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 ١امروز، ديروز، فردا: فلسفه تاريخ

  ٢ويلیام سويت 

  ترجمه روح اهللا علیزاده 

است  The Philosophy Of History:A Re-examinationنگارنده محترم در اين مقاله که در حقیقت مقدمه اي بر کتاب

از تاکنون را مورد بحث و بررسي قرار داده و از ريشه ھاي تاريخي فلسفه تاريخ ھمراه با چھره ھاي معروف آن از آغ

گذشته به آينده و حال پل زده و مباحث مربوط به آن را در حال حاضر و جايي که ممکن است در آينده به آنجا برسد 

فلسفه تاريخ در : عناوين مباحثي که در اين مقاله به تفصیل بررسي شده اند عبارتند از.بررسي و تحقیق کرده است

  .ريشه ھا، نقطه عطف در فلسفه تاريخ، فلسفه تاريخ انتقادي و نظري و فردا: حاضر،ديروزحال 

                                                               

بنظر مي رسد نه تنھا درباره  -حداقل در وھله اول -امروزه، بحث انتقادي در تاريخ و درباره تاريخ، زنده و پوياست اما 

کساني که به چیستي تاريخ، . ايج اين بحث بلکه درباره پرسشھايي که مي توان پرسید نیز توافق اندکي وجود داردنت

اھداف آن، به اينکه مورخان مدعي انجام چه کاري ھستند و به چیستي نگارش تاريخ، عالقمند ھستند، با تحلیلھاي 

محصولي به ظاھر ادبي و با مباحثات در باب اينکه آيا تواريخ، اخبار فرھنگي و ادبي تاريخ، تحلیل تاريخ به مثابه ادبیات يا 

در . يا گزارشھاي صرف ھمراه با اصول و اھداف اساسي ھستند و با مباحثات دروني میان تاريخ نگاران روبرو مي شوند

  .يافت" فلسفه تاريخ"اين میان نیز مي توان مباحثي درباره 

و بويژه زماني که  -قه اي نظري و آکادمیک نیست؛ بلکه براي زندگي نیز مھم استاز نظر بسیاري از افراد، تاريخ عال

مردم مي خواھند بدانند که . قواعد و اصول ديني و علمي، ديگر با قاطعیت قابل دفاع نباشند، مھم تر خواھد بود

وقايع نامه ھا روي مي آورند،  تاريخ خانوادگي يا محلي، نسب شناسیھا و - کیستند و از کجا آمده اند، ازينرو به تاريخ

در . اما به داستانھا و گزارشھاي شخصیتھاي تاريخ و روايتھاي ملل و تمدنھا و حتي تواريخ جھان نیز روي مي آورند

و به ما مي گويند که  -اينجا نیز بنظر مي رسد توافق اندکي وجود دارد؛ ما تواريخ سازماني، مردمي و دانشگاھي داريم

بازگو کنند ولي با اين وجود غالبًا " آنطور که بوده اند"دئولوژيک ھستند، ھر کدام نويد مي دھد امور را ھمه تواريخ، اي

بنابراين فرضیات اساسي که در تاريخ نگاري دخالت دارند . بجاي اينکه اين مورد را در نظر بگیرند از آن صرفنظر مي کنند

که تحت تأثیر عدم قطعیت ايجاد شده در آغاز قرن بیست و  نه تنھا براي محققان جالب ھستند بلکه براي ھر کسي

بنابراين مسائلي که مورخان و تاريخ نگاران با آنھا روبرو بوده يا ھستند مسائل فلسفه تاريخ . يکم است نیز جالب است

حققان ھمانگونه که محققان و غیرم. اما خود فلسفه تاريخ داراي تاريخیست که آن نیز محل بحث است. نیز ھستند

درباره پیش فرضھاي تاريخ تأمل مي کنند، فلسفه تاريخ ما را دعوت به تحقیق و بررسي مي کند اگرچه به بازانديشي 

ھدف اين مقاله ھدفي کلیست و آن معرفي برخي از مسائل در زمینه بحثھاي رايج در فلسفه تاريخ براي . دعوت نکند

اين بدين معناست که ما . ن در بحث پژوھشي جاري استبازانديشي در برخي از موضوعات محوري و سھیم شد

نیازمنديم نه تنھا از بحثھاي امروز بلکه ديروز و از جايي که بحث ممکن است در آينده به آنجا سوق داده شود، آگاه 

  .شويم
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  امروز

ه قرار مي دھیم؟ آن، اگر بخواھیم فلسفه تاريخ را از نو مورد ارزيابي قرار دھیم، ما چه چیزي را مورد ارزيابي دوبار

  .چیزي جز اينکه مورخان و فالسفه، بنیادي ترين پرسشھا درباره خود تاريخ را چگونه فھمیده اند، يا مي فھمند، نیست

بنابراين اگرچه شايد برخي . بسیاري از مورخان خودشان را با چالشھايي درباره پیش فرضھاي تاريخ مواجه مي بینند

يا مجموعه اي از وقايع و تاريخ به مثابه يک رشته علمي را بپذيرند و فراتر از اين  ٣"واقعه"مثابه صرفًا تمايز بین تاريخ به 

آيا تاريخ، علم است، آيا علمي اجتماعي است، ھنر  - نروند اما فالسفه تاريخ موضوع چیستي تاريخ را مطرح مي کنند

برخي از فالسفه تاريخ و مورخان پا را فراتر از  )carr,1961,p.6(است؟ يا مجموعه اي از واقعیتھاي محقق شده است؟

آيا  - آيا واقعیاتي وجود دارند يا اينکه احکام صرف وجود دارند: اين گذاشته و پرسشھايي از اين قبیل مطرح کرده اند که

 ھرگز مي توان گذشته را شناخت و اگر بتوان شناخت، چگونه مي توان به آن دست يافت؟ با اين وجود، برخي ديگر

اعم از اينکه فھم يا تبیین تاريخي ممکن باشد، ما چه نتیجه اي مي توانیم : ممکن است اين پرسش را مطرح کنند که

  از اين معرفت بگیريم؟

امروزه، ھمانطور که مورخان پرسشھاي محوري در مورد اينکه فلسفه تاريخ چیست و درباره چیست را مورد توجه و 

اما بنظر مي رسد . ايي که آنھا ارائه مي دھند، يقینًا آنھا را از ھم جدا مي سازندتجديد نظر قرار مي دھند، جواب ھ

که منبع اين جدايي و انشعاب در تعريف واژه ھاي کلیدي نیست بلکه در نحوه پاسخگويي به پرسشھاي اساسي تر 

که پرداختن به تاريخ چیست و بنابراين در بحثھاي جاري، تلقي فرد از تاريخ و اين. درباره جايگاه معرفت تاريخي است

  .نامیده مي شود ۵"تاريخ گرايي"مانند اينھا تحت تأثیر چیزيست که بطور کلي 

که در مطالعات ادبي و فرھنگي تأثیر  ۶"تاريخ گرايي جديد"واژه اي پیچیده است که در جنبشي بنام " تاريخ گرايي"

کارل پوپر نیز ). Michaels, 1987; Greenblatt, 1988;veeser, 1989: مراجعه کنید به.( گذار بوده است، ظاھر مي شود

 -برابر دانسته است ٧اين واژه را در معنايي تقريبًا خاص و غیر متعارف بکار برده و آن را با نوعي جبرگرايي روايي عظیم

ان پیش بیني که از طريق مطالعه و بررسي تاريخ جامعه، مي توانیم الگوھا و تکرارھايي را کشف کنیم که به ما تو

و اين از نظر پوپر نه تنھا آزادي انسان را انکار مي کند بلکه اشاره دارد بر اينکه ) Popper, 1957(آينده را مي دھند

اين . براي ايجاد جامعه اي کامل شد ٨"مھندسي اجتماعي"ممکن است راھي وجود داشته باشد که طي آن وارد 

در دانش پژوھي قرن نوزدھم آلمان درباره دين، فلسفه و تاريخ که در  واژه ھمچنین به جنبشي اشاره دارد که ريشه

و بويژه احکام ارزشي درباره متعلَّق معرفت، چگونه ممکن ھستند  -ارتباط با پرسشھاي اساسي درباره اينکه معرفت

که معرفت زماني که تشخیص مي دھیم شرايطي که تحت آنھا ما معرفت پیدا مي کنیم، در حال تغییر ھستند و اين

انسان محدود است و ھمچنین آنچه ما مي دانیم داراي شخصیتي اساسًا ذھني است که بنظر مي رسد مانع از 

  ) Iggers,1995;Megill,1997;Hoover,1992.(عینیت مطلق و امکان صدور احکام قطعي مي شود

پديدارھاي "و بدين معناست که  تاريخ گرايي در گسترده ترين و عامترين معنايش به اين توصیف سوم نزديکتر است

انساني را نمي توان جدا و مستقل از پیشرفت تاريخي آنھا و از اھمیتشان براي دوره تاريخي خاص که در آن بوجود 

ماھیت ھر پديده اي را تنھا از طريق در نظر گرفتن جايگاه آن در "و اينکه  -)Martin,1991,p.103"(آمده اند، فھمید

و احتماًال ( ٩"خاص بودن"و آن بر  - )Gardiner, 1995p.357"(تاريخي مي توان بطور صحیح درک کردفرايندي از پیشرفت 

به ھمین خاطر، آن را با نوعي . وقايع گذشته در مقايسه با وقايع کنوني تأکید مي کند) ١٠"غیرقابل مقايسه بودن"بر 

يک ديدگاه غیرتاريخي محض نسبت به "ي توان تاريخ گرايان اين ادعا که م. نسبیت گرايي تاريخي يکسان مي دانند

و معتقدند که ھیچ فھمي از وقايع يا اعمال عامالن بعنوان وقايع ) Kemerling,2003(داشت را رد مي کنند" امور انساني
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ھر چیزي بايد در . يا اعمال از يک نوع خاص نمي توان داشت مگر اينکه آنھا در يک بستر خاص مثًال زمان حاضر باشند

  . باشد ١١"تفسیر"رض مع

را به چالش مي کشد و " تبیینھاي تاريخي"بنابراين تاريخ گرايي، نه تنھا امکان فھم تاريخي بلکه ھمچنین ارائه 

آن چیزي که ذھن انسان آن را طول و تفصیل مي "ھمچنین بنظر مي رسد که امکان خود تاريخ بعنوان چیزي غیر از 

  )Carr,1961,p.30.(را به چالش مي کشد" دھد

. يا حداقل بسیاري از اصول اساسي آن بطور گسترده مورد قبول واقع شده است -تاريخ گرايي مستحکم شده است

در نتیجه تعدادي از محققان به نسبیت مدعیات درباره معرفت و معنا متقاعد شده و نسبت به اين ادعا که مي توانیم 

عالقه خاص تاريخي " حقیقت"حقیقت آنھا مي پرسند آيا  در. چیز درستي درباره گذشته بگويیم، بي میل ھستند

است؟ اين سوأل به پیشرفت رويکردي پست مدرن نسبت به تاريخ و فلسفه تاريخ کمک مي کند که ھر گونه نويدي 

آنطور "، ھر گونه تالشي در جھت ارائه گذشته ] Acton,1906,P.12آنگونه که آکتون مي گويد " [تاريخي نھايي"درباره 

، ھر ادعايي مبني بر اينکه اصول، قواعد و الگوھاي تاريخیي وجود دارند که )Ranke in Carr, 1961,P.5" (بودهکه 

بويژه بمثابه يک علم تبیین گر را رد مي  - ممکن و موقتي نیستند و ھر گونه تالشي در جھت ديدن تاريخ بمثابه يک علم

  .ست ١٢اين رويکرد نیز قاطعانه ضدبنیادگرا. کند

بخاطر تاريخ گرايي و داللت ھايش، برخي نسبت به اھداف و غايات سنتي تاريخ شکاک ھستند، منصفانه است  اگر

اگرچه درست است که امروزه . بگويیم که حتي شکاکیتي عظیم تر درباره نتايج فلسفه ھاي متعدد تاريخ وجود دارد

اگرچه . ي عظیمي اعتماد تحقیقي اندکي وجود داردتعداد زيادي فلسفه تاريخ رقیب موجودند اما درباره چنین روايتھا

براي تاريخ وجود دارد، اما تعداد اندکي مدعیند که عقل، مشاھده يا " معنايي"برخي ممکن است امیدوار باشند که 

تجربه وجود چنین معنايي را نشان مي دھد و مانند فالسفه پلورالیست پست مدرن، آنھا اين امکان که به ھیچ وجه 

  .عنايي وجود ندارد را مي پذيرندچنین م

راه حل يا جواب پست مدرن تمرکز بر موضوعاتي غیر از معرفت، عینیت و معنا و نگاه به تاريخ بمثابه يک بنا و نپرداختن 

برخي بحث درباره ). Ankersmit and Kelner,1995: مقاالت: مراجعه کنید به( به جستجوي تبیین وقايع بوده است

 ,Smith(يخي بمثابه ادبیات، يا در ارتباط با جنسیت يا سیاست يا ايدئولوژي را انتخاب کرده اندشخصیت نوشته تار

تاريخي  ١٣"داستان"شده است که حتي ] وسیع[برخي ديگر نیز که داراي ديدگاھھاي مشابھي ھستند، باز و ). 1998

  . را از منابع معرفت و فھم مي دانند

برخي از محققان بر اين اعتقادند که گرايش پست . مقاومت مي کنند] ديدگاه[ينالبته، کساني ھستند که در مقابل ا

 ١۵است و مي تواند به خود مداري ١۴خود نابودسازنده"مدرن که به خاطر تاريخ گرايي بنیادينش مثال زده مي شود، 

عیت محدوديتھايي را بر برخي ديگر در تالش بوده اند استدالل کنند که واق). Hoover, 1992, P.355"(سوق داده شود

مراجعه کنید ( تئوري تحمیل مي کند و اينکه ادعاھاي شکاک پست مدرن منصفانه مورد حمايت قرار نمي گیرند

 -يا چقدر رد آن مشکل-برخي معتقدند که قطع نظر از اينکه آن چقدر متقاعد کننده). Appleby, Hunt,Jacob,1994(به

ھر کسي "با مورخان است، بطوري که " از نظر روش شناختي بي ارتباط"است، اين رويکرد پست مدرن به تاريخ 

با اين وجود برخي به برحق بودن ). Martin,1995,P.327.(در عمل آن را باور دارد" عمل مي کند گويي او... بسختي

شده،  مسائلي که بواسطه تاريخ گرايي در باب حساسیت تاريخي درباره ادعاھاي معرفتي يا نسبیت معرفت مطرح

ھستند؛ ) به ھر معنايي که باشد( اعتراف مي کنند، اما بدنبال اجتناب از پیامدھاي پست مدرنیستي يا نسبیت گرايانه

) ١٩۶١(کار. اچ. مطرح کرد که حداقل تا حدي ايي) ١٩٨١(اين استراتژي را ھیالري پاتنام در کتاب عقل، حقیقت و تاريخ
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رجوع مي  ١۶کالینگوود.جي. ساني نیز ھستند که به فالسفه اي مانند آرعالوه بر اين، ک. نیز به آن اعتراف کرد

. معرفت با وجود اين به فھم تاريخي ناب امکان و مجال مي دھد ١٧اعترافش به ويژگي بافتاري] فیلسوفي که[کنند

  . گذشته از اين، جوابھاي ديگري نیز وجود دارد

است؛ محصول چیزيست که قبل از اين آمده " تاريخي"قعه اي، مباحثه جاري در تاريخ و فلسفه تاريخ، مانند ھر وا

بحثھايي که در  -در حقیقت منصفانه است بگويیم که آن، ھم ادامه و ھم رد بحثھايي درباره بعضي از عالئق. است

زدھم است، اما آن قطعًا از نظام ھا و روايتھاي پرزرق و برق مورخان قرن ھیجدھم و نو - اواسط قرن بیستم صورت گرفت

  .که تاريخ را غالبًا بصورت خطي و پیشرونده که به شکل يک روايت عظیم است به تصوير مي کشیدند نیز متأثر است

  ريشه ھا: ديروز

فلسفه تاريخ و رشته ھمتايش، تاريخ نگاري، ريشه در سنت طوالني غرب دارند و از خود رشته تاريخ نیز قابل انفکاک 

در غرب است و ھیچ تعجبي ندارد که  ١٩"پدر تاريخ) "م.ق ۴٩٠-۴٢۴(١٨است که ھرودت معموًال اعتقاد بر اين. نیستند

تاريخ او که در زمان جنگ پلوپونزي نوشته شده است بدنبال اين بوده . مي خوانند ٢٠"پدر دروغ ھا"گاھي نیز او را 

سیر وقايع، تبیین آنھا و درس است که کاري بیش از شرح وقايع يا نقل مجموعه اي از حوادث انجام دھد؛ ھدف آن، تف

  .گرفتن از آنھا بوده است

اما ظاھرًا اولین تالشھاي مداوم و باثبات در جھت يافتن معنا يا ھدف در تاريخ ريشه در سنتھاي ديني دارند که مي 

ه ھاي ناب اما محققان معموًال آغاز ريش. توان آنھا را بطور ضمني يا بطور صريح در متون محوري اديان بزرگ جھان ديد

او در اين اثر . مي دانند) see Figgis, 1921, ch.2; ١٩٩٨(٢١"شھر خدا"و کتاب ) م۴٣٠-٣۵۴(فلسفي آن را در آگوستین 

نشان مي دھد اما معتقد است که مشیت الھي  - و جھان" شھر خدا"-مسیر تاريخ را به عنوان رقابتي بین دو جامعه

در اينجا تفسیري از تاريخ بعنوان فرايندي يكنواخت، خطي و ھدفدار، . کندبر جھان غلبه " شھر خدا"تضمین مي کند که 

داريم که از توالي يا پیشرفت حوادث در زمان سخن گفته و سر درآورده است و به ھمین دلیل ژاک ماريتن از اين اثر به 

یقت آن، مدلي از فلسفه تاريخ در حق). Maritain, 1957,ch.1(در فلسفه تاريخ ياد مي کند ٢٢"اولین نمونه بزرگ"عنوان 

  .را ايجاد کرد که بالغ بر ھزار سال تداوم داشته است

که از ) ١۶٨١(٢٣"گفتار در باب تاريخ جھان"مؤلف کتاب )١٧٠۴- ١۶٢٧(در قرون وسطي، اسقف ژاک بنیني بوسوئه

ين نیت که نشان دھد چگونه آگوستین متأثر بود، گزارش دقیقي از تاريخ غرب تا زمان شارلماني ارائه مي دھد اما با ا

مسیر تاريخ راھھاي مقدر شده الھي را منعکس کرده و اينکه در حقیقت چگونه مي توان تاريخ را در پرتو اصل اساسي 

فرانسوا ماري ( ولتر. اما يک قرن بعد، ديگر خدا و تجسد اصول حرکت تاريخ نبودند) ١٩٧۶, Bossuet.(فھمید ٢۴"تجسد"

رساله در باب تاريخ عمومي و در باب آداب و رسوم و "و ) ١٧۶۵(  ٢۶"فلسفه تاريخ"در کتاب ) ١٧٧٨-١۶٩۴( ٢۵)آروئه

عقل به تصوير مي کشد، ] سمت[تاريخ را به عنوان حرکت از خرافه به) ١٧۵۶(٢٧"روحیه ملل از شارلماني تا روزگار ما

تالش ولتر يکي از اولین ) Voltaire,1969.(اگرچه ھیچ قاعده يا اصلي را به عنوان اساس اين فرايند مطرح نکرده است

تالشھا در جھت نگاه به تاريخ و جريان تاريخ بدون قائل شدن نقشي براي مشیت الھي، بود، بطوري که خود تاريخ ھم 

يا در ھر صورت از ارجاع به  -٢٩ھم چیزي مي شود که شامل تبیین است ٢٨چیزي مي شود که نیازمند تبیین است،

) ١٧٩۴- ١٧٩٣(٣٠کندورسه -آنتوان -ژان. تبیین، مناسب و ضروري بنظر مي رسند، آزاد مي شود علل غايي که براي

اين عقیده را که  - بر پايه اي کامًال غیرديني -نیز) ١٧٩۴- ١٧٩٣"(طرح تصوير تاريخي پیشرفت ذھن انسان"بويژه در کتاب 

تصويرش، حضور حرکتي بسوي قابلیت کامل با اين وجود، کندورسه در . در تاريخ پیشرفت وجود دارد، نشان مي دھد

آينده پیشرفت ذھن "اش با فصلي درباره ٣٢"عصر دھم"را مي يابد که در  ٣١"رياضیات اجتماعي"شدن مبتني بر 
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  ).Condorcet, 1979(به پايان میرسد" انسان

يخ و بويژه درباره اصول مشھور بنابراين از آگوستین تا کندورسه، ما فلسفه تاريخ را به مثابه جستجويي درباره معناي تار

اگرچه با جیامباتیستا . و تدريجًا تالشي در جھت ايجاد پايه اي غیرديني براي اين فرايند مي بینیم - و اساسي تاريخ

جستجوي فرايندي تبییني ھمچنان ادامه يافت، اما ) ١٨٠٣-١٧۴۴(٣۴و يوھان گوتفريد فون ھردر) ١٧۴۴-١۶٨٨(٣٣ويکو

ويکو از طريق معرفي فھم تاريخي بعنوان روشي از . اريخ نیز تحت بررسي و سنجش قرار گرفتماھیت معرفت ما از ت

دانش "او در کتابش با عنوان . دانستن که متمايز از روش دانستن در علم است، فلسفه تاريخ را به پیش برد

بطور متفاوت " انجام مي دھد"معتقد است که انسانھا چیزي را که در مقايسه با آنچه طبیعت دقیقًا ) ١٧۴۴(٣۵"جديد

ويکو ). Vico,1948(آن را انجام مي دھند" آنھا"انجام مي دھند را مي شناسند و مي فھمند براي اينکه در آن مورد، 

علیرغم تأثیرپذيري از باورھاي دينیش، بجاي اينکه بدنبال يافتن دلیل و شاھد براي پیش فرضھاي دينیش باشد بسیار 

ه چرا علمي درباره تاريخ انسان وجود نداشته است و در نتیجه بدنبال تحلیل تاريخ بوده و اگر ممکن عالقمند بود به اينک

بیان ) ١٧٨۴(٣۶"انديشه ھايي درباره فلسفه تاريخ انسانیت"ھردر در کتاب . باشد بدنبال يافتن اصول تبییني بوده است

اگرچه ھردر معتقد بود ). Herder,1968(و بیروني فھمید مي کند که تاريخ را بايد بعنوان فعل و انفعال نیروھاي دروني

ھمانطور که علم داراي قوانیني است، تاريخ نیز داراي قوانیني است و اگرچه به وحدت اندام وار نسل بشر باور داشت 

نین اما اعتقاد داشت که عوامل محرکه جوامع را نمي توان تنھا از طريق درج آنھا تحت مجموعه اي از اصول يا قوا

      .بنابراين نقش اصلي مورخ، رسیدن به درکي ھمدردانه از جزئیات اين جوامع و فرھنگھاست. بیروني، بدرستي فھمید

، بینش ھا درباره ماھیت فھم تاريخي و )١٨٣١- ١٧٧٠(و گوتفريد ويلھلم فريدريش ھگل ) ١٨٠۴- ١٧٢۴(با امانوئل كانت

ين عنوان كه چیزي متمايز و خاص را درباره طبیعت انسان و وجدان انسان تاريخ بعنوان يك فرايند با نظري به تاريخ با ا

  .منعكس مي كند، ارتباط داده مي شود و در آنھا، غايت شناسي و اختیار با ھم آورده مي شوند

سرچشمه ھاي احتمالي تاريخ "و ) ١٧٨۴(٣٧"مفھوم تاريخ عمومي از منظر جھان وطني"كانت در كتابھاي 

را فراھم آورده است كه بجاي اينكه بر مسائلي مانند معرفت و  ٣٩عناصر يك فلسفه نظري تاريخ) ١٧٨۶(٣٨"انسان

تبیین تاريخي متمركز باشد بر تالش در جھت فھمیدن مسیر وقايع تاريخي و طبیعت ظاھري انسانھا متمركز 

كه او آن را ( اساسيشواھد حاکي از پیشرفت در تاريخ به كانت نشان دادند كه مكانیسمي ). Kant,1963(است

يعني شخصیت فردگرايانه و رقابت جو و در عین حال از نظر اجتماعي  - مي نامید ۴٠"اجتماع پذيري غیراجتماعي"

  .و غايتي وجود داشته است) مستقل انسانھا

مثابه ھگل ديدگاه پیشرفت گرايانه كانت و پیروانش را دنبال كرد و اما تاريخ را نه بر اساس پیشرفت وقايع بلكه ب

. و نه تنھا بر اساس پیشرفت اجتماع انساني بلكه بر اساس پیشرفت خوِد آگاھي انسان مي ديد -پیشرفتي در روح

ما در . يا يك تاريخ منعكس كننده بود" تاريخ اصلي"كه چیزي بیش از يك  -ھگل مانند كانت، تاريخ فلسفیي را مطرح كرد

, The Philosophy of  Mind(۴٢"دايرة المعارف علوم فلسفي"و ) Hegel 1910; ١٨٠٧(۴١"پديدار شناسي روح"كتابھاي 

Hegel,1894 ( روح "ھگل را مي بینیم كه حركتي را رديابي مي كند كه از طبیعت از طريق آگاھي و خودآگاھي، بسوي

شروع شده و به معرفت مطلق ختم مي ) جايي كه انسان، خودآگاه و اجتماعي نشان داده مي شود"( انضمامي

را از طريق داستان تمدنھا، از جھان " پیشرفت"اين ) Edited by Gans in 1837"(فلسفه تاريخ"ھگل در كتاب . شود

آزادي "كه افراد داراي ] مسیحیت اخیر[ و جھان ژرمني  - )Iroegbu,2002( با ناديده گرفتن آفريقا -شرق، تا يونان، روم

از نظر ھگل، تاريخ داستان . زندگي مي كنند، نشان مي دھد ھستند و در يك كشور متمدن تحت سیطره عقل" واقعي

  . روح است كه داستان پیشرفت آزادي ھم ھست
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مسلمًا تاريخ گرايي در ابتدا، بويژه بر مورخان و تاريخ نگاران تأثیري نداشت؛ كارل ماركس تحت تأثیر روايت ھگلي از 

فرايندھاي ازخود بیگانگي و پیشرفت خودآگاھي، يك  چگونگي تغییر شكل جھان توسط انسانھا از طريق كار آنھا و

تاريخ بمثابه داستان "با وجود كارھا و آثار اخیر بندتو كروچه . فلسفه تاريخ كامًال عیني و مادي گرايانه ايجاد كرد

-١٩۴٣"(ماھیت و سرنوشت انسان"، راينولد نیبور )١٩۴١به ايتالیايي و ترجمه انگلیسي در سال ١٩٣٨(۴٣"آزادي

، ماركس )١٩٣٩و ترجمه به انگلیسي در سال  ١٩١٨به آلماني در سال ( ۴۴"زوال غرب"و اسوالد اشپنگلر ) ١٩۴١

ايدئولوژي "ماركس و انگلس در كتاب . چیزي را بوجود آورد كه شايد آخرين فلسفه تاريخي باشد كه عمیقًا مؤثر بود

ید اقتصادي به حالت ديگر است و اينكه اين تغییر در معتقدند كه تاريخ، محصول تغییر حالتي از تول) ١٨۴۵"(آلماني

بنابراين نیروي اقتصادي راننده تاريخ و اساس آن . نیروھاي اقتصادي، خودش را در تضادھا و انقالبھا نشان مي دھد

س پ. باشد) ماشین وار(و چیزيست در درون فعالیت انساني و كامًال طبیعت گرايانه است بدون اينكه مكانیستیك. است

اخالقیات، مابعدالطبیعه و ديگر ايدئولوژيھا و صور آگاھي مطابق با اينھا ديگر شكل ظاھري مستقلشان را حفظ نمي 

  ). Marx and Engels, 1947,P.14(اينھا داراي ھیچ تاريخ و پیشرفتي نیستند. كنند

الگوھاي كامل مي يابیم كه ريشه ما در میان اين متفكران از آگوستین تا ماركس، تالشي در جھت شناسايي قوانین يا 

يا حداقل براي  -آنچه وجود دارد را تبیین مي كنند، اما ھمچنین جستجوي ھدف يا غايتي براي تاريخ] تاريخي[ھاي 

ما تدريجًا تاريخ را بر اساس نیروھاي . براي مسیر وقايع مھم نیز مي يابیم" روايت عظیم"ايجاد اصول اساسي و يك 

  .، غايات روشن در قوه انسان ھستند، میبینیمكه تنھا ۴۵درون ذات

   نقطه عطف

بدنبال مدلھاي تاريخي قرن ھجدھم كه در آثار محققاني مانند ادوارد گیبسون و ويلیام رابرتسون منعكس شد، قرن 

ر يك نوزدھم ھنوز دوره روايتھاي تاريخي مفصل و جامع بود و دربردارنده تالشھايي براي توصیف مسیر وقايع نه تنھا د

- ١٨١٢(آمريكايي، رابرت البرتون -براي مثال در جھان انگلیسي. ملت يا يك امپراطوري بلكه در جھان بمثابه يك كل بود

 see;١٩۴۶- ١٨۶۶(ولز. جي. و اچ) ١٨٧٢-١٧٨٩(، توماس كیت لي)١٨٩٢- ١٨٢٣(، ادوارد آگوستوس فريمن)١٨٩٨

Wells,1920 ( - و در اروپا، اسوالد اشپنگلر)١٩٣۶- ١٨٨٠;see Spengler,1939(به فراھم آوردن  -را مي توان نام برد كه

در اينجا نمونه ھايي از مورخان را میبینیم كه آثاري را بوجود آورده اند كه وقايع . روايتھاي تاريخي عظیم ادامه دادند

  .نگاري صرف نبودند و به صراحت در جستجوي تفسیر وقايع بوده اند

) ١٩٧۵- ١٨٨٩(تالش آرنولد توين بي  - يد بزرگترين پروژه درباره تاريخ در قرن بیستمو شا - يك مدل از چنین تالشھايي

مطالعه و بررسي جامعي از بیست ) ١٩۶١-١٩٣۴"(مطالعه تاريخ"توين بي در كتاب معتبر دوازده جلديش با عنوان . بود

ويي را تشخیص داده بلكه درس نیز و شش تمدن را بوجود آورده كه پیشرفت آنھا را تجزيه و تحلیل كرده و نه تنھا الگ

يعني  -توين بي با تمركز بر تمدنھا بجاي تمركز بر ملل يا امپراطوريھا وجود پیشرفت در تاريخ را جايز مي داند. مي گیرد

ھستند و " آزاد"تمدنھا . نیست اما ضرورتًا يك خط مستقیم پیشرفت از گذشته تا آينده نیز نیست ۴۶تاريخ دوراني

ور مناسب و مقتضي به بحرانھاي انساني و اخالقي جواب دھد مي تواند الگوي تكوين، رشد و فروپاشي تمدني كه بط

  ).Toyenbee,1956(عالوه بر اين، دين نقش قاطعي در اين فرايند دارد. را پاره كرده و نقض كند

از اواسط . لسفه تاريخ بوداواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم از بسیاري جھات، نقطه عطفي در نگارش تاريخ و ف

معتقد بوده اند كه پذيرش تواريخ طوالني روايي بسیار مشكل  -بويژه فالسفه - قرن نوزدھم تعداد فزاينده اي از محققان

نخستین نشانه ھاي تاريخ گرايي كه در نقد تاريخي و ادبي متون مربوط به عھدين در اوايل قرن . ساز بوده است

و با الھام از كار اولیه ھردر و ھگل ديده شد، نه )] ١٨٣۴-١٧۶٨(مثال در فريدريش شالير ماخر براي[نوزدھم تا اواسط آن
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  .تنھا در پرداختن به متون بلكه در پرداختن به ھر سخني درباره وقايع در گذشته اي تاريخي تأثیر داشته است

. اف. نافذ نبوده باشد اما تند بوده استآمريكايي ممكن است كه -تأمل انتقادي در باب تاريخ بوسیله فالسفه انگلیسي

تعدادي از پرسشھاي بنیادين را ) ١٨٧۴"(پیش فرضھاي تاريخ انتقادي"در كتابش با عنوان ) ١٩٢۴-١٨۴۶(برادلي. اچ

برادلي كه بي شك تحت تأثیر دانش پژوھي و نقد آلماني بود، معتقد بود كه شھادت تاريخي حقیقت قائم . پرسید

و نمي توان ادعا  -باشد" انتقادي"پس تاريخ بايد . آن را بايد از چشم انداز مورخ مورد ارزيابي قرار دادبالذات نیست بلكه 

مورخ بايد انتخاب كند و ھمچنین بايد از پیش فرضھاي رويكردي كه . اي از اتفاقات گذشته است" كپي"كرد كه آن صرفًا 

معیار واقعي ... مورخ : "ت مورخ اساس تاريخ استاز نظر برادلي قضاو. به تحقیق تاريخي دارد، آگاه باشد

برادلي منكر اين نیست كه حقايق وجود دارند؛ او صرفًا اين نظر را رد مي كند كه اين ) Bradley,1968,P.78"(است

] بسختي[اگرچه ديدگاه برادلي . حقايق مستقل از مورخ وجود داشته باشند و محققان فقط آنھا را جمع آوري كنند

رايانه نبود، انفكاك ناپذيري حكم ارزشي از واقعه و ھمچنین اھمیت فھم وقايع تاريخي در بسترھايشان را تاريخ گ

" انقالبي كپرنیكي در نظريه معرفت تاريخي"كالینگوود نوشت كه نظر برادلي . جي. بعدھا آر. تشخیص داد

  ).١٩۴۶,P240, Callingwood(بود

ھمكار برادلي، حتي ديدگاه محتاطانه و ) ١٩٢٣-١٨۴٨( ۴٧ه برنارد بوزانكتاز نظر بسیاري از محققان بنظر مي رسد ك

از تاريخ يا ) ماشین انگارانه(بوزانكت زماني كه با روايتھاي مكانیستي. شكاكانه تري نسبت به تاريخ اتخاذ مي كند

. یخته و مرده آنھا برخورد كردتأكید كرده اند، روبرو شد، با كیفیت از ھم گس" مردان بزرگ"روايتھايي كه بر نقش بنیادي 

تبییني "چه بعنوان روايت و چه بعنوان وقايع نامه حوادث ممكن گذشته كه مطرح شده اند تا -او نسبت به ھر تاريخي 

" اذھان و طبايع مردان بزرگ"و ھمچنین نسبت به مورخي كه در جستجوي فراھم آوردن تبییني از  -ارائه دھند" كلي

از ھم  ۴٨زيست نماي"چنین تاريخي يك ). Bosanquet,1912,P.79(دا بوده بدگمان بوده استبوده گويي او جاسوس خ

حدسھاي "بود كه متشكل از " گسیخته از فرايندھاي موجودات محدود و فاني كه خودشان را در زمان نشان مي دھند

اما بوزانكت قصد نداشت ارزش ). ibid,PP.78-79"(داراي ھیچ درجه اي از ھستي يا واقعیت نبوده است"بوده و " صرف

تاريخ را انكار كند يا اشاره كند كه به تاريخ نمي توان پرداخت يا بگويد كه ھیچ نكته اي در مطالعه تاريخ وجود ندارد يا 

او ھمچنین نمي گويد كه فلسفه  ۴٩."يك چیز ناپسند بعد از چیز ناپسند ديگر است"اعتقاد داشته باشد كه تاريخ صرفًا 

آن " فالسفه نظري"بود و مانند بسیاري از ) ١٨٩٢"(تاريخ زيبايي شناسي"براي مثال، او مؤلف كتاب . ال استتاريخ مح

اما ايراد بوزانكت اين بود كه . دوره، در آثار كالسیك يونان و روم تحصیل كرده بود و درك عمیقي از تاريخ و سنت داشت

در يك روايت بفھمیم از امر كلي غفلت مي ورزد؛ آن يك كلي زماني كه تاريخ را صرفًا بعنوان يكسري وقايع ممكن 

بنابراين او پیشنھاد مي كند بجاي اينكه خودمان را به اين نوع تاريخ مشغول كنیم، به ھنر و . نیست) واقعي(انضمامي

ي يعني درباره بنابراين او توانست تاريخي درباره زيبايي شناس. دين كه امر كلي و جزئي را با ھم مي آورند روي آوريم

  . پیشرفت آگاھي زيبايي شناختي در آثار خاص ھنري و از طريق آنھا بنويسد، اما جذب تاريخ ھنر نشد

كالینگوود اگرچه بسیاري از . نیز مي بینیم) ١٩۴٣- ١٨٨٩(كالینگوود. جي. به تاريخ را در آر" انتقادي"اين رويكرد 

اما تحت تأثیر او و بواسطه ايدئالیسم معلمانش از ) Collingwood,1921(را رد كرد)١٩۵٢-١٨۶۶(ديدگاھھاي بندتو كروچه

بسیار ) منتشر شد ١٩۴۶كه پس از مرگش در سال " (ايده تاريخ"اسمیت، بخاطر كتابش با عنوان . اي. قبیل جي

كالینگوود بعنوان باستانشناسي مجرب و مورخي برجسته از بريتانیاي . شھرت دارد

بلكه بعنوان فیلسوفي بالفطره، باسواد و حرفه اي تجربه زيادي داشته ) Collingwood,1923,1926,1930a,1936(رومي

او معتقد به ارتباطي نزديكتر بین تاريخ و فلسفه از آنچه كه . است براي اينكه بطور جدي بر فلسفه تاريخ تأمل كند
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تاريخي بفھمد و اينكه وظیفه فلسفه  عموم اعتقاد دارند، بود و اصرار داشت كه فلسفه بايد خودش را بمثابه يك رشته

ويژه يك عصر يا طريقه تفكر است و اينكه صدق و كذب ادعاھاي فلسفي را بايد در " پیش فرضھاي مطلق"بیان واضح 

] ١٩٢۴، آكسفورد، ۵٠"آيینه ذھن"در كتاب [ بنظر مي رسد شايد كالینگوود نیز مانند بوزانكت. بستر خودشان فھمید

ترس پذيري مشكوك داده ھاي تاريخي را ديده باشد و نتیجه گرفته است كه خودشناسي كه امكان بنیادين و دس

اما او بعدھا ديدگاھش را تغییر داد . مشخصه فلسفه است آن را به يك صورت از تجربه كه باالتر از تاريخ تبديل مي كند

] افكار عامل تاريخي" باز آفريني"يعني، [ "وضع دوباره"و معتقد به امكان معرفت تاريخي و تبیین تاريخي از طريق روش 

بنابراين تبیین بمعناي . كالینگوود بر شخصیت تاريخي بعنوان فاعل از جھت فكر او نه از جھت عمل او متمركز شد. شد

شايد كالینگوود را بدرستي تاريخ گرا نامیده . است" وضع دوباره"فھم و در نتیجه بمعناي شايستگي 

اگرچه اگر او تاريخ گرا باشد، بايد بمعناي سازگاري با انكار نسبیت گرايي و ذھنیت ). Strass,1952;Mink.1982(۵١اند

  . گرايي توسط كالینگوود باشد

آمريكايي اين بود كه آنھا برخي از مسائل محوري را - بنابراين، يكي از ويژگي ھاي كلیدي اين ايدئالیستھاي انگلیسي

پس، در اواسط قرن بیستم، فلسفه تاريخ نظري انتقادي تر درباره . داده اندھم در عمل ھم در فلسفه تاريخ تشخیص 

ابژه اي كه مورخان مورد مطالعه و بررسي قرار دادند، پیدا كرد و پرسشھاي جّديي درباره ماھیت خود آن فعالیت و در 

  .حقیقت درباره چیستي پرداختن به تاريخ ايجاد شد

  فلسفه انتقادي و نظري تاريخ

اريخ در قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم اھمیت مي يابد نه فقط بخاطر اينكه در كانون توجھات معاصر درباره فلسفه ت

يا ) ماشین وار(تاريخ، روايت و معرفت ما از گذشته است و ھمچنین نه فقط بخاطر اينكه در مقابل روايتھاي مكانیستي

قرار دارد بلكه ھمچنین بخاطر اينكه، بینشھا  علمي كه جلودار تفكر فلسفي در اواسط قرن بیستم بودند،

بنابراين در . ومحدوديتھاي تاريخ گرايي را تشخیص داده و ناگھان شكاكیت بي قید و شرط درباره گذشته را متوقف كرد

وح يك ارزيابي از فلسفه تاريخ، ھیچ تعجبي ندارد كه غالبًا به مفاھیمي ارجاع مي شود كه ابتدائًا فالسفه آنھا را بوض

  .بیان كرده اند

آمريكايي، ما بررسي و تحقیقي تسريع شده درباره ماھیت - اما در اواسط قرن بیستم حداقل در جھان انگلیسي

  .تاريخ مي بینیم" فلسفه"برعھده گرفتن تاريخ و صورتبندي روشن دو رويكرد به 

چیزي  ۵٣"مغفول مانده درباره تاريخ برخي از مسائل فلسفي"در مقاله اي با عنوان  ١٩۵٢در سال  ۵٢موريس مندلباوم

را نشان داد كه براي بسیاري از كساني كه درگیر فلسفه تاريخ بودند يا درباره آن فكر كرده بودند در حال روشن شدن 

عالقه اي "تاريخ با " صوري"فلسفه . نسبت به اين رشته بود" مادي"و " صوري"بود و آن چیز تمايز بین دو رويكرد 

خود فرايند تاريخي را تفسیر "مي پردازد و در تالش است " له معرفت تاريخيفلسفي به مسأ

در كل تجربه تاريخي انسان " معنايي"؛ فلسفه مادي تاريخ در جستجوي كشف )Mandelbaum,1952,P.317"(كند

ي انتقادي و نظري والش تقريبًا ھمین تمايز را بین فلسفه ھا. اچ. حدودًا در ھمین زمان، دبلیو). ibid,1952,P.318(است

سروكار دارد و فلسفه " ماھیت و اعتبار معرفت تاريخي"تاريخ ايجاد كرد؛ فلسفه انتقادي تاريخ با پرسشھايي درباره 

  )Oakeshott, 1952:ك.ر.(از سیر وقايع ارائه دھد" در تالش است تفسیري بطور كلي مابعدالطبیعي"نظري تاريخ 

است كه به آگوستین برمي گردد و از طريق بوسوئه به ويكو و به فلسفه ھاي  بنابراين فلسفه نظري تاريخ فلسفه اي

, L with"(معناي تاريخ"تاريخ ھگل و ماركس، بعد به اشپنگلر و توين بي، تا كتاب كارل لويث با عنوان 

١٩۴٩;Jaspers,1968 (الگويي را در تاريخ در اينجا مي توان روايتھايي را يافت كه ادعا مي كنند . و بعد به نیبور مي رسد
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شناسايي كرده و اصلي را يافته اند كه بمثابه اصل بديھي تفسیر و تبیین مي كند و بدين صورت معنايي را براي فرايند 

  .تاريخي ارائه مي دھد

و فلسفه [ تمركز اين فلسفه بر فرضیات اساسي تاريخ. اما فلسفه صوري يا انتقادي تاريخ چنین جاه طلبیھايي را ندارد

آيا مي توانیم : مسائل ديگر اين فلسفه عبارتند از. مثًال درباره ماھیت و عینیت معرفت تاريخي است] اي مادي تاريخھ

بین وقايع روابط علي برقرار سازيم و اگر چنین كنیم آيا آنھا داراي يك ويژگي كلي ھستند و آيا بطور كلي مربوط به 

آمريكايي قرن بیستم را بخاطر  -سفه تاريخ در سنت انگلیسيمسائل معرفت شناختي و منطقي ھستند؟ بیشتر فال

اين رويكرد در ابتدا . تمركزشان بر تجزيه و تحلیل مفاھیم بنیادي عمل تاريخي مي توان فالسفه انتقادي تاريخ دانست

سطه آگاھي و ديگر مورخان منعكس شد و رويكردي است كه بوا) ١٩۶١(كار. اچ. ، ايي)١٩٣١(ھربرت باترفیلد] آثار[در 

كه مورخان از آن براي جمع آوري داده ھا و بسندگي ھر معرفت حاصله استفاده مي كنند " فرايند انتخاب"از مسائل با 

گرايشھاي ضدمابعدالطبیعي و ضد ] يا شايد بخاطر[ و بلكه ھمچنین بخاطر سوء ظن به فلسفه ھاي نظري ھمراه با

  .پذيرش قرار گرفت نظام مند فلسفه قرن بیستم بطور گسترده مورد

) ١٩٨٣- ١٩٠۵(و رايموند آرون) ١٩١١- ١٨٣٣( آمريكايي شخصیتھايي مانند ويلھلم ديلتاي -خارج از جھان انگلیسي

به اين مسأله كه ] ١٨٨٣، ۵۴"مقدمه اي بر علوم انساني"براي مثال در [ ديلتاي با وجود اينكه در آثار اخیرش. ھستند

يعني مسأله اي كه بطور غیرمستقیم به امكان فلسفه  -یادي وجود داشته باشدآيا براي علوم انساني مي تواند بن

مي پردازد، اما ھمچنین مسأله فھم تاريخي را مورد بررسي قرار مي دھد و بنابراين او را  -تاريخ مربوط مي شود

ديدي از نیز بھمین نحو انتقاد ش) ١٩۶١(آرون). Dilthey,1962(بدرستي مي توان فیلسوفي انتقادي دانست

  .پوزيتیويسم كرد اما ھمچنین استفاده از بازسازي تخیلي در تاريخ را مطرح كرد 

اينكه آيا مي توانیم بین فلسفه نظري و انتقادي تمايز جّديي قائل شويم و اينكه آيا ھر كدام بطور ضمني فیلسوف را به 

آمريكايي در  -سفه تاريخ انگلیسيبا اين وجود فل. پرسشھاي خاص ديگري سوق نمي دھد، عالقه اي موجه است

معرفت ( تقريبًا منحصر در فلسفه انتقادي تاريخ بود و پرسشھاي غالب، پرسشھاي صوري ١٩۶٠سالھاي دھه 

  .درباره تبیین، عینیت و اينكه آيا تاريخ مي تواند علم باشد، بودند) شناختي

ز افراد آن بايد بطور مناسبي نه فقط به فراھم آوردن ظاھرًا از نظر بسیاري ا) Walsh, 1966: ك.ر( اگر تاريخ علم باشد

] و كارل پوپر[كارل ھمپل. تبیین ھا عالقه نشان دھد، بلكه بايد به فراھم آوردن روايتھاي علي نیز عالقه نشان دھد

، حق ندارد باشند را فراھم نیاورده است" قوانین جامع"اصرار داشتند تا زماني كه تاريخ تبیینھاي علیي كه در بردارنده 

عالقه اولیه ديلتاي مبني بر اينكه ما بايد بین علوم ).(Hempel, 1956,1963,1966,Popper,1949(خودش را علم بنامد

بر .) و علوم طبیعي تمايز قائل شويم زياد محل بحث قرار نگرفت) علوم روحي(انسانھا بعنوان موجودات داراي روح

ني، واقعه اي را تبیین مي كنیم كه مجموعه اي از فرضیات يا قوانین كلي اساس مدل قانون فراگیر ھمپل ما تنھا زما

داشته باشیم جايي كه مجموعه اي از گزاره ھاي صادقي كه شرايط ابتدايي را توصیف مي كنند وجود دارد و جايي كه 

  .ھر دو را مي توان با ھم آورد تا منطقًا مستلزم حادثه اي باشد كه تبیین مي شود

ھمپل را مورد چالش قرار دادند با اصرار بر  -، مدل پوپر]در كنار آرتور دانتو، آيزايا برلین، توماس گوج و ديگران[ يويلیام درا

برخي ديگر معتقدند . اينكه تبیینھا با قواعد قانون مند يا گزاره ھاي كلي نیاز ندارند كه يك ويژگي ضروري داشته باشند

) فردگرايي روش شناختي(گر علي نباشند، جايي براي شركت منحصر بفرد افرادكه اگر تبیینھا بايد كلي باشند حتي ا

  .باقي نمي گذارند

اگر قرار است نوعي متمايز از تبیین تاريخي وجود . فھم تاريخي بود ١٩٧٠و  ١٩۶٠موضوع مورد بحث در سالھاي دھه 
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مي نامد، ھر چند كه ) فھم(Verstehenداشته باشد بوضوح بايد فھم وجود داشته باشد چیزي كه ديلتاي آن را 

جذب روايت اولیه كالینگوود از فھم ) ١٩٧٧(و شايد تا حد زيادي ركس مارتین ۵۵دراي. فھمیدن ضروتًا تبیین كردن نیست

اما بسیاري از . مي كرد" وضع دوباره"و تبیین تاريخي شدند روايتي كه مورخان را دعوت به داخل شدن در فرايند 

ند كه وضع دوباره نمي تواند تبییني فراھم آورد؛ چون اين فرايند در بھترين حالت تنھا روش مكاشفه منتقدان اصرار داشت

بحث و بررسي اين موضوعات وموضوعات . را فراھم مي آورد كه به فرد كمك مي كند تا فھمي را حاصل كند ۵۶اي

در پايان قرن بیستم و اغاز قرن بیست و يكم نیز  امابحث درباره تاريخ و فلسفه تاريخ. مربوط به اينھا امروزه ادامه دارد

امروزه برخي، اين . اواسط قرن بیستم درباره تبیین و عینیت رفته است" معرفت شناختي"فراتر از بسیاري پرسشھاي 

موضوعات اولیه را صرفًا مصادره به مطلوب مي دانند، براي اينكه فرض آنھا اين است كه تبیین و عینیت زماني مي 

چنین چالشھايي از سوي فالسفه اي كه صريحًا يا بطور . ند موجود باشند كه چنین چیزھايي فقط ناممكن باشندتوان

  .ضمني اصول پست مدرنیسم را مي پذيرند، مورد تأكید قرار گرفته اند

مانند بسیاري از واژه ھايي كه براي توصیف جنبشھاي فكري بكار مي روند، مبھم " پست مدرن"واژه 

اما بطور كلي مي توان گفت كه ريشه در محكومیت حقانیت تاريخ گرايي و با تعمیم معنايي، ) Sweet,1997.(است

مورخان پست مدرن با الھام از ھگل، مارتین . دارد) حقیقت(ريشه در عدم اقتضا يا عدم امكان ادعاھاي عینیت و صدق

يعني نحوه  -»تاريخ در مقام برتر«یوتار معتقدند که ھم فرانسوا ل –ھايدگر، میشل فوكو، ژان بودريار، روالن بارت و ژان 

اي از نگاه به گذشته در دوره ھايي که به شرايط و وقايع احتمالي از طريق شناسايي جايگاه و عملکرد آن ھا در يک 

 تعبیر مي کنند، اھمیتي ابژکتیو مي دھند» پیشروندگي مقتضي«طرح کلي پیش رونده تاريخي که معموال از آن به 

Jenkins,1997a,p.5 - يعني مطالعه گذشته به خاطر خودش  - » تاريخ در مقام پايین تر«ھم)ibid. p.6 (-  را مضمحل

در اينجا ) ١٩٧٣(و ھايدن وايت) ١٩٩٧a(كیت جنكینز.(فلسفه انتقادي و نظري را نیز يك جور انكار كرده اند. کرده اند

  .)تأثیر مھمي داشته اند

ايي در تاريخ وجود دارد؟ آيا تالش براي داوري اخالقي در مورد انگیزه ھا و اعمال عامالن در آيا براي مفھوم حقیقت ج

گذشته دور درست است؟ آيا با فرض اينكه جايگاه معرفت تاريخي مورد ترديد است، ھمه اينھا از سوي محكمه رد مي 

یت تاريخي محال است و ھمیشه تمايل به شود؟ برخي بسیار فراتر از اين رفته و مطرح مي كنند كه بخاطر اينكه عین

  )Zinn,1970.(تمركز كند) حمايت(طرح پرسشھا و انتخاب داده ھا وجود دارد، تاريخ بايد بیشتر بر دفاع

بنابراين در ادبیات محققانه معاصر زمان زيادي و شايد زمان بي اندازه زيادي صرف بحث درباره انتقادات گوناگون پست 

بیشتر بخاطر  -اما اگرچه پست مدرنیسم مؤثر و بانفوذ است. خ نگاري و فلسفه تاريخ شده استمدرن از تاريخ، تاري

 Bunzel,1997براي مثال؛ ( ھمانطور كه قبًال ذكر كرديم، بدون انتقاد ھم نیست -تأثیر برخي از ويژگي ھاي تاريخ گرايي

Fox-Genovese and Lasch- Ouinn, 1999; Evans, 1997 .(اعتقاد طبیعي خواھد بود كه پست مدرنیسم  بنابراين اين

بیان كننده اجماع مورخان يا فالسفه تاريخ است و اشتباه است فكر كنیم كه فلسفه تاريخ معاصر كامًال در پشت 

ھنوز با وجود برخي . بنابراين اساس فلسفه تاريخ مورد نزاع و بحث است. مباحثات و مجادالت نسل قبلي مانده است

داشتن فھم تاريخي يا معرفت "؛ "تاريخ چیست؟"و رويكردھاي داستاني به تاريخ، پرسشھايي از قبیل چالشھاي جديد 

گذشته چقدر از ما دور است و آيا ما مي توانیم در مورد آن داوري كرده و آن را نقد "؛ "نسبت به گذشته چیست؟

، ھمه به نحوري "ي توانند وجود داشته باشند؟آيا تبیین و عینیت تاريخي م"و " جايگاه مورخ در تاريخ چیست؟"؛ "كنیم؟

آيا اصًال تاريخ مفید يا "و ما مي توانیم به اينھا، پرسشھاي فلسفي عمومي تر مانند . بطور مستمر پرسیده مي شوند

آيا امكان دارد كه فالسفه "و " فالسفه نظري تاريخ وجود دارد؟ - يا حتي جايي براي -آيا نیازي به"؛ "ضروري است؟
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وضعیت "بنابراين نیاز داريم كه يك . را اضافه كنیم" مدرن را با فالسفه نظري و انتقادي تاريخ وارد گفتگو كرد؟پست 

را ارائه دھیم اگر ارزيابي دوباره اي از فلسفه تاريخ براي برانداز كردن مباحثات معاصر در تاريخ، تاريخ نگاري و " پرسش

  .ھاتي اين بحث را مي توان امتداد و گسترش داد، ارائه ندھیمفلسفه تاريخ و براي پرسیدن اينكه در چه ج

  فردا

از نظر بسیاري، سرعت تغییر، صف بنديھاي عظیم سیاسي و جھاني سازي اقتصاد درك آينده را سخت كرده اند و 

. اه مي كنندنگ] در آن[ھمانطور كه در آغاز اين مقاله ذكر كرديم، در چنین زماني مردم به تاريخ براي يافتن كلیدھايي

بنابراين عجیب نیست كه اين مسأله بنوبه خود برخي را به اين سمت سوق داده كه دوباره بپرسند، تاريخ چیست و 

. مورخان چكار مي كنند؟ اكنون پرسش اين است كه بحث درباره فلسفه تاريخ از اينجا به كجا سوق داده مي شود

" ذھني بودن"منتقدان پست مدرن و ھمه كساني است كه معتقدند  پرداختن به فلسفه تاريخ مستلزم ارزيابي براھین

ھمچنین مستلزم ارزيابي دوباره يا بازانديشي آن چیزي . رشته تاريخ، بمرحله عمل رساندن آن را غیر ممكن مي سازد

اين دربردارنده ] مسأله[و اين. كه بمعناي داشتن فھم تاريخي است و آن چیزي كه مورخان آنجام مي دھند، است

  آيا شخصیت ھنجاري براي تاريخ وجود دارد؟: پرسش است كه

  .پي نوشت ھا در دفتر مجله موجود است

  :اصل كتابشناختي مقاله* 

The Philosophy of History: Today, Yesterday and Tomorrow.  

  :اين مقاله در حقیقت مقدمه كتابیست با عنوان

The Philosophy of History: A re-examination.  

كه شامل مقاالتي درباره فلسفه تاريخ از محققان مختلف است و توسط ويلیام سويت نويسنده ھمین مقدمه، 

  .به چاپ رسیده است) Ashgate(از سوي انتشارات اش گیت ٢٠٠۴اين كتاب در سال . ويراستاري شده است
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