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انســان ها پیوســته درصــدد آن بوده انــد تــا راه نیــل بــه دانــش بیشــتر و صحیح تــر 
ــخ  ــول تاری ــان در ط ــالش انس ــعی و ت ــن س ــوند. ای ــد ش ــد و از آن بهره من را بیابن
ــود.  ــر می ش ــه Science تعبی ــروزه از آن ب ــه ام ــد ک ــی انجامی ــن اصول ــه تدوی ب
کوشــش انســان بــرای دســتیابی بــه روش کارآمــد، بــه پیدایــی روش هــای مختلفــی 
انجامیــد و در نتیجــه شناســایی ایــن روش هــا و چگونگــی بــه کاربســتن آن هــا در 
ــش انســان انجامیــد  ــه رشــته ای از دان بررســی اشــکال گوناگــون هســتی، خــود ب
ــروزي  ــت. آنچــه شــناخت انســان ام ــام گرف کــه روش شناســی )Me thodology( ن
بــه تغییــر پارادایم هــاي  را از انســان گذشــته متمایــز ساخته اســت عمدتــاً 
ــه  ــورت ب ــه این ص ــر ب ــي اگ ــردد. به عبارت ــي بازمي گ ــي و روش شناس معرفت شناس
مســئله بنگریــم کــه از قدیم االیــام چیــزي بــراي شــناخت وجــود داشــته )اعــم از 
خــود انســان و جهــان خــارج از او( و قطعــاً ایــن انســان بــوده کــه مي بایســت بــه 
شــناخت نائــل شــود، لــذا آنچــه کــه شــناخت انســان را از گذشــته تــا بــه امــروز 
ــه مســئلة شــناخت  ــگاه او ب ــوع ن ــز ن ــز ساخته اســت، روش شــناخت او و نی متمای
ــل  ــوان عام ــي به عن ــش روش شناس ــد نق ــوده است. بي تردی ــناخت بـ ــوع ش و موض
ــوان آن شــاخه اي  ــن دو عنصــر شناخت شناســي و هستي شناســي و به عن ــط بی راب
از فلســفة علــم کــه به بررســي تحلیــل نقادانــة شــیوة خــاص تطبیــق ســاختار عــام 
نظریــه در قلمروهــاي مختلــف دانــش بشــري مي پــردازد، حائــز اهمیــت اســت. لــذا 
روش شناســی بــه ایــن معنــا را بایــد از روش تحقیــق ) the Research Me thod( کــه 
در واقــع مســیری اســت کــه پژوهشــگر را تــا رســیدن بــه هــدف و اثبــات فرضیــه 
ــز  ــرد، متمای ــق علمــی را دربرمی گی ــک تحقی ــد و مراحــل اجــرای ی ــاری می ده ی

دانســت.
ــر آن  ــا توجــه بــه اهمیــت روش شناســی در تاریــخ علــم در ایــن شــماره ب حــال ب
شــدیم تــا ره پویه هــای دانــش روش شناســی را در علــوم انســانی کنونــی به تصویــر 
درآوریم. امــروز بیــش از آن کــه توجــه مــا بــه روش شناســی باشــد عمدتــاً معطــوف 
گسســت یــا چرخش هــای معرفتــی و تــالش بــرای بومی ســازی آن اســت 

سخن سردبیر
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سخن سردبیر

درحالی کــه هــر نــوع ابتــکار در بومی ســازی و نظریه پــردازی تنهــا از مســیر 
ــرمنزل  ــه س ــد ره ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــاب روش شناس ــی در ب ــات طوالن مناقش
مقصــود بــرد. روش شناســی خــود پایــة نخســتین نظریه پــردازی )به عنــوان فراینــد 
بســط و ســازماندهی نظام منــد به منظــور تبییــن پدیدارهــا( و الگوســازی بــا توجــه 
بــه بنیان هــای معرفت شناســی و پارادایمیــک )مــدرن علــت کاو ـ پســامدرن 
ــردی ـ  ــل )ف ــف تحلی ــطوح مختل ــرا( آن در س ــامدرن تعامل گ ــاکاو و فراپس معن
ــذا  ــود. ل ــوب می ش ــز محس ــی( نی ــاختاری و جهان ــاختاری ـ  پساس ــی ـ س گروه
بی تردیــد امــروزه روش شناســی، اهمیــت ویــژه و تعیین کننــده ای در رشــد و 
ــت. ــان یافته اس ــه جه ــان ها ب ــا انس ــگاه م ــوع ن ــه ن ــی ب ــوم و جهت ده ــعة عل توس

ــش  ــه و هیــچ عرصــه ای از دان ــی یافت ــروزه قواعــد روش شناســی خصلتــی جهان ام
ــی راه نخواهــد  ــر ب بشــری نیســت کــه بی نیــاز از ایــن شــاخه از دانــش باشــد، و پ
ــه  ــا این هم ــا ب ــم. ام ــی کنی ــم معرف ــان مشــترک عل ــه روش شناســی را زب ــود ک ب
ــر آثــار منتشرشــدة داخلــی در ایــن زمینــه شــاهد  ــا نگاهــی کوتــاه و انتقــادی ب ب
ــگاهی  ــوزش دانش ــوزة آم ــه ح ــر و چ ــوزة نش ــه در ح ــی چ ــل قبول ــت قاب وضعی
نیســتیم. از آنجــا کــه درک تحــوالت عمیــق دانــش بــدون آگاهــی الزم از ایــن حوزة 
ــف  ــای مختل ــر حوزه ه ــج آن ب ــه نتای ــو ک ــد و از آن س ــوار می نمای ــی دش مطالعات
ــری جــدی ای در  ــا بازنگ ــکار اســت، ضــروری اســت ت ــل ان سیاســت گذاری غیرقاب
ــی  ــت گذاری های آموزش ــان سیاس ــری و متولی ــگان فک ــط نخب ــه توس ــن زمین ای
ــری  ــدة بهت ــوان آین ــه شــاید بت ــد ک ــه آن امی ــد، ب و پژوهشــی کشــور به عمــل آی
ــة  ــد داد. مجموع ــانی نوی ــوم انس ــژه عل ــش به وی ــف دان ــای مختل ــرای عرصه ه را ب
ــی  ــوزة روش شناس ــی در ح ــرای بازاندیش ــر ب ــد مختص ــر چن ــی ه ــش رو تالش پی

ــد. ــانی می باش ــوم انس عل

محمد توحیدفام
سردبیر
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چکیده
ــا  ــار منتشــر شــد و ب ــوش آشــوری در ســال 1387 دو ب ــاز داری ــاِن ب ــاب کم حجــم زب کت
ــرو گشــت. در ایــن یادداشــت پــس از مــروری  واکنش هــای مخالــف و موافــق زیــادی روب
ــر ادعاهــای ایــن کتــاب، نادیــده انگاشــتن پیشــینة  ــر ایــن کتــاب، نقدهایــی را ب کوتــاه ب

ــن مباحــث مطــرح می شــود.  ــة بحــث و شــیوة طــرح ای دیرین

واژه های کلیدی: 
زبان، زبان فارسی، زبان شناسی، آشوری، ترمینولوژی، پوپر.

معرفی نویسنده و اثر
ــن  ــود: »ای ــاز می ش ــاب آغ ــن کت ــکل گیری ای ــوة ش ــی از نح ــا گزارش ــه ب دیباچ
ــی در  ــان فارس ــارة زب ــن درب ــة م ــی و اندیش ــی کار پژوهش ــتاورد نهای ــاله دس رس
برخــورد بــا جهــان مــدرن و خواســته های زبانــی آن، در دورانــی چهل ســاله اســت. 
ــه  ــوار ک ــه و ناهم ــی اســت ناکوفت ــر روی زمین ــوردی ب ــر، رهن ــن کاری ناگزی چنی
ــت  ــه اهمی ــه ب ــد«. در دیباچ ــیار می بای ــت بس ــج و ریاض ــت و رن ــدم هم ــر آن ق ب
موضــوع کتــاب و شــکل گیری مســئلة »رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت« در ذهــن 
نویســنده پرداختــه می شــود. در همان جــا نویســنده توضیــح می دهــد کــه دانــش 
ــه های  ــه »پرس ــد ک ــان می کن ــت و خاطرنش ــه« اس ــی اش »خودآموخت زبان شناس
ــر و متخصــص شــود او  ــه پاگی ــچ زمین ــه در هی گسســته و پیوســته«اش »بی آن ک
ــاری کرده اســت«.  ــی خــود ی ــی ذهن ــر از مســئلة اصل ــدی فراگی ــن دی ــه یافت را ب
ــان  ــاله را »زب ــن رس ــام ای ــردازد: »ن ــف مســئله می پ ــه توصی ــاب ب ــد کت درآم
ــاز  ــة ب ــاز و جامع ــان ب ــان زب ــرا می ــاز«. زی ــة ب ــاس »جامع ــته ام، به قی ــاز« گذاش ب

باز هم زبان

 ابراهیم اسکافی
دکترای زبان شناسی و مترجم

بررسی و نقد کتاب زبان باز
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نقد آزاد

نســبتی ضــروری هســت«. آشــوری بــرای توصیــف مســئله از اســتعاره های گوناگونــی 
ــه  ــده را متوج ــا خوانن ــد ت ــره می جوی ــن به ــل داروی ــازار آزاد و تکام ــه ب از جمل
خطیربــودن و اهمیــت موضــوع کنــد. »موضــوع بحــث مــا در ایــن رســاله نــه بحــث 
کلــی نظــری دربــارة انســان و زبــان یــا بحــث فلســفی زبــان، به عبــارت دیگــر بحــث 
در ذات زبــان بلکــه رهیافــت بــه مســئله از یــک دیــدگاه تجربــی و تاریخــی اســت«.

ــی« را  ــان طبیع ــام »زب ــه ن ــی ب ــنده مفهوم ــاب نویس ــن کت ــم ای ــل یک در فص
ــته و  ــان بس ــاز و زب ــان ب ــان زب ــاوت می ــه تف ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــف می کن بازتعری
ــای بســته  ــاز و زبان ه ــای ب ــرق اساســی زبان ه ــردازد: »ف ــان مکانیکــی می پ ــز زب نی
را می تــوان در ایــن فرمــول خالصــه کــرد کــه زبان هــای بســته کم وبیــش در 
چارچــوب محدودیت هــای طبیعــی و تاریخــی خــود، در زیســت ناخــودآگاه خــود، در 
تــرس از دگرگونــی، فرومانده انــد، حــال آن کــه زبان هــای بــاز بــا برداشــتن مرزهــای 
ــازه ای،  ــی ت ــا نگــرش انقالب محدودیت هــای طبیعــی و فرهنگــی و تاریخــی خــود، ب
ــی، راه توســعة بی نهایــت خــود را گشــوده اند.« در  ــوژی زبان ــوم و تکنول ــاری عل ــا ی ب
ــه توصیــف برخــی از ویژگی هــای  ــان« ب ــه زب ــا عنــوان »نگــرة مــدرن ب فصــل دوم ب
ــر  ــدرن ب ــای م ــد زبان ه ــه »رش ــوم ب ــل س ــردازد. در فص ــی می پ ــای اروپای زبان ه
بســتر زبــان علمــی« می پــردازد و ویژگــی زبان هــای انگلیســی و فرانســه را این گونــه 
توصیــف می کنــد: »اگــر زبان هــای انگلیســی و فرانســه، چنان کــه گفتیــم بــر بســتر 
ــرار نداشــتند،  ــی ق ــی و التین ــای یونان ــاد زبان ه ــر بنی ــی، ب ــگ اروپای تاریخــی فرهن
ممکــن نبــود کــه بتواننــد بــا ســاختار تحلیلــی زبــان خــود یــک روســاخت ترکیبــی 
بســازند.« در همــان فصــل بــه برخــی از شــیوه های ســاخت واژه در زبــان انگلیســی 
می پــردازد. در انتهــای کتــاب پــس از واژه نامــه در مقالــه ای مجــزا بــا عنــوان 
ــی  ــان فارس ــی زب ــی و سیاس ــی تاریخ ــت« به بررس ــاروِی مدرنی ــی روی ــان فارس »زب

■ آشــوری، داریوش )1396(. زباِن باز: پژوهشی 
دربارة زبان و مدرنیت، تهران: مرکز
شابک: 978-964-213-393-2
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ــت  ــد: »مدرنّی ــف می کن ــه تعری ــت را این گون ــه مدرنی ــن مقال ــت. در ای پرداخته اس
نامــی اســت بــرای صــورِت نوینــی از زندگــی و رفتــار بشــری کــه در قالــب شــناخِت 
ــازه ای از نهادهــای  ــا صــورِت ت علمــی، ســازمان بندی تکنیکــی و صنعتــی، همــراه ب

ــوِر آن شــکل گرفته اســت«. ــِگ درخ ــی و اقتصــادی و فرهن سیاســی و اجتماع

پیشینة بحث
داریــوش آشــوری دیدگاهــی مثبــت نســبت بــه جامعــة دانشــگاهی و پژوهش هایــی کــه در ایران 
صــورت می گیــرد، نــدارد و در ایــن کتــاب و در ســایت خــود اظهــارات تنــدی در این زمینــه بیان 
کرده اســت، شــاید به همین دلیــل هــم هســت کــه اساســاً خــود را پایبنــد بــه شــیوة متعــارف 
دانشــگاهی در طــرح مســئله و نــگارش کتــاب نمی بینــد و در نتیجــه، کتــاب از انســجام برخوردار 
نیســت.1 به عنــوان مثــال برخــالف آن چــه در مقــاالت علمــی مرســوم اســت، بــه پیشــینة بحــث 
اشــاره ای نمی کنــد، هرچنــد در این خصــوص در دیباچــه نوشته اســت: »هــر جــا کــه مطلبــی یــا 
نکتــه ای را از کتاب هــا گرفتــه ام، به ویــژه داده هــای زبان شــناختی را از مأخــذ یــاد کــرده ام. ولــی 
می بایــد یــادآوری کنــم کــه ایــن رســاله گــردآوری داده هــای علمــی از ایــن کتــاب و آن کتــاب 
و به هــم چسباندنشــان نیســت، بلکــه حاصــل اندیشــندگی رهروی ســت کــه به دنبــال مســئلة 
خــود، بالطبــع، بــه منابــع علمــی مــورد نیــاز روی مــی آورد و از آن هــا چیــز می آمــوزد و مایــه 

می گیــرد«. امــا در حقیقــت اساســاً منکــر پیشــینه ای بــرای ایــن بحــث می شــود. 
ــت، در  ــری« نیس ــی »نظ ــاب موضوع ــن کت ــد ای ــود می گوی ــه خ ــود آن ک ــا وج ب
ــئله  ــه مس ــبت ب ــوری نس ــوش آش ــای داری ــد و دیدگاه ه ــان عقای ــاب بی ــت کت حقیق
اســت، نــه لزومــاً بررســی واقعیــات مربــوط بــه زبــان و خصوصــاً زبــان فارســی. مواجهــة 
نویســنده بــا منتقــدان نیــز چنــدان درخــور اهــل علــم نیســت.2 گرچــه درخصــوص نبود 
ــدان  ــار منتق ــه گفت ــی ب ــدان توجه ــود چن ــد، خ ــده می ده ــای آموزن ــد پنده آداب نق
نمی کنــد تــا جایــی کــه حتــی در مــواردی حــرف اصلــی آنــان را بــد برداشــت می کنــد.

1. داریــوش آشــوری در دیباچــة کتــاب می نویســد: »... کمتــر کســی وظیفــه ای بــرای خــود می شناســد و کار 
علمــی و دانشــگاهی چه بســا جــز شــغلی در میــان شــغل ها بــرای گذرانــدن زندگــی نیســت و جــز در قالــب 
کلیشــه ها و زبانگردهــا و شــایعات کمتــر چیــزی اندیشــیده می شــود و کســی از تــرس همســایه جرئــت یــک 
گام فراتــر رفتــن از ذهنیــت همگانــی را نــدارد،...« و در ســایت خــود در پاســخ بــه نظــر یکــی از خوانندگانــش 
می نویســد: »می دانیــد کــه هموطنــان عزیــز مــا خیلــی ســر-به-هوا چیــز می خواننــد. در مدرســه های مــا، از 

جملــه در دانشــگاه هامان، بــه کســی یــاد نمی دهنــد کــه چگونــه بایــد خوانــد و فهمیــد.«
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos t_58.sh tml

ــناس را  ــد حق ش ــت: علی محم ــه اس ــدان این گون ــه منتق ــوری ب ــوش آش ــی داری ــخ نهای 2. پاس
ــی  ــران فان ــد. کام ــی می کن ــا در »زبان شناســی عمومــی« صاحب نظــر اســت، معرف کســی کــه تنه
دانشــوری اســت »شــفاهی« کــه کــم دســت بــه قلــم برده اســت. بــا صلح جــو آشــنایی نــدارد. بــه 
ایــن دلیــل از برگزارکننــدگان ایــن نشســت سپاســگزاری می کنــد »زیــرا، دســِت کــم، خبــِر انتشــاِر 

این کتاب را به کسانی رسانده و برخی را نسبت به آن کنجکاو کرده است«
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos  t_58.sh tml
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ــده  ــان جدیــد در رمــان 1984 جــورج اورول را نادی اگــر مســئلة ســاختن زب
بگیریــم، پیشــینة بحثــی کــه داریــوش آشــوری ـ و هــر از گاهــی برخــی دیگــر بیان 
ــتین بار  ــردد. نخس ــی وورف بازمی گ ــن ل ــة بنجامی ــه فرضی ــش ب ــد ـ کمابی می کنن
ــی  ــل علم ــان را در محاف ــی و زب ــگ، جهان بین ــان فرهن ــة می ــوع رابط وی موض
ــد و  ــج پروران ــا 1941 به تدری ــال های 1925 ت ــه را در س ــن فرضی ــرد. ای مطــرح ک
ــه دو شــکل قــوی و معتــدل شــناخته می شــود. در شــکل قــوِی آن کــه  اکنــون ب
بــه آن »جبــر زبانــی« گفتــه می شــود، اندیشــه را محــدود بــه زبــان می دانــد. ایــن 
ــد.  ــن می زن ــه را دام ــکان ترجم ــدم ام ــه ع ــوط ب ــای مرب ــه بحث ه ــوع از فرضی ن
نســخة تعدیل یافتــة ایــن فرضیــه را »نســبیت« زبانــی می نامنــد کــه نهایــِت ادعــای 
ــرد  ــورات ف ــه ها و تص ــر اندیش ــادری ب ــان م ــه زب ــت ک ــن اس ــِث آن، ای ــل بح قاب
ــکاری در ســر دارد  ــن موضــوع کــه گاهــی انســان اف ــه ای ــر می گــذارد. توجــه ب اث
ــی  ــای زبان ــورد داده ه ــد در م ــز تردی ــان آوردن آن نیســت و نی ــه به زب ــادر ب ــه ق ک
مــورد اتــکای وورف، )کــه مشــخص شــد داده هــای دســته اولــی در کار نبوده اســت( 
اعتبــار ایــن فرضیــات را به شــدت زیــر ســؤال بــرد. ذکــر همیــن یــک مثــال بایــد 
ــان و  ــان زب ــه می ــوص رابط ــه درخص ــائلی ک ــش ها و مس ــه پرس ــازد ک ــن س روش
ــت کم  ــت. دس ــه ای« نیس ــن ناکوفت ــم »زمی ــدان ه ــود چن ــرح می ش ــگ مط فرهن

قدمتــی هفتــاد ســاله دارد. 
ــی از  ــان فارس ــکالت زب ــز مش ــران نی ــم، در ای ــه بگذری ــی ک ــث جهان از مباح
منظــر آن چــه می تــوان »بــاز« یــا »بســته« بــودن زبــان نامیــد بارهــا و بارهــا مــورد 
بحــث قــرار گرفته اســت. از آن جملــه ســمینار »زبــان فارســی، زبــان علــم« در ســال 
ــا همــت مرکــز نشــر دانشــگاهی برگــزار شــد. از جملــه مقــاالت قابــل  1370 کــه ب
ــا  ــود ب ــناس ب ــد حق ش ــوم علی محم ــة مرح ــن موضــوع مقال ــا ای ــط ب ــه و مرتب توج
ــای  ــناس گونه ه ــه حق ش ــن مقال ــم«. در ای ــان عل ــوی زب ــت و ج ــوان »در جس عن
ــیم  ــات تقس ــان ادبی ــره و زب ــان روزم ــاوت زب ــروه متف ــه دو گ ــان را ب ــی زب غیرعلم
ــه  ــودن ب ــز متکــی ب ــودن آن و نی ــره را بافتاری ب ــان روزم ــد. ویژگــی مهــم زب می کن
اشــخاص و ســوابق آن هــا برمی شــمارد. زبــان ادبیــات را نیــز زبانــی نمادیــن تعریــف 
می کنــد کــه ذاتــاً و اصالتــاً مبهــم اســت. در مقابــل، زبــان علــم زبانــی اســت کــه از 
ــه دور  موقعیت هــا و اشــخاص و ســوابق آن هــا رهــا می باشــد، از حــذف و افتادگــی ب
و آرام و شــکیبا و پرحوصلــه اســت، نمادیــن نیســت، ارتباطــی و اطالعاتــی اســت و 
سرراســت و روشــن و عــاری از ابهــام اســت. او راهکارهایــی از جملــه کاســتن از اتکای 
آمــوزش زبــان فارســی بــر ادبیــات، تشــویق تألیــف کتــاب و ترویــج رســم ویرایــش را 
ــان پیشــنهاد می کنــد. )حق شــناس، 1372( لطــف اهلل یارمحمــدی  ــرای تقویــت زب ب
ــه و  ــه تجزی ــاری ب ــه شــیوة آم ــی نوشــتة علمــی« ب ــای گفتمان ــة »ویژگی ه در مقال
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ــردازد و در نهایــت نتیجــه می گیــرد کــه واژگان مقــاالت  ــان علمــی می پ تحلیــل زب
علمــی کــه بایــد گزارشــی عینــی از واقعیــت باشــد از میــان گــروه بی نشــان انتخــاب 
ــه در  ــد نکت ــة »چن ــادل در مقال ــی حــداد ع می شــود. )یارمحمــدی، 1372( غالمعل
ــه داریــوش آشــوری  ــان فارســی علمــی« نگرانی هــا و دغدغه هایــی شــبیه ب ــاب زب ب
ــد  ــه ح ــا چ ــه و ت ــد »چگون ــخنرانی می گوی ــخن« آن س ــل س دارد. وی در »حاص
ممکــن اســت در جامعــه ای کــه علــم و فعالیــت علمــی و تحقیقــی به معنــای دقیــق 
و عمیــق ایــن کلمــه وجــود نــدارد، زبــان خــاص آن جامعــه به صــورت زبــان علمــی 
درآیــد؟ ... مــا بــا مفاهیمــی روبــه رو هســتیم کــه از متــن و بطــن جامعــة علمــی خــود 
ــه دیگــران در فرهنــگ و  ــم ک ــی مواجه ای ــا اصطالحــات و واژه های ــا نجوشــیده و ب م
ــد،  ــداع کرده ان ــا اب ــف ی ــود کش ــه خ ــی ک ــان مفاهیم ــرای هم ــان ب ــدن خودش تم
وضــع کرده انــد.« )حــداد عــادل، 1372( محمدرضــا باطنــی بــه مســئلة محدودیــت 
افعــال ســاده در زبــان فارســی می پــردازد و جالــب اســت کــه او هــم ماننــد داریــوش 
آشــوری بــه ابتــکار غالمحســین مصاحــب در ســاخت فعل هایــی مثــل »قطبیــدن« و 
»اکســیدن« و »برقیــدن« و »یونیــدن« اشــاره می کنــد. وی نیــز مخالفت هــای اهــل 
ــرد  ــاد می گی ــاد انتق ــه ب ــای مصاحــب را ب ــر تالش ه ــی نظی ــا ابتکارات ــان و ادب ب زب
ــت  ــی ریشــه در واقعی ــا گرچــه از روی دلســوزی اســت، ول ــان م ــای ادیب »نگرانی ه
نــدارد.« و در انتهــا می گویــد »بایــد کنــد و زنجیــری را کــه ندانســته بــه پــای زبــان 
ــا نیازهــا و تحــوالت شــگرف  ــان همــگام ب ــاز کنیــم و بگذاریــم زب فارســی زده ایــم ب
جامعــة امــروز آزادانــه پیــش بــرود.« )باطنــی، 1372( علی اشــرف صادقــی در همــان 
ســمینار در پاســخ بــه گرایــش قدیمــی زبــان فارســی به ســاختن فعــل مرکــب و کنار 
ــور  ــه به ط ــش ک ــن گرای ــد: »ای ــد و می گوی ــاره می کن ــیط اش ــال بس ــتن افع گذاش
ــی در ســاخت نحــوی  ــر بســیار عمیق ــاد تغیی ــده موجــب ایج ــود آم ــی به وج طبیع
ــیم.  ــان زده باش ــای زب ــا به پ ــه م ــوده ک ــری نب ــد و زنجی ــده و کن ــی ش ــان فارس زب
ــت  ــت مرده اس ــه قرن هاس ــدی را ک ــوان فراین ــا می ت ــیم آی ــود می پرس ــال از خ ح
بــا ســاختن تعــدادی مصــدر کــه عــدة قلیلــی آن را بــه کار خواهنــد بــرد، مجــدداً بــه 
زبــان برگردانــد؟ بــی شــک پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت... آن چــه در واژگان علمی 
مــورد نیــاز اســت مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل اســت، نــه شــکل های صرف شــدة 
آن، مشــتقات اســمی و صفتــی فعــل جــزء واژگان زبان انــد و ســاختن و وارد کــردن 
آن هــا در واژگان اثــری در ســاختمان دســتوری زبــان نــدارد. متخصصــان می تواننــد از 
ایــن مقولــه هرچــه را نیــاز دارنــد بســازند و بــه کار ببرنــد.« مرحوم خســرو فرشــیدورد 
ــا عنــوان »فارســی  ــه محمدرضــا باطنــی می دهــد. )بحــث باطنــی ب نیــز پاســخی ب
زبــان عقیــم« در ماهنامــة آدینــه ســال 1368 نیــز پیش تــر منتشــر شــده بوده اســت. 
ــاخت  ــی س ــر زبان ــت.( »ه ــه اس ــه آن مقال ــخ ب ــی پاس ــیدورد و صادق ــخ فرش پاس
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دســتوری خاصــی دارد و ایــن تنهــا زبــان فارســی نیســت کــه اســم ها و صفت هــا را 
نمی توانــد بــه فعــل بــدل کنــد بلکــه زبــان عربــی و فرانســوی و اســپانیایی و آلمانــی 
ــی  ــازی فارس ــتگاه فعل س ــت... دس ــن اس ــز چنی ــر نی ــای دیگ ــیاری از زبان ه و بس
ــال بســیط،  ــای افع ــه ج ــا ب ــال اســت، منته ــم فع ــه بســیار ه ــف نیســت، بلک ضعی
فعل هــای مرکــب و گروه هــای فعلــی می ســازد و فعل هــای بســیط و مرکــب بیگانــه 
ــاِن واال  ــن زب ــد و ای ــه می کن ــی ترجم ــای فعل ــب و گروه ه ــال مرک ــا افع را بیشــتر ب
ــیط  ــای بس ــود فعل ه ــردن کمب ــت... برطرف ک ــاظ درنمانده اس ــن لح ــچ گاه از ای هی
بســیار آســان اســت و تاریــخ زبــان فارســی و شــاعران و نویســندگان و مترجمــان مــا 
ــال مرکــب و  ــا افع ــد و آن راه، لغت ســازی ب ــا نشــان داده ان ــه م ــی ب راه آن را به خوب
گــروه فعلــی اســت نــه جعــل فعــل و آفریــدن افعــال مضحــک مثــل آنچــه دیدیــم.« 

)فرشــیدورد، 1372(

سوءتفاهم های زبانی
آن چــه آشــوری از »زبــان طبیعــی« مدنظــر دارد و در ایــن کتــاب بــه کار می بــرد بــا 
ــاوت  ــده می شــود، تف ــی« نامی ــان طبیع ــوم زبان شناســان »زب ــان عم آن چــه در می
ــان  ــان، زب ــزد زبان شناس ــود. ن ــث می ش ــفتگی بح ــث آش ــوع باع ــن موض دارد و ای
طبیعــی بــه زبانــی گفتــه می شــود کــه ســاختگی نباشــد، در واقــع زبانــی اســت کــه 
ــل  ــن مفهــوم در مقاب ــه ای انســانی شــکل گرفته اســت. ای به طــور طبیعــی در جامع
ــی  ــان فرمول ــی و زب ــان برنامه نویس ــل زب ــی مث ــا زبان های ــپرانتو ی ــل اس ــی مث زبان
منطــق و غیــره بــه کار بــرده می شــود )آشــوری بــه ایــن زبان هــای ســاختگی زبــان 
ــد(. حــال آن کــه مفهومــی کــه آشــوری تــالش دارد بیــان کنــد  ــوم« می گوی »بی ب
ــع  ــدارد. درواق ــدن را ن ــرای مدرن ش ــای الزم ب ــم او ابزاره ــه به زع ــت ک ــی اس زبان
ــال  ــی و امث ــوی و آلمان ــی و فرانس ــل انگلیس ــی مث ــز زبان های ــوری، به ج ــرای آش ب
ــا  ــازگاری ب ــوان از س ــوری نات ــم آش ــی به زع ــی )یعن ــا طبیع ــه زبان ه ــا، بقی این ه

مدرنیتــه( هســتند. 
ــان را حاصــل »راززدایــی« )ص. 35( ناشــی از  ــه زب آشــوری تغییــر نگــرش ب
ــور او  ــد. در تص ــو )ص. 36( می دان ــی« روس ــرارداد اجتماع ــز »ق ــدن و نی مدرن ش
ــج  ــدن به تدری ــة مدرن ش ــی مرحل ــد از ط ــت و بع ــتا بوده اس ــان ایس ــدا زب در ابت
ــر  ــته اند آن را تغیی ــرده و توانس ــر ک ــان تغیی ــه زب ــبت ب ــان نس ــردم نگرش ش م
ــی  ــه غیرطبیع ــت و آن چ ــام زبان هاس ــی تم ــی ذات ــان ویژگ ــر زب ــا تغیی ــد. ام ده
ــر بیــان می کنــد،  اســت ثابت مانــدن زبان هاســت؛ آن طــور کــه جــان مک ورت
وضعیــت زبــان ماننــد شــکل ابرهــا اســت، اگــر شــکل امــروز ابرهــا شــبیه دیــروز 
ــر  ــر معتقــد اســت تغیی ــا. مــک ورت ــر آن ه ــه تغیی باشــد جــای تعجــب اســت و ن
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ــر زبان هــا خــود  ــوع و تکث ــاز شده اســت و تن ــان آغ ــدو به وجود آمــدن زب ــان از ب زب
ــام  ــد تم ــود بای ــن نب ــر چنی ــان اســت و اگ ــش زب ــدو پیدای ــرات از ب نشــانگر تغیی
ــاری و  ــت اختی ــر ماهی ــوی دیگ ــد. از س ــخن می گفتن ــه س ــه یک گون ــان ها ب انس
ــه نگــرش و تفکــر  ــان اســت و ربطــی ب ــان ویژگــی توصیفــی زب ــودن زب قراردادی ب
انســان نــدارد. درواقــع انســان در دوره ای به ویــژه بــا مفاهیمــی کــه دوسوســور وارد 
ــرد و این طــور نبوده اســت کــه  ــی ب ــن موضــوع پ ــه ای زبان شناســی مــدرن کــرد ب
ــا نگــرش قــراردادی نــگاه کنــد و در  ــان ب ــه زب از دوره ای خــاص تصمیــم بگیــرد ب
نتیجــه شــروع بــه تغییــر آن کنــد. از ایــن جهــت می تــوان گفــت قــرارداد اجتماعــی 
ــوری  ــه آش ــور ک ــدارد و آن ط ــان ن ــودن زب ــا قراردادی ب ــی ب ــاط چندان ــو ارتب روس
ــاب وی  ــرو« در کت ــالح »نی ــت. اصط ــی نداده اس ــان »نیرو«ی ــه زب ــت ب ــد اس معتق
ــن مفهــوم کــه  ــه کار مــی رود بی آن کــه روشــن شــود ای ــان ب بارهــا درخصــوص زب
ــی چــه جایگاهــی دارد و  ــه شده اســت در مطالعــات زبان از فیزیــک مکانیــک گرفت
چگونــه و بــا چــه معیــاری می تــوان نیــروی زبــان را ســنجید تــا بتوانیــم بگوییــم 

ــود. ــاد می ش ــا زی ــم ی ــرو ک ــن نی ــزی ای ــا چه چی ب
ــوژی  ــت او ترمینول ــاد اس ــان زی ــا زبان شناس ــوری ب ــات آش ــاوت اصطالح تف
ــوالً  ــه معم ــال آن ک ــرد، ح ــه کار می ب ــی ب ــای ترم شناس ) terminology( را به معن
ــروه  ــورد گ ــا در م ــه واژگان تخصصــی« اســت، ی ــوژی »مجموع منظــور از ترمینول
ــه کار  ــر« )ص. 41( را ب ــارت اضافه گ ــه )preposi tional phrase( او »عب حــرف اضاف
ــمی  ــروه اس ــرد گ ــه کار می ب ــورد آن ب ــه در م ــم ک ــی ه ــفانه مثال ــرد و متأس می ب

ــه گــروه حــرف اضافــه )ص. 65(. اســت ن
نکتــة جالــب دیگــر در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــا وجــود آن کــه داریــوش 
ــا  ــی ی ــدرت نظام ــی ق ــه »چیرگ ــا را ب ــن زبان ه ــن رفت ــدا از بی ــوری در ابت آش
فرادســتی سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی« نســبت می دهــد، بالفاصلــه بعــد از آن 
ــت انداختن و  ــال پوس ــدرن »در ح ــای م ــار زبان ه ــر فش ــا در زی ــد زبان ه می گوی
ــا  ــودی.« در جاهــای دیگــری نیــز ب ــه ناب ــا بسیاری شــان محکــوم ب ــد ی دگرگونی ان
ــازار آزاد«  ــی« و »ب ــک« و »انتخــاب طبیع ــم »شــکاف تکنولوژی ــتفاده از مفاهی اس
ــز در  ــان ج ــه زب ــت آن اســت ک ــد. واقعی ــا را مطــرح می کن ــودی زبان ه ــر ناب خط
مــواردی کــه در ابتــدا بیــان کرده اســت، از میــان نرفتــه و نمــی رود و اغراقــی کــه 
نویســنده بــه کار برده اســت شــبیه بــه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم اگــر نتوانیــم در 
ــوش  ــن را فرام ــا زود راه رفت ــر ی ــم دی ــی کســب کنی ــتقامت مقام مســابقات دِو اس
خواهیــم کــرد. فراگیرشــدن زبان هــا و از میــان رفتــن برخــی زبان هــا در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی جــز از منطــق زور و قــدرت تبعیــت نمی کنــد. زبان هایــی 
هم چــون یونانــی، التیــن، عربــی، انگلیســی و فرانســوی کــه توانســته اند هــر کــدام 
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ــوع هســتند، کــه به هیچ وجــه  ــان متن ــد، آن چن ــدا کنن ــی گســترش پی در دوره های
ــان آن هــا یافــت.  ــی مشــترکی می ــوان ویژگــی ذات نمی ت

ــی در جلســة نقــدی کــه در  ــن کتــاب را کامــران فان نکتــة اساســی در نقــد ای
ــکل واژگان  ــم، مش ــوزة عل ــا در ح ــت: »م ــان کرده اس ــد بی ــزار ش ــاب برگ ــهر کت ش
نداریــم. زبــان چیــزی نیســت کــه بــا واژه ســاخته شــود. در واقــع کوچک تریــن واحــِد 
اندیشــه، جملــه اســت. آن چــه مــا نیــاز داریــم، جمله ســازی اســت و نــه واژه ســازی. 
ــه تفکــر دارد. مشــکل مــا، مشــکل لفــظ نیســت؛ مســئلة اصلــی  جمله ســازی نیــاز ب
ــه ایــن نقــد می دهــد از  مــا، مفهوم ســازی اســت.« پاســخی کــه داریــوش آشــوری ب
ــه اســت، چــه  ــا گفتــن این کــه مشــکِل مــا لغــت نیســت، جمل ــرار اســت: »ب ــن ق ای
ــا  ــه م ــت ک ــک نیس ــت؟ ش ــو اس ــا در نح ــکِل م ــی، مش ــم؟ یعن ــم بگویی می خواهی
ــه ام و کوشــیده ام راِه  ــا پرداخت ــه آن ه ــن هــم ب ــه م ــم ک ــز داری مشــکالت نحــوی نی
حل هایــی بــرای آن هــا پیــدا کنــم.«1 امــا موضوعــی کــه فانــی بیــان می کنــد ربطــی 
بــه نحــو نــدارد، او بــه شــیوة انتقــال مفاهیــم اشــاره دارد. ســخن فانــی ایــن اســت کــه 
اگــر واژة معــادل هــم ســاخته نشــود بــا ترکیــب کلمــات و بــا بیــان جمــالت می تــوان 
مفاهیــم را بــا ظرافــت بیــان کنیــم و منظورمــان را برســانیم. مســئله ایــن اســت کــه 
آشــوری فقــط بــه حــوزة خــاص ســاخِت واژه از زبان شناســی توجــه کرده اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه نشده اس ــی ارائ ــچ دلیل ــت، هی ــی نیس ــم حیات ــال مفاهی ــرای انتق ب
ــد  ــان مقص ــک واژه در زب ــاً از ی ــد حتم ــدأ بای ــان مب ــک واژه در زب ــوم ی ــال مفه انتق
ــن  ــد، یافت ــان می کن ــاالم بی ــری پ ــه جف ــور ک ــت همان ط ــرد. در حقیق ــتفاده ک اس
واژه ای در یــک زبــان کــه معــادل دقیقــی در زبــان دیگــر نداشــته باشــد کار ســاده ای 
ــی  ــن معن ــه ای ــان ب ــه در زب ــک کلم ــیط ی ــق و بس ــادل دقی ــدان مع ــا فق ــت؛ ام اس
نیســت کــه ســخنگویان آن زبــان قــادر نیســتند خودشــان چنــان مفهومــی را بیــان 
ــان  ــد کــه مثــاًل در زب کننــد. او از طیــف رنگ هــا در زبان هــای مختلــف مثــال می زن
قبیلــه دانــی در گینــة نــو تنهــا دو کلمــه بــرای توصیــف رنگ هــا وجــود دارد امــا در 

ــل انگلیســی زبانان هســتند. ــگ درســت مث ــل رن ــف کام مطابقــت دادن طی
ــری  ــای دیگ ــه حوزه ه ــال آن ک ــت، ح ــاخت  واژه اس ــر س ــاً ب ــز او صرف تمرک
نظیــر معنی شناســی و کاربردشناســی بــه بحــث انتقــال مفاهیــم ارتبــاط بیشــتری 
ــن  ــه ای ــوش آشــوری دور مانده اســت. پرداختــن ب ــد داری ــی از دی ــد کــه به کل دارن
حوزه هــا حساســیت نســبت بــه واژه هــای معــادل را کاهــش می دهــد، زیــرا موضــوع 
ــردی واژگان و  ــد و شــرایط کارب نحــوة پذیــرش عمومــی و پســندیدن واژگان جدی

بافــت خــاص، هــر کــدام جایــگاه مهمــی در انتقــال مفاهیــم پیــدا می کننــد. 
ــان« در ســایت  ــاب زب ــد کت ــس نق ــون مجل ــوان »پیرام ــا عن ــدان را ب ــه منتق 1. نویســنده پاســخ ب

ــت. ــر کرده اس ــتار، منتش ــخصی اش، جس ــالگ ش ــه و وب ــو زمان رادی
h t tp://ashouri.malaku t.org/archives/2008/09/pos t_58.sh tml
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نظراتــی کــه نویســنده درخصــوص رابطــة میــان زبــان و مدرنیــت در 
بخش هــای مختلــف کتــاب طــرح می کنــد، در هیچ جایــی از کتــاب بــه اســتداللی 
ــا  ــرد ی ــرات را بپذی ــن نظ ــت ای ــد دربس ــا بای ــده ی ــود. خوانن ــز نمی ش ــوی مجه ق
این کــه ایــن خطــر را به جــان بخــرد کــه از نــگاه آشــوری در زمــرة دشــمنان زبــان 
بــاز کــه درواقــع همــان دشــمنان جامعــة بــاز هســتند، قــرار بگیــرد.1 موضــوع اصلی 
کتــاب زبــان فارســی اســت امــا به بررســی ســاخت زبــان فارســی یــا حتــی مقایســة 
ــز  ــد، نی ــت می نامن ــروی مدرنی ــای پیش ــه وی زبان ه ــی ک ــا زبان های ــان ب ــن زب ای
ــی  ــان فارس ــه در زب ــی ک ــتثنائات فراوان ــه اس ــی ب ــه در جاهای ــردازد. البت نمی پ
ــا  ــام زبان ه ــش در تم ــه کمابی ــت ک ــن اس ــا روش ــد، ام ــاره می کن ــود دارد اش وج
ــای انگلیســی و فرانســوی  ــن زبان ه ــه ویژگــی قرض گرفت ــراوان اســت. ب اســتثنا ف
ــی را  ــاختار تحلیل ــر او س ــه از نظ ــد ک ــاره می کن ــی اش ــن و یونان ــای التی از زبان ه
مجهــز بــه روســاخت ترکیبــی می کنــد.2 اگــر داشــتن پیشــینة یونانــی و التیــن هــم 
ــد از  ــان فارســی نمی توان ــان اســت و زب ــودن زب ــاز ب از ویژگی هــای منحصربه فــرد ب
ــان  ــان فارســی و هــر زب زبان هــای اجــدادی اش قــرض بگیــرد، اساســاً بازشــدن زب
دیگــری محــال می شــود. مــوارد اندکــی کــه آشــوری درخصــوص ســاخت واژه در 
زبــان انگلیســی بیــان می کنــد، شــناختی ابتدایــی از مبحــث ســاخت  واژه انگلیســی 
اســت کــه معلــوم نیســت چــه جایگاهــی در بحــث اصلــی کتــاب دارد. اگــر بنــا بــر 
مقایســه هــم باشــد دســت کم نویســنده بایــد بــه شــیوه های ســاخت واژه در زبــان 
فارســی نیــز اشــاره  می کــرد و دو زبــان را از ایــن حیــث مقایســه می کــرد و دلیــل 

برتــری یکــی بــر دیگــری را نشــان مــی داد.

واژه گزینی با کدام هدف؟
ــورد  ــه م ــی ک ــاختن واژگان ــر س ــب به خاط ــوم مصاح ــوری از مرح ــتایش آش س
اســتقبال قــرار نگرفته اســت نیــز مایــة شــگفتی اســت. روشــن نیســت کــه اساســاً 
ــل  ــه دلی ــای آن ک ــد؟ به ج ــد باش ــه بای ــنده چ ــر نویس ــازی از نظ ــدف از واژه س ه
ــن  ــورانه خواندن ای ــه و جس ــود، دلیران ــل ش ــی تحلی ــن ابتکارات ــادن چنی جانیفت
ــر اشــاره شــد،  کارهــا چــه مشــکلی را حــل خواهــد کــرد؟ همان طــور کــه پیش ت
در ســمینار زبــان فارســی و زبــان علــم بارهــا ایــن موضــوع بیــان شده اســت. علــت 
ناکامــی مصاحــب در جاانداختــن افعالــش، نادیده گرفتــن گرایــش چندقرنــة زبــان 

1. داریــوش آشــوری در مصاحبــه بــا مســعود لقمــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دشــمنان زبــان 
بــاز کیســتند می گویــد همــان دشــمنان جامعــة بــاز. 

h t tp://ashouri.malaku t.org/2009/01/pos t_60.h tml
ــد و در این جــا  ــی دارن ــاًل متفاوت ــی کام 2. اصطالحــات »روســاخت« و »زیرســاخت« در نحــو معان

ــرد. ــه کار می ب ــری ب ــای دیگ ــی را در معن ــج زبان شناس ــات رای ــوری اصطالح ــز آش نی
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فارســی به ســوی افعــال مرکــب اســت. محمــد دبیــر مقــدم در مقالــة »فعــل مرکــب 
در زبــان فارســی« نشــان می دهــد کــه زبــان فارســی برخــالف زبــان انگلیســی در 
ســاختن افعــال مرکــب انضمامــی فراینــدی زایــا دارد.1 بنابرایــن نبایــد ایــن موضــوع 
ــی را  ــن ویژگ ــی ای ــازد و فارس ــیط بس ــل بس ــد فع ــی می توان ــان انگلیس ــه زب را ک
ــی ویژگی هــای خــاص خــودش را داراســت.  ــدارد، کاســتی تلقــی کــرد. هــر زبان ن
امــا فــارغ از موضــوع اصلــی کتاب کــه نویســنده از عهدة تبییــن آن برنیامده اســت، 
ســبک و زبــان نویســنده نیــز خــود موجــب واکنش هــای بســیاری شده اســت. مرحــوم 
ــاب را  ــد، و ســبک کت ــار نوعــی خودشــیفتگی می دان ــاب را گرفت ــاِن کت حق شــناس زب
شایســتة یــک کتــاب علمــی نمی دانــد و آن را بیشــتر شــبیه ســبک و ســیاق پیامبــران 
ــد.2 شــاید ادعاهایــی از ایــن دســت کــه کتــاب در چــه  ــوژی می دان و پاســداران ایدئول
ــر درآمــده و این کــه مباحــِث آن مســئلة  ــا چــه مشــقت هایی به تحری ــی و ب مــدت زمان
ــه  ــران ب ــه در ای ــان و ن ــه در جه ــون ن خــاص خــود نویســنده اســت و هیچ کــس تاکن
ــه چنیــن قضاوتــی  ایــن موضــوع نیندیشیده اســت، مرحــوم حق شــناس را به درســتی ب
ــف  ــائل تعری ــه مس ــرای این گون ــی ب ــی جای ــای علم ــت. در پژوهش ه ــوق داده اس س

نشده اســت، موضــوع اصلــی طــرح ادعاهــا و نظریــات و تبییــن علمــی آن هاســت.
دغدغــة اصلــی داریــوش آشــوری واژه گزینــی اســت و از ایــن دریچه به مســئلة 
زبــان می پــردازد.3 اگرچــه در آخریــن بخــش همیــن کتــاب نیــز بــه موفقیت هــای 
ــارغ از  ــه و ف ــی را تک روان ــل واژه گزین ــا در عم ــد، ام ــاره می کن ــتان اش فرهنگس
ــز  ــوع نی ــن موض ــرد و همی ــش می ب ــنهادی، پی ــه واژگان پیش ــران ب ــش دیگ واکن
ــای  ــیاری از معادل ه ــای بس ــوری به ج ــت. آش ــیاری شده اس ــادات بس ــب انتق موج
رایــج )واژه هایــی نظیــر تــرم، آرتیــکل، تکنولوژیــک، اســتتیک(، اصــل واژه انگلیســی 
ــود را  ــاص خ ــادل خ ــز مع ــوارد نی ــی م ــرد، در برخ ــه کار می ب ــوی را ب ــا فرانس ی

1. ایــن مقالــه را دبیــر مقــدم ابتــدا در ســال 1373 در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه 
ــه کرده اســت. ــیراز ارائ ش

2. گزارشی از جلسه نقد کتاب زبان باز در وبالگ شهر کتاب منتشر شده است.
h t tp://www.persian-language.org/repor t-1576.h tml

ــر فرهنــگ هــزاره نوشته اســت نیــز  ــگاه افراطــی داریــوش آشــوری را در نقــدی کــه وی ب 3. اوج ن
ــج دســت  ــای رای ــان معادل  ه ــد فقــط از می ــد اســت فرهنگ نویســان نبای ــد. وی معتق ــوان دی می ت
بــه انتخــاب زده، بلکــه خــود نیــز در مــواردی معادل هــای مناســب برگزیننــد. در فرهنگ هایــی کــه 
ــرای  ــرو می شــویم کــه ب ــی روب ــادی از معادل های ــا شــمار زی ــز گــردآوری کرده اســت ب خــودش نی
ــرار دارد  ــدگاه، نظــر مرحــوم حق شــناس ق ــن دی ــل ای ــار ســاخته شده اســت. در نقطــة مقاب اولین ب
ــه همــان نقــد تصریــح می کنــد وظیفــة فرهنگ نویــس واژه ســازی نیســت و هیــچ  کــه در پاســخ ب
معــادل تــازه ای در فرهنــگ هــزاره ســاخته نشده اســت. نقــد داریــوش آشــوری و پاســخ علی محمــد 

ــت: ــر شده اس ــی منتش ــی فارس ــایت بی بی س ــناس در س ــق ش ح
h t tp://www.bbc.co.uk/persian/ar ts/021212_mj-l-hezareh.sh tml
h t tp://www.bbc.co.uk/persian/ar ts/021210_mj-haqshenas.sh tml
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ــاده و  ــای جاافت ــای معادل ه ــرد به ج ــه کار نمی ب ــر ب ــس دیگ ــاً هیچ ک ــه تقریب ک
ــتمانه،  ــدن، سیس ــر ش ــر کره گی ــی نظی ــرد )واژه های ــه کار می ب ــران ب ــج دیگ رای
برخه چســبانی، چهرگشــتار، دم افــزون و علمــور(. در حقیقــت واژه  گزینــی داریــوش 
ــان  ــه زب ــد ب ــرای وارد کــردن واژة مناســب جدی آشــوری بیــش از آن کــه تــالش ب
ــج باشــد، درج امضــای نویســنده در متــن اســت. متأســفانه چنیــن رویکــردی  رای
ــداوم  ــده می شــود. ت ــز دی ــان برخــی دیگــر از مترجمــان نی ــی در می ــه واژه گزین ب
این گونــه تک روی هــا اســت کــه در انتقــال مفاهیــم مانــع ایجــاد می کنــد و 
ــا وی در  ــز ب ــوش آشــوری نی ــان فارســی. محمدرضــا باطنــی کــه داری ــه ذات زب ن
ــة  ــی توصی ــوص واژه گزین ــد، در خص ــی می کن ــاس نزدیک ــا احس ــی دغدغه ه برخ
ارزشــمندی دارد کــه اگــر بــه کار گرفتــه شــود بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد 
ــا برهــم زدن  ــده ی ــا وضــع قاع ــا ی ــم و تشــویق واژه ه ــا تحری شــد: »لغت ســازی ی
روال هــای گذشــتة زبــان، یــک کار فــردی نیســت، بلکــه وظیفــة دســتگاه ُمطلعــی 
ــت  ــات آن ضمان ــد و تصمیم ــوردار باش ــز برخ ــت نی ــتیبانی دول ــه از پش ــت ک اس
اجرایــی داشــته باشــد. تــا زمانــی کــه از طــرف دولــت رســماً در این بــاره تصمیمــی 
گرفتــه نشــود و اصالحــات الزم جنبــة عمومــی به خــود نگیــرد، بایــد از روال هــای 
عــادی زبــان پیــروی کــرد زیــرا تــک روی و اصالحــات فــردی نه تنهــا بــا موفقیــت 
مواجــه نخواهــد شــد، بلکــه بــه آشــفتگی و نابســامانی زبــان می انجامــد و بیــش از 

ــی، 1369(. ــود.« )باطن ــع می ش ــد باشــد مضــر واق ــه مفی آن ک
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رساله ای بر مدار طایفه کشی

 سجاد صداقت
دکترای علوم سیاسی

بررسی و نقد کتاب روزهای انقالب

چکیده
هســتة اصلــی پژوهــش مــری هگلنــد در کتاب روزهــای انقــالب اســتفاده از فرایند سیاســی 
ــال های  ــن س ــاد بی ــتای علی آب ــردم روس ــل سیاســی م ــح عم ــرای توضی »طایفه کشــی« ب
1978-1979 اســت. کتــاب تــالش می کنــد بــا اســتفاده از رویدادهایــی چــون اعتصــاب و 
اصالحــات ارضــی، بــه تفســیر واکنــش مــردم علی آبــاد در روزهــای انقــالب بپــردازد و قیــام 
محلــی پــس از انقــالب را نیــز در کنــار همیــن رویکــرد دســته بندی می کنــد. رویکــردی 
ــا،  ــا، ارزش ه ــا، جهان بینی ه ــه گرایش ه ــت ک ــن اس ــرده، ای ــاذ ک ــاب اتخ ــن کت ــه ای ک
انتظــارات و پیچیدگی هــای رفتــاری مــردم در قبــال سیاســت برخاســته از شــرایط واقعــی، 
آن چنــان کــه به چشــم آن هــا می آیــد، اســت و واکنشــی منطقــی اســت بــه ایــن شــرایط، 
درســت شــبیه دالیــل فهم پذیــری کــه براســاس آن هــا مــردم مســیری را برمی گزیننــد تــا 
به جــای دیگــری برســند و در همیــن حــال آن مســیر را می ســازند. ســپس ایــن مجموعــه 
ارزش هــا، انتظــارات و رفتارهــا بــر ارزیابی هــا تأثیــر می گــذارد و اتفاقــات جــاری را کانالیــزه 
ــد پارادایم هــای فراینــدی نامیــده شــود: الگوهایــی  ــا هــم می توان می کنــد. همــة این هــا ب
ــن الگوهــا در خدمــت انتقــال  ــج اســت. ای ــی کــه در جامعــه رای ــرای رفتارهای فرهنگــی ب
ــی اســت؛ و نتیجــه اش  ــع کنون ــا و وقای ــه موقعیت ه ــوط ب ــای مرب ــه رفتاره و نظــم دادن ب
ــو پارادایم هــای فراینــدی  ــه وار اســت. بدیــن ترتیــب، وقایــع جــاری در پرت فراینــدی نمون

موجــود تفســیر می شــوند.

واژه های کلیدی: 
طایفه، طایفه کشی، انقالب، اصالحات ارضی، فرایند سیاسی، زنان
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مقدمه
ــر دســتمایة پژوهش هــای بســیاری  ــران در طــول ســال های اخی ــخ معاصــر ای تاری
ــی از آن  ــران یک ــخ ای ــش از تاری ــن بخ ــت. ای ــی بوده اس ــگران غرب ــزد پژوهش ن
ــود  ــی را به خ ــان ایران ــیاری از محقق ــه بس ــا توج ــه نه تنه ــت ک ــی اس موضوعات
ــگران در  ــیاری از پژوهش ــه بس ــود آورده ک ــرایطی را به وج ــه ش ــرده بلک ــب ک جل
ــای  ــر آن از زاویه ه ــخ معاص ــران و تاری ــه ای ــانی ب ــوم انس ــف عل ــای مختل حوزه ه
ــارغ از  ــگران ـ ف ــن پژوهش ــی از ای ــش مهم ــد. بخ ــان دهن ــه نش ــی توج گوناگون
داشــتن اصالــت ایرانــی یــا نــه ـ امــروز در دانشــگاه های مهــم دنیــا بــر روی تاریــخ 
معاصــر ایــران کار می کننــد و ایــن امــر باعــث شــده به خصــوص در ده هــای اخیــر 
کتاب هــای زیــادی دربــارة مســیر رویدادهــا در ایــران منتشــر شــود کــه هــر یــک 
از آن هــا در زمینــة  تخصصــی خــود بخشــی از اتفاقــات و حــوادث را مــورد بررســی 
ــت  ــواره جذابی ــه هم ــت ک ــی اس ــی از آن پروژه های ــران« یک ــت. »ای ــرار داده اس ق
زیــادی بــرای محققــان و پژوهشــگران غربــی داشــته و همــواره بحــث دربــارة ایــران 
ــگاه های  ــات دانش ــه تحقیق ــوده ک ــی ب ــن بحث های ــی از مهم تری ــخ آن یک و تاری
مهــم دنیــا را به خــود اختصــاص داده اســت. شــاید یکــی از دالیــل اهمیــت ایــران 
ــه ایــن امــر بازگــردد کــه در طــول ســده های  و به طــور ویــژه تاریــخ معاصــر آن ب
ــتمایة  ــته دس ــک می توانس ــر ی ــه ه ــماری در آن رخ  داده ک ــات بی ش ــر اتفاق اخی
ــی باشــد. از ســوی دیگــر نقــش  دولت هــای خارجــی در  بحث هــا و مباحــث فراوان
تاریــخ معاصــر ایــران و تأثیرگــذاری آن هــا بــر روی رویدادهــا نیــز باعــث شده اســت 

ــرای بررســی داشــته باشــد.  ــن امــر جنبه هــای مختلفــی ب کــه ای
ــگران از  ــه پژوهش ــوده ک ــدی ب ــران به ح ــر ای ــخ معاص ــی تاری ــرورت بررس ض
ــارة بخــش  ــوان درب ــب می ت ــه این ترتی ــد. ب ــه آن نظــر کنن ــی ب ــای مختلف جنبه ه

■  هگلند، مــری )1397(. روزهای انقالب: چطور 
زنان یک روســتا در ایران انقالبی شدند؟، ترجمه 

میترا دانشور. تهران: ترجمان علوم انسانی
شابک: 978-600-8091-44-8
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ــرای  ــی را ب ــای متفاوت ــه زاویه ه ــرف زد ک ــان ح ــندگان و محقق ــی از نویس مهم
ــک  ــر ی ــگ و... ه ــاد، فرهن ــت، اقتص ــد. سیاس ــاب کرده ان ــود انتخ ــای خ بحث ه
ــی کــه  ــد کــه در طــول ســال های اخیــر در پژوهش هــای فراوان ــی بوده ان موضوعات
دربــارة تاریــخ معاصــر ایــران منتشــر شــده، در مرکــز بحث هــا قــرار داشته اســت. از 
ــفرنامه ها  ــه س ــران ب ــارة ای ــته ها درب ــته نوش ــن دس ــی از مهم تری ــر یک ــوی دیگ س
ــای  ــه بخشــی از خاطــرات آن روزه ــردد ک ــی بازمی گ و سرگذشــت های غیرایرانیان
ــران را  ــود در ای ــداف خ ــی از اه ــیده اند بخش ــرده و در آن کوش ــت ک ــود را روای خ
شــرح دهنــد. کتاب هــای بســیاری در ایــن زمینه هــا منتشــر شــده کــه شــاید ذکــر 
ــا نشــان می دهــد کــه  ــه خــارج باشــد ام ــن مقال ــة ای ــا از حوصل ــک از آن ه هــر ی
همــواره ایــران مرکــز توجــه بــوده و بررســی تاریــخ آن نیــز از جنبه هــای مختلفــی 

ــت.  ــرار داشته اس ــه ق ــورد توج م
امــا شــاید آن قــدر کــه به مقوالتــی چــون اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ در تاریخ 
معاصــر ایــران پرداختــه شــده و حتــی مســائلی چــون نقــش زنــان در طــول یــک 
ــدگاه انسان شناســی  ــران از دی ــخ ای ــه، تاری ــرار گرفت ــورد توجــه ق دورة تاریخــی م
ــون  ــی چ ــوان پژوهش های ــه می ت ــد ک ــر چن ــد. ه ــه باش ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
ــر )Loeffler, 2013( و  ــس لوفل ــتة اگن ــران نوش ــان در ای ــت و درم ــاب بهداش کت
ــی  ــات ارض ــران )Lamb ton, 1969a( و اصالح ــک و زارع در ای ــون مال ــاری چ آث
در ایــران )Lamb ton, 1969b( نوشــتة آن لمبتــون و خانواده هــای هســته ای و 
ــام )Behnam, 1971( را  ــید بهن ــتة جمش ــران نوش ــاوندی در ای ــای خویش گروه ه
ــانه و  ــی مردم شناس ــا دیدگاه ــی و ب ــة متفاوت ــران از زاوی ــارة ای ــه درب ــرد ک ــام ب ن

ــد.   ــرح کرده ان ــی را مط ــانه مباحث انسان شناس
ــتقیم  ــت مس ــی و روای ــارغ از خاطره نویس ــه ف ــری ک ــاید اث ــان ش ــن می در ای
حضــور یــک پژوهشــگر در ایــران به بحــث دربــارة ایــران از دیــدگاه انسان شناســی 
سیاســی1 بپــردازد، اتفاقــی ویــژه باشــد. روزهــای انقــالب یــک اثــر انسان شناســانه 
ــری  ــد تصوی ــر آن چــه در عرصــة سیاســی رخ داده، می توان ــه ب ــا تکی ــه ب اســت ک
ــال های  ــا س ــته ت ــه از گذش ــه آن چ ــه ب ــا توج ــتا ب ــک روس ــای ی ــازه از فراینده ت
ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم در آن اتفــاق افتــاده، به دســت دهــد. بــه این ترتیــب 
خواننــده بــا اثــری روبــرو خواهــد بــود کــه بحثــی تــازه دربــارة ایــران را بــه او ارائــه 
ــی  ــای واقع ــه به معن ــه ای ک ــتایی. جامع ــة روس ــک جامع ــر ی ــه ب ــا تکی ــد ب می ده
ــی  ــی« نتایج ــر »طایفه کش ــه ب ــا تکی ــنده ب ــیر نویس ــات در آن و تفس ــه اتفاق کلم

ــد. ــرح می کن ــاوت را مط متف

1. Poli tical an thropology
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نقد آزاد

معرفی اثر و نویسنده
مــری الیــن هگلنــد اســتاد انسان شناســی در دانشــگاه ســانتاکالرا ایالــت کالیفرنیــا 
در ایــاالت متحــده اســت. او تنهــا پژوهشــگر آمریکایــی در ایــران بــود کــه در طــول 
انقــالب اســالمی تحقیقــات میدانــی انجــام داد و یکــی از معــدود افــرادی بــود کــه 
در 30 ســال اخیــر توانســته بــه ایــران بازگــردد و تحقیقــات خــود را ادامــه دهــد. 
ــران را  ــه کل ای ــی ک ــوالت مهم ــر از تح ــتان 1356، بی خب ــد در تابس ــری هگلن م
ــی شــیراز گذاشــت. او  ــه روســتایی کوچــک در حوال ــا ب ــر می ســاخت، پ ــر و زب زی
18مــاه در ایــران مانــد و تنهــا پژوهشــگر آمریکایــی ای بــود کــه از نزدیــک انقــالب 
اســالمی را مشــاهده کــرد. روزهــای انقــالب روایــت تجربه هــای روزمــرة هگلنــد در 
ایــن روستاســت کــه نشــان می دهــد چگونــه مردمــی عــادی و دور از سیاســت پــا 
بــه جریــان انقــالب گذاشــتند و در خــالل ماجراهــای انقــالب و پــس از آن متحــول 
ــران، پــس از  ــارة او از ای ــارة دیــدار دوب شــدند. بخــش انتهایــی کتــاب هگلنــد درب
گذشــت چنــد دهــه از انقــالب، در ســال های 1384 تــا 1388 اســت. فــارغ از ایــن 
18 مــاه پرتالطــم و پژوهــش هگلنــد در روســتای »علــی آبــاد«، او اولیــن بــار بیــن 
ســال های 1966 تــا 1968 به عنــوان معلــم انگلیســی دبیرســتان در ســپاه صلــح در 
شــمال غربــی ایــران خدمــت کــرده و آن قــدر توانایــی داشــته کــه در همــان ســال 
1966 »فارســی حــرف زدن« )ص. 25( را بیامــوزد. پــس از ایــن ســفر دو ســاله او 
ــتان های 1970 و  ــا 1972 و تابس ــال های 1971 ت ــن س ــم بی ــر ه ــار دیگ ــد ب چن
ــائل آن  ــران و مس ــج ای ــد به تدری ــر می رس ــرده و به نظ ــفر ک ــران س ــه ای 1977 ب
ــه یکــی از دغدغه هــای جــدی ایــن پژوهشــگر آمریکایــی تبدیــل می شــود. ایــن  ب
ــز  ــران را نی ــالب در ای ــی انق ــی پیش بین ــه حت ــت ک ــدی اس ــدی ج ــه به ح دغدغ
شــامل شده اســت: »ســرکوبی و خشــونت دولــت محمدرضاشــاه پهلــوی بــا کردهــا، 
ــود آزادی اندیشــه  ــه از شــکنجه و نب ــران ک ــی ای ــا دانشــمندان اجتماع ــت ب صحب
ــران ... و نیــز  ــم از ای ــم در طــول بازدیدهای ــد، و مشــاهدات و مکالمات ــج می بردن رن
تماســم بــا ایرانیــان در آمریــکا باعــث شــده بــود کــه پیش بینــی ام ایــن باشــد کــه 

روزی انقــالب خواهــد شــد، امــا نــه بــه ایــن زودی.« )ص ص. 25-24( 
حــوزة اصلــی مطالعــات و کارهــای هگلنــد بــر روی خاورمیانــه و جنــوب آســیا 
و پژوهــش بــر روی کشــورهای ایــران، ترکیــه، پاکســتان، تاجیکســتان و افغانســتان 
اســت. یکــی از ویژگی هــای مطالعاتــی هگلنــد ایــن اســت کــه در میــان ایرانیــان 
ــه  ــه ادام ــران و خاورمیان ــارة ای ــود را درب ــی خ ــروژة تحقیق ــا پ ــر در کالیفرنی حاض
داده اســت. هگلنــد مقــاالت و کارهــای تحقیقــی زیــادی را تاکنــون منتشــر کــرده 
امــا تنهــا کتــاب مســتقل او روزهــای انقــالب اســت. بخــش زیــادی از دیگــر آثــار 
ــالب  ــس از انق ــش و پ ــای پی ــی در روزه ــن کار میدان ــر همی ــه ب ــا تکی ــز ب او نی
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ــود را  ــروژة خ ــم پ ــش اعظ ــه بخ ــد ک ــت. هگلن ــاد« بوده اس ــتای »علی آب در روس
بــر روی انقــالب ایــران، زنــان و جنســیت در دیــن و سیاســت در ایــران، تغییــر و 
تــداوم در یــک روســتای ایرانــی قــرار داده، در ســال های اخیــر پروژه هایــی چــون 
ــت. در  ــی کرده اس ــز بررس ــتان را نی ــیعة پاکس ــای ش ــیت در آیین ه ــان و جنس زن
ــران و در میــان  حــال حاضــر دکتــر هگلنــد در مــورد پیــری و ســالخوردگی در ای
ــق  ــا تحقی ــکو در کالیفرنی ــج سانفرانسیس ــة خلی ــی در منطق ــای ایران آمریکایی ه
ــواده  ــان و سلســله مراتب جنســیتی و خان ــا زن ــن قصــد دارد ت ــد. او همچنی می کن
و پویایــی مربــوط بــه پیــری و ســالخوردگی در تاجیکســتان را نیــز مطالعــه کنــد.

روزهــای انقــالب؛ چطــور زنــان یــک روســتا در ایــران انقالبــی شــدند نوشــتة 
مــری هگلنــد بــا ترجمــة میتــرا دانشــور از ســوی انتشــارات ترجمــان روانــه بــازار 
کتــاب شده اســت. ایــن کتــاب شــامل پیشــگفتار، مقدمــه و هفــت فصــل اســت و 
نویســنده در آن می کوشــد فرایندهــای سیاســی و انسان شناســانه ای را کــه منجــر 
ــد  ــد. هگلن ــر بکش ــد به تصوی ــی ش ــتای ایران ــک روس ــی در ی ــی سیاس ــه ناآرام ب
ــک انقــالب: 1978- ــارة ی ــوان »تحقیــق درب ــا عن در پیشــگفتار خــود کــه آن را ب

ــه  ــران و کاری ک ــی حضــورش در ای ــارة چرای ــرده به بحــث درب ــگارش ک 1979« ن
ــی  ــردازد و چنیــن می نویســد: »زمان ــن کشــور انجــام دهــد می پ ــوده در ای ــرار ب ق
ــی  ــی میدان ــتم تحقیق ــردم، نمی دانس ــرواز ک ــران پ ــه ای ــن 1978 ب ــه در ژوئ ک
ــارة  ــارة یــک انقــالب انجــام خواهــم داد. مطالعــة مــن در اصــل قــرار بــود درب درب
ــا فرایندهــای  سیســتم های اعتبــار کشــاورزی در بخــش روســتایی ایــران باشــد، ت
ــی  ــتای ایران ــک روس ــادی را در ی ــی و اقتص ــی و سیاس ــط اجتماع ــر در رواب تغیی
روشــن کنــد.« )ص. 17(. هگلنــد در ایــن پیشــگفتار توضیــح می دهــد چــرا 
ــرای پژوهــش خــود انتخــاب کرده اســت:  ــاد در نزدیکــی شــیراز ب روســتای علی آب
ــر  ــال تغیی ــط در ح ــب رواب ــتایی در قل ــم را در روس ــتم تحقیق ــون می خواس »چ
ــر  ــر و پرت ت ــادی کوچک ت ــودم کــه در یــک آب اقتصــادی انجــام بدهــم، امیــدوار ب
ــا تاریخچــة اهمیــت سیاســی اش  ــاد، ب ــوم شــد کــه علی آب ــا معل ــم، ام زندگــی کن
ــی  ــالب، مکان ــول دوران انق ــاکنانش در ط ــیاری از س ــت بس ــا و فعالی و درگیری ه
ــان  ــت در آن زم ــر جمعی ــا حــدود 3000 نف ــاد روســتایی ب مناســب اســت. علی آب
بــود، جمعیتــی دائمــاً در حــال تغییــر، چــون بعضــی روســتایی ها آن جــا را تــرک 
می کردنــد و بقیــه برمی گشــتند.« )ص. 19(. روســتایی کــه به دلیــل نزدیکــی 
ــران خــاص اســت و  ــان روســتاهای دیگــر ای ــه در می ــی دارد ک ــه شــیراز امکانات ب
ــود  ــه کــه هگلنــد گــزارش می دهــد از ســوی دولــت ملــی انتخــاب شــده ب آن گون
ــاب را  ــی از کت ــن پیشــگفتار بیشــترین حجم ــد. ای ــه باش ــتای نمون ــک روس ــا ی ت
تشــکیل می دهــد کــه هگلنــد دربــارة نــوع زندگــی خــود در طــول 18 مــاه حضــور 
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در روســتا گــزارش داده، چراکــه در ســایر بخش هــای کتــاب پژوهشــگر آمریکایــی 
ــی از  ــد گزارش ــالش می کن ــتر ت ــرده و بیش ــذف ک ــبات ح ــة مناس ــود را از میان خ
ــه دهــد. هگلنــد در ایــن بخــش توضیــح می دهــد کــه در ســه ماهــة  اتفاقــات ارائ
ابتدایــی حضــورش در روســتا مشــغول کار بــر روی پــروژة اصلــی خــود بوده اســت: 
»در طــول دو یــا ســه مــاه اول حضــورم در علی آبــاد، طرح هــای تحقیقاتــی 
اصلــی ام را دنبــال کــردم، و بــا مــردم دربــارة تاریخچــة سیاســی و اقتصــادی روســتا 
ــان،  ــارة ســازمان سیاســی و اقتصــادی آن زم ــی درب ــه می کــردم و چیزهای مصاحب
بخش هــای درون روســتا، افــرادی کــه از نظــر سیاســی قــدرت داشــتند، و روابــط 
ــراغ  ــه س ــدم. ب ــه می ش ــتا متوج ــرون از روس ــراد بی ــا اف ــی ب ــی و اجتماع سیاس
ــد، و  ــدم کار می کردن ــزارع گن ــتان ها و م ــا، تاکس ــه در باغ ه ــم ک ــی می رفت مردان
هــم بــه کشــاورزی توجــه می کردنــد و هــم بــه تجــارت.« )ص. 23( امــا وضعیــت 
ــز  ــی یــک پژوهشــگر خارجــی نی ــود و پژوهــش میدان ــر ب ــران در حــال تغیی در ای
ــر  ــد از درگی ــر نمی ش ــر 1979، دیگ ــدود اکتب ــد: »... ح ــر کن ــد تغیی ــرم بای الج
شــدن بــا وضعیــت انقالبــی اجتنــاب کــرد.« )ص. 24(. هگلنــد در ایــن پیشــگفتار 
ــس  ــالب و پ ــای انق ــی در روزه ــک آمریکای ــوان ی ــود به عن ــختی کار خ ــارة س درب
ــا و  ــة مصاحبه ه ــی تهی ــارة چگونگ ــز درب ــی نی ــد و توضیحات ــرف می زن از آن ح
به دســت آوردن اطالعــات را مطــرح می کنــد. نکتــة مهــم دربــارة کاری کــه هگلنــد 
ــرای  ــز ب ــرای روســتاییان و نی ــه اســامی استفاده شــده ب ــن اســت ک انجــام داده ای
ــده،  ــتعار آم ــکل مس ــاب به ش ــراف آن در کت ــتاهای اط ــی و روس ــل کار میدان مح
هرچنــد کــه گــزارش هگلنــد تــالش کرده اســت تــا همــة روایــت را مطــرح کنــد. 
ــامی  ــت اس ــگفتار »فهرس ــای پیش ــاب، در انته ــش کت ــدن خوان ــاده تر ش ــرای س ب

ــت.  ــز آمده اس ــم« نی ــع مه ــماری وقای ــخصیت ها« و »گاه ش ش
ــالب در  ــارة انق ــه درب ــا آن چ ــد ت ــالش می کن ــنده ت ــه نویس ــش مقدم در بخ
علی آبــاد اتفــاق افتــاده را بــا ذکــر خاطــرات مربــوط بــه آن روزهــا، توضیــح دهــد. 
ــران  ــالب 1979 ای ــرای انق ــج ب ــای رای ــی از تبیین ه ــه »یک ــد ک ــاره می کن او اش
ــه  ــردم علی ــه م ــت ک ــش رف ــریع پی ــدری س ــازی« به ق ــه »مدرن س ــود ک ــن ب ای
ــه  ــد.« )ص. 49( و در ادام ــش نشــان دادن ــازی واکن ــا مدرن س ــط ب ــرات مرتب تغیی
ــارة  ــود را درب ــاوت خ ــاوت متف ــد قض ــالش می کن ــا ت ــن تبیین ه ــه ای ــر ب ــا نظ ب
ارتبــاط بیــن مدرن ســازی و انقــالب ارائــه دهــد: »هنگامــی کــه از نزدیــک بــا افــراد 
ــادی  ــرات اقتص ــی تغیی ــور پویای ــه چط ــد ک ــد دی ــادگی می ش ــردم، به س کار می ک
و سیاســی بــه تصمیــم مــردم، بــرای پیوســتن بــه جنبــش انقالبــی، ربــط داشــت. 
ــا  ــدازه ای کــه علیــه مدرن ســازی ناکارآمــد ی ــه ان مــن متوجــه شــدم کــه مــردم ب
ناعادالنــه واکنــش نشــان می دادنــد نســبت بــه خــود مدرن ســازی حســاس نبودنــد. 
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چــرا ایرانی هــای دیگــری کــه ثروتمندتــر بودنــد نســبت بــه آن هــا ســهم بیشــتری 
ــرد.« )ص. 50(. او در  ــعله ور ک ــم را ش ــه خش ــازي غیرمنصفان ــتند؟ مدرن س داش
ادامــه تکیــة پژوهــش خــود را بــر روی علی آبــاد قــرار می دهــد و دربــارة روزهــای 
ــازی  ــود مدرن س ــت نب ــاد، به عل ــند: »در علی آب ــتا می نویس ــن روس ــالب در ای انق
ــه  ــیدن ب ــن در رس ــای جایگزی ــارة راه ه ــش درب ــود دان ــن کمب ــی و بنابرای سیاس
پیشــرفت سیاســی، روســتاییان بــه طایفه کشــی محلــی خــود برگشــتند.« هگلنــد 
ــون مرکــزی بحــث خــود چنیــن تعریــف می کنــد:  »طایفه کشــی« را به عنــوان کان
ــاوندمحور« )ص ص.  ــته های خویش ــان دارودس ــری می ــی و درگی ــت سیاس »رقاب
ــاد  ــالب 1978-1979 در علی آب ــد انق ــی در فراین ــوی سیاس 51-52( و آن را الگ
مطــرح می کنــد. نویســنده در توضیــح شــیوة کار خــود نیــز در ایــن فصــل 
ــه تاریخچــة روســتا و ماهیــت کل نگــر  توضیــح می دهــد: »مــن مدیــون توجهــم ب
ــوازن  ــه و ت ــت در طایف ــه عضوی ــراد ب ــل اف ــه از تمای ــتم ... ک ــی هس انسان شناس
ــا،  ــد. بعده ــل می کن ــور عم ــی چط ــه طایفه کش ــم ک ــدم و آموخت ــدرت آگاه ش ق
وقتــی مــردم علی آبــاد درگیــر جنبــش انقالبــی و بعدتــر شــورش در ســطح روســتا 
ــت.«  ــت یاف ــتا اهمی ــه در روس ــد طایف ــارات و فراین ــم، انتظ شــدند، واژگان، مفاهی
ــاهد  ــالب ش ــول دورة انق ــه در ط ــد ک ــد می کن ــنده تأکی )ص ص. 57-58(. نویس
ــای  ــرو ویژگی ه ــدم، پی ــه قدم به ق ــوده ک ــاد ب ــدرت در علی آب ــر ق ــی از تغیی مراحل
ــرد:  ــه می گی ــن نتیج ــود و چنی ــتا ب ــمکش های روس ــخ کش ــی در تاری طایفه کش
ــا چنیــن مراحلــی تطبیــق داشــت.« )ص.  »فراینــد انقــالب در ســطح ملــی نیــز ب
ــه فصلــی کــه مبانــی نظــری  59(. هگلنــد تــالش می کنــد در ایــن مقدمــه به مثاب
کار خــود را توضیــح داده، فراینــد سیاســی طایفه کشــی را تبییــن کنــد. نویســنده 
ــی را  ــد و طایفه کش ــح می ده ــه توضی ــت مرحل ــی را در هش ــد سیاس ــن فراین ای

ــد.   ــد سیاســی می دان ــرای فراین ــی ب ــی فرهنگ الگوی
فصــل اول کتــاب بــا عنــوان »علی آبــاد تاریخــی« نوشــته شده اســت و 
نویســنده در آن تــالش می کنــد تــا تصویــری ملمــوس از فضــای علی آبــاد و 
ــن فصــل  ــد. در ای ــه ده ــر ارائ ــا یکدیگ ــان ب ــردم و مناســبات آن ــی م شــکل زندگ
ــران  ــه در جای جــای ای ــان برخــی از مناســکی ک ــد کوشیده اســت ضمــن بی هگلن
ــاس  ــه براس ــکل گیری طایف ــرد، از ش ــو ک ــون آن را بازگ ــی چ ــوان مدل های می ت
ــنده  ــد. نویس ــخن گوی ــه س ــله مراتبی طایف ــاختار سلس ــی و س ــای خانوادگ پیونده
ــاب و مالــک آن و وضعیــت زمــان حضــور  ــاد، ارب تاریــخ کاملــی از روســتای علی آب
ــن  ــار ای ــد. در کن ــه می ده ــال های 1978-1979 ارائ ــتا در س ــن روس ــود در ای خ
توضیحــات نیــز تــالش می کنــد نشــان دهــد رهبــران سیاســی در علی آبــاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان را ب ــی در پیروانش ــاداری سیاس ــا وف ــد ت ــالش می کردن ــه ت چگون
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خویشــاوندی و روابــط ناشــی از ازدواج، هویــت مشــترک ســید، تبعیــت متقابــل بــه 
ــال معاشــرت  ــه در قب ــابق، و وظیف ــای س ــیعه، وفاداری ه ــط همســایگی در ش رواب
ــخ  ــق تاری ــد از طری ــد )ص. 94(. هگلن ــظ کنن ــده حف ــام ش ــای انج ــا مرحمت ه ی
ــر سیاســی  ــن تحلیل گ ــا چندی ــی انسان شــناختی و مشــورت ب شــفاهی، کار میدان
ــه  ــی چگون ــی طایفه کش ــام سیاس ــه نظ ــی از این ک ــاد، فهم ــتعداد در علی آب ــا اس ب
عمــل می کــرد به دســت مــی آورد و تأکیــد می کنــد کــه ایــن فراینــد هــم 
ــت )ص. 125(.  ــر می گرف ــان را درب ــای زن ــم فعالیت ه ــردان و ه ــای م فعالیت ه
در فصل هــای  زنــان  نقــش  دربــارة  به بحــث  پــل محکمــی  او  به این ترتیــب 
ــد. ــح می ده ــی توضی ــکل پررنگ ــان را به ش ــش آن ــد و نق ــی زن ــاب م ــف کت مختل

ــه  ــام دارد و هگلنــد در ایــن فصــل ب فصــل دوم کتــاب »ســرکوب سیاســی« ن
توضیــح آن چــه در فراینــد تاریخــی و در مناســبات مربــوط بــه کشــاورزی و زمیــن 
بــر علی آبــاد گذشته اســت، بیــان می کنــد. هــر چنــد کــه هگلنــد در پایــان فصــل 
اول توضیــح داده کــه به مــدت 14 ســال، تــا پیــش از ســال 1978، فراینــد سیاســی 
ــاد وجــود نداشــت، در ایــن فصــل تــالش می کنــد تــا علــل  طایفه کشــی در علی آب
ــا  ــال های 1953 ت ــه س ــد در فاصل ــح می ده ــد توضی ــد. هگلن ــح ده آن را توضی
1962 و بــا قدرت گرفتــن محمدرضــا پهلــوی پــس از کودتــای 28 مــرداد، سیاســت 
ــر و  ــل یکدیگ ــد در مقاب ــای قدرتمن ــازی رقب ــی غیرمســتقیم ـ ب ــت از حکمران دول
اساســاـً  اجــازه دادن بــه مــردم بــرای انتخــاب حکمرانــان محلــی خــود، بــه اســتفاده 
از قــدرت دولــت مرکــزی بــرای تقویــت حکومــت نماینــدگان محلــی دولــت تغییــر 
کــرد. او در ادامــه بــا اشــاره بــه ســه درگیــری ـ ســال 1953 بــر ســر نخســت وزیر 
ــا در همــان دوره و کشــمکش اصالحــات ارضــی در ســال  مصــدق، اعتصــاب رعای
1962 و بعــد از آنـ  در تاریــخ متأخــر علی آبــاد، ایــن ســه درگیــری را عاملــی بــرای 
ــن  ــد )ص. 128(. در ای ــی می دان ــی طایفه کش ــد سیاس ــتادن فراین ــت ایس از حرک
دوره اســت کــه بــه گــزارش هگلنــد طایفــة »عســکری« قــدرت فراوانــی به دســت 
ــی  ــر حکومت ــوران رده باالت ــا و مأم ــرر ژاندارم ه ــة مک ــل مداخل ــی آورد و به دلی م
ــوف  ــود را معط ــرزنش خ ــه و س ــم توج ــتاییان کم ک ــکری ها، روس ــرف عس از ط
ــه  ــی ب ــی طایفه کش ــد سیاس ــب فراین ــه این ترتی ــد. ب ــزی می کنن ــت مرک حکوم

ــد.  ــی می رس ــت کامل بن بس
ــس از  ــی« پ ــای سیاس ــادی و فض ــی اقتص ــه »دگرگون ــاب ب ــوم کت ــل س فص
اصالحــات ارضــی و کشــمکش های آن در علی آبــاد می پــردازد. فضایــی کــه 
ــود  ــت خ ــد حمای ــر نمی توانن ــه دیگ ــد ک ــتاییان فهمیدن ــد روس ــتة هگلن ــه نوش ب
را به ســوی مدعــی دیگــری بــرای ریاســت روســتا تغییــر دهنــد کــه شــاید 
بــه  دسترســی  به واســطة  »عســکری ها«  قــدرت  و  باشــد  مســئولیت پذیرتر 
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ــاد به وجــود  ــازه ای در علی آب ــه شــرایط ت ــث شــد ک ــی باع بوروکراســی و زور دولت
آیــد. تغییــر شــرایط در روســتا باعــث شــد کــه کشــاورزی و تجــارت ســنتی نیــز 
ــی  ــات ارض ــس از اصالح ــرات پ ــا تغیی ــد ام ــد می نویس ــود. هگلن ــر ش ــار تغیی دچ
بــا تغییــرات دیگــری در کشــور نیــز همــراه بــود و دگرگونــی اقتصــادی بــا ایجــاد 
ــتاییان را از  ــیاری از روس ــاد، بس ــرون از علی آب ــد در بی ــغلی جدی ــای ش فرصت ه
ــن  ــد در ای ــاخت. هگلن ــا س ــرل عســکری ها ره ــام سیاســی تحــت کنت ــگ نظ چن
فصــل توضیــح می دهــد کــه در طــول ســال های 1962 تــا 1978 چگونــه مــردان 
ــی  ــات ارض ــد از اصالح ــی را بع ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــماً ق ــتا، رس ــه روس مرف
تصاحــب کردنــد و ســازوکاری کــه آنــان بــه کار گرفتنــد چگونــه منجــر بــه افــول 
بخــش کشــاورزی، کمبــود زمیــن کشــاورزی، کمبــود آب، کمبــود ســرمایه و وام و 
کمبــود نیــروی انســانی در علی آبــاد شــد. هگلنــد بــا یــک گــزارش میدانــی و آمــار 
دقیــق نشــان می دهــد در طــی دو یــا ســه دهــه چگونــه وابســتگی تعــداد زیــادی 
از مــردان علی آبــاد از نظــر اقتصــادی بــه اربــاب از بیــن رفــت و ســه چهارم مــردان 

ــه کار شــدند.  روســتا در خــارج از حــوزة نفــوذ رؤســای روســتا مشــغول ب
ــرای انقــالب« شــرح کاملــی از  ــا عنــوان »عضوگیــری ب فصــل چهــارم کتــاب ب
ــالب  ــت از انق ــزی و حمای ــت مرک ــا حکوم ــاد ب ــردم علی آب ــی م ــی رویاروی چگونگ
ــی روســتا کــه  اســت. ایــن فصــل از آن رو اهمیــت دارد چــون نشــان می دهــد اهال
به گفتــة هگلنــد بــا توجــه بــه اتفاقــات انقالبــی در شــهرهای ایــران، انگیــزة کافــی 
بــرای حمایــت از جنبــش نداشــتند، چگونــه تبدیــل بــه طرفــداران جنبــش شــدند. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اتوبوس ــنگ اندازی« ب ــة »س ــل دو واقع ــرح کام ــن ش ــد ضم هگلن
ــو  ــاد و »چاق ــه در راه علی آب ــه اردکان می رفت ــون ب ــی از انقالبی ــازة یک ــییع جن تش
ــه را نقطــة عطــف جنبــش مقاومتــی در  ــن دو حادث خــوردن کــوروش امینــی«، ای
علی آبــاد می دانــد. حوادثــی کــه بــه نوشــتة هگلنــد بــه بازســازی همــة ویژگی هــای 
ــن  ــل چنی ــن فص ــان ای ــنده در پای ــد. نویس ــی می انجام ــی طایفه کش ــد سیاس فراین
نتیجــه می گیــرد: »اکثــر روســتاییان، تنهــا بعــد از اقدامــات ســنگدالنة حکومــت بــر 
ضــد کاروان عــزاداران و ســپس چاقــو خــوردن کــوروش، بــه فعــاالن انقالبــی تبدیــل 
شــدند. به جــای این کــه ایدئولــوژی و نمادهــای شــیعه، محــرک فعالیت هــای 
ــن  ــد از ای ــیعه را بع ــی ش ــراد چارچــوب انقالب ــر اف ــد، اکث ــتاییان باش ــی روس انقالب
ــای  ــر مبن ــا براســاس فرهنــگ طایفه کشــی، و ب ــد ت ــم گرفتن ــد کــه تصمی پذیرفتن
تحلیــل و انتظاراتــی کــه از جنب وجوش هــای سیاســی و رهبــران سیاســی داشــتند، 

بــه طــرف نیروهــای انقــالب ملحــق شــوند.« )ص. 179(.
ــای  ــی از ماه ه ــرح کامل ــام دارد و ش ــر« ن ــای آخ ــاب »ماه ه ــم کت ــل پنج فص
منجــر بــه انقــالب اســت. تمرکــز کتــاب در ایــن فصــل بــر روی رویدادهایــی اســت 
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ــی از  ــت. یک ــام شده اس ــالب انج ــه انق ــیدن ب ــا رس ــاد ت ــردم علی آب ــط م ــه توس ک
ــت.  ــالب اس ــاد در انق ــان علی آب ــش زن ــه نق ــن ب ــل پرداخت ــن فص ــای ای ویژگی ه
ــا خشــونتی کــه عوامــل  ــار منزجرکننــده ی هگلنــد معتقــد اســت بی عدالتــی، رفت
ــای  ــات و نگرش ه ــد احساس ــال می کردن ــر اعم ــان دیگ ــد ایرانی ــر ض ــت ب حکوم
مشــابهی هــم در زنــان و هــم در مــردان به وجــود آورده بــود و اشــاره می کنــد کــه 
ــری  ــای محدود ت ــد و زندگی ه ــتا کار نمی کردن ــرون از روس ــادی بی ــان علی آب زن
ــالب  ــری در انق ــان کمت ــردان، زن ــا م ــردان داشــتند و در مقایســه ب ــه م نســبت ب
ــد، نشــان از شــباهت های  ــد امــا فعالیت هــای افــرادی کــه درگیــر بودن فعــال بودن
قابل توجــه بــا مــردان داشــت )ص. 288(. نویســنده در ایــن فصــل شــرح کاملــی از 
نقــش زنــان و گروه هایــی کــه در روســتا تشــکیل دادنــد روایــت می کنــد. هگلنــد 
ــاد  ــم را در علی آب ــبانة منظ ــرات ش ــه تظاه ــد ک ــان بودن ــن زن ــت ای ــد اس معتق
ــی  ــة خطرناک ــن کار نتیج ــه ای ــد ک ــی دیدن ــتا وقت ــردان روس ــد و م راه انداختن
ــد )ص.  ــب کردن ــا را تصاح ــدند و راهپیمایی ه ــق ش ــه آن ملح ــم ب ــدارد، کم ک ن
ــه در  ــی ک ــد تظاهرات های ــنده در فراین ــردم و نویس ــور م ــن حض 320(. همچنی
ــاب  ــت. کت ــل اس ــن فص ــود در ای ــائل موج ــر مس ــود از دیگ ــزار می ش ــیراز برگ ش
ــن فصــل، هشــت ویژگــی  ــد در صفحــات آخــر ای ــی ســعی می کن ــا دقــت فراوان ب
ــد.  ــازی کن ــالب الگوس ــاد در انق ــردم علی آب ــور م ــی را در حض ــد طایفه کش فراین
ــا از  ــر علی آبادی ه ــابق، اکث ــی های س ــد طایفه کش ــت همانن ــد اس ــد معتق هگلن
فراینــد انقالبــی انتظــار داشــتند کارکنــان را تغییــر دهــد و رهبــری را بیــاورد کــه 
ــازد. او  ــرآورده س ــان را ب ــد و نیازهایش ــت کن ــا محافظ ــد و از آن ه ــر باش منصف ت
ــر  ــی(، اکث ــازی )گزینش ــادی و مدرن س ــرفت اقتص ــم پیش ــد علی رغ ــد می کن تأکی
ــاد، فرهنــگ سیاســی و جایگزین هــای سیاســی دیگــری جــز الگــوی  مــردم علی آب
طایفه کشــی نداشــتند و اکثــر روســتاییان ادراکات، تحلیــل، تصمیم گیــری و عمــل 
طایفه کشــی را در درگیــری نیروهــای شــاه ـ انقالبــی در ســطح ملــی بــه کار بردنــد. 
بــا همــة ایــن اوصــاف از نظــر نویســنده مشــارکت سیاســی انقالبــی علی آبادی هــا 
در 1978-1979، هــم بــرای مــردان و هــم بــرای زنــان، نســبت بــه سیاســت های 
ــیراز و  ــه ش ــان ک ــکان فعالیت ش ــت: م ــی داش ــر اصل ــابق، دو تغیی ــی س طایفه کش
ــاد بــود و مرکــز توجه شــان کــه از سیاســت محلــی بــه سیاســت ملــی  نیــز علی آب

ــود )ص ص. 343-342(. ــه ب ــر یافت تغیی
ــاص  ــالب« اختص ــد از انق ــات »بع ــارة اتفاق ــث درب ــاب به بح ــم کت ــل شش فص
دارد. اتفاقاتــی کــه منجــر بــه قیــام محلــی علیــه طایفــة عســکری و آن گونــه کــه 
ــد  ــد معتق ــد. هگلن ــاره می انجام ــی دوب ــک طایفه کش ــد ی ــا می کن ــنده ادع نویس
اســت حتــی بعــد از ایــن دو آزمــون قــدرت، اکثــر روســتاییان هنــوز از عســکری ها 
ــه مقامــات سیاســی  ــرای توســل ب می ترســیدند. به همیــن دلیــل فعــاالن روســتا ب
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جدیــد مســلمان شــیعه و انگیــزه دادن بــه روســتاییان بــرای اقــدام علیــه ســرآمدان 
ــود  ــدت خ ــزاری طوالنی م ــی و بی ــام سیاس ــی قی ــاالن محل ــی، فع ــی محل سیاس
ــیعه  ــالم ش ــی از اس ــد انقالب ــیر جدی ــش تفس ــکری ها را در پوش ــه عس ــبت ب نس
ــا هــدف جــذب حمایــت هــم در ســطح روســتا  ــی ب ــد. فعــاالن محل مطــرح کردن
و هــم در شــیراز، شــروع بــه اجــرای چارچوب هــا و شبیه ســازی اســالمی 
ــد )ص.  ــکری ها کردن ــا عس ــری ب ــرای درگی ــاه ب ــری ضدش ــه در درگی به کاررفت
357(. نویســنده معتقــد اســت مــردم بــه ایــن دلیــل توانســتند فرهنــگ سیاســی، 
عــادات و پارادایــم فراینــدی طایفه کشــی را در طــول قیــام تابســتان و پاییــز 1979 
بــر ضــد عســکری ها بــه کار برنــد زیــرا هنــوز ایــران از نبــود یــک حکومــت مقتــدر 
ــا ویژگی هــای  رنــج می بــرد. نویســنده در ایــن فصــل قیــام محلــی مــردم را نیــز ب
ــد.  ــت می ده ــز به دس ــی را نی ــج مختلف ــذارد و نتای ــون می گ ــه آزم ــی ب طایفه کش
در فصــل آخــر کتــاب کــه »علی آبــاد: ســی وچهار ســال بعــد« نــام دارد 
داســتان ســفر دوبــارة نویســنده بــه ایــران بیــن ســال های 2003 تــا 2008 اســت. 
ــازة ایــن روســتا  ــر ت ــاد باعــث می شــود کــه هگلنــد تصوی ــراوان علی آب تغییــرات ف
ــود  ــب خ ــه مخاط ــده ب ــی انجام ش ــة ایران ــه در جامع ــی ک ــا تغییرات ــراز ب را همط
گــزارش کنــد. در ایــن فصــل نیــز او نقطــة کانونــی پــروژة خــود یعنــی طایفه کشــی 
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــا از طایفه کش ــن روزه ــد: »ای ــد و می نویس ــال می کن را دنب
ــت  ــی حکوم ــه، وقت ــود. اگرچ ــتفاده نمی ش ــاد اس ــاکنان علی آب ــای س ــه دغدغه ه ب
ــد،  ــت دادن ــان را از دس ــالب کنترلش ــوب انق ــول آش ــا در ط ــزی و ژاندارم ه مرک
طایفه کشــی دوبــاره بــه جریــان افتــاد، بــا ظهــور مجــدد کنتــرل حکومــت مرکــزی 
ــری  ــر اث ــی دیگ ــد طایفه کش ــی، زور و فراین ــادی طایفه کش ــة اقتص ــودی پای و ناب
نــدارد. بســیاری از جنبه هــای فرهنــگ طایفه کشــی دارنــد اهمیتشــان را از دســت 
ــی در  ــگ طایفه کش ــه فرهن ــت ک ــد اس ــنده معتق ــد.« )ص. 426(. نویس می دهن
حــال از بیــن رفتــن اســت و فرهنــگ شــهری جایگزیــن آن می شــود )ص. 429(. 

بررسی و نقد شکلی اثر
ــتا در  ــک روس ــان ی ــور زن ــالب؛ چط ــای انق ــاب روزه ــکلی کت ــی ش ــد و بررس در نق
ــرار  ــر ق ــال های اخی ــق س ــار موف ــرة آث ــوان آن را در زم ــدند می ت ــی ش ــران انقالب ای
ــی  ــت به خوب ــی اس ــروژة تحقیقات ــک پ ــل ی ــه حاص ــه این ک ــه ب ــا توج ــاب ب داد. کت
ــاب  ــم کت ــه حج ــه ب ــا توج ــز ب ــل نی ــر فص ــات ه ــم صفح ــده و حج ــدی ش فصل بن
مناســب اســت. متــن کتــاب ـ بــدون پی نوشــت ها و منابــع ـ 445 صفحــه اســت و بــا 
توجــه بــه این کــه پیشــگفتار و مقدمــه هــر کــدام حــدود 30 صفحــه را دربرگرفتــه، 
ــود.  ــامل می ش ــه را ش ــا 60 صفح ــن 50 ت ــور میانگی ــاب به ط ــای کت ــه فصل ه بقی
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کتــاب روزهــای انقــالب را از نظــر ترجمــه و ویراســتاری می تــوان در زمــرة آثــار 
خوبــی دانســت کــه روانــة بــازار نشــر شده اســت. ترجمــة میتــرا دانشــور در خوانــدن 
روان تــر کتــاب بــه خواننــده کمــک زیــادی کرده اســت. مترجــم تمــام تــالش خــود 
ــی زبان  ــدة فارس ــرای خوانن ــه ب ــرد ک ــه کار بب ــی ب ــا اصطالحات ــه ت ــه کار گرفت را ب
مناســب باشــد و اتفاقــاً انتخــاب کلمــات تخصصــی نیــز به خوبــی انجــام شده اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه نویســنده تــالش کــرده در بخش هایــی از کتــاب، اصطالحــات 
ــس از اصالحــات ارضــی  ــای پیــش و پ ــه کشــاورزی در دهه ه ــوط ب تخصصــی مرب
ــة  ــم در ترجم ــرای مترج ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــر می رس ــد، به نظ ــح ده را توضی
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــت وپاگیر نبوده اس ــدان دس ــات چن ــن اصطالح ــی ای روان فارس
ویراســتاری متــن کتــاب نیــز به شــکل خوبــی انجــام شده اســت. اســتفاده از 
ــر اســتفادة درســت از آن هــا باعــث  ــم دســتوری در زمــان مناســب و تأکیــد ب عالئ
روان ترشــدن متــن شده اســت. یکــی از معــدود اشــتباهاتی کــه در امــر ویراســتاری 
ــه  ــاب اســت ک ــة 429 کت ــه ای در صفح ــرد، جمل ــدا ک ــاب پی ــوان در کت ــاید بت ش
ــیاری  ــت: »بس ــه آن نشده اس ــت الزم ب ــی دق ــتاری نهای ــد در ویراس ــر می رس به نظ

ــد.«  ــت می دهن ــان را از دس ــد اهمیتش ــی دارن ــگ طایفه کش ــای فرهن از جنبه ه
ــدم  ــرده، ع ــه وارد ک ــاب ضرب ــه کت ــکلی ب ــر ش ــه از نظ ــائلی ک ــی از مس یک
تبدیــل تاریخ هــای وقــوع اتفاقــات از میــالدی بــه شمســی اســت. حتــی به راحتــی 
می شــد معــادل تاریــخ وقــوع اتفاقــات کــه از قضــا در کتــاب کــم هــم نیســتند را 
ــا خوانــش متــن و قرارگرفتــن  ــرای مخاطــب فارســی زبان انجــام داد ت در پرانتــز ب
در فضــای زمانــی هــر اتفــاق راحت تــر انجــام شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در 
توضیــح کوتاهــی کــه در پشــت جلــد کتــاب آمــده، تاریخ هــا بــه شمســی نوشــته 

ــت.  ــالدی اس ــا می ــة تاریخ ه ــاب هم ــه در کت ــده درحالی ک ش
یکــی از نکاتــی کــه در نقــد و بررســی شــکلی ایــن اثــر می تــوان بــه آن اشــاره 
ــان  ــاب در پای ــای کت ــة فصل ه ــت های هم ــی پی نوش ــه تمام ــت ک ــن اس ــرد ای ک
ــاب یکدســت باشــد و در  ــن کت ــه مت ــث شــده ک ــر باع ــن تدبی ــر آمده اســت. ای اث
خوانــش آن اتفــاق راحت تــری صــورت بگیــرد. امــا بــرای خواننــده ای کــه بخواهــد 
ــی از  ــاب یک ــن کت ــد ای ــر می رس ــه به نظ ــد ـ ک ــاب را بخوان ــت های کت پی نوش
ــادی دارد ـ آن گاه  ــت زی ــت ها در آن اهمی ــدن پی نوش ــه خوان ــد ک ــاری باش آن آث
ــان هــر فصــل  ــود. شــاید اگــر در پای ــا مشــکالتی همــراه خواهــد ب ــر ب خوانــش اث
پی نوشــت های مربــوط بــه آن فصــل قــرار داده می شــد، شــرایط را بــرای خوانــدن 

ــی آورد. ــم م ــاب فراه ــر کت راحت ت
مســئلة مهــم دیگــری کــه شــاید بتــوان آن را یکــی از اساســی ترین مشــکالت 
ــه نقــد و بررســی  ــوط ب ــوان آن را در بخــش مرب کتــاب دانســت ـ و احتمــاالً می ت
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محتوایــی اثــر نیــز مطــرح کــرد ـ انتخــاب زیرعنــوان کتــاب اســت. نــام ایــن کتــاب 
 Days( در نســخة اصلــی روزهــای انقــالب؛ ناآرامــی سیاســی یــک روســتای ایرانــی
of Revolu tion: Poli tical Unres t in an Iranian Village( اســت. درحالی کــه 
ــران  ــان یــک روســتا در ای در ترجمــة فارســی کتــاب روزهــای انقــالب؛ چطــور زن
انقالبــی شــدند آمده اســت. پــس از خوانــش کتــاب، اولیــن مســئله ای کــه بــه ذهــن 
خواننــده می رســد ایــن اســت کــه نویســنده قصــدی بــرای پاســخ مســتقیم بــه ایــن 
ســؤال نداشــته؛ هرچنــد کــه در متــن خــود بــه مســئلة زنــان نیــز پرداخته اســت. 
فــارغ از بحــث محتوایــی به نظــر می رســد انتخــاب چنیــن زیرعنوانــی بــرای کتــاب 
بیشــتر بــرای جــذب مخاطــب ایرانــی بوده اســت و از ایــن لحــاظ می تــوان آن را در 

دســتة نقــد شــکلی بــه ایــن اثــر قــرار داد.

بررسی و نقد محتوایی اثر
یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه در اثــر مــری هگلنــد وجــود دارد، ایــن اســت کــه او 
در دوره ای در یــک روســتای ایرانــی حضــور داشــته کــه شــاید بســیاری از محققــان 
غربــی خواســتار آن باشــند کــه در ایــن دوره حضــور می داشــتند. او به همــراه زنــان 
ــه کــه خــود در  ــاد در راهپیمایی هــای شــبانة روســتا شــرکت کــرده و آن گون علی آب
ــت.  ــفر می کرده اس ــیراز س ــه ش ــی ب ــرای راهپیمای ــی ب ــد حت ــل می کن ــاب نق کت
ــه انقــالب،  ــه او روزهــای منتهــی ب ــن نفــس حضــور 18 ماهــه موجب شــده ک همی
ــخیر  ــه تس ــی ک ــد. روزهای ــم ببین ــس از آن را به چش ــاه پ ــالب و 9 م ــروزی انق پی
ســفارت ایــاالت متحــده در تهــران نیــز جزئــی از آن اســت. احتمــاالً اولیــن چیــزی 
کــه بــه نظــر مخاطــب می رســد ایــن اســت کــه مــری هگلنــد ایــن دوران را چگونــه 
ســپری کرده اســت. امــا نویســنده ترجیــح می دهــد کــه خــود و فراینــد زندگــی 18 
ــگفتار و  ــاه در پیش ــی کوت ــز جمالت ــاد ـ ج ــتای علی آب ــران و روس ــه اش را در ای ماه
اشــاراتی در درون متــن ـ اتفاقــات و حوادثــی را کــه تجربــه کــرده به کنــاری بگــذارد 
و به شــکلی کامــاًل جــدی مشــغول بحــث کانونــی خــود یعنــی »طایفه کشــی« شــود. 
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه دربــارة بحــث محتوایــی کتــاب می تــوان بــه آن اشــاره 
کــرد برخــی از توضیحاتــی اســت کــه نویســنده در جای جــای کتــاب تــالش می کنــد 
ــی  ــن بخــش برخــالف مــورد قبل ــل مبحــث »طایفــه« مطــرح کنــد. ای آن را در ذی
کــه می توانســت بــرای خواننــده ای بــا فرهنــگ ایرانــی جالــب باشــد، تکــراری جلــوه 
ــدة   ــرای خوانن ــح آن ب ــتا و توضی ــک روس ــی در ی ــبات زندگ ــم مناس ــد. فه می کن
انگلیســی زبان شــاید مــورد توجــه باشــد و بــدون آن اطالعــات، درک مطلــب واقعــاً 
ــرای خواننــدة فارســی زبان توضیــح  ســخت می شــود امــا بخشــی از ایــن بحث هــا ب

ــد.  ــر می آی ــات به نظ واضح
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یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن کتــاب نظریه پــردازی هگلنــد پیرامــون فراینــد 
ــه کــه نویســنده تأکیــد  سیاســی طایفه کشــی اســت. ایــن فراینــد سیاســی آن گون
ــت  ــد اس ــد معتق ــری هگلن ــد. م ــام می ش ــه انج ــراً« در 8 مرحل ــد »ظاه می کن
ــا  ــد ت ــردم کار می کنن ــی »م ــی طایفه کش ــد سیاس ــة فراین ــن مرحل ــه در اولی ک
پیوندهــای مفیــدی شــکل دهنــد.« نویســنده در »روزهــای انقــالب« و در توضیــح 
ــل و  ــه دوره ای از تقاب ــه دارد، چ ــالش سیاســی ادام ــد اســت ت ــه معتق ــن مرحل ای
ــه  ــه چ ــد ک ــر می کنن ــن فک ــه ای ــردم ب ــد. م ــه نباش ــد، چ ــکار باش ــری آش درگی
ــالش  ــا ت ــت. آن ه ــت اس ــطحی مصلح ــه س ــی و در چ ــه کس ــا چ ــی ب ــوع روابط ن
ــت، محــدود  ــا را طبــق ســودمندی مفروضشــان ایجــاد، تقوی ــا پیونده ــد ت می کنن
ــاد در  ــا علی آب ــاره دارد و گوی ــی در این ب ــارة مهم ــد اش ــد. هگلن ــذف کنن ــا ح ی
نظــر او همیــن رویکــرد را داشته اســت: »آن هــا سیاســی زندگــی می کننــد.« 
ــی  ــک مدع ــط ی ــع توس ــع آوری مناب ــه جم ــه ب ــن مرحل ــان دومی ــنده در بی نویس
ــم  ــی آورد و کم ک ــت م ــار به دس ــروت و اعتب ــوه ث ــری بالق ــد. رهب ــاره می کن اش
از  می کنــد،  بســیج  را  اقــوام  می کنــد،  دســت وپا  خــود  بــرای  طرفدارانــی 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــعی می کن ــی آورد و س ــود م ــی به وج ــق ازدواج اتحادهای طری
اســتراتژی ها و پیوندهــای مختلــف حامیانــی جــذب کنــد. در ســومین مرحلــه بیــن 
ــن  ــا بی ــه ای از برخورده ــد. مجموع ــود می آی ــوردی به وج ــدی برخ ــی و متص مدع
ــا متصــدی و گروهــش رخ می دهــد.  رهبــر سیاســی در حــال ظهــور و گروهــش ب
ــه انجــام می دهــد. در مرحلــة بعــد  در چهارمیــن مرحلــه متصــدی اقدامــی ظالمان
ــد. در ششــمین  ــل کــه عصبانــی هســتند افزایــش می یاب تعــداد افــراد طــرف مقاب
ــزاع  ــه ن ــت می کنــد. در ایــن مرحل ــه مواجهــة نهایــی پیــروزی مدعــی را ثاب مرحل
ــرای  ــابقه ای ب ــت بی س ــدرت و حمای ــاال ق ــه ح ــد ک ــاق می افت ــه ای اتف ــا مواجه ی
ــی رخ  ــت تعرضات ــن اس ــراه دارد. ممک ــد، به هم ــدی جدی ــان متص ــا هم ــی، ی مدع
ــی در  ــا ناکام ــع آوری ی ــود )جم ــته می ش ــه بس ــه در ادام ــنگرهایی ک ــد و س بده
جمــع آوری آن چــه مــال هــر یــک از طرفیــن اســت( نشــان دهندة ســطوح حمایتــی 
و بنابرایــن موقعیــت سیاســی خویشــاوندان دو رهبــر و پیروانشــان اســت. در مرحلــة 
هفتــم روســتا تحــت رهبــری جدیــد متحــد می شــود. بقیــه عجلــه می کننــد کــه 
بــه جنــاح رهبــری کــه به تازگــی پیــروز شــده ملحــق شــوند. حامیــان رهبــر قبلــی 
ــه نظــم  ــف، خودشــان را ب ــق بســیج پیوندهــای مختل ــا از طری ــد ت ــالش می کنن ت
جدیــد بچســبانند. جامعــة روســتایی تحــت رژیــم جدیــد دوبــاره کنــار هــم قــرار 
ــان  ــن حامی ــی نزدیک تری ــت حت ــده اند. درنهای ــاکت ش ــا س ــرد. مخالف ه می گی
ــد،  ــد را می پذیرن ــر جدی ــد و رهب ــظ می کنن ــح را حف ــز صل ــده نی ــر برکنارش رهب
ــردم، چــه  ــة آخــر م ــد. در مرحل ــان کنن ــی واقعی شــان را پنه ــر نارضایت ــی اگ حت
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ــه، سیاســی زندگــی می کننــد. مــردم در زندگــی روزمــره،  ــه و چــه ناآگاهان آگاهان
ــمی، از  ــک و غیررس ــکلی کوچ ــه به ش ــمی و چ ــزرگ و رس ــای ب ــه در محیط ه چ
نظــر سیاســی فعــال هســتند و روابطــی را از طریــق شبکه ســازی، تبــادل و تعامــل 
اجتماعــی ایجــاد، حفــظ، تقویــت، محــدود، حــذف و تعلیــق می کننــد. آن هــا دور 
ــدرت شــرکت  ــد، در مناســک ق ــی پخــش می کنن هــم جمــع می شــوند و اطالعات
ــه دیدگاه هــا، رهبــر و گــروه  ــا دیگــران را نســبت ب می کننــد و تــالش می کننــد ت

ــد )ص ص. 66-63(.  ــد کنن ــان متقاع خودش
طــرح واره ای کــه هگلنــد بــرای نــوع روابــط سیاســی در علی آبــاد ارائــه 
می دهــد، به دنبــال ایــن اســت کــه بگویــد دگرگونــی اقتصــادی پیش نیــازی 
ــة  ــه در ده ــتا، ک ــی روس ــط سیاس ــتاییان از محی ــه روس ــرای آن ک ــود ب ــه ب اولی
ــب  ــد در قال ــود، بتوانن ــرکوبگر ب ــه ای س ــکل بی رحمان 1950، 1960 و 1970 به ش
ــا  ــد اســت ب ــد معتق ــد. هگلن ــور کنن ــی ظه ــدی در کشــمکش انقالب مشــارکت بع
ــاص  ــده ای خ ــی از قاع ــبات سیاس ــاد، مناس ــا در علی آب ــوع دیدگاه ه ــه ن ــه ب توج
پیــروی می کنــد. قاعــده ای کــه شــاید بتــوان آن را در مناســبات زندگــی روســتایی 
در ایــران بهتــر درک کــرد. اعضــای روســتا همــواره در کنــار هــم زندگــی کرده انــد 
ــادی،  ــدگاه اقتص ــه از دی ــد ک ــان بوده ان ــزی آن ــت مرک ــود حکوم ــود و نب و در ب
ــد.  ــن می کرده ان ــر را تأمی ــی یکدیگ ــبک زندگ ــی س ــی و حت ــی و اجتماع فرهنگ
ــد  ــه و می توان ــن مناســبات شــکل گرفت ــز در ســایة همی آداب و رســوم روســتا نی
ــه  ــک رویکــرد ک ــاق افتاده اســت؛ ی ــاد اتف ــه در علی آب بازشناســی آن چــه باشــد ک
ــوان آن  ــاید بت ــد و از قضــا ش ــاد می کن ــوان »طایفه کشــی« ی ــا عن ــد از آن ب هگلن
ــتگی ها بیشــتر  ــد و پیوس ــادی ندارن ــت زی ــه جمعی ــران ک ــق ای ــایر مناط ــه س را ب

ــز انتقــال داد. اســت نی
ــوان کار  ــا را به عن ــنده آن ه ــه نویس ــی از آن چ ــش مهم ــر بخ ــوی دیگ از س
ــزی  ــفاهی و آن چی ــخ ش ــکل تاری ــا به ش ــل مصاحبه ه ــرده حاص ــان ک ــی بی میدان
ــان«  ــد. واژة »اطالع رس ــل کرده ان ــنده نق ــرای نویس ــان ها« ب ــه »اطالع رس ــت ک اس
ــه  ــی ب ــانندة اطالعات ــم رس ــه در حک ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــاب ب در کت
نویســنده هســتند کــه او در آن صحنه هــا حضــور نداشــته یــا نمی توانســته حضــور 
ــان  ــد آن هــا را بی ــی کــه هگلن ــه این ترتیــب بخشــی از فرضیه های داشــته باشــد. ب
کــرده، می توانــد مخــدوش باشــد. به خصــوص کــه نتیجه گیــری هگلنــد از 
فراینــد سیاســی »طایفه کشــی« محصــول فرضیــة ســه واقعــه ای اســت کــه بیــن 
ــاد  ــتای علی آب ــی در روس ــات ارض ــس از اصالح ــا 1342 و پ ــال های 1332 ت س

اتفــاق افتاده اســت.
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جمع بندی و ارزیابی نهایی
هگلنــد تــالش می کنــد تــا بــا کنــار هــم قــراردادن وقایــع و نــوع خــاص رویدادهــا، 
ــه او آن  ــه ب ــه ای ک ــد. نکت ــکل ده ــاد را ش ــات درون علی آب ــرای اتفاق ــه ای ب نظری
توجــه کــرده از قضــا زمینــه را بــرای هــر نــوع اقدامــی در نبــود حکومــت مقتــدر 
ــه  ــه ب ــا توج ــذارد. ب ــش می گ ــتا به نمای ــود روس ــبات خ ــزی و در درون مناس مرک
ــه  ــة یکــی از طایف ــران را در خان ــه نویســنده بخــش اول حضــور خــود در ای این ک
عســکری ها می گذرانــده و نیمــة دوم و تقریبــاً بعــد از انقــالب بــه حیــاط دیگــری 
ــط  ــده توس ــای مطرح ش ــی از بحث ه ــش مهم ــاالً بخ ــد. احتم ــکان می کن ــل م نق
ــاد  ــد در علی آب ــن دورة حضــور هگلن ــه ای ــوط ب ــا مرب ــا مصاحبه ه اطالع رســان ها ی
ــورت  ــه به ص ــائلی ک ــی از مس ــه برخ ــد ک ــخص نمی کن ــاً مش ــون دقیق ــد. چ باش
ــه  ــه چ ــوط ب ــده مرب ــازی ش ــتا پیاده س ــی روس ــان اهال ــاب از زب ــتقیم در کت مس
بــازة زمانــی اســت، شــاید بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظریــة طایفه کشــی 
ــرف اول را  ــت در آن ح ــه هوی ــت ک ــانه اس ــد انسان شناس ــک فراین ــول ی محص
می زنــد و به تدریــج از تقابلــی کــه در ســال های بعــد اتفــاق افتــاده، نظریــه شــکل 
ــات  ــر اتفاق ــر ب ــه متأخ ــن نظری ــت ای ــوان گف ــر می ت ــارت دیگ ــت. به عب گرفته اس
اســت. حــال آن کــه هگلنــد پــس از ســفر دوبــاره بــه ایــران و آن هــم ســی وچهار 
ســال بعــد بــه چنیــن نتیجــه ای می رســد: »در علی آبــاد، علی رغــم تغییــرات زیــاد 
ــگ سیاســی  ــی، فرهن ــتاییان در سیاســت مل ــعه و مشــارکت روس اقتصــادی، توس
ــه  علی آبادی هــا ـ صفــات و پارادایــم فراینــدی طایفه کشــی و فعالیت هــای آن هــا ب
شــکل قابــل توجهــی پــرورش نیافــت. فرهنــگ سیاســی ســنتی بــا امکانــش بــرای 
ــی کشــمکش( و  ــورد پیش بین ــه نتیجــة م ــر موضــع )بســته ب تسلیم شــدن و تغیی
ــی  ــر به جــای دگرگون ــا هــدف به دســت آوردن قانون گــزاری خیراندیش ت ــان )ب طغی
عمیــق سیســتم( نفــوذ خــود را حفــظ کــرد.« )ص. 442(. هگلنــد معتقــد اســت 
ــن  ــه تأمی ــان ب ــاز آن ــی داد نی ــد م ــه »طایفه کشــی« پیون ــا را ب آن چــه علی آبادی ه
ــا  ــئله را ب ــن مس ــر او ای ــوی دیگ ــود. از س ــاش ب ــن مع ــت تأمی ــع و در نهای مناب
ــه یــک رهبــر قدرت منــد درهــم می آمیــزد و از ایــن رهگــذر آن چــه در  احتیــاج ب
علی آبــاد رخ داد را تحلیــل می کنــد. شــاید از منظــر همیــن نــگاه باشــد کــه او در 
پایــان کتــاب ضمــن اشــاره بــه تغییــر فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی در 
ــه اشــکال  ــد سیاســی طایفه کشــی ب ــان از فراین ــگاه آن ــوع ن ــر ن ــه تغیی ــاد ب علی آب
ــارة زندگــی در ایــران قــرن بیســت ویکم آن چــه  دیگــر خبــر می دهــد. چراکــه درب
بــه چشــم نویســنده و پژوهشــگر آمریکایــی آمــده، عــدم احســاس نیــاز بــرای ورود 
بــه »روابــط وابســتگی شــبه فئودالــی« اســت؛ چــرا کــه آنــان منابــع خودشــان را 

بــرای تأمیــن معــاش دارنــد.
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همــکاران  و  ابراهیــم  توفیــق، 
ــران:  ــق، ته ــدن تعلی )1398(. نامی

ــر ــا هن مانی
شابک: 978-600-8975-34-2

در مقدمــة کتــاب آمده اســت: نوشــتة 
حاضــر حاصــل یــک تأمــل جمعــی 
پنج ســاله اســت حــول ایــن پرســش 
ایــران  تاریــخ  می تــوان  کــه چگونــه 
اکنــون  نوشــت؟  غیرشرق شناســانه  را 

ــته  ــرض داوری گذاش ــق در مع ــة تحقی ــک برنام ــورت ی ــن به ص ــن مت ای
ــل اســت و  ــی کام ــق تجرب ــک تحقی ــه ی ــق، ن ــة تحقی ــن برنام ــود. ای می ش
نــه طرحــی بــرای انجــام یــک تحقیــق خــاص. بلکــه بیانــی اســت از مســائل 
مختلــف امــا در عیــن حــال مشــابه یــا هم ســو کــه اعضــای ایــن گــروه در 
تحقیقــات فــردی و جمعــی بــا آن روبــه رو شــده اند، آن هــا را بــه گفت وگــو 
ــائل  ــرای مس ــی ب ــی ابتدای ــه نام گذاری های ــد ب ــالش کرده ان ــته اند و ت گذاش
ــت  ــع دس ــن موان ــع ای ــرای رف ــی ب ــتراتژی هایی کل ــود و اس ــش روی خ پی

ــد. یابن
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 ساره عسگری
دانش آموختة رشتة تاریخ ایران دورة اسالمی

بررسی و نقد کتاب زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن 

چکیده 
ســهیال ترابــی فارســانی در کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن مدعــی اســت 
کــه بــا ارائــه و تبییــن داده هــای تاریخــی، توضیــح می دهــد کــه »زن ســنتی« کیســت و 
»زن مــدرن« کــدام اســت و هرکــدام چــه ویژگی هــا و کارکردهایــی دارنــد؛ نیــز می کوشــد 
تغییــرات زندگــی زن ســنتی بــه زن مــدرن را بنمایانــد. در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت 
مدعــا، داده هــا و تحلیل هــای نویســنده بررســی و بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه 

آیــا او توانســته از پــس ادعــای خــود برآیــد؟

واژه های کلیدی: 
ــان،  ــوزش زن ــان، آم ــت زن ــوی، هوی ــه، عصــر قاجــار، دورة پهل ــی، ســنت، مدرنیت زن ایران

ــان. نشــریات زن

مقدمه 
ســهیال ترابــی فارســانی، عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه آزاد نجــف آباد، 
ــس وکالي  ــدرن )1384(، از مجل ــت م ــار، مشــروطیت و دول ــاری چــون تج ــا آث ب
تجــار تــا اتــاق ایــران )1392( بیشــتر بــه متخصــص تاریــخ تجــار در دورة مشــروطه 
شــناخته می شــود؛ همچنیــن ترابــی فارســانی مترجــم آثــار شناخته شــده ای 
چــون مقاالتــي در جامعه شناســي سیاســي ایــران )1376(، اثــر یروانــد آبراهامیــان، 
ــر علــی بنوعزیــزی و  ــران )1387(، اث ــت و انقــالب در ای و طبقــات اجتماعــي، دول
احمــد اشــرف نیــز هســت. بــا ایــن اوصــاف می تــوان حــوزة تاریــخ زنــان را حــوزة 
ــروطه  ــران در دورة مش ــدارس دخت ــناد م ــاب آورد؛ اس ــی او به حس ــص فرع تخص
ــه در  ــی ک ــدرن )1397( و مقاالت ــه م ــنت ب ــذار از س ــی در گ )1378(، زن ایران
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نقد آزاد

ــد  ــت. هرچن ــوزه اس ــن ح ــار او در ای ــد، از آث ــد ش ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ادام
به رغــم انگیزه هــا و عالئــق نویســنده بــه حــوزة مطالعــات زنــان، چنان کــه خواهــد 
آمــد، آثــار او در ایــن حــوزه بــه قــوت دیگــر آثــارش در حــوزة تاریــخ تجــارت یــا 

ــت. ــش نیس ترجمه های

بررسی و نقد شکلی اثر
کتــاب زن ایرانــی در گــذار از ســنت بــه مــدرن را انتشــارات نیلوفر در 550 نســخه و 
168 صفحــه و در قطــع رقعــی در زمســتان 97 منتشــر کرده اســت. کتــاب مشــتمل 
ــر  ــع و مآخــذ و تصاوی ــه، شــش فصــل، فهرســت مناب ــب، مقدم ــر فهرســت مطال ب
ــر در  ــه پیش ت ــت ک ــی اس ــه مقاالت ــع مجموع ــاب در واق ــن کت ــت. ای ــت اس پیوس
مجــالت علمــی ـ پژوهشــی و برخــی از کنفرانس هــای علمــی در حــوزة زنــان ارائــه 
و چــاپ شده اســت. البتــه نویســنده در مقدمــة کتــاب بــا ایــن عبــارات بــه ســاختار 
ــی  ــة حاضــر برخــی پژوهش های ــاره ای مختصــر کرده اســت: »مجموع ــر اش ــن اث ای
اســت کــه طــی ســال های گذشــته به تنــاوب بــه قصــد ارائــه در مجامــع دانشــگاهی 
ــی فراهــم آورم  ــی تصمیــم گرفتــم کــه مجموعــة آن هــا را در کتاب انجــام دادم، ول
ــی بهتــری داشــته باشــد.« )همــان، ص. 9(  ــد و کارای ــان بیشــتری بیاب ــا مخاطب ت
تأکیــد بــر واژگان »قصــد ارائــه«، »ولــی«، »مخاطــب بیشــتر« و »کارایــی بهتــر«، 
ــده ایجــاد  ــن تصــور را در خوانن ــن منتشــر شده اســت، ای ــرای آنچــه پیــش از ای ب
ــه از  ــت. درصورتی ک ــه اس ــده مواج ــع و منتشرنش ــی بدی ــا پژوهش ــه ب ــد ک می کن
ایــن شــش فصــل، چهــار مقالــه در خــالل 1387 تــا 1395 در نشــریات علمــی ـ 
ــه  ــی ارائ ــه در ســمینارها و کنفرانس هــای داخل پژوهشــی منتشــر شــده و دو مقال
ــه  همیــن جهــت ضــروری  ــر گــردآوری شده اســت. ب ــن اث شــده کــه اکنــون در ای

■ ترابی فارســانی، سهیال )1397(. زن ایرانی در 
گذار از سنت به مدرن، تهران: نیلوفر.

شابک: 978-964-448-775-0
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ــد و در عنــوان  ــه ســیاق انتشــار چنیــن مجموعه هایــی در روی جل ــود کــه اوالً ب ب
اثــر بــه »مجموعــه مقــاالت« اشــاره می شــد تــا مخاطــب بــه قصــد خریــد گنــدم، 
جــو نصیبــش نشــود. ثانیــاً ضــروری بــود کــه نویســنده در پانویــس صفحــة آغازیــن 
هــر فصــل بــه ســابقة انتشــار آن مقالــه در مجلــه یــا مجموعــه مقــاالت همایــش 
ــر در کجــا و  ــر پیش ت ــن اث ــد ای ــه مخاطــب بدان ــرد ک ــاره ای می ک ــر آن اش و نظای
چــه ســالی منتشــر شــده و مهم تــر آن کــه مطلــع شــود کــه بــا پژوهشــی جدیــد و 
روزآمــد یــا آخریــن یافته هــای مؤلــف مواجــه نیســت. امــا برخــالف ایــن دو نکتــه 
نویســنده در پنهان کــردن ســابقة انتشــار ایــن مقــاالت تعمــدی بــه کار بســته و بــه 
قصــد گمراهــی مخاطــب، در عنــوان اثــر، توضیــح مقدماتــی و آغــاز فصــول هیــچ 
ــت  ــاء هیئ ــا اعض ــف گوی ــت. مع االس ــده نکرده اس ــاالت منتشرش ــه مق ــاره ای ب اش
ــفتة  ــازار آش ــد، در ب ــش دارن ــنی در پژوه ــابقة روش ــا س ــه از قض ــز، ک ــی نی علم
ــت در  ــرای رقاب ــد و ب ــف داده ان ــت از ک ــاب مقاوم ــر، ت ــة اخی ــازی های ده کتاب س

ایــن بــازار بــه قواعــد نادرســت آن تــن داده انــد. 
نویســنده در ایــن 6 مقالــه، کــه در 6 فصــل گــردآوری شــده، بــه مســائلی چــون 
فردیــت زن در جامعــه ســنتی و مــدرن، ســازوکار ذهــن ســنتی و علــل مانــدگاری 
ــان بــه عنــوان عامــل اصلــی و اساســی در  ــان در شــرایط پیشــینی، آمــوزش زن زن
تحــول وضعیــت زنــان امــروز و همچنیــن نشــریات زنــان مــدرن و دگرگونــی امــر 
روزمــره زنــان پرداخته اســت. آن چــه در آغــاز و بــا مــرور فهرســت مطالــب، بیــش 
ــاالت« و  ــه مق ــاختاری »مجموع ــای س ــد، تفاوت ه ــم می آی ــز به چش ــر چی از ه
ــن  ــه ای ــت. آن چ ــز کرده اس ــفاف کردن آن پرهی ــف از ش ــه مؤل ــت ک ــاب« اس »کت
ــب را از یکدیگــر منفــک می کنــد چیــزی جــز »شــیرازه« نیســت. در واقــع  دو قال
کتــاب دارای شــیرازه اســت و مجموعــه مقــاالت معمــوالً فاقــد ایــن ویژگــی اســت. 

کمــا اینکــه ایــن اثــر در قالــب کتابــی تألیفــی شــیرازه نــدارد.
الزم اســت یــادآوری شــود کــه اگــر مؤلفــی پــس از ســالیانی دراز پژوهــش در 
ــب  ــود را در قال ــار یافتة خ ــر انتش ــای پیش ت ــد یافته ه ــی بخواه ــوزه ای تخصص ح
ــرار دهــد، اتفــاق خوش یمنــی اســت کــه هــم  ــار مخاطــب ق مجموعــه ای در اختی
ــم انتشــار  ــد دارد و ه ــف در حــوزة تخصصــی اش تأکی ــت مؤل ــر اســتمرار و جدی ب
آن گــردآوردن یافته هــای مرتبــط و عرضــة آن به مثابــه تصویــری روشــن از پــروژة 
تحقیقاتــی کالن مؤلــف اســت. امــا نبایــد گفتــة جامــی را فرامــوش کــرد: »دفتــر 
ــود هــر یــک از ایــن مقــاالت،  ــادی ابتــر اســت«. اگــر بنــا ب ــه ب شــیرازه نادیــده ب
فصلــی از یــک کتــاب باشــد، ضــروری بــود شــیرازة تألیــف کتــاب از جمله ســاختار، 
فصل بنــدی، هم ســطحی، هدفمنــدی و ارتبــاط و هماهنگــی بیــن فصــول، آغــاز و 
انجــام، پیرنــگ و نظایــر آن رعایــت شــود. امــری کــه در ایــن اثــر به ســبب آن چــه 
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ــت نشده اســت؛  ــاب تألیفــی، رعای ــب کت ــه در قال ــه شــد، انتشــار مجموعه مقال گفت
ــانی  ــی یکس ــطح علم ــاالت ـ س ــر مق ــارت دیگ ــا به عب ــول ـ ی ــر، فص ــن اث در ای
ــت.  ــابهی اس ــاً مش ــع تقریب ــه مناب ــتند ب ــب مس ــا و مطال ــد داده ه ــد، هرچن ندارن
ــا هــم نمی یابنــد  ــن فصــول ارتباطــی ب ــز هیچ یــک از ای به لحــاظ روش شناســی نی
ــز  ــی نی ــال به لحــاظ موضوع ــن ح ــد. در عی ــه ای می نوازن ــاز جداگان ــک س ــر ی و ه
ــان  ــت زن ــارة هوی ــل درب ــه دو فص ــد. چنان ک ــجام الزم بی بهره ان ــب از انس مطال
اســت، یــک فصــل دربــارة آمــوزش زنــان و ســه فصــل دربــارة نشــریات زنــان؛ کــه 
ــود  ــا ب ــر بن ــه اگ ــوردی اســت. درحالی ک ــز بررســی م ــن ســه فصــل نی یکــی از ای
ــن نســبت ها پذیرفتنــی  ــد، ای ــری تألیفــی انتشــار یاب ــب اث ــا در قال ــن یافته ه همی
نبــود. چنان کــه در بخــش نقــد محتوایــی خواهــد آمــد، از بیــان بســیاری از مطالــب 
ــر  ــا اث ــام کــرد ت ــا یکدیگــر ادغ ــاالت را ب می شــد چشم پوشــی و حتــی برخــی مق
بــه ورطــة  تکــرار نیفتــد. مهم تــر از همــة این هــا در اثــری تألیفــی ضــروری اســت 
کــه بــا به خدمت گرفتــن یــک چارچــوب نظــری یــا مفهومــی تمامــی اجــزاء متــن، 
از جمــالت و پاراگراف هــا گرفتــه تــا بخش هــا و فصل هــا، در خدمــت تبییــن یــک 

مســئله باشــد، امــری کــه در ایــن اثــر غایــب اســت.
ــاب  ــش کت ــا ویرای ــت، ام ــب اس ــاب مناس ــی کت ــه صفحه آرای ــود این ک ــا وج ب
ــی  ــی و ویرایش ــای تایپ ــده از ایراده ــر آکن ــده و اث ــام ش ــی انج ــت بی دقت در نهای
ــم و جمــالت  ــده را در فهــم مفاهی ــع خوانن ــه در بعضــی مواق ــا آن جــا ک اســت، ت
ــاره  ــت اش ــواردی از این دس ــه م ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــد؛ ب ــتباه می کن ــار اش دچ
ــرز  ــن دو ط ــان، ص. 37(؛ »ای ــدرن[ )هم ــردن« ]م ــنت و م ــای س ــرد؛ »مولفه ه ک
ــان، ص. 65(؛ »وزارت  ــد.« )هم ــه[ پرداختن ــه ]مقابل ــه مقال ــر ب ــا یکدیگ ــر ب تفک
ــون«  ــن قان ــب[ ای ــب ]تصوی ــا توصی ــان، ص. 69(؛ »ب ــارف[ )هم ــارف« ]مع مخ
ــان،  ــارف[ نســوان« )هم ــارف ]مع ــیزگان و متع ــرورش دوش ــدارس پ ــان(؛ »م )هم
ــان، ص. 71(؛ »در  ــه ای[ )هم ــای« ]حرف ــی و حرف ه ــای عمل ص. 70(؛ »برنامه ه
جهــت دگرگونــی نظــام معرفتــی و نظــار ]ناظــر[ بــر شــرایط زنــان« )همــان، ص. 
86(؛ »حــق زن و مــرد در علــم ]عالــم[ بشــریت« )همــان، ص. 94(؛ »زبــان زنــان 
ــد،  ــوان[ بهــره می گرفــت« )همــان، ص. 144(. هرچن ــون ]بان ــب بان ــاً از مطال صرف
ــف  ــود مؤل ــا ضــروری ب ــر بازمی گــردد، ام ــه ناشــر اث ــاب ب ــش کت مســئولیت ویرای
ــالح  ــالط را اص ــن اغ ــرور و ای ــانی دارد، م ــر پیش ــام او را ب ــه ن ــری ک ــار اث ــک ب ی
ــا بدســلیقگی طراحــی شــده اســت و ارتباطــی  می کــرد. همچنیــن جلــد کتــاب ب
بــا عنــوان کتــاب یــا وضعیــت برزخــی زنــان در گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه نــدارد.

گفتنــی اســت نویســنده غالبــاً از منابــع دســته اول، اســناد و نشــریات معتبــر 
ــده  ــی«  ش ــب و قیچ ــای »چس ــت پژوهش ه ــث آف ــن حی ــت و از ای ــره برده اس به



35039

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه

ــن  ــدارد. اگرچــه در اســتفاده از برخــی از ای ــایرین را ن ــاالت س ــا و مق از پژوهش ه
منابــع چــون ســفرنامه ها، از حیــث روش شــناختی دچــار یکســان نگری شده اســت 
کــه در نقــد محتوایــی بــدان اشــاره خواهــد شــد. فهرســت منابــع و مســتندات هــر 
فصــل از کتــاب مســتقل و در انتهــای کتــاب آمده اســت کــه متأثــر از ماهیــت ایــن 
مجموعــه و تالــی فقــدان شــیرازه در اثــر اســت. مؤلــف دســت کم می توانســت ایــن 
منابــع را در فهرســت پایانــی تجمیــع و نســخه های منابــع مــورد اســتفاده را یکســان 
کنــد. منابــع دســت اول، کتاب هــا، مقــاالت، ســالنامه ها، نشــریات، نســخ خطــی و 
ــا  ــا دقــت و به درســتی دســته بندی شــده، ام اســناد منتشرشــده، در هــر بخــش ب
ــازی  ــو در یکسان س ــن الگ ــنده از همی ــر نویس ــت؛ و اگ ــزا آمده اس ــورت مج به ص
ــع و  ــع در همــة کتــاب اســتفاده می کــرد، مخاطــب فهرســت منظمــی از مناب مناب

مآخــذ ایــن حــوزة پژوهشــی را در اختیــار داشــت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــد  ــد، نق ــان ش ــر بی ــن اث ــیرازه در ای ــدان ش ــه درخصــوص فق ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
محتوایــی آن، کــه ناظــر بــر کلیــت، یکپارچگــی، انســجام و اســتفادة بجــا از رویکــرد 
ــی  ــزا ارزیاب ــورت مج ــل به ص ــر فص ــن رو ه ــت. ازای ــن اس ــد، ناممک ــری باش نظ

شده اســت. 
مؤلــف در مقدمــه هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را بررســی تأثیــر ابعــاد گوناگون 
ســنت بــر زندگــی و هویــت زن ایرانــی بیــان کرده اســت. مدعــای نویســنده پاســخ 
ــه  ــدام چ ــت و هرک ــدرن کیس ــی و زن م ــه زن ایران ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ب
ــنتی  ــة س ــنده جامع ــش، نویس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد؟ ب ــی دارن ویژگی های
ــد  ــده می دان ــم تنی ــه ای منســجم و دره ــی« را جامع ــش از »ورود نوگرای ــران پی ای
ــای  ــز در ج ــر چی ــتند و ه ــر داش ــا یکدیگ ــی ب ــد وثیق ــة عناصــر آن پیون ــه هم ک
ــار  ــه دچ ــار جامع ــی« در دورة قاج ــا »ورود نوگرای ــا ب ــود. ام ــه ب ــرار گرفت ــود ق خ
ــروطیت کل  ــی از مش ــران ناش ــارض و بح ــد و تع ــی ش ــران اساس ــش و بح چال
ــن فهــم خطــی از مفهــوم  ــی، 1397، ص ص. 7-9(. ای جامعــه را دربرگرفــت )تراب
ــا  ــه و ب ــر نمــود یافت ــن« در سراســر اث ــه »ای ــذار از »آن« ب ــه و گ ســنت و مدرنیت
عنــوان کتــاب نیــز همخــوان اســت، امــا بــا مدعــای مؤلــف در دریافــت غیرخطــی 
ــر ایــن  ــدارد، چنان کــه نویســنده در مقدمــة کتــاب ب از تاریــخ معاصــر مطابقــت ن
مهــم تأکیــد می کنــد کــه »برخــالف جوامــع غربــی... در جوامعــی هماننــد مــا کــه 
شــکل برزخــی دارد نــگاه بــه ســنت به دلیــل حضــور توأمــان و همزمــان ســنت و 
ــه گذشــته و تاریخــی نیســت  ــگاه معطــوف ب ــا ن امــر مــدرن در ســپهر زیســتی م
و ســنت به همــان انــدازة امــر مــدرن، معاصــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه در قالــب 
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ــان تاریخــی حرکــت از  ــودن )زم ــی ب ــان نیســت و به جــای اندرزمان ســیرخطی زم
الــف بــه ب( بــه شــکل همزمانــی و توأمــان وجــود دارد« )همــان، ص. 8(. بنابرایــن 
یــا بایــد مؤلــف رویکــرد نظــری خــود را در مقدمــه اصــالح می کــرد یــا در فهــم آن 

تأمــل؛ تــا ایــن ناهمخوانــی مقدمــه بــا کلیــت اثــر از میــان برخیــزد.

فصل اول: زن قاجاری و مفهوم فردیت در جهان سنت
ــان  ــت جه ــان عصــر قاجــار، فردی ــوی زن ــة »تکاپ ــن فصــل انتشــار مجــدد مقال ای
ــران  ــالم و ای ــخ اس ــریة تاری ــه در 1388 در نش ــت ک ــذار از آن« اس ــنت و گ س
ــن  ــی ای ــای پایان ــز بخش ه ــی، 1388، ص ص. 1-22(. نی ــت )تراب ــر شده اس منتش
فصــل/ مقالــه، دربــارة اوقــات فراغــت زنــان در دورة قاجــار، بــاری دیگــر در همایــش 
ــان در  ــت زن ــکل گیري هوی ــت و ش ــات فراغ ــوان »اوق ــا عن ــالم ب ــخ اس زن در تاری
ــن  ــف در ای ــی، 1390(. مؤل ــت )تراب ــه شده اس ــال 1390 ارائ ــار« در س ــر قاج عص
ــه کوشیده اســت موقعیــت زن را در حیطــة اجتماعــی و روان شــناختی جهــان  مقال
ســنت واکاود، ازایــن رو بــه جایــگاه هویتــی زن در جهــان ســنت می پــردازد و انســان 
ســنتی را مســتحیل در جمــع و تابــع روح جمعــی می دانــد کــه بــرای معنایافتــن 
بایــد نقش هــای خاصــی را بپذیــرد. در بعــد اجتماعــی، او زن را در مناســبات بســتة 
ســنت بی کنــش، منفعــل و مفعــول می دانــد کــه اســتقالل فکــری و مالــی نــدارد 
ــاری او  ــای رفت ــر محدودیت ه ــی ب ــارهای اجتماع ــی، 1397، ص. 36( و فش )تراب
می افزایــد. مؤلــف از بعــد روان شــناختی زن در جهــان ســنت یــادآور می شــود کــه 
فضــای فکــری، فرهنگــی و تربیتــی دختــران در خانواده هــای تهیدســت و متوســط 
و ثروتمنــد یکســان بــود و ســبک زندگــی زنــان از الگوهــای از پیــش تعیین شــده ای 
ــای  ــد. نویســنده از رفتاره ــن نمی ش ــه در آن اندیشــیدن تمری ــرد ک ــت می ک تبعی
منتســب بــه زنــان در ســده های طوالنــی چــون غیبــت، حســادت، رقابــت، چشــم 
ــر  ــاد می کنــد و ب ــا اصطــالح »اخــالق حرمســرایی« ی ــر آن، ب و هم چشــمی و نظای
ــر فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم  ــن رفتارهــا، کــه تحــت تأثی آن اســت کــه ای
ــتمرار  ــز اس ــروز نی ــه ام ــا ب ــته ت ــرون گذش ــه، از ق ــان شــکل گرفت ــی زن ــر زندگ ب
ــی  ــائل حقوق ــه مس ــه ب ــنده در ادام ــان، ص ص. 16-18(. نویس ــت )هم یافته اس
زنــان در خانــواده، از جملــه حــق طــالق، حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره می کنــد 
ــه  ــد ک ــردان می دان ــرای م ــازی ب ــاً امتی ــنتی صرف ــة س ــالق را در جامع ــق ط و ح
موقعیــت زن را در خانــواده متزلــزل و تأمیــن خواســت های مــردان را در هــر 

ــان، ص ص. 20-19(. ــرد )هم ــروری می ک ــرایطی ض ش
ــرح  ــا ط ــه ب ــل/ مقال ــش از فص ــن بخ ــنده در ای ــه نویس ــت ک ــار می رف انتظ
روان شــناختی اخــالق زنــان در جهــان ســنت و طــرح اصطالحاتــی چــون »اخــالق 
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ــن  ــردازد و تبیی ــنتی بپ ــة س ــی زن در جامع ــی تاریخ ــه روانشناس ــرایی« ب حرمس
تــازه ای از داده هــا و اطالعــات ارائــه دهــد، امــا در ادامــه پــس از ذکــر چنــد ویژگــی 
ــواده بســنده شده اســت  ــگاه زن در خان ــه جای ــی، ب ــان و بیــان کلی گوی اخالقــی زن
و بــه مســائلی چــون حــق طــالق، حــق مالکیــت و مهریــه اشــاره می کنــد. اگرچــه 
مؤلــف بــا تبییــن وضعیــت حقوقــی نابرابــر زنــان در جامعــه ســنتی ســعی در پیونــد 
ــا  ــل نه تنه ــا در عم ــان دارد، ام ــاری زن ــی و رفت ــای اخالق ــا ویژگی ه دادن آن ب
موفــق نیســت، کــه حتــی مبحثــی بی ارتبــاط به هــم و متشــتت ارائــه کرده اســت.

نویســنده در ادامــه بــه نقــش اجتماعــی زنــان در جامعــة ســنتی عصــر 
ــار  ــر قاج ــر عص ــم ب ــرایط حاک ــی ش ــه تمام ــت ک ــر آن اس ــردازد و ب ــار می پ قاج
ــن  ــود قوانی ــرد؛ نب ــان فراهــم می ک ــی زن ــرای حضــور اجتماع ــی را ب محدودیت های
حمایتــی، نظــام ســلطه و بهره کشــی از زنــان و حقیــر شــمردن آنــان در ایــن نظــام 
اجتماعــی عوامــل و موانــع حضــور زنــان در اجتمــاع بــود. نویســنده ریشــة حقــارت 
ــبب  ــردان را به س ــه م ــی ک ــد؛ جای ــرزمین می دان ــن س ــی ای ــگ ایل زن را در فرهن
جنــگاوری ارزشــمند دانســته و زنــان به ســبب ناتوانــی در جنگیــدن خــوار 
شــمرده می شــدند. ایــن تصــور و تصویــر از جوامــع ایلــی بــه روســتایی و شــهری 
ــان، ص ص. 22-21(.  ــت )هم ــتمرار یافته اس ــدرن اس ــب دوران م ــا قل ــری و ت تس
ــو  ــه؛ از یکس ــم تقلیل گرایان ــت ه ــان انگارانه اس ــم یکس ــان ه ــل همزم ــن تحلی ای
یکســان انگارانه اســت چراکــه هیــچ تفاوتــی بیــن صورت بنــدی زیســت اجتماعــی 
ــه  ــن یکســان انگاری، و ب ــل نیســت. ای ــی، روســتایی و شــهری قائ زندگــی کوچ روی
ــر  ــف را در جای جــای اث ــای مؤل تبــع ســاده انگاری، در حــوزة روش شناســی نیــز پ
بــه بنــد می کشــد. بــرای نمونــه از منابعــی کــه مؤلــف، در همیــن مقالــه و مقــاالت 
ــه  ــی اســت کــه در عصــر قاجــار ب ــرده، ســفرنامه های فرنگیان دیگــر، از آن بهــره ب
ــار  ــان در اختی ــران ســفر کــرده و اطالعــات ذی قیمتــی از ســبک زندگــی ایرانی ای
ــه  ــت ب ــروری اس ــع ض ــن مناب ــای ای ــت داده ه ــد و کاربس ــا در نق ــته اند، ام گذاش
ــارة چــه جامعــه ای ســخن  ایــن نکتــة مهــم دقــت شــود کــه سفرنامه نویســان درب
ــهری دورة  ــخت زن ش ــفت و س ــاب س ــان از حج ــر سفرنامه نویس ــد؟ اگ می گوین
ــود؟  ــم می ش ــی ه ــامل زن ایلیات ــده ش ــن قاع ــا ای ــد، آی ــخن می گوین ــار س قاج
ــا  ــود، آی ــاد می ش ــکاری ی ــی بی ــه نوع ــهری به مثاب ــان ش ــه داری زن ــی از خان وقت
ــروی کار به حســاب  ــرد نی ــه همچــون م ــتایی، ک ــان روس ــکاری شــامل زن ــن بی ای
ــدد  ــل متع ــه عوام ــه اســت؛ چراک ــز می شــود؟ از دیگرســو تقلیل گرایان ــد نی می آین
ــل،  ــک عام ــه ی ــا ب ــان در عرصــة اجتماعــی را تنه ــاب زن ــداوم غی شــکل گیری و ت
ــی را در  ــگ ایلیات ــوان فرهن ــه می ت ــت. اگرچ ــل داده اس ــی، تقلی ــگ ایلیات فرهن
ایجــاد شــرایط نابرابــر زنــان نقــد کــرد، امــا بایــد بــه ایــن مهــم آگاه بــود کــه علــل 
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ــدارد  ــی ن ــگ ایلیات ــا ریشــه در فرهن ــن ســرزمین تنه ــردان ای ــان و م ــری زن نابراب
ــر  ــه ای در ایجــاد ایــن ســاختار ســخت و متصلــب مؤث و عوامــل متعــدد و چندگان
بوده اســت؛ از جملــه نظــام فقهــی کــه از قضــا ریشــه در زیســت شهرنشــینی دارد 

ــت.  ــت ورزیده اس ــه آن غفل ــن ب ــنده از پرداخت و نویس
مؤلــف در ادامــه بی اعتمــادی عمومــی بــه زنــان را از علــل ایجــاد حــس حقــارت و 
بــروز شــخصیت غیرمســتقل در آن هــا می دانــد، نیــز آنــان را وابســته و فاقــد هرگونــه 
ــانه  ــکام جزم اندیش ــن اح ــان، ص ص. 22-23(. ای ــد )هم ــادی می خوان ــتقالل م اس
ــی  ــن تحلیل های ــت و چنی ــی اس ــان انگاری و تقلیل گرای ــان یکس ــی هم ــی تال و قطع
ــة  ــف از مقول ــر مؤل ــت معاص ــت دریاف ــی اس ــد. بدیه ــداد می کن ــر بی ــر اث در سراس
ــر تحلیل هــای او ســایه افکنــده، چــه اگــر در ســبک زندگــی کــوچ روی و  اقتصــاد ب
روســتایی تأملــی جــدی می کــرد، درمی یافــت کــه بایــد مســائل مهمــی چــون پــول 

و مالکیــت را در زمینــة تاریخــی خــود تبییــن کــرد.
در ادامــه نویســنده حضــور زنــان در قیام هــا و اعتراضــات خیابانــی عصــر 
قاجــار را یــا برآمــده از باورهــای مذهبــی آن هــا، یــا به علــت به خطــر افتــادن نهــاد 
ــان علیــه قــرارداد رژی را تنهــا به علــت  ــرای نمونــه شــورش زن ــد؛ ب ــواده می دان خان
ــان در بلواهــای  ــه درک از منافــع ملــی و شــرکت زن احساســات مذهبــی آن هــا و ن
شــهری را صرفــاً به ســبب به خطــر افتــادن نهــاد خانــواده می دانــد؛ افــزون بــر ایــن، 
نویســنده حضــور زنــان را بــا چــادر و روبنــده چیــزی بیــن مــرز »بــودن« و »نبــودن« 
برمی شــمرد )همــان، ص ص. 24-26(. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگرچــه 
ــای  ــر از باوره ــرارداد رژی متأث ــه ق ــورش علی ــون ش ــی چ ــان در ماجرای ــور زن حض
ــت  ــة معیش ــبب دغدغ ــهری به س ــای ش ــا در بلواه ــور آن ه ــا حض ــود، ی ــی ب مذهب
ــد توجــه داشــت کــه بیشــتر مــردان عصــر  ــان، امــا بای و مســائلی چــون کمبــود ن
قاجــار نیــز روبســپیر زمــان خــود نبودنــد و درکــی از منافــع ملــی نداشــتند. مــردان 
ــردان  ــم از م ــد و همــة معترضــان )اع ــان، بی ســواد بودن ــز، چــون زن ــن عصــر نی ای
ــده  ــف نادی ــتند. مؤل ــی داش ــة دین ــرارداد رژی دغدغ ــه ق ــورش علی ــان( در ش و زن
گرفته اســت کــه اوالً زنــان بــرای نخســتین بار در کنشــی سیاســی حضــور یافته انــد 
ــار به رســمیت  ــران عصــر قاج ــد و بی تحــرک ای ــة راک ــان در جامع ــاً حضورش و ثانی
ــا  ــی ی ــای دین ــده از دغدغه ه ــش برآم ــن کن ــر ای ــی اگ ــت؛ حت ــناخته شده اس ش
ــران  ــخ معاصــر ای ــواده باشــد. چنیــن حضــور بی ســابقه ای در تاری ــاد خان حفــظ نه
ــای  ــر تحلیل ه ــش می کشــد. دیگ ــان را به چال ــارة زن ــا درب بســیاری از کالن روایت ه
ــان در دورة معاصــر اســت.  ــت زن ــت وضعی ــن کالن روای ــده از همی ــز برآم ــف نی مؤل
درحالی کــه ایــن کالن روایــت در دورة قاجــار نیــز در حــال ترک خــوردن بــود. اگــر 
ــا  ــن مدع ــر ای ــد ب ــم شــواهدی چن ــم، می توانی ــرور کنی ــش رو را م ــان پی ــش زن کن
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ــه  ــزی ب ــخ هجوآمی ــال پاس ــاب معیاب الرج ــا کت ــترآبادی ب ــم اس ــم؛ بی بی خان بیابی
کتــاب تأدیــب نســوان داد و روایت گــر جریانــی شــد کــه در جامعــة ســنتی قاجــار 
ــتن  ــمبل تِرک برداش ــوان او را س ــق می ت ــن رو به ح ــود، ازای ــکل گیری ب ــال ش در ح
کالن روایــت دانســت. ایــن روایت هــا، تحلیل هــا و قضاوت هــای مــا را دربــارة 
ــر را  ــگر معاص ــد و پژوهش ــش می کش ــن دوره به چال ــان در ای ــی زن ــت زندگ وضعی

ــد.  ــر کن ــوص اظهارنظ ــتری در این خص ــاط بیش ــا احتی ــد ب ــزم می کن مل
ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــف می کن ــواع آن را توصی ــت و ان ــنده فراغ ــه نویس در ادام
ــوع  ــان، ص. 28(. نویســنده هرن ــدارد )هم ــی ن ــدان ضرورت ــف چن ــف و توصی تعری
ــام  ــون حم ــان چ ــی آن ــای اجتماع ــه و فعالیت ه ــارج از خان ــان در خ ــور زن حض
رفتــن، شــرکت در مجلــس روضه خوانــی، زیــارت و خریــد را مصــداق اوقــات فراغــت 
ــی  ــای اجتماع ــات در چارچــوب فعالیت ه ــن موضوع ــه ای برمی شــمارد؛ درصورتی ک
ــح می دهــد فراغــت  ــف توضی ــه خــود مؤل ــدی می شــوند. همچنان ک ــان مقوله بن زن
مفهمومــی مــدرن اســت و در جامعــة ســنتی قاجــار و در ســبک زندگــی زنــان معنــا 
نمی شــود. حتــی نویســنده ســوگواری زنــان در مناطــق روســتایی و ایلــی را جــزء 
ــان به شــمار آورده اســت )همــان، ص ص. 31-30(.  ــت و تفریحــات زن ــات فراغ اوق
ــت؛  ــش اس ــع پژوه ــاره در مناب ــری دوب ــد بازنگ ــنده نیازمن ــد نویس ــر می رس به نظ
ــان  ــه فعالیت هــا و ســرگرمی های زن ــا خوانــش ایــن منابــع می توانســت ب چراکــه ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت یاب ــان  دس ــة زن ــای عامیان ــی و بازی ه در اندرون
مؤلــف به ســبب کمبــود اطالعــات، نتوانســته بیــن فعالیت هــای اجتماعــی و اوقــات 

فراغــت زنــان تفکیکــی قائــل شــود.

فصل دوم: زن ایرانی، هویت و جهان سنت
ــان، هویــت و جهــان ســنت« اســت کــه در  ــة »زن ایــن فصــل انتشــار مجــدد مقال
ــاالت  ــه و در 1392 در مجموعه مق ــالم« ارائ ــخ اس ــش »زن در تاری 1388 در همای
ایــن همایــش منتشــر شده اســت )ترابــی، 1392(. در ایــن فصــل/ مقالــه نویســنده 
می کوشــد بــا رویکــردی جامعه شــناختی شــکل گیری هویــت زن ایرانــی در 
ــه  ــرد و جامع ــل ف ــش متقاب ــت، کن ــد. به نظــر او هوی ــان ســنت را بررســی کن جه
ــان در  ــرای شــناخت هویــت زن ــی اســت و ب ــی و بیرون ــا همــان دیالکتیــک درون ی
ســاختار ســنت ابتــدا بایــد ســازوکارهای ذهنــی آن هــا را بررســی کــرد. نویســنده 
ــامدرن  ــن در دورة پیش ــرد ذه ــخصة عملک ــن مش ــه عمده تری ــد ک ــاره می کن اش
ــرول  ــووی  ب ــر ل ــر نظ ــه ب ــا تکی ــود را ب ــای خ ــت و مدع ــطوره ای اس ــرش اس نگ
ــای  ــه قدرت ه ــاور ب ــرش ب ــن نگ ــای ای ــن ویژگی ه ــه مهم تری ــرد ک ــش می ب پی
جادویــی و اســرارآمیز، گذشــته گرایی، انســجام عاطفــی و حســی ـ هیجانــی ذهــن، 
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جمع گرایــی، قائل بــودن بــه قدرت هــای نامرئــی چــون بخــت و اقبــال، توســل بــه 
ســحر و جــادو بــرای دفــاع از خــود، تــرس از جهــان هولنــاک و پیچیــده، شــاخص 
بــودن رؤیــا و توهــم در ذهنیــت، ناتوانــی در تفکیــک عناصــر یــک پدیــده و نظایــر 
آن اســت ) ص ص. 42-45(. هرچنــد در دورة پیشــامدرن ایــران نیــز می تــوان ایــن 
ــد  ــه نمی کن ــتنداتی ارائ ــا مس ــک از این ه ــرای هیچ ی ــف ب ــت، مؤل ــا را یاف ویژگی ه
ــای  ــا ویژگی ه ــد، ی ــته باش ــف داش ــای مؤل ــری از مدع ــب درک دقیق ت ــا مخاط ت

خــاص ســاختار ذهنــی ایرانیــان عصــر قاجــار را بازشناســد.
ســپس براســاس داده هــای مســتخرج از ســه رســالة دورة قاجــار دربــارة زنــان، 
وظایــف و تکالیــف زن در جامعــه را بررســی می کنــد و زن ایده آل در ســاختار ســنت 
ــان، ص.  ــد )هم ــف می دان ــع و عفی ــه، مطی ــوش رو، کم مهری ــرج، خ ــی کم خ را زن
ــه  ــه ب ــت از تقســیم بندی جامع ــف جامعه شــناختی هوی ــرای تعری ــه ب 46(. در ادام
دو نــوع مکانیکــی و ارگانیکــی در نظــرگاه دورکیــم بهــره جســته و جامعــة ســنتی 
را جامعــه ای مکانیکــی، بســته و خودبســنده می دانــد کــه دارای ویژگی هایــی 
چــون همبســتگی از راه هماننــدی، پیونــد بــا ارزش هــای یکســان و محوریــت جمــع 
اســت. هویــت زن در چنیــن جامعــه ای برآمــده از جنســیت و قومیــت اســت کــه 
مؤلفه هــای اولیــة هویت بخشــی اند. ســپس مؤلــف براســاس نظــر جنکینــز مطــرح 
ــوزش  ــواده، آم ــنتی زن از خان ــع س ــری در جوام ــد جامعه پذی ــه در رون ــد ک می کن
ــای زن  ــاد، ویژگی ه ــه نه ــن س ــاس ای ــرد و براس ــر می پذی ــروه همســاالن تأثی و گ
ســنتی را تبییــن می کنــد؛ زن در خانــواده منحصــراً دارای نقــش همســری و مــادری 
ــدارد؛  ــاً جایگاهــی ن ــه ای تقریب ــا مکتب خان ــوزش ســنتی ی اســت؛ زن در نظــام آم
زندگــی همــة زنــان در دوران کودکــی تقریبــاً یکســان بــوده و بــرای نقــش مــادری 
ــارب  ــا تج ــود ب ــاالن خ ــروه  همس ــان در گ ــدند و زن ــاده می ش ــوهرداری آم و ش
ــا آن چــه خــود پــرورش یافتــه بودنــد، مواجــه نمی شــدند؛  یــا ســالیقی متفــاوت ب
ــتی،  ــطحی نگری، خرافه پرس ــون س ــترکی چ ــای مش ــرایطی ویژگی ه ــن ش در چنی

ــان، ص ص. 57-51(.  ــد )هم ــد می آم ــان پدی ــر آن در زن ــی و نظای تجمل گرای
ــه  ــده، چنان ک ــار آم ــرار گرفت ــی و تک ــن فصــل نویســنده در دام کلی گوی در ای
بســیاری از مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب پیش گفتــه در فصــل قبلــی اســت. 
ــق  ــتن ح ــان، نداش ــی زن ــتقالل مال ــدان اس ــرایی، فق ــالق حرمس ــه اخ ــرای نمون ب
طــالق، حــق مالکیــت زنــان و نظایــر آن، کــه در فصــل پیشــین آمــده بــود، مجــدداً 
در ایــن فصــل تکــرار شده اســت )همــان، ص ص. 52-53(. حتــی داده هــا و منابــع 
ــت.  ــاب اس ــیرازة کت ــدان ش ــی فق ــه تال ــان اســت ک ــین یکس ــا فصــل پیش ــز ب نی
درحالی کــه شایســته بــود مطالــب ایــن دو فصــل، هــر دو بــا موضــوع هویــت زنــان، 

ــراز شــود. ــب تکــراری احت ــا از آوردن مطال ادغــام می شــد ت
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فصل سوم: آموزش زنان و گذار از سنت 
ایــن فصــل نیــز انتشــار مجــدد مقالــة »رونــد آمــوزش زنــان از آغــاز نوگرایــی تــا 
پایــان عصــر رضاشــاه« اســت که در 1387 در نشــریة دانشــنامه منتشــر شده اســت 
ــه  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ــه ذک ــی، 1387، ص ص. 89-101(، البت )تراب
مطالــب ایــن مقالــه بــاری دیگــر در 1381 بــا عنــوان »رونــد نوگرایــي در آمــوزش 
ــخ  ــي زن در تاری ــمینار بین الملل ــتین س ــوي اول« در نخس ــان پهل ــا پای ــان ت زن
ایــران معاصــر ارائــه شــده بــود. نویســنده در ایــن فصل/مقالــه بــه آمــوزش ســنتی 
ــی در  ــس خصوص ــه و تدری ــای علمی ــا، حوزه ه ــب مکتب خانه ه ــران در قال در ای
ــد  ــوزش جدی ــی، 1397، ص ص. 61-62( و آم ــد )تراب ــاراتی می کن ــازل اش من
ــة نخســت،  ــد: مرحل ــه بخــش تقســیم می کن ــه س ــش از مشــروطیت را ب ــا پی ت
میســیون های خارجــی بــا تأســیس مدارســی در برخــی شــهرها نخســتین 
پایه گــذاران آموزش هــای جدیــد در ایــران بودنــد. نویســنده بــه تأســیس مــدارس 
ــد و  ــاره می کن ــاه اش ــه در دورة ناصرالدین ش ــه دختران ــن مدرس ــی و اولی خارج
ــة دوم  ــد. مرحل ــی می دان ــرک اجتماع ــل تح ــران را عام ــی در ای ــدارس اروپای م
ــتقیم در  ــی غیرمس ــه نقش ــت ک ــان اس ــون همزم ــه دارالفن ــیس مدرس ــا تأس ب
ــة  ــت. مرحل ــران داش ــوزش دخت ــترش آم ــیس و گس ــرای تأس ــازی الزم ب فضاس
ــن  ــوده] اولی ــی رشــدیه [آزم ــه، طوب ــا دورة صــدرات امین الدول ــان ب ســوم همزم
مدرســة دختــران را در 1282 تأســیس کــرد )همــان، ص ص. 62-67(. در ادامــه 
نویســنده بــه نظــام آموزشــی در دورة مشــروطیت و ســال های پــس از آن، 
وضعیــت آمــوزش جدیــد در مــدارس، تصویــب قانــون اساســی فرهنــگ در 1290، 
ــات  ــن و دارالمعلم ــیس درالمعلمی ــیزگان و تأس ــرورش دوش ــدارس پ ــیس م تأس
اشــاره می کنــد )همــان، ص ص. 67-72( و تــداوم آمــوزش جدیــد در دوره 
ــد.  ــف می کن ــد را توصی ــا جدی ــنتی ب ــدارس س ــی م ــرعت جایگزین ــوی و س پهل
 بــه نظــر مؤلــف توســعة مــدارس در ذیــل سیاســت تمرکزگرایــی رضاشــاه تبییــن 

می شود )همان، ص 77-72(.
انتظــار می رفــت در ایــن فصــل تأثیــر آمــوزش جدیــد بــر تغییــر وضعیــت زنــان 
ــن  ــه ای ــف به رغــم اشــراف ب ــی مؤل در گــذار از ســنت تحلیــل و تبییــن شــود، ول
حــوزه و در اختیــار داشــتن داده هــای درخــور توجــه، کــه از انتشــار کتــاب اســناد 
ــاً  ــردی صرف ــا رویک ــت، ب ــل آورده اس ــروطیت حاص ــران در دوره مش ــدارس دخت م
ــان و  ــة موافق ــه مواجه ــد. درحالی ک ــا بازمی مان ــی داده ه ــل نهای ــی از تحلی توصیف
ــن حــوزه و از همــه  ــای ای ــران، مســائل و چالش ه ــد دخت ــوزش جدی ــان آم مخالف
ــد،  ــنت می خوان ــذار از س ــف گ ــه مؤل ــوزش در آن چ ــن آم ــه ای ــی ک ــر نقش مهم ت

نیازمنــد تبییــن و تحلیــل بــود. 
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فصل چهارم: نخستین نشریات زنان در تکاپوی گفتمان سنت
ــوع  ــگاه متب ــایت دانش ــدرج در وب س ــانی، من ــی فارس ــة تراب ــه از رزوم آن چنان ک
ــان  ــول گفتم ــی »زن و تح ــرح پژوهش ــل ط ــل حاص ــن فص ــد، ای ــان، برمی آی ایش
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــوي« اس ــا پهل ــروطه ت ــان از مش ــریه هاي زن ــالل نش از خ
ــا  ــی در ســال های 1393 ت ــم زارع ــادری، رضــوان رشــیدی و مری پوراندخــت پورن
ــاد:  ــف آب ــد نج ــگاه آزاد واح ــایت دانش ــت )رک. س ــیده اس ــام رس ــه انج 1395 ب
h t tp://research.iaun.ac.ir( و عجیــب آن کــه به صــورت انفــرادی و بــا همیــن 
ــر  ــران منتش ــالم و ای ــخ اس ــی تاری ــی ـ پژوهش ــة علم ــوان در 1395 در مجل عن
ــه  ــن مقال ــنده در ای ــد نویس ــی، 1395، ص ص. 69-92(. هرچن ــت )تراب شده اس
ــان، ص. 69(،  ــه نگذاشته اســت )هم اســتخراج پژوهــش از طــرح یادشــده را ناگفت
مشــخص نیســت کــه چــرا تــالش همکارانــش را در مقالــه نادیــده گرفتــه و مهم تــر 
ــام  ــده و ن ــة منتشرش ــرح، مقال ــه ط ــز ب ــاب نی ــن کت ــارم ای ــل چه ــه در فص آن ک

ــرده اســت. ــاره ای نک ــچ اش ــکاران هی هم
نویســنده در ایــن فصــل در صــدد اســت نشــان دهــد کــه چگونــه نشــریات 
ســیطرة گفتمــان معرفتــی را بــا همــة اجــزای آن دگرگــون ســاختند و در تغییــر 
ــواردی  ــه چــه م ــدرن ب ــده آل م ــه زن ای ــده آل ســنت ب ــام ارزشــی از زن ای نظ
ــی از  ــذار گفتمان ــوا گ ــل محت ــه شــیوة تحلی ــف کوشــیده ب ــد. مؤل ــد کردن تأکی
ســنت بــه تجــدد را از طریــق واکاوی هــای زمانــی پــی بگیــرد. نویســنده هفــت 
ــان  ــکوفه، زب ــش، ش ــامل دان ــوی ش ــا پهل ــروطه ت ــر مش ــان در عص ــریة زن نش
ــا  ــواه را ب ــوان وطن خ ــان و نس ــان زن ــوان، جه ــم نس ــوان، عال ــه بان ــان، نام زن
ــدرن واکاوی  ــه م ــر گفتمــان از ســنت ب ــوم زن در تغیی ــر تحــول مفه ــد ب تأکی
می کنــد )ترابــی، 1397، ص. 81(. براســاس تحلیل هــای نویســنده، نشــریة 
ــان  ــدارا و از درون گفتم ــان از راه م ــت زن ــش و موقعی ــر نق ــه تغیی ــش ب دان
ــا رویکــردی نســبتاً رادیــکال تســاوی حقــوق را  ســنت نظــر داشــت؛ شــکوفه ب
ــاری  ــردی فراهنج ــا رویک ــان ب ــان زن ــت؛ زب ــث گذاش ــتین بار به بح ــرای نخس ب
عــالوه بــر مطالبــات پیشــین بــرای نخســتین بار بــه حــق رأی زنــان پرداخــت؛ 
نشــریات عالــم زنــان، نامــه بانــوان و عالــم نســوان، کــه در ســال 1299 شــروع 
بــه فعالیــت کردنــد، خواهــان حضــور اجتماعــی زنــان، اشــتغال و کشــف حجــاب 
ــه  ــه ب ــردی محافظه کاران ــا رویک ــواه ب ــوان وطن خ ــریه نس ــد؛ نش ــان بودن زن
تغییــر گفتمــان ســنت از بــاال نظــر داشــت )همــان، ص ص. 82-108(. نویســنده 
ــا  ــنت ت ــان س ــو در درون گفتم ــدارا و گفت وگ ــریات را از م ــن نش ــرد ای رویک
 خلــق گفتمانــی جدیــد بــا رونــدی آرام و گاه خروشــان ارزیابــی می کنــد 

)همان، ص ص. 110-108(.
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ــارة نشــریات  ــی و فهرســت وار درب ــاری کل ــه جــز آث نویســنده مدعــی اســت ب
ــی در  ــوان زن ایران ــا عن ــا وطن دوســت ب ــاب بســیار کم حجــم غالمرض ــان و کت زن
ــاه از موضــوع زن در نشــریه های  ــة گزارشــی کوت ــه ارائ نشــریات مشــروطه کــه »ب
ــس،  ــدن، مجل ــرافیل، تم ــن، صوراس ــون حبل المتی ــروطه همچ ــی دورة مش عموم
ــریات  ــوزة نش ــدی در ح ــی ج ــون پژوهش ــت«، تاکن ــو پرداخته اس ــران ن ــار و ای به
ــف  ــد مؤل ــر می رس ــه به نظ ــال آن ک ــان، ص. 82(. ح ــام نشده اســت )هم ــان انج زن
ــه، پیــش از انتشــار  ــرای نمون ــدارد. ب اطالعــات دقیقــی از پیشــینة ایــن موضــوع ن
ــوع  ــن موض ــارة ای ــه درب ــد پایان نام ــده، چن ــه یادش ــی مقال ــاب و حت ــن کت ای
به انجــام رســیده )روشــن، 1389؛ عزیــزی، 1389؛ حیــدری رفعــت، 1390؛ اربابــی، 
1394(؛ همچنیــن مقــاالت بســیاری نیــز منتشــر شــده کــه ذکــر یکایــک آن هــا در 
ایــن مجــال نمی گنجــد. کافــی بــود مؤلــف بــا جســت وجویی ســاده در بانک هــای 
مقــاالت فارســی بــه مقــاالت بســیار در ایــن حــوزه دســت می یافــت تــا بــا احتیــاط 

بیشــتری ادعــای پیشــگامی داشــته باشــد.
ــان از  ــریات زن ــور نش ــرح مذک ــه و ط ــوان مقال ــه عن ــت ک ــوان درگذش نمی ت
ــا آغــاز دورة پهلــوی اســت، درحالی کــه نشــریات نســوان وطن خــواه و  مشــروطه ت
عالــم نســوان در دورة پهلــوی اول منتشــر می شــدند؛ از ایــن رو ضــروری بــود مؤلــف 
یــا عنــوان پژوهــش خــود را دقیــق برمی گزیــد، یــا منابــع خــود را تــا پایــان عصــر 

ــرد. ــد می ک ــار تحدی قاج

فصل پنجم: نخستین نشریات زنان؛ در تکاپوی دگرگونی امر روزمره
ایــن فصــل نیــز، بــه ســیاق فصــول پیشــین، انتشــار مجــدد مقالــة »زن و تحــول 
امــر روزمــره بــا تکیــه بــر نشــریات زنــان عصــر قاجــار« اســت کــه در پاییــز 1394 
در تاریــخ ایــران منتشــر شده اســت )ترابــی، 1394ب، 89-108(. نگاهــی بــه ســال 
انتشــار ایــن مقالــه و اســتناد بــه نشــریاتی چــون دانــش، شــکوفه، زبــان زنــان، نامــه 
بانــوان، عالــم نســوان، جهــان زنــان و نســوان وطن خــواه مبیــن آن اســت کــه ایــن 
ــن فصــل/ ــه اســت. نویســنده در ای ــز حاصــل طــرح پژوهشــی پیش گفت ــه نی مقال

ــرة  ــی روزم ــر زندگ ــی ب ــروطیت و نوگرای ــر مش ــی تأثی ــا بررس ــد ب ــه می کوش مقال
ــس از  ــة ســال های نخســت پ ــان در فاصل ــوای نشــریات زن ــان و بازجســت محت زن
ــر آن  ــد. نویســنده ب ــا اوایــل پهلــوی چگونگــی ایــن تحــول را بازنمایان مشــروطه ت
اســت کــه ایــن نشــریات کوشــیدند بــا نقــد شــرایط موجــود توصیفــی از آن چــه باید 
باشــد، ارائــه دهنــد و زمینــة تحــول زندگــی روزمــرة زنــان را از ورای آموزش هــای 
ــه نظــر نویســنده  موجــود در نشــریات فراهــم کننــد )ترابــی، 1397، ص. 114(؛ ب
ــای  ــا نقش ه ــون ب ــم، قان ــم، نظ ــل عل ــروطیت مث ــده از مش ــدرن برآم ــم م مفاهی
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زنــان درآمیخــت و بــه امــر روزمــره وجوهــی جدیــد بخشــید؛ اصطالحــات جدیــد 
ــرایط  ــن ش ــده از ای ــه داری برآم ــم بچ ــه داری و عل ــم خان ــه داری، عل ــت خان سیاس

اســت )همــان، ص. 118(.
ــه  ــژه داشــتند و ب ــه داری توجــه وی ــم خان ــه عل ــه نظــر نویســنده نشــریات ب ب
مدیریــت زمــان زنــان خانــه دار، کــه تــا پیــش از ایــن هیچ گونــه اهمیتــی نداشــت، 
ــان، ص. 119(.  ــد )هم ــد می کردن ــدرن تأکی ــه داری م ــاخصة خان ــوان ش ــه عن ب
ــت و  ــد و زن را دوس ــد می کردن ــنتی را نق ــه دار س ــای زن خان ــریات ویژگی ه نش
همــراه شــوهر در خانــه می دانســتند؛ همچنیــن نشــریات زنــان بــا انتشــار مقــاالت 
ــی و  ــالمت روح ــاء س ــی ارتق ــودکان در پ ــوزش ک ــت و آم ــارة تربی ــدد درب متع
جســمی کــودکان بودنــد )همــان، ص ص. 122-125(. نکتــة دیگــری کــه بــه نظــر 
نویســنده نشــریات زنــان بــه آن توجــه داشــتند فردیــت زنــان بــود کــه بــه زنــان 
توصیــه می کردنــد در البــه الی وظایــف روزمــره بــه مــن وجــودی خــود نیــز توجــه 

ــان، ص ص. 131-125(. ــد )هم کنن
مطالــب ایــن فصــل تکــرار مطالــب فصل هــای پیشــین اســت. بــرای نمونــه در 
ــه  ــان ب ــردی زن ــت ف ــر هوی ــد ب ــت مــدرن« و تأکی ــر »شــکل گیری فردی ــل تیت ذی
امــوری چــون ورزش و توجــه بــه ســالمتی پرداختــه شــده )همــان، ص ص. 125-

ــان  ــة زب ــنهادهای روزنام ــا پیش ــت. ی ــز آمده اس ــین نی ــول پیش ــه در فص 127( ک
زنــان بــرای اشــتغال زنــان در مشــاغلی مثــل معلمــی و طبابــت )همــان، ص. 129(، 
ــز تکــرار شده اســت )همــان، ص.  ــان نی ــان زن ــة زب ــل روزنام در فصــل پیشــین ذی
ــرد،  ــام می ک ــل را ادغ ــن دو فص ــب ای ــنده مطال ــر نویس ــد اگ ــر می رس 95(. به نظ
ــل  ــا حاص ــن تکراره ــد ای ــه ش ــه گفت ــد. چنان ک ــز می ش ــررات پرهی ــرار مک از تک

فقــدان شــیرازه در اثــر اســت.

فصــل ششــم: رویکردهــای روزنامه نــگاری محلــی زنــان؛ مــورد مقایســه 
ــهر و اصفهان بوش

ایــن فصــل نیــز بازنشــر مقالــة »رویکردهــاي متفــاوت دو نشــریة محلــي؛ مطالعــة 
ــه در ســال  ــان« اســت ک ــان اصفه ــان زن ــي نشــریة نورافشــان بوشــهر و زب تطبیق
ــه  ــوب ارائ ــه جن ــران منطق ــي ای ــخ محل ــي زن در تاری 1394 در ســمینار بین الملل
شده اســت. )ترابــی، 1394 الــف( در ایــن فصل/مقالــه نویســنده بــه شــیوة تحلیــل 
محتــوا ایــن دو نشــریة محلــی را، کــه اولــی در 1309 و دومــی در 1298 منتشــر 
می شــد، بررســی کرده اســت. نویســنده در بیــان اشــتراکات آن هــا آورده اســت: هــر 
ــر دو  ــای ناسیونالیســتی داشــتند، ه ــد، گرایش ه ــان اداره می کردن دو نشــریه را زن
ــائل  ــه مس ــریه ب ــر دو نش ــد، ه ــار یافته ان ــدداً انتش ــدند و مج ــف ش ــار توقی یک ب
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ــریه  ــای دو نش ــنده تفاوت ه ــه نویس ــد. در ادام ــود می پرداختن ــر خ ــی عص سیاس
را نیــز بیــان کرده اســت؛ نورافشــان نشــریة عمومــی اســت کــه زنــان محــور اصلــی 
آن نیســتند، مطالــب آن کلــی و اعتــراض بــه توســعة نامتــوازن کشــور و انتقــاد بــه 
ــان  ــان زن ــت زب ــب و محوری ــود؛ درحالی کــه عمــده مطال محرومیت هــای بوشــهر ب

مســائل مربــوط بــه زنــان بــود )همــان، ص ص. 142-136(.
ــان در  ــان زن ــب زب ــه مطال ــد؛ چراک ــرار می افت ــة تک ــه ورط ــز ب ــل نی ــن فص ای
ــده  ــه خوانن ــی ب ــد و بدیع ــات جدی ــن اطالع ــت. بنابرای ــارم آمده اس ــل چه فص
منتقــل نمی شــود. در ایــن فصل/مقالــه بــا رویکــردی صرفــاً توصیفــی، تفاوت هــا و 
ــان می شــود و برخــالف ادعــای نویســنده  ــی بی ــن دو نشــریة محل شــباهت های ای
از کاربســت تحلیــل محتــوا در آن خبــری نیســت. همان طــور کــه نویســنده خــود 
ــدند،  ــر می ش ــاوت منتش ــی متف ــازة زمان ــریه در دو ب ــن دو نش ــد ای ــاره می کن اش
در نتیجــه مقایســة آن هــا نمی توانــد یافته هــای دقیقــی از رویکــرد نشــریات 
ــای  ــباهت ها و تفاوت ه ــان ش ــد. در بی ــه ده ــاص ارائ ــات خ ــه موضوع ــی ب محل
ــز،  ــه مرک ــان ب ــز دوری و نزدیکی ش ــا و نی ــدد آن ه ــار مج ــف و انتش ــریه، توقی نش
ــت  ــر می توانس ــی دقیق ت ــا بررس ــنده ب ــه نویس ــت؛ چ ــی نیس ــور تأمل ــة درخ نکت
ــریه را  ــه دو نش ــه این ک ــاره ب ــز اش ــد. نی ــی تر بیاب ــای اساس ــباهت ها و تفاوت ه ش
ــه  ــده ای ک ــرای خوانن ــد، ب ــان می پرداختن ــائل زن ــه مس ــد و ب ــان اداره می کردن زن
ــا ایــن موضــوع را در دســت می گیــرد، روشــن و بدیهــی اســت و  ــری ب از ابتــدا اث
مشــخص نیســت چــرا بایــد در مقولــة شــباهت ها بــه ایــن موضوعــات اشــاره شــود.

جمع بندی و ارزیابی نهایی اثر
ــرد؛ نخســت »انتحــال از خــود« و دیگــر  ــج می ب ــر از دو آســیب جــدی رن ــن اث ای
ــگاه های  ــی و دانش ــع علم ــود« در جوام ــال از خ ــاید »انتح ــیرازه«؛ ش ــدان ش »فق
ایــران چنــدان مذمــوم به نظــر نرســد و حتــی بــه امــری معمــول بــدل شــده باشــد. 
ــا  ــر دنی ــن مؤلفه هــای انتحــال در سراســر دانشــگاه های معتب ــا یکــی از مهم تری ام
ــت جــدی  ــن آف ــة روشــنی از ای ــر نمون ــن اث ــدة »انتحــال از خــود« اســت. ای پدی
اســت و شــاید گــزاف نباشــد اگــر ادعــا شــود نمونــه ای اغراق شــده از ایــن پدیــده 
ــته  ــه توانس ــت ک ــی اس ــتادان ایران ــی از اس ــوی موفق ــانی الگ ــی فارس ــت. تراب اس
ــن  ــد! او توانســته ای ــدد عرضــه کن ــای متع ــش را در قالب ه ــک پژوه ــای ی یافته ه
یافته هــا را یک بــار در قالــب طرحــی پژوهشــی به انجــام برســاند، بخــش یــا 
ــا را در  ــد، همان ه ــه کن ــدد ارائ ــای متع ــمینارها و همایش ه ــی را در س بخش های
ــک  ــا را در ی ــد و دســت آخــر همــة آن ه مجــالت علمــی ـ پژوهشــی منتشــر کن
ــاره ای  ــا اش ــار آن ه ــابقة انتش ــه س ــه ب ــدون آن ک ــد، ب ــع بیارای ــور طب ــاب به زی کت
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ــار  ــه چندب ــد ک ــته باش ــی را داش ــن توانای ــاید او ای ــد ش ــه می دان ــی چ ــد. کس کن
دیگــر نیــز آن هــا را عرضــه کنــد! امــا دومیــن آســیب ایــن اثــر کــه خــود تابعــی 
ــه محــاق رفتــن شــیرازه«  ــن شــیوة »انتحــال از خــود« به شــمار مــی رود، »ب از ای
در آخریــن عرضــة یافته هــا در قالــب کتــاب تألیفــی اســت. چنان کــه گفتــه شــد 
شــیرازه فصــل ممیــز کتــاب تألیفــی بــا مجموعــه مقاالتــی اســت کــه نویســندگان 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــا را منتشــر می کنن ــاالت، آن ه ــس ســال ها انتشــار مق معمــوالً از پ
ــه مخاطــب عرضــه می کنــد، بایــد  مؤلفــی مجموعــه مقــاالت را در قالــب کتــاب ب
گمــان بــرد کــه چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو صــورت وجــود دارد؟ بررســی ایــن اثــر 
نشــان می دهــد مؤلــف هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن دو قائــل نیســت. چنانکــه فصــول 
کتــاب کــه در واقــع مقــاالت پیش تــر انتشــار یافته اســت به لحــاظ موضــوع، روش، 
هم ســطحی، ارتبــاط و هماهنگــی و هدفمنــدی، ســاختار روایــی و پیرنــگ و نظایــر 
ــته  ــر داش ــا یکدیگ ــا نســبتی ب ــر فصل ه ــدارد. اگ ــر ن ــا یکدیگ ــچ نســبتی ب آن هی
ــن رو  ــت. ازای ــب شده اس ــنده مرتک ــه نویس ــت ک ــی اس ــرار مکررات ــند، در تک باش
ــه  ــد ک ــح ده ــر کوشیده اســت توضی ــن اث ــه در ای ــه، ک ــای نویســنده در مقدم ادع
ــر  ــوان اث ــه از عن ــت و آن چنان ک ــدام اس ــدرن« ک ــت و »زن م ــنتی« کیس »زن س
پیداســت بــه گــذار آن بــه ایــن بپــردازد، چنــدان محلــی از اعــراب نــدارد؛ چراکــه 
فصــول ایــن کتــاب انســجام الزم را بــرای توضیــح و تبییــن مســئلة یادشــده نــدارد.
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ــی زن در  ــوان »بازنمای ــا عن ــد ب ــی ارش ــه کارشناس ــه )1389(. پایان نام ــزی، فاطم عزی
ــگاه  ــی«، دانش ــری شمس ــا 1320 هج ــال های 1289 ت ــه س ــگار در فاصل ــریات زن ن نش

ــی. ــه طباطبای عالم
h t tp://research.iaun.ac.ir :سایت دانشگاه آزاد واحد نجف آباد



 .)1398( نــوح  یــووال  هــراری، 
ــة  ــرن 21، ترجم ــرای ق 21 درس ب
ــه ــران: پارس ــری، ته ــودابه قیص س

شابک: 978-600-828-027-9

کتــاب 21 درس بــرای قــرن 21 ســومین 
ــه  ــت ک ــراری اس ــوح ه ــووال ن ــاب ی کت
تمرکــز آن روی زمــان حــال و جایــی کــه 
ــاب  ــت. کت ــم اس ــی می کنی در آن زندگ
انســان  کتــاب  یعنــی  نویســنده،  اول 

خردمنــد گذشــتة انســان را بررســی کــرد و نشــان داد کــه انســان چگونــه 
بــه فرمانــروای زمیــن تبدیــل شده اســت. کتــاب دوم نویســنده یعنــی کتــاب 
ــی  ــد نهای ــت مقص ــالش داش ــرد و ت ــی ک ــده را بررس ــه آین ــان خداگون انس
ــائل  ــه مس ــاب ب ــن کت ــا ای ــد. ام ــر بکش ــر را به تصوی ــدان بش ــوش و وج ه

ــردازد. ــک می پ ــدة نزدی ــر و آین ــر بش ــال حاض ح
در دو کتــاب مذکــور خواننــده  به نحــوی بــا داســتان روبــه رو بــود. داســتانی 
کــه گذشــته و آینــده را روایــت می کــرد. امــا در ایــن کتــاب روایــت 
تاریخــی وجــود نــدارد و کتــاب از درس هــای مختلفــی تشــکیل شده اســت. 
ــامل 21  ــاب ش ــت، کت ــخص اس ــز مش ــاب نی ــوان کت ــه از عن ــور ک همان ط
ــک  ــدة نزدی ــر و آین ــال حاض ــدی ح ــای ج ــه چالش ه ــه ب ــت ک درس اس
تأکیــد دارنــد. ایــن 21 درس در پاســخ بــه ســؤاالت مختلفــی هســتند امــا 
وجــه مشــترک همــة ایــن درس هــا پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه واقعــاً 
ــر از آن،  ــت؟ و مهم ت ــال رخ دادن اس ــی در ح ــه اتفاق ــروز چ ــای ام در دنی

معنــای ایــن اتفاقــات چیســت؟
ایــن کتــاب در 5 بخــش دســته بندی شــده و شــامل بخش هــای زیــر 
اســت. آنچنــان کــه در بخــش اول بــه چالــش تکنولوژیــک و در بخــش دوم 
ــد  ــأس و امی ــه ی ــوم ک ــش س ــود. بخ ــه می ش ــی پرداخت ــش سیاس ــه چال ب
نــام دارد شــامل فصل هــای تروریســم، جنــگ، فروتنــی، خــدا و سکوالریســم 
ــام دارد کــه شــامل درس هــای  می شــود؛ بخــش چهــارم کتــاب حقیقــت ن
ــا و در  ــود و در انته ــی می ش ــانه علم ــاحقیقت و افس ــت، پس ــل، عدال جه
بخــش آخــر کتــاب کــه انعطاف پذیــری نــام دارد نویســنده ســه درس را بــه 

ــد.  ــریح می کن ــه تش ــا و مراقب ــت، معن ــم و تربی ــای تعلی نام ه
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 دکتر عباس خلجی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع( و عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

بررسی و نقد کتاب مقدمه ای تاریخی بر اندیشه اصالح دین در ایران

چکیده
ایــن مقالــه بــا رویکــردی انتقــادی، دربــارة کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران نوشــتة 
ســیدمقداد نبــوی رضــوی، بــه داوری پرداختــه و هــدف اصلــی آن ارزیابــی انتقــادی رویکرد 
علمــی و محتــوای کتــاب اســت. در ایــن بســتر، روش علمــی، رویکــرد نظــری و داده هــای 
تاریخــی و تحلیــل محتوایــی کتــاب ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و برجســتگی آن از ســویی 
ــادی  ــردد. بخــش انتق ــته بندی می گ ــر دس ــف و کاســتي هایش از ســوی دیگ ــاط ضع و نق

ــی ســامان دهی شده اســت. ــب دو بخــش شــکلی و محتوای ــه در قال مقال
متأســفانه کتــاب فاقــد نقــاط قــوت شــایان ذکــری اســت؛ امــا نقــاط ضعــف بســیاری دارد: 
فقــر تئوریــک و نقصــان مفهومــی، عــدم درک مفهــوم و گفتمــان اصــالح و اصــالح دیــن در 
ایــران، مبانــی اســتداللی ضعیــف، تحریــف آشــکار و ارائــة تفســیری واژگــون از حقایــق مســلم 
تاریخــی و تفســیر دگرگونــة کالم دیگــران، پژوهــش آشــفته در تاریــخ اندیشــه، شــیوة تحقیــق 
مخــدوش و نارســا، بــاور بــه حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــایعات در تاریخ نــگاری، 
ــناخت  ــتاب زده، ش ــری ش ــتمر، نتیجه گی ــوب مس ــه مطل ــادره ب ــی، مص ــای غیرعلم داوری ه
ناقــص از تاریــخ، و ... و درک نــه چنــدان درســت انقــالب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه 

باعــث فروکاســتن ســطح آن بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی شده اســت.

واژه های کلیدی: 
اصالحات، اصالح دینی، قاجار، مشروطیت، پهلوی.

مقدمه
ــید  ــری از س ــران اث ــن در ای ــالح دی ــه اص ــر اندیش ــی ب ــه ای تاریخ ــاب مقدم کت
مقــداد نبــوی رضــوی اســت کــه در دو مجلــد ســامان یافتــه و در آن جنبش هــای 
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ــوی بررســی شده اســت. نویســنده  ــا پهل ــران از دوران قاجــار ت ــن در ای اصــالح دی
ــوی  ــه دورة پهل ــد دوم ب ــه دورة قاجــار و در جل ــن مجموعــه ب ــد نخســت ای در جل

پرداخته اســت. 
جلــد اول دوران قاجــار را دربرمی گیــرد کــه مقدمــه ای تاریخــی بــر ایــن 
پژوهــش تلقــی می شــود. در ایــن جلــد شــاهد ســه فصــل جداگانــه هســتیم؛ فصــل 
اول: بابیــان و دعــوت اصــالح دیــن، فصــل دوم: شــیخ هــادی نجــم آبــادی: معلــم 
فکــر اصــالح دیــن در عصــر قاجــار کــه کتــاب تحریــر العقــالی او بررســی شــده و 
ــاور نویســنده شــیخ  ــی می شــود. به ب ــاب معرف ــی ب ــش اصــالح دین ــه جنب در ادام
هــادی نجم آبــادی از شــهدای بیــان و یکــی از بــزرگان بابــی ازلــی در شــهر تهــران 
دوران قاجــار اســت. فصــل ســوم: ســید اســداهلل خرقانــی و دوره طالیــی مشــروطیت 

ــد. ــی می کن ــاب معرف ــش ب ــة جنب ــز در ادام ــی را نی ــام گرفته ا ســت. وی خرقان ن
ــه ای  ــم مقدم ــاز ه ــه ب ــود ک ــامل می ش ــوی را ش ــز دوران پهل ــد دوم نی جل
ــاب  ــد دوم کت ــث جل ــت. مباح ــام گرفته اس ــن دوره ن ــات ای ــر تحقیق ــی ب تاریخ
بــا بحثــی تاریخــی در پیرامــون اندیشــه های شــریعت ســنگلجی بــا عنــوان معلــم 
ــد دوم شــامل ســه  ــاز می شــود. جل ــوی اول آغ ــن در دورة پهل اندیشــة اصــالح دی
ــر  ــن در عص ــالح دی ــم اص ــنگلجی: معل ــریعت س ــارم: ش ــل چه ــت؛ فص ــل اس فص
پهلــوی، فصــل پنجــم: دعــوت اصــالح دیــن پــس از شــریعت ســنگلجی، و فصــل 

نتیجه گیــری.  ششــم: جمع بنــدی و 
واپســین بخــش کتــاب بــه پیوســت های پنج گانــه، کتابنامــه، تصاویــر و 
اســناد و فهرســت اعــالم و شــخصیت ها اختصــاص یافته اســت؛ 1. شــجره نامة 
فکــری داعیــان اصــالح دیــن در ایــران؛ 2. انحطــاط توحیــدی مســلمانان و ظهــور 
ــگاه ازلیــان؛ 3. نمودهایــی از اندیشــة اصــالح دینــی  ــاب از ن ســید علــی محمــد ب

■ سیدمقداد نبوی رضوی )1396(. اندیشه اصالح 
دیــن در ایران؛ مقدمه ای تاریخــی: دوره قاجار و 

پهلوی. تهران: شیرازه
شابک دوره؛ 978-600-8514-31-2
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ــة  ــه روزنام ــی ب ــی؛ 4. پیشــنهادهای ســید اســداهلل خرقان ــن افغان ســید جمال الدی
ــان  ــا اصالح گرای ــنگلجی ب ــریعت س ــبت ش ــی در نس ــرافیل؛ و 5. گفتارهای صوراس

ــرب.  ــان ع ــی و وهابی ایران
تصاویــر و اســناد بســیاری در ایــن بخــش کتــاب گــردآوری شده اســت و ظاهــراً 

در زمــرة آثــار و اســناد ارزشــمند تاریخــی ایــران ارزیابــی می شــوند. 

معرفی اثر و نویسنده
کاوه بیــات به عنــوان دبیــر مجموعــه، یادداشــت کوتاهــی نگاشــته و هــدف از نــگارش 
مجموعــه را یــادآور شده اســت؛ امــا دیباچــة نویســنده حــاوی انگیزه هــای شــخصی 
بــرای ایــن تحقیــق و طــرح ادعایــی بــس جنجالــی اســت؛ زیــرا بــر ایــن بــاور اســت 
کــه »در نــگاه ایــن پژوهــش، دوره مشــروطیت نقطــة عطفــی مهــم در ســیر تکاپــوی 

سیاســی و فکــری ازلیــان بــوده« اســت )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 17(.
وی در واکنــش بــه انتقادهــای گســتردة منتقــدان »جنبــش مشــروطیت ایــران 
ــر آن اســت  ــا ایــن حــال ب ــد؛ ب ــی مســاوی نمی دان ــی و ازل ــا یــک جنبــش باب را ب
کــه فعــاالن بابــی ضــد قاجــار کــه خــود را مشــروطه خواه می نمایاندنــد و درواقــع 
ــد ـ  ــش بودن ــود خوی ــی موع ــاهی دین ــی پادش ــرای برپای ــی ب ــال مقدمه چین به دنب
ــوی رضــوی، 1396،  ــی داشــتند.« )نب ــی اساســی و مبنای ــش نقش های در آن جنب
ص ص. 17-18(. بنابرایــن، روایــت تاریــخ آن جنبــش بیشــتر بــر پایــة آثــار ازلیــان 
صــورت پذیرفته اســت. نبــوی رضــوی در فصــل چهــارم نیــز شــریعت ســنگلجی را 
ــلف گرایی  ــة س ــران و اندیش ــان ای ــی ازلی ــالح دین ــة اص ــی اندیش ــة هم گرای »نقط
وهابیــان عربســتان دانسته اســت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 18(. فصــل پنجــم 
ــرور  ــای شــریعت ســنگلجی را م ــة آموزه ه ــر پای ــن ب ــان اصــالح دی ــوی داعی تکاپ
ــه  کــرده و نمودهــای میــراث فکــری وی را نشــان داده اســت. فصــل ششــم هــم ب

ــت.  ــاص یافته اس ــی اختص ــری کل ــکات و نتیجه گی ــدی ن جمع بن
ــت  ــی نموده اس ــه معرف ــخ اندیش ــی در تاری ــود را پژوهش ــاب خ ــنده کت نویس
کــه طــرح دیدگاه هــای موافــق و مخالــف به مثابــه مقدمــه ای تاریخــی بــر اندیشــة 
اصــالح دیــن در ایــران اســت. بنابرایــن »مجالــی بــرای بررســی جــدای آرای داعیان 
آن اندیشــه و ســنجش آن بــا نگاه هــای منتقدانشــان نداشــته و ضمــن شناســاندن 
آثــار مهــم هــر دو گــروه، بیشــتر به بررســی ســیر انتقــال آن اندیشــه از گذشــتگان 

ــه آیندگانشــان پرداخته اســت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 19(.  ب
نویســنده در نتیجه گیــری فصــل اول در ادعایــی شــاذ می گویــد: »تعالیــم بــاب 
ــرار  ــا ق ــن اندیشــه ب ــود. ای ــش ب ــی پیروان ــر اصــالح دین ــن سرچشــمة فک مهم تری
گرفتــن در کنــار ســنت نهان زیســتی و کتمــان عقیــدة ازلیــان، آنــان را بــه داعیــان 
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بــه ظاهــر مســلمان اصــالح دینــی مبــدل کــرد.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 236(. 
باورهــای داعیــان ازلــی به ظاهــر مســلمان بــه شــاگردان ازلــی و مســلمان ایشــان 
ــن و اساســی ترین بســترهای گســترش اندیشــة اصــالح  ــل شــد و از مهم تری منتق

دیــن در ایــران معاصــر گشــت.
شــیخ هــادی نجم آبــادی بــه بابیــان پیوســت و بــا بهره گیــری از ســنت 
ــورداری از  ــا برخ ــید و ب ــاد رس ــة اجته ــه درج ــده ب ــان عقی ــتی و کتم نهان زیس
اعتبــار خانوادگــی و ویژگی هــای اخالقــی در میــان مجتهــدان نامــدار تهــران جــای 
گرفــت. »او در تکاپــوی سیاســی خــود در مجمــوع مســیری چــون دیگــر فعــاالن 
بابــی ضــد قاجــار داشــت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 399( امــا »اندیشــة اصــالح 
دیــن در نــگاه ایــن داعــی بابــی نهان زیســت پلــی گــذار از دیانــت اســالم بــه آییــن 
ــر ایــن اســاس »می تــوان گفــت  ــود.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 401( ب بیــان ب
شــیخ هــادی نجم آبــادی، معلــم فکــر اصــالح دیــن در عصــر قاجــار بــود.« )نبــوی 

ــوی، 1396، ص. 401(. رض
ــادی راه وی  ــی از شــاگردان نزدیــک شــیخ هــادی نجم آب ســید اســداهلل خرقان
را بــا موفقیــت ادامــه داد. »میــزان موفقیــت ســید اســداهلل خرقانــی و یارانــش را بــا 
توجــه بــه دخالتشــان در ورود مرجــع تقلیــد بــزرگ آن زمــان، آخونــد مــال محمــد 
ــوی،  ــوی رض ــت.« )نب ــوان دریاف ــروطیت می ت ــش مش ــه جنب ــانی، ب ــم خراس کاظ
1396، ص. 511(. شــیخ فضــل اهلل نــوری بــه این گونــه کوشــش های فکــری 
مشــروطه خواهانه واکنــش نشــان داد. چــون مشــروطیت را شــعبدة بابیــان و ازلیــان 
ــق  ــی را از طری ــالح دین ــة اص ــی اندیش ــداهلل خرقان ــید اس ــرد. س ــی می ک ارزیاب
شــیخ رضاقلــی شــریعت ســنگلجی بــه دوران پهلــوی منتقــل کــرد. دعــوت اصــالح 
ــی نهان زیســت اصــالح  ــه میراثــی از داعیــان ازل دینــی شــریعت ســنگلجی، به مثاب
ــان  ــی و داعی ــادی و ســید اســداهلل خراقان ــران چــون شــیخ هــادی نجم آب ــن ای دی
ــر شــخصیت وی و  ــا تکیــه ب ســلفی گرایی عــرب چــون محمــد بــن عبدالوهــاب، ب
فضــای فرهنگــی دوران حکومــت رضاشــاه گســتره ای وســیع یافــت. ایــن دعوت پس 
از درگذشــت او در دو شــاخة اصلــی »درون شــیعی« و »برون شــیعی« پــی گرفتــه 
شــد. »در شــاخه درون شــیعی، ســید محمــود طالقانــی و مهــدی بــازرگان ]...[ بــا 
تأثیرپذیــری از ]ســنت فکــری[ شــریعت ســنگلجی بــه رواج نمودهایــی از اندیشــة 
ــوی، 1396، ص.  ــوی رض ــد.« )نب ــود پرداختن ــس از خ ــل پ ــن در نس ــالح دی اص
666(. جاذبــة شــخصی و تکاپــوی سیاســی فعاالنــة آن هــا باعــث گرایــش بســیاری 
ــاز  ــده ای تاریخ س ــریعتی پدی ــی ش ــد. عل ــن ش ــالح دی ــة اص ــه اندیش ــان ب از جوان
ــاخة  ــا در ش ــترده رواج داد. ام ــکلی گس ــن را به ش ــالح دی ــة اص ــم زد و اندیش رق
ــژاد،  ــر محمــد حنیف ن ــذاری ب ــا اثرگ ــزی ب ــرزا یوســف شــعار تبری برون شــیعی می
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ــق  ــن خل ــازمان مجاهدی ــون س ــم چ ــادی مه ــری نه ــمه های فک ــی از سرچش یک
ایــران شــد. کســانی چــون حیدرعلــی قلمــداران، مصطفــی حســینی طباطبایــی و 
ســید ابوالفضــل برقعــی بــه اشــاعة اندیشــة برون شــیعی اصــالح دیــن پرداختــه و بــه 
تبلیــغ آن روی آوردنــد. »دیدگاه هــای داعیــان اندیشــة برون شــیعی اصــالح دیــن، 
ــوی  ــی ]...[ دارد.« )نب ــب وهاب ــی مذه ــای اصل ــا مؤلفه ه ــدی ب ــانی ج ]...[ همس

ــوی، 1396، ص. 667(.  رض
ــترده  ــطحی گس ــران در س ــة ای ــن در جامع ــالح دی ــة اص ــی اندیش ــور کل به ط
توســعه یافــت؛ به گونــه ای کــه یکــی از مؤثرتریــن نگاه هــای فکــری در ایــران معاصــر 
ــاب آغــاز شــد  تلقــی می شــود. »اندیشــه ای کــه از آموزه هــای ســید علــی محمــد ب
و بــه تعالیــم محمــد بــن عبدالوهــاب رســید.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 680(. 

ــود  ــی خ ــة اصالح ــی از اندیش ــای مهم ــا بخش ه ــام ی ــان در تم ــن داعی ای
ــم  ــان تعالی ــتگاه هم ــع »آن خاس ــتند. در واق ــره داش ــترک به ــتگاهی مش از خاس
ــه  ــه ب ــود ک ــوی( ب ــر پهل ــن در عص ــالح دی ــر اص ــم فک ــنگلجی )معل ــریعت س ش
ــن در عصــر قاجــار(  ــم فکــر اصــالح دی ــادی )معل ــادی نجم آب ــای شــیخ ه آموزه ه

بازمی گشــت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 679(.
به طــور کلــی نویســنده در ایــن کتــاب بــزرگان اندیشــة اصــالح در ایــران عصــر 
ــید  ــادی، س ــادی نجم آب ــیخ ه ــدآبادی، ش ــن اس ــید جمال الدی ــد س ــار، مانن قاج

ــی خوانده اســت. ــی و شــریعت ســنگلجی را باب اســداهلل خرقان

بررسی و نقد شکلی و محتوایی اثر
ارزیابی شکلی و شمایلی. 1.1

ــا  ــب ب ــترة مطال ــم و گس ــا حج ــدارد؛ ام ــی ن ــراد خاص ــکلی ای ــاظ ش ــاب به لح کت
ــود.  ــری منتشــر ش ــا قطــع وزی ــر اســت ب ــازگار نیســت و بهت ــی آن س قطــع رقع
ــالت  ــتفاده از جم ــر و اس ــی دقیق ت ــی و ادب ــش فن ــد ویرای ــه نیازمن ــر این ک دیگ

ــت. ــن اس ــازی مت ــلیس و روان س ــی س ــور کل ــا و به ط ــاه و گوی کوت

ارزیابی علمی و محتوایی. 1.2
ــة  ــی ارائ ــه در پ ــود ک ــالق می ش ــری اط ــای فک ــه جریان ه ــی ب ــی دین نواندیش
تفســیری نــو و متناســب بــا تجــدد و نیازهــا و مقتضیــات جهــان جدیدنــد. 
ــدرن  ــای م ــودن آن در دنی ــی و عقالیی ب ــن و عقالن ــاع از دی ــی دف ــی دین نواندیش
ــن  ــن چارچــوب اصالحــات چــه در مســیحیت و چــه در اســالم طنی اســت. در ای
ــن  ــردن دی ــی دموکراتیک ک ــی[ از جهات ــرا »اصالحــات ]دین مشــترکی داشــت؛ زی

بــود.« )فولــر، 1396، ص. 152(.
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در ایــن بســتر »بیشــتر تاریــخ قاجــار نیــز بــر اجــرای اصالحــات به مثابــه عامــل 
تعیین کننــده در ارزیابــی فراینــد مدرن ســازی در قــرن نوزدهــم تمرکــز می یابــد.« 
)رینگــر، 1381، ص. 25( و البتــه در ایــن میــان »بســیاری از اصالح طلبــان پرشــور 
ــدن، موجــب گمراهــی  ــا را جــور دیگــری نمایان ــد و آن ه ــی بودن مســلمانان مؤمن

خواهــد شــد.« )رینگــر، 1381، ص. 25(. 
ــود، اندیشــة  ــه کــه نوخواهــی تمامــی ســدة نوزدهــم را دربرگرفتــه ب همان گون
ــتم را  ــدة بیس ــت س ــة نخس ــم و نیم ــدة نوزده ــة دوم س ــز نیم ــی نی ــالح دین اص
ــیخ  ــون ش ــوژگانی چ ــه س ــی ب ــالح دین ــة اص ــتن اندیش ــود. فروکاس ــه ب دربرگرفت
هــادی نجم آبــادی و شــریعت ســنگلجی ناشــی از نادیده گرفتــن ایــن ســنت 
گفتمانــی اســت کــه در فراینــد تغییــر در ذات و کنــش نیروهــای اجتماعــی نفــوذ 
ــه  ــازی جامع ــت. مدرن س ــی کرده اس ــیب ط ــراز و نش ــا ف ــش را ب ــه و راه خوی یافت
فراینــد طبیعــی عقالنی شــدن جامعــه اســت کــه اصــالح دینــی نیــز بخشــی از آن 
ــا  ــط از علم ــات فق ــان اصالح ــع »مخالف ــا و در واق ــن مبن ــر ای ــی رود. ب ــمار م به ش
نبودنــد.« )رینگــر، 1381، ص. 25( امــا »روحانیــت به عنــوان جریــان اصلــی پاســدار 
ســنت و دربــار به دلیــل برخــورداری از مشــروعیت ســنتی، مفاهیــم جدیــد ]...[ را 
ــن رو  ــد. از ای ــت ورزی ــا آن مخالف ــذر مذهــب ب ــت و از رهگ ــا خــود یاف در تضــاد ب
ــا اتهــام بی دینــی مواجــه  ــت ب ــه جمهوری ــر گرایــش ب ــر اث ــات تجددخــواه ب جریان
شــدند و اساســاً جمهوری خواهــی متــرادف بــا الحــاد تلقــی شــد.« )مدیرشــانه چی، 

1396، ص. 139(.
البتــه فراینــد تغییــر در ایــران کارگــزار نهایــی نداشــت و بســیاری از نیروهــای 
ــا زبــان مشــترکی بــه همــة  اجتماعــی در آن دخالــت داشــتند. تغییــر یــا ترقــی ب
ــد، وحــدت  ــا کــردار نوخواهــی در اندیشــه و عمــل روی آورده بودن کســانی کــه ب

می بخشــید. )یــاور، 1395، ص. 549(.
مخالفــت بــا مدرن ســازی جامعــه دالیــل گوناگونــی داشــت: برخــی نهــادی یــا 
سیاســی و برخــی فکــری و فرهنگــی بــود. اغلــب مســئلة حفــظ امتیــازات و منافــع 
در میــان بــود و اعضــای نخبــگان سیاســی در میــان جدی تریــن مخالفــان اصالحات 
قــرار داشــتند و بنابرایــن بــرای توجیــه مواضــع خــود بــه نمادهــا، متــون و منابــع 
اســالمی اســتناد کردنــد. بــا ایــن حــال فراینــد مدرن ســازی علمــا را بیــش از هــر 
ــن  ــترده ترین و صریح تری ــه گس ــان ب ــن روی آن ــرد. از همی ــد می ک ــی تهدی گروه
ــگاه  ــی مدرن ســازی جای ــد. به طــور کل ــر مدرن ســازی دســت زدن ــت در براب مقاوم
فرهنگــی و پایــگاه اجتماعــی علمــا را در ابعــاد مختلــف مــورد تهدیــد قــرار داد. در 
ــی از علمــا  ــل دولت ــان خــارج از محاف حالی کــه »برخــی از پرشــورترین اصالح طلب
ــد.« )رینگــر، 1381، ص. 286(. بســیاری از علمــای رده پاییــن و دگراندیــش  بودن
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ــادی، و  ــادی نجم آب ــظ، ه ــن واع ــن، جمال الدی ــادی، ملک المتکلمی ــد دولت آب مانن
میــرزا حســن رشــدیه در جنبــش اصــالح آموزشــی ایــران فعــال بودنــد و علمــای 
ــی در  ــان اصل ــد. گفتم ــروطیت بودن ــالب مش ــتة انق ــران برجس ــه از رهب بلندمرتب
ــی آن در  ــنت ]...[ و کارای ــه س ــان ب ــرد اصالح طلب ــر رویک ــازی ب ــورد مدرن س م

نظــام سیاســی و جامعــه مــدرن ]متمرکــز[ بــود.« )رینگــر، 1381، ص. 289(.
به همیــن دلیــل مبانــی مخالفــت علمــا بــا مدرن ســازی مــوارد زیــر را 
دربرمی گرفــت: »نــوآوری مــادی/ فن شــناختی؛ متمرکزســازی؛ عرفی ســازی و 
ــر، 1381، ص.  ــری.« )رینگ ــی ـ فک ــارض فرهنگ ــتگاه اداری؛ تع ــردن دس عقالنی ک
ــا اخــالل  ــی علم ــی و فرهنگ ــری اجتماع ــان در رهب ــان »اصالح طلب 287(. بدین س
ایجــاد کردنــد و ]جایــگاه[ آن را به چالــش کشــیدند، امــا موفــق نشــدند اهمیــت و 

ــر، 1381، ص. 290(.  ــازند.« )رینگ ــل س ــا را زای ــتگی آن ه برجس
ــتانی و  ــای پروتس ــن به معن ــالح دی ــة اص ــد اندیش ــر می رس ــال به نظ ــا این ح ب
ــة  ــن تجرب ــت. بنابرای ــکل نگرفته اس ــران ش ــچ گاه در ای ــی هی ــوی اروپای ــق الگ مطاب
ــل،  ــت. در مقاب ــود نداشته اس ــران وج ــه در ای ــی کلم ــای واقع ــن به معن ــالح دی اص
آگاهــی بــه عقب ماندگــی ایــران، اندیشــة اصــالح ایــران به معنــای اعــم و اصــالح فکــر 
و مناســبات سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و قواعــد اخالقــی و حقوقــی 
ــه گفتمــان فکــری صاحب نظــران و  ــران و روس ب ــران را پــس از جنگ هــای ای در ای
اندیشــمندان و گفتمــان نهــادی ـ اجرایــی دولتمــردان ایــران تبدیــل کــرد. بنابرایــن 
در نــگاه اول ـ به نظــر می رســد کــه ـ نویســنده اندیشــة اصــالح ایــران را بــه 
اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران تقلیــل داده اســت. چه بســا حاکمیــت گفتمــان دینــی 
ــث  ــران باع ــادی ای ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع ــون فرهنگ ــای گوناگ در عرصه ه

ــت. ــران شده اس ــن در ای ــالح دی ــران و اص ــالح ای ــان اص ــی می ــت این همان برداش
به همیــن دلیــل، »عرضــة آمــوزش بــه ســبک اروپایــی در ایــران پیــش از 
ــاکام،  ــای ن ــکار عمل ه ــت ابت ــیار، سرگذش ــتاوردهای بس ــود دس ــا وج ــروطه، ب مش
ــا  ــز اســت.« )رینگــر، 1381، ص. 292(. ب اصالحــات ناتمــام، و تغییــرات نافرجــام نی
این حــال، هــم دســتاوردها و هــم ناکامی هــای اصــالح آموزشــی در ایــران عصــر قاجــار 
ــت  ــم آورد: نخس ــدی فراه ــات بع ــرای اصالح ــی را ب ــة مهم ــق پیش زمین از دو طری
ــدارس  ــی و م ــای آموزش ــیاری از هدف ه ــد و دوم بس ــخص ش ــات مش ــع اصالح موان
ــت و  ــه کار رف ــو ب ــوان الگ ــوی به عن ــروطیت و دورة پهل ــروطه در دوران مش پیشامش
ــاد. ــر جــای نه ــران ب ــخ معاصــر ای ــرای تاری ــدگاری ب ــراث فکــری و فرهنگــی مان می

ــا  ــت: ی ــارج نیس ــال خ ــت از دو ح ــد نشده اس ــوز نق ــاب هن ــه کت ــت این ک عل
کســی ایــن کتــاب را اصــاًل جــدی نگرفتــه و یــا این کــه بــا کمــال تأســف جامعــة 
ــا از  ــوع پژوهش ه ــن ن ــار ای ــه انتش ــبت ب ــود را نس ــیت خ ــور حساس ــی کش علم
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دســت داده اســت. 
ایــن کتــاب اعتبــاری نــدارد و داوری هــای آن کامــاًل غیرعلمــی اســت. به نحــوی 
کــه مصــادره به مطلــوب در سراســر کتــاب مــوج می زنــد. نویســنده زحمــت زیــادی 

در تألیــف ایــن دو جلــد کشــیده امــا در نتیجه گیــری شــتاب نموده اســت.
ــی  ــان به کل ــی ایش ــق تاریخ ــیوة تحقی ــا ش ــوب ام ــیار خ ــع بس ــود تتب ــا وج ب
مخــدوش اســت. او مبانــی علمــی تاریخ نــگاری را نمی دانــد. مهم تــر این کــه 
یــک مبنــای بســیار غلــط دارد و آن بــاور بــه حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد 
و شــایعات در تاریخ نــگاری اســت. گویــا نویســنده ایــن کتــاب بــه حجیــت مطلــق 
ظنــون بــاور دارد. درواقــع زیربنــای کتــاب دو چیــز اســت: اخبــار آحــاد و شــایعات. 
تحقیــق تاریخــی نیازمنــد آشــنایی بــا شــیوة درســت پژوهــش تاریخــی اســت. 
اعتمــاد بــه شــایعات و اخبــار آحــاد و داوری هــای جانبدارانــة مذهبــی کمکــی بــه 
ــاب اســت.  ــک کت ــر تئوری ــر از آن فق ــد. بدت ــک پژوهــش تاریخــی نمی کن ــة ی ارائ
ــد و  ــی می کن ــاً نیت خوان ــدارد. دائم ــی ن ــالح دین ــی از اص ــنده درک صحیح نویس
ــا تأویل هــای بــارد تنهــا درصــدد اثبــات نظریــة خویــش اســت. غافــل از این کــه  ب
ــا  ــاًل هرج ــرد. مث ــی ک ــن نتیجه گیری های ــوان چنی ــه می ت ــواع مغالط ــا ان ــا ب تنه
ــف گرایشــی مذهبــی اســت، نویســنده  ــدگاه کســی را نقــل می کنــد کــه مخال دی
ــه و آن را برخاســته  ــته به ســرعت موضــع می گرفت ــی اســت آن شــخص داش مدع

ــد.  ــی می کن ــی او معرف ــان کاری مذهب از پنه
ــدارد؛ زیــرا گمــان می کنــد  نویســنده درک صحیحــی از مفهــوم اصــالح نیــز ن
ــاص  ــت خ ــک دیان ــه ی ــد ب ــن زده ریشــه اش بای ــس ســخنی از اصــالح دی ــر ک ه
برســد و یــا شــباهت اندیشــه ها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان 
ــرد  ــان می ب ــنده گم ــده دارد. نویس ــن ش ــش تعیی ــگ و از پی ــی هماهن ــا اقدام و ی
ــالب  ــی و انق ــی و سیاس ــالح دین ــة اص ــوان اندیش ــه می ت ــخنان بی پای ــن س ــا ای ب
مشــروطیت را بــه یــک جریــان خــاص نســبت داد و یــا فروکاســت و آن گاه اعتبــار 

ــرد. ــدوش ک ــی مخ آن را به کل
ــه  ــخ اندیش ــوزة تاری ــفته در ح ــش آش ــک پژوه ــالی ی ــه اع ــاب نمون ــن کت ای
ــه در  ــوده و آن این ک ــی نب ــر اساس ــک ام ــه ی ــنده متوج ــه در آن نویس ــت ک اس
مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیشــه ها، آن چــه مهــم اســت فهــم تمایزهــا و 
تفاوت هاســت و نــه شــباهت ها. اگــر شــباهت ها مــالک باشــد آن وقــت به ســادگی 

ــرد.  ــداد ک ــوط قلم ــی را مرب ــر بی ربط ــوان ه می ت
ــی ـ  ــمند و علم ــش روش ــک پژوه ــه ی ــش از آن ک ــاب بی ــن کت ــع ای در واق
ــرای شــماری از علمــا و فقهــا  تاریخــی باشــد پرونده ســازی اســت. پرونده ســازی ب
و نویســندگان و فعــاالن اصالح طلــب اجتماعــی، سیاســی و دینــی. کســانی ماننــد 
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ســید جمال الدیــن اســدآبادی و شــیخ هــادی نجم آبــادی و تقریبــاً تمامــی رهبــران 
ــران. وی کار را  ــاالن مشــروطه و بیشــتر متفکــران اصالحــی ســدة بیســتم ای و فع
ــه ســید جمــال  ــا نقــل چنــد حکایــت و نقــل بی پای ــرده کــه ب ــا جایــی پیــش ب ت
ــت.  ــت داشته اس ــیرازی دس ــرزای ش ــل؟( می ــرگ )قت ــه در م ــد ک ــم می کن را مته

ــد دارد.  ــادی تأکی ــادی نجم آب ــیخ ه ــی ش ــودن نهان ــر ازلی ب ــواره ب ــنده هم نویس
انگیــزة واقعــی نویســنده از نوشــتن چنیــن کتابــی چــه بوده اســت؟ ایــن کتــاب 
ــتدالالت دوری.  ــه و اس ــات بی پای ــل اتهام ــطه ها و نق ــت از سفس ــه ای اس مجموع
ــا تاریــخ فرهنگــی و دینــی و اجتماعــی اواخــر عصــر قاجــار و  کمتریــن آشــنایی ب

صــدر مشــروطه کافــی اســت تــا بی اعتبــاری ایــن کتــاب را گواهــی دهــد. 
انگیــزة حقیقــی نبــوی رضــوی معلــوم نیســت. حقیقتــاً ایــن اقدامــات چــه معنــا 
دارد و بــا چــه انگیــزه ای اســت؟ او نــه اطــالع درســتی از تفکــر اصــالح دینــی دارد 
ــزرگان و  ــه ب ــی ب ــران. اتهام زن ــه از رجــال علــم و دیــن در ای ــه از مشــروطه و ن و ن
اندیشــمندان و عالمــان برجســته چــون شــیخ هــادی نجم آبــادی حقیقتــاً بــا چــه 
منظــوری صــورت می گیــرد؟ در زیــر لــوای نقــد مشــروطه، بــزرگان را متهــم کــردن 
ــزه ای صــورت گرفته اســت؟ چطــور  ــا چــه انگی ــوه دادن ب ــده جل ــد عقی ــان را ب و آن
ــی  ــت؟ خوانش ــه نداشته اس ــته های بی پای ــن نوش ــه ای ــی ب ــون واکنش ــی تاکن کس
ناقــص و گزینشــی از ســخنان شــیخ هــادی در تحریــر العقــالء و متهم کــردن او بــه 

داشــتن عقایــد باطــل حقیقتــاً چــه معنایــی دارد؟ 
ــول  ــه و مجه ــاد و جانبداران ــل اعتم ــی غیرقاب ــه منابع ــتناد ب ــا اس ــنده ب نویس
ــم  ــل فه ــاً قاب ــه حقیقت ــبت داده ک ــادی نس ــادی نجم آب ــیخ ه ــه ش ــی را ب مطالب
نیســت. مطالــب آیــت اهلل شــبیری زنجانــی دربــارة مرحــوم شــیخ هــادی نجم آبــادی 
در کتــاب جرعــه ای از دریــا را بــا مطالــب بی پایــة کتــاب مقایســه کنیــد تــا ســطح 
ــا ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت  آن را دریابیــد. نویســنده همیــن برخــورد را ب
ســنگلجی و بســیاری دیگــر از رجــال علــم و ادب ایــران انجــام داده و آنــان را بــه 

ــت.  ــم کرده اس ــند مته ــوری ناپس ام
ــار  ــر دورة قاج ــندگان اواخ ــمندان و نویس ــا و دانش ــیاری از علم ــدن بس ازلی خوان
ــدون هیــچ دلیــل مورخ پســندی و  و اوایــل دورة پهلــوی از ســوی نویســندة کتــاب ب
فقــط بــا اتــکا بــر اتهام زنی هــای دوران مشــروطه اســت کــه مســتبدین هــر کــس را 
مخالــف خــود می پنداشــتند بــا اتهــام بابــی و بابی گــری تــرور شــخصیت می کردنــد. 
ــا  ــد و ی ــه از نهضــت مشــروطیت دل خوشــی ندارن ــده ای ک ــان، ع ــن می در ای
ــت  ــندند، از این دس ــنگلجی را نمی پس ــریعت س ــوم ش ــش مرح ــگاه و بین ــوع ن ن
ــا  ــد. آی ــتقبال می کنن ــده و اس ــد آم ــت به وج ــی از انصــاف و حقیق ــته های ته نوش
ــه  ــوان هرگون ــف هســتید می ت ــد شــریعت ســنگلجی مخال ــا برخــی از عقای ــر ب اگ



35062

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد آزاد

ــد؟  ــه او روا بداری ــی را ب اتهام
ــید  ــوم س ــه مرح ــوط ب ــل مرب ــاب، فص ــه برانگیز کت ــای مناقش ــی از فصل ه یک
اســداهلل خرقانــی اســت. دســت کم نویســنده در ایــن مــورد می توانســت بــه 
ــن فصــل یکــی دو  ــه در ای ــد. البت ــه کن ــان مراجع پژوهــش خــوب رســول جعفری
ارجــاع بــه ایــن کتــاب دیــده می شــود؛ امــا معلــوم اســت کــه رویکــرد جعفریــان را 
نمی پســندد و ظاهــراً بــا مشــروطه مخالــف اســت. به راســتی کــدام محقــق منصفــی 
می پســندد کــه عقایــد شــخصی خــود را بــر واقعیت هــای تاریخــی تحمیــل کنــد؟ 
ــف در  ــردة تحری ــکار و بی پ ــداق آش ــرده مص ــل ک ــن فص ــوی در ای ــه نب کاری ک
ــتوانه و  ــد بی پش ــر واح ــد خب ــا چن ــت. ب ــتند اس ــر مس ــی غی ــخ و اتهام زن تاری
ــر پایــة گفتــه چنــد تــن از مســتبدین  اتهام زنی هــای معمــول دوران مشــروطه و ب
و مخالفــان قســم خوردة مشــروطه ســید اســداهلل خرقانــی را متهــم بــه ازلی بــودن 
کــرده و بــه شــخصیت و اندیشــة او اتهام هــای بی معنــا زده اســت. تمــام ایــن فصــل 
ــه مطلوب هــا و سفسطه هاســت کــه نامــی  ــر مشــتی اتهامــات، مصــادره ب متکــی ب

ــاد.  ــوان نه ــن کار نمی ت ــر ای ب
جالــب ایــن اســت کــه تقریبــاً در هــر صفحــه در برابــر تصریحــات خــود خرقانی 
ــه عقیــدة  ــر ســنتی تأکیــد می کنــد کــه ب کــه نشــان از عقیــدة اســالمی او دارد ب
ــر  ــد. به تعبی ــا می زده ان ــلمان ج ــود را مس ــب خ ــته اند و بدین ترتی ــان داش او ازلی
ــی  ــورد اتهام زن ــد م ــاس چن ــن براس ــد م ــا دارد و می گوی ــک پ ــرغ او ی ــر، م دیگ
ــا و  ــه همه ج ــت ک ــم نیس ــم و مه ــی می دان ــی را ازل ــروطه، خرقان ــر مش در عص
تقریبــاً در هــر صفحــه ای از ایــن فصــل در برابــر شــواهد قطعــی و تصریحــات خــود 
ــن  ــا ای ــت. آی ــرج داده اس ــتی به خ ــه او نهان زیس ــم ک ــا کن ــم و ادع ــی بگوی خرقان

شــیوه رواســت؟
به طور کلی انصاری دربارة کلیات کتاب نکاتی را ذکر می کند:

ــن  ــب ای ــه مطال ــد ک ــاب نشــان می ده ــاختار کت ــوا و س ــه محت نخســت این ک
ــن  ــالح دی ــر اص ــنده تفک ــدگاه نویس ــدارد. از دی ــوان آن ن ــا عن ــی ب ــاب ارتباط کت
ــاختار  ــدگاه او ـ س ــبب ـ از دی ــن س ــاید به همی ــاب دارد و ش ــن ب ــه در آیی ریش
کتــاب کامــاًل مناســب عنــوان آن اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه نویســنده منابــع 
ــات و  ــخ و ادبی ــی از تاری ــفانه اطــالع چندان ــا متأس ــد، ام ــی را خــوب می شناس باب
گفتمــان اصــالح دینــی در ایــران و جهــان اســالم نــدارد. ریشــه های اصــالح دینــی 
ــد  ــه شــخصیت هایی مانن ــه و ب ــرار نگرفت ــورد بحــث ق ــد م ــم به بع از ســدة هجده
طهطــاوی و شــاگردان عــرب او و تأثیــرات آنــان در اندیشــة اصــالح دینــی در ایــران 
ــدآبادی و  ــن اس ــید جمال الدی ــه س ــی ب ــاب فصل ــاز کت ــت. در آغ ــه نشده اس توج
محمــد عبــده و اصالح طلبــان ایرانــی پیشامشــروطه کــه بــا الهام گرفتــن از کلیــت 
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ــد و تحــت  ــان اســالم و تمــدن جدی ــرای آشــتی دادن می ــن و تــالش ب تمــدن نوی
ــه اصالحــات دینــی و سیاســی  ــی ب تأثیــر فضــای اصالحــی جهــان عــرب و عثمان
ــد  ــان می ده ــا نش ــة این ه ــت. هم ــه نشده اس ــیدند، پرداخت ــی می اندیش و اجتماع
ــرای نویســنده  ــدارد. ب ــخ اصــالح دینــی ن کــه نویســنده درکــی از گفتمــان و تاری
اصــالح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز می شــود و هــر کــس در ایــران از اصــالح 
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت. اگــر ده هــا کتــاب و مقالــه هــم در 
تأییــد اســالمیت خــود نوشــته باشــد، مهــم نیســت. او اصالح طلــب اســت و الجــرم 

ــان کاری پیشــه کرده اســت. ــته ها نه ــن نوش ــة ای ــی اســت و در هم ــی و ازل باب
بنابرایــن شــناخت وی از تاریــخ ســدة نوزدهــم ایــران و عتبــات ناقــص اســت و 
بدتــر از آن شــناختش از گفتمان هــای دینــی و مذهبــی ایــن دوران و اندیشــه های 
شــیخیه و اخباریــان و اصولیــان ناقــص و ناچیــز اســت. از آن بدتــر بــا تحلیلــی کــه 
ــوم اســت  ــاب به دســت می دهــد، معل در سراســر کتــاب از مذهــب علــی محمــد ب

کــه چقــدر شــناختش از بــاب و بابیــه و ازلیــه ناقــص اســت.
نویســنده اصــاًل درک درســتی از مشــروطه نــدارد و نمی دانــد در فقــدان درکــی 
ــت  ــة آن نهض ــتن هم ــروطیت فروکاس ــای مش ــا گفتمان ه ــان و ی ــتوار از گفتم اس
عظیــم و گســترده بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی چقــدر ســاده لوحانه اســت. 
ــا  ــرو می کاهــد. آی ــاب ف ــه علــی محمــد ب او همــة مقدمــات مشــروطیت را تنهــا ب
خــودش هــم بــه نوشــته و تحلیلــش بــاور دارد؟ نویســنده چقــدر از ســهم عناصــر 
مختلــف فکــری و اجتماعــی کــه بــه مشــروطیت انجامیــد اطــالع دارد؟ ســهم علمــا 
در مشــروطیت چــه بــود؟ ســهم آخونــد خراســانی، آن عالــم روشــن بین و آگاه چــه 
ــدان  ــتاد مجته ــی و اس ــای اصول ــه بی همت ــی، آن فقی ــرزای نائین ــهم می ــود؟ س ب
چــه بــود؟ ســهم آن همــه دقت ورزی هــای تئوریــک کــه عالمــان و روشــنفکران و 
اصالح طلبــان در فاصلــه چهــل ـ پنجــاه ســال قبــل از مشــروطه ارائــه دادنــد چــه 
ــه  ــا نشــان دادن قرائنــی پــوچ می خواهــد ب ــا تصریــح بلکــه ب ــه ب ــود؟ نویســنده ن ب
خواننــده چنیــن القــا کنــد کــه آخونــد خراســانی در نجــف تحــت تأثیــر گروهــی 
ــرار  ــد ـ ق ــی می دان ــماً ازل ــه او را رس ــی ـ ک ــتر خرقان ــه بیش ــرب و از هم ازلی مش
گرفــت و مشــروطه دســت پخت ازلیــان اســت. آیــا این گونــه برداشــت ها و تفاســیر 

ــرد؟ ــی ک ــوان ســالم تلق را می ت
ــد  ــازه نداری ــا اج ــندید، ام ــن را نپس ــالح دی ــای اص ــت گفتمان ه ــن اس ممک
ــا  ــد. نویســنده تنه ــش ببری ــان را پی ــی کارت ــا اتهام زن ــد و ب ــف کنی ــا را تحری آن ه
تفســیر خاصــی از دیــن و اندیشــة دینــی را می پســندد کــه در نوشــته های 
دیگــرش دربــارة میــرزای اصفهانــی و شــیخ محمــود حلبــی از آن هــا پرده بــرداری 
ــر بابیــت و  کرده اســت. از یک ســو  اندیشــة اصــالح را یکســره اندیشــه ای متکــی ب
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ــی دیگــری مــی رود  ــاره ســراغ اتهام زن ــه یکب ازلی گــری می پنــدارد و از دیگرســو ب
ــاب و  ــن عبدالوه ــد ب ــر از محم ــران را متأث ــن در ای ــر اصــالح دی ــدگان فک و نماین
وهابیــت می پنــدارد. چطــور ممکــن اســت کســی هــم بابــی باشــد و هــم وهابــی؟ 
ســید جمــال نــه بابــی بــود و نــه وهابــی؛ همچنیــن شــیخ هــادی نجم آبــادی و 
ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی. آن هــا عالمــان برجســته ای بودنــد کــه با 
درکــی کــه از دیــن داشــتند و بــا توجه بــه ارزیابی شــان از علــل و اســباب انحطاط فکر 
دینــی و بــا اجتهاداتــی کــه گاه غلــط بــود و گاه درســت، اندیشــه هایی را در رابطــه بــا 
اصــالح دینــی پیشــنهاد کردنــد. بایــد بــرای اختالف نظــر و دیــدگاه دیگــران احتــرام 
ــی و  ــة دین ــر و اندیش ــد فک ــان داد. نق ــه پای ــای بی روی ــه اتهام زنی ه ــد و ب ــل ش قائ
اجتماعــی ســید جمــال و شــیخ هــادی و اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی و 
ــی،  ــش فقه ــد دان ــره نیازمن ــی و غی ــد خالص ــیخ محم ــتانی و ش ــن شهرس هبه الدی
ــی و  ــا اتهام زن ــی اســت. ب ــی، تفســیری، سیاســی و اجتماع ــی، حدیث ــی، کالم اصول
بابی خوانــدن ایــن و وهابی خوانــدن آن دیگــری راه بــه جایــی نمی تــوان بــرد. شــرط 
ــد را  ــق دی ــه اف ــت ک ــی آن اس ــخصیت های تاریخ ــن ش ــه های ای اول درک اندیش

باالتــر بــرد. آن هــا افقشــان از ایــن ســطوح بســیار باالتــر بوده اســت.
عــالوه بــر انصــاری، برخــی دیگــر از پژوهشــگران صاحب نــام نیــز اعتبــار علمــی 

و هــدف از نــگارش کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران را زیــر ســؤال برده انــد:
رضــا بابایــی کتــاب را توهــم توطئــه ارزیابــی کرده اســت کــه گفت وگــو 
دربــارة آن چنــدان ارزشــی نــدارد. تنهــا دلیــل ازلی خوانــدن بزرگانــی چــون ســید 
ــی  ــا نواندیش ــمنی ب ــادی و ... دش ــادی نجم آب ــیخ ه ــدآبادی، ش ــن اس جمال الدی

ــنفکری اســت. ــی و روش دین
ــادی را یکــی از مخالفــان  ــی، شــیخ هــادی نجم آب مصطفــی حســینی طباطبای
ــوری ناصرالدین شــاه معرفــی کــرده کــه فکــری مترقــی داشــت.  سرســخت دیکتات
ــه  ــری ب ــت بابی گ ــار، تهم ــتگان درب ــاهزاده ها و وابس ــت های ش ــا در یادداش تنه
ــال  ــر العق ــی تحری ــش یعن ــا کتاب ــیخ در تنه ــه ش ــت. درحالی ک ــیخ زده شده اس ش
ــان 1397( ــاب را تصریــح می کنــد. )خبرگــزاری مهــر، 13 آب ــا ب بارهــا مخالفــت ب

بــه نظــر انصــاری کتــاب تحریــر العقــالء شــیخ هــادی نجم آبــادی کتــاب بســیار 
مهمــی اســت کــه تاکنــون چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت. 
ــی  ــری و اجتماع ــی و فک ــفتگی های مذهب ــه آش ــت ب ــی اس ــع واکنش ــاب درواق کت
اواخــر دوران قاجــار به ویــژه در پــی برآمــدن باورهــای غالیانــه شــیخیان و پیامدهــای 
ســهمگین برآمــده از آن. متأســفانه نویســندة کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران 
ــا آییــن ازلــی و بابــی تفســیر  بــا تحریفــی غیراخالقــی محتــوای کتــاب را مطابــق ب
ــه شــخصیت ایــن فقیــه و متکلــم برجســتة شــیعی حملــه  کــرده و از ایــن زاویــه ب
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ــر  ــاب تحری ــارات کت ــیر عب ــزه تفس ــارد و بی م ــای ب ــیوة تأویل ه ــه ش ــت. ب نموده اس
ــر  ــاب تحری ــم کت ــرده اســت. فه ــده و عرضــه ک ــه فهمی ــی واژگون ــه کل ــالء را ب العق
ــات  ــه، کالم و الهی ــث، فق ــرآن، حدی ــا تفســیر ق ــق ب ــنایی دقی ــد آش ــالء نیازمن العق
ــاً  ــم کاری نیســت. حقیقت ــن عوال ــا ای ــاب را ب ــن کت اســت. در حالی کــه نویســندة ای

چــرا بایــد چنیــن متنــی را بــدون داشــتن مقدمــات الزم چنیــن تحریــف کــرد؟ 
اکبــر ثبــوت به درســتی بــر تفاســیر ایــن نویســنده ایــراد گرفته اســت. متأســفانه 
ــرای  ــتی ب ــزان درس ــباهت ها می ــت: ش ــز نیس ــک چی ــه ی ــاب متوج ــندة کت نویس
ــد هویت هــای مذهبــی نیســت. تمایزهاســت کــه اهمیــت دارد.  تشــخیص و تحدی
ــل  ــوُدوَن را نق ــْم تَُع ــا بََدأَُک ــریفة َکَم ــة ش ــادی آی ــادی نجم آب ــیخ ه ــی ش در جای
ــرده و  ــاً ک ــَدأَ َغِریب َ ــا ب ــَیُعوُد َکَم ــاً، َوَس ــاَلُم َغِریب ــَدأَ اإلِْس َ ــث ب ــه حدی ــاره ای ب و اش
ــدو  ــق را چــون ب ــد خل ــود ده ــم ع ــد عال ــه خداون ــت آن اســت ک ــه: وق ــد گفت بع
ــات  ــا الهی ــه ب ــت. کســی ک ــد در موضــوع قیام ــل می کن ــی نق ــد آیات ایشــان و بع
ــات  ــن آی ــل ای ــخن و نق ــن س ــای ای ــد معن ــد می دان ــته باش ــنایی داش و کالم آش
ــی در  ــن باب ــندگان آیی ــه نویس ــل این ک ــنده به دلی ــا نویس ــت. ام ــث چیس و احادی
ــیخ  ــه ش ــه ک ــه گرفت ــد نتیج ــتفاده کرده ان ــدء اس ــود و ب ــات ع ــان از کلم آثارش
هــادی ازلــی بوده اســت و طرفــه این کــه ایــن مطلــب را محکم تریــن دلیــل 
ــای  ــرای اتهام زنی ه ــه را ب ــا زمین ــودن شــیخ دانســته و از همین ج ــر ازلی ب خــود ب
بعــدی فراهــم کرده اســت. بــا ایــن شــیوة مغالطــه می تــوان گفــت همــة معتزلیــان 

ــق را. ــد خل ــده آم ــش خن ــیعی اند و ... از قیاس ــعریان ش ــة اش ــعری اند و هم اش
ــادی ناشــی از آن اســت کــه پــس  ــا اتهــام بابی بــودن شــیخ هــادی نجم آب گوی
ــد.  از انقــالب علمــای ترقی خــواه قبــل و حیــن نهضــت مشــروطه را تخطئــه کردن
یکــی از ایــن تالش هــای زشــت، انتشــار کتــاب تاریــخ مکتــوم ســید مقــداد نبــوی 
ــه،  ــای مغرضان ــات مخــدوش و تحلیل ه ــتنادات و ارجاع ــا اس ــه ب رضــوی اســت ک
ســعی در بابــی جلــوه دادن شــیخ هــادی و ازلــی و بهایی بــودن بســیاری از علمــا و 

فعــاالن عصــر مشــروطه دارد.
ــوم  ــخ مکت ــاب تاری ــوی در کت ــوی رض ــه های نب ــد اندیش ــه نق ــوت ب ــر ثب اکب
به ویــژه در نقــد بابی بــودن و ازلی مانــدن میــرزا یحیــی دولت آبــادی پرداخته اســت. 
ثبــوت در مقالــة »بهایی گــری علیــه مشــروطه خواهی« در شــمارة 39 مجلــة 
ــت؛  ــی داده اس ــوی و امین ــوی رض ــای نب ــه اّدعاه ــتدل ب ــخی مس ــه، پاس مهرنام
مباحثــی هماننــد پیوندهــای بهاییــان بــا محّمدعلی شــاه قاجــار، هم آوایــی بهاییــان 
ــادی در تخطئــة  و مشــروعه خواهان در تحلیــل جنبــش مشــروطه، ســخنان نجم آب
ــژه  ــادی به وی ــدات نجم آب ــا معتق ــان ب ــاب و بابی ــای ب ــان، تضــاد گفته ه ــاب و بابی ب

در زمینــة خداشناســی و توحیــد. 
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وی در فراز پایانی مقاله نوشته است: 
ــای  ــا دیدگاه ه ــه و ب ــد جبه ــه در چن ــتند ک ــانی هس ــا کس ــی م ــرف اصل »ط
متضــاد، یــک هــدف مشــترک دارنــد و آن نیــز مســخ چهــرة یکــی از عظیم تریــن 
ــا هســتند  ــار م ــان در کن ــا اســت. کســانی کــه برخــی از آن ــخ م جنبش هــای تاری
و می خواهنــد چهــرة ایــن جنبــش )مشــروطیت( را مســخ و آن را لجن مــال 
ــم پایه هــای  ــت و تحکی ــه تقوی ــی ناگفته شــان ک ــی ول ــه خواســتة قلب ــا ب ــد ت کنن
اســتبداد و بهــره وری از عنایــات کارگــزاران آن باشــند برســند؛ و برخــی دیگــر کــه 
ــد  ــد، می خواهن ــوی دارن ــن س ــی در ای ــتند و بلندگوهای ــا هس ــوی مرزه در آن س
ــادره  ــالمی مص ــة غیراس ــالن فرق ــع ف ــخ و آن را به نف ــش را مس ــن جنب ــرة ای چه
فرماینــد و بفهمــی نفهمــی بــه همــه حالــی کننــد کــه فرهنــگ و ســّنت اصیــل و 
بومــی مــا، نمی توانســته جنبشــی آزادی خواهانــه و طالــب عدالــت را در درون خــود 
پــرورش دهــد و ســرنخ چنیــن جنبشــی در دســت مخالفــان فرهنــگ و ســّنت اصیل 
ــل روی  ــال قب ــدی س ــد و ان ــه در ص ــم آن چ ــه می بینی ــت ک ــت. این جاس بوده اس
ــک  ــوان ی ــروعه طلبان ـ به عن ــا مش ــالمی ب ــة غیراس ــالن فرق ــتی ف داده ـ هم دس
شــوخی تاریــخ و یــک واقعیــت تلــخ، تکــرار می شــود.« )ثبــوت، 1393، ص. 194(.

ــان و  ــردی، زم ــه نابخ ــت ک ــوان گف ــی می ت ــل نهای ــی و در تحلی ــور کل به ط
ــه  ــت. همان گون ــگی اس ــی و همیش ــی عموم ــردی جریان ــد؛ نابخ ــکان نمی شناس م
ــتبدین  ــه مس ــی بی پای ــک اتهام زن ــاس ی ــنده براس ــد، نویس ــاری می گوی ــه انص ک
در هنگامــه نــزاع مشــروطه یکــی را بابــی معرفــی می کنــد و و دیگــری را 
ازلــی و ســپس همــه مطالــب ضــد بابــی همیــن فــرد را محصــول ســنت 
... وی ارزیابــی می کنــد. وی نماینــدگان  پنهــان کاری، نهان زیســتی، تقیــه و 
فکــر اصــالح دیــن در ایــران را متأثــر از محمــد بــن عبدالوهــاب و وهابیــت 
و  باشــد  بابــی  اســت کســی هــم   می پنــدارد. درحالی کــه چگونــه ممکــن 

هم وهابی؟ 
نابخــردی ویرانگــر اســت و نابخــردی عمومــی اثــر بیشــتری بــر عــده ای بیشــتر 
ــت  ــی اس ــأ خودفریب ــک مغزی منش ــردی. »خش ــای ف ــا نابخردی ه ــذارد ت می گ
ــت  ــای تصــورات ثاب ــر مبن ــوال را ب ــاع و اح ــه اوض ــن اســت ک ــارت از ای ]...[ و عب
ــا  ــم ی ــده بگیری ــف را نادی ــن مخال ــم و قرای ــم و عالی ــی کنی ــاخته ارزیاب و پیش س
ــا تســلیم  ــه واقعیت ه ــم و ب ــی عمــل کنی ــروی از آرزوهای ــردود بشــماریم و به پی م
ــه ای  ــارت در گفت ــن عب ــا ای ــک مغزی را ب ــارة خش ــان عص ــی از مورخ ــویم. یک نش
ــده و خشــک مغز  ــارة فلیــپ دوم پادشــاه اســپانیا و سردســتة تاجــداران یک دن درب
خالصــه کرده اســت: »تجربــة هیــچ شکســتی ایمــان او را بــه برتــری ذاتــی سیاســت 

ــن، 1375، ص. 6( ــرد.« )تاکم ــزل نمی ک ــش متزل خوی
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ــران  ــه درکــی از اندیشــة اصــالح دیــن در ای ــد کــه هرگون ــد بدان نویســنده بای
ــناختی آن دوران از  ــی و جامعه ش ــای تاریخ ــترها و زمینه ه ــة بس ــد مطالع نیازمن
ســویی و شــرایط فکــری و فرهنگــی منطقــه و جهــان اطــراف ایــران از ســوی دیگــر 
اســت. جهانــی کــه در پــی ناکامــی تاریخــی ایــران در جنگ هــای ایــران و روس و 
مواجهــة ایرانیــان بــا مدرنیتــه فراتــر از نگرش هــای ســنتی پیشــین مالحظــه و درک 
می شــد. بنابرایــن نادیده انگاشــتن شــرایط فکــری، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
ایــران در آســتانة عصــر مشــروطه و بســنده کردن بــه واکاوی وابســتگی های فکــری 
ــات  ــد همــة واقعی ــی نمی توان ــی و ازل ــاالن باب ــا فع ــران ی ــن از رهب ــد ت ــار چن و آث
اندیشــة اصــالح ایــران و به ویــژه اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران را بــرای مخالفــان 

روشــن ســازد.

جمع بندی و ارزیابی نهایی
وی در نــگارش کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران دچــار اشــتباه فاحشــی شــده 
و آن هــم تقلیــل اندیشــه و فراینــد اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران بــه چنــد نفــر از 
منســوبان بــه بابیــان و بهائیــان و غفلــت از تأثیــر فرایند نوســازی و مدرنیزاســیون در 
ــران و نقــش صاحب نظــران و شــخصیت های فکــری و فرهنگــی بســیاری اســت  ای
ــی  ــفی و سیاس ــن فلس ــه های نوی ــه و اندیش ــال مدرنیت ــی در انتق ــش مهم ــه نق ک
ــران  ــن در ای ــن در طــرح و توســعة اندیشــة اصــالح دی ــران داشــتند. بنابرای ــه ای ب
ــادی نداشــتند. به همین دلیــل  نقشــی کمتــر از کســانی چــون شــیخ هــادی نجم آب
زحمــت زیــادی را متحمــل می شــود و اســناد و داده هــای تاریخــی خوبــی را فراهــم 

می ســازد امــا کارهــای پژوهشــی او قابــل اعتنــا نیســت.
ــخص و  ــن و مش ــری روش ــوب نظ ــدان چارچ ــاب فق ــکل کت ــن مش مهم تری
روش شناســی کارآمــدی اســت. ایــن فقــر نظــری بــر ســاختار کتــاب ســایه افکنــده 
ــاب  ــرو برده اســت کــه در جای جــای کت و آن را در ســیاه چالة چالشــی عظیمــی ف

ــدارد. امــکان رهایــی از آن را ن
عــالوه بــر ایــن تقلیل گرایــی روش شــناختی، نویســنده اندیشــة اصــالح دیــن را 
در کتــاب نخســت بــه یــک جریــان و دو فــرد فروکاهــش داده اســت: بابیــان، و شــیخ 

هــادی نجم آبــادی و ســید اســداهلل خرقانــی. 
ــة  ــود و اندیش ــاهده می ش ــز مش ــاب دوم نی ــی در کت ــی روش ــن تقلیل گرای ای
اصــالح دیــن صرفــاً بــه شــریعت ســنگلجی و دوران پساســنگلجی محدود شده اســت.

بدین ســان، عنــوان کتــاب بســی کلــی و فراگیــر اســت و امــا محتــوای آن بســی 
محــدود و تقلیل گرایانــه اســت. در واقــع محتــوا و ســاختار کتــاب نشــان می دهــد 

کــه مطالــب ارتباطــی بــا عنــوان نــدارد. 
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نویســنده ایــدة اصلــی خــود در نــگارش کتــاب را بــر ایــن گــزاره بنــا نهاده اســت 
کــه اندیشــة اصــالح دیــن در ایران ریشــه در باورهــای اساســی و آموزه هــای بنیادین 
ــه  ــد هرگون ــن فاق ــوی، 1396، ص. 17( بنابرای ــوی رض ــان دارد )نب ــان و ازلی بابی
مبنــای فکــری مســتقلی اســت. وی در ایــن ایــده چنــان زیــاده روی می کنــد کــه 
بســیاری از مشــروطه خواهان را فعــال بابــی و ازلــی معرفــی می کنــد کــه در بســتر 
خیــزش عمومــی ایرانیــان در جنبــش مشــروطیت ایــران برپایــی پادشــاهی دینــی 

موعــود خویــش را پیگیــری می کردنــد )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 18(.
ــیخ  ــه ش ــنده علی ــی نویس ــی و بدگوی ــث بدگمان ــه باع ــد آن چ ــر می رس به نظ
هــادی نجم آبــادی گشــته موفقیــت وی در »پیدایــش یــک »مکتــب« بــرای »ارائــة 

ــات«« بوده اســت. ــا خراف ــارزه ب اســالم حقیقــی و مب
ــی  ــدف اساس ــه دو ه ــوف ب ــنده معط ــی نویس ــوی پژوهش ــی تکاپ ــور کل به ط
ــه ای  ــی به گون ــی و ازل ــان باب ــه جری ــی ب ــالح دین ــة اص ــل اندیش ــت: 1. تقلی اس
ــی  ــد غیرعلم ــن نق ــتر ای ــا در بس ــرد ت ــورت می پذی ــی ص ــک و غیراخالق ایدئولوژی
ــد. 2. فروکاســتن اندیشــة اصــالح  ــی از آن مشــروعیت زدایی کن ــام غیراخالق و اته
ــادی  ــادی نجم آب ــیخ ه ــار )ش ــهور در دورة قاج ــای مش ــر از علم ــه دو نف ــی ب دین
ــوی )شــریعت ســنگلجی(  ــر در دورة پهل ــک نف ــه ی ــی( و ب و ســید اســداهلل خرقان
به نحوی کــه ســایر اندیشــه گران فکــری و فرهنگــی و صاحب نظــران اندیشــة 
اصــالح دینــی و تحــوالت آموزشــی کــه در فضــای گفتمانــی رویارویــی بــا مدرنیتــة 
ــد،  ــه بودن ــوق یافت ــان س ــران ایرانی ــگ ای ــر و فرهن ــالح فک ــوی اص ــی به س غرب

ــد. ــو گردن ــدود مح ــن مع ــد ت ــن چن ــایة ای ــده و در س ــده ش ــیه ران به حاش
ایــن کتــاب نمونــة اعــالی یــک پژوهــش آشــفته در حــوزة تاریخ اندیشــه اســت. 
زیــرا در مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیشــه ها، فهــم تمایزهــا و تفاوت هــا 

ــه شــباهت ها.  مهــم اســت و ن
ایــن کتــاب  بــا اســتناد بــه منابعــی غیرقابــل اعتمــاد و جانبدارانــه و مجهــول 

ــل فهــم نیســت.  ــادی نســبت داده کــه قاب ــه شــیخ هــادی نجم آب مطالبــی را ب
ــرای نویســنده  ــدارد. ب ــی ن ــخ اصــالح دین ــان و تاری ــی از گفتم نویســنده درک
اصــالح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز می شــود و هــر کــس در ایــران از اصــالح 
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت ولــو این کــه ده هــا کتــاب و مقالــه 
هــم در تأییــد اســالمیت خــود نوشــته باشــد، مهــم نیســت. او اصالح طلــب اســت و 
الجــرم بابــی و ازلــی اســت و در همــة ایــن نوشــته ها نهــان کاری پیشــه کرده اســت.

شــناخت نویســنده از تاریــخ اندیشــه در ســدة نوزدهــم ایــران ناقــص اســت و 
ــن دوران و  ــی ای ــی و مذهب ــای دین ــز از گفتمان ه ــص و ناچی ــناختی ناق ــی ش حت

ــان دارد.  ــان و اصولی ــیخیه و اخباری ــه های ش اندیش
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او درک درســتی از مشــروطه نیــز نــدارد. در فقــدان درکــی اســتوار از گفتمــان و 
یــا گفتمان هــای مشــروطیت فروکاســتن آن نهضــت عظیــم و گســترده بــه فعالیــت 

چنــد تــن بابــی و ازلــی بســی ســاده لوحانه اســت.
ــف،  ــتداللی ضعی ــی اس ــردازی، مبان ــف مفهوم پ ــک و ضع ــر تئوری ــی فق ــور کل به ط
تحریــف آشــکار و ارائــة تفســیری باژگونه از حقایق مســلم تاریخــی و تفســیر دگرگونة کالم 
دیگــران، پژوهــش آشــفته در تاریــخ اندیشــه، شــیوة تحقیــق تاریخــی مخــدوش و نارســا، 
ــگاری، داوری هــای  ــه حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــایعات در تاریخ ن ــاور ب ب
ــدم درک  ــتاب زده، ع ــری ش ــتمر، نتیجه گی ــوب مس ــه مطل ــادره ب ــی، مص ــاًل غیرعلم کام
ــر کــس  ــه ه ــه ای ک ــران به گون ــن در ای ــوم و گفتمــان اصــالح و اصــالح دی درســت مفه
ســخنی از اصــالح و اصــالح دیــن زده بــه یــک دیانــت خــاص و فرقــة انحرافــی منســوب 
می گــردد یــا شــباهت اندیشــه ها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان و یــا 
اقدامــی هماهنــگ و از پیــش تعیین شــده ارزیابــی می شــود. در نهایــت شــناخت ناقــص 
از تاریــخ و تاریــخ اندیشــه در ایــران و درک نادرســت علــل و عوامــل و ریشــه های فکــری 
و پایــگاه اجتماعــی انقــالب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه باعــث فروکاســتن ســطح 

ایــن انقــالب بــه فعالیــت و کارگــزاری چنــد تــن بابــی و ازلــی شده اســت.
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تاریخــی: دوره پهلــوی، ج. دوم، تهــران: شــیرازه کتــاب مــا.

ــران ســده نوزدهــم،  ــر در ای ــی و تغیی ــاور، مجتبــی )1395(. بازشناســی حکمران ی
ــی. تهــران: دانشــگاه عالمــه طباطبای

h t tps://www.mehrnews.com/news/



گازرانی، ساقی )1398(. روایت های 
خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی، 

ترجمة سیما سلطانی، تهران: مرکز
شابک: 978-964-21342-0-5

ایــن کتــاب بــا نگاهــی نــو بــه حماســه های 
ایرانــی می نگــرد، حماســه هایی کــه بــر اثــر 
ــم  ــر به چش ــاهنامه کمت ــة ش ــو جاودان پرت
آمده انــد و اگــر نیــز دیــده شــده اند نــه 
چنیــن یکدســت و در مجموعــه ای مرتبــط، 

ــی و  ــاً وظیفه شناســی ادب ــا صرف ــا ی ــکار ارزش وجــودی آن ه ــدف ان ــا ه ــه ب بلک
ــان فارســی، بوده اســت. ــا شــاهنامه، شــاهکار زب مقایســة نظــم آن هــا ب

ــی پنــج فصــل دارد  ــگاری ایران ــدان رســتم و تاریخ ن کتــاب روایت هــای خان
ــتا  ــان اوس ــادره قهرم ــی«، »مص ــه تاریخ ــد از: »زمین ــب عبارتن ــه به ترتی ک
ــان سیســتانی  ــدرت ســورن«، »پهلوان ــدان رســتم«، »اوج ق ــش خان و پیدای
ــس  ــان«. پ ــان و ضدقهرمان ــاخت قهرمان ــر س ــر س ــه ب ــوم«، »مجادل مظل
از فصل هــای اصلــی، دو پیوســت بــا عناویــن »مجموعــه حماســه های 
ــلطنت  ــای س ــا« و »روایت ه ــتنویس های آن ه ــتان ها و دس ــتانی: داس سیس

بهمــن« آمده انــد. 
ایــن کتــاب تالشــی بــرای درک چگونگــی فهــم ایرانیــان از گذشــتة خویــش 
ــی  ــالش گازران ــن ت ــت. در ای ــدرن اس ــر م ــل عص ــا اوای ــتان ت از دوران باس
ــه در ســایة شــاهنامه، به محــاق  ــی ک ــه حماســه های ایران توجــه خــود را ب
رفته انــد، معطــوف می کنــد. نویســنده بــا کشــف ایــن حماســه ها و 
ــگاری  ــه کارکــرد تاریخ ن گــردآوری آن هــا در مجموعــه ای به هــم پیوســته ب

ــد. ــه می کن ــار توج ــن آث ــی ای و مشروعیت بخش
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 مختار نوری
دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

بررسی و نقد کتاب پارادایم جدید

چکیده
ــار مطــرح در تفکــر سیاســی و اجتماعــی معاصــر اســت کــه  پارادایــم جدیــد از جملــه آث
ــرداِز  ــورن نظریه پ ــت. ت ــگارش شده اس ــوی ن ــهیر فرانس ــر ش ــورن متفک ــن ت ــط آل توس
ــر به بررســی  مدرنیتــه و به عنــوان یکــی از مطرح تریــن جامعه شناســان معاصــر، در ایــن اث
ســیر تحــوالت پارادایمیــک زندگــی سیاســی و اجتماعــی دنیــای غــرب پرداخته اســت. او 
بــا ابتنــای بــر رهیافــت پارادایمــی نشــان می دهــد کــه چگونــه انســان معاصــر از پارادایــِم 
ــِم فرهنگــی در دنیــای متأخــر رسیده اســت. امــروز  ــه پارادای مذهبــی در قــرون گذشــته ب
ــت  ــی از اهمی ــة ایران ــه در جامع ــا و ازجمل ــای دنی ــی در همه ج ــی و هویت ــائل فرهنگ مس
ویــژه ای برخــوردار شده اســت، و اهمیــت ایــن نــوع مســائل را نمی تــوان در جوامــع 
مختلــف نادیــده انگاشــت. از ایــن رو در نوشــتار حاضــر تــالش خواهــد شــد ضمــن معرفــی 
ــه  ــرد. این ک ــرار گی ــتور کار ق ــی آن در دس ــد و ارزیاب ــور، نق ــر مذک ــزی اث ــوع مرک موض
ــع موجــود  ــگاه آن در مناب ــر و جای ــن اث ــر چیســت؟ هــدف ای ــون تمرکــز اث مســئله و کان
ایــن حــوزه بــه چــه صورتــی اســت؟ و ارتبــاط ایــن اثــر بــا وضعیــت اندیشــه ورزی سیاســی 
ــنده در  ــه نویس ــتند ک ــی هس ــن موضوعات ــت؟ مهم تری ــروز چیس ــران ام ــی در ای و فرهنگ

تــالش اســت تــا حــد امــکان بــه آن هــا بپــردازد.

واژه های کلیدی: 
مدرنیته، جامعه شناسی، پارادایم، پارادایم فرهنگی، چندفرهنگ گرایی.
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مقدمه
ــار منتشــره از چنــان اهمیتــی در حوزه هــای دانشــی و از جملــه دانــش  برخــی آث
ــی  ــه و بررس ــوان مطالع ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــد ک ــی برخوردارن ــی و اجتماع سیاس
ــار  ــن آث ــی از مهم تری ــوان یک ــد به عن ــم جدی ــت. پارادای ــده انگاش ــا را نادی آن ه
برجســتة تــورن نیــز در ایــن چارچــوب قابــل طــرح و بررســی اســت. فصــول مختلف 
ــئلة  ــدن، مس ــد جهانی ش ــا مانن ــرح در آن ه ــات مط ــرفصل ها وموضوع ــاب و س کت
ــوق فرهنگــی،  ــه، ســوژه باوری، جنبش هــای اجتماعــی، حق ــا، موضــوع مدرنیت معن
ــور جــدی  ــر به ط ــة اخی ــد ده ــان و... در طــول چن ــی، مســئلة زن چندفرهنگ گرای
در کانــون مباحــث فکــری متفکــران مختلــف معاصــر بوده انــد. از ایــن رو می تــوان 
ــث  ــورن از حی ــار ت ــن آث ــن و جامع تری ــرة مهم تری ــور در زم ــر مذک ــه اث ــت ک گف
شــمول بــر موضوعــات و مباحــث مطــرح در دنیــای معاصــر اســت. پارادایــم جدیــد 
ــددی  ــای متع ــه زبان ه ــته شــده و ب ــان فرانســه نوش ــه زب ــال 2007 ب ــه س ــه ب ک
ترجمــه شــد نقطــة تالقــی تمامــی آثــار پیشــین تــورن در بــاب روش شناســی علــوم 
اجتماعــی، مدرنیتــه، مطالعــات زنــان و مهاجــران، جامعــة پســاصنعتی، تاریخ منــدی 
ــورن نیــز محســوب می شــود.  ــر ت ــن اث و ســوژه گی اســت و از ایــن حیــث مهم تری
در جامعــة روشــنفکری ایــران تــورن را به عنــوان مبــدع نظریــة جنبش هــای 
ــه  اجتماعــی جدیــد می شناســند و نقــد مدرنیتــه تنهــا کتابــی اســت کــه از وی ب
فارســی ترجمــه شده اســت. تــورن دارای ابعــاد فکــری گســترده ای اســت، از ایــن رو 
ترجمــة پارادایــم جدیــد به خاطــر تأکیــد آن بــر عنصــر فرهنــگ می توانــد هرچــه 
بیشــتر جامعــة ایرانــی را بــا پتانســیل ها و ظرفیت هــای نظــری ایــن متفکــر بــرای 
حــل و فصــل بحران هــای موجــود آشــنا ســازد. زیــرا همان طــور کــه تــورن بیــان 
ــر  ــه تفک ــت رســیده اند ک ــان درجــه ای از اهمی ــه چن ــد مســائل فرهنگــی ب می کن

■ تورن، آلــن )1396(. پارادایــم جدید، ترجمة 
سلمان صادقی زاده، تهران: علمی و فرهنگی.

شابک؛  978-600-436-351-8
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ــورن، 1396،  ــد )ت ــازماندهی کن ــا س ــور آن ه ــول مح ــود را ح ــد خ ــی بای اجتماع
ــاب،  ــی کت ــث اصل ــم و مباح ــنده، مترج ــی نویس ــس از معرف ــه پ ص17(. در ادام
بررســی و ارزیابــی آن به بحــث گذاشــته خواهــد شــد. در نهایــت بــا ارزیابــی جایــگاه 
ــان  ــب را به پای ــروز، مطال ــران ام ــرای جامعــة روشــنفکری و سیاســی ای ــر ب ــن اث ای

خواهیــم رســاند. 

معرفی نویسنده و مترجم اثر
آلــن تــورن از جامعه شناســان شــهیر فرانســه اســت کــه به ماننــد اغلــب روشــنفکران 
فرانســوی بــه اکــول نرمــال ســوپریور رفــت و بــه تحصیــل در رشــتة تاریــخ پرداخت، 
امــا پــس از مدتــی تحصیــل را رهــا کــرد و بــرای کار در معــدن بــه شــمال فرانســه 
رفــت. زندگــی بــا معدنچیــان فقیــر و حضــور در برخــی اعتصاب هــا باعــث شــد بــه 
مطالعــات اجتماعــی عالقه منــد شــود. ســپس مجــدداً بــه پاریــس بازگشــت و ایــن 
بــار فلســفه خوانــد. تــورن در ســال 1950 بــه مرکــز ملــی پژوهــش علمــی فرانســه 
رفــت و زیــر نظــر ژرژ فریدمــن کار کــرد. فریدمــن تأثیــری عمیــق بــر او گذاشــت و 
موجــب شــد عمیقــاً وارد مطالعــات جامعه شناســی شــود. ســال 1952 بــه آمریــکا 
رفــت و دســتیار بــزرگان جامعه شناســی یعنــی پارســونز و الزارســفلد شــد. تــورن 
ــوده و مرکــز  ــوم اجتماعــی نیــز ب ــی مطالعــات عل ــر پژوهشــی در مدرســة عال مدی
ــر فرانســوی  ــن متفک ــی را تأســیس کرده اســت. ای ــای اجتماع ــات جنبش ه تحقیق
ــناخته  ــاصنعتی« ش ــة پس ــالح »جامع ــاد اصط ــرای ایج ــده ای ب ــر ای ــش از ه بی
ــوان  ــوده و به عن ــز ب ــوم اجتماعــی پاریــس نی ــورن اســتاد مدرســه عل شده اســت. ت
ــس کرده اســت. او  ــاالت متحــده تدری ــن دانشــگاه های ای ــو در مهم تری اســتاد مدع
ــیار  ــری بس ــر تأثی ــه اخی ــت و در دو ده ــی اس ــته در جامعه شناس ــره ای برجس چه
عمیــق بــر متفکــران جامعــة اطالعاتــی داشته اســت؛ به طوری کــه مانوئــل کاســتلز 
از او خواســت تــا مقدمــه ای بــرای ترجمــة فرانســوی کتــاب ظهــور جامعــه شــبکه ای 
بنویســد. همچنیــن ایــن موضــوع نیــز در معرفــی او قابــل توجــه اســت کــه آلــن 
ــا  ــوی تمدن ه ــز گفت وگ ــران و مرک ــگاه ته ــوت دانش ــه دع ــال 1380 ب ــورن س ت
بــرای شــرکت در کنفرانــس آمریــکای التیــن بــه تهــران آمــد. بــه هــر ترتیــب او از 
ــودی  ــا وج ــن اســت و ب ــکای التی ــا و آمری ــان در اروپ ــن جامعه شناس تأثیرگذارتری
کــه در ایــاالت متحــده توجــه کمتــری بــه او شــده، تقریبــاً همــة آثــار اصلــی اش 
ــه  ــوان ب ــورن می ت ــار ت ــن آث ــت. از مهم تری ــه شده اس ــی ترجم ــان انگلیس ــه زب ب
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: وجــدان کارگــران و تغییــرات تکنولوژیکــی )1965(؛ مــه 
ــا و  ــات، درگیری ه ــاصنعتی: طبق ــه پس ــات )1968(؛ جامع ــالب و اصالح 68: انق
فرهنــگ در جامعــه برنامه ریزی شــده )1971(؛ سیســتم های آکادمیــک در جامعــه 
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آمریــکا )1974(؛ جامعــه خــود ـ تولیــد )1977(؛ صــدا و چشــم: تجزیــه و تحلیــل 
جنبش هــای اجتماعــی )1981(؛ همبســتگی: تحلیــل جنبــش اجتماعــی کارگــران 
لهســتان )1982(؛ نقــد مدرنیتــه1 )1992(؛ آیــا مــا می توانیــم بــا همدیگــر زندگــی 
کنیــم؟ )2000(؛ پارادایــم جدیــد )2007(؛ متفــاوت اندیشــیدن )2009(؛ پــس از 
ــم  ــز مترج ــی زاده نی ــلمان صادق ــا )2012(. س ــن کتاب ه ــران )2010(؛ کمپی بح
کتــاب پارادایــم جدیــد می باشــد. وی فارغ التحصیــل جامعه شناســی سیاســی 
دانشــگاه تهــران و هــم اکنــون در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
مشــغول فعالیــت پژوهشــی اســت. آیــا مــا می توانیــم بــا همدیگــر زندگــی کنیــم؟، 
ــان  ــه زب ــورن اســت کــه از ســوی صادقــی زاده در حــال ترجمــه ب ــار ت از دیگــر آث

فارســی اســت.

معرفی اثر و اهمیت آن در حوزة دانش سیاسی
گام بعــدی بحــث حاضــر معطــوف بــه معرفــی کتــاب و ســرفصل های مختلــف آن 
ــش جامعه شناســی  ــی و باالخــص دان ــوم اجتماع ــر در حــوزة عل ــن اث ــگاه ای و جای
ــة  ــا ترجم ــت.کتاب A New Paradigm for Unders  tanding  todays World ب اس
ــا شــمارگان 1000 نســخه از ســوی انتشــارات  ــد در ســال 1396 ب ــم جدی پارادای
ــه،  ــاب از مقدم ــوای کت ــاب عرضــه شده اســت. محت ــه بازارکت علمــی و فرهنگــی ب
تشــکیل  کتاب نامــه،  و  نتیجه گیــری  فصــل،  هشــت  و  بخــش  دو  دیباچــه، 
شده اســت. به طــور کلــی در ایــن کتــاب نظریــة چرخش هــای پارادایمــی2 از 
ســوی تــورن طــرح می شــود. ایــن چرخش هــا ناظــر بــر تغییــر الگــوواره مناســبات 
کالن اجتماعــی و در نتیجــه خلــق اندیشــه و کنــش نوینــی هســتند. از نظــر تــورن 
ــر  ــر ب ــاص و ناظ ــبات خ ــي دارای مناس ــي جمع ــاي زندگ ــک از پارادایم ه ــر ی ه
مبــارزه بــرای کســب حقــوق معینــی اســت و برخــالف مفهــوم گفتمــان کــه ناظــر 
بــر سوبژکســیون )انقیــاد( اســت، پارادایــم بــر سوبژکتیویکاســیون )فراینــد ســاخت 

ــه تجــدد پرداخته اســت و از  ــه انتقــادات کالســیک نســبت ب ــورن از یک ســو ب ــاب ت ــن کت 1. در ای
ــورن  ــد. ت ــي می کن ــا را بررس ــن انتقاده ــاده انگاري هاي ای ــا و س ــا، افراط ه ــر تناقض ه ــوی دیگ س
ــه از  ــائلي را ک ــکالت و مس ــرد و مش ــت مي پذی ــدد شده اس ــه تج ــه ب ــي را ک ــیاري از انتقادهای بس
ــراي  آن ناشــي شــده را به رســمیت مي شناســد، امــا معتقــد اســت کــه نقــد تجــدد جــز تالشــي ب
ــود،  ــتنباط می ش ــورن اس ــة ت ــه از اندیش ــه ک ــر آن گون ــر دیگ ــد. به تعبی ــد باش ــالح آن نمي توان اص
ــه نیســت، امــا  ــر جــاي آن قــرار گیــرد واقع بینان مدرنیتــه جایگزیــن نــدارد و تصــور چیــزي کــه ب
ــراي آسیب شناســي انتقــادی آن به خــرج داد. ایــن کتــاب درواقــع دو  مي تــوان تــالش مســتمري ب
جلــد در یــک جلــد اســت و نویســنده در ابتــداي آن متذکــر شــده کــه ایــن دو قســمت مي توانــد 
ــد و تحقــق مدرنیتــه پرداختــه و  ــي تول ــه بازخوان ــده شــود. بخــش اول ب مســتقل از یکدیگــر خوان
بخــش دوم بحــران مدرنیتــه را هــدف قــرار داده اســت. کتــاب مذکــور بــا ترجمــة مرتضــي مردیهــا 

ــو به چــاپ رسیده اســت. ــه شــده و از ســوي انتشــارات گام ن ــه فارســی ترجم ب
2. Paradigm Swi tch
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ــالش  ــر ت ــن اث ــی ای ــورن، 1396، ص. 24(. به طــور کل ــد )ت ــز می کن ســوژه( تمرک
ــا اتخــاذ نگرشــي تاریخــي تحــوالت کالن اجتماعــي را فهــم کنــد و  ــا ب مي کنــد ت
در ایــن راســتا بــه نحــوة گــذار و تغییــر و تحــول چهــار پارادایــم موردنظــرش بــه 

ــردازد: ــل مي پ ــرح ذی ش

پارادایم مذهبی 
ــم  ــر زندگــی جمعــی و بشــری، پارادای ــم حاکــم ب ــورن نخســتین پارادای از نظــر ت
مذهبــی و فراطبیعــی بوده اســت. در ایــن الگــو شــاهد بازنمایــی مذهبــی از ســازمان 
اجتماعــی و ارجــاع امــر جمعــی بــه امــر دینــی هســتیم. به تعبیــر دیگــر مذهــب در 
ایــن دوره دارای هژمونــی گســترده ای بوده اســت و دیگــر ابعــاد دارای تــوان رقابــت 
ــول  ــروعیت دارای اص ــم مش ــن پارادای ــد. در ای ــی نبوده ان ــع فراطبیع ــن منب ــا ای ب
بیرونــی اســت و ســنگ بنای آن نــه در ناســوت کــه در الهــوت و بیــرون از مناســبات 
ــام  ــی تم ــم مذهب ــر در پارادای ــه ســخن دیگ ــاده شده اســت. ب ــی نه ــی جمع زندگ
ــی و عناصــر  ــود و بیــاِن اجتماعــی انســان دارای مبان ــه خــدا ب ارجاعــات بشــری ب
ــای  ــکالت و چالش ه ــائل و مش ــل مس ــی راه ح ــم مذهب ــود. در پارادای ــی ب مذهب
ــود. در  ــت ب ــل دریاف ــا قاب ــوع نهاده ــان آن ن بشــری در نهادهــای مذهبــی و متولی
ایــن شــرایط، منبــع معنــا نیــز مشــخص بــود و انســان بیــش از زمیــن رو به ســوی 
ــی  ــان مذهب ــت. انس ــم برجسته اس ــن پارادای ــری در ای ــتعال نگ ــود و اس ــمان ب آس
ــی حــل و فصــل  ــع فرازمین ــه مناب ــا ارجــاع ب ــور خــود را ب ــی ام می کوشــید تمام

ــی از اعــراب نداشــتند. ــی بشــر هنــوز محل کنــد و ســایر جنبه هــای عقالن

پارادایم سیاسی 
به لحــاظ تاریخــی دومیــن پارادایــم موردنظــر تــورن، پارادایــم سیاســی اســت کــه 
ــر  ــود. اگ ــوب می ش ــیون محس ــد مدرنیزاس ــتین دوره از فراین ــال نخس ــن ح در عی
پیش تــر وقایــع اجتماعــی بــه مشــیت الهــی یــا خواســت نیروهــای ماورایــی نســبت 
ــر  ــی نظی ــون مفاهیم ــبات سیاســی پیرام ــا و مناس ــا نیروه ــد، در این ج داده می ش
حکومــت و دولــت، پادشــاه و ملــت، جمهوریــت، مــردم و انقــالب بــر صــدر اندیشــه 
ــر  ــی در براب ــح داخل ــی، صل ــر بی نظم ــم در براب ــئلة نظ ــیند و مس ــش می نش و کن
خشــونت و همبســتگی جامعــه در برابــر اســتبداد شــاهزادگان و جنگ ســاالران بــه 
ــا شــکل گیری موجودیت هــای  دغدغــة اصلــی بــدل می شــود. ایــن دوران مقــارن ب
ــهرها و  ــت ـ ش ــدرن، دول ــای م ــه، دولت ه ــاهی های مطلق ــل پادش ــن از قبی نوی
دولــت ـ ملت هــا بــوده و در آن تحلیــل سیاســی به معنــای کالســیک متولــد 
ــه  ــو ادام ــز و روس ــط هاب ــد، توس ــاز ش ــی آغ ــا ماکیاول ــه ب ــی ک ــود؛ تحلیل می ش
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ــر  ــورش ب ــا ی ــی ب ــت مل ــن دوره دول ــد. در ای ــم گردی ــل خت ــه دوتوکوی ــت و ب یاف
ــد  ــت را آفری ــام مل ــی به ن ــی سیاس ــه موجودیت ــیِک مطلق ــای مونارش حکومت ه
ــا جامعــة مدنــی داشــت. سکوالریســم فرزنــد ایــن دورة  کــه پیوندهــای عمیقــی ب
ــی  ــای جدای ــو گوی ــه از یک س ــت ک ــی اس ــة سیاس ــف مدرنیت ــی و هم ردی تاریخ
شــهروند از اجتمــاع و از دیگــر ســو کلیســا )نهــاد دیــن( از دولــت )نهــاد سیاســت( 
اســت. بــه نظــر تــورن اصــل سکوالریســم بــا اعــالم خودمختــاری جامعــة سیاســی 
از اصــول و اعمــال مذهبــی، حقــوق فــردی را گســترش داد و پایه هــای دموکراســی 
ــب  ــون کس ــزی پیرام ــزاع مرک ــن دوران ن ــم آورد. در ای ــدرن فراه ــع م را در جوام
حقــوق سیاســی تکویــن می یافــت. امــری کــه خــود را در قامــت ایــدة شــهروندی 
نمایــان ســاخت. مفهــوم شــهروندی ناظــر بــر کســب حقــوق برابــر بــرای همــگان و 
ــا  ــن دوران را عصــر انقالب ه ــوان ای ــود. می ت ــک ب ــک کشــور دموکراتی ــب ی در قال
ــکا  نامیــد. از انقالب هایــی کــه پادشــاهی های مطلقــه را در هلنــد، انگلســتان، امری
ــای  ــا انقالب ه ــه ت ــد گرفت ــاقط کردن ــکا س ــپانیایی امری ــتعمرات اس ــتر مس و بیش

ــوران نمــود.  ــرون از آن ف ــا و بی ــه در سراســر اروپ ــر ک نزدیک ت

پارادایم اقتصادی ـ اجتماعی
ــط  ــازمانی مرتب ــف س ــکال مختل ــت، اقتصــاد و اش ــعة صنع ــا توس ــورن ب ــر ت از نظ
بــا آن در محوریــت امــر اجتماعــی قــرار گرفــت و پارادایــم اقتصــادی ـ اجتماعــی 
ــی  ــی )بازنمای ــن دو بازنمای ــی ای ــع توال ــد. درواق ــی ش ــم سیاس ــن پارادای جایگزی
اقتصــادی و اجتماعــی( در یــک مجموعــة تاریخــی گســترده ولــی یکســان رخ داد. 
در ایــن پارادایــم شــاهد تولــد موجودیــت جدیــدی بــه نــام جامعــه هســتیم. پیــش 
ــه رو بودیــم کــه پیرامــون مقــوالت هویتــی  ــا جماعت هایــی روب از ظهــور جامعــه ب
شــکل گرفتــه بودنــد. در قالــِب جامعــه، انحــراف و جــرم بــر ایــن پایــه کــه تهدیــدی 
ــواده و آمــوزش نهــادی،  ــف مــی شــدند و خان ــد، تعری ــرای نظــم اجتماعــی بودن ب
ــای  ــی، گروه ه ــادی و اجتماع ــم اقتص ــل پارادای ــد. ذی ــام گرفتن ــری ن جامعه پذی
ــی  ــی زمان ــات اجتماع ــوم طبق ــد. مفه ــود آم ــات به وج ــه طبق ــی از جمل اجتماع
ــان  به وجــود آمــد کــه گروه هــای مختلفــی از مزدبگیــران، کــه نخســتین گــروه آن
ــد، بیــش از هــر چیــز به واســطة ارتباطــات اجتماعــی ای کــه  کارگــران یــدی بودن
ــات  ــر طبق ــی نظی ــن دوران، عبارات ــف می شــدند. در ای ریشــه در کار داشــت، تعری
ــربندی و  ــاری، قش ــای تج ــا، اتحادیه ه ــورژوازی و پرولتاری ــروت، ب ــی و ث اجتماع
تحــرک اجتماعــی بــه واحدهــای تحلیلــی روزمــرة مــا بــدل شــدند. مبــارزه بــرای 
کســب حقــوق اجتماعــی و بازتوزیــع منابــع اقتصــادی بــه نــزاع کانونــی ایــن دوران 
مبــدل شــده و بــه شــکل گیری جنبش هــای اجتماعــی در راســتای اســتقرار 



35077

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

راهی به رهایی

دموکراســی صنعتــی )آن چــه بعــداً دموکراســی اجتماعــی نامیــده شــد( انجامیــد. 
ــق خــود  ــر خال ــد ب ــود، هرچــه بیشــتر می بالی ــه ب ــود مدرنیت ــه مول ــد جامع هرچن
ــا و  ــه ارزش ه ــود ک ــه ب ــه مدرنیت ــه و ن ــن جامع ــه ای ــد. تاجایی ک ــر می ش چیره ت
ــز را در  ــرده و همه چی ــل ک ــی تحمی ــگران اجتماع ــر کنش ــود را ب ــای خ هنجاره

ــود.  ــام نم ــری ادغ ــه جامعه پذی هاضم

پارادایم فرهنگی 
دورة مابیــن فروپاشــی دیــوار برلیــن تــا وقایــع یــازده ســپتامبر نوعــی دورة حائــل 
ــی  ــادی ـ اجتماع ــم اقتص ــت از پارادای ــر گسس ــر ب ــه ناظ ــود ک ــوب می ش محس
ــان  ــذار از زب ــر گ ــر ب ــم ناظ ــن پارادای ــت. ای ــن اس ــی نوی ــه پارادایم ــت ب و پیوس
ــن معطــوف  ــه پیــش از ای ــی ک ــار جمع ــان فرهنگــی اســت. رفت ــه زب ــی ب اجتماع
ــار جمعــی  ــه رفت ــود، جــای خــود را ب ــر طبیعــت ب ــه ب ــال غلب ــه بیــرون و به دنب ب
مــی دهــد کــه معطــوف بــه درون بــوده و رو بــه ســوی خــود و همــة افــرادی کــه 
ــه  ــی ب ــام اجتماع ــی از نظ ــا مرکزیت زدای ــن ب ــد، دارد. همچنی در درون آن می زین
ســوِد کنشــگران فــردی و جمعــی مواجهیــم. ایــن دوران بــا مبــارزه بــر ســر حقــوق 
ــه  ــد ب ــورن ذیــل ایــن پارادایــم جدی ــرار دارد. ت ــدی تنگاتنــگ ق فرهنگــی در پیون
طــرح مباحــث مهمــی ماننــد گــذار از ســنت جامعه شناســی کالســیِک فرانســوی، 
ــردازد  ــوژه می پ ــه و بازگشــت س ــاع از مدرنیت ــة پســااجتماعی و دف ــه جامع ورود ب

ــد شــد. ــاره خواه ــا اش ــه بدان ه ــه در ادام ک

گذار از جامعه شناسی کالسیک 
تــورن ســنت جامعه شناســی کالســیک فرانســوی را بــه نقــد کشــیده و آن را علــم 
ــی  ــل آن تمام ــه ذی ــد ک ــی می دان ــگران اجتماع ــه کنش ــی و ن ــای اجتماع نظام ه
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــی می ش ــی بررس ــای اجتماع ــات و قالب ه ــور در درون نظام ام
پیش بینــی مقــام فــرد در نظــام آموزشــی بــا ارجــاع بــه خاســتگاه اجتماعــی فــرد 
ــی  ــی معرف ــاب سیاســی عقالی ــای انتخ ــد مبن ــغل و درآم ــت و ش صــورت می گرف
می شــد. در ایــن میــان، مطالعــات اقتصــادی به نوبــة خــود نظریــة انتخــاب 
عقالیــی را دنبــال می کردنــد کــه بــه آن هــا اجــازه مــی داد تــا متغیرهــای خاصــی 
ــوط  ــت مرب ــه فردی ــه ب ــی ک ــد ـ متغیرهای ــم بودن ــده و مبه ــی پیچی ــه خیل را ک
ــل  ــان مفاص ــاط می ــه ارتب ــه مطالع ــود را ب ــته و کار خ ــار گذاش ــدند ـ را کن می ش
ــم انداِز  ــن چش ــورن، چنی ــاد ت ــه اعتق ــه ب ــد. البت ــص دهن ــادی تخصی ــام اقتص نظ
علی االطــالق  به نحــوی  هرگــز  »جامعه شناســی گرایانه«ای  مترجــم  به بیــان 
ــلط را در درون  ــی مس ــه جایگاه ــا همیش ــد؛ ام ــوق نگردی ــی متف ــر جامعه شناس ب
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ــونز و  ــا پارس ــم ت ــه از دورکی ــی ک ــاص داد. جریان ــود اختص ــی به خ جامعه شناس
ــری جامعه شناســی  ــورن برت ــه اعتقــاد ت ــر ب ــا امــروز ادامــه داشته اســت، امــا بناب ت

ــت. ــان یافته اس ــا پای ــا و هنجاره ــی نهاده ــل فروپاش ــیک به دلی کالس

ورود به جامعة پسااجتماعی
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــه درک می ش ــدة جامع ــطه ای ــعه به واس ــی توس ــدل اروپای م
ــهمگین  ــی س ــاج حمالت ــوالت آم ــی تح ــرود برخ ــراز و ف ــه از ف ــت جامع موجودی
ــت  ــا هدای ــه ب ــد ک ــی جدی ــای اجتماع ــرود، جنبش ه ــت: اول از ف ــرار گرفته اس ق
کنشــگران فــردی و جمعــی در پــی احقــاق حقــوق فرهنگــی اســت. دوم از 
ــا تضعیــف تمامــی مرزهــا، دیــوار گرداگــرد جوامــع را  ــازار کــه ب فــراز، نیروهــای ب
ــل جامعه پذیــری  ــد. ظهــور پدیــدة غیراجتماعی شــدن )کــه نقطــة مقاب فروریخته ان
ــن  ــه بحــران در نهادهــای بنیادی ــع اســت. امــری کــه ب اســت( گــواه مــرگ جوام
جامعــه ماننــد مدرســه منتــج شده اســت. در چنیــن شــرایطی زندگــی اجتماعــی 
توســط نیروهــای غیــر فــردی )و همچنیــن غیــر اجتماعــی( ماننــد نیروهــای بــازار 
ــی  ــای اجتماع ــه جنبش ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــه و ای ــرار گرفت ــوم ق ــورد هج م
ــه اصالحــات اجتماعــی ایــن هجمــه را دفــع کننــد. تنهــا  ــا توســل ب نمی تواننــد ب
ــر اجتماعــی اســت کــه  ــه کنش هــای برخاســته از نیروهــای غی راه توســل یافتن ب
معطــوف بــه حقــوق افــراد هســتند. امــری کــه بــا دو پدیــدة مهــم یعنــی بازگشــت 
ســوژه و حقــوق فرهنگــی در پیونــد است.کنشــگران مســلط در دورة قبلــی کــه در 
ــد کــه  ــد، نوعــی نظــام قطب گــرا از اندیشــه و کنــش را برنهادن ــع مــردان بودن واق
ــا  ــا ســرمایه حاکــم اســت ی ــا آن. مثــاًل ی ــا ایــن اســت ی براســاس آن هرچیــزی ی
مــردم. براســاس ایــن نظــام فرهنگــی شــما ناچاریــد میــان طبیعــت و فرهنــگ، کار 
ــد. در  ــاب کنی ــی را انتخ ــت، یک ــی از این دس ــی و دوگانگی های ــی خصوص و زندگ
ــی اســت و  ــر دو اصــل پیچیدگــی و همزمان ــان مبتنــی ب ــل، نظــام فکــری زن مقاب
نتیجــة آن تفکــر دوســویه اســت. از ایــن منظــر می تــوان جامعــة پســااجتماعی را 

ــان دانســت.  جامعــة زن

دفاع از مدرنیته و بازگشت سوژه 
ــا امــر مــدرن مطالــب بســیار کلیــدی ای را طــرح کــرده و آن  تــورن در مواجهــه ب
ــه  ــد. مدرنیت ــیون می دان ــم و مدرنیزاس ــه، مدرنیس ــم مدرنیت ــه قس ــر س ــر ب را ناظ
ــه خــرد و  ــرام ب ــی دارد: احت ــه دو ســتون اصل ــوم جهانشــمول اســت ک ــک مفه ی
ــی. مدرنیســم مفهومــی ایدئولوژیــک اســت کــه ســعی دارد  پذیــرش حقــوق جهان
ــه سراســر جهــان تســری دهــد. و  ــة مدرنیزاســیون غربــی را برتــری داده و ب تجرب
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ــا زمینه هــای تاریخــی غیرمــدرن  ــد مدرنیتــه ب در آخــر مدرنیزاســیون شــیوة پیون
ــی جهانشــمول دارد،  ــه بنیادهای ــد مدرنیت ــه هرچن ــد اســت ک ــورن معتق اســت. ت
ــد  ــی می توان ــت اجتماع ــر موجودی ــت و ه ــرد اس ــری منحصربه ف ــیون ام مدرنیزاس
بــا ترکیــب دو عنصــر اساســی مدرنیتــه بــا تجربــة تاریخــی خــود، پــای بــه جهــان 
مــدرن گــذارد. امــری کــه بــه نظــر تــورن راه توســعه را بــر کشــورهای توســعه نیافته 
ــرا،  ــاختارگرا، کارکردگ ــد صریــح جریان هــای س ــا نق ــورن ب ــود. ت ــد گش خواه
ــش  ــرای بی ــه ب ــد ک ــی می دان ــا را ایدئولوژی های ــی، آن ه ــم و گفتمان پست مدرنیس
ــرده و کنشــگران  ــداد ک ــه قلم ــل مطالع ــی قاب ــام را موجودیت ــا نظ ــرن تنه از دو ق
ــورن  ــل ت ــتند. در مقاب ــار گذاش ــه کن ــخ از مطالع ــه تاری ــروی محرک ــه نی را به مثاب
ــی  ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــی تاریخ ــای اجتماع ــور جنبش ه ــد ظه ــا می کن ادع
جدیــد خــود ردیــه ای بــر ایــن نگــرش اســت. تــورن معتقــد اســت فــرد می توانــد 
ــر ناخــودآگاه اســت(،  ــه ناظــر ب ــاوت نمایانگــر شــود: مــن )ک در ســه هیئــت متف
خویــش )کــه حاصــل درونی شــدن تصویــر دیگــران از خــود اســت( و ســوژه )کــه 
ــد  ــم جدی ــب پارادای ــی خــودآگاه و خودتحقق بخــش اســت(. آن چــه در قل موجویت
یعنــی پارادایــم فرهنگــی قــرار دارد، نیــاز بــرای ایجــاد و خلــق ســوژة فــردی اســت. 

نقد و بررسی اثر
تاکنــون کانــون تمرکــز بحــث بــر تشــریح هرچنــد مختصــر کتــاب پارادایــم جدیــد 
اســتوار بوده اســت. اینــک ضــروری اســت نقــد و بررســی ایــن اثــر نیــز در دســتور 
کار قــرار گیــرد. نقــد و بررســی اثــر مذکــور در ابعــاد شــکلی و محتوایــی آن صــورت 
خواهــد گرفــت. نقــد را در یــک روایــت به معنــای شــناخت ســره از ناســره و زدودن 
ــوف  ــور معط ــر مذک ــا از اث ــادی م ــا نق ــد. در این ج ــف کرده ان ــا تعری ناخالصی ه
ــا  ــث را ب ــت. بح ــر اس ــن اث ــتی های ای ــازات و کاس ــان ِامتی ــودن توأم ــه مطرح نم ب
ــی  ــه در معرف ــور ک ــم. همان ط ــاز می کنی ــازات آن آغ ــت و امتی ــای مثب ویژگی ه
ــر حاضــر به طــور مبســوط و  ــد اذعــان نمــود کــه اث ــه بای ــر گفتــه شــد، منصفان اث
ــن دســتورکارها و مباحــث مطــرح  ــد توانسته اســت به برخــی از مهم تری ــاًل مفی کام
ــورن  ــاب ت ــردازد. کت ــوی آن بپ ــنت فرانس ــر در س ــی معاص ــوزة جامعه شناس در ح
توانسته اســت شــرحی مفیــد از برخــی از مهم تریــن مفاهیــم و موضوعــات مطــرح 
ــن  ــندة ای ــث نویس ــن حی ــد. از ای ــه نمای ــر ارائ ــی معاص ــی سیاس در جامعه شناس
ــی  ــی سیاس ــوزة جامعه شناس ــان ح ــرای محقق ــورن را ب ــر ت ــودن اث ــطور مفیدب س
ــن  ــودن ای ــئله مند ب ــه مس ــر ب ــة دیگ ــد. نکت ــد می نمای ــران تأیی ــص در ای باالخ
ــا هــم  ــاط ب ــف را در ارتب ــورن مباحــث مختل ــه ای کــه ت ــاز می گــردد، به گون ــر ب اث
و پیرامــون مســئلة مهمــی چــون تحــوالت پارادایمیــک در زندگــی بشــری مطــرح 
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نموده اســت. تــورن خــود در زمــرة جامعه شناســان برجســتة معاصــر اســت، امــا او 
بــدون هــر گونــه تعصــب فکــری و بــا بی طرفــی علمــی توانسته اســت بحــث هــای 
ــه نمایــد.  ــة مــا ارائ ــاب تحــوالت فکــری و جامعه شــناختی زمان موشــکافانه ای در ب
ــده  ــث مطرح ش ــی مباح ــیر منطق ــت س ــر توانسته اس ــن متفک ــر، ای ــخن دیگ به س
ــا حقــوق فرهنگــی و  ــا ت ــه اروپ در جامعه شناســی معاصــر از جهانی شــدن و اتحادی
جامعــة زنانــه را به خوبــی تجزیــه و تحلیــل نمایــد. نــوع بررســی و مواجهــة تــورن بــا 
مفاهیــم مطــرح در جامعه شناســی معاصــر در یــک ســیر تاریخــی نشــانگر تســلط 
بــاالی ایــن نویســنده در حــوزة مذکــور اســت. او در ایــن اثــر و بــا تســلط باالیــی 
توانســته حجــم عظیمــی از مطالــب آموزنــدة جامعه شناســی را بگنجانــد و از ایــن 
حیــث شایســتة تقدیــر اســت. همچنیــن ترجمــة ایــن اثــر توســط مترجــم جــوان 
آن نیــز کاری بســیار ارزشــمند و قابــل توجــه اســت، زیــرا وی توانسته اســت اثــری 
ســاختارمند در حــوزة جامعه شناســی معاصــر را در دســترس جامعــة دانشــگاهی و 
ــم اســت و صــورت  ــل فه ــر روان و قاب ــد. ترجمــة اث ــرار ده ــی ق روشــنفکران ایران
ظاهــری کتــاب نیــز کــه از ســوی انتشــارات علمــی و فرهنگــی منتشــر شــده دارای 
ــر صــورت شــکلی  ــا ایــن اوصــاف، برخــی اشــکاالت نیــز ب ــی اســت. ب ســطح خوب
ــد،  ــه باش ــاب دارای نمای ــود کت ــب ب ــه مناس ــورت ک ــت، بدین ص ــاب وارد اس کت
همچنیــن به جهــت ترجمــه ای بــودن اثــر بهتــر آن بــود کــه واژه نامــة انگلیســی بــه 
ــا خواننــده فهــم بهتــری نســبت  ــه می گردیــد ت فارســی نیــز در پایــان کتــاب ارائ

بــه برخــی اصطالحــات تخصصــی کســب نمایــد.
ــة  ــادی اندیش ــط انتق ــرح و بس ــل دارد در ش ــنده تمای ــب نویس ــة مطال در ادام
ــد.  ــاره کن ــه اش ــر از مدرنیت ــن متفک ــاع ای ــون دف ــکات پیرام ــی ن ــورن به برخ ت
ــترش  ــر گس ــادی و در عص ــردی انتق ــا رویک ــورن ب ــد، ت ــان ش ــه بی ــور ک همانط
اندیشــه های پســامدرن همچنــان طرفــدار مدرنیتــه اســت. از ایــن منظــر می تــوان 
ــه  ــا مدرنیت ــه ب ــاس در مواجه ــورن و هابرم ــه های ت ــان اندیش ــباهت هایی می ش
ــه  ــه را به مثاب ــد مدرنیت ــه نق ــمندان هرگون ــته از اندیش ــرا این دس ــرد، زی ــدا ک پی
ــی  ــن از آن تلق ــه فرارفت ــم و ن ــن پارادای ــدن در ای ــت مان ــی آن جه آسیب شناس
ــه  ــت معطــوف ب ــاس »عقالنی ــا هابرم ــو ب ــت را همس ــن وضعی ــواه ای ــد. خ می کنن
گفتگــو« بدانیــم یــا به شــیوة تــورن آن را »عقالنیــت معطــوف بــه فرهنــگ« تلقــی 
ــم  ــرد. علی رغ ــاهده ک ــان مش ــان آن ــانی را می ــای همس ــوان تالش ه ــم، می ت کنی
ــی  ــم سیاس ــه و نظ ــروزه مدرنیت ــدرن، ام ــر م ــر تفک ــود ب ــادات موج ــی انتق تمام
ــادی در همه جــای جهــان به عنــوان  ــا حــدود زی برآمــده از آن یعنــی لیبرالیســم ت
نظمــی مطلــوب مــورد شناســایی قــرار گرفته اســت، امــا ایــن پذیــرش و طرفــداری 
ــازات و  ــی امتی ــود تمام ــا وج ــرا ب ــت؛ زی ــاد نبوده اس ــی از انتق ــه خال از مدرنیت



35081

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

راهی به رهایی

ــداران و  ــان طرف ــی را در می ــی منازعات ــوع جهان بین ــن ن ــه، ای ــن مدرنیت محاس
ــه  ــه ک ــه مدرنیت ــاداران ب ــداران و وف ــی طرف ــت. برخ ــدان آن برانگیخته اس منتق
ــی آن  ــی و اخالق ــدی سیاس ــدرن و صورت بن ــای م ــی دنی ــدان اصل ــود از منتق خ
ــا آسیب شناســی از نظــم مــدرن همچنــان  ــا ب ــد ت محســوب می شــوند، در تالش ان
ــاس،  ــن هابرم ــه یورگ ــوان ب ــاداران می ت ــن وف ــه ای ــد. از جمل ــادار بمانن ــه آن وف ب
جــان رالــز، آلــن تــورن، آنتونــی گیدنــز و... اشــاره کــرد کــه همگــی آن هــا ضمــن 
انتقــاد از مدرنیتــه و لیبرالیســم می کوشــند بــا ابزارهــا و امکانــات درونــی گفتمــان 
ــد.  ــی نماین ــود در آن معرف ــالت موج ــت از معض ــرای برون رف ــی ب ــدرن راه های م
ــه  ــه و اصالح کــردن آن ب ــدن در مدرنیت ــه مان ــان ب ــن طیــف از متفکــران همچن ای
ــل طیفــی دیگــر از اندیشــمندان سیاســی  ــد. در مقاب ــوب امیدوارن شــیوه های مطل
ــد  ــی از آن ناامی ــه، به طــور کل ــه مدرنیت ــادارای ب ــه به جــای وف معاصــر هســتند ک
ــری را در  ــم دیگ ــا نظ ــد ت ــغ نموده ان ــعی بلی ــان س ــده اند و در آثارش ــوس ش و مأی
ــوان  ــوس می ت ــران مأی ــه متفک ــد. از جمل ــن آن نماین ــب پسامدرنیســم جایگزی قال
ــرد  ــاره ک ــان اش ــدا و همفکرانش ــار، ژاک دری ــوا لیوت ــو، ژان فرانس ــل فوک ــه میش ب
کــه در آثارشــان از صورت بنــدی جدیــدی تحــت عنــوان »وضعیــت پســت مدرن« 
نــام می برنــد. ایــن دســته از متفکــران را بایــد منتقدانــی دانســت کــه بــه چیــزی 
ــی  ــاختارهای اصل ــا و س ــا، نهاده ــه، فراروایت ه ــروج از مدرنیت ــور و خ ــر از عب کمت
آن رضایــت نمی دهنــد. در ایــن چارچــوب، دســته ای دیگــر از متفکــران معاصــر را 
ــه مدرنیتــه به دنبــال آسیب شناســی  ــاداران ب ــه ماننــد وف ــرد کــه ن ــام ب ــوان ن می ت
ــد  ــی بمانن ــدرن باق ــای م ــان در دنی ــا همچن ــتند ت ــی آن هس ــی و بازاندیش درون
ــه  ــکل دهی ب ــه و ش ــروج از مدرنیت ــور و خ ــه عب ــدان ب ــف ناامی ــد طی ــه مانن و ن
ــه  ــتند ک ــی هس ــا معترضان ــند. آن ه ــی می اندیش ــد و فرامدرن ــدی جدی صورت بن
ــده از آن  ــفة برآم ــدرن و فلس ــای م ــی دنی ــری و اخالق ــی فک ــن آسیب شناس ضم
ــه  ــتند. از جمل ــی هس ــم و یونان ــر قدی ــه عص ــت ب ــت از آن و بازگش ــی برگش در پ
ــه هســتند  ــام معترضــان و برگشــت خورد گان از مدرنیت ــه شایســتة ن ــی ک متفکران
ــم  ــر بخواهی ــرد. اگ ــاره ک ــر اش ــدیر مک اینتای ــتراوس و الس ــو اش ــه لئ ــوان ب می ت
ــته بندی  ــن دس ــیوه هایی روش ــم و ش ــب مفاهی ــوق را در قال ــه گانة ف ــیر س تفاس
ــی  ــم سیاس ــه و نظ ــا مدرنیت ــورد ب ــیوة برخ ــه ش ــه س ــت ک ــوان گف ــم، می ت کنی
ــروج1،  ــد از : خ ــیوه ها عبارتن ــن ش ــه ای ــود دارد ک ــده از آن وج ــی برآم و اخالق
اعتــراض2 و وفــاداری3. نتیجــه آن کــه تفاســیر ســه گانة مذکــور طیــف گســترده ای 
از مباحــث و موضوعــات ارزشــمند را در اختیــار مــا قــرار می دهنــد. به گونــه ای کــه 

1. Exi t
2. Voice
3. Loyal ty
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ــی  ــوان چارچوب ــه می ت ــه مدرنیت ــادی مذکــور ب ــگاه انتق ــو ســه رویکــرد و ن در پرت
ــت، آزادی،  ــت، عدال ــون عقالنی ــی چ ــات متنوع ــل موضوع ــرای تحلی ــک ب تئوری
ــت، جنبش هــای اجتماعــی و...  ــل، دموکراســی، دول گفتگــو، ســوژه، اخــالق، فضای
ــد چنــان تحول آفریــن  فراهــم آورد. به هرحــال مدرنیتــه در مقــام یــک نظــم جدی
ــی  ــوهای مختلف ــدرن و سمت وس ــم م ــوان از نظ ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــت ک بوده اس
کــه خلــق کــرده غفلــت کــرد. دامنــة گســتردة ایــن انتقــادات و وجــود طیف هــای 
فکــری مختلــف مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه احتجاجــات در بــاب مدرنیتــه، هــم 
بــرای زندگــی بشــری و هــم بــرای تفکــر سیاســی، خطیــر و حیاتــی اســت. به زعــم 
نویســندة ایــن ســطور، در ایــن فراینــد موضــوع مهــم فهــم مدرنیتــه، صورت بنــدی 
سیاســی و اخالقــی و شــناخت تقریرهــا و تقابل هــای گوناگــون علیــه آن اســت، و 
ــر طیــف دیگــر  ــری یــک طیــف ب داوری میــان طیف هــای فکــری متعــارض و برت
ــودن  ــر انتقادی ب ــر، اگ ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــل می یاب ــت تقلی ــة دوم اهمی ــه درج ب
ــر  ــر دیگ ــری ب ــا برت ــورن ـ دشــمنی ی ــا اندیشــة ت ــا را ـ در این ج برخــی نگرش ه
ــدرن را  ــان م ــری جه ــام فک ــی نظ ــق درون ــط منط ــم، نه فق ــی کنی ــا تلق نگرش ه
ــم  ــز دور خواهی ــة آراء نی ــارب و معرک ــم تض ــه از درک و فه ــم، بلک درک نکرده ای
ــاً درک  ــی صرف ــن دیدگاه های ــی از بررســی چنی ــدف اصل ــر، ه شــد. به ســخن دیگ
و فهــم بخش هایــی از اندیشــه های سیاســی و اجتماعــی معاصــر در مواجهــه 
ــویم  ــه می ش ــه وسوس ــت. همیش ــی آن اس ــی و اخالق ــاد سیاس ــه و ابع ــا مدرنیت ب
بدانیــم باالخــره حــق بــا مدافعــان مدرنیتــه )تــورن، گیدنــز، هابرمــاس و ...( اســت 
ــار  ــدا، لیوت ــو، دری ــر، فوک ــک اینتای ــتراوس، م ــدان آن؟ )اش ــدان و گله من ــا منتق ی
ــت و  ــتباه اس ــاس اش ــی از اس ــن پرسش ــرح چنی ــه ط ــد ک ــر می رس و ...(. به نظ
ــران  ــوی متفک ــه ها از س ــوع اندیش ــن ن ــی ای ــق درون ــم منط ــر فه ــوع مهم ت موض
مــورد بحــث اســت. بــه نظــر نویســنده، مســئلة اصلــی برقــراری و حفــظ ارتبــاط و 
دیالــوگ بیــن منتقــدان و مدافعــان مدرنیتــه اســت و ایــن موضــوع بیشــتر از داوری 
و قضــاوت میــان مواضــع موافقــان و مخالفــان مدرنیتــه بــرای مــا اهمیتــی حیاتــی 
ــده و دیگــری را  ــن اســت کــه نخواهیــم یــک طــرف را برن ــی ای دارد. مســئلة اصل
بازنــده اعــالم کنیــم، بلکــه دریابیــم مــا انســان های معاصــر و قــرن بیســت ویکمی 
ــد  ــی را نبای ــم چه چیزهای ــل بفهمی ــا الاق ــم ی ــد بیاموزی ــوز بای ــی را هن چه چیزهای

فرامــوش کنیــم؟!

ارتباط و اهمیت اثر در جامعة ایرانی
موضــوع پایانــی ایــن بحــث درخصــوص ارتبــاط اثــر مــورد بررســی بــا جامعــة ایــران 
ــنفکری  ــة روش ــا جامع ــر ب ــر حاض ــاط اث ــت، ضــرورت و ارتب ــاِب اهمی اســت. در ب
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ــکا  ــل کمیلی ــوی وی ــت از س ــل اهمی ــه ای قاب ــر نکت ــا ذک ــران، ب ــی ای و سیاس
ــرح  ــم را مط ــش های مه ــن پرس ــم. او ای ــه می دهی ــث را ادام ــر بح ــر معاص متفک
ــران چیســت؟ و  ــه ای ــی ب ــی غرب ــر سیاســی و اجتماع ــط تفک ــه »رب کرده اســت ک
آیــا نوعــی از تفکــر سیاســی کــه در غــرب روئیده اســت ربطــی بــه بافتارهایــی بــا 
ــر  ــان دیگ ــر؟ به بی ــا خی ــم دارد ی ــاوت ه ــیار متف ــِن بس ــات امروزی ــخ و واقعی تاری
ــان و  ــرای زم ــط ب ــا فق ــد، ی ــی دارن ــار جهان ــی اعتب ــی و سیاس ــول اخالق ــا اص آی
ــکا، 1396،  ص. 17(.  ــد؟« )کمیلی ــد معتبرن ــده ان ــتر آن روئی ــه در بس ــی ک مکان
ــی  ــک ســنت غرب ــرب ی ــه در غ ــی دارد: »همانطــور ک ــان م ــکا بی در پاســخ کمیلی
واحــد وجــود نــدارد، بلکــه ســنت های غربــی بســیاری داریــم، ایــن ســخن را مــی 
ــری  ــت فک ــنِت یکدس ــک س ــام ی ــزی به ن ــت. چی ــز گف ــران نی ــورد ای ــوان در م ت
ایرانــی یــا یــک ســنِت یکدســت فکــری اســالمی نداریــم، بلکــه ســنت های فکــری 
ــا  ــد کــه برخی شــان لیبــرال، ســکوالتر و ی ایرانــی ـ اســالمی بســیاری وجــود دارن
ــود  ــنفکران خ ــدی از روش ــل جدی ــر نس ــد ه ــران بای ــد. در ای ــانگراتر از بقیه ان انس
تصمیــم بگیرنــد کــه کدام یــک از ایــن شــاخه های فکــری متفــاوت در مواجهــه بــا 
مســائل روز بیــش از بقیــه مفیدترنــد« )کمیلیــکا، 1396، ص. 17(. از ایــن منظــر، 
ــی ـ در  موضوعــی کــه به عنــوان حلقــة ارتبــاط میــان تفکــر سیاســی معاصــر غرب
ــی دانســت، گفتگــوی »میان فرهنگــی« و  ــا جامعــة ایران ــورن ـ ب این جــا اندیشــة ت
ــی در عصــر »جهانی شــدن1« و گفتگــوی  »بینافرهنگــی« اســت. چنیــن گفتگوهای
ــة زیســت  ــان الزم ــات فکــری آن ــا و ادبی ــا و تمدن ه ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــا ب تمدن ه
ــات  ــم و موضوع ــه برخــی مفاهی ــر این ک ــة دیگ ــی اســت. نکت انســان معاصــر ایران
مطرح شــده ماننــد نقــد مدرنیتــه، مســئلة معنــا، ســوژه محوری، حقــوق فرهنگــی، 
ــان و  ــئلة زن ــا، مس ــایی آن ه ــوع شناس ــا و موض ــئلة اقلیت ه ــاب، مس ــارة حج درب
جامعــة زنانــه، مســائل مرتبــط بــا جنســیت و سکســوالیته و...کــه در پارادایــم جدیِد 
تــورن مطــرح شده اســت، از مهم تریــن و حیاتی تریــن مباحــث موجــود در جامعــة 
ایرانــی نیــز مــی باشــند کــه تئوریزه کــردن ایــن مباحــث توســط متفکرانــی ماننــد 
تــورن شــاید بتوانــد در فهــم و حل و فصــل برخــی مســائل و مشــکالت موجــود در 
ــواع  ــران را کــه ان ــه، جامعــة ای ــرای نمون ــران راهگشــا باشــد. ب جامعــة سیاســی ای
ــاوت در  ــبک های متف ــا و س ــا، زبان ه ــا، قومیت ه ــا، هویت ه ــی از فرهنگ ه مختلف
آن ســکونت دارنــد، می تــوان جامعــه ای »چندفرهنگــی2« دانســت. در جامعــة ایرانی 
کــه از کثــرت فرهنگــی برخــوردار اســت، مباحــث چندفرهنگ گرایــی مطرح شــده 
ــع ـ  ــه بازتوزی ــی ـ ن ــا بازشناس ــط ب ــای مرتب ــه بحث ه ــور و از جمل ــر مذک در اث
ــت اجتماعــی«  ــرای کاربردی شــدن و گســترش »عدال ــادی ب ــات زی ــد امکان می توان
1. Globaliza tion
2. Mul ticul tural
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ــمت  ــا را به س ــة م ــد جامع ــر می توان ــوع تفک ــن ن ــه، ای ــرای نمون ــد. ب ــته باش داش
ــه  ــرام ب ــف و احت ــای مختل ــات و جماعت ه ــناختن اجتماع ــرش و به رسمیت ش پذی
ــداد  ــی انس ــم تمام ــه علی رغ ــر این ک ــخن آخ ــد. س ــوق ده ــا س ــای آن ه تفاوت ه
ــی نیســت.  ــه از جامعــة جهان ــه ای جــدا بافت ــران تافت سیاســی موجــود، جامعــة ای
ــی  ــران به واســطة گســترش شــبکه های اجتماع ــة ای ــی در جامع ــای اجتماع نیروه
جدیــد و گســترش ارتباطــات ناشــی از جهانی شــدن مســائل و دســتورکارهای خــود 
ــرات گســتردة  ــران تغیی ــد. در ای ــی آن مطــرح کرده ان ــا ســطح جهان را متناســب ب
فرهنگــی و اجتماعــی، به ویــژه در کالن شــهرها و نیــز توســعة ارتباطــات و وســایل 
جمعــی زمینه هــای مناســبی را بــرای شــکل گیری جنبش هــا و کنش هــای 
جمعــی فراهــم ســاخته اند. ایــن تحــوالت را به خوبــی می تــوان در جوانــی 
جمعیــت، نــرخ شهرنشــینی، نــرخ دسترســی بــه رســانه ها، نــرخ ســفرهای داخلــی 
و خارجــی، نــرخ مکالمه هــای بین المللــی و مــواردی از این دســت مالحظــه نمــود. 
ــة  ــد در جامع ــی جدی ــه وضعیت ــران آن را ورود ب ــی صاحب نظ ــه برخ ــرایطی ک ش
ــران  ــه ای ــورن بعــد از ســفر خــود ب ــن ت ــه ای کــه آل ــد. به گون ــی تلقــی کرده ان ایران
ــم  ــور به چش ــن کش ــه در ای ــزی ک ــن چی ــت: »اولی ــن گف ــری چنی در اظهارنظ
می خــورد آن اســت کــه شــما در حاشــیة مدرنیزاســیون قــرار نداریــد، بلکــه دقیقــا 

ــورن، 1381، ص. 6(. ــد«) ت ــرار گرفته ای ــن آن ق در مت

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــد  ــم جدی ــاب ارزشــمند پارادای ــد و بررســی کت ــتار حاضــر نق ــی نوش مســئلة اصل
ــه فارســی ترجمــه شده اســت. هــدف  بوده اســت. کتــاب مذکــور در ســال 1396 ب
ــة شــرحی منســجم از ســیر تحــول پارادایمــی  ــده در ایــن کتــاب ارائ اصلــی نگارن
ــر  ــای متأخ ــی در دنی ــم فرهنگ ــه پارادای ــی ب ــم مذهب ــری از پارادای ــی بش زندگ
بشــری اســت. او ایــن تحــول پارادایمــی را به خوبــی در هشــت فصــل اصلــی کتــاب 
ــال  ــی انتق ــان فارس ــه زب ــت ب ــز آن را به دق ــم نی ــرده و مترج ــل ک ــه و تحلی تجزی
ــن  ــه مســئلة اصلــی خــود و تشــریح ابعــاد ای ــرای پرداختــن ب ــورن ب داده اســت. ت
پارادایــم نوظهــور فرهنگــی، مجموعــه ای ارزنــده تــدارک دیــده و بــه ســراغ برخــی 
ــا ســاختاری کامــاًل  از مهم تریــن مباحــث در تفکــر معاصــر رفته اســت. نویســنده ب
حساب  شــده، مطالــب را در فصل هــای مختلــف کتــاب به خوبــی و کامــاًل منســجم 
ارائــه نموده اســت. علی رغــم تمامــی اهمیتــی کــه اثــر مــورد بررســی بــرای جامعــة 
ــر  ــار دیگ ــیاری آث ــون بس ــر همچ ــن اث ــی دارد، ای ــا در پ ــنفکری م ــی و روش علم
می توانــد دارای برخــی مشــکالت شــکلی و محتوایــی باشــد کــه به صــورت موجــز 
ــود در  ــالت موج ــه معض ــی این ک ــة پایان ــد. نکت ــاره گردی ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ب
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ــه  ــی و سیاســی هســتند ک ــاً دارای ریشــه های فرهنگ ــران عمدت ــروز ای ــة ام جامع
ــر  ــم بهت ــد در فه ــورن می توان ــر ت ــی موردنظ ــم فرهنگ ــد پارادای ــر می رس به نظ
مســائل بــه نیروهــای فکــری و اجتماعــی یــاری رســاند. از ایــن حیــث مطالعــة ایــن 
ــوم اجتماعــی و فعــاالن سیاســی در حــوزة جامعــة  ــه همــة عالقه منــدان عل ــر ب اث

ــود. ــنهاد می ش ــی پیش مدن

منابع
ــی و  ــران: علم ــی زاده، ته ــلمان صادق ــة س ــد، ترجم ــم جدی ــن )1396(. پارادای ــورن، آل ت

ــی. فرهنگ
------- )1381/1/26(. تصویر من از ایران، مصاحبه در روزنامه ایران.

کیملیــکا، ویــل )1396(. درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر، ترجمــة میثــم بادامچــی و 
محمــد مباشــری، تهــران: نــگاه معاصــر.



کیرکگــور، ســورن )1398(. تکــرار، 
ترجمــة صالــح نجفــی، تهــران: 

ــز مرک
شابک: 978-600-97437-0-4

ــاب  ــر 1843 دو کت ــور در 16 اکتب کیرکگ
یــک روز  را در  تکــرار  و  لــرز  و  تــرس 
منتشــر کــرد کــه هــر دو در مــواردی 
دارنــد.  مرتبــط  و  مشــترک  مضامیــن 
ــی و  ــوی روان شناس ــاب سمت وس ــن کت ای

ــرار  ــا تک ــه ســؤاالتی چــون »آی ــر ب ــن اث زیبایی شناســی دارد. نویســنده در ای
ممکــن اســت یــا نــه؟« و در صــورت پاســخ مثبــت »تکــرار چــه ارزشــی دارد؟« 
ــرد؟«  ــتی می پذی ــا کاس ــود ی ــر می ش ــدن بهت ــا تکرارش ــز ب ــک چی ــا ی و »آی

می پــردازد.
ــرز ایــن نویســنده قلمــداد  ایــن کتــاب را بایــد جلــد دوم کتــاب تــرس و ل
کــرد و هــر دو را بــا هــم خوانــد تــا پــي بــه معنایشــان بــرد. ماجــراي هــر دو 
در ســطح اخالقــي مي گــذرد و دغدغــة یکســاني دارنــد: ایمــان یــا وفــاداري، 
خســران و رنــج، و هــر دو نشــان مي دهنــد کــه اندیشــة عقل مــدار قــادر بــه 

درک جامــع هســتي انضمامــي آدمــي نیســت.
داســتان کتــاب تکــرار دربــارة یــک نامــزدي ناتمــام اســت و روایــت مشــهور 
ــرس و  ــه می دهــد. چه بســا ت ــم و اســحاق را ادام ــرز قصــة ابراهی ــرس و ل ت
ــی  ــه تفاوت های ــه ک ــوب اســت؛ البت ــاب ای ــم و تکــرار کت ــاب ابراهی ــرز کت ل

بــا یکدیگــر دارنــد.
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 سیاوش شوهانی
دانشجوی دکترای رشتة تاریخ ایران پس از اسالم

بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی 

چکیده
حســن حضرتــی در کتــاب روش پژوهــش در تاریخ شناســی بــر قالبــی از روش تحقیــق در 
ــام در  ــر و ع ــده ای فراگی ــوان آن را قاع ــه می ت ــد ک ــد می کن ــک تأکی ــخ آکادمی ــش تاری دان
روش شناســی علــوم انســانی در دانشــگاه ایرانــی خوانــد. قاعــده ای کــه بــر مبنــای رویکــرد 
ــه  ــه هرگون ــاده ک ــی درافت ــان در فرم گرای ــان چن ــن می ــا در ای ــا شــده ام  پوزیتیویســتی بن
ــه ای کــه می تــوان تک صدایــی  ــوآوری و خالقیــت در پژوهــش را منکــوب می کنــد. به گون ن
حاکــم بــر پژوهش هــای تاریخــی در دانشــگاه ایرانــی را متأثــر از ایــن فرم گرایــی هژمونیــک 
ــن  ــان ای ــدا و پنه ــویه های پی ــدی س ــا ح ــده ت ــعی ش ــش رو س ــتار پی ــت. در نوش دانس
ــیده  ــده کوش ــن نگارن ــود. همچنی ــده از آن واکاوی ش ــق برآم ــی و روش تحقی روش شناس

ــوان نقــد کنــد. ــی ایــن رویکــرد را از متــن اســتخراج، تبییــن و به قــدر ت مبان

واژه های کلیدی: 
روش شناســی علــوم انســانی، روش تحقیــق، رشــتة تاریــخ، تاریخ نــگاری آکادمیــک، 

پوزیتیویســم منطقــی، راسیونالیســم منطقــی.
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آن چــه در پیشــانی ایــن نوشــتار آمــده، هیــچ نســبتی بــا فضــای انتقــادی کنونــی 
نــدارد؛ فضــای نقادانــة اکنــون برخــالف توصیــه ای اســت کــه آخونــدزاده 150 ســال 
پیــش از ایــن ـ در نامــه ای بــه میــرزا جعفــر قراچه داغــی در 15 محــرم 1287 
قمــری ـ بــرای پیشــرفت ایــران تجویــز کــرده بــود. چنان کــه امــروز دچــار وضعیتــی 
ــا  ــاب ب ــد کت ــی و نق ــت بررس ــون »نشس ــی چ ــا عبارات ــره ب ــد یکس ــه نق ــتیم ک هس
حضــور مؤلــف!«، کــه بــه جلســات دورهمــِی نــان بــه دیگــری قــرض دادن می مانــد، 
ــد،  ــی بیــش نمی مان ــه تعارف ــات حیــرت آوری چــون »نقــد ســازنده!«، کــه ب و ترکیب
گــره خــورده اســت؛ از ایــن رو منتفعــان چنیــن وضعیتــی ناقــدان جــدی را بــا تعابیــری 
چــون هوچی گــر، مچ گیــر، رادیــکال و حتــی پاپاراتــزی، عامدانــه از فضــای دانشــگاهی 
ــه  ــایند، این ک ــا ناخوش ــروری، ام ــة ض ــن مقدم ــان ای ــرض از بی ــد. غ ــذف کرده ان ح
ــری  ــه نقــد اث ــب، ب ــن نوشــتار کوشــیده اســت برخــالف وضعیــت غال ــده در ای نگارن
ــز  ــخ بســیار حائ ــش تاری ــردازد کــه از قضــا در شــکل گیری فهــم آکادمیــک از دان بپ

■ حضرتــی، حســن )1397(. روش پژوهش در 
تاریخ شناسی. قم: لوگوس

شابک: 978-622-99337-9-4

و  بی اســتهزا  و  بی ســرزنش  و  بی عیب گیــری  »کریتیــکا 
ــا  ــای یوروپ ــة حکم ــه تجرب بی تمســخر نوشــته نمی شــود... ب
و  قبایــح  کــه  به ثبــوت رسیده اســت  قطعیــه  براهیــن  و 
ذمایــم را از طبیعــت بشــریه هیــچ چیــز قلــع نمی کنــد مگــر 
ــر  ــظ مؤث ــح و مواع ــر نصای ــکا و اســتهزا و تمســخر. اگ کریتی
می شــد، گلســتان و بوســتان شــیخ ســعدی رحمــت اهلل وعــظ 
و نصیحــت اســت، پــس چــرا اهــل ایــران در مــدت ششــصد 
ســال، هرگــز ملتفــت مواعــظ و نصایــح او نمی باشــند؟« 

)آخونــدزاده، 1351، ص ص. 22-21(.
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اهمیــت اســت. از همیــن رو در آغــاز از گزندگــی ایــن خامــه از اســتادم، دکتــر حســن 
حضرتــی، پــوزش می خواهــم. ایــن گزندگــی از آن روســت کــه برخــالف حضرتــی، کــه 
وضعیــت رشــتة تاریــخ در دانشــگاه ایرانــی را مطلــوب می دانــد )نشســت »بحــران در 
تاریــخ؛ توهــم یــا واقعیــت«، 11 دی 1397(، بــر آنــم کــه وضعیــت رشــتة دانشــگاهی 
تاریــخ و به تبــع آن تاریخ نــگاری آکادمیــک در ایــران اکنــون، »بحرانــی«، »آشــفته«، 
ــد  ــت. هرچن ــت« اس ــی »بی خاصی ــانی کنون ــوم انس ــت عل ــع وضعی ــه« و به تب »یل
ــر  ــد به نظ ــی، بعی ــن وضعیت ــارة چنی ــی درب ــر مالئی توان ــی دکت ــالف خوش بین برخ
ــارة هــر یــک از  ــه »پویایــی« نیــز ببــرد )همــان(. درب می رســد ایــن بحــران راهــی ب
ــه تفصیــل و در جــای مناســب ســخن گفــت و  ــد ب ویژگی هــای برشــمرده شــده بای
در ایــن نوشــتار تنهــا وجهــی از »تک صدایــی« ایــن وضعیــت واکاویــده خواهــد شــد.

ــده از  ــی برآم ــت بحران ــن وضعی ــادی از ای ــش زی ــت بخ ــح اس ــه توضی الزم ب
ــه  ــا ک ــت. آنج ــطه( اس ــی و متوس ــی )ابتدای ــی دورة عموم ــام آموزش ــاختار نظ س
ایــن نظــام از تربیــت دانش آموزانــی منتقــد و جســتجوگر بازمانــده و »نخبگــی« را 
ــرزمین  ــن س ــتعدادهای ای ــت؛ اس ــف کرده اس ــا تعری ــت زنی برق آس ــی تس در توانای
ــن  ــدگان ای ــده، بازمان ــه انحصــار رشــته های ســودآور پزشــکی و مهندســی درآم ب
ــدگان  ــردرآورده اند و بازن ــانی س ــوم انس ــای درس عل ــر از کالس ه ــن نفس گی مارات
آن نیــز ســر از رشــته های به زعــم همــگان »بــه درد نخــوری« چــون تاریــخ. ایــن 
ــخ و واقعــی اســت و از قضــا چرخیــدن  ــکار آن ـ تل روایــت فرودســتی ـ به رغــم ان
ایــن گردونــه ربــط وثیقــی بــا نظــام آمــوزش عالــی دارد. کســانی کســوت اســتادی 
ــده اند و  ــر ش ــانی حاض ــوم انس ــار در کالس درس عل ــه روزی به ناچ ــند ک می پوش
ــه  ــه از »ب ــری ک ــد. تصوی ــی می کنن ــدی بازنمای ــل بع ــرای نس ــر را ب ــان تصوی هم
ــن  ــترنج همی ــود، دس ــاخته می ش ــک س ــخ آکادمی ــتة تاری ــودن« رش ــور ب درد نخ
اجتمــاع علمــی اســت و الزم بــه گفتــن نیســت کــه تمامــی قطعــات ایــن تصویــر 
ــی، در ســاخت آن ســهیم اند؛ اســتادان، دانشــجویان،  ــات پازل ــکاه، چــون قطع جان
برنامه ریــزی درســی، کتاب هــای آموزشــی، نظــام گزینــش دانشــجو، نظــام 
ــب آیین نامه هــای آموزشــی و  گزینــش اســتاد، قواعــد و هنجارهــای جــاری در قال
ــازار کار و  پژوهشــی، مجــالت علمــی ـ پژوهشــی، انجمن هــای علمــی و صنفــی، ب
نظایــر آن. پــر واضــح اســت کــه نمی تــوان نقــش بی بدیــل اســتادان دانشــگاهی را 
در شــکل گیری ایــن روایــت از رشــتة تاریــخ انــکار کــرد. آن هــا یکــی از اصلی تریــن 
ــگاهی اند و  ــتة دانش ــانی رش ــپهر و پیش ــع س ــا به واق ــد. آن ه ــن پازل ان ــات ای قطع
ــتادان  ــر، اس ــی دیگ ــد. به بیان ــیم می کنن ــش را ترس ــای دان ــور مرزه ــدود و ثغ ح
ــن رو  ــتند. از ای ــگاهی هس ــتة دانش ــک رش ــی ی ــام ارزش ــی نظ ــن متول اصلی تری
تجویــز آن هــا در ســاحت روش شــناختی، به عنــوان یکــی از ســه ســاحت علــم، در 
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ــاداری دارد.  ــی معن ــناختی اثربخش ــناختی و معرفت ش ــاحت هستی ش ــار دو س کن
ــدان دارد.  ــی دوچن ــش اهمیت ــک دان ــوزش« ی ــناختی در »آم ــاحت روش ش س
به واقــع ایــن ســاحتی اســت کــه بیشــترین برخــورد و بازخــورد را بــا امــر انضمامــی 
ــاور اســت  موضــوع یــک دانــش از ســر می گذرانــد. حضرتــی نیــز خــود بــر ایــن ب
کــه »بحــران فقــدان تولیــد علــم تاریــخ در ایــران، بیــش از هــر چیــزی به ســبب 
عــدم توجــه بایســته و شایســتة اهــل تاریــخ بــه موضــوع روش اســت« )حضرتــی، 
ــا واقعیــت«،  ــخ؛ توهــم ی 1397، ز(. هرچنــد او برخــالف »نشســت بحــران در تاری
ــان،  ــک. هم ــز ن ــان دارد )نی ــخ اذع ــم تاری ــران در عل ــود بح ــه وج ــر ب ــن اث در ای
ــا  ــوزة روش ت ــران در ح ــن بح ــأ ای ــه یابی منش ــل او در ریش ــا تحلی ص. 91(، ام
حــدی تقلیل گرایانــه اســت. به بیانــی دیگــر، بحــران در دانــش کنونــی تاریــخ امــری 
فراگیــر در تمامــی ســاحت های ایــن دانــش اســت کــه حضرتــی بیــش از هــر چیــز 
آن را بــه بی توجهــی بــه مقولــة روش تقلیــل داده اســت. هرچنــد توجــه ویــژة او بــه 
روش تحقیــق و روش شناســی تاریخــی و اهتمــام او در انتشــار اثــری در ایــن حــوزه 

شایســتة قدردانــی اســت.
ایــن گریــز نابهنــگام از آن روســت تــا بــر ایــن نکتــه تأکید شــود که کتــاب روش 
ــا تجدیدنظــر و اضافــات( چــه جایــگاه مهمــی دارد و  پژوهــش در تاریخ شناســی )ب
چــرا بایــد نقــد شــود. ایــن اثــر را نخســتین بار پژوهشــکده امــام خمینــی و انقــالب 
ــتی  ــاپ، ویراس ــت چ ــد نوب ــس از چن ــت؛ پ ــرده اس ــر ک ــالمی در 1391 منتش اس
ــا افــزودن دو فصــل و تجدیدنظــر در آن، در یــک سرنبشــت،  جدیــد از ایــن اثــر ب
یــک پیشــگفتار، 14 فصــل و 289 صفحــه به همــت نشــر لوگــوس در 1397 روانــة 
بــازار نشــر شــده اســت. گفتنــی اســت زیرعنــواِن »بــا تأکیــد بــر اصــول و قواعــد 
ــا توجــه بــه اختصــاص  رساله نویســی« در چــاپ جدیــد حــذف شــده اســت کــه ب
ــی،  ــن رســاله )حضرت ــه و تدوی ــم طرح نام ــه مبحــث تنظی ــاب ب ــج فصــل از کت پن
ــوان به روشــنی  ــن زیرعن ــه ای ــد؛ چراک 1397، ص ص. 115-196( عجیــب می نمای
گویــای محتــوای اثــر بــود. بــرای پرهیــز از اطالــة کالم برخــالف نقدهــای مرســوم 
ــی روش شــناختی  ــه مبان از بررســی و معرفــی یکایــک فصل هــای کتــاب گــذر و ب

ایــن اثــر تمرکــز خواهــد شــد.
ــوم  ــر و مرس ــدة فراگی ــد از قاع ــه می کن ــر ارائ ــن اث ــی در ای ــه حضرت آن چ
ــت  ــی تبعی ــم پایان نامه/رســاله در دانشــگاه ایران ــن و تنظی طرح نامه نویســی و تدوی
ــات  ــان فرضی ــی، بی ــی و فرع ــش های اصل ــئله، پرس ــرح مس ــی ط ــد؛ یعن می کن
)مدعاهــا( و متغیرهــا، چارچــوب نظــری )عبارت هــای مفهومــی(، تعریــف مفاهیــم، 
اهمیــت و فایــدة پژوهــش، شــیوة گــردآوری داده هــا، ســازماندهی پژوهــش و قــس 
ــة  ــه در هم ــک کالم آن چ ــی، 1397، ص ص. 115-164(؛ در ی ــذا )حضرت علی ه



35091

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

در گیر و داِر فرم

کالس هــای درس روش تحقیــق، در فرم هــای طــرح تحقیــق از پیــش آمــاده 
در  طرح نامه هــا  و  دانشــگاه ها  در  رســاله ها  پایان نامه هــا/  پروپوزال هــای  در 
مؤسســات پژوهشــی جــاری و ســاری اســت. بدیهــی اســت ایــن طــرح تحقیــق بــر 
چارچوب هــای معینــی از رویکــرد پوزیتیویســتی بنــا شــده کــه مؤلــف نیــز آگاهانــه 
ــا  ــر آن تأکیــد کــرده اســت. درواقــع اگــر تفــاوت عمــده ای بیــن اثــر حضرتــی ب ب
آثــار مشــابه در حــوزة روش تحقیــق در دانــش تاریــخ وجــود داشــته باشــد، آگاهــی 
و عمــد مؤلــف در به کارگیــری رویکــرد پوزیتیویســتی اســت؛ در حالــی کــه دیگــر 
ــه  ــه ب ــدون آن ک ــد، ب ــره گرفته ان ــده به ــن قاع ــه از همی ــا ناآگاهان ــه ی ــار آگاهان آث
ایــن مبانــی اشــاره کننــد. هرچنــد در چاپ هــای نخســتین، مؤلــف رویکــرد خــود 
ــی  ــت »اثبات گرای ــن ویراس ــی، 1393، ص. 98( و در ای ــه« )حضرت را »اثبات گرایان
ــخص  ــو مش ــا از یکس ــت. ام ــده اس ــی، 1397، ص. 116( خوان ــادی« )حضرت انتق
نیســت ایــن وجــه انتقــادی در کجــای رویکــرد او در طــرح تحقیــق بــروز و ظهــور 
ــن  ــف در ای ــرش مؤل ــر نگ ــادی« تغیی ــت »انتق ــن صف ــا به کارگرفت ــه؟ و آی یافت
ــخ  ــخه پاس ــن دو نس ــرات ای ــی تغیی ــت؟ بررس ــراه داشته اس ــز به هم ــر را نی دو اث
مثبتــی را به دنبــال نــدارد و مشــخص نیســت چگونــه ایــن اثــر در ویرایــش جدیــد 
ــر از آن  ــه مهم ت ــو ـ و البت ــت! از دیگرس ــده اس ــن ش ــادی مزی ــرد انتق ــه رویک ب
ــری  ــة فک ــه نحل ــاً چ ــادی« دقیق ــی انتق ــت »اثبات گرای ــخص نیس ــه مش ـ این ک
اســت! گفتنــی اســت در معرفت شناســی علــوم انســانی معمــوالً ســه ســنت 
پوزیتیویســتی، مکتــب انتقــادی و رویکــرد تفســیری را از یکدیگــر بازمی شناســند 
ــت.  ــددی اس ــانه متع ــای روش شناس ــود دارای طیف ه ــک در درون خ ــر ی ــه ه ک
ــده را از  ــان عم ــوان دو جری ــم می ت ــب پوزیتیویس ــناختِی مکت ــطح روش ش در س
یکدیگــر بازشــناخت؛ »پوزیتیویســم منطقــی« و »راسیونالیســم منطقــی«؛ متفکــران 
رویکــرد نخســت، از جملــه کارنــاپ و همپــل، بــر تجزیــه و تحلیــل داده هــا براســاس 
منطــق ریاضــی، نفــی نســبی گرایی، تأکیــد بــر رئالیســم علمــی، اعتبــار بخشــیدن 
ــج  ــا در نتای ــی پیش فرض ه ــه، نف ــر فرضی ــاهده ب ــدم مش ــتقرائی، تق ــه روش اس ب
ــه  ــرد دوم از جمل ــران رویک ــد؛ متفک ــد دارن ــگر تأکی ــی پژوهش ــی و بی طرف علم
ــوم  ــای عل ــدت در روش ه ــه وح ــا ـ ب ــات آن ه ــم اختالف ــوش ـ به رغ ــر و الکات پوپ
ــری  ــر مشــاهده، تأثیرپذی ــه ب طبیعــی و انســانی، رئالیســم تخمینــی، تقــدم فرضی
ــی  ــن علم ــی موازی ــی و بی طرف ــای متافیزیک ــی از پیش فرض ه ــای علم فرضیه ه
ــان  ــن دو جری ــک از ای ــا هیچ ی ــی، 1383و 1389(. ام ــد )رک. ف ــد می کنن تأکی
پوزیتیویســتی، ارتباطــی بــا رویکــرد انتقــادی )مکتــب فرانکفــورت( ندارنــد. به تبــع، 
یافتــن پاســخ ایــن پرســش، کــه چگونــه حضرتــی رویکــرد خــود را در نســخة اول 
ــه،  ــادی« یافت ــی انتق ــت دوم آن »اثبات گرای ــه« و در ویراس ــر »اثبات گرایان ــن اث ای
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دســت کم بــا خوانــش اثــر به دســت نمی آیــد. حتــی او در پانویــس معــادل مفهــوم 
غریــب »اثبات گرایــی انتقــادی« را “logical posi tivism”، به معنــای »اثبات گرایــی 
ــه  ــر آن ک ــدارد. اعجاب آورت ــت ن ــوم مدنظــر او مطابق ــا مفه ــه ب ــی«، آورده ک منطق
تنظیــم طرح نامــه  در  بــر مشــاهده  فرضیــه  تقدم بخشــیدن  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ــی« نزدیک ت ــم منطق ــه »راسیونالیس ــرد او ب ــی، 1397، ص. 146(، رویک )حضرت
ــی  ــن مبان ــک از ای ــه هیچ ی ــد او ب ــر چن ــی«! ه ــی منطق ــا »اثبات گرای ــت ت  اس

اشاره ای نمی کند.
ــد  ــر روش پوزیتیویســتی تأکی ــر ب ــن اث ــی در ای ــی اســت اگرچــه حضرت گفتن
ــی  ــر حرکت ــای اث ــت و در جای ج ــد نیس ــه آن پایبن ــدان ب ــا چن ــژه ای دارد، ام وی
آونگــی بیــن رهیافت هــای تفســیری و پوزیتیویســتی دارد. درواقــع برخــالف ادعــای 
او مبنــی بــر به کارگیــری روش »اثبات گرایانــه« هرجــا کــه رهیافــت تفســیری بــه 
ــد،  ــه می کن ــان توصی ــه مخاطب ــدد و ب ــه کار می بن ــده، آن را ب ــذاق او خــوش آم م
ــر ارزش هــای رویکــرد پوزیتیویســتی تأکیــد دارد.  امــا در جــای دیگــر همچنــان ب
ــناختی دارد؛  ــکافی معرفت ش ــه در ش ــی ریش ــم روش ــن دوالیس ــه ای ــل از آن ک غاف
نمی تــوان هــم از قابلیت هــا، جذابیت هــا و دســتاوردهای رویکــرد تفســیری 
ــا و  ــر ارزش ه ــم ب ــرد و ه ــره ب ــف به ــم مؤل ــاختارهای فه ــن پیش س ــون تبیی چ
نتایــج رویکــرد پوزیتیویســتی چــون شــناخت آینــه وار واقعیــت تأکیــد کــرد. ایــن 
ــه یکدیگــر  ــی ب ــا چســباندن قطعات ــع روش شــناختی ب ــی و به تب ــرة معرفت دو جزی
ــه آن  ــه ن ــود ک ــدل می ش ــترگاوپلنگی ب ــه ش ــه ب ــد ک ــی نمی یابن ــا ارتباط نه تنه

ــه ایــن خواهــد شــد. خواهــد مانــد و ن
زهیــر صیامیــان گرجــی در مقالــه ای کــه در نقــد نســخة اول ایــن اثــر منتشــر 
کــرد به خوبــی ایــن دوگانگــی را در سراســر اثــر از جملــه در نقــد درونــی و 
ــع  ــاوت مناب ــی، تف ــع تاریخ ــگاری، مراج ــگاری و وقایع ن ــاوت تاریخ ن ــی، تف بیرون
ــان، 1390، ص ص.  ــت )رک. صیامی ــان داده اس ــر آن نش ــت اول و دوم و نظای دس
ــتار از واکاوی و  ــن نوش ــة کالم در ای ــز از اطال ــرای پرهی ــن رو و ب 40-49(. ازهمی
ــل آن اســت  ــور تأم ــة درخ ــا نکت ــود. ام ــز می ش ــر پرهی ــن اث ــی ای ــن دوگانگ تبیی
ــی  ــر از علیرضــا مالئ ــد دیگ ــار دو نق ــان در کن ــد صیامی ــا وجــود انتشــار نق ــه ب ک
ــتودنی اســت،  ــی س ــه اتفاق ــاب، ک ــی کت ــی در فصــل پایان ــوب خزای ــی و یعق توان
ــنده  ــه نویس ــه این ک ــر ب ــا نظ ــت. ب ــه اس ــاًل بی توج ــا کام ــن نقده ــه ای ــف ب مؤل
ــه کاربســت ایــن  ــر را یافتــه، بی جــا نبــود اگــر ب مجــال تجدیدنظــر اساســی در اث
ــن »خودمشــت مالی«  ــا ای ــد ت ــد اهتمــام بیشــتری می ورزی نقدهــا در نســخة جدی
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــدود نمی ش ــه مح ــی جداگان ــا در فصل ــار نقده ــه انتش ــا ب تنه
اســت مالئــی توانــی و خزایــی در دو نقــد دیگــر، به درســتی بــه نارســایی و 
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ــتی  ــرد پوزیتیویس ــای رویک ــر مبن ــخ ب ــش تاری ــف از دان ــف مؤل ــدی تعری ناکارآم
پرداخته انــد و نشــان داده انــد کــه چگونــه ایــن تعریــف ســوژه گی مــورخ را 
ــی، 1397، ص ص.  ــرد )حضرت ــده می گی ــه نادی ــم، عامدان ــطورة عل ــاس اس براس
ــف از  ــف مؤل ــد درنظــر داشــت کــه تعری ــا بای 228-242 و ص ص. 266-280(. ام
ــر او  ــا رویکــرد اثبات گرایــی او کامــاًل منطبــق اســت و نمی تــوان ب  دانــش تاریــخ ب

خرده گرفت.

وقتی از روش تحقیق تاریخی سخن می گوییم، از چه سخن می گوییم؟ 
ــام  ــر در نظ ــد فراگی ــان قواع ــاً از هم ــر تقریب ــن اث ــه ای ــد ک ــه ش ــر گفت پیش ت
دانشــگاهی کنونــی پیــروی می کنــد. مؤلــف در فصــل اول 17 اثــر در حــوزة روش 
ــن  ــم ای ــرای فه ــه ب ــت ک ــی کرده اس ــال معرف ــخ را به اجم ــش تاری ــق در دان تحقی
قواعــد فراگیــر راهگشاســت )حضرتــی، 1397، ص ص. 5-32(. هرچنــد لــزوم ایــن 
ــا شــاید او  ــداول نیســت، ام ــدان مت ــرد آموزشــی چن ــا کارک ــی ب پیشــینه در کتاب
ــه  ــد. چنان ک ــی کن ــار معرف ــر آث ــر از دیگ ــود را جامع ت ــر خ ــا اث ــت ت ــر آن اس ب
ــاوت« در  ــری »متف ــیده اث ــه کوش ــد ک ــاره می کن ــز اش ــری نی ــای دیگ او در ج
ــد«  ــه کن ــی ارائ ــوزة تاریخ شناس ــخص در ح ــور مش ــق »به ط ــوزة روش تحقی ح
ــوان گفــت  ــا قاطعیــت می ت )همــان، ص. 217(؛ امــا برخــالف مدعــای نویســنده ب
ــا طــرح تحقیــق در  ــر ب ــن اث ــی تحقیــق در ای ــی در طــرح نهای کــه تفــاوت چندان
ــا  ــده نمی شــود. شــاهد مدع ــی دی ــوم انســانی دانشــگاه کنون دیگــر رشــته های عل
ــت  ــاب به دس ــن کت ــزی ای ــی تجوی ــه ای از روش شناس ــوان طرح نام ــه می ت این ک
ــق  ــر تطبی ــگاه های دیگ ــته ها و دانش ــگاهی در رش ــوزال دانش ــا پروپ داد و آن را ب
داد و نتایجــی یکســان گرفــت. حتــی بــا مــرور آن 17 اثــر در حــوزة روش تحقیــق 
ــف  ــة تألی ــات زمان ــم مختص ــی در فه ــن مالحظات ــا درنظرگرفت ــه ب تاریخــی ـ البت
آن هــا ـ می تــوان گفــت همــة ایــن آثــار از همــان قاعــدة عــام پیش گفتــه تبعیــت 
ــی  ــد درون ــه نق ــه ب ــای ارزشــمندی چــون توج ــی اســت تفاوت ه ــد. گفتن می کنن
ــیری  ــرد تفس ــر از رویک ــه متأث ــی، 1397، ص ص. 49-56(، ک ــی )حضرت و بیرون
ــی در 1316  ــق تاریخ ــر در روش تحقی ــتین اث ــت، از نخس ــخ اس ــش تاری ــه دان ب
خورشــیدی تــا آثــار دهــة اخیــر پــی گرفتــه شــده اســت )رک. یاســمی، 1316، ص 

ص. 43-85؛ مالئــی، 1386، ص ص. 149-141(.
ــه به شــکلی  ــری اســت ک ــام و فراگی ــد آن رویکــرد ع ــر، نق ــن اث ــد ای ــع نق درواق
ــش را  ــة پژوه ــرده و عرص ــود ک ــق را از آن خ ــازی روش تحقی ــن ب ــک زمی هژمونی
ــرح  ــه ط ــه ب ــش از آن ک ــق بی ــرح تحقی ــن ط ــرد؛ ای ــران بازمی گی ــر بازیگ از دیگ
مســئله بپــردازد، بــه مســئله نمایی می انجامــد. بیــش از آن کــه به دنبــال یافتــه 



35094

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

ــه  ــش از آنک ــت و بی ــده اس ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــات فرضیه ه ــی اثب ــد، در پ باش
آگاهــی رهایی بخــش تولیــد کنــد، در گیــر و دار فــرم، ره بــه حصــر اندیشــه می بــرد. 
به بیــان موجــز، ایــن روش تحقیــق به غایــت تک صــدا، فریبنــده و قوام بخــش 
اســطورة نخ نمــای علــم اســت. بــا ایــن طــرح تحقیــق اگــر دانشــجو یــا پژوهشــگری 
ــفی(  ــک فلس ــه هرمنوتی ــرای نمون ــیری )ب ــای تفس ــی از رویکرده ــا یک ــد ب بخواه
ــتی  ــرد پوزیتیویس ــه در رویک ــة فرضی ــا مقول ــش ب ــد، تکلیف ــن کن ــئله ای را تبیی مس
چیســت؟ اگــر پژوهشــگر دیگــری بخواهــد از نظریه هــای بازنمایــی در تحلیــل 
ــر  ــی اگ ــا حت ــرد؟ ی ــش بب ــود را پی ــق خ ــد تحقی ــه بای ــرد، چگون ــره بگی ــت به روای
 )Al terna te His  tory(  نبــوغ دانشــجویی بــه او مجــال بدهــد کــه بــا تاریــخ جایگزیــن
ــرح  ــا ط ــد؟ ب ــگ بگنج ــوب تن ــن چارچ ــد در ای ــه بای ــرد، چگون ــئله ای بنگ ــه مس ب
پیشــنهادی حضرتــی بــه هیچ یــک از ایــن پرســش ها یــا پرســش های مشــابه 
ــش  ــت او »روش پژوه ــر پیداس ــن اث ــوان ای ــه از عن ــت؛ چراک ــخ گف ــوان پاس نمی ت
ــی« را.  ــش در تاریخ شناس ــای پژوه ــه »روش ه ــرده و ن ــه ک ــی« را ارائ در تاریخ شناس
ــر در دانشــگاه  ــا همیــن طــرح جــاری و فراگی ــل و یکت ــف نســخة بی بدی از نظــر مؤل
ایرانــی اســت. شــاید بتــوان در طــرح تحقیــق پیشــنهادی مؤلــف رویکردهــای 
ــداول  ــری مت ــن ام ــز چنی ــون نی ــه هم اکن ــا این ک ــد، کم ــوی گنجان ــده را به نح یادش
ــوج را  ــج و مع ــی ک ــه بنای ــت ک ــوده ای اس ــی بیه ــان فرم گرای ــن هم ــا ای ــت، ام  اس

بنیان می نهد.
مؤلــف در سرنبشــت اثــر روش تحقیــق در تاریــخ را ذیــل روش شناســی تاریخــی 
ــت،  ــرده اس ــداد ک ــی قلم ــی تاریخ ــل معرفت شناس ــی را ذی ــی تاریخ و روش شناس
ــک  ــب ی ــی مباحــث در قال ــوزش »به ســبب پیچیدگ ــه در آم ــر آن اســت ک ــا ب ام
ــم«  ــت می کنی ــده حرک ــه پیچی ــاده ب ــث س ــروزه از مباح ــوس، ام ــی معک مهندس
ــد،  ــی باش ــوس پذیرفت ــی معک ــن مهندس ــزوم ای ــر ل ــی، 1397، س(. اگ )حضرت
ــر رویکــردی خــاص  ــن مهندســی معکــوس ب ــه چــرا در ای پرســش این جاســت ک
تأکیــد شــده اســت. پاســخ مؤلــف در فصــل هفتــم اثــر بــا عنــوان »اصــول و قواعــد 

ــت:  ــه اس ــل توج ــه« قاب ــم طرح نام تنظی
»دربــارة روش انتخابــی مــا کــه به نوعــی نزدیــک بــه روش اثبات گرایــی 
ــا  ــت؛ ام ــال آن داش ــف در قب ــا مخال ــق ی ــع مواف ــوان مواض ــت، می ت ــادی اس انتق
نکتــة شایســتة یــادآوری ایــن اســت کــه انتخــاب روش یادشــده... به معنــی ترجیــح 
ــق،  ــل تحقی ــرای اه ــه ب ــه از آن روســت ک ــای دیگــری نیســت؛ بلک ــه روش ه آن ب
ــر در  ــارت دیگ ــت. به عب ــروری اس ــن روش ض ــا ای ــنایی ب ــا، آش ــژه مبتدی ه به وی
ــورد  ــا م ــلوب و چارچوب ه ــی، اس ــه ای از مبان ــادی مجموع ــی انتق روش اثباتی گرای
ــی  ــر پژوهشــگری الزام ــرای ه ــه دانســتن آن ب ــرد ک ــرار می گی ــد ق ــد و تأکی تأیی
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ــدارد کــه پژوهشــگر بعــد از  به نظــر می رســد. بــدون تردیــد هیــچ منعــی وجــود ن
طــی دوره هــای مقدماتــی در تحقیــق و پژوهــش و کســب مهارت هــای مختلــف، از 
روش اثبات گرایــی عبــور کنــد و بــر مبنــای روش هــای متــداول دیگــر بــه پژوهــش 

ــردازد.« )همــان، ص. 116( بپ
ــر واژگانــی چــون »ضــروری«، »الزامــی« و نیــز »مقدماتــی«،  تأکیــد آشــکار ب
کــه از قضــا معنــای »ترجیــح« را به دنبــال دارد، پرســش هایی را پیــش می کشــد؛ 
ــار  ــه اعتب ــا ب ــرد؟ گوی ــخص ک ــوان مش ــه می ت ــی را چگون ــل تقدم ــن فض چنی
اســلوب ها و مبانــی روش اثبات گرایــی! پــس مؤلــف یــا اطالعــات دقیقــی از 
ــا را  ــر روش ه ــی دیگ ــلوب و مبان ــا اس ــدارد، ی ــی« ن ــلوب« و »مبان ــم »اس مفاهی
ــون  ــتی را چ ــرد پوزیتیویس ــی رویک ــلوب و مبان ــا اس ــد، ی ــتی نمی شناس به درس
ــت  ــش این جاس ــر پرس ــارت دیگ ــد! به عب ــدس می خوان ــم، مق ــطورة عل ــول اس اص
ــی  ــود دارد؟ چه کس ــلوب وج ــی و اس ــی مبان ــا در روش اثبات گرای ــا تنه ــه آی ک
ــی را مشــخص  ــوع خــاص از مبان ــن ن ــری ای ــدم یادگی ــودن تق ضــروری و الزامی ب
ــگران از  ــجویان و پژوهش ــن دانش ــه ذه ــت ک ــی هس ــه تضمین ــت؟ چ ــرده اس ک
ســیطرة ایــن رویکــرد رهایــی یابــد؟ و اساســاً مگــر در سراســر دانشــگاه های کشــور 
ــا در ذهــن دانشــجویان امــروز و  چیــزی جــز همیــن رویکــرد تدریــس می شــود ت
پژوهشــگران فــردا الگــوی جایگزینــی بــرای رهایــی شــکل بگیــرد؟ چــه اصــراری 
ــه  ــر واضــح اســت ک ــی باشــد؟ پ ــه رهای ــازی ب ــاً نی ــا اساس ــن تنگناســت ت ــر ای ب
ــخ  ــش تاری ــن چنــد دهــه ســیطرة رویکــرد شبه پوزیتیویســتی در دان اگــر طــی ای
آکادمــی ایرانــی، اجتمــاع علمــی توانســته از ایــن حصــار تنــگ برهــد از ایــن پــس 
ــش چشــمان ماســت؛  ــنی پی ــه به روش ــن راه رفت ــج ای ــد توانســت! نتای ــم خواه ه
ــن  ــا همی ــا طــرح پژوهشــی ب ــاله و ده ه ــه، رس ــا پایان نام ــون ســاالنه صده هم اکن
اســلوب بــه ســرانجام می رســد؛ بــا حســابی سرانگشــتی از آمــار 30 عنــوان مجلــة 
علمــی ـ پژوهشــی و علمــی ـ ترویجــی حــوزة تاریــخ دســت کم ســاالنه 500 مقالــة 
ــود و  ــر می ش ــور منتش ــی کش ــگاهی و پژوهش ــات دانش ــر مؤسس ــی در سراس علم
ــروری و  ــا را ض ــی آن ه ــه حضرت ــد ک ــت می کنن ــدی تبعی ــا از قواع ــی این ه همگ
الزامــی و مقدماتــی و صدالبتــه دارای فضــل تقــدم برمی شــمارد، بی آن کــه کســی 
ــدم  ــده، تق ــدم خویش خوان ــل تق ــن فض ــا ای ــه آی ــد ک ــرح کن ــش را ط ــن پرس ای
ــخ آکادمیــک  ــی رشــتة تاری ــال خواهــد داشــت؟ وضعیــت بحران فضــل هــم به دنب
خــود پاسخگوســت؛ همــة تولیــدات دانــش تاریــخ آکادمیــک کنونــی درگیــر نوعــی 
فرمالیســم پــوچ و بی هویــت شــده و در ایــن میــان نمی تــوان مســئولیت مؤلفیــن 
کتاب هــای آموزشــی روش تحقیــق تاریــخ را در ژرفــا و قوام بخشــی بــه ایــن 

ــرد. ــکار ک ــی ان ــی و فرم گرای تک صدای
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مبانی رویکرد شبه پوزیتیویستی در نظرگاه مؤلف
ــی  ــی مبان ــگاه ایران ــک در دانش ــخ آکادمی ــتة تاری ــتی رش ــرد شبه پوزیتیویس رویک
ــدر  ــن نوشــتار ســویه های ناپیــدای آن تبییــن و به ق معینــی دارد کــه در ادامــة ای
ــر  ــا ایــن توضیــح کــه مبانــی مذکــور در ایــن اث ــوان، نقــد شــده اســت؛ البتــه ب ت
ــش از  ــر، بی ــن اث ــر ای ــزون ب ــف اف ــه مؤل ــه اســت. چنان ک ــر از آن رفت بســیار فرات
ــای درس،  ــی، کالس ه ــای علم ــخنرانی ها، مناظره ه ــت ها، س ــه در نشس ــک ده ی
ــن رویکــرد و  ــر ای ــه و رســاله ب ــاع از پایان نام ــای آموزشــی و جلســات دف کارگاه ه

ــت؛ ــد داشته اس ــدی مؤک ــی آن تأکی مبان
1. تاریــخ علمــی »تفریــدی، ویژه گرایانــه، زمانمنــد و مکانمنــد« اســت، 
ــی«  ــی و فرامکان ــوم اجتماعــی کــه علمــی »تعمیمــی  و فرازمان برخــالف دیگــر عل

اســت )حضرتــی، 1397، ص. 69(. 
ــه فکــت ـ »گــزارش واقعــه  ــگاری حاصــل تبدیــل داده هــای تاریخــی ب 2. تاریخ ن
ــن رک. نشســت  ــی، 1397، ص. 45؛ همچنی ــع« ـ اســت )حضرت ــر واق ــه ام ــب ب قری
»کاربســت نظریــه در تاریــخ«، 23 مهــر 1390؛ نشســت »وظیفــه دیســیپلینی مــورخ«، 

ــا واقعیــت«، 11 دی 1397(. 12 آذر 1397؛ نشســت »بحــران در تاریــخ، توهــم ی
ــی،  ــت )حضرت ــترده رخدادهاس ــق و گس ــف عمی ــان توصی ــت کار مورخ 3. غای

ــده(.  ــاد ش ــت ی ــه نشس 1397، ص. 99؛ رک. س
4. مزیــت کار مورخــان توصیــف عمیــق و گســتردة رخدادهاســت. کاری 
کــه علــوم دیگــر نمی تواننــد از عهــدة آن برآینــد و نیــز ویژگــی داده بنیــاد 
ــات را از  ــیاری از نظری ــه بس ــیده ک ــا بخش ــه آن ه ــت را ب ــن مزی ــان ای کار مورخ
ــد اســت »انحصــار  ــی، 1397، ص. 71 و ص. 99(. او معتق ــدازد )حضرت ــار بین اعتب
ــا را در  ــد آن ه ــت، می توان ــان اس ــار مورخ ــه در اختی ــت«، ک ــة فک ــد و ارائ تولی
مواجهــه بــا اصحــاب علــوم دیگــر بــه مقــام اربابــی و ســیادت برســاند )همــان، ص. 
ــخت تر  ــتردة کاری س ــق و گس ــف عمی ــه توصی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب 93(. نی
و ارزشــمندتر از تحلیــل اســت )همــان، ص. 128(. او همچنیــن می نویســد: 
ــه  ــبت ب ــری نس ــب باالت ــت به مرات ــی از اهمی ــای تاریخ ــف در پژوهش ه »توصی
ــاًل در  ــه اص ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای ــدا از این ک ــت. ج ــوردار اس ــل برخ تحلی
تاریخ شناســی وظیفــة نخســت مورخــان توصیــف رویدادهاســت نــه تحلیــل 
آن هــا« )همــان، ص. 219(. بــر همیــن اســاس مــی آورد علــوم اجتماعــی »در پــی 
پاســخ بــه پرســش های فرامورخانــه چرایی انــد، امــا تاریخ شناســی در درجــة 
ــس از آن در  ــت و پ ــی  اس ــتی و چگونگ ــش های چیس ــه پرس ــخ ب ــی پاس اول در پ
ــم توجــه  ــی ه ــة چرای ــه پرســش های فرامورخان ــات میان رشــته ای، ب ــب مطالع  قال

می کند« )همان، ص. 99(.
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5. اگــر مورخــی بــه ســراغ تحلیــل و تعمیــم در قالــب نظریه آزمایــی و 
ــای  ــه اش انجــام داده و پ ــف مورخان ــر وظای ــه ب ــی رود، کاری اضاف ــردازی م نظریه پ
ــی  ــی او نیســت. حضرت ــه کار اصل ــته ک ــته ای گذاش ــات میان رش ــدان مطالع در می
ــه ســراغ  ــد ب ــل( ندارن ــه اساســاً مورخــان دوســت )تمای ــد ک ــد می کن ــی تأکی حت
ــدام  ــد ک ــان دهی ــد: نش ــخن می گوی ــفی س ــه از کش ــد و پیروزمندان ــم برون تعمی
مــورخ چنیــن کــرده؟ )همــان، 137؛ رک. نشســت »کاربســت نظریــه در تاریــخ«(.

ایــن 5 مدعــای مؤلــف در معرفت شناســی دانــش تاریــخ، مبانــی روش شــناختی 
او را شــکل می بخشــد. در ادامــه هــر یــک از ایــن ادعاهــا واکاوی شــده اســت؛

ــی  تقســیم بندی  ــر پ ــته ب ــا ناخواس ــن مدع ــخ؛ ای ــش تاری ــودن دان 1. تفریدی ب
ــن  ــطو از ای ــة ارس ــة  ارزش داوران ــا نتیج ــر ب ــی اگ ــده، حت ــا ش ــوم بن ــطو از عل ارس
تقســیم بندی موافــق نباشــیم، نمی توانیــم از تالــی فاســدی کــه ایــن پــی 
ــی  ــور کل ــا ام ــه ب ــعر، ک ــه ش ــت ک ــر آن اس ــطو ب ــم. ارس ــال دارد، بگریزی به دنب
)تصــورات( ســروکار دارد، فلســفی  تر از تاریــخ اســت، کــه بــا امــور جزئــی 
)تصدیقــات( مرتبــط اســت )ارســطو، 1353، ص. 48(. در واقــع تفریدی بــودن 
ــر  دانــش تاریــخ از آغــاز شــکل گیری فلســفة تحلیلــی تاریــخ بــه شــکل اتهامــی ب
آن وارد بــوده و نکتــه ای بدیــع نیســت. امــا همان گونــه کــه ناقــدان ایــن رویکــرد 
ــگران  ــتانه کنش ــروز خام دس ــا به ام ــروان او ت ــطو و پی ــد ارس ــد دارن ــر آن تأکی ب
ــه  ــا ب ــود کنش ه ــر خ ــه اگ ــند؛ درحالی ک ــا برمی کش ــب نام ه ــا را در قال رخداده
کانــون دانــش تاریــخ بــدل شــود و نــه کنشــگران، بــا دانشــی مواجــه خواهیــم شــد 
کــه بــا درنظرداشــتن مالحظاتــی در خاص بودگــی رخــداد، قابــل تطبیــق، مقایســه 
ــود. کمــا این کــه مفاهیمــی چــون »میــل ســرکوب« و  ــم خواهــد ب ــی تعمی و حت
ــه در  ــا این ک ــود. ام ــاهده می ش ــا مش ــی »انقالب«ه ــی« در تمام ــزان نارضایت »می
انقــالب فرانســه چگونــه بــروز و ظهــور کــرد و در انقــالب روســیه چگونــه، همــان 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــن آن را ب ــة تبیی ــان وظیف ــه مورخ ــی اســت ک ــه خاص بودگ وج
ــرد  ــاذ رویک ــی اتخ ــر مدع ــن اث ــه در همی ــف ک ــه مؤل ــز این ک ــة تأمل برانگی نکت
اثبات گرایــی اســت، از تعمیــم رویگــردان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه داعیــة اصلــی 
ــناخت  ــی و ش ــانی و طبیع ــوم انس ــی عل ــدت در روش شناس ــا وح ــم از قض پوزیتیویس
قوانیــن علمــی در هــر دو دانــش اســت، کــه بی تردیــد مبتنــی بــر تعمیــم یافته هاســت 
و اگــر حضرتــی رویکــرد خــود را پوزیتیویســتی می دانــد از قضــا بایــد بــر ســبیل آن هــا 
ــر تعمیــم یافته هــای دانــش تاریــخ به عنــوان ارزش رویکــرد خــود تأکیــد کنــد! ایــن  ب
ــارم،  ــف در فصــل چه ــه مؤل ــان هویداســت ک ــر چن ــن اث ــض روش شــناختی در ای تناق
ــخ  ــش تاری ــرا و مقایســه وار دان ــگاه کل گ ــی ن ــر ویژگ ــخ، ب ــم تاری ــده عل موضــوع و فای
ــی، 1397،  ــد! )حضرت ــد می کن ــون تأکی ــائل اکن ــل مس ــرای ح ــی ب ــه رهیافت به مثاب
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ص. 66( امــا در ســطح روش شــناختی، گفتــار او در ایــن اثــر و بیــرون از ایــن اثــر بــر 
ــد! از  ــی می چرخ ــاً توصیف ــی و صرف ــی غیرتعمیم ــه علم ــخ به مثاب ــش تاری ــدار دان م
دیگرســو تعریــف او از دیگــر علــوم چــون جامعه شناســی نیــز براســاس همــان رهیافــت 
ــت  ــت کن ــف دورة آگوس ــا تعاری ــوان ب ــی را بت ــر جامعه شناس ــت. اگ ــتی اس پوزیتیویس
ــد،  ــد می کن ــا تأکی ــی رخداده ــر خاص بودگ ــه ب ــر ک ــون وب ــی چ ــرد، کس ــدود ک مح
اساســاً جامعه شــناس نیســت! به بیانــی دیگــر، دال اساســی حضرتــی در تعریــف علــوم 
ــیم بندی  ــه تقس ــر ب ــه اگ ــت. درحالی ک ــد اس ــور نق ــیم بندی آن درخ ــانی و تقس انس
ــوم انســانی  ــراردادن عل ــا ق ــا مبن ــوان ب ــای نیم نگاهــی بیافکنیــم، می ت ــزد دیلت ــوم ن عل
ــال  ــا نتایجــی را به دنب ــن مبن ــی را داشــت؛ ای ــوم تاریخــی انتظــار درک دگرگون ــا عل ی

ــرد. ــدی و تعمیمــی می گی ــوم تفری ــی از عل ــه حضرت ــد داشــت ک نخواه
2. تبدیــل داده هــای تاریخــی بــه فکــت؛ حضرتــی کــه در نشســت های یــاد 
ــرده، در  ــد ک ــان، تأکی ــژة مورخ ــه کاروی ــل، به مثاب ــن عم ــر ای ــداً ب ــده مؤک ش
ــش  ــف را پی ــن تعری ــگاری ای ــگاری و تاریخ ن ــاوت وقایع ن ــز در تف ــر نی ــن اث ای
ــگاری  ــة تاریخ ن ــگاری مقدم ــه »وقایع ن ــاور اســت ک ــن ب ــر ای کشیده اســت. او ب
اســت. بــه عبــارت دیگــر، تاریخ نــگار براســاس داده هــای وقایع نــگار بــه چینــش 
ــل  ــف و تحلی ــب توصی ــا را در قال ــه، آن ه ــا پرداخت ــردازش علمــی رویداده و پ
ــن  ــه چنی ــت ک ــی اس ــن در حال ــان، ص. 45(، ای ــد« )هم ــه می کن ــی ارائ علم
ــوان  ــده، به عن ــد. نگارن ــد باش ــل تردی ــد مح ــاس می توان ــیم بندی از اس تقس
 )fac t( ــت ــه فک ــل داده )da tum( ب ــی تبدی ــخ، از درک چگونگ ــجوی تاری دانش
عاجــز اســت. درخــور تأمــل این کــه بــرای خــود مؤلــف نیــز تبدیــل دیتــا بــه 
ــد  ــواردی از تولی ــر در م ــن اث ــه در همی ــت، چراک ــن نیس ــدان روش ــت چن فک
فکــت و در مــواردی دیگــر از تولیــد داده! بــه عنــوان کار مورخــان ســخن بــه 
میــان مــی آورد )مقایســه کنیــد بــا همــان، ص ص. 93 و 98(. فکــت خــود بــه 
معنــای امــر واقــع اســت نــه »گــزارش واقعــه قریــب بــه امــر واقــع«! و داده هــم 
می توانــد مســتخرج از وقایع نــگاری باشــد هــم هــر منبــع دیگــر. اگــر منظــور 
ایــن اســت کــه مثــاًل بــه گــزارش طبــری پــس از تحلیــل و ارزیابــی و مقایســه 
بــا دیگــر منابــع، اســتناد  دهیــم، می تــوان ایــن را بــه همیــن زبــان همــه فهــم 
بیــان کــرد. ایــن فکتولــوژی )کــذا( مؤلــف از عجایبــی اســت کــه به رغــم تکــرار 
ــت.  ــوف نشده اس ــده مکش ــرای نگارن ــت کم ب ــت ها دس ــخنرانی ها و نشس در س
الزم بــه ذکــر اســت در بســیاری از روش هــای جمــع آوری اطالعــات پژوهشــگر 
ــکه ها،  ــا س ــه ب ــت بلک ــه نیس ــده، مواج ــگاری خوان ــف وقایع ن ــه مؤل ــا آنچ ب
اســناد، فرمان هــا، آثــار و اماکــن تاریخــی، بــه عنــوان مراجــع تاریخــی، مواجــه 
اســت کــه مؤلــف در فصــل ششــم نیــز بــه آن هــا اشــاره کرده اســت )همــان، ص 
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ــگاری چــون  ــد کــه مورخــان در گونه هــای دیگــر تاریخ ن ص. 101-114(. بمان
ــری از داده مواجــه  ــوع دیگ ــا ن ــر آن ب ــون و نظای ــخ اکن ــخ شــفاهی و تاری تاری
ــم  ــه به رغ ــد ک ــخ ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب ــف بای ــن مؤل ــتند. بنابرای هس
ــگاری و  ــاوت وقایع ن ــت در تف ــه فک ــا ب ــل دیت ــا، تبدی ــة این ه ــه هم ــاره ب اش
ــف  ــف مؤل ــه تعری ــا ب ــد؟ بن ــته باش ــد داش ــی می توان ــه معنای ــگاری چ تاریخ ن
ــد  ــگاری فاق ــه وقایع ن ــرد ک ــم ک ــوان حک ــه می ت ــن دو، چگون ــای ای از تفاوت ه
اندیشــه اســت؟ )همــان، ص. 46( آیــا در روایــت طبــری کــه وقایــع هــر ســال 
ــس  ــا در پ ــه شــیوة ســالنامه ذکــر کــرده، نظامــی از گزینــش نیســت؟ آی را ب
ایــن گزینــش اندیشــه ای نهفتــه نیســت؟ در واقــع تاریخ نــگاری بنــا بــه تعریــف 
بســیاری تبدیــل رخــداد بــه گــزارِش رخــداد اســت، آن چنــان کــه اســتنفورد 
ــخ 2 اســت )اســتنفورد،  ــه تاری ــخ 1 ب ــل تاری ــگاری تبدی ــد تاریخ ن ــان می کن بی
1383، ص. 22(. در ایــن میــان پیش فهم هــا، عالئــق و انگیزه هــای مــورخ 
نظامــی از گزینــش را ســامان می دهــد کــه بــه تفســیر رخــداد منجــر می شــود. 
امــری کــه در لحظــة رخــداد تاریخ نــگاری قابــل فهــم اســت، امــا بعیــد اســت از 

گــزارة »تبدیــل داده بــه فکــت« چیــزی عایــد شــود.
3. توصیــف: غایــت کار مورخــان؛ ایــن غایت شناســی اعجــاب آور اســت، بــا کــدام 
ــم را  ــک عل ــی ی ــادر و غایت شناس ــی ص ــن حکم ــوان چنی ــن می ت ــم همه چیزبی چش
در ملزومــات آن تحدیــد کــرد؟ بدیهــی اســت کــه ضــرورت دارد مورخــان بــه توصیــف 
عمیــق و گســترده رخــداد دســت یابنــد. ضــرورت تبییــن یــک رخــداد توصیــف اســت. 
امــا آیــا ایــن به منزلــة غایــت کار مورخانــه اســت؟ بعیــد اســت اجتمــاع علمــی تاریــخ 
ــن اســت  ــند. پرســش ای ــته باش ــق داش ــی تواف ــی جزم ــن حکم ــر چنی ــک ب آکادمی
کــه اگــر غایــت دانــش تاریــخ توصیــف عمیــق گذشــته و تبییــن گذشــته در قالــب 
ــدا  ــی ف ــر حضرت ــت، و اگ ــر اس ــوم دیگ ــص عل ــردازی مخت ــی و نظریه پ نظریه آزمای
شــدن تولیــد داده بــرای آزمــون یــک یــا چنــد نظریــه را فاجعه بــار می دانــد )همــان، 
ــاص  ــش اختص ــری پژوه ــی نظ ــه مبان ــی را ب ــر، بخش ــن اث ــرا در همی ص. 98(، چ
ــه  ــد طرح نام ــول و قواع ــی از اص ــری را بخش ــی و نظ ــای مفهوم داده و چارچوب ه
ــی  ــق موضوع ــف عمی ــرای توصی ــرا ب ــان، ص ص. 133-137(؛ چ ــت؟ )هم دانسته اس
کــه بــرای نمونــه در کتــاب پــی گرفتــه، »مبانــی نظــری نهضت هــای شــیعی ـ صوفــی 
در ایــران قــرن هفتــم تــا دهــم«، بــه چارچــوب نظــری گفتمــان در نــزد الکال متوســل 
ــر  ــی پیش ت ــه حضرت ــل آن ک ــور تأم ــان، ص ص. 137-145( درخ ــت؟ )هم شده اس
ــده  ــد و عم ــخن می گوی ــی س ــش علم ــری در پژوه ــی نظ ــری مبان از اجتناب ناپذی
ــه  ــد کــه مورخــان ب ــوم را در ایــن می دان ــا اصحــاب دیگــر عل تفــاوت کار مورخــان ب

رویکردهــای نظــری خــود آگاهــی ندارنــد )همــان، ص. 136(.
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4. توصیــف: مزیــت کار مورخــان؛ آن چــه حضرتــی »مزیــت« می خوانــد از قضــا 
ــه  ــته به مثاب ــترده از گذش ــق و گس ــف عمی ــه او توصی ــت. آن چ ــام اس کاری ناتم
ــر  ــش و مه ــک دان ــی ی ــن وجــه تبیین ــد، نادیده گرفت ــت کار مورخــان می خوان غای
ــه  ــد، ب ــاز مان ــر ناکارآمــدی آن اســت. تاریخــی کــه از تبییــن مســئله ب تأییــدی ب
ــان  ــش هم ــن قوام بخ ــت و ای ــن داده اس ــردن آن ت ــح و تلنبارک ــع آوردن مصال جم
ــد از  ــل دارن ــی تمای ــوم اجتماع ــر عل ــاب دیگ ــه اصح ــت ک ــی اس ــر مغشوش تصوی
ــای  ــی بن ــان اصل ــرای مهندس ــی ب ــان کارگران ــد؛ مورخ ــه دهن ــخ ارائ ــش تاری دان
ــل 15  ــه، حاص ــن رابط ــده از ای ــته نگارن ــة زیس ــانی اند. تجرب ــوم انس ــترگ عل س
ــه  ــا ک ــوی کروالل ه ــه گفت وگ ســال حضــور در فضــای دانشــگاهی و پژوهشــی، ن
ارتباطــی فرادســتانه و فرودســتانه اســت. تجربــة زیســته بســیاری از دانشــجویان و 
پژوهشــگران رشــتة تاریــخ گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اصحــاب دیگــر علــوم 
ــود  ــای خ ــات پیش فر ض ه ــرای اثب ــی از داده  ب ــه دار انبوه ــه خزان ــان به مثاب ــه آن ب
می نگرنــد.1 ایــن تجربــه زیســته رخــدادی فــردی نیســت، گویــای وضعیــت برآمــده 
از کارویــژة »تاریــخ داده محــور« اســت کــه از قضــا حضرتــی به آن ســخت بــاور دارد 
ــد  ــه آن را پیش درآم ــب آن ک ــر ویراســت دوم(؛ و جال ــه ب ــی، 1397، مقدم )حضرت
ــة  ــان، ص. 93(. وظیف ــد )هم ــر می دان ــوم دیگ ــا عل ــه« ب ــی عزت مندان »رویاروی
ــا چنیــن توصیه هایــی  مورخــان پیــش از هــر چیــز تولیــد فکــت اســت؛ درواقــع ب
ــا در  ــد ت ــرد می آورن ــا گ ــت یکج ــه ای بی هوی ــون تپ ــا را چ ــا داده ه ــان تنه مورخ
ــی در  ــا حت ــری م ــن تعبی ــا چنی ــه دســت مهندســان بســپارند. ب ــزوم ب صــورت ل
نظــام گزینــش هــم چنــدان مخیــر نیســتیم، حتــی اگــر حضرتــی، بنــا بــه آنچــه 
ــاری  ــهامی انحص ــرکت س ــرای ش ــد، ب ــخ می  خوان ــش تاری ــاد دان ــی داده بنی ویژگ

ــل باشــد.  مورخــان ســیادت و برتــری قائ
ــق  ــاله در روش تحقی ــتین رس ــی نخس ــی در معرف ــه حضرت ــاب آور آن ک اعج
ــید یاســمی در 1316  ــتاد رش ــر اس ــخ، اث ــگارش تاری ــن ن ــوان آیی ــا عن تاریخــی ب
ــف آن در فصــل ســاختمان  ــه مؤل ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای خورشــیدی، ب
ــک ســاختمان  ــای ی ــه بن ــه ک ــه همان گون ــد ک ــورخ هشــدار می ده ــه م ــخ »ب تاری
ــا  ــز تنه ــخ نی ــت، تاری ــدن آن نیس ــم چی ــح و روی ه ــع آوری مصال ــارت از جم عب

ــی  ــت داده های ــده می خواس ــی از نگارن ــوم سیاس ــتة عل ــتادی از رش ــه ، اس ــن تجرب 1. در نزدیک تری
بــرای او بیایــم کــه تأییــد کنــد در دورة قاجــار گفتمــان پزشــکی بــر گفتمــان علــوم انســانی غالــب 
ــه  ــود! وقتــی وجــود چنیــن گفتمانی  هایــی در دورة قاجــار را محــل تردیــد دانســتم چــه رســد ب ب
غلبــة یکــی بــر دیگــری، ابتــدا ایمــان داشــت کــه نظــرش درســت اســت و تنهــا بــه داده هایــی بــرای 
اثبــات آن نیــاز دارد کــه البتــه گــردآوردن آن داده هــا و آشــنایی بــا منابــع در تخصــص اش نیســت! 
ــتجویی  ــن دوره جس ــی ای ــاله های سیاس ــه در رس ــا آن مالحظ ــه ب ــت ک ــب کارانه می خواس و کاس
ــه بی ســوادی  ــای فشــردم ب ــر نظــر خــود پ ــاز ب سردســتی انجــام دهــم. بعــد از مدتــی هــم کــه ب

متهــم شــدم!
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ــد  ــا نمی توان ــا نیســت« )همــان، ص. 11(؛ ام ــواد و ســرهم بندی آن ه ــردآوری م گ
ــمی  ــید یاس ــس از رش ــل پ ــه دو نس ــی، ک ــرد. ای کاش حضرت ــی بگی راه او را پ
بــر کرســی اســتادی دانشــگاه تهــران تکیــه زده، اکنــون کــه نتوانســته در تحــول 
تاریخ نــگاری آکادمیــک گامــی بــه پیــش نهــد، گامــی بــه عقــب برمی داشــت و بــا 
ــه  ــت ک ــن درمی یاف ــار رشــید یاســمی در 80 ســال پیــش از ای ــه گفت بازگشــت ب
ســاختمان تاریــخ یاســمی همــان بنایــی اســت کــه او از ســاختن آن بیــزار اســت. 
بایــد بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه رســالة رشیدیاســمی چنــان بدیــع اســت کــه 
امــروز، بعــد از گذشــت هشــت دهــه از نــگارش آن، همچنــان قابــل تدریــس اســت 
ــوآوری  ــه ن ــی ب ــاید بخش ــه ش ــن نکت ــوهانی، 1390، ص ص. 86-94(. ای )رک. ش
ــول  ــا در اف ــی مســئولیت م ــد ناف ــا بی تردی ــردد، ام ــت رشیدیاســمی بازگ و خالقی

ــز نیســت. ــان طــی شــده نی ــن زم ــک در ای ــگاری آکادمی تاریخ ن
ــه  ــد ک ــاد« می خوان ــی »داده بنی ــخ را دانش ــی تاری ــه حضرت ــن آن گاه ک همچنی
ــن  ــه ای را دارد، از ای ــر نظری ــن ه ــار انداخت ــیدن و از اعتب ــش کش ــی به چال توانای
ــه ای  ــوان نظری ــض نمی ت ــد دادة نقی ــیدن چن ــا به رخ کش ــه ب ــت ک ــل اس ــر غاف ام
ــة  ــی در رد نظری ــا داده های ــخ اروپ ــا در تاری ــه آی ــرای نمون ــت. ب ــار انداخ را از اعتب
ماتریالیســم تاریخــی مارکــس نیســت؟ امــا آیــا ارائــة سلســله ای از داده هــا توانســته 
نظریــة مارکــس را از اعتبــار ســاقط کنــد؟ یــا دســتگاه نظــری رقیــب کــه داده هایــی 
ــا  ــاً نظریه ه ــیده؟ اساس ــش کش ــه را به چال ــه، آن نظری ــت گرفت ــز در خدم را نی
ــا  ــود. داده ه ــن ش ــئله تبیی ــک مس ــی از ی ــا بخش ــی ی ــا تمام ــد ت ــک می کنن کم
ــه رابطــة  ــی نظری ــدرت تبیین کنندگ ــا ق ــاً ب ــا لزوم ــد، ام ــک نظریه ان ــت ی در خدم
ــه قصــد  ــه چالــش میــان داده هــا ب ــرار ب ــرار نمی کننــد. اگــر ق ــع و متبــوع برق تاب
ــه  ــانی ب ــوم انس ــع آن عل ــخ و به تب ــش تاری ــد، دان ــا باش ــی از نظریه ه اعتبارزدای

ــد شــد. ــدل خواه ــر ب ــا یکدیگ ــة بی ســرانجام مورخــان ب عرصــة مباهل
قضــاوت ارزش داورانــة مؤلــف دربــارة ســطح توصیــف و تحلیــل به واقــع 
جــای اعجــاب اســت )همــان، ص. 128(. فروکاســتن از تحلیــل بــه نفــع توصیــف، 
ــه  ــر پژوهشــی، از جمل ــی اســت در ه ــی اســت. بدیه ــردن اســاس کار علم مثله ک
پژوهــش تاریخــی، به همــان میــزان کــه توصیــف اهمیــت دارد، تحلیــل نیــز حائــز 
ــف بی معناســت،  ــل بی توصی ــه تحلی ــه ک ــر همان گون ــی دیگ ــت اســت. به بیان اهمی
ــی در  ــد حضرت ــر می رس ــام اســت. به نظ ــر و ناتم ــز ابت ــل نی ــدون تحلی ــف ب توصی
ایــن اثــر مفاهیــم »تحلیــل« و »تبییــن« و »تعمیــم« را گاه به جــای یکدیگــر بــه کار 
می بــرد و گاه تفاوتــی بیــن آن هــا قائــل نیســت. حتــی در مــواردی ایــن مفاهیــم را 
ــی  ــه وقت ــت ک ــد. از همین روس ــان می دان ــی یکس ــردازی و نظریه آزمای ــا نظریه پ ب
ــن  ــل و تبیی ــه رد تحلی ــد بکشــد ب ــه نق ــخ را ب ــش تاری ــم در دان قصــد دارد تعمی
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ــد  ــا را هشــدار ده ــوارض کاربســت نظریه ه ــد ع ــه می خواه ــد و آن گاه ک درمی غلت
ــه ســاده انگاری توصیــف واقعــه درمی افتــد. غافــل از آن کــه ایــن پنهان شــدن در  ب

ــخ نخواهــد داشــت. پــس کژتابی هــای مفهومــی، نتیجــه ای جــز مــرگ تاری
ــده از  ــگاه برآم ــن ن ــته ای؛ ای ــه و میان رش ــم: کار فرامورخان ــل و تعمی 5. تحلی
ــی  ــی اســت هنگام ــای دانشــگاهی اســت. بدیه ــگ دپارتمان ه ــرة تن حصــر در دای
کــه نظــام آمــوزش عالــی در دانشــگاه قصــد دارد دانشــجو تربیــت کنــد، به ناچــار 
ــوم  ــنی در عل ــای روش ــت مرزه ــم سیاس ــان عل ــان و عالم ــان، جامعه شناس مورخ
ــیپلین  ــک دیس ــا ی ــته ای ب ــجو در رش ــر دانش ــا ه ــد، ت ــیم می کنن ــانی ترس انس
تربیــت شــود. هرچنــد در این میــان نیــز دانشــجویان تاریــخ درس هایــی را 
ــد  ــی فراخواهن ــاد و روانشناس ــی اقتص ــی و حت ــوم اجتماع ــی و عل ــوم سیاس از عل
ــر  ــی از دیگ ــی مباحث ــتة جامعه شناس ــجوی رش ــیاق دانش ــن س ــت و به همی گرف
علــوم خواهــد گذرانــد. امــا به هنــگام پژوهــش هیــچ مــرز روشــنی نیســت. اساســاً 
ــر از  ــا موضوعــی اقتصــادی ناگزی ــرز نمی شناســد. مــورخ در مواجهــه ب پژوهــش م
ــردآوری  ــا، شــیوه های گ ــرد و بســیاری از ابزاره ــره می گی ــم اقتصــاد به ــی عل مبان
ــک  ــه ی ــرد. همچنان ک ــت می گی ــه خدم ــاد ب ــش اقتص ــا را از دان ــل داده ه و تحلی
ــه روش هــا و  ــر از پایبنــدی ب ــا مســئله ای تاریخــی ناگزی اقتصــاددان در مواجهــه ب
مبانــی دانــش تاریــخ اســت تــا بــه یافته هــای دقیــق و متقنــی دســت یابــد. ایــن 
ــر  ــد؟ اگ ــما مورخی ــت. ش ــیم بندی برآمده اس ــن تقس ــه از همی ــی مورخان تمایل یاب
پاســخ تان مثبــت اســت بهتــر اســت یکراســت برویــد فکــت )کــذا( تولیــد کنیــد، 
در غیــر این صــورت هرچــه می توانیــد باشــید جــز مــورخ! امــا پرســش این جاســت 
کــه ایــن کشــف تمایــالت مورخانــه، ســرآمدان مکتــب آنــال، چــون بلــوخ و فــور و 
بــرودل، را نیــز شــامل می شــود کــه آگاهانــه تخصص مآبــی رویکــرد پوزیتیویســت 
را رد کردنــد؟ شــاید از نظــر حضرتــی آن هــا مــورخ نیســتند یــا کاری فرامورخانــه! 
انجــام داده انــد. اندرســون، تامســون، آیزنشــتاد، والرشــتاین، برینگتــون مــور و نظایــر 
آن هــا چطــور؟ آن هــا کــه  نام هــا را بــا دقــت و جزییــات بررســی کردنــد و از آن هــا 
ــی  ــر حضرت ــازند، از نظ ــته بس ــن گذش ــرای تبیی ــود را ب ــم خ ــا مفاهی ــتند ت گذش
پژوهش هــای غیر/ضــد تاریخــی انجــام داده انــد؟ یــا تمایــل بــه تبییــن و تحلیــل و 
حتــی تعمیــم ندارنــد؟ به نظــر نمی رســد مؤلــف بتوانــد بــا تکــرار مبانــی خــود بــه 

ــد. ــی ده ــخ متقن ــش  ها پاس ــت پرس این دس

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــی  ــز اهمیت ــی حائ ــر آموزش ــی اث ــن حضرت ــی حس ــش در تاریخ شناس روش پژوه
ــه  ــه در قوام بخشــی ب ــی اســت ک ــک ایران ــخ آکادمی ــش تاری ــق دان در روش تحقی
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فرمالیســم پژوهش هــای ایــن رشــته نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. امــا ایــن 
فرمالیســم روشــی برداشــتی از رویکــرد معرفت شــناختی پوزیتیویســتی اســت کــه 
براســاس اســطورة  علــم وجــه هژمونیــک یافتــه؛ ارزش هــا و مبانــی ایــن رویکــرد 
ــگران  ــجویان و پژوهش ــان دانش ــن و زب ــان در ذه ــی چن ــگاه ایران ــب در دانش غال
ــخ  ــتة تاری ــاوت در رش ــای متف ــا و رویکرده ــرح روش ه ــه ط ــده ک ــه ش نهادین

ــد. ــن را مان ــاون کوفت ــک، آب در ه آکادمی
بخش هــای چندگانــة طرح نامــة تحقیــق کــه در تمامــی رشــته های علــوم 
ــر یــک ســیاق اند و گویــی  ــی جــاری و ســاری اســت همگــی ب انســانی دانشــگاه ایران
از نســخه ای واحــد تکثیــر شــده اند: بیــان مســئله، طــرح ســؤاالت، بیــان فرضیــات و 
ــؤاالت و به اصطــالح حــل مســئله  ــه س ــخ ب ــن پاس ــت یافت ــا در جه ــردآوری داده ه گ
ــه  ــش ب ــانی پژوه ــردن پیش ــن ک ــده و مزی ــش تعیین ش ــای از پی ــاس فرضیه ه براس
ــه  ــت ک ــگاهی  اس ــای دانش ــة طرح نامه ه ــة هم ــن خالص ــری؛ ای ــوب نظ ــک چارچ ی
حضرتــی در ایــن اثــر آن را بــر اســاس رویکــرد پوزیتیویســتی هــم دارای فضــل تقــدم 
ــن  ــه شــد خــود او در ای ــه گفت ــان ک ــا آنچن ــدم فضــل. ام ــم دارای تق ــد و ه می خوان
اثــر هــم چنــدان بــه آن پایبنــد نیســت؛ چنان کــه از یکســو بــا وجــود ادعــای اتخــاذ 
رویکــرد نامعلــوم »اثبات گرایــی انتقــادی« کــه گویــا مــرادش »اثبات گرایــی منطقــی« 
ــه در  ــن این ک ــود، در عی ــک می ش ــتر نزدی ــی« بیش ــم منطق ــه »راسیونالیس ــت ب اس
ــی و  ــه مبان ــز از تحلیــل داده هــا و تعمیــم یافته هــا از پایبنــدی ب مــواردی چــون گری
الزامــات رویکــرد پوزیتیویســتی نیــز روی گــردان اســت. از دیگرســو در ایــن رهیافــت 
نیــز هرجــا بــه بن بســت رســیده یــا آن را ناکارآمــد دانســته، ناآگاهانــه بــه روش هــای 
ــه ای  ــت درس نام ــرار اس ــه ق ــری ک ــن رو اث ــت. از ای ــاه برده اس ــیری پن ــرد تفس رویک
ــجام  ــرد از انس ــک رویک ــاذ ی ــود، در اتخ ــگاهی ش ــای دانش ــجام پژوهش ه ــرای انس ب
بازمی مانــد. همچنیــن طــرح مبانــی رویکــرد غالــب در اثــر حضرتــی نیــز ناســازه های 
بســیاری دارد؛ آن چــه او در تعریــف و مختصــات دانــش تاریــخ و کار مورخانــه، غایــت 
ــای  ــا مدعاه ــا ب ــه نه تنه ــد، به نظــر می رســد ک ــخ عرضــه می کن ــش تاری ــت دان و مزی

ــد. ــخ می انجام ــرگ تاری ــه م ــه ب رویکــرد پوزیتیویســتی ناهمخــوان اســت، ک

منابع
آخوندزاده، میرزا فتحعلی )1351(. مقاالت، گردآوری باقر مؤمنی، تهران: آوا.

ــه و  ــگاه ترجم ــران : بن ــوب، ته ــة  عبدالحســین  زرین ک ــعر، ترجم ــن  ش ارســطو )1353(. ف
نشــر کتــاب. 

ــة احمــد گل محمــدي،  ــخ، ترجم ــر فلســفة تاری ــدي ب ــکل )1383(. درآم اســتنفورد، مای
تهــران: نــي.
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حضرتــی، حســن )1397(. روش پژوهــش در تاریخ شناســی )بــا تجدیــد نظــر و اضافــات(، 
تهــران: لوگــوس.

ــام  ــکده ام ــران: پژوهش ــی، ته ــش در تاریخ شناس ــن )1391(. روش پژوه ــی، حس حضرت
ــالمی. ــالب اس ــی و انق خمین

ــران: سلســله انتشــارات   ــخ، ته ــگارش در تاری ــن ن رشــید یاســمی، غالمرضــا )1316(. آئی
ــه. مؤسســة وعــظ و خطاب

شــوهانی، ســیاوش. نخســتین رســاله در تاریــخ پژوهــی، کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا، ش. 
156، اردیبهشــت 1390، 94-86.

صیامیان، زهیر. علمیت تاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش. 161، مهر 1390.
فــی، برایــان )1389(. فلســفه امروزیــن علــوم اجتماعــی: نگرشــی چندفرهنگــی، ترجمــة 

خشــایار دیهیمــی، تهــران: طــرح نــو.
رویکردهــای  بررســی  سیاســی:  عمــل  و  اجتماعــی  نظریــه   .)1383( برایــان  فــی، 
پوزیتیویســتی، تفســیری و انتقــادی، ترجمــة محمــد زارع، تهــران: روزنامــه ایــران.

مالئی توانی، علیرضا )1386(. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نی.
نشســت »بحــران در تاریــخ، توهــم یــا واقعیــت«، 11 دی 1397، پژوهشــگاه علــوم انســانی 

و مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در ســایت پژوهشــگاه منتشــر شده اســت:
h t tp://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17948

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــر 1390، پژوهش ــخ«، 23 مه ــه در تاری ــت نظری ــت »کاربس نشس
مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در دو بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر 

شده اســت:
 h t tp://farhangemrooz.com/news/12383
 h t tp://farhangemrooz.com/news/12391

نشســت »وظیفــه دیســیپلینی مــورخ«، 12 آذر 1397، دانشــگاه تهــران؛ متــن ایــن نشســت 
در ســه بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر شده اســت:

h t tp://farhangemrooz.com/news/57693
h t tp://farhangemrooz.com/news/57759
h t tp://farhangemrooz.com/news/57902



350105

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

 فریدون شیرین کام
مترجم و پژوهشگر حوزة اقتصاد

بررسی و نقد کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد

چکیده
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد بــه خواننــده کمــک می کنــد از تحــوالت 
دانــش روش شناســی مثــل پوزیتیویســم، مطلبوبیت گرایــی، مداخله گرایــی کینــزی و 
ــاد و  ــم اقتص ــک و... در عل ــزس، های ــردازی می ــا نظریه پ ــاد ب ــش اقتص ــکل گیری دان ش
ــا  ــران عصــر روشــنگری ت ــد. اندیشــة اقتصــادی متفک ــدا کن ــی پی ــی آگاه ــوم اجتماع عل
ــت، تئــوری  ــون طبیعــی، آزادی، فردی ــارة قان ــاک، اســمیت، درب ــرن بیســت مثــل کندی ق
ارزش ـ کار و... از طریــق آراء دیگــر متفکــران، نقــد و ارزیابــی شــد. کتــاب گفتارهایــی در 
روش شناســی علــم اقتصــاد نثــری روان دارد و بــا یــک نگــرش تاریخــی بــه شــرح تحــوالت 
ــه تئوری هــای  ــل نویســنده ب ــردازد. به نظــر می رســد تمای ــش اقتصــاد می پ نظــری در دان
ــر رویکــرد در  ــه موجــب تغیی ــی ک ــا و موانع ــه محدودیت ه ــازار باعــث شــده ک اقتصــاد ب
ــدی  ــورت ج ــاد رخ داد به ص ــی در اقتص ــا مداخله گرای ــی ی ــی آلمان ــب تاریخی گرای مکت

مــورد واکاوی قــرار نگیــرد.

واژه های کلیدی: 
اقتصاد، روش شناسی، بازار، آزادی، مطلوبیت.

مقدمه
قریــب 65 ســال از آمــوزش نظام منــد علــم اقتصــاد به صــورت یــک رشــتة مســتقل 
ــوق و  ــکده حق ــتقل از دانش ــورت مس ــاد به ص ــکده اقتص ــذرد. دانش ــران می گ در ای
علــوم سیاســی جــدا و در اوایــل دهــة 50 در امیرآبــاد شــروع بــه فعالیــت کــرد. در 
طــی ایــن دوران چنــد نســل اســتاد در آن بــه فعالیــت مشــغول و بازنشســته شــدند. 
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صدهــا دانشــجو در مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا در آن آمــوزش 
دیدنــد. آمــوزش عالــی در ایــران به گونــه ای پیــش رفــت کــه نهادهــای دانشــگاهی 
ــتقالل  ــد اس ــر می رس ــه به نظ ــان ک ــته اند. آنچن ــم داش ــد عل ــی در تولی ــش کم نق
ــوم  ــته های عل ــایر رش ــون س ــادی همچ ــة اقتص ــک اندیش ــرد ی ــل در پیش ب عم
انســانی در نهــاد آمــوزش عالــی مشــاهده نمی شــود. گرایش هــای نظــری در قالــب 
یــک یــا چنــد اســتاد عالقه منــد پیرامــون یــک نظریــه و گرایــش شــکل می گیــرد 
و آنــان از طریــق برخــی نشــریات بــه انتشــار آراء خــود در زمینــة مــورد نظرشــان 

ــد. اقــدام می کننــد. از آن ســو گروه هــای آموزشــی نیــز هویــت نظــری ندارن
ــد  ــال کن ــری را دنب ــای فک ــد جریان ه ــس می خواه ــر ک ــروز ه ــران ام در ای
ــدادی از نشــریات خصوصــی  ــراد صاحب نظــر و تع ــق برخــی از اف ــد از طری می توان
مربوطــه، ایــن آراء را پیگیــری نمایــد. وضعیــت دانــش اقتصــاد مثــل ســایر 
ــه  ــور خالص ــل کش ــه داخ ــا ب ــوزش آن ه ــه و آم ــه ترجم ــگاهی ب ــته های دانش رش
ــن چرخــه  ــز در ای ــم اقتصــاد نی ــی در روش شناســی عل ــاب گفتارهای می شــود. کت

ــی اســت. ــل تفســیر و بازخوان قاب

معرفی اثر و نویسنده
ایــن کتــاب در شــش فصــل بــه طــرح تحــوالت روشــی علــم اقتصــاد در طــی ســه 
ــی  ــوی و انگلیس ــران فرانس ــنگری، متفک ــار اول، دورة روش ــردازد. گفت ــرن می پ ق
مدافــع قانــون طبیعــی و آزادی را شــرح می دهــد. ایــن بخــش بــه خواننــده کمــک 
می کنــد از خاســتگاه اندیشــه های اقتصــادی آگاهــی پیــدا کنــد. مهم تریــن 
ــوان »جــدال روش هــا« می باشــد. مباحــث  ــار ســوم تحــت عن ــاب، گفت بخــش کت
بنیادیــن تئــوری کل گرایــی در برابــر تاریخی گرایــی در ایــن قســمت مــورد بررســی 

■ غنی نــژاد، موســی )1397(. گفتارهایــی در 
روش شناسی علم اقتصاد، تهران: مینوی خرد

شابک: 978-600-6220-57-4 
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ــاد  ــم اقتص ــدی عل ــم و کلی ــای مه ــی از موضوع ه ــن برخ ــرد. همچنی ــرار می گی ق
)همچــون بحــث ارزش ـ کار و مطلوبیــت ذهنــی(، کــه متفکــران بزرگــی از علــوم 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــج م ــار و پن ــل چه ــرده در فص ــغول ک ــود مش ــانی را به خ انس

گرفته اســت.
ــز  ــال 1331 در تبری ــان در س ــت. ایش ــژاد اس ــی غنی ن ــاب موس ــندة کت نویس
ــه دنیــا آمــده و در ســال 1348 وارد دانشــکده علــوم اداری و مدیریــت بازرگانــی  ب
دانشــگاه تهــران در رشــتة حســابداری شــده و در ســال 1352 از آنجــا فــارغ 
التحصیــل شده اســت. ســال 1355 بــه فرانســه رفتــه و وارد دانشــگاه ســوربن شــده 
و در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــتة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی فارغ التحصیــل 
ــز  ــی در تبری ــرای مدت ــران بازگشــتند و ب ــه ای شده اســت. ایشــان در ســال 1357 ب
به عنــوان اســتاد مدعــو تدریــس داشــته اند؛ امــا بــا انقــالب فرهنگــی در ســال 1359 
بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــرای توســعة اقتصــادی بــه فرانســه بازگشــتند و 
ســپس در رشــتة معرفت شناســی بــه ادامــه تحصیــل پرداختنــد؛ هرچنــد کــه پیــش 
از نوشــتن رســالة دکتــری خــود، در ســال 1368 بــه کشــور بازگشــت و در دانشــکده 
ــان از  ــر ایش ــای اخی ــدند. در دهه ه ــتخدام ش ــاد اس ــتاد اقتص ــوان اس ــت به عن نف
طریــق نوشــتن یاداشــت، مقالــه، گفتگــو، مصاحبــه و ســخنرانی بــه دفــاع نظــری از 

ــازار آزاد در عرصــة مطبوعــات و حــوزة عمومــی فعــال می باشــند. اندیشــة ب
ــگاه داری و  ــارکت در بن ــق مش ــت از طری ــه دول ــالب ک ــس از انق ــران پ در ای
سیاســت گذاری ســهمیه ای ســهم پُررنگــی در اقتصــاد ایفــا می نمــود، کمتــر 
ــاع از اقتصــاد  ــرا و دف ــد سیاســت دولت گ ــوان منتق کســی به صــورت منظــم، به عن
ــش  ــای نق ــه ایف ــژاد ب ــون غنی ن ــگاهی همچ ــنفکری و دانش ــة روش ــازار در جامع ب
ــة  ــده در عرص ــی شناخته ش ــژاد نام ــه غنی ن ــت ک ــبب اس ــن س ــه ای ــت. ب پرداخ
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــش از 30 س ــان بی ــد. ایش ــران می باش ــادی در ای ــة اقتص اندیش
ــای  ــه هایش در زمینه ه ــر اندیش ــه نش ــاب ب ــن کت ــته و چندی ــا نوش ــار ده ه انتش
گوناگــون اقتصــاد نظــری و رویکردهــای سیاســت گذاری بــه طــرح دیــدگاه اقتصــاد 
ــط  ــک خ ــی در ی ــدت طوالن ــن م ــی ای ــژاد در ط ــت. غنی ن ــدام کرده اس ــازار اق ب
ــدم بوده اســت.  ــازار، ثابت ق ــاع از اقتصــاد ب ــی و دف ــد اقتصــاد دولت مســتقیم در نق
البتــه کــه دفــاع وی عمومــاً وجــه تئوریــک دارد و هنگامــی کــه بــه مســائل ایــران 
ــت  ــة دول ــه مداخل ــد هرگون ــان ناق ــد. ایش ــدا می کن ــی پی ــه تاریخ ــردازد وج می پ
ــالب  ــس از انق ــی پ ــاد دولت ــت و اقتص ــدن نف ــوی، ملی ش ــاد در دورة پهل در اقتص
ــازار و  ــه ب ــل ب ــان متمای ــیاری از اقتصاددان ــالف بس ــد. وی برخ ــالمی می باش اس
ــت و ســازمان های تابعــه را نپذیرفــت،  ــران، هرگــز مســئولیتی در دول ــت در ای دول

ــای نشــر اندیشــه هایش پرداخــت. ــه ایف ــا ب ــی تنه ــه در عرصــة عموم بلک
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غنی نــژاد مثــل کثیــری از جوانــان از اوایــل ســال 50 تــا آغــاز ســال 1360 بــه 
ســنت مارکســی دل بســته بــود. تحصیــل در حــوزة معرفت شناســی در فرانســه بــه 
ــه ای  ــد. به گون ــی توجــه کن ــه کاســتی های اندیشــة تاریخ گرای ــا ب او کمــک کــرد ت
ــة  ــس در زمین ــی مارک ــدان اصل ــی از منتق ــه یک ــال ب ــه س ــا س ــس از دو ت ــه پ ک

اقتصــادی در ایــران بــدل شــد.
ــا  ــماره 88-87 ب ــی ش ــادی و سیاس ــات اقتص ــة اطالع ــر وی در مجل ــن اث اولی
نــام »ظهــور اندیشــه آزادی و پیونــد آن بــا اقتصــاد سیاســی« بــه موضــوع انقــالب 
ــه  ــذار ب ــان الک و گ ــکیو و ج ــال 1688 م و آراء منتس ــس در س ــکوه انگلی باش
فلســفة جدیــد حــق طبیعــی ارتبــاط دارد. از دیگــر آثــار اولیــة ایشــان می تــوان بــه 
مقالــة »ســخنی دربــارة نفــت و توســعه« در نقــد کتــاب اوپــک و اثــرات تخریبــی 
تطبیــق قیمــت نفــت )امیــر باقــر مدنــی، 1363(، مقالــة »ابتــذال علمــی« در نقــد 
و معرفــی کتــاب توطئــه اقتصــادی امپریالیســم در ایــران )توانائیــان فــرد، 1364(، 
ــه  ــاره داشــت ک ــزی« )1369( و... اش ــه ری ــازار و برنام ــام اقتصــادی: ب ــة »نظ مقال
ــادی و  ــة آزادی اقتص ــاع از نظری ــژاد در دف ــرد غنی ن ــات آرا و رویک ــر ثب ــی ب گواه

ــد. ــازار می باش ب
در نقــد ایشــان بــه فضــای فکــری و سیاســت گذاری ایــران در حــوزة اقتصــادی 
می تــوان بــه نقــل قــول ایشــان از هایــک رجــوع نمــود کــه بیــان مــی دارد: »کســی 
ــد1.« )عظیمــی  ــد بقیــه چیزهــا را هــم نمی دان کــه در دنیــای مــدرن اقتصــاد ندان
و اســماعیل مطلــق، 1382، ص. 251(. ایشــان همچنیــن در نقــد ســاده بینی 
ــا 50  ــادی 40 ت ــم اقتص ــاب مه ــه و کت ــر مقال ــد: »ه ــران می گوی ــان ای اقتصاددان
ــاب و  ــدون حس ــی ب ــای کل ــران حرف ه ــه در ای ــی دارد. در حالی ک ــول ریاض فرم
منطــق در زمینــة اقتصــادی دائمــاً مطــرح می گــردد.« گرچــه بعدهــا2 از اهمیــت 
ــت در  ــة دول ــد مداخل ــود و در نق ــاد نم ــاد انتق ــات در اقتص ــد ریاضی ــش از ح بی
ــارج  ــزی خ ــاد کین ــا از اقتص ــه دنی ــت ک ــال اس ــدود 40 س ــت: »ح ــاد نوش اقتص
ــورد  ــا در م ــد.« و ی ــلطه دارن ــا س ــان کینزی ه ــران همچن ــا در ای ــت ام شده اس
ــتری،  ــت، دادگس ــاد ثب ــران نه ــد: »در ای ــی می نویس ــی و سیاس ــای حقوق نهاده
ــوزش  ــد آم ــن در نق ــد.« همچنی ــری می باش ــکی ظاه ــک و... مترس ــان، بان پارلم
دانشــگاهی و روشــنفکری می نویســد: »مفهــوم فــرد، و محدودیــت فــرد در آمــوزش 
اقتصــاد ُخــرد در چارچــوب اندیشــة ایرانــی وجــود نــدارد. اهــل فکــر مــا در انتقــال 
ــران  ــة ای ــات جامع ــوازم و امکان ــدم درک ل ــی و ع ــل بدفهم ــدرن به دلی ــة م اندیش
ــل  ــت.« و دلی ــوده اس ــکل  ب ــار مش ــاده لوحی دچ ــی و س ــل ساده اندیش و به دلی

1. احتمــاالً فیلســوفان، حقوقدانــان و... می گوینــد هــر کــس فلســفه، حقــوق و روانشناســی 
نمی دانــد چیــزی از جهــان مــدرن نمی دانــد.
2. در کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد.
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ــر  ــتادگی ب ــل را در ایس ــد. او راه ح ــرت می دان ــل را مهاج ــی و راه ح ــت فعل وضعی
ــان، ص ص. 253-260(. ــد.« )هم ــم می دان ــی عل ــی در معرفت شناس ــول اساس اص

ــخ  ــت و تفســیر تاری ــه درک مســئلة عدال ــوط ب ــژاد من فهــم اندیشــه های غنی ن
معاصــر ایــران از منظــر او می باشــد. ایــن دو موضــوع بــه خواننــده کمــک می کنــد 
کــه تصویــر روشــن تری از نوشــته های غنی نــژاد داشــته باشــد. غنی نــژاد بــه 
ــرد  ــد. کارب ــه رفتــار انســانی می دان ــوط ب تبعیــت از هایــک »عدالــت را ویژگــی مرب
ــی،  ــخص معین ــه ش ــر این ک ــد؛ مگ ــا می باش ــد معن ــا، فاق ــورد وضعیت ه آن در م
ــدی  ــد ج ــی را تهدی ــت اجتماع ــراب عدال ــود. او س ــناخته ش ــت ش ــئول وضعی مس
ــت  ــد. عدال ــردی می دان ــی آزادی ف ــی، یعن ــن دســتاورد تمــدن غرب ــرای بزرگ تری ب
ــه روایــت او از  »اســب تــروآ«ی سوسیالیســم در جوامــع آزاد اســت. سوسیالیســم ب
ــژاد، 1381، ص ص. 112-113(.   نوعــی خردگرایــی کاذب ناشــی می شــود.« )غنی ن
غنی نــژاد بــه تاریــخ معاصــر و روشــنفکری پــس از شــهریور 1320 بــه شــیوه ای 
ــی از  ــش مهم ــی دارد: »بخ ــان م ــوص بی ــرد و در این خص ــش می نگ ــاص خوی خ
ــاهی و  ــه دوران رضاش ــت اقتدارگرایان ــویق حکوم ــه تش ــواه ب ــنفکران تجددخ روش
توجیــه روش هــای دولت مــدار وی پرداختنــد. آرمــان آزادی و حکومــت قانــون بــه 
ــس از شــهریور 1320،  ــه چرخــش نمــود. پ  میهن پرســتی و ناسیونالیســم مقتدران
بــا  را  )سوسیالیســم(  اندیشــه های جمع گرایانــه جدیــد  برخــی  تجددطلبــی 
ارزش هــای، ســنتی، قبیلــه ای، التقــاط و رجعــت بــه گذشــته تحــت اشــکال جدیــد 
ــه خــارج،  ــا طــرح کمبــود ســرمایه و وابســتگی ب ــوژی توســعه ب ــد داد. ایدئول پیون
خــود، بــه یکــی از موانــع اصلــی توســعه پایــدار در ایــران بــدل شده اســت؛ زیــرا ایــن 
ــد.  ــعه نیافتگی می باش ــذار از توس ــم در گ ــل مه ــن عوام ــث نادیده گرفت ــرش باع نگ
ایــن رویکــرد، بــه نقــش تعیین کننــدة نهادهــای نامناســب و هزینه هــای معامالتــی 
ــدارد.  ــج کرده اســت توجــه ن ــد را فل ــده کــه نظــام تولی ــی و بازدارن ســنگین، نامرئ
کاســتن از هزینه هــای معامالتــی از طریــق اصالحــات نهــادی بــا تعریــف و تضمیــن 
حقــوق مالکیــت فــردی، ایجــاد و تحکیــم حکومــت قانــون و ارزش هــای رقابتــی در 
جامعــه بــرای رســیدن بــه توســعه اجتناب ناپذیــر اســت. بــه روایــت او، ایــن تجــدد 
ــت از  ــوع خالقی ــر ن ــه ه ــی اســت ک ــود دارای تناقض های ــه در درون خ جمع گرایان

ــژاد، 1386، ص ص. 7-9(. ــد.« )غنی ن ــلب می کن آن را س

معرفی فصل های کتاب
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد، در ادامــة کتــاب معرفت شناســی 
ــک  ــده کم ــه خوانن ــی ب ــاب معرفت شناس ــة کت ــد. مطالع ــاد، می باش ــم اقتص عل
باشــد.  داشــته  روش شناســی  کتــاب  بــه  دقیق تــری  فهــم  کــه  می کنــد 
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ــناخت،  ــوع ش ــه موض ــه ب ــت ک ــفی اس ــارف فلس ــاخه ای از مع ــی، ش معرفت شناس
رابطــة ذهــن و عیــن در فراینــد شــناخت و چگونگــی شــناخت معتبــر می پــردازد. 
ــا مشــاهدة مســتقیم واقعیــت به لحــاظ علمــی ســخنی بی معنــا  »روش شــهودی ی
ــرای هــر تئــوری بایــد  ــه تئــوری اســت. ب اســت، زیــرا هــر مشــاهده ای مســبوق ب
ــوان  ــل مشــاهده نمی ت ــی قاب ــات انضمام ــزاع متوســل شــد. براســاس واقعی ــه انت ب
ــه  ــن زمین ــف، 1397، ص. 270( او در همی ــژاد، ال ــرد.« )غنی ن ــردازی ک نظریه پ
ــش  ــاد، کن ــژه در اقتص ــانی به وی ــوم انس ــی عل ــوع اصل ــد: موض ــادآوری می کن ی
ــای  ــاس داده ه ــوان براس ــوری را نمی ت ــچ تئ ــت. هی ــان ها اس ــار ارادی انس ــا رفت ی
تجربــی ـ تاریخــی بــه ســیاق علــوم تجربــی حقیقت آزمایــی کــرد. واقعیــات تجربــی 
ــیر  ــوان تفس ــاد می ت ــی متض ــاوت و حت ــوری متف ــمار تئ ــا بی ش ــی را ب ـ تاریخ
ــی  ــوم تجرب ــه ســیاق عل ــا ب ــی آن ه ــرای حقیقت آزمای ــی ب ــچ راه ــرد. چــون هی ک
ــی  ــی چگونگ ــذا روش شناس ــف، 1397، ص. 271(. ل ــژاد، ال ــدارد. )غنی ن ــود ن وج
ــا و  ــی( قضیه ه ــی و تجرب ــار )منطق ــوم و اعتب ــادی عل ــم بنی ــکل گیری مفاهی ش

ــد. ــی می کن ــر آن را بررس ــی ب ــتدالل های مبتن اس
برخــی از اقتصاددانــان برخــالف روش آگوســت کنــت، مبانی مفهومی علــم اقتصاد 
را، قضایــای بدیهــی می داننــد. از نظــر ایشــان، صــدق و کــذب مبانــی مفهومــی علــم 
اقتصــاد هماننــد قضایــای ریاضــی ریشــه در درســتی اصــول و شــیوة اســتنتاج منطقی 
ــول  ــادی محص ــن اقتص ــی، قوانی ــه در روش اثبات ــی دارد. در حالی ک ــول بدیه از اص
اســتقرای تجربــی تصــور نمی شــد؛ بلکــه قوانیــن را کلیاتــی )مثــل کــردار و گرایــش 
ذاتــی طبیعــت فــرد انســانی( ورای تجربــة تاریخــی می دانســتند. در حالی کــه 
ــه تأکیــد  ــر وجــه تاریخــی، ملــی و جمع گرایان مارکــس و مکتــب تاریخــی آلمــان، ب
ــای جهان شــمول و فراتاریخــی اقتصــاد سیاســی را  ــا ادع ــر دوی آن ه ــد، ه می کردن

رد می کردنــد. )غنی نــژاد، الــف، 1397، ص ص. 3-5(.
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد، یــک مقدمــه و شــش گفتــار 
دارد. گفتــار اول بــه روش شناســی پوزیتیویســتی و تأثیــر آن بــر فلســفة علــم معاصر 
ــی  ــت تجرب ــوزة معرف ــن بخــش، اندیشــمندان ح ــردازد. در ای ــدان آن می پ و منتق
و فیلســوفان تحلیلــی ایــن حــوزه از جــان الک تــا ویتگنشــتاین و... مــورد بررســی 
ــرح آراء  ــه ط ــری، ب ــی نظ ــرح مبان ــس از ش ــار دوم و پ ــرد. در گفت ــرار می گی ق
متفکــران اقتصــاد پرداختــه می شــود. در ایــن بخــش آراء هــر یــک از اقتصاددانــان 
کالســیک فرانســه و انگلیــس مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در مجمــوع در ایــن 
ــان  ــه می شــود. آنچن ــه روش شناســی اقتصــاد سیاســی کالســیک پرداخت ــار ب گفت
ــه شــرح آراء ســه متفکــر کالســیک فرانســوی کشــیش  ــاز ب ــه نویســنده در آغ ک
ــاد  ــار، اعتق ــن گفت ــردازد. در ای ــاک، دســتوت ُد تراســی و ژان باتیســت می پ کندی
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بــه وجــود قوانیــن طبیعــی و تطبیــق انســان بــا آن قوانیــن )جــدا از اخالقی بــودن 
و ســود و زیــان آن قوانیــن بــرای برخــی( به عنــوان یکــی از ویژگــی مهــم اقتصــاد 

ــود. ــوان می ش ــیک عن کالس
در گفتــار دوم همچنیــن بــه تفــاوت دو مکتــب انگلیســی و فرانســوی کالســیک 
ــمیت، کار و  ــرات آدام اس ــنت فرانســوی برخــالف آراء و نظ ــود؛ س ــه می ش پرداخت
ــة  ــه نظری ــت و ب ــه می دانس ــه مبادل ــش ب ــی گرای ــول تدریج ــیم کار را محص تقس
ذهنــی ارزش بــاور داشــت. تحــت ایــن نظریــه اســت کــه کندیــاک، تحــول جامعــة 
ــد.  ــح می ده ــارت توضی ــق تج ــی را از طری ــة صنعت ــه جامع ــتایی ب ــک روس کوچ
ــد  ــا آن را مفی ــه م ــت ک ــزی دارای ارزش اس ــی دارد: »چی ــان م ــه بی ــان ک آنچن
بدانیــم. ایــن ارزیابــی در رابطــه بــا نیــاز مــا می باشــد. بــا کــم و زیــاد شــدن نیــاز 
ــان ها  ــدون داوری انس ــی ب ــور کمیاب ــود. تص ــم می ش ــا ک ــاد ی ــی زی ــا، ارزشش م
ــل مقایســه اســت کــه  بی معنــا می باشــد )همــان، ص ص. 50-49(. به روشــنی قاب
تصــور کندیــاک از ارزش بــا فهــم آدام اســمیت و ریــکاردو از ارزش متعــارض اســت.

ــه آن پرداختــه می شــود دســتوت ُد  ــی کــه در ایــن گفتــار ب دومیــن اقتصاددان
تراســی اســت کــه بــر اراده و کنــش ناشــی از آن تأکیــد داشــته و اولیــن اثــرش را 
در زمینــة فهــم در ســال 1801 منتشــر می نمایــد. از نظــر او اراده، ایــدة مالکیــت را 
ایجــاب می کنــد. مالکیــت طبیعــی مبنــای مالکیــت قــراردادی و برســاختة انســان ها 
در زندگــی اجتماعــی اســت. ُد تراســی، ثــروت را منطبــق بــا نیــاز و تقاضــای انســانی 
ــد  ــور خواه ــل تص ــر قاب ــن خی ــی، آزادی برتری ــر ُد تراس ــد؛ از نظ ــف می کن تعری
ــه وی آزادی را  ــا آنجــا ک ــر از آن زاده می شــوند. ت ــای دیگ ــة خیره ــرا هم ــود؛ زی ب
ــرآورده کــردن خواســته هایمان را دارد و  ــد کــه قــدرت ب همــان خوشــبختی می دان
می نویســد: »مبادلــة آزاد ذاتــاً بــرای هــر دو طــرف ســودمند اســت و فایــدة حقیقــی 
جامعــه در ممکــن ســاختن چنیــن مبادالتــی اســت«. بــه ایــن ترتیــب مــن و غیــر 
ــه  ــی را تجرب ــود دارای حــس، تأثرات ــک موج ــه ی ــد ک ــود می آی ــی به وج ــن، زمان م
نمایــد یــا حداقــل در نتیجــة تأثــرات، حــس اراده، امــکان عمــل به عنــوان تالــی آن 
و پایــداری در برابــر ایــن حــس و عمــل را تجربــه کنــد.« )همــان، ص ص. 62-66(.

ســومین متفکــر بررسی شــده در ایــن گفتــار، ژان باتیست ســه اســت. وی آمــار 
را علــم توصیــف و شــمارش )جزئــی و منفــرد( و علــم اقتصــاد را دانــش مبتنــی بــر 
قوانیــن کلــی علــت و معلولــی می دانســت. براســاس ایــدة باتیست ســه »بهــرة پــول، 
تابــع مثبتــی از ریســک وام دهنــده بــه جهــت خطــر عــدم بازپرداخــت وام اســت. آیا 
ــره را نتیجــه  ــودن اصــل به ــوان غلط ب ــره می ت ــورد وام کم به ــد م ــا مشــاهدة چن ب
ــوده باشــد،  ــاآگاه ب ــه ریســک وام خودن گرفــت! وام دهنــده ممکــن اســت نســبت ب
ــا مشــاهدة وقایــع خــاص نبایــد  ــا به خاطــر تــرس دچــار آشــفتگی گــردد. امــا ب ی
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ــدون درنظــر گرفتــن  ــرا مقابلــة تئــوری و واقعیــت، ب ــه جنــگ تئــوری رفــت. زی ب
ــی اســت. از نظــر  ــی خطرناک ــوده و حت ــت، کار بیه ــر واقعی ــر ب ــل مؤث ــایر عوام س
ــده  ــی( گمراه کنن ــت کل ــی واقعی ــد علّ ــوری )پیون ــدون تئ ــه، مشــاهده ب باتیست س
اســت )همــان، ص ص. 71- 69(. وی در گســترة مطالعــات روش شناســی کالســیک 
ــه آراء اســمیت، ناســور ســینور، جــان اســتوارت میــل و جــان الیــوت  انگلیســی ب
ــنت  ــن دو س ــای ای ــا و تفاوت ه ــتا همانندی ه ــن راس ــردازد و در ای ــس می پ کیرن

ــد. ــی می نمای ــادی را بررس اقتص
ــورد بررســی  ــه ارزش را م ــاً دو روش نگــرش ب ــار عمدت ــن گفت ــژاد در ای غنی ن
قــرار می دهــد. آنچنــان کــه در نــگاه اســمیتی بــر ارزش ـ کار و در نــگاه فرانســوی 
ــری  ــش تأثیرپذی ــن بخ ــژاد در ای ــود. غنی ن ــد می ش ــی تأکی ــت ذهن ــر مطلوبی ب
ــد و  ــی می کن ــمیت را بررس ــه ارزش ـ کار اس ــت ها از نظری ــس و سوسیالیس مارک
ــه  ــا و نظری ــوی چپ ه ــه از س ــد فردگرایان ــه نق ــار مباحث ــن گفت ــوع در ای در مجم
ــاد  ــورد انتق جهان شــمول اقتصــاد کالســیک از ســوی ناسیونالیســت ها مطــرح و م

ــان، ص ص. 90-91(. ــرد )هم ــرار می گی ق
در کل می تــوان بیــان داشــت کــه گفتــار ســوم جــدال روش هــا و میــزان اهمیــت 
آن می باشــد. لــذا می تــوان بیــان داشــت کــه ایــن بخــش یکــی از فصل هــای اساســی 
کتــاب می باشــد کــه بــه تفــاوت روش شناســی و اختــالف مربــوط بــه مبانــی فهــم 
اقتصــاد و علــوم اجتماعــی اختصــاص یافته اســت. در ایــن جــدال روش هــا، نگــرش 
ــا  ــر موقعیت ه ــه ب ــوم انســانی( و نگــرش تاریخــی )ک ــا )در عل ــر فرضیه ه ــی ب مبتن
ــر کارل  ــرار گرفته اســت. همچنیــن اث ــودن قواعــد( مــورد بررســی ق ــی ب ــر کل و غی
ــاد  ــژه اقتص ــه وی ــی ب ــوم اجتماع ــاره روش عل ــی درب ــوان »پژوهش های ــر به عن منگ

سیاســی ســال 1883« معرفــی می شــود )همــان، ص ص. 119-122(.
ــه علــم اقتصــاد و پوزیتویســم می پــردازد. ایــن گفتــار  گفتــار چهــارم کتــاب ب
بیشــتر بــه آراء میلتــون فریدمــن خصوصــاً کتــاب روش شناســی اقتصــاد تحصلــی 
ــاص  ــت اختص ــرن بیس ــة ق ــادی در نیم ــة اقتص ــر اندیش ــر آن ب )1953( و تأثی

یافته اســت )همــان، ص. 181(.
ــن  ــردازد. در ای ــانی می پ ــش انس ــا کن ــاد ب ــة اقتص ــه رابط ــم ب ــار پنج گفت
ــانی  ــش انس ــاب کن ــزس در کت ــش و آراء می ــی کن ــی معرفت شناس ــمت مبان قس
بررســی شــده اســت. میــزس کنــش را نهایتــاً نوعــی مبادلــه داوطلبانــه بــرای گــذار 
ــدة وی،  ــاس ای ــت. براس ــوب اس ــگر مطل ــر کنش ــه از نظ ــد ک ــی می دان ــه وضعیت ب
کنــش هم چــون قضایــای هندســی اســت و نمی تــوان آن را بــا اندازه گیــری 
تجربــی محــک زد )همــان، ص. 275(. لــذا انســان کنشــگر همیشــه در پــی هدفــی 
ــا واســطه ای باشــد. انســان کنشــگر هــر آنچــه  اســت کــه ممکــن اســت نهایــی ی
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ــن  ــد. در ای ــود برس ــدف خ ــه ه ــا ب ــد ت ــل می کن ــیله تبدی ــه وس ــت ب را الزم اس
ــوع  ــدف موض ــا ه ــیله ی ــوان وس ــه به عن ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــه، کاال ه پروس
ــان  ــه از جه ــوری ک ــاس تص ــگر براس ــن کنش ــرد. ای ــرار می گی ــانی ق ــش انس کن
ــد  ــتباه کن ــت اش ــن اس ــگر ممک ــه کنش ــد؛ در نتیج ــل می کن ــی دارد عم بیرون
ــان  ــاًل زی ــا اص ــرده ی ــری ب ــود کمت ــد س ــاس می کن ــورت احس ــن ص ــه در ای  ک

کرده است )همان، ص ص. 200-209(.
در انتهــا و در گفتــار آخــر، نویســنده بــه مباحــث روش شناســی در جریان هــای 
ــز، ساموئلســن و  ــن بخــش آراء کین ــردازد. در ای ــی می پ ــم اقتصــاد کنون ــی عل اصل
ــنده  ــت. نویس ــی شده اس ــا بررس ــران 1929 و روش آن ه ــس از بح ــش پ منتقدان
در ایــن گفتــار آزمون پذیــری تجربــی مبتنــی بــر داده هــای اقتصــاد کالن و 
ــناختی آن  ــکل روش ش ــد و مش ــی« را رد می کن ــتی »مهندس ــای سیاس توصیه ه
ــدار  ــوان پدی ــی را به عن ــی تاریخ ــات تجرب ــه »واقعی ــی دارد ک ــان م ــه بی را این گون
ــا بی شــماری تئــوری متفــاوت و حتــی متضــاد می تــوان تفســیر کــرد.  پیچیــده، ب
چــون هیــچ راهــی بــرای حقیقــت آزمایــی آن هــا بــه ســیاق علــوم تجربــی وجــود 
ــی  ــد ریاضی گرای ــه نق ــدارد.« )همــان، ص ص. 271-270(. نویســنده ســرانجام ب ن
ــه ای  ــم اقتصــاد به گون ــوزش و پژوهــش در عل ــر آم ــات ب ــردازد. ســلطة ریاضی می پ
اســت کــه فرایندهــای واقعــی بــازار تحت الشــعاع توصیفــات ریاضــی قــرار گرفــت، 
ــد.  ــادی رخ نمی ده ــرف اقتص ــق ص ــه منط ــات ب ــور از ریاضی ــل عب ــن دلی به همی
ــب  ــی موج ــتفاده از ریاض ــا اس ــی ب ــازار رقابت ــارة ب ــه درب ــای خیال پردازان فرض ه
غفلــت از فراینــد واقعــی رقابــت در بــازار و نقــش کارآفرینــان در اقتصــاد شده اســت. 
فــرض این کــه بازیگــران بــازار اطالعــات کامــل دارنــد، غیرمنطقــی اســت )همــان، 

ص ص. 291-292(.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــی  ــی در روش شناس ــاب گفتارهای ــه کت ــت ک ــان داش ــوان بی ــه می ت ــک جمل در ی
علــم اقتصــاد بــه زبانــی رســا نوشــته شده اســت و بخــش زیــادی از کتــاب قابلیــت 
ــد درک  ــاب می توان ــن کت ــی را دارد. ای ــوم اجتماع ــجویان عل ــط دانش ــم توس فه
روشــنی از تنــازع روش شناســی علــوم تجربــی و علــوم انســانی از قــرن 18 تــا 20 را 
بــرای عالقه منــدان بــه اقتصــاد، جامعه شناســی، علــوم سیاســی و... فراهــم نمایــد. 
ــا  ــد ام ــوط می باش ــم اقتصــاد مرب ــه عل ــاً ب ــاب عمدت ــای کت ــور مثال ه ــه مح گرچ
توضیــح نویســنده بــه خواننــده کمــک می کنــد کــه آســان تر بــه شــناخت مســئله 
دســت یابــد. ایــن کتــاب ســیر تحــول تاریــخ اندیشــة اقتصــادی را بــا اســتفاده از 
ــا اندیشــه های کندیــاک شــروع  نگــرش روش شــناختی از نیمــة قــرن هجدهــم و ب



350114

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

ــرار می دهــد. همچنیــن به لحــاظ  ــز، فریدمــن و هایــک مــورد بررســی ق ــا کین و ت
ــورت  ــت الزم ص ــا دق ــتاری ب ــر ویراس ــط و از نظ ــدون غل ــاب ب ــاپ کت ــی، چ  فن

گرفته است.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــی از  ــد، یک ــان نمی کن ــاد آزاد را کتم ــه اقتص ــش ب ــژاد عالیق ــه غنی ن ــا ک از آنج
نقــاط ضعــف کتــاب در شــرح تاریخــی تحــول روش شناســی نیــز از همیــن نکتــه 
ــردازد منطــق  ــات ارزش ـ کار می پ ــه طــرح نظری شــروع می شــود. هنگامــی کــه ب
ــاع آن هــا را به طــور دقیــق شــرح نمی دهــد. چــرا قله هــای علــم اقتصــاد مثــل  دف
آدم اســمیت، ریــکاردو و... بــر مفهــوم ارزش ـ کار تأکیــد می کردنــد؟ ایــن رویکــرد 
چــه بخشــی از مســائل را توضیــح می دهــد؟ و کــدام مســائل را مــورد غفلــت قــرار 
ــض  ــای متناق ــر نظریه ه ــه زودت ــا هرچ ــه دارد ت ــی عجل ــنده گوئ ــد؟ نویس می ده
ــه  ــی )آگاهان ــد تالش ــر می رس ــه  نظ ــد. ب ــرح نمای ــدگاه را مط ــن دی ــط ای و غل
ــادی  ــه های اقتص ــول اندیش ــخ تح ــاب تاری ــن کت ــا در ای ــده ت ــه( ش ــا ناآگاهان ی
به گونــه ای روایــت شــود کــه گویــی همــة دیدگاه هــای مخالــف بــا رویکــرد بــازار و 
ــه  ــری ارائ ــاده بینی و کوته نگ ــا س ــاً ب ــق و عمدت ــه ای عمی ــد نکت ــرا، فاق مطلوبیت گ
ــدم  ــا ع ــخگوئی ی ــا و پاس ــرح ایده ه ــق ط ــنده منط ــه نویس ــان ک ــده اند. آنچن ش
ــای  ــرایط و موقعیت ه ــب آن ش ــد و متعاق ــرح می نمای ــر ط ــخگوئی ها را کمت پاس

ــد. ــرار نمی ده ــه و بررســی ق ــورد توج تاریخــی را م
ــان کشــورها  چــه  ــه ســؤاالتی چــون »شــکاف ســطح توســعه می در پاســخ ب
ــردن  ــا ک ــه صــرف ره ــا ب ــذارد؟«، »آی ــا می گ ــه و تجــارت آن ه ــر مبادل ــری ب تاثی
ــع  ــه مناب ــص بهین ــای اقتصــادی، تخصی ــی و اجــرای آزادی ه سیاســت های حمایت
ــه از  ــورش هایی ک ــکاری و ش ــا بی ــا، ب ــی بنگاه ه ــا تعطیل ــرد؟«، »ب ــورت می گی ص
ــاده  ــژاد در همه جــا پاســخ را آم ــرد؟« غنی ن ــد ک ــی آن ایجــاد می شــود چــه بای پ
دارد. نیــازی بــه شــناخت ایــران یــا گابــن نیســت، اصــول راهنمــای عمــل مشــخص 
اســت. گویــی بــرای نویســنده اصــول اقتصــادی همچــون مفروضــات ریاضــی کارکرد 
دارد. الزم نیســت خــود را بــه رنــج بیانــدازد کــه بدانیــد چــرا برنــج، چــای، بــادام، 
ــم  ــطح ک ــد س ــد در واح ــدار تولی ــا مق ــت ی ــان باالس ــة تولیدش ــم و... هزین ابریش
اســت؟ چــرا نیــروی کار ماهــر ماشــین آالت کشــاورزی گــران اســت؟ گویــا بــرای 
ــا رضاشــاه و هشــتاد  ــن شــاه ی ــا آخــر دورة ناصرالدی نویســندة دورة محمدشــاه، ب
ــت  ــود، دس ــم ش ــادی فراه ــر آزادی اقتص ــل دارد! اگ ــک راه ح ــس از آن ی ــال پ س
ــی  ــمت کارای ــادی به س ــتم های اقتص ــرد و سیس ــد ک ــود را خواه ــان کار خ پنه

احتمــاالً پیــش خواهــد رفــت! 
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غنی نــژاد  قریــب 30 ســال اســت کــه به طــور مســتمر از اقتصــاد بــازار به صــورت 
ــی  ــه اش معرفت شناس ــاددان، عالق ــک اقتص ــوان ی ــد. او به عن ــاع می کن ــری دف نظ
ــل  ــود. او به دلی ــی نمی ش ــه آن توجه ــران ب ــود در ای ــت خ ــه روای ــه ب ــت. گرچ اس
تحصیــل در رشــتة معرفت شناســی پــس از بازگشــت بــه ایــران پیشــنهاد کــرد کــه 
ــه  ــا ب ــده شــود ام درس معرفت شناســی در اقتصــاد به عنــوان واحــد درســی گنجان
ــران  ــر در ای ــت. اگ ــی شده اس ــه آن بی توجه ــال ب ــدت 12 س ــان در م ــت ایش روای
ــد فقــر و محرومیــت را تحمــل و پیــش  ــه عالقــة خــود بپــردازد بای می خواســت ب
خانــواده اش شــرمنده می شــد. به همیــن دلیــل ناچــار شــد در هنــگام فراغــت ایــن 
مباحــث را پیگیــری و دنبــال کنــد؛ به گونــه ای کــه پــس از 25 ســال اولیــن اثــرش 
در زمینــة معرفت شناســی منتشــر شده اســت. بــه وجــوه اجتماعــی و حیــات 
ــای  ــان صــدق و کذب ه ــد. او از جه ــه می کن ــر توج ــی، کمت ــع غرب تاریخــی جوام
ــنی از  ــح روش ــذارد توضی ــای می گ ــی پ ــت اجتماع ــم واقعی ــه عال ــی ب ــری وقت نظ
ــد.  ــه نمی کن ــی ارائ ــراز تاریخ ــک ف ــادی در ی ــدرت اقتص ــرود ق ــراز و ف ــوة ف نح
ــرن 15  ــال، اســپانیا و... در ق ــق کشــور پرتق ــل رون ــده متوجــه نمی شــود عل خوانن
ــا  ــت ی ــی بوده اس ــت نامرئ ــة دس ــت های بازارگرایان ــل سیاس ــاً به دلی ــا 17 عمدت ت
ــرون بعــدی به دلیــل رهــا  ــول ایــن کشــورها در صحنــة بین المللــی در ق ــه؟ و اف ن
ــل  ــل کشــورهایی مث ــه چــه دلی ــازار آزاد صــورت گرفته اســت؟ ب ــد ب ــردن قواع ک
تایــوان، کــره جنوبــی، ســنگاپور و... کــه تــا نیمــة قــرن بیســت در صحنــة اقتصــاد 
ــه ســطح  ــل ســال ب ــل نقشــی نداشــته اند؟ چــرا توانســته اند در طــی چه بین المل

بیســت قــدرت اقتصــاد جهانــی بــه ایفــای نقــش بپردازنــد؟
این کــه آزادی اقتصــادی عنصــر مهــم، در حیــات اجتماعــی می باشــد تردیــدی 
ــودن ســایر عوامــل اجتماعــی و نحــوة  در آن نیســت؛ امــا مســئله در نامشــخص ب
ــم  ــذار را فراه ــر و گ ــکان تغیی ــه ام ــد ک ــی می باش ــاخت اجتماع ــب، در س ترکی
ــه  ــه قواعــد فیمابیــن در مبادل ــه هــر دلیــل مــردم ب می کنــد. اگــر در جامعــه ای ب
ــه  ــد و نامنصفان ــاکارا، کن ــی ن ــاد حقوق ــی اداری و نه ــند، بورکراس ــد نباش پای بن

ــرد؟ ــورت می گی ــه ص ــول چگون ــر و تح ــد تغیی ــن فراین ــد، ای باش
ــش اول  ــت بخ ــف اهمی ــود را وق ــری خ ــروژة فک ــژاد پ ــد غنی ن ــر می رس به نظ
مســئله نموده اســت. او تصــور می کنــد روح قبیله گرائــی )جمع گرایانــه( بــر اندیشــة 
ــت های  ــنفکران، ناسیونالیس ــه روش ــان ک ــت. آنچن ــلط اس ــان مس ــری از ایرانی کثی
اقتدارگــرا، مذهبی هــای بنیادگــرا و چــپ عمدتــاً بــر جمع گرایــی تأکیــد کرده اســت. 
از نظــر غنی نــژاد مســئلة اصلــی، انگیــزة فــردی در عرصــة اجتماعــی ســبب تولیــد 
ثــروت می گــردد. لــذا پــس از غنی نــژاد شــاید ایــران متفکــران دیگــری الزم دارد تــا 

زندگــی خــود را وقــف توضیــح نحــوة گــذار نماینــد.
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ــارش،  ــژاد در آث ــان داشــت کــه غنی ن ــوان بی ــن اســاس اســت کــه می ت ــر ای ب
ــت. در  ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــر م ــی را کمت ــوالت اجتماع ــی و تح ــن حقیق مت
حالــی کــه آدام اســمیت در کتــاب ثــروت ملــل بیــش از 80 بــار از واژة نهــاد و 34 
بــار از واژة قاعــده اســتفاده می کنــد. اســمیت حتــی زمانــی کــه می خواهــد دربــاره 
ــاوت  ــد، از تف ــت کن ــن صحب ــوب چی ــادی خ ــت اقتص ــورها و وضعی ــاوت کش تف
ــا دیگــر کشــورها بحــث می کنــد. کنــار گذاشــتن  قوانیــن و نهادهــای آن کشــور ب
عواملــی ماننــد تاریــخ، فرهنــگ و نهادهــا از تحلیــل اقتصــادی در نتیجــة حاکمیــت 

ــس، 1390، ص. 12(.  ــت )چاون ــاد بوده اس ــر اقتص ــتی ب ــگاه پوزیتیویس ن
ــه در  ــد ک ــاره می کن ــه ای اش ــه نکت ــمیت ب ــد آدام اس ــت در نق ــک لیس فردری
ــرات  ــم اث ــد علی رغ ــه می توان ــه آن توجــه نشده اســت. »چگون ــز ب ــژاد نی آراء غنی ن
عواملــی کــه گاه به صــورت علــت و گاه به صــورت معلــول )مثــل قانــون حمایــت از 
گندمــکاران، قانــون دریانــوردی و... توســط دولــت انگلیــس( بیــن قــدرت سیاســی، 
نیــروی تولیــدی و ثــروت یــک اجتمــاع نقــش داشته اســت، هنــوز اصــرار نماییــد 
کــه قــرارداد ســتوئن و قانــون دریانــوردی از نظــر تجارتــی ســودی بــرای انگلســتان 
ــدی به دســت آورد و از  ــدرت تولی ــدرت سیاســی، ق ــا ق نداشته اســت؟ انگلســتان ب
طریــق قــدرت تولیــدی بــه ثــروت و رفــاه رســید. انگلســتان، نقــاط کلیــدی یــک 
یــک دریاهــا را به تصــرف درآورد و بــر روی یــک یــک کشــورها، نگهبــان گماشــت.« 
)لیســت، 1372، ص. 91(. مترجــم کتــاب لیســت بــه انگلیســی، چهــل ســال پــس 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــرات او ب ــول تفک ــت: »اص ــال 1885 نوش ــاب در س ــف کت از تألی
ــی  ــد کارای ــری می توان ــان دیگ ــر زم ــه در ه ــت ک ــی( داش ــرف عمل ــی )مص کارای
ــت.«  ــه اس ــل مطالع ــال 1885( قاب ــان )س ــن زم ــوص در ای ــد. به خص ــته باش داش

)همــان، ص. هفــت(.
ــازی  ــادی، ساده س ــای اقتص ــح پدیداره ــل در توضی ــایر عوام ــن س نادیده گرفت
امــر پیچیــدة اجتماعــی را به همــراه داد. مکتــب آنــال بــه مــا آموخــت کــه 
ــورخ،  ــک اقتصــاددان، م ــد همــکاری نزدی توضیــح مســائل کالن اجتماعــی، نیازمن
ــات  ــی، طبق ــه فئودال ــاب جامع ــوخ در کت ــارک بل ــد. م ــناس و... می باش جامعه ش
اجتماعــی و ســازمان سیاســی در پــی شــناخت ســاخت اجتماعــی به همــراه 
اصــول وحدت بخــش آن اســت. واقعیــات اجتماعــی از راه هــای گوناگــون از جملــه 
ــه بخــش  ــا گــذر زمــان ب ــه شــعور فــردی تحمیــل می شــوند و ب اجتماعی شــدن ب
ــرودل  ــان ب ــه فرن ــی ک ــد. هنگام ــدل می گردن ــی او ب ــام ارزش ــر نظ تفکیک ناپذی
کتــاب ســه جلــدی تمــدن مــادی و ســرمایه داری را براســاس دیــدگاه تاریخ نــگاری 
ــار  ــت: »انتش ــاب نوش ــن کت ــارة ای ــه درب ــی ریش ــرد؛ دن ــر ک ــال منتش ــب آن مکت
ــناس،  ــورخ، جامعه ش ــا را )م ــة م ــر هم ــن اث ــی رود. ای ــمار م ــه به ش ــک واقع آن ی
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ــیل های کاخ  ــاش فس ــر پَرخ ــن منتظ ــرد. م ــؤال می ب ــر س ــه زی ــاددان و...( ب اقتص
ــائق های  ــه س ــا ب ــا، تنه ــه انگیزه ه ــود ک ــن ب ــه ای ــرودل ب ــد ب ــش هســتم«. نق دان
درونــی فــرد بــدون توضیــح محیــط اجتماعــی مــورد انتقــاط مکتــب آنــال محــدود 

نمی شــوند )بــرودل، 1372، ص ص. 28 و 11(.
غنی نــژاد گرچــه در برخــی مــوارد بــه اهمیــت نهادهــا توجــه دارد، امــا هنــگام 
توضیــح پدیــدار اقتصــادی، بخــش عمــده ای از مســائل را از طریــق نظــام انگیزشــی 
فــردی توضیــح می دهــد. ارزش هــا، قوانیــن و نحــوة ســازماندهی قراردادهــا، بخــش 
ــراد در درون  ــگاه و اف ــه بن ــد ک ــکیل می ده ــی را تش ــات اجتماع ــی از حی مهم
ــی،  ــش خصوص ــت بخ ــازار و رقاب ــه »آزادی ب ــان ک ــد، آنچن ــت می کنن آن فعالی
ــئله  ــنگر مس ــد.« روش ــن می نمای ــده را تضمی ــوق مصرف کنن ــاف و حق ــدم اجح ع
ــا رقابــت یــا  ــذا داســتان مــرغ و تخــم مــرغ پیــش می آیــد و تقــدم ب نمی باشــد؛ ل
اصــالح نهادهــا یــا پیش بــرد هــر دو می باشــد. فســاد در نهادهــا، حتــی در شــرایط 
ــا  ــه »نهاده ــرد، در حالی ک ــش می ب ــده پی ــان مصرف کنن ــه زی ــور را ب ــی، ام رقابت
ــا شــامل همــة  بخــش گســترده ای از زندگــی اقتصــادی انســان ها هســتند؛ نهاده
قواعــد اجتماعــی و جریمه هــا می شــود تــا تعامــالت اقتصــادی بــا مخاطــرة کمتــر 
ــرای اصــالح نواقــص  ــر به انجــام برســد. نهادهــا، همــواره ب ــری بهت و پیش بینی پذی
بــازار از قبیــل آثــار بیرونــی و سوءاســتفاده از قــدرت بــازار بــا توســل بــه قوانیــن و 

ــن، 1391، ص. 3(. ــد )کروینوک ــه کار رفته ان ــی ب ــررات حکومت مق

جمع بندی
بــا آن کــه کتاب هــای روش شناســی عمومــاً به صــورت تخصصــی بــه مســئلة 
شــناخت، روش، مفاهیــم، رویکردهــا و رهیافت هــا و... می پردازنــد، غنی نــژاد 
ــد  ــق اندیشــه های جدی ــد، از طری ــح ده ــی را توضی ــه صــرف مفهوم به جــای این ک
اقتصــادی و طــرح نظریــات متفکــران، بحــث روش شناســی را ارائــه می نمایــد. ایــن 
ــر  ــب تر به نظ ــجویان مناس ــدگان و دانش ــرای خوانن ــد و ب ــران، جدی ــرد در ای رویک
ــرا خواننــده در مفاهیــم انتزاعــی غــرق نمی گــردد. البتــه کــه کتــاب  می رســد؛ زی
ــا  ــرد، ت ــه گی ــورد مطالع ــی م ــاب معرفت شناس ــس از کت ــد پ ــی بای روش شناس
ــان را  ــد. انســان جه ــی و سرچشــمه های بحــث روش، آگاهــی یاب ــده از مبان خوانن
ــگاه و ذهــن خــود می بینــد. ایــن نکتــة کلیــدی، گــذار از ذات گرایــی  از دریچــة ن

ــد را تســهیل کــرد. ــی صاحــب اراده جدی ــه فردگرای پیشــین ب
خواننــده پــس از مطالعــة کتــاب درک عمیق تــری از مبانــی علــم اقتصــاد پیــدا 
می کنــد؛ زیــرا در ایــن کتــاب کنــش انســانی و رفتــار ارادی، تفــاوت دانــش اقتصــاد 

بــا علــوم طبیعــی مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. 
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در مجمــوع می تــوان بیــان داشــت کــه کتــاب گفتــاری در روش شناســی علــم 
ــه  ــادی، ب ــارض اقتص ــات متع ــم نظری ــه فه ــه ب ــت ک ــته اس ــری شایس ــاد اث اقتص

ــتی دارد؛ ــه کاس ــاب در دو زمین ــه کت ــه ک ــد. البت ــک می کن ــده کم خوانن
ــب تاریخــی  ــوری ارزش ـ کار و مکت ــل تئ ــب مث ــای رقی 1. در طــرح دیدگاه ه
ــه  ــده متوج ــود و خوانن ــئله نمی ش ــق مس ــاب وارد واکاوی عمی ــن کت ــی، ای آلمان
نمی گــردد چــه عواملــی مؤثــر بــود کــه تئــوری کار ایــن همــه از ســوی متفکــران 
ــرح  ــه ط ــر ب ــتر اث ــت؟ و بیش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــپ م ــیک و چ ــف کالس مختل

ــت.  ــه شده اس ــری آن توج ــات نظ ــف و اثب ــدگاه مخال دی
2. همچنیــن عــدم توجــه بــه تئوری هــای مربــوط بــه روش شناســی در مباحــث 
توســعه )کــه یکــی از تئوری هــای مخالــف اقتصــاد به عنــوان علــم کلــی و عمومــی 
می باشــد( را در ایــن کتــاب مشــاهده می نماییــم. غنی نــژاد به صــورت جــدی 
ــف برخــی از دیدگاه هــای توســعه مثــل کمبــود ســرمایه، امپریالیســم و... در  مخال
توضیــح عقب ماندگــی می باشــد. او در شــرح مکتــب تاریخــی آلمــان تنهــا برخــی 
ــرن 19  ــة ق ــان نیم ــن آلم ــی بی ــکاف تاریخ ــا ش ــد! ام ــح می ده ــث را توضی مباح
ــد طــرح و بررســی  ــه نیازمن ــاد اســت ک ــان ســوم به حــدی زی ــا کشــورهای جه ب
جــدی برخــی از مباحــث مربــوط بــه کتاب هــای حکمرانــی خــوب اثــر اســتگلیتز، 
ــدو و دســوتو و...  ــر هرنان ــاب راه دیگــر اث ــز، کت ــر ایوان ــاول اث ــاب توســعه و چپ کت
ــده  ــه خوانن ــن ب می باشــد. در صــورت توضیــح روش شــناختی تئوری هــای جایگزی
ــه توســعه و کشــورهای  ــوط ب ــا درک روشــن تری از مســائل مرب کمــک می کــرد ت

جهــان ســوم پیــدا کنــد. 

ارزیابی نهایی
ــی از  ــه یک ــی ب ــان فارس ــاد، در زب ــم اقتص ــی عل ــاری در روش شناس ــاب گفت کت
نیازهــای مهــم دانــش اقتصــاد در حــوزة دانشــگاهی و علــوم انســانی ایــران امــروز 
ــان روان کتــاب و بیــان تحــول روش هــا از طریــق اندیشــه، آن  پاســخ می دهــد. زب
را بــه کتابــی ســودمند بــرای دانشــجویان اقتصــاد و عالقه منــدان علــوم اجتماعــی 
بــدل نمــود. اهمیــت مباحــث بنیــادی ایــن کتــاب، در موقعیــت تاریخــی جامعــة 

ــد. ــدان می باش ــا دو چن م
ــا رویــای گســترش اشــتغال، کاهــش تــورم، تنــزل نــرخ بهــره، نظــام تولیــد  ب
صنعتــی پویــا، صــادرات گســترده، اقتصــاد بــدون نفــت، محدودیــت کســر بودجــه، 
ــدم فســاد و...  ــی مؤسســات اقتصــادی، ســاختار اقتصــادی ســالم و ع ــاط مال انضب
ــه قواعدهــای  ــا ناکامــی مواجــه شــد، نمی تــوان در جهــان حرکــت کــرد و ب کــه ب
آن توجــه نکــرد. رویــای مــا، اگــر بــا مبانــی معرفتــی ســازگار نباشــد بــا شکســت 
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ــی،  ــای صنعت ــی بنگاه ه ــی، تعطیل ــاد تک محصول ــاد، اقتص ــود. فس ــه می ش مواج
ــی  ــدان مبان ــد. فق ــت می باش ــی مدیری ــکار ناکام ــانة آش ــول، نش ــقوط ارزش پ س
نظــری در رویکــرد و سیاســت گذاری، بــه آشــفتگی های نیــم قــرن اخیــر در 
ــازی  ــود خصوصی س ــا وج ــت. ب ــر شده اس ــادی منج ــری اقتص ــای تصمیم گی نظام ه
از ســال 1368، سیاســت حــذف یارانه هــا از ســال 1380 و تغییــر در اجرایی شــدن 
ــة  ــا در عرص ــوز رویکرده ــر، هن ــت دیگ ــا سیاس ــی و ده ه ــون اساس ــل 44 قان اص
ــنی  ــق روش ــد اف ــاب می توان ــن کت ــة ای ــد. مطالع ــام می باش ــار ابه ــادی دچ اقتص
از تصمیم ســازی کالن بــرای سیاســت ورزان فراهــم کنــد. غرق شــدن مدیــران 
ــه غفلــت از فرایندهــای اساســی نظــام  اقتصــادی در مســائل روزمــرة اقتصــادی، ب
ــدگان  ــه خوانن ــاب ب ــن کت ــا منجــر شده اســت. ای انگیزشــی در حــوزة مطلبوبیت ه
ــرد و  ــه نک ــراد توج ــی اف ــای ذهن ــه نظام ه ــوان ب ــه نمی ت ــد ک ــه می ده ــی ارائ افق
بازخــورد منفــی از آن انتظــار نداشــت. کوشــش نظــری بــرای درک نیروهــا )افــراد 
مســتقل و آزاد( کــه نقــش تعیین کننــده در زندگــی اجتماعــی انســان دارنــد، بســیار 
ــویم.  ــه می ش ــته مواج ــوار بس ــا دی ــم ب ــورت دائ ــر این ص ــد، در غی ــی می باش حیات
ــه  ــا توج ــه محدودیت ه ــد ب ــد. بای ــاوت می باش ــاورزی، متف ــا روی ــت ورزی ب سیاس
ــان  ــارة آن ــوان درب ــه بت ــه هرگون ــی روح نیســتند ک ــراد انســانی اشــیایی ب ــرد. اف ک
تصمیم گیــری نمــود. پــس از قریــب بــه گذشــت نیم قــرن از انــواع سیاســت گذاری 
بایــد نــگاه دقیق تــری بــه گذشــته کــرد تــا در انتخــاب پیــش رو نتایــج بهتــری از 

ــت آورد.  ــاد به دس اقتص

منابع
چاونــس، برنــارد )1390(. اقتصــاد نهــادی، ترجمــة محمــود متوســلی، علــی نیکــو نســبتی 

و زهــرا فرضــی زاده، تهــران: دانشــگاه تهــران.
بــرگ، ســوئد )1396(. ماکــس وبــر و جامعه شناســی اقتصــادی، شــهین احمــدی، تهــران: 

دنیــای اقتصــاد.
برودل، فرنان )1372(. سرمایه داری و حیات مادی، بهزاد باشی، تهران: نی.

ــد  ــم، کالب ــک عل ــد )1382(. سرگذشــت ی ــق، محم ــل و اســماعیل مطل عظیمــی، میکائی
ــر. ــران، تهــران: کوی ــم اقتصــاد در ای شــکافی نظــام آمــوزش عل

ــران:  ــاد، ته ــم اقتص ــی عل ــی در روش شناس ــف(. گفتارهای ــی )1397 ال ــژاد، موس غنی ن
ــرد. ــوی خ مین

غنی نــژاد، موســی )1397 ب(. گفتارهایــی در معرفت شناســی علــم اقتصــاد، تهــران: 
ــرد. ــوی خ مین

غنی نژاد، موسی )1381(. درباره هایک، تهران: نگاه معاصر.
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غنی نژاد، موسی )1386(. تجدد طلبی و توسعه در ایران، تهران: مرکز.
کروینوکــن، جــان و همــکاران )1391(. مقدمــه ای بــر اقتصــاد نهادگــرا، اصــالن قودجانــی، 

تهــران: مرکــز پژوهش هــای مجلــس.
لیســت، فردریــک )1372(. نظــام ملــی اقتصــاد سیاســی، ناصــر معتمــدی، تهــران: دفتــر 

نشــر فرهنــگ اســالمی.
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 نوید کلهرودی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شرحی بر کتاب هابز و آزادی جمهوری خواهانه

چکیده
ــواره  ــه هم ــت ک ــیک اس ــی کالس ــوفان سیاس ــن فیلس ــه پیچیده تری ــز از جمل ــس هاب تام
ــی  ــز تحول ــی هاب ــة سیاس ــت. اندیش ــود داشته اس ــة او وج ــی از اندیش ــای متفاوت قرائت ه
عمیــق در فهــم فلســفة سیاســی ایجــاد نمــود و خوانــش نوآئیــن او از مفاهیمــی همچــون 
حــق و آزادی و حقــوق طبیعــی عمــاًل باعــث شــد تــا او در کنــار ماکیاولــی از پــدران فلســفة 
ــا فلســفة سیاســی پیشــامدرن شــکل  ــق ب ــی باشــد کــه در گسســتی عمی سیاســی مدرن
گرفتــه بــود. کوئنتیــن اســکینر در ایــن کتــاب تــالش می کنــد تــا ضمــن بررســی تحــوالت 
اندیشــة هابــز، ایــن موضــوع را روشــن نمایــد کــه درک و تلقــی هابــز از مفهــوم آزادی در 
طــول زمــان چــه تغییــری کــرد و او در نهایــت چگونــه در برابــر برداشــت جمهوری خواهــان 
از مفهــوم آزادی ایســتاد و بــا ارائــة مفهومــی بدیــع از آزادی از ایــن دیــدگاه دفــاع کــرد کــه 
آزادی انســان ها در حکومت هــای مطلقــه و غیردموکراتیــک هــم حفــظ می شــود و حاکــم 

ــد. ــد ایــن آزادی را از شــهروندان ســلب نمای نمی توان

واژه های کلیدی:
تامس هابز، آزادی، جمهوری خواهی، اسکینر، فلسفة سیاسی، حقوق طبیعی.

مقدمه
ــوفان  ــن فیلس ــی از اصلی تری ــوان یک ــز به عن ــس هاب ــی تام ــة سیاس ــم اندیش فه
ــرای  ــی و ب ــراه ماکیاول ــه او به هم ــت ک ــم اس ــت مه ــیک از آن جه ــی کالس سیاس
ــی از فلســفة سیاســی ایســتادند  ــار رو در روی تلقــی ارســطویی و افالطون اولیــن ب
و بــا رد مفاهیمــی همچــون ســعادت و آرمان خواهــی، درکــی واقع گرایانــه از 



350122

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

سیاســت را خلــق نمودنــد. ایــن دو فیلســوف عمــاًل راهــی خــالف راه یونــان باســتان 
را طــی کردنــد. در اندیشــة هابــز هیــچ اشــاره ای بدیــن کــه حاکــم از ســوی خــدا 
ــا  ــت های او ب ــن گسس ــی از مهم تری ــن یک ــدارد و ای ــود ن ــت وج ــاب شده اس انتخ
دیگــر فالســفة قدیــم اســت. دشــمنی او در سراســر نوشــته هایش از اولیــن آن هــا 
تــا ســترگ ترین کتابــش )لویاتــان( بــا اندیشــة جمهوری خواهانــه واضــح و مبرهــن 
ــز در ســده ای می زیســت کــه نظریــات حــق الهــی پادشــاهان در حــال  اســت. هاب
ــز  ــه اعــدام چارل ــات سیاســی کــه در نهایــت منجــر ب ــود و اختالف کمرنگ شــدن ب
اول گردیــد ثبــات سیاســی انگلســتان را برهــم زد. تمامــی ایــن اتفاقــات در اندیشــة 
ــتان  ــاع انگلس ــن اوض ــس از درهم ریخت ــاًل پ ــه او عم ــد؛ چنان ک ــر بودن ــز مؤث هاب
ناگزیــر بــه فرانســه مهاجــرت نمــود و برخــی از مهم تریــن آثــارش را در ایــن کشــور 
نگاشــت و البتــه در اواخــر حکومــت الیــور کرامــول بــه انگلســتان بازگشــت. فهــم 
ــان  ــود؛ چن ــد ب ــن خواه ــای آن غیرممک ــه زمینه ه ــه ب ــدون توج ــز ب ــة هاب اندیش
کــه اســکینر خــود در ایــن بــاب می گویــد: »کلمــات حکــم عمــل و کــردار را نیــز 
دارنــد.« )اســکینر، 1397، ص. 21(. بــا آن کــه فیلســوفان بــزرگ دیگــری کــه پــس 
از هابــز بــه طــرح نظــرات خــود پرداختنــد همچــون اســپینوزا و الک از مخالفــان 
اندیشــة هابــز بودنــد امــا گسســت و انقالبــی کــه هابــز در برابــر قدمــا ایجــاد کــرده 
ــز اساســاً  ــه آرا هاب ــدون توجــه ب ــود کــه طــرح هــر بحثــی ب ــود چنــان عظیــم ب ب
ــل  ــت حاص ــاب در حقیق ــن کت ــه ای ــکینر ک ــن اس ــود. کوئنتی ــی نم ــن م غیرممک
ــم  ــا فه ــرده ت ــالش ک ــت ت ــال های 2002 و 2003 اس ــای او در س درس گفتاره
دقیقــی از آرا هابــز بــه مخاطبــان ارائــه نمایــد. حجــم اســناد و منابعــی کــه اســکینر 
ــرده  ــتفاده ک ــا اس ــاب از آن ه ــن کت ــگارش ای ــا و ن ــن درس گفتاره ــة ای ــرای ارائ ب
بی نظیــر اســت و تقریبــاً می تــوان گفــت در ایــن کتــاب ردپــای تمامــی مفســران 

■ اســکینر، کوئنتیــن )1397(. هابــز و آزادی 
جمهوری خواهانه، ترجمة هرمز همایون پور، تهران: 

فرهنگ جاوید 
شابک: 978-600-8209-48-5



350123

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

جدال بر سر مفهوم آزادی

ــه جزئیــات و  ــز دیــده می شــود. توجــه فــراوان اســکینر ب و منتقدیــن اندیشــة هاب
ــا نویســنده  ــة او بیــش از همــه مخاطبــان را در ایــن مســیر ب رویکــرد زمینه گرایان
ــا همچــون  ــم ت ــالش می کنی ــن نوشــتار ت ــا در ای همــراه و همســفر کرده اســت. م
ــه  ــای مطلق ــداران حکومت ه ــتدالل های طرف ــیر اس ــد س ــک فراین ــکینر و در ی اس
ــا بررســی  همچــون »رابــرت فیلمــر« و »ژان بــودن« را مطــرح نماییــم و ســپس ب
اندیشــة هابــز نشــان دهیــم کــه وی چگونــه هــم از همفکــران خــود همچــون بــودن 
فاصلــه گرفــت و در نقطــه ای باالتــر از آنــان ایســتاد و چگونــه بــا طــرح خوانشــی 
متفــاوت از آزادی عمــاًل تنهــا ســالح جمهوری خواهــان و مدافعــان اندیشــة یونــان 

ــان ســلب نمــود. ــد نظام هــای ســلطنتی از آن باســتان را در نق

جایگاه اثر و اهمیت آن
ــاً  ــت و عموم ــر اس ــام النکاش ــر 1940 در اولده ــد نوامب ــکینر متول ــن اس کوئنتی
ــود.  ــناخته می ش ــام ش ــی به ن ــی و مورخ ــة سیاس ــگار اندیش ــک تاریخ ن ــوان ی به عن
اســکینر از ســردمداران مکتــب زمینه گرایــی )مکتــب کمبریــج( اســت. طرفــداران 
ــر  ــک اث ــکل گیری ی ــای1 ش ــا زمینه ه ــد ت ــالش می کنن ــاً ت ــی عموم زمینه گرای
ــکینر  ــون اس ــی همچ ــر زمینه گرایان ــارت دیگ ــد. به عب ــرار دهن ــی ق ــورد بررس را م
تــالش مــی کننــد تــا نوعــی تفســیر متنــی2 از اندیشــه هــای سیاســی ارائــه دهنــد. 
ــوفان  ــه فیلس ــی ک ــی و وقایع ــوالت تاریخ ــا تح ــداوم ب ــور م ــان به ط زمینه گرای
ــوفان  ــد فیلس ــا بفهمن ــد ت ــالش می کنن ــوند و ت ــه می ش ــته اند مواج درون آن زیس
ــم کــه  ــن بدانی ــی خــود را ای ــد یکــی از تکالیــف اصل چــه در ســر داشــته اند: »بای
متن هــای مــورد بررســی را بــر آن زمینه هــای فکــری قــرار دهیــم کــه بــه مــا ایــن 
ــد  ــام می دادن ــتن ها انج ــا نوش ــان ب ــه مؤلف ش ــه از آن چ ــد ک ــکان را می دهن ام
ــز  ــل مرک ــم.« )اســکینر، 1393، ص. 23(. او در حــال حاضــر مدیرعام ســر درآوری
مطالعــة تاریــخ اندیشــة سیاســی در دانشــگاه کوئیــن مــری لنــد اســت. از اســکینر 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــده اند ک ــه ش ــددی ترجم ــای متع ــی کتاب ه ــان فارس ــه زب ب
به ترتیــب: بنیادهــای اندیشــه سیاســی مــدرن )1978(، ماکیاولــی )1981(، آزادی 
ــز و آزادی  ــر لیبرالیســم )1988(، بینش هــای علــم سیاســت )2002(، هاب مقــدم ب
جمهوری خواهانــه )2008( هســتند. کتــاب هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه در 
6 فصــل بــه عــالوة یــک بخــش نتیجه گیــری و مجموعــاً در 247 صفحــه منتشــر 

شده اســت.
ــرش  ــنت نگ ــن س ــی در همی ــز به نوع ــاب نی ــم کت ــور مترج ــز همایون پ هرم
ــا و  ــة کتاب ه ــد. از او ترجم ــت می کن ــی فعالی ــة سیاس ــون اندیش ــه مت ــی ب تاریخ
1. Con tex t
2.  tex tual in terpre ta tion
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ویراســتاری بســیاری از متــون در حــوزة علــوم سیاســی از جملــه یونــان باســتان، 
حیــات پــر فــراز و نشــیب آدولــف هیلتــر، اندیشــه عدالــت و... منتشــر شده اســت.

بررسی و نقد شکلی اثر
هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه از ســوی نشــر فرهنــگ جاویــد منتشــر شده اســت. 
ــدارد  ــز ن ــی نی ــم چندان ــه حج ــه این ک ــه ب ــکیل دارد و باتوج ــری ش ــاب ظاه کت
ــم  ــک مترج ــوان ی ــور به عن ــز همایون پ ــت. هرم ــاپ شده اس ــبی چ ــذ مناس ــا کاغ ب
ــان  ــرای مخاطب ــکینر ب ــن اس ــی از مت ــة روان ــز ترجم ــده نی ــه کار و شناخته ش کهن
 Cri tic ایرانــی فراهــم ساخته اســت. مــراد مــا در اســتفاده از واژة نقــد در این جــا واژة 
ــردد  ــه می گ ــی ترجم ــه عمل ــی ب ــاً در فارس ــه عموم ــت ک ــی اس ــان انگلیس ــه زب ب
ــان  ــه گم ــة اول ب ــود. در درج ــخیص داده می ش ــره« تش ــره از ناس ــه در آن »س ک
نگارنــده بــر هــر مترجمــی واجــب اســت کــه ضمــن شــرحی کلــی از دیدگاه هــای 
ــه  ــد ک ــاره نمای ــز اش ــه نی ــن نکت ــد بدی ــه می کن ــه ترجم ــی ک مطرح شــده در کتاب
انگیــزه و قصــد اصلــی او از ترجمــة اثــر بــه زبــان فارســی چــه بوده اســت. بــه ســخن 
دیگــر خواننــدة فارســی زبانی کــه در ایــران زندگــی مــی کنــد بــه چــه دلیلــی بایــد 
یــک روایــت تاریخــی پیچیــده از یــک فیلســوف سیاســی کالســیک را مطالعــه کنــد؟ 

ایــن توضیــح از مقدمــة مترجــم یــا ناشــر در بــاب ایــن کتــاب وجــود نــدارد.
ــت.  ــی اس ــان فارس ــه زب ــة واژة Commonweal th ب ــر ترجم ــم دیگ ــة مه نکت
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــر نموده اس ــث« ذک ــورت »کامنول ــاً به ص ــن واژه را عموم ــم ای مترج
عمــاًل هــر ترجمــه ای از ایــن معنــا می توانــد موجــب گمراهــی شــود. ایــن اصطــالح 
ترجمــه ای انگلیســی از واژة res publica در زبــان التیــن اســت و دو معنــای عمــده 
ــه  ــی ک ــة سیاس ــا جامع ــق ی ــی مطل ــام سیاس ــی نظ ــت اول به نوع دارد. در حال
منافعــی مشــترک دارد اشــاره می کنیــم و در حالــت دوم ایــن واژه بــرای توصیــف 
ــت اول  ــن واژه در حال ــة ای ــرای ترجم ــی رود. ب ــه کار م ــوری ب ــای جمه حکومت ه
ــترک المنافع«  ــا »مش ــت« ی ــون »دول ــی همچ ــاً واژه های ــی عموم ــان فارس مترجم
ــاب  ــی در ب را انتخــاب می کننــد. ایــن در حالیســت کــه مجــادالت تاریخــی فراوان
ایــن واژه هــا وجــود دارد و عــدم آشــنایی نظــری ایرانیــان بــا ایــن تحــوالت، ترجمــة 
ــن  ــور به درســتی بهتری دقیــق ایــن واژگان را مشــکل می ســازد. بنابرایــن همایون پ

ــت. ــه کرده اس ــث ترجم ــورت کامنول ــان ص ــه را به هم ــده و کلم راه را برگزی

بررسی و نقد محتوایی اثر
تامــس هابــز عمــاًل در طــول زندگــی اش و برخــالف تصــور عمومــی از وی تــالش 
ــا بیــش از آن کــه در سیاســت و فلســفة سیاســی ورود کنــد در فرهنــگ و  کــرد ت
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ادب و میــراث عصــر رنســانس و میــراث اومانیســم به تطــور بپــردازد. پژوهش هــای 
متفــاوت در مــورد هابــز نشــان مــی دهــد کــه وی عمــاًل در اواخــر عمــر خــود روی 
ــه از وضعیــت ســلطنت در انگلســتان احســاس  ــه فلســفة سیاســی آورد؛ چــرا ک ب
ــبت  ــه او نس ــد ک ــان می دهن ــز نش ــا نی ــی پژوهش ه ــه برخ ــرد. البت ــر می ک خط
ــه عضویــت در پارلمــان نیــز بی تمایــل نبوده اســت؛ امــا اگرچــه هیــچ گاه چنیــن  ب
ــی در  ــای فراوان ــی برخــی از رســاله هایش موجــب جدل ه ــدا نکــرد ول ــی پی فرصت
میــان سیاســتمداران گردیــد. تأثیرپذیــری هابــز از اندیشــه های اومانیســتی کــه در 
آن پیکره هــای انســانی اســاس آثــار را تشــکیل مــی دادنــد از اولیــن نکاتــی اســت 
ــاری  ــن ب ــن اولی ــرد. ای ــرار می گی ــکینر ق ــه اس ــورد توج ــاب م ــدای کت ــه در ابت ک
ــی  ــای التین ــی نماده ــی ها و معان ــات نقاش ــا جزئی ــی ب ــب ایران ــه مخاط ــت ک اس
ــی  ــخه های اصل ــد نس ــوص روی جل ــز و به خص ــار هاب ــه در آث ــود ک ــرو می ش روب
ــن  ــان ای ــا نقاشــی لویات ــن آن ه ــه معروف تری ــای وی کشــیده می شــدند ک کتاب ه
هیــوالی باســتانی در متــون مقــدس اســت. اســکینر ایــن رونــد توضیــح و توصیــف 
ــی  ــات جالب ــده اطالع ــه خوانن ــد و ب ــال می کن ــاب دنب ــای کت ــا انته نقاشــی ها را ت

ــد. ــا می ده ــی آن ه ــا و معان ــاب نماده در ب

هابز و توصیفی اولیه از آزادی
هابــز در یکــی از اولیــن آثــارش یعنــی اصــول قانــون تــالش کــرد تــا توصیفــی از 
مفهــوم آزادی ارائــه دهــد. او بنــای خــودش را بــر ایــن گذاشــت کــه توضیــح دهــد 
ــی  ــی کاف ــه ایمن ــد ب ــان ها می توانن ــه انس ــت و چگون ــه اس ــان چگون ــت انس سرش
ــت  ــاًل تح ــز عم ــی هاب ــث روش ــد. از حی ــدا کنن ــت پی ــترک دس ــح مش ــرای صل ب
تأثیــر علــوم ریاضــی در زمــان خــود بــود. شــارحانی همچــون ارنســت کاســیرر در 
ــز  ــه هاب ــد ک ــف نموده ان ــه را توصی ــن نکت ــی ای ــنگری به خوب ــفه روش ــاب فلس کت
ــکافت و  ــز را می ش ــرد همه چی ــدا می ک ــه ورود پی ــئله ای ک ــر مس ــه در ه چگون
ــاخت و  ــب می س ــر مرت ــار یکدیگ ــا را در کن ــق آن ه ــع و تفری ــد جم ــپس مانن س
ــا  ــرد ت ــالش می ک ــز ت ــت هاب ــود. در حقیق ــم می نم ــود را فراه ــث خ ــاکلة بح ش
بگویــد: »بهتریــن راه شــناخت هــر چیــزی شــناخت اجزائــی اســت کــه آن چیــز 
ــود  ــت ب ــن جه ــی، 1395، ص. 91(. به همی ــت.« )طباطبائ ــم آمده اس از آن فراه
ــز  ــز مطالعــة پیکرهــای طبیعــی و سیاســی را شــبیه هــم می دانســت. هاب کــه هاب
در سراســر آثــارش کــه مــورد توجــه اســکینر اســت در ابتــدا اصطالحــات کلیــدی 
مــورد نظــرش را تعریــف می کنــد، ســپس نتایــج و پیامدهایــی را بــر آن هــا مترتــب 
مــی ســازد و در نهایــت اصــول بنیادیــن نظریــه اش را بــر آن مبنــا شــکل می دهــد.

ــردازد  ــح می پ ــه توضی ــاب آن ب ــز در ب ــه هاب ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری یک
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توضیــح فراینــد انجــام دادن یــا نــدادن یــک چیــز توســط آدمیــان اســت. از نظــر 
ــم: ــه طــی می کنی ــن زمین ــه را در ای ــار مرحل ــاًل چه ــا عم ــز م هاب

الف( ما یا آزادی انجام دادن عملی را داریم یا این آزادی را نداریم.
ــردن آزادی  ــه کم ک ــت ب ــروط اس ــم مش ــک تصمی ــه ی ــیدن ب ــد رس ب( رون

ــم.( ــی بگیری ــک تصمیم ــت ی ــه در نهای ــی این ک ــان )یعن خودم
ج( وقتــی فکــر می کنیــم کــه عملــی را کــه در حیطــة توانایــی ماســت انجــام 
ــه  ــت اول مــا اشــتیاق و میلــی ب بدهیــم دو حالــت شــکل خواهــد گرفــت. در حال
ــل  ــام آن عم ــه انج ــم ب ــت حک ــت و در نهای ــم داش ــن کار خواهی ــام دادن ای انج
خواهیــم داد امــا درحالــت دوم عاملــی بــه ماننــد تــرس یــا نگرانــی باعــث می گــردد 

تــا مــا آن عمــل را انجــام ندهیــم.
ارادة  بــه  بــدان تأکیــد می کنــد اهمیــت و اصالت بخشــی  آن چــه هابــز 
ــه  ــتی ک ــک کش ــه ی ــوال ب ــک هی ــة ی ــتان حمل ــرح داس ــا ط ــت. او ب انسان هاس
سرنشــین آن مجبــور می شــود بــرای فــرار از دســت هیــوال وســایل داخــل کشــتی 
ــتی  ــین کش ــه آن سرنش ــه اگرچ ــد ک ــد می کن ــد تأکی ــاب کن ــه درون آب پرت را ب
مجبــور اســت تــا چنیــن کنــد امــا بازهــم عملــی را انجــام می دهــد کــه در نهایــت 
برخاســته از ارادة اوســت. به همیــن جهــت اســت کــه هابــز معقتــد اســت: »دلیلــی 
ــت از  ــاً می بایس ــم، حتم ــام می دهی ــرس انج ــه از روی ت ــه آن چ ــدارد ک ــود ن وج
ــر  ــم، متزلزل ت ــورت می دهی ــزی ص ــه چی ــی ب ــرص دسترس ــر ح ــه به خاط آن چ

ــکینر، 1397، ص. 52(. ــود.« )اس ــی ش تلق
ــر  ــة عنص ــای اولی ــتدالل بن مایه ه ــن اس ــم در ای ــه می بینی ــن چنان ک بنابرای
تــرس کــه در آثــار بعــدی هابــز عمــاًل یکــی از اصلی تریــن دالیــل گــذار از وضــع 

ــان می ســازد. ــی اســت خــود را نمای طبیع
هابــز امــا بــا تأکیــد فراوانــش بــر روی عنصــر اراده عمــاًل روبــروی نــگاه مدرســی 
ــد کــه  ــر ایــن نظــر بودن ــدگاه مدرســی ب ــه دی ــرار گرفــت. اگــر معتقــدان ب نیــز ق
چیــزی خــارج از ارادة انســان ها وجــود دارد کــه ارادة آنــان را تعییــن می کنــد هابــز 
به صراحــت روبــه روی ایــن دیــدگاه ایســتاد و از ایــن ســخن گفــت کــه: »وقتــی از 
ــزی جــز عمــل مشــخص خواســت و  ــه چی ــم ب ــم، نمی توانی ــت می کنی اراده صحب
اختیــار اشــاره داشــته باشــیم.« )اســکینر، 1397، ص. 55(. به عبــارت دیگــر اگــر تــا 
آن زمــان مبنــا بــر ایــن بــود کــه کنشــگر آزاد کســی اســت کــه براســاس خواســت 
عقلــی و خــرد عمــل می کنــد و نــه میــل و تمنــا؛ حــال اساســاً هابــز مبنــای عمــل 
ــز  ــا هاب ــود. ام ــا گذاشــته ب ــزة انســانی بن ــا و غری ــر به رســمیت شــناختن تمن را ب
ــه  ــات این ک ــرای اثب ــتیکی ب ــتدالل اسکوالس ــر از اس ــه تمام ت ــا هوشــمندی هرچ ب
ــا  ــی ب ــن تالزم ــرد و ای ــد از خــودش سرچشــمه می گی ــه انســان اراده می کن هرچ
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خداونــد نــدارد بهــره گرفــت: »اگرچــه آدمیــان کارهــای بســیاری انجــام می دهنــد، 
کــه خداونــد دســتور نــداده اســت و، بنابرایــن، خداونــد عامــل آن هــا نیســت، امــا 
ــا هوســی داشــته باشــند کــه ارادة  ــه هیچ چیــز میــل ی ــان نمی تواننــد نســبت ب آن
خداونــد علــت آن هــا نبــوده باشــد.« ) طباطبائــی، 1395، ص. 141( و بــر ایــن مبنــا 

عمــاًل آزادی و اراده را یکــی دانســت و آن را آزادی طبیعــی خوانــد.
ــور  ــودش در آن به تط ــار خ ــن آث ــز در اولی ــه هاب ــری ک ــم دیگ ــث مه مبح
پرداختــه بــود بحــث آزادی طبیعــی بــود. از نظــر هابــز آزادی طبیعــی بــا مفهــوم 
حقــوق طبیعــی برابــر اســت و شــکلی از آزادی اســت کــه خصلــت ویــژة انســان در 
طبیعــت صــرف اســت. از نظــر هابــز طبیعــت مــا را مجبــور می ســازد تــا انتخــاب 
کنیــم کــه از اراده و آرزوهــای خویــش چه چیــزی بــرای مــا خــوب اســت و 
چه چیــزی مضــر اســت؛ همچنیــن طبیعــت مــا را وادار مــی ســازد تــا از خودمــان 
ــه این کــه آزادی حــق طبیعــی ماســت  ــرای رســیدن ب ــز ب محافظــت بنماییــم. هاب
و ارتبــاط ایــن مفهــوم بــا صیانــت نفــس، یــک ســیر اســتداللی دیگــر را نیــز طــی 

ــه اســت: ــت مرحل ــامل هف ــه ش ــد ک می کن
الف( اصل صیانت نفس حق انسان هاست.

ب( حق طبیعی با آزادی طبیعی برابر است.
ج( حق طبیعی عمل کردن به عقل است.

د( انجام هر عمل برای صیانت نفس خالف عقل نیست.
ه( آزادی برابر است با حق طبیعی صیانت نفس از خودمان در تمام اوقات.

و( همة اعمال معطوف به صیانت نفس هستند.
ز( آزادی یعنی هر عملی مایل هستیم انجام دهیم.

ــه آزادی  ــد اســت ک ــا  معتق ــد ام ــاع می کن ــز اگرچــه از آزادی طبیعــی دف هاب
حداکثــری اســتفاده و منفعتــی انــدک بــرای انســان ها دارد. از نظــر هابــز انســان ها 
همــه عالقه منــد بــه دســت پیداکــردن بــه آرزوهــا هســتند و تــا زمانــی کــه همــه 
ــگ  ــت جن ــا وضعی ــا تنه ــت م ــند، وضعی ــته باش ــق داش ــز ح ــه همه چی ــبت ب نس

همــه علیــه همــه خواهــد بــود.

هابز و شکل گیری نظریة دولت
ــازد.  ــود را می س ــت خ ــة دول ــالوده های نظری ــز ش ــه هاب ــت ک ــن مبناس ــر همی ب
ــدا  ــه آن دســت پی ــم ب ــا نمی توانی ــح هســتیم ام ــا همــه آرزومنــد صل از نظــر او م
کنیــم مگــر از آزادی طبیعــی خودمــان دســت برداریــم. از نظــر هابــز دو راه بــرای 
محــدود کــردن آزادی انســان وجــود دارد. در حالــت اول مــا توانایــی خودمــان را از 
دســت می دهیــم؛ در ایــن حالــت و در وضــع طبیعــی مــا تــوان ایــن را نداریــم کــه 
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بــه مــدت طوالنــی هرچــه خواســتیم انجــام دهیــم، مــا آزادی و تــوان کافــی بــرای 
ــم  ــن علی رغ ــم؛ بنابرای ــمن را نداری ــر دش ــان در براب ــگی از خودم ــت همیش حفاظ
این کــه در نهایــت آزادی هســتیم امــا از توانایــی اعمــال ایــن آزادی در شــدیدترین 
ــت. در  ــر اس ــروی برت ــک نی ــود ی ــه نب ــرف ب ــا ص ــة این ه ــم و هم ــش ناتوانی حالت
ــم؛ در این جــا  ــان عمــل نمایی ــای ارادة خودم ــر مبن ــم ب ــا حــق داری ــت دوم م حال
دیگــر الزم نیســت توانایــی خودمــان را از دســت بدهیــم بلکــه حقمــان را بــا میثاقی 
ــا ارادة خودمــان، خودمــان را از اعمــال حداکثــری آن حــق  محــدود می کنیــم و ب
محــروم می ســازیم. ایــن چنیــن اســت کــه وقتــی تعــداد زیــادی از مردمــان چنیــن 

ــا پیکــرة سیاســی شــکل می گیــرد. نماینــد عمــاًل نهــادی ســاختگی ی

دو شکل میثاق سیاسی از نظر هابز
ــاق می شــوند؛ در درجــة اول آن هــا  ــه دو شــکل وارد میث ــز انســان ها ب از نظــر هاب
تحــت لــوای یــک حاکمیــت مطلقــه قــرار می گیرنــد و در درجــة دوم تحــت لــوای 
یــک میثــاق اســتبدادی. هابــز در درجــة اول از بســتن میثاقــی کــه از روی اجبــار 
ــان را  ــق آزادی حرکتم ــت ح ــن حال ــا در ای ــر او م ــد؛ از نظ ــاع می کن ــد دف نباش
حفــظ می کنیــم. در کنــار ایــن موضــوع مــا قــرار اســت حقــی را واگــذار نماییــم تــا 
بــه صلــح برســیم، مــا اگرچــه دیگــر حــق انجــام هــر کاری را نداریــم امــا حقمــان 
ــا آزادی طبیعــی خــود را  ــان محفــوظ اســت. حــال م ــرای برخــی کارهــا همچن ب

ــا عطــا کرده اســت. ــه م ــون ب ــه قان ــم ک ــم و آزادی ای داری ــذار کرده ای واگ

هابز و محدود نمودن آزادی
ــز  ــه هاب ــلطنتی ک ــای غیرس ــان حکومت ه ــان و مدافع ــی از جمهوری خواه بخش
ــا  ــت ب ــرح داده  اس ــوت ش ــود بهیم ــروف خ ــر مع ــا را در اث ــدن آن ه ــل برآم عوام
طــرح نظــرات هابــز کــه در بــاال آوردیــم بــه او حملــه کردنــد. از نظــر آنــان آن چــه 
ــت از  ــرای اطاع ــود ب ــت و الزم نب ــرق نداش ــی ف ــا بردگ ــاًل ب ــت عم ــز می گف هاب
ــر  ــدال از نظ ــن ج ــت داد. ای ــت آزادی را از دس ــز میگف ــه هاب ــان ک ــت آن چن دول
تاریخــی همزمــان شــده بــود بــا درگیــری هــای پارلمــان انگلســتان بــا چارلــز اول 
ــر  ــه ب ــه در انگلســتان و بدین ترتیــب مجادل ــة اندیشــه های جمهوری خواهان و زمزم
ــودن  ــز و ب ــا حکومــت مطلقــه چنان کــه هاب ــود کــه آی ســر ایــن نکتــه متمرکــز ب
ــز  ــم نمــی آورد؟ هاب ــن آزادی را فراه ــن رفت ــات از بی ــد موجب ــاع می کردن از آن دف
ــه برخــی  ــش از هرکــس ب ــه بی ــن زمین ــن جــدل ایســتاد و در ای ــروی ای ــا روب ام
ــاهان  ــه پادش ــود ک ــد ب ــاًل معتق ــر عم ــود. فیلم ــک ب ــودن نزدی ــر و ب از آرای فیلم
ــک  ــا ی ــت و تنه ــدار اس ــکل اقت ــا ش ــال اراده تنه ــتند و »اعم ــی هس دارای حقوق
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ــر، 1396، ص. 38(.  ــد.« )فیلم ــتمر اراده کن ــر و مس ــور مؤث ــد به ط ــن می توان ذه
در حقیقــت فیلمــر نیــز ماننــد بــودن معتقــد بــود کــه پادشــاه ورای قانون گــذاری 
ــم  ــا علی رغ ــر دوی این ه ــا ه ــد ام ــض نمای ــن را نق ــد قوانی ــرار دارد و می توان ق
دفــاع از حاکمیــت یکپارچــه و مطلقــه معتقــد بودنــد کــه مجموعــه قوانینــی وجــود 
دارنــد کــه پادشــاه بــا وجــود بســط یــد فراوانــش تــوان ســرپیچی از آن هــا را نــدارد. 
از نظــر بــودن پادشــاه موظــف اســت کــه بــر طبــق قانــون طبیعــی عمــل نمایــد و 
خیــر عمومــی را به پیــش ببــرد: »اگــر پادشــاه نخواهــد متهــم بــه محاربــه بــه خــدا 
ـ کــه همــة پادشــاهان عالــم بایــد پیوســته یــوغ او را بــه گــردن داشــته باشــند ـ و 
مرتکــب کفــر بــه ســاحت او شــود، بایــد از محــدوده قانــون هــای الهــی و طبیعــی 
ــاه  ــت پادش ــز دس ــور نی ــن کش ــای بنیادی ــن قانون ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــاوز نکن تج
را می بنــدد.« )طباطبائــی، 1395، ص. 46(. هابــز چنان کــه گفتیــم در کنــار 
ــد  ــن واح ــد در عی ــر نمی توانن ــه دو نف ــال این ک ــرح مث ــا ط ــتد و ب ــودن می ایس ب
ــد تقســیم گــردد و هــر  ــد کــه حاکمیــت نبای ــد تأکیــد می کن یــک ســاز را بنوازن
ملکــی تنهــا یــک پادشــاه می خواهــد. هابــز در این جــا پاســخی تلویحــی و بســیار 
ــادن  ــردن نه ــن گ ــه در عی ــد ک ــد و می گوی ــان می ده ــه جمهوری خواه ــم ب مه
ــدون  ــتن ب ــاً آزادی را زیس ــز اساس ــد. هاب ــان ها آزادن ــم انس ــاز ه ــا ب ــه دولت ه ب
ــتند و آزادی در  ــه هس ــاً تبع ــان ها اساس ــز انس ــر هاب ــد. از نظ ــی دان ــت نم حاکمی
یــک کامنولــث چیــزی جــدای از حکومــت نیســت. او در نگاهــی واقع گرایانــه تأکیــد 
ــه  ــد ک ــد بدان ــد بای ــول نمای ــر تابع شــدن را قب ــدون جب ــه هــر کــس ب ــد ک می کن
وضعــش از وضــع طبیعــی بهتــر اســت. به بیــان دیگــر فــرد اگرچــه تابــع اســت امــا 
چــون ارادی ایــن تبعیــت را انتخــاب نموده اســت آزاد نیــز باقــی می مانــد. یکــی از 
نقــاط مهــم گسســت هابــز از فیلمــر و ژان بــودن در دفــاع از حکومــت مطلقــه در 
این جاســت. هرچــه فیلمــر بــر حــق الهــی پادشــاهان و مفهــوم پدرســاالری تأکیــد 
ــا  ــردم ب ــاق م ــاس میث ــت را براس ــکل گیری حکوم ــز ش ــس هاب ــود بالعک می نم
ــا بررســی نقاشــی لویاتــان نشــان می دهــد کــه عمــاًل  لویاتــان می دانــد. اســکینر ب
پیکــر بــزرگ لویاتــان از جمع شــدن تعــداد زیــادی از آدم هــای کوچکــی کــه روی 
ــر  ــودن امــا مهم ت ــز از ژان ب ــد تشــکیل شده اســت. گسســت هاب ــرار گرفته ان هــم ق
بــود. اگــر بــودن حاکمیــت مطلقــه را نــه ناشــی از ارادة قــدرت حاکــم کــه ناشــی 
ــن  ــای بنیادی ــه قانون ه ــدن آن ب ــروط ش ــی و مش ــون اله ــت و قان ــون طبیع از قان
ــق را  ــت مطل ــوم حاکمی ــم در بســط مفه ــز »گام مه ــا هاب ــی دانســت ام کشــور م
برداشــت و حقــوق طبیعــی فــرد را جانشــین قانــون طبیعــت کــرد.« )طباطبائــی، 
1395، ص. 79(. بنابرایــن اگرچــه هابــز نیــز همچــون بــودن از حاکمیــت مطلقــه 

ــی متفــاوت اســتوار ســاخت. ــر مقدمات ــای دفاعــش را ب ــا مبن ــاع می نمــود ام دف
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جمع بندی و ارزیابی نهایی
ــح  ــز توضی ــاب نی ــدای کت ــکینر در ابت ــه اس ــان ک ــت چن ــوان گف ــی می ت به طورکل
ــف  ــر ســر تعری ــان ب ــا جمهوری خواه ــز ب ــری هاب ــی از درگی داده اســت بخــش بزرگ
ــی  ــر عمل ــام دادن ه ــان آزادی را انج ــت. جمهوری خواه ــه می شده اس آزادی خالص
می دانســتند کــه قانــون اجــازه مــی داد امــا هابــز بــر تقــدم حقــوق بــر قانــون معتقــد 
بــود. در این جــا الزم اســت ایــن تلقــی متفــاوت هابــز را توضیــح دهیــم. هابــز عمــاًل 
ــری  ــای نظ ــا مبن ــت ب ــی و در مخالف ــار ماکیاول ــه در کن ــود ک ــانی ب ــن کس از اولی
قدمــا از نفــس و غریــزه به عنــوان مبنــای حقــوق طبیعــی دفــاع کــرد. اگــر فلســفة 
ــد و تکلیــف را در اولویــت  ارســطویی و افالطونــی به دنبــال ســعادت و غایت هــا بودن
ــز  ــن هاب ــتند، ای ــور داش ــه ام ــه ب ــاًل عقل گرایان ــی کام ــن نگاه می دانســتند و بنابرای
ــل در انســان ها  ــه عق ــوذ بیشــتری نســبت ب ــای نفســانی را دارای نف ــه هواه ــود ک ب
ــاب  ــود. نویســنده ای در ب ــا نم ــدرت جابه ج ــا ق ــت را ب ــری حقیق دانســت. او به تعبی
تحولــی کــه هابــز در تعریــف حقــوق طبیعــی ایجــاد کــرد می نویســد: »در حالــی کــه 
ــده می شــد  ــات انســانی فهمی ــو سلســله مراتب غای ــی در پرت ــش از او حــق طبیع پی
ــز  ــت، هاب ــانی داش ــات انس ــان غای ــگاه را در می ــن جای ــود پایین تری ــت از خ و صیان
حــق طبیعــی را فقــط بــر مبنــای صیانــت از خــود در تفکیــک بــا هرگونــه تعهــد یــا 
وظیفــه فهمیــد.« )اشــتراوس، 1396، ص. 295(. بنابرایــن هابــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
می ورزیــد کــه افــراد انســانی بیشــتر از آن کــه عالقــه ای بــه انجــام دادن »تکلیف« هــا 
داشــته باشــند بــرای به دســت آوردن »حقــوق« خــود می جنگنــد. بــر همیــن اســاس 
هابــز معقتــد بــود آدمــی آزاد به دنیــا می آیــد و حقــی طبیعــی دارد. موانــع بیرونــی 
تنهــا می تواننــد بخشــی از توانایــی انجــام کاری را از او ســلب کننــد امــا نمی تواننــد 
قــدرت اهــدا شــده از ســوی طبیعــت یعنــی حفــظ صیانــت نفــس را از یــک انســان 
به طــور کامــل ســلب نماینــد. از نظــر هابــز موانــع اساســاً دو دســته هســتند. موانــع 
ــی  ــه مشــخص اســت منظــور موانع ــد و چنان ک ــام دارن ــق ن ــی/ مطل ــوع اول بیرون ن
ــی آب  ــاًل وقت ــد، مث ــال آب را می زن ــز مث ــوند. هاب ــع می ش ــرون مان ــه از بی اســت ک
ــرار دارد آزاد نیســت چــون محفظــه مانعــی اســت کــه آب  ــک محفظــه ق داخــل ی
بیــرون نریــزد یــا مــردی کــه در میانــة یــک تاکســتان راه مــی رود در میــان حصارهــا 
حرکــت می کنــد تــا انگورهــا را لــه نکنــد. نــوع دوم موانــع خودخواســته هســتند. در 
ــد بلکــه به ســبب انتخــاب  ایــن حالــت موانــع به طــور کامــل جلــوی مــا را نمی گیرن
ــد  ــز می گوی ــویم. هاب ــدود می ش ــه مح ــت ک ــان اس ــد انتخاب هایم ــا در رون ــود م خ
فــردی کــه بــا زنجیــر بســته شده اســت از درون آزادی اش ســلب نشــده بلکــه مانعــی 
بیرونــی جلــوی آزادی او را گرفته اســت؛ بنابرایــن اگــر عاملــی بیرونــی جلــوی آزادی 

مــا را نگیــرد مــا عمــاًل از نظــر هابــز آزاد هســتیم.
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ــر  ــاع از حکومــت مطلقــه در براب ــرای دف ــز عمــاًل راه را ب منطــق اســتدالل هاب
ــه  ــام علی ــق قی ــز ح ــت هاب ــهور اس ــه مش ــود. چنان ک ــاز نم ــان ب جمهوری خواه
ــمارد.  ــاز می ش ــان ها مج ــان انس ــادن ج ــر افت ــورت به خط ــا در ص ــان را تنه حاکم
ــان  ــان خودم ــادن ج ــر افت ــگام به خط ــا در هن ــه م ــد ک ــتدالل می کن ــز اس هاب
ــم،  ــدن نداری ــی از مجازات ش ــرد و هراس ــم ک ــد خواهی ــه الزم باش ــر کاری ک ه
به همین معنــا آزادی مــان حفــظ خواهــد شــد. بنابرایــن الــزام طبیعــت بــر مــا کــه 
جــان خودمــان را حفــظ نماییــم از هــر قانونــی باالتــر اســت. از همیــن اســتدالل 
هابــز مبنــای خــودش را گســترش مــی دهــد و تأکیــد می کنــد کــه پــس هرچــه 
بــرای بهــروزی الزم اســت بایــد انجــام دهیــم تــا بیشــتر از جــان خودمــان صیانــت 
نماییــم. دومیــن نکتــه ای کــه هابــز در توجیــه آزاد بــودن انســان ها در حکومت هــای 
ــی  ــی چیزهای ــر حکومت ــه در ه ــت ک ــن اس ــذارد ای ــه می گ ــر آن صح ــه ب مطلق
ــود  ــائلی وج ــر مس ــارت دیگ ــده اند؛ به عب ــذاری نش ــامل قانون گ ــه ش ــتند ک هس
دارنــد کــه نــه قانونــی در موردشــان هســت و نــه منعــی بــرای انجــام دادن آن هــا 
ــرط  ــد آزادی به ش ــی بودن ــان مدع ــر جمهوری خواه ــن اگ ــت. بنابرای ــع شده اس وض
ــه  ــی ک ــی متفاوت ــا تلق ــز ب ــرد هاب ــت شــکل می گی ــت دول ــود دخال ــودن و نب رهاب
از آزادی مطــرح نمــود روبــروی آن هــا ایســتاد و آزادی را صرفــاً رهایــی از دخالــت 
ــران  ــه ارادة دیگ ــردن در وابســتگی ب ــه زندگی ک ــز صــرف ب ــا هاب ــر دانســت ام غی
ــول  ــاه مقت ــه پادش ــت ک ــب اس ــت. جال ــان نمی دانس ــدن آزادی انس ــدود ش را مح
نیــز پیــش از آغــاز جنــگ داخلــی و در جــدال بــا پارلمانــی کــه اعضایــش مخالــف 
ــد:  ــز اول می گوی ــذارد، چارل ــز صحــه می گ ــر هاب ــر نظ ــد ب ــز بودن نظــرات او و هاب
 » آزادی مــردم عبــارت اســت از داشــتن دولــت، و قوانینــی کــه مطابــق آن هــا زندگی 
و اموالشــان کامــاًل متعلــق بــه خودشــان باشــد و دولــت کمتریــن ســهمی در آن هــا 
ــود،  ــوری آزاد ب ــک جمه ــه در ی ــوان بی آن ک ــر می ت ــارت دیگ نداشــته باشــد. به عب

ــه زندگــی کــرد. )اســکینر، 1397، ص. 173(. آزادان
در انتهــا ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هابــز به دلیــل تلقــی و تعبیــر متفاوتش 
ــن  ــون و همچنی ــطو و افالط ــی ارس ــای معرفت ــت از مبن ــوم آزادی، گسس از مفه
شــکل گیری مبانــی نظــری لیبرالیســم در آثــارش از مهم تریــن فیلســوفان سیاســی 
کالســیک اســت کــه به تعبیــر اشــتراوس مــوج اول مدرنیتــه را رقــم زد. واقع گرایــی 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــر او قدس ــی موردنظ ــام سیاس ــه نظ ــر این ک ــد او ب ــز و تأکی هاب
ــا در  ــاً فضیلت ه ــود و اساس ــاب می ش ــاع انتخ ــا اتب ــاق ب ــق میث ــاه از طری پادش
شــخص فرمانــروا مهــم نیســتند بلکــه پادشــاه به صــرف قــدرت و شمشــیرش اســت 
کــه مقــدس اســت؛ نیــز گسســتی از دیــدگاه فضیلت گرایانــة قدمــا بــود. بنابرایــن 
ــز  ــدگاه هاب ــود چــرا کــه  » از دی ــر ب ــز مهم ت ــت از هــر چی مســئلة حاکمیــت و دول
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مســئلة اصلــی سیاســت، خوبــی یــا بــدی دولــت نیســت بلکــه بــودن یــا نبــودن آن 
اســت. بــه ســخن دیگــر بزرگتریــن خطــر سیاســی محتمــل بــرای همــگان فقــدان 
ــود در  ــز گام بزرگــی ب حکومــت اســت.« )وگان، 1395، ص. 65(. اندیشــه های هاب
پی ریــزی مبانــی اولیــة دولت هــای ملــی و گــذار هرچــه بیشــتر اندیشــة سیاســی 
ــرای مقایســة  ــی باشــد ب ــد مبنای ــه می توان ــن نکت ــی. ای ــا به ســمت عرفی گرای اروپ
راهــی کــه اندیشــة سیاســی اروپــا و ایــران و جهــان اســالم طــی کردنــد. اگــر در 
ــائلی  ــبت مس ــی از نس ــش متفاوت ــز خوان ــی و هاب ــور ماکیاول ــا ظه ــان ب ــذر زم گ
ــر  ــدرن ب ــوفان م ــر فیلس ــت و اگ ــکل گرف ــا ش ــت در اروپ ــن و سیاس ــون دی همچ
شــانة قدمــا کــه همچــون غول هــا بودنــد ایســتادند و بــه جلــو نــگاه کردنــد و اگــر 
مبنــای شــکل گیری سیاســت عرفــی جدالــی بــا ســنت الهیاتــی و الهیــات مســیحی 
بــود و بــر همیــن مبنــا ســنت نه تنهــا رهــا نشــد بلکــه در پیونــد بــا تجــدد ظهــور 
دوبــاره ای کــرد امــا در جهــان اســالم و ایــران ایــن راه طــی نگردیــد و ضرباهنــگ 
ــود  ــه خ ــاًل ن ــه عم ــود ک ــد ب ــان کن ــود چن ــب شــده ب ــه از درون متصل ســنتی ک
توانســت خــود را احیــا نمایــد و نــه به دلیــل تصلــب فراوانــش اجــازه داد تــا اندیشــة 
تجــدد در ایــران نضــج بگیــرد. شــناخت و مطالعــة هرچــه بیشــتر راه متفاوتــی کــه 
بــا هابــز و ماکیاولــی در تاریــخ اندیشــة سیاســی اروپــا آغــاز شــد می توانــد همچــون 
نقشــة راهــی باشــد کــه چگونــه تجــدد از دل ســنت شــکل گرفــت و سیاســت در 

پیونــد بــا عرفیــات رشــد نمــود و در مشــرق زمیــن چنیــن نگردیــد.

منابع
اســکینر،کوئنتین )1393(. بینــش هــای علــم سیاســت، جلــد اول در بــاب روش، ترجمــة 

فریبــرز مجیــدی، تهــران: فرهنــگ جاویــد.
اســکینر، کوئنتیــن )1397(. هابــز و آزادی جمهوری خواهانــه، ترجمــة هرمــز همایون پــور، 

تهــران: فرهنــگ جاویــد.
اشــتراوس، لئــو )1397(. مقدمــه ای سیاســی بــر فلســفه، ترجمــة یاشــار جیرانــی، تهــران: 

آگــه.
طباطبائــی جــواد )1395(. تاریــخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا، جلــد نخســت، دفتــر 

ســوم، تهــران: مینــوی خــرد.
ــیریه،  ــین بش ــة حس ــز، ترجم ــه هاب ــی در اندیش ــت سیاس ــری )1395(. تربی وگان، جف

ــی. ــران: ن ته
فیلمــر، رابــرت )1396(. پدرســاالر یــا قــدرت طبیعــی شــاهان، ترجمــة علــی اردســتانی، 

تهــران: نــگاه معاصــر.
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 هوشنگ شیخی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صداوسیما

بررسی و نقد کتاب ژورنالیسم تلویزیونی؛ معرفت شناسی، فلسفه و روش ها

چکیده
بــا گذشــت ســالیان بســیار از ورود تلویزیــون بــه ایــران و شــکل گیری ژورنالیســم تلویزیونی 
در کشــور، همچنــان در عرصــة علمــی و عملــی ژورنالیســم تلویزیونــی، کمبودهــای فراوانــی 
ــا توجــه بــه  وجــود دارد. به رغــم انتشــار کتاب هــای مختلــف در حــوزة خبــر تلویزیونــی ب
ــون و بســط  ــاالی تحــوالت تکنولوژیکــی و تکنیکــی رســانه ها، به روزرســانی مت ســرعت ب
ــا دیــدگاه انتقــادی و لحــاظ نمــودن تجربیــات به دســت آمده در طــول ســالیان  مباحــث ب
متمــادی در داخــل و خــارج کشــور ضــرورت می یابــد. کتــاب پیــش رو بــا چنیــن رویکــردی 
نــگارش یافته اســت. نویســندگان ایــن کتــاب بــا نگاهــی کالن نگــر ضمــن تشــریح مبانــی 
خبــر، مالکیــت و ســازمان های خبــری، قابلیت هــای خبــری تلویزیــون و شــیوه های 
تولیــد خبــر در عصــر حاضــر، در پــی پیونــد نظریــه و عمــل در رســانه هســتند. ایــن کتــاب 
بــا مــرور تاریخــی تحــوالت مطالعــات رســانه  در جهــان و تکنیک  هــای آن، درصــدد افزایــش 
ســواد رســانه ای و ســواد خبــری خواننــدگان اســت و شــرایط جدیــد حاصــل از رســانه های 

ــد.  ــت ژورنالیســم می دان ــت فعالی ــی جه ــا و فرصت های ــی را دارای ظرفیت ه اجتماع

کلیدواژه ها:
روزنامه نگاری، ژورنالیسم تلویزیونی، سازمان خبری، خبر، گزارش خبری، سواد خبری.

مقدمه 
ــر در  ــون دیگ ــه  اکن ــت ک ــدی باالس ــا به ح ــانه ای در دنی ــوالت رس ــرعت تح س
بســیاری از نحله هــای مطالعــات رســانه از رســانه های دیــداری و شــنیداری ماننــد 
ــازی و  ــانه های مج ــد رس ــود و رش ــاد می ش ــنتی ی ــانة س ــه رس ــون به مثاب تلویزی
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ــاً  ــی صرف ــرد در هــر زمــان و مکان ــن رســانه ها به طوری کــه ف ــه ای ــر ب ــی خب راه یاب
ــار  ــت اخب ــی دریاف ــت توانای ــه شــبکة اینترن ــک گوشــی هوشــمند متصــل ب ــا ی ب
ــاً  ــانه ای خصوص ــرف رس ــا را دارد و مص ــالع از آن ه ــول اط ــکان حص ــان و ام جه
ــاید  ــت؛ ش ــنیداری نیس ــداری و ش ــانه های دی ــه رس ــدود ب ــر مح ــوزة خب در ح
ــا اســتفاده از  ــد ب ــراد می توانن ــی اف ــن باشــد وقت ــر ای ــان ب ــه گم در برداشــت اولی
ــان  ــاط جه ــی نق ــازی از اقص ــای مج ــی در فض ــبکه های اجتماع ــان ها و ش پیام رس
ــه طــرح بحــث ژورنالیســم  اخبــار مختلــف را دریافــت کننــد دیگــر چــه نیــازی ب
ــون  ــم تلویزی ــری جــذاب و مه ــای خب ــه کلیپ ه ــارغ از این ک ــی اســت؟ ف تلویزیون
در شــبکه های اجتماعــی در بســتر فضــای مجــازی دست به دســت می شــوند 
و حتــی برخی شــان روزهــای متمــادی موضــوع بحــث شــبکه های اجتماعــی 
در فضــای مجــازی را فراهــم می آورنــد. یکــی از نمودهــای جریــان اصلــی 
ــای  ــت و از فض ــی اس ــری تلویزیون ــبکه های خب ــان ش ــا همچن ــر دنی ــانه و خب رس
ــای  ــعة فعالیت  ه ــت توس ــزاری جه ــوان اب ــی به عن ــبکه های اجتماع ــازی و ش مج
ــه  ــی ک ــانه های اجتماع ــن رس ــرده  می شــود. بنابرای ــره ب ــی به شــبکه های تلویزیون
می آینــد  به شــمار  آن  اصلــی  ویژگی هــای  از  تعاملی بــودن  و  مشــارکتی بودن 
گرچــه موجــب ظهــور ســالیق و عالیــق جدیــد در حــوزة ژورنالیســم شــده اند امــا 
ــا  ــد از آن ه ــی می توان ــم تلویزیون ــه ژورنالیس ــد ک ــم دارن ــی ه ــان قابلیت های همزم
ــی حــوزة ژورنالیســم و به طــور  ــر پیچیدگ ــن شــرایطی ب ــرد. وجــود چنی ــره بب به
اخــص ژورنالیســم تلویزیونــی افزوده اســت و از ایــن رو مســتلزم یــک درک نظــری و 
ــرای فهــم مبانــی خبــر، ســازمان های خبــری، شــیوه های  دانــش عملــی توأمــان ب
تولیــد خبــر، تکنیک هــای خبــری و همچنیــن مواجــة آگاهانــه بــا خبــر تلویزیونــی 

ــب ســواد رســانه ای اســت.  در قال

■ شریفی، ســید مهدی و امیدی، افشین )1397( 
و  فلسفه  تلویزیونی؛ معرفت شناسی،  ژورنالیســم 

روش ها. تهران: تیسا
شابک:  978-600-8942-24-5
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معرفی اثر و نویسنده 
کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفت شناســی، فلســفه و روش هــا در ســال 1397 
در 11 فصــل، یــک پیشــگفتار نویســندگان شــامل معرفــی فصل هــای کتــاب، یــک 
مقدمــه از دکتــر فرانســوا نــل اســتاد دانشــگاه الناکاشــایر انگلســتان، یــک مقدمــه 
ــه  ــم، دو صفح ــر ژورنالیس ــی ب ــرور تاریخ ــث و م ــرح بح ــامل ط ــندگان ش از نویس
ــة  ــی مقدم ــه انگلیس ــة تصویرنام ــری، ضمیم ــزارش خب ــی گ ــرم ارزیاب ــت ف پیوس
ــه از طــرف انتشــارات تیســا در 270 صفحــه  ــاً کتابنام ــل و نهایت ــر فرانســوا ن دکت

ــت.  ــر شده اس منتش
در فصــل اول نویســندگان ماهیــت ســازمان های رســانه ای و ســازمان های 
خبــری، یعنــی جایــی کــه اخبــار در آن تولیــد می شــود را تشــریح کــرده و در ایــن 
فصــل چگونگــی شــکل دادن بــه جنــگ، صلــح و مشــارکت شــهروندی در جوامــع 
ــی  ــاد مدیریت ــه ابع ــن ب ــت. همچنی ــی شده اس ــری بررس ــانه های خب ــط رس توس
ســازمان های خبــری پرداختــه و ســبک های رهبــری در ســازمان های خبــری 
ــای ســازمان های  ــه چالش ه ــن فصــل ب ــان ای ــد. در پای ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق م
ــا،  ــن چالش ه ــن ای ــی از مهم تری ــر یک ــخص ب ــور مش ــده و به ط ــاره ش ــری اش خب
ــانه  ــار رس ــظ اعتب ــاً حف ــری و نهایت ــانة خب ــه رس ــردم ب ــاد م ــذب اعتم ــی ج یعن

ــت. ــز شده اس متمرک
در فصــل دوم تحــت عنــوان »خبــر: مفاهیــم و رویکردهــا«، به صــورت تخصصــی 
چیســتی خبــر و انــواع آن تشــریح شده اســت. ســه رویکــرد اقتصادسیاســی، 
ــی و  ــرور تاریخ ــا م ــده و ب ــی ش ــر بررس ــاخت خب ــی س ــی و فرهنگ جامعه شناس
ــری مدنظــر  ــة ارزش  هــای خب ــری و ضمــن ارائ تجــارب پژوهشــی ارزش هــای خب
گالتونــگ و روگ، رویکردهــای انتقــادی بــه آن هــا نظیــر اســتوارت هــال و مباحــث 
ــر  ــت و ســوگیری ذک ــری و عینی ــای خب ــر ارزش ه ــوژی ب ــار ایدئول ــه آث ــوط ب مرب
شده اســت. نویســندگان دربــارة مدیریــت خبــر و همچنیــن چیســتی خبــر 
ــه مطالعــات قبلــی بحــث  ــا ارجــاع ب ــا اخبــار مکتــوب ب ــی و تفــاوت آن ب تلویزیون
ــه  ــی از س ــه معرفت شناســی ژورنالیســم تلویزیون ــان فصــل دوم ب ــد. در پای کرده ان
جنبــة شــکل دانــش، تولیــد دانــش و پذیــرش عمــوم از ادعاهــای دانــش پرداختــه 

شده اســت. 
در فصــل ســوم بــا عنــوان »گــزارش خبــری تلویزیونــی« ضمــن تعریــف و 
تشــریح گــزارش خبــری، بــه قــدرت تأثیرگــذاری گزارش هــای خبــری تلویزیونــی 
و نگاه هــای متفــاوت در تولیــد یــک گــزارش تلویزیونــی خــوب اشــاره شده اســت. 
نویســندگان در پایــان فصــل، معیارهــای ارزیابــی گــزارش خبــری تلویزیونــی را در 
قالــب راهبردهایــی نظیــر کامل بــودن گــزارش خبــر، صحیــح و باورکردنــی بــودن 
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ــد. ــه کرده ان گــزارش، عینی بــودن گــزارش و ارزش خبــری گــزارش تلویزیونــی ارائ
در چهــار فصــل بعــدی یعنــی فصل هــای چهــارم، پنجــم، ششــم و هفتــم بــه 
چهــار مبحــث اساســی در تولیــد خبــر تلویزیونــی یعنــی پالتــو، نریشــن، کپشــن 
و مصاحبــه خبــری پرداختــه شده اســت و ضمــن تشــریح چیســتی ایــن عناصــر 

ــه شده اســت. ــی ارائ ــی اســتاندارهای تولیــد خبــر تلویزیون به طــور عملیات
ــور  ــانه ای را به ط ــواد رس ــدا س ــری ابت ــواد خب ــوان س ــا عن ــتم ب ــل هش فص
عــام تشــریح نمــوده و پــس از آن به طــور خــاص به بررســی ماهیــت ســواد خبــری 
ــت.  ــه شده اس ــر ارائ ــان خب ــازی مخاطب ــت توانمندس ــی جه ــه و راهکارهای پرداخت
فصــل نهــم تحــت عنــوان »اقنــاع و خبــر تلویزیونــی«، به طــور عــام بــه توضیــح 
ــاع مخاطــب و  ــد اقن ــه فراین ــاع و به طــور خــاص ب متقاعدســازی، دســتکاری و اقن

ــام پرداخته اســت.  ــده، بســتر و پی ــع، گیرن ــی منب ــای آن یعن متغیره
ــم  ــوالت ژورنالیس ــی از محص ــوان یک ــری به عن ــتند خب ــه مس ــم ب ــل ده فص
ــا یــک فیلــم، بــه  تلویزیونــی پرداختــه و ضمــن شــرح تفاوت هــای یــک مســتند ب
ــان  ــت. در پای ــاره کرده اس ــداف آن اش ــری و اه ــتند خب ــت مس ــتی و ماهی چیس

ــت. ــران آورده شده اس ــتند در ای ــینمای مس ــه ای از س تاریخچ
ــه  ــت ک ــاب اس ــی کت ــل پایان ــوان فص ــی« عن ــانه های اجتماع ــر و رس »خب
ــای  ــری و ظرفیت ه ــازمان های خب ــی و س ــانه های اجتماع ــل رس ــریح تعام ــه تش ب

ــت. ــم پرداخته اس ــعة ژورنالیس ــرای توس ــی ب ــانه های اجتماع ــود در رس موج
ــر  ــتند. دکت ــانه هس ــت رس ــالت مدیری ــاب دارای تحصی ــن کت ــندگان ای نویس
ــر  ــی نظی ــران، کتاب های ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــریفی، عض ــیدمهدی ش س
ــم،  ــانه: مفاهی ــت رس ــانه ای )1394(، مدیری ــهرت رس ــا ش ــهرتی ت ــرمایه ش از س
نظریه هــا و رویکردهــا )1396( و مدیریــت منابــع انســانی در صنایــع خــالق 
ــدی  ــین امی ــت. افش ــف نموده اس ــترک تألی ــی و مش ــورت گروه )1397( را به ص
هــم دانشــجوی دکتــری تخصصــی مدیریــت رســانه دانشــکده مدیریــت دانشــگاه 
ــی  ــن چارچوب ــوآوری رســانه ای: تدوی ــت ن ــر »مدیری ــه ای نظی ــران اســت و مقال ته

یکپارچــه« )1397( را تألیــف کرده اســت. 

بررسی و نقد شکلی اثر 
ــرح  ــر و ط ــانه ها و تصاوی ــت از نش ــاب الزم اس ــک کت ــکلی ی ــی ش ــرای بررس ب
ــتوری و  ــش دس ــکات ویرای ــت ن ــاب و رعای ــوازن و تناســب فصــول کت ــا ت ــد ت جل

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــی و مداق ــورد ارزیاب ــی م ــی همگ ارجاع ده
در راســتای تحلیــل طــرح جلــد اثــر الزم اســت بــه رمــزگان صریــح و ضمنــی 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــانه ها و ابزاره ــاب، رس ــد کت ــرح جل ــود. در ط ــاره ش در آن اش
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ایــن طــرح خــودکار،  به طوری کــه در  قابــل مشــاهده هســتند،  ژورنالیســم 
گوشــی همــراه هوشــمند، میکروفــون، دوربیــن فیلمبــرداری و صفحــة رایانــه روی 
ــا  ــن ابزاره ــد ای ــانگر پیون ــی نش ــاظ مفهوم ــد و به لح ــرار گرفته ان ــه ای ق روزنام
ــر  ــن تصوی ــود اســت. ای ــانه های موج ــایر رس ــر س ــه ب ــدم روزنام ــر و تق ــا یکدیگ ب
ــاب در  ــوان کت ــرای عن ــده ب ــت انتخاب ش ــی دارد. فون ــاب همخوان ــوع کت ــا موض ب
ــش  ــه بخ ــت ک ــربی اس ــروف س ــر ح ــی« تداعی گ ــم تلویزیون ــارت »ژورنالیس عب
ــروف  ــن ح ــتفاده از ای ــا اس ــگاری ب ــاپ و روزنامه ن ــینة چ ــی از پیش ــل توجه قاب
بــوده و ایجــاد ایــن نــام واره بــا موضــوع اثــر همراســتا اســت. البتــه ایــن فونــت در 
ــدود  ــت و مح ــه کار رفته اس ــا ب ــر تیس ــای نش ــیاری کتاب ه ــن بس ــوص عناوی خص
ــر و نشــان های به کاررفتــه در طــرح جلــد  ــر نیســت. به طورکلــی تصاوی ــه ایــن اث ب
کتــاب داللــت ضمنــی بــر پیوســتگی انــواع ژورنالیســم دارد. پشــت و روی کتــاب 
ــارت  ــن عب ــر ای ــد زی ــده و در پشــت جل ــناخت« درج ش ــاب انسان ش ــارت »کت عب
ــاب  ــن کت ــن باشــد کــه ای ــد نشــانگر ای عــدد »44« چــاپ شده اســت کــه می توان
ــر  ــن اث ــا، چهل وچهارمی ــارات تیس ــناخت انتش ــای انسان ش ــة کتاب ه در مجموع

منتشــر شده اســت. 
ــن  ــوع و درج دقیــق ای ــع متن ارجاعــات درون متنــی متعــدد و اســتفاده از مناب
ارجاعــات در بخــش کتابنامــه، یکــی از مزیت هــای ایــن کتــاب محســوب می شــود. 
ــه لحــاظ  کم شــمار بــودن اغــالط امالیــی و تایپــی از ویژگی هــای مثبــت کتــاب ب
ــا ایــن حــال چنــد مــورد از اغــالط تایپــی و امالیــی یافــت  ویرایشــی می باشــد؛ ب
شــده در کتــاب بــه شــرح ذیــل هســتند: در پاورقــی صفحة 28 کــه بــه )میرفخرایی، 
1388( ارجــاع داده شــده نــام خــاص »هوبــل« به صــورت »هویــل« نوشــته شــده 
ولــی مطابقــت بــا ایــن ارجــاع نشــان می دهــد »هوبــل« صحیــح اســت. در صفحــة 
ــته  ــتگذاران« نوش ــای »سیاس ــتگزاران« به ج ــک »سیاس ــمارة ی ــکل ش 45 در ش
ــة« نوشــته شــده  ــراف ســوم »ارائ شده اســت. در صفحــة 76 در ســطر ســوِم پاراگ

ــح اســت.  ــه« صحی ــه »ارائ درحالی ک
ــای دوم در صفحــات 108 و 162 »ســوندبایت« به جــای  ــدای پارگراف ه در ابت
 Sound Bi te ــان ــه هم ــی ک ــن واژة تخصص ــت. ای ــته شده اس ــاندبایت« نوش »س
اســت به صــورت صحیــح در ســایر جاهــای کتــاب »ســاندبایت« نوشــته شده اســت.

در پاورقــی صفحــة 220 کتــاب »مجــٌل« به جــای »مجلٌــه« نوشــته شده اســت. 
به صــورت  »هشــتگ«  واژة   247 و   246 صفحــة  دو  آخــر  پاراگراف هــای  در 
ــته  ــرازش« نوش ــزارش« به صــورت »گ »هشــتک« آمده اســت. در صفحــة 253 »گ
ــن اشــتباه تایپــی در فهرســت کتــاب در انتهــای صفحــة 14 هــم  شده اســت؛ و ای

ــت.  ــرار شده اس تک
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در صفحــة 74 پاراگــراف اول چنیــن نوشــته شــده و پایــان یافته اســت: »میــان 
ــارة ارزش هــای خبــری وجــود دارد کــه ارزش هــای خبــری،  محققــان، بحثــی درب
ارزش هــای موجــود در ذهــن خبرنــگار اســت، فــارغ از معیارهــای مشــخص گفتــه 
شــده.« ایــن جملــه در راســتای روان نویســی نیــاز بــه ویرایــش و بازنویســی دارد. در 
صفحــة 88 پاراگــراف دوم عالمــت نــگارش »:« بایــد بعــد از واژة شــات قــرار بگیــرد 

و »مدیــوم النــگ: شــات« بــه »مدیــوم النــگ شــات:« تغییــر کنــد.
ــزارش  ــال، گ ــور مث ــه ط ــده: »ب ــته ش ــراف دوم نوش ــة 112 در پاراگ در صفح
خبــری دربــارة زلزلــة اخیــر شــاید بتوانــد...«. حــال آن کــه مشــخص نیســت کــدام 
ــر  زلزلــه مدنظــر نویســندگان اســت و قبــل و بعــد از آن هیــچ توضیحــی مبنــی ب

ــق دارد.  ــش و تدقی ــه ویرای ــاز ب ــت و نی ــه نیامده اس ــردن از زلزل نام ب
ادعــا  آمده اســت: »هوســل )1984(  پاراگــراف چهــارم  در  در صفحــة 116 
کرده اســت کــه اســتفاده از زبــان پیچیــده در گــزارش خبــری، توانایــی بیننــدگان را 
ــراد  ــل« م ــا واژة »تحلی ــد.« این ج ــل می کن ــات آن، تحلی ــادآوری اطالع ــم و ی در فه
ســخن را منتقــل نمی کنــد و بایــد بــه »تضعیــف« تغییــر یابــد. در صفحــة 226 کتــاب 
ــت. در  ــرار شده اس ــرهم تک ــت س ــار پش ــه ای« دوب ــارت »هزارصفح ــراف دوم عب پاراگ
ــارِهء« به جــای »دربــارة« نوشــته شده اســت. صفحــة 231 انتهــای ســطر پنجــم »درب

ــت  ــک عالم ــای 3،2،1و4 ی ــدام از پاراگراف ه ــر ک ــدای ه ــة 236 ابت در صفح
ــات 236 و  ــش دارد. در صفح ــه ویرای ــاز ب ــه نی ــت ک ــته » ( « آمده اس ــز بس پرانت
237 ســرواژه ای بــه این صــورت UGC( آمــده و پرانتــز بســته نشده اســت. بــه نظــر 
می رســد پرانتــز بســته های اضافــه در صفحــة 236 مربــوط بــه ایــن ســرواژه باشــد 

کــه دچــار درهــم ریختگــی شــده اند. 
ــه فصــل دوم  ــز این ک ــت شده اســت به ج ــاً رعای ــا تقریب تناســب حجــم فصل ه
ــه  ــد ک ــا می باش ــایر فصل ه ــن س ــر میانگی ــه براب ــدوداً س ــوده و ح ــه ب 52 صفح
البتــه به دلیــل اهمیــت و حجــم مباحــث مربــوط بــه مفاهیــم خبــر و رویکردهــای 
بــه خبــر امــری غیرعــادی نیســت و البتــه فصــل ششــم هــم فقــط شــش صفحــه 
اســت. همانطــور کــه در معرفــی اثــر شــرح داده شــد فصــل دهــم بــه مســتند خبری 
به عنــوان یکــی از محصــوالت ژورنالیســم تلویزیونــی پرداخته اســت کــه محــل قــرار 
گرفتــن آن تناســبی بــا فصــل قبــل و بعــد خــود نــدارد و بهتــر بــود بعــد از فصــل 

هفتــم یعنــی فصــل مصاحبــة خبــری درج شــود. 

بررسی و نقد محتوایی اثر 
ــوع  ــا موض ــا ب ــفه و روش ه ــی، فلس ــی؛ معرفت شناس ــم تلویزیون ــاب ژورنالیس کت
ســازمان های خبــری طــرح بحــث نمــوده اســت. ایــن امــر بــا توجــه بــه تحصیــالت 



350139

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

علم و عمل در خبر

ــة  ــانگر غلب ــد نش ــانه می توان ــت رس ــی مدیری ــندگان یعن ــی نویس ــتة تخصص و رش
ــوان  ــد. برخــالف عن ــی باش ــر موضــوع ژورنالیســم تلویزیون ــته ب ــن رش ــرد ای رویک
کتــاب و همچنیــن علی رغــم مبانــی فلســفی، معرفت شناســی و متدولــوژی 
ــی  ــات اجتماع ــوزة ارتباط ــث از ح ــرح بح ــرورت ط ــه ض ــی ک ــم تلویزیون ژورنالیس
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــا مش ــد ام ــاب می کن ــانه را ایج ــای جامعه شناس و رویکرده
ــروز  ــه بحــث شــده اند و موجــب ب ــع ورود ب ــری مطل ســازمان های رســانه ای و خب
رویکــرد مدیریــت رســانه ای در جای جــای کتــاب می شــود. در فصــل یکــم تعریــف 
ــگ و  ــر جن ــی نظی ــری در تحوالت ــانه های خب ــش رس ــری، نق ــازمان های خب س
ــانه های  ــران رس ــی و بازیگ ــی و عاطف ــاالت روان ــهروندی و ح ــارکت ش ــح، مش صل
خبــری و همچنیــن ســبک های رهبــری در ســازمان های خبــری از رهبــری 
ــی  ــر مبان ــن اث ــه شــده اند. در ای ــه ارائ ــری آمران ــا رهب ــن و مشــارکتی ت تحول آفری
ــانه و  ــة دوم و رس ــر در وهل ــم خب ــی و مفاهی ــات جمع ــی، ارتباط ــاط اجتماع ارتب

ــد. ــرار گرفته ان ــت ق ــازمان آن در اولوی س
در فصــل دوم مفهــوم خبــر و رویکردهــای بــه آن بررســی شــده اند. امــا 
آن چــه در این جــا جــای آن خالــی می نمایــد اشــاره بــه دو بحــث پایــه ای عناصــر 
خبــری و ارزش هــای خبــری متفق القــول بیــن رســانه ها و ســایر منابــع مطالعاتــی 
ــگ و  ــة گالتون ــری دوازده گان ــای خب ــه ارزش ه ــه ب ــت؛ به طوری ک ــم اس ژورنالیس
ــط  ــده توس ــری ارائه ش ــن از ده ارزش  خب ــده )ص.66( و همچنی ــه ش روگ پرداخت
هارکــوپ و اونیــل )ص.70( نــام بــرده شده اســت. امــا ارزش هــای هفت گانــه شــامل 
دربرگیــری، شــهرت، برخــورد، اســتثناء و شــگفتی، فراوانــی و بزرگــی، مجــاورت و 
ــه  ــامل چ ــش گانه ش ــر ش ــری و عناص ــای خب ــث ارزش ه ــی در مبح ــاً تازگ نهایت
ــن  ــی، 1392( در ای ــزی )قربان ــت، چطــور، چــرا و چــه چی کســی، کجــا، چــه وق

ــی اســت. ــا خال ــد و جــای آن ه فصــل نیامده ان
در فصــل دوم ذیــل مبحــث »ایدئولــوژی و ارزش هــای خبــری« در ســطر نهــم 
ــوژی  ــه آن ایدئول ــد کــه »صــد البت پاراگــراف دوم صفحــة 73 نویســندگان آورده ان
نــاب و برتــر اســت کــه بــه منبــع »وحــی« متصــل باشــد. بــر ایــن اســاس، حرکــت 
ــه  ــع ب ــیاری از مواق ــاً در بس ــد و اتفاق ــدا می کن ــوژی ارزش پی ــای ایدئول ــر مبن ب
ارزش هــای خبــری اصالــت می بخشــد.« در این جــا مشــاهده می شــود کــه اعتقــاد 
ــده و وارد قضــاوت  ــایه افکن ــش حاضــر س ــر پژوه ــر قدســی ب ــه ام نویســندگان ب
ــی در  ــن قضاوت ــة چنی ــه ارائ ــازی ب ــه نی ــادی شــده اند حــال آن ک شــخصی و اعتق
ایــن مبحــث نبوده  اســت. اگــر چنانچــه قصــد طــرح چنیــن بحــث مهمــی وجــود 
ــه  ــاً ب ــه آن پرداختــه می شــد و صرف ــود به صــورت گســترده تر ب داشــت شایســته ب

ــد. ــی بســنده نمی گردی ــن گــزارة قطعــی و قضاوت ــة ای ارائ



350140

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

پرونده ویژه

بخــش معرفت شناســی ژورنالیســم تلویزیونــی )صــص.100-105( در ســه 
ــه  ــش ک ــای دان ــوم از ادعاه ــرش عم ــش و پذی ــد دان ــش، تولی ــکل دان ــة ش جنب
برگرفتــه از مقالــة اکســتروم در ســال 2002 و مســتند بــه آن اســت، یکــی از نقــاط 

ــد. ــمار می آی ــاب به ش ــل از کت ــن فص ــوت ای ق
ــری )صــص. 87 - 88(  ــة بحــث شــات های تصوی در فصــل دوم در بخــش ارائ
ســه نمــای زیــر مجموعــة کلــوزآپ شــامل 1. نمــای خیلــی درشــت )BCU( ماننــد 
ــا  ــره از وســط پیشــانی ت ــد چه ــک )VCU( مانن ــام ســر 2. نمــای بســیار نزدی تم
ــه  ــف را گرفت ــد کی ــه بن ــتی ک ــد دس ــک مانن ــاًل نزدی ــای کام ــه 3. نم ــاالی چان ب
ــن  ــت دوربی ــوع حرک ــار ن ــا، چه ــث نماه ــة بح ــی، 1392( و در ادام ــت )قربان اس
شــامل تیلــت، پــن، تــرک و زوم توضیــح داده شــده اند )ص. 89(. امــا بــا توجــه بــه 
 )Dolly( ــی ــان متخصصــان اصطــالح دال ــرداران و در می ــان تصویرب ــه در می این ک
ــرای  ــا دورشــدن دوربیــن از ســوژه و اصطــالح آرک )Arc( ب ــرای نزدیک شــدن ی ب
ــه ســمت چــپ و راســت ســوژه اســت  ــن ب ــره ای دوربی ــا نیم دای ــره ی حرکــت دای
ــاب تحــت  ــک در کت ــدون تفکی ــت ب ــن دو حرک ــی، 1391، ص. 41(، از ای )عابدین

ــت. ــرده شده اس ــام ب ــرک ) track( ن ــوان ت عن
ــامل  ــری ش ــر خب ــام عناص ــه تم ــه چنانچ ــت ک ــوم آمده اس ــل س در فص
ــک  ــو در ی ــاندبایت و پالت ــن، س ــر، کپش ــی تصاوی ــدای طبیع ــن، ص نریش
ــا گــزارش خبــری نامیــده  گــزارش موجــود باشــند ایــن محصــول، بســته ی
روایتی تریــن  و  ارائــة خبــر  پیچیده تریــن شــکل  به عنــوان  و  می شــود 
حالــت آن توصیــف شده اســت )ص. 108(. آن  چیــزی کــه در تعریــف فــوق از آن 
ــای  ــردی آن »فرآورده ه ــالح کارب ــت در اصط ــاد شده اس ــر ی ــر خب ــوان عناص به عن
خبــری« )عابدینــی، 1391، ص. 17( اســت و بــا عناصــر شــش گانه خبــری 
ــوب  ــای مطل ــل ویژگی ه ــن فص ــة ای ــتند. در ادام ــاوت هس ــده متف ــش گفته ش پی
گــزارش خبــری تلویزیونــی خــوب در دو ســطح خــرد و کالن آورده شده اســت. در 
ــل فهــم و هدفمنــد، انســجام  ــا، قاب ــه مــواردی همچــون بیــان گوی ســطح خــرد ب
ــذاب  ــرایی ج ــی، داستان س ــی ـ معلول ــان عل ــی، بی ــی و غیرکالم ــای کالم روایت ه
ــه  ــر اهمیــت توجــه ب ــی صحنه هــا و همچنیــن در ســطح کالن، ب و چیدمــان زمان
برجسته ســازی، پیش زمینه ســازی و چارچوب بنــدی خبــر تأکیــد شده اســت. 
ــکات برجســتة فصــل حاضــر می باشــد. فصــول  ــه ن ــن دو ســطح، از جمل ــة ای ارائ
ــری را  ــة خب ــن و مصاحب ــن، کپش ــو، نریش ــب پالت ــه به ترتی ــم ک ــا هفت ــارم ت چه
ــد  ــا از فراین ــت. ام ــه نموده اس ــردی را ارائ ــد و کارب ــات مفی ــح داده، اطالع توضی
تدویــن خبــر شــامل ســه مرحلــة گزینــش تصاویــر، تعییــن توالــی و ایجــاد تــداوم 
ــه نماهــا )ضابطــی جهرمــی، 1384( بحثــی به میــان نیامده اســت  و ریتــم دقیــق ب
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درحالی کــه در تهیــة گــزارش خبــری، تدویــن خبــر بســیار بااهمیــت اســت و اگــر 
ــد، حاصــل کار  ــا گــزارش خبــری، روی میــز تدویــن، عینیــت خــود را نیاب خبــر ی

ــی، 1388(.  ــی رود )عباس ــدر م به ه
ــانه ای  ــواد رس ــای س ــای ارتق ــانه ای، راهکاره ــواد رس ــوم س ــه مفه ــن ب پرداخت
به طــور اعــم و ســواد خبــری به طــور اخــص و همچنیــن تشــریح اقنــاع از طریــق 

ــاب اســت. ــی از وجــوه برجســتة ســایر فصــول کت ــر تلویزیون خب

جمع بندی و ارزیابی نهایی
ارزیابــی بــر ایــن اســت کــه کتــاب ژورنالیســم تلویزیونــی؛ معرفت شناســی، فلســفه 
ــاً  ــی و عموم ــر داخل ــع معتب ــه مناب ــدد ب ــات متع ــا اســتنادات و ارجاع ــا ب و روش ه
ــان ســه  ــادی خــود می ــگاه انتق ــا ن ــی توانسته اســت ب ــل توجه خارجــی تاحــد قاب
ــوزة ژورنالیســم  ــی در ح ــانه و ژورنالیســم تجرب ــت رس ــی، مدیری ــرد ارتباطات رویک
تلویزیونــی پیونــد و درهم تنیدگــی برقــرار کنــد و ایــن پیونــد را کمابیــش در متــن 
کتــاب حاضــر و فصــول یازده گانــة آن نشــان داده اســت. بــا ایــن حــال همچنان کــه 
پیش تــر بــه آن اشــاره شــد برجســته بودن رویکــرد مدیریــت رســانه ای در تنظیــم 

و نــگارش کتــاب غیرقابــل کتمــان اســت.
ــی  ــر تلویزیون ــای خب ــایر کتاب ه ــاب را از س ــن کت ــه ای ــی ک ــی از مباحث یک
ــک  ــی به صــورت ی ــر تلویزیون ــد خب ــه تولی ــا ب ــه تنه ــن اســت ک ــرده ای ــز ک متمای
ــواد  ــث س ــب مبح ــه در قال ــت بلک ــه نشده اس ــی توج ــه ای و تکنیک ــوع حرف موض
ــی  ــان و حت ــازی مخاطب ــرای توانمندس ــی ب ــت راهکارهای ــعی شده اس ــری، س خب
ــواد  ــوزة س ــار ح ــایر آث ــر از س ــن فرات ــد. همچنی ــه کن ــر ارائ ــت اندرکاران خب دس
ــه رویکــرد تمجیدآمیــز از تکنیک هــای خبــری نیســت  رســانه ای فقــط منحصــر ب
بلکــه مواجــة انتقــادی بــا آن هــا را مدنظــر قــرار داده اســت. گرچــه ایــن کتــاب بــرای 
ــدان  ــا چن ــت ام ــد اس ــی مفی ــم تلویزیون ــای ژورنالیس ــه تکنیک ه ــنا ب ــراد ناآش اف
ــع را مطالعــه  ــن عرصــه کــه ســایر مناب ــی از کار فعــاالن ای ــی و تجرب گــرة عملیات

ــاید.  ــتند، نمی گش ــوزه  هس ــن ح ــة کاری در ای ــرده و دارای تجرب ک
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــورد بررس ــاب م ــه در کت ــل مالحظ ــکات قاب ــی از ن یک
ــری خصوصــاً  ــر رســانه های خب ــاً تهدیدگ رســانه های اجتماعــی را به درســتی صرف
ــری  ــازمان های خب ــارکت س ــرای مش ــی ب ــد و راهبردهای ــی نمی دان ــر تلویزیون خب
ــی و  ــور انفعال ــی از حض ــن نه ــت؛ و ضم ــه نموده اس ــی ارائ ــانه های اجتماع در رس
نمایشــی در رســانه های اجتماعــی، حضــور فعــال ســازمان های خبــری در راســتای 
ــی را  ــانه های اجتماع ــود در رس ــی های خ ــت ها و خط مش ــداف، سیاس ــبرد اه پیش
ــری در  ــد ســازمان های خب ــه حضــور جــدی و هدفمن ــد. به طوری ک ــه می کن توصی
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ــر ســازمان می گشــاید و  ــو را ب ــا و ایده هــای ن ــد، فضــای راهکاره رســانه های جدی
ــه رســانه کمــک می کنــد. ــه جــذب بیشــتر مخاطبــان ب در نهایــت ب
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نشستی پیرامون ضرورت روش شناسی در علوم انسانی

ــه ضــرورت  ــوم انســانی ب ــن شــماره از فصلنامــه نقــد کتــاب عل ــی: ای ــهاب دلیل ش
ــر  ــه دکت ــردبیر فصلنام ــن س ــه بی ــاص دارد ک ــانی اختص ــوم انس ــی در عل روش شناس
ــه  ــردبیر فصلنام ــگاه آزاد، س ــی دانش ــوم سیاس ــروه عل ــیار گ ــام، دانش ــد توحیدف محم
نقــد کتــاب علــوم انســانی، نویســنده و مــدرس روش شناســی در مقطــع دکتــری؛ آقــای 
دکتــر قاســم پورحســن، دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و نگارنــدة 
ــی، نویســنده،  ــر حســن حضرت ــای دکت ــاری در حــوزة روش شناســی فلســفی، و آق آث
مترجــم و دانشــیار گــروه تاریــخ دانشــگاه تهــران برگــزار شــده اســت؛ از ایشــان مقاالت 
ــای  ــی در گرایش ه ــوص روش شناس ــی در خص ــدد و کتاب های ــی متع ــی پژوهش علم

مختلــف علــوم انســانی منتشــر و در دســترس عالقمنــدان قــرار دارد. 

توحیدفــام: ایــن ویژه نامــه از فصلنامــة نقــد کتــاب علــوم انســانی به بحــث 
ــی  ــم زمان ــرض کن ــد ع ــت بای ــاح صحب ــاب افتت روش شناســی اختصــاص دارد. از ب
بــود کــه در ایــران و در دانشــگاه های مــا حــوزة روش شناســی به عنــوان یــک حــوزة 
مســتقل مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت و ادبیــات خیلــی ضعیفــی هــم در این بــاره 
ــر  ــع تصوی ــه در واق ــود ک ــن ب ــه وجــود داشــت ای ــار داشــتیم. مشــکلی ک در اختی
ــم از  ــن اســاتید وجــود نداشــت و کم ک ــی در بی ــن حــوزه حت ــی از ای ــی دقیق خیل
ــای  ــون بحث ه ــرز جانس ــم چالم ــتی عل ــاب چیس ــة کت ــا ترجم ــال های 1374 ب س
روش شناســی به نوعــی در دانشــگاه های مــا ورود پیــدا کــرد. یک ســری کارهــا هــم 
مثــل فلســفة معاصــر اروپایــی نوشــتة بوخنســکی بــه ترجمــة شــرف الدین خراســانی 
قبــل از انقــالب منتشــر شــده بــود کــه جامعــة دانشــگاهی به خاطــر نثــر خــاص اش 
ارتبــاط مناســبی بــا آن برقــرار نکــرد. لــذا خــأ عجیبــی در ادبیــات ایــن حــوزه در 
دانشــگاه وجــود داشــت و اســاتید غالبــاً تفکیکــی بیــن حــوزة روش شناســی و روش 
ــروز کــه  ــی خوشــبختانه ام ــد. ول ــل نبودن ــا ســایر حوزه هــای روشــی قائ تحقیــق ب
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چیــزی حــدود 30 ســال از آن دوره گذشــته در هــر یــک از رشــته های علــوم انســانی 
ــی را  ــه ایــن بحــث پرداختــه و یــک فضــای خــاص گفتمان ــژه ب اســاتید به طــور وی
ــاب  ــد کت ــا جل ــی ده ه ــوم سیاس ــتة عل ــال در رش ــور مث ــد. به ط ــی کرده ان طراح
ــه  ــت ک ــن اس ــد ممک ــت. هرچن ــگارش درآمده اس ــه ن ــف ب ــاتید مختل ــط اس توس
ــد  ــی رون ــد ول ــته باش ــی داش ــم تفاوت های ــا ه ــا ب ــث آن ه ــوای مباح ــوع و محت ن
ــوان  ــه به عن ــاد دارم ک ــرد. به ی ــاهده ک ــوان مش ــا می ت ــر آن ه ــابهی را در اکث مش
ــه عضویــت هیئــت  ــی کــه فارغ التحصیــل شــدم و ب یــک کار خــود پژوهشــی، زمان
علمــی دانشــگاه درآمــدم ســعی کــردم از یــک جایــی در حــد تهیــة یــک مقالــه یــا 
ــم.  ــام بده ــک کاری انج ــت ی ــم سیاس ــی در عل ــرفصل دروس درس روش شناس س
تــالش نمــودم هــر مطلبــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد را جمــع آوری و مطالعــه 
ــر  ــروری ب ــس از م ــی پ ــود ول ــوار ب ــیار دش ــه اول کار بس ــت ک ــی اس ــم. طبیع کن
ادبیــات موجــود احســاس کــردم کــه واقعــاً یــک زبــان واحــدی را می تــوان در بیــن 
ــای دکتــر  ــار مختلــف مشــاهده کــرد. حــال در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از آق آث
حضرتــی در حــوزة تاریــخ و آقــای دکتــر پورحســن در حــوزة فلســفه کــه دعــوت 
ــوزة  ــن ح ــرور ای ــزان در م ــارب عزی ــا از تج ــم ت ــدند، مایلی ــرا ش ــه را پذی فصلنام
مطالعاتــی و کارهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده بهــره ببریــم. همچنیــن بــه 
ایــن موضــوع بپردازیــم کــه جایــگاه روش شناســی در حــوزة علــوم انســانی چیســت؟ 
ــروز  ــا دارد؟ ام ــروز روش شناســی چــه نقشــی در حوزه هــای سیاســت گذاری م و ام
تجربیــات خیلی خوبــی در حــوزة روش شناســی به دســت آورده ایــم. نــگاه امــروز مــا 
بــه حــوزة روش شناســی بســیار متفــاوت از گذشــته شده اســت. االن می بینیــم کــه 
روش شناســی در دنیــای امــروز نه تنهــا در علــوم انســانی بلکــه در حوزه هــای دیگــر 
ــه ای کــه می شــود یــک خــط و یــک ارتبــاط  یــک ضــرورت تلقــی می شــود. به گون
ــتحضار  ــاً اس ــت. حتم ــه یاف ــن زمین ــش در ای ــای دان ــام حوزه ه ــن تم ــک بی الینف
داریــد کــه رشــتة روش شناســی به عنــوان شــاخه ای از فلســفة علــم کــه به بررســی 



350145

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

روش شناسی علوم انسانی: وحدت یا کثرت روشی؟

تحلیــل نقادانــة شــیوة خــاص تطبیــق ســاختار عــام نظریــه در قلمروهــای مختلــف 
ــزا  ــی مج ــتة تحصیل ــک رش ــوان ی ــدان به عن ــروزه ب ــردازد، ام ــری می پ ــش بش دان
ــود  ــی در خ ــی حت ــگاه های فن ــود. در دانش ــه می ش ــی پرداخت ــکده های فن در دانش
ایــران مــا، ایــن حــوزه بــه یــک حــوزة مشــخص و مســتقلی تبدیــل شده اســت. در 
ــی  ــا علوم ــم و ی ــن روش شناســی و فلســفة عل ــی بی ــد جالب ــن دانشــکده ها پیون ای
مثــل فیزیــک برقــرار شده اســت؛ به گونــه ای کــه امــروز پیونــد قابــل تأملــی را بیــن 
تحــوالت حــوزة فیزیــک بــا تمــام حوزه هــای روش شناســی می تــوان مشــاهده کــرد. 
ــر یــک  مثــاًل فیزیــک نیوتنــی یــک نــوع روش شناســی خــاص خــودش را مبنــی ب
ــی هــم  ــک کوانتوم ــک اینشــتاینی و فیزی ــد؛ فیزی ــا می کن ــوع معرفت شناســی الق ن
ــس.  ــا برعک ــت ی ــی اس ــر از روش شناس ــک متأث ــت فیزی ــوان گف ــور. نمی ت همین ط
هــر دو متأثــر از همدیگــر هســتند و فلســفه هــم کــه روش شناســی شــاخه ای از آن 
ــا هــم هســتند. شــاید همیــن  بــوده و خــود فیزیــک به نوعــی در ارتبــاط متقابــل ب
مســئله از الزامــات وجــودی ایــن جریــان باشــد. جالــب اســت کــه بــا ایــن وجــود، 
ــدارد.  ــراب ن ــی از اع ــانی محل ــوم انس ــکده های عل ــی در دانش ــتة تحصیل ــن رش ای
حــال آقــای دکتــر پورحســن توضیحــات مفصلــی خواهنــد داد. همــگان می دانیــم 
ــی،  ــای هستی شناس ــت و حوزه ه ــفه بوده اس ــای فلس ــته به معن ــم در گذش ــه عل ک
شــناخت  در  ذی مدخــل  اصلــی  عناصــر  از  روش شناســی  و  شناخت شناســی 
ــط  ــوان راب ــی به عن ــر، روش شناس ــه عنص ــن س ــان ای ــد. در می ــمار می آمده ان به ش
هستی شناســی و شناخت شناســی عمــل کــرده و مــا امــروز بــا پارادایم هــای متعــدد 
ــا  ــدم ت ــم و عالقه من ــاه می کن ــم را کوت ــن صحبت ــه رو هســتیم. م روش شناســی روب
نظــر مهمانــان گرامــی را در مــورد ضرورت هــا و همچنیــن وضعیــت ایــن حــوزه در 

ــا شــوم. ــخ جوی رشــته های فلســفه و تاری

پورحســن: مقدمــه ای کــه آقــای دکتــر توحیدفــام فرمودنــد شــاید بخــش اولــی 
ــر  ــران ذک ــه روش شناســی در ای ــات ب ــدم التف ــاب ع ــن می خواســتم در ب ــه م را ک
بنمایــم مقــداری بیــان کردنــد. به رغــم ایــن مقدمــه می خواهــم تأکیــد کنــم کــه 
مــا هنــوز توجــه ای بــه اهمیــت بنیادیــن روش شناســی در علــوم انســانی نداریــم. 
پرســش مهــم ایــن اســت کــه علی رغــم بحث هــای بســیار در بــاب علــوم انســانی 
ــن  ــت ای ــتیم اهمی ــرا نتوانس ــران، چ ــدن آن در ای ــکان اسالمی ش ــوص ام و به خص
مســئله را دریابیــم؟ خــوب ایــن یــک امــر تاریخــی اســت. بــا پرسشــی کــه هوســرل 
در بــاب علــم اروپایــی مطــرح کــرد در ایــران بــا ایــن معضــل مواجــه نبودیــم. چــرا 
ــم؛ بنابرایــن ایــن پرســش  ــاب علــم دچــار تأخــر بودی کــه از حیــث تاریخــی در ب
ــور خــاص در  ــام روش شناســی و به ط ــذا مســئله ای به ن ــا مطــرح نشــد. ل ــرای م ب
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علــوم انســانی در مناقشــات فکــری مــا به وجــود نیامــد. در چنــد ســال اخیــر هــم 
کــه مــا از روش شناســی حــرف می زنیــم و به نوعــی تــالش کردیــم تــا فهمــی از آن 
صــورت دهیــم، کمتریــن بحث هــا در بــاب علــوم انســانی، چــه علــوم انســانی بومــی 
و چــه علــوم انســانی دینــی یــا اســالمی در بــاب روش شناســی هســت و بیشــترین 
ــوم  ــاب عل ــه در ب ــت ک ــی اس ــای معرفت ــا چرخش ه ــت ی ــاب گسس ــا در ب بحث ه
ــا  ــای م ــت؟ و بحث ه ــر هس ــا امکان پذی ــه آی ــود ک ــام می ش ــروزه انج ــانی ام انس
عمدتــاً محــدود شــد بــه نظریــة امــکان در علــوم انســانی یــا به طــور کلــی متوقــف 
ــش های  ــات و پرس ــر مقتضی ــی ب ــانی را مبتن ــوم انس ــا عل ــه آی ــد ک ــن ش ــر ای ب
ــم  ــودن عل ــام و یونیورســال ب ــا وجــه ع ــم ی ــران کنی ــراث ای ــخ و می جامعــه و تاری
ــن اجــازه ای را  ــم چنی ــور عل ــا اســت و عمــاًل منطــق ظه ــن ادع ــا ای ــارض ب در تع
نمی دهــد. ایــن نکتــه را از ایــن حیــث عنــوان کــردم کــه مــن معتقــد نیســتم کــه 
ــم  ــم. علی رغ ــرار نگرفتی ــت آن ق ــه روش شناســی و اهمی ــات ب ــوز در درون التف هن
این کــه کتاب هایــی کــه ترجمــه شــده و یــا کتاب هایــی کــه تألیــف و چــاپ شــده 
ارزش علمــی شــایان توجــه ای در بــاب روش شناســی را نداشــته و کتاب هایــی کــه 
ــاب  ــم فلســفی را در ب ــای مه ــه بنیان ه ــی نیســتند ک ــاز کتاب های ــد ب ــه ش ترجم

روش شناســی آشــکار ســازند کــه حــال عــرض خواهــم کــرد.
ــی ای  ــن مناقشــات طوالن ــه در مغرب زمی ــن اســت ک ــن ای ــة دوم بحــث م نکت
ــت و روش  ــاب حقیق ــر کت ــه گادام ــال 1960 ک ــم. س ــی داری ــاب روش شناس در ب
ــاً ابتــدای  را چــاپ کــرد محصــول حضــورش در درس گفتارهــای هایدگــر از تقریب
دهــه 30 میــالدی و نیــز گفتگوهــا و نقدهایــی اســت کــه بــر پیــروان اصالــت روش 
ــد.  ــانی می باش ــی و انس ــوم طبیع ــانی روش عل ــر همس ــالن ب ــر قائ ــوص ب و به خص
ــش از  ــا پی ــه ت ــاب ک ــن ب ــت از ای ــی هس ــاده مهم ــاب فوق الع ــر، کت ــاب گادام کت
دیــدگاه هایدگــر تقریبــاً بحــث ایــن بــود کــه مــا از حیــث روش نمی توانیــم قائــل 
ــد،  ــرار می دادن ــا ق ــة وحــدت روشــی را مبن ــی نظری ــر روشــی شــویم یعن ــه تکث ب
نظریــة وحــدت روشــی را در کتاب هــای پرحجــم دیلتــای و قبــل از آن می توانیــم 
ــوم غیرانســانی، روش و  ــا عل ــی ی ــوم طبیع ــت عل ــل موفقی ــن دلی ــم. مهم تری ببینی
ــود و هــر علمــی اگــر  ــود کــه روش علمــی و تجربــی ب ــر اصالــت روش ب ابتنــای ب
ــتن  ــه کار بس ــر از ب ــی غی ــچ راه ــد هی ــدا کن ــت پی ــرفت دس ــه پیش ــد ب می خواه
ــی در تعبیراتمــان  ــا حت ــه م ــود ک ــث ب ــن حی ــدارد؛ از همی ــن روش وجــود ن همی
ــد  ــم مانن ــه کار بگیری ــی را ب ــای طبیع ــم واژه ه ــور بودی ــانی مجب ــوم انس در عل
ــئلة  ــن مس ــی. ای ــخ طبیع ــی، تاری ــوق طبیع ــی، حق ــن طبیع ــی، دی ــالق طبیع اخ
ــی  ــوم طبیع ــاب عل ــا در ب ــه م ــی ک ــان روش ــه هم ــود ک ــه آن ب ــی به مثاب طبیع
ــر  ــه باالت ــد و از هم ــانی باش ــوم انس ــاب عل ــت در ب ــز موفقی ــد رم ــم می توان داری
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ــه  ــتیم بلک ــالف هس ــار اخت ــه دچ ــت ک ــوم نیس ــاب روش در عل ــاً در ب ــا اساس م
اگــر تفاوت هایــی می بینیــم آن تفاوت هــا احتمــاالً در خاســتگاه های معرفتــی 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــت پی ــدر اهمی ــر این ق ــن ام ــود. ای ــد ب ــان خواه ــا در موضوعش و ی
ــاز  ــن و پوزیتیویســم منطقــی از 1921 به بعــد، ب ــا قبــل از ظهــور حلقــة وی کــه ت
ــای پوزیتیویســمی  ــه دیدگاه ه ــه این ک ــود ب ــن مســئله خــودش را نشــان داده ب ای
ــن  ــه ای ــانی روش به مثاب ــد. یکس ــد می کردن ــانی روش تأکی ــئلة یکس ــر مس ــم ب ه
ــن باشــیم کــه یــک روش  ــه ای ــل ب ــوم انســانی قائ ــا نمی توانیــم در عل ــود کــه م ب
ــذا روش شناســی  ــم ل ــه کار بگیری ــی را ب ــوم طبیع ــی از روش مرســوم در عل متفاوت
ــه کار  ــم ب ــه در عل ــود ک ــان روش شناســی ب ــن هم  منحصــر و روش شناســی بنیادی

گرفته می شد.
ــت،  ــتباهی اس ــم اش ــک فه ــن ی ــه ای ــد ک ــان می کن ــاب بی ــن کت ــر در ای گادام
ــه  ــک قســم دانشــی اســت ک ــم؛ ی ــاوت ســروکار داری ــش متف ــا دو دان ــا ب ــاً م اساس
ــوم انســانی هســت؛ فاعــل شناســا در  ــش عل بنیادهــا و مؤلفه هایــش متفــاوت از دان
آن بازیگــر نیســت و اساســاً نمی توانــد کنشــی داشــته یــا کنــش او تأثیرگــذار باشــد. 
ــا تئوری هــا ســروکار  ــش، دانشــی محســوب می شــود کــه در آن ب ــن ســنخ از دان ای
ــوم انســانی اســت؛ در  ــش اســت کــه در حــوزة عل ــم؛ قســم دوم ســنخی از دان داری
ایــن گونــه از دانــش مــا بــا وجــه کنشــگری ســروکار داریــم. مــرادش ایــن بــود کــه 
ــد؛  ــدا بکنی ــوم انســانی دســت پی ــت عل ــه حقیق ــد ب ــق روش نمی توانی شــما از طری
ــة وحــدت روشــی وجــود  ــه در نظری ــود ک ــان روشــی ب ــرادش از روش هم ــه م البت
داشــت. )کتــاب حقیقــت و روش علی رغــم اهمیــت اساســی کــه دارد هنــوز ترجمــه 
نشــده ولــی مــن در کتــاب هرمنوتیــک تطبیقــی کــه نوشــتم بخش هــای زیــادی از 
ایــن کتــاب را در بخــش گادامــر آورده ام. ایــن کتــاب ســه بخــش دارد و در هــر ســه 
بخــش گادامــر تأکیــد می کنــد کــه بــا مســئلة روش نمی شــود علــوم انســانی را حــل 
کــرد( شــاید تحــت تأثیــر ایــن فهــم فلســفی مهــم گادامــر و بــا توجــه بــه تأکیداتــی 
 agains  t( کــه بــر مســئلة روش و علــوم انســانی می کنــد فایرابنــد کتــاب علیــه روش
me thod( را می نویســد کــه در فارســی بــه ضــد روش ترجمــه شــد. درکتــاب علیــه 
ــوم  ــم کــه موفقیــت عل ــا کنی ــم ادع ــا می توانی ــد معتقــد نیســت کــه م روش فایرابن
ــی  ــه نیســت. یعن ــاور وی اصــاًل اینگون ــود. به ب ــه ب ــان نهفت ــر انســانی در روش ش غی
ــم و  ــتور و روش بچینی ــش دس ــا برای ــه م ــت ک ــه نیس ــی این گون ــور کل ــوم به ط عل
ــم در  ــودن ه ــد. الری الئ ــرفت کردن ــود پیش ــی از روش ب ــه تابع ــا ک ــم از آنج بگویی
برنامــة پژوهش هــای فلســفة علــم کامــاًل مخالــف روش اســت. وی مباحــث مهمــی را 
ــن کتــاب علیــه روش  ــاره روش مطــرح می کنــد کــه فوق العــاده مهــم اســت. ای درب
در فارســی ترجمــه شــده البتــه نقدهایــی بــرای ترجمــه اش صــورت گرفتــه و ترجمــة 
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دقیقــی نیســت ولــی در عیــن حــال در جامعــة مــا علی رغــم این کــه کتــاب ترجمــه 
ــیاری از  ــه بس ــده بلک ــده ش ــم خوان ــا ک ــت. نه تنه ــده شده اس ــم خوان ــی ک ــده ول ش
کســانی کــه امــروزه در بــاب علــوم انســانی حــرف می زننــد کمتــر تقربــی بــه ایــن 

دیدگاهــی کــه در آنجــا وجــود دارد، پیــدا کردنــد.
ــه می توانیــم در  ــن وضــع چگون ــا ای ــا بپرســند ب نکتــة ســوم این کــه اگــر از م
بــاب روش علــوم انســانی حــرف بزنیــم و روش علــوم انســانی چیســت؟ شــاید نقطــة 
ــف  ــن اســت. تعری ــم همی ــوان کردی ــه عن ــی ک ــد از آن مقدمات ــا بع ــاز بحــث م آغ
ــم در پیــش  ــوم انســانی می توانی ــا چــه روشــی را در عل ــا از روش چیســت؟ و م م
ــوم  ــم؟ در عل ــی داری ــرات وحــدت روشــی آگاه ــتی ها و خط ــا از کاس ــم؟ آی بگیری
ــق در  ــوم انســانی به طــور مطل ــی در عل ــا به طــور کل ــا اســالمی ی انســانی بومــی ی
درون تکثــر روشــی می اندیشــیم؟ می توانــم تأکیــد کنــم کــه تاکنــون روش هــای 
ــن در  ــن بی ــن بحــث شــده و در ای ــوم انســانی در مغرب زمی ــاب عل متعــددی در ب
ایــران تعــداد قلیلــی مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. مثــاًل مــا مدت هــای طوالنــی 
درون روش تاریخی انــگاری )His  toricism( کــه محوریــت را بــه رهیافــت و جریــان 
تاریخــی مــی داد، بودیــم. زمانــی کــه دیــدگاه پدیدارشناســی شــکل گرفــت و تأکیــد 
ــگاری کــرد توانســتیم اهمیــت گــذار از  ــر غفلت هــا و خطــرات دیــدگاه تاریخی ان ب
ــد هســتم  ــه معتق ــن البت ــم. م ــه پدیدارشناســی را بیابی ــگاری و توجــه ب تاریخی ان
ــدی  ــه تاح ــتیم ک ــرل هس ــی هوس ــدگاه پدیدارشناس ــوز در درون دی ــا هن ــه م ک
ــگاه  ــر هوســرلی. در درون ن ــا غی ــک اســت ت ــه رویکــرد روان شناســی گروانه نزدی ب
ــد  ــی مانن ــه بحث های ــا ب ــی گروی ی ــه روانشناس ــا ب ــرلی م ــی هوس پدیدارشناس
ــم  ــا می کنی ــه م ــی ک ــا بحث ــه آنج ــویم؛ درحالی ک ــک می ش ــم نزدی ــد داری فردی

ــت. ــه هس ــای تاریخی گرایان ــا نگاه ه ــف ب ــاًل مخال کام
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یــک کتابــی کــه بــه فارســی ترجمــه شــده مربــوط بــه نورمــن بلیکــی اســت. 
ــوم انســانی؛ وی در  ــوان پارادایم هــای پژوهــش در عل ــا عن ــد ب ــی دارن ایشــان کتاب
ایــن اثــر، 12 روش را در علــوم انســانی پیشــنهاد می کنــد. مــا بعضــی از ایــن 12 
روش را در ایــران به عنــوان لقلقــة زبانــی بــه کار می گیریــم؛ مثــاًل مــن خیلی هــا را 
ــد، درحالی کــه می گوینــد  ــدگاه هرمنوتیکــی ندارن ــده ام کــه هیــچ فهمــی از دی دی
از روش هرمنوتیکــی بهــره جســته انــد. اگــر از آنهــا بپرســیم کــه روش هرمنوتیکــی 
ــا هرمنوتیــک فلســفی  ــا روش هرمنوتیــک واقع گــرا ب ــا روش فهمــی و تفهمــی ی ب
ــل  ــه پ ــانه در اندیش ــک پدیدارشناس ــا هرمنوتی ــاختارگرا ب ــک س ــا هرمنوتی و ی
ــا بیاییــم  ــن اگــر م ــد. بنابرای ــی دارد، فهمــی روشــن از آن ندارن ریکــور چــه تفاوت
ــم   ــم و ببینی ــل آوری ــه عم ــانی ب ــوم انس ــود در عل ــای موج ــی ای از روش ه بررس
ــی  ــای اثبات گرای ــم از دیدگاه ه ــا می توانی ــتند؟ م ــانی چیس ــوم انس ــای عل روش ه
یعنــی پوزیتیویســم، دیدگاه هــای ســلبی گرایی، دیدگاه هــای تفهمــی، زبانــی، 
کارکردگرایــی، ســاختارگرایی، پدیدارشناســی، نظریــة انتقــادی، واقع گرایــی یعنــی 
رئالیســم، تاریخی گرایــی، خردگرایی گرایــی انتقــادی و.... ســخن بگوییــم. امــا ایــن 
ــری  ــل از هان ــا قب ــی ت ــد یعن ــا دارن ــة م ــی در جامع ــی اندک ــة خیل ــا ریش روش ه
کربــن مــا فهــم دقیقــی از دیــدگاه پدیدارشناســی نداشــتیم. درحالی کــه در ایــران 
ــوژی  ــة فنومنول ــة اولی ــی را در ترجم ــن پدیده شناس ــر از کرب ــد زودت ــد فردی احم
مطــرح کــرده بــود. در دورة اول ترجمــه کــرده بــود پدیده شناســی و بعــد 
ــرده  ــان ک ــی بی ــای تاریخ ــارة نگاه ه ــی را درب ــم مهم ــک فه ــی. او ی پدیدارشناس
بــود کــه نگاه هــای تاریخــی نمی توانــد خرســند کننــده باشــد امــا علی رغــم ایــن، 
ــارة  ــود و درب ــه ایــران آمــده ب مــا زمانــی پدیده شناســی را فهمیدیــم کــه کربــن ب
ــج  ــود و به تدری ــرده ب ــث ک ــانه بح ــر پدیدارشناس ــیع از منظ ــی و تش ــالم ایران اس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــری را م ــرلی و هایدگ ــی هوس ــی پدیدارشناس ــای اساس تفاوت ه
دادیــم؛ پــس از آن دریافتیــم کــه تفــاوت بنیادیــن نگاه هــای تاریخ انــگاری و 
ــگاه کنیــم  ــاب روش علــوم انســانی هم اکنــون اگــر ن پدیدارشناســی چیســت. در ب
مــا بــه ایــن پرســش کــه روش علــوم انســانی چیســت دو پاســخ متفــاوت داده ایــم. 
یــک پاســخ همــان بــود کــه علــم، علــم هســت، علــم دیســیپلین و منطــق خــودش 
را دارد، شــما نمی توانیــد در یــک علمــی بگوییــد کــه مــن علــم را امــری فراینــدی 
متکاملــی می دانــم و ایــن روشــش هســت و در دیگــری بگوییــد کــه نــه مــن علــم 
را در یــک فراینــد طوالنــی بــا یــک دیســیپلین متکاملــی قــرار نمی دهــم. ادعــا ایــن 
اســت کــه هــر جــا شــما نــگاه کنیــد روش زاییــده و مولــود مســئله و موضــوع علــم 
ــرای  ــاری ب ــراردادی و اعتب ــی، ق ــن دلبخواه ــد م ــد بگویی ــما نمی توانی ــت. ش هس
ــن  ــد، م ــاب می کنی ــی انتخ ــما روش تاریخ ــم، ش ــاب می کن ــی را انتخ ــم روش عل
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روش رئالیســم یــا روش خردگرایــی انتقــادی را انتخــاب می کنــم. ایــن دیــدگاه در 
ــد و  ــم انتخــاب می کن ــه روش را موضــوع عل ــا کم وبیــش وجــود دارد ک ــة  م جامع
اگــر این گونــه باشــد پــس روش تابــع و در اختیــار شــما نیســت کــه شــما بخواهیــد 
ــد  ــاب کرده ان ــن روش را انتخ ــاب ای ــن ب ــران در ای ــه دیگ ــه این ک ــد ب ــت بزنی دس
ــک پاســخ  ــس ی ــن روش پدیدارشناســی را نمی پســندم. پ ــچ وجــه ای ــن به هی و م
ایــن اســت کــه منطــق پژوهــش در بــاب علــوم یکســان هســت؛ یعنــی هــر علمــی 
ــاب روش  ــذا مــا در ب ــع یــک منطــق واحــدی اســت؛ ل ــن تاب ــد ای را درنظــر بگیری
بایــد روش یکســانی را در پیــش بگیریــم. ایــن روش یکســان در تمــام علــوم هســت 
ــه  ــل ب ــا قائ ــر م ــورت اگ ــد؛ در غیراین ص ــر باش ــام و فراگی ــی ع ــد روش و می توان

ــده ایم. ــارج ش ــم خ ــق عل ــیم از منط ــاب روش باش ــت ها در ب گسس
پاســخ دوم کــه بســیاری معتقــد هســتند کــه ایــن پاســخ زمانــی شــکل گرفــت 
ــدا  ــانی پی ــوم انس ــی و عل ــوم طبیع ــن عل ــای بنیادی ــه تفاوت ه ــی ب ــا تفطن ــه م ک
ــدا  ــات پی ــا التف ــو م ــه این س ــم ب ــدة نوزده ــل س ــة اوای ــی از مناقش ــم یعن کردی
ــوم  ــه عل ــم ک ــی داری ــک دســته علوم ــم، ی ــوم داری ــا دو دســته عل ــه م ــم ک کردی
ــا روحــی مــی  ــوم ghos t ی ــم کــه عل طبیعــی هســتند و یــک دســته علومــی داری
باشــند کــه   علــوم روحــی )Geis t Wissenschaf ten( بــه ایــن معنــا اســت کــه علــوم 
فرهنگــی، علومــی معنــوی و روحــی هســتند. اصلــن ایــن علــوم دیســیپلین، قاعــده 
و بنیادهایشــان متفــاوت هســت. در این جــا مــا قائــل شــدیم بــه تفکیــک روش. از 
آن زمــان کــه مــا قائــل شــدیم بــا دو دســته علــوم ســروکار داریــم مــا در این جــا 
ــوان  ــم عن ــک روش را فهمیدی ــی تفکی ــا وقت ــدیم. م ــک روش ش ــه تفکی ــل ب قائ
کردیــم کــه روش علــوم انســانی روش متکثــری هســت، از ایــن حیــث نظریــة تکثــر 

روشــی را در بــاب علــوم انســانی مطــرح کردیــم.

حضرتــی: بــه نــام خــدا. خیلــی ممنــون از ایــن فرصتــی کــه در اختیــارم گذاشــتید. 
ترجیــح مــن ایــن بــود کــه در مــورد وضعیــت روش در رشــتة تاریــخ صحبــت کنیــم 
ــا رشــتة  ــاره و دغدغه هــای روشــی کــه در ارتبــاط ب ــا اجــازة شــما در این ب و مــن ب
ــال  ــاید 60-70 س ــتین بار ش ــرای نخس ــرم ب ــم. به نظ ــت می کن ــان دارم صحب خودم
ــا  ــا ب ــخ را نوشــت و م ــگارش در تاری ــن ن ــاب آئی پیــش مرحــوم رشــید یاســمی کت
ــا روش تحقیــق در تاریــخ روبــرو شــدیم؛ یعنــی قبــل  کتــاب مســتقلی در ارتبــاط ب
از مرحــوم یاســمی به طــور جــدی توجهــی بــه بحــث روش در رشــتة تاریــخ نشــده 
ــن رســاله ای کــه مرحــوم یاســمی نوشــتند  ــد کــه ای ــت داری ــود. حتمــاً هــم عنای ب
ــود  ــوم انســانی ب ــه دانشــکدة ادبیــات و عل به عنــوان رســالة دکتــرای ورود ایشــون ب
ــی  ــم؛ یعن ــاب مانده ای ــان در ســطح همــان کت ــا همچن ــه م ــب هــم هســت ک و جال
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کتابــی بــود کــه خیلــی توجــه بــه مباحــث منطــق و فلســفه و مالحظــات فلســفی در 
ارتبــاط بــا تحقیــق و پژوهــش در رشــته تاریــخ داشــت، و جالــب بــود کــه بعــداً اصــال 
مــورد توجــه قــرار نگرفــت و مــن االن کــه آن کتــاب را می خوانــم می بینــم کــه مــا 
بعــد چندیــن ســال هنــوز نیــاز داریــم کــه بــه ایــن کتــاب توجــه کنیــم. ایــن مســئله 
ــی  ــگاه، روش، جایگاه ــخ در دانش ــی تاری ــام آموزش ــه در نظ ــت ک ــن اس ــانگر ای نش
نداشته اســت؛ یعنــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. قبــل از برنامــة آموزشــی 
ســال 76، دو واحــد درس روش تحقیــق در رشــتة تاریــخ در مقطــع کارشناســی بــود 
و 2 واحــد در مقطــع دکتــرا. بعــد هــم همیــن اتفــاق افتــاده و در برنامــه ای کــه امــروز 
هــم اجــرا می شــود بــاز در همیــن ســطح مــورد توجــه اســت. امــا ایــن بی توجهــی 
بــه بحــث روش همــراه بــا یــک توجــه بــود، آن هــم توجــه ســنتی بــه بحــث روش 
در پژوهش هــای تاریخــی؛ چیــزی کــه مــا در دورة ســنت داریــم و به عنــوان ســبک 
تاریخ نــگاری از آن یــاد می کنیــم و البتــه کــه نمی توانیــم به عنــوان متــد از آن 
صحبــت کنیــم کــه هومبولــت  آن را بــه عنــوان رویکــرد مــدرن بــه بحــث روش در 
ــبک  ــب آن س ــت در قال ــی اس ــا طبیع ــرد. ام ــه کار می ب ــانی ب ــوم انس ــات عل مطالع
ســنتی، مورخــان قدیــم مــا یــک روشــی بــرای خودشــان داشــتند کــه از آن روش در 
ــث  ــن حی ــنت از ای ــا در دورة س ــن، م ــر م ــد. به نظ ــتفاده می کردن ــگاری اس تاریخ ن
ــرای  ــزی ب ــرب چی ــطی غ ــرون وس ــتیم. و در دورة ق ــرب هس ــر از غ ــیار جلوت بس
ارائــه نــدارد. در حالی کــه مــا مورخــان بســیار بزرگــی داریــم کــه مورخــان جهانــی 
هســتند مثــاًل از بیهقــی می توانیــم صحبــت کنیــم تــا جوینــی و خواجــه رشــیدالدین 
ــرن  ــل ق ــم و اوای ــرن هفت ــارم و پنجــم، ق ــرون چه ــن ق ــی. در همی فضــل اهلل همدان
هشــتم کــه خواجــه رشــید کتابــش را می نویســد در اروپــا خیلــی خبــری از حیــث 
تاریخ نــگاری نیســت. یعنــی میــراث گرانقــدری کــه مــا از حیــث تاریخ نــگاری داریــم 
ــر  ــا همانطــور کــه شــما بهت ــه غــرب بســیار درخشــان اســت. ام ــع نســبت ب در واق
ــث  ــاد بح ــرب افت ــدرن در غ ــه در دورة م ــی ک ــات مهم ــه اتفاق ــد از جمل می دانی
ــه بحــث روش اســت کــه مــا امــروزه از  ــژه توجــه ب ــه وی ــژه و ب تفکیــک ســوژه و اب
آن هــا بســیار فاصلــه داریــم. امــا در دورة پهلــوی اول و دوم مشــخصاً مورخانــی کــه 
ــتند و  ــه داش ــنتی روش توج ــبک س ــان س ــد به هم ــگاری می کردن ــران تاریخ ن در ای
حــد اعالیــش همــان چیــزی هســت کــه در کتــاب مرحــوم یاســمی می بینیــم. ایــن 
از یــک جهــت خــوب بــود و آن هــم ایــن بــود کــه براســاس همــان فهــم ســنتی کــه 
ــگاری توجــه  ــه تاریخ ن ــه ب ــب علــم رجــال و علــم درای از روش وجــود داشــت در قال
می کردنــد و تاریــخ می نوشــتند کــه همــان روش ســنتی بــود. بــه نظــر مــن اتفاقــی 
ــخ ورزان  ــی اســتادان و تاری ــود و نســل انقالب ــراه ب ــم هم ــالب ه ــا انق ــاد و ب ــه افت ک
انقالبــی ایــن را رقــم زدنــد ایــن بــود کــه می خواســتند بــه بحــث روش در مطالعــات 
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ــد؛ در  ــروع ش ــخ ش ــای تاری ــة 60 در دپارتمان ه ــن از ده ــد و ای ــه کنن ــخ توج تاری
دهــة 70 خیلــی اوج گرفــت و اســتادانی ظهــور کردنــد کــه به طــور جــدی مورخــان 
را به بحــث روش توجــه دادنــد؛ امــا متأســفانه خطــای بــزرگ از این جــا شــروع شــد. 
ــر مبنــای تقلیــد و الگــو  ــود ب ــن توجــه، توجــه درســتی نبــود، توجــه ای ب چــون ای
ــخ کــه هــم آمــوزش  ــا، اســتادان تاری ــوم تعمیمــی یعنــی مورخــان م گرفتــن از عل
تاریــخ می دادنــد و هــم تاریــخ ورزی می کردنــد، ایــن تفکیــک را بیــن تاریــخ 
ــت و رشــته های  ــوم سیاســی، مدیری ــا جامعه شناســی، عل ــدی ب ــم تفری ــوان عل به عن
ــوزش  ــوان روش آم ــی به عن ــوم تعمیم ــه در عل ــزی ک ــل نشــدند و آن چی ــر قائ دیگ
ــد.  ــخ ورزی وارد کردن ــی و تاری ــخ و تاریخ شناس ــتة تاری ــه رش ــد، آن را ب داده می ش
ــه  مــن معتقــد هســتم کــه مــا از ایــن حیــث آســیب های جــدی دیدیــم؛ چراکــه ب
ــا نظریه آزمایــی اســت. یعنــی در  نظــر مــن غایــت علــوم تعمیمــی، نظریه پــردازی ی
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــت به دنب ــا در نهای ــی، آن ه ــوم سیاس ــی و در عل جامعه شناس
ــک  ــان  ی ــی و گفتم ــل پدیدارشناس ــد مث ــاره ش ــه اش ــی ک ــن نظریه های ــاًل همی مث
ــش  ــد اعالی ــد و ح ــون بگذارن ــه آزم ــا ب ــاس آن نظریه ه ــخصی را براس ــوع مش موض
ــدی در  ــة جدی ــه نظری ــت ک ــن اس ــم ای ــان نمی بینی ــور خودم ــا درکش ــه م ــم ک ه
ــدارد کــه  ــرای آن هــا خیلــی جــای خرده گرفتــن ن ــه بکننــد. ایــن ب ایــن حــوزه ارائ
در رســاله های دکتــری کــه در علــوم سیاســی انجــام می شــود 50 یــا 100 صفحــة 
ــان را  ــة خودش ــد و نظری ــرف بزنن ــان ح ــورد نظریه ش ــه در م ــه این ک ــش را ب اول
ــد  ــد. کســی از گفتمــان اســتفاده می کن ــد اختصــاص می دهن ــح بدهن ــاره توضی دوب
ــز  ــاًل ج ــاید اص ــت. ش ــان چیس ــد گفتم ــار می گوی ــن ب ــرای چندمی ــدا ب ــان ابت هم
ــه  ــت متوج ــدم، درس ــه فهمی ــان را چگون ــن گفتم ــد م ــه بگوی ــت ک ــش هس وظایف
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ــرم؛ و  ــه کار بگی ــه ب ــک نظری ــورد ی ــم آن را در م ــن می خواه ــر و م ــا خی ــده ام ی ش
ــوم سیاســی،  ــن حــوزه اســتادان عل ــه به هرحــال در ای ــن اســت ک ــش ای حــد اعالی
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــش ه ــد و حداقل ــه کنن ــد ارائ ــة جدی ــک نظری جامعه شناســی ی
ایــن نظریه هایــی کــه وجــود دارد را در ارتبــاط بــا موضوعــات مربــوط بــه ایــران بــه 
ــش  ــت و دان ــن نیســت. غای ــخ اصــاًل ماهیتــش ای ــه تاری ــد. درحالی ک ــون بگذارن آزم
ــق  ــخ توصیــف عمی ــت تاری ــردازی نیســت. غای ــی و نظریه پ ــخ اصــاًل نظریه آزمای تاری
ــترده  ــق و گس ــف عمی ــخ در توصی ــدرت تاری ــه ق ــر این ک ــت؛ به خاط ــترده اس و گس
ــنادی  ــرد اس ــک رویک ــان ی ــه رویکردش ــه این ک ــه ب ــا توج ــان ب ــی مورخ اســت. یعن
ــزی  ــف، آن چی ــن کش ــتند و در ای ــف هس ــال کش ــخ به دنب ــائل تاری ــت، در مس هس
ــر  ــف فراگی ــک توصی ــه ی ــت ک ــن اس ــتند ای ــد هس ــه آن عالقه من ــدت ب ــه به ش ک
ــخ  ــای تاری ــه در دپارتمان ه ــی ک ــال اتفاق ــد. ح ــه بکنن ــه ارائ ــف پرمای ــک توصی و ی
ــن دو  ــی )ای ــی و جامعه شناس ــوم سیاس ــن از عل ــا الگوگرفت ــه ب ــود ک ــن ب ــاد ای افت
ــخ  ــان تاری ــا را در دپارتم ــد طرح نامه ه ــا آمدن ــود( این ه ــذار ب ــی تأثیرگ ــته خیل رش
به گونــه ای تعریــف کردنــد کــه می گوینــد نظریــه ای کــه بــه کار می بــردی چیســت؟ 
فرضیــه و نظریــه ات چیســت؟ و ناخواســته از دانشــجو خواســتند کــه نظریه آزمایــی 
کنــد. آن چیــزی کــه در رشــته های دیگــر وجــود داشــت. در جلســات دفــاع دغدغــة 
ــرا  ــان چ ــش اصلی ت ــما پرس ــه ش ــت ک ــن اس ــخ دارد ای ــتاد تاری ــه اس ــی ای ک اصل
تحلیلــی نیســت؟ چــرا پرســش تان توصیفــی هســت؟ ایــن یــک ایــراد بــزرگ بــرای 
تحقیقــات و رســاله های تاریخــی محســوب مــی شــود در حالی کــه مهم تریــن 
ــرای مورخــان همیشــه پرســش چگونگــی هســت. پرســش چرایــی، یــک  پرســش ب
ــیپلینی  ــدرت دیس ــد ق ــه می توان ــی ک ــورخ آنجای ــت. م ــه هس ــش فرامورخان پرس
خــودش را ارائــه کنــد ایــن اســت کــه بــه پرســش های چگونگــی پاســخ دهــد نــه بــه 
ــش های  ــان، پرس ــرای مورخ ــع ب ــی در واق ــش های چرای ــی. پرس ــش های چرای پرس
ــد  ــان می آی ــق و فراگیرش ــف عمی ــال توصی ــون به دنب ــت چ ــاده ای اس ــی س خیل
و در درون همیــن پرســش عمیــق و فراگیــر پاســخ آن پرســش های چرایــی را 
ــب را  ــردم و عق ــی برمی گ ــخصه وقت ــن به ش ــه )م ــد و یک دفع ــه می دهن ــم ارائ ه
ــخ کــه در  ــا یــک اتفاقــی در دپارتمان هــای تاری ــرو شــدیم ب ــا روب ــگاه می کنــم( م ن
واقــع خواســتند راه رفتــن کبــک را بیاموزنــد و راه رفتــن خودشــان را گــم کردنــد. 
یکبــاره مــا دیدیــم کــه داریــم بــه دانشــجوهایمان یــاد می دهیــم کــه هرمونوتیــک 
چیســت؟ تحلیــل گفتمــان چیســت؟ نظریــة سیســتمی چیســت؟ و هــر دانشــجوی 
تاریخــی کــه این هــا را بلــد بــود دانشــجوی خوبــی بــود. در حالی کــه این هــا 
 اهمیــت دارد و تردیــدی نــدارم ولــی به عنــوان کار اول مورخــان نبایــد مــورد توجــه 

قرار می گرفت. 
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ــی،  ــد کاغذشناس ــخ ورز بای ــتند. تاری ــخ ورزان هس ــورم تاری ــا منظ ــان این ج مورخ
خط شناســی، مهرشناســی و سندشناســی، ســندخوانی و ســیاق یــاد بگیــرد؛ یعنــی 
ــت اول  ــع دس ــر مناب ــی ب ــد مبتن ــازه می ده ــه او اج ــه ب ــی ک ــام مهارت های تم
ــم  ــن کار را ه ــم ای ــرض بگویی ــد. برف ــق و گســترده بزن ــف عمی ــه توصی دســت ب
ــتادانی  ــما اس ــد. ش ــی می کنن ــکالی دارد نظریه آزمای ــه اش ــد چ ــام می دهن انج
کــه در حــوزة علــوم سیاســی، جامعه شناســی و فلســفه هســتید، چندیــن مرتبــه 
ــد در  ــی 16 واح ــاًل در جامعه شناس ــد. مث ــام می دهی ــن کار را انج ــا ای ــر از م بهت
ــای  ــه پ ــه ب ــم ک ــدر بخوانی ــا چق ــد. م ــا می خوانن ــث نظریه ه ــورد روش و بح م
شــما برســیم کــه ماننــد شــما نظریه آزمایــی انجــام دهیــم؛ امــا کاری کــه شــما 
ــت  ــه اس ــف پرمای ــم توصی ــم؛ آن ه ــام می دهی ــا انج ــد م ــام دهی ــد انج نمی توانی

براســاس اســناد. 
مــن به نظــرم بــرای دور اول فقــط ایــن را خواســتم بگویــم کــه یــک کــج روی خیلی 
فاجعه بــار در ایــن 30-40 ســال در بحــث روش شناســی را در دپارتمان هــای تاریــخ 
شــاهد بودیــم. ایــن حــرف مــن خیلــی حــرف متفاوتــی اســت و ممکــن هســت کــه 
بعضــی از مــا را بــه تفکــرات پوزیتیوســمی متهــم کننــد. مــن از مهم تریــن وظیفــة 
ــد کارهــای  ــه از تنهــا وظیفــة مورخــان. مــورخ می توان ــم ن مورخــان حــرف می زن
دیگــری هــم بکنــد امــا مهم تریــن وظیفــة مــورخ توصیــف پرمایــه اســت. اشــکالی 
ــت  ــن اس ــتم ای ــل هس ــخ قائ ــای تاری ــرای دپارتمان ه ــث روش ب ــن از حی ــه م ک
کــه بــه روش توجــه کردنــد امــا کــج توجــه کردنــد. یعنــی مهارت هــای توصیــف 
پرمایــه را بــه دانشــجویان مان یــاد نداده ایــم، بلکــه یــک تحلیــل کــج دار و مریــزی 
ــة دوم  ــی در درج ــات تاریخ ــن در مطالع ــر م ــه به نظ ــم ک ــاد دادی ــا ی ــه آن ه را ب

اهمیــت قــرار دارد.
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ــح  ــه توضی ــاز ب ــا نی ــد ج ــن در چن ــت اول م ــم صحب ــر می کن ــام: فک توحیدف
ــی در  ــات خوب ــران ادبی ــی اســت در ای ــه مدت ــن از این ک بیشــتری دارد. منظــور م
ــن  ــه ای ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــاً ب ــت الزام ــد شده اس ــی تولی ــوزة روش شناس ح
ادبیــات فراگیــر شــده و در دروس دانشــگاهی بــه نحــو شایســته ای بــه آن پرداختــه 
شــده و ایــن دانــش توســط جامعــة علمــی فهمیــده شده اســت. ایــن دو مســئله از 
ــچ  ــا بلکــه در هی ــا در کشــور م ــه تنه ــن موضــوع ن ــن ای هــم جداســت. به نظــر م
جــای دنیــا بــه واقعیــت نپیوسته اســت. ضمــن این کــه بایــد اشــاره کنــم کــه علــوم 
انســانی حــوزه ای اســت کــه در مــورد رفتارهــای انســانی بحــث می کنــد امــا هــر 
ــد  ــوند و قواع ــی می ش ــاص تلق ــته ای خ ــش رش ــاخه ها و گرایش های ــدام از ش ک
ــاد و  ــفه، اقتص ــی، فلس ــوق، روان شناس ــخ، حق ــی تاری ــد. یعن ــود را دارن ــاص خ خ
ــد. ولــی برخــی قواعــد عــام  جامعه شناســی قواعــد خــاص مطالعاتــی خــود را دارن
ــز  ــة مراک ــی در هم ــای تحقیقات ــاختار پروپوزال ه ــه در س ــم هســت ک پژوهــش ه
ــتباه  ــی به اش ــود. برخ ــت می ش ــاوت رعای ــی تف ــا اندک ــی ب ــگاهی و پژهش دانش
می گوینــد این هــا همــان قواعــد پوزیتیویســم اســت، درحالی کــه آن مباحثــی کــه 
ــه  ــت ک ــدی اس ــود قواع ــس می ش ــش تدری ــق و روش پژوه ــوزة روش تحقی در ح
شــناخته  به رســمیت  دنیــا  در  تحقیــق  بین المللــی  زبــان  به عنــوان  امــروز 
ــاً ارتباطــی بــه مباحــث پوزیتیویســمی نــدارد. امــروز وحــدت  شده اســت، و ضرورت
رویــه ای در حــوزة نــگارش و ســیاق های نوشــتاری به چشــم می خــورد کــه 
رعایت کــردن آن نــکات و قواعــد باعــث منقح شــدن و یک دست شــدن شــیوة 
ــروز را از  ــه ای کــه کارهــای علمــی ام ــگارش کارهــای پژوهشــی می شــود. به گون ن
ــطح  ــی در س ــیوة مقاله نویس ــروز در ش ــال ام ــور مث ــد. به ط ــز می کن ــروز متمای دی
بین الملــل مشــاهده می کنیــم کــه همــگان ملــزم بــه رعایت کــردن نکاتــی مشــابه 
ــری و  ــرد نظ ــین و رویک ــات پیش ــرور ادبی ــه و م ــده و مقدم ــل چکی ــتند مث هس
ــی و  ــیوة رفرنس نویس ــی ش ــی و حت ــری پایان ــا نتیجه گی ــازی ت ــتفاده از مدل س اس
حــال  در  بین المللــی  زبــان  یــک  می رســد  به نظــر  منابع نویســی.  فهرســت 
شــکل گیری اســت کــه روش و متــد به معنــای عــام آن مــورد توجــه همــگان قــرار 
گرفته اســت. قطعــاً ایــن حــوزه از مباحــث روش بــه مباحــث روش تحقیــق 
ــگاه اســت  ــر از ایــن ن بر می گــردد. امــا منظــور از حــوزة روش شناســی خیلــی فرات
و رشــته های مختلــف، دانــش خــود را در ایــن زمینــه تولیــد کرده انــد. روش شناســی 
به دنبــال ایجــاد پلــی بیــن هستی شناســی و شناخت شناســی اســت. از یــک 
ــی  ــرة مطالعات ــرد را در دای ــرار بگی ــه ق ــورد مطالع ــد م ــه بای طــرف تمــام آنچــه ک
هستی شناســی قــرار می دهیــم؛ و از طــرف دیگــر حــوزه ای کــه بایــد ایــن هســتی 
ــی  ــم؛ و روش شناس ــی می نامی ــوزة شناخت شناس ــد، ح ــرار ده ــه ق ــورد مطالع را م
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شــیوه های مختلــف ارتبــاط میــان ایــن دو حــوزة هســتی و شــناخت را در طــول 
ــک از دو  ــر ی ــارة ه ــی درب ــات مختلف ــه نظری ــت. البت ــر کشیده اس ــخ به تصوی تاری
ــرون وســطی  ــان ق ــا پای ــوب ت ــخ مکت ــدای تاری عنصــر نخســت وجــود دارد. از ابت
ــا  ــه اســت، پــس از آن ب ــه و جوهرگرایان ــه هســتی یــک دیــدگاه ذات گرایان ــگاه ب ن
نــگاه  جایگزینــی  شــاهد   science بــه   knowledge از  علــم  تعریــف  تغییــر 
ــوزة  ــتیم. در ح ــی هس ــه در هستی شناس ــگاه ذات گرایان ــای ن ــانه به ج پدیدار شناس
شناخت شناســی نیــز تــا اواخــر قــرون وســطی نــگاه فطــری تســلط دارد و بعــد از 
ورود بــه دورة مــدرن شــاهد اســتیالی نــگاه اکتســابی در شناخت شناســی هســتیم؛ 
بدین معنــا کــه شــناخت هســتی در گــرو ارادة فــرد انســانی و امــری کامــاًل 
اکتســابی و در نتیجــه تــالش فــردی اســت. همســو بــا تغییــر نــگاه از ذات گرایــی 
ــناخت  ــه ش ــری ب ــناخت فط ــت از ش ــی و حرک ــی در هستی شناس ــه پدیده گرای ب
ــف  ــای مختل ــکل گیری دوره ه ــاهد ش ــز ش ــی نی ــوزة روش شناس ــابی، در ح اکتس
هســتیم. بیشــترین توجــه بــه روش شناســی، شناســایی همیــن دوره هاســت. اولیــن 
ــر  ــه عص ــد ب ــداد می یاب ــطی امت ــرون وس ــان ق ــا پای ــه ت ــی ک دورة روش شناس
ــتی  ــه هس ــه ب ــت ک ــان دوره ای اس ــن هم ــت. ای ــروف گردیده اس ــامدرن مع پیش
ــم  ــد از آن وارد پارادای ــری دارد. بع ــگاه فط ــناخت ن ــه ش ــه و ب ــی ذات گرایان نگاه
مــدرن می شــویم کــه آغــاز نــگاه پدیدارشناســانه بــه هســتی و نــگاه اکتســابی بــه 
ــدرن  ــد م ــوان دورة نق ــامدرن به عن ــم پس ــس از آن دورة پارادای ــناخت اســت. پ ش
قــرار می گیــرد و آخریــن دوره، دورة فراپســامدرن اســت. ظاهــراً ایــن الگــو، ربطــی 
پیــدا نمی کنــد کــه مــا درخصــوص کــدام رشــته صحبــت می کنیــم. تمامــی علــوم 
به نوعــی در دایــرة ایــن تحــوالت معرفت شناســی قــرار گرفتــه و متأثــر از آن 
ــورد  ــی م ــکده های فن ــی در دانش ــش روش شناس ــت دان ــن جه ــد. به همی گردیده ان
ــای  ــوالت دوره ه ــن تح ــی بی ــاط وثیق ــه ارتب ــرا ک ــت؛ چ ــرار گرفته اس ــه ق توج
ــتی  ــا به راس ــود. آی ــاهده می ش ــک مش ــای فیزی ــوالت نظریه ه ــی و تح روش شناس
می تــوان در گــذار از فیزیــک نیوتــن بــه فیزیــک اینشــتاین از تحوالت روش شناســی 
مــدرن بــه پســامدرن غافــل بــود؟ در دورة مــدرن ایــن مهــم هســت کــه چــه نــوع 
ــرد. در دورة  ــه حــوزة شــناخت شــکل می گی ــه هســتی و چــه نگاهــی ب نگاهــی ب
ــتقراء،  ــق اس ــا منط ــه ب ــی اولی ــل تجربه گرای ــی مث ــدرن مکاتب ــی م روش شناس
پوزیتیویســم بــا منطــق اثبات گرایــی، ماتریالیســم دیالکتیــک بــا منطــق دیالکتیــک، 
مکتــب فرانکفــورت بــا منطــق دیالکتیــک انتقــادی و مکتــب خردگرایــی انتقــادی 
ــی  ــر مکتب ــد، واز دل ه ــود می گذارن ــة وج ــه عرص ــا ب ــی، پ ــق ابطال گرای ــا منط ب
ــته ای  ــر رش ــة ه ــا از زاوی ــه م ــال چنان ک ــراود. ح ــرون می ت ــف ب ــات مختل نظری
ــان  ــه جه ــم ب ــته ها بخواهی ــر رش ــفه و دیگ ــی و فلس ــوم سیاس ــخ، عل ــون تاری چ
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بنگریــم، آیــا می تــوان از منطــق حاکــم نگاه کــردن بــه جهــان در هــر دوره غافــل 
بــود؟ به عبارتــی نــگاه حاکــم در هــر دورة روش شناســی، تمامــی رشــته ها را متأثــر 
از خــود می ســازد. به همین خاطــر می تــوان از هــر یــک از دوره هــای روش شناســی 
بــه پارادایــم روش شناســی آن دوره یــاد کــرد. پــس از پارادایــم مــدرن بــا نقدهایــی 
ــگاه  ــع آن ن ــه به تب ــم پســامدرن می رســیم ک ــه پارادای ــه متوجــه آن می شــود ب ک
بــه هســتی و نــگاه بــه فاعــل شــناخت تغییــر می کنــد. در این جــا هســتی ســیال 
ــک،  ــون هرمنوتی ــیری همچ ــوم تفس ــای عل ــردد. روش ه ــبی می گ ــناخت نس و ش
ساخت شــکنی، زبان شناســی، تبارشناســی، دیرینه شناســی و ... گفتمــان محصــول 
ــاهد  ــامدرن ش ــدرن و پس ــم م ــک پارادای ــا از دیالکتی ــتند. نهایت ــن دوره هس ای
ــه از  ــردی تعامل گرایان ــا رویک ــه ب ــتیم ک ــامدرن هس ــم فراپس ــکل گیری پارادای ش
دیالکتیــک کّمی نگــری مــدرن و کیفی نگــری پســت مدرن حاصــل می شــود. 
ــر  ــاس، پی ــن هابرم ــون یورگ ــرادی چ ــا اف ــامدرن ب ــا فراپس ــه ی دورة تعامل گرایان
بوردیــو، آنتونــی گیدنــز، برایــان فــی، ریچــارد رورتــی و روی باســکار ســعی دارد بین 
ــه ایجــاد  ــدی تعامل گرایان ــگاه علــت کاو دورة مــدرن و معنــاکاو پســت مدرن، پیون ن
کنــد. اهمیــت روش شناســی جدیــد کــه در دنیــا مطــرح هســت، در آن اســت کــه 
آن دریچــه و جایگاهــی کــه مــا از آن بــه دنیــا نــگاه می کنیــم را مشــخص 
ــاص  ــة خ ــزار مطالع ــاً اب ــد قطع ــخ کار می کن ــوزة تاری ــه در ح ــازد. کســی ک می س
خــود را داراســت، امــا مهم تــر از همــه آن اســت کــه در کدامیــن پلــه از پله هــای 
روش شناســی ایســتاده و بــه جهــان و بــه تاریــخ می نگــرد؛ چــرا کــه هــر پارادایــم 
ــه  ــبت ب ــف را نس ــیر مختل ــت تفاس ــن جه ــت، و به همی ــود را داراس ــات خ اقتضائ
ــا توجــه بــه پارادایمــی کــه از درون آن بــه  وقایــع تاریخــی شــاهدیم. هــر کــس ب
جهــان نــگاه می کنــد، رویدادهــای تاریخــی را بــه تفســیر می کشــد. این جــا دیگــر 
ــید.  ــخ باش ــا تاری ــفه ی ــا فلس ــی ی ــوم سیاس ــص عل ــه متخص ــد ک ــی نمی کن فرق
ــد  ــا بای ــی م ــازد. یعن ــود می س ــر از خ ــه را متأث ــی هم ــای روش شناس پارادایم ه
بدانیــم کــه در کجــا ایســتاده ایم و از چــه دریچــه ای بــه دنیــا نــگاه می کنیــم. چــرا 
ــه پارادایمــی کــه درون آن قــرار داریــم وابســته  کــه نــوع قضــاوت مــا از جهــان ب
اســت. بیشــتر اختالفاتــی کــه امــروز بیــن نخبــگان جهــان وجــود دارد نیــز عمدتــاً 
ــم  ــف شــده بدانی ــر از قبــل تعری ــک ام ــا را ی از همیــن جنــس اســت. این کــه دنی
ــا  ــامدرن، ی ــب پیش ــگاه غال ــد ن ــیم مانن ــال کشــف آن باش ــاً به دنب ــد صرف ــه بای ک
این کــه هماننــد پارادایــم مــدرن بایــد دنبالــش برویــم و پدیده هایــش را بشناســیم؟ 
ــه رویدادهــای تاریخــی  ــگار از دریچــة هــر پارادایمــی کــه ب شــما به عنــوان تاریخ ن
ــگاه تفســیری وارد  ــر شــما از ن ــرد. اگ ــر خواهــد ک ــان تغیی ــاً موضع ت ــد قطع بنگری
قضیــه شــوید، نگاهتــان بــه حــوزة تاریــخ متفــاوت از زمانــی خواهــد بــود کــه بــه 
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ــی  ــه معن ــن ب ــد ای ــد. هرچن ــی می نگری ــم تعامل گرای ــة پارادای ــان از دریچ جه
ــت  ــا گسس ــع م ــت. درواق ــی نیس ــر دانش ــی ه ــای تخصص ــتن حوزه ه نادیده انگاش
ــه  ــای ابزارانگاران ــه آن معن ــی ب ــم. ول ــا نداری ــای پارادایمیــک در روش ه ــه این معن ب
چــرا. تاریــخ ابــزار خــودش را دارد، علــوم سیاســی و فلســفه هــم ابــراز خــاص خــود 
را داراســت؛ و نمی تــوان گفــت کــه همــگان بایــد از ابــزار واحــدی تبعیــت کننــد. 
مــا در هــر حــوزه ای یــک تخصصــی داریــم کــه مــن بــا ایــن نکتــه موافــق هســتم. 
امــا آن نــگاه از بــاال، یعنــی در حــوزة معرفت شناســی مثــاًل در حــوزة علــوم سیاســی 
بایــد ببینــم کــه از کجــا بــه دنیــا بــه مســائل آن نــگاه می کنیــم. در حــوزة تخصصی 
ــاً در حــوزة سیاســت  ــوم سیاســی می بینیــم کــه اختالفــی کــه کشــورها عمدت عل
ــا کجــا  ــه م ــه این ک ــردد ب ــد بیشــتر برمی گ خارجــی خــود و دیگــر کشــورها دارن
ــم  ــه ببینی ــم و دیگــر آن ک ــگاه می کنی ــا ن ــه دنی ایســتاده ایم و از چــه دریچــه ای ب
ــث را در  ــن مباح ــن ای ــة آغازی ــس نقط ــرد. مارک ــه می نگ ــدام دریچ ــری از ک دیگ
ــت  ــی دریاف ــرد؛ ول ــب بحــث پراکســیس خــود مطــرح ک ــرن 19 در قال اواســط ق
ــا ایــن اواخــر صــورت نگرفــت. زمانــی کــه ایشــان بحــث  صحیحــی از آن بحــث ت
پراکســیس را مطــرح می کنــد بــاور غالــب بــر آن می شــود کــه اســاس پیشــرفت ها 
ــای  ــاس تالش ه ــا براس ــت. بعده ــی اس ــادی زندگ ــة م ــی عرص ــوالت تاریخ و تح
ــاده  ــر می شــود م ــه مگ ــن مشــخص شــد ک ــایر منتقدی ــورت و س اصحــاب فرانکف
به خودی خــود تغییــر کنــد؛ چــرا کــه بایــد عنصــر ذهــن درگیــر امــر مــادی گــردد 
ــر  ــت تأثی ــا تح ــول زیربن ــی تح ــود. یعن ــزارآالت ب ــول اب ــاهد تح ــوان ش ــا بت ت
دیالکتیــک ذهــن و عیــن اســت کــه می توانــد روبنــای مختــص هــر دوره را 
به وجــود بیــاورد. ایــن کتــاب فهــم علــم اجتماعــی اثــر راجــر تریــک بــدون این کــه 
ــه کنــد کــه از موضــع چــه رشــته ای صحبــت می کنــد، الگوهــای عــام  توج
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ــا  ــد ت ــان در تالش ان ــد. ایش ــدی می کن ــا االن طبقه بن ــاز ت ــی را از آغ روش شناس
ــد.  ــر دربیاورن ــا به تصوی ــرای م ــون ب ــاز تاکن ــان را از آغ ــه جه ــگاه ب ــای ن دریچه ه
شــاید بتــوان از ایــن طریــق وحدتــی را در حــوزة  مطالعاتــی روش شناســی 
ــه دانــش  ــت ک ــس نیــاز. این گونــه اس پایه گــذاری کــرد، وحدتــی از جن
ــایر  ــه در س ــانی، بلک ــوم انس ــا در عل ــام، نه تنه ــی ع ــوان دانش ــی به عن روش شناس

عرصه ها، جامعیت پیدا می کند.

پورحســن: اگــر اجــازه بدهیــد می خواهــم مباحثــم را بــه یــک ســرانجامی برســانم. 
ــد قواعــد عــام پژوهــش جــدای  ــام هــم اشــاره کردن همانطــور کــه دکتــر توحیدف
از مســئلة روش شناســی می باشــند. قواعــد عــام مشــترک هســتند. همان طــور کــه 
مطــرح کردنــد کــه علــم، علــم اســت. امــا داســتان روش شناســی کامــاًل متفــاوت 
اســت. احتمــاالً می توانــم در مــورد ایــن تمایــز فوق العــاده مهــم توضیــح بیشــتری 

ارائــه کنــم.
ــوم  ــاب عل ــا در ب ــه م ــی ک ــی از معضالت ــد یک ــوان می کن ــل عن ــتوارت می اس
انســانی داریــم ایــن اســت کــه مــا نتوانســتیم روش عامــی را کــه در علــوم طبیعــی 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــی گوی ــم. وی م ــه کار بگیری ــد ب ــود و ســبب پیشــرفت آن ش ب
روشــی کــه عــام هســت و حاکــم هســت در علــوم طبیعــی می توانیــم علــوم انســانی 
را از ایــن وضعیــت فالکت بــار نجــات دهیــم. کارل پوپــر هــم علی رغــم این کــه بــا 
ــر یکســانی روش تأکیــد می کنــد،  دیــدگاه ابطال گرایــی کــه مقابــل اثبات گرایــی ب
ــدگاه  ــن دی ــه م ــد ک ــوان می کن ــم عن ــر ه ــود پوپ ــی خ ــدگاه را دارد. یعن ــن دی ای
میــل را قبــول دارم. معضــل علــوم انســانی، معضــل عــدم تبعیــت از روش یکســان 
ــانی،  ــر انس ــوم غی ــاب روش عل ــی نیســت. در ب ــئلة اندک ــاًل مس ــن اص هســت و ای
مســئلة مهــم، فقــدان عــزم و اراده و کنــش هســت. بنیــاد علــوم انســانی را عــزم و 
اراده و کنــش تشــکیل می دهــد. هایدگــر در گفتارهایــش وقتــی کــه در بــاب علــوم 
ــی  ــانی امکان های ــوم انس ــد عل ــد بفهمی ــد اول بای ــد می گوی ــرف می زن ــانی ح انس
ــد  ــا بای ــوز« یعنــی امکان هــا؛ امکان هــا را م ــه هن ــوز« اســت. »ن ــه هن دارد کــه »ن
بــا طــرح افکنــی کــه تابعــی از روش تفهمــی اســت، روش انتقــادی و روش تفســیری 
اســت، شــکل دهیــم. اصــاًل علــوم انســانی چیــزی غیــر از تفســیر و تعبیــر نیســت. 
امــا علــوم طبیعــی این گونــه نیســت، شــما اصــأ کنشــگر نیســتید. شــما نظاره گــر 
هســتید. ایشــان می گوینــد کــه مــا دو اصطــالح داریــم یکــی En tschlossenhei t و 
ــی به معنــای عــزم و اراده اســت و دومــی به معنــای  دیگــری Erschlossenhei t. اول
ــراآوری.  ــوم انســانی پوئزیــس اســت یعنــی ف ــد عل ــد می دانی آشکارســازی. می گوی
این گونــه نیســت کــه شــما فکــر کنیــد یــک نظــام مدلــول و معنایــی آمــاده وجــود 
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ــوم  ــذا روش عل ــد. ل ــان می کنی ــا آن را بی ــد ی ــت می کنی ــما آن را دریاف دارد و ش
ــوم انســانی  ــما در عل ــا ش ــا DISCRIP tION هســت. ام ــح و تنه غیرانســانی توضی
ــرد آن  ــورت بگی ــن کار ص ــر ای ــتید. اگ ــه هس ــیری مواج ــی و تفس ــا روش تفهم ب
ــوم  ــا در عل ــن م ــس بنابرای ــه آشــکارگری اســت. پ ــد ک ــا می یاب اصطــالح دوم معن
انســانی بــا چیــزی به نــام آشکارســاختن مواجــه هســتیم. مــا در آن جــا بــا چیــزی 
ــاوت  ــن مواجــه نیســتیم. سراســر متف ــش متعی ــدة از پی ــک پدی ــح ی ــام توضی به ن
ــی در  ــئلة روش شناس ــه مس ــایانی ب ــات ش ــم التف ــل می گوی ــن دلی ــت. به همی اس
ــران نشده اســت. روش شناســی، شــیوه های عــام و متــداول تحقیــق در دانشــگاه  ای
ــرف  ــفی ح ــث فلس ــن از حی ــت. م ــاوت هس ــاًل متف ــی کام ــتند. روش شناس نیس
ــمانتیک  ــا و س ــم معن ــح نمی توانی ــا روش توضی ــا ب ــفی م ــث فلس ــم. از حی می زن
کنشــگری را کــه نطفــه هســت و Semence هســت کشــف کنیــم. اصــاًل در دســت 
ــا یــک روش  ــود کــه شــما بتوانیــد ب ــه نخواهــد ب ــود. یعنــی این گون مــا نخواهــد ب
مکانیکــی آنچــه را کــه در یــک موجــود انــدام وار زنــده وجــود دارد از ارگان هایــش 
بتوانیــد بیــرون بکشــید. ایــن مســئله ای کــه عنــوان کــردم کــه هوســرل می گویــد 
بحــران علــم اروپایــی، ایشــان عنــوان می کنــد کــه مــا از بــاب علــوم انســانی حتــی 
در بــاب علــم دچــار یــک بحــران هســتیم. مســئله کجاســت؟ همــة ثقــل مســئله 
ــم  ــا ه ــا ب ــوم. این ه ــش عل ــای پژوه ــه روی پایه ه ــای روش ن ــد روی بحث ه آم
ــوم  ــوم انســانی ماننــد عل ــه عل متفــاوت هســتند. روش منظــر هســت. مــن اگــر ب
ــک  ــت و ی ــی هس ــام دال ــا نظ ــانی دارم. در آن ج ــر یکس ــم منظ ــگاه کن ــی ن طبیع
ــن  ــم ای ــم بکن ــه می توان ــا کاری ک ــن تنه ــود دارد، م ــی وج ــول متعین ــام مدل نظ
اســت کــه آن را توضیــح بدهــم، مــن بازیگــرش نیســتم، مــن کنشــگر نیســتم. امــا 
در علــوم انســانی مــن کنشــگر هســتم. یــک مــورخ کــه مــن معتقــدم روش تاریــخ 
ــردی  ــفه روش منحصربه ف ــه روش فلس ــان ک ــت. هم  چن ــردی اس روش منحصربه ف
ــارة  ــه، درب ــی از روش هندس ــن در تابع ــه م ــت ک ــه نیس ــی این گون ــد. یعن می باش
ــا  ــه م ــد ک ــوان می کن ــد، عن ــن را می گوی ــون همی ــاًل افالط فلســفه بیندیشــم. اص
دو عالــم داریــم، عالــم دوکســا و عالــم نوئتــا؛ در عالــم دوکســا یقیــن وجــود نــدارد. 
ــا.  ــم دیانوی ــی داری ــک حیث ــم اپیســتمه و ی ــی داری ــک حیث ــا ی ــا م ــم نوئت در عال
ــه  ــک مواج ــه اکزیوماتی ــا وج ــما ب ــی ش ــم ریاض ــه و عل ــم هندس ــا و عل در دیانوی
هســتید اصــاًل این گونــه نیســت کــه اپیســتمه شــود. آن جــا بــا وجــه اکزیوماتیــک 
ــا آن  ــد و ب ــا Ideas را بفهمی ــد ایده ه ــد بتوانی ــا بای ــما آن ج ــتید، ش ــه نیس مواج
ــز  ــی ج ــا راه ــانی م ــوم انس ــد در عل ــر می گوی ــذا هایدگ ــد. ل ــرار بکنی ــبت برق نس
ــد.  ــگری نمی خواهی ــه و کنش ــاًل مواجه ــما اص ــوم ش ــا در عل ــم؛ ام ــه نداری مواجه
ــویم.  ــا« می ش ــر ب ــانی »درگی ــوم انس ــا در عل ــه م ــت ک ــی هس ــئلة مهم ــن مس ای
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ــوم طبیعــی اصــأ چیــزی  ــم. مــا در عل ــا« یعنــی دچاربودگــی مــا داری »درگیــر ب
ــما  ــه ش ــت ک ــن هس ــه ای ــودن به مثاب ــر ب ــم. درگی ــودن نداری ــر ب ــام درگی ــه ن ب
بخشــی از آن هوریــزن و افــق هســتید. عــرض مــن ایــن اســت کــه اگــر مــا نتوانیــم 
ــل  ــش و معض ــک پرس ــا ی ــئله ی ــک مس ــة ی ــا را به منزل ــن این ه ــاوت بنیادی تف
ــوم انســانی داشــته  ــن از عل ــم فهمــی بنیادی ــم، نمی توانی ــوم انســانی دریابی در عل
ــاب  ــا در ب ــه این ه ــم ک ــن داری ــم در مغرب زمی ــار آدم مه ــه، چه ــا س ــیم. م باش
ــوم را بررســی  ــر عل ــا دیگ ــوم انســانی ب ــای عل ــوم انســانی نوشــته اند و تفاوت ه عل
کردنــد. یکــی ژولیــن فرونــد هســت کــه کتابــی تحــت عنــوان علــوم انســانی نوشــته 
ــد.  ــرف را میزن ــن ح ــه همی ــت ک ــای هس ــی دیلت ــم. یک ــا می خوانی ــة م ــه هم ک
ــت  ــد سرش ــی می گوین ــور کل ــا به ط ــر. این ه ــی گادام ــت و یک ــر هس ــی هایدگ یک
ــن  ــه ای ــی ب ــد تفطن ــی دارد. اول می گوی ــوم چــه تفاوت ــا ســایر عل ــوم انســانی ب عل
ــن اســت  ــاً ماننــد ای ــن بحــث بکنیــم. دقیق ــد روی ای ــد اول بای ــد؟ اگــر نداری داری
کــه آقــای دکتــر حضرتــی می فرماینــد کــه ماهیــت و ذات تاریــخ چیســت. خــوب 
ــن  ــتیم همی ــخ داش ــاب تاری ــال در فرانســه در ب ــب آن ــا در مکت ــه م ــاتی ک مناقش
ــد تاریــخ  ــال در تاریــخ معتقــد بودن ــود. اصــاًل بخشــی از بنیان گــذاران مکتــب آن ب
ماننــد همــة علــوم هســت و شــما همــان روش را می توانیــد بــه کار بگیریــد. آن هــا 
گفتنــد نــه، تاریــخ دارای حیــث متفاوتــی اســت. مــا ایــن را چــه کار کنیــم؟ یــک 
کتابــی در ایــران چــاپ شــد بــا عنــوان پدیدارشناســی هرمنوتیــک علــم، کــه مرکــز 
اســتراتژیک منتشــر کــرد و نوشــتة آقــای حســین مالیــری اســت. آن جــا ایــن بحــث 
ــی  ــم تجرب ــا می کنی ــا ادع ــم؟ م ــم داری ــا چــه دیدگاهــی در عل ــه م وجــود دارد ک
ــام  ــد ع ــه قواع ــد ک ــا کنی ــد ادع ــما می توانی ــا ش ــد آی ــاهده محوریم. می گوی و مش
ــدارد؟ وقتــی شــما می گوییــد کــه مــن  علــم، بنیادهــای متافیزیکــی و پیشــینی ن
ــی دارم و  ــک خط ــم، ی ــی می زن ــی مثال ــتم، وقت ــی هس ــة اقلیدس در درون هندس
ــم  ــم رس ــا آن می توان ــوازی ب ــط م ــک خ ــط ی ــه ای دارم، فق ــک نقط ــش ی بیرون
ــد  ــت خــط می توانی ــد؟ بی نهای ــی می افت ــه اتفاق ــة نااقلیدســی چ ــم. در هندس بکن
ــن  ــد. ای ــما داری ــه ش ــادی ک ــه مب ــردد ب ــن برمی گ ــان ای ــد. آن زم ــم کنی رس
ــوز  ــران هن ــا در ای ــه م ــن اســت ک ــم ای ــن حرف ــادی شــما منظــر شماســت. م مب
نتوانســتیم ایــن بحــث را مطــرح کنیــم کــه ذات و سرشــت علــوم انســانی بــا غیــر 
ــه  ــم ک ــم بحــث کنی ــا می توانی ــوم انســانی م ــه اســت. در عل ــوم انســانی چگون عل
ــاب  ــه وحــدت روشــی شــویم. در ب ــل ب ــا قائ ــه تکثــر روشــی شــویم ی ــل ب ــا قائ م
ــده ای هســت.  ــه روش، موضــوع تعیین کنن ــم ک ــر داری ــا اتفاق نظ ــة م موضــوع هم
یعنــی وقتــی مــی گوییــد موضــوع فیزیــک تعییــن کننــدة روش اســت، عیــن آن 
ــاب گــردآوری و  ــا در ب ــد. م ــخ جســتجو مــی کنی ــات و فلســفه و تاری را در ریاضی
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داوری دو مســئلة متفــاوت داریــم. یــک بحــث داریــم تحــت عنــوان علــوم انســانی 
معرفــت درجــه اول، و یــک بحــث دیگــر علــوم انســانی معرفــت درجــه دوم. شــما 
در مقــام داوری نمی توانیــد همــان کاری را انجــام دهیــد کــه در مقــام گــردآوری 
انجــام می دهیــد. در مقــام گــردآوری ممکــن هســت امــور بســیاری در گــردآوری 
ــی  ــث فرهنگ ــی، از حی ــرایط تاریخ ــا و ش ــد. زمینه ه ــته باش ــت داش ــما دخال ش
دخالــت داشــته باشــند. حتــی ممکــن اســت مســئله ای بــه نــام تقابــل بــا دیــن و 
یــا ســازگاری بــا دیــن بــرای شــما دخالــت داشــته باشــد. مــا معتقدیــم وقتــی از 
علــوم انســانی اســالمی حــرف می زنیــم در مقــام گــردآوری اشــکالی نــدارد ماننــد 
ابــن ســینا کــه یــک متفکــر مســلمان اســت و در درون شــرایط تاریخــی جامعــة 
ــد کــه برآمــده از آن اســت و محصــول  اســالمی پرســش هایی مطــرح می کنن
فرهنــگ و تاریــخ آن اســت. امــا در بــاب مقــام داوری می گوییــد کــه موضــوع علــم، 
علــم اســت. شــما چــه فیلســوف اســالمی باشــید، چــه یونانــی و چــه مــدرن، چــه 
پســامدرن یــا پساپســامدرن باشــید در بــاب فلســفه ، روش شــما روش خردگرایــی 
ــع موضــوع اســت. مــن فکــر  ــن تاب ــه اســت. ای انتقــادی اســت، کــه روش فرانگران
ــوم  ــویم. مســئلة روش شناســی عل ــل ش ــاوت را قائ ــن تف ــد اول ای ــا بای ــم م می کن
انســانی مســئلة متأخــری اســت. ایــن کامــاًل بــا چیــزی کــه مــا دربــارة قواعــد عــام 
ــورم  ــد. منظ ــاوت می باش ــم متف ــه کار می گیری ــوم ب ــاب عل ــتار در ب ــه و نوش مطالع
ــر  ــت و روش گادام ــاب حقیق ــه کت ــاره ب ــت، اش ــر اس ــم متأخ ــه میگوی ــن ک از ای
ــم را  ــت عل ــد حقیق ــا روش نمی توانی ــما ب ــد ش ــخ می ده ــان پاس ــه ایش ــت ک اس
به دســت بیاوریــد. ایــن اثــر در 1960 نوشــته شــد امــا در جامعــة مــا هنــوز ورود 
پیــدا نکرده اســت. مــا هنــوز درگیــر ایــن نکته ایــم کــه آیــا فایرابنــد یــک شورشــی 
در بــاب فلســفة علــم اســت؟ کوهــن وقتــی نظریــة انقــالب را در علــم طــرح کــرده 
ــدگاه  ــک دی ــک شورشــی هســت؛ ی ــد ی و از انقــالب در ســاختارها ســخن می گوی
ــم  ــت. او ه ــه روش نیس ــل ب ــه قائ ــد ک ــرح می کن ــم مط ــاب عل ــی را در ب الیگارش
ادلــة خــودش را دارد. همــة متفکــران در حــوزة فیزیــک درگیــر بودنــد، کار کردنــد، 
مــن هــم بــه نحــو پســینی این هــا را ثبــت و ضبــط می کنــم. ایــن مســئلة مهمــی 
اســت کــه مــا هنــوز در ایــران بحث هــای روش شناســی پالــوده نداریــم، مــا هنــوز 
دچــار خلط هــای مضمونــی هســتیم. روش شناســی یــک بنیانــی سراســر متفــاوت 
ــا از حیــث موضــوع، از حیــث غایــت و از حیــث  ــی اســت کــه م از همــة بحث های

ــتیم. ــارش هس ــوص دچ ــیوة به خص ش
در علــوم انســانی تــا بــه تاریــخ مناقشــات روش شناســی در علــوم انســانی آگاهی 
نداشــته باشــیم دشــوار اســت کــه یــک بحــث منقحــی در بــاب روش شناســی علــوم 
ــل مطــرح  ــرب بی دلی ــاله در غ ــاه س ــخ صدوپنج ــن تاری ــم. ای انســانی مطــرح کنی
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نشــد، معضلــی وجــود داشــت. معضــل ایــن بــود کــه آیــا مــا بایــد از روش شناســی 
متفــاوت در علــوم انســانی فهمــی ویــژه داشــته باشــیم یــا خیــر. مــا واجــد چنیــن 
تاریخــی نیســتیم. پــس بایــد ابتــدا بتوانیــم آن مناقشــات تاریخــی را بفهمیــم بعــد 

عنــوان کنیــم کــه موضوعــات روش شناســی چــه هســتند.
ــوم  ــورد عل ــن را در م ــر پورحس ــای دکت ــای آق ــی بحث ه ــن وقت ــی: م حضرت
ــود  ــه ذهنــم آمــد ایــن ب طبیعــی و علــوم انســانی گــوش می کــردم ســؤالی کــه ب
کــه آیــا واقعــاً مــا االن در حــوزة روش شناســی کســی را در ایــران داریــم کــه بــه 
وحــدت روش قائــل باشــد؟ یعنــی بگویــد علــوم انســانی و علــوم طبیعــی را بایــد 
ــن دو،  ــه ای ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــرم هم ــون به نظ ــد. چ ــان دی یکس
ــت  ــدت روش صحب ــوان از وح ــر نمی ت ــتند و دیگ ــم هس ــاوت از ه ــة متف دو مقول
کــرد. در ادامــة بحثــی کــه آقــای دکتــر توحیدفــام در مــورد روش شناســی جدیــد 
فرمودنــد، چنــد دقیقــه ای در مــورد نگــرش جدیــدی کــه ایــن روش شناســان جدید 
ــد  ــرم می رس ــا به نظ ــم. ام ــرف بزن ــد ح ــد بای ــاد کرده ان ــات تاریخــی ایج در مطالع
دامنــة بحــث روش به حــدی گســترده اســت کــه بخشــی از بحث هــای مــا 
ــوژی  ــه ســاحت متدول ــوط ب ــت. برخــی از بحث هــا مرب به ســمت روش تحقیــق رف
ــود.  ــی ب ــوزة معرفت شناس ــد در ح ــرح ش ــه مط ــی ک ــی از بحث های ــود و بخش ب
ــا تغییــر نگــرش مواجــه  به نظــر می رســد در حــوزة معرفت شناســی تاریخــی مــا ب
هســتیم؛ ولــی ایــن بدان معنــا نیســت کــه مــا وضعیــت مشــترکی را شــاهد هســتیم. 
ــا تغییــر نگرش هــا روبــرو هســتیم؛  یعنــی این کــه همــه یکســان بیندیشــند. امــا ب
ــتیم.  ــی هس ــات تاریخ ــمت از مطالع ــن قس ــا در ای ــگ نگرش ه ــاهد جن ــی ش یعن
ــم  ــود، پارادای ــه در حــوزة معرفت شناســی تاریخــی مســلط ب ــی پارادایمــی ک زمان
ــا  ــی ی ــة تطابق ــا نظری ــة correspondence ی ــوان نظری ــا به عن ــه م ــود ک ــنت ب س
ــا آن  ــا ب ــان م ــه مورخ ــه ای ک ــی آن نظری ــناییم. یعن ــا آن آش ــه وار ب ــة آیین نظری
ــد  ــری می گوی ــی طب ــد. وقت ــی می رفتن ــای تاریخ ــراغ ماجراه ــرش س درک و نگ
مــن به عنــوان مــورخ مجمــع عمــل می کنــم آن چیــزی کــه وجــود دارد در مــورد 
یــک رویــداد تاریخــی همــة گزارشــاتش را از همــة منابــع جمــع می کنــد و بــرای 
ــام  ــی در آن انج ــل و تصرف ــن دخ ــه کوچک تری ــدون این ک ــد. ب ــه می کن ــما ارائ ش
بدهــد؛ یعنــی بــدون این کــه خــودش را وارد ماجــرا کنــد. آن تصــوری کــه از کاری 
کــه انجــام می دهــد دارد یــک تصــور مبنــی بــر نگــرش تطابقــی و آیینــه وار هســت. 
ــگر  ــی کنش ــت. یعن ــر هس ــرف و نظاره گ ــاًل بی ط ــه کام ــد ک ــر می کن ــی فک یعن
نیســت، فقــط می بینــد و مثــل آینــه بازتــاب می دهــد. ایــن در دورة ســنت حاکــم 
ــگاری  ــده ای در تاریخ ن ــوز ع ــنت هن ــم س ــب پارادای ــه در قال ــن این ک ــت. ضم هس
ــی  ــم دوم ــد. پارادای ــرف می زنن ــورخ بی ط ــخن از م ــد و س ــر می کنن ــن فک اینچنی
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کــه در تاریــخ ورزی شــکل گرفتــه، پارادایــم مــدرن هســت کــه ایــن پارادایــم مــدرن 
در واقــع ماهیــت معرفــت تاریخــی را درپاســخ بــه ایــن ســوال جســتجو مــی کنــد 
ــه  ــه پاســخ آن ب ــه؟ ک ــا ن ــع ممکــن اســت ی ــر واق ــه ام ــه کن ــا رســیدن ب ــه آی ک
ــک دو  ــت و تفکی ــت و ذهنی ــک عینی ــا تفکی ــی ب ــت اســت. یعن ــوال، مثب ــن س ای
ــر  ــه ام ــه کن ــد ب ــان می توانن ــه مورخ ــد ک ــن می دان ــن ممک ــن و ذه ــوزة عی ح
ــن  ــود دارد ای ــنت وج ــم س ــا پارادای ــا ب ــه این ج ــی ک ــه تفاوت ــند. گرچ ــع برس واق
اســت کــه پارادایــم ســنت تصــورش ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق خیلــی ســاده رخ 
ــند و آن را  ــع می رس ــر واق ــه ام ــه کن ــت ب ــی راح ــان خیل ــی مورخ ــد. یعن می ده
ــه  ــد ک ــختی رخ می ده ــاق به س ــن اتف ــدرن ای ــم م ــا در پارادای ــد. ام ــه می کنن ارائ
ــدرن روش به وســط  ــم م ــی در پارادای ــا روش آســان می شــود. یعن ــن ســختی ب ای
می آیــد کــه کنــه امــر واقــع را بــرای مورخــان مشــخص کنــد. امــا پارادایــم ســومی 
ــم پســت مدرن  ــش کشیده اســت پارادای ــخ را به چال ــش تاری ــه مطــرح شــد و دان ک
هســت کــه بــه امتنــاع قانــع اســت؛ یعنــی اصــال اعتقــادی بــه ایــن موضــوع نــدارد 
کــه رســیدن بــه کنــه امــر واقــع ممکــن هســت. ایــن موضــوع خیلــی نگرش هــا را 
ــدی  ــورت ج ــک را به ص ــای ایدئولوژی ــت. تاریخ نگاری ه ــر داده اس ــخ تغیی ــه تاری ب
به چالــش کشــیده، تاریخ نــگاری بی طــرف را بی معنــا کــرده و فهــم متفاوتــی 
ــم ایجــاد  ــن مشــکالت جــدی ه ــا به نظــر م ــد. ام ــه می کن ــخ ارائ ــه تاری نســبت ب
می کنــد. دو مســئله ای کــه در مــورد پارادایــم پســت مدرن در تاریخ نــگاری وجــود 
ــطویی  ــی ارس ــت. انسان شناس ــی آن هاس ــوع انسان شناس ــه ن ــوط ب ــی مرب دارد یک
ــت  ــی اس ــاوت دارد. آن افق ــمان تف ــا آس ــن ت ــت مدرن زمی ــی پس ــا انسان شناس ب
ــه وجــوه اشــتراکی در  ــن ب ــل اســت ای ــه وجــوه اشــتراک قائ ــن عمــودی، آن ب ای
ــی  ــود منتف ــا خودبه خ ــی این ج ــناخت تاریخ ــن ش ــت. بنابرای ــل نیس ــان ها قائ انس
ــی  ــث التفات ــان حی ــت. هم ــش هس ــبت ارزش و دان ــث نس ــری بح ــود. دیگ می ش
ــت  ــد هیچ وق ــن اجــازه را نمی ده ــه ای ــد ک ــت می کن ــر از آن صحب ــه ماکــس وب ک
ــم  ــا پارادای ــه این ج ــئله ای ک ــا مس ــد. ام ــر باش ــداد براب ــزارش روی ــا گ ــداد ب روی
پســت مدرن به وجــود مــی آورد در بحــث معرفت شناســی تاریخــی اســت کــه یــک 
هرج ومــرج و یــک آنارشیســم روشــی اســت. یعنــی وقتــی واقعیــت بیرونــی انــکار 
ــد.  ــی می کن ــی ارزیاب ــودش را علم ــخیص خ ــخ تش ــی در تاری ــر کس ــود ه می ش
یــک زمانــی حــدود 10 ســال پیــش وقتــی بحث هــای پســت مدرنیســم در میــان 
ــرداری  ــان از آن بهره ب ــری محقق ــود یک س ــه ب ــق گرفت ــی رون ــنفکران خیل روش
ــن  ــم ای ــا می گفتی ــه م ــد ک ــرف می زدن ــی ح ــورد رویدادهای ــی در م ــد؛ یعن کردن
ــت.  ــگ نیس ــی هماهن ــناد تاریخ ــا و اس ــا واقعیت ه ــت و ب ــیار بی معناس ــرف بس ح
در پاســخ می گفتنــد ایــن تشــخیص و فهــم و درک مــن اســت. شــما فهــم خــود 
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را داریــد و مــا هــم فهــم خودمــان را. چــون براســاس تفکــر پســت مدرن واقعیــت 
بیرونــی وجــود نــدارد و هــر کســی پــژواک صــدای خــودش را در تاریــخ می شــنود. 
بنابرایــن هــر فهمــی می توانــد درســت باشــد. امــا به هرحــال ایــن مالحظــات باعــث 
می شــود کــه مــا رویکــرد پســت مدرن را نقــد کنیــم و بــا احتیــاط بــا آن برخــورد 
کنیــم. همــة این هــا هســت امــا محاســن زیــادی هــم دارد. کــه خــود باعــث شــده 
مــا در قضاوت هــا و تبییــن تاریخــی و توصیــف و تحلیــل تاریخــی خیلــی محتــاط 
ــه  ــد ک ــه می کن ــا را متوج ــی دارد. م ــخ بازم ــدن تاری ــب دی ــا را از متصل ــیم. م باش
ــخ  ــه از تاری ــی ک ــد در نتیجه گیری های ــت و بای ــیب پذیر اس ــیار آس ــا بس ــل م عق
ــی  ــر نیســت. یعن ــت به نظــرم فراگی ــن وضعی ــم. ای ــاط کنی ــم احتی ــام می دهی انج
فکــر می کنــم در حــال حاضــر در حــوزة تاریخ نــگاری در کشــورمان تابــع پارادایــم 
ــم  ــر وارد پارادای ــون اگ ــده ایم. چ ــدرن نش ــم م ــی وارد پارادای ــتیم؛ حت ــنت هس س
ــان  ــم، همچن ــی ندادی ــم ول ــدی می دادی ــای ج ــه روش، به ــدیم ب ــدرن می ش م
ذیــل پارادایــم طبــری عمــل می کنیــم. مورخانــی کــه االن در کشــور وجــود دارنــد 
ــال  ــد را دنب ــای جدی ــم نگرش ه ــم بگویی ــگاهی، نمی توانی ــطح دانش ــی در س حت
ــن  ــدی در ای ــود. تردی ــذار ب ــه تأثیرگ ــن قضی ــالب در ای ــوع انق ــی وق ــد. ول می کنن
نیســت کــه نگرش هــای مــدرن در حــوزه تاریخ نــگاری در کشــور مــا شــکل بگیــرد 
ولــی معتقــدم هنــوز بــه یــک منظومــة فکــری جدیــد )نمی گویــم پارادایــم(، مثــل 
ابــن خلــدون کــه بگویــد تاریــخ حکمــت اســت و رویکــرد عقالنــی بــه آن داشــته 

ــیده ایم. ــیم، نرس باش
ــتة  ــی رش ــای درس ــری برنامه ه ــدوارم در بازنگ ــن امی ــه م ــر این ک کالم آخ
تاریــخ در دروه هــای مختلــف توجــه جــدی بــه بحث روش شــود. مــا هنــوز در درون 
ــق در  ــخ، روش تحقی ــم تاری ــی عل ــه مبان ــه این ک ــد ب ــخ معتق ــای تاری دپارتمان ه
تاریــخ، روش شناســی تاریــخ، معرفت شناســی تاریخــی جــزو مباحــث و موضوعاتــی 
ــد، نیســتیم.  ــا آن برخــورد کنن ــد به صــورت جــدی ب ــا بای ــان م ــه مورخ اســت ک
ــات  ــت. موضوع ــه دوم اس ــات درج ــائل و موضوع ــزو مس ــث ج ــن مباح ــی ای یعن
درجــه اول رویدادهــای تاریخــی هســتند کــه مورخــان خیلــی بــه آن عالقــه دارنــد؛ 
ــة  ــند دغذغ ــته باش ــان داش ــش خودش ــه دان ــبت ب ــی نس ــه خودآگاه ــی این ک ول

خیلــی جــدی بــرای آنــان نیســت.

ــا همســانی روشــی  ــب م ــم و غال ــة حاک ــوم انســانی نظری ــاب عل ــن: در ب پورحس
ــوم شــما  ــی در وزارت عل ــز علمــی و حت ــی اســت. در بســیاری از مراک ــوم طبیع عل
نــگاه کنیــد کســانی کــه غیــر علــوم انســانی هســتند عهــده دار علوم انســانی هســتند 
ــم  ــن می خواه ــت. م ــی نیس ــئلة کم اهمیت ــن مس ــت. ای ــم اس ــی حاک ــگاه کمیت و ن
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ــتوارت  ــول اس ــه ق ــانی ) ب ــوم انس ــه عل ــی ک ــت مهم ــد عل ــی معتقدن ــم برخ بگوی
ــت  ــه نتوانسته اس ــرای این ک ــد ب ــت، می گوین ــت زده اس ــا فالک ــة م ــل( در جامع می
ــوم انســانی وارد  ــوم شده اســت در عل ــی عل ــه پیشــرفت و ترق ــه منجــر ب روشــی ک
ــی روان شناســی گروانه.  ــی ذوق زدگــی یعن ــوم انســانی یعن ــد عل شــود. فکــر می کنن
علتــش همیــن هســت کــه هنــوز بنیادهــای روش شناســی در علــوم انســانی به طــور 
ــع  ــانی تاب ــوم انس ــون عل ــه چ ــت ک ــن اس ــان ای ــت. تصورش ــث نشده اس ــق بح دقی
ــود کــه در  ــذا پیشــرفتی نداشته اســت. ایــن همــان بحثــی ب روش علمــی نیســت، ل
ــد کــه  ــا را تقســیم کــرده بودن ــود. گزاره ه ــن مطــرح ب ــة وی ــان حلق ــان علم گرای می
ــوم انســانی  ــی. همــة گزاره هــای عل ــا گزاره هــای ناگفتن ــد ی ــا گزاره هــای گفتنی ان ی
ــد. ــتقلی را می طلب ــث مس ــن بح ــه ای ــتند. البت ــی می پنداش ــی و غیرعلم را ناگفتن

حضرتی: در علوم انسانی چطور؟ در فیلسوف ها.

ــد از  ــانی را می توانی ــوم انس ــا عل ــه آی ــدی دارد ک ــان نق ــای ملکی ــن: آق پورحس
عالمیــت مغــرب زمیــن جــدا کنیــد و تبدیــل کنیــد بــه علــوم بومــی و اســالمی و ... 
و عنــوان می کنــد کــه علــم، علــم اســت. مــن عنــوان می کنــم کــه حتــی در علــوم 
ــه تکثــر روشــی هســتم. در درون علــوم انســانی همیــن بحــث  انســانی مــن قائــل ب
هســت. مــا می دانیــم کــه روش شناســی یــک مســئله اســت. مــا در روش شناســی در 
علــوم انســانی بایــد قائــل بــه دیــدگاه بافتــاری و شــبکه ای باشــیم. دیــدگاه بافتــاری 
ــدار  ــد. پدی ــرح می کن ــانی مط ــوم انس ــی را در عل ــر روش ــدگاه تکث ــبکه ای، دی و ش
شناســی مربــوط بــه علــوم طبیعــی نیســت، علــوم انســانی هســت امــا پدیدارشناســی 
ــد  ــدا کن ــوق پی ــه س ــی ک ــا پدیدارشناس ــزد ت ــی گروی بلغ ــمت روان شناس ــه به س ک
ــوم  ــا 6 ویژگــی در روش شناســی عل ــاوت هســتند. م به ســمت فلســفه، دو روش متف
انســانی داریــم کــه ایــن 6 ویژگــی ســبب شده اســت شــما در هــر دانشــی بگوییــد کــه 
ایــن نــوع روش شناســی وجــود دارد. یکــی نظریــة تفهمــی هســت کــه مــا را بــه حــوزة 
ــه  ــی هســت ک ــی بحــث مفصل ــوزة هرمنوتیک ــد )در ح ــک می کن ــی نزدی هرمنوتیک
اصــاًل دیــدگاه تفســیری یعنــی چــه( یــک دیــدگاه کنشــگری اســت کــه فوق العــاده 
ــی  ــم. )در مردم شناس ــگری داری ــب کنش ــانی به مرات ــوم انس ــا در عل ــت. م ــم هس مه
یــا روان شناســی کنشــگری نداشــته باشــیم یعنــی آن چــه از نظریــة حافظه محــور بــه 
تأمل محــور رســیدیم(. مؤلفــة ســوم پوئزیــس هســت کــه خــود پوئزیــس یــک بحــث 
ــه فرونســیس ارســطو. یعنــی شــما  ــد ب ــدا می کن ــط پی مهمــی هســت. پوئزیــس رب
ــد  ــا فرونســیس می خواهی ــوم انســانی شــکاف نظــر و عمــل داشــتید ب در حــوزة عل
ایــن شــکاف را حــل کنیــد. این گونــه نیســت کــه شــما بگوییــد علــوم انســانی علــوم 
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ــوم انســانی شــما  ــه، در عل ــوم پرکسیس هاســت. ن ــی عل ــوم تجرب تئوری هاســت و عل
وقتــی فرونســیس را داریــد بــرای همیــن هســت. علــوم انســانی علــوم اعتباری هســت، 
ــی نوشــته ام  ــة مفصــل در مــورد عالمــه طباطبای ــد. یــک مقال مفاهیــم  آن اعتباری ان
ــد و  ــع کردن ــده وض ــر قاع ــه 20 نف ــت ک ــه نیس ــاًل این گون ــات. اص ــث اعتباری در بح
شــما براســاس آن علــوم انســانی داریــد؛ نــه این طــور نیســت. علــوم انســانی در بــاب 
ــاگیدنزی  ــی دارد؟ پس ــه تفاوت ــتید چ ــاگیدنزی داش ــما پیش ــه ش ــی ک جامعه شناس
ــه اوضــاع  کــه ماننــد پیتــر برگــر داریــد کــه او جامعه شناســی را نزدیــک می کنــد ب
مطالعــات دیــن. عیــن همیــن را در فلســفه داریــد. چطــور در فلســفة اســالمی قائــل 
بــه گسســت بنیادیــن معرفتــی بــا حــوزة غــرب هســتید. ایــن برمی گــردد بــه این کــه 
علــوم انســانی اعتبــاری هســت. این کــه اعتبــاری اســت شــما مفاهیــم را شــکل دادیــد. 
ویژگــی پنجــم نــگاه خردگرایــی انتقــادی و ویژگــی ششــم مواجهــه هســت؛ کــه هــر 
ــور  ــه چط ــم ک ــوان می کن ــن عن ــه م ــه، این ک ــی دارد. بل ــا بحث های ــدام از این ه ک
مــا در بــاب علــوم انســانی روش را مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم و روش شناســی را 
ــه تعریــف می کنیــم؛ این هــا مؤلفه هــای بنیادیــن روش شناســی علــوم انســانی  چگون
اســت کــه در مــورد هــر یــک از این هــا می شــود بحــث کــرد و حــال عــرض مــن ایــن 
اســت کــه مــا متأســفانه هنــوز التفــات بنیادیــن پیــدا نکردیــم؛ نــه در روش شناســی 
ــل  ــک مناقشــة 100 ســال قب ــزاع ی ــن ن ــز آن. ای ــه در تمای ــوم انســانی و ن خــود عل
بوده اســت. در بــاب علــوم انســانی همــه فکــر می کننــد شــیوه ای کــه در بــاب اقتصــاد 
ــه کشــور دیگــر داشــته باشــیم.  ــم می توانیــم به نحــو همســان از یــک کشــور ب داری
تیلــور کــه برنــدة نوبــل اقتصــادی شــده عنــوان می کنــد کــه بنیــان اقتصــاد را اقتصــاد 
ــد ممکــن اســت  ــن هســت. می گوی ــه اش همی ــاری شــکل می دهــد. اصــاًل نظری رفت
کــه شــما اگــر بــه یــک کشــور الــف وام بانــک جهانــی بدهیــد ورشکســت  شــود امــا 
همــان را بــه کشــور ب بدهیــد پیشــرفت کنــد. اقتصــاد فرمول و تابع دســتور و نســخه 
نیســت کــه فکــر کنیــد اگــر ســود بانکــی را در ایــران پاییــن بیاوریــد ماننــد ســوئیس 
ــی  ــه ورشکســتی می رســد؛ ول ــران ب ــر؛ در ای ــرد، خی رشــد اقتصــادی صــورت می گی
اگــر در ســوئیس ســود بانکــی را بــاالی 10 درصــد ببریــد حتمــاً آن جــا ورشکســت 
ــانی،  ــدة همس ــا قاع ــد ب ــما نمی توانی ــه ش ــی این ک ــاری یعن ــاد رفت ــود. اقتص می ش
نظریــة رشــد و توســعه بدهیــد. اقتصــاد کشــورها تابــع ســیاق و زمینه هــای سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی آن هاســت یعنــی رفتــاری اســت. ایــن بحــث مهمــی اســت کــه 
مــا در خــود علــوم انســانی دچــار تکثــر روشــی بایــد بشــویم؛ بــرای همیــن مــن نظریة 
شــبکه ای و بافتــاری را عنــوان می کنــم. ایــن بحــث مهمــی در روش شناســی اســت 
ــوز  ــه روش شناســی نداشــتیم هن ــن ب ــات بنیادی ــران چــون التف کــه متأســفانه در ای

ــم. ــم کنی ــا را فراه ــه آن ه ــی اولی ــای مفهوم نتوانســته ایم زمینه ه
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ــوم انســانی حوزه هــا و  ــن موضــوع معتقــدم کــه عل ــه ای ــام: البتــه مــن ب توحیدف
ــر شــدید  ــورد اقتصــاد هــم متذک روش هــای خــاص خــودش را دارد و آن چــه در م
ــک الگــوی اقتصــادی کــه در یــک منطقــه  ــا نمی توانیــم ی درســت اســت یعنــی م
اســت را بــرای منطقــة دیگــر اجــرا کنیــم. ایــن مســئله بــه تمــام الگوهــای فرهنگــی 
ــی  ــی زندگ ــة جغرافیای ــک منطق ــه در ی ــانی ک ــاًل کس ــردد. مث ــی برمی گ و اجتماع
ــی و سیاســی خــود را  ــی، اجتماع ــای اقتصــادی، فرهنگ ــای رفتاره ــد الگوه می کنن
ــک زدم  ــه از راجرتری ــی ک ــه مثال ــود ک ــن ب ــر ای ــن احساســم ب ــا م دارا هســتند. ام
کمــی گویــا باشــد. چــون رشــتة شــما فلســفه اســت و بــرای آن کــه آن نــگاه عــام و 
ــی  ــد به نوع ــفه می توان ــتة فلس ــیم، رش ــته باش ــا را داش ــام حوزه ه ــمول تم جهان ش
میــزان و خط کــش مناســبی بــرای مــا باشــد. وقتــی بــه اکثــر حوزه هــای مطالعاتــی 
ــر حــوزه  ــه ه ــه درســت اســت ک ــم ک ــم، می بین ــگاه می کنی ــف ن رشــته های مختل
ــگان درون  ــه هم ــتند ک ــی هس ــک جریان های ــا ی ــودش را دارد ام ــاص خ ــد خ قواع
آن قــرار گرفته ایــم. بــا طــرح اندیشــة پارادایم هــای کوهــن ظاهــراً الگوهــای حاکــم 
ــر علــوم از یــک وحدتــی برخــوردار شــده اند. باالخــره مــا بایــد بپذیریــم  در دورة  ب
قبــل از عصــر جدیــد، کــه بــه پیشــامدرن معــروف اســت، زمانــی کــه هنــوز تاریــخ بــا 
روش هــای جدیــد بــه نــگارش درنیامــده بــود، یــک نــگاه کل نگــر بــر همــة موضوعات 
هســتی متفــاوت از آن نگاهــی کــه علــم به معنــای جدیــدش بــه جهــان دارد، احاطــه 
ــی را ایجــاد کرده اســت.  ــی رشــته ها تحوالت ــگاه در تمام ــر ن ــن تغیی داشته اســت. ای
هربــرت مارکــوزه کتابــی دارد بــه نــام انســان تک ســاحتی کــه در آن اشــاره می کنــد 
ــن دوره  ــادی ای ــه م ــدر وج ــد این ق ــت درک می ش ــر درس ــدرن اگ ــم م ــه پارادای ک
برجســته نمی شــد. در جهــان پیشــامدرن می گفتنــد هســتی بایــد فقــط بــه مطالعــة 
باطــن بپــردازد و مطالعــة ظاهــر هســتی امــری بــی ارزش اســت. ولــی بــا آغــاز جهــان 
مــدرن ایــن نــگاه تغییــر کــرد و دریچــة نوینــی پیــش روی انســان گشــوده شــد کــه 
ــر هســتی را از  ــه ظاه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــر دو مهم ان ــر و باطــن هســتی ه ظاه
طریــق درک مســتقیم هســتی و باطــن هســتی را از طریق درک غیرمســتقیم هســتی 
ــرت ماکــوزه و به خاطــر آن تأثیــرات  ــر اشــارة صحیــح هرب ــی بناب بایــد شــناخت. ول
منفــی باطن گرایــی کــه دورة قبــل داشــته، دورة مــدرن بــا کنــار زدن وجــه باطنــی، 
خــود را دل مشــغول ظاهریــات هســتی می نمایــد، در صورتی کــه از آغــاز قــرار نبــود 

کــه ایــن چنیــن شــود.

پورحســن: مکتــب فرانکفــورت دیــدگاه انتقــادی دارد. همیــن مارکــوزه وقتــی کــه 
ــدن  ــاب اروس و تم ــا کت ــد ب ــد را می بین ــای آن از فروی ــدن و ماللت ه ــاب تم کت
ــدگاه  ــن دی ــد م ــوزه بگوی ــه خــود مارک ــه نیســت ک ــی این گون ــد؛ یعن پاســخ می ده
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انســان تک ســاحتی داشــتم کــه انتقــاد از دوران مــدرن هســت همــان را در اروس هــم 
ــد یعنــی ســرکوبی  ــد به طــور کلــی ایــن دوره و تمــدن جدی ــد می گوی بیــاورم. فروی
ــز  ــا نی ــن م ــزة بنیادی ــا غری ــبتی ب ــد نس ــه، می توان ــد ن ــوزه می گوی ــف، مارک مضاع
ــد اروســی هــم باشــد، مــا می توانیــم در تمــدن وجــه  داشــته باشــد. تمــدن می توان
اروتیــک داشــته باشــیم، عشــق داشــته باشــیم. انســان تک ســاحتی متعلــق بــه دورة 
اولیــه مارکــوزه اســت یعنــی زمانــی کــه ایــن کتــاب در ایــران، بــا نســخة فرانســوی 
آن کــه فردیــد مطالعــه کــرده بــود، مطــرح شــد. انســان تک ســاحتی بــه خاطــر ایــن 
ــة  ــد و آن زاوی ــدرن را می بین ــة خــاص از دوران م ــک زاوی ــا ی ــه او تنه بوده اســت ک
خــاص به مثابــه آن بــود کــه او ماننــد نیچــه فکــر کــرد کــه لوگــوس دوران جدیــد، 
همــة زندگــی و فرهنــگ و نســبت های ســنت را از مــا گرفــت. میــراث مــا را حــذف 
ــدند،  ــون ش ــان ها زب ــة انس ــیم، هم ــور باش ــه گالدیات ــم ولع گون ــا نمی توانی ــرد، م ک
ــون  ــا را زب ــدرن م ــیح، دوران م ــات مس ــه الهی ــد ک ــن را می گوی ــم همی ــه ه نیچ
ــن  ــن دارم ای ــه م ــی ک ــد دیدگاه ــدن می گوی ــوزه در اروس و تم ــت.. مارک کرده اس
ــی مهــم اســت. خــود  ــن خیل اســت کــه شــما نمی توانیــد یــک نســخه بپیچیــد. ای
مارکــوزه در مواجهــه بــا آن هایــی کــه در دوران مــدرن بــه خردگرایــی ابــزاری تأکیــد 
می کننــد انســان تک ســاحتی را می نویســد و در پاســخ بــه آن هایــی کــه می گوینــد 
ــه  ــد ک ــر می آی ــد. به نظ ــت اروس را می نویس ــت هس ــی و فالک ــدرن بدبخت دوران م
ــت.  ــام نیس ــد ع ــر قواع ــس منک ــم هیچ ک ــرف می زنی ــی ح ــی از روش شناس ــا وقت م
علــم، علــم اســت، علــم دیســیپلین خــودش را دارد؛ یعنــی در هیــچ ســرزمینی امــکان 
ــدارد شــما 100 نخبــه و اســتاد دانشــگاه را جمــع کنیــد و بگوییــد مــن 5 ســاله  ن
ــی  ــم در زمان ــدی اســت، عل ــم فراین ــور نیســت. عل ــم، این ط ــم می خواه ــما عل از ش
ــرفت  ــار پیش ــه اعتب ــم ب ــت، عل ــر هس ــم تکامل پذی ــرد، عل ــکل می گی ــی ش طوالن
مفاهیــم بشــری صــورت می گیــرد. شــما نمی توانیــد در بــاب علــم دســتور دهیــد و 
نســخه بپیچیــد. آیــا می تــوان گفــت جامعه شناســی کــه در مغرب زمیــن بــا ماکــس 
ــه، ایــن پایــان جامعه شناســی  وبــر صــورت گرفــت، پایــان جامعه شناســی هســت؟ ن
ــی  ــک کج فهم ــن ی ــل، ای ــان عق ــد پای ــگل می گوی ــد ه ــی مانن ــر کس ــت. اگ نیس
ــان عقــل  ــه پای ــان ســدة 19 ب ــه نیســت کــه مــا در پای ــزرگ اســت. اصــاًل این گون ب
رســیده باشــیم. این گونــه نیســت چــون عقــل حــد و حصــری نــدارد. مــن روی ایــن 
ــد کــه اگــر  ــه شــما نمی گوی ــوم انســانی ب ــم کــه روش شناســی در عل ــد می کن تأکی
نمی توانیــم در فیزیــک پســاکوانتومی برویــم بگوییــم مــا در فلســفه و جامعه شناســی 
ــوم سیاســی ممکــن اســت دیدگاهــی کــه  ــوم سیاســی هــم نمی توانیــم. در عل و عل
ــن  ــرون از ای ــم بی ــن می خواه ــد م ــما بگویی ــه دارد ش ــن غلب ــروز در مغرب زمی ام
ــد بیندیشــیم  ــو بای ــد فوک ــل مانن ــه چــه دلی ــا ب ــم. م ــه صــورت بده ــک فرامطالع ی
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ــالمی  ــدن اس ــاً تم ــد. اساس ــدرت باش ــام ق ــی از نظ ــد تابع ــی بای ــام دانای ــه نظ ک
ــد  ــما می توانی ــه ش ــرآورد. ن ــر ب ــتقر س ــمی و مس ــدرت رس ــام ق ــرون از نظ در بی
بگوییــد کــه نظــام دانــش اصــاًل این گونــه نیســت کــه تابعــی از نظــام قــدرت شــکل 
بگیــرد. نظــام قــدرت هســت، نظــام دانــش هــم هســت، دو نظــام متفــاوت هســتند 
ــرون روی از نظــر دیســکورس  ــن بی ــد کم وبیــش باشــد. ای و تأثیرگذاریشــان می توان
ــن اســت کــه روش شناســی فوق العــاده مهــم  ــم ای ــد باشــد. مــن حرف فوکــو می توان
اســت. روش شناســی، انشــا نوشــتن، مکتوب کــردن و قاعــدة عــام پژوهــش نیســت. 
روش شناســی همیــن اســت کــه گفتمــان در فوکــو را شــکل می دهــد و فوکــو معتقــد 
ــد در  ــی بای ــرف می زن ــگ ح ــی از فرهن ــه ای وقت ــر جامع ــی در ه ــور کل ــت به ط اس
ذیــل قــدرت حــرف بزنــی، البتــه فوکــو در دورة تبارشناســی ایــن حــرف را می زنــد 
کــه مــن آن قدرتــی کــه نــام بــردم منظــورم حاکــم نیســت. در نظریــة اخالقــش مــا 
فوکــوی 1 و 2 و 3 داریــم، فوکــوی دیرینه شناســی و تبارشناســی و فوکــوی اخــالق 
ــه دورة ســوم  ــوط ب ــاب رهیافت هــای جنســی را کــه نوشته اســت مرب ــا نفــس. کت ی
ــام  ــا دو نظ ــم م ــج می گوی ــن به تدری ــه م ــد ک ــوان می کن ــا عن ــو آن ج ــت. فوک هس
ــی  ــه و تعامل ــه روش تکثرگرایان ــد ب ــا بای ــی م ــم در روش شناس ــن می گوی ــم. م داری
نزدیــک شــویم. یعنــی یــک روشــی کــه علــوم انســانی ممکــن هســت بــه مطالعــات 
ــاس در  ــزد هابرم ــه در ن ــت ک ــن کاری اس ــل همی ــد، مث ــک کن ــفه کم ــوزة فلس ح
نســبت بــا گفتگوهایــی کــه بــا گادامــر داشــت، اتفــاق افتــاد. هابرمــاس متفکــر علــوم 
اجتماعــی اســت ولــی هابرماســی کــه در گفتگوهــای فلســفی شــرکت کــرد کامــاًل بــا 

هابرمــاس بعــد از گفتگوهــای 1967 متفــاوت شــد.

ــی  ــکر از همراه ــن تش ــت ضم ــن نشس ــام ای ــن خت ــوان حس ــام: به عن توحیدف
میهمانــان گرامــی، بایــد بگویــم چیــزی کــه قابــل انــکار نیســت آن اســت کــه در 
ــی  ــان همدیگــر را بشناســند و درک خوب ــرای این کــه زب جهــان امــروز انســان ها ب
ــف روش شناســی آشــنا  ــا حوزه هــای مختل ــد ب از یکدیگــر داشــته باشــند، مجبورن
شــوند. می توانــم بگویــم نتیجــة ایــن نشســت مــا می توانــد ایــن باشــد کــه علــوم 
انســانی فــارغ از نظریــات قائــالن بــه وحــدت یــا کثــرت روشــی، بایــد درکــش را 
از حــوزة روش شناســی بــاال ببــرد تــا بتوانــد بــه یــک زبــان مشــترک نائــل گــردد 
ــد جهان هــای مختلــف  ــا از ایــن طریــق بتوان و زبان هــای متفــاوت را درک کنــد ت
را بشناســد و رفتارهایــش را متناســب بــا آن نمایــد. ایــن مهم تریــن مســئلة 
ــی  ــال های آت ــم در س ــاهلل بتوانی ــه انش ــت ک ــانی اس ــوم انس ــی در عل روش شناس
ــرای توســعة فراگیــری ایــن حــوزه از  در کشــور خودمــان بســترهای مناســبی را ب

دانــش فراهــم ســازیم.
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 مریم دارا
استادیار پژوهشکدة زبان شناسي، متون و کتیبه هاي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري

پاسخ به نقد کتاب کتیبه هاي اورارتویي از ایران

مقدمه
کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي از ایــران از ســوي نگارنــده )مریــم دارا(، 
ــي  ــراث فرهنگ ــگاه می ــا، پژوهش ــون و کتیبه ه ــي، مت ــکدة زبان شناس ــتادیار پژوهش اس
ــي شده اســت؛  ــگارش و توســط پروفســور ســالویني بازبین ــه فارســي ن و گردشــگري، ب
ســپس در پژوهشــگاه میــراث فرهنگــي و گردشــگري به مــدت دو ســال پروســة داوري 
ــر در  ــن اث ــت. ای ــود اس ــا موج ــا و داوري ه ــة بازبیني ه ــناد کلی ــود و اس ــود را پیم خ
ــي منتشــر شــد.  ــه ارمن ــاه همان ســال ب ــه فارســي و در دي م ــاه ســال 1396 ب مردادم
ــا در  ــان انگلیســي اســت ت ــه زب ــردان ب ــده در حــال برگ ــاب از ســوی نگارن ــون کت اکن
ــران  ــي ای ــوزة مل ــطام در م ــي از بس ــه دار اورارتوی ــاي کتیب ــزودن گوي ه ــا اف ــده ب آین
ــن  ــه ای ــد. البت ــاپ دوم برس ــه چ ــي ب ــه فارس ــپس ب ــاپ و س ــي چ ــان انگلیس ــه زب ب
ــي  ــراث فرهنگ ــده در پژوهشــگاه می ــي« نگارن ــاب حاصــل »طــرح پژوهشــي موظف کت
ــاب  ــد کت ــل از منتق ــه نق ــگاه ب ــدة پژوهش ــة« تصویب ش ــه »برنام ــگري و ن  و گردش

)دلشاد، 1397: 44( بوده است.
مقالــة »کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي«، نوشــتة ســهیل دلشــاد، دانشــجوي دکتــري 
مؤسســة  ایران شناســي دانشــگاه فــراي برلیــن، در شــمارة 16 فصلنامــة نقــد کتــاب تاریــخ، 
در ســال 1397، نقــدي بــر کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي از ایــران اســت. منتقــد 
ــا بــورس پــروژة جــادة ابریشــم مشــغول بــه تحصیــل اســت  محتــرم در ایــن مؤسســه ب
و پایان نامــة دکتــري او در حــوزة  مطالعــه بــر نقــش رســتم و زیــر نظــر دکتــر دســموند 
دورکیــن ماینســت ارنســت )متخصــص زبــان مانــوي و پهلــوي( اســت. زبان هــاي باســتاني 

و خطــوط میخــي در ایــن مؤسســه و تحــت ایــن پــروژه تدریــس نمي شــود.
ــدون  ــه کار خــود را ب ــز آورده اســت ک ــاب خــود نی ــداي کت ــاب در ابت ــدة کت نگارن
ــن  ــه ای ــخ ب ــه پاس ــي ب ــال تمایل ــن ح ــد )دارا، 1397، ص. 14( و در عی ــص نمي دان نق
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ــدي  ــخ نق ــه پاس ــراي همیش ــار ب ــد یک ب ــا الزم دی ــت. ام ــود نداش ــات خ ــد و اثب نق
نگاشــته و ادلــة علمــي بــر نقــد منتقــد آورده شــود. نگارنــده ضمــن پاســخ نقــد، کلیــة 
مــدارک تحصیــل خــود در دانشــگاه ســاپینزا ایتالــي نــزد پروفســور ســالویني و همچنین 
نامه نــگاري ریاســت وقــت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــي و گردشــگري را در دفتــر مجلــه 
ــي در  ــان و خــط اورارتوی ــي اســت زب ــري اســت. گفتن ــل پیگی ــاده و قاب ــت نه ــه امان ب
ــد  ــط در چن ــود و فق ــس نمي ش ــران تدری ــارج از ای ــران و خ ــکده اي در ای ــچ دانش هی
دانشــکده کــه زبــان حــوري تدریــس مي شــود به دلیــل شــباهت بــه اورارتویــي 
ــاب در  ــدة کت ــود. نگارن ــس نمي ش ــا، تدری ــردد ام ــز مي گ ــي نی ــه اورارتوی ــاراتي ب اش
دوران تحصیــل خــود در مقطــع دکتــرا به دلیــل عالقه منــدي بــه ایــن حــوزه بــا جنــاب 
آقــاي پروفســور میریــو ســالویني، کــه برتریــن و شناخته شــده ترین پژوهشــگر در قیــد 
حیــات در حــوزة خــط و زبــان اورارتویــي هســتند، از راه دور تحصیــل در ایــن حــوزه را 
به شــکل خصوصــي آغــاز کــرد و پــس از اتمــام دوران تحصیــل دکتــري بــراي تکمیــل 
ــگاه  ــوي پژوهش ــالویني از س ــور س ــوي پروفس ــل از س ــي تحصی ــت گواه دوره و دریاف
میــراث فرهنگــي و گردشــگري بــه ایتالیــا اعــزام و پــس از اتمــام دوره و دریافــت مدارک 
ــرکت و  ــي و ش ــي، علم ــي، آي اس س ــي ـ پژوهش ــاالت علم ــت. مق ــران بازگش ــه ای ب
ســخنراني در کنفرانس هــا و برگــزاري کارگاه آموزشــي متمرکــز بــر ایــن حــوزه حاصــل 
ــت و  ــوم اس ــترس عم ــي و در دس ــات اورارتوی ــوزة  مطالع ــده در ح ــاي نگارن پژوهش ه

ــه  شــکل فهرســت آورده شده اســت.  ــه ب ــن مقال ــان همی ــز در پای مجــدداً نی
نگارنــده از ایــن پــس نقدهــاي منتقــد محتــرم بــر آثــار دیگــر را بــا ارجــاع به نوشــتة 
حاضــر پاســخ نخواهــد داد. چــون نگارنــده بــر ایــن گمــان اســت کــه ادعــاي داشــتن هر 
گونــه دانشــي در هــر حــوزه فقــط بــا انتشــار مقالــه و کتــاب در آن حــوزه و اخــذ مدارک 
 دانشــگاهی معتبــر قابــل دفــاع اســت. همچنیــن چــون زبــان اورارتویي تدریس نمي شــود 

■ دارا، مریم، دارا )1396( کتیبه های میخی اورارتویی 
از ایران. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

شابک:  978-600-8412-56-4
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ــة  حکــم »فاقــد ارزش علمــي« بــودن کتــاب نگارنــده در محــدودة  دانــش افــرادي  ارائ
انگشت شــمار و در عیــن حــال پیش کســوت و یــا داراي پژوهــش و تحصیــل در 
زبــان اورارتویــي اســت. منتقــد محتــرم در صفحــة 54 آورده اســت کــه جــدول شــاهان 
ــن را  ــت! و ای ــالوینی را نیاورده اس ــرات س ــته اند و دارا نظ ــاوت نوش ــالوینی و دارا متف س
ــن در  ــار علمــی ســاقط« اســت! همچنی ــده »از اعتب ــر نگارن ــه اث ــد ک نشــان آن مي دان
ــزی  ــا چی ــش م ــه دان ــاب ب ــن کت ــته شده اســت: »ای ــه نوش ــه این گون ــة 56 مقال صفح

ــد«. ــه نمی کن اضاف
ــاً کار  ــرده و قطع ــرف ک ــان ص ــه زم ــن هم ــرم ای ــد محت ــه منتق ــده از این ک نگارن
صعبــي بــراي ایشــان بــوده نقــدي بــر ایــن کتــاب نوشــته بســیار سپاســگزار اســت. امــا 
مایــة مباهــات نگارنــده بــود اگــر متخصــص ایــن حــوزة خــاص نقــدي بــر ایــن کتــاب 
ــاي  ــاء ســطح پژوهش ه ــرد و در جهــت ارتق ــره بب ــده از آن  به ــا نگارن ــي داد ت انجــام م
آتــي خــود مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بنابرایــن »عیــار علمــی و مشــکالت و معایــب« 
ــاالً  ــا احتم ــي ی ــش اورارتوی ــق دان ــط از طری ــاد، 1397، ص. 43( فق ــن کار )دلش ای

ــت. ــام اس ــل انج ــي قاب حوري شناس
همان گونــه کــه گفتــه شــد منتقــد محتــرم بــر ایــن نظــر اســت کــه »اثــر فاقــد ارزش 
علمــي اســت« )همــان، ص.56( کــه البتــه حکــم دادن بــه عــدم ارزشــمندي علمــي یــک 
اثــر بســیار خطیــر و گســترده اســت. قطعــاً هــر پژوهشــي در هــر ســطحي داراي محاســن 
و معایــب اســت و برشــمردن هــر دوي ایــن مــوارد به درســتي مي توانــد راهگشــا باشــد. 
درواقــع در هــر نقــدي غیــر از عیب گویــي بــر ســوژة مــورد نقــد محاســن آن نیــز مطــرح 
مي شــود. امــا منتقــد محتــرم صــالح دانســته تــا از محاســن احتمالــي کار چشم پوشــي 
و فقــط معایبــي را کــه بــه نظــر محتــرم وي رســیده ذکــر نمایــد. در ایــن نوشــته نگارنــده 
ــو  ــد را نوشــته موبه م ــرده و نق ــد ک ــا تاکی ــر آن ه ــد ب ــه منتق ــي ک ــالش دارد حوزه های ت
ــادي  ــرفصل هاي انتق ــوب و س ــت چارچ ــا رعای ــط ب ــوان فق ــع نمي ت ــد. درواق ــخ ده پاس
بــدون توجــه بــه مســائل علمــي، معایــب را بیــان کــرد. از آن روي کــه نگارنــدة کتــاب 
ــل و  ــا کام ــاه ام ــي و کوت ــخ هاي علم ــا پاس ــالش دارد ب ــود ت ــد نب ــاب عالقه من ــه اطن ب
ــه و  ــي ارائ ــکل علم ــان را به ش ــخ ایش ــرم پاس ــد محت ــاي منتق ــة نقده ــته بندي هم دس
قضــاوت را بــر عهــدة خواننــدگان قــرار دهــد. همچنیــن محاســني کــه شــاید بــد نبــود 
 اگــر از ســوي منتقــد در کنــار معایــب ذکرشــده از ســوي وي آورده می شــد نیــز 

ارائه مي شود. 

2. مواردي که در نقد منتقد به درستي به آن ها اشاره شده است
ــاي  ــي ایرادگیري ه ــه برخ ــاره ب ــراي اش ــرم ب ــد محت ــاب از منتق ــدة کت ــدا نگارن ابت
ــه  ــدا ب ــت ابت ــه بناس ــاب ک ــن کت ــت دوم ای ــد. در ویراس ــگزاري مي کن ــح سپاس صحی
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زبــان انگلیســي منتشــر شــود خــود نگارنــده متوجــه بخش هایــي نیازمنــد بــه تصحیــح 
ــد  ــده بودن ــاب را دی ــر کت ــه پیش ت ــاتیدي ک ــم اس ــي از چش ــکات حت ــن ن ــد. ای گردی
ــه  ــرادات را متوج ــرم آن ای ــد محت ــا منتق ــت. ام ــي اس ــیار طبیع ــه بس ــود ک ــاده ب افت
ــه  ــاب ب ــت دوم کت ــي و ویراس ــورت انگلیس ــکات در ص ــن ن ــت. ای ــده و نیاورده اس نش
زبان هــاي فارســي قطعــاً لحــاظ خواهنــد شــد. قطعــاً کتــاب نگارنــده بــا اثــر پرارزشــي 
ــا  ــگارش آن ه ــراي ن ــرن ب ــش از نیم ق ــه بی ــالویني ک ــدي س ــوس چهارجل ــد کورپ مانن
ــوع خــود در  زمــان صــرف شده اســت قابــل قیــاس نیســت؛ امــا یکــي از اولین هــا در ن
ــوزة  زبان شناســي  ــچ پژوهشــگري در ح ــر هی ــه فارســي اســت. پیش ت ــوزه و ب ــن ح ای
ــود.  ــرده ب ــف نک ــان فارســي تألی ــه زب ــن حــوزه و ب ــران در ای ــي در ای ــا کتاب و کتیبه ه
ــده و  ــاًل آورده ش ــرده ذی ــر ک ــده و ذک ــتي دی ــرم به درس ــد محت ــه منتق ــتباهاتي ک اش

ــگزار اســت. ــا سپاس ــر در آن ه ــت دقت نظ ــرم باب ــد محت ــز از منتق ــاب نی ــدة کت نگارن
ــتباه در  ــه اش ــتي متوج ــرم به درس ــد محت ــه منتق ــي ک ــت جای ــه اس از آن جمل
ــتباه  ــن اش ــفانه همی ــه متأس ــت اگرچ ــوم شده اس ــاي س ــه ج ــوش دوم ب ــوان داری عن
بســیار پررنــگ جلــوه داده شــده اســت. ارجــاع متن هــاي بابلــي و عیالمــي نیــز بــه دور 

ــد. ــح گردی ــه تصحی از اشــکال نیســت ک
ــدادار و  ــروف ص ــه ح ــاره دارد ک ــود اش ــة خ ــة 51 مقال ــرم در صفح ــد محت منتق
ــت و  ــح اس ــه صحی ــت ک ــم افتاده اس ــده از قل ــت نگارن ــداي w/y/z/u در فهرس بي ص
تصحیــح خواهــد شــد. البتــه در همیــن صفحــه ایرادهایــی در ترجمــة کلمــة همخــوان و 
واکــه و صــدادار و بی صــدا آورده شــده کــه ایــن واژگان انتخاب هــاي نگارنــده هســتند 

ــر عهــده دارد.  و همــة مســئولیتش را ب
همچنیــن بایــد اشــاره داشــت کــه ارجــاع بــه ویکي پدیــا در متــن داده نشــده امــا 
 Ṭušpa در فهرســت منابــع بــه اشــتباه ذکــر شــده کــه بایــد تصحیــح شــود. همچنیــن در

و uraašṭu نقطــة زیــر Ṭ در حروف چینــي از قلــم افتــاده بــود کــه اصــالح می شــود. 

پاسخ به منتقد کتاب در حوزه هاي مختلف
ــش و . 1 ــکات ویرای ــي و ن ــي و انگلیس ــان فارس ــا زب ــده ب ــنایي نگارن ــدم آش ع

ارجاع دهــي
منتقــد محتــرم در مقالــة خــود بارهــا از نگارنــده خــرده گرفتــه کــه فارســي و معــادل 
فارســي اصطالحــات را نمي دانــد. ایــن در حالــي اســت کــه نگارنــدة کتــاب کوچک تریــن 
ادعایــي بــر دانــش گســترده از زبــان و ادب فارســي نــدارد. امــا، متأســفانه خــود منتقــد 
ــي  ــالح عرب ــش از اصط ــه خوی ــاب ب ــده در خط ــاي واژة نگارن ــه ج ــاي ب ــرم باره محت
»راقــم ایــن ســطور« اســتفاده کرده اســت کــه اگــر چــه گاهــي اســتفاده مي شــود امــا، 

فارســي و  رایــج نیســت. 



350175

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقدی بر نقد

همچنیــن زمانــي کــه در چنــد ســطر محــدود ابتــدا بــه یــک اثــر فارســی و ســپس 
ــر  ــراي ه ــه »Ibid« ب ــان« و ن ــتن »هم ــود نوش ــاع می ش ــی ارج ــر انگلیس ــک اث ــه ی ب
خواننــده اي مشــخص اســت کــه منظــور ارجــاع بــه اثــر فارســي پیشــین بوده اســت نــه 
ــا از تکــرار ارجاع هــا و خســته کردن  ــه اســتفاده شــده ت انگلیســی و ایــن کامــاًل عامدان
مخاطــب در آن بخــش جلوگیــری شــود. ذکــر ایــن موضــوع به عنــوان این کــه نگارنــده 
ارجــاع دادن نمي دانــد عجیــب اســت چــون فقــط هــم در بخــش ابتدایــي کتــاب اســت 
کــه دایــم از یــک منبــع فارســي بــه انگلیســي ارجــاع داده شــده نــه در همــة  کتــاب و 

بــدون دلیــل.
در صفحــة 43 مقالــه، منتقــد بــه مقالــة ســالوینی و وگنــر در ســال 2014 ارجــاع 
ــان  ــرم گم ــد محت ــاالً منتق ــاس اســت. احتم ــل قی ــا حــوری قاب ــی ب ــه اورارتوی داده ک
ــراي  ــه ب ــت. در حالي ک ــر اس ــه بهت ــد همیش ــر باش ــی متأخرت ــر منبع ــه ه ــد ک می کن
چنیــن نظریه هایــي کــه پژوهشــگراني بــراي اولین بــار ارائــه می دهنــد و ســپس برخــي 
ــرد.  ــاره ک ــا اش ــن آن ه ــه قدیمي تری ــدا ب ــد ابت ــد بای ــروي مي کنن آن را رد و برخــي پی
ــوف در 1967  ــال 1960 و دیاکون ــت در س ــوي بندیک ــر از س ــی پیش ت ــر خیل آن نظ
ــز در صفحــة  ــاب نی ــدة کت ــر نبوده اســت و نگارن ــکار ســالویني و وگن ــه شــده و ابت ارائ
38 کتــاب بــه آن هــا اشــاره کرده اســت. همچنیــن اصطــالح اورارتو-حــوری »آغازیــن« 
یــک اصطــالح قدیمــی و غیــر متــداول اســت کــه منتقــد محتــرم در همیــن صفحــه 
آورده اســت. چــون اگــر آغازیــن داشــت بایــد میانــه و نــو هــم می داشــت کــه نــدارد و 
ماننــد زبــان عیالمــی نیســت. همچنیــن در صفحــة 47 و 52 مقالــة منتقــد چندین بــار 
ــه نســخة آنالیــن  ــه بارنــت 2008 اشــاره کرده اســت کــه چــرا ب ــده ب ــه ارجــاع نگارن ب
2008 ارجــاع داده شده اســت. تاریــخ کمبریــج هــر ســال تغییــر نمی کنــد کــه بتــوان 

ــا نشده اســت ــک نســخة خــاص ارجاع دهــي شــده ی ــه ی ــت چــرا ب گف
ــه واژة  ــه ک ــرده گرفت ــده خ ــود از نگارن ــة 46 خ ــد در صفح ــن منتق همچنی
»اســتل« اشــتباه بــه کار بــرده شده اســت. نگارنــده همــواره و به عمــد از واژة 
ــرد  ــام مي ب ــار خــود ن ــان شــکل در آث ــودورو« و »اوبلیســک« به هم »اســتل«، »ک
چــون معادل هــاي فارســي مي تواننــد گمراه کننــده و گاه ســلیقه اي باشــند و بــراي 
خواننــدگان مفهــوم نباشــند. مثــاًل »ســتون یادمانــی« بیشــتر از بقیــة معادل هــاي 
ــری مشــابه اوبلیســک  ــد کارب ــاد می شــود کــه می توان فارســي به جــاي »اســتل« ی
ــز »اســتل« اســتفاده  ــار نی ــد. در بســیاری از آث ــا کن ــز الق ــا حتــی کــودورو را نی ی
می شــود و ایــن ارتباطــی بــا دانــش نگارنــده از زبان هــای دیگــر نــدارد کــه نتوانــد 
ــواره در نوشــته هاي فارســي  ــز هم ــد. »ســومروگرام« نی معادلشــان را اســتفاده کن
اســتفاده شده اســت. »پیکــره« نیــز به جــاي » کورپــوس« نمي توانــد معنــي 
کورپــوس را القــا کنــد و انــواع معادل هــا را بــه ذهــن متبــادر مي ســازد. کســي کــه 
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ــا  ــه اي از کتیبه ه ــوم مجموع ــود مفه ــه مي ش ــدرت متوج ــد به ن ــره« را ببین »پیک
ــت  ــن اس ــي ممک ــد و حت ــس باش ــیر و عک ــرات و تفس ــه و نظ ــراه ترجم به هم
ــا مجســمه اشــتباه بگیــرد. واژة »موتیــف« نیــز در  خواننــدة غیرمتخصــص آن را ب
آثــار متعــدد به ویــژه آثــار باستان شناســي بــه فراوانــي اســتفاده مي شــود. بنابرایــن 
قصــد نگارنــدة کتــاب درســت انتقــال دادن مطالــب بــوده نــه فارسي نویســي. ترجیــح 
نگارنــده آن اســت کــه خواننــده کامــل و واضــح مطالــب را دریافــت کنــد تــا این کــه 

ــوند. ــر ش ــي ذک ــل فارسي نویس ــاً به دلی ــده صرف ــر شناخته ش واژگان کمت
ــل  ــن دلی ــه ای ــداده ب ــاع ن ــه ای ارج ــه شــمارة صفحــه مقال ــاب ب ــدة کت ــر نگارن اگ
اســت کــه کل آن مقالــه بــه آن موضــوع اشــاره دارد و لــزوم بــه ذکــر تک تــک و همــة 
ــری و  ــوان غلط گی ــد به عن ــه منتق ــه Rollinger, 2008 ک ــت؛ از جمل ــات نبوده اس صفح

ــه شــیوة ارجاع دهــی در صفحــة 47 خــود آورده اســت. ــده ب عــدم اشــراف نگارن
ــوه دادن نقــد روشــي  ــر جل ــراي بلندت اطنــاب و تکــرار مکــررات از ســوي منتقــد ب
اســت کــه منتقــد احتمــاالً بــر ایــن گمــان بــوده بــه این شــیوه ایــرادات کتــاب را بیشــتر 
ــه اطنــاب نبــوده اطنــاب دارد؛  ــد نشــان دهــد. جاهایــي کــه نیــاز ب از واقعیــت مي توان
ــه  ــة امریکایي هــا ب ــارة عالق ــه، آنجــا کــه درب ــي ماننــد صفحــة 50 مقال در عــوض جای
حــوزة  اورارتــو بــوده از کوتاهــي آن بخــش بــراي اینجانــب قابــل درک نبــود کــه مشــکل 
منتقــد در کجاســت و کاش اینجــا کــه نیــاز بــه توضیــح بیشــتر داشــت بیشــتر پــردازش 
ــدة کتــاب متوجــه نشــود احتمــال این کــه خواننــدگان نیــز  ــي کــه نگارن مي شــد. زمان
دریافــت کاملــي نداشــته باشــند وجــود دارد. همچنیــن منتقــد در صفحــة 52 و نقــل 
قــول از بارنــت توســط نگارنــده گفتــه ایــن نقــل قــول پــر از اشــکال اســت امــا هیــچ 

ــت.  ــی نداده اس توضیح
ــت و  ــیار اس ــالط بس ــي داراي اغ ــاي فارس ــي از کتاب ه ــة برخ ــفانه کتابنام متأس
ــره را  ــا و غی ــي، عالمت گذاري ه ــالط ویرایش ــوان اغ ــا مي ت ــتر از همه ج ــع بیش درواق
ــاي  ــت و از ایراده ــارک نیس ــي مب ــن اتفاق ــه ای ــد. البت ــا دی ــش از کتاب ه ــن بخ در ای
ــک حــرف  ــزرگ و کوچــک تایپ شــدن ی ــارة  ب ــا درب ــود. ام ــر کاري محســوب مي ش ه
انگلیســي به اشــتباه، از ارزش کتــاب نمي کاهــد و هــر خواننــده اي متوجــه آن مي شــود. 
همچنیــن منتقــد محتــرم نوشــته  1979C-D از ســوي نگارنــده اشــتباه اســت و چنیــن 
ارجاعــي اصــاًل وجــود نــدارد، درحالي کــه در صفحــة 267 کتــاب، نگارنــده از چهــار اثــر 
ــه آورده کــه در همــة  ــا d جداگان ســالویني در ســال 1979 اســتفاده کــرده کــه ازa  ت
روش هــاي ارجــاع معمــول اســت. همچنیــن منتقــد بــه دو وبســایت در کتابنامــه اشــاره 
کرده اســت کــه در متــن آورده نشــده و نشــان از کامــل و دقیــق خوانده نشــدن کتــاب 
ــز از  ــد نی ــة  منتق ــده در مقال ــع استفاده ش ــة  مناب ــاً هم ــت. تقریب ــد اس ــوی منتق از س

ــده برداشــت شده اســت. ــاب نگارن ــة کت کتابنام
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کپي برداري از پروفسور سالویني. 2
منتقــد محتــرم بارهــا و بارهــا اتهــام کپي بــرداري بــه نگارنــدة کتــاب زده اســت. همــگان 
بــر ایــن نظــر هســتند کــه اگــر شــخصي از پژوهــش دیگــري کپي بــرداري کنــد بایــد 
عینــاً نوشــته اي را از روي اثــري دیگــر و بــدون ارجــاع بیــاورد. اگــر نگارنــدة کتــاب از 
ــود  ــم خ ــا ه ــود؛ ام ــي ب ــاالً کار بي نقص ــه احتم ــود ک ــرده ب ــرداري ک ــالویني کپي ب س
نگارنــده ابــراز مــي دارد کــه ماننــد هــر اثــر دیگــري اشــتباهاتي داشــته کــه در ویراســت 
ــاً  ــد دائم ــه خــود منتق ــرده و هــم این ک ــح ک ــاب تصحی دوم و ترجمــة انگلیســي از کت
ــده و  ــاي کار نگارن ــرداري از تفاوت ه ــده در کپي ب ــه نگارن ــام ب ــس از اته ــه پ بالفاصل

ــد. ــر مي کن ــاني را ذک ــالویني نش س
ــه نظــرات ســالویني ارجــاع داده  ــا ب ــا و باره ــده باره ــه نگارن ــن ک ــر ای مضــاف ب
ــور  ــتادش، پروفس ــر اس ــه نظ ــرام ب ــا احت ــود را ب ــاوت خ ــر متف ــي نظ ــي گاه و حت
ــت  ــه اس ــن چگون ــاب. در ضم ــة  141 کت ــد صفح ــت، مانن ــر کرده اس ــالویني، دک س
ــان  ــاً در جری ــرم قطع ــد محت ــه منتق ــتان ک ــي باس ــوي و فارس ــاي پهل ــه کتیبه ه ک
ــه  ــم ب ــي مته ــوند و کس ــر مي ش ــخه برداري و منتش ــا نس ــد باره ــد باش ــا بای آن ه
ــرداري از دیگــري نمي شــود حتــي اگــر تغییــرات اندکــي در اثــر او باشــد. امــا  کپي ب
ــم  ــران ه ــر از او دیگ ــون پیش ت ــد چ ــرداري باش ــد کپي ب ــاً بای ــده حتم ــاب نگارن کت
ــه  ــده ب ــر نگارن ــه اگ ــد! درحالي ک ــش کرده ان ــاب پژوه ــن کت ــي از ای ــر کتیبه های ب
کارهــاي پیشــینیان اشــاره نمي کــرد ایــراد و ســرقت علمــي و کپي بــرداري محســوب 
ــة  ــده اي کلی ــر مطالعه ش ــة پیش ت ــر کتیب ــس از ه ــاب پ ــدة کت ــا نگارن ــد؛  ام مي ش
کارهــاي پژوهشــي پیشــین بــر آن کتیبــه را ذکــر کــرده و در انتهــاي مطالــب مربــوط 
ــا ترجمه هــاي متفــاوت را آورده  ــه هــر کتیبــه نظــرات مختلــف در قرائــت واژگان ی ب
ــدة  ــر خوانن ــت؛ و ه ــان کرده اس ــود را بی ــرات خ ــه و نظ ــت، ترجم ــز قرائ ــود نی و خ
حتــي غیرمتخصصــي مي توانــد نظــر نگارنــده و تفــاوت یــا شــباهت آن نظــرات بــا آراء 
دیگــران را بدانــد. ایــن کار بــراي همــة  کتیبه هــا کــه پیش تــر مطالعــه شــده بودنــد 
بــدون اســتثناء  صــورت گرفتــه کــه حتــي مي توانــد از نقــاط قــوت کتــاب باشــد نــه 
ــة منتقــد محتــرم آورده شده اســت کــه  ضعــف. از همیــن مــوارد در صفحــة 55 مقال
پــاره اي بازســازي ها از ســوي ســالویني در قــالب آورده شــده امــا دارا آن بازســازي ها 
ــده  ــد در کار نگارن را نیــاوره اســت. مشــخص اســت کــه بازســازي هاي ســالویني نبای
باشــد چــون آن نظــر ســالویني اســت نــه نگارنــده و اگــر نگارنــده قصــد کپي بــرداري 
ــد  ــان مي ده ــن نش ــس ای ــي آورد. پ ــاً م ــز عین ــالویني را نی ــازي هاي س ــت بازس داش
ــت.  ــنیانش را نیاورده اس ــوارد پیش ــن م ــه عی ــرده ک ــرداري نک ــده کپي ب ــه نگارن ک
ــا مقایســه میــان  اگرچــه کپي کــردن بســیار ســاده تر از قرائــت و تفکــر و بازســازي ی

نســخه برداري هاي مختلــف بــود. 
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از آن روي کــه منتقــد اصــرار بســیار دارد کــه نگارنــدة کتــاب کپي بــرداري مي کنــد 
و احتمــاالً بــر ایــن گمــان اســت کــه فقــط کتــاب ســالویني مرجــع اســت؛ امــا پیــش 
ــرده  ــز منتشــر ک ــالویني نی ــه س ــي ک ــان کتیبه های ــا هم ــي ب ــالویني کورپوس های از س
ــان نظــر او و ســالویني  ــاب هاروتیونی ــد کت ــوارد مانن ــگارش شــده اند و در بســیاري م ن
مشــابه هســتند. پــس آیــا ایــن دلیلــي اســت بــر کپي کــردن ســالویني از هاروتیونیــان؟! 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر منتقــد محتــرم کورپــوس دیگــري بــه جــز ســالویني 
ــري  ــخص دیگ ــرداري از ش ــه کپي ب ــم ب ــده را مته ــود نگارن ــرده ب ــه ک ــز مطالع را نی
ــتباه  ــان اش ــالویني یکس ــه ḫi را دارا و س ــد گفت ــه، منتق ــة 54 مقال ــرد. در صفح مي ک
کرده انــد. ایــن مــورد کامــاًل تصادفــي اســت. امــا نگارنــده در صفحــة 42 کتــاب، ســطر 

ــت.  ــتباه sar نوشته اس ــته به اش ــتي نوش ــالویني به درس ــه س ــاي sar5 ک ــه ج 27، ب
کلشــین  کتیبــة  به بررســی  منتقــد  مقالــه   54 و   53 صفحــة  در  همچنیــن 
پرداخته اســت و ادعــا شــده کــه نگارنــده حرف نویســی کامــاًل مشــابه پروفســور 
ــن  ــدة ای ــای بازسازی ش ــده بخش ه ــر گفته ش ــوی دیگ ــام داده و از س ــالوینی انج س
ــاً بایــد در  ــر اســتل دیــده می شــوند کــه طبیعت دو مشــابه نیســتند! نشــانه هایی کــه ب
همــة آثــار یکســان آورده شــده باشــند و متــن کتیبــة خوانــا چیــزي نیســت کــه هــر 
ــاً  ــب از بخش هــای بازســازی ســالوینی عین ــد. اگــر اینجان ــه یــک شــیوه بخوان کــس ب
اســتفاده می کــرد ممکــن بــود جــای ســؤال ایجــاد شــود. ایــن بازســازی هاي گوناگــون 
از ســوي پژوهشــگران هرچــه کــه بــوده از ســوي نگارنــده در بخــش نظــرات ذکر شــده و 
ــرداری انجــام می شــد بایــد در ایــن بخش هــا نیــز باشــد  واضــح اســت کــه اگــر کپی ب
و کورکورانــه توســط نگارنــده آورده شــده باشــد. گفتنــي اســت بازســازي هاي ســالویني 
ــا آشــوري توســط اوســت و از آن روي کــه  ــي ب ــن اورارتوی ــاس مت بیشــتر براســاس قی
ــن  ــه به نظــرش مشــابه مت ــط بازســازي هایي را آورده ک ــد فق ــده آشــوري نمي دان نگارن
ــیب دیده  ــته و آس ــا داش ــه ج ــي ک ــدازة هجاهای ــه ان ــا ب ــوده ی ــري ب ــي دیگ اورارتوی
حدس هایــي بــراي بازســازي زده اســت. همچنیــن منتقــد محتــرم در صفحــة 56 
ــز نشــان  ــن نی ــرای بازســازی نپذیرفته اســت. ای ــد چــرا دارا نظــر ســالوینی را ب می گوی
مي دهــد کــه نگارنــده کپي بــرداري نکــرده و نظــرش بــا اســتادش در ایــن مــورد یکــي 
نبــوده؛ ایــن انتخــاب نگارنــده اســت و ایــن نشــانة دیگــر عــدم کپی بــرداری نویســندة 
کتــاب اســت کــه چشم بســته هرچــه اســتاد او نوشــته را عینــاً ذکــر نکــرده و بــه دالیــل 

ــت. ــازی را نپذیرفته اس ــود بازس ــخصي خ ش

عدم آشنایي نگارنده به خط و زبان اورارتویي و حوزة  اورارتوشناسي. 3
از همــان ابتــدا مي تــوان بــه عنــوان مقالــة منتقــد محتــرم خــورده گرفــت: »کتیبه هــاي 
میخــي اورارتویــي«. منتقــد محتــرم در ایــن مقالــه کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي 
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ــي  ــي« توضیحات ــي اورارتوی ــاي میخ ــارة »کتیبه ه ــود درب ــرده و خ ــد ک ــران را نق از ای
نــداده بلکــه فقــط مقدمــه اي کوتــاه از اورارتوهــا و زبــان اورارتویــي کــه بیشــتر از همــان 
ــارة   ــي درب ــع توضیح ــت. درواق ــردآوري کرده اس ــوده گ ــف ب ــدة مؤل ــع استفاده ش مناب
هیــچ یــک از کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي کــه در ترکیــه، ارمنســتان، ایــران، نخجــوان 

ــت.  ــد نداده اس ــت آمده ان ــراق به دس و ع
کتــاب را نگارنــدة آن فقــط مختــص زبان شناســان ننوشــته، همچنیــن قصــد 
ــرای  ــا ب ــش از کتیبه ه ــی پی ــاً مقدمات ــد؛ صرف ــوزش ده ــخ آم ــان و تاری ــته زب نداش
ــارة  ــاب درب ــن کت ــع ای ــت و درواق ــف آورده اس ــته های مختل ــان از رش ــنایی مخاطب آش
 اورارتوهــا نیســت کــه مقدمــة کتــاب از آنچــه کــه هســت طوالني تــر شــود. البتــه ایــن 
ــد  ــوم می پردازن ــا ق ــان ی ــک زب ــه کتیبه هــای ی ــه ب ــی ک ــات در بیشــتر کتاب های مقدم
ــور  ــاب مذک ــن هاي کت ــن کار از حس ــت و ای ــداول نیس ــي مت ــود و روش آورده نمی ش
ــی  ــرار نگرفته اســت. گوی ــرم ق ــد محت ــت منتق ــورد عنای ــا م ــد. ام ــد به شــمار آی مي توان
وي انتظــار داشــته در ایــن کتــاب اورارتویــی آمــوزش داده مي شــد. امــا ایــن کتــاب یــک 
خودآمــوز اورارتویــی نیســت و ایــن همــه انتظــار از فقــط یــک مجلــد رایــج نیســت کــه 
ــه ایــن شــکل مبســوط آورده شــوند  ــان آمــوزش داده شــود ســپس کتیبه هــا ب اول زب
ــوزش داده شــود و ســپس  ــان آم ــدا زب ــه ابت ــداول نیســت ک ــز مت ــا نی و در کورپوس ه
همــة  کتیبه هــاي آن زبــان آورده شــود به جــز مــواردي انــدک. درواقــع ایــن کار امــري 

ــه انتخــاب مؤلفــان اســت. اختیــاري و ب
در بخــش ســاختار در صفحــة 45 مقالــه، منتقــد محتــرم گفتــه پیشــینة مطالعــات 
ــران آورده نشده اســت. اساســاً به جــز کاوش هایــي در محوطه هــاي  اورارتوشناســي در ای
ــز  ــا نی ــاي آن ه ــه گاه گزارش ه ــان ک ــط ایرانی ــالب توس ــس از انق ــران پ ــي ای اورارتوی
ــه  ــا ب ــداد آن ه ــه تع ــي ک ــاي اورارتوی ــي از کتیبه ه ــک مقاله های ــده و ت ــر نش منتش
انگشــتان یــک دســت نیــز نمي رســد حــوزه اي بــه نــام اورارتوشناســي در ایــران و توســط 
ــاورد. بررســي ها و کاوش هــاي  ــب تاریخچــة آن را بی ــدارد کــه اینجان ایرانیــان وجــود ن
ــه الي کتــاب هرجــا  ــوده کــه در الب ــدک البتــه مهــم ب پیــش از انقــالب نیــز بســیار ان
نیــاز بــوده آورده شده اســت. مطالعــات اورارتوشناســي در ایــران متأســفانه هرگــز ماننــد 
ــود  ــاي موج ــاالت و گزارش ه ــة آن تک مق ــه هم ــت. البت ــه نبوده اس ــتان و ترکی ارمنس
دربــارة محوطه هایــي کــه از آن هــا کتیبــه اورارتویــي به دســت آمــده از ســوي نگارنــدة 
کتــاب مطالعــه و بــا ذکــر ارجــاع آورده شــده و حتــي از اســاتیدي ماننــد جنــاب آقــاي 
بشــاش کنــزق و جنــاب آقــاي دکتــر خطیــب شــهیدي نیــز سپاســگزاري و بــه مقــاالت 

ــت. ــاع داده شده اس ــان ارج ایش
ــا  ــاب »اســم« اســت ی ــدة کت ــور نگارن ــه منظ ــرم گفت ــد محت در صفحــة 51 منتق
ــده به وضــوح آورده ام  ــم می شــود. نگارن ــه حــرف صــدادار خت ــه ب »ســتاک اســمی« ک
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کــه اســم اســت نــه ســتاک اســمی. همچنیــن در صفحــة 52 منتقــد می گویــد نگارنــده 
ــه در  ــرده درحالی ک ــاره ک ــی اش ــة اورارتوی ــه 77 محوط ــت 1982، ب ــل از بارن ــه نق ب
ــاره می شــود  ــارة زیمانســکی در 1995 اش ــه اش ــه ب ــه 97 محوط ــاب ب صفحــة 21 کت

ــت. ــم وي افتاده اس ــرم از چش ــد محت ــتابزدگي منتق ــل ش ــاید به دلی ــه ش ک
ــف  ــاب تعری ــن کت ــراي ای ــه ب ــی ک ــه در هدف ــة 52 گفت ــرم در صفح ــد محت منتق
ــد پیشــینة مطالعــات ایرانیــان نیــز آورده مي شــد. ایــن موضــوع هــدف ایــن  شــده بای
کتــاب نبــوده و نگارنــده نیــز در اهــداف کتــاب چنیــن چیــزي نگفته اســت. همچنیــن 
در همانجــا از ســوي منتقــد گفتــه شــده کتــاب در ســال 96 منتشــر شــده امــا بــه روز 
ــي  ــا حت ــت و ب ــتفاده شده اس ــز اس ــال 2012 نی ــا س ــع ت ــه از مناب ــت درحالی ک نیس

ــود. ــده مي ش ــوح دی ــز به وض ــاب نی ــة کت ــي در کتابنام تورق
ــرداري از  ــون کپي ب ــده چ ــه نگارن ــت ک ــن اس ــادات ای ــن انتق ــي از عجیب تری یک
ــت  ــرار کرده اس ــارت را تک ــک عب ــار pas  te زده و ی ــد دوب ــالویني مي کن ــته هاي س نوش
)همــان، ص. 54(. گفتنــي اســت یکــي از روش هــاي منحصربه فــرد در نــگارش 
ــک هجــا  ــي ی ــي گاه ــا حت ــارات ی ــان عب ــه کاتب ــن اســت ک ــي ای ــاي اورارتوی کتیبه ه
ــة  ــرم بقی ــد محت ــر منتق ــن اگ ــر شــود. همچنی ــا ســطر پ ــد ت ــرار مي کردن ــا تک را باره
قرائت هــا از کلشــین را نیــز مي دیــد متوجــه مي شــد کــه عبارتــي کــه آورده شــده در 
ــار pas  te نزده اســت. همچنیــن  ــار ذکــر شده اســت و هیچ کــس دوب همــة  قرائت هــا دوب
هــر غیرمتخصصــي وقتــي آن خــط را ببینــد متوجــه مي شــود کــه naḫuni در همــان 
ســطر درجایــي ناقــص و در جــاي دیگــر کامــل دیــده شــده و بــا نشــانة ˹˺ آورده شــده 

ــار p as  te شــود. پــس چگونــه ممکــن اســت دوب
ــاره  ــه آن اش ــود ب ــة خ ــة  54 مقال ــد در صفح ــه منتق ــارة واژة  URì.GAL، ک درب
داشــته، حــدود یک ســاعت بــا جنــاب پروفســور ســالویني مباحثــة حضــوري داشــتیم. 
ــده »درفــش« آمده اســت و  نتیجــه به شــکلي کــه در کتــاب ذکــر شــده از ســوي نگارن
ــر عهــده گرفته اســت. اگــر در  ــن واژه را اینچنیــن ترجمــه کــرده و مســئولیتش را ب ای
ــا  ــري از آشورشناســان ی ــن پیشــنهاد بهت ــن مت ــن واژه در ای این خصــوص و حضــور ای

اورارتوشناســان ذکــر شــود موجبــات ســپاس فــراوان خواهــد بــود.
نگارنــدة کتــاب در بخــش زبــان و خــط در کتــاب آورده اســت کــه نظــرات گوناگــون 
دربــارة  حــورو ـ اورارتویــي، ارتبــاط اورارتویــي بــا حــوري و قفقــازي و حتــي بــه قــول 
برخــي بــا عیالمــي چیســت. امــا منتقــد محتــرم در صفحــة 55 مقالــه نوشــته نگارنــدة 
ــاب در  ــدة کت ــد. نگارن ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ــا ب ــه این ه ــده ک ــا« راضــي ش ــاب »گوی کت
همــة مقــاالت خــود نیــز اشــاره دارد کــه اورارتویــي فقــط بــا حــوري در ارتبــاط اســت، 
ــا قفقــازي و عیالمــي  ــود کــه اورارتویــي ب در ایــن بخــش کتــاب هــم اگــر پذیرفتــه ب
ــده از  ــرد. نگارن ــر مي ک ــز ذک ــه را نی ــت و ادل ــت مي گف ــاً به صراح ــت حتم ــط اس مرتب
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ــد  ــي بي پاســخ نمان ــاي اورارتوی ــارة  هم خانواده ه ــده درب ــه پرســش هاي خوانن آن روي ک
ــي اشــاره داشته اســت. ــوادة اورارتوی ــان هم خان ــون درخصــوص زب ــه نظــرات گوناگ ب

ــندة   ــه نویس ــد ک ــاره کرده ان ــرم اش ــد محت ــة 55 منتق ــاًل در صفح ــن مث همچنی
ــرد  ــه از خ ــي ک ــاید کس ــت. ش ــنا نیس ــي آش ــي اورارتوی ــد حرف نویس ــا قواع ــاب ب کت
بي بهــره باشــد بــدون آشــنایي بــه ایــن قواعــد دســت بــه چنیــن پــروژة پــرکاري ماننــد 
ایــن کتــاب بزنــد؛ امــا قطعــاً هیــچ پژوهشــگري آبــروي حرفــه اي خــود را فــداي نــگارش 
ــده در  ــدي از نگارن ــي و بع ــاي قبل ــاالت و کتاب ه ــن مق ــد. همچنی ــر نمي کن ــک اث ی
اختیــار عمــوم هســتند و این کــه شــخصي بــدون دانــش زبــان اورارتویــي چندیــن اثــر 

علمــي از خــود بــر جــاي گــذارد غیرممکــن اســت.
منتقــد محتــرم در صفحــة 56 نوشــته چــرا a-i-še-e- را نگارنــده به جــاي »کســي« 
به شــکل »چیــزي« ترجمــه کرده اســت. در ایــن خصــوص بایــد بیــان داشــت کــه ایــن 

کلمــه هــر دو معنــي را متناســب بــا جایــگاه آن در کتیبه هــا مي توانــد داشــته باشــد.
در صفحــة 56 منتقــد محتــرم ابــراز داشــته پژوهشــگرانی کــه پیش تــر بــر 
ــومری  ــي و س ــکل هاي اورارتوی ــان ش ــاوت می ــط در تف ــد فق ــه کرده ان ــین مطالع کلش
آن اختالف نظــر دارنــد. همــة قرائت هــای تمــام کتیبه هــای اورارتویــی از ســوی 
پژوهشــگران ایــن ویژگی هــا را دارنــد و ایــن مختــص کلشــین نیســت. آنچــه کار ایــن 
افــراد را متمایــز می کنــد ترجمه هــای آن هــا و بازســازی های آن هاســت. به طــور 
ــی، پیشــکش،  ــه، قربان ــه، فدی ــه شــکل هدی ــا bibu اکــدي ب مثــال niribe اورارتویــي ی
ــه در بخــش نظــرات  ــف ترجمــه شده اســت ک ــراد مختل ــره از ســوی اف گوســفند و غی
پایــان کتیبــة کلشــین از ســوی نگارنــده نیــز آورده شــده و انتخــاب او نیــز در ترجمه اش 

مشــخص اســت. 
در مــورد مقالــة اســتل ماکــو، بــه قلــم نگارنــدة کتــاب و دکتــر رضــا حیــدري نیــز باید 
نوشــت کــه ایــن مقالــه در یکــي از معتبرتریــن نشــریات علمــي ـ پژوهشــي زبان شناســي 
پــس از طــي پروســة دو ســال داوري منتشــر شــد. ایــن اســتل یــک رویــة  آشــوري دارد 
چــون پایــان ســطرها ســالم مانــده و یکــي از نشــانه هاي قابــل قرائــت آن pu یــا bu اســت 
و از آن روي کــه هیــچ واژة  اورارتویــي بــه ایــن نشــانه ها ختــم نشــده اند پــس ایــن واژه هــا 
ــد کلمــة  ــرم فرموده ان ــد محت ــي. منتق ــه اورارتوی ــة ســالم تر آشــوري اســت ن ــن روی و ای
ــه آشــوري  ــده گفتــه ایــن روی ــه نگارن ــه bu ختــم شــده پــس چگون bibu در کلشــین ب
ــه  ــرد متوج ــه مي ک ــل مطالع ــین را کام ــات کلش ــر وي توضیح ــه اگ ــت؟ درحالي ک اس
ــوري  ــة  آش ــت و در روی ــي  niribeاس ــة اورارتوی ــدي کلم ــادل اک ــه bibu مع ــد ک مي ش
کلشــین نوشــته شده اســت. قطعــاً اگــر چنیــن خطایــي از نگارنــده ســر زده بــود داوران 
محتــرم زبانشــناخت متوجــه و مانــع انتشــار آن مي شــدند و ایــن مهــم بــر دوش منتقــد 
محتــرم نمي افتــاد. در ادامــه نیــز منتقــد در بررســی همیــن کتیبــه می گویــد چگونــه در 
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ســطر 2 و 27 ســاردوری بازســازی شده اســت. بایــد دانســت کــه در کتیبه هــاي شــاهان 
ــژه  ــي به وی ــون اورارتوی ــد. در مت ــرار مي ش ــا تک ــا باره ــاهان در کتیبه ه ــام ش ــتان ن باس
آن هــا کــه دو زبانــه نگاشــته مي شــدند نــام شــاهان بارهــا در هــر دو صــورت کتیبــه آورده 
مي شــد؛ پــس بازســازي نــام بســیار ســاده اســت و نیــازی بــه کپی بــرداری نیســت و هــر 

پژوهشــگري کــه کلشــین را منتشــر کــرده نیــز همیــن نظــر را دارد.
در صفحــة 57 و توضیــح کتیبــة ماکــو منتقــد محتــرم تــالش در آمــوزش چگونگــي 
ــب  ــه موج ــوزش داده ک ــوري آم ــکل تئ ــت و به ش ــه را داش ــة نویافت ــا کتیب ــورد ب برخ
ــان اســت. وي انتقــاد کــرده کــه چــرا توضیــح شــفاهي نگهبــان مــالک داســتان  امتن
کشــف اســتل بوده اســت. از ایــن روي کــه او خــود احتمــاالً در برابــر کتیبــة نویافتــه اي 
نبــوده نمي دانــد کــه هنگامــي کــه ســندي در دســت نیســت و کتیبــه یــا از قاچاقچــي 
گرفتــه شــده یــا در طــول زمــان از جایــي بــه جایــي منتقــل شــده و ایــن انتقــال در 
ــور  ــگر مجب ــدارد پژوهش ــم ن ــتنداتي ه ــا مس ــینة کاوش ی ــده و پیش ــت نش ــي ثب جای
ــت.  ــه چیس ــن کتیب ــینة ای ــراي پیش ــد ماج ــا بدان ــد ت ــق کن ــا تحقی ــت از محلي ه اس
ــالویني )2008(  ــه س ــتل هایي ک ــة اس ــاً هم ــه تقریب ــوان ب ــوص مي ت ــن خص در همی
ــاره  ــده اش ــت آم ــتایي به دس ــاي روس ــه و در خانه ه ــتاها یافت ــرق وان در روس در ش
کــرد. همچنیــن بــه داســتان کشــف کتیبــة  اســتل مرگــه کاروان از زبــان دکتــر خطیــب 
ــد  ــه نیــز منتقــد محتــرم فرمودن شــهیدي )1377( اشــاره داشــت. در صفحــة 58 مقال
ــل  ــن دلی ــه به همی ــد ک ــه بتاب ــه کتیب ــل ب ــور مای ــد ن ــانه ها بای ــت نش ــراي قرائ ــه ب ک
نگارنــده از ســاعت 10 صبــح کــه بــه اســتل رســید در کنــار کتیبــه مانــد تــا بتوانــد در 
بعــد از ظهــر و اولیــن فرصتــي کــه نــور مایــل بــه کتیبــه تابیــد قرائــت را انجــام دهــد 

ــود. ــة مربوطــه نیــز آورده شــده ب و در مقال
ــی  ــود ترموی ــاری کل ــر م ــاب آورده و دکت ــدة کت ــه نگارن ــتوري ک ــای دس حالت ه
)اســتاد بازنشســتة مؤسســة ایزمئــو رم( نیــز بــا او هم نظــر اســت بــا نظــرات ســالوینی و 
ویلهــم گاهــي تفــاوت دارد. مقالــه اي نیــز در این خصــوص از نگارنــده در نوبــت انتشــار 
اســت. ســالوینی و ویلهــم ایــن حالت هــا را در قیــاس بــا حــوری آورده انــد و نگارنــده و 
ــا از آن روي  ــن نتیجــه رســیده اند. ام ــه ای ــای اکــدي ب ــا کتیبه ه ــاس ب ــی در قی ترموی
کــه ایــن مقالــه هنــوز منتشــر نشــده فقــط حالت هــا از ســوي نگارنــده در کتــاب ذکــر 
ــاب و  ــاً در چــاپ دوم کت ــة تخصصــي مفصــل آن منتشــر شــود. قطع ــا مقال ــد ت گردی
ــم خواهــد  ــد تقدی ــان توضیــح مفصــل در آن مجل ــا آن زم ــه ت در صــورت انتشــار مقال
شــد. امــا، شــاید منتقــد محتــرم به راحتــی و بــدون اطالعــات از جزئیــات امــر و فقــط 
ــات  ــي از ســاختار و ادبی ــدون آگاه ــی ب ــای اورارتوی ــي حالت ه ــا مقایســة جــدول کل ب
ــده اطالعــي از ســاختار دســتوری و  ــده را متهــم کرده اســت کــه نگارن اورارتویــي نگارن
زبــان اورارتویــي نــدارد و از اســتفاده از منابــع و انتقــال آن بــه مخاطــب بی بهــره اســت.
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اعتراض به نگارنده. 4
ــوس آورده  ــک کورپ ــاي ی ــوان »باید«ه ــاب را به عن ــي از کت ــرم بخش های ــد محت منتق
ــوس  ــه کورپ ــز )از جمل ــر نی ــاي دیگ ــتند و در کورپوس ه ــاري نیس ــدام اجب ــه هیچ ک ک
ســالویني( دیــده نمي شــوند یــا در کورپوس هــاي دیگــر کمتــر دیــده مي شــوند؛ ماننــد 
ــا  ــن بخش ه ــه وجــود ای ــه ک ــه فارســي. البت ــه ب ــه و کتاب شناســي و واژه نام ــة نمای ارائ
مي توانــد مفیــد باشــد ولــي جــزو بایدهــا یــا نواقــص هیــچ کتابــي محســوب نمي شــوند. 
ــد  ــیاری مانن ــای بس ــت و در کتیبه ه ــاري نیس ــا اجب ــماره گذاری کتیبه ه ــن ش همچنی
کتیبه هــاي پهلــوي نیــز هــر کتیبــه بــه نــام جــاي آن شــناخته مي شــود نــه بــا شــماره. 
ــام جــاي آن هــا شــناخته شــوند  ــه ن ــن کتیبه هــا ب ــز مي خواســت ای ــاب نی ــدة کت نگارن
به جــز سفال نبشــته ها و گوي نبشــته ها و مهرنبشــته ها کــه شــماره گذاري شــده اند 
ــد و  ــاب را مالحظــه نکردن ــرم بیشــتر از حــدود 74 صفحــه از کت ــد محت و چــون منتق

ــه آن نداشــتند.  ــاره اي ب ــن اش ــد کوچک تری ــاب نیاورده ان ــة  کت ــارة  بقی ــزي درب چی
ــالویني را  ــدول س ــرا دارا ج ــه چ ــد ک ــر مي کن ــة 48 ذک ــرم در صفح ــد محت منتق
خالصــه کــرده و آورده اســت. همچنیــن آورده اســت کــه شــیوة »اســتاندارد« فهرســت 
شــاهان بــه روش ســالویني اســت نــه دارا. تاجایي کــه نگارنــدة کتــاب دیــده و مطالعــه 
ــال هاي  ــله و س ــک سلس ــاهان ی ــت ش ــر فهرس ــراي ذک ــتانداردي ب ــرده روش اس ک
حکومتشــان در هیچ جــا و بــراي هیــچ سلســله اي تعریــف نشده اســت کــه اگــر چنیــن 
الگویــي وجــود داشــت بایــد همــة فهرســت هاي شــاهان در همه جــاي جهــان بــه یــک 
شــکل واحــد ارائــه مي شــد کــه غیرممکــن اســت. از طرفــي ارائــة نــام و ســال حکومــت 
ــه اســتاندارد داشــته باشــد. همچنیــن  شــاهان اساســاً موضوعــي نیســت کــه نیــازي ب
ــراي آشــنایي کســاني کــه از  ــاً ب ــارة  اورارتوهــا صرف از آن روي کــه مقدمــة کتــاب درب
ایــن حــوزه اطالعــات چندانــي ندارنــد ارائــه گردیــده، پــس آوردن جــدول پیچیــده اي 
ــاوت از  ــا تف ــراي زبان شناســان و ب ــر ب ــه پروفســور ســالویني )p.22 ,2008( پیش ت ک
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــدة عالقه من ــت و خوانن ــده اي نداش ــرده فای ــه ک ــان ارائ باستان شناس
ــتر در  ــات بیش ــا جزئی ــل آن ب ــه اص ــد ب ــدول مي توان ــن ج ــارة  ای ــده درب ــاع نگارن ارج
نوشــتة ســالویني مراجعــه کنــد و لزومــي نداشــت نگارنــده عیــن آن جــدول را دوبــاره 

بــه زبانــي غیرفارســي بیــاورد. 
گویــا عکس هــاي پایــان کتــاب از نگارنــده در حــال پژوهــش بــر برخــي کتیبه هــا 
ــل از  ــان حداق ــة جه ــه در هم ــت؛ درحالي ک ــراد داشته اس ــرم ای ــد محت ــه منتق ــز ب نی
ــگران در  ــي از پژوهش ــاي پایان ــن عکس ه ــان ای ــان و زبان شناس ــوي باستان شناس س
ــر  ــل ب ــت و دلی ــج اس ــیار رای ــا بس ــة آن ه ــال مطالع ــا در ح ــا محوطه ه ــار ی ــار آث کن
خودنمایــي نیســت. همچنیــن اصــل همــة کتیبه هایــي کــه اینجانــب در پایــان در حــال 
ــا بهتریــن کیفیتــي کــه تاکنــون از آن کتیبه هــا  مطالعــة آن هــا نشــان داده شــده اند ب
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ــیاري از  ــد بس ــان مانن ــده و در پای ــر ش ــف منتش ــاي مختل ــده در بخش ه ــت آم به دس
ــه خــود پروفســور ســالویني عکــس پژوهشــگر  باستان شناســان و زبان شناســان از جمل

ــت. ــار آورده شده اس ــا آث ب

محاسن و بخش هاي دیده نشدة کتاب . 5
ــه  ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــزرگ ای ــن ب ــد از محاس ــر آورده ش ــه پیش ت ــه ک همان گون
ــي  ــاي اورارتوی ــارة کتیبه ه ــي درب ــان فارس ــه زب ــترده ب ــن گس ــون کاري این چنی تاکن
تألیــف نشــده بــود. همچنیــن در بخــش پایانــي هــر کتیبــه در توضیحــات مربــوط به آن، 
ــت  ــده اند آورده شده اس ــه ش ــر مطالع ــه پیش ت ــي ک ــر کتیبه های ــات ب ــینة مطالع پیش
تــا خواننــدة عالقه منــد بتوانــد بــه بقیــة  کارهــا و نظــرات دربــارة  کتیبــة موردنظــر خــود 
ــرداري و  ــده کپي ب ــد نگارن ــه قص ــود ک ــان داده ش ــن نش ــد و همچنی ــه کن ــز مراجع نی

ــت. ــین نبوده اس ــگران پیش ــوي پژوهش ــوق معن ــردن حق ناحق ک
ــون  ــته ها چ ــر و گوي نبش ــفال و مه ــي س ــي یعن ــاي پایان ــن در بخش ه همچنی
ــا از  ــارة  آن ه ــات درب ــردآوردن اطالع ــا گ ــود ب ــده نب ــار در دســت نگارن ــن آث بیشــتر ای
ــد و  ــران به دســت آمده ان ــار نیــز از ای ــع گوناگــون مشــخص مي گــردد کــه ایــن آث مناب

ــد. ــت بوده ان ــورد عنای ــر م کمت
منتقــد محتــرم گفتــه مگــر نبایــد ایــن کتــاب حــاوی نظــرات جدیــد باشــد؟ ایــن 
در حالــي اســت کــه قرائــت یــک کتیبــه همــواره شــکل هاي جدیــد نــدارد. مثــاًل اگــر 
ــون منتشــر شده اســت  ــه تاکن ــوي را ک ــتان و پهل ــف فارســي باس ــاي مختل کورپوس ه
ــده اند  ــه ش ــان مطالع ــان و غیرایرانی ــوي ایرانی ــار از س ــه چندین ب ــم ک ــر بگیری درنظ
مگــر هــر یــک حــاوي نظــرات جدیــد هســتند؟ نه تنهــا این گونــه نیســت بلکــه تقریبــاً 
ــیر و  ــه تفس ــد بلک ــر نمي کنن ــه تغیی ــا ک ــن کتیبه ه ــتند. مت ــم هس ــد ه ــي مانن همگ
ترجمــه و بازســازي ها هســتند کــه ممکــن اســت متفــاوت باشــند و نگارنــده بــا کمــال 
امانــت داري در عیــن حــال کــه همــة نظــرات را دربــارة  قرائــت واژگان کتیبه هــا آورده 
ــود. در  ــري ش ــبهه اي جلوگی ــه ش ــا از هرگون ــت ت ــر کرده اس ــز ذک ــود را نی ــة  خ ترجم
ــت  ــرده و آورده اس ــال ک ــود را اعم ــد خ ــرات جدی ــده نظ ــز نگارن ــاب نی ــاي کت جاي ج
ــع ممکــن  ــه هســتند صفحــات 82، 126، 152، 156، 182 و ... . درواق کــه از آن جمل
ــارة  یــک کتیبــه یــا حتــي یــک واژه نظــري جدیــد از ســوي نگارنــده ارائــه  اســت درب
شــود؛. امــا نمي تــوان همــة حرف هــا را جدیــد کــرد. اتفاقــاً اگــر کســي همــة نظراتــش 

متفــاوت باشــد بایــد گمــان بــر مشــکلي در پژوهــش وي بــرد.
از حســن هاي ایــن کتــاب کتیبه هایــی هســتند کــه حتــی ســالوینی کــه جدیدتریــن 
ــه  ــاي ک ــا کتیبه ه ــت ی ــاره نکرده اس ــا اش ــه آن ه ــته ب ــوس را نگاش ــن کورپ و کامل تری
ــار از ســوی نگارنــدة کتــاب ذکــر شــده اند ماننــد اســتل ماکــو و دیســک  بــراي اولین ب
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مــوزة تبریــز به چشــم منتقــد نیامده انــد. همچنیــن دســته بندي مهرنبشــته ها و 
آوردن گوي نبشــته ها به طــور کامــل تــا ســال 1394 و تعــدادی سفال نبشــته از 
ــالف  ــز برخ ــر نی ــده اند. تصاوی ــام ش ــار انج ــراي اولین ب ــي ب ــده همگ ــات پراکن گزارش
ــي  ــده اند. حت ــر ش ــون منتش ــه تاکن ــتند ک ــي هس ــرم بهترین های ــد محت ــای منتق ادع
پروفســور ســالویني و پروفســور آرپاســالن جیــالن نیــز از آن تصاویــر اســتفاده کرده انــد. 
همچنیــن مقدمــة کتــاب، کــه بــراي آشــنایي هــر خواننــده اي بــا ایــن حــوزه در ابتــداي 
ــوالً در  ــت، معم ــرار گرفته اس ــرم ق ــد محت ــاد منتق ــورد انتق ــده و م ــاب آورده ش کت
ــت  ــه به دس ــک منطق ــل در ی ــور کام ــوم به ط ــک ق ــاي ی ــه از کتیبه ه ــي ک کتاب های

ــد. ــک کن ــدگان کم ــه خوانن ــد ب ــوند و مي توانن ــده آورده نمي ش آم
ــة منتقــد نوشــته شده اســت اطالعاتــی ماننــد شــمارة کتیبــه،  در صفحــة 45 مقال
مــکان دقیــق آن، حرف نویســی، ترجمــة جدیــد و همــة نظــرات پیشــین بایــد ذکــر شــود 
ــده  ــه از ســوي نگارن ــدي ک ــا به جــز شــمارة  جدی ــورد همــة  کتیبه ه کــه همگــی در م

ذکــر شــده، آورده شده اســت و ایــن نقــد از ســوي منتقــد جــاي تعجــب دارد.
ــر  ــط غی ــي توس ــون ترجمه های ــت: »تاکن ــة 13 گفته اس ــاب در صفح ــدة کت نگارن
ایرانیــان و به نــدرت و در چنــد مــورد از ســوي ایرانیــان از کتیبه هــاي اورارتویــي 
ــا از روي  ــة کتیبه ه ــه ترجم ــام ب ــز اهتم ــن نی ــد ت ــت..... چن ــام شده اس ــران انج از ای
ترجمه هــاي غیرفارســي و نــه کتیبه هــاي اصلــي اورارتویــي بــه زبــان فارســي 
ــار  ــراي اولین ب ــش ب ــن پژوه ــتند.... در ای ــدد هس ــتباهات متع ــه داراي اش ــد ک کرده ان
ــان و خــط میخــي  ــران مســتقیماً از زب ــي به دســت آمده از ای همــة کتیبه هــاي اورارتوی

ــده اند«.  ــیر ش ــده و تفس ــي برگردان ــه فارس ــي ب اورارتوی

جمع بندی و سخن آخر
هــر اثــر منتشرشــده اي محاســن و معایبــي دارد و هیــچ نگارنــده اي نمي توانــد 
ــا  ــدي ی ــار بع ــد در آث ــه مي توان ــت. بلک ــر کرده اس ــص منتش ــد کاري بي نق ــا کن ادع
ــدة  ــه کنــد. البتــه نگارن ــر معایــب را برطــرف و کاري بهتــر ارائ ویراســت هاي بعــدي اث
ــر ایــن نظــر اســت کــه اگــر در حــوزه اي اطالعــات کامــل و حتــي بیشــتر از  کتــاب ب
ــاب موجــب مي شــود اشــتباهاتي رخ  ــد آن کت ــدارد نق ــاب وجــود ن ــک کت نویســندة ی

ــد.  ــرار ده ــل ق ــِد متقاب ــر نق ــد خــود را در براب ــه نویســندة نق ــد ک ده
ــدس  ــرم ح ــد محت ــاالً منتق ــه احتم ــراي این ک ــتي ب ــون ژورنالیس ــن فن همچنی
ــا ذکــر  زده ممکــن اســت کســي بگویــد چــرا ایــن نقــد بایــد اهمیــت داشــته باشــد ب
اصطــالح »به قــدري پــر اهمیــت اســت« توجــه را جلــب کرده اســت. به طــور مثــال در 
مــورد ذکــر داریــوش دوم و ســوم بــه اشــتباه از ســوي نگارنــده کــه پیش تــر نیــز ذکــر 
شــد هــر خواننــده اي متوجــه ســهو در اشــتباه مي شــود و ذکــر »به قــدري پــر اهمیــت 
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اســت« عجیــب اســت و قطعــاً نیــاز بــه توضیــح در 20 ســطر بــراي خواننــدة نقــد نــدارد. 
ــد در  ــد و مي گوی ــواردي اشــاره مي کن ــه م ــب ب ــرم به طــور مرت همچنیــن منتقــد محت
ــا  ــوط ی ــاي مرب ــف در جاه ــا در صفحــات مختل ــه باره ــا این ک ــت. ی ــه خواهــم گف ادام

ــده مي شــود.  ــه اشــتباه در ارجــاع دی ــد ک ــر مي کن ــوط ذک نامرب
بــا توجــه بــه نقــد منتقــد و پاســخ هاي نگارنــده، قضــاوت بــر روي هــر دو اثــر کار 
ــه  ــن زمین ــدون داشــتن تخصــص در ای ــي ب ــده اي حت ــده اي نیســت و هــر خوانن پیچی

ــد داشــت. ــدرت قضــاوت خواه ــي ق به راحت
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