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در سال هاى اخير روند خاصى در نظريه پردازى تاريخ نگارانه پديد آمده كه به 
ــود.  اهداف اخالقى مورخ و ماهيت ايدئولوژيكى متون تاريخى مربوط مى ش
در حالى كه اين چرخش در رشته هاى تاريخى توسط دانشگاهيان بازشناسى 
ــوان پديده اى نو توصيف  ــت، به گونه اى كه آن را به عن ــده اس و تحليل ش
ــتدالل نمود كه از بسيارى جهات، وجه اخالقى تاريخ  نموده اند، مى توان اس
ــد و روند نوينى نيست، بلكه سنت بسيار قديمى ترى است كه به جهان  رش
ــتان و نويسندگان نخستين مسيحى بازمى گردد. اصول اخالقى مورخ و  باس
اغراض اخالقى آثارش نقش مهمى در نوشته هاى هرودوت، توسيديد و ديگر 
ــت، هم چنين بسيارى از نخستين نويسندگان  مورخان باستان ايفا كرده اس
مدرن انگليسِى متون تاريخى بر استفاده هاى اخالقى مطالعات تاريخى تأكيد 
ورزيده اند.6 نانسى پارتنر7، به اين ويژگِى چرخش اخالقى در رابطه با متون 
باستان در مقاله اى از كتاب فلسفه نوين تاريخ اشاره كرده است، آن جا كه او 
ــرفصل هاى متنش را اين گونه عنوان داده است: «آيا چيز جديدى  يكى از س
ــت هاى مدرن».  ــتان و كاربس ــا وجود دارد؟ نمونه هاى اوليه ى باس در اين ج
ــته هاى نويسندگان مذهبى نيز مهم  عالوه بر اين، چرخش اخالقى در نوش
است.8 موعظه هاى آگوستين9 نمونه هاى قابل توجهى از شالوده هاى اخالقى 
ــر اين كه آن ها  ــتر به خاط ــاى تاريخى ارائه مى دهد، از همه بيش گزارش ه
ــوند. جهت گيرِى  خودآگاهانه با چارچوب ايدئولوژيكى نمايانى تركيب مى ش
عالئق اخالقى كه در اين متون ظاهر مى گردند، به سوى خداوند و يقين از 
داورى نهايى و پايان احتمالى است. در اين معنا، «هدف تاريخ فراتر از تاريخ 

است».10
با وجود بازشناسى گسترده ى نخستيِن ماهيت اخالقى آثار تاريخى، محققان 
ــطه ى  ــم، فعاالنه تالش نمودند تا تاريخ را به واس ــرون هجدهم و نوزده ق
هماهنگى آن با روش هاى پوزيتيويستى، به قالب يك رشته ى رسمى درآورند. 
روش هايى كه به واسطه ى به كارگيرى شان در علوم طبيعى، ممتاز و برجسته 
شده بودند. اين تغيير در نگرش هاى مربوط به روش شناسى و معرفت شناسى، 
منجر به از دست دادن شالوده هاى ايدئولوژيك تأييدشده ى پيشيِن تاريخ شد. 
بدين سان مفهوم تاريخ از «يك علم اخالقى به يك علم طبيعى» برگردانده 
شد.11 اگرچه در پايان قرن بيستم، به علت تالش هاى نظريه پردازان بانفوذى 
ــه به دنبال يك «چرخش اخالقى در نظريه پردازى تاريخ نگارانه» بودند،12  ك
اين ايده ها دوباره با قدرت ظهور كردند؛ اعتقاد به اين كه «پروژه ى مطالعه ى 
گذشته كامًال اخالقى است و اين كه كنار گذاشتن آن از زندگى و كار مورخ، 
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چكيده
ــيارى از نظريه پردازان و مورخان در سال هاى اخير مدافع يك چرخش  بس
اخالقى3 در پژوهش بوده اند. گسترش ايده ى مسئوليت هاى اخالقى مورخ، 
ــتان و نويسندگان نخستين مسيحى برمى گردد. اما  به محققان جهان باس
[اين ايده] به تازگى به سود آرمان هاى روشنگرى در رابطه با وجود حقيقت 
ــت. چرخش اخالقى پس از آن كه توسط بسيارى  ــده اس عينى محدود ش
ــتم با ناپايدارى ها و شكنندگى هاى  ــط قرن بيس ــگاهيان در اواس از دانش
ــد، براى بازگشت به نگرش اخالقى مورخ مورد  معرفت شناسانه مواجه ش
ــگاهيان با گردآورى و تركيب اين ديدگاه ها، وجود  بحث قرار گرفت. دانش
ــالوده هاى4 اخالقى و ايدئولوژيكى در همه ى آثار تاريخ نگارانه را اثبات  ش
ــان، مزاياى محققان را مورد  ــكار اين جنبه از آثارش كرده اند و با تأييد آش
ــن روند نوين در ميان  ــى اي ــث قرار داده اند. اين مقاله5 به دنبال بررس بح
ــتدالالت قانع كننده براى  ــت و نشان مى دهد كه با وجود اس مورخان اس
ــازى در آن  ــانه، هم چنان جنبه هاى مسأله س اتخاذ اين موضع روش شناس
وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. من اين بررسى را از طريق تحليل 
ــته اى از «چرخش اخالقى» ارائه داده اند  آثار اخيرى كه نمونه هاى برجس
و هم چنين از طريق اثر يك فيلسوف اخالقى معاصر، صورت خواهم داد. 
ــى اين جهت گيرى مهم در نظريه پردازى تاريخ نگارانه  قصد من هم بررس
و هم متوجه ساختن به حوزه هايى است كه نيازمند بررسى هاى دقيق ترى 
از سوى مورخان است. اميد است اين امر مشوق افزايش آگاهى در بخشى 

از دانشگاهيان شود.

ايدئولوژى و مسئوليت هاى اخالقى خاطره1
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ــت».13 اين جنبه هاى اخالقى پژوهش تاريخى بر  ــت انجاميده اس به شكس
ــت كه همه ى آثار تاريخى، اعم از آن هايى كه آگاهانه  اين فرض استوار اس
يا ناآگاهانه نوشته مى شوند، شالوده هاى ايدئولوژيك دارند. چرخش اخالقى، 
ــت؛  ــوى مورخان اس خواهان تأييد آگاهانه و از روى رغبت اين موضوع از س
ــه كه چرخش زبانى، به دنبال آگاهى علنى از اهميت اوليه ى زبان  همان گون
ــاخته مى شود - است. اين ايده  كه  - به مثابه قالبى كه واقعيت، درون آن س
تاريخ به واسطه ى دل مشغولى هاى اخالقى شكل گرفته توسط هايدن وايت 

در اثرش فرا تاريخ14، كامًال به تصوير كشيده شده است.15 
ــت از برخى  ــى تاريخ نگارانه اى اس ــت بررس ــه در درجه ى نخس ــن مقال اي
نظريه پردازى هاى قوى پيرامون اين موضوع. البته اين بررسى ادعاى جامعيت 
ــت اخالقى و ايدئولوژيك  ــترده اى درباره ى ماهي ندارد. مباحث انتقادى گس
ــال هاى اخير پديد آمده است (زمانى كه مورخان و نظريه پردازان  تاريخ در س
ــبت به پژوهش را كه بر  ــنت گرا نس به طور جدى تالش كردند تا ديدگاه س
ــف حقيقت  ماهيِت غيرجانبدارانه (فاقد ارزش داورى) و توانايى آن براى كش
ــل و جامع درباره ى همه ى  ــند)، و بحثى كام تأكيد مى نمود، به چالش بكش
ــت تا يك مقاله. بنابراين، تنها  ــتر متناسب با يك كتاب اس اين متون، بيش
چند نمونه از اين روند، كه به عنوان نماينده ى موضوعات گسترده تر انتخاب 
ــى از اهداف اين مقاله  ــا مد نظر خواهند بود. هم چنين يك ــده اند، در اينج ش
ــى طيف گسترده اى از آثارى است كه با موضوع اخالقيات در پژوهش  بررس
تاريخى سروكار دارند. آثار فيلسوفان اخالق در كنار اين مورخان مورد توجه 
خواهد بود. وسعت مكاتب تحليل تاريخى اى كه در نظر گرفته مى شوند نيز 
گسترده است. از آثارى كه قوياً بر مبناى ايده هاى پساساختارگرا و نقد ادبى 
شكل يافته اند تا آثارى كه به سبك سنتى تر تحليل تجربى پايبند هستند. در 
 morality و ethics ــت توضيح داده شود كه اصطالحات اين جا ضرورى اس
ــى جداگانه و متمايزى دارند. morality مى تواند به مثابه يك برنامه ى  معان
كلى رفتار در نظر گرفته شود كه راهنماى زندگى روزانه ى فرد است. متناوبًا 
ethics نمايشگر نظام رسمى ترى از رفتار است. ethics مجموعه اى نظام مند 
ــاى خاصى قابل اعمال  ــت كه در وضعيت ه از ايده هاى اخالقى مدونى اس
هستند. بسيارى بويژه كسانى كه عمدتاً به نظريه ى اخالقى و نه كاربرد عملِى 
ethics عالقه مندند، اين دو اصطالح را تركيب مى كنند. از آن جا كه اين مقاله 
به حوزه هاى نظريه محوِر مرتبط با ethics و morality مربوط است، من نيز 

اين دو را به جاى هم به كار مى برم.
ــت مالحظات اخالقى در  ــوزه ى چرخش اخالقى بر اهمي ــردازان ح نظريه پ
ــان مورخان تأكيد ورزيده اند، اما معتقد اند اين عالئق اغلب فرعى بوده اند  مي
ــط خود كارورزان (تاريخ نگاران) در آثارشان تأييد شده باشد.  و نه اين كه توس
باورهاى اخالقى همواره در تحقيقات راه يافته اند، اما اين امر توسط بسيارى 
از مورخان انكار شده است. زيرا آن ها، ادعاهاى معرفت شناسانه ى نويسنده را 
ــر نه كامًال نابودـ  با چالش روبه رو مى كنند، به يك معنا مورخان «ابعاد  ـ اگ
اخالقى پژوهش تاريخى را به شدت پنهان مى كنند».16 در تأييد بررسى اين 
ــود.  مدعا، بحث پينر و كرم ها اثر كارلو گينزبرگ17 نيز در اين جا مطرح مى ش
اين بدان دليل است كه اهداف اخالقى گينزبرگ به صورت آشكارى در اين 
متن واضح و روشن هستند (آن گونه كه دومينيك الكاپرو18 نشان داده است)، 
اما اين مسأله توسط خود گينزبرگ بررسى نشده است. گينزبرگ مدعى است 

اثرش به لحاظ معرفت شناختى دقيق و فاقد ارزش داورى است.

ــخ به مباحثات  چرخش اخالقى در پژوهش تاريخى در درجه ى اول در پاس
معرفت شناسانه اى ظهور نمود كه در چهل سال گذشته به رشته [تاريخ] شكل 
داده است. بحث بر سر حضور «حقيقت» و عينيت در پژوهش هاى تاريخى 
موجب شده بسيارى به اين نتيجه برسند كه بازنمايى حقيقى گذشته ناممكن 
ــؤال را مطرح كنند كه اگر «حقيقت» در پس متن تاريخى  ــت و اين س اس
نيست، چه چيزى در پشت آن است؟ هم چنين اگر مورخ (از طريق يك متن) 
ــار وى چه هدفى را دنبال مى كند؟  ــازد، آث نمى تواند حقيقت را نمايان س
اين نوع از پرسش ها است كه دانشگاهيان را به سوى ايده ى چرخش 
ــيارى از مورخان در تلقى كردن  ــوق داده و الهام بخش بس اخالقى س
ــترك  ــخ و اخالق به مثابه دو حوزه ى داراى عالئق مرتبط و مش تاري
ــت.  ــت. عالئقى كه ويژگى همه ى بازنمايى هاى تاريخى اس بوده اس
چرخش اخالقى خواستار بحثى نو در رابطه با اهداف و مسئوليت هاى 
تاريخ است؛ بحثى كه از برابرانگارى ساده انديشانه ى پژوهش تاريخى 

با بازنمايى حقيقت و رويدادهاى مرتبط با گذشته فاصله گرفته است.
نظريه پردازى جديد بر اين فرض بنا شده است كه «تاريخ تنها در زبان پديدار 
ــت ها، ايدئولوژى، و شكل  ــود، و در نتيجه توسط شرايط مادى، سياس مى ش
ــتار آن شكل مى گيرد».19 اگر بتوان تاريخ را اين گونه در  واقعى گفتار و نوش
ــته را ارائه دهد، آنگاه،  نظر گرفت كه نمى تواند حقايق عينى مرتبط با گذش
ــت تازه اى مى يابد. اين  ــى آن به عنوان هدف نهايى مورخ، اهمي بُعد اخالق
ــائل اخالقى است؛  افكار الهام بخش نظريه پردازان اخير براى مواجهه با مس
ــائلى كه بنيان حرفه  ى آن ها را تشكيل مى دهد. اين مقاله برخى از اين  مس
ــورت انتقادى،  ــد تا به ص ــازه را عرضه مى دارد. تالش خواهد ش ــث ت مباح
نظريه پردازى تازه پيرامون شالوده هاى ايدئولوژيك متون تاريخى تحليل شود 
و به محدوديت هاى برخى از اين ايده ها اشاره شود. هم چنين پيامد هاى اين 
جهت گيرى نوين در تحقيقات تاريخى با ارجاع به دو نتيجه ى محتمل مورد 
ــاختارهاى  بحث قرار مى گيرد: پايان ناپذيرى بحثى كه مى تواند از طريق س

اخالقى گزارش هاى تاريخى ايجاد شود؛ و موضوع نسبيت اخالقى.
كارلو گينزبرگ نويسنده ى پنير و كرم ها، اين اثر را به عنوان گزارشى معرفى 
ــده، [يعنى] زندگى  ــته ى گمنام و فراموش ش مى نمايد كه يك جنبه از گذش
فردِى آسيابانى ايتاليايى به نام ِمنوكيو20 را بازيابى مى كند كه در قرن شانزدهم 
ــط دادگاه تفتيش عقايد اعدام شد. در سراسر اين متن، گينزبرگ تالش  توس
مى كند داستانش را به گونه اى بازنمايى كند كه گويى آن را از ميان آرشيوها 
ــت؛ يك داستان واقعى كه تنها نيازمند گفته شدن است  «كشف» كرده اس
ــازى توسط نويسنده. در اين جنبه، گينزبرگ خودش را با آموزه هاى  نه بازس
ــنتى در يك رديف قرار مى دهد، كه در آن «تاريخ تالش  تاريخ نگارانه ى س
ــت كامل در رابطه  ــوان يك گفتمان حافظ صداق ــد خودش را به عن مى كن
ــه گينزبرگ مدعى  ــد».21 با وجودى ك ــكل ده ــا ادعاهاى معرفتى اش، ش ب
ــتناد او بر رويداد ها و گزارش هاى  ــند روايت خود (اس واقع گرايى مبتنى بر س
ــت، اليه اى اخالقى و ايدئولوژيكى  ــى ناب و خالص) و عينيت آن اس تاريخ
ــود دارد كه مى تواند از طريق برخى از عباراتى كه او در ارتباط  ــرش وج در اث

با منوكيو و فرهنگى كه او در آن مى زيست، به كار مى برد، آشكار شود.22
خود گينزبرگ به [وجود] درجه اى از ايدئولوژى و وضعيت هاى اخالقى اذعان 
دارد كه مى تواند به يك اثر تاريخى شكل دهد، او مى نويسد «ترس از سقوط 
در يك پوزيتيويسم خام و رسوا، همراه با آگاهى تلخى از تحريف ايدئولوژيك 

تاريخ به مثابه گزارش اخالقى
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ــيار معمولى و ظاهراً ساده ى ادراك به  ــت در پشت فرآيند بس كه ممكن اس
كمين نشسته باشد».23 اگرچه او آشكارا به اين امر اعتراف نمى كند و در مورد 
ــى كه باورهاى اخالقى او ممكن است در ساختار روايت اش ايفا نمايند،  نقش
بحث چندانى نمى كند و اين مسأله به خواننده ى دقيق واگذار مى شود تا آن ها 

را از طريق برخى از اظهاراتش با هم تركيب كند. 
يكى از اهداف اصلى پنير و كرم ها نشان دادن فرهنگ ظالم حاكم است كه 
ــكنجه گراِن منوكيو بى رحمانه به او نسبِت دروغين مى دهند و به او  در آن ش
به عنوان كسى مى نگرند كه در حالى كه غرق در آزادى و تأثيرات مداراآميِز 
ــارزه كند. همان گونه كه  ــت، تالش مى كند تا با آن مب فرهنگ عمومى اس
ــتر از منوكيو در ساختن و  ــان داده، گويا گينزبرگ بيش الكاپرو با زيركى نش
بازنمايى آسيابان نقش دارد. گزارش گينزبرگ به دنبال آزاد كردن منوكيو از 
فرهنگى است كه او را در فشار و اجبار گذاشته است، و اين گزارش مى تواند 
به مثابه تالش براى رهايى فرد از خشونت فرهنگى اى قلمداد شود كه او در 
آن مى زيد. بنابراين تاريخ براى گينزبرگ، هدفى اخالقى دارد، او به دنبال به 
ــت، تا داستان مقاومت در برابر فالكت و ادبار  صدا درآوردن يك بى صدا اس
و مدعيات برترى جويانه ى نظام هاى فرهنگى مسلط را بازگو كند. گينزبرگ 
ــد: «فرهنگ، افقى از امكانات پنهان به فرد مى دهد، قفسى نامرئى  مى نويس

و انعطاف پذير كه او مى تواند در آن آزادى مشروط خود را تمرين كند».24
فرهنگ مسلطى كه گينزبرگ در روزگار منوكيو از آن سخن مى گويد، گويى 
سرشار از جزم انديشى و محافظه كارى است كه بر فرد تحميل مى شود و او 
ــى نامرئى قرار مى دهد25. در اين  جا افراد قادر به اِعمال درجه اى از  را در قفس
ــتند، اما نهاد نظارتى جامعه همواره اين [درجه] را تعديل  آزادى و عمل هس
و تنظيم مى كند. براى گينزبرگ، منوكيو تبديل به قهرمانى مردمى مى شود، 
ــد و خودش را به  ــلط و محدود مقاومت مى كن ــرا او در برابر فرهنگ مس زي
ــد؛ جهان نگرى اى26 كه در مخالفت با  ــكل مى ده گونه اى متمايز [از آن] ش
ــود.  ــگ طبقات حاكم از طريق ظهور فرهنگ مردمى، بازنمايى مى ش فرهن
در اين معنا گينزبرگ به منوكيو، به مثابه «يكى از پيشگامان ما»27 مى نگرد. 
ــتم صحبت مى كند و گينزبـرگ، با آزاد كردن منوكيو  منوكيو عليه ظلم و س
ــتبدادى فرهنگى كه به او ظلم مى كرد، بيانيه اى درباره  از محدوديت هاى اس
بى عدالتِى انقياد و «مكانيسم هاى محروميت»28 ارائه مى دهد. فرهنگ مسلط، 
منوكيو را به خاطر باورهاى آزاد و راديكالش اعدام كرد، حال بر عهده ى مورخ، 

يعنى گينزبرگ است كه او را احيا كند. 
ــتقل  ــرد در تاريخ تأكيد مى ورزد؛ فردى كه مس ــر گينزبـرگ بر اهميت ف اث
مى انديشد و عليه فساد و كنترل فرهنگ به پا مى خيزد. گينزبرگ به منوكيو 

ــى مى نگرد كه درگير «پذيرش منفعالنه ى ايده هاى شخص  به عنوان كس
ــده است. در عوض، او در برابر آن چه كه درون فرهنگ خويش  ديگر»29 نش
ــه مى يابد، به پا مى خيزد، حتى اگر جامعه به صورت موفقيت آميزى  ناعادالن
ــان بردن ديدگاه هاى چالش برانگيزش تالش كند. منوكيو در قفس  در از مي
نامرئى فرهنگ به دام افتاد، [و] لزوماً «بازى بزرگ نيروهايى كه بى سر و صدا 
وجودش را مقيد كرده اند» را درك نكرد، همان گونه كه امروزه ممكن است ما 
چنين دركى نداشته باشيم.30 نكته اين جاست كه او حتى زمانى كه ايده هايش 
به سرپيچِى علنى از هنجارهاى پذيرفته شده ى اجتماعى منجر شد، آن ها را 
توسعه داد. اين جنبه از [زندگى] منوكيو، او را نزد گينزبرگ محبوب ساخت و 
[سبب شد] او منوكيو را به مقام سخنگوِى [طبقه] منكوب شده و شكنجه ديده، 

بركشد. 
ــت.  ــاهده اس ــى گينزبرگ به وضوح در اين جا قابل مش ــالوده هاى اخالق ش
ــت. در  ــن او براى مورخ، تا حدودى نقش يك آزادى بخش31 قائل اس بنابراي
اثر گينزبرگ، مورخ به عاملى اخالقى تبديل مى شود. از طريق عمل بازسازى 
ــيله ى زبان، هدف اخالقى به دست مى آيد. تاريخ به  زندگى يك فرد به وس
ــته و بسيارى از شخصيت هاى آن كمك مى كند و آن چه نجات  نجات گذش
يافته، «بدين ترتيب آزاد مى شود».32 گينزبرگ مى نويسد: «فرهنگ مسلط و 
فرهنگ تابع در يك نبرد نابرابر به هم مى رسند، جايى كه در آن رو در روى 
هم قرار مى گيرند. با توجه به اين واقعيت مشخص كه اسناد، رابطه ى قدرت 
ــد، اين احتمال كه فرهنگ  ــان مى دهن و طبقات يك جامعه ى معين را نش
ــده، رد و نشانه اى از خود بر جاى  طبقات محكوم، حتى به صورت تحريف ش
نهد، در واقع بسيار كم رنگ خواهد شد»33. هدف مورخ رهانيدن و نجات اين 
فرهنگ هاى تحت ستم و محكوم است، براى اين كه به نسل امروزى نشان 
ــتقل فكر  ــلط و دليلى براى مس دهد همواره جاى گزينى براى فرهنگ مس

كردن وجود دارد.
كار مورخ تالش براى آزاد كردن افراد از گذشته است، تا تجاربشان از انقياد 
خود را براى ما و آيندگان بازگويند. بنابراين اثر مورخ آغازى براى آينده است 
و آينده اين امكان علنى را دارد كه اثر مورخ، گذشته را همچون هديه اى بدان 
ــى پنير و كرم ها نمايانگر اهداف و مواضع اخالقى است  عرضه دارد.34 بررس
كه در بسيارى از متون تاريخى نيز قابل مشاهده است. در حالى كه گينزبرگ 
ــت، آن ها [اين موضوعات] در اثر او  ــكارا با اين موضوعات سروكار نداش آش
ــأله توسط برخى از محققان بويژه دومنيك الكاپرو  پديدار هستند و اين مس
نشان داده شده است. اين مقاله اكنون توجه خود را به نظريه پردازان حوزه ى 
تاريخ نگارى معطوف مى كند كه به بُعد اخالقى گزارش هاى تاريخى معترف 

نظريه پردازان حوزه ى چرخش اخالقى بر اهميت مالحظات 
اخالقى در ميان مورخان تأكيد ورزيده اند، اما معتقد اند 
اين عالئق اغلب فرعى بوده اند و نه اين كه توسط خود 
كارورزان (تاريخ نگاران) در آثارشان تأييد شده باشد
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بوده اند و به اصطالح چرخش اخالقى را تأييد و تشويق كرده اند. از اين ميان، 
باز هم دومنيك الكاپرو چهره ى شاخص است. 

ــى را فعاليتى تصور مى كند كه «تعهدات  الكاپـرو، توليد گزارش هاى تاريخ
ــتگان»35 را آشكار مى كند. اساساً،  مورخ براى زندگى كردن به نيابت از گذش
تاريخ «پروژه ى جست وجوى گذشته است؛ به سوِد زندگان و آن هايى كه زاده 
خواهند شد»36. به نظر مى رسد هم گينزبرگ و هم الكاپرو تاريخ را فعاليتى 
ــا عالئق ايدئولوژيك و  ــداد مى كنند كه به صورت تنگاتنگى ب اخالقى قلم
ــت. با اين حال، الكاپرو آشكارا و مشتاقانه از اين  اغراض اخالقى مرتبط اس
ــع دفاع مى كند، در حالى كه گينزبرگ تالش مى كند آن را در متن خود  موض
پنهان كند و با انكار روشى كه در آن متن گزارش وى گوياى مواضع اخالقى 
ــت، به پوزيتيويسم تقريباً ساده لوحانه اى تكيه مى كند. الكاپرو در  خود او اس
تاريخ و نقد37، از جمله در پاسخ به اين پرسش خود كه «تاريخ چگونه مى تواند 
ــد؟»40، مى پذيرد كه تاريخ  ــالت38 و نه يك حرفه39 باش ــادگى يك رس به س
روايتى اخالقى است. تمام تاريخ واجد يك جنبه ى اساسى ايدئولوژيك است، 

بنابراين همه ى مورخان در تالش خود، مسئوليت اخالقى معينى دارند.
براى كسانى كه در پى انكار اين جنبه از كارشان هستند، تاريخ همواره تنها 
يك حرفه باقى خواهد ماند. اما با پذيرش ماهيت اخالقى پژوهش تاريخى، 
وظيفه ى مورخان مى تواند به يك رسالت تبديل شود؛ يك غايت41. الكاپرو 
ــوى مورخان پافشارى  در مورد ضرورت پذيرش ماهيت اخالقى تاريخ از س
مى كند، زيرا «تاريخ نگارى اى كه از انديشه ى انتقادى و مسائل ايدئولوژيك 
رويگردان است، يك مهارت نيست، [بلكه] كمى بيش از يك حرفه ى تفننى 
ــاى ايدئولوژيكى  ــان موضوعات و پى آمد ه ــت»42. در صورتى كه مورخ اس
ــان را ناديده انگارند، متنشان به لحاظ ادبى نامفهوم مى شود، بنابراين  آثارش
ــود. زيرا اين  ــه [متنى] پيش پا افتاده و بى اثر مى ش ــزارش آن ها، تبديل ب گ

گزارش ها خود فاقد انديشه ى انتقادى و اهداف اخالقى هستند.43 
ــان دادن پيچيدگى  ــداف اصلى الكاپـرو، نش ــد، يكى از اه ــخ و نق در تاري
ــف يك رويداد بر اساس  ــاره مى كند كه كش ــت. او اش پژوهش تاريخى اس
ــته، كار  ــيوها و تالش براى توضيح آن به مثابه ابزارى براى فهم گذش آرش
ــت. براى اين منظور، او قوياً عليه «واقع گرايى سندِى مبتنى بر  ــانى نيس آس
ــتانى و تاريخى را به عنوان منابعى براى  بايگانى هاى [تاريخى] كه آثار باس
ــته»44 مى داند،  ــازى جوامع و فرهنگ هاى گذش ــف] رويدادها در بازس [كش
ــت مى كند. در مخالفت با چنين ديدگاهى، الكاپـرو، تاريخ را وجودى  صحب
ــت. بدين سان مورخ  ــتگان در گفت وگوى مداوم اس آگاه مى داند كه با گذش
نقش يك ميانجى ميان گذشته و حال را ايفا مى كند و مسائلى كه او در مورد 
گذشته ارائه مى دهد، همواره، محدود به عالئق مرتبط با حال است. بنابراين 
«هر گونه گفت وگو با گذشته در تاريخ نگارى حرفه اى، در زمينه ى فرهنگى، 
ــورت مى گيرد.»45 در حالى كه  ــى و اجتماعِى بزرگ ترى ص اقتصادى، سياس
ممكن است اين گفت وگو گاهى يك سويه به نظر برسد، ماهيت ديالكتيكى 
ــود، كه در نتيجه مسائل مربوط به  ــناخته ش عمل تاريخى، همواره بايد بازش
بازنمايى [تاريخى] به موضوع اصلى تبديل مى شود. الكاپرو به بحث درباره ى 
افزايش بينش انتقادى گروهى از مورخان مى پردازد، به گونه اى كه پژوهش 

تاريخى بتواند به درستى درك شود. 
ــا بازگويد و  ــادگى براى م ــته به س ــتانى را درباره ى گذش ــى كه داس تاريخ
ــت مبهم و  ــد، در بهترين حال ــتا] ادامه نده ــن راس ــش را [در اي تالش هاي

فراموش شدنى و در بدترين حالت بى پروا و غيرمسئوالنه است. زيرا [در اين 
ــى مورخ را ناديده مى انگارد. «هدف پژوهش تاريخى  صورت] وظايف حقيق
ــيدن به راهنماهاى معنى دار براى انديشيدن و عمل  براى او [الكاپرو] ... رس
در زمان حال است، به خاطر آينده»46. بنابراين بديهى است، تاريخ و نقد «در 
ــى مفروضات و رويه هاى حرفه ى تاريخى، [اثرى]  ــش براى بازانديش تالش
ــت. [اين اثر] مداخله اى انتقادى در حرفه اى است كه در آن بحث  َجدلى اس
پيرامون خودفهمى47 و عمل چندان رايج و متداول نيست. [چيزى كه] به نظر 
من بايد باشد».48 تاريخ و نقد، مورخان را به تأييد مسئوليت هاى اخالقى شان، 

چه در گذشته و چه در حال، فرا مى خواند.
ديدگاه هاى اخالقى نهفته در اثر الكاپرو براى خواننده واضح و آشكار است، 
ــا. در واقع، روايت  ــا در پنير و كرم ه ــاختار زيرين و پنهان آن ه ــالف س برخ
تاريخى كه نمايانگر مواضع ايدئولوژيكى وراِى قطعيت هاى معرفت شناسانه 
ــد، براى الكاپرو، تاريخ حقيقى است، در حالى كه گينزبرگ تاريخ را بيان  باش
ــته معنا مى كند و گزارش خود را به گونه اى تنظيم  «حقيقت» درباره ى گذش
ــت، يا حتى ديدگاه هاى اخالقى  مى نمايد كه فاقد يك پژوهش49 [دقيق] اس
ــورخ، كليدى و مهم  ــرش وظايف اخالقى م ــد نمى كند. پذي ــود او را تأيي خ
ــه پايانى داشته  ــت، زيرا «براى الكاپرو، فهم تاريخى نبايد هرگز فى نفس اس
ــائل و معضالت امروزين براى  ــد، بلكه بايد عاملى براى چاره سازى مس باش
ــش تاريخى بايد «بازگويِى مواضع  ــد».50 كارويژه ى پژوه آينده اى بهتر باش
ــى و اجتماعى معاصر»51 باشد. به باور الكاپرو،  اخالقى در زمينه هاى سياس
ــده ى انتزاعِى ذهنى» تلقى كرد، «در حقيقت  ــتار را «يك پدي نمى توان نوش
نوشتار هرگز واقعاً پديده اى ذهنى نيست»52. بلكه، متون تاريخى به وسيله ى 
ــود، نمايشگر و بيانگر باورهاى مورخ  زبان و بالغتى كه به كار گرفته مى ش
ــتند. يكى از تفاوت هاى بين مورخ مسئول و مورخ اثرگذار و مفيد53، در  هس
ــتن غايت و فرجام است، و [اين مسأله كه]  ــت هاى يك حرفه و داش كاربس
مورخ بر مفهوم ساده اى از وظيفه اش به عنون بازنمايى صادقانه ى گذشته، و 
فقط گذشته، تكيه مى كند، تفاوت بين الكاپرو و گينزبرگ است: بين مورخى 
كه به سهولت مسئوليت هاى اخالقى حرفه اش را مى پذيرد و تأييد مى كند و 
ــالش دارد اين جنبه از كارش را پنهان نمايد و به نام حقيقت،  مورخى كه ت

مواضع ايدئولوژيكى خود را ناديده انگارد. 
ــزد كردن مسئوليت هاى اخالقى حرفه ى  پيش از تالش الكاپرو براى گوش
تاريخى، فراتاريِخ هايدن وايت، در پِى نماياندن بُعد اخالقى همه ى تحقيقات 
ــى كه ستايش عده اى را برانگيخت و با مخالفت شديد  تاريخى بود، كوشش
و مطلق گروهى ديگر مواجه شد. قصد او از اين كار ابتكارى اش، «كمك و 
ــركت در مباحث جارى پيرامون مسأله ى معرفت تاريخى»54 بود. توصيف  ش
ــب  ــه مثابه يك مفهوم پيچيده، توصيفى مناس وايـت از معرفت تاريخى ب
ــمت انكار كلى وجود معرفتى درباره گذشته در  ــت و در نهايت او را به س اس
ــوق مى دهد. اظهارات اوليه ى وايت اين بود  ــكل عينى آن، س هرگونه از ش
ــود ندارد. و اين كه زبان  ــاختار زبانى وج كه هيچ معرفِت تاريخى خارج از س
بازتاب دهنده ى حقيقت نيست، بلكه بيشتر ترجيحاِت كاربر است. بدين سان، 
تاريخ كمى بيشتر از روايت و بازنمايى متنى است. فراتاريخ عمدتاً بر موضوع 

«متنّيت55 خدشه ناپذير گفتمان تاريخى» تمركز مى نمايد.56
ــتفاده ى  ــتانى را براى اس همانند متن ها، مطالعات تاريخى تالش دارند، داس
ــورت منظم و بامعنا بازنمايى كنند.  ــان بازگويند، و رويدادها را به ص مخاطب

تاريخ به مثابه گزارش اخالقى
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ــاند كه  ــه ى روايتى مهم پژوهش تاريخى، وايت را به اين نتيجه مى رس جنب
ــك اثر تاريخى و يك اثر ادبى ديگر وجود دارد. همانند  تفاوت اندكى بين ي
ــر تالش ادبى، تركيب و تصنيف يك متن تاريخى، واجد يك عمل ژرف  ه
شاعرانه و شخصى است كه به صورت بنيادى مبتنى بر باورهاى ايدئولوژيكى 
ــت. همه ى اين مباحث به اين استدالل منجر  ــنده اس و فهم اخالقى نويس
ــود: اين كه مورخ كمتر با واقعيت و بيشتر با باورهاى شخصى سروكار  مى ش
دارد، بيش از ديدگاه سنت گراى تاريخ قابل تأييد و تصديق است. متن وايت 
به صورت بنيادى عقيده ى رايج درباره ى قطعيت معرفت شناسانه در تاريخ را 
در هم شكست و تصويرى از پژوهش و بازنمايى ارائه داد كه بر شكنندگى و 

ناپايدارى ادعاهاى معرفتى تأكيد مى نمود.
ــتدالل مى كند از آن جا كه واقعيت هاى به لحاظ معرفت شناختى  فراتاريخ اس
ــط باورهاى اخالقى  دقيق و كاملى وجود ندارد، پژوهش تاريخى عمدتاً توس
مورخ شكل مى گيرند و اين كه اين مفاهيم متفاوت اخالق و واقعيت، زيربناى 
ــادالت تاريخ نگارانه در مورد  ــراى وايت، «مج ــت. ب همه ى آثار تاريخى اس
سطح «تفسير»، در واقع مجادالِت بر سر ماهيت حقيقى كار مورخ است»57. 
ــطح، عميقاً گوياى عالئق فردى  همه ى متون تاريخى بر روى يك فرا-س
مورخ هستند. زيرا «تعهد به يك شكل خاص از معرفت، تعيين كننده ى انواع 
تعميم هايى است كه مى تواند درباره ى جهان حال صورت گيرد، انواع معرفتى 
كه مى تواند از آن به دست آيد، يعنى انواع پروژه هايى كه مى توان به درستى 
ــداف اخالقى خود مورخ مرتبط  ــطح دقيقاً با اه تصور نمود».58 اين كه فراس
است، بدان دليل است كه «در واقع به نظر مى رسد جزء ايدئولوژيكى غيرقابل 
ــزارش تاريخى از واقعيت وجود دارد»59. همانند ديدگاه هاى  تقليلى در هر گ
ــتدالل  ــت)، فراتاريخ اس ــديداً بازتاب دهنده ى نفوذ وايت اس الكاپرو (كه ش
مى كند كه «ابعاد ايدئولوژيكى يك گزارش تاريخى، منعكس كننده ى عامل 
ــش از ماهيت  ــى در فرض مورخ از يك وضعيت خاص درباره ى پرس اخالق
معرفت تاريخى و مفاهيمى است كه مى تواند از مطالعه ى رويدادهاى گذشته 
براى درك رويدادهاى حال، دريافت شود».60 براى وايت، تاريخ نه از گذشته، 

بلكه با «زندگى مورخ در زمان حال»61 آغاز مى شود.
ــالوده هاى ايدئولوژيكى و اخالقى همه ى  متن وايت، پيرامون بازشناسى ش
ــى در تاريخ، به دفاع  ــار تاريخى بحث مى كند. وايت با انكار حقيقت عين آث
ــى62 و ذهنى مى پردازد  ــير پژوهش تاريخى به مثابه وظيفه اى تخيل از تفس
ــت، روشى كه در آن او [فرد]  كه منعكس كننده ى مفهوم فردِى واقعيت اس
ــد.63 در نگاه  ــل از آغاز تجزيه و تحليل آن ها، به تصوير مى كش ــه را قب زمين
ــت. به  وايت، مواضع ايدئولوژيكى، زيربناى همه ى گزارش هاى تاريخى اس
دليل فقدان حقيقت عينى [در تاريخ] و ماهيت اخالقى همه ى آثار تاريخى، 
سرانجام وايت استدالل مى كند كه براى قضاوت بين تفاسير تاريخى رقيب، 
ــانه. ماهيت  ــتند نه معرفت شناس ــناختى هس زمينه ها تنها اخالقى و زيباش
ــت كه آن ها تنها مى توانند بر يك  ــتلزم آن اس ايدئولوژيكى همه متون، مس
ــورات اخالقى خواننده، مورد  ــاى ايدئولوژيِك مبتنى بر ترجيحات و تص مبن
قضاوت قرار گيرند. وايت با استدالل در مورد نسبيت گرايِى معرفت شناسانه، 
ــى كه بعداً  ــت، همانند تالش ــفه اس به دنبال تركيب زمينه هاى تاريخ و فلس
ــاس اين بينش،  ــورت دارد. اميد نهايى وايت اين بود كه «بر اس الكاپـرو ص
ــى و  ــان] بتوانند انتخاب هاى بازنمودى خود را در پرتو تعهدات سياس [مورخ
ــناختى خود، بازانديشى نمايند»، بنابراين، در را بر روى تاريخى كه  زيبايى ش

تعهدات خود را نسبت به حال به رسميت شناخته، باز مى كند.64
در ضمن، قصد وايت دقيقاً «نهادِن پايه و اساسى براى يك تاريخ نگارى نوين، 
خالق و در خدمت زندگى» (از طريق انكار قطعيت هاى معرفت شناسانه) بود 
ــبيت  ــان دهد: نس ــا يكى از پيچيده ترين جنبه هاى چرخش اخالقى را نش ت
ــاد قرار گرفته  ــدت مورد انتق ــورد اين موضوع وايت به ش ــى.65 در م اخالق
ــاره كرده كه «وايت ناچار از پذيرش  ــنده اى اش ــت66. در اين رابطه نويس اس
ــت»67 و گينزبرگ اثر او را مبتال به يك «دوراهى  ــبيت اس تبعات منفى نس
اخالقى ناتوان كننده» توصيف نموده است.68 مسأله ى نسبيت گرايى يكى از 
ــائل جدى و خطير در زمينه ى به كارگيرى چرخش اخالقى در مطالعات  مس
تاريخى است، و اين مقاله بعداً آن را در كنار موضوع ديگرى كه از آن منتج 
ــى مى نمايد؛ اين كه اگر مطالعات تاريخى در درجه ى اول به  ــود، بررس مى ش
مثابه بازنمايى هاى ايدئولوژيك، بازشناسى شوند، بالقوه مجادله اى بى پايان در 
پى خواهد داشت. در اين مورد هم، متن وايت، برخى از سخت ترين انتقادات 
در اين حوزه را دريافت كرده است. در اين جا، من مجدداً به روشى برمى گردم 
كه در آن بسيارى از مورخان دوباره تاريخ را به عنوان فعاليتى اخالقى در نظر 

مى گيرند كه با مسأله ى انتخاب اخالقى سروكار دارد. 
مقاله ى نانسى اف. پارتنر، در كتاب فلسفه ى نوين تاريخ، به مفهوم اخالق در 
تاريخ و روشى كه طى آن گزارش هاى تاريخى مبتنى بر باورهاى ايدئولوژيك 
ــت69. برخى از كاركردهاى مقاله ى او به مورخ روشى را  هستند، پرداخته اس
ــم از طريق واقعيت و هم از طريق  ــادآورى مى كند كه در آن روايت ها، ه ي
ــوند و اين كه تاريخ در خدمت هدفى اخالقى در درون  داستان ساخته مى ش
ــت. براى پارتنر، وجود واقعيت هاى عينى  يك محيط اجتماعى بزرگ تر اس
بسيار بحث برانگيز و محل مناقشه است و بيشتر بازنمايى ها به همان اندازه 
ــتند، با آفرينش ذهنى در ارتباطند. تاريخ به  كه به «واقعيت ها»70 متكى هس
ــتانى با يك هدف.  ــتان است، اما داس ــته، از يك جهت داس عنوان يك رش
ــوى مورخان در جهت تحقِق «كاركردهاى ضرورى و بسيار  ــتان از س داس
ــون اصطالح تاريخ»71 به كار گرفته  ــم پروژه ى فرهنگِى متبلور در پيرام مه
مى شود. همانند ديگر هواداران ماهيت اخالقى پژوهش تاريخى، پارتنر جوهر 
ــانه را تأييد مى كند. پارتنر در  ــى پژوهش و كثرت گرايى معرفت شناس تخيل
بحث اش از بازنمايى تاريخى، همچنان كه توسط يونانيان باستان تجربه شد، 
ــتدالل مى كند كه «داستان همان گونه كه توسط هرودوت و توسيديد به  اس
ــد، تاريخ را از گزارش توصيفى صرف و متوالى رويدادها، ارتقاء  كار گرفته ش
داد... داستان ها زمينه را براى تاريخ فراهم كردند تا در مورد چيزى باشد»72. 
ــى  ــت كه بازشناس پارتنـر در موافقت با ديگر نظريه پردازان، بر اين باور اس
ماهيت داستانى تاريخ موجب بى اثر و بى خاصيت شدن آن نمى شود. در واقع 
اين امر مى تواند تاريخ را به سطحى از هدف دارى و جهت مندى ارتقاء دهد. 
بنابراين گزارش هاى تاريخى مى توانند در يك چنين روشى شكل بگيرند تا 
الهام بخش سطحى از معنا براى مخاطب باشند. براى پارتنر، موضوع كليدى، 
ــئوالنه و آگاهانه ى آن  ــت، بلكه كاربرد مس ــتفاده از تخيل در تاريخ نيس اس
اهميت دارد. اثر پارتنر، استفاده از ابداع را به عنوان ابزارى براى خلق چيزى 
ــى نمى آيد، مورد نكوهش قرار  ــت و به هيچ كاربرد اخالق كه فريب آميز اس
ــرمانه و كامل براى استفاده  ــد «آزادى ناخودآگاه، بى ش مى دهد. او مى نويس
ــندگانى تعلق دارد كه با  ــش ژانر تاريخ، تنها به نويس ــتان ها در پوش از داس
اطمينان از موضع كانون اخالقى سخن مى گويند».73 در اين رابطه، بازنمايِى 
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اخالق محور از گذشته مى تواند به عنوان وظيفه ى اخالقى مورخ تلقى شود، 
مورخى كه بايد تشويق به شناسايى مؤلفه هاى ايدئولوژيك آثار خود شود تا 
ــئوليت را در استفاده  از داستان ها بپذيرد. مورخ همانند  سطح مناسبى از مس
يك «ناظر سياسى و اخالقى»74 تعهدى محكم بر عهده دارد. در نتيجه آثار 
آن ها مى بايد متوجه انتخاب هاى ايدئولوژيكى خودشان باشد و اين انتخاب ها 
در حكم يك دستورالعمل اخالقى براى خواننده است.75 در اين ديدگاه تاريخ 

روى يك هدف ژرف به عنوان فعاليتى اخالقى، متمركز شده است. 
نظريه پردازان در مباحثى كه پيرامون چرخش اخالقى در تاريخ نگارى انجام 
ــى و بالغى76 آن را تأييد كرده اند و  ــئوليت و وظيفه ى ادب داده اند، عمدتاً مس
ــناختِن جايگاِه تأثيرگذاِر اخالقى از جانِب مورخ را  نفع حاصل از به رسميت ش
ــن ايده كه روايت تاريخى مى تواند به  ــورد تأكيد قرار داده اند. با پذيرش اي م
ــت و واقعى، تخيل اخالقى مورخ اين  ــود براى بازنمايى «درس كارگرفته ش
توانايى را خواهد داشت تا با صداى خودش سخن بگويد و نه فقط از طريق 
ــانه كه موجب تضعيف اقتدار آن مى گردد».77 و  جايگزين هاى معرفت شناس
تنها در رشته ى تاريخ نيست كه اين ديدگاه ها مورد حمايت قرار گرفته اند. به 
ــفه ى اخالق نيز بر مسئوليت هاى اخالقى مورخ اصرار  تازگى كارورزان فلس
نموده اند. اديت ويسكوگرد78 پس از رد اين عقيده ى رانكه كه تاريخ فعاليتى 
ــته را همان گونه كه واقعاً روى داده، نقل مى كند، از پيدايش  ــت كه گذش اس
«مورخ دگرسان»79 سخن مى گويد.80 اين تاريخ نوين ضرورت اخالقى خود 
را تأييد خواهد كرد و براى به صدا در آوردن يك بى صدا تالش خواهد كرد. 
ــتورالعمل اخالقى. اين [مسأله] نيز به  اين تاريخ، هم اميد مى دهد و هم دس
نوبه ى خود به مورخ يك غايت و يك هدف فراگير مى دهد. هم چنين كتاب 
آالسـدير مك اينتاير، در جستجوى فضيلت81، نيز اهميت اخالق در تاريخ را 

مورد بحث قرار مى دهد.82
ــوفان شكل  ــط آثار فيلس [بحث] چرخش اخالقى، در پژوهش تاريخى توس
گرفته است و به تازگى فيلسوفان اخالق (از قبيل مك اينتاير و ويسكوگرد) 
ــراى اين  ــخ نموده اند. ب ــداف اخالقى تاري ــأله ى اه ــايانى به مس كمك ش
ــندگان، مورخ هم چنين نقش كارورز اخالقى را ايفا مى نمايد، و آثار او  نويس
ــت. با اين حال، اين كه چنين ايده آلى  ــته ى اخالقى اس واجد يك بُعد برجس
ــتى متحقق شود، محل تأمل است.  در همه حال و همواره مى تواند به درس
ــانه ى آن قابل تحسين است. اما  اثر مك اينتاير، براى جنبه هاى پديدارشناس
ــم انداز پيشنهادهايى كه ارائه مى دهد مبهم باقى مى ماند. هم چنين، اين  چش
نيز قابل بحث است كه اثر مورخ مى تواند به كاركرد توصيفى مهمى در رابطه 
ــات اخالقى كمك كند اما قادر به ارائه راه حل هاى قابل قبول در  با موضوع

ــته از اين، اثر مك اينتاير هم چنين از آن جهت  اين موضوعات نيست. گذش
ــيارى از موضوعات مطرح شده توسط نظريه پردازان  كه بازتاب دهنده ى بس
ــه دو انتقاد اصلى را مطرح مى كند  ــت، و هم چنين بدان دليل ك تاريخى اس
ــرِض آن قرار دارند، قابل  ــار مورخاِن چرخش اخالقى در تاريخ در مع كه آث

توجه است. 
ــتجوى فضيلت تاريخ را به مثابه عرضه كنند ه ى ره  آوردهاى فكرى و  در جس
اخالقى تصور مى نمايد و استدالل مى كند كه مباحث جارى پيرامون اخالق 
ــنت ها و شرايط تاريخى اى كه در پيدايش آن ايفاى  نمى تواند بدون درك س
ــود. مك اينتايـر از مسئوليت هاى اخالقى مورخ دفاع  نقش نموده اند، فهم ش
مى كند و ارزش بسزايى براى تاريخّيت83 قائل مى شود. اين اثر به طور جدى 
ــتيبانى  ــنگرى و اخالق امروزين، بدون پش ــد تاريخ محوِر پروژه ى روش از نق
معمول مدارك و مستنداتى كه در بيشتر متون تاريخى يافت مى شوند، دفاع 
مى كند. در جستجوى فضيلت با داستانى نسبتاً استعارى نگران كننده در مورد 
علومى آغاز مى شود كه مك اينتاير وضعيت آن ها را همسان با وضعيت اخالق 
ــان تكميل و تأييد آن  ــد «فرضى كه من خواه ــان مى دهد. او مى نويس نش
هستم، اين است كه در جهان واقعى كه ما در آن ساكن هستيم، زبان اخالق 
در همان حالت آشفتگى خطرناكى قرار دارد كه زبان علوم طبيعى در جهان 
خيالى كه من توصيف كردم... ما ـ تا حد زيادى، اگر نه كامًال ـ درك مان از 
ــت داده ايم».84 مك اينتاير  اخالق را، هم از لحاظ نظرى و هم عملى، از دس
ــنگرى مى گذرد، مفهومى  از مفهومى صحبت مى كند كه از آرمان هاى روش
كه در واقع به تعاليم ارسطو باز مى گردد. او توضيح مى دهد كه «هر كنشى 
ــت، هر بخشى  كم و بيش حامل و تجلى مفاهيم و باورهاى نظريه محور اس
از نظريه پردازى و هر تجلى از باورها يك كنش اخالقى و سياسى است».85 
اين همانند ايده هاى الكاپرو و وايت است كه بر ماهيت ايدئولوژيكى همه ى 

فعاليت هاى فكرى و مسئوليت هاى اخالقى آكادميك، تأكيد مى ورزند.
ــان مى دهد كه دليل اصلى مجادله هاى بى پايان  ــتجوى فضيلت نش در جس
پيرامون اخالق، از دست دادن فهم اخالقى مان درون يك روايت يا سنت در 
حال جريان است. مك اينتاير از ديدگاه «وحدت كل زندگى بشر به مثابه يك 
وحدت روايتى»86 صحبت مى كند. او «بويژه بر وحدت نوع خاصى از روايت، 
ــرى»87 تأكيد مى كند.  ــت وجويى براى خير بش روايت زندگى به عنوان جس
ــته اى با  ــث مك اينتاير از روايت و اهميت آن، اثرش را به صورت برجس بح
ــان  ــتجوى فضيلت نش پژوهش تاريخى در يك رديف قرار مى دهد. در جس
مى دهد كه راه درك دوباره ى اين مفهوم از يك سنت روايى و جايگاه بشر در 
آن، آن است كه دريافتمان از اخالق را در زمينه ى بزرگ ترى كه بيان كننده ى 

در سال هاى اخير روند خاصى در نظريه پردازى تاريخ نگارانه پديد 
آمده كه به اهداف اخالقى مورخ و ماهيت ايدئولوژيكى متون تاريخى 
مربوط مى شود. در حالى كه اين چرخش در رشته هاى تاريخى توسط 
دانشگاهيان بازشناسى و تحليل شده است، به گونه اى كه آن را به 
عنوان پديده اى نو توصيف نموده اند

تاريخ به مثابه گزارش اخالقى



44

ــأله يادآور مباحث  ــت، قرار دهيم. اين مس ارزش ها و معيارهاى همگانى اس
ــت.  پارتنر پيرامون نقش تاريخ به عنوان حامل و ناقل ارزش هاى مدنى اس
ــى بنيادى از يك سنت  ــته، اخالق بخش مك اينتاير مى گويد در جوامع گذش
ــك پيش زمينه ى اخالقى براى مباحث  ــنت «ي بزرگ تر بود و اين كه اين س
ــيك به دست مى داد»88. او نشان مى دهد مجادالت  معاصر در جوامع كالس
بى پايان، زمانى به پايان خواهد رسيد كه جهت گيرى همه ى ما متوجه يك 
مبناى مشترك اخالقى شود، درست همانند پارتنر كه مى گويد تاريخ اخالقى 

و مسئوليت پذير از گفت وگوى مورخ از يك كانون اخالقى، پديد مى آيد. 
ــود، بايد «تصورى از يك خير  براى آن كه كانون اخالقى بتواند مؤثر واقع ش
همگانى89 كه مقدم بر، و به طور مستقل متمايز از، مجموعه منافع و تمايالت 
ــرد چيزى غير از پذيرش خير همگانى  ــت ارائه دهد. فضيلت در ف فردى اس
به منظور فراهم كردن معيارى براى رفتار فردى نيست.»90 براى مك اينتاير 
كانون اخالقى مى تواند از فلسفه ى اخالق ارسطو به دست آيد: اين مى تواند 
بر هيجان  انگارى اى91 كه به باور او در فرهنگ ما نهفته است، نقطه ى پايان 
بگذارد. او هيجان انگارى (عاطفه  گرى) را اين گونه توصيف مى كند: «آموزه اى 
ــاص همه ى داورى هاى  ــى و به طور خ ــه در آن همه ى داورى هاى ارزش ك
اخالقى، چيزى جز بيان ترجيحات و نگرش ها يا احساسات نيستند، [البته] تا 
آن جا كه آن ها طبيعاً ارزشى يا اخالقى باشند».92 بر طبق گفته ى مك اينتاير، 
ــچ «راه عقالنى براى  ــگارى اين اطمينان خاطر را مى دهد كه هي هيجان ان
ــدارد. آن چه او توصيف  ــيدن به توافق اخالقى در فرهنگ ما»93 وجود ن رس

مى كند ضرورتاً همان نسبيت گرايى است. 
همان گونه كه اشاره شد، هايدن وايت بر اين باور است كه همه ى گزارش هاى 
ــالوده اى ايدئولوژيكى اند، و تحت تأثير ترجيحات اخالقى و  تاريخى داراى ش
ــانه ى فردى مورخان قرار مى گيرند. بنابراين، مى توان  باورهاى معرفت شناس
ــه گزارش هاى تاريخى بيش از هر چيز ديگرى  ــن مدعا حمايت كرد ك از اي
ــناختى اند نه تجربى و معرفت شناختى. الكاپرو، پارتنر و  اخالقى و زيبايى ش
ــى تاريخ را تأييد نموده اند و براى مورخ  مك اينتايـر صراحتاً جنبه هاى اخالق
مسئوليت هاى اخالقى معينى قائل شده اند، در حالى كه گينزبرگ نشان داده 
مواضع ايدئولوژيكى اغلب در متون تاريخى نمايان مى شوند. اين پيشنهادى 
جذاب است و از سوى نظريه پردازان و مورخان به طور يكسان، هم مورد نقد 
ــتايش شده است. با اين حال، به نظر من اگر كل تاريخ  قرار گرفته و هم س
ــت، [آنگاه] مجادله ى بين نظريات رقيب پايان ناپذير  ــِق اخالق اس واقعاً مش

خواهد بود. 
ــند،  ــده در متون تاريخى ماهيتاً اخالقى باش ــر همه ى نظريات مطرح ش اگ

ــات جارى در] وضعيت فعلى كه  ــت [مناقش آن گاه هرگز امكان نخواهد داش
ــت، گزارش هاى اثبات پذير94 و مفاهيمى  ــره ى بى پايانى از رقاب در آن «ذخي
ــت»95، به وجود مى آيد، فروكش نمايد. هرگز  كه همواره پرسش برانگيز اس
يك موضع ايدئولوژيكى يا مفهوم معرفت شناسانه ى مورد توافق همه، پديد 
ــد. از اين رو، نظريه ها نمى توانند مورد داورى قرار گيرند و به جز  نخواهد آم
ــخصى، هيچ مبنايى براى در اختيار داشتن معيارهايى به منظور  باورهاى ش
ــرى در خصوص نظريه هاى مختلف وجود ندارد. اين امر متضمن  تصميم گي
وجود درجه اى از نسبيت گرايى اخالقى است كه همواره بر پژوهش تاريخى 
تحميل مى گردد، زيرا گزارش هاى متفاوِت [تاريخى] ريشه در اخالقى دارند 
ــت. بنابراين نمى توان بر اساس هيچ معيار تجربى يا  كه مخصوِص افراد اس

روش شناختى آن ها را رد نمود. 
مك اينتاير معتقد است بازگشت به آراء ارسطو مى تواند يك كانونى اخالقى 
براى جامعه فراهم كند كه به مجادالت بى پايان، پايان دهد، اما اين خود قابل 
ــت كه توجه او به ارسـطو، تنها نشان دهنده ى وجود يك نظريه ى  بحث اس
ــور مداوم مورد  ــير هايى كه به ط ــت.96 با [وجود] تعدد تفس ــب ديگر اس رقي
استناد هستند و اين كه آن ها در زمينه ى مناقشات بر سِر اخالق و ايدئولوژى 
ــود هرگز پايان نمى يابد و آن ها نه تنها پايان  قرار مى گيرند، مجادالت موج
ــدت بيشترى، مورد نزاع قرار مى گيرند. از طريق  نمى پذيرند بلكه حتى با ش
ــط  ــويم كه عمدتاً توس اثبات ماهيت اخالقى تاريخ، در وضعيتى واقع مى ش

«پايان ناپذيرى ضرورى نگارش تاريخ نگارانه»97 پديد آمده است. 
ــط توسعه ى مداوم مفاهيم متفاوت حقيقت اخالقى و  اين پايان ناپذيرى توس
ــخص خواهد شد و همواره اين خطر وجود دارد كه چنين  رفتار اخالقى مش
ــود. اين  ــى نه به مباحث پربار بلكه به مدعيات برترى جويانه منتج ش فعاليت
ايده اى نگران كننده است، شايد نگران كننده ترين ايده، كه از چرخش اخالقى 
ناشى مى شود. «آن چه از نظر اخالقى در رابطه با يك چارچوب اخالقى درست 
است، مى تواند از همان نظر در رابطه با يك چارچوب اخالقى ديگر نادرست 
باشد»98، و اين ثابت مى كند كه نه تنها هرگز اجماعى صورت نخواهد گرفت، 
ــت نابسامانى اوضاع به جايى برسد كه مدعيات يك نظرگاه  بلكه ممكن اس
ــى در مورد افراد، بر عليه باورهاى اخالقى خود آن افراد به كار گرفته  اخالق
شود. اين مسأله اى است كه من احساس مى كنم هيچ كدام از نظريه پردازان 
ــان چرخش اخالقى به اندازه ى كافى به آن توجه نكرده اند. عالوه بر  و حامي
اين نگرانى، با توجه به اين كه هيچ معيار دقيق معرفت شناسانه اى براى دفاع 
ــات در مورد واقعيت، وجود ندارد، اين احتمال وجود دارد كه چرخش  از مدعي
اخالقى، برخى از رويدادهاى تاريخى معين را (در صورتى كه مطابق چارچوب 

جنبه هاى اخالقى پژوهش تاريخى بر اين فرض استوار است 
كه همه ى آثار تاريخى، اعم از آن هايى كه آگاهانه يا ناآگاهانه 
نوشته مى شوند، شالوده هاى ايدئولوژيك دارند. چرخش 
اخالقى، خواهان تأييد آگاهانه و از روى رغبت اين موضوع از 
سوى مورخان است
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ايدئولوژيكى فرد نباشد) ناديده انگارد. 
ــت كه «ابعاد ايدئولوژيكى گزارش تاريخى  ــده اس ــتدالل ش در فراتاريخ اس
منعكس  كننده ى عنصر اخالقى در فرض مورخ از يك موقعيت خاص در مورد 
ــأله ى ماهيت معرفت تاريخى و مفاهيمى است كه مى تواند از مطالعه ى  مس
رويدادهاى گذشته براى فهم رويدادهاى حال، به دست آيد»99. بدين ترتيب، 
ــاد اخالقى يك متن تاريخى بدان دليل به وجود مى آيد كه به باور وايت،  ابع
ــد. اغلب نظريه پردازاِن  مورخ ناخودآگاهانه آن ها را از قبل به تصوير مى كش
چرخش اخالقى موافق اين عقيده هستند، اما مى توان استدالل كرد كه اين 
ــت. اين ديدگاه مالحظات ايدئولوژيكى  ــاده انگارانه اس عقيده بيش از حد س
مورخان را به مثابه پايه و اساس همه ى متون آن ها تلقى مى كند، اما چيزى 
ــتگى دارند و به  ــاره ى مالحظات ديگرى كه غالباً با هم تداخل و پيوس درب
ــى در پيدايش متون مؤثر  ــد به همان اندازه ى مالحظات اخالق نظر مى رس
ــند، بيان نمى كند. بنابراين نقش عوامل فرهنگى و اجتماعى در مشروط  باش
ــأله  ــعاع قرار مى گيرد. اين مس كردن درك مورخ از واقعيت كامًال تحت الش
نشان دهنده ى يكى ديگر از حوزه هايى است كه چرخش اخالقى مى تواند در 

آن از تمركز بيشتر بر نظريه پردازى، بهره مند شود. 
ــى و اخالقى در متون  ــالوده هاى ايدئولوژيك ــث اخير پيرامون وجود ش مباح
تاريخى و بازشناسى مسئوليت هاى اخالقى مورخ، موضوعات تحريك كننده اى 
هستند كه شايسته ى توجه و دقت بيشترى است. اهميت فلسفه ى اخالق در 
چرخش اخالقى نمى تواند ناديده انگاشته شود و متونى مانند اثر ويسكوگرد 
شايسته ى تجزيه و تحليل و توجه بيشتر از سوى مورخان است. همان گونه 
ــود، چرخش اخالقى، توجه  ــان داده ش كه در اين مقاله تالش گرديد تا نش
ــرون آن به خود جلب  ــته ى تاريخ و هم از بي ــم از درون رش ــان را ه محقق
ــناختى  مى كند. بايد اعتراف كنم كه نمى توانم هيچ دليل منطقى يا روش ش
ــن مقاله مورد بحث قرار  ــراى مخالفت با نظريات نظريه پردازانى كه در اي ب
ــهودى، عميقاً نسبت به  ــطح تقريباً ش گرفتند بيابم. با اين وجود، در يك س
ــارات آن ها، ترديد و تضاد دارم. اوًال اين كه همه ى گزارش هاى تاريخى  اظه
اساساً به عنوان فعاليت هاى اخالقى تلقى شوند را خطرناك احساس مى كنم، 
و دوماً از برخى از سطوح كثرت گرايى اخالقى و ايدئولوژيكى بيمناكم؛ اينكه 
چيزى از مدعيات برترى جويانه اى كه مى توانند اغلب با اين نظام هاى انديشه 
محدود شوند، گفته نشود. من اين توسعه ى اخير (نه چندان اخير، زمانى كه 
ديدگاه هاى باستانى و قرون وسطايى تاريخ را مالحظه نماييم) در تاريخ نگارى 
را به عنوان پديده اى ذاتاً پيچيده تلقى مى كنم كه به توجه و مراقبه ى دقيقى 
نياز دارد. اين توسعه ممكن است همراه با برخى از پيامدهاى پيش بينى نشده 

ادامه پيدا كند و راه هاى نوين و ناپايدارى به سوى مباحثات باز نمايد.
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