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 يداهللا حاجي زاده

  فلسفه تاریخ

 

ھای علوم انسانی در نزد متفكران و اندیشمندان  به عنوان یكی از علوم اسالمی و یكی از رشته» فلسفه تاریخ«

این علم . باشد و دارند، علمی كامًال جا افتاده و مھم می  تاریخ دست داشته  در زمینهمسلمان خصوصًا كسانی كه 

ھای  ھای اخیر در این زمینه كتاب متفكران مسلمان در دوره. گذاری شده است توسط یكی از اندیشمندان مسلمان پایه

  . ھرچند تدوین این علم توسط دانشمندان غربی صورت گرفته است. اند زیادی نوشته

شھید مطھری ـ رحمه اهللا علیه ـ در . فلسفه تاریخ در حقیقت آشنایی با قواعد حاكم بر جامعه انسانی و تاریخ است

آیت  ]١[.»نام دارد» فلسفه تاریخ«ھا  علم به قوانیِن شدن، و صیرورت و تحول جامعه«: نویسد تعریف فلسفه تاریخ می

به عبارت دیگر « ]٢[.»است» فلسفه تاریخ«آشنایی با قوانین كلی حاكم بر تاریخ و جامعه «: نویسد اهللا سبحانی می

و سرانجام، ھر . نماید ھا را در وقایع تاریخی كشف كرده و ارتباط و پیوند وقایع را جستجو می فلسفه تاریخ علت و معلول

ھای انسانی ھست فلسفه تاریخ نامیده  نوع كاوش و جستجویی كه دست اندركار یافتن قوانین عمومی تكامل جامعه

. ھا است بنابراین فلسفه تاریخ در حقیقت علم به تحوالت جوامع و قوانین حاكم بر مسیر تحوالت و تكامل ]٣[».شود می

میان حقیقت و بطالن فلسفه تاریخ در اسالم، فلسفه مجاھدت و فلسفه مبارزه «: نویسد شھید مطھری می

   ]۴[.»است

گذاری نمود  كسی كه این علم را پایه«. گذاری این علم توسط یكی از علمای اسالمی در قرن ھشتم بوده است پایه

پس از وی این علم از طرف دانشمندان . است.)  ھ ٨٠٨متوفای (عبدالرحمن بن خلدون  دانشمند معروف اسالمی

   ]۵[.»مغرب زمین پیگیری شده و به صورت علم خاص مدون گردیده است

این یك   اگر منظور و معنی فلسفه تاریخ در نظر گرفته شود،«: نویسد زمینه پیشینه فلسفه تاریخ میدكتر ھروی در 

ھا این مقصود را به دنبال داشته است كه انسان پس از آگاھی  اصطالحی كه بیشتر در گذشته. اصطالح قدیمی است

و موفقیت خود را در پھنه عالم تكوین و تكامل  بر محیط زیست خود و ارتقاء آن، به مرحله تغییر در تحوالت جھانی برسد

اشاره شده » ای در آداب و اخالق رساله«معنای تحت اللفظی این اصطالح نخستین بار در كتاب ولتر . در یابد

   ]۶[.»است

توان زمان حال را شناخت، اھداف آینده را  با شناخت قوانین حاكم بر جامعه انسانی و شناخت راه تكامل می: فایده

عنوان  حسین كریمی بعد از اینكه فلسفه تاریخ را به. مشخص كرد و با ھماھنگی با جھان به خیر و سعادت نائل شد

را خوب بشناسد و قوانینی كه این حركت را ) جریان(انه كسی كه این رودخ«: نویسد كند می یك جریان معرفی می

و با این . تواند ھم زمان حال را بشناسد و ھم آینده را وجود آورده و مسیری كه تاریخ در گذشته طی كرده بداند، می به

به واسطه «: نویسد عزت اهللا فوالدوند می ]٧[.»تواند از انحراف تاریخ جلوگیری كند و حركتش را ھدایت كند شناخت می

كنند و تعبیر و معنایی  آورند بلكه آن را بازاندیشی می ھا دارند نه فقط گذشته را به یاد می خصوصیت تاریخی كه انسان

شھید مطھری نیز  ]٨[»دھند ازاندیشی و معنا را مورد تحلیل و بسا اساس آینده قرار میشوند و این ب برای آن قائل می

و آن این است كه انسان ... یقی استتفسیر الھی تاریخ یك نظریه علمی و نظریه بسیار دق«: نویسد در این زمینه می

اگر بشر در جھت . و جامعه انسان در ارتباطش با كل جھان این چنین نیست كه یك حالت مجزا و منفردی داشته باشد

یعنی جھان او را . العمل موافق با او دارد كمال و صالح و تقوی گام بردارد، روشی ھماھنگ با جھان دارد و جھان عكس

و اگر  ]٩[»َو َلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقری آَمُنوا َو اتََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِھْم َبَركاٍت ِمَن السَّماِء«شود  ضامن بقایش می كند و تأیید می
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فلسفه تاریخ  ]١٠[.»ھا ھمین است ترین بینش و اتفاقًا سازنده. عت او را از بین خواھد بردبرعكس حركت كند ناچار طبی

  فلسفه علم تاریخ؛ . ٢فلسفه نظری؛ . ١: شود به دو شاخه كلی تقسیم می

در . طور كلی است به امید آشكار ساختن اسرار و رموز درونی آن در فلسفه نظری تاریخ، ھدف، درك مسیر تاریخ به

در این رابطه . ھای فكری مورد نظر اندیشمندان است فلسفه علم تاریخ ھدف، تعمق جریانات فكری و بررسی اندیشه

كه ناظر » فلسفه نظری تاریخ«یكی . ده و اساسی داریمما در فلسفه تاریخ دو شعبه عم«: نویسد آقای فوالدوند می

است » فلسفه تحلیلی تاریخ«یا » فلسفه نقدی تاریخ«شعبه دوم . است بر نفس فرایند حوادث و رویدادھای خود تاریخ

   ]١١[.»كه ناظر است بر تعبیر و تفسیر و تغییر و بازگفتن و بررسی اشكاالت مندرج در آن است

شود قانون  شود؟ آیا از تاریخ می مثًال آیا تاریخ تكرار می. شود طور كلی مباحث گوناگونی مطرح می در فلسفه تاریخ به

بینی امكان دارد؟ محرك تاریخ چیست؟ نقش قھرمان در  استخراج كرد؟ آیا در تاریخ جبر حاكم است؟ آیا در تاریخ پیش

ھای دیگری كه در زمینه فلسفه تاریخ وجود دارد  در جواب ھركدام از این سؤاالت و سؤال... تاریخ چگونه است؟ و 

ده در اسالم و در آیات و روایات اسالمی به ھریك از این سؤاالت پاسخ دا. نظریات گوناگون و بعضًا متضادی وجود دارد

این » جبر تاریخ«عنوان نمونه در زمینه  به. ھا را دریافت توان این پاسخ شده است كه با مراجعه به متون اسالمی می

اسالم . مسئله در فلسفه تاریخ مطرح است كه آیا انسان در قرار گرفتن و قرار نگرفتن در جھت تاریخ آزاد است یا مجبور

صیت دھنده انسانی و او را حاكم بر تاریخ و تعیین كننده و جھت دھنده آن شناسد و اختیار را شخ انسان را آزاد می

ھا را به خاطر داشتن اختیار و آزادی برای عدم ھجرت در زمین رد  سوره نساء، عذر و بھانه انسان ٩٧در آیه . داند می

در . آیا زمین خدا پھناور نبود كه در آن سفر كنید ]١٢[»َأ َلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه واِسَعًه َفُتھاِجُروا ِفیھا«: فرماید كند و می می

  . كند اسرائیل به صراحت قانونمندی تاریخ و ضابطه و قاعده داشتن آن را بیان می سوره بنی ٨و  ٧آیات 

در مكتب ماركسیسم كه اقتصاد . كه محرك تاریخ چیست نظریات متفاوتی وجود دارد ا در ارتباط با محرك تاریخ و اینو ی

دانند و  برخی محیط طبیعی را محرك تاریخ می. كنند زیربنا و پایه است ابزار تولید را موتور محرك تاریخ معرفی می

اسالمی، حوادث اجتماعی تابع علل و عوامل   در جھان بینی«ا ام. دانند ھا را عامل محرك تاریخ می برخی، شخصیت

شان عالی و مقرون به خیر و سعادت است  اند كه اگر به نیكی گرایند زندگی اجتماعی این مردم. نفسانی مردم است

سوره رعد  ١١آیه  ]١٣[.»شان مقرون به فساد و بدبختی و گرفتاری خواھد بود زندگی و اگر به زشتی و فساد رو آورند، 

  . سوره شوری به این اصل اشاره دارند ٣٠و آیه 

لمانان گذار آن از مس فلسفه تاریخ كه در حقیقت احاطه بر قوانین كلی جامعه و جھان ھستی است پایه: گیری نتیجه

ھای متنوعی  در این زمینه متفكران اسالمی كتاب. اند بوده ١٩ھرچند مدوِّن آن كشورھای اروپایی در قرن . است

این امر نشان دھنده آن است كه این علم جایگاه خویش را در علوم اسالمی پیدا كرده است و رو به تكامل . اند نوشته

 . باشد و پیشرفت می

  

  . ١٠۶، ص١٣٨٣، چاپ اول، تھران، صدرا، ۴مرتضی مطھری، فلسفه تاریخ، ج.  ]١[

  . ۵، ص ١٣٧۶جعفر سبحانی، فلسفه تاریخ، چاپ اول قم، مؤسسه مكتب اسالم، .  ]٢[

  . ۶و  ٧ھمان، ص .  ]٣[

  . ١٠۶مرتضی مطھری، پیشین ص .  ]۴[

  . ۵ر سبحانی، پیشین، ص حعف.  ]۵[

  . ۴٨تا، ص  جواد ھروی، تاریخ و فلسفه تاریخ، بیرجند، دانشگاه آزاد واحد بیرجند، بی.  ]۶[
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  . ١۶ص  ،١٣۶١حسین كریمی، تھران، گروه فرھنگی جھاد دانشگاھی دانشگاه صنعتی شریف، .  ]٧[

، ١۵٧٧، سال ششم، شماره ١٣٧٧تیر  ٩اهللا فوالدوند، فلسفه نظری تاریخ، روزنامه ھمشھری، سه شنبه  عزت.  ]٨[

  . ٧ص 

  . ٩۶قرآن كریم، سوره اعراف، آیه .  ]٩[

  . ٢٣۶مرتضی مطھری، پیشین، ص .  ]١٠[

  . ٧پیشین، ص  عزت اهللا فوالدوند، .  ]١١[

  . ٩٧قرآن كریم، سوره نساء، آیه .  ]١٢[

 .۶٨حسین كریمی، پیشین، ص .  ]١٣[
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