
 

 

 

 

       شناسی هرمنوتيک قصدگرای اسکينر بررسی روش             

  سيد محمد رضا محمودپناهي                                                       

 

 

 :چکيده

. های فکری هر مورخ اندیشه، فهم و درک و انتقال درست اندیشه به دیگران است یکی از دغدغه

هرمنوتيک متن گرا که خوانش  -1: شود معموالً از دو شيوه سنتی استفاده میدر هرمنوتيک روشی 

هرمنوتيک زمينه گرا که متن را امری  -2نماید،  اندیشه را بر متن مستقل از زمان و مکان ابتناء می

های اخير پروفسور  در سال. داند وابسته به شرایط و قرائت آن را با لحاظ زمان و مکان ممکن می

هرمنوتيک قصد »اسکينر برای فهم اندیشه سياسی روشی هرمنوتيکی معرفی نموده که به  کوئنتين

سؤال این پژوهش این است که اقتضائات روشی هرمنوتيک اسکينر چيست؟ بر . معروف است« گرا

  تأکيد دارد و به شيوه 1«زمينه اندیشه»اساس نتایج، اسکينر برای تحليل اندیشه سياسی بر بازسازی 

بر متن و ادعای حقيقت  گارش تاریخ اندیشه که در آن متون بدون توجه به زمينه و با تکيهسنتی ن

زبان، حرف را نوعی عمل ارتباطی و  ی کنشی وی با تأثير از نظریه. کند شود، انتقاد می بررسی می

ی گير در این روش ضمن لحاظ خود متن و زمينه شکل. گيرد عنوان کنشگر در نظر می نویسنده را به

با کشف قصد مؤلف امکان فهم . شود عنوان کنش مضمون در سخن او توجه می قصدیت مؤلف به آن، به

 .آید عصرش به دست می های هم ها و ایدئولوژی تصرفات او نسبت به دیگر اندیشه
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 :مقدمه

اند  زیسته در ایران معاصر و در جهان اسالم، اندیشمندان و متفکریني تأثيرگذار مي

فهم افکار و . که دانش اندیشه سياسي، فهم و توضيح افکار ایشان را به عهده دارد

متد کمي یا تجربي و متد : طورکلي متأثر از دو مبنای روشي است ذهنيت انساني به

درک صحيح اعمال آدمي نسبت مستقيمي با درک نيت و قصد او . تفهميکيفي یا 

های طبيعي  ها قابل فروکاهي به عالم جمادات و پدیده کند و عالم افکار انسان برقرار مي

هرمنوتيک یا علم تفسير که بافهم سروکار دارد به هرمنوتيک فلسفي و . نيست

شناسي فهم  وتيک روشي، روشیکي از انواع هرمن. شود هرمنوتيک روشي تقسيم مي

در . نوشته مؤلف است اندیشه مؤلف با تمرکز بر فهم قصد مؤلف بجای فهم متن دست

این مقاله، به معرفي اقتضائات سلبي و ایجابي هرمنوتيک روشي قصد گرای پروفسور 

 .پردازیم مي  کوئنتين اسکينر

 روش در علوم انسانی -1

و   ساني قرار دارد و در این حوزه تباین تفهّمموضوع پژوهش اندیشه در حوزه علوم ان

پالمر در کتاب علم هرمنوتيک از ویلهلم . های مهم بوده است ، یکي از منازعه3تبيين

دهيم، اما انسان را باید  ما طبيعت را توضيح مي»: کند نقل مي( م  3 ـ 133 )دیلتای 

های رایج در علوم طبيعي ها و معيار اهل تبيين، به روش( 7   :317 پالمر، . )«بفهميم

دهند و ميان  های تفسيری، به تفهم اولویت مي که هواداران روش اعتقاد دارند، درحالي

ای از  گذارند، بدین بيان که تبيين، به دست دادن علل عام حادثه تبيين و تفهم فرق مي

                                                 
.
 
و استتاد اتالک اتوییر مترن دان ت ا   ۴۹۱ نوامبر  ۶۲پرداز سیاسي متولد  موّرخ و نظریهپروفسور اسکینر 

اند  شتد  جمهاتاب است اته البتت تر ۶۱اسکینر نویسند  بیش از . لندن و تاریخ مدرن در دان  ا  امبریک است

 .عنوان، هرمنوتیک روشي مؤلف محور یا قصد گرا م هور است شناسی او به و روش
2
 . Verstehen/understanding 

3
 . Erklaren/explanation 
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ی اجتماعي  ای یا فعلي در زمينه که تفهّم کشف معنای حادثه حوادث است، درحالي

Von Wr. )اص استخ i gt یعني روش در علوم مربوط به عالَم انساني ( 6 :1971 ,

دیلتای در علم . شود تبييني است تفهمي و در علومي که به طبيعت مربوط مي

  توانست مبنای تمامي علوم انساني دانش مضبوط بنيادیني را دید که مي  هرمنوتيک

های  نقطه عزیمت خود را فهم و نه دادهزیرا، هرمنوتيک ( 15 :317 پالمر، . )قرار بگيرد

Al. )تجربي قرارداده است vesson, 2000: 61 )رو، ماکس وبر در باب تمایز  ازاین

های رواني  ما در علوم اجتماعي با پدیده»: گوید روش علوم اجتماعي از علوم طبيعي مي

مسئله مسئله این علوم است و این  ها و عقالني سروکار داریم که درک همدالنه آن

ها  تفاوت نوعي دارد با مسائلي که علوم طبيعي دقيق خواهان حلّ یا توانای بر حلّ آن

Weber)« .هستند توان به درک همدالنه  بنابراین با روش تجربي نمي( 74 :1949 ,

ها درباره  طور که اسکينر در جلد اول کتاب بينش یافت، لذا همان انسان در اجتماع دست

های حسي و  ست؛ این باور تجربي که جهان ما مرکب از دادهبيان نموده ا 3سياست

ادراک و توصيف است در ورطه بدنامي افتاده است و بندرت کسي  طور مستقيم قابل به

با توجه . های ما باور دارد به امکان برپایي دانشي واقعي بر مبنایي کامالً مستقل از داوری

اید همه اطالعات را درباره مسئله خاصي فوق، این دیدگاه که مورخ ب 1نقد فراتجربي به

عنوان امری واقعي صرفاً بازگو کند  ها را تا جایي که مقدور باشد به آوری کند و آن جمع

برای فهم و توضيح فرهنگ، باورهای نامأنوس دیگران یا جوامع . قابل دفاع نيست

ها را نفي  سره آنتوان با ادعاهای تجربي یا حقانيت باورهای کنوني خود یک تر نمي قدیمي

هایي که  در دوران مؤخر با پيشرفت 1گرایي شناختي، تجربه عالوه بر هجمه معرفت. نمود

Quent. )داده تحليل رفته است رخ 1در نظریه معنا i n Ski nner , 2002: 2 )

                                                 
1
 . Hermeneutics 

2
.  Geisteswissenschaften 

3
 . Vision of politics 

4
 . Post empiricist critique 

5
. Empiricism 

6
.  The theory of meaning 
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گرایي در علوم انساني  شناختي تجربه شناختي و روش های معرفت مشکالت و نقيصه

ر به رویکردهای تفسيری شده، چراکه، به تعبير دانيل ليتل موجب اقبال و توجه بيشت

دهند که فاعالن  تأکيددارند و نشان مي« تأویل»، بر «عليت»جای  این رویکردها به

از این نظر، تفسيرگرایي، افعال . دهند دهند معقول جلوه مي چگونه آنچه را که انجام مي

در این رویکرد، نقش . داند عالن ميفا  و اعمال اجتماعي را ناشي از معاني یا مرادات

شوند و  دانسته مي 1و نماد اندیش 3رأی افراد فاعالني صاحب. شود برجسته مي  عامليت

. سوی گرایش دارد که زمينه فرهنگي و ذهني این اعمال را نشان دهد تفسير به آن

و ( 1  ،373  :ليتل. )پذیر کردن رفتارهای آدمي است دیگر، هدف تفسير فهم عبارت به

یابي به معاني پنهان نهفته  در راستای تفهم اندیشه و رفتار انسان است که تأویل دست

متن، همچنين، برداشتن فاصله موجود ميان متن « غایب»کردن امر « حاضر»در متن و 

گيرد که درنتيجه هنگام تفسير، معنای پوشيده مانده در قالب  و خواننده را پي مي

 (311 :13 معيني علمداری، . )شود گفتن، در نزد ما حاضر مي

های یوناني  مشتق شده که طبق اسطوره 1از واژه هرمس هرمنوتيک در اصل

های  انتقال کلمه به کلمه پيام: آور خدایان است، وی دو وظيفه بر عهده داشت پيام

وجود هرمس در تمثيل فوق، برای . ها ها و تفسير این پيام خدایان ساکن المپ به انسان

هرمنوتيک نيز وظيفه مشابهي به . بين زمين و المپ است« فاصله»ان برداشتن از مي

یابد که به دليل فاصله مکاني، فاصله زماني یا تفاوت  عهده دارد و وقتي مصداق پيدا مي

در تمام این موارد، . یافت طور مستقيم، به معنای متن، دست زباني و فرهنگي نتوان به

و پنهان است و برای آشکار شدن، نياز به تمهيدات  متن محل اختالف  معنای اوليه

Bl. )تأویلي دارد، از این نظر، هرمنوتيک متن درک صحيح یک مطلب است ei che, 

                                                 
1
.  Meanings 

2
.  Agency 

3
 . Deliberate 

4
 . Symbolic 

5
 . Hermes 
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قرن هفدهم آلمان بااهميت   به لحاظ زماني این علم نخست در فقه اللّغه( 1990:11

ر روشنگری، یافتن الهيات پروتستاني در زمينه تفسير کتاب مقدّس ظاهر شد و با عص

طورکلي، از تفسير کتاب مقدّس به فقه اللّغه تغيير یافت و به علم تفسير متن تبدیل  به

عنوان علم معنای  در قرن نوزدهم با تأسيس علم تأویل به  فردریک شالیرماخر. شد

ی اَشکال  تواند در همه عنوان تفسير معنا مي به نظر او، علم تأویل به. انساني شهرت یافت

حال، صور تفکر هرمنوتيکي  درعين( 373 : 1دالنتي،. )انساني به کار گرفته شود ارتباط

سنّت . بازگرداند« فلسفي»و « شناختي روش»طورکلي به دو سنت  توان به را مي

هرمنوتيکي شالیرماخر و دیلتای که طرفداران آن علم هرمنوتيک را نظام عام اصول 

هایدگر که علم هرمنوتيک را  و پيروان  انگارند شناختي نهفته در پس تأویل مي روش

. کنند کاوشي فلسفي در خصوص خصلت و شرایط الزم برای هرگونه فهم محسوب مي

یابي به معنای متن و  مثابه یک روش خواستار دست هرمنوتيک، به( 11: 317 پالمر، )

یطي که سازی و فهم تعابير مؤلف مالزمت دارد، در شرا زدایي از آن است و با روشن ابهام

 .مؤلف غایب است

وسيله  هرمنوتيک روشي موردنظر در این مقاله، هرمنوتيک قصدی است که به

، عضو 3وی در کنار مورخان اندیشه چون جان پوکاک. شده است کوئنتين اسکينر ارائه

ها  است، این مکتب، شأن مستقلي برای تاریخ اندیشه 1ها مکتب کمبریجي تاریخ اندیشه

بازسازی  1مدعي است برای تحليل اندیشه سياسي باید زمينه اندیشه گيرد و در نظر مي

ها که در آن متون بدون توجه به زمينه و با  سنتي نگارش تاریخ ایده  شود و به شيوه

آنان با تأثير گرفتن . کنند شود، انتقاد مي بر انسجام متن و ادعای حقيقت بررسي مي تکيه

عنوان کنشگر در  بينند و نویسنده را به عمل ميزبان، حرف را نوعي  ی کنشي از نظریه

کنند موردانتقاد  را که صرفاً به متن توجه مي  های تفسيری اسکينر روش .گيرند نظر مي

                                                 
1
 . Philology 

2
 . Frieddrich Schleiermacher 

3
 . Pocock, John Greville Agard 

4
 . Cambridge School of Intellectual History 

5
 . Context of Idea 

http://www.history.ac.uk/makinghistory/historians/pocock_john.html
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قصد  های فکری و سياسي به دهد و برای فهم اندیشه ورزی مؤلف، عالوه بر زمينه قرار مي

 .و نيت او توجه خاصي دارد

 هرمنوتيک قصد گرا -2

ها درباره سياست  جلد اول کتاب بينش اسکينر در مقدمهبه نظر 

(Ski nner ,2002.vol های اثباتي زبان  که راجع به روش است، فرض اصلي فلسفه( 1.

ها با  های بامعنا بایستي به حقایق بيروني اشاره کنند و معنای آن این بود که همه گزاره

با   ي تردید کرد و ویتگنشتایندر این دیدگاه کل  کواین. تعيين باشد متد تحقيقي قابل

کارگيری عملي زبان معتقد بود که ما باید بجای سؤال از  های متفاوت به تأکيد بر راه

مختلف  3های زباني معاني کلمات بر کاربردهای متنوعي تمرکز کنيم که کلمات در بازی

. جي. بعدها این منتقدان جدی در دو جهت مرتبط، تعميم یافتند. رسانند به انجام مي

و دیگران در انتقاد خود بررسي کاربردها را در مقابل معنای  1جان سرل و 1آستين. ال

های این امر را دنبال کردند  داللت 1واژگان پيش بردند و با تأکيد بر مفهوم فعل گفتاری

گيریم، هميشه به همان اندازه  که هرزماني که ما زبان را برای اهداف ارتباطي بکار مي

و تعدادی از  7گرایس.پي.مينوایل اچ. دهيم گویيم چيزی را انجام مي مي که چيزی را

، 3و درنتيجه تغيير توجه از معاني به عامل 1زبان شناسان تجدیدنظر در مفهوم معنا

Ski)را پيش بردند   ویژه قصدیت و به 5 کاربرد nner لذا دو گرایش مهم (. 2 :2002 ,

ي و دیگری چرخش قصدگرایي یا شناختي اسکينر یکي چرخش زبان در مسائل روش

                                                 
1
 . Quine 

2
 . Wittgenstein 

3
.  language games 

4
 . J. L. Austin 

5
 . John Searle 

6
 . Speech act 

7
 . Meanwhile H.P.Grice 

8
. Meaning 

9
 . Agency 

10
 . Usage 

11
 . Intentionality 
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های فلسفي در مورد کنش زباني متأثر از ویتگنشتاین  در استدالل. هرمنوتيک قصد است

دوم، آستين و سرل و در گرایش قصدی در هرمنوتيک پيرو روش دیلتای در علوم 

های اسکينر به  آثار و نوشته. انساني، و کالينگوود و گرایس در باب نيت و قصد است

در زمينه روش اسکينر در . شناختي و مسائل تاریخي روش: تقسيم است قابل دودسته

i«معنا و زمينه، اسکينر و منتقدانش»در کتاب  i«معنا و فهم در تاریخ اندیشه»مقاله  i 

یا  -شعر، نمایش، رمان –که در پي فهم یک اثر ادبي   معتقد است که هر مورخ اندیشه

است با پرسش اساسي  -های اندیشه یگرگونهاخالقي، سياسي، دیني و یا د -یا فلسفي

هایي برای رسيدن به فهم آن اثر  چه رویه و روش»: ها روبروست که یکساني در همه آن

شود؛ بر  شناسي او نيز محسوب مي در پاسخ به این سؤال که بنيان روش« مناسب است؟

که مقبوليت  این باور است که دو پاسخ یا روش، هرچند متعارض، اما متعارف وجود دارد

ای اتخاذ  طور فزاینده روش نخست که اتفاقاً از سوی مورخين اندیشه به. ای دارند گسترده

دیني، سياسي و عوامل اقتصادی است که معنای هر   کند که زمينه شود تأکيد مي مي

کند و بنابراین بایستي چارچوب نهایي هرگونه تالش برای فهم  متن معيني را تعيين مي

در روش . شود یاد مي 3شناسي قرائت زمينه محور ين نماید، که از آن به روشمتن را تأم

خود متن،  1تر است بر استقالل و بسندگي دیگر که اقتباس و پذیرش آن عمومي

شود و هرگونه تالش برای  عنوان تنها کليد ضروری برای فهم معنای متن تأکيد مي به

شناسي قرائت  شود که به روش ار گذاشته ميثمر دانسته و کن را بي 1بازآفریني زمينه کلي

کفایت روبرو  به نظر اسکينر، هر دو روش در اجرا با عدم. معروف است 1قرائت متن محور

توانند وسيله  کدام از دو رهيافت برای دستيابي به فهم درست یک اثر، نمي هستند و هيچ

اتخاذ فروض  کند هر دو روش مذکور در لذا، تصریح مي. درست و یا حتي مناسبي باشند
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اند، اشتباهات فلسفي  مؤلف، ضروری دانسته  های و شرایطي که برای فهميدن عبارت

اند و بنابراین پذیرش هر یک از این دو روش، به این نتيجه ختم شده است  مرتکب شده

و ادعاهای تجربي   های مفهومي که ادبيات جاریِ در تاریخ اندیشه، با یکسری آشفتگي

Tul)غلط توأم شود  l y,1988: 30 .) به همين دليل است که اسکينر یکي از نتایج

اتخاذ روش »های مفهومي و  شناسي خود را رهایي از آشفتگي های روش مثبت بحث

داند و دغدغه خود را برای اتخاذ این روش در  مي« مناسب برای مطالعه تاریخ اندیشه

و عطف نظر به  1نه گراو زمي 3بررسي تاریخ اندیشه، از رهگذر نقد دو روش متن گرا

ها  به نظر وی، درک متون متضمن فهم این است که آن. گيرد پي مي« قصدیت مؤلف»

برای فهم یک . شود تفسير شود قصد دارند چه معنائي بدهند و چگونه این معنا، قصد مي

متن بایستي حداقل فهم دو امر موجود باشد هم قصد فهميده شدن و هم قصدی که 

بایستي دربرداشته باشد « مثابه عمل ارتباطي قصد شده متن به»که  این قصد فهم شود

(Ski nner , 2002: 86.) 

 قصدیت در تفسير -3

ها و عناصری نظير فهم، معنا، بيان، زبان، کنش، تأویل، تفسير،  در روش اسکينر مؤلفه

ن یابند و قصد گرایي، چنانچه برایا زمينه و بازخواني در مفهوم قصد گرایي سازمان مي

في در کتاب فلسفه امروزین اجتماعي گفته، بر مبنای اینکه واژه معنا در زبان انگليسي 

(meani ng )ی آلماني از واژه(mei nen ) شده،  گرفته« در ذهن داشتن»به معنای

بدین مفهوم است که معنای یک عمل، متن، رابطه و غيره هماني است که عامل یا 

یا توليد آن متن یا رابطه در ذهن داشته است، مؤلّف به هنگام دست زدن به آن عمل 

بنا بر قصد گرایي، . یعني، آنچه قصد بيان یا وصول بدان را از این طریق داشته است

گيرد یعني معنای رفتار  معنای یک عمل یا حاصل آن، از قصد نيت عامل آن نشأت مي
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  ظریه بازآزمایيدرباره قصد، طبق ن. کنند دیگران، هماني است که خود از آن مراد مي

کالينگوود برای تشخيص فکر عامل به هنگام عمل باید مورخ اندیشه و فکر او را .جي.آر

مشاهده  در ذهن خود بازبيازماید و بازاندیشد، چون اعمال عالوه بر جنبه بيروني قابل

به معنای درکِ برداشت عامل از « باز اندیشيدن». جنبه دروني یا فکری نيز دارند

وقعيت خویش است؛ به معنای درک حس عامل از مسيرهای ممکن عمل در واقعيات م

پرتو این واقعيات و تمناها و باورهاست؛ و به معنای درک فرایند تأمّل عملي است که به 

دهد، باز اندیشيدن به معنای  این مالحظات را به هم پيوند مي  کمک آن عامل همه

ای است که عمل و رفتار کرده  گونه مانکشف دالیل عامل برای عمل و رفتار کردن به ه

همچنين، طبق نظریه . خورد قصد آگاهانه عامل گره مي است، لذا، معنای عمل کامالً به

ای معنایي را مراد  معنای زباني پل گرایس درباره قصد، برای آنکه کسي با گفتن جمله

ي بر مخاطبش اش تأثير معين کند باید این قصد و نيت را داشته باشد که با آن جمله

 (.11 : 311 في،)بگذارد

برخالف نظریه معنای زباني گرایس و نظریه باز آزمایي کالينگوود، اسکينر معتقد 

لزوماً یکي نيست و وقتي از « قصد در انجام کاری»و « قصد به انجام کاری»است که 

ی ی او برا ی ما به طرح و نقشه گویيم ممکن است اشاره قصد و نيت نویسنده سخن مي

ی ما به  ، یا اشاره(یعني قصد و نيت او برای انجام کار)خلق یک نوع خاص از اثر باشد 

در حالت (. که تجسّم یک قصد و نيت در انجام کار است)اثری بالفعل و توصيف آن باشد 

ی ما به یک شرط پيشيني ممکن به  اشاره( ها مثل سخن گفتن از انگيزه)اوّل ظاهراً 

ی ما به ویژگي خاصي از  در حالت دوّم ظاهراً اشاره. اثر استامکان خاص در پيدایش 

که نشان دهيم تجسّم  نحوی ی آن را معين کنيم به خواهيم مشخصه خود اثر است و مي

ی خاصي  هدف یا قصد و نيت خاصي است و بعد هم به این برسيم که حاوی نکته

Ski)است nner شده یکي  ر آنچه انجامقصد به انجام کار لزوماً با قصد د(. 1972:401 ,

تبيين . را محقق نکند( مؤلف)عمل ممکن است درواقع قصد و نيت آگاهانه عامل . نيست
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ی عامل را معادل اعمالي  قصد و نيت در اعمال متضمّن این است که قصد و نيت آگاهانه

بپرسيم که ( متن)دهد قرار ندهيم و در عوض در مورد یک عمل  که عامل انجام مي

. چيست، نه اینکه چه چيزی در ذهن عامل است( متن)ود در خود عملقصدیت موج

تر زندگي عامل و  در بستر گسترده( متون)پاسخ به این سؤال مستلزم قراردادن اعمال 

گرفته است و تفسير اعمال در پرتو این  آن شرایط اجتماعي است که در آن عمل انجام

گوید مفسّران،  شده اسکينر مي تعدیلای که قصد گرایي  گونه آن. تر است بستر گسترده

را بهتر از ( متن)توانند معنای یک عمل  اش، مي در تأمّل ثانویه( مؤلف)ازجمله خود عامل

ای که کالينگوود  گونه این کار ممکن و مقدور است چون معنا آن. خود عامل درک کنند

ود، بلکه، ش های عامل درک نمي شناختي باززیستن اندیشه گفت با فرآیند روان مي

گوید از طریق فرایند تفسيری که عمل را در بستر مناسبش  ای که اسکينر مي گونه آن

شناختي  تفسير در این معنا، فرایندی روشنگر و غير روان. شود دهد درک مي قرار مي

است که در آن اعمال در بستر اجتماعي و قصدی مرتبط با خود و در جهان فرهنگي 

ای نيست که از  های آگاهانه در تفسير، هدف کشف اندیشه. وندش خود عامل قرارداده مي

ای  ذهن عامل گذشته است، بلکه رمزگشایي از این است که عامل با رفتار کردن به شيوه

با این حساب، در قرائت قصد گرایانه اسکينر، برای بازتفسير عمل . خاص چه کرده است

تر اعمال خود  عمل را در بستر گسترده رغم واقعيت فکر و ذهنيت او، باید این مؤلف، علي

تر آن جهان سياسي که این اعمال در  مؤلف، پيش و پس از عمل و نيز در بستر گسترده

: 311 في،)گرفت قرارداد تا فهم درست اندیشه خالق اثر به دست آید آن انجام مي

بنابراین، در بررسي متون بجای توجه به ذات معنا، صدق و کذب و معرفت  (.13 

مسألة . دو هستيم های مؤلف، به دنبال شناخت و معرفتي ثانوی و درجه یک گزاره درجه

شویم عبارت است از اینکه آنچه  اساسي که ما در مطالعه هر متن با آن مواجه مي

نویسنده متن در موقع نوشتن برای مخاطب قصد دارد، بيان کند در عمل متن را به یک 

هدف ضروری در هر تالش برای فهم خود . است عمل ارتباطي قصد شده تبدیل کرده
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  بایست این قصد مرکب و پيچيده از طرف نویسنده را بازیابي عبارات، مي

Tul)نماید l y,1988: 63.) 

 افعال گفتاری -4

مثابه فعل  ها و عبارات مؤلف به از دیگر اصول روش اسکينر این است که متون، گزاره

بر  وش، تفسير متن و فهم معنای آن با تکيهدر این ر. شوند و کنش مؤلف محسوب مي

این شيوه در نظریه کُنش گفتاری . شود ممکن مي 3یا کُنش زباني  ی عمل گفتاری شيوه

بر اساس این نظریه گفتن، نوشتن و یا عمل کردن عامل از . آستين ریشه دارد.ال. ج

عمل  مثابه یک نيروی غير گفتاری، در خود روی قصد و منظوری خاص است که به

وجود دارد و لذا وظيفه اصلي مفسر، رمزگشایي همين قصد و منظور 

Tul)است l y,1988:78 ) درباره تبيين معنا در نظریه کُنش گفتاری دو دیدگاه وجود

اولي معنا را بيشتر محصول قصد گوینده و دومي عالوه بر توجه به نقش قصد : دارد

دیدگاه . کند اعد زباني نيز تأکيد ميگوینده بر نقش نهادهای اجتماعي، قراردادها و قو

توان تبيين ذهني معنا و دیدگاه دوم را تبيين عيني معنا  نخست را مي

پيش از بررسي دیدگاه دوم به تحليل آستين از سه سطح (. 11: 311 سرل،)دانست

پردازیم، ازنظر او سه سطح متفاوت کُنش گفتاری به هنگام سخن  افعال گفتاری مي

و کُنش  1، کُنش مضمون در سخن1کُنش تلفظي: اند از ت که عبارتگفتن در کار اس

. کند که معنای خاصي دارند هایي را اظهار مي در سطح اول، گوینده واژه 1ناشي از سخن

گيرد و در سطح سوم،  ی بار خاصي به کار مي ها را برای افاده در سطح دوم، گوینده واژه

. آورد العمل و تأثيری پدید مي طب خود عکسهای زباني در مخا گوینده با اظهار عبارت

گوینده در اظهار این . «پنجره را ببند»: گوید گوینده به مخاطب خود مي: مثال عنوان به
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های معناداری اظهار کرده؛ یعني کُنشي انجام داده است که آستين از  جمله نخست واژه

ین، گوینده با اظهار این عالوه بر ا. کند های معنادار تعبير مي آن به کُنش تلفظ واژه

ای که نفس  گونه است، به« امر»جمله امر کرده است؛ یعني اظهار او حاوی بار محتوایي 

آستين . اظهار جمله ـ البته با قيود و شرایطي ـ به معنای انجام کُنش گفتاری امر است

ب ی یادشده مخاط حال اگر جمله. کند از این کُنش به کُنش مضمون در سخن تعبير مي

را وادار کند که پنجره را ببندد، گوینده کُنش سومي نيز انجام داده که عبارت است از 

آستين این . تأثيری که بر مخاطب گذاشته که این تأثير از سخن او ناشي شده است

Ski& 33: 311 سرل،)تأثير را کُنش ناشي از سخن ناميده است nner , 2002, 

های ارتباط زباني این است که وقتي چيزی  بر اساس دیدگاه دوم؛ از ویژگي(. 105

شنونده بفهمد که آنچه سعي  -با فرض شرایط خاص-که  محض این گویيم، به مي

بنابراین، فهم . ایم کنيم بگویيم چيست، در گفتن مقصود خود به شنونده موفق شده مي

تأثير  بلکه باید ميان. شنونده اثری مستقل نيست که از اظهارات گوینده ناشي شده باشد

آنچه به مسئله معنا مربوط . ی سخن تمایز قائل شد وسيله مضمون در سخن و تأثير به

ای سخن  ی سخن، وقتي با شنونده وسيله شود تأثير مضمون در سخن است نه تأثير به مي

تشخيص مقصود گوینده برای ارتباط . گویيم، مقوّم ارتباط زباني فهم شنونده است مي

ای است که در ارتباط زباني ميان گوینده و  ترتيب، معنا پدیده بدین. زباني کافي است

از جانب گوینده، گفتن چيزی و قصد کردن آن به معنای ایجاد . یابد شنونده تحقق مي

معنای واژه یا جمله امری وضعي . در شنونده است( تأثير مضمون در سخن)تأثير خاصي 

امّا معنای مقصود گوینده . زباني استو قراردادی است که تابع قواعد و قوانين خاص هر 

قصد گوینده است و از طرف دیگر، تابع قراردادهای  پدیداری است که از طرفي، مقوّم به

ی اظهار قصد ال  زباني است، زیرا گوینده باید قصد خود را به نحوی اظهار کند و وسيله

ی کُنش گفتاری  ظریهآنچه در ن. هاست محاله امری قراردادی مانند الفاظ، عالئم و نشانه

ی  کننده وتحليل کُنش مضمون در سخن است که در حقيقت، تعيين مهم است تجزیه

بدین ترتيب، تحليل کُنش . شود معناست و با تحقق این کُنش ارتباط زباني حاصل مي

یکي قصد : مضمون در سخن، در حقيقت، تحليل معناست که متقوّم به دو عنصر است
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ای که انسان برای ابراز مقاصد خود وضع  دها و قواعد زبانيگوینده و دیگری قراردا

طبق این . بنابراین، انجام موفق و تام کُنش گفتاری به معنای ایجاد معناست. کند مي

تحليل، معنا پدیداری اجتماعي است، زیرا کُنش گفتاری و ارتباط زباني اساساً پدیداری 

های زباني  قصد گوینده و عالئم و نشانهاجتماعي است که در بسياری از موارد عالوه بر 

های نهادی دیگر غير از زبان نيز نيازمند  به اعتبارات اجتماعي و واقعيت

 (.11: 311 سرل،)است

شمارد، بيش از همه بر  اسکينر از ميان سه نوع کُنش گفتاری که آستين برمي

کُنش استوار نماید و متدولوژی خود را بر مبنای همين  کُنش گفتاری دوم تأکيد مي

مضمون اصلي این نوع کُنش گفتاری آن است که گوینده یا نویسنده با گفتن . سازد مي

از این . دهد و از انجام این کار نيز مقصود و منظوری دارد یا نوشتن کاری را انجام مي

لحاظ، آنچه در تفسير حائز اهميت فراوان است، کشف همين قصد و منظور است و 

رو براى فهم کامل معناى تاریخى یک  ازاین .يز چيزی جز این نيستوظيفه اصلي مفسر ن

عنوان یک عمل  شده است و به هایى از آن، که درگذشته نوشته متن یا بخش

شود که توسط مؤلف آن صورت گرفته است، کافى نيست تنها  شناختي تلقى مى زبان

لف در نوشتن آن، چه معناى گفتارى آن را در نظر بگيریم، بلکه ضرورت دارد بدانيم مؤ

کرده است و نکته یا بار استدالل آن چيست؟ اسکينر معتقد است هر متني  کارى مى

ورزد که هدف اصلي مفسر،  رو، وی بر این امر اصرار مي حاوی پيام یا معنایي است، ازاین

آید بلکه برای  اثبات معنای متن است و این معنا صرفاً با قرائت خود متن به دست نمي

ها و نيات مؤلف و زمينه اجتماعي و زباني نگارش  ابي به آن باید در پس آن انگيزهدستي

شناسي مناسبي  شناسي خوانش متني را روش از همين رو، وی روش. آن را جستجو نمود

شناسي به دليل نفي توجه به  داند؛ زیرا این روش برای تفسير و فهم معنای متن نمي

ابط بين آنچه نویسنده نوشته و آنچه او از نوشتن عوامل خارج از متن قادر نيست رو

مدنظر داشته است، دریابد؛ به همين سبب تالش مفسر برای پرداختن به نيات و 

های مؤلف و توجه وی به زمينه اجتماعي و زباني نگارش متن برای یافتن روابط  انگيزه

ها و نيات  يزهبه نظر اسکينر، دانستن انگ. یابد مذکور و کشف معنای متن ضرورت مي
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ای است که مؤلف در آن رابطه نسبت به آنچه نوشته است، قرار  مؤلف دانستن رابطه

طور  این نظر بر مبنای این فرض بنيادین وی استوار است که هر نویسنده به. گيرد مي

طبيعي درگير یک عمل ارتباطي قصد شده است و متن نيز تجسم چنين عملي است 

دهند ما باید معنای  گوید و کلمات چيزی را معنای مي یعني نویسنده چيزی را مي

کلمات را بدانيم، اما عالوه بر فهم معنای سخن، نياز است بدانيم نویسنده به هنگام 

کاری را انجام دهد، یعني،  ها چه های متن قصد داشته بابيان این گزاره نوشتن گزاره

عه به واژه و اصطالحات در متن و گذارد؛ معنا با مراج فرق مي  و فهم  اسکينر بين معنا

« نيت»مربوط به « فهم»ولي، . آید ساختار لفظي آن و از طریق تبيين به دست مي

لذا، . آید نویسنده است که از طریق فهم کُنش گفتاری مقصود رسان به دست مي

i«تفسير و فهم اعمال گفتاری»طور که اسکينر در مقاله  همان i i  گفته است، هدف اصلي

لذا آستين تأکيد اساسي را روی . در ارتباط است 3ضيح ایده استفاده از زبانآستين تو

دهد که گویندگان قادرند از بُعد نيروی مضمون در گفتار  این واقعيت قرار مي

گونه که عنوان کتابش، چگونگي انجام کارها با کلمات نشان  برداری کنند تا همان بهره

Aust)دهد  مي i n, J. L: 1980)وسيله کلمات انجام شود ه، کارها ب(Ski nner , 

بر مبنای . شود تمایز قائل مي 1و قصد 1در این رابطه اسکينر ميان انگيزه(. 105 ,2002

این تمایز، انگيزه امری مقدم بر متن و خارج از آن است که مرتبط با پيدایش متن بوده 

منزله  ره بههای مؤلف هموا های تجربي است؛ صحبت از انگيزه و متناظر علت در روش

آنکه، صحبت از  حال. صحبت از وضعيت پيشيني و احتماالً مرتبط با ظاهر آثار است

قصد : منزله برنامه یا طرح ایجاد نوع خاصي از اثر است مقاصد مؤلف ممکن است هم به

قصد خاص در : و هم به اثری عملي به طریقي معين اشاره کند 1برای انجام دادن کاری

                                                 
1
.  Meaning 

2
.  Understanding 

3
.  The use of language 

4
 . Motive 

5
. Intention 

6
 . An intention to do x 
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اشاره ( کنيم مثل موقعي که درباره انگيزه صحبت مي)در مورد اول  . انجام دادن کاری

خصوصيتي از  شود؛ اما در مورد اخير به ضمني به وضعيت پيشيني محتمل ظاهر اثر مي

Ski. )شود که هدف یا قصد خاصي را دربردارد خود اثر اشاره مي nner , 2002: 98 )

در فهم اندیشه مؤلف، « قصد»و « زمينه»، «متن»لذا با توجه به نقش همزمان سه عنصر 

 :صورت زیر ترسيم نمود توان الگوی ترکيبي روش اسکينر را به مي

 
 متدولوژی ترکيبي اسکينر               

 تصرفات مؤلف -5

های مؤلف در هنجارهای مرسوم و  کاری مطالعه اندیشه مستلزم کشف تصرفات و دست

قلم شمشيری نيرومند »جيمز تولي در مقاله  به تعبير. عصر او است های هم ایدئولوژی

i«تحليل سياسي کوئنتين اسکينر: است v دهنده فرایند تحليل  پنج مرحله تشکيل

نویسنده در نوشتن متن ( الف: هایى به پنج سؤال زیر است سياسي ازنظر اسکينر پاسخ

جام دهند، چه کارى ان نسبت به دیگر متون موجود، که زمينه ایدئولوژیک را شکل مى

                                                 
1
 . A particular intention in x-ing 



 3 13 دوره دوم، شماره سوم، تابستان      فصلنامه/ 15 

نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سياسى ( دهد یا انجام داده است؟ ب مى

دهد یا داده  دهد، چه کارى انجام مى موجود و موردبحث که زمينه عملى را شکل مى

ها چگونه  شده و تکون، نقد و تحول آن باید شناسایي ها چگونه مى ایدئولوژى( است؟ ج

ارتباط ایدئولوژى سياسى و کنش سياسى که اشاعه ( بایست بررسى و تبيين شود؟ د مى

دهد، چيست و این امر چه تأثيرى در رفتار  خوبي توضيح مى هاى خاصى را به ایدئولوژى

هاى سياسى در ترویج و مرسوم ساختن هنجار  ها و کنش کدام اندیشه( سياسى دارد؟ هـ

جيمز تولي وجود دارد توجهي که در برداشت  نکته قابل تحول ایدئولوژیک نقش دارند؟

شود و تبعيت یا ابتکار و  مربوط به پرسش دوم است که کار مؤلف با دیگران سنجيده مي

تصرف مؤلف در مقایسه بين چگونگى تلقى یک کنش سياسى توسط هنجارهاى مرسوم 

. شود یک ایدئولوژى با چگونگى باز توصيف آن از طریق تصرف در این هنجارها کشف مي

شناختى،  اى در مورد نقاط مشترک زبان صورت خالقانه را به  نجار مرسوماسکينر واژه ه

این مفهوم دربرگيرنده واژگان، : برد زند، به کار مى که شمارى از متون را به هم پيوند مى

اصول، مفروضات، معيارهاى مشترک براى آزمون مدعيات دانش، مسائل، تمایزات 

متن در زمينه هنجار مرسوم آن، این نکته  توجيه قراردادن. مفهومى و امثال آن است

هاى اجتماعى، با هنجار مرسوم مرتبط است و  است که کنش زبانى همانند دیگر کنش

تنها از طریق توجه به هنجارهاى مرسوم محيط بر عملکرد یا کنش »رو معناى آن  ازاین

همچنين یک . فهم است قابل« اجتماعى خاص در یک موقعيت اجتماعى مفروض

شده و  ئولوژى، زبانى از دانش سياست است که با هنجارهاى مرسوم خود تعریفاید

شناس را قادر  این تکنيک مورخ و جامعه. برند تعدادى از نویسندگان نيز آن را بکار مى

نویسندگان هنجارهاى مرسوم و مفروضات رایج بحث « تا چه ميزان»سازد تا بفهمد  مى

کنند یا شاید حتى  ، یا زیر سؤال برده و رد مىکنند سياسى را پذیرفته و تأیيد مى

در هنجارهاى   اسکينر این کار را تصرف .گيرند ها را نادیده مى انگيزی آن صورت بحث به

« شهریار»مثال، در فصل شانزدهم  عنوان به. داند مرسوم ایدئولوژى در دسترس مى

                                                 
1
 . Convention 

2
 . Manipulation 
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مند  چه زمانى فضيلتبایست یاد بگيرند در  شهریاران مى»دهد که  ماکياولى اندرز مى

شده یا رایج در آن زمان، درباره همان موضوعات یا  اى از متون نوشته مجموعه. «نباشند

رو فلسفه مدرسى، اومانيسم،  موارد مشابه و مشترک هنجارهاى مرسوم است، ازاین

لوتریسم و کالونيسم ایدئولوژى هستند و هر دو فلسفه مدرسى و اومانيسم زمينه عام 

در مورد . دهند شهرهاى ایتاليا را در طى دوران رنسانس تشکيل مى -ک دولت ایدئولوژی

اندرز به »شهریار ماکياولى زمينه خاص ایدئولوژیک شامل تمامى آثارى است که به ارائه 

اى از  پردازند و هنجارهاى مرسومى که بر این نوشته حاکم است، بخش مربوطه مى« شاه

یکى از هنجارهاى مرسوم ادبيات . دهند ىایدئولوژى اومانيستى را تشکيل م

مندانه بوده است، با قرائت اندرز  همواره اندرز به شاه براى عمل فضيلت« ها اندرزنامه»

توانيم بفهميم آنچه او در طرح آن اندرز  ماکياولى در پرتو این هنجار مرسوم ما مى

شده  رفتهبه چالش کشيدن و ردّ یک امر معمول اخالقى پذی»خواهد بگوید،  مى

Tul)«است l y,1988: 11.) 

 .انتقاد از متن گرایی در تفسير -6

ای  بنا به مفروضات متن گرایي در تفسير، کار مورخ اندیشه مطالعه و تفسير مجموعه

گونه از تاریخ ناشي از این واقعيت است که  اعتبار نگارش این. از متون کالسيک است

را   زمان دیگر وجوه اندیشه عقالنيتي بي متون قدیمي در وجه اخالقي، سياسي، دیني و

مندی  توانيم به یادگيری و بهره عنوان نتيجه، ما مي به. دربردارد  صورت اندیشه عام به

ها دارای ارتباطي دائمي  اميدوار باشيم، چون آن 3زمان مستقيم از مطالعه این عناصر بي

راه برای راه یافتن به این کند که بهترین  نوبه خود پيشنهاد مي این موضوع به. هستند

و  1ایشان درباره هر یک از مفاهيم بنيادی 1های متون بایستي تمرکز بر هر یک از گفته

                                                 
1
 . Dateless wisdom 

2
 . Universal ideas 

3
 . Ttimeless elements 

4
 . Says 

5
 . Fundamental concepts 
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دیگر، ما باید  عبارت به. حيات اخالقي، سياسي، دیني و اجتماعي باشد  سؤاالت پایدار

 v«شده اینکه توسط یکي از معاصرین نوشته مثل»برای قرائت هر یک از متون کالسيک 

یابي به آن متون از این طریق، با تمرکز بر مباحث مطروحه و  درواقع راه. باشيم آماده

اگر بجای موضوع . گویند ضروری است مي  بررسي آنچه به ما درباره موضوعات دائمي

ها  ای بپردازیم که از آن های فکری های اجتماعي یا زمينه اصلي به بررسي زمينه

را از دست خواهيم داد و بنابراین، ارتباط باارزش « يت جاودانعقالن»اند، دیدگاه  برآمده

اسکينر این مفروضات را در مقاله معنا و فهم . دهيم ها را از دست مي و هدف مطالعه آن

اعتبار کردن  دهد و از این طریق به دنبال بي در تاریخ اندیشه مورد سؤال و انتقاد قرار مي

پردازان کالسيک انتظار داشت که  توان از نظریه ه ميبه نظر وی این اعتقاد ک. ها است آن

ای  ای مشخص از مفاهيم بنيادی نظر داده باشند، موجب شده تا مجموعه درباره مجموعه

زمان خيلي طوالني تاریخ اندیشه را آشفته  برای مدت 3از ابهامات و مهمالت تفسيری

های عام، بر  مؤلفه متن محوران از منظری هرمنوتيک و در دفاع از اصالت. نماید

کنند که ترسيم و  محقق تأکيد داشته و استدالل مي 1ها یا تصورات پيشين فرض پيش

کارگيری مطلوب برخي واژگان ثابت و  صحبت از تاریخ تفکر اخالقي یا سياسي، با به

. شوند هستند مشخص مي 1کم برخي از تشابهات خانوادگي مفاهيم معين که دارای دست

گي واژگان مربوط به فعاليت فکری بایستي موجود باشد تا تشابهات خانواد. شوند مي

هایي درباره آنچه ما  داوری خود فعاليت را تشخيص دهيم، در این صورت بدون پيش

این . شود هایي از آن غيرممکن مي توقع داریم بيابيم، مالحظه چنين فعاليتي، یا نمونه

متون کالسيک درباره  خصوص با این ادعای مورخان که معضل در تاریخ اندیشه به

ای گفته است  مطالعه آنچه هر نویسنده. کنند وجود دارد موضوعات کلي بحث مي

های خود  داوری بدون در نظر گرفتن توقعات و پيش( خصوص در یک فرهنگ بيگانه به)

                                                 
1
.  Abiding questions 

2
 . Perennial issues 

3
 . exegetical absurdities 

4
 . Preconceptions 

5
.  Family resemblance 
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این همان معضل آشنا . سادگي ممکن نخواهد بود بایست بگویند هرگز به درباره آنچه مي

با . کننده است کنندگي دستگاه رواني مشاهده عنوان عامل تعيين ان بهشناس برای روان

که  ایم تا جزئيات را به روشي خاص بفهميم و وقتي مان ما آماده توجه به تجربه گذشته

این چارچوب مرجع تأسيس شد، این روند یکي از تمهيدات برای فهم یا واکنش به 

ناپذیری  طور اجتناب ها را به فرض که ما این الگوها و پيش هنگامي. روش خاص است

سازمان دهيم، بدیهي است ادراک و تفکرمان به عمل معين و محتومي که ما فکر 

بندی کنيم تا بفهميم و ما فقط  ما باید طبقه. یابند کنيم جهت مي کنيم یا درک مي مي

قل بعضي لذا ما به درک پيشيني حدا. بندی کنيم توانيم ناآشنا را برحسب آشنا طبقه مي

های خانوادگي شواهد و قرائن اثر نياز داریم؛ مخصوصاً درباره فرهنگي بيگانه و  از شباهت

ها و اینکه نداند در پي چيست و  فرض ناآشنا، غيرممکن است که یک محقق، بدون پيش

بنابراین خطر . انتظار یافتن چه چيزی را دارد به فهم یک اثر کالسيک نائل گردد

این است که انتظار و توقع ما درباره آنچه   رای بسط فهم تاریخيهميشگي در تالش ب

کننده در فهم ما  خود عامل تعيين یک نفر حتماً و باید گفته یا انجام داده باشد، خودبه

، مبني بر گفتن و انجام دادن چيزهایي که ممکن است واقعاً آن کارها را  نسبت به عامل

اسکينر ضمن اینکه از این آثار و . ها نبوده است آن انجام نداده و یا حتي قادر به انجام

کند؛ معتقد  یاد مي  های پيشيني نتایج گریزناپذیر تصورات پيشيني به تصور پارادایم

روش متن  3های تاریخي است که در فهم آثار کالسيک، خطر سقوط به انواع مهمل

انتساب ناصواب قول  ناپذیر است و از شناسایي این انحرافات که درواقع محوری اجتناب

لذا؛ روش تفسيری متن گرا . کند یاد مي 1شناسي یا عمل به مؤلف است به اسطوره

سازی  شود مفسر در قرائت متن گرفتار انحرافاتي شود و دست به اسطوره موجب مي

Ski)کند بزند، این اقدام او را از معنای درست دور مي nner 2002: 98.) 

 .دکترین سازی -الف

                                                 
1
 . Agent 

2
 . The notion of priority paradiyms 

3
 . Historical absurdity 

4
 . Mythology 
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دهد  که اسکينر از آن به پایاترین اسطوره یادکرده، هنگامي رخ مي  ریناسطوره دکت

در تاریخ، )که مورخين، تحت تأثير انتظار و توقع پيشيني خود از نویسنده کالسيک 

های درباره مسائل  صراحتاً دکترین یا دکترین( گفتار و درباره نظریه اخالقي یا سياسي

در این مرحله مفسر تحت . م و دریافت کندمثابه مؤسس طرح آن موضوع فه مدنظر به

درباره  هایي چنين پارادایمي به دنبال یافتن دکترین( طور ناخودآگاه هرچند به)تأثير 

شناسي چندین صورت به خود  این اسطوره. همه موضوعات ضروری از مؤلفي معين است

کالسيک به پردازی  نخست خطر تبدیل اظهارات پراکنده یا تصادفي از نظریه .گيرد مي

نوبه خود باعث ایجاد  این موضوع به. دکتریني درباره یکي از موضوعات مورد انتظار است

تر درباره بيوگرافي  طور مشخص یک نوع به. شود دو نوع خاص از مهمالت تاریخي مي

ها تمرکز بر روی متفکران منفرد  های اجمالي اندیشه است که در آن و تاریخ  های فکری

تر درباره تاریخ اندیشه است که در آن تمرکز بر روی  طور مشخص به نوع دیگر. است

حال فکری نابهنگامي  خطر خاص همراه با شرح. است 3بسط تعدادی اندیشه واحد

به استناد چند همانندی اتفاقي واژگاني ممکن است مؤلفي معين . است 1تاریخي

ای شرکت در آن بحث ای را از نویسنده کالسيک کشف کند که در اصل قصدی بر عقيده

برخي « مدافع صلح»مثال، مارسيليوس پادوا از جهتي در کتابش  عنوان به. نداشته است

از نمونه اظهارات ارسطویي درباره نقش اجرایي حاکمان و در مقابل نقش تقنيني مردم 

شود برای او مشابه  یک مفسر امروزی که با این عبارت مواجه مي. کند را عرضه مي

نظری و عملي پس از انقالب آمریکا یعني دکترین تفکيک قدرت اجرایي از  دکترین مهم

این مباحث به طرح این . عنوان یکي از شرایط آزادی سياسي خواهد بود قدرت تقنيني به

درباره تفکيک قوا « دکترین»معني انجاميده است که آیا مارسيليوس یک  سؤال کامالً بي

حتي . ستي او مؤسس این دکترین معرفي شودداشته و اگر چنين بوده است آیا بای

هایي که منکر این هستند که مارسيليوس مربوط به این دکترین بوده است تمایل  آن
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دارند که نتایج خود را بر متن او مبتني کنند و اصالً به خطا بودن این فرضيه که او 

او  توانست قصد شرکت در بحثي داشته باشد که اصطالحات آن بحث در دسترس مي

توانسته  عالوه بر احتمال خام انتساب معنایي به یک مؤلف که نمي. نبود توجه ندارند

های مورد  تر دکترین آميزتر کشف خيلي آسان قصد انتقال آن را کرده باشد، خطر دسيسه

های ارسطویي که ریچارد هوکر  مثال درباره نوشته عنوان به. انتظار از متون کالسيک است

دارد، ما احتماالً  پذیری طبيعي قوانين سياست کليسایي درباره جامعهدر کتاب اول از 

 -همانند بسياری از حقوقدانان مَدرسي آن زمان -کنيم که قصد هوکر  خوبي درک مي به

تر  های دنيایي های الهي کليسا از ریشه صرفاً ایجاد وسایلي برای تشخيص ریشه

« خط سير تنازلي»را در رأس  های مدني است؛ اما مفسر امروزی که هوکر انجمن

های  بيند که از هوکر تا الک و از الک تا دیگر فالسفه، مشکلي برای تبدیل گفته مي

به اسطوره انتساب   اسکينر عالوه بر مورد فوق. او ندارند  هوکر به نظریه قرارداد اجتماعي

تون دکترین اعتماد سياسي به جان الک و نيز دکترین تفکيک قوا به جيمز هرینگ

Tul)کند استناد مي l y,1988: 34.) 

داند که اگر نویسندگان کالسيک  طرح مي را اسکينر این سؤال بنيادی و ضروری 

ها ناکام  اند چرا خودشان در اظهار و بيان آن های شفافي را داشته دعوی چنين دکترین

از روی ها را  که مورخين اندیشه اجازه دارند مقصود و منظور آن طوری اند، به مانده

تر از تاریخ اندیشه  گونه و در طریقي بسيار متفاوت ها و اشارات تلویحي مبهم، این حدس

هایي را تالش برای  نگاری اسکينر وجه مشخصه چنين تاریخ. بازسازی کرده و نشان دهند

نظير مساوات، پيشرفت، مصالح عمومي،  vi«های معين نمونه آرماني دکترین»استخراج 

سلسله عظيم هستي، تفکيک قوا و مانند آن و بررسي آن نمونه در  قرارداد اجتماعي،

داند و خطر چنين رهيافتي این است که  اند، مي سرتاسر محدوده تاریخي که پدیدار شده

ها  و در تاریخ اندیشه  شده فرضي تبدیل سرعت به یک ماهيت دکترین موردتحقيق، به
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معنا شدن  موجب مهمل و بي  ها گاریبه نظر اسکينر این شيئ ان. جاودان باقي بمانند

حاصل گرایش به بررسي تشابهات به نمونه ایده آل، شکلي از . شود تاریخ اندیشه مي

های اخير در تاریخ و تشویق  طور کامل به تذکار دکترین تاریخ است که تقریباً به

. اند، اختصاص دارد گویي که داشته نویسندگان کالسيک بر اساس مقدار غيب

ماکياولي . اش درباره ماکياولي مشهور است العاده بيني فوق يوس پادوا بخاطر پيشمارسيل

مثابه  های الک به نظریه نشانه. برای اینکه بنياني را برای مارکس قرارداده برجسته است

نظریه عليت جوزف گالنویل تا حدی که . بيني از متافيزیک برکلي مشهور است یک پيش

تلقي لرد شافتسبری درباره عدالت الهي . توجه است ت جالببيني کرده اس هيوم را پيش

گاهي حتي  گاه. بيني کرده است برجسته است زیرا در یک معنای معيني کانت را پيش

راحتي مطابق بااینکه تا  شده است و مؤلفين گذشته به ادعای تاریخي بودن کنار گذاشته

مثالً . شوند یا سرزنش مياند، تحسين  بيني کرده چه حدی وضعيت کنوني ما را پيش

بيني کرد به همين خاطر مورخ متن  منتسکيو ایده اشتغال کامل و دولت رفاه را پيش

شناسي  توان گفت اسطوره بنابراین مي. دهد گرا ذهن او را روشن و نافذ نشان مي

ای از اظهارات پراکنده و اتفاقي  انحاءمختلف، مشتمل است بر خلط پاره ها، به دکترین

ز متفکران کالسيک بجای دکتریني درباره یکي از موضوعاتي که مورخ انتظار دارد یکي ا

تواند در پرتو این پرسش نمایان  معنایي و مهمل تاریخ ناشي از اسطوره دکترین مي و بي

شود که آیا آنچه مورخ درباره یک ایده گفته است واقعاً در آن زمان ظهور یافته و آیا 

در اثر مؤلف وجود دارد؟ در روش متن محوری این انحراف  هماني است که واقعاً این

های آنان صرفاً بر اساس ميزان منعکس کردن  افتد که نویسندگان و نظریه اتفاق مي

شوند و حتي معاصرانِ  مشخصه و اوصاف زندگي و اهداف مفسر، سرزنش یا تحسين مي

. ب نخواهند ماندنصي ها بي ها نيز به خاطر به رسميت شناختن یا نشناختن آن آن

پردازان  کارگيری نظریه ها، مستلزم به دیگر این شکل از اسطوره دکترین عبارت به

ها مناسب  هایي است که موردپذیرش هستند و موضوعات آن کالسيک یا دکترین
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پرداز کالسيکي که نتوانسته دکتریني برجسته درباره یکي  نظریه .شوند تشخيص داده مي

وظيفه درست خود موردانتقاد قرار  رح کند بخاطر قصور در انجاماز موضوعات امروزی مط

Ski. )گيرد مي nner , 2002:64) 

 .انسجام سازی -ب

ها از مواضع خطرناکي است که  بخشي به آن جمع بين آراء ناسازوار مؤلف و انسجام

اد و ایر  تواند فهم از او را به تحریف بکشد و این کار در روش اسکينر اسطوره انسجام مي

به عقيده وی اگر الگوی بنيادی  .گيرد دیگری است که اسکينر بر تفسير متن محور مي

ها  های تاریخي، متبحر پنداشتن نویسندگان کالسيک در دکترین سلوک پژوهش

صورت خطرناکي آسان خواهد بود  شان در هر موضوع باشد آنگاه به عنوان وجه مميزه به

ها  ریافت یا عرضه کردن هر یک از متون، به آنعنوان یک وظيفه در د که مورخين، به

کند چنين خطری  اسکينر تأکيد مي .انسجامي بدهند که ممکن است فاقد آن باشند

شود که مورخ، در تلخيص یک اثر، به دنبال استخراج و اعالم یک پيام  آنگاه حادتر مي

بز شک و بر این اساس اگر درباره سازواری موضوعات اصلي فلسفه سياسي ها. باشد

است که برای کشف انسجام دروني دکترین او،   تردید وجود دارد، این وظيفه شارح

همين . چندین بار لویاتان را خوانده تا دریابد که بحث وی دارای انسجام بوده است

مند کردن آثار سياسي هيوم و هردر از ميان  احساس وظيفه شارح، در انسجام و نظام

دیگری از اسطوره انسجام است؛ گویي یکي از وظایف شارح یا ها گونه  آثار پراکنده آن

ها در شکلي منسجم است که درنتيجه این رویه، پيشاپيش به تفکر  مفسر، نمایاندن ایده

ها هرگز چنين نبوده و یا  دهد که ممکن است آن نویسندگان کالسيک انسجامي مي

شود، نه  چنين نوشته مي اینبنابراین تاریخي که . حتي به چنين درکي نائل نشده باشند

شود ممکن است شارح و مفسر، ولو به  ها بلکه به تاریخ انتزاعات تبدیل مي تاریخ ایده

قيمت تنزل مضمون قصد و نيتي که خود نویسنده در انسجام آن داشته و حتي به 

اند، به استخراج یک پيام با انسجام  هایي از کل اثر که مخل انسجام قيمت تنزل بخش
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ای تدوین و تعریف شود  گونه مثالً آثار فکری اخالقي و سياسي الک به. تر اقدام کند عالي

چنين فهمي از الک . پرداز سياسي ليبرال زد آساني به او برچسب یک نظریه که بتوان به

سالگي الک است  های متأخر و در سن پنجاه ها نگاه کند که این به این حقيقت توجه نمي

سالگي  دیگر، الک در سي عبارت اش انکار کرده است، به سالگي سي ها را در سن و وی آن

خيزد  دیگر باور متافيزیکي که اسطوره انسجام از آن برمي. هنوز آن الک معروف نيست

این است که مؤلف ممکن است از شارح و مفسر انتظار داشته باشد جهت کشف و 

های اثر کنار  ناسازگاری و تناقضها،  معرفي اثر، حدودی از انسجام را به نمایش و تقابل

شود و  لذا با آثار ماکياولي، مارکس و دیگر مؤلفين برخورد گزینشي مي. گذاشته شود

ها تعمداً یکي از  آید که بسياری از اعمال جاری در تاریخ ایده چنين برمي

کند که یکي باید  های باور اسکوالستيک را تصدیق مي ترین دکترین وغریب عجيب

Tul)را حل کندتناقضات  l y, 1988: 42.) 

 .مقدم سازی -ج

ها به خاطر حال و  شدند که مورخين ایده دو اسطوره قبلي از این واقعيت مشتق مي

یابند اما اسکينر بر این  وسوی خاصي مي سمت ناپذیر به گونه اجتناب هوای خاص متون

امل تذکار ما همچنان از طریق همان ع  شناسي مقدم سازی باور است که در اسطوره

های بيشتری مواجه هستيم که طرق تفسير تاریخي  های متقدم، با خلق استدالل پارادایم

سوی اسطوره منحرف شود؛ ازجمله ممکن است بعضي از موضوعات  تواند به ها مي آن

متون کالسيک برای ما از چنان اهميتي برخوردار شود که مورخ ایده خود را درگير 

ای که خيلي عالقمند شود مقصود و معنای یک اثر یا عمل  گونه وتحليل آن کند به تجزیه

طور خالصه ویژگي بارز پيش انداختن،  به. ها کند تاریخي را معطوف و مسبوق به آن

تلفيق نامناسب محتوای موردنظر نویسنده کالسيک، بامعنا و اهميت امروزین موضوع از 

و به وجهي موجه و  -معنا کردنای که مفسر از طریق  گونه نظر شارح و مفسر است به

مثالً دیدگاه سياسي افالطون . مدعي پيدا کردن یک موضوع یا عمل دیگری شود -مجاز
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عنوان دیدگاه یک سياستمدار حزبي توتاليتر مالحظه نموده یا در  در کتاب جمهور را به

همچنان که . ظهور توتاليتریانيسم مسئوليت خاصي را متوجه قصد و نيت روسو کنيم

های بعد در  هایي نيازمند مفاهيمي است که فقط در زمان شود چنين شرح الحظه ميم

اند؛ لذا درنتيجه تلفيق نامناسب مذکور، با حقيقت و اهميت و تأثير تاریخي  دسترس بوده

سان، درنتيجه مقدم سازی اثر یا  شود که حقيقتي ندارند بدین ای عمل مي گونه آثار به

این انتظار اگر بامعني شدن از . ي شدن، منتظر آینده باشدعمل، مجبور است برای معن

طریق یک فرهنگ بيگانه و ناآشنا صورت گيرد وضوح خطرناک بودن آن با 

Tul)ناپذیری آن برابر است اجتناب l y, 1988: 45.) 

 .محدودسازی افکار -د

اگر فرض کنيم یک متفکر به سایر متفکران یا آثار دیگر متفکران دسترسي داشته 

شود  ست آنگاه اثر یا آثار وی، مخلوق و منحصر به فکر یک نفر یعني خود مؤلف نميا

گردد که اسکينر  بلکه موضوع تأثيرپذیری و تحت تأثير قرار گرفتن متفکر نيز مطرح مي

مطرح   کم دو مورد از این انحرافات حاصله را در قالب اسطوره محدود بودن افکار دست

خود در   طر وجود دارد که مورخ ممکن است از موقعيت ممتازگيرد؛ اوالً این خ و پي مي

های یک مرجع مشخص یک اثر کالسيک سوءاستفاده کند و دیگر  توصيف بعضي گزاره

اینکه مورخ اشتباهاً فرض کند که نویسنده موردنظر وی اشاراتي به نویسندگان پيشين 

تواند از  سکينر مقوله تأثير نميدیگر از وی متأثر بوده است؛ که ازنظر ا عبارت داشته یا به

کارگيری مناسب  توضيح و تعبير تهي شود بلکه مستلزم مالحظه شرایط کافي برای به

کند که فاقد اصالت  مفهوم است؛ لذا اسکينر در تاریخ عقاید سياسي به مواردی اشاره مي

سياسي باشند؛ مثالً بامالحظه سوابق آراء  تکویني و تاریخي یا فاقد اصل و منشأ مي

های کنوني،  شود که هدف وی در تأمالتي در باب علل نارضایتي ادموند برک گفته مي

شود که  که درباره خود بروک گفته مي اثر شدن تأثير بولينگ بروک بوده درحالي بي

شود تحت تأثير هابز بوده و هابز نيز  تحت تأثير الک بوده است و درباره الک گفته مي
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که اسکينر در پرتو طرح نمودن استلزامات و شرایط الزم در  متأثر از ماکياولي است

تأثيرپذیری، اسطوره ناشي از احتجاج تأثير نویسنده متقدم بر نویسنده بعدی چنين 

دهد؛ اوالً باید یک تشابه ذاتي بين این دو باشد ثانياً اینکه دکترین متأخر،  نشان مي

فته باشد و ثالثاً اینکه احتمال دکترین مرتبط و مناسبي غير از دکترین متقدم نيا

برحسب این مدل تأثير ماکياولي بر هابز و هابز بر الک . تصادفي تشابه، بسيار اندک باشد

مخصوصاً هابز از ماکياولي و نيز الک از هابز . خورد حتي در مرحله متقدم شکست مي

بولينگ  ضمن اینکه تأثير موردبحث هابز و الک و. طور شفاف بحث نشده است هرگز به

Tul)ماند بروک بر ادموند برک، هر دو در مرحله متأخر ناتمام مي l y, 1988: 46 .)

شکل دیگر اسطوره محدود بودن افکار این است که مورخ، یک بحث را به روشي  یک

ها بيگانه بحث مؤلفه آشنا، اما خطا آميز حل شوند؛ مثالً  سازی کند که مؤلفه مفهوم

های اساسي تفکر سياسي رادیکال در طي انقالب  ویژگيمورخي که قصد دارد یکي از 

انگلستان را با توسعه حق رأی مرتبط بداند، وی ممکن است به این امر رهنمون شود که 

. سازی کند مساوات طلبانه را در اصطالحات مبحثي از دموکراسي مفهوم  این خواسته

عنوان پارادایمي برای  به  خطر وقتي است که مفهوم فلسفه دمکراسي ليبرال هذا، مع

Tul)بکار گرفته شود  توصيف و فهم جنبش مساوات طلبان l y, 1988: 47.) 

 .انتقاد از زمينه گرایی در تفسير -7

ای فرض بر این است که زمينه سياسي، اجتماعي و  شناسي خوانش زمينه در روش

های  زمينه ی معنای متن است و لذا برای فهم معنای یک متن باید کننده تاریخي تعيين

معروف « هرمنوتيک زمينه محور»این روش به . عيني پدید آمدن آن متن را شناخت

عنوان تنها کليد فهم معنای متن تأکيد  زعم اسکينر اگر روش قبلي بر متن، به به .است

اعتنا بود در  تاریخي و نيز قصد و نيت مؤلف بي -های اجتماعي داشت و نسبت به زمينه

بر . پوشي کرده است ها، از عنصر قصد و نيت مؤلف چشم بر زمينه روش اخير با تکيه

همين اساس، اگر در روش متن محوری، نقد اسکينر معطوف به برمال کردن انحرافات 
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ها و نيت مؤلف بود در روش اخير، نقد وی  فهم ناشي از عدم توجه به دو مؤلفه زمينه

ازنظر اسکينر روش . مؤلف است های ناشي از عدم توجه به نيت اساساً معطوف به آسيب

زمينه محور، با توجه اساسي به زمينه اجتماعي و شرایط تاریخي در فهم و معنای اثر تا 

در این روش . توجه است کند قابل این حد که از برخي خطرات متن محوری اجتناب مي

مل ها ع هایي که مؤلف در چارچوب آن فهم هر ایده مستلزم فهم همه اتفاقات و فعاليت

پذیرد که اندیشمندان درواقع در  اسکينر در همين چارچوب مي. نموده است مي

اند؛ اما ازنظر وی اگر مطابق  چارچوب پذیرش شرایط جدید متقاعد به نوشتن شده

شک تاریخ  خوانش اخير یک ارتباط علي بين زمينه بيان و خود بيان، شکل بگيرد، بي

زده تردید خواهند  ها وحشت تيجه مورخين ایدهافتد درن ها به خطر مي حيات مستقل ایده

ها خلق خواهد شد؟ ثانياً حتي اگر فرمول تعاملي این دو را  کرد که آیا واقعاً ایده آن

ها نيز  شوند و ایده ها مي بندی و تغيير ایده های اجتماعي سبب صورت بپذیریم که زمينه

شوند درهرصورت  تاریخي ميبندی زمينه اجتماعي و شرایط  متقابالً باعث تغيير صورت

اسکينر نيمي از پاسخ به این معما را . مرغ همچنان محفوظ است معمای مرغ و تخم

،  پذیرد برای بيان داند اما از طرف دیگر مي معطوف به تقليل و تخفيف شأن انسان مي

طور  های توضيحي و یکسری شرایط علّي مقدم وجود داشته باشد اما به بایستي زمينه

آیا دانش علل یک عمل، با فهم خود آن برابر : پرسد عاده تردیدآميز ميال فوق

Tul)است؟ l y, 1988: 59 ) چون اگر درک یکسری شرایط متقدم برای ایجاد کنش

ضروری است و ( قصد و نيت)الزم باشد به همان ميزان نيز درک هدف از کنش عامل 

 .ی زمينه محوران خواهد بوداین اعتبار و اصالت قصد و نيت عامل، به مفهوم نقض مدعا

ممکن است من قصد »: گوید اسکينر در نسبت سنجي ارتباط قصد و عمل مي

وی بر این باور است « ها نشوم انجام کارهایي را داشته باشم اما هرگز موفق به انجام آن

ها به  شود که مالحظه آن ها، از دو تصور غلط سيراب مي نسبت سنجي غلط آن

کند؛ اول این تلقي که قصد و  هم اثر از طریق مطالعه زمينه کمک مياعتباری تصور ف بي
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طور  که معني کردن و فهميدن، به طور تصادفي با کنش مرتبط شود؛ دوم این نيت، به

الذکر و  اسکينر بر اساس موارد فوق. توجهي وابسته به هم یا الزم و ملزوم یکدیگرند قابل

پادشاه باید بياموزد چگونه بافضيلت نباشد،  با احتجاج به این جمله ماکياولي که یک

کند تا خصلت  معاني مختلف و متنوعي را از درون زمينه عام دوره رنسانس استخراج مي

کننده خوانش مبتني بر زمينه محض را در برابر ضرورت فهم نيروی غير  بالقوه گمراه

خطر چنين رهيافتي اسکينر   بر پایه موارد فوق. قرار دهد( قصد دار)گفتاری قصد شده 

را ادعاهای غلط دانسته است مثالً اشتباهي تاریخي که در آن بدون توجه به الزامات 

تالش شد قرن نوزده و عصر روشنگری را سرآمد  -...نظير فروتني، عمل و -ایمان

بنابراین اسکينر معتقد است که اگر ما بخواهيم یک . معرفي کنند  های ایمان قرن

زمان مشخص بفهميم، بر  ي در درون یک فرهنگ خاص و در یکاندیشه معين را حت

چون ممکن است کلماتي که محمل . توانيم متمرکز شویم اشکال و فرم کلمات نمي

های مثالي، با قصدهای متفاوت و کامالً  کننده عنوان داللت ها هستند، به ها و اندیشه ایده

بيان، معضل را حل   مضموني از زمينهلذا نباید اميدوار باشيم . ناسازگار بکار گرفته شود

Tul)«.که خود زمينه ممکن است مبهم باشد نماید، چون l y, 1988: 55) 

 روش در آثار اسکينر -8

Ski)اسکينر روش خود را در خصوص اندیشه سياسي ماکياولي  nner و ( 1981,

Ski)هابز  nner ,2002,Vol های سياسي و  بکار برده و ارتباط آن را با زمينه( 3.

اسکينر زبان، فضای زندگي، محيط سياسي، زمينه . جتماعي ایشان تطبيق نموده استا

گيرد تا با  قصد و نيت مؤلف در نظر مي یابي به فکری و شرایط تاریخي را برای دست

. بازسازی زمينه و زمانه به رمزگشایي و فهم معنای یک اثر یا مفهوم انساني نائل آید

خصوص در اندیشه شناسي به بازسازی تجربه  د و بهشناسي خو اسکينر در مباحث روش

او مسئله اساسي . گيری یک اثر یا مفهوم، معتقد است های تاریخي شکل زندگي و زمينه

کند که در تالش برای فهم یک متن چه روش مناسبي باید  گونه مطرح مي خود را این
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شود؟  ونه کشف ميدیگر، معنای واقعي و تاریخي یک متن چگ عبارت اتخاذ نمود؟ یا به

در پاسخ به این سؤال کليد دریافت معنای واقعي متن را کشف نيات مؤلف در تأليف آن 

اسکينر، در کتاب دوجلدی بنيادهای اندیشه سياسي مدرن . کند قلمداد مي

(Ski nner شود، اندیشه سياسي دو  ترین تأليفات او محسوب مي که از مهم( 1978,

ها موردمطالعه  گيری آن های تاریخي شکل با نظر به زمينهدوره رنسانس و رفرماسيون را 

به همين ترتيب، اسکينر برای بررسي مفهوم آزادی در کتاب آزادی قبل از . دهد قرار مي

Ski)ليبراليسم  nner ، بجای پرداختن به چيستي مفهوم، به تحول مفهومي (1998,

آزادی با نظر به  پردازد، یعني، نحوه تحول مفهوم آن در یک تجربه تاریخي مي

شده  های داخلي انگلستان در قرن هفدهم تا دوران مدرن و ليبراليسم بررسي جنگ

وی در مقدمه کتاب مهمي که درباره اندیشه سياسي ماکياولي نگاشته در باب . است

استدالل من این خواهد بود که برای فهم »: نویسد روش بکار رفته در تأليف اثر مي

اکياولي، باید مشکالتي را از البالی غبار زمان باز و آشکار کنيم که او ها و تعاليم م نظریه

های خود در باب فلسفه سياسي،  وضوح در دو کتاب شهریار و گفتارها و سایر نوشته به

دیده است و اما برای اینکه به چنين دیدگاهي برسيم، الزم  ها روبرو مي خویشتن را با آن

یعني محيط فکری : ن تصنيف شده بازآفریني کنيماست محيطي را که این آثار در آ

فلسفه یونان و روم و فلسفه رنسانس و همچنين محيط سياسي زندگي در 

پس از بازگرداندن ماکياولي به جهاني که . شهرهای ایتاليا در اوایل سده شانزدهم دولت

 کم قدر حمله گرفته، آنگاه خواهيم توانست کم های وی بدواً در آن شکل اندیشه

سابقه او را به اصول مسلم و متداول اخالق در آن روزگار بدانيم و  العاده بدیع و بي فوق

وضوح نمایه چارچوب  این بيان اسکينر به (7 :317 اسکينر،)«.به ارزش آن پي ببریم

فهم  و راهنمای خطوط بنيادیني است که برای قابل  ای وی شناسي سه مرحله روش

 :به این معنا که در ( نمودار) .دهد د تأکيد قرار ميکردن اندیشه سياسي مؤلف مور

شود و به دنبال این است تا با  روبرو مي  مرحله اول، خواننده با متون و آثار مؤلف
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مشکالتي  ، گرفته است های وی بدواً در آن شکل بازگرداندن مؤلف به جهاني که اندیشه

مرحله دوّم، در   .آشکارسازی نمایددید،  ها روبرو مي که مؤلف خود را در این متون با آن

و  1، اعم از بازآفریني محيط فکری3این راستا پژوهشگر به بازآفریني محيط تأليف آثار

ها و  مرحله سوّم، درنتيجه محقق به فهم نظریه. پردازد مي 1بازآفریني محيط سياسي

دست  1و فهم ابتکارات مؤلف 7، یعني فهم قصد و نيت مؤلف1تعاليم مؤلف

Ski)ابدی مي nner اسکينر طبق . شده است این مراحل در نمودار زیر ترسيم(. 1981:2,

، از طریق قراردادن متون و آثار بجای مانده از ماکياولي «ماکياولي»این روش، در کتاب 

گفتارها در محيط اومانيستي و ميراث ادبي روم  درباب فلسفه سياسي نظير شهریار و

ی شانزدهم؛ سعي دارد به فهم  رهای ایتاليا در سدهشه باستان و نيز زندگي در دولت

رایزن »و « ماکياولي در مقام دیپلمات»اسکينر در دو فصل . ی سياسي او نائل آید نظریه

نگارنده »و « فيلسوف آزادی»های فکری و سياسي و در دو فصل  به زمينه« شهریاران

چون در روش قصدی،  .پردازد به بررسي متون و آثار ماکياولي مي« تاریخ فلورانس

طور ثابت، مربوط به زمان و شرایط تاریخي است که عمل یا اثر  معنای هر عمل به

ير معطوف به بازسازی شکل خالق، در آن اتفاق افتاده است و در همين شرایط تفس

درک خود افراد درگير  که در آن، رفتارها و محصوالت انساني با بازسازیگيرد  مي

کارهایي است که عاملين  همان فهم معنایتفسير . ل ميشودنش و خلق اثر حاصکدر

لذا، قصدیت . دهند ها برحسب ضوابط و شرایط خودشان انجام داده یا انجام مي آن

موجود در خود عمل، هميشه مورد پرسش خواهد بود و این مستلزم قراردادن اعمال در 

نظر اسکينر، مسئله  به. او است« زمينه اجتماعي»و « زندگي عامل»تر  بستر گسترده
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اساسي مفسر در مطالعه هر متن، عبارت است از فهم آنچه یک نویسنده قصد داشته 

در اینجا، متن به یک عمل ارتباطي قصد شده تبدیل . است برای مخاطب بيان کند

شود که بازیابي مجدد آن بایستي معطوف به فهم این قصد مرکب و پيچيده  مي

 .نویسنده است

 

 

  : راحل هرمنوتيک اسکينرم:  نمودار 

 
ها و  مثال برای فهم نظریه عنوان شناختي اسکينر، به های روش بنابر استدالل

های مطهری، باید مشکالتي را در زمان او باز و آشکار کنيم که در کتب امامت و  اندیشه

رهبری، عدل الهي، نقد مارکسيسم، حماسه حسيني، آینده انقالب اسالمي و سایر 

در قالب مقاله، سخنراني یا مصاحبه، در باب فلسفه و کالم سياسي، خویشتن را  ها نوشته

برای اینکه به چنين دیدگاهي برسيم، باید محيطي را که . دیده است ها روبرو مي با آن

یعني محيط فکری مشتمل بر فلسفه اسالم : این آثار در آن تصنيف شده بازآفریني کنيم

ن محيط سياسي زندگي در نظام پهلوی در کنار احزاب، و ایران و فلسفه مدرن و همچني

پس با بازگرداندن مطهری . های مذهبي و غيرمذهبي، انقالب و نظام جدید اسالمي گروه

های اندیشه ورزی  توان شاخصه گرفته، مي های وی بدواً در آن شکل به جهاني که اندیشه



 3 13 دوره دوم، شماره سوم، تابستان      فصلنامه/ 71 

ياسي وی درباره مسائل مربوط مطهری را دریافت و به نتایج و تبعات نظرگاه اخالقي و س

 .به قدرت و رهبری سياسي در جمهوری اسالمي پي برد

 .گيری نتيجه -9

طورکلي متأثر از دو مبنای روشي تجربي و تفهمي  فهم افکار و ذهنيت انساني به

بنابر متدولوژی تفهمي، درک صحيح اعمال آدمي نسبت مستقيمي با درک نيت و . است

های  ها قابل فروکاهي به عالم جمادات و پدیده عالم افکار انسان کند و قصد او برقرار مي

یابي به معنای متن و  مثابه یک روش خواستار دست هرمنوتيک، به. طبيعي نيست

سازی و فهم تعابير مؤلف در شرایطي که مؤلف غایب  زدایي از آن است و با روشن ابهام

طور سنتي یا به  يله هرمنوتيک بهوس برای خوانش اندیشه سياسي به. است، مالزمت دارد

زیسته رجوع  ای که وی در آن مي متن بجای مانده از اندیشمند و یا شرایط و زمينه

تفسير اندیشه مبتني بر متن باعث انتساب عقالنيت و حقيقتي فرا زمان به متن . شود مي

و  بخشي، دکترین پردازی، محدودسازی نماید انسجام شود و مفسر را موظف به مي مي

مقدم نمودن اندیشه معاصر خود بر اندیشه مؤلف بپردازد که موجب خوانش غلط از 

اسکينر روشي را معرفي نموده است که در آن به رابطه متعامل متن . شود اندیشه او مي

به نظر اسکينر، هر نویسنده درگير . شود و زمينه برای کشف قصدیت مؤلف پرداخته مي

و متن نيز تجسم چنين عملي است یعني نویسنده به یک عمل ارتباطي قصد شده است 

برای فهم . ها کاری را انجام دهد های متن قصد دارد بابيان این گزاره هنگام نوشتن گزاره

این قصد مضمون در سخن، با بازآفریني محيط سياسي و زمينه فکری، مؤلف به زمان 

او در کنار مقایسه اندیشه  گيری اندیشه خود بازگردانده و تأثير تحوالت تاریخي بر شکل

با فهم چگونگي به سخن درآمدن . شود های محيط پيرامونش قرارداده مي او با ایدئولوژی

ها، تعاليم و  اش، مفسر قادر به درک و تحليل نظریه مؤلف با تحوالت و افکار محيطي

ای ه در روش پژوهش قصدگرا برای تفسير اندیشه مؤلف به جنبه. شود ابتکارات مؤلف مي

زندگي شخصي و کاری مؤلف، تعامل و ارتباط متن و زمينه، تناظر سير تحوالت تاریخي 

های دیني و  گيری اندیشه مؤلف، مباحث اخالقي، سياسي و فلسفي باستان، سنت و شکل

های مدرن معاصر مؤلف، برداشت جدید مؤلف از مفهومي خاص در قياس با  سنت
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ها،  های مؤلف در زمان ضات و تخالف اندیشههای کالسيک و مدرن و ذکر تعار برداشت

ذکر این نکته ضروری است که . شود های متفاوت زندگي او؛ لحاظ مي شرایط و موقعيت

گرایي نهفته در این روش تا جایي بر فهم اندیشه  کارگيری روش قصدگرا، نسبيت در به

 .د نکندای وار اسالمي قابل انطباق است که به اصول ثابت وحياني و دیني خدشه
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