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 فلسفه تاريخ چیست؟

  دانیل لیتل

  ترجمه حمید کوزري

در اين . دانیل لیتل استاد فلسفه دانشگاه میشیگان و نويسنده مدخل فلسفه تاريخ در دايرة المعارف استنفورد است

ھمچنین ارجاعات اين . و شاخه ھاي مطرح در اين بحث خالصه وار معرفي شوندمقاله سعي شده تمامي مسائل 

مقاله کمک بسیار خوبي براي آشنايي با متون اولیه ھستند، به ھمین خاطر اين مقاله را در صدر مجموعه مقاالت اين 

  . پرونده قرار مي دھیم

  

ن عمل انساني، تغییر، تاثیر شرايط مادي در امور اين مفھوم با مفاھیمي چو. تاريخ نقش بنیاديني در تفکر بشر دارد

تاريخ ھمچنین از . را پیش روي ما قرار مي دھد" کسب تجربه از تاريخ"انساني و واقعه تاريخي در ارتباط است و امکان 

. یمطريق درک نیروھا، انتخابھا و شرايطي که ما را به لحظه حال رسانده اند باعث مي شود اکنون خود را بھتر بشناس

. بنابرين جاي شگفتي نیست که فیلسوفان ھر از چند گاھي به بررسي تاريخ و طبیعت دانش تاريخي متوجه گردند

فلسفه تاريخ امري . جمع شوند" فلسفه تاريخ"تمام اين مسائلي که مطرح کرديم مي توانند در بدنه واحدي به نام 

پوزيتیويست ھا، اھل منطق، متکلمان و ديگران تشکیل چند وجھي است و از تحلیالت و استدالالت ايدئالیست ھا، 

آمريکايي ھا و بین ھرمنوتیک و پوزيتیويسم در حال  -از طرف ديگر فلسفه تاريخ بین اروپائیان و انگلیسي. شده است

  . کش و قوس است

اي علمي و شامل  ھمانقدر ناممکن است که تعريف رشته" فلسفه تاريخ"ارائه يک تصوير واضح از تمامي نظرات درباره 

به سنت فلسفي خاص اشاره مي شود، تصور غلطي " فلسفه تاريخ"تصور اينکه ھنگام بیان عبارت . ھمه اين رويکردھا

با اين حال نوشته ھاي فیلسوفان درباره . است، چون مکاتب مطرح در اين حوزه به ندرت با ھم به تفاھم مي رسند

خاص که ھر يک متضمن متافیزيک، ھرمنوتیک، معرفت شناسي و تاريخ چون خوشه ھايي است حول چند سئوال 

تاريخ از چه نوع اعمال فردي، ساختارھاي اجتماعي،  - ١: سئوال ھا چنین ھستند. تاريخ گرايي مربوط به خود است

وراي آيا تاريخ در  -٢دوره ھا، حوزه ھا، تمدن ھا، جريانات تاثیرگذار بزرگ و چه نوع اراده االھي تشکیل شده است؟ 

 -٣حوادث و اعمال فردي تشکیل دھنده آن، ھمچون يک کل داراي معنا، ساختار و خط سیر مشخص است؟ 

تا چه اندازه تاريخ بشر سازنده اکنون اوست؟ براي  -۴شناسايي، بازنمايي و تبیین تاريخ مستلزم چه چیزھايي است؟ 

  : م، آنھا را اينگونه دسته بندي کرده ايماينکه بتوانیم مسائل و مکاتب مطرح در فلسفه تاريخ را باز کنی

  

  تاريخ و روايت آن. ١

  فلسفه تاريخ قاره اي. ٢

  ماھیت انسان کلي است يا تاريخي؟. ١-٢

  آيا تاريخ رو به سمتي دارد؟. ٢-٢

  فلسفه تاريخ ھگل. ٣-٢

  رويکرد تاويلي به تاريخ.۴-٢
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  آمريکايي تاريخ -فلسفه انگلیسي. ٣

  قوانین کلي تاريخ. ١-٣

  عینیت تاريخي. ٢-٣

  علیت در تاريخ. ٣-٣

  مباحث جديد فلسفه تاريخ. ۴-٣

  تاملي دوباره بر فلسفه تاريخ. ۴

  

  تاريخ و روايت آن. ١

البته ما مي . تاريخ چیست؟ تاريخ را به طور خیلي رسمي مي توان گذشته انسان و روايت منسجم آن تعريف کرد

تاريخ منظومه شمسي يا تاريخ محیط زيست زمین در يک گستره بیلیون  توانیم از گاه شماري وقايع غیر انساني مانند

اين نکته در . ساله صحبت کنیم، اما مسائل مھم فلسفه تاريخ فقط در روايت ما از گذشته انسان آشکار مي شوند

انسانھا تاريخ : "تاريخ براي ما جذاب است زيرا بگفته مارکس  .کتاب فلسفه تاريخ کالینگوود مورد تاکید قرار گرفته است

انتخابھاي افراد (از اين گفته چنین برمي آيد که تاريخ ھم درکاربودن   ."خود را مي آفرينند اما نه بر پايه انتخاب خودشان

به ھمین خاطر نتايج تاريخي از لحاظ عّلي نه حتمي . را نشان مي دھد و ھم ساختار و شرايط جبري را) و گروه ھا

بنابرين مورخ مي تواند شرايط تاريخي اي را کشف کند که انسانھا را به يک راه . ن و اتفاقيھستند و نه کامال نامعی

   شايد بتوانیم در آغاز. خاص وادار و مقید مي کنند و از اين طريق باعث بوجود آمدن نتیجه تاريخي خاصي مي شوند

انھا که رفتار انسان را نشان مي دھد، مفاھیم زنجیره منظم و زمانمندي از وقايع و جري: تاريخ را اين چنین تعريف کنیم

  .علیت، ساختار و رفتار در آن با ھم مرتبط ھستند و تاثیر اتفاق، امکان و نیروھايي بیروني در آن ديده مي شود

چنین چیزي درست است اما اين تعريف تنھا تصويرگر . وجود ندارد  "تاريخ کلي"ممکن است بگويیم چیزي تحت عنوان 

. نگريسته شود" فراگیر"ي قابل فھم از جريانھاي تاريخي است که ممکن است به عنوان يک تاريخ انساني مجموعه ا

تاريخ انساني فراگیر يعني مجموعه کاملي از مسائل رشد جمعیت، شھرنشیني، نوآوري فناورانه، تغییر اقتصادي، 

ا تاريخ را داراي نظم و ساختاري مي داند که در اما اين تعريف بسیار گمراه کننده است زير. رشد دانش، فرھنگ و غیره

بايد گفت فقط تاريخ ھاي خاص وجود دارند، يعني تاريخ شرايط و اوضاع مختلف و مورد نظر . عالم واقع داراي آنھا نیست

 -بنابرين بیرون کشیدن تاريخ امري خاص . عرصه تاريخ مملو از کنشھاي انساني و جريانات اجتماعي جھاني است. ما

. بغرنج مي نمايد   از میان درھم تنیدگي کامل وقايع و کنشھا -مثال کشاورزي يا انقالب فرانسه يا علم مدرن يا اسالم

. منظور از اين پیچیدگي مجموعه خاصي از موضوعات تاريخي مرتبط با ھم است که در حرکت تاريخ ترسیم مي شوند

وابسته است و تا حدي به " آنچه رخ داده است"تا حدي به " اريخت"اين مسئله نکته ديگري را مطرح مي کند و آن اينکه 

وقايع و کنشھا در گذشته رخ . اين نکته عینیت قضاوت در مورد گذشته را طرد نمي کند." آنچه مورد عالقه ماست "

تشکیل "يا " داري دينيبی"داده اند، فارغ از اينکه ما به آنھا توجه کنیم يا نه، اما ساماندھي آنھا مثال در روايتي در مورد 

چیزي . متضمن يک ساختار تفسیري در مورد آنھاست که ذاتا به عاليق مشاھده گر وابسته است" يک دولت مستبد

بنابرين بر پايه نگاه کامال روشني مي توان اذعان کرد که تاريخ از تفسیر تاريخي . وجود ندارد   "تاريخ بي طرف"به عنوان 

  .است، حتي اگر آن رخداد ھاي اصلي خودشان ديگر در میان نباشندو عالقه تاريخي شکل گرفته 

با اين حساب بايد پرسید روايت تاريخي چیست؟ ما مي خواھیم گذشته را بشناسیم، روايت کنیم، بفھمیم وشرح 

یبه ھا، ما در بازنمايي واقعیاتي مانند خرابه ھا، کت. اين رويکرد بر نسبت معرفتي ما با گذشته تاکید مي کند. دھیم
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مدارک، تاريخھاي شفاھي، اسناد تخصصي و نوشته ھاي مورخین را براي اثبات نتايجي در مورد شرايط و مردمان 

اصالعاتي درباره شرايط انساني   ايده دانستن:    با اين کار ما چند ايده را برجسته مي کنیم. گذشته به کار مي گیريم

ن سلسله اي از کنشھا و وقايع تاريخي منتھي به ما فھمیده شده و گذشته؛ ايده فراھم کردن روايتي که با کمک آ

توجه کنید که اين ايده . و ديگر ايده ايجاد يک نگاه علي به تحقق بعضي امور تاريخي خاص" با معنا مي شود"براي ما 

شھاي ھا مسائل فلسفي مھمي را دربرمي گیرد که در فلسفه تاريخ طرح خواھند شد؛ مسائلي مانند تفسیر کن

درباره وقايع تاريخي " معني" جايگاه دانش تجربي درباره گذشته و جايگاه اقرار به     انساني با معني، تبیین عّلي،

  .ھر کدام از اين صورت بندي ھا مسائل جديد و مختلفي را براي تبیین فلسفي بوجود مي آورد. بزرگ

ما گذشته را . ست، بلکه گاه عاطفي و عملي نیز ھستبايد گفت رابطه ما با گذشته صرفا رابطه اي معرفتي نی  اما

خلق مي کنیم، تفسیر مي کنیم، به آن جنبه تخیلي، افسانه اي يا قھرمانانه مي بخشیم و در عین حال بعضي از 

را مالک درستي عملکرد، مالک صحت رفتار سیاسي خود يا  -ما باشند» تاريخھاي« که ھمان  - داستانھاي گذشته 

اين جنبه از روايت تاريخي مسائل فلسفي زيادي . ي گرايي قرار داده، يا رفتار آينده را توجیه مي کنیممالک خصلت مل

نیز بر مي انگیزد، مثال اينکه آيا اين داستانھا بنیان معرفتي دارند يا نه؟ آيا بعضي از تفسیرھاي ارزشي برتر از ديگر 

  ز واضحي قائل شويم ؟تفسیر ھاست؟ آيا مي توانیم بین دو روايت تاريخ تماي

انسانھا به چه معنا . سومین مطلب مھم در تامالت فلسفي درباره تاريخ، ارتباط تاريخ و سرشت انساني است

موجودات تاريخي ھستند؟ آنھا چگونه به ريشه ھاي تاريخي خود متصل مي شوند؟ چگونه فرھنگ و ماھیت انسان 

معتقد است صناعات انساني مانند معناھا، ارزشھا، زبان،   ت تاريختاريخ را شکل داده و نمايان مي کند؟ مکتب اصال

تغییرات تاريخي نیز ساخته دست . قوانین و فرھنگ ھمه محصوالتي تاريخي و نتیجه شرايط ماقبل خود ھستند

بنابرين انسانھا ھم تاريخي بوجود مي آيند و ھم تاريخي خلق مي . انسانھاي شکل گرفته توسط خود تاريخ است

در مقابل اين نگاه، مکتب کلي گرايي معتقد است انسانھا ذاتا يکسان ھستند، چه در مصر باستان چه در . ندکن

  .است  بروکلین اکنون، بنابرين وظیفه تبیین تاريخي کشف يکساني انسانھاي بي شمار در گذشته و حال

معناي رفتار فردي درون وقايع تاريخي  -١. در بحث تاريخ در سه حوزه مطرح مي شود» معنا«بايد يادآور شد که مفھوم 

معنايي که نزد بازيگران بعدي تاريخ ھنگام  -٣معناي دسته اي از وقايع تاريخي در میان گستره وسیع تاريخ و  -٢

تفاوت قائل شدن بین اين سه جنبه معنا بسیار مھم است، . بازنمايي و موضوع بندي روايات گذشته شکل مي گیرد

درھم آمیختن اين معاني با تاريخ، تاکید سنت قاره اي بر . و درک اين معناھا کامالً  متفاوت است چون روشھاي بررسي

تفاوت علوم انساني و علوم طبیعي را موجه کرده و استفاده از روشھاي تحقیقي براي درک معناي رفتارھا و وقايع را 

  .مھم جلوه مي دھد

ت تاريخي مي توانند در طیف وسیعي از چھارچوب ھا و درجات مطرح در نھايت توجه به اين نکته مھم است که سئواال

استانداردھاي زندگي : اگر به انقالب فرانسه توجه کنیم مي توانیم سئواالتي ھرچه فراگیرتر مطرح کنیم. شوند

 ١٧٨٩روستايي در فرانسه ربع سوم قرن ھجدھم چگونه بود؟ چرا آريستوکراتھا، صنعتگران و دھقانان در بحران سال 

آنگونه رفتار کردند؟ داليل اقتصادي و سیاسي انقالب چه بود؟ جايگاه انقالب فرانسه در سیر تمدن اروپا کجاست؟ 

ھمچنین مي توان تحقیقات تاريخي را به عرصه جفرافیا و جمعیت شناسي کشاند و در نتیجه بر تاريخ اقتصادي نواحي 

اين چنین تمرکزي متضمن حوزه ھاي جغرافیايي وسیع و . ا متمرکز شدمرکزي انگلیس، بريتانیا، اروپاي غربي يا اوراسی

بنابرين انتخاب واحد و قالب تحلیل از لحاظ تاريخنگاري بسیار مھم و . پیچیدگي برآمده از روشھاي مختلف تحلیل است

  .در خور توجه فلسفي است
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  فلسفه تاريخ قاره اي. ٢

سنت طوالني و اغلب آلماني تفکر به تاريخ . جديد اروپا بوده استمسئله تاريخ ھر از چندگاھي مورد توجه فلسفه 

ھمچون يک کل و روند قابل درک وقايع، ساختارھا و جريانھا نگاه مي کند که فلسفه تاريخ براي آن ابزاري تفسیري 

م پیش و اين رويکرد نظري و فراتاريخي مدعي تشخیص خط سیر و دوره ھاي بزرگ و فراگیر تاريخ است و علیرغ. است

فیلسوفان عصر جديد مانند ويکو، ھردر و ھگل . پس بودن نامنظم جنبشھاي تاريخي خاص بر اين رويکرد مصمم است

ديگر شاخه کمي متفاوت تفکر سنت قاره اي که با . سئواالتي در مورد خط سیر کلي و معناي تاريخ مطرح کرده اند

» دور ھرمنوتیکي«اين فیلسوفان با تاکید بر . انساني استفلسفه تاريخ بسیار مرتبط است، سنت ھرمنوتیکي علوم 

انسانھا » دور ھرمنوتیکي«با کمک مفھوم . استداللي فلسفي براي تاکید بر تفسیر روايي از تاريخ طرح مي کنند

  جملاز   و ريکور  ديلتاي   شاليرماخر،. معناي خلق شده توسط ديگران مانند متون، نشانه ھا و رفتار ھا را مي فھمند

  .اين فیلسوفان ھستند

  

  ماھیت انسان کلي است يا تاريخي؟. ١-٢

» ماھیت انساني«آيا . درست است که انسانھا تاريخ را مي سازند اما سئوال از ماھیت بنیادي انسان پابرجاست

د نوري بر آيا مطالعه تاريخ مي توان  ذاتي و يگانه است يا ويژگیھاي اساسي انسان به طور تاريخي شکل گرفته اند؟

اين سئوال بیافکند؟ آيا مطالعه تاريخھاي متفاوت ما را به ماھیت غیر قابل تغییر انسان مي رساند يا برعکس ما را با 

تفاوت بنیادي انگیزه ھا، تعقالت، خواسته ھا واجتماعات آشنا مي سازد؟ آيا انسانیت يک محصول تاريخي است؟ کتاب 

به نظر او ماھیت يکپارچه   .اساس ماھیت کلي انسان و تاريخ مطرح کرده استتفسیري از تاريخ بر  علم جديد ويکو

ابعاد ثابت ماھیت انسان باعث . انسان در موقعیت ھاي تاريخي، تفسیر رفتارھا و جريانھاي تاريخي را ممکن مي سازد

ر او انسانھا وقتي با به نظ. بوجود آمدن حالت ھاي معین مراحل رشد جامعه مدني، قانون، تجارت و حکومت مي شوند

در مورد اين نگاه به تاريخ . چالشھاي مدني تکراري مواجه مي شوند، واکنش ھاي يکسان از خود نشان مي دھند

اول اينکه اين نگاه تفسیر و شرح تاريخ را ساده مي سازد، چون طبق اين نظريه ما مي . توجه به دو مسئله مھم است

و بازيگرانش را با تکیه بر تجارب و طبیعت خود درک کنیم، دوم اينکه وارث فکري اين توانیم تاريخ را امر معیني بدانیم 

که پايه اي براي تبیین ھمه جانبه اجتماعي فراھم    نظريه در علوم اجتماعي قرن بیستم، تئوري انتخاب عقالني است

  .کرده است

او در کتاب خود با نام . نگیزه ھاي انساني دارديوھان گوتفريد ھردر نظر کامال متفاوتي در مورد ماھیت و موضوعات و ا

او نگاھي تاريخي در . از يک بافت تاريخي براي طبیعت انسان سخن مي گويد  ايده ھايي براي فلسفه تاريخ انسانیت

به نظر او انسانھا . مورد ماھیت انسان مطرح مي کند، نگاھي که طبق آن ماھیت انسان خود محصولي تاريخي است

اين نظريه ھردر راه را براي فلسفه ھاي   .اي مختلف رشد تاريخي رفتار متفاوتي از خود نشان مي دھنددر دوره ھ

ھمچنین مقدمه اي براي جريان . درباره ماھیت انسان نزد فیلسوفان قرن ھجدھم مانند ھگل و نیچه باز کرد  تاريخگرا

ماھیت انساني و ھويت اجتماعي » جتماعيساختار ا«مھم معطوف به جھان اجتماعي در قرن بیستم يعني ايده 

     .گرديد

  آيا تاريخ رو به سمتي دارد؟. ٢-٢

بعضي از آنھا سعي کرده اند درونمايه اي منظم . فیلسوفان سئواالتي در مورد معنا و ساختار کلي تاريخ مطرح کرده اند
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مثال مي توان گفت . خود مي گیرد اين تالش صورتھاي مختلفي به. و کلي، معنا و سیر خاصي براي تاريخ پیدا کنند

در تاريخ وجود ) که ممکن است دوري، غايتمند يا خطي باشد(تاريخ اراده االھي را پیش مي برد، يا اينکه طرحي بزرگ 

مثل نگاه ھگل به تاريخ که طبق آن تاريخ به دنبال ظھور آزادي انسان (دارد، يا اينکه تاريخ ھدف مھمي را دنبال مي کند 

ف ھمه اين رويکردھا تصوير يک نھايت و نظم بنیادين و نھفته در حوادث و آشفتگي ھاي ظاھري وقايع تاريخ ھد). است

  .است

اين رويکرد مي تواند ھرمنوتیکي تلقي گردد، با اين تفاوت که به جاي تمرکز بر تفسیر معاني و رفتارھاي فردي روي 

امري پیچیده و تو در تو است و مفسر تاريخ معاني آن را به  از اين نگاه تاريخ. مسائل تاريخي کالن متمرکز مي شود

  .با موضوعات و درونمايه ھاي بزرگتر ھماھنگ مي کند  وقايع خاصي ارتباط داده و از اين طريق آن وقايع را

ديني فلسفه تاريخ، معنا و   اين شاخه. يک شاخه متداول اين رويکرد مرتبط با بحث االھیات يا مبحث آخرت است

متکلمین و . ختار گذشته و حال را به موضوعات خاص ديني و طرح ھاي االھي از پیش تعیین شده مرتبط مي کندسا

مسئله شر انگیزه اي براي نگاه االھي به . متفکران ديني معناي واقعي تاريخ را معادل اجراي اراده االھي مي دانند

سیر منطقي از تاريخ است تا تراژدي ھاي تاريخ را با اراده اليب نیتس در کتاب عدل االھي به دنبال يک تف. تاريخ است

در قرن بیستم متکلماني چون ماريتان، راست و ديسون مسائل نظام مندي براي تقويت    .خیر خواه خداوند ھمساز کند

غايت  متفکران عصر روشنگري تفسیر ديني تاريخ را رد مي کردند اما در بحث. تفسیر مسیحي از تاريخ مطرح کرده اند

آنھا ايده پیشرفت يعني حرکت انسان به سمت تمدن بھتر و عالیتر را از . شناسي، ايده پیشرفت را مطرح مي کردند

ويکو در فلسفه تاريخ خود مراحل بنیادي تمدن انساني را     .طريق مطالعه تاريخ تمدن قابل مشاھده میدانستند

. ون ماھیت انسان در طول تاريخ ثابت مانده است تمدن ھاي مختلف مراحل مشابھي دارند چ. مشخص مي کند

آدام . نیز بعضي از اين فرضیات در مورد عقالنیت و پیشرفت را در فلسفه سیاسي خود وارد کردند   و کانت  روسو

اسمیت بخشي از اين نگاه ھاي خوشبینانه خود به پیشروي عقالنیت را در اعتقاد به ظھور سیستم اقتصادي اروپاي 

در قرن . برجسته کردن مراحل معین تاريخ در تفسیر آن باز در قرن ھجدھم و نوزدھم تکرار شد  .م بخشیدمدرن، تجس

ھجده در فلسفه ھگل نمودار خاصي يافت و به ھمان طريق در تئوري ماتريالیستي مارکس در مورد پیشرفت صورتھاي 

  . اقتصادي تولید دوباره ظاھر شد

اين کار توسط تعدادي فرا . ن تاريخ در اوايل قرن بیست شکل جديدي به خود گرفتاين توجه به جھتمندي و مراحل معی

. آنھا سعي داشتند کالن تفسیري فراھم کنند و با آن تاريخ جھان را داراي نظم دروني جلوه دھند. انجام شد   تاريخدان

تمدنھا، نسلھا و فرھنگھا مطرح  خوانشي از تاريخ در چھارچوب فراز و فرود  اشپنگلر، توين بي، ويتفوگل و التیمور

اشپنگلر و . نوشته ھاي آنان نه خیلي ملھم از آراء فلسفي و االھیاتي بود و نه برآمده از تخصص تاريخي خاص. کردند

توين بي تاريخ را ھمچون روند يگانه اي تصوير کردند که تمدنھا بر بستر آن از مراحل جواني، پختگي و کھولت مي 

  . گذرند

ويتفوگل تاريخ چین را در . التیمور نیز تمدنھاي آسیايي را بر بستر عوامل معین و وسیعتر بررسي کردند ويتفوگل و

قلمداد مي کند و نتیجه مي گیرد که تاريخ چین دوري   »استبداد روان«مقابل تاريخ اروپا قرار داده و تمدن آن را نوعي 

  .مسئله جبر جغرافیايي و بومي ياد مي کندالتیمور در توضیح رشد تمدن آسیايي از . است و نه خطي

يک انتقاد به جا از میان سیل انتقادات به تفسیر کلي تاريخ اين است که اين تفسیر جايي دنبال معنا مي گردد که في 

تفسیر رفتارھاي فردي و زندگي ھا قابل قبول است، زيرا در اين صورت مي توانیم برداشت . الواقع معنايي وجود ندارد

اما بايد اذعان کرد که ھیچ عامل فرادستي . ايجادي و اختیاري خود از معنا را در نظريه اي مربوط به افراد بگنجانیمھاي 
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به عنوان مثال اشتباه است اگر بکوشیم معناي جوانب . در وراي وقايع تاريخي مانند انقالب فرانسه نھفته نیست

رويکرد االھیاتي مي خواھد اين انتقاد را با مسئله عاملیت خدا در . را پیدا کنیم) مانند واقعه ترور(انقالب فرانسه 

نوشتن تاريخ، از سر باز کند اما بايد متوجه بود که وجود يک خالق االھي براي تاريخ، انسان را در امر ساختن تاريخ 

  .ھیچ کاره مي کند

آنھا به   انتقاد به نگاه تک علي سعي در تشخیص مراحل عمده تاريخ در نزد ويکو، اشپنگلر و نوين بي در مقابل

ويکو طبیعت . ھر يک از آنھا عاملي را براي پیشبرد تاريخ مشخص کرده اند. پیچیدگي تاريخ، بسیار آسیب پذير است

اما چاره اي جز . کلي انساني و اشپنگلر و توين بي مجموعه يکسان تغییرات تمدني را عامل روند تاريخ مي دانند

بررسي تغییرات وسیع تاريخي در طول سه ھزار سال تاريخ . بر اساس يک مشاھده تجربي نیست ارزيابي فرضیات آنھا

در عوض با ھر مقیاس واقعي که بسنجیم . بشر شواھد کمي براي اثبات روند معین رشد تمدن، در اختیار مي گذارد

ن معنا نیست که ھیچ تفسیر اين بدا. طیف وسیعي از احتماالت و راھھاي چندگانه حرکت در تاريخ محقق شده است

نظريه جامعه شناسي تمدنھاي . براي تاريخ و جوامع انساني قابل دسترسي نیست   »کالن تاريخي«قابل قبول 

و توجه جرد   تالشھاي دوريئس و گودزبلوم در مورد تاريخ زيست محیط جھاني  کشاورزي اولیه پرداخته میخائیل مان،

اين دانشمندان چند جنبه فراگیر تاريخ را . مونه ھاي اين تفاسیر کالن تاريخي استن  دياموند به مسئله بیماري و جنگ

شرح مي دھند، موقعیت ھايي مانند تالش حکومت ھا در کسب درآمد، نیاز   بر پايه چند موقعیت عمومي انسان

ن نگر حفظ اصل ارزيابي بايد اذعان داشت که مشکل تاريخ کال. جوامع به بھره مندي از منابع و شیوع جھاني بیماريھا

  .فراگیر مطرح است   تجربي براي فرضیات

  

  فلسفه تاريخ ھگل. ٣-٢

اين فلسفه به دنبال کشف معنا و . شايد بتوان فلسفه تاريخ ھگل را بزرگترين تئوري فلسفي در مورد تاريخ دانست

يعني تحقق آزادي انسان  ھگل تاريخ را روندي معقول مي داند که به سمت شرايطي خاص  .مسیري در تاريخ است

ھگل در   ».مسئله اين است؛ ھدف نھايي بشر، آن ھنگام که روح خود را در جھان محقق مي کند«. حرکت مي کند

او بین تاريخ عیني و رشد ذھني آگاھي . فلسفه خود نسبت به پیشینیان و جانشینان گرايش بیشتري به تاريخ دارد

او   .اين مسئله ايده اصلي کتاب پديدار شناسي روح است. طه اي مي بیندبه عنوان يک امر شخصي، راب) روح(فردي

تاريخ روندي است که با آن روح خود و مفھوم «. وظیفه اصلي فلسفه را شناخت جايگاه خود در گستره تاريخ مي داند

اين . مي کندھگل تاريخ جھان را در روايتي از مراحل تحقق آزادي انسان ساختاربندي     ».خود را کشف مي کند

مراحل با آزادي عمومي دولت شھر يونان شروع شده سپس به شھروندي جمھوري رومي، آزادي فردي اصالحات 

او در فھم خود از تاريخ جھان، تمدنھاي چین و ھند را مورد توجه قرار . پروتستاني و آزادي مدني دولت مدرن مي انجامد

او لحظه ھاي خاصي از تاريخ را وقايع    .و در نتیجه ماقبل تاريخي ھستندداده است، ھرچند به نظر او اين تمدنھا ايستا 

مثال فتح بخش . اين وقايع در راه تحقق غايت تاريخ يعني آزادي انسان قرار گرفته اند. قلمداد مي کند» تاريخ جھاني«

ن لوازم دولت ديواني معقول جھاني است که با فراھم ساخت - وسیعي از اروپا توسط ناپلئون در نظر او واقعه اي تاريخي

ھگل حضور عقل را در تاريخ حس مي کند اما اين عقل در تاريخ نھفته است و . پیشرفت تاريخ را ممکن مي سازد

وقتي فلسفه رنگ خاکستري خود را بر جھان مي «. زماني درک مي شود که کار تکامل جھان به پايان رسیده باشد

جغد مینروا بالھاي خود را با فرا رسیدن تاريکي خواھد .... ه تکامل مي رود پاشد آنگاه است که مانند زندگي رو ب

  » .گشود
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دانستن اين نکته مھم است که فلسفه تاريخ ھگل تقلیدي از تعقل فلسفي و نظري فیلسوفان تحلیلي نیست و 

ک رابطه ذاتي بین عقل رويکرد فلسفي او بر پايه استدالل کامال پیشیني و بنیادي قرار نگرفته، بلکه به نظر او ي

توصیه او اين است که فیلسوف بايد امر عقالني را درون امر واقع کشف کند نه . فلسفي و داده تاريخي وجود دارد

رويکرد او نه   ».فلسفه بايد آنچه ھست را درک کند، زيرا آنچه ھست، معقول است«.اينکه آنرا بر امر واقع تحمیل کند

جربي، بلکه ھمت او معطوف به کشف يک محور عقالني نھفته در آگاھي کامال صرفا فلسفي است و نه صرفا ت

  .اين محور بايد بتواند به نحو فلسفي بیان شود. تاريخي از زمانه است

  

  رويکرد تاويلي به تاريخ. ۴-٢

کار خود  را در تفسیر تاريخ سرلوحه  -علم تفسیر متون –شاخه مھم ديگري از فلسفه تاريخ قاره اي، علم ھرمنوتیک 

اين رويکرد معناي عمل و مقصود انسانھا در تاريخ را مورد توجه قرار مي دھد و به کلیت ھاي تاريخي . قرار داده است

اساتید علم ھرمنوتیک به ھسته . اين سنت برآمده از سنت تفسیر مدرسي کتاب مقدس است. بي توجه است

فن تفسیر متون مي تواند رفتارھا و دستاوردھاي نمادين انسان  نمادين و زباني تعامالت انساني توجه دارند و معتقدند

ويلھلم ديلتاي معتقد بود علوم انساني ذاتًا با علوم طبیعي متفاوت است زيرا اولي رفتارھاي بامعناي . را تفسیر کند

سازنده  رفتار معنادار و عمل نمادين  .انساني را بررسي مي کند و دومي در شرح عّلي وقايع طبیعي مي کوشد

ديلتاي معتقد است که ابزارھاي عقالني علم ھرمنوتیک براي تفسیر رفتار انسان و تاريخ نیز . زندگي انسان ھستند

متفکر به کمک فھم ترغیب . روش خاصي براي اين رويکرد بوجود آورده است  در اين راستا اصطالح فھم. مناسب است

ھايدگر، گادامر، ريکور و فوکو . ل تاريخي را از ديد خود او درک کندمي شود تا ساختار زنده معاني و انگیزه ھاي فاع

اين سنت، فلسفه تاريخ را از ديدگاه معنا و    .انديشمنداني ھستند که اين شاخه از تفسیر تاريخ را قوام بخشیده اند

در نگاه اين . مي داندزبان مورد بررسي قرار مي دھد و دانش تاريخي را ساخته تفسیر رفتار و تجربه معنادار انسان 

    .مورخان بايد وقايع تاريخ را به امید کشف ارتباط معنا و کنش نمادين رفتار انسان بررسي کنند

فیلسوفان اين دوره سعي کردند . سنت ھرمنوتیک در اواسط قرن بیستم يک چرخش جديد و مھم در طريق خود داشت

اين تحوالت . پیدا کنند... ھاي قومي و ملي، ھولوکاست و معنايي براي تحوالت تاريخي جديد مانند جنگ، دشمني 

» تاريخ ھمچون يادآوري«مسئله اين رويکرد را شايد بتوان . دلخراش به وقايع تکان دھنده نیمه اول قرن بیست انجامید

خواسته عوامل اين شاخه از میان فلسفه ھاي اروپايي قرن بیستم مانند اگزيستانسیالیسم و مارکسیسم بر. نام نھاد

در اين راه فیلسوفي مانند پل ريکور بین حافظه . بودند و جستجوي معناي واقعه ھولوکاست آنھا را متاثر کرده بود

دومینیک الکاپرا از امکانات تئوري تفسیر و تئوري نقد   .و تاريخ نسبت مستقیمي قائل شد  شخصي، حافظه فرھنگي

ديگر افراد به دنبال تاکید بر تواريخ محلي در ساخت و تفسیر   .ددر توجه خود به بازنمايي ھولوکاست استفاده کر

حفظ و   .مثال میخائیل کامن در بررسي عمومي جنگ داخلي آمريکا درگیر اين موضوع است. بودند» ما«گذشته مفھوم 

ه قرن از اين طريق بسیاري از فالسف. بازنمايي گذشته در صورتبندي ھويت يک نسل يا يک ملت نقشي کلیدي دارد

اگر چه کالینگوود . بیست به ساختار ذاتي حافظه ملي که در سخن تاريخي ھر جامعه اي نھفته است، توجه کرده اند

  ھیچ وقت به تبار فلسفه قاره اي نپیوست اما در فلسفه تاريخ خود وارد چارچوب کلي فلسفه تاريخ ھرمنوتیکي شد،

او تاريخ را متشکل از رفتارھاي انساني مي داند، . شه اوستزيرا چگونگي تعیین محتواي تاريخ پرسش اصلي اندي

تشريح » از درون«بنابرين مورخان بايد وقايع تاريخي را . رفتارھايي که نتیجه سبک و سنگین کردن و انتخاب ھستند

  .اين کار آنھا يعني بازسازي جريان فکري پديدآورندگان وقايع تاريخي. کنند
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  تاريخ آمريکايي -فلسفه انگلیسي. ٣

فیلسوفان اين حوزه از سئواالت . آمريکايي فلسفه ھمواره نگاھي گذرا به تاريخ داشته است -سنت تجربي و انگلیسي

فلسفه تاريخ نظري کناره گرفته و در عوض به سئواالتي در مورد منطق و معرفت شناسي دانش تاريخي روي آورده 

  »منطقي و معرفتي دانش تاريخي و تبیین آن چیست؟خصوصیات «: سئوال اصلي در نزد آنھا چنین است. اند

. آمريکايي باقي گذاشته است - تجربه گرايي ھیوم سر نخھاي مشخصي براي ھمه موضوعات فلسفه انگلیسي٢۵

ھیوم کتاب مفصل و پر محتوايي در مورد تاريخ . اين تاثیر شامل تفسیر رفتار انسان و علوم انساني نیز مي شود

بنا شده و ھیچ رابطه اي   تفسیر او از تاريخ بر اساس تحلیل رفتارھا و انگیزه ھا و علل عادي   .انگلستان نوشته است

نگاه فلسفي او به تاريخ بر پايه اين ايده است که شرح گذشته مي تواند بر فرض وجود . با تفاسیر ديني تاريخ ندارد

  .ماھیت انساني ثابت تکیه کند

. دوباره زنده شد» فلسفه تاريخ تحلیلي«فه تاريخ در میانه قرن بیست با ظھور آمريکايي در فلس - رويکرد انگلیسي

اين رويکرد از روشھا و امکانات فلسفه تحلیلي در توضیحات تاريخي و    .عوامل اين بازنمايي دراي، دانتو و گاردنر ھستند

ي است، يعني ما چگونه مسئله مورد توجه در اينجا ويژگیھاي دانش تاريخ   .دانش تاريخي استفاده مي کند

واقعیتھايي در مورد تاريخ را مي شناسیم؟ يک تحلیل خوب تاريخي از چه مواردي تشکیل شده است؟ آيا اين تحلیل 

نیازمند استفاده از قوانین کلي است و آيا دانش تاريخي با کمک شواھد تاريخي موجود بدست مي آيد؟ فیلسوفان 

تاکید مي کنند و سعي دارند اين ديدگاه را با روشھاي علمي مخصوص علوم تحلیلي بر تجربي و علمي بودن تاريخ 

  . طبیعي ثابت کنند

نظر آنھا درباره تاريخ نیز چنین . فیلسوفان تحلیلي مشاھده غیرتجربي را در بررسي ساختار جھاننامعتبر مي دانند

ماھیت جھان باشد، اين عقل  به نظر آنھا عقل فلسفي به نفسه نمي تواند منشاء دانش حقیقي درباره. است

ھمچنین در بررسي امور تاريخي مانند سلسله وقايع، اعمال، دولتھا، طبقات، امپراطوري ھا، بالھا و پیروزي ھا، 

دانش اساسي در مورد جھان در انحصار نگاه تجربي و تحلیل منطقي است، به ھمین دلیل فیلسوفان . ناکارامد است

از طرف ديگر فیلسوفان حوضه نظري . اختار تاريخ که قبال مطرح شد، کنجکاو نیستندتحلیلي تاريخ درباره معنا و س

فلسفه تاريخ کامال به قدرت تفکر فلسفي براي درک و فھم بنیادين تاريخ اطمینان داشته و در مقابل رويکرد تجربي و 

  .مفھومي صرف مقاومت مي کنند

  

  قوانین کلي تاريخ. ١-٣

» کارکرد قوانین عمومي در تاريخ«که توجه فیلسوفان تحلیلي تاريخ را به مقاله خود  کارل ھمپل فیلسوف علمي بود

نظريه عمومي ھمپل در مورد توصیف علمي چنین اينست که تمام توصیفات علمي بايد تحت قوانین کلي . برانگیخت

د درحالي که مدل قانون فراگیر او معتقد بود توصیفات تاريخي موجود با مدل قانون فراگیر جور در نمي آين. قرار بگیرد

گرايش به قانون کلي . به نظر او توصیفات تاريخي بايد تابع قوانین کلي باشند. براي اين توصیفات مدل مناسبي است

مقاله ھمپل   .در توصیفات تاريخي توسط ديگر فیلسوفان تحلیلي علم مانند ارنست ِنیگل ھم مورد تاکید قرار گرفت

حامیان مقاله از کلي گرايي در مورد رفتار انساني به نفع قوانین فراگیر دفاع مي کردند و . انگیختمجادله طوالني اي بر

اين مباحث مھم . منتقدان معتقد بودند تحقیق تاريخي مانند شرح رفتار فردي است و به کمک تفسیر قابل درک است

ناگان و ديگران به اين مشکل اشاره کردند که دو. مطرح شد   از طرف ويلیام دراي، میخائیل اسکريون و آالن دوناگان
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ديگراني مانند اسکريون به جوانب عملي . علوم اجتماعي به جاي تکیه بر قوانین کلي بر قوانین اجتماعي تکیه دارند

يک واقعه تاريخي در يک زمینه » شرح«تحقیق تاريخي اشاره کردند و استدالالت ضعیفي طرح کردند که شايد براي 

اول اينکه تقريبا ھیچ قانون کلي اي : ھر حال بنیاديترين اعتراضات به اين رويکرد چنین ھستند  به. باشندخاص کافي 

دوم اينکه در عرض اين نظريه، نظريات قابل توجه ديگري وجود دارد که در آنھا   .درباره تاريخ يا سلسله وقايع وجود ندارد

روشھاي استداللي اين   .ريات تحت قوانین کلي قرار نگرفته اندرفتارھا و نتايج تاريخي درک مي شوند اما اين نظ

. و تفسیر رفتار عقالني که در باال مورد توجه قرار گرفت» فھم«نظريات مناسب فھم رفتارھاي فردي است، مانند روش 

  . از طريق اين نظريات مي توان سلسله علل را بدون توسل به قوانین کلي طراحي کرد

اين کشمکش بر سر مدل قانون فراگیر بیاندازيم مي فھمیم که فرض غلط وحدت علم و شباھت  اگر نگاه دقیقي به

منطقي و منظم ھمه استداللھاي علمي با موارد خاص توصیف در علوم طبیعي انگشت شمار، باعث گسترش اين 

ت مھم درباره ماھیت رويکرد قانون کلي بسیار ضعیف و معلول است و از اغاز توانايي طرح سواال. کشمکش شده است

درک رفتار انسان از فھم اينکه چرا رادياتور در دماي زير صفر مي ترکد، بسیار . تاريخ و دانش تاريخي را نداشته است

ناديده گرفتن ھويت اصیل علوم اجتماعي مرتبط با تاريخ و مسله کردن تحقیق «: دوناگان مي گويد. متفاوت است

تاکید بر مدلھاي طبیعي براي تحقیق   ».اصواب آن به فیزيک، بسیار دردناک استانساني با تغییر چھره و تشبیه ن

  .تاريخي و اجتماعي به راحتي باعث پذيرفتن مدل قانون کلي مي شود اما بايد گفت اين پذيرش راه به جايي نمي برد

  

  عینت تاريخي  .٢-٣

آيا دانش تاريخي مي تواند گذشته . است» تعینی«ديگر موضوعي که مورد توجه فالسفه تحلیلي تاريخ است، موضوع 

را عیناً  بازنمايي کند؟ آيا تاکید، ناديده گرفتن، انتخاب و تفسیر بازنمايي تاريخي وابسته به زاويه ديد فردي مورخ است؟ 

  آيا بار ارزشي رفتارھاي انسان جمعبندي بي طرفانه مورخ را مخدوش نمي سازد؟

اولین مشکلي که در سنت . اين موضوع مشکالت زيادي بوجود مي آورد   ،چنانکه جان پسمور اشاره کرده است

دومین مشکل اين است که تفاسیر مورخین . تحلیلي مورد بررسي بسیار قرار گرفته، بار ارزشي رفتار اجتماعي است

خ برمي خود داراي بار ارزشي است و اين موضوع سئواالت بسیاري درباره ظرفیت عین گرايي يا بي طرفي خود مور

سومین . آيا متفکر مي تواند فارغ از تعصبات اخالقي، سیاسي، ايدئولوژيکي و طبقاتي، به بررسي جھان بپردازد. انگیزد

آيا اصال واقعیت تاريخي معیني وجود دارد که از تفاسیر بعدي . مسئله عینیت تاريخي خود داده ھاي تاريخي ھستند

اي واقعیت عیني است و از بسترھاي شکل گیري خود مستقل است؟ آيا بي نیاز باشد؟ آيا تاريخ به ذات خود دار

به آن اطالق شود، وجود دارد و آيا اصال از روايتھاي مختلف انقالب فرانسه مي توان » انقالب فرانسه«واقعیتي که نام 

  به يک جمع بندي رسید؟

اول اينکه در مورد ارزشھا بايد گفت . د داردبراي ھر کدام از اين مشکالت جوابھايي مطابق با اصول فلسفه تحلیلي وجو

محققي که با دقت بسیار در حال . در آشتي بین ايده محقق و ارزشھاي ديني ھیچ مشکل بنیاديني وجود ندارد

ترسیم ارزشھاي ديني شخصیتي تاريخي است و با ارزشھاي ديني آن شخصیت اصال موافق نیست، شايد اين 

اما در راه تحقیق درست ھیچ مانع معرفتي وجود ندارد و او مي تواند کلیت گفتارھا،  تحقیق را به خوبي انجام ندھد،

را   الزم نیست کسي ارزشھا و جھانبیني يک سان کولت. کردارھا و رسوم فرھنگي مختلف را به درستي بررسي کند

ا به راه حل مسئله دوم مي رساند، اين موضوع ما ر. داشته باشد تا بتواند ارزيابي عادالنه اي در مورد آنھا داشته باشد

در نظر ما ارزش علمي کار دانشمندان و مورخان در رعايت ارزش اصول عقالني و قدرت . يعني امکان بي طرفي محقق
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نگاھي دوباره به تاريخ علم و نوشته ھاي تاريخي نشان مي . دوري از فرضیات ھنگام بررسي واقعیات نامطبوع است

دانشمندان و مورخین بسیاري مي شناسیم که نتیجه گیري ھاي . ھمواره درکار بوده است دھد که اين ارزش عقالني

گرايش به . آنھا نه با پیش فرضھاي ايدئولوژيک بلکه با جستجوي سخت کوشانه مدارک و شواھد میسر شده است

  .عینیت به امید نیل به حقیقت خود ارزشي است که مي تواند پابرجا بماند

آيا اساساً  بنیاني براي اعتقاد به خصوصیات معین و عیني . ر مورد عینیت گذشته مطرح مي شودسرانجام سئوال د

وقايع و شرايط گذشته وجود دارد، خصوصیاتي که مستقل از روايت ما باشند؟ آيا واقعیتي مستقل از روايت در اليه 

ً  وجود في نفسه امپراطوري روم، ديوار زيرين ساختارھاي تاريخي وجود دارد که مورد رجوع مورخین قرار گیرد؟ مثال

اگر ما تمايز بین سه عینیت وقايع، رفتارھا و شرايط گذشته، عینیت وقايع . بزرگ چین و پادشاھي امپراطور کیانالنگ

معاصر که نتیجه وقايع گذشته ھستند و عینیت موجوديتھاي تاريخي را درست تشخیص دھیم، راه خود را از بین اين 

گذشته دقیقًا ھمان است که اتفاق افتاده، يعني انسانھا دست بکار زندگي بوده اند، . بي پیموده ايممسائل به خو

اين رخدادھا اخباري از خود . خشکسالي ھا رخ داده اند، ارتشھا جنگیده اند و تکنولوژي جديد اختراع شده است

بھمین خاطر ما مي توانیم تفسیري قابل . داطمینان ما به گذشته ھستن  بجاگذاشته اند و اين اخبار بنیان عقالني

مثال در . اين عینیت ھنگام توجه ما به وقايع تاريخي انتزاعي خیلي زياد نیست. بدست دھیم» عینیت گذشته«قبول از 

ھر يک از اين . شھرھاي يوناني، ظھور عقالنیت عصر روشنگري و شورش تايپینگ شرايط چنین است - مورد ايجاد دولت

و ممکن است   ي است براي وقايع تاريخي خاص که توسط شخصیتھاي تاريخ يا مورخان شکل گرفتهاسامي تفسیر

اين پیوند از . اشاره به شورش تايپینگ مستلزم پیوند تعداد زيادي واقعه تاريخي است. توسط مورخان آينده باطل گردد

وجود دارد و به ھم بافتن اطالعات در  ھنوز حقايق نامکشوفي درباره تاريخ. طريق يک روايت تفسیري میسر مي شود

به تحقیقات بیست ساله اخیر . دسترس در يک حقیقت تاريخي بزرگتر، امر في نفسه تاريخي و عیني نمي سازد

در آغاز اين واقعه تغییر کیفي تکنولوژي و تولید تلقي مي شد اما رفته رفته و طي . درباره انقالب صنعتي توجه کنید

در مورد ديگر به بحث طوالني و دقیق آرتور    .اليمتر و درستتري به عنوان انقالب به خود گرفتتفاسیر اخیر چھره م

  . وجود ندارد» ديوار بزرگ چین حقیقي«ُولدرن توجه کنید که مي گويد چیزي بعنوان 

  

  علیت در تاريخ. ٣-٣

. در تبیین تاريخي مربوط استدسته سوم و مھم از مسائلي که مورد توجه فیلسوفان تحلیلي است، به رابطه عّلي 

چه مسائلي در اين جمله » جنگ داخلي آمريکا معلول درگیري اقتصادي منطقه شمال با جنوب بود«وقتي مي گويیم 

آيا دوره ھاي تورم فزاينده باعث «مثالً  . آيا برقراري نسبت عّلي نیازمند تشخیص يک نظم عّلي است. دخیل ھستند

کشف شرايط الزم و کافي مي توان نسبت علي برقرار کرد؟ آيا مي توانیم با  تزلزل سیاسي مي شود؟ آيا با

جستجوي مکانیزم ھاي عّلي، بین وقايع تاريخي نسبت عّلي برقرار کنیم؟ اين مسئله باعث طرح مشکل ديگري بنام 

وم بر بستر شرايط آيا وقايع معین در شرايط خاص حتماً  رخ مي دھند؟ آيا سقوط امپراطوري ر. تاريخي مي شود   جبر

  مادي و نظامي قبل از بحران حتمي بود؟

اساس اين نظريه . اکثر فالسفه تحلیلي با اين مسائل از زاويه تئوري علیت فلسفه علم پوزيتیويست برخورد مي کنند

فیلسوفان تحلیلي . فرضھاي ھیوم در مورد علیت است، يعني اينکه علیت چیزي نیست مگر يک ھمزماني ھمیشگي

ھمانطور که قبال . به مدل قانون کلي گرايش پیدا کردند زيرا اين مدل مي توانست نظريه علیت تاريخي را توجیه کندنیز 

ً گفتیم گرايش به تبیین عّلي در علوم اجتماعي کامالً  غلط است زيرا پديده ھاي اجتماعي به نظم عّلي کلي در نمي 
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رويکرد ديگر اين است که علل را . بکشیم يا کالً  زبان عّلي را کنار بگذاريمبنابرين يا بايد مفھوم علیت را به تفسیر . آيند

يا الزم که احتمال واقعه را / يعني آنھا را شرايط کافي و. شرايطي بھم پیوسته و ايجابي براي وقوع واقعه تعريف کنیم

  .حلیل زبان عّلي تقويت مي شودو بحث ت» زبان عمومي«اين رويکرد از جانب فلسفه . کم و زياد مي کنند، تلقي کنیم

گفتن . يا کافي وقوع حادثه است/استدالل براساس شرايطي که بوجود نیامده اند، روشي براي کشف شرايط الزم و

آشکار است   .اينکه الف براي وقوع ب ضروري بود مستلزم اين است که نشان دھیم ب اتفاق نمي افتاد اگر الف نبود

عامل واحدي به تنھايي براي وقوع يک اتفاق ضروري نیست و نتیجه بوسیله ترکیبي از که در رخدادھاي عّلي ھیچ 

ھمگرايي داليل عقالني و علل واقعي وقايع تاريخي در اين بحث مفید است، . عوامل وابسته به ھم حاصل شده است

ن عمل تاريخي در عین حال بنابرين اختصاص يک دلیل براي فال  .زيرا علل تاريخي معموالً  نتیجه تامل انسان ھستند

منظور .(معموال مي توان يک عمل واقعي را علت يک واقعه خاص پذيرفت. تشخیص علت نتايج آن عمل ھم ھست

موازي با اين علت يابي فراھم .) اوضاع و احوالي است که در شرايط واقعي براي بوجود آمدن يک واقعه کافي باشد

  .ني که انساني را در نمايش تاريخ به عمل درآورده، ممکن استکردن تفسیري قانع کننده از دلیلي عقال

به يک امر حیاتي براي درک درست علیت تاريخي توجه نکردند و آن امکان جستجوي  ١٩۶٠فیلسوفان تحلیلي دھه 

از وقايع آنھا توجه نکرده اند که روايات معموال برداشتي ) رئالیسم عّلي. (در پیچیدگي وقايع تاريخ است  مکانیسم عّلي

در مقابل فلسفه علوم اجتماعي، پشتوانه محکمي براي . وقايع بعدي ھستند  ھستند، وقايعي که خود عّلت و مقدمه

  . تبیینھاي تاريخي فراھم کرده است، تبیینھايي که معطوف به يافتن مکانیسمھاي عّلي است

  

  مباحث جديد فلسفه تاريخ. ۴-٣

اين تغییر جھت با چاپ کتاب ھايدن وايت . تغییر جھت قابل مالحظه اي داشت ٧٠فلسفه تاريخ انگلیسي زبان در دھه 

نام دارد و بر » چرخش زباني«در اين دھه آنچه . در ھمان دوره شروع شد  و نوشته ھاي لوئیس مینک    به نام فراتاريخ

الي که فلسفه تاريخ تحلیلي درح. بسیاري حوزه ھاي فلسفه و ادبیات تاثیر گذاشته، بر فلسفه تاريخ نیز موثر واقع شد

بر قیاسھاي علمي براي دانش تاريخي تاکید مي کرد و اثبات پذيري و کلیت بخشي آن دانش را توسعه مي داد، 

  .ھرچه بیشتر تحت تاثیر ھرمنوتیک، پست مدرنیسم و نظريه ادبي قرار مي گرفتند ٨٠و  ٧٠فیلسوفان انگلیسي دھه 

از . تاريخي تاکید مي کردند و اينکه روايت تاريخي صرفًا روايت سلسله وقايع نیستاين فالسفه بر جنبه زباني نوشته 

قرابتھاي اين بحث با ادبیات و انسان شناسي بر تلقي علوم طبیعي . نظر آنھا ساختار دروني روايت تاريخي مھم است

مورد توجه بیشتري قرار گرفت تا  بدين ترتیب غنا و ترکیب روايت تاريخي. به عنوان الگوي دانش تاريخي، سايه انداخت

فرانک آنکر اسمیت بسیاري از اين موضوعات جديد را در تلقي خود از روايت . اھتمام به توصیفات عّلي از نتايج تاريخي

     .ديگر خطوط مھم تفکر فلسفه تحلیلي روي ھستي شناسي تاريخي متمرکز شدند   .تاريخي گنجاند

اين فلسفه بیشتر بر روايت تاريخي تاکید . مھم با فلسفه تاريخ تحلیلي تفاوت دارداين فلسفه تاريخ جديد از چند جھت 

مي کند تا علیت تاريخي و از لحاظ نظري به سنت ھرمنوتیک نزديکتر است تا سنت پوزيتیويسم که بنیاني براي 

چندگانه مھم تر از عین  از ديدگاه اين فلسفه تاريخ جديد ذھن گرايي و تفاسیر. بود ١٩۶٠فلسفه تاريخ تحلیلي دھه 

ديگر شاخه مھم اين فلسفه تاريخ بیشتر متوجه موقعیت تاريخي ماھیت . گرايي، حقیقت و تطابق با واقعیت است

ديدگاه رايج در اين .) يعني اين شاخه به ھردر نزديکتر است تا ويکو. (انسان است تا موقعیت کلي ماھیت انسان

مي داند و تشخیص ارتباط انديشه انسان با گذشته را کار مھم مورخ تلقي  شاخه، آگاھي انسان را محصولي تاريخي

  . مورخ معاصري مانند روبرت دارنتون براي برقراري اين ارتباط به روشھاي قوم شناسانه روي آورده است   .مي کند
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  تاملي دوباره بر فلسفه تاريخ. ۴

ھر شاخه اي از فلسفه با . سفه تاريخي آينده به پايان بريمبھتر است بحث را با يک نماي کلي از ساختار قابل قبول فل

ھسته اصلي و واقعي ساختارھا و  -١: فلسفه تاريخ نیز سئواالتي حل نشده دارد. تعدادي مسائل محوري درگیر است

چیست؟ آيا مي توانیم مفھومي از ھستي ...) دولتھا، امپراطوري ھا، جنبشھاي ديني و(موجوديت ھاي تاريخي 

اعي و تاريخي بدست دھیم که مانع اشتباه شيء انگاري باشد، اما در عین حال واقعیتي موجه به ھستي ھاي اجتم

ذات عّلي وقايع و ساختارھاي تاريخي که بنیان تحلیالت تاريخي ھستند، چیست؟ بايد گفت علیت  - ٢مفروض بدھد؟ 

بنابرين ما . براي پیشروي وقايع تاريخي وجود ندارد تاريخي مانند علیت فیزيکي ضرورت طبیعي ندارد، زيرا قوانین ثابتي

ھم ذات «نقش تفسیر از نوع  -٣. نیازمند برداشت جديدي از عّلیت ھستیم که براي موضوعات تاريخي مناسب باشد

درباره گذشتگان چیست؟ و مورخان چگونه به قضاوت درستي درباره اين ھم ذات پنداري دست مي يابند؟ آيا » پنداري

درستي از رفتار و انديشه انسانھايي که ديگر استخوان ھايشان نیز پوسیده، ممکن است؟ اين واقعیت تفسیر 

پديدارشناسانه چگونه در شرح علیت تاريخي به کار مي آيد؟ آيا ما مي توانیم به روايات مربوط به گذشته، تصوير 

شیم؟ و آيا دانش تاريخي علي االبد سئوال برانگیز نظامھا، ساختارھا، انسانھا و روابط بین آنھا اطمینان کلي داشته با

چنین فلسفه تاريخي با جريانات . باقي خواھد ماند؟ يک فلسفه تاريخ جديد اين مسائل بنیادي را روشن خواھد کرد

اين . آمريکايي سالھاي اخیر، درخواھد آمیخت -ھرمنوتیکي و روايي مھم در سنت قاره اي و فلسفه تاريخ انگلیسي

تاريخ مسئله معرفتي مھمي دربرخواھد داشت که با فلسفه تاريخ تحلیلي در ارتباط است، اما خود را از فلسفه 

فلسفه تاريخ جديد با تبیین اجتماعي دست و پنجه نرم مي کند، . فرضیات محدود کننده پوزيتويسم جدا نگه مي دارد

فھم امروزين فلسفه علوم اجتماعي . است اجتماعي مھم - يعني با موضوعاتي که براي نسل امروزي مورخان علمي

  . که متوجه ھستي شناسي و تبیین اجتماعي است براي آن فلسفه تاريخ مھم خواھد بود

تاريخ از رفتار انسان در نھاد ھا و ساخت ھاي انساني شکل . چند فرض ھستي شناختي در اينجا به کار مي آيد

ھیچ معنا يا روند فوق انساني در تاريخ وجود ندارد و وقايع و . انساني در تاريخ نیست  ھیچ عامل فرا. گرفته است

ھیچ مغايرتي    و تیلور   به قول ديويدسون. جريانھا صرفا توسط جريانھاي عّلي واقعي و رفتارھاي فردي بوجود مي آيند

ستوار است و ھم تبیین تاريخي ھم بر استدالل ساختاري عّلي ا. بین علل و داليل، و ھمچنین بین فھم و تبیین نیست

ھیچ قانون عّلي فراگیري در امور . بر تفسیر اعمال و نیات، بنابرين اين تبیین ھا ھم عّلي ھستند و ھم ھرمنوتیکي

انساني وجود ندارد، در عوض دست عّلیت اجتماعي از طريق تالش عامل انساني و ناگزيري نھادھا و ساختارھا در کار 

نیسم عّلي روند تاريخ و مکانیسمي است که ھمواره متکي به عوامل تاريخي ھدف تاريخي معقول، تعريف مکا. است

  . درون روابط اجتماعي واقعي است

دانش تاريخي بر شناخت تجربي استوار . در اين فلسفه تاريخ ھستي شناسي دانش تاريخي مي تواند مطرح گردد

تاريخي امر مسلمي است، به اين معنا که  عینیت. است و توجیه دعاوي تاريخي مستلزم اثبات قاطع تجربي آن است

اين گفته نبايد اينگونه تلقي . مورخان قادرند با خوشبیني به بررسي مدارک مويد نظريه آنھا در مورد گذشته بپردازند

برعکس در اين بحث يک تفاھم عمومي وجود دارد . شود که فقط يک تفسیر حقیقي واحد از وقايع تاريخ در دست است

تفسیر کمتر از واقعیت قطعي است و در مورد يک مدرک تاريخي سئوالھاي تاريخي و منطقي متعددي مي  و آن اينکه

  .روايات تاريخي يک شاکله ذاتًا تاريخي دارند و يک شاکله ذاتي معطوف به گذشته. توان پرسید
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ريخ شامل بسیاري مطالب قواعد تا. در نھايت فلسفه تاريخ آينده نسبت به تنوع صور دانش تاريخي حساس خواھد بود

يک جنبه . روايت تاريخي خود جوانبي دارد. مانند توضیح عّلي، توصیف اطالعات و تفسیر روايي رفتار انسان است

جنبه ديگر عّلي است و حامل مکانیسم . ھرمنوتیکي است که به معناي افعال پیچیده انسان ھاي متعدد مي پردازد

مھمتر اينکه ھر نوع دانش تاريخي در روايت بیان . اصي گرد ھم جمع شده اندھاي عّلي است که براي حصول نتیجه خ

طیفي از ساخت ھاي معرفتي وجود دارد که دانش تاريخي با آنھا بیان مي شود، از براورد جزئي . نمي شود

قعیتھاي جريانھاي مشابه در مو   استانداردھاي تاريخي زندگي گرفته تا استداللھاي عّلي تغییر جمعیت و مقايسه

اليه اي تغییرات اقتصادي و . ھاي متون تاريخي را ارزيابي کند   فلسفه تاريخ فردا مي تواند اليه. متفاوت تاريخي

نھايتا . ساختاري جامعه را نشان مي دھد؛ ديگري تغییرات عرفي و آن يکي تغییر عقايد و نگرش جامعه را بیان مي کند

يگر اليه ھاي بالغي و ادبي متن تاريخي نیستند بلکه جوانب مھم دانش تاريخ بايد گفت در فلسفه تاريخ آينده اينھا د

  . محسوب مي شوند

  .پي نوشت ھا و منابع مقاله در دفتر مجله موجود است* 
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