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اشاره
همت  به   1387 سال  که  روزه اي  دو  نشست  در 
حضور  با  و  کرمان  در  تاریخ«  درس  راهبري  »دبیرخانه ي 
عبدالرسول  دکتر  شد،  برگزار  کشور  سراسر  سرگروه هاي 
مطلب  پرداخت.  سخن راني  به  جلسه  دو  در  خیراندیش 
حاضر مربوط به نخستین سخن راني ایشان است. امید است 
در فرصتي دیگر، متن تنظیم شده ي سخن راني  دوم استاد را 

نیز به خوانندگان ارائه کنیم.

که  دارند   وجود  متفاوتي  دیدگاه  هاي  تاریخ  زمینه ي  در 
دیدگاه،  یک  مثاًل  کرد.  تفکیک  هم  از  کاماًل  را  آن ها   باید 
قواعد  که  دارند  تاریخ  به  نگاهي  ادیان،  است.  دیني  دیدگاه 
اعتقاد  یعني  است.  ادیان  اصول  و  قواعد  همان  آن،  اصول  و 
تاریخ  از  باالتر  امري  به  اعتقاد  غیب،  به   اعتقاد  خداوند،  به 
ادیان  در همه ي  که  مقام خداوندي  یعني  انسان؛  و  طبیعت  و 
است  تاریخ  به  عرفاني  نگاه  دیگر  دیدگاه  دارد.  وجود  الهي 

که خود نگاه خاصي است و با نگاه دیني تشابهاتي دارد، ولي 
تفاوت هایي نیز با هم دارند. یک دیدگاه دیگر نگاه فلسفي به 
تاریخ، یعني آن چه به طور مشخص به فلسفه ي تاریخ مشهور 
شده است . نگاه فلسفي به تاریخ و نگاه عرفاني و نگاه دیني 
ندارند،  ربطي  هم  به  اصاًل  و  متفاوت هستند  کاماًل  تاریخ،  به 
آمیخته شده اند،  با هم  این دیدگاه ها  ایران، همه ي  ولي در 
در  شود.  بحث  دیدگاه هایي  چنین  مبادي  در  این که  بدون 
تاریخ،  فلسفه ي  گفته اند  آن ها  همه ي  به  کلي  طور  به  نتیجه 
به  مي شود  البته  باشند.  تاریخ  فلسفه ي  هم  واقعًا  این که  بدون 
ولي  کرد،  اشاره  هم  آن  امثال  و  هنري  و  علمي  دیدگاه هاي 
از  را  دیدگاه  این چند  فقط  ما  کمبود وقت  به دلیل  این جا  در 

مي کنیم.  تفکیک  یکدیگر 
این یک مقدمه که با بحث مان مرتبط است. مقدمه ي دیگر 
دانش  تاریخ یک  آیا  داشته که  این که: همواره پرسشي وجود 
مستقل است یا نه؟ هر چند اکنون مي توانیم بگوییم آري، اما 

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تأملی در تاريخ نگاری
 قرن بيست ويكم

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

پاییز 1388  دوره ی یازدهم، شماره ي1،
13

نگاه فلسفي به تاریخ و نگاه عرفاني و نگاه دیني به 
تاریخ، کاماًل متفاوت هستند و اصاًل به هم ربطي 
با  دیدگاه ها  این  همه ي  ایران،  در  ولي  ندارند، 
چنین  مبادي  در  این که  بدون  آمیخته شده اند،  هم 

دیدگاه هایي بحث شود

در زمان هاي گذشته نمي توانستیم. کمتر دوره اي از تاریخ )یا 
فقط دوره اي کوتاه( بوده است که تاریخ به صورت دانش یا 
نبود.  این چنین  از  قبل  باشد.  بوده  مستقل  علمي  صورت  به 
بود.  مذهبي  قواعد  تابع  تاریخ  بود،  مذهبي  جامعه اي  اگر 
حتي  بود.  اسطوره پرستي  قواعد  تابع  بود،  اسطوره  پرست  اگر 
قرار  الهیات  ذیل  و  است  الهیات  تابع  تاریخ  دوره  یک  در 
مي گیرد و یک علم مستقل نیست. یا تاریخ تابع ادبیات است. 
ادیب اند،  گذشته   در  ما  تاریخ  کتاب هاي  اصلي  نویسندگان 
مورخ نیستند. ما مورخ به معناي مورخ بودن خیلي کم داریم، 
بلکه بیشتر ادیب  هستند. در دوران هاي اخیر است که تاریخ به 
عنوان یک دانش مستقل مطرح مي شود؛ یعني کسي مي نشیند 
این که  نه  مي نویسد.  تاریخ  است،  مورخ  این که  صرف  به  و 

کاتب است، منشي است، سفیر است یا وزیر است. 
مقدمه ي  به عنوان  نکته  این  به  مقدمه  دو  این  با  حاال 
و  برتر  و  باالتر  امري  به  شما  آیا  که  بفرمایید  توجه  سوم 
بیرون از تاریخ باور دارید یا ندارید.  اگر کسي چنین چیزي 
یک  صورت  به  عرفاني  نگاه  یک  صورت  به  دارد،  باور  را 
بر  حاکم  امر  خود،  به  خود  الهیاتي،  یا  دیني  یا  هنري  نگاه 
آن  به  که  داد  خواهد  تشخیص  آن  از  بیرون  امري  را  تاریخ 
پیش بیني  لذا  تاریخ.  از  فراتر  یعني  »Metahistory«مي گویند؛ 
منوط  خود  شد،  خواهد  چه  آینده  در  تاریخ  این که  و  تاریخ 
به عنوان  بود.  خواهد  تاریخ  از  باالتر  خواسته اي  یا  امري  به 
مثال ادیان معتقدند، خداوند تبارک و تعالي فرموده است دنیا 
این  رسید.  خواهد  جا  فالن  به  و  است  شده  شروع  این طور 
اما  تاریخ است.  از  فراتر  الهي است و  تحقق آن هم  اراده ي 
در دوره ي جدید در اروپا تحوالتي رخ داد ـ حاال هر اسمي 
یا  »لیبرالیسم«  جریان  »الئیسم«  جریان  بگذارید،  آن  روي  که 
جریان »اومانیسم«ـ و این گرایش طي چند قرن شکل گرفت 
و ادامه پیدا کرد که  امري فراتر از تاریخ را در تاریخ دخیل 
ندانند و موتور محرکه ي تاریخ را در خود تاریخ ببینند. یعني 
درون  به  تاریخ  بیرون  از  تاریخ  حرکت  انتقال  جریان  یک 
بوده  تاریخ نگري همین  تا االن هم  تاریخ را پي گیري کردند. 
است. یعني آن چه را که شما در اروپا  به نام فلسفه ي تاریخ 
تاریخ  کردن  دروني  جریان   یک  حقیقت  در  مي شناسید، 

است. 
ممکن است که شما در بعضي از متون و به طور کلي در 

تاریخ علم و امثال آن، این بحث را تحت عنوان تخصصي شدن 
یک علم ببینید. مثاًل در اقتصاد، آدام اسمیت و دیگران آمدند 
نکند.  دخالت  اقتصاد  در  است،  غیراقتصادي  آن چه  گفتند  و 
اقتصاد باشد.  چنین گرایشي به خصوص  تابع قواعد  اقتصاد  و 
در قرن هجدهم و قرن نوزدهم و قسمتي از قرن بیستم خیلي 
قوي بود. اخیراً بحث هاي ارتباط بین چند علم مطرح شده و 
کمي قصه عوض شده است، ولي این گرایش در همه ي علوم 
پایه هاي  روي  روشي،  لحاظ  به  علمي  هر  که  داشت  وجود 
قائم  شود،  دروني  نباشد،  دیگري  علم  به  متکي  بایستد.  خود 
به ذات  خودش شود و از جنبه هاي بیروني تأثیر نپذیرد. این 
اروپایي ها  استفاده ي  مورد  علمي  مالک  یک  عنوان  به  روش 
قرار گرفته است. بر همین اساس و در این چارچوب، بحث 
که  نکته  این  به  توجه  با  شد،  مطرح  هم  تاریخ  در  پیش بیني 
تاریخ  از  فراتر  امري  که  نبودند  این  به  معتقد  عده اي  دیگر 
و  قوانین  به  توجه  با  باید  که  بودند  باور  این  بر  لذا  است. 
بشود  تاریخ،  تحوالت  بر  ناظر  یا  تاریخ  علم  داخل  قواعد 
شما  که  است  مقدمه اي  این  کرد.  پیش بیني  را  تاریخ  آینده ي 

باید با توجه به آن وارد این بحث شوید.
داشته  وجود  فلسفه  تاریخ  در  بحثي  باشید،  داشته  عنایت 
که بعدها با تاریخ نگاري یکي شده است. یعني اگرچه بیرون 
که  بحث  این  آمد.  تاریخ  داخل  به  بعد  ولي  بود،  تاریخ  از 
مي گویند،  صوري«  »فلسفه  آن  به  که  فلسفه  دوره،  یک  در 
مي شود؛  نامیده  افالطوني  و  فلسفه ارسطو یي  اصطالح  به  و 
یعني  است.  »وجودشناسانه«  و  »آنتولوژیک«  فلسفه ي 
از  اما  وجود.  ماهو  به  وجود  به  ببرد  پي  مي خواهد  فیلسوف 
یا  »اپیستومولوژیک«  و  کرد  تغییر  فلسفه  بحث  کانت  دوره ي 
»معرفت شناسانه« یا »شناخت شناسانه« شد. یعني کانت گفت 
که امر بیروني همان است که شما مي فهمید و امر بیروني امر 
تاریخ  کردن  دروني  بحث  با  که  کنید  توجه  نیست.  مستقل 
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امر  مي گفتند  آنتولوژیست ها  مي کند.  پیدا  ربط  چگونه 
بیروني وجود دارد )جهان بیرون( و جهان بیرون، یعني 
جهاني خارج از ذهن ما. اما کانت بحث پدیدارشناسي 
شناخت  حوزه ي  در  که  آن چه  گفت:  و  کرد  مطرح  را 
قرار  اگر  و  مي کند  پیدا  موجودیت  بگیرد،  قرار  شما 
طبق  این  نمي کند.  پیدا  هم  موجودیت  پس  نگرفت؛ 

عدد. آن رابطه ي مضموني به شما مي گوید که شش هست و 
شش لزومًا در سیري افزایشي بیشتر از پنج است. یعني نوعي 

منطق ریاضي آمد و بر نگرش تاریخي اثر گذاشت.
در مورد روش تاریخي، کتاب فلسفه ي تاریخي والش را 
که به فارسي ترجمه شده است، نگاه کنید. همان سطر اولش 
از  متأثر  تاریخ  18، فلسفه ي  17 و  نوشته است: »در قرن هاي 
که  حرف  این  است.«  بوده  طبیعي  علوم  و  ریاضي  علم  دو 
و  گذاشت  اثر  تاریخي  آنالیز  شیوه ي  بر  بعدها  است،  درست 
بعد، مورخان دو  به  آن  از  را مطرح کرد.  تاریخ  در  پیش بیني 

دسته شدند: 
آن  ترجمه ي  که   هستند  َسنْتِتیک  مورخین  دسته  یک 
تاریخي،  قضایاي  این که  به  هستند  قائل  که  کساني  مي شود: 
یعني  دادن.  الفت  تألیفي،  یعني  سنتتیک  بعدي  است.  قضایاي 
باشند،  داشته  هم  به  ربطي  این که  بدون  را  خبر  تا  چند  شما 
جبري«  »جمع  فارسي  در  ما  را  این  بدهید.  الفتشان  هم  به 
بوده اند،  نقالي  اهل  که  مورخیني  قدیم،  مورخین  مي گوییم. 
هم  به  ربطي  آن که  بدون   را  اخبار  مي آمدند  بودند،  ظاهري 
»زمان«  زنجیره ي  در  گرفتن  قرار  براساس  فقط  باشند،  داشته 
پشت سر هم قرار مي دادند. این را  در تاریخ نگاري مي گوییم 
»قاعده ي توارد«. توارد یعني پشت سر هم وارد شدن به کاري 
و  هستند  وصل  هم  به  رشته اي  در  تسبیح،  دانه هاي  مثل   .
این  است.  نخ  یک  کرده،  وصل  هم  به  را  این ها  که  رشته اي 
یا  و  باشد  هم جنس  و  هم رنگ  مي توانند  تسبیح  دانه هاي 
یا  حولیات  تاریخ نگاري  در  به خصوص  طبري  روش  نباشد. 
سال  وقایع  مي گوید  مثاًل  است.  ترتیب  همین  به  سال شماري 
را  رفت. سیالب خراسان  به سفر حج  خلیفه  بغداد  در   :158
این سال رخ  در  فقط  دارند؟  به هم  ربطي  این ها چه  گرفت. 

داده اند و ربط دیگري هم ندارند.
ربط  و  کند  عقلي  کنکاش  باید  که  نبود  معتقد  هم  مورخ 
این ها را بیابد و از آن یک روند بسازد. البته چنین وسیله اي را 

»نگاري  تاریخ  آن  به  که  جدید  نگاري  تاریخ  در 
قبلي  قضایاي  تاریخي،  قضایاي  مي گویند،  آنالتیک« 
هستند یعني مي توان قبل از وقوع، آن ها را پیش بیني 
تاریخي،  قضایاي  که  مي گفتند  سنتتیک ها  اما  کرد 
وقوع  از  پس  مورخ  یعني  هستند.  بعدي  قضایاي 

مي تواند آن ها را بشناسد
بحث پدیدارشناسي کانت است. این بحث راه را براي نوعي 
کانت  که  معنا  این  به  کرد.  هموار  هم  تاریخ  کردن  دروني 
واضع جریاني از اپیستومولوژیک یا شناخت شناسي در فلسفه 
معنا  این  به  کرد.  پایه گذاري  هم  را  تحلیلي  فلسفه ي  او  شد. 
تاریخ  ظاهر  فراسوي  باطني  تاریخ نگاري،  بحث  در  گفت  که 
پنهان،  طور  به  و  زیر  از  مي تواند  باطن  این  که  دارد  وجود 
جریان  هاي تاریخي را به هم وصل کند. به این ترتیب شما، به 
یعني خبرها پشت  باشید،  داشته  را  اخبار  »توارد«  آن که  جاي 
سر هم بیایند، »روند« اخبار را خواهید داشت؛ آن چنان که یک 
جریان به صورت سیري پیوسته، کاهش یا افزایش پیدا کند.

این نگاه تحلیلي به تاریخ )که در ایران معموالً درست به 
تعلیل، همه  تعبیر و  ما  تفسیر و تحلیل، و  نرفته است و  کار 
همراهي  خیلي  ریاضیات  با  برده ایم.(  کار  به  معنا  یک  به  را 
با  ریاضي،  منطق  پیدایش  با  هم،  بعد  دوره هاي  در  و  داشت 
آن عجین شد. مثالي مي زنم. چند عدد را مي شمارم: یک، دو، 
یا ترتیب را به شما  این پنج عدد یک سیر  سه، چهار و پنج. 
نشان مي دهد و در همان حال یک »افزایش« را. حاال برعکس 
باز یک سیر را  مي گویم: پنج، چهار، سه، دو و یک. این هم 
به شما نشان مي دهد، اما این بار »کاهش« را: یعني شما پشت 
ترتیب عددي، یا یک کاهش را دارید یا یک افزایش را: حاال 
یعني  »دو«  یک،  عدد  یک  یعني  »یک«  مي کنیم:  آنالیز  را  آن 
یا یک دو و یک عدد یک  تا یک  تا یک، »سه« یعني سه  دو 
»چهار«، یعني چهار تا یک یا دو تا دو یا یک سه و یک عدد 
یا پنج تا یک یا یک  یک، »پنج« یعني یک چهار و یک یک، 

سه و یک  دو و یا دو تا دو و یک یک . آنالیزش کردیم.
حاال فصل مشترک، یک، دو، سه، چهار و پنج به صورت 
مضموني ـ)باطني نه در ظاهرش(ـ چیست؟ یک، بین همه ي 
و  دو   و  یک  مجموعه ي  در  یک  نسبت  است.  مشترک  آن ها 
سه، یا کاهش بود یا افزایش. حاال اگر بخواهید پیش بیني کنید 
افزایش  به حکم  یعني  مي شود شش.  پنج چیست،  از  بعد  که 
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هم نداشت. اما در تاریخ نگاري جدید که به آن »تاریخ نگاري 
یعني  است،  شده  گرفته  آنالیز  کلمه ي  )از  مي گویند  آنالیتیک« 
تجزیه کردن که در مورد  آنالیز مثال یک و دو و سه و چهار 
یعني  هستند  قبلي  قضایاي  تاریخي،  قضایاي  زدم(،  را  پنج  و 
سنتتیک ها  اما  کرد  پیش بیني  را  آن ها  وقوع،  از  قبل  مي توان 
یعني  هستند.  بعدي  قضایاي  تاریخي،  قضایاي  که  مي گفتند 
دو  نتیجه  در  بشناسد.  را  آن ها  مي تواند  وقوع  از  پس  مورخ 
آنالیتیک  آمد  که جریان  به وجود  تاریخ نگاري  جریان بزرگ 
به تدریج جریان غالب شد. اما این جریان به پایه ي استدالل 
تاریخي  خاص  طور  به  تا  داشت  احتیاج  ریاضي  و  فلسفي 
شد  مطرح  بزرگي  پرسش  شد؟  انجام  چگونه  کار  این  شود. 
که درون خودش چند پرسش کوچک تر داشت؛ این که: »زمان 
آنالیتیک فکر  دارد؟ )در چارچوب  با گذشته  نسبتي  حال چه 
آنالیتیک،  قاعده ي  طبق  کنید.(  فراموش  را  سنیتیک  و  کنید 

زمان حال به گذشته چه نسبتي دارد؟
از همین سؤال، سؤال دوم را طرح مي کنم: »آیا زمان حال 
مي  دهید؟  جوابي  چه  سؤال  این  به  است؟»  گذشته  ادامه ي 
دارد؟از  نسبتي  چه  آینده  با  حال  »زمان  دیگري:  سؤال  حال 
مقدمه ي  حال  زمان  »آیا  مي کنم:  طرح  دیگري  سؤال  آن  دل 
آینده است؟« فرض کنید جواب شما مثبت است )که اگر در 
آن  از  حاال  بله(.  بگویید  باید  کنید،  فکر  آنالیتیک  چارچوب 
سؤال دیگري مي سازم. با توجه به آن چه که ما درباره ي زمان 
آیا  و  است  گذشته  ادامه ي  حال  زمان  آیا  که:  پرسیدیم  حال 

این  به  که  مثبتي  پاسخ  است.  آینده  مقدمه ي  گذشته  یا  است 
با  مي توان  پس  که  کرد  مطرح  را  نظر  این  شد،  داده  سؤال 
اگر  پس  بود.  خواهد  آینده چگونه  که  گفت  گذشته  شناخت 
مي توان  گذشته  شناخت  با  پس  است،  گذشته  ادامه ي  آینده 
تاریخ  درون  از  که  آن چه  شد.  خواهد  چه  آینده  که  دانست 
درمي آید، منطق تاریخ خواهد بود. بدین ترتیب به این نتیجه 
رسیدند که مي توان با شناخت گذشته، آینده را پیش بیني کرد. 
در  باور  این  است.  آینده  راه  چراغ  گذشته  دیگر،  عبارت  به 

گرفت. تاریخ نگاري شکل 
تاریخ  اصوالً  بگوییم  که  دارد  امکان  را  باور  این  پس 
مورخان  این جا  در  بکند.  پیش بیني  را  خود  آینده ي  مي تواند 
قائل  تاریخي«  »خرد  نوعي  به  که  دسته  یک  شدند:  دسته  دو 
بودند و این خرد را برتر از تاریخ مي دانستند، اما آن را  باالتر 
این ها  هگل.  مثل  نمي دانستند؛  تاریخ  از  بیرون  یا  و  تاریخ  از 
براي  را  مسیري  تاریخ،  بر  مسلط  خرد  این  داشتند:   عقیده 
جریان  وقتي  که  کانال(  یک  )مانند  است.  کرده  تعیین  تاریخ 
تاریخ در آن بیفتد، الجرم این کانال، مسیر تاریخ را هم تعیین 
آن  در  و  بسازید  جویي  قبل  از  مي توانید   شما  کرد.  خواهد 
که  هرجا  است  معلوم  مي رود؟  کجا  به  آب  این  بریزید.  آبي 
این جوي برود، آب هم خواهد رفت. کساني که به فلسفه ي 
نظري تاریخ عقیده داشتند )در قرن هاي 18 و 19، به جریان 
کانالیزه  به  مي گفتند(معتقد  نظري  فلسفه ي  تاریخ  فلسفه ي  
خرد  یک  از  را  تاریخ  کردن  کانالیزه  این  بودند.  تاریخ  کردن 
تاریخي مي گیرند و چون معموالً هم »دیالیکتیسین« بودند ، به 

زمان حال مقدمه ي آینده است، مي پرسم: »زمان حال خودش 
چیست؟« حال زمان ناپایداري بین گذشته و آینده است. شما 
بگویند  االن  همین  کنید  کوتاه  آن قدر  را  حال  زمان  مي توانید 
مي کردم،  پیش  دقیقه ي  یک  من  که  صحبتي  گذشت.  زمان 
کنیم  را کوچک  زمان حال  ما مي توانیم  به گذشته. پس  رفت 
گذشته  ادامه ي  آینده  آیا  کنیم  سؤال  مي توانیم  بدین ترتیب  و 

این خرد، اطالقي ماوراي تاریخي نمي کردند. اگر کسي 
رفتید،  تاریخ  ماوراي  به  هم  خودتان  شما  مي گفت  هم 

انکار مي کردند، الاقل به زبان انکار مي کردند.
تأثیر  تحت  بیشتر  که  شد  پیدا  دیگري  جریان  اما 
»جریان مضمونِي تاریخ« بود و مي گفت که تاریخ داراي 
را جلو  آن  که  است  تاریخ«  »طبیعت  این  است.  طبیعتي 

جریانات پیش بیني مربوط به تاریخ که در قرن 18 
تا قرن 19 به صورت نظري و فلسفه ي تاریخ مطرح 
شده بود، در آخر قرن بیستم جاي خود را به مطالعات 
آماري داد و مطالعات مربوط به رشد و توسعه تحت 
عنوان پست پوند با محاسبات ریاضي انجام گرفت که 

دقت نظر خاصي هم براي خودش دارد

با  که  مي دانستند  تاریخ  بطن  همان  را  طبیعت  این  مي برد. 
و  ظهور  تاریخ  یعني  باشد.  متفاوت  مي توانست  تاریخ  ظاهر 
است  تاریخ  مضموني  جنبه ي  همان  بطون  این  دارد.  بطوني 
به  را  تاریخي  جریانات  پایین،  از  و  انالیتیک  صورت  به  که 
دو سه  و  مثل همان یک  نمودار مي سازد،  روند  صورت یک 
اگر کتاب هایي را که در قرن  به همین دلیل   . پنج  و چهار و 
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مي بینید  بخوانید،  شده اند  نوشته  تاریخ نگاري  درباره ي  بیستم 
 Nature« نوشته اند.  اولشان  فصل  در  آن ها  همه ي  معموالً  که 
of history«؛ طبیعت تاریخ عقیده داشتند. تاریخ طبیعتي دارد 

کرد.  خواهد  تعیین  را  تاریخ  حرکت  و  مسیر  طبیعت  این  که 
به  آب  طبیعت  مي گفتند  قدما  دارد.  طبیعتي  آب  آب،  مثل 
پستي است. اگر آن رها کني،  به طرف پستي مي رود. )حاال 
را  آب  شما  است(.  جاذبه  تأثیر  تحت  مي گویند  امروزي ها 
طرف  به  که  مي دانید  قبل  از  رفت؟  خواهد  کجا  بکنید.  رها 
دارد که خودبه خود  سرازیري خواهد رفت. پس آب طبیعتي 
مسیر، شدت و سرعت حرکت آن را روبه پایین تعیین خواهد 
نوع  هر  و  مي کنند  تکیه  آن  روي  بیشتر  بیستم  قرن  در  کرد. 
نفي  نباشند،  هم  ماورا  به  قائل  اگر  حتي  را،   »Metahistory«
جریانات  بکنند.  اثبات  را  تاریخي  ماهیت  این  تا  مي کنند 
فلسفه ي علم جدید هم که در قرن بیستم مطرح شدند، به این 

روش کمک کرده اند.
بحِث ماهیت تاریخ و ا ین که ماهیت تاریخ حرکت آ ن را 
با جریان عمومي »کمیت گرایي« در تمدن  تعیین خواهد کرد، 
در  کمیت گرایي،  جریان  این  است.  شده   آمیخته  غرب  جدید 
تأثیر ریاضیات و  ابتدا تحت  همان فلسفه ي تحلیلي کانت که 
جریان  در  ولي  شد.  تقویت  گرفت،  قرار  ریاضي  منطق  بعداً 
علم گرایي غرب، این کمیت گرایي که در علوم طبیعي خودش 
امور هم  بقیه ي  در  بود،  داده  نشان  قوي  به صورت خیلي  را 
خاص  نوع  که  آمارگرا  جامعه شناسي  جریان  مثاًلً  شد.  وارد 
و  پیدا کرد  است، خیلي رواج  مطالعات جامعه شناسي  آمریکا 
مسلط  غرب  در  انساني  علوم  از حوزه هاي  بسیاري  بر  تقریبًا 
و  تاریخي  پیش بیني  به  مربوط  بحث هاي  دلیل  بدین  شد. 
در  که  آن چنان  شد،  خواهد  چه  تاریخ  آینده ي  مسیر  این که 
بود،  مطرح  تاریخ  نظري  فلسفه ي  در  و   19 و   18 قرن هاي 
تقریبًا رها شد. این نوع بحث هاي فلسفه ي تاریخ که در ایران 
مي بینیم، تقریبًا در غرب دیگر مطرح نیست. فلسفه ي انتقادي 

به  تاریخ و  به بحث  تاریخ مطرح شده که نگاه دیگري است 
فلسفه ي  مانند  دارند،  عقیده  مي گویند.  مضاف  فلسفه ي  آن 
تاریخ، فلسفه ي فیزیک و فلسفه ي شیمي هم هست. به این ها 
تاریخ  فلسفه ي  این ترتیب،  به  مي گویند.  مضاف  فلسفه هاي 
تابع قواعد علم شد. در فلسفه ي علم کمیت گرایي خیلي قوي 

بود. 
نظریه ي  نوزدهم،  قرن  در  تاریخي  آنالیتیک  بحث 
یک  مارکسیسم  مثاًل  ساخت.  را  تاریخ نگاري  در  »مونیسم« 
است؛  تاریخ  مبناي  اقتصاد  آن  در  که  است  مونیستي  نظریه ي 
منوط  تاریخي  تحوالت  شناخت  که  زماني  زیربناست  لذا 
پیش بیني  را  اقتصاد  اگر  شما  باشد،  اقتصاد  علم  شناخت  به 
اشپنگلر  ولي  کنید.  پیش بیني  هم  را  تاریخ  مي توانید  کنید، 
مالتوس  و  شد  متمرکز  فرهنگ  روي  و  کرد  عمل  برعکسش 
را مي گرفتند و شناخت  روي جمعیت. هر کدام یک مونیسم 
جریان  این  اما  مي دانستند.  تاریخي  شناخت  موجب  را  آن 
نتیجه  در  کردند.  رد  را  آن  و  شد  مواجه  ایراداتي  با  مونیسم 
انتقادي  »فلسفه ي  و  شد  گذاشته  کنار  تاریخ  نظري  فلسفه ي 
جدید  نظریات  تأثیر  تحت  سخت  که  شد  مطرح  تاریخ« 
جریان  تاریخ  پیش بیني  در  و  گرفت  قرار  علم  فلسفه ي  در 
در  پوند«.  »پُست  مي گویند  آن  به  اصطالح  به  که  را  جدیدي 
به  ربطي  است.  شده  ترجمه  فردا«  »تاریخ  عنوان  تحت  ایران 
قضیه ي پست مدرنیسم نداشت، اما به آن رسید و با آن آمیخته 
شد  شروع  معماري  بحث  از  ابتدا  پست مدرنیسم  جریان  شد. 
به وسیله ي  هم  بعد  آمد.  آن  امثال  و  ادبیات  عرصه ي  به  بعداً 
کساني مثل فوکو با تاریخ نگاري آمیخته شد. ولي این جریان 
آمار،  براساس  که  بود  قوي تر  جریان  خودش  پست پوند، 
پیش بیني  را  آینده  نیازهاي  و  آینده  شرایط  آماري  احتماالت 
این کاري است که معموالً تحت عنوان »توسعه« در  مي کرد. 
جمعیت  رشد  ضریب  محاسبه ي  مثاًل  مي دهند.  انجام  همه جا 
مي تواند به شما بگوید که در 20 سال 30 سال آینده، جمعیت 
خواهد  شما  به  آب  میزان  محاسبه ي  یا  شد.  خواهد  چه قدر 
بود.  خواهد  چگونه  آینده  در  جمعیت  به  آب  نسبت  گفت، 
نظري و کالن نگر  از صورت  تاریخ،  پیش بیني در  مباحث  لذا 
به صورت  آماري  جامعه شناسي  تأثیر  تحت  بلند،  افق هاي  در 

درآمد.  توسعه اي  مطالعات 
جریانات پیش بیني مربوط به تاریخ که در قرن 18 تا قرن 

جریان پست مدرنیسم ابتدا از بحث معماري شروع 
شد بعداً به عرصه ي ادبیات و امثال آن آمد. بعد 
تاریخ نگاري  با  فوکو  مثل  کساني  به وسیله ي  هم 

آمیخته شد
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19 به صورت نظري و فلسفه ي تاریخ مطرح شده بود، در آخر 
مطالعات  و  داد  آماري  مطالعات  به  را  خود  جاي  بیستم  قرن 
با محاسبات  مربوط به رشد و توسعه تحت عنوان پست پوند 
خودش  براي  هم  خاصي  نظر  دقت  که  گرفت  انجام  ریاضي 
دارد. معموالً وقتي جدول ها و منحني هاي آماري پیش مي آیند، 
مي گیرند  قرار  تأثیر  تحت  همه  مي شوند.   ساکت  همه  تقریبًا 

کرده است. یعني مثاًل 40 سال پیش سر کالس تاریخ دانشگاه 
2 دختر بود و 32 پسر. االن درست برعکس شده است و در 
که  است  الزم  دارند.  حضور  پسر  یک  و  دختر   50 کالس ها 
ما  معلمان  اکثر  اکنون  کنید.  را درک  تحول جمعیتي  این  شما 
در رشته ي تاریخ زنان هستند، به این دلیل که اکثر دانشجویان 
و جنسي  تحول جمعیتي  مسئله ي  به  باید  شما  هستند.  زن  ما 

کار  تقریبًا  که  شد  موجب  امر  این  ندارند.  مخالفتي  دیگر  و 
براي  آماري  محاسبات  با  پست پوند،  نوع  از  آینده  پیش بیني 
برآورد مقتضیات توسعه اي، به دست کارشناساني در رشته هاي 
و  بیفتد  آن  امثال  و  محیط زیست  بهداشت،  جمعیت،  اقتصاد، 
بگیرد.  فاصله  تاریخ نگاري محض  جریان  از  زیادي  تا حدود 
آیا این نوعي منعزل کردن تاریخ نگاري از افق هاي نگاه به 
یا تحول جدیدي است که تاریخ نگاري وارد  آینده است؟ 
آن مي شود، آن چنان که از این پس، مورخان همان کارشناسان، 
متخصصان، پژوهشگران و صاحب نظران در عرصه ي جمعیت، 
محیط زیست، اقتصاد، ارتباطات و امثال آن خواهند بود؟ این 
که  باشد  داشته  پیش  در  امید  مي تواند  هم  مورخین،  ما  براي 
نگاه وسیع تر و علمي تري به آینده داشته باشیم، و هم مي تواند 
مورخان  دست  از  تاریخ نگاري  دیگر  بار  که  باشد  داشته  بیم 
خارج مي شود! ما در چه شرایطي قرار داریم! هر شرایطي که 
تاریخ نگاران  سوي  از  مجدد  سنجشي  و  خودآگاهي  هست، 
متحول  دارد  تاریخ نگاري  که  بپذیریم  باید  ما  مي خواهد.  را 
جدید  شرایط  بتوانیم  تحول،  باید  این  همراه  به  و  مي شود 
ژورنالیست ها  که  است  سالیاني  کنیم.  احراز  را  تاریخ نگاري 
شما.  نه  هستیم،  ما  واقعي  مورخان  مدعي اند  )خبرنگاران( 
ما، در مطالعات پس پوند و شیوه هاي جدید  براي  این تجربه 
کمکي  چه  ما  به  و  بود  خواهد  چگونه  تاریخ،  در  پیش بیني 

خواهد کرد؟ به عنوان مثال:
فرق  خیلي  گذشته  با  زنان  موقعیت  ما،  آموزشي  نظام  در 

که در سطوح آموزشِي دانشجویان و دانش آموزانتان رخ 
تازه اي  اندیشه ي  بتوانید  تا  باشید  مي دهد عنایت داشته 
پایه اي  درهر  گذشته،  در  ما  تاریخ نگاري  باشید.  داشته 
داشت(  ارزش  )حتمًا  داشت  که  ارزشي  هر  و  بود  که 
نخواهد  قطعًا  بود،  نخواهد  آینده  جواب گوي  دیگر 
سطوح  در  که  جمعیتي  و  جنسي  تغییرات  به دلیل  بود؛ 
آموزشي ما رخ مي دهد. اکثر معلمان تاریخ ما در آینده 
از  ما در سطوح و درجاتي،  بود. حتي محققین  زنان خواهند 
و  ما  گذشته ي  تاریخ نگاري  سبک  با  این  بود.  خواهند  آن ها 
داشت.  خواهد  تفاوت  داشته ایم،  سنتي  به صورت  که  نگاهي 
تاریخ نگاري ما خیلي باید تغییر کند. یک جنبه اش را توضیح 
مي دهیم. علم تاریخ تا حدود زیادي به سیاست وابسته است 
و البته این دو را نمي شود از هم جدا کرد. اما آیا تاریخ نگاري 
به خصوص  دارد.  ابعاد مختلفي  تاریخ  باشد؟  باید سیاست زده 
با ورود خانم ها به عرصه ي آموزش، این جنبه باید قوي شود 
تاریخ  از  تعبیر  حتي  یا  دید  جامع تري  نگاه  در  را  تاریخ  که 
از  باید عوض کرد. مي توانید مفهوم توسعه  یافته اي  سیاسي را 
مفهوم سیاست را بر آمیزه اي از فرهنگ و اقتصاد و امثال آن 
نمي توانیم  دیگر  ما  تاریخ.  متن  در  بیاید  این  و  کنید  طراحي 
طراحي  جامعه   تاریخي  عالیه ي  طبقات  براساس  را  تاریخمان 
از  کثیري  از  بعد،  و  بنویسیم  سیاسي  تاریخ  اسم  به  و  بکنیم 
پسراني  و  دختران  از  کثیري  و  مي شوند  معلم  که  خانم هایي 
هم چنان  که  بخواهیم  مي کنند،  زندگي  امروز  دنیاي  در  که 
آن گونه فکر کنند که گذشته ها فکر مي کردند. این باید به طور 
مي گویم:  شما  به  مورخ  یک  به عنوان  من  شود.  عوض  کامل 
باید زمان حال  بشناسد،  این که گذشته را  از  بیش تر  مورخ 
را بشناسد، چون در غیر این صورت نمي داند که چه طور و 
براي  بلکه،  براي گذشتگان  نه  ما  بگوید.  با چه کسي سخن 

زمان حال و براي آیندگان سخن مي گوییم.
براي  تاریخ  دافعه ي  که  مي دهد  نشان  من  تجربه ي 

در  ما  فعلي  جامعه   که  است  این  من  استنباط شخصي 
باشد،  چنین  اگر  مي برد.  به سر  شهرنشیني  نظام  بحران 
ما باید تاریخ نگاري را به سمت ارائه ي یک دوره تاریخ 
اشکانیان  یا  هخامنشیان  از  اگر  یعني  ببریم.  شهري 

مي گوییم، باید نظام زندگي شهري آن ها را شرح دهیم
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ما  که  مشکلي  ندانیم.  تاریخ  رشته ي  معضل  را  دانش آموزان 
یعني  است.  بیروني  مشکل  بیش تر  داریم،  تاریخ  کالس  در 
دارد  وجود  غلط  برنامه ریزي هاي  براساس  کاذبي  جاذبه هاي 
شیمي  رشته ي  یا  پزشکي  رشته ي  فیزیک،  رشته ي  مثاًل  که 
خراب  را  رشته ها  بقیه ي  نتیجه  در  است.  مهم  خیلي  خیلي 
کرده اند. مشکل ما در قدم اول مشکل بیروني است، نه این که 
بیروني حل  جنبه ي  تا  باشد.  داشته  مشکل  تاریخ  درس  خود 
درس  مشکل  یعني  نمي شود.  حل  صددرصد  مشکل  نشود، 
محتواي  اگر  شما  واال  کرد،  حل  مي توان  حدي  تا  را  تاریخ 
با کتاب درسي تاریخ در منطقه ي  ایران را  فعلي کتاب تاریخ 
حوزه ي  با  دارم،  اطالع  من  که  حدي  تا  حتي  و  خاورمیانه 
مطلب  آن ها  که  دید  خواهید  کنید،  مقایسه  آمریکا  و  اروپا 
ندارند  هم  را  مشکلي  چنین  آن که  حال  ندارند،  بهتري  خیلي 
کنند.  عوض  را  شیوه هایشان  که  داشته اند  را  فرصت  این  و 
معلم  ندارد!  تاریخ  کتاب  ابتدایي  دوره ي  انگلستان،  در  مثاًل 
به اقتضاي کالس آن چنان که دل نشین است، صحبت مي کند. 
ابتدایي  بچه ي  جان  به  را  کارنامه  و  امتحان  از  ترس  دیگر 
تاریخ  معموالً  و  مي دهد  درس  که  تاریخي  با  لذا  نمي اندازد. 
ایجاد  دانش آموز  در  همدلي  احساس  نوعي  آن هاست،  ملي 
همه ي  با  تاریخ،  کارشناس  به عنوان  هیچ وقت  من  مي شود. 
توانایي که داشته ام، نتوانسته ام در آموزش وپرورش این حرف 
کسي  بکنید،  را  کار  این  بگویم  تا  مي ترسم  چون  بزنم،  را 
ریاضي  به  را  ساعتش  و  کنید  حذف  را  تاریخ  درس  بگوید 

بدهید! 
حاال اگر شما با لحاظ کردن این مقدمات وارد بحث نوع 
نحو  به  تحول  امکان  شوید،  مدارسمان  براي  ما  تاریخ نگاري 
این  نیست.  غیرممکني  کار  یعني  دارد؛  وجود  مطلوب  بسیار 
تحول در قدم اول باید از دانشگاه شروع شود. یعني تا وقتي 
فعلي  محتواي  ما،  تاریخ  لیسانس  دوره ي  دروس  محتواي  که 
است، حاصل همین است که مي بینیم. چون نمي توانیم کتاب 
دانشگاهي  دانش آموخته ي  که  کنیم  طراحي  طوري  را  درسي 
برایم پیش آمده است که در  بارها  نتواند آن را تدریس کند. 
کتاب درسي، یک نوآوري علمي ارائه کرده ایم و بعد معلمان 
آن  آموزش  دانشگاه  در  چون  کنند،  اجرا  را  آن  نتوانسته اند 
و  کاهنان  درباره ي  که  بود  بحثي  آن  مورد  یک  ندیده اند.  را 
شاه کاهنان سومري، نوشته بودیم »پاتسي ها«. دکتر ارفعي آمد 

و گفت این کلمه غلط است، آن را »اِنسي« کنید. ما آن را به 
پرسیدند:  ایران  سراسر  معلمان  تمام  بعد  کردیم.  تبدیل  انسي 
این کلمه چیست؟ ما کجا آن را بیابیم و درباره ي آن بخوانیم؟ 
هرچه گشتیم، مطلبي پیدا کنیم و به دست معلم ها بدهیم، نبود. 
یعني  کردیم.  تبدیل  پاتسي  به  را  انسي  دوباره  و  برگشتیم  تا 
توسعه ي علمي الزم  براي  احیا کردیم!  را  کلمه ي غلط  همان 
ناظر  که  کرد  شروع  دانشگاه  در  را  کاري  آن  با  همراه  است 
و  الزم  تحول،  این  باشد.  دبیرستان  دوره ي  در  آموزش   بر 
ضروري است و آن چه که اقتضاي معلمي درس تاریخ است، 
االن به نحو احسن در دانشگاه هاي ما آموزش داده نمي شود. 
با  باید  کتاب  محتواي  تغییر  که  است  این  دیگر  نکته ي 
توجه به زمان باشد. ما براي زمان حال زندگي مي کنیم. در 
دانش آموز  امروز  نیازهاي  داریم؟  نیازي  چه  ما  حال  زمان 
محتواي  چیست.  ما  تاریخ  محتواي  این که  نه  کدام اند؟  ما 
دانش آموز.  براي  نه  دارد،  اهمیت  تاریخ  محقق  براي  تاریخ 
استنباط شخصي من این است که جامعه  فعلي ما در بحران 
باید  ما  باشد،  چنین  اگر  مي برد.  به سر  شهرنشیني  نظام 
شهري  تاریخ  دوره  یک  ارائه ي  سمت  به  را  تاریخ نگاري 
باید  مي گوییم،  اشکانیان  یا  هخامنشیان  از  اگر  یعني  ببریم. 
نشان  ما  به  این  دهیم.  شرح  را  آن ها  شهري  زندگي  نظام 
تاریخ  از  ما  نظام شهري  برنامه ریزان  داد که چه قدر  خواهد 
شهرنشین  ما  کشور  جمعیت  اکثر  اکنون  هستند.  مطلع  
مي شود.  شهري  کامل  به طور  دارد  ما  اقتصاد  اکثر  و  است 
زندگي  اساسي  معضالت  ما،  شهري  زندگي  شیوه هاي 
ترافیک،  و  فساد  بزه،  جنایات،  جرم،  هستند.  ما  اجتماعي 
شهر  ما  زندگي  معضل  چون  مي شوند.  جمع  شهر  در  همه 
و  برویم  شهري  تاریخ  نوعي  سوي  به  باید  ما  پس  است، 
کاري  است.  داده  ارائه  آنالز  تاریخ نگاري  هم  را  سبکش 
در  هم  را  محتوایش  دهیم.  انجام  بخواهیم  ما  که  نیست 
منتها  داریم.  فراوان  بسیار  ایراني  و  اسالمي  تمدن  تاریخ 
الزمه اش  نگرفته ایم.  به کار  و  نکرده ایم.  استخراج  را  آن ها 
بعد  و  بدهیم  آموزش  را  آن  دانشگاه  در  که  است  این 

شود. آن عوض  با  مطابق  هم  کتاب  و  بیاوریم  را  معلمش 
معناي جامعي  در  را  کوتاه  این صحبت  بتوانید  امیدوارم 
برایش  بیش تري  توضیح  فرصت  فعاًل  بگیرید. چون  نظر  در 

ندارم. 
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