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 كالینگوود و كروچه

  اشتاين ھلگبي

  ترجمه علي عرباني دانا

) ١٨٨٩-١٩۴٣(جورج كالینگوود متفكر ايتالیايي و سیاستمدار برجسته لیبرال و رابین ) ١٨۶۶- ١٩۵٢(بندتو كروچه 

فیلسوف و باستان شناس انگلیسي، تالش كردند كه تفكر در زمینه تاريخ و تاريخ نگاري را در كانون توجه فلسفه قرار 

از اواسط قرن بیستم به بعد، كارھاي اين دو نفر تأثیر زيادي بر تفكر در زمینه تاريخ و تاريخ نگاري گذاشته است و . دھند

يي ھمچون فلسفه اخالق، فلسفه اجتماعي، فلسفه سیاسي، متافیزيك، ماھیت فلسفه و رابطه بین به حوزه ھا

من در بخش مقدمه اين مقاله سعي مي كنم كه ويژگي ھاي عمده كار . تفكر تاريخي و عمل نیز سرايت كرده است

ا عناصر ديگر فلسفه اين دو نشان مي بخش دوم مقاله، جايگاه تاريخ نگاري را در ارتباط ب. اين دو متفكر را ترسیم كنم

بخش چھارم نیز برداشت اين دو . دھد و بخش سوم، رويكرد آن ھا را نسبت به دانش تاريخ نگاري بررسي مي كند

در بخش نتیجه گیري ھم به طور اختصار به نقش اين دو نفر در آينده فلسفه . متفكر را از محتواي تاريخ نشان مي دھد

  .پرداخته مي شود

اين . بر مي گردد   وچه و كالینگوود براي تفكر در زمینه تاريخ، سنتي را پايه گذاري كردند كه به ويكو، كانت و ھگلكر

ازاين رو، . پويايي و گردش رويدادھا را نشان مي دھد  سنت، تاريخ را محصول تعقل و تصوير باشكوھي مي بیند كه

پردازد مبناي فلسفه در نظر گرفته شد كه مطالعه تعقل به  فلسفه تاريخ كه به شیوه رويش تعقل در طول زمان مي

متفكران اولیه اين سنت اعتقاد داشتند كه تعقل، تاريخ را به واسطه عملكرد مفاھیم و يا افراد مي . معناي عام است

يان تعقل نقش برجسته كروچه و كالینگوود اين بود كه جر. سازد و براي تعقل در فلسفه تاريخ نقش زيادي قائل بودند

از نظر آن ھا، تاريخ به عملكرد انسان مي پردازد و . در طول تاريخ را كامًال به عملكرد بازيگران محدود تاريخ نسبت دادند

بنابراين، نظريه عملكرد، برداشت آن ھا را از تاريخ به عنوان يک شي، مورد . از آزادي و آزادانديشي حاصل مي شود

ازاين رو ما ھنگام بحث درباره . تقويت مي كند) ھستي شناسي تاريخ(كر تاريخ نگاري و تف) متافیزيك تاريخ(مطالعه 

تاريخ نگاري از نظر كروچه و . آراي اين دو متفكر در زمینه تاريخ به كانون يك رويكرد فلسفي فراگیر كشیده مي شويم

پس . یت ھاي فعلي آن استكالینگوود، مستلزم درك وضعیت كنوني است و اھمیت تاريخ نگاري وابسته به قابل

كروچه معتقد است كه تاريخ نگاري . فلسفه تاريخ نگاري داراي يك جنبه عملي است و صرفًا يك موضوع نظري نیست

به ما كمك مي كند تا خود را براي عمل آماده كنیم و كالینگوود معتقد است تاريخ نگاري باعث شكل گیري انتخاب ھا و 

ين دو متفكر از لحاظ فردي و فلسفي به ھم مرتبط است ولي كار آن ھا بايد به صورت گرچه آراي ا. عمل ھا مي شود

  .موازي مورد بررسي قرار گیرد نه به صورت يك مجموعه يكپارچه

  

  بافت فلسفي

در ديدگاه كروچه، بافت فلسفه تاريخ و تاريخ نگاري، فلسفه اي است كه او در ذھن خود دارد كه به اصطالح آن را 

محدوده اين . در ديدگاه كالینگوود، بافت شامل فلسفه ذھن و انتخاب ھاي اخالقي است. ح مي نامدفلسفه رو

فلسفه ذھن به فعالیت ھاي زيربنايي ذھني و فعالیت ھاي شناختي ھمچون ھنر، علم، دين و فلسفه نیز گسترش 

كالت كنوني است و نقش زيادي در كروچه و كالینگوود ھر دو معتقدند كه تفكر تاريخ نگارانه حاصل مش. يافته است
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  .مواجھه با اين مشكالت دارد

او اعتقاد داشت كه فعالیت ھاي شناختي ذھن يك . كروچه در اوايل زندگي حرفه اي خود نظامي فلسفي پي ريخت

یت ھاي او اين عقیده را از ويكو وام گرفته بود، اما آن را تغییر داد و گفت كه فعال. چرخه تكراري را تشكیل مي دھند

زيبايي شناسانه، منطقي، عملي و اخالقي، چرخه واحدي را تشكیل مي دھند؛ نخست يك فعالیت بر زندگي خودآگاه 

كروچه تحت تأثیر آرمان . افراد و حتي دوره ھاي تاريخي، مسلط مي شود و سپس نوبت به فعالیت ديگر مي رسد

اقعیت يكپارچه است؛ يعني جنبه ھاي واقعیت و كل گرايي عقیده داشت كه فعالیت ھاي ذھن يا روح نشانگر يك و

در فلسفه او چیزي به جز . از اين نظر، كروچه انسان گرا بود. دانش را مي توان به صورت فعالیت ھاي ذھن تجزيه كرد

وان او تفكر خود را به عن). ١٨، صفحه ١٩۵١كروچه،(» تغییر مداوم ارزش ھا، مقوله ھا و فعالیت ھاي جاويد وجود ندارد«

يك ابزار قوي براي نقد زيبايي شناسي، تاريخ نگاري و سیاسي به كار برد و به يكي از طرفداران پر و پا قرص خردگريزي 

  .در ھمه ابعاد آن به ويژه در ُبعد فاشیسم تبديل شد

منطقي  و فعالیت) زيبايي شناسانه(كروچه مي گويد فعالیت ھاي ذھن مي تواند نظري يا عملي باشد؛ فعالیت ھنري 

كروچه ھنر را از فعالیت . و فعالیت اخالقي، عملي ھستند) فايده بر بودن(، نظري ھستند و فعالیت اقتصادي)فلسفي(

فعالیت . تحقق مي يابد، شامل مي شود   ھنر، دانش شھودي فرد را كه از طريق خیال. ھاي منطقي ھوش جدا كرد

ھنر فعالیتي ذھني است كه از طريق زبان بیان مي شود و ھاي ھنر جھاني است و خاص يا محدود نمي باشد؛ يعني 

از طرف ديگر، تعقل، دانش مربوط به کلي ھا و ارتباط آن ھا را شامل مي شود و . احساسات ما عامل آن مي باشد

 از نظر كروچه، مفاھیم ھمیشه ملموس ھستند و داخل تاريخ قرار دارند نه فراتر از آن؛. باعث تولید مفاھیم مي گردد

از اين رو كروچه ترجیح داد كه . اين عقیده سبب شد كه كروچه فلسفه را با تاريخ بیامیزد. ھگل نیز چنین نظري دارد

او معتقد است نگاه تاريخ گرا . فلسفه خود را به صورت يك تاريخ گرايي انتزاعي توصیف كند نه به صورت آرمان گرايي

لزومي ندارد كه به دنبال ). ۶۵،صفحه ١٩۴١كروس،(» ط تاريخ استتايید مي كند كه زندگي و واقعیت، تاريخ و فق«

،صفحه ١٩۶٠كروس،(» چیزي براي جستجو در اين زمینه وجود ندارد«معنا، مفھوم و يا عوامل بیروني تاريخ باشیم زيرا 

از طريق  از نظر كروچه، تاريخ نگاري سبب اتحاد ھنر، فلسفه، حس شھودي و مفھوم مي گردد زيرا مفاھیم را  ).٧۶

وقتي كه مفاھیم بدين صورت توضیح داده شوند، روايت ھا مي توانند در حل مشكالت . واقعیت ھا توضیح مي دھد

كروچه در تفسیري كه از . فلسفه ھم به ما كمك خواھد كرد كه تاريخ را تفسیر و روايت كنیم. فلسفي موثر واقع شوند

باوجوداين، . معاصر تاكید زيادي كرد   تصادي ماركس در تفسیر جوامعتفسیر و نقش تفكر اق   آراي ماركس ارائه داد بر

كروچه، نظريه قطعیت ماركس و آراي ديگري كه تاريخ را به مثابه محصول مفاھیم و يا عقايدي مجزا از فعالیت ھاي 

  .رد نمود - ازجمله نظريه مشیت الھي ويكو و برداشت ھگل از تعقل -تعقل افراد تلقي مي كرد

. تولید دانش به تنھايي كافي است. اين نكته خیلي تاكید مي كرد كه فعالیت ھاي ذھن صرفًا نظري نیستند كروچه بر

اما انجام عمل بر اساس دانش تولید شده به طور خودكار . ما به تولید دانش پرداختیم بايد آن را عملي كنیم   وقتي كه

را بايد از فعالیت ھاي نظري ھنر و فلسفه جدا كرد،  كروچه مي گويد كه فعالیت عملي و اخالقي. صورت نمي گیرد

يعني اقدام عملي يا اخالقي از حس شھودي و يا مفاھیم ناشي نمي شود؛ بلكه يكي از فعالیت ھاي مجزاي ذھن 

تاريخ نگاري يك فعالیت نظري است . در فلسفه كروچه، تاريخ نگاري ھم داراي اھمیت نظري و ھم عملي است. است

يعني ما مشكالت را به عنوان مقدمه اي براي پرداختن به . شدن براي عمل، نقش تسھیل كننده اي دارد كه در آماده

  :مشكالت در نظر مي گیريم

فلسفه تاريخ يا تاريخ فلسفه داراي يك نقش میانجي است زيرا به طور مداوم انسان را با واقعیت رو به رو مي كند و «
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قیقت دست يابد؛ حقیقتي كه به او آزادي مي دھد تا وظیفه خود را بر اساس آن او را وادار مي كند كه به پااليش ح

  ).١۴٩، صفحه،١٩۴١كروس،(» انجام دھد

وقتي كه ما متعاقب اين وظیفه دست به عمل مي زنیم، احساس شور و در نتیجه مصالح فعالیت ھنري جديد پیدا مي 

كالینگوود به طور ضمني نظام مند بود اما بر مسائل اصلي  كار. شود؛ و اين چرخه به ھمین صورت ادامه پیدا مي كند

او در پي اين بود تا نشان دھد كه فعالیت ھايي ھمچون تاريخ نگاري، ھنر، متافیزيك، دين و علوم . تاكید مي ورزيد

دن او تصور مي كرد كه توضیح فعالیت ھاي ذھن مي تواند بحران موجود در تم. طبیعي چگونه امكان پذير مي شوند

استدالل كالینگوود اين . اروپا را كه با ظھور فاشیسم و نازيسم شكل آشكاري به خود گرفته بود، مورد مداقه قرار دھد

او اين كار را . بود كه بیان موضوعات اساسي مربوط به حیات ذھن در يك تمدن خاص مبناي تداوم آن تمدن است

از ديدگاه كالینكوود، تاريخ به عمل انسان مربوط مي   .اريخ نگارانه بوداز لحاظ او، متافیزيك يك بررسي ت. متافیزيك نامید

وقتي كه ما درباره تاريخ به عنوان يك شئ صحبت مي كنیم، در واقع درباره حوزه اي صحبت مي كنیم كه به . شود

الینگوود، ذھن از نظر ك. مي نامد، ايجاد شده است» ذھن«واسطه اعمال انسانِي تعقل و انتخاب و يا آنچه كه او 

او عقیده داشت كه ذھن فعالیت است و از طريق فعالیت رشد مي يابد، . مجموعه اي از فعالیت ھا است، نه يك ماده

پس توانايي انسان براي انجام انتخاب ھاي منطقي به مرور زمان افزايش مي . ازاين رو ھمیشه به يك شكل نیست

  .سیاست ھم رشد مي كنديابد و اين بدان معناست كه اخالق، جامعه و 

با تفكر در رويه ھاي رايج تاريخ نگاري جديد مي . تاريخ نگاري به ما كمك مي كند كه حوزه عملكرد انسان را بشناسیم

كالینگوود مي . توان فلسفه تاريخ نگاري را تدوين كرد و در عین حال گزارشي كلي از شیوه شناسايي اعمال ارائه داد

از نظر كالینگوود، . تعقل و تفكر در زمینه موقعیت تاريخي و انتخاب ھاي بازيگران مي شناسیم گويد كه ما اعمال را با

. تاريخ نگاري به ھمه جنبه ھاي تفكر اعم از نظري و عملي مي پردازد. وجود تاريخ نگاري به دلیل عمِل منطقي است

ا و شیوه تصمیم گیري ھا خیلي موثر اين گونه تفكر در شكل گیري شیوه درك موقعیت ھا، شیوه انجام انتخاب ھ

ما فقط زماني مي توانیم انتخاب كنیم كه از وجود . البته اين ديدگاه غیرعادي است و نیازمند توضیح است. است

كالینگوود و كروچه ھر دو معتقدند كه شناخت احساسات و خواسته . انتخاب ھاي گوناگون در مقابل خود مطلع باشیم

پس . ز انتخاب ھاست، زيرا ما ھمیشه چیزي را طلب مي كنیم كه مجزا از چیزھاي ديگر استھا عامل اصلي آگاھي ا

از نظر كالینگوود، سه زمینه وجود . بیان و در نتیجه فعالیت ھنري است كه در شناخت احساسات به ما كمك مي كند

لینگوود از عمل اخالقي و توصیف برداشت كا. دارد كه ما انتخاب ھاي عقالني خود را بر اساس آن ھا انجام مي دھیم

دوم . اول اين كه، انتخاب مي تواند به منظور سود و فايده انجام شود. او از تاريخ از اين سه زمینه ناشي مي شود

اينكه، انتخاب مي تواند از يك قانون يا قاعده پیروي كند و سوم اينكه، انتخاب مي تواند عملي باشد كه بیرون از وظیفه 

ھمه اين زمینه ھا را مي توان در يك عمل مفروض مشاھده كرد اما فقط مفھوم وظیفه است كه . ي گیردفرد صورت م

ابتدا ما بايد ھمه اصطالحات كالینگوود را ياد بگیريم تا بتوانیم نظر او را . مي تواند در درك كامل يك عمل به ما كمك كند

سود و فايده آن انتخاب كنیم يعني زماني دست به انجام يك  ما مي توانیم عملي را به علت  .درباره تاريخ درك كنیم

اگر ما بخواھیم اين عمل را به طور كامل درك كنیم، توضیح اين اصطالحات . عمل خاص مي زنیم كه اقتصادي باشد

گري را نیز در چندان نمي تواند مؤثر باشد زيرا ھمواره ايرادي در آن ھا وجود دارد، بدين معنا كه در انتخاب بايد ابعاد دي

اين ايراد را زماني مي توان درك كرد كه خواسته ھاي يك فرد متوجه يك نوع عمل خاص است اما انتخاب . نظر گرفت

درك اين كه چرا . ما گرسنگي خود را مي توانیم به طرق مختلف بر طرف كنیم. ھاي او ھمیشه ويژه و مخصوص است

اب ھاي ديگر استفاده نمي كند، نیازمند اين است كه فايده راه ھاي فرد دست به يك انتخاب خاص مي زند و از انتخ
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  .رسیدن به آن ھدف درك شود

ما مي توانیم عمل خود را با اصطالحات مشابه درك كنیم مثًال بگويیم . ما مي توانیم از يك قانون يا قاعده پیروي كنیم

قانون يا قاعده به تنھايي براي تعیین . ضیح نیز ايراد دارداما اين تو. كه از يك نظم و يا يك قانون اجتماعي پیروي مي كند

ما در ھر مورد خاص مي توانیم موقعیت را به طور جدي ببینیم و بدين طريق پیروي از . عمل ھاي ما كافي نیست

قاعده توضیح با استفاده از اصطالحاتي ھمچون قانون و يا . قاعده را يك چیز غیر ضروري و حتي بیھوده در نظر بگیريم

كانت را مورد » ضرورت مقوله اي«بدين دلیل بود كه كالینگوود، نظريه . نمي تواند ويژگي اعمال ما را توضیح دھد  نیز

از نظر . انتقاد قرار داد و گفت كه اين نظريه فقط حاكم بر انجام عمل است و نمي تواند عمل را به طوركافي توضیح دھد

خاص ھستند، ما ھمیشه دست به يك عمل خاص مي زنیم و از انجام يك نوع  كالینگوود، اعمال ما ھمیشه ملموس و

اين نظري است . نظر كالینگوود درباره وظیفه در واقع يك نوع نظر درباره عمل ملموس است. عمل ديگر دوري مي كنیم

كه يك عمل خاص را  از نظر كالیگوود، وظیفه ما اين است. كانت كرد» ضرورت مقوله اي«كه كالینگوود جايگزين نظريه 

تعريف مي كنند، » عملي مستقل از قواعد«او اصطالح وظیفه را كه ديگران با تعبیر . در يك موقعیت خاص انجام دھیم

  .دوباره تعريف كرد

تحت   ، اظھار كرد كه ما)١٠٠- ١٠۶، صفحات١٩٧٨كالینگوود، (كالینگوود در زندگي نامه اي كه درباره خود نوشته است 

الزمه تحقق اين دو نوع شرايط آن است كه ما احساسي قوي از . ط مي توانیم بدون قاعده عمل كنیمدو نوع شراي

در شرايط اول ما چاره اي جز عمل نداريم اما قاعده اي ھم نداريم كه بر اساس آن عمل . موقعیت خود داشته باشیم

شرايط دوم زماني رخ مي دھد . ربه ھستیمبي تج  اين شرايط در موقعیت ھاي جديد و يا زماني رخ مي دھد كه. كنیم

اين نوع اعمال شامل موقعیت ھايي است كه ما . كه باور داشته باشیم كه عمل، بر اساس قواعد نادرست خواھد بود

با دقت اتخاذ مي كنیم؛ در اين موقعیت ھا، خواسته ھا، منافع شخصي و قواعد به كنار گذاشته مي شوند تا عمل به 

ما فقط در صورتي مي توانیم درست عمل كنیم كه موقعیت خود را به طور دقیق مشاھده . شود انجام   طور صحیح

براي عمل صحیح . تاريخ نگاري مي تواند بینش الزم را به ما بدھد تا موقعیت ھاي خود را به خوبي بشناسیم. كنیم

نتیجه گرفت كه تاريخ نگاري مبناي تشخیص  كالینگوود بر اساس اين مشاھده. بايد از تاريخ نگاري آگاه بود، نه از قواعد

براي ضرورت پیروي از تاريخ نگاري در ھنگام انجام عمل صحیح دلیل ديگري نیز . مشكالت اخالقي و سیاسي است

براي شناخت اين انتخاب ھا بايد . ما براي انجام عمل بايد بدانیم كه چه انتخاب ھايي در اختیارمان است. وجود دارد

كالینگوود استدالل مي كند كه تنھا راه براي آگاھي دقیق از توانايي خود، . ام يك را مي توانیم انجام دھیمبدانیم كه كد

به ھمین صورت . آگاھي از وضعیت كنوني بخشي از تاريخ نگاري است   .اين است كه وضعیت كنوني خود را درك كنیم

جان . ه از انتخاب ھا و وضعیت كنوني خود دارند درك كنیمما مي توانیم ديگران را بر اساس برداشت تاريخ نگارانه اي ك

مي   ما موقعیت ھايي را. ما براي شناخت خود و ديگران به تاريخ نگاري نیاز داريم: كالم ديدگاه كالینگوود اين است

ست كه خود را به تعقل عملي مستلزم اين ا. توانیم درك كنیم كه در آن ھا، خود را از طريق تفكر تاريخ نگارانه پیدا كنیم

سوالي كه ما در تعقل عملي از خود مي پرسیم اين است كه . صورت بازيگر در روايت ھاي تاريخي خاص در نظر بگیريم

ما خیلي از انتخاب ھا را بدين دلیل رد مي كنیم كه با منافع ما . ما از كدام خواسته ھاي متناقض خود پیروي مي كنیم

فراتر از ھمه مالحظات مذكور اين نكته است كه يك عمل . سب با اصول ما نمي باشندسازگار نیستند و يا اينكه متنا

از نظر كالیگوود، وظیفه تعقل است . مستلزم درك ما از موقعیت و خود است و اين چیزي است كه ما انتخاب مي كنیم

ا وضعیت خود در گذشته و بر اساس وظیفه به ما كمك مي كند كه نه تنھ  اصل انتخاب. كه باعث انجام عمل مي شود

  .حال بلكه عمل ديگران را نیز درك كنیم و بدين طريق تاريخ كه حوزه عمل انسان است را درك كنیم
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  شناخت تاريخ 

آن ھا ھیچ يك، نسبي گرا . كروچه و كالینگوود ھر دو اعتقاد داشتند كه تاريخ نگاري مي تواند منجر به دانش شود

كروچه از يك نوع تاريخ نگاري كه وابسته به . اره دانش تاريخ نگاري خیلي با ھم فرق داشتاما نظريه آن ھا درب. نبودند

او در يك فراز . تفسیر متني بود، استفاده مي كرد و عمدتًا درباره حوزه اخالق و سیاسي عملي مطلب مي نوشت

اين بدان معنا نیست . »عاصراستھمه تاريخ واقعي، تاريخ م«: مشھور كه مورد سوء تعبیر نیز قرار گرفته است، گفت

كه ھمه تاريخ نگاري به گذشته اخیر تعلق دارد بلكه بدين معناست كه تاريخ نگاري به عنوان موضوعي كه فراتر از يك 

زمینه بايد   بايد در ذھن تاريخ نگار سیر كند و مسائل را به زبان فني او بیان كند و در اين«گاه شماري صرف است 

  ).۵٠١و صفحه ۴٩٧-٨، صفحات ١٩۶۶كروچه، (» ز وجود داشته باشداسناد مبرھني نی

استدالل مي كند سندي كه بايد در قضاوت تاريخ ) ٢٩، صفحه ١٩۵٣كروس، (كروچه در كتاب زيبايي شناسي خود 

ه به نگارانه مورد انتقاد قرار گیرد، مربوط به بھترين مشاھده گران است، يعني سند آن ھايي كه حوادث را بھتر از ھم

  .، تاريخ نگاري و شناخت را در يك رديف قرارداد)١۵۶، صفحه ١٩١٧كروچه،(او در كتاب منطق خود. خاطر دارند

كالینگوود بر عكس كروچه يك تاريخ نگار و باستان شناس بود كه در تاريخ نگاري خود از رويكردھاي مختلفي استفاده 

ك نوع تاريخ نگاري است كه استدالل و تعقل تاريخ نگار را تنھا اقتدار از نظر كالینگوود، تاريخ نگاري جديد و علمي ي. كرد

در اينجا از ھیچ نوع واقعیت بیروني استفاده نمي شود كه منجر به نتیجه گیري ھاي خاص از . خود در نظر مي گیرد

یر آنچه صورت نظر كالینگوود اين است كه دانش تاريخ نگاري مشتمل بر استنباط است كه با تفس. گذشته مي گردد

تفسیر تاريخ نگارانه و استنباط از اصولي پیروي مي كنند كه منجر به . مي گیرد كه تاريخ نگار به عنوان سند مي پذيرد

  تخیل تاريخ نگارانه، عمل ھا را به يكديگر مرتبط مي كند به طوري كه باعث انسجام روايت ھا. تولید دانش مي شود

نظريه تاريخ يعني اين كه . ملي ھمچون اسناد، نقد و مفھوم چیستي تاريخ استمي شود اما خود تحت حاكمیت عوا

از نظر كالینگوود، روايت ھاي    .تاريخ به عملي مي پردازد كه از يونان قديم تا به امروز به سیر و تكامل پرداخته است

اين روايت ھا گذشته انسان را . به صورت روايت عمل انسان بیان مي شود  تاريخ نگارانه، نتايجي تاريخي ھستند كه

مزيت روايت ھا در اين است كه كامًال مي . قابل فھم مي سازند زيرا عمل ھا را با تعقل بازيگران تاريخ توضیح مي دھند

تاريخ نگاران براي بازسازي استدالل ھاي . توان آن ھا را بر اساس اسناد و استنباط ھاي ديگر مورد انتقاد قرار داد

كالینگوود، در واقع » اجراي مجدد«نظريه مشھور . ري بازيگران تاريخ، افكارشان را دوباره اجرا مي كنندعملي و يا نظ

اين نظريه برخالف آنچه كه اغلب ذكر شده است يك نظريه شھودي و يا صرفًا يك . نظريه تعقل و شروط دانش است

  .روش شناس تاريخ نگارانه نمي باشد

  

  محتواي تاريخ و تاريخ نگاري

و كالینگوود از تاريخ نگاري ارائه كرده اند به طور ضمني بدين معناست كه تاريخ و تاريخ نگاري   توضیحي كه كروچه

اين در واقع ويژگي اصلي آراي اين دو متفكر . داراي نوعي محتواي خاص ھستند كه در زمان معاصر معنا پیدا مي كند

ارزيابي . صرفًا به دنبال تحلیل صوري فلسفه تاريخ نگاري بوده انداست كه آن ھا را از متفكران بعدي جدا مي كند كه 

تفكر تاريخ نگارانه از ديدگاه كالینگوود و من مبتني بر سیاست معاصر بود كه باعث «: خود كروچه بدين صورت است

به طور خاص  از نظر كروچه و كالینگوود، جنگ جھاني اول. »شفافیت مفاھیم، پرتو امید و صالبت در تصمیم گیري شد

پالمر و (نشان داد كه تكیه گاه تفكر تاريخ نگارانه در تمدن اروپا در مقايسه با طبیعي گرايي علمي، ضعیف است 
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از نظر كروچه و كالینگوود، . اين دو متفكر تالش كردند كه اين ضعف را از میان بردارند). ۶٢-۶٣، صفحات ١٩٧۵ھريس، 

اين سبب مي شود كه ھمه تاريخ نگاري ھا به عمل ھايي مربوط . ل انتخابي استتاريخ، حوزه اعمال اخالقي و يا اعما

اين نقطه نظر، كروچه و كالینگوود را بدين سو كشاند كه فلسفه . باشد كه در يك زمان و مكان خاص اتفاق مي افتند

ظر كروچه، چون تاريخ از ن. ھاي فرضي تاريخ را رد كنند كه از روايت ھا و نقش بازي مبھم مفاھیم ناشي شده اند

بنابراين، ھیچ فلسفه اي نیست . بوده است پس، از قبل فلسفي بوده است   نگاري مفاھیم را از ابتدا در خود شامل

با وجود اين، از آن . كه تاريخ نگاري را به عنوان يك ماده خام در نظر بگیرد تا مفاھیم و مقوله ھاي ديگر را بر آن قرار دھد

ري به حوزه عمل مي پردازد و از موضوعات معاصر ناشي مي شود، پس در زير بناي شرح تاريخي، جايي كه تاريخ نگا

بدين صورت بود كه كروچه نظريه آزادي و آزادانديشي را ارائه داد و اين نظريه در . فلسفه سیاسي و اجتماعي قرار دارد

گوود، نظريه تمدن و وحشي گري را به عنوان كار كالین. واقع چراغ راھي براي مقاومت روشنفكران در برابر فاشیسم بود

كروچه معتقد بود كه نظريه و عمل از يكديگر جدا ھستند، بدين صورت كه تاريخ نگاري در خدمت عمل . ذھن مطرح كرد

از نظر كروس، تاريخ با آزادي ساخته مي . است اما آن را تعیین نمي كند ولي كالینگوود به دنبال آشتي اين دو بود

از آن جايي كه آزادي تاريخ را مي سازد، پس مي تواند تاريخ را توضیح دھد . كه ُبعد اخالقي فعالیت انسان استشود 

و در نتیجه در معرض تفكر تاريخ نگارانه نیز قرار مي گیرد اما آزادي آرماني است كه گاھي بعضي از افراد آن را فعاالنه 

  ).۵٩، صفحه ١٩۴١كروس،(بیشتر از چیزھاي ديگر طلب مي كنند 

كروچه مي گويد كه تاريخ اروپا در . آزادي يا فعالیت اخالقي سبب شد كه آزادانديشي حالت سیاسي به خود بگیرد

آزادانديشي قرن نوزدھم مي بايست در ارتباط با دموكراسي، آزادي . قرن نوزدھم اساسًا به دنبال آزادي و ضد آن بود

سم، واكنش ھا و اقتدارگرايي مورد مالحظه مي گرفت اما آن از تك تك اين اقتصادي، ملي گرايي، كمونیسم، سوسیالی

كروس مي گويد كه بر عكس اكثريت متفكران سیاسي قرن نوزدھم و بیستم، آزادي فقط آزادي است . عوامل جدا بود

بر اين مبنا استوار  او تالش كرد كه نظريه فلسفي آزادانديشي خود را. و با مفھوم عدالت يا آزادي اقتصادي تفاوت دارد

  .كرده و تعريف نمايد

اما عواملي كه تاريخ اروپا را شكل داده اند فقط آزادانديشي و انواع مشخص آن نبوده است، بلكه آزادانديشي به شكل 

. ٢١منحراف شد، از جمله ادغام مفھوم آزادي با جنبه ھاي عملي اقتصاد و صنعت در زندگي انسان قرن   ھاي مختلف

محرك اصلي آن چیزي غیر « نسبت داد كه » آرمان تحريف شده فعالیت گرايي«نشأ جنگ جھاني اول را به يك كروچه م

و در ھدف آن خلوص وجود » ...از گذشته بريده بود...از اصل آزادي نبود؛ يك نوع آزادي كه خالي از روح اخالقي بود

مان اخالقي بود و به جشني براي توده سیاھان تبديل به يك بازيچه غم انگیز كه داراي يك آر«فعالیت گرايي . نداشت

  ).٣۴٢،صفحه ١٩٣٣كروس،(» شده بود و ھنوز يك توده بود

تمايز بین نظريه و عمل به اين فرض بستگي دارد كه كل علوم مثل علوم . كالینگوود تمايز بین نظريه و عمل را رد كرد

علوم طبیعي، وجود جھان طبیعي . تفاوت وجود دارددر علوم طبیعي، بین شيء و مطالعه آن شئ . طبیعي ھستند

تاريخ كه . اما اين تمايز در علم تاريخ نگاري وجود ندارد. بیروني را مسلم فرض مي كند كه به بررسي آن مي پردازد

موضوع تاريخ نگاري است از داخل آن شناخته مي شود و بازيگراني را درك مي كند كه داخل آن ھستند و آن را مي 

داللت عملِي فلسفه تاريخ نگاري كالینگوود را مي توان . د و بدين طريق تاريخ نگاري اعمال آينده را شكل مي دھدسازن

اين اصطالحات در تفكر كالینگوود مانند زنجیر به . بر اساس توضیحي كه او از جامعه و تمدن ارائه مي دھد، دريافت كرد

ه از طريق قرارداد توافقي اجتماع بلكه با تصمیم يا اراده بازيگران آزادي از نظر كالینگوود، جامعه ن. ھم مرتبط شده اند

افرادي كه آزاد ھستند و خود «اعضاي جامعه در ھوشیاري اجتماعي . كه آن قرارداد را ايجاد مي كنند به وجود مي آيد
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عضو باشیم عضو باقي  تصمیم بگیريم كه«ھوشیاري اجتماعي را مي توان با مشخصه . »را آزاد مي بینند شريك است

  ).١٣٩، صفحه ١٩٩٢كالینگوود، (و اقدامات و عمل ھاي مشترك شناخت » بمانیم

ھوشیاري مي رسند و خود -فرآيند مستمري وجود دارد كه بر اساس آن، افرادي كه داراي نقاط اشتراك ھستند به خود

در . اما اين فرآيند به دو صورت عمل مي كند. آن ھا براي انجام اين كار بايد خود را متمدن كنند. يك جامعه مي شوند

براي متمدن بودن بايد به گونه اي . حالت سازنده، تمدن ساخته مي شود كه اين كار با عمل اراده صورت مي گیرد

تمايل به «درنقطه مقابل تمدن، . »كه ھر موقعیت ناسازگار به موقعیت سازگار و موافق تبديل شود«زندگي كرد 

تمايل به انجام ندادن ھیچ كاري، تمايل به پذيرش و تسلیم شدن در برابر قانون « ؛ يعني »دارد وحشي گري وجود

  ).٣٢۶و٣٠٩،٣٠٧،١٨٣، صفحات ١٩٩٢كالینگوود(آشفتِه احساس كه با تخريب آغاز مي شود 

تمدن، زماني به اوج  نقش. الزمه متمدن شدن اين است كه بازيگران از طريق يك فرآيند بتوانند اراده آزاد را تمرين كنند

   كالینگوود اعتقاد داشت كه آموزش خیلي مھم تر از آن. خود مي رسد كه بخواھد فرزندان خود را وارد اجتماع كند

است كه به دست افراد حرفه اي سپرده شود و به نظرش ظھور اين افراد نشانگر كاھش توانايي اروپايي ھاي مدرن 

دنیايي است » زحمتك شان كارخانجات « و » زحمت كشان ادارات « يد كه دنیاياو مي گو. براي متمدن كردن خود بود

سرمايه تمدن خود را مصرف كرده و نابود مي سازد، بدين صورت كه فرصت آموزش به جوانان خود را كه قدرت « كه 

يرا اين كار سبب مي اما والدين مي توانند نقش خود را از طريق بیان يا ھنر احیا كند ز. »بزرگي است، تباه مي كند

). ٣٠٨-٣١٧، صفحات ١٩٩٢كالینگوود، (به سوي احساساتي برگردد كه اساس انتخاب معقوالنه است   شود كه تمدن

تمدن مي تواند ھدف مفیدي را دنبال كند يا اينكه در حصار قوانین باشد اما اين گونه تمدن نمي تواند خودش را به طور 

خاب از سوي سودمند بودن و قانون به سوي وظیفه حركت مي كند، تمدن نیز مي ھمان گونه كه انت. كامل درك كند

تواند خود را تغییر دھد؛ بدين صورت كه درك خود را از تاريخ افزايش دھد و نقش تفكر تاريخ نگارانه را در فرھنگ خود 

كه تاريخ نگاري اساس اقدام  از آن جايي. اين نظر، جان كالم ھمه عناصر كلیدي در تفكر كالینگوود است. تقويت كند

عملي است، پس جامعه اي كه خود را تاريخي مي پندارد بايد بتواند بر اساس آن براي خود يك تمدن بسازد؛ يعني 

اين افراد ادعا ندارند . اعضاي چنین جامعه اي، خود را موظف مي دانند كه بر اساس وظیفه خود دست به انتخاب بزنند

ران را فقط از نظر سودمند بودن و يا تبعیت از قانون انجام مي دھند بلكه از نظر فردّيت انجام اقدامات خود يا ديگ   كه

تمدني كه خود را كامًال درك كند، تمدني است كه مي تواند به راحتي مشكالت اخالقي و سیاسي خود را . مي دھند

  .حل كند

  

  نتیجه گیري 

تاريخ و تاريخ نگاري را نشان مي دھند كه تاريخ نگاري را در كانون  كروچه و كالینگوود سنتي از تفكر در زمینه فلسفه

كروچه توصیفي يكپارچه از ذھن ارائه داد . فلسفه قرار مي دھد؛ بدين صورت كه تاريخ را از نظر فعالیت تعقل مي نگرند

اريخ را موضوعي را تلقي كرد كه اما كالینگوود رويكردي انتقادي ارائه داد و آگاھي از ت. كه تاريخ در كانون آن قرار داشت

اين دو متفكر ھر دو، راه خود را از تفكرات اولیه اي كه در زمینه تاريخ و تاريخ نگاري . در كانون وظیفه فلسفه قرار دارد

و روش شناسي   به نظر آن ھا، از آن جايي كه فلسفه تاريخ و تاريخ نگاري نشانگر مفھوم تاريخ. مطرح بود جداكردند

آن ھا فلسفه ھاي فرضي در زمینه تاريخ را كه . دھد  گاري است، پس نمي تواند سطحي عالي از خرد را ارائهتاريخ ن

آن ھا ھم چنین رويكرد اخالقي نسبت . داراي طرح ھاي فرضي بزرگ و عالي در زمینه حوادث تاريخ است رد مي كنند

رويكرد كروچه و كالینگوود نسبت به تاريخ نگاري با   .كنندبه تاريخ و اينكه مطالعه تاريخ راھنماي اخالق است، را رد مي 
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كار اين دو داراي يك جنبه متافیزيكي و اساسي است كه كامًال . فلسفه ھاي تحلیلي بعدي تاريخ نگاري فرق دارد

فه به ھمین صورت آراي آن ھا درباره فلسفه تاريخ و تاريخ نگاري كه در كانون فلس. متفاوت از فلسفه تحلیلي است

قرار دارد كامًال متفاوت از متفكران متاخري است كه فلسفه تاريخ نگاري را شاخه اي از فلسفه تلقي مي كنند كه به 

. عنوان يك شاخه مجزاي مطالعاتي به صورت نظري انجام مي شود و نسبت به اھمیت آن نیز بي تفاوت ھستند

زمینه تاريخ چگونه مي توانند شكل ھاي جديدي به خود كروچه و كالینگوود نشان داده اند كه نسبت ھاي كلیدي در 

بگیرند؛ آن ھا نیز تشريح كرده ا ند كه تفكر در زمینه تاريخ نگاري چگونه مي تواند جايگزين خوبي براي علم گرايي در 

 بسیاري از بحث ھاي مربوط به فلسفه تاريخ و تاريخ نگاري در بیست سال گذشته به نگارش. فلسفه و فرھنگ شود

گرچه نگارش، محصول نھايي فرآيند تفكر است ولي فرآيند تفكر تاريخ . تاريخ نگاري و روايت تاريخ نگارانه پرداخته است

نگارانه، فرآيندي براي مراكز آموزشي نمي باشد بلكه آن گونه كه كروچه و كالینگوود مي گويند جزء الينفك فعالیت 

تاريخ نگاران در ھنگام تاريخ نگاري چه چیزي را بايد بنويسند بايد به پس به جاي اينكه بحث كنیم كه . ھاي ذھن است

اين موضوع بپردازيم كه چه كسي تاريخ نگارانه مي انديشد اين كار را چه زماني و تحت چه شرايطي انجام مي دھد و 

  . اين شیوه تفكر چه پیامدي براي اعمال او دارد
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