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 چکیده

مطالعات تاریخی، همچون دیگر علوم دارای روشی است که در دو سطط  تویط و و تی ط   
قابل ارزیابی است. سط  توی و، تصویر روایطت موطور شتشطاه اسطت کطه بطر میگطای الگطویی 

رود )سط  کشو ط واقع ت(؛ اما تی   ، ان پ ش میشده توسط ماخصصان تاریخ در شتر زمتجربه
پرداخا  به علل و عوامل شکل ش ری رویدادهای شتشاه است )سط  اکاشطا  ط قی یطت( کطه 
علی الیاعده از طریق غ ر روایی باید مورد توجه قطرار ش طرد. ایگکطه نگط   تی  گطی در مطالعطات 

شرفاه، هطای یطورتبطه رغطپ پهوهشتاریخی نه جایگاهی دارد، مسئله کانونی میاله است کطه 
 همچگان ن ازمگد کاوش و مداقه است. 

 پرسش ایلی ای  نوشاار که با هد  ارائه راهکاری برای درک بهاطر شتشطاه شطکل شرفاطه،
ن سای تی    تاریخی و نگونگی کاربست آن در مطالعات تاریخی است که با ای  فرض ه دنیطا  

ض وجود تی    میاگی بر دیطدشاه قطانون فراش طر، قیطایق با فر شود که توی و و شزارشگری،می
سازد. بطرای ابیطات مطدعا بطه روش عیلطی بطا شتشاه را بر نموده و رازورمزهای آنها را آشکار می
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 مقدمه

و تخصصططی شططدن آن، موجططا ت ملططاتی در قططوزه روش « مطالعططات تططاریخی» شسططارش

های درخوری را رقپ زده است؛ هرنگد همچگان ن ازمگطد رو، نوشاهنگاری شردیده است. ازای تاریخ

در نگیطره  ،اما همچگطان ،شکل و شمایل جدیدی یافاهواکاوی است. امروزه، با آنکه دانش تاریخ 

نامطه زندشیداساان، قصص، . ای  شاخه از دانش بشری، شاه به مثابه است ای شرفاارهای سگّنگاه

ی بطه ، پگطدشودخاه میتجربه اندو ،آورد که از دانسا  آنالیاه با ای  روی شود؛تلیی می و خاطره

هطای پراکگطده و غ رمف طد بطاز شوو، یا موفلی از شفتشرددای ایجاد می، یا سرشرمیآیددست می

نظطاره  ،یا معگای زندشی و نگطونگی زیسطا  کوتطاه آدمطی در پگطاه و بلگطدای آن ،شوداشاه مید

بخشطد کطه در ورای تعمطق می نگان قدرتنگاه انسان را، آن ...آشگایی با تاریخ ،در واقعشردد. می

ب گد، نفوذ کگد و زنطدشی موطدود و کوتطاه خطویش را از جا که نشپ عادی ن زی نمیقوادث، آن

تر و دشی شتشاگان، با زندشی دراز شتشاه انسطان ت پ ونطد دهطد و آن را عم طقطریق تاریخ با زن

قای در آداب و رسطوم رایط  آن است.  انگ زیاز فواید تاریخ، لتت به شفاه ب هیی،تر کگد. رمعگیپُ

زندشی روزانه و در خرافات و عیاید کودکانه جاری روزشار خویش، مورخ وقای بطا نشطپ کگجکطاو 

های نزدیط  بطه شطرو  های جاندار، لتت مساغرق شدن در لوظطهریافت شتشاهنگرد، لتت دمی

( آشگایی با آن، همه آن ن زهطایی را ۰8و03 -00: 0938)زری  کوب،  .کگدی  تاریخ را درک می

تطاریخ تجربطه زنطدشی انسطان  و اساساً بخشدکه پ رامون انسان وجود دارد معگا و جاذبه دیگر می

 .(0901:99ارش یافاه است)اساگفورد، است که در طو  زمان شس

 ها مورد توجه آدم ان قطرار داد، امطارا در هم شه زمان«تاریخ»هم   دست فواید، پرداخا  به 

نگطاه  یافت؛ توی ه قرآن به س ر در زندشی شتشطاگان،مضاعو اهم ت به جهاتی  برای مسلمانان

سرشتشطت پ طامیران و عگایطت بطه به عواقا ن کوکاران و بدکاران و مساضطعفان و قدرتمگطدان، 

آ  هطای ترغ طا کگگطده بطوده اسطت. )از آموزه آن،رسولان و قای فهپ قی یت توق طد در پرتطو 

ر ( روشط  اسطت کطه اشط۰30نول/ ؛040:؛ یوسو۰03:یونس ؛010:؛ اعرا 0۰3:؛ انعام093:عمران

نطرا کطه تگهطا در  نمود،امری ضروری میتوجه به آن، باز  ،وجود نداشت هپنگ   پشاوانه قرآنی 

آورد، و قی یت وجودی خود را فرانگگ می آزموده، آدمی خویشا  انسانی اش را آنهای پگاه داده

و بر جایگاهی فراتر از اناظار پ ش شفاطه  ههای دیگی بر اعایار آن افزوداما ت ک دهای قرآنی و داده

انعکاس فرجام ق ات خوبطان  مگیع الهام و شگاخت و موط مجادلات ایمانی و یوگه ؛ه استنشاند

در بهره ش ری از تطاریخ کطه نشطان کارآمطدی آن در زنطدشی بشطر  و بدان. سخ  امام علی
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( بطرای اعمطا  9:۰3ج ،0483( و شوش فرادهی معاویه به تاریخ)مسطعودی،9:40دارد)نه  الیلاغه، 

رار داشاه اسطت. بطه مگدی است که در هم شه تاریخ فراروی بشر قدو رویه بهره، مزورانه س است

هطا ماند کطه در تمطام دورانکسی میبه شگاسد که ای  جگیه تاریخ را میکسی که سخاوی،  شفاه

همه امور را تجربه کرده و شخصا همه آن اوضا  و اقوا  را آزموده اسطت. عیطل او رشطد  یساه،ز

 ج،0910ناطا ، )روزشردد. شود، و از نگگ تمامی مظاهر جهل و خامی رها میکگد، مجرب میمی

۰:33  ) 

 اهمیت تاریخ در دنیای کنونی. 1

در پگطاه آن برآمطدن و  یدر معار  کگونی بشر، ب ش از پط ش ارج یافاطه اسطت؛ علطوم تاریخ

ها فرایگد خطویش را در کگگد، نگان که همه تمدنبالگدشی و قای موجودیت خویش را ملاقظه می

در بسطار زلطا  آن، قکایطت ارفطایی، شطکوفایی،  ،زنش گگد و اقوام و ملل ن طآیگه آن به نظاره می

 دونپدید آمطده کطه بط ،ب گگد و ای  اتفاق نظریابی خود را باز میداری یا هویتمگدی، هویتسگت

شگاسی در ذیل آن تعریطو ن زی اعایار واقعی و قی یی نخواهد یافت، قای معرفت ای  شگاسگده،

ش طرد یطا بایطد ای با آن یورت می، نه معاملهاریخت اما ای  که با همه اهم ت و عظمت ،شودمی

توان آنچطه رخ داده )شتشطاه( را بطه ویهه آنکه آیا میای است، بهیورت ش رد، خود میوله پ چ ده

 درسای دریافت یا نه؟ 

نگاری و شگاسطایی اجمطالی آن، های تاریخای  جساار بر آن است تا با درنگ و ت مل در روش

را از هپ باز نموده و نشان دهد آنچه  0)تاریخ اکاشافی(و اکاشا  کشفی( )تاریخ دو عریه کشو 

، رویطدادها و در یط  کلمطه کطگش واقعطه هطاعموما در پی آنگد، شگاخت نگونگی  پردازان تاریخ

امطا آنچطه  ای  سطوی از دریافطت واقطع اسطت، که به زعپ نویسگده انسانی در زمان شتشاه است

، بطه دسطت آمطدنی اسطت ۰«تی    تطاریخی»بروز آن هاست که با  ضرورت دارد، توجه به نرایی

تاریخ علی الایو  عیطارت اسطت از بطازشو کطردن به بعد( نرا که 993، ص0901)رک: اساگفورد، 

. اعما  شتشاه به طوری که ما نه تگها جریان وقایع، بلکه علت رخداد آن وقایع را هپ بازشگاسط پ

ی برای دریافت قی یطت )اکاشطا  شتشطاه( و نشطان دادن ( تی    تاریخی روش0919:۰1)والش، 

                                              

بدرداری و ف، پردهکشد دهند؛ دو سطح دریافت را نشان می های عمومی و حتی علمی،. کشف و اکتشاف در محاوره1
 ها یا عمق موانع.گشایی از یک امر است و اکتشاف، به دست آوردن یک چیز از دل تاریکیچهره

2  . Historical Explanation. 
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بطه تعی طر هگطل،  0.قیایق رویدادهای پ ش  ، فراتر از سط  شزارش جریان رخدادها)واقع ت(ست

تاریخ نه فیط به عگوان انیوه رویدادها، بلکه با درک دلایل ایگکطه نطرا رویطدادها آن شونطه اتفطاق 

 (  043: 0901شود.)کال گگوود،افااده اند، فهم ده می

 در اسلامنگاری تاریخ. 2

و  و وقطایع سطر و کطار دارد رخ داده، در شتشطاه ی کههای انسانتاریخ با کگششمان دانش بی

آنچه بطر تا و برآن است  فاهرا به مطالعه روشمگد و علمی شرمرتیط با انسان قضایای سپری شده 

شطتارد. کطار مطورخ، او و فطراروی بطه تصطویر کشط ده که رخ داده آدمی شتشاه را به همان شونه 

کطه امکطان ارزیطابی  ۰بازسازی یا اق ای شتشاه بر اسطاس الگطویی تعریطو شطده )علمطی( اسطت

از خ طا   اغلطا های مورخ بطا ایط  رویکطرد،سازد. یافاههای وی را برای دیگران فراهپ مییافاه

ش رد فایله می)ذهگاورد(   داساان سرایی و قای واشویه سخ  راویان و ناقلان و یا ساخاپردازی، 

شود که تا قد بالایی با قواعد و الگوهایی عرضه میو میاگی بر ایو ،  المانهو به مثابه پهوهشی ع

ی  الیاه با آنچه در . اهای علمی دیگران سازشاری داردو طیعا با یافاه)آنچه رخ داده بود( واقع ات 

و  های درونی نویسگدشان بطودای ذهگی یا خواساههب شار بافاه و شدضه می شتشاه با ای  نام عر

آنچه با عگوان تاریخ عرضه  ،هافایله دارد. با همه ای  یافت ،در سط  قصه و شاه افسانه تگز  می

شود، کپ و ب ش نیدهایی را ماوجه خود ساخاه و یطا لااقطل همچگطان در راه تکامطل روشطی و می

 کاسا  نی صه هاست.

شاه مورد اتیا  نویسگدشان بود، ایرار بر نیلی بودن تطاریخ و اعامطاد آنچه ب ش از همه در شت

به عگوان سطرآمد و الگطوی ق(908نگان که طیری )م به نیل راویان و ت ک د بر اساگاد روایت بود،

آنچه در کااب آورده مساگد کگد تصری  می است. وی نگ   روشی را دنیا  کردهمورخان شتشاه، 

که از دیگران ، یکی پس از دیگری به او رس ده و او تگها از آنان روایت  به روایات و اسگادی است

                                              

شناس با آن سروکار دارد و فقط حاکی از وجدود امدری اسدت در واقعیت تاریخی، امری است که محقق و جامعه. »1
خوانن؛، امری است که مورخ و فیلسوف با آن سروکار دارد و عبارت اسدت از می تاریخ  اما آن چه حقیقت تاریخی

ای از آنچه با قانون علیت بتوان وجود و وقدو  آن را توجیده کدرد و محتمدا نشدان داد... تداریخ وقتدی م موعده
ول های تاریخی باش؛، چیزی جز یک سلسله امور جزیی و غیرمحتما نیسدت. فقدط وقتدی محتمدا و معقدواقعیت

 (112: 1133)زرین کوب، « های تاریخی منتهی ش؛ه باش؛ به حقیقت تاریخی.شود که در آن، واقعیتمی

 رود.دانن؛، زیر سؤال می. با این رویکرد، دی؛گاه آنان که تاریخ را برساخته ذهن افراد می2
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آنکه اساگیاط فکری و اساخراج عیلی کرده باشطد. از رساند، بییا سگد روایت را به آنها می کگدمی

ها ها و قصطهاشر ناظر و شگوندشان اخیار ای  کااب به برخی داسطاانشوید: به یراقت می ای  رو

ها را ناخوش دارد، نیاید بر م  خطرده عیل، وجود آنها را انکار کگد و جامعه شگ دن آن برخورند که

ش ری و ع ا جویی کگگد ، نه آنکه ای  شونه اخیار را دیگران و پ ش گ ان برای ما نیل کرده اند و 

( 0930:98؛ بلعمطی، 0:0ج،0903)طیطری،.که شگ ده ایپ در کااب خود آورده ایپما ن ز آن را نگان

خود  ای از مواد خام )روایات و اخیار( است،نگاری که ماشکل از مجموعهالیاه در ای  روش تاریخ

بر شزیگشی اساوار است؛ روایات یو   و قابل اعاماد؛ یعگی مسگد و دارای سلسله سگد ماصطل و 

 و از راوی بیه؛ عاد ، یادق و قافظ. ،پ وساه، بدون معارض

 رویکرد تبیینی تاریخ. 3

، از نظر مطورخ کطه مسطئول ت ها مس ر قابل اتکا و اعاماد برای تصویر و نظاره شری شتشاهتگ

در مگطابع  وجو(جست00: 0903های معایر از شتشاه را دارد،) مکالا، اجاماعی برای عرضه شزارش

نگطاری . ایط  شونطه از تاریخو اساگاد به روایات مصرح آنان است و آبار بر جای مانده از پ ش گ ان

بطه نون تجم ع روایات مخالو، عدم دخالت مطورخ و سطادشی،  ،یی، به رغپ داشا  مزایاتوی فی

برخطی  ،، از ایط  روتواند قی یت روی داد را به تصطویر بکشطدشدت خدشه پتیر است، نون نمی

تر و روش قابطل دفطا  جویی برآمطده وو دیگطران در پطی نطاره ابوعلی مسطکویه، نون مسعودی

، اما بمره ملموس ای  تلاش به دست اب  خلطدون در قطرون بعطدی؛ دنیا  کردندرا تری شگاسگده

های تطاریخی پ شط گ ان در نوشاهبه زعپ خویش، یعگی قرن نهپ و دهپ هجری به بار نشست. او 

به رغپ پ روی از الگو و مع ارهای تاریخ نیلی، نه تگها قی یت نمطا نیطود، به داده هایی برخورد که 

الگطوی بطا نیطد  برای شریز از ایط  معضطل،طا و آم خاه با امور غ ر واقع بود، لتا بلکه آکگده از خ

های ورود و با ب ان الزامات مورخ، راه پ ش  ، به ارائه روشی علمی برای شگاخت شتشاه روی کرد

تواند شامی راه کاری را پ شگهاد کرد که میبه ت مل شرفت و عالمانه خلا  شویی در زبان راوی را 

مس ر تی    تاریخ باشد، هر نگد خود به هر دل لی ناوانست از الگوی پ شگهادی خویش پ روی در 

قواعد س است و  اندیش د و بر آن بود مورخ بدون دانسا کگد. او با ت ک د بر کشو، به اکاشا  می

دات و طیایع موجودات و اخالا  ملاها و سرزم گها و اعصار شوناشون؛ از لواظ س رتها و اخلاق و عا

لازم است تواند درک درسای از شتشاه داشاه باشد، در نا جه ، نمیمتاها و رسوم و دیگر ک ف ات

در مسائل مزبور، وقایع قاضر و موجود را از روی اقاطه کامل بداند و آنها را با آنچه نهان و مورخ 
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یابطد و موافطق را غایا است بسگجد و وجه تگاسا م ان آنها را از لواظ توافق یا تضاد و خلا  در

های ها پی برد. هپ به درک ایو  و شطالودهبا مخالو و ماضاد تجزیه و تول ل کگد و به علل آن

 ها و ملاها و میادی پدید آمدن آنها و موجیات قدوث و علل وجود هر ی  همطت شمطارد ودولت

تواند هر خیر مگیطو  عادات و رسوم و اخیار زمامداران را به کما  فرا ش رد و در ای  هگگام او می

را بر قواعد و ایولی که به تجربه و مطالعه آموخاه است عرضه کگد ، اشر آن را با ایطو  مزبطور 

موافق یابد و بر میاضای طی عت آنها جاری باشد، یو   خواهد بود و شرنه آن را ناسره شمرده و 

و نسلها و نگونگی تیطد  و دانسا  اقوا  ملاها  همچگ   او .خود را از آن بی ن از خواهد دانست

بطه را عطدم اطلطا  از آن ه و تغ ر آنها در بسار اعصار و شتشت روزشار را، برای مورخ لطازم شطمرد

های دراز روی نمطی دهطد و جطز جز با سپری شدن قرندانست که می مگزله ب ماری مزم  ناپ دا

. امر را درک نمطی کگگطد افرادی انگشت شمار از کسانی که به توولات طی عت آشگایی دارند، ای 

کگطد و های ورود سخ  کتب بر زبان راوی اشاره میوی همچگ   به راه (0913:10)اب  خلدون، 

بدی  شونه مورخطان را از اعامطاد  ،(11-0913:14را در ای  راساا برمی شمرد)اب  خلدون،  عواملی

به راسطای  . ویدهدز می، پره هساگدشفاه پ ش های به نیل راوی به زعپ ای  که دارای ویهشی

)اتک گسون و  و پ روانی، به ویهه در جهان غرب پ دا کرد هباب جدیدی پ شاروی اهل تاریخ ششود

قطرار را سر مشق پطهوهش تطاریخی خطویش روش امروزیان آن اغلا که نگان (؛۰10: 0933...، 

 .اندداده

ی کگد، بلکه با اسافاده از دیگطر مورخ تگها به خیر راویان بسگده نم در ای  شونه تاریخ نگاری،

تطا آنچطه بطه واقطع  پرداخاطههطای تطاریخی های عیل تجربی، به ارزیطابی داهعلوم و ن ز دریافت

تر است را به دست آورد. نگ   رویکردی بی شمان بر روش او  برتری دارد، هر نگطد نطه نزدی 

ش رد، اما راه کشو شتشاه از آن میهای آن بی ن از ن ست، بلکه تمام اطلاعات خود را تگها از داده

 را به آن مگوصر نمی کگد. 

پهوهشگران را از تکاپو و ت ملات ب شار باز نداشاه و  روی آورد پ ش شفاه با همه مزایای خود،

رویکرد سومی را پدید آوردند که نام تاریخ ترک یی مگاسا آن است. در ایط  نطو  تطاریخ نگطاری، 

های قیلی، بطا بهطره ش طری از علطوم مخالطو تطاریخی و امطروزی، مورخ علاوه بر کاربست روش

کوشد تا فضای شکل ش ری ی  رخداد را به طور کامل، با تمام جریانهطای مخالطو س اسطی، می

( و به مانگد تصویری زنده آن 0938:000های آن اق ا)زری  کوب،اجاماعی و سایر جگیهاقاصادی، 

شود؛ تاریخ تطام و کامطل، نطه بطه معگطای وجو مینا  جسترا ملاقظه نماید، نگان که در مکاا آ
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های تاریخ، ی  تاریخ پ وساه و ی  ها و جگیهتاریخ جهان، بلکه به معگای ادغام همه انوا  روش

-0904:18)اسطاگفورد، هطای جامعطهها و نظامکارکردی مامرکز بر پ وسطاگیط  ره افت ساخااری

 شود. و ترک یی از اطلاعات دیده میها در ای  روش، نوعی کاربست روش (.10

در ای  نکاه اشاراک دارند که در میام کشو شتشطاه  ای  سه رویکرد روشی در تاریخ نگاری،

کوشگد تا کگش شتشاه آدمی را به تصویر بکشگد، اما تمایزشان بطا و توی و جریان واقع اند و می

سوی دیگطر در راسطای نمطایی و ی  دیگر، از ی  سو در همه جانیه نگری یا سطوی نگری، از 

قیایق شتشطاه  دسارسی به اما کهی نمایی و از سوی سوم، در کامل نمایی و ناقص نشانی است،

 همچگان ن ازمگد تکاپوی دیگری است. 

 در دوره معاصر تبیین تاریخهای دغدغه. 4

تطاریخ  دغدغه جطدی اهطل، بروز رخداد یا تی    آنمگظر دریافت نرایی مطالعات تاریخی از 

رسد اما به نظر می 0. شرنه برخی بر رویکردهای پ ش   عگوان تی    روایی داده اند،امرزیان است

رویکردهطای پط ش شفاطه بطا اخالطا   تگها در یورتی که باوان برای تی    سطوح مخالفی دید،

ت است. بطه ای پس از دریافمیام تی    مرقله ،توانگد در آن جای ش رند. با همه ای  هامراتا می

راسای مورخان یا پهوهشگران تاریخ نه نو  نگاهی به شتشاه دارند و یا برای شگاساندن قی یطت 

دهگد؟ پاسخ به ای  پرسطش بطا پ چ طدشی شتشاه ، پس از کشو یورت آن، نه کاری انجام می

به ویهه آن که تفک   م ان ای  رویکرد با رویکطرد کشطفی هگطوز در مراقطل  هایی همراه است،

 ول ه قرار دارد. ا

یعگطی ؛ شزارش موضو  مورد مطالعه )ابطهه( مورخان، همانگد دیگر عالمان، یرفا به توی و و

پردازنطد؛ کگگد، بلکه علاوه بر آن به نرایی بروز آن ن ز مینگونگی و قای ن سای آن بسگده نمی

بیطات رسطاند و سطپس زاده شد و اعایار خود را در پگطاه آن بطه ا در علوم طی عیبدوا که  ره افای

پوشط ده  در تاریخ نه تی  گی وجطود دارد؟ الیاطهراسای به. ها شردیدترازی برای علم ت دیگر یافاه

یابی مطالعات تاریخ علپ و توجه به میوله تی ط  ، ایط  بوطد جطدی در ن ست که از زمان هویت

مافطاوتی هطای دارد یا راه ای وجودکه آیا برای تی    پدیده ها، راه یگانه م ان عالمان مطرح بوده

 دنی، سط).کگگطدای برای علطوم انسطانی تی ط   مافطاوتی را شگاسطایی مطیباید پ موده شود؟ دساه

                                              

 :1133 ،اتکینسدون) .تبیدین روایدی .1 بیین عقلانی ت2یین قانونمن؛  . ت1 ان؛:گونه دانستهتبیین تاریخی را سه برخی  .1
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بطا در نظطر  ۰و هطایگریش ریکطرت 0ف لسوفان با نفوذی نظ ر ویلهپ دیلاطایکه نگان (0914:018

اقسطاس روح و طی عطت،  داشا  تمایز کانای م ان عالپ معیو  و عالپ پدیدار و تمایز هگلی م ان

 9ها عطالپ طی عطی و غ طر انسطانید که باید م ان آن دساه از علومی که موضو  پهوهش آنکردن

پردازنطد، تمطایز یطریوی مطی 4است و علومی که به مطالعه انسان به عگوان موجودی دارای روح

دارد و طیعطا شگاسطی وجطود شگاسی، دو نو  روشبر آنگد که به جای ی  روش . ایگانقایل شوند

در بگ طاد و های طی عی با تی    پدیده ساخاار مگطیی تی    تاریخی که به علوم انسانی تعلق دارد،

بطر  شان غالا است، ای دیگر که هپ اکگون دیدشاهاما عده 1(0931:94)ادوارز، داردتفاوت اساس 

و از  0اندلیومنو موریس  3کار  پوپر، 1افرادی نون موریس کوه ، ؛رندفشا  پای میفراش ری تی  

کگد همانطور که عالمطان در میاله نیش قانون عام در تاریخ که ادعا می 3تر کار  همپلهمه موبر

کگگد، مورخطان، قطوادث تطاریخ انسطانی را تی ط   علوم طی عی، قوادث جهان طی عت را تی    می

ان فهطپ رویطدادها در پرتطو از نظر ایگان در مطالعات تطاریخی امکط (093۰:9۰1)سروش، .کگگدمی

بطه 0914:1۰3و رک: پطوپر،  091۰:۰93)بطاربور،.هطای قانونمدارانطه وجطود داردای از تعمط پدساه

، نون بر آن اسطت رودخواهد آمد، پ ش می کهالیاه با توض وی بعد(ای  نوشاه ن ز بر هم   میگا، 

  به بعد( 0904:040رد. )رک: پوپر، که م ان مطالعه اجاما  و مطالعه طی عت، تفاوتی ذاتی وجود ندا

(، و در = آنچطه رخ داده تیی   امری فراتر از توی و و شزارش یطا کشطو رویطداد )امطر واقطع

بر آن اسطت  08( است. دان ل ل ال= قی یت آنچه رخ دادهوجوی دریافت قی یت )واقع ت امرجست

                                              

1. Wilhelm Dilthey. 
2. Heinrich Rickert. 
1. Naturwissesnhaft. 
4  . Geisteswissenchafton. 

. 2سدازد  ماهیدت می. شعورمن؛ی و تغییرپذیری انسان که وی را بی1ان؛  . اینان به سه دلیا، قائا به دوگانگی روش5
. یگانده بدودن و غیدر مکدرر بدودن 1شدود  رفتار انسانی که به رفتارشناسی او مربوط میداری و غایتمن؛ی انگیزه

 (  15-14: 1135موضو  تاریخ. )ادوارز، 

1  . Morris Cohen. 

3 . Sir Karl Raimund Popper. 

8 .Maurice Nandelbaum. 

3. Carl Gustav "Peter" Hempel. 

13  .  Daniel E. Little. 
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ر تعریو خود از تی ط   ت ک طد د ۰و جان اساورات م ل 0که هر تی    عادتاً پاسخی به سؤالی است

توان تی    شده دانست که علت آن نشطان داده شطود، کگد که ی  واقع ت مگفرد را وقای میمی

سطت ب طان شردد)بطاتومور، ها ایعگی قانون یا قوان گی ع گی که پ دایش ای  واقع ت، موردی از آن

کطه ایپ ه  گی از وقایع رس دتوان شفت به تفس ری و تینویسد: هگگامی می( و سروش می0901:1

رس دند یابی شده باشد و ایگکه قوادبی را که به قسا ظاهر در آغاز کار ناپ وساه به نظر میعلت

و م ان آنها تفرقی بود و قدس به پ وندی م طان آنهطا نیطود ارتیطاط شطان را نشطان داده باشط پ. 

دانط پ و نها را از ی  خانواده مطیکگ پ، آهگگامی که قوادث تی    شد، ما ارتیاط شان را قس می

تی    معطو  به نرایی ی  امطر  ،( بگا بر ای 0901:33)سروش، .شودپراکگدشی پ ش   زدوده می

ای پدید آمده، در پ دایی آن آدم ان نه )تعل ل نرایی(در بسار هگدسی آن است. ای  که نرا واقعه

کگش هایشان نطه بطود، تی  گطی اسطت کطه نیشی داشاه یا نرا کارهایی را انجام داده اند و علت 

دیگر مسطاگد  ،ای با امری تاریخی(روش  است نگ   مواجهه0901:993)اساگفورد،. شودانجام می

های نیلی ن ست، بلکه بر اساس ایولی علمی و تول ل واقعه در سایه قوان   یا تعمط پ به شزارش

هر تی    معایری یورت پتیر است.  که به تجربه پهوهش و ت مل به دست آمده، مگدهایی اساس

یعگی رویدادی که قرار است تی    شود باید عیارت است از شگج دن در توت شمو  قوان   عام؛ 

است، همراه بطا شطزاره هطایی « قانون فراش ر»نشان داده شود که قابل اساگیاط یا اساگااج از ی  

 (9۰0-9۰1: 093۰سروش، و  091۰:099)باربور،.راجع به شرایط سابق بر آن رویداد

مثلطا از قملطه از آنچطه رخ داده، روشطگی تویط و  بر آن بودند تابه ویهه در شتشاه مورخان، 

بطا  بطه ططور طی عطی،های اسلامی و نگونگی سیوط عیاس ان عرضه دارنطد و مغولان به سرزم  

اما ای  کطه بطه ند، نشاندکاوش در مگابع به آن راه یافاه و در ذهگ ت مخاطیان میاسگاد و بررسی 

علت فروپاشی خلافاشطان نطه  راسای نرا عیاس ان در میابل هجمه مغولان تاب میاومت ن افاگد و

 فعال طت کشطفی مورخطان ایعملطا در راسطا بود و نرا قومی مهاجپ توانست بر آنان پ روزی یابد،

ه در پرتطو اوقعی است کامر م آنها به شویی پاسخ تاریخ، گرپهوهشاز اما  د،وشدیده نمی روایت شر

 ها بپردازد.به آن برداشت علّی به جای برداشت فعلی،یعگی تی    تاریخی؛ 

هطای هطای کشطو( و تی   نگطاری )روشهطای تاریخشاه م ان روش در م ان تاریخ پردازان،

 شگاسطی تطاریخ جطای دارنطد،های اکاشا ( که الیاه در نگره کلان هطر دو در روشتاریخی )روش

                                              

 

2. John Stuart Mill. 
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به هم   جهت ناهوش ارانه از قلمرو میاقد یا ایطلاقات ب طرون رفاطه  خورد،به نشپ می خلطی

 شوند. یا در قریپ دیگری داخل می

نطون همطان ی نمی یابطد، و جامع های تاریخ نیلی فرجام درستتی    تاریخی بر اساس داده

کطهی،  لطت وجطود کاسطای،یورت واقعه بطه ع ،هانگاری طور که شفاه آمد، در ای  شونه از تاریخ

بر اسطاس شود تا ، هگوز به درسای شزارش نمیهای قاکپیا پارادایپ سویه ش ری و ی  سو نگری

باوان ت ملات جدی انجام داد، جطز آن کطه تی ط   یطرفا بطه معگطای روایطت شطری بطه کطار آنها 

کوشطش  سطت، نطون بطهانگط   امطری م سطر  ،( اما در دو شونه دیگر0904:013رود)اساگفورد، 

رخطور ، دموییان و مورخان، شزارش توی فی میرون به واقع یورت شرفاه و آنچه قایطل آمطده

 ت مل ریزکاوانه و علت جویانه شردیده است.

 های تبیین تاریخگونه. 5

از دو آبشطخور بهطره تی    تاریخی، شتشاه از نگد و نون هایی که در اساس آن وجود دارد، 

و وار علمی و دیگر ره افت فلسطفی  های قانونپرتو قوان   یا تعم پ ش رد؛ ره افت علمی و درمی

 . کلان نگرانه

 :رهیافت علمی )علّی = قانونمدارانه(. 5.1

های علوم طی عی نمی توان اندازه ش ری ها و روشعلوم زیسای را با ابزارقای و  علوم انسانی

ها با علطوم افت معرفای ای  قوزههای دریکرد، ولی ای  سخ  به آن معگا ن ست که تمامی روش

از جمله تاریخ، قانون به معگطای آنچطه در ف زیط  وجطود دارد طی عی فرق دارند. در علوم انسانی، 

اما قطانون  های او دخ لگد،نون خواست، اراده و اغراض آدمی در کگش شری ،قابل ایط اد ن ست

هطای کلطی خطرد را در ذیطل دریافت بر ق ات بشری زم گه اندراج اجزا و اعضطایقاکپ های واره

اجاماعی یا روانشگاسانه عاید بشر شده  های قانون وار به تجربه تاریخی،سازد. ای  کلیفراهپ می

 است.

 مورخان با مطالعه رویدادهای ماعدد مشابه، به رابطه برخی از اجزا بطا اجطزای دیگطرهمچگ   

امر پس   دارد و تکرار مطوردی آن آهسطاه نیش آفریگی جزء پ ش   بر نشانگر یابگد که دست می

کشطاند و تطوالی آن دو را قطاکی از نظمطی آهساه ذه  مویق را به رابطه الزامی م ان آن دو می

ای رخ ن قادبطهاآید که هر شطاه نگطیابد که در نهایت قانونی کلی از د  آن ب رون میمگطیی می

 امطر یابی یا علت انگاریشامی در جهت علتو ای  پدیدمی آید ای به دنیا  آن نگ   واقعه دهد،
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پ ش   است. ای  درست است که توی فات غالا رویدادهای تاریخی آن اندازه پ چ ده هساگد که 

توان ای  رویدادها را یگانه و مگوصر به فرد دانست به ای  معگا که رویدادهای دیگری وجطود می

  ای  یگانه و مگوصر به فرد بطودن هط   ندارند که توت توی فات همسان کلی قرار ش رند، ل ک

تول طل  کگد و مطابق ای  دیدشاه، در عمطلمانعی برای شگجاندن آن توت قوان   کلی ایجاد نمی

ای از در واقع تی    آن را با اساگاد به مجموعه پ چ طده، دق ق آنچه که باید به تی    آن پرداخت

 (0931:3)ادوارز،.شرداندقوان   ممک  می

 ،«قطوان   روانشطگاخای»و نطه بطر پایطه « قطوان   تعاقطا»علمی تاریخ نه بر اساس تی    

هطر رویکردی توویل شرانه جزء به کل است که در علوم غ ر انسانی مییول ت عام یافاطه اسطت، 

نگد واقع ت آن است که قای در علوم طی عی ن ز سخ  از وجود قوان   بی نون و نرا و مگطیق 

نطرا  شود ن سطت،جای ت مل دارد؛ یعگی به سادشیِ آنچه مطرح می موارد، سازی آن با مصادیق و

ها هطپ، بطه که قوان   طی عی ن ز با شرط و شروط همراه هساگد و هپ سان نمایی مصادیق با آن

تر است دانسا  شرایط بس ار پ وند دارد و در علوم انسانی الیاه، هپ شگاخت آن قوان   عام سخت

 ها با پ چ دشی ب شاری همراه است. ر و هپ مگطیق سازی موارد با آنو دارای شروط ب شا

پردازد که بی تاریخ با پدیده هایی مگفرد و شخص ه سر و کار دارد و به رویدادهایی میاشر نه 

های بشری ن سطت، نگطان کطه اما ای  وضع ت امری اساثگایی در م ان دیگر دانشهماا هساگد، 

ضطم  ایط  کطه بطی هماطایی در و قای علوم زیسای هم   شونه اند، شگاسی روانشگاسی ، جامعه

همانگدی  نگان که وقو  انیلاب در ی  جامعه،تاریخ نیاید به معگای نیود عگایرمشابه تلیی شردد، 

تطوان قطوان   یطا قطانون واره ها میهای دیگر جوامع دارد که با مطالعه یکای  آنهایی با انیلاب

)رک: ابط  هایی را پ دا کرد. مورخ در پرتو اطلاعات کلی بطه دسطت آمطده از تجربطه علمطی خطود

)رک: شگاسطی،های دانطش هطایی نطون جامعهو ن ز با بهره ش ری از یافاه ، میدمه(0913خلدون، 

زنطد. ایط  هطپ ت میعلوم س اسی، روانشگاسی و ... به تی    رخدادها دسط (110، 0943شریعای، 

های بشری وجود دارد، در علوم انسانی به ویهه تطاریخ ب شطار شرایی علوم که در بس اری از دانش

های با تمام ویهشیای  موجود کارآمد است. تاریخ با کگش انسانی در شتشاه سرو کار دارد و طیعا 

 ت عملطا مطورخ را ملطزم ای از تاریخ زیساه است و ای  وضطعانسانی خود در زمان شتشاه و دوره

  های او از علوم مخالفی بهره بگ رد.سازد تا در تی    کگشمی
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های عیلی عطام و روش هطایی کطه مشطارک از ش وه ،در همه علوم انسانی 0به شفاه دیلاای،

ها شطامل . ای  روشتوان بهره برد، میشودم ان همه علوم است، یا از علوم خاص وام شرفاه می

 3تعمط پ، 1و اسطاگااج، 1)آن جا که ممکط  اسطت( اسطایراء،4تع گی کم ت، 9ه بگدی،طیی،۰مشاهده،

شردد. وی در ادامه بطه ایط  نکاطه ن طز ها میها و ارائه و آزمایش فرض همیایسه و اسافاده از مد 

مطالعات انسانی نمی توانگد به معرفت و شطگاخای کطه طالطا آن  ،هادهد که با همه ای توجه می

که در واقطع بطه عگطوان یط   0یابگد، مگر ای  که هپ نگ   از روش فهپ یا فاهمه دست ،هساگد

)مطهطری، .شرداند، اسافاده کگگطدها را از علوم طی عت مامایز میشروه وجه مم زه آن هاست و آن

تواند به فهپ نرایی بروز ی  رخداد و جایگاه آن هایی می( مورخ در سایه نگ   روش0913:۰33

ها دسطت یافاطه و بطه شگاسطایی آن بپطردازد و قاطی بطا بهطره ش طری از قطوان   ع تدر دایره واق

های رفااری و ن ز میاید آنان در مواجهه با دیگطران و ها و انگ زهروانشگاسی به تول ل شخص ت

ای مییول طت ها توف ق یابد و به دنیا  آن نظریه هایی را ارائطه دهطد. نگط   تی ط   علمطیپدیده

 ای  داشاه و امری توی ق پتیر است.مگطیی و مادلو

ای در ای  جا افزودن ای  نکاه ضروری است که دانشمگدان، م ان تی    و پ ش ب گی ملازمطه

دانگد که باوان بطر اسطاس آن پط ش ب گطی داشطت. جگطون یابگد و آن شاه امری را تی  گی میمی

ه تی    و پ ش ب گی سطاخاار می نویسد: یکی از توابع مگطیی مد  قانون فراش ر ای  است ک3ک پ

نا جطه سطاده اش  شوی پ تی    ن زی ن ست جز اسادلالی ق اسی،مگطیی یکسان دارند. وقای می

توان پ آن میای  است که به شرط ای  که اشر هر دو میدمه ق اس را قیل از قدوث قادبه بدان پ، 

پطتیرش تی ط    ،ایط  اسطاس ( بطر093۰:13)سطروش، .به کار ش طریپ ...را برای پ ش ب گی قادبه

 شود، با ای  که در تاریخ کسی نمی تواند مدعی پ ش ب گی شود؟تاریخی نگونه توج ه می

                                              

1. Wilhelm Dilthey. 
2. Observation. 
1 .Classification. 
4. Quantification. 
5  . Induction. 
1. Deduction. 
3. Generalization. 
8  . Understanding. 
3. Jaegwon Kim. 
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اما ای  به  پ چ ده تر،رخدادها و اکاشا  رازهای ه اند پ چ دبس ار بی شمان مطالعات تاریخی 

به درسای دانساه های علمی بس اری است که اشر سخاه ،معگای موا  بودن آن ن ست. در تاریخ

هر نگد شروط بس اری را باید برای پ ش ب گطی سازد، شود امکان پ ش ب گی مشروط را فراهپ می

های مشابهی در تاریخ و علوم طی عطی دارنطد. بطا قوان   عام نیش در نظر شرفت. به شفاه همپل،

، کامل ن ست توان شفت ی  تی   می« پ ش ب گی»با « تی   »ملاقظه برابری یوری و ماهوی 

سودمگد افاد. اشر رویداد نهایی از شرایط اول ه مسیوق بر آن و از  ،مگر باواند به عگوان پ ش ب گی

در ایط  یطورت اساگیاط و اسطاخراج شطده باشطد، ای که در تی    آن شفاه شده های کلیفرض ه

اشطر  ،عگطوان نمونطه ( بطه091۰:۰99)بطاربور، .ب گی شطودقابل ت ای  را دارد که قیل از وقو  پ ش

آید که شفاه شطود بطا های پ ش گی ی  انیلاب به درسای اکاشا  شردد ای  امکان پدید میزم گه

مردمطان بطه  مثلا اشر قاکمطان نگط   کگگطد، ش رد،رخداد مشابهی شکل می ،بروز وضع ت مشابه

بطه ایط  شونطه  اوضا  اقاصادی نگ   شود و مگاسیات اجامطاعیرفااری ای  نگ گی روی نمایگد، 

رسد، جز ای  که در امور آید و ای  پ ش ب گی کاملا معیو  به نظر میدرآید و ... شورشی پدید می

ای را بطه تیابطل نطون عطده شطردد،مربوط به زندشی آدمی ، پ ش ب گی، شاه خود مانع تویق مطی

شطرطی را  ،به شمار نمی آیطد، بلکطه بطر شطروط پط ش شفاطه ،ای  اشکا  آن دانش اما کشاندمی

 «.اشر مانعی ایجاد نشود»افزاید و آن ای  که: می

 : تبیین فلسفی و کلان نگرانه )رهیافت فلسفی(. 5.2

نگاه به تاریخ از مگظر مورخان که به رویدادهای شتشاه بر اسطاس مگطابع و مطدارک، و روش 

ی نگطر تطاریخ یطا سازد که مییو  ف لسوفان کلطامکان تی  گی را فراهپ می نگرند،تعریو شده می

ای به نام تاریخ، به مثابطه به پدیده ف لسوفان نظری تاریخ ن ست. ایگان بر خلا  رویکرد مورخان،

بطه ب طان واقع ای دارای معگا و هویت مسایل قایلگد که فراتر از رفاار و کگش آدم طان قطرار دارد. 

تاریخ به مثابه دانش اسطت کطه برای تاریخ دو معگای مامایز از هپ وجود دارد؛ در ی  معگا دیگر، 

 اغلطابه مثابه واقع ت یا جریان واقع ت است که  مورخان با آن سر و کار دارند و در معگای دیگر،

های اخ ر موضو  پهوهش فلسفه تاریخ و اشاغا  خاطر بس اری از ف لسطونان و دیط  داران تا دهه

ا، موجودی دارای س ر و مس ر و هطد  تاریخ در ای  معگ به بعد( 0904:۰40)رک، پوپر، بوده است.

بر آن بطود کطه  0از دیر باز ذه  افراد زیادی را به خود درش ر ساخاه بود. سگت اشوسا  که  0است

                                              

یی توان؛ همچون معندا. یاسپرس، فیلسوف آلمانی، بر آن است که جریان تاریخ رو به سوی ه؛فی دارد. این ه؛ف می1
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غایت تاریخ فراتر از تاریخ است و غرض مش ت الهی معطو  به نجات و رسطاگاری اسطت و نطه 

ی  اسادلا  که نیود غایت موجا ( و کانت با ا0913:03س ر و جریان رویدادهای دن وی)مطهری،

ب گد که ف لسو  بکوشد تا نوعی غایت کلطی تگها راه ناره را در آن میشود، پونی رفاار آدمی می

طی عی در ای  قرکت تگاقض آم ز امور بشری ب ابد و از خود بپرسد کطه بطا در نظطر داشطا  ایط  

داشا  طرح خایی از آن خطود نوعی تاریخ موجودات بشری که بدون  ،غایت و با فرض وجود آن

( بسط اری 0913:38)مطهطری، .بر اساس نوعی طرح مع   طی عی ممک  ن ستتازد، به پ ش می

دیگر از ف لسوفان ن ز نگ   نگاهی را پتیرفاه و بر وجود نوعی نظپ و ططرح، بطر فرایگطد تطاریخی 

فکطران اسطلامی را بطه ایط  ای از آیات قرآنی برخی از مات ک د ورزیده اند، و نگان که وجود دساه

 ( 013:تامطهری، بی؛ 00-08:ق0488)مطهری،.رویکرد مامایل ساخاه است

تاریخ جدای از کگش آدم ان، همچون موجود زنده ماورکی است که روقی دارد  ،از ای  مگظر

و جسمی و عزمی و آهگگی و هدفی و قانونی و نظامی و مورکی و مس ری. ای  هویطت مسطایل 

هطای ت طزرو و کگطد و یطا در زیطر نرخها را ن ز یا تسطل پ خطود میرود و انسانخود میکه به راه 

شطترد و سطرانجام از جایی آغاز کرده است و از طرییی میکگد، پرشااب و سگگ گش له و مثله می

رسد. بر ای  اساس، تاریخ هویای قی یی است نه اعایاری و به سطخگی دیگطر هپ به میصدی می

بلکه در تاریخ اند. تاریخ بشرها را فرا شرفاه و در م دان خود وادث خود تاریخ ن ساگد، ها و قانسان

 ،خواهططدهططا را بططه جططایی کططه خططود میشططرد آورده و بططر شردنشططان رشططاه یططی افکگططده و آن

نطون اان مطاری آناطوان  شگاسطانیف لسوفان، مورخطان یطا جامعه( 0-0913:3)سروش،.کشاندمی

و ن طز  0و مطارکس، 3هگل 1کانت، 1یوهان شوتفرید هردر، 4موناسک و، 9ویکو، جامیات ساا ۰کگدرسه،

                                                                                                          

کس قص؛ تحقق آن را ن؛اشته است. وی سپس اه؛اف تاریخ را در تم؛ن، آزادی، والدایی و نهفته پ؛ی؛ار شود که هیچ
 (145 -142: 1131دان؛. )یاسپرس، آفرینش معنوی و ت لی هستی )الوهیت( می

1  . Saint Augustinus. 
2  .  Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet. 

1. Giovan Battista Vico. 
4. Baron de Montesquieu. 

5  . Johann Gottfried von Herder. 

1. Immanuel Kant. 
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
8. Karl Marx. 
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هر ی  به نووی در میام ارائه تصویری از جریان تطاریخ رو بطه پط ش  ۰هربرت اسپگسر،و  0کگت

( ،ن زی که تا پ ش از قرن هفدهپ بطه ایط  معگطا 03-0931:00)ترقی= پ شرفت( بوده اند)ادوارز،

اندیشه ترقی تاریخ و جامعه ش و  و رواج  (از ای  زمان به بعد،0914:۰8لارد، )پو.شگاخاه شده نیود

 دانشطمگدان علطوم اجامطاعی،فلاسطفه تطاریخ،  روزافزون و ق رت انگ زی یافطت. اکثطر مورخطان،

شگاسان نه تگها مس ری مع   و مواوم برای قرکت جامعطه و تطاریخ قایطل شگاسان و مردمجامعه

یو   بوده است؛ یعگی  نه یا نا آشاهانه اعایاد داشاگد که ای  مس ر به نوو کلی،شدند، بلکه آشاها

تر به برتر در قرکت بوده است. ای  مافکران و دانشطمگدان همواره بشر از بدتر به بهار و از پست

بلکطه بطر آن یطوه ن طز نه تگها به زعطپ خطود ، مسط ر جامعطه و تطاریخ را تشطخ ص داده بودند،

( نگ   روی آوردی الیاطه در م طان اهطل دیانطت و سطگا ان ن طز 01۰:تا)مطهری، بی.شتاشاگدمی

 (091-0919:091)والش،  .ای قوی داشتپشاوانه

وجو الیاطه مخالفطانی ن طز دارد کطه در جطای خطود بایطد جسطت تطاریخ،نظری ره افت فلسفه 

کطردی )تطاریخ شرایطی( بطه نگان که آیزیا برل   با ای  ادعا که نگط   روی 9(،0918:10شود)پوپر،

(، امطا 0931:13ادوارز، ؛۰191:091انجامطد، آن را مگکرشطد)کار،پتیرش جیر و انکار اراده آدمی می

که مودود کردن توجه  برآنگدو دانساه ای  دیدشاه موصور تی    تاریخ را  پای بگدان ای  اندیشه،

وردشی و عدم عیلان طت تمطام ع طار تواند در پایان به اقساس سرخبه جزی ات پراکگده شتشاه می

هطا را ب گجامد. اشر بخواه پ قوادث و رویدادهای جزیی را به درسای درک و فهپ کگ پ ، بایطد آن

تر مورد بررسی قرار ده پ و ای  مسالزم نگرش جامع و کل نگطر در در ارتیاط با ی  زم گه وس ع

گد تاریخی را آن شونه که ب انگر نطوعی نگرشی که علاوه بر آن، فرایباب تاریخ به طور کلی است؛ 

تواند برای مطا زیرا ای  تگها طریق است که میدهد، است، ارائه می« نظپ»یا «اهم ت»یا « معگا»

( از 30-0931:38)ادواردز،.به عگوان موجودات مافکر و یاقا عزت نفس قابل قیو  به نظر آیطد

دانساگد می )مجازات( شدند پادافراهیرش میای  رو، عیریان هر فاجعه تاریخی جدیدی را که دنا

از جانا یهوه که به علت معص ای که قوم برشزیده مرتکا شده بود بر سر خشپ آمده و ک فرشان 

                                              

1. Auguste Comte. 
2  . Herbert Spencer. 

منظورم یک علم اجتما  تاریخی اسدت کده بای؛ امکان یک تاریخ نظری را طرد کنیم  »نویس؛: . پوپر، در دیباچه می1
ای بدرای توان؛ باش؛ کده عندوان پایدهمتناظر با فیزیک نظری بوده باش؛. هیچ نظریه علمی در باره سیر تاریخی نمی

 (53: 1153، )پوپر «پیشگویی تاریخی پی؛ا کن؛.
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 (0931:041)ادواردز،.دادمی

و فهطپ و  ،ذیل نگاه کلان به تطاریخ امکطان پطتیرای  وی آورد، در  تی    تاریخ ق ات بشری،

و همطه ت قابطل دسطت یطاب اسط« تطاریخ»در بسار قرکت و خواسطت  هاکشو علل وقو  پدیده

واقدی است که بطر اسطاس طرقطی پط ش « تاریخ»های به ظاهر ماکثر آدمی توت اقاطه تاریخ

که قرن نوزدهپ شاهد رشاه کوشش هطایی بطرای شطگاخت و (، نگان0939:9۰3)یاسپرس،.رودمی

ش ت ربانی بوسوئه، ططرح پگهطان کانطت، فهپ تاریخ به عگوان ی  کل بود و نظریه هایی نون م

دست غ یی آدام اسم ت یا ن رنگ عیل هگل، کشطو عگصطر مطوبر در تطاریخ و ضطرورت ارجطا  

 های تاریخی به آن بود. توولات و جریان

هپ اکگون  تر است،ای  تی    فلسفی که به لواظ پ ش گه تاریخی از تی    در علپ تاریخ قدیپ

های آسمانی کطه تطا قطد بالطایی رد، به ویهه در م ان باورمگدان به آموزهن ز کپ و ب ش پ روانی دا

نگاه از بالا و ب رون به پدیده ها، به جطای  شان به هسای و زندشی است. در ای  تی   ، مویّد نگاه

های تاریخ به درسای فهپ شان قی یت همه جریان نش گد و به زعپنگاه از درون و خُردنِگرانه می

تططاریخ عیططارت از هططد  مع گططی بططود کططه وقططایع در جهططت آن سطط ر »ساسططاً شططود و امی

 (0914:03پولارد،«).کگگدمی

کانت در کااب اندیشه نوعی تاریخ جهانی از دیدشاه جهان وطگطی، پ شطرفت در تطاریخ را بطر 

؛ یعگی در اجاما  پتیری و اجاما  شریزی انسان کطه او را بطر خلطا  «طرح پگهان»اساس نوعی 

اده اش به جانا بگا نمودن نوعی نظپ مدنی عیلانی هپ در سط  ملطی و هطپ در سطط  م ل و ار

( و هگل که یکی از یطاقا نظطران ایط  0931:03دهد، تی    نمود)ادواردز،ب   المللی سوق می

 کگد.قوزه است، به تفص ل به ای  میوله پرداخاه و به شدت از آن دفا  می

کگطد ؛ الو.تطاریخ دسطت او ؛ ب.تطاریخ گاسطایی میهگل برای تاریخ نویسی سه شط وه را ش

پردازد. او تاریخ دست او  را هر ی  میهای اندیش ده؛ ج. تاریخ فلسفی و در ادامه به ب ان ویهشی

نون هردوت و توکودیدس و دیگران، قاوی توی و کارهطا و رویطدادها و  با ذکر اسامی نگد ت ،

 ،سطان ها شری  بوده اند. بطدی زموده اند و در روح آنها را دیده و آداند که خود آناوضاعی می

های دست او ، رویدادها و کارها و اوضا  هپ زمطان خطود را بطه شطکل ابطری نویسگدشان تاریخ

اما تاریخ اندیش ده، تاریخی است که  (0901:4آورند)هگل،تصویری برای قوه تصور خوانگده در می

ایط  یطا آن زمطان  رود و نطه آنچطه دربرتر مطی کگد،ینویسگده اش از واقع ای که در آن زیست م

کگطد و بطدی  جهطت ویو مطیرا موجود و قاضر بوده، بلکه آنچه در روح موجود و قاضر است، 
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اسطت. وی در ادامطه بطه اقسطام شونطاشون ایط  شط وه و و کلی موضو  آن، شتشاه به نوو کامل 

پطردازد ق سوم تاریخ نویسطی می( و سپس به ش00-0901:0پردازد)هگل،خصوی ات هر ی  می

که تاریخ فلسفی جهان باشد. از نظر وی ای  نو  تاریخ نویسی با قسپ پ ش   پ وند مسای پ دارد، 

ای خاص از زنطدشی قطومی تک طه نون بمانگد آن عمومی است، اما نگان ن ست که به روی زم گه

نه به نوو انازاعی، بلکطه بطه ططور های دیگر غافل بماند. او تاریخ فلسفی جهان را کگد و از زم گه

است که تطا  0داند که به طور مطلق قاضر است، زیرا همان روحعمومی می مشخص و انضمامی،

 ماند و شتشاه برایش وجود ندارد، یا بطه سطخ  دیگطر مثطا  اسطت؛ مثطا ،ابد نزد خود قاضر می

روح اسطت کطه بطا  که رهیر جان هاست، رهیر راسا   مردمان و جهطان اسطت،«مرکور»همچون 

. کگطدخواست معیو  و ضروری خطود ، رویطدادهای تطاریخ جهطان را رهیطری کطرده اسطت و می

 (  0901:00)هگل،

و آن را تگهطا راه  کطرده ءکوشد تا غایت جهانی را به عگوان راهیرد تی    تاریخ الیطاهگل می

مایطد، معرفطی کگطد. ندرک درست قی یت جریان ها، رویدادها و اوضاعی که در شتر زمان رخ می

 باید از فهپ یاری شرفت. بطدی  ،برای دریافت علت و معلو  در بررسی تاریخ کگد:وی تصری  می

.مع ار فهطپ در ..توان آنچه را در تاریخ، اساسی است از آنچه غ ر اساسی است باز شگاختسان می

کگطد... پطس رق میباز شگاخا  اساسی از غ ر اساسی بر قسا غایای که از بررسی تاریخ دارد فط

کگ پ، باید از هر ن ز دیگطری کطه ممکط  هگگامی که واقع ات تاریخ را با غایات روح میایسه می

 ،بگگطریپ. بطدی  ترت طا ،است جالا توجه باشد نشپ پوش پ و فیط به آنچه اساسی و مهپ است

رابر ن سطت، ش رد با آنچه در ایل روی داده است بمواوایی که از تاریخ در دسارس عیل قرار می

ها در مطا بلکه غایاتی است که مورد علاقه ذاتی روح یا اقساس درونی است و خواندن )روایت( آن

 ( 0901:9۰)هگل،. انگ زداندوه یا ساایش یا شادی بر می

کگگد، اما در ای  رهگطتر ن طزی آدم ان به ظاهر تمایلات خود را اقگا  می اوبر اساس اندیشه 

« ن رنگ عیل»یابد؛ یعگی آن خیرند، ولی در عمل آنان نهان است تویق میتر که از آن بیفزون

(، بگطا بطر ۰191:030کگد که خود از آن ناآشاهگطد)کار،است که افراد را وادار به انجام میایدی می

های عیل آشاهی داشطاه باشطد. تطاریخ تی    تاریخ هگگامی م سور است که آدمی از خواساه ،ای 

ظر وی دو رک  ایلی دارد؛ او  آن که به تجربه به دست آمدنی ن سطت، بلکطه فلسفی جهان از ن

                                              

 (151: 1111وگوهای زیادی درگرفته است. )والش، گفت . اینکه روح از نظر هگا چیست،1
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امری فراتجربی و عیلانی است، هر نگد خود بر آن است که مطالعه شتشاه تگها از طریق تجربطه 

امکان پتیر است، ولی در تاریخ فلسفی ای  نگ   ن ست، دو دیگر آن که تاریخ در کل ای جهطانی 

رت خرد و جزیی. وی همه فراز و فرودهای ق ات انسطانی را کطه در شطتر شود نه به یودیده می

ب گد و بطر آن اسطت اشطر نگط   تاریخ ماوجه او شده در ذیل غایای جهانی قابل فهپ و تی    می

شود، نگان که پ ش ب گی آیگده ن ز امکان دریافای قایل شود، قیایق تاریخ بر آدمی مکشو  می

(، نگان که پ ش از او بوکهارت و بعد از او مارکس و دیگران نگ   0919:011شود)والش،پتیر می

مسطط ری را پ مودنططد و یاسططپرس بططر همطط   اسططاس بططه یططراقت از آیگططده تططاریخ سططخ  

 (  0939:000)یاسپرس،.شویدمی

کگد که ماکفل شگاخت توولطات مطهری بر هم   س اق از رویکردی فلسفی به تاریخ یاد می

ای به مرقله دیگر و قوان   قاکپ بر ای  توولات و تططورات اسطت و مرقلهها از و تطورات جامعه

وی فریطت  ،( اشر نه18:تاها)مطهری،بیبه عیارت دیگر علپ به شدن جامعه هاست نه بودن آن

تکم ل دیدشاه خود را ن افت، اما بر اساس آنچه در ذیل تاریخ علمی و ن طز دیگطر نوشطاه هطایش 

های تاریخ دسطت یافطت. به نگاه فراتجربی و برون تاریخی وی به جریانتوان می انعکاس یافاه،

وی ن ز همچون دیگر ف لسوفان، به قاکم ت مش ت بر تاریخ و ن ز پ شطرفت تکطاملی نسطیی آن 

ن زی که به عگوان یکی از ارکان ایلی فلسفه نظری تاریخ بع بعد(، 0913:۰98باور دارد)مطهری،

نگرانطه افطرادی نگاری اسلامی با ای  رویکرد، تا قدی با رویکرد کلانو طیعا تاریخ شودشمرده می

 یابد.نوایی مینون هگل هپ

شرنه به زعپ ف لسوفان، تی    فلسفی تاریخ امکان بهاری بطرای درک جریطان  ،خلایه آنکه

کگد و علاوه بر آن خط س ر آیگطده را ن طز فطراروی آدمطی ها و اوضا  شتشاه فراهپ میها، رویداد

غلیه دیدشاه علمطی تطاریخ، زم گطه ب شطاری بطرای  نهد، اما نیدهای وارده بر ای  رویکرد و ن زمی

 توان آن را مماازتر دانست. هرنگد با قاطع ت نمی ؛پتیرش تی    علمی فراهپ ساخاه است
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 نتیجه

یاب است و نگره فلسطفه نظطری تطاریخ ن طز، بطا شدت سختتی    تاریخ، امری م سر، اما به

های مطلطوب دانطش نون هرشز به خردنگری ؛ششایدشرهی از کار مورخ نمی ،ض مییول ت آنفر

کوشطد تطا در پی کشو قی یت است و پهوهگده با الاجا به تی    می «تاریخ»کگد. تاریخ نظر نمی

هرشز با  ،تویق ای  امر .شتشاه را به فهپ خود و دیگران درآورد و نرایی وقو  رخدادها را برنماید

هطای وقطو  های فلسفی م سر ن ست. تی ط   تطاریخ، فعطال ای اکاشطافی بطرای درک رازورمزدهدا

سطازد. های مشروط را برای آدمی فطراهپ میب گیرویدادهاست که در یورت تویق، امکان پ ش

اما  ؛راسای ایران ان در مواجهه با مسلمانان نه واکگشی نشان دادند، سطوی از تاریخ استایگکه به

هطا و گان مس ری طی شد، تی  گی از توو  پدیدآمده در آن واقعه اسطت کطه در پرتطو دانشنرا ن

؛ همان طور که اسطاس تطاریخ تر از روایات و اخیار تاریخی به دست آمدنی استهای شساردهداده

 یابد. اسلام با ای  نگره، توولی بگ ادی  می
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