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 فرید سیاوش 

 یک پاسخ وجود دارد، نگاه هایی متفاوتی به تاریخ و چیستی آن درخشیده است؛ من باور ندارم که در برابر یک پرسش تنها

برعکس به این باورم که در برابر هر پرسشی میتواند دهها پاسخ وجود داشته باشد و سر انجام با جمعبست پاسخ هاست که 

 زد. حقیقت نسبیمیتوان، نقبی به سوی 

هاى  بوده است كه از زمان جستاریحیات اجتماعى در بستر زمان،  تکاملیسیر کنکاش توجه به زندگى اجتماعى انسان و 

  . باشدتوجه انسان اندیشمند قرار گرفته و شاید آغازگر تمدن اجتماعى بشرى بوده  دور مورد

آنكه   بى  بوده است« رویداد ها»نویسى وجود داشته است، غالبا گزارش   آنچه در عرصه تاریخبراین باورند که نی اکس

 باشد، ولى بیهرچند كه روز و ماهش هم معین  « رویداد»توجهى به تجزیه و تحلیل حوادث وجود داشته باشد. گزارش یك 

اى در زندگى  باشد، زیرا در این صورت، حادثه به عنوان تك حادثه  ارتباط با سایر حوادث، چندان مفید معنى و مفهومى نمی 

  . ها و شرایط آن گزارش می شود  ارتباط با زمینه بی 

ه بعد در اروپا نضج گرفته است و به علم تاریخ و توجه به ریشه حوادث و تحقیقات تاریخى از قرن هیجدهم ب  اما پرداختن

به عنوان یك موضوع قابل مطالعه به روش علمى و توصیفى،   Historical Phenomenaانسان معاصر پدیده تاریخى را

  . مورد مطالعه قرار داده است
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جز   كه كار خود را بر اساس تحلیل علمى ارایه میکند. در گذشته، به می باشدنخستین مورخ  ،مورخ نامدار یونانى توسيديد

نگارى داشته   نگارى، صرفا حالت وقایع  در تمدن اسالمى تاریخ«  ابن خلدون»در یونان و دیگرى « توسیدید»دو مورد، یكى 

 480)هرودوت البته پیش از او،  گذارى شده است .  م( پایه ق 395 - 460است، تاریخ به معناى واقعى كلمه توسط توسیدید )

 هاى كهن، نموده است. بینى تاریخى از اساطیر و افسانه  اى در تفكیك جهان  م( ُكمك شایسته ق 425 -

پیش ازمیالد(یکی از پیشگامان تاریخ نویسی در جهان هست! هرچند اولین مورخ ثبت شده ۴۲۵مرگ-۴۸۴،)زادههرودوت 

  .ش و قدمتش به عنوان پدر تاریخ نویسان شناخته میشود!تاریخ نیست اما به واسطه حفظ آثار

«  زمان و عليت»هدف هرودوت آن بود كه، داستانهاى جذاب را از خطر فراموشى برهاند و از این جهت، وى، از مفاهیم 

  .درك روشنى نداشته است

اشتباهات هرودوت در علوم طبیعی  و به  بیان و دارای قدرت نویسندگی دانسته گوی، ولی خوش هرودوت را افسانه ،رسطوا

گوید: هرودوت نثرنویسی بود که به حقیقت نویسی  می ،است های پلوپونزی را نوشته توسیدید که تاریخ جنگ است. اشاره کرده

 «توسيديد»شاید اولین مورخى حیات اجتماعى که انسان را علمی مطالعه كرده و به رشته تحریر آورده،  عالقه نداشت.

  .است

 چیستی تاریخ

اى كه اكثر مورخان و فیلسوفان تاریخ درباره آن توافق كنند، تا حال   ارایه تعریف جامع و مانع از علم تاریخ، حتى به گونه

تاریخ  مقدور نبوده است، عده ای معتقدند که : علم تاریخ معرفت به وقایع مهم گذشته انسانى است و جمعی هم باور دارند که:

 .رویداد هاآن  بمیان آمدنچرایی  بیانو   رویداد هادانشی است در راستای بررسی و بیان علمی چگونگی 

 . تاريخ پديده ای سابژکتيو است، تاريخ پژوهش است و تاريخ علم استو اما سه نگاه به تاریخ  اساسی تر و برجسته تر اند: 

 سابژكتیو یا تاریخ پدیده

كه مستقل از انسان باشد ندارد.  objective)/ برون ذات ) یتاریخ موجودیتي آفاق که: دلیل می آورندطرفداران این ناگاه ،چنین 

به نام تاریخ در بیرون از ذهن  یما از تاریخ. چیز یها نیست جز طرح یسابژكتیو است. بنابراین تاریخ چیز یا تاریخ پدیده

از رویدادهاي متكثر و  یا وجود ندارد. آنچه در خارج وجود دارد مجموعه یمستقل از آدم ما به عنوان یك جریان و روند

: نخست به عنوان كنشگر یسازیم به دو معن ی اند. تاریخ را ما م روي داده یمتفاوت یمتنوع است كه در زمانها و مكانها

 زنیم و دوم به عنوان روایتگر تاریخ آن را   یدست به كنش م یاز موقعیت خود داریم و با مقصود معین یا فهم ویژه یتاریخ
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كه ما از تاریخ داریم و این روایتها نیز بر  یكنیم. در این معناي اخیر، تاریخ عبارت است از روایتهای ی م یذهن یبازساز

شود به  یاست و مربوط م متاخر یا بشر پدیده یاز زمان استوار است. به همین دلیل هم هست كه تاریخ در زندگ یدرك خاص

 از زمان را وانهاد. یكه بشر درك دور یزمان

 تاریخ پژوهش:

است. هرچند  جمعی که تاریخ را پژوهش میدانند به این باوراند که: تاریخ پژوهش در رخدادها و کارهای آدمی در گذشته

توان آن را به  اند، با اینحال می این رشتٔه  مطالعاتی را در زیرگروهی از علوم انسانی یا علوم اجتماعی قرار داده بیشترینه

اند. تاریخ به  های مطالعاتی مختلف آن از هر دو شاخه وام گرفته شده عنوان پلی بین این دو شاخه تلقی کرد؛ زیرا روش

شماری،  توان به تاریخ های جانبی زیادی است که از آن میان می و گرایشها  عنوان یک رشتٔه مطالعاتی دارای شاخه

 اشاره کرد. cliometricsنگاری، تبارشناسی، خط نگاری تاریخی)کتابت شناسی(و  تاریخ

های زیادی برای تقسیم  است. راه های قابل اداره شده تقیسم زمان به تکه برانگیزندۀتوجه به گذشتٔه انسان به طور طبیعی 

  شماری، فرهنگی و موضوعی اشاره کرد. این سه گونٔه تقسیم های تاریخ توان به تقسیم ذشته وجود دارد که از این میان میگ

ها مشاهده کرد. تمرکز روی مکان، زمان یا موضوعی خاص  توان موارد تداخل را بین آن می بیشتربندی انحصاری نیستند و 

شود. تاریخ برای دیگران، به شکل اصطالحی  نگاری می گرایی در تاریخ تخصص سبببین مّورخان امری عادی است و 

هایی چون  است اما به تازگی حتی این محدوده هم توسط رشته های پیشین در آمده کلی به معنای مطالعٔه هر چیز دربارٔه انسان

خواندند اما امروزه آن را  نظری میهای عملی یا  شود. از روزگاران گذشته تاریخ را با هدف تاریخ بزرگ به چالش کشیده می

 کنند. جهت کنجکاوی فکری هم مطالعه می

 تاریخ علم:

جاری « بشری»توان بر یک علم  ی کالن علوم انسانی با تمام اوصاف و کیفیاتی که می تاریخ، یک علم است در مجموعه

در معرض نقد و سنجش. از سوی  کرد. در نتیجه، وقتی تاریخی علمی بشری و زمینی باشد، هم محتاج روش است و هم

ی تاریخ، نسبتی محکم با  ی مطالعه ی روش و شیوه دیگر، تاریخ ربط و پیوندی استوار دارد با علم سیاست و فلسفه. در نتیجه

 های عقالنی هم دارد. حال سؤال این است که اگر ما تاریخ بخوانیم و یک روایت یا گزارش تاریخی، به نحوی از انحاء  روش

ای معتبر نقل شده است، چیست؟ در میان مسلمین،  ما با آن روایت تاریخی که از ثقه  با روشی عقالنی ناسازگار افتاد، تکلیف

ترین دانشمندی که زیر بنای تفکری علمی، ولو در حدی ابتدایی، در تاریخ را نهاد، ابن خلدون بود که به علوم  برجسته

 نگاری برای ابن خلدون، میدان تاخت و تاز  ی تاریخ نگریست. عرصه تر می و عقالنی تر ای علمی اجتماعی و تاریخ به شیوه
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مدارک و حوادث و عقل تجربی بشری  تاریخ محل داد و ستد این اسناد، ها و اسناد تاریخی به جا مانده از گذشته نبود. روایت

  است.

یست. این کار به فراوانی در کالس ها و نشریات و منظور از علم تاریخ، گزارش و یا حتی تحلیل روایت های تاریخی ن

کنفرانس های تاریخی صورت می پذیرد. آنچه منظور است علمی است که در آن تعاریف، کلیات، موضوع، اصول و مبانی 

 و بخصوص روش های این رشته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 فلسفه تاریخ:

از  یوضع شد. منظور و (Voltaire) ولترتوسط  ،یمیالد ر قرن هیجدهم، د(Philosophy of history) نام فلسفه تاریخ

 تكرار یكه در آن، مورخ به جا یاز تفكر تاریخ ینوع ینبود؛ یعن یو علم یانتقاد بیش از تاریخ یاین اصطالح، چیز

دیگر، در  یو نویسندگان هگلنام توسط  پردازد. این ی آنچه واقع شده م ییابد، خود به بازساز یكه در كتب كهن م یهای داستان

تاریخ كلي یا  یاز این اصطالح اراده كردند و آن را به معنا یكامالً متفاوت یآنها معنا یپایان قرن هیجدهم به كار رفت، ول

یابیم. از نظر ی نوزدهم م قرن یها پوزيتويستاز  یبرخ یها كار بردند. سومین كاربرد این اصطالح را در نوشته به یجهان

پردازد، حاكم است.  ی كه مورخ به شرح و نقل آنها م یرویدادهای بود كه بر روند یوظیفه فلسفه تاریخ، كشف قوانین عامآنها 

ها تالش كردند  پوزیتویست ینهادند، به وسیله تاریخ نیز قابل انجام بود ولی بر عهده فلسفه تاریخ م كه ولتر و هگل یوظایف

 یكنند. در هر یك از ین موارد كاربرد فلسفه تاریخ مفهوم خاص قلمداد یتجرب یبلكه علم تا از این طریق، تاریخ را نه فلسفه

 .بود از فلسفه مد نظر

فلسفه تاریخ بخشی از علم فلسفه است که با استفاده از روش ها و مفاهیم و تحلیل های فلسفی به بررسی وقایع گذشته و 

پردازد. دلیل توجه فالسفه این موضوع این است که مفهوم تاریخ نقش  میماهیت اطالعات تاریخی به دست رسیده از گذشته 

کند. تاریخ، توجه انسان را به تغییرات، نقش عوامل مادی در امور انسانها، و معانی که  کلیدی در تفکر بشری بازی می

رد. تاریخ همچنین از این جهت مورد آو انسانها به وقایع تاریخی داده اند، جلب کرده و قابلیت یادگیری از تاریخ را فراهم می

توجه فالسفه بوده که امکان درک بهتر وضیعت جاری را )با روشنگری نیروها، انتخاب ها و شرایطی که در گذشته حاکم 

 دهد. بوده و به مسیر تاریخ جهت داده( می

ی وظیفه فلسفه تاریخ، کشف در این دوران دو دیدگاه مختلف در مورد روش های بررسی تاریخ وجود داشت: از نظر برخ 

قوانین عامی بود که بر رویدادهای تاریخی حاکم است، همان گونه که وظیفه علوم تجربی کشف قوانین عام طبیعت میباشد. 

 گروه دوم سعی داشتند معنی رفتار انسان ها را توضیح دهند. این گروه از فالسفه این معانی را به صورت روایی بیان 
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که بخواهند آنها را از اصول و قوانینی استنتاج کنند. هیچ کدام از دو گروه موفق به چیرگی بر دیگری نشدند و میکردند تا این

 فالسفه کم کم انگیزه و عالقه خود را به این موضوع از دست دادند.

به دو شاخه، فلسفه  . فلسفه تاریخو جامعه است  با قوانين کلي حاکم بر تاريخ يیآشنابصورت عام فلسفه تاریخ عبارت از: 

 نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ دسته بندی شده اند:

  فلسفه نظری تاریخ - ١

پردازد که آیا  یآن به کاوش م در فلسفه نظری تاریخ، محقق تمام تاریخ جهان را موضوع خود قرار مي دهد و در مورد

 یدر تحوالت تاریخ یمشخص دارد یا نه ؟ آیا اراده انسان یتاریخ هدف و آیا  قوانین یکسان در کل تاریخ حاکم هست یا نه ؟

 محرک تاریخ چیست ؟  نقش دارد یا خیر؟

یا جبر حرکت و تغییر ،تضاد و تکامل است که  یانسان است یا براساس اراده هاي یو سیر تاریخ بر اساس مشیت و اراده اله

نوزاد تاریخ نقش ایفا کند اما  یزود یا دیر پیدای  ه مي تواند دراست ک یرا رقم مي زند و انسان ها تنها قابله ا یحوادث تاریخ

 آید ؟ یاز دستش بر نم یتولد آن هرگز کار از یدر جلوگیر

  فلسفه علم تاریخ - ٢

پردازد که  یداده و در باره آن به بحث و تحقیق و تدقیق م را به عنوان موضوع قرار «علم تاريخ» اما فلسفه علم تاریخ خود 

و  تاریخ چگونه است  تلقي شود ؟ تفاوت علم تاریخ با علوم دیگر در چیست ؟ روش پژوهش در تواند علم یآیا علم تاریخ م

داشته باشد ؟ و بسیاري از  ینقش یابزار پژوهش در آن چیست؟ آیا تجربه مي تواند در پژوهش تاریخ  چه سان باید باشد ؟

 . مطرح مي شود وجود دارد در اینجا نیز که در هر فلسفه علم یسئواالت

 فلسفه نظري تاریخ متصدي پاسخ به سه سئوال اساسي زیر است : 

 هدف تاریخ و بار انداز آن کجا است ؟ یرود ؟ یعن یتاریخ به کجا م  -١

 یعني مکانیسم حرکت و محرک آن چیست ؟ چگونه مي رود ؟  -۲

 حرکت کدام است ؟ و منازل از چه راهي مي رود ؟ یعني مسیر  -٣
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 (فردريک هگل، کارل مارکس، آرتولد توين بي و اسوالد اشپنگلردر این مورد چهار نظریه پرداز مهم در جهان غرب)

 وجود دارد که سعي کرده اند به این سه سئوال پاسخ بدهند .

و  به حساب مي أورند جاندارتاريخ را موجودي زنده و هرچهار نفر  آن است که یمحقق غرب این چهار وجه مشترک همه

آن  ،دانند نه اینکه آن را خود تاریخ به حساب بیاورند. وجه دیگري که آن ها در آن مشترک هستند انسان ها را در تاریخ مي

است که نظریات همه آن ها سر از جبر در مي آورد و انسان را موجودي بي اراده در برابر تاریخ مي داند. بعضي از آن ها 

مي  مارکسو  «تاريخ کشتارگاه اراده هاي فردي انسان ها است » مي گوید :  هگلنتیجه تصریح کرده اند؛ چنانکه به این 

در برابر حوادث تاريخ تنها قابله اي است که فقط مي تواند به وضع حمل مادر آبستن تاريخ کمک کنند و  انسان ها» گوید : 

که همفکر مارکس است مي  انگلس. و  «يا برانداختن نطفه آن عاجز انداز کشتن )مانع شدن و جلوگيري کردن ( نوزاد و 

پيش مي  همه به خداي تاريخ سنگدل ترين خدايان است که ارابه پيروزي خود را از روي اجساد مردگان و طاغيان»گوید : 

 . «راند

معتقد است همه اشپنگلر ي یابد. و بي مي گوید: در آینده دور این دولت کلیسا است که در همه عالم سلطه و حکومت م توين

تمدن ها همانگونه که دوران طفولیت و جواني را مي گذراند، به همان سان یکروزي به پیري و مرگ رسیده و هنگامي که 

 مرگش فرا رسد هیچ دم مسیحایي قادر به نجات او نخواهد بود.

اندیشه  یمیمکانیسم حرکت و محرک آن نزاع دا ،ود، تاریخ به طرف هرچه آزاد شدن سیر مي کند.يک معتقد بود که : هگل

اندیشه مطلق است  یمتوال یمسیر تاریخ، جلوه های ،سوماز فراق است و یمطلق )تز و آنتي تز و سنتز( و عشق او به رهای

 در پوشش ملت ها و مردمان در تاریخ.

را در  نزاع برخالف هگل که تز و سنتز به مساله پرداخته و یتز و آنت ییعن : مارکس با همان منطق دیآلکتیک مارکس

 یدانست و بافت جهان را که هگل اندیشه م یجار یطبقات اقتصادرا در میان  نزاعدانست، وي این  یم یجار انديشه

ابزار تولید  آن را مراحل مختلف رشد گوناگون این اندیشه ندانست بلکه یماده دانست. و مسیر تاریخ را جلوه ها یدانست، و

 از طبقات انگاشت . یرهای مناسب با آن پنداشت. و باالخره هدف تاّریخ را نه رهایي از فراق بلکه یو رو بناها

 مارکس باور داشت : 

 طبقه سیر مي کند.  ی، تاریخ به طرف جامعه بيک
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 و نزاع طبقه فرودست با طبقه برخوردار و زبر دست است .  ، محرک این رفتن، رشد ابزار تولیددو

 و باالخره سوسیالیزم و کمونیزم است. یی، بورژوای، فئودالی، مراحل مختلف تاریخ، ادوار برده دارسوم

ی یکی از نیروی محركه تاریخ ها و تضادهای میان نیروها و مناسبات تولید این مساله نیز قابل دقت است که تعارض

 ها میان اجزا و مناسبات تولیدی.  شود. بنابراین تاریخ در برخی حاالت ونه در همه حاالت عبارت است از تنش محسوب می

در چنین چارچوبی افرادی كه صاحب ملك خصوصی هستند، طبیعتا باید مناسبات را بر هم بزنند. در اینجاست كه صاحبان 

گیرند. پس چنین تضادی كه براساس صورت مالكیت و شیوه مناسبات ایجاد  ی را برای تولید برده میا ملك خصوصی عده

 آورد. شود، گذار از یك مرحله تاریخی به مرحله دیگر را به وجود می می

ت اهمیت اساسی بحث دراین سوال نهفته است که آیا تاریخ توسط اعمال انسانی تصادفی و خودجوش بوجود می آید یا تح

را انسان می سازد یا بوسیله ی نیرو های دیگر موجود در طبیعت ساخته می  تاريخیا به عبارت دیگر آیا  تاثیر عوامل عینی؟

 شود ؟.

از نظر گاه مارکس فعالیت انسانی نیروی اصلی کارگرد در تاریخ محسوب می شود نه فعالیت عوامل و نیروهای عینی .این  

را  "نگلس نیز جستجو نمود وی دو حیطه ی  "تاریخ تکامل جامعه و تاریخ تکامل طبیعتنگرش را می توان در تفکرات ا

جدا از هم می پنداشت به گونه ای که در طبیعت نیروهای کور و نا آگاه هستند که تکامل را رقم می زنند د رحالی که تاریخ 

نین وی در کتاب چساخته می شود هم«چه از روی قصد، تامل و  شور و...»تکامل جامعه جملگی توسط  انسانهای آگاه 

ر چه انسان از حیوان فاصله می گیرد اعمالش آگاهانه تر و در عین حال تاثیر دیالکتیک طبیعت این گونه متصور است که ه

 نیروهای ناآگاه به حداقل می رسد .

 !واما 

مطلق است که مکانیسم حرکت و محرک آن نزاع  ۀنه جلوه هایی متوالی اندیش تاريخاز مساله اینست که  دقیقتررویکرد 

تز و سنتز( و عشق او به رهایی از فراق باشد و نه صرفآ مبارزه طبقاتی و حرکت به طرف  یاندیشه مطلق )تز و آنتی میدا

 جامعه بی طبقه.

و مبارزه طبقاتی  طبقهاز در کمون اولیه  ؛قبول کرد نه همه ای آن فاکتور محرکه تاريخرا میتوان بحیث یک  مبارزه طبقاتی

  المان و دیگر کشور های اروپایی ،نبود ولی تاریخ جریان داشت و محرکه های دیگری در صحنۀ حضور. در هالند خبری
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یگانه و اما تاریخ، حرکت و جریان دارد. در ایاالت متحده آمریکا، فعآل مبارزه طبقاتی  رنگ باخته استمبارزه طبقاتی 

 محرکۀ تاریخ نیست و....

چرا که نه پژوهش است  زیرا در خارج ذهن انسان جریان دارد،تاريخ نه سابژکتو است  ،که اینست ناخت دقیقتر از تاریخش

پژوهش یک عمل انسانی است در خدمت علم وبرای شناخت واقعیت ها و حقیقت ها قرار دارد. بلکه تاریخ  خود مورد 

 پژوهش برای شناخت آن قرار میگیرد.

ان ، علم محصول انسان است و انسان محصول تاریخ و تاریخ، پیش از انسان جریان داشت و این انسعلم نيست تاريخ،و  

، دو موجود تاريخو  انسانباید فرق گذاشت.  کتاب تاريخو  علم تاريخ، تاريخبین  است که علم تاریخ را پایه گذاری کرد.

، دانش وعلم در بارۀ آندو می باشند، انسان شناسیو  علم تاريخدر حالیکه  که در همبودی هستی را می سازند؛ هستندزنده 

چگونه آمده؟ به کجا آمده؟ و چطور آمده؟ به معنی  وقتی انسان میخواهد بداند که از کجا شده و یا آمده ؟ نه دو موجود زنده.

 موجودیت تاریخ قبل از خودش است.

ها و واکنش های است که از پیدایش و آفرینش تا امروز و  کنش ها، جریان زنده و بزرگی از زایش ها و فرسایش تاريخ

 جود دارد.فردا ها در کلیت هستی و

بمثابه بستر بزرگ، نظام شمس بستر کوچکتر و انسان عنصر فعال و تاثیر گذار  کل هستیبه مفهوم مجموعۀ  کليت هستی

 .است و حرکت مکان ،انسان، زمانو فاکتور های عمده آن  حيات ،این کل. عنصر اساسی تاریخ

 .در عمل پایش می لنگدداند؛  یاراده در برابر تاریخ م یب یرا مطلق و انسان را موجودجبر عقیده دترمنیستی تاریخ که 

، جبر ،تاريخمعنای جبری انسان ساز بودن تاریخ، به معنای نفی آزادی و اختیار انسان است. میان  وجود دارد کهاستدالل 

 اختيارنقش  را انکار نمی کنم، جبرمن در پهلوی اینکه عنصر   وجود دارد. رابطه ارگانيک ديالکتيکییک  انسانو  ختيارا

 اسکندررا به تباهی مدنیت ها واداشت؟ کدام جبری  چنگيزکدام جبری  قد راست میکند کهرسشی پ گیرم. را نیز دست کم نمی

و اشتیاق و انگیزه های درونی و فکری  را به جهان گشایی های خونبار وادار ساخت؟ مگر اختیار  مقدونی، ناپليون و هتلر

 خود شان!.

داشتن ثروت و قدرت و تسلط بیشتر، جبر نیست یک اختیار و اشتیاق است. جنگیدن بخاطر یک زیبا رو، جبر نیست، ولی  

 ؛تلخ اختیاری است. با معادله جبر و اختیار باید با دقت برخورد کرد. اگر انسان نمی بود رخداد هایتاریخ مملو از این 

انکشافات و  اشت. این انسان بود و هست که سرگذشت انسان و جوامع انسانی،نمیشد و کتاب تاریخ  وجود نمید علم، تاريخ

از  است.و به تصویرکشیده تا امروز در زمان ها ومکان های خاص مکتوب کرده  پیدایشرا، از رویداد ها  واتفاقات 

 دید و شناخت، درجه آگاهی  و چون  نگارش یافته است، بیشترتوسط یک فرد نه بلکه توسط افراد  جستار هانجاییکه این همه آ
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پس تصویری را که ارایه کرده اند باهم  ؛باور های شان با هم فرق و در شرایط زمانی و مکانی نابرابر قرار داشته اند

 متفاوت است.

 ،و تکامل انسان و جوامع  انسانی ،دگرگونیتغییر حرکت، وظیقه دارد تاچگونگی پیدایش،علم تاريخ يا تاريخ بمثابه علم 

تحلیل و بیان نماید. تاریخ جوامع انسانی بدون چهار فکتور  بررسی، علل و اسباب آنها را مطالعه، مربوط، رخداد های

 ؛و حرکت مکان ،زمان ،انسان اساسی آن:

ساخته در جریان تاریخ انسان  نمیتواند وجود داشته باشد. مناسبات میان تاریخ و انسان بر پایه روابط دیالکتیکی استوار است. 

به این معنی که  اصل مهم اینست که انسان خود جزء از تاریخ و محصول تاریخ است، تاریخ ساز میشود. ،شد و بعدآ  انسان

جریان داشت. در  ،هنوز انسان پیدایش نیافته بود وساخته نشده بودو است  کل هستیجریان زندگی در دایرۀ بزرگتر که 

حیات است که انسان ساخته میشود. با این فرق از سایر موجودات که انسان منحیث  کنش و واکنش هایجریان تاریخ  و 

زبان، هنر و فرهنگ را بوجود میاورد؛ مدنیت های پُر  زندگی،موجود خردمند، دست به تولید می زند، وسایل و ابزار کار و 

 شکوه را بر پا میدارد، و بدینگونه تاریخ ساز میشود. 

چه واقع شد؟، در کجا واقع شد؟،کی واقع شد؟ و چرا ستجوی یافتن پاسخ به این چهار پرسش است: عمدتآ در ج علم تاريخ

 .  ستا رویدادهاکه مهمترین واساسی ترین وظیفه علم تاریخ پژوهش برای یافتن چرایی ویا علل واسباب اتفاقات و  واقع شد؟

تکاپو و جلوه هایی از حرکت و  و تاریخ ساز است.تمدن آفرین  متکلم، خردمند، فرهنگی، –موجود اجتماعی  ؛ انسان

 را تشکیل میدهد. تاريخ انسان انسان در رسیدن به غایت هایش، کوشش

 ميان آنها، کنش و واکنشازپيدايش انسان و جهان، تغيير و تکامل آنها روابط ومناسبات و  یجريان و جلوه ها ؛ تاریخ

 اجتماعی و دوام اين جريان است. یها و تمدن ها و ساختار هافرهنگ  قوت ها و قدرت ها، نابودیو  پيدايی
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