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چکیده
دیدگاهی که میپندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقـد بـار ارزشـی باشـد،
چه دیدگاهی است و چـرا بایـد ایـ دیـدگاه را ناکارآمـد پنداشـت؟ ایـ دو
پرسش اصلی و سؤاالت فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح میشـوند و
تالش برای پاسخگویی به آنها ،بنیاد مقالهی حاضر را شکل میدهد.
درواقع اساس ای پژوهش بر ای امر استوار است که هر کـنش تـاریخی،
بهناگزیر دارای بار ارزشی است و چون روایت کردن تـاریخ عـالوهبـر اینکـه
مقولهای معرفتـی اسـت ،یـ

کـنش تـاریخی نیـز اسـت ،الجـر نمـیتوانـد

ارزشگریــز باشــد .مــدافعان ارزشزدایــی از روایــت تــاریخی ،بــا توس ـل بــه
مفاهیمی چون واقعگرایی و عینیت ،رویکرد خـود را موجـه مـیشـمارند؛ امـا
رویکرد آنان حتی اگر براسـاس یـ

دغدغـهی صـادقانه اتخـاش شـده باشـد،

میتواند زمینهساز سادهاندیشی نسبت به منطق کنش تاریخی و یا سوءاسـتفاده
از منطق روایت تاریخی نزد برخی مورخان شود .در ای نوشتار میکوشـیم بـا

 .9استادیار دانشگاه اصفهانanosh.amir@yahoo.com .
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اتخاش دو رویکرد تاریخی و منطقی ،به نقد و ارزیابی مقولهی «ارزشزدایی از
روایت تاریخی» بپردازیم.
واژگان کلیدی :کنش تاریخی ،روایت تاریخی ،ارزشزدایی ،ناکارآمدی.
طرح مسئله
یکی از مسائل مهم در فلسفهی علم تاریخ ،نسبت میان «امور واقـع» و «ارزشهـا» اسـت .در محافـل
علمی رشتهی تاریخ ،ای دیدگاه رایج است که علمیّت یافت روایت تـاریخی بـه تحقـق ایـ اصـل
منوط میشود که مورخ بتواند در عرضهی روایت تـاریخی ،امـور واقـع را از انگـارههـای ارزشـی،
مستقل فرض کرده و روایتی ارائه کند که فاقد بار ارزشی باشد« .اغلب گفته مـیشـود تـاریخ بـرای
آنکه بهصورت ی
بهصورت ی

رشتهی فکری خوشنا  ،معتبر و مقبـول درآیـد ،یـا بـهعبـارت خـوشبینانـهتـر،

علم درآید ،باید بهطور محض ،واقعی و عینی و بهلحاظ ارزشی ،بیطرف و خنثی یـا

فاقد جهتگیریهای ارزشی باشد» (نوشری .)73 :9831 ،چنی تلقی از روایت تاریخی را میتـوانیم
«ارزشزدایی از روایت تاریخی» بنامیم .بنیاد ای دیدگاه بر دو فرض اساسی نهاده شده است:
الف .در هر کنش تاریخی میتوان به «دوگانهانگاری امور واقع و انگارههایهای ارزشی» قائل بود؛
ب .مورخ در هر روایت تاریخی ،باید ملتـز بـه «ارزشزدایـی از روایـت تـاریخی» باشـد تـا بتوانـد
جایگاه علمی بیابد.
در ای مقاله قصد داریم با اتخـاش دو رویکـرد تـاریخی و منطقـی ،ایـ دو فـرض اساسـی را در
معرض نقد قرار دهیم .موضع نگارنده ای است که نه فرض اول ،درک صـحی و صـائبی از منطـق
کنش تاریخی به دست میدهد و نه فرض دو صالحیت آن را دارد کـه منطـق روایـت تـاریخی را
راهبری کند .شاید ای مقاله در طرح ای دعوی که روایتهای تاریخی نمیتواننـد فـارا از نگـاه و
داوری ارزشی باشند ،مقالهای پیشرو و بدیع نباشد و چنی ادعایی نیز نـدارد؛ امـا بـهزعـم نگارنـده،
آنچه که میتواند بهعنوان سخ اصلی ای جستار بهشمار آید ،نه اصل پرداخت به چنی موضوعی،
بلکه نحوهی تبیی ناکارآمدی ارزشزدایی از روایت تاریخی است.
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بهعبارت دیگر ،در ای مقاله کوشیدهایم با تمرکز بر منطق حاکم بر تولید روایتهای تـاریخی،
ادعای جداییناپذبری ارزشها از روایات تاریخی را نه بهمثابه موضوعی مربوط به حوزهی شناخت
محض ،بلکه از منظر موضوعی مربوط به کنش و عمل انسانی مورد توجه قـرار دهـیم و بـدی سـان
عمل تاریخنویسی را از زاویهی عملی و نه فقط نظری ،مورد توجه قرار دهیم.
«روایت تاریخ» بهمثابه «کنش تاریخی»
فالسفهی علم ،اغلب میان دو مفهو کلمهی «تاریخ» ،یعنی «تاریخ بهمثابه رخداد» و «تـاریخ بـهمثابـه
روایت» (استنفورد ،)9 :9869 ،تمایز قائل شدهاند .تاریخ به مثابه رخداد یـا «کـنش تـاریخی» ،یعنـی
صرف وقوع هرگونه کنش در حوزهی تعامالت انسانی بدون در نظر گرفت نقش مورخ در ثبـت و
یا تبیی رخداد .اما تاریخ بهمثابه روایت یا «روایت تاریخی» ،یعنی هرگونه تالش درجهـت «ثبـت» و
«تبیی » مکتوب رخدادها بهمنظور «دانست » و «فهمیدن» آنها.
ویژگی اساسی روایت تاریخی ،همان مکتوب بودن آن اسـت« .تـاریخ از رشـتههـای متکـی بـر
کتاب است .اینترنت ،کامپیوترها و غیره ممک است کم
هرگز جانشی بهتری برای کتابها نیستند» (بل
دیگر آثار بازمانده از گذشته ،اگرچه هری

وم

های سودمندی برای مطالعه باشـند ،امـا
رایلد .)991 :9819 ،یادمـانهـا ،تصـاویر و

ارائهکنندهی بخشی از معرفت تاریخی هستند ،روایت

تاریخی قلمداد نمیشوند .حتی گفتار شـفاهی نیـز تـا بـه قیـد کتابـت درنیایـد ،نمـی توانـد روایـت
ثبتشده بهشمار آید.
درحوزهی تاریخ بهمثابه روایت ،مورخ نقش محوری و اساسی دارد و میتوان گفـت مورخـان،
آفرینندگان روایت تاریخی هستند« .تاریخ بهمثابه رخداد» ،موضوع اصلی «تـاریخ بـهمثابـه روایـت»
 .9عمدی وجود دارد که کنش تاریخی و روایت تاریخی را در کنار هم در ی

تیتر قرار دهم تا توجه خوانندهی محتر را به

ای نکتهی محوری در ای مقاله بیشتر جلب کنم که هر روایت تاریخی که غالباً آن را برخوردار از شأن شناختی میدانند ،در
عی حال ی

کنش تاریخی سرشار از شأن ارزشی است .البته هر کنش تاریخی ،روایت تاریخی نیست؛ ولی هر روایت تاریخی

بهناچار ی

کنش تاریخی نیز است .به دیگر سخ هر روایت تاریخ فقط از گذشته خبر نمیدهد ،بلکه خواه ناخواه معطوف به

برآوردن آمال ،آرزو و نیتی در آینده نیز است .مورخان فقط گذشتهها را نمینمایانند ،بلکه مهمتر از آن ،آیندهی ما را
میسازند!
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است؛ به دیگر سخ  ،تا رخدادی نباشـد ،روایتـی هـم از آن رخـداد نخواهـد بـود 9.مفهـو «تـاریخ
بهمثابه روایت» را میتوان تحـت اصـطالح «روایـت تـاریخی» تلخـی

کـرد .بـا وجـود جلـوههـای

مختلفی که از معرفت تاریخی میتوان داشت ،از دیـربـاز تـاکنون« ،روایـت تـاریخی برجسـتهتـری
شیوهی ارائهی معرفت تاریخی» قلمداد میشود (پومپا)888 :9868 ،؛ یـا بـهتعبیـری دیگـر« ،تـاریخ،
زاییدهی روایت است» (دورتیـه .)879 :9866 ،روایـت تـاریخی را مـیتـوان در سـه شـکل اصـلی،
بازشناسی کرد که عبارتاند از:
الف .روایت تاریخی سالشمارانه( 9رخـدادمحـور) :هـدف آن ،شناسـایی زمـان وقـوع رخـدادهای
منفصل است؛
ب .روایت تاریخی تاریخنگارانه (داستانمحور) :غایت آن ،پیگیـری یـ

مـاجرا در بسـتر زمـانی

است؛
ج .روایت تاریخی تاریخپژوهانه (مسئلهمحور) :هـدف آن ،پاسـخدهـی بـه یـ

مسـئلهی تـاریخی

است.
هرچند تلقی غالب از اصطالح روایت تاریخی که در نگارشهای مربوط به ای موضـوع ماـال
طرح مییابد ،بیشتر تحتتأثیر نظرات هایـدن وایـت ،بـهشـکل داسـتانمحـور آن متکـی اسـت ،امـا
همانگونه که میتوان دریافت ،منظور از واژهی کلیدی «روایت تاریخی» در ای مقاله ،وسـیعتـر از
آن تلقی است که وایت و امثـال او از روایـت تـاریخی بـهدسـت دادهانـد .در ایـ جسـتار ،روایـت

 .9البته ای سخ بهمعنای صدق همهی روایتهای تاریخی نیست .به عبارت دیگر چه بسیارند روایتهایی که مدعی
روایتگری از رخدادی واقعی در تاریخ هستند ،اما درواقع بیبنیاد و کذب محضاند .همچنانکه میتوان تصور کرد بسیاری از
رخدادهای تاریخی نیز بودهاند که هیچ روایتی از آنها بهدست ما نرسیده است.
 .9استفاده از اصطالح سالشمار فقط به مفهو رویکردی است که به رخدادهای منفصل ،نظم زمانی میدهد .ای مفهو میتواند
با اصطالحات جایگزی  ،نظیر روزشمار هم بیان شود .بههرحال حاق مطلب همان رویکرد گاهشمارانه و زماننگارنه
( )Cornologicاست.
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تاریخی ،هرگونه نگـارش و مـت مکتـوب تـاریخی -چـه رخـدادمحـور ،چـه داسـتانمحـور و چـه
مسئلهمحور -را شامل میشود.
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باید گفت حصر مفهو روایت تاریخی در شکل داستانپردازانهی آن از ی

سـو ،ایـ واقعیـت

را مسکوت میگذارد که روایت تاریخی سالشمارانه با وجود بیبهرگی از تسلسل داستانپردازانـه،
«شکل صـرف و خـال

روایـت اسـت» (رابرتـز )911 :9861 ،و از سـوی دیگـر ،انبـوه عظیمـی از

تولیدات پژوهشی در عرصهی مطالعات تـاریخی را بـینیـاز از هرگونـه دسـتمایهی داسـتانپردازانـه
جلوه میدهد و حال آنکه چنی نیست .بنابری با توجه به سه شـکل روایـت تـاریخی مـیتـوان سـه
کارکرد اصلی برای آن برشمرد:
الف .ثبت مکتوب زمان وقوع رخدادها (سالشمارنگاری)؛
ب .نگارش دربارهی روند رخدادها (تاریخنگاری)؛
ج .تبیی اطالعات موجود دربارهی رخدادها (تاریخپژوهی).
ای سه کارکرد ،لزوماً و همواره بهصورت مازا پدیـدار نمـیشـوند؛ چنانکـه در بیشـتر مـوارد،
بهصورت کارکردهای درهم تنیدهای در قالب ی
بههرحال میتوان آنها را از میان ی

روایت تاریخی هم میتوانند ظهور یابنـد؛ ولـی

روایت تـاریخی نیـز بازشناسـی کـرد .هـدف غـایی هرگونـه

روایت تاریخی نیز عبارت است از پیوند زدن میان «رخداد» و «مخاطب» .ایـ برقـراری پیونـد میـان
رخداد و مخاطب وظیفهی اصلی آفرینندهی روایت تاریخی یا همان مورخ اسـت .روایـت تـاریخی
 .9شاید کسیکه بیشتری تالش را برای اشاعهی تلقی داستانمحور از «روایت تاریخی» کرده است ،هایدن وایت ( Hyden
 )Whiteباشد .وایت مینویسد« :چگونگی پیکربندی ی

موقعیت تاریخی ... ،الزاماً ی

فعالیت ادبی یا بهتر بگوییم،

داستانسرایی است» (رابرتز .)79 :9861 ،ای تلقی از روایت تاریخی بیش از اندازه محدود و پذیرش آن بهمعنی قرار دادن تاریخ
در جرگهی فعالیتهای محض ادبی است .در ای تلقی ،روایت تاریخی ،فرآوردهای برساخته بهنظر میرسد که بیش از آنکه
ناظر به واقعیتی بیرون از شه مورخ باشد ،محصول قریحهی خیالپرداز مورخ خواهد بود .هایدن وایت هم از پیامدهای مخرب
چنی تلقیایی دربارهی دانش تاریخ آگاه بود .از همی رو نوشت« :بهخوبی میدانم ای گونه پافشاری بر ماهیت داستانی ،خشم
بسیاری از مورخان را بر خواهد انگیخت؛ مورخانی که ایمان دارند کاری که اناا میدهند ،به ای دلیل که با امر واقعی سر و
کار دارد ،از عملکرد ی

رماننویس که با امور تخیلی سر و کار دارد ،متفاوت است» (همان .)69 :در اینکه روایت تاریخی

بیبهره از ب مایههای ادبی نیست ،کمتر کسی تردید میکند؛ اما پذیرش ای تلقی که هرگونه نگارش تاریخی الزاماً ی
ادبی است ،نباید به ای نتیاه منار شود که روایت تاریخی ،بهطور محض ،ی

فعالیت ادبی است.

فعالیت
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آنگاه فرجا کارآمدی یا ناکارآمدی خود را مییابد کـه ضـم ارتبـاط یـافت بـا مخاطـب بتوانـد
هدف و انگیزهی مورخ را تأمی کند .مورخان برای آفریدن روایتهای تاریخی انگیزههـا و دالیـل
متعددی میتوانند داشته باشند .ای دالیل میتواند در طیفی از آگاهیرسانی محض بـه مخاطـب تـا
برانگیزانندگی وی را شامل شود.
ایناا است که روایت تاریخی ،ضم حفظ جایگاه خود بهعنوان ی
بهعنوان ی

روایت تاریخی میتوانـد

«کنش تاریخی» نیز مورد توجه قرار گیرد .بـهعبـارت دیگـر ،فعالیـت مـورخ بـهعنـوان

محصولی از تعامالت انسانی و ی

«رخداد» ،تحت همان قواعـدی قـرار مـیگیـرد کـه هـر کـنش

تاریخی دیگری قرار دارد و خود میتواند موضوع روایت تاریخی جدیـدی واقـع شـود و بـهلحـاظ
نظری گویا برای ای تسلسل نهایتی نیست .ای امر ،یعنی تبدیل روایت تاریخی بـه کـنش تـاریخی،
نکتهای است که در فهم صحی ماهیت روایت تاریخی نباید از آن غافل ماند.
اگرچه ،بهطور اجمال ،روایت تاریخی را آفریدهی مورخ میدانیم ،اما نکتهی مهم ای است که
لفظ مورخ در ای مقال ،در گسـتردهتـری مفهـو آن بـهکـار بـرده مـیشـود .اگـر ماـاز بـه وضـع
اصطالحاتی قراردادی برای رساندن مقصود خود باشـم ،بایـد بگـویم متناسـب بـا سـه شـکل و سـه
کارکرد اصلی روایت تاریخی ،میتوان سه الیه برای لفظ مورخ قائل شد؛ زماننگار ،تاریخنگـار و
تاریخپژوه .با وجود اینکه هر سه بـه واسـطهی مـورخ بـودن ،بـهناچـار پـایبنـد بـه ارائـهی زمانمنـد
محصول تولیدی خود هستند ،امـا بـهطـور مسـلم از جنبـههـای مختلـف تفـاوتهـایی را بـهنمـایش
میگذارند؛ بهطور مثال ،تمایز مورخ تاریخپژوه -که او را «مورخ انتقادی» نیـز مـیتـوان نامیـد ،-از
مورخ تاریخنگار ،در ای است که مورخ تاریخپژوه «دیگر راضی نمیشود بگوید مراجع میگویند
که فالن و بهمان حادثه اتفاق افتاده و بنابرای م معتقد که اتفاق افتاده است .او میگوید :مراجـع
میگویند اتفاق افتاده و بر م است که تعیی کنم آنها راست میگویند یـا خیـر؟» (کالینـ

وود،

.)931 :9861
به دیگر سخ  ،درحالیکه روایت مورخ زماننگار ،رخدادمحور و روایـت مـورخ تـاریخنگـار،
داستانمحور است ،روایت مورخ تاریخپژوه ،مسئلهمحور است .مورخ تاریخپژوه در روایت خود از
دو روش در تبیی مسئلهی تاریخی بهره میبرد:
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الف .تبیی علّی :تالش در جهت کشـف و عرضـهی قابـل فهـم روابـط علّـی در تـاریخ (تأکیـد بـر
ضرورت و اجبار در واکنشهای کنشپذیران تاریخی) 9؛
ب .تبیی داللتی :تالش برای کشف و فهـم روابـط مسـتدل تـاریخی (تأکیـد بـر روابـط اختیـاری و
انگیزههای کنشگران تاریخی.) 9
ارزش
ارزش ( ،)Valueکلمــهای اســت کــه بــرخالف ســهولتی کــه در کــاربرد آن در زبــان گفتــاری و
نوشتاری وجود دارد ،ارائهی تعریفی از آن چندان آسان نیست .کاربرد ایـ واژه در علـو انسـانی،
نوعی کاربرد جعلی و جدید است .بهای معنا که ارزش ،در اصل ،نمایانگر مفهومی کمّـی و مـادی
بوده است 8و کاربرد آن در حوزهی امور کیفی و معنوی ،نوعی کاربرد استعاری و جدید است .در
حوزهی اخالق ،واژهی قدیمی «فضیلت» ( )Virtueعهدهدار سناش میان اعمال نی

و بد آدمیان

بوده است (پاتنم.)1 :9861 ،
فضیلت از منظر فالسـفهای نظیـر سـقراط ،افالطـون و ارسـطو مفهـومی مطلـق و غیـرنسـبی بـود
(افالطون)999 :9831 ،؛ اما اولی ویژگی بیشتر ارزشها ،نسبی و غیرمطلق بـودن اسـت .بـههرحـال
امروزه تلقی ارزش ،نه بهعنوان ی

مفهو کمّی ،بلکه بهمثابه ی

مفهو کیفـی ،امـری متعـارف و

متداول شده است .ازای رو ،اگر از اصطالح ارزش و ارزشزدایی در ایـ مقالـه سـخ مـیرود ،بـا

 .9کنشپذیران تاریخی ،یعنی انسانهایی که بدون اراده از حوادث تاریخی تأثیر میپذیرند.
.9کنشگران تاریخی ،یعنی انسانهایی که با انگیزه و اراده بر حوادث تاریخی اثر میگذارند.
 .8هنوز هم اصطالحات و واژگانی نظیر :ارز ،ارزانی ،ارزیدن و ارزیاب در زبان فارسی و ( Valuableگرانبها)Valuatio ،
(قیمتگذاری)( Value ،نرخ) و ( Valuerارزیاب) در زبان انگلیسی بیشتر با حوزهی امور کمّی و اقتصادی در ارتباطند .از
زمانیکه کلمهی ارزش وارد عرصهی امور فرهنگی و معنوی شد ،آنچنان کاربرد آن در ای عرصهی جدید روزافزون شد که
اکنون برخی گمان میکنند مقولهی ارزش ،در اساس زاییدهی حوزهی امور فرهنگی و معنوی است .میدانداری کلمهی ارزش
در حوزهی مسائل فرهنگی و معنوی تا بهآناا تثبیت شده است که برخی از تقابل امور ارزشی با امور مادی سخ میگویند و
مثالً برای پرهیز از فرو رفت در مظاهر فریبندهی مادی توسل به ارزشها را مطرح میکنند.
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عنایت به همی صورت پذیرفتهشده است .ضم اینکه بهعنوان مورخ نباید از یاد ببریم کـه مولـد و
منزل ای اصطالح قبالً کاا بوده است.
اگر ارزشزدایی از روایت تاریخی به زدودن ارزشهای نسبی و زمانمند بسنده مـیکـرد ،شـاید
آنچنان بحرانساز نبود؛ مشکل از آناا جدی میشود که شیـل ارزشزدایـی ،هرگونـه فضـیلتی در
مذب واقعگرایی قربانی میشود .ایناا است که معضل ،نه در حد فهـم تـاریخ (دغدغـهی نظـری)،
بلکه در اندازههای شکل دادن و ساخت تاریخ (دغدغهی عملی) خودنمایی میکنـد؛ زیـرا روایـت
تاریخ همانگونه که راهی به سوی درک و فهم گذشته است ،امکانی برای ساخت آینده نیز است.
بنابرای همچنانکه ارزشزدایی از روایت تاریخی بهسوی اخالقزدایی از کنش تاریخی سـوق
مییابد ،درعمل ،نقد ارزشزدایـی از روایـت تـاریخی نیـز بـه سـمت نقـد اخـالق زدایـی از کـنش
تاریخی هدفگیری میشود .به دیگر سخ  ،پذیرفت ناکارآمدی ارزشزدایی از روایـت تـاریخی،
در اصل ،نقدی براخالقزدایی از کنش تاریخی است .نقطهی ثقـل ایـ بحـث ،رابطـهی واقعیـت و
ارزش است.
واقعیت و ارزش
اکنون در ماامع علمی تاریخ ،تلقی متعارف از وظیفهی مورخ به هنگا نگارش روایت تاریخی آن
است که وی فقط «واقعیت» را بنگارد و از دخالت دادن ارزشها در نگـارش واقعیـت پرهیـز کنـد.
ولی سؤال مهم ای است که ماهیت آنچه در ماامع آکادمیـ

تـاریخ بـه آن واقعیـت مـیگوینـد،

چیست؟ بهنظر میرسد مهمتری شاخصهی واقعیتهای تاریخی که عالِمان تاربخ به آن «فکـتهـا»
( )Factیا «دادهها»ی ( )Dataتاریخی میگویند ،آن است که وجود و اهمیت خود را از نسبتی کـه
با انسان دارند ،اخذ میکنند .توی بی ،همی نکته را با ی

رمزگشایی زبـانشناسـانه چنـی توضـی

میدهد« :واژهی [ Factsیا] واقعیتهـا دقیقـاً چیـزی اسـت کـه واژهی انگلیسـی از کلمـهی Facta
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اقتباس کرده است و معنای آن در زبان التی عبارت است از «چیزهایی کـه سـاخته شـدهانـد» 9؛ بـه
سخ دیگر عبارت است از چیز ساختگی و نه چیزهای حقیقی( » 9تاملی .)996 :9861 ،
ای درن

بر واژهی واقعیت ازآن رو ضـرورت دارد کـه بـدانیم هـر واقعیـت در تـاریخ الجـر

نوعی کنش انسانی است و توجه بـه ایـ امـر در ارزیـابی نسـبت میـان واقعیـت و ارزش در روایـت
تاریخی حائز اهمیت فراوان است .در ادامهی مقاله به ای بحث باز خواهیم گشت .اما اکنون باید به
سرگذشت واقعیتجویی در علم تاریخ اشارهای شود.
زمانی ،لئوپولد فُ رانکه(  ،)9666 .مورخ آلمانی صاحبسب

در تاریخنگاری قرن نـوزدهم،

معتقد بود که مورخ باید «بهسادگی نشـان دهـد کـه واقعـاً چگونـه بـوده اسـت» (کـار.)88 :9836 ،
شهرت رانکه در میان مورخان اروپایی عمدتاً از رهگذر همی وظیفهای که برای مورخ تعیی کرده
بود ،نشـئت مـیگرفـت .چنانچـه گفتـهانـد او «در جسـتوجـوی واقعیـات ،از هـرکـس دقیـقتـر و
سختکوشتر بود» (هیوز« .)961 :9861 ،برداشت رانکه از تاریخ بهعنـوان علمـی دقیـق ... ،همـهی
داوریهای ارزشی و بحثهای نظری مابعدالطبیعی و مفروضات ضمنی فلسفی ،سیاسـی [مـورخ] را
که درواقع تعیی کنندهی پژوهش او هستند ،بهشدت رد میکند» (ایگرس.)93 :9861 ،
پوزیتیویستهای قرن نوزدهم نیز بهدنبال همی آرزو بودند .ای طرز نگاه به وظیفهی مورخ کـه
برخی از آن با عنوان «نهضت آلمانی» (کالین

وود )997 :9861 ،و یا «انقالب» در تاریخنگاری یاد

کــردهانــد (والــش ،)961 :9868 ،اگرچــه بــا نضــج گــرفت فلســفهی علــم تــاریخ در قــرن بیســتم بــا
چالشهای جدی مواجه شد و اکنون آن بداهت و امکانپذیر بودن اولیه را از دست داده است ،امـا
مانند ی

راهبرد علمی همچنان به ای نظـر کـه مـورخ بایـد از دخالـت دادن ارزشهـا در نگـارش

 .9توجه کردن به همخانوادگی واژهی ( Factaساختهشده) با واژههایی نظیر ( Factoryکارخانه /محل ساخت) و Factious
(مصنوعی ،تصنعی) میتواند مفید باشد.
 .9تفاوتی که توی بی با استفاده از ای بررسی واژگانشناختی میان «حقیقت» و «ساختگی» میگذارد و چیزهای ساختگی را
معادل واقعیت میداند ،در اصل ،به تمایز میان فعل خدا (حقیقت) و فعل انسان (واقعیت) بازمیگردد .اگر بخواهم مطلب را
خالصه کنم باید گفت :حقیقت یعنی« ،مستقر بودن» و واقعیت یعنی« ،مستقر شدن» .از همی رو نسبتی مشاهده میشود میان
«حقیقت و ثبات» از ی

سو و «واقعیت و تغییر» از سوی دیگر .کندوکاو در ای موضوع میتواند ظرفیتهای بسیار مفیدی برای

روششناسی مطالعات تاریخی فراهم آورد و بهطور مسلم ،پرداخت به آن ،موضوعی است فراتر از حوصلهی ای مقاله.
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روایت تاریخی بپرهیزد ،وفادار مانده است .گویی ای نهضت آلمانی «هرگز از طبیعتگرایی ،یعنی
تبدیل شه به طبیعت رهایی» نیافته است و «همیشه تاریخ را بـه همـان طریـق کـه طبیعـت در مقابـل
دانشمند قرار میگیرد ،بهعنوان شیء در مقابل مورخ تلقی کرده است» (کالین

وود.)997 :9861 ،

ای نهضت پس از تولد ،مرزهای آلمان را درنوردید و بهتدریج جهانی شد .جـدایی و تمـایز قـاطع
میان مورخ و روایت تاریخی ،همواره هدف و آرزوی ای نهضت بوده است؛ بهگونهای که در قرن
بیست و یکم نیز بنا بهتعبیر یکـی از فالسـفهی علـم تـاریخ« ،نقطـهی تمرکـز بحـثهـای مربـوط بـه
روایتهای تاریخی ،معموالً اعتبار و بیطرفی آنهـا اسـت» (مکـاال .)918 :9863 ،در ایـ تلقـی از
وظایف مورخ ،استاندارد علمی بودن برای روایت تاریخی و صفت «علمی» برای روش کار مورخ،
هنگامی احراز میشود که مخاطب روایت تاریخی نتواند از خالل روایت تاریخی ،رایحهی ارزشـی
خاصی استشما کند .برای دستیابی به چنی هدفی مهمتـری راهکـاری کـه اندیشـیده شـده اسـت،
نشاندن «داوریهای ناظر به امر واقع» بهجای «داوریهای ارزشی» اسـت (کـالک و مـارتی :9863 ،
 .)939با ای روش بهجای انتخاب میان خـوب و بـد ،انتخـاب میـان صـدق و کـذب را مـینشـانیم.
تالشی اینچنینی از آن جا نشئت میگیرد کـه قـرار اسـت مخاطـب روایـت تـاریخی احسـاس کنـد
مورخ ،فقط واقعیت را بازتاب میدهد و خواننده را در تصدیق یـا تکـذیب امـر واقـع آزاد گذاشـته
است .فرض مسلم چنی رویکردی آن است کـه مـیتـوان امـر واقـع را از امـور اخالقـی و ارزشـی
تفکی

کرد.

در ای رویکرد به همان میزان که مورخ ردپایی از ترجیحات ارزشی را در روایت تاریخیش بـر
جای میگذارد ،از مسیر علمی بودن و علمی نگاشت فاصـله مـیگیـرد .زدودن روایـت تـاریخی از
هرگونه بار ارزشی نه فقط ی

فضیلت ،بلکه ی

وظیفه برای مورخ محسوب مـیشـود .منظـور از

ارزشزدایی از روایت تاریخی همی وظیفهای است که برای مـورخ تعیـی شـده اسـت و فالسـفهی
علم ،از جمله فالسفهی علم تاریخ شیل بحث «عینیّت در تاریخ» بدان میپردازند و احراز عینیّـت در
روایت تاریخی را منوط به «تمایز دقیق میان شناسـنده و موضـوع شـناخت ،میـان واقعیـت و ارزش»
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مینمایند (استنفورد 9.)16 :9869 ،از ای منظر مورخ باید بپذیرد که «عینیّت در تـاریخ ،یعنـی محـو
خویش بهعنوان شرط شهود ناب» و محو خویش یعنی« ،خودداری تاریخـدان از اظهـار سـتایش یـا
سرزنش» (آرنت .)39 :9866 ،بهنظر میرسد تنها ارزش برای مروّجی ارزشزدایی آن است که «ما
باید خود و دنیای خودمان را دقیقاً همانطـور کـه هسـت ببینـیم» (کـالک و مـارتی )939 :9863 ،؛
یعنی ای تصور که واقعیتها از ارزشها جدا در نظر گرفته شوند تا بتوانیم درک بهتری از واقعیـت
داشته باشیم .ای رویکردی است که حداقل در یکی از معـانی آن ،واقـعبینـی ( )Realismخوانـده
میشود (میردال.)1 :9869 ،
اینکه مرز میان ای دو قلمرو (ارزش و واقعیت) کااست؟ اولی سؤالی است که اتخاشکنندگان
چنی رویکردی باید به آن پاسخ دهند .اما آنها «مرز روشنی» سراا ندارند و معترفند که «بهسـختی
میتوانیم خط قاطعی میان ارزشها و امور واقع بکشیم» (کالک و مارتی  931 :9863 ،و .)936
حال سؤال اساسی آن است که چنانچه هر واقعیتی در نسبت با انسان سرشار از ارزش باشد و هر
ارزشی الجر ی

واقعیت باشد -و ای موضوع ،موضـع بنیـادی ایـ نوشـتار اسـت کـه در ادامـه،

تشری خواهد شد -آیا درک واقعگرایانه ،آن نیست که در شناخت واقعیت ،به عد تفکی

میـان

واقعیت و ارزش ملتز باشیم؟
چرا ارزشزدایی؟
گفتــه شــد کــه جــایگزینی ارزش بــهجــای اخــالق و در پــی آن دوگــانگی میــان ارزش و واقعیــت،
پدیدهای جدیـد در تـاریخ بشـر اسـت و هـیچیـ

از فیلسـوفان اخـالق تـا پـیش از قـرن نـوزدهم،

بهتصری بر ای باور نبودهاند (پاتنم .)6 :9861 ،در میان مورخان نیز وضعیت همی گونه بوده است.
 .9عینیت بهعنوان معادلی برای کلمهی انگلیسی  ،Objectivityبسیار بحثبرانگیز و حداقل برای افادهی مقصود در زبان
فارسی ،بهویژه در حوزهی مطالعات انسانی -اجتماعی نارسا است .در ای مقال ،ماال پرداخت به زوایای مختلف ای بحث
نیست ،اما همی اندازه میتوان گفت که در حوزهی علو انسانی شاید واژهی «موضوعیّت» ،ظرفیتهای بیشتری را برای افادهی
آنچه که در کلمهی  Objectivityنهفته است ،دارا باشد .البته با توجه به استفادهی شایع از کلمهی عینیت در جامعهی
آکادمی

ما ،در ای مقاله از همی واژهی نارسا استفاده میکنم .فکر میکنم تعیی تکلیف دربارهی واژهی معادل مناسبتر را

باید در فرهنگستانها و انام های تخصصی دنبال کرد.
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هیچ مورخ نامداری را در تاریخ بشر نمییابیم کـه بـرای فهـم بهتـر تـاریخ ،بـه دوگـانگی ارزش از
واقعیت پناه برده باشد .حتی مورخانی که دغدغهی اصلیشـان بـرای تـاریخنویسـی بحـث اخالقیـات
نبوده است ،در آثارشان «بهشکل ضمنی ،گونهای اخالق یافت مـیشـود؛ اخالقـی کـه بـهنـاگزیر از
کوشش در جهت معنا بخشیدن به گذشته یا فهمیدن آن پدیدار میشود» (سائگیت.)11 :9831 ،
گاهی استفاده از تاریخ بـرای عمـل سیاسـی ،نـوعی تمـایز میـان فضـیلت و کامیـابی را موجـب
میشد ،اما ای امر ،با باور دوگانگی واقعیت و ارزش ،بهعنوان ی

راهبرد شناختی بسـیار متفـاوت

است .حتی دربارهی شخصی چون ماکیاولی نیز که براساس کتاب شهریار (در حوزهی سیاست) بـه
جدا کردن اخالق از سیاست متهم است ،نمیتوانیم دوگانهانگـاری واقعیـت و ارزش را بـهسـهولت
نسبت دهیم.
ماکیاولی نیز در مقا ی

تاریخپژوه (و نه دیپلمات) چهرهای اخالقـی و فضـیلتمـدار از خـود

نشان میدهد .در کتاب گفتارها نهتنها شهریارانی که برای حفظ قـدرت بـه همـهی قواعـد اخالقـی
پشت پا زدهاند ستوده نمیشوند ،بلکه ایـ جملـه مشـاهده مـیشـود کـه« :مـ فرمانروایـانی را کـه
اکثریت مرد را دشم خود ساخته اند و مابورنـد بـرای حفـظ مقـا خـود بـه زور توسـل جوینـد،
بدبخت میدانم» (ماکیاولی.)66 :9833 ،
در تاریخنویسی ایرانی– اسالمی نیز نهتنها به ای تمـایز (واقعیـت /ارزش) برنمـیخـوریم؛ بلکـه
حتی بهتـری کتـاب تـاریخ زبـان فارسـی ،یعنـی تـاریخ بیهقـی کـه مـورد وثـوق و تأییـد خبرگـان
تاریخنویسی قرار گرفته است ،زیبایی ،استحکا و وثاقت خود را مدیون نگاهی است که مـ از آن
با عنوان «باور به وحدت واقعیت و ارزش در فهم تاریخ» یاد میکنم .ای پرسشی بسـیار مهـم اسـت
که چه چیز باعث میشد مورخی چون ابوالفضل بیهقی (  739 .ه ق) بههمان آسودگی خیـالی کـه
بهدنبال رخدادهای تاریخی و ثبت و ضبط و انتقال آنها به مخاطب بود ،با نگاهی اخالقـی بـهدنبـال
خوبیها و فضیلتها و برتر شمردن آنها بر بدیها و رشیلتها باشد؟ آیا پاسـخ ایـ نیسـت کـه در
شه بیهقی -برخالف بیشتر مورخان روزگار ما -هیچگونه دوگانگی میان واقعیت و ارزش ،معنـا و
مفهومی نداشت .در سیمایی کـه وی از بوسـهل زوزنـی در روایـت مشـهور حسـن

وزیـر ترسـیم

میکند ،روایت تاریخی بهگونهای به مخاطب عرضه میشود کـه وی دو دریافـت را توأمـان پـذیرا
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میشود؛ علل وقوع رخداد (واقعیت) و دالیل وقوع آن (ارزش) ،یعنی هم تبیـی علّـی و هـم تبیـی
داللتی همزمان عرضه میشوند ،بدون آنکـه مخاطـب در ایـ احسـاس فـرو رود کـه بیهقـی قصـد
دخالت دادن ارزشهای شخصی خود در روایت تاریخ را داشته است .به روایت زیر بهعنوان نمونـه
توجه کنید:
خواجه بو سهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آنکه از وی رفـت ،گرفتـار و
مرا با آن کار نیست– هرچند مرا از وی بد آید -بههیچ حال ... ،و در تاریخی که مـیکـنم سـخنی
نرانم که آن به تعصّبی و تزی دی کشد و خوانندگان گویند شر باد ای پیر را ،بلکه آن گویم که تا
خوانندگان با م اندری موافقت کنند و طعنی نزنند .ای بوسهل مردی اما زاده و محتشم و فاضـل
و ادیب بود ،اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده– وال تبدیل لخلق اهلل– و با آن شـرارت،
دلسوز ی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چـاکری خشـم گرفتـی و
آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی .ای مرد از کرانه باَستی و فرصتی جُستی و تضریب کـردی و
المی بزرگ بدی چاکر رسانیدی و آنگاه الف زدی که فالن را م فرو گرفتم و اگر کرد ،دید و
چشید و خردمندان دانستنندی که نهچنان است (بیهقی 931 :9869 ،و .)936

بیهقی بهصراحت موضع اخالقی خود را در برابر رفتار بوسهل زوزنی بیان مـیکنـد (مـرا از وی
بد آید) و رشیلتهای اخالقی او (شرارت و زعارت) را برمیشمارد و ای همه ،مانع از واقعگرایـی
او در اشعان به فضل و ادب بوسهل نمیشود .او واقعیت را ،بهتمامی ،عرضه میکند .واقعیتی که بـر
او رخ نموده بود و دلیلی نمیدید آن را بههمان صورتی کـه بـر او نمایـان شـده بـود عرضـه نکنـد.
میبینیم که بیهقی انصاف علمی را با پایبندی به روایت ارزشمدار ،جمع کرده است و باور نگارنـده
ای است که انصاف علمی او نیز محصولی از نگاه اخالقی و درعی حال واقعگرایش بـه زنـدگی و
تاریخ است .سایّهای که در بستر فرهن

ایرانی -اسالمی ،در سعدی (  619 .ه ق) بـه اوج رسـید.

اما چرا هنوز مخاطبی که با ای روایت مواجه میشود ،احسـاس نمـیکنـد بیهقـی غیـرعلمـی عمـل
کرده ،بلکه روایتهای او را عالمانهتری روایتها میداند؟ آیا پاسخ را نباید در ای نکتهی ظریف
جست که باوجود تمایز افکندن خطرناک میـان ارزشهـا و واقعیـتهـا در روزگـار مـا ،آنچـه کـه
الزمهی تاریخنویسی عالمانه است ،همان عد تمایز میان ای دو مقوله است؟ در نفس امر هیچگونه
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دوگانگی وجود ندارد .ای دوگانگی را شهنیت دوگانهانگار به ساحت علم تحمیل کرده است .امـا
چرا؟
در پیجویی ریشههای تاریخی رویکرد ارزشزدایی از روایت تاریخی ،بهطور اجمال ،میتـوان
بحث را از دو جنبه دنبال کرد:
الف .جنبهی سلبی ارزشزدایی :غالباً پیامدهای ناخوشایندی را که اظهارنظرهای تعصبآلـود و
غیرمنصفانهی مورخان موجد آن بوده است و به ستیزههای میان اقوا و مـذاهب و ملـل مناـر شـده
است ،بهعنوان دلیلی برای لزو پرهیز مورخـان از ارزشداوری در حـی آفـرینش روایـت تـاریخی
قلمدادکردهاند .گفته شده است که ارزشزدایی از روایت تاریخی «ی

ضرورت» است؛ زیرا عد

پایبنـدی بـه آن فاجعـهآفـری اسـت .بدینسـان «دانشـمندان علـو اجتمـاعی اغلـب مشـتاق هسـتند
خاکریزی دفاعی در برابر تالشهای عـامالن اجتمـاعی و سیاسـی بـرای بـهانحطـاط کشـیدن علـو
اجتماعی و تبدیل آن به تبلیغات صرف پیدا کنند .عینیّت از دیرباز ،ای خاکریز دفـاعی دانشـمندان
علو اجتماعی بوده است» (فی.)873 :9869 ،
ب .جنبهی ایاابی ارزشزدایی :از زمانیکه علو طبیعی در اروپـا از سـیطرهی کلیسـا ،اسـاطیر،
خرافات و پسـندهای مراجـع فکـری و سیاسـی جامعـه رهـایی یافـت و بـا توسـل بـه تبیـی تاربـی
پدیدههای طبیعی ،راهی بهسوی دقت در پـیش بینـی و صـحت در تعمـیم گشـود و سـپس بـا پیونـد
خوردن با صنعت به رشد و بالندگی فناوریهای جدید راه سپرد ،ای ایده قوّت گرفت که موفقیت
ای رویکرد از عد مدخلّیت پسندهای اخالقی و اعتقادی عالمان علـو طبیعـی در رونـد مطالعـات
علمی (مشاهده ،تاربه ،آزمایش و نتیاهگیری) آنان ناشی بوده است .کامیابیهای علو طبیعـی در
تعلیل پدیدههای طبیعی ،دکارت را در قرن هفدهم به ای نتیاه رهنمون شد که «علت پیشـرفت آن
علو در اثر روش و متد آنها بود و با استفاده از روش علمی ،پیشرفتهای مشابه در علو دیگر نیز
حاصل خواهد شد» (نف .)6 :9879 ،بهدنبال آن ،ای ایده در میان بسیاری از مشتغلی علو انسانی-
حوزهای از علو که بهتازگی در قرن هادهم پدیدار شده بود (فرونـد –)3 :9839 ،ظـاهر شـد کـه
مسیر ناگزیر علو انسانی نیز گرتهبرداری از روششناسی علو طبیعی است .بدینسان ایدهی کشـف
قوانی اجتماعی (متناظر با قوانی فیزیکی) قوت گرفت.
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دبیر انام تاریخی آمریکا در سال  9199معتقد بود که بـرای رسـیدن بـه «یـ

مکتـب اصـیل

علمی تاریخ ...میتوانیم قیاس خوبی در علو فیزیکی بیابیم» (سائگیت .)71 :9831 ،حتـی سـخ از
فیزی

اجتماعی نیز بهمیان آمد (حمید .)19 :9816 ،برتراند راسـل ( ،)9139 –9639کـل مـاجرا را

چنی خالصه کرد« :مفاهیم خوبی و بدی ...پس از آنکه از علو خاص بیرون رانـده شـد بـه فلسـفه
پناه آورد .اما اگر قرار نباشد که فلسفه بهصورت مشتی رویای خوشایند باقی بماند ،ای مفاهیم بایـد
از فلسفه هم بیرون رانده شوند» (راسل.)66 -63 :9866 ،
ای رویکرد سادهاندیشانه که میتوان با الگوبرداری از روشهای علو طبیعی به شناخت جامعه
و تاریخ نائل شد ،در قرن نوزدهم بـهعنـوان نظـا فرانسـوی اندیشـهی اجتمـاعی از سـوی متفکـران
عمدتاً آلمانی مورد نکوهش قرار گرفته بود .ای متفکران رهیافت خود را «مکتب تاریخی» نامیدنـد
و مدعی آزادسازی آگاهی تاریخی و تحقیقات تـاریخی از سـلطهی علـو طبیعـی شـدند (دیلتـای،
 .)997 :9866اما آنها نیز در ای باور که روایت تاریخی باید از محمولههای ارزشی تهـی باشـد تـا
کشف واقعیت تاریخی امکانپذیر شود ،با نکوهششوندگانشان اشتراک نظـر داشـتند .آن دسـته از
متفکران آلمانی که بهدنبال کسب استقالل برای علو انسانی بودند ،بـا تأکیـد بـر تمـایز واقعیـت از
ارزش ،ناخواسته به دوگانگیی دام زدند که علـو انسـانی و از جملـه تـاریخنویسـی را در مسـیری
انداخت که تاکنون نتوانسته است از آن خارج شود.
بهنظر میرسد ریشهی تمایز میان داوری ارزشی و داوری واقعگرا بی مورخی را بایـد در قـرن
نوزدهم (برادلی در انگلستان و ویندلباند و ریکرت در آلمان) سراا گرفت .برای کسانیکه بـه ایـ
باور (دوگانگی واقعیت و ارزش) تمایل یافته بودنـد ،زمـان تفکیـ

علـم تـاریخ از ادبیـات و جـدا

کردن روایت تاریخی از شخصیت تاریخنویس فرارسـیده بـود .ازایـ رو «تعریـف تـاریخ از خـود،
بهعنوان رشتهای علمی ،مستلز مرز قاطعی میان گفتمان علمی و ادبـی ،از دیـدگاه کـار تاریخـدان،
میان تاریخدان حرفهای و غیرحرفهای بـود» (ایگـرس .)9 :9861 ،ایـ تـالشهـا در عـی دلسـوزانه
بودن ،برای کسب اسـتقالل علـو انسـانی ناکارآمـد بـود .نیچـه (  )9199 .در همـان زمـان بـه ایـ
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نافرجامی واقف شده بود و ازآن به اشتباه محاسبه تعبیر میکرد (نیچه .)91 :9863 ،اگرچـه خـود او
نیز بزرگتری قربانی فکری همی دوگانگی شد.

9

بههرحال اشتباه محاسبه شاید در آن بود که ای مورخان به پیکار با پوزیتیویسم برخاسته بودنـد،
اما غافل از آن بودند که با اشعان به دوگانگی واقعیت و ارزش همچنـان در منظومـهی پوزیتیویسـم
عمل میکنند .ای «پیکار با پوزیتیویسم با حربهی خود آن بود» (هیوز )938 :9861 ،و نتیاـهی ایـ
پیکــار «آمیــزهی آشــفتهای از اثبــاتگرایــی و انگیــزههــای گونــاگون ضــد اثبــاتگرایــی» بــود
(کالین

وود.)937 :9861 ،

مورخی که عمر خود را بر سر ای پیکار صرف کرد و برای خود رسالتی را تعریف کـرده بـود
که به «نقد عقل تاریخی» (در قیاس با نقـد عقـل محـض کانـت) بپـردازد ،ویلهلـم دیلتـای (-9199
 )9688بود .از نظر دیلتای مسئلة نهایی در نقد عقـل تـاریخی ایـ پرسـش بـود کـه« :آیـا مـیتـوان
ارزشها را مستقل از خود فرایند تاریخ ،قابل تحقق فرض کرد؟» (دیلتای .)716 :9861 ،دیلتـای در
پی آن بود که بدون استمداد از فلسفهی اولی ،اعتبار و ارزش پـژوهش تـاریخی را مسـاّل کنـد .او
در ای راه توسل به ارزشهای متعالی و فراتر از تاربه را که رنـ

مابعـدالطبیعی داشـته باشـد دون

شأن خود میدانست .ازای رو سـراناا «ماننـد بقیـهی افـراد نسـل خـود تسـلیم اثبـاتگرایـی شـد»
(کالین

وود .)999 :9861 ،هیوز مینویسد« :زحمت دیلتای نافرجا  ،امـا منشـاء تـأثیر عظـیم شـد»

(همان.)933 :
ای تأثیر عظیم همان تثبیت دوگانهانگاری واقعیـت و ارزش در مطالعـات تـاریخی بـوده اسـت.
براساس ای دوگانهانگاری «وظیفهی [روایت] تاریخ ،تنها عبارت اسـت از کشـف حقـایق ...و ایـ
کیفیت ،هم در مورد [روایت] تاریخ صادق است و هم در مورد سایر علـو » (والـش.)966 :9868 ،

از ای جنبه نیز ارزشزدایی از روایت تاریخی ی

ضرورت است ،زیرا وصول بـه واقعیـات تـاریخ

جز با عبور از ای گذرگاه قابل حصول نیست.
 .9جدایی ارزشها از علم ،دوگانگی و عد تالز دی و علم را موجب میشود و ای پدیده برای کسانی که هم دغدغهی دینی
دارند و هم عشق دانشاندوزی ،بلیّهی روحی عظیمی را شکل میدهد .نیچه اگرچه ناکارآمدی ارزشهای نسبی را دریافته بود
اما ایمان به ارزشهای مطلق را نیز از کف داده بود .او مردی بود که به محال میاندیشید؛ به فراسوی نی

و بد! .
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جالب اینکه اکنون حتی در علو طبیعی آن دوگانهانگاری صری میـان امـر عینـی و امـر شهنـی
بهلحاظ روششناسی علمی چندان ارج و جایگاهی ندارد و «دانشمندان علـو طبیعـی اشعـان دارنـد
که  ...عامل شهنی وارد فرآیندهای عینی مـیشـود» (آرنـت .)39 :9866 ،بـا وجـود ایـ بسـیاری از
مورخان و مشـتغالن بـه علـو اجتمـاعی هنـوز ایـ دوگـانگی را بسـیار جـدی مـیگیرنـد و تـالش
نافرجامی صورت میدهند تا مقوالت ارزشی را بهعنوان دخالتهای شه در درک مقـوالت عینـی
از حوزهی پژوهش تاریخی بیرون برانند.
اغلب در توجیه ارزشزدایی گفته میشود کـه مـورخ ارزشمـدار مخاطـب خـود را مابـور بـه
پذیرش دیدگاه ارزشی خود مـیکنـد ،زیـرا روایـت ارزشمـدار تـاریخی ،مخاطـب را در تنگنـای
ارزشهای مورخ قرار میدهد .ایـ توجیـه از ایـ نکتـه غفلـت مـیورزد کـه روایـات ارزشمـدار
تاریخی حامل هیچگونه اجبار ارزشی نیستند و نهایت چیـزی کـه بـا خـود حمـل مـیکننـد ،نـوعی
ترغیب اخالقی بههمراه اطالعرسانی تاریخی است و بـهطـور مسـلم ،میـان ترغیـب کـه از حـوزهی
اخالقیات برمیخیزد با اجبار که از حوزهی قانون برمیخیزد تفاوت عظیمـی اسـت .از ایـ نکتـهی
صحی و بدیهی که مورخ نباید و نمـیتوانـد بـرای خواننـدهی خـود تکلیـف و اجبـار تعیـی کنـد،
نمیتوان به ای نتیاهی ناصواب رسید که مورخ نباید خواننده خود را به چیزی ترغیب کند.
نفس نگارش تاریخ بهناگزیر بهسمت ترغیب خواننده به پذیرش برخـی ارزشهـا هـدفگیـری
شده است .حال ای رغبت میتواند بهسمت ی

ارزش اخالقی مشخ

(روایت ارزشمدار) و یـا

بهسوی نسبیگرایی و یا بیتفاوتی اخالقی (روایت ارزشگریز) جهـتگیـری شـده باشـد .اگـر بنـا
باشد مقایسهای میان روایت تاریخی ارزشمـدار و روایـت تـاریخی ارزشگریـز از حیـث شـدت و
ضعف اجبار و اختیار خواننده بهعمل آوریم ،بهنظر میرسد روایت ارزشگریز بیشـتر احتمـال دارد
که خواننده را در نوعی اجبار فرو برد یا بهعبارت دقیـقتـر ،در اجبـاری نـر  ،زیـرا «بـهطـور طبیعـی
نسبیتگرایی عا پسند ،بیدردسرتر است و تکیه به آن آسـانتـر و بـیزحمـتتـر و مـا را از فکـر و
تشویش مسئولیتپذیری و اناا وظیفه رهایی میبخشد .جالب آنکه امـروزه واژهی رهـایی اغلـب
بهای معنا بهکار گرفته میشود» (کوالکوفسکی.)39 :9866 ،
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روایت ارزشمدار ،خواننـدهای را کـه مخـالف ارزش مطروحـه در روایـت تـاریخی اسـت ،بـه
هشیاری و مخالفت فرا میخواند ،در حالیکه روایت ارزشگریز خواننـده را در نـوعی بـیتفـاوتی
ارزشی فرو میبرد و ضربهای به خواننده وارد نشده است که بخواهـد واکنشـی در مقابـل آن بـروز
دهد .نوعی توهّم علمیّـت مـانع خواننـده از درگیـر شـدن جـدّی بـا معنـای اصـلی روایـت تـاریخی
میشود .توهم علمیّتِ ناشی از دوگانهانگاری واقعیتها و ارزشها در مطالعات تاریخی و اجتماعی
میتواند مانند ی

هناار آکادمی

 ،بسیار تعصبآفری نیـز باشـد؛ تعصـبی بسـیار خطرنـاکتـر و

عالِمسوزتر از تعصب عالمانه .بنابرای «اگر دانشمندان علو اجتماعی [و مورخان] در کوشـشهـای
خود برای درک واقعیت نظرات خود را بهصراحت بیان نکنند ،زمینه را برای بروز و ظهـور تعصـب
فراهم کردهاند» (میردال.)61 :9869 ،
شاید مشکل از آناا برمیخیـزد کـه معتقـدان بـه ارزشزدایـی ،داوری اخالقـی مـورخ را یـ
محصول تاریخی و محصور در زندان زمان ،زبان و مکانی میداننـد کـه مـورخ بـه آن تعلـق دارد و
اطالق معیارهای اخالقی اینچنینی را به زمانها ،مکانها و فرهن

های دیگـر کـاری ناصـواب و بـه

دور از شعور تاریخی میشمرند .ایناا مسئله به مرز میان ثبات و تغییر در تـاریخ بـازمـیگـردد .آیـا
همهچیز در تاریخ در حال تغییر است؟ آنانکه بـه ایـ پرسـش پاسـخ مثبـت مـیدهنـد ،داوریهـای
اخالقی را نیز در صیرورتِ تاریخی و گذرا میدانند و ازای رو ارزش علمی برای آن قائـل نیسـتند.
دورانتها 9ای تلقی را ناشی از اطالع اندک از تاریخ میدانند و مینویسند:
اطالع اندک از تاریخ باعث میشود که بر تغییرپذیری قوانی اخالقی تکیه کنـیم و نتیاـه بگیـریم
که بیاهمیتند ،زیرا با توجه به زمان و مکان دگرگون میشوند و گاه یکـدیگر را نقـض مـیکننـد.
اطالع وسیعتر باعث می شود که بر کلیّت قوانی اخالقی تکیه کنیم و نتیاـه بگیـریم کـه ضـروری
هستند (دورانت.)19 :9836 ،

دورانتها به اشتباه مهمی اشاره کردهاند؛ اشتباهی که در ای بـاره بـرای برخـی مورخـان
رخ میدهد عبارت است از یکسان گرفت ثبات و سکون .اگر تغییر را در مقابل سکون قرار
 .9منظور از دورانتها ،ویلیا دورانت ( )9169 –9661و همسرش آریل دورانت ( )9169 –9616است.
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دهیم ،همه چیز در تاریخ در حال تغییر است ،اما اگر تغییر در مقابل ثبات باشد ،بایـد گفـت
در تاریخ هم ثبات وجود دارد و هم تغییر .اساساً ضرورت مطالعهی تاریخ ،فهم نسـبت میـان
تغییرات و ثباتها است وگرنه صرف دانست متغیّرها بهلحاظ فلسفهی معرفت کاری ناموجه
خواهد بود.
استغراق در درک تغییرات بدون عنایت به ثبات در تاریخ را باید نوعی بیماری در تاریخپژوهی
برشمرد؛ چنانکه از شدت بذل توجه به تاریخ ،زندگی را فراموش کرده اسـت .مطالعـهی تـاریخ بـا
هدف درک معنای زندگی اناا میشود و چنانچه ای مطالعه به نتیاهی خود که درک معنا اسـت
نزدی

نشود ،باید پرسید چرا ای گونه مطالعهی تاریخی ناکارآمد است؟

ناکارآمدی ارزشزدایی از روایت تاریخی
نقد حاضر معتقد است که ارزشزدایی از روایت تاریخی از جهات مختلف فاقد استحکا نظـری و
امکان کاربست عملی است و چون کاربست آن در عرصهی مطالعات تاریخی (تاریخپژوهـی) ،آن
نتایای را که مروّجی ای پندار طالب آن بودهاند -یعنی ایااد وفـاق میـان روایـتهـای تـاریخی و
نفی خشونت -بههمراه نداشته است ،الز اسـت مـورد بـازنگری و نقـد قـرار گیـرد(.بـرای رعایـت

اختصار ،در ادامهی مقاله ،در اشاره به ارزشزدایی از روایت تاریخی اصطالح کوتاه شـدهی ارزش
زدایی را بهکار خواهیم برد).
اشکال در کااست؟ آیا همچنان باید امیدوار باشیم که درنهایت ،روزی مورخان بـا پـایبنـدی
هرچه بیشتر به ارزشزدایی ،علمیّت روایـت تـاریخی را بـهدسـت گیرنـد و یـا بیندیشـیم کـه شـاید
ارزشزدایی بیش از آنکه جایگاه ی

ی

راهبرد علمی را داشته باشد ،درخور آن اسـت کـه بـهعنـوان

پندار ناکارآمد مورد بازنگری قرار گیرد؟
بهنظر میرسد قبل از هر چیز ضـروری اسـت صـدق ایـ ادعـا روشـ شـود کـه ارزشزدایـی،

برخالف پندار مروجی آن ،نتـایج دلخـواه ،یعنـی ایاـاد وفـاق میـان روایـتهـای تـاریخی و نفـی
خشونت را بههمراه نیاورده است .کسانیکه بـه ایـ نتـایج دلبسـته بـودهانـد ،قاعـدتاً از نابسـامانی و
آشفتگی حاکم بر روایتهای تاریخی بهعنوان موضوعی که دو نتیاـهی نـامطلوب بـههمـراه دارد،
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ناخرسند بودهاند؛ یکی نااستواری علمیّـت روایـت تـاریخی و دیگـری فاجعـهآفرینـی روایـتهـای
متعارض در تعامالت انسانی (استنفورد .)16 :9869 ،به عبارت دیگـر مـیتـوان پـذیرفت کـه اتخـاش
رویکرد ارزشزدایانه ،هم خاستگاه علمی داشـته اسـت (احـراز روایـت تـاریخی قابـل قبـول بـرای
همگان با هرگونه پسند و ترجی ارزشی) و هم خاستگاه اخالقی (کم

به همزیستی مسالمتآمیـز

دیدگاههای مختلف ارزشی برای پرهیز از خشونت).
بدیهی است چنانچه ثابت شود تحقق نیافت خواستهی نخست بهواسطهی اشتباه در محاسبه بـوده
اسـت (فقــدان مبنـای صــحی معرفتـی) ،نبایــد تحقـق نیــافت خواسـتهی دو را ناشــی از نااســتواری

خاستگاه آن (فقدان مبنای صحی اخالقی) دانسـت .البتـه برخـی بـا وجـود اقـرار بـه اینکـه رویـای
بلندپروازانهی عینیت تاریخی در ورطهی بدنامی سقوط کرده ،همچنـان اصـرار دارنـد بـه مخاطبـان
خود بقبوالنند که ای بدنامی «بههیچ روی بـه انحطـاطی در تـاریخپژوهـی جـدی نیناامیـده اسـت»
(ایگرس .)961 :9861 ،ای نگاه بیش از هر چیز بهمعنای دلبستگی به مبنای اخالقی عینیت تاریخی،
در عی اقرار به ناتوانی مبنای منطقی آن است.
با استمداد از تاربهی تاریخی در دو قرن اخیر -که ارزشزدایی روندی روبهرشد داشته اسـت-
 ،مـیتـوان بـهوضـوح دریافـت هـیچیـ

از دو نتیاــهی مـورد انتظـار محقـق نشـده اسـت؛ نـهتنهــا

روایتهای تاریخی بهسمت وفاق ره نسپردهاند ،بلکه تعدد برداشتها و تلقیها از اطالعات یکسـان
تاریخی ،به تولید انبوه روایتهای تاریخپژوهانه مناـر شـده اسـت کـه تـاکنون سـابقهای نداشـته و
کسانی که با الگوبرداری از علو طبیعـی و در حسـرت توفیقـات آن علـو  ،ارزشزدایـی را راهـی
بهسوی تحقق علمیت روایت تاریخی میدانستند ،باید شاهد باشند که برندهی جایزهی نوبل 9161
در رشتهی فیزی

 ،علو انسانی را بهعنوان «شبهعلم» و علو اجتماعی را بـهعنـوان «نمونـهی علمـی

که علم نیست ...و فقط علمی مینماید» (فاینم  ،)31 :9861 ،به باد انتقاد بگیرد.
نگارنده بهعنوان ی

دانشاوی علو انسانی خردهای بر ای فیزیکدان نمـیتـوانم بگیـر  ،زیـرا

وقتی مسلّم میگیریم که «علـم ،حسـب تعریـف ،در ارتبـاط بـا ارزشهـا و اولویـتهـا بایـد عینـی،
بیتعصب ،عاری از غرض و کامالً بـیطـرف و خنثـی باشـد» ( نـوشری ،)976 :9831 ،یعنـی اینکـه
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پذیرفتهایم ی

تلقی و الگو از علم ،مالک داوری دربارهی میزان علمیّت همهی شاخههای معرفت

بشری است.
نگارنده معتقد است تا زمانیکه تلقی ارزشزدایی در علو انسانی سـیطره دارد ،ماهیـت واقعـی
علو انسانی در محاق خواهد ماند و چنی انتقادهایی وجود خواهد داشـت .ایـ دسـتآویـزی کـه
بسیاری از مورخان به منطق و وجاهت علمی علو طبیعی میجویند و ظرفیـتهـای منطـق پـژوهش
مبتنی برماهیّت واقعی کنش تاریخی را بهکار نمیگیرند ،مانع از آن است که استقالل علـو انسـانی
محقق شود .فیلسوفی نیز که میگوید« :اگر هر علمی باید از روی گَردهی علو طبیعی ساخته شود،
پس تاریخ را نمیتوان علـم دانسـت» (داوری ،)17 :9869 ،کـامالً صـحی مـیگویـد .بـههـر حـال
تاربهی تاریخی ،بهوضوح ،تحقق نیافت اولی نتیاهی مورد انتظار (ایااد وفـاق میـان روایـتهـای
تاریخی) را نشان داده است و زمینه را برای بحث در چند و چون ارزش معرفتـی خاسـتگاه آن مهیّـا
کرده است.
از جنبهی دیگر نیز تاربهی تاریخی تأییدی برای ارزشزدایی فراهم نمـیآورد ،بلکـه حتـی بـه
بطالن آن نیز مهر تأیید میزند .گفتـه شـده اسـت کـه دخالـت دادن ارزشهـا در آفـرینش روایـت
تاریخی به واسطهی خشونتآفرینی و ستیزهپروریش فاجعهآفری است.
بنابرای روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد تا خشونتپرور نباشد (اسـتنفورد)16 :9869 ،؛
درحالیکه تاربهی تاریخی در دو سـدهی اخیـر نـهتنهـا چشـمانـدازی از کـاهش خشـونت عرضـه
نمیکند ،بلکه روایتهای تاریخی ارزشگریز عرصهای برای جوالنگری کنشهـای غیـراخالقـی
( )Amoralو اخالقستیز ( )Immoralفراهم آوردهاند.
قرار بود تاریخنویسی ،علمی و حرفهای شود ،اما «نکتهی جالب توجه ایـ بـود کـه چگونـه ،در
همهجا حرفـهای شـدن بـا پیشـرفت روحیـهی علمـی و فعالیـتهـای علمـی همـراه آن ،بـه افـزایش
ایدئولوژی

کردن 9نگارش تاریخ راه بُرد» (ایگرس)89 :9861 ،؛ زیـرا از یـ

سـو هـیچ مـورخی

نمیخواسـت برچسـب غیـرعلمـی بـودن بخـورد و از سـوی دیگـر هـیچ مـورخی نمـیتوانسـت از

 .9منظور از «ایدئولوژی» و «ایدئولوژی

کردن» ،بهمعنای «علم کاشب» و «ردای علمی پوشاندن» بههرگونه ایدهی بشری است.
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دغدغههای ارزشیاش منفـ

باشـد و در فضـای فقـدان مبـانی مسـتحکم اخالقـی و جـوالنگـری

نسبیتگرایی ،غالب ای دغدغههای ارزشی ،تن

نظرانه ،محدود و بخشینگر بود .ازای رو روایـت

تاریخی ارزشگریز ،زمینهی مساعدی برای بروز کنش تاریخی اخالقستیز شد.
تالش برای روایت واقعیت با التزا به عینیت (بـه مفهـو تمـایز نهـادن میـان واقعیـت و ارزش)،
نهتنها بهلحاظ تولید معرفت صحی تـاریخی ،درخـور نقـد اسـت ،بلکـه تبعـات رفتـاری و اخالقـی
ناخوشایندی نیز بههمراه خواهد داشت .توی بی (  )9131 .ایـ موضـوع را چنـی توصـیف کـرده
است:
م به ای مسئله در زمینههای مختلف برخورد کردها  ...وقتی نوبت قـدرت یـافت هیتلـر وحملـهی
ایتالیا به حبشه میرسید ،چگونه انسان میتوانست به مفهو علمی ،عینی و بیطرف بماند؟ آیا اصالً
میتوان عینی بود؟ ...تمیز درست از نادرست ،حمایت از حق و ضدیت با ناحق ،فطرت شاتـی بشـر
است .از آن نمیتوان رَست .اگر م در بحبوحهی آدمکشیهای هیتلر چنان دربارهی او بنویسم که
گویی وضع هوا را گزارش میدهم (بههمان طرز جلـف گـزارش هـوای بـیبـیسـی) ،در حقیقـت
بیطرف نماندها ؛ جانب هیتلر را گرفتها  ،چیز زشتی را عادی ،حتی خوب و متعارف جلوه دادها .
ای  ...معضل دامنگیر مورخانی است که دست به داوری اخالقی نمـیزننـد (تـوی بـی-38 :9839 ،
.)37

نظر توی بی چیزی جـز ایـ نیسـت کـه «مسـئولیت مـورخ ،او را موظـف بـه دفـاع از ارزشهـا
میکند» (التون .)78 :9866 ،اما سؤال مهم ای است که چه ارزشهایی؟ ارزشهـای مطلـق انسـانی
(اخالق) یا ارزشهای نسبی فرهنگی؟ حتی اگر بپذیریم که پس از دو قرن ستیزههـای بـیسـابقه در
اروپا ،درنهایت،ارزشزدایی توانسته است در موط خـود (حـوزهی فرهنـ

اروپـایی) بـه کـاهش

تنشهای ارزشی مدد رساند -که همی نیز در معرض تردید است ،-نباید ای امر را بهمنزلـهی تهـی
بودن بار ارزشی روایتهای تاریخی تولیدشده در آن فرهن

نسبت به فرهن

هـای دیگـر قلمـداد

کنــیم و ایـ عارضــهای اســت کــه حتــی برخــی از مورخــان اروپــایی ازجملــه تــوی بــی بــا عنــوان
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اروپامحوری در روایت تاریخ از آن انتقاد کردهاند 9.ای ی

واقعیت است که روایتهای تاریخی

اروپامحور در رانش جهان بهسوی خشونت و عد مدارا سهم مهمی دارنـد (ایگـرس-936 :9861 ،
.)933
جالب ایناا است که مدافعان عد دخالت ارزشها در روایت تاریخی معتقدند التـزا بـه چنـی
رویکردی ،موجب نوعی بیطرفی و عدالتورزی در ارائهی روایت تاریخی میشـود .درحـالیکـه
ای مدافعان هیچگونه تمایز روشنی میان بیطرفی و بیتفاوتی نمـینهنـد .عـدالتورزی در ارائـهی
روایت تاریخی در درجهی اول مستلز عـدالتورزی در سـناش مؤلفـههـای راسـتی یـ

کـنش

تاریخی است و اولی قد در ای راه اقرار به وحدت واقعیت و ارزش در کنشهای تاریخی اسـت.
جستوجوی عینیت بدون التزا به ای وحدت مـیتوانـد زمینـهسـاز جهـل نسـبت بـه منطـق کـنش
تاریخی و یا سوءاستفاده از منطق روایت تاریخی نزد برخی مورخان شود؛ «زیرا تأکیـد و اصـرار بـه
اینکه تما نشانههای مربوط به ارزشیابیها و ارزشگذاریهای شخصـی را بایـد از بـی بـرد ،بـدون
تردید چیزی نیست جز نوعی فضلفروشی پوچ» (نوشری .)76 :9831 ،نیچه در مقا منتقـد مدرنیتـه
میگفت« :زمانیکه غرور مورخ ای بیتفاوتی را بـهشـکل عینیـت جلـوه مـیدهـد ،دسـتکمـی از
بیحرمتی ندارد .اگر شما واجد ندای توانفرسای انسان عادل نیستید ،بـیجهـت بـه عـدالت تظـاهر
نکنید» (نیچه.)39 :9863 ،
بهنظر میرسد موضوع بحث در بنیادیتری تحلیل به رابطـهی واقعیـت و ارزش بـازمـیگـردد؛
چنانچه رابطهی میان ای دو مقوله را تنظیم وتعریف کنیم بـه نتـایج متفـاوتی در چگـونگی نحـوهی
دخالت یا عد دخالت دادن ارزشها در علم خواهیم رسید .اگر هر واقعیتی بهنحو جـداییناپـذیری
بــا ارزشهــا عاــی شــده باشــد ،درک و تبیــی واقعیــت ،نــاگزیر از موضــعگیــری در قبــال ارزش
عای شده با واقعیت است .در اصل ،ارزش و واقعیت ،ی

پدیـدهی درهـم تنیـده اسـت کـه حتـی

اگر به اعتبار معرفتشناسی نیز امکان تمایز میان آنها متصور باشـد ،بـهلحـاظ هسـتیشناسـی چنـی

 .9برای ی

تحقیق انتقادی در زمینهی تاریخنویسی اروپامحور ،ر.ک .بالوت ،جیمز .ا  .)9861(.هشت تاریخدان

اروپامحور .ترجمهی ارسطو میرانی و بهیان رفیعی .تهران :امیرکبیر.
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امکــانی وجــود نــدارد .مشــکل آنااســت کــه ی ـ

تمــایز معرفــتشــناختی بــه ی ـ

دوگــانگی

هستیشناختی تبدیل میشود.
اگر معتقد باشیم که ارزش و امر اخالقی ،پیوست و ضمیمهای است که مورخ آن را به امر واقع
تحمیل و منضم میکند ،خواهیم پذیرفت که در درک و تبیی واقعیـت مـیتـوان از بـذل توجـه بـه
ارزشهای منضمشده ،صرفنظر و واقعیتی تهـی از ارزش را درک و تبیـی کـرد .شـاید نیـازی بـه
شکر ای نکته نباشد که مراد از واقعیـت در علـو انسـانی و ازجملـه تـاریخ ،واقعیتـی اسـت کـه در
ارتباط با انسان «معنا» مییابد .واقعیت تاریخی یـا محصـول و فـرآوردهی کـنش انسـانی اسـت و یـا
تأثیرگذار در کنش انسانی.
بنابرای همهی مسئله بازمیگردد به اینکه موضع ما در قبال ای سؤال اساسـی کـه «امـر واقـع در
علو انسانی آیا تهی از ارزش است یا سرشار از آن؟» چه باشد .پاسخی که صاحب ایـ قلـم آن را
بهعنوان موضع بنیادی خود در ای نقد اتخاش کرده ،عبارت است از گزینـهی دو کـه امـر واقـع در
تاریخ (کنش تاریخی) بهناچار ،سرشار از ارزش است.
ای موضع نه ی

فرضیه ،بلکه مبتنی بر تحلیل منطقی کنش تاریخی انسان در حوزههای فـردی

و اجتماعی است .اگرچه نشان داده شد که ارزشزدایی بنا بر تاربیـات تـاریخی در دو قـرن اخیـر،
بهلحاظ علمی و اخالقی دسـتاورد مطلـوبی عرضـه نمـیکنـد (چگـونگی ناکارآمـدی) ،امـا بـهنظـر
میرسد ای سؤال همچنان باقی است که چرا ارزشزدایی صالحیت آن را ندارد تـا بـهعنـوان یـ
راهبرد علمی ،روایت تاریخی را راهبری کند؟ (چرایی ناکارآمدی) .شـاید بـا کنـدوکـاو در منطـق
کنش تاریخی و رابطهی آن با منطق روایت تاریخی بتوان چشماندازی بهسوی پاسخ یافت.
منطق کنش تاریخی
کنش تاریخی را میتوان هرگونه «عمل در جهت پدید آوردن یا ممانعت از وقوع چیـزی» دانسـت
(استنفورد .)17 :9867 ،بنابرای کنش تاریخی در زمان وقـوع ،بـهنـاگزیر رو بـهسـوی آینـده دارد؛
یعنی عامل تاریخی برای تأثیرگذاری بر روند وقایع -چه بهصورت استقبال و چه ممانعت -دست به
اقدا میزند .ویژگی رو بهسوی آینده داشت هرگونه کنش تاریخی موجب میشود که ای کنش،
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بهناچار ترجی مدار و ارزشمحور باشد؛ به دیگر سخ هرگونه کنش تـاریخی انتخـابی اسـت میـان
حداقل دو گزینه؛ ای یا آن؟
انسان در هر کنش تاریخی اغلب بهدنبال وصول به زیبـایی ،سـودمندی ،مطبـوعی و یـا در حـال
پرهیز از زشتی ،زیانباری و نامطبوعی است .بنابرای اگر بخواهیم کنش تاریخی را با نگاه ارسطویی
تعریف کنیم ،میتوان گفت :کـنش تـاریخی یعنـی کنشـی کـه بـرای گـذار از وضـعیت نـامطلوب
موجود برای رسیدن به وضـعیت مطلـوب نـاموجود ،بـروز پیـدا کـرده اسـت (ارسـطو)16 :9836 ،؛
بهعبارت دیگر هدفمند و ارادیاند .ای کنشها اگر فاقد بار ارزشـی باشـند ،امکـان وقـوع ندارنـد؛
کنش تاریخی انسان با امر ارزشی برابر مـیشـود .امـا کـنشهـای غیـرتـاریخی انسـان ،آن دسـته از
کنشها هستند که در روایـتهـای تـاریخی اغلـب مـیتـوان آنهـا را نادیـده گرفـت؛ کـنشهـای
غیرارادی و غیرهدفمند مانند اصل خور و خواب.
نکتهی مهم ای است که با اینکه میتوان میان کنش تاریخی و روایت تاریخی تمایز قائـل شـد،
اما نباید فراموش کرد که هر روایت تاریخی وضعیتی دو وجهی دارد؛ یعنی هم روایت تاریخ اسـت
و هم بهطور مستقل ،شأنیت کنش تاریخی را دارد و ازای رو ،تحتضوابط کنش تـاریخی نیـز قـرار
دارد که مهمتری ای ضوابط ،ارزشباری هرگونه کنش تاریخی است (ر.ک .اوایل مقاله؛ مبحـث
روایت تاریخ بهمثابه کنش تاریخی).
منطق روایت تاریخی
سؤال تعیی کننده ای است که «روایت تاریخی چـرا و چگونـه شـکل مـیگیـرد؟» چنانچـه بتـوانیم
پاسخی درخور به ای دو پرسش بدهیم ،راه بهسوی ارزیـابی و نقـد ارزشزدایـی همـوارتر خواهـد
شد .میکوشیم با تمرکز بر سه مرحلهی انگیزش ،گزینش و پردازش در تولیـد روایـت تـاریخی بـه
ای پرسشها بپردازیم.
انگیزش در عرضهی روایت تاریخی :هر پاسخی به ای پرسش بدهیم کـه چـرا فـالن مـورخ
دست به ثبت ،نگارش یا تبیـی تـاریخ بـرده اسـت؟ عمـالً وارد حـوزهی انگیـزههـای مـورخ بـرای
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تاریخنویسی شدهایم .هیچ فرقی نمیکند که پاسخ چـه باشـد؛ هـرچـه کـه باشـد بیـانگر انگیـزههـا،
پسندها ،ترجیحات ،منافع ،عالئق و در ی

کال افشـاگر ارزشهـای مـورخ اسـت .مـورخی بـرای

راضی نگاه داشت خاطر مخدو خود و مورخی دیگر برای ترغیب خوانندگانش در فضـائل اعمـال
آنها مینگارد .مورخی برای چاپ مقالهاش در ی

مالهی معتبـر علمـی -پژوهشـی مـینویسـد و

مورخی دیگر مدعی است که بدون هیچگونه چشمداشـت مـادی و شـغلی و برکنـار از سـائقههـای
مذهبی یا ناسیونالیستی فقط برای کشف عینیت تاریخی مینگارد و مورخـان دیگـر بـا انگیـزههـای
دیگر و برخی با ماموعهای از ارزشها .همهی آنها انگیزههایی دارند که تولید روایت تـاریخی را
بهدست آنها امکانپذیر ساخته است .شاید از همی رو ،آیزایا برلی ( )9113 –9191کـه عمـری را
در واکاوی تاریخ اندیشهها صرف کرده بود ،هنگامیکه میگفت« :م هیچ مورخی را نمیشناسـم
که خواه بنا بر دستور و خواه در ایفای رسالت خود داوری نکرده باشـد» (ایگنـاتیف،)179 :9861 ،
به همی ناممک بودن ارزشزدایی از روایت تاریخی اشاره میکرد.
همهی مورخان در انگیزههای تاریخنویسی خود ارزشمدار هستند؛ ارزش مخـدو  ،ارزش اخـالق،
ارزش ارتقای علمی ،ارزش کشف عینیّت تاریخی و بسیار ارزشهای دیگر .اما از میان همـهی ایـ
انگیزهها ،انگیزهی کشف عینیّت برای الزامـاتی کـه خـود را بـدان مقیـد کـرده اسـت ،یعنـی درک
عینیت از طریق دوگانهانگاری ارزش و واقعیت ،رویکردی ناکارآمد و ازای رو ،درخور نقد اسـت؛
زیرا نهتنها از لحاظ منطقی به هدف خود که وصول به عینیت است نمی تواند برسد ،بلکـه در عمـل
نیز فرصتی برای قربانی کردن حقیقت تـاریخی در مـذب سـادهپنـداری و یـا سوءاسـتفادهی برخـی
مورخان فراهم مـیکنـد .توضـی ای نکـه قـائالن بـه لـزو رسـیدن بـه عینیـت در روایـت تـاریخی-
دوگانهانگاری ارزش /واقعیت -دو دسته هستند:
الف .سادهپندارانی که به تناقض ماهوی میان منطق روایت تاریخی و دوگانهانگـاری شکـرشـده
ا شراف ندارنـد و ایـ دوگـانگی را در سـط یـ

دوگـانگی هسـتیشـناختی جـدّی گرفتـهانـد و

روایتهایی بیمعنا تولید میکنند .ای مورخان احتماالً بهرهمند از سایّهی اخالقـی حقیقـتجـویی
هستند ،اما شاید مصداق ای گفتهی گوته باشند که «با ساایای خود شرارتهای خود را نیز میـدان
میدهیم» (نیچه.)98 :9861 ،
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ب .سوءاستفادهکننـدگانی کـه بـا فهـم تنـاقض میـان منطـق روایـت تـاریخی و دوگانـهانگـاری
شکرشده ،ولی با بهرهمندی و سوءاستفاده از وجاهت ناروای ای دوگانـهانگـاری در محافـل علمـی
میکوشند ارزشها و ایدهآلهای خود را نه از طریق ی

رویارویی صری علمـی و منطقـی ،بلکـه

در زیر پوشش بیطرفی علمی اشاعه دهند .آنها روایت تاریخی ارزشزداییشده را بهتری محمـل
برای تأمی دو خواستهی خـود ارزیـابی کـردهانـد .9 :تـرویج روحیـهی بـی تفـاوتی در زیـر نقـاب
بیطرفی علمی در مخاطبان روایت تاریخی؛  .9ماال یافت ارزشهای غیراخالقی بـرای آفـرینش و
تثبیت کنشهای تاریخی معطوف به تأمی منافعشان.
هنگامیکه برای مخاطب روایت تاریخی ارزشزداییشده ،ای توهم حاصـل شـود کـه روایـت
تاریخی برآیندی از واقعیتهای عینی است و نه ارزشهایی که شهنی شمرده میشـوند ،ایـ تـوهم
نیز در پی خواهد آمد که کنش تاریخی صحنهی تعامل واقعیات عینی است .چنی مخاطبی بـیش از
آنکه روحیهی تأثیرگذاری در روند کنشهـای تـاریخی را در خـود بیابـد ،حـس منفعلـی در برابـر
کنشهای تاریخی خواهد داشـت .چنـی بسـتری بهتـری ماـال بـرای کسـانی اسـت کـه بـا شـعار
واقعگرایی ،واقعیـتهـا را در ظـواهر زنـدگی روزمـرهی انسـان منحصـر کـرده و بـا خـارج کـردن
بزرگتری و اصلیتری عامل تاریخساز بشر ،یعنی روحیهی تغییر واقعیتهای نامطلوب ،انسـانهـا
را بازیچهی تاریخسازی خود میکنند و به ای صورت انسانها در برابر ای تاریخسازی برای خـود
فقط شأن نظارهگری قائلند و نه شأن مشارکت فعال در تاریخسازی .انسانی کـه در پـی تغییـر اسـت
فقط به نگریست واقعیت اکتفا نمیکند ،بلکه میکوشد تا واقعیتهایی را نیـز بـراسـاس ترجیحـات
ارزشی خود بیافریند .واقعیت برای چنی شخصی همواره آفرینشی است از درون ارزشها .میتوان
تشخی

داد که چنی انسانهایی در نگاه کسانی که واقعگرایی را وسیلهی بازیچـهکـردن دیگـران

قرار دادهاند ،چه اندازه مزاحم هستند .نیچه ای مسئله را خوب دریافته بود؛ چنانکـه نوشـت« :آنکـه
سرنوشت خود را نگریست میداند نه ایمان آوردن ،اهل ایمان را پرهیاهو و مزاحم مییابد» (نیچـه،
.)999 :9831
از ای منظر ،روایت تاریخی ارزشزداییشده ،زمینهساز جوالنگری کـنشهـای تـاریخی غیـر/
ضداخالقی خواهد بود .آیزایا برلی آناا که از ای پدیده با عنوان عینیت غیراخالقی یاد مـیکـرد،
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دقیقاً به اصل مطلب اشاره کرده و گفت :تأکید بر عینیت در تاریخنویسی «زبان تـاریخ را از نیـروی
ارزشگذاری که در کاربرد عا خود از آن بهره میگیرد ،محرو میکند و ای همه به سود نـوعی
عینیت غیراخالقی تما میشود» (ایگناتیف .)861 :9861 ،ای هشدار برلی نیـز شـنیدنی اسـت کـه:
«هر وقت شنیدید کسی از واقعگرایی حرف میزند ،مطمئ باشید ای مقدمـهای بـرای دسـت زدن
به کارهای هولانگیز است» (همان.)791 :
گزینش در تولید روایت تاریخی :هر مورخی با هر انگیزهای کـه بـه تولیـد روایـت تـاریخی
اقدا میکند ،ناگزیر است از میان انبوه درهمتنیدهی رخدادهای تاریخی برخی از آنها را گـزینش
کرده و در قالب روایت تاریخی -چـه سـالشـمارانه ،چـه تـاریخنگارانـه و چـه تـاریخپژوهانـه -بـه
خوانندهی خود عرضه کند .گزینش ی

رخداد از میـان انبـوه رخـدادهایی کـه روی مـیدهنـد بـه

عوامل بسیاری بستگی دارد که در رأس همهی آنها دخالت عنصر ارزشـی در امـر گـزینش اسـت.
ای عنصر ارزشی از سه ساحت پدیدار میشود:
 .9ساحت ارزشی کنشگران /فعاالن تاریخی؛
 .9ساحت ارزشی کنشپذیران /منفعالن تاریخی؛
 .8ساحت ارزشی مورخ.
دو ساحت نخست ضم اینکه بیشتری تـأثیر را در منطـق کـنش تـاریخی دارنـد ،زمینـه و بسـتر
اصلی شکل گرفت روایت تاریخی را نیز در خود دارند .بهعبارت دیگر آنچه ی
را بیشتر در معرض گزینش ی

رخداد تـاریخی

مورخ قرار میدهـد ،سـط بـاالتر تـنش ارزشـی اسـت کـه در آن

رخداد متبلور شده است.
تنش ارزشی بهمعنـای شـدت اخـتالف میـان ارزشهـای کـنشگـران و کـنشپـذیران وقـایع
تاریخی در دو بعد زمان و مکان است .بههمی دلیل است که برخوردهـای سیاسـی ،انقـالبهـای
دینی و تحـوالت اقتصـادی کـه بـاالتری سـط تـنش ارزشـی را دارنـد ،بـیشتـری سـهم را در
روایتهای تاریخی به خود اختصاص میدهند .رخدادها بیشمارند ،اما رخـدادهای دارای تـنش
ارزشی زیاد و برخوردار از سط تأثیرگذاری اجتمـاعی افـزونتـر ،اقبـال بیشـتری بـرای ورود بـه
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روایتهای تاریخی دارند و توجه مورخ را بهسمت خـود معطـوف مـیکننـد .از ایـ دو سـاحت
اولیــه کــه بگــذریم ســاحت ســو  ،بعنــی ســاحت ارزشــی مــورخ تــأثیر قــاطعتــر و مــؤثرتری در
شکلگیری روایت تاریخی دارد .بهعبارت دیگـر «معیـار انتخـاب ،شاتـی اطالعـات نیسـت ،بلکـه
بهوسیلهی مورخ بهکار برده میشود» (تاملی .)991 :9861 ،
بنابرای هر رخداد یا کنش تاریخی هر اندازه نیز از سط باالی تنش ارزشی برخوردار باشـد،
برای کسب جواز ورود به روایت تاریخی ناگزیر از عبور از ساحت ارزشی مـورخ اسـت« .مـا در
مقا مورخ در چنبرهی عالیق ،اصول اخالقی ،افکار و عقایدمان دربارهی سازوکار ایـ جهـان و
دالیل رفتار و کردار انسانها اسیریم» (آرنولد .)98 :9861 ،مورخ روایت را از هیچ نمـیآفرینـد،
آنگونهکه برخی پسامدرنها تصور میکنند (جنکینز ،)999 :9867 ،اما میتواند در هیچ شـمردن
برخی کنشهای تاریخی و برکشیدن برخی دیگر از آنها ،نقش قاطع ایفا کند .بههرحـال مـورخ
در هر مقا (زماننگار ،تاریخنگار یا تاریخپژوه) ناگزیر از گزینش است.
پردازش در تولید روایت تاریخی :هنگامیکه مورخ نه فقط بهدنبال آن است کـه بدانـد چـه
رویدادی رخ داده است ،بلکه میخواهد بفهمد کـه چـرا آن رویـداد رخ داده اسـت ،نقـش عنصـر
پردازش (تبیی ) در تولید روایت تاریخی نیز آغاز میشـود .در ایـ مرحلـه نیـز مـورخ تـاریخپـژوه
ناگزیر از بهرهمندی از عنصر ارزشی در پردازش روایت تاریخی است .توضی آنکه بـه هـر کـنش
تاریخی میتوان دو گونه نگریست؛ هر کنش یا معلول علتها است و یا مدلول دلیـلهـا .مـیتـوان
اندیشید که برخی حوادث و رخدادها ازآنرو رخ مـیدهنـد کـه کـنشپـذیران تـاریخی نـاگزیر از
ارائهی واکنش به ی

علت تاریخی هستند .فهم ای واکـنشهـا موکـول بـه تبیـی علّـی رخـدادها

است؛ ولی حوادث تاریخی را مـیتـوان از ایـ منظرنیـز نگریسـت کـه غایـات ،اهـداف و اغـراض
کنشگران تاریخی و در ی

کال  ،منظومهی ارزشـی کـنشگـران تـاریخی موجـب بـروز برخـی

کنشها شده است .ای کنشهـا بـه ایـ دلیـل پدیـد آمـدهانـد کـه بـهسـوی یـ

هـدف و غـایتی

سمتگیری شدهاند .اگر آن هدف و غایت را دلیل وجودی ای کنش بهشـمار آوریـم ،بـرای فهـم
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ای گونه کنشها ناگزیر از تبیی داللتـی هسـتیم .تبیـی هـای علّـی و داللتـی لزومـاً در روایـتهـای
تاریخی جداگانه عرضه نمیشوند و میتوانند توأمان در ی

روایت عرضه شوند.

آنچه باعث میشود مورخ در مرحلهی پردازش روایت تاریخی ،ناگزیر از عنصر ارزشی مـدد
باوید ،لزو «اندیشیدن» است؛ اندیشیدن بهمعنای واقعـی لفـظ ،نـه بـهمعنـای فکـر کـردن (تفکـر
نظری)؛ بلکه بهمعنای تفکر توأ با دغدغهی ارزشی و اخالقی .مورخ تاریخپژوه برای فهم مواد و

اطالعات تاریخی و عرضهی آنها در ی

روایت معنادار تاریخی ناگزیر از اندیشـیدن اسـت .بـه

قول توی بی «مورخ بدون اندیشه نمیتواند دربارهی موضوعهای خود شرهای فکر کند؛ جملـهای
بر زبان آورد یا سطری بنویسد .اندیشهها ابزار شه هستند» (خیل.)998 :9839 ،
اساساً در حوزهی مطالعات انسانی و از جمله تاریخ ،معرفت بهفرجا نمیرسـد ،مگـر بـا فهـم
اندیشمندانهی موضوع .روایت تاریخی ارزشزداییشده مانع اصلی بـرای وصـول بـه ایـ فرجـا
است .سودای وصول به حقیقت تاریخی بـا التـزا بـه عینیـت (دوگانـهانگـاری واقعیـت و ارزش)
جمعناشدنی است .مورخی که میکوشد فقط حالتی نظارهگر داشته باشد و درعی حـال حقیقـت
ی

رخداد تاریخی را بفهمد ،به محال میاندیشد« .تما برداشتهـای مـا از پدیـدههـای بیرونـی

دنیا ،همزمان هم تفکر ،هـم قضـاوت و هـم توصـیف هسـتند .آنچـه را مـا واقعیـتهـای تـاریخی
مینامیم ،نتایج تفسیر و تعبیر ما از پارهها یا بقایای اطالعـات خـاص بـهشـمار مـیآینـد» (تـاملی ،
.)991 :9861
واقعگرایی بهمعنای عـد مداخلـهی اندیشـه (تفکـر اخالقـی) در رونـد شـناخت موضـوعات
انسانی بهلحاظ منطق روایت تاریخی غیرقابـل حصـول اسـت« .انسـان دربـارهی واقعیـت فقـط بـه
[تفکر نظری] بسنده نمیکند؛بهطوریکه نهتنها آن را میبیند ،بلکه ارزیابی میکند؛ ایـ واقعیـت
در نظر او دلپذیر یا نفرتانگیز ،خیر یا شر ،خوشایند یا ناخوشایند ،متعالی یا معمـولی ،مقـدس یـا
بیحرمت و مانند آن جلوه میکند ...ای ارزشگذاری و ارزشها هستند که زندگانی ما را تعیی
میکنند» (بوخنسکی .)31 :9869 ،اما از آناـا کـه برخـی تـرجی مـیدهنـد نیندیشـند ،مـیتـوان
پذیرفت که «تنها کسـانی کـه لبریـز از عشـق ،سرشـار از تمایـل عاشـقانه بـه حکمـت و زیبـایی و
دادگری هستند میتوانند بیندیشند» (آرنت .)71 :9831 ،به قول کار ،کلمات سحرانگیـزی ماننـد
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«واقعاً چگونه بوده است» ،برای مورخان بهنوعی افسون جادوگرانه عمل کرده است و «مثل اغلب
افسونها ،ای نیز تعبیه شده بود تا آنها را از تکلیف شاقّ اندیشیدن رهایی بخشـد» (کـار:9836 ،
.)88
مــورخی کــه صــادقانه بــاور دارد تمــایز واقعیــت و ارزش ،یــ

دوگــانگی دارای اعتبــار

هستیشناختی اسـت و ازایـ رو در تولیـد روایـت تـاریخی ،خـود را مقیّـد بـه حفـظ حـریم ایـ
دوگانگی میکند و هرگونه خدشـه در ایـ حـریم را آسـیبرسـان شـأن علمـی خـود و روایـت
تاریخیش میداند ،نادانسته تما تالش خود را معطوف به خلع سالح قدرت فاهمهی خـود کـرده
است .اما چون کارکرد اصلی هر روایت تاریخی ،فهـمپـذیر کـردن اطالعـات تـاریخی از طریـق
تبیی های علّی و داللتی است ،حاصل تالش ایـ مـورخ بـرای حـوزهی معرفـت تـاریخی ،تولیـد
روایتهای شبهعلمی بیمعنا خواهد بود و ای خطـری اسـت کـه مـیتـوان آن را بازتولیـد جهـل
( )Reproduction of Ignoreنامید .بایـد پـذیرفت کـه «وظیفـهی معنـا کـردن تـاریخ یکـی از
مبر تری نیازهای زمان ما است» (خیل .)11 :9839 ،امادر ضم  ،ای امر نباید توجیهی برای معنـا
دادن عامدانه و دلبخواهی تاریخ باشد (همان.)11 :
تا زمانیکه تاریخنویسی ،خود را موظف به تولید روایتهای تاریخنگارانه میکرد و حتـی تـا
آنگاهکه روایتهای تاریخپژوهانه با التزا بـه وحـدت واقعیـت و ارزش تولیـد مـیشـدند ،هـیچ
روایت بیمعنایی نیز تولید نمیشد .سیطرهی روشهای علو طبیعی بر علـو انسـانی و پـایبنـدی
مورخان کنونی به روشهایی که حتی در حوزهی علو طبیعی قابل دفاع فلسفی نیستند ،وضـعیت
خطیری را برای دانش تاریخ پدید آورده است و آن تولید روایـتهـایی اسـت کـه همـه چیـز را
میبینند و میکاوند بهجز معنای تاریخ .ویل دورانت ای ضایعه را ای گونه تبیی کرده است:
تاریخنویسان دانشگاهی ،همهی عمر خود را صرف اثبات بزرگنمایی چیزهای کوچ

مـیکننـد

و دربارهی وقایع جداگانه رسالههای فضلفروشانهای مینویسـند کـه در پـوچی و بیهـودگی ماننـد
رسالههای دکترای فلسفه است .ببی چگونه کتابخانهها را زیرورو میکنند و در موشکافیهـا غـرق
میشوند و با صبر مورچگان مواد را بهخاطر مواد روی هم میانبارنـد؛ در میـان آمـار و اسـناد گـم
میشوند و با رنج فراوان مـالل انگیـز واقعیـت انکارناپـذیر امـور خـرد و نـاچیز را ثابـت مـیکننـد.
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درختها را ت

ت

میبینند ،اما جنگل را نمیبینند .هرگز به کلهشـان فـرو نمـیرود کـه گذشـته

مرده است و اگر زنده باشد ،در خوی و منش و غایات انسان امروز است و ارزش تاریخ برای ما در
ای است که پرتوی بر حال بیفکند و برای رفت بهسوی آینده کمکی کند (دورانت.)983 :9861 ،

تاریخنویسی حرفهای یا آنچه که ویل دورانت آن را تاریخنویسی دانشـگاهی نامیـد و محصـول
تولیدی آن که در ای مقاله با عنوان «روایت تـاریخی ارزشگریـز» بـدان اشـاره شـد ،بـا التـزا بـه
عینیت -به معنای دوگانگی واقعیت و ارزش -دو پیامد منفی نیز بههمراه داشته است؛ یکی محـدود
کردن دامنهی مخاطبان روایتهای تاریخی به متخصصان و دیگری ایااد توهّم بـیطرفـی در میـان
مورخان.
بهعبارت دیگر ،مورخان حرفهای برای وصول به استاندارد علمیّت از دو جهـت ،بهـایی گـزاف
را از کیسهی علم تاریخ پرداختهاند« :اول اینکه بی افراد کتابخوان و مورخ دانشـگاهی فاصـلهای
رو به گسترش بهوجود آمـده اسـت ؛ مطلـب نوشـت بـرای نشـریات تخصصـی یـا چـاپ رسـاله در
مطبوعات دانشگاهی ،معموالً بهمعنـای نوشـت بـرای کمتـر از پانصـد نفـر مخاطـب اسـت .قسـمت
عمدهی چیزهایی که برای هر خوانندهای جالـب و مهـم اسـت ،زیـر پوشـش سـرد و بـیروح د و
دستگاه حرفهای از دید پنهان میماند؛ دو اینکه ،حرفهای شدن گاه باعـث شـده مورخـان وانمـود
کنند که همچون خدا از حال و گذشته جدا هستند و میتوانند قضاوتی بیطرفانه دربـارهی حـال و
گذشته داشته باشند[ ...درحالیکه] مورخـان [نیـز] مانندبیشـتر مـرد در درون شـبکهای از صـاحبان
منافع عمل میکنند» (آرنولد.)36 -33 :9861 ،
استنفورد نیز همی واقعیت را بـازمینمایانـد« :میـزان عینیـت موجـود در کتـابهـا بـهواسـطهی
هزینهی باالی ی

نواختی تحقیرآمیز ،قلّت موضوع ،فقدان توضـیحات روشـنگر و چشـمپوشـی از

پرسشهای جالب بهدست آمده است» (استنفورد.)11 :9869 ،
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نتیجهگیری
روایت تاریخی بـیش از دو قـرن اسـت کـه در تـالش بـرای کسـب وجاهـت علمـی اسـت و چـون
انگارههای علم تاربی بیش از هر انگارهی دیگری بـرای خـود حـق ترسـیم حـدود و مـالکهـای
علمی را قائل است ،هر ادعای علمی در نسبت با آن حدود و موازی مح

میخورد.

اگرچه تاریخنویسی در قرن نوزدهم کوشید با طرح علو تاریخی (علـو معنـوی– فرهنگـی) و
بهچالش کشیدن ادعاهای پوزیتیویسم ،جایگاه مستقلی در منظومهی علو بشری برای خود تدارک
ببیند ،اما سیطرهی پوزیتیویسم در محافل علمی چنان بوده است که حتی آنـان کـه سـعی در نفـی و
انکار آن داشتهاند ،هیچگاه نتوانستهاند شه خود را کامالً از زیـر بـار تـأثیر آن رهـا کننـد .از نتـایج
همــی تــأثیر بــوده اســت کــه تمــایز معرفــتشــناختی میــان واقعیــت و ارزش بــه ی ـ

دوگــانگی

هستیشناختی تبدیل شده است و ای امر در حوزهی مطالعات تاریخی ،باور به لزو ارزشزدایی از
روایت تاریخی برای وصول به عینیّت تاریخی را موجب شده است؛ باوری کـه روایـت تـاریخی را
نهتنها به جایگاه علمی خود نرسانده ،بلکه محملی برای سوءاستفاده از آن شده است.
ارزشزدایی از روایت تاریخ ،چه از منظر تاربهی تاریخی و چـه بـهلحـاظ منطقـی ،قابـل دفـاع
نیســت؛ امــا بــهواســطهی ســهولتی کــه در اناــا وظــایف مــورخ و رهانیــدن او از وظیف ـهی خطیــر
«اندیشیدن» ایااد میکند ،با اقبـال عمـومی محافـل علمـی تـاریخ مواجـه شـده اسـت .البتـه ایـ از
پیامدهای طبیعی بیمهری نسبت به فلسفه ،بهعنوان مادر علو اسـت و بـه رشـتهی تـاریخ اختصـاص
ندارد .با ای همه باید پذیرفت که ارزشزدایی از روایـت تـاریخی ،هـم نـامطلوب و هـم در عمـل،
ناممک است .نامطلوب است؛ زیرا پیامدهای معرفتی و اخالقی زیانباری دارد و ناممک است؛ زیرا
هیچگاه نمیتوان از نقش مهم و محوری مورخ در آفرینش روایت تاریخی چشم پوشید.
تولید روایت تاریخی نیز مانند هر عمل انسانی دیگری محفوف به ترجیحات و پسندهای انسانی
است .مورخ در تما مراحل تولید روایت تاریخی در حال بهظهـور رسـاندن یـ

پدیـدهی انسـانی

است و هر پدیدهی قابل اعتنای انسانی ،بهناچار ارزشمحور است .آنچه در طی بـیش از یـ

قـرن

سیطرهی پندار ارزشزدایی در حوزهی مطالعات تاریخی صورت پذیرفته است ،هرچند که در پـس
ادعای بیطرفی ،انصاف علمی و پرهیز از جانبداری و در یـ

کـال  ،در شیـل ارزشزدایـی اناـا
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گرفته است ،بهواسطهی ماهیّت کنش انسانی مورخ در تولید روایت تاریخی از ب مایههـای ارزشـی
و ترجیحی بینصیب نبوده است و مورخ ،چه سادهلوحانه به توفیق ارزشگریـزی خـود بـاور داشـته
باشد و چه در پس نقابی از بیطرفی و انصاف علمی پنهان شده باشد ،آنچـه محصـول کـار اوسـت
بهناچار حامل ارزشهایی است که خو استه یـا ناخواسـته بـه مخاطـب روایـت تـاریخی عرضـه و در
برخی موارد با ظرافت القاء میشود.
هر کنش تاریخی ی

واقعیت است ،اما بنا بـر ماهیّـت آن ،کـه وصـول بـه مطلـوب و پرهیـز از

نامطلوب است ،کنشی است سرشار از ارزش .بنابرای فهم هر کـنش تـاریخی در گـرو فهـم ارزش
نهفته در آن است و ای فهم برای مورخ و مخاطب او هنگامی حاصل میشود که رویارویی صری
و بدون مااملهای با آن کنش تاریخی داشته باشند .بهعبارت دیگـر وصـول بـه عینیـت تـاریخی ،بـا
التزا به دوگانگی واقعیت و ارزش امکانپذیر نیست.
مورخ نمیتواند با موضوع مورد بررسی خود همانگونه رفتار کند که ی

شـیمیدان بـا عناصـر

شیمیایی .آن میزان تمایز و تسلطی که شیمیدان نسبت به عناصر شیمیایی دارد ،مـورخ بـههـیچ وجـه
نسبت به موضوعات تـاریخی نـدارد .بـه عقیـدهی نگارنـده،مورخ خـواه و نـاخواه بخشـی از کـنش
تاریخی است ،ولی تصور اینکه شیمیدان بخشـی از فعـل و انفعـاالت شـیمیایی باشـد دشـوار اسـت.
مورخ به هرحال روایت تاریخی را میآفریند (البته نه از هیچ) و ای آفرینندگی ،بهناچار ارزشهای
او را نیز دربرمیگیرد .آگاهی از ای ارزش ها و اعتراف به آنهـا توسـط مـورخ و بـرای مخاطـب،
مورخ و مخاطب او را در وضعیتی قرار میدهـد کـه واقعیـت تـاریخی مـورد بحـث را «بفهمنـد» نـه
اینکه فقط«بدانند» یا تصور کنند که فهمیدهاند.
مورخ در تما مراحل تولید روایت تاریخیش (انگیزش ،گزینش و پردازش) ،بهناچار درگیـر بـا
عناصر و مؤلفههای ارزشی است و ای درگیری بهگونهای است که حتی تالش مورخ را برای منـزه
کردن ساحت روایت تاریخی از عناصر ارزشی بیثمر و ناکارآمد خواهد کرد .مورخانی که چنـی
تالشی میکنند ،یا از ماهیت منطق روایت تاریخی غافلند و یا در صدد سوءاستفاده از تاریخ هستند.
در ای مقاله اهتما خود را متوجه نقد دیدگاه ارزشزدایی از روایت تـاریخی قـرار دادیـم .امـا
سؤال مهمی که به فرض پذیرش ای نقد خودنمایی میکنـد ،روش بـدیل بـرای تولیـد و عرضـهی
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روایــتهــای تــاریخی اســت کــه در عــی برخــورداری از وجاهــت علمــی از کاســتیهــای روایــت
ارزشزداییشده مبرّا باشـد .تبیـی چنـی طـرح بـدیلی کـه مبتنـی بـر انگـارهای تـاریخی– اخالقـی
دربارهی کنش و روایت تاریخی است ،ماال دیگری میطلبد.
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 کُالک ،و مارتی دنیل ریموند .)9863( .پردایدن مها تار از پاداخ دادن ادات .ترجمـهیحمیده بحرینی .تهران :هرمس.
 -کوالکوفسکی ،لِشِ

 .)9866( .زندگی بهرغا تااریخ .ترجمـهی خسـرو ناقـد .تهـران :جهـان

کتاب.
 ماکیاولی ،نیکولو .)9833( .گفتارها .ترجمهی محمدحس لطفی .تهران :خوارزمی. مکاال ،سی .بیی  .)9863( .بنیادهای عل تاریخ ،چیستی و اعتبار شناخت تاریخی .ترجمهیاحمد گلمحمدی .تهران :نشر نی.
 میردال ،گونار .)9869( .عینیت در پژوهشهای اجتماعی (درسهاایی در روش تحقیاق).ترجمهی ماید روشنگر .تهران :مروارید.
 نف ،امری .)9879( .فلسفهی تاریخ .ترجمهی عبداهلل فریار .تهران :دهخدا. نوشری ،حسینعلی .)9831( .فلسفهی تاریخ ،روششنادی و تااریخنگااری[ .تـألیف ،ترجمـه وگردآوری] .تهران :طرح نو.

 /811ناکارآمدی ارزشزدایی از روایت تاریخی

 نیچه ،فردریش .)9863( .دودمندی و نادودمندی تااریخ بارای زنادگی .ترجمـهی عبـاسکاشف و ابوتراب سهراب .تهران :نشر و پژوهش فرزان.
  .)9831( .----------فرادوی نیک و بد .ترجمهی داریوش آشوری .تهران :خوارزمی. والش ،دبلیو .اچ .)9868( .مقدمهای بر فلسفهی تاریخ .ترجمهی ضـیاءالدی عالیـی طباطبـایی.تهران :امیرکبیر.
 هیــوز ،اســتوارت .)9861( .آگاااهی و جامعااه .ترجم ـهی عــزتاهلل فوالدونــد .تهــران :علمــی وفرهنگی.

