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مقدمه
  

دانش تاریخ مانند بعضی علوم اجتماعی دیگـر جـوان و جدیدالتأسـیس نیـست و همـه        
تاریخ در هیئت سـنتی خـود در   . اصول و مبانی آن در دورة معاصر شکل نگرفته است         

 در دورة معاصـر تحـت تـأثیر بینـشها،     لـی  و،کشور ما دانش و معرفتی شناخته شده بود   
پـس تـاریخ در کـشور مـا     . غربـی قـرار گرفـت    نگـاري نـوین      روشها و مکاتب تـاریخ    

معرفتی است که هم ریشه در سنت دارد و هم از امواج فکري مدرنیته غربی هـر چنـد         
صورت ناقص و با فاصله زمانی نسبت بـه مبـدأ، متـأثر اسـت و البتـه ایـن بـر سـختی         ه  ب

و ) شناسـی  مثـل جامعـه  ( زیرا اگر علمی جدیدالتأسـیس   ؛افزاید  شناخت چیستی آن می   
اي در قـرن   نگـاري حرفـه   با این حـال تـاریخ  . تر بود امالً وارداتی بود، تکلیف روشن   ک

 دست آبا و اجـداد مـا دور اسـت کـه فیزیـک              ۀنویسی ساخت   قدر از تاریخ   بیستم، همان 
 مواجهــۀ روشــها و نگرشــهاي ســنتی و .)120، ص 1386پــالم، (جدیــد از ارشــمیدس 

 خلق کرده که نتیجـۀ آن بحـران روش در          نگاري ما  نوین، ترکیبی نامتجانس در تاریخ    
هـاي دانـشگاهی حتـی     نامـه  به مبانی تحقیق در پایـان مراجعه . پژوهشهاي تاریخی است 

 هرگونـه بحـث دربـارة بحرانـی کـه      ،از این رو. در سطح دکتري گویاي این امر است   
کـاو در   و روسـت، تـا حـد زیـادي مـستلزم کنـد          علم تـاریخ در کـشور مـا بـا آن روبـه            

عـالوه  . نگاري در غرب در دوران مدرن سپري کـرده اسـت           ی است که تاریخ   تحوالت
نگـاري غربـی و تـرویج و     بر این، تأثیرپذیري آگاهانه یـا ناآگاهانـه از مکاتـب تـاریخ           

 مبـانی آن  وکارگیري صحیح یا بعـضاً ناشـیانۀ آنهـا معمـوالً بـدون توجـه بـه اصـول               به
عان نظر به این اصول، مبانی و ماهیـت   اي که اغلب بدون ام      به گونه . مکاتب بوده است  

تاریخی پیدایش، مکاتـب   ـ یز شرایط اجتماعی ـ و ن  ناختیـش   و روش  یـاختـشن تـعرفـم
  .اند نویسی ما به کار گرفته شده فوق در تاریخ
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نگـاري در غـرب تحـت تـأثیر تحـوالتی کـه در عرصـۀ         در عصر جدید، تاریخ   
خاننگري   تاریخ رخ داد، بـه  ) یخ و فلـسفه علـم تـاریخ   اعـم از فلـسفه نظـري تـار     (مور

نگاري ماقبل مدرن که توجـه   سه ویژگی اصلی تاریخ   . تدریج وارد فضاي دیگري شد    
به تاریخ سیاسی به جاي تاریخ اجتماعی، تأکید بر نقـل وقـایع بـه جـاي تحلیـل آن، و            

ي میختگی تاریخ با افسانه و داستان و فقدان نقد تاریخی بود، رفتـه رفتـه جـا           آخره  باأل
هـاي   در فلـسفه . اري بـا رویکـرد اجتمـاعی، تحلیلـی و نقادانـه داد          گـ ن خود را به تاریخ   

تـاریخ بـر    نظري تاریخ، انسان به عنوان محرك تاریخ جانشین خداوند شد، سـلطۀ فـرا           
سـاز   رنگ و انسان تـاریخ    تاریخ رنگ باخت و مشیت الهی به عنوان سازندة تاریخ کم          

عـصر قبلـی را عـصر    . خطـی غیردینـی رونـق گرفـت      هاي تاریخ     شد و در نتیجه فلسفه    
ظلمت و دورة جدید را عـصر ترقـی و روشـنگري نامیدنـد و معتقـد بـه سـیر خطـی و                  

 تاریخ شـدند کـه بـر اسـاس آن سـیر تـاریخ و حـوادث و تحـوالت آن رو بـه             یتکامل
بینـی   شـمول پـیش   ان تاریخ جهان را بر اساس یک طرح کلی و جهـان  نای. پیشرفت بود 

تقـاد داشـت تـاریخ    اع بود کـه  1 شخصیت بارز و برجسته این تفکر کندرسه     .کردند  می
کند و مدینـه فاضـله و بهـشتی کـه انـسانها بـه دنبـال آن            بشر بر اساس علم پیشرفت می     

  .یافتنی است هستند در این عالم و توسط علم دست
هر .  معرفت تاریخی به عنوان یک علم مورد تردید قرار گرفت          ،از سوي دیگر  

 دیرین داشـت و ارسـطو تـاریخ را از آن جهـت کـه بـا واقعیـات        ۀن تردید سابق  ای چند
. خوانـد  تر مـی  شمرد و شعر را از تاریخ فیلسوفانه  جزئی سروکار دارد از شعر فروتر می      

بنــدي او از علــوم،  و در طبقــه) 4، ص 1375؛ ادواردز، 27، ص 1362کــوب،  زریــن(
  .تاریخ جایی نداشت

بنـدي وي از   ز ارسطو تا عهد رنسانس تحت تأثیر تقسیم   نقادان و فیلسوفان بعد ا    
 فیلـسوف خردگـراي عهـد    2حتـی دکـارت  . علوم و جایگاه تاریخ در آن قرار داشـتند       

دکارت آگاهی بـر وقـایع   . جدید نیز به طور کلی ارزش چندانی براي تاریخ قائل نبود   

                                                                                                                         
1.  Condorcet 
2.  Descartes 
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در عـین حـال   دیـد و    بلندي طبع و پرورش قوه تعقل در آدمی می     ۀمهم تاریخی را مای   
طور  تواند گذشته را آن شمرد و اعتقاد داشت تاریخ نمی ها می تاریخ را در ردیف افسانه

 تاریخ اروپا را چیزي جز 1کما اینکه ولتر. تصویر بکشدبه که واقعاً وجود داشته است، 
هاي ملکانه، شجره انساب و القاب مورد اختالف که در انبوه         تفهرستی طوالنی از وصل   

در نهایـت  ). 53، ص 1362کـوب،   زریـن (دید  شود، نمی   دث بزرگ خفه می   آنها حوا 
  ).4، ص 1375ادواردز، (دانست  ولتر تاریخ را نوعی نبش قبر مردگان می

ــور معرفــت    ــی و ظه ــوم تجرب ــشرفت عل ــا پی ــیهاي عینیــت  ب ــوعی   شناس ــرا، ن گ
گرایی در اذهـان اندیـشمندان حـاکم شـد و همـه چیـز از منظـر علـوم طبیعـی و               تجربه

رشــد علــم و کــشفیات علمــی پــی در پــی باعــث شــد کــه  . ریاضــیات نگریــسته شــد
 و بیابـد  بایـد شـأن علمـی    خدانشمندان و متفکران ایـن بـاور را مطـرح کننـد کـه تـاری              

بنـدیهاي   گرایـی طبقـه   تحـت تـأثیر ایـن علـم    . پذیر شـود    زمونآچون علوم تجربی،    هم
 و 3، هربـرت اسپنـسر  2یـل جدیدي از علوم از سوي اندیشمندانی چون جان استوارت م        

 به عمل آمد که همگی بر اولویت علوم تجربی تأکید داشـتند و علـوم             4اگوست کنت 
در جهـت  . شـمردند  اجتماعی و از جمله تـاریخ را فاقـد ویژگیهـاي علـوم تجربـی مـی       

  ت تاریخ نیز ضمن مقایسه ویژگیهاي تاریخ بـا دانـش علمـی بـه       مقابل، طرفداران علمی
پـر داد و   و مجموع این مناقشات اصول و مبانیِ علم تـاریخ را بـال  . گویی برآمدند  پاسخ

ــدي از معرفــت  ــاي جدی ــاریخی پارادایمه ــاً    روش،شناســی ت ــاریخی و نهایت شناســی ت
  .نگاري ظاهر ساخت تاریخ

ل مرهــون  اوۀدرجــدر نگــاري در غــرب  گونــه کــه دیــدیم رشــد تــاریخ همــان
تـاریخ بـود و یکـی از راههـاي     کنکاش در مباحث نظري در باب اصول و مبانی علـم           

روسـت، توجـه بیـشتر بـه      رفت از بحرانی که علم تاریخ در کشور مـا بـا آن روبـه      برون
ــانی معرفــت     اصــول و ــه مب ــز عنایــت ب ــاریخ و نی ــم ت ــستی عل ــانی و چی ــناختی و  مب ش

 صـحیح و   ةنگـاري دوران مـدرن و اسـتفاد         شناختی پارادایمهاي مسلط بر تـاریخ       روش

                                                                                                                         
1.  Voltaire 
2.  John Stuart Mill 
3.  Herbert Spencer 
4.  August Comte 



       مبانی علم تاریخ4

  . با فضاي فکري، فرهنگی است که تاریخ ما در آن متجلی شده استمتناسب
خـان تـوجهی   با وجود ایـن، بـی     بـه لـزوم   ) تـوجهی ایـشان   یـا حـداقل کـم    (مور

 کـه برخـی فیلـسوفان نـه تنهـا تـاریخ را در مقایـسه بـا               ،بحثهاي نظري بـه حـدي بـوده       
، )16 ، ص1384جنکینـز،  (داننـد   مانـده مـی   جوار، از لحاظ نظري عقب    گفتمانهاي هم 

خانبلکه وظیفه خود را بیدار کردن        داننـد و   شـان مـی   گردیهـاي تجربـی    از خواب  مور
نگـاران در کـل،     تاریخ.)7همان، ص (» اند متخصصان تاریخ هنوز در خواب«معتقدند  

سـازي بپرهیزنـد و بـه تاریخـشان          در مقام افرادي اهل عمل، دوست دارند که از نظریه         
یت، گسـاث (نگـاري    تـاریخ اسـت و نـه تـاریخ     ،نگار استین تاریخ مشغولی ر  دل. بپردازند

خان). 16، ص   1379 پیرامون چگونگی امور، و حتی ماهیت موضوع خود چندان      مور 
خانبه طور عموم   ). 28، ص   1351کار،  (اند    نیندیشیده کوشانه بـه کـار    ی که سختمور

 ۀهـر نوشـت  . کننـد  اند تا حد زیادي از مباحثـات نظـري پرهیـز مـی     تحقیق علمی مشغول  
 اهـل عمـل کـارش چـون عـالم اهـل       مورخ. تاریخی متضمن نوعی فلسفه تاریخ است     

 فلـسفه  ةاي بـه جـوهر و فایـد    طور که عالم اهل عمـل چنـدان عالقـه        عمل است، همان  
انـدرکار تـاریخ نیـز چنـدان در بنـد فلـسفه         دسـت  مـورخ علوم ندارد، به همان ترتیب،      

گـزاران   البته این بـدان معنـی نیـست کـه تـاریخ            ).117، ص   1386پالم،  (تاریخ نیست   
هاي تاریخی تحت تـأثیر دیـدگاههاي مطـرح در فلـسفه       اي به هنگام تبیین پدیده      حرفه
خیاینکه  . نیستندعلم   به کار خود مـشغول باشـد خیـالی باطـل      دیدگاه فارغ از هر     مور 

خان «1به قول هیدن وایت   . بیش نیست  و فلـسفه تـاریخ   ی که مرز قاطعی میان تاریخ   مور 
  کشند قادر به تشخیص این نکته نیـستند کـه هـر گفتمـان تـاریخی در درون خـود،              می

، 1384جنکینـز،  (» ...عیـار دارد  هر چند فقط به صورت ضمنی، یک فلسفه تاریخ تمام      
خانبنابراین  ). 2ص   آنان کـه فلـسفه تـاریخ را مـورد      : شوند   به دو گروه تقسیم می     مور

گیرنـد، و فلـسفه تاریخـشان بـه شـکل        آنان که آن را نادیده مـی       دهند و   توجه قرار می  
لـسفه  فشق ثالثی وجود ندارد؛ هـیچ اثـر تـاریخی فاقـد     . ضمنی در آثارشان نهفته است   

تـوان همچـون برتولـت برشـت         پـس مـی   ). 7همان، مقدمه متـرجم، ص      (نیست  تاریخ  
                                                                                                                         
1.  H. White 
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ا مایـل باشـد، تـابع    نگار بدون اینکه همواره از این نکته بـاخبر باشـد یـ       گفت که تاریخ  
  ،1387احمــدي، (شــود   تـاریخ مــی ۀیـک نظریــه و از ایــن رهگـذر تــابع نــوعی فلــسف  

» نظریـه «توانند از مقابلـه بـا چالـشهایی کـه از جانـب        نگاران دیگر نمی     تاریخ .)68ص  
خان .)11، ص  1379ساثگیت،  (گیرد بگریزند     پیش روي آنان قرار می     نباید شـأن  مور 
 تقلیـل دهنـد   نظـري صـرف مـواد تـاریخی بـراي سـایر علـوم           خود را بـه گردآورنـدة       

نویـسی در ایـران، غفلـت از      با وجود سنت دیرینۀ تاریخ .)147، ص   1360یف،    یروفه(
همه سـاله صـدها کتـاب و       . تري دارد   مباحث نظري در میان اهل تاریخ، دامنۀ گسترده       

 کـه درصـد   شـود  مقاله در حوزة مطالعات تاریخی در کشور ما تـألیف یـا ترجمـه مـی        
در اکثر آثـار و کتابهـاي   «. ناچیزي از آن به مطالعات نظري علم تاریخ اختصاص دارد     

 که کمترین نشانه یا ردپایی از بحثهاي تحلیلی و نظـري، موضـوعات             یمتاریخی شاهد 
مضامین و مقوالت عرصۀ پویا و دائمـاً در حـالِ    ) لوژیکدومت(شناختی    و مسائل روش  

نگـاري کالسـیک،     متنوع تـاریخ هاي نحلهیانهاي متعدد و گسترشِ فلسفه تاریخ، و جر   
مدرن و پسامدرن در متن این آثار یا حداقل در مقدمـه و مـدخل آنهـا بـه عنـوان فـتح             

» خـورد  نگارانه به چـشم نمـی    بابی، گیرم براي ورود به بحثهاي سراسر روایی و داستان         
و تأکیـد بـیش از   در عین حال باید توجـه داشـت کـه تکیـه     ). 15، ص 1379نوذري،  (

ــاره  ــد پ ــاناي از  ح خ ــیانه     مور ــانیکی و ناش ــارگیري مک ــه ک ــري و ب ــاي نظ ــر قالبه  ب
  .را در پی دارد» زدگی روش«دیدگاههاي جدید خطر دگماتیسم و 

. هـاي فـوق نـدارد    اثر حاضر ادعاي پـژوهش یـا ارائـه مبحثـی جدیـد در زمینـه           
باحث مربوط به اصـول و مبـانی   ترین م  اگر توانسته باشد تألیفی قابل فهم از مهم  مؤلف

رو  علم تاریخ براي دانشجوي اهـل تـاریخ کـه بـراي اولـین بـار بـا ایـن موضـوع روبـه             
بـراي  هر چند، کتـاب حاضـر   . شود فراهم نماید، به نتیجۀ مورد نظر نائل شده است          می

در مقطع کارشناسی رشـتۀ تـاریخ تنظـیم و تـدوین     » مبانی علم تاریخ « درسی با عنوان    
رسـد بـراي دانـشجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد گرایـشهاي          اما به نظر می،شده است 

  .مربوط به رشته تاریخ نیز خالی از فایده نباشد
اي از مباحث مـرتبط بـا عنـوان         تذکر این نکته الزم است که عدم ورود به پاره         
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کتاب حاضر و یا اشارة گـذرا بـه برخـی مباحـث دیگـر عـالوه بـر محـدودیت حجـم              
قـرار  » سـمت «در دسـتور کـار   کـه  به این علت بود که در کتابهاي دیگر    کتاب، بیشتر   

طـور مفـصل بـه آن     بـه ...) نگـاري، و   از جمله نقد منـابع، روش تحقیـق، تـاریخ    (دارند  
 خوانندگان و اهالی تـاریخ انتظـار دارد   ۀبا وجود این، از هم. شود  مقوالت پرداخته می  

  .شود زد نمایند تا در چاپهاي بعدي مرتفعاز سر لطف و کرم اشتباهات و کاستیها را گوش
 اسـتاد  ،»سـمت «دانم از حسن توجه مدیر محترم گروه تـاریخ       در پایان الزم می   

نـژاد و پیگیریهـاي مـستمر کارشـناس           فرزانه جناب آقـاي دکتـر غالمحـسین زرگـري         
همراهیهاي همـسرم خـانم رمـضانی صـمیمانه     و محترم گروه خانم مریم فالح شجاعی   

  .تشکر کنم
  

  خريتمف                     
  89تابستان 


