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سپاسگزاری

 
کتاب حاضر بدون کوشــش های فداکارانه دوست دغدغه مندمان، یوسف 
صدیق مرام، هیچ گاه به مرحله چاپ و انتشار نمی رسید. او در طّی زمان طوالنی 
ترجمه و آماده سازی کتاب مشوق ما بوده است؛ از او بی نهایت سپاسگزاریم. 
در اینجا همچنین از دوست بزرگوارمان، مصطفی خیامی، که کار تایپ این اثر 
را با دقت و حوصله بســیار به انجام رساند، تشکر می کنیم. به عالوه، وظیفة 
خود می دانیم که سپاســگزاری ویژه خود را از آقای جواد قربانی آتانی، دبیر 
سیاســت و جامعه انتشــارات »دنیای اقتصاد« که مهربانانه کار چاپ کتاب را 
دنبال کرده و وظیفه ویراســتاری آن را بر عهده داشــته اند و از آقای محمود 
صدری مدیریت محترم انتشــارات دنیای اقتصاد که لطف و توجه ویژه ای به 

این اثر داشته اند، اعالم داریم.
مترجمان
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مقدمه مرتجامن
فلسفه جوهری تاریخ به جهان بازگشته است

ژاک ماریتن، فیلســوف شهیر فرانســوی، سال های ســال در تبعیدی ابتدا 
ناخواســته و سپس خودخواسته در آمریکا به ســر برد. محصول سخنرانی های 
بسیار او در مراکز دانشگاهی و کلیساهای کاتولیکی در ایاالت متحده و تدریس 
در دانشــگاه های معتبری همچون پرینستون و کلمبیا کتاب ها و مقاالت متنوع و 
 پراهمیتی بود که اغلب به زبان انگلیسی نگاشته می شدند. یکی از این دست آثار

 On the Philosophy of History یعنی کتاب حاضر است که داستان نوشته شدن 
آن را خودِ ماریتن در مقدمه اش روایت می کند. این کتاب دو سه سال بعد توسط 
 Pour une philosophie de شارل ژورنه، دوســت همدل ماریتن، تحت عنوان
l’histoire  به زبان فرانســه ترجمه شــد. نسخه  فرانسوی کتاب در مجله  تاریخ 

ادیان1، چاپ فرانسه، در آن سال ها چنین معرفی شده است:
»Pour une philosophie de l’histoire اثر ژاک ماریتن )ترجمه 
از انگلیسی توسط شارل ژورنه، انتشارات Seuil، پاریس، 1959، 
190 صفحه(. ما در این جا قصد نداریم کتابی از ژاک ماریتن 
را نقد کنیم. انجام چنین کاری بدون واردشــدن به بحث های 

1- Roux, Jean-Paul, Jauque Maritain: Pour une philosophie de l’histoire, in: Revue de 
l’histore de religions, tome 160, no2, 1961, pp. 246-247.

ارجاعاتدرایننقدومعرفیبهمتنفرانسویکتابآمدهاند.
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ایدئولوژیکی، بحث هایی که در سراســر کار و زندگی مؤلف 
این کتاب به طریقی بس پرشور جریان داشته، غیرممکن است. 
به عالوه، این مرد و اندیشــة او، حتی برای آنانی که ایمان و 
اعتقادی دور از عقاید او دارند، نیز شــناخته شــده است. پس 
صرفأ در این جا به این خبر می پردازیم که اثری جدید از این 
نویسنده به خوانندگانش ارائه شده است. قصد و هدف اساسی 
این کتاب در صفحه 173 متن فرانسوِی آن، آشکار و بی ابهام 
چنین آمده اســت: »تذکر در باب امکان و اعتبار برخی قوانین 
فلسفی که تاریخ بشر را روشن کرده و آن را برای ما ادراک پذیرتر 
می سازند.« اگر بخواهیم بر قوانیِن منتزع شده متمرکز شویم، این 
گزارش بسیار طوالنی خواهد شد. حداکثر کاری که می توانیم 
بکنیم تأکید بر آن هایی اســت که، اگر منظور آقای ماریتن را 
خوب فهمیده باشــم، به نظر او اساســی تر می آیند. از دیدگاه 
ماریتن، اصل مســأله در »آزادی نقصان پذیر انســانی و آزادی 
جاودانه  خداوندی« )ص133( است. از آن جا که در هر امر واقع 
تاریخی، همزمان خداوند و انسان کنش گری و فعالیتی دوسویه 
و دوچهره دارند، پس هر کنش و عمل را همزمان ارزش منفی 
و ارزش مثبتی اســت. اما در هر حال انسانیت رو به  پیشرفت 
دارد. واقعی بودِن زمان و واقعی بودِن تاریخ کشفیات مسیحیت 
هستند و زمانه  مدرن در تعارض صریح با اعتقاد بدوِی کهن به 
اسطوره  بازگشِت جاودانه شکل گرفت. پس تاریخ معنایی دارد 
و راســتایی معین پیش روی خویش؛ و همین را هم مسیحیت 
به ما آموخته است. اما آیا تحقیق و مطالعه  در باب این موضوع 
یک علم را شکل می دهد؟ قطعأ نه، چرا که این تحقیق با امور 
مجرد، تصادفی و انضمامی ســروکار دارد حال آن که علم به 
امور جهانشمول و ضروری می پردازد )صص16-17( با وجود 
این، حقیقتی در تاریخ هست که، همان گونه که آنری مارو گفته 
است، متفاوت از حقیقت علمی است. )ص22( نمونه هایی بسیار 
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اندک اما زنده و روشنگر در کتاب آمده که دیدگاه های نویسنده 
را توضیح می دهند. بحث من در باب مطالبی از کتاب همچون 
فلسفه  بردگی و یا گستره و دامنه  انقالب های روسیه و فرانسه 
نیســت، بلکه ترجیح می دهم توجهات را به نکاتی چند جلب 
کنم که برای یک مورخ دین می توانند جالب باشند. و همچنین 
به بحث بســیار خوِب ماریتن در باب مطالعة ذهنیت بدوی به 
خصوص در صفحات 106 به بعد؛ و یا به این بصیرت بســیار 
عاقالنه  که قوم شناسی آگاهی و دادة بنیادینی برای فلسفه  تاریخ 
اســت )ص107(. کتابی که اکنون عرضه شده در واقع از چهار 
درس گفتار ارائه شده  توسط مؤلف در سمیناری در دانشگاه نتردام 
تشکیل شده است. واضح است که سبک و طریق نوشتن ما با 
ســخن گفتن مان متفاوت است؛ و نقصاِن ناشی از این تفاوت 
در کتاب احساس می شود. اما این اشکال و نقص، جزیی است 
چرا که متن بر کاغذ آمده، خالصه شــده و در سال 1957 به 
انگلیسی منتشر شده است. شارل ژورنه این کتاب را به فرانسه 
ترجمه کرده است. ژورنه آن کسی است که به عمیق ترین شیوه 
اندیشــه  ماریتن را می شناســد و در باب این ترجمه هم به ما 
اطمینان می دهد که مؤلْف متِن ترجمه را سطر به سطر بررسی 
کرده است. اما جالب توجه ترین نکته آن است که ژاک ماریتن، 
علی رغم »تنفر مطلق از هگل«)ص10(به صرافِت برساختن یک 
فلسفه  تاریخ افتاده است. البته ماریتن فلسفه  تاریخ خود را در 
مخالفــت با هگل بنا می کند و از لحاظ نظام مندی در مرتبه ای 
بســیار پایین تر از فلسفة تاریخ هگل. به غایت جالب است که 
این رشــته و حوزه، که در ســده  نوزدهم در محیطی برون از 
حال و هوای مســیحی و بیشتر به واسطة مارکس و انگلس و 
در دورنمایی ضدمذهبی بالیدن گرفت، حال تحت قلم اســتاد 
مسّلم فلسفه  مسیحِی معاصر به جهان بازگشته است )تأکید از 
مترجمان است -م(. اما این خبر، علی رغم شگفتی و تعجبی که 
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می تواند در لحظه  نخست موجب شود، برای خوانندگان دقیق 
و پیگیِر اندیشه  ماریتن قطعأ نمی تواند چندان شگفت آور باشد. 
آقای ژورنه، از 1949 به بعد، در نوشته هایش در مجله  تومیست1 
به مطالعاتی در باب فلســفه  تاریخ ژاک ماریتن پرداخته بود. 
او در آثارش، این جا و آن جا و به نحو پراکنده، نشــانه هایی 
از وجود آن را کشــف کرده بود، برخالف خود مؤلف که با 
خواندن آثار ژورنه »کامأل شگفت زده« )ص10( شده بود. پس 
در حقیقت رســاله  حاضر چیزی نیست جز »به نظم آوردن« 
مطالب پیشین، و نمونه ای از »پیشرفت آگاهی«. در این کار با 
بصیرت هایی سراسر اصیل رویارو می آییم، اصیل هم از لحاظ 
کار و اندیشــه  مؤلف آن و هم از لحاظ تاریخ عمومِی فلسفه  

مسیحی معاصر.«

شــاید مهمترین و پرمعناترین عبارت نوشــتة باال »بازگرداندن به جهان«2 
باشــد؛ بازگرداندن فلسفه  تاریخ به جهان توسط ژاک ماریتن. پرسش اساسی، 
و البته مهمترین انگیزه  ترجمه  ایــن کتاب، چنین پیش روی ما رخ می نماید: 
اما مگر فلسفه  تاریخ از جهان رخت بربسته بود که حال ژاک ماریتن آن را به 

جهان بازگردانده است؟
برای پاســخ گفتن به این پرسش در بدو امر نهادن تمایزی اساسی میان دو 
رشته  اساسأ مستقل، اما برخوردار از اشتراک لفظی، سخت ضروری می نماید: 
فلســفه انتقادی تاریخ و فلسفه  جوهری تاریخ. از یک سو با »فلسفة جوهری 
تاریخ« یا »فلسفة نظری تاریخ3« مواجهیم: این حوزه از معرفت معرفتی درجه 
اول اســت. به این معنا که ما در اینجا مستقیمأ به سراغ »موضوع« یا »ابژه«ی 
مورد بررسی مان می رویم. موضوع یا ابژة ما در این حوزه، تاریخ و رویدادهای 
آن است البته در گستره    ای بسیار پهناور و طوالنی، یعنی کّل سرگذشت انسان 
در رونــد تاریخ. تکاملی دیدن این روند و یا نزولی و برگشت پذیرانگاشــتن 

1- Revue  Thomiste  2- revient au monde 3- speculative philosophy of history
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روند تاریخ خود یکی از مســائل اساســی فلســفه نظری یا جوهری تاریخ 
اســت. بدین معنی که آیا مورخ ســیر تاریخ را دربــارة یک موضوع خاص، 
مثاًل پیشــرفت علمی، روندی همیشــه رو به جلو و انباشتی می بیند و یا قائل 
به امکان حرکت نزولی و حتی برگشــتی در تاریخ است. از دیگر موضوعات 
آن، بــرای نمونه، می توان به تعیین محــرک یا محرک های تاریخ )برای نمونه 
مارکس »تنازع طبقاتی« را محّرک اصلی می بیند(، اصالت قهرمان یا ساختارها، 
تک سببی یا چندســببی بودن حوادث تاریخی، جبر و اختیار در تاریخ، یافتن 
قوانین کلی برای ســیر تاریخ و... اشــاره کرد. در اینجا با پرسش هایی از این 
دســت رویارو می آییم: معنای کلی تاریخ و پی درپی آمدن ادوار آن چیست؟ 
تاریخ چه هدف و غایتی را دنبــال می کند؟ محرک و پیش برندة این حرکت 
همیشگی چیســت؟ و تاریخ این حرکت را از چه مسیری دنبال می کند؟ و... 
اما از سوی دیگر با »فلسفه انتقادی تاریخ«1 یا »فلسفه علم تاریخ« رویاروییم: 
این حوزه همچون فلسفه  هر علم دیگری )فلسفة جامعه شناسی، فلسفة حقوق 
و ...( از دســتة فلسفه های مضاف اســت. همچنین برخالف فلسفة جوهری 
که امری هستی  شناختی اســت، این رشته از آنجا که با روش ها سروکار دارد 
روش شــناختی و معرفت  شناختی محسوب می شــود؛ و از آنجا که نه با یک 
موضوع به نحو مســتقیم بلکه با روش بررســِی یک موضوع سروکار دارد، 
معرفتی درجه دوم به حســاب می آید. در اینجا ما با موضوعاتی از قبیل علم 
بودن یا نبودن تاریخ، روش مناسب نزدیک شدن به موضوعات تاریخی، عینیت 
و ذهنیت، موضوع معرفت تاریخی، امکان پیش بینی در تاریخ، قانونمند بودن 

یا نبودن پدیدة تاریخی، هدف مورخ از بررسی تاریخ و... سروکار می یابیم.
مطالعة اثر حاضر نشان می دهد که فیلسوف فرانسوی در پی یافتن هدف و 
راستای تاریخ و معنای فراتاریخِی رویدادهای تاریخی است. بنابراین ماریتن در 
اندیشة بنای یک »فلسفة جوهری تاریخ« است. فلسفة جوهری تاریخ را، اگر 
معنای عام آن در نظر باشد، قدمت و عمومیت است، چرا که همواره هر قومی 
و شــاید هر فردی که به سیر زمان و رویدادهای آن اندیشیده باشد، خودآگاه 

1- Critical philosophy of history
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یا ناخودآگاه، تصوری از سرگذشت و سرنوشت خود و جهان در ذهن داشته 
است. اما چنانچه فلسفة جوهری تاریخ به معنای اخّص کلمه مدنظر باشد، آن 
گاه نمونه ها بسیار اندک شمار می نمایند. در اغلب کتبی که معرفی این نمونه ها 
را متعهد می شوند، به تعداد معدودی از این دستگاه های نظری بر می خوریم: 
فلســفه های تاریخ ویکو، هردر، کندوروسه، ُکنت، اشپنگلر، توین بی و از همه 
مشــهورتر هگل و مارکس. در برخی آثار دیگر، معنای موســع تری از فلسفة 
جوهری تاریخ مراد می شــود و به این ترتیب برساختن بنای فلسفة جوهری 
تاریخ به عصر جدید و قرون هفدهم به بعد منحصر نشــده و از دیدگاه های 
هرودوت، توسیدید، مارک اورل، سن آگوستین، ابن خلدون و بسیاری از دیگر 
متفکران پیشــامدرن در باب تاریخ سخن به میان می آید. اما چنان چه معیار و 
سنجة ما شرط الزم و متمایز فلســفه های جوهری تاریخ یعنی برخوداری از 
یک سازمان اندیشگی منسجم برای توضیح آغاز و انجام تاریخ و افشای سیر 
رشــد آن باشد، آن گاه این خبر که ژاک ماریتن، فیلسوف نوتوماسی مشهور، 
به خیال برساختن ساختمان عظیم یک فلسفة جوهری تاریخ افتاده است، یک 

آگاهی و اطالع ویژه و قابل توجه می نماید.
اما چرا تأکید بر عبارت »به جهان بازگرداندن«؟ پاســخ آن است که همة 
ماجرا به اضافه شــدن یک فلسفة جوهری تاریِخ دیگر به آن فهرست کوتاه و 
مشهور خالصه نمی شود. در این جا زمان انتشار کتاب مهم است: 1956، نیمة 
سدة بیستم. ماریتن فلسفة جوهری تاریخ را »به جهان بازگردانده است«، چرا 
که مدت ها بود که بســیاری سرخوشانه یا غمگنانه خبر از مرگ آن می دادند. 
با آن که در سدة بیستم ُاســوالد اشپنگلر )در انحطاط غرب 1914-1918( و 
آرنولد توین بی )در مطالعة تاریخ 1934-1961( به کار بنای فلســفة جوهری 
تاریخ پرداختند اما ســال ها بود که ناقوس مرگ این حوزه از اندیشه ورزی و 
خالقیت انسانی به صدا درآمده بود. این مرگ اما مرگی طبیعی نبود. قتلی در 

کار بود؛ و قاتل یا قاتالنی.
شــگفتی این ماجرا در آن اســت که از پا درآوردِن فلسفة جوهری تاریخ 
را دو جهان بینــی و دو پارادایم متعارض و دشــمن به عهــده گرفته اند: ابتدا 
پوزیتیویســم مدرنیستی البته در معنای  ناقص آن که جز پژوهش های کوچک 
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و ُخــرِد مبتنی بر گزاره های جزیِی واقعیت بنیان را بر نمی تابد؛ پوزیتیویســم 
یا شبه پوزیتیویســمی که انتزاع نظریه های عام را، که بخشــی تفکیک ناپذیر 
از برنامة اصیل پوزیتیویســتی اســت، نیز تاب نمی آورد. نمونه هایی همچون 
فلســفة جوهری هــگل و مارکس که مدعی قطعیت بودنــد و در عین حال 
بنیانی قابل اعتماد برای ســخنان گزاف خود ارائه نمی دادند، پوزیتیویست های 
پژوهش گرا و علم باور را سخت آزار می دهد. در این جا به خصوص نقدهای 
کارل پوپر، فیلســوف علم و معرفت شناس اتریشــی االصل، بر تاریخیگری 
هگل و مارکس و تعیین قطعِی راســتای تکاملِی تاریخ بشر توسط آنها به یاد 
می آید. اما از ســوی دیگر و پس از عصر افول رئالیسم پوزیتیویستی، دشمنی 
شاید آشــتی ناپذیرتر در برابر تن نحیف فلسفة جوهری تاریخ سربرمی آورد: 
بنیان ســتیزی و انضمام باوری پست مدرنیستی؛ روح زمانه ای که احکام عام و 
انتزاعی و جهانشمول فلســفه های جوهری را به هیچ روی روا نمی داند. این 
چنین است که پوزیتیویسم مدرنیستی و پست مدرنیسم، دو دشمن آشتی ناپذیر، 
حال دســت در دست هم کمر به قتل دشــمن مشترک یعنی فلسفة جوهری 
تاریخ بســته اند. به جان یافتن دوبارة تن بی جان فلسفة جوهری تاریخ و البته 
خصایص این فلسفة جوهرِی »از نو به جهان بازگشته« در بحث شکل و فورم 

باز خواهیم گشت.
***

در هنگام  بحث در باب هر برســاختة فکری و فرهنگی انســان، تفکیک 
قطعی و واقعیت انگارانة فورم و شکل و ساختار از یک سو و محتوا و موضوع 
و مضمون از ســوی دیگر بی گمان مهمل و بی معناســت مگــر با نظرگاهی 
ابزارگرایانه و البته در عاَلم انتزاع. اساسأ سخن گفتن از دو قلمرو یا دو مفهوم 
فورم و محتوا خود بیانی انتزاعی است که در جهان واقع مابه ازایی ندارد. اما در 
عالم نظر می توان و گاه باید چنین تمایزی نهاد تا وجوه گونه گون امر موردنظر 
از زوایای مختلف به بحث آید. این موجودیِت »تازه به جهان بازگشته« یعنی 
فلسفة جوهری تاریخ ژاک ماریتن را نیز می توان از لحاظ محتوا و فورم مورد 
بررســی و واکاوی قرار داد. ابتدا نکاتی در باب سیر تاریخ و آغاز و انجام آن 
از نظر ماریتن، »محتوا«ی فلســفة جوهری تاریخ او و خصایص این تفسیر از 


