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 *عینیت و ذھنیت در تاريخ

  پل ريکور

  بخشان روح. ترجمه ع

در اين . نگاه ھرمنوتیکي در بررسي ھاي تاريخي پرداخته استپل ريکور، فیلسوف فرانسوي در اين مقاله به دفاع از 

نگاه، اذعان به ھرگونه علم کلي تاريخ و بازنمايي عیني گذشته مورد ترديد قرار گرفته و بر جنبه ھاي تفصیلي و نسبي 

نسان به به مفھوم ا   مقاله حاضر يکي از مھم ترين نوشته ھا ي اين رويکرد است که. دانش تاريخ تاکید شده است

  .عنوان سوژه تاريخ توجه خاص دارد

  

دھد تا مسائل كامًال  شناسي است كه امكان مي اي مربوط به روش اي كه مطرح است پیش از ھر چیز مسأله مسأله

اما در پس اين مسأله ممكن است كه مھم ترين . آموزشِي مربوط به ھمخوانِي آموزش ھا را از ريشه پیگیري كنیم

من . اي فلسفي به شگفتي بینجامند و از سرگرفته شوند شوند به گونه ناخت تاريخي حاصل ميكه از ش» عاليقي«

ام ـ كه به ھنگام حل تناقض ھاي خرد به كار گرفته استـ و در میان آنھا تعارض علّیت  اين كلمه عاليق را از كانت گرفته

ي را كه به وسیله اين يا آن موضع در ترازو جاي شود تا عاليق او در اين جا متوقف مي. الزم و علّیت آزاد جاي دارند

بديھي است كه در اين جا دقیقًا با عاليق كامًال عقالني سر و كار داريم يا ھمان گونه كه كانت . گرفته است برآورد كند

به  ھمچنین بايد با دو راھي آشكاري كه در برابرمان جاي دارد. »عاليق خرد در بحران درگیري با خود آن«گويد  مي

ذھنیت، يعني توقعاتي كه كیفیت / عینیت: اند عاليق گوناگون با اين دو كلمه شكل گرفته. ھمین شیوه عمل كنیم

بايد از : ما از تاريخ توقع نوعي عینیت راستین را داريم، عینیتي كه متناسب با آن باشد. گوناگون و جھت متفاوت دارند

گیرد، داريم؟ عینیت در اين  ورت چه انتظاري از آنچه زير اين عنوان جا ميدر اين ص. آن جا حركت كنیم و نه از حدي ديگر

چیزي عیني ھست كه تفكر روشمند تدارك ديده، به نظم : جا بايد در معناي معرفت شناسانه دقیق آن مراد باشد

زيست  لوم فیزيك و علوماين نكته در مورد ع. تواند به اين ترتیب به آدمي بفھماند درآورده و دريافته است يعني آنچه مي

در نتیجه از تاريخ انتظار داريم كه گذشته جوامع انساني را به اين . كند شناسي و ھمچنین در مورد تاريخ صدق مي

شناسي  البته اين بدان معني نیست كه اين عینیت عینیت فیزيك يا زيست. شأن و منزلت عینیت برآورد و برساند

لذا انتظار داريم كه تاريخ قلمرو . ي روشمند وجود دارد سطوح عینیت ھم وجود داردبه ھمان اندازه كه رفتارھا: باشد

ما از مورخ نوعي كیفیت ذھني : اين انتظار انتظار يا توقع ديگري در پي دارد. اي بر امپراتوري متنوع عینیت بیفزايد تازه

و به اين . یتي باشد كه مناسب تاريخ استتوقع داريم و البته نه ھر ذھنیتي بلكه ذھنیتي كه دقیقًا متناسب با عین

در نتیجه . ترتیب سخن از يك ذھنیت عملي در میان است كه به واسطه عینیت مورد نظر عملي شده باشد

يابیم كه ذھنیت خوب و يك ذھنیت بد وجود دارد و انتظار داريم كه از طريق انجام خود حرفه مورخي، به نوعي  درمي

متین تر /ما در زير عنوان ذھنیت انتظار چیزي جدي: اما اين ھمه قضیه نیست. بد برسیمگزينش ذھنیت خوب و ذھنیت 

از ذھنیت خوب مورخ را داريم؛ انتظار داريم كه اين تاريخ تاريخ انسان ھا باشد و اين كه اين تاريخ انسان ھا به خواننده 

بسازد و البته نه ذھنیت فقط خود من بلكه  برخوردار از آموزش تاريخ مورخان كمك كند تا خودش يك ذھنیت سطح باال

اما اين كشش، اين انتظار عبور از من به انسان از طريق تاريخ، ديگر دقیقًا معرفت شناسانه نیست، . ذھنیت انسان را

. بلكه عینًا فلسفي است زيرا كه حقیقتًا يك ذھنیت انعكاسي است كه از قرائت آثار مورخ و تأمل در آنھا انتظار داريم
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مربوط  - مخصوصًا خواننده فیلسوف  -گیرد بلكه به خواننده  نويسد در برنمي اين توقع ديگر مورخي را كه تاريخ را مي

از عینیت تاريخ به . مسیر ما چنین خواھد بود. گردد اي كه ھرگونه كتاب و ھرگونه اثر به او ختم مي شود، خواننده مي

اصطالحي خنثي كه نبايد موجب پديد آمدن پیش داوري در تحلیل آينده (ذھنیت مورخ، از اين و از آن به ذھنیت فلسفي

  ).باشد

  

  حرفه مورخ و عینیت در تاريخ 

آيد  آيد و باز پديد مي اي كه تاريخ پديد مي شیوه: ما از تاريخ توقع عینیتي قطعي داريم، عینیتي كه متناسب با آن باشد

ترتیب رسمي و عملي گذشته آنھا به وسیله جوامع سنتي نشأت اين امر ھمواره از اصالح . كنیم و ما تأيیدش مي

اي ديگر ندارد مگر ھمان كه علم فیزيك در قیاس با نخستین ترتیب امور ظاھر در دريافت ما و  اين اصالح مايه. گیرد مي

  ١.دھد ھاي مرتبط با آن نشان مي در كیھان شناسي

ين جا فیلسوف در جايگاھي نیست كه به مورخ درس اما چه كسي خواھد گفت كه اين عینیت خاص چیست؟ در ا

بدين سان بر ماست كه . كند بدھد؛ در اين جا ھم ھمواره ھمچنان َنفِس يك حرفة علمي است كه فیلسوف را آگاه مي

انديشد، گوش فرا دھیم زيرا اوست كه میزان عینیتي است كه با تاريخ  به مورخ، به ھنگامي كه درباره حرفه خود مي

ند ھمان گونه كه ھمین حرفه است كه میزان ذھنیت خوب و ذھنیت نامناسبي است كه اين عینیت ايجاب خوا مي

  .كند مي

دانیم كه اين اصطالح عنواني است كه مارك بلوخ به عنوان كتاب دفاعیه براي تاريخ خود  ھمه مي: »حرفه مورخي«

ھاي  ريزي نخستین پايه ھايي است كه براي پي چیز اين كتاب كه متأسفانه ناتمام ماند كمابیش حاوي ھمه آن. افزود

كه تجزيه و تحلیل تاريخي  -انتقادي  - مالحظات تاريخي - عنوان ھاي فصل ھاي مربوط به روِش . تأمل ما ضرورت دارد

بايد . گیرد ھاي تحقق مراحلي ھستند كه در آنھا عینیت شكل مي نشانه: گذارد جايي براي دو دلي باقي نمي -است

 Simiandاو اصطالحي را كه سیمییان . نامیده است حق داد» بررسي«رك بلوخ كه نگرش مورخ به گذشته را به ما

دستمزد، تحول اجتماعي و پول نام : مھم ترين كتاب او. شناس فرانسوي ، جامعه١٩٣۵تا  ١٨٧٣  فرانسوئا سیمیان،[

دھد كه اين الزام  گیرد و نشان مي ه است، به كار ميخواند» ھا شناخت از طريق نشانه«به كار گرفته و تاريخ را ]. دارد

مورخ كه ھرگز در برابر موضوع گذشته خود قرار نگیرد بلكه در برابر نشانه و رّد پاي آن جاي داشته باشد، به ھیچ وجه 

مل ھاي مستند آن نوعي مطالعه در معناي كا تشويش گذشته در نشانه: كند اعتبار نمي تاريخ را به عنوان علم بي

بازسازي يك رويداد يا در واقع يك . كلمه است زيرا كه مشاھده و مالحظه ھرگز به معناي ضبط يك امر خام نیست

چون و  اي خاص اما بي رشته از رويدادھا يا يك وضعیت يا يك نھاد بر پايه اسناد، به معناي تدارك يك رفتار عینیتي از گونه

كه اين سند بررسي شود و به حرف درآيد و اين كه مورخ با عرضه يك  چراست زيرا كه اين بازسازي مستلزم آن است

و ھمین جست و جو است كه در عین حال كه نشانه را به حد شايسته سند . فرضیه كاري، در جھت آن حركت كند

كر مطرح سند تا وقتي كه مورخ به ف. دھد برد، خود گذشته را ھم به شايستگِي امر تاريخي ارتقاء مي معنادار باال مي

كردن سؤالي نیفتاده بود سند نبود و اگر بتوان گفت، مورخ سندي در پس پشت خود دارد كه براساس مالحظات خود 

اي بنیادي تفاوتي با امور  از اين منظر امر تاريخي به گونه. نھد سازد و بر پايه ھمین امور، تاريخي را بنیان مي آن را مي

امر «: اي مشابه بیان داشته است كه در معارضه G.Canguilherrه كانگیلھر علمي ديگر ندارد، درست در معنايي ك

حاصل فعالیت : و اين درست ھمان عینیت است. »سازد علمي آن چیزي است كه علم ضمن پديد آمدن آن را مي

  .گذاشته شده است» انتقادي«و به ھمین دلیل است كه بر اين فعالیت نام زيباي . روشمند
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» تجزيه و تحلیل«كوشد توضیح دھد،  باز ھم با مارك بلوخ، ھم رأي شد كه فعالیت مورخي را كه ميپس از اين بايد 

كند و  اند، انكار مي اي كه اتفاق افتاده او اين موضوع را كه وظیه مورخ بازسازي امور است به گونه. نامیده است نه سنتز

ه به اتفاقات نیست بلكه تركیب دوباره و بازسازي است يعني ھدف تاريخ جان دادن دوبار. در اين زمینه ھزار بار حق دارد

عینیت تاريخ دقیقًا عبارت است از ترك و رھا كردن فكر ايجاد ھماھنگي و دوباره . تشكیل و ساختن يك زنجیره گذشته

شان و مارك بلوخ خاطرن. ھاي اتفاقات در سطح يك سازش تاريخي جان دھي به خواست بلند پروازانه تدارك زنجیره

» ھاي مجموعه«تواند داشته باشد، زيرا كه بدون تشكیل  مي  كند كه چنین كاري چه سھم انتزاعي عظیمي مي

در واقع اگر ... مجموعه اقتصادي، مجموعه سیاسي، مجموعه فرھنگي، و غیره: ھا توضیحي وجود ندارد پديده

بدھیم ھیچ چیزي براي ادراك وجود توانستیم يك نقش و كاركرد مشابه را در رويدادھاي ديگر تشخیص  نمي

دھي  از آنجا كه تعیین و شكل«: ادامه دارند» ھا پديده«داشت؛ تاريخ وجود ندارد مگر به اين سبب كه برخي از  نمي

ھا پیش از  يابند بايد گفت كه اين پديده گیرند و صورت عملي مي ھاي انساني از كھن ترين به تازه ترين، شكل مي پديده

بندي آنھا برحسب نوع مثل اين است كه خطوط قوت  شوند؛ لذا دسته ھاي مشابه ايجاد مي اه زنجیره پديدهھر چیز از ر

سنتز تاريخي به اين دلیل وجود دارد كه تاريخ پیش از ھر چیز يك تجزيه و تحلیل . »اثر عمده را افشا كنیم/ يك كارآيي

ھايي  دانشمند ديگر در جست و جوي روابط میان پديدهمورخ نیز ھمچون ھر . است و نه يك تصادف و اقتران احساسي

ھا و خطوط  از اين جا به بعد تا جايي كه الزم است بر لزوم درك مجموعه. است كه خود او آنھا را تشخیص داده است

برابر  شود لذا تا جايي كه الزم باشد درك و دريافت در روند، تأكید مي اي كه از ھرگونه علیت تحلیلي فراتر مي ساختاري

. شناسي تاريخي ارائه داد توان از اين تمايز، كلیدي براي روش در عین حال نمي. توضیح و بیان قرار داده خواھد شد

به عبارت بھتر، . اين كار تركیب دوباره فقط بعد از تجزيه و تحلیل ممكن خواھد بود«: گويد ھمان گونه كه مارك بلوخ مي

در يك تحلیل ابتدايي كه بیشتر از آن كه نگرشي باشد . در مقام دلیل وجودي آن اين امر چیزي نیست مگر تداوم تحلیل

بدين سان ادراك و فھم ھیچ » شوند در حالي كه ھیچ چیزي مشخص نیست؟ تأملي است، روابط چگونه تمیز داده مي

تجزيه و  -حلیل داراي نشان تجزيه و ت: تضادي با توضیح و تبیین ندارد، حداكثر اين است كه مكمل و معوض است

مورخ در گسترده ترين سنتزھاي خود : كند و تا نھايت اين نشان را حفظ مي. اند كه آن را ممكن ساخته -ھايي تحلیل

اي كه برخوردار از ھمه كنش ھاي متقابل و تمام روابط  كوشد تا اين آگاھي زمانه را بازسازي كند؛ آگاھي مي

دقیقًا يك » گذشته تام و تمام«امر تاريخي كامل، . و تحلیل دريافته استاي است كه مورخ به كمك تجزيه  جانبه ھمه

انديشه است يعني در معناي كانتِي آن، حد و حدودي است كه ھرگز بر اثر يك كوشش ھرچه وسیع تر و ھر چه 

اين يك . انديشه تنظیم كننده اين كوشش است» گذشته تام و تمام«مفھوم . پیچیده تر به آن دست يافته خواھد شد

باالترين كوششي كه به دست مورخ . قضیه بالفصل نیست زيرا كه ھیچ چیز ھمچون يك كل با واسطه وجود ندارد

البته زباني علمي (به زباني ديگر. اي است كه حاصل يك برداشت يا تصور گردنده است شود نكته موجب نظم تاريخ مي

  .رود سخن مي» تئوري فیزيك/نظريه«از  است در ھمان مفھومي كه» نظريه«اين امر حاصل يك ) است

يك دوره ھمچنان يك فرآورده، نتیجه تجزيه و : گیرد ھمه تاريخ را در بر نمي» دھنده استنباط بنیادي نظم«ھمچنین ھیچ 

» قطعات كامل« -به قول اليبنیتس -شود ھرگز چیزي ديگر جز  آنچه با تاريخ به ادراك و شعور ما عرضه مي. تحلیل است

  .»سنتزھاي تحلیلي«بنا بر عبارت گستاخانه كانت در كتاب استنباطات متعالي (عنينیست ي

سؤالي نگراني آور . است» جست و جو«به اين ترتیب از اين سو و از ديگرسو، تاريخ به ريشه خود وفادار است و نوعي 

یست بلكه يك واكنش و ضد حمله درباره تاريخیگرِي دلسردكننده ما يعني درباره شیوه زيستن ما و راھیابي در زمان ن

واكنشي از طريق گزينش تاريخ، گزينش نوعي شناخت، نوعي اراده ادراك عاقالنه، بر : است» تاريخي«به اين وضع 
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علم جوامع «) خ مورخ فرانسوي ١٢۶٨تا  ١٢٠٩/  ١٨٨٩تا  Fustel de Coulanges (1830ساختن آنچه فوستل كوالنژي 

اين ھدف عینیت بر خالف . خواند مي» منطقي تجزيه و تحلیل/عمل سنجیده«وخ آن را نامید، و مارك بل مي» انساني

شود، محدود به نقد مستند نیست بلكه حتي به سنتزھاي مھم و كالن مي  آنچه در پوزيتیويسم جدي تصور مي

ا ندارد كه در آن انجامد؛ خردگرايي آن ھم از ھمان ريشه است كه خردگرايي علم فیزيك امروزي و تاريخ آن جايگاه ر

  .نسبت به اين نكته عقده حقارتي وجود داشته باشد

  عینیت تاريخ و ذھنیت مورخ

است كه اكنون بايد نقد معاصر را كه  -و در نتیجه در رابطه با اين انديشه و عمل عینیت -در ارتباط با اين حرفه مورخي 

در واقع . تدارك تاريخ پاي فشرده شده است، جاي داددر آن از نیم قرن پیش تاكنون اين ھمه بر نقش ذھنیت مورخ در 

توان اين ذھنیت را در خود آن مالحظه کرد، به اين معني كه بي آن كه قبًال بدانیم  رسد كه نمي چنین به نظر من مي

كند  لذا احتیاط ايجاب مي. توان به آن پرداخت كه اين ذھنیت يعني دقیقًا اين عمل منطقي تجزيه و تحلیل، چیست نمي

كه اين امر به شیوه سنت و عرف انعكاسي و تأملي مورد توجه قرار گیرد به اين معني كه اين ذھنیت بايد در ھدفي 

اين ھم گفتني است كه فیزيك بدون فیزيكدان تحقق . كه دارد، در چگونگي اقدام به آن و در آثاري كه دارد بررسي شود

ھا، بدون رھا كردن اين فكر و شيء و  حل ھاي مختلف و راه مودن راهيابد يعني بدون آزمايش و اشتباه، بدون آز نمي

انقالب كپرنیكي كانت عبارت از تكريم و ستايش ذھنیت دانشمندان . گرفتن فكر و شيء ديگر و بدون كشفیات خاص

. ندشود اشیاء و موضوعات وجود داشته باش نبوده است بلكه دقیقًا عبارت از كشف ذھنیتي بوده است كه سبب مي

تأمل و انديشیدن درباره ذھنیت مورخ عبارت از اين است كه به ھمان شیوه جست و جو شود كه كدام ذھنیت به 

و ناشي از  اما يك مسأله ديگر وجود دارد كه خاص مورخ است . واسطه حرفه مورخ به كار گرفته شده است

ايي كه عینیت تاريخي را به يك عینیت ناتمام ھ مشخصه ايم؛  ھاي عینیتي است كه تاكنون از آنھا سخن نگفته مشخصه

. كنند در قیاس با عینیتي كه در علوم ديگر حاصل شده است يا حداقل در حال نزديك شدن به آن ھستیم، تبديل مي

آن كه بكوشم تا به تدريج تضادھاي آشكار میان اين مرحله جديد تأمل و مرحله پیشین را كاھش دھم، اين   من بي

  .كنم طرح ميھا را  مشخصه

شود؛ ما با گفتن اين كه خود مورخ عقالنیت تاريخ را  نخستین ويژگي به مفھوم گزينش تاريخي مربوط مي)١

اين انتخاب عقالنیت انتخابي ديگر را در نفس كار مورخ در پي . ايم گزيند، به ھیچ وجه معناي آن را تكمیل نكرده برمي

توان آن را داوري اھمیت نامید، بدان گونه كه در گزينش  ست كه ميدارد؛ اين نوع ديگر انتخاب ناشي از چیزي ا

كند و به  دارد، تجزيه و تحلیل مي تاريخ از رھگذر مورخ فقط رويدادھاي مھم را نگاه مي. رويدادھا و عوامل نظارت دارد

اي كلي تفسیري، در اين جاست كه ذھنیت مورخ، در قیاس با ذھنیت فیزيكدان، و به صورت نماھ. دھد ھم پیوند مي

در نتیجه در ھمین جاست كه كیفیت محقق كنجكاو در نفس گزينش اسناد بررسي شده اھمیت . كند بروز مي

است كه ) امر تحقق يافته(»رخ داده«اين . آفريند از اين بھتر داوري اھمیت است كه با حذف ملحقات تداوم مي. يابد مي

. شود دار مي ت، شرحي است كه پیوسته است، با تداومش معنياھمیتي اس تكه پاره شده از بي  نامربوط است،

. در اين زمینه آر. سان عقالنیت خود تاريخ وابسته به اين داوري اھمیت است كه در عین حال معیار مطمئن ندارد بدين

  .»تئوري مقدم بر تاريخ است«: گويد حق دارد كه مي R.Aron/ آرون

برحسب اين . تصور عادي و پیش پا افتاده علّیت است/ات مختلف يك برداشتافزون بر اين، تاريخ وابسته به درج)٢

اي است كه آخر از ھمه رسیده و كمتر از ھمه پايدار است و در نظام عمومي جھان از  پديده«علت گاھي  برداشت،

ساختاري  ؛ گاھي نیز ھمچون سیارات فلكي در حال تحول آرام است؛ و گاھي ھم)مارك بلوخ(ھمه استثنايي تر است
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به  -به نام مديترانه و جھان مديترانه در روزگار فیلیپ دوم- Braudel/در اين زمینه كتاب برودل. كند دائمي جلوه مي

ھا شده است، از ديدگاه  سبب كوششي كه در آن براي رفع پیچیدگي و در ھم و برھمي و نظم دادن به اين علّیت

كند آنگاه نیروھاي خاص  اي را مطرح مي عالیت دائمي چارچوب مديترانهاو ابتدا ف. رود روش، نقطه عطفي به شمار مي

بندي  اين كوشش براي طبقه. كشد اما نسبتًا ثابت نیمه دوم سده شانزدھم و سرانجام جريان رويدادھا را به میان مي

ل و ناپايدار خواھد اما اين ساماندھي ھمواره متزلز. علیت ھا به درستي در خط اقدام در جھت عینیت تاريخ جاي دارد

اند و دقیقًا از راه تجزيه و تحلیل   بود زيرا كه تركیب كامل علیت ھايي كه كمتر متجانس ھستند و خودشان شكل گرفته

در ھر صورت، در میان علیت ھاي تشكیل دھنده بايد . آورد اي تقريبًا حل نشدني پديد مي اند مساله  پديد آمده

خود معناي علیت كه مورخ . اند، گنجانده شوند  دار شده ه ھمچون روانشناسي عرفي لكهھاي روانشناسانه نیز ك انگیزه

تاريخ محكوم است كه : و در نوسان میان جبر و احتمال است(!) برد معموًال ساده، ضعیف، پیشابحراني مي  به كار

آن كه شايد آنھا را  باشد و بي   شدهآن كه درباره آنھا تامل  ھمزمان چندين طرح كلي و نماي توضیحي را به كار گیرد بي

شرايطي كه قاطع نیستند و علت نیستند، علت ھايي كه میدان تاثیر و سھولت ھا و غیره : از ھم تشخیص دھد

روند، و اين امر  كه از انديشه و تامل او فراتر مي» بندد به كار مي«خالصه اين كه مورخ روش ھاي توضیحي را . باشند

اي انعكاسي برخورداري از آن دست دھد، عملي شده و تاثیر گذاشته  ن، پیش از آن كه به گونهتوضیح آ: طبیعي است

  .است

فھم، به . نامید» فاصله تاريخي«توان آن را پديده  يك مشخصه ديگر اين عینیت ناتمام ناشي از چیزي است كه مي)  ٣

فكري را سنتز /ت سنتز عقالنيكان(خردمندانه، عبارت است از كوشش در جھت بازشناسي و تشخیص  گونه

تعیین چیزي است كه تغییر كرده است، منسوخ شده، /به اين ترتیب وظیفه تاريخ نامیدن). نامید شناسايي در تصور مي

اي اين ديالكتیك را  مورخ حرفه. كند  ديالكتیك قديمي خود و ديگري بار ديگر در اين جا قد علم مي. چیزي ديگر بوده است

نھاد، و /يك تشكل: عیني و ملموس دشواري ھاي زبان تاريخي مخصوصًا اصطالحات باز مي يابد زير شكل كامًال

اند، در زبان معاصر، زبان ملي كنوني، چگونه نامگذاري كنیم و بفھمانیم؟ در اين جا فقط   وضعیتي كه از میان رفته

ھر يك از اينھا ... كومت و غیره پیوند دارندكنیم كه به كلمات استبداد، بردگي، فئودالیته، ح دشواري ھايي را ياد مي

دھد تا در آن واحد ھم امور را  مؤيد و گواه مبارزه و كشمكش مورخ براي دستیابي به اصطالحاتي است كه امكان مي

آمیز  به ھمین سبب است كه زبان تاريخ لزومًا دو پھلو و ابھام. شناسايي كنیم ھم آنھا را مشخص كرده تصريح نمايیم

كننده،  اين زمان تاريخي است كه در اين جا در برابر ھوشي ھمگون كننده عمل خاص كتمان. است

كیفیت زمان بگريزد زيرا كه در آن از روزگار /تواند از اين ماھیت مورخ نمي. ناھمخواني آن قرار مي گیرد/ناھماھنگي

انبساط، گرفتگي، و خالصه رھايي از  فلوطین، پديده كاستي ناپذير و سرسختانه دور شدن از خود، كش و قوس زمانه،

تاريخ » غیر دقیق«، و حتي »غلط و نادرست«ما در يكي از منابع خصوصیت . اولیه وجود داشته است/ غیريت اصلي

كند و ضمن نامگذاري حتي حواشي  رياضیدان نامگذاري مي. يابد ھرگز مورخ خود را در وضع رياضیدان نمي: ھستیم

  »...نامم خط تقاطع دو سطح مي] اين را[  من«: نمايد مفھوم را تعیین مي

به  -گیرد كه از راه آن يك علم دقیق در برابر موضوع خود جاي مي -در مقابل، آنچه از اين فعالیت اساسي نامگذاري 

آيد نوعي قابلیت و صالحیت مورخ براي سردرگم شدگي است، اين كه گويي از راه فرضیه خود را در زمان  دست مي

كند به وسیله او براي حال حاضر، به منظور ارجاع، حفظ شده است،  اي كه او بررسي مي ري مي يابد، دورهحال ديگ

خبري و پیش  از اين زمان حال يك آينده وجود دارد كه از انتظار، جھل، بي: دنیوي/اندازھاي موقتي براي يك كانون چشم

ھمچنین يك . دانیم نچه ما و ديگران، رسیدن به آن را ميبیني ھا درست شده است و ھراس از آدمیان آن زمان نه از آ
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و حال . دانیم گذشته از اين حال وجود دارد كه حافظه آدمیان پیش از اين زمان است، و از آنچه ما، ما از گذشته آنان مي

ل است، تخیلي آن كه اين انتقال به يك زمان حال ديگر، كه ناشي از نوع عینیت تاريخ است، به قولي دقیقًا نوعي تخی

پیش «به  - رسد  دنیوي بازمي/ ناسوتي زيرا كه يك زمان حال ديگر بازنمود شده است و به ژرفاي فاصله زماني/ زماني

مسلم است كه اين تخیل، نشانگر يا سرآغاز ورود يك ذھنیت به صحنه است كه علوم فضا، . »زمان ديگر«، به »از اين

دانستن چگونگي نزديك كردن گذشته تاريخي به ما يك نعمت نادر است . كند يماده و حتي زندگي را از صحنه بیرون م

كه ضمن بازسازي فاصله تاريخي، و حتي بھتر از اين، با ايجاد يك شعور دورشدگي در روح خواننده كه عمق موقتي 

  .آيد دارد، فرادست مي

  اي قاطع و تعیین نیست بلكه مشخصهرسیم كه آخرين ھست اما كم اھمیت ترين  سرانجام به آخرين ويژگي مي)  ۴

اي كه از آن دور  گذشته. خواھد در آخرين حركت درك كند و توضیح دھد انسان ھا ھستند آنچه تاريخ مي: كننده است

ايم گذشته انسان است لذا اين فاصله خاص كه وابسته به چیزي است كه آن ديگري انساني ديگر است، بر  شده

زيرا كه انسان ھاي ديگر زندگي : يابیم ما در اين جا مسأله گذشته كامل را باز مي. دشو فاصله زماني افزوده مي

لذا اين دقیقًا خصوصیت . كوشد تا با كل شبكه روابط عّلي بازسازي كند اند و اين دقیقًا چیزي است كه مورخ مي  كرده

یت مطلق گذشته انساني است كه اين واقع. كند نشدني انساني گذشته است كه كار درك كامل را تحمیل مي تمام

درون سنتزھاي تحلیلي كه : كوشد تا درون بازسازي ھمواره رساتر خود را بازيابد زيسته شده است، انسان كه مي

بنابراين چنان كه گفته بوديم، اين گذشته كامل انسان ھاي زمان گذشته . يافته تر ھستند ھمواره متفاوت تر و سامان

ھمچنین بايد گفت كه اين پايان پیش از موقع كوششي در . رت حد و مرز يك تقريب عقالنياست كه يك انديشه به صو

جھت ھمدلي و عالقه است كه خیلي فراتر از انتقال تخیلي ساده به درون يك زمان حال ديگر است، يك انتقال واقعي 

از آن سخن گفتیم، جاي دارد و كار  اين عالقه در سر آغاز و در پايان تقريب عقالني كه. زندگي انسان ديگر  به درون

در اين ھنگام ھمچون پیوندي آگاھي دھنده نسبت به موضوع . اندازد مورخ را ھمچون فوريت بالواسطه اول راه مي

به ھمین دلیل است كه تاريخ به ھمان اندازه كه اراده در جھت توضیح است، از يك اراده عقالني . كند تحقیق عمل مي

اي كه ذھنیت مورخ  لحظه. رود با تجربه انساني خاص خود به میان آدم ھاي گذشته ميمورخ . شود ناشي مي

ترتیب انتقادي زمان / ترتیب زماني انتقادي  اي است كه تاريخ در فراسوي، ھرگونه برجستگي چشمگیر مي يابد لحظه

   اي  بي آن كه مورخ به گونهاين تداعي و طرح ارزش ھا . كند ارزش ھاي زندگي انسان ھاي زمان گذشته را آشكار مي

در اين صورت او به . به آنھا باشد و دلبستگي عمیق نسبت به آنھا داشته باشد، ممكن نیست» مند عالقه«حیاتي 

آمیز زندگي نامه قديسان  كند كه حالت اعتذاري دارد و حتي به گزارش تملق پردازد بلكه كاري مي ندرت به تاريخ مي

قادر باشد كه با فرض درستي ايمان آنان كاري در پیش گیرد كه نوعي ورود به عالم ترديد در  البته بايد. كند اقدام مي

  .اين ايمان است

اين انتخاب و پذيرش تعلیقي و خنثاي اعتقاد آدم ھاي زمان گذشته موضوع عالقه مختص مورخ است، نقطه اوج چیزي 

انداز  قت، انتقال به يك ذھنیت ديگر كه ھمچون كانون چشملذا اين انتقال مو. است كه تخیل يك زمان حال ديگر نامیديم

مورخ جزء تاريخ است آن ھم نه فقط در : اين ضرورت ناشي از وضع بنیادي مورخ است. نیز ھست پذيرفته شده است 

مفھوم معمولي و پیش پا افتاده كه گذشته، گذشته زمان حال است بلكه در اين معني كه انسان ھاي گذشته ھم 

ھايي است كه انسان ھا از طريق آن تعلق خود را به ھمین  لذا تاريخ يكي از شیوه. ز ھمین انسانیت ھستندجزئي ا

رسیم كه موجب ظاھر شدن ذھنیت خود تاريخ، و  در اين جا به مرزي ديگر از عینیت تاريخ مي. كنند انسانیت تكرار مي

ريزند؟  تحلیل ھاي ما را از عینیت تاريخي در ھم ميآيا اين مالحظات نخستین چرخه . شود نه فقط ذھنیت مورخ، مي



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

 

٧ 
 

ما فقط نوع : آيا اين تجاوز به ذھنیت مورخ ھمان گونه كه ادعا شده است، نشانه انحالل موضوع است؟ به ھیچ وجه

خالصه اين كه . ايم شود، عینیت تاريخي در میان ھمه عینیت ھا، مشخص كرده عینیتي را كه از حرفه مورخ منتج مي

به ھمین دلیل است كه ذھنیت . ايم ه ساخت و تشكیل عینیت تاريخي، در مقام رابط ذھنیت تاريخي عمل كردهما ب

ايم غناي ھماھنگ شده بس  عناصري كه برشمرده: مورد بحث ھر نوع ذھنیتي نیست بلكه دقیقًا ذھنیت مورخ است

اما در عین حال اين ذھنیت . فاقد آن استآورند كه مثًال ذھنیت فیزيكدان  بزرگ تري براي ذھنیت مورخ فراھم مي

زيرا كه مورخ كیست؟ در . ايم گويیم كه تاريخ با مورخ نسبت دارد چیز مھمي نگفته وقتي مي. ذھنیت انحرافي نیست

اين نسبیت ھیچ نسبتي با يك نسبیت . درست مرتبط است/اين مورد موضوع علمي ھمواره با يك روحیه مستقیم

ذھنیت مورخ مانند ھر . ندارد - گرايي میل به زيستن، اراده قدرت و مانند اينھا يعني با ذھن -ه معمولي و پیش پا افتاد

كار انتقاد فلسفي با كتاب ريمون آرون به نقطه اوج خود . ذھنیت علمي نشانه پیروزي ذھنیت خوب بر ذھنیت بد است

 H.Marrou/ ست و ذھنیت بد كدام؟ پانري ماروذھنیت خوب كدام ا: آن شايد بايد اين سئوال را طرح كرد پس از . رسید

و ما آن را در سطحي باالتر باز مي  - كند، اين نكته را ھم پذيرفته است  كه به خوبي از مكتب انتقادي استقبال مي

در روش (پیشرفت«: زيرا كه در واقع - يابیم، در سطح تاريخي كه در عین حال توسعه يافته و عمیق تر ھم شده است

/ حتي روش. رود وانگھي اثبات گرايي از حد انتقاد مستند فراتر نمي. »يابد نه با واكنش فراتر رفتن تحقق مي با) علمي

من «بدين سان بدون ذھنیت روزانه، بدون تاسیس اين ... متد فیزيكي آن ضعیف و فاقد رابطه با فیزيك فیزيكدانان است

تسلیم به غیر «، ھمین »آمادگي«زيرا كه دقیقًا ھمین . جود نداردگیرد، تاريخ و كه تاريخ نام خود را از آن مي» تحقیق

به اين ترتیب اين دور نخست . آيیم است كه در آن بر ذھنیت بد غالب مي» گشودگي به ديگري«، ھمین »منتظره

ن ذھنیت اكنون فاصله میا. عینیت در ابتدا ھمچون قصد و ھدف علمي تاريخ بر ما ظاھر شده بود: گیرد تامالت پايان مي

  .اخالقي شده است» منطق«تعريف عینیت با . كند خوب مورخ و ذھنیت بد او را مشخص مي

  

  تاريخ و ذھنیت فلسفي

آيا با اين مالحظات درباره ذھنیت مورخ و با اين ھماھنگي آراء، در خود مورخ تامل درباره ذھنیت تاريخ پايان گرفته 

  است؟

ما ھنوز ھم از تاريخ انتظار داريم كه به غیر از اين : گوناگون مستتر در تاريخ را به ياد بیاوريم» منافع«نقطه آغاز حركت و 

اما . سازد، ذھنیت ديگري را آشكار كند؛ ذھنیتي كه حتي ذھنیت تاريخ و خود تاريخ است ذھنیت مورخ كه تاريخ مي

شود، از دوستدار تاريخ كه ھمه ما  يخ منتج ميشود بلكه از كار خواننده تار اين امر ديگر از حرفه مورخ ناشي نمي

زيرا كه تاريخ مورخ يك اثر مكتوب . ھستیم و اين كه فیلسوف براي اين كه دوستدار تاريخ باشد داليل خاص خود را دارد

 گیرد؛ در خواننده و در تعلیمي است كه ھمچون ھمه آثار مكتوب و تعلیمي، فقط در خواننده پايان مي/ يا آموزش داده

از سر «شاگرد و در عامه مردم كه به وسیله خواننده فیلسوف تاريخ آن چنان كه به وسیله مورخ نوشته شده است 

گیري از تاريخ را در  بھره. كند كه به آنھا خواھیم پرداخت مسائلي را ايجاد مي» از سرگیري«و ھمین . شود مي» گرفته

در زمان به كلي » غريبگي«و به طور خالصه ھمچون » جیبلذت شنیدن و گفتن چیزھاي ع«مقام سرگرمي، در مقام 

ھمچنین از تاريخ منبع احكام و تعالیم سخن نخواھم گفت ھر چند كه آگاھي و شعوري كه از آن سخن . گذارم كنار مي

ه در واقع ھرگاه كه ب. اند  اند و سبب آموزش شده  گفته خواھد شد بازيابي ارزش ھايي است كه در تاريخ آشكار شده

تواند از  لذا در اين جا منحصرًا به كاربردي كه فیلسوف مي. دھد تاريخ آن گونه كه ھست بنگريم تاريخ به ما آموزش مي

اي خاص براي خود  فیلسوف براي اين كه كار مورخ را در خود به پايان برد، شیوه: پردازم تاريخ مورخان داشته باشد مي
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كند در عین حال اين  خواند و تطبیق نمي مه استنباط ھا و مفاھیم فلسفه نميتامل با ھ   كنم كه اين پنھان نمي. دارد

كند كه نقطه آغاز آنھا نزد  تاملي نامید، صدق مي/توان آنھا را انعكاسي تامل براي ھمه گروه ھاي فلسفه كه مي

: نظر بوده استھا جست و جوي ذھنیت واقعي مورد  در ھمه اين فلسفه. سقراط، دكارت، كانت و ھوسرل بوده است

وقفه باز كشف كنیم ھمین مسیر حركت از  آنچه بايد كشف كنیم و پیوسته و بي. عمل وقوف و شعوريابي واقعي

عمل فلسفي ممكن /گیري تاريخ تاريخدانان در رفتار اين پايان. نامیم خويشتن به من است كه آن را آگاھي يابي مي

از راه جست و جوي يك معناي منطقي و منسجم از درون تاريخ؛ » منطق فلسفي«جھت : است در دو جھت ادامه يابد

  .ھاي انفرادي كه در ھر بار استثنايي و در ھر بار منحصر به فرد باشد با فیلسوفان و فلسفه» گفت و گو«و جھت 

  

  پیدايي يك حس / »برآمدن«تاريخ ھمچون .  ١

و اريك ويل را،  -ه در آخر عمر به اين مسیر افتادك-مسیر ُكنت، ھگل، برونشويگ، و ھوسرل : نخستین مسیر را برويم

ھمه اين . كند به رغم تفاوت ھاي بزرگي كه تفسیر ھاي آنان را درباره عقل و ھمچنین درباره تاريخ از ھم جدا مي

كنم از يك تاريخ ھشیاري و وقوف  شفافیتي كه من در خودم جست و جو مي: متفكران يك اعتقاد مشترك دارند

من براي خروج از ذھنیت خصوصي . رسند تاريخ ھشیاري به ھم مي» دراز«خودشناسي و راه » كوتاه«ه را. گذرد مي

او . نمونه ھوسرل در اين زمینه بسیار قابل توجه است. خود و از رھگذر آن براي اثبات آدمي بودن خود به تاريخ نیاز دارم

: داشت كه بايد به لحاظ تاريخي توجیه و تفسیر شوندالعاده ذھني بود كه تحت تاثیر رويدادھايي قرار  متفكري فوق

الزم بود كه نازيسم تمامي فلسفه سقراطي و متعالي را متھم كند تا استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان به سنت بزرگ 

» كوتاه«فیلسوف انتظار دارد كه نوعي تالقي و انطباق راه . فلسفه انعكاسي روي بیاورد و معناي غرب را در آن بیابد

و -فلیسوف به دلیل اين كه خود را در خطر سست شدگي . تاريخ او را توجیه و اثبات كند» دراز«خودشناسي و راه 

خواھد با دستیابي به معناي تاريخ  او مي. جويد يابد، از تاريخ ياري مي در اعماق وجود خود مي -حتي تحقیرشدگي

  .سازد يسد و ھم تاريخ مينو و لذا مورخ ھم تاريخ مي. معناي خاص خود را دريابد

كه متعالي، فراز رونده و انعكاس پذير است، از تاريخ آنچه را انتظار دارد كه  - حداقل فیلسوف سقراطي -اما فیلسوف 

اي با نھايت بد گماني به چنین عملي مي انديشد  مورخ حرفه  حال آن كه. شود كند كه در انتظارش يافت مي تصور مي

اما بايد دورتر . كند تا برد و حدود به كارگیري تاريخ را در كاربرد فلسفي دريابیم ه ما كمك ميو خويشتنداري ھاي او ب

كند بلكه ھمچنین  است، رھا نمي)حداقل از لحاظ خرد فلسفي(اين تاريخ ھشیاري فقط آنچه را كه فاقد معنا: رفت

و غیر قابل سنجش ھر فلسفه يك وجه  خصوصیت ويژه. پذيري و استثنايي بودن را نیز رھا مي نمايد فرديت، نظام

  .بسیار مھم تاريخ به اندازه عقالنیت حركت مجموع است

  

  تاريخ ھمچون بخشي میان ذھنیتي .  ٢

فیلسوف تاريخ به جاي جست و جوي وسعت و نظم : رسیم به اين ترتیب به قرائت فلسفي ديگري از تاريخ مي

تواند به سوي يك فلسفه خاص عطف توجه  او مي. و جو نمايد تواند صمیمیت و رابطه نزديك را با غرابت جست مي

نمايد و بكوشد تا به جاي آن كه اين فلسفه را در حركت تاريخ جاي دھد، دريابد كه ھمگي مسأله يك دوره، ھمگي 

فیلسوف به جاي آن كه اين فلسفه را در حركت تاريخ جاي دھد ھمه گذشته . گیرند تاثیرھاي گذشته چگونه شكل مي

خالصه اين كه تاريخ به . گیرد دربرمي  كند و داند كه اين فلسفه آن را تحمل مي اي مي ين فلسفه را ھمچون انگیزها

فیلسوف خواھد كوشید تا -در اين ھنگام مورخ. خورد آن كه ھمچون يك حركت توسعه بیابد، در افراد و آثار گره مي جاي
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اين سئوال زنده كه متفكر با آن خود را . ده و آن را طرح كرده استبه سئوالي برسد كه فقط فیلسوف ديگر به آن برخور

كند، شايد  باري، در نظر ما حرفه مورخ براي تشخیص ذھنیت خوب و ذھنیت بد مورخ كفايت مي... دھد تشخیص مي

ا وقفه ما ر مسئولیت و وظیفه تأمل فلسفي تشخیص عینیت خوب و عینیت بد تاريخ است زيرا كه تأمل است كه بي

  .سازد كه موضوع، علت خود انسانیت است مطمئن مي

  

  :پي نوشت ھا

  :مطلب حاضر فصلي از اين كتاب است*

Paul Ricoeur, Histoire et Verite, Paris, 1984.  
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