
فرید سیاوش

 چیسییتی فرهنییگ و تمدن مشغلۀ فکری عده ای زیادی از جوانان و قلم بدسییتان مییا را تشکیییل

 میدهید،وحتیی برخیی از صیاحبنظران نییز در بیان و تعرییف و توضییح واژه گان تارییخ، فرهنیگ و تمدن

مشکیل بزرگ دارنید.در ایین جیا کوشیش شده اسیت تیا معتیبر تریین نظریات در مورد چیسیتی تارییخ،

فرهنگ و تمدن در یک متن فشرده وسودمند تنظیم کردد.

  و چیسیتی آن آغازتارینخ برسییم، لزم اسیت از تمدن بپردازییم تیا بیه فرهننگپییش از آنکیه بیه 

کنیم. 

 نگاه هایی متفاوتی به تاریخ و چیستی آن درخشیده است؛ من باور ندارم که به یک پرسش یک

 پاسیخ وجود دارد،برعکیس بیه ایین باورم کیه بیه هیر پرسیشی میتوان دههیا پاسیخ اراییه کرد و بیا

جمعبست پاسخ ها، نقبی به سوی غایت زد.

  توجه به زندگى اجتماعى انسان و سیر مطالعه حیات اجتماعى در بستر زمان، موضوعى بوده

 اسیت كیه از زمانهاى دور مورد توجیه انسیان انديشمنید قرار گرفتیه و شايید آغازگیر تمدن اجتماعیى

بشرى بوده است . 

 آنچیه در عرصیه تاريیخ نويسیى وجود داشتیه اسیت، غالبیا گزارش «واقعیه هیا» بوده اسیت بیى آنكیه

 توجهییى بییه تجزيییه و تحلیییل حوادث وجود داشتییه باشیید . گزارش يییك «حادثییه» هرچنیید كییه روز و

 ماهیش هیم معیین باشید، ولى بیی ارتباط بیا سیاير حوادث، چندان مفیید معنیى و مفهومیى نمیی

 باشد، زيرا در اين صورت، حادثه به عنوان تك حادثه اى در زندگى بی ارتباط با زمینه ها و شرايط

 . آن گزارش می شود



 اما پرداختن به علم تاريخ و توجه به ريشه حوادث و تحقیقات تاريخى از قرن هیجدهم به بعد در

  را بیه عنوان يیكHistorical PHenomenaاروپیا نضیج گرفتیه اسیت و انسیان معاصیر پديده تاريخیى را 

موضوع قابل مطالعه به روش علمى و توصیفى، مورد مطالعه قرار داده است . 

 ، مورخ نامدار يونانى نخستین مورخ علمى است كه كار خود را بر اساس تحلیل علمىتوسيديد

 درابنن خلدون» ارائه میکنید. در گذشتیه، بیه جیز دو مورد، يكیى «توسییديد» در يونان و ديگرى «

 تمدن اسلمى تاريخ نگارى، صرفا حالت وقايع نگارى داشته است، تاريخ به معناى واقعى كلمه

 425 - 480(هرودوت  قم) پايه گذارى شده است . البته پیش از او، 395 - 460توسط توسیديد (

قم) كمك شايسته اى در تفكیك جهانبینى تاريخى از اساطیر و افسانه هاى كهن، نموده است.

 پییش ازمیلد)یکیی از پیشگامان تارییخ نویسیی در جهان هسیت!۴۲۵-مرگ۴۸۴،(زادههرودوت 

 هرچنید اولیین مورخ ثبیت شده تارییخ نیسیت امیا بیه واسیطه حفیظ آثارش و قدمتیش بیه عنوان پدر

تاریخ نویسان شناخته میشود!. 

 هدف هرودوت آن بود كیه، داسیتانهاى جذاب را از خطیر فراموشیى برهانید و از ايین جهیت، وى، از

» درك روشنى نداشته است. زمان و عليتمفاهیم «

  هرودوت را افسییانهگوی، ولی خوشبیان و دارای قدرت نویسییندگی دانسییتهاست و بییهرسننطوا

اشتباهات هرودوت در علوم طبیعییییییییییییییییییییییییییییییییییی اشاره کردهاسییییییییییییییییییییییییییییییییییت.

 توسییدید کیه تارییخ جنگهای پلوپونزی را نوشتهاسیت. میگویید: هرودوت نثرنویسیی بود کیه بیه

حقیقت نویسی علقه نداشت.

 شايید اولیین مورخیى حیات اجتماعیى کیه انسیان را علمیی مطالعیه كرده و بیه رشتیه تحريیر آورده

.  است «توسيديد»است، 

تعریف تاریخ:

 ارایه تعريف جامع و مانع از علم تاريخ، حتى به گونه اى كه اكثر مورخان و فیلسوفان تاريخ درباره

 آن توافق كنند، تا حال مقدور نبوده است، عده ای معتقدند که : علم تاريخ معرفت به وقايع مهم

 گذشته انسانى است و جمعی هم باور دارند که:تاریخ دانشی است در راستای بررسی و بیان

 و تبیین چرایی وقوع آن وقایع. علمی چگونگی وقایع

 تاریخ پدیده ای سابژکتيو است، تاریخو اما سه نگاه به تاریخ  اساسی تر و برجسته تر اند: 

. پژوهش است و تاریخ علم است



تاريخ پديدهاي سابژكتيو

  كیهobjectiveتاريیخ موجوديتیي آفاقیي / برون ذات (( طرفداران این ناگاه ،چنین استدلل میکنند که:

 مسیتقل از انسیان باشید ندارد. تاريیخ پديدهاي سیابژكتیو اسیت. بنابرايین تاريیخ چیزي نیسیت جیز

 طرحهاي ما از تاريخ. چیزي به نام تاريخ در بیرون از ذهن ما به عنوان يك جريان و روند مستقل از

 آدمیي وجود ندارد. آنچیه در خارج وجود دارد مجموعهاي از رويدادهاي متكثیر و متنوع اسیت كیه در

 زمانهیا و مكانهاي متفاوتیي روي دادهانید. تاريیخ را میا ميیسازيم بیه دو معنیي: نخسیت بیه عنوان

 كنشگر تاريخي فهم ويژهاي از موقعیت خود داريم و با مقصود معیني دست به كنش ميزنیم و

 دوم به عنوان روايتگر تاريخ آن را بازسازي ذهني ميكنیم. در اين معناي اخیر، تاريخ عبارت است

 از روايتهايي كه ما از تاريخ داريم و اين روايتها نیز بر درك خاصي از زمان استوار است. به همین

 دلییل هیم هسیت كیه تاريیخ در زندگیي بشیر پديدهاي متاخیر اسیت و مربوط ميشود بیه زمانیي كیه

بشر درك دوري از زمان را وانهاد.

تاریخ پژوهش:

 جمعی که تاریخ را پژوهش میدانند به این باوراند که: تاریخ پژوهش در رخدادها و کارهای آدمی

 در گذشتهاسیت. هرچنید غالبًا ایین رشتهیٔ  مطالعاتیی را در زیرگروهیی از علوم انسیانی ییا علوم

 اجتماعیی قرار دادهانید، بیا اینحال میتوان آن را بیه عنوان پلی بیین ایین دو شاخیه تلقیی کرد؛ زیرا

 روشهای مطالعاتیی مختلف آن از هیر دو شاخیه وام گرفتیه شدهانید. تارییخ بیه عنوان ییک رشتهیٔ

 مطالعاتییییی دارای شاخهییییها و گرایشهای جانبییییی زیادی اسییییت کیییه از آن میان میتوان بیییه

  اشارهcliometricsتاریخشماری، تاریخنگاری، تبارشناسی، خط نگاری تاریخی(کتابت شناسی)و 

کرد.

 توجیه بیه گذشتهٔی انسیان بیه طور طبیعیی باعیث تقیسیم زمان بیه تکههای قابیل اداره شدهاسیت.

 راههای زیادی برای تقسیییییم گذشتییییه وجود دارد کییییه از اییییین میان میتوان بییییه تقسیییییمهای

 تاریخشماری، فرهنگیی و موضوعیی اشاره کرد. ایین سیه گونهٔی تقسییمبندی انحصیاری نیسیتند و

 غالبًا میتوان موارد تداخیل را بیین آنیها مشاهده کرد. تمرکیز روی مکان، زمان ییا موضوعیی خاص

 بیین مّورخان امری عادی اسیت و باعیث تخصیصگرایی در تاریخنگاری میشود. تارییخ برای دیگران،

 به شکل اصطلحی کلی به معنای مطالعهٔ هر چیز دربارهٔ انسانهای پیشین در آمدهاست اما

 به تازگی حتی این محدوده هم توسط رشتههایی چون تاریخ بزرگ به چالش کشیده میشود.

 از روزگاران گذشتییه تاریییخ را بییا هدفهای عملی یییا نظری میخواندنیید امییا امروزه آن را جهییت

کنجکاوی فکری هم مطالعه میکنند.

تاریخ علم:



 تاريخ، يک علم است در مجموعهی کلن علوم انسیانی با تمام اوصیاف و کیفیاتی که میتوان بر

 يک علم «بشری» جاری کرد. در نتیجه، وقتی تاريخی علمی بشری و زمینی باشد، هم محتاج

 روش است و هم در معرض نقد و سنجش. از سوی ديگر، تاريخ ربط و پیوندی استوار دارد با علم

 سیییاست و فلسییفه. در نتیجهی روش و شیوهی مطالعهی تاريییخ، نسییبتی محکییم بییا روشهای

 عقلنی هم دارد. حال سؤال اين است که اگر ما تاريخ بخوانیم و يک روايت يا گزارش تاريخی، به

 نحوی از انحاء با روشی عقلنی ناسازگار افتاد، تکلیف ما با آن روايت تاريخی که از ثقهای معتبر

 نقییل شده اسییت، چیسییت؟ در میان مسییلمین، برجسییتهترين دانشمندی کییه زيییر بنای تفکری

 علمیی، ولو در حدی ابتدايیی، در تاريیخ را نهاد، ابین خلدون بود کیه بیه علوم اجتماعیی و تاريیخ بیه

 شیوهای علمیتر و عقلنیتر مینگريست. عرصهی تاريخنگاری برای ابن خلدون، میدان تاخت و

 تاز روايتها و اسناد تاریخی به جا مانده از گذشته نبود.تاریخ محل داد و ستد این اسناد،مدارک

و حوادث و عقل تجربی بشری است. 

 منظور از علم تارییخ، گزارش و ییا حتیی تحلییل رواییت های تاریخیی نیسیت. ایین کار بیه فراوانیی در

 کلس هیا و نشریات و کنفرانیس های تاریخیی صیورت میی پذیرد. آنچیه منظور اسیت علمیی اسیت

 کیه در آن تعارییف، کلیات، موضوع، اصیول و مبانیی و بخصیوص روش های ایین رشتیه مورد بحیث و

بررسی قرار گیرد.

فلسفه تاریخ:

 )Voltaireولتنر ()، در قرن هیجدهیم میلدي،توسیط Philosophy of historyنام فلسیفه تاريیخ (

 وضیع شید. منظور وي از ايین اصیطلح، چیزي بییش از تاريیخ انتقادي و علمیي نبود؛ يعنیي نوعیي از

 تفكییر تاريخییي كییه در آن، مورخ بییه جاي تكرار داسییتانهايي كییه در كتییب كهیین مييابیید، خود بییه

  و نويسییندگاني ديگییر، در پايان قرنهگننلبازسییازي آنچییه واقییع شده ميپردازد. ايیین نام توسییط 

 هیجدهم به كار رفت، ولي آنها معناي كامًل متفاوتي از اين اصطلح اراده كردند و آن را به معناي

 تاريییخ كلي يییا جهانییي بییه كار بردنیید. سییومین كاربرد ايیین اصییطلح را در نوشتههاي برخییي از

 هاي قرن نوزدهیم مييابییم. از نظیر آنهیا وظیفیه فلسیفه تاريیخ، كشیف قوانیین عامیيپوزيتويسنت

 بود كه بر روند رويدادهايي كه مورخ به شرح و نقل آنها ميپردازد، حاكم است. وظايفي كه ولتر

 و هگیل بر عهده فلسیفه تاريیخ مينهادنید، بیه وسییله تاريیخ نییز قابیل انجام بود ولي پوزيتويسیتها

 تلش كردند تا از اين طريق، تاريخ را نه فلسفه بلكه علمي تجربي قلمداد كنند. در هر يك از ين

موارد كاربرد فلسفه تاريخ مفهوم خاصي از فلسفه مد نظر بود.

 فلسیفه تارییخ بخشیی از علم فلسیفه اسیت کیه بیا اسیتفاده از روش هیا و مفاهییم و تحلییل های

 فلسییفی بییه بررسییی وقایییع گذشتییه و ماهیییت اطلعات تاریخییی بییه دسییت رسیییده از گذشتییه

 میپردازد. دلیییل توجییه فلسییفه اییین موضوع اییین اسییت کییه مفهوم تاریییخ نقییش کلیدی در تفکییر
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 بشری بازی میکنید. تارییخ، توجیه انسیان را بیه تغییرات، نقیش عوامیل مادی در امور انسیانها، و

 معانیی کیه انسیانها بیه وقایییع تاریخیی داده انید، جلب کرده و قابلیییت یادگیری از تارییخ را فراهییم

 میآورد. تارییخ همچنیین از ایین جهیت مورد توجیه فلسیفه بوده کیه امکان درک بهتیر وضیعیت جاری

 را (بیا روشنگری نیروهیا، انتخاب هیا و شرایطیی کیه در گذشتیه حاکیم بوده و بیه مسییر تارییخ جهیت

داده) میدهد.

  در اییین دوران دو دیدگاه مختلف در مورد روش های بررسییی تاریییخ وجود داشییت: از نظییر برخییی

 وظیفه فلسفه تاریخ، کشف قوانین عامی بود که بر رویدادهای تاريخی حاکم است، همان گونه

 که وظیفه علوم تجربی کشف قوانین عام طبیعت میباشد. گروه دوم سعی داشتند معنی رفتار

 انسیان هیا را توضییح دهنید. ايین گروه از فلسیفه ايین معانیی را بیه صیورت روايیی بیان میکردنید تیا

 اينکه بخواهند آنها را از اصول و قوانینی استنتاج کنند. هیچ کدام از دو گروه موفق به چیرگی بر

دیگری نشدند و فلسفه کم کم انگیزه و علقه خود را به این موضوع از دست دادند.

 . و جامعه است آشنائي با قوانين کلي حاکم بر تاريخبصورت عام فلسفه تاريخ عبارت از: 

فلسفه تاریخ به دو شاخه، فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ دسته بندی شده اند:

 فلسفه نظری تاريخ - 1

 در فلسییفه نظری تاریییخ، محقییق تمام تاريییخ جهان را موضوع خود قرار مییي دهیید و در مورد آن بییه

  و آيیا تاريیخ هدفیي کاوش میي پردازد کیه آيیا قوانیین يکسیان در کیل تاريیخ حاکیم هسیت يیا نیه ؟

 مشخییص دارد يییا نییه ؟ آيییا اراده انسییاني در تحولت تاريخییي نقییش دارد يییا خیییر؟ محرک تاريییخ

 چیسیت ؟ و سییر تاريیخ بر اسیاس مشییت و اراده الهیي اسیت يیا براسیاس اراده هاي انسیاني يیا

 جبر حرکت و تغییر ،تضاد و تکامل است که حوادث تاريخي را رقم مي زند و انسان ها تنها قابله

  زود يا دير پیدايي نوزاد تاريخ نقش ايفا کند اما در جلوگیري از تولد آن اي است که مي تواند در

هرگز کاري از دستش بر نمي آيد ؟

 فلسفه علم تاريخ - 2

  را بیه عنوان موضوع قرار داده و در باره آن بیه بحیث و« علم تارينخ»امیا فلسیفه علم تاريیخ خود 

 تحقیق و تدقیق مي پردازد که آيا علم تاريخ مي تواند علم تلقي شود ؟ تفاوت علم تاريخ با علوم

  ابزار پژوهش در  تاريخ چگونه است و چه سان بايد باشد ؟ ديگر در چیست ؟ روش پژوهش در

 آن چیسییت؟ آيییا تجربییه مییي توانیید در پژوهییش تاريخییي نقشییي داشتییه باشیید ؟ و بسیییاري از

سئوالتي که در هر فلسفه علم وجود دارد در اينجا نیز مطرح مي شود .

فلسفه نظري تاريخ متصدي پاسخ به سه سئوال اساسي زير است : 



 تاريخ به کجا مي رود ؟ يعني هدف تاريخ و بار انداز آن کجا است ؟ -1

يعني مکانیسم حرکت و محرک آن چیست ؟  چگونه مي رود ؟ -2

و منازل حرکت کدام است ؟ -  از چه راهي مي رود ؟ يعني مسیر3

 فردرينک هگنل، کارل مارکنس، آرتولد توينندر ايین مورد چهار نظريیه پرداز مهیم در جهان غرب(

)وجود دارد که سعي کرده اند به اين سه سئوال پاسخ بدهند .بي و اسوالد اشپنگلر 

 تارينخ را موجودي زنده وهرچهار نفیر  محقیق غربیي آن اسیت کیه ايین چهار وجیه مشترک همیه

 داننید نیه اينکیه آن را خود تاريیخ بیه  و انسیان هیا را در تاريیخ میيذي روح بنه حسناب مني أورنند

 حساب بیاورند. وجه ديگري که آن ها در آن مشترک هستند آن است که نظريات همه آن ها سر

 از جیبر در میي آورد و انسیان را موجودي بیي اراده در برابر تاريیخ میي دانید. بعضیي از آن هیا بیه ايین

 « تاريخ کشتارگاه اراده هاي فردي انسان مي گويد : هگلنتیجه تصريح کرده اند؛ چنانکه 

 در برابر حوادث تاريخ تنها قابله اي است انسان ها مي گويد : « مارکس و ها است »

 که فقط مي تواند به وضع حمل مادر آبستن تاريخ کمک کنند و از کشتن (مانع شدن و

  کیه همفکیر مارکیسانگلس . و جلوگيري کردن ) نوزاد و يا برانداختن نطفه آن عاجز اند»

 «خداي تارينخ سننگدل ترينن خدايان اسنت کنه ارابنه پيروزي خود را ازاسیت میي گويید : 

 .پيش مي راند» همه به روي اجساد مردگان و طاغيان

  بي مي گويد: در آينده دور اين دولت کلیسا است که در همه عالم سلطه و حکومت ميتوين

 معتقیید اسییت همییه تمدن هییا همانگونییه کییه دوران طفولیییت و جوانییي را مییياشپنگلر يابیید. و 

 گذرانید ، بیه همان سیان يکروزي بیه پیري و مرگ رسییده و هنگامیي کیه مرگیش فرا رسید هییچ دم

مسیحايي قادر به نجات او نخواهد بود.

  مي داند ؛ انديشه اي متعالي و آزاد که" انديشه مطلق" : وي بافت و ساخت جهان را هگل

 از خالق برخاسیته و در خارج هويیت و موضوعییت و محدوديیت يافتیه اسیت . بیه عبارت ديگیر : ايین

 جهان ذهن خدا است . وقتي اين انديشه در خارج تحقق يافت , از صاحب انديشه جدا گشته و

 در پیي وصیال میي گردد. حرکیت تاريیخ جلوه هاي متوالي و متعاقیب دچار فراق میي گردد و همواره

. در پي رهايي از قیود و وصل به اصل خويش است انديشه متعالي است که همواره

 گوهر انديشه متعالي و ساختمان و اساس آن، آزادي و بي قیدي است اما جهاني شدنش او را

 در بنید کرده اسیت. تمام همیت انديشیه، رهايیي از ايین بنید و بازگشیت بیه روز گار آزادي خويیش

 است. بدين جهت طومار جهان دائما در پي بازشدن است . طومار جهان همانگونه باز مي شود

 که طومار ذهن و چون طومار ذهن در برخورد بانقض ها، برخطاها و نقض هاي خود واقف شده و



 بیه سیطحي بال تیر دسیت میي يابید، تاريیخ جهان نییز کیه در واقیع چیزي جیز حرکیت انديشیه اي در

 ذهني نیست، از طريق تضاد ها و تصادم ها راه خود را به جلو مي گشايد . يعني هر مرحله اي

  به وجود مي" سنتز"و از نزاع ايین دو  " آنتي تز"ديگري   و"تز"مرکیب است از دو چییز : يکي 

 مرحله " آيد . و بدين طريق هر مرحله اي در دل خود "تز" و " آنتي تز" دارد که با تصادم آن ها به 

 در نهايت به آزادي مطلق . تا آنکه بالخره در هر مرحله اي باز تر مي شود سنتز" گام مي نهد و

دست مي يابد.

 مکانیسیم حرکیت و ،دو، تاريخ بیه طرف هرچیه آزاد شدن سییر میي کنید.یک هگیل معتقید بود کیه :

 محرک آن نزاع دائمیي انديشیه مطلق (تیز و آنتیي تیز و سینتز) و عشیق او بیه رهاییي از فراق اسیت

 مسییر تاريیخ، جلوه هايیي متوالي انديشیه مطلق اسیت در پوشیش ملت هیا و مردمان در ،سومو

تاريخ.

 يعنیي تیز و آنتیي تیز و سینتز بیه مسیاله پرداختیه  : مارکیس بیا همان منطیق ديآلکتییکمارکنس

 طبقات را در میان نزاع جاري مییي دانسییت ، وي ايیین انديشننه را در نزاع برخلف هگییل کییه و

 جاري دانسیت . و بافیت جهان را کیه هگیل انديشیه میي دانسیت ، وي ماده دانسیت. واقتصنادي 

 آن را مراحل مختلف رشد ابزار تولید مسیر تاريخ را جلوه هاي گوناگون اين انديشه ندانست بلکه

 رهايیي از و رو بناهاي مناسییب بیا آن پنداشیت. و بالخره هدف تاّريیخ را نیه رهايیي از فراق بلکیه

طبقات انگاشت .

 مارکیس باور داشیت : ییک، تاريیخ بیه طرف جامعیه بیي طبقیه سییر میي کنید . دو، محرک ايین رفتین،

 و نزاع طبقه فرودست با طبقه برخوردار و زبر دست است . سوم، مراحل مختلف رشد ابزار تولید

تاريخ، ادوار برده داري، فئودالي، بورژوائي و بالخره سوسیالیزم و کمونیزم است.

 این مساله نیز قابل دقت است که تعارضها و تضادهای میان نیروها و مناسبات تولیدی یکی از

 نیروی محركیه تارییخ محسیوب میشود. بنابرایین تارییخ در برخیی حالت ونیه در همیه حالت عبارت

 اسییت از تنشییها میان اجزا و مناسییبات تولیدی. در چنییین چارچوبییی افرادی كییه صییاحب ملك

 خصیوصی هسیتند، طبیعتیا بایید مناسیبات را بر هیم بزننید. در اینجاسیت كیه صیاحبان ملك خصیوصی

 عدهای را برای تولییید برده میگیرنیید. پییس چنییین تضادی كییه براسییاس صییورت مالكیییت و شیوه

مناسبات ایجاد میشود، گذار از یك مرحله تاریخی به مرحله دیگر را به وجود میآورد.

 اهمییت اسیاسی بحیث درایین  سیوال نهفتیه اسیت کیه آییا تارییخ توسیط اعمال انسیانی تصیادفی و

 خودجوش بوجود میی آیید ییا تحیت تاثییر عوامیل عینیی ؟ییا بیه عبارت دیگیر آییا تارییخ را انسیان میی

سازد یا بوسیله ی نیرو های دیگر موجود در طبیعت ساخته می شود ؟.



  از نظیر گاه مارکیس فعالییت انسیانی نیروی اصیلی کارگرد در تارییخ محسیوب میی شود نیه فعالییت

 عوامل و نیروهای عینی .این نگرش را می توان در تفکرات انگلس نیز جستجو نمود وی دو حیطه

 ی  "تارییخ تکامیل جامعیه و تارییخ تکامیل طبیعیت را جدا از هیم میی پنداشیت بیه گونیه ای کیه در

 طبیعت نیروهای کور و نا آگاه هستند که تکامل را رقم می زنند د رحالی که تاریخ تکامل جامعه

 جملگیی توسیط  انسیانهای آگاه «چیه از روی قصید، تامیل و  شور و...»سیاخته میی شود همجنیین

 وی در کتاب دیالکتیک طبیعت  این گونه متصور است که هر چه انسان از حیوان فاصله می گیرد

اعمالش آگاهانه تر و در عین حال تاثیر نیروهای ناآگاه به حداقل می رسد .

واما باور من،

  نه جلوه هایی متوالی اندیشه مطلق است که مکانیسمتاریخرویکرد من از مساله اینست که 

 حرکیت و محرک آن نزاع دائمیي انديشیه مطلق (تیز و آنتیي تیز و سینتز) و عشیق او بیه رهايیی از

فراق باشد و نه صرفآ مبارزه طبقاتی و حرکت به طرف جامعه بی طبقه.

  قبول کرد نیه همیه ای آن، در کمونفاکتور محرکنه تارینخ را میتوان بحییث ییک مبارزه طبقاتنی

 اولییه طبقیه نبود و لی تارییخ جریان داشیت و محرکیه های دیگری در صیحنۀ حضور. در هالنید مین

 مبارزه طبقاتیی را نمیی بینیم و امیا تارییخ، حرکیت و جریان دارد. در ایالت متحده آمریکیا، فعل مبارزه

طبقاتی محرکۀ تاریخ نیست و....

 نه پژوهشزیرا در خارج ذهن انسان جریان دارد ،تاریخ نه سابژکتو است باور من اینست که 

 چرا کیه پژوهیش ییک عمیل انسیانی اسیت در خدمیت علم وبرای شناخیت واقعییت هیا واسنت 

حقیقت ها قرار دارد. بلکه تاریخ  خود مورد پژوهش برای شناخت آن قرار میگیرد.

 ، علم محصول انسان است و انسان محصول تاریخ و تاریخ، پیش از انسانعلم نيست تاریخ، و 

 کتاب و علم تاریخ ، تاریخجریان داشت و این انسان است که علم تاریخ را پایه گذاری کرد.بین 

  وعلم تاریننخ، دو موجود زنده هسییتند،در حالیکییه تاریننخ و انسننان باییید فرق گذاشییت. تاریننخ

 ، دانش وعلم در بارۀ آندو می باشند، نه دو موجود زنده.انسان شناسی

 وقتی انسان میخواهد بداند که از کجا شده و یا آمده ؟،چگونه آمده؟ به کجا آمده؟ و چطور آمده؟

به معنی موجودیت تاریخ قبل از خودش است.

  جریان زنده و بزرگیی از زاییش هیا و فرسیایش هیا،کنیش هیا و واکنیش هیا ی اسیت کیه ازتارینخ

پیدایش و آفرینش تا امروز و فردا ها در کلیت هستی وجود دارد.



  بیه مفهوم مجموعیۀ کائینات بمثابیه بسیتر بزرگ، نظام شمیس بسیتر کوچکتیر وکلينت هسنتی

  است و فاکتور های عمده آنحياتانسان عنصر فعال و تاثیر گذار این کل. عنصر اساسی تاریخ 

زمان،مکان و انسان.

 را مطلق و انسان را موجودي بي اراده در برابر تاريخ ميجبر من با عقیده دترمنیستی تاریخ که 

 داند؛ موافق نیستم .استدلل من اینست معنای جبری انسان ساز بودن تاریخ ، به معنای نفی

 رابطه ارگانيک دیالکتيکی یک انسان و ختيار، اجبر ،تاریخآزادی و اختیار انسان است. میان 

وجود دارد.

  را نییز دسیت کیم نمیگیرم. کداماختيار را انکار نمیی کنیم ،نقیش جنبر مین در پهلوی اینکیه عنصیر 

 مقدونی، ناپليون و هتلر را به تباهی مدنیت ها واداشت؟ ؛کدام جبری اسکندر چنگيزجبری 

را به جهان گشایی های خونبار وادار ساخت؟؛ مگر اختیار خود شان!.

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

 زیبیا روی، جیبر نیسیت، ولی تارییخ مملو از ایین واقعات تلخ اختیاری اسیت. بیا معادله جیبر و اختیار

باید با دقت برخورد کرد. 

  نمیشد و کتاب تاریخ  وجود نمیداشت. این انسان بود و هستعلم، تاریخاگر انسان نمی بود 

 کیه سیرگذشت انسیان و جوامیع انسیانی ،انکشافات و اتفاقات را، از آفرینیش تیا امروز در زمان هیا

 ومکان های خاص مکتوب کرده است.از انجاییکه این همه مسایل توسط یک فرد نه بلکه توسط

 افراد متعدد نگارش یافته است،چون دید و شناخت، درجه آگاهی  و باور های شان با هم فرق و

 در شراییط زمانیی و مکانیی نابرابر قرار داشتیه انید، پیس تصیویری را که اراییه کرده انید باهیم متفاوت

است.

 وظیقیه دارد تاچگونگیی پیداییش،حرکیت،تغیییر و تکامیل انسیان وعلم تاریخ ینا تارینخ بمثابه علم 

 جوامیع  انسیانی،وقاییع مربوط،علل و اسیباب آنهیا را مطالعیه،بررسیی،تحلییل و بیان نمایید. تارییخ

 ،نمیتوانید وجودانسنان، زمان، مکان و حرکنتجوامیع انسیانی بدون چهار فکتور اسیاسی آن : 

داشته باشد. 

 مناسبات میان تاریخ و انسان بر پایه روابط دیالکتیکی استوار است.در جریان تاریخ انسان ساخته

 شد و بعدآ  انسان  تاریخ ساز میشود.

 اصیل مهیم اینسیت کیه انسیان خود جزء از تارییخ و محصیول تارییخ اسیت،بیه ایین معنیی کیه جریان

 زندگی در دایرۀ بزرگتر که کائینات است جریان داشت و هنوز انسان پیدایش نیافته بود وساخته

 نشده بود. در جریان تاریخ  و فعل و انفعالت حیات است که انسان ساخته میشود. با این فرق از



 سیایر موجودات کیه انسیان منحییث موجود خردمنید ،دسیت بیه تولیید میی زنید،وسیایل و ابزار کار و

ر شکوه را بر پیا میدارد، و بدینگونیه  معیشیت زبان ، هنیر و فرهنیگ را بوجود میاورد ؛ مدنییت های ُپ

تاریخ ساز میشود. 

 چنه واقنع شند؟، در عمدتیآ در جسیتجوی یافتین پاسیخ بیه ایین چهار پرسیش اسیت: علم تارینخ

 ؛ که مهمترین واساسی ترین وظیفه علمکجا واقع شد؟،کی واقع شد؟ و چرا واقع شد؟ 

تاریخ پژوهش برای یافتن چرایی ویا علل واسباب اتفاقات و وقایعیست . 

 موجود اجتماعی – فرهنگی،متکلم، خردمند ،تمدن آفرین و تاریخ ساز است.انسان

  را تشکییلتارینخ انسنانجلوه هاییی از حرکیت و فعالییت انسیان در رسییدن بیه غاییت هاییش ،

میدهد.

  جریان و جلوه هایننی ازپيدایننش انسننان و جهان، تغييننر و تکامننل آنهننا روابننطتاریننخ

 ومناسبات و فعل و انفعالت ميان آنها ،ظهور و سقوط قوت ها و قدرت ها ،فرهنگ ها

و تمدن ها و ساختار هایی اجتماعی و دوام این جریان است.

 تاریخ امروزی،تاریخ عقلنیت ابزاریست که خود را در اُتمسفیر  جهانی شدن تعریف میکند. تاریخ

 امروزینیه، تاریخیی اسیت  کیه در هوییت بحران معنیی پیدا میکنید، بنیآ تارییخ ترکیبیی اسیت از انسیان

زدایی و هومانیسم.این بحث را در آینده نزدیک  دنبال می کنیم.

مبحث آینده فرهنگ
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