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 :شرح درس
 

 ایرویدادهپرسشی فلسفی است، اما از آن جا که تاریخ خود حداقل به دو معنا، حوادث و  شکبیپرسش از چیستی تاریخ 
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

یا تحلیلی. موضوع فلسفه تاریخ کالسیک تأمل در خود رویدادها،  یا نظری و فلسفه تاریخ انتقادی: فلسفه تاریخ کالسیک اندگفته
 کهلیحا، کشف قوانین تاریخ و سیر و مراحل تاریخ است. در، اندیشیدن در باب آغاز و انجام تاریخهاآنیافتن معنایی برای 

ریخ نام گرفته است و پرسش افکندن بر بنیادهایی است که تاریخ موضوع فلسفه انتقادی تاریخ، چون و چرا در علمی است که تا
به عبارت دیگر آنچه در مرکز توجه فیلسوفان نظری تاریخ و سیستم سازان ؛ یک معرفت علمی بر آن استوار شده است یمثابهبه

ن ، سیر تاریخ، قانون یا قوانیخاز موتور محرکه یا عامل اصلی تحول تاری اندعبارتو مارکس قرار گرفته است،  بزرگی نظیر هگل
 از دیلتای –توجهات فیلسوفان و نظریه پردازان انتقادی تاریخ  ترینیادیبن در کانونتحول در تاریخ و علیت در تاریخ. ولی آنچه 

بنیادین علوم انسانی با علوم انسانی و در اینجا تاریخ. آنچه در رویکرد  هایتفاوتاز  اندعبارتقرار گرفته است،  -بدین سو
وایت ی رهای تاریخی، مسئلهی گزینش دادهاز چیستی واقعیت تاریخی، مسئله اندعبارتتاریخ مورد توجه است، انتقادی 
 لم تاریخ با علوم دیگر.و رابطه ع ، ساختار روایتتاریخی

 
عالوه بر تقسیم بندی رایج و شناخته شده فلسفه تاریخ به دو شاخه نظری و انتقادی که خود بر اساس دو تلقی از معنای تاریخ 

 پس و دهدیمبا آن انجام  است که فوکو یامواجهه و آن سخن گفت توانیم، از مواجهه سومی با دانش تاریخ نیز اندگرفتهشکل 
یابد. با دیلتای اگر ما با تمایز علوم طبیعی و علوم ادامه می ایرشتهاز او در مسیرهایی مانند تاریخ گرایی نو و رویکردهای میان 

علم بودن علوم انسانی از طریق مفاهیمی مانند اپیستمه و گفتمان و رویکردهایی مانند  اصولا یابیم، با فوکو انسانی سروکار می
اداری شود. بر مبنای چنین رویکردی، تمایز معنو دانش تاریخ نیز با چالشی جدی مواجه می شودمیسش کشیده تبارشناسی به پر

اریخی ، ربطی دقیق به واقعیت تنویسندمیزیرا چیزهایی که آنان ؛ بین مورخ ریزبین و فیلسوف تاریخ کلی اندیش وجود ندارد
ضمن  ،با اقتدا به فوکو است که هایدن وایت، در کتابی به نام متاتاریخ احتمالا ورزانه است. بنابراین تاریخ یک کنش تخیل؛ ندارد

 تاریخی هایشرحتمام »که  نویسدمیرد این ادعای مورخان که آنان به نوشتن آنچه در گذشته رخ داده است، مشغول هستند، 
 .«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 
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کندن اس ادعاهای دانش تاریخ و تردید اففلسفه انتقادی تاریخ( و در نهایت تأمل بر اس) یگردبا سایر شعب علوم انسانی از سوی 
ی هدرس، بدین ترتیب، سه فراز یا سه مرحل ینا .متفکران پست مدرن( هایچالشاین دانش )تاریخ در پرتو  یاپایهبر مفروضات 

 از سههر یک  موضوعات اصلی و نیز نمایندگان برجسته کندمیو تالش  دهدمیمواجهه با تاریخ را در دستور کار خود قرار 
ای هتعیین کننده اهمیت است، رشت آنچه مورد بررسی قرار دهد. اختصاربهیا  تفصیلبهبر حسب اهمیت،  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 
 

اه با هم تفاوت دارند ولی از آنجا که گ کلیبهتاریخ، چنانکه گفته شد از حیث موضوع و مبانی  گرچه فلسفه نظری و انتقادی
ف از فیلسوف نظری محض و فیلسو توانمی، مشکل اندگرفتهبه کار  زمانهم، هر دو رویکرد را ، نویسندگان و فیلسوفانمورخان

ی از فیلسوفان و نویسندگان از قبیل یواخیم فیوره، جیامیا تیستا انتقادی محض در این زمینه سخن گفت. با این همه شمار زیاد
ان نظری تاریخ فیلسوف در رده توانمی، فیخته، هگل، شلینگ، اشپنگلر، توین بی، نیچه و یاسپرس را ویکو، کانت، کندرسه، هردر

در  ۶۵۷۱سوي در فیلسوف فران -سط ولتراصطالح فلسفه تاریخ نخستین بار تو اینکه بالفاصله باید افزود که گو .به شمار آورد
در باب  یدر کتابي به نام اندیشه های ۶۵۷۱پس از او هردر آلماني در  به کار گرفته شد. کتابی با همین عنوان یعنی فلسفه تاریخ

این اصطالح را به کار گرفتند  فلسفه تاریخ جهان درباره هاییدرسبا عنوان  اینوشتهدر  ۶۷۸۱فلسفه تاریخ انسانیت و هگل در 
یری ، فراروی از امور جزئی و یا به تعبکلیت در تاریخ ، شاید بتوانلحاظ موضوع به و مضامین فلسفه تاریخ را گسترش دادند.

یکدیگر  با هاسازیتالش برای سیستم سازی را عالقه مشترک تمام فیلسوفان نظری تاریخ دانست. گرچه محتوای این نظام 
بر  تحولت تاریخی تا کلیه شودمیو تالش  گیردمیقرار  هاپردازیمتفاوت است، ولی معمولا یک امر کلی محور تمام نظریه 

 اساس آن امر مفروض کلی توضیح داده شود.
 

کیدبا هم تفاوت دارند. در رشته فلسفه  کامالا فلسفه و تاریخ  هایرشتهتدریس درس فلسفه تاریخ برای  دیشیدن به وقایع بر ان تأ
کیدتاریخی است و در رشته تاریخ  نظری  بدین ترتیب رشته فلسفه با فلسفه کند.آن وقایع را گزارش می بر علمی است که تأ

 اما ریخ استفلسفه نظری تاگرچه ، بدین ترتیب، این درس موضوع تاریخ.تاریخ سروکار دارد و رشته تاریخ با فلسفه انتقادی 
های طریق ارجاع به اندیشه از ،در حقیقت است. این درس متفاوت با مباحث شناخته شده و رایج فلسفه نظری تاریخ کلیبه

فلسفه  هایاهدیدگمباحث و نقد  بابه همراه گادامر(، ) دگریهاکارل لوویت، متفکر برجسته قرن بیستم و یکی از دو شاگرد اصلی 
 در عنامتاریخ امری غیرممکن است. او در کتاب برای  ایفلسفهرسیدن به  اصولا  ستلوویت معتقد ا .سروکار دارد نظری تاریخ

گوستینرسهوبه بررسی آرای بورکهارت، مارکس، هگل، پرودون، کنت، کند تاریخ و روسیوس او  وس، ویکو، بوسوئه، یوآخیم، آ
، همان الهیات تاریخ سکولریزه شده است. از نظر شناسیمفلسفه تاریخ می عنوانبهتا نشان دهد که آنچه ما  پردازدمیدیگران 
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 امری ناممکن است. او در مقابل فلسفۀ تاریخ، الهیات در تاریخ فلسفۀ تاریخ یا ردیابِی انسجام و تعاقب عقالنی اساساا  ،لوویت
ری تاریخ حوزه فلسفه نظ دیدگاه لوویت نه تنها برای .استهای عقیدتی فرضپیش بر مبتنی منحصراا کند که را طرح می تاریخ

گاهی عصر مدرن فهم عصر مدرن و مدرنیته نیز بسیار مهم است. برایدارای اهمیت بنیادی است، بلکه عالوه بر آن  ، خودآ
شکال انسان بود که به ا خودآیینیآنچه در این فرایند اهمیت یافت، . فهمید ی مسیحیاش را در گسست از گذشتهتاریخی زمانه

 خودآیینیی سابقه، داعیههای تاریخی بیاما در قرن بیستم، به دنبال بحران؛ شد بندیصورتفیلسوفان مدرن مختلف توسط 
فاوت، و این بار از منظری مت شد و رابطه و نسبت آن با گذشته مسیحی بار دیگر انسان و نوآیینی عصر جدید به چالش کشیده

رح وسطی دارد به دو شهای مسیحی قرونه عصر جدید چه نسبتی با بنیانی این کپرسشگری درباره. مورد مطالعه قرار گرفت
ر کردند، عص، کارل لوویت و دیگران آن را نمایندگی میکه متفکرانی مانند کارل اشمیت در شرح نخست. متفاوت انجامید

م که در شرح دو. قرار گرفت تداوم عصر پیشین فهم شد و تمام مفروضات اساسی و خود بنیاد آن مورد پرسش مثابهبهجدید 
د یکسر عصری درک ش مثابهبهمتفکرانی مانند هانس بلومنبرگ و لئو اشتراوس را باید از نظریه پردازان آن دانست، عصر جدید 

کیداین درس با  .کهن فراهم آورده است هایپرسشجدید برای  هاییپاسخمتفاوت یا عصر پیشین که  معنا تاب انحصاری بر ک تأ
یاب کند و هم مقدماتی برای فهم عصر تا هم مباحث فلسفه نظری تاریخ را وارد قلمروهای تازهکند تالش می لوویت یخدر تار

 .گسست و تداوم فراهم آوردمدرن با دو کلید واژه 
 

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

 ندینچ قرائت فرهنگی متون درست فهم هایروش 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 رائتیق چنین با دانشجویان ساختن آشنا رو،ازاین درس این اهداف

 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 .دباشن 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 دانشجویان تمامی زا است بلندپروازانه بحث در مشارکت مورد در درس این سیاست که آنجا از .نظر
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 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 عین 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

 طریق از هاآن بخشیدن تعالی دیگری و است هاآن حدود لتحلی و گریسنجش یکی کند،می پیگیری را آن درس این که گونهآن
 هاآن هم و کندمی روشن را هاآن هم که است نقادی تنها .اندروشننیمه و مبهم همواره هااندیشه .آئین نو و تازه نکاتی به رسیدن

 .بخشدمی ارتقاء را
 هدف دو 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 تریمشخص
 تاریخ هفلسف مباحث دادن قرار ،دوم ؛تاریخ نوزدهمی قرن نظری فلسفه مدعیات اعتبار عدم یا اعتبار پیرامون بحث درانداختن

 هانس ایهاندیشه هب ارجاع با ترتیب به که «تداوم» ای «گسست» یهاواژه کلید با مدرن عصر فهم موضوع با یترکلی متن در
 است. پیگیری قابل لوویت کارل و بلومنبرگ

 
 

یابی: روش  ارز
 
 نمره ۱ کالس مباحث در فعال مشارکت .1
 نمره ۹ کالس در آن نویس پیش ارائه و درس معلم استانداردهای مطابق مقاله یک نگارش .2
 نمره ۷ ترمپایان محور مسئله آزمون .3

 
 

 :جلسات کالس
 جلسه اول: شرح درس )کلیات و مقدمات(

 در برابر گسستبلومنبرگ: تداوم : لوویت در برابر جلسه دوم
 تاریخ برابر فلسفهدر  الهیات تاریخاصلی معنای تاریخ نزد لوویت:  هایمؤلفهعناصر و  :جلسه سوم

 درکی متوازن و متعادل از تاریخ: جلسه چهارم: قرائت لوویت از بورکهارت
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 فلسفه ماتریالیستی تاریخینی عناصر د :از مارکس لوویتقرائت جلسه پنجم: 
 الهیات به فلسفه ترجمه :هگلاز  قرائت لوویت: ششمجلسه 
 ادامه()الهیات به فلسفه  ترجمه :از هگل قرائت لوویت: هفتمجلسه 
 برابر مشیت: پرودون، کنت، کندورسهپیشرفت در : هشتمجلسه 

 ادامه()کندورسه : پیشرفت در برابر مشیت: پرودون، کنت، جلسه نهم
 فلسفه تاریخ گذاریبنیانولتر و : دهمجلسه 

 ویکو و گذار از الهیات تاریخ به فلسفه تاریخجلسه یازدهم: 
 تفکر فرجام شناسانه عواقب تاریخ مقدس، تاریخ سکولر،بوسوئه و یواخیم: جلسه دوازدهم: 

 و شخصیت تاریخ : شهر خداآگوستینوس: جلسه سیزدهم
 اروسیوس و طرح تاریخ رستگاری: جلسه چهاردهم

 انجیلی در باره تاریخ هایدیدگاه: جلسه پانزدهم
 و مالحظات: معنا و فلسفه تاریخ/ فلسفه تاریخ دینی/ فلسفه تاریخ سکولر هابندیع جم: جلسه شانزدهم

 
 :منابع

 .۶۱۹۱. انتشارات علمی و فرهنگی.زانیار ابراهیمی ناصری وترجمه سعید حاجی .معنا در تاریخ. کارل لوویت
 .۶۱۹۱.ی امیر نصری، فریده فرنودفر. نشر چشمه. ترجمههانس بلومنبرگ یدرآمدی بر اندیشهوتس. فرانتس یوزف


