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 شرح درس
 ایرویدادهپرسشی فلسفی است، اما از آن جا که تاریخ خود حداقل به دو معنا، حوادث و  شکبیچیستی تاریخ پرسش از 

کند از سوی دیگر، به کار گرفته شده است، از دو نوع فلسفه تاریخ سخن گذشته از یک سو و علمی که آن حوادث را گزارش می
موضوع فلسفه تاریخ کالسیک تأمل در خود رویدادها،  یا تحلیلی. ریخ انتقادی: فلسفه تاریخ کالسیک یا نظری و فلسفه تااندگفته

 کهلیحا، کشف قوانین تاریخ و سیر و مراحل تاریخ است. در، اندیشیدن در باب آغاز و انجام تاریخهاآنیافتن معنایی برای 
اریخ و پرسش افکندن بر بنیادهایی است که تموضوع فلسفه انتقادی تاریخ، چون و چرا در علمی است که تاریخ نام گرفته است 

به عبارت دیگر آنچه در مرکز توجه فیلسوفان نظری تاریخ و سیستم سازان ؛ یک معرفت علمی بر آن استوار شده است یمثابهبه
ا قوانین ون ی، سیر تاریخ، قاناز موتور محرکه یا عامل اصلی تحول تاریخ اندعبارتمارکس قرار گرفته است،  و بزرگی نظیر هگل

از دیلتای  –توجهات فیلسوفان و نظریه پردازان انتقادی تاریخ  ترینبنیادی در کانونتحول در تاریخ و علیت در تاریخ. ولی آنچه 
ویکرد آنچه در ر با علوم انسانی و در اینجا تاریخ. بنیادین علوم انسانی هایتفاوتاز  اندعبارتقرار گرفته است،  -بدین سو
وایت ی رهای تاریخی، مسئلهی گزینش دادهچیستی واقعیت تاریخی، مسئله از اندعبارتتاریخ مورد توجه است، انتقادی 
 علوم دیگر. باتاریخ  رابطه علم و روایتساختار  ،تاریخی

 
عنای تاریخ ز مفلسفه تاریخ به دو شاخه نظری و انتقادی که خود بر اساس دو تلقی ا عالوه بر تقسیم بندی رایج و شناخته شده

پس  و دهدمیبا آن انجام  است که فوکو ایمواجهه و آن سخن گفت توانمیتاریخ نیز  با دانشسومی  مواجهه، از اندرفتهگشکل 
علوم  تمایز علوم طبیعی و ایابد. با دیلتای اگر ما بادامه می ایرشتهاز او در مسیرهایی مانند تاریخ گرایی نو و رویکردهای میان 

سانی از طریق مفاهیمی مانند اپیستمه و گفتمان و رویکردهایی مانند علم بودن علوم ان اصولا یابیم، با فوکو انسانی سروکار می
 معناداری مایزت . بر مبنای چنین رویکردی،شودمواجه میچالشی جدی  نیز بادانش تاریخ  و شودمیتبارشناسی به پرسش کشیده 

تاریخی  دقیق به واقعیت ی، ربطنویسندمیزیرا چیزهایی که آنان ؛ یش وجود نداردبین مورخ ریزبین و فیلسوف تاریخ کلی اند
، ضمن یخکه هایدن وایت، در کتابی به نام متاتار با اقتدا به فوکو است احتمالا  ورزانه است.بنابراین تاریخ یک کنش تخیل؛ ندارد

 تاریخی یهاشرحتمام »که  نویسدیمآنان به نوشتن آنچه در گذشته رخ داده است، مشغول هستند،  رد این ادعای مورخان که
 .«اندشاعرانهماهیتاا 

 
اخته ی تاریخ سخن گفت: تأمل در رویدادهای شنآن سه نوع نظرورزی درباره تبعبهبدین ترتیب شاید بتوان از سه معنای تاریخ و 

سو و یک  فیزیکی از-آن با علوم ظبیعی هایتفاوتو  دانش تاریخ بر مفروضاتشده و گزارش شده )فلسفه نظری تاریخ(، تأمل 
ید افکندن داساس ادعاهای دانش تاریخ و تر بر فلسفه انتقادی تاریخ( و در نهایت تأمل) یگرداز سوی سایر شعب علوم انسانی با 
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ی ه مرحلهسه فراز یا س ،درس، بدین ترتیب ینا .متفکران پست مدرن( یهاچالشتاریخ در پرتو این دانش ) اییهپابر مفروضات 
هر یک از سه  موضوعات اصلی و نیز نمایندگان برجسته کندیمو تالش  دهدمیمواجهه با تاریخ را در دستور کار خود قرار 

ای هتعیین کننده اهمیت است، رشت آنچه مورد بررسی قرار دهد. اختصاربهیا  یلتفصبه، اهمیتبر حسب  رویکرد به تاریخ را
 شود. در رشته فلسفه فراز اول است که اهمیت دارد و در رشته تاریخ فرازهای دوم و سوم.این درس در آن تدریس میاست که 

 
 
 
 
 
 

 :درس اهداف
 وردآ فراهم درس این موضوع روشنفکران و متفکران از یک هر برای امکانی که است این درس هدف ترینمهم و نخستین .1
 ترم لطو در هاآن از ایگزیده که اصلی منابع و متون مندضابطه قرائت روازاین .بگویند سخن خود اندیشه از واسطهیب خود تا

 ندینچ قرائت فرهنگی متون درست فهم ایهروش بهترین از یکی .است درس هدف ترینیاصل گرفت، خواهند قرار بحث مورد
 یعنی تن،م از قرائتی نیچن .است متن سرتاسر در آن اصلی نکته پیگیری و آن کلیدی لحظات از برداری یادداشت متن، باره

 زا یکی .اندنامیده «هرمنوتیکی دور» را کل خواندن از پس جزء به بازگشت و کل پرتو در جزء خواندن آن، چندباره خواندن
 .است متون از قرائتی چنین با دانشجویان ساختن آشنا رو،ازاین درس این هدافا

 نیرومند و عیار تمام هاییبحث درس، این مشابه درسی مطالب فهم در کالس: از خارج و داخل در بحث در شدن درگیر .2
 احثمب در دانشجویان که دهدمی رخ زمانی واقعی یادگیری که دهدمی نشان دنیا معتبر اساتید تدریس تجربه .است ضروری

 :است چیز دو کالس وقت از خارج در آن ادامه و کالس داخل مباحث در مشارکت لزمه .باشند داشته جدی مشارکت کالس
 اظهار پی در منفی واکنش بروز احتمال از واهمه عدم دوم و آموزگار و کالسیهم کالس، به دانشجو تعلق حس وجود نخست

 اولا  که رودمی انتظار انیدانشجو یتمام از است بلندپروازانه بحث در مشارکت مورد در درس این استسی که آنجا از .نظر
 مناظر ،دیتردیب .دارند اظهار پروایی کمترین بی را خود نظر ثانیاا  و دهند قرار خود کار دستور در را صدرسعه و دیگری به احترام
 .شد خواهد گشوده که است جدی حال نعی در و سالم مباحث طریق از تنها فکری جدید

 فهم به و کنند انتخاب را ایبلندپروازانه کمتر هدف فرهنگی، متون قرائت در باید دانشجویان که شودمی گفته گاه :نقد .3
 ون،مت انتقادی قرائت هدف .شودنمی حاصل آن انتقادی قرائت بدون متون فهم که است این حقیقت اما ؛ورزند قناعت متون
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 طریق از هاآن بخشیدن تعالی دیگری و است هاآن حدود تحلیل و گریسنجش یکی کند،می پیگیری را آن درس این که گونهآن
 هاآن هم و کندمی روشن را هاآن هم که است نقادی تنها .اندروشنمهین و مبهم همواره هااندیشه .آئین نو و تازه نکاتی به رسیدن

 .بخشدمی ارتقاء را
 هدف سه درس این برای کرد، خواهد پیگیری را هاآن هادرس همه در درس این معلم که فوق کلی هدف سه بر عالوه .4

 آن تبعبه و مبیست قرن فلسفی تحولت متن در تاریخ نظری فلسفه مباحث دادن قرار نخست :است شده تعیین هم یترمشخص
 از اریخیت و کلی نمایی ترسیم دوم ؛تاریخ نوزدهمی قرن نظری فلسفه تمدعیا عتبارا عدم یا اعتبار پیرامون بحث درانداختن

 عدیب مطالعات برای ییهاافق گشودن آن تبعبه و جدید مطالعات پرتو در آن لتتحو گیری پی و تاریخ انتقادی فلسفه
 به گرید یاهدانش با آن گفتگوی و تاریخ دانش اصلی مسائل که معاصری مسائل با دانشجویان کردن درگیر سوم و؛ دانشجویان

 شد. خواهد داده ارجاع آن به مدام نیمسال طول در که دارد قرار «تاریخ دانش بحران» مسائل این صدر در .ندیآیم حساب
 
 
 
 
 

یابی: روش  ارز
 
 نمره ۵ کالس مباحث در فعال مشارکت .1
 نمره ۰۱ کالس در آن نویس پیش ارائه و درس معلم استانداردهای مطابق مقاله یک نگارش .2
 نمره ۵ ترمانیپا محور مسئله آزمون .3

 
 

 جلسات کالس
 

یخفراز اول  : فلسفه نظری تار
 و مقدمات( جلسه اول: شرح درس )کلیات

 پردازانه تاریخ( و فلسفه نظر۰۳۸۰-۰۷۷۱: هگل )جلسه دوم
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 ادامه -پردازانه تاریخ و فلسفه نظر : هگلجلسه سوم
 ( و مفهوم ماتریالیستی تاریخ۰۳۳۱-۰۳۰۳مارکس ): جلسه چهارم
 ادامه -و مفهوم ماتریالیستی تاریخ  : مارکسجلسه پنجم
 آغاز و انجام تاریخ ( و۰۱۹۱-۰۳۳۸) اسپرسی: جلسه ششم
 (۰۱۷۸-۰۳۱۷: لوویت )جلسه هفتم

 
یخفراز دوم  : فلسفه انتقادی تار

 و معرفت تاریخی (۰۱۰۰-۰۳۸۸: دیلتای )جلسه هشتم
 ( و سه نوع روش مواجهه با تاریخ۰۱۱۱-۰۳۱۱جلسه نهم: نیچه )
 ادامه –و سه نوع روش مواجهه با تاریخ  جلسه دهم: نیچه

 لوسین فور و مارک بلوخ()در فرانسه  جلسه یازدهم: آنال
 جلسه دوازدهم: نظریه انتقادی در آلمان )تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت(

 
یخ و چالش پسامدرنیسمدانش : فراز سوم  تار

 ( دیرینه شناسی، تبارشناسی و تاریخ۰۱۳۱-۰۱۹۹فوکو ): جلسه سیزدهم
 ایرشتهپدیدارشناسی مطالعات میان : جلسه چهاردهم

 استفان گرین بالت() : تاریخ گرایی نوجلسه پانزدهم
 : هیدن وایت و تاریخ به مثابه روایتجلسه شانزدهم
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