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چکیده
این مقاله به بررسی آراء جیامباتیستا ویکو در مورد ماهیت تاریخ و شیوﮤ درست دستیابی به شناخت از آن
میپردازد .ویکو درصدد تأسیس نوعی «الهیات منطقی مدنی ّ
مشیت الهی» است و این مقاله با مراجعه به آثار
اصلی او و نیز بهرهگیری از آراء شارحانش نشان خواهد داد که او در محل برخورد دو امتداد نظری ،یکی
معرفتشناختی و دیگری هستیشناختی ،در باب تاریخ قرار دارد .او معتقد است که « ّ
مشیتالهی» بر تاریخ
ً
حاکم است ،اما لزوما انسان مسلوباالختیار نیست ،بلکه فعاالنه و البته در درون طرح خداوند حاضر است و
مشارکت دارد .نظریه مشهور او در باب تحول سه مرحلهای تاریخ ،از «الهی» به «قهرمانی» و سپس به
«مدنی» که بعدها مورد استفادﮤ اگوست کنت قرار گرفت ،محصول همین فکر است .از حیث روششناختی
نیز ویکو گزارﮤ «ساختن ،معیار حقیقت است» را جایگزین اصل دکارتی «معیار حقیقت ،وضوح و تمایز است»
کرد ،و بدینترتیب ،یقینیترین علم را نه ریاضی ،بلکه تاریخ میداند .از نظر ویکو ماهیت تاریخ ،انسانساخته
است ،بنابراین ،وی در گرایشی آشکار به الک روش درست شناخت تاریخ را بررسی ساختههای انسانی
میداند و میان ساختههای انسانی نیز تولیدات فرهنگی مانند هنرها ،اسطورهها ،افسانهها ،حکایات ،اشعار و
آنچه را که در تاریخنگاری سنتی «خرافه» دانسته میشد ،ارزشمند و مهم قلمداد میکند .استدالل ویکو در
مورد تمایز میان شناخت از «طبیعت» و «تاریخ» به مبنای اولیهای برای بحثهای بعدی فیلسوفان نوکانتی بر
سر «علوم انسانی» و تاریخی از علوم طبیعی بدل شد.
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مقدمه
درون خود فهمی تازه از «تاریخ» دارد 1که متکیی ریر ا ی «ترقیی» اسیت
تجدد در ِ

هانیا آرنیت2

گیری آن ریا «تحیوت عیییم در
عصری شک
حقیقت رنیادی در مورد مفهوم مدرن تاریخ» را هم
«
ِ
ِ
ِ
علوم طبیعی» در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی میداند« :ررجستهترین خصو یت آن دوران کیه
در جهان ما هنوز زنده و حاضر است ،ریگانگی انسان از جهیان اسیت» (آرنیت ،1311 ،ص)77
شناخت این تاریخ خدازدوده ،دشیواریهیای
تعیین تکلیف را خدا و طرح او ررای جهان و نیز نحوﮤ
ِ
ِ
ا لی متفکران این دوره است موقعیت جیامباتیستا ویکو - )1744-1711( 3متفکر ایتالیایی -که
رنارر نیر آرنت« ،رسیاری او را پدر تاریخ مدرن میشمارند»( 4همان ،ص  ،)11در این روند مهم و
منحصر ره فرد است
متمایزسازی تجدد ره نقش تاریخ در پیدایی «فلسفه نوین» توجه کرده است« :انسان از زمان دکار و
 1کالینگوود ( ،1391ص )311ررای
ِ
حتی از زمان کانت ،عاد تفکر تاریخی را کسب کرده است  ،روح تفکر تاریخی در هر رخشی از حیا رشری نفوذ کرده و تا اندازهای
آن را متحول ساخته است»

2 .Hannah Arendt.

 3جیامباتیستا ویکو ( )Giambattista Vicoدر ژوئن سال  1771در ناپ در خانوادهای پرجمعیت (هشت فرزنید) متولید شید در کیودکی از
حادثۀ هولناکی جان سالم ره در ررد و ررخی این امر را نتیجۀ رخشش الهی دانستهاند که تأثیر رسیاری در اعتقادا وی گذارده است (ویکیو،
 ،1971ص )111او در سال  1711وارد مدرسه یسوعیان شد ،اما خیلی زودآنجا را ترک کرد و ره ور انفرادی ره مطالعۀ فلسفه پرداخت
در این دوره مهمترین کتاری که توجه او را ره خود جلب کرد« ،مابعدالطبیعه» اثر فرانسیسکو سوارز رود در دانشگاه سیالرنو ریه تحصیی در
رشتۀ حقوق پرداخت و در سال  1794دکترای خود را دریافت کرد از سال  1797در مقام استاد رشتۀ رالغت در دانشگاه ناپ استخدام شد
(ادواردز ،1371 ،ص243-4؛ مجتهدی ،1311 ،ص )93-4او زندگی شخصی پرتالطمی داشت ،مردمگریز و انزواطلب ریود نخسیتین
اثر مهم او در سال  1719را عنوان «دربارۀ روش مطالعات دوران ما» ره چاپ رسید ،همچنین رسالۀ معروف دیگری از وی ریه نیام «درباارۀ
قدیمیترین حکمت ایتالیاییها از مبدأ آغازین زبان التین» در سال  1711منتشر شد او ررای کسب کرسی رشیتۀ حقیوق در دانشیگاه ناپی
حجیمترین اثر خود را ره نام «حقوق عمومی» ( )1722-1721ره رشتۀ تحریر درآورد ،اما از تکمی آن رازمانید وی پی از ایین شکسیت
کاری ،مهمترین کتاب خود ،یعنی «اصول یک علم نوین دربارۀ سرشت مشترک ملل» را نوشت او در سال  1734لقب مورخ سلطنتی دررار
ناپ ره او داده شد (زریابخویی ،1317 ،ص111؛ ویکو ،1971 ،ص )174-1و سرانجام پ از مد ها ریمیاری و ضیعف جسیمانی در
سال  1744درگذشت ویکو در ایتالیای کاتولیک می زیست که در آن ،کلیسا سرشار از ثرو و البته مبتال ریه فسیاد گسیترده ریود در طیول
زندگی ویکو حدود ده پاپ آمدند و رفتند (دورانت و دورانت )111-112 ،1371 ،دورهای کیه تفتییش عقایید رایید ریود و ملحیدان را در
مالءعام میسوزاندند ویکو ،گاه از سر ایمان و یا گاه از سر ترس ،دیدگاهها و مطالعاتش را را توجه ره سانسور و تفتیش عقاید تغییر مییداده
است (دورانت و دورانت ،1374 ،ص344؛ نف ،1341 ،ص ) 97در آن دوران ،ایتالیا شام دوازده ایالت متخا م رود که نمیتوانستند ،ره
وحد ررسند از اینرو ،سرزمین ایتالیا تحت فرمان حکومتهای اسپانیا و فرانسه (خاندان روررون) و اتیریش (خانیدان هاپسیبورب) ریود
ررای نمونه ،ایات ناپ و پارما تحت سلطۀ اسپانیا ،جنووا و مودنا تحتالحمایه فرانسه و میالن و توسکانی تحت اختیار اتریش قرار داشتند
ً
آشوب ایتالیایی که قدر امپراتوری رم را از دست میداد ،در پیدایش اندیشۀ چرخشی رودن تاریخ در نیر ویکو -
ظاهرا دیدن این انحطاط و
ِ
تأثیر داشته است در این راره میتوان ره مشارهت میان ویکو را کنت و ارنخلدون اشاره کرد را وجود این که دورهای پرآشوب و جنی ریود،
اما از حیا فکری و هنری خوری ررخوردار رود رهویژه اینکه مردمان ایتالیا هنر را رر فلسفه ترجیح میداند و رهو یژه اهالی ناپ که موسییقی
را راتتر از فلسفه میدانستند (دورانت و دورانت ،1374،ص)343-291
 .4آیزیا ررلین ( ،1371ص ،)91در ریاعتنایی آشکاری ره مرتبه تاریخی ویکو ،او را «پدر واقعی مفهوم مدرن فرهن » و «پدر واقعی آنچه
توانیم تکثر فرهنگی نام نهیم» مینامد
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ویکو در یک لحیه منحصررهفرد تاریخی 1در آستانه پیدایی عصیر جدیید و متعاقیب آن ظهیور
فکر جدید زیسته است در این دوره دستکم دو دسته مسائ ا لی پیرامون تاریخ وجود داشت که
ویکو ره هر دو پاسخهای تعیینکنندهای داده اسیت :نخسیت ،تیدقیقا معرفیتشناسیانه در ریاب
تاریخ که یک امتداد معرفتشناسانه از دکار خردگرا تا تک تجررهگرا را در رر مییگییرد در ایین
امتداد نیری ،مهمترین دلمشغولی شیوه درست دستیاری ره شناخت تاریخی است و دوم ،توجه ریه
ماهیت تاریخ ،رهمثاره امری جهانی وکلی است که موجب شک گیری یک امتداد هستیشناسیانه از
روسوئه کاتولیک تا ولتر سکوتر میشود در این امتداد نیری ،رحی از هیدف تیاریخ ،چگیونگی
کلی احتمالی،
تحول آن و نیز تعیین نسبت میان
رویدادهای منحصر ره فرد جزئی تاریخی و آن سیر ِ
ً
مسئله ا لی متفکران است ویکو دقیقا در مح تالقی ایین دو امتیداد نییری ایسیتاده و در میورد
مسائلی نییر ماهیت تاریخ و نحوﮤ دستیاری ره شناخت درست از تاریخ اندیشیده اسیت مهمتیرین
مسئلۀ او ره عنوان یک کاتولیک ،توضیح چگونگی دخالت خداوند در تحول تاریخ و در همان حال
تشریح عاملیت انسان در تاریخ است ره همین نحو ارتنای تاریخ رر طرح خداونید و عمی انسیان،
روششناسی تازهای ررای فهم گذشته ایجاب میکند این مقاله ره تشریح پاسخهای ویکیو ریه ایین
دسته از مسائ اختصاص دارد
اهمیت مسئله تحقیق
ً
پرداختن ره ویکو ،ره عنوان متفکری تقریبا گمنام در سنت فکری غرب ،از چند جهت میتواند ررای
ا حاب علوم انسانی در ایران سودمند راشد اول آنکه ،در منارع فارسی متن مستق مهمی در مورد
ِ
ویکو وجیود نیدارد  2آشیتیانی ( )1391در کتیاب «جامعاهشناسای تااری ی» فصیلی را ریه ویکیو
اختصاص داده که هرچند در جای خود ارزشمند است ،اما تفسیر او از آراء دینی ویکو تحت تیأثیر
 .1پوترد معتقد است که «دوران ماقب تاریخ اندیشه ترقی در حدود اواخر قرن هفدهم رهکلی پایان یافت» (پوترد ،1314 ،ص  )27و ویکو ره
ً
عنوان یک مسیحی معتقد دقیقا در همین لحیه گذار ره تاریخ سکوتر ایستاده است و مهمترین رح در مورد او این است که آیا همدستانه
سکوترشدن فکر تاریخی غرب نیریهپردازی کرده
شتاران
جریان
رهمثاره پلی ررای این گذار عم کرده ،یا در مقام آخرین مقاومت در ررارر
ِ
ِ
ِ
دینی ویکو حه گذارده ،و رین شور کاتولیکی و رشد تاریخنگاری اواخر قرن هفدهم
است گزارش فراید ( ،1311ص  )11رر خلوص ِ
میالدی ارتباط ررقرار میکند« :در اواخر سده هفدهم ،موفقترین مدافعان تاریخ ،اعضای فاض فرقههای کاتولیک رودند»؛ زیرا ررخالف
پروتستانها ،اقتدارشان را «مدیون سنت» رودند و ررای آنها «دفاع از تاریخ ،رهواقع دفاع از دینشان رود»
ویکوی مورد توجه
حال،
این
را
است
 2آیزیا ررلین در کتاب سرشت تلخ بشر ( )1311و قدرت اندیشه ( )1392ره دیدگاههای ویکو پرداخته
ِ
ررلین نه متفکر تاریخ رلکه نیریهپرداز فرهن است از اینرو ،پرداختن ره مباح ررلین در اینجا هرچند مهم است ،ولی ررای رح کنونی
تزم نیست

05
ً
نگرشهای ماتریالیستی قرار گرفته و روشن است که چنین نگرشیی ،عمیقیا دییدگاه دینیی ویکیو را
مخدوش میکند  1رهعالوه رخشی از کتاب ماک هورکهایمر را عنوان «سپیدهدماان للفا ه تااریخ
بورژوایی» ره شرح اسطورهشناسی ویکو اختصاص یافته است او میینویسید« :نکتیه رسییار مهیم
آنکه ویکو عنا ر تمدن را از کنش و واکنش میان موقعیتهای مادی خیارجی و تمیایال غرییزی
آدمیان استنتاج میکند» (هورکهایمر ،1377 ،ص )117مالحیه میشود که هورکهایمر ،ریهعنیوان
عضوی از مکتب فرانکفور  ،موضع الهیاتی و خداشناختی ویکو کیه مشییت الهیی را مسیل ریر
تحوت تاریخ میداند ،ره سه ولت ره کنش متقار میان انسان و شیرای میادی تقلیی مییدهید و
ویکویی شناخت تاریخ را مصادره ره مطلوب میکند از این رو ،مقالهای که ویکیو
مهمترین آموزﮤ
ِ
را را تأکید رر مختصا دینیاش معرفی کند ،واجد اهمیت است جز این ،ویکو ،را قدری تسامح،
از جمله آخرین متفکران مهم غرب در آغاز عصر جدید اسیت کیه هنیوز در ادامیه سینت مسییحی
خدای «واقعی» و نه خدای «فلسفی» 2،در تیاریخ را دارد پی از او،
دغدغه توضیح نحوﮤ دخالت
ِ
خدا یا در نگرشهای ماتریالیستی رهکلی انکار میشود یا در دیدگاههای ایدئالیسیتی ریه موجیودی
فلسفی ردل میشود که رنارر خواست و ارادﮤ فیلسوف و ایدهپرداز ،قدر و دامنه اختییاراتش کیم و
زیاد میشود ویکو ،چنانکه ره تفصی خواهد آمد ،همچنان درگیر مسئله «مشیت الهی» در تیاریخ
است 3و از این حی ررای مسئله کنونی علوم انسانی در ایران که همانیا مواجهیه آن ریا امیر دینیی و
تالش ررای رازسازی علوم انسانی رر اساس آموزههای دینی یا تولیید «علیم دینیی» اسیت ،اهمییت
رسیاری دارد رهو یژه ،در سنت شیعی پیوند مستقیم و وثیقی را دخالت «وتیت» در تاریخ ییا آنچیه
«حکمت معنوی تاریخ» 4نامیده میشود ،وجود دارد البته مقصود این نیست کیه «مشییت الهیی»
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تولید" ره پیش تازنده رورژوازی نوپا افکار ویکو را ره سوی جلو و
 1ررای نمونه ،آشتیانی ( ،1319ص )494مینویسد"« :نیروهای مولد و شیوه ِ
ره طرف پیشرفت میکشانند ،ولی "مناسبا تولیدی" سرمایهداری رر اساس مناسبا مالکیتی ادارهکننده آن و را تمام عقبگاه وامانده قیرون
وسطایی این سرمایهداری ،متفکر ما را ره طرف عقب منحرف میسازند »
ِ
 .2ررلین ( ،1392ص« )113مشیت الهی» ویکو را همان «نیرن عق » هگ مینامد و پوترد ( ،1314ص )37نیز از «تاریخ آرمانی
جاودانه»ای نزد ویکو یاد میکند که «تاریخ هر ملتی در طی ظهور ،ترقی ،رلوغ ،انحطاط و سقوط خود ،مسیر آن را میپیماید» البته هر دو
از این نکته غفلت میکنند که ویکو رهعنوان یک مسیحی معتقد ،در دد توضیح نحوه دخالت اراده خدای واقعی است ،نه توضیح یک
ررساخته ذهنی و فلسفی ویکو ( ،1971ص )11-7تأکید میکند که حکومت اردی او ،مانند «حکومت انتزاعی افالطون» نیست ،رلکه
«شهر رزرگی است شام کشورهایی که توس خدا تأسی شده است و حکمرانی میشوند
 .3ره جز تأکیدا خود ویکو ،که در ادامه خواهد آمد ،شارحانی مانند کاپونیگری ( ،1971ص )92-1نییز معتقدنید کیه ویکیو دیین را رنییاد
غیرقار تردید جامعۀ انسانی میدانست
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 4در واقع ،از این دیدگاه شناخت
ِ
«انسان مهیای حضور آمادهگر و منتیر تاریخ دیگری می شود که در آن حقیقت راطنی و ک انسان یعنی رقیهاللهاتعیم از مکمن غیب ررون
ً
آید و نور وجود قدسی او چونان حضور قدس عالم را مجددا ره فتوح ساحت قدس و رهایی از فرورستگی ساحت قدس رازگرداند ،و امت
اللهی واپسین انسان و پایان تاریخ راشد» (مددپور ،1311 ،ص )171
واحده واپسین را انسان رقیه ِ
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همان «وتیت» است ،اما مشیت الهی ررای متفکرانی نییر روسوئه و ویکو همانقدر واقعی هسیتند
که وتیت ررای سنت شیعی ره نیر میرسد در چرخش فکر تاریخی غرب ،از نیریه الهیی تیاریخ
ً
روسوئه تا رویکردهای کامال سکوتر قرن نوزدهمی مارکسیی ییا کنتیی ،زاوییه دیید ویکیو در ریاب
ماهیت تاریخ را فکر اسالمی و شیعی همراستا میشود  1او در جایی گفته اسیت :تیاریخ ریهوسییلۀ
انسانها ساخته شده ،اما مرزهای آن را مشیت الهی تنییم شده اسیت» (ویکیو ،1941 ،ص)191
پرداختن ره نحوﮤ تفکر نیاممند چنین متفکران خداراوری میتواند ره تنقیح ررخیی مسیائ مبتالریه
کنونی ما در عر ه علوم انسانی کمک کند
مالحظات نظری :تحوالت «مشکله تاریخ» در سنت فکر غربی
از منیری ریرونی و را فراتحلی معرفتهای تولیدشده پیرامون «تاریخ» ،دستکم دو قالیب ا یلی
ِ
قار تفکیک است :مطالعا معرفتشناسانه و مطالعا هستیشناسانه مطالعا معرفتشناسانه
در راب تار یخ ،ردین سئوات پاسخ میدهند که :چگونه راید تاریخ را شناخت؟» چگونیه میتیوان
تاریخی ره دست آمیده ،چیه زمیانی از عینییت ررخیوردار
ره معرفت تاریخی دست یافت؟ معرفت
ِ
است؟ چگونیه میتیوان «دقیت» را در مطالعیا تیاریخی افیزایش داد؟ چیه اسینادی در مطالعیه
پدیدههای تاریخی ،قار اسیتفاده و اتکاسیت؟ اسیناد «دسیت اول» و «دسیت دوم» کدامنید؟ امیا
خود تیاریخ میپردازنید:
فهم تاریخ فراتر رفته و ره رح در مورد ِ
مطالعا هستیشناسانه از حوزﮤ ِ
ً
ماهیت تاریخ چیست؟ در مطالعه تاریخ ،چه چیزی را راید شناخت؟ اساسا چیه چییزی «تیاریخ»
است؟ آیا تاریخ هدف دارد ؟ آیا در تاریخ ،پیشیرفت وجیود دارد؟ تفیاو دیگیر ریین ایین دو نیوع
ً
منیور یییافتن پاسییخ راییید رفییت » پرسییشهای
پرسییش« ،اساسییا [در] آن راهییی اسییت کییه رییه
ِ
هستیشناسانه« ،پرسشهاییاند که از تاریخ نشئت میگیرند ،امیا رایید رییرون از تیاریخ از طرییق
ً
تفکر فلسفی ،نه از راه تحقیق تاریخی ،ح وفص [و پاسخ داده] شوند (اگر ا ال قاری ح وفصی
راشند)» (استنفورد ،1314 ،ص )371
 1ررای نمونه ،مطهری ( ،1311ص )211-219در رح از فلسفه تاریخ ،مجموعهای از نیریهها اعم از نیریه نژاد ،نیریه جغرافیا ،نیریه
قهرمانان و نوارغ ،نیریه اقتصادی در مورد ماهیت و تحول تاریخ را نقد و رررسی میکند از جمله در نقد رادیکالی از «نیریه الهی تاریخ»
مینویسد« :از اینها ریرر تر نیریه الهی است مگر تنها تاریخ است که جلوهگاه مشیت الهی است؟ همه عالم ،از آغاز تا انجام را همه
اسباب و عل و موجبا و موانع ،جلوهگاه مشیت الهی است نسبت مشیت الهی را همه اسباب و عل جهان یکسان است همچنانکه
زندگی متحول و متطور انسان جلوه گاه مشیت الهی است ،زندگی ثارت و یکنواخت زنبور عس هم جلوهگاه مشیت الهی است پ سخن
در این است که مشیت الهی زندگی انسان را را چه نیامی آفریده و چه رازی در آن نهاده است که متحول و متطور شده ،در ورتی که زندگی
جانداران دیگر فاقد آن راز است؟»
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مباح معرفتشناسانه و هستیشناسانه پیرامون تاریخ ،ریا قیدری تسیامح و ریا فراتیر رفیتن از
مندی تاریخی هستند ریه نییر مییرسید کیه در سینت تفکیر
ررخی استثنائا  ،خود مشمول زمان ِ
ً
سنت غرریی،
تاریخی مغربزمین ،یک روند قار شناسایی است عموما مباح دورﮤ ماقب
مدرن ِ
ِ
رهویژه در یونان ،ماهیت معرفتشناسانه دارند و تنها را پیدایی عصر جدید اسیت کیه امکیان رحی
هستیشناسانه پیرامون تاریخ ممکن میشود در سنت یونانی و نزد ارسطو تاریخ اعتباری نداشیت
ً
اساسا شناخت معتبر شناخت رر اساس «کلی» رود و فلسفه از همین جهت علیم اولیی ریود حتیی
شعر نیز از تاریخ «کلی»تیر و تجیرم معتبرتیر ریود (زریینکیوب1371 ،ص 1 31-27ریهعیالوه،
تاریخنگاری یونانی ،ره استثنای هرودو  2کیه دغدغیه «ررررهیا» را نییز داشیت ،گونیهای «تیاریخ
محلی» رود و ره ریان احوات و تحوت دولیتشیهرها اختصیاص داشیت ریه عبیارتی ،نیه تنهیا
معرفتی که دانش تاریخ راید ره ما میداد کماهمیت ریود ،رلکیه قلمرو ییی کیه تیاریخ متکفی دادن
شناختی از آن است ،نیز محدود ره دولتشهرها رود و از آن فراتر نمیرفت آغیاز عصیر مسییحیت
موجب تحولی اساسی در حوزﮤ معرفت تاریخی مغربزمین شد و موجیب شید تیاریخ مسییحیت
خصلت «جهانی» پیدا کند تاریخ ،رر اساس سنت یهودی-مسیحی ،هم تاریخ مؤمنان ریود و هیم
تاریخ کفار و مشرکان ردینترتیب ،مورخ مسیحی ره نگارش تاریخ کی اجتماعیا انسیانی توجیه
پیدا میکرد و جز این طرح عام خداوند را در حرکت تاریخ پیگیری میکرد در واقع ،وظیفه ا یلی
مورخ مسیحی پیگیری نحوﮤ تحقق ارادﮤ خداوند و ررنامه او در تحول تاریخ رر اساس منارع دینیی و
ِ
گفتههای رسوتن رود را این حال و از حی معرفتشناختی شناخت تاریخی که مورخ مسیحی ریه
دست میداد ،فینفسه فاقد اعتبار است ،مگر اینکه مسیتند و د
مویید ریه رواییا و احادیی کتیاب
مقدس و گفتههای رسوتن راشد از حی هستیشناختی نییز تیاریخ چییزی جیز جلیوهای از ارادﮤ
الهی نیست و از خود چیزی ندارد« :هدف انسان و تاریخ او این است که در این پند روزﮤ هسیتی،
اوامر راریتعالی را اجرا کند» (پوترد ،1314 ،ص )21در واقیع ،تیاریخ مسیتق از ارادﮤ خداونید،
شأنی ندارد روسوئه از جمله آخرین متفکران مسییحی در ارتیدای دورﮤ جدیید اسیت کیه در مقیام
 .1ارسطو ( ،1377ص )13-4معتقد است که فرق شاعر و مورخ در این نیست که «یکی ره نیم سخن گوید و دیگری ره نثر» ،رلکه تفاو در
این است که شاعر از «اموری که وقوعشان ممکن مینموده است» ،و مورخ از «اموری که واقع شدهاند» سخن میگوید و نتیجه میگیرد که
«شعر از تاریخ ،فلسفیتر و عالیتر است؛ زیرا ریشتر ره اموری می پردازد که کلیت و عمومیت دارد ،در حالی که تیاریخ ریشیتر ذکیر امیور
فردی ره میان آورد» اموری را «کلی» میداند که «از چنین یا چنان کسانی ،ررحسب احتمال یا رالضروره» سرزده راشد» و این موضوع شعر
است و امور «فردی» را آنی میداند که فیالمث از کیکاووس یا «الکبیادس» سرزده یا رر او واقع شده است

2. Herodotus.
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تشریح همین فهم مسیحی از تاریخ ررآمده است رنیارراین ،از حیی معرفیتشیناختی و از حیی
هستیشناختی تاریخ تا پیش از دورﮤ جدید ،هم در سنت یونیانی و هیم در سینت مسییحی ،واجید
جهیانی
اعتبار شناختی یا شأن وجودی نیسیت « :در درون طیرح الهیی تیاریخ جهیان ،تیاریخ ایین
ِ
محض ،موضوعی ریاهمیت تلقی میشود» (فراید ،1311 ،ص )23ریا تجیدد تحیول عمیقیی در
حیطه تاریخ رخ میدهد از حی معرفتشناختی ،پ از هجمیه سیهمگین دکیار ریه شیناخت
تاریخی که نسب ره فکر ارسیطویی مییرسیاند ،کیار رازسیازی شیناخت تیاریخی و تجهییز آن ریه
روشهای جدید آغاز میشود از حی هستیشناختی نییز تیاریخ تجیددی« ،جهیانی» ریودن را از
سنت یهودی-مسیحی ره ارث میررد 1،اما چنانکه در آثار هگ مشهود اسیت ،موجودییت آن را از
امر الهی جدا میکند و شأنیت مستقلی ره آن میدهد تاریخ تجددی ،جهیانی اسیت ،امیا جهیانی
خدای واقعی نیست و آنگونه کیه در هگی و کنیت مشیاهده
جهانی
رودنش ناشی از طرح جامع و
ِ
ِ
ً
میییشییود ،خودرنیییاد اسییت ویکییو دقیقییا در مح ی تقییاطع همییین دو امتییداد معرفییتشییناختی و
هستیشناختی رح از تاریخ ایستاده و نیریهپردازی کرده است و از قضا در هر دو روند پیشیگام و
نوآور روده است از حی معرفتشناختی او از دکار جدا شده ،ولی ریه تک نپیوسیته اسیت و از
حی هستیشناختی نیز از روسوئه عبور کرده و الهامرخش ولتر شده است او را نقد معرفتشناسانه
ایدﮤ دکار در راب دانش تاریخ آغاز مییکنید ،امیا ریه نتیاید هسیتیشناسیانهای در میورد تیاریخ
رمیانتیکی
میرسد؛ 2او رنیانگذار رح هستیشناسانه از تاریخ است که رعدها در سینت هگلیی-
ِ
فلسفه تاریخ تداوم پیدا میکند
ویکو و نقد بیاعتباری تاریخ نزد دکارت
آغازگاه رح ویکو کجاست؟ دررارۀ منارع نیری او ایدههای مختلفیی مطیرح شیده کیه ررخیی ریر
اساس ارجاعاتی است که در آثار خود ویکو آمده است ویکو آثار کسان رسییاری نیییر افالطیون،
ارسطو ،اپیکوروس ،لوکرتیوس ،اسپینوزا ،ماکییاولی ،هیارز ،پوفنیدورف ،سیلدن ،فرانسیی رییکن،
کلیت آن و ترجیح تاریخ جهانی ره تاریخ محلی» در آگوستین و اوزریوس را «گیام
 .1پوترد ( ،1314ص« )21توجه ره سرنوشت نوع رشر در ِ
مسیحی قرونوسطایی ره سوی اندیشه ترقی ررداشته است
قاطعی» میداند که اندیشه
ِ
 .2کاسیرر ( ،1312ص )331معتقد است که ویکو کتاب خود را «رهطور عمد در مخالفت را دکار نوشته» و ردینترتیب خواسته است
«خردگرایی را از تاریخنگاری ریرون رراند» رر همین اساس هم کاسیرر معتقد است ،کار او هیچ تأثیری رر فلسفه خردگرای روشنگری
نداشت و تنها را آرای هردر ،در اواخر سده هجدهم ،است که کار ویکو نیز مورد توجه قرار میگیرد
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ً
دکار و گروتیوس را خوانده ( (دورانت ،1374 ،ص  )343و مشخصا چهار تن را راهنمای خیود
معرفی کرده است :افالطون ،تاسییت (میورخ رومیی) ،فرانسیی رییکن و گروتییوس (مجتهیدی،
 ،1311ص )112-3او در خودزندگینامهنوشتش آورده است« :تاسییت ،1ریا ذهین مارعیدالطبیعی
ریمانندی ،انسان را آنگونه که هست میینگیرد و افالطیون او را آنگونیه کیه رایید راشید» (ویکیو،
 ،1971ص  )131ررخی شارحان نیز ،رر اساس شباهتها ،توماس آ کویناس را دیگر منبع نییری
او معرفی کردهاند  2در رح از «مشیت الهی» نیز چنانکه شرح داده خواهد شد ،او متأثر از روسوئه
است (مجتهدی ،1311 ،ص )112را این حال ،ویکو رهعنوان یک مورخ کیه در سینت کیاتولیکی
تاریخ نویسی اندیشیده است ،ریش از همه ،را طرح نیری دکارتی غالیب ریر زمانیهاش درگییر ریوده
است
اعتباری شناخت تاریخی را را استدتل تیازهای کیه در خیود،
ارسطویی ری
دکار همان موضع
ِ
ِ

نوید آغاز دورﮤ جدید دارد تکرار میکند او در نتیجه شک ،تنها «من اندیشنده» را اثبا کرد« :مین
ِ
میاندیشم ،پ هستم» او سپ میپرسد چرا «من میاندیشم ،پی هسیتم» ،حقیقیی اسیت؟ و
خود پاسخ میدهد که آنچه مرا ره پذیرش دق این قول وا میدارد« ،وضیوح و تمیایز» آن اسیت
دکار رر این مبنا نتیجه میگیرد که هر آنچه رخواهد حقیقی راشد ،راید رهطور واضح و متمیایز ریه
تصور درآید« :معیار حقیقت ،وضوح و تمایز است » او چیزی را واضح میداند که «ررای یک ذهن
و فکر آگاه ،حاضر و ظاهر راشد ،درست همانگونه که میگوییم اشیاء را واضح میرینیم ،وقتیی ریا

یرف
حضور آنها در ررارر چشم آن اشیاء رر چشم را نیروی کافی اثر کنند » البته در نگیاه دکیار
ِ
وضوح داشتن ررای حقیقی رودن کفایت نمیکند ،شناخت ،عالوه رر وضوح ،راید متمایز هم راشد:
«چنان دقیق و متفاو از هر چیز دیگر راشد که در خود شام هیچ چیزی جز آنچه روشن و واضح
ِ
است ،نباشد» (پاپکین و استرول ،1371 ،ص )11رر این اساس ،دو دسته از تصورا را مییتیوان
از یکدیگر تفکیک کرد :تصورا ناشی از تجرره که ریر پاییه تجرریه میا شیک مییگیرنید و پیشیتر
دکار  ،تجرره را ره دلی دخالت خطا و نیز نامتمیایز ریودنش ،غیریقینیی و نیامعتبر دانسیته اسیت
ً
ً
دیگری ،تصورا فطری است که اوت ،ساخته انسان و ررآمده از تجرره او نیسیتند و ثانییا ،واضیح و
1. Cornelius Tacitus.

ارسیطویی آ کوینیاس ریین
 2کانمن ( ،1319ص )33-4معتقد است ریشه گزاره «ساختن معیار حقیقت است» نزد ویکو را راید در تفکییک
ِ
«طبیعت رهمنزلۀ اثر خداوند» در مقار «تاریخ رهمنزلۀ حا کار رشر» جستجو کرد البته او اشعار دارد که ویکو یک تومیسیت محسیوب
نمیشد و ایدهاش را در مخالفت را رأی آ کویناس ساخته و پرداخته است
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متمایز هستند تصورا ریاضیی و تصیور ییک وجیود کامی یعنیی خیدا از ایین دسیتهانید خیدا
تضمینکنندﮤ رسیدن ما ره شناخت یقینی و دانیش ریاضییا واضیحتیرین و یقینییتیرین شیک از
شناخت است در مرحله رعد ،او دامنه شناخت یقینی را گسترش میدهد :در وهله اول «وجود یک
جهان جسمانی خارجی» را اثبا میکند و را رهکارگیری معرفت یقینی ررآمده از تصورا روشن و
رودن علوم فیزیکی راز میکند (همان ،ص )17-7
متمایز در مورد جهان خارجی راه را ررای یقینی ِ

از این رو ،نزد دکار ک حوزهای که ما آن را امروزه «علوم انسانی» میینیامیم ،از حیوزه شیناخت
یقینی کنار گذاشته میشود؛ تاریخ از این قسم است در واقع ،ریا دکیار و پییروانش تیاریخ از دو
شیدن شیناختهیای جدییدتر
جهت مورد هجمه قرار گرفت :در حالیکه علوم فیزیکی ،را افیزوده
ِ

پیشرفت میکرد و نتاید رهتری ره دست میداد ،در دانش تاریخ ،حتی موشکافانهتیرین پیژوهشهیا
درراره جهان راستان ،هیچ شناخت جدیدی ره همیان معنیا کیه از پیشیرفت علیوم طبیعیی حا ی
میشود ،ره دست نمیداد دکار میپرسد« :حتی دانشمندترین پژوهشگر تاریخ روم قدیم ،ره چه
کشف تازهای میتواند ررسد که [ررای] خادمه سیسرون دانسته نبیود؟» 1افیزون ریر ایین ،دکیار و
پیروانش معتقد رودند که روشهای تاریخنگاران نه «ررهانی» است و نه مبتنی ریر «آزمیایش» نیزد
دکار تاریخ «علم» نیست؛ زییرا علیم مبتنیی ریر «مشیاهده مسیتقیم»« ،آزمیایش»« ،تکیرار» و
«فایدهمندی» است (کالینگوود ،1391 ،ص ،)13-11ولی تاریخ چنین نیست ریه دیگیر سیخن،
نتاید تحقیقا مورخان ممکن است سرگرمکننده راشد ،ولی فاقد اهمیت و اعتبار است ریه همیین
نحو و را پیشرفت علوم طبیعی و شیوﮤ کار دانشمندان طبیعی ،مورخیان از حیی پییشداوریهیای
ذهنیشان نیز مورد انتقاد قرار گرفتند :روایت آنها از رویداد تاریخی یا سوگیرانه اسیت ییا از فقیدان
ررخی اطالعا اساسی رند میررد تواریخ ره دلی گزینشی رودن ،ناگزیر ،نمیتوانند ریه حقیقیت
ررسند تاریخ پر از افسانه است (رحمانییان ،1317 ،ص  2 )7ویکیو در ارتیدا ریه «تیاریخنگیاری
دکارتی» 3متمای رود و را این قسم از انتقادا نسبت ره تاریخ همراهیی داشیت ریا ایین حیال ،ریا
 1دکار در عبار مشهوری گفته است :یک آشپز رومی جامعه روم را رهتر از مورخ تاریخ روم میشناسد چیون آن آشیپز رومیی در جامعیه
رومی زندگی کرده و آنچه را که در آن جامعه رخ داده ،مشاهده کرده است.
 2کالینگوود (،1319ص )12-11در جمعرندی انتقادا دکار ره تاریخ ،ره چهار نقد ا لی اشاره میکنید« :واقعییتگرییزی تیاریخی»،
«پیرونیسم تاریخی»« ،ضدفایدهگرایی تاریخ» و «اوهامسازی»
« 3تاریخنگاری دکارتی» در نیمه دوم قرن هفدهم و تحت تأثیر انتقادا دکار ره مورخان شک گرفت و تالش داشت تا را رعایت ا ول
دکارتی ،از تاریخ اعاده حیثیت کند سه ا عق گرایی تاریخی ،رورهرو کردن منارع مختلف را یکدیگر و رررسی غیرادری منارع مکتوب و
پرداختن ره منارعی مانند مسکوکا  ،کتیبهها و نقشهها ،مبنای کار تاریخنگاران دکارتی نییر تیمن و رالندیستها رود (کالینگوود،1319 ،
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نگارش کتاب اصول علم جدید ،ره نحو رنیانرراندازی ،معرفتشناسی دکارتی را زیر سئوال ررد
ویکو مدعی است که این قاعدﮤ معرفتشناختی دکارتی که شناخت یقینی موکول ریه ریداهت و
روشنی است ،ریش از حد تحت تأثیر ریاضیا و علوم طبیعی است و دکیار از دیگیر شیاخههیا
مث هنر ،حقوق و تاریخ غفلت کرده است رهعالوه فیلسوفان دکارتی از ماهیت خود علیوم طبیعیی
دکیارتی
نیز درک درسیتی ندارنید (ادواردز ،1371 ،ص )241-7ویکیو قاعیدﮤ معرفیتشیناختی
ِ
«حقیقی ،ردیهی است» را کنار گذارده ،قاعدﮤ «حقیقی ،ساختنی است» را جیایگزین آن مییکنید:
«حقیقی 1و ساختهشده  2قار تبدی ره یکدیگرند » تنها آن چیزی را میتوان رهطور کام شیناخت
که خود پدیدآورنده آن راشیم  3فق آفریننده است که میتواند رهطور کام ره شناخت آفرییدهشیده
معییار حقیقیت ،سیاختن آن اسیت»( 4کاپلسیتون ،1311،ص  )174ریدینترتییب،
دست یارد «
ِ
خودآگاهی نهفته در کوگیتوی دکارتی ریمبنا میشود :نه تنها تصور ذهنی (حتی تصیورا فطیری)
ِ

نمیتواند مالکی ررای رسیدن ره حقایق دیگر راشد ،رلکه حتیی «میالک حقیقیت خیود ذهین نییز
نیست؛ زیرا در حالیکه ذهن ره ادراک خیود مییپیردازد ،امیا خیود را نمییسیازد و چیون خیود را
نمیسازد ،از شک یا شیوهای که از طریق آن ریه ادراک خیود مییپیردازد ،آگیاه نیسیت» (ادواردز،
 ،1371ص )247ردینترتیب ،من اندیشنده دکار که همواره ریرون از تیاریخ ایسیتاده اسیت ،در
ِ
محاق فرو میرود 5
ص )13-4ویکو در ارتدا ره این شیوه تاریخنگاری جدید عالقهمند رود ،اما خیلی زود ،ره آنچه کالینگوود از آن ره «مکتب ضددکارتی
ویکو» یاد میکند ،تغییر جهت داد البته ویکو تنها مورخ ضددکارتی نبود کالینگوود از جریان انتقادی دیگری ره نام «مکتب ضددکارتی
رودن معرفت هستند
تک ،ررکلی و هیوم» یاد میکند که رر مبنای تجررهگرایی ،شناخت را محصولی تاریخی دانستهاند و قائ ره انضمامی ِ
(همان ،ص)97-7

1 .Verum
2. Factum
 3را این حال ،ویکو در آخرین ویرایش کتاب « اصول علم جدید» ،ره جای  verum factumریشتر از ا طالح  verum certumاستفاده

میکند کانمن ( ،1319ص )41دلی این تغییر نگرش را چنین میداند« :میخواسته است ره عقالنیت اشاره کند ،یعنی عمومیت داشتن و
قار پیشرینی رودن  corsiو  ricorsiو یا ره تعبیر مسیحیان ،مشیت الهی مدنیر او روده است »

4. Verum factum

 5البته نقد ویکو تنها متوجه دکار نیست ،رلکه او در مقام مواظبت از فهم درست تاریخ ،ره نقد دیگر متفکران مراح آغازین تجدد نیز
پرداخته است ررای نمونه ،او در انتقاد از پوفندروف ،گروتیوس و هارز معتقد است که شیوه رح آنها موجب میشود که فهم درست زندگی
گذشتگان ناممکن شود آنها در رح های مرروط ره خاستگاه جامعه و نهادهای رشری ،از مفاهیمی مانند «حقوق طبیعی» یا «قرارداد
اجتماعی» استفاده میکنند که رنارر آنها رشر دارای سرشتی ثارت و تفسیرناپذیر است این منطق ممکن است در فلسفه سیاسی و اجتماعی
نتاید مفیدی داشته راشد ،اما موجب کدفهمی در فهم رفتار گذشتگان میشود رر مبنای چنین سرشت ثارتی ،گذشتگان شبیه معا ران
خواهند شد نگرشهایی ره گذشتگان نسبت داده میشود که محصول ذهن معا رانی مانند هارز یا گروتیوس است از حی روششناختی،
درست
این امر موجب میشود که اسطورههای کاذب و قالبهای تحریفکنندهای رر زندگی گذشتگان و رر تاریخ تحمی شود و امکان فهم
ِ
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ویکو ،همچون دکار  ،میپذیرد که ریاضی یک دانش قطعی و یقینی اسیت ،امیا نیه ریه دلیی
ردیهی رودن آن ،رلکه ره این دلی که ریاضی ساخته انسانهاست نیامهای ریاضی ،مجموعهای از
قراردادها و مخلوق انساناند ریاضی یک جع انسانی است ،رنارراین ،میتوان ره شناخت یقینی از
ِ
آن دست یافت رر همین اساس ،تار یخ یک دانش یقینی است؛ زیرا حوادث و رخدادهای تیاریخی
شیناختی «حقیقیی،
نتیجه عم انسانی است انسانها تاریخ را مییسیازند و رنیارر قاعیدﮤ معرفیت
ِ

ساختنی است» ،می توانند ره شناخت یقینی از تاریخ دست پیدا کنند ریدیهیتیرین و روشینتیرین
واقعیت این است که جهان اجتماعی و تاریخی را خود انسانها ساختهاند رر همین منیوال ،ویکیو
علوم طبیعی ،و از جمله فیزیک ،را فاقد اعتبار میداند تاریخ ،آفریدﮤ انسان است و انسان ،آفرییدﮤ
خودش را میشناسد اما طبیعیت آفرییدﮤ انسیان نیسیت و از ایین رو ،شیناخت انسیان از طبیعیت
نمیتواند حقیقی و یقینی راشد  1اکنون ویکو در آغاز رحثی هستیشناسیانه در ریاب تیاریخ اسیت:
تاریخ چیست؟ و ویکو پاسخ میدهد ،تاریخ مجموعهای از ساختههای انسانی است
نسبت تاریخ انسانساخته و « ّ
مشیت الهی»
ِ

مسییحی
سینت
کاتولیک معتقد ،ریا
اکنون تزم است تا ویکو همچون روسوئه رهعنوان یک مسیحی
ِ
ِ
ِ
تفکر تاریخی تعیین نسبت کند و هستی «تاریخ» را در پیوند را «امر الهی» قرار دهد رنارر مباحی
پیشگفته ،ویکو تاریخ را انسانساخته و از این رو ،قار شناخت دقیق میداند و رر این اساس ،ایین
سئوال امکان طرح پیدا میکند که جایگاه «مشیت الهی» در فهم ویکو از تاریخ چیسیت؟ چگونیه
رودن تاریخ را را دخالت مشیتالهی در آن منطبق کرد؟ هرچند رح ویکو از
میتوان انسانساخته ِ
ماهیت مشیت الهی مبهم روده و موجب سردرگمی شارحان او شده است ،اما تالش او معطیوف ریه

پیشینی ررگرفته از
زندگی انسانها در مراح نخستین رشد اجتماعیشان را تضعیف کند یا از رین ربرد ویکو را چنین تعمیمهایی که تصور
ِ
ِ
زمان حال را رر گذشته و تاریخ غالب میکند ،مخالف است (ادواردز ،1371 ،ص  )249رعدها یکی از مهمترین نقدها ره گرایشهای
پوزیتیویستی در حقوق و سیاست که گروتیوس ،هارز و پوفندروف پیشگامان آن محسوب میشدند ،رس همین نکته رود
 .1همین تمایزگذاری رین «علوم تاریخی-انسانی» از یکسو و «علوم طبیعی-فیزیکی» از سوی دیگر و نیز تالش ررای اثبا متفاو و نیز ررتر
رودن شناخت ره دست آمده از علوم تاریخی-انسانی موجب شده است تا ویکو را آغازگر مباحثا و مناقشاتی ردانند که ریش از یک دسال
ِ
ً
رعد ،در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،توس مجموعه متنوعی از متفکران که مسامحتا آنها را «نوکانتیها» مینامیم ،پیرامون ماهیت منحصر
ره فرد علوم انسانی پدید آمد کار ا لی ویکو تالشی جدی و تا اندازه موفقیتآمیز در راه ایجاد مبانی معرفتشناختی و روششناخت ِی علم
انسانی ناب روده است (تریسرام ،1913 ،ص )147فروند ( ،1372ص )17-11نیز «علم جدید» ویکو را همان علوم انسانی مدرن دانسته
است
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مدنی مشیت الهی» 1در ررارر «الهیا طبیعی» 2غالیب در روزگیارش
تنییم نوعی «الهیا
منطقی ِ
ِ

است الهیا طبیعی 3در مصاف را «الهیا وحیانی» 4،ره جای تکیه رر تجلییا الهیی ،از طرییق
تأم عقالنی رر ویژگیهای جهان و مشاهدﮤ فرآیندهای طبیعی ،در پی رح از وجود خدا ،قیدر
دل طبیعت میتوان شواهدی ررای نیم استخراج کیرد و
و حدود اختیار اوست رر این اساس ،از ِ

ردینترتیب وجود ناظم را اثبا کرد جز این ،ارتنای الهیا طبیعی رر «علم» است ره جای دیین،
میتوان از طریق یافتههای تجرری ،شواهد معقولی ررای نیم حاکم رر طبیعت و توضیح منطق رفتار
خداوند پیدا کرد (محمدرضایی و همکاران ،1311 ،ص  )331-2ویکو در دد اسیت تیا همیین
ا

را این رار رر اساس تاریخ جاری کند؛ پیگیری امر الهی از طریق روندهای میدنی و تیاریخی

او ،چنانکه ،در کتاب حکمت باستانی ایتالیایی شیرح داده ،در «الهییا میدنی» خیدا نیه ریهطیور
پیشینی 5،رلکه از طریق تأثیرا پسینی 6قار اثبا است و ایین تیأثیرا نیه در طبیعیت ،رلکیه در
ً
جهان اجتماعی و تاریخی و اساسا از طریق آزادی انسان و نیز از طریق پدیده و نهادهای اجتمیاعی
نییر شرم ،افتخار ،سودمندی ،اقتدار ،دین ،خانواده و زریان قاری شناسیاییانید پاپیارت 7در مقالیه
«تناقض امر استعالیی و درونرودگی در تصور ویکو از مشیت الهی» ،شرح روشنگرانهای از رارطیه
«مشیت الهی» و «ارادﮤ انسانی» دارد :اعمال انسانی رهرغم مقا د خا ی که دارند ،ممکن اسیت
ره مقصد یا پایانی دیگر جز آنچه در ارتدا مدنیر است ،منجر شوند در واقع ،ییک اریرذهن (خیدا)
وجود دارد که از این مقا د و اعمال آگاه است و ردینترتییب متوجیه منیافع مشیترک یعنیی حفی
زندگی مدنی و اجتماعی است در نتیجه ،میتوان از رسیاری از اعمال و اهداف مخرب انسانی ییاد
کرد که رهواسطه همین وجه ناهمگونی غایا ِ مشیت الهی ،ره پایانهای نیک و خوب انجامییدنید
ماجرای حضر یوسف(ع) و ررادرانش از این قسیم اسیت؛ ریرادران یوسیف(ع) ریهدنبیال مقا ید
1. rational civil theology of divine providence.
2 . natural theology.

 3البته «طبیعی» در «الهیا طبیعی» میتواند معانی متفاوتی داشته راشد ،اما در روزگار ویکو مقصود از آن «طبیعت» است ریشه «الهییا
طبیعی» ره آ کویناس و آنسلم یاز میگردد (رروک )1312 ،میتوان میان «الهیا طبیعیی و «الهییا طبیعیت» تمیایز گیذارد و ریر همیین
اساس ،الهیا طبیعی در خوش رینانهترین حالت خود ،منتد ره نوعی خداراوری طبیعی ،یعنی دئیسم ) (Deismمیشیود ،ریه طیوری کیه
هرگز توان تبیین و تفسیر مشیت الهی و نحوه فع او(خداوند) را آنطور که ادیان معرفی میکنند ندارد و رنارراین ،راور ره خدایی که را عیالم
رطور همهجانبه و وحد رخش سر و کار ندارد ،را الحاد) (Atheismفا له زیادی ندارد (محمدرضایی و همکاران ،1311 ،ص)332

4. revealed theology.
5 .a priori
6 posterior
7. Emanuel Paparella
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خودخواهانه رودند ،اما نتیجۀ نهایی ماجرا چیزی نبود ،جز وارسیتگی غیرقاری اجتنیاب ریرادران ریه
دوم درون رود ِاعمال انسان را که در پاییانی متفیاو از قصید نخسیتین رخ
یکدیگر ویکو این قصد ِ
لی ویکو این اسیت :اگیر اعمیال انسیان ریا اییدۀ
میدهد ،مشیت الهی مینامد در واقع ،حرف ا ِ

1
رغیم وجیود مقا ید و اهیداف
ِ
الوهیت مشیتمأرانه تذهیب شده راشند ،موفیق خواهنید شید ،ریه ِ

خودپسندانه ،انسان را را توجه ره سرشت واقعیاش در زندگی اجتماعی حف کننید از نییر ویکیو

این رینش در خود نشانهای از مشیت استعالیی است (پاپارت)2117 ،

2

و یکو در رح از رارطه ارادﮤ انسانی و مشیت الهی در تاریخ نیز همین دوسیطحینگیری را پیی
میگیرد او در سطح اول رر نیت و نحوﮤ عم انسان متمرکز اسیت« :انسیانها نخسیت ضیرور را
احساس میکنند ،سپ ره فایده و منفعت میاندیشند ،رعد متوجه آسیایش مییشیوند و پی از آن
خود را را لذ سرگرم میکنند و از آن رو هیوای تجمیال در سیر مییپروراننید و سیرانجام دیوانیه
میشوند و جسم خود را ویران میکنند» (ویکیو ،1941 ،ص )241چنیین انسیانی کیه از مرحلیه
حیوانی و تعلقا مادونانسانی هنیوز فا یله زییادی پییدا نکیرده اسیت ،نمییتوانید تمدنسیاز و
ردینترتیب تاریخساز راشد او نیامیاتی را ایجیاد مییکنید ،امیا در همیه حیال تحیتتیأثیر رذیلیه
«خودشیفتگی» است ویکو در فقرهای آورده است:
«انسانها رهدلی ماهیت ناپاک خود تحت سلطۀ خودشیفتگی 3هستند در جستجوی هر چییز
مفید ررای خودشان و هیچ چیز ررای یاران خود آنها نمیتوانند کنترل امیالشان را رهدست گیرند و ره
سوی عدالت سوق دهند در نتیجه ،ردین واقعیت میرسیم که انسان در وضعیت حیوانی 4تنها رفاه
خود را میجوید؛ زمانی که زن میگیرد و رچهدار میشود ،رفیاه خیود را در کنیار رفیاه خیانوادهاش
میجوید؛ را ورود ره زندگی مدنی ،او رفاه خود را در کنار رفاه شهر خود مییجویید ،آنگیاه کیه ریه
مرحلۀ حکومت رر چندین دسته از مردم میرسد ،رفاه خود و ملتش را میجوید؛ زمانی که ملتها
1. providential divinity

 2لوسنته ( ،1912ص )111همین مضمون را ره نحو دیگری توضیح داده است او اهداف انسان را را «الف» و نتاید را را «ب» و رارطۀ میان
این دو را را «الف  >-ب» نشان میدهد رارطه ای که نه ره وسیلۀ دانش و قصد رشری و نه ره وسیلۀ وحی الهی ،رلکه ره وسیلۀ فعالیت درون-
رودی ( )immanentمشیت الهی تضمین شده است ره همین ترتیب کاپونیگری ( ،1971ص )99در تفسیر مشارهی »مشیت» را «یک
حرکت طبیعی در روند تاریخ» میداند که «خود را رهطور ضمنی در حرکتهای انسان -فاع تاریخ -میگنجاند ،آنقدر نزدیک که از
ِ
خود حرکت انسان قار تشخیص نیست» ررای دیدن شواهدی از این رح در کتاب «اصول علم جدید» ،رنگرید ره( :ویکو،
قدر
ِ
 ،1941پاراگرافهای  133 ،132 ،31و )1111

3. self love
4. bestial state
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روسیلۀ جن ها ،پیماننامههای لح ،اتحاد و تجار متحد شدند او رفاه خود را همراه را ک نیژاد
ً
رشر میجوید انسان در همۀ این شرای اساسا ره دنبال سودمندی خودش است» (همان،پاراگراف )341
وجه چرخشی رودن نیریه ویکو نیز همین جاست« :انسیانهیا در آغیاز در «تیوحش حیواس»
خباثیت انعکاسیی» نتیجیۀ آن
زندگی میکردند مرحلۀ رعدی «رررریت تفکر انعکاسی» است که «
ِ

است و آخرین مرحله« ،رالهت و حماقت کام » است سپ

این چرخه دوراره تکیرار مییشیود

(آشتیانی ،1391 ،ص )413
اما ویکو در سطح دوم ،مشیت الهی را وارد میکنید کیه نقیش هیدایتگر را ریرای چنیین انسیان
خودشیفتهای دارد:
«تنها رهوسیلۀ مشیت الهی است که او میتواند ره عنوان عضوی از جامعه ،خانواده ،دولت و در
نهایت انسانیت ،عدالت را در این نیامها عملی کند انسان در رسیدن ره همۀ سیودمندیهیایی کیه
آرزو میکند ،ناتوان است و این نیامها او را تنها ریه جسیتن آن سیودمندیهیایی کیه ریرایش تزم و
ضروری است محدود میکنند و ردین« ،عادتنه» لقب میدهند رنارراین ،عدل الهی است که تمام
عدالت انسانی را تنییم میکند؛ عدلی که رهوسیلۀ مشیت الهی ررای رقای جامعۀ انسانی حکمفرما
شده است» (ویکو ،1941 ،پاراگراف )341

1

تنها در این سطح راتتر است که عم انسانی ره تمدنسازی منجر میشود در این سیطح و ریا
ِ
نقشآفرینی «مشیت الهی» در مقام یک هدایتگر و راهنما ،رونید مینیم تحیوت تیاریخی چنیین
خواهد رود :گذار از مرحله دینی ره قهرمانی ره مدنی  2مالحیه میشود که در ایین تفسییر ،انسیان
فاقد اراده و تنها کارگزار دسترسیته ارادﮤ الهیی نیسیت و چنانکیه مورخیان مسییحی ماقبی ویکیو
گفتهاند ،مشیت الهی از طریق الزام قوانین تحمیلی عم نمیکند ،رلکه آنگونه که ویکو مینویسید
کارگیری آن سنن و عادا انسانی» عم میکند کیه «از هیر الزامیی رهیا ریوده و تنهیا
«رر مبنای ره
ِ
ظهورا خودانگیخته سرشیت انسیانی»انید (ویکیو ،1971 ،ص )14ویکیو در جیای دیگیری از

«تاریخ آرمانی جاودانه»ای یاد میکند که «تاریخ هر ملتی در طی ظهور ،ترقیی ،رلیوغ ،انحطیاط و
سقوط خود مسیر آن را میپیماید» (پوترد ،1314 ،ص )37تاریخ مراح سهگانهای را میپیمایید
روشنگر کانمن
 .1در این پاراگرافها مشارهت افکار ویکو را هارز آشکار است ررای اطالع ریشتر از ارتباط فکری هارز و ویکو ره مقالۀ
ِ
( )1319رجوع نمایید
ً
 .2کانمن ( ،1319ص )41همچنین تقسیمرندی ادوار تاریخی – دینی ،قهرمانی و مدنی -در نزد ویکو را ظاهرا ررگرفته از مفهوم تثلی اقدس
میداند که خود از حکمت مصر راستان ریشه گرفته است
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دینی اولیه که شاعرانه زندگی میکننید ،ریه دلیی
که رو ره تکام است :انسانها و ملتهای مرحله ِ

تخیلی اندیشیدن ،از کسانی که در مراح قهرمانی و مدنی زندگی میکنند ،عقبتر نیسیتند ،رلکیه
ً
خطایشان این است که «خدای واقعی» را تقریبا را هر چیز در محی اطرافشان اشتباه مییگیرنید
اغتشاش مفهوم خدا نزد انسانهای نخستین ،آنها را در سطوح اولیهتری از حی نیامیا تمیدنی و
نگییرش
زنییدگی اجتمییاعی قییرار داده اسییت (ویلسییون ،1993 ،ص )91-19اییین دیییدگاه رییا
ِ
ً
ارزشداورانهای که رعدها خصو ا در قرن نوزدهم میالدی در تفکیک سهگانه کنت از تحول جوامع
پیدا شد ،متفاو است

1

روش جدید تحقیق در تاریخ
هستی «تاریخ» پیدا کیرده ،اکنیون تزم اسیت تیا روش جدییدی
رر مبنای تصور تازهای که ویکو از
ِ
ررای شناخت تاریخ ارداع کند این هستیشناسی تازه ،معرفتشناسی و روششناسی جدیدی را نیز

طلب میکند و همین وجه ممیزﮤ «علم جدید» ویکو است آنچیه از «گذشیته» ریرای میورخ ریاقی
مانده است را میتوان ره دو دسته ا لی تقسیم کرد :نخست ،میراث عینی که مجموعهای از اشییاء
یا ارنیه و کتابها و آثار مکتوب است که گذشتگان ساختهاند دسیته دوم ،مییراث معنیوی و ذهنیی
شام اسطورهها ،هنرها ،اشعار و مانند آن است ،که اینها نیز ساختههای انسانیانید تیاریخنگیاری
ً
سنتی عموما ره دسته اول تکیه میکند تا ردینترتیب خود را عینی و مسیتند نشیان دهید و کمتیر ریه
اسطورهها ،اشعار و هنرها ارجاع میدهد و ریشتر آنها را رهعنوان خرافه و غیرواقعی کنار مییگیذارد
این در حالی است که میراث عینی راقیمانده از گذشته کمتر سالم و دستنخورده راقیمانده است،
رلکه در گذر زمان و در سیر حوادث خسار دیدهاند از ایین رو ،میورخ سینتی نییاز ریه رازسیازی
میراث راقیمانده از گذشته را کمک ذهن خودش دارد پاشنه آشی تاریخنگاران سنتی و نقدی که از
ارسطو تا دکار رر آنها وارد کردهاند ،نیز همین است که شناخت تیاریخی ریه ایین دلیی مهیم کیه
ً
آمیخته را اغراض و ذهنیا مورخ است ،معتبر نیست و اساسیا گیزارش میورخ دقییق نیسیت؛ زییرا
مورخ ره رازسازی گذشتهای می پردازد که خود در آن حاضر نبوده اسیت ویکیو هرچنید دسیته اول
 .1ویتاکر ( ،1927ص )73تالش کرده است تا تشاره و تمایز ویکو و کنت را رر اساس مفاهیم خاص آنها« ،مشیت الهی» و «مشیت انسیان»،
شرح دهد او تفاو ا لی آنها را در هدف نهایی این مشیتها میداند که در اولی «رقای جامعه» و در دومی «ترقی» است ویتاکر هیر دو
اندیشمند را معتقد ره وجود یک «ذهن کلی» میداند که «کنش افراد را ره پایانی متفاو از مقا د اولیه منتهی میکند»
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(میراث عینی) را کنار نمیگذارد ،اما کار مهم او تکیه رر دسته دوم میراث گذشتگان است او معتقد
است که اسطورهها ،اشعار و هنرها آنگونه که تاریخ سنتی میگوید ،خرافه و «غیرواقعیی» نیسیتند،
رلکه رر اساس منطق هستیشناختی تاریخی ویکو آنها ساختههای انسیانی هسیتند هیر مقطعیی از
گذشته انسانی را میتوان رر اسیاس آنچیه انسیانهیا در آن دوره سیاختهانید و از جملیه افسیانههیا،
حکایا  ،قصهها ،اشعار ،اسطورهها ،هنرها و مناسکی که خلق کردهاند ،شیناخت ایین مهیمتیرین
شناخت مبتنیی ریر «قییاس منطقیی» و
آموزﮤ روشی ویکو است و یکو دو روش مرسوم دستیاری ره
ِ

«تجرره حسی» را ناکافی میداند و رر آنچه «تخی رازسازانه» نامیده مییشیود (اسیتنفورد،1312 ،
ص  ،)217رهعنوان روش سومی در تحلی تاریخی تکیه میکند و ردینترتیب ،راه را ررای عبیور از
سنتی مبتنی رر ارجحیت منارع مکتوب فراهم میآورد
شیوﮤ تاریخنگارانه ِ

پیشتر ویکو گفته است که انسان میتواند مخلوقا خودش را رشناسد و اکنیون مییافزایید کیه

میتواند ساختههای دیگران را نیز رشناسد او همانند دکار ره سوژۀ اندیشندﮤ عیام معتقید اسیت:
یک انسان ،یک مورخ ،نه تنها ساختههای خودش رلکه ساختههای دیگر انسانها ،در گذشیتههیای
نزدیک و دور را نیز میتواند رشناسد  1اما چه چیزی این امکان را میسر میکنید؟ ویکیو در یکیی از
ردیعترین نوآوریهای نیری ،رر «زران» تأ کید میکنید آیزاییا ریرلین ،1392( 2ص 97و  )111در
شرح روش ویکو ررای مطالعۀ تاریخ معتقد است او از «رینش همدتنه» استفاده میکنید« :راهییاری
ره درون ذهن انسانهایی دور از جامعۀ کنونی در زمیان ییا مکیان ،ریه نییروی قیوۀ متخیلیه »3ایین
راهیاری از راه ریشهشناسی لغا و رررسی اسطورهها ،قصهها و حکایا انجام میشود ایین اقیالم
زرانی ماهیت «جمعی» دارند و ساختههای فردی نیستند که رنارر منطق تاریخنگیاری سینتی رتیوان
رودن آنها داد آنها نمود و رازتابدهندﮤ یک عصر و دوره هستند و رر اسیاس
رأی ره دروغین یا خرافه ِ
تفاو عنا ر و معانی رهکاررفته در این گونههای زرانی ،میتوان دورههای مختلف تاریخ رشیر را از

 .1وقتی ویکو از گزاره «ساختن معیار حقیقت است» یاد میکند ،راید توجه داشت که هرچند انسان نمیتواند ره حقیقت امور عالم و یا طبیعت
پی ربرد ،اما ره این امور شعور ( )Concecinceدارد و شاهد تحقق این امور است البته این شعور را علم ( )Scienceیکسان نیست ،اما در
شناخت محض کلی فق ره شناخت امور جزئی
انسانی خود آنچنان هم ریاعتبار نیست در واقع ،دکار ردینسبب که انسان ره جای
حد
ِ
ِ
ِ
وگوناگون میرسد ،یک روش واحد را ررای ک علوم تعیین میکند ،در حالی که ویکو این نیر را رد میکند و رر این عقیده است که نمیتوان
علوم دارای جنبۀ عقلی را از علوم دیگر مانند تاریخ ،شعر و ررتر دانسیت (مجتهیدی ،1311 ،ص )111گوییا ویکیو در اینجیا متیاثر از
ِ
تاسیت است که معتقد رود «هماهنگی و وحد زیادی میان طبایع و کنشهای انسانی وجود دارد و انسانها فیارغ از اینکیه در چیه دورهای
زندگی میکنند ،خصو یا روانی و اخالقی مشترک رسیاری دارند» (احمدی ،1317 ،ص)19

2. Isaiah Berlin .
3. fantasia
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یکدیگر تفکیک کرد (ویکو سه دورﮤ دینی ،قهرمانی و میدنی را شناسیایی کیرده اسیت) در واقیع،
چنانکه کالینگوود میگوید ،ررای ویکو نه شناسایی «مأخیذ» و اسیتنادا  ،رلکیه «معنیا» اهمییت
معانی این محصوت زرانی میتوان دنییایی را کیه انسیانهیا در گذشیته سیاخته
دارد  1را مداقه در
ِ
رودند ،رازسازی کرد ِّ
فن تحقیقی خاص ویکو تکیه رر «ریشهشناسی لغا » و الفاظ ره کار رفته در
این محصوت زرانی است ویکو مورخ را از ررخی موارد ررحذر میدارد« :اعتقاد مبالغیهآمییز در
راب عیمت دورهای که مورخ آن را مطالعه میکند؛ راه دادن احساسا قومی و ملی در شرح آنچیه
قوم مورخ است؛ سنجیدن گذشته را معیارهای تازهای که مخصوص عصیر میورخ اسیت؛
مرروط ره ِ

ا رار در اینکه وقتی که یک سنت یا یک مزیت نزد قوم قدیمتر هست و قوم جدیدتر هم نیییر آن را
ً
دارد ،حتما راید قوم جدید آن را از قوم گذشته گرفته راشد ،هرچند میان آنها هییچ دادوسیتد معنیوی
وجود نداشته راشد؛ این فکر که پیشینیان در راب حوادث نزدیک ریه عصیر خیویش از میا آگیاهتیر
نویسی خاص خودش ،چهار قاعیدﮤ
رودهاند» (زرینکوب ،1371 ،ص  )379ویکو ذی فن تاریخ
ِ
ِ ِ
روششناختی را تو یه میکند :الف) مطالعۀ زرانشناختی (منیور فقهاللغه یا ریشهشناسی کلما
است)؛ ب) اسطورهشناسی (افسانهها تخیلی نیستند ،رلکه دارای حقیقتاند)؛ ج) توجه ره خالقیان
روایتها و منیور آنها از گفتن این روایا ؛ 2د) مطالعۀ تطبیقی ادوار چرخشی تاریخ( 3کالینگوود،
 ،1319ص )93-4

 1کالینگوود از قسمی تاریخنویسی که آن را «تاریخ چسبوقیچی» مینامد ،یاد میکند که «تنها روش تاریخی شناختهشده ررای جهان مؤخر
یونان -رومی یا قرون وسطی رود» (کالینگوود ،1391 ،ص  )111و میافزاید که هرک «آثار ویکو یا حتی روایتی دست دوم از ررخی آراء او
را خوانده رود» ،میرایست رداند که «مسئله مهم درراره هر عبار و اظهارنیری [تاریخی] در محتوای یک مأخذ این نیست که آیا این
عبار درست است یا غل  ،رلکه آن است که معنای آن چیست و پرسیدن این سئوال که معنای آن چیست ،قدم ریرون گذاشتن فوری از
جهان تاریخ چسب و قیچی ،ره درون جهانی است که در آن ،تاریخ نه را نسخهررداری از شهاد رهترین مآخذ ،رلکه را رسیدن ره
نتیجهگیریهای خودتان نوشته میشود» (همان ،ص)174
 2روش پیشنهادی ویکو ررای استفاده از روایت« ،تلقی آن نه ره عنوان حقیقت کلمه ره کلمه ،رلکه ره عنوان خاطرهای آشفته از واقعیاتی که در
حیحاند ،ولی معنای هیچ
گذر از واسطهای که ضریب انعکاسش را تا حد مطمئنی میتوانیم تعیین کنیم ،معوج شده است همۀ روایا
یک از آنان آنچه می گویند نیست ررای کشف معنی آنها راید ردانیم چه نوع مردمی آنها را اختراع کرده و آن نوع مردم چه منیوری از گفتن آن
نوع چیزها داشتهاند» (کالینگوود ،1319 ،ص )93
ً
 .3ویکو معتقد رود دورههای تاریخی تکرار میشوند ،اما نه دقیقا همانند دفعۀ قب « :را مطالعۀ وحشیان امروزی میتوانیم ریاموزیم وحشیان
قدیم چگونه رودهاند و ره این ترتیب طرز تفسیر اسطورهها و افسانههایی را دریاریم که واقعیا دورترین تاریخ راستان در آنها پنهان است؛
کودکان ره نوعی وحشیاند و افسانه های کودکان ممکن است در این جهت کمکی راشد؛ دهقانان نوین اشخا ی غیرمتفکر و خیالپردازند
و افکارشان رر افکار جامعۀ ردوی پرتو میافکند و » (همان ،ص )94
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جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از مهمترین ویژگیهای جهان جدید تفسیر متفاو آن از تاریخ ،نحوﮤ تحیول آن و نییز مییزان
دخالت انسان در آن است نوع تلقی از عنصر زمان و تصور انسانها از میزان تواناییشان در تحیت
کنترل در آوردن آن ،موجب ظهور ور های متنوع اندیشه و حیا میشود در جهان جدیید کیه
انقیادطلبی و تصرف در امور ،یک رکن ا لی محسوب میشود ،پیدایش تلقی تازه از رارطه انسان و
عنصر زمان و ردین ترتیب ،تغییر نگرش نسبت ره تاریخ و وقایع گذشیته امیری ضیروری محسیوب
یند تبدل و تحو ِل نگرش نسبت ره تاریخ منحصیر ریه
میشود موقعیت جیامباتیستا ویکو در این فرا ِ

فرد است او را تدوین شکلی از «الهیا منطقی مدنی مشیت الهیی» در رراریر «الهییا طبیعیی»
راید روزگارش گام مهمی در خلق آنچه رعدها «علوم انسانی» نامیده شد ،ررداشت و چنانکه مقالیه
ِ
نشان داد ،او در لحیه مهمی از تاریخ تفکر غیرب ،در محی ررخیورد دو امتیداد نییری ایسیتاده و
اندیشیده است :یک ،امتداد معرفتشناسانه کیه در کشیاکش رویکردهیای عقی گرایانیه دکیار و

تجررهگرایانه تک پدید میآید؛ دو ،امتداد هستیشناسانه که در جهتگیری روسوئه و ولتر نسبت ریه
ماهیت تاریخ شک میگیرد از این رو کتاب اصول علم جدید ویکو ( )1721از حیی مفهیومی،
رعد از عق گرایی گ تار در روش درست به کار بردن عقل دکار ( )1737و قبی از تجرریهگراییی
درباره لهم بشر تک ( )1719است؛ از سوی دیگر رعد از گ تاری درباارۀ تااریخ جهاانی روسیوئه
( )1711و پ ییش از رسااالهای در تاااریخ عمااومی ولتییر ( )1717نوشییته شییده اسییت او از نقیید
ً
معرفتشناختی دکار پایهای میسازد تا ره تجررهگرایی تک نزدییک شیود ،هرچنید کیامال ریه آن
ً
کیاتولیکی روسیوئه مبنیی ریر
نمیپیوندد ،همچنانکه کامال از دکار نمیررد از سوی دیگیر ،ریاور
ِ
دخالت خدای واقعی در تاریخ را نگه میدارد ،هرچند را نقد آن راهی ررای تبییین دخالیت انسیان و
ساختههایش در شک گیری تاریخ فراهم میکند و ردینترتیب ،ره ایدههای ولتیر در دورههیای رعید
نزدیک میشود ،هرچنید ریه آن نمییپیونیدد سیرانجام ایینکیه ایین دو امتیداد هسیتیشیناختی و
معرفتشناختی را در تقاطع و ررخورد را یکدیگر قرار میدهد حا

این نیرورزی ظهور تاریخی

است که ذی مشیت هدایتگرانه الهی ،ولی را عم انسانها ساخته میشود راه درست شناختن این
ِ
ِ
ِ
تاریخ ،رجوع ره ساختههای انسان است؛ ردین دلی که انسانها تاریخ را سیاختهانید ،میا مورخیا ِن
دورههای رعدی قادر هستیم روند تحوت تاریخی را کشف کنیم مادﮤ تاریخ دیگر نه رناهیا و آثیار
عینی راقیمانده از دورههای پیشین ،رلکیه همیه تولییدا فرهنگیی انسیانهیای هیر عصیر اعیم از
اسطورهها ،افسانهها ،اشعار و حکایا است «انسان ِ» ویکو عام است و هنوز مانند انسان نیچیهای
ً
وارسته ره ارادﮤ قدر و خصو ا آنگونه که نیریهپردازان موسوم ره پستمیدرن اواخیر قیرن ریسیتم
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گفتهاند ،هنوز متکثر و پاره پاره نیست ما ره دلی انسان رودن توان فهم تولییدا دیگیر انسیانهیا را
داریم تا زمانی که تاریخ در مسیر مشیت الهی پیش میرود ،از سیر تحول ِی دینیی ریه قهرمیانی ریه

انسانی تبعیت میکند وگرنه ساختههای انسانی ،ردون هدایت مشیت الهیی چییزی جیز تیوحش و
رررریت پدید نمیآورند ساختههای انسانی ردین دلی میتوانند عادتنه راشیند کیه تحیت هیدایت
مشیتالهی هستند و جز این نمیتواند راشد ردینترتیب ،ویکو راه تازهای از حی روش تحقیق در
تاریخ مییگشیاید و ریر اسیاس آن ،اشیعار و اسیطورههیا و هرآنچیه کیه مورخیان خرافیه و افسیانه
میپنداشتند ،ره مواد ارزشمندی ررای تحقیق تاریخی ردل میشیود ریر اسیاس نییر ویکیو ررنامیه
رازسازی دورههای تاریخی پیشین رر اسیاس تولییدا ذهنیی و فرهنگیی
تحقیقاتی یک مورخ ،راید
ِ

مردمان هر عصر راشد
ِ

ویکو در زمان خود و تا میانه قرن ریستم ناشناخته ماند پ از جن جهانی دوم ،آیزاییا ریرلین،

او و ِهردر 1را در فکر مدرن احیاء کرد ررلین او را نه ره عنوان متفکری را ایدﮤ غنی تاریخی ،رلکه ریه

عنوان نیریهپرداز تکثر فرهنگی مورد توجه قرار داد و ردینترتیب ،رار دیگر کیار ریزرب او در تیاریخ
ناشناخته ماند او پ از یک دورﮤ «ا الح دینی» زندگی میکرد و در نیوع ریاور دینییاش ،انسیان
مسلوباتختیار نیست و در ساختن تاریخ دخالت دارد خدا و انسیان در سیاختن تیاریخ دخالیت
دارند ،اما نه رهمثاره دو همکار همشأن انسان آزاد است که جهان خودش را رسازد و میسیازد؛ امیا
این ساختههای انسانی اگر ره خود وانهاده شوند ،ره تمیدن و حییا اجتمیاعی منجیر نمییشیوند
تحول نیاممند سه مرحلهای تاریخ ،تنها در سایه مشیت الهی رهعنوان راهنمای عم آزادانیه انسیان
ای او مشیتالهی همچون نیروی پنهانی
ممکن است چنانکه شارحان ویکو تشریح کردهاند ،در آر ِ

است که مقا د خودخواهانه انسانی را در نهایت ره مقصود مطلوب میرساند از اینرو ،شیناخت
ً
متون مقدس قار استخراج نیست ،رلکه ضمنا تزم اسیت
تاریخ و
چگونگی تحول آن تنها از درون ِ
ِ

ره نهادهای اجتماعی و تغییرا آنها نیز توج ه کرد همیین تأکیید ریر وجیوه اجتمیاعی ،در مراحی

رعدی تطور تاریخنگاری مدرن ،ره دستمایه ا لی نیرییه ولتیر در تیاریخ ،نیرییه ِهیردر در ریاب

فرهن و نیریه «جامعهشناختی» تحول سهگانه کنت ردل میشود ره همین نحو تمایزی که ویکیو
رین «طبیعت» و «تاریخ» میگذارد ،مبنای اولیهای ررای رح «نوکانتیها» از علیوم انسیانی پدیید

عینی
فکر ویکو هنوز ره فیلسوفان قرن هجدهم نپیوسته و فهمش از تاریخ وارسته ره شواهد ِ
میآورد ِ
1. Johann Gottfried von Herder .
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عینیی
تاریخی او از یک روند کلی تبعیت میکند که نیروهای
تاریخی است ،اما در عین حال ،فهم
ِ
ِ
جنینی آن چیزی اسیت کیه رعیدها «فلسیفه
پراکنده در تاریخ را را خود همراه میکند و این ور
ِ

تاریخ» نامیده میشود و در آراء متفکرانی مانند هگ انعکاس مییارد ره نیر میرسد کیه الهییا

منطقی مدنی مشیت الهی ویکو و تلقیاش از «تاریخ» ،در ررخی خطوط را دیدگاه اسالمی ،رهو یژه
شیعی در راب تاریخ ،همافق میشود و ررای عمق رخشیدن ریه ررخیی مجیادت شیناختی کنیونی
پیرامون علوم انسانی ،میتواند مورد رح و مداقه ریشتر قرار گیرد
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وارینگتن ،مارنی هیوز ( ،)1319پنجاه مت کر کلیدی در زمینۀ تاریخ ،ترجمیه محمدرضیا ریدیعی ،تهیران:
امیرکبیر
هورکهایمر ،ماک ( ،)1377سپیدهدمان للف ه تاریخ بورژوایی ،ترجمه محمدجعفر پوینیده ،تهیران ،نشیر
نی
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