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چکیده

اگر بپذیریم که هرگونه تفسیر از میراث اندیشگی االگ ب بگر یگ

اگاراوا از

انیارهها و مفاهیم ،که عنوان عقل تاریخ م گیرد ،مبتن االت؛ در آن صگور

تداوب الگاتتار ایگ عقگل تگاریخ زمینگهالگاز ناکارآمگد روایگتهگا تگاریخ

مسگماانان در پاالگگخ بگگه د گگوارههگا جامعگگه معاصگگر مگ

گود بگگر هاگگی االگگا

ایونی گسست معرفت از انیارهها عقل تاریخ در اال ب د گوارها تمقگ

گگد کگگه مقالگگه درصگگدد پاالگگخ بگگدان برآمگگده االگگت مقالگگه روایگگت ناالگگ و

الوده کن را هاچون طرحوارها نظر تمق م کند که امکگان یگ

انگی

گسست از انیارهها عقگل تگاریخ در االگ ب را فگراهم مگ کنگد؛ طگرحوارها
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نظر که م توان بدان عنوان «ایدها پارادایا در نقد عقل تگاریخ در االگ ب»
داد براالا ایگ ایگدة پگارادایا  ،گالوده گکن ضگا باز ناالگ انیگارههگا

متافیزیک و دوگانهها فروکاهندها که عقل تگاریخ مورتگان مسگماان را در

تود محصور کرده االت ،اشمانداز بدیل را برا تگوان

تگراث االگ م در

اتتیار مورتان قرار م دهد روایت ناال نیز با باز ناالگ الگاتتارها پیرنگ

رالوایافته در الاتتار عقل تاریخ در اال ب زمینهها بازاندیشگ منقگت تفکگر
تاریخ در اال ب و طرحانداز ها روای نوی را فراهم م کند با تکیه بر ایگ

طرحانداز ها نوی االت که مورتان مسماان مگ تواننگد بگه توانشگ نگوی از
النت اال م دالت یافته و بدی ترتیب پاالخ برا د وارهها عصر بیابند

واژههای کلیدی :عقل تگاریخ در االگ ب ،ایگدة پگارادایا  ،گالوده گکن ،
روایت ناال

مقدمه
آ نای جهان اال ب با دالتاوردها تادن غرا د وارها را فگرارو اههگان اندیشگهوران جوامگ

اال م قرار داده االت؛ ای د واره هاان تعارض آرمگانهگا و گرای زیسگتف فرهنیگ اندیشگاند

مسماان با واقعیت بافتار تاریخ االت که او و الایر هاینان

در آن کن گر م کنند تعارض

که در نهایت اندیشهوران اال م را به آالیب ناال از فرودالت و عقگبمانگدگ جامعگة االگ م

نسبت به جوام مدرن رهناون کرد در پاالخ به ایگ د گواره بگود کگه گفتاگانهگای انگد گکل

گرفت گفتاانهای که حول محور آالیب ناال از رای نامقموا جامعة اال م صور بنگد

م

وند .اندیشهوران هاچون محاد ارکون گونها از ای آالیب ناال هگا را اراهگه کردنگد  1در

 1ارکون در آالیب ناال تود از عقل اال م به طبقهبند گفتاانهای م پردازد که حول محگور تفسگیر و تگوان
از میراث اال م صور بند

دهاند او گفتاانها حاضر در صحنة اجتااع جهان اال ب را به اهگار دالگته تقسگیم

م کند نخستی آنها گفتاان اال بگرا ک الی

االت ای گفتاان توانش ایستا و دروندین از میگراث االگ م

اراهه م دهد ،جنبهها رادیکال کاتر دارد و گفتاان غالب در جهان اال ب االت گفتاگان االگ م بنیگادگرا دومگی
گفتاگگان در طبقگگهبنگگد ارکگگون االگگت کگگه بگگر جنبگگههگگا االگگقورها میگگراث تأکیگگد دارد و ناتودآگگگاه در راالگگتا

الکوالریزهکردن مضامی دین میراث قدب برم دارد رق ناال گفتاان الوم االت که ارکون ناالای م کند در

تمق ارکون پژوه ها تاریخ صور گرفته توال
دان

تاریخ نیریسته و از النج

رق ناالان النت مناب و متون دین را با تمقگ پوزیتیویسگت از

نقادانة روایتها تاریخ مسگماانان الگرباز مگ زننگد ایگ مورتگان پوزیتیویسگت

هرگز براى کشف دروناایه ایدهولوژی

یا مذهبى ادبیا تاریخى اال مى یا به تعبیر دییر واالاز ای میراث ت

نناودهاند اما گفتاان اهگارب گفتاگان عمگوب انسگان االگت کگه براالگا

گ

رویکردهگا نگوی در عمگوب انسگان هاچگون
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االگ م عمگت فرودالگت جوامگ

تمق آنها انیارهها و الازوکار حگاکم بگر عق نیگت جگزبانگدی

اال م االت به تب ای النخ از آالیب ناال و در راالتا گذار از گرای موجگودف نگامقموا بگه
االگ ب در دالگتور کگار اندیشگاندان

رای ناموجود مقموا االت که بازاندیش میراث ک الی

قرار گرفت که در پ رهانیدن عق نیت اال م از انیارهها متافیزیک حاکم بر آن بودند
باید توجه دا ت که اگر ای النخ از آالیب ناال

آن صور

رای ف نامقموا جهان اال ب را بپذیریم ،در

بازاندیش میراث اندیشی اال ب و گشودن راهها جدید اندیشه مستمزب رها گدن از

منقت ،مقوال و انیارهها النت تاریخپژوه تواهگد بگود زیگرا هرگونگه گگزارش از ایگونی

تحدید حدود النت ،نزول و جا آور آیا قرآن ،الیرة رفتار پیامبر و تنها از طریت کاربستف

صور بند مشخص از منقت تفکر تاریخ امکانپذیر االگت متکماگان ،فقیهگان ،ادیبگان و الگایر
اندیشهوران گذ ته و حال جهان اال ب با تکیه بر های منقت تفکر تاریخ و توان ها برآمگده
از ای منقت االت که به توصیف و تفسیر میراث اال م م نشینند به تعبیر ْ هر روایت و گزارش

از النت ،تنها از اشمانداز ی

عقل تاریخ و با اتکا بر الازوکارها و پگی فگرضهگا حگاکم بگر

الاتتار ای عقل االت که متحقت م

ود بگر ایگ االگا

هگر توانشگ از تگراث االگ م  ،کنشگ

معرفت در حوزة تاریخنیار االت و بهمانند هر گزارش تاریخ دییر نگاگزیر گونگها تگا

نیارش تاریخ را مسمم م گیرد طبیعتاً ای گونه از نیگارش تگاریخ نیگز بگهماننگد الگایر نیا گتههگا

از

تاریخ دربردارندة یوهها بیان ،مفروضا و مقوال تاص االت حال اگر نقد میراث اال م

را به مثابه ضرور امروز جهان االگ ب بپگذیرب ،در آن صگور آیگا عقگل تگاریخ تثبیگت گده در
فرهن

اال م م تواند به هدف تود در گشودن مسیر نوین از اندیشه در میان مسماانان بیانجامد؟

بگگه نظگگر م گ رالگگد در صگگور ا گگتراک انیگگارههگگا عقگگل تگگاریخ مورتگگان و اندیشگگهوران

تدوی کنندة تراث اال م با مورخ /رو نفکر امروز باید پیشگاپی

ایگ پگروژه را کسگتتگورده

تمق کنیم زیرا تصمب و جاود انیارههگا ،مفروضگا و مفگاهیم تگاریخپژوهگ مورتگان مسگماان،

موجبا ناکارآمگد و نگاتوان گگزارشهگا تگاریخ ایشگان در افسگونزدایگ از میگراث فکگر

مسماانان و تقابت با رای و نیازها جدید جوام اال م م

ود بر ای االا

اگر فگرض را بگر

تداوب و بازتولید عقل تاریخ در اال ب و تثبیت آن به مثابه ناتودآگاه معرفت اندیشهوران اال م

بیذاریم ،در آن صور رو نفکر/مورخ مسماان با هاان پگی پندا گتهگا ،مفگاهیم و اصگول بگه
دیرینه ناال و تبار ناال به بررال میراث و باز ناال امور نااندیشیده و اندیشهناپذیر م پردازد ای گفتاان بگا تکیگه

بر روشها تود از جنبهها پنهان و زوایا که تاکنون توجه اندیشاندان را جمب نکرده پرده برمگ دارد او تگود در
درون ای گفتاان قمم م زند در ای تصو

بنیرید به (ارکون 40-110 :1392،و ارکون)20-180 :1394 ،
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بازاندیش میراث اال م و نقد آن م نشیند که امثال طبر  ،یعقوب و اب قتیبه دینور به توصیف

النت و تحدید حدود آن پرداتتند به بیان دقیتتر ،اگر بپذیریم که هرگونه تاریخپژوه از موض

زمان حال(کار )48 :1387 ،و در پرتو مفاهیم ،هنجارها معرفت و گزارههگا جهگان تصگویر 1آن
برهة تگاریخ صگور مگ گیرد(صگیامیان گرجگ و موالگو الگیان  ،)21 :1394 ،در آن صگور

عدبگسست میان جهان تصویر مورخ /رو نفکر امروز با اندیشاندان مسماان قرون نخستی موجب
ناکام پروژة نقد النت و گشودن مسیرها جدید اندیشه تواهد د زیرا توالل به جهگان تصگویر

یکسان ،فراوردهها معرفت مشابه پدید م آورد به تعبیر دییر ،بازتولید الاتتار عقل تاریخ

در اال ب البب ده االت تا مورتان مسماان معاصر هاان راهکارهای را برا د گوارههگا بافتگار

تاریخ تود برگزینند که مورتان قرون نخستی اال م در پاالخ به د وارهها مختص به جامعه
تود عرضه م کردند آالیب که تجمّ آن را م توان در تولید و عرضة روایتها تاریخ مشابه
با روایتها تاریخ مورتان المف مشاهده ناود (حس بی )30- 28 :1396
از ای رو گذار از ای

گرای د گوار تگاریخنیگار در االگ ب و پویاالگاتت تگاریخپژوهگ

اال م جهت پاالخ به د گوارههگا معاصگر و بگرآوردهناگودن کارکردهگا معرفتگ اش ،مسگتمزب

واژگونالاز الاتتار عقل تاریخ در اال ب و بهپرال کشیدن انیارهها تثبیت ده در ای عقل

االت در واق اگر بپذیریم که گسست از جهان تصویر مورتان مسماان ،نخستی ضرور بنیادی

در گشودن افتها جدید اندیشه االت ،آنگاه بدی نکته رهناون م

ویم که ای گسست معرفت

جز از طریت نقد عقل تاریخ در اال ب یا به تعبیر دییر بازاندیش انیارههای که مورتان المف و
معاصر برطبت آن به تفسیر و بازتوان میراث اال م م پردازند ،امکانپذیر نا با د امگا پرالگ
بنیاد اصم آن االت که ی

انی نقد از الاتتار عقل تاریخ در اال ب را باید ایونه و با اه

مسئمة بنیادین االت که مقالة حاضر درصدد اراهه راهکار پیشنهاد

رو

انجاب داد؟ ای پرال

هست

ناالانه ،روش ناالانه و معرفت ناالانه جهت نقد عقل تاریخ در اال ب م پردازد در واقگ

رو بگگه اراهگگه بسگگتها پگگارادایا از مفروضگگا

بگگدان برآمگگده االگگت در ایگگ راالگگتا مقال گة پگگی

 1جهان تصویر( )world pictureاصق ح در دالتیاه فمسف ویتینشتای متأتر االت براالا

باور او هر انسگان از

بدو تولد ،در جریان ر د و تعمیم و تربیت ،بهتدریج واجد ااراوب برا نیریست به عالم مگ گگردد ایگ اگاراوا

حاصل بررال و گزین

عق ن فرد نیست بمکه نا

به ارث م برد از الو دییر ای ااراوا ،مبنا و االا

از نحوه عال و زندگ او و تعمیاات االت که فرد تگواه نگاتواه
هرگونه پژوهشگ االگت کگه از الگو مگا در آینگده صگور

م گیرد صگدق و کگذا در درون ایگ اگاراوا معنگ مگ گیگرد و تعگی مگ یابگد جهگان تصگویر عنگوان بگود کگه
ویتینشتای به ای ااراوا داد(ویتینشتای )69-59 :1390،
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تحقت ای مهم مستمزب طرح ایدة پارادایا االت که با تکیه بر آن امکان گسست معرفت از الاتتار
عقل تاریخ در اال ب و اراهه توان

نوی از میراث را فراهم الازد

باید توجه دا ت که ایدة پاردایا طرح ده در مقاله صرفاً در مقاب پیشنهاد مدل در تحمیگل و

باز ناال عقل تاریخ در اال ب االگت و مسگئمة مقالگه بازکگاو مسگتقیم واقعیگتهگا تگاریخ و

پیادهالاز ای مدل بر رو عقل تاریخ در اال ب نیست ،بمکه کو

م

گود تگا بگا اراهگه بسگتة

منسگگجا از مقگگوال و گگگزارههگگا زمینگگههگگا تحمیگگل ماهیگگت عقگگل تگگاریخ را بگگرا مورتگگان و
اندیشهوران که قصد بازاندیش میراث تاریخنیار مسماانان را دارند فراهم آورد
تصور نیارنده بر آن االت که طرح ی

انی ایدة پگارادایا بایگد از طریگت طگرح و ترکیگب

رهیافتهای صور بییرد که برمبنا آن بتوان الاتتار و مؤلفهها عقل تاریخ تکوی یافتگه در
اال ب را ناالای کرده و زمینة پردهبردار از تاریخیت ایگ الگاتتار را مهیگا ناگود در ایگ راالگتا

مقاله در اله بخ
در بخ

طراح

ده االت :در بخ

نخست پیشینة تحقیت مورد بررال قگرار مگ گیگرد

دوب به ایضاح منظور تود از عقل تاریخ در اال ب مگ پگردازیم تگا بگدی واالگقه امکگان

هاذا پندار با د وارة مقاله را فراهم نااییم بخ

الوب نیز به معرف رهیافت و ایگدة پیشگنهاد

مقاله جهت افسونزدای از الاتتار عقل تاریخ در اال ب اتتصا

داده ده االت

پیشینه تحقیق
نیارنده به کتاا یا مقالها که مستق ً به طرح ایدها پگارادایا در نقگد عقگل تگاریخ در االگ ب

بپردازد برنخورده االت البته دربارة نقد عقل اال م آثار از نویسندگان هاچون محاد ارکون،

محاد عابدالجابر و حامد ابوزید ترجاه ده االت که بین ها و بصیر ها بگ
جهت پژوه

الگودمند را

دربارة ای مسئمه اراهه م کند در ای میان مقالها نیز از دکتر زهیر صیامیان گرج

تحت عنوان «ایده ا روش ناالانه برا بازیاب طرحواره تفسیر مورتان قرون نخستی االگ م »

ااپ ده االت که ابعاد از مسئمة ای مقاله را مورد بررال قرار داده االت با عنایت به ای مهگم

در ادامگگه دیگگدگاههگگا ارکگگون ،الجگگابر و ابوزیگگد در تصگگو

نقگگد عقگگل اال گ م و هاچنگگی

راهبردها پیشنهاد صیامیان گرج در بازاندیش میراث تاریخنیار در اال ب را مگورد بررالگ

قرار م دهیم

محاد ارکون در آثار تود هاچون از اجتهگاد بگه نقگد عقگل االگ م  ،دانگ

االگ م ؛ قراهتگ

برمبنا عموب انسان و تاریخمند اندیشه اال م به طرح پرالگ هگا و دیگدگاه هگا تگود جهگت
گشودن گرهها اندیشهورز حاکم بر عقل اال م م پردازد در تمق ارکون مناب تاریخ االگ ب
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متونى نیستند که به الان آیینه ،وقای و واقعیت ها تاریخ اال ب را در تود بازتابانگده با گند؛ بمکگه
ای آثار متون ایدهولوژی
لا

هستند بر ای االا

اندیشهوران مسماان از پ

مخیمة گروه تود به

واقعیت و بازتوان میراث پرداتتهاند تحت تأثیر های مخیمة حاکم بر ناتودآگاه مسماانان

االت که برت از جنبه ها میراث مورد اندیشه واقگ

گده و برتگ دییگر از دایگرة اندیشگه ورز

مسماانان به دور مانده االت در دیدگاه ارکون رضایتدادن به ای فهم النت از النت ،افتادن به داب
هاان الاتتار و بازتولید هاان اقتدار االت که الده ها بر حوزة دان

از جنب

اال م حاکم بگوده و مگا را

بازدا ته االت به های جهگت او مگ کو گد تگا بگا بهگرهگیگر از دانگ

هگای هاچگون

نشانه ناال و با تکیه بر روشها هرمنوتیک به اراهه دانش هادالنه و تفها از میگراث االگ م

دالت یابد و بهواالقة ای فهم نو زمینه ها تگرو مسگماانان از ایگ وضگعیت د گوار اندیشگی و
آمیخت با جهان مدرن را مهیا کند در واق ارکون راه برونرفت از امتناع اندیشه در جهان اال ب و

پاالخ به د واره ها عینگ و ههنگ جوامگ االگ م را گالوده گکن عقگل االگ م و نشگاندادن
پایهها ایدهولوژی

 ،1394بخ

و متافیزیک م داند که ای عقل برپایة آنها اندیشیده گده االگت (ارکگون،

اول کتاا ،ارکون ،1392 ،بخ ها مختمف و ارکون ،ب تا )75-13 ،ارکون بر آن

االت نقد عقل اال م تنها در صورت زمینة برونرفگت جهگان االگ ب از گرای د گوار کنگون را

فراهم م کند که توأب با نیر
با د او در ای تصو

تاریخ به میراث و دربردارندة نوع نقد تاریخ تگراث االگ م

م گوید« :معتقدب باورها اال م بگر زنگدگ روزانگه و فهگم و ادراک

جوام مسماان حاکایت دارد جهان اال ب با ای باورها زندگ م کند و نظاب آمگوزش دیگ ایگ

باروها را اداره م کند کارکرد مناالب ای باورها در صورت االت کگه بگا نقگد تگاریخ هاگراه
ود ،نه نقاد انتزاع و فارغ از مراجعه به تاریخ اگگر بتگوان بگه انگی تگرد نقگاد دالگت یافگت

م توان امید دا ت که اندیشة اال م با مدرنیته به کل مناالب تعامل کند»(ارکون)131 :1387 ،

محاد عابد الجابر از دییران اندیشه وران االت که پروژة نقد عقل اال م را پیییر کگرده

االت او در کتاا تگود «نقگد عقگل عربگ » و «نقگد عقگل الیاالگ در االگ ب» بگه طگرح و بحگ

از

دیدگاهها تود م پردازد مسئمة االاال الجابر به مانند الایر اندیشهوران پروژة نقد عقل ،یگافت

راه برونرفت از بحران بود که جوام اال م در نتیجة برتورد بگا دالگتاوردها تاگدن غگرا و
آگاه از عقبماندگ تود بدان داار ده بودند در ای میان آنچه توجه به الجابر را ضرور

م الازد نه پاالخها او بمکه رهیافت االت که در نقد عقل عرب برگزید الجگابر در کتگاا نقگد

عقل عرب به ایضاح تصور تود از عقل مگ پگردازد او منظگور تگود از عقگل را نگه مجاوعگه ا از
اندیشه ها بمکه نظام از مفاهیم و ابزارهای در نظر م گیرد که اندیشهالازان مسماان با تکیه بگر آن
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به تولید آثار توی

ای عقل را به دو دالتة عقگل برالگازنده و برالگاتته تقسگیم

پرداتتند او الپ

م کند عقل برالازنده هاان اصول و ابزارها اندیشی االگت کگه بگه ماننگد عقگل محگ

کانگت

مشخصه ا بی االههان و مشترک در میان بشر دارد درحال که عقل برالاتته داللت بر ابزارهگا
اندیشی و مفاهیا دارد که در درون ی
کل گرفته و بدان ارزش مقمت داده م

از تغییر رای داار تغییرات الاتتار

فرهن

معی و تحت تأثیر رای تاریخ آن فرهن

عقل تاریخمند االت که م تواند متأثر

ود ای عقل ی

ود به تعبیر الجابر « ،هگر تگرد در محگی مربگو بگه

تودش ر د م کند اهداف که ای تردها دنبال م کنند ،یوههای که در ایگونی اندیشگیدن

پ م گیرند با یکدییر متفاو االت محی فرهنی و نوع الاتتار آن ترد مخصو

به تگود

را تولید م کند و اهداف مورد نظر تود را در پ م گیرد»(الجابر  )66-65 :1387 ،بگا تکیگه بگر
ای تمق از عقل بود که الجابر ادعا ناود عقل عرب در بافتگار تگاریخ عصگر تگدوی و متگأثر از

مؤلفهها ای بافتار بود که در اله قالب عقل بیان  ،عقل عرفان و عقل االتدالل صور بند
و به ی

د

ثبا الاتتار رالید الجگابر در آالگیب ناالگ تگود از عقگل عربگ و نگاتوان آن در

گشودن راه ها جدید اندیشه به تداوب ایگ الگاتتار تثبیگتیافتگة عقگل عربگ در عصگر تگدوی در
برههها تاریخ بعد و تصمب یافت آن رهناون م

ود (الجابر  40 :1392،گ )207

حامد ابوزید رو نفکر مصر و از دییر پیشیامان پروژة نقد عقگل االگ م االگت ابوزیگد در

آالیب ناال تود از عمل رکود اندیشه در میان مسماانان ،ما را به تاریخ اجتااع و فرهنی جهان

اال ب ارجاع م دهد در دیدگاه او ضرور االت که به بازاندیش تاریخ اال ب بنشینیم البته با ای
قید که نباید به تاریخ مسماانان به عنوان ی

تاریخ مقد

بنیریم؛ بمکه بایسگت ایگ تگاریخ را بگه

صور بشر و انسان نیریست تاریخ انسان که هاچون کل تگاریخ بشگر تحگت تگأثیر عوامگل

اجتااع  ،الیاال  ،اقتصاد و فرهنی بروز و ظهگور یافتگه االگت در هاگی راالتاالگت کگه تأکیگد

م نااید « در تحمیل فرهنی و نقد اندیشه باید به تاریخ فرهن

االگ م بگا هاگة گگرای هگا آن

بنیریم و از بهکارگیر روش گزینش و غیرتحمیم و غیرانتقاد توددار کنیم»(ابوزید:1396 ،

 )85البته مهمتری ایدة مقرح ده از الو ابوزید تأکید بر تاریخمند متون وحیان االت از نظگر
او در بررال هر مت باید به فرهن

زمانة آن توجه کگرد و هگی متنگ را ناگ تگوان از فرهنگ

واقعیت زمانة آن جدا دانست در واق هر متن در ااراوا نظاب زبان و فرهنی تا

و

تود معنا

پیدا م کند در های راالتاالت که بر ای نکته پا م فشارد که «اندیشه در ت ء ر د ناگ کنگد
رای جامعه و باورها آن نق

 )19براالا

مؤثر در کلگیر و ترویج یگ

فکگر دارد»(ابوزیگد:1387،

االتدالل او هراند متگون دینگ منشگأ الهگ دارنگد ،امگا محصگول فرهنیگ و بازتگاا
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مناالبا جامعة تود هستند با عنایت به ای مهم ابوزید تأکید م کند که «نص دین ایز نیسگت

جز ی

نص زبان و گفتار در پیوند با قوانی فرهن

ف زمان توی  ،نباید نص را متن

در ت ء دانست نص در فضا فرهنی منفعل نیست و در کن

تگگا

تگگودش هاگگانگونگگه کگگه گفگگتم نگگص وابسگگته بگگه فرهن گ

و واکن

کلیافته

با آن االت ،اما از نگوع

االگگت ،امگگا بگگر فرهن گ

م گذارد»(ابوزید )42 :1387 ،در تمق ابوزید برالاتت فرهنی متون وحیان بی

تگگأثیر

از هر ایگز در

تاریخمند مفاهیم و نشانهها زبان به کار رفته در آن مشهود االت ابوزید به دفاع از تاریخمند

متون دین اکتفا نکرد ،بمکه بر تاریخمند فهم مفسران از متون دینگ نیگز تأکیگد ناگود در هاگی

راالتا بود که میان معنا و فحوا متون دین تاایز قاهل د «بی معنا لفظ و بردا گت فحگوای و
داللت فرق بسیار االت اگر بتوان عبارت را به اقتضا تاریخ و فرهن

آن عبار رو

م

زمانه تأویگل کگرد فحگوا

ود»(ابوزید )45 :1387،بگه تعبیگر دییگر ابوزیگد معنگا مگت دینگ را هاگان

داللتهای م داند که متون دین در زمان صور بند تود دا تهاند معنای که بگهزعگم ابوزیگد
محصول فرهنی بافتار تاریخ متون دین االت اما فحوا داللت بر فهم و معنای م کند که یگ
مت دین در نسبت با افت مفسران

پیدا م کند با عنایت بگه ایگ تاگایز االگت کگه ابوزیگد وظیفگة

مفسران متون دین را تفسیر و باز ناالگ فحگوا و مغگز مگت در نسگبت بگا مؤلفگههگا فرهنیگ و

اجتااع زمان معاصر م بیند(واعظ )60-41 :1389 ،

دکتر صیامیان گرج از معدود پژوهشیران االت کگه بگا درک ضگرور نقگد عقگل تگاریخ

مسماانان به اراهة راهبرد در ای تصو

در مقالة «ایدها روش ناالانه برا بازیگاب طگرحوارة

تفسگگیر مورتگگان قگگرون نخسگگتی اال گ م » م گ پگگردازد نویسگگندة ای گ مقالگگه ضگگا آگگگاه از
صور بند روایتها تاریخ تحت تأثیر اشمانداز گفتاگان مؤلفگان ایگ روایگتهگا ،تصگمب

الاتتارها روای مورتان مسماان عصر تدوی در آگاه تاریخ مسماانان و بازتولید پرال

هگا

و پاالخها عصر تدوی در اههان مورتان معاصر را د وارها تمق کرده االگت کگه گگذر از آن
نیازمند اراهة راهبرد روش ناالانه االت صیامیان در ای تصو

فرهن

مسماانان باع

م نویسد« :ماهیت النتگرایانة

ده االت فرآوردهها مؤلفان ای متون ،به عنوان مبنا و معیارها

النت اال م فهایده ود ای در حال االت که براالا

رویکرد تفسگیر

ناتت

گ انتقگاد  ،ایگ متگون

الاتتارها روای حاو معناهای گفتاان هستند که در موقعیت بافتگار قگرون نخسگتی هجگر
برالاتته دهاند از آنجا که وضعیت بافتار

ای قرون ،الر ار از منازعا عقیدت و الیاال ممگل

و نحل بوده و متون نیز حامل الوگیر مؤلفان آناناند ،با نیاه رهالیست به آنها عا ً آن نیرشها و

منازعا در اعصار دییر بازتولید م

ود مسئمه ای نو گتار اراهگة پیشگنهاد ایگدها روش ناالگانه
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برا بازتوان آثار وقای نیاران ای دوران براالا

رویکرد تاریخ االت» بهزعم ایشگان «راهحگل

بدیل برا توقف بازتولید روایت ها گذ ته ،عبگور از ایگ پگارادایم مسگم و نقگد بازناگای هگا
ایدهولوژی

النت تردگرایگ انتقگاد االگت» در هاگی راالگتا مگ کو گد بگا

از گذ ته براالا

بازاندیش رابقة دیالکتیک متون مورتان مسماان و بافتار تگاریخ ایشگان پگرده از طگرحواره هگا

تفسیر ایشان برگیرد طرحواره های که بهزعم صگیامیان گرجگ حگول محگور فمسگفة الیاالگ در
اال ب صور بند

ی

ده و «راهکارها عبور از وض نامقموا موجود را به وض مقموا که تنهگا

بار در گذ ته اتفاق افتاده االت ،در بازناای توی

از تاریخ در قالب بازیاب مؤلفه های کگه

آن وض آرمان را در عصر نبو پدید آورده نشان دادهاند»(صیامیان گرج )108-90 :1394 ،

تحلیلِ مفهومیِ «نقد عقل تاریخی در اسالم»
هاچنانکه پیشتر ا اره ناودیم پذیرش ای مفروضه ،که گسست از جهان تصویر مورتان مسگماان
نخستی ضرورت بنیادی در گشودن افتها جدید اندیشه االت ،ما را بدی نکته رهناون مگ کنگد

که ای گسست معرفت جز از طریگت نقگد عقگل تگاریخ در االگ ب ،یگا بگه تعبیگر دییگر بازاندیشگ

انیارههای که مورتان المف و معاصر برطبت آن به تفسیر و بازتوان میراث اال م م پردازنگد،

امکانپذیر نا با د از ای رو «نقد عقل تاریخ در اال ب» د وارها االت کگه ایضگاح مؤلفگه-
ها آن کا

م نااید تا به درک عایتتر از مسئمة مقاله و رهیافت که باید به منظور پاالخ بگدان

برگزید ،نایل ویم

در ای جا منظور از ایده ا پارادایا ااراوب از مفاهیم و اصول موضوعة االاالگ االگت کگه

پژوه ها در ااراوا آن انجاب م
تحقیت در محدوده ا تا

ود از ای ااراوا منسجم از قضایا و مفاهیم برا هدایت

االگتفاده مگ

گود(تنهگای  )133 :1386 ،در واقگ پگارادایم مجاوعگه

قضایای االت که ایونی درک جهان را تبیی م کند ای الگنخ از قضگایا بگا ایجگاد یگ
فکر برا اندیشاند هاچون ی

نظگاب

جهتگیر و راهبرد پایها به تحقیت عال م کنگد راهبگرد

که با اتکا بر آن حقایت در جهان اجتااع تشخیص داده م

گوند(ایاگان )46-45 :1390 ،از ایگ

رو منظور ما از «طرح ایده ا پارادایا در نقد عقل تاریخ در اال ب» اراهه ااراوب عاوم از

قضایا و مفاهیم انسجابیافته با یکدییر االت که با تکیه بر آن بتوان به تحمیگل و باز ناالگ الگاتتار
عقل تاریخ در اال ب نشست

در اینجا منظور از «عقل» مجاوعها از اندیشههاالت که توالگ عگدها از اندیشگاندان تولیگد

ده نیست بمکه منظور از عقل ابزار االت که به واالقة آن اندیشه تحقت پیگدا مگ کنگد بگه بیگان
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دقیتتر منظور از عقل دالتیاه از قواعد معی  ،مفگاهیم و مفروضگا پذیرفتگه گده در برهگها از
تاریخ االت که در ت ل آن برهه از زمان بدان ارزش مقمت داده م

را ایفا م کند که هرگونه پژوه

بهواالقة آن معنادار م

ود و نق

ااراوا مرجع

ود(الجابر .)58-23 :1389 ،

بر ای االا  ،افزودن وصف «تاریخ » به عقل ا اره به تصور انسان مسماان از دان

تاریخ و

کردار او در تحقت ای تصور دارد به تعبیر دقیتتر منظگور از «عقگل تگاریخ » نظگام از مفگاهیم،

الگاتتارها پیرنگ

 ،قواعگد و هنجارهگگا هسگت

ااراوب از مفروضا االت که به مثابة الودة دان

کن

معرفت آنان را تعی م بخشد.

ناالگانه و معرفگت ناالگگانه یگا بگه تعبیگر دییگگر

تاریخ بر اندیشة مورتان حاکایت یافته و

حال افزودن قید «در اال ب» به عقل داللت بر آن دارد که الامانة دانگای مزبگور یگا هاگان عقگل

اال م و در نسبت با د وارهها برههها تاریخ احاطهکننده ای عقل

تاریخ در بستر فرهن

ده االت درنظرگگرفت نسگبت عقگل تگاریخ بگا بافگت فرهنیگ آن تگود

االت که صور بند

حکایتگر مفروضگة مهاگ االگت؛ اندیشگیدن بگهواالگقة عقگل بالیگده در یگ

فرهنگ

بگه معنگا

اندیشیدن در بستر دالتیاه مرجع االت که محورها االاال آن از ااراواها و ب مایههگا آن

فرهن

تشکیل م

ود(الجابر  )53-28 :1389 ،از ای رو عقل تاریخ مورد بررال ما امگر

مقمت و مجرد و تار از زمان و مکان نیست بمکه با رای تاریخ کگام ً مشخصگ پیونگد یافتگه

االت .به بیان دقیتتر اگر بپذیریم که اَ کال و گونهها آثار تاریخ فرآوردهها معرفتگ هسگتند

که در رابقها مستقیم با مساهل ،بحرانها و نیازها جوام انسان تدوی و صور بند م
در آن صور الاتتار عقل تاریخ در اال ب نا تواند صرفاً محصول بررال و گگزین

مورتان با د؛ بمکه نا

وند،

خصگ

از نحوة عال و زندگ جامعة مورتان و تعمیاات االت که تواه نگاتواه

آنها را به میراث بردهاند یعن مبان عقل تاریخ در اال ب صرفاً از النخ معرفگت نیسگت ،بمکگه از

النخ عال االت و ریشه در کن
مزبور هات اال ب به عنوان ی

مسماانان دارد انانکه از ای توضیحا برم آید ،عقل تاریخ

دی توحید نیست ،بمکه برآیند دیالکتی

ف میگان اههگان مورتگان

مسماان با بافتار تاریخ ایشان االت از ای رو نبایست عقگل تگاریخ در االگ ب را لزومگاً دال بگر

انیارهها و ارزشها اال م انیا ت

اکنون نوبت به ایضاح مفهوب نقد االت منظور ما از نقد رویکرد االت که تاام آن ایدهها و

مفاهیا را که طبیع و آ کار انیا ته م
تاریخ و تکامل تا

وند ،رها ناوده تا نشان دهد که ای انیارهها و مفاهیم

تود را دا گتهانگد و بگه دالیگل و م حظگا تاصگ اهگره کنگون تگود را

یافتهاند(احاد  )388 :1388 ،بر ای االگا

هگی حقیقگت نهگای تگاریخ

گناتتپگذیر برجگا
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نیست ،بمکه ناتت ما از گذ ته ،اجتااع و مشرو به منظر االت مهمتر آنکه رد پا تاریخها

نو ته ده را بایست در الاتتارها قدرت که برحسب ی

(مانزلو) 72-71 :1394 ،

فرهن

تعی یافتهاند پگ گیگر کگرد

اکنون با ایضاح مؤلفهها مزبور م توان گفت که نقد عقل تاریخ در اال ب پگروژها االگت

که م کو د از طریت ترالیم الاتتار عقل تاریخ در اال ب و باز ناال نسبت معنادار کگه میگان
مفروضا و انیارهها ای عقل تاریخ با بافت تاریخ و فرهنی آنها وجگود دارد و هاچنگی

برقرار نسبتف معنادار میگان توزیگ قگدر در جامعگة االگ م و تولیگدا معرفتگ تگاریخپژوهگان

اال م زمینهها نقد و گسست از ای عقل تاریخ و بافت تار و پگود نگوین از اندیشگه را فگراهم
نااید

شالودهشکنی و روایتشناسی به مثابه بستهای پارادایمی در نقد عقل تاریخی در اسالم
اکنون با ایضاح مؤلفهها نقد عقل تاریخ در اال ب بدی پرال رهناون م ویم که نقگد عقگل
تاریخ در اال ب در راالتا گشودن راهها فروبسته باید به اه ابزار و روشهای توالل جوید به

بیان رو

تر ،جهت ایجاد گسست معرفت میان تود و النت تاریخنیار اال م و اراهگة نقگد

بنیاد از آن اه مسیر باید بپیااییم؟

به نظر م رالد تحقت ای مهم مستمزب انتخگاا رو گ االگت کگه ضگا بررالگ الگاتتار عقگل

تاریخ در اال ب و باز ناال نسبت میگان مراحگل تکگوی ایگ عقگل بگا بافگت فرهنیگ و الگاتتار
اجتااع محل تولید آن ،بتواند از تاریخیت مؤلفگههگا معرفتگ و اصگول رجحگان معرفتگ تگاریخ

پژوه پرده بردا ته و با اراهة تصویر از بحرانها موجد ای مؤلفهها و اصول ،امکان فراگذ ت

از ای عقل تاریخ رالوایافته را فراهم نااید در تمق نیارنده الوده کن و روایت ناالگ دو
گاب رو

هستند که بهرهگیر از آنها در کنار یکدییر بستها پارادایا را تشکیم م دهد که

فراهم م

ود از ای رو در ادامه بگه تشگری ایگ دو گگاب رو گ و ایگونی پیگادهالگاز آن

با االتفاده از آن زمینة بازاندیش الاتتار عقگل تگاریخ در االگ ب و گسسگت معرفتگ از ایگ عقگل

م پردازیم

شالودهشکنی
الوده کن برت ف تصور رایج دال بر تخریب و ویرانالاز ی
باید آن را گونها پرال

الاتتاان یا بنگا نیسگت بمکگه

در مورد الیو و طرح معاارانة هر الازه دانسگت بگرا ناونگه پرالگ

از
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الودهها ،بنیادها ،مبان  ،اصول و ااراواها در فمسفه و عموب را م تگوان مصگداق از ایگ روش
الوده کن پرال

دانست بنابرای

و جستجو نهادها و بنیادها االت به تعبیگر

جابهجای و الاتتارزدای النت و کشف عناصر الگازندة آن االگت در واقگ
مگ آمگوزد کگگه هگر الگگنت را بنیگانفکنگ ناگوده و الگگپ

گالوده گکن

گالوده گکن بگه مگا

عناصگر الگگازندة آن را دوبگاره بازنویسگ

کنیم(ضیاران )44-45 :1395 ،از ای رو هگر گونگه گالوده گکن عقگل تگاریخ در االگ ب در
نخستی قدب باید باز ناال الاتتار عقل تاریخ در اال ب و بنیانهگای کگه فگرآوردههگا معرفتگ

مورتان مسماان بر آن بنا ده االت را در دالتور کار قرار دهد ایگ بنیگانهگا هاگان مفروضگا و

انیارههای االت که از الرآغاز تاریخنیار در اال ب بهتدریج کل گرفته و مورتان مسگماان بگا
اتکا بدان به تفسیر و بازتوان النت م پردازند

درالت آن االت که مورتان مسماان مستقیااً و بدون هی واالقها بگه واقعیگتهگا تگاریخ

جهان اال ب و النت اال م نا پردازند؛ بمکه آنها نیز هاچون هر مگورخ دییگر از اشگمانگداز
ی

طرح مفهوم تثبیت ده در حافظة جاع تود و با ابتنا بر دوگانههگا حگاکم بگر ناتودآگگاه
االت که به تفسیر و توصیف النت و تراث اال م م پردازند های واالگقهگگر

معرفت توی

االت که به ناتت و تگوان

آنهگا از میگراث االگ م جهگت مگ بخشگد از ایگ رو گشگودن

مسیرها جدید اندیشه و طرحانداز ها تاریخ جدید از النت مستمزب رهگا گدن و گسسگت از
آن االگت کگه

ای انیارهها تثبیت ده در الاتتار عقل تگاریخ در االگ ب االگت اکنگون پرالگ

الوده کن اقور زمینهها رهای از ای انیارهها تثبیگت گده در عقگل تگاریخ در االگ ب را

فراهم م الازد؟

در پاالخ باید گفت که الوده کن بدی منظور به تواندن مت انگان از نزدیگ

که تاایزها مفهوم و تفگاو هگای کگه مگت براالگا

مگ پگردازد

آن الگاتته گده السگت گوند و از میگان

بروند(احاد  )280 :1389 ،هدف و معنا واقع ای روش ب اثر و تنث کردن مت به یار تود
مت و از درون مت االت معنا ای کن

نه ویران کردن مت بگل ویگران کگردن داللگت معنگای و

الویة ک ب محور مت االت در متن که الودهاش کسته م

ود برتر ی

الویهها دییر داللت از بی م رود و بدی اعتبار مت اندالاحت م

گود(احاد )388 :1388،

الوده کن با تکیه بر نکا حا یها مت و با برجسته کردن معضلها و تناق

مهم دالت م یابد در ای راالتا معاوالً بر واژگان تا
نشان داده م

وجگه داللگت بگر

هگا مگت بگدی

و برگرفته از تود مت تارکز م

ود که ای واژگان که در توان ها عاد از مت نادیده گرفتگه مگ

واژگان هستند که جد گرفت

گود و

گوند هاگان

ان برا مت معضل ایجاد م کند البته باید توجه دا گت کگه از
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میان رفت ققعیت مت در تحمیلها

(ام تان )83 :1395 ،

الوده کنان که به معنا اراهة تفسیر منسجم از مت نیست

به تعبیر دییر وقت الع در ثابت نیهدا ت ی

معنا جهت عرضة ایز به مثابة امر مقمگت،

مفرد و مثبت داریم به الکو یا منف کردن ا کال یا معان ا که متفاو یگا متضگاد هسگتند و در
تقابل با موارد هکر ده قرار دارند رو م آوریم در واق آناه نویسنده دیگده االگت بگا آنچگه او

ندیده االت پیوند یافته و مت ضابقة درون تود در تاایزگذار میان مفاهیم را از دالت م دهگد
از ای طریت نشان داده م

ود که تاایزها موجود در مت از آغاز نامنسجم و بر ناالازهها االگتوار

بوده االت(احاد  )280 :1389،بدی واالقه ،الوده کن آن معناهای را که براالگا

تاایزهگا و

دوگانهها موجود در زبان االت کنار م گذارد و امکانا معنای جدید را تجربه م کند به بیان

پا به قمارو ب معنای یا گسترة آناگه ناگ تگوان از آن حگرف زد مگ گذارد( گر  154 :1392،و

احاد  )280 :1389،به بیان دریدا ،الوده کن را باید از راه ی

مضاعف و ی

رویکرد مضگاعف ،یگ

نو تار مضاعف پ گرفت ،تا بدی ترتیب زمینهها واژگون تقابلها ک الی

و طرح ریز مجدد را فراهم آورد تنها از ای طریت االت که امکان فروپا

مت امکانپذیر م
را ی

عمگم

ود بر ای االا

تقابلها دوگانه در

الوده کن نا تواهد ا یاء ،امور ،مت  ،النتهگا و باروهگا

بار برا هایشه تعریف کند زیرا مفاهیم هاواره تاایل به گگذر از مرزهگای دارنگد کگه در

لحظه حاضر محدودش م الازد(نوهر و یخمر)46 :1389 ،

الوده کن از طریت های تردید در مرجعیت معناهاالت کگه بگه الگاتتزدایگ و واژگگون

انیارهها مسم متافیزیک نایل م

ود در ای صور االت که درم یابیم هی تأویم ققعگ و

نهای نیست و نباید هی تفسیر را ب رقیب فرض کنیم ،بمکه بایست عدبتعی و غیرحتاگ بگودن

بردا تها تود را امر ماک در نظر آوریم( ر  153-154 :1392،و ضیاران )53 :1395،در
واق

الوده کن به ما م آموزد که باید گرای ها متافیزیک که میان پدیدهها تاایزها دقیگت

نهاده ،و آنها را به قابل قبول /غیرقابل قبول ،صدق/کذا ،ترد/ب تگرد  ،مرکز/حا گیه و نظگایر

آن تقسگگگیم مگ گ کنگگگد ،رهگگگا کنگگگیم گگگالوده گگگکن راه رهگگگای از ایگ گ تقابگگگلهگگگا را فگگگراهم

م کند(ضیاران 54 :1395،و وبستر )253 :1390،به بیان دییر ،الوده کن تااب آن ایزهگای را
که طبیع و آ کار انیا ته م

وند رها م کند تا نشان دهد ایگ ایزهگا تگاریخ و تکامگل تگا

باید توجه دا ت که ی

انگی پگردهبرگگرفت از تاریخیگت عقگل تگاریخ در االگ ب مسگتمزب

تود را دارند و به دلیل تاص انی م ناایند (احاد )388 :1388،

پیاودن دو گاب معرفت االت :نخست بایست از طریت پژوه

درزمان به الیر تاریخ

کلگیر
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الاتتار عقگل تگاریخ نگزد اندیشگاندان مسگماان پرداتگت آنچگه در ایگ قسگات دنبگال مگ
بازاندیش ایونی

گود

کلگیر اصول و مفروضا بنیادی عقل تاریخ نزد مسماانان از الگرآغاز

ظهور تاریخنیار در میان ایشان تا زمان تکوی الاتتار عقل تاریخ االت ای باز ناال مراحگل

تکوی تاریخ الاتتار عقل اال م در اال ب راهبرد کارالاز در بازآفرین عق نیت نوی جهت

پاالخ به د وارههگا عینگ و ههنگ اندیشگهوران جهگان االگ ب اراهگه مگ ناایگد راهبگرد کگه بگا

پردهبردار از تاریخیت الگنت و تأکیگد بگر تگاریخمنگد میگراث فکگر االگ ب زمینگة گسسگت از

ر تهها که اندیشه را فراهم مگ ناایگد از الگو دییگر ایگ روش بگا نشگاندادن نگاتوان مگا در
جموگیر از ا اعهیافت معان زبان ،تأکید م نااید که ای معگان بگه الگبب ماهیگتف تگا

تگود

هایشگگه ماکگگ االگگت از هگگدف کگگه بگگرا آن تصگگور گگده االگگت بگگه الگگات دییگگر منحگگرف

ود(وبسگگتر )254 :1390،در واق گ بگگا تکیگگه بگگر روش گگالوده گگکن م گ تگگوان از بس گ معگگان و

داللتها الیاال اجتااع النت در فرایند تدوی تاریخنیار تبیی بسندها اراهه کرد
پ

از درنظرگرفت ای نسبت دیالکتیک میان بافتار تاریخ مورتان مسماان با آثگار تگاریخ

که آنها تولید کردهاند ،بایسته االت که تا حد از ای فضگا تگاریخ تگار

الاتتار عقل تاریخ در اال ب پرداتته ود ایگز کگه از آن بگه عنگوان پگژوه
م

گده و بگه ترالگیم

هگمزمگان یگاد

ود در ای مرحمه باید به باز ناالگ مؤلفگههگا معرفگت تگاریخ از دیگد مورتگان مسگماان و

باز ناال دوگانههگا حگاکم بگر کگن

معرفتگ آنهگا پرداتتگه گود نکتگة مهگم در ایگ مرحمگه

درنظرگرفت نسبت میان ای اصول در حال تکوی با رای بافتار تاریخ آن و بحرانهای االگت
که پذیرش و جذا ی

انی اصول را ضرور الاتته االت ای امر مستمزب درنظرگرفت تمقگ

مورتان مسماان از موضوع ،روش و کارکرد دان

تاریخ از الرآغاز تاریخنیار االت

اکنون الؤال ای االت که ای انیارهها متافیزیک را باید حول اه محورهای

ناالای کرد

در تمق نیارنده م توان انیارهها یزدان ناالانه ،جهان ناالانه و انسان ناالانه را به مثابگه مگدل و

هاچون بنیانهای تمق کرد که مورتان مسماان با اتخاه مواضگ گفتاگان تگود حگول محگور آن

روایتها تاریخ را صور بند و مفصلبنگد کگردهانگد در واقگ واالگاز عقگل تگاریخ بگا

باز ناال مبان جهان ناالانه ،یزدان ناالانه و انسان ناالانة اندیشاندان و مورتان مسگماان امکگان

درک رابقة دیالکتیک میان ای انیارهها متافیزیک با مؤلفهها بافتار تاریخ محل تولید آثگار
تاریخنیارانه را فراهم م الازد

کارکرد ای النخ از واالاز تاریخنیار اال م پردهبردا ت از کارویژههگا ایگدهولوژی

،

تناقضا عق ن و تردید در مشگروعیت انیگارههگا و مقگوالت االگت کگه مورتگان و اندیشگهوران
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اال م با تکیه بر آن بردا ت تود از النت و میراث اال م را اراهه م ناودند ایگ الگنخ از نقگد

عقل تاریخ پرده از یکسونیر های که توال گفتاانها غالب و مغموا تولید ده برمگ دارد

و بازنیر و مشاهدة امکانها معرفت بگدیل و جگاییزی در تگاریخپژوهگ را فگرارو مورتگان

آینده قرار م دهد و متعاقب آن مان از نادیدهگرفت برت ویژگ ها عقل تاریخ مگ

گود .از

ای رو واالاز عقل تاریخ در اال ب به معنا بازنیر مرزهای هست که در گذ ته و اکنون
بر کن

معرفت مورتان مسماان حاکم بوده و مگان از نیریسگت بگه گذ گتة االگ م از دریچگه و

اشمانداز متفاو

ده االت واالاز عقل تاریخ به واالقة اندیشگیدن بگه ایگ دالگت از امگور

نااندیشیده االت که امکان برعهدهگرفت کارویژهها نوی را به تاریخپژوه االگ م و هاچنگی

امکان اراهه بردا تها متناالب با رای متغیر و د وارهها جدید را فراهم م نااید البتگه بایگد
توجه دا ت که الوده کن به تنهای برا انداتت طرح نوی در تگاریخپژوهگ و بازاندیشگ

میراث اال م کفایت نا کند
روایتشناسی
روایت ناال دومی گاب رو

االت که پیاودن آن ر گشگودن گگرههگای االگت کگه امکگان

دگراندیش را از عقل تاریخ در اال ب ربوده االت زیرا اگر هاچون مورتان ارت
بپذیریم که توان

واالگاتت

و توصیف مورتان مسماان از النت اال م هاچون هر النخ از تگاریخنیگار

در قالب زبان و تحت واحد زبان ناتت به ناب روایت اراهه دهانگد ،در آن صگور بازاندیشگ

الاتتار عقل تاریخ در اال ب مستمزب ناالای الیوها روایت و الاتتارها پیرنی تواهد بگود

که تاریخنیاران مسماان عناصر گفتاان تود را در آن عرضه کگردهانگد در واقگ روایگت ناالگ

گزارشها تاریخ آنها گر تحقگت هرگونگه گسسگتف معرفتگ تودآگاهانگه از الگاتتار عقگل
تاریخ در اال ب و اراهه االموا نوین از طرحانگداز روایگ تواهگد بگود از ایگ رو در ادامگه

ضا ایضاح جغرافیا معرفت روایت ناالگ و توصگیف مفگاهیم و روشهگا آن ،بگه ایگونی

کاربست ای مفاهیم و روشها در نقد عقل تاریخ در اال ب ا اره تواهیم کرد

در تعریف روایت ناال آن را مقالعة کل و کارکرد روایت معرف م ناایند روایت ناال

به بررال جنبهها هاانند و متفاو هاة روایتها از جنبة روایت م پردازد تگا از ایگ طریگت هگم

جنبههای که روایت را از دییر نظابها داللت متاایز م کند باز ناالگد و هگم از تصوصگیا و
ویژگ گ روایگگت بگگه مثاب گة موضگگوع روایگگت ناال گ پگگرده بگگردارد از ای گ رو نخسگگتی وظیفگگة

روایت ناال فراهمالاتت ابزار الزب برا

گرح و توصگیف آ گکار روایگت و فهگم کگارکرد آن
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االت(پرین  )11-10 :1391،در اینجا روایت بر هر توال ازپی انیا تها از رتدادهای کگه بگه
طور غیرتصادف و هدفاند و معنادار به هم پیوند یافتهاند داللت م کند(معاور )13 :1392:
به بیان رو

درون ی

تر ،روایتها به بیان و توضی پی آمدن وقای پیشگی بگه الگو وقگای پسگی در

پ رفت زمان که دارا الاتتار متشکل از آغاز ،میانه و انتهاالت اقگداب مگ کننگد از

ای طریت روایتها ،رویدادها را به ر تها از حوادث بههمپیوالته تبدیل م کنند که هم بگه طگور
غایت تا

جداگانه و هم بهصور جاع در جهت تحقت ی

روایت یا هاان پایان آن االت(لاون )164-156 :1389،بر ای االا

را بهصور المسمها معنادار و فهم دن و با ی

حرکت م کنند که نققه او

روایتها پی آمدها و وقای

نظم مشخص درم آورد در ای راالگتا ارتبگا

میان رویدادها مختمف را به ای صور بیان م کنند که هر مرحمه بگه الگات مرحمگها ویگژها
هدایت م

ود در واق رویدادها بعد هر روایت وابسته به رویدادها پیشی االت و پایان هر

روایت وابسته به آغاز آن االت

در ای میان تحمیل روایت ناالانة الیوها روایت واجد بصیرت االت کگه کاگ

گایان بگه

زمینگگههگگا گسسگگت از الیوهگگا تثبیگگت گگدة تگگاریخنیگگاران مسگگماان م گ ناایگگد براالگگا

تمق گ

افسونزدای از تمق ها انیارانه و واق گرایانه از الاتتار عقل تگاریخ در االگ ب و فگراهمناگودن

روایت ناالان ،اگر بتوان گفت که آغاز روایت اغمب پایان آن را تا اندازها تعیی م کند ایگ را
نیز م توان گفت که پایان آغاز را مشرو م الازد به بیان دییر بسیار از روایتها دارا تعی

غایت ناتت اند یعن برت رویدادها به ای عمت رخ م دهند که رویگدادها دییگر حتاگاً بایگد

رخ دهند به تعبیر دییر ،والیمه هدف را توجیه نا کند بمکه هگدف والگیمه را توجیگه مگ کنگد بگه
تعبیر ژرار ژنت هر عنصر و واحد روایت را باید براالا

کارکردش در روایت تعریگف کگرد و در

ای میان واحد آتر بر هاة واحدها المقه دارد و تودش زیر الگمقة ایگز نیسگت بگه ایگ ترتیگب

جهت روایت ماک االت دوطرفه با د؛ به گونها که روایت از آغاز به پایان و از پایان بگه آغگاز

حرکت م کند و آغاز و پایان هر دو مشرو به یکدییر هستند اما از آنجای کگه آغگاز از هاگان
ابتدا با اندیشة پایان جهت م یابد م توان ادعا کرد که پایان در هاان آغاز و حت پگی

روایت قرار م گیرد(پرین )163-161 :1391،

از گروع

ای تمق از کارکرد روایت داللت مها برا آن دالت از پژوهشیران که درصدد نقد عقل

تاریخ در اال ب هستند دارد به تعبیر دییر ،اگر بپذیریم که آگاه تاریخ پسین االت و مگورخ
تنها با اط ع از رویدادها پ

از رویداد مورد بررال تود االت که به رویداد مورد پرال

تود

وزنه و اهایت م بخشد ،در آن صور رویداد بعد تعیی م کند که ایونه باید به رویداد قبم
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نیریست(احاد  )151 :1387 ،بر ای االا
از الو مورتان مسماان بی

از گزین

م توان نشان داد که روایتها تاریخ تولید گده

از آنکه متأثر از منقت حاکم بر پ رفت امور در جهان تار با ند،

نققهها او یا بخ ها پایان روایتها تاریخ توالگ مورتگان و معنگای کگه از

ای طریت درصدد انتقال به مخاطبان بودهاند تأثیر پذیرفته االت در واق مورتان مسماان از طریگت

ای النخ از طرحانداز روایتها ،رویدادها را به ر تها از حوادث بههمپیوالته تبگدیل مگ کننگد

که هم بهطور جداگانه و هم بهصور جاع در جهت تحقت ی

که نققه او روایت یا هاان پایان آن االت

حرکت مگ کننگد

غایت تا

البته کاربست تحمیل روایت ناالانه در نقد عقل تاریخ در اال ب بدی جا تتم نا

ود بمکگه

مهمتری تدمت ای النخ از تحمیل روایگتهگا تگاریخ باز ناالگ الیوهگا روایتگ االگت کگه

مورتان مسماان جهت صور بند روایتها و معنا تاریخ مورد نظر ان بهره بردهاند زیرا اگگر

تمق واالاتتگرایان از منقگت روایگتپگرداز مورتگان را بپگذیریم ،در آن صگور روایگتهگا

تاریخ داالتان ییانه و بدون ابهاب بازگو نا کنند؛ اراکه هر مورخ در مورد مساهل مورد بررال
تود دیدگاه و بردا ت مختص تود را دارد و به هاگی جهگت برتگ وجگوه دوره و رتگدادها

مگگ گورد بررالگگ گ را پررنگگ گ

م کند(فمودرنی

مگگ گ ناایگگگگد و در مقابگگگگل از الگگگگایر رویگگگگدادها اشگگگگمپو گگ گ

 )66 :1391،به بیگان روایگت ناالگانه هگر مگورخ از یگ

مجاوعها از نیرشها ،ع یت و گرای ها

نققگة دیگد ،بگهمعنگا

خص که جاییاه فرد را نسبت به جهان بیرون رقم

م زند(مارتی  ،)110 :1391،االت که به توصیف گذ تة مورد بررال تود م پردازد
در واق هاانگونه که هایدن وایت تأکید م کند ،مورتان الاتتارها پیرن

بر جریان رویدادها ب

پی ناونها را

کل تحایل م کنند به تعبیر دییر زندگ کارگزاران تگاریخ ر گتها

از حوادث االت که احتیا به مورت دارد تگا پگ

از وقگوع رویگدادها ،الگاتتار روایگ را جهگت

فهمپذیر دن به آنها تحایل کند به بیان دییر ،زنجیرها از اتفاقا مشابه م توانند به یوهها
متفاو طرحانداز

وند و ای

تشخیص دهد برگزیده م

یوة طرحانداز نیز بستی به الاتتار پیرنی که مورخ مناالگب

ود (وایت )50-40 :1389 ،بر های االا

صنعت ادب تمق کرد که از صور بخش و تحایل ی

رو فهم تاریخ بی

از آنکه بهوالیمة عال پژوه

ماهیت بازناای و تصایم زیبای

االت که م توان تگاریخ را

روایت بر گذ ته نا

م

گود از ایگ

تجربهگرایانة مورخ بهدالگت آیگد براالگا

ناتت مورخ االت که کل م گیرد()Munslow, 2000: 82

ای النخ از روایت ناال بر حاکایت بسته مشخص از الاتتارها پیرن

مورتان مسماان داللت تواهد کرد مشخصها که مگ تگوان از آن بگرا

بگر کگن

معرفتگ

ناالگای الگاتتار عقگل
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تاریخ در اال ب بهره برد به تعبیر دقیتتر با پذیرش ایگ تمقگ مگ تگوان حکگم کگرد کگه الیگو

روایت ها تاریخ و معناپرداز که الیرهنیار ها ،گاهنیار ها و تراجمنیار ها مسگماانان از
رویدادها گذ ته اراهه م نااید ،در قالب اار محدود و مشخص از الاتتارها پیرن
ده االت الاتتارها پیرنی که بر رتدادها ب

طرح انگداز هگا روایگ مورتگان مسگماان بگی

گکل تحایگل مگ

عرضه

گد از ایگ رو کگارکرد

از آنکگه توصگیف عینگ رتگدادها تگاریخ

مسئمهالاز با د ،بازناایاننده تجربگة زیسگته ایگ مورتگان و تگ ش آنهگا بگرا معنگاپرداز جهگت

برآوردهکردن نیازها حاکم بر رواب قدر در جامعگه پیرامگون آنهاالگت روابگ قگدرت کگه

م توان آن را در قالب مناالبا گفتاانها غالب و مغموا تبیی کرد

نتیجهگیری
روایتها تاریخ مسماانان هاچون هر اثر تاریخ دییر با تکیه بر جهان تصویر حاکم بر جامعگة

تود و از منظر د وارهها جامعه معاصر االت که به گذ تة مورد بررال تود رهزن م ناایند به
بیان رو

تر مورتان مسماان م کو ند تا با اتکا بر انیگارههگا یگزدان ناالگانه ،جهگان ناالگانه و

انسان ناالانة حاکم بر عصر تود به اراهة توان ها تاریخ از بزنیگاههگا تگاریخ االگ ب دالگت

یابند توان های که از قابمیت الزب در مشروعیتزدای از گفتاانهگا و نهادهگای کگه نگامقموا
تمق م

ود و یا مشروعیتزای برا آن دالگت از نهادهگا جامعگه انسگان و گفتاگانهگای کگه

مقموا تمق م

وند برتوردار با د اما تغییر مؤلفهها جامعگة االگ م معاصگر کگه بگه مگوازا

ثبا الاتتار عقل تاریخ در اال ب پی

در میان مسماانان م

م رود مان از برآورده دن ای کارکرد تاریخپژوه

ود به تعبیر دییر ،عدب گسست معرفت از انیارهها عقل تاریخ در اال ب

البب ده االت که روایتها تاریخ مورتان مسماان توان الازگار با رای و نیازها جدید
را ندا ته با د و صرفاً به بازتولید فرآوردهها معرفت هاسان با گذ ته برا جامعة در حال تغییگر

بپردازد از ای رو در تمق نیارنده نقد عقل تاریخ در اال ب نیاز ضرور ای روزهگا جهگان

اال ب تمق م

بر ای االا

ود

م توان «نقد عقل تاریخ در اال ب» را به معنا بازنیر مرزهای انیا گت کگه

در گذ ته و اکنون بر کن

معرفت مورتان مسماان حگاکم بگوده و مگان از نیریسگت بگه گذ گتة

اال م از دریچه و اشمانداز متفاو م

ود نقد عقل تگاریخ بگه واالگقة اندیشگیدن بگه ایگ

دالت از امور نااندیشیده االت که امکگان برعهگدهگگرفت کگارویژههگا نگوی را بگه تگاریخپژوهگ

اال م و هاچنی امکان اراهة بردا تها متناالب با رای متغیر و د وارهها جدیگد را فگراهم
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مهم در ای میان آن االت که نقد عقل تاریخ را بایست با تکیه بر اه روشها

م نااید اما پرال

و مدلهای انجاب داد؟ مقاله بهمنظور پاالخ بدی پرال

الوده کن و روایت ناالگ را هاچگون

بستها پارادایا معرف کرد که واجد توان الزب در تحقت ای گسست معرفت از انیاههگا عقگل
تاریخ در اال ب االت

الوده کن یک از ای روشهاالت که با عنایگت بگه مبگاد معرفتگ و هسگت

م تواند بنیانها النت تاریخنیار در االگ ب را در دو محگور هگمزمگان و درزمگان

ناالگانة تگود

ناالگای و

بینان فکن کنگد کاربسگت ایگ مهگم مسگتمزب آن االگت کگه تکگوی انیگارههگا حگاکم بگر الگنت

تاریخنیار در اال ب را در مت ی

انیارههگا مزبگور را از حیگ

توال زمان قرار دهیم الپ

همزمان بررال ناوده رواب الاتتار ای انیارهها و نقش که در برالاتت فهم مورتان مسماان
از جریان تاریخ دارد را لحاظ نااییم پیشنهاد نیارنده به مورتان که قصد کاربسگت ایگ روش را

دارند آن االت که ای انیارهها را حول محور تصور مورتان از نق

زندگ انسان در محی انسگان

امگر الهگ در صگور بنگد

ناالگای نااینگد بگدی ترتیگب گالوده گکن بگا بازاندیشگ ایگ

بنیانها الاتتار عقل تاریخ در اال ب و پردهبردار از تاریخیت دوگانههگای کگه بگر الرنو گت

تاریخ پژوه مسماانان حاکم ده االت به تحقت ای گسسگت معرفتگ یگار مگ رالگاند در واقگ

الوده کن با ناالای انیارهها یزدان ناالانه ،جهان ناالانه و انسان ناالگانها کگه در میگراث

تاریخنیار مسماانان تصمب یافته نخستی گاب در گسست از حاکایت ای انیارهها متگافیزیک
بر کن

معرفت مورتان معاصر را فراهم م نااید بر ای االا

االگت کگه تگوان هگا تگاریخ

مورتان مسماان توان الازگار و پاالخ به د وارهها و نیازها جدید را م یابند البتگه تحقگت ایگ

گسست معرفت نیازمند روایت ناال روایتها تاریخ مسماانان نیز هست
بر ای االا

اگر بپذیریم که آن هنیاب که مورتان مسماان به تفسیر گذ ته م نشگینند ،نگوع

کل روای یا متن

ده را بر گذ ته تحایل م کنند ،آنگاه باز ناال ای الیوها روای زمینگه

پردهبردار از بنیانها و الاتتارها کن
مورتان مسماان به ما کا

معرفت ایشگان را فگراهم مگ کنگد روایگت ناالگ آثگار

م کنگد کگه گگزارشهگا تگاریخ ایشگان را نگه از دریچگة محتگوا

روایتهای که اراهه م کنند ،بمکه از منظر هدف و غایت روایتها تاریخ بنیریم نیریست از
ای اشمانداز روایت ناالانه نه تنها به ما امکان م دهد که بردا ت واقعیتمحور از گگزارشهگا
تاریخ مورتان مسماان را کنار بنهیم ،بمکه به ما کا

مورتان از ایدمان و گزین

روایتها تاریخ

م نااید ضا باز ناال هگدف و غایگت

ان ،به نق

مناالبا اجتااع جامعگة مورتگان

مسماان در صور بند الیوها روایتپرداز ایشان پ ببریم با باز ناال الیوها حکایگت و
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معناپرداز در روایتها تاریخ مورتان مسماان ،واپسی گاب در ترالیم الگاتتار عقگل تگاریخ

در اال ب پیاوده تواهگد گد در ایگ مرحمگه الگاتتارهگا پیرنیگ کگه مورتگان مسگماان جهگت

معناپرداز و صور بند دادهها ب

کل تاریخ به کار م برند ناالگای

تأثیرگذار در حیا مسماانان فراهم م

ود

گده و بگدی طریگت

ضگا ارزیگگاب ایگ الیوهگگا روایگگت ،زمینگة طگرحانگگداز روایگ نگگوی از رتگگدادها تگگاریخ
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Abstract
If we accept that any interpretation of the Islamic heritage of thought
is based on a framework of ideas and concepts, which is the title of
historical reason, then the continuation of the structure of this historical
reason leads to the ineffectiveness of Muslim historical narratives in
response to the problems of contemporary society.
Accordingly, how the epistemic breakdown of the ideas of the
historical intellect was considered difficult in Islam, the article sought
to answer it. It considers the article of narration and foundationalism as
a theoretical framework that allows for such a break from the notions
of historical reason in Islam; the theoretical sketches that can be called
"paradigmatic ideas in the critique of historical reason in Islam".
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Based on this paradigmatic conception of the foundations, while
recognizing the metaphysical notions and the dichotomies that encircle
the historical wisdom of Muslim historians, it provides historians with
an alternative perspective on reading Islamic heritage. It also provides
recognition of the structures of the historical intellect in Islam in the
context of redefining the logic of historical thinking in Islam and
modern narrative schemes. Relying on these new designs, Muslim
historians can find a new reading of the Islamic tradition and thus find
an answer to the daunting issues.
Key Words: Historical reason in Islam, Paradigmatic idea,
Foundationalism, Narrative Science.

