
  

  

  
  

  

  

  





  
  
  


  
  

نامیـده   کـه عصـر روشـنگري   ( مـیالدي 18قرن اصطالح جدیدي است که از  1»فلسفه تاریخ«
انـد در   فرانسوي که به او لقب پیامبر انقالب کبیر فرانسه را داده لترِمطرح گردید. نخستین بار و )شد

جلد این اصطالح را به کار برد. مقصود ولتـر   4نامه فلسفی در در کتاب فرهنگ 1750-54 هاي سال
نگاري انتقادي و تحلیلی مبتنی بر خرد بود. ولتر تـاریخ نگـاري    از فلسفه تاریخ در واقع نوعی تاریخ

کـرد. ولتـر    دانسـت و از آن انتقـاد مـی    گویانه مـی  چاپلوس و یاوه، گو تملق، سنتی را جریانی مبتذل
ها بود. او به وحـدت   داشت و از پیشتازان تاریخ مردم و توده رویکردي اجتماعی و مردمی به تاریخ

  دانست. تاریخ و طبیعت معتقد بود و خرد را حاکم بر تاریخ می
ایـن   نکار بـرد  سال پس از به 30بعدها این اصطالح با معانی دیگري به کار برده شد. تقریباً 

در کتـابی بـه نـام     1783-1791هـاي   هردر فیلسوف آلمـانی در فاصـله سـال   ، اصطالح توسط ولتر
ها انداخت.  را بر سر زبان »فلسفه تاریخ«بار دیگر اصطالح » مالحظاتی پیرامون فلسفه تاریخ بشري«

  گذار ناسیونالیسم فرهنگی آلمان بود. هردر پایه
رواج قطعی اصطالح فلسفه تاریخ مدیون متفکّـر و دانشـمند شـهیر آلمـانی فردریـک هگـل       

نظر داشت و ایـن    ها در تاریخ با کانت اختالف تاریخ جهانی و بحث علّت باشد. هردر در مفهوم می
اش وارد  تضارب آرا بر ذهن هگل تأثیر گذاشت. هگـل ایـن اصـطالح را بـه مفهـوم جهـانی کلمـه       

  دستگاه فلسفه خویش نمود و فلسفه تاریخ را به یک رکن تبدیل کرد.
هگل آن را به عنـوان فلسـفه نظـري     لتر نسبت به فلسفه تاریخ متفاوت بود.نگرش هگل و و

جهان به کار برد. لذا رواج فلسفه نظري تاریخ را باید مرهون هگل دانست. او نخستین کسی اسـت  
م در 1801-1802هــاي  کـه فلســفه تــاریخ را تبــدیل بــه یــک درس دانشــگاهی نمــود. او در ســال 


1. philosophy of history 
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هاي دانشجویانش پـس از  شتهاي برلین و ینا به تدریس درس فلسفه تاریخ پرداخت. یاددا دانشگاه
  به چاپ رسید.» هایی پیرامون فلسفه تاریخ درس«م با عنوان 1831ر وي در سال سویرایش توسط پ

از لحاظ واژه و محتوا  »فلسفه تاریخ«ترین فیلسوف تاریخ بشر است و در تاریخِ  هگل پیچیده
ها که پیروان آگوست   پوزیتیویستگراها یا  . این جریان توسط تجربهآیدبه شمار مییک نقطه عطف 

به جهت  19کنت بودند ادامه پیدا کرد. آنها فلسفه نظري هگل را در بعد علمی آن رواج دادند. قرن 
تاریخ  هم چرخش و تحول مهمی در فلسف20نگاري قرن تاریخ نام گرفت. در قرن  رشد شدید تاریخ

م به بعـد فلسـفه   20توجه بود اما از قرن  صورت پذیرفت. تا آن زمان تنها فلسفه نظري تاریخ مورد
  علم تاریخ یا فلسفه انتقادي تاریخ مطرح شد.

الـدین اسـدآبادي    در ایران و در زبان فارسی واژة فلسفه تاریخ نخستین بار توسط سید جمال
منعکس شد. پس از وي برخی از شاگردانش ماننـد   »فواید فلسفه«الوثقی و مقاله  روزنامه عروه در 

  بده در رواج این واژه کوشیدند.  محمد ع
هـا   اي در دورة پهلوي دوم این واژه به طور کامـل در بـین ایرانـی    با گسترش کارهاي ترجمه

درس فلسفه تاریخ به صورت اختیاري در سلسـله   خهـ. 40رایج شد. در محافل دانشگاهی در دهه 
رسـمی در سرفصـل    دروس رشته فلسفه قرار گرفت. پس از انقـالب اسـالمی ایـن درس بـه طـور     

  هاي اختصاصی قرار گرفت. در ردة درس خهـ. 1376هاي رشته تاریخ قرار گرفت و از سال  درس
هاي استاد داریوش رحمانیان دربـاره  در پایان گفتنی است که کتاب حاضر مجموعه سخنرانی

ه به دسـت  اند کتاریخ در دانشگاه تهران بیان داشتهرشته هاي درس فلسفه تاریخ است که در کالس
گفتار که به زبـانی سـاده بـه    دانشجویان عالقمند گردآوري شده است. امیدواریم این مجموعۀ درس

بتوانـد راه آمـوختن ایـن دانـش ارزشـمند را بـر       ، تاریخچه و جستارهاي فلسفه تاریخ پرداخته شده
    .گرداندهموار ، پویندگان آن



  



 نخستبخش 
  
  


  فلسفه تاریخ و مباحث هاشاخه

  

توان در دو حوزة مجزا تعریف نمود تا دچار جنگ لفظی نشـویم. در   واژة فلسفه تاریخ را می
، منظورمان از فلسفه تاریخ یعنی خود جریان عینی تاریخی است کـه روي داده اسـت   نخستحوزة 

هـاي آن   نامند که پرسـش  نیز می 1اند. این فلسفه را فلسفه نظري تاریخ برخی آن را تاریخ یک نامیده
خواهد بداند کـه ماهیـت جریـان تـاریخ چیسـت؟ هـدف و        راجع به خود جریان تاریخ است و می

هاي مهم  شود یا نه؟ یکی دیگر از پرسش سرمنزل تاریخ کجاست؟ آیا هدفی دارد یا نه؟ آیا تمام می
بـرد؟ در ایـن جریـان از     این است که عامل حرکت تاریخ چیست؟ چه چیزي آن را به پیش می، آن

هاي سر راه در مراحل آن کدام است؟ آیا راه آن از پیش تعیین شـده   کند؟ نشانه هایی گذر می چه راه
توانند مـوثر   است یا خود انسان در حال ساخت آن است؟ در این راه چه عامل و عوامل و عللی می

عدم حرکت در تاریخ هستند؟ آیا خدا  قهرمانان عامل حرکت یا، جغرافیا، باشند؟ براي مثال آیا نژاد
رسد یا اراده او در تـاریخ نقـش    عامل حرکت در تاریخ است؟ آیا انسان جبراً به هدفی در تاریخ می

توان فلسفه نظري تـاریخ را بـه مفهـوم     تواند تاریخ خودش را پایان دهد؟ پس می دارد و او خود می
  گی جریان تاریخ بیان کرد.چرایی و چگون، چیستی
باشد کـه موضـوع آن ماهیـت     فلسفه علم تاریخ می، ر حوزة دوم منظورمان از فلسفه تاریخد

اند  یا تاریخ به مثابه گزارش دانسته 2علم تاریخ است نه چیستی جریان تاریخ که برخی آن را تاریخ 
ة علـم  شود. بحـث دربـار   نیز گفته می »فلسفه انتقادي علم تاریخ«یا  2»فلسفه انتقادي تاریخ«و به آن 

لم است؟ اگـر علـم   که اصوالً تاریخ ع گیرد و این بودن تاریخ در همین بخش مورد بررسی قرار می
تـوان در آن پـژوهش کـرد.     ست و چه ارتباطی با سایر علـوم دارد. چگونـه مـی   است چگونه علمی

وي ربـر  تـاریخ   موضوع این علم آیا قابل تفکیک است یا باید به طور کلّی بررسی شـود. آیـا علـمِ   
گذارد یا نه؟ فلسفه تاریخ در هر دو وجه آن چه تاریخ به مثابه رویداد یا جریان  تاریخ اثر می جریانِ


1 . speculative philosophy of history 

2 . critical philosophy of history 
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) با فلسـفه علـوم دیگـر چـون فلسـفه سیاسـت و       2) و چه تاریخ به مثابه گزارش (تاریخ 1(تاریخ 
   .شناسی تفاوت دارد جامعه

و فلسفه مبتنی بر تعقّل اسـت. بـا   ، تأویلهایی دارد. دین بیشتر مبتنی بر  فلسفه با دین تفاوت
فلسـفی و عقلـی کـه     دینی داریم و یک فلسفه تـاریخِ  توان گفت که ما یک فلسفه تاریخِ احتیاط می

  باشد.   منظور از آن بینش تاریخی می
عد هسـتی شناسـانه (آنتولوژیـک)    هایش از جریان تاریخ است و ب فلسفه نظري تاریخ پرسش

هایش راجع بـه هسـتی تـاریخ اسـت یعنـی سـه        شود. پرسش آن مطرح می مباحث فلسفه تاریخ در
سیر و عامل محرکه است که البته ممکن اسـت جزئـی شـوند و بـه     ، پرسش کلّی که ناظر بر هدف

باشد. یعنی معرفت به جریان تـاریخ   هاي مختلف مطرح گردند. این یک معرفت درجه یک می شکل
هاي اصلی بشـر بـوده    ها جزء دغدغه ریخ پیدا شود این پرسشبه این دلیل که قبل از اینکه فلسفه تا

. او نخستین کسی بود استهگل ، کلمه گذار راستین فلسفه نظري تاریخ به معناي فلسفیِ است. پایه
که معرفت تاریخی را یکی از ارکان دستگاه فلسفه خود کرد و پرسش از جریان تاریخ را تبـدیل بـه   

البتـه در  ، )سیر و عامل محرکـه ، هدف(هاي سه گانه ن پرسشهماپرسش اساسی فلسفه تاریخ کرد. 
هر چند بیشتر آن را به سراغ ماوراءالطبیعه بـرده و راجـع بـه مشـیت الهـی      ، قدیم هم وجود داشت

  کردند. در این عرصه ادیان پیشقدم بودند.   صحبت می
 رابر باریخ را بفلسفه نظري تاریخ قدمتی بس طوالنی دارد. شاید بتوان قدمت فلسفه نظري تا

شویم که  نماییم متوجه می قدمت ادیان قلمداد کرد. از دیرباز که ادیان توحیدي و غیره را بررسی می
اند. در عهـد   اند و سعی در پاسخ به سه پرسش اساسی ذکر شده داشته آنها یک بینش تاریخی داشته

میراث از عهد عتیـق بـه عهـد     عتیق تجلی بسیار آشکاري از فلسفه نظري تاریخ را سراغ داریم. این
جدید انتقال یافت و سپس در نظام فکري مسیحیان جاي خود را باز کـرد. ایـن دیـدگاه در اسـالم     

. هر دو نوع فلسفه نظري دینـی تـاریخی و فلسـفه نظـري     استتر  نسبت به سایر ادیان بسیار عمیق
ها و  بودایی، ها چینی، ها هندي، ها نییونا، ها اي دارند. ایرانی عقلی تاریخ قدمت و سابقه بسیار دیرینه

هـایی   اند. خیام نیشـابوري یکـی از نمونـه    ام بحث کرده .... همگی دربارة این پرسش که از کجا آمده
خواهـد   وي مـی  1».کین آمدن از کجا و رفـتن بـه کجاسـت   «؛ است که دغدغه حیات بشري را دارد

نیست بلکـه پرسـش از فلسـفه حیـات آدمـی      فلسفه حیات را بداند. البته این فلسفه نظري تاریخی 


  خیام:. 1

  داستـه بدایت پیـه نهایت،  نـاو را ن  دن و رفتن ماستـه در او،  آمـدوري ک

  !کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست  کس می نزند دمی در این معنی راست
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کنـیم. پـس بحـث     است. ولی اگر این پرسش را دنبال کنیم خواه ناخواه به جریان تاریخ برخورد می
  شناسیم پیوند دارد.  فلسفه نظري تاریخ با آنچه ما تحت عنوان فلسفه حیات می

فلسفه نظري تاریخ از این نظر مهم است که رفتارهاي مهم تاریخی اقوام را در طـول تـاریخ   
شـناخت   -3شناخت فرهنگ  -2نگاه تاریخی  -1رقم زده است. براي شناخت کلیت یک قوم باید 

 اسـت اي  شناخت ملل و نحل را در نظر بگیریم. فلسفه غیر دینی فلسفه -5شناخت ادیان  -4تمدن 
هـا تعیـین کننـده     هاي این فلسفه از نظر پاسـخ  . پرسشاستشکل گرفته  باستان یونانیان که از زمان

شوند. فلسفه نظري تـاریخ اکنـون    هاي حزبی می هستند چون باعث به وجود آمدن احزاب و تشکل
  برافتاده است. 

لسفه دانند. از نظر این گروه دورة ف ها) می برخی عصر جدید را عصر پایان ایدئولوژیها (ایسم
ها) گذشته است و آن نظریه وحدت تاریخی و پیوستگی و معنـاي تـاریخی    تاریخ هگل (ابر روایت

اکنون با مشکالت عظیمی مواجه شده است. با این وجود فلسفه علم تاریخ (فلسفه انتقـادي) هنـوز   
  برجاست. پا

اسـت.  شناسـی (اپیسـتومولوژي)    هـاي شـناخت   اي از شـاخه  فلسفه انتقادي علم تاریخ شاخه
شناسی از قدیم وجود داشته است. در یونان باستان هم سوفسطائیان و هم فالسـفه پـیش از    معرفت

کنند که شناخت چیست؟ آیا چیزي کـه شـناخته    سقراط و هم خود سقراط این پرسش را مطرح می
ي اپیسـتمولوژیک  هاي جد شود درست است؟ آیا معرفت حقیقی است یا اعتباري؟ و .... پرسش می
شناسنده چیست و چه ارتباطی با جریان دارد؟ رابطه  عقلِ . ماهیتبودفلسفه باستان مطرح شده در 

بین ذهن و عین یا رابطه بین سوژه و ابژه چیست؟ (تاریخ ابژه است و من سوژه شناسنده) یکـی از  
ت هـا و پسـ  یتفرانکفـور  اننـد هـایی م  گرایشپس از وي ، بزرگترین منتقدان در این عرصه نیچه بود

  .پیش آمدند مدرنها
شناسی از دورة باستان شروع شده و به عصر ما رسـیده اسـت. فلسـفه انتقـادي علـم       معرفت

شناسـی   اي از شـناخت  شناسی است. این فلسفه به معناي آنکه شاخه اي از معرفت یک شاخه، تاریخ
تـرین پرسـش راجـع     دانیم قدیمی تواند قدیمی باشد. تا آنجایی که می برخی از مباحث آن می، است

به معرفت تاریخی و ارزش آن توسط ارسطو در کتاب فن شعر مطرح شده اسـت و آن قیـاس بـین    
اند یا نـه؟ ولـی    را مطرح کردهدانیم قبل از وي کسان دیگري چنین پرسشی  شعر و تاریخ است. نمی

 .توسـیدید و .... ادامـه یافـت   ، پولیبوس انندتوسط کسانی مبعد از وي نیز  از این دست ییها پرسش
هاي جدي مطرح کرده است. متأسـفانه مـا مسـلمانان بـا      در تمدن مسلمانان نیز ابن خلدون پرسش

ایم. این طور نیست که این مباحث مربوط به یونان یـا اروپـا بـوده     میراثمان دچار یک گسست شده
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تـازد  برتراند راسل بسیار به ارسطو می ه قسمتی از آن نیز مربوط به تمدن مسلمانان است.بلک، است
داند. اما این موضوع به دلیل نظرات ارسطو نیست بلکه بـه  ا مسئول انحطاط اروپا و یونان میو او ر

تند و دانستند و توان مقابله بـا آن را نداشـ  است که سخنان وي را وحی منزل می دلیل ارسطوپرستان
طع فـرد  فرماینـد: سـخن قـا   در این زمینه مـی  تا مدت ها تفکر ارسطو حاکم بود. حضرت علی

  ماند.مثل مرض مسري می، دانشمند
شناسی را از عصر قـدیم جـدا کـرد. پـیش از عصـر       در عصر جدید اتفاقاتی افتاد که شناخت

ها  گرایی بین دانش تخصصمعرفت به معناي عام کلمه بود. در عصر قدیم هم ، جدید منظور از علم
وجود نداشت. در عصر جدید تحوالّتی روي داد به معناي واقعی کلمه که حتی اسـم آن را انقـالب   

ت توسـعه داد و  ها علوم طبیعی و علمی را که راجع به طبیعت بود را بـه شـد   گذاشتند. این انقالب
ط کرد. انقالب صـنعتی بعـد   مسلّتخصصی کرد و به آن رونق و اعتبار بخشید و انسان را بر طبیعت 

و تجربـی از   از انقالب علمی و بعد از تحوالت بزرگ عرصه معرفت پدید آمد و این علـوم طبیعـی  
بـه معنـاي معرفـت    » knowledge« نـالج  از» science«ساینس معرفت به معناي عام جدا شدند. 

سـاینس  ه اسـت ولـی   به معناي آگاهی و معرفت به معناي عام کلمـ » knowledge«نالج جدا شد. 
»science «       یعنی علم و دانشی که مبتنی بر قواعد مشـخص اسـت و منجـر بـه کشـف و دریافـت

استقرایی جاي منطق قیاسی صوري ارسطویی را گرفـت. آیـا شـناختی کـه       شود. منطق مند می قاعده
مـنظم و  ، ارداي که به طبیعت د تواند به همان اندازه تاریخ و فرهنگش دارد می، انسان نسبت به خود

هایی فراهم شد و در قرن بیستم فلسفۀ علم به معناي جدید  به بعد زمینه 17مند باشد؟ از قرن  قاعده
  کلمه پدید آمد. ما در قدیم فلسفه علم نداریم. فلسفه علم یک معرفت و تالش فکري جدید است.

قوانین فراگیـر و   کرد علم مبتنی بر که ادعا می» science«فلسفه علم متأخر است بر پیدایش 
عام تنها چیز معتبر است و هر چیز دیگري بیهوده است. علم تاریخ مثل سـایر علـوم انسـانی علـم     

زند ولی علم به معناي علم اقتصاد نـدارد. او یـک    جدیدي است. افالطون راجع به اقتصاد حرف می
لمـی بـودن علـوم    اندیشه اقتصادي و معرفت کلّی به اقتصاد دارد. در همین عصـر جدیـد ادعـاي ع   

  انسانی پدید آمده است.
. آیـا  اسـت  علـم معیار سـنجش  ، در عصر قدیم معیار سنجش فلسفه بود ولی در دورة مدرن

فلسفه در تاریخ است یا نه؟ براساس دوري و نزدیکی بـه فلسـفه بـود کـه ارزش معـارف دیگـر را       
کند. یعنی همین علوم  دا میاین جایگاه را پی» science«سنجیدند. در عصر جدید علم به معناي  می

علمـی کـه خصـلت پوزیتیـوي و اثبـاتی دارد و اصـل       ، طبیعی و تجربی و به قـول آگوسـت کنـت   
هایی که راجع به معرفت و دانـش   ست. در دورة قدیم پرسشپذیري در آن موضوع قابل اجرا یقتحق
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رد؟ در شد سنگ محکش فلسفه بود. چه نـوع معرفتـی اسـت؟ چقـدر ارزش فلسـفی دا      تاریخی می
است یا نه؟ منظور این نیست که تاریخ معرفت نیسـت.  » science«گویند آیا تاریخ  عصر جدید می

  ) ندارد.scientificمنظور این است که خصلت علمی(
شـود ایـن قـدر    رده است پس اگر با علوم تجربی مـی دیدند دانش تجربی قدرت آومردم می

-فرهنگ و ... نیز می، است اجتماعیر مانند سیهاي دیگروت ایجاد کرد در خصوص عرصهرفاه و ث

تواننـد قـوانین   ها باشـند مـی  آیا علومی که مربوط به این عرصه توان چنین توفیقاتی کسب کرد. اما
، سیاسـت و تـاریخ را بـه دسـت آورنـد و در خـدمت زنـدگی سیاسـی        ، اجتماع، مربوط به فرهنگ

ین جاده گـام برداشـتند   ا چنین باورهایی در اها بفرهنگی و اقتصادي بشر درآورند؟ خیلی، اجتماعی
فیزیک فرهنگـی و ...  ، ریاضیات سیاسی، بینانه و خوش باورانه از مهندسی اجتماعیو خیلی خوش

سخن گفتند. در فرانسه ابتدا سن سیمون و سپس شاگردش آگوست کنت در رأس این گـروه قـرار   
تـاریخی بشـر قواعـد و قـوانین موجـود در      فرهنگی و ، سیاسی، داشتند. اما آیا در زندگی اجتماعی

توانند ایـن قـوانین   مند است؟ آیا علما میآیا تاریخ و جامعه انسانی قانون علوم تجربی وجود دارد؟
آغاز علوم انسانی و اجتماعی بود. این چالش هنوز نیـز   ۀرا کشف کنند و بشناسند؟ این درست نقط

  دانند.جتماعی را علم نمیلوم انسانی و اادامه دارد و برخی هنوز نیز ع
اسـت. او   کـرده مطرح خود ارسطو در کتاب فن شعر را ترین پرسش از معرفت تاریخ  قدیمی

آیـا شـعر برتـر اسـت یـا       :کنـد  پرسد که معرفت تاریخی چه ارزشی دارد و بعد آن را قیاس مـی  می
ي کـرد.  بنـد  طبقـه حکمت عملی و حکمـت نظـري    بهتاریخ؟ ارسطو اولین کسی است که علوم را 

ولـی تـاریخ مشـتمل بـر     ، تر است و نزدیکتـر بـه فلسـفه    گوید شعر برتر است چون کلّی ارسطو می
الوقوع است. هر چند این پرسش خیلی قدیمی است ولی استمرار پیـدا کـرد و ایـن     جزئیات ممکن

روم کـار  قان مطرحی که راجع به تاریخ و تمدن یونان و یک نگاه تحقیرآمیز به تاریخ بود. تمام محقّ
ها خوار بوده است. مباحـث اپیسـتمولوژیک در عصـر     اند بر این باورند که تاریخ در این تمدن کرده

تـاریخ  وجود داشته است. ابن خلدون در مقدمه با این حال اما ، هر چند کمتر، قدیم هم مطرح شده
ث . بحـ کنـد آیـد بحـث مـی    که معرفت تاریخی چیست و چگونه بـه دسـت مـی    راجع به اینخود 

»science «     اصالً در ذهن ابن خلدون مطرح نیست. منظور ارسطو و قدما ایـن نیسـت کـه بگوینـد
  و معلولی در کار نیست. علّت

اي ع علم تاریخ باشد سیاسـت اسـت. عـده   تواند موضومی اي معتقدند که تنها چیزي کهعده
گفتنـد  شـوند و مـی  یگفتند تمامی علوم خصلت تاریخی دارند چون در متن تاریخ بحث مدیگر می

  کند.ه شناسی به عنوان کمک استفاده میجامع، تاریخ از تمام علوم روان شناسی
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فلسفی و عرفـانی  ، بینیم: دینی در کل تاریخ در منظومه معرفت بشري انواعی از معرفت را می
 اي از معرفـت از راه  ها گوناگون است. مجموعـه  هاي وصول به این معرفت که طرق و ابزار و روش

هاي آسـمانی اسـت    وحی و الهام به دست آمده است. در واقع مجموعه معارفی که در قرآن و کتاب
توانیم معرفت دینی بنامیم. یا عرفـا و اهـل تصـوف و طریقـت بـر       دهد را می و به ما علم و خبر می

ـ   ، کنند. معرفت دیگر آید تأکید می معرفتی که از راه شهود به دست می ه معرفت علمی اسـت. علـم ب
یکی از انواع معرفت است که در عصر جدید تالش کرده است انـواع دیگـر را از   » science«معنی 

له به وجود آمده است که علوم انسـانی و ا جتمـاعی   ئکرده و آنها را نفی کند و این مسمیدان خارج 
  شود نسبت و پیوند دارد.   تا چه حدي با آن نوع خاص از معرفت که معرفت علمی نامیده می

هـایی کـه در فلسـفه    طور که گفته شد پرسش باشد. همان بنیانگذار فلسفه انتقادي دکارت می
علم است یا نه؟ علم چیست؟ آیـا تـاریخ   ، انتقادي تاریخ مطرح شد عبارت بودند از اینکه آیا تاریخ

، هاسـت  بررسی و شناخت قواعد و قوانین حاکم بر پدیده، که هدفشان مطالعهباشد  میجزء علومی 
نویسـی و فوایـد آن    ا نه؟ نخستین بار در یونان باستان و توسط ارسطو پرسش بنیادي از بنیاد تاریخی

پرسد: شعر برتر است یا  می» poética«طور که گفته شد ارسطو در کتاب فن شعر  مطرح شد. همان
کلـی   چون مشتمل بر احتماالت استنگاري باالتر  دهد: شعر از تاریخ تاریخ؟ ارسطو خود پاسخ می

تـر اسـت. در صـورتی کـه تـاریخ مشـتمل بـر احتمـاالت جزئـی           باشد کـه بـه فلسـفه نزدیـک     می
الوقوعی است که ممکن است اتفاق بیفتد یا نه. یعنی وقتی مـا آگـاهی بـه جریـان اتفاقـات       محتمل

 از آن درتوان  نمیبیاید و درك یکسانی  تواند در تاریخی پیدا کنیم این آگاهی تحت قاعده کلّی نمی
بـا توجـه بـه     . در اینجا ارسطو اشتباه کرده است. چـون حرفـی کـه او زده اسـت    دیدمیان مورخان 

ي و بـه عبـارتی داور  ـ   نویسی مبتدي بود که در آن زمان ابزار تاریخ ـ  استهاي زمان خودش  کتاب
یـک  هاي افرادي مانند توسیدید و گزنفون و هرودوت بوده است. در واقع ارسطو  او مبتنی بر کتاب

نویسی است. مثالً امـروزه تلویزیـون و صـدها     چیز را نادیده گرفته است و آن امکانات بالقوة تاریخ
توان وقایع را ثبت کرد و صد سال بعد بدون هیچ گونـه کمـی    وسیله دیگر وجود دارد که با آنها می

ها پی برد. پـس  و کاستی آنها را به صورت تاریخ درآورد و مانند کسی که انگار در صحنه بوده بدان
تـر بایـد اینگونـه     باشد و پرسش دقیق طرح این پرسش که تاریخ علم است یا نه؟ نوعی سفسطه می

  تواند علم باشد یا نه؟ باشد که تاریخ می
زیـرا  ، شـود  داند ولی هر پرسشی منجر به علم نمی پرسش را کلید علم می حضرت علی

روي دانایی باشد یعنی باید تا حدودي آگـاهی   آمیز باشد. پرسش باید از ممکن است پرسشی مغلطه
  وجود داشته باشد تا بتوان از آن سئوالی مطرح کرد.از علمی 
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تواند علـم باشـد پـس علمـی بـودن تـاریخ را        تاریخ نمی، در جوامع استبدادي و عقب مانده
کند  میزیرا علمی است در حال رشد. آنچه که ارسطو به عنوان تاریخ مطرح ، توان نسبی دانست می

اگر روند ـ نویسی است زیرا تاریخ هنوز به شکل علمی زاده نشده است ولی ممکن است   فن تاریخ
  محتواي علمی خود را افزایش دهد.  ـ خود را طی کند

نویسی دانست نه پدر علم تاریخ زیرا علم تاریخ متعلـق بـه    توان پدر فن تاریخ هرودت را می
نویسی را مـورد توجـه قـرار     و حتی ابن خلدون فن تاریخ یعقوبی، طبري، عصر جدید است. بیهقی

د است و پیوند با رشـد دیگـر علـوم انسـانی     اند. دانش تاریخ که دانشی جدید و محصول تجد داده
  د اسـت. اندیشـه   دارد را باید از فن تاریخ نویسی جدا کرد. همه علوم جدید محصـول دوران تجـد

ت وجود نداشته اسـت. اندیشـه اجتمـاعی و اندیشـه     اما علم سیاس، سیاست در سابق وجود داشت
اما علوم اجتماعی یا علم جامعه شناسی وجود نداشته است. هـر  ، جامعه شناسی وجود داشته است

شـوند.  تـر مـی  تـر و قابـل درك  تر باشند آسـان ها دورتر بوده و به طبیعت نزدیکچه علوم از انسان
انسان وجود نداشتند زیرا براي ایجاد این علوم احتیاج شناسی و علوم مربوط به روان، شناسیجامعه

به حدي از تساهل و تسامح و آزادي بیان وجود دارد. عصر جدید پس از انقالب نیوتنی بـه وجـود   
ند بـه دلیـل رخ نـدادن انقـالب     اهآمد. هنري کسینجر معتقد است بسیاري از کشورها که عقب ماند

هـاي آن بـه علـوم انسـانی و     بزرگی ایجاد کرد که پس لرزه قالبنیوتنی در آنهاست. ظهور نیوتن ان
تـوان پـیش از عصـر    از علوم انسانی و اجتمـاعی را نمـی  اجتماعی نیز رسید. بنابراین پدر هیچ یک 

ر شد.جدید متصو  
نظریۀ ارسطو در طی زمان و با فراز و فرودهایی به نظریه صدفه (تصادف) منجر شد. نـوعی  

در ، باشـد  مـی  علّتپندارند که حوادث تاریخی بدون  ود دارد که در آن میبدفهمی از این نظریه وج
اگـر  گوینـد کـه    هایی ندارد بلکـه مـی   علّتگویند حوادث تاریخی  حالی که اصحاب این نظریه نمی

ولی این روابـط  ، و معلول نیز وجود دارد علّتد و رابطۀ نهایی دار ها یا معلول علّتحوادث تاریخی 
تواند رویداد را  نمی، شود ها براي مورخ کشف نمی علّتماند و چون  وف باقی میبراي مورخ نامکش

بلکـه چیـزي   ، داننـد  تـاریخ را علـم نمـی    از ایـن رو درست آن طور که اتفاق افتاده است فهم کند. 
هـاي خـود آن را    دانند که مورخ با استفاده از مواد ناکامل و با کمک گـرفتن از ذهنیـت و ارزش   می

هـا رد   پس آنها معتقدند که به اندازة مورخان تاریخ داریم. البته در منطـق علمـی ایـن    ساخته است.
هـم در زمـان خودشـان ناقصـند و هـم در      ، ها خواهند بگویند که این دریافت ها می خواهد شد. این

طول زمان و مکان ناقصند و حتی این مواد در دست همگی نیست و اگر در دست همگان هم باشد 
مهم دیگر و رویکرد انتقادي دیگـر آن اسـت    مسئلهانند از نظر ذهنی از آن استفاده کنند. تو همه نمی
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الوقوع هستند که در یک بار و در یک زمان به شکل جزئـی یـا    گویند حوادث تاریخی ممکن که می
  افتد و این یک تصادف تاریخی است. شخص اتفاق میمو معلول  علّت

. است مشهور 1گرایی تاریخ مطرح شده که به نظریه ارادهنظریۀ دیگري براي نفی علمی بودن 
مطرح شـده اسـت. بـراي توضـیح ایـن      ، دان مشهور ریاضی، این نظریه توسط افرادي مانند پاسکال

اگر بینی کلئوپاترا کمی کوچکتر بود آیـا حـوادث    ؛شود شود که در آن بیان می نظریه مثالی آورده می
مسـائل در پـی آن   دیگـر  شـد و   طور روم دیگر عاشق وي نمیشد؟ شاید امپرا تاریخی متفاوت نمی

تواند روند تاریخ را  گرفت. این نظریه معرّف مکانیزمی است که ارادة یک فرد یا شیئی می شکل نمی
اسـت   2عوض کند. نظریه پاسکال در واقع یک آزادي بیش از اندازه است. برعکس این جبرگرایانـه 

پیوستند. بـین ایـن دو نظریـه     حوادث به وقوع می، و چه بزرگیعنی چه بینی کلئوپاترا کوچک بود 
  را باید در نظر گرفت.  3االمرین گرایی یک امر بین جبر و اراده

آن ، از نظر تاریخی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظریه که به ارادة یک فرد یا حـزب و تشـکّل  
شـود و بـه اراده یـک فـرد آن      می گرایی یا به باطن تاریخ توجه شود اراده دهد که می قدر اهمیت می

هـم اراده و هـم   شود ساختارگرایی. رویکرد سومی هم وجود دارد که  شود که می قدر بها داده نمی
گیرد و هم ارتباط میان این دو را. اگر معتقد باشیم که روند تاریخ دیـر و زود   را در نظر می ساختار

توانند این روند را کند یا تنـد کننـد از دل    دارد ولی سوخت و ساز ندارد و حوادث و افراد فقط می
آنهـا   گرایـان را قبـول ندارنـد.    شـود. سـاختارگرایان نظریـه اراده    این موضوع جبرگرایی حاصل مـی 

شـد. چـون سـاختار     کرد و تبدیل به امپراطوري می معتقدند به هر صورت جمهوري روم سقوط می
بود یا نبـود. اگـر کسـی بـه ایـن معنـا        حکومت جمهوري روم دیگر قابل دوام نبود چه کلئوپاترا می

بلکـه   رود نویسی نمـی  نامهقهرمانان نیست و کسی دنبال زندگیتاریخ ، ساختارگرا باشد دیگر تاریخ
شود نه دیگر راجع به امثال هیتلـر   جامعه و شیوة تولید بحث می، فرهنگ، سیاست، راجع به اقتصاد

  و رضاشاه.
کننـد مگـر    گویند تاریخ علم نیست این است کـه مطـرح مـی    هاي کسانی که می یکی از گفته

و خواسـت  این خارج از خواست و ارادة ماست. پـس اراده   2×2=4جبري در آن نیست. مثالً ، علم
دهد پس علـم نیسـت. چـرا کـه      انسان باطل است و چون تاریخ را اراده و خواست انسان شکل می
  پس تاریخ علم نیست.، علم باید به صورت جبري باشد. اراده و خواست انسان علم نیست

مبحث جبر و اختیار در تمدن و علوم انسانی خیلی محوري و پیچیده اسـت. ایـن بحـث در    
آن نیز وجود داشت. در یونان باستان هم این موضوع بـه صـورت خفیـف وجـود     مسیحیت و کالم 

  داشته است. 
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ینَ  «اند این است که:  پاسخی که معتزله و شیعه به این موضوع داده لْ اَمرٌ بـب ختیاررَ و ال ابالج
علوم دیگـر   اي با هاي مهم فلسفه انتقادي علم تاریخ این است که چه رابطه یکی از پرسش» األمرَینِ 

توانند در بررسی تاریخی کمـک کننـده    دارد. بحث دیگر روش تحقیق و علوم و فنونی است که می
، علـم سیاسـت  ، شناسـی  جامعـه ، اسـناد ، جغرافیا ظرف تاریخ) –ها  باشند. مثل جغرافیا (کار با نقشه

و عقب مانـدگی  توان تاریخ را به عنوان سنجش رشد  .. میروانشناسی و .، شناسی سکه، شناسی مردم
یک جامعه در نظر گرفت. به عبارتی براي فهمیدن پیشـرفت یـا عقـب مانـدگی یـک جامعـه بایـد        

  وضعیت علوم انسانی آن جامعه را سنجید.
 120آگوست کنت براي پیروان مکتب خود یک کتابخانه کـوچکی ایجـاد کـرده بـود کـه از      

هاي تاریخی بودنـد. ایـن خـود نشـانگر اهمیـت مطالعـۀ        مورد کتاب 60موجود در آن  عنوان کتابِ
شناسی را به دو بخش ایستا (استاتیک) و پویا  تاریخ براي معرفت جامعه شناسانه است. کنت جامعه

ها نامید و آنجا گفت  شناسی ترین جامعه شناسی دینامیک را پیچیده (دینامیک) تقسیم کرد. وي جامعه
یـابی تـاریخی    شناسانه بایستی ریشـه  رفت تاریخی کامالً الزامی است. پس در مطالعات جامعهکه مع

شناسی تاریخی نیز از همین جا شکل گرفت و به صورت رشـته واحـدي جلـوه     انجام گیرد. جامعه
  نمود.

شود این است که آیا تاریخ پیوسـتگی دارد؟ در   هاي مهمی که مطرح می یکی دیگر از پرسش
طور خالصه باید گفت بله. چرا کـه حـوادث امـروز ریشـه در حـوادث دیـروز دارنـد و        جواب به 

  هاي یک زنجیر هستند. حوادث تاریخی مانند حلقه
هاي مهم دیگـري اسـت کـه مطـرح      موضوع درونی یا بیرونی بودن علم تاریخ نیز از پرسش

اضـی دارد. در آنجـا   شود. موضوع علوم انسانی و اجتماعی تفاوت زیادي بـا علـوم طبیعـی و ری    می
پس درونی است. یعنـی  ، موضوع بیرون از انسان است. ولی در علوم انسانی سوژه و ابژه یکی است
ها و مخلوقات انسانی که  یک رابطه درونی وجود دارد. شما در تاریخ اعمال خود را راجع به آفریده

، تربیـت ، محـیط اجتمـاعی  ، هـا و باورهـا   ارزش، شناسید و این کامالً به ذهنیت خود شما هستید می
ولـی در مـورد علـوم     شـود.  قومیت و تمام آنچه مربوط به وجود انسانی خود شماست مربـوط مـی  

هایی که در عصـر جدیـد راجـع بـه      بیرونی است بحث، ریاضی و طبیعی اینگونه نیست و آن رابطه
وینـد در علـوم   گ . برخـی مـی  اسـت همه بر همین پایه اسـتوار  ، شود علمی بودن یا نبودن تاریخ می

 سخن گفـت.  توان توانیم سخن بگوییم و از چیزي به نام دلیل می نمی علّتانسانی و امور انسانی از 
. زدحـرف   تـوان  بلکه از چیـزي بـه نـام میـل و گـرایش مـی       دزتوانیم حرف  ز قانون و قاعدة نمیا

شود. یعنـی اگـر در    یاي ظلم و ستم زیاد شد میل به شورش پیدا م توانیم بگوییم وقتی در جامعه می
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تـوانیم بـین    توانیم بگوییم یکی از دالیلش احتماالً ظلم بوده است اما نمـی  اي شورش شد می جامعه
  رابطۀ مطلق برقرار کنیم که هر جا شورش شده است حتماً ظلم شده یا بالعکس.، این دو

هاي انتقادي فلسفه تاریخ این است که آگاهی تاریخی چـه اثـري در زنـدگی     یکی از پرسش
ترین کتابی که در مورد  بشري داشته است؟ دورة تاریخی بشر با اختراع خط آغاز شده است. قدیمی

 گفتـه اسـت و در آن  » زنـدگی فلسـفه  «فلسفه نوشته شده است توسط دیوژانوس کالدریوس به نام 
د ه با مغان ایرانی آغاز شده است. اخیـراً در کتـابی کـه پروفسـور کیتزبـورگ دانشـمن      شده که فلسف

کـه   ین نصر چاپ شده است نوشته شـده اي به قلم دکتر سید حسآمریکایی نوشته است و با مقدمه
بخش مهمی از فلسفه از شرق و به خصوص از ایران و ایرانیان به یونان و یونانیان رسید. اشخاصی 

ابـن  ، آمدنـد. شهرسـتانی   افالطون و دموکریت براي درس خوانـدن بـه ایـران مـی    ، غورثمانند فیثا
  خلدون و سهروردي همگی به فلسفه ایرانی اشاره دارند.  

هاي بعدي رسانده است. خـط   کانال و ابزاري بوده که انسان آگاهی یک نسل را به نسل، خط
هاي سه چهار هزار سال قبل از آن تمدن، گیرد که یونان شکل می زمانیدر یونان پدید نیامده است. 
فینقـی اسـت و اولـین خطـوط در جنـوب       خـطّ یونانی مقتبس از  خطّشرقی به وجود آمده بودند. 

یالمیان به وجود آمده است. فریـدون آدمیـت از مسـتندات و    االنهرین و ایران توسط سومریان و  بین
دهـد   کند. او با بررسی الواح توضیح می میشناسی  علّتسقوط سارگن را  علّتتحقیقات مستشرقان 

نویسی براي این به وجود آمد که انسان دوست داشت حـوادث بـزرگ را بـه یادگـار نگـه       که تاریخ
ها را براي  توسیدید و دیگران مثل سومریان و بابلیان شرح حوادث سیاسی کشاکش، دارد. هرودوت

االسـالم کرمـانی و    است افرادي چون ناظمحفظ بزرگی آنها نوشتند. در مشروطه چون حادثه بزرگ 
خواهند همه چیـز  دارند و می »ايمرکز انگارانه« ها تفکرِخواهند آن را حفظ کنند. غربی می کسروي

ابـن  ، نویسند از عظمت و بزرگی ابوریحـان بیرونـی  را به خود ربط بدهند. آنها وقتی تاریخ علم می
برند. بر اساس ایـن  متفکران خود را تا عرش باال می سپوشند و برعکخوارزمی و ... چشم می، سینا

 تفکر پدران همه علوم در یونان و روم هستند به این معنا که همه آنها پدرند و فرزندانشان نیز طبعـاً 
   م بـودن در آنهـا   از همان قوم خواهند بود و بقیه باید خود را به آنجا وصل کنند تـا شایسـتگی عـال

  تحقق یابد.
نویسی بنامیم کامالً اشتباه است چون قبـل   نویسی) را پدر تاریخ پدر فن تاریخاینکه هرودت (

اند. در اینکه او را پدر علم تاریخ بنامیم بـاز اشـتباه اسـت چـون      از او هم افراد معروف دیگري بوده
نویسـی را   علم تاریخ یک علم جدید و در عصر جدید مطرح شده و بهتر است عنوان پدر فن تاریخ

  باشد. اند این نیز چندان درست نمی تر از او بوده هیم که باز چون افرادي متقدمبه او بد
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نشسـت و آنچـه پـر از     در باالي سکو مـی  يو، هرودوت در واقع یک انشاءنویس خوب بود
گرفـت بـه    خواند و مورد تحسین و سـتایش دیگـران قـرار مـی     بود را براي دیگران می لودروغ و غُ

  تاالن به او دادند. این جایزه به دلیل انشاء خوبی بود که او نوشته بود. 12ل اي معاد ه طوري که جایز
جایزه نوبل جـایزه بهتـرین    »کاندید جایزه نوبل«احمد شاملو شاعر بزرگ ایران معاصر گفته: 

. (هرودوت و انشاء وي که مورد تشویق قرار گرفت سرمشقی شد براي اشخاص انشاء سال در قرن
هـا آن را از شـعر فروتـر     گوینـد تـاریخ علـم نیسـت و بعضـی      شاید بتوان گفت: اینکه می –بعدي 

ناشی از بیماري است کـه از زمـان هـرودوت وارد    ، یش نیستمعتقدند یک فن و ؟؟ باند و  انگاشته
عظیمی به کـار   لونویسی شده و تا زمان حال هم ادامه یافته) در مورد لشکرکشی خشایارشا غُ تاریخ
  اند. و مورخان آن را براساس قانون مطابقه رد کردهبرده 

  
   شناسی ثنوي وگانه انگاري یا هستیتفکر د

این تفکر در جهان امروز ما حاکم است. به ویژه از لحاظ تاریخی کـه باعـث تـاریخنگري و    
تاریخنگاري ثنوي شده است. براساس این تفکرگویی شرق و غرب از بیخ و بن دو هستی جداگانه 

بـدین ترتیـب محـل زایـش تمـدن غـرب        دو جدا از هم صورت پذیرفته است.ند و تولد این ا بوده
باشد. این سفسطه بزرگ تاریخی اسـت کـه بـا فلسـفه تـاریخی       همین یونان باستان و روم قدیم می

آید بخش بزرگی از فالسفه و اندیشمندان یونـان و روم در خـاك آسـیا و آفریقـا      اصالً جور درنمی
  (مثالً سنت اگوسیتن متولد الجزایر است). اند متولد شده

  اما تاریخنگري دوران باستان در این قسمت باختري جهان چگونه بوده است؟
ن باشد. در ای تاریخ جریانی است که کامالً زیر نفوذ قدرت الهی می بینی شرق باستانی: جهان

سقراط فلسفه را از  شود. دارد و به وجود انسان توجه بیشتري نمی اندیشه قضا و قدر نقش بیشتري
ماکیاولی سیاسـت را از آسـمان   ؛ آدم اسمیت اقتصاد را از آسمان به زمین آورد؛ آسمان به زمین آورد

و به عقیده برخی مارکس تـاریخ  ؛ منتسکیو قانون و حقوق را از آسمان به زمین آورد؛ به زمین آورد
هاي سکوالر گشـت و ایـن یعنـی دنیـایی      اندیشهاینها همه باعث ترویج  را از آسمان به زمین آورد.

  ودن امور. مگري و گیتیانه ن عرفی نمودن و جدایی از شرعی، کردن
اي ناشناخته تصـور کنـیم زمـان کشـف آن را      اگر ما علوم انسانی و تفکر بشري را چون قاره

علم تـاریخ   .این کشف در عصر جدید رخ داد و از جمله آن علوم استاي بدانیم؟  بایستی چه دوره
در عصر جدید شروع به تحولی بنام انبساط موضوع تاریخ کـرده اسـت. در همـین عصـر موضـوع      

نویسـی در دوران قـدیم تنهـا در گـزارش      شـود. اگـر تـاریخ   تاریخ دچار گشودگی و گسـترش مـی  
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هـا و تحـوالت سـاختاري     امروزه تاریخ علم شناخت و بررسی گـزارش ، رویدادها متوقف شده بود
کاود. چون تاریخ بـه زمـین    را می اجتماع و ...، فرهنگ، چون سیاستهم ساختارهایی شده است و

  شود. جوید لذا همه این موارد در تاریخ بررسی می کشیده شده و علل را در زمین می
این اندیشه غالـب دنیـا و تـاریخ را یـک      اي از زمان در فرهنگ بشري: چیرگی مفهوم دایره

ـ آیـد. اندیشـه    اي پدیـد مـی   ی چیرگی ندارد اما در برههخطّکند. هر چند مفهوم  دور تلقی می ی خطّ
تاریخ مدیون ادیان ابراهیمی است چنین مفهومی در تورات و انجیل و قرآن ذکر شده اسـت بعـدها   

تـوانیم اندیشـه    با اندیشه دوري بود. ما میشود این اندیشه در ضدیت  وقتی اندیشه ترقی مطرح می
و خاستگاه این ادیان جایی نیست جز ، شه و بنیان اندیشه ترقی برشماریمی ادیان ابراهیمی را ریخطّ

  آسیاي غربی.
در این نوع تـاریخنگري انسـان داراي منشـا واحـد و خـداي واحـد        ی تاریخی:خطّاندیشه 

گري به بعد رواج پیدا کرد. منشا واحد انسان چیـزي   باشد. این اندیشه از یهودیت و البته زرتشتی می
  نیست جز قصه آدم و حوا.

  نتایج این اندیشه
، مسیح :دفکر حکومت جهانی با ظهور یک منجی موعود شپدید آمدن باعث اندیشه این  -1

  خواهند در دنیا وحدت ایجاد کنند. می اینان، مهدي، سوشیانت
این فکر منشا واحد نژادها و جوامع بشري باعث نگارش تاریخ کل جهان و بنیـان شـیوه    -2

تاریخ تمـام ملـل را   ، شود نویسی جهانی شد. نوعی از تاریخنگاري که از آفرینش آدم آغاز می تاریخ
این شیوه تاریخنگاري در دنیاي اسالمی بنیـان نهـاده شـد و     .رسد حال میکند و به زمان  بررسی می

  باشد. اهللا همدانی می التواریخ خواجه رشیدالدین فضل اوج آن جامع
از هخامنشیان آغاز و به اسکندر و رواقیون رسـید و سـرانجام بـه     یاولین تجلی دولت جهان

، آلش وحدت سیاسـی  دهدانست و ای رق مییکی و بدون فرا اندیشه جهان وطنی انجامید که همگان 
  جهانی بود. فرهنگی و ...

  یخ جهانیتار
پیش قدم جهانی سـازي  ایران باستان  یخ جهانی است.رتاریخ جهانی گرفته شده از تا ۀاندیش

ر فرهنگ ایران شد است و تاریخ جهانی از اندیشه ایرانیان هخامنشی پدید آمد. اسکندر مقدونی اسی
دانسـت. در تـاریخ جهـانی بحـث     حکومت هخامنشی (حکومـت جهـانی) مـی    دارو خود را میراث

و  دیودور سیسـیلی ها و بشریت مطرح است. باید نخستین تاریخ جهانی را مربوط به برابري انسان
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گوید: وظیفه مورخ این است کـه تـاریخی بنویسـد کـه بـه       وي می .بدانیم» کتابخانه تاریخی«کتاب 
  کید قرار گرفته است. أهاي دینی نیز مورد ت موضوع در آموزه وحدت بشر منجر شود که این

ند که امـروزه آن را جهـان وطنـی    افکار رواقیون که اعتقاد به تفکري داشت تأثیردیودور تحت 
بنـابراین   .مصـري و ... کـاري عبـث و بیهـوده بـود     ، گویند و نزد آنها افتخار به یک ملیت ایرانیمی

اعتقاد به فلسفه برابري انسان داشـت. وي معتقـد بـود     که جهانی شد فلسفه رواقیون پشتوانه تاریخ
شهروند جهانی باید یک قانون و در نتیجه یک حکومت و در نهایـت یـک جهـان داشـته باشـد. او      

گرایش بـه آشـتی    گوید تاریخ من باید باعث وحدت ووم باستان است و در مقدمه خود میمورخ ر
از تز حکومت جهانی ایرانیان بودند. حکـومتی کـه بـا     متأثرها شود. رواقیون نیز و صلح میان انسان

گـرا اقـوام و ملتهـاي     گیـري و روح تسـامح   واحـد انـدازه  ، پول واحد، ایجاد راههاي ارتباطی بزرگ
  گوناگون را زیر چتر خود جاي داد. 

هـا   رانـداختم. ایرانـی  گوید به فرمان خدا بردگـی را ب  کوروش می داري: ایرانیان و الغاي برده
نمایند و در زمانی که خداوندگاران فلسـفه یونـان یعنـی     اند که قانون بردگی را لغو می اولین کسانی

شـاه  ، دسـتن دان داري حمایت و آزادي را مخصوص طبقه و قشر خاصی می افالطون و ارسطو از برده
  گوید. ها سخن می ایران از آزادي همه انسان

رد داند و این عقیده با فروپاشی هخامنشیان در ایران نما را یکی میتسامح کوروش همه ملته
هاي بعدي در ادبیات ایرانیان آشکار گشت. این افکار و آرا در اندیشـه   هایی از آن تا دوره بلکه جلوه

هـاي آنـان   ندیشه را از طریق یهودیت و آموزهسیاسی مسیحیت نیز اثر گذاشت منتها مسیحیان این ا
باشد. دین مسیحیت دین صـلح بـود.    می» عام و عموم جهان«. واژه کاتولیک به معناي ندبه ارث برد

ي سنت آگوستین نیز مطرح شـده اسـت. تـاریخ جهـانی     »شهر خدا«اندیشه تاریخ جهانی در کتاب 
نزد مسلمین قوام یافت. به طور  سلمانان نیز اثر گذاشت و بعدهاوارد اسالم شد و بر تاریخ نگاري م

-مـی  سـعدي ، براي نمونـه ، توان رد پاي این موضوع را یافتاشعار شاعران مسلمان نیز میل در مثا

  :گویدمی همو، 1»عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست« :گوید
  پیکرنـــد  بنـــی آدم اعضـــاي یـــک  

  چــو عضــوي بــه درد آورد روزگــار   
  

ــد     ــک گوهرنـ ــرینش ز یـ ــه در آفـ   کـ
ــرار  ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ   دگــ

  


  عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست        به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست  . 1

  مطلع غزلی از سعدي 
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اي بـراي سـر در ایـن     سیس بود جملـه أمیالدي جامعه ملل در حال ت 20قرن ی که در هنگام
تر از این دو بیت  اي جهانی ها جملهها و زبان شد و از بیان تمامی فرهنگ سازمان جهانی جستجو می

  سعدي یافت نشد.
برخی معتقد به تـاریخی هسـتند کـه فقـط در     ، نوع رویکردها به تاریخ جهانی متفاوت است

افراد و جوامع و به طور کلی جزئیات است و برخی معتقد به تـاریخ جهـانی و انسـانی در    محدوده 
  :توان به شکل زیر معرفی کردمیباشند. این دو گروه را مقیاس کلی می

Micro History Macro History  
حصول شناخت نسبت به تاریخ جهانی در معرفتی 
مستقل به نام تاریخ غیر ممکن اسـت و از تـاریخ   

  .کنندصحبت می و حتی تاریخ افرادرد خُ

تواند چیزي به جز تاریخ انسانی و جهـانی  تاریخ نمی
  باشد و موضوع حقیقی علم تاریخ انسان است.

  
دکتـر   آورد. روزنامه افکـار بـزرگ جامعـه را بـه سـطح جامعـه مـی       نگاري و تاریخ:  روزنامه

قرار دارند کـه همیشـه    غس آن نوابأرکند که در  چون هرمی تصویر میهمشریعتی جامعه بشري را 
ن ادنشـوند در طبقـه زیـرین آنهـا دانشـم      اي بسا که سرکوب مـی  و، دهند چیزهاي نوین را ارائه می

کنند و به طبقه زیرین خود یعنی عمـوم مـردم    د و قابل فهم میننمای واقعند که این آرا را تلطیف می
انـد پـس در آینـده     غ کنونی اروپا دیندار شـده گیرد که چون نواب سازند وي سپس نتیجه می منتقل می

اي رشـد کنـد    مردم اروپا و غرب به دین روي خواهند آورد. وقتی روزنامـه نگـاري نیـز در جامعـه    
یابـد و علـم و عمـل بـا هـم       هاي پایین جامعه انتقال مـی  درست بمانند هرم موضوعات مهم به الیه

توان از سطوح  روزنامه فلسفه و تاریخ را نیز میکند به کمک همین  کنند و جامعه ترقی می تعامل می
  تر کرد و به عموم مردم جامعه ارائه نمود. اش برداشت ساده پیچیده

  
  یر حوادث جزئی در روند کلی تاریختأث

اي آتش رخـدادهاي بسـیار    مثالً نقش شخصیت در تاریخ یا حوادث کوچکی که چون جرقه
انی اول حادثه بسیار بزرگی است و تغییرات عظیمـی را  افروزند. براي نمونه جنگ جه عظیم را برمی

ایـن نبـرد    علّـت ها حادثـه جزئـی تـرور ولیعهـد اتـریش در سـارایوو را        در جهان ایجاد کرد خیلی
شـد چـه    دانند. اما اگر ولیعهد اتریش توسط آن صرب افراطی در بوسـنی کشـته نمـی    المللی می بین

هاست کـه در   داد. این همان بحث خالف واقع روي نمی افتاد؟ آیا دیگر جنگ جهانی اول اتفاقی می
  شود آن چیزي که امکان داشت رخ بدهد اما رخ نداد. هاي محتمل سخن رانده می آن از تاریخ
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مکتـب مهـم تـاریخنگري     3در خصوص علل و عوامل وقوع حوادث و رویدادهاي تاریخی 
  وجود دارد؟  

کند و براي اینکـه مـورخ    اختارها معین میروند کلی تاریخ بشر را س مکتب ساختار گرا: -1
مثالً سـاخت سیاسـی    .باید ساختارها و روابط بین ساختارها را بشناسد، از جریان تاریخ آگاهی یابد

و فرهنگی چه پیوندي با هم دارند و ارتباط این دو با ساخت اقتصادي چگونه است؟ کدام زیربنا و 
در عوامـل سـازنده تـاریخ و تغییـرات اجتمـاعی       دومیننخستین و کدام رو بناست؟ آیا اصالً بحث 

  تاریخی درست است یا نادرست؟
این اندیشه حوادث مهم تاریخی و روند حرکت کلی تـاریخ را موکـول    گرا: مکتب اراده -2

داند و تاریخ را جـز کـنش افـراد بشـري چیـز       هاي اشخاص می ها و کنش ها سلیقه به شناخت اراده
گیرد. توماس  پرستی شکل می همین دیدگاه است که قهرمان باوري و قهرمان پندارند. از دیگري نمی

دانـد لـذا او بنیانگـذار ایـن چنـین       ) تاریخ را چیزي جز زندگی قهرمانان نمی1795-1881کارالیل (
شـود بـه او لقـب     مـی ، داند مکتبی در تاریخ است و از آن جایی که تاریخ را حیات مردان بزرگ می

، مـردان نظـامی  ، توانـد افـرادي چـون پیـامبران     ا داد. قهرمان در این دیـدگاه مـی  پلوتارك انگلیس ر
لت ااصـ و اي  لیبرالیسم از چنین دیدگاه فردباورانه فالسفه و ... را در برگیرد.، زرگادیان ب، سیاسیون
  گیرد. ت میأنشفرد دادن به 
تواننـد   و فقـط مـی   توانند روند حوادث را تغییـر دهنـد   وقایع جزئی نمی دیدگاه ترکیبی: -3

  جریان تاریخ را دیر یا زود کنند.
مثال: گاندي تأثیر مهمی در استقالل هند و جنبش ضد استعمار هند داشـت. اگـر گانـدي در    

افتـاد؟ و حرکـت    رسـید واقعـاً چـه اتفـاقی مـی      ماند و پایش به هنـد نمـی   همان افریقاي جنوي می
  شد؟ خواهانه هند چه می استقالل
دهند کـه بـه جـاي گانـدي فـرد دیگـري ایـن جنـبش را محقـق           پاسخ میساختارگراها  -1

  ساخت. می
  افتاد. گویند اصالً انقالب هند اتفاق نمی گراها می اراده -2
دهند که این انقالب چندین سال به تعویـق   منتقدان به دیدگاه ترکیبی نیز چنین جواب می -3

  انقالب حادث گردد.افتاد تا گاندي دیگري در هند ظهور کند و آن  می
نمایـد   کند امـداد مـی   گوید خدا در تاریخ دخالت می تاریخنگري دینی می تاریخنگري دینی:

زنـد.   فرستد و نتیجه جنگ را به نفع مسلمانان رقم می در میگاه ب فرشتگان را به معرکه، گذارد اثر می
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آورد اما با چنـین فرضـی    پدید میکند. طوفان نوح را  پرندگان ابابیل را بر سر اصحاب فیل نازل می
  شود؟ تکلیف اراده و آزادي بشر و اختیار او چه می

تـاریخ رسـتنی اسـت و     شود. در این دیدگاه به عامل جغرافیا اصالت داده می جغرافیاباوري:
روید. راتزل آلمانی با نوشتن کتـاب جغرافیـاي    مثل هر رستنی دیگر در سرزمین مخصوص خود می

  را شکل داد. انسانی این مکتب
را در تحقـق حـوادث و رویـدادها اصـل دانسـتن. مـثالً        علّـت یک عامل و  تک عامل بینی:

بینـی بـا    زند و عامل اصلی جغرافیاست. تک عامـل  بگوییم جغرافیا حرف اول را در هر رویدادي می
 بتـوان  منطق علمی تاریخ اجتماعی و انسانی در تعارض است چرا کـه انسـان وجـودي نیسـت کـه     

بینی در این علـوم گمـراه    .. آن را از هم جدا ساخت. تک عاملاجتماع و .، اقتصاد، سیاست، نگفره
ی خود معلـول علـل پیشـین    علّتو معلول در علوم انسانی دوسویه است هر  علّتکننده است رابطه 

  شود. هاي مختلف کم و بیش می ها و مکان اند و در زمان ساز نسبی است. تاثیرات عوامل تاریخ
  سیم علل:تق
  ناقصه علّت -1
  الزم علّت -2
  تامه یا کامل علّت -3

اصلی بـود امـا چـون     علّتهاي تسلیحاتی بین قدرتها یک  در وقوع جنگ جهانی اول رقابت
  نامیم. الزم می علّتکافی و تام نبود آن را 

، پادشـاهان ، وزرا، پیـامبران ، گرایی در تفکر قدیم غالب بود لذا تواریخ تنها بـراي رجـال   اراده
  شد. نگاشته می یشود کتبی چون حیات مردان نام نوشته می قهرمانان و ...

گـرا کـم    کند. اما در تفکر جدیـد دیـدگاه اراده   تاریخنگاري قدیم زیاد به ساختارها توجه نمی
تر شده است اما کامالً از بین نرفته است در این فکر نوین اعتقاد به ساختارها آنچنـان در حـد    رنگ

جـاي آن خـداي مـورد     خـداي فرهنـگ و ...  ، خداي اقتصاد، گیرد که خداي جغرافیا یی قرار میباال
بـه میـان    جبر فرهنگ و ...، جبر اقتصاد، یاگیرد و موضوعاتی چون جبر جغراف اعتقاد قدیمیان را می

  گردد. ها و اشخاص توجه چندانی مبذول نمی آید و براي اراده می
گـر و   اصـالح ، تشیع همیشه انتظار براي ظهور یک فرد منجـی نوعی اندیشه ترکیبی در تفکر 

اما جامعه و ساختار آن نیـز بایـد آمـادگی الزم و شایسـتگی پـذیرفتن منجـی       ، دادگستر وجود دارد
موعود را داشته باشند و تا زمانی که این آمادگی وجود نداشته باشد ظهور منجی نیز محقق نخواهد 

دها رفتـه رفتـه گرفتـار    عـ ی در ابتداي فرهنگ شیعی غالب بود اما باین نوعی از اندیشه ترکیب .یافت
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تفکر قدیمی اصالت کامل اراده شد. در زمان معاصر نواندیشان شیعه بر اندیشه ترکیبی در خصوص 
  ظهور منجی تأکید دارند.

خالف واقع و بیان اگر در تـاریخ بـراي ادراك بهتـر     اهمیت خالف واقع و اگرها در تاریخ:
شناخت آن چیز به طور کامـل مشـکل و شـاید    ، وقایع تاریخ مهم است. تا ضد چیزي مطرح نشود

احسـاس  ، در کنـار سـردي  ، شـود  غیر ممکن خواهد بود. تا روشنی شناخته نشود تاریکی درك نمی
آیند و ماهیت متفـاوت   کنار هم به چشم میشود و سفید و سیاهی در  گرمی و حرارت باال میسر می

رسند. امـا   ع تاریخی مهم به نظر مییاقها نیز این چنین براي درك و گردد. خالف واقع آنها ادراك می
ها را در جاي واقعیات تاریخی نشاند.  ها و خالف واقع ها افتاد و این اگر نبایستی در دام خالف واقع

تراود براي درك واقعیـت تـاریخی بسـیار مهـم و      ک مورخ میآنچه به عنوان خالف واقع از ذهن ی
فتـاده و تنهـا حاصـل تـأمالت     ند که خالف واقع هیچ گـاه اتفـاق ن  اما مورخ باید بدا .روشنگر است
  شد. کرد در جنگ جهانی دوم پیروز می مثالً: اگر هیلتر به شوروي حمله نمی ذهنی اوست.

بخشند اما تنها باید بـه طـور    تاریخ ما را قوت میدرك و تبین ، اند این گونه اگرها چیز خوبی
  نسبی مطرح شوند و نه به طور مطلق.

توانـد بـر    مطالعه هر علمی مـی  اش (تأثیر تاریخ بر تاریخ): تأثیر تاریخ بر علم مورد مطالعه
یابـد کـه نسـل یکـی از      شناس در مطالعات خـود در مـی   روي آن علم تأثیر بگذارد مثالً یک زیست

ر حال انقراض است. یافته او باعث بسیج براي جلوگیري از انقـراض آن موجـود و در   موجودات د
  شناسی تأثیر نهاد. شناس بر علم زیست این زیست .شود نتیجه بقاي آن می
کند و نتایجی چون کاهش ذخایر نفتـی جهـان را ارائـه     دان درباره نفت مطالعه می یک اقتصاد

شود پس آن علم اقتصاد روي علم  ت در بازارهاي جهانی میکند این امر موجب افزایش بهاي نف می
کند و بـه نتـایجی دسـت     م اجتماعی در مورد عوامل طالق مطالعه میلایک ع اقتصاد تأثیر گذاشت.

شـود   یابد. دستاورد تالش علمی او باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه و کاهش معضل طالق می می
  اش اثر گذاشت. ورد مطالعهپس بدین ترتیب عالم اجتماعی بر علم م

  تواند بر تاریخی که در گذشته است تأثیر بگذارد؟ اما مورخ چگونه می
باشد  تاریخ می ءجواب این سوال اینکه تاریخ یک روند مستمر است حال و آینده نیز از اجزا

ه گذشـته  کنیم مورخ با مطالعـ  و ما تاریخ را نه براي گذشته بلکه براي اکنون و آینده خود مطالعه می
دهد یا یک آگـاهی وجـود نـدارد کـه توسـط مـورخ        آگاهی و معرفت نسبت به گذشته را تغییر می

شود (مثل شهریاران گمنام کسروي) یا آگاهی نادرست و کـاذب اسـت کـه مـورخ آن را      کشف می
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گردد و بدین ترتیب مـورخ روي   کند و یا آگاهی ناقص است که توسط مورخ تکمیل می اصالح می
  گذارد. اریخی اثر میجریان ت

عینیت در تاریخ در حال گسترش و استنباط است هر چند تاریخ بـین عینیـت و ذهنیـت در    
نوسان است اما با ظهور ابزار امکانات و فنون نوین نسبت عینیـت تـاریخ هـر روز بیشـتر و بیشـتر      

م تحـول  شود. اسناد تاریخی در حال افزایشند: تصویر (با ظهور صنعت عکاسـی) صـوت و فـیل    می
ما براي مطالعه تاریخ معاصرمان صدها عکـس از مشـروطیت در    .اند عظیمی در این علم ایجاد کرده

هایی از اواخر قاجار و اوایـل پهلـوي    توانیم صداي مظفرالدین شاه را بشنویم و فیلم دست داریم می
ـ سـخ  نُ یرا ببینیم. دستگاه چاپ کتب تاریخنگاري ما را از خطر نابودي کـه گـاه   ی گرفتـار آن  خطّ

  شدند نجات داد. می
. نیز که آوري اصوات از فضا و .. اح و جمععلوم نوین دیگري هم در راهند علم احضار ارو

انگیزند در آینده به کمک تاریخ خواهند شتافت. گذشته چون غولی  هم اکنون براي ما بسیار شگفت
بینیم  نشینیم و آینده را بهتر می آن میهاي  است که اگر آن را بشناسیم و به استخدام درآوریم بر شانه

  کند. نشیند و ما را نابود می هاي ما می شناسیم و اگر آن را نشناختیم او بر شانه و می



  





 دومبخش 
  
  
  
  


   فلسفه تاریخجستارهاي پیرامونی 
  

مورد تاریخ انسانی با نوعی فهم یعنی ما در ، یمینمااي را تبیین میت حادثهبراساس قانون علی
کرد. ویکو به این مبحث پرداخـت و گفـت    علّیتوان آن را تبیین درونی سروکار داریم بنابراین نمی

ویکو عقیـده  ارزش است.  بنابراین شناخت خیلی با، کندچون انسان در مورد امور خود صحبت می
ویلهلـم   19در اواخـر قـرن    ن درونی داریـم. داشت که ما تبیین علّی در علم تاریخ نداریم بلکه تبیی

ها تاخت کـه در علـوم   از علوم فرهنگی و تاریخی شدیداً دفاع کرد و بر پوزیتویست، دیلتاي آلمانی
ماکس وبر از تبیین درونی دفـاع کـرد و تبیـین     بودند. علّیانسانی نیز مثل علوم دیگر قائل به تبیین 
  که این تنها نوع تبیین در علوم تاریخی نیست.تفهمی را پیشنهاد کرد. او عقیده داشت 

تاریخ و هنر را بـه  ، ادبیات، معتقدند که انسان لئو تولستوي و ...، سامرست مواماي مانند عده
امـا در  ، کنـد و دستیابی به لذت فردي مطالعـه مـی  این علوم  خود ۀطور فی نفسه و تنها براي مطالع

. بـراي جامعـه و رشـد جامعـه     تاریخ و ..، هنر، ادبیات چرا که، واقع چنین دیدگاهی نادرست است
زیرا در این جا نیز با این سـؤال  ، کنیماریخ هم به چنین مشکلی برخورد میت باشد. در مورد علمِمی

  مواجهیم که تاریخ براي تفرّج است یا براي رشد جامعه؟ 
کنـد. بعضـی از افـراد در    داسـتان و ... یـاد مـی   ، مفرّح، ذیذبیهقی از تاریخ با عناوینی چون ل

حال باید دید که افراد با ایـن شـیوة دیـد     .خواستندروزگاران قدیم نیز تاریخ را براي لذت بردن می
کنـد و شـعر را برتـر از    اند؟ براي مثال ارسطو شعر و تاریخ را مقایسـه مـی  چه مسائلی را حل کرده

فرمانروایـان   -2لذت بـردن   -1عبارتند از: داند. از نظر وي از جمله فواید خواندن تاریخ تاریخ می
  گیرند.خوانند و فن اخالق و سیاست را یاد میمی

به احتمال زیاد همین برداشت و درك ارسطو از تاریخ بـه مورخـان پـس از وي و از جملـه     
زنـدگی  «یـا  » حیات مردان نـامی «پلوتارك پدر زندگینامه نویسی منتقل شده است. کتاب معروف او 
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انـد و پیامـد کارهایشـان در    که سرگذشت آنهایی است که کارهاي تاریخی کـرده » ن نامدارنامه مردا
از ایـن بیـنش ایدئالیسـتی     متأثرشود) تاریخ به جاي مانده است (هر که کار ماندگار کند تاریخی می

، کند که موظـف اسـت بـه اخـالق و رشـد اصـول      ه تاریخ را به مثابه فنی تلقی میگراست کاخالق
گـردد.  کمک کند و از این رو قائل به هدفی اخالقی در تاریخ نوشتن می هاي اخالقیو آموزهقواعد 

گـردد. اگـر کتـاب پلوتـارك را بخوانیـد      م تـاریخ ظـاهر مـی   ك در مقام یک معلّبدین ترتیب پلوتار
گویـد کـه   نویسد و میم اخالق تاریخ میم اخالق است و از منظر یک معلّخواهید دید وي یک معلّ

  خوریم.  آموزد که اصول اخالقی را رعایت کنیم اگر رعایت نکنیم شکست میتاریخ به ما می
هـاي  کسانی چون توسیدید و ماکیاول نیز قائل به همین کارکرد براي تاریخ بودند. اندرزنامـه 

انـد کـه: از تـاریخ یـاري     شود حول همان محور شکل گرفتهسیاسی که تا عصر رنسانس نوشته می
در نتیجـه  ، چینـان و ... کردنـد  انگاري کردند و اعتماد بـه حـرف سـخن   پیشینیان شما سهل، بگیرید

  شکست خوردند.  
الملک طوسی نیز حاوي همین برداشت از کـارکرد و وظیفـه تـاریخ    سیرالملوك خواجه نظام

خـواهی مقامـت را حفـظ کنـی بایـد دینـداري کنـی        است. براي مثال وي بر آن است که اگر تو می
گوید هـر کـه در دینـداري سسـتی کـرد زمـین       برد و میپادشاهان را نام می کند) و سپسمی (تأکید

  خورد و قدرتش حفظ نشد.
سنت  این دید تا عصر رنسانس وجود داشت تا اینکه نیکولو ماکیاول(پدر ناسیونالیسم ایتالیا)

بـه مبـارزه    گرایـی اخالقـی  ) بـا آرمـان  prince، را از بن عوض کرد و در کتاب خـویش (شـهریار  
مردانگـی بـه    کند هر کس اخالق را رعایت کرده وتاریخ ثابت می، گوید: برعکسبرخواست. او می

ـ    ف لَخرج داده بدبخت شده و سقوط کرده است. این مسئله مهمی است. توسیدید نیـز همچـون س
 توانـد مـدتی بـر تخـت پادشـاهی     یک راستگو نمی«گوید: ف خود ماکیاول میلَخویش سقراط و خَ

  ».باقی بماند
انـد. و  هیچ کدام جداي از زمانشان اندیشه خود را نیـاورده ، سقراط و ماکیاول، البته توسیدید

هاي مربوط به زمان خودشان است. بیشتر حرفهاي ماکیاول قابل اثبـات اسـت   اند درسهر چه گفته
هاي وي ربطی ندیشه. در واقع ازند و ..چون از زمانه خودش گرفته؛ وي از پاپ لئون دهم مثال می

  با متن زمانه دارد.
تـوان گفـت همـه جـا و در همـۀ      نمـی  .شودولی گفتار ماکیاول یک اصل ابدي را شامل نمی

خواهد بگویـد در زمـان مـا چنـین اسـت؛ معنـاي دیگـر        او می، زمانها دروغ بر راستی چیرگی دارد
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. با این حال وي استگرا و رئالیست در سیاست ضرورت اتخاذ یک رویکرد واقع هایشصحبت
  کند.ت است و از تزویر شدیداً فرار میگرا و دموکراخیلی آرمان» گفتارها«در کتاب دیگرش 

سیاسـی   ۀشـود. اگـر بـر اندیشـ    گیري دموکراسی جدید غربی میسخنان ماکیاول سبب شکل
کراسـی  به عبارتی دمو، آمدشد چنین محصول امروزي به بار نمیغرب این چنین ضرباتی وارد نمی

  جدید غرب محصول ضرباتی بود که بر اندیشه سیاسی وارد آمد.
، چرا سقراط را کشتیم و او را پادشاه نکردیم؟ افالطـون ایـن را گفـت    :سؤاالتی مطرح است

بایـد از معاویـه    تـوان کـرد. چـرا در تـاریخ علـی     ولی گفت در مدینه فاضله چنین کاري را می
-اگـر مـی  «بـوده؟ ماکیـاول چنـین پیـامی داد:      ايچه بیماريبه دلیل در تاریخ شکست بخورد؟ این 

خواهید سیاست بـه دسـت دروغگویـان    اگر نمی، خواهید این چنین نباشد (حکومت بدون اخالق)
این پیامی است که به روشنی ». داري را از نهاد بخواهیدباید عدالت و دادگري و نیکی و مردم، باشد

  شود.در اندیشه سیاسی غرب مطرح می
هاي درست تاریخی و مطالعه درست تاریخی بنا شـد و  اندیشه سیاسی جدید بر پایه دریافت

در سیاست اصـل  «و این باور که » قدرت تفکیک شده تحت نظارت مردم«چهرة غرب را تغییر داد. 
حتی اخالق هم در حد وسیله  این کهو » اي هستند براي حفظ آندیگر وسیلهحفظ قدرت و عوامل

  نتایج سخنان ماکیاولی است. باشد ازمی
ماکیاول فرد راستگویی «گوید که کند و میفیلسوف غرب برتراند راسل از ماکیاول تجلیل می

توانستند بگویند؛ معموالً دانستند ولی نمیها میهایی را بزند که خیلیاست چون جرأت کرده حرف
یاولی برآمده از نوعی فهـم از تـاریخ   ماک». کسانی او را تکفیر کردند که خودشان غیر نادرست بودند

  است.
فـروغ اولیـه   ، روم بعد از یکی دو قرن که از آغاز امپراطوریش گذشت از زمان ژولیوس سزار

آوردهـاي بزرگـی نداشـتند و    هاي فلسفی و سیاسی دستخویش را از دست داد. رومیان در اندیشه
 ةق.م) دور 476در قـرن پـنجم ق.م. (   بعد مسیحیت غلبه پیدا کرد و با زوال امپراطوري روم غربـی 

تا این زمان رشد یا درخشـش  ، تاریک پیش آمد؛ قرون وسطی و تا عصر جدید که عصر ترقی است
با نگرشـش  ، از نظر اندیشه تاریخی مسیحیت کنیم.فرهنگ در اندیشه غربی و مسیحی مشاهده نمی

  گذارد.اثر ژرفی بر تفکر غربی می
(انجیل سیاسی) اثر سن اگوستین از بزرگان کلیسـاي کاتولیـک    1شهر خدابراي نمونه کتاب  

تـاریخ در   ۀعرص -1:است که عبارتند از از نظر تفکر تاریخی حامل چند پیام بسیار مهم، 4و  5قرن 


1 . City of God. 
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(این موضوع اندیشه تاریخی یهودیت بود که بـه مسـیحیت    تجلی خدا و ارادة خداست ۀواقع عرص
توان انتظار ظهور چنـین  آمیز نمیاندیشه شرك ۀنانیان و دوران غلبچرا که در روزگار یو، رسیده بود

   .اي را داشت)اندیشه
اندیشه یکتاپرستی و این باور که خدا موجودي است قاهر که هیچ موجودي بـدون اجـازه و   

اي بـراي تجلّـی   تاریخ یک روند جبري پیدا کند و عرصهباعث شد که ، افتداراده او به زمین نمی
. به دنبال آن به دنیا و انسان به دیدة انکار نگریسته شد؛ این زندگی دنیوي محصول شود خدا تلقی

انسان از بهشت اخراج شد چون گناه کار بود و به زمین آمد تـا   .شدگناه اولیه پدر و مادر آدم تلقی 
بـی ، تقاص آن گناه را پس بدهد و در پی آن وارد تاریخ شد؛ زنـدگی شـر و سـتم و تبعـیض دارد    

تواند بـه انسـان برسـد ناشـی از غلبـه      قانونی و جنگ در ذات زندگی دنیوي است. اگر سعادت می
هـاي خداونـد   خداوندي بر بینش و کنش است و تنها راه رسیدن به سعادت فقط از تبعیت از آموزه

  گیرد.در کتاب مسیح صورت می
است حتـی اگـر ثروتـی    مردم کارشان زار  .شهر خدا و شهر شیطان :وجود داردبنابراین دو 

، رسـند فراوان داشته باشند مادامی که در جهت ارادة خداوندي به حرکت درنیایند به سـعادت نمـی  
کاري است غیر خدایی و اندیشه اصالح کـردن ظلـم و سـتم هـم     ، اندوزي کار درستی نیستثروت

تبعیـت تمـام از   است. تنهـا راه سـعادتمند شـدن انسـان      امري باطل و در واقع یک نوع کار بیهوده
خود را در جهت ارادة خداوند به حرکت درآورد. انسان باید خـود   ةپروردگار است. انسان باید اراد

که با آفرینش آدم است از ازل یخطّرا آماده کند تا به عنوان شهروند در شهر خدا قبول شود. تاریخ 
-د تا تقاص پس بدهند ادامـه مـی  آمدنگردد و بعد با اخراج آدم و حوا که به زمین و جهان آغاز می

رسد. این و بشر به رحمت و سعادت می، رسدیابد و سرانجام با ظهور منجی آخرالزمان به پایان می
نگاري مسیحی براساس سـنت  دهد؛ (تاریخموضوع تمام تاریخنگاري مسیحی را تحت تأثیر قرار می

کند). گذشـته از  وستین تأیید میسن اگوستین و روند تاریخ جهان براساس آنچیزي که سنت سن اگ
تـا اینکـه در اواخـر    ، بینیمدر قرون وسطی فلسفه تاریخ نمی، تاریخ ةهاي سن اگوستین درباراندیشه

  شود.هاي صلیبی وضعیت عوض میقرون وسطی بر اثر حوادث تاریخی و وقوع جنگ
تفکر تاریخی اروپاییان  هاي جدید و ...کشف قاره، چنین ارتباط با مسلمینو هم وقوع جنگ

هاي صلیبی اثر زیادي در تجدید حیات اروپا و بازگشـت و احیـاي   کرد. موضوع جنگرا عوض می
هاي باستان داشت. و در کلیسا و اعتقادات مردم نسبت به آن رخنه حاصـل کـرد. زیـرا ایـن     اندیشه

د و این نـوعی شـکاکیت را   اي نشکردند ولی منجر به نتیجهها بودند که صلیبیان را تحریک میپاپ
اکتشـافات  ، پدید آورد و این چون هم زمان بود با اقتباس علوم از مسلمین و پیدایش و رشد چـاپ 
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هاي جدید و نظریات جدید (مثل کوپرنیک که هیئت بطلیموس را رد کـرد و  کشف قاره، جغرافیایی
  ت و مسطح نیست). گفت که زمین مرکز عالم نیس

هاي بطلیموس و ارسطو که کلیسا بر پایه آنها بود سبب شـد تـا نسـبت بـه     تردید در اندیشه
چـون  همکلیسا شک حاصل شود؛ و این باعث اصالحات دینی شـد کـه اشخاصـی ظهـور کردنـد      

بلکـه  ، آنها گفتند: مطالب گفته شده توسط کلیسا دینی نیسـت  . ..کالون و .، ژان هوس، مارتین لوتر
بشر دچار سردرگمی ، گیرد؛ وقتی باورها لطمه خوردر را میضد خدایی است و جلوي پیشرفت بش

 به خورد. مکتبی شـکل گرفـت  هاي قبلی ضرو سرگردانی و دچار رنج شد؛ و بعد تاریخنگري دوره
-جود آمد که انسان را اصل تلقـی مـی  . مکتبی انسان ساالر به وداشتانسان در مرکز توجه قرار  که

گیرد. اینها اتفاق کـوچکی  مکان اصالح را براي او در نظر میو اشود براي او قائل به ارزش می، کند
هـا و  اندیشه ترقی را به بار آورد و این اندیشه تبدیل شد به انقـالب و در تـاریخ بشـر ارزش   ، نبود

ها شود و اندیشهدر نهایت انسان داراي جایگاه سیاسی و اجتماعی می وجود خویش را متجلی کرد.
  خواهد آنچه را خداوند براي او به وجود آورده متجلی کند.گرا میبشر تاریخدهد و را تغییر می

هاي مسـیحیان در جنـگ  به دلیل شکست، هاي مسیحیدر اواخر قرون وسطی شک به آموزه
روي آوردن تدریجی اروپائیان به مکتب اصـالت انسـان یـا همـان هیومانیسـم شـکل       ، هاي صلیبی

  ند سرنوشت خود را عوض کند.تواگرفت که بر اساس آن انسان می
فرماید: إن اهللا الیغیر ما بقومٍ حتی یغیر ما بانفسهم: اي در سورة مبارکۀ رعد میخداوند در آیه

مگـر  ، کشـاند کند یعنی از سروري اینها را بـه پسـتی نمـی   خداوند سرنوشت قومی را دگرگون نمی
تغییر دهند. فرهنگ و اندیشه خود  را اینکه آنها پیش از آنکه خدا این را بخواهد خودشان درونشان

خداوند لحظـه بـه لحظـه روي    ، طور نیست که خداوند در هر روز در کاري استرا تغییر دهند این
گذارد اما نه به معناي جبري آن بلکه فرد و جامعـه در ایـن رونـد    تاریخ جهان و مشیت آن تأثیر می

الستیعال ساعۀ و ... (براي هر امتی یک اجل و لکلٌ امت اجل «گوید: دخیلند و همچنین خداوند می
افتـد.) قـرآن کـریم    افتد و نه یک سـاعت پـیش مـی   اي است که نه یک ساعت عقب میتعیین شده

اي از آیـات از تـاریخ پیشـینیان اسـت بنـابراین بـه       رساند بخش عمـده پیامش را از طریق تاریخ می
تاریخ را با قرآن و قرآن را با تاریخ ؛ نویسندمیهاي قرآنی را تفسیر آموزه اند کسانی کهدرستی گفته
آیـد. از طریـق علـوم    دستاوردهاي علوم جدید تا حد زیادي به کمـک معرفـت مـی    اند.تفسیر کرده

هاي سـنتی نـدارد ایـن    توانیم به علوم سنتی پی ببریم و این منافاتی با درستی این آموزهجدید ما می
قرآن که در احادیث است. همچنین پیام براي هدایت همیشه  قرآنگوید پیام قرآن کریم است که می
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عقلی بـودن   ةدهندقرآن کریم درش باز است و براي عقل انسانی هدایتگر است نشاننبوي آمده که 
   .قرآن است

برخـی  ، چرا وضعیت کنونی ما ایـن گونـه اسـت   پرور است. این که خواه و تمدناسالم ترقی
برخی مسائل بر اسالم اصیل بوده است که البته این امـر مشـکالتی    اند که به دلیل عارض شدنگفته

پـرور بـودن   توان از قرآن ذکر کرد براي ترقی خـواه و تمـدن  کند. دالیلی که میرا براي ما ایجاد می
  اسالم:

تا پیش از اسالم و قرآن کریم معرفت تاریخی به عنوان منبـع اصـیل معرفـت و شـناخت      -1
مطرح نیست و مطرح شدن این باور که تاریخ و معرفت تاریخی یـک منبـع اصـیل بـراي شـناخت      

  انسان و جامعه است با قرآن صورت گرفت. 
و ، بـراي جامعـه  قرآن کریم هم براي انسان به عنوان یک فرد اصالت قائـل اسـت و هـم     -2

  گیرد.معتقد به ارادة افراد در سرنوشت خود است. فرد از جامعه و جامعه از افراد تأثیر می
قرآن کریم یادآوري می کند که خداوند در جهان هستی یک رشته قوانین و قواعـد دارد.   -3

سـود   شـود. از جملـۀ ایـن قـوانین تـرجیح     خارج شدن از این قواعد باعث سقوط فرد و جامعه می
اش سقوط جوامع است. جامعه بر سود شخص است و هر گاه که فردگرایی افراطی پیدا شود نتیجه

دهد که به دنبال سود شخصی خـود بـه   خواه است که در این مورد به ما هشدار میپس اسالم ترقی
  .نباشید یهودیان همانندتنهایی 

ي اسـت. روزگـار بـه طـور     ها قائل به یک دوران و عمـر قرآن کریم براي گسترش ملت -4
هـا در  خاص است. البتـه انسـان   ايمداوم بین مردم و قوم در گردش است. این گردش داراي قاعده

ازد سـ قرآن سرنوشت قومی را دگرگـون نمـی   ۀسرنوشت خودشان آزادي دارند. و خداوند طبق گفت
  امور هست. ۀگر این امر باشد. البته اراده خداوند در هممگر این که خود آن قوم هدایت

رساند. قرآن را با تاریخ و تـاریخ را بـا قـرآن تفسـیر     قرآن کریم پیامش را از طریق تاریخ می
-گوید فکر نکنید که شما به حال خود واگذار شـده و میاست اسالم قائل به خط در زمان  .اندکرده

اینها را شـاید برخـی از   انسان و جامعه انسانی براي اهداف بزرگی آفریده شده است. بخشی از ، اید
گویـد از  انسانها پی ببرند. در احادیث اسالمی که پیغمبر اسالم بارها و بارها از روزگارانی سخن می

کند. پیامبر به اصحاب خاص خود میآینده که بشر تسلطی عجیب بر روزگار و تمدن خود پیدا می
کنند که مانند شما خدا را ندگی میهایی است که موجودات دیگر زجهان، گوید به غیر از این جهان

روزگاري خواهد رسید که انسـان از طریـق بنـد کفـش      :گویددر حدیثی پیغمبر می .کنندعبادت می
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گوید مهدي مـی افتد و میاش اتفاق میشود از حوادثی که دور از او و خانه و کاشانهخود مطلع می
  آسمانها.  کند به سوي کشفآید از زمین و پرواز می

هــ.ق   14و  13گویند راجر بیکن در قرن می، گویند اندیشه ترقی چگونه پدید آمدمی مروزها
اي بـه  هایی که به دوستانش نوشت گفت بزودي بشر قائل خواهد بود که مسافت را با وسیلهدر نامه

کند که اصوات خود را از مسـافت پیچیـده بـه    به ابزاري دست پیدا می، راحتی طی کند. بزودي بشر
سـاز  کوپتر را کشیده است. اینهـا زمینـه  رساند یا اینکه لئوناردو داوینچی طرح هلیگوش دیگران می

اینها حقیقتاً در احادیث پیغمبر وجـود دارد. اسـالم اصـیل     ۀبروز اندیشه ترقی براي انسان شد و هم
یخ چیسـت؟ و  و براي تاریخ و اندیشه تاریخی و اینکـه تـار  ، و پیامی براي بشر داشت، گرا بودعقل

هاي هاي غلط و فرهنگهایی داشت؛ اما این اسالم با باورهاي غلط و سلیقهاي دارد جوابچه فایده
  مسخ شده برخورد کرد و از مسیر اصلیش منحرف شد.

 روایـات منقـول از امـام جعفرصـادق    ، امام محمـدباقر ، روایات حضرت علیدر 
دانی آمده است. اسالم واقعی آن طـور کـه خـود    ریخخوانی و تاتاریخ، کلماتی چند در ارزش تاریخ

ها و باورها ها و سلیقهپیش نرفته است. یعنی اراده، رفته استبایست پیش میخواسته است و میمی
اما به طور خاص آن چه در رابطه بـا اندیشـه تـاریخی مـی    ، و سالیق اقوام در آن اثر گذاشته است

تاریخ  ظر بر پرسشپیامهایی براي بشر داشته که از لحاظ تاریخی ناتوانیم بفهمیم این است که قرآن 
تصـورات دوري و فرهنـگ ضـد عقلـی و     ، هاي قرآن با یک شرایط ذهنیباشد. گفتهو فایدة آن می

اش منحرف شد. با این مطلـب بایـد گفـت مـا در اسـالم و      گرا برخورد کرد و از بستر اصلیآخرت
و تاریخنگاري را داریم که یک جریان قائل به اختیـار اسـت و    تمدن اسالمی دو جریان تاریخنگري

دانـد و انسـان بـه    قائل به تأثیر این اختیار بر زندگی انسان است و تاریخ را محل اختیار انسـان مـی  
توانـد قضـاوت کنـد کـه ایـن      شناسد و مـی تاریخی اعمال خود را می ۀعنوان یکی از فاعالن عرص

گفتنـد  گرا و آزادیخواه بودنـد. جالـب اسـت کـه بـه اینـان مـی       عقلجریان با معتزله شروع شد که 
  زرتشتیان و مجوسان این امت.  

دانست که این جریان مغلوب یک جریان ضد عقلی شد که تاریخ را بیشتر یک فن منقول می
عقـل  داً که تفکر اشعري غلبه پیدا کرداما طبري پیشواي آن است. بع، پیش از طبري شروع شده بود

یعقوبی و ابن خلدون هستند کـه  ، شد ولی به صورت تدریجی. کسانی مثل مسعوديکمرنگ  گرایی
نگر بود متفاوت برخورد کردنـد و سـعی کردنـد بـاطن     تا حدي با جریانی که صرفاً نقلی و سطحی

براي اهل خرد ، گوید عبرت بگیریدگوید و میتاریخ را بیشتر بشناسند. وقتی قرآن کریم قصد را می
این است که باطن را ببینید و ظاهر هر قصد را نگاه نکنید. همـان چیـزي کـه مولـوي در      منظورش
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از ، گوید. باطن را باید ببینیم و عبـرت بگیـریم یعنـی عبـور کنـیم از ظـاهر بـه درون       مورد قصد می
توانسـته اسـت تـأثیر بسـیار     از پوسته به طرف مغز. همین واژه خـود مـی  ، واقعیت به طرف حقیقت

شته باشد یعنی تاریخ را تعبیر کنید. یعنی حقیقت تاریخ را ببینیم و هستی را در نظر بگیریم زیادي دا
م فیلسوف است که این نظر قـرآن را داده اسـت.   که قائل به شناخت است و قابل دریافت است کدا

  الوقوع است. است که تاریخ مشتمل بر احتماالت ممکننظر ارسطو این بوده 
ز جمله مسعودي و یعقوبی و طبري بـه بـاطن تـاریخ توجـه کردنـد نـه       اي از مورخین اعده

از تقریباً دو قـرن پـیش    در قرآن منظور از عبرت یعنی به باطن مطلب نظر کردن. صرفاًبه امور نقلی.
هـاي زیـادي   بحث، گذاري علومی که راجع به انسان و جهان انسانی استبر سر اسم، به این سوي

علوم اخالقـی و  ، علوم روحی، یعلوم تاریخ، ناوینی چون علوم انسانیشده است و آنها را تحت ع
علومی که در رابطه بـا انسـان و    ؛میان آمده بهاند. در عصر جدید پاي این مقایسه گذاري کردهنام ...

جهان انسانی است چه ارزش و اعتباري دارد؟ آیا همان اعتباري کـه در علـوم طبیعـی و ریاضـیات     
انی هم هست؟ رویکرد غالب در مدرنیته این بود و اینها معیـار قـرار گرفـت و    در علوم انس، هست

  پایه شد.
  

  1اندیشه ترقی
اما در زبان فارسی در ایـن  ، در خارج از ایران شده است ياندیشه ترقی مطالعات زیاد ةدربار

و ترجمه اسداهللا پیرانفر وجود دارد. اندیشـه   سیدنی پوالرد ۀباره تنها کتابی به نام اندیشه ترقی نوشت
پیونـدي بـا جریانهـاي    از سـویی  ها و شرایط خاصی در عصر جدید پدید آمد که علّتترقی براساس 

از قرن پانزدهم بـه ایـن    .با اختراعات و اکتشافات ارتباط داشتو از سوي دیگر ، فکري و فرهنگی
ترقی را  ۀدخواهان غربی اندیشترقی است. تجد ۀسوي اندیشه ترقی حاکم شد. مدرنیته همان اندیش

دانند. کسی که به این اندیشه اعتقاد دارد معتقد اسـت کـه   یک مذهب و یک نظام اعتقادي جدید می
که بشـر زنـدگی    ناپذیر است و تا زمانیی پایانخطّکند رو به ترقی که تاریخ در مسیري حرکت می

کند. انسان بـه  دانند که ترقی میآنها انسان را حیوانی می .کند و دنیا وجود دارد ترقی خواهد بودمی
بطالن کشید.  خطّحکم جوهرش ادامه پیدا خواهد کرد. انسان مدرن بر اعتقاد به ادواري بودن زمان 

دانسـت  پنداشت و برابر با انحراف میبشر قدیم که به زمان ادواري اعتقاد داشت تغییر را مذموم می
 ةخواسـت نـه بـه انگیـز    ها میخواست با نگاه به گذشتهشد و اگر تغییر را میگریزي و انسان تاریخ

هـا  انسان قـدیم در گذشـته   ۀشد؛ مدینه فاضلاي که زرین و طالیی تلقی مینوآوري و ابداع. گذشته


1 . Idea of Progress 



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
30 

خواست به گذشته بازگردد (در تاریخ زمانی است که گرگ و میش با هم صـلح  قرار داشت و او می
   .زند)افتد که آنرا بر هم میاي است که حوادثی اتفاق میفاضله ۀک مدیندارند و نظم و ی
خواستند نظم کهـن را دوبـاره   ایران باستان بوده و می ةمصلح دینی دورزرتشت شود گفته می
عصر  گونه بوده است. مثالًایرانیان در پشتشان قرار دارد. در یونان هم همین ۀفاضل ۀبازگرداند. مدین

تر شدیم و بنـابراین  د که یعنی از گذشته تا امروز منحطنآورزرین و نقره و مسین و آهن را مثال می
 ةهمه چیز در یک دایربوده است. گریزي باید به گذشته برگردیم. در روم هم همینگونه حس تاریخ

هود بـوده اسـت.   شود و در بعضی ادیان از جمله اسالم عدم وجود اندیشۀ ترقی مشزمانی تکرار می
کردنـد.  آرمانی تالش می ۀدر گذشته همواره به گذشتۀ خود توجه داشتند و براي بازگشت به گذشت

همـین روي برگردانـدن از تحـول    به اي نداشتند و به همین دلیل هم به تغییر و تحول چندان عالقه
  شد.گریزي میباعث تاریخ

که با هم مرتبط نیستند. داریم صورت نقطه به نقطه ه نوگرایی را در فرهنگ قدیم ب ۀاما اندیش
ی درآمد. آنها مـی خطّتوانند چیره شوند و تأثیرگذار باشند. ولی بعدها این اندیشه به صورت و نمی

هاي آنها تقلید شود ها و گفتهاند درست است و باید از سنتگویند که قدما مهمترند و هر چه گفته
-شود و کلیسا حرف او را حرف خدا تلقـی مـی  ارسطو حجت میو به خاطر همین تفکر است که 

پرستی و قداسـت گذشـته باعـث    کند. ارسطو تمدن را عقب نگه نداشت بلکه ارسطوپرستی و کهنه
 ۀزیان رساندن به فرهنگ انسانی شده است. به خاطر همین است که به خاطر تأثیرات عمیق اندیشـ 

چـون  همنـوادر و نـوابغی   ، مردم به آن اعتقـاد نداشـتند   ۀهمپندارند. البته را بسیار مهم می ترقی آن
  اند.بیرونی اعتقاد نداشتند. البته برخی این تهمت را به اسالم زده، رازي، مسعودي، بوعلی سینا

شد که باید به عصـر طالیـی   ترقی است گفته می ۀسازان فرهنگ و اندیشاسالم یکی از زمینه
، در سه دین ابراهیمی (یهودي .شودن و احادیث برداشت نمیپیامبر بازگشت که چنین چیزي از قرآ

شود و رو به ترقی است و قیامـت  ی است که با پیدایش شروع میخطّزمان  ۀاسالم) اندیش، مسیحی
ـ ري هم است که تصور تاریخ گیشود این موضوع در زرتشتآخر تاریخ محسوب می ی اسـت و  خطّ

بین این دو اختالف است در مورد اینکه کدام از دیگري گرفته است. در عصر جدید یعنی از قـرون  
تـاریخی   ۀی یا مقطعی حـاکم شـد و اندیشـ   خطّتصور دوري ضربه خورده و تصور ترقی  14و  13

مند بـه تـاریخ   گرایی تغییر داد و موجود جدید باورگریزي را به تاریخبشر را کامالً تغییر داد و تاریخ
  است. 

أخذ از مسـلمین و جنگهـاي صـلیبی بـوده     از دالیل یکی  ؟چطور تصور دوري شکسته شد
الهی بوجـود آمـد. ماننـد     ۀاست و رخنه انداختن در باورهاي قرون وسطی و شکاکیتی که در اندیش



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
31 

سـانس بـوده   برخی آغـازگر رن  ۀاي که این کتاب به گفتدر کمدي الهی انجام داد. به گونهآنچه دانته 
همچنـین  کردنـد.  اختراعات و اکتشافات جدید نیز در این میـان نقـش مهمـی ایفـا مـی     دیگر است. 

هاي گرم و چاپ و رشد حق چاپ و ارزان شدن کتاب باعـث شکسـته شـدن فکـر     پیدایش اسلحه
 ایـن کـه  شناسـی بطلمیوسـی و   کلیسا شد و رفرمیزم و اصالح دینی شکل گرفت. کلیسـا و کائنـات  

ارسطو زمین را ثابت و خورشید را کروي و در گردش به دور زمین معرفی کـرده بـود و ایـن بـاور     
  غلط تا قرن شانزدهم ادامه داشت. 

وقتی هیئت کپرنیک منتشر شد او و همراهانش متحد شدند و زمین را کروي شکل دانسـتند.  
تشافات جغرافیایی ثابـت  اکگفت که در انجیل گفته شده که زمین مسطح است ولی ولی کلیسا می

هاي کلیسا پیدا شد. انسان محور تـاریخ  شک به اندیشه ۀزمیناز این رو . کرد که زمین کروي است
گرایــی و خردگرایــی و شـد کــه مختــار و موجــودي عاقـل بــود و مکتبهــاي جدیــدي چـون علــم   

بر این  .کرد هاي دکارت هم این موضوع را مشاهدهتوان در اندیشهراسیونالیسم شکل گرفت که می
او معتقـد  ، دکـارت اسـت   ۀاساس انسان نباید چیزي را بپذیرد مگر اینکه عقلش ثابت کند. این گفتـ 

گویـد  شود. او میاو شروع می ةاند و معتقد بود عصر ترقی از دورزیادي کرده ياهاست قدما اشتباه
رود ر هر چه به جلـو مـی  ها نجویید بلکه در پیش روي است. بشفاضله را در گذشتهۀ اتوپیا و مدین

کند. بشر به این دلیل به دنیا نیامده که فقط زنـدگی کنـد   اش را برطرف میشود و نقایصتر میعالم
ناپذیر بود ولی بشر امروز بلکه براي پیشرفت و ترقی آمده و اگر بیماریها و استبداد در گذشته عالج

حوري گسترش پیدا کرد. فرانسیس بیکن هم باید پیش رود تا از وقوع آنها جلوگیري کند و انسان م
افالطون در کتاب جمهوري آمـده و نظـم طالیـی مـورد نظـر       ۀفاضل ۀدهد مدینچنین شعاري را می

  نو.  ۀفاضل ۀبیکن آتالنتیس است که در دریاي مدیترانه غرق شد. او کتابی نوشت به نام مدین
 ۀفالسـفه را در رأس هـرم مدینـ   گفت شاهان باید فیلسوف باشند و برخالف افالطون که می

انـد  روند حاکمخویش قرار داد در مدینه بیکن دانشمندان استقرایی که دنبال مسائل علمی می ۀفاضل
خواسـتند از آنهـا بعـد از    و به نظر او این مدینه در آینده اتفاق خواهد افتاد. آنها از شاگردانشان مـی 

آتشی است که راه را روشن می ۀدارد. پرسش جرقاندیشه و فکر بشري انتها ن، مرگشان تقلید نشود
جـدال  «کند. دکارت دو شاگرد به نام برنارد و شارل داشت که دو کتـاب هـم نـام نوشـتند بـه نـام       

دانسـتند.  کـودکی مـی   ةآنهـا دوره افالطـون را دور  ، و جدال متقدمان و متأخران» پیشینیان و پسینان
  خورد.  و نسبت به اعصار آینده تأسف میداند دکارت عصر خودش را عصر شروع ترقی می

قـی دسـتاوردهاي   تر ۀهاي دیدرو و ولتر و در آثار کانت و هگل و مـارکس اندیشـ  در اندیشه
اگـر عقـل    -2عقل و شعور بر ترقی حـاکم اسـت.    -1 :ترین آن عبارتست ازبزرگی داشت که مهم
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هـاي  علّتتوانـد  انسـان مـی  ، خواهد. تاریخ قانونمند است و چون زمینی اسـت حاکم است قانون می
حوادث تاریخی را بجوید. هر چه شناخت از جامعه و انسان و فرهنگ بیشـتر شـود بـراي اصـالح     

تر هستیم و بشر بایـد ایـن علـوم را بوجـود بیـاورد تـا علـوم انسـانی و         هاي اجتماعی آمادهبیماري
ترقی پدید آمـد   ۀترقی پدید آیند. علم تاریخ در عصر جدید به خاطر اندیش ۀاندیش ۀاجتماعی بر پای

  ولی ثبت روایات فن تاریخ است. 
ابتـدا در انگلسـتان و   ، شودعلم تاریخ خود جز دروس دانشگاهی میهفدهم است که از قرن 

داشته باعـث  ترقی که ادیان کهن هم در آن اثر  ۀرسد. اندیشبعد فرانسه و سپس در آلمان به اوج می
تمـدنها ببینـد. ترقـی     ۀخواست در همه جا و در همایجاد تاریخ جهانی و انسانیت شد. ترقی را می

کندروسه است. کانت نیز معتقد به تکامل اخالقی بشر است.  ۀناپذیر این گفتهمیشگی است و پایان
عـدم اسـتمرار در    ۀیـ میشل فوکو اعتقاد به نظر، معتقدین به تکامل وپیشرفت بشر ۀاما در مقابل هم

   .که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت تاریخ دارد
  

  زبان تخصصی علم تاریخ
، منبع دسـت اول ، یخطّاسناد ، سند، علم محض تاریخ داراي اصطالحاتی است مانند مدرك 

.. اما تعداد این اصطالحات چندان زیاد نیست. وضعیت سنجش روایت و .، روایت، دست دوم منبع
هاي این رشته در ایران  زبان انگلیسی بهتر از زبان ماست. چه بسا این کمبود خود یکی از ضعفدر 

سازي خاص در این علم بکنیم و موجبات رشد هـر چـه    باشد. پس چه بهتر که ما هم اقدام به واژه 
  بیشتر آن را فراهم سازیم.



  





 سومبخش 
  
  


  
  

  دوران باستانفلسفه تاریخ در 
  

اي در علم داشته است بـا ایـن    چین در دوران قدیم درخشش ویژه تاریخنگري دوران قدیم:
همه فلسفه چینی به امر تاریخی اعتنا ندارد و شاید یک دلیلش هم یک بن بسـتی بـوده کـه جهـان     

نـد و بـین   ا یونانی پیوند نداشته جهانِ نزدیک و دور با شرقِ هاي شرقِ شرق دور داشته است. تمدن
چینی و جهان متمدن باختري یک دیوار انسانی غیر متمدن شکاف انداخته بود. اقوام بسیاري   جهان

در این میان وجود داشتند که هنوز به مرحله مدنیت نرسیده بودند. لذا نا امنی در این منطقـه حـاکم   
هر چند اي را داشت.  هگیران گشت. هند نیز چنین حالت تهجر و گوشه بود و ایجاد ارتباط میسر نمی

ق.م به هند لشکر کشیده است و خود او نیز مـدعی اسـت کـه     513شود داریوش در سال  گفته می
ه هند لشگرکشـی  اما داریوش هخامنشی به تمامی اراضی شبه قار، ایندیوس جزء ساتراپهایش است

از طرفی لشگرکشـی  هاي رود سند در پاکستان امروزي پیش رفته بود.  ا سرچشمهتنکرده بود و تنها 
 .باشـد  شـود کـار بسـی مشـکل مـی      اي تصور مـی  به سرزمین بزرگی چون هند که خود چونان قاره

هایی را به  ... هرگز اجازه چنین لشگرکشیهاي متعدد و اقوام مختلف و  واريناهم، خشونت طبیعت
در خصـوص  شـمارند.   داد. برخی ادعاي اسکندر را نیز درباره فـتح هنـد دروغـین بـر مـی      هند نمی

  اسکندر نظرهاي گوناگونی وجود دارد:
اي و نـه تـاریخی    کننـد و او را شخصـی افسـانه    بعضی به کل وجود اسکندر را نفـی مـی   -1

  شمارند. برمی
آمیز او را قبول ندارند و از آن جملـه در خصـوص حملـه او     گروهی نیز تهاجمات مبالغه -2

گویـد: هنـد یعنـی     خوزستان نگذاشت. یعقوبی مـی  به هند چنین عقیده دارند که اسکندر پا فراتر از
همان خوزسـتان بـود. مـا در خوزسـتان شـهرها و عنـاوین جغرافیـایی        ، جاي پر آب. هند اسکندر

محلـه  ، رود هنـدیجان ، هنـدیجان ، متعددي داریم کـه از واژه هنـد گرفتـه شـده اسـت. اندیمشـک      
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اي  دهد. هندوانـه نیـز یعنـی میـوه     میایندیکاي مسجد سلیمان. هند همچنین معنی رود و آب را هم 
  درونش آب است. بر این اساس هند تسخیر شده توسط اسکندر همان خوزستان بوده است.

  اسکندر نیز مانند داریوش تا سند رفت و بازگشت. -3
ارتباط هند با جهان خارج از خود یک ارتباط دو سویه نبود. اوالً اندك و منقطع بـود و ثانیـاً   

دین و آئـین هنـدیان از همـان ابتـدا بـه      ، بینش، ا از غرب به شرق بود. ثالثاً فرهنگیک سویه و تنه
صورتی بنیان نهاده شده که زیاد با تحوالت و تغییرات سازگار نبود. هنـد در طـول تـاریخش هـیچ     

انـد در   بار فتح شد. اقوام مهاجم که بدان سـرزمین پـا نهـاده    13. اما است جهانگشایی را نپرورانیده
  چینی و تا حدي جهان هندي داراي یک نواختی خاصی هستند. ن کردن آن کوشیدند جهانمتمد

، کنفوسـیوس ، انـد. آئـین بـودا    در دوره باستان چین و هنـد فالسـفه و ادیـان بزرگـی داشـته     
ها کـل هسـتی    اي از زمان تاریخند. هندي مکتب ودا همگی داراي تفکري ادواري و دایره، هندویسم

هـا سـال    کنند براساس این تفکر شاید نظام هستی میلیون شونده جاودانه تلقی میرا یک نظام تکرار 
شود. آنها به تحوالت تـاریخی و تغییـرات زنـدگی     دوام بیاورد اما نهایتاً نابود و دوباره از نو زاده می

ش وجود ثبات در جامعه و تکرار حوادث آن باشد. اما در ایـن بخـش از   علّتتوجهی ندارند و شاید 
ان که ما و غرب در آن واقع گشته است یک تحرك و پویایی در تاریخ وجود دارد. زد و خـورد  جه

، رونـد  آینـد و مـی   ادیـان بزرگـی مـی   ، دهند تغییرات بزرگ پی در پی روي می، و رفت و آمد است
روند. حتی برخی  آیند و می شوند و اقوام مختلفی می دولتهاي بزرگ یکی پس از دیگري تشکیل می

شـمارند و بعضـی    آسیاي غربی و جنوب غربی را جزء جهان بـاختري برمـی  ، شرق نزدیک، هفالسف
پندارنـد و وقتـی    دانند و شرق را از هند و چین بدان سو مـی  دست کم این مناطق را جزء شرق نمی

ژاپنـی و خـاور دور   ، هنـدي ، خواهند از شرق سخن بگویند منظورشان فرهنگ و تمـدن چینـی   می
آورند. این قسـمت بـاختري    از مصر و آسیاي صغیر به بعد را شرق به حساب میاست. البته برخی 

یونـان  ، ایران، کارتاژ، فینیقیه، مصر، النهرین هاي بزرگی چون بین جهان محل ظهور و خاستگاه تمدن
در اروپا قرار گرفت ایـن ذهنیـت اشـتباه را ایجـاد      شاشد. روم که بعدها مرکز ثقل تمدنب و روم می
باشـد و برخـی همـین اشـتباه را در خصـوص یونـان مرتکـب         ین یک تمدن اروپائی مـی نمود که ا

  باشد. هاي شرقی می هاي یونان و روم استمرار همین تمدن که تمدن در حالی، گردند می
  
  تولیدید):/ (توپودیتیس» 1توسیدید«


1. Thucydide 
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به ـ وانده  تاریخش را خ »يلوپونزپ«هاي  در بحبوحۀ جنگکه آتنی بوده  انسردار یکی ازوي 
سـال   28یـا   27ها و اتحادیه دلوس آتن یک جنـگ  ی. بین پلوپونزـ است  ش درآمدهرعبارتی به نگا

 سال جنـگ)  20( 411نگ را تا سال طول کشید و با شکست آتن به انجام رسید. توسیدید تاریخ ج
اثري بسیار درخشان به نگـارش درآورده و تـا زمـانی کـه      شد اي نوشته و مدعی مقدمه است نوشته

 اسـت.  به مطالب داده» ینقادانه و تحلیل«دیدگاه وي انسان زنده است کتاب من خوانده خواهد شد. 
البته به دالیلی چنـد ایـن هسـته    ، هاي اندیشه فلسفی در کتاب او پدید آمده ین بار هستهنخستبراي 

هـاي   د شکفته شد. از لحاظ درست یا غلـط بـودن کتـابش نظریـه    قرن بع» 15و  10«شکوفه نداد و 
خـود   ۀاند بخش مهمی سـاخت  اند و گفته گو و جعل کننده نامیده او را دروغ فی وجود دارد. مثالًمختل

اند. کتاب وي توسط دکتر محمدحسـن لطفـی    و اثبات کرده دو واقعیت تاریخی نداراست توسیدید 
ارزش کتاب ، برگردانده شده است. کتاب توسیدید پر از جعل استتبریزي مترجم نامدار به فارسی 

به صورت ابتـدایی ارتبـاطی کـه او     .باشد فلسفی و تاریخی به دو چیز می ۀتوسیدید از لحاظ اندیش
حفـظ  «سیاسـت کـه در آن اصـل    دیگـر بـه بـاور وي در    و ، دگیر بین قدرت و سیاست در نظر می

که ماکیـاول بعـدها آن را بـه کـار     است این همان چیزي د. هاي اخالقی ندار ربطی به ارزش» قدرت
  .دبر می

در میـدان  ، دهـد کـه در عرصـۀ سیاسـت     دهد و انـدرز مـی   گوید: تاریخ نشان می ماکیاول می
فکر در کتاب توسیدید دیـده   ۀاین هست، »اخالق از سیاست جداست«سیاست اخالق مطرح نیست. 

ها و رفتارهاي نظامی یونانیان امروز با آن  چرا جنگکه است مطرح  یتوسیدید پرسشبراي . ودش می
چیزي که در قدیم وجود داشته (ایلیاد و اودیسه هومر) متفاوت شده است؟ شیوه و رفتار متفـاوت؟  

یونانیـان امـروز جـور دیگـري     ، اسـت  تفاوت معیشـت پدیـد آمـده    در: دلیلش وي این است پاسخ
زنـدگی  تفـاوت  دو یونانیـان امـروز بازرگاننـد. ایـن      ،کنند یونانیان دیروز کشاورز بودند معیشت می

 19و  18اي بعد در قـرن   دو شیوة متفاوت را حاصل کند. حدود هزار سال و خورده، ودش باعث می
هـا را در روي   خواهند تاریخ را تفسیر مادي بکنند. چنـد و چـون پدیـده    آیند که می کسانی پدید می

در » اوجـش «کننـد. تفسـیر ماتریالیسـتی     هدایان آن را توجیخ ةزمین جستجو کنند و نه اینکه به اراد
د بـه دنبـالش   دهـد. وقتـی اقتصـاد تغییـر کـر      به اقتصاد اصالت میکه است مارکس » کاپیتال«کتاب 
مـین کتـاب   کتـاب را ه  هسته» کاپیتال«کتاب  کنند. بعضی مفسران .. تغییر میهنر و .، دولت، حقوق

  داشت.داشت و خیلی خیلی آن را دوست  خود مارکس کتاب توسیدید را قبول دانند.میتوسیدید 
هاي دیگر را بـر حسـب معیارهـاي فلسـفه      در این تاریخ دوران قدیم ارزش معرفتها و دانش

تـر و   سـنجد و شـعر را کلـی    سنجیدند. بنابراین در آن تفکر وقتی ارسطو تـاریخ را بـا شـعر مـی     می
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تر میداند. بنابراین تاریخ ارزشـش از شـعر کمتـر اسـت. مـا       و محتمل تر تر و تاریخ را جزئی فلسفی
شـد.   دانیم که شعر علم نیست یک فن است. تاریخ هم در تفکر قدیم به عنوان یک فن تصور می می

آمـوزي سـودمند    جنگاوران مفید است و براي اخالق و عبرت، گوید تاریخ براي سیاستمداران او می
دانند و این یعنی اینکه تاریخ در حـد یـک    آموزي می فایده تاریخ را هم عبرتباشد. اما اکثر افراد  می

  رمان و داستان تنزل داده شده است.
اگر هـم در مقدمـه برخـی از     .از ارسطو تا عصر جدید تاریخ به معناي فن متصور شده است

ه بـه معنـی   تواریخ اسالمی عنوان علم براي تاریخ اطالق شده علم به معنی جدید کلمه نیسـت بلکـ  
 .این خود تبعیـت از تفکـر متنـی اسـت    ، معرفت است. اگر امروزه تاریخ را گزارش رویدادها بدانیم

خـواهیم افکـار و    علم تاریخ در عصر جدید یک گام فرا پیش نهاد و گفـت درسـت اسـت کـه مـی     
ي بایسـت سـاختارها   رویدادها را بشناسیم اما براي شناخت ماهیت افکار و رویدادهاي گذشـته مـی  

... جامعه را نیز بشناسیم و بدون این شناخت امکان تبـین  فرهنگی و اقتصادي و ، اجتماعی، یسیاس
  و تحلیل عملی تاریخ منتفی است.

چون تاریخ مشتمل بر احتماالت جزئی است که ممکن است وقوع پیدا کند یا نکند براساس 
بینی نیست پـس علـم    یخ قابل پیشبینی باشد. بر این اساس چون تار این تعریف علم باید قابل پیش

بینـی چـرا کـه     کند نه پـیش  گویی می نیست. مگر اینکه علم غیب داشته باشی باز علم غیب هم پیش
ها و عملیات مشـخص   ي بررسیباشد و حامل یک سر بینی با تجربه و یا ذهن کامالً مشهود می پیش

ش تصـادفی  ثتاریخ ارسطو سیاري از حواد .بینی کرد شود پیش ست. اما در مورد احتمال نمیعلمی ا
  گیرد و امکان قانونمندي ندارد. است یعنی اینکه در یک قاعده کلی جاي نمی

  
  1پولی بیوس

کتاب بسیار مهم وي بـا   .تر است تاریخنگاري و تاریخنگري بشر از توسیدید هم مهموي در 
این کتاب با نامهاي دیگر چـون   .شود نام تاریخ عمومی شهر روم یک شاهکار جاودانه محسوب می

 ـ  تاریخ عمومی روم و تاریخ پولی بیوس مشهور است. پولی بیوس را باید فردي یونانی، تاریخ روم
در ایــن دوران  ق.م. درگذشــت. 12زیســت و در ســال  ق. م. مــی 2و  3او در قــرن رومــی بنــامیم 

مجـد و عظمـت و شـکوه    هـاي اسـتواري در راه    جمهوري روم در اوج قدرت بـود و رومیـان گـام   
رومی کـه روزگـاري محـل تشـکیل      .برعکس عصر طالیی یونان به اتمام رسیده بود .برداشته بودند


1 . polybius 

 زیست.م. می ق. 130و  201پولیبیوس در میان سالهاى 
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تازد. پولی بیوس در جنگهـاي یونـان و روم بـه     هاي یونانی بود در آن عهد بر یونان می مهاجرنشین
اطر فضـل و دانـش   شـود امـا بـه خـ     آید و به عنوان برده بـه روم بـرده مـی    اسارت ارتش روم درمی

برخـی او را رومـی    علّـت آید و بـدین   شود و حتی جز طبقات باالي رومی درمی واالتبارش آزاد می
   .شناسند می

در کتاب پولی بیوس براي نخستین بار فلسفه ادواري تاریخ تبیین شد. نظریـه تـاریخی او در   
اي را ابـداع و پشـتوانه    نظریـه عین حال نوعی نظریه دولت است این نخستین بار است که مورخی 

ابـن خلـدون نیـز     .پرداز تـاریخی اسـت   دهد. پولی بیوس اولین نظریه هاي تاریخیش قرار می تحلیل
کند جالب اینکه نظریه تاریخی ابن خلدون نیز راجـع بـه    اي را بیان می ها بعد بدین گونه نظریه قرن

 .دارد نوعی نظریه دولـت را ابـراز مـی   ، یخدولت است کما اینکه مارکس نیز بعدها در ماتریالیسم تار
  انجامد. نظریه هگل نیز در بخشی به دولت می

  
  بررسی نظریه فلسفه تاریخ ادواري پولی بیوس

از نظـر   .دانـد  پولی بیوس تاریخ را چیزي جز تبدیل انواع دولت به یکدیگر در یک دایره نمی
هـاي   اع دولت به یکدیگر مراحل و نشانهکند که تبدیل انو اي حرکت می وي تاریخ در حلقه و دایره

یعنی همچنان که در تمامی عناصر  .ادواري طبیعی پشتوانه این نظریه است ۀآن است. در واقع فرضی
سرانجامشـان   ؛رو به زوال نهاده ؛شوند زاده می ؛شود و مواد موجود در طبیعت کون و فساد دیده می

توین ، دهد بعدها افرادي چون ابن خلدون یز روي میچنین اتفاقی براي دولتها ن، انجامد به مرگ می
دارند. الزم به ذکر است نظریه پولی بیوس  ... نیز چنین نظري را بیان میرضاقلی خان هدایت و ، بی 

کنـد  بیان میادواري نیست و راهی به خارج از این سیکل وجود دارد؛ به طوریکه خود او هم  صرفاً
شود از این سیکل خارج شـد و ایـن   د است رومیان نشان دادند میمعتق شود عالجی اندیشید. اومی

  زند.شه اسالمی و اندیشه ترقی پهلو میمسئله به نوعی به اندی
تـرین   . قـدیم شـد  پولی بیوس در فرهنگی تولد پیدا کرد که از انواع و اقسام دولت پرسش می

اسـت او ایـن پرسـش را    پرسش از انواع و اقسام دولت توسط هرودوت هم وطـن وي بیـان شـده    
کـه بـراي تـداوم حکومـت      کنـد و ایـن   هنگام بیان داستان تاریخی داریوش و گئومات مغ بیان مـی 

  هخامنشیان چه نوع حکومتی بهتر است؟
گوید: بعد از اتمام فتنه گئومات مـغ هفـت سـردار پارسـی در خصـوص آینـده        هرودوت می

بلند شد و گفـت بهتـرین شـکل حکومـت      حکومت امپراتوري هخامنشی به بحث پرداختند. اوتانه
تـوان   همیشـه نمـی  ، چـرا کـه عقیـده داشـت    ، وي از پادشاهی انتقاد نمود .پولیتی (جمهوري) است
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پادشاهی خوب و فرزانه چون کوروش داشت و ممکن است کسی مثل کمبوجیـه قـدرت بگیـرد و    
ایـب پادشـاهی حکومـت    هستی مملکت را بر باد دهد. مگاویز دیگر سردار ایرانی با اعتراف بـه مع 

از همه بهتر که کند  کند. سرانجام داریوش لب به سخن باز می آریستوکراسی (اشراف) را پیشنهاد می
اما نه حکومت پادشاهی مستبد بلکه حکومت مونارشی پادشـاهی نیـک و   ، حکومت پادشاهی است

  بزرگ و فرهمند.
پذیرفتـه اسـت آنگـاه کـه      نخستین انتقاد از دموکراسی در تاریخ بشر توسط کوروش صورت

ترسیم که در شهرهاي خود در میـادین   خطاب به نماینده و فرستاده اسپارتها گفت: ما از کسانی نمی
وطن پولی بیوس یعنی افالطـون نیـز از   کنند. دیگر هم وغ و دغل حکومت میشوند و با در جمع می

ور که سـرآغاز فلسـفه سیاسـی    راند. وي در کتاب پولتی یا جمه دولت و انواع و اقسام آن سخن می
کنـد و طـرح مدینـه فاضـله خـود را پـی        هایی از عدالت و جامعه عـادل مطـرح مـی    پرسش، است

از انتقاد از انواع گوناگون حکومتها بهترین حکومـت را حکومـت مدینـه فاضـله      پسوي  .افکند می
ه شـوند و یـا   مگـر زمـانی کـه فالسـفه پادشـا     ، شـود  نامد. دردهاي نوع بشر درمان نمـی  خویش می

  پادشاهان فیلسوف گردند. 
 .بندي دیگري از انواع حکومت دارد تقسیم 1یونانی دیگر ارسطو در کتاب پولیتیکو یا سیاست

  گوید ما سه نوع حکومت خوب داریم که به ترتیب عبارتند از: ارسطو می
پـولیتی (حکومـت    -3آریستو کراسی (حکومت اشراف)  -2مونارشی (حکومت فردي)  -1

  روندان).شه
بلکه حکومت یک فرد صالح نیک ، منظور ارسطو از مونارشی حکومت استبداد مطلقه نیست

نماید و حکومت وي به هـیچ   باشد که قانوناً و در جهت مصلحت عمومی حکومت می و حکیم می
  مگر اینکه قانون چنین قدرتی را به او بدهد.، وجهی موروثی نیست

حکومت اشراف و نجبـاي واقعـی اسـت کـه در جهـت      منظور ارسطو از آریستو کراسی هم 
نـام ارسـطو نیـز    ، اندوزي ننمایند مصالح مردم گام بردارند و هیچ گاه به نفع خود فعالیت نکرده مال

  به معناي شریف و نجیب با این اصطالح هم ریشه است.
قط شامل یونانیان اصـیل  منظور از پولیت یعنی شهروندي که صاحب حق رأي است و این ف

  شود.شد. در پولیتی حکومت دائماً بین پولیتها یا شهروندان دست به دست میفاضل می و
  دارد. ارسطو سه حکومت مقابل حکومتهاي فوق را نیز بیان می


. این کتاب را حمید عنایت به فارسی ترجمه کرده است.  1
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حکومت در برابر  هاي فردي. این نوعجبارانه و با زور در جهت خواسته تیرانی حکومت -1
  ؛گیردمونارشی قرار می

حکومـت در برابـر    قدرتمندان نفع طلب یا تیموکراسی کـه ایـن نـوع   الیگارشی حکومت  -2
  ؛آریستوکراسی است

  ها در برابر پولیتی. دموکراسی حکومت همه حتی غیر یونانی -3
شـمارد.   بهترین را دموکراسی و بدترین را تیرانـی برمـی  ، ارسطو در میان این سه حکومت بد

گوید امکان تغییر این حکومتها از یکی به دیگـري   ارسطو می کند. لویحاً از دموکراسی دفاع میوي ت
آید در جامعه یونـان آن زمـان    در جوامع وجود دارد. پولی بیوس صد سال پس از ارسطو به دنیا می

ها را از ارسطو گرفتـه  هنوز ارسطو به فراموشی سپرده نشده است و احتماالً پولی بیوس این اندیشه
شویم طبق قـانون طبیعـی    خوانیم متوجه می تاریخ یونان را میوقتی ما « :گوید است. پولی بیوس می

آورد  گردند و سپس حکومت دیگري سر برمـی  شوند و نابود می کون و فساد حکومتها نیز برقرار می
شـود و  از رشد به فساد و تباهی کشیده مـی به این معنا که هر چیزي که تکوین و پیدایش یابد پس 

 کنـد و جـاي   گردد. تیرانی نیز عرصه را خالی مـی  ی به تیرانی مبدل مییابد مونارش این دور ادامه می
هـایی   یابد این تغییرات مسـتلزم هزینـه   .. این دور همچنان ادامه میگیرد و . آن را آریستو کراسی می

    ».برد است و این امر جامعه را رو به زوال و انحطاط می
تواننـد دائمـاً   ها نمـی ر کدام از حکومتداند. ه یونان میپولی بیوس همین امر را عامل زوال 

هـاي  هـاي تـاریخ نظریـه   ي دولت تاریخ است و بر عکس نظریههااکثریت نظریه تقریباً .باقی بمانند
هگـل و مـارکس.   ، منتسکیو، ابن خلدون، هاي فلسفه تاریخ پولی بیوسدولت نیز هست مثل نظریه

گویـد روم سیسـتمی را    نشان داده است. او میاي از اندیشه اصالح را در اثر خود  پولی بیوس هسته
هـا بـا ابـداع جمهـوري نیـرو یافتنـد و بـه جـاي          بسته رهایی یافت و رومی ۀآفرید که از این چرخ

  چرخش و زوال رو به ترقی و قدرت روز افزون نهادند. 
ق.م. جامعه روم دچار شورش شد و سرانجام سالها بعد رسپابلیکو یا حکومت امر  6در قرن 

کـرد سـردارانی بـه     ق.م. این نوع از حکومت مقدمات تکاملش را طی می 4م آفریده شد تا قرن مرد
ق.م. 4نمودنـد. در قـرن    آمدنـد و امـور را اداره مـی    نام پلوتر از طریق انتخاب مجمع بر سرکار مـی 

ق رساندند و مدت حکومتشان یکسال تعیین گشته بود. بر طبـ  ها تنها دو پلوتر را به قدرت می رومی
گیري نبودند.  منتخب موظف به مشورت با هم بودند و به تنهایی قادر به تصمیم قانون این دو پلوترِ

  نامیدند. پلوترها را کنسول می علّتشد و به همین  مشورت در زبان رومی کانسیلیوم خوانده می
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باشـد و آن در قالـب کنسـول     پولی بیوس گفت جامعه روم داراي ویژگی یک مونارشـی مـی  
ها چیز دیگري هم دارند که نماینده آریستو کراسی است و آن مجلـس   اما رومی، لور گشته استمتب

سنا از واژه سینکس به معنی پیرمرد و انسان مجرب و داراي روح قوي و پیـر و   .باشد سناي روم می
هاي  داناي از پولیتی را نیز در خود دارد. خان جهاندیده گرفته شده است. روم عالوه بر این دو جلوه

گزیدنـد و آنهـا بـا تشـکیل مجمـع       هایی را برمـی  روم باستان ساالنه براي خود سخنگوي و تریبون
  کردند. ها نظارت می عمومی یا ملی در میدان فورون روم بر قوانین سنا و اعمال و رفتار کنسول

پس حکومت رسپابلیکوي رومی از سه ضلع تشکیل شده و هر سه حکومت نیک ارسـطویی  
  به مانند یونان شده است. یخود ترکیب نموده است و باعث نجات روم از چرخه حکومتهایرا در 

دیـد نظـرش   هاي بعدي روم را میکرد و هرج و مرج اما شاید اگر پولی بیوس بیشتر عمر می
نمود. اگر فرهنگ یونانی وجود نداشت و پولی بیوس از میراث گذشتگان این فرهنگ بهره  تغییر می

  گشت. هایی از جانب وي صادر نمی چنین اندیشه، برد نمی
تـاریخنویس بایـد اهـل عمـل      :گوید پولی بیوس می هاي تاریخنویس: پولی بیوس و ویژگی

خواهد تاریخ جنگها را بنویسد بایـد اهـل جنـگ بـوده تجربـه نبـرد        به عقیده او کسی که می، باشد
  نظامی را داشته باشد.



  





 چهارمبخش 
  
  


  

  تاریخ  اندیشمندان فلسفه تاریخ 
  

تاریخی مختصر درباره زندگی اندیشمندانی است که چه بـه طـور   ، آیدآنچه در این بخش می
انـد. در ایـن بخـش از ابـن خلـدون      مستقیم و یا غیر مستقیم با جریان فلسفه تاریخ در پیونـد بـوده  

آنگـاه بـه   ، شناسی است خواهـد آمـد  یخ و جامعهپیوند میان تار و مباحثش که در، دانشمند اسالمی
سـخنی  ، انـد پدید آوردن عصر جدید و فلسفه تاریخ نقشی داشتهها و اندیشمندانی که در شخصیت

  .شده استهرچند کوتاه گفته 
  

    )م1332 – 1406ابن خلدون (
کتـاب  «هـا عنـوان ایـن کتـاب را     گذاشت؟ خیلـی  »العبر« چرا ابن خلدون اسم کتاب خود را

آینۀ عبرت است. اما به نظر مـی ، اند. و اینکه تاریخ از دید ابن خلدونترجمه کرده» اندرزها و پندها
و اینکه آنچه در مقدمۀ ابن خلـدون  ، این ذهنیت سطحی کار اشتباهی است رسد بررسی این اسم با

  کند.چیز دیگري را دربارة معنی این واژه به ما ارائه می، باشدموجود می
واژة قرآنی است. قرآن کریم تأثیرات بنیادي و ژرفی بر اندیشۀ مسلمانان گذاشـته   عبرت یک

باشـد. قـرآن کـریم در    هایی در بحث تاریخنگري مسلمانان نیز مشهود مـی است. چنین تأثیرگذاري
هـاي تـاریخی و آنچـه در    گیـري از نمونـه  رود تا با بهـره هاي مختلف خود به سراغ تاریخ میسوره

  و سپس به تنذیر و هشدار بپردازد. ؛ده است؛ سنتهاي الهی را تبیین و تشریح کندگذشته رخ دا
باشد. بارهـا قـرآن هشـدار    پنداشتن آن می» اساطیر االولین«، هاي کفار به قرآنیکی از تهمت

خواهد بـا توجـه   هاي گذشتگان نیست. قرآن میدهد که آیاتش واقعیات است و اساطیر و افسانهمی
و اینکه خداوند سنتهایی را در زنـدگی  ، به قانونمندي زندگی متوجه سازد او را، تاریخ دادن بشر به

اند. قرآن به وجـود علـل و عـواملی در    ینۀ تاریخ انعکاس یافتهیها قرار داده که این سنّتها در آانسان



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
42 

خود ظلـم  هاي مختلف خودشان به گوید که قومکند. قرآن به ما میرشد یا سقوط جوامع اشاره می
هاي الهی منحرف شدند و سقوط نمودند. خداوند در این کتاب آسمانی مـی کردند و از مسیر سنت
مـا  ، اي فرسـتادیم بشارت دهنده قبلش نزد آنها این کهاي را نابود نکردیم مگر گوید که ما هیچ قریه

آنهـا اجـرا    ةربـار خود اینها منحرف شدند و بعد حکم الهی د، اي نبودیمهالك کنندة هیچ اهل قریه
سورة رعد به این موضوع اشاره شده که در واقـع بعـدها منشـور دیـدگاه      11در بخشی از آیه  .شد

خـدا حـال هـیچ    «؛ »إنّ اهللاَ الیغَیر ما بقوم حتّی یغیروا مـا بِاَنفسـهِم  « الدین اسدآبادي شد:سید جمال
  »را تغییر دهند.قومی را دگرگون نخواهد ساخت تا زمانی که خود آن قوم حالشان 

  آیا علم بشر نسبت به گذشته ترقی داشته یا تنزّل؟
پیشرفتهاي علمی عصر جدید قابل مقایسه با هیچ یک از اعصار گذشته نیست. در آمارهـایی  

 20و فنـون در  تقریباً پیشـرفت علـوم   ، که جدیداً براي نشان دادن رشد علمی و فنّی بشر ارائه شده
  از آن یکی اعالم گشته است.با کل دوران قبل  سال اخیر

اما دغدغۀ امروزي و پرسش مهم روزگار کنونی ما این است که آیا این ترقی دائمی است یـا  
ها باستانی رو به افول و زوال خواهد نهاد؟ آیا تمدن بسیار پر فروغ امروز مانند بسیاري از درخشش

و ، راننـد زوال ایـن تمـدن مـی    ما از مرگ و پیري رهایی خواهد یافت؟ برخی اندیشمندان سخن از
-نشـانه  را ..مهـد آزادي و .  ۀوضعیت دموکراسی در فرانسـ ، ظهور سیاستمداران ناالیقی چون بوش

  دانند.هایی از این زوال و پیري می
بـر  ست که هاي عقب ماندگی ملّتهاعقب ماندگی تاریخنگاري و تاریخنگري یکی از شاخصه

پـذیرد در ایـن   تاریخنگاري و تاریخنگري نیز از جامعـه تـأثیر مـی   نهد. خود این جامعه نیز تأثیر می
ابن خلدون بـی خـود بـزرگ شـده اسـت. چـرا کـه او در        ، خصوص برخی محققان عرب معتقدند

زیست که تنها یک صورت از دولـت در آن وجـود داشـت و اندیشـمندي چـون ابـن       اي میجامعه
اي برسد کـه  نگاري و تاریخنگري به مرحلهتوانست در فضایی چنین از نظر فکر تاریخخلدون نمی

  فلسفۀ تاریخ تأسیس کند.
کند و براي آن تولد و مرگی قائل میابن خلدون دولت را چون یک ارگانیزم زنده فرض می

  دهد.جنسیت مورد بررسی قرار می -2 کمیت -1ابن خلدون عصبیت را از دو جنبه  شود.
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شود کـه عصـبیت کبـري بـراي     و کبري تقسیم میعصبیت از جنبه کمی به دو بخش صغري 

عصبیت از نظر جنسی نیز داراي دو جنبـۀ قبیلگـی و دینـی اسـت. ابـن       ایجاد حکومت الزم است.
کند. اما آیا دولت اسالمی بر پایۀ عصـبیت  خلدون عصبیت دینی را براساس تاریخ اسالم بررسی می

  ن جاي عصیت دینی اسالمی را گرفت.عصبیت قومی امویان و عباسیا، دینی پایدار ماند؟ نه
اي باعـث  ابن خلدون عقیده دارد زندگی شهري باعث تضعیف عصبیت و زندگی بدوي قبیله

نشینان نزدیکی و در بین بادیه .کندهاي مختلفی را براي این امر ابراز میعلّتگردد. او تقویت آن می
قبیله هویت فردي بدان معنا وجـود نـدارد   در ، نیازهاي ثانوي ندارند، برابري در معیشت وجود دارد

لغت قبیله از قبلـه برگرفتـه شـده اسـت یعنـی اقبـال و توجـه         .و فرد در کل قبیله ذوب شده است
واژه قوم از قیام و قام آمـده اسـت. یعنـی گروهـی کـه در یـک راسـتا        . گروهی به یک هدف معین

نوع خـاص زنـدگی سـادة    ، اندجدال دائمیها در جنگ و اینها در بیابان .کنندبرخاسته و حرکت می
  قبیلگی باعث اخالق و روحیۀ پاك و نیکی در آنها شده است.

زیـرا او زنـدگی   ، کننـد هاي ارتجاعی محکوم میبرخی ابن خلدون را به خاطر داشتن اندیشه
ـ   کند.از زندگی شهري و تجملی انتقاد میستاید و اي را بیش از حد میقبیله ات در سرتاسر قـرآن آی

گیـري از  وران را بـه عبـرت  اندیشـمندان و دیـده  ، متعددي وجود دارد که صاحبان بصیرت و خـرد 
عبـور  «باشند کـه بـه معنـی    می» عبرَ«د. واژگان عبرْ و عبرت از مصدر خوانعاقبت گذشتگان فرا می

ه بـاطن  بور از ظاهر خواب باست. تعبیر از جمله مشتقات این لغت است. تعبیر خواب یعنی ع» کرد
شاید هیچ تمدنی در قبل از عصر جدید به جز اسالم این قدر به موضوع خـواب نپرداختـه   خواب. 

  نزد مسلمین به یک علم تبدیل شد. باشد. چنانچه این موضوع در
باشد و ما بایـد از وراي ظـاهر آن بـاطنش را نیـز     گوید تاریخ داراي باطنی میابن خلدون می

عبیر خواب داریم اما علم تعبیر تاریخ نـداریم. تـا از ظـاهر تـاریخ عبـور      گوید علم تبشناسیم. او می
گوید من دنبال چنین علمی گشتم اما نبود شاید در گذشـته وجـود   کنیم و به باطن آن برسیم. او می

نهـادم.  » العمـران علـم «و من آمدم و اصول آن را بیان کردم و اسـم آن را  ، داشته و از بین رفته است

عصبیت

جنسیت

دینی قبیله اي 

کمیت

صغرا کبرا
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آید و دو مرحلۀ عمران بـدوي و  دهد. او میگیرد و به تاریخ یاري میاز تاریخ یاري می العمرانعلم
   شود.هایی باعث تحول عمران میعلّتکند او دنبال این است که چه حضري را بررسی می

 علّـت . 1: شدبراي تکوین کائنات شناخته می علّت 4در تفکر سنتی فلسفی از ارسطو به بعد 
  .نهایی علّت. 4  ؛صوري علّت. 3  ؛مادي علّت.2  ؛فاعلی

، مواد و مصالحی در سـاخت آن بـه کـار رفتـه اسـت     ، باشداي میمثالً یک میز داراي سازنده
شکل و ترکیبی از آن در ذهن سازنده جاي داشته است و هدف و مقصـودي از سـاخت آن وجـود    

باشد کـه  پیکرة عمران میاست. عصبیت چون خونی در » عصبیت«فاعلی عمران  علّت داشته است.
، دولـت ، صـوري عمـران   علّـت فزونی و کاستی آن در قدرت و ضعف جامعه تأثیر مستقیمی دارد. 

واري اجتماع و دولت هم که پس نظریۀ اندام مندي و خرسندي است.اش اقتصاد و غایتش بهرهماده
را چـون یـک ارگـانیزم زنـده      یابد و دولـت افت در اندیشه ابن خلدون جلوه میاز افالطون رواج ی

  شود.د و براي آن تولد و مرگی قائل میکنفرض می
العمران بخورد. لذا قانون مطابقه را ابن خلدون عقیده دارد گزارش تاریخی باید به محک علم

ابن خلدون در مقدمۀ العبر دچار نوعی تناقض گشته اسـت. از یـک    سازد.براي همین امر مطرح می
هاي نوینی است و از سوي دیگر سـنتهاي گذشـته او   در پی ارائه افکار و اندیشهسو ذهن خالق او 

دهند. پس آراي وي با فروغی انـدك  اند و اجازه گام نهادن به پیش را بدو نمیرا از پشت سر گرفته
  نماید.جلوه می

پروردة اندیشه و افکار دنیاي غرب نیست او ثمـرة فرهنـگ و   ابن خلدون به هیچ وجه دست
دن اسالمی است که در شمال افریقا درخشید. همچنان که بزرگان دیگري از همین مکتب بسـیار  تم

مرحله  5ابن خلدون  هاي شرقی و غربی دنیاي اسالم سر برآوردند.متعالی اسالمی در سایر سرزمین
  براي تشکیل دولت تا انحطاطش قائل است:

خرسندي و رفاه  -3از دستاوردها مندي مؤسس و خویشاوندانش بهره -2ظفر و پیروزي  -1
  مرگ و تباهی. -5نشینی تجمل و پرده، سستی و تنبلی -4و آسایش کامل 

ماجراي کنفوسیوس و حکومت ظالم: روزي کنفوسیوس با مریدان خود بـه روسـتایی رسـید    
زیسـت. کنفوسـیوس از آن پیـرزن در    پـوش مـی  که خالی از سکنه بود و در آن تنهـا پیرزنـی سـیاه   

کند و پیرزن از فرار همه مردم روستا به خاطر وجود ببري درنده ردم آن روستا سؤال میخصوص م
ام ماندیم و آن ببر فرزنـدانم و شـوهرم را یکـی    گوید: من و خانوادهدهد و میدر آن نواحی خبر می

کنـد کـه چـرا    ام. کنفوسیوس با تعجب از او سؤال میپس از دیگري درید و خورد و حال من مانده
ترسـیدیم در  اي؟ و پیـرزن گفـت: چـون مـی    پس از این همه بـال و گرفتـاري در آن روسـتا مانـده    
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هاي دیگر گرفتار حکومـت ظـالم شـویم. پـس خطـر ببـر درنـده را بـه جـان خریـدیم و           سرزمین
  روستایمان را ترك نگفتیم.

ارید: آنگاه کنفوسیوس روي به شاگردان خویش کرد و گفت این جمله را در کاغذهایتان بنگ
  »حکومت ظالم از ببر درنده هم بدتر است!«

نشـینی و  روي آوري مـردم بـه انفـراد و گوشـه     -1به نظر ابن خلدون حکومت ظالم باعـث  
  شود.هاي اجتماعی میشورش -2تصوف 
  :است که عبارتند از نوع از دولت در اندیشۀ ابن خلدون 3

(او از ایرانیـان   ج) دولـت عقلـی  اي ب) دولـت دینـی   الف) دولت استبدادي با منشاء قبیلـه 
  د که دولت آنها دولتی عقلی بود).کنستایش می

  
    )م 1469 – 1527(ماکیاولی نیکولو 

در میـدان  ، سیاسـت  ۀدهـد کـه در عرصـ    دهد و اندرز مـی  گوید: تاریخ نشان می ماکیاولی می
 اسـت. گـذار علـم سیاسـت     وي پایـه  ت.اخالق مطرح نیست. اخـالق از سیاسـت جداسـ   ، سیاست

  سیاست را از آسمان به زمین آورد.ماکیاولی 
  

  )م 1561 – 1626(فرانسیس بیکن 
تأثیر ملموس و مسـتقیمی نهـاد.    میالدي دستاوردهاي علمی بشر بر زندگی انسان 19در قرن 

مثالً به مدد همین علوم تجربی انقالب صنعتی رخ داد و ثروت و پول و قدرت را بـه بشـر عرضـه    
توانـد از   انسان به مدد علم مـی «یید کنند أشد که مردم سخن فرانسیس بیکن را تداشت و این باعث 

ساینتیسیسم یا علم باوري مکتبی بود که از افکـار بـیکن شـکل گرفتـه بـود.      » بند طبیعت آزاد شود.
البته فردوسی نیز چندین قرن پیش به ایـن موضـوع اشـاره کـرده     » آورد. قدرت و برتري می، دانش«

ترقی با راجر بیکن و فرانسیس بـیکن بـود و فرانسـیس     ۀآغاز اندیش». بود هر که دانا بودتوانا «بود. 
... را به التین ترجمه کرد. این عصـر  هاي ابن سینا و ابن هیثم و  کتاباز جمله کسانی بود که  بیکن

ر گرایی را پدید آورد. فرانسیس بیکن یکی از دانشمندان در ایـن عرصـه بـه شـما     جدید بود که عقل
یعنی اینکه دانشمندان در صدر امـور  ، اي که او ترسیم نموده بود عالم ساالر بود فاضلهۀ آید. مدین می

  هاي اجتماعی و انسانی شد. ساز علمی شدن اندیشه باشند. افکاري این چنین زمینه
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  )م 1596 – 1650(دکارت رنه 
مـدرن   ۀرا پیشـتاز فلسـف  دکـارت  ، انـد مدرن حرف زده ۀبسیاري از کسانی که راجع به فلسف

ی به تعقل ۀاو یک فلسف ۀدهد. فلسف اش اصالت عقل شناسنده را محور قرار می دانند. او در فلسفه می
شناسـد و   عقل مرجع اصلی شناخت است. عقل انسان است که مـی ، معناي کامل است. عقل باوري

گویند  سنده سوژه دکارتی میتواند تحت تأثیر خود قرار دهد. به عقل شنا فهمد و همه چیز را می می
 هـایی کند. یعنی ابژه و این ابژه را از طریقی و با اتکا بـه روش  که جهان را تبدیل به یک موضوع می

  دهد.   و بعد آن را تحت تأثیر عقل قرار میکند  تسخیر می
دکارت بیش از آنکه اهل فلسفه باشد ریاضیدان بود. او جایگـاه معتبـري در علـم ریاضـیات     

انـد   عقلیت. وي معتقد بود قواعد ریاضی دانس علم ریاضی را یک علم عام جهان شمول میداشت. 
خـارج از آن ارزش داوریهـا و چیزهـایی    ، و زبان ریاضی یک زبان جهانی است. در واقع ریاضیات

هـاي محکمـی دارد. وي بـه     است که مربوط به عواطف و احساسات است. علم متقنی است و پایه
علوم است. این حرف بعدها اساس تفکر نیوتونی را  معتقد بود که ریاضیات مادر اتکا همین داوري

گفـت: تـاریخ    کـرد وي مـی   مهر بود و مورخان را تمسـخر مـی   شکل داد. دکارت خیلی به تاریخ بی
مورخان تاریخ داریـم ولـی    ةارزش است. ما به انداز سازند. تاریخ بی هایی است که مورخان می یاوه

کننـد. در برابـر    ریاضیدانان طبق یک قواعد عام و مـنظم کـار مـی    ۀریاضیات این گونه نیست و هم
همین اعتقادات دکارت و مبناي ریاضی داشتن جهان و اینکه هر چیـزي بـه ریاضـی تبـدیل نشـود      

  طغیانی صورت گرفت و منتقدانی ظهور کردند.، ارزش ندارد
جهان را به عنوان یک جهان مکانیکی ترسیم کرد. و بعد گالیلـه همـان   ، خودنیوتن در کتاب 

جهان با زبان ریاضی نوشته شده اسـت. بـر جهـان    ، گفتنداعتقاد را دنبال کرد. این علماي بزرگ می
یک قانون منظم عام خارج از جریان مالحظات و عواطف انسانی حاکم اسـت و آن قـانون   ، طبیعت

واند دریابد. پس جهان طبیعت آشفته نیست و قانون دارد و این نظـم حـاکم از   ترا عقل شناسنده می
، تواند بشناسد. منظور از ریاضیاتعقلی است که بر آن حاکم شده است و این جهان را عقل من می

اي خواهید مسـئله این است که وقتی می، نظم ریاضی گونه است. ریاضیدانان یک اصلی دارند و آن
بـه همـین   گوینـد.  (فروکاستن) می 1د آن را ساده کنید. این اصل را اصل ریداکشنیزمرا حل کنید بای

توانید نظم جهان را در قوانین عام فرموله کنید. همان کاري که بعداً نیوتن انجـام داد. ایـن   شکل می
فکري را گذاشـت کـه    ۀرسید و پای 19عصر روشنگري اثر گذاشت و به قرن  ۀمسائل بعداً در فلسف

پـذیري بودنـد. آن   پذیري یا تحقیـق ها معتقد به اصل اثباتگویند. پوزیتیویستن پوزیتیویسم میبه آ


1 . reductionism 
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گیرد چیزي علمی است که بتوان عیناً آن را تحقیق کرد و در غیر این صورت خارج از علم قرار می
فلسـفی را  بینی دینی و بینی علمی در این فضا زاده شد و جاي جهانو بیهوده است. اصطالح جهان

  گرفت.
. در برابـر همـین   کـرد مهر بود و مورخان را تحقیر میدکارت خیلی به تاریخ بیگفته شد که 

، ارزش نـدارد ، اعتقادات دکارت و ریاضی بودن جهان و اینکه هر چیزي بـه ریاضـی تبـدیل نشـود    
و حـس را  باوري رفتند این منتقدان به سمت تجربه طغیانی صورت گرفت و منتقدانی ظهور کردند.

شناخت را روي حس گذاشتند. در فرانسه بیل را  ۀمالك قرار دادند که از جان الك شروع شد و پای
نوشت و به دکارت انتقاد کرد و گفت او متوجه نشده که  18اي در اوایل قرن داریم که فرهنگ نامه

تالیایی بـه نـام   تواند ارزشمند تلقی شود. همین حرف را یک ایشناختش از جهاتی معتبر است و می
م 1725درگذشـت در سـال    18قـرن   ۀبه دنیا آمـد و در نیمـ   17در اواخر قرن  ویکوویکو هم زد. 

چاپ شد و ویرایش شد ولی خیلـی در   سه بار تجدید 1745کتاب علم جدید را نوشت که تا سال 
در آن زمان شناخته نشد و یک قرن بعد در فرانسه توسط مورخانی همچون میشله کشـف شـد. او   

گوید: ریاضیات یک علم قدیمی است و در عصر جدید باید از علمی صحبت کرد که این کتاب می
  هاي انسان باشد. هاي انسان و کنشموضوعش خود انسان و موضوعات مربوط به ساخته

علمـی را  ، گفت چرا ما باید با قواعد ریاضیمرجع بودن ریاضی را زیر سؤال برد و می ویکو
... مالکهاي مهندسـین و شـیمیدانان و   دش چیز دیگري است. چرا در تاریخ باید با بسنجیم که قواع

، انسـانی  ۀجامعـ ، دهندعلوم را تحقیق کنیم. در این علوم که فرهنگ انسانی را مورد مطالعه قرار می
چون موضوع درونی است نه بیرونـی و  ، دهندتمدن انسانی و هنر انسانی را موضوع مطالعه قرار می

پـس اعتبـارش بیشـتر    ، کند که خودش ساخته و محصول کنش خـود اسـت  چیزهایی را مطالعه می
من به عنوان یک انسان یـک   هاي دیگر.انسان ۀمثل هم، هایی کرد انسان بوداست. کورش اگر کنش

کـم  تر شـد. کـم  قیاس بین جهان انسان و جهان طبیعت جدي ارتباط وثیق درونی با او دارم. از اینجا
هـا  اد به وحدت بین جهان طبیعت و جهان تاریخ پیدا شد و این میراثی بود که بـه پوزیتویسـت  اعتق

توانید از طریق تواند نامنظم باشد و معناي نظم را میرسید. عقل بر جهان طبیعت حاکم است و نمی
یـک عقـل اسـت.     ۀزیـر سـلط  ، علم به دست آورید. بر تاریخ هم عقل حاکم است و جهان انسانی

توانـد کشـف کنـد. مـا بایـد      تاریخ هم یک نظم عقالنی دارد که این نظم را عقل و علـم مـی   جهان
را  19کل تاریخنگري قـرن  ، علمی و فلسفی پیدا کند و این مسائل ۀتاریخی را پژوهش کنیم که جنب

  زیر سیطره گرفت.
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دند ایـن  طغیان کر، علیه این مسئله که جهان تاریخ مثل جهان طبیعی است یکی از دالیلی که
گیرد و از دل آن است که جبر شود؟ پوزیتیویسم آزادي انسان را میبود که پس آزادي انسان چه می

  آید.تاریخی به وجود می
اي پـدر  شناسـی و عـده  اي او را پـدر مـردم  ویکو در کتابش خیلی به روش نپرداخـت. عـده  

کند ولی ویکو خیلی صحبت میماکس وبر از روش تفهم در برابر تبیین دانند. شناسی میفرهنگ
تاریخ ادواري بـه   ۀبندي راجع به تاریخ دارد و یک فلسف. او یک دورهبه متد و متدولوژي نپرداخت

تـوان شـناخت. او اولـین    تاریخ را بهتر می ۀفلسف، گوید در قالب آندهد و میشکل مارپیچ ارائه می
انجامـد و از دل  گرایـی مـی  رتی بـه مطلـق  دکا ةباور به سوژبندي کرد. کسی است که تاریخ را دوره

    .آیدگرانه نوعی دیکتاتوري در جهان اندیشه و فرهنگ انسانی پدید میگرایی به ظاهر عقلمطلق
  

  )م 1623 – 1662(پاسکالبلز 
دان  اي دیگر که براي نفی علمی بودن تاریخ داده شده است بـا مثـال پاسـکال (ریاضـی     نظریه

گرایی است. وي گفتـه اسـت اگـر بینـی      شود که در واقع نقد به ارادهمشخص می مشهور فرانسوي)
شـد در ایـن صـورت شـاید امپراطـور رم       کلئوپاترا کمی کوچکتر بود حوادث تاریخی متفاوت مـی 

گرایـی را در نفـی    اراده ۀپاسکال نظری .گرفت شد و مسائل دیگر در پی آن شکل نمی عاشق وي نمی
توانـد   یک فرد یا یـک شـیء مـی    ةمعرف مکانیزمی است که ارادعلمی بودن تاریخ مطرح کرد. این 

روند تاریخ را عوض کند نظریه پاسکال در واقع اعتقاد بـه یـک آزادي بـیش از انـدازه اسـت و در      
چه دماغ کلئوپاترا کوچک بود و چه بـزرگ حـوادث    مقابل آن جبرگرایی قرار دارد که بر اساس آن

  پیوست. به وقوع می
  

  )م 1632 – 1704(جان الك 
شناخت را  ۀباوري حس را مالك قرار داد و پای جان الك اولین کسی بود که در مکتب تجربه

تفکیک قوا را مطرح کرد که بعدها توسط منتسـکیو تکمیـل    ۀروي حس گذاشت. او اولین بار نظری
 سوم را فدراتیو نامید. ةشد او قو
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  )م 1668 – 1744(ویکو جان باتیستا 
که » 1علم جدید«کتابی نوشت با عنوان  1725سال  حقوق دان ایتالیایی است. دراندیشمند و 

او کسی اهمیت آن را درك نکرد. یک قرن بعد در فرانسـه ایـن کتـاب داراي اهمیـت      خود در قرنِ
شد. کتاب علم جدید ویکو پاسخی بود به نگاه منفی کـه دکـارت و پیـروان او بـه تـاریخ داشـتند.       

گفـت   می، گذار فلسفه جدید و حتی تجدد است دکارت نسبت به ارزش تاریخ بدبین بود. او که پایه
گفـت   وي مـی  دانسـت.  اي ندارد. دکارت مورخان را دروغگو میان امروز هیچ فایدهتاریخ براي انس

توانـد   ریاضی است. انسان از طریـق علـوم ریاضـی مـی    ، جهان یک نظم ریاضی دارد و مرجع علوم
تاریخ علمی است که باید موضوع فرهنـگ  ، برخالف نگاه دکارت، د ویکوجهان را بشناسد. به اعتقا

» علـم جدیـد  «در کتاب ، هاي انسان است ساخته تمدنی که سرشار از، مطالعه کندو تمدن انسانی را 
ویکو موضوعی را به عنوان فرهنگ بشر کشف کرد و دریافت که علمی وجود ندارد که آن را نتوان 

  ه کرد. به شکل تاریخی مطالع
کـه   انسان بـا موضـوعاتی سـروکار دارد   ، گوید چون در علم تاریخ می» علم جدید« ویکو در

بري است. در این علم علم معت، دارد آفریده خود او هستند و انسان ارتباط درونی و احساسی با آنها
در شناسـد. ویکـو    در حالی که در علوم طبیعی انسان تنها آنها را مـی ، کند ها را فهم میانسان پدیده

نـوعی فلسـفه تـاریخ    اهمیت دیگري نیز دارد و آن بیـان   »علم جدید«این زمینه پیشتاز است. کتاب 
رشد و تعالی قائل است. او اولین کسـی  ، ها سه مرحله پیدایش ها و فرهنگ است. ویکو براي تمدن
زند. مرحله اول مرحله الهی و خـدایی و ربـانی اسـت کـه      بندي تاریخی می است که دست به دوره

ر آن آیـد. مرحلـه دوم مرحلـه قهرمـانی اسـت کـه د       شـعر و حکومـت فـردي پدیـد مـی     ، اسطوره
مرحله انسانی و مردمی اسـت و  ، کند. مرحله سوم فلسفه و دین رویه عقالنی پیدا می، آریستوکراسی

نویسـی مـدرن    آید. در فرانسه ژول میشله کـه از پیشـگامان تـاریخ    پدید می، علوم، در آن دموکراسی
اندیشـه  است از اهمیت ویکو سخن گفت. ویکو به دموکراسی بدبین نیسـت. برخـی گفتنـد ویکـو     

دوري دارد ولی او اعتقاد به حرکت مارپیچی دارد به این معنی که حاصل یک فرهنـگ بـه فرهنـگ    
 رسد. این مارپیچ همواره رو به ترقی است. ویکو اعتقاد بـه برتـري قـومی بـر قـوم دیگـر       بعدي می

 : اقوام مختلف در رشد و تعالی تـاریخ بشـري نقـش داشـتند. ویکـو یـک مـورخ       گویدندارد. او می
  دانست. فرهنگی بود که موضوع تاریخ را فرهنگ و تمدن انسانی می

پس بایـد آن  ، گفت ما یک چیزي به نام فرهنگ داریم اما علم شناخت آن را نداریم ویکو می
ریزي شود. ویکو در کتابش معتقد به وحدت تاریخ بشري اسـت. وي جریـان تـاریخ را بـه      علم پی


1 . The New Science 
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اقـوام در   ۀگیرد که اقوام در ارتباط با هم قرار دارنـد و همـ  می حلقه یا زنجیره بزرگی در نظر عنوان
شـود   برد و سپس مـنحط مـی   کنند. مثالً قومی فرهنگ را پیش می راه پیشرفت مارپیچی آن کمک می

دي علـوم و فنـون را   رسـد. تمـدن بعـ    اش تمام نشده و و میراث آن بـه تمـدن بعـدي مـی     اما ثمره
رسـد.  ط این تمدن علمش به تمدن بعدي مـی هد و پس از انحطادکند و پیشرفت میگذاري می پایه

اروپایی ندارد. او مفهـوم بشـریت را بـه عنـوان یـک مفهـوم        ۀغرور نژادپرستان هایش ویکو در گفته
قبـل در ایـن تفکـر     ةاي مثـل دور  گوید هیچ دوره ویکو می .سازي کرد تاریخی و تاریخ جهانی زمینه

  او معتقد به اندیشه ترقی است.، اند تر شده تر و پیشرفته تکاملمارپیچی نیست بلکه مردم در آن م
کند. وي در کتاب  بسته تلقی نمی ةقرون وسطی سیر تاریخ را در یک دایر ۀویکو مانند فالسف

بنـدي   تقسـیم  اصلی خود مبانی یک علم جدید یا اصول یک علم جدید را پایه ریـزي کـرده اسـت.   
پذیرفت و بعـد   تأثیراگوست کنت از وي  .أثیر بسیاري گذاشتتاریخ ویکو در تفکر فلسفی آلمان ت

گفـت: در عصـر   میوي  همین الگو را تکرار کردند. ،»کاپیتال«و مارکس در »عقل در تاریخ«هگل در 
هـاي   جدید باید از علمی صحبت کرد که موضوعش خود انسان و موضـوعات مربـوط بـه سـاخته    

گوید چرا ما بایـد بـا    ریاضی را زیر سؤال برد و می هاي انسان باشد. وي مرجع بودن انسان و کنش
هـاي  قواعد ریاضی علمی را بسنجیم که قواعدش چیز دیگري است چرا در تـاریخ بایـد بـا مـالك    

دهنـد   علومی که فرهنگ انسانی را مورد مطالعه قرار مـی  تحقیق کنیم در... مهندسین و شیمیدانان و 
چـون موضـوع درونـی     ،دهنـد  ی را موضوع مطالعه قرار میتمدن انسانی و هنر انسان، انسانی ۀجامع

 .کند که انسان ساخته و محصول کنش خود انسـان اسـت   و چیزهایی را مطالعه می ،است نه بیرونی
شناسـی   اي ویکو را پدر مردم پس باید توسط خود انسان و معیارهایش مورد بررسی قرار گیرد. عده

 ،در علـم تـاریخ نـداریم    علّـی کو عقیده داشت که ما تبیین وی ،دانند شناسی می اي پدر فرهنگ و عده
  بلکه تبیین درونی داریم.

  
  )م 1667 – 1735(جان آرگوت نات 

میالدي کتابی نوشت بـه نـام تـأثیر آب و هـوا بـر       1732جان آرگوت نات انگلیسی در سال 
دنبال آن بحث نژادهـا  ها بررسی کرد و به  در جسم انسان فیزیولوژي انسان. وي نقش آب و هوا را

هاي نژادي منتهی شد. نات همین فیزیولـوژي را  تفکر غرب به بحث که در نهایت در را مطرح کرد
منتسکیو این کتاب را خوانـد و   دانست. بر روح انسانها و خلقیات و شخصیت و منش آنها مؤثر می

تري مورد توجـه قـرار    تر و وسیع تحت تأثیر قرار گرفت و در آثارش این مطلب را به صورت عمیق
  داد.
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  م)1689 -1755منتسکیو (شارل  
یک فیلسوف جهانی و یکی از افتخارات عالم بشریت اسـت. او  ، نویسندة نامی قرن هجدهم

م در فرانسه به دنیا آمد. پدرش قاضی دادگستري و 1689در اواسط سلطنت لوئی چهاردهم در سال 
تعلیمات مذهبی مادر بزرگ شد. مذهب را تعلیمی گـران مادرش از ثروتمندان فرانسه بود. او تحت 

ولی به نظـر او راه وصـول بـه     .سازدبشر را روحانی و جاودان می، دانست و معتقد بود تدینبها می
سیاسی مربوط به ، خداوند که مربوط به احساسات و عواطف قلبی بشر است نباید در مسائل علمی

ز جمله کسانی است که سعی کرد نقش مشیت را در تاریخ سازمان بشریت دخالت داشته باشد. او ا
  از بین ببرد و معنی و هدف معقولی براي تاریخ قائل گردد.  

از تاریخ گشت و شوق او را بـراي نگـارش کتـاب     پذیرفتن وي تأثیردیدار او از ایتالیا باعث 
روح «بنـام  دیگـري   باعـث شـد. منتسـکیو اثـر     »مالحظات در باب علل عظمت و انحطاط رومیان«

  رود.که از اولین آثار او به شمار می» هاي ایرانینامه«دارد. همچنین کتاب » القوانین
تأثیرات آب و هوا و موقعیـت سـرزمین و   ، او در آثارش بر موضوعاتی از قبیل عوامل روحی

  گیري رویدادهاي تاریخی تأکید داشته است. در شکل ...نژادي و  تأثیر
و بـرخالف بوسـوئه   ، و عوامل عظمت و انحطاط آنها را بررسی کـرد  منتسکیو احوال رومیان

کوشید درین باب علـل طبیعـی    ،که این عظمت و انحطاط را از طریق مشیت ربانی توجیه کرده بود
طبیعی را وي در تحقیقی که راجع بـه قـوانین و مبـادي     و عقلی پیدا کند. این بررسی علل و عوامل

طرز ، نظیر دنبال کرده است و تأثیر اقلیمی بیدقّتبا قدرت و ، م داده استانجا» القوانینروح« آنها در
  نوع حکومت و حدود آزادي اقوام را در پیدایش قوانین آنها نشان داده است.، معیشت

رویـدادها را در خـود    علـل و عوامـل  » مالحظات راجع به علل و عوامل انحطاط رومیان«در
مشیت و حکمت الهی. منتسکیو در این اثر نشان داد که توسـعه  رویدادها جستجو کرده است نه در 

  ضرورت داشت. ، به حکم منطق ،آمد قدرت رومیان و انحطاط آنها که در دنبال آن بدست
نشان داد که هیچ حادثۀ تاریخی از تصادف  »مالحظات راجع به عظمت رومیان«منتسکیو در 

با نوع ، قوانین مطلق نیست، اقوام و ملل مختلف آنکه قوانین حاکم بر احوال و اتفاق ناشی نیست و
و نوع زندگی اقوام بستگی دارد و نباید فقدان قوانین مطلق را هـم  ، اقلیم، احوال سرزمین، حکومت

  تعبیر به حکومت اتفاق و تصادف کرد.
اي انقالبی سازي برنامهآراي منتسکیو آنقدر متعالی بود که کاترین در دستور خود جهت پیاده

از جمله منتسکیو براي تحقق مدینه فاضله و آرمـانی خـود تأکیـد     تنی بر اصول تعلیم دانشمندانیمب
  کند.می
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  اساس ترقی و عظمت روم

عالقۀ مردم هـر شـهر بـه زادگـاه      :داندمیعوامل را اساس ترقی و عظمت روم این منتسکیو 
هـا در  استعداد رومی ؛آن هادارهاي داخلی و حسن جنگ ؛عالقۀ تمام ملّت روم نسبت به میهن ؛خود

 ؛حسن سلیقه آنان در اقتباس و استفاده از صنایع و اختراعات اقوام ؛نفاق انداختن میان دشمنان خود
نیـروي خـرد و    ؛کردندهنرنمایی خاص آنان در استفاده کامل از ملتها و کشورهایی که تابع خود می

  . ...گیري از حوادث و عبرت ؛متانت سناي روم
  

  انحطاط روم
و ملت آلت دسـت   ،نظام سیاسی و اطاعت در میان ملّت روم به تدریج به عبودیت منجر شد

خستگی و فرسـودگی در   ؛استبداد جاي آن را گرفت، آزادي تحت پرچم ؛حکومت اشخاص گردید
زوال اخالقیـات در   ؛هاي دائمی مانند سالحی که همیشه کار کند مـردم را بسـتوه آورد  نتیجۀ جنگ

تعدد ملـل تابعـه و ... از جملـه     ؛دوري والیات از مرکز حکومت ؛فساد حکومت مرکزي ؛مردم بین
  عوامل انحطاط روم از نظر منتسکیو بودند.

  نامند.  را ابن خلدون غرب می، منتسکیو شباهت آراي منتسکیو و ابن خلدون:
  ؛اندپرداختههر دو با بررسی تاریخ یک تمدن بزرگ به مسئله ترقی و انحطاط دولتها . 1
  ؛تأکید شده است در آثار هر دو اندیشمند بر تأثیر اقلیم و نژاد .2
در  در مورد منتسکیو زیـاد و ـ اند و تا حدودي  هاي دینی تربیت یافتههر دو تحت اندیشه .3

    ؛اندگرایی در چیستی و علل حوادث روي آوردهبه عقل ـ مورد ابن خلدون به طور متوسط
گر تالش و کوشش و فعالیت مداوم و ریاضت بـراي رسـیدن بـه    د ستایشهر دو اندیشمن .4

    ؛آسایی به عنوان یکی از فاکتورهاي سقوط دولتها بودندگر تجمل و تنترقی دولتها و نکوهش
هر دو زوال اخالقیات و تجمل پرستی در بین دولتها و ملتها را از عوامل مؤثر در انحطاط  .5

  ؛دانندها میتمدن
انحطـاط   هـر دو از عوامـل   ۀدوري والیات از مرکز به خاطر افزایش فتوحـات در اندیشـ   .6

  ؛باشددولتها می
  .فشارنداي بر تکرار حوادث تاریخی پاي میهر دو به گونه .7

دانـد و آرزومنـد   مـی منتسکیو حکومت دموکراسی به سبک باسـتان را برتـر    دیدگاه سیاسی:
هاي خودکامه است. دیدگاه سیاسی او مجذوب سلطنت به سبک انگلستان است اضمحالل حکومت
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نماید. تجزیه قواي سـه  هاي ملّی تجویز میو در عین حال تشکیل حکومت را براساس خصوصیت
-سیاسی منتسکیو است. اندیشه، قضائیه و مقننه) نشانگر آگاهی و بینش باالي حقوقی، گانه (مجریه

هـا قـرار گرفـت. از او بـا     ها و سرانجام فرانسـوي آمریکایی، هاانگلیسی هاي حقوقی او مورد قبول
  شود.در نظام سیاسی یاد می و هوا نقش مذهب و آب ۀتفکیک قوا و نظریۀ عنوان بنیانگذار نظری

دهـد و انجـام   آزادي عبارت است از حق انجام هر کاري که اجازه می«تعریف وي از آزادي: 
  »ه استندادن آنچه قانون منع کرد

  گوید:میضرورت تفکیک قوا براي حفظ آزادي  ةمنتسکیو دربار
از آزادي نشـانی نخواهـد   ، اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاري و اجرایی جـدا نباشـد  «

  گوید:میو نیز » بود.
هـا طـوري طراحـی شـوند کـه      بایـد دسـتگاه  ، براي آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد«
  .»کند قدرت را متوقف، قدرت

منتسکیو یکی از بزرگترین اندیشمندان سیاسی تاریخ بشر است. او در تاریخ اندیشۀ سیاسـی  
القـوانین برخـی او را پـدر علـم حقـوق      اي دارد. به واسطۀ کتاب روحجایگاه بسیار برجسته ،جدید
اده شـده  د» قرآن علم حقوق«و » انجیل علم حقوق«القوانین عناوینی چون اند و به کتاب روحنامیده
  توان گفت که منتسکیو قانون را از آسمان به زمین آورده است.میدر واقع  است.

هـاي جـان الك و نظریـه تفکیـک     منتسکیو از شیفتگان نظام سیاسی انگلیس بود. او اندیشه 
  هاي او را تکمیل نمود.واي وي را مطالعه نموده و اندیشهق

  
  تاریخدالیل اهمیت منتسکیو از دیدگاه فلسفۀ 

او از نخستین کسانی است که مفهوم روح ملّی و قومی را توضیح و تبیین نموده اسـت و   -1
  ما پس از او شاهد ترویج این مفهوم هستیم.

دولتهـا و ملتهـا    از جمله کسانی است که دربارة ارتباط جغرافیـا و آب و هـوا بـا تـاریخِ     -2
اي که خنگري تأثیرگذار بوده است. به گونهحرفهاي بسیار مهمی زده است و در تاریخنگاري و تاری

نـوزدهم   ساز پیـدایش مکتـب جغرافیـا بـاوري در قـرن     زمینه برخی او را قائل به جبر جغرافیایی و
توان به فردریک راتسل اشاره کرد کـه مفهـوم جبـر جغرافیـایی را مطـرح      میاند که از جمله دانسته
  نمود. 

بـه تقسـیم علـل و عوامـل     » مت و انحطاط رومیانعلل عظ«و » القوانینروح«او در کتب  -3
  هاي تاریخی دست زده است.رویدادها و پدیده، حوادث
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او یکی از کسانی است که بیشترین تأثیر را در رشد مفهوم استبداد شرقی آسیایی بر جاي  -4
ب جـدا از غـر   اش کـامالً شرق به خاطر نوع نظام سیاسی گذاشته است و به دنبال آن این مسئله که

  است. 
  سکیو و انواع حکومتمنت

بنـدي  و طبقـه  بندي قدیم ارسطویی از انواع حکومـت را نادیـده گرفتـه   منتسکیو اساس طبقه
  جدیدي را ارائه نمود:

که نظمی قانونی دارند و رابطـۀ شـهروندان بـا هـم و بـا      هاي معتدل (متعادل): حکومت -1
  ؛دولت براساس قانون تعریف شده است

که نظمی مبتنی بر ترس دارنـد و روابـط در آن بـر     غیر معتدل (نامتعادل):هاي حکومت -2
  پایۀ ترس و زور و جبر و چیرگی و استیال استوار است.

کنـد و  منتسکیو حکومت معتدل را بـه دو نـوع جمهـوري و مشـروطه سـلطنتی تقسـیم مـی       
  حکومت غیر معتدل از دید او همان استبداد مطلقه است.

ها دیسپوتیزم را به دو نوع تاریک و روشـنگر (اسـتبداد منـور) تقسـیم     پس از منتسکیو غربی
  نمودند. 
  

  و انواع حکومت از دیدگاه منتسکیوآب و هوا 
یعنـی آب   ها و آب و هواهاي مختلف ارتباط دارنداز دیدگاه منتسکیو انواع حکومتها با اقلیم

  پرورانند:و هواهاي خاص انواع حکومتها را می
  ؛سردسیر که متناسب با جمهوري استآب و هواي  -1
  ؛آب و هواي معتدل که متناسب با مشروطه است -2
  .متناسب با استبداد است آب و هواي گرم و خشک که -3

باعث تبلور حکومت استبدادي در آسیا شـده اسـت و    گوید آب و هواي گرم و خشکاو می
  روح استبدادي در سراسر تاریخ آسیا گسترده شده است.

خواهد این گفته مطلـق تلقـی   اما نمی، رست است که او بر نقش آب و هوا تأکید داردالبته د
، کنـد کـه علـل و عوامـل در جوامـع بشـري مختلـف       القوانین تأکید میشود. او چندین بار در روح

تأثیرات متفاوتی دارند. در جوامع اولیه علل و عوامل مادي و از آن جملـه اقلـیم و جغرافیـا بیشـتر     
نهند؛ در حالی که در جوامع پیشرفته و متمدن علل و عوامل اخالقی و معنوي بیشـتر تـأثیر   یتأثیر م

خواهد بگوید آب و هوا یکی از عواملی است که استعداد جامعه را بـراي تشـکیل   او می گذارند.می
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ک مطلق نیست بلکه ی علّتکند. آب و هوا یک کم یا زیاد می ...مدنی و ، سیاسی، نهادهاي حقوقی
  عامل است و علل و عوامل دیگر نیز در این مسائل تأثیر دارند.

  
  و انواع حکومت از دیدگاه منتسکیووسعت سرزمین 

مشروطه و جمهوري با وسعت ، گوید میان هر سه نوع حکومت شامل استبداديمنتسکیو می
  اي وجود دارد.سرزمین رابطه

  ؛هاي کوچک مستعد جمهوري هستندسرزمینـ 
  ؛پرورانندهاي بزرگتر مشروطه را میسرزمینـ 
  هاي وسیع نیز گهواره استبدادند.سرزمینـ 

انحطـاط   به استبداد میل نمود به دنبال آن، دارد: چون روم وسیع شدو بدین ترتیب اظهار می
القوانین جزیره را بیشـتر مسـتعد رشـد آزادي مـی    نکتۀ جالب اینکه منتسکیو در روح روم آغاز شد.

باشد و در صورت شورش جمعیت آن کم می، از امنیت برخوردار است ه در حصار آبهاداند. چرا ک
امکان پناه بردن شورشیان به آبها وجود دارد. به خاطر ایـن مسـئله انگلـیس بـه خـاطر موقعیـت و       

  اش به مهد آزادي مبدل گشته است.جغرافیاي جزیره
بنـابراین در تـاریخ و رونـد تـاریخ      نهادهاي سیاسی و، اخالق، این فکر که جغرافیا در تمدن

فکر پیشینه داري است. در کتب یونان و روم باستان بدان اشـاراتی شـده اسـت. در    ، گذاردتأثیر می
االمـم و  شود. قاضی ابن صاعد اندلسی نویسندة طبقاتاي یافت میکتب مسلمانان نیز چنین اندیشه

در اروپـاي عصـر جدیـد نیـز اندیشـمندان       نـد. اباحثی را در این زمینه مطرح کردهابن خلدون نیز م
انـد  اند. سفرنامه نویسان فرانسوي هم که در این زمان به شـرق آمـده  بسیاري بدین موضوع پرداخته

  دارند.مباحثی را در این زمینه ابراز می
  

  منتسکیو و مفهوم روح ملّی
یل آن صـحبت  از روح یک ملت و چرایی و چگونگی تشـک » القوانینروح«او چندین بار در 
هاسـت. تاریخنگـاري و تـاریخنگري جدیـد تاریخنگـاري و      تاریخ ملـت ، کرده است. تاریخ جدید

تاریخنگري ملتهاست. تاریخنگاري ملی یک پدیدة کـامالً مـدرن اسـت و منتسـکیو در پیـدایش آن      
  تأثیرات بسزایی داشته است.

توانیم بگوییم که یک ایرانـی داراي روحـی جـدا و    اما آیا ملتها نیز روح و جان دارند؟ آیا می
  دهد.میمتفاوت از یک فرانسوي است؟ منتسکیو به این سواالت پاسخ مثبت 
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  عناصر مختلف تشکیل دهنده روح ملی از دید منتسکیو عبارتند از:
  ؛ها را ندارندهاي تاریخی پیوسته که یک ملت دارند و ملتهاي دیگر همان خاطرهخاطره -1
  ؛هب و عقاید و باورهامذ -2
  ؛...عادات و رفتارها: مثل عادات غذا خوردن یک ملت و  -3
  ؛سازندآداب و رسوم و مجموعه عواملی که فرهنگ یک ملت را می -4
  جغرافیا و به دنبال آن نوع سیستم سیاسی و نهادهاي قانونی و اجتماعی. -5

ملتـی دیگـر جغرافیـا و در    گوید: ممکن است در مـورد یـک ملـت مـذهب در     منتسکیو می
  دیگري آداب و رسوم بیشترین تأثیر را در پیدایش روح ملی داشته باشد.

در قرن هجدهم این پرسش مطرح شد که چرا رومیان با این همه عظمت و بزرگی انحطـاط  
یافتند. منتسکیو به نوبۀ خود به این پرسش پاسخ داد. او انتقادي شدید از تاریخنگاران هم عصـرش  

گفتند روم به ساختند. مثالً می. چرا که آنها علل جزئی را براي سقوط و انحطاط روم مطرح مینمود
  خاطر حملۀ اقوام وحشی انحطاط یافت.

حوادث مهم و بنیادي چـون زوال دولتهـا بایسـتی علـل      علّتگفت در پاسخ به منتسکیو می 
سـقوط روم بودنـد پـس     علّتی گوید اگر اقوام وحشبنیادي به صورت عمیقی بررسی شوند. او می

گوید: روم به ایـن  شدند. منتسکیو میچرا قبالً این چنین نشده بود و این اقوام حتی اسیر رومیان می
از ، اش که موجب عظمت و بـزرگیش شـده بـود   دلیل دچار فروپاشی شد که نظم اخالقی و سیاسی

داد کـه آن نظـم سیاسـی کهـن     بین رفت. روم بسیار بزرگ گشته بود و وسعت سرزمین اجازه نمـی 
رومیان قبالً حاضر بودند در راه آرمان ملت خود فداکاري کنند ولـی بعـدها در    دوباره استوار گردد.

منتسکیو مورخ را از علل جزئی به علـل   اثر زوال اخالقی چنین خصایصی در میانشان از بین رفت.
 اندیشید. کند و اینکه باید چنین دید و چنیناساسی و کلّی رهنمون می

  
  (عصر روشنگري) 18قرن 
  )م 1694 – 1778(ولتر 

اش بـه  ژان ماري اروئه معروف به ولتـر (پیـامبر انقـالب کبیـر فرانسـه). در اندیشـه سیاسـی       
ولتر ، کند جمهوري اعتقاد نداشت و برخالف ژان ژاك روسو که سیستم را غیر پادشاهی تعریف می

قانونمند بـودن و بـه رسـمیت شـناختن آزادي و مسـدود      گوید هر نظامی باشد مهم نیست مهم  می
گفـت کـه    نکردن راه ترقی توسط آن نظام است. ولتر چگونه پیامبر انقـالب فرانسـه شـد؟ وي مـی    

در  خواسـت مـردم خواسـت خداسـت. ولتـر مقـام بلنـدي دارد و       ، صداي مردم صـداي خداسـت  
از جملـه   ...طنزپـردازي و  ، تاریخ، نویسی هاي بسیاري صاحب تألیف است از جمله نمایشنامه رشته
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تـاریخ آلمـان    ۀآداب و روحیات ملل است. این کتاب از لحـاظ فلسـف   ةتأمالتی دربار، کتب مهم او
داراي اهمیت شایانی است. حرفهایی که فالسفه بعدي آلمان زدنـد تحـت تـأثیر او بـوده اسـت. از      

جمله فالسفه استفاده کننده از نظر او هباشند. ولتر در این کتاب براي اولین بـار   ر و بعد هگل میرد
چـون در  ، کنـد مینویسی سنتی انتقاد  نگاري و از تاریخ او از تاریخ، زند یک حرف مهم و بارز را می

نویسد که به شرح اقدامات و احوال شـاهان و وزراء   نویسی سنتی مورخ براي این تاریخ را می تاریخ
 ۀگویـد موضـوع تـاریخ و وظیفـ     در صورتی که ولتر مـی  .دو روابط درونی آنها و جنگهایشان بپرداز

برند نه وزرا و  سازند و به پیش می تنها این نیست. مورخ باید بداند آن کسانی که تاریخ را می مورخ
بینش و عملکـرد آنهاسـت کـه    ، نیروي زندگی درون آنهاست. کنش، مردم هستند ةشاهان بلکه تود

ن را احـواالت وزراء و پادشـاها   گذشـته مـورخ فقـط شـرح     کنـد. اگـر در   روند تاریخ را معین مـی 
گذشته چگونـه   کرد. تاریخ باید مردم را بشناسد و بداند که عوام درمیاي پس کار بیهوده ،نوشت می

آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب و عزاداري آنها به چه صـورت   اند؟ گونه بودهاند؟ چ زندگی کرده
آدمـی   ۀرا بشناسد تاریخ علم شناخت آدمی و مردمان و جامعـ هاي مختلف آنها  بوده است؟ فعالیت

  است. 
، پردازنـد  منشأ افکار و کتب جدیدي که به مردم و آداب و رسـوم و فکـر و فرهنگشـان مـی    

تـاریخ  ، کـوب  گذاري کرد. مانند کتاب مرحوم زرین گردد به همان اعتقاد و افکاري که ولتر پایه برمی
ولتـر را بـه    کارهـا  نویسی چنین کاري بکند و این ش کرد که در تاریخخود ولتر تال ...مردم ایران و 

انقالبـی اسـت و او راهـی را بـاز      ۀانتقاد او داراي هست پیامبر انقالب کبیر فرانسه تبدیل کرده است.
. نباید همیشه نگاه به علم تـاریخ از  نامد ین کوب آن را طغیان ولتر میکرده است که مرحوم دکتر زر

ویسی هرودوت و طبري باشد بلکه سیاست و تاریخ و فرهنگ مذهبی از میدان نخبگان نوع تاریخ ن
 ةمدرنیتـه گسـترش شهرنشـینی و حـوز     ۀترین شاخصچرا که مهم ،به میدان افراد عادي تبدیل شود

  عمومی است. 
نویسـی   توانیم سخن ولتر را این گونه درك کنیم: اي ایرانیان به جـاي شـاهنامه  میما ایرانیان 

تـاریخ هسـتند. در    ةوید و مردم نامه بنویسید چون مردم محور تحوالت و محور تاریخ و سـازند بر
االسالم در کتاب تاریخ بیداري ایرانیان  براي اولین بار توسط ناظم .انقالب مشروطیت این محقق شد

 وي برآمده از این تفکـر جدیـد اسـت.   تر از آن تاریخ مشروطیت احمد کسروي؛ تاریخ کسر و ژرف
اي نیست (ستارخان) و در اینجا  در واقع تاریخ مشروطیت یک نوع مردم نامه است. رستم آن افسانه

   .محور نیست. این یک وجه اهمیت ولتر است ناصرالدین شاه
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شـروع کـرد بـه     1754تـاریخ اسـت. ولتـر در سـال      ۀمهم او ابداع واژه فلسفکار وجه دیگر 
 ةهنگ اصطالحات فلسـفی. اولـین بـار در تـاریخ او واژ    نگارش یک دائرة المعارف فلسفی به نام فر

نامی که او گذاشت بعداً توسـط هـردر و    تاریخ قبالً وجود نداشت. ۀتاریخ را ابداع کرد فلسف ۀفلسف
در  ولتـر تر یک فرد بشـدت ترقـی خـواه اسـت.     شناسی ول بعد هگل رواج پیدا کرد. از لحاظ تاریخ

کنـد چهـار   کند که بر اثر خواندن آثار تو انسان هـوس مـی   میاي به روسو به شدت از او انتقاد  نامه
زیرا افکار روسو ارتجاعی است. در پاسخ به این سوال که ترقـی بشـر بـا چـه      ،دست و پا راه برود
استبداد کلیسـا (البتـه    -2استبداد سیاسی  -1 :کند دو عامل مهم را مطرح می ،کند موانعی برخورد می

داند و ایـن پیـام چهـل سـال      ترتیب ولتر روحانیون را مانع ترقی بشر میاروپا) بدین  ۀبر طبق تجرب
دیـن و دولـت تـا صـد سـال بعـد در        ۀهر چند مسئل ،بعد باعث انفجار در انقالب کبیر فرانسه شد

ولی تاریخ از ولتر درس گرفته بود. در تاریخنگاري و تاریخنگري جدید اروپـایی   ،فرانسه حل نشد
هـاي مورخـان پایـه و بنیـاد تفکـر تـاریخ اسـت         آموزه یزم پدید آمده بودهاي مستحکم سکوالر پایه

  در جامعه تحولی شگرف را حاصل کرد و ادامه» اخالق جدا از سیاست«هاي ماکیاول  چنانچه آموزه
ها توسط ولتر به جدایی دین از سیاست بدل شد و این افکار نه تنها پایه و بنیاد تفکـر در   این آموزه

  ه الگویی است براي جوامع متکی به این تفکرات.تاریخ است بلک
  

  )م 1712 – 1778(ژان ژاك روسو 
گوید: جامعه اسـت  می امیل روسو یکی از پیشتازان نقد جامعه مدرن است. او در کتاب خود

-مـی به عبارتی براي مثال  آید. در حالی که انسان پاك به دنیا می ،کند که انسان را جانی و پست می

کند. وي معتقد است اولین کسی کـه دور زمـین را    همین جامعه است که هیتلر تولید میتوان گفت 
حصار کشید و گفت اینجا متعلق به من است او اولین خائن به بشریت بـوده اسـت. روسـو تمـدن     

  کند. جدید را نقد و حتی نفی می
  

  )م 1744 – 1803( 1هردریوهان گوتفرید فن 
کـه در تـاریخ بشـر     نخستین کتابی اسـت  ةمشهور قرن هجدهم است. وي نویسند اندیشمند

سال قبل از انقالب کبیر فرانسه کتابی نوشت بـا   6نوشته شده و عنوان فلسفه تاریخ داشته است. او 
و در آن به چند مفهوم اشاره کرده است. » ها و مالحظاتی پیرامون فلسفه تاریخ بشري اندیشه«عنوان 

-مـی ن مفاهیم این است که هر ملتی روح ویژه اي دارد و ایـن روح فرهنـگ آن ملـت را    یکی از ای


1 . Johann Gottfried von Herder 
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وي با انتقاد از اشراف آلمانی که به گفتـه وي   اند.سازد. هردر را بنیانگذار ناسیونالیسم آلمانی نامیده
دارد روح هر ملتی که فرهنـگ خـود را نادیـده    میاظهار ، اندپذیرفته تأثیراشراف جلف فرانسوي از 
گفت: روح فرهنگ ما باید آلمانی باشد. اگر روح فرهنگ ما از دست رفت میمیرد. وي ، میگیردمی

-مـی له در مورد دیگر اقوام نیز صـدق  ئماند. این مس در تاریخ باقی نمی شود و ما ضعیف می ۀجامع

 اند (ایـن  روح قومی خودشان را حفظ کرده کیه و اعرابایران و تر :گویدمیبه عنوان مثال وي  کند.
کند. هدف هردر  هردر یک ناسیونالیسم فرهنگی را ترویج می .)یک مفهوم قومی ناسیونالیستی است

 ةباید از عناصـر سـازند   :گویدمیافتخار به نژاد آلمانی به عنوان نژادي برتر از اقوام دیگر است وي 
دفاع کنیم. این مفهـوم در   ،خیلی اثر گذاشت آفات بیرون که بر این روحدر برابر  آلمان ۀروح جامع

روي مفهوم قومی کار کـرد و آن را پـرورش داد    آلمان به خصوص بر روي هگل اثر گذاشت. هگل
  گل مفهوم روح ملی را رواج دادند.ه قرار داد. هردر و هایی براي آن تعلّیها و  و سلسله
  

    )م 1724 – 1804(کانت ایمانوئل 
در قرن هجدهم این پرسش مطرح شد که عامل محرکه تاریخ چیست و تاریخ با چه نیرویی 

کند؟ مکانیزم حرکت به سمت مقصود نهایی چیست؟ فالسفه در قرن هجده و نوزده حرکت می
دیدند به این پرسش پاسخ دهند. یکی از این فیلسوفان امانوئل کانت آلمانی بود. خود را موظف می

رسد. فیلسوفی بزرگ در فلسفه دو قرن اخیر غرب است و حتی در جهان کسی به پاي او نمیاو 
گاه اصلی مکتب فرانکفورت نظریه انتقادي تکیه دانند.کانت را سرآغاز فلسفه و تفکر انتقادي می

است که ادامه فلسفه انتقادي کانت است. کانت نخستین کسی بود که انتقاد از عقل بشري را سر 
، ه کار خود قرار داد. کانت منادي این فکر انتقادي شد که همه چیز باید تن به نقد دهد. دینلوح

، باید تن به نقد دهند. کانت تاریخی بودن عقل را درنیافت اما اصحاب فلسفه هرمونتیک ...عقل و 
، را دریافتند. کانت از لحاظ مباحث اپیستمولوژیک و شناخت شناسانه فرانکفورت و مارکس آن

  حائز اهمیت است. 
است که  1کانت در فلسفه علم تاریخ بسیار اهمیت دارد. مهمترین کتاب او نقد عقل محض

الدین ادیب سلطانی ترجمه شده ترجمه فارسی آن با عنوان سنجش خرد ناب توسط میر شمس
است. کتاب معروف دیگر وي نقد نیروي شناخت است که آن هم ترجمه شده است. کانت اهمیت 

گري از نظر فلسفه نظري تاریخ دارد و در مورد نیروي محرکه تاریخ حرف زده است. او به دی
  تاریخ جهانی اعتقاد دارد که مربوط به نوع بشر است. 


1. critique of pure reason  
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درباره فلسفه سیاست و که موضوع آن پایدار (دائمی) است  رساله مهم دیگر او به نام صلحِ
انسان حیوان محتاج به دولت ( دولت باور است. او اعتقاد به اصالت دولت دارد و است دولت
گوید: غایت تاریخ کمال اخالقی انسان است. بشر آمده میکانت در این رساله تاریخ جهانی . است)

به عنوان یک حیوان مستعد که به کمال برسد. اخالق انسان باید به حدي برسد که بهترین نوع 
است که دو نیروي متضاد در وجود او سرشته  يمت را برگزیند. انسان تنها موجودسیاست و حکو

است که همه  یکی فردگرایی ،کشانندشده است و هر کدام انسان را به چیزهایی مخالف هم می
گرایی و جامعهشود. نیروي دیگر میانسانها آن را دارند و در نهایت به خودخواهی منجر 

شود. اسم رابطه این دو میماعی نوع دوستی و میل به سمت زندگی اجت است که باعث دگرخواهی
 :گویدمینهد و نیرو با هم و تأثیر آن بر زندگی انسان را کانت قانون درون ستیزي اجتماعی نام می

. انسان محتاج اربابی به نام قانون است. عامل محرکه تاریخ انسان زیر سلطه مطلق این قانون است
-ها نیست جنگ بین دولتجنگ بین ملت :گویدمیبشر قانون درون ستیزي اجتماعی است. او 

شکن و مستبد هست و هیچگاه بین دو دولت در یک سمت جنگ یک دولت قانون هاست و حتماً
دهد. یک دولت جهانی باید بر همه عالم حاکم دموکراتیک که حاکمیت مردمی دارند جنگ رخ نمی

  شود و این هدف تاریخ است.
  

  )1831 تا 1770(هگل گئورگ فردریش ویلهلم 
از دنیا رفت. دوران جـوانی او مصـادف بـا     1831به دنیا آمد و در سال  1770هگل در سال 

دانند. برخی او را فیلسـوفی نامـدار و   میبزرگترین فیلسوف تمام تاریخ  پیري کانت بود. برخی او را
ي او را ا کنند. عـده  دانند. برخی او را مؤمن و برخی المذهب و ملحد معرفی می باف می برخی مهمل

خواه) مانند فاشیسـم   ساز فلسفه توتالیتر (تمامیت دانند و برخی او را زمینه فیلسوف بزرگ آزادي می
اند و کسـانی او   و نازیسم. برخی او را از فیلسوفان قائل به تاریخ جهانی و وحدت بشر قلمداد کرده

هـاي او بسـیار   ورد اندیشهاند. به این ترتیب تناقض گویی در م را یک نژادپرست واقعی معرفی کرده
  فراوان است.

نظري تاریخ است نه فلسفه انتقادي. هگل نسبت به تـاریخ نگـري و    ۀاهمیت هگل در فلسف
تاریخ نگاري زمان خود انتقاد داشت. او بسیاري از مورخان عصر خود را مورد نقد قرار داده و آنهـا  

نامنـد. در ایـن    را قـرن تـاریخ مـی    19دانند. قرن  بین یافته که چیزي از تاریخ نمی را انسانهاي خرده
نتیسم بیشترین تأثیر را داشت که یک نوع واکنش در برابـر فردگرایـی مـدرن بـود.     مسئله مکتب رما

بندي کرد: عصر روشنایی و عصر تاریک یـا عصـر خـرد و عصـر خرافـات.       مدرنیته تاریخ را درجه
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کردند و قـرون وسـطی را    خردگرائی مدرن را بیشتر یک نوع دستاورد جهان فرانسوي زبان تلقی می
یـک نـوع واکنشـی در     18کردند. از اواخر قـرن   غیر متمدن اروپایی تلقی میمحصول چیرگی اقوام 

گرایـی اروپـا    برابر این رویکرد پیدا شد که یکی از مظاهرش هگل بود. این جریـان در برابـر تجربـه   
  باوري بود.  گرایی یا تاریخ مسلط شد و آن جریان تاریخ 19در قرن  که قرار گرفت

تـوانیم چیـزي را    قد بود: معرفت ناشی از حـس اسـت. مـا مـی    باور انگلیسی معت تفکر تجربه
معتقـد بـود   ، بشناسیم که حس کنیم. در مقابل تفکر خردباورانه فرانسوي که دکارت مظهر آن اسـت 

باشد و شناخت امر  معرفت یک بنیان کامالً عقالنی محض دارد و شناخت یک امر کامالً عقالنی می
ایـن   .اوري آلمانی واکنشی در برابر این دو جریان متفکر بودکلی عقل ممکن است. در واقع تاریخ ب

باشد و هر چیز درون تاریخ قابل شناخت است.  جریان معتقد بود تاریخ است که محور شناخت می
کرد. و براي هـر چیـز در دل تـاریخ ارزش     گرایی آن کلیت باوري و قانون فراگیر را نفی نمی تاریخ

توانـد   یکی از نمایندگان این تفکر می دانست. هگل ار نمیرا قابل تکرقائل بود و هیچ چیز در تاریخ 
  محسوب شود.

شود. قبل از هگل تـاریخ بـه عنـوان     در تفکر هگل است که براي نخستین بار تاریخ رکن می
کند اگر از دسـتگاه   و هگل اولین کسی است که تاریخ را تبدیل به یک رکن می ،جریان وجود ندارد
ریزد. بنابراین سـه رکـن اصـلی در فلسـفه هگـل      میرا برداریم فلسفه هگل فرو  فلسفه هگل تاریخ

کردنـد آن را   طبیعت و تاریخ. حتی فالسفه عصر روشنگري که بر تاریخ تأکید مـی ، عبارتند از: خدا
بـاوري تـأثیر گذاشـت. وي ایـن      گرایـی و تـاریخ   تبدیل به رکن نکردند. اما هگل بود که بـر تـاریخ  

اش وارد دسـتگاه  نوان تاریخ جهان در نظر گرفت و تاریخ را به مفهوم جهانی کلمـه اصطالح را به ع
اختصاصی  کرد مباحثی کامالًمیهاي آلمان تدریس هایی که در دانشگاهفلسفه خود نمود و در درس

راجع به فلسفه تاریخ به مفهوم جهانی آن مطرح کرد. این مطالب بعد از مرگ وي جمع آوري شده 
  رش به چاپ رسید.و توسط پس

  کند: هگل دانش تاریخ را به سه نوع تقسیم می
معنا که در این نـوع   تاریخ دسته اول (نوع اول): گردآوري مواد و روایات تاریخی. به این -1

دهـد نقـل   میها و حوادث تاریخی که در زمان آنها روي هایی محض در مورد جریانتاریخ گزارش
نگـاري   باشد. و تحلیل و طبري که کارشان صرفاً نقل حوادث میهمانند هرودت اشخاصی  ،کنندمی

  و اندیشه در بررسی علل وقوع رویدادها در کار آنها وجود ندارد.
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، اختصاصـی شـود:   اي و تعقلـی): بـه شـش نـوع تقسـیم مـی       تاریخ اندیشـیده (اندیشـه   -2
اي از تـاریخ را   که هر کـدام سـاختار و جایگـاه ویـژه     تحلیلی.، جنگ، ادبیات، هنر، نویسی خالصه

  دهند. مورد پژوهش قرار می
نویسی کار فیلسوف تـاریخ اسـت و ایـن کـه آیـا تـاریخ        نویسی فلسفی: این تاریخ تاریخ -3

طور که یک فیلسـوف بـه    نظر فیلسوف تاریخ است. او معتقد است همان هدفدار است یا پوچ مورد
  ندیشد باید به تاریخ نیز بیندیشد.ا طبیعت و هستی می، خدا

  
  تقسیم بندي هگل از مراحل تاریخ جهان
کنـد):   کند (در برخی کتابها به سه مرحله تقسیم مـی  هگل تاریخ را به چهار مرحله تقسیم می

  مرحله ژرمانی -4مرحله روم  -3مرحله یونان  -2مرحله شرق  -1
هـا اسـت و ایـن     آزادي در هر یک از دورهبندي وضعیت آگاهی به  مبناي هگل در این تقسیم

  گذارد. موضوع در شکل دولت و حکومت تأثیر می
شود بـا گسـترش امپراتـوري هخامنشـی      مرحله شرق: در این مرحله که با ایران آغاز می -1

مانـد. در ایـن مرحلـه     شود. اما این آگاهی در همان مراحل اولیه باقی مـی  آگاهی بر آزادي بیشتر می
پندارند که تنها یک نفر (شاهنشاه) آزاد و باقی مردم بنده هستند. این یک تفسیر جدید از  شرقیان می

استبداد شرقی بود که توسط هگل ارائه گشت. در این دیدگاه هگل از یـک سـو ایـران را در صـدر     
کند. آزادي که امپراتوري هخامنشی  هایی از تمدن هخامنشی میدهد و ستایش تاریخ جهانی قرار می

خواهد فرصت بدهد همگان همـان گونـه کـه     پذیرد و می تنوع و تکثر را می، اقوام زیر سلطه داد به
خواهند رشد کنند. به همـین دلیـل او ایـران را مبـدأ تـاریخ جهـانی        هستند باشند و آن گونه که می

هنـد و  کند. قبل از ایران تاریخ جهانی وجـود نداشـت.    داند و تاریخ جهانی را با ایران شروع می می
هاي خـویش ایـران را   دند. هگل در برخی نوشتهچین داراي یک زیست یکنواخت و راکد گیاهی بو

کشـد ایـران را جـزء     داند اما وقتـی بـه مسـئله اسـتبداد شـرقی را پـیش مـی        صریحاً جزء غرب می
دهد (ایـن موضـوع یکـی از تناقضـات هگـل در مـورد ایـران         زده قرار می کشورهاي شرقی استبداد

تفکر استبداد شرقی بود که به مارکس و انگلس رسید و نظریه شیوه تولید آسیایی همـین  است). 
  .جا افتاد
مرحله روم: مرحله روم در بعضی از آثار هگل به عنوان مرحله سوم مطرح گشـته اسـت    -2

اي  اما در برخی دیگر با مرحله یونانی یکی دانسته شده است چرا که در روم نیز ماننـد یونـان عـده   
  اي آزاد هستند. ده و عدهبر
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مرحله ژرمانیک: آغاز این مرحله را باید هم زمان با آغاز دین مسیح دانست. تعالیم مسیح  -3
پنداشـت. هگـل    یکسـان و آزادي مـی  ، که همۀ انسانها را به دلیل برخورداري از روح خداوند برابـر 

و بعـدها توسـط    گوید ایـن آگـاهی در همـان مراحـل اولیـه از روح آیـین مسـیح کشـف شـد          می
نامد. البته منظور او از  آن را مرحله ژرمانیک می علّتاندیشمندان ژرمانیک استخراج شد و به همین 

نظر داشت. با این همه او تجلی آگاهی بر آزادي  ها نبودند بلکه اقوام ژرمن را موردژرمانیک آلمانی
پـروس مجسـمه آزادي اسـت و در    یابد بنابر عقیدة او دولت  این عهد را در وجود دولت پروس می

توان رشدکرد. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه دولـت       میو همکاري با این دولت است که  یتسایه تبع
تر از پروس بود و تجلی آزادي در آن بیشـتر بـود امـا هگـل بـه آن عظمـت        بسیار متعالی انگلستان

-مـی نـد. چـرا کـه وي    توجهی نکرد. این تناقض باعث شده که برخی هگل را فیلسوفی دولتی بدان

خواهد به یک دولت استبدادي چهره مثبت بدهـد و بـه ایـن ترتیـب هگـل را از پیشـتازان فلسـفه        
  آورند.  میتوتالیتر به حساب 

  
سنتز)، تز آنتی، هگل: (تز اصل دیالکتیک  

و » روح قـومی «دو مفهـوم  ، اصـل  آنکند و مبتنـی بـر    او گذر تاریخ را با این اصل تبیین می 
وي در جایی تمثیل نردبان را براي توضیح هر چه بیشتر بحـث بـه کـار     .کند را مطرح می »قهرمان«

این تضـادي اسـت    داند و هر گونه ترقی را مستلزم یک مرگ و یک زندگی جدید می هگلبرد.  می
هـا توسـط روح قـومی و قهرمانـان قـوم صـورت        که در متن تاریخ بشر است. این مـرگ و زایـش  

کنـد. روح قـومی دچـار     هـایی پیـدا مـی   سازي کند ویژگی خواهد تاریخ تی میپذیرد. یک قوم وق می
هایش است. سراسـر آن روح قـومی آرزو و    وها و خواستهزشود که ناشی از آر تابی و پیچشی می بی

آیـد   خواهد ولی ندارد. لذا براي دستیابی به آن به حرکـت درمـی   شود. یک چیزي را می خواسته می
شوند که  کند. افراد قوم حاضر می اي قومی را براي تک تک افراد قوم ایجاد میها آرمانه این خواسته

  از آرمانهاي کوچک و شخصی خود در راه آن آرمان واالي قومی بگذرند.  
هـاي اسـالمی در مـورد    کند و آمـوزه  این نوع تفکر اندیشه عصبیت ابن خلدون را تداعی می

هـا را یافـت آن   گوید هر گاه روح قومی این ویژگی آورد. هگل میمیوحدت و انسجام را به خاطر 
خواهد آن قوم را وارد تاریخ کنـد. وقتـی کـه روح     قوم باید بداند که منظور نظر خداست و خدا می

یابـد و در ایـن مرحلـه آمـاده      قومی به طلبها و آرزوهاي خود رسید حالت خرسندي و شادمانی می
، آورد نیسـت. سسـتی   ي بزرگی که انگیزه بـه وجـود مـی   شود. دیگر آرمانها بیرون رفتن از تاریخ می

  شود.   گري می شود و نوبت روح قومی دیگري براي جلوه روحیه فردگرایی و خودخواهی چیره می
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توان با رهیدن از عادات قبلی زندگی در یـک مرحلـه بعـد را نیـز      این روح قومی چگونه می
هـاي قهرمـان در جهـت     عقیـدة او خواسـته  بنـا بـه    .دهـد: بـا قهرمانـان    تجربه کند. هگل پاسخ می

کنـد کـه بـراي خـود و در جهـت       روح کلی یا خداست. قهرمان فکـر مـی  ، هاي روح قومی خواسته
  داند که ابزاري در دست روح کلی و روح قومی است. کند. اما او نمی اهداف خود کار می

بـرد و   بـاالتر مـی   آید و قوم خود را یک پلـه  قهرمان با یک عطش براي تغییرات به میدان می
-گیرد. سـؤال  قرار می ...گیري و تهمت و  لذا قهرمان مورد عیب ،چون هر زایش مستلزم مرگ است

هاي  هایی از قبیل چرا این کار را انجام داد؟ چرا آن نوع دولت را از بین برد؟ قهرمان مظهر خواسته
-ست کـه هگـل مثـال   اینجا تک اعضاي این قوم بدانند.روح قومی است. بدون اینکه خود و با تک 

آورد: اسکندر به خاطر از بین بـردن دولـت شـهرهاي پوسـیده      هایی از اسکندر و ژولیوس سزار می
گرایی را در جهان اشاعه داد. ژولیـوس  اما همین اسکندر هلنیسم و یونانی ،یونان وحشی نامیده شد

بین برد و راه را بـراي ایجـاد   سزار جمهوري پوسیده روم را که از درون دچار تضاد گشته بود را از 
هـاي   این کار باعث دوام رومیان تا سال مگر ؛ردبینان به او عیب گرفتندامپراتوري روم باز کرد. اما خُ

  بعد نشد؟ آیا عمل وي به نفع دولت روم نبود؟
بنیان نهاده شـد. ایـن   » توماس کارالیل«تري توسط بعدها مکتب قهرمان باوري به شکل کامل

از  متـأثر بود تـاریخ را چیـزي جـز کـنش قهرمانـان بـزرگ نیسـت. کـه ایـن مکتـب            مکتب معتقد
  هایی مثل فیخته و هگل بود. شخصیت
  

  روح در فلسفه هگل
) است که همان روح کلی است که Geistموضوع اصلی فلسفه هگل بر پایه روح (گایست 

م آفرینش از آن منشـأ  وجودي قائم به ذات است و جوهر سازنده همه چیز است. یعنی ذاتی که تما
گرفته است. روح کلی همان خداست. خداي هگل خدایی اسـت کـه تحـت تـأثیر عقـل فیلسـوف       

آید که این با خداي مسلمانان متفاوت است (یکی از مناقضات هگل این اسـت کـه ایـن امـر      درمی
  ).آمیز است درك هگل از خدا شركخواهد تحت تسخیر عقل درآورد.  بیکران را می

آلیست است و به ماده باور ندارد. هگـل بـراي    لی هگل شناخت روح است. او ایدهمسئله اص
عقل روح و ذهن اصالت قائل است و براي جهان مادي اصالتی قائل نیسـت او معتقـد اسـت عقـل     

 .تواند تحـت تسـخیر درآورد   بلکه روح را به تمام معنا می ،تواند روح را بشناسد فیلسوف نه تنها می
تواند روح کلی (یا ذات خدا) را بشناسد و بایـد ایـن کـار را انجـام دهـد و عقـل        عقل فیلسوف می
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دانـد و مـاده را موجـود     اي جز شناخت روح نـدارد. هگـل فقـط روح را وجـود مـی      فلسفی وظیفه
   .موجود شده است، پندارد. ماده به اعتبار وجود روح می

وي معتقد است قوه ادراك (نیروي شـناخت)  هگل این است که  ۀراه شناخت روح در اندیش
شناسد. دو ضد  کند و در آن چارچوب است که چیزها را می عمل می» اصل ضدین«انسان براساس 

دهد تا ماهیت هر یک به طور ملموسی هویدا گردد. تلخی بـا شـیرینی قابـل     را در کنار هم قرار می
از این طریـق شـناخت و او   ، باید روح رادرك است. بدون نور و روشنایی تاریکی معنا ندارد. پس 

پس باید روح را در مقابل ماده قـرار داد. هـر چنـد وي بـه چیـز       ،روح ضد ماده است ،معتقد است
مـادي   هـایی اسـت: تمـامی اشـیاء    دیگري جز روح قائل نیست. در جهان مادي ماده داراي ویژگـی 

یعنـی مرکـب اسـت پـس داراي      شـود. میترین ویژگی آنها محسوب مرکب هستند که در واقع مهم
بـراي موجودیـت    .ارتفاع و جرم است و اسـیر تعلقـاتی اسـت   ، عرض، طول، بو، رنگ، وزن، جسم

گوینـد)  مـی به این حالت قائم بالغیر  خود نیازمند به چیزي در بیرون از خودش است (که اصطالحاً
ن موجـود  ل باید بـه آ به همین دلی، پس مرکز ثقل ماده در درون خودش نیست و در بیرون آن است

  بگوییم نه وجود. 
و چون آزاد نیست پس آگاهی هم ندارد. چرا  ،که ماده وابسته است آزاد هم نیست ییاز آنجا

که آگاهی سیال و بسیط است و براي چیزهاي غیر پویا و غیر آزاد وجود ندارد. پس ماده هم نـادان  
هم براي شدن و هم براي بودن نیاز بـه غیـر    ماده آفریده است نه آفریننده. ماده ،و هم وابسته است

روح مرکب  .ضد ماده است ،که روح عد فوق موجود است در حالیدارد. وابستگی ماده در هر دو ب
باشد و چون بسـیط   روح یک وجود بسیط می .نیست هیچ چیز دیگري آن را به وجود نیاورده است

مرکز ثقلش در درون خودش است و هستی خود را مرهون چیز دیگري نیسـت. کسـی روح    ،است
امـا چـون روح    ،آورد باشد و موجود نیست. نیـاز اسـارت مـی    را نیافریده است. روح یک وجود می

آگاه  ،نیازي به بیرون ندارد پس آزاد است. روح چون خالص و آزاد است پس آگاه هم هست. روح
یش است. بنابراین هگل به چیزي به نام اصالت ماده قائل نیست. هگـل معتقـد   به آزادي و ذات خو

باشد. روح کلـی کـه    است ماده موجودیت دارد اما وجود نیست. وجود عقل کل است که بسیط می
گیرند سرشت روح آفرینندگی و  وجود متعلق به آن است و موجودات. موجودیت خود را از آن می

  پایان است.  پایان و جوهر بی عقل بی ،گوید: روح یحرکت و پویایی است. هگل م
روح در حالت درونـی و خـالص    -1گیرد:  هگل دو حالت وجودي را براي روح در نظر می

وي معتقـد اسـت    .روح در حالت گرایش به بیرون از خود (برون دادگی) -2 ؛خود (درون بودگی)
خواهد شدن خـود را آغـاز کنـد و بیـرون      آفرینندگی در سرشت روح قرار دارد. وقتی این روح می
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پایـان اسـت. آفریننـدگی     کند. هگل معتقد است عقل موجودي بی بیاید شروع به آفرینندگی ذاتی می
زمـان.   -2 ؛انمکـ  -1پایان است. این حالت برون بودگی روح در دو جهت است:  روح نیز واقعاً بی

آفرینند و وقتی در جهت زمان  آید جهان و طبیعت را می روح وقتی در جهت مکان به حرکت درمی
روح را باید از طریق نمودها شـناخت (پدیدارشناسـی روح).    .کند کند تاریخ را خلق می حرکت می

است و باید اما این کافی نیست. شدن طبیعی و مکانی روح ناقص  ،روح را باید در طبیعت شناخت
نامند. چـرا کـه    در اینجاست که برخی هگل را فیلسوفی حلولی می ،از نظر زمانی نیز آن را شناخت

  داند.  او به اصالت ماده قائل نیست و جهان را یک سلسله مراتب حلول روح می
و وجودشـان از آن روح کلـی   ، طبق تعریف هگل تاریخ و طبیعت موجود هستند و نه وجود

آید. وقتی زمان و مکان (تاریخ و طبیعت) به هم می. در اینجا نوعی تناقض به دست گیردمینشأت 
آگاهی خـود را   ،دهندمیآورند و دوم خلوص خود را از دست میآمیزند اول جهان را به وجود می

خواهـد بـه اصـل    مـی نالد و دوبـاره  میشود و از غم هجران میاز دست داده و دچار فراغ و دوري 
تـاریخ  خواهد آن آزادي و آگاهی خالص خود را به دست آورد. بنا بر این میردد. روح خویش بازگ

و تـاریخ سرگذشـت آگـاهی بـه      ،شـود میروح براي بازگشت به آزادي  بازشدن این کالف پیچیده
تاریخ چیزي به جز رشد آگاهی نسـبت بـه    ،شود. از اینجاست که هگل معتقد استمیسوي آزادي 
  آزادي نیست.

هاي خُرد نیست منظور او تاریخ کلی یا جهـانی  این توضیحات منظور هگل از تاریخ تاریخبا 
و این وظیفه عقل فلسفی است که تاریخ جهانی را به معناي کامل بشناسد. آیا مـا چیـزي بـه     ،است

نام تاریخ جهانی داریم و آیا این موضوع قابل شناخت است؟ فیلسوف کسی اسـت کـه روح را در   
باور اسـت   داند. او فردي تاریخ ی و تاریخی بشناسد. هگل تاریخ را رشد آزادي و آگاهی میعد زمانب

اي گفتنـد یـک    داند. بعدها عـده  باورها و عادات را در گذار تاریخ می، ها هاي فکري اندیشه و پدیده
چون اگر کار فیلسوف شناخت هستی انسان اسـت ایـن را بایـد     ،فرد فیلسوف باید یک مورخ باشد

  هر فیلسوف باید مورخ باشد و هر مورخی باید فیلسوف باشد. ،ر تاریخ مطالعه کندد
، یعنـی در مـورد ژرمانیـک    ،هگل در فلسفه تاریخ مفهوم پایان تاریخ را نیز وارد کـرده اسـت  

هـا را   خواهـد ژرمـن   آزادي در آخرین حد خود رسیده است. اما آیا هگل مبنـاي نـژادي دارد و مـی   
بینـی کـرده بـود. بـار آینـده       گویند هگل آینده روشن آمریکا را هم پیش ی میبزرگ کند؟ حتی برخ

دانـد. بعـدها    دولت پروس نمی تاریخ جهانی را آمریکا به دوش خواهد کشید. پس او پایان تاریخ را
یاما این مفهوم را بسط و گسترش داد و از پایان تاریخ مبتنی بر نظـام لیبرالیسـم غـرب سـخن     فوکو
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هر چند کـه بـا شـرق شـروع شـده باشـد.        ،انی هگل یک تاریخ غرب محور استگفت. تاریخ جه
  باشد. تأثیر از چنین افکاري نمی نیز بی جهانی شدن امروزي بر پایه غرب

  
  )م 1723 – 1790(آدام اسمیت 

روشـنگري معـروف    ةقرن بسیار مهمی است کـه بـه دور  ، قرن هجدهم در تاریخ تفکر غرب
هاي پیدایش علوم انسانی در این قرن است. به طـور مثـال آدام    است. در واقع بخش مهمی از زمینه
گـذارد. آدام اسـمیت در ثـروت ملـل      علـم اقتصـاد را مـی    ۀپایـ  اسمیت با نوشتن کتاب ثروت ملل

خود برود. او انسان هاي اقتصادي و اجتماعی  به دنبال هوس گوید باید بازار آزاد باشد و هر فرد می
داند که براي رسیدن به اهداف خودخواهانه خود بایـد کارخانـه درسـت     را یک حیوان اقتصادي می

اقتصـاد را از آسـمان   ، برخی آدام اسـمیت  ةبه عقیدشود.  ت این به نفع کل جامعه میکند که در نهای
  .به زمین آورد

  
  )م 1760 – 1825( کلود هانري سن سیمون

هاي بسیار درخشانی دست بشر با شناخت علوم تجربی و طبیعی به پیشرفت در قرن نوزدهم
شود با شناخت علوم انسانی و اجتماعی بسیاري از مشـکالت   یافت. سپس این فکر پدید آمد که می

بینـی و   راین این خـوش بشري را حل نمود و نتایجی مانند علوم تجربی و طبیعی گرفت. بناب ۀجامع
بدانیم که بشر چگونه و  آمد که ما اگر قوانین حاکم بر تاریخ بشر را بشناسیم وپدید  ايایده در عده

تـوانیم از ایـن    کند و عامل محرك تاریخ را بشناسیم آن وقت می تحت چه عواملی تغییر و ترقی می
دانش در خدمت و در جهت نوسـازي و ترقـی بیشـتر و بهتـر اسـتفاده کنـیم و تمـامی بیماریهـا و         

جدیدي در حال ترسـیم شـدن    ۀفاضل ۀبشري را اصالح کنیم و بدین ترتیب مدینهاي جامعه  نقص
هندسـه  ، گفـت مـا بـه فیزیـک اجتمـاعی      او می ،تر بود بود. این باور در نزد سن سیمون خیلی قوي

  نسانی به شیوه و روش علوم طبیعی.نیاز داریم و این یعنی شناخت و عمل در علوم ا ...سیاسی و 
  

    )م 1798 – 1857اگوست کنت (
گـذار مکتــب   وي پایــه .روشــنگري در قـرن هجــدهم اسـت   ةمحصـول دور  اگوسـت کنــت 

گذاري کـرد و فلسـفه    جلدي فلسفه تحقیق خودش را پایه 6پوزیتیویسم است. وي با نوشتن کتابی 
 ،شناسـی را گنجانـد   بندي کرد و در بین آنهـا جامعـه   ارسطو را به هم ریخت و علوم را دوباره طبقه

معتقـد بـود بـا     ،کـرد  براي اینکه شناخت جامعه بسیار مشکل است. وي چون پوزیتیویستی فکر می
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اش  عیبه بشر براي تسلط بر سرنوشـت تـاریخی و اجتمـا   توان  میاستفاده از علوم تجربی و طبیعی 
 گونـه کـه   همـان  ،خواهـد بگویـد   می »فیزیک اجتماعی« :هایی مانندکمک کرد. وي با نوشتن کتاب

، تواند با شناخت روابط بین قواعد فیزیکی بر آن مسـلط شـود   ک قوانین اثباتی دارد و انسان میفیزی
تواند با کمک فیزیک و علوم تجربی دیگر براي شناخت روابـط اجتمـاعی و    همانطور انسان نیز می

   از آنها بهره ببرد. اقتصادي خود
فلسـفی   ۀمرحلـ  -2 ؛ه زبـانی مرحلـ  -1 :اي دارد بندي سه مرحله اگوست کنت نیز یک تقسیم

علمـی دانسـت و    ۀاو ابتداي قرن نوزدهم را شـروع مرحلـ   .علمی (پوزیتیو) ۀمرحل -3 ؛(متافیزیک)
خود را مظهر این دوره مطرح نمود. اگوست کنت براي پیروان مکتب خود یـک کتابخانـه کـوچکی    

این خود نشانگر  ،ریخی بودمورد تا 60عنوان کتاب موجود در این کتابخانه  120از ، ایجاد کرده بود
شناسـی را بـه دو بخـش ایسـتا      شناسانه است. کنت جامعه اهمیت مطالعه تاریخ براي معرفت جامعه
هـا   شناسـی  ترین جامعـه  شناسی دینامیک را پیچیده جامعه و ،(استاتیک) و پویا (دینامیک) تقسیم کرد

س در مطالعات جامعه شناسانه بایستی پ ،او در آنجا گفت که معرفت تاریخ کامالً الزامی است .نامید
شناسی تاریخی نیز از همین جـا شـکل گرفـت و بـه صـورت       یابی تاریخی انجام گیرد. جامعه ریشه

توان به دنبال قوانین عام و فراگیـر و   گفت در علوم انسانی هم می رشته واحدي جلوه نمود. وي می
  و معلول رفت و شناختی علمی به دست آورد. علّتبراساس اصل سنخیت  علّیتبیین 

  

  1پوزیتیویسم
علـوم  ، در فکر و فرهنـگ غـرب اتفـاق افتـاد    ، بعد از آن تحوالتی که از عصر دکارت به بعد

علـوم  ، عصـر روشـنگري   ۀدر پـی فلسـف   19اي پیدا کـرد و در اوایـل قـرن    جایگاه برجسته، طبیعی
شناسی را با این نـام تأسـیس   کنت علم جامعه اجتماعی شروع به زایش و پیدایش کردند و آگوست

بـه  ، نـد ي کنپایـه ریـز  این علم را کردند وقتی تالش می، کرد. آگوست کنت و استادش سن سیمون
از آن زمـان بـه    . ...ریاضیات اجتمـاعی  ، هندسه اجتماعی، مانند:دنبال یک اسم براي علمشان بودند

توان به دنبال قوانین در علوم انسانی هم می اي تأسیس شد و او گفت کهنحله، دست آگوست کنت
و معلول رفت و شناختی علمـی بـه دسـت     علّتبراساس اصل سنخیت  علّیعام و فراگیر و تبیین 

شـورش و نفرتـی بـر پوزیتیویسـم     ، 19آورد. اسم این نحله را پوزیتیویسم گذاشتند. در اواخر قرن 
  .یلتايویلهلم دبه ویژه در آلمان و توسط  ،اتفاق افتاد


1 . positivism 
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در طبیعـت و  ، گیـرد آن چیزي که موضوع پژوهش علمی قـرار مـی   ،پوزیتیویسم ادعا داشت
تـوانیم  توانیم آن را آزمایش و تکرار کنیم. ما قوانینی داریم کـه مـی  علوم تجربی وجود دارد و ما می

به آنچه یعنی ، پذیري استوار شده بودپوزیتیویسم براساس اصل اثبات ۀطبیعت را درست کنیم. فلسف
پـذیرفتنی اسـت. معرفـت    ، گفتند: هر چه قابـل تحقیـق اسـت   اعتقاد دارد. آنها می، قابل اثبات است

پوزیتیویستی را  ۀهاي دیگر قابل آموزش نیست. فلسفعلمی قابل انتقال و آموزش است ولی معرفت
، در تم هم بودو تا اوایل قرن بیس ،بر تخت نشست 19نامند. این ادعا در قرن تحقیقی هم می ۀفلسف

  وین هم رسید.  ۀو به حلق آمد یددپهم تحوالتی  این ادعا
. او در ایـن کتـاب از هرمونوتیـک و    انسـانی  اي بر علومدیباچهدیلتاي کتابی نوشت به نـام  

ولی آنچه در علـوم   ،نامیدندکند. آنچه در علوم طبیعی است را شناخت علمی میتفسیر صحبت می
گفتند. رویکرد پوزیتیویسـتی بـه انسـان و    فهم می، شودفرهنگی است و آنچه را به انسان اضافه می

اي اسـت  نادیده گرفتن سرشت ویژه، اي از نوع طبیعتانسانی و تبدیل انسان به ابژه ۀتاریخ و جامع
واقعیـت کـه ابـژه اسـت و در      که علم انسان و انسان دارد. یک ذهن و عامل شناسنده بین مـا و آن 

بینـیم  که در مورد طبیعت ما آن را می علّتباید وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عالوه بر ، بیرون
هاي انسان هـم  این امر از انگیزش، شودو معلول در ذهن ما برقرار می علّت ۀیک سوی ۀو یک رابط
دلیل چیزي  .گویندمی »دلیل«طالحاً به این آگاهانه و عقالنی ندارد. اص ۀگیرد که همه جنبنشأت می

مـرگ   علّـت تیـر خـوردن   ، درمیـ یو مـ  خوردمیمثالً شخصی که تیر به مغزش  ؛است علّتغیر از 
ها میها و انگیزشاراده، چیز دیگري است که اینجا وارد بحث علوم انسانی، اوست ولی دلیل مرگ

خواهیم بفهمیم نه بشناسیم. در جهان انسـان  می و ،کنیم نه تبیین ماديشویم و در اینجا ما تفسیر می
  آید.ها و احساسات در میان میپاي دالیل و انگیزش

علومی است کـه  ، کردند که علوم انسانی و اجتماعی و تاریخیتأکید می ...کروچه و ، دیلتاي
علمی هـم بایـد    ۀگفت: جنباخالقی و روحی دارند و تفسیري و تفهمی هستند. ماکس وبر می ۀجنب

و تبیین تفهمی. دانشمند باید هـر دو را   علّیگوید ما دو نوع تبیین داریم: تبیین در میان باشد. او می
غلط است. اسم دومی را تفسیر یـا تفهـم   ، صرف بر یکی ۀهم هستند. تکی لمکداشته باشد و اینها م
گفتند: اینها انسان می، کردندا انتقاد میگذارد. بنابراین کسانی که به پوزیتیویستهیا بازنمایی کردن می

  کنند.جان میبی ةرا تبدیل به یک ابژ
(من باید کشورش را استعمار کـنم تـا    معرفت غربی تبدیل کردند ةآنها انسان شرقی را به ابژ

گفتنـد: پوزیتیویسـم در خـدمت    اي میکند. عدهپس این خصلت تسخیري پیدا می .او را غربی کنم)
کـرد. اگـر نقـادي    سیاسی هم پیدا مـی  ۀآید. یعنی انتقاد آنها جنبو قدرت نهادها درمی زور و تطاول
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، کنیم. ادوارد سعید گفت: غربهمین بعد را پیدا می، فوکو و دریدا را بخوانیم انندپست مدرنهایی م
رق شناسـی خصـلت اسـتعماري دارد.    انسان را تبدیل کرده به دیگري و آن را تسخیر کرده و این ش

دوسویه است و تعامل وجود  ۀیک رابط، ولی در عالم انسان ،یک سویه است ۀرابطدر عالم طبیعت 
ـ تقدم و تأخر زمانی و ترتیبی وجود دارد. تبیین ع ۀدارد. در طبیعت رابط یِ صـرف قائـل شـدن در    لّ

قائل به محوري بـودن نقـش اقتصـاد در     انگلس که مارکس و با این اشتباه است. مثالً، جهان انسانی
مـی ، دهـد اما در اواخر عمر در این مسئله که اقتصاد زیربنـاي جامعـه را تشـکیل مـی    ، تاریخ بودند

ی صرف میـان  لّباوري که قائل به ارتباط ع ولی مرگ مهلت نداد. ساختار ،خواستند تجدیدنظر کنند
، 20قـرن   ۀاست. اما با این وجـود در نیمـ   اکنون کمرنگ شده ،هاي تاریخی و اجتماعی استپدیده

  کند.مارکس را یک ساختارگرا معرفی می، لوئی آلتوسر
ر بِوِ این کهاي جا افتاده مبنی بر افسانه ،در میان کسانی که عامیانه تفکر مدرن را مطرح کردند

از انتقـادات او  پـذیرد. یکـی   ولی خیلی جاها او را می ،ر منتقد مارکس بودبِکامالً ضد مارکس بود. وِ
بر مارکس این است که مارکس به مسائل تفسیري و تفهمی خیلی نپرداخته و گـول ایـن را خـورده    

توان آن را کشف کـرد و مـارکس مـدعی اسـت کـه آن را      که تاریخ یک خصلت الیتغیر دارد و می
د اسـت.  مرکز ثقل تاریخ را کشف کـرده و آن نـژا   ،کردکشف کرده است. یا کنت دوگوبینو ادعا می

گویـد  جایی براي آنچه دیلتـاي مـی   1،بنابراین در این دو رویکرد که تقریباً شبه پوزیتیویستی هستند
  ماند.باقی نمی

گوید قانون فراگیري در تاریخ اسـت کـه رویـدادها از آن    همپل جزء پوزیتیویستهاست و می
ولی پست ،و اشتباه نیستولی غلط  ،تفسیر ممکن است اشتباهاتی را به وجود آورد .کندتبعیت می
گویند فقط تفسیر یا گفتمان وجود دارد و حقیقتی جز تفسیر را قبول ندارنـد کـه پیشـرو    مدرنها می

  این تفکر ابتدا نیچه و سپس فوکو شد.
بنا به عقیده پوزیتیویستها این خیلی مهم است که آنچه موضـوع   رابطه بین عینیت و ذهنیت:

بایستی عینیتی مستقل از ذهنیت عالم داشته باشد. برخی از آنها همچنین معتقدند  ،گیرد علم قرار می
که علوم انسانی و اجتماعی و از آن جمله علم تاریخ بـه خـاطر داشـتن عینیتـی مسـتقل از ذهنیـت       

، اند که تاریخ به واسطه وجـود اسـناد   آیند. آنها بر این عقیده دانشمندانشان جزو علوم به حساب می
هاي تاریخی درجات زیادي از عینیت را داراست و در این علم عینیت و واقعیتـی   و گزارشمدارك 

-ها و عینیتواقعیت ،هاي تاریخاسناد و گزارش، مستقل از ذهن مورخ وجود دارد و در این مدارك

  هایی هستند که تغییر ناپذیرند.


 . یعنی مارکس و دوگوبینو شبه پوزیتیویست هستند.1
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اگـر   یاري بر آن تاختنـد. این موضوع خود بحثهاي فراوانی را در فلسفه علوم ایجاد کرد و بس
ایـرادات وارد  (شـویم  ها می ما تاریخ را صرفاً یک علم نقلی بدانیم آنگاه گرفتار این سوالها و پرسش

  ):ها در خصوص استقالل عینیت تاریخ از ذهنیت مورخشده بر عقیده پوزیتیوسیت
  آیا همه گذشته در قالب اسناد و مدارك باقی مانده است؟ -
  ها را نگاشته ذهنیت خود را در آن وارد نساخته است؟ این گزارشآیا انسانی که  -
آیا مورخان اسالم هنگـام نوشـتن وقـایع بابـک خرمـدین ذهنیـت خـود را در آن دخیـل          -

  اند؟ ننموده
آیا نگارش تاریخ توسط مردان باعث حذف نقش زنـان در تـاریخ نشـده اسـت؟ (فلسـفه       -

  تاریخ فیمینستی)
هاي مـدیک را  مثالً هرودوت تاریخ جنگ ،اند روایات نسبی در خصوص خیلی از حوادث -

  نویسد و اسناد و مدارك ما در خصوص هر دو طرف مساوي نیست. به نفع آتن می
طرفی او هنگام نگـارش تـاریخ تنهـا     فرض کنیم مورخ فردي کامالً عادي است اما تمام بی -

کند و در ایـن گـزینش    ا گزارش نمیکند و بسیاري از آنها ر برخی از موضوعات را ثبت و ضبط می
بوده است. الاقل قبـل   درهمنماید. پس ذهنیت در تاریخ همیشه با عینیت  او به ذهن خود رجوع می

  از عینیت وجود داشته است.
 19تا قبل از اختراع دوربین و رواج صنعت عکس و فـیلم در قـرن    تاریخ و اختراع دوربین:

از آن تاریخ به بعد به مدد اسناد تصویري تاریخ نیز قابـل رویـت    ولی ،شد تاریخ را دید میالدي نمی
  و مشاهده گشت.

این اختـراع   .تصویر نیز مانند خط یک دوران ماقبل تاریخی دیگر را براي بشر به اتمام رساند
انقالبی را در تفکر تاریخی بشر باعث شد و امکانـاتی را در اختیـار او قـرار داد کـه وي قـبالً از آن      

تواند پایانی بـراي بسـیاري از بحثهـاي گذشـته چـون عینیـت و        تصویري می ره بود. این اسنادبه بی
  باشد. ...ذهنیت فلسفه تاریخ فیمینستی و 

  
  )م 1795 – 1881توماس کارالیل (

گـرا   گذار مکتب اراده او بنیان از این رو ،داند کارالیل تاریخ را چیزي جز زندگی قهرمانان نمی
شود به او لقـب پلوتـارك    می ،داند در تاریخ است و از آن جایی که تاریخ را حیات مردان بزرگ می

، سیاسـتمداران ، مـردان نظـامی  ، تواند افرادي چون پیامبران انگلیس را داد. قهرمان در این دیدگاه می
باشد که لیبرالیسم از چنین دیدگاه  ه اصالت فرد میفالسفه و ... را در برگیرد. این نوعی قائل شدن ب



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
72 

تـاریخ را   ،کارالیل بنیـان نهـاده شـد    به دستگیرد. مکتب قهرمان باوري که  اي نشأت می فردباورانه
گوید مورخ باید زندگی و اعمال قهرمانـان و   داند. کارالیل می چیزي جز کشف قهرمانان بزرگ نمی

دولت گفت حرفهاي  ةرسی کند. ارنست کاسیرر در کتاب اسطورجریانهاي ناشی از این اعمال را بر
از  متـأثر کارالیل بمبی در درون خود داشت که بعدها در جنگ جهـانی دوم منفجـر شـد. کارالیـل     

  آورد. هایی چون هگل و فیخته بود. کارالیل تحت تأثیر هگل مکتب بزرگمردان را پدید  شخصیت
  

  )م1872 – 1970راسل (برتراند 
ماکیـاولی فـرد راسـتگویی بـوده چـون       :گویـد  کند از ماکیاولی و می راسل تجلیل می برتراند

او را معمـوالً کسـانی    .توانستند بگویند ولی نمی ،دانستند ها می هایی بزند که خیلی جرأت کرد حرف
  نادرستی بودند. ماکیاولیزم برآمده از نوعی فهم تاریخ است. هايتکفیر کردند که خودشان آدم

  
  )م 1795 – 1886فون رانکه (لئوپلد 

اي عـده  .شود میالدي است که غالباً اولین مورخ جدید اروپا شمرده می 19مورخ آلمانی قرن 
ـ  ، اند که او پایه گذار روش علمی در تاریخ استفکر کرده  .ایـن عقیـده را ندارنـد   دیگـر   هولـی االن

رانکه مالحظاتی را در تاریخ نگاري  .پیدایش رانکه یک نقطه عطف در روند علمی شدن تاریخ بود
معنـاي مـورد نظـر او گـاهی ایـن       بـود. در  از جمله یکی از آنها اهمیت یا اصـالت سـند   ،وارد کرد

گرفت. تاریخ نگاري فون رانکه حول محـور دولـت و سیاسـت    میتفاهم قرار ءگرایی مورد سوسند
پس تـاریخ واقعـی بـه    ، وجود دارند او به اسناد بایگانی بود. سندها چون تأکیدزد. دلیلش میچرخ 

   وسیله آنها قابل نگارش است.
و بـه شـکل تطبیقـی     اي خشک و ثابت است. اسناد را بیرون بیاوریـد گفت: سند مادهمیوي 

تاریخ حکومت و دولت و حوادثی که در دولت اتفـاق   ةتاریخ را بنویسید. ماد ،استنباط کنید و از آن
شـناخت.   تـوان حکومـت و سیاسـت را   میبنابراین با اسناد تاریخی  افتد در اسناد وجود دارند ومی

-آن را دانست. عده توان تاریخِمیهست و  که اتفاق افتاده در اسناد عیناً گونه واقعیت گذشته همان

ثابت شد دانستن واقعیت گذشته همانگونه که اتفـاق افتـاده    رانکه . بعداً ةاي معتقد شدند به اسطور
گویند منظور رانکـه ایـن بـود کـه     میکنند و میرانکه  ۀاي تفسیر دیگري از جملناممکن است. عده

اند. لئوپلد فون رانکه منتقد هگل و اندیشـه ترقـی   خواهد ببیند حوادث چگونه اتفاق افتادهمیمورخ 
ها را بـا  توانید دورهمیخداست. شما چطور  ةگفت: تاریخ مظهر خداست. مظهر خدا ارادمیاو  بود.
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 تر از دیگري قرار دهید. هر دوره رابطه مستقل با مظهر خـدا دارد و قایسه کنید و یکی را پستهم م
   .طرفانه استت ببیند و این به معناي قضاوت بیطور که هسمورخ باید هر دوره را همان

گفـت  مـی دانند. این در حالی است که رانکه میطرف را مورخ مرده ها مورخ بیپست مدرن
) در اي که انسان دوستی (اومانیسـم دوره، کردمیباشیم. رانکه در قرن نوزدهم زندگی  طرفباید بی

عصـر   ،اي معتقـد بودنـد  عـده  .)نامیدنـد مـی ژرمانیـک   ةقرون وسـطی را دور ( بود آلمان رشد کرده
 ۀکـم اندیشـ   کند. کممیشود و بر قرون وسطی غلبه پیدا میفرانسوي دارد در دنیا فراگیر  روشنگري

اروپا فراگیر شد. در کشور فرانسه پیروي از روش او سبب شکل گیري  درتاریخی رانکه و روشش 
وي عقیده داشت وظیفه مورخ آن است که حقیقت واقع گذشته را همان گونه دریابـد   متدیسم شد.

و آن را بنویسد و بازسازي کند. منظور او آن بود که مـورخ بایـد حقیقـت واقعیـت گذشـته و روح      
دوران را دریابد. رانکه به روح دوران عقیده داشـت و اینکـه هـر دورانـی روحـی مسـتقل از        وقایع
یک رشته افکار و تمایالت است که یک قوم یا  ۀدارد. روح دوران در واقع مجموع هاي دیگردوران

خواهد تاریخ  آورد. منظور رانکه این بود که وقتی مورخی میمییک عصر را تحت نفوذ خویش در 
ها و تمـایالت   اندیشه، باید روح و جان قرون وسطی را بشناسد و با افکار ،وسطی را بشناسد قرون

تاریخ وظیفه داوري کردن درباره گذشـته و بـه اطـالع رسـاندن     ، او معتقد بود .آن عصر آشنایی یابد
 به مورخان محول کرده است. او در سـخنان خـود   هاي آینده شرح رویدادها را براي راهنمایی نسل

کند که هر دو فی نفسه منحصر به فرد است و باید بر حسب مقتضـیات خـودش مـورد     استدالل می
  بررسی قرار گیرد.

  
  :)1883 تا 1818(مارکسکارل 

در دانشگاه بن در رشته حقـوق   1835) در آلمان به دنیا آمد. در سال 1818مارکس در سال (
اي به برلین رفت و در دانشگاه برلین به ادامـه   ولی یک سال بعد به دلیل مسئله ،به تحصیل پرداخت

هاي هگل و مفسرانش مثـل برونـو بـائور و لودویـک      تحصیل پرداخت. در آنجا تحت تأثیر اندیشه
فویرباخ قرار گرفت و تحصیل در رشته حقوق را رها کرد و به تحصیل در رشته فلسـفه پرداخـت.   

بـه  » هـاي دموکریتـوس و اپیکـوروس    فرق میان اندیشه«هایی درباره  شتن رسالهبا نو 1841در سال 
دریافت درجه دکتري نائل آمد. مدتی بعد به دالیلی راهی پاریس شد و در آنجا با انگلـس دوسـت   

یک بررسـی انتقـادي از   «مند به فلسفه هگل بود. اولین کار مشترك آنها دو مقاله  شد که او نیز عالقه
بود. در بروکسل مارکس سازمانی با هدف مرتبط کردن کمونیستهاي سراسر جهـان بـا   » فلسفه بائور

مانیفست کمونیست را با کمک انگلـس نوشـت. در نهایـت بـه      1848یکدیگر ایجاد کرد و در سال 
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اش را آثـار و افکـار هگلـی     لندن رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. او اذعان کرد که زیربناي فلسـفه 
  است.تشکیل داده 

بینی مفرطی که امکان کشف قانون فراگیر و عام تغییـر جامعـه بشـري     در قرن نوزدهم خوش
 19در نیمه قرن  .است پدید آمده بود که نقطه اوج آن نزد پیروان مکتب تحصلی (پوزیتیویستها) بود

و ها در پی این بودند که قوانین حاکم بـر تـاریخ و تکامـل جامعـه بشـري از طریـق مطالعـه         خیلی
و حاصل ادراك خود را به عنوان ابزاري در جهت اطالع جوامع بشـري   ،پژوهش فهم و کشف کنند

عنوان فلسفه او بـر  » ماتریالیسم دیالکتیک«بود و » کارل مارکس«یکی از این افراد  .به خدمت بگیرند
دانسـت.   باوري است. وي هستی تاریخ را بـاور داشـت و جریـان آن را متصـل مـی      طبق این خوش

آلیسم هگـل یـک فریـب و عامـل      ارکس اصل دیالکتیک هگل را پذیرفت. اما چون معتقد بود ایدهم
دیالکتیک را بر پایه ماتریالیسم تعریف کرد و بر پایـه اصـالت مـاده بـر خـالف       ،انگیز است انحراف

  . هگل [که بر پایه اصالت روح و ذهن بود] قرار داد البته مارکس ماتریالیسم را از فوئرباخ گرفت
مارکس هم مانند هگل تاریخ را بـه عنـوان   » درك مادي از تاریخ«ماتریالیسم دیالکتیک یعنی 

یک موضوع فلسفی باور داشت و از حرکت مادي تاریخ و بنیادهاي مادي تکامـل اجتمـاعی انسـان    
ارائه داد و توانست یک نظریه منسجم و منظم تاریخی ارائه دهد که شـاید پـیش از مـارکس کمتـر     

توان به عنوان یک کشف تلقـی کـرد. او    دارد. آن چیزي که مارکس بر آن تأکید داشت را می نظیري
دریافت که چیزي به نام شیوه تولید اساس تحوالت بشري اسـت. لـویی آلتوسـر کـه مارکسیسـتی      

گفت: مارکس نخستین کاشف قاره تاریخ اسـت. یعنـی پـیش از مـارکس تـاریخ       می ،ساختارگرا بود
ت. یکی از تأثیرات مهم مارکس در تاریخ این بود که باعـث شـد متفکـران بعـد از     شناخته شده نیس

  خودش از صرف تاریخ سیاسی و روایت محور به سمت تاریخ اجتماعی و اقتصادي بروند.  
انگلیس مهد تجربه باوري و آلمـان مهـد تـاریخ بـاوري     ، در قرون جدید فرانسه عقل باوري
اسـت. امـا   آنهمـارکس و طرفـداران    ،بـاوري آلمـان هگـل   است. نماینـدگان اصـلی مکتـب تـاریخ     

د شناخت تنها از راه حس و تجربـه  نگوی گرایان انگلیسی می هیسترسیموس آلمانی یعنی چه؟ تجربه
عقـل را مـالك شـناخت قـرار     ، گرایان فرانسوي بـه جـاي تجربـه و حـس     اما عقل ،شود حاصل می

تنها از راه تـاریخی ممکـن اسـت. اگـر ایـن      گرا کسی است که معتقد است شناخت  دهند. تاریخ می
بـه بررسـی    ،سؤال را مطرح کنیم که خانواده یعنی چه؟ تاریخ باور آلمانی براي رسیدن به پاسخ آن

  پردازد. هاي تاریخی خانواده در طول تاریخ می ریشه
 مـارکس شـویم.   پیوسته تلقی شود به تاریخ باوري نزدیک مـی  خطّاگر تاریخ یک کل و یک 

سـت  شناسـی آنها  علّتاش تحلیل حوادث تاریخی و ه وظیفهبود تاریخ نوع دومی نیز دارد کمعتقد 
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رود. ایـن نـوع تـاریخ    میکند و به صحت و سقم حوادث تاریخی میها صحبت که از چرایی پدیده
  علوم عقلی به کار هر کسی نیست. در زمره حکمت

د. در نقـدي بـر فالسـفه و    مارکس بیشتر دوست داشت به عنوان یک دانشمند شـناخته شـو  
اش این است که جهان را تغییر دهد نه تفسیر. اگر شـما بـه    فلسفه پیش از خود گفت: فلسفه وظیفه

اید. مارکس به دنبال این بود که قوانین حاکم بر تغییرات اجتماعی  تفسیر ذهنی بپردازید کاري نکرده
داري بـود. چـرا مدرنیتـه و     سرمایهشناس نظام  جامعه بشري را کشف کند. مارکس بزرگترین آسیب

داري در جوامع دیگر پدید نیامد؟ مارکس یک مسئله بسیار مهم را یافت که نـام آن را شـیوه    سرمایه
تولید نامگذاري کرد و معتقد شد که همین مسئله اساس تغییر است. ابتـدا تضـادي در درون شـیوه    

کند و هنگامی که ایـن  میید را دچار تغییر شود و وقتی این تضاد رشد کرد شیوه تولمیتولید ایجاد 
باقی تغییـرات در جامعـه نیـز     ،دهد. با تغییر شیوه تولیدمیتضاد زیاد شد انفجاري در درون آن رخ 

کـه   شود. بنابراین اندیشه شیوه تولید با عوامل ابزار و نتایج تولید قابل فهم است. هنگـامی میهویدا 
تکامـل آن و در درجـه دوم دگرگـونی روابـط تولیـدي صـورت       در درجه اول تغییر ابزار تولیـد و  

 ،روابط و عوامل تولید زیـاد شـود  ، کند. وقتی تضاد بین ابزارمیآنگاه شیوه تولید نیز تغییر  ،پذیرفت
گردد و این بحران موجب شورش اجتمـاعی  میشود که خود موجب بحران میتضاد طبقاتی ایجاد 

سرمایه داري را به شکل علمـی شناسـایی    ۀهاي جامعها و آفتکه بحران شود. مارکس براي اینمی
  داري را بررسی کند. هاي تولید قبل از سرمایه مجبور بود شیوه ،و تبیین کند

  
  بندي تاریخ اندیشه ترقی و تقسیم

یکی از آنها مسئله تقسیم تاریخ به مراحـل بـود.    ،شده بود م چند چیز بسیار رایج19در قرن 
ی تاریخ به چند دوره را نداریم. این اندیشه ترقی بود کـه تـاریخ را   خطّبندي  سیمدر دوران سنتی تق
اولین کسی که این طـرح   .ی تقسیم کرد و سپس آن را به مراحلی تقسیم نمودخطّبه صورت کلی و 

 علّـت  را نوشـت. » اصول یک علم جدیـد «تاب ک 18اول قرن  ۀبود. او در نیم» ویکو«را مطرح کرد 
هـر   .کنـد  اما تغییر نمـی  ،کند بشر در یک خط ترقی می شود گفت ها این بود که نمی نديب این تقسیم

کند که این ترقی و تغییـر   ترقی مستلزم تغییر است و این موضوع این فکر را خود به خود ایجاد می
پذیرد (البته این تلقی مربوط به عصر مـدرن اسـت نـه پسـت مـدرن).       با قاعده و قانون صورت می

شناسـی   او بـه آسـیب   ،طور که گفته شد نیز از معتقدان به اندیشه و قانون ترقی است. همانمارکس 
  داري پرداخت. نظام سرمایه
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مارکس مفهوم جدیدي را عرضه کرد: مفهوم زیربنا و روبنا. زیربنا شیوه تولیـد اسـت و ایـن    
آیـد)   ن محصـول درمـی  دار و چیـزي کـه از آ   مثل روابط تولید (بین برده و بـرده  ،شیوه اجزایی دارد

اگر یک شیوة تولید بتوانـد در رونـد    ،قواعد حاکم بر شیوه تولید و ابزار تولید. مارکس معتقد است
کنـد و از درون تضـاد    این تضاد ایجاد بحران می ،رشد و تحول تضاد درونی خود را به اوج برساند

اگـر ایـن    حـال شود.  تاریخ می رکت و تغییر درآید و این باعث ح سنتزي به وجود می ،تز تز و آنتی
آیـد و یکنـواختی کامـل حـاکم      رشد و بحرانی به وجـود نمـی   ،اما نتواند به اوج برسد ،تضاد باشد

در تغییرات اجتماعی و فرهنگی (رفتن یک دولت و آمـدن یـک دولـت     ،شود. مارکس معتقد بود می
نیم اینهـا بـه مقـداري سـطوحی     توان آن را فهمید که بدا ) به شرطی می...رفتن یک اندیشه و ، دیگر

کننـد. تـا منطـق تحـوالت زیربنـا را       پیروي مـی  ،هستند که از قواعد عامی که در زیربنا حاکم است
ما چیزي به نام شـیوه تولیـد داریـم و آن اسـاس      ،فهمیم. مارکس معتقد بود نفهمیم اینها را هم نمی

شـیوه   ،د و وقتی این تضاد رشـد کـرد  آی تغییر است. ابتدا تضادي در درون شیوه تولید به وجود می
یـک انفجـاري در درون آن رخ    ،دواین تضاد زیاد شهنگامی که کند و حتی  تولید را دچار تغییر می

گردد. بنابراین اندیشه شیوه تولیـد   دهد. با تغییر شیوه تولید تهیه تغییرات در جامعه نیز هویدا می می
دگرگـونی روابـط   وقتـی تغییـر ابـزار و تکامـل آن و      .اسـت ابزار و نتایج تولید قابل فهم ، با عوامل

روابط و عوامـل  ، کند. وقتی تضاد بین ابزار تولیدي صورت پذیرفت آن گاه شیوه تولید نیز تغییر می
شود و ایـن موجـب    شود و تضاد طبقاتی باعث بحران می تضاد طبقاتی هم ایجاد می ،تولید زیاد شد

  شورش اجتماعی است.
فئودالیسـم   -3داري  بـرده  -2کمون اولیـه   -1بندي کرد:  ا به پنج دوره تقسیممارکس تاریخ ر

  کمون ثانویه. -6سوسیالیسم  -5داري  سرمایه -4
به عبارت بهتر نـام مالکیـت خصوصـی     ،در مرحله کمون اولیه که مبتنی بر نظام اشتراکی بود

مـون اولیـه براسـاس    شـود. ک  مالکیت خصوصی باعث تمدن می ،مارکس معتقد بود ،وجود نداشت
  اصل تضاد پاشیده شد.

داري خیلی کـم   برده بحثاما در م ،داري زیاد بحث کرد مارکس در مورد فئودالیسم و سرمایه
جـواب   ،داري نرسـیدند  چرا برخـی جوامـع بـه سـرمایه     ،کند. اگر از مارکس پرسیده شود بحث می

  داري و فئودالیسم نداشتند. هاي برده چون دوره ؛دهد می
ایـن بـورژوازي اسـتقالل پیـدا      ،اسـت  و صـفتی داري (بورژوازي) مبتنی بـر تجـارت    یهسرما

شـود.   داري براساس حرص کارفرماي شکاف ایجاد مـی  از نظام فئودالیته و بعد نظام سرمایه .کند می
  آید. انقالب پرولتاریا بوجود می



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
77 

ختارها را داشته است. بینیم که بشر این سا می ،مارکس معتقد بود وقتی جوامع را مطالعه کنیم
امـوال و  ، طبقه نیست، حکومت نیست ،شکل اول کمون اولیه یا اشتراك اولیه در آن مالکیت نیست

کنند. شیوه مصرف هـم برابـر اسـت.     همه مصرف می، همه تولید کننده هستند .ثروتها مشترك است
کننـد. در   کثریت مصرف مـی به نام برده و ا ،کنند داري بخش اعظم از جامعه تولید می در دوران برده

فئودالیتـه بـه اربـاب تبـدیل      .جنگ وجود دارد و ایدئولوژي هم هسـت ، حکومت طبقه وجود دارد
  ها بهتر شد. داري تا حدودي وضع برده به دهقان نسبت به دوره برده ،شود می

ی بودن تاریخ و کل گرایی اعتقاد داشت. ابتدا جامعه بشـري دوره  خطّمارکس به فرضیه تک 
شـود و در  میکند. سپس این مرحله از درون دچار تضاد میکودکی خود یعنی کمون اولیه را تجربه 

اي مالکیت خصوصی پدید نیاید اگر در جامعه ،توان گفتمیشود. میاثر تغییر مرحله بعدي پدیدار 
ماند و جامعه بی تاریخ خواهد مانـد. مـارکس در مـورد    میشود تمدن راکد و انباشت ثروت ایجاد ن

د. اگـر از  رفئودالیسم و سرمایه داري زیاد سخن گفت ولی در مـورد بـرده داري نظـر چنـدانی نـدا     
-دهـد چـون دوره  میمارکس پرسیده شود چرا برخی جوامع به مرحله سرمایه داري نرسیدند پاسخ 

مالکیت خصوصی در آنها کامالً پدید نیامـد و یـا در صـورت    ، نداشتند هاي برده داري و فئودالیسم
  اش باقی ماند. رشد نکرد و در حالت اولیه ،پدید آمدن

علـم   ،تـاریخی  قواعد حاکم بر تاریخ را کشـف کـرده اسـت. ماتریالیسـمِ     ،مارکس معتقد بود
ریالیسـم  تامعه دیگر مااي با ج ت از جامعهکشف قوانین حاکم بر تحوالت تاریخی است. این تحوال

گذارد. پس اشـتراك اولیـه    دیالکتیک است. مارکس نام هر کدام از مراحل مختلف را وجه تولید می
  وجه تولید است.

داري باید آن را اساسی تلقی کرد  یک مفهوم اساسی در فلسفه مارکس که در نقد نظام سرمایه
 ،باعـث شـد   ،ابـزاري شـدن ایـده مـارکس     به دلیل (از خود بیگانگی) است. 1و آن مفهوم الیناسیون

ـ اي بگویند او به قواعد عام تاریخ باور داشته و معتقد به فرضیه تک  عده ی تکامـل تـاریخ بـوده    خطّ
  است.

  شیوه تولید آسیایی
بلکـه آب داراي   ،زمین به خودي خود ارزش نـدارد ، در کشورهاي شرقی به دلیل کمبود آب

برداري از آب به نیـروي   الکیت خصوصی قرار گیرد. بهرهتوانست تحت م اما آب نمی ،اهمیت است
جمعی نیاز داشت. کم کم آب تحت سلطه دولت قرار گرفت و دولت بر مردم حاکم شـد. مـارکس   

کشـی بردنـد و در    کند که به سراغ تأسیسات آبیاري و کانـال  کم آبی زمینداران را ملزم می ،گوید می


1 . alienation 
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آیـد. مـارکس معتقـد     یایی یک استبداد شرقی پدیـد مـی  نتیجه از درون این ضرورت طبیعی و جغراف
در شیوه تولید آسیایی دو نوع مالکیت دولتی و اشـتراکی وجـود دارد. امـا مالکیـت خصوصـی       ،بود

گیـرد. در عصـر قـدیم فـرد      پس وقتی فردیت به وجود نیاید رشد هم صـورت نمـی   ،آید پدید نمی
فـرد از اهمیـت    ،گسـترش تفکـر اومانیسـم    ولی در عصر مدرن با توجه به ،اهمیت چندانی نداشت

آیـد.   باالیی بر خوردار شد. در شیوه تولید آسیایی عرصه براي زندگی خصوصی و تفرد پدیـد نمـی  
آیـد و ابـزار    اصالً در شرق عرصه براي تفرد موجود نیست و تضاد طبقـاتی در آن بـه وجـود نمـی    

داري  غرب از بیرون برایش نظـام سـرمایه   کند. شرق را که باید منتظر بماند تا تولیدش نیز رشد نمی
  را به ارمغان بیاورد.

دانست میچون هگل را یک فیلسوف ایده آلیست  ،مارکس با نظریه دولت هگل مخالف بود
  نگرد.میچون به سیاست درست ن ،هگل به سرشت سیاست آگاه نیست ،و معتقد بود

چون جامعـه بـه دو طبقـه حـاکم و      ،رسد در شیوه تولید آسیایی تضاد هیچ وقت به اوج نمی
یا جمعی و اشتراکی اسـت یـا دولتـی.     ،آید شود. مالکیت خصوصی به وجود نمی محکوم تقسیم می

شود. در واقع مارکس استبداد شرقی  فرا اجتماعی و فرا طبقاتی می، ماهیت دولت در شرق فرازمینی
ایـن وضـعیت بـه سـراغ عوامـل      شناسـی   علّترا پذیرفت و براي آن توجیه مادي قائل شد. او در 

  جغرافیایی و آب و هوایی رفت و سپس این را به شیوه تولید ارتقا داد.
هـا:  (فرانکفورتیهگل و مارکس، اندیشمند نقش داشتند: منتسکیو سهدر رواج استبداد شرقی 

  م.) و ماکس وبر.›شرقیاستبداد ‹ اگوست ویتفوگل به نامکارل
یک هویت صنفی و طبقاتی تأکید کرد و در تاریخ هم ایـن   مارکس از اولین کسانی بود که بر

، را محوریت قرار داد. او از نخستین کسانی اسـت کـه فرامـرزي کـار کـرده اسـت. تفکـر تـاریخی        
گرایی و تـاریخ   اجتماعی و سیاسی مارکس یک تفکر جهانی است. مارکس به چیزي به عنوان ملیت

آورد. کـارگر   ن کارگر را آزادي ملی بـه تعلیـق درمـی   ملی باور ندارد و معتقد است که آگاهی راستی
مارکس در اواخر عمر خـود بـه انگلـس گفـت:      همه جا کارگر و کارفرما در همه جا کارفرما است.

هـاي  زدگـی تفکـر خـود و برداشـت     و با این جمله از عوام» مارکسیست نیستم ،من مارکس هستم«
  کند. ها از آن شکوه مینادرست مارکسیست
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  )م 1833 – 1911دیلتاي (هلم ویل
. او در ایـن کتـاب از هرمنوتیـک و    1»انسـانی اي بر علـوم   دیباچه«دیلتاي کتابی نوشت به نام 

ولـی   ،نامیدنـد  را شناخت علمی مـی  ،آنچه در علوم طبیعی است در آن زمان کند. تفسیر صحبت می
گفتند. رویکرد پوزیتیویسـتی   شود را فهم می آنچه در علوم فرهنگی است و آنچه به انسان اضافه می

نادیـده گـرفتن سرشـت    ، اي از نوع طبیعت انسانی و تبدیل انسان به ابژه ۀبه انسان و تاریخ و جامع
واقعیـت کـه ابـژه    اي است که علم انسان و انسان دارد. یک ذهن و عامل شناسنده بین ما و آن  ویژه

کـه در مـورد    علّـت وجود دارد. به عبارت دیگر عالوه بر ، است و در بیرون باید وجود داشته باشد
شـود کـه ایـن     و معلول در ذهن ما برقرار مـی  علّت ۀیک سوی ۀبینیم و یک رابط طبیعت ما آن را می

 آگاهانه و عقالنـی نـدارد و   ۀولی همیشه جنب ،گیرد هاي انسان نشأت می از انگیزش رابطه یک سویه
است. مثالً شخصی کـه تیـر بـه مغـزش      علّتگویند. دلیل چیزي غیر از  می »دلیل«اصطالحاً به این 

ولی دلیل مرگ چیز دیگري است که اینجـا وارد   ،مرگ اوست علّتتیر خوردن  ،ردمییخورد و ممی
بلکـه مـا    ،کنـد مـی ین مادي تفسیر نشویم و در اینجا تبی ها می ها و انگیزش اراده، بحث علوم انسانی
خواهیم بفهمیم نه بشناسیم. در جهان انسانی بحـث دالیـل و    کنیم. در اینجا میمیهستیم که تفسیر 

  شود.  ها و احساسات مطرح می انگیزش
کرد که علوم انسانی و اجتماعی و تاریخ علومی هستند که مبناي اخالقـی و   دیلتاي تأکید می
صـرف و خـاص    ةو تفهمی هستند. دیلتـاي بحـث هرمنوتیـک را از حـوز     روحی دارند و تفسیري

ـ یعنی هرمنوتیک را به عنوان یـک م  .هاي روش شناختی کرد شناسی وارد عرصه شناخت د و روش تُ
چون در  ،به بحث گذاشت. او مخالف پوزیتیویسم و سلطه علوم تجربی در منظومه تفکر بشري بود

در حالی که در علـوم انسـانی صـرفاً بـا      ،شود بین مسئله و رویداد بررسی می علّیروابط ، آن علوم
  ها سروکار نداریم.  علّت

مباحـث   ةهاي مربـوط بـه فهـم و تفسـیر را در حـوز      دیلتاي که در آلمان ظهور کرد و بحث
ـ      ؛گفت ما دو روش براي شناخت داریم ،متدولوژیک قرار داد الزامـات و   ۀیکـی روشـی کـه بـر پای

و معلـول بـه    علّتاصل  ۀاست که بر پای علّیشود و آن روش  مربوط به آن علوم استفاده می قواعد
گفتنـد چیـزي کـه تحـت      کردنـد و مـی   دیگران این علوم را نفی می .پردازد تبیین حوادث طبیعی می

آیـد و   اینجا بحـث ابژکتیویسـم و سابژکتیویسـم پـیش مـی      . درتبیین شود سودمند است علّی ةقاعد
شدند. دیلتاي گفت این غلـط  میفرهنگی و اخالقی قائل ، سابژکتیویستی براي علوم انسانی خصلت

مسائلی که  ۀبر پای و در اینجا ،نه تبییناست،  فهمو شناخت دیگر به نام شناخت تفهمی  ،دوم است.


بیدي به فارسی ترجمه کرده است. دره. این کتاب را منوچهر صانعی  1
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بـود ایـن   کنیم. جالب این است که وي گفته میشود تفسیر  ها می ها و اراده مربوط به دالیل و انگیزه
  روش در علوم انسانی تنها روش ممکن است.

  
  1هرمونوتیک
آور تأویل. علم معناي متن. این کلمه از هـرمس خـداي پیـام   ، تفسیر، یعنی معنا هرمونوتیک،

برد. سخنی که از زبان خدایان بود پیام خدایان را براي خدایان و انسانها می، آید. این خدایونانی می
کرد. در متون اسالمی آن را به عنوان یک پیغمبر مـی درآورده و به انسانها تقدیم میرا به زبان ساده 

دانند. هرمسوم به معناي تفسیر و تأویل کردن است. این فعل و کاري که بر مبناي آن صـورت مـی  
هرمونوتیک را  ۀگیرد هم در آثار افالطون و هم در آثار ارسطو مجال تجلی پیدا کرد. برخی تاریخچ

هرمنوتیک هـم بـه عنـوان روش فهـم     ، یعنی از زمانی که متن پدیدآمد ،رسانندوزگار باستان میبه ر
تفسـیر و تأویـل فـرق دارد. در تعیـین مبـدأ پیـدایش        ۀمتن پدید آمد. در جهـان اسـالم هـم مسـئل    

دانند کـه یـک   آلمانی می 2شالیر ماخرفردریش هرمنوتیک اختالف وجود دارد. بسیاري واضع آن را 
 ةکرد. برخی معتقدنـد پیـدایش هرمنوتیـک در دور   دان بود و روي انجیل و متون مقدس کار میالهی

 ،لوتر و کالون اعتقاد داشتند ،یفلکیاو، شود. ژان هوسهاي رفرم دینی مربوط میمدرنیته به نهضت
، بـین انسـان و خداسـت. در ایـن زمـان      ۀگري کلیسا غلط است و نباید کسی ادعا کند واسطواسطه

  هاي دیگر مطرح شد.جمۀ متون مقدس به زبانتر
شناسـی مطـرح   شـناخت  ۀمباحثش بیشتر در عرص -1 :به طور کلی سه نوع هرمنوتیک داریم

دهد. اینکه متن اصالت دارد یا چیز دیگري باید در نظر گرفته شود؟ شود و متن را هدف قرار میمی
، باید مورد توجه قـرار گیـرد؟ تـا زمـان مـاخر     شود تا چه حد زمینه و بافتی که متن در آن تولید می

روي نیت و قصد پدید آورندة متن تأکید داشتند. معنایی که در درون متن نهفته با توجـه بـه همـین    
دهد. مـاخر فهمیـد کـه در ایـن نـوع      قصد و هدف باید شناخته شود و این خود به متن اصالت می

توجـه بـه زمینـه    ، ز آن بیرون آید و از آن به بعدتواند اشود و نمیمفسر گرفتار یک دور می، تفسیر
)context    محور قرار گرفت و بعدها تا حدي پیش رفت که یک رویکرد و فکر جدیـدي بـه نـام (

  گرایی پدید آمد.  بافت باوري و زمینه
معتقد بود آنچه اصالت دارد زمینه و بافت است نـه مـتن.   » contextualism«کانتکستوالیسم

، ناشی از این است که رابطۀ جز و کل و رابطۀ واژه با عبـارت یـا جملـه   ، آیدمی آن دوري که پدید


1. hermeneutics 
2 . friedrich schleiermacher 



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
81 

حاوي معـانی گونـاگون اسـت و ایـن     ، گیرددوسویه است. هر واژه که در یک جمله یا بند قرار می
، متفـاوتی بیایـد   ۀشود که معناي کل فهم شود. وقتی یـک کلمـه در جملـ   معانی در صورتی فهم می

بایـد معـانی واژگـان را    ، شود. اگر بخواهیم معناي کلی یک عبارت را بشناسـیم معنایش متفاوت می
توان حل کرد که به زمینه توجه کنـیم و از  کند. دور را زمانی میبشناسیم و این ما را گرفتار دور می

  توجه کنیم.» context«و به روي  هآمد در» text«توجه به 
کردند ولی بعد که قبالً توجه را به خود متن میتفاوت هرمنوتیک سنتی با جدید در آن است 

که هر متنـی در یـک    شداز این به بافت و زمینه توجه پیدا شد. این بحث تاریخی بودن متن مطرح 
بین واژگـان   ۀها و قواعد دستوري و رابطشود. مفسر کسی است که به رویهتاریخ و زمانی تولید می

تأویل یعنی قائل شدن به اینکه یک معنایی بـه طـور کلـی در     .گیردتوجه دارد و آنها را به شرح می
شـود آن را بـه اول برگردانـد و معنـاي نخسـتین و      متن و در هر حرکت و کنش وجود دارد و مـی 

  بنیادین را کشف کرد. این بخش هرمنوتیک مربوط به متون است.
شـناختی  هـاي روش  شناسی وارد عرصهصرف شناخت ةبحث هرمنوتیک را از حوز، دیلتاي

کرد. یعنی هرمنوتیک را به عنوان یک متـد و روش بـه بحـث گذاشـت. او مخـالف پوزیتیویسـم و       
بین مسئله و رویداد  علّیچون در آن علوم روابط ، تفکر بشري بود ۀسلطنت علوم تجربی در منظوم

تـاب در ایـن   ها سروکار نداریم. اولین کعلّتشود. در حالی که در علوم انسانی ما صرفاً با بررسی می
زمینه را ماکس وبر نوشت و گفت که براي تحقیق باید از هر دو بال کمک بگیریم. مارتین هایـدگر  

فلسـفه قـرار داد. او مسـئله     ۀترین مسئلفهم انسان را اساسی هایدگرکمک زیادي در این مورد کرد. 
هرمنوتیـک فلسـفی اسـت. او    گـذار  پایـه  هایـدگر فلسفه کرد.  ۀتفکر و تفسیر را تبدیل به یک مسئل

گوید: از زمـان افالطـون و سـقراط تـا     فهم و هرمنوتیک را وارد بحث آنتولوژیک کرد. او می ۀمسئل
ها و موجودات افتاده اسـت و خـود هسـتی و وجـود را     غربی در دام شناخت هست ۀزمان ما فلسف

گاه انسان دست بـه  فراموش کرده است. هایدگر این سؤال را مطرح کرد که هستی چرا هست؟ هر 
شود و تفسیر و تأویل همین شدن است. انسان موجودي اسـت  تأویل هستی بزند دري دیگر باز می

 هایدگر راه را براي پست مدرنیته باز کرد. ۀزند. فلسفاش خود هستی را رقم میکه فهم از هستی
 

  
  
  

  م) 1844 – 1904راتسل ( فردریش



                                                                             خیتار فلسفه رامونیپ ییگفتارها درس
82 

تاریخ رستنی است و مثل هر  .شود افیا اصالت داده میدر دیدگاه جغرافیا باوري به عامل جغر
راتسل آلمانی با نوشتن کتاب جغرافیـاي انسـانی    .روید رستنی دیگر در سرزمین مخصوص خود می

  این مکتب را شکل داد.
  

  )م 1864 – 1920ماکس وبر (
تفهمـی   و علّـی شناس تفهمی است. ایده او این است که هر دو نوع تبیـین   ماکس وبر جامعه

باید در کنار هم باشند. ماکس وبر از تبیین درونی دفاع کرد و تبیین تفهمی را پیشنهاد کرد. البته وي 
هم باید در میان  علّی ۀگفت جنب وبر می عقیده داشت که این تنها نوع تبیین در علوم تاریخی نیست.

ی. دانشـمند بایـد هـر دو را داشـته     و تبیین تفهم علّیگوید ما دو نوع تبیین داریم تبیین  باشد. او می
صرف بر یکی غلط است. وي نام تبیـین تفهمـی را تفسـیر یـا      ۀباشد و اینها مکمل هم هستند. تکی

اي در میان کسانی که عامیانه تفکر مـدرن را مطـرح کردنـد     افسانه گذارد. تفهم یا بازنمایی کردن می
وبر منتقد مـارکس بـود    که س بود. در حالیوبر کامالً ضد مارک :گویند شکل گرفته است که آنها می

پذیرد. یکی از آنها این بود که مارکس به مسائل تفسـیري و تفهمـی زیـاد     و خیلی از عقاید او را می
 ،توان آن را کشف کـرد  کرده است که تاریخ یک خصلت بدون تغییر دارد که میمینپرداخته و فکر 

ماکس وبـر هـم   ، پاتري مونیال مارکس ۀو مارکس مدعی است که آن را کشف کرده است. در نظری
کند. ماکس وبر در حرف دیلتاي تجدیـدنظر کـرده اسـت و     بر همین مفهوم استبداد شرقی تأکید می

شناسی وبري  و هم دلیل. در سنت جامعه علّتگوید هر دو روش در علوم انسانی باید باشد هم می
  تبیینی و تفهمی جا افتاده است. روش 

  
  )م 1844 – 1900(نیچه فردریش 

وي از نظر بحث هرمنوتیک خیلی پر اهمیت است آن چیزي که ما تحت عنوان تفکر مـدرن  
فکـر و   ،شناسیم. مفهوم ترقی و استمرار و پیوسـتگی و مفهـوم انباشـت تـاریخی در مـورد علـم       می

ی قرار دارد که مـدام رو  خطّبر این اساس بشر در یک  .داد رکن مهمی را تشکیل می، تجارب بشري
و تفکـر ایـن دوره از    ،شـود  اش انباشت می و بعد علم و فرهنگ و اندیشه ،رود به ترقی و تکامل می
تـوان آن را فهـم کـرد. مـا      ها یک عقل حاکم است که میشود و بر این انباشت دوره پیشین برتر می

در میـان   علّـی در اینجا مفهـوم مکـانیزم    ،یابی کنیم باید آن را ریشه »انقالب فرانسه«گوییم  وقتی می
بـراي کشـف مکـانیزم    ، و بعد در قالب آن تفکـر  گیریممیعلل را در نظر  ةیعنی یک زنجیر .آید می

کنـد. یکـی از اندیشـمندان در    میولی پست مدرنیسم این را رد  کنیم. حاکم بر پدیده تالش می علّی
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ود. پست مدرنها به علوم تفسیري اعتقاد دارنـد در اینجـا مفهـوم ترقـی و اسـتمرار      این زمینه نیچه ب
    .بینیم رود و ما اوج این فکر را در فوکو می کامالً زیر سؤال می

مفهـوم  وي کند و از نیچـه تـأثیر گرفتـه اسـت.      به شدت از هرمنوتیک فلسفی دفاع می فوکو
مفهـوم اسـتمرار و پیوسـتگی را کـامالً زیـر سـؤال        و معلول در تاریخ را قبول نـدارد.  علّتترقی و 

هـا ایـن را   رود. ولی پست مدرن گفتند علم و فن و صنعت رو به جلو می برد. در تفکر مدرن می می
اگر تغییري صورت گیرد به معناي تکامل نیست بلکه گسست است. نیچه  :گویند قبول ندارند و می

آلمانی در قرن نوزدهم است  ۀاست. وي فیلسوف برجستیکی از آغازگران این انتقاد به تفکر مدرن 
درگذشـت و یـازده سـال آخـر عمـر را در تیمارسـتان        1900به دنیا آمـد و درسـال    1844در سال 

هـایش   اي شاعرانه اندیشه که در آن با شیوه 1»چنین گفت زرتشت« :مانند ،گذراند. آثار بسیاري دارد
  کند.   کند و در آنجاست که مفهوم ابرمرد و بازگشت جاودانه را مطرح می را بیان می

 که پس از مرگش توسط خواهرش الیزابت منتشر شد. کتـاب » معطوف به قدرت ةاراد«کتاب 
د کشید و از آن بـه عنـوان   که در آنجا به شدت اخالق مسیحی موجود را به نق» فراسوي نیک و بد«

 .کشـد  کند. نیچه به شدت اخالق و تفکر برابري خواهی را به نقد می اخالق بردگی و ضعف یاد می
 ۀاز فلسـف  متـأثر در اینجـا وي   .نابرابري در ذات آفرینش و سرشت انسانها نهفته اسـت  :گوید او می

قا و سـتیز دائمـی بـین ضـعیف و     داروین و تز بقاي اصلح اوست که جهان را مبتنی به اصل تنازع ب
گویند اندیشه نیچه در پیدایش فلسفه نازیسم بیشترین تأثیر را داشـت.  میاي عده .کند قوي تلقی می

   .هاي خود مصادره کردند ها او را به نفع اندیشهخود نازیها و فاشیست
رگ خـدا را  او در ایـن آثـار بحـث مـ     .است» غروب بتها«یا » شامگاه بتان« نیچهاز دیگر آثار 

نیچـه معتقـد    .نقـد دارد  ،سازیم بدون آنکه به آنها توجه کنـیم  کشد. او بر حقایقی که ما می پیش می
چیـزي جـز    ،کننـد  آن چیزي را که انسان و فالسفه و متفکران تحت عنوان حقیقت تلقی مـی  ،است

گویـد ایـن حقـایق     او مـی  .دهـد  نیست و این مسئله را به خواست قدرت ربـط مـی   تأویل و تفسیر
حقیقـت چیـزي اسـت کـه      .سازیم چیزهایی است که ما می ،حقیقت باشد چیزهایی نیست که واقعاً
 .خواهد فالن چیز حقیقت باشد و فالن چیـز حقیقـت نباشـد    شود. انسان می توسط انسانها جعل می

ـ     باورهاي علمی و فلسفی چنین ساخته می ی و ازلـی و ابـدي   شود. بنابراین ایـن باورهـا امـوري ذات
تا زمانی که قدرت پشت یک عقیده و باوري  ،افتند آیند و برمی برمی، بلکه حادث و گذرایند ،نیستند

تـر  بگیریم به مراتب به حقیقت نزدیک هاي درست تفسیر را به کارما اگر روش .ماند باقی می ،باشد
    شویم. می


. این کتاب را داریوش آشوري به فارسی ترجمه کرده است.  1
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ولـی نیچـه    .آن دور و نزدیـک اسـت  ما با  ۀولی رابط ،حقیقتی است :گوید نسبیت گرایی می
، آفرینید. تفسیر را چون شما دوست داریـد  بلکه آن را می ،کنید حقیقت را شما کشف نمی :گوید می
ما شناختها داریـم کـه همـان     ،پذیر نیست شود. آنچه تاریخی است تعریف خواهید درست تعبیر  می

که اعتقادش بر ایـن  شود  میاز نسبیت باوري گذار و پیشتاز نوعی  پایه بنابراین نیچه .ها هستند ویلأت
گذاشـت   ر فوکـو تـأثیر  بهاي مهم نیچه که  یکی از کتاب .است که یک حقیقت تاریخی وجود ندارد

  کشد. است که اخالق مسیحی را به نقد می» تبارشناسی اخالق«
یک حرکت جدیدي شکل گرفته به  ،کانونی اعتقاد ندارد  گرایی پست مدرن به حقیقت نسبت

 1961انداز باوري. توماس کوهن یکی از بزرگتـرین مورخـان علـم در     نام پرسپکتیویسم یعنی چشم
و در آنجا از پارادایم صحبت کرد. زمانی انسان فکـر   1هاي علمیکتابی نوشت به نام ساختار انقالب

علـم باسـتان    ،قت عینی و علمی بـود . این یک حقیاست اي شکل کرد زمین مرکز عالم و استوانه می
یکی از اندیشمندان به نام فایر آبنـد در کتـاب ضـد     .چرخد گفت: خورشید دور زمین می به بشر می
اند. انسـانی کـه    پذیري نا ما حقیقت عینی نداریم و این پارادایمها متکی بر اصل قیاس :گوید روش می

جهـان و عقایدشـان متفـاوت     ،دایم دیگري اسـت کند و انسانی که در پارا در آن پارادایم زندگی می
هـا حقـایق نیسـتند چیزهـایی      گفتمـان  .زد است. فوکو که از گفتمان سخن گفت همین حرفها را می

   .شوند هستند که ساخته می
انـد را   هاي حقیقتی را که متکی بر قدرت شکل گرفته و پایدار مانده گوید: باید رژیم نیچه می

سنتی ایـن   ۀگیرد. فالسف ک بین حقیقت و واقعیت در آثار نیچه انجام نمیبشناسید. به هر حال تفکی
حقیقـت   .کار را کردند. واقعیت آن چیزي است که هست و حقیقت آن چیزي است که بایـد باشـد  

بنابر نظر نیچه حقیقت کشف شدنی نیست و سـاختنی اسـت.    ،ها و بایدهاست مربوط به ایدئولوژي
ــالوده ــی  وي ش ــی و تبارشناس ــاد       شناس ــی اعتق ــذهب خاص ــن و م ــه دی ــدارد وي ب ــول ن را قب

ورده زندگی من اسـت ولـی در عـین حـال خطرنـاك       آ دگوید: نیچه گنج با داستایوسکی می(ندارد.
گوید حقیقتی بیرون از زمان وجود ندارد حقیقت یک چیز درون تـاریخی و زمـانی    است.) نیچه می

 است نسبی و متغیر است.در عصر قدیم عقل را مجرد و منتـزع از زبـان و تـاریخ و زمـین و زمـان     
یقـت حقیقـی وجـود دارد و یـک حقیقـت      دانستند ولی در عصر جدید این گونه نیست یک حق می

گویند حقیقتی در بیرون از زمان وجود نـدارد و حقیقـت    زمانی و زمینی . برخی در عصر جدید می
  دانند نه کشف کردنی و یافتنی. را ادعایی ساختگی و جعلی می

  


. از این کتاب سه ترجمه به فارسی وجود دارد.  1
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  )م 1889 – 1976(هایدگر مارتین 
تفکر و تفسیر را تبدیل بـه   ۀاو مسئلفلسفه قرار داد.  ۀترین مسئل هایدگر فهم انسان را اساسی

فهـم و هرمنوتیـک را وارد    ۀگذار هرمنوتیک فلسـفی اسـت او مسـئل    فلسفی کرد. او پایه ۀیک مسئل
غربی در دام شـناخت   ۀگوید از زمان افالطون و سقراط تا زمان ما فلسف بحث آنتولوژیک کرد او می

رامـوش کـرده هایـدگر ایـن سـوال را      ها و موجودات افتاده است و خود هستی و وجود را ف هست
شود و  مطرح کرد که هستی چرا هست؟ هر گاه انسان دست به تأویل هستی بزند دري دیگر باز می

خـود هسـتی را رقـم    ، اش تفسیر و تأویل همین شدن است. انسان موجودي است که فهم از هستی
گـر دائمـی    سان را موجود تأویـل هایدگر راه را براي پست مدرنیته باز کرد. هایدگر ان ۀزند فلسف می
براي او پرسش این نبود که هستی چگونه است؟ پرسش اصلی ایـن بـود کـه هسـتی چـرا       ،داند می

  ها وجود ندارد. هاست و بیرون از فهم هست؟ حال این هستی از درون فهم
  

  )م 1866 – 1952کروچه (بندتو 
اي براسـاس   یعنـی هـر دوره و زمانـه    ،عقیده دارد هر تـاریخی تـاریخ معاصـر اسـت     کروچه

یعنی این علم در حال رشد است و در هر عصري  ،تاریخ مخصوص خود را دارد، هاي خوددیدگاه
علـومی   ،کید دارد که علوم انسانی و اجتمـاعی و تـاریخ  أدارد. کروچه ت اي کاملتر را عرضه می نتیجه

  هستند.هستند که مبناي اخالقی و روحی دارند و تفسیري و تفهمی 
  

  )م 1885 – 1971(گئورگ لوکاچ
هـم دانـش انسـانی تحـت      هم انسـان و  ،دارد بیان می 1در کتاب خود تاریخ و آگاهی طبقاتی

توان  می قابل تسخیر و شناخت است و شیء شده شود. انسان گراها تبدیل به شیء می تجربه ةسیطر
 ،اي اسـت لقی تجربه گرایانه اسطورهها شناخت. از نظر مکتب فرانکفورت این ت فارغ از ارزش او را

  بلکه در علوم دیگر هم چنین وضعیتی پدیدار شده است.  ،نه تنها در علوم انسانی و اجتماعی و
  


. این کتاب را محمد جعفر پوینده به فارسی ترجمه کرده است.  1



  





 پنجمبخش 
  
  


  

  فلسفه تاریخ  در سده بیستم میالدي
  

سه  سدهدر این . مطرح شدم به بعد فلسفه علم تاریخ یا فلسفه انتقادي تاریخ 20از قرن 
ها ۀ وین(که نو پوزیتیویسمحلق ؛هاآنالی :در فلسفۀ تاریخ پدیدار شدند که عبارتند ازجریان فلسفی 

  .هافرانکفورتی)؛ نشتاینپوپر و ویتگ ، مانند:تندهس
  

  مکتب آنال
هاي رویدادها را ثبت کند و بیشتر به جنگ ،خواهد مورخ می 18از قرن پیش در تاریخنگاري 

اما مورخ  .نماید شاهان و رجال سیاسی و در یک کلمه تاریخ سیاسی توجهش را معطوف می
نیز  ...فرهنگ و سنن و  ،هنر ،تجارت ،نماید و از اقتصاد تر فعالیت می امروزي در میدانی بسی وسیع

 نسبت به دولت محوري انتقادات ،از زمانی که جامعه شناسی پدید آمد .آورد سخن به میان می
او  .آگوست کنت که پایه گذار جامعه شناسی است ةبه خصوص از دور ،شدیدي صورت گرفت

در فرانسه  .تاریخ ملی و سیاسی را راضی کننده ندانست و مکتب آنال هم دنباله رو همین تفکر شد
   در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مکتب آنال شکل گرفت.

ــرن بیســتم  ــر«در اوایــل ق ــري ب ــ »آن ــااي همجل ــوان ب ــ« عن ــاریخیو ترکیــب لیف أت ــا »1ت  ی
ر بشـر تـاریخ مفصـلی نگاشـته     تطـو  ةدر ایـن مجلـه دربـار    .سـیس کـرد  أت» بررسی تاریخ نگـاري «

هـا و اجتماعـات فکـري و فرهنگـی بـود. دو مـورخ بـزرگ        تـوده ، شد و موضوع آن تـاریخ مـردم  
ر و ونامشـان لوسـین فـ   ، را قبـول داشـتند   کردنـد و تـاریخ انسـانی و جهـانی    مـی که مانند او فکـر  

یعنـی ریـز    2اي بـه نـام آنـال    م مجلـه 1929ور در سـال  بلوخ بود. مـارك بلـوخ و لوسـین فـ     مارك


1 . the Revue de Synthese Historique 
2 . Annales d'Histoire Economique et Sociale 
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گـردد   ایـن نـام بعـدها نـام مکتبـی در تاریخنگـاري مـی        .کننـد  شده و جزئی شـده را تأسـیس مـی   
  نهند. همراه فرنان برودل بنیانش می که آنها به
  
  )م 1902 – 1985(فرنان برودل  .1

-باشـد. عـده  مـی تـرین مـورخ قـرن بیسـتم     ترین مورخ مکتـب آنـال و بـزرگ   بزرگبرودل 

داننــد. او حــد فاصــل میــان نســل اول و ســوم مکتــب آنــال اســت و در  مــیگــو اي او را آشــفته
ور بـر  نیـز هماننـد مـارك بلـوخ و لوسـین فـ      تداوم ایـن مکتـب نقـش بسـیار مهمـی داشـت. وي       

اي او را بــه همــین ســبب عــده ،عنصــري تعیــین کننــده در تــاریخ بــاور داردجغرافیــا بــه عنــوان 
هـاي اروپاییـان در گذشـته را    وي رژیـم غـذایی و خـواب    کننـد. مـی متهم به جبر جغرافیـا بـاوري   

بنـدان بـه مکتـب آنـال عقیـده دارد کـه        مورد توجه قـرار داده اسـت. وي بـه عنـوان یکـی از پـاي      
علـوم انسـانی یعنـی تـاریخ.      ۀو همـ  ؛ز تـاریخ وجـود نـدارد   چیزي به نـام علـوم انسـانی جـداي ا    

شــناس  برخـی در انتقـاد بــه ایـن دسـته از مورخــان مکتـب آنـال آنهــا را نـه مـورخ بلکــه جامعـه         
  اند.  دانسته

فرنــان بــرودل مــدعی بــود کــه تــاریخ  اوج تاریخنگــاري ســاختارگرا فرنــان بــرودل اســت.
بـدون روشـنگري و    ،کنـد  رویـدادها را عرضـه مـی   ، دهـد نـه روشـنایی نـوري     کورسویی بروز می

بـر اعمـال فـردي و تحـوالت      ،نویسان صـرفاً بـر رویـدادها گـرایش دارنـد      زیرا که تاریخ، توضیح
تواننــد مســتقیماً قابــل  پندارنــد کــه هــر کــدام از آنهــا مــی  ورزنــد و مــی مــدت تأکیــد مــی کوتــاه

یـژه رویـدادهاي سیاسـی تنـزل     دریافت باشد. بـر ایـن اسـاس تـاریخ تـا حـد تـاریخ وقـایع بـه و         
خودشناسـی بیشـتري   ، یافته است. ایـن موضـوع بـراي بـرودل بـدیهی اسـت کـه بررسـی گذشـته         

مــثالً  ،ســازد. در تــواریخ قــدیم بررســی امــور جزئــی در تــاریخ مرســوم نبــود  پــذیر مــی را امکــان
یعنــی در آن جــز سرگذشــت  ،نهــد الرســل و الملــوك نــام مــی طبــري نــام کتــاب خــود را تــاریخ

-مـی بـرودل بـه شـدت از تـاریخ روایـی انتقـاد        .شـود  یامبران و شاهان چیز دیگـري یافـت نمـی   پ

و  ،زمانهـا داریـم   ،گویـد: مـا در تـاریخ یـک زمـان نـداریم      مـی او  .دانـد مـی کند و آن را کم ارزش 
  کند:میها را به سه دسته تقسیم این زمان
دهــد و مــیآنــی روي  در آن حــوادث تــاریخی :)(زمــان انفــرادي زمــان کوتــاه مــدت – 1

  .محور کار تاریخ نگاران سنتی است
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دهـد و  مـی مفهـوم تـاریخ سـاختاري را توضـیح      :)(زمـان اجتمـاعی   زمان میـان مـدت   – 2
-مــی تـأثیر از حـوادثی کـه در طــول مـدت زیـاد اتفــاق افتـاده و در سـاختار اقتصــادي اجتمـاعی        

  گذارند.
  نوعی مکان محور کردن تاریخ است. :)زمان جغرافیایی(زمان طوالنی مدت – 3
  
  م)1944 – 1886(مارك بلوخ  .2

در خصــوص ســاخت اقتصــادي قــرون وســطی  1در کتــاب جامعــه فئــودالیمــارك بلــوخ 
ــاریخ :گویــد وي مــی .بحــث کــرده اســت ــه حــل و فصــل کــردن پدیــده  ت ــویس ب ــی  ن هــاي ذهن

گیــرد. بلــوخ تأکیــد  پــردازد کــه هــم خــودش و هــم خودآگــاهی عامــل تــاریخی را در برمــی  مــی
پـذیر   بـر ایـن بـود کـه صـدها تفسـیر در مـورد رویـدادهاي گذشـته امکـان           این امر نـاظر ، کرد می

 ار علمـی را هـدف قـرار دهنـد.    د اعتبـ تواننـ  نویسـان مـی   با این همه وي باور داشـت تـاریخ   .است
ــاریخ   ــار ت ــده ک ــت عم ــت    او گف ــناخت حقیق ــر ش ــت ب ــی اس ــویس مبتن ــذب و، ن ــورخ، ...ک  م

ــی ــی   نم ــوخ م ــاب ورزد. بل ــردن اجتن ــد از داوري ک ــد توان ــن  :گوی ــراي کشــف ای ــه  ب ــه چگون ک
ــی    ــب م ــار کس ــط اعتب ــورات غل ــایعات و تص ــد ش ــاریخ  ،کنن ــت ت ــی   الزم اس ــه بررس ــویس ب ن

اصـل و   ،خودآگاهی جمعی بـه یـک ملـت بپـردازد. او بـه کسـانی کـه مجـذوب مسـائل سیاسـی          
  کند.میحمله  ،باشند ها و ایجاد موانع میان گذشته و حال می نسب

ــوخ از لحــاظ روش شناســی   ــارك بل ــت م ــو آوري اســت،اهمی ــایی ن ــات  ويه در تحقیق
روش وي بـدین صـورت بـود کـه چـون موضـوع مـا اجتمـاعی          تاریخی خیلی مـوثر واقـع شـد.   

تـوانیم از عصـر حاضـر بـه گذشـته بـرویم. از       مـی مواد معلول در عصر مـا حاضـرند و مـا     ،است
نظــر روش شناســی روش وي قیــاس و تطبیــق و در واقــع بدســت آوردن یــک نگــرش کلــی در  

ســطی بــود. وي تحقیقــات تــاریخی بــود. او متخصــص تــاریخ اجتمــاعی و اقتصــادي در قــرون و
تــوان تــاریخ را مــیزیــرا در ایــن صــورت بــه عقیــده وي ن ،پــذیردمــیهمچنــین تــاریخ ملــی را ن

  شناخت.
  
 

3. م 1878 – 1956(ور لوسین ف(  


. این کتاب را بهزاد باشی به فارسی ترجمه کرده است.  1
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ــور  ــارف ــده و از روانشناســی    ةدرب ــاریخ ســخن ران ذهنیــت جمعــی فرانســویان در طــول ت
 ةبنابـه عقیـد   ،وي بـه عنـوان یکـی از پیشـتازان تـاریخ روانـی معـروف اسـت         .تاریخ نوشته اسـت 
هــاي جمعــی  تــرین راههــاي شــناخت گذشــته فهــم تــأثیرات گونــاگون ذهنیــت او یکـی از اصــلی 

  است.
کـه مـا    ور با پـژوهش در اسـناد و مـدارك در کتـاب خـودش اثبـات کـرد کـه بـراي ایـن          ف

هــاي جمعــی آن دوران را بــا معــانی خــاص بایــد ذهنیــت ،در مــورد یــک واقعــه قضــاوت بکنــیم
ــیم ــه در دوره  ذه ،خــودش بشناس ــار رفت ــه ک ــاظ ب ــت و الف ــت و  نی ــاوت اس ــاگون متف ــاي گون ه

از ایـن رو ذهنیـت جمعـی آنـان      .انـد معنـاي امـروزي خـود را از دسـت داده    بسیاري الفاظ دیگـر  
  دارد. تأکیدوي نیز مانند مارك بلوخ بر عنصر جغرافیا  ،با هم متفاوت است

  
  پوزیتیویسم

    )م 1902 – 1994(کارل پوپر  .1
معتقـد   1»هـا  کتاب حدسها و ابطال«پوپر بزرگترین فیلسوف علم در قرن بیستم است. وي در 

آزمون و  گفت: پژوهش علمی همیشه در کنارمیپذیر باشد. او  اي علمی است که ابطال نظریه ،است
  خطا و حدس و ابطال است.

  
    )م 1905 – 1997(همپل کارل  .2

قانون فراگیري در تاریخ است که رویـدادها از آن   :گویدهاست و میهمپل جزء پوزیتیویست
پسـت  .ولـی غلـط و اشـتباه نیسـت     ،تفسیر ممکن است اشتباهاتی را به وجود آورد ،کندتبعیت می
گویند فقط تفسیر یا گفتمان وجود دارد و حقیقتی جز تفسیر را قبول ندارنـد کـه پیشـرو    مدرنها می

  این تفکر ابتدا نیچه و سپس فوکو شد.
  

  مکتب فرانکفورت
شناسانه به آسـیب   ها بودند که با رویکرد معرفتترقی فرانکفورتی ۀگروهی از منتقدان اندیش

مدرنیتـه در  ، داریم له مهم در تاریخ تجددئپرداختند. در پیوند با این بحث یک مسشناسی جامعه می
تـرین  یا سنتی. مهـم  ند؛یا پست مدرن :ن تجدد دو گروه هستندگیرد. منتقدیگسست با قبل شکل می

 مدرنیته ژان ژاك روسو بود.  ۀچهره در میان منتقدان اولی


. این کتاب را احمد آرام به فارسی ترجمه کرده است. 1
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نقد فلسفی و نقد و بررسی نظام  ۀاوج نقادي تجدد به ویژه در عرص ۀمکتب فرانکفورت نقط
 .گـردد بـاز مـی   1920پدیـد آمـد. پیشـینه آن بـه      1923تولید علم بود. مکتب فرانکفورت در سـال  

گرایی که آرزوي ایجاد مرکـزي مارکسیسـتی جهـت    که فیلیکس وایل دویل روشنفکر چپ هنگامی
پدرش هرمان ویـل  ، تخاصه در زمینه تاریخ جنبش کارگري آلمان را داش، هاي دانشگاهیپژوهش

ـ  ـ  کرداز آرژانتین غله وارد می وداري بود که سرمایهـ را   مین أراضی کرد تا هزینه ایجاد انجمن را ت
نگـار  کـورت آلبـرت گـرالخ تـاریخ    ، کند. نخستین کسی که براي ریاست انجمن در نظر گرفته شد

یـا رفـت. نفـر دوم کـارل     ولی او پس از چند مـاه بـه دلیـل بیمـاري قنـد از دن      .جنبش کارگري بود
بایگـانی تـاریخ طبقـه کـارگر و      1909کـه در سـال   ، دان و استاد علوم سیاسی بودگرونبرگ حقوق

انجمن رسماً افتتاح شد. گرونبرگ که خـود را از   1922ۀفوری 3اش را بنا نهاده بود. در تاریخ نشریه
ارکسیسـم را علمـی نامیـد کـه     م، اشدر سخنرانی افتتاحیـه ، دانستمی» مارکسیسم اتریشی«پیروان 

تـاریخ و اقتصـاد    ۀهایی در زمینـ پژوهش، چراغ راه انجمن خواهد بود. در دوران ریاست گرونبرگ
 1استبداد شـرقی  اگوست ویتفوگل به نامکشورهاي صنعتی و نیز چین انجام شد. کتاب مشهور کارل

جنگ جهانی اول را از سـر   ۀدر حالی تشکیل شد که اروپا تجرب مؤسسهدر همین دوران آماده شد. 
نظام سـرمایه  ورساي به غلط مقصر اصلی جنگ شناخته شده بود و ۀنامگذرانده بود. آلمان در عهد

  داري در بین دو جنگ جهانی دچار بحران شده بود.
وقوع بحـران در دوران اوج   ،گویی کردکه پیش این مارکس اشتباهات بزرگ داشت از جمله 

. چیزي که در روسیه اتفاق افتاد نـه در  شدث بروز انقالب پرولتاریایی خواهد داري باعنظام سرمایه
بـه  ، گیـري شـوروي را داریـم   بولشویسـم و شـکل   ۀآلمان و یا انگلیس. در جنگ جهانی اول سـلط 

توان گفت انگلیس و فرانسه در شـکل گیـري زمینـه نازیسـم در آلمـان و ایتالیـا مقصـر        درستی می
، هاست؛ ترس از کمونیسم و گسترش آن در جهـان ست خارجی انگلیسیهستند. هیتلر مخلوق سیا

دچار بحران شود. فـردي  که جمهوري وایمار آلمان به سمت کمونیسم و غرب برود و  ترس از این
داري از بحـران اسـت. بایـد هیتلـر و     ه متفکران گفته بود: فاشیسم گریز جامعـه سـرمایه  از این گرو

داري نجات پیدا کند. بمب فکري مارکس در روسیه منفجـر شـده بـود و    موسولینی بیایند تا سرمایه
مکتب فرانکفـورت شـکل   ، اي که این فکر خیلی جدي استرس آمدن آن به غرب بود. در فاصلهت

اي متوجه شدند مارکسیسم به شکل سنتی تبدیل به ایدئولوژي شده و کاپیتالیزم دولتی گیرد. عدهمی
  .است ز آن سر برآوردهادر برابر کاپیتالیزم غربی 


1 . oriental despotism 
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مارکسیسم منحرف شده و خود نظام بورژوازي آن  ،نسل اول مکتب فرانکفورت معتقد بودند
. در چنین شرایطی بعد از جنگ جهانی اول مکتب فرانکفـورت  اندهرا به شکل ارتدوکس جا انداخت

کل غربی حاکم گیرد در این دوره تفکر سنتی مارکسیستی نه به شکل ارتدوکس بلکه به ششکل می
 »هنري گروسـمن « و» فردریش پوالك«مؤسسه است. از اشخاص شاخص این دوره هاي بر فعالیت

 ةکـارل ویتفوگـل کـه دربـار    ، اند؛ ارنسـت بلـوخ  داري کار کردهکه دربارة قواعد تولید سرمایهبودند 
  اند.صاد چین و استبداد شرقی کار کردهاقت

بـه نـام مـاکس    م به بعد متفکر جوانی 1931از سال  ،ارل گرونبرگ فوت کردکه کآن بعد از  
هاي یهـودي بودنـد. او در   و در واقع اکثر فرانکفورتی ،او یهودي بود  .شد هورکهایمر مدیر مؤسسه

طـراح و کارآمـد   ، ریزبرنامههورکهایمر  .هایدگر را رد کرد پدیدارشناسی ، وشناسی مطالعه کردروان
ها با آمدن یـورگن هابرمـاس   ها را به عهده گرفت. بعدفرانکفورتیدایت مطالعات اجتماعی بود و ه

اي و بـه  را به سوي مطالعـات میـان رشـته    مؤسسههاي پژوهش، این مکتب ادامه یافت. هورکهایمر
و مسائل مربوط به شناخت روابط برد. او نخسـتین کسـی بـود     اجتماعی، ویژه روي مسائل فرهنگی

و  ،مقام ریاست انجمن را به عهده داشـت  1930انتقادي را مطرح کرد. هورکهایمر از سال  ۀکه نظری
تـاریخ مـدرن از    ۀدربـاره فلسـف   1»بورژواییتاریخ  ۀسرآغاز فلسف«در این سال کتاب کوچکی به نام 

  .نوشت رنسانس ةدور
مـی یک فـرد ضـعیف و پیـر کـه ن    ، ورگ رئیس جمهور وایمار آلمانربهیند، 1933در سال  

ابراین بنـ  فرمان صدارت عظماي آدولف هیتلر را امضـاء کـرد.  ، توانست در برابر هیتلر مقاومت کند
 ،در عمر کوتاهش نشان داد مؤسسهاین  .فرانکفورت تعطیل شد مؤسسه ، وآلمان آزاد به اتمام رسید

دوره در آلمـان  اش اندیشه آزاد است و انتقـادات جـدي بـه خیلـی از مسـائل دارد. در ایـن       پشتوانه
نـژاد سـفید برتـر و    ، در اوج خود بود. در تفکر آلمان ،سامی ستیزي) ،سمیتیزم(آنتی یهودي ستیزي

» مالحظـاتی بـر نـابرابري نـژاد انسـانی     «البته نژاد سفید هم مراتب دارد. کنت دو گوبینو در کتـابش  
نبـرد  که بعـداً در شـکل    اي استمشخصات بدن خود را به عنوان نژاد برتر ترسیم کرد. این اندیشه

توانست در آلمان به کـار خـود   نمی مؤسسه، حاکم ۀبه خاطر جو یهودسیزان طبیعتاً هیتلر درآمد. من
آوارگـی در آمریکـا گـروه     مهـاجرت کردنـد. هورکهـایمر در    ان مکتـب مؤسسادامه دهد. در نتیجه 

به ریاست دانشگاه رسـید و   و ،را دوباره احیا کرد مؤسسه پس از جنگ و ،فرانکفورت را حفظ کرد
  ها قدرت گرفتند.فرانکفورتی


دمان فلسفه تاریخ بورژوازي به فارسی ترجمه کرده است. . این کتاب را محمد جعفر پوینده با عنوان سپیده 1
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هربـرت   -3تئودور آدورنو  -2ماکس هورکهایمر  -1 :چهار ستون اصلی مکتب فرانکفورت 
ثر در تفکـر  ؤنفر مـ  4. بود که به آنان پیوست اریش فروم و نفر بعدي یورگن هابرماس -4مارکوزه 
  . فروید -4نیچه  -3هگل  -2مارکس  -1 :این افراد

تـرین رکـن انتقـادي مکتـب     داري و اقتصـاد سیاسـی اصـلی   مارکس و نقد او بر نظام سرمایه
 ۀتـاریخ عرصـ  ، بنـابراین  ،است هگل معتقد بود عقل بر تاریخ حاکم. دهدفرانکفورتی را تشکیل می

 ،تـوانیم بررسـی کنـیم   را مـی و چون عقل حاکم است و پدیدارهاي عقل  است، بروز این عقل کلی
گویـد آنچـه معقـول    بشناسد. هگل می تواند پروردگار را از طریق طبیعت و تاریخعقل فیلسوف می

 .تواند همه چیز را بشناسـد معقول است. عقل فیلسوف می ،و آنچه واقعی است ،واقعی است ،است
راغ ضمیر شناسد و به سمیو گفت انسان خیلی چیزها را خودش هم ن ،فروید این نظریه را رد کرد
  گفت آنچه که تاریخی نیست قابل تعریف نیست.ناخودآگاه رفت. نیچه می

ش بر این اصـل تأکیـد   ااي باز کرد او در سخنرانیهورکهایمر راه را براي مطالعات میان رشته
علوم اجتماعی و تفسیرهاي تاریخی به دلیل این کـه جـدا از هـم مطالعـه      ،کرد که مطالعات فلسفی

بنابراین در تفکر هورکهایمر  .هر کدام نقص دارند ،اندو با هم ترکیب نشده و پیوند نخورده ،اندشده
 -1 :ها را تا به امـروز تشـکیل داده اسـت   سه ضلع وجود دارد که الگوي عمل پژوهش فرانکفورتی

ها و متـدولوژي نظریـه  تیشناسی فرانکفوربه عبارتی شناخت .علوم اجتماعی -3 ؛ختاری -2 ؛فلسفه
ایـن رویکـرد   ـ   گرایـی ها در نقدشان بر تجربهاین سه عامل باالست. فرانکفورتی هاي آنها برآمده از

داري معرفی کردند که در خدمت تحکیم نظام تولید علم در سیستم سرمایه را بخشی ازـ آن فلسفی  
نـوعی رژیـم   ، . به باور آنها این رویکرد کـه حاصـل رژیـم قـدرت اسـت     هاي بورژوازي استبنیاد

مـی  آورد که ضامن بقاي طبقه بورژوازي است. به اعتقاد آنان در این تفکر انسانمیحقیقت را پدید 
گیرد و پژوهشگر علمی فـارغ از   تواند موضوع شناخت علمی دقیق همراه با قوانین فراگیر عام قرار

  در حالی که چنین نیست.، تواند کار خود را انجام دهدارزش و شرایط تاریخی می
این دو در تفکر سنتی بـه   ۀهاست و از تعریف رابطسوژه و ابژه مورد نقد فرانکفورتی ۀرابط 

 عقـل را  ،در کتاب نقد خرد ناب ،کندکنند. کانت از فلسفه انتقادي صحبت میجز مارکس انتقاد می
را بـه   مسـئله رود و کانت سراغ فلسـفه اجتمـاعی نمـی    .خواهد نقادي کندمی ـ  ه استکه شناسند ـ

رود و معتقـد بـه شـرایط    هـاي فـردي مـی   بلکه در حوزه شناخت ،کندمیصورت اجتماعی مطرح ن
دیالکتیـک را بـه شـکل    ، بینـد این در حالی است که هگل اجتماعی و تاریخی مـی  .اجتماعی نیست
. در حـالی کـه پـژوهش    شـود می و نظام حاکم بر پروس افع وضع موجودو مدبرد اثباتی به کار می

معتقدنـد   کنـد و مـی نظـام را نقـض    بخشی از نظام موجود است و اینها رهاییراستین فرانکفورتی
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سوژه و ابژه را براساس برتري یکی بر دیگري قرار داده و منتهی به شکل گیـري   ۀنظریه سنتی رابط
تفکر سنتی خلق دوقلوها شروع شد. دوقلوها و مفاهیم دوگانه که مبتنی بر است. در  دوگانگی شده

شـود.  هویتی مـی انسان از جوهر خود دور و دچار بی ،در مناسبات تولید .شناسی سنتی استهستی
 و رادیـو ، بینـی ادبیات و جهان، فرهنگ، ها معتقدند که در فرهنگ بورژوازي از موسیقیفرانکفورتی

  گیرند.میاالیی به خود تلویزیون حالت ک
  

  صنعت فرهنگ، فرهنگ انبوه
هاي فردي و بزرگ کـردن  نادیده گرفتن فعالیت ،کندها که فوکو از آن یاد مینقد فرانکفورتی

و در واقـع   یم،کنها ساده میو پیچیدهخته سااست. در این حالت مفهوم کل را  هاي اجتماعیعرصه
چیـزي کـه دکـارت    ، یابیممیو بر آن تسلط  مکنیمی سادهو آن چیزي که ابژه است را قابل شناخت 

ها وقتی ابژه پیچیده تبدیل به مفاهیم ساده شـود آن  در ریاضیات آن را انجام داد. از نظر فرانکفورتی
و قسمتی از ابـژه   ،گیردبنابراین با عین فاصله می ،تواند به طور کامل ابژه را بشناسندوقت عقل نمی

ها دنبال همین قسمت مورد غفلت واقع شده هستند. مـا در  و فرانکفورتی ،گیردمورد غفلت قرار می
هـاي مختلفـی در   هاي انتقادي داریم که تا االن تکامل یافته و بـه صـورت  مکتب فرانکفورت نظریه

 ا ساده کنی آنچه کـه ذهـن تـو   وقتی ابژه ر .باال اشاره شده است مسئلهآمده است. در آثار آدورنو به 
ی بر نـوعی اغفـال   است. دوگانه انگاري مبتنو نه تمام آن دهد بخشی از ابژه مورد شناسایی قرار می

هایی از آن چیز مورد غفلت مبتنی بر روابط قدرت و همواره بخش ،کندسلطه می بر چیزيکه ذهن 
و تبدیل به یک اصل شده است. قسمتی از ها در آثار میشل فوکاین اعتقاد فرانکفورتی .شودواقع می

هایی را به و آن قسمت ،تاریخ را تسخیر کرده، یعنی غرب ،چون سوژه قدرتمند ،تاریخ مغفول مانده
  .هدخواآورد که خود میمی صدا در
جنبش دانشجویی شکل گرفت که آدورنو مخالفت کرد و در برابر آن موضـع   1968در سال  
و گفت که بـاالخره بایـد    ،ولی مارکوزه طرفدار این جنبش شد .هورکهایمر هم همراه او شد .گرفت

 .آدورنو این را قبول نکرد و همین سبب شد دانشجویان به کـالس او نرفتنـد   .در جایی نفس کشید
  .کاري که دانشجویان کردند نه آن ،انقالبی راستین همین انتقاد است عمل این دو معتقد بودند که

گرایـی (سـاده کـردن چیزهـا و مسـلط      به تقلیل ناآنها نقاد اندیشۀ اثباتی هستند. رانکفورتیف
گرایان چیزهایی را که ذاتاً سـاده شـونده نیسـت و     گویند که اثباتمی آنانشدن بر آن) انتقاد دارند. 

بعد  18قرن شود. در و این باعث انحراف می ،کنندنگري میکلی ،کنندساده می ،ذاتش پیچیده است
نیوتون از تبعـات   .ریزي کرداساس علوم فیزیک و ریاضی جدید را پی، که نیوتون ظهور کرد از این
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اي که خواستند انقالب صنعتی را و عده ،کارش این بود که عقل غربی را دچار چرخش بنیادي کرد
رشـد  و ، شـد پیدا نمـی  انقالب صنعتی ،افتادمیبشناسند معتقد بودند که اگر انقالب نیوتونی اتفاق ن

ایـن ابزارهـا    بشر موجودي ابزار سـاز شـد کـه   ، کرد. علم توانایی تکنیکی بشري را افزایش دادنمی
  . تر اسیر طبیعت بود تا مسلط بر آندر عصر قدیم انسان بیش .باعث تسلط انسان بر طبیعت شد

 ،ماعی اتفاق افتادنسبت به علوم طبیعی و اجت 19و اوایل قرن  18باوري در اواخر قرن خوش
کند. در تفکر علوم انسانی و اجتمـاعی  که علوم تمدنی و طبیعی بشر را از قید طبیعت آزاد می و این

و بـا   ،اثر خوش باوري این بود که بتوانیم قوانین تاریخ و اجتماعی را تحت قواعد کلی در بیـاوریم 
بـل شناسـایی شـده نسـبت بـه آنهـا       آن قواعد کلی که در واقع به شکل ابزار ساده شده و با عقل قا

و بنابراین بر آنها مسلط شویم. قوانین کلی و فراگیر و فراتر از ارزشـهاي فـرد و    ،شناخت پیدا کنیم
گوینـد) مـورد   جامعه و بیرون از خود ارزشها و بیرون از خود تاریخ (که به آن متافیزیک علمی مـی 

گرایی را در علوم انسانی هاي تجربهپاي گرایش ،بینی پدید آمدههاست. این خوشفرانکفورتی انتقاد
گراهـا نظـام   گرایـی تجربـه  مطلقاین قائل به وحدت طبیعت و تاریخ بودند.  کرد که و اجتماعی باز

    سیاست و فرهنگ ایجاد کرد.، اي را در عرصۀ اجتماعسلطه
مشـکل   ،شودکند که چگونه یک انسان دیکتاتور طلب میاریک فروم این بحث را مطرح می

هـاي بحـث   ریشه، کندمی تأکیدبر شرایط ذهنی ، بیندها را در روح انسان میفروم گره .در کجاست
  شود.گردد به رنسانس انسان در این جامعه مسخ شده که دچار فریب میبرمی ،اریک فروم

قـدرت و ...  ، اسـتثمار ، چون بر اساس مالحظات سودي ،فریب خورده ،انسان در این جامعه
کـنش   ،شود (الیناسیون)همه در خدمت تحکیم اقتدار بورژوازي هستند. انسان از خود بیگانه می که

  کنش آگاهانه ندارد. این کهبه خاطر ، رود، میدیکتاتورو پرستی انسان به سمت ،خودآگاهانه ندارد
نظـام   ،اي هست که اقتدار و اعمال قدرت بر روي او انجـام مـی گیـرد   انسان وقتی در جامعه

دیگـر   ،بـرد کند. انسان وقتی سرشت خود را از یاد میآموزش و پرورش انسان را از خود بیگانه می
، از ها مردم دنبال فرافکنـی هسـتند  در این نظام .مسئولیت برایش سخت است کند،خود اتکا نمیبه 

  .کندموسلینی را قبول میکسانی مانند دیکتاتوري این رو 
، فرهنگ کاالیی شدن موسـیقی ، وارگیبت :عباراتی دارند همچون ،ها در آثارشانفرانکفورتی

از لحاظ فرهنگی است و بایـد اصـالت   ، ترین وجه وجود انسانهنر عالی.  کاالیی شدن ادبیات و ...
 در باعث تحکیم نظام سـلطه شـود.   ،داشته باشد و نباید تبدیل به کاالي مبتنی بر سود بشود و نباید

داران و سـرمایه  صـنعت و فرهنـگ در خـدمت    ،تمامی هنرها ،موسیقی، بیاتدر واقع اد، نظام سلطه
دهد گفتگوي ساده در اجتماع بین افراد برقـرار شـود. افکـار    و اجازه نمی ،هاستکشی از انسانبهره
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ابزار گونـاگون کـه در   ، تلویزیون و شوند و در این جهت است که باید رشد کنند. رادیوتحریف می
کند و به جاي ها را سرگرم میهست در واقع از طریق تولید هنر و موسیقی انسان دارينظام سرمایه

 هـاي کـاذب  شوند. کـنش گرفتار سرگرمی می ،که آنها آگاه باشند و به معضالت خود بیاندیشند این
 .گیـرد آگاهی دروغین و آگاهی کاذب جـاي آگـاهی راسـتین را مـی    ، گیردجاي کنش راستین را می

بخـش اسـت.   گیرد. نظریه انتقادي رهاییو آزادي دروغین جاي آزادي راستین را می اختیار دروغین
اما به وضـع موجـود اعتـراض مـی      ،بیندتکامل را می ومارکس بدبین نیست امکان رهایی و آزادي 

  کند. 
گرایی و اندیشـه قـانون مطلـق و تلقـین     تفکر فلسفی از عصر روشنگري به بعد تکامل تجربه

و از دل مفهوم قانون مطلق چیزي جز مطلق گرایی سیاسـی در نمـی  ، شودمی پیشرفتهاین باورهاي 
بینان امکـان رهـایی بشـر را    د اصالً ترقی ممکن نیست. خوشوینگنمی ،کنندانتقاد می نآید. اگر اینا

شناسی جامعه کنونی و البته بـا محوریـت مسـائل    داري و آسیبشناسی نظام سرمایهبر اساس آسیب
و معتقد بودند نظریه انتقـادي معضـالت    ،پذیرفتندهاي ماتریالیزم مارکس میفرهنگی و روانی نظریه

گوینـد برنامـه   می اناین .شودشناخت نسبی و تبیین حاصل می ، وگذاردمیشناسد و راه را باز را می
ودآگـاهی راسـتین   خ و امکان ایجاد ،آیداز دل این شناخت و تبیین در پرتو نظریه انتقادي بیرون می

کند و بر اساس آن کنش آزاد انسان در جامعه چه جامعۀ خاص یا جامعۀ جهانی فـراهم  میرا ایجاد 
اي ها موهوم است و به همین خاطر عـده و این یعنی حل مشکل. این برنامه از لحاظ بعضی ،آیدمی

    دانند.گرا میهابرماس را وهمیورگن
  

  م)1929ـ  (یورگن هابرماس
در زمینـه نظریـه انتقـادي آثـار      .مـیالدي اسـت   1929بزرگترین فیلسوف آلمانی زنده متولـد  

و از او بسیار تأثیر پذیرفته و  ،پرشمار دارد. در نظرات هابرماس بیشترین پیوند با آدورنو وجود دارد
ي دارهورکهایمر و آدورنو براساس نظریه مارکس یعنی نقد فرهنـگ سـرمایه   .شاگرد وي بوده است

به ویژه در کتابی که به طور مشترك به نگارش آن دسـت زدنـد    ،فراگیر سخن گفتند 1گونگیاز شی
اي بدان پرداخته شده است کـه انگـار   داري به گونه. در این کتاب نظام سرمایه2یعنی دیالکتیک منفی

اگر نظریه انتقـادي ایـن    ،رهایی از آن وجود ندارد. هابرماس بر این دو انتقاد دارد و معتقد استِ راه
گـونگی و تحکـیم   ز وضعیت شـی داري احلی براي خروج جامعه سرمایهراه ،شددو باز پرداخته می


1. Reification 
2 . negative dialectics 
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بـه ایـن    60او از دهـه   ةترین مسائل که در آثار منتشر شـد شود. یکی از اساسیهاي آن پیدا میپایه
 ؛اقتصـادي  -1 :کنـد سایی مـی بحران را شنا 4هابرماس  .بحران بوده است ۀطرف وجود داشته مسئل

تـرین بحـران در نظـام سـرمایه    سیاست. هابرماس اصلی -4 ؛عقالنیت -3 ؛اجتماعی و فرهنگی -2
سیسـتم بـر    ۀمنظور او از بحران مشروعیت بحران ناشـی از غلبـ   .داندداري را بحران مشروعیت می

 ،بـرد ساختاري به کار مـی عقالنیت  ةفرهنگ است. عقالنیت ابزاري تعبیري بود که ماکس وبر دربار
  عقالنیت ابزاري است. ۀاجتماعی ناشی از غلب و بحران در قسمت سیاسی

 کـه منظـور از آن  ، چون سیستم غلبه یافته بر جهان زیست ،هانظریه سیستم ،بحران انگیزش 
در برابر سیسـتم غلبـه یافتـه اسـت. او معتقـد       هااستعدادها و کنش فرهنگی انسان، مجموعه عالیق

عقالنیـت ابـزاري بـر     داريکه دیالکتیکی بین ساخت و فرهنگ پدید آمده و در نظام سـرمایه  است
خواهـد بحـران را   داري دچار بحران شده و وقتی مـی چیره شده است. جامعه سرمایه ،جهان زیست

حلی ندارد کنش رفتاري دچار خدشه شـده و هـر کـه قصـد حـل      و راه چون گرفتاراست ،حل کند
و  ،کنـد حوزه بحران را به حوزه دیگـري منتقـل مـی    ،شودبا اعمالی که مرتکب می بحران دارد فقط

هـاي اولیـه   هابرماس مثل فرانکفـورتی  و در واقع گرفتار حرکت سیکلیک شده است. ،شودحل نمی
 .دانسـت رکن اولیه تفکر مارکسیسـم را تحقـق بخشـیدن بـه ماتریـالیزم و دیالکتیـک مـارکس مـی        

رح کرد منوط به خود آگاهی طبقه کارگر بود که پیشـگویی وي درسـت   مارکسیسمی که مارکس مط
بـرخالف آدورنـو و هورکهـایمر کـه نظریـه       ،این در مباحث یورگن هابرمـاس جـذاب اسـت    .نبود

هابرمـاس گفـت    .انتقادیشان نسبت به مارکسیسم به بن بست رسید و القاء کننده ناامیدي ذهن بـود 
یک بحث اساسی در آثار هابرمـاس ایـن بـود     .داري باشدرهایی بخش جامعه سرمایه ،توانددین می

بـه شـدت    ،گفـت اي که مارکس از آن سخن مـی هست با آن جامعه هداري که االنجامعه سرمایه که
داري متأخر مدرن در برابر جامعـه  در واقع مقایسه جامعه سرمایه فاصله گرفته و پیشرفته شده است.

داري نسـبت بـه دیگـري وجـود     بود. چه وجه تمایزي بین این دو جامعه سـرمایه  19کالسیک قرن 
  دارد؟

علـم و فـن توسـعه پیـدا کـرده و در       ،داردداري متأخر بیان مـی این سرمایهباره هابرماس در 
داري قرار گرفته و خود تفکر خصلت ایدئولوژیک به آن بخشیده است. علـم و  خدمت نظام سرمایه

انقـالب مـارکس کـه کـنش      ۀوي تولید تبدیل شده پس با این دلیل اساسی نظریـ فن خودش به نیر
رفاه توسـعه یافتـه و    که یک دلیل دیگر این .کرد اصالً کاربرد نداردمیآگاهانه طبقه کارگر را مطرح 

معنـایش ایـن    ،توانـد باشـد  کارگر دیگر یک طبقه معترض نمـی  ۀطبق، اندسهیم شده کارگران در آن
  .است که نظریه مارکسیسم باید با شرایط بازپرداخت شود
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چیزي کـه در   .شناسی و شناخت شناسی استارزش کار یورگن هابرماس در عرصۀ معرفت
بدون تجـارب مسـتقیم و مشـترك    ، شودروابط اجتماعی بر اثر تفاهمات رفتاري و درك هم پیدا می

یـا بـدون    ؛آیا باید به آن تجربـه مسـتقیم داشـته باشـیم     ،یدآبا هم هر چیزي که به معرفت ما در می
به صورت پیشا تجربی درك کنیم  توانیم آن رامیتجربۀ مستقیم به خاطر مقوالت و مفاهیم در ذهن 

هیچ تجربه .تجربۀ مستقیم)؛ شودگراها مشکل این است که از طریق تجربه علم ثابت می(در تجربه
درجـه مـی   100آب در  :آمـوزش بـدهیم   خـواهیم وقتـی مـی   مسئله پذیر نیست ما در ایناي کلیت

امـا مطلقـاً    .شـود تجربه براي ما هم به عنوان انسان نامکرر مـی  ،توانیم تجربه کنیمچون می ،جوشد
متوجه نیستیم در همین تجـاربی کـه    .علم است، پذیريشود بگوییم علم بر اساس اصل تحقیقنمی

اساس علم قرار گرفته با کلمات و خاطرات تجارب سر و کار داریم و آن چیزي کـه توسـط یکـی    
و آن بـر اسـاس مقـوالت پیشـا      ،غیرقابل انتقـال نیسـت   ،توسط دیگري که تجربه نشده ،تجربه شد

چیـزي کـه بـه عنـوان     ، رفت استکند. تجربه یکی از راههاي انتقال علم و معمی تجربی انتقال پیدا
هـا  کند و اسـاس کـنش تفـاهمی و کـنش ارتبـاطی انسـان      میحقیقت و معرفت علمی صورت پیدا 

    .گیرد)که خود آن بر اساس مقوالت و مفاهیم پیشا تجربی صورت می(است
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه       .بردشناسی مییورگن هابرماس این مسئله را سراغ مسائل آسیب

داري موجـود  سالمت خود را در نظام سرمایه ،انسان است کنش ارتباطی که مربوط به جهان زیست
و کنش دچار خدشه شده است. بر همین اساس او از موقعیت کالمی تحریـف   ،از دست داده است

بـین اذهـان ایـن    اگر بپذیریم شناخت امري اجتماعی است و بر اساس روابـط   .گویدشده سخن می
تـوانیم ایـن کـنش    در یک روابط تحریف شده (استبدادي) مـا چگونـه مـی    ،گیردمیشناخت شکل 

توانند به شکل خودآگاه این موقعیت کالمی مطلـوب را  ارتباطی را به شکل سالم ببینیم. انسانها نمی
لط شـده و فراینـد   سیستم و عقالنیت ابزاري بر جهان زیست انسانی مس این کهایجاد کنند. به دلیل 

هاي بیش از عصـر حاضـر تـا حـاال     در هیچ یک از دوره است. رشد عقالنیت فرهنگ مسدود شده
بین  ،کنش ارتباطی ناسالم اجازه نخواهد داد .روابط غیرقابل خدشه از نظر کنش انسانی وجود ندارد

  یش پیدا کند و انسان در رنج است.انسانها روابط کالمی درستی افزا
هاي ارتباط است. تفکیک حوزه عمل از حوزه ةاش دربارنظریه ي در آثار هابرماسمسئله بعد

هابرماس خواهان تفکیک این دو از هم است و در آثار متعددش سـعی کـرده اسـت     ،نظریهاین در 
 ۀحلقـ  (شـی) چه به شکل کالسـیک   ،این کار را بکند. هابرماس نقدهاي جدي بر پوزیتیویسم دارد

گرایـی حلقـه   نقد جدي بـه تجربـه   30حتی تا دهه  20کارل پوپر اوایل قرن ، چه به شکل نو، وینی
هـا او را از خودشـان   با این حال پوزیتیویست .گرایی منطقی را داشت) وارد کردوینی (که تز تجربه
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شان نسبت به این امر غفلـت  دانند. هابرماس به این قسمت حساس و معتقد است که آنها نظریهمی
گروه و چه مارکس این دو حوزه را نتوانستند از هم جدا کنند. یورگن هابرماس کتب چه این  ،دارد

 ...ارتبـاط و تکامـل اجتمـاعی و    ، شناخت و عالیـق انسـانی  ، شناخت و سود مانند: .شاخصی دارد
  ترین آثار یورگن هابرماس است.شاخص ء) این کتاب جز1984نظریه کنش ارتباط یا تفاهمی (

گوید او می .هایش تعاریفی ارائه داده که جالب استدر مثالاز انسان در یونان باستان ارسطو 
چـرا   ،بپرسـیم از خودمـان  پـس سـقراط انسـان اسـت. اگـر       ،سقراط ناطق است ،انسان ناطق است

گوید او عاقـل  بعضی مواقع می ؟دنکنفیلسوفانی مانند ارسطو انسان را بر اساس قوة نطق تعریف می
شـود؟ چـرا   چرا انسان این گونه تعریـف مـی   ،ضی مواقع او مدنی بالطبع و سیاسی استاست و بع

د؟ جوهر عقالنی انسـان در گفتـارش نمـود    ندهو جامعۀ مدنی ربط می اینها انسان را به عاقل بودن
، کنـد عقل انسان در کجا شکل پیـدا مـی  ، سیاسی دارد ۀجامع ،کند و انسان چون عاقل استپیدا می

اي در تفکـر فلسـفۀ غـرب    عقالنیت در کالم است. نظریه یورگن هابرماس ریشه دیرینه بروز جوهر
 دارد. یورگن هابرماس در واقع از فرایند عقالنیت و تسـلط عقالنیـت سـاختاري در جهـان زیسـت     

  گوید.  سخن می
جهـان   ،گوید: اگر بخـواهیم از نظریـه فرویـد از ناخودآگـاه اسـتفاده کنـیم      میمایکل کیدزي 

اگر ناخودآگاه انسان بیمار شود انسان  .گیردآنجا تفکر صورت می ،زیست هابرماس ناخودآگاه است
گوید: اگر مـا کوشـش   تواند روابط سالمی با دیگران برقرار کند. هابرماس میشود و نمیافسرده می

ت و فرهنـگ  ساخ ۀمخرب عقالنیت ابزاري خارج کنیم و رابط ۀکنیم و جهان زیست را از زیر سلط
ـ  .افتـد انسانی هم همین اتفاق می ۀدر جامع، شودرا به سامان کنیم چطور ناخودآگاه سالم می  ۀنظری

هابرماس از نظر خودش این اسـت کـه جهـان زیسـت را از زیـر سـلطه مخـرب عقالنیـت         یورگن
یه کنش آزادي است. او بر اساس نظر، دهدکه این کار را انجام می ساختاري در آوریم و این چیزي

گوید: تاریخ چیزي جز فرآیند رشد آزادي و فرآیند رشـد فرهنگـی نیسـت و    ارتباطی و تفاهمی می
فرایند درك رشد حقیقت نیست و اگر از نظر شـناخت  ، یک امر اجتماعی و تاریخی است، شناخت

پـس   .فقط در اجتمـاع ممکـن اسـت پیـدا کنـیم      شناخت را ،تاریخ سخن بگوییم ۀشناسی در عرص
این نظریه یک روش و رویکـرد   .توان شناختمیآن را و در تاریخ  خصلتی اجتماعی داردشناخت 

 هاي مختلف و در تاریخ اندیشه و علم است.ویژه براي بررسی تاریخ در عرصه

گیرد انسانها بدون نیاز به تجارب کنش تفاهمی یا ارتباطی براساس زبان است که صورت می
توانند بـا  از طریق انتقال مفاهیم از راه زبان می ،فهمندیکدیگر را می مطلقاً مشترك در گفتگوي باهم

آید که او اسـم آن را  نش شناختی پدید میکدر این  .هم ارتباط برقرار کرده و همدیگر را درك کنند
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در حـوزه عمـل    .افتـد گذارد و این فراتر از شناختی است که در حوزه عمـل اتفـاق مـی   حقیقت می
 .تواند حقیقت نداشته باشدولی به نظر یورگن هابرماس می ،کنید که معتبر استحکمی را صادر می

 پذیر باشد. عمومیتدر عرصه اجتماع و جهان حقیقت یعنی صحت و اعتبارش 

هاي مختلـف و در تـاریخ   این نظریه یک روش و رویکرد ویژه براي بررسی تاریخ در عرصه
نگـاري دو قـرن اخیـر برداریـد     ا ملـت را از تـاریخ  اگر شم :گویداندیشه و علم است. هابرماس می

  ماند.چیزي باقی نمی
  

  )م 1952 - (فوکویاما فرانسیس 
یعنـی در مرحلـه ژرمانیـک     ،هگل در فلسفه تاریخ مفهوم پایان تاریخ را نیز وارد کرده اسـت 

هـا   ژرمنخواهد  هگل مبناي نژادي دارد و می ۀاما آیا اندیش .آزادي به آخرین حد خود رسیده است
 ةبـار آینـد  « :بینی کرده بود روشن آمریکا را هم پیش ةگویند هگل آیند برخی حتی می ؟را بزرگ کند

بینـد.   پس او پایان تاریخ را در دولـت پـروس نمـی   » تاریخ جهانی را آمریکا به دوش خواهد کشید.
م لیبرالیسـم غـرب   بـر نظـا   بعدها فوکویاما این مفهوم را بسط و گسترش داد و از پایان تاریخ مبتنی

  سخن گفت.
  

  )م 1913 – 2005(پل ریکور 
شود. وي تالش کرد جایگـاه هرمنوتیـک    مدرن محسوب می ۀیکی از بزرگترین فالسف ریکور

هاي مهم وي در هرمنوتیک توجه به ضرورت  فلسفی را در تفکر معاصر تثبیت کند. یکی از نوآوري
کنـد کـه تفسـیر از تبیـین      تبیین در کنار تفسیر است. پل ریکور به عنوان یک هرمنوتیست بیـان مـی  

جود ندارد. وي یکی از کسانی است که در آثارش راجـع  امکان تفسیر بدون تبیین و، شود شروع می
  به گفتمان بحث کرده است. 

از نظـر او گفتمـان بـه     بندي گفتمان است. در تقسیم دقّتیکی از دستاوردهاي بزرگ ریکور 
گفتمـانی   -2؛ )گفتمان گفتاري(شود گفتمانی که در شرایط گفتگویی تولید می -1دو صورت است: 

 گویـد در شـرایطی کـه    ریکـور مـی   .این دو با هم فـرق دارد  .تمان نوشتاري)شود (گف که نوشته می
سـخن از آن  ، صاحب سخن خود گوینده است ولـی در شـرایط نوشـتاري   ، مخاطب مشخص است

کنـد دیگـري را خـودي     کنند. تأویلگر در برابر متن تالش می دیگران است که بعدها آن را تأویل می
گیرد. تأویـل تـالش    افتد تأویل خصلت در زمان خود قرار داشتن را می وقتی این امر اتفاق می ،کند
خر بر معنـایی اسـت   ؤگفتن م ۀحادث، کند به دنیاي دیگر نفوذ کند. در عمل تولید گفتمان گفتاري می
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ایـن   شود. در گفتمان نوشتاري رخداد نوشتن مقدم بر تولید معناست و معنا مـوخر بـر   که تولید می
  گیرد. در هر گفتمان باید تبیین را به کار گرفت.   قرار می

دیـالکتیکی و هرمنـوتیکی.    –گفتمان وصـفی   :بندي دیگري از گفتمان هم دارد ریکور تقسیم
در گفتمان گفتاري معنا مقـدم بـر    .شود متفاوت می ،آید امکان تأویلی که در هر یک از اینها پدید می

خر بر گفته یا نوشته است. آن چیزي که در شرایط گفتگویی گفته ؤا مگفته است و در نوشتاري معن
مثالً در مورد فیه ما فیه که موالنا  .با آنچه فقط نوشته شده متفاوت است ،شده ولو نوشته نشده باشد

ریکـور   کـرده اسـت.   گفتن موخر بر معنایی است که باید منتقـل مـی  ، گفته و بعد کسی آن را نوشته
اي کـه   شود و نوشته اي که نوشته می ولی تکلیف گفته ،دهد اش را شرایط قرار می بندي اساس تقسیم

در سخن ریکور مشـخص نشـده اسـت. او بـه عنـوان یـک فیلسـوف هرمنوتیـک از          ،شود گفته می
هـاي پیونـد سـاختارگرایی     است. او یکـی از نقطـه   متأثرشناسی  زبان ةساختارگرایی فرانسه در حوز

گوینـده و   آلمانی است. در تفکر ساختارگرا نوعی جبر نهفته اسـت و آزاديِ  فرانسه با تاریخ باوري
هـاي   حـث در ب ،شود. ریکور تـأثیراتی را کـه از سـاختارگرایی گرفتـه بـود      نویسنده تا حدي کم می

بـه   ،اول و دوم دارند ۀتبیین و تفسیر باید باشد و اینها رابط :گفت می و ،هرمنوتیک خود دخالت داد
  از ساختارگرایی هستند.  متأثرکه  خاطر این

  
  )م 1926 – 1984(میشل فوکو 

میشل فوکو در پواتیه فرانسه زاده شد. در دانشگاه سوربن فلسفه خواند و لیسانس خود را در 
ولـی در سـال    ،م گرفت. وي براي مدت کوتاهی عضو حـزب کمونیسـت فرانسـه بـود     1948سال 
م به تحصیل در روانشناسی عالقه پیدا کـرد و   1950 ۀم از آن حزب کنار کشید. فوکو در ده 1951

-نی گرفت. در همـان سـالها وي پـژوهش   درجه لیسانس در روانشناسی و سپس آسیب شناسی روا

اي در بـاب  دانشگاه هامبورگ با نوشتن رسـاله  هایی در آسیب شناسی روانی انجام داد. سرانجام در
م اسـتاد  1964در سال  .نائل آمد دکتري ۀدرجبه اخذ  تاریخ دیوانگی در عصر عقل)(جنون و تمدن 

اندیشه کرسی ژان  هاياز آن به عنوان استاد تاریخ نظامفلسفه دانشگاه کلرمون در فرانسه شد و پس 
روشـنفکري فرانسـه شـهرت     ةدو فرانس را اشغال کرد. فوکو به سـرعت در حـوز   ژکل هیپولیت در

چشم اندازهاي یکسره نوینی در فلسفه تـاریخ  وي  .یافت و دیري نگذشت که نفوذ جهانی پیدا کرد
نگار و پوچ ا، و جامعه شناسی گشود. او را فرزند ناخلف ساختارگرایی دیرینه شناس فرهنگ غرب

هاي او را بـه  توان اندیشهمیاند. بسیاري از شارحان آثار فوکو برآنند که نویرانگر علوم رایج خوانده
هاي علمی رشته متداول طبقه بندي کرد و در هیچ یک از هاي علوم اجتماعیآسانی در درون شاخه
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در هیچ یک از قالب هـاي مرسـوم    ، ويبه زعم بسیاري از فوکوشناسان. توان او را تعریف کردمین
نگریست و نـه  میفوکو از بیرون یا از باالي سر به علوم اجتماعی  گنجد.میفلسفی علوم اجتماعی ن

 ،تاریخ و علوم سیاسـی  ؛فلسفه ؛جامعه شناسی :عبارتند از بحث فوکوهاي مورد حوزه از درون آنها.
برد که با مفاهیم رایج در ایـن  میمقوالت و مفاهیمی را به کار  ،نگریستمیو چون از بیرون به آنها 

مارکس به روابـط   ۀاندیش فروید و نیچه بود.، مارکس هايتأثیر اندیشهعلوم تفاوت داشت. او تحت 
نیچـه   ۀپردازد. اندیشـ میفروید به پیوند امیال و معرفت  ۀدارد. اندیش تأکیداجتماعی اندیشه و نظام 

هـاي پسـت مـدرن    معطوف به قدرت اشاره دارد. فوکو در این سه فرد خصلت ةدانش و اراد نیز به
 فوکـو  ۀهـاي اصـلی جهـان اندیشـ    مرز دانـد. مـی جوید و هر سـه را بـه نـوعی منتقـد مدرنیتـه      می

  باشد.  میساختارگرایی و مارکسیسم ، هرمنوتیک، پدیدارشناسی
میشل فوکو از مهم ترین اندیشمندان پست مدرن به ویژه از نقادان فرهنگ مـدرن بـه شـمار    

اسـت. او خـود را اسـتاد    ها را براي پروژه اصلی خود به کار گرفتـه  این رشته ۀآید. او دانش هممی
از من نپرسید که کیستم و نخواهید همان بمانم کـه   :گویدمیهاي اندیشه معرفی کرد. او تاریخ نظام

ر لحظـه  فیلم هستم. آدم متفکري که ممکن است ه، این است که من عکس نیستماو  منظور .هستم
پـردازي و جانشـین   غییرات بنیادي شد. فوکو از نظریهآخر عمر دچار ت دچار دگرگونی شود. وي در

وي از دهه  .کندمی تأکیددر مقابل بر روش شناسی کردن یک نظریه با نظریه پیشین گریزان است و 
هـاي رایـج   انسانی نقدهایی اساسی را بـر روش  پنجاه با انتشار مقاالتی در زمینه روش شناسی علوم

کتابهایی که به شدت  .هاي مهمی را منتشر کردکتاب 60و از اوائل دهه  ،خویش وارد آورد ۀدر زمان
  .و خیلی سریع آثار او در جهان نزد اهل نظر و فلسفه شناخته شد ،گذار بود تأثیردر داخل و خارج 

تـاریخ جنـون    – 2 1)؛دیرینه شناسی دانش(یا باستان شناسی دانش  – 1 :آثار فوکو به ترتیب
پیـدایش   – 4 ؛باستان شناسی دانش روان پزشکی – 3 2؛)دیوانگی در عصر خرد ،جنون و تمدن یا(

. بعـد از  4)دیرینه شناسی علـوم انسـانی  (نظم اشیا  – 6 3)؛زندان تولد(مراقبت و تنبیه  – 5 ؛کلینیک
و از ایـن   ،نیچه و تبار شناسی او قرار گرفت و گسست بین آثارش پدیدار شد تأثیراین اثر او تحت 

 – 3 ؛نیچه تبارشناسی تـاریخ  – 2 ؛نظم گفتار – 1 :آثار ذیل را تحریر کرد به بعد با دید تبار شناسی
 ةبـه بررسـی ایـن موضـوع از دور    اخیر وي در این کتاب  :تاریخ جنسیت – 4 ؛فرویدنیچه مارکس 


1. The Archaeology of Knowledge 

. این کتاب را فاطمه ولیانی به فارسی ترجمه کرده است.  2
اند. . این کتاب را نیکو سرخوش و افشین جهان دیده به فارسی ترجمه کرده 3

4 . The Order of Things 
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تکیـه بـر آن جامعـه و     قالب مفهومی است که بـا  نظریه از دید فوکو .باستان تا مدرن پرداخته است
او به عنوان گزارشگر وارد  .کاوید. میشل فوکو در ایران از انقالب اسالمی مشهور شدمیسیاست را 

  ایران شد تا از انقالب ایران گزارش دهد و این باعث شد در ایران شهرت پیدا کند. 
هاي فلسفی و علمی رایج در قرن بیستم مشـکالتی را بـراي   فوکو بر این باور است که روش

فوکـو   ۀاندیشتا پیش از شکل گیري ، هاي مرسومفالسفه پدید آورده است. این روش اندیشمندان و
   .هرمنوتیکساختارگرایی و ، رویکرد پدیدار شناسی :عبارت بودند از

چـون   ،کردنـد مـی ها به شـدت آن را نقـد   رویکردي بود که فرانکفورتی :1پدیدارشناسی – 1
معنـایی مفـاهیم را    ةشـالود  کند. سوژه در دیدگاه پدیدارشناسانمیسوژه موضع استیال و سلطه پیدا 

آگـاه اسـت و در    ،شناسد و از خود نیز که بیرون مکان و زمـان قـرار دارد  میهمواره ، ریزدمیطرح 
توانـد ابـژه را   مـی دکارت آغاز شد کـه سـوژه    ةبخشد. این نظریه از دورمینهایت به همه چیز معنا 

هـایی از  اظهار داشتند که همواره قسمت ،ولی فرانکفورتی ها با نقد آن ،بشناسد و آن را تسخیر کند
    .گیردمیماند و بیرون از او قرار میابژه از طرف سوژه مغفول 

در ساختارها  ،آنها باور دارند .دهندمیاین گروه اصالت را به معنی و ابژه  :2ساختارگراها – 2
این اسـت کـه    ،چیزي که مشکل این نگرش است .تواند آن را بشناسدمیمعنا وجود دارد که محقق 

شود که محقق اسیر تفاسـیري  میمعناها در ساختار و لزوم و امکان کشف آن باعث اعتقاد به وجود 
حقیقـت و  ، پایان و متفاوت گردد. میشل فوکو و نیچه معتقد هستند که از نظر شـناخت شناسـی  بی

   .معرفت به آن امکان ندارد و حقیقت جداي از تفسیر و روایت وجود ندارد

فوکو در روایت و تفسیر وجود دارد. حقیقـت   معناي نهفته در متن به عقیده :3هرمنوتیک – 3
قابل شناخت وجود ندارد و تفسیر هم مربوط به مالحظات قدرت است. بدین ترتیب میشـل فوکـو   

براي جنگ ایران و یونان هـرودوت   بلکه گفتمان ها وجود دارد. مثالً ؛گوید حقیقت وجود نداردمی
-مـی حاکم شکل گرفته است. میشل فوکو  قدرت گفتمان که بر اساس نظامِیک روایت دارد و یک 

منظور فوکو از گفتمان این  .خوانید که وابسته به نظام قدرت استمانی را میگوید شما در واقع گفت
 شـود کـه  میتولید  )فلسفی، علمی(ها و معارف باور، نظامی از مفاهیم، تر زمانیاست که در یک بس

-مـی هاي قدرت کمـک  قرار دارند. این رژیم، شوندمیادهایی که رژیم قدرت نامیده در ارتباط با نه


1 . phenomenology 
2 . structuralists 
3 . hermeneutics 
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 ،خواهد آن را بشناسـد میهایی از حقیقت که خرد اي ساخته شود که ساحتکنند تا گفتمان به گونه
  نادیده گرفته شود. 

انـد.  ماندهکه پنهان و بی صدا و مغفول کند که به سراغ تاریخ هایی بروید میفوکو فراخوانی 
هـا بـه   یعنی چیزهـایی را کـه از دل ایـن گفتمـان     ،ترین این روشها واژگون سازي استیکی از مهم

ایـن   .که به حقیقت پنهان برسـیم  واژگون کنیم و آنقدر به عقب برگردیم عنوان دانش حقیقی برآمده
ار اساسی نظم اشیا فوکو در کتاب بسی اند.منتقدین شرق شناسان به کار بسته ها وفمینیست روش را

انسـانی   .منادي مرگ انسان باشد ،خواهدمیبه دیرینه شناسی علوم انسانی پرداخت و در این کتاب 
که تبدیل شده به موضوعی که علوم انسانی بر اساس آن شکل گرفته است. انسـانی کـه ابـژه خـود     

اعتقاد بـه   ي به طور کلیخواهد مرگ سوژه و ابژه را اعالم کند. ومیاي ن شده است و به گونهانسا
هـا بـدان   آن طـور کـه فرانکفـورتی   (هـا  و معلول علّتو نظم بین  ندارد،پیوستگی و وحدت تاریخ 

گوید حقیقـت مسـتقلی   می. او کندمیرا رد  ،و این اعتقاد که در تاریخ زنجیره وجود دارد ،)معتقدند
گسسـت در تـاریخ را مطـرح    ، ی و پیوستگی در تـاریخ خطّبه جاي اندیشه ترقی و  و ،وجود ندارد

روشنگري تا  ةاز دور .ها عین چیزها هستندند در دوران قبل از روشنگري واژهکمیصحبت کند. می
و در دوران مـدرن شـکل گیـري     ،گیـرد مـی عینی را  ۀاواخر قرن هجدهم شکل تفسیري جاي رابط

گیرد. میشـل  میقواعد زبانی و ارتباط پیدا کردن آن نظم با مالحظات و رژیم قدرت محل اعتنا قرار 
کند. تمدنی که بر اسـاس قـدرت بـه چیزهـا نظـم داده      میفوکو از ماهیت تمدن مدرن پرده برداري 

دیوانگی را بـه عنـوان چیـزي مقابـل      اي که براي انسان غربی این اجازه داده شده کهبه گونه ،است
کـه بایـد آن را شـناخت و رفـع      بداند موضوع دانشی و دیوانگی را ،خرد و خرد ورزي تعریف کند

  .  کرد
و بـا روش   ،تیمارستان که زندان آنان است، گوید با این تعریف از دیوانه و دیوانگیمیو فوک

 آید.میپدید ـ که زندان دیوانگان است  ـ تان  تیمارسو  ،کندمیبیرحمانه روانپزشک با بیمار برخورد 
بیمـار   ،دهدمیسوژه قدرتمند اجازه  تیمارستان نوعی رژیم قدرت است که به روان پزشک به عنوان

آورد کـه مشـابه آن در   مـی نهاد تیمارستان گفتمانی را پدیـد   .را به عنوان ابژه مورد مطالعه قرار دهد
جرم شناسی بـر همـین اسـاس شـکل گرفتـه و آدم بزهکـار را        .افتدمیمورد مجرم در زندان اتفاق 

خود این تمدن جدیـد  میشل فوکو منظورش این است که  .دهدمیخود قرار  )ابژه(موضوع شناخت 
و در واقع ایـن آسـیب شناسـی دانـش روان شناسـی و روان       ،ها را روانی کرده استخیلی از انسان

  کند.  میب و استعمار بیان را در بحث شرق و غر مسئلهپزشکی است. همین 
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کوشد غـرب و شـرق را موضـوع    میکند که میاو از هستی شناسی دو گانه انگاري صحبت 
بر اساس این دیدگاه نوعی رفتار اقتدار آمیز شکل  .مطالعه خود قرار داده و بشناسد و آن را حل کند

غـرب متمـدن    ، وتشرق پست و عقب مانده و غرب متمدن و پیشرفته اس گرفته است که طبق آن
  هستیم.  )غرب(خواهد و قیم آن ما میباید جلوي این شرق را بگیرد. شرق قیم 

هاي آزادي متفاوتی صورت ،دارد بر اساس قانون گسست در آینده ممکن استمیفوکو بیان 
-او صـحبت از تـاریخ   .هاي جدیدي از حکومت که تا حاال تجربه نشده استشکل بگیرد. صورت

تـاریخ   ،تاریخ اکنون مهم است. اکنـون شناسـی   ،ها گذشته محور هستندنگاريتاریخ ،کندمینگاري 
امـا در آن انقطـاع راه    ،بین گذشته و حال در رفت و آمـد اسـت   فوکو دائماً .مل استأامروز محل ت

. فوکو به کندمیمانند کتاب تاریخ جنسیت که در آن تنها به ثبت وقایع قرن شانزدهم بسنده ن ،ندارد
بلکـه تغییـر شـکل     ،یابـد مـی گوید قدرت هیچ وقت زوال نمیهاي تمدن ژه در کتاب ناخرسنديوی

    .کندمیداند و به تبع آن تاریخ را وابسته به دولت تصور میاو جامعه را وابسته به قدرت  .دهدمی
داند او محتواي قدرت را دانش و دانـش را متکـی بـه    میفوکو دانش را بی ارتباط با قدرت ن

رژیم قدرت و رژیم حقیقت. هر رژیـم قـدرت یـک     :کندمیوي دو نظام را تعریف  .داندمیقدرت 
  پاشد.  میکند و با آن فرو میبا آن رشد ، آیدمیرژیم حقیقت را داراست که با آن پدید 

  
  )م 1935 – 2003( 1ادوارد سعید

 .هر چند کـه بـا شـرق شـروع شـده باشـد       ،یک تاریخ غرب محور استتاریخ جهانی هگل 
اصـل ایـدئولوژي اسـتعمار     .باشد تاثیر از چنان افکاري می سازي امروزي بر پایه غرب نیز بی جهانی

م. ینـ ک بـه تمـدن و تـاریخ وارد مـی     اینـان را  کنیم و خدمت می (مستعمرات)این است که ما به اینها
هاي نظـام اسـتعماري و اسـتبدادي را ریختـه اسـت و       شناسی پایه شرق :دادوارد سعید نیز عقیده دار

  است.ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده  براي غربی علّتبدین 


1 . Edward Said 
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