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 مقدمه
از آنجا شکل  و های کهن بشری است علم تاریخ از جمله دانش

فردی و جمعی ۀ هر کسی در زندگی خود به گذشتکه  هگرفت
خواه از کند. آدمیان  از آن اطالعاتی کسب  تا ه استخود نگریست

وقتی به ن، سر عبرت و یا حتی تفنّسر کنجکاوی و خواه از 
اطالعاتی به دست  ،نگرند ای می خود و یا هر فرد و جامعه ۀگذشت

 .آورند می
دانشی بنابراین  ؛گیرد ها شکل می علم تاریخ فارغ از انگیزه

 .پردازد است که به زندگی آدمی در واحد زمانی گذشته می
که آیا این  شودبررسی دوباره تواند  تاریخ به عنوان یک علم می

یا  علم بگنجد ۀتواند در مقول دانش، دانش مفیدی است و می
علم  آیا تلقی کنیمعلم به عنوان یک  بتوانیم آن را ؟ اگرخیر

 آگاهیروش  ،دیگر است یا خیر؟ به عبارتی (Science)تجربی 
پذیر است؟ در این  ؟ آیا قاعدهغیرتجربیآن تجربی است یا  دادن

شود و  علم تاریخ محسوب میۀ ان فلسفصورت این بررسی به عنو
 ۀنوعی فلسف ،و به اصطالح استدوم  ۀمعرفت درج سنخاز 

آید. اما نگاه دیگر به تاریخ این است که  مضاف به شمار می

ای است که سیّال و در  رودخانه و یا موجود زنده همچونتاریخ 
است  سیریاست و مبدأ و مقصدی دارد و دارای حرکت حال 
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 ۀفلسف در دیدگاهاین  .حاکم بر اندیشه و اعمال انسان است که

و د  پیش از آنو  انگلسگنجد و مارکس و  تاریخ مینظری 
 .تلقی از تاریخندطرز داران این  هگل، طالیه

نگاه به خود تاریخ و  ،نظری تاریخ ۀبی پیداست که فلسفوبه خ
نظری  ۀپس فلسف .های آن است نه علم تاریخ احوال و ویژگی

 ۀدوم و فلسف ۀدرج است نهاول  ۀتاریخ از نوع معرفت درج
 شود. مضاف محسوب نمی

 ۀعلم تاریخ و فلسف ۀفلسف ،علم تاریخۀ در تطبیق با سه مقول
تواند برای ما راهگشا  نظری تاریخ، نگاهی به دیدگاه اسالم نیز می

ه بو مند  و آن را قاعده دانستهمفید  یاسالم تاریخ را دانش .باشد
را حاکم بر آن ولی هرگز  ؛داند میتابع سنّت اهلل  ،اصطالح

داند و مقصد و انتهای تاریخ در دولت مهدی  سرنوشت آدمی نمی
 یست،ن (مسمارکسی)مانند نظری تاریخ ۀ خ فلسفناز س )عج( موعود

  .استپیشگویی مذهبی  نوعدیگر از  ۀبلکه در یک قاعد

از مباحث دیگر در مورد تاریخ این است که آیا تاریخ 
از  عبرت ،دانند را مفید میای هم دارد؟ کسانی که تاریخ  فایده

کنند و کسانی هم هستند که تاریخ را صرفاً  را مطرح می گذشته
را خوش  آدمیلحظاتی که ؛ دانند ن مینوعی سرگرمی و تفنُّ

 او.همچون شعر نزد ارسطو و پیروان  ،دارد می
این مجموعه تالشی است در این راستا تا بتواند مفاهیم  ،باری

و علم تاریخ را بازشناسی  ۀمربوط به علم تاریخ را واکاوی و فلسف
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و در علل سقوط و  کند نظری تاریخ روشن ۀآن را با فلسففرق 

تا چراغی برای پیمودن راه  سازدها مباحثی را مطرح  صعود تمدن
 .باشد ما تأملی برای همهۀ و نقط
پیش از نویسنده به  ،بسیاری از بزرگان که به خوبی پیداست 

و نهم  ها ارج می آن ۀتالش هم بهمن  .ندا هاین کار مبادرت ورزید

همه  ۀها عذر خواسته و نقد مشفقان کاستی ۀپیشاپیش از هم ،خود
 رساله برگاین  ،به هر روی .دانم محترم میآنان و خوانندگان را 

تا چه قبول افتد و  ،فرهیختگان ۀدرویش نزد هم ۀسبزی است تحف
جناب  ،در پایان از زحمات مدیر محترم نشر آمارهدر نظر آید. چه

ایشان را از  روزافزونکنم و توفیقات  تشکر می ،پرست آقای نوع
 ان خواستارم. خدای منّ

 
 هلل اوالً و آخراًالحمد

 سوچلمایی حسن مبینی
 ۳۱۳۱ آبان
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