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 مندی تاریخغایت

 

 

 02/82/11تاريخ تأيید:    81/1/11تاريخ دريافت: 

 سیدعلیرضا واسعیدکتر 

 
دار در انديشه بشري استت   از  از مباحث ريشه« مندي تاريخغايت»يا « آيندة تاريخ»

هتاي  زيادي را متوجه خود ساخته است، به طتوري هته در د ره  ديرباز تأمالت   مطالعات 

هتاي   ارد نرصته آمتوز   « آينتده پو هتي يتا تتاريخ آينتده     »اخیر، دانشي را بتا ننتوا    

نگرنتد   دانشگاهي هرده است. گرچه بسیاري از متفكرا  از منظر ديني به اين پديتده متي  

ي آ رده   بته زنتم ختوي     گتاه فلستفي بتدا  ر    گترا  نیتز از نظتر   اما برخي از انديشه

سمت   سوي حرهت آ  را دريافته   از « تاريخ به مثابة  اقعیت»اند تا با شناخت هوشیده

بینتي  گشوده   د رنماي زيست بشري را پی « آينده»اي براي نگاه به طريق آ  دريچه

 هنند.

هتاي  يته ها   نظردر اين مقاله پس از تبیین ر يكرد غايت گرايانه، به هوتاهي ديدگاه

هاي موجود در اشاره شده است. البته همچنا  از منظر نلمي ابهام« آيندة تاريخ»ناظر به 

« تتاريخ »ماند هه آيا به راستي با فرض  جود  اقعیتي به نتام  پاسخ مياطراف موضوع بي

تتوا   هه با مطالعه گذشته حیات بشري، تنها ابعاد   جوانبي از آ  دست يافتني است، مي

                                           

 یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیدانش 
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بیني هرد  بته تعبیتر ديگتر، آيتا آينتده      دست يافت   آينده را پی « تاريخ»داري به غايت

هاي تاريخي، قابل شناسايي   درك هاي انساني   در رأس آ ، يافتهتاريخ براساس دان 

آيتد. در ايتن   است يا تصور چنین چیزي، زادة ا هام غیر نالمانه آدمیتا  بته حستاي متي    

 شود.يه پرداخته مينوشتار به تبیین چیستي اين نظر

 

نگتري، اد ار تتاريخ،   گري، تتاريخ يغايت تاريخ، فلسفة تاريخ، تاريخ های کلیدی:واژه

 آيندة تاريخ.

 

 مقدمه

آفرينند يتا در  ر د   آيا براي تاريخ  اقعیتي  راي آنچه آدمیا  ميتاريخ به هدام سو مي

نتین  اقعیتتي، آيتا قتانو        نمايد، قابل تصور است   با فرض  جود چزندگي آدمي رخ مي

رهت يا حیاتي دارد   حتوا  آ  را دريافت؟ آيا تاريخ سنتي بر آ  حاهم است يا نه   آيا مي

آيا اين حرهت داراي جهت، هدف   غايتي است   آيا هشف مسیر تاريخ ممكتن استت يتا    

نه؟ سؤاالتي از اين دست هه در خصوص  اقعیت، غايت   هدف تاريخ استت، همیشته بته    

هايي اساسي، ذهن فیلسوفا  تاريخ را به ختود مشتلول داشتته استت. ايتن      ننوا  پرس 

بندي هتال ، از د   در طبقه« مندي آ غايت»  « داري تاريخجهت»مسائل به  يوه مسئله 

 1منظر قابل بررسي  است:

 تر، ما راي تجربة بشر هاي  حیاني   در مفهومي گسترده. از منظر دين   داده8

 اي انساني.ا ية تعقل   دستا رد انديشه. از ز0

تتر  نگاه به تاريخ از منظر ا ل هه بحثي پردامنه، ارزشمند   در نین حال دست يتافتني 

شود هته  ر يكردي  يوه است   در آنجا نشا  داده مي   جوي مستقل است مستلزم جست

استاس     بتر  در دين يا با رهاي فراتجربي بشر، چه تصويري از آيندة تاريخ نرضته شتده  

هاي آ  يا آنها جها  به هجا خواهد رسید؟ بديهي است هه اديا  آستماني، بته  يتوه    داده

دهي تاريخ   براي همه آدمیا  آمده است، به حكم مأموريت معنا ياسالم هه براي همیشه
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داري را ترسیم هرده   ستیر حرهتت   به زندگي   امیدبخشي به آدمي، آينده ر شن   هدف

فرمايد: دهد، چنا  هه خدا ند باري تعالي در قرآ  مجید ميه سوي آ  نشا  ميتاريخ را ب

ما در هتاي زبور نوشتیم )حكم قطعي خوي  را مسجل ستاختیم  هته زمتین را بنتدگا      »

همچنین در جاي ديگتر از زبتا  حتترت موستي اشتاره       2«.صالح من به ارث خواهند برد

ا به هر هته بخواهتد بته میتراث خواهتد داد        فرمودند هه زمین از آ  خدا ند است   آ  ر

اي ر شن   مبتني بر تدبیر پارسايا  را اين بیا  آيندهبا قرآ   3ناقبت از آ  پارسايا  است.

هاي  حیاني، آينده مشخصي براي تتاريخ  جتود   نويد داده است. در اين آيات   ديگر آموزه

 دارد هه قطعاً تحقق خواهد يافت.

هي فلسفي يا مبتني بر تجربه نقالني انسا  به تتاريخ استت، پتر    اما منظر د م هه نگا

اي هه ابراز سخن قطعي درباره آ  آسا  پیچ   خم   همراه با ابهامات بسیار است، به گونه

نیست   هر چه ابراز گردد باز جاي نقد   بررسي  جود دارد   فیلسوف تاريخ، خود در ارائته  

دچار شك   ترديد از يك سو   نقد   نقض از ستوي   تصويري هلي   جامع از تاريخ نمدتاً

 4ديگر است.

مستتلزم طترم مبتاحثي مقتدمي     « آينده تاريخ»يا « مندي تاريخغايت»تبیین موضوع 

ي نیست  ا ل آنكه تاريخ به چه معناست؟ د م ريزاي از آنها در اينجا گاست هه از ذهر پاره

آيا فرض پیر ي تاريخ از قوانین، هشتف  آنكه آيا تاريخ تابع قانوني خاص است؟ سوم آنكه 

بیني هرد؟ پتس از  توا  آيندة تاريخ را پی   دريافت آنها ممكن است؟ چهارم آنكه آيا مي

نظريتاتي هته      هار شن شد  اين مباحث، مقوله غايت در تاريخ   معناي آ    نیز ديدگاه

مجال اندك، در اينجا تنها به  در اين باره  جود دارد، قابل طرم خواهد بود. البته با توجه به

 پردازيم.درآمدي بر اين مباحث مي

 

 باره تاریخ   در

 مباحثي را بیا  هنیم.« تاريخ»الزم است درباره  ،براي تبیین مسئله

. تاريخ در نرصه انديشة بشري چه معنايي دارد؟ ارائه تعريتف ر شتن   متفتاهمي از    8
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زد  چنتا  هته  لتتر، نويستنده   فیلستوف      سا گوي مشترك را فراهم ميتاريخ زمینة گفت

ختواهي بتا متن صتحبت هنتي، ا ل      اگتر متي  »فشترد هته   رانسوي، بر اين نكته پاي ميف

 5«.بري تعريف هناصطالحاتي را هه به هار مي

مفهوم اصطالحي تاريخ حداقل بر د  معناي هامالً متمايز   در نین حال درهتم تنیتده   

هتا   مشتكالت     در هتم تنیتدگي موجتد تتداخل    گردد. همین تشابه لفظي   اطالق مي

شود. در پي اين د  معنا هه د  حتوزة مطالعتاتي گونتاگو  را رقتم زده       هايي ميهوفهمي

هند، د  فلسفة تاريخ پديد آمده استت: يكتي، هوششتي    ساز هارهاي  يوة خود را طلد مي

ي فرايند تتاريخي  براي هشف معنا   مفهومي در سیر   ر ند هلي ر يدادها يا ماهیت نموم

تواند بته آ  دستت يابتد     هه فراتر از نقالنیتي است هه هار   پو ه  متدا ل تاريخي مي

د م، تحلیل فلسفي مطالعات تاريخي يا تاريخ نگاري است  توصتیفي منطقتي، نقالنتي      

 اند:دهند. اين د  شاخه چنین نام يافتهمعرفت شناختي از آنچه مورخا  انجام مي

   speculative philosophy of historyنظري تاريخ )الف  فلسفه 

 ي  فلسفه نلم تاريخ يا فلسفه انتقادي تاريخ يا فلسفه تحلیلي تاريخ 

(analytical philosophy of history or critical philosophy of 
history). 

تعبیتر   شايا  ذهر است هه تاريخ گاه به مثابة  اقعیت است   گاه به مثابة دان ،   بته 

  استت   معنتا     ontologyشتناختي ) يك ساحت   معناي تاريخ، ساحت هستي»ديگر، 

  استتت. تتتاريخ بتته معنتتاي   epistemologyمفهتتوم ديگتتر آ  معرفتتت شتتناختي )  

شناختي آ  فرايندي مستقل از ذهن،    اقعیتي است هته جتداي از آ  را بته مثابتة     هستي

رفت خوي  قرار دهیم يا نته، جريتا  دارد،       موضوع مورد تأمل   معobjectيك ابوه )

ها شناختي، دانشي است هه مطالعه هن  انسا اما تاريخ به معناي معرفت 7 «مانند طبیعت

بنابراين تاريخ در معنتاي ا ل،   8در گذشته را برنهده دارد   در صدد شناسايي گذشته است 

جودي است   در معنتاي د م،  اي داراي استقالل  جداي از انديشه   توجه بشر، خود پديده

دان  يا فعالیتي است بشري با متد لوژي  يوة خود. تاريخ در يك نگتره بتر  اقعیتتي هته     
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شود   در ر يكتردي ديگتر، بتر نلتم     موضوع مطالعه    تأمل يك دان  است، اطالق مي

 يابد: يكتي آنكته  نیز د  شاخه مي« مندي تاريخغايت»گردد   به تبع آ ، مقولة اطالق مي

داراي حرهت   جهتي غايتمدار است يا نه،   ديگتر آنكته آيتا    « تاريخ به مثابه  اقعیت»آيا 

ندم توجه به ايتن د  معنتا، دريافتت پاستخ      9غايتي   هدفي دارد؟« تاريخ به مثابه دان »

 سازد.ر شن   نالمانه را با مشكل مواجه مي

نويستد: در  متد استت. ا  متي   تر شد  د  ر يكرد، بیا  دبلیو. اچ.  ال  هارآبراي ر شن

نلوم طبیعي براي انواع بررسي   تحقیق، د  اصطالم  جود دارد: الف  فلسفه طبیعتت هته   

شناستي يتا توصتیف    به بررسي مسیر نملي ر يدادهاي طبیعي به منظور ايجاد نلم جهتا  

هتاي تفكتر   پردازد  ي  فلسفه نلم هه تعمق در جريتا  طبیعت به طور يك جا   هامل مي

هاي اساسي مورد نمل دانشمندا    اين گونه مطالد است. به قتول  ، بررسي انديشهنلمي

  ا لي جنبه نظري   د مي جنبه انتقتادي دارد. ممكتن استت هته     Broadپر فسور بر د )

فلسفه طبیعت )به مفهوم بررسي مسیر ر يدادهاي طبیعي هه بته نحتوي مكمتل بررستي     

شناستي در  یر مشر ع باشتد   نلتم جهتا    مورد نمل طبیعي باشد  در حكم يك بررسي غ

اي باشد از نتايح نلمي )هه در آ  صورت بهتر است اين رشته از نلتوم بتر    اقع يا خالصه

 10نهده دانشمندا  گذارده شود  يا در  اقع ترا شات بیهوده قوه تخیل.

ه از مند   تابع ضابطه   قانده است؟ به دنبال اين د  معناي بیا  شد. آيا تاريخ قانو 0

هند: از يك سو بحتث از ايتن استت هته آيتا      تاريخ، پاسخ پرس  فوق نیز د  ر يه پیدا مي

هنتد   اساستاً   دان  تاريخ، از قانو ، قانده   ر شي تعريف شتده   مشتخپ پیتر ي متي    

، از « اقعیتت »دانشي به نام تاريخ  جود دارد يا خیر؟   ديگر آنكته آيتا تتاريخ بته معنتاي      

 مبتني بر سنت )قانو   برخوردار است يا نه؟ هستي    جود مستقل  

توا  داشت   پاسخگويي بدا  انتدهي  تري مي گوهاي ر شندرباره پرس  ا ل، گفت

اي از بیر   به دان  استت، متكفتل پاستخگويي بته     تر است. فلسفه نلم هه مطالعهآسا 

داشته   مباحتث  هايي است. از ديرباز اين مسئله مورد توجه انديشمندا  قرار چنین پرس 

اند تا نشا  دهند هه آيا دانت  تتاريخ  جتود دارد    فرا اني دربارة آ  نرضه هرده   هوشیده
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اي در صدد هشف مجهوالت مرتبطته  هه همانند ديگر نلوم بشري با پیر ي از ر    يوه

هاي متفا تي نرضه شتده استت  برختي آ  را دانشتي     برآيد يا نه؟ در اين خصوص ديدگاه

ها   تفا ت دستا ردها را اي اختالف ديدگاهصول   بنیادهاي نلمي دانسته   پارهمبتني بر ا

هاي انساني قلمداد ها، امري طبیعي   برآمدة از خصوصیت  يوة دان همچو  ديگر دان 

هاي خاص موضوع تاريخ، آ  اي ديگر، برخالف اينا ، به انتبار  يوگياما دسته 11اند هرده

نگرند   طبعاً آ  را شايستته  م، بلكه به مانند شعر، داستا  يا هنر ميرا نه به ننوا  يك نل

دانند. مورخ در نگاه اين دسته، هنرمنتدي  هاي آ  را در خور نلمیت نمينلم بود    يافته

زند هه چه بسا هیچ مشابهتي بتا نلتم   ها دست مياست هه با ابزار خاصي به تصوير پديده

هنند هته هتیچ د    ر خوي  به اختالف نظر مورخا  اشاره مي اقع ندارد. اينها در اثبات نظ

شوند هه در موضوع  احد، نظر همگتوني داشتته باشتند، از ايتن منظتر،      مورخي يافت نمي

تاريخ، برساختة ذ ق شانرانه   قريحه هنري متورخ استت   در بنتد هتیچ قتانوني گرفتتار       

هتا امتر زه چنتدا  مستموع     نگتره  سازد. البته ايننیست   طبعاً هیچ  اقعیتي را آشكار نمي

بته   یتز نیست، چرا هه نلوم انساني از تعريف   جايگاه در خوري برخوردار شتده   تتاريخ ن  

 12اي يافته است.ننوا  دان  انساني ارج شايسته

تابع سنتي است يا نه، با نوالم « تاريخ به مثابه  اقعیت»اما پاسخ به پرس  د م هه آيا 

ست. آيا به راستي چیزي به نام تاريخ،  راي آنچته آدمیتا  آ  را   ناشناخته بسیاري مواجه ا

انتد،  جتود مستتقل   قابتل هشتفي دارد؟   در      پديد آ رده   مورخا  بدا  حیات بخشتیده 

هند   غايت آ  چیستت؟  صورت  جود، چگونه هشف شدني است   آيا اهدافي را دنبال مي

 آيد.اين مسائل محور اصلي مقاله حاضر به شمار مي

. دريافتني بود  قوانین تاريخ، مسئله ديگري براي تأمالت محققانه است  بدين معنا 3

هايي است، اين پرس  همچنا  مطترم  هه اگر تاريخ به مثابه  اقعیت، داراي  جود   سنت

توا  آنها را هشف هرد   برابر آنها به شناخت فرايند حرهت تاريخ   نیز غايتت  است آيا مي

 آ  دست زد؟

هشف قانو  براي تاريخ به اين معنا هه داراي  جودي مستقل است، همچنتا   مشكل 
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دارد هه ايتن پديتده چگونته  جتودي دارد   حتد   مترز       ذهن آدمي را به خود مشلول مي

اي است؟ آيا تجلي آ  در فرهنگ استت   جودي آ  چیست   بر ز   ظهور آ  به چه نحوه

صورت ر م جمعتي يتا بته گونتة نقتل ظتاهر        هند؟ آيا بهنمايي ميديا در لباس تمد  خو

يابد يا در قالد افتراد؟ ر شتن   شود يا حكومت   د لت،   آيا در صورت جامعه تبلور ميمي

اي آستا  نیستت،  لتي هرگتز فیلستوفا       است هه هشف قوانین چنتین پديتدة ناشتناخته   

ارة آ  نظتر   نظريته دربت   گر   مورخا  فلسفي اندي ، ختود را از هتا     اظهتار   تاريخي

 آ رد.اند. به دنبال اين مباحث، مقوله ديگري سر بر ميمانده نديدهنیاز   دربي

بینتي زادة بالفصتل   مشتر ع    بینتي در تتاريخ  جتود دارد؟ پتی     . آيا امكا  پتی  7

مندي   نلمیّت است   طبعاً هر ديدگاهي در مبحتث پیشتین پذيرفتته شتود، بتر آ       قانو 

تاريخ تابع ضتابطه   قتانو  قابتل هشتف     اگر گردد. ممكن مياساس، در اينجا اظهار نظر 

گردد. در نلتم تتاريخ، ايتن اصتل تتا حتدي       بیني ممكن ميباشد، براي پردازندة آ ، پی 

هتاي  پذيرفتني است  بدين معنا هته اگتر موضتوع متورد مطالعته ايتن دانت  از شاخصته        

اشد، براي آ  دان  امكا  مداري، تكرارپذيري   قابلیت تجربه برخوردار بمدني، نلتسنت

 بیني میسر خواهد بود.پی 

. آيا تاريخ داراي غايت است؟ اين پرس  نیز همچو  مباحث پیشتین، د  بععتد پیتدا    0

 «. اقعیت تاريخ»مندي   ي  غايت«نلم تاريخ»مندي هند: الف  غايتمي

گتري  مندي دان  تاريخ، به طور مستوفا   فراگیر، فرصت   مجال ديطرم بحث غايت

 شود.طلبد. در اينجا به اختصار به مباحثي هه در فهم مطالد مؤثر است اشاره ميمي

 

 هدف تاریخ  

چه تاريخ را نلم مستقلي بدانیم   چه آ  را به گونه ديگري تعريف هنیم. اين پرست   

تر آنكه هتدف   غترض متورخ از    معقول هه هدف   غايت تاريخ چیست؟   پرس  درست

چیزي جز مصنوع پديد آ رندة آ  هه « تاريخ»چیست؟ چو  در اين معنا پرداختن به تاريخ 

 با مقاصد   اغراضي بدا  ر ي هرده، نیست.
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هتاي گذشتته   بازستازي آ     هدف دان  تاريخ پی  از هتر چیتزي، هشتف  اقعیتت    

 ها، امكانات   ابزار موجود است.براساس داده

افزايتد  هتاي بشتري متي   دانستته  دانايي به ر يدادهاي گذشته   شناسايي آنها بر حجم

شتود  بتراي مثتال    ها ديتده متي  هند. اين هدف در بسیاري از دان تر ميآگاهي ا  را فربه

تال  نلمي يك منجّم گرچه ممكن است به هار زندگي ر زانة انساني هتم بیايتد، امتا در    

ات،   از بتین  اهثر مواقع صرفاً آگاهي   دانايي   سترد  گرد   غبار ابهام از پیشتاني  اقعیت  

هاي آسماني است  همچنین باستا  شناسا  نیز خود را به رنج برد  جهالت آدمي به پديده

بترداري از رازهتاي پنهتا  بتر     هاي گزاف، در صتدد پترده    تعد افكنده   با صرف هزينه

آيند تا نگاه انساني به آ  امور شفاف   ر شن گردد. نلوم بشري جز بخشتي از آ  هته   مي

انجامتد   در اصتطالم     ساز ابزار جهت بهبود  ضع ظاهري زندگي آدمیا  متي به ساخت 

انتد، نمومتًا بته توستعة دامنتة آگتاهي   دانتايي بشتر يتا تعمیتق           نلوم هاربردي نام يافته

 .رسانندهاي ا  ياري ميدانسته

دهي به حقیقت انساني بسیار مؤثر   هارآمد استت  اين هدف مقدّس   متعالي، در شكل

  تاريخ از اين نق  آفريني مبّرا نیست. نال ه بر اين هدف نمتومي، تتاريخ در پتي      دان

هايي از حیات انستاني  ارائه ر شي براي زيستن صحیح   درست نیز است. تاريخ هه صحنه

آزمايند گذارد، در اصل آزمايشگاهي است هه آدمیا  خويشتن را در آ  ميرا به نماي  مي

هننتد   بل از ارتكاي بدا  آشكارا احساس هرده   نظتاره متي    پیامدهاي نمل خوي  را ق

ر د   اندك آشنايي با تاريخ، فانوسي براي آنچه بر پیشینیا  رفته است، بر آيندگا  نیز مي

شناسايي آ ، بشر در ابهتامي از حیتات   درك تاريخ   بيافر زد. بير شنايي راه آينده بر مي

 نیست.« گي انسانيزند»برد هه در  اقع گونگي به سر مي

توا  گفت هه آ  را غايت   هدفي مندي نلم تاريخ به ر شني ميبنابراين دربارة هدف

دارد   در  اقع، اين هدفي است هه مورخ با است هه مورخ براي دستیابي به آ ، گام بر مي

هند نه هدف خود تاريخ، چترا هته در ايتن    هاربست، توجه   پرداختن به تاريخ آ  طلد مي

اي مستقل، بلكه نلمي استت هته انستا  را در رستید  بته      اه، تاريخ نه به ننوا  پديدهنگ
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 رساند.مقاصد متعالي يا متنازل ياري مي

ممكن است مورخا ، در اين گذر   گذار، اهدافي شوم نیز در سر داشته باشند  تخريتد  

مردمتي يتا   هرد  ملیّت  ويكنهاي انساني، پايمال هرد  شخصیت تاريخي بشر، مانديشه

،  لتي  اهدافي ديگر از اين دست بدنمايي فرهنگ قومي   ناديده انگاشتن تمد  تاريخي  

دار   ر  به رشد است. شايد اين سخن لترد آهتتن، رستاتر بته     به هر حال نلم تاريخ، هدف

تاريخ صرفاً دفتر ثبت پیشرفت نیست، بلكه نلم پیشر ي استت يتا اگتر    »مقصود باشد هه 

 ي تتاريخ بته    13د  معناي هلمه، جريا  حوادث   دفتر ثبت پیشتر  استت.   مايلید تاريخ به

مفهوم جريا  حوادث را به منزلة پیشرفت به سوي آزادي،   تاريخ به مفهوم دفتر ثبتت آ   

 14هند.حوادث را به منزلة پیشرفت به سوي ادراك آزادي، تلقّي مي

گیتري از  ك،   نیتز بهتره  مورخ با مطالعه، تحقیق   جستجوي ر شمند در اسناد   مدار

شناسي   خط شناسي به انماق شناسي، سكهشناسي، زبا هاي ديگر همچو  باستا دان 

نگار بته آ   بها از  اقعیات استخراج هند. آنچه تاريخنهايي گرار د تا صدفزما  گذشته مي

طوره   يابد مبتني بر ر شي نالمانه است هه با آنچه به نام داستتا ، افستانه، است   دست مي

اي دراز دارد. در آمیختگي میا  اين د  مقوله، جهل به هر د ي شود فاصلههنر خوانده مي

هاي موهوم ستر هار نتدارد     آنهاست هه شايسته انسا  اهل انديشه نیست  مورخ با پديده

در صدد ارائه تصوير خیالي نیز نیست، بلكه  ي در پي ساختن بنايي از گذشتته استت هته    

دهند   اين هدف، براي نلم تتاريخ ارزنتده     اختیار  ي قرار مي رك )منابع  دراسناد   مدا

 انساني است.

اي ديگر   مفصتل نیتاز دارد تتا    هاي گستردة اين مقوله به نوشتهالبته هند   ها  دامنه

توا  براي آ ، چیست   آيا مي« داري دان  تاريخهدف»ر شن گردد هه به راستي معناي 

ین چیتزي متصتور نیستت.    نت رخ، هدف   غايتي را در نظر گرفتت يتا چ  جداي از هدف مو

 گما  اين بحث، داراي ابعادي پر پیچ   خم   قابل تامّل است.بي
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 «تاریخ به مثابه واقعیت»مندی غایت

گذشته از آنچه دربارة نلم تاريخ بیا  شد، دربارة معنتاي ديگتر تتاريخ، هته پیچیتدگي      

اي مستتقل، زنتده     توا  به پديتده هه آيا به راستي مي خاصي دارد، اين بحث مطرم است

آفرينتد  توا   جودي را جداي از آنچه بشر ميدار به نام تاريخ قائل شد يا نه   آيا ميغايت

هتا ختود در آ    زند، در پهنة گیتي ديد هه انسا   از ا  سر ميfacts  به ننوا  ر يدادها )

اي ختود پديتده  « تتاريخ »شند   به تعبیر ديگر آيتا  بازي بابازيگرا  يا نر سكا  خیمه شد

هاي بشري است؟   با فرض مثبتت بتود ، ايتن پرست      ها   آفرينندگيمستقل از آفريده

آيد هه آيا اين موجود مستقل  اقعي، هدف   غايتي دارد   اگر دارد چیست؟ تاريخ پی  مي

ستخ داد  بته ايتن    به چه سمت   سويي در حرهت است   بته هجتا خواهتد رفتت   ... پا    

توانتد در  ها خارج از توا  نلم تاريخ   مورخ است   اين فیلسوف تاريخ است هه ميپرس 

 اين نرصه  ارد شود   به پاسخگويي آنها بپردازد.

هوشند تا مشي تاريخ را هشف هننتد تتا بتر آ  استاس     به هر حال فیلسوفا  تاريخ مي

آيتد، فلستفه   ها بر ميپاسخ به اين پرس معرفتي هه در جستجوي   ندايغايت آ  را دريا

اي هه در فلستفه نظتري تتاريخ بته چشتم      نظري يا جوهري تاريخ نام دارد. نخستین نكته

اي هته ر م، جستم، نتزم، آهنتگ،     خورد اين ادناست هه تاريخ همچو  موجتود زنتده  مي

ري دارد. اين هويتت مستتقل هته بته راه ختود      یحرهت، هدف، قانو ، نظام، محرك   مس

هتاي تیتزر    پرشتتاي      هند   يا در زيتر چترخ  ها را نیز يا تسلیم خود مير د   انسا مي

گذرد   سرانجام هم به هند از جايي آغاز هرده است   از طريقي ميسنگین  له   مثله مي

ا  جتود  بداند هه نشا  دهد تاريخ هانت  ظیفه فیلسوف تاريخ را آ  مي 15رسد.مقصدي مي

  مفهوم جرياني است منطقي  يكي اينكه طبق نقشه   طرحي قابتل درك  ظواهر امر به د

تواند بتر  در جريا  است   ديگر اينكه تاريخ به سوي هدفي رهسپار است هه اخالقیات مي

 16آ  صحه بگذارد.

معتقد بود هه اين جها  يك فكرت استت   پردازا  پیشتاز فلسفه تاريخ،هگل، از نظريه

يابد   ر حي است هته  ت هه به تدريج حصول   تحقق مياز نقل هل   يك شخصیت اس
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اي   تمثلتي دارد  تتاريخ   اي از اد ار تاريخ جلوهپوشد   در هر د رهگو  ميهاي گونهقالد

جويباري است جاري، هويتي است سیال   شعري استت در حتال ستر ده شتد    در هتر      

 ي هم يك شعر استت   يتك   رسد هه ادا شود، اما بر راي از آ  مينصري نوبت به هلمه

هتا در هتر نصتر، نماياننتدة ر م آ      معنا   متمو  بی  ندارد. فكرها   هنرهتا   فلستفه  

نصرند. فیلسوفا    هنرمندا    شانرا    حاهما  بته گمتا  هگتل همته ستر ته يتك       

گو  يك پیكرند هه به ر م  احدي زنده است   همته بته   هاي گونهاند   همه اندامهرباس

اند  همه دستت   زبتا  يتك ملزنتد       نامرئي   نامكشوف به هم پیوسته   د ختهاي رشته

هاي صتورت گرفتته در ايتن زمینته بته راستتي،       تال  17اند.همه خو    نصد يك بد 

هاي اطراف آ ، هامالً زد ده نشده استت.  ارزشمند   ستودني است، هر چند همچنا  ابهام

هتاي آ  ضتر ري   زندگي انستاني   زمینته   تر شد  مطلد، نگاهي تاريخي بهبراي ر شن

 نمايد.مي

 

 گرینگری، تاریخیتاریخ

شتوند: طبقته   بندي متي اند در د  دسته طبقهآنا  هه دربارة آيندة تاريخ اظهارنظر هرده

هننتد    هاي آ ، آينده را نظاره ميداده اند هه با رهیافت دان  تاريخ   پشتوانها ل هساني

  طبقه د م آنا  هه براساس معارف 18هرد )تاريخ نگر نلمي قلمداد ميبیني آنا  طبعاً پی 

منتدي  گر  هه البته اينا  نیز بد   بهرههنند )تاريخيهستي شناسانه آينده را شناسايي مي

دهي را ندارند، چترا هته ستخن    يا نلم تاريخ توانايي  ر د به نرصه نظر« تاريخ مد ّ »از 

فت قوانین   قواند يا حداقل ر ند گذشتة حیتات انستاني هته    گفتن درباره تاريخ جز با دريا

 اسطه   مطالعتة تتاريخ، بته ننتوا      دار بیا  آ  است، میسر نیست   بيدان  تاريخ نهده

گونه هه بود، دستیابي به اينكه چگونه خواهد بود، نتاممكن  نمود   تجلّي زندگي انساني آ 

 رسد.به نظر مي

خ نمدتاً طرم نظريه خود را بر پايتة دستتا ردهاي نلتم    به همین جهت، فیلسوفا  تاري

گري به پر از درآمده   حرهت تاريخ اند   بر فراز بال آ  به آسما  تاريخيتاريخ در افكنده
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اند، چنا  هه فلسفه نلم تتاريخ در نگتره آنتا  تتأثیر شتگرفي نهتاده استت.        را نظاره هرده

تتوا  فلستفة   ة نلم تتاريخ نباشتد، نمتي   حقیقت اين است هه تا معرفت   شناختي از فلسف

هاي بلند   فراگیر براي سراسر تاريخ، فرع بر اين است هه نظري تاريخ بنا هرد. ارائه قانو 

اي است هه فلسفة نلم هايي مسلّم شده باشد   اين نكتهامكا  بود    يافتن چنین قانو 

ه فیلسوف نظري تاريخ بايتد  البته اين سخن به معناي آ  نیست ه 19پردازد.تاريخ بدا  مي

هاي اين حوزه نظر باشد، بلكه بايد از نظريهنگاري صاحدخود در فلسفه نلم تاريخ   تاريخ

 هاي تاريخ آگاهي داشته باشد.  يافته

دهد به ا  امكا  تصوير بهتتر از هتل تتاريخ را    منظري هه دان  تاريخ به فیلسوف مي

هاي فلستفي در قتر  بیستتم نظیتر     گا  نظامهند. به همین جهت است هه سازندنطا مي

بي   دبلیو. اچ.  ال ، ابتدا به ارائتة تفستیرهايي دربتاي تتاريخ     اسوالد اشپنگلر، آرنولد توين

هستند  هتم اشتپنگلر   هتم    « نلمي»اند هه با صراحت بیشتر مدني داشتن شأ  پرداخته

برند هه حتاهم بتر تحتول      مياي استقرايي از قوانیني نام بي   نیز ديگرا ، به شیوهتوين

هاست   اين قوانین را براي پیشگويي سرنوشت تمد  ها يا تمد پیشرفت متعارف فرهنگ

هتاي بتزر    دهند. هر د ،  ظیفة نشا  داد  درستتي فرضتیه  خاص مورد استفاده قرار مي

بتي بته خصتوص    گیرند. تتوين اي از موضونات تاريخي جدّي ميخود را در طیف گسترده

ها   اطالنات تاريخي را در اختیار دارد هه هرگز در تتاريخ انديشته   ة نظیمي از دادهگنجین

 20سابقه نداشته است.

هند هه از طريتق درك  م  ادنا مي 8300ت   8381)سقوط غرب اشپینگلر در هتاي 

هاي فرهنگي دست يافته استت هته   شناسي به شناخت شماري از ارگانیسم  شهود زيبايي

نتوني   رسند   پس از استفاده از حداهثر امكاناتِهنند، به همال مي، رشد ميآيندبه دنیا مي

 21میرند.شیوة خاص حیاتي، مي

 

نكته شايا  ذهر اينكه شناخت تاريخ )فلسفة نظري تاريخ  نیز در نلم تاريخ تتأثیر دارد  

يگر،   به تعبیر ديگر رابطة میا  تاريخ   نلم تاريخ، متقابل است   تعامل ايتن د  در يكتد  
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 در تحقیقات   آثار فیلسوفا    مورخّا ، بر زي آشكار دارد.

 

شتناخت  « دانت  تتاريخ  »داننتد از  آنا  هه تفلسف در تاريخ را جز خیال   توهّم نمتي 

گويد: فلسفة تاريخ با تصور   خیال در ايتالیايي هه مي« بند تو هر چه»درستي ندارند  مثل 

رمز معمّايي است هه تاريخ نالم از ابتدا تا انتها  آمیخته است، چو  به دنبال هشف نقاي از

اي از اطالنتات  همچنین آنها هه دان  تاريخ را چیزي جتز مجمونته   22بر آ  استوار است.

داننتد، تنهتا بتا تتاريخ نماهتاي      خرد   جزئي هه به صورت  فردي در زما  ر ي داده، نمي

شتناختند نبتارت بتود از شترم     مياند  آنچه در قديم به ننوا  تاريخ قديمي سر هار داشته

شتد،  ها   يا  صف حكام خوي   بتد  يكتي پیتر ز متي    مبارزات ر زانة شهرها   امپراتوري

آيد. اي هه مفهوم تاريخ داشته باشد، پديد نميهرد،  لي هیچ مرحلة تازهديگري سقوط مي

خپ نداشت   تاريخي هه جهتت  مشت   يشناختند هیچ جهتسا  تاريخي هه آنها ميبدين

 23باشد   پیداي  تكنولوژي، سواد يا سیاست را نشا  دهد از قلمر  ديدشا  خارج بود.

مورخّا  فیلسوف يا فیلسوفا  تاريخ براي زد د  چنین توهّم   بدبیني بر آ  شتدند تتا   

ابتدا دان  تاريخ را به درستي شناسانده   در پناه اين شناسايي از ننصر ناپیدا، امتا موجتود   

افكااری  در هتاي مهتم  « هردر»ردارند   آگاهي از آ  ارائه هنند  چنا  هه ديگري پرده ب

طبیعت آ  آشكار  ،اي دارد هه از بررسي دقیقدارد هه تاريخ نقشهاظهار مي تاریخ ةدربار

اي نیست   هیچ شود. پیدا هرد  اين نقشه   طرم، هار آساني نیست،  لي جز اين چارهمي

بتود    اين نگاه به تاريخ، آ  را از جزئي   شخصي 24رساند.يراه ديگري ما را به مقصود نم

نشاند   قدرت   توانايي تعلیل فلسفي را هه يك مطالعة به در آ رده   در جايگاه دان  مي

 دهد.اي پسیني است به دست ميپیشیني است، با تعلیل تاريخي هه مطالعه

بینتي قطعتي   ردد. گرچه پتی  گبیني آينده میسر ميبا هشف قوانین تاريخ، امكا  پی 

انتد،  ها چنتین ممكن نیست، اما اين ندم قطعیت منحصر در تاريخ نیست، بلكه تمام دان 

مطلتق   ،رستد ترين نلوم، دقت قوانین نلمي آ  چنا  هه به نظر ميچرا هه حتي در دقیق

بته   نیست، بلكه برنكس، اين گونه قوانین بیا  احتماالتي بسیار باال هستند هه امتوري را 
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هتا هتاربرد محتد دي دارنتد.     گیرند  اما در مورد تك تك اشیا   حادثته طور هلي در بر مي

شتود. هتیچ يتك از    صدق اين نكته به قتدر هتافي در متورد قتوانین منتدل مشتاهده متي       

بیني هنند هه هتدام جوجته از   توانند با مطالعة اين قوانین، پی متخصصا  نلم  راثت نمي

هنتد.  خواهد بود، همین نكته در مورد نلم فیزيك نیز صتدق متي   y  هدام از نوع  Xنوع 

گويتد گرچته شتما بته شتتاي يتك       شود، متي آنچه اصطالحاً اصل ندم قطعیت نامیده مي

توانیتد حتتي محتل   موقعیتت آ  را در يتك لحظتة معتین        الكتر   نلم داريد،  لي نمي

 25محاسبه هنید.

هاي گذشته   درك   دريافتت هلیتات   تاريخ نیز اين گونه است  براساس مطالعة پديده

بینتي آينتده را تتا حتدي     توا  رسید هه پتی  هايي ميپنها ،  لي حاهم بر آنها، به مالك

آيد در حكم ضر رت قطعي  بتّي سازد  البته آنچه در تاريخ ضر رت به شمار ميممكن مي

بتا   26ط هتافي. نیست   غالباً آ  همه را بايد از مقولة شرط به شتمار آ رد آ  هتم نته شتر    

بینتي  هايي بتراي تبیتین صتحیح   پتی     مطالعة اين شرايط   دقت   تأمل در آنها، زمینه

 آيد.فراهم مي

البته چنا  هه گفته شد، با مطالعة موردي   جزئي رختدادهاي گذشتته هته نمومتاً در     

شود، بلكه نال ه بر آ  اند، هرگز چنین ديدگاهي حاصل نميمحد دة زماني خاص رخ داده

بايد به مطالعات هال  نگرانه   از فراز به تاريخ نیز توجه داشت تتا از آ  منظتر بتتوا  بته     

هاي پديد آمده آگاهي يافت   از دل آ ، خط سیر   جريا  تاريخ را به دستت  فراز   نشید

 آ رد.

 

 علیت در تاریخ

يتدادهاي  نمايد هه آيا آنچه بته ننتوا  ر   توجه به اين نكته در مطالعات تاريخ الزم مي

تر، تحوالت تاريخي، در محتد دة مطالعته   ديتد متورخ قترار      تاريخي يا در سطحي هال 

اند   اگر نلّتتي  جتود دارد، آ    گیرد، براساس نظامي نليّ پديد آمده يا اموري تصادفيمي

هاي گوناگوني نرضه شده است. در اينجتا  ها، پاسخنلت چیست؟ در مواجهه با اين پرس 
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 پردازيم.ميبه بیا  آنها 

تصتادف   اتفتاق    . بعتي از مورخا  تحوالت   ر يدادها را ناشتي از بختت، اقبتال،   8

اند. مراد آنها از تصادف نفي نلّت غايي است نه نلّت فتانلي  بتا ايتن توضتیح هته      دانسته

اند،  لي حرهت مشخپ   راه ر شني اساس يك دسته نلل جزئي پیدا شده ها بردگرگوني

اي تال  براي هشف قوانین حاهم بر آنها، هاري نبث است، چو  هر پديتده  ندارند   طبعاً

نويسد: ممكتن  تابع نللي پیدا شده   پايا  يافته است. شهید مطهري در بیا  اين نگره مي

است هسي تحوالت تاريخي را يك سلسله امور تصادفي   اتفاقي يعني اموري هته تحتت   

د، از آ  جهت هه متدني شتود جامعته چیتزي جتز      آيد بداناي هلي در نميقانده   ضابطه

اي از افراد با طبايع فردي   شخصي نیست  مجموع حوادثي هه به  ستیله افتراد   مجمونه

آيتد منجتر بته يتك سلستله حتوادث       هاي فردي   شخصي به  جود متي به موجد انگیزه

 27گردد.شود   آ  حوادث تصادفي منشأ تحوالت تاريخي ميتصادفي مي

سازند، امتا نته بتا    ها تاريخ را ميگورد   چايلد در اين باره چنین نقیده دارد هه انسا 

هتاي  اي هته داراي ستاختما   اي مشترك يا حتي در جامعهاي مشترك، بر طبق نقشهاراده

هنند   به همین دلیل بر تمام ايتن  هاي آنا  با يكديگر برخورد ميمشخصي است  هوش 

هاي مختلف تصادف، مكمل   شكل تجلي آ  است. ت هه شكلجوامع ضر رتي حاهم اس

اي دربتارة تتاريخ   استدالل  ي بر اين هوري   نامشخصي اين استت هته بتا هتیچ نظريته     

توا  از پی  گفت هه نلم براي آينده چه هشفیاتي در گنجینه دارد، هدامین نیر هتاي  نمي

يتا دقیقتاً هتدامین ستازما      تولیدي از اين رهگذر در اختیار جامعته قترار خواهنتد گرفتت     

 28برداري از آنها مناسد خواهد بود.اقتصادي يا مؤسسة سیاسي براي بهره

دارد هه قتوانین  چايلد در ادامه براي اثبات نظرية خوي  در خصوص تصادف اظهار مي

اند. اين قوانین نلت   حتاهم  گیري تاريخهايي هوتاه دربارة نحوة شكلتاريخ، فقط توصیف

هنند، بد   اينكه ت مزبور نیستند، بلكه دامنة نملكرد نوامل نامعلوم را محد د ميبر تلییرا

هرد، متاهیتي بستیار   آنها را مستثنا هرده باشند. اگر در تاريخ جها ، تصادف نقشي ايفا نمي

گرفت. تصادف به شكل هامالً طبیعي در مسیر هلي تكامل بشر قترار  اسرارآمیز به خود مي
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پیچیدگي ابعاد تاريخ، درك افتراد را   29هنند.ها نیز آ  را تكمیل ميصادفگیرد   ساير تمي

 از آ  مشكل هرده است  ر يكرد به تصادف، گريزي از چنین توانايي است.

پذيرد  البتته ا  بتین امتور    اي تصادف را در تاريخ ميسینا فیلسوف مسلما ، به گونهابن

شتوند يتا  قتوع      مي هه به ندرت  اقع ميدائمي نالم هه  قوع آنها  اجد است   غیر دائ

پتذيرد،  نهد   تصادف را در امور دائمي )اهثري  نميندم  قوع آنها متسا ي است، فرق مي

 30گويد. لي در آنجا هه مقارنه دائمي نیست، از تصادف   اتفاق سخن مي

 اي، ر يدادهاي خرد   جزئتي هته در نتالم زنتدگي بته فرا انتي بتر ز       برابر چنین نگره

تر، طرم هال    از پی  نوشتته  هنند، براساس يك تقدير   سرنوشت،   به تعبیر نلميمي

شده نیست. اين ر يدادها در جستجوي چیزي در تال    تكاپو نبوده   هدفي در حرهتت  

شود  صرفاً تابع يك دسته از فعل   انفعتاالت محتد د   معد دنتد   بتالطبع     آنها ديده نمي

ها نه معقول است   نه ممكن. ما تنها با دانستن آنهتا، بتر آگتاهي    جستجو در پشت پردة آن

انتد هته رخ   شويم   ديگر هتیچ، اتفاقتاتي  افزايیم   با زندگي گذشتگا  آشنا ميخوي  مي

دارد به گذشتة خود فكتر  اند. ارز  حقیقي تاريخ، آموزندگي آ  است هه مردم را  ا ميداده

همدلي با انواع طبیعت بشري فكرشتا  بتاز شتود.     هنند   با درك  قايع   حوادث بزر   

يابد   خواننده بته  ستیلة هنتر    هر قدر خوانندگا  تاريخ زيادتر شوند. فايدة آ  افزاي  مي

شتود. زنتدگي، هوتتاه،      داستا  سرايي   نشا  داد  احساسات   نواطف بشري جلد مي

آ  هنتر   تحقیتق بته هتم     دراز است،  لي تاريخ از همه درازتر استت، زيترا در    ،نمر هنر

 31آمیخته است.

 

سايیده  آگاهي دهنده است   بس. هورههتايم در هتتاي      هبنابراين تاريخ تنها آموزند

بر آ  است هه تاريخ به طتور طبیعتي نته نقتل دارد، نته       تاریخ بورژوایی فلسفةدمان 

رت است، نوني ذات است   نه ر حي دارد هه در برابر آ  بايد سر فر د آ رد   نه نوني قد

انتد.  بلكه شرم مختصر مفهوم ر يدادهايي است هه حاصل فرايند زندگي اجتماني آدمیتا  

اي را مطترم  هیچ هس را تاريخ به زندگي فرانخوانده يا نكشته است  تتاريخ هتیچ  ظیفته   
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هننتد،  اند هه نمل متي  اقعي دهد، تنها آدمیا ِاي را هم انجام نميسازد   هیچ  ظیفهنمي

توانند شرّ فردي يا همگاني را بكاهند هته آفريتدة ختود    گذارند   ميسر ميپشت ها رامانع

 32آنا  يا نیر هاي طبیعت است.

 

اي ديگر، سلسله حوادث   ر يدادهاي تاريخ را تتابع هتدف   غتايتي دانستته       . نده0

جتام  ر د، از پي اناي هز جويباري ميقطره»اند. اينا  معتقدند براي آ  نلتي )هدفي  ديده

اين هدف غايي يا نلت هلي، خارج از نلل جزئي   مشخپ است. انمتال  «. ر دهاري مي

هنند، تفاصیل شخصتي در ستیر نظتیم    انساني را قوايي بیر   از ارادة اشخاص تعیین مي

اهمیت است   مورخ را با آ  هاري نیست، تكامل   پیشرفت مديو  افراد انمال بشري بي

 33بزر  نیست.

شدند، ديگر نامل مستقل به دهي حوادث تلقي ميبه ننوا  نامل شكل آنچه تا هنو 

اي ها   قهرمانتا  ختود پديتده   ها   حتي افراد بزر ، چو  شخصیتآيند. انسا شمار نمي

بتود،  اگتر نتاپلئو  نمتي   « انگلس»شوند   به گفته اند، گرچه به ظاهر فعال ديده ميمنفعل

 34هرد.هس ديگري جاي ا  را پر مي

يابنتد   يخ را هدف   غايتي است هه تمامي ر يدادها در پناه آ  معنتا   مفهتوم متي   تار

اند هته ستر سلستلة آنهتا در دستت قتدرتي       اي به هم پیوستههايي از زنجیرهحوادث، حلقه

دهد   زندگي بشري را به ستوي غتايتي   خواهد انجام ميمافوق قرار دارد،   همو آنچه مي

ت پنهاني به گفتة آدام اسمیت، يا نقل به گفته هگتل، يتا   برد. شناخت آ  دسبه پی  مي

مشیّت ربّاني به با ر سنت آگوستین، يا چرخة اقتصاد به تعبیر مارهس، ناممكن نیستت  آ   

هند تا بازي خود را به پیر زي جا ميهاي گوناگو  را جابهموجودي هه دست قدرت  مهره

ه از پی  ترسیم شدة ا  هستند، همة نلل برساند   تمامي قتايا   حوادث، آت  بیار معره

توانتد آ  موجتود را   اند. مورخ فیلسوف، با مطالعة زنتدگي بشتر متي   جزئي، معلول آ  نلّت

يتل در  بشناسد   خواستة ا  را دريابد. شايد براساس چنین نگاهي به تاريخ استت هته هارال  

  بتر طبتق آ  نمتل    گويد: قهرمانا  به خواستة زمانه آگتاهي يافتته   مي قهرمانانهتاي 
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 هاي آنا  از اين جهت است.هنند   موفقیتمي

استاس آ  بته    اي از متفكترا  بتر  اين نگاه در دنیاي معاصر غري پیر اني دارد   دسته

اند تا نقشه راه تاريخ را بیابند   آينده را در پرتو آ  بته  نظريه پردازي ر ي آ رده   هوشیده

 پردازيم.داليلي پیوند دارد هه در زير به آ  مي گستر  اين ر يكرد با 35بشر بنمايند.
 

 

 گری در غربتاریخی

گري يا انتقاد به نمايد هه راز انديشة تاريخيدر اينجا پاسخ به اين پرس ، منطقي مي

داري تاريخ يا نق  داري ننصري پنهاني در تاريخ چیست. در اين نوشتار، از ديتدگاه  هدف

پتوپر در  شود  افرادي چو  هتارل سويي ندارند، گفتگو نميانديشه  راني هه با اين نگره هم

، هه به شدت به نقد ايتن نظريته   باز و دشمنانش جامعة   فقر تاریخیگریهاي هتاي

هته طبعتاً در    37جامعاه و تااریخ در قار ن   مصبام يزدي در هتاي آيت اهلل    36پرداخته

نتي در ايتن بتاره نیتز     مجالي ديگر بايد در خصوص آنها پو هید  چنا  هه ر يكردهتاي دي 

 هند.فرصتي ديگر طلد مي

بترد تتا   ها فر  ميگذشته از خصلت رازگشايي بشر، هه  ي را به انماق حوادث   پديده

رموز نالم تاريخ را هشف هند   نیز نامل ر اني امید به زندگي،   نیز مستئولیت گريتزي     

هتاي سیاستي     ركمحت  38 هايي استفرافكني آدمي هه خود ننصري قوي در چنین نگره

  Historismusگري )اجتماني نیز در اين تحرك   تال  نق  دارند. در ار پا تاريخي

هتا رفتته استت، از پايتا  قتر       به معناي تأمل در حكمت   غايت  قايعي هه بر سر ملّتت 

هجدهم میالدي در آثار متفكرا  آلماني باي شد. تا پی  از آ ، تاريخ نزد ار پايیا  چیزي 

آ را   چنا  هه نزد مسلمانا  زني نامها   سرگذشت سردارا    الفز داستا  جنگنبود ج

گمتا   نیز تا زما  ابن خلد   )قر  چهاردهم میالدي  تاريخ معنايي جز اين نداشتت. بتي  

گزار مشتیت يتا ارادة ختدايي    اين نقیده هه  قايع تاريخي در سیر خود نظمي دارد   فرما 

تتر ديتن يهتود،    سابقه نبود. پیشوايا  دين مسیح   از آ  پی بياست، در انديشة ار پايي 
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آموختند   در گرد  هارهاي جها ، فرجامي   ستاماني  همین نقیده را به پیر ا  خود مي

ديدند،  لي اين گونه نقايد چو  بر مسلمات   اصول جزمي استوار بود، انديشة نظتري  مي

 39داشت.  فلسفي را از پیشرفت باز مي

هه از پايا  قتر  هجتدهم در بیتن  تتاريخي نويستندگا  ار پتايي رخ داد، از       تحولي 

هتا،  هاي بزر ، در احساس   تفكر جمعي ملّتت پیامدهاي انقالي هبیر فرانسه بود. انقالي

دهد هه در زندگي افراد. آنچه آدمي زاده را در انديشة مقصود گونه ر ي ميبیشتر به هما 

، نه آسودگي   شادخواري، بلكه ناهتامي    اندازدميفرين  هستي   معناي نیستي   مبدأ آ

نگري نیز در میتا  متفكترا    شكست   بیماري   بیم   مر  است. يك سبد ر نق تاريخ

اي بود هه با انقتالي هبیتر   ار پايي، نه آرام    هامراني   نیر مندي، بلكه بحرا  پردامنه

هشورهاي ار پايي را خواه يك بتاره     فرانسه، بنیادهاي سیاسي   اجتماني   فكري بیشتر

 40خواه اندك اندك زير ر  هرد.

گذشته از اين موارد، خشم   خشتونت هلیستائیا  در قتر    ستطا هته بتاي هرگونته        

گري را بسته بود، تنفر   انزجاري را نلیه آموزه ديني در مردم برانگیختت   توجیته   انديشه

بود، از نهده آنا  خارج ستاخت  انديشتمندا    هستي را هه تا اين زما  در تیول هلیسائیا  

به توجیه نقالني هستي دست زدند   در صدد تبیین نلمي تاريخ   تخمین فلستفي آينتده   

منتد، متورد   آ  بر آمدند. درك   فهم تاريخ به ننوا  يك موجود متحرك   به ظاهر حیات

یتات بشتري     گرا   اقع گرديد   تاريخي گتري بته ننتوا  يتك تلقتي از ح     توجه انديشه

داري آ ،  ارد نرصة انديشه بشر شد   فیلسوفا  بسیاري به مطالعة پديده تتاريخ بتر   زما 

دار،   ر  به پی    هدف آمدند   ديگر به تاريخ، نه به ننوا  ر يدادها، بلكه به ننوا  ر ند

مند نظر هردند   در توالي ر يدادهاي تتاريخي، نظمتي ديدنتد هته همگتي بته       حتي حیات

اند  براي مثال اختراع موتور بخار، فقط پس از هشف طريقتة ذ ي  تي مشخپ متمايلسم

پذير بود. هتر اخترانتي مشتر ط   تتابع     گري آهن، اختراع تلمبة آي   چرخ امكا   ريخته

 41امري است ضر ر،   ضر رت  هامالً دريافتني است. ،ر يدادهاي پیشین است، توالي

دار در یر   به گذشتة تاريخ نگريسته شود ر ندي جهتآ ردي، اگر از ببرابر چنین ر ي
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تر از زماني هه رخ داد، ر ي دادني نبود  شود. بر اين اساس، هرگز هشفي پی آ  ديده مي

چنا  هه اختراني نیز بد   فراهم شد  بسترهاي پديتداري آ ، هته در اصتل خواستت       

 يابد.اردة تاريخ در پشت آ  نهفته است، امكا  تحقق نمي

 

 تاریخی بودن انسان

انسا  موجودي تاريخي است   در فرايند زمتا  بته صتورت امتر زي در آمتده استت.       

آدمیا  در گذشته نه فقط از نظر سلطه بر طبیعت   دستا ردهاي تمدني، حتي از نظر ظاهر 

  خصوصیات بشري نیز با شرايط امر ز متفا ت بودند   هر مرحله تتاريخ، در حقیقتت بته    

ر م از ديگتر  بي   انسا  از يك سو   گستر  تسلط منطقي انسا  بر طبیعتِتوسعة  جدا

 يابد.در اين ر ند معنا مي سو است   حتي تسلط انسا  بر خويشتن،

انسا  با گذشت زما    توالي زماني، دگرگوني يافته است   بته تعبیتر دهتتر شتريعتي     

فهمتیم، از  حت انسانیت متي انسا    شخصیتي هه اهنو  به نام انسا    خصوصیاتي هه ت

هاي انساني را هته  يتوة   ا ل نبوده است. انسا  نئاندرتال اين خصوصیات   اين شخصیت

بینیم، نداشته   همه اين خصوصیات ناگها  در ار پا، در رم، در شترق  دانیم   ميانسا  مي

درتال، يا غري خلق نشده، از جايي نگرفته   از آسما  نازل نشده استت. ايتن انستا  نئانت    

میمو  انسا  نما، گرچه از نظر فیزيولوژي اندام   هیئت ظاهر حیواني، انسا  بتوده استت،   

اما از لحاظ خصوصیات انساني با انسا  تاريخي   متدر ، بیگانته بتوده استت   در طتول      

نمتا هترده   نما را تتاريخ، انستا  میمتو    تاريخ به شكل هنوني در آمده است. میمو  انسا 

ديگر، اين آدمي نیست هه به ايجاد تلییتر در خويشتتن دستت زده استت،      به بیا  42است.

اي، از حیتث  بلكه اين تاريخ است هه  ي را به چنین دگرديسي هشانده   به ستوي آينتده  

 43برد.هاي انساني هه براي خود تاريخ مشخپ است، به پی  مي يوگي

  جزئتي،   بته    اقعیت آ  است هه تحلیل منطقي   شناخت صحیح ر يدادهاي خترد  

دنبال آ  رازگشايي از پشت پردة آينده، جز با درك   دريافتت ر نتد تتاريخي   مراحتل       

مندي تتاريخ رهنمتو    اد ار آ  ممكن نیست   اين رهیافت، آدمي را به فهم درست غايت
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 گردد.مي

 

 ادوار تاریخ  

بته قتول   مند   متحترك استت     تاريخ در نگاه اين دسته از فیلسوفا ، موجودي حیات

هاي متوالي بشري، در طي د را    انصار، مانند خط ستیر زنتدگي   پاسكال، خط سیر نسل

چنا  هه انسا  را  الدت، هتودهي، نوجتواني، جتواني، میانستالي،      44يك فرد انساني است 

خلتد      ههنسالي   مر  است، تاريخ   جامعة بشري نیز چنین است. تصويري هته ابتن  

دربارة جامعة بشري   تاريخ دارد، جتز تصتوير زنتده از تتاريخ بشتري      بي، متأثر از ا ، توين

 نیست.

ر د، ها، به سوي پاياني يا غايتي ميتاريخ در اين نگره، با طي مراحل   گشتن در د ره

  به راستي آ  پايا    غايت چیست   آيا ر زي حرهت تاريخ قطع خواهد شد؟ پاستخ بته   

رزشمند   قابل توجه است. همه آنا  هته در صتدد   ها گرچه آسا  نیست،  لي ااين پرس 

اند، از گذشتتة اد اري تتاريخ   مراحتل آ  بحتث   گفتگتو      پاسخگويي اين پرس  برآمده

 اند.هرده

انتد    اهثر مورخا  در مطالعة اد اري تاريخ، مسیري بتراي حرهتت تتاريخ قائتل شتده     

صحیح بوده   بشر از بدتربود  بته  اند هه اين مسیر، به طور هلي آگاهانه يا ناآگاهانه بر آ 

 لذات فلسافه تري به مهتري در حرهت است.  يل د رانت در هتتاي  بهترشد    از پست

راند هاي بشري سخن ميبه تفصیل از پیشرفت« آيا پیشرفت  هم   پندار است»در فصل 

ا ج   بینیم هته  نويسد: اگر نظري هلي به تاريخ بیفكنیم، آ  را به شكل نموداري مي  مي

نماياند  گويي فیلم بزرگي ها،   ظهور   ز ال آنها را ميها   اقوام   فرهنگحتیض د لت

ها   هرج شود،  لي در اين حرهت نامنظم مملكتاست هه همه اينها در آ  نشا  داده مي

هاي ا جي هست هه همچو  جتوهر   ماهیتت تتاريخ بشتري استت          مرج افراد، نقطه

شود هه  جود آ  را ز الي نیست.  ي بته مراحتل پیشترفت اشتاره     يهايي ديده مپیشرفت

 45شمرد.هند   نمودهاي آ  را در ده مورد بر ميمي
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 ،به زنتم ختوي    ،طالعة تاريخمورخا  فیلسوف يا فیلسوفا  تاريخ دا ، با م گونه يندب

پنستر بته   انكته اس نچ46انتد. بلكه بر آ  صحه نیز گذاردهاند، مسیر را تشخیپ داده تنها نه 

  ضتد  ما تبتاهي  دارد هه ترقي تصادف نیست، بلكه ضر رت است. آنچه صراحت بیا  مي

يقین انسا  به همال خواهتد رستید.  ي   خوانیم ضر رتا از میا  خواهد رفت. به اخالق مي

گويد: پیداي  انسا  همال يافته، قطعي است، به اندازة هر اصلي قطعي است همچنین مي

ة آدمیا  خواهند مرد. اين اصل هه هم هه ما بدا  ايما  نمیق   در ني داشته باشیم  مثل

بر آ  است هه حرهت نتیم همواره به سوي تكامل بیشتر   خیتري نتابتر    همچنین  ي 

دارد هه ترقي تصادف نیست، بلكه ضر رت است. آنچه متا  اسپنسر به صراحت بیا  مي 47است.

آدمیا  خواهند مترد.  ي   همةاز میا  خواهد رفت. به يق خوانیم ضر رتاًتباهي   ضد اخالق مي

البته در اين نگاه به تاريخ هه منظتر بستیاري از انديشتمندا  را متوجته ختود      همچنین بر آ

ه الگويي يا طرحي فراگیتر در تتاريخ مطمتح نظتر     يابي بهايي مبني بر دستساخته، نظريه

نظرا ، از  ظايف نمده فیلستوف نظتري تتاريخ همتین       به گما  برخي از صاحد 48است

نويسد: يكي از  ظايف فیلسوفا  نظري تاريخ، هشف نوني طترم  است  چنا  هه دراي مي

دين ممكتن  جها  شمول در تاريخ نوع انسا  است  سه طرم   الگوي بنیا   الگوي هلي  

هتا   اد ار  هند، يا خود را در ملتت  جود دارد: يا تاريخ در جهت   راستاي معین حرهت مي

شكل بوده استت. نظريتة خطتي ممكتن استت      متوالي تكرار هرده است، يا فاقد نظم   بي

هايي، در  اقع بتر  شامل مفهوم ترقي يا سیر قهقرايي باشد، لیكن بخ  انظم چنین نظريه

 49اند.سا  تأهید هردهپیشرفت نوع ان

مندي تاريخ با نظريه خطتي همستويي دارد   پیتر ا  ايتن نظريته از پیتر ا  د        غايت

اساس اين ر يكرد، تاريخ به سوي غتايتي در حرهتت استت       ديدگاه ديگر بیشتر است. بر

يابتد    هند   در نهايت بته آ  دستت متي   براي رسید  به آ  از مسیرهاي معیني گذر مي

 اند آ  را از غايت  باز داشته يا مسیر ديگري را براي آ  رقم زند.توهسي نمي

در پايا  يادهرد اين نكته الزم است هه با ر به نظريه غايتمندي تاريخ، الجرم به چنتد  

 دهد، چه به آ  آگاهي  جود داشته باشد يا چنین توجهي ملحوظ نباشد.پیامد تن در مي
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یشرفت   ترقي تاريخ، چنا  هه در حیات بشتري  همه نظريه پردازا  يا نموم آنا  بر پ

اند هه تاريخ با پیشر ي، ر  به پیشرفت دارد، اما اينكته آيتا   فشرند   بر آ تبلور دارد، پا مي

 50است يا خیر، خود بحث ديگري است.« همالي»اين پیشرفت، 

د   به گرداي  راي نق  آدمي   آثار ا  شناسايي ميها، تاريخ پديدهدر همه اين نظريه

 زنم آنا ، تاريخ موجودي داراي حیات مستقل است هه بشر را نیز به بازي گرفته است.

ر د، در ايتن ر يكترد،   ها بر حتور آدمي مينگاريهايي هه در تاريخرغم پافشارينلي

آدمي داراي اختیار مؤثر در تلییر مسیر تاريخ نیست    به بیا  ديگر، اين جبر تاريخي است 

افكنتد   آدمیتا  بته حكتم   خواستت تتاريخ در جتايي قترار         ند تاريخ سايه ميهه بر فراي

گیرند   به گفته هگل آ  ر م سحار   افسونگر است هته حتاهم را بتر تختت نشتانده،      مي

 ر هرده است   چنتین استت   فیلسوف را نیز به فكر  اداشته،   هنرمند را نیز در هنر غوطه

آيد، چرا هه طباخ يكتي استت، همته    بیر   مي هه از مطبخ نصر غذايي همگو    موز  

اند، تاريخ صورتي دارد هه بر ماده همه معاصرا  تاريخ اند، همه هارگزارا ِمسخر ر م زما 

 51پوشانده است.

اساس اين ديدگاه، بر تاريخ شعوري حاهم است هه آ  را بته پتی     آخر سخن آنكه بر

 هدف نیست.بي تر، حرهت تاريخ هور  برد   به تعبیر ر شنمي

 

 خاتمه

توا  نتیجه گرفت هه در میا  فیلسوفا  تتاريخ،  از آنچه به طور گذرا مطرم گرديد، مي

امري پذيرفته   بايسته تأمل است، هر چنتد نشتا  داد  آ ،   « مندي تاريخغايت»انديشه 

هاي نقلي محض آسا  نیست، بلكه اين با رهاي ديني است هته گتاه     تنها در پرتو يافته

هشد. اينا  در پرتو تتأمالت  اي را برايشا  به تصوير ميشا  شتافته   آيندهیگاه، به ياريب

مندي تاريخ ر ي هرده   به زنتم  در گذشته   شناسايي آنچه بر بشر سپري شده، به غايت

اي اند هه تاريخ بته ستوي آينتده   دانند   بر آ خوي ، آ  را بر اساسي استوار   معقول مي

نهد  اما اينكه چه غتايتي  ت است   گذر زما  بر اين سنت انگشت تأيید مير شن در حره
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فراپی  تاريخ قرار دارد   نهايت تاريخ به آ  خاتمه خواهد يافت مجال   نوشتتاري ديگتر   

 طلبد.مي
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 هانوشتپی

                                           

 روشن است كه موضوعي اين چنيني از حوزه .

 گر خارج است. نگر و تجربهمطالعات علمي جزئي

« . ِِمْن َبْعِد الذََّّْكِر  َو َلَقْد َكَتْبنا ِفي الزَُّبور

انبيذا،  «. أنَّ األْرَض َيِرُثها ِعباِدَي الصَّذاِلُُونَ 

 . 01آيه 

« . ِيُنوا ِباهللِ َواْصِبُروا عسْتَ قاَل ُموسي ِلَقْوِمِه ا

ِإنَّ األْرضَ هللِِ ُيوِرُثهذذا َمذذْن َي ذذاُ، ِمذذْن ِعبذذاِدِه َو 

 . 1(  آيه 7اعراف )«. ِلْلُمتَّقينَ  ِقَبةُ اْلعا

  ترجمه  فلسفه تاريخ،. ر. ك: پل ادواردز

پژوه ذذگاه علذذو   :تهذذران)بهذذزاد سذذال ي 

 . ص  (71انساني  

ترجمذه عبذا   لذات فلسفه،. ويل دورانت  1

تهذذران: انت ذذارات و آمذذوز  )زريذذاخ خذذويي 

 . 1ص  (7انقالخ اسالمي  

  ص  پيشين،. پل ادواردز  ؛ بابك احمذدي

 7ص  (1ن ر مركذز   تهران:) رساله تاريخ

درآمدي بر فلسففه به بعد؛ ماي ل استنفورد  

تهذران: ن ذر )ترجمه احمد گل مُمدي  تاريخ،

بذذه بعذذد. هم نذذين ر. ك:  ص  (1نذذي  

 اي بر فلسفه تاريخ،مقدمهليو  اچ  والش  بد

تهذران: )طباطبذايي  ئذ ترجمه ضيا،الدين عال

 . (چاپخانه سپهر  

مالتي در علف  تفاريخ   تفا. حسن حضذرتي  7

ذ  ص  (1تهران: نقش جهان  ) نگاريتاريخ

 . 
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هذاي . براي تاريخ به معنذاي دانذش تعري 1

بسياري ارائه شده است و آن ه در اينجا ذكر 

 شده تنها ي ي از آنهاست. 

  اسفنااد ددفنافدي بفه . در اين روي ذرد

استنادي مجازي است  چون در اين اصل  تاريخ،

ست كه به هدفي تاريخ را بذه مطالعذه مورخ ا

گيرد نذه آن ذه تذاريخ خذود داراي هذدفي مي

 باشد  چنان كه بدان اشاره خواهد شد. 

0  ص  پيشين،. دبليو. اچ. والش7 . 

  ترجمه  عل    دين،. ر. ك: ايان باربور

تهذذران: مركذذز ن ذذر )بها،الذذدين خرم ذذاهي 

 . (دان گاهي  

  سفففه تففاريخفل. ر. ك: مرتضذذي مطهذذري 

به بعد  77ص  (70تهران: انت ارات صدرا  )

درآمدي بر ر ش پژ دش مالئي تواني  عليرضا و 

 . 7ذ  ص  (1تهران: ن ر ني  ) در تاريخ

  ترجمذه حسذن  تاريخ چيست،. اي. اچ كار

ص  (71تهران: انت ذارات خذوارزمي  )گل اد 

 . 

 :ص  دنان،. ر. ك به   در اينجا توجه

نمايد كه تاريخ بذه اين ن ته ظري  به جا مي

معناي جريان حذواد،  همذان چيذزي اسذت كذذه 

موضذذوم مذذورد مطالعذذه دانذذش تذذاريخ قذذرار 

گيرد؛ اما تاريخ به معناي واقعيذت بسذتر مي

جريان حواد، است كه موضذوم مطالعذه فلسذفه 

نظري تاريخ است. بر اين اسذا  نظذر اكتذون 

 جاي نقد دارد. 

1فلسففه تفاريخدال ريم سرو   . ر. ك: عب 

 . 1ص  (0تهران: پيا  آزادي  )
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  ص  پيشين،. والش . 

7 .،ص  دنان . 

1  ترجمه مُمذد  مقدمه،. ر. ك: ابن خلدون

تهذران: انت ذذارات علمذي و )پروين گنابادي 

 . 1ص  (فرهنگي  

 .،ص  دنان . 

0  ص  پيشين،. ر. ك: پل ادواردز0 . 

 :ص  ان،دن. ر. ك0  و . 

  النففاريخ فلسففف فففي . رافذذت ال ذذيخ 

 . 1ص  (  11قاهره: دارالثقافه  )

  ص  انديشه ترقي،. فريدون آدميت . 

   ترجمذه  تاريخ، فلسف . ن. آ. يروفه ن

 . 71ص  (0ن ر جوان  جا  )ب زاده مُمد تقي

1  دايي تاريخ بررسي نظريه. گوردون چايلد

ترجمه مُمدتقي فرامرزي  گرايي،دربارة تاريخ

 . ذ  ص  (تابينا  جا  ب )ب 

  تاريخ در تفراو . عبدالُسين زرين كوخ 

 . 10ص  (تهران: انت ارات اميركبير  )

7  قيففاو   انقففالد م ففدي. مرتضذذي مطهذذري 

 . ص  (ق 00تهران: انت ارات صدرا  )

1  ص  پيشين،. گوردون چايلد  ذ . 

 .ص  ان،دن  ذ7 . 

0  ص  پيشين،. عبدالُسين زرين كوخ7 . 

   ص  پيشين،. ن. آ. يروفه ن7 . 

  سفييد  دمففان فلسفففه . ماكس هوركهايمر

تهران:  )ترجمه مُمد جعفر پوينده  ي،وبورژ ا

 . 07ص  (7ن ر ني  

  ترجمه عبذا   لذات فلسفه،. ويل دورانت
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آمذذوز   زريذذاخ خذذويي  تهذذران: انت ذذارات و

 .   ص 7انقالخ اسالمي  

  7ص  پيشين،. گوردون چايلد  71ذ . 

1 والش بر آن است كه تدوين فلسفه تاريخ .

به منظذور يذافتن الگذو يذا قذواره معذين  

برآمده از نياز به ن ان دادن نتيجذه خذو  

شذد  از آن هايي بود كه ب ر متُمل ميبدبختي

ظر رو كه در مسير نيل به هدفي است  كه از ن

اخالقي اقنام كننده است. ر. ك: دبليذو. اچ. 

 . ص  پيشين،والش  

  فقففر تففاريييگري،. ر. ك: كذذارل پذذوپر 

تهذذذران: انت ذذذارات )ترجمذذذه احمذذذد آرا  

جامعفففه بفففاو   و همذذذو   (10خذذذوارزمي  

تهذران: )  ترجمه علي اصذرر مهذاجر دشناانش

 . (شركت انت ار  

7جامعفه   يزدي   . ر. ك: مُمد تقي مصباح

تهذذران: سذذازمان ) تففاريخ او ديففدگا  قففرآن

 . (تبليرات اسالمي  

1اي از پذيش . آدمي با پَّير  وجود برنامه

تعيين شده براي زيست خويش  تا حد بااليي به 

 يابد. آرامش دست مي

  عقففد در تففاريخ،. گئذذورو ويلهذذم هگذذل 

تهران: انت ارات شفيعي  )ترجمه حميد عنايت 

7)  ص  ذ . 

0 :ص  دنان،. ر. ك . 

  ص  پيشين،. گوردون چايلد . 

  جذا: بي) انسفان   تفاريخ. علي شريعتي

 . ص  (11انت ارات قم  

 آن ه در تف ذر شذيعي در خصذوص آينذده .
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انسان  به ويژه در عصر ظهور مطرح اسذذت بذا 

اين ديدگاه قابل مقايسه است. براي دريافذت 

قيفاو   انقفالد رتضي مطهذري  بهتر  ر. ك: م

 . او ماظر فلسفه تاريخ م دي

  ص  پيشين،. فريدون آدميت . 

1  ص  لذات فلسفه،. ر. ك: ويل دورانت7 

 . ذ 
. ک: پي ين  ای  اچ  کار  ص.ر1.
7انهای بذزرو لونان بومر  جريکلين . فران

در تاريخ اندي ه غرب   ترجمه حسين ب يريه  

ص (1در ايران  اسال  )تهران:مرکز بازشناس 

7  و1

1هايي . اين نظريه در تقابذل بذا ديذدگاه

است كه ام ان يافتن يك طرح يا الگوي م ذخ  

كردنذذد. ر. ك: دبليذذو  اچ  والذذش  را رد مي

 . ص  پيشين،

  ص  پيشين،. پل ادواردز . 

ص  فلسففه تفاريخ،. ر. ك: مرتضي مطهري  10

 به بعد . 

1   ص  فلسفه تاريخ،. عبدال ريم سرو . 

 

 

 

 

 

 

 منابع
 انديشه شرقي   حکومفت قففانون، آدميت  فريدون  -

 .8308تهران  انت ارات خوارزم   
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ترجمذه مُمذد  ،همفمقدابن خلدون  عبدالرحمان   -

پذذروين گنابذذادي  چذذا، پذذنجم  انت ذذارات علمذذي و 

 .8310فرهنگي  

ران  ن ر مركذز  ته رساله تاريخ،احمدي  بابك   -

8311. 

ترجمذذه بهذذزاد  فلسفففه تففاريخ،ادواردز  پذذل   -

سال ي  چا، اول  تهران  پژوه گاه علذو  انسذاني و 

 .8340مطالعات فرهنگي  

 درآمفدي بفر فلسففه تفاريخ،استنفورد  ماي ل   -

ترجمه احمد گل مُمدي  چا، دو   تهذران  ن ذر نذي  

8317. 

جذذا  بي داي بففگرف فلسفففي،انديشففهبابذذك  ح   -

 .0031انت ارات شرق  

ترجمذه بها،الذدين  عل    ديفن،باربور  ايان   -

 .8310خرم اهي  تهران  مركز ن ر دان گاهي  

مة  آغفاو   انافاو تفاريخ،ياسپر   كارل   - ترج

مُمذذد حسذذن لطفذذي  چذذا، اول  تهذذران  انت ذذارات 

 .8313خوارزمي  

ترجمة علذي  باو   دشناانش، جامع پوپر  كارل   -

 .8317ر مهاجر  تهران  شركت سهامي انت ار  اصر

ترجمة احمذد آرا    فقر تاريييگري،كارل  پوپر  -

 .8302چا، اول  تهران  انت ارات خوارزمي  

به اهتما   نگاري،تأمالتي در عل  تاريخ   تاريخ -

 .8318حسن حضرتي  تهران  انت ارات نقش جهان  

 ةي درباريداتاريخ بررسي نظريهچايلد  گوردون   -

تذا  جا  ب ترجمه مُمدتقي فرامرزي  ب  گرايي،تاريخ

 تا.بي

بي حنفي  حسن   - قضايا معاصففرة ففي الفافر العر

دارالف ذذر العربذذي و م سسذذه دارال تذذ   النعاصففر،

 تا.الُديث للطبع و الن ر و التوزيع ال ويت  بي

  تهذذران  درد بففي يويشففنايدريابنذذدري  نجذذ    -

 .8311  انت ارات كتاخ پرواز
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ترجمة عبا  زريذاخ  تاريخ فلسفه،دورانت  ويل   -

خويي  چا، ه تم  تهران  انت ارات و آمذوز  انقذالخ 

 .8313اسالمي  چا، سعيد نو  

ترجمة عبذا  زريذاخ  لذات فلسفه،ويل  دورانت   -

خويي  چا، هفتم  تهران  انت ارات و آمذوز  انقذالخ 

 .8348اسالمي  چا، دان جويي  

چذا،  تفاريخ در تفراو ،خ  عبدالُسذين  كوزرين -

 .8310دو   تهران  انت ارات اميركبير  

چا، دو   تهذران   تفرج صاع،سرو   عبدال ريم   -

 .8342انت ارات سرو   

چذا،  عل  چيست، فلسفه چيست؟سرو   عبدال ريم   -

 .8348يازدهم  تهران  موسسه فرهنگي صراط  

ران  تهذذ فلسفففه تففاريخ،سذذرو   عبذذدال ريم   -

 .8312انت ارات پيا  آزادي  

چذا، اول   مدارا   مفديريت،سرو   عبدال ريم   -

 .8341تهران  موسسه فرهنگي صراط   

جذا  انت ذارات بي انسان  تاريخ،شريعتي  علي   -

 .8301قلم  

بيذروت   الناريخ، فلسف  فيصبُي  احمد مُمود   -

 تا.الليبيه  بي الجامعةمن ورات 

 داي تفاريخ در قفرآن،سفاتدباقر  صدر  سيد مُم -

ترجمه سيد جمذال موسذوي اصذفهاني  قذم  انت ذارات 

اسالمي وابسته به جامعه مدرسذين حذوزه علميذه قذم  

 تا.بي

قاهره   في فلسف  الناريخ،غنيمي ال يخ  رأفت   -

  . 8311دارالثقافه  

فرجفاو تفاريخ    اپسفين »فوكوياما  فرانسيس   -

جي  ترجمذة عليرضذا طي،ذ   مجلة سياست خذار ،«انسان

 .8340  سال هفتم  3و  0شماره 

ترجمذذه  ،فلسففف تففاريخ كاپلسذذتون  فردريذذك   -

اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر  چا، اول  تهران  

 .8343انت ارات علمي و فرهنگي و انت ارات سرو   
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)مجموعذذه  فلسفففه فقففه،كاتوزيذذان  ناصذذر   -

ات اسالم   چا، گفتگوها(  قم  مرکز مطالعات و تُقيق

 .8312دو   

ترجمه حسن كام ذاد   تاريخ چيست؟كار  اي. اچ   -

 .8341چا، پنجم  تهران  انت ارات خوارزمي  

ترجمه عبذدالعلي  تاريخ دگد، فلسف كيمپل  بن   -

 .8343دستري   تهران  انت ارات بديع  چا، اول  

دففاي بففگرف در جريانلوفذذان بذذومر  فذذران لين   -

ترجمه حسين ب يريه  چذا، دو    غربي، انديش تاريخ 

 .8310تهران  مركز بازشناسي اسال  و ايران  

جامعففه   تففاريخ او مصذذباح يذذزدي  مُمذذدتقي   -

 .8311قم  سازمان تبليرات اسالمي   ديدگا  قرآن،

چا، ش م   تاامد اجنناعي انسان،مطهري  مرتضي   -

 .8342تهران  انت ارات صدرا  

قذذم  انت ذذارات    تففاريخ، جامعففه  __________ -

 تا.صدرا  بي

چا، دو   تهذران   تاريخ، فلسف مطهري  مرتضي   -

 .8342انت ارات صدرا  

قياو   انقالد م فدي او ديفدگا  مطهري  مرتضي   -

 8722چا، ش م  قم  انت ذارات صذدرا   فلسفه تاريخ،

 ق.

درآمدي بر ر ش پفژ دش در مالئي تواني  عليرضا   -

 .8311ن ر ني  تهران   تاريخ،

ترجمذة بها،الذدين  درد جا دانگي،مونو  اونا   -

خرم اهي  چذا، اول  تهذران  انت ذذارات اميركبيذر  

8312. 

مه  فلسف  تاريخ ابفن يلفد ن،مهدي  مُسن   - ترج

مجيد مسعودي  تهران  بنگذاه ترجمذه و ن ذر كتذاخ  

8301. 

چا،  ر ش تحقيق در علوو اجنناعي،نبوي  بهروز   -

 .8300ران  انت ارات فروردين  چهار   ته

 تففاريخ، فلسفف اي بفر مقدمهوالش  دبليو  اچ   -
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ترجمه ضيا، الدين عالئي طباطبائي  چا، اول  تهران  

 .8313چاپخانه سپهر  

ترجمه حميد  عقد در تاريخ،هگل  گئورو ويلهلم   -

 .8343عنايت  چا، اول  تهران  انت ارات شفيعي  

مه  يگان   بافد ،يفداهگل  گئورو ويلهذم   - ترج

حميد عنايت  چا، اول  تهران  انت ذارات خذوارزمي  

8300. 

سفييد  دمفان فلسفف  تفاريخ هوركهايمر  ماكس   -

ترجمذة مُمذد جعفذر پوينذده  چذا، اول   بورژ ايي،

 .8341تهران  ن ر ني  

ترجمذة مُمذد  فلسففه تفاريخ،يروفه ن   ن. آ   -

 .8312جا  ن ر جوان  زاده  چا، اول  ب تقي

 


