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كتاب ماه: بسم اهللا الرحمن الرحيم. از استادان گرامى تشكر مى كنم كه دعوت ما را 
پذيرفتند. با نگاهى به روندى كه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا در برگزارى نشست ها 
ــعى كرده ايم مباحث را به سمت كاربردى كردن  ــد كه س دارد مى  توان متوجه ش
مفاهيم پيش ببريم. ابتدا مناسب است در ارتباط با اين كه در حوزه  ى تاريخ  پژوهى 
چگونه نسبت نظريه و تاريخ تعريف مى  شود بحث شود. اولين محورى كه در مورد 
نظريه و تاريخ بحث مى شود، نسبتى است كه بين اين دو مفهوم وجود دارد. آيا اين 

نسبت ممتنع است يا ممكن؟
ــرى مباحث مقدماتى در مورد  ــم اهللا الرحمن الرحيم. من يك س دكتر ماليى: بس
ــلط كامل  نظريه و تاريخ عرض خواهم كرد، و البته جناب دكتر مهرآيين چون تس
ــى و تاريخ، به تفصيل صحبت خواهند كرد. به  ــد در مورد ارتباط جامعه شناس دارن
اعتقاد من بين تاريخ و نظريه مى  توانيم چند نوع ارتباط ايجاد كنيم يا از چند منظر 
ــه اين دو مفهوم بنگريم. اگر ما تاريخ را در معناى عام در نظر بگيريم، تاريخ در  ب
معناى اصلى  خود، يعنى فرايند صيرورت آدمى - كه مرحوم دكتر شـريعتى به كار 
ــدن تعبير كرد - آن گاه مى توان  بردند و مرحوم مطهرى آن را به فرايند بودن و ش
ــان در درون تاريخ   گفت كه تمام نظريه  ها و تمام فعاليت  هاى ذهنى و عملى انس
مى  گنجد، و از اين جهت يك نسبت كالن بين تاريخ و نظريه برقرار است. اما اگر 
وارد سطوح معرفت شناختى   شويم و از بحث فلسفه  ى نظرى تاريخ - كه تاريخ را 
به عنوان يك موجود حيات مند مدنظر قرار مى  دهد و روند تحول پويش و حركت 
تاريخ را مورد مطالعه قرار مى  دهد - آغاز كنيم، به اعتقاد من، به نتايج خوبى خواهيم 
رسيد. به نظر مى  آيد كه نخستين نسل جامعه  شناسان اساساً علم جامعه  شناسى را در 
پرتو فلسفه ى تاريخ تعريف مى كرد و پيوند استوارى بين فلسفه  ى تاريخ و مفهوم 
ــى برقرار شد. شخصيت  هايى مثل اسپنسر،  فلسفه  ى نظرى تاريخ و جامعه  شناس
ــت، همه از منظر تاريخ و جامعه  شناسى به  ــوفانى از اين دس ماركس، هگل و فيلس
جامعه ى بشرى مى  نگريستند و هدف آن ها اين بود كه مراحل و روند تحول تاريخ 
را ارزيابى كنند و بعد وارد حوزه  ى فلسفه  ى نظرى تاريخ شدند. آن ها ناگزير بودند 
ــه ى اين تحوالت، به نظريه  هايى دست پيدا كنند و اين نظريه  ها مبناى  از مقايس
حركت اوليه  و زايش جامعه شناسى بود و از پيوند استوار جامعه  شناسى و فلسفه  ى 
نظرى تاريخ سخن مى  گفت. تالش  هايى كه اگوست كنت انجام داد و مراحل تحول 
تاريخ را به سه مرحله  ى عصر خدايان، عصر قهرمانان، و عصر انسان  ها تقسيم كرد، 
ــت از همين نگاه  ها دارد. يا تكامل گرايان كه به روند تكامل تاريخ به عنوان  حكاي
ــعى داشتند از مقايسه ى رخدادهاى كالن و  يك موجود زنده نگاه مى  كردند و س
تحوالت بزرگ، بحث تغيير اجتماعى را بررسى كنند و آن را به صورت يك الگوى 

در گفت وگو با:
دكترعليرضا ماليى توانى؛ استاديار دانشگاه اروميه
دكتر مصطفى مهرآيين؛ پژوهشگر اجتماعى
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ــد،  ــورهاى ديگر باش ــرى درآورند كه قابل انطباق با اين نوع تحوالت در كش نظ
نشان دهنده  ى اين پيوند استوار بين اين دو مقوله بودند. اتفاقاً مهم ترين نظريه  هايى 
كه پيوند دهنده  ى تاريخ و جامعه  شناسى بودند از اين زمان متولد شدند و مورد توجه 
قرار گرفتند. وقتى به سمت دوران معاصر حركت مى  كنيم يعنى از قرن هجدهم 
كه اين متفكران ظهور كردند و به قرن نوزدهم و بيستم و بيست ويكم مى  رسيم، 
جامعه  شناسى وارد حوزه  هاى تخصصى  تر مى شود و از فلسفه  ى نظرى تاريخ فاصله 
مى  گيرد. به همين خاطر آن نسل از جامعه شناسان را اساساً جامعه شناسان تاريخ  گرا 
مى  گفتند و تاريخ را از اين منظر مورد بررسى قرار مى  دادند. در روند تكامل و پويش 
ــگاهى و يك حرفه  ، مباحث  ــته  ى دانش ــدن آن به يك رش علم تاريخ و تبديل ش
معرفتى پيرامون تاريخ رشد كرد. بسيارى از مورخان به اين نوع قضايا توجه كردند 
ــعى كردند اين  ها را مورد استفاده قرار دهند، ولى در همين فرايندها بود كه با  و س
ورود فلسفه  ى علم روبه رو شديم كه مباحث كالن نگرانه به تاريخ و روند تحوالت 
ــى مى  كند كه هم از حوزه  ى مطالعات جامعه  شناسان  تاريخ و غايت تاريخ را بررس
ــد و هم از حوزه  ى مطالعات فيلسوفان  ــان مدرن خارج ش تاريخ  گرا و جامعه  شناس
نظرى تاريخ. امروزه عمدتاً صاحب نظران دينى به اين موارد عالقه نشان مى  دهند. 
اما اگر بخواهيم وارد حوزه ى مباحث صرفاً تاريخى بشويم بايد از علم تاريخ سخن 
بگوييم و البته تمركز ما بر دوره  هاى جديد است كه از قرن هجده شكل گرفته و 
ــد كرده است. در اينجا بيش ترين نسبت را مى توان بين تاريخ و نظريه برقرار  رش
ــناد، مدارك و منابع  ــم از اين جهت كه فرآورده هاى علم تاريخ، اس ــرد، و آن ه ك
ــددى دارند از مطبوعات و خاطرات  ــود در علم تاريخ كه وجوه مختلف و متع موج
ــا، همه  ى اين  ها منابع مورد ابهامى بود كه  ــناد تا تاريخ نگارى  ه و منابع ادبى و اس
نظريه  پردازان علوم انسانى به طور اعم و نظريه  پردازان جامعه  شناسى به طور اخص 
از آن ها استفاده مى  كردند، و تاريخ عرصه  اى بود براى آزمون اين نوع نظريه  ها. و 
اين  ها با استناد به منابع و مداركى كه داشتند و با كمك مطالعاتى كه مورخان انجام 
داده بودند اين نوع تغييرات مهم و جديد را مورد ارزيابى قرار مى  دادند و پيرامون آن 
نظريه مى  ساختند. تاريخ و منابع تاريخى اين امكان را به آن ها مى  داد كه اثبات و 
ابطال نظريه  هاى خودشان را بسنجند و تائيداتى در ابطال يا اثبات آن ها ارائه كنند.

ــناختى و عمل  ــبت نظريه  هاى جامعه ش ــما از اين منظر، نس كتاب ماه: در واقع ش
ــه را يك نگاه فراهم آورانه مى  دانيد. بدين معنى كه هر قدر عمل مورخانه  مورخان
ــد، قابليت دفاع نظريه  هاى  ــجام منطقى و استناد علمى بيش ترى داشته باش انس
ــت به اين نگاه بيش تر بپردازيم،  ــود. الزم اس ــناختى هم بيش تر مى  ش جامعه ش
چراكه پرسش  هاى جدى ايجاد مى  كند. اين نگاه در واقع نگاه رايج تفكيكى بين 
مورخين و جامعه  شناسان است، يعنى كسانى كه به منظر دستگاه معرفت شناسى 
پوزيتيويسم تعلق دارند يك نوع تفكيك كاركرد براى جامعه  شناسى و تاريخ در نظر 
گرفته اند. دكتر مهرآيين عالقه منديم نظر شما را هم در اين مورد با تكيه بر مباحث 

معرفت شناسانه نسبت اين دو بدانيم.
ــم تاريخ و علم  ــبت عل ــؤال كه نس ــه نام خدا. در باب اين س دكتـر مهرآييـن: ب
جامعه شناسى چيست، مي توان از منظرهاى مختلف نگاه كرد. اين كه تاريخ براى 
ــت يا يك نگاه فلسفى؟ روند حيات اجتماعى است يا  ــى داده اس علم جامعه شناس
ــد و يا نبايد  ــناس بايد تاريخى باش يك نگاه روايى؟ يا اين كه اصوًال يك جامعه  ش
ــى تا كجاست؟ تا كجا براى  ــد؟ پيوند كار تاريخ  نگارانه با جامعه  شناس تاريخى باش
يك جامعه  شناس فرصت هست و در كجا محدوديت؟ به نظرم بهتر است نسبت 
ــى معرفت ببريم و از آن منظر به آن  ــى را ذيل جامعه  شناس تاريخ و جامعه شناس
ــأله  ى بنيادى  ترى را كه يكى از مباحث  نگاه كنيم. به همين دليل مى  خواهم مس

كليدى جامعه شناسى معرفت هست مطرح كنم. و آن نسبت واقعيت و زبان است. 
اينجا در واقع من تاريخ را در معناى تاريخ پژوهى نمى  دانم. تاريخ را همان واقعيت 
ــان بنگريم، ببينيم نسبت آن با زبان چيست.  حيات اجتماعى و به عنوان يك انس
ــت كه بخشى از اين سخن  ــخن گفتن درباره ى واقعيت اس منظور من از زبان، س
ــا قبل از آن بگذاريد  ــاره ى واقعيت، طبعاً كار يك مورخ خواهد بود. ام ــِن درب گفت
ببينيم نسبت بين واقعيت و زبان در چند سطح مطرح مى  شود. يكى از مهم ترين 
سؤاالتى كه در اين مورد مطرح مى  شود اين است كه واقعيت، خود يك امر مبهم 
ناگفته و به سخن درنيامده است. زمانى تبديل به يك امر وجودى و هستى شناختى 
مى  شود كه در پيوند با زبان قرار  بگيرد. اما در مورد نسبت بين زبان و جامعه چند 
ــدگاه وجود دارد كه من اين ها را خيلى مختصر بيان مى كنم. يك ديدگاه كلى  دي
ــت كه اصوًال زبان چيزى جز بازنمايى  ــبت بين واقعيت و زبان اين اس در باب نس
يك واقعيت نيست. نسبت زبان با دنياى واقعيت يك نوع آينگى است. زبان آينه ى 
واقعيت است. حال چرا اين اتفاق مى  افتد؟ مى  توانم توضيح دهم. به لحاظ معرفت 
چرا نياز داريم كه واقعيت يك جامعه را تبديل به دنياى زبانى كنيم؟ از نگاه دوركيم 
و ماركس دليل اين كه ما به سخن گفتن در باب جامعه مى  پردازيم اين است كه با 
جامعه كه حاصل كنش  ها و اعمال ماست بيگانه هستيم. وقتى بين ما و آنچه كه 
ــاخته  ى خود ماست مثل خانواده، نظام تعليم تربيت، اقتصاد و غيره كه حاصل  س
كنش انسانى است، فاصله ايجاد مى  شود از نگاه كسانى مثل ماركس، دوركيم و وبر، 
ــى از راه  هاى براى طى كردن اين فاصله و بيرون آمدن از اين ازخودبيگانگى  يك
ــت كه واقعيت را تبديل به سخن درباره ى واقعيت كنيم. اگر مسأله  اى به  اين اس
ــاره ى فقر، واقعيت فقر را به  ــخن گفتن درب ــوان فقر در جامعه وجود دارد با س عن
ــخن درآمده  ــكل يك داده  ى فرهنگى درمى  آوريم، و آن را به يك واقعيت به س ش
تبديل مى  كنيم. كه البته يكى از مهم ترين كاركردهاى اين واقعيِت به سخن درآمده 
از نظر دوركيم مى  تواند انسجام  بخشى به يك جامعه باشد. از نظر ماركس مى  تواند 
ايدئولوژى و كاذب بودن اين واقعيِت به سخن درآمده باشد و در راستاى منافع يك 
گروه خاص در جامعه به حركت درآمده باشد. اما در آخر مهم ترين معضل فلسفى 
اين دو متفكر و حتى وبر اين است كه در واقع فاصله  اى بين ما و جهان هست. اين 
ــده، تهى از معناست  را در مباحث وبر هم مى بينيد. وبر معتقد بود جهاِن عقالنى ش
ــان فاصله گرفته است. چون انسان بُعد معنابخش زندگى است. اما وقتى  و از انس
شما از جهانى كه خودتان ساخته ايد جدا مى  شويد آن موقع نياز است كه به سخن 
ــن در باب اين جامعه بپردازيد تا بتوانيد جامعه را باز به خودتان نزديك كنيد.  گفت
ــانى مثل ماركس و وبر و دوركيم است كه فرهنگ را كه همان به  اين از منظر كس
ــت، تاريخ يك جامعه مى دانند. اين سه  ــخن اس زبان در  آمدن جامعه در دنياى س
ــيار كالن مطرح مى  كنند و از مفاهيمى مثل وجدان  ــطح بس متفكر اين را در س
ــتفاده مى  كنند. نظريه  پردازان ديگرى مثل  جمعى، ايدئولوژى و نظام  هاى معنا اس
برگر، الكمن يا كسانى مثل گيرتز معتقدند به سخن درآمدن جامعه يا واقعيت به اين 
دليل صورت مى  گيرد كه ما نيازمند نظام  هاى معنا هستيم تا بتوانيم زندگى را معنادار 
كنيم. از نگاه اين متفكران ما يك زندگى روزمره داريم كه اكنون و اين جاست. اين 
زندگِى روزمره تا حدودى معنادار است و ما معناى كنش  هاى خود را مى  دانيم. اما 
در نگاه كالن، زندگى ما فاقد معناست و شما نيازمند نظام  هاى معرفتى هستيد كه 
زندگى را معنابخش كند. اين نظام  هاى معرفتى از سطح گزاره  هاى اوليه، مثل يك 
ضرب المثل شروع مى  شود و تا عالى  ترين سطح آن، تاريخ، دين و علم به معناى 
علوم تجربى ادامه مى يابد. وظيفه  ى نظام  هاى معنايى به عبارت ديگر توجيه  پذير 
كردن زندگى است. اينجا نقش داده  هاى فرهنگى كه تاريخ هم جزئى از آن است 
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ــت. اگر جلوتر بياييم متفكرى مثل ژيـژك و الكان را  ــر كردن زندگى اس توجيه  پذي
داريم كه به طور خاص در باب اين موضوع به بحث مى  پردازند كه اصوًال نسبت 
ــت؟ امر واقع در اينجا باز همان حيات اجتماعى  بين امر واقع با امر نمادين چيس
است با همه  ى وحشتناكى، پيچيدگى و ابهام آن. امر نمادين برخورد زبانى است با 
ــما در دنياى زبان به توليد امر واقع مى  پردازيد كه البته از نگاه اين  امر واقع. باز ش
متفكران كه به طور دقيق  ترى به تحليل امر نمادين يا زبانى پرداختند ابعاد مختلف 
واقعيت سازى در جهان زبان تحليل مى شود. مثالى مى زنم؛ بخشى از اين نظريه به 
سمت مباحث نظرى فمينيسم مى  رود. بحث بر سر اين است كه در تاريخ حيات 
ــاى متون ما و در دنياى  ــم زن تا كنون چگونه در دني اجتماعى ما واقعيتى به اس
زبانى ما خلق شده است. كار مورخان هم جزئى از ساختن همين واقعيت در جهان 
ــت. يا گوشه  اى از اين مباحث را در دنياى پسامدرنى دنبال كنيم. اين كه  زبان اس
ــرق چگونه در متون تاريخى غرب ساخته شد. به همين ترتيب  واقعيت جهان ش
مى  توانيم بُعد ديگرى از نظريه ى پسااستعمارى را امروز ببينيم. اين كه چگونه جهان 
ــرقيان خلق مى  شود. مثًال اسـپيواك از اين منظر به اين مباحث  غرب در متون ش
نگاه مى  كند. حتى از منظر مباحث منطقه  اى  مثل مباحث سياهان، مباحث مربوط 
ــود اين مباحث را دنبال كرد. البته گوشه  ى ديگرى از  به آفريقا يا خاورميانه مى ش
ــانى مثل فرويد، در باب اين كه چگونه تاريخ و تمدن  بحث هم برمى گردد به كس
انسانى خلق شد كه من از آن مباحث گذر كردم. اما نكته  اى كه مى  توانم بگويم اين 
است كه تا اين جاى بحث در خصوص اين بود كه ساخته بودن نظام هاى معنايى 
ــد، و بحث بر سر اين بود كه كاركرد اين نظام  هاى معنايى  مفروض گرفته مى  ش
ــت؟ كه بحث بر سر  ــت براى حيات اجتماعى چيس كه تاريخ هم جزئى از آن هاس
معنا  بخشى به حيات بود به اشكال مختلف. بخشى از اين نظريه  ها كه به خصوص 
نظريه  هاى دوركيمى هستند به اين سمت مى  روند كه وظيفه  ى داده  هاى تاريخى 
ــت. اصوًال كاركرد فرهنگ،  ــى به حيات جامعه اس متون تاريخى ما، انسجام  بخش
ــى است. امروزه بحث در مباحث مربوط به تاريخ، بر سر كاركرد اين  انسجام بخش
نظام هاى فرهنگى نيست، بلكه بر سر اين است كه ساختار اين نظام  هاى فرهنگى 
ــود به عنوان يك نظام  ــرد. اگر فرض كنيم متون تاريخ، خ ــكل مى  گي چگونه ش
معنايى باشند، بحث اين نيست كه متون تاريخى چه كاركردى براى جامعه دارند 
و اين كه چگونه مى  توانيم داده هاى تاريخى را اعتبارسنجى كنيم، مستند هستند يا 
نيستند، يا اين كه اين تاريخ واقعى است يا نه. بلكه بحث بر سر اين است كه نظام 
تاريخى يك نظام فرهنگى ساختاريابى شده است. و اين كه اين اجزا متفاوت با چه 
نظمى در كنار يكديگر قرار گرفته اند، و تشكيل يك نظام فرهنگى داده اند يا يك 

نظام تاريخى؟ به عبارتى بحث اين نيست كه «چه مى  گوييم» بلكه اين است كه 
ــه مى  گوييم» و چگونه تاريخ را روايت مى  كنيم. اين تا حدودى به مباحث  «چگون
ساختگرا مربوط مى  شود. از نظر من، علم جامعه  شناسى هم يك نظام گفتمانى و 
ــت. علم جامعه  شناسى چيزى منفك از علم تاريخ نيست. همان طور كه  زبانى اس
تاريخ، يك نظام گفتمانى و زبانى در برخورد با واقعيت است، علم جامعه شناسى هم 
يك نظام گفتمانى و نظام زبانى است در برخورد با واقعيت. و البته جزئى از مباحث 
ــى در تفاوت با بحث تاريخ يا تاريخ نگارى اين است كه تاريخ نگار در  جامعه شناس
رابطه  ى بى  واسطه  ى با واقعيت است و البته اصوًال وظيفه  ى علم تاريخ اين است 
كه در رابطه  ى بى  واسطه با تاريخ قرار بگيرد و بتواند آن را نگارش كند اما داده  هاى 
ــاى ثانويه قرار مى گيرند. يعنى  ــناس به عنوان داده  ه تاريخى براى يك جامعه ش
وظيفه ى يك جامعه شناس، برخورد بى واسطه با واقعيت نيست بلكه وظيفه  ى يك 

جامعه  شناس برخورد بى واسطه با تاريخ نگاشته شده توسط مورخان است. 
كتاب ماه: اين نگاه تا حدودى از منظرهاى مختلف، نسبت نظريه  هاى جامعه شناسى 
ــأله اشاره كردند كه نسبت  ــن مى  كند. دكتر مهرآيين هم به اين مس را با تاريخ روش
نظريه و تاريخ نگارى يك وجه ثانويه است و عمًال يك نوع فاصله بين نظريه هاى 

جامعه شناسى و تاريخ پژوهشى وجود دارد. 
ــبت تاريخ با واقعيت نسبت اوليه و بى  واسطه است اما در واقع  دكتر مهرآيين: نس
ــناس در رابطه  ى باواسطه با واقعيت قرار دارد كه واسطه  ى آن با واقعيت  جامعه  ش

همان تاريخ يا داده  هاى تاريخى است. 
ــبت اين دو مفهوم نيز مى توان به روند تاريخى اين  كتاب ماه: البته براى فهم نس

ارتباط نيز نگاهى داشت. آقاى دكتر ماليى نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ــد كه تحوالت  ــا هم پيوند خوردن ــى و تاريخ ب دكتـر ماليـى: زمانى جامعه  شناس
اجتماعى سياسى فرهنگى فكرى زيادى در سطح جهان رخ داده بود كه مهم ترين 
ــاً در  ــى بود و اساس آن ها زايش «ملت» بود. ملتى كه تا آن زمان توده  اى خاموش
ــاب نمى  آمد. هيچ كس نسبت به آن تامل و  تاريخ  نگارى  هاى مورخان هم به حس
تحملى نداشت. ملت به عنوان بازيگر وارد عرصه  هاى تاريخ شد. بارزترين جنبه  ى 
ــخص عرصه  اى بود  ــه به طور مش اين بازيگرى در انقالب  ها بود. انقالب فرانس
ــد و اين جا بود كه  ــه به عنوان يك توده  ى اجتماعى وارد تاريخ ش كه ملت فرانس
ــه تدريج پديد آمد.  ــنگرى ظهور كرد و تاريخ اجتماعى ب ــگارى عهد روش تاريخ ن
ــروطه  ى خودمان نيز مى  بينيم. در اينجا ديگر مورخ  وضعيتى كه ما در انقالب مش
نمى  تواند به شكل سنتى پيشين تاريخ بنويسد و از سلسله ها و خاندان  هاى حكومتى 
بگويد. چون يك بازيگر جديد وارد عرصه شده به نام ملت. زايش ملت يك نقطه  ى 
مشترك، و پيونددهنده  ى تاريخ و جامعه شناسى بود. در اين جا تاريخ اجتماعى ظهور 
ــترك مورد مطالعه ى  ــول اجتماعى اين ها حوزه  ى مش ــرد و بحث تغيير و تح ك
مورخان و جامعه  شناسان شد. نتيجه اين است كه مورخ مى  تواند از تئورى  هايى كه 
جامعه  شناسان ايجاد كردند استفاده كند، چون جامعه شناسان نگاهشان به پديده  هاى 
تاريخى نگاه كلى  گرايانه و نظريه محور است يعنى يك رخداد تاريخى را به عنوان 
يك رخداد خاص و منحصربه فرد كه در يك كشور خاص رخ داده و هرگز عين آن 
تكرار نمى  شود نگاه نمى  كنند، بلكه به عنوان يك پديده  ى كالن كه ممكن است 
مشابه آن در جاى ديگر رخ دهد نگاه مى كنند، و اين به آن ها توان نظريه  پردازى 
ــان در  مى دهد. اما مورخان نگاه اول را دارند. بنابراين نظريه  هايى كه جامعه شناس
پرتو آن نوع نگاه و آن نوع روش، مطالعه  ى خودشان را به رخدادهاى تاريخ دارند 
ــود. اين مى  تواند دست مايه ى مطالعات  به زايش نظريه  هاى مختلف منتج مى  ش
مورخان باشد. اين مى  تواند در سطح ساده  ى پوزيتيويستى سابق باشد. تصور بكنيم 

دكتر مهرآئين : در واقع من تاريخ را در 
معناى تاريخ پژوهى نمى  دانم. تاريخ را 
همان واقعيت حيات اجتماعى و به عنوان 
با  آن  نسبت  ببينيم  بنگريم،  انسان  يك 
زبان چيست. منظور من از زبان، سخن 
گفتن درباره ى واقعيت است كه بخشى از 
اين سخن گفتِن درباره ى واقعيت، طبعاً 

كار يك مورخ خواهد بود
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كه مورخ يك رابطه  ى بى واسطه  و آيينه اى به رخدادها دارد. يا نگاه ايده آليستى، كه 
در آلمان پديد آمد و متفكران آلمانى آن را بسط و توسعه دادند. مورخين مى توانند از 
تئورى  هاى جامعه شناسى در تدوين تاريخ استفاده كنند و جامعه شناسان هم متقابًال 
از ديدگاه ها و مواضع و داده هاى مورخين مى توانند استفاده كنند. علت اين كه اين 
شكاف و فاصله افتاده اين است كه مورخان با همان نگاه سنتى پيشين خودشان به 
تاريخ نگاه كردند و نگاه مى  كنند و هرگز خودشان درصدد خلق تئورى  هاى علمى 
نبودند. چون نگاه مورخ به كارهاى تاريخى به عنوان يك پديده ى كامًال جزئى و 
تكرارنشدنى است و اين باعث مى شود كه هيچ گاه آن نگاه كالن نگر جامعه شناسى 
را پيدا نكنند، و بنابراين به راوى رخدادهاى جزئى در يك كشور خاص و در يك 
ــناس اين منظر را ندارد و از منظر  ــوند. در حالى كه جامعه ش زمان خاص بدل ش
ــده كه جامعه  شناسان پيشگام  كلى نگرانه به اين رخدادها مى  نگرد و اين باعث ش
ــتفاده از همين فرض  هاى تاريخى پديد آمده اند  ــوند كه با اس توليد نظريه  هايى ش
ــتند  ــى از همين تئورى هايى هس ــان مصرف كننده و عمل كننده ى بخش و مورخ
ــايد بتوان با آموزش جامعه  شناسى  ــط جامعه شناسان توليد شده است. ش كه توس
ــده و به  ــى خلق ش به مورخان يا آموزش تئورى  هايى كه در حوزه  ى جامعه شناس
ــت بتوانيم اين نگاه  ــى موجود اس ويژه با روش  هاى مطالعه  اى كه در جامعه  شناس
مورخان به رويدادهاى تاريخى را تا حدى تغيير دهيم. سنتزى پديد بياوريم از كار 
ــان و مورخان كه متاسفانه نه در ايران بلكه در اغلب نقاط دنيا شاهد  جامعه شناس
ــخصيت  هاى خودساخته اى بودند كه خودشان با  چنين مورخانى نبوده ايم. البته ش
ــتفاده از تئورى  هاى جامعه  شناسى به اين سطح رسيدند يا در واقع به اين سنتز  اس
رسيدند. يا جامعه  شناسانى بودند كه به خاطر عالقه  اى كه داشتند توانستند كارهاى 
ــد. در مجموع اين ارتباط يك ارتباط  ــه بكنند و آن ها را با هم تركيب كنن مورخان
خيلى مهم، مفيد و مؤثر است، و هم نگاه ما را به تاريخ تغيير مى دهد و هم كمك 
مى  كند تا ابعاد و زوايايى از رخدادها را ببينيم كه در شرايط عادى ممكن است قادر 

به ديدن آن ها نباشيم. 
كتاب ماه: آقاى دكتر مهرآيين نگاه شما به اين موضوع از زاويه اى كه براى بررسى 

اين نسبت باز كرديد چيست؟
ــم تاريخ و تاريخ نگارى  ــبت زبان با واقعيت اگر بپذيري دكتـر مهرآيين: در باب نس
گونه  اى دنياى زبانى و يك نظام معنايى است آن موقع سؤالى كه پيش مى  آيد اين 
است كه يك تاريخ نگار اوًال كجاى تاريخ را مى  بيند و چرا آن را مى  بيند و چگونه 
مى بيند. از همان نكته  ى آخر يعنى چگونه ديده شدن آغاز مى  كنم. ديدگاه نخست 
در پاسخ به اين سؤال همان نگاه پوزيتيويستى است كه بنا بر آن، نظام  هاى معرفتى 
ــتند. يعنى گويى يك رابطه  ى  ــى تاريخى چيزى جز آيينه  ى واقعيت نيس و روايت
ــتن درباره ى واقعيت و خود واقعيت وجود دارد. گويى واقعيت  يك به يك بين نوش
در دل نوشتار زبانى ما قرار گرفته است. اينجا زبان يك ابزار است كه گويى فاقد 
ــطه اى است ميان چشمان يك مورخ و  ــت و فقط واس هر گونه قدرت و توانى اس
واقعيت بيرونى، كه مورخ از طريق استفاده از اين ابزار به نوشتن درباره  ى آن واقعيت 
مى  پردازد. اما ديدگاه دوم، ديدگاه توليد حقيقت و نظريه ى روايت است. اين جا بحث 
بر سر اين است كه شما در نظام  هاى زبانى وقتى با واقعيت برخورد مى  كنيد واقعيت 
را در جهان زبانى خود مى  سازيد. اولين مفروضه  ى اين مباحث اين است كه اصوًال 
ــما تنها از جهان نشانه  ــت. ش تنها راه برخورد ما با جهان واقع، گذرگاه نشانه هاس
مى  توانيد با واقعيت برخورد كنيد، و چون نشانه  ها مقدم بر وجود يك مورخ، انباشته 
از معنا هستند، هنگامى كه مورخى با استفاده از نشانه  ها به روايت تاريخ مى  پردازد 
ــلوب خاص روايى استفاده مى  كند و از آن منظر به توليد واقعيت  اصوًال از يك اس

ــانى مثل هايدن وايت كه تاريخ را به عنوان  مى  پردازد. امروزه متفكران تاريخ، كس
روايت مى بينند، مى گويند تاريخ چيزى جز قصه  گويى نيست. اين را شما مى  توانيد 
در مباحث ليوتار هم دنبال كنيد كه به شكل ديگرى به اين مسأله پرداخت. آنچه 
به عنوان پارادايم  هاى عام تاريخى شناخته مى شود و روايت  هاى عام تاريخى گفته 
ــود چيزى جز قصه  سرايى نيست. متفكران چپ و انتقادى معتقدند متون پر  مى  ش
ــى از متون روايى اند و  ــتند و متون تاريخى نيز جزئ از داده  هاى ايدئولوژيكى هس
ــته از ايدئولوژى   هستند. قصه هاى تاريخى نيز انباشته از بينش  هاى پيشينى  انباش
ــت كه البته اين بينش  هاى پيشينى مورخان برمى  گردد به بينش  هاى  مورخان اس
نظرى كه به آن تعلق دارند. اگر اشپنگلر باشم، تاريخ اروپا را تاريخ انحطاط مى  بينم 
و يك روايت كامًال غم انگيز از اروپا ارائه مى  كنم. اگر ويل دورانت باشم يك تاريخ 
كامًال مثبت از اروپا مى  بينم. اما يك نكته  ى ديگر اين كه الگوهاى روايت، خود فاز 
جداگانه اى از بحث را در نسبت زبان و واقعيت علم تاريخ باز كرده است. الگوى اول 
كه همان الگوى ارسطويى در تاريخ نگارى هست، الگوى روايت  هاى علّى و منطقى 
است: الف به ب منجر شود و به يك نتيجه و پايان بسته  اى در تاريخ مى  رسيم. شما 
قصه  اى را بيان مى كنيد كه نتيجه گيرى  هايى هم از آن ساطع مى  شود. اما الگوى 
مقابل اين الگو، الگوى مدرن اوليه يا الگوى مدرن متأخر است كه در عين اين كه 
ــتفاده مى  كند جاهايى هم اين مباحث مبهم نوشته  از اين الگوى تاريخ نگارى اس
مى  شود و وانهاده مى  شود و تاريخ نگار به نتيجه  گيرى  هاى نهايى نمى  رسد و مبهم 
ــتن روايت است، چنان كه گويى  نگه مى دارد، كه اين همان تكنيك باز نگاه داش
مخاطبان هم مى  توانند به بحث ادامه دهند و مباحث را دنبال كنند. و يك مقدارى 
آن سياليت زمانى روايت  هاى تاريخى است كه به شكل علّى و منطقى ارسطويى 
نوشته نمى شود و روندهاى تاريخى به شكل آشفته  تر و مبهم  ترى نوشته مى  شوند. 
متون تاريخى تا حدودى از روايت  هاى علّى فاصله گرفته اند. نكته  ى ديگرى كه در 
اين مباحث وجود دارد همان نگاهى است كه در باب اسلوب  هاى تاريخ  نگارى وجود 
ــهورش آن ها را طرح مى كند. او تكنيك  هاى  دارد كه نورتروپ فراى در كتاب مش
تاريخ نگارى را با الگوهاى روايى تراژيك، الگوهاى روايى نوستالژيك و الگوهاى 
روايى كميك و چند الگوى ديگر شرح داده است. اين ها الگوى كالنى است كه در 
روايت  هاى تاريخى وجود دارد. در بحث الگوهاى روايى، عالوه بر الگوى ارسطويى 
ــده، ما  علّى و منطقى، و الگوى مدرن متأخرى كه مقدارى در آن تحول ايجاد ش
ــكل  ــتيم كه اصوًال تاريخ را به ش ــت مدرن هم روبه رو هس امروزه با الگوهاى پس
ــته و اپيسوديك مى  بينند، و نه به شكل علّى و روايى. قطعه  اى از  تكه تكه، گسس
حادثه اى از تاريخ را مى  بينند، آن را در كنار حوادث ديگر تاريخ قرار مى  دهند و سعى 

دكتر ماليى: اين تصور در بين پار  ه  اى 
از استادان جوان به وجود آمده كه اگر 
بخواهيم تاريخ را از وضعيت كنونى  اش 
كه به اعتقاد آن ها در يك وضعيت بحرانى 
است نجات دهيم بايد شيوه  هاى مطالعه ى 
تاريخ و شيوه  هاى آموزش تاريخ را 
دگرگون كنيم و براى اين دگرگونى 
ناگزيريم از علوم واسطه  اى استفاده 
كنيم كه عمدتاً در اين جا بحث بر روى 
جامعه شناسى است.

نظريه و تاريخ
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مى  كنند نشان دهند كه تاريخ انسان چندان تاريخ روايى منسجم و يكدستى نيست، 
بلكه يك تاريخ آشفته و يك تاريخ متفاوت و زمانمند و دوره  مند است. 

اما جامعه شناس در برخورد با تاريخ چه مى  كند اگر تاريخ را به عنوان داده  ى ثانويه 
ــناس در نظر بگيريم جامعه  شناس مجبور به روايت   مضاعف است.  براى جامعه  ش
يك روايت، روايت تاريخ از واقعيت است. اما جامعه شناس وقتى از داده  هاى تاريخى 
ــتفاده مى  كند در واقع تاريخ روايت شده  اى را كه يك بار  براى تحليل  هاى خود اس
توسط مورخ روايت شده، بار ديگر از منظر نظريه  هاى خودش روايت مى  كند و اينجا 
باز جامعه  شناس به دادن يك نظم به روايت  هاى تاريخى مبتنى بر نظريه  هاى خود 
مى  پردازد. اما گاه جامعه  شناس، جامعه  شناس داده  آفرين است. داده  هاى اوليه يك 
ــناس داده  هاى تاريخى نيستند، بلكه داده  هايى هستند كه در زمان حيات  جامعه  ش
ــناس با آن  ها روبه رو است مثل كارهاى پيمايشى و پوزيتيويستى. اينجا  جامعه  ش
روايت گويى جامعه  شناس روايت گويى اوليه  اى است. خود جامعه  شناس در برخورد با 
داده  هايى كه بسيار هم محدود هستند - مثل داده  هاى تاريخى كه داده  هاى كالن 
نيستند - استفاده مى  كند. يك نكته در مباحث دكتر ماليى بود كه من با آن موافق 
ــان با تاريخ اصوًال تنها برخورد كالن نيست برخورد  ــتم. برخورد جامعه  شناس نيس
جامعه  شناسان اوليه با تاريخ برخورد كالن بود، افرادى مثل دوركيم و ماركس اصوًال 
ــكل كالن براى اثبات نظريه  هايشان استفاده مى  كردند.  از داده  هاى تاريخى به ش
ــى داريم كه يك شيفت وبرى است مبتنى بر  ــيفت در جامعه شناس اما ما يك ش
ــى تاريخى تفهمى وبرى. ديدگاه جامعه شناس به پديده  هاى تاريخى  جامعه  شناس
بايد يك نگاه تفريدى باشد يعنى هر يك از اين پديده  ها پديده  هاى خاص هستند 
كه معناى خاص دارند. مربوط به جوامع خاص هستند كه اين جا مى  توان گفت كه 
ــان به داده  هاى تاريخى نگاه  هاى خاص  ترى مى  شود.  جامعه  شناسان هم نگاهش
نگاه عام گرايانه و تعميمى نيست بلكه نگاه تحقيقى است حتى اگر هم دنبال نگاه 
تعميمى باشند با بررسى دقيق  تر نگاه  هاى تاريخى روبه رو هستند كه اين بحث به 
طور خاص هم در انسان شناسى كسانى مثل گيرتز و امثال آن، به طور خاص دنبال 
مى  شود و حتى در مكتب جامعه شناسى تاريخى آمريكا كسانى مثل تدا اسكاچپول 
ــت اما  را مى  بيينم كه با اين كه در پى نظريه  پردازى در خصوص تعميم گرايى اس
ــد. البته من نكته  ى دكتر ماليـى را مى  پذيرم  ــوردى خاص با انقالب  ها مى  كن برخ
ــان روايت گويى ثانويه را دارند،  ــان در برخورد با تاريخ هم كه اصوًال جامعه  شناس
يعنى از منظر بينش نظرى خودشان استفاده مى  كنند، و اين نقدى جدى است به 
جامعه شناسى تاريخى كه اين بحث جدايى است بنابراين بحث كلى جناب ماليى را 

مى  پذيرم با اين تبصره  اى كه به آن زدم. 
كتاب ماه: با توجه به اين مباحث مى توان به تجربه هايى در ايران و مطالعات معاصر 
غربى مثل جامعه شناسى تاريخى و مكتب آنال اشاره كرد كه امكان برقرارى نسبت 
نظريه هاى جامعه شناختى با تاريخ پژوهشى را مدنظر قرار دادند. محصول تجربه ى 

اين رويكرد را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــور ما در همين دهه  ى اخير با ورود نسلى از استادان جوان در  دكتر ماليى: در كش
ــگاه  ها كه عمدتاً تعلق خاصى به مباحث نظرى دارند و عمدتاً هم عالقه مند  دانش
ــته  اى مثل جامعه  شناسى، انديشه  ى سياسى و حتى مباحث  ورود به علوم بين رش
ــتند، اين تصور در بين پار  ه  اى از آن  ها به وجود آمده كه اگر  اقتصادى و ادبى هس
بخواهيم تاريخ را از وضعيت كنونى  اش كه به اعتقاد آن ها در يك وضعيت بحرانى 
ــيوه  هاى آموزش تاريخ را  ــت نجات دهيم بايد شيوه  هاى مطالعه ى تاريخ و ش اس
ــتفاده كنيم  ــطه  اى اس دگرگون كنيم و براى اين دگرگونى ناگزيريم از علوم واس
كه عمدتاً در اين جا بحث بر روى جامعه شناسى است. من خيلى با اين شيفتگى 
ــم. كاربرد نظريه در تاريخ  ــتم اما اهميت آن را هم هرگز نفى نمى  كن موافق نيس
بسيار خوب است من خود عالقه مند هستم و فكر مى  كنم استفاده از نظريه  ها در 
ــرايط  تاريخ به ما كمك مى  كند كه ابعاد پنهان  ترى از رويدادها را ببينيم كه در ش
ــتيم. بنابراين اين كاربرد نظريه در تاريخ قابل دفاع  عادى قادر به ديدن آن ها نيس
ــيم كه نظريه  ها خود محدوديت  هاى خاص  ــته باش ــت اما بايد اين را باور داش اس
خود را دارند و در ارتباط با رخدادهاى خاصى قابل بررسى هستند. يعنى تبيين  گر 
رابطه  ى علت و معلولى پديده  هاى خاصى هستند و به طور كامل، همه  ى ابزارها و 
جوانب يك نظريه را نمى  شود در يك بستر و در يك فرايند به كار بست. به اين 
ــت بايد توجه كرد. بايد هم به محدوديت  هايى كه رخدادهاى تاريخى در  محدودي
ــرش نظريه دارند و هم به محدوديت  هاى نظريات در اين جهت كه بخواهيم  پذي
ــى را در قالب آن ها بريزيم، توجه كرد. اغلب مكاتب تاريخى از  رخدادهاى تاريخ
ــرد نظريه در تاريخ گريزان بوده اند. حتى مكاتب مهم و معتبرى كه در تاريخ  كارب
اروپا ظهور كردند مثًال مكتب آنال كه پيشرو اين مباحث بودند و سعى مى  كردند 
ديدگاه  ها يا نظرياتى را خلق كنند يا از تئورى  هاى جامعه شناسى و روان شناسى در 
تاريخ بهره بگيرند، امروزه رو به افول گذاشته اند. مثال ديگر درباره  ى نظريه  پردازى 
انقالب؛ ديدگاه  هايى كه جامعه شناسان نسل سوم داشتند و معتقد بودند كه بسيارى 
از ديدگاه  هاى نظريه  هاى توليدى آن ها قابل كاربست براى رخدادها و انقالب  هاى 
ــل چهارم نيست. با اين همه  ــابه ديگر است، مورد پذيرش نظريه  پردازان نس مش
من كاربرد نظريه در تاريخ را نفى نمى  كنم بلكه دفاع مى  كنم. قابل توجيه و قابل 
استفاده مى  دانم. ويژگى آن، اين است كه روايت  گرى تاريخى را از شكل سنتى و 
پيشين كه حالت خسته  كننده داشت خارج مى  كند و يك نوع جذابيت به آن مى  دهد 
و اين نوع بحث  ها را تا حدى به مباحث  علوم طبيعى نزديك مى  كند. هم فراگيرى 
آن و هم ماندگارى آن را افزايش مى  دهد. بنابراين به نظر من بايد در راه استفاده  ى 
بيش تر از اين نظريه  ها گام برداشت. ضمن اين كه بايد به محدوديت  ها هم توجه 
داشت و البته از تئورى  هايى استفاده كرد كه قابليت كاربست در متن تاريخى ايران 

و جهان را داشته باشند.

دكتر مهرآئين: نظام  هاى معرفتى از سطح گزاره  هاى اوليه، مثل يك 
ضرب المثل شروع مى  شود و تا عالى  ترين سطح آن، دين، تاريخ 
و علم به معناى علوم تجربى ادامه مى يابد. وظيفه  ى نظام  هاى 
معنايى به عبارت ديگر توجيه  پذير كردن زندگى است. اينجا نقش 
داده  هاى فرهنگى كه تاريخ هم جزئى از آن است توجيه  پذير كردن 
زندگى است
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ــورد تاريخ تاريخ نگارى وجود دارد يكى  ــواالت جدى كه در م دكتر مهرآيين: از س
ــاى واقعيت را ديده اند و چرا عمده  ى  ــت كه تاريخ نگاران تا به حال كجاه اين اس
ــت كه زندگى بزرگان،  ــيك اصوًال در مورد اين اس ــته  ى كالس تاريخ نگارى گذش
ــود و چندان به  ــوادث بزرگ يك جامعه ديده ش ــاهان و ح طبقات اعيان و پادش
زندگى مردم توجه نمى  كند. شيفت در مباحث تاريخ نگارى به سمت ديدن زندگى 
ــت بود. با ورود دوربين  توده  هاى مردم و پرداختن به ابعاد متفاوت زندگى و سياس
ــى و فيلم، شاهان قاجار براى نخستين بار مردم را ديدند و متوجه شدند كه  عكاس
غير از آن ها كسان ديگرى هم هستند. اين انتقال در نقطه ى هدف تاريخ نگار - با 
ــود - باعث  ــت و بايد ديده ش اين نيت كه زندگى توده  هاى مردم داراى ارزش اس
شد كه مكتب تاريخى آنال به وجود بيايد كه مهم ترين ادعايش، به نظر من، توجه 
به جنبه  هاى زندگى همين توده  هاى مردم است. اين را شما در مكتب بيرمنگام و 
مكتب مطالعات فرهنگى هم مى  بينيد. آنجا كسى مثل تامسون، مورخ معروف، با 
كتاب مشهور ساخته شدن طبقه  ى كارگر انگليس با همين ادعا به اين سمت رفت 

كه ويژگى  هاى زندگى طبقه  ى كارگر هم داراى ارزش است.
ــى و ديدگاهى كه  ــبت نظريه به معناى همين نظريه  هاى جامعه  شناس اين كه نس
درباره  ى حيات جامعه نوشته مى  شود با تاريخ چيست، دو شيوه  ى استفاده از تاريخ 
ــى مى توان  ديد. يكى استفاده از علم تاريخ براى نظريه سازى و  را در جامعه  شناس
يكى استفاده از علم تاريخ براى آزمون نظريه. در نظريه سازى عموماً تحقيقات به 
ــكل استقرايى انجام مى  شود، كه اين هم به اين معنا نيست كه نظريه پرداز در  ش
ذهن خود فاقد هرگونه نظريه است. اين جا اصًال اين سؤال مطرح نيست كه نظريه 
از كجا آمده. ممكن است يك فرضيه ى اوليه باشد. اما متفكر يا نظريه پرداز، اين 
ــى  دارد بدون اين كه آن را وارد مطالعه  ى  ــرض اوليه را در پس ذهن خود نگاه م ف
ــال با نيم نگاهى به همان نظريه و حدس و گمان اوليه  ــخ كند. اما در عين ح تاري
ــتقرايى در باب تاريخ مى  پردازد. مثًال روبرت وسنو در باب تاريخ فرهنگى  به كار اس
سرمايه دارى، يك نظريه ى اوليه را در پانزده صفحه  ى اوليه كتاب 800 صفحه  اى 

ــح مى  دهد كه وى اين نظريه را به  ــود توضيح مى  دهد. در پانزده صفحه توضي خ
شكل تعليق شده در آورده و آن را در پس ذهن خود قرار داده است. شما مى  بينيد كه 
در 600 صفحه تاريخ اروپا را به شكل استقرايى بررسى مى  كند، و در نهايت در 60 
صفحه ى آخر كتاب به نسبت بين حدس اوليه ى خود و مطالعه ى تاريخى خود، به 
تبيين و توضيح نظريه اش مى  پردازد كه اين كار، كار متفكران بزرگ است. متفكران 
پارادايم سازى كه در علم متعارف ما شيفت ايجاد مى  كنند. اما آنچه كه شما در علم 
متعارف مى  بينيد، چه در جامعه ى غربى و چه در جامعه ى ما، و چه در جامعه شناسى 
و چه در رشته  هاى ديگر علوم انسانى، آزمون نظريه  هاست. اين نظريه  ها را در نظام 
قياسى خود قرار مى  دهيد و از طريق تطبيق آن ها با يك واقعيت سعى در آزمون 
اين نظريات داريد. اين نكته  ى جديدى را به علم اضافه نمى  كند، بلكه دائم در پى 
تعميم بيش تر نظريات است. مورخان در پى اين هستند كه دامنه ى تعميم پذيرى 
كارهاى كسانى مثل اسكاچپول يا دوركيم و ماركس و وبر را افزايش دهند. اما از هر 
دو منظر كه صحبت كنيم چه از منظر استقرا و چه از منظر قياس، سؤاالت جدى 
ــاس چون در جامعه  ى ما بيش تر بحث  ــود. به طور خاص از منظر قي ايجاد مى  ش
ــؤاالت و يا نقدهاى جدى زمانى ايجاد  ــى مطرح است يكى از مهم ترين س قياس
ــود كه شما نظريه  اى را با يك الگو تطبيق مى  دهيد. يكى از مباحثى كه در  مى  ش
ــيار به آن دامن زده مى  شود اين است كه اين نظريه  ها مخصوص  جامعه  ى ما بس
ــت. علم، علم جهانى است.  ــتى نيس ــت. اصوًال اين نقد، نقد درس جوامع ديگر اس
ــان است. خانواده در هر جامعه  اى خانواده  مربوط به حوادث زندگى اجتماعى انس
است. ممكن است ويژگى  هاى خاصى داشته باشد، اما نظريه  ها كه به ويژگى  هاى 
خاص نمى  پردازند. نظريه  ها اصوًال نظام  هاى مفهومى هستند كه در واقع در فضاى 
عام  ترى روبه رو مى  شوند. اما مشكل جامعه  ى ما اين است كه متفكران ما از قرائت 
ــتند، يعنى در جايگاه مؤلف قرار نمى  گيرند، در جايگاهى كه  نظريه  ها ناتوان هس
ــم در جامعه  ى خودمان هم از  ــه را قرائت كنند به گونه  اى كه بتواني ــد نظري بتوانن
ــتفاده كنيم. عموماً در رساله  هاى دكترى مى  بينيم كه مثًال اگر قرار باشد  آن ها اس

نظريه و تاريخ



121212222

ــتفاده كنند، از تولد فوكو تا انتهاى مرگ فوكو را بيان مى كنند،  از نظريه ى فوكو اس
ــويم كه چه استفاده  اى از فوكو مى  خواهند بكنند. هيچ  اما هيچ وقت متوجه نمى  ش
ــت. در واقع مشكل اينجاست كه ما فاقد توان  خبرى از بينش نظريه ى فوكو نيس
نظرى در قرائت نظريه  ها هستيم. مشكل، نظريه  ها و مسأله ى بومى بودن يا نبودن 
آن ها نيست. مشكل در جامعه ى علمى ماست كه ناتوان از استفاده ى آن ها است. 
آن طرف ماجرا شما وقتى سعى مى  كنيد داده  هاى تاريخى را با استفاده از نظريه  ها 
قرائت كنيد، نقدى كه مطرح مى  شود اين است كه وقتى شما يك دوره را در نظر 
ــر دوره  اى يا يك پديده ى خاص مثل  ــد مثًال دهه ى پنجاه يا چهل يا ه مى  گيري
ظهور يك جنبش فكرى فرهنگى، يك مشكلى به وجود مى  آيد و آن اين است كه 
وقتى يك الگو را تطبيق مى  دهيد فرضيه  ها ى رقيب را چگونه برطرف مى  كنيد، كه 
اين هم از لحاظ روش  شناختى قابل حل است. در خود اين مدل تطابق الگو البته 
ايراداتى وجود دارد. منطق كار اين است كه ديالكتيكى بين نظريه ايجاد مى  كنيد 
و واقعيت تاريخى نظريه را با واقعيت تاريخى پااليش مى  كنيد. واقعيت تاريخى را 
با نظريه قرائت مى  كنيد يعنى اين هر دو در نسبت ديالكتيكى با همديگر پااليش 
ــود فرضيه  هاى رقيب را حل كرد منطق  ــوند. در مورد اين كه چگونه مى  ش مى  ش
ــل مى  تواند تا حدودى اين  ــتفاده از روش  هاى مي مطالعات تاريخى تطبيقى با اس
ايرادات را برطرف كند و با آوردن نمونه  هاى متفاوت ديگر كه معموًال سه تا يا باالتر 
است مى  شود به شكل تطبيقى كار كرد. نتيجه  گيرى كلى اين كه كاربرد نظريه در 
تاريخ، به شكل استقرايى يا به شكل قياسى، هر دو قابل استفاده است. مى  توانيم از 
هر دوى اين ها استفاده كنيم و تاريخ و نظريه را در پيوند با يكديگر قرار دهيم. در 
شكل استقرايى عموماً به سمت نظريه  سازى، اما در شكل قياسى به سمت آزمون 

نظريه ها حركت مى كنيم.
ــده، فهم از كاربرد نظريه در تاريخ نيز از دو  كتاب ماه: با توجه به مباحث طرح ش
منظر ديده شد. يك منظر به عنوان چارچوبى معرفتى و ديگرى به عنوان فرضيه اى 

مرتبط با حوزه ى روش شناسى. 
ــى، بين نظريه به معناى  ــت كه در تحليل نهاي دكتـر ماليـى: من اعتقادم اين اس
فرضيه، و نظريه به معنى مكاتب روش شناختى، خيلى تفاوت نمى توان قائل شد. در 
حقيقت بسيارى از اين مكاتب معرفت شناختى متاثر از يك سرى نظريه هستند و 
متأثر از همان مكاتب، فرضيه هاى زيادى هم ساخته شده است. در ميان مورخان، 
ــد. درباره  ى كاربرد نظريه ها در تاريخ  ــتيم كه اشاره ش مكاتب تاريخى زيادى داش
ــود دارد و آن اين كه در  ــكالت بنيادى  ترى در جامعه  ى ما وج و تدوين تاريخ مش
قياس با رشته  ى جامعه شناسى يا رشته  ى علوم سياسى - كه در آن جا بحث  هاى 
ــيار جدى انجام مى  شود و دانشجويان چندين واحد درس روش  روش تحقيق بس
ــاً متوجه كاربست نظريه در  ــى از آن ها اساس تحقيق را مطالعه مى  كنند كه بخش
ــه در حوزه  ى روش تحقيق در  ــت - تعداد كتاب  هايى ك حوزه ى مورد مطالعه اس
تاريخ نوشته مى شود بسيار كم است. در اين جا بايد تغييرات جدى صورت بگيرد و 
در بازنگرى هايى كه در اين رشته صورت مى گيرد دقت داشته باشيم كه بسيارى 
ــجويان، با اين حوزه آشنا نيستند، و اصوًال با  ــاتيد و دانش از اهل تاريخ، اعم از اس
ــاختارى كه اين دروس ارائه مى شود و با شيوه هاى آموزشى رايج، نمى توان  آن س

انتظارى ديگرى داشت.
ــت بين واقعيت و زبان، و  ــبتى اس دكتر مهرآيين: همان طور كه گفتم تاريخ نس
ــناس  ــت. جامعه ش ــناس اس واقعيت به زبان درمى  آيد. اما تاريخ داده  ى جامعه ش
ــه داده  هاى تاريخى لزوماً نظريه  ــه اش را از تاريخ نمى گيرد به اين معنى ك نظري
ــناس بدهد. نظريه از جاهاى متفاوتى مى تواند در ذهن يك متفكر  را به جامعه ش

جاى بگيرد نظريه  اى كه يك متفكر به آن مى رسد حاصل انباشت دانش اوست، 
ــى از اين دانش مى  تواند مطالعه  ى يك داده  ى تاريخى باشد، بخشى  حاال، بخش
يك حدس اوليه، و يا يك گفتگوى علمى با يك متفكر باشد. جامعه شناسانى كه 
ــتقرايى كار مى  كنند اين حدس و گمان اوليه را به شكل تعليق شده  به شكل اس
ــى بر نيازهاى همان حدس اوليه قرائت مى  كنند و در  ــد. تاريخ را مبتن در مى آورن
نهايت باز به بحث تاريخى مى پردازند، يعنى نظريه ى خودشان را تدوين مى كنند. 
ــت، اما دانشجويان علم جامعه شناسى  ــى استقرايى اس كار متفكران جامعه شناس
عموماً افرادى هستند كه به آزمون علم جامعه شناسى از طريق قياس مى پردازند. 
ــته اند توليد نظريه كنند. گفتم كه مكتب آنال مكتبى  مورخانى بوده اند كه توانس
ــت به شكل استقرايى نظريه ها را در كار تاريخ پژوهانه به كار گيرد.  بود كه توانس
ــت پيدا كنند. تامسـون در كتاب ساخته شدن  مورخان هم مى توانند به نظريه  دس
طبقه ى كارگر انگليسى، بيش تر يك مورخ بود تا جامعه شناس به معناى حرفه اى 
ــت از طريق قرائت تاريخ فرهنگى توده هاى  يا يك مطالعه گر فرهنگ. اما توانس
ــردم به طور خاص به يك نظريه در باب فرهنگ بپردازد. در مورد نكته اى كه  م
دكتر ماليى در آخر مطرح كرد و دغدغه هاى ايشان در مورد آموزش روش تحقيق 
ــت. رشته هايى مثل جامعه شناسى، روان شناسى  ايران بود، دغدغه هاى جدى اس
ــد. اما در مورد علم  ــور دقيق ترى به اين مباحث مى پردازن ــى به ط و علوم سياس
تاريخ، كتاب هاى روش تحقيق و حتى بحث هاى معرفت شناسانه ى جدى كم تر 
مى بينيم. در سال هاى اخير آقاى گل محمدى يا آقاى نوذرى كتاب هايى را از اين گونه 
ــى و روش شناسى  ترجمه كرده اند، اما حجم اين مباحث در حوزه ى معرفت شناس
بسيار محدود است. يك نتيجه گيرى كلى در اينجا مى كنم كه برمى گردد به يك 
سؤال جدى تر كه چگونه مى توانيد از واقعيت شناخت حاصل كنيد؟ در اين جا چهار 
ــرد كلى تر را مى گويم: عده اى معتقدند مبتنى بر منطق رياضى مى توان به  رويك
ــناخت از واقعيت رسيد، كه منطق همان كسانى است كه معتقد هستند علوم  ش
انسانى بايد در راستاى علوم تجربى حركت كند. اينجا واقعيت ها به نرخ عدد، رقم و 
ميزان تقليل پيدا مى كند و سعى مى شود با استناد به داده هاى آمارى، واقعيت هاى 
جوامع ارائه شود. ديدگاه دوم اين است كه مبتنى بر منطق زبان مى توان به شناخت 
ــيد، كه اين رويكرد به سمت معرفت شناسى تفسيرى هرمنوتيك  از واقعيت رس
ــت را به متن و كتاب تقليل  ــما واقعي و تحليل گفتمان حركت مى كند. اينجا ش
مى دهيد. بحث سند و مدرك به طور خاص مهم است. وقتى سند و مدركى قرائت 
مى كنيد داريد تفسير هرمنوتيكال مى كنيد يا به يك واقعيت عينى اثباتى مى رسيد. 
ــوم اين كه مبتنى بر منطق خود تاريخ به شناخت از واقعيت مى رسيم.  ديدگاه س
منطق تاريخ، منطق قصه و روايت است. در واقع اين دو را من يكى كردم. ديدگاه 
ــه و روايت تا حدودى به هم  ــت. تاريخ و قص چهارم مبتنى بر منطق روايت هس
نزديك هستند. از اين منظر هم بايد بر مبناى الگوهاى قصه پردازى و الگوهاى 
ــته و ترجمه شود. آثار افرادى مثل نورتراپ فراى يا  روايت پردازى، كتاب هايى نوش
ــناخت از واقعيت مبتنى بر  ــتند كه مى گويند ش هايدن وايت. اين ها متفكرانى هس
منطق قصه يا روايت اتفاق مى افتد. اين است كه اگر بخواهيم براى روش تحقيق 
هم كتاب  هايى را تدوين كنيم بهتر است مبتنى بر هر سه منطق حركت كنيم، هم 
منطق رياضى، هم منطق زبانى، و هم منطق قصه و روايت. به نظر مى رسد عدم 
كاربست صحيح نظريه ها در تاريخ، ناشى از عدم شناخت و قرائت درست نظريه ها 
و مبانى معرفتى و الزامات روش شناسى آن هاست. كه اميدوارم با تأليف و ترجمه 

آثار مختلف اين نقيصه ها برطرف شود. 
كتاب ماه: از استادان گرامى تشكر مى كنيم كه وقتشان را در اختيار ما نهادند. 


