
فلسفه  تاریخ
                                                                       حجت االسالم والمسلمین محسن الویری*

اشاره
بـا حفـظ حرمـت همه اسـتادان که با همه وجـود مدیون آنانیـم، یكی از اسـتادان بزرگـوار، در اوایـل تحصیل،  بنـده را نصیحت 
می فرمـود کـه "در طـول سـال خـوب درس بخوانیـد و تابسـتان ها درس نخوانیـد؛ در تابسـتان تاریـخ بخوانید. این بـرای رفع 
خسـتگی باشـد و بـرای درس آمـاده شـوید". من همیشـه بـه یاد آن اسـتاد مرحـوم مي گویـم آن بزرگوار شـاید خبر نداشـته 
باشـد کـه من همیشـه در حال اسـتراحت و تفنـن هسـتم و کار اصلی بنده بـا تاریخ گـره خورده اسـت. با آن معیار ما همیشـه 
در تابسـتان هسـتیم و درس نمی خوانیـم. نـگاه آن بزرگـوار، بـا همـه خلوص نیت و صفـای باطن کم نظیـری که داشـت، این بود 
کـه تاریـخ چیزی بـرای مطالعه و رفع خسـتگی اسـت. آن نـگاه با این دیـدگاه که حـوزه مرکز تخصصی تاریخ داشـته باشـد یا 
تمـام دانشـگاه های اصلـی و مراکز آموزشـی معتبـر و اصلی قم یک گروه تاریخ داشـته باشـند، فاصلـه دارد؛ این تحـول در نگاه 

نسـبت بـه تاریـخ بحمداهلل پیدا شـده اسـت و این ظرفیـت پدید آمده اسـت. 
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* حجت االسـام و المسـامین محسـن الویری، محقق، مدرس و دارای دکترای تخصصی در رشـته تاریخ و تمدن ملل مسـلمان از دانشـکده الهیات و معارف اسـامی دانشـگاه تهران 
اسـت. مطالعات اسـامی در غرب، شـیعیان از سـقوط بغداد تا ظهور صفویه؛ زندگی فرهنگی و اندیشـه سیاسـی، زندگی امام کاظم علیه السـام و. . . . جمله ای از آثار علمی ایشـان 

است. 
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 الزمـه پرداختـن بـه علـوم با نـگاه درجـه دو این 
اسـت که بـه فلسـفه آن علـم بپردازیم. پـس براي 
بررسـی علـم تاریـخ باید بدانیـم فلسـفه تاریخ چه 
علمـی اسـت، چـه رابطـه ای بـا علـم تاریـخ دارد و 

دارای چـه اهمیـت و جایگاهی اسـت. 
اسـتاد: تشـکر مي کنم کـه ایـن شـماره را به بحـث تاریخ 
اختصـاص دادیـد. واژه تاریـخ را در معانـی گوناگونـی بـه کار 
می بریـم، ماننـد: "ایـن شـماره در تاریـخ بهـار 94 منتشـر 
خواهد شـد"، یا "تاریخ سرشـار از عبرت ها اسـت" یا "تاریخ 
قانونمند اسـت". شـاید بتوان تا هشـت معنـی مختلف برای 
تاریـخ پیـدا کرد، ولـی در این میان دو معنا بیشـتر توجه را به 
خـودش جلب کرده اسـت: 1. تاریـخ به معنای رویـدادی که 
در بیرون و با محوریت انسـان در گذشـته اتفاق افتاده اسـت 
و 2. تاریـخ به معنای نوشـته هایی درباره رویدادهای گذشـته؛ 
بـراي مثـال هم بـه زندگی پیامبر، یعنـي رویدادهایـی که در 
گذشـته اتفـاق افتـاده، تاریخ مي گوییـم و هم بـه منابعی که 
ایـن رویدادهـا را ثبـت کرده انـد؛ به عبـارت دیگـر مرادمان از 
تاریـخ گاه رویـداد اسـت و گاه معرفـت نسـبت بـه رویـداد و 
گزارشـی کـه از آن در اختیـار قـرار مي گیـرد. بنا بر ایـن واژه 
تاریـخ در ایـن دو جملـه بـا یکدیگر متفـاوت اسـت: "تاریخ 
پیامبـر بـرای ما درس آمـوز اسـت. " و " تاریخ پیامبـر را باید 
بـه زبان هـای زنده دنیـا ترجمه کـرد. " به این بیان اگـر واژه 
فلسـفه را بـه مفهـوم نـگاه درجه دو بـه موضوع بگیریـم، دو 
ق متفـاوت داریـم. در حالـت اول، فلسـفه تاریـخ نـگاه  متعلَـّ
درجـه دو بـه رویدادهـا اسـت کـه مورخـان آن را "فلسـفه 
نظـری تاریخ" یا "فلسـفه جوهری تاریخ" مي نامند. فلسـفه 
تاریـخ در ایـن حالت، صرف نظر از گـزارش و معرفت رویداد، 
خـود رویـداد را بررسـی مي کنـد کـه آیـا جهت خاصـی دارد 
یـا ندارد؟، قانونمند اسـت یا نیسـت؟، عامـل محرک خاصی 
دارد یـا نـدارد. ؟ ایـن نـگاه هم نـگاه درجه دو اسـت؛ اما ناظر 
به یک رویداد اسـت. فلسـفه تاریخ شبیه فلسـفه ذهن است. 
اگـر واژه فلسـفه را دربـاره ذهن به کار ببریم، سـاز و کارهای 
فعالیـت ذهن را بررسـی مي کنیم؛ در اینجا هـم رویدادها را از 
ایـن منظـر مـورد توجه قـرار مي دهیم. ولـی اگر حالـت دوم، 
یعنـي معرفت به این رویدادها، مدنظر باشـد، وقتی مي گوییم 
فلسـفه تاریخ، شـبیه فلسـفه یکی از علوم مانند روانشناسـي 
یـا فقه اسـت، نگاهـي بیرونی بـه دانـش تاریـخ و معرفت و 
شـناخت تاریخی داریم؛ این معنای دوم اسـت؛ بنابراین وقتی 
مي گوییـد در ایـن شـماره مي خواهیـم دربـاره تاریخ صحبت 
کنیـم، تاریـخ را یـک علم در نظـر گرفته اید؛ پس نگاه شـما، 
معنـاي دوم از فلسـفه تاریـخ اسـت کـه در اصطـاح بـه آن 
"فلسـفه انتقـادی تاریخ" گفته مي شـود. به ایـن ترتیب نگاه 
بیرونـی بـه دانش تاریخ، یعنـی توجه به عوامل شـکل گیری 
دانـش تاریـخ، فـراز و نشـیب، سـیر تحـول، عوامـل مؤثـر 
بـر قـوت و ضعـف و معیـار درسـتی و نادرسـتی ایـن دانش، 
همچنیـن توجه به معیار سـنجش گزاره هـای تاریخی، معیار 
صـدق و کـذب در گزاره های تاریخی، امکان پذیري شـناخت 
تاریخـی و ماننـد آن کـه جایگاه و نقش و اهمیت آن روشـن 
اسـت. بـه هر انـدازه نـگاه بیرونی مـا منسـجم تر، دقیق تر و 
سـنجیده تر باشـد، خودآگاهی درون علمی ما به همـان اندازه 

بـاال مي رود. به نظر ما کار تاریخی مورخي که بداند شـناخت 
تاریخـی تا کجا ممکن اسـت و محدودیت شـناخت تاریخی 
کجاسـت و شـناخت تاریخـی چـه ظرفیت هایـي دارد، فرق 
دارد بـا کسـی کـه در کار تاریخـی بـه این ماحظـات توجه 
ندارد. پژوهشـگر تاریخی که بـر روش های مطالعات تاریخی 
خودآگاهـی دارد و انـواع روش هـا، محدودیت ها، ظرفیت ها و 
آسـیب ها را مي شناسـد، ایـن روش هـا را به گونـه اي بـه کار 
مي بنـدد کـه کسـی کـه ایـن خودآگاهـی را نـدارد نمي تواند 
بـه ایـن ظرافت کار کنـد؛ بنابراین اسـتواری دانـش تاریخ در 
همیـن نگاه بیرونی اسـت و هرچه این نـگاه بیرونی متقن تر، 
دقیق تر و منسـجم تر باشـد، به همـان اندازه دانـش تاریخ نیز 

انسـجام و پویایـی هم سـنگ آن را پیـدا خواهد کرد. 
 آیـا در بحـث تاریخ اسـام مباحث فلسـفه تاریخ 
شـكل گرفته اسـت؟ در مواجه با علـم تاریخ چه کار 

کنیم که به فلسـفه تاریخ دسترسـی پیـدا کنیم؟
اسـتاد: اگـر بخواهیم بـه این پرسـش در فضـای مطالعات 
دینـی و حـوزوی، بـه معنای وسـیع کلمه پاسـخ دهیـم، باید 
هـم پاسـخ مثبـت بدهـم و هم پاسـخ منفـی. اگر مراد شـما 
ایـن اسـت کـه آیا مـا نگاهي مـدون و ثبـت شـده داریم که 
دربـاره گزاره هـای تاریخی نگاه بیرونی داشـته باشـیم و آنها 
را در پرتـو ایـن نـگاه نقـد و بررسـی کنیـم، بایـد بگویـم که 
مـا میراث شایسـته ذکـری نداریم کـه با این عنـوان صورت 
گرفتـه باشـد. ولـی اگـر مـراد شـما ایـن اسـت کـه آیـا در 
میـراث مـا چیـزی در ایـن زمینـه یافـت می شـود یا نـه باید 
بگویـم بلـه ما یـک میراث غنـی در ایـن زمینه داریم. شـاید 
شـاخص ترین میـراث ما مسـلمانان در این زمینـه در مقدمه 
ابن خلدون باشـد. ابن خلدون در همان سـطرهای نخسـتین، 
وقتـی مي خواهـد چرایـی پرداختن بـه این مقدمـه را توضیح 
بدهـد، مثال هایـی از تعـدادی عـدد و رقـم در گزاره هـای 
تاریخـی ذکـر مي کند کـه قاعدتاً از نظـر ارقام و آمار درسـت 
نیسـتند و انسـان را بـه فکـر می اندازنـد کـه چگونـه بـا این 
گزاره هـا روبـه رو شـود. او می کوشـد در یک مطالعه مسـتقل 
مسـتقیماً بـه ایـن بحث بپـردازد کـه مواجه مـا بـا این گونه 
گزاره هـا چگونـه بایـد باشـد، بنابراین می تـوان ایـن کار او را 
یـک نـگاه بیرونـی به معرفـت تاریخی و به یـک معنا نوعی 
روش شناسـي تاریخی به حسـاب آورد. این امر مسـلم اسـت 
کـه پیـش از ابن خلـدون کسـی مسـتقا رسـاله ای بـه این 
طـول و تفصیـل در این زمینه بـه نگارش درنیـاورده بود ولی 
پـس از ابن خلـدون چه؟ واقعیت این اسـت که پـس از او هم 
در بیـن اندیشـمندان مسـلمان نمونه دیگری پیـدا نمي کنید 
کـه بـه این صـورت کار کرده باشـد. البته تأکیـد مي کنم که 
مـرادم نـگاه گسـترده و یـک مطالعه مسـتقل اسـت، وگرنه 
در مقدمـه منابـع تاریخـی مثل مـروج الذهب مسـعودی و یا 
تجـارب االمـم ابن مسـکویه مطالبـی در این زمینه هـا وجود 
دارد و یـا منابعـی مانند االعان بالتوبیخ لمـن ذم اهل التاریخ 
سـخاوی را می توان یک رسـاله مسـتقل نامید ولـی به دقت 
و گسـتردگی کار ابن خلـدون نیسـت. شـما حتـی در مقدمـه 
منابـع تاریخی فارسـی قرن های هشـتم و نهـم مانند حبیب 
السـیر هـم شـاهد حرف هایی در زمینـه روش شناسـي تاریخ 
هسـتید. جلـد دوم کتابي کـه فرانتـس روزنتال دربـاره تاریخ 

تاریخ نگاري اسـامی منتشـر کـرده، گردآوری متونی اسـت 
کـه مسـلمانان در زمینـه مباحـث معرفتـی تاریخ نگـری و 
تاریخ نـگاری پدیـد آورده اند، کار کرده اند؛ شـبیه ایـن کار بعدا 
در کتـاب تاریخ نگاری در گسـتره تمدن اسـامی هم صورت 
گرفـت کـه رسـاله های مسـتقل و نوشـته های مسـلمانان 
دربـاره مسـائل نظـری تاریـخ را گـردآوری کردنـد. بنـده بـا 
وجـود چنیـن آثـار و نشـانه هایی بـر ایـن بـاورم که مسـائل 
معرفتـی تاریخ به عنـوان یک دانش مسـتقل و مدون مد نظر 
مسـلمانان نبوده اسـت و این کارهای پراکنده نشـان می دهد 
که مسـلمانان به مباحث نظـری تاریخ عاقه داشـته اند ولی 
بـه معنی وجود یک دانش مسـتقل نیسـت. ایـن میراث غیر 
مدون، بسـیار غنی اسـت و شـاید کمتر کتاب تاریخی را پیدا 
کنیـد کـه در مقدمـه اش اشـاره اي بـه ایـن بحث هـا نکـرده 
باشـد. حتـی در منابـع کهـن مثـل ُمـُروج الذهـب مي بینید 
کـه مسـعودی در مقدمـه کتـاب ضمـن توضیـح در بـاره 
روش خـود در تدویـن ایـن کتـاب، آن را بـا کتـاب دیگـرش 
یعنـی اخبارالزمـان مقایسـه مي کند. مـراد ما از نـگاه بیرونی 
بـه تاریـخ همین اسـت و یا در مقدمـه کتاب پـرآوازه الکامل 
فـی التاریـخ هـم ماحظـه مي کنیـم کـه ابن اثیـر روش کار 
خـودش را بیـان مي کنـد. همان طـور که عرض کـردم اولین 
کسـی که کوشـید اینها را مدون کند، ابن خلدون اسـت؛ ولي 
کارش اسـتمرار نیافت؛ زیرا نه مکتبی داشـته و نه شاگردانی، 
کـه مثـل دیگر رشـته ها این کار را گسـترش بدهنـد و امروز 
بـا میراث گرانقدری روبه رو باشـیم. شـاید ده یا پانزده رسـاله 
پیدا شـود؛ اما چشـم گیر نیسـت؛ هر چند کارهـای پراکنده و 
غیرمدونی که در این زمینه وجود دارد، بسـیار ارزشـمند است. 
یکـی از عواملی که سـبب شـده ایـن میراث، بـا وجود حجم 
اندکش گرانقدر و پربار باشـد، این اسـت که تاریخ مشـابهت 
قابل توجهـی بـا دانـش حدیـث دارد. در دانـش حدیـث ما با 
دو پرسـش محـوری روبـه رو هسـتیم: یک. صحـت صدور، 
یعنـي آیا حدیث از ناحیه معصوم صادر شـده اسـت یـا نه؟  و 
دیگـری داللـت، یعنـي حدیث، بر فـرض صـدور از معصوم، 
چـه می خواهـد بگویـد و چـه داللتـی دارد؟ ایـن دو سـؤال 
در تاریـخ نیـز مطـرح اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در مباحث 
تاریخـی سـؤال نخسـت اهمیت بسـیاري دارد؛ گزارشـی که 
در اختیـار ما اسـت، به لحاظ صـدور، آیا یـک روایت صادقانه 
از واقعیت اسـت؟ آیا شـاهدان ماجـرا واقعـاً آن را این گونه که 
به دسـت ما رسـیده اسـت ذکـر کرده اند؟ سـنجش درسـتی 
و نادرسـتی گزاره هـای تاریخـی، بـه صـورت عمـده، همان 
روش سـنجش گزاره هـای حدیثـی اسـت؛ به خصـوص در 
مقـام تعـادل و تراجیـح؛ یعنـی اگر چند گـزارش متفـاوت از 
یک رویداد داشـته باشـیم، آیـا باید این ها را جمـع کنیم یا به 
نفـع یکی، از دیگری دسـت بکشـیم و یا بـه محض تعارض 
هـر دو را بـه کنـاری بگذاریم؟ به این معنـا مجموعه مباحِث 
سـنجش صحت حدیـث در خدمـت تاریـخ قـرار مي گیرد و 
دانـش رجـال که بـر این اسـاس سـامان یافته اسـت، تا حد 
زیـادی یـک دانش تاریخی به حسـاب می آید زیـرا روش آن 
یک روشـی تاریخی اسـت. و بر همین اسـاس بخش عمده 
قواعـد رجالی ما قواعد تاریخی هم محسـوب مي شـوند و به 

عبـارت دقیق تـر بـرای تاریخ پژوه هـم کاربـرد دارند. 



ظهـور گزارش هـاي تاریخـي بـراي داللت کافي اسـت. گزاره هـای تاریخی گزاره صادر شـده 
از ناحیـه معصـوم نیسـتند که حفظ عیـن الفاظ آن خیلی مدخلیت و اهمیت داشـته باشـد؛ فرد 
بـراي حـرف زدن، الفـاظ متـداول را بـه کار مي برد و شـاید توجهي بـه اینکه ایـن واژه ها، مثًا 
متفـاوت به کار رفته اند یا دامنه معنایی یکسـان ندارند، نداشـته باشـد. شـاید صـدر و ذیل یک 
حـرف معمولـی بـا هم جـور درنیاید، امـا الفاظ حدیـث، چـون از ناحیه معصوم اسـت، اهمیت 
پیـدا مي کنـد؛ به خصـوص چون به دنبال کشـف حکـم دین هسـتیم، روی الفـاظ باریک بینی 
صـورت مي گیـرد. در تاریـخ نـه بـه دنبال فهـم حکم دینیم و نه سـخن، سـخن یک معصوم 
اسـت کـه الفـاظ و تعابیـر آن مهـم باشـد، بلکـه حرفـي معمولی اسـت کـه انسـاني معمولی 
مي زنـد. بـه ایـن دلیل بحـث داللـت در گزاره های تاریخی، بـه قوت داللت در حدیث نیسـت 
و اصـًا از آن روش ها برای تشـخیص داللت اسـتفاده نمي شـود. گزاره تاریخي یـا ظهور دارد 
یا ندارد؛ اگر ظهور داشـته باشـد به آن تمسـک مي کنیم و اگر نداشـته باشـد، مي گوییم مبهم 
اسـت. واکاوی هـا و درجه بندی هایـی کـه در حدیـث داریم، در تاریـخ وجود نـدارد، هر چند که 
سـاز و کارهای اصلـی فهـم متـن در هـر دو یکی اسـت. به هـر حال شـاید مقـداری از فضای 
پرسـش شـما دور شـدیم، عرض بنده این اسـت که برای شـکل گیری فلسـفه تاریخ توجه به 

این میراث بسـیار مهم اسـت. 
 بـا دو شـیوه می تـوان به تاریـخ نگاه کرد. بعضـی مي گویند به همیـن قضایاي 
جزئـی ملتزم باشـیم و بعضی مي گویند نبایـد تاریخ را به صـورت قضایای جزئی 
ببینیـم، بلكـه بایـد مثـًا از مجموعـه اي از قضایای جزئـی به یک تحلیـل درباره 
فضـای سیاسـی و اجتماعـی آن زمان برسـیم. با توجه بـه مطلبی کـه فرمودید، 

ظاهـراً آن تحلیل هـا نباید جایگاهـی پیدا بكنند؟
اسـتاد: نه، برعکس؛ شـاید نتوانسـته ام منظورم را برسـانم. در قسـمت اول، در مقام مقایسـه 
تاریـخ بـا علم حدیث، گفتم داللت شناسـي، یا همـان درایه الحدیث، به آن عمق و گسـتردگی 
کـه در حدیـث مطـرح اسـت، در تاریـخ مطرح و مـورد نیاز نیسـت. وجهش هم این اسـت که 
در حدیـث بـا سـخن معصـوم روبـه رو هسـتیم که سـخن حکیمانـه اسـت؛ ولـي در تاریخ با 
سـخن غیرمعصـوم سـر و کار داریـم کـه به دقت هـای آن چنانی نیاز نـدارد و همـان ظهورات 
عمومـی بـرای فهـم آن کفـاف مي دهـد؛ الزم نیسـت واکاوی بکننـد و دقت های ویـژه الفاظ 
را در نظـر بگیرنـد. از یـک عبـارت کوتـاه التنقـض الیقین بالشـک چندین جلد کتـاب بیرون 
آورده شـده اسـت ولـی در تاریخ این گونه نیسـت. ولـی از طرف دیگر نبایـد فراموش کنیم که 
قواعـد کلـی و عمومی داللت شناسـي مشـابهت هایی دارنـد؛ ولی ژرفـا و ابعـاد آن در دو دانش 
حدیـث و تاریـخ بـا هـم فـرق دارد. این بحث که با گزاره های جزئی سـر و کار داشـته باشـیم 
یـا نداشـته باشـیم و در آنهـا محدود بمانیم یـا فراتر برویـم، بحث دیگری اسـت. این بحث به 
این سـؤال برمي گردد که "تاریخ علم اسـت یا نیسـت؟" یا "تاریخ مطالعه اسـت یا نیسـت؟". 
در این بـاره پرسـش هایی از دیربـاز مطرح بوده اسـت. گرچه امروزه شـاید دیگر کسـی نباشـد 
کـه تاریـخ را علـم ندانـد، ولی ایـن بحث، همچنان یک بحث زنده اسـت. کسـاني کـه تاریخ 
را علـم مي داننـد، بـه ایـن سـؤال جـواب مي دهند کـه به چـه معنا تاریـخ علم اسـت. یکی از 
مهم تریـن عواملی که سـبب شـده عـده ای تاریخ را علم ندانند این اسـت کـه مي گویند تاریخ 
مجموعـه ای از گزاره هـای جزئی اسـت؛ این نگاه به ارسـطو هم منسـوب اسـت. آنـان بر این 
اسـاس کـه "الجزئی ال یکون کاسـبا و ال مکتسـبا" می گوینـد جزئي نمي تواند مـا را به قاعده 
کلـی برسـاند و اگـر چیـزی ما را بـه قاعده کلی نرسـاند، علم به حسـاب نمي آید. قرار نیسـت 
در علم با گزاره جزئی سـر و کار داشـته باشـیم. یک شـهروند قمی را در نظر بگیرید؛ این فرد 
ممکـن اسـت اطاعاتـي ریـز درباره قم داشـته باشـد، تک تـک مغازه هـا را بدانـد و کوچه ها، 
خیابان هـا و کتابخانه هـا را بشناسـد؛ امـا ایـن دانسـته ها را دانش قم شناسـي نمي گوییم؛ چون 
گزاره هـای جزئـی مجموعـه اي از آگاهی ها اسـت که وجه جامع کلـی را حمل نمي کند و یک 
دانش شـناخته نمي شـود. در تاریخ سـخن همین اسـت؛ اگر تاریخ فقط گزاره های جزئی باشـد 
و تاریـخ انبانـی باشـد از گزاره هایـی مثـل این که فان پادشـاه چه زمانی به دنیـا آمد و بهمان 
حاکـم در چـه زمانـی جنگیـد و دیگـری در چـه زمانـی از دنیا رفت، یعنی مورخ کسـی اسـت 
کـه آگاهی هـای فـراوان خـرد و جزئـی از گذشـته دارد و ایـن اطاعات پراکنده هـر چقدر هم 
زیاد باشـد، ما را به یک قاعده کلی که الزمه علم اسـت نمی رسـاند. این شـبهه سـبب شـده 

اسـت کـه بگوینـد تاریخ علم نیسـت؛ ولی در حال حاضر کسـی را نمی شناسـیم کـه تاریخ را 
علـم ندانـد. همـه تاریخ را علـم مي دانند و به این شـبهه جـواب مي دهند. علم  دانسـتن تاریخ 
بـه ایـن معنی اسـت که یک مورخ خـود را بـه گزاره های جزئـی محدود نمي کنـد. گزاره های 
جزئـی بایـد دو ویژگی داشـته باشـند تا در زمره تاریـخ قرار بگیرند: یکی اینکه به انسـان پیوند 
بخورنـد و دیگـری اینکـه مبتنی بر توالی زمانی باشـند. فـرض کنید اگر مـن از حمله مغوالن 
بـه ایـران سـخن مي گویـم از انسـان حرف مي زنـم و حملـه اي که در یـک بازه زمانـی اتفاق 
افتاده اسـت. با این مبنا، اگر کسـی کتابي بنویسـد به نام "تاریخ اقیانوس ها"، در اینجا منظور 
از واژه تاریـخ علـم تاریـخ نیسـت؛ زیرا اقیانوس ربطی به انسـان نـدارد. در تاریخ باید از انسـان 
حرف بزنیم و ماجرا به شـکلی به انسـان برگردد. اگر این دو شـرط در گزاره تاریخی باشـد، آن 
گـزاره مربـوط بـه علـم تاریخ به حسـاب مي آید. حـال باید گفت کـه از خال ایـن گزاره های 
جزئـی تاریخـی می تـوان به یـک فهم درباره نقـش تاریخی یا نقش اجتماعی انسـان رسـید، 
ایـن درک مي توانـد قاعـده به حسـاب بیاید. ایـن درک دیگر رویـداد جزئی نیسـت و مي تواند 
بـه شـکل یـک قاعده بـه همه جوامـع تعمیـم داده شـود. این مطلب عـاوه بر حیـث فردی 
حیـث اجتماعـی را نیـز شـامل می شـود. اگر با مطالعـه تاریخِی ده یا بیسـت مصـداق دریابیم 
کـه انسـجام اجتماعی در گرو عدالت اسـت مي توانم بگویـم اگر جامعـه ای راه عدالت را نپوید، 
در معـرض واگرایـی قـرار مي گیـرد. در این مصادیق هم عنصر انسـان و جوامع بشـری وجود 
دارد و هـم توالـی زمانـی کـه به تاریـخ برمي گردد. نگاه باستان شناسـي ایسـتا اسـت؛ اما نگاه 
تاریخـی توالـی زمانـی دارد، بـه همین دلیـل تاریخ از باستان شناسـي جدا می شـود. اگر به این 
نتیجـه رسـیدم که انسـجام اجتماعـی در گرو عدالـت اسـت، آن را به عنوان قاعـده و قانون به 
کار مي گیـرم. قانـون تکرارپذیر اسـت و ویژگِی زمان خاصي نیسـت؛  این مي شـود یک گزاره 
علمـی تعمیم پذیـر و در نتیجـه می تـوان از علم بودن تاریخ سـخن گفت. علم بـودن تاریخ در 
گـرو عبـور از جزییات و رسـیدن به کلیات اسـت. اگر مـا بخواهیم تاریخ را علـم بدانیم، ناگزیر 

نبایـد خودمـان را در حد جزئیات متوقـف نگه داریم. 
 ایـن تحلیل هـا و نتایـج کلـی از تاریخ، تحلیل عقلی اسـت یا ریشـه در مباحث 

وحـی دارد و یـا بـا بحث هـای جزئی و اسـتقرا می تـوان به تحلیل کلی رسـید؟
اسـتاد: در بـاره خاسـتگاه قانون های عام تاریخی چند پاسـخ محتمـل وجود دارد: 1. یکسـره 
وحـی اسـت و عقل نمي توانـد وارد بشـود؛ 2. به گونه ای مطرح کنیم که هم خاسـتگاه وحیانی 
و هم خاسـتگاه بشـری داشـته باشـد؛ 3. خاستگاه بشری داشته باشد و نسـبت به وحی ساکت 
باشـد. ایـن بحـث هنـوز خام اسـت و به  اصطـاح باید بیشـتر پخته شـود و اجـازه مي خواهم 
دربـاره  گزینـه درسـت از ایـن سـه گزینه فعـا نظر ندهـم. از سـویي اروپایی ها و کسـانی که 
دربـاره ایـن موضوعـات کار کرده انـد، الزامـاً خودشـان را بـه وحـی گـره نزده انـد؛ اگرچه تأثیر 
آموزه هـای دین مسـیح به روشـني در افکارشـان دیـده مي شـود، مانند اندیشـه ای که هگل یا 
مارکـس دربـاره فلسـفه تاریـخ دارنـد. مارکس با ایـن که دین گریز اسـت، نظریـه تاریخی اش 
به شـدت متأثـر از نظریه هـای دینـی اسـت. جامعـه کمـون نهایی یـا جامعه مشـترک نهایی 
کـه مارکـس تبییـن مي کنـد با منطـق عقلی بشـری هیچ توجیهـي نـدارد و کامـًا ذوقی به 
حسـاب مي آیـد؛ بـر چـه مبنایی بشـر به آنجـا مـي رود و چرا بایـد به آن سـو برود؟ ایـن نگاه 
کامـًا از اندیشـه های منجـی و موعود تأثیر گرفته اسـت. مارکس اندیشـه خـود را تحت تأثیر 
آنهـا طراحـی کـرده و بـا عقل بشـری به این قانون رسـیده اسـت. پس او بـا وحـی کار ندارد؛ 
بنابرایـن مي تـوان تصـور کـرد عـده ای با خـرد بشـربنیاد و خرد غیر متصـل به وحـی بتوانند 
حرف هایـی در ایـن زمینـه بزننـد. از سـوي دیگر هـم منابع دینی مـا، به طور مشـخص قرآن، 
مشـحون از ایـن قانونمندی هـا اسـت و بـه فراوانـی از ایـن قانونمندی ها سـخن گفته اسـت. 
اینکـه دیـن هـم در این بـاره حـرف زده اسـت را نمي تـوان انکار کـرد. مي توان هـر دو را جمع 
کـرد و مجـاز شـمرد؛ یعني قانونمندی هـا را هم از قرآن و هم از عقل بشـری به دسـت آورد و 
ایـن همـان نکته ای اسـت که نیازمند کار بیشـتری برای اثبات علمی اسـت. با یک تقسـیم و 
الیه بنـدی مي تـوان بـه این سـؤال پاسـخ مثبـت داد. الیه هایی اسـت که جـز از طریق وحی 
قابـل وصـول نیسـت؛ مثـًا بـراي فرجـام تعالی یافتن انسـان ها در مسـیر تاریخ، نمي شـود با 
عقـل اسـتدالل کـرد. وقتـی هـگل از روح تاریخ حـرف مي زند، اسـتداللش مربـوط به تبیین 
ایـن مسـئله اسـت؛ ولـی دربـاره اینکـه چـرا باید این گونه بشـود، سـاکت اسـت؛ این مسـائل 



فقـط از دین به دسـت مي آیند؛ اما مسـائل سـطح خـرد، هم 
از مطالعـه تاریخـی بـه دسـت مي آینـد و هـم از گزاره هـای 
دینـی. می تـوان قانونمندی های منـدرج در قـرآن را پایه قرار 
داد. مـا بـه صـدق گزاره هـای تاریخـی قرآن بـاور داریـم؛ اما 
بایـد ایـن صـدق را به لحـاظ علمی اثبـات کنیـم؛ قاعده ای 
را کـه قـرآن بیـان مي کنـد، بایـد در بسـتر تاریـخ سـنجیده 
شـود؛ راسـتی آزمایی شـود نـه بـرای ایـن که نسـتجیر باهلل 
در صـدق قـرآن تردیـد داریـم بلکـه بـرای ایـن کـه نحـوه 
کاربسـت آموزه هـای قرآنی در تحلیل تاریخـی را فرا بگیریم. 
آموزه هـای ثبوتـی قـرآن باید در عالـم اثبات هم بـه صورت 
عملیاتـی اثبات شـود. و اگـر دیدیم مثا مفاد یـک آیه قرآن 
بـا گزارش هـای تاریخی سـازگاری نـدارد و نمي توانیـم آن را 
اثبـات کنیـم، باید ببینیم تاریـخ را چگونه بخوانیـم که با این 
آیـه سـازگار باشـد و از طـرف دیگر چه بسـا این نکتـه بتواند 
شـاهدی بر این باشـد که شـاید درک درسـتی از قرآن نداریم 
کـه نمي توانیـم بـا آن، گزاره هـا را تحلیل کنیم؛ نبایـد با این 
قانونمندی هـای بـه چنگ آمـده از مطالعات بشـری راه را بر 
وحـی بسـت و قطعـا بایـد از وحی کمـک بگیریـم؛ و اصوال 
همان طـور که عـرض کردم بعضـی از قانون مندی هـا را جز 
از طریـق وحـی نمي توانیـم بـه دسـت بیاوریم. بایـد مطالب 
یافته شـده از طریق بشـر را بسـتری قرار دهیم برای کاربست 
و سـنجش عملیاتی سـنت هایی که از طریق وحی به دسـت 
می آوریـم. این سـنجش نـه برای اثبات درسـتی و نادرسـتی 
گـزاره قرآن، بلکه بـرای فهم بهتر سـنت های وحیانی و مدد 

گرفتـن از آنهـا برای تحلیل تاریخ اسـت. 
 بـا توجـه بـه مطلبي کـه فرمودیـد، اگـر بخواهیم 
تمـدن اسـامی مطلوبـي داشـته باشـیم بایـد این 
قواعـد را از آیـات و روایـات بشناسـیم و بعـد از 

راسـتی آزمایی و تبییـن علمـی بـه کار بگیریـم. 
اسـتاد: بـه نظـر مـن اگـر ایـن کار را انجـام بدهیـم، کار 
تمدن سـازی مـا خیلـی بهتـر و دقیق تـر و سـریع تر صـورت 
مي گیـرد؛ ولی اگر انجام ندهیم نیز مسـائل تمدنی اقتضائات 
خـاص خـودش را دارد و روند تمدن یافتگی ادامه پیدا می کند 
و بـه دلیـل عدم اسـتخراج قواعد آن از قـرآن متوقف نخواهد 
مانـد؛ امـا به نظر مـن، احتمااًل با آفـات و آزمـون و خطاهای 
بیشـتری روبـه رو خواهـد بود؛ خودآگاهی نسـبت بـه قواعد و 
ضوابـط و قانون های آن موجب صرفه جویـی در وقت و توان 

و دیگر هزینه هاسـت. 
 آیـا در ایـن جهـت حرکـت مي کنیم؟ آیـا توجه به 
ایـن مطلب وجـود دارد کـه قواعد را بشناسـیم و در 

تمدن سـازی بـه کار گیریم؟
اسـتاد: اگـر بخواهم صادقانـه جواب بدهم، فکـر کنم توجه 
آن قـدر کـم اسـت کـه مي توانیـم بگوییـم نـه؛ توجـه خیلی 
انـدک اسـت. اگر نگوییـم حلقه مفقوده همـه مطالعات دینی 

اسـت، دسـت کم بیشـتر مطالعـات دینی مـا از ایـن موضوع 
غفلـت دارنـد و این نقص در آنهـا وجود دارد. البتـه وجود این 
نقـص، خیلـی نومیـد کننده نیسـت و مي تـوان بـا بحث ها و 
ایجـاد توجه بیشـتر و انگیـزه در طـاب، به خصوص طابی 
کـه انگیـزه کار دارنـد و دنبال چیزهای جدیدتـری مي گردند، 
ایـن توجه را بـه وجـود آورد. مرادم از حلقه مفقـوده مطالعات 
دینـی این اسـت کـه تمدن پژوهی هم یـک حیطه مطالعاتی 
و علمی مسـتقل اسـت و هم به مثابه یک رویکـرد بر تمامی 
شـاخه های علمی متـداول در حوزه اثر می گـذارد، فقه تمدن 
یـک بحث اسـت و رویکـرد تمدنی در مباحث فقهی داشـتن 
یـک بحـث دیگـر، کامیـات تمـدن یـک مسـأله اسـت و 

رویکـرد تمدنی در کام داشـتن یک مسـأله دیگر. 
 برداشـتی که در این حیطه داشـتیم این اسـت که 
قواعـد کلـی تاریـخ را از گزاره هـای جزئـی تاریخی 
می فهمیـم؛ آیـا ایـن فلسـفه تاریـخ به معنـای اول 

یعنـی فلسـفه نظری تاریخ نیسـت؟
اسـتاد: چرا؛ دقیقـاً. قواعد آنجایی که برای فهـم رویدادهای 
گذشـته بـه کار مي رونـد، در فلسـفه تاریخ به معنـای دومش 
قـرار مي گیرند؛ چـون به معرفت کمک مي کننـد؛ اما آنجایی 
کـه رویـداد را تحلیل مي کنند، فلسـفه به معنـاي اول اند؛ چرا 
کـه در آنجـا بـا خود رویـداد کار داریـم؛ براي مثال اگـر از آیه 
شـانزدهم تـا هجدهم سـوره مباره سـبأ که می فرمایـد :"لقد 
کان لسـبأ فـی مسـکنهم آیه جنتان عـن یمین و شـمال. . . 
فأعرضوا فأرسـلنا علیهم سـیل العـرم. . . ذلـک جزیناهم بما 
کفـروا و هـل نجـازی اال الکفـور" اسـتفاده کنیـم و عوامـل 
ماورایـی را هـم در تحلیـل تمدن هـا دخالـت بدهیـم، یـک 
نکتـه بـرای فهم تاریخ، بـرای معرفت و شـناخت تاریخی به 
دسـت آورده و آن را به کار بسـته ایم؛ این کاربسـت بخشی از 
فلسـفه تاریـخ به معنـای دوم مي شـود. اگر از اینکـه اعراض 
از یـاد خداونـد و شـکرنکردن ها موجـب شـد خداوند بـر آنان 
سـیل بفرسـتد، بـراي ایـن معنـا اسـتفاده کنیـم کـه جامعه 
قانونمندی هایـی دارد و بخشـی از سـعادت و شـقاوت جامعه 
بـه میـزان شـکر و درجه شـکر در جامعه برمي گردد، فلسـفه 
تاریخ را در معنای اول آن به کار گرفته ایم؛ اما کاربسـتش که 
مثـا بگوییـم این جامعه مشـخص به دلیل شـکر نکردن و 
اعـراض از یاد خداوند نعمت ها و برخوردای هایش را از دسـت 

داده اسـت، این فلسـفه تاریخ از نوع دوم اسـت. 
 اگـر ممكن اسـت مسـائل فلسـفه علـم تاریخ را 

کنید.  تشـریح 
و  معنـای دوم مهم تریـن  بـه  تاریـخ  فلسـفه  در  اسـتاد: 
اسـت.  تاریخـی  شـناخت  امـکان  بحـث،  محوری تریـن 
پیش فرض در تاریخ این اسـت که مربوط به گذشـته اسـت؛ 
آیـا چیـزی کـه اکنون نیسـت، مي توانـد محل شـناخت قرار 
گیـرد؟ امر غیـر موجود چطـور مي تواند متعلَّق شـناخت قرار 

بگیرد؟ این اصلی ترین پرسـش است و جنبه معرفت شناختي 
دارد. اگـر بگوییم شـناخت تاریخی از اسـاس ممکن نیسـت، 
پرونـده بحث از اول بسـته مي شـود؛ ولی اگر قائـل به امکان 
چنین شـناختی بشـویم، پرسش دوم مطرح مي شـود که این 
معرفـت، تـا کجا مي تواند اسـتمرار پیـدا کند. آیـا آن معرفت 
تاریخـی مي توانـد ما را به واقعیت تاریخی برسـاند؟ پرسـش 
سـوم ایـن اسـت کـه ایـن معرفـت چقـدر مي توانـد خالص 
باشـد؛ پیش فرض هـای مورخ، کشـش های قومـی و اقلیمی 
و عقیدتـی چقـدر در ایـن کار اثـر دارنـد؟ تـرس از محیـط 
اجتماعـی، محیـط سیاسـی، چشم داشـتن بـه حمایت هـای 
حکومتـی و ترس از تهدیدهای حکومتـی و مانند اینها چقدر 
تأثیرگذارنـد؟ همـه اینهـا مي توانند از درجه خلـوص این نگاه 
تاریخـی بکاهنـد. اگـر به این پرسـش ها جـواب دادیم، نوبت 
به بحث های روش شـناختي مي رسـد؛ حال بایـد دید معرفت 
تاریخـی را چگونـه و با چه روشـی مي تـوان به دسـت آورد؟ 
فصلـي گسـترده درباره مباحث روش شـناختي پیـش مي آید. 
در خـال ایـن بحث هـا نیـز مباحثـي وجـود دارد کـه شـاید 
دغدغـه و پرسـش تاریخ پژوهاني که در فضـای مثًا مباحث 
اندیشـه دینـی قـرار دارند، نباشـد؛ ولـی آنها باید در پاسـخ به 
منتقدیـن بـه آن بپردازنـد. بـراي مثال این سـؤال کـه آیا در 
تحقیقـات تاریخـی مي توانـم بـه گزاره هـاي تاریخـی قرآن 
اعتمـاد کنـم؟ دیدگاهـي وجـود دارد کـه مي گویـد نمي توان 
بـه قـرآن به چشـم تاریخ نگاه کـرد؛ چون اولین نکتـه درباره 
تاریـخ ایـن اسـت که بتوانیـم درباره درسـتی و نادرسـتی اش 
دچـار تردیـد شـویم و راسـتی آزمایی را به شـکل دقیق کلمه 
انجـام دهیـم و چون درباره قـرآن نگاهي پیشـینی داریم که 
بـه ما اجـازه ایـن کار، یعني تشـکیک در درسـتی گزاره های 
تاریخـی قـرآن، را نمي دهـد، پس قـرآن کتاب تاریخ نیسـت 
و نمي تـوان بـه قـرآن به عنـوان کتاب تاریخـي ارجـاع داد و 

اسـتناد کرد. 
فهـم  بـا  مـا  کامـی  دیدگاه هـای  رابطـه  دیگـر  بحـث 
تاریخی مـان اسـت. مـا امـام را معصـوم مي دانیم، حتـي اگر 
یک سـطر کتـاب در بـاره مثًا تاریـخ زندگی امـام رضا)علیه 
السـام( نخوانده باشـیم. تازه مي خواهیم کار تاریخی شـروع 
کنیـم و نـه مطلبـی خوانده ایـم و نه مقالـه ای، نه با اسـتادی 
بحـث کرده ایـم و نـه سـخنرانی و نشسـتی رفته ایـم؛ درباره 
پذیـرش والیتعهـدی امـام رضـا پیشـاپیش مي گوییـم امام 
اشـتباه نکـرد؛ زیرا پیش فرض کامـی ما این اسـت که امام 
علیه السـام از اشـتباه مصون اسـت، ما اشـتباه نکردن امام 
علیه السـام در مسـأله والیتعهـدی را از مطالعـه تاریخی به 
دسـت نیاورده ایم، بلکه از کام به دسـت آورده ایم. آیا سـؤال 
این اسـت که آیا این مسـئله خلوص و علمیت علـم تاریخ را 
زیـر سـؤال مي بـرد؟ طبعاً پاسـخ ما این اسـت کـه این بحث 
علمیـت تاریـخ را خدشـه دار نمي کند؛ اما بایـد تبیینش کنیم. 

  

 ما به صدق گزاره های تاریخی قرآن باور داریم؛ اما باید این صدق را به لحاظ علمی اثبات كنیم؛ قاعده ای را كه قرآن بیان مي كند، باید در بستر 
تاریخ سنجیده شود؛ راستی آزمایی شود نه برای این كه نستجیر باهلل در صدق قرآن تردید داریم بلکه برای این كه نحوه كاربست آموزه های 

قرآنی در تحلیل تاریخی را فرا بگیریم. 
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یـک نکته این اسـت کـه درس آموزی از تاریخ، رهیـن تکرارپذیری رویدادها اسـت. رویداد باید 
تکـرار بشـود تـا درس بگیریم؛ ولی با مبنای کامی، چه بسـا رویدادی تنها یک بـار در زندگی 
معصومـان اتفـاق افتـاده باشـد؛ ولـي مـا به آن تأسـی کنیـم. این که بـا چه منطـق و مبنایی 
معتقدیـم کـه درس آمـوزی از رویدادهـای تاریخی مرتبـط با معصومان علیهم السـام در گرو 
تکـرار نیسـت نیازمند اثبات علمی اسـت. به هـر حال اینها مجموعه مباحثی اند که در فلسـفه 
تاریـخ بـه معنـای دوم مطـرح مي شـوند. مسـأله دیگر در فلسـفه تاریخ بـه معنـای دوم که به 
آن فلسـفه انتقادی تاریخ گفته می شـود، مسـأله سـند اسـت. اسناد در بیشـتر علوم مکتوب اند؛ 
ولـي در تاریـخ اسـناد بـه مکتوب و غیرمکتوب تقسـیم مي شـوند. دسـته ای از اسـناد مکتوب 
نیسـتند، ولـی خیلـی مهم انـد؛ براي مثـال خرابه هـای دیوار سـابق قم کـه اثر کمـی از آن در 
نزدیکـی میـدان معلـم باقـی مانـده و در حفاری ها پیدا شـده اسـت، سـند تاریخی به حسـاب 
مي آیـد، هـر چنـد هیـچ نوشـته ای در آن پدیـده تاریخـی وجـود نـدارد. کتیبـه یا نوشـته های 
امامزاده هـا، خـود امامزاده هـای موجـود در قـم سـند به حسـاب مي آینـد. انواع اسـناد تاریخی 
و نـوع داللـت هـر کـدام، به خصـوص در مطالعـات نوپدیدی کـه وجـود دارد، همچنین نقش 
مطالعـات زبان شـناختی در فهـم تاریخ مباحثی اند که در بحث روش از فلسـفه انتقـادی تاریخ 

قـرار مي گیرند. 
 آیـا دربـاره فلسـفه تاریـخ بـه معنای بررسـی رویـداد هـم سـؤال ها و مطالب 

داریم؟ اساسـی 
اسـتاد: بلـه. یکـی از مهم ترین پرسـش ها در این باره زنـده  بـودن و زنده  نبودن تاریخ اسـت؛ 
البتـه سـؤال هاي بسـیاري مطرح اسـت: آیـا تاریخ اصالـت دارد؟ تاریخ زنده اسـت یا نیسـت؟ 
اگـر زنـده اسـت، آیا حرکـت دارد؟ در صـورت حرکت داشـتن، عامل حرکتش چیسـت؟ غایت 
حرکتش چیسـت؟ مسـیر این حرکت چیسـت؟ از چه مسـیري به غایت مي رسـد؟ آیا مسـیر 
خاصی دارد؟ اگر حرکت داشـته باشـد، حرکتش مسـیر مشـخص دارد یا مسیر مشخص ندارد. 
اگر گفته شـد مسـیر مشـخص دارد، ایسـتگاه آخر کجاسـت؟ غایت دارد یا دوری اسـت یعنی 

حلقـه وار دور خـودش می چرخـد و هیچ غایتی براي ایسـتادن از حرکـت ندارد؟ 
 بـا توجـه به وضعیت موجـودی که علـم تاریخ در حـوزه دارد باید چه مسـیری 
را در تحصیـل و پژوهـش طی کنیم؟ حوزه چه کارها و بایسـتگی های اساسـی را 

بایـد در تحصیـل و پژوهـش در علم تاریخ مدنظر قـرار دهد؟
اسـتاد: خـدا را باید شـکر کرد که توجه به تاریـخ در قم ارتقاي زیادي یافتـه و تاریخ رفته رفته 
جایـگاه خـودش را پیـدا مي کند؛ ولی تا رسـیدن به نقطه مطلوب فاصله بسـیار اسـت. من این 
خاطـره را بارهـا نقـل کـرده ام. بـا حفظ حرمت همه اسـتادان که بـا همه وجود مدیـون آنانیم، 
یکـی از اسـتادان بزرگـوار، در اوایـل تحصیـل،  بنده را نصیحـت می فرمود که "در طول سـال 
خـوب درس بخوانیـد و تابسـتان ها درس نخوانیـد؛ در تابسـتان تاریخ بخوانید. ایـن برای رفع 
خسـتگی باشـد و بـرای درس آمـاده شـوید". من همیشـه بـه یاد آن اسـتاد مرحـوم مي گویم 
آن بزرگوار شـاید خبر نداشـته باشـد که من همیشـه در حال اسـتراحت و تفنن هسـتم و کار 
اصلـی بنـده بـا تاریـخ گره خـورده اسـت. با آن معیار ما همیشـه در تابسـتان هسـتیم و درس 
نمی خوانیـم. نـگاه آن بزرگـوار، بـا همـه خلوص نیـت و صفای باطـن کم نظیری که داشـت، 
ایـن بـود کـه تاریـخ چیـزی برای مطالعـه و رفع خسـتگی اسـت. آن نگاه بـا این دیـدگاه که 
حوزه مرکز تخصصی تاریخ داشـته باشـد یا تمام دانشـگاه های اصلی و مراکز آموزشـی معتبر 
و اصلـی قـم یک گروه تاریخ داشـته باشـند، فاصلـه دارد؛ ایـن تحول در نگاه نسـبت به تاریخ 
بحمـداهلل پیـدا شـده اسـت و ایـن ظرفیـت پدید آمده اسـت. خـدا را باید شـکر گـزارد که این 
تحـول چشـم گیر اتفاق افتاده اسـت؛ اما به نظر می رسـد الزم اسـت چند کار صـورت بگیرد تا 
تاریـخ بـه جایـگاه مطلوب خود برسـد: اول اینکه هرچند تاریخ یک دانش مسـتقل به حسـاب 
مي آیـد و بایـد جداگانه پی گرفته شـود، امـا نگاه تاریخی در دیگـر دروس حوزه نیز باید تقویت 
شـود. فقیهـی کـه نـگاه تاریخی به فقـه دارد بـا فقیهی که نـگاه ایسـتا دارد، تفـاوت مي کند. 
اسـتاد حـوزه در درس خـارج، اقـوال مختلـف درباره یک فرع فقهی را بررسـی مي کنـد؛ گاه در 
یـک موضـوع چنـد قـول وجـود دارد. پاره ای از مراجع سـه تا پنج قـول را بـدون توجه به تقدم 
و تأخـر زمانـی آنهـا ذکـر مي کننـد؛ ولی بـه نظر می رسـد خیلی مهم اسـت که اقوال با سـیر 
تاریخی بررسـی بشـوند. گاه یک موضـوع و فتاوای آن ده قرن ثابـت بوده؛ ولی به یکباره تغییر 
کـرده اسـت. نـگاه تاریخـي روشـن مي کند چـه زمانـي و در کجا یـک موضوع یا مسـئله به 
مسـائل فقهـی افزوده شـد یا کجـا نگاه تغییر کرد و نـکات ظریفی به دسـت می دهد. بنابراین 

در سـاده ترین بحـث فقهـی، که بیان اقوال اسـت، نگاه تاریخـی اثر دارد تا چه رسـد به مراحل 
دیگـر. اگـر نـگاه تاریخـی وجود داشـته باشـد، ارائـه آن درس نـه فقط نظم بهتـری مي گیرد، 
بلکـه بهتر نیز فهمیده مي شـود؛ این موضـوع در تمام علوم صدق مي کند. در مباحث فلسـفي 
هـم همین طـور اسـت؛ این گونـه نیسـت که  یـک قاعده فلسـفی از ابتـدا تاکنون ثابـت بوده 
باشـد، بلکـه در گذر ایام فیلسـوفان مختلف بـه آن پرداخته انـد، آن را پرورش داده انـد، حدود و 

ثغورش را گسـترش داده انـد و گاه نیز محدودتـرش کرده اند. 
دومیـن کار بـه صحنه آمدن تاریخ به روش های مرسـوم دروس حوزوی اسـت. در حال حاضر 
تقریباً روش غالب مؤسسـات قم ترمی ـ واحدی اسـت یعنی دقیقا مشـابه همان روشـی اسـت 
کـه در دانشـگاه ها اجرا مي شـود؛ یعني چند واحد درسـی را در طـول چند ترم تحصیلی تعریف 
کرده ایم که واحدهاي درسـی هم پراکنده اند و دانشـجو هفته ای دو سـاعت با آن درس درگیر 
اسـت. به نظر من سـزاوار اسـت شـیوه ارائه و قالب ارائه متناسـب با شـیوه های سـنتی حوزه 
باشـد و یا الاقل آن شـیوه سـنتی هم آزموده شـود؛ مثًا هر روز بحث سـیره نبوی باشـد. این 
روش فقـط از بـاب پاسداشـت شـیوه های سـنتی حوزه و جنبـه نمادینش مدنظر من نیسـت؛ 
بـراي پـرورش طلبـه ای که در واقع شـّم اجتهادی و صاحب  نظر شـدن در تاریخ داشـته باشـد، 
ایـن شـیوه الزم اسـت. طلبـه باید با ممارسـت الزم، از گسسـتگی مطالب جلوگیـری و بحث 
را تعقیب کند. این نکته را شـاید نخسـتین بار از حضرت آیت اهلل مکارم شـیرازی شـنیدم. که 
خیلـی برایـم قابل توجه بود. ایشـان درباره مرکز شیعه شناسـي که دروسـش به شـیوه واحدی 
طراحـی شـده اسـت، گفتنـد "چه الزامی دارد این طور باشـد. سـه هفته پشـت سـر هم همین 
درس را بخوانیـد تـا تمام بشـود و بعـد درس دیگری را بخوانید". البته این توصیه ایشـان حتی 
در همان مرکز شیعه شناسـی که زیر نظر خودشـان هم هسـت عملی نشـده اسـت؛ ولی این 
توصیـه از ایـن نظـر قابـل توجه بود کـه پـاره ای از قالب هـا به گونه اي مـا را فـرا گرفته اند که 
گویـا غیـر از این نمي شـود؛ ولی مي شـود متفاوت اندیشـید و تأکیـد مي کنم که هـر روش اثر 

آموزشـی خاص خودش را دارد. 
نکتـه سـوم روش هـای درس و بحث های طلبگی اسـت که بـر محتوای مباحـث تاریخی اثر 
می گـذارد. تبعیـت از درس و بحث طلبگی سـنتی تنها در شـکل آن و شـکل ارائه آن نیسـت 
بلکـه در محتـوا هـم باید باشـد. در مقام بحث تاریخی نباید خود را به زمان مشـخصی کرد، به 
ایـن معنـی کـه خود را مقیـد کنیم ارائه یک بحـث در یک دوره زماني به پایان برسـد، بشـود. 
مثـًا آیـا مي تـوان سـیره نبـوی را در شـانزده جلسـهـ  بـا  ایـن فـرض که اگر همه جلسـات 
تشـکیل بشـودـ  بـه صورت دقیـق مورد بررسـی قـرار داد؟ واضح اسـت که نمي شـود. بحث 
بایـد اجتهـادی باشـد به گونه اي که به دقت از زوایای مختلف بحث بشـود، همه فروع بررسـی 
و همـه منابـع دیـده شـوند و فرد بتوانـد در مقام ارائـه نیز نظر خـودش را بیان کنـد. الگوهای 
رایج تدریس، بیش از اینکه اسـتعداد دانشـجویان را بکشـد، اسـتعداد اسـاتید را از بین مي برد. 
اسـتاد خیلـی وقت هـا حرف هایـی دارد که در ایـن قالب محـدود فرصت بیان کردنـش را پیدا 
نمي کنـد. مخاطـب هـم کشـش  آن را ندارد و بـرای این کار نیامده اسـت، بلکـه مي خواهد در 
زمـان مشـخصی مدرکـش را بگیرد و برود. در شـیوه سـنتی که نـه ارائه مـدرک زمان خاصي 
دارد و نـه افـراد بـا ایـن انگیزه در درس حاضر مي شـوند، فرصت خیلی خوبـی براي بحث های 
نوآورانـه و نقـد علمـی آرای دیگـران پیـش مي آید، کـه به نظر من بسـیار الزم اسـت، هم در 
مباحـث گزاره هـای تاریخـی و هم در مباحث نظـری تاریخی حوزه نیازمند این تحول اسـت. ؛ 
خـود مباحـث تاریخی هـم می تواند در فضای حوزه گسـترش یابد؛ براي مثال بحـث تاریخ در 
قـرآن بحثـي فوق العاده سـنگین، جدی، پر مطلـب و حتی فوق العاده جذاب اسـت؛ ولی فضای 

حـوزه به این سـمت و سـو نرفته اسـت که چنیـن درسـی را ارائه کند. 
 اگر در بحث های پژوهشی نكته ای هست، بفرمایید. 

اسـتاد: بحث هـای پژوهشـی هم طبیعتـاً متأثـر از همین بحث اسـت. یکی از اقدامـات اولیه 
در ایـن زمینـه این اسـت کـه به نوعي پژوهشـگران حـوزه را، در رشـته های مختلـف نه فقط 
تاریـخ، در معـرض این گونـه بحث ها قـرار دهیم، مثًا همیـن تاریخ نگری در رشـته های دیگر 
هـم عرضه شـود. کسـی کـه کام می خواند چند محـور را با این نـگاه تاریخی بخوانـد، ده ها 
عنـوان موضـوع فرعی می توان پیشـنهاد کرد که پایان نامه ها را بر اسـاس این هـا بگیرند؛ این 

کار یعنـی ایجـاد و القـای نیـاز به مخاطب که بـه نوبه خود  کار مفیدی اسـت. 
نکته دوم برای خود پژوهشـگران و طلبه هاي رشـته تاریخ اسـت که اغلب دوره آموزشی شـان 
به خوبـی سـپری مي شـود؛ امـا در دوره پژوهشـی دچـار انقطـاع  و رهایـي مي شـوند؛ یعني یا 



دربـاره پایان نامـه دچـار نوعـي سـردرگمی مي شـوند یـا بر 
فـرض انتخاب به  موقع پایان نامه، نمي توانند آن را به شـکل 
مطلوبـی دربیاورند. ما در قسـمت  پژوهش هـای متعارف در 
حـوزه، بحـران روش داریـم؛ در زمینـه روش تحقیق بحران 
داریم. چه بسـیار طاب بزرگـواری که ذوق تحصیلی خوبی 
دارنـد و مي تواننـد با همه وجود کار پژوهشـی درخـور انجام 
دهنـد؛ امـا چـون روش نمی داننـد در پایان نامه نویسـی دچار 
مشـکل مي شـوند. بنابراین چاره اندیشـی بـرای انس گرفتن 
طـاب بـا روش تحقیـق بـه معنـای عـام و روش تحقیـق 
تاریخـی بـه صـورت خـاص هـم یـک گام مهم اسـت که 

روزی باید برداشـته شـود. 
نکته دیگر فضاسـازی پژوهشـی اسـت که با خـود پژوهش 
تفـاوت دارد. فضاسـازی پژوهـش در گـروی کنفرانس هایی 
نمایشـگاه  انـواع  گـرو  در  مي شـود،  گذاشـته  کـه  اسـت 
کتاب هایـی اسـت کـه بـر اسـاس موضـوع یـا فصلـی یـا 
سـاالنه برگزار می شـود، در گرو جلسـات نقد و بررسی است. 
طلبـه در خال این گونه فعالیت های فضاسـازی پژوهشـی، 
در فضـای نیازهـای واقعـی قـرار مي گیـرد و خـودش را و 

جایـگاه حـال و آینـده خـود را پیـدا مي کند. 
هـم  بـا  اسـامی  و  حـوزوی  علـوم  و  تاریـخ   
مرتبط انـد و بر هـم تأثیـر و تأثر دارند؛ هـم تاریخ 
بـر علوم حـوزوی تأثیـر دارد و هم آنهـا بر نگرش 
مـا تأثیـر دارند. ایـن رابطـه در چه حدی اسـت و 
در واقـع ارتباط هـای کدام یـک وثیق تـر و تأثیـر و 

تأثرشـان جدی تـر  اسـت؟
اسـتاد: ایـن داد  و  سـتد بین همه علـوم وجـود دارد و وقتی 
تاریـخ در منظومـه علـوم قـرار گرفـت، خودبه خود مشـمول 

ایـن داد و سـتد هـم می شـود. ولـي پرسـش این اسـت که 
تاریـخ از کـدام تبار اسـت؛ یعنی تاریـخ در عداد کدام دسـته 
از علـوم قـرار مي گیـرد؟ در یکـی دو قـرن گذشـته گروهی 
بـر ایـن بـاور بودند که تاریـخ در گـروه علوم طبیعی اسـت. 
در حـال حاضـر تاریـخ را در زمـره علـوم انسـانی در نظـر 
می گیرنـد؛ تاریـخ در گـروه علوم انسـانی اسـت، امـا جایش 
در ایـن گروه کجاسـت؟ در کشـور مـا نوعي سـردرگمی در 
ایـن زمینـه بـه چشـم می خـورد؛ تاریخ تمـدن اسـامی در 
دانشـکده الهیـات و تاریـخ ایـران در دانشـگاه ادبیات اسـت. 
در بعضـی دانشـگاه ها دانشـکده تاریـخ و علـوم اجتماعی با 
هم انـد، در بعضـی دانشـگاه ها تاریـخ و علـوم انسـانی و در 
جایـي دیگـر هـم ادبیات فارسـی و تاریـخ در کنار هـم قرار 
گرفته انـد. بـرای پاسـخ دقیـق بـه پرسـش خوب شـما گام 
نخسـت ایـن اسـت کـه هویـت و تبار دانـش تاریخ روشـن 
شـود و به ویـژه شـاخه های مختلف تاریـخ هـم در کنار هم 
ماننـد علـوم اجتماعی و علوم سیاسـی و علـوم رفتاری یک 
هویـت مسـتقل بیابند. بنده بـا این فرض که چنیـن اقدامی 
صـورت پذیرفته اسـت در پاسـخ به پرسـش مـا باید عرض 
کنـم که رابطـه تاریخ با دانش هـای حوزوی، هـم اثرگذاری 
و هـم اثرپذیری اسـت. جنبـه اثرگذاری تاریخ این اسـت که 
نـگاه تاریخـی را بـه علـوم دیگـر هدیـه می کنـد و موجـب 
می شـود علـوم دیگر با نگاه تاریخی مسائل شـان را بررسـی 
کننـد. نـگاه تاریخـی در درون علم مي توانـد فوق العاده مؤثر 
باشـد و در آن علـم تحول ایجـاد کند. وجـه دوم تأثیر تاریخ 
ارائـه پرسـش های تـازه در برابر علـوم دیگر اسـت، مثًا در 
علـم کام از عصمت معصوم سـخن مي گویند؛ اما چه بسـا 
یـک تاریخ پـژوه چندین مثال نقض بیـاورد که در نـگاه اول 

برخـاف عصمـت معصومـان علیهـم السـام باشـد. حال 
علـم کام، کـه بـه لحـاظ عقلـی و عقـل متصـل بـه نقل 
بـه ایـن بـاور رسـیده اسـت، بایـد به ایـن پرسـش ها جواب 
بدهـد؛ تولید شـبهه به فربهـی آن دانش می انجامـد و تاریخ 
می توانـد بـرای همه علوم اسـامی پرسـش و شـبهه تولید 
کنـد و بـه ایـن ترتیـب بـه رشـد و رونـق آنها کمـک کند. 
اثرپذیـری تاریـخ از علـوم حـوزوی نیـز گاه به ایـن صورت 
اسـت کـه از مهارت هـا و روش هـاي آنهـا اسـتفاده می کند 
ماننـد روش هـای علـم الحدیث و علـم رجال کـه قبا هم 
بـه آن اشـاره کـردم و گاه نیز این اسـتفاده ها مبنایی اسـت؛ 
یکـی از ایـن مبانـی مبنـای زبان شـناختی و مهم ترینـش 
مبانـی کامـی و اعتقـادی اسـت؛ بـدون مبانـی اعتقـادی 
نمي توانیـم تاریـخ را تحلیـل کنیـم. ایـن بحث هـا اعتقادی 
اسـت؛ یعنـي از جـای دیگـری مي فهمیـم کـه خدا هسـت 
یـا نیسـت و آن را به عنـوان یـک مبنـا در تحلیـل تاریخـی 
اتخـاذ مي کنیـم. بحـث عصمت نیـز همین طور اسـت و ما 
بایـد نوع باور خـود در باره عصمـت را در کام تعیین کنیم و 
یافتـه کامی خـود را در تاریـخ مبنا قرار دهیـم. حتی بحث 
تقیـه اگرچـه سرشـتش تاریخـی اسـت، ولی این سـؤال که 
در مقـام سـیره پژوهی بایـد چـه جایگاهـی برای تقیـه قائل 
باشـیم، یـک پرسـش کامـی اسـت، چـرا کـه در حقیقت 
ایـن پرسـش پرسـش از امکان پذیـری شـناخت و آگاهی از 
دیـدگاه و موضـع امـام معصـوم علیه السـام اسـت. به هر 
حـال این ها نمونه هایـی بود کـه تأثیرگـذاری و تأثیرپذیری 
علـوم تاریخـی و دانش هـای حـوزه ای و کمـک متقابل این 
دو بـه یکدیگـر را نشـان مـی داد و در این جـا بایـد به همین 

مختصر بسـنده کرد. 

  

 یک نکته این اســت کــه درس آموزی از 
تاریخ، رهین تکرارپذیری رویدادها است. 
رویداد باید تکرار بشود تا درس بگیریم؛ 
ولی با مبنای کالمی، چه بســا رویدادی 
تنها یک بــار در زندگی معصومان اتفاق 

افتاده باشد؛ ولي ما به آن تأسی کنیم. 
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