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  ٣٧فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 جايگاه علم تاريخ در حکمت مشاء 

  *دکتر سیدابوالفضل رضوي

  ٢/٩/٨٧: تاريخ تأيید ٢١/٧/٨٧: تاريخ دريافت

كنند، در ارتقاي  ميارتباط تاريخ و فلسفه، دو دانشي كه ھر يك در شناخت و تحول زندگي بشري نقش مھمي ايفا 

بدبیني عمومي فالسفه يونان به تاريخ در وجه معرفت . دانش تاريخ و رويكرد معرفتي بدان سھم اساسي دارد

شناسي و میراث خواري حكماي مسلمان از فلسفه يونان موجب شد كه فالسفه و البته مورخان مسلمان چندان 

اين مھم مانع از آن شد . ظري و معرفتي تاريخ به تأمل نپردازندتوجھي به فلسفه علم تاريخ نكنند و در خصوص وجوه ن

كه علم تاريخ بتواند مسائل را در پیوند مستمر حال و گذشته بررسي كند و در يك نگاه ساختاري براي نیازھاي موجود 
مان حال با اھمیت اين در حالي است كه فالسفه يونان توجه به تاريخ را براي شناخت بھتر ز. راه حل كارآمد ارائه دھد

چنین برداشتي، اگر چه با رويكرد معرفت شناسي ھمراه نبود، اما بسیار جالب بود و از يك منظر با . دانستند مي

در اين . كرد ھا برابري مي آلیست انديشه تاريخي فالسفه انتقادي تاريخ در قرن بیستم و به ويژه رويكرد معرفتي ايده

در نزد فالسفه و مورخان يونان و نگرش ساختاري آنھا به اين مقوله، غفلت عمومي مقاله ضمن بررسي جايگاه تاريخ 

توجھي آنھا به اين دانش در  مسلمان و به ويژه فارابي و ابن سینا از معرفت تاريخي و بي) مشاء(فالسفه 

  .گیرد ھاي علوم و ھمین طور عدم نگرش ساختاري آنھا به تاريخ مورد بررسي قرار مي بندي تقسیم

  .تاريخ، علم تاريخ، حكمت نظري، حكمت عملي، فیلسوفان مشاء: ھاي کلیدي واژه

  مقدمه

مورخان در فضاي فكري و . االذھاني دارد علم تاريخ باز نمود انديشه مورخ درباره تاريخ است و ماھیتي گفتماني و بین

نوع برداشت خويش را از فضاي كنند و در كنار نبوغ ذاتي، میزان دانش و  شرايط فرھنگي خاص جوامع ظھور مي

در اين بین، تكامل حیات اجتماعي و مراتب رشد تعقل جمعي آحاد جامعه . گیرند گفتماني جامعه معاصر به عاريت مي

كند در سیر تحول تاريخ و نگرش علمي بدان  وجو مي و نیز نیازھايي كه جامعه زمان حال پاسخ آنھا را در گذشته جست

ر اين خصوص، اگر تاريخ را از منظر ساختاري در نظر داشته و دانش تاريخ را بررسي وجوه د. تأثیر مستقیمي دارد

ساختار جامعه در اعصار گذشته تلقي كنیم، ارتباط میان دانش تاريخ و فلسفه ـ دو ركن مھم كه يكي درباره ھستي 

. شود تر نمايان مي د ـ محسوسپرداز جوامع و وجوه متعین آن و ديگري به شناخت اين ھستي و وجوه متفاوت آن مي

ھايي تئوريك در حل و فصل قضاياي مربوط به ھر شاخه از  فلسفه به عنوان پشتوانه علوم مختلف و زمینه ساز مدل

ھاي مختلف سھم به سزايي ايفا كرده است؛ اما متأسفانه ارتباط مستحكمي بین  علوم، در تكوين و سیر تحول دانش

كنیم؛ اين رويكرد شايد به دلیل بدبیني ھمیشگي فالسفه به تاريخ و  مشاھده نمي دانش تاريخ با حكمت و فلسفه

  .نوع منطق فكري حاكم بر ذھن فالسفه عصر كالسیك ـ حداقل تا پیش از عصر روشنگري ـ باشد
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اند كه اغلب  عمده تألیفات در زمینه دانش تاريخ و تاريخ نگاري اسالمي ـ ايراني را بزرگان ديني يا رجال حكومتي نوشته

. اند اين افراد حكیم به معناي مصطلح آن در عھود قديم نبودند، ھر چند بعضي از آنھا نیز با حكمت رايج آشنايي داشته

رغم پرداختن به سیاست و ارتباط تنگاتنگ با  بینیم كه علي در اين میان حكیم، انديشمند، عالم و دولتمرد بزرگي را مي

اي كه وجوه ساختاري جامعه از جمله  به مثابه رشته(وزارت، به تاريخ و علم تاريخ ھا و حتي داشتن منصب  حكومت

بندي خويش درباره علوم  توجھي نكرده و در تقسیم) كند وجه سیاسي آن در بخشي از حكمت عملي مطالعه مي

مله حكیم توجھي حكماي مسلمان و از ج ھدف مقاله حاضر بررسي و مطالعه بي. وجھي براي آن قائل نشده است

به نظر . تر حكماي مشايي به دانش تاريخ در دو وجه نظري و ساختاري است بزرگ ابن سینا و در نگاھي وسیع

رسد با توجه به تأثیرپذيري حكماي مسلمان از حكماي يوناني و به خصوص حكمت ارسطويي اينان نیز بدبیني  مي

ند؛ البته حكمت كالسیك يونان حداقل در وجه عملي و از ا عمومي فالسفه يونان درباره دانش تاريخ را به ارث برده

  .شمرد توجه نبود و آن را فني، كارآمد و مھم مي منظري ساختاري به تاريخ بي

  

تاريخ به مثابه «و ديگري  history – as – event» تاريخ به مثابه گذشته«يكي : اگر تاريخ را در اين دو معنا به كار بريم

و معناي دوم  ontology» آنتولوژي«معناي اول اشاره به تاريخ در وجه  history – as – narrative] ١[»شناخت گذشته

تاريخ در مفھوم گذشته به معناي حدوث وقايع در بستر . دارد epistemological» اپیستمولوژيك«اشاره بدان در وجه 

اين ساختار و وجوه متفاوت آن را مورد شناخت ) علم تاريخ(گفتماني و ساختاري آن است و در معناي علم به گذشته 

اي  شود و مورخ امروز محصول جامعه معرفت به تاريخ، خواسته يا ناخواسته، در يك وجه ساختاري انجام مي. نظر دارد

كند و بینش و نگرش خود را از آن كسب  اي كه مورخ در آن زندگي مي ساختار جامعه. كند است كه در آن زندگي مي

ث ساختار جامعه در ادوار پیشین است؛ از اين رو زمانه مورخ تلفیقي از شرايط ساختاري جامعه از نمايد، میرا مي

در ھر عصري، چیزي جز تحقق وجوه ساختاري جامعه » كنش جمعي آدمي«تاريخ به عنوان . گذشته تا حال است

چه كه در فلسفه ارسطو با با آن) دھد وقايع مختلفي كه در بستر ساختاري جامعه رخ مي(گذشته تاريخي . نیست

، تھذيب )اقتصاد(حكمت عملي ارسطو سه وجه تدبیر منزل . كند شد برابري مي عنوان حكمت عملي از آن ياد مي

شويم كه كنش جمعي  اگر با دقت بنگريم، متوجه مي. را در خود داشت) سیاست(و سیاست ُمُدن ) اخالق(نفس 

با اين . شود و به خصوص وجوه اقتصادي و سیاسي را شامل مي آدمیان در اعصار مختلف يكي از ھمین سه وجه

از . شد اوصاف، تاريخ، به مثابه گذشته چیزي نیست جز ھمان كه در فلسفه يونان به عنوان حكمت عملي از آن ياد مي

آن را  توان گفت حكمت يوناني و به خصوص سردمدار آن ارسطو، با تاريخ در اين مفھوم مشكلي نداشته و اين منظر مي

شرايط اقلیمي و جغرافیايي شبه . به عنوان سیر تحول زندگي بشري يا روند صیرورت حیات انساني قبول داشته است

ھا را به دقت بیشتر در سیر وقوع حوادث و روند كلي تاريخ  ھاي طبیعي حاصل از آن، كه يوناني جزاير يونان و دگرگوني

به ھمین دلیل، . مؤثر بود) در معناي جريان منظم وقايع مرتبط به ھم(ذشته كرد نیز در توجه عمومي آنھا به گ وادار مي

با اين حال، فالسفه كالسیك يونان و در رأس . توجه نبودند ھم افالطون و ھم ارسطو به تاريخ در مفھوم آنتولوژيك آن بي

ھاي تاريخي را فاقد ويژگي  هآنھا ارسطو به معرفت تاريخي يا ھمانا تاريخ به مثابه گزارش توجھي نداشتند و گزار

  ارسطو با تاريخ مشكلي ند. دانستند قضاياي فلسفي مي

مشكل داشت؛ از اين رو در حالي كه گذشته و سیر تحول وقايع را براي فھم بھتر ) اي تا اندازه(اشت؛ اما با علم تاريخ 

ھاي منظوم كمتر  أن دادهھاي مربوط به گذشته را از ش شمرد شأن معرفتي حاصل از داده زمان حال مھم مي
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كرد، بلكه شأنیت  رغم برخي تصورھا، فیلسوف مشايي يوناني علم تاريخ را رد نمي در ھمین حد نیز علي. دانست مي

  .آورد آن را پايین مي

  

، علم تاريخ را چندان مھم )گذشته و سیر وقايع آن به خودي خود(حاصل اينكه فالسفه يونان ضمن مھم شمردن تاريخ 

اي از فالسفه مسلمان يعني فالسفه مشاء، ضمن تأثیرپذيري از رويكرد معرفت  در اين بین دسته. ردندشم نمي

ھاي خويش از علوم،  بندي توجھي به علم تاريخ، به مفھوم معرفتي تاريخ نپرداختند و در تقسیم شناسي ارسطو و بي

في ارسطو، تاريخ اگر نه در وجه اپیستمولوژيك اما اين در حالي است كه در نگاه فلس. اي براي تاريخ قائل نشدند مرتبه

در وجه آنتولوژيك مورد توجه بود؛ اما فالسفه مسلمان پیرو او يا چنین توجھي نداشتند يا اگر ھم داشتند آن را نشان 

اريخ را يك داد و علم ت نگري اسالمي به تاريخ و علم تاريخ بھاي فراواني مي ھمه اينھا در حالي است كه جھان. اند نداده

  .شمرد فن كارآمد و معطوف به فوايد علمي مھم بر مي

  

اي قابل تحقیق، در راستاي گشودن افقي جديد در مطالعات  نكته آخر اينكه طرح مباحث اين مقاله به عنوان ايده

  .تاريخي است و ھدف اين است تا ضرورت پژوھش در اين گونه موضوعات را برجسته نمايد

  رعھد كالسیك يونان جايگاه علم تاريخ د

يكي ديدگاه كساني است كه با عنوان . توان از دو منظر مورد توجه قرار داد ھا به تاريخ را مي بینش و نگرش يوناني

رغم  بیني تمام و علي شناسیم و ديگر ديدگاه فالسفه، مورخان يوناني و در رأس آنھا ھرودت، با خوش مورخ آنھا را مي

ترين گذشته به زمان خويش پرداختند و با ھدف مشخص، موضوع  یق درباره نزديكبدبیني عام فلسفي، به تحق

تحقیق و «به معناي » ] enquiet[ اين كوائیت«ھرودت كه براي اثر خويش عنوان . مشخصي را براي پژوھش برگزيدند

يكي ) ھا نزد يوناني خداي تاريخ در(» ]Clio[كلیو«برگزيد و در معنايي استعاري بررسي گذشته را با مفھوم » پژوھش

نگاري  تاريخ. پنداشت، تا حد زيادي تاريخ را از ساحت اسطوره و افسانه جدا كرد و آن را به مفھوم علمي آن نزديك نمود

تر از سلف خويش، تاريخ را از يك  قرار گرفت كه البته در وجھي كامل» توسیديد«او، الگوي مورخان پس از وي از جمله 

در نزد وي تاريخ دانشي بود كه در زندگي . كرد و سعي در تحلیل عّلي ـ معلولي آن نمودمنظر ساختاري بررسي 

توسیديد . كردند بايست آن را مطالعه مي عملي كاربرد داشت و كساني كه درصدد پرداختن به سیاست مدن بودند مي

ام تاريخ و مطالعه موضوع كه ھم با حكمت و ھم رويكرد خاص سوفسطايیان آشنا بود، از اين فنون در جھت استحك

ھاي آن بود، بھره گرفت و به غیر از شیوه نگارش و  و علل و زمینه» ھاي پلوپونزي شرح جنگ«مورد نظر خود كه ھمانا 

بیوس مورخ يوناني االصلي كه براي  پولي. روح خويش، تاريخ را روشمند و با محتوا بررسي كرد انشاي خشك و بي

ھاي پونیك را تقرير كرد نیز تربیت يوناني داشت و بینش و روش خويش در تاريخ نگاري را  نوشت و تاريخ جنگ رومیان مي

اين دسته از مورخان فارغ از جو فلسفي موجود و نگاه سلبي حكماي كالسیك يوناني، . مرھون گفتمان يوناني بود

  .ودندتكوين و تكامل دانش تاريخ را در دستور كار داشتند و به حق در اين عرصه موفق ب

  

با اين ھمه، گفتمان اصلي يونان عصر كالسیك فلسفي و ضد تاريخي بود و اين دسته از مورخان در حكم خرده 

از منظر فلسفي، حكماي يوناني جايگاھي براي تاريخ قائل نبودند و تاريخ را از حیث . كردند گفتماني مؤثر فعالیت مي

نگرش . كردند اي در تقسیمات علوم قلمداد نمي گاه برجستهجزئي و متغیر بودن موضوعات آن، شايسته داشتن جاي
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گرايي تاريخي توجه چنداني نداشت و حركت  گرايي فلسفي بود كه به عقل حاكم بر انديشه حكماي يوناني يك عقل

با اين حال، فالسفه يونان ھمچنان كه حكمت را به دو بخش نظري و عملي تقسیم . كرد تاريخي را دوري تلقي مي

اي،  دانستند، در تقسیمات خويش درباره حكمت عملي، به گونه دند و در بعد نظري تاريخ را فاقد جايگاه ميكر مي

پندارند كه فالسفه يوناني به تاريخ توجھي نداشته و تاريخ  اغلب چنین مي. كردند تمامي تقسیمات را تاريخ تلقي مي

اند؛ اما واقعیت اين است كه نه ارسطو و نه  آورده اب نميو علم تاريخ را به حس) به عنوان سیر تحول وقايع و ايام(

را ) شناسي تاريخ در مفھوم معرفت(افالطون اين قدر در خصوص تاريخ بدبین نبودند و تنھا ساز وكار پیدايش علم تاريخ 

  .دانستند ھاي خاص قضاياي فلسفي مي فاقد ويژگي

  

فلسفه يونان يك دانش . شد معرفت شناسي آنھا ناشي مي بدبیني فالسفه يوناني به تاريخ از بینش خاص فلسفي و

داشت كه رويكرد معرفت شناسي به علوم مبتني بر آن بود؛ به خصوص در منطق صوري كه » منطق«مقدماتي به نام 

ارسطو در رأس آن بود، تكوين و تحول علوم ساز و كاري خاص خود داشت كه بر پايه آن ادراكات يا علوم از دو بخش 

ھا  تصورات صورت ذھني موضوعات، اشیا و پديده. شد تشكیل مي) نھاد يا مفھوم، گزاره يا مصداق(ت و تصديقات تصورا

شد و حكمي سلبي يا ايجابي در خصوص آنھا صادر  بود و تصديقات از ارتباط متقابلي كه میان تصورات برقرار مي

جايگاه مھمي ) رھان، خطابه، تمثیل، شعر و جدلب(در منطق صوري ارسطو صناعات خمس . آمدند كرد به وجود مي مي

در اين بین، . شد مورد توجه فراوان بود داشت و به خصوص برھان كه به دو گونه برھان قیاسي و استقرايي تقسیم مي

ترين شیوه نیل به معرفت و انديشه در نزد ارسطو بود؛ لذا بینش ارسطويي ـ با وجود توجه نسبي  برھان قیاسي متقن

ھان استقرايي ـ اساسًا قیاسي بود و موضوعات مورد نظر او از حیث كلي و ثابت بودن مشمول استدالل قیاسي به بر

ترين مرتبه علوم ھم از ھمین رويكرد وي ناشي  مقداري دانش تاريخ در نزد ارسطو و قرار دادن آن در پايین بي. شدند مي

. پذير نبود پرداخت و اعمال استدالل قیاسي در خصوص آن امكان از نظر ارسطو تاريخ به امور جزئي و منفرد مي. شد مي

ترين قوه بشري  عقل عالي. مبناي تقسیم علوم در نزد ارسطو بر پايه سه قوه عقل، خیال و احساس در نزد بشر بود

ناشي  برتري اين علوم از اينجا. رفتند ھاي مرتبط با اين قوه، علوم حقیقي و اشرف علوم به شمار مي بود و دانش

از بداھت و ) ھا نھادھا، مفھوم(از كلیت و ثبات و در مبحث تصورات ) ھا، مصداق گزاره(شد كه در مبحث تصديقات  مي

ھايي داشتند در مرتبه اول، ادبیات و ھنر كه با تخیالت سروكار  قضاياي فلسفي كه چنین ويژگي. وضوح برخور بودند

ارتباط داشت از منظر ) از سوي ديگر(و با تخیالت و كلیات ) ز سوييا(داشتند در مرتبه دوم، و شعر كه با احساس 

تاريخ از اين منظر كه با امور جزئي و متغیر در ارتباط بود از شعر ] ٢.[تر آن در مرتبه سوم قرار داشت ماھیت احساسي

رسطو به اين نكته توجه تر داشت؛ اما گويا ا اي پايین گفت، مرتبه كه در حالت احتمال از كلیات و امور ثابت سخن مي

نداشت كه امور تاريخي اگر ھم در بدترين حالت جزئي و متغیر باشند با امور واقع سروكار دارند و لذا از شعر كه 

  موضوعات آن تنھا در حالتي بالقوه ق

يخ و حتي دانش در عین حال ھمچنان كه آمد، فالسفه يونان به تار. ابلیت واقعیت يافتن دارند، از شأني برتر برخوردارند

  .توجه نبودند تاريخ كامًال بي

  

در ھمین . بودند» ايونیا«اي فرھنگ و فلسفه خود را مرھون فالسفه پیش از سقراط و گفتمان فكري  ھا به گونه يوناني

وجوي آرمان اليتغیر و ابدي شناخت، اھتمامي به  خصوص در راستاي كشف ازل و ماده نخست و به اصطالح در جست

حكماي ] ٣.[كرد ھا تشويق مي ادند كه آنھا را به شناخت گذشته و تحلیل آن در جھت فائق آمدن بر دگرگونيد خرج مي
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سلف يوناني در پي فھم اين مسئله بودند كه وراي تغییر و دگرگوني و صور متفاوت زندگي، اصول ثابت و بنیاديني 

زيستند كه تحوالت  ھا در زماني مي يوناني. ددھ وجود دارد كه كشف آن انسان را از سرگرداني و زوال نجات مي

بردند كه بالياي طبیعي، اعم از زمین لرزه و فرسايش، مدام چھره زمین  تاريخي پرشتاب بود و در سرزمیني به سر مي

تولد، كودكي، (رفت و حیات آدمي  گاه تحول دايمي به شمار مي ھا طبیعت جلوه در نزد يوناني] ۴.[كرد را دگرگون مي

در تغییرات ھمیشگي بود؛ از اين رو به دنبال كشف ازل و مباني ثابت ھستي، در جھت مھار ) ي، كھولت و مرگجوان

تالش در جھت مھار «تر  و مھم» تشخیص ضرورت تغییر در امور بشري«ھمین مھم، يعني . اين تحوالت ھمیشگي بودند

ھا در پاسخ به اين سؤال كه چه تغییراتي  يوناني. كرد ھا ايجاد مي حساسیت خاصي به تاريخ در نزد يوناني» تغییرات

زمان حال را به وجود آورده است، به زمان گذشته توجه داشتند و ھمچنان كه خصوصیات كلي حیات آدمي را در 

اگر چه ممكن بود ] ۵.[كردند كشیدند، اجزاي خاص آن را نیز به عنوان تاريخ تلقي مي ھايشان به تفسیر مي نمايشنامه

ھا را از اراده قدرت مینوي  ھا در درك علل تغییرات به خطا روند و براي مثال ھمچون ھرودت علل دگرگوني انيكه يون

ھاي زمان حال توجه  ھاي آن در جھت فھم بھتر دگرگوني ناشي بدانند، اما ھمین اندازه كه به گذشته و سیر دگرگوني

در عین حال ممكن بود كه دانش بازگو كننده اين سیر . نیستندتفاوت  كردند، حاكي از اين بود كه به دانش تاريخ بي مي

افالطون . تر از شعر در نزد ارسطو تلقي شود اي پايین در نزد افالطون، و در مرتبه» شبه دانش«از تحوالت، با عنوان 

كند  مي دانست كه از آنچه تغییر مي» شبه دانشي«پنداشت و آن را  دانش حاصل از شناخت گذشته را رأي صحیح مي

  ]۶.[شود دھد و در پیشبرد زندگي مؤثر واقع مي به ايشان ادراك مي

  

گويد كه مدام در حال تغییرند و ممكن است بار ديگر تكرار شده و مقدمات  از آنجايي كه تاريخ از اموري سخن مي

یرد از شعر، كه وقوع مشابه آن به نتايجي مشابه منجر شود و حداقل در يك حالت احتمالي مورد استفاده بشر قرار گ

اي ھم عرض  تر نیست و در بدترين حالت مرتبه كلیات مورد نظر آن احتمالي بوده و بالقوه موضوعیت واقعي دارد، پايین

  .شود بدبینانه نبود بدين ترتیب برداشت فالسفه كالسیك يونان از تاريخ و دانش تاريخي آن گونه كه تصور مي. شعر دارد

  

تدبیر / اقتصاد   سیاست مدن،/ سیاست (گانه حكمت عملي  ھاي سه به ارتباط متقابل شاخهاز منظري ديگر، نظر 

در نزد ارسطو ـ كه نگاھي ساختاري به جامعه داشت و وجوه سه گانه حیات اجتماعي ) تھذيب نفس/ منزل، اخالق

ث بود، تجلي عیني پیدا شھروندان را مدنظر داشت ـ تاريخ به معناي واقعي خود كه عبارت از چگونگي وقوع حواد

اگر ھم ارسطو در مورد سازوكار معرفت . كرد و حكمت عملي ارسطو چیزي جز تاريخ در وجه آنتولوژي آن نبود مي

شناسي تاريخ ترديد داشت، در زندگي علمي ـ كه چیزي جز ساخت سیاسي، اقتصادي و اخالقي نبود ـ به آن توجه 

تصاد و اخالق و جداكردن اخالق فردي از سیاست و جايگزيني اخالق داشت و نظر به ارتباط متقابل سیاست، اق

  ]٧.[كرد وجو مي جست) تاريخ(شھروندي و مدني به جاي آن، نوعي پويايي را در زندگي عملي 

  

توجه به تاريخ به عنوان شبه دانشِي مؤيد رأي صحیح نیز در خدمت تقويت ھمین فضايل اخالقي و سیاسي در وجه 

از اين جھت اگر تاريخ . وجه ارسطو به حكمت عملي ھمان تاريخ يا كنش آدمي در وجوه متفاوت آن بودت. مدني آن بود

به عنوان وقايع جزئي و منفردي كه مدام در حال تغییر است جايگاھي در حكمت نظري ارسطو نداشت، بدون اين كه 

از اينھا گذشته، ارسطو . عملي بوداي داشت و عین حكمت  اسمي از آن برده شود در حكمت عملي جايگاه برجسته

اينكه ارسطو تاريخ را . آورد دانست، بلكه با رويكردي كه در حكمت نظري داشت شأن آن را پايین مي تاريخ را مردود نمي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

نمود با شیوه نگارش مرسوم در يونان پیش از قرن پنجم  تر قلمداد مي اي پايین كرد و آن را در مرتبه با شعر مقايسه مي

ارسطو كه شأن تاريخ را به لحاظ منفرد و . ارتباط نبود پرداخت نیز بي ز میالد كه با زبان منظوم به جامعه و تاريخ ميقبل ا

كرد و از  گرايي فلسفي، تاريخ را تحلیل مي دانست، از اين جھت كه با عقل جزئي بودن موضوعات آن از شعر كمتر مي

ھرودت و به ويژه توسیديد بود توجھي نداشت، قادر نبود قانونمندي و منظر تاريخي به آنچه كه حاصل كار كساني چون 

دادند را درك كند و نگاه  الگوي عامي كه اين دسته از مورخان با به ھم پیوند زدن امور جزئي و منفرد، به دست مي

  .معرفت شناسي دقیقي به اين دانش داشته باشد

  

ھاي تجربي كه در زندگي جمعي  داده  ن، تاريخ را به عنوان مجموعهتوان نتیجه گرفت كه فالسفه يونا از آنچه آمد مي

  ]٨.[شود پذيرفته بودند، اما مفھوم معرفت شناسي مشخصي براي آن قائل نبودند مؤثر واقع مي

  جايگاه تاريخ در نزد حكماي مسلمان

مند  يخ و علم تاريخ عالقهگیري قلمرو اسالمي را مطرح كرد، مسلمانان را به تار مقتضیاتي كه ظھور اسالم و شكل

ھا و علل  بررسي زمینه. ساخت و از ابتداي عصر اسالمي، پرداختن به گذشته مورد توجه بزرگان مسلمان قرار گرفت

كنیم كه پرداختن مسلمانان به  نگاري اسالمي خارج از موضوع اين نوشته است؛ اما به اين نكته اشاره مي تكوين تاريخ

وجوي راه حل  مسلمانان در جست. ھايي كاربردي كه از اين دانش مد نظر داشتند مرتبط بود جنبهتاريخ از ھمان آغاز با 

اي از اين مشكالت با امور ديني مربوط بود،  مشكالت موجود خود به گذشته پرداختند و از اين جھت كه بخش گسترده

وان خادمي وفادار به سمتي پیش رفت كه در نگاري اسالمي در خدمت دين قرار گرفت؛ اما اين علم به عن تاريخ و تاريخ

اي  به ھمین دلیل ھم ھست كه كمتر با مورخان حرفه. خدمت منافع حاكمان درآمد و مورد سوء استفاده آنھا قرار گرفت

اين دسته از مورخان كه در . بینیم نگاران مسلمان را برخاسته از میان دولتمردان مي شويم و اغلب تاريخ مواجه مي

شدند كه فرصت كمتري براي  نگريستند موجب مي حرفه خويش و از منظر حكمت عملي به تاريخ ميراستاي 

اي در خصوص تاريخ باقي بماند؛ به ويژه اينكه فضاي كلي حاكم بر قلمرو  پردازي و تكوين بنیادھاي انديشه نظريه

جبري متافیزيكي را بر ذھن و  اسالمي فضاي كالمي بود كه در حد فاصل ظھور مرجئه تا تثبیت موقعیت اشاعره،

گرايي نمود  رويكرد عملي مورخان درباري به تاريخ به جاي اينكه با منطق قدرت و واقع. انديشه جامعه تحمیل كرده بود

رفت و به نوعي خودگرايي و تحمیل اخالق و فضايل  پیدا كند، به سمت توجیه تاريخ در جھت شرايط موجود پیش مي

تاريخ سرگذشت و سلوك برگزيدگان جامعه بود و ضمن اين كه اراده اين . انجامید اد ميفردي در سیاست و اقتص

كشید، جامعه را به پذيرش آن در پرتو حكمت و مشیت الھي فرا  برگزيدگان را در اقتصاد و حكومت به تصوير مي

  .خواند مي

  

ماي مسلمان نیز عمومًا به تأثیر از نظر از بینش تاريخي مسلمانان و نگرش خاص مورخان، فلسفه اسالمي و حك صرف

از . اي قائل نبودند سنت فلسفي يونان، نه تنھا در حكمت نظري كه در حكمت عملي نیز براي دانش تاريخ شأن و مرتبه

رفت و حكمت يوناني  نگاري راه خاص خود را مي اين جھت در عالم اسالمي نیز ھمچون دنیاي يوناني، تاريخ و تاريخ

گرايي فلسفي آن  پیمود؛ البته با اين تفاوت كه در يونان گفتمان اصلي از آن حكمت و عقل را ميطريق خاص خويش 

تر داشت و ھر چند  نگاري افقي گسترده رفت؛ اما در دنیاي اسالمي تاريخ نگاري، خرده گفتمان به شمار مي بود و تاريخ

به عالوه حكماي يوناني ھر چند نه به لفظ اما  .تري داشت ناقص تر از منطق ذھني مورخان يوناني، حوزه شمول وسیع
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  .در معنا حدود مشخصي براي تاريخ قائل بودند كه در جاي خود بسیار با اھمیت بود

  

فالسفه مسلمان با وجود اينكه فلسفه خود را از يونان فرا گرفتند، فضاي گفتماني عھد كالسیك يونان را درك نكردند و 

به عالوه حكمت اسالمي رويكردي . افالطوني تأثیرپذير بودند تا حكمت اصیل مشايياز حكمت اسكندراني و فلسفه نو

توانست ھمچون  شريعت مآبانه داشت و در خدمت دين و تحت حمايت حاكمان ديني پرورش يافت؛ از اين رو نمي

ريخ به عنوان تجلي تفسیر خاص دنیاي اسالمي درباره تا. گرايي داشته باشد حكمت يونان انسان محوري مبتني بر دنیا

شد كه  اراده الھي و انفعال انسان در برابر آن ـ كه گفتمان مرجئي يا اشاعري، آن را تئوريزه كرده بود ـ مانع از آن مي

میان فلسفه و تاريخ پیوند میموني برقرار شود و حداقل در ابعاد عملي برپايه اخالق شھروندي و فضیلت مدني، تفسیر 

در اين میان، تنھا فارابي است كه در مباحث خويش، به حكمت عملي توجه داشت و حداقل در  .تاريخي به عمل بیايد

آثاري كه فارابي درباره . پردازي كرد و میان آراي افالطون و ارسطو نوعي تلفیق ايجاد نمود بعد سیاسي و اخالقي نظريه

یاسات المدنیه، تحصیل السعاده و رساله سیاست نوشته است، مانند آراء اھل المدينه الفاضله، كتاب السیاسه، س

در عین حال بايد در نظر داشت كه ] ٩.[اند في التنبیه علي سبل السعاده، تمامي برپايه رويكرد فلسفي نوشته شده

دانست كه ھمانا عبارت  فارابي به طور مشخص تحلیل سیاست را مد نظر نداشت و آن را وسیله تحصیل سعادت مي

اي در  پیش از او رساله» كندي«شناسي در علوم بود و ھر چند كه  فارابي واضع روش] ١٠.[ي بوداز خیر دنیوي و اخرو

كتاب احصاء العلوم فارابي در جھت نظم . اقسام علوم نوشته بود، اما منطق اسالمي در انديشه فارابي تجلي پیدا كرد

لیكن ] ١١[مختلف شناخت را در خود دارد؛ ھاي اي داشته و روش بندي آن، جايگاه برجسته بخشیدن به علوم و تقسیم

اي با رويكرد مشايي در حكمت عملي قابل قیاس است، اھتمامي به دانش تاريخ  به جز نگاھي ساختاري كه تا اندازه

ورزي فارابي در حكمت عملي با جامعه شناسي و  در عین حال نبايد به خطا رفت و چنین پنداشت كه انديشه. ندارد

فارابي نیز توجه جدي به بنیادھاي علوم اجتماعي و انساني با رويكرد معرفت . روزين يكسان استانديشه سیاسي ام

توان گفت حكمت عملي مورد نظر او با نگاه ساختاري ارسطو به جامعه، در  شناختي دوران جديد نداشت و لذا نمي

ابي در عالم مجردات تحقق يافته و طور مدينه فاضله مورد نظر فار ھمین] ١٢.[مبحث حكمت عملي قابل مقايسه است

از انسان استقالل داشته و قائم به او نیست و در صورتي كه در اين عالم تحقق پیدا كند، وجود و ماھیتش به وجود 

ھمچنین فارابي در آثار خود براساس نظريه شاھي ] ١٣.[رئیس مدينه وابسته است و في نفسه فاقد استقالل است

سیاست رفته كه با فلسفه سیاسي يونان فاصله داشته و جامعه را موجوديتي مستقل از  آرماني ايراني، به سراغ

  ]١۴.[آورده است حكام به شمار نمي

  ابن سینا و نگرش تاريخي

شیخ . زيست ترين اعصار اسالمي مي در يكي از درخشان) ق ٣٧٠ـ  ۴٢٩(شیخ الرئیس حسین بن عبداهللا بن سینا 

ورزي آشنا شده  گرايش شیعي تربیت شده و از كودكي با فنون جدل و مباحثه و انديشهاي با  الرئیس كه در خانواده

به عالوه . بود، از ھمان اوان جواني به دربار سامانیان راه يافت و خواسته يا ناخواسته با اھل سیاست در ھم آمیخت

ابن سینا كه . رفت خارا به شمار ميپدرش از دولتمردان ساماني بود و حاكم منصوب آنھا در اداره روستايي در حومه ب

ھا  ھاي متقارن معروف است ـ در پي سقوط ساماني زيست ـ كه در تاريخ به عصر حكومت در عصر پر فراز و فرودي مي

گیري غزنويان مجبور به ترك ديار خود شد و پس از يك دوره سرگرداني در خراسان، قومس، گرگان و جبال، در  و قدرت

در اين ايام ابن ] ١۵.[ت و در دربار بويي و سپس كاكويي مورد توجه و بعضًا دشمني قرار گرفتعراق عجم مأمن ياف
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مشغله سیاسي، اين . سینا در صحنه سیاسي بسیار فعال بود و مدتي را نیز به وزارت شمس الدوله كاكويه رسید

و تكمیل فلسفه اسالمي به  گردآوري. نابغه بزرگ شرق را از توجه به علوم مختلف و پیشرفت علمي باز نداشت

گر بسیاري از فالسفه و انديشمندان  اين حكیم بزرگ و فرزانه جامع ھمه علوم بود و الھام. دست ابن سینا صورت گرفت

رغم اشتغاالت سیاسي و زندگي نه چندان طوالني، میراث علمي  او علي. اسالمي و اروپايي پس از خويش گرديد

ابن سینا در منطق، زبان، موسیقي، . درخشد ت كه بر تارك تمدن اسالمي ميگرانبھايي از خود به جاي گذاش

در اين . اثر از خود به جاي گذاشته است ٢٢٠شناسي، طب، داروشناسي و به ويژه فلسفه استاد بود و بیش از  روان

المعارف علمي در  بین حكمت ابن سینا جايگاه وااليي دارد و به خصوص اثر عظیم او كتاب الشفا كه بزرگترين دايرة

كتاب الشفا مشتمل بر چھار كتاب ] ١۶.[رود، مورد توجه محافل علمي قديم و جديد بوده است دوره میانه به شمار مي

اين چھار كتاب در ھیجده مجلد، اوج تفكر فلسفي قرون . است كه به منطق، طبیعیات، رياضیات و الھیات پرداخته است

دانست،  ه ھدف فلسفه را عبارت از علم به حقايق اشیا به قدر طاقت انسان ميابن سینا ك. وسطي را در خود دارد

از ديد وي، فلسفه نظري در پي كشف حقیقت، و . نگريست ھمچون ارسطو حكمت را در دو شاخه نظري و عملي مي

مور در نزد او ھدف حكمت عملي استكمال نفس از طريق علم به ا. وجوي علم به خیر است فلسفه عملي در جست

  اصولي كه مشاركت ھمگاني بر آنھا مبت: شیخ الرئیس فلسفه عملي را به سه قسم. عملي بود

ني است، اصولي كه مشاركت شخصي مردم بر آن مبتني است و اصولي كه امور فرد بر آنھا مبتني است، تقسیم 

اين حال، اصول فلسفه عملي  با. توان با سیاست مدن، تدبیر منزل و اخالق يكي دانست اين سه اصل را مي. كند مي

  .شود و در اين چھارچوب قابل فھم است مورد نظر ابن سینا از شريعت الھي مشتق مي

سینا ھم ھمچون فارابي فوايد حكمت عملي را در چارچوب شريعت نگريسته و تدبیر منزل و اخالق را در راستاي  ابن

طور منطق كه وجوه مختلف آن  در اين مباحث و ھمین ]١٧.[تضمین سعادت خانواده و پااليش نفس قلمداد كرده است

. شود را بررسي كرده است، اشاره مشخصي به تاريخ ھر چند در حكم تجلي وجوه ساختاري جامعه مشاھده نمي

ابن سینا كه ھمچون فارابي فلسفه خويش را از فلسفه مشايي و اشراقي دريافت داشته و مباني اسالمي را در آن 

ھمچون ديگر بزرگان  رغم درگیري تنگاتنگ با سیاست و اقتصاد و نقش فعال در جامعه و حكومت، عليوارد كرده است، 

از آنجا كه پرداختن وي به . مسلمان توجه چنداني به تاريخ نكرده و در آثارش درباره اين دانش بحثي نكرده است

داشته است، ھر آنچه كه در خصوص  حكمت عملي مختصرتر از فارابي است و به عالوه مشكالت زماني خاص خود را

ابن سینا . فارابي و عدم ايفاي سھمي به سزا در غناي نظري دانش تاريخ بیان شد، در مورد او نیز صادق است

زيست و تاريخ ايران  حكیمي گرانقدر بود؛ اما در عصري كه مورخان بزرگي ھمچون مسعودي، بیھقي و فردوسي مي

قدر مسلم، ابن سینا نیز محصول زمان . عي در تدوين مباني نظري براي تاريخ نكردكرد س عصر زرين خود را سپري مي

اي كه حكمت  در جامعه. خويش بود و نظر به فضاي كلي حاكم بر جامعه و بینش تاريخي موجود به حكمت پرداخت

ي پرداختن به تاريخ نگريست فرصتي برا وسیله فھم شريعت و در خدمت متافیزيك بود و با رويكرد كالمي به تاريخ مي

اي درباره تاريخ تا زمان ابن خلدون كه لزوم تفسیر عقلي از تاريخ و  چنین طرز تلقي. ماند در معناي عقلي باقي نمي

رويكرد برھاني به تاريخ را درك كرد ـ البته شرايط موجود اجازه نداد كه طرز فكر او به گفتماني فراگیر تبديل شود ـ به 

  .كدام از دو طیف مورخان يا فالسفه، نتوانستند تحولي عقالني در زمینه تاريخ ايجاد كنندطول انجامید و ھیچ 

  بندي جمع
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در جامعه اسالمي تاريخ در خدمت منافع حاكمان بود و به عنوان تجلي مشیت الھي به سرگذشت برگزيدگان 

در اين بین، چه مورخان و چه فالسفه، . آمد پرداخت؛ از اين رو فرصت كمتري براي برخورد عقالني با تاريخ پديد مي مي

كرد رھايي يابند و با منطق  ھاي كالمي بر جامعه تحمیل مي آن چنانكه بايد نتوانستند از بار سنگیني كه برداشت

توجھي حكماي مسلمان به مباني نظري در تاريخ را  ترين علل بي برخي از مھم. معرفت شناسي به تاريخ بپردازند

  :بندي كرد زير جمع توان در موارد مي

  

اي با ساختاري متفاوت از  ـ حكمت اسالمي از فلسفه يونان و به ويژه حكمت ارسطويي گرفته شده بود كه در جامعه١

در اين بین، حكماي مسلمان ضمن اينكه بدبیني عمومي ارسطو را در بعد معرفت . شھري يونان نضج گرفت نظام دولت

  .وي دركي عملي ازتاريخ نداشتند و چندان اھتمامي به مباني نظري تاريخ نكردند شناسي تاريخ به ارث بردند، ھمانند

گران به تاريخ  اي و خارج از مالحظات حكومت ـ مورخان نیز عمومًا با فلسفه آشنايي نداشتند و با رويكرد حرفه٢

وجود نداشت تا به تبادل نظر و  رفتند و ارتباط متقابلي میان آنھا فالسفه راه خود و مورخان راه خويش مي. نپرداختند

به عالوه برداشت متافیزيكي مورخان و فالسفه از وضع موجود، فرصتي براي . تعامل فكري در حوزه دانش تاريخ بینجامد

گرايي و درك دقیق تاريخ به عنوان تجلي اعمال انسان كه قدرت دخل و تصرف در آن وجود داشته باشد را باقي  واقع

  .گذاشت نمي

استداللي باقي   فه اسالمي تا حد زيادي بار كالمي داشت و مجالي براي پردازش تاريخ در مفھوم عقلي ــ فلس٣

به عالوه منطق به عنوان ابزار تبیین معرفت، مورد توجه جدي فالسفه و متكلمان در حوزه علوم انساني . گذاشت نمي

  .نبود

ال و علم الحديث اين دانش را به سمت سنت گرايي و ـ تأثیرپذيري شديد تاريخ از علوم ديني ھمچون علم الرج۴

نگاري قائم به ذات  برد و با وجود تأثیرات مثبت، روشي كه داشت مانع از ظھور تاريخ و تاريخ گري پیش مي اخباري

  .شد مي

خ به وجود گري که نوعي انفعال و تعلیق در فلسفه و تاري اي ھمچون مرجئه و اشاعره و اخباري ھاي بازدارنده ـ جريان۵

  .تأثیر نبود آورد، در اين خصوص بي مي

شد بزرگان مسلمان، تاريخ را جزئي از علم االديان به شمار آورند و به جاي اينكه با علم  مجموع اين عوامل موجب مي

معرفت شناسي تاريخي . االبدان و منطق معیشتي مرتبط بدانند به علمي الھیاتي و در خدمت دين تبديل كنند

رغم اينكه  درك تاريخي و تكامل انديشه اجتماعي است و شرايط جامعه اسالمي قرن چھارم ھجري عليمستلزم 

  .ھاي اين تكامل تاريخي را در خود نداشت ترين دوران علمي و ادبي عھود اسالمي بود، زمینه درخشان
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