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افسانه فرقدان

کتاب »کاربست نظریه  ها، مدل  ها و 
مفاهیم در تاریخ باستان« نوشته نویل 
مورلی با ترجمه فرهاد نام برادرشــاد در 
نشر مورخان منتشر شــده است. این 
کتاب راهنمایی کاربردی و انتقادی برای 
محققان اســت تا از طریق آن چگونگی 
کاربرد نظریه  ها، طرح ها و مفاهیم را در 
تاریخ باستان دریابند. همچنین با کمک 
این کتاب می  توان برای تفسیر شواهد 
تاریخی خود و ارزیابــی کار دیگران، از 
نظریه استفاده کرد. این کتاب ایده  ها و 
نظریه  هایی کلیدی را بررسی می کند که 
طیف وسیعی از موضوعات تاریخ باستان 
مانند جامعه، اقتصاد، محیط زیســت، 
جنســیت، تمایالت جنسی، اسطوره و 

عقالنیت را دربرمی گیرد.
هدف از نگارش کتاب 

هدف نویســنده ایجاد مجموعه  ای 
به عنوان کتــاب راهنما بــرای دنیای 
نظری است، نقشه ای ساده سازی شده 
از این قلمرو پیچیــده و تأکید بر برخی 
نشانه های بسیار برجسته آن و به عنوان 
کمکی جهت هدایت و راهنمایی برای 
دانشــجویان و محققان. این کتاب به 
جزئیات نظریه  های مختلف می پردازد و 
ارائه مثال های بیشتر از کاربرد این نظریات 
در تاریخ باستان است. نویسنده سعی دارد 
بعضی از مفاهیم کلیدی، استدالل ها و 
طیفی از مفروضات مربوط به نظریاتی 
را کــه گزارش های مختلفــی از تاریخ 
باستان را ارائه و تحت تأثیر قرار می دهند، 
معرفی کند؛ این که آیا محقق و دانشجو 
از »نظریه« در کار خود استفاده می  کند 
یا نه، و این واقعیت که برخی مورخان از 
آن استفاده می کنند، بدین معنی است 
که محدوده معینــی از دانش نظریه  ای 
گوناگون، چگونگی اســتفاده از آن ها، 
چگونگی تشخیص و به رسمیت شماردن 

آن ها و چگونگی امکان سنجش آن ها، 
بخش مهمی از »جعبه ابزار« مهارت  های 
اساسی مورخان به حساب می  آید. انتخاب 
عناوین نشان می دهد گرایش خاصی به 

تاریخ اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
گویا نویسنده بر آن بوده که موضوعات 
را به مثابه مبنایی برای بحث کلی  تر در 
مورد چگونگی توسعه تفاسیر مورخان 
و ساخت اســتدالل ها و نحوه سنجش 
این تفاسیر و اســتدالل ها را ارائه بدهد. 
رویکردهــای نظری روشــن و صریح 
نسبت به تاریخ باستان، مصادیق خوبی 
برای مطالعــه تفاســیر تاریخی ایجاد 
می  کند، زیرا این مفروضات و تکنیک  های 
تفسیری کامالً آشکار هستند. با مطالعه 
چنین رویکردهایی، فنون و معیارهای 
مشابه ارزیابی را می  توان در فرضیه  های 
راهنمایی که کمتر روشــن و آشــکار 
هستند، به کار بســت. نویسنده در پی 
نشــان دادن احتماالت یــک رویکرد 
»نظری« به تاریخ باستان به عنوان منبع 
ایده  ها و روش  های جدید خوانش شواهد 
باستانی است و به عنوان یک ابزار برای 
توسعه درک و دریافت ژرف  تر از گذشته 

محسوب می شود. 
 کاستی های تاریخ نگاران ایرانی

 در حوزه نظریه و مفاهیم 
در حقیقت به دلیــل نبودن رویکرد 
مشــخص و یا پیروی نکردن از مکاتب 
تاریخ نگاری مدرن در بین محققان علوم 
انســانی، بجز تعدادی، اکثر تحقیقات 
تاریخی منتشره در کشور ما در سال های 
اخیر تجمیع داده  ها و تراکم یافته  های 
بدون چارچوب روشــمند بوده است. 
البته تاریخ نویســی نوین در کشــور ما 
قدمت زیادی نــدارد و احتمــاالً برای 
رسیدن به ســرمنزل مقصود هنوز باید 
راهی زیادی بپیماید. در راه رســیدن و 
کاربرد نظریه های قوی و پذیرفته شده، 
هر چه گام برداشــته شــود، مطالعات 
تاریخی ملموس تر و به مرحله علمی  تر 
و روشمندتر شدن نزدیک تر می شویم 

و درنهایت به سودمندترشدن مطالعات 
تاریخی می انجامد.

کارکرد کتاب »کاربست نظریه  ها، 
مدل  ها و مفاهیم در تاریخ باستان« 
ارزش مضاعفی که این کتاب نسبت 
به کتاب های مشابه دارد، این است که با 
توجه به تخصص نویسنده در حوزه تاریخ 
باستان، سعی در اســتفاده از مصادیق 
باستانی در نظریه ها، به عنوان مجموعه ای 
اندیشه  ها و مفروضاتی که فعالیت  های 
مورخان را ارائه و کنترل می کند و با آن 
و از طریق آن جهان را تفسیر می کنیم. 
نویسنده ســعی دارد کتاب راهنمایی 
کاربردی برای دانشــجویان و محققان 
دوره باستان شود که از مواجهه با نظریه  ها 
و مد ل ها و مفاهیم نظــری و مربوط به 
فلسفه نظری نهراسند و با علم و آگاهی 
کافی به نقد آن ها به نســبت داده های 
به دست آمده بپردازند. ناگفته نماند عهد 
باستان در دیده نویسنده به قرون پیش از 
رنسانس علمی در اروپا) قرون 15 و 16 

میالدی( تلقی می شود.
 چالش ها در نظریه 

در تاریخ باستان
جایگاه »نظریه« در تاریخ به طورکل و 
در تاریخ باستان به طورخاص بحث برانگیز 
باقی مانده است. مدافعان به کارگیری 
نظریه در تحقیقات تاریخی اصرار دارند که 
گزارش  های تاریخِی فاقد نظریه، ناکافی 
هستند، زیرا آن ها وابسته به مجموعه  ای 
از مفروضــات ضمنی و مشــکوک در 
لفافه یک »مفهوم مشــترک« هستند. 
مخالفانشــان ادعا دارند که هر گزارش 
باستانی که از نظریه  ها و مفاهیم مدرن 
استفاده می کنند، نامربوط و مغلطه  آمیز 
هستند، به طوری که شواهد تحریف و با 
بی  نظمی زمانی همراه می  شوند. بیشتر 
مورخان کنونی تاحدودی خــود را در 
میان این دو رویکرد قــرار می  دهند که 
باعث می شود در معرض خطر حمله و 
انتقاد از هر دو طرف قرار گیرند: این که 
آن ها حداقــل باید برخــی از مباحث 

مربوط به اصطالحات و اندیشــه  های 
کلیدی مورد اســتفاده در کارشان را به 
رسمیت بشــمارند و اغلب باید از مواد و 
موضوعات خارج از تاریخ باســتان برای 
روشــن کردن مطالعات خود استفاده 
کنند، اما نســبت به »نظریه و تئوری« 
به عنوان یک عنصر کمکــی در حوزه 
مطالعات تاریخ باســتان، تا حدودی به 
چشــم یک بیگانه و حتــی یک تهدید 
می نگرند. تاریخ اشتیاق دارد وضعیتش 
به عنوان نوعی علم، بــه معروف  ترین و 
معتبرترین دانش  ها شناخته شود. با وجود 
این، چنین ادعایی یک تهدید است: تاریخ 
در پی به دست آوردن این وضعیت جدید 
و شایستگی که خود را متوقف بر آن کرده، 
ممکن است در راه استفاده از روش های 
تحقیقی علوم دیگر، خــودش را در زیر 
شاخه یا در ســایه رشته های دیگر مثل 
اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی 

یا نظریه های ادبی قرار دهد.
مورخان حوزه مطالعات تاریخ 

باستان؛ تهدید یا کمک؟
مورخان مهارت  هایشان را از طریق 
تمرین یــا تقلید یا به واســطه مطالعه 
چگونگی کار دیگر مورخان و یا از طریق 
گسترش و پرورش تفاسیر و بحث های 
تاریخی خود می آموزند، نــه از طریق 
مطالعه اندیشه های فلســفِی انتزاعی 
درباره ساخت دانش تاریخ. دانش آن ها از 
گذشته، از طریق تماس مستقیم با شواهد 
واقعی در تمام انــواع مختلف آن ایجاد 
می  شود، نه تالش برای تحمیل واقعیت 
گذشته برای مطابقت با مدل  های انتزاعی 
و فرضیه  های مشکوک پیشین. نظریه، در 
چنین خوانشی، بسیار سطحی و انتزاعی 
اســت، زیرا تالش می  کند پیچیدگی 
دنیای واقعی، انگیزه  های انسانی و خود 
تاریخ را به یک اصل واحد یا چند قانون 
معمول تقلیل دهد. طرفداران »نظریه« 
به دنبــال جایگزینــی »گزارش  های 
غیرنظری« گذشــته بــا گزارش های 
نظری نیستند، بلکه به نفع خود تواریخی 
است که مفروضات نظری آن ها صریح و 
منسجم تر از آن  است که عمدتاً مورخان 
در اندیشه  هایی که متأثر بر تفسیرشان 

است، غفلت می  ورزند.
 نقش نظریه

 در گزارش های تاریخی
در حقیقت منابع تاریخی »صحبت 
نمی کنند« یا معنای ذاتی و مفهوم خود 
را به ما هدیه نمی دهند؛ بلکه ما با تفاسیر 
خود به آن ها معنی و مفهوم می  دهیم، 
با در نظر گرفتن آن هــا در زمینه درک 
و دانش موجود، دادن ارتبــاط با دیگر 
تکه های شــواهد، تصویر گسترده  تر و 
واضح  تری از گذشته ساخته یا آن را اصالح 
می  کنیم. این مهم، با استفاده از نظریه ها 
و مد ل های منطقی کــه موافق با مواد و 
داده های به دست آمده باشند، به دست 
می آید. نظریه  ها ادعای تولید و ایجاد درک 
درستی از چگونگی کارکرد واقعی جهان 
دارند و منطق و الگویی مبنایی و اساسی در 
ورای بی  نظمی ظاهری حوادث گذشته و 
حال را که ممکن است در کار مورخان و 
وقایع نویسان مورد موشکافی قرار نگیرد، 

آشکار می  کنند.

 آیا مورخان باستان نظریه 
تولید می کنند؟

مورخان به دلیــل رویکرد قدیمی و 
اثبات گرایی که دارند بیشتر به داده  ها، 
شواهد و وقایع گذشته جزء نگر هستند. 
زیرا هر تکــه از پازل گذشــته را برای 
شناخت دقیق آن مهم می  دانند. یعنی 
عموماً در جزئیات ریز غوطه ور هستند. 
برخالف آن ها، فالسفه و حکما در عصر 
قدیم، دانشــمندان علوم اجتماعی در 
عصر جدیــد، چون تاریــخ و داده های 
آن مبتالبه تحقیقات آن ها هســتند، 
عموما نســبت به تاریخ گذشته و تاریخ 
فرهنگی ملــل کل نگــر و در پی یافتن 
شباهت ها و تفاوت های آن ها هستند تا 
بتوانند علل پیشرفت و پسرفت جوامع و 
فرهنگ های مختلف را در موضوعات و 
موارد مختلف مقایسه کنند. این رویکرد 
باعث ایجــاد زمان بندی  های تاریخی، 
دســته بند ی های فرهنگی و به تدریج 
ایجاد مکاتب تاریخی و تغییر نوع نگاه به 
تاریخ و داده های مربوط به آن شده است. 
که همه این پیچ و خم های طی شده باعث 
شده تاریخ به علمیت مورد ارجاع علوم 
دقیقه نزدیک تر و ملموس تر شود. البته 
همین موارد باعث شده پای دیگر علوم و 
روش های مربوط به آنها به تاریخ بازگردد 
تا از تجارب آن ها به صورت متقابل برای 
بهره گیری سودمندتر از تاریخ استفاده 
شود. بر همین اساس، تاریخ و مورخان 
با توجه به رویکر جزءنگرشان، نظریه را 
-که در واقع به عنوان قالب و چارچوبی 
که احیاناً فرازمانی و فرافرهنگی است و 
از دسترس محققان تاریخ که با جزئیات 
سروکار دارند دور است- نمی سازند و در 
این زمینه نیازمند همکاری و استفاده از 
روش علوم دیگر برای روشمندســازی 
شــواهد و داده های به دســت آمده، در 

راستای درک بهتر جهان دیروز هستند.
استفاده مورخان باستان از نظریات 

و مفاهیم مدرن 
مورخان باستان نظریه  ها را به عنوان 
مجموعه  ای از اندیشه  ها و مفروضات که 
فعالیت  های مورخــان را ارائه و کنترل 
می کند و با آن و از طریق آن ما جهان را 
تفسیر می  کنیم تعریف می کنند. با این 
تعریف، نه تنها همه مورخان دارای نوعی 
نظریه اند، بلکه بدون آن دانش تاریخی نیز 
غیرممکن خواهد بود: »نظریه« مورخان 
باستان را مانند مورخان دوره های دیگر  
قادر می  سازد تا شــواهد را درک و از آن 
برای خلق گزارش  هایی درباره  گذشته 
اســتفاده کنند. به دلیل ذات داده ها و 
شــواهد بر جای مانده از عصر باستان و 
فاصله زمانی بیشتر آن دوره با زمان معاصر 
و حضور عناصر اسطوره  ای در روایات به 
جا مانده به همراه دالیل دیگر، جا و فضا 
برای حضور نظریه  های کالن نگر نسبت 
به دوران نزدیک تر به عصر ما، گسترده  تر 
و فراهم  تر است. بسیاری از نقدها به تاریخ 
سنتی از دیدگاه نظریه  ای شایسته و مورد 
پسند است و روشن می  شود که مورخان 
به راســتی باید هم افعال و اعمال و هم 
گزارش  های موجود مربوط به گذشته را 
بازدید و مرور دوباره کنند. چنین تعریفی 
پیشنهاد می  دهد که نظریه در حقیقت 

برای تاریخ بیگانه نیست و نمی  خواهد 
پــس از مشــکالت و پیچیدگی  های 
پیش روی مورخان باستان، برای رویکرد 
خود منفعتی از اتخاذ تاریخ نظریه  ای به 

دست آورد.
مطالعــه نظریه در تاریخ باســتان، 
مطالعه تفاســیر تاریخــی به طورکلی 
است، روش های مختلفی که مورخان 
این دوره بر اساس شــواهد باقی مانده، 
گزارش  های گذشته را تولید می  کنند. 
سیســتم  های نظری پیچیده ای مثل 
مارکسیســم، الگوی مفیدی برای یک 
چنین مطالعه ای هستند، زیرا موضوعات 
و مسائل مختلفی را برجسته می  کنند 
که در همه تفســیرهای تاریخی رایج 
هســتند، اما در رویکردهای متداول در 
تاریخ باستان دست کم یا به کل مغفول 
باقی مانده  اند. مورخان سعی دارند خود 
را به ایده  ها و شیوه  هایی که ممکن است 
شواهد باستانی را روشن کند، جوش بزنند 
و تفاسیر جالب و پیچیده از گذشته تولید 
کنند. بدیهی اســت مفاهیم و ایده  های 
نظری نیازمند سنجش انتقادی و به کار 
بردن با حساسیت باال و توجه به زمینه و 
محتوای تاریخی آن هاست. مورخ بینا تا 
جای ممکن باید نظریه  ها و مدل  های قوی 
به کار گیرد که نسبت به بازه زمانی تحقیق 
وی همه جانبه نگر و تا حدودی منعطف 
باشد که داده  های اکتشافی آینده را در 
خود بپذیرد و عمر پذیرش و کارکرد خود 

را توسعه دهد.
مورخان مهارت  هایشان را از طریق 
تمرین یــا تقلید یا به واســطه مطالعه 
چگونگی کار دیگر مورخان و یا از طریق 
گسترش و پرورش تفاسیر و بحث های 
تاریخی خود می آموزند، نــه از طریق 
مطالعه اندیشه های فلســفِی انتزاعی 
درباره ســاخت دانش تاریــخ. رویکرد 
مدافعان تاریخ نویسی سنتی این است 
که دانش آن ها از گذشته از طریق تماس 
مستقیم با شــواهد واقعی در تمام انواع 
مختلف آن ایجاد می شود، نه تالش برای 
تحمیل واقعیت گذشته برای مطابقت با 
مدل  های انتزاعی و فرضیه  های مشکوک 
پیشــین. در چنین خوانشــی، نظریه، 
بسیار ســطحی و انتزاعی اســت، زیرا 
تالش می  کند پیچیدگی دنیای واقعی، 
انگیزه  های انســانی و خــود تاریخ را به 
یک اصل واحد، یا چنــد قانون معمول 

تقلیل دهد.
 به همیــن دلیــل ادعا می  شــود 
گزارش های ســنتی تاریخ علمی  تر از 
نظریات هستند، زیرا مبنای آن ها براساس 
شواهد مستحکم  تر اســت. چیزی که 
ممکن است در مورد همه نظریه  ها تطابق 
نداشته باشــد و امکان دارد چارچوب و 
قالبی که آن ها برای توضیح و البته کنترل 
داده ها ارائه می  دهند، جامع نباشــد یا 
منتسب به یک فرهنگ خاص در برهه  ای 
از تاریخ باشد که متناسب با فرهنگ  ها و 
جامعه مورد مطالعه به طورکامل نباشد. 
این موضوع طرفداران تاریخ سنتی را به 

رویکردشان متعصب تر می کند.

یادداشتی بر کتاب »کاربست نظریه ها، مدل ها و مفاهیم در تاریخ باستان«

راهتاریخنگاریمدرنازتاریخباستانمیگذرد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ضرورت ترجمه ای معاصر از این کتاب احساس می شد

 انتشار» ِدمیان« 
با ترجمه رضا نجفی

آبان مصدق

»ِدمیان« رمانی از هرمان هســه، نویسنده  
آلمانــی )1877-1962( و برنــده  جایزه  نوبل 
)1946( اســت. او این رمان را در ســال 1919 
نوشــته که از آثار پرآوازه  اوســت. ترجمه های 
پراکنده و قدیمی از آثار هرمان هسه و رمان دمیان 
به فارسی موجود است و ضرورت ترجمه ای تازه 
و معاصر از این کتاب احساس می شد، دمیان با 

ترجمه رضا نجفی در نشر افق منتشر شد.
از مشخصات این رمان ساختار سه بخشی آن 
است که در هر یک برشی از زندگی امیل سینکلر 
طرح می شود: نخســتین بخش به مواجهه  او با 
جهان شرور و شیطانی می پردازد، دوم به ترک 
خانه  پدری و سوم به برخورد او با اِوا، مادر دمیان، 
و تغییر بنیادین شخصیتش با آغاز جنگ جهانی 

اول. 
این داستان ماجرای جوانی به نام امیل سینکلر 
است که بعد از خروج از خانه و ورود به عرصه های 
اجتماعی خود را در مواجهه با دو دنیای متفاوت 
می بیند. یکی دنیای گرم، نورانی، پاک و عاشقانه  
خانه  پدری و دیگری دنیای بیرونی شــرارت و 
شیطانی، دنیای ممنوعه ها و تاریکی ها. در همین 
ایام مورد آزار و اذیت همکالســی خود فرانتس 
کرومر قرار می گیرد، اما بعد از اندک زمانی ماکس 
دمیان، شاگرد متفاوت مدرســه، او را از دست 
کرومر می رهاند و از این جاســت که رمان شکل 
می گیرد. در ادامه  این رابطه، دمیان به مشکالت 
و پریشانی های درونی سینکلر پی می برد و او را 

در راه رسیدن به بلوغ و استقالل یاری می کند. 

سینکلر که از پس حل شدن ناگهانی مشکالت 
و گرفتاری های درونــی، هنوز به خود اطمینان و 
اعتماد کامل ندارد، از دمیان فاصله می گیرد و به 
دنیای مقدس خویش، به خانه  پدری بازمی گردد. 
کمی بعد، ســینکلر دوبــاره به دنیــای تاریکی 
بازمی گردد، اما زود به این نتیجه می رسد که رهایی 
از آن به این سادگی ها نیست. پس دوباره به دمیان 
و آموزش های او بازگشته و این بازگشت آغاز یک 
دوســتی پایدار و عمیق می گردد. دمیان دنیای 
درونی و نگرش او به جهان را در اختیار می گیرد و 
می کوشد تا او را به بلوغ اندیشه برساند. سینکلر در 
16  سالگی مدرسه  خود را عوض می کند و به یک 
مرکز آموزش شبانه روزی می رود. در آن جا دوباره 
درگیری های روحی او آغاز می شوند و به میخوارگی 
رو می آورد. وضعیت او چنان دگرگون می شــود 
که اولیا تصمیم به اخراج او از مدرسه  شبانه روزی 
می گیرند. مدتی بعد در کیف خود یادداشــتی 
می یابد که ظاهراً پاسخی از جانب دمیان است و 
از این طریق به جســت وجوی خدایی پنهانی به 
نام آبراکساس کشیده می شود. در جست وجوی 
آبراکساس در میان کتاب های مختلف عاقبت به 
نشانی هایی برمی خورد که او را به یک نوازنده  ارگ 
به نام پیستوریوس رهنمود می گردد، نوازنده ای 
که برای شــنوندگان خود از دانش وسیع خدایی 
به نام آبراکســاس روایت می کند، خدایی که هم 
فرشته اســت و هم شــیطان. زمانی که سینکلر 
عاقبت خود را در دانشگاه می یابد، این بار با مادر 
دمیان یعنی اِوا آشنا می شــود که رهنمود او را به 
عهده می گیرد، این زن برای سینکلر هم مادر است 
و هم شیطان. اِوا به نهایت زیبا و اغواگر است، همانی 
است که به او قدرت می بخشد که خود را بازیابد. اِوا، 
سینکلر و دمیان به هم وابسته اند، اما جنگ جهانی 
اول فرامی رسد و هر دوست در پی سرنوشتی دیگر 
می رود. آخرین دیدار عاشــق و معشوق در یک 
بیمارستان است، جایی که سینکلر، زخمی جنگ، 

بوسه ای از اِوا دریافت می کند.
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مورخان مهارت  هایشان را 
از طریق تمرین یا تقلید یا 

به واسطه مطالعه چگونگی 
کار دیگر مورخان و یا از 

طریق گسترش و پرورش 
تفاسیر و بحث  های تاریخی 
خود می آموزند، نه از طریق 
مطالعه اندیشه های فلسفِی 

انتزاعی درباره ساخت 
دانش تاریخ

 شماره   332   /  شنبه  16 شهریور   1398  /    7 محرم 1441  /   7 سپتامبر   2019


