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  »تاريخي تاريخ، سمت تاريخ و جانِ  فلسفه«

»نْ لَما نّى وا ،نَىب اَى  ،هِممالفى اَع نَظَرْت لى فَقَدنْ كانَ قَبرَ ممع رْتماَكُنْ ع
و فَكَّرْت فى اَخْبارِهم، و سرْت فى آثارِهم حتّي عدت كَأَحدهم، بلْ كَاَنّى بِما 

مع قَد مورِهنْ اُمم لَىنْ انْتَهى ام كذل فْوص رَفْتفَع ،مرِهلى آخا هِملاَو عم رْت
نْ ضَرَرِهم هنَفْع و ،رِه31ي  وصيت به فرزند، نامه ]امام علي([ »كَد .(  

ام، ولي در  فرزندم هرچند من عمر گذشتگان را پشت سر نگذاشته« 
ام و در آثار بازمانده از  ام، به خبرهاي آنها انديشيده كارهاي آنها نظر افكنده

ام، بلكه گويا بر اثر آنچه از  شده آنهاكه مانند يكي از  ام تا جايي سير كرده آنها
در نتيجه . ام ام، من با اول تا آخرشان زندگي كرده امور گذشتگان دريافته

  ».ام را دريافته آنهاهاي زندگي آنان و سود و زيان  ها و تيرگي پاكي
  . خير ها ش، قدمشب خو. سالم بر جمع

در . كنيم آغاز مي» فلسفه، سمت و جان تاريخ«نشست دوم را با عنوان 
از  ، نخست آقاي مهندس سحابي»هشت فراز، هزار نياز«نشست اولِ 

شرايط «سخن گفتند و سپس بحثي با عنوان » ضرورت رويكرد به تاريخ«
به حضورتان عرض » اي آنه تاريخي، ضرورت وارسي تاريخي و كارآيي

در همان نشست، چنين مطرح شد كه مرور شرايط تاريخي، ضرورت . شد
ي طرح ها وارسي تاريخيِ معطوف به هر بحث معين، بازگو كردن ضرورت

ي  بحث و نيز توضيح مباني تئوريك آن موجب خواهد شد تا ورود به حوزه
اين نشست به . تر صورت پذيرد دارتر و روان تر، هدف آن بحث، آگاهانه

ي تاريخ اختصاص خواهد يافت و به ياري  بررسي مباني كالسيك فلسفه
. ارائه خواهد شد» درك توحيدي از تاريخ«خدا در نشست بعدي نيز بحث 
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ترتيب پس از سه نشست، به متن اصلي بحث كه وارسي هشت فراز  بدين
كوتاه، اجازه  در پس اين توضيحات. تاريخي است، وارد خواهيم شد

  . خواهم بحث امشب را آغاز كنيم مي
بپردازيم، » مولود دوران جديد«عنوان  ي تاريخ به پيش از آنكه به فلسفه

دوران تاريخيِ قبل از (قديم   ضروري است تا نگاه به تاريخ را از سه منظرگاه
درك كرده و ) پس از قرون وسطي(، قرون وسطي و جديد )قرون وسطي
  . ي تاريخ را نظاره كنيم ريافت، بروز و ظهور فلسفهمجهز به آن د

  در منظرگاه قديم تاريخ

شود، تاريخ  در منظرگاه قديم، كه به دوران ماقبل قرون وسطي اطالق مي
عنوان امري مستقل از وجود،  شد و نه به تلقي مي» وجود«فاقد استقالل از 

ي الهي  ام و ارادههاي هستي و تحققِ بخشي از انتظ بلكه از مظاهر و جلوه
از . ي الوهي بود اراده) گاه جلوه(به عبارتي، تاريخ مجلّاي . شد قلمداد مي

رو تاريخ در الهيات ادغام شده و جوهر رخدادهاي تاريخي با ماوراء  اين
  . آميخته بود درهم

حساب  و التفات به قوانين الهي به» تذكر«در چنين شرايطي، تاريخ نوعي 
  . شد به مفهوم ذكرنامه، اتالق مي» تذكره«ي  ات تاريخي واژهآمد و به مكتوب مي

در طبيعت و تاريخ داشت و » مقَدر«نيز جايگاهي » انسان«در اين ديدگاه، 
حيات حال و حيات تاريخي او در چارچوب تقديري از قبل معين، معنا 

  . يافت مي

  منظرگاه قرونِ وسطي درتاريخ 

  به اين اعتبار كه . نام نهاد» وحدت مسيحي«وران توان د دوران قرون وسطي را مي
ها  و پاپ] بود[ي پاپيسم بر اروپا برقرار   در دوران وحدت مسيحي سلطه - 
  شدند؛ عنوان ارباب كليسا، واسط ميان خدا و انسان مسيحي محسوب مي به
گرفت و  ي اروپا را در برمي كليت مردم قاره» امت مسيحي« - 
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  ؛1ت ملي، فاقد اعتبار بودندعنوان مظهر هوي به» ها ملت«
بايد وجود  ي كليساي كاتوليك درك واحدي مي از انجيل با ترجمه - 

دركي كه مشخصا بر . دركي كه همان درك اربابان كليسا بود. داشت مي
قرار داشت و تعقل در كتاب، تاريخ مسيحيت و تاريخ كالن، » نقل«مبناي 
ي تفكر  بر حوزه از اين منظر، فيكسيسم. شد محسوب مي» كفر«نوعي 

بايد با روح  حكمفرما بود و ديناميسم عقل، كاربردي نداشت؛ علوم نيز مي
  داشتند؛ الهيات كليسا هماهنگي مي

بود » مذموم«از ديدگاه حاكمان كليسا يا حاكمان فكري دوران، دنيا  - 
 انديشيد؛ مي» آخرت«بايد به  و انسان مسيحي صرفا مي

د التين بود كه مختص كليساي خط و زبان اروپا، خط و زبان واح - 
 آمد؛ حساب مي كاتوليك به
كليساي كاتوليك  ، تاريخ نيز درتنيده با الهيات»وحدت مسيحي«در دوران 

اي  مثابه نمايشنامه تاريخ به، از مورخان دوران جديد، 2تعبير كالينگوود به. بود
  . مقدرشده است  است كه پروردگار نوشته و طرحي از پيش

  : شد تاريخ در دوران وحدت مسيحي به دو بخش اصلي تقسيم مي
  تاريخ؛ » ي مقدمه«عنوان  تاريخ قبل از مسيح به - 
  . تاريخ» ِ متن«عنوان  و تاريخ مسيح به بعد به - 

ي ابراهيم و  هبوط آدم، قصه در همين حال، تاريخ مشخصا بر داستان
» اي بهانه «شده،  يخ الهيي اين تار انسان نيز در ميانه. ظهور مسيح متمركز بود

تقدير  اين انسان در سراسر دستگاه هستي، تحت. يافت براي بروز و ظهور مي
اين تفكر . شده بود تعيين و نظم الهي قرار داشت و جايگاهش از پيش 

پيش از حضرت مسيح بود كه حاكميتي » مكتب رواقيِ«برگرفته از تعاليم 
                                              

ملتي  در اروپا ملت و خرده: در فايل صوتي سخنراني اين توضيحات وجود دارد. 1
ي ايدئولوژي تاريخي و تفكر  ي پاپيسم، تحت سلطه وجود نداشته و همه تحت سلطه

امت مسيحي جايگزين . سياسي دوران كه تفكر وحدت مسيحي بود ادغام شده بودند
  . يكپارچه در اروپا سفره گسترده بودها بوده است و امتي  ملت

2. Robin Collingwood (1889-1943) 
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حاكميت يك قانون طبيعي بر تمام «ر تفكري كه ب. دوهزارساله بر اروپا داشت
اگر شد، شد، اگر نشد، «ورزيد و در درون خود بر  تاكيد مي» آفرينندگان

  . نهاد صحه مي» نشد
  سه شوك تاريخي

ي پانزدهم ميالدي به بعد، سه شوك تاريخي متاثر از  ي سده از ميانه
  :دوارد آم» ي بسته بر قاره«ي علمي و درك جديد از جهان، ها زايمان
هاي علمي  ي انگاره ي علوم تجربي كه همه جانبه آفريني همه نقش - 

 كرد؛ دوران اقتدار كليسا را مردود مي

 زدود؛ دلخواه كليسا را مي» گراييِ آخرت«گرايي كه  جهان - 

يافته به جاي هويت  عنوان جزء هويت گرايي كه انسان را به انسان - 
 . نشاند كل و كالن مي

توان در سه رخداد  را مي هاي تاريخي ين شوكنتايج تاريخي مترتب بر ا
  :اصلي نظاره كرد

و متعيِّن و اصالت يافتن مشاهده  1متحصلچرخش علمِ نوين بر مدار  -1
  ي فردي؛ و تجربه

ي كليسا و  جانبه ي همه پايان دوران وحدت مسيحي و رهبري و سلطه -2
  تفكيك دين از دنيا؛

؛ انساني كه زين پس »ناسافاعلِ ش«عنوان  عرض اندام انسان به -3
» باالستقاللارتكابِ عمل «اش به رسميت شناخته شده و امكان »فاعليت«

  . »شناسايي قابل«بود و هم » صاحب قدرت شناخت«داشت، انساني كه هم 

                                              
1. Positive 
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  تاريخ در منظرگاه جديد

طور دقيقتر در پي  به. فرض شد» مستقل از عالم«در دوران نو، تاريخ 
ي هجدهم ميالدي، تالشي براي   ، از سده]ي اروپا[قاره جانبه در تحوالت همه

ي  جمله. عمل آمد عوامل ماورايي از تاريخ به» حذف«و » حداقلي كردن«
اجازه دهيد بخش «اي است تاريخي كه  فرانسوي جمله ، انديشمند1»ولتر«

الهي را در دستان كساني بگذاريم كه اين بخش نزد آنان به وديعه گذاشته 
  . »شده و خود را تنها به آنچه تاريخي است، محدود كنيم

از اين به بعد تاريخ، علمي مستقل فرض شد و ارزش مطالعه و بررسي 
  . بود» در انتظار كشف و توضيح«ن پس به تعبيري، تاريخ زي. پيدا كرد

ي مسيحي شده بود، خود به  يكپارچه» امت«كه جانشين » ملت«از سويي 
استقالل يافتن تاريخ از االهيات كمك كرد و در ميان اقوام مختلف اروپاييِ 

رواني كليساي كاتوليك، ميلي ويژه به ثبت ـ  ي فكري شده از سلطه رها
چنين احوالي، انسان نيز به وزن و جايگاهي تازه در . پديد آمد» تاريخ ملي«

انسان بايد همه چيز را از «كه  3ي كانت گزاره. 2ي تاريخ دست يافت در عرصه
، در اروپاي نو، داراي پژواكي »عنوان عمل خويش كامال به... خود بارور كند

 ، با»انسان است ي تاريخ آفريده«ايتاليايي نيز با بانگ  4ويكوي. گسترده شد
  :ي تاريخي قائل شدن سه دوره

 ي رباني يا عصر خدايان؛ مرحله - 
 ي قهرماني يا عصر قهرمانان؛ مرحله - 
 . ها ي انساني يا عصر انسان مرحله - 

                                              
1.Francois Voltaire (1694-1778) 

اي  و صاحب اراده: در فايل صوتي سخنراني در پي اين جمله اين توضيح آمده است. 2
غيير توانست هم منفرد و هم جمعي تاريخ را دگرگونه كند و منشا ت جزئي شد كه مي

  . واقع شود
3. Immanuel Kant (1724-1804) 

4. Giambattista Vico (1668-1744) 
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 نيز 1ليوي. ي انساني اعالم كرد ي تاريخي را مرحله دوران جديد برگشوده
اگر دنيا ابتدا به دست پروردگار خلق شده، به هر «كه  ه بودبيان داشت تر پيش

بدين ترتيب در اين . »حال در انتظار كامل شدنش به دست انسان بوده است
  تطّور دوراني، تحولي در نگرش به تاريخ رخ داد؛ 

نخست آنكه تاريخ از االهيات مستقل شد و خودمختار و مستقل 
منظرگاهي مستقل شد و بارانداز قبال مدغم، صاحب  تاريخِ. حساب آمد به

ي  ل سدهيدر اوا. كرد تاريخ، مستقال كاالي تاريخي را حمل و جابه جا مي
نپذيرفتند از تلسكوپ گاليله استفاده كنند، » رسمي«هفدهم، برخي منجمان 

اما در . شان را زير سوال برد مشاهده كنند كه اعتقادات تاريخي» چيزي«مبادا 
  ؛2نظاره و تحليل نشستند  بهرا از منظرگاه نو  دوران نو، همگان تاريخ

صاحب ارزش شد و  3فكت] يا[دوم آنكه حقايق مسلم تاريخي 
  نظرهاي تاريخي به فكت مجهز و مستند شد؛اظهارِ

شمار و  سوم آنكه تالشي براي معناداري و درك غايت رخدادهاي بي
تعقل و پيوندزدن گذشته به حال، سامان يافت و تاريخ، حاوي حكمت، 

ها  به مفهوم كشف معنا، سمت و چرايي 4هيستوريسمآغاز دوران . غايت شد
  حساب آورد؛ را بايد همين نقطه به

و چهارم آنكه دوران انتساب وقايع تاريخي به تقدير، صدفه، اقبال و 
  . سر آمد احتمال به

                                              
1 . Livy (59BC-17AD) 

تاريخ از اين به بعد حامل شد، : در فايل صوتي سخنراني اين توضيحات وجود دارد. 2
كرد فقط بار سنتي امانت الهي را بنا به  قبل از آن تاريخ حامله نبود و باري را حمل نمي

اما از اين به بعد باردار شد و از ستروني درآمد و حامل حكمت، . كرد جبر حمل مي
  . تعهد و غايت شد

3. Fact 
4 .Historicism تاريخ نگري يا   .  
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  ي مولود دوران نو ي تاريخ؛ واژه فلسفه

ي  سده  تدا توسط متفكرانِ فرانسويِاب» ي تاريخ فلسفه«ي مركبِ  واژه
هنگامي كه كانت بيان . كار رفت آفريده شد و به ـ ولتر و منتسكيو ـ هجدهم

، »تواند از ديدگاه ديگري به حوادث بنگرد يك ذهن فلسفي مي«داشت كه 
 ـ هگل و ماركس ـ ها ها، آلمان اما پس از فرانسوي. ي نو، بار پيدا كرد واژه

. واژه را ارتقا بخشيدند، محتوا دادند و مهندسي كردند تر، در مداري عالي
اي در بناگذاريِ  يي كه همواره از دوران نو تاكنون، نقش كيفي و ويژهها آلمان

  . اندآن ايفا كرده  و مهندسي 1بندي، فرموالسيون، ديسيپلين انديشه، طبقه
كاركرد عنوان مولود دورانِ نوينِ نگرش به تاريخ، دو  ي تاريخ به فلسفه

  :كرد اساسي را با خود حمل مي
  عنوان يك كل؛ پرداختن به روند تاريخي به -1
  . تشخيص معنا و مقصد در روند تاريخ -2

گرا، مضاميني است چون  گرا، معناگرا و غايت ي كل ي اين پديده حوزه
  . عقل، نظم، قانون، قاعده، روند، سمت، غايت، تجربه و آموزش در تاريخ

  :براي مولود نو قائل شده استيي كانت سه كارا
 مصمم ساختن انسان و جرأت بخشيدن به وي در رفتار سياسي؛ - 
 استواري در طلب ايده؛ - 
 . برخورداري از قضاوت روشن در موقعيت زماني و مكاني فعلي - 

توانست  نو با تجهيز به مولود نو، مي گونه، انسانِ نوجايگاه در دوران بدين
 . ي مسير تاريخ را طي كند تر، ادامه تر و آگاه دقيق

  آغازگر هگلِ
ي تاريخ ورود كردند، اما  هايي به فلسفه در اليه 3»نيچه«و  2»فيخته«گرچه 

                                              
1. Discipline  
2 .Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 
3 . Friedrich Nietzsche (1844-1900) 



 44/ پيش از آغاز

ـ  ي نو، مقام آغازگريِ هندسي بر اين حوزه 1»هگل«تمركز و تخصيص 
گئورگ ويلهم هگل، ملهم از رخدادهاي . كند محتوايي را به وي عطا مي
  :چونشتابان دوران حيات خويش 

 ؛]1789در [انقالب فرانسه  - 

 ؛17562-1763ي  ساله هاي هفت جنگ - 

 ؛17763انقالب امريكا در  - 

  ؛1806و پيروزي ناپلئون بر پروس در  4نبرد ينا - 
 1815برافتادن ناپلئون در  - 

  . تاريخ راه بردبه چرايي، سمت و غايت در 
» ي تاريخ گرايانه ي تاريخ را چيزي جز بررسي انديشه فلسفه«وي كه  

تواند  انديشيدن كاري است كه انسان از آن پرهيز نمي«كرد چرا كه  تلقي نمي
  . 5گرا زيرا انسان موجودي است انديشه. كرد

بندي  ي تاريخ را در چهار محور طبقه به فلسفههگل ضرورت پرداختن 
  :كرد

 معرفتي مستقل از معارف ديگر و در باب تاريخ است؛ي تاريخ  فلسفه - 

                                              
1 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1830) 

اسپانيا از يك ) به بعد 1762از (جنگ بين فرانسه، اتريش، روسيه، ساكس و سوئد و .  2
ي اين جنگ اروپا،  صحنه. و پروس، هانوور و بريتانياي كبير از طرف ديگرطرف 

ي آن رقابت مستعمراتي فرانسه و  دو علت عمده. هندوستان و آمريكاي شمالي بود
ي اتريش و پادشاه پروس بر سر  هاي ماري ترز، ملكه انگلستان در هند و ديگري كشمكش

   )معارف فارسيدايره البه اختصار از (تسلط بر آلمان بود 
ي واقع در سواحل اقيانوس اطللس در  هاي سيزدگانه انقالبي كه مهاجرنشين. 3

ي نبردهايشان از زير استيالي بريتانيا خارج شدند و استقالل  آمريكاي شمالي در نتيجه
  ). دايره المعارف فارسيبه اختصار از (يافتند 

4 .Yen ها را در اين شهر  ئون اول پروسيناپل. شهري در ايالت تورينگن در مركز آلمان
  . ِ قطعي داد شكست

ي انتشارات  ي حميد عنايت، موسسه ،  ترجمهعقل در تاريخگئورگ ويلهم هگل، . 5
    . 1365علمي دانشگاه صنعتي شريف، 
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ها  ، ستيزهها توان اين همه رنج چگونه مي: پرسش مهم در باب تاريخ - 
ايت و ها را در جهان و تاريخ توجيه كرد؟ آيا اين امور غ بازي و جان

ي تاريخ پژوهشي است در  ؟ فلسفه1معنايند هدفي دارند يا بيهوده و بي
  باب شناخت اين غايت؛

  ي عدل، ايمان، فضيلت؛ تفسير مساله - 
نويس براي آگاهي از حقيقت تاريخي، كار خود را از تاريخِ  تاريخ - 

ي او را به  هايي اين شيوه كند ولي تضادها و نارسايي دست اول آغاز مي
بايد كه تا غايت و معني  زودي درمي كند و به تاريخِ انديشيده رهنمون مي

هم  بد و در پرتوي آن گذشته و حال را بهشمار را در نيا رويدادهاي بي
ي  اين تفكر انتقادي سرآغاز فلسفه. برد پيوند ندهد، راه به جايي نمي

  . 2تاريخ است
يابي  دريافت و علت ي تاريخ براي را طريق فلسفه» عقل«گاه؛  وي آن

  : كند ها معرفي مي روابط ميان پديده
را در  آنهاي تاريخ از طريق عقل، روابط ميان امور و جايگاه  فلسفه« 

فيلسوفان تاريخ به دنبال شناخت روح در مقام . يابد اي كلي درمي منظومه
ي تاريخ يعني ردگيري و كشف  به بيان ديگر، فلسفه. رهبري آن در تاريخند

  . 3منطق و تعقلِ مندرج در تاريخ و توصيف حقايق براساس آن منطق
نگاري  نويسي، تاريخ ي تاريخ گانه در شيوه بندي سه ر يك طبقههگل د

ي عالي نگارش قلمداد كرد؛ تاريخ دست اول، تاريخِ  فلسفي را مرحله
  . انديشيده و تاريخِ فلسفي

                                              
به اين مفهوم : در پي اين سوال اين توضيحات در فايل صوتي سخنراني آمده است. 1

كشي، نفي استثمار، جدال، قهرماني  بازي، ستم ت دارد و جانمعتقد بود كه تاريخ معنا و سم
هاي خود نبوده است؛ سمتي داشته،  هاي دوران و ايثار ناشي از خل و چل بودن انسان

  . ها را بايد بررسي كرد ها سمتي داشته، تاريخ هم سمتي داشته و سمت انسان
ي تحقيقات علوم  تبريز، موسسه، دانشگاه ي تاريخ درآمدي بر فلسفهمسعود اميد، .  2

  . 1383انساني، ـ  اسالمي
   .عقل در تاريخ 3.
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  تاريخِ دست اول
نويساني هستند كه كارها و رويدادها و  تاريخ 2و توكوديدس 1هرودت

اند و در آنها و  اند و آزموده ها را ديدهاند كه خود، آن اوضاعي را وصف كرده
اند  ي اين كارها و رويدادها گزارش نوشته اند و درباره روح آنها شريك بوده

ي تصور معنوي و  را به حوزه) دنيوي(گونه رويدادهاي بيروني  و بدين
تاريخِ دست اول . اند آشكار و پنهانِ ذهن درآورده) ي قواي ساخته(تصوريِ 
بندد؛ مورخي كه با عقايد، عادات و  نگار شكل مي خاص تاريخي  در تجربه

  . ي خود عجين است تعصبات زمانه
  تاريخِ انديشيده

رود و نه آنچه  كند، برتر مي اش از واقعيتي كه در آن زيست مي نويسنده
در زمان، موجود بوده است بلكه آنچه را در روح، موجود و حاضر است، 

  . نحوي كامل است وع آن، گذشته بهكند و بدين جهت، موض وصف مي
گار كه از زمان و مكان رهاست، تاريخ گذشته را ن در اين رويكرد، تاريخ

» يافته بازتاب«نگاري، تاريخ  ي تاريخ و به اين اعتبار، اين گونه» آفريند بازمي«
  . بخشد را سامان مي

  تاريخِ فلسفي
اي خاص از  ديدگاهش عمومي است ولي چنان نيست كه به روي زمينه

ديدگاه عمومي . هاي ديگر غافل بماند زندگي قومي تكيه كند و از زمينه
طور مشخص و انضمامي،  نحوي انتزاعي، بلكه به تاريخ فلسفي جهان، نه به

زيرا همان روح است كه تا ابد نزد . طور مطلق حاضر است عمومي است و به
  . 3ماند و گذشته برايش وجود ندارد خود حاضر مي

نگاري، مورخ، عناصر رخدادهاي تاريخي را  ي عالي تاريخ ين مرحلهدر ا
ترتيب امكان  كند و بدين نضج براي تعليل و تحليل تلقي مي قابل» مواد خام«

                                              
1. Herodotus (484-425 B. C) 

2. Thucydides (470-398 B. C)  
  . عقل در تاريخ.  3
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  . آيد فرآوري نهايي مواد خام فراهم مي
ي تاريخ صاحب جايگاهي نوين در  بدين روال، از هگل به بعد، فلسفه

ارتقا يافت  ـ اي فرارشته ـ »ي اول مرتبهمعرفت «ساحت علم شد و به سطح 
قرار گرفت چرا كه با تمركز بر  ـ اي رشته ـ ي دوم و برتر از معرفت مرتبه

عنوان يك  يابي، در مداري برتر از خود تاريخ به سمت و چرايي و غايت
  . زد رشته، چرخ مي

. شد» معنا«در چنين مسيري بود كه تاريخ در اروپاي نوشده، صاحب 
ـ  ي فكري سلطه سوي جهان كه تحت چهار سده قبل از آن در آنگرچه 

رواني اربابان كليسا كه همچون خدايان، امور را تحت اداره داشتند، يك 
در تاريخ را » عليت«انديشمند مسلمان تونسي، آزاد از قيود آن دوران اروپا، 

كرد و در پي يافتن روابط علت و معلولي در تاريخ بود؛  جستجو مي
ي  برگرفته از واژه(» عصبيت«محوري  ي بر مبناي نظريه 1»خلدون ناب«
ي  را بر پايه ها ، ظهور و زوال تمدن)به مفهوم خويشان پدري» عصبه«

عصبيت فرض كرد و اين عامل را عامل اصلي تطور و حركت جوامع در 
ورز، جوامع مسيري را طي  از ديدگاه اين انديشه. طول تاريخ، معرفي كرد

از اين منظر، پنج مرحله از . اش زوال و نفي خودشان است كه نتيجهكنند  مي
  :بندي است ظهور تا زوال، قابل طبقه

 استقرار دولت؛ - 
 خودكامگي؛ - 
 عظمت و جبروت؛ - 
 حفظ سطح و وضع موجود؛ - 

  .2گسيختگي از هم - 
  

                                              
  ). ه ق 732- 808م يا 1332-1405(ابوزيد عبدالرحمان ابن محمدبن خلدون .  1
، دفتر همكاري حوزه و اجتماعي در اسالمتاريخ تفكر محمود رجبي و ديگران، .  2

  . 1378دانشگاه، انتشارات سمت، 
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هاي  ي معنادارسازي تاريخ، گونه در پيشينه خلدون اما مستقل از سبقت ابن
  ي را در اروپاي نو، در سه گونه» تاريخ معنادارشده«اصلي مواجهه با 

 هگلي؛                            
 ماركسي؛                                   

  . توان رديابي كرد بي مي و توين                                                  

 هايِ اصليِ مواجهه با تاريخ معنادارشده گونه

  هگلي ي گونه
فرضِ اساسي هگل كه  ي هگليِ مواجهه با تاريخ، در پرتو پيش در گونه

 :تشخيص و تفكيك است قابل، هفت عنصر »بافت جهان از انديشه است«
  علت فاعلي دروني؛ - 
 عقل؛ - 
 روح؛ - 
 صيرورت؛ - 
 خدا؛ - 
 تكامل؛ - 
  . غايت - 

ي مواجهه با تاريخ و ارتباط عناصر  ي اين گونه با شناخت عناصر هفتگانه
 يگر، چارچوب ديدگاه هگل قابل درك و دريافت است؛با يكد

  علت فاعل دروني
حوادث تاريخي معلول عوامل بيروني نيست بلكه «هگل با اين اعتقاد كه 

قائل به » 1درواقع، فعليت امكانات دروني و تجلي آگاهي به آزادي است
 . كاركرد درونيِ پديده است

                                              
، بهار و تابستان 11، قبسات، سال ي تاريخ درباره فلسفهاحمدرضا همتي مقدم، . 1

1385 . 
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انفعال دروني خود، تمايل به با اين تلقي كه هر شي يا پديده در فعل و 
تزِ  و آنتي) به مفهوم برنهاد(با اين مكانيزم كه از نزاع تز . نفي خويش دارد

اي برتر و باالتر از تز و  كند كه پديده ظهور مي) برآيند(، سنتزي )برابرنهاد(
  . تزِ در حال نزاع است آنتي

و  ي جديد تاريخي، محصول جدالِ برنهاد از اين منظر، هر مرحله
برابرنهاد و برآيند آن دو عنصرِ متضاد است و بدين روي است كه تاريخ 

  . مشهور است» ديالكتيك هگل«اين مضمون به . رود پيش مي جهان به
  عقل

تنها «: دهد وي با تاكيد بر حاكميت عقل بر جهان، چنين توضيح مي
ي  ساده ي آورد، انديشه ميان مي به) براي بررسي تاريخ(اي كه فلسفه  انديشه

رواست و در نتيجه، تاريخ  اي كه عقل بر جهان فرمان  عقل است؛ يعني انديشه
تاريخ، اين ايقان و بينش را از پيش مفروض . جهاني نيز جرياني عقاليي دارد

كند؛ زيرا در فلسفه به ياري شناسايي نظري  دارد ولي فلسفه چنين نمي مي
ي  پايان همه ن و محتواي بيپايا ي بي ثابت مي شود كه عقل، گوهر و قوه

پايان يعني آن چيزي  هاي جسماني و معنوي و همچنين صورت بي هستي
  . 1آورد جنبش درمي است كه ماده را به

عقل . . . « :دهد تحليل قرار مي مورد گونه  بدين» درون«و سپس عقل را از 
ز ي بيروني نيا محدود براي كنش خود به ماده) هاي ناقص و هستي(برخالف 

خواهد، بلكه خود  ندارد، براي پايندگي و كوشندگي خود وسائل بيروني نمي
سو تنها شرط پيشين  از يك. نگاهبان خويش و موضوع كنش خويش است

چيز است و از سوي ديگر، خود  هستي خود است و نمايش غايت مطلق همه
بخشد و آن را نه تنها در جهان  عاملي است كه اين غايت را تحقق مي

) يا قوه(ني بلكه در جهان معنوي و در تاريخ عمومي، از حال دروني جسما
  . »...آورد  در مي) يا فعل(به حال بيروني 

ي چنين تحليلي از جايگاه عقل در جهان و  ترتيب با ارائه بدين
                                              

 . عقل در تاريخ.  1
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را محرك » جوش درون«و » كاات خود«هاي دروني آن، بالنهايه عقل  ويژگي
  . پندارد بخش غايت تاريخ مي ماده و تحقق

  روح
تاريخ » گوهر«اگر عقلِ اعلي بر تاريخ حاكميت دارد، روح اعلي نيز 

چيز در تاريخ به وجه عقاليي رخ داده است و  همه«از اين ديدگاه . است
روح، گوهر . تاريخ جهان حاصل سير عقاليي و ضروري روح جهاني است

در هستي  تاريخ است و طبعِ آن هميشه يگانه و يكسان است و اين طبع را
روح، ذاتي «: روحي كه نه انتزاعي بلكه متعين است. »كند جهان عيان مي

انسان آن را ساخته ) ذهن(حاصل انتزاع نيست يا مفهومي انتزاعي نيست كه 
باشد، بلكه برعكس، ذاتي است كامال متعين و كوشنده و زنده؛ روح، آگاهي 

ديشيده است و پس روح، ان. است و در عين حال موضوع خويش نيز هست
اش، انديشه ماهيتي است كه وجود دارد و در اين باره كه وجود دارد  انديشه

  . 1»انديشد و چگونه وجود دارد، مي
    شدن

صاحب اين ديدگاه كه پيش از اين عقل را به روح پيوند زده و تاريخ 
جهاني را حاصل سير عقاليي و ضروري روح جهاني معرفي كرده است، 

 :داند حال حركت و شدن ميروح عالم را در 
دهد فقط انعكاس محتوم پيشرفت و  هر تغييري كه در جهان رخ مي« 

رشد روح عالم است كه در حال حركت به سوي تحقق وجود خويشتن 
  . 2»رسد انجام مي است و اين تحقق، با مبارزه ميان نظريات متضاد به

شدن «تراود و  ميشدنِ مورد نظر، از دالدل كشاكشِ برنهاد و برابرنهاد بر
ي خود در  نوبه است، به) تز آنتي(و نيستي ) تز(هستي ) سنتز(كه جامع 

شود و با تركيب  گيرد و مقابل آن از درونش ظاهر مي موقعيت تز قرار مي

                                              
  . عقل در تاريخ. 1
 . 1366، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تفسير تاريخعبدالحميد صديقي و جواد صالحي، .  2
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يابد  يابد و اين جريان، همچنان ادامه مي شدن با آن، سنتز جديدي تحقق مي
  . 1ين مفاهيم بيانجامدتر تا به خاص

  خدا
آورد، نه حركتي محصول تصادف و  ميان مي ني كه هگل از آن بحث بهشد

اي كه در پي تكامل  قرار دارد، اراده» اي طراح اراده«اتفاق كه در پسِ آن 
بخشيدن به روح جهان است كه همواره به سوي غايت خويش حركت 

زند، روحي كه طبيعت آن  كند و تاريخ، راه منطقيِ روح جهان را رقم مي مي
 . گذارد نمايش مي هاي هستي به يگانه است و خود را در پديده

به مفهوم آن است كه  2مونيسمگوهري هگل مرسوم به  متافيزيك تك
منحصرا واقعيتي واحد و يگانه وجود دارد و لذا همه چيز در چارچوب 

  . يابد ماهيت بنيادين اين واقعيت معنا مي
بر جهان فرمانرواست و دارد كه خواستي خدايي  هگل چنين تصريح مي

هدف ما . تواند محتواي كلي خود را معين كند چندان نيرومند است كه مي
گوهري يعني خواست خدا باشد و براي اين كار ) عنصر(بايد بازشناختن اين 

بين بلكه با چشم  بايد آگاهي را با عقل بياميزيم و نه با چشم سر و فهم  كوته
  . 3گذرد ن از سطح چيزها ميآ] حاصل از[عقل بنگريم كه بينش 

وي با تاكيد بر فرمانروايي خواست خدا بر جهان، مسير تاريخ را نيز  
كند كه در پوشش ملل، ي مطلق تلقي مي هاي متعدد و پياپي انديشه جلوه

خدا بر جهان « تر صريح ]به بيان. [يابد تجلي مي ها ارواح قومي و دولت
اش كه همان تاريخِ  جراي نقشهحكومت واقعي او يعني ا .كند حكومت مي
تعبيري، خواست خدا،  به. »4كوشد اين نقشه را فهم كند فلسفه مي. جهان است
  . كننده و گوهرين تاريخ جهان است عنصرِ تعيين

                                              
  . 1368، سازمان تبليغات اسالمي، جلد اول، آموزش فلسفهيزدي،  محمد تقي مصباح.  1
2  .Monism  انگاري يا يگانه.  
 . عقل در تاريخ. 3
  . 1357، انتشارات حكمت، ي تاريخ فلسفهعبدالكريم سروش، . 4
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 تكامل

اصل «. دارد» تكاملي«ي طراح جهان و تاريخ، ماهيتي  شدن تحت اراده
ته در مسير تاريخ تكامل به اين معني است كه تعيني دروني و وضعي نهف

روحِ در حال شدن كه تاريخ » .تدريج به واقعيت بپيوندد وجود دارد كه بايد به
گذارد و سمت  ميدان عمل آن است، امور را به احتمال و تصادف وانمي

گزند و  تكامل، باليدني بي«در همين حال اين . زند تكاملي تاريخ را رقم مي
طبيعي نيست بلكه پيكاري دشوار و هاي  ستيز همچون باليدن هستي بي

  . 1 »...سرسختانه با خويشتن است 
 غايت

اين «. متضمن تحقق غايتي با محتواي متعيِّن است  تكاملِ منظورِ نظر،
موضوع اساسي . غايت، همان روح در ماهيت ذاتي خويش يعني آزادي است

مين بخشد، ه و در نتيجه، اصل راهنماي تكامل و آنچه به تكامل معني مي
ايد در تاريخ، ما ب«: درك و دريافت است اين غايت به ياري عقل، قابل» .است

اين . يم نه غايتي از روح ذهني يا ذهنغايتي كلي و مقصودي غايي بجوي
تواند با غايت  زيرا عقل فقط مي. غايت كلي را بايد به ياري عقل دريابيم

  . »2مطلق سر و كار داشته باشد
در رخدادهاي حيات اقوام » مقصودي بازپسين«پيِ هگل با اين ديدگاه در 

  . و بالنهايه در تاريخ جهان است
 ي ماركسي گونه
ي آلماني كه در كورانِ موج بلند قرن  ، انديشمند برجسته3»كارل ماركس«

ـ  كرد و اصطكاك فكري زيست، مشاهده مي سرمايه ميـ  نوزدهميِ تضاد كار
فرض فلسفي كه بافت  با اين پيشي تاريخي خويش را  عملي داشت، انديشه

                                              
 . عقل در تاريخ. 1
  . عقل در تاريخ. 2

3..Karl Marks (1818-1883) 
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  . جهان از ماده است، طراحي و عرضه كرد
ي كارگر در  ، در دوران نوجواني ماركس، اولين قيام طبقه1831در سال 

نيز اولين جنبش  1838-1848ي  ليون فرانسه برپا شد و در طول دهه
ميدان اصلي انقالب  ـ انگليسي در انگلستان 1هاي كارگران ملي چارتيست

عنوان يك  به1840-1848خود وي نيز در برش زماني . صنعتي سامان يافت
  . خواه و دموكرات انقالبي درگير در جنبش آلمان بود ي جمهوري چهره

ي شخصي  سرمايه و در متن تجربه ـ وي در دل كوران دورانيِ تضاد كار
يد وي، ديدگاه از د. خويش به نقد مفهوم تاريخ از ديدگاه هگل رسيد

داد،  داشت و قادر به تبيين آنچه رخ مي» آليستي ايده«تاريخي هگل مفهومي 
مكتوب هاي اوست، در  نوعي شارح ديدگاه انديش و به كه هم 2»انگلس«. نبود

هگلي را از منظر ، علت بطالن تاريخي ديدگاه سوسياليسم علمي و تخيلي
 ]ي قرن نوزدهم در ميانه[«: دهد مشترك ماركس و خودش چنين توضيح مي

با . و بورژوازي عمال مشهود و نمايان گرديد ي طبقاتي بين پرولتاريا مبارزه
ي طبقاتي بر  آليستي تاريخ نه فقط قادر به تبيين مبارزه مفهوم ايده هاتمام اين

حقايق . دانست مبناي مادي نبود، بلكه اصوال چيزي در مورد منافع مادي نمي
ورت بازنگري تمام تاريخ گذشته را در دستور كار قرار و وقايع جديد، ضر

  . »3دادند
ي تاريخ هگلي، چارچوبي جديد براي  ماركس در پي نقد دستگاه فلسفه

توان به هفت عنصرِ  ميي آن  تبيين تاريخ ارائه كرد كه در تجزيه
  :راه برد كار،  اندر دست

                                              
1 .Chartist'sميالدي منتشر شد،  1837كه در » منشور خلق«ها در  ، جنبش چارتيست

ي خود را اعالم كردند كه مهمترين آنها عبارت بود از آزادي راي  هاي ششگانه خواست
ي مردان، برقراري راي مخفي و برافتادن شرط مالكيت براي نمايندگان  براي همه

داريوش (روان آن افتاد، از ميان رفت  بش به علت شكافي كه ميان ميانهاين جن. پارلمان
  ). 1366، انتشارات سهروردي و مرواريد، چاپ اول، بهار ي سياسي دانشنامهآشوري، 

2 . Friedrich Engels (1820-1895) 
  . 1358، نشر ايران، ماترياليسم تاريخيموريس كنفورث، . 3
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 ماترياليسم تاريخي؛ - 
 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي؛ - 
 سازيِ ابزار توليد؛ دوران - 
 طبقه؛ - 
 تضاد طبقاتي؛ - 
 تكامل؛ - 
 . غايت - 

ي دستگاه  مايه در ربطي منطقي با يكديگر، جان اندركار اين عناصر دست
  دارند؛ ي تاريخ را عرضه مي ماركسي فلسفه

 ماترياليسم تاريخي

ماترياليسم «ماركس كه دستگاه فلسفي تبيين جهان خود را بر مبناي 
ماترياليسم «اده بود، دستگاه فلسفي جهان خود را براساس بنيان نه» فلسفي
ي مفهوم ماترياليستي تاريخ، عامل  در جوهره. پايه گذاشت» تاريخي

گونه  همان. كننده در تاريخ، نهايتا توليد و بازتوليد زندگي واقعي است تعيين
 به تئوري انتخاب طبيعي راه يافت» تجريد«با استفاده از روش  »1داروين«كه 

حيات با انطباق با محيط   و چنين ابراز نظر كرد كه تمام انواع موجودات ذي
ي  كاربستن همان روش تجريد، به رابطه زيند، ماركس نيز با به اطراف خود مي

  . مستقيم ميان بقاي هر جامعه با وجه توليدش رسيد
در كادر اين روش، همانگونه كه سرشت جهان از ماده است، سرشت 

انگلس . ي تاريخي است از ماده به مفهوم عنصر توليدي هر دورهتاريخ نيز 
ي ماترياليسم تاريخي  براي واژه ي ماترياليسم تاريخي، دربارهي  در رساله

لفظ ماترياليسم تاريخي را براي معرفي آن «: كند ترجماني چنين عرضه مي
تمام برم كه علت غايي و نيروي محرك بزرگ  كار مي  بعد از مسير تاريخ به

هاي توليد و مبادله  در تغييرات شيوه  وقايع مهم را در تكامل اقتصادي جامعه،
ي اين طبقات عليه  كه منجر به تقسيم جامعه به طبقات مشخص و مبارزه

                                              
1 . Charles Darwin (1809-1882)  
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  . »1شود، است يكديگر مي
 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي

، »زيربنا«عنوان  در پرتويِ اين باور كه مجموعه مناسبات توليدي به
ي قانوني، سياسي و ها ي اقتصادي جامعه است و ساخت ي پيكره ازندهس

    به. شود شوند، آگاهي اجتماعي نيز از آن متصاعد مي فرهنگي بر آن سوار مي
ي توليد زندگي مادي، جريان تفكر و زيست اجتماعي و  تعبيري، شيوه

رقم كند و وضع اجتماعي انسان است كه آگاهي او را  سياسي را تعيين مي
  . زند مي

هاي حاكم  ي حاكم هر عصر، پنداره هاي طبقه پنداره«بر مبناي اين ديدگاه، 
اي كه  طبقه. . . اي كه نيروي مادي جامعه است،  يعني طبقه. آن عصر است

حال كنترل وسايل توليد ذهني  وسايل توليد مادي را در دست دارد، در عين
اي كساني كه فاقد وسايل توليد ذهني ه بنابراين پنداره. را نيز در اختيار دارد

به اين اعتبار، عينيت اقتصادي بر آگاهي . »2ي حاكم است هستند، تابع طبقه
  . ي عيني اقتصاد است متقدم است و آگاهي موكول به عرصه

 سازي ابزار توليد دوران

كه پاسخي است تهاجمي به مكتوب  فقرِ فلسفهماركس در مكتوب 
روابط «ورزد كه  ي تخيلي، تاكيد ميها سوسياليست ، از3پرودن ي فقرِ فلسفه

با اكتساب نيروهاي . برند سر مي اجتماعي مستقيما در قيد نيروهاي مولد به
ماشين . دهند ي خويش را تغيير مي وجه توليد جامعه ها مولد نوين، انسان

همراه آورد، در حالي كه  ي فئودالي را بهها ي فئودالي و خان جامعه  دستي،
از اين منظر، هر جهش . »همراه دارد داري را به ن بخار، سرمايهماشي

  . شود سازي جديد منجر مي تكنولوژيك در قالب ابزارسازي نوين، به دوران

                                              
، خسرو پارسا، نشر ي تكامل مادي تاريخ دربارهكارل ماركس و فردريش انگلس، . 1

  . 1380ديگر، 
 . 1379رؤيا منجم، نگاه سبز، : مترجم تاريخ چيست و چرا؟،بورلي سائكيت، .  2

3 .Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) 
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  طبقه
هر ساخت اقتصادي ايدئولوژي آلماني ماركس و انگلس در اثر مشترك ،

دانند كه بر ساخت اقتصادي قبلي  ي مشخص مي را تحت رهبري يك طبقه
ي كل جامعه محسوب  مثابه نماينده اي كه در عمل به ره شده است، طبقهچي
طبقه، طيف اجتماعي صاحب ابزار توليد هر دوره است كه سامان . شود مي

  . اجتماعي هر دوره را بر عهده دارد
 تضاد

ي حاكمِ مسلط بر ابزار توليد، روندي است  زايش طبقات در مقابل طبقه
طبقات جديدي كه . آيد يروهاي توليدي پديد ميالمحاله كه در پيِ تكامل ن

ناپذيري  آشتي«كنند؛  ناپذيري جديدي را به جامعه وارد مي همراه خود آشتي به
ناپذيري ميان استثماركنندگان و استثمارشوندگان  قبل از هرچيز شامل آشتي

  . »1است
از . تصادم تاريخي، محصول تكامل تاريخي نيروهاي توليدي است

چنين «قلمِ انگلس در سوسياليسم علمي و تخيلي است كه؛ رشحات ت
اين طبقات . آيد كه تمام تاريخ گذشته، تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است برمي

ي شرايط توليد و مبادله و شرايط اقتصادي زمان خود  متخاصم خود، زائيده
اشاره تر بر استمرار تضاد طبقاتي در طول تاريخ،  ماركس مصداقي» .اند بوده
آزاده و برده، شريف و عامي، ارباب و نوكر، استادكار و شاگرد و در «: كند مي

اند  ، همگي همواره دشمن دائمي يكديگر بوده... كش گر و ستم يك كلمه ستم
گشت و گاه آشكار  زدند كه گاه از انظار پنهان مي پاياني دست و به جنگ بي

انجاميد و يا به  ي جامعه مياين جنگ يا به بازسازي كلي و انقالب. شد مي
  . »2فروريختن تمامي طبقات در حال ستيز

تاريخِ «شود كه  نيز تصريح مي ماركس) 1848( در مانيفست كمونيست

                                              
  . ماترياليسم تاريخي. 1
  . تفسير تاريخ. 2
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  ».اند، تاريخ مبارزات طبقات است تمامي جوامعي كه تاكنون وجود داشته
 تكامل

ي  ورهشده از سوي ماركس، تاريخ به پنج د بندي دورانيِ ارائه در مرحله
داري تقسيم  شباني، فئودالي و سرمايه  داري، مشخصِ كمون اوليه، برده

ي پيشرفت و تكامل تاريخي، رشد توليد مالي  مايه از نظر وي، جان. شود مي
ي عمل قوانين  گيرد و نتيجه است كه در پي بخت و صدفه صورت نمي

هريك  از اين ديدگاه، سمت تاريخ به اعتبار برتري. مشخص اقتصادي است
 ـ ي توليد با معيار تكامل ابزار و شيوه ـ ي قبل از خود از ادوار نسبت به دوره

انجامد  سمتي تكاملي بوده است كه در سير خود به انقالب سوسياليستي مي
  . تر است طوركيفي، مترقي كه اين امر در نوع خود از تحوالت پيشين به

 غايت

مظاهر استثمار و برقراري   ي ي طبقاتي تا امحاي كليه ي مبارزه ادامه
طبقه، نهايت مسيري است كه ماركس  ي بي حاكميت پرولتاريا و ايجاد جامعه

ترسيم شده  ويدما. جي وي به  اين فرجام در نامه. براي تاريخ قائل است
ي جديد  از آنجا كه وجود طبقات و مبارزات طبقاتي را در جامعه« :است

آنچه من جديدا انجام دادم . نيستكشف نمودم، هيچ رجحاني بر من وارد 
  :است ازعبارت 

وجود طبقات، وابسته به مراحل خاص تاريخي در روند تكامل اجتماعي 
 باشد؛ مي

 گردد؛ ي طبقاتي ضرورتا به ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي مبارزه
ي ديكتاتوري تنها مرحله است براي گذر به انهدام طبقات و  اين مرحله

  . طبقه ي بي عهوجود آوردن جام به
  بي ي توين گونه

هگل و  سال پس از صد و بيست انگليسي حدود يك 1بيِ آرنولد توين
                                              

1  . Arnold Toynbi (1889-1975).  
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و حيات آغاز  ]شد[متولد  تر هفتاد سال پس از كارل ماركس در دوراني آرام
عناصر . خود وي نيز تالطمي بس كمتر از دو انديشمند پيشين داشت. كرد

ي دقت  ديده توان به در هفت محور مي بي را نيز ي تاريخ توين فلسفهدستگاه 
  :نگريست

 كليت؛ - 
 كليد فهم؛ - 
 شروط دست اندركار؛ - 
 توالي؛ - 
 تهاجم؛ - 
 خدا؛ - 
 . غايت - 

از تفكر هگل و ماركس  تربي شعاع انتشاري بسيار كوتاه گرچه تفكر توين
هر روي ديدگاه  داشت و از پوشش جهاني محدودتري برخوردار شد، اما به

  . شود هاي مرجع محسوب مي دگاهي تاريخ از دي وي در حوزه
  كليت
گرايي در تاريخ  ، مورخ يونان قديم كه به كل1بي با تاثير از پولوبيوس توين

گشا براي ادراك كالن از تاريخ  اعتقاد داشت و بررسي موضوعي را راه
گرايانه به تاريخ  نگاه كل«: ورزيد گرايي در تاريخ تاكيد مي دانست، بر كل نمي

  . »2مند بدانيم شود تاريخ را قانون است كه سبب مي
 كليد فهم تاريخ

عنوان يك واحد بزرگ اجتماعي،  را به ها گيري تحوالت تمدن بي پي توين
 :كرد كليد فهم تاريخ تلقي مي

در ) مانند تمدن( تردر بررسي تاريخي، احتمال فهم يك واحد بزرگ« 

                                              
1. Polibus (200-118 B.C). 

  . ي تاريخ درآمدي بر فلسفه. 2
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  . »1خيلي باالتر است) مانند كشور( ترمقايسه با واحد كوچك
 ] تحول تاريخ[اندركارِ  شروط دست

را با دقت نظر در تركيب دو عامل، تحليل  ها بي بروز و ظهور تمدن توين
  :كند مي

  حضور اقليتي خالق در سرزمين؛ - 
  . چندان مهيا و مساعد چندان سخت و ناممكن و نه وجود محيطي نه - 

 توالي

ت كه ست و اين توالي اسها تاريخ جهان توالي طلوع و زوال تمدن
روندهاي تاريخ جهاني را رقم زده، قواعد و قوانيني را از درون خود متصاعد 

  . آورد كند و مواد الزم را براي تحليل تاريخ را فراهم مي مي
 تهاجم

كند و  يابد، با تهاجم بلوغ پيدا مي از ديدگاه او هر تمدن با تهاجم تولد مي
  . ريزد آخراالمر با تهاجم نيز فرو مي

 خدا

  خداوند خود را «كشف است؛ بدين مفهوم كه  د در تاريخ قابلخداون
بجويندش  پيدا به كساني كه صميمانه درون چهارچوب تاريخ، مبهم و نيم

  . »2كند آشكار مي
 غايت

  . روشني است ـ نوعي سايه غايت در ديدگاه وي به
ي  مايه ي مواجهه با تاريخ معنادارشده، جان گونه در پايان بررسي سه

  :بندي كرد توان طبقه ها را در جداولي جداگانه مي از گونههريك 
  

                                              
  . 1376، محمدحسين آريا، اميركبير، بررسي تاريخ تمدنبي،  آرنولد توين. 1
  . 1370بي، مورخ و تاريخ، حسن كامشاد، خوارزمي،  آرنولد توين. 2



 60/ پيش از آغاز

  
  »ي هگلي ي گونه مايه جان«

  انديشه بافت جهان
 تز مبتني بر تضاد تز و آنتي فعل و انفعال دروني تاريخ

  عشق انديشه به رهايي محرك تاريخ
  عنصرهديالكتيك سه منطق حركت تاريخ

 جوش عقل خودبنياد و درون عقل در تاريخ
 ي برتر مشي ارادهي طراح و خطمبتني بر اراده شدن در تاريخ
 تز و بروز سنتز استوار بر تسلسل تضاد تز و آنتي تكامل تاريخ

 ي روح حاكم بر تاريختحت احاطه ي انساناراده
 ي گوهرين كنندهحاكم تاريخ؛ عنصر تعيين خدا

 آگاهي كامل، آزادي كامل روح غايت تاريخ
  

هر «شود؛ بدين مضمون كه  ي انسان تبصره زده مي ديدگاه، به اراده در اين
دهد فقط انعكاس محتوم پيشرفت و رشد روح  تغييري كه در جهان رخ مي

عالم است كه در حال حركت به سوي تحقق وجود خويشتن است و اين 
 ترتيب، هيچ فرد يا اين به. رسد انجام مي تحقق با مبارزه ميان نظريات متضاد به

زيرا . ي خود را عملي كنند گروهي از مردم، توانايي آن را ندارد كه اراده
ي  واسطه همگي ابزارهاي حقيري هستند كه روح جهان، تصميم خود را به

ي روح حاكم بر  احاطه ي انسان تحت ترتيب، اراده اين به» .كند آنان اجرا مي
رغم  ت و بشر بهدر اين ديدگاه، خدا سامانده كامل تاريخ اس. تاريخ است

. ي تاريخ است هايش، ايفاگر نقش مشخصي در نمايشنامه نبوغ و كارآمدي
ملل و  ي مطلق است در پوششِ هاي متعدد انديشه مسير تاريخ نيز جلوه

  . ها دولت
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  »ماركسي ي گونه ي مايه جان«

 ماده بافت جهان
  مبتني بر تضاد طبقاتي فعل و انفعال دروني تاريخ

  محرك تاريخ
خودآگاهي نسبت به عضويت در طبقه

  و در تضاد با طبقات ديگر
  ديالكتيك منطق حركت تاريخ

 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي عقل در تاريخ

  شدن در تاريخ
استمرار تعالي دوراني بر محور پيشرفت

  ابزار توليد
 ي قبل تر از مرحله، عاليهر مرحله تكامل تاريخ

 ي وجه توليداحاطهتحت ي انساناراده
  غايب خدا

 طبقهي بي امحاء طبقات، پايان استثمار، جامعه غايت تاريخ
  

ي عامل ديگري است؛ بدين  احاطه ي انسان تحت در اين ديدگاه نيز اراده
وارد روابط مشخص  ها براي پيشبرد توليد اجتماعي، انسان«مفهوم كه 
اي  اين روابط با مرحله. آنهاستي  شوند كه مستقل از اراده ضروري مي

  ».مشخص از تكامل نيروهاي ماديِ توليدي آنان مطابقت دارد
  
  
  
  
  
  
  



 62/ پيش از آغاز

  
  »بي توين ي گونه ي مايه جان«

 تركيبي از انديشه، ماده و روح بافت جهان
 ميل به تمليك دوراني از تاريخ فعل و انفعال دروني تاريخ

  پاسخ در برابر تهاجم محرك تاريخ
  تدافعـتهاجم منطق حركت تاريخ

 تركيبي از عقلِ كل و عقلِ جزء عقل در تاريخ
  استمرار تحول شدن در تاريخ
  توالي طلوع و افول تكامل تاريخ

 اقليتي خالق در پرتوِ اجل مقدر ي انساناراده
  كشف در تاريخقابل خدا

  روشنـسايه غايت تاريخ
 

ِ قاطعيت و  نيز عدمند و در مواردي ا در اين ديدگاه، عناصر بعضا مركب
احاطه است،  انسان در اين ديدگاه نيز تحت. صراحت در اظهارِنظر وجود دارد

  . ي اجلِ مقدر در احاطه


