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گردد ،و مدلی جایگزین برای مطالعه تاریخ ارائه نشود .لذا،
ضدتاریخیگری از آنجایی که مخالف مطالعه تاریخ با رویکردی
مبتنی بر تحلیل و تبیین وقایع گذشته است ،و به علت نقد سلبی و نه
ایجابی نسبت به آن ،خود مبتال به فقر نظریه است.
واژگان کلیدی :تاریخیگری ،ضدتاریخیگری ،فقر نظریه ،پوپر،
لیبرالیسم ،فردگرایی
مقدمه
بیش از نیم قرن است که از بسط آراء و افکاری که اصالحاً با عنوان "ضدتاریخیگری"

1

شناخته میشود ،میگذرد .رویکردی که با مبنا قرار دادن ابزارهای منطقی به عنوان معیار
ارزیابی از یک سو و روششناسی علوم طبیعی از سوی دیگر ،تالش داشته تا مبانی
روششناختی تاریخیگری 1را فقیر و ضعیف معرفی نماید .از نظر شارحان این نحله فکری،
تاریخیگری به جای آنکه بر منطقمحوری تمرکز کند که هم وجاهت علمی داشته باشد و
هم آزادی و فردگرایی را مشروعیت بخشد ،گرفتار رویکردهای ایدئولوژیک شده که دو
نتیجه به همراه داشته است .اول آنکه در حوزه دانش و معرفت ،گرفتار سطحیانگاریهای
معرفتشناختی شده ،به طوری که توان تبیین درست واقعیت را ندارد .دوم آنکه نتیجه و
خروجی این رویکرد ،تحمیل آسیبهای جبرانناپذیر انسانی و مادی ،بر جامعه بشری بوده
است .این آسیبها از یک سو منجر به تحدید آزادی و از سوی دیگر باعث کشتار
بیرحمانه میلیونها انسان ،محدود کردن توان رشد اقتصادی و  ...شده است و بهترین نمونه
آن را در عملکرد تاریخیگری مارکسیسم میتوان مشاهده کرد .از نظر ضدتاریخیگران،
این آسیبها ریشه در ایدئولوژیهای غیرعلمی تاریخیگری دارند .لذا ،بایستی
1. anti- historicism
2. historicism
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تاریخیگری را با رویکردی که برخوردار از منطق علمی منسجم و معین باشد ،جایگزین
کرد .رویکردی که بتواند جامعه باز با ویژگی لیبرالیسم را جایگزین رویکردهای کمونیستی
یا فاشیستی کند.
با وجود این دیدگاه مخالف ،تاریخیگری اما به عنوان نوعی روش مطالعه تاریخ ،که
نگاهی کالن به ارزیابی تاریخ جوامع انسانی و تحوالت آن دارد ،همچنان به راه خود ادامه
میدهد .این رویکرد ،شامل طیف وسیعی از نظریهها شامل میشود ،که با وجود تفاوتهای
مبنایی ،وجوه مشترکی دارند .ارزیابی علمی تحوالت تاریخی ،ارائه نظریه بر اساس این
تحوالت ،شناسایی نیروهای پویای تاریخ اجتماعات بشری ،و تبیین و پیشبینی مسائل آینده
با تکیه بر این ارزیابیها و نظریههای علمی ،محور مشترک رویکردهای تاریخیگری است.
با این وجود ،همچون بسیاری از نظریات علوم انسانی ،از آنجایی که موضوع تاریخیگری
تغییر و تحوالت جوامع انسانی و بایستههای ارزشی آن است ،تاریخیگری برخوردار از
صبغهای ارزشگذارانه است .هر کدام از نظریههای مختلف تاریخیگری ،با توجه به
چارچوب پارادایمی یا فلسفی خاص خود ،یکسری موضعگیریهای ارزششناختی نسبت
به تاریخ و تحوالت آن دارند .بنابراین ،داشتن جهتگیری ارزشی ،دیگر وجه مشترک
رویکردهای تاریخیگری است .با وجود این ،همین بسترهای فلسفی و پارادایمی ،خود
مبنای اساسی برای تمایزگذاری بین رویکردهای مختلف تاریخیگری است .بدین معنا که
اگر چه رویکردهای تاریخیگری ،دارای صبغه ارزشی هستند ،اما مبنای ارزشگذاری
آنها از یکدیگر متفاوت و چه بسا که در تضاد با یکدیگر است.
این مقاله تالش دارد ،ضمن معرفی تاریخیگری و ضدتاریخیگری ،به ادعاها و ادلههای
ضدتاریخیگری در مواجهه با تاریخیگری بپردازد .به همین منظور ،پس از معرفی
تاریخیگری و ضدتاریخیگری ،به ایدههای کارل پوپر به عنوان مشهورترین شارح
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ضدتاریخیگری پرداخته میشود .در ادامه به نقد دیدگاههای ضدتاریخیگری و به طور
خاص ایدههای ضدتاریخیگری پوپر پرداخته میشود.
این تحقیق ،مطالعهای اسنادی است که تالش دارد با وجههای تحلیلی ،اندیشه
ضدتاریخیگری را معرفی و نقد نماید .نکته الزم این است که چون محور محور اندیشه
ضدتاریخیگری ،نقد مارکسیسم است ،نقد ضدتاریخیگری در این مقاله ،به معنای پذیرش
رویکردهای تاریخیگری مارکسیستی –از سوی مؤلف -تلقی نشود .همانطور که اشاره
شد ،تاریخیگری نظریهها و چارچوبهای مختلفی را شامل میشود که "تاریخیگری
اسالمی" نیز میتواند یکی از نحلههای نظری تاریخیگری باشد .1بر این اساس ،دفاع این
مقاله از تاریخیگری و نقد ضدتاریخیگری ،تالشی است برای دفاع از تاریخیگری به
عنوان یک "علم" در شکل عام آن و نه دفاع از اشکال خاص تاریخیگری چون
مارکسیسم.
تاریخیگری
فرهنگ لغت مریام /وبستر  ،تاریخیگری را ایـنطـور تعریـف کـرده اسـت" :نظریـه ،
1

9

خطمشی 4یا سبکی 5که بر اهمیت تاریخ تأکید دارد بهعنوان؛ الف :نظریـهای کـه بـه تـاریخ
بهعنوان استاندارد ارزشی یا بهعنوان تعیینکننده وقایع مینگرد؛ ب :سبکی (در معماری) که
از شکلهای یا عناصر سنتی استفاده میکند" (فرهنگ لغت ،مریام /وبستر .)1211 ،تعریـف
اول (الف) در اینجا ،مرتبط با همان مفهومی است کـه در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه شـده
 .به نظر می رسد که یکی از نیازهای مبنایی در حوزه مطالعات تاریخی اسالمی در عصر حاضر ،معرفی مبانی "تاریخیگری
اسالمی" باشد .اگر چنین نحله فکری معرفی شود ،میتوان تحلیلهای متفاوتی نسبت به تاریخ ،روایتها و وقایع آن از
چشمانداز جهانبینی اسالمی داشت.
2 . Merriam- Webster dictionary
3. theory
4 . doctrine
5 . style
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است .در حالی که تعریف دوم (ب) ارجاع به مفهومی تحت عنـوان تـاریخیگـری جدیـد

1

دارد کــه عمــدتاً در حــوزه ادبیــات و هنــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت .از ســوی دیگــر،
دایرهالمعارف کولینز چهار تعریف از تاریخی گری ارائه کرده است که عبارتنـد از .1 :ایـن
عقیده که قـوانین طبیعـی ،بـر وقـایع تـاریخی حـاکم هسـتند؛ بـه گونـهای کـه تعیـینکننـده
پدیدههای اجتماعی و فرهنگی هستند؛  .1دکترینی که طبق آن هر دوره از تـاریخ ،عقایـد و
ارزش های خاص خود را دارد که قابل کاربرد به سایر دورهها نیست و بدون در نظر گرفتن
بستر تاریخی آن قابل فهم نیست؛  .9انجام هر گونه تحقیق در ارتباط با این دیـدگاههـا؛ و .4
تأکید بیش از حد بر تاریخ ،تاریخیگری و اسلوبهای گذشته و ( ...دایره المعارف کولینز،
.)1225
از فحوای تعاریف پیداست که تاریخیگری ،نحلهای فکری است که به تاریخ به مثابـه
منبع ،موضوع ،و راهنمایی برای اندیشیدن و نظریهپردازی نگاه میکند .ارزیـابی فراینـدهای
اجتماعی در تاریخ ،از دغدغه مهم فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی و حتی علوم طبیعی
بوده است .هدف اساسی از این ارزیابیها ،کشف ماهیـت فراینـدهای اجتمـاعی و تـاریخی
است ،تا بتوان بر اساس آن ،در مورد آینده تاریخ ،نوعی پیشبینی و یا پیشگویی بـه عمـل
آورد .این رویکرد ،ابتدا در اندیشه فیلسـوفان یونـانی و بخصـوص افالطـون مطـرح شـد .بـا
وجود این  ،تـا دوران امـروز تـداوم داشـته و فیلسـوفانی چـون هگـل و مـارکس نیـز تـالش
کردهاند تا ماهیت این فرایندها را انتزاع کرده و بصورت مدلی درآوردند کـه بتوانـد نـوعی
پیشبینی در رابطه با وقایع آتی ارائه دهد.
بنابراین ،تاریخیگری ،طراحی افق و چشماندازی از تاریخ است که با تکیه بر تحلیل و
تبیین گذشته تاریخ انجام میگیرد .پوپر بهعنوان یکی از جدیترین مخالفین تاریخیگـری،
مینویسد" :مقصودم از "تاریخیگری" آن طرز تلقی و برداشت از علوم اجتماعی است که
1 . New Historicism
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در آن پیشگویی تاریخی هدف اصلی به شمار میرود ،و فرض بر این است که بـا اکتشـاف
«آهنگها» یا «الگوها» یا «جریاناتی» که زمینه تحول و تکامل تاریخ است ،چنـین پیشـگویی
امکانپذیر است" (پوپر .)15 :1951 ،وی با اشاره به خصیصه پیشبینیپـذیری و پیشـگویانه
تاریخیگران میگوید" :آنها به قطع و یقین میگویند که کار علم بهطور عام آن است که
پیشگویی کنـد یـا بهتـر بگـوییم ،پیشـگوییهـای روزانـه مـا را بهبـود بخشـد و آنهـا را بـر
شالودههای استوارتر بنهند؛ و کار علوم اجتماعی بهطور خاص آن است کـه پیشـگوییهـای
پیامبرانه تاریخی درازهنگام برایمان فـراهم کنـد .آنهـا همچنـین ،بـر آن باورنـد کـه چنـان
قانونهای تاریخی را کشف کردهاند که به یاریشان میتوانند مسیر رویـدادهای تـاریخی را
پیامبرانه پیشگویی کنند" (پوپر .)11 :1916،با وجود این ،تاریخیگری همیشـه در پـی ارائـه
تبیینی علی 1از رویدادهای تاریخی نیست .همیلتون بر این نظر است که "توضیح علی که به
طور خاص به ما اجازه پیشبینی تکرار رویدادها را میدهد ،به طور مشخص در مورد وقایع
تاریخی طرح نمیشود .قسمتی از آن چیزی که تاریخی نامیده میشود ،چیزهایی اسـت کـه
فقط برای یک بار اتفاق میافتد" (همیلتون.) 14 :1669 ،
تاریخیگری ،قابل بسط به حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و فرهنگـی
است .به طور مثال هاکینگ در تعریف تاریخیگری فرهنگی مینویسد" :نظریهای است که
در آن پدیدههای اجتماعی و فرهنگی از جهت تـاریخی تعیـین مـیشـوند ،و هـر دورهای از
تاریخی ارزشهای خود را دارد که کاربردی مستقیم با دیگـر دورههـا نـدارد .کـاربرد ایـن
مفهوم در فلسفه این است که مباحث فلسفی ،جایگاه ،اهمیت و تعریـف خـود را در قلمـرو
فرهنگی خاصی پیدا میکنند" (هاکینگ در هایز.)64-65 :1226 ،
از چشــمانــدازی دیگــر ،تــاریخیگــری مــرتبط بــا فلســفه تــاریخ اســت .هــر کــدام از
اندیشمندانی که به فلسفه تاریخ پرداختهانـد ،بـر اسـاس چشـمانـداز و دیـدگاه خـود تـالش
1. causal explanation
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داشتهاند تا مدلی از فرایندهای تاریخی ارائه دهند ،که مرتبط با فلسفه تاریخ اسـت .بـه طـور
مثال ،هگل ،رشد و توسعه عقل را ماهیت فلسفه تاریخ معرفـی مـیکنـد؛ کـه در آن نیـل بـه
آزادی و ظهور دولت ،اخرین مرحله تکامل تاریخی عقل است (هگل .)1962 ،مارکس امـا
بر خالف هگل ،به صور مادی تاریخ توجه دارد و تکامل صور مادی تا رسیدن به کمونیسم
نهایی را مبنای حرکت تاریخ قلمداد میکند .از نظر وی ،مسـیر حرکـت تـاریخ ،بـر جبـری
تاریخی استوار است که در آن "انسانها تاریخ را میسازند ولـی نـه آنطـور کـه خودشـان
میخواهند"؛ و در ارزیابی پویاییهای تاریخ مینویسد "تـاریخ تمـام جوامـع تـا بـه امـروز،
همانا تاریخ نبرد طبقات است" (انگلـس و مـارکس .)19 :1211 ،همچنـین ،در جهـانبینـی
اسالمی ،ضمن قائل شدن آزادی برای کنشگران تاریخ ،اصالت حرکت تاریخ ،با سنت الهی
معرفی میشود که هیچ ارادۀ آزادی ،قادر به تغییر آن نیست .1بر اساس جهانبینـی اسـالمی،
تاریخ با حاکمیت صالحان به پایان خواهد رسید.
از ســوی دیگــر ،تــاریخیگــری دارای خصیصــه انتقــادی اســت .از نظــر همیلتــون
تاریخیگری "یک جنبش انتقادی است که بر اهمیت اولیه متـون تـاریخی در تفسـیر تمـام
متون تأکید دارد" (همیلتون .)1 :1669 ،چودهـاری نیـز تـاریخیگـری را "مطالعـه انتقـادی
فلسفه تاریخ" تعریف کرده است (چودهاری .)1224 ،مطالعه انتقادی فلسـفه تـاریخ بـه ایـن
معناست که بر اساس هر صبغه و چشمانداز فلسفی از تاریخیگری ،تاریخ و فراینـدهای آن
مورد ارزیابی انتقادی قرار میگیرند ،تا بتوان بـه وضـعیت بهتـری بـر اسـاس آن چـارچوب
فلسفی رسید .بنابراین ،وجه انتقاد تاریخیگری ،بر انتقاد از وجه موجود برای نیل به وضعیتی
بهتر ،تأکید دارد .بهطور مثال ،در فلسفه مارکسیسم ،سـرمایهداری یـک وضـعیت ناهنجـار و

 .فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَهِ تَحْوِیلًا :هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت ،و هرگز برای سنت
الهی تغییری نمییابی (سوره مبارکه فاطر ،آیه .)34
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نابرابر است که بایستی با پراکسیس 1که منظور همان عمـل انقالبـی اسـت ،آن را بـه سـمت
سوسیالیزم و کمونیزم نهایی سوق داد.
ابعاد تاریخیگری
کالته ساداتی ( )1916بر این نظر است که تاریخیگـری از دو بُعـد اساسـی برخـوردار
اسـت؛ بعـد تبیینــی /تحلیلـی1؛ و بعــد ارزشمدارانـه /ایـدئولوژیک .9تبیینــی /تحلیلـی بــودن
تاریخیگری ،به آن وجه از تاریخیگری ارجاع دارد که در پی ارائه مدلی از پویـاییهـای
تاریخ و معرفی نیروهای فعال در آن و نقش آنها در تغییر و تحوالت تاریخی میباشد .این
ویژگی ،عموماً بر اساس واقعیتهای عینی و مشهود تاریخ انجام میگیرد ،با این وجود سهم
ابعاد ایدئولوژیک تـاریخیگـری نیـز در آن قابـل مالحظـه اسـت .بـهطـور مثـال ،مـارکس،
ماتریالیسم دیالکتیک را مبنا قرار میدهد و با تکیه بر ابعاد ارزشی آن ،به تبیین واقعیتهـای
مشهود تاریخ میپردازد .بنابراین ،وجه تحلیلی/تبیینـی ،وجهـی از تـاریخیگـری اسـت کـه
انتزاع نظری فرایندهای مشهود و عینی تاریخ در درون آن اتفـاق مـیافتـد .توجـه بـه وقـایع
تاریخی ،پاالیش روایتهای درست از روایتهای اعوجاجگونـه ،رفـتن بـه سـطوح زیـرین
واقعیت مشهود و ارائه نظریهای در مورد تغییر و تحوالت تاریخی ،ویژگـیهـای مهـم وجـه
تحلیلی/تبیینی تاریخی گری است.
تبیینهای تاریخیگری بر اساس دادهها و واقعیات مشهود ،گاه میتوانـد آنقـدر بسـط
پیدا کند که به سایر حوزهها نیز سرایت یابد .مثالً تاریخیگـری در معنـای مارکسیسـتی آن
تالش داشت طیف وسیعی از موضوعات حتـی در علـوم طبیعـی را پوشـش دهـد .در دایـره
المعارف شوروی سابق ) (The Great Soviet Encyclopediaدر ایـن زمینـه چنـین
1 . Praxis
2 . explanatory/analytical dimension
3 . axiological/ Ideological dimension
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آمده است :علوم معاصر شامل علوم طبیعـی (بیولـوژی) و علـوم اجتمـاعی (جامعـهشناسـی،
انسانشناسی ،زبانشناسی ،نژادشناسـی) ،و نیـز مباحـث فلسـفی ،منطقـی و روششـناختی از
فرایندها در دانش علمی معاصر ،به وسیله توسعه بیشتر اصول تـاریخیگـری قابـل شناسـایی
اســت ،و نیــز بــه وســیله بازنویســی مجــدد تــاریخیگــری در دیگــر اصــول (کــارکردگرایی
ساختاری و رویکردهای سیستمی-نظری) ،و به وسیله غنی کردن محتوای آن به وسـیله ایـن
اصول و روشها (دایره المعارف شوروی.)1616 ،
با این وجود ،تاریخ به عنوان شاخهای از علوم انسـانی و اجتمـاعی و از ایـن جهـت کـه
موضوع آن وجود انسانی میباشد ،متفاوت از سایر علوم ،بخصوص علوم طبیعی است .لـذا،
مباحث آن با مفاهیم ارزششناختی و ایدئولوژیک ارتباط پیدا میکند .این امـر بـه برجسـته
شدن وجه دیگـری از تـاریخیگـری کـه همـان وجـه ارزششـناختی/ایـدئولوژیک اسـت،
میانجامد .بر این اسـاس ،چـارچوب فلسـفی یـا پـاردایمی در هـر رویکـرد تـاریخیگـری،
برخوردار از ویژگیهای ارزشـی اسـت .ایـن ویژگـیهـا باعـث مـیشـود کـه تـاریخیگـر
موضعگیری خاصی نسبت به پدیدهها بگیرد و شرایط بهتر را پیشبینی و معرفی نمایـد .ایـن
خصیصه تاریخیگری را میتوان در اندیشه بسیاری از متفکران تاریخیگری مالحظه کـرد.
مثالً مفهومی کمونیسم نهایی مارکس ،بیشتر خصیصهای ایدئولوژیک و ارزشمدارانه دارد،
تا تبیینی /تحلیلی .ابن خلدون نیز اگر چه به ابعاد مـادی و مشـهود تـاریخ توجـه داشـته ،امـا
تالش کرده که مفاهیم ارزشی و ایدئولوژیک خود را در تبیینهـای تـاریخیاش وارد کنـد
(ابن خلدون.)1915 ،
ارزشگذاری پدیدههای تاریخی ،حتـی در آراء اندیشـمندان لیبـرال نیـز قابـل ردیـابی
است؛ مثالً ایدۀ پایان تاریخ فوکویاما 1مملـو از قضـاوتهـای ارزشـی تـاریخیگـری اسـت.
 . 1فوکویاما در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان ( )1661تالش دارد تا با رویکردی ایدئولوژیک ،لیبرالدموکراسی را بهعنوان
پیروز نهایی تاریخ – در مقابل مارکسیسم -معرفی کند.
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بنابراین ،تاریخیگری ،نوعی تحلیل تاریخ است که هر چند ،وجهی تحلیلی/تبیینی دارد ،اما
دارای صبغه ارزشمدارانه و ایدئولوژیک است .نکته مهم در اینجا این است که این دو بُعد
تاریخی گری با هم همپوشـانی دارنـد و یکـدیگر را تقویـت مـیکننـد .لـذا ،تـاریخیگـری
همچنان که به تحلیل نظری وقـایع عینـی و مشـهود تـاریخ توجـه دارد ،دربرگیرنـده نـوعی
جهتگیری ارزشی نسبت به وقایع تاریخی است .همین وجه ارزشمدارانـه و ایـدئولوژیک
باعث شده که اندیشمندان ضدتاریخیگری ،بیشترین انتقاد را بر تـاریخیگـری وارد کننـد.
آنها معتقدند که تاریخیگری ،نـوعی کـلگرایـی 1ایـدئولوژیک اسـت کـه در نهایـت بـه
استبداد منتهی میشود (برلین 1611 ،؛ پوپر 1916 ،1951،؛ هایک.)1641 ،
ضدتاریخیگری
ضدتاریخیگری ،ارجاع دارد به ضعیف و فقیر شمردن هر نظریه ،الگو و مدلی دربـاره
تغییر و تحوالت تاریخی و اجتماعی انسـان .بـه طـور خـاص ،ضـدتاریخیگـری ،ارائـه هـر
پیشبینی در رابطه با تحـوالت آتـی تـاریخ بـر اسـاس تحلیـل گذشـته را مـورد انتقـاد قـرار
میدهد .ضدتاریخیگران معتقدند که تاریخیگری بـه توتالیتاریانیسـم منجـر مـیشـود و از
همین جهت ،بایستی در پی مدلی از تاریخ بود که آزادی فردی را به رسـمیت بشناسـد .سـه
اندیشـمند سرشـناس ضـدتاریخیگـری عبارتنــد از پـوپر ،هایـک 1و بـرلین( 9الســن1229 ،؛
استواِن .)1212 ،از نظر این اندیشمندان ،سه مفهوم مبنایی مرتبط با تاریخیگری عبارتنـد از:
تاریخیگری ،کلگرایی و جبرگرایی .4تـاریخیگـری در کنـار جبرگرایـی و کـلگرایـی،
زمینه را برای ظهور توتالیتاریانیسم (استبداد) فـراهم مـیکنـد و ایـن امـر در تضـاد بـا مبـانی
دموکراتیک است .فردریک هایـک ،یکـی از مخالفـان تـاریخیگـری در پـی ارائـه مـدلی
1 . Holism
2 . Hayek
3 . Berlin
4 . determinism
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اقتصادی از لیبرالیسم در مقابل مدیهای مشارکتی مارکسیستی از اقتصاد میباشـد (هایـک،
 .)1641وی بیش از همه مخـالف رویکـرد اتوپیـایی اسـت و آن را در تضـاد بـا فردگرایـی
معرفی میکند و دو مسئله را در رابطه با ضعف اتوپیاگرایی را مطرح مـیکنـد :ناکارآمـدی
آن و ترس اتوپیاگرایی از آزادی فردی (اولسن .)511: 1229 ،برلین نیز با دفاع از ایـدههـای
لیبرالیسم ،در پی نقد استبداد است (برلین.)1611 ،
به طور کلی ضدتاریخیگری با مبنا قرار دادن مارکسیسم ارتدوکس ،آن را نمونه عالی
تاریخیگری معرفی میکنند و تالش دارد از جهات مختلف آن را مورد هجمه قـرار دهـد.
پوپر ،منطق علمی را مبنای کار قرار میدهد و بـا تأکیـد بـر خصیصـه "ابطـالپـذیر بـودن"

1

گزارههـای علمـی ،تـاریخیگـری را دارای وجهـی ایـدئولوژیک و ارزششـناختی معرفـی
میکند که نمیتوان با فرض و ابطال سراغ تاریخ رفت (پوپر .)1951 ،مدل پیشـنهادی پـوپر
در مقابل مدلهای اجتماعی تاریخیگری ،مدل جامعه بـاز 1اسـت (پـوپر .)1916 ،هایـک و
برلین نیز با مبنا قرار دادن مقوله "آزادی" در ابعاد مختلف جامعه باز از آزادی فردی گرفتـه
تا آزادی در ابعـاد اقتصـادی و  ...نقـدهای تنـدی بـر تـاریخیگـری مارکسیسـتی داشـتهانـد
(هایک1641 ،؛ بـرلین .)1611 ،در میـان مخالفـان تـاریخیگـری ،البتـه سـهم پـوپر بـیش از
سایرین است .کتاب فقر تاریخیگری 9هجمه تندی علیه تاریخیگری است .با ایـن وجـود،
وجوه مشترک زیادی بین این اندیشمندان در نقد تاریخیگری وجود دارد .هایز بر این نظـر
اســت کــه تقســیمبنــدی خدــرد پــوپر از تــاریخیگــری بــه دو دســته دکتــرینهــای طرفــدار
طبیعتگرایی و ضدطبیعتگرایی با موضوع تاریخیگری و علمگرایی گره خورده اسـت و
به ما اجازه مقایسه هایک و پوپر را میدهد .در این رابطه ،آنهای  122درصد توافق دارنـد.

1 . falsification
2 . Open Society
3. The Poverty of Historicism
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هر دو قویاً ضدتاریخیگرند .ضدعلمگرایی هایک با ضداثباتگرایی پوپر همآهنگ اسـت
و هر دو به شدت فردگرایانه و ضدجمعگرایی هستند (هایز.)65 :1226 ،
پوپر و ضدتاریخیگری
همانطور که اشاره شد ،در میان اندیشمندانی کـه بـه ضـدتاریخیگـری پرداختـهانـد ،پـوپر
چهره سرشـناس اسـت .اگـر چـه همیلتـون بـر ایـن نظـر اسـت کـه پـوپر بـا آن خوانشـی از
تاریخی گری مخالف است که در پی ارائه مدلی علی از وقایع گذشته برای امور آتی اسـت
(همیلتـــون ،)11 :1669 ،و پـــوپر نیـــز دو شـــکل از تـــاریخیگـــری (طبیعـــتگرایانـــه و
ضدطبیعتگرایانه) را از یکدیگر تفکیـک کـرده اسـت (پـوپر ،)1951 ،امـا بـا ایـن وجـود،
میتوان گفت که ضدیت پوپر با تاریخیگری ،متوجه تاریخیگری در شکل عام آن اسـت
که شامل تمامی جوانب تاریخیگـری مـیشـود .کتـابهـای فقـر تـاریخیگـری ( )1951و
جامعه باز و دشمنان آن )1916( 1بیشترین انتقادات علیه تاریخیگری را در بر دارد .پوپر در
این آثار تالش داشته تا ارتباط بین تاریخیگـری و توتالیتاریانیسـم را برجسـته کنـد و آن را
مورد انتقاد قرار دهد و در این جهت انتقادات تندی علیه افالطون ،مـارکس و هگـل داشـته
است .بهطور کلی ،پـوپر سـه انتقـاد بـر تـاریخیگـری وارد کـرده اسـت کـه عبارتنـد از.1 :
تاریخیگری و کمک به توتالیتاریانیسـم .1 ،تـاریخیگـری و فقـدان معنـای تـاریخی ،و .9
تاریخیگری و عدم اشتراک روشی با منطق علم.

انتقاد نخست پوپر یعنی انتقاد از توتالیتاریانیسم منتج از تاریخیگری ،در کتـاب جامعـه
باز و دشمنان آن مورد بحث قرار گرفته است .وی در ایـن کتـاب علیـه افالطـون ،هگـل ،و
مارکس ،موضعگیریهای تندی داشته ،به طوری که گاه پا را فراتر از نقد علمی گذاشـته و
وجهه ای احساسی به مطالب داده است .به زعـم پـوپر ،افالطـون ،در رأس ایـن گـروه قـرار
1 . Open Society and its Enemies
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میگیرد .نقد وی بر افالطون ،نقد بر جمعگرایی در اندیشه وی است .وی معتقـد اسـت کـه
افالطون در فلسفه خویش ،اصالت را به جمع داده و به همین جهت فرد بـه وادی فراموشـی
سپرده شده است .خصیصهای که نتیجه آن مصلحتاندیشی و قبیلهگرایی اسـت" .افالطـون
میگوید« :از بهر شهر» .میبینیم که توسل به اصل فایده جمعـی ،مالحظـه اخـالق فرجـامین
است .اخالق توتالیتر بر همه چیز حتی بر مینـوی فیلسـوف مـیچربـد .گفـتن نـدارد کـه بـه
اقتضای همان اصل مصلحت سیاسی ،فرمانبرداران را باید نـاگزیر ازراسـتگـویی سـاخت"
(پوپر .1916،ج .اول  .)116:پوپر ،هگل را دنبالهرو همین تفکر و بنیانگذار قبیلهگرایی نوین
معرفی میکند .وی از این جهت از هگل انتقاد میکند که به نظر پوپر ،هگل بـر دولـت کـه
یکی از مبانی آن خون و ژن است تأکید داشته و نیز تکامل تاریخ را در تکامل روح کـه بـه
دولت منتهی میشود ،میبیند" .دگردیسی هگلیگری ،به ریختِ نژادبـاوری یـا دگردیسـی
روح و به ریختِ خون ،گرایش عمده هگلیگری را چندان دیگر نمیگرداند .تهرنگی از
زیستشناسی و تکاملباوری امروزین به آن میدهد وبس" (پوپر ،1916 ،ج .دوم.)61 :
نقد پوپر بر مارکس نیز عالوه بر انتقادات فوق ،انتقاد بـر مفـاهیمی چـون ارزش ،طبقـه،
انقالب ،دوران گذار ،نقد مارکسیسـتی سـرمایهداری و  ...اسـت .بـه زعـم وی ،مارکسیسـم
ریشه ایدئولوژیهای خطرناکی در عصر حاضر و از جمله فاشیسم است .با وجود این ،پـوپر
از پیشگوییهای پیامبرانه مارکس نیز چشمپوشی نکـرده اسـت" .بـه بـاور مـن ،مـارکس بـا
وجود ارجهایش ،پیامبری دروغین بود .او پیامبر سیر تاریخ بود ،و پیشگوییهای پیامبرانهاش
راست از کار دنیامدند؛ ولی این اتهام عمده من نیست .بس مهمتر آن است که او هوشمندان
فراوانی را گمراه کرد و به این باور کشاند که پیشگویی پیامبرانه تاریخی همانا شیوه علمی
راه یافتن به مسائل اجتماعی است .مارکس ،مسئول تأثیر ویرانگر روش تاریخباورانه اندیشـه
است در میان کسانی که میخواهند ،آرمان جامعه باز را پیش ببرند" (همان منبع.)111 :
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دومین نقد مهم پوپر بر تاریخیگری ،انتقاد بر بیمعنایی تاریخ در فصل پایانی جلد دوم
کتاب جامعه باز و دشمنان آن است .وی بحث خود را با این سؤال که "آیا تـاریخ معنـایی
دارد؟" آغاز میکند و استداللهای گوناگونی را ارائه میکند .اولین استدالل وی آن است
که تاریخ روایتهای گوناگونی را دربرمیگیرد که الزام آن ،حـاکم بـودن روش گزینشـی
در آن است .به این معنا که عمده تاریخ را تاریخ قدرت شکل داده است و کمتر بـه تـاریخ
مردمان و جوامع پرداخته شده است .با این رویکرد گزینشگرانه ،نمیتوان به تاریخ موجود
بهعنوان دادهای که استناد علمی را برتابد توجه داشت .در ادامه ،پوپر انتقادی بر جبرگرایـی
مسیحی دارد که تاریخ را منشـاء اراده الهـی معرفـی مـیکنـد" .بحثـی از باورهـای مسـیحی
شمرده میشود که خدا خودش را در تاریخ جلوهگر میکند ،کـه تـاریخ معنـایی دارد؛ کـه
معنایش همان غرض [اراده] خداست .تـاریخ بـاوری بـدینسـان عنصـر بایسـته دیـن دانسـته
میشود .ولی من این را به راست نمیدانم .مدعیام که این نگره بتپرستی و خرافـهپرسـتی
محض است ،نه همان از دیدگاه یک عقلباور یا انسانگرا بلکه از خـود دیـدگاه مسـیحی"
(پوپر ،1916 ،جلد دوم.)919 :
و انتقاد اساسی پوپر از تاریخیگری ،انتقاد از منطق و روش تاریخیگری اسـت کـه در
کتاب فقر تاریخیگری بدان پرداخته است .مبنای تحلیل پوپر در این زمینه ،منطق علم و یـا
به عبـارتی دقیـقتـر ،منطـق اکتشـاف علمـی ( )1912اسـت .از نظـر پـوپر ،علـوم تـاریخی و
اجتماعی ،بایستی مثل علوم طبیعی ،خصیصه ابطالپذیری داشته باشند و چون تاریخیگـری
از این خصیصه تهی است ،نمیتـوان بـه تـاریخ بـهعنـوان منبـع و یـا دادهای بـرای تحلیـل و
استدالل توجه داشت .وی دو آموزه طبیعتگرایانه و ضدطبیعتگرایانه در تاریخیگـری را
ارزیابی کرده و در نهایت هر دو آموزه را مورد انتقـاد قـرار داده اسـت .بـر اسـاس منطـق و
خصیصه ابطالپذیری ،پوپر معتقد است که تـاریخیگـری بـر خـالف ادعـایش ،رویکـردی
محافظهکارانه در تاریخ داشته است .تاریخیگر ،ادعای انقالبی بـودن دارد و ایـن در حـالی
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است که رویکرد وی به حفظ وضع موجود کمک میکند" .تقریباً چنان به نظر میرسد که
تاریخیگران در آن میکوشند تا فقدان جهانی تغییرناپذیر را برای خود بـا تمسـک بـه ایـن
اعتقاد جبران کنند که تغییر را ،از آن جهـت کـه در زیـر فرمـان قـانونی تغییرناپـذیر اسـت،
میتوان پیشبینی کرد" (پوپر .)191 :1951 ،پوپر در این کتـاب بعـد از انتقـادات تنـد علیـه
تاریخیگری ،تالش میکند ،فقر این روش در مطالعه تاریخ را با مبنا قرار دادن منطق علـوم
طبیعی ،و تحویل علوم تاریخی و اجتماعی به این نوع منطق ،برجسته کند .از نظر پوپر ،علوم
تاریخی و اجتماعی ،بایستی خصیصه ابطالپذیری داشته باشند.
فقر ضدتاریخیگری در مواجهه با تاریخ
سؤال اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است ،این است که آیا استداللهـای
ضدتاریخی گری درست است؟ آیا ضدتاریخیگری بدیل مناسبی بـه جـای تـاریخیگـری
است؟ و اینکه استداللهای ضدتاریخیگری تا چه حد معتبر است و تا چه اندازه میتـوان
از آن در علوم تاریخی و اجتماعی بهره برد؟ در پاسخ بایستی گفت که ضـدتاریخیگـری،
اگر چه در انتقاد از مارکسیسم ،تا حدود زیادی به واقعیت نزدیـک شـده و ارزیـابی نقادانـه
معتبری از تاریخیگری مارکسیسـتی بـه عمـل آورده اسـت؛ امـا زمـانی کـه بـه مواجهـه بـا
تاریخیگری در شکل عام آن میپردازد ،خود مبتال به فقر مفهومی ،نظری و عملی میشود.
از این جهت ،ضدتاریخیگری با ابهامات و فقر نظری زیادی مواجه است .مهـمتـرین دلیـل
این ابهامات و فقر ضدتاریخیگری ،یکسان پنداشتن منطق علوم انسانی و اجتماعی با منطـق
علوم طبیعی و تأکید بر منطقمحوری در علوم اجتماعی و تاریخی است.
بــه طــور کلــی ،علــوم تــاریخی و اجتمــاعی انســان ،منطــق متفــاوتی بــرای تحقیــق و
نظریهپردازی میطلبد .منطقـی کـه متفـاوت از منطـق علـوم طبیعـی اسـت .بـر ایـن اسـاس،
فرایندهای فردی و اجتماعی انسان و پویاییهای آن را نمـیتـوان بـدون توجـه بـه تـاریخ و
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زمینههای تاریخی آن مورد توجه قرار داد .لذا ،تاریخ و بسترهای تـاریخی ،نـه تنهـا غنـی از
معنا هستند ،بلکه با رویکردهای علوم طبیعی نمیتوان به عمق معنای تاریخ پـی بـرد .دیلتـی
برای نخستین بار بر تفـاوت منطـق علـوم اجتمـاعی از علـوم طبیعـی تأکیـد داشـت (دیلتـی،
 .)1119هابرماس نیز سه حوزه متفاوت علم (اثبـاتی ،تحلیلـی /تـاریخی و رهـاییبخشـی) را
ناشی از عالئق متفاوت انسانی معرفی کرده است (هابرماس .)1611 ،بر این اساس ،میتـوان
گفت که نوعی تفاوت در مرتبـه معرفـت بـین علـوم طبیعـی و انسـانی وجـود دارد و همـین
تفاوت مرتبه ای باعث شده که از یک روش و منطق نتوان برای حـوزههـای مختلـف علـوم
استفاده کرد .لذا ،منطق و روش علوم طبیعی ،را نمیتوان بهعنوان یک شاخص برای حـوزه
اجتماعی انسان و علوم مربوطه آن در نظر گرفت.
ضعف دیگر دیدگاه پوپر در همین زمینه این است که وی علوم اجتمـاعی را تـا سـطح
علوم طبیعی تحویل مـیدهـد .آنچـه کـه پـوپر تحـت عنـوان دکتـرین ضـدطبیعتگرایانـه
تاریخیگری برچسب میزند ،مجادلهای مبهم است .چرا که اساساً نمـیتـوان از روشهـا و
منطق علوم طبیعی در علوم اجتماعی و تاریخی بهره جست .مثالً روشهای تعمیمسازی (در
قوانین فیزیک و شیمی) ،استفاده از تجربه ،روشهای کمی و پـیشبینـیهـای کـامالً دقیـق.
مطالعه اجتماعات انسانی ،آنطور که برخی اجتماعات معاصر (جامعهشناسی ،انسانشناسـی،
اقتصاد) و یا در گذشته بوده (تاریخ و مطالعه اجتماعات ماقبل تاریخ) دربرگیرنده پدیدههای
متفاوتی است که نوعی تازگی و پیچیدگی را به همراه دارد و نیازمند رویکردی کلگرایانه
با پیشبینی تبیین محدود است که روشهای غیردقیق ،کیفی و ضرورتنگرانـه را مـیطلبـد
(هایز .)65: :1226 ،این در حالی است که ضدتاریخیگری تـالش دارد ،همـه مسـائل را بـه
علوم طبیعی تقلیل و تحویل دهد .هایز بر ایـن نظـر اسـت کـه اثبـاتگرایـی منطقـی تمـامی
دانشها را به دو منبع اساسی تقلیل میدهد :تجربه و منطق (هایز .)19: 1226 ،این تحویـل و
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تقلیل علوم تـاریخی انسـان ،نـه تنهـا کمکـی بـه بسـط نظـری و عملـی در رابطـه بـا مسـائل
نینجامیده ،بلکه باعث مشکالت فراوانی در حوزه علوم انسانی شده است.
دیگر ایراد ضدتاریخیگری ایـن اسـت کـه ارزشزدایـی از مباحـث تـاریخیگـری را
مشروعیت میبخشد .این نقیصه البته در ارتباط با مسئلهای است که در نقد پیشین اشاره شد.
ضدتاریخیگری با تأکید بر منطـق اثبـاتی اکتشـافات علمـی ،ورود ارزشهـا را در مباحـث
تاریخی زیر سؤال میبرد .این در حالی است که علوم انسانی و اجتماعی و از جمله مباحـث
تاریخی ،دارای بار ارزشی هستند .فیاض انوش معتقد است که :اگر ارزشزدایی از روایـت
تاریخی به زدودن ارزشهای نسبی و زمانمند بسنده میکرد ,شاید آنچنان بحرانساز نبـود؛
مشکل از آنجا جدی میشود که ذیل ارزشزدایی ،هر گونه فضیلتی در مـذبح واقـعگرایـی
قربانی میشود .اینجاست که معضل ،نه در حد فهم تاریخ (دغدغـههـای نظـری) ،بلکـه در
اندازههای شکل دادن و ساختن تاریخ (دغدغههای علمی) خودنمایی میکند؛ زیرا روایـت
تاریخ همان گونه که راهی برای درک گذشته است ،امکانی برای ساختن آینـده نیـز اسـت.
بنابراین ،همچنانکه ارزشزدایی از روایت تاریخی به سوی اخالقزدایی از کنش تـاریخی
سوق مییابد ،در عمل ،نقد ارزشزدایی از روایت تاریخی نیز به سمت نقد اخالقزدایـی از
کنش تاریخی هدفگیری میشود .به سـخن دیگـر ،پـذیرفتن ناکارآمـدی ارزشزدایـی از
روایت تاریخی ،در اصل ،نقدی بر اخالقزدایی از کـنش تـاریخی اسـت .نقطـه سـقط ایـن
بحث ،رابطه واقعیت و ارزش است (فیاض انوش.)144 :1916 ،
در همین زمینه ،الزم است اشاره شود که ضدتاریخیگری نـه تنهـا بـه ارزشزدایـی از
تاریخ و جامعه ،که به معنازدایی از آنها نیز منجر میشود .بدین معنا که وقتـی مبنـای علـوم
تاریخی و اجتماعی ،منطق و روش حاکم بر علوم طبیعی باشد ،فراینـدهای معرفـتشـناختی
دانش و عالئق انسانی ،از معنا و مفهوم خالی میشوند که البته آسیبهای خاص خـود را بـه
همراه دارند .وبر مخالف معنازدایی اینچنینی از جهان بـر اسـاس مـدلهـای اثبـاتی اسـت و
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می نویسد" :عصـری کـه میـوۀ درخـت معرفـت را چشـیده باشـد محکـوم اسـت بدانـد کـه
نمیتواند بر اساس نتایج تحلیل جهان ،حتی کاملترین تحلیل جهان ،معنای جهان را دریابد؛
بلکه خود باید این معنا را بیافریند .و نیز باید بداند که حاصل دانـش تجربـی روزافـزون مـا،
هرگز نمیتواند دیدگاههای کلی به زندگی و جهان باشد ،و هم اینکه ،واالترین آرمـانهـا
– که نیرومندترین قوۀ محرکۀ ما هستند -فقط در مصاف با آرمانهای دیگر شکلمیگیرند
که برای دیگران همانقدر مقدساند که آرمانهای برای ما" (وبر.)69: 1962 ،
نقیصه دیگر ضدتاریخیگری این است که تاریخیگری ،دربرگیرنده طیف وسـیعی از
نظریه ها و مسائل است و ضرورتاً به رویکردهای مارکسیستی یا فاشیستی محدود نمـیشـود.
ضدتاریخیگران بـا ارائـه تصـویری تقلیـلگرایانـه از تـاریخیگـری ،آن را در مارکسیسـم
خالصه کردهاند و این مواجهه تقلیلگرایانه باعث شـده کـه تـاریخیگـری ،معنـایی معـادل
مارکسیسم ارتدوکس بدهد .البته ،پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن افالطون و هگل را
نیز نقد کرده است .با این وجود ،وی زمانی که به نقد عملی تاریخیگری میپـردازد ،فقـط
خروجــی تــاریخیگــری مارکسیســتی را مــورد نقــد قــرار داده اســت .لــذا ،محــدود کــردن
تــاریخیگــری بــه رویکردهــای افالطــونی ،هگلــی و مارکسیســتی ،دیگــر ضــعف اندیشــه
ضدتاریخیگری است؛ و اینکـه مارکسیسـم بـه جامعـهای توتـالیتر منتهـی شـده ،بـه منطـق
مارکسیستی مربوط میشود ،نه به منطق تاریخیگری .عالوه بر این ،الزم است اشـاره شـود
که هر رویکرد تاریخیگری ،لزوماً به توتالیتاریانیسم منجر نمیگردد؛ ضمن اینکه ضرورتاً
هــر رویکــرد دموکراتیــک در جامعــه بــاز نیــز ضــرورتاً بــه آزادی و فردگرایــی مــورد نظــر
ضدتاریخیگران منجر نمیگردد .به عبارت دیگر ،دموکراسی نیز میتواند به توتالیتاریانیسم
منتهی شود .امروزه در موضوع ارتباط سرمایهداری و تولتالیتاریانیسم کتبی نوشـته شـده کـه
توتالیتر بودن نظامهای دموکراسـی معاصـر را مـورد توجـه قـرار داده اسـت (بـهطـور مثـال،
تالمون1692 ،و 1612؛ ولین.)1221 ،
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ضعف دیگر ضدتاریخیگری به رویکـرد منطـق-محـور 1پـوپر در نقـد تـاریخیگـری
برمیگردد .وی تالش دارد با معرفی منطـق بـه عنـوان معیـار ،علـوم اجتمـاعی و تـاریخی را
محدود در مدلهای منطق (و در اندیشه وی منطق صـوری) کنـد .ایـن در حـالی اسـت کـه
علوم انسانی و اجتماعی ،قابل تقلیل به منطق و گزارههای منطقی نیست .منطق ،ابزاری بـرای
ارزیابی مباحثات حوزه علم است .پوپر تالش دارد قدرت و کارکرد منطق را تا جـایی بـاال
ببرد که معیار صدق و کذب ،و نیز فرض و ابطال در علوم اجتماعی و تاریخی قرار گیـرد و
این امری است غامض .1چرا که منطق نمیتواند معیار واقعیت اجتماعی و امر واقع اجتماعی
باشد .پوپر ،خود به این ضعف منطقمحوری در دیدگاهش اشاره کرده اسـت" :برهـان مـن
صوری است و بنابراین در مظان آن قرار میگیرد که حتی اگر در صـحت منطقـی آن هـیچ
تردیدی نرود ،بـدون معنـی و اهمیـت واقعـی باشـد" (پـوپر .)11: 1951،یعنـی نمـیتـوان از
صحت و سقم منطق در واقعیت عینی و اجتماعی بهره برد .این گزاره که اگـر  a=bو b=c
باشد پس  ،a=cنوعی صغرا و کبراست که منطق تالش میکند ،صحت منطقی آن را نشـان
دهد .در این گزارهها ،منطق کاری به ماهیت مفاهیم و یا نسبت  aبا  b ،bبا  ،cو یا  aبا  cدر
واقعیت مشهود ندارد؛ بلکه نوعی داوری تکنیکی و فنی است که به ما اعالم میکند که آیـا
چیدمان این گزارهها با یکدیگر و صغری و کبرای آنها از نظر منطقی درست است یا خیر.
بهطور مثال گزارههای ذیل را در نظر بگیرید:
همه گربهها پنج پا دارند.
آیدا یک گربه دارد.
گربه آیدا پنج پا دارد.
به لحاظ منطقی ،گزارههای فـوق درسـت هسـتند؛ امـا ایـن صـحت منطقـی ،کـاری بـه
واقعیت عینی ندارد و گزارههای منطقی مذکور ،اهمیتی به این امر نمیدهند که در واقعیـت
1. logic-centered
2. Problematic
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اجتماعی چیزی خالف آن مالحظه میشود یا خیر .لذا ،منطق ،تمایلی بـه ورود بـه واقعیـت
ندارد تا ارزشگذاری کند ،که آیا گزارهای در واقعیت درست است یا خیر.
نکته قابل تأمل دیگر در همین زمینه این است که هر ساختار منطقی ،به گزارههایی که
قرار است در درون آن ساختار مورد ارزیابی قرار بگیرند ،پاسخ مـیدهـد و نـه گـزارههـای
غیرمربوط به آن .به این معنا که یک دیالکتیسین که معتقد به فرایندهای دیالکتیک است ،بر
اساس منطق صوری و یا منطق فازی به ارزیابی گزارههای معرفتی خود نمـیپـردازد؛ ولـذا،
یک مارکسیست ،ارزیابی منطقی معرفت خود را در درون منطق دیالکتیک انجام میدهد و
نه دیگر رویکردهای منطقی .این دو خصیصه در علم منطق باعث مـیشـود کـه در ارزیـابی
وقایع تاریخی و اجتماعی ،کارکرد منطق به حداقل برسد .بیارتباط بودن منطـق بـا واقعیـت
تاریخی و اجتماعی ،ضعف اساسی منطقمحوری در نظریات ضدتاریخیگـری پـوپر اسـت.
بلیکی به نکته دیگری در این زمینه و در نقد پوپر اشاره کرده است "علم نیازمنـد آن اسـت
که کمتر منطقی باشد ،تا جایی برای کشفیات اتفاقی بـاز شـود .توجـه بـیش از حـد منطـق،
میتواند خالقیت علمی را نـابود سـازد .فراینـد پـذیرش یـا رد نظریـههـا ،شـامل فراینـدهای
اجتماعی و روانشناختی است ،نه فقط فرایندهای مطقی" (بلیکی.)144 :1914 ،
یکی دیگر از نقاط ضعف ضدتاریخیگـری ،تأکیـد آن بـر فردگرایـی روششـناختی

1

است .اگر چه پوپر بیشتر مباحـث خـود در دو جلـد کتـاب جامعـه بـاز و دشـمنان آن را بـه
ضدیت با تاریخیگری اختصاص داده و کمتر به موضوع لیبرالیسم مورد نظر وی در جامعـه
باز پرداخته ،امـا هایـک و بـرلین ،بـر لیبرالیسـم بـه معنـای آزادی فـردی بـه عنـوان یکـی از
خصیصههای جامعه باز تأکید دارند .ضدیت این اندیشمندان با تاریخیگری ،به علت توجـه
تاریخیگری بر کنشهای جمعی و نگاهی فراسوی فرد در تحـوالت تـاریخ اسـت .در ایـن
زمینه می توان گفت که اگر چه تاریخ از افراد ساخته شده ،اما نمـیتـوان نقـش کـنشهـای
1. methodological individualism
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جمعی و فرایندهای فرافردی را در تاریخ مورد اغماض قرار داد .ضدتاریخیگـران بـا قـرار
دادن فرد در مقابل جامعه ،تالش دارند ،تاریخیگری را به علت داشتن رویکرد جمعی زیـر
سؤال ببرند .این در حالی است که "این سؤال که جامعه و فرد کدام یک مقدم بـر دیگـری
است ،بیشباهت به پرسش تقدم و تأخر مرغ و تخم مرغ نیست .چه سؤال جنبه منطقی داشته
باشد ،چه تاریخی ،هر جوابی به آن بدهید ،جواب مغایر و همچنان یـکجانبـه دیگـری نیـز
وجود دارد .جامعه و فرد جداییناپذیرند؛ الزم و ملزوم یکدیگرند ،نه مغایر و متضاد هم .بـه
گفته معروف دون «هر فرد ،جزئی از قاره ،بخشی از زمین است» .این یک وجـه از حقیقـت
است .هر فرد بشر در هر مرحله از تاریخ یا ماقبل تاریخ در جامعهای زاده شده و آن جامعـه،
او را از نخستین سالهای زندگی قالب میریزد" (کار.)92 : 1911 ،
نقد دیگر بر ضدتاریخی گری پوپر این است که اگـر چـه وی جامعـه بـاز را بـه عنـوان
مدلی جایگزین جامعه کمونیستی معرفی میکند؛ اما وی تعریف شفافی از جامعـه بـاز ارائـه
نکرده است .محتوی کتاب جامعه باز و دشمنان آن بیشتر وجهی سلبی از تاریخیگری ارائه
کرده و مشخصههای ایجابی جامعه باز را تشریح نکرده است .سؤال اساسـی ایـن اسـت کـه
جامعه باز پوپری چه خصیصههایی دارد .وی در جلد نخسـت کتـاب ،حـدود دو صـفحه بـه
معرفی کلی پرداخته است و اگر معنای جامعه بـاز پـوپری ،دموکراسـی در شـکل کلـی آن
باشد ،باز هم از ابهامات مسئله کاسته نمیشود .در اندیشه پوپر مشخص نیست که منظور وی
از دموکراسی ،کدام دموکراسی است ،دموکراسی لیبرال یا شکلهـای دیگـر آن .بنـابراین،
ضعف اندیشه پوپر ،ابهام دیدگاه وی در رابطه با ارائه مدل و تعریف مفاهیم مورد نظر پـوپر
از جامعه باز است .نقـد دیگـر در همـین زمینـه ضـعف منطـق صـوری در مقایسـه بـا منطـق
دیالکتیک در رابطه با فرایندهای تاریخی است .البته ضمن توجه بـه ایـن اعتـراف پـوپر کـه
منطق وی کاری بـه واقعیـت اجتمـاعی نـدارد؛ نکتـه غیرقابـل تردیـد ایـن اسـت کـه منطـق
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دیالکتیک هنوز هم در بسیاری از موارد بهتر از منطق پوپر قادر است فرایندهای تـاریخی را
تبیین کند.
یکی دیگـر از نقـاط ضـعف پـوپر در وارد کـردن موضـوع حـدس و ابطـال بـه مسـائل
اجتماعی و تاریخی این است که انسان و جامعه را در فرایند بیپایانی از ابطـالپـذیری قـرار
میدهد که نمیتوان وضعیتی از ثبات معرفتشناختی یـا عمـلگرایانـه در جامعـه انسـانی را
متصور شد .اگر علوم تاریخی و اجتماعی بخواهند بر اساس مدل فرض و ابطال که در علوم
طبیعی حاکم است پیش بروند ،انسانها در هر نظام اجتمـاعی ،بایسـتی در هـر لحظـه منتظـر
ابطال معرفتشناسی حاکم بر نظام اجتمـاعی خـود باشـند و ایـن امـر بـه نـوعی سـردرگمی
بــیپایــان در مســائل انســانی و اجتمــاعی منجــر مــیشــود؛ رونــدی کــه بــه نــوعی نهلیســم
معرفتشناختی منجر میشود .به همین جهت است که رویکرد فرض و ابطال که برگرفته از
منطق علوم طبیعی است نمیتواند کارایی زیادی در علوم اجتماعی و تاریخی داشته باشد.
در نقد پوپر بر رویکرد جبرگرایانه مسیحی بایستی گفـت کـه اوالً بحـث سـنت و اراده
الهی ،هر چند در آیـین و ادیـان ابراهیمـی یـک موضـوع مشـترک اسـت ،امـا روایـتهـا و
خوانشهای متفاوتی از آن میشود .دو طیف در این برداشت مشترک را میتـوان مالحظـه
کرد ک ه یک سوی آن جبر مطلق سنت و اراده الهی است که بـر اسـاس آن انسـان قـادر بـه
هیچ گونه تغییر و تحولی در امور فردی و اجتماعی خود نیست .سوی دیگر طیف این است
که سنت الهی ،فرایندهای کالن تاریخ را اداره مـیکنـد و امـور خـرد و متوسـط در اختیـار
انسان است .به نظر میرسد که رویکرد دوم به جهانبینی اسالمی نزدیکتر باشد .لذا ،تلقـی
پوپر از جبرگرایی مطلق مسیحیت ،خاص طیفی از مسیحیت است و شامل همه خوانشهـای
مسیحی و در سطح کلیتر شامل همه ادیان ابراهیمی نمیشود .پرداختن به این موضوع البتـه
مجال دیگری را میطلبد.
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بحث و نتیجهگیری
تاریخیگری به عنوان یک روش و رویکرد فکری ،وقایع تاریخی را به عنوان منبعی برای
تحلیل و نظریهپردازی پیرامون جوامع انسانی قلمداد میکند .مبنای تاریخیگری این است
که با دقت در گذشته تاریخی جوامع مختلف و انتزاع نظری آن میتوان مدل یا مدلهایی
در تبیین و پیشبینی وقایع فعلی و آتی جوامع استخراج نمود .مدل(هایی) که راهگشای
بسیاری از مسائل در جوامع انسانی است .تاریخیگری متأثر از آراء اندیشمندانی چون
افالطون ،هگل و مارکس در اندیشه غرب است .در جهان اسالم نیز ابن خلدون،
تاریخیگری خاص خود را دارد .تاریخیگری دو وجه کلی دارد؛ وجه تحلیلی/تبیینی و
وجه ارزشمدارانه/ایدئولوژیک .این دو بُعد در ارتباط با یکدیگرند و با یکدیگر تعامل
معرفتی دارند.
تاریخیگری با این ویژگیها ،از ابتدای نیمه دوم قرن بیستم ،مورد انتقاد جدی اندیشمندان
طرفدار لیبرالیسم و به طور خاص هایک ،برلین و پوپر قرار گرفته است .نقد اساسی متفکران
ضدتاریخیگری بر وجوه ایدئولوژیک تاریخیگری و به طور خاص تاریخیگری در
مارکسیسم ارتدوکس است .از نظر آنها ،تاریخیگری به علت برخورد ایدئولوژیکی با
تاریخ و جامعه ،به رویکردهای فاشیستی منجر شده که از یک سو فاقد برخورداری از منطق
توانمند علمی و از سوی دیگر به تحمیل هزینههای سنگین بر جوامع انسانی منجر شده است.

تندترین انتقادات علیه تاریخیگری از سوی پوپر انجام شده که در کتاب فقر تاریخیگری
و جامعه باز و دشمنان آن به آن پرداخته است .از نظر پوپر ،تاریخیگری به علت عدم
برخورداری از منطقی که شبیه منطق علوم طبیعی باشد ،با ضعف معرفتشناختی روبروست.
در نقد ضدتاریخیگری اشاره شد که این نحله فکری ،ابهامات زیادی دارد که عمدتاً ریشه
در برابرانگاری و شبیهانگاری منطق علوم طبیعی با علوم اجتماعی/تاریخی از یک سو و
منطقمحوری دانش اجتماعی و تاریخی از سوی دیگر دارد .به همین جهت ،این رویکرد ،با
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ورود ارزشها به مسائل اجتماعی و تاریخی مخالف است ،به لحاظ منطق علمی ،به
تقلیلگرایی منطقی در علوم اجتماعی و تاریخی منجر شده ،و بر فردگرایی روششناختی
تأکید دارد که نقش جمعگرایی در جامعه را نادیده میانگارد .در نهایت اینکه اگر چه
پوپر مدل اجتماعی جامعه باز را معرفی کرده است؛ اما به لحاظ عدم برخورداری از منطقی
که بتواند فرایندهای تاریخی جوامع را تبیین کند ،ضدتاریخیگری با فقر مفهومی و نظری
روبروست .فقر مفهومی و نظری ضدتاریخیگری به گونهای است که نتوانسته مدلی منطقی
همچون مدل دیالکتیک در تبیین فرایندهای اجتماعی و تاریخی ارائه کند .پوپر ،خود به
ضعف مدل منطقی خود اذعان کرده ،ولی از آنجایی مبنای کارش منطق علوم طبیعی یعنی
ابطالپذیری بود ،بر این ادعا تأکید داشت که در علوم اجتماعی و تاریخی نیز بدیلی چون
ابطالپذیری برای ابدعات و اکتشافات علمی وجود ندارد .ادعایی غامض و یکسویه که
پذیرش آن در علوم اجتماعی و تاریخی ،محل مجادله و بحث جدی است.
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