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  به نام رفيق رهگشا
هايي است كه توسط هدي  هشت فراز، هزار نياز عنوان سلسله آموزش

» حالهاي تاريخي و تسطيح معبري به سمت  نقبي به گذشته«صابر با هدف 
هاي او  دغدغه. در حسينيه ارشاد برگزار شد 1387تا  آبان  1385از آذرماه 

نشست جواناني  75در  كهبراي فرداي ايران او را به اين سمت سوق داد 
آموزي از تاريخ گرد هم آورد تا  انديشي و درس عالقمند را براي هم

، ها از گذشته غبارروبي«اخير را به قصد  ي هاي تاريخ سده برگ
به كالم  با هم ورق زنند؛» ها آموزي ها و عبرت اندوزي ها، تجربه سازي شفاف

  »كه برگ زند؟ ،ما برگ نزنيم«او 
نخست و مدخلي براي ورود به تورق  ي متن پيش رو حاصل سه جلسه

سازي به رويت  ايران است كه پس از پياده مبارزاتي تاريخ معاصرِ هشت فرازِ
ين جهت دخل و تصرفي در آن صورت نگرفته صابر رسيده است و از ا هدي

كلماتي در كروشه و يا توضيحاتي تكميلي در پاورقي  ،و فقط بنا به ضرورت
  .اضافه شده است

هاي يك  ت كه اگر ضرورتنظر اين اس«: شهيد ما در اولين نشست گفت
ي و مباني تئوريك آن باز نشود، ورود به متن يك بحث زياد بحث، كاراي

اول بايد مشخص شود كه در چه شرايطي اين بحث را شروع  .كارگشا نيست
كنيم و در پي چه ضرورتي، به دنبال چه هستيم و تاريخ را چطور نگاه  مي
تاريخ باز  س تاريخ، سمت و فلسفه كنيم بحث جانِ بعد سعي مي. كنيم مي
كوتاه  ي ز نظر تاريخي در يك مقدمهدر هر فراز ابتدا اهميت دوره ا. دشو

شود و  بيان مي ]و ديگر سخنرانان مهمانان[ سحابي هللا ندس عزتتوسط مه
  :شود سپس به موارد زير پرداخته مي



المللي، فضاشناسي داخلي، متن فراز، شعار  بين فضاشناسي دورانيِ«
نيروي آغازگر، رهبري،  ،اصلي ي محوري و شعارهاي غيرمحوري، مطالبه

ها، دستĤوردها،  مشي، ناكامي تشكيالت و سازماندهي، ايدئولوژي، استراتژي،
متصلي كه  بنديِ بعد از هشت فراز با كمك هم جمع. بندي همان فراز جمع
  ».هيمد ، ارائه ميفرازها را در دل خود ثبت و ضبط كرده باشد ي همه

تدريج دراختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت  شده كه بهياد هشت فرازِ
  :عبارتند از

 ؛جنبش تنباكو - 
 ؛مشروطهانقالب  - 
 ؛نهضت جنگل - 
 ؛نهضت ملي شدن نفت - 
 ؛خرداد 15نهضت  - 
 ؛جنبش چهل و پنجاه - 
 ؛انقالب - 
 .اصالحات - 

 ردقتفرصتي تخصيص دهيم براي برگ زدن آموزشي و پ«به قول او 
  ».اخير ي سده هشت فراز مبارزاتيِ

  
  با سپاس فراوان از همه دوستان و شاگردان صميمي وي
  فيروزه صابر
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 :بحث آغازين

  ن ي آ ها يي را ريخي و كا رسي تا ريخي، ضرورت وا يط تا شرا

ن چگونه  م پيشينيا ببينند فرجا  ند تا ا هده نكرده مشا  مگر در زمين سيرِي توام با«
دش  با ن آ يشا ز ا دند و پيش ا تي دا نيرومندتر بودند و در زمين تغييران  بود؟ آنا

بر آن نبود   پس خدا. ي روشن بر آنها عرضه كردند ها نه ن نشا نشا مبرا كردند و پيا
  ).9روم، (» كردند كه بر آنها ستم كند، بلكه آنها خود در حق خويش ستم مي

م  سال.  زها و نيا  زها ، فرا ي روندها ظر و مشرف بر همه ي نا ، خدا م خدا نا به
  نديشگي با ا گي و هم سفره نشيني، هم ز هم بر جمع، خوشبخت و خرسند ا

  .  شما
ميد آنكه طي  به ا. »ز ر نيا ز، هزا هشت فرا«ن  ول با عنوا ز نشست ا آغا
ز به  ز، فرا ر نيا خرِ ميهنِ هزا ريخ متا رسيم تا متعدد بنگريم و وا هاي نشست

ب  انقال ، 40-50د، جنبش خردا 15كو، مشروطه، جنگل، نهضت ملي،  ز؛ تنبا فرا
  . ت حا صال و ا

ب  ، فتحِ با زها ز ورود به متنِ فرا ين مسيرِ مشترك و پيش ا ي ا بتدا در ا
ن  ريخي، با عنوا ملِ تا ، سپيدمويِ حا»يب هللا سحا ا مهندس عزت«م  كال  كنيم با مي

] طرح[  گيريم با پي مي  ز آن، نشست را پس ا. »ريخ ضرورت رويكرد به تا«
ز آقاي  ا] اكنون. [صلي ي بحث ا زها نيا عنوان پيش تي به چند بحث مقدما

  . ئه دهند را ا  كنيم بحث خود را مي  ضا مهندس تقا
  
  
  



 پيش از آغاز 12
 
  
  
 

 ريخ ضرورت رويكرد به تا

  با. تُحب  ال  مما  وجنَّبنا ربنا وفِّقنا لما تُحب و تَرضي. حيملرَّ ا حمنِلرَِّ ا هللا ا بِسمِ
مسبوق هستيد كه پيشرفت سريع . ن درا ن و برا هرا م خدمت خوا عرض سال

نوين و روند تحول ي ها ست كه روش ين ا علم و تكنولوژي به دليل ا
به . شود ميده مي نا  زمون و خطا ست؛ روشي كه آ تكنولوژي، بر علم مبتني ا

ي  هده ر، تحقيق و تفحص علمي، تجربه و مشا ي كا كه در زمينه  ين معنا ا
ي  ا هده هر تجربه و مشا  ست و طبعا ر ا س كا سا ز ذهن، ا رج ا ت خا قعيا وا
آن   ر يا ر، آن رفتا آن كا  ست تا ا  هنما صول را زمند يك مجموعه ا نيا

تعبيري با  به  شد يا توجه همراه با بل تحقق و پيشرفت قا  ندوزي، با ا تجربه
ين روشِ  ا. ترين نتيجه منجر بشود مدترين و پرمحصول رآ كمترين هزينه، به كا

ل پيش در مجموعه علوم شروع  سا 300ز  ست كه ا ، روشي ا آزمون و خطا
ئي  ال م وا مروزه به مقا ن و ا نت و ديگرا كا  رت و بعدها ز طريق دكا ا  بتدا اشد، 

ي  ا هر محققي كه به پژوهش در رشته  زمون و خطا، نِ آ در جريا. ست رسيده ا
ي عملش  هنما صول را يك سري ا  ست، طبعا ز علوم مشغول ا ي ا ا شعبه  يا
پژوهشگر نه تنها در . شود ميده مي اي عمل، تئوري ن هنما صولِ را ين ا ا. ست ا

ح و رفعِ  صال ا به  تفحص و بررسي و تجديدنظر كرده يا  يج تجربي مرتبا نتا
. كند يت مي رعا  مندي را نون ين قا ، حتي در متن تئوري هم ا]پردازد مي[عيب 

يه  ن سا ي علمي دورا ي يك تئوري بر فضا ا هر چند دهه  در هر قرني يا
ن  نشمندا ي محققين ودا ي عمل برا هنما قع حكم را ين تئوري دروا اخته و  ندا ا

ند  ا ن كه ديده ند و هر زما ا لكن روي آن تئوري تعصب نورزيده. بوده است
  فتد يا ا تي مي قا تفا ا  شود يا ن طبيعت مي رج و در جها لم خا تي در عا هدا مشا

نيست،   تبيين و توضيح آندر به  شود كه تئوريِ موجود قا ئي كشف مي شيا ا



 13 ضرورت وارسي تاريخ 

ر قرن  ست كه علوم در طي سه چها همين دليل ا ند و به ا ده تغيير دا  تئوري را
پيشرفت   ز آن ل قبل ا ر سا ز دو سه هزا ر بيشتر ا ر بسيا سرعتي بسيا  خير با ا

  . ست كرده ا
كم و  ز همين اصول حا ن هم با نسا عي ا جتما در مورد زندگي فردي و ا

معه،  عي و نيز در سطح يك جا جتما ني و همچنين ا نسا مور ا در ا. ست ا دق صا
يستي تبعيت كرد  ز همين روش با ز ا ن با ، در كل جهاتر م عاطور  به  يك ملت يا

  . ست ده ا دا] پس[  ن خودش را متحا ين روش ا ا  زيرا
 ني در مسير علمي صورت نسا مع ا كه در جوا  يي را دها مجموعه رخدا

ز روش تحقيق و  ست ا رت ا ريخ عبا ين علم تا برا بنا. ميم نا ريخ مي گيرد، تا مي
. ريخي عي و تا جتما دث ا ت و حوا ت، تغييرا ي تحوال تفحص علمي در حوزه

سي خود  عي و سيا جتما شيم كه در حركت ا ين با لب ا طا  گر ما ين ا برا بنا
ت  بست و مشكال يم و به بندر پيش بگير  خطر را هبردي درست و كم را

زيم،  دي نپردا قتصا ني و ا نسا د ا ي زيا هزينه  حل بر نخوريم يا بل غيرقا
ين  ربرد ا ين كا برا بنا. ريخ پيش بگيريم در تا  يستي روش علمي را با مي

خت  ي شنا ست برا صل ضروري ا ريخي يك ا ر تحقيقِ تا روشمندي در كا
  . معه ي جا خت سرنوشت و آينده و شنا  ت آن معه و تحوال جا

  ني شده؛ تا وا كيد فرا ريخ تا نيز بر تا  ي مذهبي ما ها ز طرف ديگر در آموزه ا
ب  نِ كتا شا زي و هم ريخي درواقع موا ريخ و تحقيق تا ه تا يگا يي كه جا جا

ي  سوره«كنم در  ن عرض مي ل خدمتتا ي مثا برا. ست ني فرض شده ا آسما
دخَلَت منْ قَبلكُم سنَنٌ فَسيرُواْ ق«: يد فرما مي» 138و  137ي  يه آ ن، عمرا ل آ

هذا بيانٌ للنَّاسِ و هدى و  الْمكَذِّبينَ هكَيف كانَ عاقب الْأَرضِ فَانْظُرواْ في
هاي  و مذهب  ها ، مكتب ها مت ، ا ها هم ملت  ز شما قبل ا. »للْمتَّقينَ هموعظ
 ـ لعه، تفحص و تحقيق كنيد دقت و مطا  هم با  ند و شما ا ند و رفته ا مده ر آ بسيا

  قبت آن ببينيد عا  تا ـ ني بكنيد ين نيست كه فقط حركت مكا ز سير ا منظور ا
  به آن  ند يا ا تكذيب كرده  ن را يق جها صولِ روشمندي و حقا ني كه ا كسا

» بيانٌ للنَّاسِ«عمل يعني تحقيق و تفحص، ين  ند، چه شد؟ ا ا د نكرده عتما ا
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  ما كند ا ن مي رشا كند، هوشيا ن مي رشا ست، بيدا دي روشنگر ا ي مردم عا برا
يت، هم  ي متّقين، هم هدا برا. ست ا» للْمتَّقينَ ههدى و موعظ«متّقين،  ي برا

ريخ  ي تا لعه ز مطا ست ا دي ممكن ا مردم عا. ست موزي ا آ موعظه و هم عبرت
ري  هل تفحص و دقت و پرهيزگا كسي كه ا  خيلي درسي نگيرند ولي آن

همين . »للْمتَّقينَ ههدى و موعظ«گيرد؛  ريخ درس مي دث تا ز حوا ست، ا ا
ي تحقيق و تفحص، يعني تجهيز به علم  ين آيه برا وند در ا كه خدا  مي را مقا
ي  سوره«در . برد ر مي كا ن به ي خود قرآ ن براز قرآ غا ئل شده، در آ ريخ قا تا

ن  يعني هما. »ذلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتَّقينَ«: يد فرما مي» بقره
ز  ين ا برا بنا. رد ي متّقين دا رد، قرآن هم برا ي متّقين دا ريخ برا ركردي كه تا كا
  . ست قرآن فرض شده ا  ن باأش ريخ درواقع هم بينيم كه تا ين جهت مي ا

و مما رزقْناهم  هالَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصال«متّقين كيستند؟   ما ا
رند و  دا مي  ز بر پا رند و نما ن به غيب دا يما متّقين آنهايي هستند كه ا. »ينْفقُونَ

كنند و بدون توقع به  ق مي نفا نوي، امع  دي يا يي ما را ز دا عم ا ن، ا شا ئي را ز دا ا
ن  نسا ن به غيب يعني اينكه ا يما ن به غيب يعني چه؟ ا يما ا. بخشند ن مي ديگرا
  لم هست كه ما ين عا مور در ا ري از ا شد كه بسيا ين مومن با به ا  عميقا
يم و  ا يم، ديده ا خته شنا  نكند كه هرچه هست ما  دعا ا  يعني نگويد يا. نيم دا نمي

  هست كه ما  ري چيزها ند كه بسيا نه، بدا. كشف كرده  همه چيز را  علم ما
ين  برا بنا. يم ا درك نكرده  حقيقتش را  نيم يا دا يم و نمي ا نديده  سيم يا شنا نمي

خت  ن، شنا دث جها خت حوا ن شنا ن، كه هما ِ جها خت ي شنا ش برا ز به تال نيا
ي آنهاست، هميشه  ها ي ريشه رفت عميق دربارهن و كسب مع ي جها شيا ا

. رود ل تحقيق نمي دنبا  صال شد، ا شته با ندا  ن را يما ين ا گر كسي ا ا. رد وجود دا
ن  بيا  با  ، همين مطلب رارود مي  علم به كجاب  در كتا» نك كس پال ما«مرحوم 

رسطو نوشته  ي ا ها دمي بق بر سر در آكا گويد در سا گويد؛ او مي ديگري مي
ه  نشگا مروزه بر سر درِ دا رد نشود وليكن ا ند، وا دا بودند، هركس هندسه نمي

 ـ رد نشود رد، وا ن ندا يما ند كه هركس ا ا خِ علم نوشته بر سر در كا  علم يا
ن به  يما كه ا  ن مذهبي نيست، چرا يما صحبت ا ـ ست ن علمي ا يما بحث ا
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  ن يا نشمندا ي دا مجموعه  من، شخص يا  يا  ما كهاست  ن به اين يما غيب، ا
و   ها نسته دا ري نا رف بشري، هنوز بسيا ي علوم و معا مجموعه  صال ا

كنيم، كشف كنيم و   پيدا  يستي آنها را ريم كه با در پيش دا  را  ها خته شنا نا
شد چه؟  ه باشت گر ندا شد، ا شته با دا  ن را يما ين ا يد ا ن با نسا تحليل كنيم؛ ا

رود و  ل تحقيق نمي محقق به دنبا  صال شد، ا ن نبا يما ين ا گر ا گويد، ا نك مي پال
  . رد اي براي تحقيق ندا نگيزه ا

ي  كه برا  مي را ن مقا ز يك طرف هما ن ا بينيم قرآ ين منظر مي ز ا ين ا برا بنا
سپس . »للْمتَّقينَ هوعظهدى و م«ست؛  ئل ا ي قرآن هم قا ست، برا ئل ا ريخ قا تا
ز مذهب، در علوم و  ا  ين تعريف جدا كند كه ا تعريف مي  متّقين را] ويژگي[

ن  يما ا. ست شتن ا ن به غيب دا يما ست و آن ا دق ا بشري هم صا يها پيشرفت
ت  ي موجودا همه  شتن كه بپذيريم ما دا  ضع را ين توا شتن يعني ا به غيب دا

ريخي و  دث تا حوا  دث طبيعي يا ز حوا عم ا لم، ا دث عا ي حوا همه  لم يا عا
گر هم  ا  يم؛ يا ا كشف نكرده  صال ا  يم و يا ا نديده  يا. سيم شنا نمي  عي را جتما ا

. سيم شنا نمي  يش را ها ريشه  هيت، عمق و يا يم، ما ا كشف كرده  وجود آنها را
ن روشي كه  هما  با  و تفحص عميق راز به تحقيق  يد نيا ين هميشه با برا بنا
  بر حقيقت موجود در آن در برا. بپذيريم ـ  زمون وخطا روش آ ـ ن شده متحا ا

ي  زمه ر و ال ي شروع به كا زمه ن به غيب ال يما ضع و ا ز همين توا لم هم با عا
  . ست م و پيشرفت ا قدا ا

ملتي هستيم كه داراي سه   ما .عده مستثنا نيستيم ين قا ز ا ن هم ا يرا ملت ا  ما
 ـ غيرمدون] تاريخ[ز آن  ر بيشتر ا يد بسيا و شا ـ ريخ مدون ل تا ر سا هزا

ز طرف  ا. رد دا  اي ي تمدني ني و پيشينه ي طوال بقه كمتر ملتي چنين سا. هستيم
حركت   مذهب توحيديِ زرتشت و با  ست كه با ن، ملتي ا يرا ديگر، ملت ا

 ،ملت  ما. ست ين چنين ا ز كمتر ملتي ا ز شده و با غا تش آ حيا مبر، ِ پيا زرتشت
توحيدي بوده   مان عي جتما ت ملي و ا ز حيا ريم كه آغا دا  ين خصوصيت را ا
ز و نشيب  ر پر فرا ر بسيا ريخ مدونِ بسيا ل تا ر سا ي سه هزا را وه، دا عال به. ست ا
يكي   ما  ها مدت  تا. يم ا شته دا ]يي بسيار[ ها و پيروزي  ها شكست] هستيم و[
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 هاي ن علم و تمدن بشري خدمت روا به كا  ما. يم ا ن بوده جها يها برقدرت ز ا ا
نده  ما زنيم و عقب مي  خير درجا ل ا سا 200-300گرچه در  يم، ا ا ري كرده بسيا
 ست و مورد قبولِ ن ثبت ا ما ت خدما  ريخيِ ما ي تا يم و لكن در گذشته ا شده
  . مروز نيز هست س ا شنا ي متمدن و علم دنيا

  به گذشته دلخوش كنيم يا  ن را هيم خودما هر صورت، بدون اينكه بخوا به
 هاي ز همه ملت رد غير ا ريخ و سرگذشتي دا ن تا يرا مغرور شويم، ملت ا  ز آن ا

ز  ظ كيفيت تشكيل و تكوين و هم ا ز لحا ظ طول مدت، هم ا ز لحا ن، هم ا جها
حتي ملت . ست شته ا ني دا ين مدت طوال يي كه در طول ا ز و فرودها نظر فرا

ي  بقه ست، چنين سا ريخي ا ي تا بقه بزرگ و پرسا هاي ز ملت چين كه يكي ا
زي  ن، نيا ما ز نظر گذشته ملت ا  ين ما برا بنا. رد ن ندا نيا يرا تمدني عظيمي مثل ا

بق و  سوا  نيم و عميقا بخوا  ريخ را يد تا ريم؛ با ريخ دا خت تا عف به شنا مضا
ي  خصوص دوره تمدني كه به. را بشناسيم  ها و پيروزي  ها شكست  علل آن

ز  ري ا قرن دهم هجري، موردتعجب بسيا  رم تا يعني قرن چها ]از آن[صي خا
ركسيست  حتي تعجب محققين ما. ر گرفت ن قرا سا شنا ن و شرق سا شنا م سال ا

ي  بقه ين سا ا  خوب چنين ملتي با. ست نگيخته شده ا برا  ين دوره هم نسبت به ا
ين جور  مروز ا يستي ا با ست، نمي تمدني كه مورد قبولِ دوست و دشمن ا

  شد؛ يا عي با جتما سي و ا ي عظيم سيا ها ري ر گرفتا ين جور دچا ا  نده يا ما عقب
جزو   ها   يي سيا آ] يعني[،   ها   ره قا هم  ن يا يگا ن همسا مروزه در ميا ا

دي و  بع ما ي منا را ز آنكه دا صرفنظر ا. بندي شود طبقه  ها ترين نده ما عقب
ي  دها ستعدا ز نظر ا عالوه، ا رند، به ها ندا ست كه خيلي دي ا ر زيا طبيعي بسيا

ر  ختيا ر در ا بعي سرشا منا ـ يي ملي خودستا  ز بدون غرور يا با ـ ني هم انس ا
ند؛ همين چند شب پيش يك دكتر  ا ند، درخشيده ا بوده  ها ني يرا ا  هرجا. ريم دا
ن كه  يشا حبه كردند؛ ا وي مصا  آوردند و با  مريكا ي آ در همين صدا  ني را يرا ا

ن  نيِ جوا يرا كند، يك ا سرپرستي مي  سا نا در  فرت به مريخ را ي مسا پروژه
رج رفته و  ني كه به خا يرا هر ا. ريم ر دا بسيا  دها ستعدا گونه ا ين ز ا ا  ما. ست ا

  فته، در آنجا ي خود يا دها ستعدا د و شكفتگي ا دا ي برون و بستري برا  فضا
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  . ديگر هاي ز ملت يد بيشتر ا ست، شا درخشيده ا
ز  رد، هم ا دا  ريخي را ي تا بقه سا  ن آن ن جهت كه هم كشورماي ز ا خوب، ا

ر  ي بسيا دها ستعدا حب ا نيِ صا نسا ين چنين نيروي ا ي ا را ين جهت كه دا ا
ر  دي و طبيعي و معدني هم بسيا ير ما ظ ذخا لحا ين نظر كه به ز ا ست و هم ا ا

كه   هي را يگا جا ين ي متمدن ا مروزه در دنيا ست، حق نيست كه ا غني ا
چنين هستيم، خود  ين ا  كشف اينكه چرا  ال حا. شيم شته با ريم، دا دا ]اكنون[

جب  وا  لذا. ست خير ما ل ا سا دويست  ـ ريخي صد سال حث تا ز مبا يكي ا
  . زيم ريخي بپردا به غور و غوص تا  ست كه ما ا

كه   سيا آ ي ره در قا  مان يه همساي  هديم كه همين كشورها شا  ما
ن در بيست  بع نفتي هستند، سرعت رشد و پيشرفتشا قد منا فا] شان بسياري[

  تا ردن، كشور ذا كشور اُ  مثال. ست بوده ا  ز ما ر بيشتر ا ر بسيا خير بسيا ل ا سا
ردن در  ا. رد توجهي ندا بل بع طبيعي و درآمد طبيعي قا ست كه هيچ منا فقيري ا

  ال گر كسي حا مي، آنقدر پيشرفت كرده كه ا سال هوري اعمر جم يها ل ين سا ا
يسه  ل پيش خود مقا بيست سا  سفر مثال  با  تش را هدا كشور برود و مشا  به آن

ست در حدود  ن نيز سرزميني ا كشور هندوستا. سد شنا نمي  كشور را  كند، آن
  تا ست ذا زميني ا، سر بر ما برا 15ز  جمعيتي بيش ا  ، ولي با بر وسعت ما دو برا

ي  ند همه توا ست و نمي جمعيت فقير ا  ين سرزمين نسبت به آن فقير، يعني ا
ن شمرده  د جها قتصا ن هند درواقع نهمين ا ال ا  ما ا. ره كند دا ا  قعا وا  مردم را

ن شود و  د جها قتصا رمين ا چها 2020ل  سا  شود كه تا بيني مي شود و پيش مي
شده،   يي خودكفا د غذا ظ موا ز لحا هند نه فقط ا. ست هم اين جهش خيلي م ا

  طي تا ز سوزن خيا ي صنعتي هم كه ا در زمينه. ست دركننده هم شده ا بلكه صا
  . زد سا خودش مي  تمي، همه چيز را ت ا سيسا ي جنگي و تا ها و كشتي  پيما هوا

ن آمد، بعد رفت و گفت  يرا اسفري به » ن كوفي عنا«چندي پيش آقاي 
ببينند،   يِ دور و بر خود را رج شوند و كشورها ن خا ز كشورشا گر ا ا  ها ني يرا ا

هر  به. نده هستند ما عقب  قعا كنند كه وا ف مي عترا ين حقيقت ا به ا] گاه آن[همه 
ز  ا يم، ا نده ما مروز عقب ا  مر كه چرا ين ا رسيدگي به ا  ي كشور ما صورت برا
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ز  عم ا ا ـ هيم به هر حركتي ين به بعد بخوا ز ا گر ا ا. ست ت ما جبا وجب وا ا
ريخي و  ي تا لعه ول چنين مطا يد ا ز هم با دست بزنيم، با ـ عي جتما ا  سي يا سيا

. نيم حركت كنيم شد كه بتوا ن با يي در دستما رها بزا ا  شيم، تا ي كرده باا تحقيقي
بروند و   ه را ين را هند شد ا ينده موفق خوا ت آ ر در جلساب صا ي قا هللا آ نشاءا ا
  . تعقيب كنند  ين روش را ا

سي متشكل و  عنوان يك گروه سيا يم، نه به ا جمع شده  ينجا ا  ما
عي در  جتما اـ  سي هيم نقش سيا خوا ن جمعيتي كه مي عنوا ر، بلكه به دا رسميت

به سبك معمول فقط در كسب   سي را كنيم ولي حضور سيا  يفا ن ا ما معه جا
م شود  نجا ا  توسط ما  ي بشود يا ا سي هيم حركت سيا خوا مي. بينيم قدرت نمي

 يها قعيت ز وا عم ا ن، ا يرا ي ا معه جا يها قعيت ي وا ين حركت بر همه كه ا
  آن  شد تا ه باشت ف دا شرا عي و فرهنگي، به همه، ا جتما دي، ا قتصا سي، ا سيا

ست كه  ميد ا ين ا به ا. شد ن با يرا ريخي ملت ا ي تاها قعيت وا  بقِ با حركت مطا
ت هم  ين جلسا ه و روش توفيق ا لبته را ا. يم ا ز كرده آغا  ت را ين جلسا ا

ه  ز را كنيد و چه ا يي كه مي نظرهارِ ظها ز طريق ا ست، چه ا ركت خود شما مشا
ين بحث و  ي ا كنيد و موجب غنا ي كه مطرح ميهاي م بها و ا  دها نتقا ، ا ها پرسش

  . شود س مي اين درس و كال
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  ]1چرا تاريخ؟[

مرگ از بهر حال و آينده است ضي نيستي مامرگ هرگز برا
ستده ابد زن ليك بگذشته تا ا كشتننتــــوال و آينده راحــا
هميم، در   كنوني كه با فظه؟ ا ز به حا گذشته؟ چه نيا  رِ با ريخ؟ چه كا تا  چرا

كردن  ي مشروط برا  ن ما ز جنبش پدرا يك سده ا. بريم سر مي ريخي به لي تا سا
ي يك  زه ندا حكومت و حد زدن به قدرت سپري شده، يك سده، نه به ا

شوق، ز  شته ا نبا لِ ا قدرِ صد سا ز پر قو؛ به چشم بر هم زدن و نه بر بستري ا
ر، يأس،  ر، با شك، عرق، پيچ، خم، كا ن، مهر، رنج، مشقت، خون، ا رما حس، آ

ري،  ه، فصولِ بها ه، رستنگا ه، پرتگا ريكه را زشوق، با زخيز، تدبير، با بريدن، با
  !  ها ستن ر كمك خوا ز يا ، ا ها زرفتن ، با ها ري يدا ، پا زها ندا ا ، چشم ها ه منظرگا
ز  ج ا حتجا ين پهنه؟ چه لزومي به ا ز ا ج ا ستخرا ج به ا حتيا ا ريخ؟ چه تا  چرا

صله  ريخ فا تا  با  ن؟ ما ز پيشينيا ست ا ري ا ن فرّا ستا دا  ريخ، تنها ي كهنه؟ تا ها سنه
ست  ريخي گپي ا بندي تا بي به جمع يم؟ دستيا ا درتنيده  آن  با  ريم يا دا

رچرخِ  ي چها لسكه ي پيشبرد كا ست برا اي  ا يه كم ما دست  نه يا روشنفكرا
  فق به سمت نور؟  در مسيري رو به جلو و رو به ا ها آرمان

چه ] اينكه[رد؛  ي مشروطه، مسئوليتي مترتب بر خود دا تنفس در سده
ي مجموعه  بي برا يا سخ يم؟ پا ا ده يستا ريخ ا ي تا كنون در كجا بود؟ چه شد؟ ا

ست؛ تخصيص وقت، تخصيص  صيص ازمند تخ هاي مطرح، نيا پرسش
 . زم ال  عا جتما ي فكر، تخصيص دقت و تخصيص تعقل ا يه ما ن جا

                                              
  . هدي صابرشهيد هاي  آغاز صحبت. 1
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ن  ست، گردما ريخي ا ني كه خود تا ن مسئوليت مترتب، در مكا ينك هما ا

و تسطيح معبري به سمت   ها ي نقب به گذشته مدني برا گردآ. ست ورده ا آ
ز  رروبي ا ست بر غبا ين مسئوليت، ضرورتي ا قبِ ا متعا. كنون نب ا ل، به جا حا

  .  ها آموزي و عبرت  ها ندوزي ا ، تجربه ها زي سا ف ، شفا ها گذشته
ز  ا  يط كنوني را برگ زنيم، نخست شرا  ي پيشين را زها مقدم بر آنكه فرا

. برشمريم  ريخي را رسي تا ي واها سپس ضرورت. سيم زشنا ريخي با منظري تا
 ! ش ا نش، سمتش و فلسفه ريخ چيست، جا بيم كه تا نيز دريا  در پس آن

تجربه و ملبس  حب ز شد، پيرِ صا غا ريخي آ سخن يك پيرِ تا  ول با نشست ا
 ي مه دا هم كه در ا خوا زه مي جا زين مهندس ا غا ن آ در پي سخنا. به كسوت

يم و سپس س زشنا ريخي با ز منظري تا ا  يط كنوني را شرا  بتدا نشست، در ا
گاه نشست بعدي  آن. ريم برشما  ز را ريخي هشت فرا رسي تا هاي وا ضرورت

 . ش ا نش، سمتش و فلسفه ص دهيم، به جا ختصا ريخ چيست ا به تا  را
ي هر بحث فكري، ضرورت و  بتدا كند كه در ا عقل و تجربه ايجاب مي

ي مرور ضرورت، در پرتو. بررسيم  را ني تئوريك آن ي بحث و مبا ها رآيي كا
ن به متن بحث  توا رتر مي دا و هدف تر ن ا، روتر ه اني بحث، آگ يي و مبا رآ كا
  ريخي؛ ز منظري تا يط كنوني ا يي شرا سا شنا  بتدا در ا. رد شد ريخي وا تا

ي مهندس  قا ف آ ن كنم بر خال ست عنوا ز ورود به بحث، ضروري ا پيش ا 
رب  مل تجا حا. كسوت حب ريخي و نه صا م، نه فردي تا ا بنده نه چهرهي، ب سحا

سعي   تنها. ريخ نيست م نيز تا ا ي تحصيلي ريخي هم نبوده و رشته ي تا شته نبا ا
ريخي و درك و  ي تا ها ن، دغدغه شم و مترتب بر آ كنم كه پژوهنده با مي

  رم و به كمك يكديگر و با گذان  در ميا  شما  با  هاي محدود خود را فت دريا
 . 1رسي كنيم وا  ز را ز نيا ر ا ز سرشا ، هشت فرا شما ركت مشا

                                              
ي آقاي  با اجازه: اين جمله در فايل صوتي سخنراني اين گونه بيان شده است. 1

بحث را آقاي مهندس شروع كردند كه  ،حسيني و دوستان مهندس سحابي، آقاي شاه
كنندگي بودند، سوابقشان، عبور از داالنهاي پيچ در پيچ پنجاه و  واجد شرايط شروع

اي دارم، نه كسوتي دارم، نه دود  من نه شخصيت ويژه .چندساله، شخصيت و كسوتشان
زموني حسيني و آقاي مهندس آ شاه  ام، نه مثل آقاي ام، نه خاك كار خورده چراغ خورده
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 ي آن ها يي رآ ريخ وكا رسي تا ريخي، ضرورت وا يط تا شرا

كه   نجا از آ. گون نگريست ظر گونه ز منا ن ا توا روي مي يط پيشا به شرا
ز منظر  نيم ا توا ن مي زمامرو يط ا ست، به شرا ريخي ا تا  موضوع نشست ما

ي  را بريم، دا سر مي به  يطي كه در آن ين منظر، شرا ز ا ا. ريخي بنگريم تا
م  ي هركدا برشمرده و درباره  ست كه يك به يك آنها را تي چند ا مشخصا
 . شود ئه مي را تي فشرده ا توضيحا

 هي ريخِ شفا ِ تا ن، كشور يرا ا
ي  ها ريخي در حوزه ي تا دها سنت ثبت و ضبط رخدا،  ن ما يرا ز در ا ز ديربا ا

ري  ري و سا سي كمتر جا دي و سيا قتصا عي، فرهنگي، ا جتما ز ا عم ا مختلف ا
ين  رد، بلكه به ا ريخ مكتوب هيچ وجود ندا تا] در ايران[نه آنكه . ست بوده ا

و   ها ني پيشا ريخي كه در پسِ ي تا ها نسته و دا  ها شته ز دا حجم ا  كه آن  معنا
ز  ريخ مضبوط ا حجم تا  لذا. ست ت ا ز حجم مكتوبا ست، بيش ا ها كُنج سينه سه
نيِ  ريخيِ پسِ پيشا ي تا ها ده گر دا يد ا شا. ست ريخ غيرمضبوط، كمتر ا تا

كو، مشروطه، جنگل و نهضت ملي  ي تنبا زها خص و محوري فرا ي شا ها چهره
ي  ه ت مكتوب موجود دربار عا طال ز ا ر بيش ا سيامده بود، حجمي ب بت درآ كتا به
  . شتيم ر دا ختيا در ا  را  زها ين فرا ا

ند،  ما قي نمي نش در ذهن با ي دا ست و همه ر ا ز آنجا كه ذهن، فرّا ا
ن در  تشا شده و محفوظا  1نتروپي د هم مشمول ا فرا ترين ا فظه حا خوش

                                                                                              
شايد درست هم نبود كه من در كنار آقاي . ام، ما با هم فاصله خيلي زياد داريم پس داده

من . ي جلسه مهم باشد قدم مهندس و دمشان براي ادامه. براي شروع بود. مهندس باشم
را قبال با   ام تاريخ است، اما دغدغه دارم و دغدغه ام، نه رشته نه يك فرد تاريخي

كنم خيلي بد باشد كه جلساتي باشد  فكر نمي. هندس مطرح كرديمدوستان و آقاي م
. كرسي، كسوت و مكان مانند بزرگان دانم و نه صاحب من نه تاريخ. براي انتقال دغدغه

شااهللا بتوانيم فراز به فراز با هم پيش  ان. كنيم ها را خدمت دوستان مطرح مي اما دغدغه
اش و  كنيم، جانش، سمتش، فلسفهطور روشمند هشت فراز را درك  برويم و به

  . دستاوردهايش را
1 .Entropy كميتي است كه بر آسان ساختن  .نظمي در يك سيستم ي مقدار بي اندازه
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فصل  ي بال ها ده ري دا ز بسيا ا  ما] ين برا بنا[. شود ك مي پا  حجم يا لي، كم سا كهن

ي ثبت و ضبط نشدن  نقيصه. يم ا نده ريخي محروم ما ي تا سطه وا و بي
ي  دها ز رخدا ري ا رد و بسيا ينك نيز وجود دا ا ريخي، حتي هم ي تا ها نسته دا
بت  نت كتا ما نقش، به ا حب صرِ صا قلمِ عنا  ن يا ز بيا ي نزديك هم اها ل سا

 . ست سپرده نشده ا

 ريخي ي مستقل ثبت و پژوهش تا دها ن نها فقدا
بوده و   دها ي ثبت و تحليل رخدا ريخي برا د مستقل تا قد نها فا  كشور ما

ن،  يرا در ا. يم ا شته ت مستقل هيچ ندا ثَبا  مفهوم كه مورخ يا  نه به آن. هست
رغم  به. كميت موجود نبوده و نيست ز حا ت مستقل ا باد ث نها  ن يا طيف مورخا
ر مختلف، بخش  دوا ن در ا گرا ن و تحليل ز مورخا صر مستقلي ا عنا حضور تك

م  نجا ا  ها كميت توسط حا  ست، يا ثبت شده ا] تا كنون[ز آنچه كه  توجهي ا بل قا
منيتي و  ط سنگين اي قل در پرتوي شرا حدا  ثير آنها بوده و يا تا تحت  شده، يا
  .ست فته ا ن يا ما نسوري سا نسور و خودسا ب و سا رعا بختك ا

ي  ها ه مستقل، در ثبت و ضبط ديدگا  ني با مورخا  يي مستقل يا ها ه پژوهشگا
ي  ها گرچه در دوران. ند ا بوده  پيدا ن، نا يرا ريخ ا دست تا دوردست و نزديك

ت،  طا رتبا نِ ا ت جها نا مكا ا  ط و خصوصاي ت شرا يت به تحوال عنا  خير با ا
 . است  فته ين حوزه، فزوني يا كميتي در ا ي غيرحايها فرصت

 ريخي زداييِ تا فظه حا
  ، با60ي  ي دهه بتدا ز ا ا  ب و مشخصا نقال ز ا پس ا يها ل ن سا در جريا

ت  نا مكا ا ري نحصا شتن ا ر دا مده و نيز قرا وجودآ ي به يط ويژه يت به شرا عنا
عي در دست قدرت مستقر، وضعيتي رقم  جتما آموزش رسمي و غيررسميِ ا

  . شود د مي قلمدا  رز آن ت با ز محصوال ا» ريخي ي تا فظه زدودن حا«خورد كه 
هي  نشگا دا سيك رسمي در سطوح پيش ن آموزش كال مكا ن، ا ين دورا در ا

                                                                                              
) مثابه قانون دوم آن به(دست آوردن عبارات روشن در ترموديناميك  محاسبات و به

گاه كم  يابد و هيچ بنا بر  اين اصل، انتروپي هميشه افزايش مي. وارد شده است
  . تر شود وقت ممكن نيست منظم طور كل  يا هر سيستم ديگر هيچ جهان به. شود نمي
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ز  عم ا ست، ا د دولت بوده ا ر نها اختي ل در ا م و كما طور تما هي به نشگا و دا
ي  مه ز آنجا كه برنا ا.  خصوصي  شند يا دولتي با  ها ه نشگا دا  رس يا اينكه مدا

هي و  نشگا دا ت پيش م موسسا بع آموزشيِ تما د درسي و منا آموزشي، موا
كلِ  ]از اين رو[شود  ميحي و تهيه  حد بوده و توسط دولت طرا هي، وا نشگا دا

ريخ  رچوب، آموزش تا ين چا در ا. رد شته و دا دولتي دا  سيك، منشا كال شآموز
در . پذيرد م پذيرفته و مي نجا حد ا وا  ز يك منشا يدئولوژيك ا ي ا محتوا  با

و نه » زي ورسا با«مضمون   ريخيِ رسمي با ي تاها نِ مورد بحث، آموزش دورا
  يي باها آموزش. ست فته ا ريخي تحقق يا مستقل تا يها قعيت س وا سا برا

 . يدئولوژيك غلظت ا  ر و با دا ت گزينشي، جهت عا طال ا
و   ها ال ر كا زا ي گروهي و با ها نه ز طريق رسا آموزش غيررسمي نيز كه ا

آموزش رسميِ   جهت با نوعي هم بد، به يا ن مي ما هنري سا ـ ت فرهنگي خدما
ن همچون  رگا ي پرشما ها نه رسا بودنِ ري نحصا ا. ست ني عمل كرده ا دورا

ي ها ل صل سا صلي در حدفا ي ا ها مه بودنِ روزنا ديو و دولتي تلويزيون و را
 يها سويي آموزش ت، هم عا طال ن و ا ي كيها ها مه همچون روزنا 1375-1360

ل مميزي و  عما ر آن، ا در كنا. بسيار تسهيل كرد  ريخي رسمي و غيررسمي را تا
ريخ  تا  رِ برخورد گزينشي با كا ب و فيلم نيز كمك ر كتا زا تي بر بارت دول نظا

ي ها ت و فرصت نا مكا مي ا ز تما مندي ا بهره  ست كه با گونه ا بدين. ست بوده ا
ب،  نقال ز ا ريخيِ نسل نوِ پس ا ي تا فظه آموزشي رسمي و غيررسمي، حا

 يها ترين آموزش صلي ا. گرفتكميت شكل  ه حا ي دلخوا ا گونه زدوده شد و به
  :يي چون ن در محورها توا مي  ين دوره را مشترك اريخي  تا

ز  گويي كه قبل ا(ست  ن ا يرا صر ا ريخ معا ت تا تحوال  د مبدا خردا15 - 
شك و خون و عرقي  شته و رنج و ا يي وجود ندا عتنا ا بل  د قا هيچ رخدا  آن

 ؛)ست ر نبوده ا در كا
ب و محوريِ جنبش  ه نا هللا نوري، ديدگا ا خ فضلي شي ها ه ديدگا - 

 ست؛ مشروطه بوده ا
ني و نقش فرعي  شا كا  ز آنِ شدن نفت ا دست در نهضت ملي نقش فرا - 
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  ست؛ ز آنِ مصدق بوده ا ر شرط و شروط، ا هزا  و فرودست با
نيون،  ي روحا ئن و همه ز مشروطه به بعد خا نِ ا ي روشنفكرا همه - 

  . دمند خا
حد  ز يك منبع وا عمده ا طور ريخي نسل نو كه به ي تا فظه ن روند، حاي در ا

 ريخيِ ت تا قعيا ز وا ي شكل گرفت كه بخش مهمي ا ا گونه شد، به تغذيه مي
شده، بر  يت شده و هدا ك و بخش محدود، گزينش پا  ز لوح آن خير ا ي ا سده

  . 1نقش بست  آن
  ريخي ي تا فظه حا حب ض نسل صا نقرا ا

درصد  3د كه فقط  ن دا نشا 1375ل  ري نفوس و مسكن در سا شماسر
) فظه حا حب نسل صا(ل  سا 65ز  ي سني بيش ا جمعيت كشور به رده

ريخيِ  ن تا فصل دورا گر بِال هده بدين ترتيب، نسلي كه مشا. رد ص دا ختصا ا
طور  ل نيز به سا ن نسل ميا. ست ض ا نقرا ل ا بوده، در حا 1300ل  ز سا پس ا

  با  ين منظر ما ز ا ا. رد در ذهن دا  را 40ي  ز دهه دث پس ا طبيعي، فقط حوا
خير  ي ا ريخ سده ز تا جه هستيم، نسلي كه بخشي ا موا» قل نسل نا«خطر حذف 

 . ست ي خود ذخيره كرده ا فظه در حا  را

  ن سه نسل گسست ميا
ن  ت ميا سبا گي، مناعي و فرهن جتما به علل مختلف ا  خير بنا ي ا در سه دهه

) خر ني و متا متقدم، ميا يها نسل(ل  سا زه ل و تا نسا ل، ميا سه نسل كهنسا
  ي بزرگتر يا ده نوا ده، طيف خا نوا نون خا كا  ز آن پيش ا  تا. ست گسسته شده ا

                                              
در : ي فوق بخشي حذف شده كه بدين شرح است يل صوتي در ادامه جملهدرفا. 1

هاي عمومي منتشر شده،  اي و آنچه در رسانه حقيقت كتب درسي دانشگاهي و مدرسه
نويسندگان . اي است، هم مضحك هست و هم تراژيك اتفاقي كه افتاده، اتفاق ساده

ست و بقيه را تقسيم بر اشخاص و فرازهاي مورد نظر تاريخي خودشان را ضرب در بي
هاي مورد وثوق تاريخي خود را آگرمانديسمان  ي را چهره اند؛ يعني همه صد كرده

اين . اند اند، از آن طرف بقيه را خرد ريز و موجودات ميكروسكوپي تاريخي كرده كرده
  . اتفاق در ايران افتاد و هم اكنون نيز ساري و جاري است
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عي  جتما ل ا فعا يها توق گردي، پا شاـ  د ستا گردي و ا شاـ  بط معلم ميل، روا فا
يي  دها ر نها ، در كنا...، سرِ محل و  رها زا ي با سته نه، سرِگذر، را خا ههمچون قهو

ي  تي جدي برا نا مكا ، ا...كيِ محلي و  خا يها ي ورزشي، زمين ها ه شگا چون با
ريخي  رب تا ريخي هر حوزه و نيز تجا ت تا يا ل روا نتقا دل فرهنگي و ا تبا

و   ها نون ين كا ت در ا طا رتبا اي  كش مجموعه ز كشا ا. شدند محسوب مي
نو در يك  هاي هم بود و نسل سه نسل فرا» زيست مشترك«يط  ، شرا دها نها

  ما ا. شدند ي مختلف مي ها ريخي در حوزه ي تا فظه بستر طبيعي، مجهز به حا
  رد و يا رجي ندا وجود خا  ضر يا يط حا در شرا  ها ت و فرصت نا مكا ين ا ا

  . ند ا فته ي هنوز موجود، تغيير يا دها و نها  ها نون كاي  ركردها كا
شود كه بر  ز سويي نسل نو در نوع خود يك نسل شورشي تلقي مي ا

ز خود، معترض و  قبل ا هاي بين نسل ما ت في سبا رزشي و منا م ا گذشته، نظا
. ست ن گذشته ا سا يي بهها دل ز تبا نع ا ين پديده نيز خود ما ا. ست فته ا برتا

، »سينه به سينه«نيسم  مكا  ريخي با رب تا و تجا  ها ده لِ دا نتقا م ا گونه، نظا بدين
  . ست ده ا ز دست دا ا  ييِ جدي خود را را كا

  لعه ميلي نسل نو به مطا بي
. لعه هستيم ي مطا عرصه  ع نسل نو با هد نوعي ودا خير شا ا يها ل در سا
نسخه  1500مروز حدود  يط ا ب در شرا ن كتا ن متوسط هر عنوا رگا اينكه شما

ميلي نسل نو به  دي، به بي قتصا ز علل مختلف فرهنگي و ا ست، مستقل ا ا
  عمده با طور نيست و به» ن خوا ب كتا«نسل نو، نسل . گردد لعه نيز برمي مطا
. ست ينترنت مرتبط ا طي ا رتبا ي ا ري و نيز شبكه شنيداـ  ي تصويري ها نه رسا

ب  كتايي چون  ها مجموعه  ن با م، نسل جوا طور عا به 50و  40ي  ها در دهه
عزيز «ي  ها ستان ، دا»حمد ا ل آ«ت  دبيا ، ا»صمد بهرنگي«ي  ها ستان ، داهفته
ني  يا ت پا عا ن، سا ينك نسل جوا ا هم  ما ا. ست بودزي و هم  شنا آ... ، و»نَسين

لعه نيز  دهد و مطا ص مي ختصا ينترنتي ا ت ا لعا مطا  ت و بعضا طا رتبا به ا  شب را
  جذب محتوي و خصوصا  لذا. ست ي خبري ا ها در سطح پيگيري  عموما
  . ست ز گذشته ا ا ترزل ر نا ريخي بسيا ي تا محتوا
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ل  نشجوي سا ب، يك دا نقال ز ا ي قبل ا ها ست كه در دهه يت ا ن عنا يا شا
 جنگلِ ]بكتا[، »كسروي«ي  ريخ مشروطه تا ]كتاب[   م با طور عا دوم به بعد به

بود و خود نيز در   ، آشنا... ي نهضت ملي و دها ، رخدا»ن عيا مصطفي شعا«
ز  ترتيب ا شت و بدين حضور دا 50و  40ي  ها دهه ريخي ت تا ن تحوال جريا

  . كرد ريخي مي تجهيزِ تا  هده، ذهن خود را لعه و مشا طريق مطا
  ريخ ي به تا ا ه نقطه نگا

 يها فت ز درك و دريا ن ا ميزا  ن شد، آن يي كه عنوا ها ر نقيصه در كنا
ريخ  ز تا ا  را ست و كمتر درك روندي ا» ي ا نقطه«ريخي موجود نيز، نوعا  تا

شود،  ئه مي را ريخي نيز ا ردي كه تحليل تا در موا  لذا. ظر هستيم هد و نا شا
  . 1يب است غا» منه پردا«ي بوده و تحليل  ا نقطه  ها تحليل  عموما

  ي تفسير بر پژوهش غلبه
ست و  ريخي محدود ا ي تا ظرهارِ ظها دي ا ستنا ضر، وجه ا ن حا در دورا

رند و  ستوا ا  ها يل شته و بر تما ي تفسيري دا ريخي، بيشتر جنبه اي تها وت قضا
روي  بدين. رسي مجهزند ش و وا ي پژوهشي و محصولِ كنكا ها فته كمتر به يا

ت  عا طال ا  ست تا ا» ت عمومي عا طال ا«طور عمده  ريخ به تا  برخورد با
  . فرين آ و تحليل  را صي، كا ختصا ا

  سي شنا دوره ي جا سي به شنا چهره
  ن، عموما يرا ي ا معه ني جا نو و ميا يها هديم نسل چنان كه شا آن
ن، دكتر  خا ن كه كوچك ميزا  به آن  لذا. س شنا سند و كمتر دوره شنا چهره

                                              
ها و با  با فرازها، جريان: ه اين صورت بيان شده استاين جمله در سخنراني اصلي ب. 1

ميدان ديدي وجود ندارد كه گسترده باشد و پهنا داشته . شود اي برخورد مي اشخاص نقطه
اي  نقطه. آيد و سينوسي و مواج نيست ها كانوني است و  بر يك يا دونقطه مي نگاه. باشد

هاي تاريخي  منزلگاه] بلكه[ شود، است، روندي نيست، مسيرهاي تاريخي تعقيب نمي
بينيم؛ حداكثر تفسير موردي بر  ي تاريخي از كسي نمي لذا ما تحليل پردامنه. شود تعقيب مي

بينيم و ديد پردامنه وجود  مي... يك نقطه، يك فراز، يك جريان، يك شخص، يك حزب و
ـ  گونه بود اينهم كمتر  60ي   دههـ  سال اخير 15- 20توان گفت در  ندارد و به نوعي مي

   .شده استن  آ  اي جانشين ي تاريخ حذف شده و عنصر نقطه عنصر يكپارچگي در مطالعه
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ب،  نقال ا سند، نهضت جنگل، نهضت ملي و ني سرشناي خمي قا و آ مصدق
ر  نبه قرا جا ييِ همه سا يت و شنا ، كمتر محل عنا»ريخي ي تا دوره«عنوان يك  به
بر محور   عموماـ  شد گر تحليلي با ريخي نيز ا ي تا رند و تفسيرها دا

  . ص هر دوره ت خا نا مكا و ا  ها يط، زمينه ، شرا ها س فضا سا ست نه برا ها چهره
  1ني ِ دورا يدئولوژي به ا» سيكل معيوب«و » طل دور با«تبديل شدن 

طور  ي متوسط فرهنگي به ص و طبقه طور خا ن به يرا روشنفكري اي  معه جا
و  1376-1384ي  له سا ت در هشت حا صال مي حركت ا كا ز نا ثر ا م، متا عا

ين حركت، به چنين  ز ا ا» دينه نها«و » ّن   متعي«ي  رويت نكردن دستĤوردها
نِ  ر آمده و در طول دورا گرفتا» طل دور با«ن به  يرا ريخ ا ند كه تا ا وري رسيده با

در متنِ . ست ريخ بوده ا گير تا ن مي، گريبا كا نا» سيكل معيوبِ«ز مشروطه  پس ا
هيچ   نِ ما يرا ست، در ا ني شده ا يدئولوژيِ دورا ور كه خود تبديل به ا ين با ا

فق  هد شد و ا ر نخوا يدا دي پا هيچ نهاهد رسيد،  م خوش نخوا روندي به فرجا
  . شت هد دا روشني وجود نخوا

يخ « 1384ل  برآمد و در سا 1380ي  ز آغاز دهه ني ا يدئولوژي دورا ين ا ا
ت و سپس شكست آن، در يك  حا صال گونه كه فروكشِ حركت ا بدين. »بست

ن ضميمه پيشي يها ي حركتها م ن علمي و پيچيده، به فرجا چندا  تحليل نه
 . 2معرفي گرديد» مسدودشده«ن  يرا ريخ ا گزيني، تا ده شد و در يك سا

                                              
وجه دهم يكي از مهمترين : در فايل صوتي به دنبال تيتر اين جمالت آمده است. 1

در شرايطي كه . ي ما از برگزاري اين دوره بيشتر همين بوده است وجوه است و انگيزه
مي بريم سيكل معيوب و دور باطلي كه تصور مي شود در تاريخ ايران  ما در آن به سر

 . برقرار است تبديل به يك ايدئولوژي شده است
برخورد : در فايل اصلي سخنراني جمالتي بدين شرح در پي جمله قبل آمده است. 2

با تاريخ االن يك برخورد خطي شده است، يعني از مشروطه تا االن برداري ترسيم 
اصال ـ  50و  40ي  دههـ  كه اين بردار هميشه سركج است، تا قبل از انقالب شود مي

. كند اي وجود داشت كه تاريخ سيخكي به سمت تكامل حركت مي يك تصور سيخكي
االن ديگر كمتر كسي اين تصور را ! نه آن شيب فرازين افراطي و نه اين شيب حضيض

. و روندي است، فراز و فرود دارد اش سينوسي و مارپيچي دارد كه تاريخ سير تكاملي
اگر با اين ديد با تاريخ مواجهه صورت بگيرد، طبيعتا ارتفاع تاريخي ما نسبت به 
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  ريخي يأس تا
ن،  ز روشنفكرا ن بخش مهمي ا ينك در ميا ا ني، هم يدئولوژي دورا ين ا ا

عنصر   ريخي كه با ين يأس تا ا. 1ست ه آورده ا به همرا  را» ريخي يأس تا«
ميده  نجا ن ا جرتي در روشنفكرا ن مها جريا ست، به دو آميخته ا فلسفي نيز درهم

ي  برا» ه به بيرون نگا«با   ها سوي آب  جرت به بيرون و سفر به آن مها: ست ا
ي  ها ك فرورفتن و پروژه جرت به درون، در ال ن، و مها يرا عي در ا جتما تحول ا

  . پيش بردن  فردي را
ي مثبتي در طول  و روندها صر هد عنا د شده، شا ي يا ر محورها در كنا  ما ا
  :يم ا نيز بودهخير  ي ا دهه

ز  ثر ا ني و جديد متا هاي ميا ريخي نسل خت تا ي شنا رتقا ا - 
ز  پس ا  خصوصاـ 70ي  يِ دهه ت نوپا ريخي مطبوعا ي تا ها بخشي هي گا آ

ي  دبودها و يا  ها سبت يي منا ي برپا ه برا نشگا ني دا و نيز ميزبا ـ76ل  سا
صر  ريخي معا ي تا زها سي برخي فرا زشنا ين روند، با محصول ا. ريخي تا

يي چون دكتر  ها خت چهره زشنا نهضت ملي شدن نفت و با  خصوصا
 . ست بوده ا مصدق

  يط كنوني را ن، شرا ز روشنفكرا محدودي ا هاي صر و طيف عنا - 
 هاي ها و جنبش رسي آرمان اخر و نيز و متا هاي بي حركت رزيا يط ا شرا

  . كنند خير، تلقي مي ي ا له يكصدسا
ريخي تلقي  منظر تا ز ا سي شنا يط ط روشن شرا ز نقا ين دو محور ا ا
ي يك رويكرد  ي تغذيه بع برا ف بر آنكه گستره و حجم منا مضا. شوند مي
  . ست ز قبل ا ا ترريخي، بيش تا

                                                                                              
طور نيست كه  طور نيست كه هيچ دستĤوردي نبوده و اين اين. مشروطه خيلي باالست

. لذا يك وجهه اين است. در هشت سال گذشته هم هيچ دستاوردي تحصيل نشده باشد
  . آيد بعدي هم دالدل اين است و از دل همين در ميوجهه 

قبال روشنفكران : در فايل صوتي سخنراني اين جمالت در پي اين قسمت آمده است. 1
ها از آنجا كه يك آرمان و ايدئولوژي داشتند، به هرحال  غير مذهبي، مشخصا ماركسيست

. كنند به تاريخ خودمان نگاه ميگشتند، االن آنها كمتر اميدوارانه  دنبال اميدي در تاريخ مي
ها هم كه به طريق اولي به دليل مجهز بودن به ديد تاريخي توحيدي بايد نسبت به  مذهبي

  .تر باشند، اميد ندارند تر، اميدوارتر و مشعوف تحول تاريخ شاداب
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  ]وارسي تاريخ يها ضرورت[

ريخ،  رسي تا ي وا سي برا سا ي ايها ريخي، ضرورت سي تا شنا يط در پي شرا
   :ر دارد قرا  وري ما پيشا

 1ريخي فظه تا ن حا ي فقدا رفع نقيصه

  شته نبا ريخِ مشحون و ا ز تا شت ا بردا
ده  ي دا در خود جا  ز را ن، هشت فرا يرا خيرِ ا صد و بيست سالِ ا ريخ يك تا

، 50و  40د، جنبش  خردا 15كو، مشروطه، جنگل، نهضت ملي،  ست؛ تنبا ا
د، تجربه و عبرت  ز رخدا شته و مشحون ا نبا ا ريخِ تاين  ا. ت حا صال ب و ا نقال ا

شته و لبريز،  نبا لوي اين سي ا. ست شت علمي و كيفي ا ج بردا موزه، محتا و آ
  . ن باشد يرا مروز ا ن ا مردما»  سد جوع«قل  يد حدا هر رو با به

  ريخ ضي بودن تا متقا

هده  مشا«، »سير كردن«خر، مكرر بر  ب آ ر در كتا كه پروردگا  ن همچنا
ز  خر مشحون ا ب آ ورزد و كتا كيد مي ريخ تا ز تا ا» عبرت برگرفتن«و » كردن

ست،  ريخِ كلِ محلِ عبرت ا ز تا نيز كه جزئي ا  ريخ ما ست، تا ا» بنگربنگر، «
ريخِ مشحون،  ي تا ضا ين تقا به ا. »بنگر، بنگر«و » بجو، بجو«ز  ست ا ك ا پرپژوا

  . 2د نه دا سخي مسئوال يد پا با مي
                                              

ريخي نسل نو  ي تا فظه ل حا يد به هرحا با: در پي اين تيتر در سخنراني آمده است. 1
  را  ها جريان] نسل نو بايد. [يد ن بيرون بيا يرا ريخ ا تا  ز برخورد شبحي با مجهز شود و ا

و   زها سد، فرا بشنا  ها و دوران  ها در ذيل جريان  را  ها سد، چهره بشنا  را  ها سد، دوران بشنا
 . درك كند  را  ها يه ما ن سد و جا بشنا  را  فرودها

قدر در  تاريخ كه اين: در فايل صوتي سخنراني ذيل اين تيتر، اين جمالت بيان شده اند. 2
در قرآن هست كه كامال تاريخي   پنج سوره. كشورما مشحون است، متقاضي هم هست

ي  ي هود، سوره ي اعراف، سوره سوره. ي تاريخ در آنها هويداست مايه است، يعني جان
ي  خصوص سوره ، به موسيقي متن اين پنج سوره. ي طاها  ي شعرا و سوره انبيا، سوره

! اش توصيه است كه نگاه كن، نگاه كن، درياب، درك كن همه. اعراف، بنگر بنگر است
 .صد و بيست سال گذشته فرياد زده است صدا در طول  را بي] مايه جان[تاريخ ما اين 

كند كه ميراث معيوب و دور باطل  مجموعه تفكري كه به ياس تاريخي رسيده و فكر مي
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  ]1كارايي وارسي تاريخ[

و   ها يي را ز، كا ريخي هشت فرا ش تا رسي و كنكا طور بديهي، وا به
  شت؛ هد دا خوا در پي  ص خود را ي خا ها يي گشا گره

 ريخي؛ ي تا فظه تجهيز حا - 
 ريخ؛ ز سير تحول تا فت عمومي ا درك و دريا - 
 ريخ؛ لهي در تا درك سنن ا - 
 ريخي؛ تژيك مبتني بر تجهيز تا سترا بي به درك ا يا دست - 
 ؛2بندي ن جمع تجهيز به توا - 

                                                                                              
اگر ضمن اين كه اين برداشت در پس ذهنش وجود دارد، رجوع مجددي به اين سير . است
ِ  بخش كند كه اين چنين نيست و عناصر حياتي و حيات ساله بكند، بعينه درك مي 120

  .  ردسال وجود دا 120اي در اين  جدي
در فايل صوتي سخنراني در اين قسمت جمالت زير بيان شده است كه تيتر اضافه شده 1 . 

ي  بريم، سده در نهايت دوراني كه در آن به سر مي: از اين حذفيات درآورده شده است
اي مقابل ما وجود دارد براي كشف، براي رصد و  مشروطه است و موعد ارزيابي و پهنه

خواهد به ميدان بيايد و  خصوص براي نسل نوي كه مي ايي ها بهاما كار. براي غواضي
  مجهز به حافظه تاريخي شود چيست؟  

اولين كارايي : است  گونه شرح و بسط داده شده اين موارد در فايل سخنراني اين. 2
سال را  120اين ] تاريخ[براندازي عمومي است، يعني اين امكان را پيدا كند كه 

عنوان يك جسد  به هشت فراز دقيق و با وسواس نگاه شود و به اگر. براندازي كند
ي پرتجربه و پرحافظه به آن  عنوان يك جسم زنده جان به آن نگاه نشود و به متعفن بي

درجه پس و  180تواند  اين براندازي عمومي به سان دوربيني كه مي] امكان[نگاه شود، 
  .آمدوجود خواهد  پيش شود و باال و پايين برود، به

بتوانيم با همكاري هم در اين دوره، ] همگي[كارايي دوم تن زدن به روند است، يعني 
بر جريانها بنشينيم و يك بلَم جستجوگر اختياركنيم و . تاريخ را به امروز وصل كنيم

اگر اين اتفاق رخ . تراز شويم پاروي وارسي بزنيم و با باال و پايين آب مانوس و هم
  . سال گذشته در كشور ما چه اتفاقي افتاده است 120كنيم كه در  توانيم درك بدهد مي

تر از اينها شايد  اما مهم. درك و ديد تاريخي است كه اشاره شد] رسيدن به[كارايي بعد 
درستي عنوان  االن برخي از دوستان به. رسيدن به درك و دريافت استراتژيك است

استراتژي فردي هست، يعني همه  .كنند كه در اين دوران كسي استراتژي ندارد مي
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كنند، زندگي تشكيل دادنها،  شان را با استراتژي معيني دنبال مي دارند منافع فردي

ها، از  كنج خارج شدن ها، از سه ها، فرصت مطالعه استفاده كردن ليسانس خواندن فوق
ها،  ي هزارپيچ پيچاندن ها، مسئوليت را در ملحفه ها، به حاشيه رفتن متن وداع كردن

هركس يك استراتژي فردي دارد اما استراتژي جمعي وجود . ي اينها وجود دارد همه
. وجود نداشتن استراتژي جمعي تنها محصول سركوب و ارعاب حاكم نيست. ندارد

انصافي است كه بگوييم چون شرايط سخت و سنگين است كسي به استراتژي فكر  بي
هايي كه در گذشته افتاده  اتفاق. تكند، بخشي محصول فقدان ديد تاريخي اس نمي

همه باالي . اش گرفته نشده است بندي نشده و جان و عصاره و شيرابه است، جمع
تواند براي  طاقچه است و اثر انگشتي روي مضاميني كه در تاريخ ما وجود دارد و مي

لذا درك استراتژيك . درك و ديد استراتژيك وجود داشته باشد، مغفول مانده است
تَجِد لسنَّت «. در درون اينها درك سنتها هم هست. تب بر درك و ديد تاريخي استمتر

عنوان ناظر و مشرف  يعني خدا به)] 43فاطر[( »اللَّه تَبديلًا ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلًا
 اي از تاريخ و جهان خارج بر تاريخ و بر جهان كه هم در تاريخ و جهان هست و لحظه

تاريخي هم كه به ديدگاه . نشده است و خارج نخواهد شد، سنن و قوانيني دارد
شاءاهللا آن  ها و قوانيني را تعبيه كرده كه ان توحيدي وصل است، در درون خودش سنت

هايِ عامِ حاكم بر تاريخ  ها، هم سنت دريافت سنت. پي خواهيم گرفت] در ادامه[را 
هاي عام معني  يخ خودمان كه ذيلِ همان سنتهاي خاص حاكم بر تار است و هم سنت
  . كند و مفهوم پيدا مي

ما يك مردم روز داريم و يك مردم تاريخي، . هاست ي شناسايي كارايي بعدي مجموعه
براي مردم روز، صفات مثبت و منفي در ذهن همه هست اما مردم تاريخي ايران تقريبا 

هاي انفجاري است؟ بعد از  ني و بيداريچرا ايران كشور خوابهاي طوال. اند مغفول مانده
چه كسي سعي كرده . شود باره جنبش عظيم يا يك انقالب برپا مي سال يك 10-15هر 

در كنار . است مردم تاريخي را بشناسد؟ كمتر سعي شده مردم تاريخي شناخته شود
 شناسي كل شناسي و نهايتا يك شخصيت شناسي، كشش شناخت مردم تاريخي ظرفيت

ي كل داريم كه  آقاي مهندس سحابي به درستي معتقدند كه ما يك جامعه] .داريم[
آن شخصيت كل . هاست اي دارد كه مستقل از شخصيت افراد و جريان شخصيت كلي

. البداهه شكل نگرفته است وجود آمده است و خلق الساعه و في در ضمن تاريخ به
تاريخ پيشينيان مسلط شدم كه چنان بر : اي در نهج البالغه دارد حضرت علي كالم كيفي

خيلي قشنگ است كه دوره به دوره با همه . ام ي آنها نوبت به نوبت زيسته گويي با همه



 پيش از آغاز 32
 

                                                                                              
شناسي،  ظرفيتـ  ها زيسته است و مجهز به درك تاريخي شده و مجموعه شناسايي

  .شده استـ  شناسيِ كل شناسيِ تاريخي و شخصيت شناسي، مردم كشش
 40ي در دهه. بينيم بندي است كه االن در نيروهاي سياسي نمي كارايي آخر، توان جمع

اند  درستي نيروهاي نو ورود به عرصه كه شكست را با گوشت و پوست لمس كرده به
اين وصيت خون بااليش رفته است، از . بندي رسيدند اند، به ارزش جمع اما نااميد نشده

باالي اين حرف خون و  چون. نوع حرفهايي مثل من نيست كه در پسش چيزي نباشد
اين ! بندي شرف رفته است، خيلي مهم است؛ يك مثقال عمل، پنجاه خروار جمع

ساله به ضرورت جمع بندي 22است يعني يك جوان » نژاد حنيف«حرف، حرف 
اهميتي ـ  گويم همه نميـ  سال هم دسترسي پيدا كرد ولي االن نسلهاي متاخر و ميان

شود طرحي نو  اي نيست، نمي بندي چون جمعبندي قائل نيستند و  براي جمع
ـ  هاي امروز ما استراتژي. اي وجود ندارد بندي نيست، استراتژي چون جمع. درانداخت

كالمي هست در نهج . از نوعي است كه پي و بن تاريخي نداردـ  اي باشد اگر استراتژي
عقْلَ رِعايه العقْلَ رِوايه، فَإِنَّ رواه  إِعقلُوا الْخَبرَ إِذا سمعتُموه«] بدين مضمون كه[البالغه 

گاه كه خبري دريافتيد آن را دانه فرض  ، خيلي كيفي است، آن»الْعلْمِ كَثيرٌ، و رعاتُه قَليلٌ
اش، زيرا  كنيد و از روي تدبر و انديشه آن را دريابيد نه از روي لفظ آن و وجه روايي

بسيارند و ـ  آگاهيي انباشته از دانش و  به مفهوم دانه ـ كنندگانِ علم روايت
همين روزهاي اخير را ! كنندگان در آن اندك كاربندان آن و انديشه كنندگان و به رعايت

شود  اخبار انتخابات به دليل حساسيتهاي سياسي تعقيب مي] بينيد مي[كه نگاه كنيد، 
در انتخابات  بندي كالن و كيفي روي انتخابات خالي است، كما اينكه ولي جاي جمع

اينكه بعد از هشت سال  كما اينكه روي دوم خرداد خالي ماند، كما . پارسال خالي بود
ي  بندي خالي شد اما هيچ جمع 84تا  76ي  كننده عرصه از نيروهاي استارتر و عمل

نژاد سركار آمد،  ها در روزهاي اولي كه احمدي طلب مجموع اصالح. اي نديديم جدي
نژاد را فشار راست و سركوب  د و نهايتا عامل اصلي آمدن احمديصرفا فرافكني كردن

طور سنتي كار راست در كل جهان همين است، مانع  در حالي كه به. قلمداد كردند
يعني با تاريخ و تحوالت . طور بوده است تحول است و در كشور ما هم همين

بندي  رد از نوع جمعبندي مبنايي ك چه كسي جمع. شود، ننه من غريبم بازي درآورد نمي
ي تحليل، هميشه يك شرط  شود؟ با اين شيوه البالغه به آن توصيه مي كه در قرآن و نهج

هاي تاريخ را بر سرِ آن خراب كرد  ي كاسه كوزه شود همه خارجي وجود دارد كه مي
كننده، استارتر و ايدئولوگ بوده، گردي از آن كاسه  خود فرد كه طراح، عمل] اما بر[
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آنچه به ذهن . چنين وضعيتي را ما در كشور خودمان داريم. ها ننشيند شكستنكوزه 

ي شرايط از منظر تاريخي و نهايتا  گانه رسيد، تشريح وجوه سيزده محدود من مي
تواند  اي كه مي تراود و كارايي اي كه از اين شرايط برمي هاي سيرِ چهارگانه ضرورت
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  »تاريخي تاريخ، سمت تاريخ و جانِ  فلسفه«

»نْ لَما نّى وا ،نَىب اَى  ،هِممالفى اَع نَظَرْت لى فَقَدنْ كانَ قَبرَ ممع رْتماَكُنْ ع
و فَكَّرْت فى اَخْبارِهم، و سرْت فى آثارِهم حتّي عدت كَأَحدهم، بلْ كَاَنّى بِما 

مع قَد مورِهنْ اُمم لَىنْ انْتَهى ام كذل فْوص رَفْتفَع ،مرِهلى آخا هِملاَو عم رْت
نْ ضَرَرِهم هنَفْع و ،رِه31ي  وصيت به فرزند، نامه ]امام علي([ »كَد .(  

ام، ولي در  فرزندم هرچند من عمر گذشتگان را پشت سر نگذاشته« 
ام و در آثار بازمانده از  ام، به خبرهاي آنها انديشيده كارهاي آنها نظر افكنده

ام، بلكه گويا بر اثر آنچه از  شده آنهاكه مانند يكي از  ام تا جايي سير كرده آنها
در نتيجه . ام ام، من با اول تا آخرشان زندگي كرده امور گذشتگان دريافته

  ».ام را دريافته آنهاهاي زندگي آنان و سود و زيان  ها و تيرگي پاكي
  . خير ها ش، قدمشب خو. سالم بر جمع

در . كنيم آغاز مي» فلسفه، سمت و جان تاريخ«نشست دوم را با عنوان 
از  ، نخست آقاي مهندس سحابي»هشت فراز، هزار نياز«نشست اولِ 

شرايط «سخن گفتند و سپس بحثي با عنوان » ضرورت رويكرد به تاريخ«
به حضورتان عرض » اي آنه تاريخي، ضرورت وارسي تاريخي و كارآيي

در همان نشست، چنين مطرح شد كه مرور شرايط تاريخي، ضرورت . شد
ي طرح ها وارسي تاريخيِ معطوف به هر بحث معين، بازگو كردن ضرورت

ي  بحث و نيز توضيح مباني تئوريك آن موجب خواهد شد تا ورود به حوزه
اين نشست به . تر صورت پذيرد دارتر و روان تر، هدف آن بحث، آگاهانه

ي تاريخ اختصاص خواهد يافت و به ياري  بررسي مباني كالسيك فلسفه
. ارائه خواهد شد» درك توحيدي از تاريخ«خدا در نشست بعدي نيز بحث 
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ترتيب پس از سه نشست، به متن اصلي بحث كه وارسي هشت فراز  بدين
كوتاه، اجازه  در پس اين توضيحات. تاريخي است، وارد خواهيم شد

  . خواهم بحث امشب را آغاز كنيم مي
بپردازيم، » مولود دوران جديد«عنوان  ي تاريخ به پيش از آنكه به فلسفه

دوران تاريخيِ قبل از (قديم   ضروري است تا نگاه به تاريخ را از سه منظرگاه
درك كرده و ) پس از قرون وسطي(، قرون وسطي و جديد )قرون وسطي
  . ي تاريخ را نظاره كنيم ريافت، بروز و ظهور فلسفهمجهز به آن د

  در منظرگاه قديم تاريخ

شود، تاريخ  در منظرگاه قديم، كه به دوران ماقبل قرون وسطي اطالق مي
عنوان امري مستقل از وجود،  شد و نه به تلقي مي» وجود«فاقد استقالل از 

ي الهي  ام و ارادههاي هستي و تحققِ بخشي از انتظ بلكه از مظاهر و جلوه
از . ي الوهي بود اراده) گاه جلوه(به عبارتي، تاريخ مجلّاي . شد قلمداد مي

رو تاريخ در الهيات ادغام شده و جوهر رخدادهاي تاريخي با ماوراء  اين
  . آميخته بود درهم

حساب  و التفات به قوانين الهي به» تذكر«در چنين شرايطي، تاريخ نوعي 
  . شد به مفهوم ذكرنامه، اتالق مي» تذكره«ي  ات تاريخي واژهآمد و به مكتوب مي

در طبيعت و تاريخ داشت و » مقَدر«نيز جايگاهي » انسان«در اين ديدگاه، 
حيات حال و حيات تاريخي او در چارچوب تقديري از قبل معين، معنا 

  . يافت مي

  منظرگاه قرونِ وسطي درتاريخ 

  به اين اعتبار كه . نام نهاد» وحدت مسيحي«وران توان د دوران قرون وسطي را مي
ها  و پاپ] بود[ي پاپيسم بر اروپا برقرار   در دوران وحدت مسيحي سلطه - 
  شدند؛ عنوان ارباب كليسا، واسط ميان خدا و انسان مسيحي محسوب مي به
گرفت و  ي اروپا را در برمي كليت مردم قاره» امت مسيحي« - 
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  ؛1ت ملي، فاقد اعتبار بودندعنوان مظهر هوي به» ها ملت«
بايد وجود  ي كليساي كاتوليك درك واحدي مي از انجيل با ترجمه - 

دركي كه مشخصا بر . دركي كه همان درك اربابان كليسا بود. داشت مي
قرار داشت و تعقل در كتاب، تاريخ مسيحيت و تاريخ كالن، » نقل«مبناي 
ي تفكر  بر حوزه از اين منظر، فيكسيسم. شد محسوب مي» كفر«نوعي 

بايد با روح  حكمفرما بود و ديناميسم عقل، كاربردي نداشت؛ علوم نيز مي
  داشتند؛ الهيات كليسا هماهنگي مي

بود » مذموم«از ديدگاه حاكمان كليسا يا حاكمان فكري دوران، دنيا  - 
 انديشيد؛ مي» آخرت«بايد به  و انسان مسيحي صرفا مي

د التين بود كه مختص كليساي خط و زبان اروپا، خط و زبان واح - 
 آمد؛ حساب مي كاتوليك به
كليساي كاتوليك  ، تاريخ نيز درتنيده با الهيات»وحدت مسيحي«در دوران 

اي  مثابه نمايشنامه تاريخ به، از مورخان دوران جديد، 2تعبير كالينگوود به. بود
  . مقدرشده است  است كه پروردگار نوشته و طرحي از پيش

  : شد تاريخ در دوران وحدت مسيحي به دو بخش اصلي تقسيم مي
  تاريخ؛ » ي مقدمه«عنوان  تاريخ قبل از مسيح به - 
  . تاريخ» ِ متن«عنوان  و تاريخ مسيح به بعد به - 

ي ابراهيم و  هبوط آدم، قصه در همين حال، تاريخ مشخصا بر داستان
» اي بهانه «شده،  يخ الهيي اين تار انسان نيز در ميانه. ظهور مسيح متمركز بود

تقدير  اين انسان در سراسر دستگاه هستي، تحت. يافت براي بروز و ظهور مي
اين تفكر . شده بود تعيين و نظم الهي قرار داشت و جايگاهش از پيش 

پيش از حضرت مسيح بود كه حاكميتي » مكتب رواقيِ«برگرفته از تعاليم 
                                              

ملتي  در اروپا ملت و خرده: در فايل صوتي سخنراني اين توضيحات وجود دارد. 1
ي ايدئولوژي تاريخي و تفكر  ي پاپيسم، تحت سلطه وجود نداشته و همه تحت سلطه

امت مسيحي جايگزين . سياسي دوران كه تفكر وحدت مسيحي بود ادغام شده بودند
  . يكپارچه در اروپا سفره گسترده بودها بوده است و امتي  ملت

2. Robin Collingwood (1889-1943) 
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حاكميت يك قانون طبيعي بر تمام «ر تفكري كه ب. دوهزارساله بر اروپا داشت
اگر شد، شد، اگر نشد، «ورزيد و در درون خود بر  تاكيد مي» آفرينندگان

  . نهاد صحه مي» نشد
  سه شوك تاريخي

ي پانزدهم ميالدي به بعد، سه شوك تاريخي متاثر از  ي سده از ميانه
  :دوارد آم» ي بسته بر قاره«ي علمي و درك جديد از جهان، ها زايمان
هاي علمي  ي انگاره ي علوم تجربي كه همه جانبه آفريني همه نقش - 

 كرد؛ دوران اقتدار كليسا را مردود مي

 زدود؛ دلخواه كليسا را مي» گراييِ آخرت«گرايي كه  جهان - 

يافته به جاي هويت  عنوان جزء هويت گرايي كه انسان را به انسان - 
 . نشاند كل و كالن مي

توان در سه رخداد  را مي هاي تاريخي ين شوكنتايج تاريخي مترتب بر ا
  :اصلي نظاره كرد

و متعيِّن و اصالت يافتن مشاهده  1متحصلچرخش علمِ نوين بر مدار  -1
  ي فردي؛ و تجربه

ي كليسا و  جانبه ي همه پايان دوران وحدت مسيحي و رهبري و سلطه -2
  تفكيك دين از دنيا؛

؛ انساني كه زين پس »ناسافاعلِ ش«عنوان  عرض اندام انسان به -3
» باالستقاللارتكابِ عمل «اش به رسميت شناخته شده و امكان »فاعليت«

  . »شناسايي قابل«بود و هم » صاحب قدرت شناخت«داشت، انساني كه هم 

                                              
1. Positive 
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  تاريخ در منظرگاه جديد

طور دقيقتر در پي  به. فرض شد» مستقل از عالم«در دوران نو، تاريخ 
ي هجدهم ميالدي، تالشي براي   ، از سده]ي اروپا[قاره جانبه در تحوالت همه

ي  جمله. عمل آمد عوامل ماورايي از تاريخ به» حذف«و » حداقلي كردن«
اجازه دهيد بخش «اي است تاريخي كه  فرانسوي جمله ، انديشمند1»ولتر«

الهي را در دستان كساني بگذاريم كه اين بخش نزد آنان به وديعه گذاشته 
  . »شده و خود را تنها به آنچه تاريخي است، محدود كنيم

از اين به بعد تاريخ، علمي مستقل فرض شد و ارزش مطالعه و بررسي 
  . بود» در انتظار كشف و توضيح«ن پس به تعبيري، تاريخ زي. پيدا كرد

ي مسيحي شده بود، خود به  يكپارچه» امت«كه جانشين » ملت«از سويي 
استقالل يافتن تاريخ از االهيات كمك كرد و در ميان اقوام مختلف اروپاييِ 

رواني كليساي كاتوليك، ميلي ويژه به ثبت ـ  ي فكري شده از سلطه رها
چنين احوالي، انسان نيز به وزن و جايگاهي تازه در . پديد آمد» تاريخ ملي«

انسان بايد همه چيز را از «كه  3ي كانت گزاره. 2ي تاريخ دست يافت در عرصه
، در اروپاي نو، داراي پژواكي »عنوان عمل خويش كامال به... خود بارور كند

 ، با»انسان است ي تاريخ آفريده«ايتاليايي نيز با بانگ  4ويكوي. گسترده شد
  :ي تاريخي قائل شدن سه دوره

 ي رباني يا عصر خدايان؛ مرحله - 
 ي قهرماني يا عصر قهرمانان؛ مرحله - 
 . ها ي انساني يا عصر انسان مرحله - 

                                              
1.Francois Voltaire (1694-1778) 

اي  و صاحب اراده: در فايل صوتي سخنراني در پي اين جمله اين توضيح آمده است. 2
غيير توانست هم منفرد و هم جمعي تاريخ را دگرگونه كند و منشا ت جزئي شد كه مي

  . واقع شود
3. Immanuel Kant (1724-1804) 

4. Giambattista Vico (1668-1744) 
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 نيز 1ليوي. ي انساني اعالم كرد ي تاريخي را مرحله دوران جديد برگشوده
اگر دنيا ابتدا به دست پروردگار خلق شده، به هر «كه  ه بودبيان داشت تر پيش

بدين ترتيب در اين . »حال در انتظار كامل شدنش به دست انسان بوده است
  تطّور دوراني، تحولي در نگرش به تاريخ رخ داد؛ 

نخست آنكه تاريخ از االهيات مستقل شد و خودمختار و مستقل 
منظرگاهي مستقل شد و بارانداز قبال مدغم، صاحب  تاريخِ. حساب آمد به

ي  ل سدهيدر اوا. كرد تاريخ، مستقال كاالي تاريخي را حمل و جابه جا مي
نپذيرفتند از تلسكوپ گاليله استفاده كنند، » رسمي«هفدهم، برخي منجمان 

اما در . شان را زير سوال برد مشاهده كنند كه اعتقادات تاريخي» چيزي«مبادا 
  ؛2نظاره و تحليل نشستند  بهرا از منظرگاه نو  دوران نو، همگان تاريخ

صاحب ارزش شد و  3فكت] يا[دوم آنكه حقايق مسلم تاريخي 
  نظرهاي تاريخي به فكت مجهز و مستند شد؛اظهارِ

شمار و  سوم آنكه تالشي براي معناداري و درك غايت رخدادهاي بي
تعقل و پيوندزدن گذشته به حال، سامان يافت و تاريخ، حاوي حكمت، 

ها  به مفهوم كشف معنا، سمت و چرايي 4هيستوريسمآغاز دوران . غايت شد
  حساب آورد؛ را بايد همين نقطه به

و چهارم آنكه دوران انتساب وقايع تاريخي به تقدير، صدفه، اقبال و 
  . سر آمد احتمال به

                                              
1 . Livy (59BC-17AD) 

تاريخ از اين به بعد حامل شد، : در فايل صوتي سخنراني اين توضيحات وجود دارد. 2
كرد فقط بار سنتي امانت الهي را بنا به  قبل از آن تاريخ حامله نبود و باري را حمل نمي

اما از اين به بعد باردار شد و از ستروني درآمد و حامل حكمت، . كرد جبر حمل مي
  . تعهد و غايت شد

3. Fact 
4 .Historicism تاريخ نگري يا   .  
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  ي مولود دوران نو ي تاريخ؛ واژه فلسفه

ي  سده  تدا توسط متفكرانِ فرانسويِاب» ي تاريخ فلسفه«ي مركبِ  واژه
هنگامي كه كانت بيان . كار رفت آفريده شد و به ـ ولتر و منتسكيو ـ هجدهم

، »تواند از ديدگاه ديگري به حوادث بنگرد يك ذهن فلسفي مي«داشت كه 
 ـ هگل و ماركس ـ ها ها، آلمان اما پس از فرانسوي. ي نو، بار پيدا كرد واژه

. واژه را ارتقا بخشيدند، محتوا دادند و مهندسي كردند تر، در مداري عالي
اي در بناگذاريِ  يي كه همواره از دوران نو تاكنون، نقش كيفي و ويژهها آلمان

  . اندآن ايفا كرده  و مهندسي 1بندي، فرموالسيون، ديسيپلين انديشه، طبقه
كاركرد عنوان مولود دورانِ نوينِ نگرش به تاريخ، دو  ي تاريخ به فلسفه

  :كرد اساسي را با خود حمل مي
  عنوان يك كل؛ پرداختن به روند تاريخي به -1
  . تشخيص معنا و مقصد در روند تاريخ -2

گرا، مضاميني است چون  گرا، معناگرا و غايت ي كل ي اين پديده حوزه
  . عقل، نظم، قانون، قاعده، روند، سمت، غايت، تجربه و آموزش در تاريخ

  :براي مولود نو قائل شده استيي كانت سه كارا
 مصمم ساختن انسان و جرأت بخشيدن به وي در رفتار سياسي؛ - 
 استواري در طلب ايده؛ - 
 . برخورداري از قضاوت روشن در موقعيت زماني و مكاني فعلي - 

توانست  نو با تجهيز به مولود نو، مي گونه، انسانِ نوجايگاه در دوران بدين
 . ي مسير تاريخ را طي كند تر، ادامه تر و آگاه دقيق

  آغازگر هگلِ
ي تاريخ ورود كردند، اما  هايي به فلسفه در اليه 3»نيچه«و  2»فيخته«گرچه 

                                              
1. Discipline  
2 .Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 
3 . Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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ـ  ي نو، مقام آغازگريِ هندسي بر اين حوزه 1»هگل«تمركز و تخصيص 
گئورگ ويلهم هگل، ملهم از رخدادهاي . كند محتوايي را به وي عطا مي
  :چونشتابان دوران حيات خويش 

 ؛]1789در [انقالب فرانسه  - 

 ؛17562-1763ي  ساله هاي هفت جنگ - 

 ؛17763انقالب امريكا در  - 

  ؛1806و پيروزي ناپلئون بر پروس در  4نبرد ينا - 
 1815برافتادن ناپلئون در  - 

  . تاريخ راه بردبه چرايي، سمت و غايت در 
» ي تاريخ گرايانه ي تاريخ را چيزي جز بررسي انديشه فلسفه«وي كه  

تواند  انديشيدن كاري است كه انسان از آن پرهيز نمي«كرد چرا كه  تلقي نمي
  . 5گرا زيرا انسان موجودي است انديشه. كرد

بندي  ي تاريخ را در چهار محور طبقه به فلسفههگل ضرورت پرداختن 
  :كرد

 معرفتي مستقل از معارف ديگر و در باب تاريخ است؛ي تاريخ  فلسفه - 

                                              
1 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1830) 

اسپانيا از يك ) به بعد 1762از (جنگ بين فرانسه، اتريش، روسيه، ساكس و سوئد و .  2
ي اين جنگ اروپا،  صحنه. و پروس، هانوور و بريتانياي كبير از طرف ديگرطرف 

ي آن رقابت مستعمراتي فرانسه و  دو علت عمده. هندوستان و آمريكاي شمالي بود
ي اتريش و پادشاه پروس بر سر  هاي ماري ترز، ملكه انگلستان در هند و ديگري كشمكش

   )معارف فارسيدايره البه اختصار از (تسلط بر آلمان بود 
ي واقع در سواحل اقيانوس اطللس در  هاي سيزدگانه انقالبي كه مهاجرنشين. 3

ي نبردهايشان از زير استيالي بريتانيا خارج شدند و استقالل  آمريكاي شمالي در نتيجه
  ). دايره المعارف فارسيبه اختصار از (يافتند 

4 .Yen ها را در اين شهر  ئون اول پروسيناپل. شهري در ايالت تورينگن در مركز آلمان
  . ِ قطعي داد شكست

ي انتشارات  ي حميد عنايت، موسسه ،  ترجمهعقل در تاريخگئورگ ويلهم هگل، . 5
    . 1365علمي دانشگاه صنعتي شريف، 
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ها  ، ستيزهها توان اين همه رنج چگونه مي: پرسش مهم در باب تاريخ - 
ايت و ها را در جهان و تاريخ توجيه كرد؟ آيا اين امور غ بازي و جان

ي تاريخ پژوهشي است در  ؟ فلسفه1معنايند هدفي دارند يا بيهوده و بي
  باب شناخت اين غايت؛

  ي عدل، ايمان، فضيلت؛ تفسير مساله - 
نويس براي آگاهي از حقيقت تاريخي، كار خود را از تاريخِ  تاريخ - 

ي او را به  هايي اين شيوه كند ولي تضادها و نارسايي دست اول آغاز مي
بايد كه تا غايت و معني  زودي درمي كند و به تاريخِ انديشيده رهنمون مي

هم  بد و در پرتوي آن گذشته و حال را بهشمار را در نيا رويدادهاي بي
ي  اين تفكر انتقادي سرآغاز فلسفه. برد پيوند ندهد، راه به جايي نمي

  . 2تاريخ است
يابي  دريافت و علت ي تاريخ براي را طريق فلسفه» عقل«گاه؛  وي آن

  : كند ها معرفي مي روابط ميان پديده
را در  آنهاي تاريخ از طريق عقل، روابط ميان امور و جايگاه  فلسفه« 

فيلسوفان تاريخ به دنبال شناخت روح در مقام . يابد اي كلي درمي منظومه
ي تاريخ يعني ردگيري و كشف  به بيان ديگر، فلسفه. رهبري آن در تاريخند

  . 3منطق و تعقلِ مندرج در تاريخ و توصيف حقايق براساس آن منطق
نگاري  نويسي، تاريخ ي تاريخ گانه در شيوه بندي سه ر يك طبقههگل د

ي عالي نگارش قلمداد كرد؛ تاريخ دست اول، تاريخِ  فلسفي را مرحله
  . انديشيده و تاريخِ فلسفي

                                              
به اين مفهوم : در پي اين سوال اين توضيحات در فايل صوتي سخنراني آمده است. 1

كشي، نفي استثمار، جدال، قهرماني  بازي، ستم ت دارد و جانمعتقد بود كه تاريخ معنا و سم
هاي خود نبوده است؛ سمتي داشته،  هاي دوران و ايثار ناشي از خل و چل بودن انسان

  . ها را بايد بررسي كرد ها سمتي داشته، تاريخ هم سمتي داشته و سمت انسان
ي تحقيقات علوم  تبريز، موسسه، دانشگاه ي تاريخ درآمدي بر فلسفهمسعود اميد، .  2

  . 1383انساني، ـ  اسالمي
   .عقل در تاريخ 3.
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  تاريخِ دست اول
نويساني هستند كه كارها و رويدادها و  تاريخ 2و توكوديدس 1هرودت

اند و در آنها و  اند و آزموده ها را ديدهاند كه خود، آن اوضاعي را وصف كرده
اند  ي اين كارها و رويدادها گزارش نوشته اند و درباره روح آنها شريك بوده

ي تصور معنوي و  را به حوزه) دنيوي(گونه رويدادهاي بيروني  و بدين
تاريخِ دست اول . اند آشكار و پنهانِ ذهن درآورده) ي قواي ساخته(تصوريِ 
بندد؛ مورخي كه با عقايد، عادات و  نگار شكل مي خاص تاريخي  در تجربه

  . ي خود عجين است تعصبات زمانه
  تاريخِ انديشيده

رود و نه آنچه  كند، برتر مي اش از واقعيتي كه در آن زيست مي نويسنده
در زمان، موجود بوده است بلكه آنچه را در روح، موجود و حاضر است، 

  . نحوي كامل است وع آن، گذشته بهكند و بدين جهت، موض وصف مي
گار كه از زمان و مكان رهاست، تاريخ گذشته را ن در اين رويكرد، تاريخ

» يافته بازتاب«نگاري، تاريخ  ي تاريخ و به اين اعتبار، اين گونه» آفريند بازمي«
  . بخشد را سامان مي

  تاريخِ فلسفي
اي خاص از  ديدگاهش عمومي است ولي چنان نيست كه به روي زمينه

ديدگاه عمومي . هاي ديگر غافل بماند زندگي قومي تكيه كند و از زمينه
طور مشخص و انضمامي،  نحوي انتزاعي، بلكه به تاريخ فلسفي جهان، نه به

زيرا همان روح است كه تا ابد نزد . طور مطلق حاضر است عمومي است و به
  . 3ماند و گذشته برايش وجود ندارد خود حاضر مي

نگاري، مورخ، عناصر رخدادهاي تاريخي را  ي عالي تاريخ ين مرحلهدر ا
ترتيب امكان  كند و بدين نضج براي تعليل و تحليل تلقي مي قابل» مواد خام«

                                              
1. Herodotus (484-425 B. C) 

2. Thucydides (470-398 B. C)  
  . عقل در تاريخ.  3
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  . آيد فرآوري نهايي مواد خام فراهم مي
ي تاريخ صاحب جايگاهي نوين در  بدين روال، از هگل به بعد، فلسفه

ارتقا يافت  ـ اي فرارشته ـ »ي اول مرتبهمعرفت «ساحت علم شد و به سطح 
قرار گرفت چرا كه با تمركز بر  ـ اي رشته ـ ي دوم و برتر از معرفت مرتبه

عنوان يك  يابي، در مداري برتر از خود تاريخ به سمت و چرايي و غايت
  . زد رشته، چرخ مي

. شد» معنا«در چنين مسيري بود كه تاريخ در اروپاي نوشده، صاحب 
ـ  ي فكري سلطه سوي جهان كه تحت چهار سده قبل از آن در آنگرچه 

رواني اربابان كليسا كه همچون خدايان، امور را تحت اداره داشتند، يك 
در تاريخ را » عليت«انديشمند مسلمان تونسي، آزاد از قيود آن دوران اروپا، 

كرد و در پي يافتن روابط علت و معلولي در تاريخ بود؛  جستجو مي
ي  برگرفته از واژه(» عصبيت«محوري  ي بر مبناي نظريه 1»خلدون ناب«
ي  را بر پايه ها ، ظهور و زوال تمدن)به مفهوم خويشان پدري» عصبه«

عصبيت فرض كرد و اين عامل را عامل اصلي تطور و حركت جوامع در 
ورز، جوامع مسيري را طي  از ديدگاه اين انديشه. طول تاريخ، معرفي كرد

از اين منظر، پنج مرحله از . اش زوال و نفي خودشان است كه نتيجهكنند  مي
  :بندي است ظهور تا زوال، قابل طبقه

 استقرار دولت؛ - 
 خودكامگي؛ - 
 عظمت و جبروت؛ - 
 حفظ سطح و وضع موجود؛ - 

  .2گسيختگي از هم - 
  

                                              
  ). ه ق 732- 808م يا 1332-1405(ابوزيد عبدالرحمان ابن محمدبن خلدون .  1
، دفتر همكاري حوزه و اجتماعي در اسالمتاريخ تفكر محمود رجبي و ديگران، .  2

  . 1378دانشگاه، انتشارات سمت، 
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هاي  ي معنادارسازي تاريخ، گونه در پيشينه خلدون اما مستقل از سبقت ابن
  ي را در اروپاي نو، در سه گونه» تاريخ معنادارشده«اصلي مواجهه با 

 هگلي؛                            
 ماركسي؛                                   

  . توان رديابي كرد بي مي و توين                                                  

 هايِ اصليِ مواجهه با تاريخ معنادارشده گونه

  هگلي ي گونه
فرضِ اساسي هگل كه  ي هگليِ مواجهه با تاريخ، در پرتو پيش در گونه

 :تشخيص و تفكيك است قابل، هفت عنصر »بافت جهان از انديشه است«
  علت فاعلي دروني؛ - 
 عقل؛ - 
 روح؛ - 
 صيرورت؛ - 
 خدا؛ - 
 تكامل؛ - 
  . غايت - 

ي مواجهه با تاريخ و ارتباط عناصر  ي اين گونه با شناخت عناصر هفتگانه
 يگر، چارچوب ديدگاه هگل قابل درك و دريافت است؛با يكد

  علت فاعل دروني
حوادث تاريخي معلول عوامل بيروني نيست بلكه «هگل با اين اعتقاد كه 

قائل به » 1درواقع، فعليت امكانات دروني و تجلي آگاهي به آزادي است
 . كاركرد درونيِ پديده است

                                              
، بهار و تابستان 11، قبسات، سال ي تاريخ درباره فلسفهاحمدرضا همتي مقدم، . 1

1385 . 
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انفعال دروني خود، تمايل به با اين تلقي كه هر شي يا پديده در فعل و 
تزِ  و آنتي) به مفهوم برنهاد(با اين مكانيزم كه از نزاع تز . نفي خويش دارد

اي برتر و باالتر از تز و  كند كه پديده ظهور مي) برآيند(، سنتزي )برابرنهاد(
  . تزِ در حال نزاع است آنتي

و  ي جديد تاريخي، محصول جدالِ برنهاد از اين منظر، هر مرحله
برابرنهاد و برآيند آن دو عنصرِ متضاد است و بدين روي است كه تاريخ 

  . مشهور است» ديالكتيك هگل«اين مضمون به . رود پيش مي جهان به
  عقل

تنها «: دهد وي با تاكيد بر حاكميت عقل بر جهان، چنين توضيح مي
ي  ساده ي آورد، انديشه ميان مي به) براي بررسي تاريخ(اي كه فلسفه  انديشه

رواست و در نتيجه، تاريخ  اي كه عقل بر جهان فرمان  عقل است؛ يعني انديشه
تاريخ، اين ايقان و بينش را از پيش مفروض . جهاني نيز جرياني عقاليي دارد

كند؛ زيرا در فلسفه به ياري شناسايي نظري  دارد ولي فلسفه چنين نمي مي
ي  پايان همه ن و محتواي بيپايا ي بي ثابت مي شود كه عقل، گوهر و قوه

پايان يعني آن چيزي  هاي جسماني و معنوي و همچنين صورت بي هستي
  . 1آورد جنبش درمي است كه ماده را به

عقل . . . « :دهد تحليل قرار مي مورد گونه  بدين» درون«و سپس عقل را از 
ز ي بيروني نيا محدود براي كنش خود به ماده) هاي ناقص و هستي(برخالف 

خواهد، بلكه خود  ندارد، براي پايندگي و كوشندگي خود وسائل بيروني نمي
سو تنها شرط پيشين  از يك. نگاهبان خويش و موضوع كنش خويش است

چيز است و از سوي ديگر، خود  هستي خود است و نمايش غايت مطلق همه
بخشد و آن را نه تنها در جهان  عاملي است كه اين غايت را تحقق مي

) يا قوه(ني بلكه در جهان معنوي و در تاريخ عمومي، از حال دروني جسما
  . »...آورد  در مي) يا فعل(به حال بيروني 

ي چنين تحليلي از جايگاه عقل در جهان و  ترتيب با ارائه بدين
                                              

 . عقل در تاريخ.  1
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را محرك » جوش درون«و » كاات خود«هاي دروني آن، بالنهايه عقل  ويژگي
  . پندارد بخش غايت تاريخ مي ماده و تحقق

  روح
تاريخ » گوهر«اگر عقلِ اعلي بر تاريخ حاكميت دارد، روح اعلي نيز 

چيز در تاريخ به وجه عقاليي رخ داده است و  همه«از اين ديدگاه . است
روح، گوهر . تاريخ جهان حاصل سير عقاليي و ضروري روح جهاني است

در هستي  تاريخ است و طبعِ آن هميشه يگانه و يكسان است و اين طبع را
روح، ذاتي «: روحي كه نه انتزاعي بلكه متعين است. »كند جهان عيان مي

انسان آن را ساخته ) ذهن(حاصل انتزاع نيست يا مفهومي انتزاعي نيست كه 
باشد، بلكه برعكس، ذاتي است كامال متعين و كوشنده و زنده؛ روح، آگاهي 

ديشيده است و پس روح، ان. است و در عين حال موضوع خويش نيز هست
اش، انديشه ماهيتي است كه وجود دارد و در اين باره كه وجود دارد  انديشه

  . 1»انديشد و چگونه وجود دارد، مي
    شدن

صاحب اين ديدگاه كه پيش از اين عقل را به روح پيوند زده و تاريخ 
جهاني را حاصل سير عقاليي و ضروري روح جهاني معرفي كرده است، 

 :داند حال حركت و شدن ميروح عالم را در 
دهد فقط انعكاس محتوم پيشرفت و  هر تغييري كه در جهان رخ مي« 

رشد روح عالم است كه در حال حركت به سوي تحقق وجود خويشتن 
  . 2»رسد انجام مي است و اين تحقق، با مبارزه ميان نظريات متضاد به

شدن «تراود و  ميشدنِ مورد نظر، از دالدل كشاكشِ برنهاد و برابرنهاد بر
ي خود در  نوبه است، به) تز آنتي(و نيستي ) تز(هستي ) سنتز(كه جامع 

شود و با تركيب  گيرد و مقابل آن از درونش ظاهر مي موقعيت تز قرار مي

                                              
  . عقل در تاريخ. 1
 . 1366، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تفسير تاريخعبدالحميد صديقي و جواد صالحي، .  2
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يابد  يابد و اين جريان، همچنان ادامه مي شدن با آن، سنتز جديدي تحقق مي
  . 1ين مفاهيم بيانجامدتر تا به خاص

  خدا
آورد، نه حركتي محصول تصادف و  ميان مي ني كه هگل از آن بحث بهشد

اي كه در پي تكامل  قرار دارد، اراده» اي طراح اراده«اتفاق كه در پسِ آن 
بخشيدن به روح جهان است كه همواره به سوي غايت خويش حركت 

زند، روحي كه طبيعت آن  كند و تاريخ، راه منطقيِ روح جهان را رقم مي مي
 . گذارد نمايش مي هاي هستي به يگانه است و خود را در پديده

به مفهوم آن است كه  2مونيسمگوهري هگل مرسوم به  متافيزيك تك
منحصرا واقعيتي واحد و يگانه وجود دارد و لذا همه چيز در چارچوب 

  . يابد ماهيت بنيادين اين واقعيت معنا مي
بر جهان فرمانرواست و دارد كه خواستي خدايي  هگل چنين تصريح مي

هدف ما . تواند محتواي كلي خود را معين كند چندان نيرومند است كه مي
گوهري يعني خواست خدا باشد و براي اين كار ) عنصر(بايد بازشناختن اين 

بين بلكه با چشم  بايد آگاهي را با عقل بياميزيم و نه با چشم سر و فهم  كوته
  . 3گذرد ن از سطح چيزها ميآ] حاصل از[عقل بنگريم كه بينش 

وي با تاكيد بر فرمانروايي خواست خدا بر جهان، مسير تاريخ را نيز  
كند كه در پوشش ملل، ي مطلق تلقي مي هاي متعدد و پياپي انديشه جلوه

خدا بر جهان « تر صريح ]به بيان. [يابد تجلي مي ها ارواح قومي و دولت
اش كه همان تاريخِ  جراي نقشهحكومت واقعي او يعني ا .كند حكومت مي
تعبيري، خواست خدا،  به. »4كوشد اين نقشه را فهم كند فلسفه مي. جهان است
  . كننده و گوهرين تاريخ جهان است عنصرِ تعيين

                                              
  . 1368، سازمان تبليغات اسالمي، جلد اول، آموزش فلسفهيزدي،  محمد تقي مصباح.  1
2  .Monism  انگاري يا يگانه.  
 . عقل در تاريخ. 3
  . 1357، انتشارات حكمت، ي تاريخ فلسفهعبدالكريم سروش، . 4
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 تكامل

اصل «. دارد» تكاملي«ي طراح جهان و تاريخ، ماهيتي  شدن تحت اراده
ته در مسير تاريخ تكامل به اين معني است كه تعيني دروني و وضعي نهف

روحِ در حال شدن كه تاريخ » .تدريج به واقعيت بپيوندد وجود دارد كه بايد به
گذارد و سمت  ميدان عمل آن است، امور را به احتمال و تصادف وانمي

گزند و  تكامل، باليدني بي«در همين حال اين . زند تكاملي تاريخ را رقم مي
طبيعي نيست بلكه پيكاري دشوار و هاي  ستيز همچون باليدن هستي بي

  . 1 »...سرسختانه با خويشتن است 
 غايت

اين «. متضمن تحقق غايتي با محتواي متعيِّن است  تكاملِ منظورِ نظر،
موضوع اساسي . غايت، همان روح در ماهيت ذاتي خويش يعني آزادي است

مين بخشد، ه و در نتيجه، اصل راهنماي تكامل و آنچه به تكامل معني مي
ايد در تاريخ، ما ب«: درك و دريافت است اين غايت به ياري عقل، قابل» .است

اين . يم نه غايتي از روح ذهني يا ذهنغايتي كلي و مقصودي غايي بجوي
تواند با غايت  زيرا عقل فقط مي. غايت كلي را بايد به ياري عقل دريابيم

  . »2مطلق سر و كار داشته باشد
در رخدادهاي حيات اقوام » مقصودي بازپسين«پيِ هگل با اين ديدگاه در 

  . و بالنهايه در تاريخ جهان است
 ي ماركسي گونه
ي آلماني كه در كورانِ موج بلند قرن  ، انديشمند برجسته3»كارل ماركس«

ـ  كرد و اصطكاك فكري زيست، مشاهده مي سرمايه ميـ  نوزدهميِ تضاد كار
فرض فلسفي كه بافت  با اين پيشي تاريخي خويش را  عملي داشت، انديشه

                                              
 . عقل در تاريخ. 1
  . عقل در تاريخ. 2

3..Karl Marks (1818-1883) 
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  . جهان از ماده است، طراحي و عرضه كرد
ي كارگر در  ، در دوران نوجواني ماركس، اولين قيام طبقه1831در سال 

نيز اولين جنبش  1838-1848ي  ليون فرانسه برپا شد و در طول دهه
ميدان اصلي انقالب  ـ انگليسي در انگلستان 1هاي كارگران ملي چارتيست

عنوان يك  به1840-1848خود وي نيز در برش زماني . صنعتي سامان يافت
  . خواه و دموكرات انقالبي درگير در جنبش آلمان بود ي جمهوري چهره

ي شخصي  سرمايه و در متن تجربه ـ وي در دل كوران دورانيِ تضاد كار
يد وي، ديدگاه از د. خويش به نقد مفهوم تاريخ از ديدگاه هگل رسيد

داد،  داشت و قادر به تبيين آنچه رخ مي» آليستي ايده«تاريخي هگل مفهومي 
مكتوب هاي اوست، در  نوعي شارح ديدگاه انديش و به كه هم 2»انگلس«. نبود

هگلي را از منظر ، علت بطالن تاريخي ديدگاه سوسياليسم علمي و تخيلي
 ]ي قرن نوزدهم در ميانه[«: دهد مشترك ماركس و خودش چنين توضيح مي

با . و بورژوازي عمال مشهود و نمايان گرديد ي طبقاتي بين پرولتاريا مبارزه
ي طبقاتي بر  آليستي تاريخ نه فقط قادر به تبيين مبارزه مفهوم ايده هاتمام اين

حقايق . دانست مبناي مادي نبود، بلكه اصوال چيزي در مورد منافع مادي نمي
ورت بازنگري تمام تاريخ گذشته را در دستور كار قرار و وقايع جديد، ضر

  . »3دادند
ي تاريخ هگلي، چارچوبي جديد براي  ماركس در پي نقد دستگاه فلسفه

توان به هفت عنصرِ  ميي آن  تبيين تاريخ ارائه كرد كه در تجزيه
  :راه برد كار،  اندر دست

                                              
1 .Chartist'sميالدي منتشر شد،  1837كه در » منشور خلق«ها در  ، جنبش چارتيست

ي خود را اعالم كردند كه مهمترين آنها عبارت بود از آزادي راي  هاي ششگانه خواست
ي مردان، برقراري راي مخفي و برافتادن شرط مالكيت براي نمايندگان  براي همه

داريوش (روان آن افتاد، از ميان رفت  بش به علت شكافي كه ميان ميانهاين جن. پارلمان
  ). 1366، انتشارات سهروردي و مرواريد، چاپ اول، بهار ي سياسي دانشنامهآشوري، 

2 . Friedrich Engels (1820-1895) 
  . 1358، نشر ايران، ماترياليسم تاريخيموريس كنفورث، . 3



 54/ پيش از آغاز

 ماترياليسم تاريخي؛ - 
 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي؛ - 
 سازيِ ابزار توليد؛ دوران - 
 طبقه؛ - 
 تضاد طبقاتي؛ - 
 تكامل؛ - 
 . غايت - 

ي دستگاه  مايه در ربطي منطقي با يكديگر، جان اندركار اين عناصر دست
  دارند؛ ي تاريخ را عرضه مي ماركسي فلسفه

 ماترياليسم تاريخي

ماترياليسم «ماركس كه دستگاه فلسفي تبيين جهان خود را بر مبناي 
ماترياليسم «اده بود، دستگاه فلسفي جهان خود را براساس بنيان نه» فلسفي
ي مفهوم ماترياليستي تاريخ، عامل  در جوهره. پايه گذاشت» تاريخي

گونه  همان. كننده در تاريخ، نهايتا توليد و بازتوليد زندگي واقعي است تعيين
 به تئوري انتخاب طبيعي راه يافت» تجريد«با استفاده از روش  »1داروين«كه 

حيات با انطباق با محيط   و چنين ابراز نظر كرد كه تمام انواع موجودات ذي
ي  كاربستن همان روش تجريد، به رابطه زيند، ماركس نيز با به اطراف خود مي

  . مستقيم ميان بقاي هر جامعه با وجه توليدش رسيد
در كادر اين روش، همانگونه كه سرشت جهان از ماده است، سرشت 

انگلس . ي تاريخي است از ماده به مفهوم عنصر توليدي هر دورهتاريخ نيز 
ي ماترياليسم تاريخي  براي واژه ي ماترياليسم تاريخي، دربارهي  در رساله

لفظ ماترياليسم تاريخي را براي معرفي آن «: كند ترجماني چنين عرضه مي
تمام برم كه علت غايي و نيروي محرك بزرگ  كار مي  بعد از مسير تاريخ به

هاي توليد و مبادله  در تغييرات شيوه  وقايع مهم را در تكامل اقتصادي جامعه،
ي اين طبقات عليه  كه منجر به تقسيم جامعه به طبقات مشخص و مبارزه

                                              
1 . Charles Darwin (1809-1882)  
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  . »1شود، است يكديگر مي
 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي

، »زيربنا«عنوان  در پرتويِ اين باور كه مجموعه مناسبات توليدي به
ي قانوني، سياسي و ها ي اقتصادي جامعه است و ساخت ي پيكره ازندهس

    به. شود شوند، آگاهي اجتماعي نيز از آن متصاعد مي فرهنگي بر آن سوار مي
ي توليد زندگي مادي، جريان تفكر و زيست اجتماعي و  تعبيري، شيوه

رقم كند و وضع اجتماعي انسان است كه آگاهي او را  سياسي را تعيين مي
  . زند مي

هاي حاكم  ي حاكم هر عصر، پنداره هاي طبقه پنداره«بر مبناي اين ديدگاه، 
اي كه  طبقه. . . اي كه نيروي مادي جامعه است،  يعني طبقه. آن عصر است

حال كنترل وسايل توليد ذهني  وسايل توليد مادي را در دست دارد، در عين
اي كساني كه فاقد وسايل توليد ذهني ه بنابراين پنداره. را نيز در اختيار دارد

به اين اعتبار، عينيت اقتصادي بر آگاهي . »2ي حاكم است هستند، تابع طبقه
  . ي عيني اقتصاد است متقدم است و آگاهي موكول به عرصه

 سازي ابزار توليد دوران

كه پاسخي است تهاجمي به مكتوب  فقرِ فلسفهماركس در مكتوب 
روابط «ورزد كه  ي تخيلي، تاكيد ميها سوسياليست ، از3پرودن ي فقرِ فلسفه

با اكتساب نيروهاي . برند سر مي اجتماعي مستقيما در قيد نيروهاي مولد به
ماشين . دهند ي خويش را تغيير مي وجه توليد جامعه ها مولد نوين، انسان

همراه آورد، در حالي كه  ي فئودالي را بهها ي فئودالي و خان جامعه  دستي،
از اين منظر، هر جهش . »همراه دارد داري را به ن بخار، سرمايهماشي

  . شود سازي جديد منجر مي تكنولوژيك در قالب ابزارسازي نوين، به دوران

                                              
، خسرو پارسا، نشر ي تكامل مادي تاريخ دربارهكارل ماركس و فردريش انگلس، . 1

  . 1380ديگر، 
 . 1379رؤيا منجم، نگاه سبز، : مترجم تاريخ چيست و چرا؟،بورلي سائكيت، .  2

3 .Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) 
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  طبقه
هر ساخت اقتصادي ايدئولوژي آلماني ماركس و انگلس در اثر مشترك ،

دانند كه بر ساخت اقتصادي قبلي  ي مشخص مي را تحت رهبري يك طبقه
ي كل جامعه محسوب  مثابه نماينده اي كه در عمل به ره شده است، طبقهچي
طبقه، طيف اجتماعي صاحب ابزار توليد هر دوره است كه سامان . شود مي

  . اجتماعي هر دوره را بر عهده دارد
 تضاد

ي حاكمِ مسلط بر ابزار توليد، روندي است  زايش طبقات در مقابل طبقه
طبقات جديدي كه . آيد يروهاي توليدي پديد ميالمحاله كه در پيِ تكامل ن

ناپذيري  آشتي«كنند؛  ناپذيري جديدي را به جامعه وارد مي همراه خود آشتي به
ناپذيري ميان استثماركنندگان و استثمارشوندگان  قبل از هرچيز شامل آشتي

  . »1است
از . تصادم تاريخي، محصول تكامل تاريخي نيروهاي توليدي است

چنين «قلمِ انگلس در سوسياليسم علمي و تخيلي است كه؛ رشحات ت
اين طبقات . آيد كه تمام تاريخ گذشته، تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است برمي

ي شرايط توليد و مبادله و شرايط اقتصادي زمان خود  متخاصم خود، زائيده
اشاره تر بر استمرار تضاد طبقاتي در طول تاريخ،  ماركس مصداقي» .اند بوده
آزاده و برده، شريف و عامي، ارباب و نوكر، استادكار و شاگرد و در «: كند مي

اند  ، همگي همواره دشمن دائمي يكديگر بوده... كش گر و ستم يك كلمه ستم
گشت و گاه آشكار  زدند كه گاه از انظار پنهان مي پاياني دست و به جنگ بي

انجاميد و يا به  ي جامعه مياين جنگ يا به بازسازي كلي و انقالب. شد مي
  . »2فروريختن تمامي طبقات در حال ستيز

تاريخِ «شود كه  نيز تصريح مي ماركس) 1848( در مانيفست كمونيست

                                              
  . ماترياليسم تاريخي. 1
  . تفسير تاريخ. 2
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  ».اند، تاريخ مبارزات طبقات است تمامي جوامعي كه تاكنون وجود داشته
 تكامل

ي  ورهشده از سوي ماركس، تاريخ به پنج د بندي دورانيِ ارائه در مرحله
داري تقسيم  شباني، فئودالي و سرمايه  داري، مشخصِ كمون اوليه، برده

ي پيشرفت و تكامل تاريخي، رشد توليد مالي  مايه از نظر وي، جان. شود مي
ي عمل قوانين  گيرد و نتيجه است كه در پي بخت و صدفه صورت نمي

هريك  از اين ديدگاه، سمت تاريخ به اعتبار برتري. مشخص اقتصادي است
 ـ ي توليد با معيار تكامل ابزار و شيوه ـ ي قبل از خود از ادوار نسبت به دوره

انجامد  سمتي تكاملي بوده است كه در سير خود به انقالب سوسياليستي مي
  . تر است طوركيفي، مترقي كه اين امر در نوع خود از تحوالت پيشين به

 غايت

مظاهر استثمار و برقراري   ي ي طبقاتي تا امحاي كليه ي مبارزه ادامه
طبقه، نهايت مسيري است كه ماركس  ي بي حاكميت پرولتاريا و ايجاد جامعه

ترسيم شده  ويدما. جي وي به  اين فرجام در نامه. براي تاريخ قائل است
ي جديد  از آنجا كه وجود طبقات و مبارزات طبقاتي را در جامعه« :است

آنچه من جديدا انجام دادم . نيستكشف نمودم، هيچ رجحاني بر من وارد 
  :است ازعبارت 

وجود طبقات، وابسته به مراحل خاص تاريخي در روند تكامل اجتماعي 
 باشد؛ مي

 گردد؛ ي طبقاتي ضرورتا به ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي مبارزه
ي ديكتاتوري تنها مرحله است براي گذر به انهدام طبقات و  اين مرحله

  . طبقه ي بي عهوجود آوردن جام به
  بي ي توين گونه

هگل و  سال پس از صد و بيست انگليسي حدود يك 1بيِ آرنولد توين
                                              

1  . Arnold Toynbi (1889-1975).  
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و حيات آغاز  ]شد[متولد  تر هفتاد سال پس از كارل ماركس در دوراني آرام
عناصر . خود وي نيز تالطمي بس كمتر از دو انديشمند پيشين داشت. كرد

ي دقت  ديده توان به در هفت محور مي بي را نيز ي تاريخ توين فلسفهدستگاه 
  :نگريست

 كليت؛ - 
 كليد فهم؛ - 
 شروط دست اندركار؛ - 
 توالي؛ - 
 تهاجم؛ - 
 خدا؛ - 
 . غايت - 

از تفكر هگل و ماركس  تربي شعاع انتشاري بسيار كوتاه گرچه تفكر توين
هر روي ديدگاه  داشت و از پوشش جهاني محدودتري برخوردار شد، اما به

  . شود هاي مرجع محسوب مي دگاهي تاريخ از دي وي در حوزه
  كليت
گرايي در تاريخ  ، مورخ يونان قديم كه به كل1بي با تاثير از پولوبيوس توين

گشا براي ادراك كالن از تاريخ  اعتقاد داشت و بررسي موضوعي را راه
گرايانه به تاريخ  نگاه كل«: ورزيد گرايي در تاريخ تاكيد مي دانست، بر كل نمي

  . »2مند بدانيم شود تاريخ را قانون است كه سبب مي
 كليد فهم تاريخ

عنوان يك واحد بزرگ اجتماعي،  را به ها گيري تحوالت تمدن بي پي توين
 :كرد كليد فهم تاريخ تلقي مي

در ) مانند تمدن( تردر بررسي تاريخي، احتمال فهم يك واحد بزرگ« 

                                              
1. Polibus (200-118 B.C). 

  . ي تاريخ درآمدي بر فلسفه. 2
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  . »1خيلي باالتر است) مانند كشور( ترمقايسه با واحد كوچك
 ] تحول تاريخ[اندركارِ  شروط دست

را با دقت نظر در تركيب دو عامل، تحليل  ها بي بروز و ظهور تمدن توين
  :كند مي

  حضور اقليتي خالق در سرزمين؛ - 
  . چندان مهيا و مساعد چندان سخت و ناممكن و نه وجود محيطي نه - 

 توالي

ت كه ست و اين توالي اسها تاريخ جهان توالي طلوع و زوال تمدن
روندهاي تاريخ جهاني را رقم زده، قواعد و قوانيني را از درون خود متصاعد 

  . آورد كند و مواد الزم را براي تحليل تاريخ را فراهم مي مي
 تهاجم

كند و  يابد، با تهاجم بلوغ پيدا مي از ديدگاه او هر تمدن با تهاجم تولد مي
  . ريزد آخراالمر با تهاجم نيز فرو مي

 خدا

  خداوند خود را «كشف است؛ بدين مفهوم كه  د در تاريخ قابلخداون
بجويندش  پيدا به كساني كه صميمانه درون چهارچوب تاريخ، مبهم و نيم

  . »2كند آشكار مي
 غايت

  . روشني است ـ نوعي سايه غايت در ديدگاه وي به
ي  مايه ي مواجهه با تاريخ معنادارشده، جان گونه در پايان بررسي سه

  :بندي كرد توان طبقه ها را در جداولي جداگانه مي از گونههريك 
  

                                              
  . 1376، محمدحسين آريا، اميركبير، بررسي تاريخ تمدنبي،  آرنولد توين. 1
  . 1370بي، مورخ و تاريخ، حسن كامشاد، خوارزمي،  آرنولد توين. 2



 60/ پيش از آغاز

  
  »ي هگلي ي گونه مايه جان«

  انديشه بافت جهان
 تز مبتني بر تضاد تز و آنتي فعل و انفعال دروني تاريخ

  عشق انديشه به رهايي محرك تاريخ
  عنصرهديالكتيك سه منطق حركت تاريخ

 جوش عقل خودبنياد و درون عقل در تاريخ
 ي برتر مشي ارادهي طراح و خطمبتني بر اراده شدن در تاريخ
 تز و بروز سنتز استوار بر تسلسل تضاد تز و آنتي تكامل تاريخ

 ي روح حاكم بر تاريختحت احاطه ي انساناراده
 ي گوهرين كنندهحاكم تاريخ؛ عنصر تعيين خدا

 آگاهي كامل، آزادي كامل روح غايت تاريخ
  

هر «شود؛ بدين مضمون كه  ي انسان تبصره زده مي ديدگاه، به اراده در اين
دهد فقط انعكاس محتوم پيشرفت و رشد روح  تغييري كه در جهان رخ مي

عالم است كه در حال حركت به سوي تحقق وجود خويشتن است و اين 
 ترتيب، هيچ فرد يا اين به. رسد انجام مي تحقق با مبارزه ميان نظريات متضاد به

زيرا . ي خود را عملي كنند گروهي از مردم، توانايي آن را ندارد كه اراده
ي  واسطه همگي ابزارهاي حقيري هستند كه روح جهان، تصميم خود را به

ي روح حاكم بر  احاطه ي انسان تحت ترتيب، اراده اين به» .كند آنان اجرا مي
رغم  ت و بشر بهدر اين ديدگاه، خدا سامانده كامل تاريخ اس. تاريخ است

. ي تاريخ است هايش، ايفاگر نقش مشخصي در نمايشنامه نبوغ و كارآمدي
ملل و  ي مطلق است در پوششِ هاي متعدد انديشه مسير تاريخ نيز جلوه

  . ها دولت
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  »ماركسي ي گونه ي مايه جان«

 ماده بافت جهان
  مبتني بر تضاد طبقاتي فعل و انفعال دروني تاريخ

  محرك تاريخ
خودآگاهي نسبت به عضويت در طبقه

  و در تضاد با طبقات ديگر
  ديالكتيك منطق حركت تاريخ

 تقدم عينيت اقتصادي بر آگاهي عقل در تاريخ

  شدن در تاريخ
استمرار تعالي دوراني بر محور پيشرفت

  ابزار توليد
 ي قبل تر از مرحله، عاليهر مرحله تكامل تاريخ

 ي وجه توليداحاطهتحت ي انساناراده
  غايب خدا

 طبقهي بي امحاء طبقات، پايان استثمار، جامعه غايت تاريخ
  

ي عامل ديگري است؛ بدين  احاطه ي انسان تحت در اين ديدگاه نيز اراده
وارد روابط مشخص  ها براي پيشبرد توليد اجتماعي، انسان«مفهوم كه 
اي  اين روابط با مرحله. آنهاستي  شوند كه مستقل از اراده ضروري مي

  ».مشخص از تكامل نيروهاي ماديِ توليدي آنان مطابقت دارد
  
  
  
  
  
  
  



 62/ پيش از آغاز

  
  »بي توين ي گونه ي مايه جان«

 تركيبي از انديشه، ماده و روح بافت جهان
 ميل به تمليك دوراني از تاريخ فعل و انفعال دروني تاريخ

  پاسخ در برابر تهاجم محرك تاريخ
  تدافعـتهاجم منطق حركت تاريخ

 تركيبي از عقلِ كل و عقلِ جزء عقل در تاريخ
  استمرار تحول شدن در تاريخ
  توالي طلوع و افول تكامل تاريخ

 اقليتي خالق در پرتوِ اجل مقدر ي انساناراده
  كشف در تاريخقابل خدا

  روشنـسايه غايت تاريخ
 

ِ قاطعيت و  نيز عدمند و در مواردي ا در اين ديدگاه، عناصر بعضا مركب
احاطه است،  انسان در اين ديدگاه نيز تحت. صراحت در اظهارِنظر وجود دارد

  . ي اجلِ مقدر در احاطه
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تاريخ  ي ي فلسفه ي سه ديدگاه اصلي در حوزه مايه دقت به جان در پي بذل 
و يك تن غيرموحد ) بي هگل و توين(موحد  آنهاكه دو نفر از واضعان 

اين . شويم هستند، اينك بر درك توحيدي از تاريخ متمركز مي) ماركس(
  :بر} است{درك مبتني 

 گرِ حاويِ سير بشر؛ عنوان كتابِ آخرِ تبيين متن مرجع است به - 
ويژه از ميان  هاي تاريخي خدايِ مشرف به برگرفته از آموزه - 

 راف، هود، انبياء، طه و شعراء؛هاي اع هاي سوره نشانه
 . حاوي عناصر درك توحيدي از تاريخ و جايگاه هريك از آنها - 

  عناصر درك توحيدي از تاريخ

  :توان فهرست كرد اين عناصر را بدين ترتيب، مي
  خدا؛ 
  عالم؛   

  تاريخ؛      
  انسان؛          

  پيام؛              
  تاريخ؛ ي جوهره                 

  منطق تاريخ؛                       
  تكامل تاريخ؛                         

  موانع تكامل؛                           
  صيرورت؛                             

  غايت؛                                 
  فرجام؛                                    
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 خدا
بريم،  كتاب، به چهار ويژگي براي خدا ره ميبا نگاهي تاريخي به متن 

  در تاريخ است؛هايي كه مرتبط با نقش پروردگار  ويژگي
 خداي حاضر و مشرف؛

 خداي آموزگار تجهيزگر؛
 خداي كمك كار؛

 . خداي مجري قوانين و سنن
تصريح در  جريان تاريخ و نظارت او بر روند تاريخ به اشراف خدا بر كل

فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ أُرسلَ إِلَيهِم و «: ي اعراف آمده است سوره 7و  6هاي  نشانه
  ».لَنَقُصنَّ علَيهِم بِعلْمٍ و ما كُنَّا غائبينَفَ  لَنَسئَلَنَّ الْمرْسلينَ

از مردمي كه بر ايشان پيامبراني فرستاده شد و نيز از پيامبراني كه « 
اند با  كرده ]در طول تاريخ[از هرچه  اند، پرسش خواهيم كرد و فرستاده شده

 ]از جريان تاريخ[زيرا ما هرگز. آگاهي تمام برايشان حكايت خواهيم كرد
  ».ايم غايب نبوده

اش بر سيرِ حركت  وقفه حضور خدا در كل تاريخ و نظارت دقيق و بي
ي تاريخ و  ابناء بشر، اعم از افراد و اجتماعات بشري، آن مقام را بر مجموعه

  . 1سازد رخدادهاي درون آن، مشرف مي
مورد تاكيد » آموزگار تاريخ«عنوان  ي نساء، خدا به از سوره 26ي  در نشانه

  :قرار گرفته است
كساني را كه پيش  ]و رسم[ خواهد براي شما توضيح دهد و راه خدا مي« 

                                              
نه در تاريخ خدا : گونه تشريح شده است اين جمله در فايل صوتي سخنراني اين.  1

مانند يك روح  كرد، به كه هگل تصوير مي ]گونه آن[سايه روشن است و نه 
اي كه ماركس از ماده در جهان دارد از  ناپذير هژمونيك است كه و نه با تلقي انعطاف

در جاهايي . كت كل تاريخ استخدايي است كه ناظر بر حر. تاريخ غايب است
كرده و از قرآن به بعد مداخالتش كيفي و كمتر مكانيكي  خودش مداخالت جدي مي

اما جدا از مداخالتش، . شود از قرآن به بعد مداخالت مكانيكي را شاهد نيستيم مي
  . ترين مكان، ناظر بر روندها بوده است هميشه برتاريخ مشرف بوده و از عالي
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   ».اند به شما بنماياند و بر شما بازگردد و خدا، داناي حكيم است از شما بوده
كننده است كه امر تبيين تاريخ براي  ده و رهنمون  راه و روش خدايِ

دار است، در جاي جايِ كتاب، انسانِ در مسير را با گويش  انسان را عهده
  :كند ، به ديدگاه تاريخي مجهز مي»خبر«و » مثَل«، »داستان«، »حديث«

  )9طه، ( »؟آيا حديث موسي بر تورسيده است«

  )10هود،( ».اي است نشانه ها در داستان«
  )103هود،( ».كنيم هاست كه برايت قصه مي اين از اخبار آن دهكده«
و در سراهاي كساني كه بر خود ستم روا داشتند، سكني گزيدند و براي «

براي شما  ها شما آشكار و تبيين شد كه با آنان چگونه برخورد كرديم و مثَل
  )45ابراهيم،( ».زديم

تاريخ مشحون از رخدادهاي پرآموزش و عبرت است از منظر پروردگار، 
كند، از  تاريخي مجهز مي ي ها در كليت خود، انسان را به تجربه كه اين آموزه

، »بنگريد به سراهاي خالي از سكنه«شود كه  اين روست كه مكرر سفارش مي
كشف «كيفي كه  ي و تصريح بر اين جوهره» نيستند ها سراها هست، انسان«

  . »ها را ها و بدفرجامي ، ناكاميها زوالكنيد علت 
گراست و  ياب و حق حقيقت يها و طيف ها انسان» كارِ كمك«همين خدا، 

ي تغييردهنده و ها ، به ياري انسانها و منش ها با تبيين مسيرها، روش
  . آورد فراهم مي ها آفريند و فرصت امكانات مي آنهاآفرين آمده و براي  تحول

  . روش از تو دارد توست، ي جهان سايه
اهل «هايِ  هاي خدا به انسان ويژه و تجهيزِ به روش، از كمك» نموني ره« 
نيز تلقي مي »  مجري قوانين و سنن«خدايي كه . در طي تاريخ است» مسير
  :شود
، اين سنت )62 احزاب،(»اللَّه تَبديالً هالَّذينَ خَلَوا منْ قَبلُ و لَنْ تَجِد لسنَّ اللَّه في هسنَّ«

. ي ادوار گذشته برقرار بوده و هرگز سنت خدا مبدل نخواهد شد خداست كه در همه
محصول  هاي واقع مرادف قواعد و قوانين طي طريق و فرجام خدا به هاي سنت
  . كار گرفته شده در روند اعمال فردي و اجتماعي است به هاي و منش ها روش
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 عالم
  :اي است هعالم تصويرشده در كتاب، مجموع

 آفريده؛                                                   
 و جدي؛                                                           

پروردگار است و مرحله به مرحله از سوي مقامي  ي عالمي كه آفريده
غايت  پرداز و بديع، خلق شده است در درون خود داراي منطق، هدف و ايده

يعني از سر صدفه : عبث و پوده آفريده نشده است اين چنين عالمي به. است
وجود نيامده و بنابر احتماالتي حادث نشده است و بناگذاري خدا آن را  به
او آفريدگار است و جهان آفريده است، اهل خلق . وجود آورده است به

  . است، خلق اول و خلق مستمر
ايم و  كه ما شما را بيهوده و پوده آفريده ايد كردهايد و محاسبه  آيا پنداشته«

  )115مومنون، ( »گاه ما بازگردانده نخواهيد شد؟ به پيش
  :تفنن نيز شكل نگرفته استو نيز از سر شوخي و 

  )16انبياء،(» .ايم آسمان و زمين و مابين آنها را به بازيچه نيافريده«
، خود در پي اجراي آن خواستيم اي را مي بازيچه ]اگر[انتخاب  ]فرض به[«

  )17انبياء،( ».بوديم
توانست مجري همان هدف نيز  ي بازي داشت، خود مي اراده چنانچه خدا

نيست و انسان براي چرخ زدن و تاب » شهربازي«اما اين جهان . باشد
  . خوردن به اين عرصه نيامده است

، بداعت، از منظري ديگر از آنجا كه عالم امكان، محصول ايده، طراحي
ي پروردگار و داراي ديناميسم مستمر است،  مهندسي و خلق مرحله به مرحله

  . 1جدي است و نه از سر صدفه و سرگرمي
                                              

اين جهان داراي منطوق است، . گونه تشريح شده است در فايل صوتي ايناين جمله . 1
تر اينكه  مهم. دهد و داراي هدف و غايت است هايي را درون خود پوشش مي منطق

. ي كل عناصري را مصرف كرده است ي كل و سازنده عنوان فكر و انديشه پروردگار به
خلق بعدي و خلق مستمر بداعت را مصرف كرده است، مهندسي كرده، خلق اول و 

پس از اين نظر كه عالم نه . كرده است هاي بسط جدي را طي كرده است و نهايتا پروسه
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 تاريخ
  ي  پهناور عرصه تاريخِ

 زني كيفي؛ محل نظر و گشت         
 بستر آموزش و عبرت؛                       

  .دار است مند و سنت قانون                                                  
كردن و تفرج  نه مرادف گردش» مشاهده«و » سير«تأكيدهاي قرآن بر  ويژه

زني كيفي و نظر افكندن توأم با تعمق، تفكر و  و تماشا كه به مفهوم گشت
  . 1يابي است علت

ي كتاب بر  باره اي از تأكيدات چند ده هود نمونه 101و  100هاي  نشانه
  :تاريخ است ي پذيري و آموزش از پهنه عبرت
 آنهابرخي از . كنيم مي هاست كه برايت قصه اين از خبرهاي آن دهكده« 

بلكه خود ايشان . شان نكرديمبر اي ما ستم. بپاست و برخي نابود شده است
  ».2بر خود ستم كردند

نسبت به مفهوم برخورداري . اي كه خود داراي قانون و سنت است پهنه

                                                                                              
شوخي است، نه عبث و نه از سر تفنن و از سر قاعده و قانون و سمت و فرجام و 
. پايداري است و ما مصرف عناصر حياتي را در آن شاهد هستيم، بسيار جدي است

گزينند  گيرند، يعني منزل مي هايي كه معموال آن را شوخي مي برخالف مجموع قدرت
و از تاريخ ارتفاع ـ  گزيني صرفا فيزيكال نيست اين منزلـ  هاي قبلي در مسند قدرت

ـ  حتي نسبت به پروردگارـ  گيرند و خودشان را كنند و ارتفاع خدا را ناديده مي پيدا مي
  . شود آشيل قدرت ميپاشنه ] ارتفاع[همين . كنند مرتفع تلقي مي

زدن هم  منظور از گشت: اين جمله در فايل صوتي اين طور بيان شده است. 1
جستجوي همراه با مشاهده است، خدا چون جهان را از سر تفنن و بازي نيافريده 

در برويد  به نيك و سيزده گويد پيك نمي. نيك نيست زدن، پيك است؛ منظورش از گشت
گويد بگرديد و  اينها جزء لطيفي از هستي هست، اما مي و كنار گل و چمن بنشينيد،

  . نُت برداريد و به كتاب تاريخ حاشيه بزنيد
كار  ي حصيد را به اينجا خدا واژه: است در فايل صوتي، در توضيح اين آيه آمده. 2

زراعتشان اصالحي نبود، بذر . حصيد به معني بريدن درو كردن زراعت است. برد مي
تاريخ . زمين پخش نكرده بودند و ما بذر و مزرعشان را حصيد كرديم اصالح شده در

  . از اين منظر بستر آموزش و عبرت است
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 يها ي فرجام كننده ين و قواعدي كه داراي كليتند، عامند و مشخصاز قوان
  . اي و نهايي هستند مرحله
 انسان

م، جهول و انساني كه در متن معرفي شده است بسيار فراتر از ظلو
عبارتي، برخي از آن  هب. هايي است سترك بودن داراي مشخصه عجول

  :ان تاريخ استي مسئول و حامل در جريها ها معطوف به انسان مشخصه
 باردار؛    

 صاحب كرامت؛          
 ؛1مسخر              
 صاحب اراده، انتخاب و آزادي؛               

 جانشين؛                   
 كش؛ سختي                        

 . ي عاشق برنده پيش                           
ما «مضمون تصريح شده است كه ي احزاب بر اين  سوره 72ي  در نشانه

ست عرضه كرديم آنهاها و آنچه ميان  و زمين و كوه ها بار امانات را برآسمان
و همه از پذيرش حمل آن خودداري كردند و انسان آن را پذيرفت و حمل 

مولوي در پردازش آهنگين اين مضمون، برتري » .كرد و او ظلومِ جهول بود
  :كند ذيرش بار امانات الهي تلقي مياصلي پعشق و كنجكاوي را عوامل 

زين فزون جويي ظلومست و جهول كرد فضل عشق انسان را فضول
بردها گو ميظلم بين كز عدل ظالمست او بر خود و بر جان خود

ها را شد رشادظلم او مر عدل تادــها را اوسلمـل او مر عـجه
خود به تراوش عدل و آگاهي منجر از اين منظر، ظلم و جهل او نيز در سير 

  . دهد خواه را رشد مي هاي عدالت ي علم را برافرازيده و جريانها شده و پرچم

                                              
يعني امكانات از جانب پروردگار : در فايل صوتي در توضيح اين كلمه آمده است. 1

  . براي او تسخير شده است
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كرامتي اعطايي از سوي خالق ، است» كرامت«اين انسانِ باربردار، صاحب 
هم او كه فرشتگان ). 70،اسراء(» 1بني آدم را كرامت بخشيديم«پروردگار؛ 

ترين نيروهاي هستيِ ماقبل انسان، به امر خدا در  عنوان برترين و عالي به
خست نيز  بي ي امكانات طبيعت فراخ كه همهمهم آن. برابرش سجده كردند

   :در اختيار و تحت تسخير انسان قرار داده شده است
و زمين است، از رحمت خويش در اختيار شما  ها چه در آسمانآن«

  )13جاثيه،( ».گماشت
تا  5جاثيه، خالق هستي در آيات  13 ي مشابه با آيه مستقل از آيات متعدد

ي نحل، فهرستي از امكانات و خدماتي را كه در اختيار انسان قرار  سوره 16
ها،  ، باران، آشاميدنيآنهاي مواهب  و كليه ها دام: دهد داده است، ارائه مي

، هاها، شب و روز و مه و خورشيد، دريا و مجموعه امكانات آن، نهر خوراكي
  . يابي هاي طبيعي و عالئم الطريق براي ره ، نشانهها راه

. انتخاب و آزادي است ترين مخلوق عالم صاحب اراده، قدرت عالي
هبوط به بعد  اختيار، از نقطه عطف براساس انتخاب و به صالح اساساً عملِ

آدم و حوايي كه در بهشت آغازين، . يابد امكان تحقق واقعي مي
ي طبيعت »تماشا«خوار بودند و با وقت فراغ به  رف و آمادهي ص كننده مصرف

كردند و آميزش و خواب، پس از هبوط  تغذيه مي فقطو  2مشغول بودند
فرصت و ميداني در اختيار خود و ابناءشان قرار گرفت تا به خلق و صنع و 

هاي خويش را دهي و باروري كيفي پرداخته و دستĤوردتسخير و سازمان
  . متعيِّن كنند
ر صراحت به صاحب اراده بودن و مخي اسراء به] ي سوره[ 19و  18آيات 

چه آنان كه طالب  ؛و آزاد بودن انسان در انتخاب، تصميم و عمل تاكيد دارند
                                              

خدا تصريح كرده است كه ما فرزندان آدم را كرامت : در فايل صوتي آمده است. 1
بخشيديم، به رغم اينكه خودش فريب خورد، عهد شكست و عهد پايداري نداشت اما 

  . ما براي فرزندانش كرامت قائل شديم
گر و به طريق اولي، نظرافكن در هستي نبود،  مشاهده: در فايل صوتي آمده است. 2

  . شد د و مبهوت ميدي مي
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  . هستنند» فرجام«هستند و چه آنان كه متقاضي محصول كيفي  » اين جهان«
عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء لمن نُّرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم  هلَمن كَانَ يرِيد الْعاجِ« 

  ».يصالها مذْموما مدحورا
متاع اين   را اراده كند، ]دنيا[ عاجلهركس به تالش خود محصول « 

به هركه خواهيم دوزخ را نصيب او  ]ليكن باز[ كنيم جهان را به او عرضه مي
  ».مردودي به دوزخ درآيد ه با نكوهش وكنيم ك

وسعى لَها سعيها وهو مؤْمنٌ فَأُولَئك كَانَ سعيهم  هومنْ أَراد اآلخرَ« 
  ».مشْكُورا

فرجام را اراده كنند و چنان كه شايسته است براي آن  ]ي بهره[ و آنان كه«
   ».ر نظر خداستتالش ورزند و مؤمن هم باشند، تالش آنان منظو

ي مبتني بر آزادي  انتخاب، اراده و سعي در هر دو مسير، افعال برگزيده
بودن خود » مبنا«البالغه مصرح است بر  فرازهاي متعددي از نهج. انسان است

تان كنند، خود خويشتن را ارزيابي  كه ارزيابيپيش از آن«: از آن جمله. انسان
ب خويش گي كنند، خود به حساكنيد و پيش از آنكه به حسابتان رسيد

و پيش از آنكه با خشونت برانندتان، خود سر به راه نهيد و  رسيدگي كنيد
اي از  گو و بازدارنده بدانيد كسي كه خود به خويشتن كمك كند و نصيحت

گوي ديگري نخواهد  گاه بازدارنده و نصيحت خود خويش داشته باشد، هيچ
  ».داشت

 اراده، اختيار، توان انتخاب، توانِ نقد و توانِحاوي ) انسان(اين مبنا 
صاحب اين رسالت است كه «تعبير اقبال  انساني كه به. خود است ي محاسبه
خويش، شركت جويد و شكل  پيرامونِ هاي جهانِ يين بلندپروازتردر عميق
   .1»ت خود و سرنوشت جهان را تعيين كندسرنوش

رت خويش، جانشين هايي، در ذات و فط موجودي با چنين داشته
  :پروردگار در روي زمين است

  ».السوء و يجعلُكُم خُلَفاء الْأَرضِ منْ يجِيب الْمضْطَرَّ إِذا دعاه و يكْشفا« 
                                              

  .1356احمد آرام، انتشارات قلم،  ي ، ترجمهاحياي فكر دينيمحمد اقبال، .  1
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سوء  كند انسان مضطر را در تنگناها و از وي كشف اوست كه اجابت مي
ي ها رون آمده، ظرفيتيافته از تنگنا بي زدايي كرده تا انسانِ آرامش و بحران

  . در روي زمين بروز دهدرا جانشيني خود 
سرانجام با سختي بسيار و با «است و » كش سختي«اين موجود، موجودي 

موجودي ). 6، انشتاق(» به مالقات رب خود خواهد رسيد ها عبور از مرارت
رود و خوش  كه با حمل بارهاي مسئوليتي حتي برتر از توان معمول، پيش مي

  :زيد مي
كشمتا فزون از خويش باري ميهمچو موري اندرين خرمن خوشم

كه ولو در اقليت، كاروان  هستند  برندگان عاشقي ، پيشها انسان» ونهگ»  اين
  :1برند جلو مي بشري را با كار، با بار، و با شور و شر به

زهي كار زهي بار كه آنجاست خدايا زهي شور زهي شور كه انگيخته عالم
  :انسان مشحون از تقاضا و عشقِ مبناي تقاضا

شاباش زهي سلسله و جذب و تقاضا نگذاردش آن عشق كه سر نيز بخارد

 پيام
  باشد و مسير گم نكند، به او» به راه«به قصد آنكه انسانِ سرشار از ظرفيت، 

  نو به نو                               
  :رسد مييام پ رازت از طريق رسوالنِ ملموسِ همو                              

دود؛ يعني به اصل خود ييابر دل خيالي ميكشدميرسد جان را گريبانهردم رسولي مي
ي انبياء مصرح است، همان خبرِ نو  سوره 2ي  ي كه در آيه»ذكر محدث« 

                                              
زنِ  هايش را در تاريخ برشمرديم دف خدايي كه ويژگي: در فايل صوتي آمده است. 1

شود  پژواك دف خدا در كل تاريخ وجود دارد ولي ذيل دف تاريخ كه مي. تاريخ است
اريخ است، يك ساز حاشيه هم داريم كه آن ني انسان است و گفت ساز اول و اصلي ت

  : كند طور ترسيم مي مولوي اين. انش استاز سر سوز
]همه پست آيد، تا روز مشين از پابا ني[ يد، ني از تن مست آيدآدف از كف دست

تر است اما باالخره ني هم  دف پرپژواك. دف عالم از خداست و ني عالم از انسان است
 . قابل شنيدن است
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رسانيِ  پروردگار، پيامدر منطق . به نو و مالت تازه براي انسانِ در مسير است
نو به نو كه سرشار است از انذار، هشدار، روش و رهنموني، مقدم است بر 

  :عقوبت و جزا
  )209و  208شعراء، (» ذكْرَى وما كُنَّا ظَالمينَ  وما أَهلَكْنَا من قَرْيةٍ إِلَّا لَها منذرونَ«
يادآوري،  ]براي[ هالك نكرديم مگر اينكهشهري را  هيچ] مردم[«

اگر جز اين بود، ستمي نسبت به آنها [ .ذكري است. هشداردهندگاني داشتند
  ».و ما ستمگر نبوديم] بود

به يك بر اين قوم و آن  رسوالني از خود اقوام و همچون خودشان يك
ها  ها نمايان كنند، زمينه تا پژواك پيامِ نو به نوشان، راه 1كنند قوم ظهور مي
اين مقصودها در شعر موالنا قابل . ها رقم زنند بندي صف آماده سازند و
  :ردگيري است

ها ريختـندها بشكست و طبلهجان
 

نيك و بد با همدگر آميختند 
ها را بر طبق تا گزيد اين دان حق فرستاد انبيا را با ورق
كس ندانستي كه ما نيك و بديم پيش از ايشان ما همه يكسان بديم

روانچون جهان شب بود و ما هم شب نقد و قلب در عالم روانبود
گفت اي غش دور شو صافي بيا تا برآمد آفتاب انبيا

  ي مجتمع است كه»كتاب«مجموعه رهنمودها در 
  هم ذكر          
  نما هم ره          
  . است و هم قابل تمسك          

فلسفه و سمت تاريخ هايي از قرآن كه  محل تعمق است كه آيات آغازين سوره
  :دهند را در خود جاي مي... گويند، واژگاني چون ذكر، پند، روشنگر و  را بازمي

                                              
اين رسول ملموس است و از : در توضيح اين جمله در فايل صوتي آمده است. 1

كند، قد و قامتش مانند بقيه  رود، توليد مثل مي خورد، بازار مي خودشان است، غذا مي
اما به هرحال از درون . اي دارد، روش و منشي دارد وزني دارد، سابقه. تر است؛ اما كيفي

  . تراز خود آنهاست خودشان است و از نظر نوع انساني هم
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  ؛)2اعراف، (» كتابي است حاوي هشدار و پند«
  ؛)1هود،(» هاي واضح كتابي است با نشانه«
  ؛)3طه،(» كتابي است براي ذكر«
  ؛)2انبياء، (» كتابي است حامل سخن تازه«
  ؛)2شعراء،(» گر كتابي است روشن«

معطوف ... گري و پند، نشانه، تذكر، حرف نو، روشن و اين همه هشدار، 
  . ، به ديدگاه تاريخيرهرواست به تجهيز انسانِ 

شناسانه،  ن شناسانه و انسا شناسانه، هستي هاي تاريخ كتابِ حاوي نشانه
اندرز و و براي او در الواح، هرگونه « :نماي عمل انسان اي است ره مجموعه

آن را جدي بگير و به : گاه گفتيم آن. بيان واضح هر مطلبي را مكتوب كرديم
كار  و به[ گيرندآن را فرا ]راهكارهاي[ قوم خود نيز توصيه كن تا نيكوترين

  )145اعراف، (» .زودي جايگاه منحرفان را به شما نشان خواهم داد و به ]بندند
اي يحيي كتاب را با توان و » «.بِقُوةٍفَخُذْها «: نماي قابل تمسك و كتاب ره

  ».قوت برگير
جد و جهد بگير، به كار بند  آن را به« ».فَخُذْ ما آتَيتُك وكُن منَ الشَّاكرِينَ«

  )144اعراف،( »].جاي آر حداكثر استفاده از اين امكان را به[ و شكرش گذار
 ي تاريخ جوهره

» اصالح«آوري، بر محور  پيامدر كتابِ آخر چنين هويداست كه پيام و 
انسان » فطري«هر هنگام كه انحرافي فاحش از مسير . 1يابد معنا و مفهوم مي

ي انحراف  شود كه مقصود آن، رفع زاويه شود، پيامي ساطع مي آشكار مي
  :كند مي را در مواجهه با قوم خويش برمال مايه تاريخي است، شعيب اين جان

وما تَوفيقي إِالَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه  استَطَعت اإلِصالَح ما إِنْ أُرِيد إِالَّ«
يب88هود،( »أُن(  

                                              
. تاريخ از منظر كتاب، اصالح است، رهنموني و رشد: در فايل صوتي آمده است. 1

درون آن  جهاني شكل گرفته و دم به دم بايد اصالح بشود، با توجه به تضادي كه
 . وجود دارد و آن تضاد هم معطوف به تضاد دو وجه درون انسان است
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كنم مگر  تا بتوانم تنها مقصودم اصالح امر شماست و توفيقي كسب نمي« 
  »... .به اتكاي وي

ي هود بر همين جوهره تأكيد  سوره 117و  116خدا خود در آيات 
] يها ارزش[ ي پيش از شما، صاحبانها چه شد كه در ميان نسل« :زدور مي

از تبهكاري در زمين بازدارند؟ مگر اندكي از آنان  ]ديگران را[ باقي نبودند كه
خود افتادند و بزهكار  شتعيكه نجاتشان داديم و ستمگران پليدكار در پي 

گر بودند،  اصالحيي را كه مردمش ها پروردگار تو بر آن نبود كه شهر. بودند
  .»ستمگرانه نابود كند

اگر مسير بر اصالح باشد، نابودي چرا؟ اين پرسشي است استراتژيك از 
تصريح خود، در فرجام موعود نيز تنها با  سوي پروردگار، پروردگاري كه به

  :كند اند، برخورد مي داشته» ي فساد اراده«آنان كه 
و الفَساداً و  رضِاالَ يال يريدونَ علُواً ف نَذيلَخرَه نَجعلُها لار اآلالد تلك«
العاقلَب ّه83قصص، ( ».قينتَلم(  
ي علّو و فساد و  ما اين دارِ فرجامين را براي آنان كه در زمين اراده« 

گردانيم و حسن فرجام خاص پروردگار  سركشي ندارند، مخصوص مي
  ».است

برخورد خدا با فرعون جوهر . اين اصالح، حاوي هدايت و رشد است
سركشي، حدناشناسي و فساد، معطوف به رهبري   عنوان نماد علو، به

  :آفرين اوست انحطاط
فرعون قومش را گمراه كرد و نه . هيچ رشدي در امر فرعون نخواهد بود«

  )79طه،( ».و منشاء هيچ رشد و دگرگوني تكاملي نبود) 97هود،( »هدايت
 منطق تاريخ

  :1در كتاب، بر تضاد حق و باطل استوار استمنطق تاريخِ مندرج 
                                              

ولي تضاد نه صرفاً تضاد : در فايل سخنراني اين بخش اين طور بيان شده است. 1
فراتر از تضاد انديشه و تضاد طبقاتي، تضاد دو . انديشه است و نه صرفاً تضاد طبقاتي

كنند؛ يكي عنصري است كه  عنصر است كه در اين كشاكش وجود همديگر را نفي مي
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  )18انبياء، ( ».الْباطلِ فَيدمغُه فَإِذا هو زاهقٌ بلْ نَقْذف بِالْحقِّ علَى«
شكند  افكنيم كه آن را در هم مي بلكه حق را بر باطل مي ]چنين نيست[« 

  ».شود و باطل نابود مي
ود حامي حق و عليه ي خارجي دو نيروي موج تضاد حق و باطل جلوه

محصول اين تضاد در وجه بيروني و . حق در درون خود انسان است
  :انجامد ي مستمر تاريخي ميها اجتماعي خود به پااليش

كرد، زمين  اي ديگر دفع نمي ي پاره اي از مردم را به وسيله اگر خدا پاره«
  )251بقره، ( ».اما خدا نسبت به جهانيان بخشش دارد. گرفت را تباهي فرا مي

خود انسان و اجتماع » آزمون« ي در بطن تضاد حق و باطل، فلسفه
كرد و تاريخ  سازي مي »همسان«اگر غير از اين بود، خدا . نهفته است ها انسان
  :موج بود حادثه و بي تالطم، بي نيز بي
خواهد در  داد ولي مي خواست شما را امتي واحد قرار مي و اگر خدا مي«

رو در  از اين. كه به شما داده است، شما را آزمايش كند ]اختيار[ مورد موهبت
ما به پيشگاه ش ي سبقت گيريد كه بازگشت همه] بر يكديگر[ ها نيكويي

 ».سازد چه بر آن اختالف داشتيد، شما را آگاه ميخداست و در مورد آن
  )48مائده،(

مولوي، به ي  هاي متضاد در هستي و تاريخ در سروده تاثير متقابل پديده
  :بيان آمده است

بين جمادي خرد افروز را شب كند منسوخ شغل روز را
تا جمادي سوخت زان آتش فروز باز شب منسوخ شد از نور روز

                                                                                              
باطل به اين مفهوم . ريشه در بطالت داردريشه در حقيقت دارد و ديگري عنصري كه 

كند دنيا بازيچه است، خوري و خوابي و قدر قدرتي و برخورد ارباب  است كه فكر مي
به اين مفهوم ... . رعيتي با ملت برقرار كردن و حق ويژه قائل شدن و ارتفاع گرفتن و

ي آنها  سيطره گذرانند و مردمي هم تحت به اين مفهوم جهان را به بطالت مي. باطلند
باطل صرفاً جرياني نيست كه ناخوشايند . گذرد هستند در عمل دورانشان به بطالت مي

ي حقيقت  برنده حق هم به همين صورت است، پيش. است، مضموني دارد و جوهري
 . در تاريخ است
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نه درون ظلمتست آب حيات گرچه ظلمت آمد آن نوم و سبات
ي آوازه شداي سرمايهسكته نه در آن ظلمت خردها تازه شد

در سويدا روشنايي آفريد ضدها آيد پديدكه ز ضدها
دصلح اين آخر زمان ز آن جنگ ب جنگ پيغامبر مدار صلح شد

مرشهيدان را حيات اندر فناست هاستنقصها درونپس زيادت
محصول آزمون و رقابت در جريان تضاد مستمر » برتري در عمل« 

  :1نيروهاي مدار حقيقت و مدار بطالت است
يك  خدايي كه مرگ و زندگي را مقرر داشت تا شما را بيازمايد كه كدام«

  )2ملك،( »ناپذير آموزگار در عمل بهتريد و اوست تزلزل
 تاريخ  تكامل

پرداز، طراح، بديع، مهندس و خالق جهان كه خود  پروردگارِ ايده خداي
گر، توان  دارِ انتخاب است، به انسانِ ظرفيت» كمال«و مظهر  ها مطلقِ ظرفيت

اين . سمت اين تغيير، سمت تكاملي است. 2تغييردهندگي عطا كرده است
                                              

در دل اين منطق آزمون و : در توضيح بيشتر اين عبارت در فايل صوتي عنوان شده است. 1
فاستبِقوا «و ) 148بقره،(و ) 90انبيا،(، )61مومنون،(» الخيرات يسرِعونَ في«تي وجود دارد، رقاب

سرعت، در علن و در خال و در خفا،  بكوش، به). 48مائده، (و ) 114آل عمران،(» الخيرات
آيد كه اين  انسان مي. به اين مفهوم است كه اين تضاد باالخره بايد به نوعي دامن زده شود

د را دامن بزند، مدار حقيقت را به چرخش در آورد و يا  در مدار حقيقي كه چرخنده تضا
  . است، چرخ و فلك تاريخ را سوار شود و اهرمي بگذارد و مسير حركت باطل را نگه دارد

دور اين مظهر تكامل بايد تاب خورد؛ انسان : در توضيح بيشتر در فايل صوتي آمده است. 2
كار  را به» يطوفون«تاب بخورد، يكي شيطان است كه خدا برايش كلمه تواند  دور دو چيز مي

كند ولي انسان بايد دور محوري  خورد و اغوا مي شيطان هميشه دور انسان تاب مي. مي برد
ها را داشت و امكاني  مظهر تكاملي كه اين ويژگي. در امان باشد» اغوا«تاب بخورد كه از آن 

. گير است و تغييردهنده پي. هايي دارد، انتخاب گراست يتاست براي تكامل، انسان هم ظرف
خدا زمين . به اين اعتبار جانشين است. اين انسان مي تواند مثل خدا بشود در اشل كوچكتر

كند ولي باالخره اين انسان هم جوهري دارد كه اگر اين جوهر  را به انسان واگذار مي
تر و محدودتر خدا را در  تواند نقش كوچك پز تاريخ بپزد، مي پرورش پيدا بكند و در آرام

  . اين هستي ايفا بكند
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مجموعه . سمت تكاملي بر محور تكامل عالم كه هم اوست، قرار دارد
خواند؛ پرستش يك  در كُنه خود به يك امر محوري فرامي» نو به نو«ي ها پيام

ن خود را جاي آنكه انسا مبدأ واحد و هماهنگي با همان مبدأ واحد، به
اراده، غيرخالق و  چندتكه و توزيع كند و خود را مبادي متنوعِ غيركارا، بي

 يِ تاريخِ هاي حاوي فلسفهپيام محورين همه سوره. غيررهگشا، تنظيم نمايد
  :كمال است ي صاحبِ هنگي با محور يگانهآ قرآن، هم

  ها؛ عبادت اهللا و برنگرفتن الهه  اعراف 
  رب؛بازگشت به جانب     هود 
  واحد و محوري شما، اوست؛ هال    طه 

  با پروردگارتان مأنوس شويد و بر او عبادت كنيد؛  انبياء 
  .پرهيز پيشه كنيد و او را داوطلبانه محور قرار دهيد  شعراء 
اين پيام محورين، مسير تكامل تاريخ انسان، مسير خلق، تحصيل  در پرتوِ

  . نجها هنگي با محور تكاملِآ هم درو تغيير است 
 موانع تكامل

  فهرستي از موانع تكامل در كتاب، پيشِ روي ماست؛
  اغوا؛
  عهدهاي ناپايدار؛    

  سنت پدران؛      
  روي؛ واپس         

  چسب به زمين و امكانات آن؛
  مالء؛   

  . مترف     
نتابيد، را برشيطاني كه از آغاز، كرامت بشر را درك نكرد و سجده بر او 

» طواف«او پيرامون انسان . بشر گرفته است» اغواي«براي از خدا مجوزي 
خدا در قرآن . حذر دارد و منحرف كند كند تا وي را از سمت تكاملي بر مي

هم  ؛كند بر عهدهاي ناپايداري كه عامل انحراف از سمت تكامل است، ياد مي
  :»عام«و هم در سطحي » خاص«در سطحي 
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ردي در او  ولي فراموش كرد و پايماز قبل عهدي با آدم در ميان نهاديم «
  )115انبياء، (».نيافتيم
در بيشتر مردمان وفاي به عهد نيافتيم و بيشترينشان را جز نافرمايان «

  )102اعراف، ( ».نديديم
 ناتِّلَمـ  و آئين قومي» سادات قوم«و  ـ »ابائنا االولين« ـ »سنت پدران«تكيه بر 

زيبا در كتاب آمده واژگاني  ]كه با[ شده استاي ديگر قلمداد  نيز بازدارنده ـ
  :است، زان جمله

  ؛)66مؤمنون،( ».رفتيد شد و شما واپس مي آيات من بر شما تالوت مي«
  ؛)38توبه،( »األَرضِ اثَّاقَلْتُم إِلَى«
ها و »پاشنه«چسبيد؟كه دال بر اميال ارتجاعي و گرديدن بر  به زمين مي 

  . ندهست ي موانع تكام نيز در زمره هااين. 1است نيز چسبيدن به زمينِ پرامكان
هاي جريانِ ضدحق كه عموما  و باالخره مأل يا مهتران قوم و ايدئولوگ

هستند، استكبار به مفهوم » استكبار«طلب و روياروي انبيا بوده و اهل  ويژه حقِ
ي ممتازِ صاحب  مترف يا همان طبقه. 2مرزناشناسي و بيرون زدن از حدود

  . ها امكانات و مكنت انحصاري
                                              

پيام نو مثل توپي . پيام نويي آمده بود: در فايل صوتي اين توضيحات آمده است. 1
اندازند، آن توپ در حقيقت عامل بازي  است كه وسط زمين بسكتبال يا واترپلو مي

مي وسط آورده، پيامداري را خدا توپي را وسط انداخته است، پيا. دوران جديد است
جاي اينكه شما را جذب كند، شما دائم عقب عقب رفتيد و واپس  فرستاده و اين پيام به

  . چرخيديد ها مي رفتيد و بر پاشنه
ها، آنهايي هستند كه  ايدئولوگ: گونه آمده است در فايل صوتي اين جمالت اين. 2

. دهند هم هستند و خوب توضيح ميبيان  كنند، خوش ايدئولوژي دوران را تئوريزه مي
مدافع ايدئولوژيك طبقه حاكم هستند و در ديالوگ با انبيا عموما رو در رويشان قرار 

هاي قوم در برابر انبيا قرار گرفتند و چند ويژگي دارند؛ از تاريخ و  ايدئولوگ. اند گرفته
هايي است  اژهمستكبر هم از آن و. خواهند و از نظر خدا مستكبرند مردم حق ويژه مي

سال جمهوري اسالمي لوث شد يعني در حقيقت مفهومش گرفته شد و  30كه در 
كسي [، مرز مستكبر يعني مرزناشناس و بي. اش كردند قدر به كار برده شد تا سخيف آن
از مرز خودش بيرون بزند، مدار خودش را نشناسد و بر مدار خودش واقف و  ]كه

 . راضي نباشد
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 صيرورت
به جانب » آفريده«نظر در اين ديدگاه، سمت بازگشت مورد » شدن« 

  :است» آفريدگار«
  ».صرَاط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في األرضِ أَال إِلَى اللَّه تَصيرُ األمور« 

پوده نيست و تاريخش نيز در جهاني كه به بازيچه آفريده نشده و عبث و 
ي  داراي سنت و تاريخش نيز داراي سنت و قانون است، انسان با كارنامه

  . گرددمحصول اراده و عمل خويش به سوي مبدأ آفرينش باز مي
 غايت

ي اين جهان، ها متناسب با انتخاب) اقوام( ها خود انسان و اجتماع انسان
هاي حق و باطل، مورد محاسبه جايگاه، ضريب مشاركتشان در مراتبي از مدار

 :1و كيفر قرار خواهند گرفت
كرد، در روي زمين احدي  اگر خدا مردم را به سبب دستĤوردشان مؤاخذه مي«

گاه كه سرآمدشان  دهد و آن ولي آنان را تا مدتي معين مهلت مي. گذاشت باقي نمي
  )45ر،فاط(» .حال بندگانش بيناست به ]براي محاسبه و كيفر[ فرا رسد، خدا

                                              
غايت مبتني بر جايگاه اقوام و : فهوم در فايل صوتي آمده استدر تشريح اين م. 1

در . اند و كجاي تاريخ قرار دارند هاست كه چه جايگاهي را در تاريخ اتخاذ كرده انسان
ضريب مشاركتشان هم . اند ها و خدا و خود مواجهه كرده چه پايگاهي با تاريخ و انسان

. اند اند، ضريب مشاركتي داشته ين دو بودهحاال در مدار حق يا باطل يا بين ا. مهم است
درصد، مثل  10قد و قواره بودند؟ تمام نيرو بودند؟ تمام ظرفيت بودند؟ يا با ترام  تمام

اند و كارتي  آمده داخلها مثل كارمند سياسي   كارمند سياسي آمدند؛ هر كدام از چهره
. مند شوند ب آن مدار بهرهاند تا فقط حضور خودشان را اثبات كنند و شايد از مواه زده

شوند،  ها توزين مي ها و اقوام و هم انسان نهايتاً با توجه به ضريب مشاركت، هم ملت
اقالمي كه قابل محاسبه است، . شوند كشي مي روند و وزن روي ترازو و باسكول مي

دريافت . گيرد ي خردلي ظلم صورت نمي ي دانه به قول كتاب به اندازه. شود محاسبه مي
كند و آخر  گردان استفاده مي خواه در طول دوران هستي انسان از تن. ايي هم هستغ

ي ثابت چيست، آن  حاال محتواي اين سپرده. شود سر اين حساب تاريخي باز مي
فرجامي است كه چه فردي باشد و چه اجتماعي يك منطق برخوردي دارد كه در فاطر 

  . آمده است
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غايت و منطق محاسباتي درون آن، پايان تاريخي است كه از درك 
  . شود توحيدي به تاريخ مستفاد مي

ل و آنكه خدا از هستي و تاريخ نه غايب است نه خالق او» جانِ كالم« 
ساز الهوتيِ بركنار از جريان تاريخ است، نه سناريست قاهر و  ساعت

تاب، حاضرِ مستمر و مشرف بر تاريخ و بلكه در ديدگاه ك. انعطاف تاريخ بي
1كار انسان در اين مسير است او كمك. قِ تغيير و تحول تكاملي استمشو:  

بار بردارد زتو كارت دهد هاش اسرارت دهدپس اشارت
قابلي مقبول گرداند تو را حاملي محمول گرداند ترا
شويوصل جويي بعد از آن واصل قابل امر ويي قايل شوي

هاي نو به نو، مستمراً انسان را براي تجهيز به سمت خود فرا  وي با پيام
  :خوانده است

تو نطفه بودي خون شدي وانگه چنين موزن  شدي
زينت نيكوتر كنمسوي من آ اي آدمي تا 

، »روحِ حاكم بر تاريخ«ي  انسان نيز نه بازيگر تاريخ است، نه تحت اراده
بلكه موجود . هاي محصول پيشرفت ابزار ابزار و دوران» تحت جبرِ«نه 

                                              
اين خدا نه غايب است به مانند يكي : ر آمده استطو اين بخش در فايل صوتي اين. 1

ساز الهوتي است؛ يعني يك  هايي كه مطرح كرديم و نه خالق اول و ساعت از گونه
وجود آورده و كوكش  جهاني خلق كرده، يك ساعتي كوك كرده، ماشين مكانيكي را به

خدا خدا اين . كرده و خودش كنار رفته تا از اين به بعدش را خودش حركت كند
خدايي كه از . گويد، نيست طور كه هگل مي نيست، سناريست قاهر بي انعطاف همان

جن خيلي كيفي  16. آيد خدايي حاضر، مشرف، مجري و مشوق تغيير است قرآن بر مي
و خدا مقرر داشته است كه اگر در طريق استقامت، انسان استقامت «: و پر معناست

نسان در خط تكامل قرار بگيرد، خدا سقايي اين ا» . ورزد آنان را سيراب مي كنيم
هاي  زن است؛ در دوي ماراتن و يا در مسابقات دوچرخه رسان اين نفس كند و آب مي

طوقي دارد كه  سوار هم بينيم دونده يا دوچرخه كيلومتر است، مي 110كوهستان كه باالي
در . بپاشدتواند آبي را به سر و صورتش بزند و يا به ته گلويش كه خشك است،  مي

شود،  اش اينجاست كه دوال مي گري يعني خدا لوتي. اين مسير سقاييت با خداست
  . رسان بشر در طول اين مسير تكامل است كند و آب مسيرهاي تكامل را آب و جارو مي
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داري كه از  »عهد«انسان . ظرفيت عامل تغيير در هستي و تاريخ است خوش
نع راه منظر مولوي در هر دوراني كاركردي تكاملي و تصحيحي مقابل موا

  :1تكاملي پروردگار دارد

                                              
يعني اگر بر محور تكامل بگردي، من : اين بخش تكميلي در فايل صوتي وجود دارد. 1

. حاال اين خدا يك انتظاري هم از انسان دارد. دهم نجام ميتر ا رساني را كيفي آن آب
  :اين انتظار را عراقي خيلي خوب در يك رباعي آورده

ــتم ــه رفـ ــواف كعبـ ــه طـ ــد بـ ــم ندادنــ ــرم رهــ ــه حــ بــ
ــي كه تـو در بـرون چـه كـردي ــدرون درآيــ ــه انــ ــه بــ كــ

اي را حل كردي، چه  در بيرون چه مسئله. يك دوراني به تو اختصاص پيدا كرد 
ها  خورد خيلي مهم است كه به سخنران سازماندهي كردي؟ خدا وقتي به انسان قسم مي

خورد، تاريخ االماشاءاهللا پر است از سخنران و نويسنده، به قلم  ها قسم نمي و نويسنده
خواهد به انسان قسم بخورد،  جايي كه مي. وردخ بخش است قسم مي كه عنصر آگاهي

 فَالْمدبِّرات أَمراً. گذارد گشايي او دست مي جايي است كه روي تدبير انسان و گره همان
خورد به گره گشايان از امور،  قسم مي. كنند ، كار بندگان را تدبير مي)5نازعات،(

اين خيلي مهم است كه . ها يستدهندگان، استراتژ شكنان، سازمان بست تدبيركنندگان، بن
خواهي بيايي اينجا، در  گويد كه مي باالخره مي. نيازي، متقاضي است خدا در عين بي

خواهي به اندرون بيايي؟  بيرون از نقطه كانوني اين مدار تكامل چه كردي كه حاال مي
ر خدا بر س[كند،  به هرحال خدا همان طور كه عراقي مي گويد و بعد حافظ تكميل مي

  :]عهدش هست
  همچو موسي اَرني گوي به ميقات بريم          با تو آن عهد كه در وادي ايمن بستيم   

كسي عهدي را بسته كه سرِ قرارهاي . او يك عهدي با تو بسته كه آن عهد مهم است
هرجا، در رختخواب، سر . آيد ما هربار اراده كنيم، خدا سر قرارمان مي. خودش هست
او هم انتظار دارد كه . آيد خدا مي ]كه باشد[ كنج، هرجا افسردگي، سه كالس، بيرون،

انسان به قدر خدا لوطي و بزرگوار نيست ولي باالخره يك . انسان سر قرارش برود
تر  گوييم كه خدا مدار برتر است و انسان، مدار فرودست ما مي.]. .[.منشي، روشي 

كند  است كه خدا آن را معطوف ميدر آن مدار فرودستي هم منش و روشي مهم . است
اين خدا حاضر است، مشرف است، مجري است و . به عهدي كه انسان با خدا بسته

تغيير . ي اين جهان پهن شده كه انسان بيايد و تغييرش بدهد سفره. مشوق تغيير است
يك شخمي بزند، . بدهد، نه مثل گراز به جان امكانات بيفتد و نه اينكه شخم منفي بزند

. اي بپاشد و چيز جديدي بپروراند و متصاعد بكند بذري بكارد، بذر اصالح شده يك
  . ستااين خدا، چنين خدايي 

نقدهايي كه به هگل شده اين . گويد اما انسان، نه انسان بازيگري است كه هگل مي 
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 نامه را طراحي كرده، اي فرض كرده كه خدا اين نمايش است كه، جهان را نمايشنامه

نقدي كه به هگل وارد . انعطاف است نويس و سناريست قاهر بي نامه نمايش ]ايعني خد[
ارباب تاريخ است و بشر رعيت ] اي يي كه بيان كرده[ شده، عنوان شده كه اين خدا

بشر بايد آن محصولي را كه از قبل خدا طراحي كرده، سر موعد برداشت كند و . است
كه شده، انسان در برابر خدا در مذهب در نقدهايي . خودش بنا نيست محصولي بكارد

اي،  ي رفيقانه رابطه. ايجابي كه مد نظر هگل هست، مثل رعيت در برابر حاكم ده است
اي كه ابراهيم با خدا دارد، موسي با خدا دارد و حضرت محمد با خدا  از نوع رابطه

ت اراده يك انسان بازيگر است تح. آيد ها از ديدگاه هگلي در نمي دارد، از اين رابطه
اي دارد، برخي  ماركس جمله. روح است و در ديدگاه ماركسي هم تحت جبر است

ماركس جمله . ي پيامبرانند ها و برخي جمالتشان پيامبرگونه است يعني به گونه انسان
. تفسير جهان كافي نيست، در تغيير وضعيت آن بايد مشاركت نمود، گويد اي دارد و مي

. اي قائل است براي انسان اراده. رساند ئوليت انسان را مييعني مس. خيلي جمله است
انسان نبايد صرفاً جهان را روشنفكرانه تفسير كند و مفسر تاريخ و عالم بشود، جهان را 

كله فربه بشود، كله . نقد بكند، پيرامون را نقد كند، همه را نقد كند غير از خودش
اين مهم است كه . وزن است خروس وزن و سنگين وزن اما اندام يك پروزن، يك مگس

اما اين انسان، انسان . تفسير جهان كافي نيست و بايد در روند تغيير آن مشاركت نمود
ها تاريخ را  انسان. آيد نيست اي كه از كتاب در مي محصوري است و انسان بالنده

كه سازند اما آنها اين كار را نه به دلخواه خويش و تحت شرايط منتخب خويش، بل مي
رو هستند و از گذشته به آنها منتقل شده است،  تحت شرايطي كه مستقيماً با آنها روبه

گويد كه انسان اراده اي ندارد و  اين را در قرن هجدهم بلومر مي. دهند انجام مي
اين . ي آن جبر طبقاتي و دترمنيسم تاريخي است اش محاط شده و تحت احاطه اراده

بي ترسيم كرده، هم به ميزاني موثر  ني را كه توينانسا. انسان هم تحت جبر است
خيلي بنا نيست كه شلتاقي در اين تاريخ . نيست، در شيش و بش است} و هم{هست
يك وقت است كه فرعون . ا پذيرفته اما سبكش مهم استرخدا شلتاق انسان . بكند
كند  ميآيد و شلتاق  يك وقت هست كه موحد يا غيرموحدي مي. كند آيد، شلتاق مي مي

ده هزار روز با سه . ميني هست كه عموي تاريخ است يك هوشي. نهادند اما پاك
اي دارد كه ما همچون  ي كيفي جنگد، جمله امپرياليسم ژاپن و فرانسه و امريكا مي
تر و  هايي محكم شويم اما سال بعد با ساقه برنجزارهاي چگووا همه ساله درو مي

حرف و در . هم است كه يك انسان اين حرف را بزندخيلي م. روييم پربارتر دوباره مي
حقيقت پيام را گرفته بدون اينكه كتابي خوانده باشد، رسولي را مدنظر قرار داده باشد و 

هزار روز  10آن انساني كه . بر مكتوبي تعمق كرده باشد، او جان هستي را گرفته
است كه انساني تا خيلي مهم . جنگيده مجموعه شعري دارد كه مشحون از لطافت است

بگذار . گرا و اهل خلوت كه شعرش همه بگذار، بگذار است اين حد لطيف، درون
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]راصحبت الليث احيانا فال اخشي السناني[  ودر بحـرتويي موسي عهـد خـود، درآ
ـاني را ]اال ساقي به جان تو به اقبال جوان تـو[ ـ ـا كن اين شـب ـايد زد، ره ره فرعون ـب

                                                                                              
تر شود، بگذار مشاركت ديگران تجميع  ي هستي پهن ها رشد كنند، بگذار سفره انسان

. هستند ظرفيت و عامل تغيير كنند، خوش ها هستند كه كار انبيايي مي گردد؛ اين انسان
م حدي قائل است، درست است موحد نيستند، درست است حقيقت خدا براي اينها ه

. كنند اما در دوران جايي دارند اصلي عالم را يا برش صحه نمي نهند يا انكارش مي
هايي كه زير جنگ و  ي بچه هاي ويتنامي و همه ي بچه مين هميشه عموي همه هوشي

. است با هستيچه گوارا، سال ديگر چهلمين سال وداعش . محاصره بودند، است
شود گفت كه سه چهار نسل بعد از چه گوارا حيات داشتند و هر سه چهار نسل  مي

اين هم به نوعي سنت . عكس چه گوارا در پيراهنشان ترسيم شده، اين خيلي مهم است
كساني هم هستند . دهد ها نمي خدا كل امكانات را كه به موحدين و مذهبي. خداست

اند بدون اينكه با محور اتصال كرده باشند ولي تاريخ  رفتهكه در حقيقت جان پيام را گ
ولي انساني . پذيرد، بخيل نيست هايي مي خدا رهبري اينها را در دوران. اند برده را پيش

 ديگري هم هست كه آرمان سوسياليستي داشته ولي تاريخ را يك شخم خونين زده
آيد، خشونت و زبري  م او كه ميدر دوران جا ندارد، اس كه استاليني پيدا مي شود .است

يك . آيد، حاال دستĤوردهايي هم داشته است و خون و چرك و تعفن بيرون مي
كش  كف شن. اش خونين بوده است رضاخاني هم بوده و ايران را توسعه داده اما توسعه

مصدق هم خيلي دين و خد، . كش مصدق سبز است رضاخان خوني است اما كف شن
موحد  رها چه موحد و چه غي خدا براي اين انسان. كرد آزادي را نكرد ولي ظرفيت ملت

حاال اگر موحد باشند و الزامات را دقيقتر رعايت كنند، براي اينها بازتر . كند جا باز مي
] نظر[انسان هم مثل . مشوق تغيير است. كند است ولي براي ديگران هم جا باز مي

ظرفيت و عامل تغيير  انسان در اين ديدگاه خوش. نيست» به ميزاني موثر«بي  توين
  :است

  گونه گمان باشد چرا به دانه انسانت اين       مين فرو رفت كه نرست    كدام دانه در ز
مولوي جان كالم را بيان . چرا بذر انسان بار ندهد. هد يعني هر بذري بريزي، بار مي 

  : كند مي
  دوزخ است آن خانه كان بي روزن است                           

اين نظام فكري، اجتماعي، اقتصادي، همين بريم در  سر مي اين دوراني كه ما در آن به
ها روزني به سمت نور و سمت اميد باقي نمانده، اين دوزخ  يعني براي انسان. است
اما اينجاها . كي ديده، كي برگشته، تعريف كند. دوزخ كه حتماً فيزيكال نيست. است

وجد  همه تجربه شده، در جاي جاي تجربه شده كه اميد كه نباشد خدا نيست، رقص و
اينكه انسان نه انسان هگلي و نه انسان ماركسي و نه انسان توين . كه نباشد، خدا نيست

 . بي
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    ]فرجام[ 
  ؛»تاريخ جانِ«اما 

  روند، نقاط عطف و فرجام است،تاريخي كه داراي آغاز، 
  دارد، ، عقل، حافظه و ديناميسمتاريخي كه بافت، حس

  زايد، تاريخي كه صاحب مولود است مي
  تاريخي كه در حال صيرورت و شدن است،

  نفس شد، توان با او زيست و هم و مي
  . 1است» دار جان«زنده و 

                                              
آفرينش . تاريخ آفريده است: به تشريح آمده است» جان تاريخ«در فايل صوتي . 1

تاريخ داراي روند است و . اند ها هم نقش داشته اش با خدا بوده و بعد از آن انسان اوليه
داراي بافت است، . داراي فرجام است. كند يي را در اين روند ترسيم ميها عطف نقطه

اسم ديگر خدا فاطر است كه در برش سنتي به . نسوجي دارد، تاري دارد و پودي دارد
تار و . ي تار از پود است اند، اما فاطر به مفهوم جداكننده اش كرده مفهوم خالق ترجمه

تاريخ عقل . تاريخ هم بافت دارد. م بافته استپود هستي را خدا جدا كرده و خدا به ه
تاريخ مولود دارد، دردهاي سخت . انباشت دارد، ديناميسم دارد. تاريخ حافظه دارد. دارد

مولود » انَ مع العسرِ يسرا فان مع العسرِ يسرا«زايمان دارد كه از دردهاي سخت زايمان 
. نفسي هم دارد رد و امكان همشدن دا. صيرورت دارد] تاريخ. [آيد وجود مي به

شب  خواهند به دماوند بروند، چون فشار هوا در دماوند باالست يك هايي كه مي گروه
. نفسي دارد گونه است، هم تاريخ هم اين. نفس بشوند بايد در پايگاه اول بخوابند تا هم

تا نفس شد  بر اينكه با تاريخ بايد هم] كند تاكيد مي[در دو خطبه ) ع(حضرت علي
ام كه گويي از آنها  آنچنان با تاريخ درتنيده«:] گويد مي او . [جايي كه مانند پيشينيان شد

حاال موجودي كه اين . آغوشي داشت نفسي و هم توان با تاريخ هم مي» . ام شده
انسان هم آغازي دارد، فرجامي دارد، نقاط . ها را دارد، مثل موجود زنده است ويژگي

پس . اي دارد، شعوري دارد و نهايتاً غايتي د، بافت دارد، حافظهنسوج دار. عطفي دارد
 كه قبل از دوران جديد] نيست مثل[طور  آن. جان نيست اين تاريخ، جان دارد، بي

اگر . دار است ، انسان جان] نيز[موضوع تاريخ . دار است جان. شد جان تصور مي بي
اصر اصلي جريان ملي شدن كه از عن »يبحسي«مرحوم . انسان نباشد، تاريخي نيست

كرد، ايران بدون مردم كه چيزي  ايشان عنوان مي. صنعت نفت بود، بحث مهمي داشت
. ها ايران از مردم ايران منفك شود، يك فيزيكالي است مثل همه فيزيك] اگر[نيست، 

شود همين قضاوت  تر مي طور كالن به. دهند مردم هستند كه به ايران معني مي اين
 ]تاريخ[، انسان نباشد. طور است ي را مطرح كرد، تاريخ هم همينبحسي مرحوم دكتر
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  . 1حقيقت است» تسري«و » رسوب«آن نيز سمت » سمت« 
]ها، حالي به دست اين قالهاحالبه دست اينقالي[عالم غلغله، پايان عالم زلزلهآغاز

]هافال وصال آرد سبق، كان عشق زد اين فال[هاعشق و شكري با گله، آرام با زلزال
انسانِ با نهاد متالطمِ ناآرام، كنجكاوِ كوشنده و رونده به سمت حقيقت، 

آغازش پر غلغله و پايانش با زلزله است، آرام و عاشق و با در عالمي كه 
ي خود را برمال  رود و نقش تغييردهنده مندي از امكانات هستي پيش مي بهره
   .سازد مي

                                                                                              
  . دار است موضوع تاريخ هم جان ]در نتيجه[ موضوعيت ندارد،

. ي دهخدا نشست نامه سال سر لغت 40بنديم كه  اين بحث را با شعر مرحوم دهخدا مي
  :حرفي كه ميزند درش جان تاريخ است
از بهر حال و آينده استمرگمرگ هرگز براي ماضي نيست
ليك بگذشته تا ابد زنده است   حال و آينده را توان كشتن

چنين چيزي . شندتوانند تاريخِ پشت سر را بكُ كنند كه مي هم تصور مي] حاكمان[   
فرصت حال و آينده را به نوعي . ه است، در ايران ما هم نشده استنشد و شود نمي
  . پيوندد ي حال و آينده هم باز به تاريخ مي شده گرچه خود فرصت كشته. شتشود كُ مي
مضاميني كه   از ابتداي خلقت تا االن كه نگاه بكنيد، همه: در فايل صوتي آمده است. 1

ي عناصر اعم از موحد و غيرموحد  همه. به نوعي حامل حقيقت بودند، رسوب كردند
اين خيلي مهم . ر تاريخ صاحب جايگاه شدندكه در مدار تاريخ نقش ايفا كردند، د

شناس است و هركه در مدار حق باشد، حقش را به جاي  تاريخ به هستي حق. است
كار مي برد، يعني من مورد  ي مسئول را به خدا چند جا براي خودش واژه. آورد مي

را   ي شكرگزاري و چندجا واژه. ام، مسئولم هايي كه داده سوال هستم و در قبال وعده
هايي است كه بار تاريخ را به گرده  برد كه شكرگزار انسان كار مي براي خودش به

كند و اين حقيقت هم دائم  خودش هم در رسوب حقيقت كمك مي] خدا. [اند ه كشيد
كنيم، نسبت به ابتداي تاريخ و  يعني امروزي كه ما در آن زندگي مي. كند تسري پيدا مي

اوليه، حقيقت بسيار بيشتر رسوب و تسري پيدا كرده  هاي دوران غارنشيني و انسان
 . است
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