بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخشناسی

سیاوش شوهانی

دانشجوی دکترای رشتة تاریخ ایران پس از اسالم

چکیده

حســن حضرتــی در کتــاب روش پژوهــش در تاریخشناســی بــر قالبــی از روش تحقیــق در
دانــش تاریــخ آکادمیــک تأکیــد میکنــد کــه میتــوان آن را قاعــدهای فراگیــر و عــام در
روششناســی علــوم انســانی در دانشــگاه ایرانــی خوانــد .قاعــدهای کــه بــر مبنــای رویکــرد
پوزیتیویســتی بنــا شــده امــا در ایــن میــان چنــان در فرمگرایــی درافتــاده کــه هرگونــه
نــوآوری و خالقیــت در پژوهــش را منکــوب میکنــد .بهگون ـهای کــه میتــوان تکصدایــی
حاکــم بــر پژوهشهــای تاریخــی در دانشــگاه ایرانــی را متأثــر از ایــن فرمگرایــی هژمونیــک
دانســت .در نوشــتار پیــش رو ســعی شــده تــا حــدی ســویههای پیــدا و پنهــان ایــن
روششناســی و روش تحقیــق برآمــده از آن واکاوی شــود .همچنیــن نگارنــده کوشــیده
مبانــی ایــن رویکــرد را از متــن اســتخراج ،تبییــن و بهقــدر تــوان نقــد کنــد.

واژههای کلیدی:

روششناســی علــوم انســانی ،روش تحقیــق ،رشــتة تاریــخ ،تاریخنــگاری آکادمیــک،
پوزیتیویســم منطقــی ،راسیونالیســم منطقــی.
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تاریخشناسی .قم :لوگوس

شابک978-622-99337-9-4 :

«کریتیــکا بیعیبگیــری و بیســرزنش و بیاســتهزا و
بیتمســخر نوشــته نمیشــود ...بــه تجربــة حکمــای یوروپــا
و براهیــن قطعیــه بهثبــوت رسیدهاســت کــه قبایــح و
ذمایــم را از طبیعــت بشــریه هیــچ چیــز قلــع نمیکنــد مگــر
کریتیــکا و اســتهزا و تمســخر .اگــر نصایــح و مواعــظ مؤثــر
میشــد ،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 نمیباشــند؟»
(آخونــدزاده ،1351 ،ص ص.)22-21 .
آنچــه در پیشــانی ایــن نوشــتار آمــده ،هیــچ نســبتی بــا فضــای انتقــادی کنونــی
نــدارد؛ فضــای نقادانــة اکنــون برخــاف توصی ـهای اســت کــه آخونــدزاده  150ســال
پیــش از ایــن ـ در نامــهای بــه میــرزا جعفــر قراچهداغــی در  15محــرم 1287
قمــری ـ بــرای پیشــرفت ایــران تجویــز کــرده بــود .چنانکــه امــروز دچــار وضعیتــی
هســتیم کــه نقــد یکســره بــا عباراتــی چــون «نشســت بررســی و نقــد کتــاب بــا
ـی نــان بــه دیگــری قــرض دادن میمانــد،
حضــور مؤلــف!» ،کــه بــه جلســات دورهمـ ِ
و ترکیبــات حیــرتآوری چــون «نقــد ســازنده!» ،کــه بــه تعارفــی بیــش نمیمانــد،
گــره خــورده اســت؛ از ایـنرو منتفعــان چنیــن وضعیتــی ناقــدان جــدی را بــا تعابیــری
چــون هوچیگــر ،مچگیــر ،رادیــکال و حتــی پاپاراتــزی ،عامدانــه از فضــای دانشــگاهی
حــذف کردهانــد .غــرض از بیــان ایــن مقدمــة ضــروری ،امــا ناخوشــایند ،اینکــه
نگارنــده در ایــن نوشــتار کوشــیده اســت برخــاف وضعیــت غالــب ،بــه نقــد اثــری
بپــردازد کــه از قضــا در شــکلگیری فهــم آکادمیــک از دانــش تاریــخ بســیار حائــز
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اهمیــت اســت .از همیـنرو در آغــاز از گزندگــی ایــن خامــه از اســتادم ،دکتــر حســن
حضرتــی ،پــوزش میخواهــم .ایــن گزندگــی از آنروســت کــه برخــاف حضرتــی ،کــه
وضعیــت رشــتة تاریــخ در دانشــگاه ایرانــی را مطلــوب میدانــد (نشســت «بحــران در
تاریــخ؛ توهــم یــا واقعیــت» 11 ،دی  ،)1397بــر آنــم کــه وضعیــت رشــتة دانشــگاهی
تاریــخ و بهتبــع آن تاریخنــگاری آکادمیــک در ایــران اکنــون« ،بحرانــی»« ،آشــفته»،
«یلــه» و بهتبــع وضعیــت علــوم انســانی کنونــی «بیخاصیــت» اســت .هرچنــد
برخــاف خوشبینــی دکتــر مالئیتوانــی دربــارة چنیــن وضعیتــی ،بعیــد بهنظــر
میرســد ایــن بحــران راهــی بــه «پویایــی» نیــز ببــرد (همــان) .دربــارة هــر یــک از
ویژگیهــای برشــمرده شــده بایــد بــه تفصیــل و در جــای مناســب ســخن گفــت و
در ایــن نوشــتار تنهــا وجهــی از «تکصدایــی» ایــن وضعیــت واکاویــده خواهــد شــد.
الزم بــه توضیــح اســت بخــش زیــادی از ایــن وضعیــت بحرانــی برآمــده از
ســاختار نظــام آموزشــی دورة عمومــی (ابتدایــی و متوســطه) اســت .آنجــا کــه
ایــن نظــام از تربیــت دانشآموزانــی منتقــد و جســتجوگر بازمانــده و «نخبگــی» را
در توانایــی تســتزنی برقآســا تعریــف کردهاســت؛ اســتعدادهای ایــن ســرزمین
بــه انحصــار رشــتههای ســودآور پزشــکی و مهندســی درآمــده ،بازمانــدگان ایــن
ماراتــن نفسگیــر از کالسهــای درس علــوم انســانی ســردرآوردهاند و بازنــدگان
آن نیــز ســر از رشــتههای بهزعــم همــگان «بــه درد نخــوری» چــون تاریــخ .ایــن
روایــت فرودســتی ـ بهرغــم انــکار آن ـ تلــخ و واقعــی اســت و از قضــا چرخیــدن
ایــن گردونــه ربــط وثیقــی بــا نظــام آمــوزش عالــی دارد .کســانی کســوت اســتادی
میپوشــند کــه روزی بهناچــار در کالس درس علــوم انســانی حاضــر شــدهاند و
همــان تصویــر را بــرای نســل بعــدی بازنمایــی میکننــد .تصویــری کــه از «بــه
درد نخــور بــودن» رشــتة تاریــخ آکادمیــک ســاخته میشــود ،دســترنج همیــن
اجتمــاع علمــی اســت و الزم بــه گفتــن نیســت کــه تمامــی قطعــات ایــن تصویــر
جانــکاه ،چــون قطعــات پازلــی ،در ســاخت آن ســهیماند؛ اســتادان ،دانشــجویان،
برنامهریــزی درســی ،کتابهــای آموزشــی ،نظــام گزینــش دانشــجو ،نظــام
گزینــش اســتاد ،قواعــد و هنجارهــای جــاری در قالــب آییننامههــای آموزشــی و
پژوهشــی ،مجــات علمــی ـ پژوهشــی ،انجمنهــای علمــی و صنفــی ،بــازار کار و
نظایــر آن .پــر واضــح اســت کــه نمیتــوان نقــش بیبدیــل اســتادان دانشــگاهی را
در شــکلگیری ایــن روایــت از رشــتة تاریــخ انــکار کــرد .آنهــا یکــی از اصلیتریــن
قطعــات ایــن پازلانــد .آنهــا بهواقــع ســپهر و پیشــانی رشــتة دانشــگاهیاند و
حــدود و ثغــور مرزهــای دانــش را ترســیم میکننــد .بهبیانــی دیگــر ،اســتادان
اصلیتریــن متولــی نظــام ارزشــی یــک رشــتة دانشــگاهی هســتند .از ایــنرو
تجویــز آنهــا در ســاحت روششــناختی ،بهعنــوان یکــی از ســه ســاحت علــم ،در
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کنــار دو ســاحت هستیشــناختی و معرفتشــناختی اثربخشــی معنــاداری دارد.
ســاحت روششــناختی در «آمــوزش» یــک دانــش اهمیتــی دوچنــدان دارد.
بهواقــع ایــن ســاحتی اســت کــه بیشــترین برخــورد و بازخــورد را بــا امــر انضمامــی
موضــوع یــک دانــش از ســر میگذرانــد .حضرتــی نیــز خــود بــر ایــن بــاور اســت
کــه «بحــران فقــدان تولیــد علــم تاریــخ در ایــران ،بیــش از هــر چیــزی بهســبب
عــدم توجــه بایســته و شایســتة اهــل تاریــخ بــه موضــوع روش اســت» (حضرتــی،
 ،1397ز) .هرچنــد او برخــاف «نشســت بحــران در تاریــخ؛ توهــم یــا واقعیــت»،
در ایــن اثــر بــه وجــود بحــران در علــم تاریــخ اذعــان دارد (نیــز نــک .همــان،
ص ،)91 .امــا تحلیــل او در ریشــهیابی منشــأ ایــن بحــران در حــوزة روش تــا
حــدی تقلیلگرایانــه اســت .بهبیانــی دیگــر ،بحــران در دانــش کنونــی تاریــخ امــری
فراگیــر در تمامــی ســاحتهای ایــن دانــش اســت کــه حضرتــی بیــش از هــر چیــز
آن را بــه بیتوجهــی بــه مقولــة روش تقلیــل دادهاســت .هرچنــد توجــه ویــژة او بــه
روشتحقیــق و روششناســی تاریخــی و اهتمــام او در انتشــار اثــری در ایــن حــوزه
شایســتة قدردانــی اســت.
ایــن گریــز نابهنــگام از آنروســت تــا بــر ایــن نکتــه تأکید شــود که کتــاب روش
پژوهــش در تاریخشناســی (بــا تجدیدنظــر و اضافــات) چــه جایــگاه مهمــی دارد و
چــرا بایــد نقــد شــود .ایــن اثــر را نخســتینبار پژوهشــکده امــام خمینــی و انقــاب
اســامی در  1391منتشــر کــرده اســت؛ پــس از چنــد نوبــت چــاپ ،ویراســتی
جدیــد از ایــن اثــر بــا افــزودن دو فصــل و تجدیدنظــر در آن ،در یــک سرنبشــت،
یــک پیشــگفتار 14 ،فصــل و  289صفحــه بههمــت نشــر لوگــوس در  1397روانــة
ـوان «بــا تأکیــد بــر اصــول و قواعــد
بــازار نشــر شــده اســت .گفتنــی اســت زیرعنـ ِ
رسالهنویســی» در چــاپ جدیــد حــذف شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اختصــاص
پنــج فصــل از کتــاب بــه مبحــث تنظیــم طرحنامــه و تدویــن رســاله (حضرتــی،
 ،1397ص ص )196-115 .عجیــب مینمایــد؛ چراکــه ایــن زیرعنــوان بهروشــنی
گویــای محتــوای اثــر بــود .بــرای پرهیــز از اطالــة کالم برخــاف نقدهــای مرســوم
از بررســی و معرفــی یکایــک فصلهــای کتــاب گــذر و بــه مبانــی روششــناختی
ایــن اثــر تمرکــز خواهــد شــد.
آنچــه حضرتــی در ایــن اثــر ارائــه میکنــد از قاعــدة فراگیــر و مرســوم
طرحنامهنویســی و تدویــن و تنظیــم پایاننامه/رســاله در دانشــگاه ایرانــی تبعیــت
میکنــد؛ یعنــی طــرح مســئله ،پرســشهای اصلــی و فرعــی ،بیــان فرضیــات
(مدعاهــا) و متغیرهــا ،چارچــوب نظــری (عبارتهــای مفهومــی) ،تعریــف مفاهیــم،
اهمیــت و فایــدة پژوهــش ،شــیوة گــردآوری دادههــا ،ســازماندهی پژوهــش و قــس
علیهــذا (حضرتــی ،1397 ،ص ص)164-115 .؛ در یــک کالم آنچــه در همــة
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کالسهــای درس روش تحقیــق ،در فرمهــای طــرح تحقیــق از پیــش آمــاده
در پروپوزالهــای پایاننامههــا /رســالهها در دانشــگاهها و طرحنامههــا در
مؤسســات پژوهشــی جــاری و ســاری اســت .بدیهــی اســت ایــن طــرح تحقیــق بــر
چارچوبهــای معینــی از رویکــرد پوزیتیویســتی بنــا شــده کــه مؤلــف نیــز آگاهانــه
بــر آن تأکیــد کــرده اســت .درواقــع اگــر تفــاوت عمــدهای بیــن اثــر حضرتــی بــا
آثــار مشــابه در حــوزة روش تحقیــق در دانــش تاریــخ وجــود داشــته باشــد ،آگاهــی
و عمــد مؤلــف در بهکارگیــری رویکــرد پوزیتیویســتی اســت؛ در حالــی کــه دیگــر
آثــار آگاهانــه یــا ناآگاهانــه از همیــن قاعــده بهــره گرفتهانــد ،بــدون آنکــه بــه
ایــن مبانــی اشــاره کننــد .هرچنــد در چاپهــای نخســتین ،مؤلــف رویکــرد خــود
را «اثباتگرایانــه» (حضرتــی ،1393 ،ص )98 .و در ایــن ویراســت «اثباتگرایــی
انتقــادی» (حضرتــی ،1397 ،ص )116 .خوانــده اســت .امــا از یکســو مشــخص
نیســت ایــن وجــه انتقــادی در کجــای رویکــرد او در طــرح تحقیــق بــروز و ظهــور
یافتــه؟ و آیــا بهکارگرفتــن صفــت «انتقــادی» تغییــر نگــرش مؤلــف در ایــن
دو اثــر را نیــز بههمــراه داشتهاســت؟ بررســی تغییــرات ایــن دو نســخه پاســخ
مثبتــی را بهدنبــال نــدارد و مشــخص نیســت چگونــه ایــن اثــر در ویرایــش جدیــد
بــه رویکــرد انتقــادی مزیــن شــده اســت! از دیگرســو ـ و البتــه مهمتــر از آن
ـ اینکــه مشــخص نیســت «اثباتگرایــی انتقــادی» دقیقــاً چــه نحلــة فکــری
اســت! گفتنــی اســت در معرفتشناســی علــوم انســانی معمــوالً ســه ســنت
پوزیتیویســتی ،مکتــب انتقــادی و رویکــرد تفســیری را از یکدیگــر بازمیشناســند
کــه هــر یــک در درون خــود دارای طیفهــای روششناســانه متعــددی اســت.
شــناختی مکتــب پوزیتیویســم میتــوان دو جریــان عمــده را از
در ســطح روش
ِ
یکدیگــر بازشــناخت؛ «پوزیتیویســم منطقــی» و «راسیونالیســم منطقــی»؛ متفکــران
رویکــرد نخســت ،از جملــه کارنــاپ و همپــل ،بــر تجزیــه و تحلیــل دادههــا براســاس
منطــق ریاضــی ،نفــی نســبیگرایی ،تأکیــد بــر رئالیســم علمــی ،اعتبــار بخشــیدن
بــه روش اســتقرائی ،تقــدم مشــاهده بــر فرضیــه ،نفــی پیشفرضهــا در نتایــج
علمــی و بیطرفــی پژوهشــگر تأکیــد دارنــد؛ متفکــران رویکــرد دوم از جملــه
پوپــر و الکاتــوش ـ بهرغــم اختالفــات آنهــا ـ بــه وحــدت در روشهــای علــوم
طبیعــی و انســانی ،رئالیســم تخمینــی ،تقــدم فرضیــه بــر مشــاهده ،تأثیرپذیــری
فرضیههــای علمــی از پیشفرضهــای متافیزیکــی و بیطرفــی موازیــن علمــی
تأکیــد میکننــد (رک .فــی1383 ،و  .)1389امــا هیچیــک از ایــن دو جریــان
پوزیتیویســتی ،ارتباطــی بــا رویکــرد انتقــادی (مکتــب فرانکفــورت) ندارنــد .بهتبــع،
یافتــن پاســخ ایــن پرســش ،کــه چگونــه حضرتــی رویکــرد خــود را در نســخة اول
ایــن اثــر «اثباتگرایانــه» و در ویراســت دوم آن «اثباتگرایــی انتقــادی» یافتــه،
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دس ـتکم بــا خوانــش اثــر بهدســت نمیآیــد .حتــی او در پانویــس معــادل مفهــوم
غریـ�ب «اثباتگرایـ�ی انتقـ�ادی» را “ ،”logical positivismبهمعنــای «اثباتگرایــی
منطقــی» ،آورده کــه بــا مفهــوم مدنظــر او مطابقــت نــدارد .اعجابآورتــر آنکــه
بــا توجــه بــه تقدمبخشــیدن فرضیــه بــر مشــاهده در تنظیــم طرحنامــه
(حضرتــی ،1397 ،ص ،)146 .رویکــرد او بــه «راسیونالیســم منطقــی» نزدیکتــر
اســت تــا «اثباتگرایــی منطقــی»! هــر چنــد او بــه هیچیــک از ایــن مبانــی
اشارهای نمیکند.
گفتنــی اســت اگرچــه حضرتــی در ایــن اثــر بــر روش پوزیتیویســتی تأکیــد
ویــژهای دارد ،امــا چنــدان بــه آن پایبنــد نیســت و در جایجــای اثــر حرکتــی
آونگــی بیــن رهیافتهــای تفســیری و پوزیتیویســتی دارد .درواقــع برخــاف ادعــای
او مبنــی بــر بهکارگیــری روش «اثباتگرایانــه» هرجــا کــه رهیافــت تفســیری بــه
مــذاق او خــوش آمــده ،آن را بــهکار میبنــدد و بــه مخاطبــان توصیــه میکنــد،
امــا در جــای دیگــر همچنــان بــر ارزشهــای رویکــرد پوزیتیویســتی تأکیــد دارد.
غافــل از آنکــه ایــن دوالیســم روشــی ریشــه در شــکافی معرفتشــناختی دارد؛
نمیتــوان هــم از قابلیتهــا ،جذابیتهــا و دســتاوردهای رویکــرد تفســیری
چــون تبییــن پیشســاختارهای فهــم مؤلــف بهــره بــرد و هــم بــر ارزشهــا و
نتایــج رویکــرد پوزیتیویســتی چــون شــناخت آین ـهوار واقعیــت تأکیــد کــرد .ایــن
دو جزیــرة معرفتــی و بهتبــع روششــناختی بــا چســباندن قطعاتــی بــه یکدیگــر
نهتنهــا ارتباطــی نمییابنــد کــه بــه شــترگاوپلنگی بــدل میشــود کــه نــه آن
خواهــد مانــد و نــه ایــن خواهــد شــد.
زهیــر صیامیــان گرجــی در مقالـهای کــه در نقــد نســخة اول ایــن اثــر منتشــر
کــرد بهخوبــی ایــن دوگانگــی را در سراســر اثــر از جملــه در نقــد درونــی و
بیرونــی ،تفــاوت تاریخنــگاری و وقایعنــگاری ،مراجــع تاریخــی ،تفــاوت منابــع
دســت اول و دوم و نظایــر آن نشــان دادهاســت (رک .صیامیــان ،1390 ،ص ص.
 .)49-40ازهمیــنرو و بــرای پرهیــز از اطالــة کالم در ایــن نوشــتار از واکاوی و
تبییــن دوگانگــی ایــن اثــر پرهیــز میشــود .امــا نکتــة درخــور تأمــل آن اســت
کــه بــا وجــود انتشــار نقــد صیامیــان در کنــار دو نقــد دیگــر از علیرضــا مالئــی
توانــی و یعقــوب خزایــی در فصــل پایانــی کتــاب ،کــه اتفاقــی ســتودنی اســت،
مؤلــف بــه ایــن نقدهــا کامــ ً
ا بیتوجــه اســت .بــا نظــر بــه اینکــه نویســنده
مجــال تجدیدنظــر اساســی در اثــر را یافتــه ،بیجــا نبــود اگــر بــه کاربســت ایــن
نقدهــا در نســخة جدیــد اهتمــام بیشــتری میورزیــد تــا ایــن «خودمش ـتمالی»
تنهــا بــه انتشــار نقدهــا در فصلــی جداگانــه محــدود نمیشــد .الزم بــه ذکــر
اســت مالئــی توانــی و خزایــی در دو نقــد دیگــر ،بهدرســتی بــه نارســایی و
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وقتی از روش تحقیق تاریخی سخن میگوییم ،از چه سخن میگوییم؟
پیشتــر گفتــه شــد کــه ایــن اثــر تقریبــاً از همــان قواعــد فراگیــر در نظــام
دانشــگاهی کنونــی پیــروی میکنــد .مؤلــف در فصــل اول  17اثــر در حــوزة روش
تحقیــق در دانــش تاریــخ را بهاجمــال معرفــی کردهاســت کــه بــرای فهــم ایــن
قواعــد فراگیــر راهگشاســت (حضرتــی ،1397 ،ص ص .)32-5 .هرچنــد لــزوم ایــن
پیشــینه در کتابــی بــا کارکــرد آموزشــی چنــدان متــداول نیســت ،امــا شــاید او
بــر آن اســت تــا اثــر خــود را جامعتــر از دیگــر آثــار معرفــی کنــد .چنانکــه
او در جــای دیگــری نیــز اشــاره میکنــد کــه کوشــیده اثــری «متفــاوت» در
حــوزة روش تحقیــق «بهطــور مشــخص در حــوزة تاریخشناســی ارائــه کنــد»
(همــان ،ص)217 .؛ امــا برخــاف مدعــای نویســنده بــا قاطعیــت میتــوان گفــت
کــه تفــاوت چندانــی در طــرح نهایــی تحقیــق در ایــن اثــر بــا طــرح تحقیــق در
دیگــر رشــتههای علــوم انســانی دانشــگاه کنونــی دیــده نمیشــود .شــاهد مدعــا
اینکــه میتــوان طرحنامــهای از روششناســی تجویــزی ایــن کتــاب بهدســت
داد و آن را بــا پروپــوزال دانشــگاهی در رشــتهها و دانشــگاههای دیگــر تطبیــق
داد و نتایجــی یکســان گرفــت .حتــی بــا مــرور آن  17اثــر در حــوزة روش تحقیــق
تاریخــی ـ البتــه بــا درنظرگرفتــن مالحظاتــی در فهــم مختصــات زمانــة تألیــف
آنهــا ـ میتــوان گفــت همــة ایــن آثــار از همــان قاعــدة عــام پیشگفتــه تبعیــت
میکننــد .گفتنــی اســت تفاوتهــای ارزشــمندی چــون توجــه بــه نقــد درونــی
و بیرونــی (حضرتــی ،1397 ،ص ص ،)56-49 .کــه متأثــر از رویکــرد تفســیری
بــه دانــش تاریــخ اســت ،از نخســتین اثــر در روش تحقیــق تاریخــی در 1316
خورشــیدی تــا آثــار دهــة اخیــر پــی گرفتــه شــده اســت (رک .یاســمی ،1316 ،ص
ص85-43 .؛ مالئــی ،1386 ،ص ص.)149-141 .
درواقــع نقــد ایــن اثــر ،نقــد آن رویکــرد عــام و فراگیــری اســت کــه بهشــکلی
هژمونیــک زمیــن بــازی روش تحقیــق را از آن خــود کــرده و عرصــة پژوهــش را
از دیگــر بازیگــران بازمیگیــرد؛ ایــن طــرح تحقیــق بیــش از آنکــه بــه طــرح
مســئله بپــردازد ،بــه مســئلهنمایی میانجامــد .بیــش از آنکــه بهدنبــال یافتــه
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ناکارآمــدی تعریــف مؤلــف از دانــش تاریــخ بــر مبنــای رویکــرد پوزیتیویســتی
پرداختهانــد و نشــان دادهانــد کــه چگونــه ایــن تعریــف ســوژهگی مــورخ را
براســاس اســطورة علــم ،عامدانــه نادیــده میگیــرد (حضرتــی ،1397 ،ص ص.
 242-228و ص ص .)280-266 .امــا بایــد درنظــر داشــت کــه تعریــف مؤلــف از
دانــش تاریــخ بــا رویکــرد اثباتگرایــی او کام ـ ً
ا منطبــق اســت و نمیتــوان بــر او
خرده گرفت.
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باشــد ،در پــی اثبــات فرضیههــای از پیــش تعییــن شــده اســت و بیــش از آنکــه
آگاهــی رهاییبخــش تولیــد کنــد ،در گیــر و دار فــرم ،ره بــه حصــر اندیشــه میبــرد.
بهبیــان موجــز ،ایــن روش تحقیــق بهغایــت تکصــدا ،فریبنــده و قوامبخــش
اســطورة نخنمــای علــم اســت .بــا ایــن طــرح تحقیــق اگــر دانشــجو یــا پژوهشــگری
بخواهــد بــا یکــی از رویکردهــای تفســیری (بــرای نمونــه هرمنوتیــک فلســفی)
مســئلهای را تبییــن کنــد ،تکلیفــش بــا مقولــة فرضیــه در رویکــرد پوزیتیویســتی
چیســت؟ اگــر پژوهشــگر دیگــری بخواهــد از نظریههــای بازنمایــی در تحلیــل
روایــت بهــره بگیــرد ،چگونــه بایــد تحقیــق خــود را پیــش ببــرد؟ یــا حتــی اگــر
نبـ�وغ دانشـ�جویی بـ�ه او مجـ�ال بدهـ�د کـ�ه بـ�ا تاریـ�خ جایگزیـ�ن ()Alternate History
بــه مســئلهای بنگــرد ،چگونــه بایــد در ایــن چارچــوب تنــگ بگنجــد؟ بــا طــرح
پیشــنهادی حضرتــی بــه هیچیــک از ایــن پرســشها یــا پرســشهای مشــابه
نمیتــوان پاســخ گفــت؛ چراکــه از عنــوان ایــن اثــر پیداســت او «روش پژوهــش
در تاریخشناســی» را ارائــه کــرده و نــه «روشهــای پژوهــش در تاریخشناســی» را.
از نظــر مؤلــف نســخة بیبدیــل و یکتــا همیــن طــرح جــاری و فراگیــر در دانشــگاه
ایرانــی اســت .شــاید بتــوان در طــرح تحقیــق پیشــنهادی مؤلــف رویکردهــای
یادشــده را بهنحــوی گنجانــد ،کمــا اینکــه هماکنــون نیــز چنیــن امــری متــداول
اســت ،امــا ایــن همــان فرمگرایــی بیهــودهای اســت کــه بنایــی کــج و معــوج را
بنیان مینهد.
مؤلــف در سرنبشــت اثــر روش تحقیــق در تاریــخ را ذیــل روششناســی تاریخــی
و روششناســی تاریخــی را ذیــل معرفتشناســی تاریخــی قلمــداد کــرده اســت،
امــا بــر آن اســت کــه در آمــوزش «بهســبب پیچیدگــی مباحــث در قالــب یــک
مهندســی معکــوس ،امــروزه از مباحــث ســاده بــه پیچیــده حرکــت میکنیــم»
(حضرتــی ،1397 ،س) .اگــر لــزوم ایــن مهندســی معکــوس پذیرفتــی باشــد،
پرســش اینجاســت کــه چــرا در ایــن مهندســی معکــوس بــر رویکــردی خــاص
تأکیــد شــده اســت .پاســخ مؤلــف در فصــل هفتــم اثــر بــا عنــوان «اصــول و قواعــد
تنظیــم طرحنامــه» قابــل توجــه اســت:
«دربــارة روش انتخابــی مــا کــه بهنوعــی نزدیــک بــه روش اثباتگرایــی
انتقــادی اســت ،میتــوان مواضــع موافــق یــا مخالــف در قبــال آن داشــت؛ امــا
نکتــة شایســتة یــادآوری ایــن اســت کــه انتخــاب روش یادشــده ...بهمعنــی ترجیــح
آن بــه روشهــای دیگــری نیســت؛ بلکــه از آنروســت کــه بــرای اهــل تحقیــق،
بهویــژه مبتدیهــا ،آشــنایی بــا ایــن روش ضــروری اســت .بهعبــارت دیگــر در
روش اثباتیگرایــی انتقــادی مجموعــهای از مبانــی ،اســلوب و چارچوبهــا مــورد
تأییــد و تأکیــد قــرار میگیــرد کــه دانســتن آن بــرای هــر پژوهشــگری الزامــی
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بهنظــر میرســد .بــدون تردیــد هیــچ منعــی وجــود نــدارد کــه پژوهشــگر بعــد از
طــی دورههــای مقدماتــی در تحقیــق و پژوهــش و کســب مهارتهــای مختلــف ،از
روش اثباتگرایــی عبــور کنــد و بــر مبنــای روشهــای متــداول دیگــر بــه پژوهــش
بپــردازد( ».همــان ،ص)116 .
تأکیــد آشــکار بــر واژگانــی چــون «ضــروری»« ،الزامــی» و نیــز «مقدماتــی»،
کــه از قضــا معنــای «ترجیــح» را بهدنبــال دارد ،پرس ـشهایی را پیــش میکشــد؛
چنیــن فضــل تقدمــی را چگونــه میتــوان مشــخص کــرد؟ گویــا بــه اعتبــار
اســلوبها و مبانــی روش اثباتگرایــی! پــس مؤلــف یــا اطالعــات دقیقــی از
مفاهیــم «اســلوب» و «مبانــی» نــدارد ،یــا اســلوب و مبانــی دیگــر روشهــا را
بهدرســتی نمیشناســد ،یــا اســلوب و مبانــی رویکــرد پوزیتیویســتی را چــون
اصــول اســطورﺓ علــم ،مقــدس میخوانــد! بهعبــارت دیگــر پرســش اینجاســت
کــه آیــا تنهــا در روش اثباتگرایــی مبانــی و اســلوب وجــود دارد؟ چهکســی
ضــروری و الزامیبــودن تقــدم یادگیــری ایــن نــوع خــاص از مبانــی را مشــخص
کــرده اســت؟ چــه تضمینــی هســت کــه ذهــن دانشــجویان و پژوهشــگران از
ســیطرة ایــن رویکــرد رهایــی یابــد؟ و اساسـاً مگــر در سراســر دانشــگاههای کشــور
چیــزی جــز همیــن رویکــرد تدریــس میشــود تــا در ذهــن دانشــجویان امــروز و
پژوهشــگران فــردا الگــوی جایگزینــی بــرای رهایــی شــکل بگیــرد؟ چــه اصــراری
بــر ایــن تنگناســت تــا اساســاً نیــازی بــه رهایــی باشــد؟ پــر واضــح اســت کــه
اگــر طــی ایــن چنــد دهــه ســیطرة رویکــرد شبهپوزیتیویســتی در دانــش تاریــخ
آکادمــی ایرانــی ،اجتمــاع علمــی توانســته از ایــن حصــار تنــگ برهــد از ایــن پــس
هــم خواهــد توانســت! نتایــج ایــن راه رفتــه بهروشــنی پیــش چشــمان ماســت؛
هماکنــون ســاالنه صدهــا پایاننامــه ،رســاله و دههــا طــرح پژوهشــی بــا همیــن
اســلوب بــه ســرانجام میرســد؛ بــا حســابی سرانگشــتی از آمــار  30عنــوان مجلــة
علمــی ـ پژوهشــی و علمــی ـ ترویجــی حــوزة تاریــخ دسـتکم ســاالنه  500مقالــة
علمــی در سراســر مؤسســات دانشــگاهی و پژوهشــی کشــور منتشــر میشــود و
همگــی اینهــا از قواعــدی تبعیــت میکننــد کــه حضرتــی آنهــا را ضــروری و
الزامــی و مقدماتــی و صدالبتــه دارای فضــل تقــدم برمیشــمارد ،بیآنکــه کســی
ایــن پرســش را طــرح کنــد کــه آیــا ایــن فضــل تقــدم خویشخوانــده ،تقــدم
فضــل هــم بهدنبــال خواهــد داشــت؟ وضعیــت بحرانــی رشــتة تاریــخ آکادمیــک
خــود پاسخگوســت؛ همــة تولیــدات دانــش تاریــخ آکادمیــک کنونــی درگیــر نوعــی
فرمالیســم پــوچ و بیهویــت شــده و در ایــن میــان نمیتــوان مســئولیت مؤلفیــن
کتابهــای آموزشــی روش تحقیــق تاریــخ را در ژرفــا و قوامبخشــی بــه ایــن
تکصدایــی و فرمگرایــی انــکار کــرد.
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مبانی رویکرد شبهپوزیتیویستی در نظرگاه مؤلف
رویکــرد شبهپوزیتیویســتی رشــتة تاریــخ آکادمیــک در دانشــگاه ایرانــی مبانــی
معینــی دارد کــه در ادامــة ایــن نوشــتار ســویههای ناپیــدای آن تبییــن و بهقــدر
تــوان ،نقــد شــده اســت؛ البتــه بــا ایــن توضیــح کــه مبانــی مذکــور در ایــن اثــر
بســیار فراتــر از آن رفتــه اســت .چنانکــه مؤلــف افــزون بــر ایــن اثــر ،بیــش از
یــک دهــه در نشســتها ،ســخنرانیها ،مناظرههــای علمــی ،کالسهــای درس،
کارگاههــای آموزشــی و جلســات دفــاع از پایاننامــه و رســاله بــر ایــن رویکــرد و
مبانــی آن تأکیــدی مؤکــد داشتهاســت؛
 .1تاریــخ علمــی «تفریــدی ،ویژهگرایانــه ،زمانمنــد و مکانمنــد» اســت،
برخــاف دیگــر علــوم اجتماعــی کــه علمــی «تعمیم ـی و فرازمانــی و فرامکانــی»
اســت (حضرتــی ،1397 ،ص.)69 .
 .2تاریخنــگاری حاصــل تبدیــل دادههــای تاریخــی بــه فکــت ـ «گــزارش واقعــه
قریــب بــه امــر واقــع» ـ اســت (حضرتــی ،1397 ،ص45 .؛ همچنیــن رک .نشســت
«کاربســت نظریــه در تاریــخ» 23 ،مهــر 1390؛ نشســت «وظیفــه دیســیپلینی مــورخ»،
 12آذر 1397؛ نشســت «بحــران در تاریــخ ،توهــم یــا واقعیــت» 11 ،دی .)1397
 .3غایــت کار مورخــان توصیــف عمیــق و گســترده رخدادهاســت (حضرتــی،
 ،1397ص99 .؛ رک .ســه نشســت یــاد شــده).
 .4مزیــت کار مورخــان توصیــف عمیــق و گســتردة رخدادهاســت .کاری
کــه علــوم دیگــر نمیتواننــد از عهــدة آن برآینــد و نیــز ویژگــی دادهبنیــاد
کار مورخــان ایــن مزیــت را بــه آنهــا بخشــیده کــه بســیاری از نظریــات را از
اعتبــار بینــدازد (حضرتــی ،1397 ،ص 71 .و ص .)99 .او معتقــد اســت «انحصــار
تولیــد و ارائــة فکــت» ،کــه در اختیــار مورخــان اســت ،میتوانــد آنهــا را در
مواجهــه بــا اصحــاب علــوم دیگــر بــه مقــام اربابــی و ســیادت برســاند (همــان ،ص.
 .)93نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه توصیــف عمیــق و گســتردة کاری ســختتر
و ارزشــمندتر از تحلیــل اســت (همــان ،ص .)128 .او همچنیــن مینویســد:
«توصیــف در پژوهشهــای تاریخــی از اهمیــت بهمراتــب باالتــری نســبت بــه
تحلیــل برخــوردار اســت .جــدا از اینکــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اصــ ً
ا در
تاریخشناســی وظیفــة نخســت مورخــان توصیــف رویدادهاســت نــه تحلیــل
آنهــا» (همــان ،ص .)219 .بــر همیــن اســاس م ـیآورد علــوم اجتماعــی «در پــی
پاســخ بــه پرســشهای فرامورخانــه چراییانــد ،امــا تاریخشناســی در درجــة
اول در پــی پاســخ بــه پرســشهای چیســتی و چگونگــی اســت و پــس از آن در
قالــب مطالعــات میانرشــتهای ،بــه پرســشهای فرامورخانــة چرایــی هــم توجــه
میکند» (همان ،ص.)99 .
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 .5اگــر مورخــی بــه ســراغ تحلیــل و تعمیــم در قالــب نظریهآزمایــی و
نظریهپــردازی م ـیرود ،کاری اضافــه بــر وظایــف مورخان ـهاش انجــام داده و پــای
در میــدان مطالعــات میانرشــتهای گذاشــته کــه کار اصلــی او نیســت .حضرتــی
حتــی تأکیــد میکنــد کــه اساســاً مورخــان دوســت (تمایــل) ندارنــد بــه ســراغ
تعمیــم برونــد و پیروزمندانــه از کشــفی ســخن میگویــد :نشــان دهیــد کــدام
مــورخ چنیــن کــرده؟ (همــان137 ،؛ رک .نشســت «کاربســت نظریــه در تاریــخ»).
ایــن  5مدعــای مؤلــف در معرفتشناســی دانــش تاریــخ ،مبانــی روششــناختی
او را شــکل میبخشــد .در ادامــه هــر یــک از ایــن ادعاهــا واکاوی شــده اســت؛
 .1تفریدیبــودن دانــش تاریــخ؛ ایــن مدعــا ناخواســته بــر پــی تقســیمبندی
ارســطو از علــوم بنــا شــده ،حتــی اگــر بــا نتیجــ ة ارزشداورانــة ارســطو از ایــن
تقســیمبندی موافــق نباشــیم ،نمیتوانیــم از تالــی فاســدی کــه ایــن پــی
بهدنبــال دارد ،بگریزیــم .ارســطو بــر آن اســت کــه شــعر ،کــه بــا امــور کلــی
(تصــورات) ســروکار دارد ،فلســفیتر از تاریــخ اســت ،کــه بــا امــور جزئــی
(تصدیقــات) مرتبــط اســت (ارســطو ،۱۳۵۳ ،ص .)48 .در واقــع تفریدیبــودن
دانــش تاریــخ از آغــاز شــکلگیری فلســفة تحلیلــی تاریــخ بــه شــکل اتهامــی بــر
آن وارد بــوده و نکت ـهای بدیــع نیســت .امــا همانگونــه کــه ناقــدان ایــن رویکــرد
بــر آن تأکیــد دارنــد ارســطو و پیــروان او تــا بهامــروز خامدســتانه کنشــگران
رخدادهــا را در قالــب نامهــا برمیکشــند؛ درحالیکــه اگــر خــود کنشهــا بــه
کانــون دانــش تاریــخ بــدل شــود و نــه کنشــگران ،بــا دانشــی مواجــه خواهیــم شــد
کــه بــا درنظرداشــتن مالحظاتــی در خاصبودگــی رخــداد ،قابــل تطبیــق ،مقایســه
و حتــی تعمیــم خواهــد بــود .کمــا اینکــه مفاهیمــی چــون «میــل ســرکوب» و
«میــزان نارضایتــی» در تمامــی «انقالب»هــا مشــاهده میشــود .امــا اینکــه در
انقــاب فرانســه چگونــه بــروز و ظهــور کــرد و در انقــاب روســیه چگونــه ،همــان
وجــه خاصبودگــی اســت کــه مورخــان وظیفــة تبییــن آن را بــر عهــده دارنــد.
نکتــة تأملبرانگیــز اینکــه مؤلــف کــه در همیــن اثــر مدعــی اتخــاذ رویکــرد
اثباتگرایــی اســت ،از تعمیــم رویگــردان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه داعیــة اصلــی
پوزیتیویســم از قضــا وحــدت در روششناســی علــوم انســانی و طبیعــی و شــناخت
قوانیــن علمــی در هــر دو دانــش اســت ،کــه بیتردیــد مبتنــی بــر تعمیــم یافتههاســت
و اگــر حضرتــی رویکــرد خــود را پوزیتیویســتی میدانــد از قضــا بایــد بــر ســبیل آنهــا
بــر تعمیــم یافتههــای دانــش تاریــخ بهعنــوان ارزش رویکــرد خــود تأکیــد کنــد! ایــن
تناقــض روششــناختی در ایــن اثــر چنــان هویداســت کــه مؤلــف در فصــل چهــارم،
موضــوع و فایــده علــم تاریــخ ،بــر ویژگــی نــگاه کلگــرا و مقایســهوار دانــش تاریــخ
بهمثابــه رهیافتــی بــرای حــل مســائل اکنــون تأکیــد میکنــد! (حضرتــی،1397 ،
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ص )66 .امــا در ســطح روششــناختی ،گفتــار او در ایــن اثــر و بیــرون از ایــن اثــر بــر
مــدار دانــش تاریــخ بهمثابــه علمــی غیرتعمیمــی و صرفــاً توصیفــی میچرخــد! از
دیگرســو تعریــف او از دیگــر علــوم چــون جامعهشناســی نیــز براســاس همــان رهیافــت
پوزیتیویســتی اســت .اگــر جامعهشناســی را بتــوان بــا تعاریــف دورة آگوســت کنــت
محــدود کــرد ،کســی چــون وبــر کــه بــر خاصبودگــی رخدادهــا تأکیــد میکنــد،
اساس ـاً جامعهشــناس نیســت! بهبیانــی دیگــر ،دال اساســی حضرتــی در تعریــف علــوم
انســانی و تقســیمبندی آن درخــور نقــد اســت .درحالیکــه اگــر بــه تقســیمبندی
علــوم نــزد دیلتــای نیمنگاهــی بیافکنیــم ،میتــوان بــا مبنــا قــراردادن علــوم انســانی
یــا علــوم تاریخــی انتظــار درک دگرگونــی را داشــت؛ ایــن مبنــا نتایجــی را بهدنبــال
نخواهــد داشــت کــه حضرتــی از علــوم تفریــدی و تعمیمــی میگیــرد.
 .2تبدیــل دادههــای تاریخــی بــه فکــت؛ حضرتــی کــه در نشسـتهای یــاد
شــده مؤکــدا ً بــر ایــن عمــل ،بهمثابــه کارویــژة مورخــان ،تأکیــد کــرده ،در
ایــن اثــر نیــز در تفــاوت وقایعنــگاری و تاریخنــگاری ایــن تعریــف را پیــش
کشیدهاســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه «وقایعنــگاری مقدمــة تاریخنــگاری
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تاریخنــگار براســاس دادههــای وقایعنــگار بــه چینــش
و پــردازش علمــی رویدادهــا پرداختــه ،آنهــا را در قالــب توصیــف و تحلیــل
علمــی ارائــه میکنــد» (همــان ،ص ،)45 .ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن
تقســیمبندی از اســاس میتوانــد محــل تردیــد باشــد .نگارنــده ،بهعنــوان
دانشــجوی تاریــخ ،از درک چگونگــی تبدیــل داده ( )datumبـ�ه فکـ�ت ()fact
عاجــز اســت .درخــور تأمــل اینکــه بــرای خــود مؤلــف نیــز تبدیــل دیتــا بــه
فکــت چنــدان روشــن نیســت ،چراکــه در همیــن اثــر در مــواردی از تولیــد
فکــت و در مــواردی دیگــر از تولیــد داده! بــه عنــوان کار مورخــان ســخن بــه
میــان مـیآورد (مقایســه کنیــد بــا همــان ،ص ص 93 .و  .)98فکــت خــود بــه
معنــای امــر واقــع اســت نــه «گــزارش واقعــه قریــب بــه امــر واقــع»! و داده هــم
میتوانــد مســتخرج از وقایعنــگاری باشــد هــم هــر منبــع دیگــر .اگــر منظــور
ایــن اســت کــه مثـ ً
ا بــه گــزارش طبــری پــس از تحلیــل و ارزیابــی و مقایســه
بــا دیگــر منابــع ،اســتناددهیــم ،میتــوان ایــن را بــه همیــن زبــان همــه فهــم
بیــان کــرد .ایــن فکتولــوژی (کــذا) مؤلــف از عجایبــی اســت کــه بهرغــم تکــرار
در ســخنرانیها و نشســتها دســتکم بــرای نگارنــده مکشــوف نشدهاســت.
الزم بــه ذکــر اســت در بســیاری از روشهــای جمـعآوری اطالعــات پژوهشــگر
بــا آنچــه مؤلــف وقایعنــگاری خوانــده ،مواجــه نیســت بلکــه بــا ســکهها،
اســناد ،فرمانهــا ،آثــار و اماکــن تاریخــی ،بــه عنــوان مراجــع تاریخــی ،مواجــه
اســت کــه مؤلــف در فصــل ششــم نیــز بــه آنهــا اشــاره کردهاســت (همــان ،ص
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ص .)114-101 .بمانــد کــه مورخــان در گونههــای دیگــر تاریخنــگاری چــون
تاریــخ شــفاهی و تاریــخ اکنــون و نظایــر آن بــا نــوع دیگــری از داده مواجــه
هســتند .بنابرایــن مؤلــف بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه بهرغــم
اشــاره بــه همــة اینهــا ،تبدیــل دیتــا بــه فکــت در تفــاوت وقایعنــگاری و
تاریخنــگاری چــه معنایــی میتوانــد داشــته باشــد؟ بنــا بــه تعریــف مؤلــف
از تفاوتهــای ایــن دو ،چگونــه میتــوان حکــم کــرد کــه وقایعنــگاری فاقــد
اندیشــه اســت؟ (همــان ،ص )46 .آیــا در روایــت طبــری کــه وقایــع هــر ســال
را بــه شــیوة ســالنامه ذکــر کــرده ،نظامــی از گزینــش نیســت؟ آیــا در پــس
ایــن گزینــش اندیشـهای نهفتــه نیســت؟ در واقــع تاریخنــگاری بنــا بــه تعریــف
ـزارش رخــداد اســت ،آنچنــان کــه اســتنفورد
بســیاری تبدیــل رخــداد بــه گـ
ِ
بیــان میکنــد تاریخنــگاری تبدیــل تاریــخ  1بــه تاریــخ  2اســت (اســتنفورد،
 ،1383ص .)٢٢ .در ایــن میــان پیشفهمهــا ،عالئــق و انگیزههــای مــورخ
نظامــی از گزینــش را ســامان میدهــد کــه بــه تفســیر رخــداد منجــر میشــود.
امــری کــه در لحظــة رخــداد تاریخنــگاری قابــل فهــم اســت ،امــا بعیــد اســت از
گــزارة «تبدیــل داده بــه فکــت» چیــزی عایــد شــود.
 .3توصیــف :غایــت کار مورخــان؛ ایــن غایتشناســی اعجــابآور اســت ،بــا کــدام
چشــم همهچیزبیــن میتــوان چنیــن حکمــی صــادر و غایتشناســی یــک علــم را
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 بهمنزلــة غایــت کار مورخانــه اســت؟ بعیــد اســت اجتمــاع علمــی تاریــخ
آکادمیــک بــر چنیــن حکمــی جزمــی توافــق داشــته باشــند .پرســش ایــن اســت
کــه اگــر غایــت دانــش تاریــخ توصیــف عمیــق گذشــته و تبییــن گذشــته در قالــب
نظریهآزمایــی و نظریهپــردازی مختــص علــوم دیگــر اســت ،و اگــر حضرتــی فــدا
شــدن تولیــد داده بــرای آزمــون یــک یــا چنــد نظریــه را فاجعهبــار میدانــد (همــان،
ص ،)98 .چــرا در همیــن اثــر ،بخشــی را بــه مبانــی نظــری پژوهــش اختصــاص
داده و چارچوبهــای مفهومــی و نظــری را بخشــی از اصــول و قواعــد طرحنامــه
دانستهاســت؟ (همــان ،ص ص)137-133 .؛ چــرا بــرای توصیــف عمیــق موضوعــی
کــه بــرای نمونــه در کتــاب پــی گرفتــه« ،مبانــی نظــری نهضتهــای شــیعی ـ صوفــی
در ایــران قــرن هفتــم تــا دهــم» ،بــه چارچــوب نظــری گفتمــان در نــزد الکال متوســل
شدهاســت؟ (همــان ،ص ص )145-137 .درخــور تأمــل آنکــه حضرتــی پیشتــر
از اجتنابناپذیــری مبانــی نظــری در پژوهــش علمــی ســخن میگویــد و عمــده
تفــاوت کار مورخــان بــا اصحــاب دیگــر علــوم را در ایــن میدانــد کــه مورخــان بــه
رویکردهــای نظــری خــود آگاهــی ندارنــد (همــان ،ص.)136 .
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 .1در نزدیکتریــن تجربــه ،اســتادی از رشــتة علــوم سیاســی از نگارنــده میخواســت دادههایــی
بــرای او بیایــم کــه تأییــد کنــد در دورة قاجــار گفتمــان پزشــکی بــر گفتمــان علــوم انســانی غالــب
بــود! وقتــی وجــود چنیــن گفتمانیهایــی در دورة قاجــار را محــل تردیــد دانســتم چــه رســد بــه
غلبــة یکــی بــر دیگــری ،ابتــدا ایمــان داشــت کــه نظــرش درســت اســت و تنهــا بــه دادههایــی بــرای
اثبــات آن نیــاز دارد کــه البتــه گــردآوردن آن دادههــا و آشــنایی بــا منابــع در تخصـصاش نیســت!
و کاســبکارانه میخواســت کــه بــا آن مالحظــه در رســالههای سیاســی ایــن دوره جســتجویی
سردســتی انجــام دهــم .بعــد از مدتــی هــم کــه بــاز بــر نظــر خــود پــای فشــردم بــه بیســوادی
متهــم شــدم!
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 .4توصیــف :مزیــت کار مورخــان؛ آنچــه حضرتــی «مزیــت» میخوانــد از قضــا
کاری ناتمــام اســت .آنچــه او توصیــف عمیــق و گســترده از گذشــته بهمثابــه
غایــت کار مورخــان میخوانــد ،نادیدهگرفتــن وجــه تبیینــی یــک دانــش و مهــر
تأییــدی بــر ناکارآمــدی آن اســت .تاریخــی کــه از تبییــن مســئله بــاز مانــد ،بــه
جمــعآوردن مصالــح و تلنبارکــردن آن تــن دادهاســت و ایــن قوامبخــش همــان
تصویــر مغشوشــی اســت کــه اصحــاب دیگــر علــوم اجتماعــی تمایــل دارنــد از
دانــش تاریــخ ارائــه دهنــد؛ مورخــان کارگرانــی بــرای مهندســان اصلــی بنــای
ســترگ علــوم انســانیاند .تجربــة زیســته نگارنــده از ایــن رابطــه ،حاصــل 15
ســال حضــور در فضــای دانشــگاهی و پژوهشــی ،نــه گفتوگــوی کرواللهــا کــه
ارتباطــی فرادســتانه و فرودســتانه اســت .تجربــة زیســته بســیاری از دانشــجویان و
پژوهشــگران رشــتة تاریــخ گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اصحــاب دیگــر علــوم
بــه آنــان بهمثابــه خزانــهدار انبوهــی از داد ه بــرای اثبــات پیشف رضهــای خــود
مینگرنــد 1.ایــن تجربــه زیســته رخــدادی فــردی نیســت ،گویــای وضعیــت برآمــده
از کارویــژة «تاریــخ دادهمحــور» اســت کــه از قضــا حضرتــی به آن ســخت بــاور دارد
(حضرتــی ،1397 ،مقدمــه بــر ویراســت دوم)؛ و جالــب آنکــه آن را پیشدرآمــد
«رویارویــی عزتمندانــه» بــا علــوم دیگــر میدانــد (همــان ،ص .)93 .وظیفــة
مورخــان پیــش از هــر چیــز تولیــد فکــت اســت؛ درواقــع بــا چنیــن توصیههایــی
مورخــان تنهــا دادههــا را چــون تپــهای بیهویــت یکجــا گــرد میآورنــد تــا در
صــورت لــزوم بــه دســت مهندســان بســپارند .بــا چنیــن تعبیــری مــا حتــی در
نظــام گزینــش هــم چنــدان مخیــر نیســتیم ،حتــی اگــر حضرتــی ،بنــا بــه آنچــه
ویژگــی دادهبنیــاد دانــش تاریــخ میخوانــد ،بــرای شــرکت ســهامی انحصــاری
مورخــان ســیادت و برتــری قائــل باشــد.
اعجــابآور آنکــه حضرتــی در معرفــی نخســتین رســاله در روش تحقیــق
تاریخــی بــا عنــوان آییــن نــگارش تاریــخ ،اثــر اســتاد رشــید یاســمی در 1316
خورشــیدی ،بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنــد کــه مؤلــف آن در فصــل ســاختمان
تاریــخ «بــه مــورخ هشــدار میدهــد کــه همانگونــه کــه بنــای یــک ســاختمان
عبــارت از جمــعآوری مصالــح و روی هــم چیــدن آن نیســت ،تاریــخ نیــز تنهــا
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گــردآوری مــواد و ســرهمبندی آنهــا نیســت» (همــان ،ص)11 .؛ امــا نمیتوانــد
راه او را پــی بگیــرد .ای کاش حضرتــی ،کــه دو نســل پــس از رشــید یاســمی
بــر کرســی اســتادی دانشــگاه تهــران تکیــه زده ،اکنــون کــه نتوانســته در تحــول
تاریخنــگاری آکادمیــک گامــی بــه پیــش نهــد ،گامــی بــه عقــب برمیداشــت و بــا
بازگشــت بــه گفتــار رشــید یاســمی در  80ســال پیــش از ایــن درمییافــت کــه
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
(رک .شــوهانی ،1390 ،ص ص .)94-86 .ایــن نکتــه شــاید بخشــی بــه نــوآوری
و خالقیــت رشیدیاســمی بازگــردد ،امــا بیتردیــد نافــی مســئولیت مــا در افــول
تاریخنــگاری آکادمیــک در ایــن زمــان طــی شــده نیــز نیســت.
همچنیــن آنگاهکــه حضرتــی تاریــخ را دانشــی «دادهبنیــاد» میخوانــد کــه
توانایــی بهچالــش کشــیدن و از اعتبــار انداختــن هــر نظریــهای را دارد ،از ایــن
امــر غافــل اســت کــه بــا بهرخکشــیدن چنــد دادة نقیــض نمیتــوان نظریــهای
را از اعتبــار انداخــت .بــرای نمونــه آیــا در تاریــخ اروپــا دادههایــی در رد نظریــة
ماتریالیســم تاریخــی مارکــس نیســت؟ امــا آیــا ارائــة سلســلهای از دادههــا توانســته
نظریــة مارکــس را از اعتبــار ســاقط کنــد؟ یــا دســتگاه نظــری رقیــب کــه دادههایــی
را نیــز در خدمــت گرفتــه ،آن نظریــه را بهچالــش کشــیده؟ اساســاً نظریههــا
کمــک میکننــد تــا تمامــی یــا بخشــی از یــک مســئله تبییــن شــود .دادههــا
در خدمــت یــک نظریهانــد ،امــا لزومــاً بــا قــدرت تبیینکنندگــی نظریــه رابطــة
تابــع و متبــوع برقــرار نمیکننــد .اگــر قــرار بــه چالــش میــان دادههــا بــه قصــد
اعتبارزدایــی از نظریههــا باشــد ،دانــش تاریــخ و بهتبــع آن علــوم انســانی بــه
عرصــة مباهلــة بیســرانجام مورخــان بــا یکدیگــر بــدل خواهــد شــد.
قضــاوت ارزشداورانــة مؤلــف دربــارة ســطح توصیــف و تحلیــل بهواقــع
جــای اعجــاب اســت (همــان ،ص .)128 .فروکاســتن از تحلیــل بــه نفــع توصیــف،
مثلهکــردن اســاس کار علمــی اســت .بدیهــی اســت در هــر پژوهشــی ،از جملــه
پژوهــش تاریخــی ،بههمــان میــزان کــه توصیــف اهمیــت دارد ،تحلیــل نیــز حائــز
اهمیــت اســت .بهبیانــی دیگــر همانگونــه کــه تحلیــل بیتوصیــف بیمعناســت،
توصیــف بــدون تحلیــل نیــز ابتــر و ناتمــام اســت .بهنظــر میرســد حضرتــی در
ایــن اثــر مفاهیــم «تحلیــل» و «تبییــن» و «تعمیــم» را گاه بهجــای یکدیگــر بـهکار
میبــرد و گاه تفاوتــی بیــن آنهــا قائــل نیســت .حتــی در مــواردی ایــن مفاهیــم را
بــا نظریهپــردازی و نظریهآزمایــی یکســان میدانــد .از همینروســت کــه وقتــی
قصــد دارد تعمیــم در دانــش تاریــخ را بــه نقــد بکشــد بــه رد تحلیــل و تبییــن
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جمعبندی و ارزیابی نهایی
روش پژوهــش در تاریخشناســی حســن حضرتــی اثــر آموزشــی حائــز اهمیتــی
در روش تحقیــق دانــش تاریــخ آکادمیــک ایرانــی اســت کــه در قوامبخشــی بــه
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درمیغلتــد و آنگاه کــه میخواهــد عــوارض کاربســت نظریههــا را هشــدار دهــد
بــه ســادهانگاری توصیــف واقعــه درمیافتــد .غافــل از آنکــه ایــن پنهانشــدن در
پــس کژتابیهــای مفهومــی ،نتیج ـهای جــز مــرگ تاریــخ نخواهــد داشــت.
 .5تحلیــل و تعمیــم :کار فرامورخانــه و میانرشــتهای؛ ایــن نــگاه برآمــده از
حصــر در دایــرة تنــگ دپارتمانهــای دانشــگاهی اســت .بدیهــی اســت هنگامــی
کــه نظــام آمــوزش عالــی در دانشــگاه قصــد دارد دانشــجو تربیــت کنــد ،بهناچــار
مورخــان ،جامعهشناســان و عالمــان علــم سیاســت مرزهــای روشــنی در علــوم
انســانی ترســیم میکننــد ،تــا هــر دانشــجو در رشــتهای بــا یــک دیســیپلین
تربیــت شــود .هرچنــد در اینمیــان نیــز دانشــجویان تاریــخ درسهایــی را
از علــوم سیاســی و علــوم اجتماعــی و حتــی اقتصــاد و روانشناســی فراخواهنــد
گرفــت و بههمیــن ســیاق دانشــجوی رشــتة جامعهشناســی مباحثــی از دیگــر
علــوم خواهــد گذرانــد .امــا بههنــگام پژوهــش هیــچ مــرز روشــنی نیســت .اساس ـاً
پژوهــش مــرز نمیشناســد .مــورخ در مواجهــه بــا موضوعــی اقتصــادی ناگزیــر از
مبانــی علــم اقتصــاد بهــره میگیــرد و بســیاری از ابزارهــا ،شــیوههای گــردآوری
و تحلیــل دادههــا را از دانــش اقتصــاد بــه خدمــت میگیــرد .همچنانکــه یــک
اقتصــاددان در مواجهــه بــا مســئلهای تاریخــی ناگزیــر از پایبنــدی بــه روشهــا و
مبانــی دانــش تاریــخ اســت تــا بــه یافتههــای دقیــق و متقنــی دســت یابــد .ایــن
تمایلیابــی مورخانــه از همیــن تقســیمبندی برآمدهاســت .شــما مورخیــد؟ اگــر
پاس ـختان مثبــت اســت بهتــر اســت یکراســت برویــد فکــت (کــذا) تولیــد کنیــد،
در غیــر اینصــورت هرچــه میتوانیــد باشــید جــز مــورخ! امــا پرســش اینجاســت
کــه ایــن کشــف تمایــات مورخانــه ،ســرآمدان مکتــب آنــال ،چــون بلــوخ و فــور و
بــرودل ،را نیــز شــامل میشــود کــه آگاهانــه تخصصمآبــی رویکــرد پوزیتیویســت
را رد کردنــد؟ شــاید از نظــر حضرتــی آنهــا مــورخ نیســتند یــا کاری فرامورخانــه!
انجــام دادهانــد .اندرســون ،تامســون ،آیزنشــتاد ،والرشــتاین ،برینگتــون مــور و نظایــر
آنهــا چطــور؟ آنهــا کــهنامهــا را بــا دقــت و جزییــات بررســی کردنــد و از آنهــا
گذشــتند تــا مفاهیــم خــود را بــرای تبییــن گذشــته بســازند ،از نظــر حضرتــی
پژوهشهــای غیر/ضــد تاریخــی انجــام دادهانــد؟ یــا تمایــل بــه تبییــن و تحلیــل و
حتــی تعمیــم ندارنــد؟ بهنظــر نمیرســد مؤلــف بتوانــد بــا تکــرار مبانــی خــود بــه
ایندســت پرســشها پاســخ متقنــی دهــد.

در گیر و دا ِر فرم

منابع

آخوندزاده ،میرزا فتحعلی ( .)1351مقاالت ،گردآوری باقر مؤمنی ،تهران :آوا.
ارســطو ( .)1353فــن شــعر ،ترجمــ ة عبدالحســین زرینکــوب ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و
نشــر کتــاب.
اســتنفورد ،مايــکل ( .)1383درآمــدي بــر فلســفة تاريــخ ،ترجمــة احمــد گل محمــدي،
تهــران :نــي.
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فرمالیســم پژوهشهــای ایــن رشــته نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .امــا ایــن
فرمالیســم روشــی برداشــتی از رویکــرد معرفتشــناختی پوزیتیویســتی اســت کــه
براســاس اســطورة علــم وجــه هژمونیــک یافتــه؛ ارزشهــا و مبانــی ایــن رویکــرد
غالــب در دانشــگاه ایرانــی چنــان در ذهــن و زبــان دانشــجویان و پژوهشــگران
نهادینــه شــده کــه طــرح روشهــا و رویکردهــای متفــاوت در رشــتة تاریــخ
آکادمیــک ،آب در هــاون کوفتــن را مانــد.
بخشهــای چندگانــة طرحنامــة تحقیــق کــه در تمامــی رشــتههای علــوم
انســانی دانشــگاه ایرانــی جــاری و ســاری اســت همگــی بــر یــک ســیاقاند و گویــی
از نســخهای واحــد تکثیــر شــدهاند :بیــان مســئله ،طــرح ســؤاالت ،بیــان فرضیــات و
گــردآوری دادههــا در جهــت یافتــن پاســخ بــه ســؤاالت و بهاصطــاح حــل مســئله
براســاس فرضیههــای از پیــش تعیینشــده و مزیــن کــردن پیشــانی پژوهــش بــه
یــک چارچــوب نظــری؛ ایــن خالصــة همــة طرحنامههــای دانشــگاهیاســت کــه
حضرتــی در ایــن اثــر آن را بــر اســاس رویکــرد پوزیتیویســتی هــم دارای فضــل تقــدم
میخوانــد و هــم دارای تقــدم فضــل .امــا آنچنــان کــه گفتــه شــد خــود او در ایــن
اثــر هــم چنــدان بــه آن پایبنــد نیســت؛ چنانکــه از یکســو بــا وجــود ادعــای اتخــاذ
رویکــرد نامعلــوم «اثباتگرایــی انتقــادی» کــه گویــا مــرادش «اثباتگرایــی منطقــی»
اســت بــه «راسیونالیســم منطقــی» بیشــتر نزدیــک میشــود ،در عیــن اینکــه در
مــواردی چــون گریــز از تحلیــل دادههــا و تعمیــم یافتههــا از پایبنــدی بــه مبانــی و
الزامــات رویکــرد پوزیتیویســتی نیــز رویگــردان اســت .از دیگرســو در ایــن رهیافــت
نیــز هرجــا بــه بنبســت رســیده یــا آن را ناکارآمــد دانســته ،ناآگاهانــه بــه روشهــای
رویکــرد تفســیری پنــاه بردهاســت .از ایــنرو اثــری کــه قــرار اســت درسنامــهای
بــرای انســجام پژوهشهــای دانشــگاهی شــود ،در اتخــاذ یــک رویکــرد از انســجام
بازمیمانــد .همچنیــن طــرح مبانــی رویکــرد غالــب در اثــر حضرتــی نیــز ناســازههای
بســیاری دارد؛ آنچــه او در تعریــف و مختصــات دانــش تاریــخ و کار مورخانــه ،غایــت
و مزیــت دانــش تاریــخ عرضــه میکنــد ،بهنظــر میرســد کــه نهتنهــا بــا مدعاهــای
رویکــرد پوزیتیویســتی ناهمخــوان اســت ،کــه بــه مــرگ تاریــخ میانجامــد.
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http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17948

نشســت «کاربســت نظریــه در تاریــخ» 23 ،مهــر  ،1390پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در دو بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر
شد هاســت:
http://farhangemrooz.com/news/12383

http://farhangemrooz.com/news/12391

نشســت «وظیفــه دیســیپلینی مــورخ» 12 ،آذر  ،1397دانشــگاه تهــران؛ متــن ایــن نشســت
در ســه بخــش در ســایت فرهنــگ امــروز منتشــر شدهاســت:
http://farhangemrooz.com/news/57693
http://farhangemrooz.com/news/57759
http://farhangemrooz.com/news/57902

Downloaded from hsbr.faslnameh.org at 1:52 +0330 on Monday January 18th 2021

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

حضرتــی ،حســن ( .)1397روش پژوهــش در تاریخشناســی (بــا تجدیــد نظــر و اضافــات)،
تهــران :لوگــوس.
حضرتــی ،حســن ( .)1391روش پژوهــش در تاریخشناســی ،تهــران :پژوهشــکده امــام
خمینــی و انقــاب اســامی.
رشــید یاســمی ،غالمرضــا ( .)1316آئیــن نــگارش در تاریــخ ،تهــران :سلســله انتشــارات
مؤسســة وعــظ و خطابــه.
شــوهانی ،ســیاوش .نخســتین رســاله در تاریــخ پژوهــی ،کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا ،ش.
 ،156اردیبهشــت .94-86 ،1390
صیامیان ،زهیر .علمیت تاریخ ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش ،161 .مهر .1390
فــی ،برایــان ( .)1389فلســفه امروزیــن علــوم اجتماعــی :نگرشــی چندفرهنگــی ،ترجمــة
خشــایار دیهیمــی ،تهــران :طــرح نــو.
فــی ،برایــان ( .)1383نظریــه اجتماعــی و عمــل سیاســی :بررســی رویکردهــای
پوزیتیویســتی ،تفســیری و انتقــادی ،ترجمــة محمــد زارع ،تهــران :روزنامــه ایــران.
مالئی توانی ،علیرضا ( .)1386درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ،تهران :نی.
نشســت «بحــران در تاریــخ ،توهــم یــا واقعیــت» 11 ،دی  ،1397پژوهشــگاه علــوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی؛ متــن ایــن نشســت در ســایت پژوهشــگاه منتشــر شدهاســت:

