیر تاری
طبری بود ک رقیب و جایگزینی برا روایت آناان از تااریخ ب شامار مایرفات .هام مقدما
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بلعمی ،و هم مقدم مترجم تفسیر طبار  ،بار مناساب باودن ،مطلوبیات و شااید ضارورت
استفاده از فارسی در حتی ب منظور آموزشها مذهبی ،تأکید دارند .این تمایل برا ثباات
و پایدار در مملکتی چندقومی نشان میدهد ک سامانیان شاید بایش از هما با اصارار بار
[استفاده] از زبان ب مباب ٔ میباقی مشترک نیاز داشتند» (ملویل.)880-801 ،1081 ،
ً
مشخص است ک ملویل با بازگرداندن بلعمی و اثرش ب جهانی کا بادوا در آن شاکل
منظور» بلعمی (و در واقع امیران سامانی ک ب او چنین دستور داده
گرفت اند ،تالش دارد «
ِ
بودند) را از ترجم ٔ تاری طبری ب شکلی ک امروزه در دست ماست ،درک کناد؛ و بفهماد
اثر بلعمی پاسخ ب چ پرسشها و مشکالت رای در اواخار ٔ
دوره ساامانی باود .از نظرگااه

اسکینر درک این «منظور» معادل است با کشف معنا متن تاریخ بلعمی.
همین روش را میتوان در نمون ٔ دیگر ب کاربست .اگر بخواهیم بر اساس همین روش
متن آیینه سکندری میرزا آقاخان کرمانی را تفسیر و تحلیل کنیم و یا معنا آن را درک کنیم،
در واقع باید بررسیم قصد و ّنیت دقیق نویسنده از نگارش آنچ نوشت  ،چ بوده است؛ یعنی
اینک او در هنگام نوشتن چ ّنیت و منظور داشت است (او در ضمن نوشتن این کتاب چ

کار انجام داده است)؟ با روش اساکینر در پاساخ مایبایسات در گاام نخسات ماتن و

نویسنده را ب جهانی ک در آن پدید آمدهاند برگرداند؛ عصر ناصر  .عصر ک زمان ٔ ساتیز
میان قدیم و جدید و نوخواهی و کهن گرایی بود .عصر ک چشماندازها جدید در تااریخ
نویسی گشوده شد و جریان «انتقاد تاریخی» ب شکل گسترده بر تااریخنویسای اثار نهااد.
هدف اصلی این جریان نقد تاریخنویسی سنتی بود .اندیش گران عصار قاجاار تحاتتاأثیر
آشنایی با متون تاریخنگاران مدرن غربی ،جریان تاریخنویسی سنتی را آماج انتقادات تند و
ویرانگر خود قرار دادند (برا بحث بیشاتر بنگریاد با قادیمی .)159-154 ،8939 ،در
ادام همین جریان بود ک میرزاآقاخان کرمانی «بنیادها مدنی و مأنوسات ذهنی اجتماع را
یکسره کهن و فاسد و مفسد میشناسد؛ معتقد است باید آنها را برانداخت و شاالودها ناو
برپاساخت» (آدمیت .)180 ،8943 ،در حقیقت آقاخاان کرماانی «نمایناده طغیاان علیا
سنتها تاریخنویسی و ویران کردن پای ها آن است» (آدمیت .)844 ،8950 ،ب دیگار
سخن ،او میخواهد از الگو مرسوم تاریخنویسی در شر اا کا بارخالف مغاربزماین
«تمام کتب ایشان پر است از اغراقات بیفایده و مبالغات بیمزه و تملقات بیجاا و اظهاار
ً
ّ
فضیلتها بیمعنا ک ابدا نتیج ا تاریخی بار آن مترتاب نیسات» (بردسایر کرماانی،
 )93 ،8913اا بیرون شود.
ً
پس مشخص میشود ک اثر کرمانی صرفا ب قصد نگارش تاریخ ایران پدید نیامده است؛
یعنی اثر تاریخنگاران مانند صدها اثر تاریخنگاران دیگر نیسات ،بلکا در انتقااد از سانت
گفتمانی تاریخنویسی کهن  ،و در دفاع از سنت گفتمانی تاریخنگار نو نوشت شده است .با
منظور» کرمانی از نگارش آیینه سکندری ب این شکل ،دفااع از ایان اساتدالل
دیگر سخنِ « ،

بوده ک تاریخنویسی سنتی بیفایده و ناسودمند است و برا آنک تااریخنویسای در خادمت
ً
ترقی و توسع ٔ ایران درآید ،الزاما میبایست از قالب کهن ب درآید و جام نو ب تن کند.
 .5نتیجهگیری

اگر بخواهیم از هم ٔ آنچ مورد بحث قرار گرفت ب جمعبند نهایی برسیم ،بایاد تصارید
ذهنای متاأثر از مؤلفا هاا
کرد مطالع در متون تاریخ اندیش با توج ب ماهیت فکار و
ِ

متنوع تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد  ،مذهبی و حتی فلسفی ،مطالعا ا
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شناسی میاانرشات ا
میانرشت ا است .پس ضرورت دارد این مطالع مبتنی بر یک روش
ِ

نیز باشد .در این میان اسکینر با ب کارگیر مفاهیم و ترمینولوژ رشت ها مختلفای نظیار
فلسف ٔ زبان ،زباانشناسای ،اندیشا ٔ سیاسای ،علاوم فرهنگای ،علاوم اجتمااعی ،تااریخ و

تاریخنگار  ،نوعی از روششناسی میانرشت ا را طرم کرد و با تأکید اصالی بار قصاد و
ٔ
نویسنده یک متن از نگارش آن ،راهی را گشود ک ب میزان قابلمالحظ ا میتواند با
ّنیت
این ضرورت میانرشتگی پاسخ دهد.

ب باور اسکینر در تحلیل و تفسیر یک متن در ٔ
حوزه تاریخ اندیشا  ،بایاد کارماان را باا

تشرید معنا گفت ها و در نتیج مضمون گفت هایی آغاز کنیم ک ب آنها تعلق خاطر داریم
ً
و سرس ب بررسی زمین بحثانگیز وقوع آنها برردازیم تا مشخص شود ک این گفت ها دقیقا
تا چ حد با گفت ها دیگر بستگی دارند ک ب همین مضمون مربو میشوند .اگار موفاق
ّ
شویم ک زمین ٔ متن را با ّ
صحت و دقت کافی شناسایی و بازیابی کنیم ،سرانجام مایتاوانیم
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ٔ
نویسنده ماورد نظرماان گفتا  ،و عملای کا در
امیدوار باشیم ک ب ماهیت آنچ گوینده یا

ضمن گفتن انجام داده است ،پی ببریم.
بر همین مبنا پاسخ نهایی اسکینر ب این پرساش کا چا روش مناسابی بایاد در بررسای
تاریخ اندیش اتخاذ کرد؟ باید بگوییم ک فهمیدن متنهاا مساتلزم درک ایان نکتا اسات کا
ٔ
نگارنده متون قصد داشت اند چ معنایی را انتقال دهند و چگون در نظر گرفت شده ک آن معنی
اختیار شود .درک کردن یک متن ب احتمال قو دساتکم مساتلزم فهمیادن دو ّنیات اسات:
نخست اینک متن چ میگوید و چ مقصود دارد؛ و دیگر اینک گفتن همان حرف با ّنیات

انجام چ کار صورت گرفت است؛ یعنی هدف کنش عامدان متن از انتقال پیامش چا باوده
ِ
است .پس پرسشی ک الزم است در هنگام بررسی چنین ماتنهاایی باا آن مواجا شاویم آن
ً
است ک نویسندگان آن متنها در هنگام نگارش ،عمال چ ّنیتی میتوانستند داشات باشاند تاا
بر اساس آن از طریق نشر گفتارها ّ
معین خود ،ارتبا برقرار کنند .گام بعد ردگیر رواباط
ِ
زبانی وسیعتر ب منزل ٔ ابزار برا رمزگشایی ّنیتهاا آن نویسانده
میان گفتار معین و ِ
بافت ِ
ّ
معین است .اینجاست ک بافت اجتماعی و تاریخی در نقش چارچوب نهایی ظاهر میشاود.
ّ
ماوقعیتی
بنابراین ،هر نوشت یا گفت ا ب «طرز گریزناپذیر » تجسم ّنیتی خاص است ک در

خاص ،ب حل مسئل ا خاص توج دارد و از این رو چنان ب بافت و زمینا اش محادود مای
شود ک کوشش برا فرا رفتن از آن بسیار سادهاندیشان است.
با وصف آنچ گفت شد ،اکنون میتوان با اطمینان خاطر بیشتر برذیریم روششناسای
قصد ازمین گرا اسکینر میتواند ب مباب ٔ روشی مناسب برا تفسیر متون تاریخنگار در
تاریخ اندیش ٔ ایرانیااسالمی در نظر گرفتا شاود .کاربسات ایان روششناسای مایتواناد
ٔ
کنناده موجاود در بسایار از متاون تاریخنگاار و تااریخ
کژفهمیها و کاستیها گمراه

اندیش ا ک نمون ها متعدد آن در متن مقال مورد اشاره قرار گفت ا را برمال سازد و محقق
را در درک بهتر معنا این متون یار رساند.
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