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پیشگفتار

داســتان حاضر، داستانی ســنتی، غنی و درازدامن اســت؛ سنتی که طی 
سالیان، با کوشش و مشــارکت اندیشمندانی سترگ، لحظه به لحظه بر غنای 
آن افزوده شــده است؛ سنتی ارزشــمند که با وجود ضرورت و اهمیتش، در 
سرزمین ما و در جوامع دانشــگاهی ما بسیار به آن بی توجهی شده و مغفول 
مانده اســت. در طول تاریخ، مخصوصا در دو قرن اخیر، پرسش هایی درباره 
تاریخ توجه بســیاری از اندیشمندان و فیلســوفان مغرب زمین را برانگیخته 
اســت؛ پرســش هایی درباره امکان یا عدم امکان معرفت انسان به گذشته و 
تاریخش، ضرورت و عدم ضرورت این معرفت و نیز پرســش از شیوه های 
صحیح معرفت یابی درباره گذشته جوامع انسانی و ابزار الزم برای این امر. اثر 
حاضر روایت بخش هایی از این داســتان طوالنی و البته ناتمام است. داستانی 
که قهرمانان پرشــماری در آن نقش  آفریدند و اندیشــه ها و آرای خود را، در 
باب ماهیت معرفت تاریخی، بر ایــن گنجینه عظیم افزودند. در این جا فقط 
و فقط ســه پرده از این نمایش بلند را روایت می کنیم. ســه پرده ای که شاید 
نشــانگر مهم ترین تحوالتی باشند که این سنت غنی از سرگذرانده است. در 
هر پرده پای صحبت یکی از قهرمانان داســتان می نشــینیم: صحبت هایی که 
در واقع ترجمه ای اســت از یکی از مهم ترین نوشــته های آنان. این نوشته ها 
عالوه بر اینکه آیینه ای تمام نما از اندیشــه های قهرمان های داستان در پاسخ به 
پرسش های راوی اند، هرکدام می توانند بهترین نمونه از نوع خاصی جهان بینی 
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و پارادایم فکری باشند. اما نکاتی در باب شیوه روایت هر پرده:
1- قهرمانان و نیز مقاالتی که از آنها برگزیده  ایم، تصادفی انتخاب شده اند 

و الزاما بهترین و کامل ترین نمونه از آن جریان فکری نیستند.
2- با توجه به اینکه دست اندرکاران تاریخ در جامعه  ما از سنت غنی نقد 
معرفت تاریخی نســبتا دورند، نقل صرف عقاید و سخنان قهرمان ها )ترجمه  
صــرف مقاالت آنان( تا حدی غیرمفید به نظر می رســید. بنابراین، در این اثر 
بیشــترین تالش متوجه آن شده است که هم راوی و مترجم و هم خواننده به 
فیض هم سخنی با اندیشمندان دست یابند. هم سخنی با اندیشمند نعمتی است 
که تنها از طریق کوشــش بسیار حاصل می شود. اولین مرحله برای رسیدن به 
فیض هم ســخنی، شنیدن است؛ شنیدنی دقیق و حتی المقدور همدالنه. از این 
رو، مترجم یا راوی پس از شــنیدن هر فراز از سخنان قهرمانان کوشیده است 
تا توضیحی یاری دهنده و البته همدالنه را در پی بیاورد و وجوه پنهان اندیشه 

قهرمان را، تا آنجا که برایش ممکن بوده، کشف و نمایان کند.
3- تالش شــده است در مسیر هم سخنی با قهرمانان و با سخنان آنان )و 
در واقع، با مقاالت و نوشــته های آنان(، تا حد ممکــن خودکفا و خودبنیان 
برخورد شود. یعنی تا آنجا که امکان دارد، هنگام توضیح متون به جایی خارج 
از ســخنان قهرمانان ارجاع داده نشــود و متون به مثابه یگانه سخن گویان و 

نمایندگان آن طرز فکر به تصور درآیند.
4- در این هم ســخنی با قهرمانان، در طول داستان، همواره کوشش شده 
است تا خصیصه ای دیگر نیز رعایت شود: همراهی همیشگی راوی با قهرمان 
و عدم پیش دســتی بر او هنگام توضیح متون. ســعی شده توضیحات راوی 

درست همگام و همراه با متن اصلی و نیز خواننده پیش روند.
5- بــه هیچ روی مدعا آن نیســت که توضیحات راوی در هم ســخنی 
با قهرمان ها کامال موفق بوده یا آنکه تمام وجوه پنهان و آشــکار ســخنان و 
اندیشــه های آنها را درک کرده است و بازنموده. همچنین ادعایی نیست مبنی 
بر اینکه آنچه را که راوی ســعی کرده بفهمد و ارائه دهد، در همه جا مقرون 
صحت است. این توضیحات تنها و تنها گامی کوچک، و شاید گاهی به خطا 

است، در مسیر رسیدن به مقام هم سخنی با اندیشمندان.
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6- ســعی شده اســت تا راوی وفادارانه ترین روایت ممکن را از اندیشه 
و آثار قهرمانان ارائه دهد، اما هر تفســیر او از ســخنان قهرمان ها در هر حال 
»تفسیر« است، نه ترجمه. در روزگاری که هر ترجمه نیز خود تفسیری نوین 
و فرآورده ای منحصربه فرد انگاشته می شود، به طریق اولی این توضیحات که 
تفسیرهای گریزناپذیر محدود به تاریخمندی مترجمند، نمی توانند ادعا کنند با 

اندیشه و اثر اندیشمند موردنظر در تطابق مطلقند.
از این رو از همه اساتید و صاحب نظران محترم و دانشجویان رشته تاریخ، 
که این اثر اساسا برای رفع بخشی از کاستی های این رشته نگاشته شده است، 
و دیگر رشته های علوم انسانی خواهشمندم که ایرادها و نواقص کلی این اثر 
و البته ناکامی های مترجم در فهم و درک و انتقال منظور قهرمان های داستان، 
که بی شک معلول ناتوانی و بضاعت علمی اندک او است، را یادآوری نمایند.
سیدرضاوسمهگر
زمستان1392
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آغاز داستان

تاریــخ ایــران در دوره صفویه، معماری و بناهای ســاختمانی هرات در 
عصر تیموریان، روان شناســی شخصیت رضاشاه پهلوی؛ اصناف و پیشه وران 
در اروپــای قرون وســطی و هزاران اثــر »تاریخی« دیگــر در کتابخانه ها و 
کتاب فروشــی ها ذیل بخش »کتاب های تاریخی« قرار دارنــد. بارها و بارها 
آثاری در باب یک دوره زمانی، یک کنش و رویداد بزرگ یا یک شــخصیت 
بارز تاریخی متعلق به گذشــته  انســانی مطالعه کرده ایم. اما آنچه در فهرست 
کتاب های تاریخــی، معموال، یا به بیان بهتر غالبا، نادیده می ماند، نقد معرفت 
تاریخی اســت. حداقل در جامعه ما، در کنار این همه مطالعه در تاریخ، کمتر 
پیــش می آید عالقمندان به مطالعات تاریخی برای لحظه ای از ســیر حوادث 
و گزارش های ما از حوادث تاریخی جدا شــوند و از مکانی اندکی مرتفع تر 
بــه نقد معرفتمان به تاریخ، امکان/عدم امــکان و ضرورت/عدم ضرورت آن 
بیاندیشــند. کمتر با عینکی فلسفی و اندیشــه ورزانه به نقد شیوه های مرسوم 
بــرای گزارش رویدادهــای تاریخی بپردازند و کمتر شــده که به جای ارائه 
گزارشــی از دوره ای، کنشی یا شــخصیتی تاریخی، گزارشی از گزارش های 
تاریخی و شــیوه های ساخته شدن آنها و میزان اعتبارشان دست بگذارند. این 
نقیصه بزرگ، راوی و مترجم را بر آن داشت تا با ره توشه ای شامل سه پرسش 
اساســی، بر ماشین زمان بنشیند و به گشــت و گذاری در سنت نقد معرفت 

تاریخی در سطح جهان عازم شود: 



ده
پر

ه 
 س

در
ی 

یخ
تار

ت 
رف

مع
ن 

ستا
دا

12

الــف. آیا پیوند با گذشــته و معرفت به آن برای انســان امروزی ممکن 
است؟  

ب. پیوند ما انســان های امروزی با گذشــته و حــوادث رخ داده در آن و 
معرفت ما درباره به آنها چگونه ماهیتی دارد؟ 

پ. چه نوع پیوندی با گذشــته، مورخ امروزی را به بیشترین و مفیدترین 
معرفت در باب گذشته می رساند؟ 

مترجم و راوی داستان، تشنه یافتن پاســخ هایی برای پرسش هایش، نزد 
سه اندیشمند متعلق به ســه زمان گوناگون رفته است و کوشیده تا آنها را به 
سخن گفتن در باب معرفت تاریخی و ماهیت آن وادارد و خود با گوش جان 
سخنان آنان را بشــنود و با این اندیشمندان هم سخن شود. حال که او از این 
ســفر در زمان و از این گشت وگذار در ســنت نقد معرفت تاریخی بازگشته 
است، گزارشــی می نویسد از نتایج دیدارهایش؛ گزارشــی که اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد.



 پرده نخست
معرفت تاریخی از منظر »رئالیسم خام«
با هیپولیت تن)1893-1828(
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روش تاریخی؛ تاریخ و تاریخ نگاری از منظر رئالیسم خام 1
نوشته هیپولیت تن

 
1- مورخی را در نظر بیاورید که با تاریخ چنان سلوک می کند که در خور آن 
است؛ یعنی به سان یک علم2. او نه در بند ستایش و تحسین است و نه سرزنش 
و تقبیح. نه قصدی دارد برای فراخواندن مخاطب به سوی فضیلت و نه آموختن 
درس سیاســت به او. رسالتش برانگیختن نفرت یا عشق نیست. کاری با اصالح 
نفوس و جان ها ندارد. اینکه واقعیات زیبا و خواستنی باشند یا زشت و کریه، برایش 
فرقی ندارد. تعهدی در باب نفوس آدمیان ندارد. هیچ رسالت یا عالقه ای ندارد، جز 
از میان برداشتن فاصله زمانی و رخ به رخ نهادن خواننده  با موضوعات شناخت3؛ 
آشنا ساختن خواننده با شــخصیت هایی که شرح می دهد و ایجاد حس تعاصر 
و هم زمانی با آنچه روایت می کند. وقتی اخالقیون می آیند و اشــاعه تعلیماتشان 
را آغاز می کنند، یعنی رســالت او پایان یافته اســت. در این شرایط جا را خالی 
می کند و می رود، زیرا جز حقیقت مطلق4 را نمی پسندد. از نیمه حقیقت ها5 به خشم 
می آید، چراکه همانا نیمه دروغ اند6 و همچنین خشم می گیرد بر آن نویسندگانی که 
واقعیات تاریخی و شجره نامه ای را دستکاری نمی کنند، اما احساسات و روحیاتی 

1-   این اثر ترجمه ای است از متن فرانسوی این مقاله:
- Hippolite Taine, La metode historique, in: Claude Du Bois & Jeanne Lac (eds), La 
civilization par les texts (paris : fernand Nathan , 1969) pp:50-52. 

الزم به توضیح است که بخش بندی متن به کمک اعداد، از سوی مترجم و به منظور ساده شدن امر توضیح 
متن در بخش »حواشی مترجم« انجام شده است.

2- Science 3- objets  4- le vrai absolu
5- des demi-verites  6- des demi-faussetes
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که نگهبانان شاکله رویدادهایند را تحریف می کنند و رنگ و روی واقعیت را تغییر 
می دهند. کسانی که به رونویسی واقعیات1 دست می  زنند، اما روح ماجرا را تحریف 
می کنند. او می خواهد در میان بربرها به سان یک بربر تنفس کند و در میان مردمان 

باستان چون یک انسان باستانی.
از اینجاســت کــه او از زمینه و زمانه خود پر می کشــد تا در وجودش، 
هوس های فطری و اولیه، اعتقادات بیگانه با خود، شــخصیت فراموش شــده 
مردمان دیگر و زمانه های متفاوت را جان ببخشد. بر روی جاده  زمان، به نحو 
نامحســوس از نقطه ای به نقطه  دیگر می رود و سرانجام توفیق می یابد که در 
حصــار تنگ روح خود، تمام احساســات و زندگی یک ملت را گرد آورد و 
زنده کند. وقتی با نبردی مواجه می شود که یکی از جزئیاتش نادرست انگاشته 
می شود، کمتر به شگفت می آید. این جزئیات را پی می گیرد و به آنان همچون 
زنده ترین و با ارزش ترین گل حقیقــت می نگرد. اما در ضمن، تمام جزئیات 

دیگر را نیز می خواهد. 
2- به نظر می رســد برخی واقعیات صرفا مورد عالقه  انســان ها هستند؛ 
واقعیاتی چون تغییر دولت ها، دسیسه های احزاب، جنگ میان دول و سرنگونی 
امپراتوری ها. اما او با برشــمردن این وقایع قانع نمی شود. عالوه بر همه اینها، 
می خواهد در باب توزیع ثروت، مشــاغل شهروندان، بنیان خانواده ها، ادیان، 
هنرها و فلســفه ها نیز تحقیق کند. در چشــم او جزء به جزء نهادها و افکار 
انســانی با یکدیگر در پیوندند و هیچ کدام درک نمی شــوند مگر آنکه همگی 
فهمیــده شــوند. این به عمارتی می ماند که تزلــزل در یک بخش آن، کل آن 
عمارت را متزلزل می کند. بنا بر غریزه و اشــتیاق، از امری واقع به ســراغ امر 
واقــع دیگری می رود و بی وقفه آنها را گــرد می آورد و ناآرام و ناراضی باقی 
می ماند، مگر آنکه همه را گرد آورد. از نیازش به روشنی و کامل بودن به ستوه 
می آید، زیرا چشمش به تصویری که تاکنون ساخته می افتد و جاهای خالی و 
پرنشده  این جورچین او را آزار می دهد و تا زمانی که همه این جاهای خالی 

را پر نکند، خستگی ناپذیر به تالش خود ادامه می دهد. 

1- les faits
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3- ایــن تصویر را جز با امور واقــع اثباتی1 چگونه می توان تکمیل کرد؟ 
این تصویر چیزی نیســت جز نقشه  ســاختمانی نامتناهی که می باید ساخته 
شــود. عشــق به حقیقت، عشــق به امر اثباتی را با خود می آورد و به همین 
ســبب است که منتقد به جســتجوی امر اثباتی می پردازد، نه با خیال راحت 
قاضی ای بی طرف، بلکه با باریک بینی و مداومت جســتجوگری مشتاق که به 
دنبال دوردســت ترین منابع2 می رود، زیرا آنها را خالص ترین منابع می انگارد. 
هرچه متن، بربرمآبانه تر و ابتدایی تر باشــد، به همان درجه ارزشمندتر است. 
او باالترین میزان بالغت را در کتابی کهن با سبکی ناقص و زمخت، همچون 
نویسنده اش، می بیند؛ کتابی که خارهایش دستان لطیف ادیب حساس را آزرده 
می کند و هیچ گنجینه ای باالتر از کاتوی روســتایی3 و دســتورالعملش، با آن 
ذهنیت دهاتی و بوی زننده  شــان نیست. او در جستجوی قوانین، گفتمان های 
حاکم و مختصات، از بایگانی ها ســر در می آورد تا مگر راهی به سوی کتب 
جادویی ناخوانا یا نوشــته ای فراموش شــده بیابد و توانایــی درک عبارات 
نامفهوم و واژگان متروک را کســب کند. زیرا اینهــا خود امور واقعند؛ کامل 
و دســت نخورده و بی هیچ شاهدی4 که واسطه ای باشد میان مورخ و آن امور 
واقع. این آوای واقعی عهد باســتان است که او می شنود؛ بی هیچ تفسیری که 
بتواند لحن و گویش آن را تغییر دهد. این خود گذشــته اســت که تمام عیار 
در دستان او قرار دارد، بی آنکه دیگران دست به دستش کرده یا تحریفش کرده 
باشــند. او این متون خیره کننده را در ظرف بناهایی که هنوز هم بسیار گویا و 
رســا باقی مانده اند، توضیح می دهد. از این امر آگاه است که در هنگام تغییر 
و تحول انسان ها، طبیعت پایدار می ماند. طبیعت پس از این همه انقالب های 
اجتماعی، خصوصیات خود را حفظ کرده است؛ از اقلیم های گوناگون گرفته 
تا پرتوی آفتاب، و در حالی که انســان در حصاری از موضوعات متغیر اسیر 

شده است، طبیعت برای او افکار ثابتی را به ارمغان می آورد.

1- des faits prouves 2- les sources
Caton le campagnard -3 )149-234 ق.م.(: کاتــوی روســتایی یــا کاتوی بــزرگ )در تمایز از نوه  
سیاستمدارش، کاتوی کوچک( سناتور و مورخ رومی که به محافظه کاری و دفاع از اصول رومی و دشمنی 
با فرهنگ هلنی مشهور است. او نخستین کس از رومیان است که به التین، تاریخ نوشت. کاتو در آثارش به 

temoin -4امر کشاورزی و زراعت توجه ویژه ای داشت -م.
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او این احساســات را در ظرف همان ســرزمین هایی در نظر می گیرد که 
محل نضج آنها بوده اند و از آنجا که به آزمون و تجربه می گذارشــان، آنها را 
درک می کند. از تمام اســناد می گذرد تا به ســراغ منابع فسادناپذیر برود، اما 
اجازه نمی دهد که هیچ شاهدی از دست برود؛ شواهد معاصر، باستانی، کامل 
یا ناقص، شــیوه ها، سکه ها، مراســم مذهبی یا سنت ها. متنی که بسیار بی ثمر 
انگاشته شده است، اغلب یک خصیصه، شخصیت یا بقایای یک نماد را برمال 
می کند. فقط با مطالعه و مشاهده  همه  شواهد است که می توان حقیقت اصیل 

را درک کرد و به اثبات همه نایل آمد.
اما امور اثباتی، خود تایید می شــوند. منتقد از این واقعیت آگاه اســت که 
انســان ها به دروغ گفتن تمایلــی ذاتی دارند و نوع انســان، نه فقط از روی 
قصد و بر اســاس طرح و برنامه  قبلی، بلکه برخی اوقات از سر غرض ورزی، 
ناخــودآگاه و بی اطالع از دروغی که می  گوید، حقیقــت را پنهان می کند. او 
می دانــد که برخی نویســنده ها بدون قصدی برای فریــب دادن، واقعیات را 
تحریف می کنند؛ خواه برای آنکه آنها را بد و ناقص دیده است و خواه از آنجا 
که آنها را درک نکرده است. آگاه است که هیچ چیز کمیاب تر از روحی چنان 
راست گو نیست که همه چیز را بگوید و برای شنیدن همه چیز چندان که باید 
منعطف باشــد. می داند که حقیقت، پس از این همه دســت به دست شدن و 
گذر از این همه دست غیرقابل اعتماد و زمخت چنان تغییر شکل یافته است 

که امروز که به دست ما می رسد، کذب به نظر خواهد رسید. 
4.- از اینجاســت که او عالقه دارد همه  نویسندگان را بیاورد و در مقابل 
خود به ادای شــهادت وادارد تا به او بگویند در کدام زمان، در کدام سرزمین 
می زیســته اند و چگونه با امور واقعی، که اکنون ســند آنها در دســت است، 
رویارو شــده اند؟ تفحص می کند که آیا گزارش های آن نویســنده با خود او 
و دیگران در توافق اســت یا نه. پس او کرونولوژی1 و جغرافیا را در دســت 
می گیرد. هر لحظه، بر اساس قوانین طبیعت انسانی و تاریخ غنی، آن نویسنده 
را تصحیح می کند. باریک بینی و حســن نیت نویسنده را به آزمون می گذارد. 

Chronology -1: دانش تقدم و تاخر رویدادها. علم گاه نگاری -م.
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شــیوه ای را در نظر می گیرد که بر اســاس آن، امور واقع، درون این نقشــه 
ناقص جای گرفته اند. کژی ها را راســت می کنــد و با قریحه  حدس و گمان 
خود، به آنها جان می بخشد، تا جایی که فراموش  شده ترین و تحریف شده ترین 
نکات، درست از میان آنچه نویسنده نه می تواند و نه می خواهد که بگوید، به 
صادق ترین و کامل ترین نکات بدل شــوند. از همین رو است که با وسواس 
و دقت بر کوره راهی لغزان حرکت می کند و با باریک بینی عالی، حساســیت 
موشــکافانه و عزم جزم، هیچ   چیز را نادرســت یا غیرقطعی به حال خود رها 
نمی کند. او با میل به حقیقت، بردباری و اشــتیاق، هر آن چه را نادرســت و 

غیرقطعی است، از ریشه  برمی کند. 
هیپولیتتن
1856


