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چکیده

یقــی  ،ــه ا هن بــه ر ــور در بــاور ت یــر مــیشــود و ا بــارتری عیــار
هگــاهی بهــرهمنــد اســت و جــایی بــرای هــیم گونــه ااتمــال رریــب بــاری
نمـــیگـــدارد ،همـــواره در ـــانون د د ـــههـــای تـــاریخپژوهـــان بـــوده
اســت .یکــی ا مس ـ لههــای مهــم پــیت روی تــاریخپژوهــان در اــو هی
م رفـــت تـــاریکی ،امکـــان یـــا عـــدق امکـــان شـــنا ت یقینـــی م رفـــت
تـاریکی اســته بــه گونــهای ــه ایـ پرســت همرنــان در پــی پاســخهــای
شایستهی ود است.
ایــ مقالـــه مـــی وشـــد بـــا تکیـــه بـــر روی تو ـــی ی ت لیلـــی ،بـــه
شــنا ت م هــوق م رفــت ،بــه م نــای عــاق ،و م رفــت تــاریکی بــه م نــای
ــا  ،روی هورد و ســا

بــا ایهــاو م هــوق و ماهیــت یقــی نشــان

دهـــد ـــه هنرـــه در م رفـــت تـــاریکی دســـتیـــافتنی اســـت ،یقـــی
 .0دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد nazemian@um.ac.ir
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روانشــنا تی اســته چــه ،م ــاد و م تــوای م رفــت تــاریکی ،بــه ای ـ
ماهیـــت ـــا

ـــود ،نمـــیتوانـــد راه را بـــه ســـوی یقـــی من قـــی

(م رفتشنا تی) بگشاید و هن را م قق سا د.
کلیدددژه ههددا :م رفــت عــاق ،م رفــت ــا  ،دانــت ا راه گــواهی،
یقی م رفتشنا تی ،یقی روانشنا تی.
مقدمه
همــهی تــ ی مور ــان در تولیــد م رفــت تــاریکی بــر ایــ اســتوار اســت ــه گدشــته را بــه
ای ـــهی شـــنا ت بکشـــانند و ا روی رـــرای  ،شـــواهد و ه ـــار بـــهجـــایمانـــده گدشـــته را در
ســاات نهــ

ــویت با ســا ی و بــا هفرینی ننــد و بــا بــار رفــت ا پلکــان م رفــت عصــر

ـود ،در گدشــتههــای دور نظـر ننـد و بــا ابزارهــای م رفتــی رو گـار ــود بــه مدارــه در ااــوال
پیشینیان باردا ند تا به تولید م رفت تاریکی نایل شوند.
مـــور مـــی وشـــد در یـــن فراینـــد دیـــالکتیکیر میـــان عـــی و نهـــ و در ســـایهی
گ ــتوگــویی ــه بــا گدشــته بررــرار مــی نــد ،بــه تولیــد یــن مــت تــاریکی باــردا د و هن را بــه
مشـــتاران عرکـــه نـــد .م رفـــت تـــاریکی تولیدشـــدهی او یـــن نظـــاق گ تمـــانی و بـــانی در
مواجهــه بــا امــر وارــو اســت .بــانی ــه مــور بــرای با تــاا وار یــت تــاریکی برمــیگیــرد ،تنهــا
ا ــیت هینگــی نــدارد ــه ا هن بــهمثابــهی ابــزاری بــرای انتقــال رویــدادها بهــرهبــرداری شــوده
بلکــه بــان یــن نظــاق م نــایی و م رفتــی اســت ــه مــور مــی وشــد وار یــت تــاریکی را بــه
من هن پردا ی ند.
ط ی ــی اســت ــه در ای ـ پــردا ی ،وار یــت تــاریکی مقــدر بــه بــان و مقیــد بــه م ا هــا،
امکــانهــا و م ــدودیتهــای هن واهــد شــد .هنرــه در ای ـ میان ـه اهمیــت مــییابــد و در ــدر
د د ـههـای م رفتــی تـاریخپژوهـان مــینشـیند ،ایـ اسـت ـه یافتــههـای مور ـان تــا چـه میــزان
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مــیتوانــد موجــب ایصــال بــه یقــی شــود یــافت پاســکی مــنق در گــروی شــنا ت م رفــت
تــاریکی و ماهیــت یقــی اســت ــه در پــی واهــد همــده چــه ،هگــاهی مــا ا ســا ت تــاریخ در
ن وهی یقی ما به تاریخ مد لیت واهد داشت (یاسارس.)911 :0919 ،

معرفت تاریخی؛ معرفت خاص
تــالم م م رفــتشناســان در بــاا م رفــت موجــب پیــدایت دو گونــه م رفــتشناســی شــده اســت
ه یکی ناظر به م رفـت عـاق ،و دیگـری نـاظر بـه م رفـت ـا

اسـت .م رفـتشناسـی عـاق ،بـه

ت ریـ ـ  ،امکـــان و ار شـــیابی م رفـــت بشـــری و شـــنا ت م ـــانی ،م ـــادی ،منـــابو ،اـــدود و
ابزارهــای هن مــیپــردا د تــا ا ایــ طریــق میــزان اعتمــاد بــه هنهــا و نیــز اعت ــار م رفــت را بــر
اســاس م یارهــای ــدگ گــزارههــا و وارــونمــایی هنهــا روشـ ســا د (م لمــی40 :0989 ،ه گــری
 .)8 :0981 ،ا ای ـ دیــدگاه ،م رفــت بــه م نــای م لــق انکشــاه اســت ــه نــه تنهــا علــم

لین ـ

اصــولی ،ــه علــم اهــوری را نیــز در برمــیگیــرد و ا ااــوال لــی م رفــت ،ا هن ای ـ

ــه

م رفـــت اســـت -نـــه ا هن ایـــ

ـــه م رفـــت ا ـــی اســـت -ســـک مـــیگویـــد ،امـــا

شــالن «ای ـ

الت ــاتی» دارد و مــی وشــد ایثــی ا ایثیــام یــن پدیــده

م رفــتشناســی ــا

را مورد الت ـام و شناسـایی رـرار دهـد .بـدیهی اسـت م رفـت در ایـ ایسـتار م رفـت عـاق نیسـت
ــه م لــق انکشــاه را افــاده نــد ،بلکــه گونــهی ا ــی اســت ــه در رالــبهــای مت ــی و
مکتل

نمود مییابد.

هــر یــن ا ای ـ دو شــا ه (م رفــت عــاق و ــا

) را مــیتــوان بــه طــر پیش ـینی و پســینی

م ال ــه ــرد .موکــوم م رفــتشناســی عــاق پیش ـینی م لــق م رفــت -ــرهنظــر ا مقــاق ت قــق
هن -اســت ،امــا موکــوم م رفــتشناســی پســینی م لــق م رفــت در مقــاق ت قــق هن اســت .در
م رفــتشناســی ــا

پیشــینی نیــز موکــوم م رفتــی ــا

اسـته دراـالی ـه موکـوم م رفـتشناسـی ـا

 -ــرهنظــر ا مقــاق ت قــق هن-

پسـینی م رفتـی ـا

در مقـاق ت قـق اســت
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(مــو ر10 :0971 ،ه ظهیــری .)21 - 29 :0984 ،م رفــت تــاریکی در شــمار گونــهی ا یــر رــرار
دارد.
اف طــون نکســتی فیلســوفی بــود ــه م رفــت را «بــاور ــادگ موجــه» وانــد و وشــید ا
ایـــ طریـــق ،ظـــ و گمـــان ـــادگ و اـــدس ـــا ب را ا م رفـــت اقیقـــی جـــدا ســـا د
) .(Kennedy,1980:17او بــر ایــ بــاور بــود ــه م رفــت اقیقــی (بــاور ــادگ موجــه) بــه
امور ابـت ت لـق مـیگیـرد و سـایر م ـاره ار شـی بـیت ا اـدس و گمـان ندارنـد (همـانجـا).
اســتدرل او ایــ بــود ــه م رفــت اقیقــی بــه ایــ دلیــل ــه لــی ،کــروری و یقینــی اســت،
مت لــق هن نیــز بایــد ابــت و دایمــی باشــد ،و امــور متریــر و جز ــی نمــیتواننــد مت لــق ادرا
اقیقی ررار گیرند ( اپلستون071 -070/0 :0988 ،ه ژیلست  474 : 0982 ،و .)479
م رفــتشناســان ،بــه ت ــور ت ریــ

مکتــار اف طــون ،م رفــت را «بــاور ــادگ موجــه»

نامیدهانـد 0و وشـیدهانـد بـا تـدریق در مهل ـههـای سـهگانـهی هن (بـاور ،ـدگ و توجیـه) امکـان
اصــول م رفــت را بســن ند (شــم  .)19 :0982 ،بــه ایــ دلیــل ــه هــر یــن ا مهل ــههــای
یادشــده ،بــه مثابــهی شــرال ر ق در ت قــق م رفــت ـ بــه م نــای عــاق ـ و م رفــت تــاریکی ـ بــه
م نای ا

ـ عمل می ند ،شایسته است در مورد هنها به ای ا سک گ ته شود.

شرط بداژر م یـد ایـ م ناسـت ـه در ـورتی مـیتـوان بـه گـزارهای م رفـت یافـت ـه
هن گــزاره را بــاور ــرد .بــه دیگــر ســک  ،م رفــت بــه گــزارهی «گ» مســتلزق بــاور داشــت ای ـ
گــزاره اســته ی نــی نمــیتــوان گــزارهای را بــاور نکــرد ،امــا بــه م رفــت هن دســت یافــت .بــرای
مثــال ،پــدیرفتنی نیســت ــه ســی ادعــا نــد ــه مــیدانــد «هور ــو بــه برــداد املــه ــرد و
لی ـهی ع اسـی را شـت» ،امـا بــاور نـدارد ـه هور ـو چنـی

 .0اگــر ا تشــکیکام ادمونــد گتیــه در ایــ بــاا بگــدریم ،ایــ ت ریــ
بــرای اط ـ م ا نظریــهی ادمونــد گتیــه در ای ـ

صــو

ــرده باشـد .او مـانی مـیتوانــد

در میــان م رفــتشناســان تقری ــاو ر ــول عــاق دارد.

 ( ،نــن .گتیــه« .)0972 ،هیــا م رفــت ،بــاور ــادگ موجــه اســت ».

ترجمهی شاپور اعتماد .ار نون .ی  7و  ،8ص.941-940
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به املهی هور ـو بـه برـداد و رتـل لی ـه م رفـت یابـد ـه هن گـزاره را بـاور نـده چـه ،شـرال
نکست در ت قق م رفت التزاق به باورمندی گزاره است.
شرط صدق نیـز نـاظر بـه ایـ م ناسـت ـه مت لـق م رفـت همـواره گـزارهی ـادگ اسـت
و گــزارهی ــانا هــیم گـاه نمــیتوانــد موجــد م رفــت باشــد .تال یــد بــر شــرال ــدگ ا ســوی
م رفتشناسـان بـه ایـ دلیـل اسـت ـه امکـان دارد هدمـی بـه همـان میـزان ـه گـزاره ـادگ را
باور مـی نـد ،گـزارهی ـانا را هـم بـاور نـد ،امـا اگـر سـی گـزارهی ـانبی را بـاور نـد،
هن گــزاره نمــیتوانــد بــرای او م رفــت ــادگ پدیــد هورده یــرا م رفــت همــواره در درون
ــود ه نــده ا

ــدگ اســت و م رفــت ــانا ،بــه ل ــال مهل ــههــای م هــومی ســا ندهای،

تر ی ـی ناسـا گار مــینمایـد .بــر اسـاس ایـ  ،مـیتــوان گ ـت ــه فـرد ،در ــورتی بـه گــزارهی
«هور و بـه برـداد املـه ـرد و لی ـهی ع اسـی را شـت» ،م رفـت مـییابـد ـه ایـ گـزارهی
اامل دگ را باور ند.
شددرط تیهیدده گویــای ایــ م ناســت ــه در بــاور ــردن گــزارهی «گ» ،بــهمنزلــهی
گــزارهی ــادگ ،بایــد شــواهد ،رــرای و دریــل رــانو ننــدهای در دســت باشــد تــا بــه مــدد هنهــا
بتوان بـه ـدگ یـن گـزاره و بـه ت ـو ،باورمنـدی بـه هن دسـت یافـته چـه ،فرهینـدی را ـه در
هن ا دریــل ،رــرای و شــواهد بــرای ا ــام ــدگ یــن گــزاره اســت اده مــیشــود ،توجیــه
مــینامنــد ــه بــدون هن ،م رفــت بــه اــدس ــا ب تنــزل واهــد یافــت (عــارفی.)223 :0983 ،
پ

مـانی مـی تـوان ادعـا ـرد ـه نسـ ت بـه یـن گـزاره ،م رفـت اا ـل شـده اسـت ـه هن

گــزاره را بــاور نــیم و هن را اامــل ــدگ بــدانیم و نیــز دریلــی بــه ســود ــدگ هن در ا تیــار
داشــته باشــیم (اســتن ورد .)087 :0982 ،بــر اســاس ای ـ  ،فــرد در ــورتی بــه گــزارهی «هور ــو
بــه برــداد املــه ــرد و لی ـهی ع اســی را شــت» م رفــت مــییابــد ــه بتوانــد ای ـ گــزارهی
ادگ و موجه را باور ند.
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سنجش صدق گزهرههای تاریخی
مشــکل عمــدهای ــه بــر ســر راه باورمنــدی بــه گــزارههــا ـ بــه م نــای عــاق ـ و گــزارههــای
تــاریکی ـ بــه م نــای ــا

ـ وجــود دارد ،چگــونگی ااــرا

ــدگ هنهاســت .ا هن ــا ــه

وظی ــهی م رفتــی تــاریخپژوهــان اکــم مــی نــد ــه بــرای رســیدن بــه هــده م رفتــی ــود بــه
چیــزی جــز پــدیری باورهــای ــادگ و اجتنــاا ا باورهــای ــانا نیندیشــند ،ر ق اســت ا
نظریــههــای ســن ت ــدگ گــزارههــا ــه بــیتردیــد در تمهیــد مقــدمام م رفــت نقــت اساســی
دارند ،لت نور نـد .مهـمتـری نظریـههـایی ـه بـه مـن هنهـا مـیتـوان ـدگ گـزارههـا را
سن ید ،ع ارماند ا  :نظریهی م ابقت ،نظریهی انس اق و نظریهی عملگرایانه.
نظریــهی م ابقــت ــه مــورد ر ــول بســیاری ا فیلس ـوفان و مت کــران رــدیم و جدیــد اســت،
م یــد ای ـ م ناســت ــه یــن گــزاره در ــورتی مــیتوانــد اامــل ــدگ باشــد ــه بــا ا ــل
رویــداد (وار یتــی ــه مــدعی هن اســت) م ابقــت داشــته باشــد ،ی نــی ااــرا

ــدگ ا راه

ان ــاگ گــزاره بــا م کــی هن اا ــل مــیشــود (Alston, 1996: 22-24ه ملکیــان:0981 ،
 .)000ای نظریه سه ر

اساسی دارد:

 .0اامــل ــدگ ،ی نــی همــان گــزارهای ــه مــیتوانــد و ـ

« ــادگ» را بــه ــود بگیــرد و ا

هن بــه رــول جــا ق ،تر یــب تــاق ــری ،تر یــب ــری و یــا جملــهی ــری یــاد مــیشــود
(بــــدوی014 -019 /0 :0381 ،ه الم ــــم139 :0381 ،

2001:44-45;Austin,

Lynch,

)1979: 1/118 .4وارو ،ی نی هنره گزاره دربارهی هن ،اا ی ا هن و ناظر به هن است.
 .9نســ ت م ابقــت ،ی نــی نســ ت ویــژهای ــه میــان اامــل ــدگ (گــزاره) و وار یــت وجــود
دارد تا بـر اسـاس هن بتـوان ادعـا ـرد ـه هیـا گـزاره ،شـرال اتصـاه بـه ـدگ را دارد یـا یـر.
به دیگر سـک  ،بـرای اهـل تـاریخ م ـابرق ـدگ همـان گـزارههـای تـاریکی و م ـابق ـدگ نیـز
رویــدادها و اــواد تـاریکیانــد و روابــا میــان ایـ دو ،در ــورم ااــرا
ت ابق نیست.

ــدگ ،چیــزی جــز
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ا میــان ســه ر ــ یادشــده ر ـ اول و دوق (گــزاره و وارــو) جــدای ا یکدیگرنــد ،امــا ورتــی
ه بر اساس ر ـ سـوق گ تـه مـیشـود ـه هن دو بـر هـم من ـقانـد ،منظـور ا ان ـاگ و ت ـابق
چیســت ر ـ اول چگونــه بایــد باشــد تــا بــا ر ـ دوق در ت ــابق رــرار گیــرد اگــر م ابقــت را
بــه م نــای مشــابهت بــدانیم ،مــانی گــزاره بــا وارــو م ــابق واهــد بــود ــه میــان هن و امــر وارــو
مشــابهت بررــرار باشــده ی نــی ورتــی گ تــه مــیشــود ــه «اورســت مرت ــوتــر ا دناســت» ،ســا تار
وار یــت بایــد بــا گــزارهی اامــل ــدگ ،مشــابهت و م ابقــت داشــته باشــد .اگــر چنــی م ــابقتی
میـان ایـ دو بررــرار باشــد ،بــر اســاس نظریــهی ان ــاگ ،مــیتــوان بــه ر ــو و یقــی ادعــا ــرد ــه
گــزارهی مــورد نظــر ا ویژگــی ــدگ ــری بهــرهمنــد اســت (ط اط ــایی .)430/0 :0207 ،در
یر ایـ

ـورم ،مـی تـوان م ابقـت را بـه م نـای اکایـت تلقـی ـرد و گـزاره را اـا ی ا امـر

وارو دانست ،نه من ـق بـر هن .بـدیهی اسـت ـه در ایـ موکـو نمـیتـوان بـه ااـرا

ـدگ نایـل

شــد ،یــرا ــدگ چیــزی جــز م ابقــت (یکســانی) گــزاره و ن ـ ارمــر (رویــداد) نیســته چــه،
گزارهی ادگ گزارهای است ه م ابق با ن

ارمر باشد (م

درا.)33 :0901 ،

پرسشی ـه ممکـ اسـت در این ـا م ـرو شـود ایـ اسـت ـه هیـا بـه مـن ایـ نظریـه
مــیتــوان ــدگ گــزارههــا و مــدعیام تــاریکی را ســن ید هیــا بــه همــان ســهولتی ــه در علــوق
ط ی ــی و ت ربــی مــیتــوان بــا بــه اربســت نظریــهی م ابقــت اکــم بــه ت ــابق یــا عــدق ت ــابق
مُ کــی و مُ کــا داد و بــه ــدگ و ــدا یــن گــزاره نایــل همــد ،در تــاریخ هــم مــیتــوان
چنــی

ــرد و بــه نتی ــه مشــابه دســت یافــت بــه نظــر مــیرســد ــه نظریــهی م ابقــت بــا همــهی

شــهرم و ــاربردی در عل ـوق ط ی ــی و ت ربــی ،در تــاریخ ــارایی نــدارد ،یــرا شــکافی ــه
بــه ل ــال هســتیشــنا تی میــان مُــدرر

(فاعــل شناســا( و مُــدر

(امــر وارــو) وجــود دارد و

تـ یهــای م رفــتشــنا تی رــادر بــه پر ــردن هن نیســت ،امکــان ســن ت م ابقــت میــان گــزاره
و امــر وارــو را نــاممک  ،و بــه ت ــو ،ااــرا

ــدگ ،ی نــی همــان م ابقــت گــزاره بــا ن ـ ارمــر را

دشــوار مــیســا د (والــت31 :0911 ،ه شــری ی 72 :0987 ،و  .)71هنرــه موجــب اتصــاه یــن
گــزارهی تــاریکی بــه ــدگ و ــدا مــیشــود ،م ابقــت یــا عــدق م ابقــت هن بــا امــر وارــو و
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رویـداد اســت ،مگـر اینکــه گــزاره را مُ کـی امــر وارــو بـدانیم ،نــه مشــابه و من ـق بــر هن (نــن.
شری ی.)419 :0987 ،
بــر اســاس نظریــهی انسـ اق ،ــدگ یــن گــزاره مــانی ااــرا مــیشــود ــه در انسـ اق بــا
م موعــهای ا گــزارههــای ســامانمند باشــده بــه ع ــارتی ،ــدگ یــن ره ـیه (گــزاره) ج ـز ا راه
همــاهنگی و انس ـ اق هن ره ـیه بــا رهــایای مقــرر در نه ـ اارا شــدنی نیســت (ملکیــان:0981 ،
 .)000پرســت ای ـ اســت ــه گــزارهی مــورد نظــر بایــد چگونــه باشــد یــا چــه شــرای ی داشــته
باشـد تــا بتوانـد در انسـ اق بــا م موعـهای ا گــزارههـای ســامانمند (رهــایای مقـرر) رــرار گیــرد
بــیتردیــد ،دادن پاســخ مناســب در گــرو یــافت گونــهای نســ ت میــان گــزارهی مــورد نظــر و
گزارههای سامانمند اسـت تـا بتـوان بـه مـن هن بـه شـنا ت وجـه انسـ اق در میـان هنهـا نایـل
شـد .اگـر انسـ اق را در لـیتـری م نـای هن بــه سـا گاری ت یـر نـیم ،نتی ـه ایـ

واهـد شــد

ــه میــان گــزارهی مــورد نظــر بــا م موعــهای ا گــزارههــای ســامانمند بایــد نــوعی ســا گاری
یافــت شــوده بــرای نمونــه ،گــزارهی «مرــورن بــه شــهر نیشــابور املــه ردنــد» در ــورتی
مــیتوان ـد اامــل ــدگ باشــد ــه بــا م موعــهای ا گــزارههــای ســامانمند ،نظیــر «مرــورن شــهر
نیشــابور را ویــران ردنــد»« ،مرــورن تابکانــهی نیشــابور را هتــت دنــد» و «مرــورن ع ــار
نیشــابوری را شــتند» ســا گار باشــد .بــه دیگــر ســک  ،شــرال ت قــق م موعــهگــزارههــای
ســامانمند در گــروی ت ق ـق گــزارهی مقــدق مــورد نظــر اســت .ای ـ گ ـزاره در ــورتی ــادگ
اســت ــه بــا م موعــهی یادشــده در انســ اق (ســا گاری) باشــد .بــا اینکــه انســ اقگرایــان در
ت ریــ

م هــوق انســ اق ات ــاگنظــر ندارنــد ،تردیــدی نیســت ــه ســا گاری من قــی باورهــا و

گــزارههــا ،شــرال نکســت در ت قــق یــن م موعــهی منس ـ م اســت .ســا گاری من قــی بــه ای ـ
دلیــل ر ق شــمرده شــده اســت ــه ا نظــر شــهودی ،پــدیری دو گــزارهی متنــار
است ،بنابرای انس اق بر م نای ا ل امتنام تنار

نــام قول

طراای شده است (دپاول)41 :0987 ،

وار یــت هن اســت ــه ای ـ نظریــه نیــز در تــاریخ چنــدان ارگشــا نیســت (مکــار:0987 ،
 11و  .)17یــرا اگــر تــاریخپــژوه نتوانــد بــا راط یــت ادعــا نــد ــه م موعــه اقــایقی وجــود
دارد ــه او ا

ــ ت هنهــا م مــ اســت ،شــالودهای در دســت نــدارد ــه بنــای ــود را بــر
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هن اســتوار ســا د .چــه ،همــهی اط عــام و م لومــام ،بایــد ا پایــهای شــروم شــود ــه ــودِ هن
پایه بدون چون و چرا مورد ر ول باشد (والت.)37 :0919 ،
نظریــهی عمــلگرایانــه نیــز گویــای هن اســت ــه گــزارهای مــیتوانــد ــادگ باشــد ــه در
عمــل ســودمند باشــد .پیداســت ــه ــدگ در ایــ نظریــه چیــزی جــز افــادهی عملــی نیســت
(ملکیــان .)000 :0981 ،بــه ع ــارتی ،ا میــان گــزارههــای مکتل ــی ــه دربــارهی یــن رویــداد
وجــود دارد ،گــزارهای مــیتوانــد بــه ــادگ بــودن و ـ

شــود ــه ســودمندی عملــی بیشــتری

داشــته باشــد (شــم  .)008 :0982 ،بــرای نمونــه ،ا میــان گــزارههــایی نظیــر  .0امــاق اســی
برای امـر بـه م ـروه و نهـی ا منکـر ریـاق ـرد .4 ،امـاق اسـی بـرای رسـوا ـردن امویـان ریـاق
ــرد .9 ،امــاق اســی بــرای ای ــاد شــکاه در اصــار مق ولیــت و مشــروعیت امویــان ریــاق ــرد،
 .2امــاق اســی بــرای رســیدن بــه شــهادم ریــاق ــرد و  .1امــاق اســی بــرای برپــایی اکومــت
اس می ریاق ـرد ،گـزارهای مـیتوانـد ـادگ باشـد ـه بـه طـرو پژوهشـگر دربـارهی علـل ریـاق
امــاق اســی  ،در عمــل ،ســود بیشــتری برســاند یــا موجــب تقویــت ط ـرو و نظریــهی او دربــارهی
علل ریاق هن اهرم شود.
تردیـدی نیسـت ـه اگـر ســومندی در عمـل یگانـهمـ
شــود ،راه بــه ورطــهی نسـ یت بــا

ــدگ گـزارههـا و باورهـا تلقــی

واهــد شــد ،یــرا ســودمندی در عمــل تــابو شــرایا انســانی -

بــه م هــوق عــاق هن -اســته ی نــی ممک ـ اســت بــاور بــه گــزارهای بــرای یــن پژوهشــگر م یــد
باشــد ،امــا بــرای دیگــری چنــی

ــاربردی نداشــته ن اشــد .همرنــی ممک ـ اســت شــرایا مــانی

نیز در سـودمندی یـا ناسـودمندی یـن گـزاره د الـت داشـته باشـده بـه گونـهای ـه بـاور بـه هن
گــزاره در یــن مــان ســودمند ،امــا در مــان دیگــر ناســودمند باشــد (شــری ی.)29 :0987 ،
افــزون بــر ای ـ  ،امکانــام مــا هــم در فهــم ســودمندی گــزارههــا و باورهــا متریــر اســت .چــه بســا
باورها و گزارههایی ه سودمندی هنها پ

ا گدشت ررنها هشکار شود.

درســت اســت ــه م رفــت تــاریکی م رفــت بــه هن چیــزی اســت ــه وار ــاو ر داده
اســت ،امــا هرگــز نمــیتــوان گدشــته را هنگونــه ــه بــوده اســت شناســایی ــرده یــرا میــان
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پژوهش ـگر تــاریخ – بــهمنزلــهی فاعــل شناســا -و گدشــته -بــه مثابــهی مت لــق شــنا ت -همــواره
نــوعی شــکاه هســتیشــنا تی وجــود دارد ــه پــر ــردن هن نــاممک اســت (اســتن ورد:0982 ،
 409و 402ه جنکینـــز .)29 :0982 ،ا ایـــ روی ،ا گدشـــتهای ـــه دور ا دســـترس ماســـت،
مــیتــوان ــوانتهــای مکتل ــی بــه دســت داد (همــان 41 :و  .)41اینکــه ا گدشــتهی وااــد
مــیتــوان ررا ــتهــای مت ــاوم عرکــه ــرد ،نشــاندهنــدهی نااســتواری م رفــت تــاریکی اســت
ـه تنــوم ررا ــت را امکــانپــدیر ســا ته اســت .ایـ نااســتواری ا ایـ نشـ ت مــیگیــرد ــه هــیم
مــور ی نمــیتوانــد بــر تمامیــت ورــایو گدشــته اشــراه یابــد و هن را با ســا ی نــد .دو دیگــر،
اینکــه هــیم روایتــی نمــیتوانــد گدش ـته را هنگونــه ــه بــوده اســت در ــود بتابانــده ســه دیگــر،
اینکــه تــاریخ جلــوهای ا دی ـدگاه مــور در جایگــاه «راوی» اســته ی نــی روایــت او ا گدشــته
همــان تصــویری اســت ــه او بــا نه ـ و بــان ــود ا گدشــته نشــان مــیدهــد (همــان.)90-44 :
در وارــو ،وظی ــهی ا ــلی مــور هن اســت ــه ا روی هنرــه ــه هســت ،هنرــه را ــه بــوده
اســت ش ـ

و شناســایی نــد (اســتن ورد .)004 :0984 ،پــر واک ـ اســت ــه شــواهد موجــود

همــهی هنرــه را ــه در گدشــته ر دادهانــد ،در ــود مــن ک

نمــی ننــد .بــه همــی دلیــل ،بــه

ر ــو و یقــی  ،مــیتــوان گ ــت ــه گدشــته ،بــه تمــاق رامــت ،با یــافتنی نیســت (التــون03 :0981 ،
و .)41
مور ــان بــرای شــنا ت گدشــتهی تــاریکی مــان اــال را نق ــهی عزیمــت ــود رــرار
مــیدهنــد و بــه گــاه رفــت بــه گدشــته ،همــهی پــیتفــر

هــای ایــد ولوژین ،رویشــنا تی و

هســتیشــنا تی ــود را ــه برگرفتــه ا مــان اــالانــد ،بــا ــود بــه همــراه مــیبرنــد .مــور در
گدشـتهشناســی ـود بر ــی ا رویــدادها را وا مـینهــد و بر ـی را برمــیگزینــد .بـیتردیــد ،م نــا
و اهمیتــی ــه رویــدادها در پرتــوی گزینشــگری او مــییابنــد ،بــه نظــاق ار شــی مــور و گ تمــان
فکــری و فرهنگــی عصــر وی بســتگی تــاق دارد .ا ایــ روی ،هــر عصــری تــاریخ گدشــتهی را
ا دیدگاه ود مـینگـارد و ایـ سـک چیـزی جـز تالییـد ادعـای روچـه نیسـت ـه مـیگ ـت:
«هــر تــاریخ راســتی  ،تــاریخ م ا ــر اســت» ( ــار .)91 :0911 ،چــه ،فهــم هــر نســلی ا گدشــتهی
تـــاریکی تـــابو ایـ ـ اســـت ـــه چـــه در

و دریـــافتی ا

ـــویت و گدشـــته دارد و م رفـــت
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تــاریکی چیــزی جــز راب ــهی دوســویه (دیالکتیــن) میــان اــال و گدشــته نیســت (م یــی،
 .)42 :0981ی نــی هــم عینیـت تــاریخ بــه منزلــهی «چیــز دیگــر» ،ــه بــیوجــود مــور هــم وجــود
دارد ،و هــم نهنیــت مــور در مانــهی ــودی ،ــه بــی هن« ،هن چیــز دیگــر» بــرای او بــیم نــی
واهــد بــود ،در پیــدایت م رفــت تــاریکی د یــلانــد (یاســارس .)911 :0919 ،بــیجهــت نیســت
ــه بر ــی ا پژوهشــگران م ا ــر م رفــت تــاریکی را دیالکتیــن عــی و نه ـ

وانــدهانــد و

فهــم تــاریکی را اا ــل امتــزال افــق اــال و گدشــته شــمردهانــد ،افــق ممزوجــی ــه در پرتــوی
ت امــل و گ ــتوگــوی میــان افــقهــای م ســر و مــت شــکل گرفتــه اســت (م تکــری4 :0983 ،ه
 .(Gadamer,1989:360چــه ،مــور  ،در بــه رشــته شــیدن اــواد  ،گزیــدن مصــال  ،بنــا
ــردن ــا تــاریخ و با ســا ی هن ،ب ـه ســان یــن هنرمنــد وارد عمــل مــیشــود و در ای ـ راه،
عـ وه بــر شـ  ،بــه هفـرینت هــم دســت مـی نــد (سـروی .)417 :0971 ،ن ایــد ا یـاد بــرد ــه
چــون مور ــان بــا نهنیــت مــان اــال بــه گدشــته بــا مــیگردنــد و هن را م ال ــه مــی ننــد ،ایـ
به سهم ود ،همن سی در تاریخ را ناممک

واهد سا ت (جنکینز ،همان.)78 :

فهــم تـــاریکی همــواره سرشـــت ت ســیری دارد و مور ـــان فهــم ـــود را ا تــاریخ بـــه
واس ـ هی بــان ت ســیر و ت یــر مــی ننــد و م صــول شــنا ت را در رالــبهــای بــانی مــیریزنــد
(انتکــابی38 :0981 ،ه مکــار ،همــان .)44 :هنرــه مینــه را بــرای پیــدایت افــق مشــتر

اــال و

گدشته فـراهم مـیسـا د ،پدیـدهی بـان اسـته چـه ،بـان امکـان مواجهـهی مـور را بـا میـرا
گدشــته در مــت فــراهم مــیســا د .مــور مــی وشــد بــه مــن بــان -بــا ویژگــیهــای
دیــالکتیکیای -افــق ــود را چنــان گســتری دهــد ــه بتوانــد بــا افــق مــت یکاارچــه شــود
) .(Bleicher, 1980: 112ا ایـــ روی ،مـــیتـــوان فهـــم را پدیـــدهای دیـــالکتیکی،
تاریکی و بانی دانست ه در سایهی هم نشی اال و گدشته اده میشود.
نیــا ب ـه دیالکتیــن ا ای ـ اقیقــت نش ـ ت مــیگیــرد ــه م رفــت امــل و ــایی تــاریکی
بــرای انســان اا ــلشــدنی نیســت ،یــرا فهــم نشــی دایمــی و پایــانناپــدیر اســته بــه ایـ م نــی
ه دیالکتین میـان م سـر و مـت هـیم گـاه موجـب پدیـد همـدن فهـم نهـایی یـن مـت نکواهـد
شد ،بلکـه ایـ امـر جریـان پیوسـتهای اسـت ـه مـی توانـد هـر ل ظـه فهمـی مت ـاوم بـا ل ظـهی
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ر ل ای ـاد نـد .ا ایـ روی ،بـرای دسـت یـافت بـه گدشـته ،جـز ا طریـق هنرـه در مـان اـال
بــاری اســت ،راهــی وجــود نــدارد .ا هن ـــا ــه مور ــان ال ــاو در ت ســیر شــواهد موجـــود
ا ــت هنظــر دارنــد ،مــیتــوان نتی ــه گرفــت ــه م رفــت تــاریکی چیــزی بــیت ا ســن ت
ااتمالها نیست (استن ورد.)031 :0982 ،

یقین در تاریخ
نکســتی پرسشــی ــه پیرامــون یقــی در نه ـ ســربرمیهورد ،پرســت ا چیســتی هن اســت .ا
ه ر ور در بـاور شـمرده مـیشـود ،ا بـارتری عیـار هگـاهی بهـرهمنـد اسـت و جـایی بـرای

یقی

هــیم گونــه ااتمــال ســتیزهگــر بــاری نمــیگــدارد ،بــه نــابودگر شــن ،فــراهمهورنــدهی هرامــت
روانــی ،پایدار ننــدهی اکــم و تصــدیق ،برهمــده ا اندیشــه و اســتدرل ،بهــرهمنــد ا ــام و
روشــنی و والناپــدیری ،یــا م ابق ـت بــا وارــو ت یــر ـرده انــد (رکــایی .)90 :0989 ،در من ــق
یقــی را «تصــدیق ال ــا ق الم ــابق للوارــو الثابــت» وانــدهانــد (ســ زواری .)88/0 :0249 ،ایــ
ت ری

مهل

م تنـی بـر چهـار ریـد تصـدیق ،جـزق ،م ابقـت بـا وارـو و والناپـدیری اسـت .ریـد

اول جنسی اسـت ـه شـامل ظـ هـم مـیشـود ،امـا بـا ریـد دوق ظـ ا ت ریـ
ریــد ســوق ،جهــل ،و ریــد چهــارق ،اعتقــاد مقلدانــه را ا ت ریــ

ـارل مـیشـود.

ــارل مــیســا ند (جــوادی

هملــی .)093 :0973 ،چــه ،یقــی بــاوری اســت م ــابق بــا وارــو و والناپــدیر ــه ااتمــال نقــی
هن ام و منت ی است (عارفی.)30 :0988 ،
در اــو هی م رفــتشناســی ،یقــی چنــان اهمیــت واریــی دارد ــه بر ــی ا فیلســوفان در
گدشته و اـال م رفـت اقیقـی را بـا م رفـت یقینـی برابـر دانسـتهانـده بـه گونـهای ـه اگـر یقـی
اا ــل نشــود ،م رفــت اقیقــی نیــز اا ــل نشــده اســت ( ــان افهــلی .)020 :0987 ،ارســ و
علم یقینی را م موعهگـزارههـایی مـیدانـد ـه هـر یـن ا طریـق یـن ریـاس برهـانی بـه ا ـام
رســیده باشــند .ریــاس برهــانی ا دیــدگاه او ریاســی اســت ــه مقــدمام هن ا بــدیهیام اولیــه
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تشکیل شـده باشـد .بـدیهیام اولیـه نیـز گـزارههـای ـادری هسـتند ـه ا نظـر م رفتـی بـر نتی ـه
مقدقاند ).(Klein, 1998: 371

در فلسـ هی اسـ می م رفــت اقیقــی تنهــا بـه یقــی ر م ــابق بــا وارـور ابـت ت لــق مــیگیــرد ،یــرا
اگر علـم بـه امـری متریـر ت لـق گیـرد ،در ـورم ترییـر هن شـی  ،علـم بـه هن نیـز ترییـر واهـد
ــرد (م لمــی .)11 :0989 ،ابــ ســینا م رفــت اقیقــی را م رفــت یقینــی مــیدانســت و بــر ایــ
بــاور بــود ــه چنــی م رفتــی بــه اکــم هنکــه یقینــی و م ــابق بــا وارــو اســت ،بــه جز یــام ــه در
م ــر

دگرگــونی هســتند ت لــق نمــی گیــرد ( ــان افهــلی .)020 :0987 ،زالــی نیــز ــه بــا

فلسـ ه و فیلســوفان روی ــوی نداشــت ،اقیقــت علــم را رســیدن بــه یقــی مــیدانســت و چیــزی
را ــه متــر ا یقــی باشــد یــا در م ــر

ــا و شــن رــرار داشــته باشــد ،شایســتهی نــاق علــم

نمــیشــمرد ( زالــی .)41 :0914 ،ا ایــ روی ،مــیتــوان م رفــت را بــه دو گونــهی یقینــی و
یریقینــی تقســیم ــرد و مــدعی شــد ــه م رفتــی مــیتوانــد یقینــی باشــد ــه رابلیــت هن بــرای
شـ

وارـو در اـد امـل باشــد و شـرایا م رفتـی موجـود ،ــرهنظـر ا ویژگـیهـای ــا

ــااب م رفــت و وار یتــی ــه م رفــت اشــ

ا هن اســت ،مقتهــی یقــی بــه هن باشــد

(مص او.)048 :0981 ،
ا هن ا ه یقـی مـیتوانـد اـالتی نهنـی یـا روانـی یـا یـن گـزاره یـا بـاور را و ـ

نـد،

مــیتــوان هن را در دو ســاات متمــایز روانشــنا تی و م رفــتشــنا تی مــورد م ال ــه رــرار داد
(اســینی .)48 :0978 ،یقــی روانشــنا تی اعتقــاد یــا بــاوری اســت ــه در فاعــل شناســا پدیــد
مــیهیــده ی نــی شــکص باورمنــد دربــارهی ــدگ م تــوای یــن گــزاره بــه اطمینــان روانــی و
نهنــی مــیرســد ،ــواه ای ـ اعتمــاد و اطمینــان اییــدهی رــرای و شــواهد اســی باشــد و ــواه
منشــال هن شــ

و شــهود او باشــد ) .(Klein, 2000: 60گــاهی هنرــه موجــب بــاور بــه

یــن گــزاره مــیشــود ،اعتمادپــدیری شــکص باورمنــد اســته ی نــی هنرــه بــاور او را بــه یــن
گـزارهی ــا

موجــه مــیسـا د ،ممکـ اســت ا جــن

امــوری باشــد ــه در دســترس م رفــت

او نیســت .ممکــ اســت وار یــام جهــان هن گونــه باشــد ــه او بــاور دارد ،و در وارــو ،همــان
وار یــتهــا باشــند ــه بــا ت ریــن دریافــت ننــدههــای اســی او بــه ن ــوی موجــب ای ــاد بــاور
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و دیگــران .)03 :0981 ،بــه دیگـر ســک  ،مــیتــوان گ ــت ــه

در وی شــده باشــند (گــری لینـ

یقــی روانشــنا تی نــوعی االــت روانــی و ن ســانی اســت ــه در افــراد بــه گونــههــای مت ــاوم
ظهور می ند ،امـا یقـی م رفـتشـنا تی ـه ا هن بـه یقـی من قـی و گـزارهای ت یـر مـیشـود،
یقینـی ریشـهدار و شــالودهمنـد اســت ـه م مــولی را بـر موکـوم ،بــه جـزق ،امــل مـی نــد و در
وارــو ،جــزق ــد در ــد بــه رهــیه اســت (طوســی .)911 :0971 ،ایــ نــوم یقــی  ،بــر ــ ه
یقــی روانشــنا تی ،بــه تهــمی نیــا دارد .تهــمی یــا توجیــه بــه ســهم ــود ،ا طریــق و ــوگ
م ــانی م رفــت دریــل دســتیابی بــه م رفـــت و منــابو هن اا ــل مــیشــود .بنــابرای  ،یقـــی
م رفــتشــنا تی مــانی اا ــل مــیشــود ــه فــرد شــواهد ر ق بــرای ا ــام مــدعیام ــود در
ا تیار داشـته باشـده بـه گونـهای ـه جـای هـیم گونـه تردیـدی دربـارهی ـدگ م تـوای گـزاره
مــورد نظــر بــاری نمانــد ) .( Klein, 2000: 62نس ـ تی ــه ا ای ـ
گونــه یقــی وجــود دارد« ،عمــوق و صــو

من قــی میــان ای ـ دو

م لــق» اســت ،ی نــی هــر یقــی م رفــتشــنا تی

مســتلزق یقــی روانشــنا تی اســت ،امــا هــر یقــی روانشــنا تی مســتلزق یقــی م رفــتشــنا تی
نیست.
پرست ایـ اسـت ـه ورتـی ا یقـی در تـاریخ سـک مـیرود ،بایـد هن را نـاظر بـه ـداق یـن
ا ای ـ دو گونــه یقــی دانســت هنرــه در ابتــدا بــه نظــر مــیرســد ای ـ اســت ــه اگــر یقــی در
تـاریخ اا ــلشــدنی باشــد ،ا جـن

یقــی روانشــنا تی اســت ،نـه م رفــتشــنا تی .ایـ ســک

رــدری م تــال بــه شــرو و توکــی اســت .گدشــته -ــه موکــوم م ال ــهی تــاریخ اســت-
موکــوعی دشــوار بــرای پــژوهت و بررســی اســت .نکســتی مســ لهای ــه هــر مــور ی بــا هن
روب ـهرو اســت ،ای ـ اســت ــه چگونــه همــهی هنرــه را ــه در گدشــته ات ــاگ افتــاده اســت ،بــه
ای ـــهی شـــنا ت بکشـــاند و چگونـــه هن را روایـــت نـــد

;(Murphey, 2009: 1

 ).Mandelbaum, 1977: 25هنرـــه در رو گـــاران گدشـــته ر داده اســـت ،دیگـــر در
دســترس مــا نیســت و ا ادرا

اســی مــا بــه دور اســت .تــاریخنگــاری نیا منــد روی پ ـژوهت

ا ی است ـه همیشـه بـه نتی ـهی ر ـی من ـر نمـیشـود .گـزینت رویـدادها ،شـکل دادن بـه
ن یــرهی هنهــا و تنظــیم تــوالی هنهــا ر ــی و نهــایی نیســت .تــاریخپــژوه بــا ــنتهــا و
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نیتهای افراد و گروه هـایی ا گدشـته سـر و ـار دارد ـه بـه شـکل انکـارناپـدیری بـا ـنتهـا
و نیــتهــای امــرو ی مــا ت ــاوم دارنــد و مــا فقــا مــیتــوانیم م نــای هنهــا را اــدس بــزنیم و
هرگــز اطمینــان نمــییــابیم ــه هیــا توانســتهایــم هنهــا را درســت ب همــیم و درســت م رفــی نــیم
یا نه .تـاریخپژوهـان نتی ـهی ـار ـود را بـا ابـزار بـان بیـان مـی ننـد و هـیم م لـوق نیسـت ـه
تــا

ــا تــابو شــیوههــای بیــان دوران ــود ،م ا هــای بیــان و م ــدودیتهــای واژگــانی،

دســتوری و ن ــویانــد .ظرفیــت تــاریخپژوهــان در رســیدن بــه اقیقــت عینــی ،بــیت ا هــر
رشتهی دیگر علوق انسانی مورد سهال است (اامدی 07 :0981 ،و .)08
تردیــدی نیســت ــه ورــایو تــاریکی هرگــز بــه ــورم ــالص مــن ک

نمــیشــوند ،یــرا ا

ــافی نهـ مــور مــیگدرنــد و بــه مــا مــیرســند ( ــار .)11 :0911 ،ا ایـ روی ،بر ــی ادعــا
ـــردهانـــد ـــه تمـــاق تـــاریخ اندیشـــهای ا گدشـــته اســـت ـــه در نهــ مـــور با ســا ی و
بــا هفرینی شــده اســت ( ــالینگوود980 :0981 ،ه  .)Oakshatt, 1977: 103اتــی اگــر
ا گزینشـــگری مـــور بـــه مثابـــهی ســـوگیری او درگـــدریم ،ایـ ـ اقیقـ ـتِ انکارناپـــدیر ـــه
داوریهــای تــاریکی ــم و بــیت بــا ااکــاق ار شــی درهمیکتــهانــد ،مســ لهای نیســت ــه بــه
ســادگی بتــوان ا

نــار هن ع ــور ــرد و ا رِ ــل هن انتظــار و ــول بــه یقــی داشــت (ادوارد ،

19 :0971ه مــــرادی 098 :0931 ،و 093ه درای .)071 :0981 ،ایــــ اقیقــــت مــــانی نمــــود
بیشــتری مــییابــد ــه مــور بکواهــد افکــار عــام ن و فــاع ن تــاریکی را در نهــ
بــا اندیشــی و بــا هفرینی نــد .بــیتردیــد در ای ـ

ــود

ــار پــیت مینــههــا ،علقــههــا و تمــای م او

د الــت اساســی دارنــد و او در همــهی مرااــل پــژوهت بــه موکــوم م ال ــهی ــویت منهــم
واهــد بــود تــا در پیونــد دو افــق اــال و گدش ـته بتوانــد بــه در

پدیــدههــای ر داده در ادوار

پیشــی نایــل شــود (نــن .ــالینگوود071 :0971 ،ه رکــوی .)094 :0930 ،ایــ نکتــه را ن ایــد
ا نظــر دور داشــت ــه فهــم تــاریکی هــیم گــاه بــه ایــت نمــیرســده یــرا پرونــدهی اــواد
تــاریکی بــرای همیشــه بــا اســت و شــنا ت تــاریکی در بســتر تــاریخ متولــد مــیشــود و همرنــان
ـــه اـــواد در تـــاریخ گســـتردهتـــر مـــیشـــوند ،فهـــم مور ـــان نیـــز در شـــنا ت اـــواد
گســتردگی بیشــتر مــییابــد (ســروی .)417 :0971 ،مــور بــا گــزینت مــواد و مصــال ی ــه ا
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اســـناد و مـــدار

بـــه جـــایمانـــده ا گدشـــته در ا تیـــار دارد ،بـــه بـــا هفرینی نهنـــی ااد ـــه

مــیپــردا د .ط ی ــی اســت ــه او در ایــ بــا هفرینی دســت بــه ربــالگری مــی نــد و ا میــان
شواهد ،ررای و مدار

تنها موادی را برمیگزیند ه یاریگر او در ای با سا ی باشند.

بــدیهی اســت ایــ گــزینت نیــز بــا یــن ت ســیر نهنــی ــورم مــیپــدیرده ت ســیری ــه
م صــــول ادرا

و اســــتن اال شکصــــی او در مقــــاق فاعــــل شناساســ ـت ،و بــــدون شــــن،

پــیت مینــههــای فکــری ،تربیتــی ،فرهنگــی و ایــد ولوژین او در ایــ

ــار د الــت اساســی

دارنـــد .بـــه دیگـــر ســـک  ،ت ســـیر ت شـــی بـــرای فهـــمپـــدیر ـــردن رویـــدادها در نظـــامی ا
تصـــویرهای م نـــادار فرهنگـــی اســـت (لیتـــل .)001 :0980 ،بـــرای نمونـــه ،هنرـــه مـــا پیرامـــون
ااد ــهای در تــاریخ ط ــری مــی ــوانیم ،عــی ااد ــه نیســت ،بلکــه در

و دریافــت ط ــری ا

هن ااد ــه اســت ــه در رالــب نهــ و بــان او پــردا ی شــدهانــده ی نــی ط ــری بــر اســاس
پــیتفهــمهــا و پــیتانگــارههــای ــود امــر تــاریکی را برگزیــده اســت ــه در ایـ گزینشــگری،
ایستار ت سیری و م رفتی او د الت اساسی دارند (اهرتی.)90 :0980 ،
گدشــته دور ا دســترس مــور اســت .او تنهــا مــیتوانــد ا روی شــواهد موجــود در مــان
اــال ،هنرــه را ــه در گدشــته ر داده اســت مــورد م ال ــه و بررســی رــرار دهــد .تردیــدی
نیسـت ــه شـواهد موجــود نمـیتواننــد همـهی گدشــته را در ـود بتاباننــده بنـابرای هــر فهمــی ا
گدشــته فهمــی نا امــل و یردریــق ،و بــه ت ــو ،یریقینــی اســت ).(Murphey, 1994: 264
مانی ـه فاعـل شناسـا (تـاریخپـژوه) تهـمینی بـرای ا ـام ـدگ یـن گـزاره یـا توجیـه هن در
ا تیــار نداشــته باشــد ،هرگــز نمــیتوانــد ادعــا نــد ــه بــه م رفــت اقیقــی (یقینــی) دســت یافتــه
اســت ) .(Audio, 1999: 290چــه ،یقــی

مــانی اا ــل مــیشــود ــه ادرا

فاعــل شناســا

م ابق با وارو باشد (را ی)914 :0200 ،
وار یــت هن اســت ــه بیشــتر اســتنتالهــا و اســتدرلهــای مور ــان ا نــوم اســتقرایی اســت تــا
ریاســی .من قیــون اســتدرل ریاســی را اطمینــانبکــتتــر ا اســتدرل اســتقرایی مــیداننــد ،یــرا در
اســتدرل ریاســی مــیتــوان ا مقــدمام ــادگ انتظــار نتی ــهی ــادگ داشــت ،امــا در اســتدرل
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اســتقرایی امکــان دارد ــه مقــدمام ــادگ بــه نتی ــهی ــانا بین امنــد (ا اشــا.)41 :0987 ،
م رفــت تــاریکی چــون بــر اســتقرای تــاق م تنــی نیســت و ابتنــای هن بــر مشــهورام و مظنونــام
اســت ،ا ر یتــی ـــه در علــوق ط ی ــی بـــه واســ هی ت ربــه و مشـــاهدهی مســتقیم اا ـــل
میشود ،بهـرهمنـد نیسـت .بـه همـی
علــوق جــای دارد ( ری ـ

دلیـل تـاریخ ،ا ایـ

افـادهی یقـی  ،در نـا لتـری مراتـب

ــوا .)091 :0971 ،بــیس ـ ب نیســت ــه بر ــی ا مت کــران م ا ــر

ادعا ردهانـد ـه «هنرـه ا تـاریخ مـیتـوان است صـال ـرد ،اتـی اگـر مـال درـت هـم در هن
بــه ــار رفتــه باشــد ،چیــزی جــز ظ ـ و ااتمــال نکواهــد بــود .بنــابرای  ،جســتوجــوی یقــی در
تاریخ ،مانند ار گرفت ا دریاست» (ملکیان.)011 :0983 ،
هنرــه در تــاریخ مــیتــوان ا هن بــه یقــی ت یــر ــرد ،همــان یقــی روانشــنا تی اســت .چــه،
در ای فراینـد ع رـهی فـراوان مـور بـه موکـوم بـاور ،ت صـب ،انـ

و ال ـت طـورنی بـا یـن

مس ـ له ،بزرگــی و عظمــت مــور نــزد فاعــل شناســا ،شــتی و ناپســندی دیــدگاه مقابــل ،بزرگــی
نظریــهپــردا  ،یــادهروی در اعتمــاد بــه راوی و اســ ظــ بــه او مــیتواننــد در بــاور بــه یــن
گــزاره موجــد یقــی روانشــنا تی شــوند .بــرای نمونــه ،ع ــارم «مــ بــر ایــ بــاورق ــه »...ا
ــدگ شکصــی [و بــه ت ــو هن ،ا یقــی روانشــنا تی] بهــرهمنــد اســت ،چــون چیــزی بــیت ا
یـــن اظهـــارنظر و و ـــ ال ـــال شکصـــی نیســـت و ت مـــیمدادنـــی بـــه دیگـــران نیســـت
(ویتگنشــتای  .)010 :0987 ،تردیــدی نیســت ــه نــه ویژگــیهــای انســانهــا شــ یه بــه یکــدیگر
است و نه جهـانی ـه در هن وارـوانـد .جهـان انسـانهـا هـم بـه ل ـال جررافیـایی و هـم بـه ل ـال
ویژگــیهــای فرهنگــی بــا یکــدیگر مت ــاوم اســت ،بنــابرای هرگــز نمــیتــوان ا واــدم امــر
پیشــینی ،ــه م رفـــت متــال ر ا هن اســـت ،بــرای همــهی انســـانهــا دق د .تنهـــا مــیتـــوان ا
مشــتر ام ای ـ امــر پیشــی بــرای همــهی هنــان ســک گ ــت و همــان را م نــای عینیــت رلمــداد
رد (ا ت 201 :0987 ،و .)207
ال تـه ا ایـ نکتــهی مهـم ن ایــد لـت ــرد ـه هنرـه اســب رویشناسـی تــاریکی مـیتوانــد
نــوعی اعتمــاد (نــه یقــی ) بــرای اهــل تــاریخ فــراهم هورد ،ااــرا دانــت ا راه شــهادم و گــواهی
راویــان اســت ،ی نــی همــان چی ـزی ــه در من ــق پژوهشــی تــاریخ ا هن بــه «مستندســا ی» ت یــر
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مـــیشـــود .در «دانـــت ا راه گـــواهی» شـــنا تی ـــه ا شکصـــیت مـــدعی (مـــ رـــال) و
صو ــیام و ویژگــیهــای علمــی ،ا

رــی و شکصــیتی او در دســت اســت ،نقــت اساســی در

پــدیری یــا رد مــدعای او(مارــال) ای ــا مــی نــد .بــا ای ـ اــال ،ن ایــد پنداشــت ــه «دانــت ا راه
گــواهی» فارــد ا یــت و اعت ــار م رفــتشــنا تی اســته چــه ،ایــ امــر در تــاریخ فرهنــ
اســ می هـــم در ســـنت فقهـــی و ا ـــولی پیشـــینهای طـــورنی دارد و هـــم در ســـنت روایـــی و
ادیثی.
وتــاه ســک اینکــه ،گرچــه مــیتــوان ادعــا ــرد ــه بکــت اعظــم م رفــت بشــری (ا جملــه
تــاریخ) متکــی بــه «دانــت ا راه گــواهی» اســت ،در م ال ــام تــاریکی مــیتــوان بــه پیــروی ا
د ارم به ای ا ل پای ند ماند:
هیم چیز را ن ایـد اقیقـت [یـا یقـی ] پنداشـت جـز هنرـه ـ ت هن بـر مـا هشـکار شـده باشـد،
ی نــی ا شــتاا دگــی و س ـ ق نهنــی بایــد بــه شــدم اجتنــاا ــرد و مــانی بــه تصــدیق یــن
گــزاره پردا ــت ــه جــای هــیم گونــه تردیــدی در ــدگ هن بــاری نمانــده باشــد (د ــارم،
.)82 :0981

نتیجهگیری
م رفــت تــاریکی در شــمار م رفــتهــای گــزارهای شــنا ته مــیشــود .گــزارههــای تــاریکی بــه
ای ـ دلیــل ــه اامــل اکمــی در ــوم یــا ن ــی چیــزیانــد و بــر یــن رویــداد ــا
مــی ننـــد و مـــدلول هنهــا ـــارل ا نهــ مـــور رــرار دارد ،ا ایــ

درلــت

من قـــی در مـــرهی

رهــایای «املیــه شکصــیه ارجیــه» جــای دارنــد .ایـ گونــه گــزارههــا ا هن جهــت بــه «مر ــب
تــاق ــری» م ــروهانــد ــه رابلیــت اتصــاه بــه ــدگ و ــدا دارنــد .ســن ت ــدگ
گزارههـای تـاریکی همـواره در ـانون د د ـههـای تـاریخپژوهـان جـای داشـته اسـت .هنهـا بـر
اسـاس یـن عهـد نانوشـته مـی وشـند جـز بـه ـدگ سـک نگوینـد و در مرااـل پـژوهت ـود
جــز بــه گــزارههــای ــادگ تکیــه نکننــد ،امــا مشــکل عمــده بــر ســر راه هنهــا چگــونگی ســن ت
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ــدگ گــزارههــای تــاریکی اســت تــا در پرتــوی هن بتــوان بــه ایقــان و اتقــان در تــاریخ دســت
یافت.
ا میــان م یارهــای ســهگانــهی ســن ت ــدگ -ــه در مــت مقالــه ا هنهــا ســک رفتــه
اســت -نظریــههــای م ابقــت و انســ اق ــارایی ر ق در تــاریخ را دارنــد و هنرــه تــا نــون
مـ

عمــل تــاریخپژوهــان در ســن ت ــدگ گــزارههــای تــاریکی رــرار داشــته اســت ،اتکــای

هنهــا بــه نظریــه عمــلگرایانــه بــوده اســت تــا بــه مــدد هن بتواننــد است صــال «دانــت ا راه
گــواهی» را ــه شــیوهی مکتــارر تــاریخپژوهــی اســت ،موجــه ســا ند .در ای ـ شــیوه ــه ا هن بــه
مستندســا ی ت یــر مــیشــود ،نگــاه تــاریخپژوهــان در درجــهی اول بــه شــکص مــدعی(م ـ رــال)
اســت .گدشــته ا اینکــه شکصــیت و اعت ــار علمــی و ا

رــی مــدعی(مــ رــال) مــیتوانــد

پشــتوانهی مــدعای او(مارــال) رــرار گیــرد و در پــدیری یــا رد هن ای ــای نقــت نــد ،تــاریخپــژوه
در مواجهه بـا گـزارههـای ادرشـده ا سـوی او بـا عـی وار ـهی ـارجی روبـهرو نیسـته بلکـه
بـــا گزارشـــی ا هن رویـــداد ســـر و ـــار دارد ـــه ا

ـــافی نهـ ـ راوی ع ـــور ـــرده و بـــا

شایستها و ناشایستهای او درهمیکته است.
تردیــدی نیســت تــا مــانی ــه فاعــل شناســا (تــاریخ پــژوه ) ا راه دلیلــی ویــژه نتوانــد
صیصــههــایی نظیــر بــاور ،جــزق ،ــدگ و والناپــدیری را ا گــزارههــای تــاریکی است صــال
ند ،هرگـز نمـیتوانـد بـه یقـی گـزارهای (م رفـت شـنا تی) دسـت یابـد .فقـدان ایـ م ـانی ،نـه
تنهــا امکــان و ــول بــه ایقــان و اتقــان را نامقــدور مــیســا د ،ــه بــال و ،راه را بــه اــدس و
گمان ا ب و یر ا ب نیز میگشاید.
مــور نمــیتوانــد گدشــته را هن گونــه ــه بــوده اســت ،گــزاری نــد ،بنــابرای مــی وشــد بــا
م ال ــهی ه ــار بــهجــایمانــده نشــان دهــد ــه گدشــته چگونــه در هنهــا ت لــی یافتــه اســت.
این است ه او عمـ و شـالن م سـری بـه ـود مـی گیـرد تـا ا طریـق فهـم همدرنـه بـه با سـا ی و
بــا هفرینی نهنــی ورــایو گدشــته روی هورد تــا بــه نزدیــنتــری و م تمــلتــری تصــور ا هن
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نای ـل شــود و نــوعی هرامــت و اعتمــاد (یقــی روانشــنا تی) در ــود دربــارهی شــنا ت گدشــته
پدید هورد.
بــدیهی اســت هنرــه مــور بــدان دســت مــییابــد ،متکــی بــه شــواهد ،رــرای و مــدار
اســت و هنرــه مــیتوانــد دســتاوردهای او را مکــدوی ســا د ،ش ـ

اســناد و مــدار

موجــود
جدیــدی

اســت ــه بــه ســود ــدگ مــدعای او گــواهی نمــیدهنــد .ا ایــ روی ،م رفــت تــاریکی
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من قــی ،راه را بــرای رســیدن بــه یقــی گــزارهای (م رفــتشــنا تی)

ناهموار مـیسـا د ،یـرا یقـی م رفـتشـنا تی ـه ا هن بـه ر ـور در بـاور ت یـر مـیشـود ،جـای
هــیم گونــه ااتمــال ســتیزهگــر را بــاری نمــیگــدارد و پیوســته بــر ایقــان دســتیافتــه اتقــان دارد و
امکان نقی

هن را ام و منت ی میسا د.
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