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 تاریخچه اصطالح فلسفه تاریخ:

كه عصر روشنگري ناميده شد مطرح گرديد.  81اصطالح جديدي است كه از قرن  «فلسفه تاريخ»

  )  هاياند در سالفرانسوي كه به او لقب پيامبر انقالب كبير فرانسه را داده فيلسوف نخستين بار ولتر

صطالح را به كار برد. مقصود ولتر از فلسفه جلد اين ا 5در كتاب فرهنگ نامه فلسفي در  م(8047 -45

نگاري انتقادي و تحليلي مبتني بر خرد بود. ولتر تاريخ نگاري سنتي را جرياني تاريخ در واقع نوعي تاريخ

كرد. ولتر رويكردي اجتماعي و دانست و از آن انتقاد ميگويانه ميگو، چاپلوس و ياوهمبتذل، تملق

ها بود. او به وحدت تاريخ و طبيعت معتقد بود و پيشتازان تاريخ مردم و تودهمردمي به تاريخ داشت و از 

 دانست.خرد را حاكم بر تاريخ مي

سال پس از به كار برده شدن اين  07بعدها اين اصطالح با معاني ديگري به كار برده شد. تقريباً 

در كتابي به نام  م8010-8078هاي اصطالح توسط ولتر، هردر فيلسوف آلماني در فاصله سال

ها انداخت. هردر بار ديگر اصطالح فلسفه تاريخ را بر سر زبان« مالحظاتي پيرامون فلسفه تاريخ بشري»

 گذار ناسيوناليسم فرهنگي آلمان بود.پايه

باشد. رواج قطعي اصطالح فلسفه تاريخ مديون متفكّر و دانشمند شهير آلماني فردريك هگل مي

نظر داشت و اين تضارب آرا بر  ها در تاريخ با كانت اختالفجهاني و بحث علّتدر مفهوم تاريخ  ،هردر

خويش  اش وارد دستگاه فلسفيجهاني كلمه هگل اين اصطالح را به مفهوم ذهن هگل تأثير گذاشت.

 نمود و فلسفه تاريخ را به يك ركن تبديل كرد.

را به عنوان فلسفه نظري جهان نگرش هگل و ولتر نسبت به فلسفه تاريخ متفاوت بود. هگل آن 

به كار برد. لذا رواج فلسفه نظري تاريخ را بايد مرهون هگل دانست. او نخستين كسي است كه فلسفه 

هاي برلين و ينا م در دانشگاه8178-8171هاي تاريخ را تبديل به يك درس دانشگاهي نمود. او در سال

وي در سال نشجويانش پس از ويرايش توسط ي دابه تدريس درس فلسفه تاريخ پرداخت. يادداشتها

 به چاپ رسيد.« هايي پيرامون فلسفه تاريخدرس»م با عنوان 8170
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ترين فيلسوف تاريخ بشر است و در تاريخِ فلسفه تاريخ از لحاظ واژه و محتوا يك هگل پيچيده

ان آگوست كنت ها كه پيروگراها يا پوزيتيويستشود. اين جريان توسط تجربهنقطه عطف محسوب مي

به جهت رشد  87بودند ادامه پيدا كرد. آنها فلسفه نظري هگل را در بُعد علمي آن رواج دادند. قرن 

چرخش و تحول مهمي در فلسفه تاريخ صورت  ي قرن تاريخ نام گرفت. در قرن بيستمنگارشديد تاريخ

م به بعد فلسفه علم تاريخ يا 17 پذيرفت. تا آن زمان تنها فلسفه نظري تاريخ مورد توجه بود اما از قرن

 فلسفه انتقادي تاريخ مطرح شد.

الدين اسدآبادي در واژة فلسفه تاريخ نخستين بار توسط سيد جمال البته به زبان عربيدر ايران و 

الوثقي و مقاله فوايد فلسفه منعكس شد. پس از وي برخي از شاگردانش مانند محمد عبده ه روزنامه عرو

 اژه كوشيدند. در رواج اين و

ها رايج اي در دورة پهلوي دوم اين واژه به طور كامل در بين ايرانيبا گسترش كارهاي ترجمه

هـ.ش درس فلسفه تاريخ به صورت اختياري در سلسله دروس  57شد. در محافل دانشگاهي در دهه 

هاي رشته سرشته فلسفه قرار گرفت. پس از انقالب اسالمي اين درس به طور رسمي در سرفصل در

 هاي اختصاصي قرار گرفت.هـ.ش در ردة درس 8001تاريخ قرار گرفت و از سال 

 تعریف واژه فلسفه تاریخ : 

توان در دو حوزة مجزا تعريف نمود تا دچار جنگ لفظي نشويم. در حوزة واژة فلسفه تاريخ را مي

ي داده است كه برخي آن را است كه رو تاريخ يعني خود جريان عيني تاريخاول منظورمان از فلسفه 

هاي آن راجع به خود نامند كه پرسشاند. اين فلسفه را فلسفه نظري تاريخ نيز ميتاريخ يك ناميده

خواهد بداند كه ماهيت جريان تاريخ چيست؟ هدف و سرمنزل تاريخ كجاست؟ جريان تاريخ است و مي

هاي مهم آن اين است كه عامل حركت ز پرسششود يا نه؟ يكي ديگر اآيا هدفي دارد يا نه؟ آيا تمام مي

هاي كند؟ نشانههايي گذر ميبرد؟ در اين جريان از چه راهتاريخ چيست؟ چه چيزي آن را به پيش مي

سر راه در مراحل آن كدام است؟ آيا راه آن از پيش تعيين شده است يا خود انسان در حال ساخت آن 
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توانند موثر باشند؟ براي مثال آيا نژاد، جغرافيا، قهرمانان ي مياست؟ در اين راه چه عامل و عوامل و علل

عامل حركت يا عدم حركت در تاريخ هستند؟ آيا خدا عامل حركت در تاريخ است؟ آيا انسان جبراً به 

تواند تاريخ خودش را پايان دهد؟ رسد يا اراده او در تاريخ نقش دارد و او خود ميهدفي در تاريخ مي

 فلسفه نظري تاريخ را به مفهوم چيستي، چرايي و چگونگي جريان تاريخ بيان كرد.توان پس مي

باشد كه موضوع آن ماهيت علم در حوزة دوم منظورمان از فلسفه تاريخ، فلسفه علم تاريخ مي

اند و به آن يا تاريخ به مثابه گزارش دانسته ريان تاريخ كه برخي آن را تاريخ دوتاريخ است نه چيستي ج

بودن تاريخ در  يشود. بحث دربارة علمفه انتقادي تاريخ يا فلسفه انتقادي علم تاريخ نيز گفته ميفلس

گيرد و اينكه اصوالً تاريخ علم است؟ اگر علم است چگونه علمي است همين بخش مورد بررسي قرار مي

م آيا قابل تفكيك توان در آن پژوهش كرد. موضوع اين علو چه ارتباطي با ساير علوم دارد. چگونه مي

گذارد يا نه؟ فلسفه تاريخ جريان تاريخ اثر مي ي بررسي شود. آيا علم تاريخ روياست يا بايد به طور كلّ

( و چه تاريخ به مثابه گزارش )تاريخ به مثابه رويداد يا جريان )تاريخ يكدر هر دو وجه آن چه تاريخ 

 ناسي تفاوت دارد.ش( با فلسفه علوم ديگر چون فلسفه سياست و جامعهدو

 فلسفه نظری تاریخ:

هايي دارد. دين بيشتر مبتني بر تأويل و فلسفه مبتني بر تعقّل است. با فلسفه با دين تفاوت

توان گفت كه ما يك فلسفه تاريخ ديني داريم و يك فلسفه تاريخ فلسفي و عقلي كه منظور احتياط مي

هايش از جريان تاريخ است و بعد هستي رسشباشد. فلسفه نظري تاريخ پاز آن بينش تاريخي مي

هايش راجع به هستي تاريخ شود. پرسششناسانه )آنتولوژيك( مباحث فلسفه تاريخ در آن مطرح مي

سير و عامل محركه است كه البته ممكن است جزئي ماست يعني سه پرسش كلّي كه ناظر بر هدف، 

باشد. يعني معرفت به جريان درجه يك مي هاي مختلف مطرح گردند. اين يك معرفتشوند و به شكل

هاي اصلي بشر بوده ها جزء دغدغهتاريخ به اين دليل كه قبل از اينكه فلسفه تاريخ پيدا شود اين پرسش

گذار راستين فلسفه نظري تاريخ به معناي فلسفي كلمه هگل بود. او نخستين كسي بود كه است. پايه
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ه فلسفه خود كرد و پرسش از جريان تاريخ را تبديل به پرسش معرفت تاريخي را يكي از اركان دستگا

هاي سه گانه البته در قديم هم وجود داشت، هر چند بيشتر آن را اساسي فلسفه تاريخ كرد. آن پرسش

 كردند. در اين عرصه اديان پيشقدم بودند.به سراغ ماوراءالطبيعه برده و راجع به مشيت الهي صحبت مي

قدمت فلسفه نظري تاريخ را به قدمت اديان  بتوان شايد قدمتي بس طوالني دارد.فلسفه نظري تاريخ 

شويم كه آنها يك بينش نماييم متوجه ميقلمداد كرد. از ديرباز كه اديان توحيدي و غيره را بررسي مي

در عهد عتيق تجلي بسيار  اند.اند و سعي در پاسخ به سه پرسش اساسي ذكر شده داشتهتاريخي داشته

به عهد جديد انتقال يافت و فلسفه نظري تاريخ را سراغ داريم. اين ميراث از عهد عتيق آشكاري از 

اين ديدگاه در اسالم نسبت به ساير اديان بسيار  سپس در نظام فكري مسيحيان جاي خود را باز كرد.

مت و سابقه باشد. هر دو نوع فلسفه نظري ديني تاريخي و فلسفه نظري عقلي تاريخ قدتر ميعميق

ها و .... همگي دربارة اين پرسش كه ها، بوداييها، چينيها، هنديها، يونانياي دارند. ايرانيبسيار ديرينه

هايي است كه دغدغه حيات بشري را دارد. اند. خيام نيشابوري يكي از نمونهام بحث كردهاز كجا آمده

لسفه حيات را بداند. البته اين فلسفه نظري خواهد فوي مي«. كين آمدن از كجا و رفتن به كجاست»

تاريخي نيست بلكه پرسش از فلسفه حيات آدمي است. ولي اگر اين پرسش را دنبال كنيم خواه ناخواه 

كنيم. پس بحث فلسفه نظري تاريخ با آنچه ما تحت عنوان فلسفه حيات به جريان تاريخ برخورد مي

از اين نظر مهم است كه رفتارهاي مهم تاريخي اقوام را در شناسيم پيوند دارد. فلسفه نظري تاريخ مي

 -0شناخت فرهنگ  -1نگاه تاريخي  -8طول تاريخ رقم زده است. براي شناخت كليت يك قوم بايد 

اي شناخت ملل و نحل را در نظر بگيريم. فلسفه غير ديني فلسفه -4شناخت اديان  -5شناخت تمدن 

ها تعيين كننده هستند هاي اين فلسفه از نظر پاسخته بود. پرسشبود كه از زمان يونانيان شكل گرف

شوند. فلسفه نظري تاريخ اكنون برافتاده است. هاي حزبي ميچون باعث به وجود آمدن احزاب و تشكل

دانند. از نظر اين گروه دورة فلسفه تاريخ هگل ها( ميبرخي عصر جديد را عصر پايان ايدئولوژيها )ايسم
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ها( گذشته است و آن نظريه وحدت تاريخي و پيوستگي و معناي تاريخي اكنون با مشكالت )ابر روايت

 عظيمي مواجه شده است. با اين وجود فلسفه علم تاريخ )فلسفه انتقادي( هنوز پابرجاست.

 فلسفه علم تاریخ:

مولوژي( است. شناسي )اپيستهاي شناختاز شاخه ايفلسفه انتقادي علم تاريخ شاخه

شناسي از قديم وجود داشته است. در يونان باستان هم سوفسطائيان و هم فالسفه پيش از معرفت

كنند كه شناخت چيست؟ آيا چيزي كه شناخته سقراط و هم خود سقراط اين پرسش را مطرح مي

هاي جدي اپيستمولوژيك در شود درست است؟ آيا معرفت حقيقي است يا اعتباري؟ و .... پرسشمي

ن مطرح شده است. ماهيت عقل شناسنده چيست و چه ارتباطي با جريان دارد؟ رابطه بين فلسفه باستا

ذهن و عين يا رابطه بين سوژه و ابژه چيست؟ )تاريخ ابژه است و من سوژه شناسنده( يكي از بزرگترين 

 هايي مثل فرانكفوريتها و پست مدرنها.منتقدان در اين عرصه نيچه بود و بعدها گرايش

اسي از دورة باستان شروع شده و به عصر ما رسيده است. فلسفه انتقادي علم تاريخ، شنمعرفت

شناسي است، برخي اي از شناختشناسي است. اين فلسفه به معناي آنكه شاخهاي از معرفتيك شاخه

ترين پرسش راجع به معرفت تاريخي دانيم قديميتواند قديمي باشد. تا آنجايي كه مياز مباحث آن مي

و ارزش آن توسط ارسطو در كتاب فن شعر مطرح شده است و آن قياس بين شعر و تاريخ است. 

ها بعد از وي اند يا نه؟ ولي اين پرسشدانيم قبل از وي كسان ديگري چنين پرسشي را مطرح كردهنمي

ون نيز ادامه يافتند توسط كساني مثل پوليبوس، توسيديد و .... در تمدن مسلمانان نيز ابن خلد

ايم. اين هاي جدي مطرح كرده است. متأسفانه ما مسلمانان با ميراثمان دچار يك گسست شدهپرسش

طور نيست كه اين مباحث مربوط به يونان يا اروپا بوده است، بلكه قسمتي از آن نيز مربوط به تمدن 

. اما ا و يونان مي دانداروپند راسل بسيار به ارسطو مي تازد و او را مسئول انحطاط برترا مسلمانان است.

دليل نظرات ارسطو نيست بلكه به دليل ارسطوپرستان است كه سخنان وي را وحي  اين موضوع به
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حضرت علي عليه  و تا مدت ها تفكر ارسطو حاكم بود. و توان مقابله با آن را نداشتند منزل مي دانستند

 مرض مسري مي ماند. السالم در اين زمينه مي فرمايند: سخن قاطع فرد دانشمند مثل

 بحثی پیرامون علمی بودن تاریخ :

شناسي را از عصر قديم جدا كرد. پيش از عصر جديد در عصر جديد اتفاقاتي افتاد كه شناخت

ها وجود گرايي بين دانشمنظور از علم، معرفت به معناي عام كلمه بود. در عصر قديم هم تخّصص

ه معناي واقعي كلمه كه حتي اسم آن را انقالب گذاشتند. اين نداشت. در عصر جديد تحوالّتي روي داد ب

ها علوم طبيعي و علمي را كه راجع به طبيعت بود را به شدت توسعه داد و تخصّصي كرد و به آن انقالب

رونق و اعتبار بخشيد و انسان را بر طبيعت مسلط كرد. انقالب صنعتي بعد از انقالب علمي و بعد از 

معرفت پديد آمد و اين علوم طبيعي و تجربي از معرفت به معناي عام جدا شدند.  تحوالت بزرگ عرصه

«science » از«knowledge » .به معناي معرفت جدا شد«knowledge » به معناي آگاهي و

يعني علم و دانشي كه مبتني بر قواعد مشخص « science»معرفت به معناي عام كلمه است ولي 

استقرايي جاي منطق قياسي صوري  شود. منطقمند ميفت قاعدهاست و منجر به كشف و دريا

تواند به همان ارسطويي را گرفت. آيا شناختي كه انسان نسبت به خود و تاريخ و فرهنگش دارد مي

هايي فراهم شد و در قرن به بعد زمينه 80مند باشد؟ از قرن اي كه به طبيعت دارد، منظم و قاعدهاندازه

به معناي جديد كلمه پديد آمد. ما در قديم فلسفه علم نداريم. فلسفه علم يك  بيستم فلسفة علم

 معرفت و تالش فكري جديد است.

كرد علم مبتني بر قوانين فراگير و كه ادعا مي« science»فلسفه علم متأخر است بر پيدايش 

م انساني علم جديدي عام تنها چيز معتبر است و هر چيز ديگري بيهوده است. علم تاريخ مثل ساير علو

زند ولي علم به معناي علم اقتصاد ندارد. او يك انديشه است. افالطون راجع به اقتصاد حرف مي

اقتصادي و معرفت كلّي به اقتصاد دارد. در همين عصر جديد ادعاي علمي بودن علوم انساني پديد آمده 

 است.
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م. آيا فلسفه در تاريخ است يا نه؟ در عصر قديم معيار سنجش فلسفه بود ولي در دورة مدرن، عل

سنجيدند. در عصر جديد علم به براساس دوري و نزديكي به فلسفه بود كه ارزش معارف ديگر را مي

كند. يعني همين علوم طبيعي و تجربي و به قول آگوست اين جايگاه را پيدا مي« science»معناي 

پذيري در آن موضوع قابل اجرا است. در قيقكنت، علمي كه خصلت پوزيتيوي و اثباتي دارد و اصل تح

شد سنگ محكش فلسفه بود. چه نوع هايي كه راجع به معرفت و دانش تاريخي ميدورة قديم پرسش

است يا نه؟ « science»گويند آيا تاريخ معرفتي است؟ چقدر ارزش فلسفي دارد؟ در عصر جديد مي

 ندارد. (scientific)است كه خصلت علميمنظور اين نيست كه تاريخ معرفت نيست. منظور اين 

مردم مي ديدند دانش تجربي قدرت آورده است پس اگر با علوم تجربي مي شود اين قدر رفاه و 

ثروت ايجاد كرد در خصوص عرصه هاي ديگر مانند سياست اجتماعي، فرهنگ و ... نيز مي توان چنين 

مي توانند قوانين مربوط به فرهنگ، صه ها باشند توفيقاتي كسب كرد. اما آيا علومي كه مربوط به اين عر

اجتماع، سياست و تاريخ را به دست آورند و در خدمت زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

و خوش خيلي خوش بينانه  وبشر درآورند؟. خيلي ها با چنين باورهايي در اين جاده گام برداشتند 

ياسي، فيزيك فرهنگي و ... سخن گفتند. در فرانسه ابتدا سن باورانه از مهندسي اجتماعي، رياضيات س

گروه قرار داشتند. اما آيا در زندگي اجتماعي، و سپس شاگردش آگوست كنت در رأس اين  سيمون

و جامعه تاريخ  در علوم تجربي وجود دارد؟ آياسياسي، فرهنگي و تاريخي بشر قواعد و قوانين موجود 

علما مي توانند اين قوانين را كشف كنند و بشناسند؟ اين درست نقطه آغاز انساني قانون مند است؟ آيا 

علوم انساني و اجتماعي بود. اين چالش هنوز نيز ادامه دارد و برخي هنوز نيز علوم انساني و اجتماعي را 

 علم نمي دانند.

ترين پرسش از معرفت تاريخ توسط ارسطو در كتاب فن شعر مطرح شده است. او قديمي

كند. آيا شعر برتر است يا تاريخ؟ پرسد كه معرفت تاريخي چه ارزشي دارد و بعد آن را قياس ميمي

گويد بندي كرد. حكمت عملي و حكمت نظري. ارسطو ميارسطو اولين كسي است كه علوم را طبقه
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است.  الوقوعتر است و نزديكتر به فلسفه ولي تاريخ مشتمل بر جزئيات ممكنشعر برتر است چون كلّي

هر چند اين پرسش خيلي قديمي است ولي استمرار پيدا كرد و اين يك نگاه تحقيرآميز به تاريخ بود. 

اند بر اين باورند كه تاريخ در اين تمام محققان مطرحي كه راجع به تاريخ و تمدن يونان و روم كار كرده

ده هر چند كمتر اما وجود ها خوار بوده است. مباحث اپيستمولوژيك در عصر قديم هم مطرح شتمدن

آيد بحث و چگونه به دست ميداشته است. ابن خلدون در مقدمه راجع به اينكه معرفت تاريخي چيست 

اصالً در ذهن ابن خلدون مطرح نيست. منظور ارسطو و قدما اين نيست كه « science». بحث كندمي

 بگويند علت و معلولي در كار نيست.

يزي كه مي تواند موضوع علم تاريخ باشد سياست است. عده اي ديگر عده اي معتقدند كه تنها چ

مي گفتند تمامي علوم خصلت تاريخي دارند چون در متن تاريخ بحث مي شوند و مي گفتند تاريخ از 

 به عنوان كمك استفاده مي كند. و... روان شناسي، جامعه شناسي ،تمام علوم

بينيم: ديني، فلسفي و عرفاني كه از معرفت را ميدر كل تاريخ در منظومه معرفت بشري انواعي 

آيد كه از اي از معرفت پديد ميها گوناگون است. مجموعههاي وصول به اين معرفتطرق و ابزار و روش

هاي آسماني است و راه وحي و الهام به دست آمده است. در واقع مجموعه معارفي كه در قرآن و كتاب

توانيم معرفت ديني بناميم. يا عرفا و اهل تصوف و طريقت بر معرفتي كه يدهد را مبه ما علم و خبر مي

كنند. معرفت ديگر معرفت علمي است. علم به معني آيد تأكيد مياز راه شهود به دست مي

«science » يكي از انواع معرفت است كه در عصر جديد تالش كرده است انواع ديگر را از ميدان

كند و اين مسأله به وجود آمده است كه علوم انساني و ا جتماعي تا چه حدي  خارج كرده و آنها را نفي

 شود نسبت و پيوند دارد. با آن نوع خاص از معرفت كه معرفت علمي ناميده مي

طور كه گفته شد پرسشهايي كه در فلسفه باشد. همانبنيانگذار فلسفه انتقادي دكارت مي

ز اينكه آيا تاريخ علم است يا نه؟ علم چيست؟ آيا تاريخ جزء انتقادي تاريخ مطرح شد عبارت بودند ا

باشد يا نه؟ هاست ميعلومي كه هدفشان مطالعه، بررسي و شناخت قواعد و قوانين حاكم بر پديده
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نويسي و فوايد آن مطرح شد. نخستين بار در يونان باستان و توسط ارسطو پرسش بنيادي از بنياد تاريخ

پرسد: شعر برتر است يا تاريخ؟ مي« poética»ارسطو در كتاب فن شعر  طور كه گفته شدهمان

باشد باشد چون مشتمل بر احتماالت كلي مينگاري باالتر ميدهد: شعر از تاريخارسطو خود پاسخ مي

الوقوعي است كه تر است. در صورتي كه تاريخ مشتمل بر احتماالت جزئي محتملكه به فلسفه نزديك

ق بيفتد يا نه. يعني وقتي ما آگاهي به جريان اتفاقات تاريخي پيدا كنيم اين آگاهي ممكن است اتفا

توان درك يكساني از آن در ميان مورخان وجود داشته باشد. تواند دربيايد و نميتحت قاعده كّلي نمي

كه  -هاي زمان خودش در اينجا ارسطو اشتباه كرده است. چون حرفي كه او زده است با توجه به كتاب

هاي ي او مبتني بر كتابباشد و به عبارتي داورمي -است  نويسي مبتدي بودهدر آن زمان ابزار تاريخ

افرادي مانند توسيديد و گزنفون و هرودوت بوده است. در واقع ارسطو يك چيز را ناديده گرفته است و 

يله ديگر وجود دارد كه با آنها نويسي است. مثالً امروزه تلويزيون و صدها وسآن امكانات بالقوة تاريخ

توان وقايع را ثبت كرد و صد سال بعد بدون هيچ گونه كمي و كاستي آنها را به صورت تاريخ درآورد مي

و مانند كسي كه انگار در صحنه بوده است بدانها پي برد. پس طرح اين پرسش كه تاريخ علم است يا 

 تواند علم باشد يا نه؟ينگونه باشد كه تاريخ ميتر بايد اباشد و پرسش دقيقنه؟ نوعي سفسطه مي

اگر چه مورخان اسالمي در مقدمه آثار تاريخيشان از واژگان علم تاريخ استفاده مي كنند ولي 

منظورشان تنها فن تاريخ بوده است. فارابي در كتاب احساء العلوم از تاريخ به عنوان فن ياد كرده است و 

اسالمي مانند غزالي تاريخ را ضد شريعت  عنوان فن تاريخ اشاره دارد. عالمابن سينا نيز در رساله اي به 

 مي داند.

شود زيرا داند ولي هر پرسشي منجر به علم نميالسالم( پرسش را كليد علم ميحضرت علي)عليه

آميز باشد. پرسش بايد از روي دانايي باشد يعني بايد از علمي تا حدودي ممكن است پرسشي مغلطه

 وجود داشته باشد تا بتوان از آن سئوالي مطرح كرد. آگاهي
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توان تواند علم باشد پس علمي بودن تاريخ را ميدر جوامع استبدادي و عقب مانده، تاريخ نمي

كند فن نسبي دانست زيرا علمي است در حال رشد. آنچه كه ارسطو به عنوان تاريخ مطرح مي

لمي زاده نشده است ولي ممكن است اگر روند خود را طي نويسي است زيرا تاريخ هنوز به شكل عتاريخ

 كند محتواي علمي خود را افزايش دهد. 

نويسي دانست نه پدر علم تاريخ زيرا علم تاريخ متعلق به عصر توان پدر فن تاريخهرودت را مي

دانش  اند.نويسي را مورد توجه قرار دادهفن تاريخ ري، يعقوبي و حتي ابن خلدونجديد است. بيهقي، طب

و پيوند با رشد ديگر علوم انساني دارد را بايد از فن تاريخ  تاريخ كه دانشي جديد و محصول تجدد است

نويسي جدا كرد. همه علوم جديد محصول دوران تجدد است. انديشه سياست در سابق وجود داشت اما 

اما علوم  ود داشته استاجتماعي و انديشه جامعه شناسي وجانديشه  علم سياست وجود نداشته است.

هر چه علوم از انسان ها دورتر بوده و به طبيعت  اجتماعي يا علم جامعه شناسي وجود نداشته است.

جامعه شناسي، روان شناسي و علوم مربوط به انسان  نزديك تر باشند آسان تر و قابل درك تر مي شوند.

 ز تساهل و تسامح و آزادي بيان وجود دارد.حدي ااحتياج به وجود نداشتند زيرا براي ايجاد اين علوم 

عصر جديد پس از انقالب نيوتني به وجود آمد. هنري كسينجر معتقد است بسياري از كشورها كه عقب 

ماندند به دليل رخ ندادن انقالب نيوتني در آنها است. ظهور نيوتن انقالب بزرگي ايجاد كرد كه پس لرزه 

بنابراين پدر هيچ يك از علوم انساني و اجتماعي را نمي  نيز رسيد.به علوم انساني و اجتماعي هاي آن 

 توان پيش از عصر جديد متصور شد.

 

گرايي مشهور نظرية ديگري براي نفي علمي بودن تاريخ مطرح شده است كه به نظريه اراده

يح اين دان مشهور مطرح شده است. براي توضباشد. اين نظريه توسط افرادي مانند پاسكال رياضيمي

شود كه اگر بيني كلئوپاترا كمي كوچكتر بود آيا حوادث شود كه در آن بيان مينظريه مثالي آورده مي

شد و مسائل ديگر در پي آن شكل شد؟ شايد امپراطور روم ديگر عاشق وي نميتاريخي متفاوت نمي
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د روند تاريخ را عوض كند. توانگرفت. اين نظريه معرّف مكانيزمي است كه ارادة يك فرد يا شيئي مينمي

نظريه پاسكال در واقع يك آزادي بيش از اندازه است. برعكس اين جبرگرايانه است يعني چه بيني 

گرايي يك پيوستند. بين اين دو نظريه جبر و ارادهكلئوپاترا كوچك بود و چه بزرگ، حوادث به وقوع مي

دو ديدگاه وجود دارد. يك نظريه كه به ارادة يك  االمرين را بايد در نظر گرفت. از نظر تاريخيامر بين

شود و به گرايي يا به باطن تاريخ توجه ميشود ارادهدهد كه ميفرد يا حزب و تشكّل آن قدر اهميت مي

شود ساختارگرايي. رويكرد سوّمي هم وجود دارد كه هم شود كه مياراده يك فرد آن قدر بها داده نمي

گيرد و هم ارتباط ميان اين دو را. اگر معتقد باشيم كه روند تاريخ دير و نظر مي اراده و هم ساختار را در

توانند اين روند را كند يا تند كنند از دل اين زود دارد ولي سوخت و ساز ندارد و حوادث و افراد فقط مي

معتقدند به هر گرايان را قبول ندارند. آنها شود. ساختارگرايان نظريه ارادهموضوع جبرگرايي حاصل مي

شد. چون ساختار حكومت جمهوري روم كرد و تبديل به امپراطوري ميصورت جمهوري روم سقوط مي

بود يا نبود. اگر كسي به اين معنا ساختارگرا باشد ديگر تاريخ، ديگر قابل دوام نبود چه كلئوپاترا مي

راجع به اقتصاد، سياست، فرهنگ، رود بلكه نويسي نميتاريخ قهرمانان نيست و كسي دنبال زندگي نامه

 شود نه ديگر راجع به امثال هيتلر و رضاشاه.جامعه و شيوة توليد بحث مي

كنند مگر علم، گويند تاريخ علم نيست اين است كه مطرح ميهاي كساني كه مييكي از گفته

ت انسان باطل اين خارج از خواست و ارادة ماست. پس اراده و خواس 1×1=5جبري در آن نيست. مثالً 

دهد پس علم نيست. چرا كه علم بايد به صورت است و چون تاريخ را اراده و خواست انسان شكل مي

 جبري باشد. اراده و خواست انسان علم نيست پس تاريخ علم نيست.

مبحث جبر و اختيار در تمدن و علوم انساني خيلي محوري و پيچيده است. اين بحث در 

وجود داشت. در يونان باستان هم اين موضوع به صورت خفيف وجود داشته مسيحيت و كالم آن نيز 

 است. 
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 بَلْ اَمرٌ بَينَ الجَبَْر و ال اِختيارَ»اند اين است كه: پاسخي كه معتزله و شيعه به اين موضوع داده

 .«ينِمرَاأل

 نظریه صدفه ) تصادف (:

صدفه )تصادف( منجر شد. نوعي نظرية ارسطو در طي زمان و با فراز و فرودهايي به نظريه 

باشد در حالي پندارند كه حوادث تاريخي بدون علت ميبدفهمي از اين نظريه وجود دارد كه در آن مي

گويند كه حوادث تاريخي اگر هايي ندارد بلكه ميگويند حوادث تاريخي علتكه اصحاب اين نظريه نمي

يز وجود دارد، ولي اين روابط براي مورخ نامكشوف هايي دارد و رابطة علت و معلول نها يا معلولعلت

تواند رويداد را درست آن طور كه اتفاق شود نميها براي مورخ كشف نميماند و چون علتباقي مي

دانند كه مورخ با استفاده از مواد دانند بلكه چيزي ميافتاده است فهم كند. و لذا تاريخ را علم نمي

هاي خود آن را ساخته است. پس آنها معتقدند كه به اندازة هنيت و ارزشناكامل و با كمك گرفتن از ذ

خواهند بگويند كه اين ها ميها رد خواهد شد. اينمورخان تاريخ داريم. البته در منطق علمي اين

ها، هم در زمان خودشان ناقصند و هم در طول زمان و مكان ناقصند و حتي اين مواد در دست دريافت

توانند از نظر ذهني از آن استفاده كنند. مسأله اگر در دست همگان هم باشد همه نمي همگي نيست و

الوقوع هستند كه در يك گويند حوادث تاريخي ممكنمهم ديگر و رويكرد انتقادي ديگر آن است كه مي

 .افتد و اين يك تصادف تاريخي استبار و در يك زمان به شكل جزئي يا علت و معلول شخص اتفاق مي

 تاریخ و علوم دیگر :

اي با علوم ديگر دارد. هاي مهم فلسفه انتقادي علم تاريخ اين است كه چه رابطهيكي از پرسش

توانند در بررسي تاريخي كمك كننده باشند. مثل بحث ديگر روش تحقيق و علوم و فنوني است كه مي

شناسي، ناسي، علم سياست، مردمشجامعه اسناد، ،(تاريخ ظرف جغرافيا –ها جغرافيا )كار با نقشه

توان تاريخ را به عنوان سنجش رشد و عقب ماندگي يك جامعه در نظر شناسي، روانشناسي و .... ميسكه
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گرفت. به عبارتي براي فهميدن پيشرفت يا عقب ماندگي يك جامعه بايد وضعيت علوم انساني آن 

 جامعه را سنجيد.

عنوان  817تابخانه كوچكي ايجاد كرده بود كه از آگوست كنت براي پيروان مكتب خود يك ك

هاي تاريخي بودند. اين خود نشانگر اهميت مطالعة تاريخ براي مورد كتاب 17كتاب موجود در آن 

شناسي را به دو بخش ايستا )استاتيك( و پويا )ديناميك( معرفت جامعه شناسانه است. كنت جامعه

ها ناميد و آنجا گفت كه معرفت شناسيترين جامعهپيچيدهشناسي ديناميك را تقسيم كرد. وي جامعه

يابي تاريخي انجام گيرد. شناسانه بايستي ريشهتاريخي كامالً الزامي است. پس در مطالعات جامعه

 شناسي تاريخي نيز از همين جا شكل گرفت و به صورت رشته واحدي جلوه نمود.جامعه

ود اين است كه آيا تاريخ پيوستگي دارد؟ در شهاي مهمي كه مطرح مييكي ديگر از پرسش

جواب به طور خالصه بايد گفت بله. چرا كه حوادث امروز ريشه در حوادث ديروز دارند و حوادث تاريخي 

 هاي يك زنجير هستند.مانند حلقه

 درونی و بیرونی بودن علم تاریخ :

شود. ري است كه مطرح ميهاي مهم ديگموضوع دروني يا بيروني بودن علم تاريخ نيز از پرسش

موضوع علوم انساني و اجتماعي تفاوت زيادي با علوم طبيعي و رياضي دارد. در آنجا موضوع بيرون از 

انسان است. ولي در علوم انساني سوژه و ابژه يكي است. پس دروني است. يعني يك رابطه دروني وجود 

شناسيد مخلوقات انساني كه خود شما هستيد ميها و دارد. شما در تاريخ اعمال خود را راجع به آفريده

ها و باورها، محيط اجتماعي، تربيت، قوميت و تمام آنچه مربوط به وجود و اين كامالً به ذهنيت، ارزش

شود.ولي در مورد علوم رياضي و طبيعي اينگونه نيست و آن رابطه، انساني خود شماست مربوط مي

شود همه بر همين راجع به علمي بودن يا نبودن تاريخ مي هايي كه در عصر جديدبيروني است بحث

توانيم سخن بگوييم و از گويند در علوم انساني و امور انساني از علت نميشود. برخي ميپايه استوار مي

توانيم حرف بزنيم بلكه از چيزي به نام توانيم حرف بزنيم و از قانون و قاعدة نميچيزي به نام دليل مي
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اي ظلم و ستم زياد شد ميل به توانيم بگوييم وقتي در جامعهتوانيم حرف بزنيم. مييش ميميل و گرا

توانيم بگوييم يكي از داليلش احتماالً ظلم اي شورش شد ميشود. يعني اگر در جامعهشورش پيدا مي

تماً ظلم توانيم بين اين دو، رابطة مطلق برقرار كنيم كه هر جا شورش شده است حبوده است اما نمي

 شده يا بالعكس.

هاي انتقادي فلسفه تاريخ اين است كه آگاهي تاريخي چه اثري در زندگي بشري يكي از پرسش

ترين كتابي كه در مورد فلسفه داشته است؟ دورة تاريخي بشر با اختراع خط آغاز شده است. قديمي

در آن ذكر شده است كه و است « زندگي فلسفه»نوشته شده است توسط ديوژانوس كالدريوس به نام 

اخيرًا در كتابي كه پروفسور كيتزبورگ دانشمند آمريكايي نوشته  يراني آغاز شده است.ا فلسفه با مغان

بخش مهمي از چاپ شده است نوشته شده است كه است و با مقدمه اي به قلم دكتر سيد حسين نصر 

فيثاغورث،  اشخاصي مانند ونانيان رسيد.فلسفه از شرق و به خصوص از ايران و ايرانيان به يونان و ي

آمدند. شهرستاني، ابن خلدون و سهروردي همگي افالطون و دموكريت براي درس خواندن به ايران مي

هاي آگاهي يك نسل را به نسل ،به فلسفه ايراني اشاره دارند. خط كانال و ابزاري بوده است كه انسان

گيرد. سه چهار هزار سال ده است. موقعي كه يونان شكل ميبعدي رسانده است. خط در يونان پديد نيام

قبل از آن تمدنهاي شرقي به وجود آمده بودند. خط يوناني مقتبس از خط فينقي است و اولين خطوط 

النهرين و ايران توسط سومريان و عيالميان به وجود آمده است. فريدون آدميت از در جنوب بين

كند. او با بررسي الواح توضيح شناسي ميت سقوط سارگن را علتمستندات و تحقيقات مستشرقان عل

نويسي براي اين به وجود آمد كه انسان دوست داشت حوادث بزرگ را به يادگار نگه دهد كه تاريخمي

ها را براي كشاكش و  دارد. هرودوت، توسيديد و ديگران مثل سومريان و بابليان شرح حوادث سياسي

االسالم كرماني و ند. در مشروطه چون حادثه بزرگ است افرادي چون ناظمحفظ بزرگي آنها نوشت

غربي ها تفكر مركز انگارانه اي دارند و مي خواهند همه چيز را به  خواهند آن را حفظ كنند.كسروي مي

از عظمت و بزرگي ابوريحان بيروني، ابن سينا، خود ربط بدهند. آنها وقتي تاريخ علم مي نويسند 
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تا عرش باال مي برند. بر اساس اين تفكر و ... چشم مي پوشند و برعكس متفكران خود را خوارزمي 

نيز طبعا از همان پدران همه علوم در يونان و روم هستند به اين معنا كه همه آنها پدرند و فرزندانشان 

 .تحقق يابدتا شايستگي عالم بودن در آنها  قوم خواهند بود و بقيه بايد خود را به آنجا وصل كنند

اشتباه است چون قبل از او  ويسي بناميم كامالًننويسي( را پدر تاريخاينكه هرودت )پدر فن تاريخ

اند. در اينكه او را پدر علم تاريخ بناميم باز اشتباه است چون علم تاريخ يك هم افراد معروف ديگري بوده

نويسي را به او بدهيم كه باز تاريخ علم جديد و در عصر جديد مطرح شده و بهتر است عنوان پدر فن

 باشد.اند اين نيز چندان درست نميتر از او بودهچون افرادي متقدم

نشست و آنچه پر از دروغ و غلو هرودوت در واقع يك انشاءنويس خوب بود و در باالي سكو مي

اي هري كه جايزگرفت به طوخواند و مورد تحسين و ستايش ديگران قرار ميبود را براي ديگران مي

 انشاء خوبي بود كه او نوشته بود.تاالن به او دادند. اين جايزه به دليل  81معادل 

كانديد جايزه نوبل( جايزه نوبل جايزه بهترين انشاء لو شاعر بزرگ ايران معاصر گفته: )احمد شام

اشخاص بعدي . گرفت سرمشقي شد براي  هرودوت و انشاء وي كه مورد تشويق قراراست.  سال در قرن

اند و معتقدند انگاشتهها آن را از شعر فروتر گويند تاريخ علم نيست و بعضيشايد بتوان گفت: اينكه مي

نويسي شده و تا زمان بيش نيست، ناشي از بيماري است كه از زمان هرودوت وارد تاريخ يك فن وهنر

ي به كار برده و مورخان آن را در مورد لشكركشي خشايارشا غلو عظيم است. م ادامه يافتهحال ه

 اند.براساس قانون مطابقه رد كرده

 )تولیدید(:،)توپودیتیس(  ،«توسیدید»

 عبارتي به) خوانده را تاريخش ،«يلوپونز» هايجنگ بحبوحة در – بوده آتني سردار –آتني بوده  

طول كشيد و با  هسال 11يا  10(. بين پلوپونزها و اتحاديه دلوس آتن يك جنگ ش درآوردهرنگا به

جنگ( را نوشته  اول سال 17) 588شكست آتن به انجام رسيد. توسيديد تاريخ جنگ را تا سال 

اثري بسيار درخشان به نگارش درآورده و تا زماني كه انسان زنده است  شده اي نوشته و مدعيمقدمه
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هاي بار هسته اي اولينبرو  به مطالب داره ي نقادانه و تحليليكتاب من خوانده خواهد شد. ديدگاه

قرن بعد  اين هسته شكوفه نداد و ده پانزده انديشه فلسفي در كتاب او پديد آمده. البته به داليلي چند

گو و او را دروغ هاي مختلفي وجود دارد. مثالًريهشكفته شد. از لحاظ درست يا غلط بودن كتابش نظ

است و واقعيت تاريخي  ي خود توسيديدساخته از كتاب اند بخش مهمياند و گفتهجعل كننده ناميده

. كتاب وي توسط دكتر محمدحسن لطفي تبريزي مترجم نامدار اين مطلب اثبات نيز شده استو ندارد

ارزش كتاب توسيديد از لحاظ انديشه  .است كتاب توسيديد پر از جعل .است به فارسي برگردانده شده

بين قدرت و سياست در نظر  رت ابتدايي ارتباطي كه اوباشد و به صوفلسفي و تاريخي به دو چيز مي

هاي ربطي به ارزش« تحفظ قدر»در آن اصل  سياست ، د اين است كهدهميكه و نظري  گيردمي

در بررسي توسيديد آن چيزي كه  برد.كياول بعدها آن را به كار مياين همان چيزي كه ما اخالقي ندارد.

 .فردي اوست ،اقتصادي ،منبع مهمي براي انسان و زندگي اجتماعي مهم است تامل در تاريخ است تاريخ

تاريخ را انسانها درباره ي انسانها و براي انسانها مي خوانند  .انسان در بيرون از تاريخ قابل شناخت نيست

موضوع تاريخ انسان است و انسان در تاريخ خودش را مي شناسد انسان محيط را با  .و مي نويسند

 مي كند. خودش سازگار

دهد كه در عرصة سياست، در ميدان سياست دهد و اندرز ميگويد: تاريخ نشان ميماكياول مي

 شود.فكر در كتاب توسيديد ديده مي ي، اين هسته«اخالق از سياست جداست»اخالق مطرح نيست. 

با آن چيزي ها و رفتارهاي نظامي يونانيان امروز كه چرا جنگ است مطرح شده يتوسيديد برايش پرسش

وت شده است؟ شيوه و رفتار متفاوت شده است؟ كه در قديم وجود داشته )ايلياد و اوديسه هومر( متفا

كنند كه تفاوت معشيت پديد آمده، يونانيان امروز جور ديگري معشيت مي پاسخ: دليلش اينست

شيوة  و تفاوت زندگي دو شود دروز بازرگانند. اين باعث مييونانيان ديروز كشاورز بودند، يونانيان ام

خواهند آيند كه ميكساني پديد مي 87و  81بعد در قرن  صل كند. حدود هزار سال وانديمتفاوت را حا

ي ها را در روي زمين جستجو كنند و نه اينكه به ارادهتاريخ را تفسير مادي بكنند. چند و چون پديده
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ماركس به   است. ماركس« كاپيتال»در كتاب « اوجش»كنند. تفسير ماترياليستي  را توجيهخدايان آن 

كنند. بعضي دهد. وقتي اقتصاد تغيير كرد به دنبالش حقوق، دولت، هنر و .... تغيير مياقتصاد اصالت مي

خود ماركس كتاب  .ش همين كتاب توسيديد استيها هسته ماركس اشارات مي گويند مفسران

 داشت.آن را دوست مي يليتوسيديد را قبول داشت و خ

سنجيدند. هاي ديگر را بر حسب معيارهاي فلسفه ميتاريخ دوران قديم ارزش معرفتها و دانش در

تر و تاريخ را تر و فلسفيسنجد و شعر را كليبنابراين در آن تفكر وقتي ارسطو تاريخ را با شعر مي

 ،دانيم كه شعر علم نيستتر ميداند. بنابراين تاريخ ارزشش از شعر كمتر است. ما ميتر و محتملجزئي

براي گويد تاريخ شد. او مييك فن است. تاريخ هم در تفكر قديم به عنوان يك فن تصور مي

اما اكثر افراد فايده باشد. آموزي سودمند ميجنگاوران مفيد است و براي اخالق و عبرت سياستمداران و 

 ر حد يك رمان و داستان تنزل داده شده است.دانند و اين يعني اينكه تاريخ دآموزي ميعبرت تاريخ را 

تصور شده است اگر هم در مقدمه برخي از تواريخ تا عصر جديد تاريخ به معناي فن  از ارسطو

اسالمي عنوان علم براي تاريخ اطالق شده علم به معني جديد كلمه نيست بلكه به معني معرفت است. 

علم تاريخ در عصر جديد  .ين خود تبعيت از تفكر متني استاگر امروزه تاريخ را گزارش رويدادها بدانيم ا

خواهيم افكار و رويدادها را بشناسيم اما براي شناخت يك گام فرا پيش نهاد و گفت درست است كه مي

بايست ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و .... ماهيت افكار و رويدادهاي گذشته مي

 بدون اين شناخت امكان تبين و تحليل عملي تاريخ منتفي است.جامعه را نيز بشناسيم و 

 وقوع پيدا كند يا نكند براساس چون تاريخ مشتمل بر احتماالت جزئي است كه ممكن است 

ست. بيني نيست پس علم نيبيني باشد. بر اين اساس چون تاريخ قابل پيشبايد قابل پيشنتعريف علم 

بيني چرا كه كند نه پيشگويي ميعلم غيب هم پيش شد كهمگر اينكه علم غيب وجود داشته با

ها و عمليات مشخص باشد و حامل يك سري بررسيبيني با تجربه و يا ذهن كامالً مشهود ميپيش
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سياري از حوادسش تصادفي است ب . تاريخ بيني كردشود پيشعلمي ا ست. اما در مورد احتمال نمي

 گيرد و امكان قانونمندي ندارد.مييعني اينكه در يك قاعده كلي جاي ن

 يز )استعالل(ي مادي و عيني يك چهاعلت: زمينه

 هاي معنوي، ذهني و استداللي يك چيز )استدالل(دليل: زمينه

 تاریخنگری دوران قدیم:

اي در علم داشته است با اين همه فلسفه چيني به امر چين در دوران قديم درخشش ويژه 

ايد يك دليلش هم يك بن بستي بوده كه جهان شرق دور داشته است. تاريخي اعتنا ندارد و ش

چيني و جهان متمدن  اند و بين جهانهاي شرق دور با شرق نزديك وجهان يوناني پيوند نداشتهتمدن

باختري يك ديوار انساني غير متمدن شكاف انداخته بود. اقوام بسياري در اين ميان وجود داشتند كه 

نيت نرسيده بودند. لذا نا امني در اين منطقه حاكم بود و ايجاد ارتباط ميسر هنوز به مرحله مد

شود داريوش در اي را داشت. )هر چند گفته ميگيرانهگشت. هند نيز چنين حالت تهجر و گوشهنمي

هايش  ق.م به هند لشكر كشيده است و خود او نيز مدعي است كه اينديوس جزء ساتراپ 480سال 

وش هخامنشي به تمامي اراضي شبه قاره هند لشگركشي نكرده بود و تنها با اما داري ،است

هاي رود سند در پاكستان امروزي پيش رفته بود. از طرفي لشگركشي به سرزمين بزرگي سرچشمه

خشونت طبيعت،  .باشدمشكلي مي ارشود كار بسياي تصور ميچون هند كه خود چونان قاره

داد. برخي هايي را به هند نميمختلف و .... هرگز اجازه چنين لشگركشيهاي متعدد و اقوام ناهمواري

شمارند. در خصوص اسكندر نظرهاي گوناگوني ادعاي اسكندر را نيز درباره فتح هند دروغين بر مي

 وجود دارد:

اي و نه تاريخي كنند و او را شخصي افسانهبعضي به كل وجود اسكندر را نفي مي -8

 شمارند.برمي
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آميز او را قبول ندارند و از آن جمله در خصوص حمله او به هند گروهي نيز تهاجمات مبالغه -1

گويد: هند يعني جاي پر آب. چنين عقيده دارند كه اسكندر پا فراتر از خوزستان نگذاشت. يعقوبي مي

كه از واژه  هند اسكندر، همان خوزستان بود. ما در خوزستان شهرها و عناوين جغرافيايي متعددي داريم

هند گرفته شده است. انديمشك، هنديجان، رود هنديجان، محله اينديكاي مسجد سليمان. هند 

درونش آب است. بر اين اساس كه اي دهد. هندوانه نيز يعني ميوههمچنين معني رود و آب را هم مي

 هند تسخير شده توسط اسكندر همان خوزستان بوده است.

 ش تا سند رفت و بازگشت.اسكندر نيز مانند داريو -0

ارتباط هند با جهان خارج از خود يك ارتباط دو سويه نبود. اوالً اندك و منقطع بود و ثانياً يك 

سويه و تنها از غرب به شرق بود. ثالثاً فرهنگ، بينش، دين و آئين هنديان از همان ابتدا به صورتي 

يخش هيچ جهانگشايي را نبود. هند در طول تاربنيان نهاده شده كه زياد با تحوالت و تغييرات سازگار 

اند در متمدن كردن آن بار فتح شد. اقوام مهاجم كه بدان سرزمين پا نهاده 80اما  نپرورانيده است.

 چيني و تا حدي جهان هندي داراي يك نواختي خاصي هستند.كوشيدند جهان

. آئين بودا، كنفوسيوس، انددر دوره باستان چين و هند فالسفه و اديان بزرگي را داشته

ها كل هستي را اي از زمان تاريخند. هنديهمگي داراي تفكري ادواري و دايره ،هندويسم، مكتب ودا

ها سال دوام براساس اين تفكر شايد نظام هستي ميليون .كننديك نظام تكرار شونده جاودانه تلقي مي

. آنها به تحوالت تاريخي و تغييرات زندگي توجهي ندارند شودبياورد اما نهايتاً نابود و دوباره از نو زاده مي

و شايد علتش وجود ثبات در جامعه و تكرار حوادث آن باشد. اما در اين بخش از جهان كه ما و غرب در 

آن واقع گشته است يك تحرك و پويايي در تاريخ وجود دارد. زد و خورد و رفت و آمد است، تغييرات 

روند، دولتهاي بزرگ يكي پس از ديگري آيند و ميهند، اديان بزرگي ميدبزرگ پي در پي روي مي

روند. حتي برخي فالسفه، شرق نزديك، آسياي غربي و آيند و ميشوند و اقوام مختلفي ميتشكيل مي

دانند و شمارند و بعضي دست كم اين مناطق را جزء شرق نميجنوب غربي را جزء جهان باختري برمي
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خواهند از شرق سخن بگويند منظورشان فرهنگ پندارند و وقتي ميو چين بدان سو ميشرق را از هند 

و تمدن چيني، هندي، ژاپني و خاور دور است. البته برخي از مصر و آسياي صغير به بعد را شرق به 

النهرين، هاي بزرگي چون بينآورند. اين قسمت باختري جهان محل ظهور و خاستگاه تمدنحساب مي

اش در اروپا قرار گرفت باشد. روم كه بدها مركز ثقل تمدنفينيقيه، كارتاژ، ايران، يونان و روم ميمصر، 

باشد و برخي همين اشتباه را در خصوص اين ذهنيت اشتباه را ايجاد نمود كه اين يك تمدن اروپائي مي

 باشد.هاي شرقي ميهاي يونان و روم استمرار همين تمدنگردند، در حاليكه تمدنيونان مرتكب مي

 شناسی ثنوی:تفكر دوگانه انگاری یا هستی

اين تفكر در جهان امروز ما حاكم است. به ويژه از لحاظ تاريخي كه باعث تاريخنگري و  

دو هستي جداگانه  ن تفكرگويي شرق و غرب از منشاء دارايتاريخنگاري ثنوي شده است. براساس اي

صورت پذيرفته است. و بدين ترتيب محل زايش تمدن غرب همين اند و تولد اين دو جدا از هم بوده

باشد. اين سفسطه بزرگ تاريخي است كه با فلسفه تاريخي اصالً جور يونان باستان و روم قديم مي

)مثالً  .اندفريقا متولد شدهمندان يونان و روم در خاك آسيا و آآيد بخش بزرگي از فالسفه و انديشدرنمي

 د الجزاير است(.سنت اگوسيتن متول

 اما تاريخنگري دوران باستان در اين قسمت باختري جهان چگونه بوده است؟

 بینی شرق باستانی:جهان

باشد. در اين انديشه قضا و قدر نقش تاريخ جرياني است كه كامالً زير نفوذ قدرت الهي مي 

 شود.بيشتري را دارد و به وجود انسان توجه بيشتري نمي

 از آسمان به زمين آورد. سقراط فلسفه را

 آدم اسميت اقتصاد را از آسمان به زمين آورد

 ماكياولي سياست را از آسمان به زمين آورد.

 منتسكيو قانون و حقوق را از آسمان به زمين آورد
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 و به عقيده برخي ماركس تاريخ را از آسمان به زمين آورد.

يعني دنيايي كردن، عرفي نمودن و هاي سكوالر گشت و اين اينها همه باعث ترويج انديشه

 گري و گيتيانه نبودن امور. جدايي از شرعي

اي ناشناخته تصور كنيم زمان كشف آن را بايستي اگر ما علوم انساني و تفكر بشري را چون قاره

علم تاريخ در عصر جديد  .اي بدانيم؟ اين كشف در عصر جديد رخ داد و از جمله آن علوم استچه دوره

ه تحولي بنام انبساط موضوع تاريخ كرده است. در همين عصر موضوع تاريخ دچار گشودگي و شروع ب

تاريخ  ،نويسي در دوران قديم تنها در گزارش رويدادها متوقف شده بود امروزهگسترش ميشود. اگر تاريخ

 ها و تحوالت ساختاري شده است و ساختارهايي چون سياست، فرهنگ،علم شناخت و بررسي گزارش

جويد لذا همه اين موارد كاود. چون تاريخ به زمين كشيده شده و علل را در زمين مياجتماع و .... را مي

 شود.در تاريخ بررسي مي

 ای از زمان در فرهنگ بشری:چیرگی مفهوم دایره

كند. هر چند مفهوم خطي چيرگي ندارد اما دنيا و تاريخ را يك دور تلقي مي ،اين انديشه غالب 

و  . چنين مفهومي در توراتآيد. انديشه خطي تاريخ مديون اديان ابراهيمي استاي پديد ميرههدر ب

ديشه در ضديت با انديشه شود اين انبعدها وقتي انديشه ترقي مطرح مي .انجيل و قرآن ذكر شده است

ترقي برشماريم.  توانيم انديشه خطي اديان ابراهيمي را ريشه و بنيان انديشهما مي دوري قرار مي گيرد.

 و خاستگاه اين اديان جايي نيست جز آسياي غربي.

 اندیشه خطی تاریخی:

باشد. اين انديشه از يهوديت و در اين نوع تاريخنگري انسان داراي منشا واحد و خداي واحد مي 

 گري به بعد رواج پيدا كرد. منشا واحد انسان چيزي نيست جز قصه آدم و حوا.البته زرتشتي

 این اندیشه: نتایج
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اين باعث فكر حكومت جهاني با ظهور يك منجي موعود شد مسيح، سوشيانت، مهدي  -8

 خواهند در دنيا وحدت ايجاد كنند.مي

باعث نگارش تاريخ كل جهان و بنيان شيوه  ،اين فكر منشا واحد نژادها و جوامع بشري -1

شود تاريخ تمام ملل را بررسي دم آغاز مينويسي جهاني شد. نوعي از تاريخنگاري كه از آفرينش آتاريخ

اين شيوه تاريخنگاري در دنياي اسالمي بنيان نهاده شد و اوج آن  .رسدكند و به زمان حال ميمي

 باشد.اهلل همداني ميالتواريخ خواجه رشيدالدين فضلجامع

جام به انديشه از هخامنشيان آغاز و به اسكندر و رواقيون رسيد و سران ياولين تجلي دولت جهان

آلش وحدت سياسي، فرهنگي و .... دانست و ايدهيكي و بدون فرق ميرا جهان وطني انجاميد كه همگان 

 جهاني بود.

 رابطه بین عینیت و ذهنیت:

گيرد بايستي بنا به عقيده پوزيتيويستها اين خيلي مهم است كه آنچه موضوع علم قرار مي 

باشد. برخي از آنها همچنين معتقدند كه علوم انساني و اجتماعي عينيتي مستقل از ذهنيت عالم داشته 

و از آن جمله علم تاريخ به خاطر داشتن عينيتي مستقل از ذهنيت دانشمندانشان جزو علوم به حساب 

هاي تاريخي درجات مدارك و گزارش ،اند كه تاريخ به واسطه وجود اسنادآيند. آنها بر اين عقيدهمي

ا دارا است و در اين علم عينيت و واقعيتي مستقل از ذهن مورخ وجود دارد و در اين زيادي از عينيت ر

 مدارك و اسناد و گزارشهاي تاريخ واقعيتها و عينيتهايي هستند كه تغيير ناپذيرند.

 اين موضوع خود بحثهاي فراواني را در فلسفه علوم ايجاد كرد و بسياري بر آن تاختند.

 :تها در خصوص استقالل عینیت تاریخ از ذهنیت مورخیسده پوزیتیوایرادات وارد شده بر عقی

 آيا همه گذشته در قالب اسناد و مدارك باقي مانده است؟ -

 ها را نگاشته ذهنيت خود را در آن وارد نساخته است؟آيا انساني كه اين گزارش -

 اند؟دخيل ننمودهآيا مورخان اسالم هنگام نوشتن وقايع بابك خرمدين ذهنيت خود را در آن  -



 23 

تاريخ نشده است؟ )فلسفه تاريخ  آيا نگارش تاريخ توسط مردان باعث حذف نقش زنان در -

 ستي(يمينف

اند مثالً هرودوت تاريخ جنگهاي مديك را به نفع آتن در خصوص خيلي از حوادث روايات نسبي -

 نويسد و اسناد و مدارك ما در خصوص هر دو طرف مساوي نيست.مي

طرفي او هنگام نگارش تاريخ تنها برخي نيم مورخ فردي كامالً عادي است اما تمام بيفرض ك -

كند و در اين گزينش او به ذهن كند و بسياري از آنها را گزارش نمياز موضوعات را ثبت و ضبط مي

نمايد. پس ذهنيت در تاريخ هميشه با عينيت قاطي بوده است. الاقل قبل از عينيت خود رجوع مي

 ود داشته است.وج

 شويم.ها مياگر ما تاريخ را صرفاً يك علم نقلي بدانيم آنگاه گرفتار اين سوالها و پرسش -

 تاریخ و اختراع دوربین:

شد تاريخ را ديد ميالدي نمي 87تا قبل از اختراع دوربين و رواج صنعت عكس و فيلم در قرن  

 نيز قابل رويت و مشاهده گشت. اما از آن تاريخ به بعد به مدد اسناد تصويري تاريخ

 ،. اين اختراعتصوير نيز مانند خط يك دوران ماقبل تاريخي ديگر را براي بشر به اتمام رساند

بهره در تفكر تاريخي بشر باعث شد و امكاناتي را در اختيار او قرار داد كه وي قبالً از آن بيرا  انقالبي

، فلسفه ي بسياري از بحثهاي گذشته چون عينيت و ذهنيتتواند پاياني برابود. اين اسناد تصويري مي

 ستي و .... باشد.يمينتاريخ ف

فرهنگ و تمدن اسالمي است كه در شمال افريقا درخشيد همچنان كه بزرگان ديگري از همين 

 آوردند. بر هاي شرقي و غربي دنياي اسالم سرمكتب بسيار متعالي اسالمي در ساير سرزمين

 تاریخ جهانی:

ايران باستان  ،يخ جهاني است. پيش قدم جهاني سازيريشه تاريخ جهاني گرفته شده از تااند

است و تاريخ جهاني از انديشه ايرانيان هخامنشي پديد آمد. اسكندر مقدوني اسير فرهنگ ايران شد و 
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 در تاريخ جهاني بحث برابري انسان خود را ميراث دار حكومت هخامنشي )حكومت جهاني( مي دانست.

كتابخانه »بايد نخستين تاريخ جهاني را مربوط به ديودور سيسيلي و كتاب  ها و بشريت مطرح است.

 كه تاريخي بنويسد كه به وحدت بشر منجر شود گويد: وظيفه مورخ اين است؛ وي ميبدانيم «تاريخي

بود  افكار رواقيونتحت تأثير  ودوريد است. قرار گرفتهتاكيد  موردهاي ديني نيز در آموزه اين موضوع كه

نزد آنها افتخار به يك مليت  . كه اعتقاد به تفكري داشتند كه امروزه آن را جهان وطني مي گويند

اعتقاد  كه بنابراين فلسفه رواقيون پشتوانه تاريخ جهاني شد .ايراني، مصري و ... كاري عبث و بيهوده بود

جهاني بايد يك قانون و در نتيجه يك حكومت و وي معتقد بود شهروند  داشت. هابه فلسفه برابري انسان

تاريخ من بايد  او مورخ روم باستان است و در مقدمه خود مي گويد در نهايت يك جهان داشته باشد.

نيز متاثر از تز حكومت جهاني  رواقيون باعث وحدت و گرايش به آشتي و صلح ميان انسان ها شود.

گيري و روح هاي ارتباطي بزرگ، پول واحد، واحد اندازهايرانيان بودند. حكومتي كه با ايجاد راه

اقوام و ملتهاي گوناگون را زير چتر خود جاي داد. تسامح كوروش همه ملتها را يكي ميداند و  ،گراتسامح

هاي بعدي در ادبيات هايي از آن تا دورهاين عقيده با فروپاشي هخامنشيان در ايران نمرد بلكه جلوه

منتها مسيحيان  ،سياسي مسيحيت نيز اثر گذاشت ي  شهاين افكار و آرا در اندي شت.ايرانيان آشكار گ

عام و »واژه كاتوليك به معناي  .ندو آموزه هاي آنان به ارث برده بود اين انديشه را از طريق يهوديت

ي سنت «شهر خدا»انديشه تاريخ جهاني در كتاب  دين مسيحيت دين صلح بود. باشد.مي «عموم جهان

وارد اسالم شد و بر تاريخ نگاري مسلمانان نيز اثر گذاشت  تاريخ جهاني گوستين نيز مطرح شده است.آ

به طور مثال در اشعار شاعران مسلمان نيز مي توان رد پاي اين در نزد مسلمين قوام يافت.  و بعدها

 موضوع را يافت:

 سعدي:

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 سعدي:
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 عضاي يكديگرندبني آدم ا

 چو عضوي به درد آورد روزگار

 

 كه در آفرينش ز يك گوهرند 

 دگر عضوها را نماند قرار

 

ازمان اي براي سر در اين سميالدي جامعه ملل در حال تاسيس بود جمله 17موقعي كه در قرن 

بيت سعدي تر از اين دو اي جهانيها جمله ها و زبانن تمامي فرهنگشد و از بيجهاني جستجو مي

 يافت نشد.

نوع رويكردها به تاريخ جهاني متفاوت است برخي معتقد به تاريخي هستند كه فقط در محدوده 

افراد و جوامع و به طور كلي جزئيات است و برخي معتقد به تاريخ جهاني و انساني در مقياس كلي مي 

 :باشند. اين دو گروه را در  زير مي توان به شكل زير معرفي كرد

Micro History Macro History 

معرفتي حصول شناخت نسبت به تاريخ جهاني در 

ن است و از تاريخ مستقل به نام تاريخ غير ممك

 .د و حتي تاريخ افرادخرد صحبت مي كن

تاريخ نمي تواند چيزي به جز تاريخ انساني و 

انسان  ،جهاني باشد و موضوع حقيقي علم تاريخ

 است.

 

 داری:هایرانیان و الغای برد

اند كه قانون بردگي را ها اولين كسانيگويد به فرمان خدا بردگي را برانداختم. ايرانيكوروش مي 

حمايت و  داريالطون و ارسطو از بردهنمايند و در زماني كه خداوندگاران فلسفه يونان يعني افلغو مي

 گويد.ها سخن ميمه انسانشاه ايراني از آزادي ه دانند،ا مخصوص طبقه و قشر خاصي ميآزادي ر

 نگاری و تاریخ:روزنامه

 آورد.روزنامه افكار بزرگ جامعه را به سطح جامعه مي 
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كند كه در راس آن نوابع قرار دارند كه دكتر شريعتي جامعه بشري را چون هرمي تصوير مي

ان ندنها دانشمشوند در طبقه زيرين آاي بسا كه سركوب مي دهند وهميشه چيزهاي نوين را ارائه مي

كنند و به طبقه زيرين خود يعني عموم مردم د و قابل فهم ميننمايواقعند كه اين آرا را تلطيف مي

اند پس در آينده گيرد كه چون نوابغ كنوني اروپا ديندار شدهوي سپس نتيجه مي .سازندمنتقل مي

اي رشد كند درست ز در جامعهمردم اروپا و غرب به دين روي خواهند آورد. وقتي روزنامه نگاري ني

كنند و يابد و علم و عمل با هم تعامل ميهاي پايين جامعه انتقال ميموضوعات مهم به اليه ،بمانند هرم

 اش برداشتتوان از سطوح پيچيدهبه كمك همين روزنامه فلسفه و تاريخ را نيز مي .كندجامعه ترقي مي

 ئه نمود.تر كرد و به عموم مردم جامعه اراساده و 

 

 

 پولی بیوس:

تر است كتاب بسيار مهم وي با وي در فكر تاريخنگاري و تاريخنگري بشر از توسيديد هم مهم 

شود اين كتاب با نامهاي ديگر چون تاريخ نام تاريخ عمومي شهر روم يك شاهكار جاودانه محسوب مي

رومي بناميم  -ا بايد فردي يونانيروم، تاريخ عمومي روم و تاريخ پولي بيوس مشهور است. پولي بيوس ر

در اين دوران جمهوري روم در اوج قدرت  ( م.ق 881 ح – 177زيست ) ح ميق. م.  0و 1او در قرن 

هاي استواري در راه مجد و عظمت و شكوه برداشته بودند و برعكس عصر طاليي يونان بود و روميان گام

هاي يوناني بود در آن عهد بر يونان مهاجرنشين رومي كه روزگاري محل تشكيل .به اتمام رسيده بود

آيد و به عنوان برده به روم برده تازد. پولي بيوس در جنگهاي يونان و روم به اسارت ارتش روم درميمي

آيد و شود و حتي جز طبقات باالي رومي درميشود اما به خاطر فضل و دانش واالتبارش آزاد ميمي

در كتاب پولي بيوس براي نخستين بار فلسفه ادواري تاريخ  .شناسنديبدين علت برخي او را رومي م
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اين نخستين بار است كه مورخي  .تبيين شد. نظريه تاريخي او در عين حال نوعي نظريه دولت است

پرداز تاريخي دهد. پولي بيوس اولين نظريههاي تاريخيش قرار مياي را ابداع و پشتوانه تحليلنظريه

جالب اينكه نظريه تاريخي ابن  .كنداي را بيان ميها بعد بدين گونه نظريهن نيز قرنابن خلدو .است

اينكه ماركس نيز بعدها در ماترياليسم تاريخ نوعي نظريه دولت را  خلدون نيز راجع به دولت است كما

 انجامد.نظريه هگل نيز در بخشي به دولت مي .داردابراز مي

 ری پولی بیوسادواتاریخ بررسی نظریه فلسفه 

از نظر وي  .داندپولي بيوس تاريخ را چيزي جز تبديل انواع دولت به يكديگر در يك دايره نمي

هاي آن مراحل و نشانه از،كند كه تبديل انواع دولت به يكديگراي حركت ميتاريخ در حلقه و دايره

كه در تمامي عناصر و مواد است. در واقع فرضيه ادواري طبيعي پشتوانه اين نظريه است يعني همچنان 

شوند و رو به زوال نهاده سرانجامشان به مرگ شود و زاده ميموجود در طبيعت كون و فساد ديده مي

بي، رضاقلي بعدها افرادي چون ابن خلدون، توين  .دهدچنين اتفاقي براي دولتها نيز روي مي ،انجامدمي

الزم به ذكر است نظريه پولي بيوس صرفا ادواري  ند.دارخان هدايت و .... نيز چنين نظري را بيان مي

مي شود عالجي  نيست و راهي به خارج از اين سيكل وجود دارد؛ به طوريكه خود او هم بيان مي كند

انديشيد. او معتقد است روميان نشان دادند مي شود از اين سيكل خارج شد و اين مسئله به نوعي به 

پلي بيوس مي گويد روميان از سيكل گفته شده خارج  لو مي زند.ترقي پهانديشه اسالمي و انديشه 

اختالفات داخلي را بيرون كرده و  .حكومت جمهوري را حاصل كردند ،شدند و با تركيبي از اين حكومتها

كرد ولي او نماند تا ببيند در نهايت  مي او خيلي از اين حكومت تعريف .به عرصه جهان گشايي بردند

 ي سقوط كرد و جنگ هاي شهري حاصل شد.همين حكومت جمهور

ترين نمود. قديمپولي بيوس در فرهنگي تولد پيدا كرد كه از انواع و اقسام دولت پرسش مي

پرسش از انواع و اقسام دولت توسط هرودوت هم وطن وي بيان شده است او اين پرسش را هنگام بيان 
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كه براي تداوم حكومت هخامنشيان چه نوع كند و اينداستان تاريخي داريوش و گئومات مغ بيان مي

 حكومتي بهتر است؟

گويد: بعد از اتمام فتنه گئومات مغ هفت سردار پارسي در خصوص آينده حكومت هرودوت مي

امپراتوري هخامنشي به بحث پرداختند. اوتانه بلند شد و گفت بهترين شكل حكومت پوليتي )جمهوري( 

توان پادشاهي خوب و فرزانه چون ا كه عقيده داشت هميشه نميوي از پادشاهي انتقاد نمود چر .است

كوروش داشت و ممكن است كسي مثل كمبوجيه قدرت بگيرد و هستي مملكت را بر باد دهد. مگاويز 

كند. ديگر سردار ايراني با اعتراف به معايب پادشاهي حكومت آريستوكراسي )اشراف( را پيشنهاد مي

از همه بهتر حكومت پادشاهي است اما نه حكومت و مي گويد كند از ميسرانجام داريوش لب به سخن ب

 نارشي پادشاهي نيك و بزرگ و فرهمند.وپادشاهي مستبد بلكه حكومت م

كراسي در تاريخ بشر توسط كوروش صورت پذيرفته است آنگاه كه خطاب ونخستين انتقاد از دم

ترسيم كه در شهرهاي خود در ميادين جمع به نماينده و فرستاده اسپارتها گفت: ما از كساني نمي

كنند. ديگر هم وطن پولي بيوس يعني افالطون نيز از دولت و شوند و با دروغ و دغل حكومت ميمي

راند. وي در كتاب پولتي يا جمهور كه سرآغاز فلسفه سياسي است انواع و اقسام آن سخن مي

افكند وي بعد از ح مدينه فاضله خود را پي ميكند و طرهايي از عدالت و جامعه عادل مطرح ميپرسش

 او مي گويدنامد.بهترين حكومت را حكومت مدينه فاضله خويش مي ،انتقاد از انواع گوناگون حكومتها

 شود مگر زماني كه فالسفه پادشاه شوند و يا پادشاهان فيلسوف گردند. دردهاي نوع بشر درمان نمي

 ها :تقسیم بندی ارسطو از انواع حكومت 

بندي ديگري از انواع حكومت دارد ارسطو يوناني ديگر ارسطو در كتاب پوليتيكو يا سياست تقسيم

 گويد ما سه نوع حكومت خوب داريم كه به ترتيب عبارتند از:مي

پوليتي )حكومت  -0آريستو كراسي )حكومت اشراف(  -1 مونارشي )حكومت فردي( -8

 شهروندان(.
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كومت استبداد مطلقه نيست بلكه حكومت يك فرد صالح نيك و منظور ارسطو از مونارشي ح

نمايد و حكومت وي به هيچ وجهي باشد كه قانوناً و در جهت مصلحت عمومي حكومت ميحكيم مي

 موروثي نيست مگر اينكه قانون چنين قدرتي را به او بدهد.

جهت مصالح  منظور ارسطو از آريستو كراسي هم حكومت اشراف و نجباي واقعي است كه در

نام ارسطو نيز به معناي  .نمايندمي اندوزي نمردم گام بردارند و هيچ گاه به نفع خود فعاليت نكرده مال

 شريف و نجيب با اين اصطالح هم ريشه است.

و  ي است و اين فقط شامل يونانيان اصيلأمنظور از پوليت يعني شهروندي كه صاحب حق ر

 ماً بين پوليتها يا شهروندان دست به دست ميشود.شد. در پوليتي حكومت دائ مي فاضل

 دارد.ارسطو سه حكومت مقابل حكومتهاي فوق را نيز بيان مي

در برابر  جبارانه و با زور در جهت خواسته هاي فردي. اين نوع حكومتتيراني حكومت  -8

ده ي خود را به مبتني بر زور و قلدري و مساوي ديكتاتوري كه ارا يحكومت  قرار مي گيرد. مونارشي

) حكومت  .جامعه تحميل مي كند اين حكومت حكومتي فردي است كه به زور قدرت را مي گيرد

تيراتوس بعد از در يونان وقتي بنوس .استبدادي ( اين حكومت تنها به نفع خود و خاندانش است

داد منور شكل نظريه استب اصالحات سولون روي كار مي آيد يونان را به عظمت مي رساند و در اينجا

 همان نظريه ايست كه بعدها در دوران اين  .مي گيرد اين استبداد منور به خير و صالح روم كار مي كند

 ناصرالدين شاه اميركبير دنبال آن بود و هدفش شكل گيري استبداد منور بود.

در  كه اين نوع حكومتزراندوزان (  (اليگارشي حكومت قدرتمندان نفع طلب يا تيموكراسي -1

 است. برابر آريستوكراسي

 ها در برابر پوليتي.دموكراسي حكومت همه حتي غير يوناني -0

شمارد. وي كراسي و بدترين را تيراني برميوبهترين را دم ،ارسطو در ميان اين سه حكومت بد

 كند.كراسي دفاع ميوتلويحاً از دم
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 حكومت های بد حكومت های خوب

   تیرانی مونارشی 

  الیگارشی كراسیآریستو 

 دمكراسی پولیتی 

                                 

گويد امكان تغيير اين حكومتها از يكي به ديگري در جوامع وجود دارد. پولي بيوس ارسطو مي

در جامعه يونان آن زمان هنوز ارسطو به فراموشي سپرده نشده  .آيدصد سال پس از ارسطو به دنيا مي

گويد وقتي ما تاريخ . پولي بيوس ميطو گرفته استولي بيوس اين انديشه ها را از ارسو احتمااًل پ است

شوند و نابود حكومتها نيز برقرار مي ،شويم طبق قانون طبيعي كون و فسادخوانيم متوجه مييونان را مي

ابد به اين معنا كه هر چيزي كه تكوين و پيدايش ي آوردگردند و سپس حكومت ديگري سر برميمي

مونارشي به تيراني مبدل  ،يابدو اين دور ادامه مي پس از رشد به فساد و تباهي كشيده مي شود

گيرد و .... اين دور همچنان كند و جاي آن را آريستو كراسي ميگردد. تيراني نيز عرصه را خالي ميمي

 .بردبه زوال و انحطاط ميهايي است و اين امر جامعه را رو يابد اين تغييرات مستلزم هزينهادامه مي

 .هر كدام از حكومت ها نمي توانند دائماً باقي بمانند داند.پولي بيوس همين امر را عامل زوال يونان مي

 .نظريه هاي دولت نيز هست ،تاريخ است و بر عكس نظريه هاي تاريخ ،تقريبا اكثريت نظريه هاي دولت

اي پولي بيوس هسته .دون، منتسكيو، هگل و ماركسمثل نظريه هاي فلسفه تاريخ پولي بيوس، ابن خل

م سيستمي را آفريد كه از اين چرخه بسته وگويد راز انديشه اصالح را در اثر خود نشان داده است. او مي
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ها با ابداع جمهوري نيرو يافتند و به جاي چرخش و زوال رو به ترقي و قدرت روز رهايي يافت و رومي

 ليكو يا حكومتبق.م. جامعه روم دچار شورش شد و سرانجام سالها بعد رسپا 1افزون نهادند. در قرن 

سرداراني  .كردق.م. اين نوع از حكومت مقدمات تكاملش را طي مي 5تا قرن  .امر مردم آفريده شد تحت

ها ق.م. رومي 5نمودند. در قرن آمدند و امور را اداره ميبه نام پلوتر از طريق انتخاب مجمع بر سركار مي

رساندند و مدت حكومتشان يكسال تعيين گشته بود. بر طبق قانون اين دو تنها دو پلوتر را به قدرت مي

گيري نبودند. مشورت در زبان موظف به مشورت با هم بودند و به تنهايي قادر به تصميم ،پلوتر منتخب

 د.ناميدنشد و به همين علت پلوترها را كنسول ميرومي كانسيليوم خوانده مي

باشد و آن در قالب كنسول متبلور پولي بيوس گفت جامعه روم داراي ويژگي يك مونارشي مي

ها چيز ديگري هم دارند كه نماينده آريستو كراسي است و آن مجلس سناي روم گشته است اما رومي

ه گرفته باشد سنا از واژه سينكس به معني پيرمرد و انسان مجرب و داراي روح قوي و پير و جهانديدمي

وم باستان ساالنه هاي راي از پوليتي را نيز در خود دارد. خاندانجلوه ،شده است. روم عالوه بر اين دو

گزيدند و آنها با تشكيل مجمع عمومي يا ملي در ميدان فورون هايي را برميو تريبون براي خود سخنگو

 كردند.ها نظارت ميروم بر قوانين سنا و اعمال و رفتار كنسول

پس حكومت رسپابليكوي رومي از سه ضلع تشكيل شده و هر سه حكومت نيك ارسطويي را در 

 ي به مانند يونان شده است.يخود تركيب نموده است و باعث نجات روم از چرخه حكومتها

كرد و هرج و مرجهاي بعدي روم را ميديد نظرش تغيير اما شايد اگر پولي بيوس بيشتر عمر مي

برد نگ يوناني وجود نداشت و پولي بيوس از ميراث گذشتگان اين فرهنگ بهره نمينمود. اگر فرهمي

 گشت.هايي از جانب وي صادر نميچنين انديشه

 های تاریخنویس:پولی بیوس و ویژگی

خواهد تاريخ به عقيده او كسي كه مي .گويد تاريخنويس بايد اهل عمل باشدپولي بيوس مي 

به عنوان مثال ژوليوس سزار كه  نگ بوده تجربه نبرد نظامي را داشته باشد.جنگها را بنويسد بايد اهل ج
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كند كه دولت آنها او از ايرانيان ستايش ميود تاريخ خود را ماهرانه تر نوشت خود جنگجو و اهل عمل ب

 دولت عقلي بود.

 تأثیر حوادث جزئی در روند كلی تاریخ:

اي آتش رخدادهاي بسيار عظيم چون جرقه مثالً نقش شخصيت در تاريخ يا حوادث كوچكي كه

افروزند. براي نمونه جنگ جهاني اول حادثه بسيار بزرگي است و تغييرات عظيمي را در جهان را برمي

دانند. اما المللي ميها حادثه جزئي ترور وليعهد اتريش در سارايوو را علت اين نبرد بينخيلي .ايجاد كرد

افتاد؟ آيا ديگر جنگ شد چه اتفاقي ميافراطي در بوسني كشته نمي اگر وليعهد اتريش توسط آن صرب

هاي محتمل سخن رانده هاست كه در آن از تاريخداد. اين همان بحث خالف واقعجهاني اول روي نمي

 شود آن چيزي كه امكان داشت رخ بدهد اما رخ نداد.مي

ب مهم تاريخنگري وجود مكت 0در خصوص علل و عوامل وقوع حوادث و رويدادهاي تاريخي 

 دارد؟ 

 :مكتب ساختار گرا -1

كند و براي اينكه مورخ از جريان تاريخ آگاهي روند كلي تاريخ بشر را ساختارها معين مي

يابد، بايد ساختارها و روابط بين ساختارها را بشناسد مثالً ساخت سياسي و فرهنگي چه 

ام رو ي چگونه است؟ كدام زيربنا و كدپيوندي با هم دارند و ارتباط اين دو با ساخت اقتصاد

در عوامل سازنده تاريخ و تغييرات اجتماعي تاريخي  بناست؟ آيا اصالً بحث اولين و دومين

 درست است يا نادرست؟

اين انديشه حوادث مهم تاريخي و روند حركت كلي تاريخ را موكول به  گرا:مكتب اراده -2

داند و تاريخ را جز كنش افراد بشري چيز ديگري اص ميهاي اشخها و كنشسليقه ،هاشناخت اراده

گيرد. توماس كاراليل پرستي شكل ميپندارند. از همين ديدگاه است كه قهرمان باوري و قهرماننمي
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داند لذا او بنيانگذار اين چنين مكتبي در ( تاريخ را چيزي جز زندگي قهرمانان نميم8118-8074)

شود به او لقب پلوتارك انگليس را داند مياريخ را حيات مردان بزرگ ميتاريخ است و از آن جايي كه ت

ان بزرگ، بتواند افرادي چون پيامبران، مردان نظامي، سياسيون، اديداد. قهرمان در اين ديدگاه مي

 فالسفه و ... را در برگيرد.

اي نشات اورانهباشد كه ليبراليسم از چنين ديدگاه فردبفرد مي شدن به اصالت قائل ياين نوع

 گيرد.مي

توانند جريان توانند روند حوادث را تغيير دهند و فقط ميوقايع جزئي نمي دیدگاه تركیبی: -3

 تاريخ را دير يا زود كنند.

مثال: گاندي تأثير مهمي در استقالل هند و جنبش ضد استعمار هند داشت. اگر گاندي در همان 

خواهانه افتاد؟ و حركت استقاللرسيد واقعاً چه اتفاقي مينميماند و پايش به هند افريقاي جنوي مي

 شد؟هند چه مي

 ساخت.دهند كه به جاي گاندي فرد ديگري اين جنبش را محقق ميساختارگراها پاسخ مي -8

 افتاد.گويند اصاًل انقالب هند اتفاق نميگراها مياراده -1

دهند كه اين انقالب چندين سال به تعويق منتقدان به ديدگاه تركيبي نيز چنين جواب مي -0

 افتاد تا گاندي ديگري در هند ظهور كند و آن انقالب حادث گردد.مي

 تاریخنگری دینی:

گذارد فرشتگان را نمايد اثر ميكند امداد ميگويد خدا در تاريخ دخالت ميتاريخنگري ديني مي 

زند. پرندگان ابابيل را بر سر لمانان رقم ميفرستد و نتيجه جنگ را به نفع مسگاه بدر ميبه معركه

آورد اما با چنين فرضي تكليف اراده و آزادي بشر و كند. طوفان نوح را پديد مياصحاب فيل نازل مي

 شود؟اختيار او چه مي
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 شود.در اين ديدگاه به عامل جغرافيا اصالت داده مي جغرافیاباوری:

رويد. راتزل آلماني با ر سرزمين مخصوص خود ميتاريخ رستني است و مثل هر رستني ديگر د

 نوشتن كتاب جغرافياي انساني اين مكتب را شكل داد.

يك عامل و علت را در تحقق حوادث و رويدادها اصل دانستن. مثالً بگوييم  تك عامل بینی:

علمي  بيني با منطقزند و عامل اصلي جغرافياست. تك عاملجغرافيا حرف اول را در هر رويدادي مي

، اقتصاد، سياست ،وجودي نيست كه فرهنگمتاريخ اجتماعي و انساني در تعارض است چرا كه انسان 

 .بيني در اين علوم گمراه كننده استاز هم جدا ساخت. تك عامل را بتوان در بررسي او اجتماع و ...

است. تاثيرات عوامل رابطه علت و معلول در علوم انساني دوسويه است هر علتي خود معلول علل پيشين 

 شود.هاي مختلف كم و بيش ميها و مكاناند و در زمانساز نسبيتاريخ

 تقسيم علل:

 علت ناقصه -8

 علت الزم -1

 علت تامه يا كامل -0

هاي تسليحاتي بين قدرتها يك علت اصلي بود اما چون كافي و در وقوع جنگ جهاني اول رقابت

 .ناميمتام نبود آن را علت الزم مي

ان، قهرمانان گرايي در تفكر قديم غالب بود لذا تواريخ تنها براي رجال، پيامبران، وزرا، پادشاهاراده

 شد.ي نگاشته كتبي چون حيات مردان نام شد وو .... نوشته مي

تر گرا كم رنگكند. اما در تفكر جديد ديدگاه ارادهتاريخنگاري قديم زياد به ساختارها توجه نمي

ما كامالً از بين نرفته است در اين فكر نوين اعتقاد به ساختارها آنچنان در حد بااليي قرار شده است ا

گيرد كه خداي جغرافيا، خداي اقتصاد، خداي فرهنگ و .... جاي آن خداي مورد اعتقاد قديميان را مي
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ها و د و براي ارادهآيگيرد و موضوعاتي چون جبر جغرافيا، جبر اقتصاد، جبر فرهنگ و .... به ميان ميمي

 گردد.اشخاص توجه چنداني مبذول نمي

هميشه انتظار براي ظهور يك فرد منجي، وجود دارد كه نوعي انديشه تركيبي در تفكر تشيع 

گر و دادگستر وجود دارد اما جامعه و ساختار آن نيز بايد آمادگي الزم و شايستگي پذيرفتن اصالح

د ظهور منجي نيز محقق زماني كه اين آمادگي وجود نداشته باشمنجي موعود را داشته باشند و تا 

ها رفته رفته گرفتار تداي فرهنگ شيعي غالب بود اما بعد از انديشه تركيبي در اب نخواهد شد. اين نوع

تفكر قديمي اصالت كامل اراده شد. در زمان معاصر نوانديشان شيعه بر انديشه تركيبي در خصوص 

 د.ظهور منجي تأكيد دارن

 اهمیت خالف واقع و اگرها در تاریخ:

براي ادراك بهتر وقايع تاريخ مهم است. تا ضد چيزي مطرح  ،خالف واقع و بيان اگر در تاريخ 

نشود، شناخت آن چيز به طور كامل مشكل و شايد غير ممكن خواهد بود. تا روشني شناخته نشود 

و سياهي  يشود و سفيدميسر مي رت زيادر سردي، احساس گرمي و حرادر كنا .شودتاريكي درك نمي

ها نيز اين چنين براي گردد. خالف واقعآيند و ماهيت متفاوت آنها ادراك ميدر كنار هم به چشم مي

ها و خالف ها افتاد و اين اگررسند. اما نبايستي در دام خالف واقعتاريخي مهم به نظر مي ياتدرك واقع

تراود براي خي نشاند. آنچه به عنوان خالف واقع از ذهن يك مورخ ميها را در جاي واقعيات تاريواقع

ت تاريخي بسيار مهم و روشنگر است اما مورخ بايد بداند كه خالف واقع هيچ گاه اتفاق ادرك واقعي

 نيفتاده و تنها حاصل تأمالت ذهني اوست.

 د.شكرد در جنگ جهاني دوم پيروز ميمثالً: اگر هيلتر به شوروي حمله نمي

بخشند اما تنها بايد به طور نسبي اند، درك و تبين تاريخ ما را قوت مياين گونه اگرها چيز خوبي

 مطرح شوند و نه به طور مطلق.

 اش )تأثیر تاریخ بر تاریخ(:تأثیر تاریخ بر علم مورد مطالعه
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العات خود شناس در مطتواند بر روي آن علم تأثير بگذارد مثالً يك زيستمطالعه هر علمي مي 

يابد كه نسل يكي از موجودات در حال انقراض است. يافته او باعث بسيج براي جلوگيري از در مي

 نهاد. شناسي تأثيرشناس بر علم زيستيستشود اين زانقراض آن موجود و در نتيجه بقاي آن مي

را ارائه كند و نتايجي چون كاهش ذخاير نفتي جهان دان درباره نفت مطالعه مييك اقتصاد

لم اقتصاد روي علم اشود پس آن عكند اين امر موجب افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني ميمي

 اقتصاد تأثير گذاشت.

يابد. دستاورد كند و به نتايجي دست ميلم اجتماعي در مورد عوامل طالق مطالعه ميايك ع

شود پس بدين ترتيب عالم مي تالش علمي او باعث آگاهي اقشار مختلف جامعه و كاهش معضل طالق

 اش اثر گذاشت.اجتماعي بر علم مورد مطالعه

 تواند بر تاريخي كه در گذشته است تأثير بگذارد؟اما مورخ چگونه مي

تاريخ  يكه تاريخ يك روند مستمر است حال و آينده نيز از اجزااست  جواب اين سوال اين

كنيم مورخ با مطالعه اي اكنون و آينده خود مطالعه ميد و ما تاريخ را نه براي گذشته بلكه برنباشمي

يا يك آگاهي وجود ندارد كه توسط مورخ  ،دهدگذشته آگاهي و معرفت نسبت به گذشته را تغيير مي

شود )مثل شهرياران گمنام كسروي( يا آگاهي نادرست و كاذب است كه مورخ آن را اصالح كشف مي

گردد و بدين ترتيب مورخ روي جريان ط مورخ تكميل ميكند و يا آگاهي ناقص است كه توسمي

 گذارد.تاريخي اثر مي

هر چند تاريخ بين عينيت و ذهنيت در  .عينيت در تاريخ در حال گسترش و استنباط است

شود. امكانات و فنون نوين نسبت عينيت تاريخ هر روز بيشتر و بيشتر مي ،نوسان است اما با ظهور ابزار

صوت و فيلم تحول عظيمي  ،تصوير )با ظهور صنعت عكاسي( مي باشند. ر حال افزايشاسناد تاريخي د

اند ما براي مطالعه تاريخ معاصرمان صدها عكس از مشروطيت در دست داريم در اين علم ايجاد كرده
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گاه هايي از اواخر قاجار و اوايل پهلوي را ببينيم. دستتوانيم صداي مظفرالدين شاه را بشنويم و فيلممي

 شدند نجات داد.كتب تاريخنگاري ما را از خطر نابودي كه گاهاً نسخ خطي گرفتار آن مي ،چاپ

آوري اصوات از فضا و .... نيز كه هم علوم نوين ديگري هم در راهند علم احضار ارواح و جمع

ي است كه انگيزند در آينده به كمك تاريخ خواهند شتافت. گذشته چون غولاكنون براي ما بسيار شگفت

بينيم و نشينيم و آينده را بهتر ميهاي آن مياگر آن را بشناسيم و به استخدام درآوريم بر شانه

 كند.را نابود مي نشيند و ماهاي ما ميشناسيم و اگر آن را نشناختيم او بر شانهمي

 تبیین علی 

يخ انساني با نوعي فهم نمائيم. يعني مادر مورد تاراي را تبيين ميبراساس قانون عليت حادثه

توان آن را تبيين علي كرد. ويكو به اين مبحث پرداخت و گفت چون دروني سروكار داريم بنابراين نمي

ويلهلم  87كند، بنابراين شناخت خيلي باارزش است. در اواخر قرن انسان در مورد امور خود صحبت مي

ها تاخت كه در علوم انساني كرد و بر پوزيتويستديلتاي آلماني، از علوم فرهنگي و تاريخي شديداً دفاع 

 نيز مثل علوم ديگر قائل به تبيين علي بودند.

 ويكو عقيده داشت كه ما تبيين علي در علم تاريخ نداريم بلكه تبيين دروني داريم.

ماكس وبر از تبيين دروني دفاع كرد و تبيين تفهمي را پيشنهاد كرد. او عقيده داشت كه اين تنها 

 تبيين در علوم تاريخي نيست. نوع

اي مانند سامرست موام، لئون تولستوي و ....معتقدند كه انسان،  ادبيات، تاريخ و هنر را به عده

طور في نفسه و تنها براي مطالعه ي خود اين علوم و دستيابي به لذت فردي مطالعه مي كند، اما در 

باشد. ، تاريخ و .... براي جامعه و رشد جامعه ميواقع چنين ديدگاهي نادرست است، چرا كه ادبيات، هنر

در مورد علم تاريخ هم به چنين مشكلي برخورد مي كنيم، زيرا در اين جا نيز با اين سؤال مواجهيم كه 

 تاريخ براي تفرّج است يا براي رشد جامعه؟ 
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افراد در روزگاران  بيهقي از تاريخ با عناويني چون لذيذ، مفرّح، داستان و ... ياد مي كند. بعضي از

خواستند؛ حال بايد ديد كه افراد با اين شيوة ديد چه مسائلي را قديم نيز تاريخ را براي لذت بردن مي

كند و شعر را برتر از تاريخ مي داند. از نظر اند؟ براي مثال ارسطو شعر و تاريخ را مقايسه ميحل كرده

خوانند و فن اخالق و فرمانروايان مي -1لذت بردن  -8وي از جمله فوايد خواندن تاريخ عبارتند از: 

 گيرند.سياست را ياد مي

به احتمال زياد همين برداشت و درك ارسطو از تاريخ به مورخان پس از وي و از جمله پلوتارك 

زندگي نامه مردان »يا « حيات مردان ناشي»پدر زندگينامه نويسي منتقل شده است. كتاب معروف او 

اند و پيامد كارهايشان در تاريخ به جاي گذشت آنهايي است كه كارهاي تاريخي كردهكه سر« نامدار

گراست كه شود( متأثر از اين بينش ايدئاليستي اخالقمانده است )هر كه كار ماندگار كند تاريخي مي

قي  هاي اخالتاريخ را به مثابه فني تلقي مي كند كه موظف است به اخالق و رشد اصول، قواعد و آموزه

كمك كند و از اين رو قائل به هدفي اخالقي در تاريخ نوشتن مي گردد.بدين ترتيب پلوتارك در مقام 

يك معلم تاريخ ظاهر مي گردد. اگر كتاب پلوتارك را بخوانيد خواهيد ديد وي يك معلم اخالق است و 

كه اصول اخالقي را رعايت آموزد گويد كه تاريخ به ما مينويسد و مياز منظر يك معلم اخالق تاريخ مي

 خوريم. كنيم اگر رعايت نكنيم شكست مي

هاي كساني چون توسيديد و ماكياول نيز قائل به همين كاركرد براي تاريخ بودند.اندرزنامه

شود حول همان محور شكل گرفته اند كه: از تاريخ ياري بگيريد، سياسي كه تا عصر رنسانس نوشته مي

 چينان و ... كردند،در نتيجه شكست خوردند. ي كردند و اعتماد به حرف سخنانگارپيشينيان شما سهل

الملك طوسي نيز حاوي همين برداشت از كاركرد و وظيفه تاريخ است. سيرالملوك خواجه نظام

كند( خواهي مقامت را حفظ كني بايد دينداري كني )تأكيد ميبراي مثال وي بر آن است كه اگر تو مي

گويد هر كه در دينداري سستي كرد زمين خورد و قدرتش حفظ برد و مين را نام ميو سپس  پادشاها

 نشد.
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اين ديد تا عصر رنسانس وجود داشت تا اينكه نيكولو ماكياول)پدر ناسيوناليسم ايتاليا(  سنت را از 

او گرايي اخالقي به مبارزه برخواست. ( با آرمانPeriencبن عوض كرد و در كتاب خويش )شهريار، 

كند هر كس اخالق را رعايت كرده و  مردانگي به خرج داده بدبخت گويد: برعكس، تاريخ ثابت ميمي

شده و سقوط كرده است. اين مسئله مهمي است.توسيديد نيز همچون سلف خويش سقراط و خلف 

 «.تواند مدتي بر تخت پادشاهي باقي بمانديك راستگو نمي»گويد: خود ماكياول مي

اند. و هر ديد، سقراط، و ماكياول، هيچ كدام جداي از زمانشان انديشه خود را نياوردهالبته توسي

هاي مربوط به زمان خودشان است. بيشتر حرفهاي ماكياول قابل اثبات است چون از چه گفته اند درس

تن زمانه هاي وي ربطي با مزند و .... در واقع انديشهزمانه خودش گرفته؛ وي از پاپ لئون دهم مثال مي

 دارد.

توان گفت همه جا و در همة زمانها شود؛ نميولي گفتار ماكياول يك اصل ابدي را شامل نمي

هايش خواهد بگويد در زمان ما چنين است؛ معناي ديگر صحبتدروغ بر راستي چيرگي دارد؛ او مي

كتاب ديگرش گرا و رئاليست در سياست است. با اين حال وي در ضرورت اتخاذ يك رويكرد واقع

 گرا و دموكرات است و از تزوير شديداً فرار مي كند.خيلي آرمان« گفتارها»

ي سياسي غرب شود. اگر بر انديشهگيري دموكراسي جديد غربي ميسخنان ماكياول سبب شكل

آمد، به عبارتي دموكراسي جديد غرب شد چنين محصول امروزي به بار نمياين چنين ضرباتي وارد نمي

 ضرباتي بود كه بر انديشه سياسي وارد آمد. محصول

سؤاالتي مطرح است؟ چرا سقراط را كشتيم و او را پادشاه نكرديم؟ افالطون اين را گفت، ولي 

السالم بايد از معاويه شكست توان كرد. چرا در تاريخ علي عليهگفت در مدينه فاضله چنين كاري را مي

خواهيد اين چنين اگر مي»بوده؟ ماكياول چنين پيامي داد:  بخورد؟ اين به دليل چه بيماري در تاريخ

خواهيد سياست به دست دروغگويان باشد، بايد عدالت و دادگري نباشد )حكومت بدون اخالق(، اگر نمي
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اين پيامي است كه به روشني در انديشه سياسي غرب مطرح «. داري را از نهاد بخواهيدو نيكي و مردم

 شود.مي

هاي درست تاريخي و مطالعه درست تاريخي بنا شد و چهرة جديد بر پايه دريافت انديشه سياسي

در سياست اصل حفظ »و اين باور كه « قدرت تفكيك شده تحت نظارت مردم»غرب را تغيير داد. 

باشد و اينكه حتي اخالق هم در حد وسيله مي« اي هستند براي حفظ آنديگر وسيلهقدرت و عوامل

 اكياولي است.ازنتايج سخنان م

ماكياول فرد راستگويي »گويد كه كند و ميفيلسوف غرب برتراند راسل از ماكياول تجليل مي

توانستند بگويند؛ معمواًل دانستند ولي نميها ميهايي را بزند كه خيلياست چون جرأت كرده حرف

 ز نوعي فهم از تاريخ است.ماكياولي برآمده ا«. كساني او را تكفير كردند كه خودشان غير نادرست بودند

روم بعد از يكي دو قرن كه از آغاز امپراطوريش گذشت از زمان ژوليوس سزار، فروغ اوليه خويش 

آوردهاي بزرگي نداشتند و بعد مسيحيت هاي فلسفي وسياسي دسترا از دست داد. روميان در انديشه

ي تاريك پيش آمد؛ ق.م( دوره  501م. )غلبه پيدا كرد و با زوال امپراطوري روم غربي در قرن پنجم ق.

قرون وسطي و تا عصر جديد كه عصر ترقي است، تا اين زمان رشد يا درخشش فرهنگ در انديشه غربي 

 كنيم.و مسيحي مشاهده نمي

 گذارد.از نظر انديشه تاريخي مسيحيت، با نگرشش اثر ژرفي بر تفكر غربي مي

 4اثر سن اگوستين از بزرگان كليساي كاتوليك قرن  )انجيل سياسي( شهر خدابراي نمونه كتاب  

ي تاريخ در واقع عرصه -8، از نظر تفكر تاريخي حامل چند پيام بسيار مهم  است كه عبارتند از :5و 

ي تجلي خدا و ارادة خداست. )اين موضوع انديشه تاريخي يهوديت بود كه به مسيحيت رسيده عرصه

آميز نمي توان انتظار ظهور چنين انديشهو دوران غلبه ي  انديشه شركبود، چرا كه در روزگار يونانيان 

 اي را داشت.( 
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انديشه يكتاپرستي و اين باور كه خدا موجودي است قاهر كه هيچ موجودي بدون اجازه و اراده او 

. اي براي تجّلي خدا تلقي شودافتد، باعث شد كه تاريخ يك روند جبري پيدا كند و عرصهبه زمين نمي

 به دنبال آن

به دنيا و انسان به ديدة انكار نگريسته شد؛ اين زندگي دنيوي محصول گناه اوليه پدر و مادر آدم 

شد،  انسان از بهشت اخراج شد چون گناه كار بوده است و به زمين آمد تا تقاص آن گناه را پس تلقي 

قانوني و جنگ در ذات زندگي بي بدهد و در پي آن وارد تاريخ شده؛ زندگي شر و ستم و تبعيض دارد،

تواند به انسان برسد ناشي از غلبه خداوندي بر بينش و كنش است و تنها دنيوي است. اگر سعادت مي

 گيرد.هاي خداوند در كتاب مسيح صورت ميراه رسيدن به سعادت فقط از تبعيت از آموزه

ر است حتي اگر ثروتي فراوان بنابراين دو شهر خدا و شهر شيطان وجود دارد، مردم كارشان زا

اندوزي رسند؛ ثروتداشته باشند مادامي كه در جهت ارادة خداوندي به حركت درنيايند به سعادت نمي

كار درستي نيست، كاري است غير خدايي و انديشه اصالح كردن ظلم و ستم هم امري باطل و در واقع 

ن تبعيت تمام از پروردگار است. انسان بايد ارادهيك نوع كار بيهوده  است. تنها راه سعادتمند شدن انسا

ي خود را در جهت ارادة خداوند به حركت درآورد. انسان بايد خود را آماده كند تا به عنوان شهروند در 

است از ازل كه با آفرينش آدم و جهان آغاز مي گردد و بعد با اخراج شهر خدا قبول شود.؛ تاريخ خطي

آمدند تا تقاص پس بدهند ادامه مي يابد و سرانجام با ظهور منجي آخرالزمان به آدم و حوّا كه به زمين 

رسد. اين موضوع تمام تاريخنگاري مسيحي را تحت تأثير رسد. و بشر به رحمت و سعادت ميپايان مي

نگاري مسيحي براساس سنت سن اگوستين و روند تاريخ جهان براساس آنچيزي كه دهد؛ )تاريخقرار مي

كند(. گذشته از انديشه هاي سن اگوستين درباره ي تاريخ، در قرون ن اگوستين تأييد ميسنت س

هاي بينيم، تا اينكه در اواخر قرون وسطي بر اثر حوادث تاريخي و وقوع جنگوسطي فلسفه تاريخ نمي

 شود.صليبي وضعيت عوض مي
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. تفكر تاريخي اروپاييان را هاي جديد و ...و هم چنين ارتباط با مسلمين، كشف قاره وقوع جنگ

هاي صليبي اثر زيادي در تجديد حيات اروپا و بازگشت و احياي انديشهكرد. موضوع جنگعوض مي

ها بودند هاي باستان داشت. و در كليسا و اعتقادات مردم نسبت به آن رخنه حاصل كرد. زيرا اين پاپ

شد و اين نوعي شكاكيت را پديد آورد و اين اي نكردند ولي منجر به نتيجهكه صليبيان را تحريك مي

چون هم زمان بود با اقتباس علوم از مسلمين و پيدايش و رشد چاپ، اكتشافات جغرافيايي، كشف قاره

هاي جديد و نظريات جديد )مثل كوپرنيك كه هيئت بطليموس را رد كرد و گفت كه زمين مركز عالم 

طليموس و ارسطو كه كليسا بر پايه آنها بود سبب شد تا نيست و مسطح نيست(. ترديد در انديشه هاي ب

نسبت به كليسا شك حاصل شود؛ و اين باعث اصالحات ديني شد كه اشخاصي ظهور كردند چون 

مارتين لوتر، ژان هوس، كالون و .... آنها گفتند: مطالب گفته شده توسط كليسا ديني نيست، بلكه ضد 

گيرد؛ وقتي باورها لطمه خورد، بشر دچار سردرگمي و خدايي است و جلوي پيشرفت بشر را مي

سرگرداني و دچار رنج شد؛ و بعد تاريخنگري دوره هاي قبلي ضربه خورد. مكتبي شكل گرفت،. انسان 

در مركز توجه قرار گرفت. مكتبي انسان ساالر به وجود آمد كه انسان را اصل تلقي مي كند، براي او 

صالح را براي او در نظر مي گيرد. اينها اتفاق كوچكي نبود، انديشه قائل به ارزش مي شود و امكان ا

ها و وجود خويش را متجلي ترقي را به بار آورد و اين انديشه تبديل شد به انقالب و در تاريخ بشر ارزش

 كرد.

دهد و بشر شود و انديشه ها را تغيير ميدر نهايت انسان داراي جايگاه سياسي و اجتماعي مي

 خواهد آنچه را خداوند براي او به وجود آورده متجلي كند.را ميگتاريخ

هاي هاي مسيحيان در جنگهاي مسيحي، به دليل شكستدر اواخر قرون وسطي شك به آموزه

صليبي، روي آوردن تدريجي اروپائيان به مكتب اصالت انسان يا همان هيومانيسم شكل گرفت كه بر 

 ود را عوض كند.تواند سرنوشت خاساس آن انسان مي

 قرآن و معرفت تاریخی :
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فرمايد: إن اهلل اليغير ما بقومٍ حتي يغير ما بانفسهم: اي در سورة مباركة رعد ميخداوند در آيه

كشاند و  مگر اينكه كند يعني از سروري اينها را به پستي نميخداوند سرنوشت قومي را دگرگون نمي

ودشان درونشان را  تغيير دهند. فرهنگ و انديشه خود را تغيير آنها پيش از آنكه خدا اين را بخواهد خ

طور نيست كه خداوند در هر روز در كاري است، خداوند لحظه به لحظه روي تاريخ جهان و دهند اين

گذارد اما نه به معناي جبري آن بلكه فرد و جامعه در اين روند دخيلند و همچنين مشيت آن تأثير مي

اي است كه لكلٌ امت اجل الستيعال ساعة و ... )براي هر امتي يك اجل تعيين شده و»گويد: خداوند مي

افتد.( قرآن كريم پيامش را از طريق تاريخ ميافتد و نه يك ساعت پيش مينه يك ساعت عقب مي

اند كساني كه  تفسير اي از آيات از تاريخ پيشينيان است بنابراين به درستي گفتهرساند بخش عمده

اند.( دستاوردهاي علوم هاي قرآني را مي نويسند. )تاريخ را با قرآن و قرآن را با تاريخ تفسير كردههآموز

توانيم به علوم سنتي پي ببريم و آيد. از طريق علوم جديد ما ميجديد تا حد زيادي به كمك معرفت مي

گويد هميشه قرآن ت كه ميهاي سنتي ندارد اين پيام قرآن كريم اساين منافاتي با درستي اين آموزه

است براي هدايت. همچنين پيام قرآن كه در احاديث نبوي آمده كه )قرآن كريم درش باز است و براي 

 ي عقلي بودن قرآن است(.  دهندهعقل انساني هدايتگر است نشان

خداوند براي هر امتي يك اجل تعيين كرده و در زمان اجل نه يك ساعت تأخير وجود دارد و نه 

 يك ساعت زود اتفاق مي افتد.

اند پرور است. اين كه چرا وضعيت كنوني ما اين گونه است. برخي گفتهخواه و تمدناسالم ترقي

كه به دليل عارض شدن برخي مسائل بر اسالم اصيل بوده است كه البته اين امر مشكالتي را براي ما 

 پرور بودن اسالم:ترقي خواه و تمدن توان از قرآن ذكر كرد برايكند. داليلي كه ميايجاد مي

تا پيش از اسالم و قرآن كريم معرفت تاريخي به عنوان منبع اصيل معرفت و شناخت مطرح  -8

نيست و مطرح شدن اين باور كه تاريخ و معرفت تاريخي يك منبع اصيل براي شناخت انسان و جامعه 

 است با قرآن صورت گرفت. 
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ه عنوان يك فرد اصالت قائل است و هم براي جامعه. و معتقد به قرآن كريم هم براي انسان ب -1

 گيرد.ارادة افراد در سرنوشت خود است. فرد از جامعه و جامعه از افراد تأثير مي

قرآن كريم يادآوري مي كند كه خداوند در جهان هستي يك رشته قوانين و قواعد دارد.  -0

شود. از جملة اين قوانين ترجيح سود جامعه بر ه ميخارج شدن از اين قواعد باعث سقوط فرد و جامع

اش سقوط جوامع است. پس اسالم سود شخص است و هر گاه كه فردگرايي افراطي پيدا شود نتيجه

دهد كه به دنبال سود شخصي خود به تنهايي نباشيد خواه است كه در اين مورد به ما هشدار ميترقي

 مثل يهوديان.

ها قائل به يك دوران و عمري است. روزگار به طور مداوم بين رش ملتقرآن كريم براي گست -5

ها در سرنوشت مردم و قوم در گردش است. اين گردش داراي قاعده اي  خاص است. البته انسان

سازد مگر اين كه ي قرآن سرنوشت قومي را دگرگون نميخودشان آزادي دارند. و خداوند طبق گفته

 ي امور هست.امر باشد. البته اراده خداوند در همه خود آن قوم هدايت گر اين

 .اندرساند. قرآن را با تاريخ و تاريخ را با قرآن تفسير كردهقرآن كريم پيامش را از طريق تاريخ مي

ايد، انسان و گويد فكر نكنيد كه شما به حال خود واگذار شدهاسالم قائل به خط است در زمان و مي

اف بزرگي آفريده شده است. بخشي از اينها را شايد برخي از انسانها پي ببرند. در جامعه انساني براي اهد

گويد از آينده كه بشر تسلطي احاديث اسالمي كه پيغمبر اسالم بارها و بارها از روزگاراني سخن مي

ن ، گويد به غير از اين جهاكند. )پيامبر به اصحاب خاص خود ميعجيب بر روزگار و تمدن خود پيدا مي

كنند( در حديثي كنند كه مانند شما خدا را عبادت ميهايي است كه موجودات ديگر زندگي ميجهان

شود از حوادثي كه روزگاري خواهد رسيد كه انسان از طريق بند كفش خود مطلع مي :گويدپيغمبر مي

كند به سوي پرواز ميآيد از زمين و گويد مهدي ميافتد و مياش اتفاق ميدور از او و خانه و كاشانه

 85و  80گويند راجر بيكن در قرن گويند انديشه ترقي چگونه پديد آمد ميكشف آسمانها. االن كه مي

اي به هايي كه به دوستانش نوشت گفت بزودي بشر قائل خواهد بود كه مسافت را با وسيلههـ.ق در نامه
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كه اصوات خود را از مسافت پيچيده به گوش كند راحتي طي كند . بزودي بشر، به ابزاري دست پيدا مي

ساز بروز انديشه كوپتر را كشيده است. اينها زمينهرساند يا اينكه لئوناردو داوينچي طرح هليديگران مي

گرا بود. و ترقي براي انسان شد و همه ي اينها حقيقتاً در احاديث پيغمبر وجود دارد. اسالم اصيل عقل

اي دارد جوابراي تاريخ و انديشه تاريخي و اينكه تاريخ چيست؟ و چه فايدهپيامي براي بشر داشت. و ب

هاي مسخ شده برخورد كرد و از هاي غلط و فرهنگهايي داشت؛ اما اين اسالم با باورهاي غلط و سليقه

 مسير اصليش منحرف شد.

ادق ) ع ( در روايات حضرت علي ) ع (، امام محمدباقر ) ع (، روايات منقول از امام جعفرص

داني آمده است. اسالم واقعي آن طور كه خود ميخواني و تاريخكلماتي چند در ارزش تاريخ، تاريخ

ها و باورها و ها و سليقهرفته است، پيش نرفته است. يعني ارادهبايست پيش ميخواسته است و مي

توانيم انديشه تاريخي مي ساليق اقوام در آن اثر گذاشته است، اما به طور خاص آن چه در رابطه با

بفهميم اين است كه قرآن پيامهايي براي بشر داشته كه از لحاظ تاريخي ناظر بر پرسش  تاريخ و فايدة 

گرا هاي قرآن با يك شرايط ذهني، تصورات دوري و فرهنگ ضد عقلي و آخرتآن مي باشد. گفته

گفت ما در اسالم و تمدن اسالمي دو  برخورد كرد و از بستر اصلي اش منحرف شد. با اين مطلب بايد

جريان تاريخنگري و تاريخنگاري را داريم كه يك جريان قائل به اختيار است و قائل به تأثير اين اختيار 

ي داند و انسان به عنوان يكي از فاعالن عرصهبر زندگي انسان است و تاريخ را محل اختيار انسان مي

گرا و تواند قضاوت كند كه اين جريان با معتزله شروع شد كه عقلشناسد و ميتاريخي اعمال خود را مي

گفتند زرتشتيان و مجوسان اين امت. اين جريان مغلوب يك آزاديخواه بودند. جالب است كه به اينان مي

دانست كه پيش از طبري شروع شده بود، اما جريان ضد عقلي شد كه تاريخ را بيشتر يك فن منقول مي

شد ولي به صورت گرايي كمرنگ ن است. بعدًا كه تفكر اشعري غلبه پيدا كرد  عقلطبري پيشواي آ

تدريجي. كساني مثل مسعودي، يعقوبي و ابن خلدون هستند كه تا حدي با جرياني كه صرفاً نقلي و 

نگر بود متفاوت برخورد كردند و سعي كردند باطن تاريخ را بيشتر بشناسند. وقتي قرآن كريم سطحي
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گويد عبرت بگيريد، براي اهل خرد منظورش اين است كه باطن را ببينيد و ظاهر گويد و ميمي قصد را

گويد. باطن را بايد ببينيم و عبرت هر قصد را نگاه نكنيد. همان چيزي كه مولوي در مورد قصد مي

. همين بگيريم يعني عبور كنيم از ظاهر به درون، از واقعيت به طرف حقيقت، از پوسته به طرف مغز

توانسته است تأثير بسيار زيادي داشته باشد يعني تاريخ را تعبير كنيد. يعني حقيقت تاريخ واژه خود مي

را ببينيم و هستي را در نظر بگيريم كه قائل به شناخت است و قابل دريافت است كدام فيلسوف است 

الوقوع شتمل بر احتماالت ممكنكه اين نظر قرآن را  داده است. نظر ارسطو اين بوده  است كه تاريخ م

 است. 

اي از مورخين از جمله مسعودي و يعقوبي و طبري به باطن تاريخ توجه كردند نه صرفاًبه عده

 امور نقلي.

 در قرآن منظور از عبرت يعني به باطن مطلب نظر كردن.

هان انساني گذاري علومي كه راجع به انسان و جاز تقريباً دو قرن پيش به اين سوي، بر سر اسم

هاي زيادي شده است و آنها را تحت عناويني چون علوم انساني، علوم تاريخي، علوم روحي، است، بحث

اند. در عصر جديد پاي اين مقايسه در ميان آمده كه علومي كه در گذاري كردهعلوم اخالقي و .... نام

همان اعتباري كه در علوم طبيعي و رابطه با انسان و جهان انساني است چه ارزش و اعتباري دارد؟ آيا 

رياضيات هست، در علوم انساني هم هست؟ رويكرد غالب در مدرنيته اين بود و اينها معيار قرار گرفت و 

 پايه شد.

 پوزیتیویسم :

ي مدرن ميي مدرن حرف زدند. دكارت را پيشتاز فلسفهبسياري از كساني كه راجع به فلسفه

ي تعقلي به ي او يك فلسفهدهد. فلسفهت عقل شناسنده را محور قرار مياش، اصالدانند. او در فلسفه

شناسد و ميمعناي كامل است )عقل باوري(. عقل مرجع اصلي شناخت است. عقل انسان است كه مي

گويند كه مي سوژه دكارتیتواند تحت تأثير خود قرار دهد. به عقل شناسنده، فهمد و همه چيز را مي
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كند و بعد هايي اين ابژه را تسخير ميكند يعني ابژه و با اتكاء به روشه يك موضوع ميجهان را تبديل ب

دهد. دكارت بيش از آنكه اهل فلسفه باشد، رياضيدان بود. او جايگاه آن را تحت تأثير عقل قرار مي

قواعد دانست و معتقد بود معتبري در علم رياضيات داشت. علم رياضي را يك علم عام جهان شمول مي

اند و زبان رياضي، يك زبان جهاني است. در واقع، رياضيات، خارج از آن داوريها و چيزهايي رياضي عقلي

هاي محكمي دارد. وي به اتكاء است كه مربوط به عواطف و احساسات است. علم متقني است و پايه

كر نيوتني را شكل داد. العلوم است. اين حرف، بعدها اساس تفهمين داوري معتقد بود كه رياضيات ام

نيوتن در كتاب خود، جهان را به عنوان يك جهان مكانيكي ترسيم كرد. و بعد گاليله همان اعتقاد را 

گفتند، جهان با زبان رياضي نوشته شده است. بر جهان طبيعت، يك دنبال كرد. اين علماي بزرگ مي

م است و آن قانون را عقل شناسنده ميقانون منظم عام خارج از جريان مالحظات و عواطف انساني حاك

تواند دريابد. پس جهان طبيعت آشفته نيست و قانون دارد و اين نظم حاكم از عقلي است كه بر آن 

تواند بشناسد. منظور از رياضيات، نظم رياضي گونه است. حاكم شده است و اين جهان را عقل من مي

اي را حل كنيد بايد آن را ساده خواهيد مسئلهتي ميرياضيدانان يك اصلي دارند و آن، اين است كه وق

توانيد نظم جهان را در گويند. و به همين شكل ميكنيد. اين اصل را اصل ريداكشنيزم )فروكاستن( مي

ي عصر قوانين عام فرموله كنيد. همان كاري كه بعداً نيوتن انجام داد. اين مسائل بعداً در فلسفه

گويند. كه ي فكري را گذاشت كه به آن پوزيتيويسم ميرسيد و پايه 87رن روشنگري اثر گذاشت و به ق

پذيري بودند. آن چيزي علمي است كه بتوان عيناً آن پذيري يا تحقيقپوزيتيويستها معتقد به اصل اثبات

بيني علمي گيرد و بيهوده است. اصطالح جهانرا تحقيق كرد و در غير اين صورت خارج از علم قرار مي

 بيني ديني و فلسفي را گرفت.اين فضا زاده شد و جاي جهان در

هايي گفت: تاريخ ياوهگرفت. وي ميمهر بود و مورخان را تحقير ميدكارت خيلي به تاريخ بي

ي مورخان، تاريخ داريم ولي رياضي اين گونه ارزش است ما به اندازهسازند تاريخ بياست كه مورخان مي

كنند. در برابر همين اعتقادات دكارت و ان طبق يك قواعد عام و منظم كار ميي رياضيداننيست و همه
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رياضي بودن جهان و اينكه هر چيزي به رياضي تبديل نشود، ارزش ندارد، طغياني صورت گرفت و 

باوري رفتند و حس را مالك قرار دادند كه از جان منتقداني ظهور كردند.اين منتقدان به سمت تجربه

اي در ي شناخت را روي حس گذاشتند. در فرانسه بيل را داريم كه فرهنگ نامهد و پايهالك شروع ش

نوشت و به دكارت انتقاد كرد و گفت او متوجه نشده كه شناختش از جهاتي معتبر است  81اوايل قرن 

به  80 تواند ارزشمند تلقي شود. همين حرف را يك ايتاليايي به نام ويكو هم زد. او در اواخر قرنو مي

 8054م كتاب علم جديد را نوشت كه تا سال 8014درگذشت در سال  81ي قرن دنيا آمد و در نيمه

سه بار تجديدچاپ شد و ويرايش شد ولي خيلي در آن زمان شناخته نشد و يك قرن بعد در فرانسه 

ست و گويد: رياضيات يك علم قديمي اتوسط مورخاني همچون ميشله كشف شد. او در اين كتاب مي

هاي در عصر جديد بايد از علمي صحبت كرد كه موضوعش خود انسان و موضوعات مربوط به ساخته

گفت چرا ما بايد با قواعد هاي انسان باشد. وي مرجع بودن رياضي را زير سؤال برد و ميانسان و كنش

مهندسين و  رياضي، علمي را بسنجيم كه قواعدش چيز ديگري است. چرا در تاريخ بايد با مالكهاي

دهند، شيميدانان و ..... علوم را تحقيق كنيم. در اين علوم كه فرهنگ انساني را مورد مطالعه قرار مي

دهند چون موضوع دروني است نه ي انساني، تمدن انساني و هنر انساني را موضوع مطالعه قرار ميجامعه

نش خود است پس اعتبارش بيشتر كند كه خودش ساخته و محصول كبيروني و چيزهايي را مطالعه مي

هاي ديگر. و من به عنوان يك انسان يك ي انسانهايي كرد انسان بود مثل همهاست. كورش اگر كنش

كم تر شد. كمارتباط وثيق دروني با او دارم. از اينجا  قياس بين جهان انسان و جهان طبيعت جدي

د و اين ميراثي بود كه به پوزيتويستها رسيد. اعتقاد به وحدت بين جهان طبيعت و جهان تاريخ پيدا ش

توانيد از طريق علم به تواند نامنظم باشد و معناي نظم را ميعقل بر جهان طبيعت حاكم است و نمي

ي يك عقل است. جهان تاريخ هم دست آوريد. بر تاريخ هم عقل حاكم است و جهان انساني، زير سلطه

تواند كشف كند. ما بايد تاريخي را پژوهش كنيم كه قل و علم مييك نظم عقالني دارد كه اين نظم را ع

 را زير سيطره گرفت. 87ي علمي و فلسفي پيدا كند و اين مسائل، كل تاريخنگري قرن جنبه
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يكي از داليلي كه  عليه اين مسئله كه جهان تاريخ مثل جهان طبيعي است، طغيان كردند اين 

گيرد و از دل آن است كه جبر پوزيتيويسم آزادي انسان را ميشود؟ بود كه پس آزادي انسان چه مي

 آيد.تاريخي به وجود مي

اي پدر فرهنگشناسي و عدهاي او را پدر مردمويكو در كتابش خيلي به روش نپرداخت. عده

كند ولي ويكو خيلي به متد و دانند. ماكس وبر از روش تفهم در برابر تبيين صحبت ميشناسي مي

ي تاريخ ادواري به شكل مارپيچ بندي راجع به تاريخ دارد و يك فلسفهنپرداخت. او يك دوره متدولوژي

توان شناخت. او اولين كسي است كه ي تاريخ را بهتر ميگويد در قالب آن، فلسفهدهد و ميارائه مي

گرايي به ظاهر مطلقانجامد و از دل گرايي ميي دكارتي به مطلقبندي كرد. )باور به سوژهتاريخ را دوره

 آيد( گرانه نوعي ديكتاتوري در جهان انديشه و فرهنگ انساني پديد ميعقل

 اند.()همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز به دنيا نيامده

بعد از آن تحوالتي كه از عصر دكارت به بعد، در فكر و فرهنگ غرب اتفاق افتاد، علوم طبيعي، 

ي عصر در پي تحوالتي كه اتفاق افتاد و در پي فلسفه 87د و در اوايل قرن اي پيدا كرجايگاه برجسته

شناسي را با اين روشنگري، علوم اجتماعي شروع به زايش و پيدايش كردند و آگوست كنت علم جامعه

هاي اين علم را كردند پايهنام تأسيس كرد. آگوست كنت و استادش سن سيمون، وقتي تالش مي

يك اسم براي علمشان بودند. )هندسه اجتماعي، رياضيات اجتماعي ....( از آن زمان به  بريزند، به دنبال

توان به دنبال قوانين عام اي تأسيس شد و او گفت كه در علوم انساني هم ميدست آگوست كنت، نحله

و فراگير و تبيين علي براساس اصل سنخيت علت و معلول رفت و شناختي علمي به دست آورد. اسم 

، شورش و نفرتي بر عليه پوزيتيويسم اتفاق افتاد به 87ن نحله را پوزيتيويسم گذاشتند. در اواخر قرن اي

 ويژه در آلمان و توسط ويلهلم ديلتاي.

گيرد، در طبيعت و پوزيتيويسم اين ادعا را داشت كه آن چيزي كه موضوع پژوهش علمي قرار مي

توانيم آزمايش و تكرار كنيم. ما قوانيني داريم كه ميتوانيم آن را علوم تجربي وجود دارد و ما مي
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پذيري استوار شده بود، يعني به آنچه ي پوزيتيويسم براساس اصل اثباتطبيعت را درست كنيم. فلسفه

گفتند: هر چه قابل تحقيق است، پذيرفتني است. معرفت علمي قابل اثبات است، اعتقاد دارد. آنها مي

ي ي پوزيتيويستي را فلسفههاي ديگر قابل آموزش نيست. فلسفهولي معرفت قابل انتقال و آموزش است

بر تخت نشست. و تا اوايل قرن بيستم هم بود و اين تحوالتي  87نامند. اين ادعا در قرن تحقيقي هم مي

 ي وين هم رسيد. اينها ادعا داشتند كه در تاريخ و علوم اجتماعي، تبيين علي ممكنپيدا كرد و به حلقه

گويد: قواعد رياضي مشخص داند. كنت ميترين علم ميشناسي را پيچيدهاست. آگوست كنت علم جامعه

خواهد ولي جامعه و شناخت آن مشكل است. جامعه دو بخش دارد: استاتيك و است و پژوهش نمي

يخ هم ديناميك و ..... بنابراين، اين ادعا وجود داشت كه تبيين علي در طبيعت ممكن است و در تار

 ، طغياني عليه اين موضوع صورت گرفت.87ممكن است ولي در اواخر قرن 

. او در اين كتاب از هرمونوتيك و ای بر علوم فرهنگیدیباچهديلتاي كتابي نوشت به نام 

ناميدند ولي آنچه در علوم كند. آنچه در علوم طبيعي است را شناخت علمي ميتفسير صحبت مي

گفتند. رويكرد پوزيتيويستي به انسان و تاريخ و شود، فهم ميه انسان اضافه ميفرهنگي است و آنچه را ب

اي است كه علم اي از نوع طبيعت، ناديده گرفتن سرشت ويژهي انساني و تبديل انسان به ابژهجامعه

جود انسان و انسان دارد. يك ذهن و عامل شناسنده بين ما و آن واقعيت كه ابژه است و در بيرون، بايد و

ي يك بينيم و يك رابطهداشته باشد. به عبارت ديگر عالوه بر علت كه در مورد طبيعت ما آن را مي

گيرد كه هاي انسان هم نشأت ميشود، اين امر از انگيزشي علت و معلول در ذهن ما برقرار ميسويه

چيزي غير از علت است. گويند: دليل ي آگاهانه و عقالني ندارد. اصطالحاً به اين دليل ميهمه جنبه

مثالً شخصي كه تير به مغزش خورده و ُمرده، تير خوردن علت مرگ اوست ولي دليل مرگ، چيز 

شويم و در اينجا ما تفسير ميها ميها و انگيزشديگري است كه اينجا وارد بحث علوم انساني، اراده

ها جهان انسان پاي داليل و انگيزش خواهيم بفهميم نه بشناسيم. دركنيم نه تبيين مادي. در اينجا مي

 آيد.و احساسات در ميان مي
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كردند كه علوم انساني و اجتماعي و تاريخي، علومي است كه ديلتاي، كروچه و ..... تأكيد مي

ي علمي هم بايد گفت: جنبهي اخالقي و روحي دارند و تفسيري و تفهمي هستند. ماكس وبر ميجنبه

د ما دو نوع تبيين داريم: تبيين علي و تبيين تفهمي. دانشمند بايد هر دو را گويدر ميان باشد. او مي

ي صرف بر يكي، غلط است. اسم دومي را تفسير يا تفهم يا داشته باشد و اينها ممكن هم هستند. تكيه

سان را گفتند: اينها انكردند، ميگذارد. بنابراين كساني كه به پوزيتيويستها انتقاد ميبازنمايي كردن مي

 كنند.ي بيجان ميتبديل به يك ابژه

ي معرفت غربي تبديل كردند. )من بايد كشورش را استعمار كنم تا او آنها انسان شرقي را به ابژه

گفتند: پوزيتيويسم در خدمت زور و اي ميكند. عدهرا غربي كنم.( پس اين خصلت تسخيري پيدا مي

كرد. اگر نقادي پست ي سياسي هم پيدا ميقاد آنها جنبهآيد. يعني انتتطاول و قدرت نهادها درمي

كنيم. ادوارد سعيد گفت: غرب، انسان را مدرنهايي مثل فوكو و دريدا را بخوانيم، همين بُعد را پيدا مي

ي يك تبديل كرده به ديگري و آن را تسخير كرده و اين شرق شناسي خصلت استعماري دارد. آن رابطه

ي دوسويه است و تعامل وجود دارد. در است ولي در عالم انسان، يك رابطهسويه در عالم طبيعت 

ي تقدم و تأخر زماني و ترتيبي وجود دارد. تبيين عليِ صرف قائل شدن در جهان انساني، طبيعت رابطه

اشتباه است. مثال با اينكه ماركس وانگلس قائل به محوري بودن نقش اقتصاد در تاريخ بودند، اما در 

خواستند تجديدنظر كنند ولي دهد، ميعمر در اين مسئله كه اقتصاد زيربناي جامعه را تشكيل مي اواخر

مرگ مهلت نداد. ساختارباوري كه قائل به ارتباط علي صرف ميان پديده هاي تاريخي و اجتماعي است 

ك ساختارگرا ، لوئي آلتوسر، ماركس را ي17ي قرن اكنون كمرنگ شده  است. اما با اين وجود در نيمه

 كند.معرفي مي

اي جا افتاده مبني بر اينكه وبر در ميان كساني كه عاميانه تفكر مدرن را مطرح كردند افسانه

پذيرد. يكي از انتقادات او بر كامالً ضد ماركس بود. وبر منتقد ماركس بود ولي خيلي جاها او را مي

ي نپرداخته و گول اين را خورده كه تاريخ ماركس اين است كه ماركس به مسائل تفسيري و تفهمي خيل
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توان آن را كشف كرد و ماركس مدعي است كه آن را كشف كرده است. يك خصلت اليتغير دارد و مي

كرد مركز ثقل تاريخ را كشف كرده و آن نژاد است. بنابراين در اين دو رويكرد يا كنت دوگوبينو ادعا مي

 ماند.گويد باقي نمييي براي آنچه ديلتاي ميكه تقريباً شبه پوزيتيويستي هستند، جا

گويد قانون فراگيري در تاريخ است كه رويدادها از آن تبعيت همپل جزء پوزيتيويستهاست و مي

مدرنها ميكند  تفسير ممكن است اشتباهاتي را به وجود آورد ولي غلط و اشتباه نيست ولي پستمي

قيقتي جز تفسير را قبول ندارند كه پيشرو اين تفكر ابتدا گويند فقط تفسير يا گفتمان وجود دارد و ح

 نيچه و سپس فوكو شد.

 اندیشه ترقی :

ي انديشه ترقي مطالعاتي زياد در خارج از ايران شده است اما در زبان فارسي در اين باره درباره

ود دارد. انديشه تنها كتابي به نام انديشه ترقي نوشته ي سيدني پوالرد  و ترجمه اسداهلل پيرانفر وج

ترقي براساس علتها و شرايط خاصي در عصر جديد پديد آمد كه پيوندي با جريانهاي فكري و فرهنگي 

داشت و با اختراعات و اكتشافات ارتباط داشت از قرن پانزدهم به اين سوي انديشه ترقي حاكم شد. 

را يك مذهب و يك نظام  ي ترقيي ترقي است. )تجديدخواهان غربي انديشهمدرنيته همان انديشه

دانند. كسي كه به اين انديشه اعتقاد دارد معتقد است كه تاريخ در مسيري حركت اعتقادي جديد مي

كند و دنيا وجود دارد ترقي ناپذير است و تا زمانيكه بشر زندگي ميكند رو به ترقي كه خطي پايانمي

كند. انسان به حكم جوهرش ادامه خواهد پيدا دانند كه ترقي ميخواهد بود( آنها انسان را حيواني مي

كرد. انسان مدرن بر اعتقاد به ادواري بودن زمان خط بطالن كشيد. بشر قديم كه به زمان ادواري اعتقاد 

گريزي شد و اگر تغيير را دانست و انسان تاريخپنداشت و برابر با انحراف ميداشت تغيير را مذموم مي

اي كه زرين و طاليي ي نوآوري و ابداع. گذشتهخواست نه به انگيزهها ميهخواست با نگاه به گذشتمي

خواست به گذشته بازگردد. ها قرار داشت و او ميي انسان قديم در گذشتهشد؛ مدينه فاضلهتلقي مي

اي است كه ي فاضله)در تاريخ زماني است كه گرگ و ميش با هم صلح دارند و نظم و يك مدينه
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ي ايران باستان شود مصلح ديني دورهزند.( زرتشت گفته ميافتد كه آنرا بر هم ميق ميحوادثي اتفا

ي ايرانيان در پشتشان قرار دارد. در ي فاضلهخواستند نظم كهن را دوباره بازگرداند. مدينهبوده و مي

ه يعني از آورد كيونان هم همينگونه بوده است. مثال عصر زرين و نقره و مسين و آهن را مثال مي

تر شديم و بنابراين بايد به گذشته برگرديم. در روم هم همينگونه بوده است. گذشته تا امروز منحط

شود و در بعضي اديان از ي زماني تكرار ميآمده. همه چيز در يك دايرهگريزي بوجود ميحس تاريخ

ه گذشتة خود توجه داشتند جمله اسالم عدم وجود انديشة ترقي مشهود بوده است. در گذشته همواره ب

و براي بازگشت به گذشته ي آرماني تالش مي كردند. به همين دليل هم به تغيير و تحول چندان عالقه 

 شد.گريزي مياي نداشتند و همين روي برگرداندن از تحول باعث تاريخ

نيستند. و  ي نوگرايي را در فرهنگ قديم داريم بصورت نقطه به نقطه كه با هم مرتبطاما انديشه

گويند توانند چيره شوند و تأثيرگذار باشند. ولي بعدها اين انديشه به صورت خطي درآمد. آنها مينمي

هاي آنها تقليد شود و به خاطر ها و گفتهاند درست است و بايد از سنتكه قدما مهمترند و هر چه گفته

كند. ارسطو تمدن را خدا تلقي ميشود و كليسا حرف او را حرف همين تفكر است كه ارسطو حجت مي

پرستي و قداست گذشته باعث زيان رساندن به فرهنگ عقب نگه نداشت بلكه ارسطوپرستي و كهنه

ي ترقي آنرا بسيار مهم ميانساني شده است. به خاطر همين است كه به خاطر تأثيرات عميق انديشه

نوادر و نوابغي چون بوعلي سينا، مسعودي، رازي،  ي مردم به آن اعتقاد نداشتند. مانندپندارند. البته همه

سازان فرهنگ و اند. )اسالم يكي از زمينهبيروني اعتقاد نداشتند. البته برخي اين تهمت را به اسالم زده

شد كه بايد به عصر طاليي پيامبر بازگشت كه چنين چيزي از قرآن و ي ترقي است گفته ميانديشه

ي زمان خطي انديشه( اسالم – مسيحي –سه دين ابراهيمي )يهودي  شود( دراحاديث برداشت نمي

شود اين موضوع شود و رو به ترقي است و قيامت آخر تاريخ محسوب مياست كه با پيدايش شروع مي

در زرتشتگيري هم است كه تصور تاريخ خطي است و بين اين دو اختالف است در مورد اينكه كدام از 

تصور دوري ضربه خورده و تصور ترقي خطي  85و  80ر جديد يعني از قرون ديگري گرفته است. در عص
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گرايي تغيير گريزي را به تاريخي تاريخي بشر را كامالً تغيير داد و تاريخيا مقطعي حاكم شد و انديشه

داد و موجود جديد باورمند به تاريخ است. چطور تصور دوري شكسته شد. يكي أخذ از مسلمين و 

ي الهي بي بوده است و رخنه انداختن در باورهاي قرون وسطي و شكاكيتي كه در انديشهجنگهاي صلي

ي برخي آغازگر بوجود آمد. مانند آنچه دانته در كمدي الهي انجام داد. به گونه اي كه اين كتاب به گفته

پيدايش  رنسانس بوده است. اختراعات و اكتشافات جديد نيز در اين ميان نقش مهمي ايفا مي كردند.

هاي گرم و چاپ و رشد حق چاپ و ارزان شدن كتاب باعث شكسته شدن فكر كليسا شد و اسلحه

شناسي بطلميوسي و اينكه ارسطو زمين را ثابت و رفرميزم و اصالح ديني شكل گرفت. كليسا و كائنات

دهم ادامه خورشيد را كروي و در گردش به دور زمين معرفي كرده بود و اين باور غلط تا قرن شانز

داشت. وقتي هيئت كپرنيك منتشر شد او و همراهانش متحد شدند و زمين را كروي شكل دانستند. 

گفت كه در انجيل گفته شده كه زمين مسطح است ولي اكتشافات جغرافيايي ثابت كرد ولي كليسا مي

شد كه مختار و هاي كليسا پيدا شد. انسان محور تاريخ ي شك به انديشهكه زمين كروي است. زمينه

گرايي و خردگرايي و راسيوناليسم شكل گرفت كه ميموجودي عاقل بود و مكتبهاي جديدي چون علم

هاي دكارت هم اين موضوع را مشاهده كرد بر اين اساس انسان نبايد چيزي را بپذيرد توان در انديشه

اند و شتباهات زيادي كردهي دكارت است او معتقد است قدما امگر اينكه عقلش ثابت كند. اين گفته

ها گويد اتوپيا و مدينه ي فاضله را در گذشتهشود. او ميي او شروع ميمعتقد بود عصر ترقي از دوره

اش را برطرف ميشود و نقايصتر ميرود عالمنجوييد بلكه در پيش روي است. بشر هر چه به جلو مي

ي كند بلكه براي پيشرفت و ترقي آمده و اگر بيماريها كند. بشر به اين دليل به دنيا نيامده كه فقط زندگ

ناپذير بود ولي بشر امروز بايد پيش رود تا از وقوع آنها جلوگيري كند و انسان و استبداد در گذشته عالج

ي افالطون در ي فاضلهدهد مدينهمحوري گسترش پيدا كرد. فرانسيس بيكن هم چنين شعاري را مي

طاليي مورد نظر بيكن آتالنتيس است كه در درياي مديترانه غرق شد. او  كتاب جمهوري آمده و نظم

گفت شاهان بايد فيلسوف باشند و ي نو. برخالف افالطون كه ميي فاضلهكتابي نوشت به نام مدينه
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فالسفه را در رأس هرم مدينه ي فاضله ي خويش قرار داد در مدينه بيكن دانشمندان استقرايي كه 

اند و به نظر او اين مدينه در آينده اتفاق خواهد افتاد. آنها از روند حاكممي ميدنبال مسائل عل

خواستند از آنها بعد از مرگشان تقليد نشود، انديشه و فكر بشري انتها ندارد. پرسش شاگردانشان مي

كتاب كند. دكارت دو شاگرد به نام برنارد و شارل داشت كه دو ي آتشي است كه راه را روشن ميجرقه

و جدال متقدمان و متأخران، آنها دوره افالطون را « جدال پيشينيان و پسينان»هم نام نوشتند به نام 

داند و نسبت به اعصار آينده دانستند. دكارت عصر خودش را عصر شروع ترقي ميي كودكي ميدوره

ي ترقي نديشهخورد. در انديشه هاي ديدرو و ولتر و در آثار كانت و هگل و ماركس اتأسف مي

اگر  -1عقل و شعور بر ترقي حاكم است.  -8دستاوردهاي بزرگي داشت كه مهم ترين آن عبارتست از 

تواند علتهاي خواهد. تاريخ قانونمند است و چون زميني است  انسان ميعقل حاكم است قانون مي

براي اصالح بيماري حوادث تاريخي را بجويد. هر چه شناخت از جامعه و انسان و فرهنگ بيشتر شود

ي تر هستيم و بشر بايد اين علوم را بوجود بياورد تا علوم انساني و اجتماعي بر پايههاي اجتماعي آماده

ي ترقي پديد آمد ولي ثبت روايات ي ترقي پديد آيند. علم تاريخ در عصر جديد به خاطر انديشهانديشه

شود ابتدا در انگلستان و بعد فرانسه دانشگاهي مي علم تاريخ خود جز دروس 80فن تاريخ است. )از قرن 

ي ترقي كه اديان كهن هم در آن اثر داشته باعث ايجاد تاريخ رسد.( انديشهو سپس در آلمان به اوج مي

ي تمدنها ببيند. ترقي هميشگي است و خواست در همه جا و در همهجهاني و انسانيت شد. ترقي را مي

كندروسه است. كانت نيز معتقد به تكامل اخالقي بشر است. اما در مقابل همه ي ناپذير اين گفتهپايان

 ي معتقدين به تكامل وپيشرفت بشر، ميشل فوكواعتقاد به نظريه ي عدم استمرار در تاريخ دارد.  

 هرمونوتیك:

اين آيد. آور يوناني مييعني معنا، تفسير، تأويل. علم معناي متن. اين كلمه از هرمس خداي پيام 

برد. سخني كه از زبان خدايان بود را به زبان ساده خدا، پيام خدايان را براي خدايان و انسانها مي

دانند. هرمسوم به كرد. در متون اسالمي آن را به عنوان يك پيغمبر ميدرآورده و به انسانها تقديم مي
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گيرد هم در آثار افالطون مي معناي تفسير و تأويل كردن است. اين فعل و كاري كه بر مبناي آن صورت

رسانند ي هرمونوتيك را به روزگار باستان ميو هم در آثار ارسطو مجال تجلي پيدا كرد. برخي تاريخچه

يعني از زماني كه متن پديدآمد، هرمنوتيك هم به عنوان روش فهم متن پديد آمد. در جهان اسالم هم 

أ پيدايش هرمنوتيك اختالف وجود دارد. بسياري واضع ي تفسير و تأويل فرق دارد. در تعيين مبدمسئله

كرد. برخي دان بود و روي انجيل و متون مقدس كار ميدانند كه يك الهيآن را شالير ماخر آلماني مي

شود. ژان هوس، هاي رفرم ديني مربوط ميي مدرنيته به نهضتمعتقدند پيدايش هرمنوتيك در دوره

ي بين گري كليسا غلط است و نبايد كسي ادعا كند واسطهداشتند واسطه ويلكيف و لوتر و كالون اعتقاد

 انسان و خداست. در اين زمان، ترجمة متون مقدس به زبانهاي ديگر مطرح شد.

شناسي مطرح ميي شناختمباحثش بيشتر در عرصه -8به طور كلي سه نوع هرمنوتيك داريم 

لت دارد يا چيز ديگري بايد در نظر گرفته شود؟ زمينه دهد. اينكه متن اصاشود و متن را هدف قرار مي

شود تا چه حد بايد مورد توجه قرار گيرد؟ تا زمان ماخر، روي نيت و و بافتي كه متن در آن توليد مي

قصد پديد آورندة متن تأكيد داشتند. معنايي كه در درون متن نهفته با توجه به همين قصد و هدف 

دهد. ماخر فهميد كه در اين نوع تفسير، مفسر گرفتار به متن اصالت مي بايد شناخته شود و اين خود

( محور قرار contextتواند از آن بيرون آيد و از آن به بعد، توجه به زمينه )شود و نمييك دور مي

گرايي پديد گرفت و بعدها تا حدي پيش رفت كه يك رويكرد و فكر جديدي به نام بافت باوري و زمينه

معتقد بود آنچه اصالت دارد زمينه و بافت است نه متن. آن دوري كه پديد « contexualism»آمد. 

آيد، ناشي از اين است كه رابطة جز و كل و رابطة واژه با عبارت يا جمله، دوسويه است. هر واژه كه مي

شود كه گيرد، حاوي معاني گوناگون است و اين معاني در صورتي فهم ميدر يك جمله يا بند قرار مي

شود. اگر بخواهيم ي متفاوتي بيايد، معنايش متفاوت ميمعناي كل فهم شود. وقتي يك كلمه در جمله

كند. دور را معناي كلي يك عبارت را بشناسيم، بايد معاني واژگان را بشناسيم و اين ما را گرفتار دور مي
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« context»درآمد و به روي « text»توان حل كرد كه به زمينه توجه كنيم و از توجه به زماني مي

 توجه كنيم.

كردند ولي بعد از تفاوت هرمنوتيك سنتي با جديد در آن است كه قبالً توجه را به خود متن مي

اين به بافت و زمينه توجه پيدا شد. اين بحث تاريخي بودن متن را مطرح كرد كه هر متني در يك 

ي بين واژگان ها و قواعد دستوري و رابطهبه رويهشود. مفسر كسي است كه تاريخ و زماني توليد مي

گيرد، تأويل يعني قائل شدن به اينكه يك معنايي به طور كلي در متن و توجه دارد و آنها را به شرح مي

شود آن را به اول برگرداند و معناي نخستين و بنيادين را كشف در هر حركت و كنش وجود دارد و مي

 بوط به متون است.كرد. اين بخش هرمنوتيك مر

هاي روش شناختي كرد. شناسي وارد عرصهي صرف شناختديلتاي، بحث هرمنوتيك را از حوزه

يعني هرمنوتيك را به عنوان يك متد و روش به بحث گذاشت. او مخالف پوزيتيويسم و سلطنت علوم 

شود. داد بررسي ميي تفكر بشري بود، چون در آن علوم روابط علي بين مسئله و رويتجربي در منظومه

در حالي كه در علوم انساني ما صرفاً با علتها سروكار نداريم. اولين كتاب در اين زمينه را ماكس وبر 

نوشت و گفت كه براي تحقيق بايد از هر دو بال كمك بگيريم. مارتين هايدگر كمك زيادي در اين مورد 

اد. او مسئله تفكر و تفسير را تبديل به يك ي فلسفه قرار دترين مسئلهكرد. او فهم انسان را اساسي

ي فهم و هرمنوتيك را وارد بحث گذار هرمنوتيك فلسفي است. او مسئلهي فلسفه كرد. او پايهمسئله

ها ي غربي در دام شناخت هستگويد: از زمان افالطون و سقراط تا زمان ما فلسفهآنتولوژيك كرد. او مي

ي و وجود را فراموش كرده است. هايدگر اين سؤال را مطرح كرد كه و موجودات افتاده است و خود هست

شود و تفسير و تأويل هستي چرا هست؟ هر گاه انسان دست به تأويل هستي بزند دري ديگر باز مي

ي زند. فلسفهاش خود هستي را رقم ميهمين شدن است. انسان موجودي است كه فهم از هستي

 ه باز كرد.هايدگر راه را براي پست مدرنيت

 نقش خیال در تاریخنگاری:
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خواهد بنويسد دست نايافتني است. مثالً خالء ميان حوادث جدا از هم. بخشي از آنچه مورخ مي

 پردازي محض با كمك قوة خيال اين خال را پر كند.تواند بر پاية مواد تاريخي و نه خيالپس مورخ مي

اند در جايي كه مورخ با كمبود مواد رو به رو اما مرز ميان خيال و واقعيّت چيست؟ بعضي گفته

هاي تاريخ و در زند. يعني با بهره از قوة خيال بر پايهگردد، گويي دست به آفرينش يك كار هنري ميمي

سازد. و به همين دليل ادامة ساخت و سازهاي تاريخي و مستند بخش كوچكي از ساختمان تاريخ را مي

توان كنند. پس يك نوع از تاريخنويسي را ميو فن تلقي مي برخي تاريخنويسي را نوعي هنر

 تاريخنويسي هنري هم ناميد.

سازد اين پردازي محض و رمان تاريخي جدا مينويسي را از خيالآن چيزي كه اين نوع از تاريخ

گيرد. اگر قوة تخيل برخالف اسناد و مدارك جهت است كه اين كار براساس معيارهاي علمي صورت مي

نويسد و برخي او را مورّخ گردد. دكتر باستاني پاريزي اين گونه تاريخ ميابد از حيطة تاريخ خارج ميي

 نگارد.نامند. يعني مورخي كه اديبانه مياديب مي

شود كه گويي انسان يكي از علوم كمكي تاريخي، روانشناسي است در اين علم تأكيد بر اين مي

توانيم آن كند. ما فعالً نمياز درك و دانش امروزي به انسان كمك مينيروهايي دارد كه ظاهراً فراتر 

نيروها را كامالً بشناسيم. اما اين نيروها وجود دارند. مثالً يك فرد غير انگليسي بدون هيچ پيشينه، 

تواند به يكباره به لهجه صريح انگليسي تكلم كند! او از چه نيرويي براي اين اي ميآموزش و زمينه

 ايي بهره گرفته است.توان

آمده است. بر اساس اين نظريه تمامي « هايشانسان و سمبل»نظرية ناخودآگاه جمعي در كتاب 

ها و مردم مناطق مختلف جهان تجلي و انعكاسي از اين روح هاي سرزمينمشتركات فرهنگها، و اسطوره

 جمعي و ناخودآگاه  است، كه همه با آن اتصال مشترك دارند.

 مند گردند.توانند از يك منبع هوش جمعي بهرهها مينسانپس همة ا



 59 

آورد(، گفته شيخ گيرد بلكه به ياد مينظريه يادگيري افالطون )انسان چيزي را ياد نمي

الدين به بوعلي سينا )تو الزم نيست از عقل استفاده كني، تو قوة عظيم جان را منوّر كن و بعد با شهاب

 يد( و .... نيز گفتارهايي در همين راستايند.شهود همه چيز را خواهي فهم

 زبان تخصصی علم تاریخ:

علم محض تاريخ داراي اصطالحاتي است مانند مدرك، سند، اسناد خطي، منبع دست اوّل، منبع  

دست دوم، روايت، سنجش روايت و .... اما تعداد اين اصطالحات چندان زياد نيست. وضعيّت در زبان 

باشد. پس هاي اين رشته در ايران مين ماست. چه بسا اين كمبود خود يكي از ضعفانگليسي بهتر از زبا

سازي خاص در اين علم بكنيم و موجبات رشد هر چه بيشتر آن را چه بهتر كه ما هم اقدام به واژه

 فراهم سازيم.

 

 

 

 

 تمرار فرهنگ ایرانی:اس

اند. اما خود ايراني ن را تسخير نمودهرغم اينكه ايران گذرگاه ملل بوده است و فاتحان بزرگ آعلي

اند. اما علت اين امر چه بود؟ ها اين روند را معجزة استمرار ايران ناميدهاند و ايران مانده است. غربيشده

شد. ما شد اما تاريخ و هويّت و گذشتة ما تسخير نميعلت اين بود كه جغرافياي ما تسخير مي

راندند. وسي طوسي داشتيم كه ايستاده بودند و بر تاريخ فرمان ميفرماندهان بزرگ فرهنگي مانند فرد

شد. اما در عصر كنوني توانست مارا در ميدان كارزار شكست بدهد اما مقهور تاريخ ما ميچنگيزخان مي

گردد. ما اگر نتوانيم خودمان را در تاريخ و جغرافياي عالم باز اين تاريخ ماست كه دارد تسخير مي
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، ديگران ما را در  گفتمان مخصوص خودشان در تاريخ و جغرافياي عالم تعريف خواهند تعريف كنيم

 كرد.

 Hograthگروه هوگرث 

سيال »از جمله اعضايش جيمز جويس، ويرجينياولف، سيلوياپلت و غيره بودند اينها جريان 

آنها نيز از باالي سر به نويسي انقالب ادبي به وجود آوردند گذاري كردند و در زمينه رمانرا پايه« ذهني

نگريستند نه اينكه در جمالت گم شوند.آنها  به سراغ ذهن يك يا دو نفر از افراد داخل مطالب مي

نويسان قبلي بردند نيز متفاوت از رمانپرواندند مفاهيمي كه به كار ميرفتند و  آنها آن را ميداستان مي

 آنها بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فالسفه بزرگ علم تاریخ: 
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 هگل

از دنيا رفت. دوران جواني او مصادف با پيري  8108به دنيا آمد و در سال  8007هگل در سال  

كانت بود. برخي او را  بزرگترين فيلسوف تمام تاريخ مي دانند. برخي او را فيلسوفي نامدار و برخي 

اي او را فيلسوف هكنند. عددانند. برخي او را مؤمن و برخي المذهب و ملحد معرفي ميباف ميمهمل

خواه( مانند فاشيسم و نازيسم. ساز فلسفه توتاليتر )تماميتدانند و برخي او را زمينهبزرگ آزادي مي

اند و كساني او را يك نژادپرست برخي او را از فيلسوفان قائل به تاريخ جهاني و وحدت بشر قلمداد كرده

 ر مورد انديشه هاي او بسيار فراوان است.اند. به اين ترتيب تناقض گويي دواقعي معرفي كرده

اهميت هگل در فلسفه نظري تاريخ است نه فلسفه انتقادي. هگل نسبت به تاريخ نگري و تاريخ 

نگاري زمان خود انتقاد داشت. او بسياري از مورخان عصر خود را مورد نقد قرار داده و آنها را انسانهاي 

نامند. در اين مسئله مكتب را قرن تاريخ مي 87انند. قرن دبين يافته كه چيزي از تاريخ نميخرده

رمانتيسم بيشترين تأثير را داشت كه يك نوع واكنش در برابر فردگرايي مدرن بود. مدرنيته تاريخ را 

بندي كرد: عصر روشنايي و عصر تاريك يا عصر خرد و عصر خرافات. خردگرائي مدرن را بيشتر درجه

كردند و قرون وسطي را محصول چيرگي اقوام غير نسوي زبان تلقي مييك نوع دستاورد جهان فرا

يك نوع واكنشي در برابر اين رويكرد پيدا شد كه يكي  81كردند. از اواخر قرن متمدن اروپايي تلقي مي

مسلط شد و آن  87گرايي اروپا قرار گرفت. در قرن از مظاهرش هگل بود. اين جريان در برابر تجربه

باور انگليسي معتقد بود: معرفت ناشي از حس است. ما باوري بود. تفكر تجربهگرايي يا تاريخجريان تاريخ

توانيم چيزي را بشناسيم كه حس كنيم. در مقابل تفكر خردباورانه فرانسوي كه دكارت مظهر آن مي

باشد و مي است، معتقد بود معرفت يك بنيان كامالً عقالني محض دارد و شناخت يك امر كامالً عقالني

شناخت امر كلي عقل ممكن است. در واقع تاريخ باوري آلماني واكنشي در برابر اين دو جريان متفكر 

باشد و هر چيز درون تاريخ قابل شناخت بود اين جريان معتقد بود تاريخ است كه محور شناخت مي

هر چيز در دل تاريخ ارزش  كرد. و برايگرايي آن كليت باوري و قانون فراگير را نفي نمياست. تاريخ
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تواند دانست. هگل يكي از نمايندگان اين تفكر ميقائل بود و هيچ چيز در تاريخ را قابل تكرار نمي

 محسوب شود.

شود. قبل از هگل تاريخ به عنوان جريان در تفكر هگل است كه براي نخستين بار تاريخ ركن مي

كند اگر از دستگاه فلسفه هگل تبديل به يك ركن مي وجود ندارد. و هگل اولين كسي است كه تاريخ را

تاريخ را برداريم فلسفه هگل فرو مي ريزد. بنابراين سه ركن اصلي در فلسفه هگل عبارتند از: خدا، 

كردند آن را تبديل به ركن نكردند. طبيعت و تاريخ. حتي فالسفه عصر روشنگري كه بر تاريخ تأكيد مي

باوري تأثير گذاشت. وي اين اصطالح را به عنوان تاريخ جهان در رايي و تاريخگاما هگل بود كه بر تاريخ

نظر گرفت و تاريخ را به مفهوم جهاني كلمه اش وارد دستگاه فلسفه خود نمود و در درس هايي كه در 

دانشگاه هاي آلمان تدريس مي كرد مباحثي كامال اختصاصي راجع به فلسفه تاريخ به مفهوم جهاني آن 

 كرد. اين مطالب بعد از مرگ وي جمع آوري شده و توسط پسرش به چاپ رسيد. مطرح

 كند:هگل دانش تاريخ را به سه نوع تقسيم مي

تاريخ دسته اول )نوع اول(: گردآوري مواد و روايات تاريخي. به اين معنا كه در اين نوع تاريخ  -8

ان آنها روي مي دهد نقل مي كنند. گزارش هايي محض در مورد جريان ها و حوادث تاريخي كه در زم

نگاري و انديشه باشد. و تحليلهمانند اشخاصي مثل هرودت و طبري. كه كارشان صرفاً نقل حوادث مي

 در بررسي علل وقوع رويدادها در كار آنها وجود ندارد.

، نويسيشود: اختصاصي، خالصهاي و تعقلي(: به شش نوع تقسيم ميتاريخ انديشيده )انديشه -1

اي از تاريخ را مورد پژوهش قرار هنر، ادبيات، جنگ، تحليلي. كه هر كدام ساختار و جايگاه ويژه

 دهند.مي

نويسي كار فيلسوف تاريخ است و اين كه آيا تاريخ هدفدار است نويسي فلسفي: اين تاريختاريخ -0

به خدا، طبيعت و هستي  طور كه يك فيلسوفيا پوچ موردنظر فيلسوف تاريخ است. او معتقد است همان

 انديشد بايد به تاريخ نيز بينديشد.مي
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 تقسیم بندی هگل از مراحل تاریخ جهان

 -8كند(: كند )در برخي كتابها به سه مرحله تقسيم ميهگل تاريخ را به چهار مرحله تقسيم مي

 مرحله ژرماني -5مرحله روم  -0مرحله يونان  -1مرحله شرق 

ها است و اين موضوع بندي وضعيت آگاهي به آزادي در هر يك از دورهيممبناي هگل در اين تقس

 گذارد.در شكل دولت و حكومت تأثير مي

شود با گسترش امپراتوري هخامنشي آگاهي مرحله شرق: در اين مرحله كه با ايران آغاز مي -8

در اين مرحله شرقيان ماند. شود. اما اين آگاهي در همان مراحل اوليه باقي ميبر آزادي بيشتر مي

پندارند كه تنها يك نفر )شاهنشاه( آزاد و باقي مردم بنده هستند. اين يك تفسير جديد از استبداد مي

شرقي بود كه توسط هگل ارائه گشت. در اين ديدگاه هگل از يك سو ايران را در صدر تاريخ جهاني قرار 

ه امپراتوري هخامنشي به اقوام زير سلطه كند. آزادي كدهد و ستايشهايي از تمدن هخامنشي ميمي

خواهد فرصت بدهد همگان همان گونه كه هستند باشند و آن گونه پذيرد و ميداد، تنوع و تكثر را مي

داند و تاريخ جهاني را با ايران خواهند رشد كنند. به همين دليل او ايران را مبدأ تاريخ جهاني ميكه مي

ريخ جهاني وجود نداشت. هند و چين داراي يك زيست يكنواخت و راكد كند. قبل از ايران تاشروع مي

داند اما وقتي به مسئله گياهي بودند. هگل در برخي نوشته هاي خويش ايران را صريحاً جزء غرب مي

دهد )اين موضوع زده قرار ميكشد ايران را جزء كشورهاي شرقي استبداداستبداد شرقي را پيش مي

ل در مورد ايران است(. همين تفكر استبداد شرقي بود كه به ماركس و انگلس يكي از تناقضات هگ

 رسيد و نظريه شيوه توليد آسيايي جا افتاد.
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مرحله روم: مرحله روم در بعضي از آثار هگل به عنوان مرحله سوم مطرح گشته است اما در  -1

اي اي برده و عدهمانند يونان عده برخي ديگر با مرحله يوناني يكي دانسته شده است چرا كه در روم نيز

 آزاد هستند.

مرحله ژرمانيك: آغاز اين مرحله را بايد هم زمان با آغاز اين مسيح دانست. و تعاليم مسيح كه  -0

گويد اين پنداشت. هگل ميهمة انسانها را به دليل برخورداري از روح خداوند برابر، يكسان و آزادي مي

از روح آيين مسيح كشف شد و بعدها توسط انديشمندان ژرمانيك  آگاهي در همان مراحل اوليه

نامد. البته منظور او از ژرمانيك آلمانيها نبودند استخراج شد و به همين علت آن را مرحله ژرمانيك مي

بلكه اقوام ژرمن را موردنظر داشت. با اين همه او تجلي آگاهي بر آزادي اين عهد را در وجود دولت 

بنابر عقيدة او دولت پروس مجسمه آزادي است و در سايه تبعيت و همكاري با اين دولت  يابدپروس مي

تر از پروس بود و تجلي است كه مي توان رشدكرد. نكته مهم اين است كه دولت انگلستان  بسيار متعالي

را آزادي در آن بيشتر بود اما هگل به آن عظمت توجهي نكرد. اين تناقض باعث شده كه برخي هگل 

فيلسوفي دولتي بدانند. چرا كه وي مي خواهد به يك دولت استبدادي چهره مثبت بدهد و به اين 

 ترتيب هگل را از پيشتازان فلسفه توتاليتر به حساب مي آورند. 

 

 تز، سنتز(اصل دیالكتیك هگل: )تز، آنتی

و « روح قومي»كند و مبتني بر اين اصل، دو مفهوم او گذر تاريخ را با اين اصل تبيين مي 

كند وي در جايي تمثيل نردبان را براي توضيح هر چه بيشتر بحث به كار را مطرح مي« قهرمان»

داند و  اين تضادي است كه در برد. او هر گونه ترقي را مستلزم يك مرگ و يك زندگي جديد ميمي

پذيرد. يك قوم مي ها توسط روح قومي و قهرمانان قوم صورتمتن تاريخ بشر است. اين مرگ و زايش

شود كه تابي و پيچشي ميكند. روح قومي دچار بيسازي كند ويژگيهايي پيدا ميخواهد تاريخوقتي مي

شود. يك چيزي را هايش است. سراسر آن روح قومي آرزو و خواسته ميناشي از آروزها و خواسته
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ها آرمانهاي قومي را براي ين خواستهآيد اخواهد ولي ندارد. لذا براي دستيابي به آن به حركت درميمي

شوند كه از آرمانهاي كوچك و شخصي خود در راه كند. افراد قوم حاضر ميتك تك افراد قوم ايجاد مي

كند و آموزه هاي آن آرمان واالي قومي بگذرند. اين نوع تفكر انديشه عصبيت ابن خلدون را تداعي مي

گويد هر گاه روح قومي اين ويژگيها را ر مي آورد. هگل مياسالمي در مورد وحدت و انسجام را به خاط

خواهد آن قوم را وارد تاريخ كند. وقتي كه روح يافت آن قوم بايد بداند كه منظور نظر خداست و خدا مي

يابد و در اين مرحله آماده بيرون قومي به طلبها و آرزوهاي خود رسيد حالت خرسندي و شادماني مي

آورد نيست. سستي، روحيه شود. ديگر آرمانهاي بزرگي كه انگيزه به وجود ميرفتن از تاريخ مي

شود. اين روح قومي گري ميشود و نوبت روح قومي ديگري براي جلوهفردگرايي و خودخواهي چيره مي

دهد: توان با رهيدن از عادات قبلي زندگي در يك مرحله بعد را نيز تجربه كند. هگل پاسخ ميچگونه مي

هاي روح قومي، روح كلي يا خداست. هاي قهرمان در جهت خواستههرمانان بنا به عقيدة او خواستهبا ق

داند كه ابزاري در دست كند. اما او نميكند كه براي خود و در جهت اهداف خود كار ميقهرمان فكر مي

 روح كلي و روح قومي است.

برد و چون م خود را يك پله باالتر ميآيد و قوقهرمان با يك عطش براي تغييرات به ميدان مي

گيرد. سؤال هايي از گيري و تهمت و ..... قرار ميهر زايش مستلزم مرگ است لذا قهرمان مورد عيب

هاي روح قومي قبيل چرا اين كار را انجام داد؟ چرا آن نوع دولت را از بين برد؟ قهرمان مظهر خواسته

اين قوم بدانند. اينجا است كه هگل مثالهايي از اسكندر و  است. بدون اينكه خود و با تك تك اعضاي

آورد: اسكندر به خاطر از بين بردن دولت شهرهاي پوسيده يونان وحشي ناميده شد اما ژوليوس سزار مي

همين اسكندر هلنيسم و يوناني گرايي را در جهان اشاعه داد. ژوليوس سزار جمهوري پوسيده روم را كه 

گشته بود را از بين برد و راه را براي ايجاد امپراتوري روم باز كرد. اما خردبينان به او  از درون دچار تضاد

 هاي بعد نشد؟ آيا عمل وي به نفع دولت روم نبود؟عيب گرفتند مگراين كار باعث دوام روميان تا سال
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ن بنيان نهاده شد. اي« توماس كاراليل»بعدها مكتب قهرمان باوري به شكل كاملتري توسط 

هايي مكتب معتقد بود تاريخ را چيزي جز كنش قهرمانان بزرگ نيست. كه اين مكتب متأثر از شخصيت

 مثل فيخته و هگل بود.

 روح در فلسفه هگل:

( است كه همان روح كلي است كه Geistموضوع اصلي فلسفه هگل بر پايه روح )گايست 

ذاتي كه تمام آفرينش از آن منشأ  وجودي قائم به ذات است و جوهر سازنده همه چيز است. يعني

آيد گرفته است. روح كلي همان خداست. خداي هگل خدايي است كه تحت تأثير عقل فيلسوف درمي

كه اين با خداي مسلمانان متفاوت است. )يكي از مناقضات هگل اين است اين است كه اين امر بيكران 

 آميز است(.كخواهد تحت تسخير عقل درآورد. درك هگل از خدا شررا مي

آليست است و به ماده باور ندارد. هگل براي عقل مسئله اصلي هگل شناخت روح است. او ايده

روح و ذهن اصالت قائل است و براي جهان مادي اصالتي قائل نيست او معتقد است عقل فيلسوف نه 

آورد عقل فيلسوف تواند تحت تسخير درتواند روح را بشناسد بلكه روح را به تمام معنا ميتنها مي

اي جز تواند روح كلي )يا ذات خدا( را بشناسد و بايد اين كار را انجام دهد و عقل فلسفي وظيفهمي

پندارد. ماده به اعتبار وجود داند و ماده را موجود ميشناخت روح ندارد. هگل فقط روح را وجود مي

ه وي معتقد است قوه ادراك روح، موجود شده است راه شناخت روح در انديشه هگل اين است ك

كند و در آن چهارچوب است كه چيزها را عمل مي« اصل ضدين»)نيروي شناخت( انسان براساس 

دهد تا ماهيت هر يك به طور ملموسي هويدا گردد. تلخي با شناسد. دو ضد را در كنار هم قرار ميمي

پس بايد روح را، از اين طريق شناخت شيريني قابل درك است. بدون نور و روشنايي تاريكي معنا ندارد. 

و او معتقد است روح ضد ماده است پس بايد روح را در مقابل ماده قرار داد. هر چند وي به چيز ديگري 

جز روح قائل نيست. در جهان مادي ماده داراي ويژگيهايي است: تمامي اشياء مادي مركب هستند كه 

يعني مركب است پس داراي جسم، وزن، رنگ، بو،  در واقع مهم ترين ويژگي آنها محسوب مي شود.
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طول، عرض، ارتفاع و جرم است و اسير تعلقاتي است براي موجوديت خود نيازمند به چيزي در بيرون از 

خودش است )كه اصطالحا به اين حالت قائم بالغير مي گويند( پس مركز ثقل ماده در درون خودش 

بايد به آن موجود بگوييم نه وجود. از آنجائيكه ماده وابسته نيست و در بيرون آن است، به همين دليل 

است آزاد هم نيست و چون آزاد نيست پس آگاهي هم ندارد. چرا كه آگاهي سيال و بسيط است و براي 

چيزهاي غير پويا و غير آزاد وجود ندارد. پس ماده هم نادان و هم وابسته است ماده آفريده است نه 

اي شدن و هم براي بودن نياز به غير دارد. وابستگي ماده در هر دو بعد فوق موجود آفريننده. ماده هم بر

است در حاليكه روح ضد ماده است روح مركب نيست هيچ چيز ديگري آن را به وجود نياورده است 

باشد و چون بسيط است مركز ثقلش در درون خودش است و هستي خود را روح يك وجود بسيط مي

باشد و موجود نيست. نياز نيست. كسي روح را نيافريده است. روح يك وجود مي مرهون چيز ديگري

آورد. اما چون روح نيازي به بيرون ندارد پس آزاد است. روح چون خالص و آزاد است پس اسارت مي

آگاه هم هست. روح آگاه به آزادي و ذات خويش است. بنابراين هگل به چيزي به نام اصالت ماده قائل 

باشد. هگل معتقد است ماده موجوديت دارد اما وجود نيست. وجود عقل كل است كه بسيط مينيست. 

گيرند سرشت روح روح كلي كه وجود متعلق به آن است و موجودات. موجوديت خود را از آن مي

 پايان است. پايان و جوهر بيگويد: روح عقل بيآفرينندگي و حركت و پويايي است. هگل مي

روح در حالت دروني و خالص خود  -8گيرد: وجودي را براي روح در نظر مي هگل دو حالت

روح در حالت گرايش به بيرون از خود )برون دادگي( وي معتقد است آفرينندگي در  -1)درون بودگي( 

خواهد شدن خود را آغاز كند و بيرون بيايد شروع به آفريندگي سرشت روح قرار دارد. وقتي اين روح مي

پايان است. پايان است. آفرينندگي روح نيز واقعاً بيكند. هگل معتقد است عقل موجودي بيذاتي مي

زمان. روح وقتي در جهت مكان به حركت  -1مكان  -8اين حالت برون بودگي روح در دو جهت است: 

روح كند كند تاريخ را خلق ميآفرينند و وقتي در جهت زمان حركت ميآيد جهان و طبيعت را ميدرمي

را بايد از طريق نمودها شناخت )پديدارشناسي روح(. روح را بايد در طبيعت شناخت. اما اين كافي 
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نيست. شدن طبيعي و مكاني روح ناقص است و بايد از نظر زماني نيز آن را شناخت در اينجاست كه 

را يك سلسله  نامند. چرا كه او به اصالت ماده قائل نيست و جهانبرخي هگل را فيلسوفي حلولي مي

داند. طبق تعريف هگل تاريخ و طبيعت موجود هستند و نه وجود، و وجودشان از مراتب حلول روح مي

آن روح كلي نشأت مي گيرد. در اينجا نوعي تناقض به دست مي آيد. وقتي زمان و مكان )تاريخ و 

از دست مي دهند  طبيعت( به هم مي آميزند اول جهان را به وجود مي آورند و دوم خلوص خود را

آگاهي خود را از دست داده و دچار فراغ و دوري مي شود و از غم هجران مي نالد و دوباره مي خواهد 

به اصل خويش بازگردد. روح مي خواهد آن آزادي و آگاهي خالص خود را به دست آورد. بنا بر اين 

ود و تاريخ سرگذشت آگاهي به تاريخ بازشدن اين كالف پيچيده شده روح براي بازگشت به آزادي مي ش

سوي آزادي مي شود. از اينجاست كه هگل معتقد است تاريخ چيزي به جز رشد آگاهي نسبت به آزادي 

 نيست.

با اين توضيحات منظور هگل از تاريخ تاريخهاي خُرد نيست منظور او تاريخ كلي يا جهاني است. 

اي كامل بشناسد. آيا ما چيزي به نام تاريخ و اين وظيفه عقل فلسفي است كه تاريخ جهاني را به معن

جهاني داريم و آيا اين موضوع قابل شناخت است؟ فيلسوف كسي است كه روح را در بعد زماني و 

هاي فكري باور است و پديدهداند. او فردي تاريختاريخي بشناسد. هگل تاريخ را رشد آزادي و آگاهي مي

اي گفتند يك فرد فيلسوف بايد يك داند. بعدها عهدهتاريخ مي ها، باورها و عادات را در گذارانديشه

مورخ باشد چون اگر كار فيلسوف شناخت هستي انسان است اين را بايد در تاريخ مطالعه كند هر 

 فيلسوف بايد مورخ باشد و هر مورخي بايد فيلسوف باشد.

در مورد ژرمانيك، آزادي در  هگل در فلسفه تاريخ مفهوم پايان تاريخ را نيز وارد كرده است يعني

ها را بزرگ كند؟ حتي خواهد ژرمنآخرين حد خود رسيده است. اما آيا هگل مبناي نژادي دارد و مي

بيني كرده بود. بار آينده تاريخ جهاني را آمريكا به گويند هگل آينده روشن آمريكا را هم پيشبرخي مي

داند. بعدها فوكو ياما اين مفهوم را بسط و وس نميدوش خواهد كشيد. پس او پايان تاريخ را دولت پر
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گسترش داد و از پايان تاريخ مبتني بر نظام ليبراليسم غرب سخن گفت. تاريخ جهاني هگل يك تاريخ 

تأثير از غرب محور است هر چند كه با شرق شروع شده باشد. جهاني شدن امروزي بر پايه غرب، نيز بي

 باشد.چنين افكاري نمي

 

 :ماركس

در دانشگاه بن در رشته  8104( در آلمان به دنيا آمد. در سال 8181كارل ماركس در سال )

اي به برلين رفت و در دانشگاه برلين به حقوق به تحصيل پرداخت ولي يك سال بعد به دليل مسئله

يك هاي هگل و مفسرانش مثل برونو بائور و لودوادامه تحصيل پرداخت. در آنجا تحت تأثير انديشه

فويرباخ قرار گرفت و تحصيل در رشته حقوق را رها كرد و به تحصيل در رشته فلسفه پرداخت. در سال 

به دريافت درجه « هاي دموكريتوس و اپيكوروسفرق ميان انديشه»هايي درباره با نوشتن رساله 8158

شد كه او نيز دكتري نائل آمد. مدتي بعد به داليلي راهي پاريس شد و در آنجا با انگلس دوست 

بود. « يك بررسي انتقادي از فلسفه بائور»مند به فلسفه هگل بود. اولين كار مشترك آنها دو مقاله عالقه

در بروكسل ماركس سازماني با هدف مرتبط كردن كمونيستهاي سراسر جهان با يكديگر ايجاد كرد و در 

ه لندن رفت و تا آخر عمر در آنجا مانيفست كمونيست را با كمك انگلس نوشت. در نهايت ب 8151سال 

 اش را آثار و افكار هگلي تشكيل داده است.ماند. او اذعان كرد كه زيربناي فلسفه

بيني مفرطي كه امكان كشف قانون فراگير و عام تغيير جامعه بشري است در قرن نوزدهم خوش

ها خيلي 87ود در نيمه قرن ب پديد آمده بود كه نقطه اوج آن نزد پيروان مكتب تحصّلي )پوزيتيويستها(

در پي اين بودند كه قوانين حاكم بر تاريخ و تكامل جامعه بشري از طريق مطالعه و پژوهش فهم و 

كشف كنند. و حاصل ادراك خود را به عنوان ابزاري در جهت اطالع جوامع بشري به خدمت بگيرند 

عنوان فلسفه او بر طبق اين  «ماترياليسم ديالكتيك»بود و « كارل ماركس»يكي از اين افراد 

دانست. ماركس اصل باوري است. وي هستي تاريخ را باور داشت و جريان آن را متصل ميخوش



 71 

انگيز است آليسم هگل يك فريب و عامل انحرافديالكتيك هگل را پذيرفت. اما چون معتقد بود ايده

ده بر خالف هگل ]كه بر پايه اصالت روح و ديالكتيك را بر پايه ماترياليسم تعريف كرد و بر پايه اصالت ما

درك »ذهن بود[ قرار داد البته ماركس ماترياليسم را از فوئرباخ گرفت. ماترياليسم ديالكتيك يعني 

ماركس هم مانند هگل تاريخ را به عنوان يك موضوع فلسفي باور داشت و از حركت « مادي از تاريخ

ي انسان ارائه داد و توانست يك نظريه منسجم و منظم مادي تاريخ و بنيادهاي مادي تكامل اجتماع

تاريخي ارائه دهد كه شايد پيش از ماركس كمتر نظيري دارد. آن چيزي كه ماركس بر آن تأكيد داشت 

توان به عنوان يك كشف تلقي كرد. او دريافت كه چيزي به نام شيوه توليد اساس تحوالت بشري را مي

گفت: ماركس نخستين كاشف قاره تاريخ است. ي ساختارگرا بود مياست. لويي آلتوسر كه ماركسيست

يعني پيش از ماركس تاريخ شناخته شده نيست. يكي از تأثيرات مهم ماركس در تاريخ اين بود كه باعث 

شد متفكران بعد از خودش از صرف تاريخ سياسي و روايت محور به سمت تاريخ اجتماعي و اقتصادي 

رانسه عقل باوري، انگليس مهد تجربه باوري و آلمان مهد تاريخ باوري است. بروند. در قرون جديد ف

نمايندگان اصلي مكتب تاريخ باوري آلمان هگل ماركس و طرفداران او هستند. اما هيسترسيموس 

شود اما گويد شناخت تنها از راه حس و تجربه حاصل ميگرايان انگليسي ميآلماني يعني چه؟ تجربه

گرايي كسي است دهند. تاريخانسوي به جاي تجربه و حس، عقل را مالك شناخت قرار ميگرايان فرعقل

كه معتقد است شناخت تنها از راه تاريخي ممكن است. اگر اين سؤال را مطرح كنيم كه خانواده يعني 

 هاي تاريخي خانواده در طول تاريخچه؟ تاريخ باور آلماني براي رسيدن به پاسخ آن به بررسي ريشه

 پردازد.مي

شويم. وي معتقد بود اگر تاريخ يك كل و يك خط پيوسته تلقي شود به تاريخ باوري نزديك مي

تاريخ نوع دومي نيز دارد كه وظيفه اش تحليل حوادث تاريخي و علت شناسي آنها است كه از چرايي 

زمره حكمت   پديده ها صحبت مي كند و به صحت و سقم حوادث تاريخي مي رود. اين نوع تاريخ در

 علوم عقلي به كار هر كسي نيست.
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ماركس بيشتر دوست داشت به عنوان يك دانشمند شناخته شود. در نقدي بر فالسفه و فلسفه 

اش اين است كه جهان را تغيير دهد نه تفسير. اگر شما به تفسير پيش از خود گفت: فلسفه وظيفه

ن بود كه قوانين حاكم بر تغييرات اجتماعي جامعه ايد. ماركس به دنبال ايذهني بپردازيد كاري نكرده

داري داري بود. چرا مدرنيته و سرمايهشناس نظام سرمايهبشري را كشف كند. ماركس بزرگترين آسيب

در جوامع ديگر پديد نيامد؟ ماركس يك مسئله بسيار مهم را يافت كه نام آن را شيوه توليد نامگذاري 

اساس تغيير است. ابتدا تضادي در درون شيوه توليد ايجاد مي شود و  كرد و معتقد شد كه همين مسئله

وقتي اين تضاد رشد كرد شيوه توليد را دچار تغيير مي كند و هنگامي كه اين تضاد زياد شد انفجاري 

در درون آن رخ مي دهد. با تغيير شيوه توليد باقي تغييرات در جامعه نيز هويدا مي شود. بنابراين 

توليد با عوامل ابزار و نتايج توليد قابل فهم است. هنگاميكه در درجه اول تغيير ابزار توليد  انديشه شيوه

و تكامل آن و در درجه دوم دگرگوني روابط توليدي صورت پذيرفت آنگاه شيوه توليد نيز تغيير مي كند. 

كه خود موجب بحران  وقتي تضاد بين ابزار، روابط و عوامل توليد زياد شود تضاد طبقاتي ايجاد مي شود

مي گردد و اين بحران موجب شورش اجتماعي مي شود. ماركس براي اينكه بحرانها و آفتهاي جامعه 

داري را هاي توليد قبل از سرمايهسرمايه داري را به شكل علمي شناسايي و تبيين كند مجبور بود شيوه

 بررسي كند.

 بندی تاریخ:اندیشه ترقی و تقسیم

چيز بسيار رايج  شده بود يكي از آنها مسئله تقسيم تاريخ به مراحل بود. در  م چند87در قرن 

بندي خطي تاريخ به چند دوره را نداريم. اين انديشه ترقي بود كه تاريخ را به دوران سنتي تقسيم

صورت كلي و خطي تقسيم كرد و سپس آن را به مراحلي تقسيم نمود اولين كسي كه اين طرح را 

را نوشت.. علت اين « اصول يك علم جديد»كتاب  81بود. او در نيمه اول قرن « كووي»مطرح كرد 

كند هر ترقي كند اما تغيير نميشود گفت كه بشر در يك خط ترقي ميها اين بود كه نميبنديتقسيم

و  كند كه اين ترقي و تغيير با قاعدهمستلزم تغيير است و اين موضوع اين فكر را خود به خود ايجاد مي



 72 

پذيرد )البته اين تلقي مربوط به عصر مدرن است نه پست مدرن(. ماركس نيز از قانون صورت مي

داري شناسي نظام سرمايهطور كه گفته شد او به آسيبمعتقدان به انديشه و قانون ترقي است. همان

 پرداخت.

است و اين شيوه  ماركس مفهوم جديدي را عرضه كرد: مفهوم زيربنا و روبنا. زيربنا شيوه توليد

آيد( قواعد حاكم بر دار و چيزي كه از آن محصول درمياجزايي دارد مثل روابط توليد )بين برده و برده

شيوه توليد و ابزار توليد. ماركس معتقد است اگر يك شيوة توليد بتواند در روند رشد و تحول تضاد 

تز سنتزي به وجود و از درون تضاد تز و آنتي كنددروني خود را به اوج برساند اين تضاد ايجاد بحران مي

شود. اما اگر اين تضاد باشد اما نتواند به اوج برسد رشد و آيد و اين باعث حركت و تغيير در تاريخ ميمي

شود. ماركس معتقد بود در تغييرات اجتماعي و آيد و يكنواختي كامل حاكم ميبحراني به وجود نمي

توان آن را دن يك دولت ديگر، رفتن يك انديشه و ....( به شرطي ميفرهنگي )رفتن يك دولت و آم

فهميد كه بدانيم اينها به مقداري سطوحي هستند كه از قواعد عامي كه در زيربنا حاكم است پيروي 

فهميم. ماركس معتقد بود ما چيزي به نام كنند. تا منطق تحوالت زيربنا را نفهميم اينها را هم نميمي

آيد و وقتي اين داريم و آن اساس تغيير است. ابتدا تضادي در درون شيوه توليد به وجود مي شيوه توليد

كند و حتي اين تضاد زياد شد يك انفجاري در درون آن تضاد رشد كرد شيوه توليد را دچار تغيير مي

انديشه شيوه توليد گردد. بنابراين دهد. با تغيير شيوه توليد تهيه تغييرات در جامعه نيز هويدا ميرخ مي

دگرگوني روابط  -1تغيير ابزار و تكامل آن و  -8با عوامل، ابزار و نتايج توليد قابل فهم است وقتي 

كند. وقتي تضاد بين ابزار، روابط و عوامل توليد توليدي صورت پذيرفت آن گاه شيوه توليد نيز تغيير مي

شود و اين موجب شورش باعث بحران مي شود و تضاد طبقاتيزياد شد تضاد طبقاتي هم ايجاد مي

 اجتماعي است.

 -5فئوداليسم  -0داري برده -1كمون اوليه  -8بندي كرد: ماركس تاريخ را به پنج دوره تقسيم

 كمون ثانويه. -1سوسياليسم  -4داري سرمايه
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جود در مرحله كمون اوليه كه مبتني بر نظام اشتراكي بود به عبارت بهتر نام مالكيت خصوصي و

شود. كمون اوليه براساس اصل تضاد نداشت ماركس معتقد بود مالكيت خصوصي باعث تمدن مي

 پاشيده شد.

داري خيلي كم بحث داري زياد بحث كرد اما در معبد بردهماركس در مورد فئوداليسم و سرمايه

دهد چون يداري نرسيدند جواب مكند. اگر از ماركس پرسيده شود چرا برخي جوامع به سرمايهمي

 داري و فئوداليسم نداشتند.هاي بردهدوره

كند از داري )بورژوازي( مبتني بر تجارت و صفتي است اين بورژوازي استقالل پيدا ميسرمايه

شود. انقالب پرولتاريا داري براساس حرص كارفرماي شكاف ايجاد مينظام فئوداليته و بعد نظام سرمايه

 آيد.بوجود مي

بينيم كه بشر اين ساختارها را داشته است. ود وقتي جوامع را مطالعه كنيم ميماركس معتقد ب

شكل اول كمون اوليه يا اشتراك اوليه در آن مالكيت نيست. حكومت نيست، طبقه نيست، اموال و 

كنند. شيوه مصرف هم برابر است. در ثروتها مشترك است همه توليد كننده هستند، همه مصرف مي

كنند. در حكومت كنند به نام برده و اكثريت مصرف ميي بخش اعظم از جامعه توليد ميداردوران برده

شود به دهقان طبقه وجود دارد، جنگ وجود دارد و ايدئولوژي هم هست فئوداليته به ارباب تبديل مي

 ها بهتر شد.داري تا حدودي وضع بردهنسبت به دوره برده

كل گرايي اعتقاد داشت. ابتدا جامعه بشري دوره ماركس به فرضيه تك خطي بودن تاريخ و 

كودكي خود يعني كمون اوليه را تجربه مي كند. سپس اين مرحله از درون دچار تضاد مي شود و در اثر 

تغيير مرحله بعدي پديدار مي شود. مي توان گفت اگر در جامعه اي مالكيت خصوصي پديد نيايد و 

ماند و جامعه بي تاريخ خواهد ماند. ماركس در مورد  انباشت ثروت ايجاد نشود تمدن راكد مي

فئوداليسم و سرمايه داري زياد سخن گفت ولي در مورد برده داري نظر چنداني نداد. اگر از ماركس 

پرسيده شود چرا برخي جوامع به مرحله سرمايه داري نرسيدند پاسخ مي دهد چون دوره هاي برده 
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خصوصي در آنها كامالً پديد نيامد و يا در صورت پديد آمدن رشد داري و فئوداليسم نداشتند، مالكيت 

 نكرد و در حالت اوليه اش باقي ماند. 

ماركس معتقد بود قواعد حاكم بر تاريخ را كشف كرده است. ماترياليسم تاريخي علم كشف 

ديالكتيك اي با جامعه ديگر مايرياليسم قوانين حاكم بر تحوالت تاريخي است. اين تحوالت از جامعه

 گذارد. پس اشتراك اوليه وجه توليد است.است. ماركس نام هر كدام از مراحل مختلف را وجه توليد مي

داري بايد آن را اساسي تلقي كرد و يك مفهوم اساسي در فلسفه ماركس كه در نقد نظام سرمايه

 آن مفهوم اليناسيون )از خود بيگانگي( است.

اي بگويند او به قواعد عام تاريخ باور داشته و باعث شد عده به دليل ابزاري شدن ايده ماركس

 معتقد به فرضيه تك خطي تكامل تاريخ بوده است.

 شیوه تولید آسیایی:

در كشورهاي شرقي به دليل كمبود آب، زمين به خودي خود ارزش ندارد بلكه آب داراي اهميت 

برداري از آب به نيروي جمعي نياز هتوانست تحت مالكيت خصوصي قرار گيرد. بهراست اما آب نمي

گويد كم آبي داشت. كم كم آب تحت سلطه دولت قرار گرفت و دولت بر مردم حاكم شد. ماركس مي

كشي بردند و در نتيجه از درون اين كند كه به سراغ تأسيسات آبياري و كانالزمينداران را ملزم مي

آيد. ماركس معتقد بود در شيوه توليد آسيايي يضرورت طبيعي و جغرافيايي يك استبداد شرقي پديد م

آيد پس وقتي فرديت به دو نوع مالكيت دولتي و اشتراكي وجود دارد. اما مالكيت خصوصي پديد نمي

گيرد. در عصر قديم فرد اهميت چنداني نداشت ولي در عصر مدرن با وجود نيايد رشد هم صورت نمي

ميت بااليي بر خوردار شد. در شيوه توليد آسيايي عرصه براي توجه به گسترش تفكر اومانيسم فرد از اه

آيد. اصالً در شرق عرصه براي تفرد موجود نيست و تضاد طبقاتي در زندگي خصوصي و تفرد پديد نمي

كند. شرق را كه بايد منتظر بماند تا غرب از بيرون آيد و ابزار توليدش نيز رشد نميآن به وجود نمي

 داري را به ارمغان بياورد.برايش نظام سرمايه
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ماركس با نظريه دولت هگل مخالف بود چون هگل را يك فيلسوف ايده آليست مي دانست و 

 معتقد بود هگل به سرشت سياست آگاه نيست چون به سياست درست نمي نگرد.

رسد چون جامعه به دو طبقه حاكم و محكوم در شيوه توليد آسيايي تضاد هيچ وقت به اوج نمي 

آيد يا جمعي و اشتراكي است يا دولتي. ماهيت دولت در شود. مالكيت خصوصي به وجود نميسيم ميتق

شود. در واقع ماركس استبداد شرقي را پذيرفت و براي شرق فرازميني، فرا اجتماعي و فرا طبقاتي مي

و هوايي رفت آن توجيه مادي قائل شد. او در علت شناسي اين وضعيت به سراغ عوامل جغرافيايي و آب 

 و سپس اين را به شيوه توليد ارتقا داد.

 انديشمند نقش داشتند: منتسكيو، هگل و ماركس 0در رواج استبداد شرقي 

ماركس از اولين كساني بود كه بر يك هويت صنفي و طبقاتي تأكيد كرد و در تاريخ هم اين را 

ده است. تفكر تاريخي، اجتماعي و محوريت قرار داد. او از نخستين كساني است كه فرامرزي كار كر

گرايي و تاريخ ملي باور ندارد و سياسي ماركس يك تفكر جهاني است. ماركس به چيزي به عنوان مليت

آورد. كارگر همه جا كارگر و كارفرما معتقد است كه آگاهي راستين كارگر را آزادي ملي به تعليق درمي

 در همه جا كارفرما است.

و با اين « من ماركس هستم ماركسيست نيستم»خود به انگلس گفت:  ماركس در اواخر عمر

 كند.زدگي تفكر خود و برداشتهاي نادرست ماركسيستها از آن شكوه ميجمله از عوام

 

 م (1755-1689 منتسكیو ) 

نويسندة نامي قرن هجدهم، يك فيلسوف جهاني و يكي از افتخارات عالم بشريت است. او در 

م در فرانسه به دنيا آمد. پدرش قاضي دادگستري و 8117چهاردهم در سال  اواسط سلطنت لوئي

بها ميمادرش از ثروتمندان فرانسه بود.او تحت تعليمات مذهبي مادر بزرگ شد. مذهب را تعليمي گران

سازد ولي به نظر او راه وصول به خداوند كه دانست و معتقد بود تدين، بشر را روحاني و جاودان مي
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ه احساسات و عواطف قلبي بشر است نبايد در مسائل علمي، سياسي مربوط به سازمان بشريت مربوط ب

دخالت داشته باشد. او از جمله كساني است كه سعي كرد نقش مشيت را در تاريخ از بين ببرد و معني 

 و هدف معقولي براي تاريخ قائل گردد. 

» خ گشت و شوق او را براي نگارش كتاب ديدار او از ايتاليا باعث تاثير پذيرفتن وي  از تاري

« روح القوانين»باعث شد. منتسكيو اثر  ديگري بنام «  مالحظات در باب علل عظمت و انحطاط روميان 

 رود.كه از اولين آثار او به شمار مي« هاي ايرانينامه»دارد. همچنين كتاب 

هوا و موقعيت سرزمين و تاثير او در آثارش بر موضوعاتي از قبيل عوامل روحي، تأثيرات آب و 

 گيري رويدادهاي تاريخي تأكيد داشته است. نژادي و .... در شكل

منتسكيو احوال روميان و عوامل عظمت و انحطاط آنها را بررسي كرد، و برخالف بوسوئه كه اين 

پيدا عظمت و انحطاط را از طريق مشيت رباني توجيه كرده بود كوشيد درين باب علل طبيعي و عقلي 

روح» كند. اين بررسي علل و عوامل  طبيعي را وي در تحقيقي كه راجع به قوانين و مبادي آنها در

نظير دنبال كرده است و تأثير اقليم، طرز معيشت، نوع انجام داده است، با قدرت و دقتي بي« القوانين 

 حكومت و حدود آزادي اقوام را در پيدايش قوانين آنها نشان داده است.

علل و عوامل  رويدادها را در خود «  مالحظات راجع به علل و عوامل انحطاط روميان » در

رويدادها جستجو كرده است نه در مشيت و حكمت الهي. منتسكيو در اين اثر نشان داد كه توسعه 

 قدرت روميان و انحطاط آنها كه در دنبال آن بدست  آمد به حكم منطق، ضرورت داشت. 

نشان داد كه هيچ حادثة تاريخي از تصادف و « حظات راجع به عظمت روميان مال» منتسكيو در 

اتفاق ناشي نيست و  آنكه قوانين حاكم بر احوال اقوام و ملل مختلف، قوانين مطلق نيست، با نوع 

حكومت، احوال سرزمين، اقليم، و نوع زندگي اقوام بستگي دارد و نبايد فقدان قوانين مطلق را هم تعبير 

 كومت اتفاق و تصادف كرد.به ح
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اي انقالبي سازي برنامهآراي منتسكيو آنقدر متعالي بود كه كاترين در دستور خود جهت پياده

مبتني بر اصول تعليم دانشمنداني  از جمله منتسكيو براي تحقق مدينه فاضله و آرماني خود تأكيد مي

 كند.

 اساس ترقی و عظمت روم

 قي و عظمت روم مي داند :منتسكيو عوامل زير را اساس تر

 عالقة مردم هر شهر به زادگاه خود. - 8

 عالقة تمام ملّت روم نسبت به ميهن.  - 1

 ي آن.جنگهاي داخلي و حسن اداره  - 0

 ها در نفاق انداختن ميان دشمنان خود.استعداد رومي  - 5

 حسن سليقه آنان در اقتباس و استفاده از صنايع و اختراعات اقوام.  - 4

 كردند.هنرنمايي خاص آنان در استفاده كامل از ملتها و كشورهايي كه تابع خود مي  - 1

 نيروي خرد و متانت سناي روم.  - 0

 گيري از حوادث و ....عبرت  - 1

 انحطاط روم

نظام سياسي و اطاعت در ميان ملّت روم به تدريج به عبوديت منجر شد و ملت آلت دست 

پرچم  آزادي، استبداد جاي آن را گرفت. خستگي و فرسودگي در نتيجة  حكومت اشخاص گرديد، تحت

جنگهاي دائمي مانند سالحي كه هميشه كار كند مردم را بستوه آورد. زوال اخالقيات در بين مردم، 

فساد حكومت مركزي، دوري واليات از مركز حكومت، تعدد ملل تابعه و ... از جمله عوامل انحطاط روم 

 و بودند.از نظر منتسكي

 شباهت آرای منتسكیو و ابن خلدون:
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 نامند. منتسكيو، را ابن خلدون غرب مي 

 اند.هر دو با بررسي تاريخ يك تمدن بزرگ به مسئله ترقي و انحطاط دولتها پرداخته  -1

 در آثار هر دو انديشمند بر تأثير اقليم و نژاد  تأكيد شده است. -1

اند و تا حدودي )در مورد منتسكيو زياد و در مورد يافتههاي ديني تربيت هر دو تحت انديشه -0

 اند. گرايي در چيستي و علل حوادث روي آوردهابن خلدون به طور متوسط( به عقل

گر تالش و كوشش و فعاليت مداوم و رياضت براي رسيدن به ترقي هر دو انديشمند ستايش -5

 ز فاكتورهاي سقوط دولتها بودند. آسايي به عنوان يكي اگر تجمل و تندولتها و نكوهش

هر دو زوال اخالقيات و تجمل پرستي در بين دولتها و ملتها را از عوامل مؤثر در انحطاط  -4

 دانند.ها ميتمّدن

دوري واليات از مركز به خاطر افزايش فتوحات در انديشه هر دو از عوامل  انحطاط دولتها مي -1

 باشد.

 فشارند..ار حوادث تاريخي پاي مياي بر تكرهر دو به گونه -0

 دیدگاه سیاسی:

منتسكيو حكومت دموكراسي به سبك باستان را برتر مي داند و آرزومند اضمحالل حكومتهاي  

خودكامه است. ديدگاه سياسي او مجذوب سلطنت به سبك انگلستان است و در عين حال تشكيل 

زيه قواي سه گانه )مجريه، قضائيه و مقننه( نمايد. تجحكومت را براساس خصوصيتهاي ملّي تجويز مي

نشانگر آگاهي و بينش باالي حقوقي، سياسي منتسكيو است. انديشه هاي حقوقي او مورد قبول 

ها قرار گرفتند. از او با عنوان بنيانگذار نظريه تفكيك قوا و ها، آمريكايي ها و سرانجام فرانسويانگليسي

 شود.ي ياد مينظريه نقش مذهب و آب در نظام سياس

دهد و انجام آزادي عبارت است از حق انجام هر كاري كه قانون اجازه مي»تعريف وي از آزادي: 

 «ندادن آنچه قانون منع كرده است.
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 منتسكيو درباره ي ضرورت تفكيك قوا براي حفظ آزادي مي گويد:

و نيز « ني نخواهد بود.اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاري و اجرايي جدا نباشد، از آزادي نشا»

 مي گويد:

ها طوري طراحي شوند كه قدرت، براي آن كه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد، بايد دستگاه»

 «قدرت را متوقف كند.

منتسكيو يكي از بزرگترين انديشمندان سياسي تاريخ بشر است. او در تاريخ انديشة سياسي 

اند و القوانين برخي او را پدر علم حقوق ناميدهة كتاب روحجديد جايگاه بسيار برجسته اي دارد. به واسط

داده شده است.در واقع « قرآن علم حقوق»و « انجيل، علم حقوق»القوانين عناويني چون به كتاب روح

 مي توان گفت كه منتسكيو قانون را از آسمان به زمين آورده است.

هاي جان الك و نظريه تفكيك قواي يشهمنتسكيو از شيفتگان نظام سياسي انگليس بود. او اند 

 وي را مطالعه نموده و انديشه هاي او را تكميل نمود.

 دالیل اهمیت منتسكیو از دیدگاه فلسفة تاریخ:

او از نخستين كساني است كه مفهوم روح ملّي و قومي را توضيح و تبيين نموده است و ما  -8

 پس از او شاهد ترويج اين مفهوم هستيم.

مله كساني است كه دربارة ارتباط جغرافيا و آب و هوا با تاريخ دولتها و ملتها حرفهاي از ج  -1

اي كه برخي او را بسيار مهمي زده است و در تاريخنگاري و تاريخنگري تأثيرگذار بوده است. به گونه

اند كه از ساز پيدايش مكتب جغرافيا باوري در قرن  نوزدهم دانسته قائل به جبر جغرافيايي و  زمينه

 جمله مي توان به فردريك راتسل اشاره كرد كه مفهوم جبر جغرافيايي را مطرح نمود. 

به تقسيم علل و عوامل حوادث، « علل عظمت و انحطاط روميان»و « القوانينروح»او در كتب  -0

 هاي تاريخي دست زده است.رويدادها و پديده
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در رشد مفهوم استبداد شرقي آسيايي بر جاي او يكي از كساني است كه بيشترين تأثير را  -5

 اش كامال جدا از غرب است. گذاشته است و به دنبال آن اين مسئله كه  شرق به خاطر نوع نظام سياسي

 منتسكیو و انواع حكومت:

بندي بندي قديم ارسطويي از انواع حكومت را ناديده گرفته  و طبقهمنتسكيو اساس طبقه

 جديدي را ارائه نمود:

كه نظمي قانوني دارند و رابطة شهروندان با هم و با دولت حكومتهای معتدل )متعادل(:  -1

 براساس قانون تعريف شده است.

كه نظمي مبتني بر ترس دارند و روابط در آن بر پاية  حكومتهای غیر معتدل )نامتعادل(: -2

 ترس و زور و جبر و چيرگي و استيال استوار است.

كند و حكومت ل را به دو نوع جمهوري و مشروطه سلطنتي تقسيم ميمنتسكيو حكومت معتد

 غير معتدل از ديد او همان استبداد مطلقه است.

 ها ديسپوتيزم را به دو نوع تاريك و روشنگر )استبداد منوّر( تقسيم نمودند. پس از منتسكيو غربي

 آب و هوا و انواع حكومت از دیدگاه منتسكیو:

ها و آب و هواهاي مختلف ارتباط دارند   يعني آب و واع حكومتها با اقليماز ديدگاه منتسكيو ان

 پرورانند:هواهاي خاص انواع حكومتها را مي

 آب و هواي سردسير كه متناسب با جمهوري است. -8

 آب و هواي معتدل كه متناسب با مشروطه است. -1

 آب و هواي گرم و خشك كه  متناسب با استبداد است. -0

ويد آب و هواي گرم و خشك  باعث تبلور حكومت استبدادي در آسيا شده است و روح گاو مي

 استبدادي در سراسر تاريخ آسيا گسترده شده است.
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خواهد اين گفته مطلق تلقي شود. البته درست است كه او بر نقش آب و هوا تأكيد دارد، اما نمي

عوامل در جوامع بشري مختلف، تأثيرات متفاوتي كند كه علل و القوانين تأكيد مياو چندين بار در روح

نهند؛ در حالي دارند. در جوامع اوليّه علل و عوامل مادي و از آن جمله اقليم و جغرافيا بيشتر تأثير مي

 گذارند.كه در جوامع پيشرفته و متمدّن علل و عوامل اخالقي و معنوي بيشتر تأثير مي

املي است كه استعداد جامعه را براي تشكيل نهادهاي خواهد بگويد آب و هوا يكي از عواو مي

كند. آب و هوا يك علت مطلق نيست بلكه يك عامل است و حقوقي، سياسي، مدني و .... كم يا زياد مي

 علل و عوامل ديگر نيز در اين مسائل تأثير دارند.

 وسعت سرزمین و انواع حكومت از دیدگاه منتسكیو:

نوع حكومت شامل استبدادي، مشروطه و جمهوري با وسعت  گويد ميان هر سهمنتسكيو مي

 اي وجود دارد.سرزمين رابطه

 هاي كوچك مستعد جمهوري هستند.سرزمين

 پرورانند.هاي بزرگتر مشروطه را ميسرزمين

 هاي وسيع نيز گهواره استبدادند.سرزمين

به دنبال آن   انحطاط  دارد: چون روم وسيع شد، به استبداد ميل نمودو بدين ترتيب اظهار مي

 روم آغاز شد.

داند. چرا كه در القوانين جزيره را بيشتر مستعد رشد آزادي مينكتة جالب اينكه منتسكيو در روح

باشد و در صورت شورش امكان پناه بردن حصار آبها  از امنيت برخوردار است، جمعيت آن كم مي

اش به نگليس به خاطر موقعيت و جغرافياي جزيرهشورشيان به آبها وجود دارد. به خاطر اين مسئله ا

 مهد آزادي مبدّل گشته است.

اين فكر كه جغرافيا در تمّدن، اخالق، نهادهاي سياسي و بنابراين در تاريخ و روند تاريخ تأثير مي

گذارد، فكر پيشينه داري است. در كتب يونان و روم باستان بدان اشاراتي شده است. در كتب مسلمانان 
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االمم و ابن خلدون نيز شود. قاضي ابن صاعد اندلسي نويسندة طبقاتاي يافت ميز چنين انديشهني

مباحثي را در اين زمينه مطرح كرده اند.  در اروپاي عصر جديد نيز انديشمندان بسياري بدين موضوع 

ا در اين زمينه ابراز اند مباحثي راند. سفرنامه نويسان فرانسوي هم كه در اين زمان به شرق آمدهپرداخته

 دارند.مي

 منتسكیو و مفهوم روح مّلی:

از روح يك ملت و چرايي و چگونگي تشكيل آن صحبت كرده « القوانينروح»او چندين بار در 

است. تاريخ جديد، تاريخ ملتهاست. تاريخنگاري و تاريخنگري جديد تاريخنگاري و تاريخنگري 

مالً مدرن است و منتسكيو در پيدايش آن تأثيرات بسزايي ملتهاست. تاريخنگاري ملي يك پديدة كا

 داشته است.

توانيم بگوييم كه يك ايراني داراي روحي جدا و متفاوت اما آيا ملتها نيز روح و جان دارند؟ آيا مي

 از يك فرانسوي است؟ منتسكيو به اين سواالت پاسخ مثبت مي دهد.

 تسكيو عبارتند از:عناصر مختلف تشكيل دهنده روح ملي از ديد من

 ها را ندارند.هاي تاريخي پيوسته كه يك ملت دارند و ملتهاي ديگر همان خاطرهخاطره -8

 مذهب و عقايد و باورها -1

 عادات و رفتارها: مثل عادات غذا خوردن يك ملت و .... -0

 سازند.آداب و رسوم و مجموعه عواملي كه فرهنگ يك ملت را مي -5

 نبال آن نوع سيستم سياسي و نهادهاي قانوني و اجتماعي.جغرافيا و به د -4

گويد: ممكن است در مورد يك ملت مذهب در ملتي ديگر جغرافيا و در ديگري منتسكيو مي

 آداب و رسوم بيشترين تأثير را در پيدايش روح ملي داشته باشد.

انحطاط  در قرن هجدهم اين پرسش مطرح شد كه چرا روميان با اين همه عظمت و بزرگي

يافتند. منتسكيو به نوبة خود به اين پرسش پاسخ داد. او انتقادي شديد از تاريخنگاران هم عصرش 
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گفتند روم به ساختند. مثالً مينمود. چرا كه آنها علل جزئي را براي سقوط و انحطاط روم مطرح مي

 خاطر حملة اقوام وحشي انحطاط يافت.

دث مهم و بنيادي چون زوال دولتها بايستي علل بنيادي گفت در پاسخ به علت حوامنتسكيو مي 

گويد اگر اقوام وحشي علت سقوط روم بودند پس چرا قبالً اين به صورت عميقي بررسي شوند. او مي

گويد: روم به اين دليل دچار شدند. منتسكيو ميچنين نشده بود و اين اقوام حتي اسير روميان مي

اش كه موجب عظمت و بزرگيش شده بود، از بين رفت. روم اسيفروپاشي شد كه نظم اخالقي و سي

 داد كه آن نظم سياسي كهن دوباره استوار گردد.بسيار بزرگ گشته بود و وسعت سرزمين اجازه نمي

روميان قبالً حاضر بودند در راه آرمان ملت خود فداكاري كنند ولي بعدها در اثر زوال اخالقي 

 ين رفت.چنين خصايصي در ميانشان از ب

كند و اينكه بايد چنين ديد و چنين منتسكيو مورخ را از علل جزئي به علل اساسي و كلّي رهنمون  

 انديشيد.

 ( م 1332 – 1041ابن خلدون ) 

كتاب اندرزها و »ها عنوان اين كتاب را چرا ابن خلدون اسم كتاب خود را  العبر گذاشت؟ خيلي

رسد بررسي خ از ديد ابن خلدون، آينة عبرت است. اما به نظر مياند. و اينكه تاريترجمه كرده« پندها

باشد، اين اسم با اين ذهنيت سطحي كار اشتباهي است. و اينكه آنچه در مقدمّة ابن خلدون موجود مي

 كند.چيز ديگري را دربارة معني اين واژه به ما ارائه مي

رفي بر انديشة مسلمانان گذاشته است. عبرت يك واژة قرآني است. قرآن كريم تأثيرات بنيادي و ژ

هاي باشد. قرآن كريم در سورههايي در بحث تاريخنگري مسلمانان نيز مشهود ميكه چنين تأثيرگذاري

هاي تاريخي و آنچه در گذشته رخ داده است؛ گيري از نمونهرود تا با بهرهمختلف خود به سراغ تاريخ مي

 سپس به تنذير و هشدار بپردازد. سنتهاي الهي را تبيين و تشريح كند و



 84 

باشد. بارها قرآن هشدار ميپنداشتن آن مي« اساطير االوّلين»هاي كفار به قرآن، يكي از تهمت

خواهد با توجه دادن بشر هاي گذشتگان نيست. قرآن ميدهد كه آياتش واقعيات است و اساطير و افسانه

ها قرار د. و اينكه خداوند سنتهايي را در زندگي انسانبه تاريخ، او را به قانونمندي زندگي متوجّه ساز

اند. قرآن به وجود علل و عواملي در رشد يا سقوط جوامع داده كه اين سنّتها در آينة تاريخ انعكاس يافته

هاي مختلف خودشان به خود ظلم كردند و از مسير سنتهاي گويد كه قومكند. قرآن به ما مياشاره مي

اي را نابود گويد كه ما هيچ قريهو سقوط نمودند. خداوند در اين كتاب آسماني مي الهي منحرف شدند

اي نكرديم مگر اينكه قبلش نزد آنها  بشارت دهنده اي فرستاديم، ما هالك كنندة هيچ اهل قريه

 سورة رعد 88نبوديم، خود اينها منحرف شدند و بعد حكم الهي درباره ي آنها اجرا شد در بخشي از آيه 

 الدين اسدآبادي شد:به اين موضوع اشاره شده كه در واقع بعدها منشور ديدگاه سيد جمال

 «إنّ اهللَ اليُغَيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بِاَنفسهِم»

خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد ساخت تا زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير »

 «دهند.

 داشته يا تنزّل؟آيا علم بشر نسبت به گذشته ترقي 

پيشرفتهاي علمي عصر جديد قابل مقايسه با هيچ يك از اعصار گذشته نيست. در آمارهايي كه 

سال اخير.  17جديداً براي نشان دادن رشد علمي و فنّي بشر ارائه شده، تقريباً پيشرفت علوم و فنون در 

 با كل دوران قبل از آن يكي اعالم گشته است.

رسش مهم روزگار كنوني ما اين است كه آيا اين ترقي دائمي است يا مانند اما دغدغة امروزي و پ

ها باستاني رو به افول و زوال خواهد نهاد؟ آيا تمدن بسيار پر فروغ امروز ما از مرگ بسياري از درخشش

رانند. و ظهور سياستمداران و پيري رهايي خواهد يافت؟ برخي انديشمندان سخن از زوال اين تمّدن مي

هايي از اين زوال و پيري االيقي چون بوش، وضعيت دموكراسي در فرانسه ي  مهد آزادي و ....را  نشانهن

 دانند.مي
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 هاي عقب ماندگي ملّتها:عقب ماندگي تاريخنگاري و تاريخنگري يكي از شاخصه

اي هنهد. و خود از جمله شاخصهعقب ماندگي تاريخنگاري و تاريخنگري بر جامعه نيز تأثير مي

رود. خود اين تاريخنگاري و تاريخنگري نيز از جامعه تأثير ميماندگي ملتها به شمار ميبررسي عقب

پذيرد در اين خصوص برخي محققان عرب معتقدند ابن خلدون بي خود بزرگ شده است. چرا كه او در 

ن خلدون زيست كه تنها يك صورت از دولت در آن وجود داشت و انديشمندي چون اباي ميجامعه

اي برسد كه فلسفة تاريخ توانست در فضايي چنين از نظر فكر تاريخنگاري و تاريخنگري به مرحلهنمي

 تأسيس كند.

 شود.كند و براي آن تولد و مرگي قائل ميابن خلدون دولت را چون يك اورگانيزم زنده فرض مي

 دهد.قرار ميجنسيت مورد بررسي  -1كمّيت   -8ابن خلدون عصبيت را از دو جنبه 

شود كه عصبيت كبري براي ايجاد عصبيت از جنبه كمّي به دو بخش صغري و كبري تقسيم مي

 حكومت الزم است.

عصبيت از نظر جنسي نيز داراي دو جنبة قبيلگي و ديني است. ابن خلدون عصبيت ديني را 

يني پايدار ماند؟ نه، عصبيت كند. اما آيا دولت اسالمي بر پاية عصبيّت دبراساس تاريخ اسالم بررسي مي

 قومي امويان و عباسيان جاي عصيت ديني اسالمي را گرفت.

كند. نژاد زرد، سرخ، سفيد و سياه را بيان مي 5رنگ و  5)حضرت علي)ع( اوّلين كسي است كه 

نمود گفت هم چنان كه اين دو مشت خاك با هم تفاوت او در جواب زن عربي كه به عربيتش فخر مي

 رنگ نيز با هم برابرند.( 5اين ندارند 

اي باعث تقويت ابن خلدون عقيده دارد زندگي شهري باعث تضعيف عصبيت و زندگي بدوي قبيله

نشينان نزديكي و برابري در كند: در بين باديهگردد. او علتهاي مختلفي را براي اين امر ابراز ميآن مي

ه هويت فردي بدان معنا وجود ندارد و فرد در كل معيشت وجود دارد، نيازهاي ثانوي ندارند، در قبيل

قبيله ذوب شده است )لغت قبيله از قبله برگرفته شده است يعني اقبال و توجه گروهي به يك هدف 
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كنند(، معين(، )واژه قوم از قيام و قام آمده است. يعني گروهي كه در يك راستا برخاسته و حركت مي

اند، نوع خاص زندگي سادة قبيلگي باعث اخالق و روحية پاك دائمي ها در جنگ و جدالاينها در بيابان

 و نيكي در آنها شده است.

اي كنند زيرا او زندگي قبيلههاي ارتجاعي محكوم ميبرخي ابن خلدون را به خاطر داشتن انديشه

 ستايد و از زندگي شهري و تجملي انتقاد مي كند. را بيش از حد مي

وران را عددي وجود دارد كه صاحبان بصيرت و خرد، انديشمندان و ديدهدر سرتاسرقرآن آيات مت

باشند كه به مي« عَبَرَ»خوانند. واژگان عِبَرْ و عبرت از مصدر گيري از عاقبت گذشتگان فرا ميبه عبرت

است. تعبير از جمله مشتقات اين لغت است. تعبير خواب يعني عبور از ظاهر خواب « عبور كرد»معني 

طن خواب. )شايد هيچ تمدّني در قبل از عصر جديد به جز اسالم اين قدر به موضوع خواب به با

 نپرداخته باشد. چنانچه اين موضوع در نزد مسلمين به يك علم تبديل شد.(

باشد و ما بايد از وراي ظاهر آن باطنش را نيز گويد تاريخ داراي باطني ميابن خلدون مي

ير خواب داريم اما علم تعبير تاريخ نداريم. تا از ظاهر تاريخ عبور كنيم و به گويد علم تعببشناسيم. او مي

گويد من دنبال چنين علمي گشتم اما نبود شايد در گذشته وجود داشته و از باطن آن برسيم. او مي

ز العمران انهادم. علم« العمرانعلم»بين رفته است. و من آمدم و اصول آن را بيان كردم و اسم آن را 

آيد و دو مرحلة عمران بدوي و حضري را بررسي ميدهد. او ميگيرد و به تاريخ ياري ميتاريخ ياري مي

 شود.كند او دنبال اين است كه چه علّتهايي باعث تحّول عمران مي

 شد. علت براي تكوين كائنات شناخته مي 5در تفكر سنتي فلسفي از ارسطو به بعد 

 ت.علت فاعلي )كننده( عصبي -8

 علت مادّي )مصالح و مواد پديده(. -1

 علت صوري )صورت، چهره، شكل پديده( -0

 علت نمايي ) مقصود از ايجاد پديده( -5
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باشد، مواد و مصالحي در ساخت آن به كار رفته است، شكل و اي ميمثالً يك ميز داراي سازنده

 ساخت آن وجود داشته است.تركيبي از آن در ذهن سازنده جاي داشته است و هدف و مقصودي از 

باشد كه فزوني و است. عصبيت چون خوني در پيكرة عمران مي« عصبيت»علت فاعلي عمران 

اش اقتصاد و كاستي آن در قدرت و ضعف جامعه تأثير مستقيمي دارد. علت صوري عمران، دولت، ماده

 مندي و خرسندي است.غايتش بهره

پس از افالطون رواج يافت در انديشه ابن خلدون جلوه  واري اجتماع و دولت هم كهنظرية اندام

 مي يابد و دولت را چون يك اورگانيزم زنده فرض مي كند و براي آن تولد و مرگي قائل مي شود.

 

 بحثی دربارة ابن خلدون:

العمران بخورد. لذا قانون مطابقه را براي ابن خلدون عقيده دارد گزارش تاريخي بايد به محك علم

 سازد.مر مطرح ميهمين ا

ابن خلدون در مقدمة العبر دچار نوعي تناقض گشته است. از يك سو ذهن خالق او در پي ارائه 

اند و اجازه گام هاي نويني است و از سوي ديگر سنتهاي گذشته او را از پشت سر گرفتهانكار و انديشه

 نمايد.يدهند. پس آراي وي با فروغي اندك جلوه منهادن به پيش را بدو نمي

پروردة انديشه و افكار دنياي غرب نيست او ثمرة فرهنگ و تمدّن ابن خلدون به هيچ وجه دست

اسالمي است كه در شمال افريقا درخشيد. همچنان كه بزرگان ديگري از همين مكتب بسيار متعالي 

 هاي شرقي و غربي دنياي اسالم سر برآوردند.اسالمي در ساير سرزمين

 حله براي تشكيل دولت تا انحطاطش قائل است:مر 4ابن خلدون 

خرسندي و رفاه و  -0مندي مؤسس و خويشاوندانش از دستاوردها بهره -1ظفر و پيروزي  -8

 مرگ و تباهي. -4نشيني سستي و تنبلي، تجمل و پرده -5آسايش كامل 
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كه  ماجراي كنفوسيوس و حكومت ظالم: روزي كنفوسيوس با مريدان خود به روستايي رسيد

زيست. كنفوسيوس از آن پيرزن در خصوص مردم پوش ميخالي از سكنه بود و در آن تنها پيرزني سياه

كند و پيرزن از فرار همه مردم روستا به خاطر وجود ببري درنده در آن نواحي خبر آن روستا سؤال مي

كي پس از ديگري دريد و ام مانديم و آن ببر فرزندانم و شوهرم را يگويد: من و خانوادهدهد و ميمي

كند كه چرا پس از اين همه بال و گرفتاري ام. كنفوسيوس با تعجب از او سؤال ميخورد و حال من مانده

هاي ديگر گفتار حكومت ظالم ترسيديم در سرزميناي؟ و پيرزن گفت: چون ميدر آن روستا مانده

 ترك نگفتيم. شويم. پس خطر ببر درنده را به جان خريديم و روستايمان را

آنگاه كنفوسيوس روي به شاگردان خويش كرد و گفت اين جمله را در كاغذهايتان بنگاريد: 

 «حكومت ظالم از ببر درنده هم بدتر است!»

 -1نشيني و تصوف روي آوري مردم به انفراد و گوشه -8به نظر ابن خلدون حكومت ظالم باعث 

 شود.هاي اجتماعي ميشورش

 

 در اندیشة ابن خلدون:نوع از دولت  سه

اي ب( دولت ديني ج( دولت عقلي: )او از ايرانيان ستايش الف( دولت استبدادي با منشاء قبيله

 كند كه دولت آنها دولتي عقلي بود(.مي

 

 (  م 1220 – 1040كانت ) 

در قرن هجدهم اين پرسش مطرح شد كه عامل محركه تاريخ چيست و تاريخ با چه نيرويي 

؟ مكانيزم حركت به سمت مقصود نهايي چيست؟ فالسفه در قرن هجده و نوزده خود را كندحركت مي

ديدند به اين پرسش پاسخ دهند. يكي از اين فيلسوفان امانوئل كانت آلماني بود. او فيلسوفي موظف مي
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رسد. كانت را سرآغاز بزرگ در فلسفه دو قرن اخير غرب است و حتي در جهان كسي به پاي او نمي

گاه اصلي مكتب فرانكفورت نظريه انتقادي است كه ادامه فلسفه دانند.  تكيهفه و تفكر انتقادي ميفلس

انتقادي كانت است. كانت نخستين كسي بود كه انتقاد از عقل بشري را سر لوحه كار خود قرار داد. 

بايد تن به نقد  كانت منادي اين فكر انتقادي شد كه همه چيز بايد تن به نقد دهد. دين، عقل و ....

دهند. كانت تاريخي بودن عقل را درنيافت اما اصحاب فلسفه هرمونتيك، فرانكفورت و ماركس آنرا 

دريافتند. كانت از لحاظ مباحث اپيستمولوژيك و شناخت شناسانه، حائز اهميت است. كانت در فلسفه 

رجمه فارسي آن با عنوان علم تاريخ بسيار اهميت دارد. مهمترين كتاب او نقد عقل محض است كه ت

الدين اديب سلطاني ترجمه شده است. كتاب معروف ديگر وي نقد سنجش خرد ناب توسط مير شمس

نيروي شناخت است كه آن هم ترجمه شده است. كانت اهميت ديگري از نظر فلسفه نظري تاريخ دارد 

دارد كه مربوط به نوع بشر  و در مورد نيروي محركه تاريخ حرف زده است. او به تاريخ جهاني اعتقاد

 است. 

رساله مهم ديگر او به نام صلح پايدار )دائمي( است درباره فلسفه سياست و دولت. او اعتقاد به اصالت 

دولت دارد ودولت باور است. ) انسان حيوان محتاج به دولت است (كانت در اين رساله تاريخ جهاني مي 

. بشر آمده به عنوان يك حيوان مستعد كه به كمال برسد. گويد: غايت تاريخ كمال اخالقي انسان است

اخالق انسان بايد به حدي برسد كه بهترين نوع سياست و حكومت را برگزيند. انسان تنها موجودتي 

است كه دو نيروي متضاد در وجود او سرشته شده است و هر كدام انسان را به چيزهايي مخالف هم مي

همه انسانها آن را دارند و در نهايت به خودخواهي منجر مي شود. كشانند يكي فردگرايي است كه 

گرايي و دگرخواهي است كه باعث  نوع دوستي و ميل به سمت زندگي اجتماعي مي نيروي ديگر جامعه

شود. اسم رابطه اين دو نيرو با هم و تأثير آن بر زندگي انسان را كانت قانون درون ستيزي اجتماعي نام 

ويد : انسان زير سلطه مطلق اين قانون است. انسان محتاج اربابي به نام قانون است. عامل نهد و مي گمي

ها نيست جنگ بين محركه تاريخ بشر قانون درون ستيزي اجتماعي است.او مي گويد :  جنگ بين ملت
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شكن و مستبد هست و هيچگاه بين دو دولت هاست و حتماً  در يك سمت جنگ يك دولت قانوندولت

دهد. يك دولت جهاني بايد بر همه عالم حاكم وكراتيك كه حاكميت مردمي دارند جنگ رخ نميدم

 شود و اين هدف تاريخ است.

 ( م 1011 – 1592كروچه ) 

اي براساس ديدگاههاي خود، وي عقيده دارد هر تاريخي تاريخ معاصر است يعني هر دوره و زمانه

اي كاملتر را عرضه حال رشد است و در هر عصري نتيجه تاريخ مخصوص خود را دارد يعني اين علم در

دارد. كروچه تاكيد دارد كه علوم انساني و اجتماعي و تاريخ علومي هستند كه مبناي اخالقي و مي

 روحي دارند و تفسيري و تفهمي هستند.

 ( م 1223 – 1254آدام اسمیت ) 

ي روشنگري معروف است. دوره قرن هجدهم در تاريخ تفكر غرب، قرن بسيار مهمي است كه به

هاي پيدايش علوم انساني در اين قرن است. به طور مثال آدام اسميت با در واقع بخش مهمي از زمينه

گويد بايد بازار گذارد. آدام اسميت در ثروت ملل ميي علم اقتصاد را مينوشتن كتاب ثروت ملل  پايه

و اجتماعي خود برود. او انسان را يك حيوان اقتصادي  هاي اقتصاديآزاد باشد و هر فرد  به دنبال هوس

داند كه براي رسيدن به اهداف خودخواهانه خود بايد كارخانه درست كند كه در نهايت اين به نفع مي

 شود. ) به عقيده ي  برخي آدام اسميت ، اقتصاد را از آسمان به زمين آورد. (كل جامعه مي

 ( م 1212 – 1220ژان ژاك روسو ) 

روسو يكي از پيشتازان نقد جامعه مدرن است. او در كتاب خود  اميل مي گويد: جامعه است كه 

آيد.به عبارتي براي مثال مي توان كند در حالي كه انسان پاك به دنيا ميانسان را جاني و پست مي

صار كند. وي معتقد است اولين كسي كه دور زمين را حگفت همين جامعه است كه هيتلر توليد مي
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كشيد و گفت اينجا متعلق به من است او اولين خائن به بشريت بوده است. روسو تمدن جديد را نقد و 

 كند.حتي نفي مي

 ( م 1010 – 1524ماكس وبر ) 

شناس تفهمي است. ايده او اين است كه هر دو نوع تبيين علي و  تفهمي بايد ماكس وبر جامعه

دروني دفاع كرد و تبيين تفهمي را پيشنهاد كرد. البته وي  در كنار هم باشند. ماكس وبر از تبيين

ي علي هم بايد در ميان گفت جنبهعقيده داشت كه اين تنها نوع تبيين در علوم تاريخي نيست.  وبر مي

گويد ما دو نوع تبيين داريم تبيين علي و تبيين تفهمي. دانشمند بايد هر دو را داشته باشد باشد. او مي

ي صرف بر يكي غلط است. وي نام تبيين تفهمي را تفسير يا تفهم يا ل هم هستند. تكيهو اينها مكم

اي در ميان كساني كه عاميانه تفكر مدرن را مطرح كردند شكل گرفته گذارد.  افسانهبازنمايي كردن مي

از عقايد او گويند وبر كامالً ضد ماركس بود. در حاليكه  وبر منتقد ماركس بود و خيلي است كه آنها مي

پذيرد. يكي از آنها اين بود كه ماركس به مسائل تفسيري و تفهمي زياد نپرداخته و فكر مي كرده را مي

توان آن را كشف كرد و ماركس مدعي است كه آن را است كه تاريخ يك خصلت بدون تغيير دارد كه مي

ين مفهوم استبداد شرقي كشف كرده است. در نظريه ي پاتري مونيال ماركس، ماكس وبر هم بر هم

كند. ماكس وبر در حرف ديلتاي تجديدنظر كرده است و مي گويد هر دو روش در علوم انساني تأكيد مي

 شناسي وبري روش تبييني و تفهمي جا افتاده است. بايد باشد هم علت و هم دليل. در سنت جامعه

 ( م 1009 – 1521گئورگ لوكاچ) 

دارد هم انسان وهم دانش انساني تحت سيطره ي قاتي بيان ميدر كتاب خود تاريخ و آگاهي طب

توان او را  شود. انسان  شيء شده  قابل تسخير و شناخت است و  ميگراها تبديل به شيء ميتجربه

ها شناخت. از نظر مكتب فرانكفورت اين تلقي تجربه گرايانه اسطوره اي است و  نه تنها در فارغ از ارزش

جتماعي بلكه در علوم ديگر هم چنين وضعيتي پديدار شده است. در كل شناخت، در علوم انساني و ا

 فيزيك، رياضيات و .....
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 م ( 1592 -فوكویاما )     

هگل در فلسفه تاريخ مفهوم پايان تاريخ را نيز وارد كرده است يعني در مرحله ژرمانيك آزادي به 

ها را بزرگ خواهد ژرمنبناي نژادي دارد و ميآخرين حد خود رسيده است اما آيا انديشه ي  هگل م

ي تاريخ بار آينده»بيني كرده بود. ي روشن آمريكا را هم پيشگويند هگل آيندهكند. برخي حتي مي

بيند. بعدها فوكوياما پس او پايان تاريخ را در دولت پروس نمي« جهاني را آمريكا به دوش خواهد كشيد.

 د و از پايان تاريخ مبتني بر نظام ليبراليسم غرب سخن گفت.اين مفهوم را بسط و گسترش دا

 ( م 1214 – 1029كلود هانری سن سیمون) 

در قرن نوزدهم بشر با شناخت علوم تجربي و طبيعي به پيشرفتهاي بسيار درخشاني دست يافت. 

ي امعهشود با شناخت علوم انساني و اجتماعي بسياري از مشكالت جسپس اين فكر پديد آمد كه مي

بيني و ايده در عده بشري را حل نمود و نتايجي مانند علوم تجربي و طبيعي گرفت. بنابراين اين خوش

اي  پديد آمد كه ما اگر قوانين حاكم بر تاريخ بشر را بشناسيم و  بدانيم كه بشر چگونه و تحت چه 

توانيم از اين دانش در كند و عامل محرك تاريخ را بشناسيم آن وقت ميعواملي تغيير و ترقي مي

هاي جامعه خدمت و در جهت نوسازي و ترقي بيشتر و بهتر استفاده كنيم و تمامي بيماريها و نقص

ي جديدي در حال ترسيم شدن بود. اين باور در نزد ي فاضلهبشري را اصالح كنيم و بدين ترتيب مدينه

هندسه سياسي و .... نياز داريم و اين  گفت ما به فيزيك اجتماعي،تر بود او ميسن سيمون خيلي قوي

 يعني شناخت و عمل در علوم انساني به شيوه و روش علوم طبيعي.

 ( م 1112 – 1239جان آرگوت نات ) 

ميالدي كتابي نوشت به نام تأثير آب و هوا بر  8001جان آرگوت نات انگليسي در سال 

بررسي كرد و به دنبال آن بحث نژادها را  هافيزيولوژي انسان. وي نقش آب و هوا را  در جسم انسان

مطرح كرد  كه در نهايت در  تفكر غرب به بحث هاي نژادي منتهي شد. نات همين فيزيولوژي را بر روح 



 93 

دانست.  منتسكيو اين كتاب را خواند و تحت تأثير انسانها و خلقيات و شخصيت و منش آنها مؤثر مي

 تري مورد توجه قرار داد.تر و وسيعصورت عميققرار گرفت و در آثارش اين مطلب را به 

 (  م 1015 – 1922ماكیاولی ) 

ي سياست، در ميدان دهد كه در عرصهدهد و اندرز ميگويد: تاريخ نشان ميماكياولي مي

گذار علم سياست است.) ماكياولي سياست، اخالق مطرح نيست. اخالق از سياست جداست.  وي پايه

 ه زمين آورد.(سياست را از آسمان ب

 

 

 ( م 1259 – 1001توماس كارالیل ) 

گرا در تاريخ گذار مكتب ارادهداند لذا او بنيانكاراليل تاريخ را چيزي جز زندگي قهرمانان نمي

شود به او لقب پلوتارك انگليس را داد. داند مياست و از آن جايي كه تاريخ را حيات مردان بزرگ مي

تواند افرادي چون پيامبران، مردان نظامي، سياستمداران، فالسفه و ... را در قهرمان در اين ديدگاه مي

اي نشأت باشد كه ليبراليسم از چنين ديدگاه فردباورانهبرگيرد. اين نوعي قائل شدن به اصالت فرد مي

گيرد. مكتب قهرمان باوري كه توسط كاراليل بنيان نهاده شد تاريخ را چيزي جز كشف قهرمانان مي

گويد مورخ بايد زندگي و اعمال قهرمانان و جريانهاي ناشي از اين اعمال را داند. كاراليل ميرگ نميبز

بررسي كند. ارنست كاسيرر در كتاب اسطوره ي دولت گفت حرفهاي كاراليل بمي در درون خود داشت 

خته بود. هايي چون هگل و فيكه بعدها در جنگ جهاني دوم منفجر شد. كاراليل متأثر از شخصيت

 آورد.كاراليل تحت تأثير هگل مكتب بزرگمردان را پديد 

 ( م 1951 – 1194دكارت ) 
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ي مدرن ي مدرن حرف زده اند، دكارت را پيشتاز فلسفهبسياري از كساني كه راجع به فلسفه

لي به ي تعقي او يك فلسفهدهد. فلسفهاش اصالت عقل شناسنده را محور قرار ميدانند. او در فلسفهمي

شناسد و معناي كامل است. )عقل باوري( عقل مرجع اصلي شناخت است. عقل انسان است كه مي

گويند كه تواند تحت تأثير خود قرار دهد. به عقل شناسنده سوژه دكارتي ميفهمد و همه چيز را ميمي

به روش هايي  تسخير  كند. يعني ابژه و اين ابژه را از طريقي و با اتكاجهان را تبديل به يك موضوع مي

دهد. دكارت بيش از آنكه اهل فلسفه باشد رياضيدان بود. كند  و بعد آن را تحت تأثير عقل قرار ميمي

دانست. وي او جايگاه معتبري در علم رياضيات داشت. علم رياضي را يك علم عام جهان شمول مي

ي است. در واقع رياضيات، خارج از آن اند و زبان رياضي يك زبان جهانمعتقد بود قواعد رياضي  عقلي

هاي ارزش داوريها و چيزهايي است كه مربوط به عواطف و احساسات است. علم متقني است و پايه

محكمي دارد. وي به اتكا همين داوري معتقد بود كه رياضيات مادرعلوم است. اين حرف بعدها اساس 

گفت: كرد وي ميمهر بود و مورخان را تمسخر ميتفكر نيوتوني را شكل داد. دكارت خيلي به تاريخ بي

ي مورخان تاريخ داريم ولي ارزش است. ما به اندازهسازند. تاريخ بيهايي است كه مورخان ميتاريخ ياوه

كنند. در برابر همين ي رياضيدانان طبق يك قواعد عام و منظم كار ميرياضيات اين گونه نيست و همه

رياضي داشتن جهان و اينكه هر چيزي به رياضي تبديل نشود ارزش ندارد اعتقادات دكارت و مبناي 

 طغياني صورت گرفت و منتقداني ظهور كردند.

 ( م 1033 – 1511دیلتای ) 

اي بر علوم فرهنگي. او در اين كتاب از هرمنوتيك و تفسير ديلتاي كتابي نوشت به نام ديباچه

ناميدند ولي آنچه در علوم ي است را شناخت علمي ميكند.در آن زمان  آنچه در علوم طبيعصحبت مي

گفتند. رويكرد پوزيتيويستي به انسان و تاريخ و شود را فهم ميفرهنگي است و آنچه به انسان اضافه مي

اي است كه علم اي از نوع طبيعت، ناديده گرفتن سرشت ويژهي انساني و تبديل انسان به ابژهجامعه

ذهن و عامل شناسنده بين ما و آن واقعيت كه ابژه است و در بيرون بايد وجود  انسان و انسان دارد. يك
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بينيم و يك داشته باشد، وجود دارد. به عبارت ديگر عالوه بر علت كه در مورد طبيعت ما آن را مي

هاي شود كه اين رابطه يك سويه  از انگيزشي علت و معلول در ذهن ما برقرار ميي يك سويهرابطه

گويند. ي آگاهانه و عقالني ندارد و  اصطالحاً به اين دليل ميگيرد ولي هميشه جنبهن نشأت ميانسا

دليل چيزي غير از علت است. مثالً شخصي كه تير به مغزش خورده و مرده تير خوردن علت مرگ 

شويم ميها ها و انگيزشاوست ولي دليل مرگ چيز ديگري است كه اينجا وارد بحث علوم انساني، اراده

خواهيم و در اينجا تبيين مادي تفسير نمي كند بلكه ما هستيم كه تفسير مي كنيم. در اينجا مي

شود. ديلتاي تأكيد ها و احساسات مطرح ميبفهميم نه بشناسيم. در جهان انساني بحث داليل و انگيزش

روحي دارند و تفسيري و  كرد كه علوم انساني و اجتماعي و تاريخ علومي هستند كه مبناي اخالقي ومي

هاي شناسي وارد عرصهي صرف و خاص شناختتفهمي هستند. ديلتاي بحث هرمنوتيك را از حوزه

روش شناختي كرد يعني هرمنوتيك را به عنوان يك متد و روش به بحث گذاشت. او مخالف 

علي بين مسئله و  پوزيتيويسم و سلطه علوم تجربي در منظومه تفكر بشري بود چون در آن علوم، روابط

شود در حالي كه در علوم انساني صرفاً با علتها سروكار نداريم. ديلتاي كه در آلمان رويداد بررسي مي

ي مباحث متدولوژيك قرار داد گفت ما دو هاي مربوط به فهم و تفسير را در حوزهظهور كرد و بحث

شود و عد مربوط به آن علوم استفاده ميي الزامات و قواروش براي شناخت داريم يكي روشي كه بر پايه

پردازد ديگران اين علوم ي اصل علت و معلول به تبيين حوادث طبيعي ميآن روش علي است كه بر پايه

ي علي تبيين شود سودمند است اينجا بحث گفتند چيزي كه تحت قاعدهكردند و ميرا نفي مي

ژكتيويستي براي علوم انساني، فرهنگي و اخالقي آيد و خصلت سابابژكتيويسم و سابژكتيويسم پيش مي

قائل مي شدند. ديلتاي گفت اين غلط است.دوم شناخت ديگري وجود است به نام شناخت تفهمي كه 

شود تفسير ها ميها و ارادهي مسائلي كه مربوط به داليل و انگيزهفهم است نه تبيين و در اينجا  بر پايه

 گفته بود كه اين روش در علوم انساني تنها روش ممكن است.مي كنيم. جالب اين است كه وي 

 ( م 1513 – 2449پل ریكور ) 
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شود. وي تالش كرد جايگاه هرمنوتيك فلسفي ي مدرن محسوب ميوي يكي از بزرگترين فالسفه

هاي مهم وي در هرمنوتيك توجه به ضرورت تبيين در را در تفكر معاصر تثبيت كند. يكي از نوآوري

شود، كند كه تفسير از تبيين شروع ميفسير است. پل ريكور به عنوان يك هرمنوتيست بيان ميكنار ت

امكان تفسير بدون تبيين وجود ندارد. وي يكي از كساني است كه در آثارش راجع به گفتمان بحث 

ه دو بندي گفتمان است.از نظر او گفتمان بكرده است. يكي از دستاوردهاي بزرگ ريكور دقت در تقسيم

گفتماني كه  -1شود.) گفتمان گفتاري (گفتماني كه در شرايط گفتگويي توليد مي -8صورت است: 

گويد در شرايطي كه  مخاطب شود. )گفتمان نوشتاري( اين دو با هم فرق دارد ريكور مينوشته مي

 مشخص است، صاحب سخن خود گوينده است ولي در شرايط نوشتاري، سخن از آن ديگران است كه

كند ديگري را خودي كند وقتي اين امر اتفاق كنند. تأويلگر در برابر متن تالش ميبعدها آن را تأويل مي

كند به دنياي ديگر نفوذ گيرد. تأويل تالش ميافتد تأويل خصلت در زمان خود قرار داشتن را ميمي

شود. در توليد مي كند. در عمل توليد گفتمان گفتاري، حادثه ي گفتن مقدم بر معنايي است كه

گيرد. در هر گفتمان گفتمان نوشتاري رخداد نوشتن مقدم بر توليد معناست و معنا موخر بر اين قرار مي

 ديالكتيكي –بندي ديگري از گفتمان هم دارد گفتمان وصفي بايد تبيين را به كار گرفت. ريكور تقسيم

شود در گفتمان گفتاري معنا آيد متفاوت ميمي پديد اينها از يك هر در كه تأويلي امكان. هرمنوتيكي و

مقدم بر گفته است و در نوشتاري معنا موخر بر گفته يا نوشته است. آن چيزي كه در شرايط گفتگويي 

گفته شده ولو نوشته نشده باشد با آنچه فقط نوشته شده متفاوت است مثالً در مورد فيه ما فيه كه 

كرده است.  ريكور گفتن موخر بر معنايي است كه بايد منتقل مي موالنا گفته و بعد كسي آن را نوشته

اي كه گفته شود و نوشتهاي كه نوشته ميدهد ولي تكليف گفتهاش را شرايط قرار ميبندياساس تقسيم

شود در سخن ريكور مشخص نشده است. او به عنوان يك فيلسوف هرمنوتيك از ساختارگرايي مي

هاي پيوند ساختارگرايي فرانسه با تاريخ باوري ناسي متأثر است. او يكي از نقطهشي زبانفرانسه در حوزه

شود. آلماني است. در تفكر ساختارگرا نوعي جبر نهفته است و آزادي گوينده و نويسنده تا حدي كم مي
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 گفتهاي هرمنوتيك خود دخالت داد و  ميريكور تأثيراتي را كه از ساختارگرايي گرفته بود در بحث

 ي اول و دوم دارند به خاطر اينكه متاثر از ساختارگرايي هستند. تبيين و تفسير بايد باشد و اينها رابطه

 (م 1000 – 1540راتسل ) 

شود تاريخ رستني است و مثل هر در ديدگاه جغرافيا باوري به عامل جغرافيا اصالت داده مي

ي با نوشتن كتاب جغرافياي انساني اين رويد راتسل آلمانرستني ديگر در سرزمين مخصوص خود مي

 مكتب را شكل داد.

 ( م 1521 – 1500میشل فوكو ) 

ميشل فوكو در پواتيه فرانسه زاده شد. در دانشگاه سوربن فلسفه خواند و ليسانس خود را در سال 

م از آن  8748م گرفت. وي براي مدت كوتاهي عضو حزب كمونيست فرانسه بود ولي در سال  8751

م به تحصيل در روانشناسي عالقه پيدا كرد و درجه ليسانس  8747كنار كشيد. فوكو در دهه ي حزب 

در روانشناسي و سپس آسيب شناسي رواني گرفت. در همان سالها وي پژوهش هايي در آسيب شناسي 

رواني انجام داد. سرانجام در دانشگاه هامبورگ با نوشتن رساله اي در باب جنون و تمدن ) تاريخ 

م استاد فلسفه دانشگاه  8715ديوانگي در عصر عقل(  به اخذ درجه ي دكتري  نائل آمد و در سال 

كلرمون در فرانسه شد و پس از آن به عنوان استاد تاريخ نظام هاي انديشه كرسي ژان هيپوليت در  كلر 

ري نگذشت دو فرانس را اشغال كرد. فوكو به سرعت در حوزه ي روشنفكري فرانسه شهرت يافت و دي

كه نفوذ جهاني پيدا كرد وي چشم اندازهاي يكسره نويني در فلسفه تاريخ و جامعه شناسي گشود. او را 

فرزند ناخلف ساختارگرايي ديرينه شناس فرهنگ غرب، پوچ انگار و ويرانگر علوم رايج خوانده اند. 

آساني در درون شاخه هاي علوم بسياري از شارحان آثار فوكو برآنند كه نمي توان انديشه هاي او را به 

اجتماعي متداول طبقه بندي كرد و در هيچ يك از رشته هاي علمي نمي توان او را تعريف كرد و به 

زعم بسياري از فوكوشناسان در هيچ يك از قالب هاي مرسوم فلسفي علوم اجتماعي نمي گنجد.فوكو از 

از درون آنها .حوضه هاي مورد بحث فوكو   بيرون يا از باالي سر به علوم اجتماعي مي نگريست و نه
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 مي آنها به بيرون از چون و سياسي علوم و تاريخ – 0 فلسفه – 1 شناسي جامعه – 8عبارتند از 

 تحت او. داشت تفاوت علوم اين در رايج مفاهيم با كه برد مي كار به را مفاهيمي و مقوالت نگريست

.انديشه ي ماركس به روابط انديشه و نظام اجتماعي تاكيد  بود نيچه و ،فرويد ماركس  هاي انديشه تاثير

دارد. انديشه ي   فرويد به پيوند اميال و معرفت مي پردازد. انديشه ي نيچه نيز به  دانش و اراده ي 

معطوف به قدرت اشاره دارد. فوكو در اين سه فرد خصلتهاي پست مدرن مي جويد و هر سه را به نوعي 

ند.مرز هاي اصلي جهان انديشه ي فوكو  پديدارشناسي ، هرمنوتيك ، منتقد مدرنيته مي دا

ساختارگرايي و ماركسيسم مي باشد.ميشل فوكو از مهم ترين انديشمندان پست مدرن به ويژه از نقادان 

فرهنگ مدرن به شمار مي آيد. او دانش همه ي اين رشته ها را براي پروژه اصلي خود به كار گرفته 

استاد تاريخ نظام هاي انديشه معرفي كرد. او مي گويد از من نپرسيد كه كيستم و است. او خود را 

نخواهيد همان بمانم كه هستم او منظورش اين است كه من عكس نيستم، فيلم هستم. آدم متفكري كه 

ممكن است هر لحظه دچار دگرگوني شود. وي در   آخر عمر دچار تغييرات بنيادي شد.فوكو از نظريه 

و جانشين كردن يك نظريه با نظريه پيشين گريزان است و در مقابل بر روش شناسي تاكيد مي پردازي 

كند وي از دهه پنجاه با انتشار مقاالتي در زمينه روش شناسي علوم انساني نقدهايي اساسي را بر روش 

تابهايي كه كتاب هاي مهمي را منتشر كرد ك 17هاي رايج در زمانه ي خويش وارد آورد و از اوائل دهه 

به شدت در داخل و خارج تاثير گذار بود و خيلي سريع آثار او در جهان نزد اهل نظر و فلسفه شناخته 

)  جنون تاريخ – 1 دانش شناسي ديرينه=  دانش شناسي باستان  – 8شد آثار فوكو به ترتيب : 

 كلينيك پيدايش – 5 پزشكي روان دانش شناسي باستان – 0 تمدن و جنون(  :  خرد عصر در ديوانگي

 او اثر اين از بعد(.  انساني علوم شناسي ديرينه)  اشيا نظم – 1 زندان در تولد:  تنبيه و مراقبت – 4

 تبار ديد با بعد به اين از و شد پديدار آثارش بين گسست و گرفت قرار او شناسي تبار و نيچه تاثير تحت

 5 فرويد ماركس نيچه – 0نيچه تبارشناسي تاريخ  – 1 گفتار نظم – 8آثار ذيل را تحرير كرد   شناسي

  است پرداخته مدرن تا باستان ي دوره از موضوع اين بررسي به كتاب اين در وي:  جنسيت تاريخ –
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 در فوكو ميشل. كاويد مي را سياست و جامعه آن بر تكيه  با كه است مفهومي قالب  فوكو ديد از نظريه

د او به عنوان گزارشگر وارد ايران شد تا از انقالب ايران گزارش دهد و ش مشهور اسالمي انقالب از ايران

اين باعث شد در ايران شهرت پيدا كند. فوكو بر اين باور است كه روشهاي فلسفي و علمي رايج در قرن 

بيستم مشكالتي را براي انديشمندان و فالسفه پديد آورده است. اين روش هاي مرسوم ، تا پيش از 

 – 8  انديشه ي فوكو عبارت بودند از  رويكرد پديدار شناسي هرمنوتيك و ساختارگرايي شكل گيري 

 استيال موضع سوژه چون كردند مي نقد را آن شدت به ها فرانكفورتي كه بود رويكردي:  پديدارشناسي

،  ريزد مي طرح را مفاهيم معنايي ي شالوده  پديدارشناسان ديدگاه در سوژه. كند مي پيدا سلطه و

همواره مي شناسد و از خود نيز كه بيرون مكان و زمان قرار دارد آگاه است و در نهايت به همه چيز 

معنا مي بخشد. اين نظريه از دوره ي دكارت آغاز شد كه سوژه مي تواند ابژه را بشناسد و آن را تسخير 

بژه از طرف سوژه مغفول مي كند ولي فرانكفورتي ها با نقد آن اظهار داشتند كه همواره قسمت هايي از ا

 باور آنها دهند مي ابژه و معني به را اصالت گروه اين:  ساختارگراها – 1ماند و بيرون از او قرار مي گيرد 

 است نگرش اين مشكل كه چيزي بشناسد را آن تواند مي محقق كه دارد وجود معنا ساختارها در دارند

ر و لزوم و امكان كشف آن باعث مي شود كه محقق اسير ساختا در معناها وجود به اعتقاد كه است اين

تفاسير ي بي پايان و متفاوت گردد. ايجاد مي كند.  ميشل فوكو و نيچه معتقد هستند كه از نظر 

 0شناخت شناسي، حقيقت و معرفت به آن امكان ندارد و حقيقت جداي از تفسير و روايت وجود ندارد 

به عقيده  فوكو در روايت و تفسير وجود دارد. حقيقت قابل  متن در نهفته معناي:  هرمنوتيك –

شناخت وجود ندارد و تفسير هم مربوط به مالحظات قدرت است. بدين ترتيب ميشل فوكو مي گويد 

حقيقت وجود ندارد بلكه گفتمان ها وجود دارد. مثال براي جنگ ايران و يونان هرودوت يك روايت دارد 

م قدرت حاكم شكل گرفته است. ميشل فوكو مي گويد شما در واقع و يك گفتمان كه بر اساس نظا

گفتماني را مي خوانيد كه وابسته به نظام قدرت است منظور فوكو از گفتمان اين است كه در يك بستر 

زماني، نظامي از مفاهيم، باور ها و معارف ) علمي، فلسفي ( توليد مي شود كه  در ارتباط با نهادهايي 
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ناميده مي شوند، قرار دارند. اين رژيم هاي قدرت كمك مي كنند تا گفتمان به گونه اي كه رژيم قدرت 

ساخته شود كه ساحت هايي از حقيقت كه خرد مي خواهد آن را بشناسد ناديده گرفته شود. فوكو 

فراخواني مي كند كه به سراغ تاريخ هايي برويد كه پنهان و بي صدا و مغفول مانده اند. يكي از مهم 

رين اين روشها واژگون سازي است يعني چيز هايي را كه از دل اين گفتمان ها به عنوان دانش حقيقي ت

برآمده  واژگون كنيم و آنقدر به عقب برگرديم  كه به حقيقت پنهان برسيم اين روش را   فمينيست ها 

ه ديرينه شناسي و منتقدين شرق شناسان به كار بسته اند.  فوكو در كتاب بسيار اساسي نظم اشيا ب

علوم انساني پرداخت و در اين كتاب مي خواهد منادي مرگ انسان باشد انساني كه تبديل شده به 

موضوعي كه علوم انساني بر اساس آن شكل گرفته است. انساني كه ابژه خود انسان شده است و به گونه 

به پيوستگي و وحدت تاريخ را و اي مي خواهد مرگ سوژه و ابژه را اعالم كند. وي به طور كلي  اعتقاد 

نيز نظم بين علت و معلول ها را ) آن طور كه فرانكفورتي ها بدان معتقدند ( و نيز اين اعتقاد را كه در 

تاريخ زنجيره وجود دارد را رد مي كند . او مي گويد حقيقت مستقلي وجود ندارد و  به جاي انديشه 

تاريخ را مطرح مي كند. صحبت مي كند در دوران قبل ترقي و خطي و پيوستگي در تاريخ،  گسست در 

از دوره ي روشنگري تا اواخر قرن هجدهم شكل تفسيري جاي  .از روشنگري واژه ها عين چيزها هستند

رابطه ي عيني را مي گيرد و در دوران مدرن شكل گيري قواعد زباني و ارتباط پيدا كردن آن نظم با 

رار مي گيرد. ميشل فوكو از ماهيت تمدن مدرن پرده برداري مي مالحظات و رژيم قدرت محل اعتنا ق

كند. تمدني كه بر اساس قدرت به چيزها نظم داده است به گونه اي كه براي انسان غربي اين اجازه داده 

شده كه ديوانگي را به عنوان چيزي مقابل خرد و خرد ورزي تعريف كند و ديوانگي را  موضوع دانشي  

آن را شناخت و رفع كرد . او مي گويد با اين تعريف از ديوانه و ديوانگي، تيمارستان كه بداند  كه بايد 

زندان آنان است و با روش بيرحمانه روانپزشك با بيمار برخورد مي كند تيمارستان كه زندان ديوانگان 

ند اجازه است پديد مي آيد.تيمارستان نوعي رژيم قدرت است كه به روان پزشك به عنوان  سوژه قدرتم

مي دهد كه بيمار را به عنوان ابژه مورد مطالعه قرار دهد نهاد تيمارستان گفتماني را پديد مي آورد كه 
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مشابه آن در مورد مجرم در زندان اتفاق مي افتد جرم شناسي بر همين اساس شكل گرفته و آدم 

ن است كه خود اين تمدن بزهكار را موضوع شناخت ) ابژه ( خود قرار مي دهد  ميشل فوكو منظورش اي

جديد خيلي از انسان ها را رواني كرده است و در واقع اين آسيب شناسي دانش روان شناسي و روان 

پزشكي است. همين مساله را در بحث شرق و غرب و استعمار بيان مي كند. او از هستي شناسي دو 

خود قرار داده و بشناسد و آن گانه انگاري صحبت مي كند كه مي كوشد غرب و شرق را موضوع مطالعه 

را حل كند بر اساس اين ديدگاه نوعي رفتار اقتدار آميز شكل گرفته است كه طبق آن  شرق پست و 

عقب مانده و غرب متمدن و پيشرفته است كه غرب متمدن بايد جلوي اين شرق را بگيرد. شرق قيم 

اساس قانون گسست در آينده ممكن  مي خواهد و قيم آن ما ) غرب ( هستيم. فوكو بيان مي دارد بر

است صورت ها ي آزادي متفاوتي شكل بگيرد. صورت هاي جديدي از حكومت كه تا حاال تجربه نشده 

است  او صحبت از تاريخنگاري مي كند تاريخ نگاري ها گذشته محور هستند تاريخ اكنون مهم است. 

ذشته و حال در رفت و آمد است اما در آن اكنون شناسي تاريخ امروز محل تامل است فوكو دائما بين گ

انقطاع راه ندارد مانند كتاب تاريخ جنسيت كه در آن تنها به ثبت وقايع قرن شانزدهم بسنده نمي كند. 

فوكو به ويژه در كتاب ناخرسندي هاي تمدن مي گويد قدرت هيچ وقت زوال نمي يابد بلكه تغيير شكل 

ي داند و به تبع آن تاريخ را وابسته به دولت تصور مي كند .فوكو مي دهد او جامعه را وابسته به قدرت م

دانش را بي ارتباط با قدرت نمي داند او محتواي قدرت را دانش و دانش را متكي به قدرت مي داند وي 

دو نظام را تعريف مي كند رژيم قدرت و رژيم حقيقت. هر رژيم قدرت يك رژيم حقيقت را داراست كه 

 يد، با آن رشد مي كند و با آن فرو مي پاشد. با آن پديد مي آ

 ( م 1200 – 1043هردر ) 

متفكر مشهور قرن هجدهم است. وي نويسنده ي  نخستين كتابي است  كه در تاريخ بشر نوشته 

سال قبل از انقالب كبير فرانسه كتابي نوشت با عنوان  1شده و عنوان فلسفه تاريخ داشته است.او 

و در آن به چند مفهوم اشاره كرده است. يكي از « ي پيرامون فلسفه تاريخ بشريها و مالحظاتانديشه»
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اين مفاهيم اين است كه هر ملتي روح ويژه اي دارد و اين روح فرهنگ آن ملت را مي سازد. هردر را 

ف بنيانگذار ناسيوناليسم آلماني ناميده اند.وي با انتقاد از اشراف آلماني كه به گفته وي از اشراف جل

فرانسوي تاثير پذيرفته اند، اظهار مي دارد روح هر ملتي كه فرهنگ خود را ناديده مي گيرد، مي ميرد. 

ي ما ضعيف وي مي گفت : روح فرهنگ ما بايد آلماني باشد. اگر روح فرهنگ ما از دست رفت جامعه

كند.به عنوان مثال وي ماند. اين مساله در وورد ديگر اقوام نيز صدق مي شود و در تاريخ باقي نميمي

اند. )اين يك مفهوم قومي مي گويد :  ايران و تركيه و اعراب  روح قومي خودشان را حفظ كرده

كند. هدف هردر افتخار به نژاد آلماني ناسيوناليستي است.( هردر يك ناسيوناليسم فرهنگي را ترويج مي

ي آلمان  در ي روح جامعهد از عناصر سازندهبه عنوان نژادي برتر از اقوام ديگر است وي مي گويد :  باي

برابر آفات بيرون كه بر اين روح  خيلي اثر گذاشت دفاع كنيم. اين مفهوم در آلمان به خصوص بر روي 

هايي براي آن  ها و عليتهگل اثر گذاشت. هگل  روي مفهوم قومي كار كرد و آن را پرورش داد و سلسله

 وح ملي را رواج دادند.قرار داد. هردر و  هگل مفهوم ر

 ( م 1911 – 1121فرانسیس بیكن ) 

ميالدي دستاوردهاي علمي بشر بر زندگي انسان  تأثير ملموس و مستقيمي نهاد.  87در قرن 

مثالً به مدد همين علوم تجربي انقالب صنعتي رخ داد و ثروت و پول و قدرت را به بشر عرضه داشت و 

تواند از بند طبيعت انسان به مدد علم مي»بيكن را تاييد كنند  اين باعث شد كه مردم سخن فرانسيس

دانش، قدرت و »سانيتيسيسم يا علم باوري مكتبي بود كه از افكار بيكن شكل گرفته بود. « آزاد شود.

توانا بود هر كه »البته فردوسي نيز چندين قرن پيش به اين موضوع اشاره كرده بود. « آورد.برتري مي

ي ترقي با راجر بيكن و فرانسيس بيكن بود و فرانسيس بيكن  از جمله كساني بود غاز انديشهآ«. دانا بود

گرايي را هاي ابن سينا و ابن هيثم و .... را به التين ترجمه كرد. اين عصر جديد بود كه عقلكه كتاب

اي كه او فاضلهآيد. مدينه ي پديد آورد. فرانسيس بيكن يكي از دانشمندان در اين عرصه به شمار مي
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ترسيم نموده بود عالِم ساالر بود يعني اينكه دانشمندان در صدر امور باشند. افكاري اين چنين 

 هاي اجتماعي و انساني شد.ساز علمي شدن انديشهزمينه

 ( م 1132 – 1240جان الك ) 

اخت را ي شنباوري حس را مالك قرار داد و پايهجان الك اولين كسي بود كه در مكتب تجربه

ي تفكيك قوا را مطرح كرد كه بعدها توسط منتسكيو تكميل شد روي حس گذاشت. او اولين بار نظريه

 ي سوم را فدراتيو نام ناميد.او قوه

 ( م 1542 – 1550كارل پوپر ) 

معتقد است «  هاكتاب حدسها و ابطال»پوپر بزرگترين فيلسوف علم در قرن بيستم است. وي در 

پذير باشد.او مي گفت: پژوهش علمي هميشه در كنار آزمون و خطا و مي است كه ابطالاي علكه نظريه

 حدس و ابطال است.

 ( م 1110 – 1200ویكو )  

كه « علم جديد » كتابي نوشت با عنوان  8014انديشمند و حقوق دان ايتاليايي است. در سال 

انسه اين كتاب داراي اهميت شد. در قرن خود او كسي اهميت آن را درك نكرد. يك قرن بعد در فر

كتاب علم جديد ويكو پاسخي بود به نگاه منفي كه دكارت و پيروان او به تاريخ داشتند. دكارت نسبت 

گفت تاريخ براي انسان گذار فلسفه جديد و حتي تجدد است ميبه ارزش تاريخ بدبين بود. او كه پايه

گفت جهان يك نظم رياضي دارد دانست.وي ميوغگو ميامروز هيچ فايده اي ندارد. دكارت مورخان را در

تواند جهان را بشناسد. به اعتقاد ويكو ، و مرجع علوم، رياضي است. انسان از طريق علوم رياضي مي

برخالف نگاه دكارت، تاريخ علمي است كه بايد موضوع فرهنگ و تمدن انساني را مطالعه كند، تمدني 

ويكو موضوعي را به عنوان فرهنگ بشر « علم جديد » ست، در كتاب هاي انسان اكه سرشار از ساخته

علم » كشف كرد و دريافت كه علمي وجود ندارد كه آن را نتوان به شكل تاريخي مطالعه كرد. ويكو در
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گويد چون در علم تاريخ، انسان با موضوعاتي سروكار دارد كه آفريده خود او هستند و انسان مي« جديد 

كند، در و احساسي با آنها  دارد، علم معتبري است. در اين علم انسان پديده ها را فهم ميارتباط دروني 

علم » شناسد. ويكو در اين زمينه پيشتاز است. كتاب حالي كه در علوم طبيعي انسان تنها آنها را مي

ها سه فرهنگ ها واهميت ديگري نيز دارد و آن بيان نوعي فلسفه تاريخ است. ويكو براي تمدن«  جديد 

زند. بندي تاريخي ميمرحله پيدايش، رشد و تعالي قائل است. او اولين كسي است كه دست به دوره

آيد. مرحله مرحله اول مرحله الهي و خدايي و رباني است كه اسطوره، شعر و حكومت فردي پديد مي

كند. مرحله سوم، پيدا مي دوم مرحله قهرماني است كه در آن آريستوكراسي، فلسفه و دين رويه عقالني

آيد. در فرانسه ژول ميشله كه از مرحله انساني و مردمي است و در آن دموكراسي، علوم، پديد مي

نويسي مدرن است از اهميت ويكو سخن گفت. ويكو به دموكراسي بدبين نيست. برخي پيشگامان تاريخ

ي دارد به اين معني كه حاصل يك گفتند ويكو انديشه دوري دارد ولي او اعتقاد به حركت مارپيچ

رسد. اين مارپيچ همواره رو به ترقي است. ويكو اعتقاد به برتري قومي بر فرهنگ به فرهنگ بعدي مي

قوم ديگر ندارد. او مي گويد : اقوام مختلف در رشد و تعالي تاريخ بشري نقش داشتند. ويكو يك مورخ 

 دانست.نساني ميفرهنگي بود كه موضوع تاريخ را فرهنگ و تمدن ا

گفت ما يك چيزي به نام فرهنگ داريم اما علم شناخت آن را نداريم، پس بايد آن علم ويكو مي

ريزي شود. ويكو در كتابش معتقد به وحدت تاريخ بشري است. وي جريان تاريخ را به عنوان حلقه يا پي

ي اقوام در راه پيشرفت و همه زنجيره بزرگي در نظر مي گيرد كه اقوام در ارتباط با هم قرار دارند

اش تمام شود اما ثمرهبرد و سپس منحط ميكنند. مثالً قومي فرهنگ را پيش ميمارپيچي آن كمك مي

گذاري مي كند و پيشرفت رسد. تمدن بعدي علوم و فنون را پايهنشده و و ميراث آن به تمدن بعدي مي

هايش  غرور دي مي رسد.ويكو در گفتهمي دهد و پس از انحطاط اين تمدن علمش به تمدن بع

ي اروپايي ندارد. او مفهوم بشريت را به عنوان يك مفهوم تاريخي و تاريخ جهاني  نژادپرستانه
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ي قبل در اين تفكر مارپيچي نيست بلكه مردم در اي مثل دورهگويد هيچ دورهسازي كرد ويكو ميزمينه

 به انديشه ترقي است. اند او معتقدتر شدهتر و پيشرفتهآن متكامل

 

كند. وي در كتاب ي بسته تلقي نميي قرون وسطي سير تاريخ را در يك دايرهويكو مانند فالسفه

بندي تاريخ اصلي خود مباني يك علم جديد يا اصول يك علم جديد را پايه ريزي كرده است.  تقسيم

» تاثير پذيرفت و بعد هگل در  ويكو در تفكر فلسفي آلمان تأثير بسياري گذاشت اگوست كنت از وي

همين الگو را تكرار كردند.وي مي گفت: در عصر جديد بايد از « كاپيتال » و ماركس در« عقل در تاريخ 

هاي انسان هاي انسان و كنشعلمي صحبت كرد كه موضوعش خود انسان و موضوعات مربوط به ساخته

د چرا ما بايد با قواعد رياضي علمي را بسنجيم گويباشد. وي مرجع بودن رياضي را زير سؤال برد و مي

كه قواعدش چيز ديگري است چرا در تاريخ بايد با مالكهاي مهندسين و شيميدانان و ....   تحقيق كنيم 

ي انساني، تمدن انساني و هنر انساني دهند جامعهدر  علومي كه فرهنگ انساني را مورد مطالعه قرار مي

كند كه دهند چون موضوع دروني است نه بيروني و چيزهايي را مطالعه ميرا موضوع مطالعه قرار مي

انسان ساخته و محصول كنش خود انسان است پس بايد توسط خود انسان و معيارهايش مورد بررسي 

دانند ويكو عقيده داشت كه شناسي مياي پدر فرهنگشناسي و عدهاي ويكو را پدر مردمقرار گيرد. عده

 در علم تاريخ نداريم بلكه تبيين دروني داريم.ما تبيين علي 

 ( م 1539 – 2443ادوارد سعید ) 

سازي تاريخ جهاني هگل يك تاريخ غرب محور است هر چند كه با شرق شروع شده باشد جهاني

باشد اصل ايدئولوژي استعمار اين است كه ما به تاثير از چنان افكاري ميامروزي بر پايه غرب نيز بي

شناسي نماييم. ادوارد سعيد نيز عقيده دارد شرقكنيم و به تمدن و تاريخ وارد ميمت مياينها خد

ها از اهميت بسزايي هاي نظام استعماري و استبدادي را ريخته است و بدين علت براي غربيپايه

 برخوردار بوده است.
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  (  م 1250 – 1092اگوست كنت ) 

گذار مكتب پوزيتيويسم است. وي با ست وي پايهي روشنگري در قرن هجدهم اوي محصول دوره

گذاري كرد و فلسفه ارسطو را به هم ريخت و علوم جلدي فلسفه تحقيق خودش را پايه 1نوشتن كتابي 

شناسي را گنجاند براي اينكه شناخت جامعه بسيار مشكل بندي كرد و در بين آنها جامعهرا دوباره طبقه

توان با استفاده از علوم تجربي و طبيعي به بشر كرد معتقد بود مياست. وي چون پوزيتيويستي فكر مي

اش كمك كرد. وي با نوشتن كتاب هايي مانند فيزيك براي تسلط بر سرنوشت تاريخي و اجتماعي

تواند با شناخت روابط خواهد بگويد همانگونه كه  فيزيك قوانين اثباتي دارد و انسان مياجتماعي مي

تواند با كمك فيزيك و علوم تجربي ديگر بر آن مسلط شود، همانطور انسان نيز ميبين قواعد فيزيكي 

بندي سه براي شناخت روابط اجتماعي و اقتصادي خود  از آنها بهره ببرد.  اگوست كنت نيز يك تقسيم

ي ي علمي )پوزيتيو( او ابتدامرحله -0ي فلسفي )متافيزيك( مرحله -1مرحله زباني  -8اي دارد مرحله

ي علمي دانست و خود را مظهر اين دوره مطرح نمود. اگوست كنت براي قرن نوزدهم را شروع مرحله

عنوان كتاب موجود در اين كتابخانه  817پيروان مكتب خود يك كتابخانه كوچكي ايجاد كرده بود، از 

است. كنت  شناسانهمورد تاريخي بود اين خود نشانگر اهميت مطالعه تاريخ براي معرفت جامعه 17

شناسي ديناميك جامعه  شناسي را به دو بخش ايستا )استاتيك( و پويا )ديناميك( تقسيم كرد و  جامعه

ها ناميد او در آنجا گفت كه معرفت تاريخ كامالً الزامي است پس در شناسيترين جامعهرا پيچيده

شناسي تاريخي نيز از همين جا يابي تاريخي انجام گيرد. جامعهمطالعات جامعه شناسانه بايستي ريشه

توان به دنبال گفت در علوم انساني هم ميشكل گرفت و به صورت رشته واحدي جلوه نمود. وي مي

قوانين عام و فراگير و تبيين علي براساس اصل سنخيت علت و معلول رفت و شناختي علمي به دست 

 آورد.

 ( م 1150 – 1220ولتر ) 
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ه جمهوري تر )پيامبر انقالب كبير فرانسه( . در انديشه سياسي اش بژان ماري اروئه معروف به ول

ويد هر گكند، ولتر مياعتقاد نداشت و برخالف ژان ژاك روسو كه سيستم را غير پادشاهي تعريف مي

قي نظامي باشد مهم نيست مهم قانونمند بودن و به رسميت شناختن آزادي و مسدود نكردن راه تر

اي گفت كه صداي مردم صدتر چگونه پيامبر انقالب فرانسه شد؟ وي ميتوسط آن نظام است. ول

ف هاي بسياري صاحب تأليخداست، خواست مردم خواست خداست. ولتر مقام بلندي دارد و  در رشته

داب و ي آنويسي، تاريخ ، طنزپردازي و .... از جمله كتب مهم او، تأمالتي دربارهاست از جمله نمايشنامه

كه  ي تاريخ آلمان داراي اهميت شاياني است. حرفهايياست. اين كتاب از لحاظ فلسفهروحيات ملل 

هردر و بعد  فالسفه بعدي آلمان زدند تحت تأثير او بوده است . از جمله فالسفه استفاده كننده از نظر او

ي و از نگاراريخزند، او از تباشند. ولتر در اين كتاب براي اولين بار يك حرف مهم و بارز را ميهگل مي

نويسد كه به ينويسي سنتي مورخ براي اين تاريخ را منويسي سنتي انتقاد مي كند .)چون در تاريختاريخ

شرح اقدامات و احوال شاهان و وزراء و روابط دروني آنها و جنگهايشان بپردازد.( در صورتي كه ولتر 

خ را رخ بايد بداند آن كساني كه تاريي مورخ  تنها اين نيست. موگويد موضوع تاريخ و وظيفهمي

است. ي مردم هستند، نيروي زندگي درون آنهبرند نه وزرا و شاهان بلكه تودهسازند و به پيش ميمي

ح  كند. اگر در گذشته مورخ فقط شركنش، بينش و عملكرد آنهاست كه روند تاريخ را معين مي

 بيهوده اي مي كرده است . تاريخ بايد مردم را نوشته است پس كاراحواالت وزراء و پادشاهان را مي

رهنگ و اند؟  آداب و رسوم و فاند؟ چه گونه بودهبشناسد و بداند كه عوام در گذشته چگونه زندگي كرده

خت هاي مختلف آنها را بشناسد تاريخ علم شنامذهب و عزاداري آنها به چه صورت بوده است؟ فعاليت

است. منشأ افكار و كتب جديدي كه به مردم و آداب و رسوم و فكر و  ي آدميآدمي و مردمان و جامعه

اب مرحوم گذاري كرد. مانند كتگردد به همان اعتقاد و افكاري كه ولتر پايهپردازند، برميفرهنگشان مي

اين ولتر  نويسي چنين كاري بكند وكوب، تاريخ مردم ايران و .... خود ولتر تالش كرد كه در تاريخزرين

و او راهي را باز  ي انقالبي استبه پيامبر انقالب كبير فرانسه تبديل كرده است.  انتقاد او داراي هسته را
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ريخ از نوع نامد . نبايد هميشه نگاه به علم تاكرده است كه مرحوم دكتر زرين كوب آن را طغيان ولتر مي

به ميدان  بي از ميدان نخبگانتاريخ نويسي هرودوت و طبري باشد بلكه سياست و تاريخ و فرهنگ مذه

ي است. ي عمومافراد عادي تبديل شود چرا كه مهم ترين شاخصه مدرنيته گسترش شهرنشيني و حوزه

رويد و نويسي بما ايرانيان مي توانيم سخن ولتر را اين گونه درك كنيم: اي ايرانيان به جاي شاهنامه

ي تاريخ هستند. )در انقالب ريخ و سازندهمردم نامه بنويسيد چون مردم محور تحوالت و محور تا

تر از و ژرف االسالم در كتاب تاريخ بيداري ايرانيانمشروطيت اين محقق شد براي اولين بار توسط ناظم

خ آن تاريخ مشروطيت احمد كسروي؛ تاريخ كسروي برآمده از اين تفكر جديد است.(در واقع تاري

شاه   اي نيست )ستارخان( و در اينجا ناصرالدينافسانهمشروطيت يك نوع مردم نامه است. رستم آن 

لتر در محور نيست. اين يك وجه اهميت ولتر است وجه ديگر مهم كار او ابداع واژه فلسفه تاريخ است. و

. اولين بار شروع كرد به نگارش يك دائرة المعارف فلسفي به نام فرهنگ اصطالحات فلسفي 8045سال 

ذاشت بعداً ي تاريخ قبالً وجود نداشت.  نامي كه او گه تاريخ را ابداع كرد فلسفهي فلسفدر تاريخ او واژه

ست. او در شناسي ولتر يك فرد بشدت ترقي خواه اتوسط هردر و بعد هگل رواج پيدا كرد. از لحاظ تاريخ

ست و هار دكند كه بر اثر خواندن آثار تو انسان هوس مي كند چاي به روسو به شدت از او انتقاد مينامه

رخورد پا راه برود زيرا افكار روسو ارتجاعي است. و در پاسخ به اين سوال كه ترقي بشر با چه موانعي ب

 ياستبداد كليسا )البته بر طبق تجربه -1استبداد سياسي  -8كند كند دو عامل مهم را مطرح ميمي

نفجار در ن پيام چهل سال بعد باعث اداند و اياروپا( بدين ترتيب ولتر روحانيون را مانع ترقي بشر مي

ي تاريخ از ي دين و دولت تا صد سال بعد در فرانسه حل نشد ولانقالب كبير فرانسه شد هر چند مسئله

ريزم پديد هاي مستحكم سكوالولتر درس گرفته بود. در تاريخنگاري و تاريخنگري جديد اروپايي پايه

ز اخالق جدا ا»هاي ماكياول د تفكر تاريخ است چنانچه آموزههاي مورخان پايه و بنياآمده بود    آموزه

ها توسط ولتر به جدايي دين از اين آموزه در جامعه تحولي شگرف را حاصل كرد و ادامه« سياست
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براي جوامع  سياست بدل شد و اين افكار نه تنها پايه و بنياد تفكر در تاريخ است بلكه الگويي است

 متكي به اين تفكرات.

 ( م 1000 – 1544چه ) نی

وي از نظر بحث هرمنوتيك خيلي پر اهميت است آن چيزي كه ما تحت عنوان تفكر مدرن 

شناسيم. مفهوم ترقي و استمرار و پيوستگي و مفهوم انباشت تاريخي در مورد علم و فكر و تجارب مي

مدام رو به ترقي و داد بر اين اساس بشر در يك خطي قرار دارد كه بشري، ركن مهمي را تشكيل مي

شود و تفكر اين دوره از دوره پيشين برتر اش انباشت ميرود و بعد علم و فرهنگ و انديشهتكامل مي

گوييم انقالب توان آن را فهم كرد. ما وقتي ميشود و بر اين انباشتها يك عقل حاكم است كه ميمي

ي علل آيد يعني يك زنجيرهعلي  در ميان مي يابي كنيم در اينجا مفهوم مكانيزمفرانسه بايد آن را ريشه

كنيم.  را در نظر مي گيريم  و بعد در قالب آن تفكر، براي كشف مكانيزم علي حاكم بر پديده تالش مي

ولي پست مدرنيسم اين را رد مي كند. يكي از انديشمندان در اين زمينه نيچه بود. پست مدرنها به علوم 

رود و ما اوج اين فكر را در ا مفهوم ترقي و استمرار كامالً زير سؤال ميتفسيري اعتقاد دارند در اينج

كند و از نيچه تأثير گرفته است. مفهوم ترقي و بينيم او به شدت از هرمنوتيك فلسفي دفاع ميفوكو مي

ر برد. در تفكعلت و معلول در تاريخ را قبول ندارد. مفهوم استمرار و پيوستگي را كامالً زير سؤال مي

رود. ولي پست مدرن ها اين را قبول ندارند و گفتند علم و فن و صنعت رو به جلو ميمدرن مي

گويند اگر تغييري صورت گيرد به معناي تكامل نيست بلكه گسست است. نيچه يكي از آغازگران مي

به  8155ي آلماني در قرن نوزدهم است در سال اين انتقاد به تفكر مدرن است. وي فيلسوف برجسته

درگذشت و يازده سال آخر عمر را در تيمارستان گذراند. آثار بسياري دارد  8777دنيا آمد و درسال 

كند و در آنجاست كه هايش را بيان مياي شاعرانه انديشهكه در آن با شيوه« چنين گفت زرتشت»مانند 

كه پس از مرگش « قدرت ي معطوف بهاراده»كند. كتاب مفهوم ابرمرد و بازگشت جاودانه را مطرح مي

كه در آنجا به شدت اخالق مسيحي « فراسوي نيك و بد» توسط خواهرش اليزابت منتشر شد. كتاب
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كند. نيچه به شدت اخالق و تفكر موجود را به نقد كشيد و از آن به عنوان اخالق بردگي و ضعف ياد مي

رينش و سرشت انسانها نهفته است و در گويد نابرابري در ذات آفكشد او ميبرابري خواهي را به نقد مي

ي داروين و تز بقاي اصلح اوست كه جهان را مبتني به اصل تنازع بقا و ستيز اينجا وي متأثر از فلسفه

كند عده اي مي گويند انديشه نيچه  در پيدايش فلسفه نازيسم دائمي بين ضعيف و قوي تلقي مي

هاي خود مصادره كردند از ديگر آثار ها او را به نفع انديشهبيشترين تأثير را داشت. خود نازيها و فاشيست

كشد. او بر حقايقي است كه او در اين آثار بحث مرگ خدا را پيش مي« غروب بتها»يا « شامگاه بتان»او 

سازيم بدون آنكه به آنها توجه كنيم نقد دارد نيچه معتقد است آن چيزي را كه انسان و كه ما مي

كنند چيزي جز تأويل و تفسير  نيست و اين مسئله را تحت عنوان حقيقت تلقي مي فالسفه و متفكران

گويد اين حقايق چيزهايي نيست كه واقعا حقيقت باشد  چيزهايي دهد او ميبه خواست قدرت ربط مي

خواهد فالن چيز شود. انسان ميسازيم حقيقت چيزي است كه توسط انسانها جعل مياست كه ما مي

شود. بنابراين اين د و فالن چيز حقيقت نباشد باورهاي علمي و فلسفي چنين ساخته ميحقيقت باش

افتند تا زماني كه آيند و برميباورها اموري ذاتي و ازلي و ابدي نيستند بلكه حادث و گذرايند، برمي

يم به ماند ما اگر روشهاي درست تفسير را به كار بگيرقدرت پشت يك عقيده و باوري باشد باقي مي

ي ما با آن دور و گويد حقيقتي است ولي رابطهشويم.  نسبيت گرايي ميمراتب به حقيقت نزديك تر مي

آفرينيد. تفسير را چون كنيد بلكه آن را ميگويد حقيقت را شما كشف نمينزديك است ولي نيچه مي

ر نيست ما شناختها پذيشود. آنچه تاريخي است تعريفخواهيد درست تعبير شما دوست داريد،  مي

گذار و پيشتاز نوعي از نسبيت باوري كه شود پايهها هستند بنابراين نيچه ميداريم كه همان تاويل

هاي مهم نيچه كه روي فوكو اعتقادش بر اين است كه يك حقيقت تاريخي وجود ندارد يكي از كتاب

 كشد.مياست كه اخالق مسيحي را به نقد « تبارشناسي اخالق»تأثير  گذاشت 

كانوني اعتقاد ندارد يك حركت جديدي شكل گرفته به نام  گرايي پست مدرن به حقيقتنسبت

كتابي  8718انداز باوري. توماس كوهن يكي از بزرگترين مورخان علم در پرسپكتيويسم يعني چشم
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كرد زمين مي نوشت به نام ساختار انقالبهاي علمي و در آنجا از پارادايم صحبت كرد. زماني انسان فكر

گفت: اي شكل. اين يك حقيقت عيني و علمي بود علم باستان به بشر ميمركز عالم است و استوانه

گويد ما چرخد يكي از انديشمندان به نام فاير آبند در كتاب ضد روش ميخورشيد دور زمين مي

ه در آن پارادايم زندگي اند. انساني كپذيريحقيقت عيني نداريم و اين پارادايمها متكي بر اصل قياس

كند و انساني كه در پارادايم ديگري است جهان و عقايدشان متفاوت است. فوكو كه از گفتمان سخن مي

شوند نيچه ها حقايق نيستند چيزهايي هستند كه ساخته ميزد گفتمانگفت همين حرفها را مي

اند را بشناسيد. به هر و پايدار ماندههاي حقيقتي را كه متكي بر قدرت شكل گرفته گويد: بايد رژيممي

ي سنتي اين كار را كردند. گيرد. فالسفهحال تفكيك بين حقيقت و واقعيت در آثار نيچه انجام نمي

ها واقعيت آن چيزي است كه هست و حقيقت آن چيزي است كه بايد باشد حقيقت مربوط به ايدئولوژي

شناسي و يست و ساختني است. وي شالودهو بايدهاست بنابر نظر نيچه حقيقت كشف شدني ن

گويد: نيچه گنج تبارشناسي را قبول ندارد وي به دين و مذهب خاصي اعتقاد ندارد.) داستايوسكي مي

گويد حقيقتي بيرون از زمان ورده زندگي من است ولي در عين حال خطرناك است.( نيچه ميبار آ

است نسبي و متغير است.در عصر قديم عقل را وجود ندارد حقيقت يك چيز درون تاريخي و زماني 

دانستند ولي در عصر جديد اين گونه نيست يك مجرد و منتزع از زبان و تاريخ و زمين و زمان  مي

گويند حقيقتي در حقيقت حقيقي وجود دارد و يك حقيقت زماني و زميني . برخي در عصر جديد مي

 دانند نه كشف كردني و يافتني.ساختگي و جعلي ميبيرون از زمان وجود ندارد و حقيقت را ادعايي 

 ( م 1549 – 1552همپل ) 

گويد قانون فراگيري در تاريخ است كه رويدادها از آن تبعيت هاست و ميهمپل جزو پوزيتيويست

 كند .مي

 ( م 1005 – 1521هایدگر ) 
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ي تفكر و تفسير را ئلهي فلسفه قرار داد. او مسترين مسئلهمارتين هايدگر فهم انسان را اساسي

ي فهم و هرمنوتيك را گذار هرمنوتيك فلسفي است او مسئلهي فلسفي كرد. او پايهتبديل به يك مسئله

ي غربي در دام گويد از زمان افالطون و سقراط تا زمان ما فلسفهوارد بحث آنتولوژيك كرد او مي

ا فراموش كرده هايدگر اين سوال را ها و موجودات افتاده است و خود هستي و وجود رشناخت هست

شود و مطرح كرد كه هستي چرا هست؟ هر گاه انسان دست به تأويل هستي بزند دري ديگر باز مي

زند اش، خود هستي را رقم ميتفسير و تأويل همين شدن است. انسان موجودي است كه فهم از هستي

داند براي گر دائمي ميگر انسان را موجود تأويلي هايدگر راه را براي پست مدرنيته باز كرد. هايدفلسفه

او پرسش اين نبود كه هستي چگونه است؟ پرسش اصلي اين بود كه هستي چرا هست؟ حال اين 

 ها وجود ندارد.هاست و بيرون از فهمهستي از درون فهم

 ( م 1022 – 1524برتراند راسل ) 

ماكياولي فرد راستگويي بوده چون جرأت گويد كند از ماكياولي و ميبرتراند راسل تجليل مي

توانستند بگويند معموالً كساني او را تكفير دانستند ولي نميها ميهايي را بزند كه خيليكرده حرف

 كردند كه خودشان آدم هاي  نادرستي بودند. ماكياوليزم برآمده از نوعي فهم تاريخ است.

 

 ( م 1123 – 1112پاسكال) 

دان مشهور ي نفي علمي بودن تاريخ داده شده است با مثال پاسكال )رياضياي ديگر كه برانظريه

گرايي است. وي گفته است اگر بيني كلئوپاترا كمي فرانسوي(مشخص مي شود كه در واقع نقد به اراده

شد و شد در اين صورت شايد امپراطور رم عاشق وي نميكوچكتر بود حوادث تاريخي متفاوت مي

گرايي را در نفي علمي بودن تاريخ مطرح ي ارادهگرفت. )پاسكال نظريهآن شكل نمي مسائل ديگر در پي

تواند روند تاريخ را عوض كند نظريه ي يك فرد يا يك شيء ميكرد(. اين معرف مكانيزمي است كه اراده
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ه بر اساس پاسكال در واقع اعتقاد به يك آزادي بيش از اندازه است و در مقابل آن جبرگرايي قرار دارد ك

 پيوست.آن  چه دماغ كلئوپاترا كوچك بود و چه بزرگ حوادث به وقوع مي

 ( م 1259 – 1001فون رانكه ) 

عده اي فكر  .شودميالدي است كه غالباً اولين مورخ جديد اروپا شمرده مي 87مورخ آلماني قرن 

پيدايش رانكه  .عقيده را ندارندكرده اند كه او پايه گذار روش علمي در تاريخ بوده است، ولي االن اين 

رانكه مالحظاتي را در تاريخ نگاري وارد كرد از جمله  .يك نقطه عطف در روند علمي شدن تاريخ بود

بود. در معناي مورد نظر او گاهي اين سند گرايي مورد سوتفاهم قرار  يكي از آنها اهميت يا اصالت سند

لت و سياست چرخ مي زد. دليلش تاكيد او به اسناد مي گرفت. تاريخ نگاري فون رانكه حول محور دو

بايگاني بود. سندها چون وجود دارند، پس تاريخ واقعي به وسيله آنها قابل نگارش است.وي مي گفت: 

سند ماده اي خشك و ثابت است. اسناد را بيرون بياوريد  و به شكل تطبيقي استنباط كنيد و از آن 

حكومت و دولت و حوادثي كه در دولت اتفاق مي افتد در اسناد وجود تاريخ را بنويسيد. ماده ي تاريخ 

دارند و بنابراين با اسناد تاريخي مي توان حكومت و سياست را  شناخت. واقعيت گذشته همانطور كه 

اتفاق افتاده در اسناد عينا هست و مي توان تاريخ آن را دانست. عده اي معتقد شدند به اسطوره ي 

بت شد دانستن واقعيت گذشته همانگونه كه اتفاق افتاده ناممكن است. عده اي تفسير رانكه . بعدا ثا

ديگري از جمله ي رانكه مي كنند و مي گويند منظور رانكه اين بود كه مورخ مي خواهد ببيند حوادث 

 چگونه اتفاق افتاده اند. لئوپلد فون رانكه منتقد هگل و انديشه ترقي بود.او مي گفت: تاريخ مظهر

خداست. مظهر خدا اراده ي خداست. شما چطور مي توانيد دوره ها را با هم مقايسه كنيد و يكي را 

پست تر از ديگري قرار دهيد. هر دوره رابطه مستقل با مظهر خدا دارد و  مورخ بايد هر دوره را همانطور 

طرف را مورخ مرده كه هست ببيند و اين به معناي قضاوت بي طرفانه است .  پست مدرن ها مورخ بي 

مي دانند. اين در حالي است كه رانكه مي گفت بايد بي طرف باشيم. رانكه در قرن نوزدهم زندگي مي 

بود. ) قرون وسطي را دوره ي   كرده است، دوره اي كه انسان دوستي ) اومانيسم ( در آلمان رشد كرده



 114 

سوي دارد در دنيا فراگير مي شود و بر ژرمانيك مي ناميدند.( عده اي معتقد بودند عصر روشنگري  فران

قرون وسطي غلبه پيدا مي كند. كم كم انديشه ي  تاريخي رانكه و روشش توي اروپا فراگير شد. در 

كشور فرانسه پيروي از روش او سبب شكل گيري متديسم شد.  وي عقيده داشت وظيفه مورخ آن است 

بنويسد و بازسازي كند. منظور او آن بود كه مورخ  كه حقيقت واقع گذشته را همان گونه دريابد و آن را

بايد حقيقت واقعيت گذشته و روح وقايع دوران را دريابد. رانكه به روح دوران عقيده داشت و اينكه هر 

ي يك رشته افكار و دوراني روحي مستقل از دورانهاي ديگر را دارد. روح دوران در واقع مجموعه

عصر را تحت نفوذ خويش در مي آورد. منظور رانكه اين بود كه وقتي تمايالت است كه يك قوم يا يك 

خواهد تاريخ قرون وسطي را بشناسد بايد روح و جان قرون وسطي را بشناسد و با افكار، مورخي مي

ها و تمايالت آن عصر آشنايي يابد او معتقد بود، تاريخ وظيفه داوري كردن درباره گذشته و به انديشه

هاي آينده  به مورخان محول كرده است. او در شرح رويدادها را براي راهنمايي نسلاطالع رساندن 

كند كه هر دو في نفسه منحصر به فرد است و بايد بر حسب مقتضيات خودش سخنان خود استدالل مي

 مورد بررسي قرار گيرد.
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 مكتب فرانكفورت

رتي ها بودند كه با رويكرد معرفت شناسانه به آسيب ي ترقي فرانكفوگروهي از منتقدان انديشه

شناسي جامعه مي پرداختند. در پيوند با اين بحث يك مساله مهم داريم، در تاريخ تجدد، مدرنيته در 

يا پست مدرن هستند يا سنتي. مهم  يرد. منتقدين تجدد دو گروه هستندگگسست با قبل شكل مي

 مدرنيته ژان ژاك روسو بود. ترين چهره در ميان منتقدان اوليه ي 

ي نقد فلسفي و نقد و بررسي نظام ي اوج نقادي تجدد به ويژه در عرصهمكتب فرانكفورت نقطه

گردد وقتي كه باز مي م8717پديد آمد. پيشينه آن به  م8710توليد علم بود. مكتب فرانكفورت در سال 

ي ماركسيستي جهت پژوهشهاي گرايي كه آرزوي ايجاد مركزفيليكس وايل دويل روشنفكر چپ

داري دانشگاهي، خاصه در زمينه تاريخ جنبش كارگري آلمان را داشت، پدرش هرمان ويل را كه سرمايه

كرد، راضي كرد تا هزينه ايجاد انجمن را تامين كند. نخستين كسي كه بود كه از آرژانتين غله وارد مي

نگار جنبش كارگري بود ولي او پس از الخ تاريخبراي رياست انجمن در نظر گرفته شد، كورت آلبرت گر

دان و استاد علوم سياسي بود، چند ماه به دليل بيماري قند از دنيا رفت. نفر دوم كارل گرونبرگ حقوق

 م8711ي فوريه 0نشريه اش را بنا نهاده بود. در تاريخ م بايگاني تاريخ طبقه كارگر و8777كه در سال 

دانست، در سخنراني مي« ماركسيسم اتريشي»رونبرگ كه خود را از پيروان انجمن رسماً افتتاح شد. گ

اش، ماركسيسم را علمي ناميد كه چراغ راه انجمن خواهد بود. در دوران رياست گرونبرگ، افتتاحيه

ي تاريخ و اقتصاد كشورهاي صنعتي و نيز چين انجام شد. كتاب مشهور كارلهايي در زمينهپژوهش

در همين دوران آماده شد. موسسه در حالي تشكيل شد كه  ‹استبداد شرقي›به نام  اگوست ويتفوگل 
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ي ورساي به غلط مقصر اصلي نامهي جنگ جهاني اول را از سر گذرانده بود. آلمان در عهداروپا تجربه

 داري در بين دو جنگ جهاني دچار بحران شده بود.جنگ شناخته شده بود و  نظام سرمايه

اهات بزرگ داشت از جمله  اينكه پيشگويي كرد وقوع بحران در دوران اوج نظام ماركس اشتب 

داري باعث بروز انقالب پرولتاريايي خواهد گرديد. چيزي كه در روسيه اتفاق افتاد نه در آلمان و سرمايه

توان گيري شوروي را داريم، به درستي ميي بولشويسم و شكليا انگليس. در جنگ جهاني اول سلطه

گفت انگليس و فرانسه در شكل گيري زمينه نازيسم در آلمان و ايتاليا مقصر هستند. هيتلر مخلوق 

هاست؛ ترس از كمونيسم و گسترش آن در جهان، ترس از اينكه جمهوري سياست خارجي انگليسي

بود:  وايمار آلمان به سمت كمونيسم و غرب برود و دچار بحران شود. فردي از اين گرو ه متفكران گفته

داري نجات داري از بحران است. بايد هيتلر و موسوليني بيايند تا سرمايهفاشيسم گريز جامعه سرمايه

پيدا كند. بمب فكري ماركس در روسيه منفجر شده بود و ترس آمدن آن به غرب بود. در فاصله اي كه 

ماركسيسم به شكل اي متوجه شدند گيرد. عدهاين فكر خيلي جدي است، مكتب فرانكفورت شكل مي

و در برابر كاپيتاليزم غربي قرار  سنتي تبديل به ايدئولوژي شده و كاپيتاليزم دولتي از آن سر برآورده

 گرفته است.

آن را به  ،نسل اول مكتب فرانكفورت معتقد بودند ماركسيسم منحرف شده و خود نظام بورژوازي

از جنگ جهاني اول مكتب فرانكفورت شكل . در چنين شرايطي بعد  جا انداخته استشكل ارتدوكس 

گيرد در اين دوره تفكر سنتي ماركسيستي نه به شكل ارتدوكس بلكه به شكل غربي حاكم بر فعاليتمي

هنري گروسمن كه دربارة قواعد  -1فردريش پوالك  -8هاي موسسه است. از اشخاص شاخص اين دوره 

ارل ويتفو گل كه درباره ي  اقتصاد چين و استبداد اند؛ ارنست بلوخ، كداري كار كردهتوليد سرمايه

 شرقي كار كرده اند.

م به بعد متفكر جواني مدير مدرسه شد به  8708بعد از اينكه كارل گرونبرگ فوت كرد از سال  

شناسي يهودي بودند. او در روان هانام ماكس هوركهايمر، او يهودي بود و در واقع اكثر فرانكفورتي
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ريز، طراح و كارآمد بود و هدايت مطالعات هايدگر را رد كرد، او برنامهديدارشناسيمطالعه كرد. پ

اجتماعي فرانكفورتي ها را به عهده گرفت. بعد ها با آمدن يورگن هابرماس اين مكتب ادامه يافت. 

اي و به ويژه روي مسائل فرهنگي، هوركهايمر، پژوهشهاي موسسه را به سوي مطالعات ميان رشته

ي انتقادي را مطرح اعي، و مسائل مربوط به شناخت روابط برد. او نخستين كسي بود كه نظريهاجتم

مقام رياست انجمن را به عهده داشت؛ و در اين سال كتاب كوچكي  8707كرد. هوركهايمر از سال 

 ي تاريخ مدرن از دوره ي رنسانس.درباره فلسفه« ي بورژوايي تاريخسرآغاز فلسفه»نوشت به نام 

توانست ، هيندنيورگ رئيس جمهور وايمار آلمان، يك فرد ضعيف و پير كه نمي8700در سال  

 فرمان صدارت عظماي آدولف هيتلر را امضاء كرد.در برابر هيتلر مقاومت كند،

اين موسسه در عمر كوتاهش  .بنابراين آلمان آزاد به اتمام رسيد. موسسه فرانكفورت تعطيل شد

ش انديشه آزاد است و انتقادات جدي به خيلي از مسائل دارد. در اين دوره در آلمان انشان داد پشتوانه

سميتيزم سامي ستيزي( در اوج خود بود. در تفكر آلمان، نژاد سفيد برتر و البته يهودي ستيزي، )آنتي

صات مشخ« مالحظاتي بر نابرابري نژاد انساني»نژاد سفيد هم مراتب دارد. كنت دو گوبينو در كتابش 

اي است كه بعداً در شكل نبرد من هيتلر بدن خود را به عنوان نژاد برتر ترسيم كرد. اين انديشه

درآمد.طبيعتا به خاطر جو يهودسيزانه ي حاكم، موسسه نمي توانست در آلمان به كار خود ادامه دهد. 

انكفورت را حفظ در نتيجه موسسان مكتب  مهاجرت كردند. هوركهايمر درآوارگي در آمريكا گروه فر

ها قدرت كرد و  پس از جنگ  موسسه را دوباره احيا كرد و به رياست دانشگاه رسيد و فرانكفورتي

 گرفتند.

هربرت ماركوزه  -0تئودور آدورنو  -1ماكس هوركهايمر  -8چهار ستون اصلي مكتب فرانكفورت  

نيچه  -0هگل  -1ماركس  -8افراد نفر موثر در تفكر اين  5اريش فروم و نفر بعدي يورگن هابرماس.  -5

ترين ركن انتقادي مكتب داري و اقتصاد سياسي اصليفرويد )ماركس و نقد او بر نظام سرمايه -5

 دهد(فرانكفورتي را تشكيل مي
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و  است هگل معتقد بود عقل بر تاريخ حاكم  است وبنابراين ،تاريخ عرصه ي بروز اين عقل كلي

تواند پروردگار را از توانيم بررسي كنيم عقل فيلسوف ميي عقل را ميچون عقل حاكم است و پديدارها

. هگل مي گويد آنچه معقول است واقعي است و آنچه واقعي است معقول بشناسد طريق طبيعت و تاريخ

تواند همه چيز را بشناسد، فرويد اين نظريه را رد كرد و گفت انسان خيلي است. عقل فيلسوف مي

شناسد و به سراغ ضمير ناخودآگاه رفت. نيچه مي گفت آنچه كه تاريخي نميچيزها را خودش هم 

 نيست قابل تعريف نيست.

اي باز كرد او در سخنرانيش بر اين اصل تأكيد كرد كه هوركهايمر راه را براي مطالعات ميان رشته

اند و با ه شدهمطالعات فلسفي و علوم اجتماعي و تفسيرهاي تاريخي به دليل اين كه جدا از هم مطالع

اند هر كدام نقص دارند بنابراين در تفكر هوركهايمر سه ضلع وجود هم تركيب نشده و پيوند نخورده

علوم  -0تاريخ  -1فلسفه  -8ها را تا به امروز تشكيل داده است دارد كه الگوي عمل پژوهش فرانكفورتي

هاي آنها برآمده از اين سه عامل ظريهبه عبارتي شناخت شناسي فرانكفورتي ها و متدولوژي ن .اجتماعي

باالست. فرانكفورتي ها در نقدشان بر تجربه گرايي ، اين رويكرد فلسفي را بخشي از نظام توليد علم در 

سيستم سرمايه داري معرفي كردند كه در خدمت تحكيم بنياد هاي بورژوازي است . به باور آنها اين 

ژيم حقيقت را پديد مي آورد كه ضامن بقاي طبقه بورژوازي رويكرد كه حاصل رژيم قدرت است، نوعي ر

تواند موضوع شناخت علمي دقيق همراه با قوانين فراگير عام است. به اعتقاد آنان در اين تفكر انسان  مي

تواند كار خود را انجام دهد، در حالي كه قرارگيرد و پژوهشگر علمي فارغ از ارزش و شرايط تاريخي مي

 چنين نيست.

ي اين دو در تفكر سنتي به جز هاست و از تعريف رابطهي سوژه و ابژه مورد نقد فرانكفورتيرابطه 

كند در كتاب نقد خرد ناب عقل را كه كنند. كانت از فلسفه انتقادي صحبت ميماركس انتقاد مي

ت اجتماعي رود و مسأله را به صورخواهد نقادي كند كانت سراغ فلسفه اجتماعي نميشناسنده است مي

رود و معتقد به شرايط اجتماعي نيست، اين در هاي فردي ميمطرح نمي كند  بلكه در حوزه شناخت
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برد و مدافع بيند، ديالكتيك را به شكل اثباتي به كار ميحالي است كه هگل اجتماعي و تاريخي مي

بخشي از ها رهاييورتي. در حالي كه پژوهش راستين فرانكفشودمي وضع موجود  و نظام حاكم بر پروس

ي سوژه و ابژه را براساس نظام موجود است و اين  نظام را نقض مي كند و  معتقدند نظريه سنتي رابطه

ر تفكر سنتي خلق و منتهي به شكل گيري دوگانگي شده  است. د اند برتري يكي بر ديگري قرار داده

شناسي سنتي است در مناسبات توليد هستيدوقلوها و مفاهيم دوگانه كه مبتني بر  دوقلوها شروع شد،

ها معتقدند كه در فرهنگ بورژوازي از شود. فرانكفورتيهويتي ميانسان از جوهر خود دور و دچار بي

 بيني، راديو، تلويزيون حالت كااليي به خود مي گيرند.موسيقي، فرهنگ، ادبيات و جهان

 فرهنگ انبوه، صنعت فرهنگ

كند ناديده گرفتن فعاليتهاي فردي و بزرگ كردن عرصهكو از آن ياد ميها كه فونقد فرانكفورتي

كني و در واقع ميها را ساده ميسازي و پيچيدههاي اجتماعي است. در اين حالت مفهوم كل را مي

شناسي و بر آن تسلط خواهي آن چيزي كه ابژه است را قابل شناخت كني و آن را ساده مي كني و مي

ها وقتي ابژه پيچيده يزي كه دكارت در رياضيات آن را انجام داد. از نظر فرانكفورتيكني، چپيدا مي

تواند به طور كامل ابژه را بشناسند بنابراين با عين فاصله تبديل به مفاهيم ساده شود آن وقت عقل نمي

رد غفلت واقع ها دنبال همين قسمت موگيرد و فرانكفورتيگيرد و قسمتي از ابژه مورد غفلت قرار ميمي

هاي انتقادي داريم كه تا االن تكامل يافته و به صورت هاي شده هستند. ما در مكتب فرانكفورت نظريه

مختلفي در آمده است . در آثار آدورنو به مسأله باال اشاره شده است وقتي ابژه را ساده كني آنچه كه 

تمام آن. دوگانه انگاري مبتني بر نوعي دهد بخشي از ابژه است و نه  ذهن تو  مورد شناسايي قرار مي

و همواره بخشهايي از آن  است مبتني بر روابط قدرتكه كند ميپيدا اغفال ذهن بر چيزي دارد سلطه 

اين اعتقاد فرانكفورتي ها در آثار ميشل فوكو تبديل به يك اصل شده  ،شودچيز مورد غفلت واقع مي

ه قدرتمند يعني غرب، تاريخ را تسخير كرده و آن است. قسمتي از تاريخ مغفول مانده چون سوژ

 خواسته است.قسمتهايي را به صدا درآورده كه خود مي
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جنبش دانشجويي شكل گرفت كه آدورنو مخالفت كرد و در برابر آن موضع  8711در سال  

 گرفت هوركهايمر هم همراه او شد، ولي ماركوزه طرفدار اين جنبش شد و گفت كه باالخره بايد در

جايي نفس كشيد ولي آدورنو اين را قبول نكرد و همين سبب شد دانشجويان به كالس او نرفتند اين دو 

 .كردندمي معتقد بودند كه  عمل  انقالبي راستين همين انتقاد است نه آن  كاري كه دانشجويان 

و مسلط شدن  گرايي )ساده كردن چيزهاها نقاد انديشة اثباتي هستند. اينها به تقليلفرانكفورتي

گرايان  چيزهايي را كه ذاتاً ساده شونده نيست و ذاتش  گويند  كه اثباتبر آن( انتقاد دارند. اينها مي

بعد از اينكه  81شود. در قرن كنند و اين باعث انحراف مينگري ميكنند كليپيچيده است ساده مي

كرد، نيوتون از تبعات كارش اين بود  ريزينيوتون ظهور كرد،  اساس علوم فيزيك و رياضي جديد را پي

اي كه خواستند انقالب صنعتي را بشناسند معتقد كه عقل غربي را دچار چرخش بنيادي كرد و عده

كرد. علم توانايي شد، رشد نميافتاد انقالب صنعتي پيدا نميبودند كه اگر انقالب نيوتوني اتفاق نمي  

بزار ساز شد كه  اين ابزارها باعث تسلط انسان بر طبيعت شد را افزايش داد، بشر موجودي ا تكنيكي بشر

و اوايل  81باوري در اواخر قرن ، در عصر قديم انسان بيشتر اسير طبيعت بود تا مسلط بر آن . خوش

نسبت به علوم طبيعي و اجتماعي اتفاق افتاد و اينكه علوم تمدني و طبيعي بشر را از قيد  87قرن 

 ير تفكر علوم انساني و اجتماعي اثر خوش باوري اين بود كه بتوانيم قوانين تاريخكند. دطبيعت آزاد مي

و اجتماعي را تحت قواعد كلي در بياوريم و با آن قواعد كلي كه در واقع به شكل ابزار ساده شده و با 

كلي و  عقل قابل شناسايي شده نسبت به آنها شناخت پيدا كنيم و بنابراين بر آنها مسلط شويم. قوانين

فراگير و فراتر از ارزشهاي فرد و جامعه و بيرون از خود ارزشها و بيرون از خود تاريخ )كه به آن 

بيني كه پديد آمده بود پاي هاست. اين خوشگويند( مورد انتقاد  فرانكفورتيمتافيزيك علمي مي

وحدت طبيعت و تاريخ  گرايي را در علوم انساني و اجتماعي باز  كرد كه  قائل بههاي تجربهگرايش

 .اي را در عرصة اجتماع، سياست و فرهنگ ايجاد كردگراها نظام سلطهگرايي تجربهبودند. مطلق
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شود، مشكل در اريك فروم اين بحث را مطرح مي كند كه چگونه يك انسان ديكتاتور طلب مي

هاي بحث اريك  د،  ريشهكنبيند، بر شرايط ذهني تاكيد ميها را در روح انسان ميكجاست، فروم گره

 شود.گردد به رنسانس انسان در اين جامعه مسخ شده كه دچار فريب ميفروم برمي

انسان در اين جامعه فريب خورده، چون بر اساس مالحظات سودي،استثمار،  قدرت و ... كه  همه 

( كنش خودآگاهانه )اليناسيون ،شوددر خدمت تحكيم اقتدار بورژوازي هستند. انسان از خود بيگانه مي

 رود به سمت ديكتاتور، به خاطر اينكه كنش آگاهانه ندارد.پرستي، ميرود به سمت  انسانندارد مي

اي هست كه اقتدار و اعمال قدرت بر روي او انجام مي گيرد  نظام آموزش انسان وقتي در جامعه

برد معلومه كه ديكتاتوري از ياد ميكند. انسان وقتي سرشت خود را و پرورش انسان را از خود بيگانه مي

شود، مسئوليت برايش سخت است، در اين نظامكند، معلوم است كه خود اتكا نميموسليني را قبول مي

 ها مردم دنبال فرافكني هستند. 

ها در آثارشان: عباراتي دارند همچون بت وارگي، فرهنگ كااليي شدن موسيقي، فرانكفورتي

 ..كااليي شدن ادبيات و .

ترين وجه وجود انسان، از لحاظ فرهنگي است و بايد اصالت داشته باشد و نبايد تبديل هنر عالي

به كاالي مبتني بر سود بشود و نبايد باعث تحكيم نظام سلطه بشود.در  نظام سلطه ،در واقع ادبيات و 

ها است و نسانكشي از اداران و بهرهموسيقي و تمامي هنرها و صنعت و فرهنگ در خدمت  سرمايه

شوند و در اين جهت دهد گفتگوي ساده در اجتماع بين افراد برقرار شود. افكار تحريف مياجازه نمي

داري هست در واقع از طريق است كه بايد رشد كنند. راديو، تلويزيون، ابزار گوناگون كه در نظام سرمايه

نكه آنها آگاه باشند و به معضالت خود كند و به جاي ايها را سرگرم ميتوليد هنر و موسيقي انسان

گيرد، آگاهي دروغين جاي كنش راستين را مي بيانديشند گرفتار سرگرمي مي شوند. كنش هاي كاذب

گيرد، اختيار دروغين و آزادي دروغين جاي آزادي راستين را و آگاهي كاذب جاي آگاهي راستين را مي

بيند تكامل س بدبين نيست امكان رهايي و آزادي را ميبخش است. ماركگيرد. نظريه انتقادي رهاييمي
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شود تكامل بيند اما به وضع موجود اعتراض مي كند. تفكر فلسفي از عصر روشنگري به بعد ميرا مي

گرايي و انديشه قانون مطلق و تلقين اين باورهاي پيشرفته، و از دل مفهوم قانون مطلق چيزي جز تجربه

گفتند اصالً ترقي ممكن نيست. خوشكنند نميآيد. اگر اينها انتقاد ميمطلق گرايي سياسي در نمي

شناسي جامعه كنوني و داري و آسيبشناسي نظام سرمايهبينان امكان رهايي بشر را بر اساس آسيب

پذيرفتند و معتقد بودند نظريه هاي ماترياليزم ماركس ميالبته با محوريت مسائل فرهنگي و رواني نظريه

شود اينها ميشناسد و راه را باز مي گذارد. شناخت نسبي و تبيين حاصل ميادي معضالت را ميانتق

آيد و امكان ايجاد  خودآگاهي گويند برنامه از دل اين شناخت و تبيين در پرتو نظريه انتقادي بيرون مي

ا جامعة جهاني راستين را ايجاد مي كند و بر اساس آن كنش آزاد انسان در جامعه چه جامعة خاص ي

اي ها موهوم است و به همين خاطر عدهآيد و اين يعني حل مشكل. اين برنامه از لحاظ بعضيفراهم مي

 دانند.گرا ميهابرماس را وهميورگن

 م( -1929یورگن هابرماس)   

ميالدي است در زمينه نظريه انتقادي آثار پرشمار  8717بزرگترين فيلسوف آلماني زنده متولد 

. در نظرات هابرماس بيشترين پيوند با آدورنو وجود دارد و از او بسيار تأثير پذيرفته و شاگرد وي دارد

داري از شي گونگي هوركهايمر و آدورنو براساس نظريه ماركس يعني نقد فرهنگ سرمايه .بوده است

يالكتيك فراگير سخن گفتند به ويژه در كتابي كه به طور مشترك به نگارش آن دست زدند يعني د

رهايي از آن وجود اي بدان پرداخته شده است كه انگار راهداري به گونهمنفي. در اين كتاب نظام سرمايه

حلي شد راهندارد. هابرماس بر اين دو انتقاد دارد و معتقد است اگر نظريه انتقادي اين دو باز پرداخته مي

شود. يكي از هاي آن پيدا مييم پايهداري از وضعيت شي گونگي و تحكبراي خروج جامعه سرمايه

ي بحران به اين طرف وجود داشته مسئله 17ي او از دهه ترين مسائل كه در آثار منتشر شدهاساسي

 -5عقالنيت  -0اجتماعي و فرهنگي  -1اقتصادي  -8كند بحران را شناسايي مي 5هابرماس  .بوده است

داند منظور او از بحران داري را بحران مشروعيت مييهترين بحران در نظام سرماسياست. هابرماس اصلي
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ي سيستم بر فرهنگ است. عقالنيت ابزاري تعبيري بود كه ماكس وبر مشروعيت بحران ناشي از غلبه

ي عقالنيت بحران در قسمت سياسي، اجتماعي ناشي از غلبه .بردي عقالنيت ساختاري به كار ميدرباره

 ابزاري است.

 ها:نظریه سیستم بحران انگیزش، 

سيستم غلبه يافته بر جهان زيست،كه منظور از آن  مجموعه عاليق، استعدادها و كنش   

معتقد است كه ديالكتيكي بين ساخت و  هابرماس ها  در برابر سيستم غلبه يافته است. فرهنگي انسان

ه شده است. جامعه داري  عقالنيت ابزاري بر جهان زيست چيرفرهنگ پديد آمده و در نظام سرمايه

حلي ندارد خواهد بحران را حل كند چون گرفتاراست  و راهداري دچار بحران شده و وقتي ميسرمايه

شود حوزه كنش رفتاري دچار خدشه شده و هر كه قصد حل بحران دارد فقط با اعمالي كه مرتكب مي

.  ار حركت سيكليك مي شودو در واقع گرفتشود كند و حل نميبحران را به حوزه ديگري منتقل مي

هاي اوليه ركن اوليه تفكر ماركسيسم را تحقق بخشيدن به ماترياليزم و هابرماس مثل فرانكفورتي

دانست ماركسيسمي كه ماركس مطرح كرد منوط به خود آگاهي طبقه كارگر بود ديالكتيك ماركس مي

برخالف آدورنو و هوركهايمر  كه پيشگويي وي درست نبود اين در مباحث يورگن هابرماس جذاب است

كه نظريه انتقاديشان نسبت به ماركسيسم به بن بست رسيد و القاء كننده نااميدي ذهن بود هابرماس 

داري باشد يك بحث اساسي در آثار هابرماس اين بود كه  تواند رهايي بخش جامعه سرمايهگفت دين مي

گفت به شدت فاصله ماركس از آن سخن مياي كه داري كه االن هست با آن جامعهجامعه سرمايه

داري متأخر مدرن در برابر جامعه كالسيك گرفته و پيشرفته شده است.در واقع مقايسه جامعه سرمايه

 داري نسبت به ديگري وجود دارد؟بود. چه وجه تمايزي بين اين دو جامعه سرمايه 87قرن 

و فن توسعه پيدا كرده و در خدمت نظام دارد علم داري متأخر بيان ميهابرماس در اين سرمايه

داري قرار گرفته و خود تفكر خصلت ايدئولوژيك به آن بخشيده است. علم و فن خودش به سرمايه

ي انقالب ماركس كه كنش آگاهانه طبقه كارگر نيروي توليد تبديل شده پس با اين دليل اساسي نظريه



 124 

ر اينكه  رفاه توسعه يافته و كارگران در آن  سهيم را مطرح مي كرد اصالً كاربرد ندارد يك دليل ديگ

تواند باشد معنايش اين است كه نظريه ماركسيسم ي كارگر ديگر يك طبقه معترض نميشده اند، طبقه

 بايد با اين شرايط بازپرداخت شود

شناسي و شناخت شناسي است چيزي است كه در . ارزش كار يورگن هابرماس در عرصة معرفت

شود، بدون تجارب مستقيم و مشترك با هم ماعي بر اثر تفاهمات رفتاري و درك هم پيدا ميروابط اجت

آيا بايد به آن تجربه مستقيم داشته باشيم يا بدون تجربة مستقيم  .آيدهر چيزي كه به معرفت ما در مي

گراها تجربهبه خاطر مقوالت و مفاهيم در ذهن مي توانيم آن را  به صورت پيشا تجربي درك كنيم )در 

 ،)تجربة مستقيم(شود( مشكل اين است كه از طريق تجربه علم ثابت مي

 877خواهيم آموزش بدهيم كه آب در پذير نيست ما در اين مساله وقتي مياي كليتهيچ تجربه 

اما مطلقاً  ،شودبه عنوان انسان نامكرر مي انيم تجربه كنيم تجربه براي ما توجوشد چون ميدرجه مي

پذيري، علم است متوجه نيستيم در همين تجاربي كه اساس شود بگوييم علم بر اساس اصل تحقيقينم

علم قرار گرفته با كلمات و خاطرات تجارب سر و كار داريم و آن چيزي كه توسط يكي تجربه شد توسط 

كند. دا  ميو آن بر اساس مقوالت پيشا تجربي انتقال پي تجربه نشده غيرقابل انتقال نيست ديگري كه

تجربه يكي از راههاي انتقال علم و معرفت است، چيزي كه به عنوان حقيقت و معرفت علمي صورت 

) كه خود آن بر اساس مقوالت و .ها استپيدا مي كند و اساس كنش تفاهمي و كنش ارتباطي انسان

برد شناسي ميبگيرد( يورگن هابرماس اين مسئله را سراغ مسائل آسيمفاهيم پيشا تجربي صورت مي

انسان است سالمت خود را در نظام او بر اين باور است كه كنش ارتباطي كه مربوط به جهان زيست

داري موجود از دست داده است و كنش دچار خدشه شده است. بر همين اساس او از موقعيت سرمايه

اساس روابط بين گويد، اگر بپذيريم شناخت امري اجتماعي است و بر كالمي تحريف شده سخن مي

توانيم اين كنش روابط تحريف شده )استبدادي( ما چگونه مي ذهان اين شناخت شكل مي گيرد درا

توانند به شكل خودآگاه اين موقعيت كالمي مطلوب را ارتباطي را به شكل سالم ببينيم. انسانها نمي
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اني مسلط شده و فرايند رشد ايجاد كنند. به دليل اينكه سيستم و عقالنيت ابزاري بر جهان زيست انس

هاي بيش از عصر حاضر تا حاال روابط غيرقابل در هيچ يك از دوره است. عقالنيت فرهنگ مسدود شده

انسانها روابط كالمي خدشه از نظر كنش انساني وجود ندارد كنش ارتباطي ناسالم اجازه نخواهد داد بين 

 پيدا كند و انسان در رنج است. درستي شكل

هاي ارتباط است. در اش درباره ي تفكيك حوزه عمل از حوزهدي در آثار هابرماس  نظريهمسئله بع

خواهان تفكيك اين دو از هم است و در آثار متعددش سعي كرده است اين كار را وي نظريه  هابرماس 

ي ويني، چه به بكند. هابرماس نقدهاي جدي بر پوزيتيويسم دارد چه به شكل كالسيك )شي( حلقه

گرايي حلقه ويني )كه تز تجربهنقد جدي به تجربه 07حتي تا دهه  17ل نو، كارل پوپر اوايل قرن شك

دانند. هابرماس به اين ها او را از خودشان ميگرايي منطقي را داشت( وارد كرد با اين حال پوزيتيويست

ن گروه و چه شان نسبت به اين امر غفلت دارد چه ايقسمت حساس و معتقد است كه آنها نظريه

ماركس اين دو حوزه را نتوانستند از هم جدا كنند. يورگن هابرماس كتب شاخصي دارد مثل شناخت و 

( 8715نظريه كنش ارتباط يا تفاهمي ) ،سود، شناخت و عاليق انساني، ارتباط و تكامل اجتماعي و ....

 ترين آثار يورگن هابرماس است.اين كتاب جز شاخص

گويد انسان ناطق رسطو در مثالهايش تعاريفي ارائه داده از انسان كه جالب است او ميدر يونان باستان ا 

است سقراط ناطق است، پس سقراط انسان است. اگر بپرسيم از خودمان چرا فيلسوفاني مانند ارسطو 

گويد او عاقل است و بعضي مواقع او مدني كند بعضي مواقع ميانسان را بر اساس قوة نطق تعريف مي

شود؟ چرا اينها انسان را به عاقل بودن  و جامعة بالطبع و سياسي است چرا انسان اين گونه تعريف مي

كند و انسان چون عاقل است جامعهدهد؟ جوهر عقالني انسان در گفتارش نمود پيدا ميمدني ربط مي

است. نظريه يورگن كند، بروز جوهر عقالنيت در كالم ي سياسي دارد، عقل انسان در كجا شكل پيدا مي

غرب دارد. يورگن هابرماس در واقع از فرايند عقالنيت و تسلط  اي در تفكر فلسفههابرماس ريشه ديرينه

گويد. مايكل كيدزي مي گويد: اگر بخواهيم از نظريه فرويد سخن ميعقالنيت ساختاري در جهان زيست
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اگر  .گيردآنجا تفكر صورت مي و ستاز ناخودآگاه استفاده كنيم جهان زيست هابرماس ناخودآگاه ا

تواند روابط سالمي با ديگران برقرار كند. شود و نميناخودآگاه انسان بيمار شود انسان افسرده مي

ي مخرب عقالنيت ابزاري خارج گويد: اگر ما كوشش كنيم و جهان زيست را از زير سلطههابرماس مي

ي انساني شود، در جامعهم چطور ناخودآگاه سالم ميي ساخت و فرهنگ را به سامان كنيكنيم و رابطه

هابرماس از نظر خودش اين است كه جهان زيست را از زير افتد و نظريه يورگنهم همين اتفاق مي

دهد، آزادي است. او كه اين كار را انجام مي يت ساختاري در آوريم و اين چيزيسلطه مخرب شده عقالن

گويد: تاريخ چيزي جز فرآيند رشد آزادي و فرآيند رشد فاهمي ميبر اساس نظريه كنش ارتباطي و ت

فرهنگي نيست و شناخت، يك امر اجتماعي و تاريخي است، فرايند درك رشد حقيقت نيست و اگر از 

ي تاريخ سخن بگوييم شناخت را  فقط در اجتماع ممكن است پيدا كنيم نظر شناخت شناسي در عرصه

اين نظريه يك روش و رويكرد  .توان آن را شناختد  و در تاريخ ميپس شناخت خصلتي اجتماعي دار

 هاي مختلف و در تاريخ انديشه و علم است.ويژه براي بررسي تاريخ در عرصه

گيرد انسانها بدون نياز به تجارب كنش تفاهمي يا ارتباطي براساس زبان است كه صورت مي

توانند با از طريق انتقال مفاهيم از راه زبان مي ،ندفهممطلقاً مشترك در گفتگوي باهم  يكديگر را مي

آيد كه او اسم آن را هم ارتباط برقرار كرده و همديگر را درك كنند در اين منش شناختي پديد مي

افتد در حوزه عمل حكمي را گذارد و اين فراتر از شناختي است كه در حوزه عمل اتفاق ميحقيقت مي

تواند حقيقت نداشته باشد حقيقت يعني ولي به نظر يورگن هابرماس ميكنيد كه معتبر است صادر مي

 پذير باشد در عرصه اجتماع و جهان. صحت و اعتبارش عموميت

هاي مختلف و در تاريخ انديشه و اين نظريه يك روش و رويكرد ويژه براي بررسي تاريخ در عرصه

 ماند.ي دو قرن اخير برداريد چيزي باقي نميگويد اگر شما ملت را از تاريخنگارعلم است. هابرماس مي
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 :مكتب آنال

خواهد رويدادها را ثبت كند و بيشتر به جنگهاي شاهان و مورخ مي 81در تاريخنگاري قبل از قرن 

نمايد اما مورخ امروزي در ميداني رجال سياسي و در يك كلمه تاريخ سياسي توجهش را معطوف مي

نمايد و از اقتصاد و تجارت و هنر و فرهنگ و سنن و .... نيز سخن به ميان تر فعاليت ميبسي وسيع

آورد از زماني كه جامعه شناسي پديد آمد  نسبت به دولت محوري انتقادات شديدي صورت گرفت مي

به خصوص از دوره ي آگوست كنت كه پايه گذار جامعه شناسي است او تاريخ ملي و سياسي را راضي 

در فرانسه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن  .مكتب آنال هم دنباله رو همين تفكر شد كننده ندانست و

 بيستم مكتب آنال شكل گرفت.  

بررسي » يا« تاليف تاريخي » در اوايل قرن بيستم آنري بر مجله اي تاسيس كرد تحت عنوان

موضوع آن تاريخ مردم، توده در اين مجله درباره ي تطور بشر تاريخ مفصلي نگاشته شد و « تاريخ نگاري

ها و اجتماعات فكري و فرهنگي بود. دو مورخ بزرگ كه مانند او فكر مي كردند و تاريخ انساني و جهاني 

م 8717را قبول داشتند، نامشان لوسين فه ور و مارك بلوخ بود. مارك بلوخ و لوسين فه ور در سال 

كنند كه اين نام بعدها نام مكتبي در تأسيس مياي به نام آنال يعني ريز شده و جزئي شده را مجله

 نهند.گردد كه آنها به  همراه فرنان برودل بنيانيش ميتاريخنگاري مي

 ( م 1542 – 1509فرنان برودل ) 

بزرگ ترين مورخ مكتب آنال و بزرگ ترين مورخ قرن بيستم مي باشد. عده اي او را آشفته گو مي 

و سوم مكتب آنال است و در تداوم اين مكتب نقش بسيار مهمي  دانند. او حد فاصل ميان نسل اول

داشت. وي نيز همانند مارك بلوخ و لوسين فه ور بر جغرافيا به عنوان عنصري تعيين كننده در تاريخ 

باور دارد به همين سبب عده اي او را متهم به جبر جغرافيا باوري مي كنند.وي رژيم غذايي و خوابهاي 
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بندان به مكتب آنال عقيده ته را مورد توجه قرار داده است. وي به عنوان يكي از پاياروپاييان در گذش

ي علوم انساني يعني تاريخ. برخي دارد كه چيزي به نام علوم انساني جداي از تاريخ وجود ندارد و همه

د. فرنان برودل انشناس دانستهدر انتقاد به اين دسته از مورخان مكتب آنال آنها را نه مورخ بلكه جامعه

كند بدون روشنگري دهد نه روشنايي نوري، رويدادها را عرضه ميمدعي بود كه تاريخ كورسويي بروز مي

مدت نويسان صرفاً بر رويدادها گرايش دارند بر اعمال فردي و تحوالت كوتاهو توضيح، زيرا كه تاريخ

مستقيماً قابل دريافت باشد. بر اين اساس  توانندپندارند كه هر كدام از آنها ميورزند و ميتأكيد مي

تاريخ تا حد تاريخ وقايع به ويژه رويدادهاي سياسي تنزل يافته است. اين موضوع براي برودل بديهي 

سازد.در تواريخ قديم بررسي امور جزئي پذير مياست كه بررسي گذشته، خودشناسي بيشتري را امكان

نهد يعني در آن جز الرسل و الملوك نام ميتاب خود را تاريخدر تاريخ مرسوم نبود مثالً طبري نام ك

شود برودل به شدت از تاريخ روايي انتقاد مي كند و سرگذشت پيامبران و شاهان چيز ديگري يافت نمي

آن را كم ارزش مي داند او مي گويد: ما در تاريخ يك زمان نداريم زمانها داريم و اين زمان ها را به سه 

 مي كند:دسته تقسيم 

 تاريخ كار محور و دهد مي روي آني تاريخي حوادث آن در(  انفرادي زمان: ) مدت كوتاه زمان – 8

  است سنتي نگاران

 در كه حوادثي از و دهد مي توضيح را ساختاري تاريخ مفهوم(  اجتماعي زمان: )  مدت ميان زمان – 1

 ي تاثير مي گذارند.اجتماع اقتصادي ساختار در و افتاده اتفاق زياد مدت طول

 .است تاريخ كردن محور مكان نوعي(  جغرافيايي زمان: )  مدت طوالني زمان – 0

 اوج تاريخنگاري ساختارگرا فرنان برودل است.

 ( م 1500 – 1001مارك بلوخ ) 

گويد در كتاب جامعه فئودالي در خصوص ساخت اقتصادي قرن وسطي بحث كرده است وي مي

پردازد كه هم خودش و هم خودآگاهي عامل هاي ذهني ميفصل كردن پديدهنويس به حل و تاريخ
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كرد، اين امر ناظر  بر اين بود كه صدها تفسير در مورد گيرد. بلوخ تأكيد ميتاريخي را در برمي

توانند اعتبار علمي را نويسان ميپذير است اما با اين همه وي باور داشت تاريخرويدادهاي گذشته امكان

نويس مبتني است بر شناخت حقيقت، كذب و......، مورخ  رار دهند. او گفت عمده كار تاريخهدف ق

گويد براي كشف اينكه چگونه شايعات و تصورات غلط تواند از داوري كردن اجتناب ورزد. بلوخ مينمي

به  نويس به بررسي خودآگاهي جمعي به يك ملت بپردازد. اوكنند الزم است تاريخاعتبار كسب مي

باشند حمله ها و ايجاد موانع ميان گذشته و حال ميكساني كه مجذوب مسائل سياسي و اصل و نسب

 مي كند.

اهميت مارك بلوخ از لحاظ روش شناسي بود كه نو آوري هايي داشت كه در تحقيقات تاريخي خيلي 

در عصر ما  موثر واقع شد.روش وي بدين صورت بود كه چون موضوع ما اجتماعي است مواد معلول

حاضرند و ما مي توانيم از عصر حاضر به گذشته برويم. از نظر روش شناسي روش وي قياس و تطبيق و 

در واقع بدست آوردن يك نگرش كلي در تحقيقات تاريخي بود. او متخصص تاريخ اجتماعي و اقتصادي 

ه عقيده وي نمي توان در قرون وسطي بود. وي همچنين تاريخ ملي را نمي پذيرد زيرا در اين صورت ب

 تاريخ را شناخت.

 ( م 1020 – 1591لوسین فه ور ) 

ي ذهنيت جمعي فرانسويان در طول تاريخ سخن رانده و از روانشناسي تاريخ نوشته است درباره

ترين راههاي ي او يكي از اصليوي به عنوان يكي از پيشتازان تاريخ رواني معروف است بنابه عقيده

 هاي جمعي است.تأثيرات گوناگون ذهنيت شناخت گذشته فهم

فه ور با پژوهش در اسناد و مدارك در كتاب خودش اثبات كرد كه براي اينكه ما در مورد يك واقعه 

قضاوت بكنيم بايد ذهنيت هاي جمعي آن دوران را با معاني خاص خودش بشناسيم ذهنيت و الفاظ به 

سياري الفاظ ديگر معناي امروزي خود را از دست داده كار رفته در دوره هاي گوناگون متفاوت است و ب
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اند، از اين رو ذهنيت جمعي آنان هم با هم متفاوت بوده است وي نيز مانند مارك بلوخ بر عنصر جغرافيا 

 تاكيد دارد.
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 8011ي فواد روحاني، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، افالطون، جمهور، ترجمه - 

 8011ن، اميركبير، ي حميد عنايت، تهراارسطو، سياست، ترجمه -

ي ابن خلدون و دنياي معاصر، مجموعه مقاالت همايش بزرگداشت ابن خلدون، تهران، موسسه - 

 8010تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

ابن صاعد اندلسي ، التعريف بطبقات االمم: تاريخ جهاني علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجري،  - 

 8001مشيد نژاد اول، تهران، دفتر نشر ميراث مكتوب، هجرت، مقدمه ، تصحيح و تحقيق غالمرضا ج

 8000آزاد ارمكي، تقي، جامعه شناسي ابن خلدون، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان،  -

ي بهزاد سالكي، پژوهشگاه ادواردز، پل، فلسفه تاريخ: مجموع مقاالت از دايرةالمعارف فلسفه، ترجمه -

 8004رهنگي، علوم انساني و مطالعات ف

 -ي تحقيقاتي علوم اسالمياميد، مسعود، درآمدي بر فلسفه تاريخ، تبريز، دانشگاه تبريز، موسسه -

 8010انساني، 

 8017آدميت، فريدون، تاريخ فكر: از سومرتا يونان و روم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  -

 8017كوب، تهران، اميركبير، ريني عبدالحسين زارسطو، ارسطو و فن شعر، ترجمه -

ي محمد پروين گنابادي، تهران، ي ابن خلدون، ترجمهابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه -

 8011مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 

ي عبدالحميد آيتي،تهران، انتشارات ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، تاريخ ابن خلدون، ترجمه -

 8010-8007ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي، وزش عالي و مؤسسهوزارت فرهنگ و آم

 8001احمدي، بابك، خاطرات ظلمت، تهران، نشر مركز،  -
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بيهقي، ابوالفضل، محمد بن حسين، تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض، قاسم غني، تهران، علم،  -

8015 

 8011ايي، تهران، ماهي، ي رضا رضبرلين، آيزايا، كارل ماركس: زندگي و محيط، ترجمه -

ي ليال سازگار، تهران، ققنوس، ها، ترجمهبرلين، آيزايا، سرشت تلخ بشر: جستارهايي در تاريخ انديشه -

8014 

 8011ي محمدعلي موحد، تهران، خوارزمي، ي آزادي، ترجمهبرلين، آيزايا، چهار مقاله درباره -

ي محمدامين ا شش متفكر عصر جديد، ترجمهبرلين، آيزايا، به نام آزادي: نقد و بررسي آر -

 8011كاردان، تهران، مرواريد، 

 8011اهلل فوالدوند، تهران، ماهي، ي عزتبرلين، آيزايا، آزادي و خيانت به آزادي، ترجمه -

 8001ي محمدحسن لطفي، تهران، طرح نو، بوركهارت، ياكوب، فرهنگ رنسانس در ايتاليا، ترجمه -

اي از پرويز ي بهزادباشي، با مقدمه، ترجمه8177-8177داري و حيات مادي رمايهبرودل، فرنان، س -

 8001پيران، تهران، نشر ني، 

 8010ي بهزادباشي، تهران، آگاه، بلوخ، مارك، جامعه فئودالي، ترجمه -

 8017ي غالمرضا سميعي، تهران، يزدان، ي ناشناخته، ترجمهبادر، ونسان، ولتر نابغه - 

 8004ي حسينعلي نوذري، تهران، نشر ني، ور، تامس برتون، مكتب فرانكفورت، ترجمهباتوم - 

 8001ي رضا مشايخي، ققنوس، پلوتارك، حيات مردان نامي، ترجمه -

ي حسين اسدپور پيرانفر، تهران، اميركبير، پوالرد، سيدني، انديشه ترقي تاريخ و جامعه، ترجمه - 

8045 

 8017انيان، ترجمه و انتخاب احمد كسروي، تهران، جامي،پلوتارك، ايرانيان و يون -

 غالمعلي يترجمه معاصر، تاريخ درباره هاييانديشه. دنيا پنج –پاز، اكتاويو، يك سياره و چهار  - 

 8017 گفتار، تهران، سيار،
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 8007ي احمد تدين، تهران، شهر كتاب، هرمس، هابرماس، ترجمه پيوزي، مايكل، يورگن -

اهلل فوالدوند، تهران، خوارزمي، ي باز و دشمنان آن، ترجمه عزتكارل، ريموند، جامعهپوپر،  -

8015 

 8010ي احمد آرام، تهران: انتشار، ها، ترجمهپوپر، كارل، حدسها و ابطال -

ي بهزادباشي، تهران، آگاه، پوجي، جان فرانكو، تكوين دولت مدرن: درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه -

8000 

 8000ي محمدحسن لطفي، تهران، خوارزمي، وكوديوس )توسيديد(، تاريخ جنگ پلوپونزي، ترجمهت -

 8014ي داريوش مهرجويي، تهران، هرمس، تالبوت، مايكل، جهان هولوگرافيك، ترجمه -

 8011جعفري، يعقوب، بينش تاريخي قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  - 

ي حسن كامشاد، تهران، شركت انتشارات علمي استفاده از تاريخ، ترجمهخيل، پيتر، استفاده و سوء  - 

 8001فرهنگي، 

 8001خوشرو، غالمعلي، شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن خلدون، تهران، اطالعات،  - 

 8004خنجي، محمدعلي، بررسي تاريخ ماد و منشأ نظريه دياكونف، تهران، حكمت،  -

 8011بيدي، تهران، ققنوس،  ي منوچهر صانعي درهم، مقدمه بر علوم انساني، ترجمهديلتاي، ويلهل -

ي محمد علي فروغي، تهران، سازمان كتابهاي دكارت، رنه، گفتار در روش راه بردن عقل، ترجمه -

 8051جيبي، 

 8017كتاب،  ي نورالدين فرهيخته، تهران، زرين، نگارستانداروين، چارلز رابرت، منشأ انواع، ترجمه -

 8050الدين شفا، تهران، اميركبير، ي شجاعدانته اليگيري، كمدي الهي، ترجمه -

اي، تهران، شركت اهلل مراغهي رحمتدوتوكويل، الكسي، تحليل دموكراسي در آمريكا، ترجمه -

 8010انتشارات علمي و فرهنگي، 
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ي محسن ثالثي، تهران، مرواريد، دوتوكويل، الكسي، انقالب فرانسه و رژيم پيش از آن، ترجمه -

8011 

 8011ي عبدالعلي دستغيب، آبادان، پرسش، راوچ، ليو، فلسفه هگل، ترجمه -

ي چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، اهلل، تاريخ در قرآن، مشهد، مؤسسهرادمنش، عزت 

8011 

 8000 ي نجف دريابندري، تهران، پرواز،راسل، برتراند، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه

 8040اهلل، كليات عقايد ابن خلدون درباره فلسفة تاريخ و تمدن، تهران، قلم، رادمنش، عزت  -

ها، المللي گفتگوي تمدنهايش، تهران، هرمس، مركز بينرحيمي، مصطفي، ماركس و سايه -

8010 

 8001رحيمي، مصطفي، تراژدي قدرت در شاهنامه، تهران، نيلوفر،  -

 8011سين، تاريخ در ترازو، تهران، اميركبير، كوب، عبدالحزرين -

سيسيلي، ديودوروس، كتاتبخانه تاريخي، مقدمه ترجمه و حواشي از حميد بيكس شوركايي،   -

 8015اسماعيل سنگاري، تهران، جامي، 

سعيد، ادوارد، شرق شناسي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر  فرهنگ اسالمي،  -

8008 

 

ي محمد تقي بهرامي حران و ... تهران، بنگاه ترجمه و نشر ين، فلسفه نظري، ترجمهسنت آگوست -

 8050كتاب، 

سروش، عبدالكريم، درسهايي در فلسفه علم االجتماع )روش تفسير در علوم اجتماعي(، تهران، نشر  -

 8001ني، 

 8017سروش، عبدالكريم، فلسفه، تاريخ، تهران، پيام آزادي،  -
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 8008هاي ابن خلدون، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ي، پژوهشي در انديشهشيخ، محمد عل -

طباطبايي، جواد، ابن خلدون و علوم اجتماعي: وضعيت علوم اجتماعي در تمدن اسالمي، تهران، طرح  -

 8005نو، 

 8010طباطبايي، جواد، جدال قديم و جديد، تهران، نشر ثالث،  -

ي مسعود خيرخواه، تهران، آگه، باستان شناسي علوم انساني، ترجمهها و چيزها: فوكو، ميشل، واژه - 

8011 

ي افشين جهانديده و ....، تهران، شهر كتاب، هرمس، فوكو، ميشل، نيچه، فرويد، ماركس، ترجمه -

8018 

 8001ي باقرپرهام، تهران، آگاه، فوكو، ميشل، نظم گفتار، ترجمه -

ي نيكو سرخوش، افشين جهانديده، تهران، نشر ني، زندان، ترجمهفوكو، ميشل، مراقبت و تنبيه: تولد  -

8001 

 8011ي عبدالقادر سواري، تهران، گام نو، فوكو، ميشل، ديرينه شناسي دانش، ترجمه -

ي فاطمه ولياني، تهران، شهر كتاب، هرمس، فوكو، ميشل، تاريخ جنون در عصر كالسيك، ترجمه -

8018 

ي يحيي امامي، تهران، نقش و يك: ديرينه شناسي ادراك پزشكي، ترجمهفوكو، ميشل، پيدايش كلين -

 8014نگار، 

 8010ي نيكو سرخوش، افشين جهانديده، تهران، نشر ني، فوكو، ميشل، اراده به دانستن، ترجمه -

 اهلل فوالدوندي عزت، ترجمه8007فروم، اريك، گريز از آزادي، تهران، مرواريد،  - 

ي پوري سلطاني با گفتاري از مجيد رهنما، تهران، مرواريد، عشق ورزيدن، ترجمه فروم، اريك، هنر -

 8014شركت انتشارات علمي فرهنگي، 
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فخري، ماجد، سير فلسفه در جهان اسالم، ترجمه مرتضي اسعدي، و ديگران، زير نظر نصراهلل  - 

 8001پورجوادي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 

 8011اهلل فوالدوند، تهران، ماهي، گروه نويسندگان، گردآوري و ترجمه عزتفلسفه، جامعه و سياست،  -

 8011ي مصطفي رحيمي، تهران، آگاه، فولكيه، بل، ديالكتيك، ترجمه - 

 8011ي پوري سلطاني، تهران، مرواريد، فروم، اريك، هنر عشق ورزيدن، ترجمه -

 

بدالمحمد آيتي، تهران، سازمان ي عفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسالمي، ترجمه -

 8010انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، 

 8018فروغي، محمد علي، سير حكمت در اروپا، تهران، زوار،  -

 8014ي حسن كامشاد، تهران، خوارزمي، كار، ادوارد هلت، تاريخ چيست، ترجمه -

 8010تهران، اميركبير، الدين اديب سلطاني،شمسي ميركانت، ايمانوئل، سنجش خردناب، ترجمه - 

كوهن، تامس ساموئل، ساختار انقالبهاي علمي، پيشگفتار و برگردان: عباس طاهري، تهران، قصه،  -

8010 

كوالكوفسكي، لشك، جريانهاي اصلي در ماركسيسم: برآمدن، گسترش و فروپاشي آن، ترجمه عباس  -

 8015-8011ميالني تهران، آگاه، 

 8014ي علي اكبر موحديان، تهران، اختران، فهوم كلي تاريخ، ترجمهكالينگوود، رابين جورج، م -

 8000ي يداهلل موقن، تهران، هرمس، ي دولت، ترجمهكاسيرر، ارنست، اسطوره -

 8011ي يداهلل موقن، تهران، نيلوفر، كاسيرر، ارنست، فلسفه روشنگري، ترجمه -

 8015كسروي، احمد، شهرياران گمنام، تهران، دنياي كتاب،  -

 8047كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 
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ي محمد گرايي در عصر رنسانس اسالمي، ترجمهكرمر، جوئل، احياي فرهنگي در عهد آل بويه: انسان -

 8004سعيد حنايي كاشاني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 

 8017ي هـ.وزيري، تهران، خوارزمي، رجمهگفتگو با هربرت ماركوزه، كارل، پوپر، انقالب يا اصالح، ت -

 8011ي باقر پرهام، تهران، آگاه، گارودي، روژه، در شناخت انديشه هگل، ترجمه - 

 8004ي حسن كامشاد، تهران، نيلوفر، گردر، يوستين، دنياي سوفي، ترجمه - 

گيس شادمان ي فرنگيبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراطوري رم، تلخيص دي.ام.لو، ترجمه - 

 8018)نمازي(، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 

ي محمد جعفر لوكاچ، گئورگ، تاريخ وآگاهي طبقاتي: پژوهشي در ديالكتيك ماركسيستي، ترجمه - 

 8010پوينده، تهران، ماهي، 

 8014ي موحدي مظفري، تهران، دانشگاه تهران، بيني ابن خلدون، ترجمهالكست، ايو، جهان -

ي حسن مرتضوي، مشهد، ي نوزدهم، ترجمه، كارل، از هگل تا نيچه: انقالب در انديشه سدهلوويت -

 8010نيكا، 

ي حميد عضدانلو، هايي از كارپنتر و مكفرسون، ترجمهي حكومت، با مقدمهاي دربارهالك، جان، رساله -

 8011تهران، نشر ني، 

ي عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، انس اسالمي، ترجمهمتز، آدام، تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري يا رنس -

 8000تهران، اميركبير، 

ي خسرو پارسا، تهران، نشر ديگر، داري، ترجمههاي اقتصادي پيشا سرمايهبنديماركس، كارل، صورت -

8001 

 8001ي محسن مويدي، تهران، اميركبير، ماركوزه، هربرت، انسان تك ساحتي، ترجمه -

ي مطالعات و تحقيقات ي محسن ثالثي، تهران، مؤسسهترجمهنري، جامعه باستان،مورگان، لوئيس ه -

 8008فرهنگي، 
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 8000ي داريوش آشوري، نادر افشارنادري، تهران، خوارزمي، مور، تامس، آرمانشهر )يوتوپيا(، ترجمه -

 8010ي محسن ثالثي، تهران، نشر نقره، ماركوزه، هربرت، خرد و انقالب، ترجمه -

 8010ي علي اكبر معصوم بيگي، تهران، آگه، ارني، جو، هگل )درباره فلسفه(، ريموند پلنت، ترجمهمك -

 8055موحد، صمد، تاريخ مختصر فلسفه از آغاز تا امروز، تهران، كتابخانه طهوري،  -

مصباح يزدي، محمد تقي، جامعه وقايع از ديدگاه قرآن، سازمان تبليغات اسالمي چاپ و نشر  -

 8001ملل، البين

 8041ي ايرج اسكندري، نشر نور، ماركس، كارل، سرمايه، ترجمه -

 8000ي محمد حسن لطفي، تهران، خوارزمي، ماكياولي، نيكولو، گفتارها، ترجمه - 

 8011ي داريوش آشوري، تهران، آگاه، ماكياولي، نيكولو، شهريار، ترجمه - 

مجيد مسعودي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي،  يمهدي، محسن، فلسفه تاريخ ابن خلدون، ترجمه -

8000 

 8050ي علي اكبر مهتدي، تهران، اميركبير، القوانين، ترجمهمنتسكيو، شارل لويي دوسكوندا، روح -

ي علي منتسكيو، شارل لويي دوسكوندا، مالحظاتي در باب علل عظمت و انحطاط روميان، ترجمه - 

 8054اكبر مهتدي، تهران، اميركبير، 

 8011هاي ايراني، ترجمه محمد مجلسي، تهران، دنياي نو، منتسكيو، شارل لوئي دوسكوندا، نامه -

مجتهدي، كريم، پديدارشناسي روح برحسب نظر هگل براساس كتاب تكوين و ساختار پديدارشناسي  - 

 8008روح اثر ژان هيپوليت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 8011تاريخ، تهران، سروش، مجتهدي، كريم، فلسفه  -

بن علي، سيرالملوك )سياست نامه(، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران، انتشارات الملك، حسننظام -

 8010علمي فرهنگي، 
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ي مراد فرهادپور، تهران، شهر كتاب، هرمس، نيچه، فردريش ويلهلم، فلسفه، معرفت و حقيقت، ترجمه -

8017 

 8011ي داريوش آشوري، تهران، خوارزمي، وي نيك و بد، ترجمهنيچه، فردريش، ويلهلم، فراس -

 8001ي عبدالعلي دستغيب، اصفهان، نشر پرسش، نيچه، فردريش ويلهلم، شامگاه تبان، ترجمه -

ي عباس كشف، نيچه، فردريش ويلهلم، سودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي، ترجمه -

 8000ابوتراب سهراب، تهران، فرزان روزف 

 8017ي رضا عبداللهي، تهران، جامي، نيچه، فردريش ويلهلم، سپيده دمان، ترجمه -

ي رؤيا نيچه، فردريش ويلهلم، زايش تراژدي از روح موسيقي يا يونان انگاري و بدبيني، ترجمه -

 8015منجم، آبادان، نشر پرسش، 

د فيروزآبادي، تهران، ي سعينيچه، فردريش ويلهلم، دجال: تالشي براي نقد مسيحيت، ترجمه -

 8011جامي، 

ي كامبيز گوتن، نيچه، فردريش ويلهلم، حكمت در دوران شكوفايي فكري يونانيان، ترجمه -

 8015تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 

ي كس، ترجمهنيچه، فردريش ويلهلم، چنين گفت زردشت: كتابي براي همه كس و هيچ -

 8007داريوش آشوري، تهران، آگاه، 

ي داريوش آشوري، تهران، نيچه، فردريش ويلهلم، تبارشناسي اخالق )يك جدل نامه(، ترجمه -

 8000آگاه، 

 8001ي محمود بهفروزي، تهران، جامي، نيچه، فردريش ويلهلم، تبارشناسي اخالق، ترجمه -

 8001ي حسن امين، تهران، نشر نارنج، نيچه، فردريش ويلهلم، تأمالت نابهنگام، ترجمه -

ي نيچه، فردريش ويلهلم، اراده معطوف به قدرت آزمايشي در ديگرگوني همه ارزشها، ترجمه -

 8000محمد باقر هوشيار، تهران، فرزان روز، 



 141 

 8015ي علي عبداللهي، تهران، نشر مركز، اش، ترجمهنيچه، فردريش ويلهلم، آواره و سايه -

 8005م، تهران، فكر روز، ي رويا منجنيچه، فردريش ويلهلم، آنك انسان، ترجمه -

االسالم كرماني، محمدبن علي، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي ناظم -

 8011سيرجاني، تهران، آگاه: نوين، 

 8010زاده جاللي، ميرعبدالحسين، درآمدي به فلسفه، تهران، طهوري، نقيب  -

هاي يورگن هابرماس( ها و نظريهآرا و انديشه هابرماس )درآمدي بر نوذري، حسينعلي، بازخواني -

 8018تهران، چشمه، 

لو، تهران، مركز نشر ي يوسف رحيمگراي ابن خلدون، ترجمهنصار، ناصف، انديشه واقع - 

 8011دانشگاهي، 

 8007نوذري، حسينعلي، فلسفه تاريخ، روش شناسي و تاريخنگاري، تهران، طرح نو،  - 

ي ضياءالدين عاليي طباطبايي، تهران، اي بر فلسفه تاريخ، ترجمهمقدمهوالش، ويليام هنري،  - 

 8010اميركبير، 

ي احمد شهسا، تهران، هانتيگتون، ساموئل، موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم، ترجمه -

 8000روزنه، 

تهران،  ي محمدرضا بديعي،هيوز، وارنيگتن، مارني، پنجاه متفكر كليدي در علم تاريخ، ترجمه -

 8011اميركبير، 

ي زيبا جبلي، هگل، گئورك ويلهلم فردريش، فنومنولوژي روح: پديدارشناسي ذهن، ترجمه -

 8011تهران، شفيعي، 

ي باقرپرهام، تهران، كندوكاو، هگل، گئورك ويلهلم فردريش، پديدارشناسي جهان، ترجمه -

8017 
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ي باقرپرهام، تهران، هب مسيح، ترجمههگل، گئورك، ويلهلم فردريش، استقرار شريعت در مذ -

 8017آگاه، 

ي حميد هگل، گئورك، ويلهلم فردريش، خدايگان و بنده، با تفسير الكساندر كوژو، ترجمه -

 8041عنايت، تهران، خوارزمي، 

ها، ي عمومي: مجادالت فلسفي هابرماس با پوپريهالوب، رابرت، يورگن هابرماس، نقد در حوزه -

 8004، ليوتار، دريدا و ديگران، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر ني، گادامر، لومان

 8010هاو، لسلي.ا. يورگن هابرماس، ترجمه جمال محمدي، تهران، گام نو،  -

 8017هابرماس، يورگن، بحران مشروعيت، ترجمه جهانگير معيني، تهران، گام نو،  -

هلل فوالدوند،تهران، شركت انتشارات علمي اهيوز، هنري استوارت، آگاهي و جامعه، ترجمه عزت - 

 8018و فرهنگي، 

دمان فلسفه تاريخ بورژوازي پيوست: نگاهي به مكتب فرانكفورت/ هوركهايمر، ماكس، سپيده  - 

 8001ژان گنشبار، ترجمه محمد پوينده، تهران، نشر ني، 

ترجمه ي مراد  هوركهايمر، ماكس و آدورنو، تئودور،ديالكتيك روشنگري: قطعات فلسفي، - 

 8015فرهادپور، اميد مهرگان، تهران، گام نو، 

 8011ي سياوش جمادي، تهران، ققنوس، هايدگر، مارتين، هستي و زمان، ترجمه - 

 8014ي سعيد نفيسي، تهران، جامي، هومر، اديسه، ترجمه -

 8014ي سعيد نفيسي، تهران، جامي، هومر، ايلياد، ترجمه -

 8011ي باقر پرهام، تهران، آگاه، مه بر فلسفه تاريخ هگل، ترجمههيپوليت، ژان، مقد - 

 8007ي حميد عنايت، تهران، شفيعي، هگل، گئورگ ويلهلم فردريش، عقل در تاريخ، ترجمه - 

 8000ي محمود سلطانيه، تهران، جامي، يونگ، كارل گوستاو، انسان و سمبولهايش، ترجمه -

 



 142 

 

 

 

 

 

 

 


