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 :به سخن آوردن مردگان

 اندیشه سیاسی در لئو اشتراوس، کوئنتین اسکینر و فنون تفسیر

 *وارد انیا

 رضا احمدی وند

آمریکای  سیاسیِ یِنظردر محافل نفوذ و تأثیر بسزایی ، ونتفسیر مت برای رویکرددو  «یهرمنوتیک چرخش»در پی 

(. Quentin Skinner) کوئنتین اسکینررویکرد و ( Leo Strauss)لئو اشتراوس  رویکرد ند:اپیدا کردهشمالی 

ر نظر د رویکردهای رقیببه عنوان  ،به طور کلیتوان را میتاریخ تفکر سیاسی  متونِ  آنها در ارتباط بارویکردهای 

ن . میکدیگر هستند، عمومیتی در حوزه خود دارد متضادکاملاً  هاروشاین  گویدمی که یگرفت. در واقع، دیدگاه

 های بینتفاوت ،کنم به طور دقیقا ابتذال[ را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و تلاش میاین عمومی شدن ]ی

ق از طریها ین تلاشابه اعتقاد من، کرده و اهمیت آنها را نشان دهم.  روشنرا رویکردهای تفسیری این دو متفکر 

این  درک هرمنوتیکی جوییِ کمتر ازبا ستیزه تر ومشارکتی یکه دیدگاه دقیق شناختیِروش آگاهیِ خودیک ایجاد 

 .می تواند مثمر ثمر باشد، کندفاش میرا دو متفکر 

Polity (2009) 41, 235–255. doi:10.1057/pol.2008.29; 
published online 12 January 2009 

 ، خطابه، هرمنوتیک، تاریخ نگاریتفسیرکلید واژه ها: لئو اشتراوس، کوئنتین اسکینر، 

و مطالعه  یانتقاد یاجتماع هیمعاصر، نظر یاسیاو شامل فلسفه س یپژوهش قیعلا، لندیدر دانشگاه مر استیدولت و سرشته  اریوارد، استاد انیا *

 خود در ینامه دکترا انیاست که از پا سمیپس از سکولار یبه نام دموکراس یکتاب یاست. او در حال حاضر مشغول کار بر رو نید کیآکادم

 الهام گرفته شده است. نستونیپر
 

 مقدمه

های بسیار متنوع و گسترده بوده و توجه بسیاری از شاخه در دوران طلایی هرمنوتیک ، مباحث این حوزه 

و مناقشات مرتبط با « یهرمنوتیک چرخش». 1ی دوم قرن بیستم به خود جلب کرده استعلوم انسانی را در نیمه

                                                           
گزارش  ی. براNew York: Continuum, 2004)و روش هانس گئورگ گادامر بود ) قتیحقکتاب  ستمیدر اواخر قرن ب یفلسف کیهرمنوت سرلوحه .1 

و  ابژکتیویسم ویسفرا ن،ی. برنشتایج چاردیبه ر دیرجوع کن ،ییکایآمر-یسیانگل یاجتماع قاتیبر تحق کیهرمنوت یبعد راتیتأث یو فلسف یخیتار بازآفرینی

، در بشریو علوم  ریتفس لور،ی(، چارلز تPhiladelphia: University of Pennsylvania Press, 1983) سیو پراکس کی: علم، هرمنوتییاگر ینسب

 ی: مقاله ااشتراکیذهن  ت،یپت پیلی، و ف51-15(، Cambridge: Cambridge University Press, 1985) 2ج.  ،یفلسف: مقالات یفلسفه و علوم انسان

 دیویبه د ،یدر فلسفه و نقد ادب یمواز یاز بحث ها یشرح یبرا ;(Oxford: Oxford University Press, 1996) استیو س معهجا ،یدر مورد روانشناس
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که بخشی از این اثرگذاری به  اندنظریه سیاسی بر جای گذاشته بر رویها سایر رشته همچونآن، تأثیر خود را 

ی هرمنوتیک )بخصوص ی حوزههته شدهای کلیدی و شناخهای اساسیِ مطرح شده از جانب چهرهلطف نگرانی

پردازان شناختیِ نظریهاز طریق افزایش خودآگاهی روش ( و بخش دیگر آنگئورگ گادامر و پل ریکورهانس 

 هکدو رویکرد برای تفسیر متن به وجود آمده سیاسیِ فعال در تفسیر متون اتفاق افتاده است. در پی این چرخش، 

ان های گذشتگنوشتهو آموزش  مطالعههای شبر رو گیرچشم یتأثیر ،در محافل تئوری سیاسی آمریکای شمالی

 متونِ  آنها در ارتباط با رویکردهای. 2اوس و کوئنتین اسکینراند. این دو رویکرد عبارتند از رویکرد لئو اشترداشته

 هک یدر واقع، دیدگاه .در نظر گرفترویکردهای رقیب به عنوان  ،به طور کلیتوان را میتاریخ تفکر سیاسی 

های تفاوت برآنم، پیش رو مقاله در .یکدیگر هستند، عمومیتی در حوزه خود دارد متضادکاملاً  هاروشاین  گویدمی

ین ابه اعتقاد من،  3، روشن کنم. حائز اهمیت استشناختی آنچه از نظر روش را و رویکرد تفسیری این دو بین

در ا جوییِ کمتر ربا ستیزه تر ومشارکتی یکه دیدگاه دقیق شناختیِروش آگاهیِ خودیک از طریق ایجاد ها تلاش

 .تواند مثمر ثمر باشدمی ، کندفاش می هرمنوتیکی این دو متفکر فهم بارابطه 

خواهم عدمِ تعهد خود به دو موضوع را به صراحت بیان کنم. اول اینکه به قبل از اینکه شروع کنیم، می 

ر با برای کا -ترین آنهایا حتی جالب -های موجودروشکسانی نیستند که  اعتقاد من، اشتراوس و اسکینر تنها 

شان ههای مفسراند. متفکران سیاسی بسیاری وجود دارند که فعالیتدهنمین در تاریخ تفکر سیاسی را ارائه متو

                                                           
 قاتیدر تحق یکیمواضع هرمنوت یانتقاد یبررس ی. برادی( مراجعه کنBerkeley: University of California Press, 1978)ب یانتقاد حلقه ،ی. هویس

 ,Lawrence: University Press of Kansas) ییقضا یو بررس یاصل تین ،یمتن ی: معنایقانون اساس ریتفس نگتون،یتی. ویا تیکبه  دینگاه کن ،یحقوق

 ,Cambridge: نشانه، نماد و داستان )ینیفلسفه زبان د ور،یبه دان آر است دیرجوع کن ،ینیبر مطالعات د کیهرمنوت ریاز تأث یشرح مختصر ی(. و برا1999

MA: Blackwell, 1996.) 

 ،«دئولوگیمورخ و ا» ،یناتیاورب ایبه ناد نه،یزم نی. در استین یقاره ا یاروپا یاسیس شهیبر اند نریاشتراوس و اسک راتیتأثکم اهمی جلوه دادن قصد من   .2 

 یرابرت ب ،(2002اکتبر  25. دیمراجعه کن 15کتاب  ویویر ورکیوین ،«ییاروپایک لئو اشتراوس، » لا،ی، مارک ل81-98(: 2001 هی)فور 33 یاسیس هینظر

 یو لئو اشتراوس: گفتگو تیکارل اشم ر،یما شینری، ها15-539(: 5883)مه  32 هیو نظر خیتار "،کوژو-اشتراوس مباحثه: استیزمان و س ،یهست" ن،یپیپ
تشارات : انجی)کمبر ماشفه ای یاسیس امر : فلسفه وناسیلئو اشتراوس و امانوئل لو ،یتسکی(، و لئورا اف. باتن5881 کاگو،ی: انتشارات دانشگاه شکاگوی)ش پنهان

 یشتریب اهمیتاز  یقاره ا یکه نفوذ اشتراوس در اروپا ی، در حالداشته است یشتریب یرگذاریتأث ایتانیدر بر نریاسک ،ی( به طور کل2001 ج،یدانشگاه کمبر

اگرچه  فوذ،ن یالگوها نیا یابیکند(. رد یم تعدیلرا  میتعم نیلک ازکو نهارتیرا ینگار خیو تار نریاسک ینگار خیتار نیبرخوردار بوده است )اگرچه قرابت ب

ورد م نیاجتناب کنم )اگرچه ا« یتراوسشا»و  «جیکمبر مکتب» یهاام از برچسبکرده یمقاله خارج است. من سع نیمهم و جالب است، اما از حوصله ا ینیتمر

ی . جان دان و جلاسلت، تریپ مانند) کشیو همکاران نزد نریاسک نیمهم ب یها( که تفاوتشودیاستفاده م یینشان دادن اشتراوس به تنها یاوقات برا یگاه

متون و  و لئو اشتراوس: جیمکتب کمبر» جر،یبه رافائل م دیرجوع کن :کندیپنهان م اشتراوس و شاگردان برجسته اش )مانند آلن بلوم( نیب زی( را. و نپوکاک

 pedagogicalی )تیترب دگاهیاز د ریتفس اشتراوس به کردیمورد رو ر. د91-255(: 2001)سپتامبر  19 یاسیس قاتیفصلنامه تحق ،«کایآمر یاسیعلوم س نهیزم

-33(: 2001 هی)فور 32 یاسیس هینظر ،یفلسف-یاسیس نوشتهدر هنر  سمیباستان و مدرن: اشتراوس ضد اشتراوس ییگرا یباطن زر،یفر کلیبه ما دینگاه کن ،(

15 ، . 

 یگسترده تر فلسف یها بلندپروازی های. من از ستین انجاممقاله قابل  نیدر محدوده ا نریاشتراوس و اسک یها شهیکامل اند یاست که بررس یهیبد .3 

 ی. برااست پژوهشموضوع  نجایدر ا و دانم،  یآنها مرتبط م یریکه آنها را به تعهدات تفس ییکنم، تا جا یاستفاده م نریاسک یخیتار قاتیاشتراوس و تحق

 ت،یاسم یب ونی(، استCambridge: Polity Press, 2003بلاغت ) است،یس خ،ی: تارنریاسک نیپالونن، کوئنت یبه کار دیگسترده تر، نگاه کن حاتیتوض

و لئو اشتراوس، و  تیکارل. اشم ر،یما شینری(، هاChicago: University of Chicago Press, 2006) تیهودیفلسفه،  است،یلئو اشتراوس: س شخوان

 (.Chicago: University of Chicago Press, 2006) ییکایآمر یو دموکراس یاسیدرباره لئو اشتراوس: فلسفه س قتیزوکرت، حق کلیو ما نیکاتر
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، جی.ای کوهن، آیزیا برلین های افرادی چون،های مطالعات مفید و ثمربخش قرار داد. فعالیتتوان در زمرهرا می

آلن  ،کلرورابرت  ،تیلور چارلز، جودیت شکلار، رابرت پیپین، پیر ماننت ،سی.بی مک فرسون، السدیر مک اینتایر

مختلف تفسیر را شکوفا کنند. موضوع دومی که حاضر به  رهیافتتوانند هزاران و دیگران، می ، شلدون وولینوود

 تفکراریخ در ت آلترناتیو هایترین روشمهمکسانی هستند که است که اسکینر و اشتراوس پذیرش آن نیستم، این 

 تفرانک انکرسمی و دومنیک لاکاپرا،، میشل فوکو، هیدن وایت رکا اهمیتدهند. می ارائه جامع ه شکلیمعاصر را ب

ی مطالبتر از بسیار گسترده این رشته شناختیروش هایاندازچشم اندیشه گویای آن است که مورخانِ  میاندر 

، میزان که در قسمت فوق ذکر شد، یزی که باعث این انتخاب شد همانطور 4.وجود دارداست که در این مقاله 

ی سیاسی در آمریکا های اندیشهها بر مطالعات گیریِ تأثیری است که تعهدات تفسیریِ هر یک از این چهرهچشم

های تفسیری و بیشتر به های مختلف تکنیکبندیِ گونهداشته است. در اینجا، من کمتر به دسته شمالی

ی من به نکات هیم دید، این امر به هیچ وجه علاقهپردازم. ولی همانطور که خواای میسازیِ درون رشتهخودشفاف

  5کند.مهم مفهومی و کاربردی موجود را کم نمی

 چندانبرای رویکردهای هرمنوتیکی اسکینر و اشتراوس  پوشاندر نگاه اول، پیدا کردن یک نقطه هم 

از نظر . کنندحمایت میمشابهی معیارهای تفسیر عمومی  پرداز ازرسد، زیرا هر دو نظریهدشوار به نظر نمی

او، ه ر یک فیلسوف را دقیقاً همانطور کافکا» مفسر این است که ،گذشته از یمتن تفسیر مناسبِ یاشتراوس، نشانه

توان میحداقل  ولی رسدتر به نظر میسختگیرانهاگرچه معیار اسکینر، « .6درک کند ه است،فهمیدخودش می

کسی چیزی را به دست آورده است، بدون اینکه توضیح و تعریف مربوط توان گفت نمی»: است سازگارگفت که 

در مثبت برای تلاش  رزویتراوس یک آشدر حالی که معیار ا.« 7به آن چیز یا دستاورد را از قبل پذیرفته باشیم

                                                           
 رگذاری( و مقاله تأث5889ول، )آکسفورد: بلک معاصر یها: خوانشهیو نظر خیتار. وان،  یت چاردیپومپر و ر پیلیف ،یف انیبه برانگاه کنید به عنوان مثال  .4 

 .805-958(: 5895)اکتبر  82 ییکایآمر یخیتار یبررس« تجربه یریناپذ لیاستقلال معنا و تقل ی:پس از چرخش زبان یفکر خیتار»تووز، . یجان ا

 شتراوسِ روش لئو ا همچونکنم،  ینم برجسته نجایرا در ا نریاشتراوس و اسک "استیس"که چرا من  خواهد کردتعجب  نشریه پولیتی یناشناس برا یمنتقد .5 

از  ییمثال ها یا)بر زوکرت کلیو ما نیکاتردرباره لئو اشتراوس  قتیحق ای(، 2002 ل،یی: انتشارات دانشگاه ونیوهی)ن کایآمر یامپراتور استیو س آن نورتون

 یگرید لیحال، دل نیاند. با اگرفتهقبلاً مورد توجه دانشمندان قرار اما هستند،  یمهم دغدغه های نهایا هرچنداشتراوس(.  استیمتضاد به موضوع س کردیدو رو

احساس  خود را بدون یریتفس الزاماتبتوانند  یاسیپردازان س هیدارم. من معتقدم که مهم است که نظر شخصدو  نیا یریتفس الزاماتبر  شتریتمرکز ب یبرا

تأمل  ،یاسی( در مورد مسائل مختلف سگریموارد د ای ،ینریاسک ،یشده )اشتراوس تیتثب شیاز پ یکردهایبا رو کردهایرو نیا رانهیسختگ قیتطب یفشار برا

 گریشگر دپرسشگر به پرس کیاز  یرگذاریتأث یالگوها نیا گذارند،یم ریتأث گریکدیبه طرق مختلف بر  یاسیو س یریکه تعهدات تفس یدر حالکنند. کند 

 ادامهر د من )آنچهکندیتأمل م زدیانگیفرد را برم یریتفس یهاتلاش زهیکه انگ یگوناگون« سؤالات-چرا»که فرد در  یهنگام ژهیوبه کنند،یمتفاوت عمل م

اگر فرقه : »دمی گویامرسون  که همانگونه. را تصدیق می کند ییکثرت گرا نیا  شتری، بداشته باشد یاسیخود سهم س یمقاله برا نیکه ا یدر صورت (.خوانده ام

 .212(،. 5893 کا،ی: کتابخانه آمرورکیوی)ن های، مقالات و سخنران«خوداتکایی».دهدیجواب نم یبه خوب. «کنمیم ینیبشیشما را بشناسم، استدلال شما را پ

 .11، (Glencoe, IL: The Free Press of Glencoe, 1959) ست؟یچ یاسیاشتراوس، فلسفه س .6 

 نریاسک نی: کوئنتنهیو زم یبه معن دیرجوع کن ;55(، 2002 ج،یدانشگاه کمبر: انتشارات جیروش )کمبر درباب: جلد اول: استیسعلم  بینش های نر،یاسک .7 

طور ها بهدر طول سال نریاسک یشناختروش یهادگاهید .29(، 5899 نستون،ی: انتشارات دانشگاه پرنستونی)پر یتال مزیو ج نریاسک سترایو منتقدان او، و

 سهیمقابرای در  یقبل یخواننده را به نسخه هابا این حال مقالات موجود بحث خواهم کرد، نیدتریدر مورد جد یشده است. من به طور کل یبازنگر یریچشمگ

 ها ارجاع خواهم داد. ادداشتیمرتبط در 
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 ارائه ییمنفی در مورد تفسیرها ینویسنده است، اسکینر حکم ذهن او مشابه ب دقیق یدرک جهت به دست آوردن

قصد  روفاداری ب بهرویکرد هر دو  ،بنابراین درک نویسنده از رفتارهایش هستند.در تضاد با  به وضوحکند که می

؟شوداز کجا ناشی می اینهمه اختلاف نظرس پند. دار تأکید او، تفسیریِ های تلاش نماد اصلیِبه عنوان  ،نویسنده

ریبنده فبسیار  نویسنده، قصدشباهت این دو معیار به واسطه تأکید آنها بر همانطور که قبلاً گفته شد،  

، «قصد»اصطلاح  ادعای حفظ قصد نویسنده را دارند، ولی نظریهاست که اگرچه هر دو آن این امر علت است. 

. با 8گیردبه خود میشود، معانی متفاوتی بازگردانده می اشمربوطه هرمنوتیکِ  نظریاتهنگامی که به متن 

 موضوعدو  نظر در، وجود اختلافراوس و اسکینرشتا هاینظریه ترِوسیعهای این اصطلاح به چارچوب گرداندنباز

تواند یم ،و نقش حقیقت در تفسیر. خواهیم دید که برخی از این اختلافات ارگفت انحراف از توان دید:را میمرتبط 

گیری . ما در بخش نتیجهخواهد بودتر مشکلبرخی دیگر حل حل شود، در حالیکه  یانهگراعمل بازتوصیفاز طریق 

 برایه کمشترک و توافق نظر ایجاد شده است  اندیشهدر بستری گسترده از ، هاین اختلاف نظرا خواهیم گفت که

 .کندفراهم می دیگری های تفسیری ارزشمندفعالیتای برای مشاهده زمینه ،هر متفکر

 

 خطابهگرایی و باطن

ی ظریهناز طریق یک  را نویسندهقصد  این مشهور است که برخوردش باروش هرمنوتیکی لئو اشتراوس به  

بیان  ،نام دارد «گراییاطنب»که ، نگارشی. تئوری دهدانجام می خوانشیی نظریهیک یعنی متناوب آن، و  گارشن

با کنند و خود را در متون خود پنهان می و آرزوهای اهداف کند که به دلایل مختلف، برخی از نویسندگانمی

تر راحتآنها را خوانندگان  تاند درآور «قابل فهم برای عوام»بصورت آنها را سعی دارند  ،هاشگرد برخی ازاستفاده 

راندازی ب اندیشهاست؛ یعنی اگر نویسندگانِ با « آزار و اذیتی قضیه»ترین متغیر این نظریه، . مهمدهنتشخیص د

موجب ایجاد تکنیک خاصی از نوشتن و در نتیجه، نوع خاصی از »قرار گیرند، این امر  آزار و اذیتسیاسی مورد 

« 9شود.گفته می (الخطین)بین  ی مستقیمادبیات خواهد شد که در آن، تمام نکات کلیدی در لفافه و بدون اشاره

م خواهد ک را دارند، پنهان نویسنده قصدبرای تشخیص  کافی اغت، مهارت و فرنی که صبرخوانندگااز آنجا که تعداد 

این  «10شود.ارائه داده می خوانندگان قابل اعتماد و باهوش بهادبیات، نه به همه خوانندگان، بلکه فقط »بود، این 

 ندتوانو آگاه می متفکر افرادفقط » گویداست که مینویسنده ی براندازانه  اندیشهآن  همراه ،اقلیت  هخوانند

اسیِ نظام سی که جایگاهی در وجود ندارد «کر و آگاهیمتف فرد»هیچ  ،و از این رو «دباشن دقیقچنین  یخوانندگان

از  ی هوشی متوسط، هوشی بالاتری محتاط با بهرهیک نویسنده»کند که . اشتراوس ادعا میداشته باشدسرکوبگر 

                                                           
 دارد. 52-5(: 5892 زیی)پا 52 نو یادب خیتار «ست؟یمتن چ کی یمعنا»در « معنا»خود اصطلاح  یدرباره معنا یمشابه یاستات ادعا یجفر .8 

 .21(، 5812 کاگو،ی: انتشارات دانشگاه شکاگویو هنر نوشتن )ش شکنجهاشتراوس، آزار و  .9 

 .21و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .10 
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نامید. اگر بخواهیم آن را با قیاس « ی وفاداریقضیه»توان متغیر دیگر را می« 11ها دارد.ترین سانسورچیباهوش

عقیده  ماافلسفه، تلاشی است برای جایگزین کردن عقیده با استفاده از دانش؛ »توان گفت می صوری توضیح دهیم،

جب ارتقای بنویسد که مو ایاست بنابراین، فلسفه، عاملی مخرب برای آن بوده و فیلسوف باید به گونه مدینهعنصر 

، امنیت شخصی مخربپنهان کردن یک دکترین  ضوعنگرانی اصلی در مو ،در اینجا« 12نه تخریب آن. شود، مدینه

برای تنظیم زندگی جمعی خود آنها را نویسنده نیست، بلکه یکپارچگی هنجارهایی است که اعضای یک جامعه 

نظور را به م آنهاخطرناکی که این  فلسفیِ  یکه توسط پروژه ای به خطر  افتاده هنجارهای ؛دانندمیبخش تحکیم

را « ی تعلیمیقضیه». نهایتاً، اشتراوس 13داده استدر معرض خطر قرار های بنیادین، شان با یقینجایگزین کردن

د. برای فلسفه دارن شاگردانسعی در تعلیم  هایشان،ر آن، نویسندگان با پنهان کردن قصدکند که دنیز مطرح می

ها و مضامین باطنیِ مبهم که قصدکنند )از طریق قرار دادن این کار، ابتدا از میان آنها افراد با استعداد را پیدا می

 بسیار طولانی و» شان خواهند بود( و سپس، این دانشجویان را در فرآیندِ فقط خوانندگان دقیق قادر به کشف

 14دهند.گرایی تعلیم میی باطنطالعهم« بخشِلذت هموارهسخت، ولی 

ود های مبهم و رازآلی ویژگیسرزده»ی پنهان نویسنده، با مشاهده قصدهایگرایی و تثبیت ی باطنمطالعه 

های مستعار و القاب، ها، نامگوییها، خلافابهامات برنامه های متداول و عمومی همچون،ی آموزشخاص در ارائه

توان می« و غیره»شود. برای پر کردن قسمت آغاز می 15«اهای قبلی، اصطلاحات عجیب و... نادقیق ادع بازگویی

رویدادها و افراد دیگر، استفاده از  های کوتاه، ارجاع به متون،ها، تمثیلتیتر صفحات، نقاشی مواردی همچون،

بین »ر یک نوع آموزش پنهان های دیگر برای آگاه کردن خوانندگان از حضوهای دیگر و بکارگیری تکنیکزبان

در نظر  «سرنخ»توان را اصلاً میهایی شود که آیا چنین سرنخاین سؤال مطرح میاشاره کرد. حال « 16الخطین

تراوس اش . بر همین اساس،است بسیار محتمل «پنهان یآموزه»بر اساس یک  دلبخواهی یا خیر، زیرا تفسیرگرفت 

                                                           
 .21-21و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .11 

 :Albany) گرین هارت کنت. ویرایش مدرنیته، بحران و یهودی فلسفه در«   «A Giving of Accounts: Jacob Klein and Leo Strauss . اشتراوس،12 

State University of New York Press, 1997)، 213. 

 52 اجتماعی تحقیقات ،«روسو قصد درباب» اشتراوس، بهمراجعه کنید   علوم و هنرها مورد در روسو گفتمان باب در خطوط این امتداد در استدلالی برای .13 

 زا ناشی نهایت در است ممکن باشد، کننده نگران جامعه نظر برای است ممکن ظاهراً آنچه که است این شکنجه و آزار تز این با  ارتباط. ،211-95(: 5825)

 آزار. )اند هداد پاسخ فیلسوف به شکنجه  و آزار با اوقات گاهی اند، کرده تلقی حمله مورد را خود عقیده که جوامعی زیرا باشد، فیلسوف خود امنیت برای نگرانی

 یلدل به است ممکن نویسندگان نیست، شدید شکنجه و آزار تهدید که شرایطی در حتی که کرد تصور توان می حال، این با(. 31 نوشتن، هنر وو شکنجه 

 .کنند پنهان را براندازانه های آموزه جامعه، آرامش برای نگرانی

گرا  یرا به نوشتن باطن سندگانیاست که نو یکند که در درجه اول هدف آموزش یم شنهادیاشتراوس پ .35-31و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .14 

« مدرن»و  «کهن» ییگرا یباطن نیاشتراوس ب زیدر مورد تما شتریب حیتوض یبرا (.35–31دهد) یسوق مبا مدارای بیشتر زمانه ای و  برالیدر دوران مدرن، ل

 اییی گرباطن»  زر،یبه فر دیدهم(، رجوع کن یقرار م گرید یاز سو یو وفادار یمیتعل یسو و تزها کیاز  شکنجهتز آزار و  نیب زی)که من آن را به عنوان تما

 .«و مدرن کهن

 .31و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .15 

نگاه  «معجزه کرد؟« به ظاهر» ،«دیشا» ،«بایتقر»مانند  یبا کلمات کوچک توانینم ایآ: »پرسدیماشتراوس  شود. یشرط عنصر ممکن است واجد نیهمچن .16 

 .59و هنر نوشتن،  شکنجهبه اشتراوس، آزار و  دیکن
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رای تلاش ب»: اول، بَردبکار می ایخودسرانه تفسیرهایفظت در برابر چنین حداقل شش معیار مختلف را برای محا

وع ، ممنآوردانجام ندادنش، دقتِ مفهومِ برداشت شده را پایین می مواردی که به جز در یافتن معنای پنهان کلمات

 «قابل انجام است؛ اظهارات صریح نویسنده دقیق به توجه یافتن معنای پنهان جملات تنها پس از» دوم،  «؛است

م مایه هپسر دبیرستانی باهوش حتی برای یک شود که  مرتکب اشتباهاتیاگر یک استاد هنر نوشتن »سوم، 

، به ویژه اگر نویسنده احتمال کار استاد، عمدی بوده است د، منطقی است که فرض کنیم که آنشرمساری باش

در آن رخ  اظهارنظر ای کهزمینه»چهارم،  «د؛ده باشابروز اشتباهات عمدی را به صورت کتبی مورد بحث قرار د

به طور منطقی ادعا  درک شود تا پس از آن بتوانبه طور کلی ، باید برنامه آن نیز ادبی اثر و نیز، نوعدهد و می

 ذیتآزار و اای از کتاب مورد نظر باید در دوره»پنجم،  «است؛صحیح  اصلاًکافی یا تفاسیر مرتبط با آن، د که رک

ورد م قانون یا عرف از طریقسیاسی  نوعی از تندروی همچون فشارهاییعنی در زمانی که  نوشته شده باشد؛ گری

 یزن ارتدوکس و کامل از دیدگاه یروشن و دانش یتوانا که ذهن یاگر یک نویسنده» و ششم، «د؛گیراجرا قرار می

و  از عقاید بنیادین و تثبیت شده ومطرح کند  در لفافه اظهارات ناقض این دیدگاه، دارد تمام پیامدهای آن

ور به ط کند،عبور آن، که خودش قبلاً در جاهای دیگر به رسمیت شناخته و به آن پایبند بوده است،  پیامدهای

 17«ده است.با سیستم ارتدکس مخالف بو که او حدس زد توانمنطقی می

 دارایاول  عیارمتقاعد شود. ممعیارها  اینشک دارد، بعید است با باطنی  یفردی که نسبت به مطالعه 

د رباز بین میباطنی را  نوشتنِهدف از  ،دومکه معیار رسد به نظر می ؛(چیست؟« تردقیق»م است )منظور از ابها

پس دیگر دلیلی برای درک مفاهیم ، آگاه کند «اظهارنظر صریح» خوانندگان را با یک کسی قرار باشداگر چون )

 «هوشبا یپسر دبیرستان»)یک است اول و دوم  ی از مشکلاتسوم، ترکیبمعیار  ؛دارد(نوجود  نگارانهپنهان 

ده و هدف شآشکار  اتی بلافاصلهین اشتباهچنرسد که به نظر می به علاوه،و  آوردادقیق را به وجود مین یاستاندارد

تنها در  که درس)زیرا به نظر می دکنرا طی می ای، به نظر مسیری دایرهچهارم ؛ معیار(خود را از دست بدهند

معیار  ؛(18گیری کرد که خود اثر قبلاً به طور کامل درک شده باشدتوان میزان درک فرد از اثر را اندازهصورتی می

م ششمعیار ( و «آزار و اذیت یقضیه»)نسبت داد باطنی مطالعات مختلف  توان به یکی از انواعرا فقط میپنجم 

جی و نه تدری مخالفت کاملفرض  چه چیزی) است یک نمونهتنها گسترده از  هایگیرینتیجهی دهندهنشان نیز،

، یک اگر فرد درک کند که این نوع مطالعه .؟(کندرا توجیه میارتدوکس  در قبال نظامنویسنده بودن  مصلحیا 

ها به پایبندی به این معیار نیازیروش هرمنوتیکی اشتراوس، مهارت خاص بوده و با گذر زمان قابل یادگیری است، 

 اینچنینی در قالب قواعد کلیِ  معیارهای یبکارگیری ناشیانه به جای. 19برای تثبیت جایگاه خود نخواهد داشت

                                                           
 .32، 30و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .17 

 لقهح»متن،  یمعنا نییتع یجزء و کل در تلاش برا نیآن را به عنوان حرکت مکرر ب توانیم نیهمچن نباشد. معیوبچرخش ممکن است  نیحال، ا نیبا ا .18 

 کرد. ریتفس «کیهرمنوت

 .35-31و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .19 
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 بپردازد ومعیار شماره چهار(  -آن  یزمینهپسبه مطالعه متن )و مکرراً  بهتر است برخورد اولیه با متن، خواننده

ه ب و ، حرکت کند(ی موجود در متنخاص و کل اظهارنظرهای)یعنی بین ایسه نماید مقکل  را با سمتهر ق مرتب

مورد بررسی صعود خاص  هایمتن و متنآن متناسب با  ترِدقیق سمت قواعدبه  غیردقیقین ابزارهای اتدریج از 

ی موسی بن میمون نوشته 20سرگشتگان برایی راهنمایپیرامون کتاب در بحث خود  اشتراوسصعودی که  کند؛

هنرِ رمزگشایی از نیات پنهان نویسنده، چیزی  به آن پرداخته است. برای اشتراوس، میلادی( ۲۱)فیلسوف قرن 

است که باید برای آن تعلیم دید و بدان مأنوس شد؛ همچون صنعتی که در آن، حساسیت به جزئیاتِ محتوای 

 تفسیری آن دارد.مورد بررسی نقشی حیاتی در تعیین معیارهای 

 ت کهی کلیدی اینجاسنکتهکند. نویسنده عمل می از قصد دقیقکاملاً  یاسکینر، مانند اشتراوس، با درک 

ن ، که در آایجاد شده است جان آستینکنش گفتاریِ  ینظریه ای ازی نوعِ تغییریافتهزمینهپسدر  ،این درک

« ن درگفتارمضمو» قصداست، دسترس م ، دراسکینرر استدلال بناب گفتار(، که ینویسنده )یعنی صادرکننده قصد

یسنده نو «انگیزه»این امر باید از است. گفتار  و بیان صدور ازنویسنده و منظور  شود و به معنای قصدنامیده می

یک  را در نظر بگیریم؛اسکینر  خود مثال بیایید. 21متمایز شود« کنش ناشی از گفتار» برای انجام چنین اقدامی و

 یانبایستاده است،  یک برکهپسری که در زمستان روی  خطاب به را ی زیرجمله افسر پلیس را تصور کنید که

ه باشد گفتار داشت بیان این های مختلفی برایانگیزه ممکن است این افسر« یخ آنجا خیلی نازک است.: »کندمی

ا دهد، یانجام میجدی گرفته و ه او کار خود را ببینند ک نرهگذرا خواهدمی، یا است ک)شاید نگران امنیت پسر

ن حال، . با ایشیرجه بزند(به آب  در آب، مجبور شود به دنبال او  خواهد با شکستن یخ و افتادن پسرکنمی اینکه

ر ددهد، هشدار دادن به کودک است. انجام میخود در صدور گفتار  آنچه افسریعنی افسر،  مضمون در گفتار قصد

 اینممکن است کودک از ؛ مختلفی به همراه داشته باشد پس از بیانِ عمل هشدار ممکن است پیامدهای، نهایت

به هر  22بدان بخندد.بگیرد، یا حتی ممکن است گرفتن آن نادیده به  ، ممکن است تصمیمدچار ترس شودهشدار 

اش برای هشدار دادن به پسرک حال، چیزی که در این موارد حائز اهمیت است، این است که افسر خودش را در تل

گفتار،  افسر از بیان یک قصدکند؛ یعنی، برای تثبیت بیند و پسرک نیز، این رفتار را به عنوان هشدار درک میمی

زمینه و بستری که سخن در آن بیان شده است نیز، مورد توجه قرار گیرد تا نوع باید علاوه بر خودِ بیان، پس

                                                           
 .59-10و هنر نوشتن،  شکنجهاشتراوس، آزار و  .20 

(. 5851: انتشارات دانشگاه هاروارد، جی)کمبر کنند؟ی، کلمات چگونه کار مآستینجان به  دی. رجوع کن01-502 است،یس بینش های علم نر،یاسک نیکوئنت .21 

 یابیارز یاست. برا Stephen R. Schifferو  P. F. Strawson ،John Searleگفتار ارائه شده توسط  هیدر نظر یراتییمورد بحث به دنبال تغ راتییتغ

جلد.  ستم،یدر قرن ب یفلسف لیبه اسکات سومز، تحل مراجعه کنید به: که آن را شکل داد «روزمرهفلسفه زبان »کنش و جنبش -گفتار هینظر یخیتار یبازساز

 .220-11(، 2003 نستون،ی: انتشارات دانشگاه پرنستونی)پر  دوم: عصر معنا

 501اسکینر، بینش های غلم سیاست،22 .
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خواهیم یک گفتار معین را به عنوان به عبارت دیگر، اگر ما می 23د توجه واقع شود.آن نیز مور« درک»دریافت و 

 کندکه چنین حرکاتی را قابل فهم می «زبانیبازی های »آن دسته از  بهدرک کنیم، باید  «حرکت»یک عمل یا 

مرکز ت توجَه ماست،که مورد باید صرفاً روی متن خاصی نما »تفسیر متون،  بنابراین، در موضوع نیز، بپردازیم.

، پردازد نیزیبدان مکه متن  موضوعاتیات یا مشکل سازیِفرآیند برطرفبر  باید به قوانین و رسوم حاکمبلکه  ،کنیم

 «ای در حالت عادی، برای ایجاد نوعی از ارتباط تلاش خواهد کردهر نویسنده». اگر فرض کنیم که 24«یمتوجه کن

، حثبخاص در  موضع یک حفظ و تثبیت در جهت بتوان از آنها د کهنمتعارف باش آنقدرباید »پس چنین مقاصدی 

برای درک این عمل ارتباطی، باید خود را . بنابراین، 25«داستفاده کر ...موضوع خاص و یک برطرف شدنکمک به 

 تا قادر به شناسایی آن باشیم. آشنا کنیم این شناخت متعارف هستند، یهدهندکه تشکیل اصولی با

عای و ادعاملیت و اختیار عمل در کارشان نویسندگان از  کردن در محروم ملزم نیست اسکینر با این حال، 

به باید  و داشته باید نقش خلاقانهنهای آن( )و جایگزین سوژه»این ادعا که و  «نویسنده»نداشتنِ نقش  یتموضوع

ا این ایده ب  تأیید بارت در شل فوکو  بپیوندد یامیبه « تجزیه و تحلیل شود عملکرد پیچیده از گفتمان عنوان یک

به زیرا، ، همراه شود؛ 26«مبتکر نیستو هرگز  ی رفتارهای پیشینیان بودههمیشه مقلد و تکرارکننده نویسنده»که 

بین محدود فرق است  27.است «بحرانی اشسلامتیوضع » ، فقطستا «مردهن»جان دارد و  ، نویسندهقول اسکینر

 انه برای بکارگیریبراندازهای جدید و استفاده از روشنویسندگان هنوز هم با ؛ و پیروی از آنها اصولبودن توسط 

توانند انواع جدیدی از گفتار و سایر ، میادامه یافتن که در صورت اندکردهرا حفظ ت نوآوری خود ، ظرفیهااستعاره

به  اسکینر با وجود اینکه 28.مشروعیت بخشندسیاسی را  هایرفتار مختلف شکالاَ  ،های رفتاری از جملهشکل

موجود  اصول 29،معترف است خاص شرایطمفهومی موجود در یک  راهکارهای نویسندگان به مجموعه بودن محدود

                                                           
رد کو تفکیک  ییشناسا قیتوان به طور دق یو غرض را نم تین نکهیبر ا یاستدلال پوکاک مبنبه . اما ر.ک. 502-505 است،یس بینش های علم نر،یاسک .23 

زبان  ،استید به سیرجوع کن.« داد رییکند، تغ یاعمال م یرکلامیغ یرویکه سپس ن یجمله ا کی انیاحتمال را که قصد فرد در ب نیتوان ا یهرگز نم » رایز

  21(، 5898 کاگو،ی: انتشارات دانشگاه شکاگوی)ش خیو تار شهی. اندسیاست بابدر  یو زمان: مقالات

 502. اسکینر، بینش های علم سیاست، 24 

 502. اسکینر، بینش های علم سیاست، 25 

 ز،نیمتن )گلاسکو: فونتانا/کال ،یقیموس ر،یتصو، و رولان بارت، 539(، 5855: انتشارات دانشگاه کورنل، ورکیوین تاکا،ی)ا نیحافظه، تمر-پادفوکو، زبان،  شلیم .26 

5855 ،)521. 

زبان توامان یک اندوخته و یک تحدیدکننده است. بدین معنا که اگر بخواهیم در : » معنا و زمینهر.ک به  همنین ،559.اسکینر، بینش های علم سیاست، 27 

موثر باژگونه شده، عدالت را رعایت کنیم، نمی توانیم به راحتی مقوله نگارنده را  آن لحظاتی که یک قرارداد به چالش کشیده شده یا یک امر عادی به طور

 «نادیده بگیریم.

 ،یزبان یدر مورد نوآور یبر نظرات نوام چامسک هی. رابرت براندوم، با تک501 نه،یبه معنا و زم دیبه بعد. رجوع کن 555 است،یس بینش های علم نر،یاسک. 28 

 س،یو پراکس کیرمنوتهکتاب او در  ی«توسط هنجارها تحدیدو  یآزاد»به  دیدارد. رجوع کن یاجتماع یها هیبر رو عیبد یگفته ها ریدر مورد تأث یمشابه یادعا

 .85-553(، 5891)نوتردام: انتشارات دانشگاه نوتردام،  نگری. رابرت هالشیرایو

 یاژگانو شود،یم جادیاست که واژگان مربوطه ا نیقرار گرفته ا دیمفهوم جد کیجامعه در تصرف خودآگاهانه  ایگروه  کیاست که  نینشانه ا نیمطمئن تر .29 

ح مربوطه اصطلا کیمفهوم حداقل به طور استاندارد با استفاده از  کی. . . . داشتن  انتخاب و بحث در مورد مفهوم با ثبات استفاده شود. یبرا تواندیکه سپس م

به  میانتویکه م کنمیم گماناست، من  ینه لزوما و نه به اندازه کاف یبه معنا« استانداردبه طور»که  میکه ما در نظر داشته باش یتا زمان شود. ینشان داده م
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 نظیماتی این تکنندهاصولِ اداره از «عملکردی»ی، به طور دقیق، گنویسند ثابت نیستند و فعالیت شرایطدر این 

 .را حفظ کنند عاملیت و استقلال خودای از درجهقادرند که نویسندگان بطوری، نیست

 هایهروی زبانی و گفتارهای حاکم بر اصولبین  یرابطهمربوط به چگونگی  شودحال سؤالی که مطرح می 

ای هفعالیت درا هو شیوه این اصول تأثیرگذاریسیاسی ما و چگونگی  جهان یدهندهمختلفِ تشکیل اجتماعی

گر وصیفتمتن( که  در قالبسخنان  صدور و به طور کلی،) گیاسکینر، فعالیت نویسند است. از نظر گییسندنو

شده  انجامزبانی  «اقدامات»از  ایمجموعهشامل  شود کهتلقی میی کاربرد ی، فعالیتاستسیاسی  اندیشهتاریخ 

بر این اساس، ست. آنها ا اختلافات موجود درهای اجتماعی آنها و رویه با نوع ها و در ارتباططرفین درگیریتوسط 

ق و های دقیبا تحلیلکه بیاندازیم  امروزمان تفیلسوفان اخلاق و سیاس آلود بهطنز شاید بهتر است نگاهی»

 هحافظکه آنچه . هنددارائه می ما به والاهای از عدالت، آزادی و سایر ارزش اندازهایی گستردهشان، چشمطرفانهبی

ا مبارزه، تنها چیزی نیست، زیر این مبارزهاز تر والاتر و مهمکس ن است که هیچآ ،دهدنشان می وضوحتاریخی به 

 یبه عنوان درک یاگرایی زبانی به عنوان نوعی آرماننباید دیدگاه اسکینر در اینجا، « 30است که وجود دارد.

 زبانیل اصوکند که میمشخص  بطور دقیق وی. گیرد از اندیشه سیاسی مورد توجه قرار «فراطبیعی»و  ناخوشایند

 فعالیت. را تشکیل دهندها این رویه بدون اینکه لزوماً خودهستند، های اجتماعی رویهنوع  ییا لسانی، سازنده

 دستکاری»ی، از طریق . اولهای اجتماعی کمک کندنوع رویهتواند حداقل از دو طریق به تغییر می گینویسند

ه مخالفان کتوصیف کنید ای به گونهرا اقدامات خود  شود... یعنیگفتاریِ برخی اصطلاحات انجام می-پتانسیل کنش

 روند،ی که معمولاً برای ابراز نارضایتی بکار میاز واژگانشما د که اگرچه نکن ی درکروشنشما به ایدئولوژیک 

توان این عمل را می 31.«دایکردهطرفی استفاده یا حداقل بیرضایت  برای بیانرا  اهآندر اصل،  ولی کنیدمیاستفاده 

دهد ای که به مخاطبان اجازه میاصطلاح نامید؛ یعنی استفاده از اصطلاح به گونه پیامدهای بکارگیریِتغییردادن 

                                                           
نشان داده شده « استانداردبه طور »اصطلاح و مفهوم که توسط  نیمن، تناسب سست ب دهیبه عق.  25-520 نه،یمعنا و زم نر،یاسک .«پیش رفت طور صحیح 

توسط  نیمع نهیزم کیموجود در  یمفهوم یها نیگزیرسد که او معتقد است که جا یطرف، به نظر م کیاز  است. نریساز ابهام در آموزه اسک نهیاست، زم

در  راتییسد که او بر تغر یخود، به نظر م ریاخ یپس از چرخش بلاغ گر،ید یکه از سو یشود، در حال یمجموعه اصطلاحات موجود در آن بافت محدود م

است که ما ممکن  یمعن نیبه ا ییربنایمفهوم ز کیمفهوم از  نیا( . 91-558)بینش های علم سیاست،  کند. یم دیأکت میکن یکه ما استفاده م یاصطلاحات

نه زمی را که ما آن را با آن  یکه اصطلاح میگذشته باش نهیدر زم -آنها  یعملکرد یمشابه ها ای -خاص  میبر استفاده از مفاه یمبن یاست به دنبال شواهد

 یو کاربردها نوآوری یواژه خیتار توانیم دیتردیاگرچه ب»: کند یم اعترافبه آن  520ص   نهیمعنا و زمدر  نریکه اسک یوجود ندارد، امکان میکن یم نییتع

که او ارنست  ییجا ، 15 ص در استیاما ر.ک. چشم انداز س .«کندینم یبرابر نوآوریمفهوم  خچهیوجه با تار چیبه ه یایبررس نیگوناگون آن را نوشت، اما چن

 ای dirittiاصطلاحات  یاولیماک رایدهد ز یاز نظر حقوق و منافع شهروندان مورد سرزنش قرار م یاولیماک یاسیس هیبحث در مورد نظر لیرا به دل رریکاس

interessi  نیحل ا یراه برا نیتر رخواهانهیخ دیشا "داشته باشد.در نظر ممکن است که او مفهوم حق را  "اگرچه ، برد یبه کار نم «ینقطه ا چیدر ه»را 

محدود نکردن  با سندهینادرست رفتار نو فیتوص "خطر نیبالاتر"هستند و مورخان را در مورد  کننده جبران ییها هیتوص نیچن میباشد که معتقد باش نیابهام ا

تواند  یم سندهیکه فراتر از اصطلاحات نو دگاهید نی. ادهند یهشدار م نریحال نسبت دادن به اسک نیاستفاده کرده و در ع سندهیکه نو یخود به اصطلاحات

 15-10در  ر بینش های علم سیاستد ژهیبه و کننده قصد جبران نیا دهد. ینشان م« نوآوری»باشد، همانطور که مثال او از مفهوم  یضرور یمشروع و حت

 مشهود است.

 5. اسکینر، بینش های علم سیاست، 30 

 5. اسکینر، بینش های علم سیاست، 31 
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ی آن داشته باشد. اسکینر برای مثال، از تجدید های متفاوتی از کاربرد آن در قیاس با کاربردهای گذشتهبرداشت

د اولیه )اواخر قرون وسطا( نام طرفانه( در دوران عصر جدی)از کاملاً منفی به بی« طلبیجاه»ارزیابی مفهوم عبارت 

 .33«آمیزاصطلاحات تحسینای از مجموعهبکارگیری دستکاری معیارهای » عبارت است ازدوم، روش  32برد.می

 رایشرایطی که باید ب تغییر مجموعهنامید؛ یعنی،  یک اصطلاح بکارگیریِ تغییر در شرایط روش را توان این می

ینر به ای، اسک. برای ذکر مثالی از چنین استفادهاز یک اصطلاح به دست آورداستفاده  مناسب در نظر گرفته شدن

آن در دوران عصر جدید اولیه، از طریق افزودن  ریشهو کلمات هم« مال اندیشی»تغییر شرایط بکارگیریِ اصطلاح 

« مال اندیش»به عنوان شرط مناسب برای استفاده از عبارت توضیحیِ « دوراندیشی در اعمال کاربردی»عمل 

های خاص، انجام برخی این تغییر در نوع رویه 34رفت.بکار می که قبلاً تنها در موضوعات الهیاتی کنداشاره می

اقدامات کاربردی را نیز دچار تغییر کرده و آنها ممکن است برخلاف گذشته، درست یا نادرست تلقی شوند یا منجر 

دی در قبال افراد مربوطه شوند. بنابراین، اگرچه تصور بر این است ها و تعهدات جدیها، ممنوعیتبه صدور اجازه

است، «( یایدئولوژیک»کاربردی )و در این مورد، -نظرهای سیاسینویسندگی برگرفته از اختلاف-که فعالیت سیاسی

 حاکم بر یِشناسی خود، باعث تغییر در اصول زبانهای سیاسی شده و به نوبهتواند منجر به تغییر در رویهولی می

های اجتماعی با گذر زمان، روی یکدیگر اثری سازنده دارند و شناسی و رویه. بر این اساس، اصول زبان35آنها شود

قویت شده دهند، تهای کاربردی برای تغییر واکنش نشان میی بین آنها با فعالیت نویسندگانی که به محرکرابطه

 مقدم بر لیبرالیسمآزادی . به عنوان مثال، کتاب 36شوندجدید میی خود، منجر به ایجاد رفتارهای و به نوبه

-ینظرهای سیاسشناختیِ اینچنینی است که از اختلافی اسکینر، نشانگر طرحی کلی از اقدامات زباننوشته

ری های بسیاهای توجیهی برای رویهکاربردی در انگلستانِ قرن هفدهم نشأت گرفته و منجر به ایجاد استراتژی

 37اند.شده مدرنِ لیبرالی این کشور شده است که عناصر سازنده

                                                           
 Makingر. ک به  پاراگراف از رابرت براندوم گرفته شده است. نیکاربرد در ا «طیشرا»و  «امدهایپ» نیب زیتما.   512.اسکینر، بینش های  علم سیاست، 32 

It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment  (.5882: انتشارات دانشگاه هاروارد، جی)کمبر 

 513. اسکینر، بینش های علم سیاست، 33 

 نیرفتار مع کیکه در آن  شود،یم دهید زین استولیپاراد یبلاغ کیدر مورد تکن نریامر در بحث معروف اسک نیا.  513. اسکینر، بینش های علم سیاست، 34 

 هالتیرذ نیب یوستاریرا به عنوان موجود در پ لیفضا ییکه مفهوم ارسطو یکیتکن، شود فیتوص رارتش ای لتیعنوان فضتوسط سخنوران ماهر به تواندیم

 .90-539(، 5881 ج،ی: انتشارات دانشگاه کمبرجی)کمبر و بلاغت در فلسفه هابز لیدلبه  دیرجوع کن .ردیگیم دهیناد
 دگاهیخود، پس از پرداختن به مطالعه بلاغت باستان و رنسانس، د یدر آثار بعد نریاسک رایبه کار رود، ز اطیبا احت دیبا نجایدر ا« حکومت شده»اصطلاح  .35

 یبرا" کهنیبر ا یخود مبن یقبل دگاهینظر در د دیتجدبا او دارد م،یکن یم یابیو ارز فیتوصجهان اجتماعی خود را  که ما با آنها یدر مورد اصطلاحات یتر سیال

و به ( 592)بینش های علم سیاست،  "شده وجود خواهد داشت رفتهیمعنا و کاربرد استاندارد و پذ کی یدر هر زمان که دارای بار ارزشی است هر اصطلاح 

 بخشد. یم یشتریکه قبلاً شرح داده شد، قدرت ب یبلاغ یها یاستراتژ

من : »دداریدر واقع، او اظهار م، داندینم یخیتار رییتغ یرا به عنوان علل انحصار یدر واژگان اجتماع راتییتغ نریمتذکر شد که اسک دیبا نجایدر االبته  36 .

 590 بینش های علم سیاست،« که دارند مشکوک هستم ینسبت به کسان یندارم، و تا حد یاجتماع یدگرگون یهاسمیدرباره مکان یکل هینظر چیه

 (.5889 ج،ی: انتشارات دانشگاه کمبرجی)کمبر سمیبرالیل مقدم بر یآزاد نر،یبه اسک دیرجوع کن. 37 
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ر مضمون د ان باید قصدچرا مفسر اینکه در مورد هستند ، استدلالیهابینیتمام این پیشاین حال،  با 

اطلاعات ن مفیدتریکه این قصد،  این استداشته باشند. استدلال اسکینر به عنوان یک امتیاز، در اختیار  را گفتار

یر تفس یحوزه با سایر رویکردهای غالب درتاریخی را در مقایسه  یدر مورد رفتار یک نویسنده در یک زمینه را

. او رویکرد منتقدان نو، که معتقد بودند هدف از نویسندگی هیچ ربطی به معنای متن نداشته دهدمتنی ارائه می

های ما در رابطه با شود( و نکات چندانی به دانستههای ادبی یافت میخاصی از نوشته فرم های)و به جای آن، در 

، که ( response-reader) خواننده-ی واکنشدر رابطه با نظریه 38کند.دهد، رد مییشینیان ارائه نمیهای پفعالیت

در این نظریه،  کند که در مباحث مطرحر ادعا میشود، اسکینطی آن خودِ خواننده منبع معانی متن تلقی می

ی و دیگری در زمینه گفتارمضمون در ی قصد شوند )یکی در زمینهبکار گرفته می« معنا»مفاهیم مختلفی از 

های متفاوت خواننده هرکدام مشغول پروژه-پردازِ واکنشهای دریافت شده از خواننده( و اینکه مورخ و نظریهپاسخ

اش، در مقابل اشتراوش، که خود . اسکینر در دفاع از روش تفسیر ابداعی39با اهداف متفاوت )و نه رقابتی( هستند

به سیر  ۲۶۹۱ی است که در دهه« اسطوره هایی»)که به اعتقاد اسکینر، یکی از  «انسجام ورهاسط»از طرفداران 

 میان از سر بر آوردنبرای  فسرم ، میلاسطوره انسجامایستد. در است نیز، می عقلانی تفکر انسانی آسیب زده(

، ورهاسطتراوس به دلیل پایبندی به این شاشود . گفته میکندغلبه می 40 اوکام به تیغِ  عقلانیِ او ، بر تعهدِاختلافات

ردن برابر شم (۲: کندشود، حمایت میمی شناسایی کاستی باطنی که با چهار (ای مطالعه )و نگارشی از نظریه

دقت و عجول، خوانندگان ولنگاری هستند و بنابراین، تفاسیر ( این اعتقاد که افراد بی۱، براندازیاصالت محتوا با 

ی کننده برای آنچه سازندهی معیارهای تعیین( ناتوانی در ارائه۳دانند، را از انتقاد جدا می« فافهدرونی و در ل»

نظر گرفتن ( ناتوانی از در۴شود و ی درونی میهنامیده شده و منجر به ایجاد مطالع« آزار و اذیتعصری از »

ا مفهوم خود را به صورت غیرمستقیم بکار گیرند ت ارادیهایی که نویسندگان ممکن است به صورت استراتژی

 41منتقل کنند. 

 

بین این دو تئوری  ات ارزشمندفرصتی از دست رفته برای تبادلنشانگر این اعتراضات به گمان من،  

حدود م براندازانهموارد اصالت  تنها بههای خود را اشتراوس نگرانید رسه به نظر میاگرچ. تفسیر است یبرجسته

ند، ادهتهیه ش براندازانهغیر دارای اصالت بوده ولی به روش تفسیر متونی که رامشخص نیست که چ ولی کند،می

 . او معتقد استکندمهمی را مطرح می یاعتراض دوم اسکینر مسئله. ندادر رویکرد وی مورد بررسی قرار نگرفته

                                                           
 500بینش های علم سیاست، . اسکینر، 38 

 500. اسکینر، بینش های علم سیاست، 39 

 50.اسکینر، بینش های علم سیاست، 40 

 15، 23-22و معنا و زمینه،  52-55. اسکینر، بینش های علم سیاست، 41 
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د، در دارن تفسیر کمی در امر اناییتو ی،ذاتبه صورت  ها،چیو سانسور های مختلف سرکوبگرگروهاین تصور که 

ی یهقض»رسد که این امر، تنها محدود به . با این حال، به نظر میفرض تجربی مشکوک است ، یکبهترین حالت

کند )این موضوع در مورد باشد و تنها ادعایی نیست که اشتراوس در دفاع از روش خود ارائه می« آزار و اذیت

را عامل مصونیت  نظرگاهش (. همچنین، لازم به ذکر است که اشتراوس،صادق استاعتراض سوم اسکینر نیز، 

های تفسیری، باعث کند که روشش، همانند دیگر روشداند. در واقع، او اعتراف میاز نقد نمی« باطنی»مطالعات 

« ی وفاداریقضیه»ه رسد ک. نهایتاً، به نظر می42ی متنوعی از مطالعات جایگزین و مشابه خواهد شدایجاد مجموعه

 شود؛ نوعی از بیان غیرمستقیم که به اعتقادمی ارادیباعث ایجاد مواردی از بیان غیرمستقیمِ « ی تعلیمیقضیه»و 

 43اسکینر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

س ما د، پشوناشتراوس نمی شناختی اسکینر مانع تبادل خلاقانه بین نظریه او و نظریهاگر اعتراضات روش 

نظر دست پیدا کنیم. اولین کاندیدا برای این تری صورت دهیم تا به منبع اصلی اختلافهای عمیقباید بررسی

است. او معتقد است که این نظریه، حتی در « اسطوره انسجام»موضوع، احتمالاً ادعای کلی اسکینر در رابطه با 

د. از آنجا کنگویی توجه نمیاندازه کافی به واقعیتِ تناقضای دارند، به العادهمیان نویسندگانی که استعداد خارق

مضمون در  دقصتواند سرنخی از ایم )و گفتیم که میگویی پرداختهکه قبلاً به دیدگاه اشتراوس در رابطه با تناقض

پرسش  نتوانیم به دیدگاه اسکینر پرداخته و میزان ناسازگاری رویکرد هرکدام بر روی ایباشد(، اکنون می گفتار

 تفسیری پیچیده را اندازه بگیریم.

 گیردیرا بکار م تفسیر دونالد دیویدسون است یاز فلسفه «ضعیف» برداشتی از دیدگاه اواسکینر آنچه  

وع از نرا  شانداریم تا رفتار عاملاناساسی عقلانیت و  خاص هایویژگیشناخت ما فقط نیاز به  ،که براساس آن

اینکه  ، با فرضتوصیف کنیم عامل را غیرمنطقی فردهر یک از اعتقادات خاص  قرار باشداگر . یمتشخیص دهزبانی 

چنین شناخت  باشد،« مرتبط با آن عامل زمینهبرخلاف توجیهات متداول در »غیرمنطقی در اینجا به معنی 

گویی است( ناقضترینِ آنها عدم تاین مفروضات بر چه مبنایی )که یکی از مهم 44خواهد بود.هایی ضروری ویژگی

 توانند بازنویسی شوند؟می

 

نیم، توصیف ک، غیرمنطقی "آخرین راه حل"را، به عنوان د نویسنده به دو گزاره متناقض عهقبل از اینکه ت 

نوعی  بههای بیان شده، حتماً ما در مورد برخی گزاره کهبا این فرض »ان باید فسرکند که ماسکینر استدلال می

                                                           
 35-30، اشتراوس، آزار و شکنجه و هنر نوشتن. 42 

 یینش های علم سیاست، صدر « اندیشه خیدر تار فهممعنا و » ریانتقاد از اشتراوس را در نسخه اصلاح شده اخ نیا نریاست که اسک لیدل نیبه هم دیشا. 43 

 که در ادامه مهم خواهد شد. یوندیپ دهد،یم وندیپ یبلاغ استعارهرا با  «ارادی کج روی» نریاسک نجایدر ا گذارد. یکنار م  58-95

 (.2005)آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  ریو تفس قتیدر باب حق یقاتیتحق دسون،یوی. ر.ک. دونالد د12 است،یسبینش های علم  نر،یاسک. 44 
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دیگری  ما چاره»اگر این تلاش شکست بخورد،  45«ایم، کار را آغاز کنند.برداشت شده سوء سوء تفاهم یادچار 

اما این استنباط بسیار عجولانه  46چنین تعهدی از جانب نویسنده را غیرمنطقی تلقی کنیم.« نداریم جز اینکه

کنند و آمیز بیان میعنهنویسندگان سخنانی را بصورت ط گیرد زیرا، طبق ادعای اسکینر، گاهی اوقات،صورت می

از  .47ی نویسنگان دست به این کار نزننددر برخی موارد باید این احتمال نیز مدنظر قرار گیرد؛ هرچند که همه

آمیز انجام شود. در طعنهی سخنورانهموضع  یک به عنوان بخشی از  گوییاحتمال دارد تعهدات تناقض ،این رو

ان مطلب بیهای توان استراتژیطیف وسیعی از آنچه را می امدانهعن به صورت نویسندگا در بیشتر موارد،»حقیقت، 

شان طعنه و کنایه است که بکارگیری آن، ترینها، واضحند. از میان این استراتژیبرنامید، به کار می غیرمستقیم

کند، اینگونه ای استفاده میوقتی نویسنده از چنین آرایه 48«شود.باعث جدا شدن عین کلام از مفهوم آن می

خواهد سعی ی خوانندگان( میشود که او منظور خود را صادقانه بیان نکرده و از خواننده )نه لزوماً همهبرداشت می

 از آنجا که اسکینر درک خود در مورد چگونگی ایجاد تغییرات درکنند مفهوم واقعی پشت آن را درک کنند.  

تئوری  اینو از آنجا که  کندمیتوصیف  «49بلاغی» را )که در بالا مورد بحث قرار گرفت(شناختیزبان قراردادهای

ور مجبکه وی  درس، پس به نظر میا نیز در بر خواهد گرفتآمیز رطعنه عباراتمطمئناً  ی غیرمستقیمپیچیده

 آخرین»از آن( را قبل از رجوع به « منظور»و  «گفته شده»قالب کنایه )بین آنچه در  گوییناقضامکان ت است

تقیم های غیرمسولی مسئله این است که اگر بتوان جا برای کنایه و دیگر استراتژی .مورد بررسی قرار دهد« حلراه

 های باطنی در کنار دیگرتوانند ابهام عامدانه در بر داشته باشند، باز کرد، چرا فضا را برای حضور فعالیتکه می

ننده از کهای غیرمستقیم فراهم نکنیم؟ اگر چنین شرایطی محقق شود، مفسرانِ استفادهامات مؤثر در استدلالاقد

ه و شناختی داشتهای زبانی تکنیکهای مشابهی در زمینهاین دو روش، ممکن است دریابند که آنان نیز نگرانی

گزنفون  یهنوشت هیروهای ایشان بر روی کتابهشان شناسایی شود؛ مثل، تحلیلهدفی مشترک در تفسیر نیز بین

ایِ . بنابراین، ما باید تلاش کنیم که اهداف همگرایی و واگرایی بین رویکرد مطالعه50ی توماس هابزنوشته ویاتانلو 

ها به یکدیگر وجود دارد یا سازی کرده و همچنین، بررسی کنیم که آیا امکان ارتباط دادن واگراییآنها را شفاف

                                                           
 11-39.اسکینر، بینش های علم سیاست، 45 

 11سیاست، . اسکینر، بینش های علم 46 

 90، 20. اسکینر، بینش های علم سیاست، 47 

 90. اسکینر، بینش های علم سیاست، 48 

دو منبع  نین اگنجاند کند،یم دیتأک نیآست یکنش گفتار هیاز نظر شتریب یسخنوران باستان یهاهیخود عموماً بر نظر دتریدر اثر جد نریکه اسک یدر حال .49 

منابع مختلف را اساساً سازگار  نیدهد که او ا ی، نشان م ،اوست یشناختتعهدات روش ریو اخ یقطع هیانی، بعلم سیاست بینش هایدر کنار هم در جلد اول 

 نیوئنتک در کتابپالونن  یکار گفتگو نیو همچن بینش های علم سیاستبه گزارش خود او در فصل دهم از جلد اول  نر،یاسک یدر مورد چرخش بلاغ .ندیب یم
 .دیمراجعه کن 52-533 به نریاسک

 :Political Philosophy: The View from Cambridge,’’ Journal of Political Philosophy 10 (2002)، و همکاران نریاسک سهیمقا .50 

کوژو، -شامل مکاتبات کامل اشتراوس افته،یاصلاح شده و بسط  شیرایاستبداد، و بابدر اشتراوس و الکساندر کوژو، در  "عنوان و فرم" با اشتراوس،  14–13

 .31-35(، 2000 کاگو،ی: انتشارات دانشگاه شکاگویاس. راث )ش کلیو ما چیگورو کتوریو شیرایو، شیرایو
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ت احظاو مل« عقلانیت»نظر، به آنچه اسکینر تشخیص بین ملاحظات خیر. سپس، به عنوان منبع بعدی اختلاف 

 کنیم.نامد، رجوع میمی« حقیقت»

 

 تفسیر و حقیقت

 ایقصدهعملِ توضیح دادنِ رفتار نویسندگان مستلزم دانستن  آوریم که برای اسکینر،ما به خاطر می 

شناختیِ رواج زبان اصول که فقط از طریق مراجعه به قصدهاییبیان شده در اظهارات آنهاست؛  مضمون در گفتار

ی خود، شکلی کاملاً متمایز و مستقل از به نوبه . اسکینر این عمل را،متن نویسندگان قابل درک است یافته در

اسکینر در  51«معنی است.قاید، بیمفهوم حقیقت در توضیح دادن ع»داند: ارزیابیِ ارزش صدق چنین اظهاراتی می

تاریخی )مثل نوشتن یک متن(، موظف به  شخصیتهای یک حال که باور دارد مورخان برای توضیح فعالیت عین

، ضوابط مرسوم در فراگیری»کسب اطلاع از عقلانیت عقاید او هستند، وجه تمایزی بین عقلانیت )که مرتبط با 

شناختی است( و حقیقت )که ارتباطی با این اصول ندارد( ای از اصول زبانعهدر مجمو« آوری عقایدتوجیه و برهان
در  دَنسب اطلاعات در مورد عقاید ژان بُ، اسکینر معتقد است که در زمان ک53شود. به عنوان مثالنیز قائل می52

یگیری ورخ باید به پها، نیازی به پیگیری صحت و سقم این عقاید برای توجیه آنها نیست. به جای آن، ممورد ساحره

و را بسنجد. ی عقاید اوابسته به پیشینه« عقلانیت»بپردازد تا بتواند  بُدَن عصر یقواعد توجیه عقاید در پس زمینه

 نویسد:اسکینر می

به اثبات برسانم که اینها یا  را بشناسم در مورد جادوگران دَنژان بُ باورهایماهیت  قرار باشد مناگر 

باورهایی درباره آن موضوع و مضمون خاص به شمار می روند، مسلما پذیرفتن این فرض معقول به نر می 

ه ک . این بدان معنا نیست توجهی از باورهای دیگر مشترک باشیم عداد قابلتو من باید در  .دَنبُرسد که 

. ناسمبشاعتقاد یک آنها را به عنوان  مبتوان فرض کنم تا مسلمرا  در مورد جادوگران دَنبُمن باید اعتقادات 

ا بن آشکارا نادرست جلوه میکند، ولی در این زمینه گفته است، از نظر م دَنبُممکن است هرچیزی که 

کار با پی بردن به مفاهیمی که ب( وصورتی از زبان فرانسوی که به سادگی قابل فهم استیادگیری زبان او )

                                                           
 28، 2. اسکینر، بینش های علم سیاست، 51 

. رجوع  وجود ندارد. قتیاز حق یتیرنسبیغ شرحو  هیتوج انهیگرانهیزم هینظرهر دو  در داشتن  یناسازگار چیه.  12، 35.اسکینر، بینش های علم سیاست، 52 

 یفرانکنبر ی. نانسشیرایو ن،یدر د کالیراد ریدر تفس ،«قتیحقباب و براندوم در  ،یرورت دسون،یوی: دسمیو پراگمات کالیراد ریتفس»استوت،  یبه جفر دیکن
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ان که بدون زحمت فراوتوانم امیدوار ، می می پردازد استدلالنکه چگونه با آنها به اندیشیدن و و ای می برد

  54تشخیص دهم که او در چه شرایطی درباره جادوگران سخن می گفته و درباره آنها می اندیشیده است.

 

 اد نامعلومی( تفسیرکننده و تفسیرشده باید تعد۲خواهد از این برداشت که پس از آن، اسکینر می

که جلوگیری کرد این فرض از ( ۱عقاید ادعاییِ مشابه داشته باشند )تا بتوان عمل تفسیر را انجام داد( و 

ن محتوای مفهومی آنها را درک تمام عقاید یک فرد یا عامل )حداقل در ابتدا( باید صحیح باشند تا بتوا

توان عقاید را بدون استفاده می»این دیدگاه که ها، او خود را صاحب گیری. با جلوگیری از این نتیجهکرد

 55داند.، می«از مفهوم حقیقت توضیح داد

رسد که تعهد اشتراوس بر این مسئله، در تضادی واضح بر موضع اسکینر قرار دارد. به نظر می

خواه اشتراوس معتقد است که متخصصان مدرن که سعی در درک خودکامگی در یک جهان تمامیت

در باب  شروع کنند. در کتابِ 56ی گزنفوننوشته هیروی دقیق کتاب د کارشان را با مطالعهدارند، بای

کند. ، اشتراوس بکارگیری روشی مشابه با روش مورد دفاع اسکینر برای متون گزنفون را رد میخودکامگی

ی سبی برای مطالعهمن تلاش نکردم که افکار او را با موقعیت تاریخی او ارتباط دهم چون این کار، راه منا»

است که عقایدش اینگونه فهم  فعالیت یک انسان خردمند نیست. به علاوه، گزنفون هیچگاه نخواسته

ارد سعی د ی اشتراوس بر این دیدگاه بود که فیلسوف در حقیقت،نگارانهدر آن زمان، تعهد تاریخ .57شود

های تاریخی مختلف در عصر خود بگذارد و ایدئولوژیک و کاربردی در موقعیت« نزاع های»پا را فراتر از 

صورت گیرد. بنابراین، بکارگیری  پنهان نگاری های فراتر از متن فیلسوف، باید از طریق اینکه، آموزه

ای تفکر انسانی به طور ویژه»شناختی بوده و مخالف این ادعاست که گرایی بیشتر تعهدی روشباطن

تاریخی آن، در هر مورد متفاوت بوده و در هر دوره، هیچ نوع های محدود است؛ به طوریکه، محدودیَت

این دیدگاه، که اشتراوس آن را  58«نیست. محدودکنندهای قادر به چیره شدن بر این عامل تلاش انسانی

تلاشی برای کسب دانشی فراگیر و تلاشی برای »، که به عنوان «فلسفه»نامد، الزاماً با می« گراییتاریخ»

 از سوی دیگر، 59شود، مغایر است.شناخته می« کلیت، با علم در مورد کلیت بابن عقیده در جایگزین کرد

                                                           
  30. اسکینر، بینش های علم سیاست، 54 

 28، 2. اسکینر، بینش های علم سیاست، 55 

 ،ی)تورنتو: انتشارات آنانس یو امپراتور ی. گرانت، فناوریجورج پکتاب  در  کوژو-مباحثه اشترواساز  یدیمف یگزارش ها استبداد. درباباشتراوس و کوژو،  .56 

 شود. یم افتی "استیزمان و س ،یهست" ن،یپی. پیو رابرت ب 58-508(، 5818

 21. اشتراوس و کوژو، درباب تیرانی، 57 

 .25(، 5813 کاگو،ی: انتشارات دانشگاه شکاگوی)ش خیو تار یعیطب وقاشتراوس، حق  .58 

 .55. اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ 59 
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سازی عقاید در مورد ماهیت مسائل سیاسی با علم تلاشی برای جایگزین»ی سیاسی به عنوان فلسفه

ی سیاسی سعی بنابراین، فلسفه 60شود.شناخته می« خیرنظم سیاسیِ درست و »و « ماهیت این مسائل

 ا به)ی« سیاسی اندیشه»فلسفه سیاسی را از  دارد بر مباحث کاربردیِ محلی چیرگی یابد که این امر،

ک ی اول، به ییک متفکر سیاسیِ غیرفیلسوف، در وهله»دهد: تمیز می«( ایدئولوژی»ی اسکینر، گفته

فیلسوف سیاسی حقیقت را اولویت اول خود قرار  سیاست یا نظم خاص علاقه یا تعهد دارد درحالیکه،

که  بفهمندکند، مفسران بخواهند نویسنده را طوری بینی میاگر، همانطور که اشتراوس پیش 61«دهد.می

ه به ک فیلسوف، یعنی به عنوان کسانی مثابه، پس مفسران باید فیلسوفان را به می فهمیداو، خود را 

ا در این ادع مثابهشان را به پردازند و بنابراین، باید تعالیمخاص می های بنیادین سیاسیِحقیقتِ پدیده

ی مهم، باید به طور جدی نسبت به آن علاقه برای درک یک آموزه»حوزه در نظر گرفت، درک کنند. 

حیح ص یعنی باید این احتمال را در نظر بگیریم که این این تعالیم، کاملاً نشان دهیم و آن را جدی بگیریم،

 62 .«کندی مرتبط با گذشته، رد میاین احتمال را در رابطه با هرگونه فلسفه دانو واقعی هستند. تاریخ

بنیادین است. این آگاهی  مسائلی سیاسی گذشته، کسب آگاهی از این ی فلسفههدف از مطالعه 

توامان آموزش ، لیبرالتربیت  63نامیده است.« لیبرالتربیت »ایست که اشتراوس آن را ی پدیدهی هستهدهندهشکل

، کند که آنان در زمانی دیگری متون فیلسوفان گذشته، مشاهده میبا مطالعه متواضع . فردشجاعت و تواضع است

 شونداند که امروزه نیز، به عنوان حقیقت شناخته میادعاهایی حقیقی و دارای صدق در مورد مسائل مطرح کرده

ها ها و شرایط متفاوت گذشته، بینشزمینهها در پسپذیرد که ذهن انسانال را می، این احتمهمین مبنابر  او و 

ی خود، نوعی شجاعت و این پذیرش، به نوبه 64تر هستند.تر و عمیقاند که از عقاید خود ما، دقیقو عقایدی داشته

های حقیقی خود را و، ارزششود اتمایل به پذیرش برتری عقاید سیاسی دیگران را در فرد ایجاد کرده و باعث می

های پذیرفته شده را به عنوان عقایدی ناچیز بپذیریم طلبد که این دیدگاهاز ما این شجاعت را می»زیر سؤال ببرد: 

 ترین وشان تقریباً برابر با عجیبیا اینکه عقاید متوسط را به عنوان عقاید افراطی، که احتمال غلط بودن

 65«نظر بگیریم. ترین عقاید است، درنامحبوب

ی سیاسی نظر بین اشتراوس و اسکینر به دلیل تفاسیر متفاوت از مفهوم فلسفهبنابراین، بخشی از اختلاف 

 یر و حقسیاست خکه به دنبال  یا کسانی )پروپاگاندیست( اند است؛ مثلاً اینکه آیا هابز و کانت مبلغان سیاسی

                                                           
 52-55.اشراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ 60 

 52. اشراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ 61 

 19. اشراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ 62 

 (.5819: انتشارات دانشگاه کورنل، ورکیوین تاکا،یباستان و مدرن )ا سمیبرالیاشتراوس، ل .63 

 9، باستان و مدرن سمیبرالیاشتراوس، ل .64 

 9، باستان و مدرن سمیبرالیاشتراوس، ل .65 
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گرچه کنند. اای قطعی از بین این دو حالت را انتخاب نمینهخوشبختانه، نه اسکینر و نه اشتراوس گزی هستند؟

هایی ی اسکینر این ایده که فیلسوفان سیاسی )مثل هابز( ممکن است انگیزهشناختیِ گذشتههای روشنوشته

 ولی ادعای او مبنی66کند، ی مباحث خود داشته باشند را رد نمیبرای ارائه زمانههای ایدئولوژیک تر از جدلعمیق

گویای وجود نوعی حالت انکار در عقاید اوست. به نظر « اندتنها موضوع حائز اهمیت بوده»ها بر اینکه این جدل

تر است را انتخاب کنیم، زیرا در غیر این صورت، رسد بهتر است که از میان دو دیدگاه اسکینر، آنکه ایمنمی

حاظ شهودی غیرقابل قبول خواهند بود؛ به عنوان به لکه  مبه او نسبت دهیرا تعهدات تفسیری مجبوریم برخی 

انجام گرفته و  پروسکانت از امر مطلق تنها درجهت کمک به مباحث ایدئولوژیک در کشور  صورت بندیمثال، 

ود، ی خی عاملیت کاربردی آنها وجود نداشته است. اشتراوس نیز، به نوبههیچ قصدی برای درک حقیقت درباره

یش شان در جهت کمک به افزاگرایانههای عواممنکر این نیست که فیلسوفان سیاسی، به عنوان بخشی از فعالیت

 موضوعین ااگر او  اند. در واقع،یاسی زمان خود مشارکت داشتههای سدر مباحث و گردهمایی درک افکار عمومی،

ز ا شد )مثل این ادعا که انتقادات لاک  و سیدنی میبرانگیز الؤادعای سمحکوم به دفاع از تعدادی  ،پذیرفتنمیرا 

ان نگلستهای سیاسی قرن هفدهم اهستند و تأثیر چندانی بر جدل« تاریخی و ماندگار»هایی تنها آموزهفیلمر 

از جانب فیلسوفان « فلسفی»و « ایدئولوژیک»دوی آنها احتمال وجود فعالیت  هر اند(. به عبارت دیگر،نداشته

نر را نظر بین اشتراوس و اسکیتوان یکی از ابعاد اصلی اختلافاند. بر این اساس، میسیاسی را به رسمیت شناخته

 ؛ندپردازیمهستند، آنها های مختلفی که نویسندگان درگیر فعالیتآنها صرفاً بر از طریق بازتعریف، برطرف نمود: 

 فکرانمت تاریخیِفرا تعالیم هباست تلاش در به دنبال روشن کردن حرکات ایدئولوژیک آنهاست و دیگری یکی 

 دسترسی یابد.  طلبجاه

ر تلاف آنها را دیم، چگونه باید اخدادتشخیص را این همپوشانی بین اشتراوس و اسکینر  ما هنگامی که 

ن ه اسکینر چنی؟ اگرچاعتقادات فیلسوفان سیاسی گذشته درک کنیم صدقمورد اهمیت در نظر گرفتن ارزش 

. اولین گام در دکنقلمداد میاشتراوس آن را ضروری  ولی داند،می تأثیرخود بی هایدر فعالیتای را ملاحظه

مفهوم حقیقت به توضیح و »ادعای اسکینر مبنی بر اینکه است که  ی این نکتهسازی این هدف، مشاهدهشفاف

( فوق )که خودِ اسکینر آن را به عنوان یکی از ۲کاملاً در تضاد با فرض )« تفسیر عقاید هیچ ارتباطی ندارد

اید تعداد بشده و تفسیر های تفسیری قلمداد کرده است( قرار دارد؛ یعنی مفسرهای قابل قبول بر فعالیتمحدودیت

ثال او در )به مزیرا اگر . دکرتفسیر بتوان آنها را به صورت جمعی تا باهم شریک باشند را  شاناز اعتقادات ابتیناث

بسیاری  شترکماعتقادات جانبی » بُدَنو  مفسراز ابتدا تصور شود که  گردیم(ها بازمیبه ساحره بُدَنرابطه با اعتقاد 

( باور کردن به معنای A. از آنجا که واقعی در نظر بگیرد بودین را داتاعتقابرخی  ،باید به طور ضمنی، مفسر «رنددا

ام که ، به این باور متعهد شده«است Pهمان  S»است )یعنی اگر من بپذیرم که « ایمان آوردن به حقیقت بیان»

                                                           
 502، 502.اسکینر، معنا و زمینه، 66 
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ا ب( من باید فرض کنم که بودین اعتقادات جانبی مشترک بسیاری Bو  67«(است Pهمان  Sاین درست است که »

حقیقی و  بُدَن( من باید بپذیرم که تعدادی از عقاید Cشمارم( دارد؛ بنابراین، من )که آنها را صادق و حقیقی می

توان ( نتیجه گرفت، نمیBتوان از )( را میC( معادل یکدیگر هستند و )۲( و )Bدارای صدق هستند. از آنجا که )

ی آغاز ندارد. بلکه این مفهوم برای فرضی که اجازه بُدَن، هیچ ارتباطی با توجیه عقاید صادق بودنگفت که مفهوم 

 دهد، ضروری است. فرآیند تفسیر را می

در سطح مفهوم حقیقت و صدق درحالیکه تر کرد: پذیرشاید بتوان ادعای اسکینر را کمی انعطاف        

توضیح اعتقادات خاص یک عمل مهمی در چندان نقش  مفهوم ممکن استاین  اما شناختی ضروری است،روش

دهد: اولا، از شر ادعای نامربوط بودن اسکینر را از دو جهت تغییر می صورتبندی. این کار، داشته باشدننویسنده 

( جلوگیری کند، توجه ما را به فرآیند طی شده توسط مفسر در توضیح ۲شود تا از تعارض با فرض )خلاص می

ب کند و توجهات را از مفروضات عمومی تفسیر در مورد نوع عقاید نویسنده، که ممکن است در عقاید خاص جل

تر، به تر و دقیقبا این حال، حتی در این سطح جزئی 68کند.تری ایفا کند، دور عقاید نقش مهمصادق بودن آن 

ه مثال تری داشته باشد. برسد که مفهوم حقیقت، نسبت به آنچه که اسکینر در نظر گرفته است، نقش مهمنظر می

های به افرادی با مشخصات خاص )مثل قدرت« ساحره»و اعتقادش به ساحران بازمیگردیم: فرض کنید  بُدَن

هایی اعتقاد داشته است. دقت کنید که بخش اعظم کار به به وجود چنین پدیده بُدَنشود و گفته میماورالطبیعه( 

اند(، هها وجود دارند )یا داشتکنیم یا نه؛ اگر ما اعتقاد داشتیم که ساحرهاین بستگی دارد که ما این اعتقاد را باور می

( چگونه به این باور رسیده و این باور، چه نقشی در کلیت اشدوره)و افراد هم بُدَنتوانستیم توضیح دهیم که می

را  بُدَنتوانست داشته باشد. اما در غیر این صورت، از آنجا که باور رفتار او، درصورت عدم اعتقاد ما به آن باور، می

از مثلاً ) ایم، مجبور خواهیم شد به دنبال توضیحات دیگری برویم که قبلاً در دسترس ما نبودندغلط فرض نموده

 هویژ هایقدرتصاحبان به عنوان  صورات عمومینشین اجتماعی که در تای از زنان حاشیهطریق مراجعه به دسته

و...(. در اینجا به هیچ وجه از مفهوم صدق و حقیقت )و همینطور عدم آن( در نزد مفسر  اندبه تصویر کشیده شده

ها هستند و ن ملزم به پذیرفتن باورهای نویسنده در تمام زمینهکاسته نشده است. این بدان معنا نیست که مفسرا

شود؛ بلکه بدان معناست که ( نمی۱( به )۲گیری از )آنگونه که اسکینر ابراز نگرانی کرده است، این امر مانع نتیجه

دارد.  قیدهاز دیدگاه اسکینر، ارزیابی مفسر از ارزش صدق دیدگاه مدنظر، نقشی کلیدی در امر خطیر توجیه آن ع

راوس، نظر موجود با اشتهای نویسنده دارد و اختلاف، ارتباط نزدیکی با فعالیتصادق بودنرسد که پس، به نظر می

 در اینجا قابل مشاهده نیست.

                                                           
(، 2000تلج، ا: رورکیویو مشورت )ن پراگماتیسماخلاق:  است،یس قت،یحق ساک،یم لیاست، به شر قتیکه هدف باور حق دگاهید نیبحث در مورد ا یبرا. 67 
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یک و ایدئولوژکاربردی/های فعالیتباید به عنوان افرادی شناخته شوند که اسکینر هم اشتراوس و م ه ،بنابراین

 عقاید کذبو  هایی در ارتباط با صدقمسئولیتو هر دو باید دانند را مجاز می از جانب نویسندگانی حقیق/فلسفی

کینر اس« اقدام به توضیح عقاید»ادعای  م ناشی ازتفاوت مهم در ابهابه عهده گیرند. با این حال، یک نویسندگان 

ده ی متن یک نویسنخورد. ابهام مورد بحث، مربوط به مفهوم این توضیح است؛ یعنی ما در زمان مطالعهبه چشم می

دهیم؟ ، خود نویسنده و... (، دقیقاً چه کاری انجام میموضوعو تلاش برای کشف توضیح یک چیز )یک مفهوم، 

  دهد:باس ون فراسن پاسخ می

است، زیرا توضیح، نوعی پاسخ است... از آنجا که توضیح یک پاسخ است، توضیح هر چیزی، لزوماً نسبی 

شود که خود سؤال، درخواستی برای اطلاعات است. ولی پاسخ اینکه با در مقابل یک سؤال ارزیابی می

زمینه متفاوت خواهد پسشود، در هر چه چیزی درخواست می« چرا فلان چیز اینگونه است؟»طرح سؤال 

 69بود...

 

« چرا»ی پرسشی توضیح، پاسخی به درخواست اطلاعات باشد، که مثلاً از طریق سؤالی با کلمه اگر

ی ختشناروشبا تعهدات که  ،های توضیحی مختلففعالیت علتجویی مطرح شده باشد، و در راستای علت

ادق نیز ص . عکس این قضیهتوان استدلال کردمیرا  دانشدههای مختلف تحقیق ایجاد در زمینه و مختلف

شناختی متفاوت و با درنظر گرفتن است: ما با در اختیار داشتن دو رویکرد توضیحی با تعهدات روش

جویی ترین اختلافات بین آنها را علتباید بتوانیم مهم سیاسی، اندیشهتفاسیر به دست آمده از متون تاریخ 

سب کنیم. برای اشتراوس، برخی از شان اطلاعات ککرده و با طرح سؤالات مناسب، در مورد اقدامات

 و« چرا فلسفه؟»، «چرا خودکامگی؟»هایی روشن همانند تواند پرسشترین سؤالاتِ این چنینی، میمهم

این نوع سؤالات متفاوت بوده و درخواست اطلاعات در ارتباط با  باشد. برای اسکینر،« چرا مدرنیته؟»

مدرن و ایجاد مفهومی خاص از آزادی  اندیشه متقدمر ها، نقش مبحث جمهوریت دی پیدایش دولتریشه

 شود.در جوامع مدرن مطرح می

 

ولی ، ستا برانگیزی به ظاهر خوشایند بسیار وسوسهگیری چندگانهپایان دادن به بحث روی این نتیجه              

آن است که هردوی آنها علاوه  رسند. علت این امراین راحتی به پایان نمیاشتراوس و اسکینر به مباحث پیرامون 
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ای هی سرمنشاء و بنیانهایشان، باورهای سفت و سختی دربارهمختلف در قبال فعالیت جوییهای علتبر روش

ا ای مرتبط بو راهکارهای ریشه بنیادین مسائل»ها و سؤالات دارند. برای اشتراوس، این سؤالات از جوییاین علت

 اتشای که اشتراوس سؤالزمینهپس 70«اند.انسانی شکل گرفته اندیشهصل، همزمان با گیرند که در اآنها نشأت می

 مسائلبرخی  به دلیلکه  ستای از مطالعاتِ فکریِ انسانیتشکیل شده از مجموعه ،کندمیرا از آن استخراج 

ه اسکینر وجود این توان گفت کاند. میبرای حل آن مطرح شدهاساسی  ایجاد شده و در پی آن، راهکارهایاساسی 

 کند:های جایگزین برای آن را انکار میحلمشکلات و راه

 

نوع  ارزش نوشتن اینای از متون کلاسیک است. ، مطالعه و تفسیر مجموعهاندیشهنگارِ ی یک تاریخوظیفه

ایر سو  اخلاقی، سیاسی، مذهبی اندیشه ای هایشود که متون کلاسیک در حالتناشی میجا نآتاریخ از 

. در نتیجه، است «شمولهای جهانایده»در قالب  «دانشی ماندگار و تاریخی»حاوی  ،روشهای تفکر

امیدوار بود زیرا حاوی محتوایی « عناصر ماندگار»مندی مستقیم از بررسی این توان به یادگیری و بهرهمی

 قرار داده و نقدیا  پرسشرد ها فرضیاتی هستند که دوست دارم مومدت هستند... اینبا پایداری طولانی

 71در صورت امکان، آنها را رد کنم...

 

جایگزین کنیم، « عناصر ماندگار»را با « های جایگزین بنیادینحلراه»و/یا « بنیادین مسائل»اگر ما  

ی انهجویهای علتفرضیات زیربناییِ پرسش« زیر سؤال بردن، انتقاد و رد»توان حدس زد که اسکینر مایل به می

 اندیشهکه همزمان با »بنیادینِ خاص  مسائلهای اشتراوس در بستری از برخی اشتراوس خواهد بود. فعالیت

ضوح کند. در اینجا به وپیوندد، ولی اسکینر وجود چنین مشکلاتی را انکار میاند، به وقوع میایجاد شده« انسانی

 نظری عمیق بین آنها مشاهده کرد.توان اختلافمی

 شجاعت و تواضع

 یزمینهیق در پیشاین تفاوت عمبندی به این نکته اشاره کنم که در جمعخواهم یبا این حال، م 

 ست که به هر یکهااز اهداف و افق جزئی و متوسط آمیختگیدرهمیک  ای از اتفاق نظر رخ داده و نشانگرگسترده

دهد. همانطور که دیدیم، از نظر اشتراوس ی دیگری میهای مفسرانهی ارزشِ فعالیتاز آنها دلیلی برای مشاهده

ش اینکه نوع نگاه به مسائل سیاسی در عصر ما ممکن است دچار اشکالاتی هم نوعی تواضع )پذیر« لیبرالتربیت »
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باشد( و هم نوعی شجاعت )تمایل به داشتن دیدگاه انتقادی در قبال عقاید سیاسی مرسوم( به همراه دارد. اشتراوس 

ای موقعیت و فضاعتقاد دارد که این تواضع و شجاعت، برای بررسی باورهای سیاسی عصر ما که از دیدگاه او، برای 

فقط از طریق رویارویی با فرضیات  کارآمدیاو معتقد است که این ناسیاسی امروز ناکارآمد هستند، ضروری است؛ 

 : شودفلسفه سیاسی کلاسیک قرار دارند، افشا می یزیرمجموعهکه  یکاملاً متفاوت

 

یزد، نه ناشی انگسیاسی کلاسیک برمی انذیشهآنچه که اشتیاق پرشور و تمایل به یادگیری ما را نسبت به 

-به خوداز روی  نه وشود گرایی دیده میی باستانه به دردی است که در حوزهتوجهی به خود و علاقاز بی

گرایی. ما به خاطر بحران موجود در عصر خود و بحران موجود در غرب، ناشی از رومانتیک فراموشی

 72محکوم به انجام این کار هستیم.

 

 ظرندهد که از هایی ارائه میهایش در قبال رویکرد اشتراوس، روشنگاری اسکینر، با تمام بدبینیتاریخ 

شناسی و احتمالات مفهومیِ ایجاد ی زبانهای گذشتهزمینهمن، از خیلی جهات مشابه آن است. با کاوش در پس

کند )اقدام شجاعانه( و روز ما را افشا میاسکینر وابستگی موجود در میان مفاهیم سیاسی ام شده توسط آنها،

در  . به عنوان مثال،73کند )اقدام متواضعانه(ی این مسائل سیاسی مطرح میهای جایگزینی برای تفکر دربارهراه

 «هابزی»نظریه  پردازد که چگونه پذیرشسازی این موضوع میاسکینر به شفاف ،آزادی مقدم بر لیبرالیسمکتاب 

 که ایده هاییرا دچار دگرگونی کرده )های فعلی ما در مورد آزادی ، ایدهجویانه مداخلهی غیرنظریهیک به عنوان 

اند( و زمینه را برای مواجهه با مطرح شده آیزیا برلینی نوشته مفهوم آزادی برداشت از دوسازِ در کتاب جریان

های نویسندگان ، که در متون و سخنرانی«نهجویاغیرسلطه»خواهانه از آزادی با برچسب مفهومی رومی و جمهوری

 اندیشههای بنیاناو، یعنی ی ترین نوشتهآورد. مهمهمچون هرینگتون دیده شده است، فراهم می« نئو رومی»

های اسکینر با استفاده از نوشته 74دهد.کاری مشابه و مرتبط را با مفهوم مدرن دولت انجام می سیاسی مدرن،

 کند:دعا میشناختیِ جدیدش اروش

ی یک دیدگاه ، به جای ارائهزیر و مباحث هاتوان گفت فصلوجود دارد که در آن می شرایطی بنابراین،        

روند. این ادعا، به رسمیت شناختن قلم به عنوان برای ارتقای جایگاه یک ادعای سیاسی به کار می غیرسیاسی،

ها تا حدودی قرار داریم، اما این شیوهآن  هایمحدودیتو  هاشیوه شمشیری نیرومند است و طبیعتاً ما در چارچوب
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ها، در شان را مدیون قواعد زبانی مستحکم بوده و همیشه، امکان زیر سؤال بردن یا تأکید بر این شیوهقدرت

شناسی، برای ما فراهم است. ممکن است گاهی اوقات، آزادی ما بیشتر از آنچه باشد که چارچوب اصول زبان

 75پنداریم. می

 

ی تاریخ عقاید سیاسی هم اشتراوس و هم اسکینر ایجاد نوعی شجاعت و تواضع را از طریق مطالعه پس، 

رای کنند. بها، به هریک از این متفکران، برای رسیدن به اهداف مختلفی کمک میکنند. این فضیلتمشاهده می

د. اسکینر دههای عصر مدرن به دست میدتر از بحرانی تفکر سیاسی کلاسیک، درکی مفیاشتراوس، تنوع گسترده

کند؛ برای او، آنچه اهمیت دارد های امروزی احساس نمیی بحرانهای خود، تعهدی به صحبت دربارهدر فعالیت

خواهانه در عقاید سیاسی کلاسیک و مدرن است که علت ی خاص از آزادی جمهوریدار بودن و بقای یک ایدهادامه

ی متون گذشتگان بوده است. با این حال، هردوی آنها برای این شجاعت و تواضع ناشی از مطالعهبقای آن، 

شان در ایجاد تغییر در باورهای سیاسی امروز، ارزش قائلند. اشتراوس، با تمرکز بر ها به دلیل تواناییفضیلت

ه ها بکند تا این فضیلتمطرح میجویانه های والای تعدادی از متفکران برجسته، تعدادی سؤال علتطلبیجاه

جمع بزرگی )در برخی موارد، تعدادی  های عملیِ طلبیتدریج ایجاد شوند. اسکینر سعی دارد با تمرکز روی جاه

ی دیگری را طرح جویانهی آنها، سؤالات علتهای نوآورانهها و با بکارگیری استدلالمعمول یا حتی کم( از چهره

سؤالات آنها و در نتیجه، تعهد  مندان ایجاد کند. تفاوت اساسی بین مجموعها در میان علاقهها رکرده و این فضیلت

ایجاد شده همزمان با » مسائلشناختیِ کلی آنها، بیشتر از یک تفاوت بنیادین در مورد وجود یا عدم وجود روش

. آخرین حقیقت در تفسیر متون گرایی و نقش مفهومیِریشه گرفته است تا مسائل مرتبط با باطن« تفکر انسانی

شناسی، آن است که با وجود این تفاوت، فعالانِ هر روش باید بتوانند ی من، به عنوان یک تدبیر در روشتوصیه

ر های فراتمندسازیِ خوانندگان از شجاعت و تواضع لازم برای نگرش به افقطلبیِ سودمندِ روش دیگر در بهرهجاه

 رسمیت بشناسند. از تفکر سیاسیِ روز را به
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