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 فلسفه تاريخ در بستر طنز تاريخ

  ھاي تاريخ و مقوله طنز تاريخ سرشت فلسفه تأملي بر

  حاتم قادري

موضوعي جذاب است؛ بلكه چه بسا تعیین كننده       سرشت تاريخ و نگره فلسفي به تاريخ، براي بسیاري از انسان ھا

بخواھند از رمز و راز و يا قوانین تاريخ سر در آورده، به پرسش وضعیت تاريخ       انسان ھاطبیعي است كه . نیز ھست

ھمین توجه . ، ترقي، عدالت، جبر و يا آزادي پاسخي داده باشند چون انحطاط شان و يا مقوالتي ھم مندانه خود و جامعه

اين گروه از انديشمندان و روشنفكران . چشم مي آيددر نزد ايرانیان، به ويژه برخي از روشنفكران ما با شدت تمام به 

اي و روشنفكرانه  ھاي انديشه درصدد يافتن رازھا و قوانین تاريخ، از جمله تاريخ ايران ھستند تا بتوانند برخي از دغدغه

طرح و   ، تاريخي ايرانیان فھم كنند و براي ماندگاري و يا برون شدن ھا اجتماعي- خود را درباره سرشت زيست سیاسي

گرا و جوھرگرا در مقوله تاريخ پرداخته، با برجسته  از اين رو، جستار حاضر به دو فلسفه تحلیل. تصويري داشته باشند

نبايد / تاريخ توجه كرده است و در نھايت به اين نتیجه دست يافته كه نمي توان" طنز"به تعبیر " منحني"كردن مفھوم 

  .سود جستھاي جوھرگراي ايدئولوژيك  از فلسفه

ھاي  بر ھمین مبنا، فلسفه. ھاي جوھرگرا تنھا در كار الھام بخشي و نه تغییرات بنیادين موضوعیت دارند فلسفه

بخش بسیاري از " منفرد"كه به نوبه خود و به شكل - گرا از توانايي وكارآيي بیشتري براي رويدادھاي تاريخي  تحلیل

ولي در نھايت به اين مھم توجه شده است كه طنز تاريخ چیزي نیست . ارندبرخورد -سازند قلمرو تاريخ را از آن خود مي

، مفّر و گريزي در ازاي ماندگاري تاريخي ما نبوده  امید است كه طرح نگره طنز تاريخ. كه فرادست پژوھش گر بیايد

  . دان ھاي ايراني در البالي بحث برجسته شده تر شدن بحث، برخي فقرات و آموزه براي روشن. باشد

گرايي با شركت من و يكي از  ھا، میزگردي با موضوع روشنفكري و عمل چندي پیش به دعوت يكي از روزنامه) ١ 

سر قرار با "اين دوست روشنفكر مشخصه مھم روشنفكري را حاضر شدن بر . روشنفكران مطرح جامعه شكل گرفت

گو را ندارم و آن را  و پرداختن به محتواي آن گفت مي دانست و من از موضع انتقاد كه يعني چه؟ در اينجا قصد" تاريخ

اي  بیشتر تمھیدي براي پرسش از مقوله فلسفه تاريخ با برجسته كردن فقراتي از رويدادھاي سیاسي و انديشه

ه اي كوتا اشاره" تاريخ"و " میزگرد"اما در ابتدا شايد بد نباشد از سر تأمل به مفھوم . معطوف به جامعه ايران قرار دادم

ظاھرًا مفھوم . البته میزگرد آن روزنامه، گرد نبود و درواقع يكي از ھمین میزھاي مستطیل يا كوتاه بود. داشته باشم

شايد چیزي دال بر اين كه افراد پشت آن به ظاھر از موقعیت يكساني . مفھومي مدرن است Round tableمیزگرد 

گي يوناني نمادي از كمال  د مفھوم دايره و گردي در نظام انديشهمي دانیم كه خو. وگو برخوردارند براي مذاكره و گفت

البته ويژگي . بود چراكه بھر كم، دايره شكلي است كه ھمه نقاط روي محیط آن به فاصله يكسان با مركز قرار دارند

یزگرد اين ظاھر يكسان افراد پشت م. ھاي ديگري ھم دارد ولي نسبت به بحث ما، ھمین نكته ياد شده كافي است

جايي که پاي مذاکرات سیاسي و ديپلماتیک . نبايد سبب گمراھي شود چراكه كمتر اين يكساني به واقع وجود دارد

نشینند استدالل و  زند و زماني که اھل انديشه و روشنفکري پشت آن مي است، قدرت توازن مورد نظر را برھم مي

توان تا جايي  ولي مھم تر از وزن احتمالي انديشه، مي. ن استاستحکام اين انديشه و يا آن انديشه، برھم زننده تواز

  .ھا اشاره کرد تاريخ در مواجھه" طرفي بي"گردد، به طنز  که بحث به تاريخ و فلسفه تاريخ برمي

رود  ھا و جوامع مي تاريخ به ظاھر بي طرف است، يا انتظار بي طرفي از آن در بازتاب انديشه و فعل آدمیان و يا گروه 
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دھد،  قرار مي" کلي"و يا " جزئي"ھاي  ي به راستي تاريخ از اين بي طرفي که او را داوري خارج از عاليق و سوگیريول

اي از حاق و  گیرد که توجه کنیم برخي از مشارکت کنندگان، به گونه اين طنز زماني بیشتر شدت مي. چیزي نمي داند

گردد، از آن خود  حقانیت را تا جايي که به معرفت تاريخي برميکنند که در عمل  گوھر تاريخ و فلسفه تاريخ ياد مي

چه طنز بي طرفي از تاريخ و چه طنز اين درک گوھري، ھر دو ما را مستقیم به مقوله برداشت از فلسفه . نمايند مي

اي تحلیلي ھ در قبال فلسفه) Substantive or Speculative Philosophy of History(اي جوھري  چون فلسفه تاريخ، ھم

)Analytical or Critical Philosophy of History (ھمین واژگان ياد شده در سطور پیشین يعني بي . دھد پیوند مي

گوھري و يا شايد بتوان با /چون ماھیتي جوھري طرفي و يا درک گوھري، نشانگاني از فھم و برداشت تاريخ ھم

  .تسامح، فھمي متافیزيکي از تاريخ دانست

خالي از معنا  -علي رغم مشکالتي که متوجه اين گونه نگره به جھات مختلف است- ھم متافیزيکي اين ف) ٢

حتي فلسفه تاريخ مارکس ھم با وجود نفي متافیزيک و تأکید بر مادي گرايي تامش، خالي از سمت و سو . باشد نمي

براي تاريخ، به " متافیزيکي"پذيرش سويه . دباش و معناي متافیزيکي و يا ھر تعبیري که بتواند آن را نمايندگي کند، نمي

گرايي و يا چیزي بیرون از مقوله تعامل با امور معقول و يا تجربه بشري در مناسبات پیچیده  آلیستي و ذھن معني ايده

تعبیر کشدار و مبھمي است ولي ھمان گونه که  - مابعدالطبیعه - درست است که تعبیر متافیزيک . انساني نیست

توانیم با تسامح در زبان فلسفي شرق ھم اين تقابل را  و مي-ھاي زباني فلسفي غرب نشان داد  تقابل در" دريدا"

وقتي که پاي تاريخ به . تھي کردن زبان از اين نوع مفاھیم و تعابیر کاري سخت و چه بسا ناشدني باشد -نشان دھیم

مشکل آفرين جدايي فیزيک از متافیزيک در پیشینه آيد، به کار بردن تعبیر متافیزيک، تمامي بار معنايي و  میان مي

تاريخ به طور کل از جنس اين جھان . شود فلسفي را به حوزه تاريخ منتقل کرده و به ھمین خاطر معضل دو چندان مي

به ھرحال، . است ولي فلسفه تاريخ، از سر ضرورت اين گونه نیست مگر که فیلسوف ما مدعي چنین امري شود

رو تبديل تعبیر  از اين. آيد بايد به اين نکته سخت متوجه بود از متافیزيک فلسفه تاريخ به میان ميھنگامي که سخن 

در فھم فلسفه . کند گوھري تاريخ، تنھا از برخي ابھامات جلوگیري مي/فلسفه متافیزيکي تاريخ به فلسفه جوھري

وذناپذير ببیند که تنھا در چھره نشانگان و جوھري تاريخ، باز انديشمند چه بسا خود را روياروي مفھومي سخت و نف

به زبان ديگر، در اينجا ما بیشتر با مظاھر و تجلیات و مناسبات در مقوله . دھد مناسبات بیروني خود را نشان مي

گراي تاريخي، به طور معمول از  يک فیلسوف تحلیل. توجه به مفاھیم اھمیت بسیار دارد. شويم فلسفه تاريخ آشنا مي

ھا،  زند مگر اين که مراد وي مصاديق باشد و يا جايي که در مدارک و استنادات و آگاھي اريخي حرف نميمظاھر ت

داريم تقلیل " ظاھرا"آن گاه مظاھر، جداي از اشاره به نمونه ھا به درکي که از واژه . معرفت الزم چھره نبسته باشد

دھد که پوشیده در تجلیات و  ي اولي خبر از نوعي گوھر مياند ول  خانواده ھر دو واژه يعني مظھر و ظاھر ھم. يابد مي

گرا بیش از آن چه که معرفت بشر به آن دسترسي دارد از کنه تاريخي  مظاھر است، در حالي که يک فیلسوف تحلیل

  .گیرد و در صورت لزوم از واژه ظاھر سود مي جويد سراغي نمي

تاريخ دست " جوھري"وم کشدار و مبھمي چون متافیزيک، به مفھوم توانیم در نقد يا حتي معارضه با مفھ از اين رو مي

" جوھري"کند و از نو بايد در رسوخ به ھسته  بیازيم ولي اين دست يازي تنھا برخي از غموض و ابھامات را برکنار مي

ذھني از -يحتي مارکسیسم ھم که سعي دارد به تمامي از مقوالت انتزاع. تاريخ دست به تعابیر و فلسفه پردازي زد

تواند ادعايي جز اين داشته باشد که مناسبات تولیدي و نیروھاي تولید و يا ديگر  جمله متافیزيک فاصله بگیرد نمي

به جز مارکسیسم عامیانه و ساده . باشند ھايي معطوف به فھم جوھره تاريخ در مقوله فلسفه تاريخي مي مقوالت دال

تاريخ تحول " روند"ابزار يا نیروھاي تولیدي را با " بازيگري"ر نیست شده، ھیچ متفکر ژرف انديش مارکسیستي حاض
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دھد و  است که فیلسوف مارکسیست را در مقوله فیلسوفان جوھر انديش تاريخ قرار مي" روند"فھم اين . يکسان بگیرد

ر انديش تاريخ مورد نظر را در میان فیلسوفان جوھ" روند"البته فیلسوف جوھر انديش مارکسیست، تنھا يک فھم از 

  .کند نمايندگي مي

برد و گاه ما را بر فراز  تاريخي مي" حادثه"و نھاني ترين معناي " روند"ما را به اعماق " جوھري"گاه درک اين امر ) ٣

در ھر دو حال، فیلسوف جوھرانديش درصدد يافتن معنايي براي روند . دھد و سلسله ارتباط بین آنھا قرار مي" حوادث"

اي  توان به گونه اين دو نگاه رو به فراز و رو به اعماق را مي. براي آن نشانگاني بیش نیست" حادثه"که تاريخ است 

ھاي عکاسي و يا فضانوردي و امثال آن ھا سود  توان از تصور و يا تخیل درباره نگاه فرازين مي. ديگر ھم توضیح داد

محیط به جزء اول به دست دھد و به ھمین ترتیب  يک جزء عکس چه بسا معنايي متفاوت از جزء بزرگ تر و. جست

حال فیلسوف جوھرانديش در مقوله . جزء بزرگ تر از جزء دوم، باز چه بسا به دگرگوني معنايي بیشتري ياري رساند

 - اگر چنین چیزي امکان پذير باشد- تاريخ درصدد آن است که در موقعیتي از وضعیت قرار گیرد تا بتواند تمامي عکس را 

به طور نمونه و اگر بخواھیم از ايران . توان در حادثات تاريخي به میان آورد ھمین مثل را مي. د داوري قرار دھدمور

توانیم به اجمال به حادثات پیش از مشروطه و يا پس از آن توجه نمايیم که چگونه در يک نگاه  موردي ذکر کنیم، مي

دھد و در ھمین راستا  به دست مي" حوادث"ا متفاوت از فھم يکايک اي از اين رويدادھا، معنايي تمام فرازين، مجموعه

  .از ما قبل آن بدانیم" تاريخ نوين"توانیم زمان تقريبي پیرامون مشروطیت را نقطه عطف در تمییز  است که مي

ني برداشتن توان فعالیت فیلسوف جوھرگراي تاريخ را به رفتن در اعماق و يا به بیا اما، ھمان طور که پیشتر آمد، مي

ھاي پیاپي براي درک آن چه که در عمق و بستر نھفته است، تشبیه نمود؛ چیزي شبیه کار دانشمندان فیزيک در  اليه

چراکه برخي از نظريه ھا تمام ماده را در  - اگر چنین چیزي وجود داشته باشد-شکافتن ذره و رسیدن به ذره بنیادين 

اي مي باشد که  اين حال فیلسوف جوھر انديش، در صدد رسیدن به ھسته با. گردانند تحلیل نھايي به انرژي برمي

با اين حال و با دو تشبیھي که آمد، نبايد تصور کرد فیلسوف جوھر انديش . بنیاد معنايي حادثه را از آن خود کرده است

اينجا است که . باشد نگر است، چراکه در پي تصوير فرازين نھايي و يا ذره بنیادين مي" ايستا"در اساس فیلسوفي 

ھمین . در عام ترين وضع آن است" روند"بايد به اين نکته بنیادين توجه کنیم که فیلسوف جوھرانديش درصدد درک 

  .کند تالش براي درک است که ما را متوجه تعابیري چون جوھر و يا متافیزيک به معني الھیاتي آن مي

چه بسا براي درک ساده از . نیست که زمان نیز نیست" مظاھر"تنھا براين مبنا تاريخ براي فیلسوف جوھرانديش نه ) ۴

حال گیريم که اين زمان . و گذر زمان باشد" زمان"نگريم، تاريخ چیزي شبیه  چون تقويم و سالنامه مي تاريخ که آن را ھم

دھد، ھرچند که بین زمان  فیلسوف جوھرانديش، تاريخ را به زمان تقلیل نمي. را با مقوله فیزيکي حرکت در پیوند بدانیم

سازد، با اين تفاوت که فیلسوف جوھرانديش متافیزيک نگر، جداي از زمان کیھاني، به  اي برقرار مي و تاريخ ربط پیچیده

زماني سرمدي ھم اعتقاد دارد که بیانگر ھمان نطفه الھیاتي قضیه است ولي فیلسوف جوھرانديش غیر متافیزيک 

شايد يکي از مھم ترين و نخستین کساني . گرداند و معناي نھفته در روند تاريخ برمي" روند"نگر، زمان را در نھايت به 

به ويژه در سه ) ١٩۶١"(اعترافات"وي در . که به درکي از فلسفه جوھري تاريخ نزديک شد، سنت آگوستین است

که در آن با رد انتقاد مخالفان  )١٩٨۴"(شھر خدا"پردازد، در  پاياني آن به مقوله زمان و مفھوم سرمدي آن مي" کتاب"

حوادث بحث کرده و با طرح مفھوم " روند"مسیحیت که رواج اين آئین را علت زوال روم مي دانستند، از معناي نھفته در 

طبعًا نوع نگاه آگوستین به تاريخ و فلسفه جوھرانديش آن، به . دھد و قلمرو شھر خدا، فلسفه تاريخ خود را شرح مي

اي از طراحي خطوط اصلي و  گرا دارد، آن را نمونه ي که با فیلسوفان و انديشمندان مسلمان غايترغم تفاوت ھاي

ھمین جا بايد اضافه شود که نگاه ابن خلدون به تاريخ و فھم . برجسته از فلسفه تاريخ جوھرانديش الھیاتي مي گرداند
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تا جايي که به رشد و زوال . دھد وھري جاي ميگرا و فیلسوف ج بین فیلسوف تحلیل   حوادث، او را" تحلیل"معنا يا 

ھرچند که در . گرا است کند تحلیل پردازد، انديشمندي جوھري است و زماني که موارد را بررسي مي دولت ھا مي

دانیم که خود او از جمله منتقدان فلسفه  اساس سخت بتوان ابن خلدون را با موازين فلسفي، فیلسوف خواند و مي

  .بود

سوف جوھرگرا از ھر سنخ، در جستجوي معنا در روند تاريخ است و تاريخ را موضوعي با جامعیت گسترده باري، فیل

اين که جامعیت مورد نظر در . نیست -اگر نگويیم ھدف به تعبیر متافیزيکي آن-داند که در نھايت خالي از معنا  مي

تاريخ به " روند"وان در غايت و در سیر عمومي ت خدمت فراھم کردن معنايي يک پارچه از اجزاي تاريخ است يعني نمي

از . باشد مي... آن چه که محل اختالف و تفاوت است، اجزاء تاريخ، شامل افراد، جوامع . گوھرھاي متباين اعتقاد ورزيد

ا لزوم ب. رو فیلسوفان جوھرگرا به تصريح و يا اشاره به جامعیت حداکثري، در بیان و تقرير فلسفه خود اذعان دارند ھمین

معرفت به نگاه يکپارچه به کل تاريخ بشر، فیلسوفان و انديشمندان در دوران مدرن به ھمان گستردگي فیلسوفان 

توانیم به نام ھاي  به آگوستین اشاره کرديم و حال مي. ھاي پیشین ھستند کالسیک و يا متفکران الھیاتي در سده

  .ع نگره اشاره کنیمھاي سرشناس اين نو چون چھره کانت، ھگل، مارکس، ھم

توان به فلسفه تحلیلي و يا انتقادي  در مقابل اين فلسفه جوھرانديش که بیشتر مورد نظر اين جستار است، مي) ۵

اين نوع فلسفه، برخالف فلسفه جوھرانديش، معنا را نه در روند و جامعیت تاريخ که در . ھم به کوتاھي توجه نمود

ھاي معطوف به حوادث  سفه تحلیلي و يا انتقادي تاريخ به نقد و ارزيابي نظريهچنین فل ھم. بیند حوادث تاريخي مي

اتکینسون و ديگران، .(تاريخي از يک سو و نقادي نگاه جامع مورد نظر فلسفه جوھرگرا از ديگر سو دل مشغولي دارد

در " تاريخي گرا"ھاي  لسفهگرا پوپر است که نقد وي بر ف ھاي تحلیل ترين چھره يکي از مطرح) ١٣٨٢؛ استنفورد، ١٣٧٩

توان از کالینگوود نامي  گرا نمي طبعًا به ھنگام بحث از فیلسوفان تحلیل) ١٣۵٠پوپر، .(جھان و ايران شھرت بسیار دارد

ھمانند فیلسوفان ) ١٣٨۵.(نبرد، به خصوص که او در نزديکي دو مقوله فلسفه و تاريخ تأثیر به سزايي داشته است

در حالي که پوپر با . جويند ھاي يکساني سود نمي انديشمندان تحلیلي و انتقادي تاريخ، از نگرهجوھرگرا، فیلسوفان و 

چنین به کارگیري سودمند  گرايانه در نقد فلسفه جوھرگراي تاريخي از يک سو و ھم ھاي طبیعي نقادي دو سويه آموزه

ًا بر اين باور است که فلسفه تاريخ بیش از آن در نگره فلسفه تحلیلي از سوي ديگر بھره مي گیرد، کالینگوود شديد

در ھمین راستا استنفورد، برداشت پوپر را از تاريخي گري امري غیر . ھاي علمي در گرو مفھوم معني است آموزه

  ) ۵۴،ص١٣٨٢.(متعارف و عجیب مي داند

شويم  تنھا يادآور مي. ردازيمتوانیم به اختالفات دروني در نگره اساسي فلسفه نقدي و تحلیلي تاريخ بپ در اين جا نمي

ھمان گونه که پیشتر اشاره شد، آن چه که براي . گیرد که اين نگره، در اساس، بلندپروازي نگره جوھرگرا را به نقد مي

تبیین براي رويداد و يا  -نگره تحلیلي و انتقادي اھمیت دارد، جداي از نقد فلسفه جوھرگرا، تأکید بر يافتن معني

را از اين جھت به کار برديم که نمايان گر اختالفات دروني " تبیین"و " معني"ترکیب دو مفھوم : ي استرويدادھاي تاريخ

را در رويداد تاريخي منطبق با " معني"شرح کوتاه آن در گرو اين نکته مھم است که تا چه حد . اين نگره ھم باشد

انساني مراد - عني آن گونه که در مطالعات اجتماعيمعني به مثابه تبیین در رھیافت ھاي علمي و عیني بگیريم و يا م

به بیان ديگر، مقوله میزان و اھمیت نقش رھیافت ھاي علمي در فھم و تحلیل تاريخي، نگره فلسفه تحلیلي . شود مي

گیرند و کساني  کساني که معني را مترادف تبیین و يا چیزي نزديک به آن مي: کند را به دو گروه اساسي تقسیم مي

  .برند عني را متفاوت و يا حتي متباين با تبیین در علوم طبیعي به کار ميکه م

کند اين نکته است که در علوم  به سیاق مطالعات انساني سنگین مي" معنا"آن چه که کفه قضیه را به نفع طرفداران 
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معنا به مثابه "ته شده و کاس" معنا به مثابه تبیین"ھاي جديد، ديگر از آن سفت و سختي  طبیعي ھم با توجه به آموزه

گرايي چون کالینگوود و به زيان مخالفان وي  جاي بیشتري باز کرده است و اين ھمه در راستاي فیلسوفان تحلیل" معنا

اين تغییر جايگاه معنا در علوم طبیعي به گونه ھاي مختلف فیلسوفان جوھرگرا و . باشد مي" ھمپل"از جمله 

فراموش نکنیم که در نزد فیلسوفان جوھرگرا، معنا و مفھوم نھفته در روند . دھد قرار ميھايشان را ھم تحت تأثیر  آموزه

درست است که برخي از فیلسوفان جوھرگرا چون کانت و يا . تاريخ، به مثابه تفسیر و برداشت شخصي نیست

ر علوم طبیعي داشته است کردند که نسبت بسیار دوري با معنا به مثابه تبیین د بي، از معنا چیزي را مراد مي توين

ولي به ھیچ عنوان معناي مورد نظر اين فیلسوفان، بھرکم از نظر خودشان چیزي از جنس تفسیر و اظھار نظر شخصي 

گرا و انتقادي در مقوله فلسفه تاريخ، معناي جامع و به ھمراه آن بلندپروازي فیلسوفان  باري، فیلسوفان تحلیل. نبود

ھايي که يک فلسفه جامع براي مخاطبان خود دارد، کار سختي نبود که  د و به رغم جذابیتجوھرگرا را محکوم کرده ان

فیلسوفان . ھايي را با توجه به موارد گسترده در تاريخ عمومي بشر نشان داد بتوان نقاط آسیب پذير چنین فلسفه

چنین مدارک و  يداد مورد مطالعه و ھمگرا از معناي مورد نظر خود با توجه به دو مقوله درھم تنیده، محدوديت رو تحلیل

را به " زاويه ديد"اتفاقًا ھمین مشکله معنا است که پاي . کنند توانستند براي آن فراھم کنند، دفاع مي داليلي که مي

. در نزد فیلسوف جوھرگرا، زاويه ديد، اگر از آن امري شخصي برداشت شود، موضوعیت پیدا نمي کند. کشد میان مي

اما . کند گرا ھم زاويه ديد اگر به اندازه کافي با اسناد و مدارک ھمراه شود مشکلي را ايجاد نمي وف تحلیلدر نزد فیلس

کند، امکان تأمل و چه بسا ھمدلي با  آن چه که تعبیر زاويه ديد، در خوانشي متفاوت از ھر دو نگره فلسفي طرح مي

در . کند تي که ربط مستقیم با مقوله ھرمنوتیک پیدا مينوعي پلورالیسم معرف: است" زواياي مختلف"يک رويداد از 

ھاي مختلف و   توانند در کنار اصحاب ھرمنوتیک با پیشینه مدرن، سويه ھمین جا است که فیلسوفان پست مدرن مي

ھمین زواياي مختلف و چرخشي که در معني . ھا را در مقوله فھم تاريخ فعال کنند تفسیرھاي احتمالي از اين سويه

  .سازد شود، جاي طنز تاريخ را ھموار مي رويداد پديدار مييک 

حتي در بین فیلسوفان . به اينکه ايده اي پست مدرن به شمار آيد  طنز تاريخ، مفھومي جديد نیست چه رسد) ۶

به  گیرم که اين طنز. داشته باشند) Irony(توانند قرابت بسیاري با ايده طنز جوھرگرا، برخي تعابیر وجود دارد که مي

در نزد ھگل و يا بیان مارکس که انسان ھا تاريخ خود را " مکر عقل"مفھوم گريز از معناي روند تاريخي نبوده باشد، تعبیر 

وجه مشترک اين تعبیر . باشد سازند ولي نه لزوما آن گونه که مرادشان است، بي ارتباط با مقوله طنز تاريخي نمي مي

رند کم نیستند نتايج و رويدادھاي تاريخي که بر خالف تصور و بازيگري بازيگران پذي ھا در اين است که مي و آن گزاره

يکي از فیلسوفاني است که در حوزه پست مدرن و با برجسته کردن زيبايي ) AnkerSmit(انکراسمیت. شوند ظاھر مي

طرح روي ) ۴ل فص.(گیرد براي مقوله طنز تاريخ، جاي مناسبي در پژوھش خود در نظر مي) ١٩٩۶(شناسي سیاسي

در اين چرخ کسي در حال . توان از آن به چرخه بخت تعبیر کرد دھد که مي جلد کتاب انکرسمیت، چرخي را نشان مي

صعود و ديگري در نقطه اوج و سومي در حال سقوط است که داستان آن به تصويرگري فعالیت فردريک پنجم، کنت 

کند که شرح آن بیرون از حوصله  را نمايندگي مي ١۶-١٧ھاي  لمان سدهگردد و نحوه انتخاب امپراطور در آ پاالتین برمي

اثر ياد  ۴مراد از اين چرخه بخت، فراز و فرود قدرت و صاحب قدرت در امر سیاست است که در فصل . اين جستار است

  :شده در قالب شعري آمده است

The wheel of fortune turns  

I go down to Humiliation  

and beyond all reason and measure  
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another is extolled                                                            

  )١۶٧ھمان، ص( 

شايد بتوان . در ادبیات و اسطوره غرب موارد قابل تأملي ھستند) Clio(چون الھه تاريخ ھم) fortune(البته الھه بخت

يمین، شاعر سده ھفتم و ھشتم و با گرايش شیعي و به تعبیر برخي شاعر  براي شعر ياد شده، معادلي از نگره ابن

فلکي . گويد شود، به جاي الھه بخت، از فلک سخن مي اي که آورده مي ابن يمین در قطعه. در خدمت سربداران، يافت

د که ياد آورنده کن اي رفتار مي که به تعبیر شاعر يک چشم است و پیش از بازيگري برخاسته از بازي بخت، به گونه

نیافتم و ) ١٣٧٩(شعر ابن يمین را در ديوانش. جويد ابلھي است که شکسپیر از او براي توصیف روايت و تاريخ سود مي

  :، چنین است)۴٧١، ص١٣٨١(دھد به نقل از يکي از آثار باستاني تبريزي که وي به منبعي متفاوت از ديوان ارجاع مي

  آن يکي ھم به فرق سر دارد       فلک دون نـواز يـک چـشم اسـت

  که يکـي را ز خـاک بـردارد       چـون بخـواھـد نـوازشــي بکـند

  نـدانـد کـه دم خـر دارد مي       ھر خري را که دم گـرفت به دست

  چـند روزيـش مــعتبر دارد        بـرد تـا فـراز ديــده خـويش مـي

  زو چو بردارد ناگـھان دست        چون ببیند که شکل مختلف است

  ...خـر ديــگر بـجاش بـردارد       به زمـینش زنـد که خـورد شـود

به کار خود ... آشکارا الھه بخت مورد نظر انکرسمیت و فلک ابن يمین شاعر، فارغ از اراده و خواست اين شاه و آن امیر 

. ه خالي از ريشخند و تلخي نیستتوان از آن به طنز تاريخ ياد کرد؛ طنزي ک مشغول اند و اين ھمان است که مي

رود  ھمین مفھوم از تاريخ و عاملیت الھه بخت و يا فلک است که کار درک جوھر تاريخ را، به ويژه تا جايي که انتظار مي

انکرسمیت اندکي جلوتر از شعر ياد . برد دانايي و اراده بشر در آن جايگاھي تعیین کننده پیدا کند، به زير پرسش مي

اي که قرار بود شعارھاي آزادي،  اي از کار الھه بخت، به انقالب فرانسه و جامعه ي به دست دادن نمونهشده و برا

نويسد ولي اوضاع چنین نشد و وضعیتي کافکايي  برابري و برادري را در خود تحقق بخشد، اشاره کرده و در ادامه مي

فه شود که انکرسمیت در اثر خود بیشتر به دنبال ھنر الزم است اضا. پیش آمد و گیوتین و ديگر موارد صحنه آرا شدند

و توجه به زيبايي در ھنر  -منھاي برخي تبھکاري ھاي الزم -اي که ماکیاولي از آن نشان داده  سیاست از مقوله

چیزي که براي ما حائز اھمیت . توان در اينجا دنبال کرد پژوھش انکرسمیت را به رغم جذابیت نمي. سیاست است

کند که جھان  تاريخي مدام گوشزد مي–ث طنز تاريخ است؛ طنزي که در نھايت به انسان و بازيگران سیاسياست، بح

گردد و يا بھرکم  البته تا جايي که به فیلسوفان جوھرگراي تاريخ برمي. و گردش امور دنیا به میل و اراده آن ھا نیست

چون ھگل براي عقل و نه لزومًا انسان، مکري قائل  بینند و ھم آنھايي که جوھر تاريخ را فراتر از اراده و خواست بشر مي

کنند، طنز تاريخي در  شوند و يا ھمانند مارکس، معناي روند تاريخ را در مناسبات و نیروھاي تولیدي جستجو مي مي

ن گاه به گنجد ولي اگر طنز تاريخ را به الھه بخت و يا فلک يک چشم ياد شده برگردانیم، آ مي" روند"ھمان معناي 

ھرچند که بتوان آن را با . رسیم؛ بھرکم تا جايي که کار تدبیر و اراده بشري در کار باشد مي" معنا گريز"وضعیتي 

ھاي دين سامي، از  کردند، سازش داد و يا در نگره اي از آن گونه که يونانیان و رومي ھا درک مي ھاي نیمه اسطوره  نگره

د و نه تنھا الھه بخت که آن فلک يک چشم را ھم در خدمت آزموني بزرگ و در مقوله قضا و قدر سخن به میان آور

ھا در خدمت کاستن غرور مذموم انسان و يا ھمان  ھا و آن آزمون ھا و فلک شايد که اين الھه. مقیاسي کیھاني ديد

Hubris فعال و کاھلي و خرابات بازي توانند به ان يوناني بوده باشند، ھرچند که بالفاصله بايد متذکر شد اين تعابیر مي

  .منجرگردند
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تواند  او مي. در تاريخ رديابي کند -به عنوان نمونه- گرا بخت بیشتري دارد تا فراز و فرود قدرت را  اما يک فیلسوف تحلیل

نشان دھد که چرا الھه بخت اين را ... با رجوع به اسناد و مدارک و يا حتي گرايش ھاي جامعه شناسانه و ساختاري

ولي نبايد فراموش کرد که طنز تاريخ در نھايت به خاطر سرشت خود، از فھم و . گزيده و آن را به زمین زده استبر

گرا نسبت به فیلسوف جوھرگرا، تنھا در شرح چه بسا موفق تر و  تحلیل نھايي گريزان است و بخت فیلسوف تحلیل

تواند در نھايت براي مقوله طنز تاريخ در نگره تحلیلي خود متقاعد کننده تر يک رويداد محدود تاريخي باشد بدون آن که ب

گويي که ھنوز بخش يا بخش ھايي از قلمرو تاريخ، چه براي فیلسوف جوھرگرا و چه : جاي مناسبي به دست دھد

يد ھمین شا. ماند اي از ابھام و اگر بخواھیم تعبیر ويتگنشتاين را به کار بريم، راز باقي مي گرا، در پرده فیلسوف تحلیل

اي فاقد ھیجان و جذابیت و البته  چون امري تمامًا عیني و مکانیکي و بازي دھد تاريخ ھم راز و ابھام است که اجازه نمي

  .پند آموزي در بیايد

شود که الھه بخت و فلک يک چشم به ظاھر بر آنھا التفات کرده  ھاي طنز تاريخ شامل حال افرادي مي يکي از سويه -٧

نگرند که گويي رسالت تاريخ و  اي به تاريخ مي ھاي مناسب وضعیت اين افراد به گونه اد و يا ايدئولوژياين افر. است

معناي نھفته در روند تاريخي با آنھا و يا بھرکم آرمان و اعتقاداتشان گره خورده است؛ ھمان گونه که ھگل تا جايي که 

چون نیروي غالب تاريخ  گامي که به آينده کارگران ھمبه وضعیت پروس در زمانه خود نظر داشت و يا مارکس در ھن

شايد اين به تعبیر ھگل مکر عقل نھفته در تاريخ باشد ولي ھرچه ھست فیلسوف ما و نگره وي . انديشید مي

تاريخ مدرن و زمانه معاصر پر است از . را به کار برد" مکر"ھرچند که خود تعبیر . تواند اين مکر را تشخیص دھد نمي

اند، خود را آکنده از رسالت،  ايي که دست اندرکاران آن، به تصور اين که در باد مساعد تاريخ جاي گرفتهفرازھ

میالن کوندرا، نويسنده ناراضي چک، در رمان شوخي که کاري تأمل برانگیز است، به ھر . بینند سرسختي و غرور مي

قھرمان کتاب خود و در زماني که کمونیست بود از " لودويک"او از زبان . کند دو سويه اين رسالت و فريب اشاره مي

چیزي که يادآور فراز قرار با تاريخ آمده در ابتداي ) ١٠٩، ص١٣٧٠.(کند ياد مي" فرمان تاريخ"نشئه قدرت و يا بودن در کنار 

پیشینه خود با لودويک در سیر تأمل بر . پذيرد که تاريخ آنھا را فريب داده بود اين جستار است ولي در فقره بعدي مي

که البته اين سخن تا جايي معنا دارد ) ١١٠-١١١ھمان، ص.(رفته است" از تاريخ بیرون"کند که  خوشحالي کشف مي

يا مکر تاريخ و   ھمین طنز. رود که فرمان تاريخ را در ذھن داشته باشیم وگرنه به شکل ساده کسي از تاريخ بیرون نمي

تاريخي معاصر ايران به  -ھاي سیاسي توان در نوشته و يا فلک يک چشم را مييا بھتراست بگويیم التفات الھه بخت 

کند، فقراتي است که فرح  يکي از اين موارد که ما را به تدريج به جمع بندي اين جستار ھدايت مي. فراواني نشان داد

يران بودن به دست در خود شرح حال نويسي رمانتیکي که از زندگي با پھلوي دوم و مقام ملکه ا) ٢٠٠٣(پھلوي

فرح پھلوي پس از شرح دوران نوباوگي و جواني و سپس ازدواج با محمدرضا پھلوي و ملکه ايران . دھد، آمده است مي

شدن، سرانجام داستان انقالب را به روايت خود بیان کرده و پس از پرداختن به مرگ دراماتیک شاه، در اواخر شرح 

العاده آنھا در راستاي طنز تاريخ ولي اين بار در قسمت نشیب و زوال  اداري فوقآورد که به جھت معن حالش فقراتي مي

  .شود آن است؛ به ھمگي آن ھا اشاره مي

دفعه بعد که به ايران رفتي، لطفا از اين "روزي، زن جواني که برايش پسته برده بودم، معصومانه به من گفت ) ١

طنین طنز تاريخ را در اين درخواست و به ويژه واژه ). ٣٩٣صھمان، "(ھا برايم بیاور، خیلي خوشمزه است پسته

  .توان حس کرد در پايان حکايت مي" خوشمزه"

کرد از من پرسید آيا شوھر  زني که پرونده مرا تھیه مي. بايست تحت معاينات پزشکي قرار گیرم در ھمان زمان مي) ٢

کنم؟  سپس از من پرسید که آيا کار مي". بیوه"ت دارم؟ و من در جواب گفتم که ھمسرم درگذشته است و آن زن نوش
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شد  بھتر از اين نمي"اين جواب مرا به خنده واداشت و با خود گفتم ". بیکار"آن وقت آن زن نوشت . پاسخ من منفي بود

تي فقره بعدي از جھا. به خوبي حس کرد" بیکار"و " بیوه"توان در واژگان  باز طنین طنز تاريخ را مي). ھمان جا"(گفت

  .جالب تر از اين فقره است

يک دوست ايراني مقیم نیويورک که عکسي از من در اتاق پذيرايي خود داشت، شبي به من تلفن کرد و با خنده ) ٣

اين زن جوان "تلخي شرح داد که يکي از مدعوين او که رئیس شرکتي بود با ديدن عکس من در آن جا سؤال کرده بود 

  ).ھمان جا"(زن خمیني؟"و میھمان با تعجب پرسیده بود " ملکه ما است"بود دوستم در پاسخ گفته " کیست؟

به من "يک بار ديگر ھنگام ورود به يک گالري نقاشي در نیويورک مردي با خوشرويي به سوي من آمد و گفت ) ۴

اتفاق دھید عکسي از شما به  اجازه مي. اند که شما زن شاه ھستید، من از ديدار شما بسیار خوشحالم گفته

و پس از گرفتن عکس اضافه " عزيزم بیا اينجا يک عکس با زن شاه از تو بگیرم"ھمسرش را صدا کرد " ھمسرم بردارم؟

  .و سرانجام به آخرين فقره توجه کنیم) ٣٩٣- ٣٩۴ھمان، ص"(شما زن شاه ھستید، ولي شاه کجا؟"کرد 

و او با " کنم من ايتالیايي صحبت نمي"جواب دادم . رددر ھمان گالري زني به زبان ايتالیايي با من شروع به صحبت ک) ۵

ھمان ".(خیر، من زن بعدي ھستم"من در پاسخ گفتم " زنید، مگر ثريا نیستید؟ چطور ايتالیايي حرف نمي"تعجب گفت 

ھیچ شرح و بیاني گوياتر از خود اين فقرات در نشان دادن طنز تاريخ و يا قسمت نشیب الھه بخت و فلک يک چشم ) جا

گرا و حتي کمتر از آن، يک تاريخ نگار به تحلیل و تفسیر سرنگوني  چون يک فیلسوف تحلیل توان ھم باري مي. نیست

توان پذيرفت که يک فیلسوف جوھرگرا ھم چه بسا حرف ھايي در راستاي نگره  چنین مي ھم. نظام پھلوي پرداخت

گرا حرف ھاي  مورد طرح شده کنوني فیلسوف تحلیلآيد در  نظر مي  البته به. کلي خود بر اين قضیه داشته باشد

ھرچند -ھاي فیلسوفان جوھرگرا متناسب با اين مورد محدود بیشتري براي تشريح داشته باشد و تنھا برخي از آموزه

مھم ترين و چه " مارکس"تاريخي حرفي براي گفتن داشته باشند که احتماال  –براي عصر کنوني جامعه ما ايرانیان مھم

ناتواني فیلسوفان جوھرگرا بیشتر با اين توجه است که آنھا در . نھا فرد با تسامح و مناسب اين دانايي استبسا ت

تاريخ ھستند و تنھا در چشم اندازي کالن " روند"صدد دستیابي به فھم جامع و يا نزديک به جامع معني نھفته در 

ھايي چون کانت و يا  نگره. انه اي جامعه را جاي بدھندمند توانند پديده انقالب ايران و در اساس موقعیت تاريخ مي

ھاي مارکسي، آن ھم با تسامح بسیار و   بي در کل فاقد چنین درکي ھستند و ھمان طور که اشاره شد، آموزه توين

  .توانند چیزي به مخاطب خود عرضه کنند صرف نظر از دقايق امور و بسنده نمودن به کلیات و مفاھیمي کالن، مي

گرا و انتقادي است؟ خوب، ظاھر امر اين طور است  يا آن چه که آمد به معني جانبداري از فلسفه و فیلسوف تحلیلآ) ٨

اندازي وسیع عرضه داشته و مھم تر از  تواند به ما چشم  ولي نبايد اين مھم را ناديده گرفت که فلسفه تحلیلي نمي

ھاي کالن  اي از آموزه از اين رو پاره. ه روند تاريخ سیراب سازدآن، جذابیت الزم را براي جان ھاي مشتاق رسیدن به کن

کنند و مھم  ھاي جوھري، ھرچند با پذيرش ابھام و اشتباه در آنھا، به ما چشم انداز بیشتري عرضه مي آمده در فلسفه

آن است که اين چشم اما مھم . سازند تر از آن عطش فلسفي ما و اشتیاق در پیوند قرار گرفتن با اعماق را برآورده مي

ھايي نشود که شتاب دارند به ھزينه بسیار مردم  ھا و آئین اندازھاي کالن تا جايي که ممکن است تبديل به ايدئولوژي

اين احتیاط آشکارا در تقابل آموزه مارکس است که فیلسوفان را . فھمند، تحقق بخشند تاريخ را آن گونه که خود مي

گردد  تا جايي که به اين جستار برمي. خواھد کند بلکه تغییر جھان را ھم از آنھا مي ميتنھا به دانستن معرفت دعوت ن

ھاي جوھري  تواند از نگره دل مشغولي به حیات مدني و رشد و تعالي و مقابله با ستم و بي عدالتي و زشتي، مي

به ھمراھي برخورداري و معرفت الزم در  ھا،  در اين جاست که الھام از اين نگره. الھام بگیرد ولي نبايد پايبند آنھا شد

ھاي تحلیلي و انتقادي مناسب درک رويدادھا، و البته داشتن گوشه چشمي به طنز تاريخ و دو تعبیر  راستاي فلسفه
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ھرچند که بايد پذيرفت معرفت . توانند ما را عمیقًا درگیر تاريخ و فلسفه تاريخ سازند الھه بخت و يا فلک يک چشم، مي

توان چشم انتظار  چنان مي ه مقوله و انجام ترکیبي از آنھا چیزي نیست که به سادگي به دست آيد و ھمبه اين س

ولي نتیجه . نمايند، باقي ماند شیفتگان يکي از اين سه وادي که به طور معمول جداگانه اذھان را به خود جلب مي

فرھنگي آن در تمامي فرھنگ -يا معادل ھاي دينيھرچه که باشد، نبايد اين پند پرستشگاه دلفي در يونان باستان و 

! بشر: خود را بشناس که چه بسا معني آن چنین باشد! بشر: ھا و جوامع از جمله جامعه خود ما را از نظر دور داشت

طنز تاريخ چه در شکل الھه بخت و يا فلک يک چشم حدي است بر بلندپروازي بشر و چه نیکو . حد خود را بشناس

  !پندي
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