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  ٩ تر ١ ه ل:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ٤/ ٢٢کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                      
 

  تاريخ چيست؟
  

  ھدف، موضوع، روش وارزش تاريخ
  

خان به مؤرنسبت   آن ماھيتوموضوع ھدف ، بدون ترديد گسترۀ اط!عات  وآگاھی نسل امروز در بارۀ تاريخ،
مرح((وم غبار وعب((دالحی حبيب((ی ،مرح((وم  مي((رغ!م محم((د مرح((وم احم((دعلی کھزاد،مرح((وم :  قب((ل از م((ا چ((وننام((دار

تکنول((وژی  انق(!بعل((ت اي(ن ام((ر، . وف(راخ دام((ن تراس(ت ب(سيار وس((يع تروچن((د مرح(وم ديگ((ر فرھن(گ ميرمحمدص(ديق 
و ش((ده اس((ت،ن((سل ام((روزی ترن((ت ن((صيب انھمگ((انی ش((دن ک((امپيتور واز برک((ت   ک((ه در دو دھ((ه اخي((راس((ت اط!ع((اتی
آنھ(ا در مح(دودۀ اط!ع(ات وآگ(اھی ھ(ای روزگ(ار خ(ود لی واز اين نعمت عظيم وگرانبھا محروم بودند متذکره مورخان 

 ھ(ای گذش(ته یت(اريخ ثب(ت وض(بط روي(دا:  ميکردن(د ًتند ومعموB ت(اريخ را چن(ين ارزي(ابیبرداشت خود را از تاريخ داش
در کتب تاريخی  مکاتب نيزش(بيه  ھم(ين تع(رف را ت(دريس ميکردن(د، ام(ا ب(ا . آدمی  استنده ايبشری برای عبرت نسل 

ھ(ای ک!س(يک پ(ا فرات(ر نھ(اده و  گسترش دانش ت(اريخ وآگ(اھی ن(سل ام(روز از اي(ن دان(ش، تعري(ف ت(اريخ از آن تعري(ف
 ح(وادثي اس(ت ك(ه از آغ((از ت(اريخ مجموع(ه«، ک(ه  بع(ضي ب(ر اي(ن باورند .دان(بگون(ه ديگ(ری آن را ب(ه شناس(ائی گرفت(ه 

ين(ه ي(ي اس(ت ك(ه ئفعاليت اجتماعي انسان در زندگي وي روي داده است ، اما برخي ديگر عقيده دارند كه ت(اريخ چ(ون آ
اگر به تاريخ بدين گونه نگريسته شود، نمي ت(وان انتظ(ار داش(ت . گذشته را در برابر چشمان نسل بعدي منعكس مي كند

  ١" .از تاريخ فاقد مقبوليت عمومي استي حوادث بشري را بازتاب دھد و اين تعريف ينه بتواند تمام زوايائكه آ
  

س(عی ميک(نم جدي(د  )*تھيه شده است، داکترحميد روغ کشورنويسندۀ ارجمندضای به تقاکه ( در جستارحاصر من
اي((ن دو ت((ن يک((ی  .کش نم((ايمشپي((  در ق((رن بي((ستمت((اريخرش((تۀ  مندان  دو ت((ن از دان((ش از زب((ان رات((اريخمفھ((وم ت((رين 

در دوران جنگ جھ(انی دوم اس(ت،  ،استاد فلسفۀ تاريخ  وفلسفۀ ماورای طبيعت در دانشگاه آکسفورد جورج،کالينگوود،
بايد موضوع دلچسپ است ولی خواننده . ميباشدآمريكا ويليام دانينگ استاد تاريخ و رئيس سابق انجمن تاريخدانانودومی 

  .يشتر نشان دھد خود شکيبائی ببرای مطالعه آن از
  

 مفھ(وم جدي(د ت(اريخ به بررسی چگ(ونگی) مفھوم کلی تاريخ( درکتاب خود )١٩٤٣-١٨٩١ (٢کالينگوود .جی.آر
  :به نظراين داننشمند ، تاريخ بايد حاوی چھار شرط ذيل باشد. ز پرداخته استازھرودت تا به امرو

  علم يا پاسخگوی پرسشھا باشد،)  الف
  رگذشته باشد،مربوط به افعال آدمی د)  ب
  پيگيری شده از طريق تفسيرمدارک باشد، )  ج
  ٣.برای خودشناسی انسان باشد)  د

، اوبگفت(ۀ .  تجسس وتفح%صبه معنای سادۀ کلمۀ يونانی است،)تاريخ(ھيستوری: توضيح ميدھد کالينگوودسپس 
تب((ديل " پ%درتاريخ"ا ب(ه ،اس(تفاده ازاي(ن کلم(ه وم(ضامين آن اس((ت ک(ه ھ(رودت ر"مورخ،ش%روع ب%ه ي%افتن حقيق%ت ميکن%%د"

تبديل افسانه نگاری به علم تاريخ، اختراع ق%رن پ%نجم پ%يش از م%ي5د ب%ود وھ%رودت ک%سی ب%ود ک%ه آن را اخت%راع .ميکند
   ٤ ".کرد

گالينگوود،نخستين مؤرخ  انگليسی است که معتقد است ،ت(اريخ علم(ی توس(ط ھ(رودت يون(انی بني(ان گ(ذاری ش(ده 
  يونانيان به .ی قرن پنجم قبل ازمي!د مثل،ھرودت وتوسيديد، ما را به دنيايی نو می بردکارمؤرخان يونان":وميگويد.است

  وضوح وبا آگاھی کامل ھم اين را تشخيص دادند که تاريخ علم است يا ميتواند علم باشد، وھم اين را که بايد به افعال 

                                            
١
  ٣٠/٦/١٣٨٥   ، ١٢١٧شماره    روزنامه اعتماد، تاريخ چيست؟ :  سام پيروز- 

٢
به .  بود١٩٤١ -١٩٣٥،استاد فلسفۀ تاريخ  وفلسفۀ ماورای طبيعت در دانشگاه آکسفورد در سالھای )١٩٤٣-١٨٩١(کالينگوود.جی. آر-  

تاريخ،درکتابھا واسناد گنجانيده نشده است، تاريخ فقط در درع!قه ومشغوليت کنونی مورخی زنده است که اين اسناد را "نظرکالينگوود،
به عنوان واپسين سخنان مردی ) مفھوم کلی تاريخ(کتاب او.از نو در خود احياء ميکندومی پردازد،اسناد ند وبه کنکاش در باره آن تفسيرميک

ناکس،ويرايش گرديد و مقدمه ای برآن .ام.  پس ازمرگ وی از سوی پروفيسرتیشکتاب" .ندای برجستۀ زمان ماست"توصيف شده است که 
  . از خود بجای گذاشت او آثارماندگاری در فلسفه وتاريخ.گذشت سالگی براثرمرض ذات الريه در٥٢  به عمر١٩٤٣کالينگوود،درسال .نوشت

٣
  ١٨ص،١٣٨٥/٢٠٠٦نشراختران،تھران، ه علی اکبرمھديان،مگالينگوود، ترج. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج- 

٤
  ٢٨ص مفھوم کلی تاريخ، - 



  
 

 

  ٩تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

چنانک(ه در . ره ای وي(زدان س(اBر متم(ايز اس(تتاريخ برای ھرودت انسانگرايانه ونيز ازتاريخ اس(طو ....آدمی بپردازند
ھ(دف او، آن(ست ک(ه آين(دگان اي(ن ک(ردار ھ(ا را از ي(اد . مقصودش توصيف کردارھای آدميان اس(ت: مقدمه اثرش ميگويد

ب(ه خ(صوص . نبرند ودراينجا به چھارمين شرط  در موردتاريخ ميرسيم؛ يعن(ی ب(ه دان(ش ان(سان از ان(سان خ(دمت ميکن(د
ند که انسان را به سان يک عامل عاقل نشان ميدھد، يعنی وظيفه اش تا حدی پی بردن ب(ه آن چي(زی ھرودت اشاره ميک

است که انسان ھا کرده اند وتا حدی يافتن اين که چرا چنان کرده اند؟ ھرودت، توجه خود را به حوادث عريان مح(دود 
سان کردارھايی می بيند که آدميان ب(رای ان(سجام آن ًنميکند،او اين حوادث را به شيوه ای کام! انسان گرايانه، يعنی به 

ھم ديده ميشود که آشکارا با نگاھی » توسيديد«اين سه نکته درمقدمۀ .ھا دBيلی داشته اند ومورخ با دBيل سروکار دارد
 در ھنگ(امی ک(ه" استوار است،) اسناد(ًتوسيديد علنا ميگويد که پژوھش تاريخی برمدرک. به مقدمه ھرودت نوشته است

  ٥ ."پرتو مدرک مينگرم
 زي(را ت(اريخ فق(ط مجموع(ه ای از داده ھ(ای تجرب(ی اس(ت،درحالی ک(ه " .ش%عراز ت%اريخ علم%ی تراس%ت": ارس(طوميگفت 

ب((ه اي(ن ترتي(ب ش((عر درن(زد ارس(طو جوھرف((شردۀ آم(وزه ت((اريخ . ي((ک حک(م کل(ی اس((تخراج ميکن(دھ(ا ش(عرازاينگونه داده 
  ٦.است

اريخ را از ديد تمام ناموران علمی وفلسفی از ھرودت تا توين بی، در کتاب ماھيت ت  کسی است که ود،کالينگو
 ١٩٣٤که در سال (را ، مورخ نامدارانگليسبیب تاريخی ارنولدتويناکتخود به بررسی گرفته و،سه " مفھوم کلی تاريخ"

. ًنھايتا طبيعت گرايانه استپندار کلی توين بی از تاريخ  ": نوشتبی نقدکرد ودر مورد طرزديد توين،)انتشار يافته بود
او تاريخ را به سان منظره ای . او ھيچگونه به مفھوم دانش تاريخی به سان باز آفرينی گذشته در ذھن مورخ نمی رسد

محض مينگرد، چيزی مرکب از وقايعی که مورخ ديده وضبط کرده است، پديده ھايی که از خارج در معرض ديد او 
به بيان ديگر او ھيچگونه تحليل فلسفی .  او بايد با آنھا برخورد و آنھا را از آن خود کندقرارگرفته است، نه تجاربی که

   ٧  "....ش را کسب کرده ،ارائه نکرده استاز روشی که با آن دانش تاريخی خوي
  

:  ک(همط(رح ميکن(دپرس(شھايی راتاريخ پاسخ ميدھد ودر مقدمۀ آن کتاب  به " مفھوم کلی تاريخ" درکالينگوود، 
اينھ((ا پرس((شھايی ان((د ک((ه " : ک((ه بع((د ميگوي((د ودر ب%%ارۀ چي%%ست؟ چگون%%ه ب%%ه پ%%يش مي%%رود وب%%رای چي%%ست؟اريخ چي%%ست؟ت%%

تاحدودی افرادمختلف به طرق مختلف به آنھا پاسخ داده اند، ولی باوجود اين اخت!فھا، بين پاس(خھا تواف(ق ب(سيار وج(ود 
تاريخ مانن%د، الھي%ات ي%ا وضوع نگرش دقيق ترقرارگيرند، اگرنظرات موافق م. دارد ودامنه اين موافقت بيشتر می شود

 اگ((رچنين است،پرس((شھای مرب((وط ب((ه ماھي((ت، موض((وع، روش وارزش اي((ن .عل%%م طبيع%%ت، ص%%ورت خ%%اص تفک%%ر اس%%ت
  .تفکررا افراد واجد دو شرط بايد پاسخ دھند

 ازيک جريان آم(وزش گرچه ھمه اشخاص تحصيلکرده. ًاوB،  بايد دارای تجربۀ تفکرتاريخی يعنی مورخ باشند
که شامل مقداری تفکر تاريخی بوده است عبورکرده اند، ولی اين امر آن(ان راح(ائز ش(رط اب(راز عقي(ده درب(اره ماھي(ت، 

ًزي((را اوB، تجرب((ه تفکرت((اريخی ک((ه آن((ان ب((ه اي((ن س((ان ک((سب ک((رده ان((د، . موض((وع روش وارزش تفک((ر ت((اريخی نميکن((د
قايد مبتنی براين ن(وع تجرب(ه نتيج(ه ای بھت(ر از آن ن(دارد ک(ه ک(سی پ(س ازي(ک ًاحتماB بسيار سطحی است و،بنابرين، ع

ًثاني(ا، تجرب(ه ھرچي(زی ک(ه از مج(اری ع(ادی ک(سب ش(ده . سفر آخرھفته به پاريس در باره م(ردم فران(سه اظھ(ار نظرکن(د
رود ب(ه کت(اب درس(ی اما فقط نتايج فکر تاريخی نيست  که ھنگام و.باشد، ع!وه برسطحی بودن، بدون استثنا کھنه است

کھنه است، بلکه اين اصول فکرتاريخی ، يعنی انديشه ھای مربوط به ماھيت، موضوع روش، وارزش تاريخ نيز چنين 
  .است

دومين شرط برای پاسخ دادن به اين پرسش ھ(ا آن(ست ک(ه ان(سان ن(ه فق(ط تجرب(ه تفکرت(اريخی داش(ته باش(د، بلک(ه 
ايد نه فقط م(ؤرخ بلک(ه فيل(سوف ھ(م باش(د وب(ه خ(صوص فک(ر فل(سفی او توج(ه اوب. درباره  آن تجربه تأمل ھم کرده باشد

) ن(ه م(ورخ ت(راز اول(ًح(ال ممک(ن اس(ت ان(سان م(ؤرخی ک(ام! خ(وب. خاص به مسايل انديشه ت(اريخ را ني(زدر بربگي(رد
ت تجرب(ه اد آوري(م ک(ه نخ(سدرعين حال مھ(م اس(ت ب(ه ي(. باشد، بدون آنکه اين گونه درباره تفکرتاريخی خويش تأمل کند

مورخی ک(ه ھيچگ(اه زي(اد درفل(سفه . حتی کم تأمل ترين مؤرخ شرط او را داراست. بعد تأمل درباره  آن تجربهمی ايد، 
ًک((ارنکرده اس((ت، احتم((اB پرس((ش ھ((ای چارگان((ه م((ا را ھوش((مندانه ت((ر از فيل((سوفی ج((واب خواھ((د داد ک((ه ھيچگ((اه زي((اد 

  .درتاريخ کارنکرده است
  :چارگانه فوق ميتوان پاسخ ھای ذيل را ارائه و طرح کردبنابرين ، به پرسش ھای 

  
  :تعريف تاريخ/ الف

  اينکه چگونه پژوھشی است، .  فکر ميکنم ھرمؤرخی خواھد پذيرفت که تاريخ نوعی تحقيق يا پژوھش است

                                            
٥
  ٣٠صود،گالينگو. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج- 

  ٣٦صگالينگوود،. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج- ٦
٧
  ٢٠٨صگالينگوود،. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج- 
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 انديشه که ب(ه يعنی بصورت ھايی از. نکته اينست که نوعا ًبه آنچه علوم ميناميم ، تعلق دارد. ھنوز مورد بحث مانيست
  . وسيله آنھا پرسش ھايی را مطرح وت!ش ميکنيم به آنھا پاسخ دھيم

  فھميدن اين نکته مھم است که علم به طورکلی اين نيست که آنچه را از قبل ميدانيم جمع آوری وآنھا رابه وسيله 
م بچسپيم وبکوش(يم آن را ک(شف  به اين معنی است که محکم به چيزی که نمی دانياين يا آن نوع طرح مرتب کنيم، بلکه

مدارا کردن با چيزھايی که از قبل ميدانيم ممکن اس(ت وس(يله مفي(دی ب(رای رس(يدن ب(ه اي(ن ھ(دف باش(د، ول(ی خ(ود . کنيم
در بھترين حالت فقط وسيله است، واز نظر علمی فقط تا جايی ارزشمند است که به پرسشی که ھم اکن(ون . ھدف نيست

ن(ه :  نسبت به نادانی م(ا آغ(از مي(شودليل است که تمام علم از معرفت مابه اين د. اسخ دھددرصدد طرح آن برآمده ايم پ
ن(ادانی م(ا ن(سبت ب(ه ھرچي(ز، بلک((ه ن(ادانی م(ا ن(سبت ب(ه چي(زی مع((ين، خاس(تگاه پارلم(ان، عل(ت س(رطان،ترکيب ش((يمائی 

  .خورشيد،اسب يا ساير حيوانات اھلی بدون خسته کردن عض!ت
 زيرا، .تاريخ علم عمل انسان است به عبارت ساده تر ٨ . وبه اين معنی تاريخ علم است.است، پی بردن به چيزھعلم 

آنچه مورخ پيش روی خود ميگذارد، چيزھايی است که آدميان در گذش(ته انج(ام داده ان(د وآنھ(ا ب(ه ع(المی درح(ال تغيي(ر 
   ٩ . ميشوندی آيند و يا از ھستی ساقطتعلق دارند، عالمی که در آن چيزھا به ھستی در م

  

  : موضوع تاريخ/ب
ت%اريخ ک%رده ھ%ای ان%سان ت(اريخ چ(ه ن(وع چيزھ(ا را ک(شف ميکن(د؟ .  يک علم با علم ديگردر نوع کشفيات آنھاستتفاوت

   ١٠ .راکه درگذشته انجام شده، کشف ميکند
  

  سيرتاريخ چگونه است؟ /ج
که ت(ک ت(ک  س(ند خوان(ده مي(شوند تاريخ با تفسيرمدارک به پيش ميرود، مدارک اسم جمعی برای چيزھای است 

وس((ند چي((زی اس((ت موج((ود وحاض((ر، از آنگون((ه ک((ه م((ؤرخ ب((ا تفکردرب((اره آن م((ی توان((د ب((ه پرس((ش ھ((ايی ک((ه در ب((اره 
  ١١ .تفسيرمدارکً اساسا عبارت است ازروش تاريخروال يا در ھرحال . رويدادھای گذشته طرح ميکند پاسخ دھد

  

   تاريخ برای چيست؟/د
کسی که به اين سوال پاسخ ميدھد نسبت به کسی که ميخواھد به سه . ش از بقيه دشوارتر است پاسخ به اين پرس

پرسش قبلی پاسخ دھد، بايد بيشترتأمل کند، نه فقط به تفکر تاريخی، بلکه به چيزھای ديگر نيزبايد فک(ر کن(د، زي(راگفتن 
 آن الف برای چيزی خوب است ، وب آن چيزی است، به معنای تمايز بين الف وب است، که در" برای"اين که چيزی 

اما من پاسخی پي(شنھاد ميک(نم ک(ه ھ(يچ م(ؤرخی آن(را رد نخواھ(د ک(رد اگرچ(ه پرس(ش .است که چيزی برايش خوب است
  .ھای متعدد ودشوار تری را بر می انگيزد

ت که ًعموما تصورميشود که برای انسان مھم اس. خودشناسی انسان است" برای"تاريخ  هپاسخ من آن است ک
ًخود را بشناسد، که دراينجا  شناختن خويشتن، صرفا به معنای شناختن خصويات شخصی وچيزھايی که او را از ساير 

ًکه اوB،بدانيد انسان بودن  خودشناسی به اين معنی است  .ماھيت او درمقام انسان استافراد متمايز ميکند نيست، بلکه 

ً که شما ھستيد چيست؟ و، ثالثا،بدانيد بودن آن نوع انسانی که شما ھستيد وھيچ ً ثانيا، بدانيد بودن آن نوع انسانیچيست؟
کس ديگر نيست چيست؟ خود شناسی يعنی اينکه بدانيد چه ميتوانيد بکنيد واز آنجا که ھيچ کس نميداند چه ميتوان(د بکن(د 

پس ارزش تاريخ آنست که به ما   .مگر آنکه سعی کند،و تنھا سرنخ آنچه انسان ميتواند بکند،چيزی است که کرده است
١٢"؟می آموزد انسان چه کرده است و به اين ترتيب انسان چيست

  
  

   اما چگونه علمی؟تاريخ علم است

به معنی " تاBر"ًيک نوع کاربرد عاميانه واژه ھاست که در آن مث!،:" منظور از علم چيست؟ کالينگوود ميگويد
اما اين که تاريخ علم .به معنی علم طبيعی است" علم" سينمائی؛ وبرھمين سياقبه معنی فيلم" فيلم"تاBرموسيقی است يا 

ب(ه ) Science"(س(اينس"به اين معنا ست ي(ا ن(ه، ني(از ب(ه پرس(ش ن(دارد، زي(را از زم(ان ب(سيارپيش ت(ا ح(ال حاض(رکلمۀ
 ح(ق ب(! من(ازع ب(ا اگراين چيزی است ک(ه ازکلم(ه اف(اده م(ی ش(ود ت(ا اينج(ا.معنای ھيئت سازمان يافتۀ معرفت بوده است

  »تاريخ علم است، نه کمتر ونه بيشتر«:بوده که گفته است" ِبری"
عل(م ص(رف وازن(وعی ًاما اگرکمترنيست، به يق(ين بي(شتراست، زي(را ھرچي(زی ک(ه اص(! عل(م باش(د باي(د ب(يش از 

  معرف((ت ھيچگ((اه س((ازه ای ص((رف ني((ست، ھمي((شه ب((ه طريق((ی خ((اص س((ازمان يافت((ه)تص((ور(ي((ک ھيئ((ت . خ(اص باش((د
بعضی ھيئت ھای معرفت،مانندھواشناسی، با گرد آوری مشاھدات در بارۀ نوع معينی رخداد ھا سازمان می يابند .است

                                            
٨
  ١٦صگالينگوود،. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج- 

٩
  ٣١ھمان،ص - 

١٠
  ١٧ھمان،ص - 

  ١٧ٍھمان، ص  - ١١
١٢

  ١٨ھمان،ص  - 
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بع((ضی .ک((ه دان((شمند ميتوان((د ھنگ((ام وق((وع ش((ان آن ھ((ا را م((شاھده کن((د، اگرچ((ه نتوان((د ب((ا ارادۀ خ((ود آن ھ((ا را پدي((د آورد
بع(ضی . ًاد آنھا در تحت شرايط دقيقا کنترل شده، سازمان داد ميشوندديگر،مانند شيمی، نه فقط با رويدادھا، بلکه با ايج

ًديگرھم ھستند که سازمان دادن شان ابدا با مشاھدۀ حوادث انجام نميگي(رد، بلک(ه ب(ا ايج(اد فرض(ياتی خ(اص وحرک(ت ب(ا 
  .نھايت دقت و با استدBل ودرجھت استخراج نتايج صورت می پذيرد

جنگ ھا وانق!بھ(ا وديگ(ر فراين(دھايی ک(ه ت(اريخ ب(ه آنھ(ا . سازمان داده نميشودتاريخ به ھيچيک ازاين طريقه ھا 
اي(ن . ًمی پردازد، تعمدا به دست مؤرخان، تح(ت ش(رايط آزماي(شگاھی و ب(رای بررس(ی ب(ا دق(ت علم(ی، اتف(اق نم(ی افتن(د

.  نيزق(رار نميگيرن(درويدادھا حتی م(ورد م(شاھدۀ مورخ(ان، ب(ه آن معن(ايی ک(ه طبيع(ی دان(ان ح(وادث را م(شاھده ميکنن(د،
ًھواشناسان وستاره شناسان به سفرھای صعب و پرھزينه می روند تا شخصا حوادث مورد توجه شان را م(شاھده کنن(د، 
زيرا معيار مشاھدۀ آنان چنان است که نمی توانند به توصيف گواھان نا وارد اکتفا کنند، اما مؤرخان به ک(شورھايی ک(ه 

رد س(فر نميکنن(د، ن(ه ب(ه اي(ن س(بب ک(ه ت(وان ک(ار ي(ا ش(جاعت مؤرخ(ان از طبيع(ی دان(ان جنگ وانق!ب در آنھا جريان دا
کمتراست يا نمی توانند ھزينۀ چنين سفرھايی را تأمين کنند، بلکه به آن سبب که واقعياتی که ممکن اس(ت درخ(!ل اي(ن 

!ب در وط(ن آموخت(ه ش(ود، سفرھا  فراگرفته شود، مانند واقعياتی که ممکن است از طريق تحريک عمدی جنگ يا انق(
  .چيزی را که مؤرخان طالب دانستن ھستند به آنان نمی آموزد

علوم مشاھده ای وتجربی دراين زمينه که ھ%دف ش%ان ک%شف وج%وه ثاب%ت ي%ا تک%راری در ھم%ه  ح%وادث از ي%ک 
  .نوع معين است، باھم تشابه دارند

ديگرمقاي(سه کن(د و اميدواراس(ت ک(ه ب(ا مطالع(ه ھواشناس يک گردباد را مطالع(ه ميکن(د ت(ا آن را ب(ا گ(رد بادھ(ای 
تعدادی از آنھا وجوه مشترک شان را دريابد؛ يعنی، پی ببرد که گردباد به  ط(وراعم ب(ه چ(ه م(ی مان(د،ولی م(ؤرخ چن(ين 

ل رامطالعه ميکند، نميتوانيد استدB]  فرانسه کبيرًمث! انق!ب[اگرشما او را درھنگامۀ معينی بيابيد که جنگ .ھدفی ندارد
اگراو . کنيد که در مراحل مقدماتی بررسی است که ھدف نھائی آن رسيدن به نتايج جنگ ھا وانق!بات به طوراعم است

اين ب(ه آن س(بب اس(ت ک(ه . است) قرن نوزدھم(درمراحل مقدماتی بررسی باشد،آن بررسی به احتمال زياد مطالعه کلی 
درسازمان ھوا شناسی ارزش نھ(ائی .  و تاريخ به طريق ديگرعلوم مشاھده ای وتجربی به يک طريق سازمان می يابند

آنچه در يک گرد باد مشاھده شده، مشروط به رابطۀ آن با چيزھايی است که در گرد بادھای ديگ(ر م(شاھده ش(ده اس(ت، 
 مردم ، مشروط به رابطۀ آن با دانسته ھا در بارۀ اعمال) فرانسهکبيريا انق!ب (درسازمان تاريخ ارزش نھفته در جنگ

  .ُدر قرن نزدھم است، نه به رابطۀ آن با آنچه در بارۀ جنگ ھای ديگر می دانستند
درس((ت اس((ت ک((ه فراين((د . ني((ز ب((ه ھم((ين ان((دازه واض((ح اس((ت" دقيق((ه"ف((رق ب((ين س((ازمان ت((اريخ وس((ازمان عل((وم

ه آغ(از مي(شود وب(ا اي(ن فکردرتاريخ،مانند ساير علوم دقيقه، استدBلی است،يا به عبارت ديگر،ب(ا ت(صديق اي(ن ي(ا آن نکت(
در علوم دقيقه نقطه ھ(ای . سوال که پس اين چه چيز را اثبات ميکند ادامه می يابد، اما نقطه ھای شروع بسيار متفاوتند

شروع مفروضات اند، وطريقۀ سنتی بيان آن جم!تی است که اول آنھا کلمۀ امری قرار ميگيرد که مطلب معينی را که 
درت(اريخ اينھ(ا مفروض(ات » . AB= AC  ي(ک مثل(ث اس(ت، وگ(وئيمABC ميگ(وئيم  « :ف(رض ش(ده اس(ت، وص(ف ميکن(د

ِنيستند، واقعيات اند؛ واقعياتی که تحت مشاھده مورخ در می آيند، درست مثل اين که روی صفحه ای جلو او باز اس(ت 
ص(ومعه ای اھ(دا چيز چاپ ش(ده ای وج(ود دارد ک(ه ن(شانگر نق(شه ای اس(ت ک(ه طب(ق آن ي(ک پادش(اه زم(ين ھ(ايی را ب(ه 

درعل(وم دقيق(ه، نتيج(ه گي(ری ھ(ا در ب(ارۀ روي(دادھايی اس(ت ک(ه مک(ان ي(ا زم(ان . نتيجه گيری ھا ھم ب(اھم متفاوتن(د. ميکند
در ت(اريخ نتيج(ه . خاصی ندارند؛ اگردريک جا باشند، درھمه جا ھستند واگر دريک زمان باش(ند، درھم(ۀ زمانھ(ا ھ(ستند

درج(ۀ ص(حت معرف((ت م(ؤرخ از مک((ان . ري(ک مک(انی و زم((انی از آن خ(ود دارن((دگيريھ(ا در ب(ارۀ روي((دادھای ان(د ک((ه ھ
ھميشه ميداند که ھم مکانی وجود داشته است وھم زمانی دريک محدوده ھميشه ميداند که آن  وزمان متغيراست، ولی او

پ(يش رو دارد، ب(ه آن ھا کدام بوده اند واين دانستن بخشی از نتيجه گيری ای است که او با استدBل از واقعيت ھای ک(ه 
  .رھنمون ميشود

رياضيدان ھمين که مطئن . اين تفاوت ھا درنقطۀ آغاز وخاتمه، متضمن تفاوتی در کل سازمان علوم مربوطه اند
شد چه مسئله ای  را ميخواھد حل کند، قدم بعدی اين است که فرضياتی بيابد که وی را قادرسازد تا آن را ح(ل کن(د ک(ه 

مؤرخ ھنگ(امی ک(ه ت(صميمش را گرف(ت، ک(ار بع(دی اين(ست ک(ه خ(ود را در وض(عی . داع  دراواستاين شامل توانائی اب
کار اواختراع ." از واقعاتی که من اکنون مشاھده ميکنم ميتوانم حل مسئله ام را استنتاج کنم:"قرار بدھد که بتواند بگويد

طرحی که علوم . فاوت سازمان يافته استھرچيز نيست، اکتشاف يک چيز است وحاصل پايان يافتۀ کارھا نيزبه طورمت
يک ق(ضيه قب(ل از ق(ضيۀ ديگرق(رار : دقيقه از قديم براساس آن تنظيم شده اند، به روابط منطقی تقدم وتأخر بستگی دارد

داده ميشود،اگربرای فھميدن دومی به فھم اولی نياز باشد؛ طرح سنتی تنظيم تاريخ، طرح وقايع نامه ای است که در آن 
  .اد پيش از رويداد ديگر قرار داده ميشود؛ اگر قبل از آن به وقوع پيوسته باشديک رويد
  

  علمی که کار آن مطالعۀ رويدادھايی است که در معرض مشاھدۀ .پس تاريخ علم است، اما علمی از نوع خاص
   است،  واو آن رامطالعۀ اين رويدادھا استدOل است ومؤرخ بايد با برھان از چيزی که قابل مشاھده م. ما نيستند
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  ١٣ ". می نامد، به آنھا برسدی مورد توجه اشرويداد ھا" مدرک"
  

  :تفکر تاريخی
 اس(ت ک(ه م(ا درک ميکن(يم عب(ارت  ازچي(زیچي(زی ک(ه .  جھت ش(بيه ادارک اس(تبی ترديد فکر تاريخی از يک

  .قلم، کاغذ، اتاق وغيره ميز، د،مثلدرخارج از ذھن ماوجود دار
واوضاع واح(والی  پايان يافته است موضوع آن حوادثی است که پيشتر رخ داده وکه کر تاريخی چيزی است  ف

از جھ(ت . آنھا ھنگامی که ديگ(رادارک پذيرني(ستند ب(ه موض(وعات فکرت(اريخی ب(دل مي(شوند.است که ديگر وجود ندارند
ام((ا درح((الی ک((ه عل((م  . اس((تنتاجی واس((تدBلی ھ((ستند"معرف((ت"ديگ(ر ت((اريخ ب((ه عل((م ش((باھت دارد، زي((را در ھ((ردوی آنھ((ا 

 ھيچوق((ت وج((ود درع((المی از کلي((ات انتزاع((ی زي((ست م((ی کن((د ک((ه از ي((ک نظردرتم((ام اوق((ات وجودارن((د واز نظرديگ((ر
بلک(ه جزئ(ی ان(د،  رخ در بارۀ آنھا اس(تدBل ميکن(د انتزاع(ی ني(ستند، بلک(ه ملم(وس ان(د، کل(ی ني(ستندندارند،چيزھای که مؤ

مکان لزومی ندارد اينج(ا باش(د، لکه مکان وزمانی از خود دارند، اگرچه آن مکان وزمان برای شان بی تفاوت نيست، ب
بنابرين تاريخ را نميتوان با نظريه ھ(ای مطابق(ت داد ک(ه بموج(ب آنھ(ا موض(وع معرف(ت  . زمان ميتواند اکنون نباشدوآن

  ١٤ ....ر کندتغييرناپذيراست،وجودی منطقی که ذھن نسبت به آن ميتواند حاBت گوناگونی اختيا انتزاعی و
نظري(ه چي(ز ھ(ای اساس(ی در ت(اريخ اي(ن براس(اس . تاريخ در کل معرفت مستدل از چيزھای گذرا وملموس اس(ت

چنانچ(ه ق(رار باش(د حادث(ه ای ي(ا وض(ع چيزھ(ايی بطورت(اريخی معل(وم ش(ود، ).يا اقت(دار(عبارت اند از حافظه ومرجعيت
ر بي(اورد، بع(د باي(د خ(اطره خ(ود را ب(ه زب(انی ک(ه ب(رای ھ(رکس نخست بايد کسی با آن آشنا باشد، بعد بايد آن را به خاط

ب(ه اي(ن ترتي(ب، ت(اريخ . ديگر قابل فھم باشد بيان کند، وب(اBخره آن ک(س ديگ(ر باي(د آن بي(ان را ب(ه عن(وان حقيق(ت بپ(ذيرد
 آنک(ه ب(اور م(ی آورد م(ورخ اس(ت، شخ(صی ک(ه. باورکردن به شخصی ديگراست که ميگويد چيزی را ب(ه ي(اد م(ی آورد

  ١٥. خوانده ميشود)اقتدار(سخنش باورميشود مرجع
اظھ(ارات ًق(ب! نظ(رداده ام ک(ه م(ؤرخ ع(!وه برگ(زينش مط(البی ک(ه مھ(م تلق(ی ميکن(د،از مي(ان :کالينگوود مينويسد

 س(عی  "١٦برادل(ی"يکی طريقۀ انتقادی است، ک(ه.مراجع خود بايد به دوطريق فراتر ازچيزی برود که مراجعش ميگويند
مراجع ميگوين(د ک(ه ف(!ن "بگويد کسی است که ديگر راضی نميشود مورخ انتقادی به نظربرادلی،.ل کندکرده است تحلي

ب(رمن  مراج(ع ميگوين(د اتف(اق افت(اده  و"اوميگوي(د." وبھمان حادثه اتفاق افتاده  وبنابرين من معتقدم که اتف(اق افت(اده اس(ت
 ھيچ نگفته است )برادلی(دراين مورد او.  سازندگی است ديگر طريقۀ،»است که تعيين کنم آنھا راست ميگويند يا خير؟

م((ن ت((اريخ س((ازنده را اي((ن دان((سته ام ک((ه درمي((ان اظھ((ارات عاري((ه گرفت((ه ش((ده از مراج((ع ، . وم(ن اکن((ون پي((شنھاد ميک((نم
تري(ب وقت(ی مراج(ع بم(ا ميگوين(د س(زار ي(ک روز در روم به اين . ھا مستتر است بگنجانيماظھارات ديگری را که در آن

ًود وچند روز بعد در گول وھيچ چيز ديگر در باره سفراو از يک نقط(ه ب(ه نقط(ه ديگ(ر نم(ی گوين(د، م(ا باوج(دان ک(ام! ب
ًاوB . عمل گنجاني(دن دو ويژگ(ی مھ(م دارد.آسوده اين مطلب را که او دراين مدت در سفر بوده ،در آن ميان می گنجانيم

ًوثاني(ا، آنچ(ه ب(ه اي(ن طري(ق . پيش بين(ی اس(تکانتری يا به قول به ھيچوجه خود سرانه يا خيالبافی صرف نيست، ضرو
و پنج دقيقه بعد دوباره نگاه کن(يم   به دريا نگاه کنيم ويک کشتی را ببينيماگر ما.است )تفکر(خيال ًاج ميشود اساسا استنت

 ي(ک نمون(ۀ تفک(ر اي(ن خ(ود.  ک(رده اس(تط(یمکان ھ(ای ف(ی م(ابين راکشتی درمدتی که ما به کشتی نگاه نمی کرده ايم، 
تاريخی است وھيچ فرقی با آن نميکند که ما ھنگامی که می شنويم سزار در دو روز مت(والی در روم وگ(ول ب(وده اس(ت 

   ١٧ .کنيم او بين اين دومکان سفرکرده استفکرخود را مجبور می يابيم که 
  

  :خودمختاری مؤرخ
رخ به ساده ترين صورت آن درکار تاريخی مؤخود مختاری فکر:مينگاردخودمختاری مؤرخ کالينگوود در بارۀ 

آنچه را که در م(راجعش م(ی ياب(د بدرس(تی بازتولي(د کن(د، ب(ه نق(اش من(اظری  رخی که سعی ميکندمؤ.ش ديده ميشودگزين
او . شبيه است که ميکوشد براساس اي(ن نظري(ه ھنرمن(د کارکن(د ک(ه ميگوي(د ؛ھنرمن(د باي(د از طبيع(ت ت(صويربرداری کن(د

الوان بالفعل اشياء را می کشد،ولی ھرق(درھم ک(ه درانج(ام اي(ن ک(ار س(خت  کند که دراثرخود اشکال وممکن است خيال 
ش(کل ميدھد،آنچ(ه را ک(ه ب(ی اھمي(ت م(ی پن(دارد کن(ار ميگ(ذارد وچي(ز ھ(ايی  بکوشد ھميشه گ(زينش ميکن(د، س(اده ميکن(د،

                                            
١٣

  ٣١٨ - ٣١٥مفھوم کلی تاريخ، صص  - 
١٤

  ٢٩٦- ٢٩٥صص مفھوم کلی تاريخ،  - 
١٥

  ٢٩٧ مفھوم کلی تاريخ،ص - 
١٦

دراين . را نوشت" پيش فرض ھای تاريخ انتقادی" کتاب ١٨٧٤وی درسال . برادلی،درانگلستان رھبر نھضت جديد نقد کتاب عھدجديد بود-  
ضربه کاری به اعتبار آن آن اب عھدجديد بکار بردند ونتيجه زمان در آلمان دانشمندانی بودند که روش ھای جديد نقد تاريخی را درمورد کت

نه ای ناشی ميشد که در روش ھا از آن بھره ااين نتيجه فقط ناشی از به کار بردن روش ھای انتقادی نبود، بلکه از روحيه اثبات گراي.احاديث بود
ء،واقعه تاريخی راگزارش کرده اند يا به اين ترتيب مورخان انتقادی ناگزيربودند بپرسند که آيا احاديث عھد جديد،دراين جزء يا آن جز. ميگرفتند

  )١٧٤صمفھوم کلی تاريخ،."(د روييده استداستانی تخيلی را به سان بخشی از سنت افسانه ای يک فرقۀ دينی جدي
١٧

  ٣٠٢ مفھوم کلی تاريخ،ص - 



  
 

 

  ٩تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ب(ه ھم(ين طري(ق ھ(يچ . مي(شود،نه طبيع(تت(صوير ھنرمند مسئول چيزيھايی است که وارد.راترسيم ميکند که Bزم ميداند
ًرخی حتی بدترين آنان، صرفا متون مرج(ع خ(ود را رون(ويس نميکنن(د، حت(ی اگ(ر از خ(ود چي(زی وارد نکن(د، ھمي(شه مؤ

بن(ابرين او م(سئول آن  .چيزھايی راکه بدردکارش می خورند برميگزيند وآنچه را که بدردکارش نميخورد کنار ميگذارد
  خوددراين مورد او آقای خود است وفکر اودراين حد .ثر خود وارد کرده است، نه مرجع اوچيزھايی است که در ا

   ١٨ .مختاراست
ھمانطورک(ه عل(م طبيع(ی روش مناس(ب . رخ ب(ا نق(د ت(اريخی ف(راھم م(ی آي(د روشن ترين برھان خود مخت(اری م(ؤ

 بدست می آورد که، بقول بيکن، دانشمند طبيعت را به زير سوال می کشد با تجربه شکنجه اش می کن(د  ھنگامیراخود
تا از آن پاسخ پرسش ھايش را بيرون بکشد، تاريخ ھم روش مناسب خود را ھنگامی پيدا ميکند که م(ورخ مراج(ع خ(ود 

چ(ه ب(ه س(بب (ر بيان(ات اص(لی ش(ان از ارائ(ه آنرا در جايگاه شھود بنشاند وبا سوال پيچ کردن آن ھا اط!عاتی را که د
ب(ه اي(ن ترتي(ب، ممک(ن اس(ت فرمان(دھی در پي(ام خ(ود . خود داری کرده اند، بيرون بکشد) نخواستن وچه به علت نداشتن

اگر پيروزی بود،چرا چنين يا چنان «: مدعی پيروزی شده باشد،مورخ، با خواندن آنھا با نگاه انتقادی سوال خواھد کرد
ي(ا ممک(ن اس(ت ب(ا اس(تفاده از ھم(ان . به اين ترتيب ممکن اس(ت نوي(سنده را ب(ه پنھ(ان ک(اری حقيق(ت محک(وم کن(دو" نشد؟

  .روش، يک سلف غيرمنتقد خود را که روايت نبرد را به استناد ھمان پيامھا پذيرفته بود، به غفلت متھم کند
ک(ه او ب(ه برک(ت زيراواض(ح اس(ت ه نھائی ترين ص(ورت آن جل(وه گرش(ده  اس(ت، برخ دراينجا خود مختاری مؤ
ًرخ، توان آن را دارد که چيزی را که مراجعش صريحا به او گفته اند رد کند وچيز ديگری را به نوع کارش درمقام مؤ

اگراين امکان پذيرباشد، معيار حقيقت تاريخی نميتواند اي(ن واقعي(ت باش(د ک(ه مرجع(ی بي(انی را اي(راد . جای آن قراردھد
ط!ع به اصط!ح مرجع است که مورد سوال قرارميگيرد وبه اين سوال م(ورخ باي(د ب(رای خ(ود، صداقت وا.کرده است

   ١٩ .براساس مرجعيت خود پاسخ بدھد
  

  :فلسفۀ تاريخ
تا زمانی از شگفتيھای سرنوشت يکی اينکه، « : ، نقل قول ميکند"کروچه"داکتراکرم عثمان در مقالتی از زبان 

. ش به شمار ميرفت، حال آنکه فلسفه بلند پايه ترين رشتۀ دانش  حساب ميشدمتمادی، تاريخ خوارترين نوع دان
 فلسفۀ جامع وکامليست که از فلسفۀ تاريخ،. واکنون تاريخ، نه تنھا برفلسفه برتری دارد، بلکه برآن خط بط5ن ميکشد

   " ٢٠. نيز تاريخی ميباشنديک ديگاه تاريخی متصور شده باشد، چه نه تنھا واقعيتھا تاريخی ھستند، بلکه ھمۀ حقايق
  در قرن ھيجدھم ابداع کرد، ومقصودش از آن چيزی بيش از تاريخ ُولتررا » فلسفۀ تاريخ«نام بگفتۀ کالينگوود، 

انتقادی وعلمی نبود، يعنی نوعی تفکر تاريخی که در آن مورخ به جای تکرار داستان ھايی که در کتاب ھای قديمی 
ھمين نام در اواخر قرن ھيجدھم مورد استفادۀ ھيگل .رۀ رويدادھا به کار می بستمی يافت، انديشه خود را در با

ًونويسندگان ديگر قرارگرفت، اما آنان معنای متفاوتی به آن دادند و آن را صرفا تاريخ دنيا يا تاريخ جھان تلقی 
خ از ديد آنان کشف قوانين کلی فلسفۀ تاري. کاربرد سومی ازاين عبارت نزد اثباتگرايان قرن نزدھم يافت ميشود.کردند

  .حاکم برجريان رويدادھايی بود که تاريخ حکايت آنھا را برعھده داشت
  

وضع کردند، ميتوانست به "فلسفۀ تاريخ"ِوظايفی که ُولتر وھگل برای :  در مورد فلسفۀ تاريخ ميگويدکالينگوود،
تاريخ نه يک فلسفه، بلکه يک علم تجربی مانند دست خود تاريخ ادا شود، درحالی که اثبات گرايان سعی داشتند از 

به . درھريک از اين موارد، برداشتی از فلسفه وجود داشت که بر برداشت فلسفه تاريخ حاکم بود. ھواشناسی بسازند
نظر ولتر،فلسفه به معنای تفکر مستقل وانتقادی بود، ھگل آنرا تفکردر بارۀ جھان به سان يک کل معنا ميکرد و 

  ٢١....ی قرن نزدھم آنرا کشف قوانين ھمآھنگ می دانستاثباتگراي
 فلسفۀ تاريخ درنزد ھگل تأمل فلسفی دربارۀ تاريخ نيست، بلکه خود تاريخ است که به نيرويی عاليتر صعود

ھيچ تاريخی وجودندارد مگرتاريخ حيات آدمی؛ ومنظور ازحيات ،نه صرف حيات بلکه حيات بعقيدۀ ھگل، . کرده است
 مقصود ھگل از آن اين است که ھرچه درتاريخ روی ميدھد به ارادۀ انسان  .٢٢ت موجودات متفکراستعق!نی وحيا

وارادۀ انسان ھيچ چيزی نيست مگر انديشۀ انسان که از .روی ميدھد،زيرا فرايند تاريخی عبارت ازافعال آدمی است
! صورت نميگيرد، بلکه ھميشه بوسيلۀ انديشه يا تفکر ھيچگاه در خ.نظرظاھری به صورت فعل تفسيريا تبيين ميشود

يک شخص معين در يک موقعيت معين انجام ميشود وھرشخصيت تاريخی در ھر موقعيت تاريخی،به اندازه ای 
  ٢٣ .عق!نی فکروعمل ميکند که در آن موقعيت ميتواند فکر کند وعمل کند وھيچ کس بيش از آن نميتواند

                                            
١٨

  ٢٩٩ مفھوم کلی تاريخ،ص - 
١٩

  ٣٠١ -٣٠٠ مفھوم کلی تاريخ،صص - 
٢٠

  ٩٩، ص ٢٠٠٠ازمن، چاپ يک نگاه انتقادی بردوجلد تاريخ غبار،- 
٢١

  ٧،صمفھوم کلی تاريخ  - 
  ١٤٩،صمفھوم کلی تاريخ  - ٢٢
٢٣

  ١٥٠ مفھوم کلی تاريخ، ص- 



  
 

 

  ٩تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

   آنلکتيکی است که درافرايندی دي ،]يا ھرپديده[ که ھرفرايند تاريخیکل فلسفۀ تاريخ ھگل براين اصل دور ميزند
  دراين مورد (تز وانتی تز،سنتزیواز اين  ايجاد ميکند) دراين مورد روم( ،ضد خود را)ًمث!،يونانی(صورتی ازحيات

  .٢٤سربرون می آورد) عالم مسيحيت
 اوست که تاريخ در زمان ته اين نظريه که ھگل به خاطرآن در معرض انتقادھای سخت قرارگرفاتینکيکی از

برای اينکه  ست،آينده برای او کتابی بسته ا. ھيچ شناختی ازآينده ندارد  مؤرخزيرا . نه در آينده به پايان ميرسدحال
به معنای شکوھمندساختن زمان حال يا غيرممکن پنداشتن مسئله به نظرھگل،اما اين .فتاده استچيز ديگری اتفاق ني

ضوع است که ما اين موفھميدن   است ویفقط بمعنای شناسائی زمان حال به سان يک امرواقع .آينده نيستپيشرفت در 
 پيشرفت آينده چه خواھد بود، به بيان ھگل،آينده مايۀ پيشرفت نيست مايۀ بيم واميد است وبيم واميد تاريخ نميدانيم
  ٢٥".نيستند

آرای کالينگوود،در بارۀ فلسفه وتاريخ، : "ريخ ميگويد ويرستارکتاب مفھوم کلی تا،ناکس .ام. تی.روپروفيس
وبه يقين ھمانندی جالبی ميان تحول انديشۀ فلسفی اين دونفر ] ميتوانند[،مقايسه شده کروچهونيزسايرامور،اغلب با ارای 

تاريخ ع!يق ھنری و.کالينگوود، درزمان دانشجوئی با آموزه ھای واقع گرائی کوک ويلسن پرورش يافت. برقرار است
شناختی شان ھردو را از فلسفۀ ايکه آموخته بودند ناراضی کرد وبه مطالعه ھگل وبررسی آثار اصيل درتاريخ سوق 

کالينگوود در . سفه وتاريخ بازکردند آليسم، وسرانجام به برابردانی فلداد، وبه اين ترتيب راه خود را به شکلی از ازايده
نی از کروچه آموخت ودرسالھای آخر عمرش  يک نوع تاريخ باوری را بارۀ زيبائی شناسی وتاريخ مطالب فراوا

   ٢٦ .اختيارکرد که با تاريخ باوری کروچه بی شباھت نبود
 ريشه ای درباره فلسفه ونيز علوم طبيعی وجود داشته باشد تا شکیًيقينا بايد :ناکس جای ديگری مينويسد

 .رخان وفقط ازتفسيرمدرک تاريخی به دست می ايدمؤ  فقط توسط دانشمتفکری را به اين عقيده سوق دھد که 
ازمفھوم کلی تاريخ به بعد،نوشته ھای کالينگوود،حاوی استدBلی است موثر برای تشخيص اينکه تاريخ نتايجی به 

   ٢٧ ».بارمی آورد که شايستگی شان برای آنکه دانش خوانده شوند کمتر از نتايج علوم طبيعی نيست
رتی برپايۀ فلسفۀ دکا .گرديدمطرح از سوی دکارت فيلسوف قرن ھفدھم اروپا  تفکری است که ،اکيتشک

انديشۀ اصلی اين مکتب آن بود که گواھی مراجع .انتقادی مبتنی استشکاکيت نظام يافته وشناسائی کامل اصول 
د ما راوادارکند که ھيچ مرجعی نباي) ١:مکتوب را تنھا در فرايند انتقادی،مبتنی بردست کم سه قاعدۀ روشن،بايد پذيرفت

 گبايد باھم مواجه ومقايسه  وھمآھن مراجع مختلف اين قاعده که )٢؛ که ميدانيم نميتواند رخ داده باشدباورکنيمچيزی را
  ٢٨.بررسی شوند) باستان شناسیمثل،(استفاده از مدارک غيرادبی بايد بااين قاعده که مراجع مکتوب ) ٣شوند؛

  

معطوف توجه رامريکا ليام دانين،سابق رئيس انجمن تاريخ دانان ايديگر تاريخ،وبه نقطه نطرھای دانشمند اکنون 
حقيقت خطابۀ وی زيرعنوان . به نکات مھمی در بارۀ موضوع وھدف تاريخ اشاره کرده استميکنيم که درخطابه خود

نکات مھم است،  ،يکی ازدرس ھای مھم تاريخی است که برای ع!قمندان تاريخ ،بسيار باارزش وآموختنی تاريخدر
  .آنرا مرورميکنيم

  

  :يخ  در تارقتيحق
 به اسناد و مدارك متكى باشد ًبرای کشف اين حقيقت بايدرخ فقط بايد حقيقت را بنويسد وؤاعتقاد راسخ به اينكه م

 ْ آلم((انى لئوپول((د ف((ون رانك((هگسرس((خت اي((ن اعتق((اد، م((ورخ ب((زر  ب((انى و م((دافع و م((روج.  ديرين((ه ن((دارد چن((دان ، س((ابقه
مگ(ر  ؟ در گذش(ته چ(ه روى داده اس(تًواقع(ا م(ورخ فق(ط باي(د آش(كار كن(د ك(ه ک(هرانكه معتقد بود. بود) ١٨٨٦ - ١٧٩٥(

 دھد مورد بحث قرار مى درخطابه يی اين موضوع را آمريكا ويليام دانينگ استاد تاريخ و رئيس سابق انجمن تاريخدانان
  يك(ى از اين خ(صوصخطابه وى در. ساده نيستگمان ميرود کاری  آنطورکه   روى داده است، در تاريخًعا آنچه واقکه
تاريخ ع!قمند باش(د، توص(يه   وجھى به   است و خواندن آن به ھر كسى كه بهپژوھى  تاريخ  ھيتترين آثار درباره مامھم
  )ف. ع: مترجم (.شود مى

  
  .موضوع تاريخ حقيقت و ھدف آن، كشف حقيقت است

عن(وان مجموع(ه   ت(اريخ ب(ه:داده ميگوي(دمورد بحث ق(راررخطابه يی اين موضوع را دويليام دانينگ استاد تاريخ 
ھ(ا   از جنبه  نه ھر حقيقتى، بلكه برخى. بنديھاى فرعى و تحليل است  بخش بايد در آنھا تحقيق شود، نيازمند  واقعياتى كه

  .  البته اگر تاريخ، علم باشد-و بعضى از انواع حقيقت، موضوع اين علم است 

                                            
٢٤

  ١٥٤،صمفھوم کلی تاريخ  - 
٢٥

  ١٥٥ مفھوم کلی تاريخ، ص- 
٢٦

  ٤٢٤ص مفھوم کلی تاريخ ،-  
٢٧

  ٤٢٩ص مفھوم کلی تاريخ ،-  
٢٨

  ٨٥مفھوم کلی تاريخ،ص- 
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درس(ت در  ھيچ فرق و تمايزى، ب(ه معن(اى ھاى گذشته، بى  ّرا سراغ ندارم كه بجد ادعا كرده باشد كه تمام پديده  ن كسىم
 از جھت مقصودى كه در پيش دارم، فرض را بر اي(ن خ(واھم گذاش(ت ك(ه ت(اريخ ولى. گيرند  حوزه كار مورخ قرار مى
  پدي(ده،ّحراز كند و توالى على آنھا را به تحقيق برساند وارائه دھ(دھايى مربوط به گذشته را ا  در قلمروخويش بايد پديده

گم(ان دارم اي(ن ف(رض س(بب . دان(  ھايى كه در رش(د و بالن(دگى آدمي(ان در زن(دگى اجتم(اعى و سياس(ى ت(أثير آشكارداش(ته 
انھاي(ت بردب(ارى خواھد شد كه ھمكارانم ، پشت گوش بخارن(د و آھ(ى از دل نومي(د برك(شند؛ ام(ا چ(اره ن(دارم ج(ز اينك(ه ب

  .احتياطى خويش را تحمل كنم  عواقب اين شتابزدگى و بى
ند، با انواع  ااھميت  توان فرض كرد در درجات باBى  يابند كه مى   وقتى با امورى سر و كار مىپژوھان  تاريخ

ور آدميان مرتسم شده، رويدادھايى كه در شع بايد در وقايع عينى، يعنى. شوند يابى روبرو مى  مشك!ت مربوط به حقيقت
  .ِ كم بكوشند بستگى علت و معلولى ميان آنھا برقرار سازندستو نيز در توالى زمانى آن رويدادھا تحقيق كنند؛ وبايد د

تاريخنگاران امريكا، دكتر   ًچنانكه اخيرا سر كرده صنف.  آخرين كار به ھيچ روى نبايد دست كم گرفته شوداين
" . علي(ت اس(تۀ ت(اريخ، چ(شمۀچ(شم"معمول و معتاد خويش به ما ھشدارداده است، جيمسن، با ھمان شدت و دقت 
دريغ از نيروى عقلى و  جريان آن چشمه، به استعداد استثنايى و استفاده بى ھاى نھفته در ُبن تجزيه نيروھا و كشف رابطه

  ....فكرى نيازمند است
گردب(ادى از . اس(ت ل گذش(ته، خي(ره كنن(ده ب(وده اين روند فكرى در بررسى و نگارش تاريخ در ط(ول دو ن(ستأثير

نقد و نقادى قلمرو پر جمعيت سنتھاى شبه تاريخى را در ھم كوفته، و اعضا وج(وارحى ك(ه از پيكرھ(اى غرورآف(رين و 
  پژوھان شده   مشغولى تاريخ  اصيل، نخستين دلداركمواد و م  جستجوى. زيبا جدا شده ھمه جا در آن خطه پراكنده است

به انبوه اينگونه مواد و مدارك براى استفاده افراد داراى ص!حيت تأليف و : افتاده است م از دو جھت سودمندو دست ك
  ....العاده افزوده؛ و اشتغالى مفتون كننده ايجاد كرده است  تلفيق،فوق
ام((ان  كنن(د،پيگيرى ب(ى ًرس(د ك((ه نوع(ا ك(ار ك(سانى ك(ه ام(روز خوي((شتن را وق(ف ت(اريخ م(ى  چن(ين ب(ه نظ(ر م(ىپ(س

اين برداشت داراى . چگونگى دقيق حدوث آن الواقع روى داده است، و تعيين واقعيت عينى است، يعنى آن چيزى كه فى
دوم، بر نيروھاى مادى . كند   را بسيار محدود مىيخنخست، گستره تار.ًبرخى نتايج و پيامدھا بوده كه كام! واضح است
سوم، م!حظات مربوط به ب(ستگى عل(ت و معل(ول . گذارد  نسان تأكيد مىدر برابر نيروھاى معنوى وروانى در زندگى ا

ط(ور  وس(رانجام، ب(ه. س(ازد رساند، و تاريخ را صرف نظر از قضيه مقدم، به قضيه تالى محدود م(ى كمترين حد مى را به
ان(د ك(ه حقيق(ت داش(ته  مردم(ان معتق(د ب(وده  كند به آنچه حقيقت داشته در مقاب(ل آنچ(ه   توجه و احترام را منحصر مىانارو
  .است

ش(ادمانى . آورد،آشناس(ت ھم(راه م(ى  تاريخ پژوه جدى با ھيجانى كه كشف واقعيتى مجھول يا فراموش ش(ده ب(هھر
خرس((ندى ناش((ى از . ب((سيار م!ي((م اس((ت  اى جدي((د، در مقاي((سه ب((ا ش((عف او ھيج((انى  جوين((ده ط((! ي((ا الم((اس از ي((افتن رگ((ه

 ض(منى دBل(ت داش(ته باش(د ب(ر نادرس(تى ط(ور  ب(هكن(د ك(ه   گيرد و نم(ك پي(دامى  كشفھاى تاريخى بويژه ھنگامى شدت مى
اط!ع(ى و ت(وھم   نگ(اران گذش(ته را قرب(انى ب(ى  ت(رين و معتبرت(رين وق(ايع  برجسته عقايد ديرين، و به كاشف امكان بدھد

ي(رد، و او سرم(ست ازك(شف گ  ھميشه آگاھانه يا ناخودآگاه در ذھ(ن پژوھن(ده ص(ورت م(ى" بازآفرينى تاريخ."معرفى كند
ُب(شر ھمچن(ان كن(د و آھ(سته   گذش(ته. بينى كن(د  ھاى حتى بزرگترى را پيش شود كه بازآفرينى  حقيقتى تازه، مستعد اين مى

رس(د  كشف جديد به وقوع پيوسته است كه ب(ه نظ(ر م(ى  پيش چشمان او در جريان است، ولى اكنون جھش كوچكى با آن
  .رى استنيازمند مجراى بمراتب بزرگت

كن((د،  آش((كار م(ى چ((را دس(تاوردھاى پ((ژوھش ت(اريخى ب((ا اينك(ه حقيق((ت ھ(ر روي((داد گذش(ته را چن((ين اس(ت؟ چ(را
پاسخ ممكن نيست . توجه ويژه مبذول كنم  خواھم در اين مقام، به اين پرسش  دھد؟ مى تصوير كلى را اينقدر كم تغيير مى

 كه آنچه حقيقت دارد بيش از آنچ(ه م(ردم گويم  مىقدر   ھمين. ساده باشد، و من ھم سوداى پاسخگويى كامل درسر ندارم
كند و، بنابراين، كسى ك(ه پ(يش از ھم(ه از ف(!ن روي(داد گذش(ته   مسير تاريخ بشر را تعيين نمى، معتقدند كه حقيقت دارد

از ت(اريخ   اقع(ىياب(د ك(ه بخ(شى و  ًرس(اند، احتم(اB ب(ا چي(زى س(ر و ك(ار م(ى شود و آن را به اط!ع ديگ(ران م(ى مى  مطلع
نح(وى   و ت(والى از ش(رايط ب(ه شان باشد، به لحاظ منشأ ًھاى زندگى اجتماعى اگر اساسا اراده آدمى موجب  پديده. نيست

ش(ان ب(ه  گيرن(د، ن(ه ازش(رايط آنگون(ه ك(ه قرنھ(ا بع(د واقعي(ت رسد سرچ(شمه م(ى  ھا مى  كه به نظر ھمروزگاران آن پديده
گذارى قرار گيرد، عبرتى كه از گذشته گرفته  ينه عبرت وراھنماى سياستئد گذشته آاگر بنا باش. شود مورخ آشكار مى

شود، نه   اند گرفته مى  آيد، از خطايى كه در ھمان زمان نامش را تاريخ گذاشته  صورت مبناى عمل درمى شود و به  مى
  . مدتھا بعد از پرده بيرون بيفتد  از حقيقتى كه
ح(دى   كن(د و ب(ه م(ى اى اس(ت ك(ه ب(ه درون ص(دف راه پي(دا  يخى مانن(د دان(ه ماس(ه بسيارى م(وارد، واقعي(ت ت(اردر

  ھ(اى اس(طوره و اف(سانه ك(م Bي(ه  ولى ك(م. ماند مى  شود و مجھول  كوچك و بيمقدار است كه بسرعت از ديدگان پنھان مى
ين اح(ساسات آدمي(ان را ب(ه ج(وش  و نيرومن(دترآي(د  مىگيرند تا سرانجام مرواريدى پرتyلؤ پديد   گرداگرد آن را فرا مى

يابن(د، و ب(ه طم(ع   گيرند و پ(رورش م(ى  انگيز آن، ھنر و دين و تمدن نضج مى  زيبايى دل  رفته رفته از بركت. آورد مى
را ب(شكند  رخ ممكن است اي(ن مرواري(دؤم. شوند  روند و امپراتوريھا واژگون و ويران مى دودمانھا بر باد مى  تصاحبش
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ت(اريخ را در دوره فاص(ل    كن(د ك(ه آنچ(ه بن(اى متقاع(دمارا ماسه را ب(ه م(ا بنمايان(د؛ ول(ى نخواھ(د توان(ست  دانه ريزآنتا 
  .برافراشته، آن ذره بيمقدار بوده است

. انگي((ز داده اس((ت  ش((گفت  نوي(سى ق((رن ن((وزدھم برخ((ى نت((ايج   ھ((يچ مناق((شه ني((ست ك((ه روح نق((ادى در ت((اريخج(اى
سازى كرده است ك(ه اھمي(تش ازدگرگونيھ(ايى ك(ه عل(وم فيزيك(ى در ت(صورات م(ا از نحوى باز  زندگى گذشته بشر را به
 صنف مورخ(ان چي(ره ش(ده اس(ت، و سر بر سرا"شكاكيت"شگفت نيست كه   پس. اند، كمتر نيست جھان مادى پديد آورده

ترين مطالب را بدون   ها افتادپ حتى پيش )نميکنند؟(كنند  ترين تاريخنگاران ھنوز جرأت مى  باك  ترين وبى  فقط سرسخت
ناپ((ذيربراى ي((افتن   ش((گفت ني((ست ك((ه ج((ستجوى خ((ستگى. مآخ((ذ اص((لى در پانوش((تھا، در نوش((ته خ((ود بياورن((د  اس((تناد ب((ه

وشگفت نيست كه حاصل جستجو ب(راى .  را تحت الشعاع قرار داده استپژوھان  خواقعيات تازه، ھر فعاليت ديگر تاري
ديرين از ق(سم ديگ(ر و مطالع(ه و س(نجش آنھ(ا ب(ه نح(و شاي(سته ش(ده   غفلت از واقعياتيافتن واقعيات تازه از قسم عينى، 

   پي(شينبخ(ت  وندستاوردھاى خود در كشفھاى ت(ازه و سرم(ست از برت(رى خ(ويش ب(ه ن(سلھاى نگ(  ما مقھور شكوه. است
  ....ايم شده

ط(ور علم(ى درك   ه ھرگزب(هواقعي(ات گذش(ت.  اس(تفروتن(ى  تاريخ پژوھى، امروزه نياز مبرم و اساسى ما بهدر
ھ(اى كھ(ن خي(ره و مبھ(وت  اعتق(اد  ھ(اى م(ا در معك(وس ك(ردن پژوھ(ان در براب(ر كامي(ابي  نخواھد شد تا وقتى ك(ه ت(اريخ

  .  حس تحقير نسبت به آنھاستاند، هنداشت بينى ما را  بدترين ابزار براى فھم كردار كسانى كه روشن. بمانند
 گوين(د ت(اريخ  ديگر مى  پژوھى درس عبرتى براى امروز است؛ جمعى  ه تاريخاى معتقدند ك  سبيل توجيه، عدهبر

ب(ه ھ(ر ح(ال، ب(ر . دھد  مان مى نسبت به احوال  كند و به ما بينايى بيشترى پژوھى سير تكوينى وضع كنونى را دنبال مى 
ست كسانى كه با آنان سر و پژوه موظف است برحس تحقير خود نسبت به اعتقادھاى نادر  ھر يك از اين دو مبنا، تاريخ
يعن(ى ن(ه اي(ن ي(ا آن : ّكار او ارائه رويدادھاى گذشته بر حسب توالى على آنھاست. چيره شود  كار دارد، با فروتنى كامل

  ..... آن رويدادفى نفسه و بتنھايى، بلكه اين رويداد به عنوان علت آن رويداد، و رويدادى ديگر به عنوان معلول
عميق(ى بگ(وييم ك(ه از  ھر چ(ه راج(ع ب(ه معن(ا و اھمي(ت دگرگونيھ(اى. رسيم به چكيده كل مطلب  باز مىسان،  بدين

و ھ((ر چ((ه در ب((اب تغيي((ر نگ((رش . اي((م  گفت((ه  ب((سيارى جھ((ات در ش((ناخت ت((اريخى در ق((رن ن((وزدھم روى داد، ب((از ھ((م ك((م
اينھم(ه، از ي(ك جھ(ت باي(د نھاي(ت ب(ا . اي(م  نك(ردهعمومى به تاريخ بگوييم ك(ه مح(صول آن دگرگونيھ(ا ب(ود، ب(ازھم مبالغ(ه 

كند كه اعتقادھاى گذش(ته   ھايى شادمانى مى مورخ وقتى از كشف. كار ببريم  احتياط را در مواجھه با اين وضع تازه به
  ھا عطف به بايد به ياد داشته باشد كه معكوس شدن اعتقاد. را بگيردفروتنى و اعتدال را معكوس كرده است،بايد جانب 

باي(د ب(ه خ(اطر   مخت(صر آنك(ه. گ(ذارد  خب(ر از واقعي(ت ام(ر، ت(أثير نم(ى  كند و در انديشه و كردار نسلھاى بى   نمىسبقما
  ٢٩".بياورد كه در بخش اعظم تاريخ، خطا بيش از حقايق نو يافته اھميت دارد

اريخ ي%ك اص%ل رس%الت ت%اريخ ب%دون تغيي%ر ب%اقي خواھ%د مان%د و آن اينك%ه ت%ھر تعريفي كه از تاريخ اراي(ه دھ(يم ، 
پديده ساكن و خ%اموش ني%ست ، ت%اريخ ي%ك ش%ط در ح%ال حرك%ت از ح%وادث و پي%شامدھا و تغيي%رات پدي%د آم%ده ب%ه دس%ت 
انسان است و او خواه ناخواه مجبور بوده است براي دگرگون كردن محيط اجتماعي خويش ت5ش كن%د و ش%رايطي ب%ه 

ا طبيعت پيرامون خود وارد نزاع ش%ود و موان%ع موج%ود در وجود آورد تا بتواند رشد كند، پيش برود، حتي بجنگد يا ب
  ٣٠.پيش پاي خود را دور كند

ب(دون تردي((د نظري(ات وتعري((ف ھ(ا ديگ((ری ھ((م از مفھ(وم ت((اريخ از س(وی دان((شمندان وپژوھ(شگران اي((ن عرص((ه  
 تاريخی من بيشتر دسترسی ندارم،ولی ازآنجا که نظريات ارائه شده فوق با طرزتفکرًعجالتا وجود دارد که من برآن ھا 

تا چه در نظ(ر اي(د وچ(ه ص(واب را اخ!صمندانه خدمت خوانندگان اين بحث گذاشتم، ھمسوئی دارد، من آنھاسازگاری و
   ؟بينند

  پايان
  

____________________________  
ن تحقيقrات دانrشمندان ديگrر درايrنيز و»افغrان معrادل اوغrان نيrست«:مبنrی براينکrه روغ فرضيۀ داکتر حميrد  -*
را " اوغrان"   کلمrۀ و» اغrوان«ترکrی آذری  را برگرفتrه از کلمrۀ " افغان"کلمه  و ،يستقناعت بخش نبرايشان عرصه 

 اينک به طور مستند می توان نrشان داد کrه  «:يدفرمامي بازتابی از نام يکی از سرداران لشکرچنگيزمقيم مکران ميشمارد و
 جrrا بrrه جrrا بrrوده اسrrت؛ و پrrس از زوال مک��رانوی در » مينگ��ان«بrrوده اسrrت؛ و نrrام يکrrی از قومانrrدانان لrrشکری چنگيrrز » اوغ��ان«

ناميده شده اند ؛ » اوغانی«ايلخانيان، ھم، اين واحد لشکری مونگولی در ھمان مکران باقيمانده است؛ و اين ھا به نام قوماندان خود، 
شايسته ميدانم توجه خوانن(ده وت بھتر اوقضبيشترھی برای آگا »....ناميده اند؛» اوغانستان« و ايرانی ھا محل اقامت آنان را 

  پورتال افغان آرشيف مقاBت نويسنده در در )اوغان، يوه تحقيقی ليکنه(تحت عنوان عبدالباری جھانی آقای مقالۀ را به 
   .معطوف نمايمونيز در سايت تاند جرمن 

                                            
  ٢٠٠٣/ ٥/ ١٢/سايت اريائی،بخش فلسفه وتاريخ - ٢٩
٣٠

  ٣٠/٦/١٣٨٥   مورخشماره   روزنامه اعتماد، تاريخ چيست؟  - 


