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جايگاه علم تاريخ در حکمت مشاء
تاريخ دريافت16/6/18 :

تاريخ تأيید16/9/1 :

سثبسیبلدکتر سیدابوالفضل رضوی

دکتر سید ابوالفضل رضوی

ارتباط تاريخ و فلسفه ،دو دانشي که هر يك در شناخت و تحول زندديي
بشری نقش مهمي ايفا ميکنند ،در ارتقای دانش تداريخ و رويردرد مفرفتدي
بدان سهم اساسي دارد .بدبیني عمدومي فالسدفه يوندان بده تداريخ در و ده
مفرفت شناسي و میراث خواری حرمای مسلمان از فلسفه يونان مو ب شدد
که فالسفه و البته مورخان مسلمان چندان تدو هي بده فلسدفه علدم تداريخ
نرنند و در خصوص و وه نظری و مفرفتي تاريخ به تأمل نپردازند .اين مهم
مانع از آن شد که علم تاريخ بتواند مسائل را در پیوند مستمر حال و يذشدته
بررسي کند و در يك نگاه ساختاری برای نیازهدای مو دود راه حدل کارآمدد
ارائه دهد .اين در حالي است کده فالسدفه يوندان تو ده بده تداريخ را بدرای
شناخت بهتر زمان حال با اهمیت ميدانستند .چندین برداشدتي ،ايدر چده بدا
رويررد مفرفت شناسي همراه نبود ،اما بسیار الب بدود و از يدك منظدر بدا
انديشه تاريخي فالسفه انتقادی تداريخ در ردرن بیسدتم و بده ويديه رويردرد
مفرفتي ايدهآلیستها برابری ميکرد .در ايدن مقالده ضدمن بررسدي ايگداه
تاريخ در نزد فالسفه و مورخان يونان و نگرش ساختاری آنها به اين مقولده،
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
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غفلت عمومي فالسفه (مشاء) مسلمان و به وييه فارابي و ابن سینا از مفرفت
تاريخي و بيتو هي آنها به اين دانش در تقسیمبنددیهدای علدوم و همدین
طور عدم نگرش ساختاری آنها به تاريخ مورد بررسي ررار مييیرد.
واژههای کلیدی :تاريخ ،علم تاريخ ،حرمت نظری
 ،حرمت عملي ،فیلسوفان مشاء.
مقدمه

علم تاريخ باز نمود انديشه مورخ درباره تاريخ است و ماهیتي يفتماني و بدیناالذهداني
دارد .مورخان در فضای فرری و شرايط فرهنگي خاص وامع ظهور مديکنندد و در کندار
نبوغ ذاتي ،میزان دانش و نوع برداشت خدويش را از فضدای يفتمداني امفده مفابدر بده
عاريت مييیرند .در اين بین ،ترامل حیات ا تماعي و مراتب رشد تفقل مفي آحاد امفه
و نیز نیازهايي که امفه زمان حال پاسخ آنها را در يذشته سدتو دو مديکندد در سدیر
تحول تاريخ و نگرش علمي بدان تأثیر مستقیمي دارد .در ايدن خصدوص ،ايدر تداريخ را از
منظر ساختاری در نظر داشته و دانش تداريخ را بررسدي و دوه سداختار امفده در اعصدار
يذشته تلقي کنیم ،ارتباط میان دانش تاريخ و فلسفه د دو رکن مهم که يري درباره هستي
وامع و و وه متفین آن و ديگری به شناخت اين هستي و و وه متفاوت آن ميپدردازد د
محسوستر نمايان ميشود .فلسفه به عنوان پشتوانه علوم مختلف و زمینه ساز مدلهدايي
تئوريك در حل و فصل رضايای مربوط به هر شداخه از علدوم ،در تردوين و سدیر تحدول
دانش های مختلف سهم به سزايي ايفا کرده است؛ اما متأسدفانه ارتبداط مسدتحرمي بدین
دانش تاريخ با حرمت و فلسفه مشاهده نميکنیم؛ ايدن رويردرد شدايد بده دلیدل بددبیني
همیشگي فالسفه به تاريخ و نوع منطق فرری حاکم بر ذهن فالسفه عصدر کالسدیك د
حدارل تا پیش از عصر روشنگری د باشد.
عمده تألیفات در زمینه دانش تاريخ و تاريخ نگاری اسالمي د ايراني را بزريان ديني يدا
ر ال حرومتي نوشتهاند که اغلب اين افراد حریم به مفنای مصدطل آن در عهدود ردديم
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نبودند ،هر چند بفضي از آنها نیز با حرمت رايج آشنايي داشدتهاندد .در ايدن میدان حردیم،
انديشمند ،عالم و دولتمرد بزريي را ميبینیم که عليرغم پدرداختن بده سیاسدت و ارتبداط
تنگاتنگ با حرومتها و حتي داشتن منصدب وزارت ،بده تداريخ و علدم تداريخ (بده مهابده
رشتهای که و وه ساختاری امفه از مله و ه سیاسدي آن در بخشدي از حرمدت عملدي
مطالفه مي کند) تو هي نررده و در تقسیمبندی خويش درباره علوم و هي برای آن رائدل
نشده است .هدف مقاله حاضر بررسي و مطالفه بديتدو هي حرمدای مسدلمان و از ملده
حریم بزرگ ابن سینا و در نگاهي وسیعتر حرمای مشدايي بده داندش تداريخ در دو و ده
نظری و ساختاری است .به نظر ميرسدد بدا تو ده بده تأثیرپدذيری حرمدای مسدلمان از
حرمای يوناني و به خصوص حرمت ارسطويي اينان نیز بددبیني عمدومي فالسدفه يوندان
درباره دانش تاريخ را به ارث بردهاند؛ البته حرمت کالسیك يونان حدارل در و ه عملدي و
از منظری ساختاری به تاريخ بيتو ه نبود و آن را فني ،کارآمد و مهم ميشمرد.
اير تاريخ را در اين دو مفنا به کار بريم :يري «تاريخ به مهابه يذشته» history – as
 – eventو ديگدری «تداريخ بده مهابده شدناخت يذشدته»history – as – narrative 1

مفنای اول اشاره به تاريخ در و ه «آنتولدويی»  ontologyو مفندای دوم اشداره بددان در
و ه «اپیستمولوييك»  epistemologicalدارد .تاريخ در مفهوم يذشته به مفنای حدوث
ورايع در بستر يفتماني و ساختاری آن است و در مفندای علدم بده يذشدته (علدم تداريخ)
شناخت اين ساختار و و وه متفاوت آن را مورد نظر دارد .مفرفدت بده تداريخ ،خواسدته يدا
ناخواسته ،در يك و ه ساختاری انجام ميشود و مورخ امروز محصول امفهای اسدت کده
در آن زنديي ميکند .ساختار امفهای که مورخ در آن زنديي ميکند و بیدنش و نگدرش
خود را از آن کسب مينمايد ،میراث ساختار امفه در ادوار پیشین اسدت؛ از ايدن رو زمانده
مورخ تلفیقي از شرايط ساختاری امفه از يذشته تا حال است .تداريخ بده عندوان «کدنش
مفي آدمي» در هر عصری ،چیزی ز تحقدق و دوه سداختاری امفده نیسدت .يذشدته
تاريخي (ورايع مختلفي که در بستر ساختاری امفه رخ ميدهد) بدا آنهده کده در فلسدفه
ارسطو با عنوان حرمت عملي از آن ياد ميشد برابری ميکند .حرمت عملي ارسدطو سده
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و ه تدبیر منزل (ارتصاد) ،تهذيب نفد

(اخدال ) و سیاسدت منددنن (سیاسدت) را در خدود

داشت .اير با درت بنگريم ،متو ه ميشويم که کنش مفدي آدمیدان در اعصدار مختلدف
يري از همین سه و ه و به خصوص و وه ارتصادی و سیاسي را شامل ميشدود .بدا ايدن
اوباف ،تاريخ ،به مهابه يذشته چیزی نیست ز همدان کده در فلسدفه يوندان بده عندوان
حرمت عملي از آن ياد ميشد .از اين منظر ميتوان يفت حرمت يونداني و بده خصدوص
سردمدار آن ارسطو ،با تاريخ در اين مفهوم مشرلي نداشته و آن را به عندوان سدیر تحدول
زنديي بشری يا روند بیرورت حیات انساني ربول داشته است .شرايط ارلیمي و غرافیايي
شبه زاير يونان و ديريونيهای طبیفي حابل از آن ،که يونانيها را بده دردت بیشدتر در
سیر وروع حوادث و روند کلي تاريخ وادار ميکرد نیز در تو ه عمومي آنها بده يذشدته (در
مفنای ريان منظم ورايع مرتبط به هم) مؤثر بود .به همین دلیدل ،هدم افالطدون و هدم
ارسطو به تاريخ در مفهوم آنتولوييك آن بيتو ه نبودند .با اين حدال ،فالسدفه کالسدیك
يونان و در رأس آنها ارسطو به مفرفت تاريخي يا همانا تاريخ بده مهابده يدزارش تدو هي
نداشتند و يزارههای تاريخي را فارد ويييي رضايای فلسفي ميدانستند .ارسدطو بدا تداريخ
مشرلي نداشت؛ اما با علم تاريخ (تا اندازهای) مشرل داشت؛ از اين رو در حالي که يذشدته
و سیر تحول ورايع را برای فهم بهتر زمان حال مهم ميشدمرد شدأن مفرفتدي حابدل از
دادههای مربوط به يذشته را از شأن دادههای منظوم کمتر ميدانست .در همدین حدد نیدز
عليرغم برخي تصورها ،فیلسوف مشايي يوناني علم تاريخ را رد نميکرد ،بلره شدأنیت آن
را پايین ميآورد.
حابل اينره فالسفه يونان ضمن مهم شمردن تداريخ (يذشدته و سدیر وردايع آن بده
خودی خود) ،علم تاريخ را چندان مهدم نمديشدمردند .در ايدن بدین دسدتهای از فالسدفه
مسلمان يفني فالسدفه مشداء ،ضدمن تأثیرپدذيری از رويردرد مفرفدت شناسدي ارسدطو و
بيتو هي به علم تاريخ ،به مفهوم مفرفتي تاريخ نپرداختند و در تقسیمبندیهای خويش از
علوم ،مرتبهای برای تاريخ رائل نشدند .اين در حالي اسدت کده در نگداه فلسدفي ارسدطو،
تاريخ اير نه در و ه اپیستمولوييك اما در و ه آنتولوييك مدورد تو ده بدود؛ امدا فالسدفه
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مسلمان پیرو او يا چنین تو هي نداشتند يا اير هم داشتند آن را نشان ندادهاند .همه اينهدا
در حالي است که هاننگری اسالمي به تاريخ و علم تاريخ بهای فراواندي مديداد و علدم
تاريخ را يك فن کارآمد و مفطوف به فوايد علمي مهم بر ميشمرد.
نرته آخر اينره طرح مباحث اين مقاله بده عندوان ايددهای رابدل تحقیدق ،در راسدتای
يشودن افقي ديد در مطالفات تاريخي است و هدف اين است تا ضرورت پيوهش در اين
يونه موضوعات را بر سته نمايد.
جايگاه علم تاريخ د رعهد کالسیك يونان

بینش و نگرش يونانيها به تاريخ را ميتوان از دو منظدر مدورد تو ده ردرار داد .يردي
ديدياه کساني است که با عنوان مورخ آنها را ميشناسیم و ديگر ديدياه فالسفه ،مورخدان
يوناني و در رأس آنها هرودت ،با خوشبیني تمدام و علديرغدم بددبیني عدام فلسدفي ،بده
تحقیق درباره نزديكترين يذشته به زمان خويش پرداختند و با هدف مشدخ ،،موضدوع
مشخصي را برای پيوهش بريزيدند .هرودت که برای اثر خويش عنوان «اين کوائیدت » i
به مفنای «تحقیق و پيوهش» بريزيد و در مفنايي استفاری بررسي يذشدته را بدا مفهدوم
«کلیو ( »i iخدای تاريخ در نزد يونانيها) يري پنداشت ،تا حدد زيدادی تداريخ را از سداحت
اسطوره و افسانه دا کرد و آن را به مفهوم علمي آن نزديك نمود .تاريخنگاری او ،الگوی
مورخان پ

از وی از مله «توسیديد» ررار يرفت که البته در و هي کامدلتدر از سدلف

خويش ،تاريخ را از يك منظر ساختاری بررسي کرد و سفي در تحلیل علّدي د مفلدولي آن
نمود .در نزد وی تاريخ دانشي بود که در زنديي عملي کاربرد داشت و کساني که دربددد
پرداختن به سیاست مدن بودند ميبايست آن را مطالفه ميکردندد .توسدیديد کده هدم بدا
حرمت و هم رويررد خاص سوفسطايیان آشنا بود ،از اين فنون در هت استحرام تاريخ و
مطالفه موضوع مورد نظر خود که همانا «شرح نگهای پلوپونزی» و علل و زمیندههدای
i . enquiet
ii . Clio
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آن بود ،بهره يرفت و به غیر از شیوه نگارش و انشای خشك و بيروح خدويش ،تداريخ را
روشمند و با محتوا بررسي کدرد .پدولي بیدوس مدورخ يونداني االبدلي کده بدرای رومیدان
مينوشت و تاريخ نگهای پونیك را تقرير کرد نیز تربیت يوناني داشت و بیدنش و روش
خويش در تاريخ نگاری را مرهون يفتمان يوناني بود .اين دسدته از مورخدان فدارغ از دو
فلسفي مو ود و نگاه سلبي حرمای کالسیك يوناني ،تروين و ترامل داندش تداريخ را در
دستور کار داشتند و به حق در اين عربه موفق بودند.
با اين همه ،يفتمان ابلي يونان عصر کالسیك فلسفي و ضد تاريخي بود و اين دسته
از مورخان در حرم خرده يفتماني مؤثر ففالیت ميکردند .از منظر فلسفي ،حرمای يونداني
ايگاهي برای تاريخ رائل نبودند و تاريخ را از حیث زئي و متغیدر بدودن موضدوعات آن،
شايسته داشتن ايگاه بر ستهای در تقسیمات علوم رلمداد نميکردند .نگدرش حداکم بدر
انديشه حرمای يوناني يك عقليرايي فلسفي بود که به عقليرايي تاريخي تو ه چندداني
نداشت و حرکت تاريخي را دوری تلقي ميکرد .با اين حال ،فالسفه يوندان همهندان کده
حرمت را به دو بخش نظری و عملي تقسیم مديکردندد و در بفدد نظدری تداريخ را فاردد
ايگاه ميدانستند ،در تقسیمات خويش درباره حرمت عملي ،به يونهای ،تمامي تقسیمات
را تاريخ تلقي ميکردند .اغلب چنین ميپندارند که فالسفه يوناني به تاريخ تو هي نداشدته
و تاريخ (به عنوان سیر تحول ورايع و ايام) و علم تاريخ را بده حسدان نمديآوردهاندد؛ امدا
وارفیت اين است که نه ارسطو و نه افالطون اين ردر در خصوص تداريخ بددبین نبودندد و
تنها ساز وکار پیدايش علم تاريخ (تاريخ در مفهوم مفرفدتشناسدي) را فاردد ويييديهدای
خاص رضايای فلسفي ميدانستند.
بدبیني فالسفه يوناني به تاريخ از بینش خاص فلسفي و مفرفدت شناسدي آنهدا ناشدي
ميشد .فلسفه يونان يك دانش مقدماتي بده ندام «منطدق» داشدت کده رويردرد مفرفدت
شناسي به علوم مبتني بر آن بود؛ به خصوص در منطق بوری که ارسطو در رأس آن بود،
تروين و تحول علوم ساز و کاری خاص خود داشت که بر پايه آن ادراکات يدا علدوم از دو
بخش تصورات و تصديقات (نهاد يا مفهوم ،يزاره يا مصدا ) تشدریل مديشدد .تصدورات
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بورت ذهني موضوعات ،اشیا و پديده هدا بدود و تصدديقات از ارتبداط متقدابلي کده میدان
تصورات برررار ميشد و حرمي سلبي يا ايجابي در خصوص آنها بادر ميکدرد بده و دود
ميآمدند .در منطق بوری ارسطو بناعات خم

(برهان ،خطابه ،تمهیدل ،شدفر و ددل)

ايگاه مهمي داشت و به خصوص برهان که به دو يونه برهان ریاسي و استقرايي تقسدیم
ميشد مورد تو ه فراوان بود .در اين بین ،برهان ریاسي متقنترين شیوه نیل به مفرفدت و
انديشه در نزد ارسطو بود؛ لذا بینش ارسطويي د با و ود تو ه نسبي به برهان استقرايي د
اساساً ریاسي بود و موضوعات مورد نظر او از حیث کلي و ثابت بدودن مشدمول اسدتدالل
ریاسي ميشدند .بيمقداری دانش تاريخ در نزد ارسطو و ررار دادن آن در پايینترين مرتبه
علوم هم از همین رويررد وی ناشي ميشد .از نظر ارسطو تاريخ به امدور زئدي و منفدرد
ميپرداخت و اعمال استدالل ریاسي در خصوص آن امرانپذير نبود .مبنای تقسدیم علدوم
در نزد ارسطو بر پايه سه روه عقل ،خیال و احساس در نزد بشر بود .عقل عداليتدرين ردوه
بشری بود و دانشهای مرتبط با اين روه ،علوم حقیقي و اشرف علوم به شدمار مديرفتندد.
برتری اين علوم از اينجا ناشي ميشد که در مبحث تصديقات (يزارهها ،مصدا ) از کلیدت
و ثبات و در مبحث تصورات (نهادها ،مفهومها) از بداهت و وضوح برخور بودندد .رضدايای
فلسفي که چنین وييييهايي داشتند در مرتبه اول ،ادبیات و هنر که بدا تخدیالت سدروکار
داشتند در مرتبه دوم ،و شفر که با احساس (از سدويي) و بدا تخدیالت و کلیدات (از سدوی
ديگر) ارتباط داشت از منظر ماهیت احساسيتر آن در مرتبه سوم ررار داشت 2.تاريخ از اين
منظر که با امور زئي و متغیر در ارتباط بود از شفر که در حالت احتمال از کلیدات و امدور
ثابت سخن مييفت ،مرتبهای پايینتر داشت؛ اما يويا ارسطو به اين نرته تو ه نداشت که
امور تاريخي اير هم در بدترين حالت زئي و متغیر باشند با امور وارع سروکار دارند و لدذا
از شفر که موضوعات آن تنها در حالتي بالقوه رابلیت وارفیت يدافتن دارندد ،از شدأني برتدر
برخوردارند .در عین حال همهنان که آمد ،فالسفه يونان بده تداريخ و حتدي داندش تداريخ
کامالً بيتو ه نبودند.
يونانيها به يونهای فرهنگ و فلسفه خود را مرهون فالسفه پیش از سقراط و يفتمان
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فرری «ايونیا» بودند .در همدین خصدوص در راسدتای کشدف ازل و مداده نخسدت و بده
ابطالح در ستو وی آرمان اليتغیر و ابدی شناخت ،اهتمامي به خرج ميدادند که آنهدا
را به شناخت يذشته و تحلیل آن در هت فائق آمدن بر ديريونيهدا تشدويق مديکدرد.

3

حرمای سلف يوناني در پي فهم اين مسدئله بودندد کده ورای تغییدر و ديريدوني و بدور
متفاوت زنديي ،ابول ثابت و بنیاديني و ود دارد که کشدف آن انسدان را از سدريرداني و
زوال نجات ميدهد .يونانيها در زماني ميزيستند که تحوالت تاريخي پرشدتان بدود و در
سرزمیني به سر ميبردند که باليای طبیفي ،اعم از زمین لدرزه و فرسدايش ،مددام چهدره
زمین را ديريون ميکرد 4.در نزد يونانيها طبیفت لوهياه تحول دايمي به شمار ميرفدت
و حیات آدمي (تولد ،کودکي ،واني ،کهولت و مرگ) در تغییرات همیشگي بود؛ از ايدن رو
به دنبال کشف ازل و مباني ثابت هستي ،در هت مهار ايدن تحدوالت همیشدگي بودندد.
همین مهم ،يفني «تشخی ،ضرورت تغییر در امور بشری» و مهمتدر «تدالش در هدت
مهار تغییرات» حساسیت خابي به تاريخ در نزد يونانيها ايجاد ميکرد .يونانيها در پاسخ
به اين سؤال که چه تغییراتي زمان حال را به و ود آورده اسدت ،بده زمدان يذشدته تو ده
داشتند و همهنان که خصوبیات کلي حیدات آدمدي را در نمايشدنامههايشدان بده تفسدیر
ميکشیدند ،ا زای خاص آن را نیز به عنوان تاريخ تلقي ميکردند 5.اير چه ممرن بود کده
يونانيها در درك علدل تغییدرات بده خطدا روندد و بدرای مهدال همهدون هدرودت علدل
ديريونيها را از اراده ردرت مینوی ناشي بدانند ،اما همین انددازه کده بده يذشدته و سدیر
ديريونيهای آن در هت فهم بهتر ديريونيهای زمان حال تو ه مديکردندد ،حداکي از
اين بود که به دانش تاريخ بيتفاوت نیستند .در عین حال ممرن بود که دانش بازيو کننده
اين سیر از تحوالت ،با عنوان «شبه دانش» در نزد افالطون ،و در مرتبهای پايینتر از شفر
در نزد ارسدطو تلقدي شدود .افالطدون داندش حابدل از شدناخت يذشدته را رأی بدحی
ميپنداشت و آن را «شبه دانشي» ميدانست که از آنهه تغییر مديکندد بده ايشدان ادراك
ميدهد و در پیشبرد زنديي مؤثر وارع ميشود.

6

از آنجايي که تاريخ از اموری سخن مييويد که مدام در حال تغییرند و ممرن است بار
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ديگر تررار شده و مقدمات مشابه آن به نتايجي مشابه منجر شود و حدارل در يك حالدت
احتمالي مورد استفاده بشر ررار يیرد از شفر ،که وروع کلیات مورد نظر آن احتمالي بدوده و
بالقوه موضوعیت وارفي دارد ،پايینتر نیست و در بدترين حالت مرتبهای هم عدر

شدفر

دارد .بدين ترتیب برداشت فالسفه کالسیك يونان از تاريخ و دانش تاريخي آن يونده کده
تصور ميشود بدبینانه نبود.
از منظری ديگر ،نظر به ارتباط متقابل شاخههای سهيانده حرمدت عملدي (سیاسدت /
سیاست مدن ،ارتصاد  /تدبیر منزل ،اخال  /تهذيب نف ) در ندزد ارسدطو د کده نگداهي
ساختاری به امفه داشت و و وه سه يانه حیات ا تماعي شهروندان را مددنظر داشدت د
تاريخ به مفنای وارفي خود که عبارت از چگونگي وروع حدوادث بدود ،تجلدي عیندي پیددا
ميکرد و حرمت عملي ارسطو چیزی ز تاريخ در و ه آنتولويی آن نبود .اير هم ارسدطو
در مورد سازوکار مفرفت شناسي تاريخ ترديد داشت ،در زنديي علمدي د کده چیدزی دز
ساخت سیاسي ،ارتصادی و اخالري نبود د به آن تو ه داشدت و نظدر بده ارتبداط متقابدل
سیاست ،ارتصداد و اخدال و دداکردن اخدال فدردی از سیاسدت و دايگزيني اخدال
شهروندی و مدني به دای آن ،ندوعي پويدايي را در زندديي عملدي (تداريخ) سدتو دو
ميکرد.

7

تو ه به تاريخ به عنوان شبه دانشيِ مؤيد رأی بحی نیدز در خددمت تقويدت همدین
فضايل اخالري و سیاسي در و ه مدني آن بود .تو ه ارسطو به حرمت عملي همان تاريخ
يا کنش آدمي در و وه متفاوت آن بود .از اين هت اير تاريخ بده عندوان وردايع زئدي و
منفردی که مدام در حال تغییر است ايگاهي در حرمت نظری ارسطو نداشت ،بدون ايدن
که اسمي از آن برده شود در حرمت عملي ايگاه بر ستهای داشت و عین حرمت عملي
بود .از اينها يذشته ،ارسطو تاريخ را مردود نميدانست ،بلره با رويردردی کده در حرمدت
نظری داشت شأن آن را پايین ميآورد .اينره ارسطو تاريخ را با شفر مقايسه ميکدرد و آن
را در مرتبهای پايینتر رلمداد مينمود با شیوه نگارش مرسوم در يونان پیش از ررن پدنجم
ربل از میالد که با زبان منظوم به امفه و تاريخ ميپرداخت نیز بيارتباط نبود .ارسطو کده
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شأن تاريخ را به لحاظ منفرد و زئي بودن موضوعات آن از شفر کمتر ميدانسدت ،از ايدن
هت که با عقليرايي فلسفي ،تاريخ را تحلیل ميکرد و از منظدر تداريخي بده آنهده کده
حابل کار کساني چون هدرودت و بده ويديه توسدیديد بدود تدو هي نداشدت ،ردادر نبدود
رانونمندی و الگوی عامي که اين دسته از مورخان با به هم پیوند زدن امور زئي و منفرد،
به دست ميدادند را درك کند و نگاه مفرفت شناسي دریقي به اين دانش داشته باشد.
از آنهه آمد مي توان نتیجه يرفت که فالسدفه يوندان ،تداريخ را بده عندوان مجموعده
دادههای تجربي که در زنديي مفي مؤثر وارع ميشود پذيرفته بودند ،اما مفهدوم مفرفدت
شناسي مشخصي برای آن رائل نبودند.

8

جايگاه تاريخ در نزد حکمای مسلمان

مقتضیاتي که ظهور اسالم و شرليیری رلمرو اسالمي را مطرح کرد ،مسلمانان را بده
تاريخ و علم تاريخ عالرهمند ساخت و از ابتدای عصر اسالمي ،پرداختن بده يذشدته مدورد
تو ه بزريان مسلمان ررار يرفت .بررسي زمینهها و علدل تردوين تداريخنگداری اسدالمي
خارج از موضوع اين نوشته است؛ اما به اين نرته اشاره ميکنیم که پرداختن مسلمانان بده
تاريخ از همان آغاز با نبههايي کاربردی که از اين دانش مدد نظدر داشدتند مدرتبط بدود.
مسلمانان در ستو وی راه حل مشرالت مو ود خود به يذشته پرداختند و از اين هت
که بخش يستردهای از اين مشرالت با امدور ديندي مربدوط بدود ،تداريخ و تداريخنگداری
اسالمي در خدمت دين ررار يرفت؛ اما اين علم به عنوان خادمي وفادار بده سدمتي پدیش
رفت که در خدمت منافع حاکمان درآمد و مورد سوء استفاده آنها ردرار يرفدت .بده همدین
دلیل هم هست که کمتر با مورخان حرفهای موا ه ميشويم و اغلب تاريخنگاران مسلمان
را برخاسته از میان دولتمردان ميبینیم .اين دسته از مورخان که در راستای حرفه خدويش
و از منظر حرمت عملي به تاريخ مينگريستند مو ب ميشدند که فربت کمتدری بدرای
نظريهپردازی و تروين بنیادهای انديشهای در خصوص تاريخ باري بماند؛ بده ويديه اينرده
فضای کلي حاکم بر رلمرو اسالمي فضای کالمي بود که در حد فابل ظهدور مر ئده تدا
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تهبیت مورفیت اشاعره ،بری متافیزيري را بر ذهن و انديشه امفده تحمیدل کدرده بدود.
رويررد عملي مورخان درباری به تاريخ به ای اينره با منطق ردرت و واردعيرايدي نمدود
پیدا کند ،به سمت تو یه تداريخ در هدت شدرايط مو دود پدیش مديرفدت و بده ندوعي
خوديرايي و تحمیل اخال و فضدايل فدردی در سیاسدت و ارتصداد مديانجامیدد .تداريخ
سريذشت و سلوك بريزيديان امفه بدود و ضدمن ايدن کده اراده ايدن بريزيدديان را در
ارتصاد و حرومت به تصوير ميکشید ،امفه را به پذيرش آن در پرتدو حرمدت و مشدیت
الهي فرا ميخواند.
برف نظر از بینش تاريخي مسدلمانان و نگدرش خداص مورخدان ،فلسدفه اسدالمي و
حرمای مسلمان نیز عموماً به تأثیر از سنت فلسفي يونان ،نه تنها در حرمت نظری که در
حرمت عملي نیز برای دانش تاريخ شأن و مرتبهای رائل نبودندد .از ايدن هدت در عدالم
اسالمي نیز همهون دنیای يوناني ،تداريخ و تداريخنگداری راه خداص خدود را مديرفدت و
حرمت يوناني طريق خاص خويش را ميپیمود؛ البته با اين تفاوت کده در يوندان يفتمدان
ابلي از آن حرمت و عقليرايي فلسفي آن بود و تاريخنگاری ،خدرده يفتمدان بده شدمار
ميرفت؛ اما در دنیای اسالمي تاريخنگاری افقي يستردهتر داشت و هر چندد ندار ،تدر از
منطق ذهني مورخان يوناني ،حوزه شمول وسیعتری داشت .به عالوه حرمای يونداني هدر
چند نه به لفظ اما در مفنا حدود مشخصي برای تاريخ رائل بودند که در ای خود بسیار بدا
اهمیت بود.
فالسفه مسلمان با و ود اينره فلسفه خود را از يونان فرا يرفتند ،فضای يفتماني عهد
کالسیك يونان را درك نرردند و از حرمت اسدرندراني و فلسدفه نوافالطدوني تأثیرپدذير
بودند تا حرمت ابیل مشايي .به عالوه حرمت اسالمي رويرردی شريفت مآبانه داشدت و
در خدمت دين و تحت حمايدت حاکمدان ديندي پدرورش يافدت؛ از ايدن رو نمديتوانسدت
همهون حرمت يونان انسان محوری مبتني بر دنیايرايي داشته باشد .تفسیر خاص دنیدای
اسالمي درباره تاريخ به عنوان تجلي اراده الهي و انففال انسان در برابر آن د کده يفتمدان
مر ئي يا اشاعری ،آن را تئوريزه کرده بود د مانع از آن ميشد کده میدان فلسدفه و تداريخ
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پیوند میموني برررار شود و حدارل در ابفاد عملي برپايه اخال شهروندی و فضیلت مدني،
تفسیر تاريخي به عمل بیايد .در اين میان ،تنها فارابي اسدت کده در مباحدث خدويش ،بده
حرمت عملي تو ه داشت و حدارل در بفد سیاسي و اخالري نظريهپدردازی کدرد و میدان
آرای افالطون و ارسطو نوعي تلفیق ايجاد نمود .آثاری که فدارابي دربداره سیاسدت نوشدته
است ،مانند آراء اهل المدينه الفاضله ،کتاب السیاسه ،سیاسات المدنیهه ،تحصهیل

السعاده و رساله في التنبیه علي سبل السعاده ،تمامي برپايه رويررد فلسدفي نوشدته
شدهاند 9.در عین حال بايد در نظر داشت که فارابي به طور مشخ ،تحلیل سیاست را مدد
نظر نداشت و آن را وسیله تحصیل سفادت ميدانست که هماندا عبدارت از خیدر دنیدوی و
اخروی بود 10.فارابي واضع روششناسي در علوم بود و هر چندد کده «کنددی» پدیش از او
رساله ای در ارسام علوم نوشته بود ،اما منطق اسالمي در انديشه فارابي تجلدي پیددا کدرد.
کتان احصاء العلوم فارابي در هت نظم بخشیدن به علدوم و تقسدیمبنددی آن ،ايگداه
بر ستهای داشته و روشهای مختلف شدناخت را در خدود دارد؛ 11لدیرن بده دز نگداهي
ساختاری که تا اندازهای با رويررد مشايي در حرمت عملي رابل ریاس است ،اهتمامي بده
دانش تاريخ ندارد .در عین حال نبايد به خطا رفت و چنین پنداشت که انديشهورزی فارابي
در حرمت عملي با امفه شناسي و انديشه سیاسي امروزين يرسان است .فارابي نیز تو ه
دی به بنیادهای علوم ا تماعي و انساني با رويررد مفرفت شناختي دوران ديد نداشدت
و لذا نميتوان يفت حرمت عملي مورد نظر او بدا نگداه سداختاری ارسدطو بده امفده ،در
مبحث حرمت عملي رابل مقايسه است 12.همینطور مدينه فاضدله مدورد نظدر فدارابي در
عالم مجردات تحقق يافته و از انسان استقالل داشته و رائم به او نیست و در بورتي کده
در اين عالم تحقق پیدا کند ،و ود و ماهیتش به و ود رئی

مدينده وابسدته اسدت و فدي

نفسه فارد استقالل است 13.همهنین فارابي در آثار خود براسداس نظريده شداهي آرمداني
ايراني ،به سراغ سیاست رفتده کده بدا فلسدفه سیاسدي يوندان فابدله داشدته و امفده را
مو وديتي مستقل از حرام به شمار نميآورده است.

14
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ابن سینا و نگرش تاريخي

شیخ الرئی

حسین بن عبداهلل بن سینا ( 719د  ) 367در يردي از درخشدانتدرين

اعصار اسالمي ميزيست .شیخ الرئی

که در خانوادهای با يرايش شیفي تربیت شدده و از

کودکي با فنون دل و مباحهه و انديشهورزی آشنا شده بود ،از همان اوان واني به دربدار
سامانیان راه يافت و خواسته يا ناخواسته با اهل سیاست در هم آمیخت .به عالوه پدرش از
دولتمردان ساماني بود و حاکم منصون آنها در اداره روسدتايي در حومده بخدارا بده شدمار
ميرفت .ابن سینا که در عصر پر فدراز و فدرودی مديزيسدت د کده در تداريخ بده عصدر
حرومتهای متقارن مفروف است د در پي سقوط سامانيها و ردرتيیری غزنويان مجبور
به ترك ديار خود شد و پ

از يك دوره سريرداني در خراسان ،روم  ،يريدان و بدال،

در عرا عجم مأمن يافت و در دربار بويي و سپ

کاکويي مدورد تو ده و بفضداً دشدمني

ررار يرفت 15.در اين ايام ابن سینا در بحنه سیاسي بسیار ففدال بدود و مددتي را نیدز بده
وزارت شم

الدوله کاکويه رسید .مشغله سیاسي ،اين نابغده بدزرگ شدر را از تو ده بده

علوم مختلف و پیشرفت علمي باز نداشت .يردآوری و ترمیل فلسفه اسالمي به دست ابن
سینا بورت يرفت .اين حریم بزرگ و فرزانه امع همه علوم بود و الهداميدر بسدیاری از
فالسفه و انديشمندان اسالمي و اروپايي پ

از خدويش يرديدد .او علديرغدم اشدتغاالت

سیاسي و زنديي نه چندان طوالني ،میراث علمي يرانبهايي از خود به ای يذاشت که بر
تارك تمدن اسالمي ميدرخشد .ابن سینا در منطق ،زبان ،موسدیقي ،روانشناسدي ،طدب،
داروشناسي و به وييه فلسفه استاد بود و بیش از  117اثر از خود به ای يذاشته است .در
اين بین حرمت ابن سینا ايگاه وااليي دارد و به خصوص اثر عظدیم او کتاب الشفا کده
بزريترين دايرة المفارف علمي در دوره میانه به شمار ميرود ،مدورد تو ده محافدل علمدي
رديم و ديد بوده است 16.کتاب الشفا مشدتمل بدر چهدار کتدان اسدت کده بده منطدق،
طبیفیات ،رياضیات و الهیات پرداخته است .اين چهار کتدان در هیجدده مجلدد ،اوج تفردر
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فلسفي ررون وسطي را در خود دارد .ابن سینا که هدف فلسفه را عبارت از علم به حقدايق
اشیا به ردر طارت انسان ميدانست ،همهون ارسطو حرمت را در دو شاخه نظری و عملي
مددينگريسددت .از ديددد وی ،فلسددفه نظددری در پددي کشددف حقیقددت ،و فلسددفه عملددي در
ستو وی علم به خیر است .در نزد او هدف حرمت عملي استرمال نف
به امور عملي بود .شیخ الرئی

از طريق علم

فلسفه عملي را به سه رسم :ابولي که مشارکت همگداني

بر آنها مبتني است ،ابولي که مشارکت شخصي مردم بر آن مبتندي اسدت و ابدولي کده
امور فرد بر آنها مبتني است ،تقسیم ميکند .اين سه ابل را مديتدوان بدا سیاسدت مددن،
تدبیر منزل و اخال يري دانست .با اين حال ،ابول فلسفه عملي مورد نظدر ابدن سدینا از
شريفت الهي مشتق ميشود و در اين چهارچون رابل فهم است.
ابنسینا هم همهون فارابي فوايد حرمت عملدي را در چدارچون شدريفت نگريسدته و
تدبیر منزل و اخال را در راستای تضمین سفادت خانواده و پااليش نفد

رلمدداد کدرده

است 17.در اين مباحث و همینطور منطق که و وه مختلف آن را بررسي کرده است ،اشاره
مشخصي به تاريخ هر چند در حرم تجلي و وه ساختاری امفه مشاهده نمديشدود .ابدن
سینا که همهون فارابي فلسفه خويش را از فلسفه مشايي و اشراري دريافت داشته و مباني
اسالمي را در آن وارد کرده است ،عليرغم دريیری تنگاتنگ با سیاست و ارتصاد و نقدش
ففال در امفه و حرومت،همهون ديگر بزريان مسلمان تو ه چنداني به تداريخ نردرده و
در آثارش درباره اين دانش بحهي نررده است .از آنجا که پرداختن وی بده حرمدت عملدي
مختصرتر از فارابي است و به عالوه مشرالت زماني خاص خود را داشته است ،هدر آنهده
که در خصوص فارابي و عدم ايفای سهمي به سزا در غنای نظری دانش تاريخ بیدان شدد،
در مورد او نیز باد است .ابن سینا حریمي يرانقددر بدود؛ امدا در عصدری کده مورخدان
بزريي همهون مسفودی ،بیهقي و فردوسي ميزيست و تاريخ ايران عصدر زريدن خدود را
سپری ميکرد سفي در تدوين مباني نظری برای تاريخ نررد .رددر مسدلم ،ابدن سدینا نیدز
محصول زمان خويش بود و نظر به فضای کلي حاکم بر امفه و بینش تاريخي مو ود به
حرمت پرداخت .در امفهای که حرمت وسیله فهم شريفت و در خدمت متافیزيك بدود و
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با رويررد کالمي به تاريخ مينگريست فربتي برای پرداختن به تداريخ در مفندای عقلدي
باري نميماند .چنین طرز تلقيای درباره تاريخ تا زمان ابن خلدون که لزوم تفسیر عقلي از
تاريخ و رويررد برهاني به تاريخ را درك کرد د البته شرايط مو ود ا ازه نداد که طرز فردر
او به يفتماني فرايیر تبديل شود د به طول انجامید و هیچ کددام از دو طیدف مورخدان يدا
فالسفه ،نتوانستند تحولي عقالني در زمینه تاريخ ايجاد کنند.
جمعبندی

در امفه اسالمي تاريخ در خدمت منافع حاکمان بود و به عنوان تجلي مشیت الهي به
سريذشت بريزيديان ميپرداخت؛ از اين رو فربت کمتری برای برخورد عقالني با تداريخ
پديد مي آمد .در اين بین ،چه مورخدان و چده فالسدفه ،آن چنانرده بايدد نتوانسدتند از بدار
سنگیني که برداشتهای کالمي بر امفه تحمیل ميکرد رهايي يابند و با منطق مفرفدت
شناسي به تاريخ بپردازند .برخي از مهمترين علل بيتو هي حرمدای مسدلمان بده مبداني
نظری در تاريخ را ميتوان در موارد زير معبندی کرد:
8د حرمت اسالمي از فلسفه يونان و به وييه حرمت ارسطويي يرفته شده بود کده در
امفهای با ساختاری متفاوت از نظام دولتشهری يونان نضج يرفت .در اين بین ،حرمای
مسلمان ضمن اينره بدبیني عمومي ارسطو را در بفد مفرفت شناسي تاريخ به ارث بردندد،
همانند وی درکي عملي ازتاريخ نداشتند و چندان اهتمامي به مباني نظری تاريخ نرردند.
1د مورخان نیز عموماً با فلسدفه آشدنايي نداشدتند و بدا رويردرد حرفدهای و خدارج از
مالحظات حرومتيدران بده تداريخ نپرداختندد .فالسدفه راه خدود و مورخدان راه خدويش
ميرفتند و ارتباط متقابلي میان آنها و ود نداشت تا به تبادل نظر و تفامل فرری در حدوزه
دانش تاريخ بینجامد .به عالوه برداشت متدافیزيري مورخدان و فالسدفه از وضدع مو دود،
فربتي برای وارعيرايي و درك دریق تاريخ به عنوان تجلي اعمال انسان که ردرت دخدل
و تصرف در آن و ود داشته باشد را باري نمييذاشت.
3د فلسفه اسالمي تا حد زيادی بار کالمي داشت و مجدالي بدرای پدردازش تداريخ در
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مفهوم عقلي د استداللي باري نمييذاشت .به عالوه منطق به عنوان ابزار تبیدین مفرفدت،
مورد تو ه دی فالسفه و مترلمان در حوزه علوم انساني نبود.
7د تأثیرپذيری شديد تاريخ از علوم ديني همهون علدم الر دال و علدم الحدديث ايدن
دانش را به سمت سنت يرايي و اخباریيری پیش ميبرد و با و ود تأثیرات مهبت ،روشي
که داشت مانع از ظهور تاريخ و تاريخنگاری رائم به ذات ميشد.
7د ريانهای بازدارندهای همهون مر ئه و اشاعره و اخباریيری که نوعي انففدال و
تفلیق در فلسفه و تاريخ به و ود ميآورد ،در اين خصوص بيتأثیر نبود.
مجموع اين عوامل مو ب ميشد بزريان مسلمان ،تاريخ را زئي از علدم االديدان بده
شمار آورند و به ای اينره با علم االبدان و منطق مفیشتي مرتبط بدانند به علمي الهیاتي
و در خدمت دين تبديل کنند .مفرفت شناسدي تداريخي مسدتلزم درك تداريخي و ترامدل
انديشه ا تماعي است و شرايط امفده اسدالمي ردرن چهدارم هجدری علديرغدم اينرده
درخشانترين دوران علمي و ادبي عهود اسالمي بود ،زمینههای اين ترامل تداريخي را در
خود نداشت.
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پينوشتها
 .مایكل استنفورد ،درآمدي بر تاريخ پژوهي ،ترجمه معهدود دهاد(ت رتنهرانت سهم

و

دانشگاه امام دادق )831 ،ص  75ه  .1

 .فردریك كاپلعتون ،تاريخ فلسفه ،ج  ،یونان و روم ،ترجم سيد جالل الدین مجتبهو

رتنرانت چاپ پنجم ،علمت و فرهنگت و سروش )837 ،ص  ه  .

 .8همان؛ آر .جت .كالينگوود ،مفهوم كلي تاريخ ،ترجم علهت اكبهر منهدیان رتنهرانت نشهر

اختران )837 ،ص  88ه  .81
 .1همان ،ص  .88
 .7همان ،ص  88ه  .81
 .1همان ،ص  .81

 .5فردریك كاپلعتون ،پيشين ،ج  ،ص  85و  83ه  .104
 .3آر .جت .كالينگوود ،پيشين ،ص  .81
 .4حنا الفاخور و خليل الجر ،تاريخ فلسففه در ههفان اسفمم ،ترجمه عبدالمممهد آیتهت

رتنرانت نشر زمان )814 ،ص  18ه  .183
 .0همان ،ص  187ه  .181

 .حعين نصر ،سنت عقمني در ههان اسمم ،ترجم سديد دهقهانت رتنهرانت چهاپ دوم،

(صيدهسرا )838 ،ص 1؛ كریم شاكر« ،نقش ایرانيان در ننض

معلمانان» ،درت  www. Farsnewsn com/ newstext.php.

ترجمه و جنهبش علمهت

 .جواد طباطبائت ،ابن خلدون و علوم اهتماعي رتنرانت چاپ دوم ،طرح نهو )854 ،ص

 .88
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 .8همان .
 .1همان ،ص  18ه  .11

 .7حعين نصر ،پيشين ،ص  4ه 80؛ حعين نصر و اليور لهيمن رزیهر ن)هر) ،تفاريخ
فلسفه اسممي رتنرانت حكم  )838 ،ص  844ه  .100
 .1حعين نصر ،پيشين ،ص 8؛ حعين نصر و اليور ليمن ،پيشين ،ص  17ه  .178
 .5همان ،ص  10ه .108
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