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چکیده:
مورّخان گذشته تاریخ بشر را بررسی کرده و آن را تجزیه و تحلیل نموده و در اختیار سیاستمداران
قرار میدهند .سیاستمداران برای اداره امور مملکت باید در خصوص گذشتته تتاریخ سترزمین ختود و
تاریخ جهان و احزاب و گروههای سیاسی و دیگر مباحت تتاری ی اعاعتاتی داشتته باشتند .داشتتن
اعاعات تاری ی ،آنها را راهنمایی میکند که برای زمان ختود و آینتده بهتتر تصتمیمگیری نماینتد.
گذشته همیشه چراغ راه آیندگان بوده و هست و خواهد بود؛ بنابراین نمیتوان برای ساختن آینده بهتر
در تاریخ گذشته غور و جستتجو نکترد ،سیاستتمداری کته تتاریخ ندانتد و از مناستبات سیاستی بتین
حکومتها در گذشته آگاهی نداشته باشد نمیتواند موفق باشد بنابراین بایستتی گفتت :سیاستت علتم
بهروزشدن تاریخ است در واقع علوم سیاسی به بررسی اندیشهها و نظریهها سیاسی و کارکرد آنهتا در
عرصه جامعه میپردازد و رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یک سری نظریهها و یا یتک ستری ابزارهتا و
راهکارهایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکات موجود در زمان حال را بررسی مینماید و
تاش دارد مشکات موجود را از پیش پا بردارد و برای حال و آینده برنامهریزی کند مسلّم استت کته
امکان برنامهریزی دقیق و صحیح که ما را به سرمنزل مقصود برساند امکانپتذیر نیستت مگتر آنکته
سیاستمداران از تجارب و دستاوردهای سیاسی ،اجتماعی و تاری ی پیشتینیان کته در عتول تتاریخ در
عرصه اجتماع بهدست آمده است استفاده نماید .این پژوهش زیربنای علم سیاستت را تتاریخ دانستته و
سیاستمداران موفق را کسانی میداند که از تاریخ بیشتر آگاهی دارند.
کلیدواژه ها :سیاست ،تاریخ ،ارتباط تاریخ و سیاست
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مقدمه:
انسان گذشته ای عوالنی را پشت سر گذاشته و در برابر او آیندهای عوالنی قرار دارد ،مترز میتان
گذشته و آینده زمان حال است ،زمان حال در مقایسه با آینده کوتاه است ،گذشتته دربردارنتده تمتامی
پدیدههایی است که واقع شدهاند .بتهعبارتدیگر گذشتته واقعتی استت و آینتده دربردارنتده امیتدها و
امکانها است ،گذشته واقعی را مورخان به انسانهای زمان حال به نمایش در میآورند تا حال و آینده
را بسازند .کسانی که حال و آینده را میسازند زمامداران و سیاستمداران هستند .چنانچه مورّخ گذشتته
را خوب ترسیم نماید ،راستگو باشد ،تاریخ را تحریف نکند ،حقیقتجو باشد ،بهدرستتی قاتاوت کنتد،
عدالتعلب باشد ،از دانش گسترده برخوردار باشد ،گذشته را بهخوبی مطالعه کند بهتر میتواند تجزیته
و تحلیل نماید او با داشتن قدرت اندیشه و تفکر که همان تجزیهوتحلیل است توانایی درست فهمیدن
و درست نوشتن و درک کردن را دارد ،مورّخ با صبر و حوصله که شترط اساستی کتار اوستت پت

از

سنجش و گزینش اخبار تاری ی به تنظیم و بررسی و تفسیر و نگارش تاریخ میپردازد.
موضوع کار مورّخ گذشته انسان است وی تاش میکند اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی جوامع
گذشته را بررسی و بازسازی کرده در اختیار مردم و سیاستمداران قرار دهد از آنجا کته ش صتیتهای
سیاسی خواه عاو یک حزب ،وزیر ،سفیر و یا نماینده مجل

باشند با بسیاری مسائل سیاستی درگیتر

میباشند و برخی اوقات قدرت تصمیمگیری و اظهارنظر ندارند و مجبور و عاقهمندند از مسائلی مانند
تاریخ احزاب سیاسی ،درگیریهای اقوام ،اختافات گروههای سیاسی ،قراردادهای سیاستی ،متذاکرات
مجل  ،مذاکرات میان دولتمردان و تحلیل آنهتا ،تأستی

مسسستات اداری ،کودتاهتا ،نقتش افتراد

ذینفوذ در تصمیمگیریها ،مسائل و بحرانهای مهم سیاسی و اقتصادی در تاریخ ،مسائل جاسوسی و
ضد جاسوسی و مسائل مربوط به نشستهای سرنوشتساز و غیره در تتاریخ اعتاع و تجزیتهوتحلیل
داشته باشند ،دانستن اوضاع سیاسی گذشته و تاریخ سیاسی برای سیاستمداران ضروری است تتا بهتتر
بتوانند تصمیمگیری نمایند ،در اینچنین وضعیتی است که دستاندرکاران مسائل سیاسی ،سراغ تتاریخ
وتمدن و فرهنگ میروند ،سیاستمداری که تتاریخ ندانتد و از مناستبات سیاستی بتین حکومتهتا در
گذشته آگاهی نداشته باشد نمیتواند موفق باشد بنابراین بایستی گفت :سیاست علم به روز شدن تاریخ
است ،سیاستمدار بایستی فهم تاری ی داشته باشد و هرچه میزان آگاهی و دانش تاری ی سیاستمداران
افزایش یابد بهتر میتوانند درک درستی از مسائل داشته باشند و درستتر تصمیم بگیرند سیاستی کته
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امروز سیاستمداران اعمال میکنند ب شی از تاریخ دیروز است و سیاست امروز ب شتی از تتاریخ فتردا
است ،بنابراین سیاستمدار به نحوی خود تاری دان است و مورّخ سیاستمدار است.
تاریخ فقط ثبت و ضبط رویدادها و حتواد نیستت؛ بلکته از همتان ابتتدای شتکلگیری مکتتب
تاریخنگاری عراق و مکتب تاریخنگاری بصره در کنار تاریخنگتاری روایتی ونقلتی ،روش تاریخنگتاری
تحلیلی و عقلی پدیدار شد .این روش را میتوان کاملترین شیوه تاریخنگاری دانستت .در ایتن شتیوه
تاریخنگار عاوه بر اینکه بین اخبار و گزارشهای مربوط به حادثه ترکیبی به وجتودمیآورد ،ختود نیتز
اظهار نظر کرده و به نقد و بررسی آن میپردازد ،تاش او این است که از میان مواد خام و گزارشهتا
واقعیت را کشف کرده و ازاینرو با نگرشی عقانی تحلیتل میکنتد ،کتابهتای مهمتی ماننتد مترو
الذ هب از مسعودی ،تجارب االمم از ابن مسکویه ،تاریخ بیهقی از خواجه ابوالفال بیهقی ،شیوه تتاریخ
تحلیلی را به قلم آوردهاند این مورخان با نگرش عقانی و نقادانه ختود تتاش نمودهانتد تتا از تتاریخ
عبرتها و تجربههای درسآموز برای آیندگان به ارمغان

آورند6.

محقق تاریخ علمی مواد مورد بررسی خود را از گذشته میگیرد و قااوت میکند قااوت او ماننتد
قاضی دادگستری است که بر اساس قرائن و شواهد موجود در پرونتده قاتاوت میکنتد نته براستاس
شهود عینی ازاینرو تحلیل مورّخ تحلیل منطقی و عقانی و ذهنی است مورخ تحلیلهتای ختود را در
البراتوار عقل با ابزار استدالل و قیاس انجام میدهد ،علم تاریخ علم تکامل جامعهها از مرحلتهای بته
مرحله دیگر است.
تاریخ ،یاد میدهد که چرا حواد دیروز رویداده است؟ چه عواملی در شکلگیری حتواد گذشتته
مسثر واقع شده است؟ تاریخ ،تحلیل سیاستهای به کارگرفته شده افراد گذشته است .سیاستهایی که
اگر موفق بوده است به کار سیاستمداران امروزی میآید و اگر ناموفق بوده آن تجربه شکست خورده و
ناموفق را تکرار نکنند در اصل وقتی س ن از علم سیاست میکنیم س ن از علم تاریخ بشر را به میان
میآوریم ،همانعور که هر بنا و ساختمانی احتیتا بته پایته و فونداستیون دارد و هرچته فونداستیون
مستحکمتر باشد میتوان ساختمانی استوارتر و رفیتعتر بترآن بنتا نهتاد ،علتم سیاستت نیتز زیربنتا و
فونداسیونی نیاز دارد که علم تاریخ سازنده این زیربنا است ،درواقع علوم سیاسی به بررسی اندیشهها و
نظریهها سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه میپردازد و رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یک ستری
نظریهها و یا یک سری ابزارها و راهکارهایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکات موجتود
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در زمان حال را بررسی مینماید و تاش دارد مشکات موجود را از پیش پا بتر دارد و بترای حتال و
آینده برنامهریزی کند مسلّم است که امکان برنامهریزی دقیق و صحیح که ما را به سترمنزل مقصتود
برساند امکانپذیر نیست مگر آنکه سیاستمداران از تجارب و دستاوردهای سیاسی ،اجتماعی و تاری ی
بشر که در عول تاریخ در عرصه اجتماع بهدستآمده است استفاده نماید.
بایستی اذعان داشت که تاریخ معلم است ،معلم انسانها .تاریخ راه است .راهی که نسلهای بشتر
آن را به قلم پا نوشتهاند ،راهی که سیاستمدار چارهای ندارد و باید بر روی آن گام بردارد و از آن عبتور
کند ،اگر فردی وارد بیابانی شود که هیچگونه راهی در آن وجود ندارد چه خواهتد کترد؟ مستلّم استت
بیهدف به هرجهت حرکت خواهد کرد و انرژی خود و زمان را از دست خواهد داد و چهبسا در بیابتان
ازبین خواهد رفت ،تاریخ مسیری است که راه درست را که به مقصد میرسد و همچنین مستیری کته
دیگران پیمودهاند و به مقصود نرسیدهاند را نشان میدهتد ،بتهعنوانمثال روش حکتومتی کمونیستتی
آزموده شد و هفتادسال سرس تانه برای ابقای آن تاش گردید و انسانها و سیاستمداران بسیاری بتر
سر آن اصرار و ابترام نمودنتد وجتان باختنتد امّتا نتیجتهای در بتر نداشتت ،عترج مجتدد آن توستط
سیاستمداران خطا است ،بنابراین هرچه سیاستمدار با علم تاریخ و شرج رویدادها و حتواد تتاری ی و
تجزیهوتحلیل آنها بیشتر آشنا باشد رهیافتهای بهتری جهت اداره جامعته در اختیتار خواهتد داشتت
چون تاریخ سرگذشت زندگی اجتماعی است و سیاست شیوه اداره درست و صحیح جامعه است.
تاریخ را میتوان سه گونه تعریف کرد که هر سه آنها رابطته تنگاتنتگ بتا علتم سیاستت دارد و
میتوان گفت خود علم سیاست است ،یکی علم به وقایع و حواد و اوضاعواحوال انسانها در گذشته
در مقابل اوضاع و احوالی که در زمان حال وجود دارد ،دوّم علم به قواعد و سنن حاکم بر زنتدگیهای
گذشته که از مطالعه و بررسی و تحلیل حواد و وقایع گذشته به دست میآید ،سوم علم به تحتوالت
و تطورات جامعهها از مرحلهای به مرحله دیگر و قوانین حاکم بر این تطورات و تحوالت ،علتم تتاریخ
در هر سه معنی و مفهوم خود سودمند است ،حتی تاریخ نقلی یعنی علتم بته احتوال و ستیره زنتدگی
اش اص تاریخ مانند فیلم زندهای است که گذشته را تبدیل به حال مینماید 6.یعنی از گذشته میتوان
در زمان حال بهره گرفت و در امر سیاسی و حکومتی و اجتماعی استفاده کرد.

آیا تاریخ تابع سیاست است؟
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یک مسئله که در ارتباط با تاریخ وسیاست باید مورد توجه قرار گیرد آن است کته نبایتد تتاریخ را
تابع سیاست کرد ،چون برخی از سیاستمداران تاش دارند تاریخ را به نفع ختود و در راستتای اهتداف
سیاسی خود به نگارش درآورند ،هگل نوشت دولت ایده الهی بر روی زمین است یعنی هر آنچه هست
حق است و تاریخ جهان ،دادگاه جهان است .اما تاریخ را نباید تابع سیاست کرد زیرا این دو در ختدمت
دو هدف کاماً متفاوتاند ،سیاست درباره توزیع قدرت در درون جامعه است ،تاریخ تاشی است بترای
رسیدن به حقیقت درباره گذشته ،قدرت و حقیقت با هم ناسازگارند در اظهارات هگل معمتوالً ایتن دو
خلط شدهاند ،امّا در واقع بیشتر افرادی که از قدرت برخوردارند گمان میکنند که حقیقت باید بتهجانب
آنها باشد این امر همانقدر که در مورد سیاستتمداران صتادق استت در متورد کشیشتان ،ستربازان و
مدیران نیز صادق است .آنهابهآسانی خودشان را متقاعد میکنند که ارتباعی ضروری بین حقیقتت و
قدرت وجود دارد (مثاً اینکه حزب ما برحق است زیرا ما انت ابات را بردهایم) امّا این خطاست .صترفاً
امکان دارد حقیقت ازقاابهجانب قدرت باشد یا بهجانب م الف آن ،اینکه در هر موقعیتت ختاص آیتا
حقیقت بهجانب قدرت است یا نه باید بیعرفانه داوری شود و این داوری باید بهدوراز غرض باشد .این
داوری را نمیتوان به صتاحبان قتدرت واگتذار کترد زیترا آنتان در ایتن تصتمیمگیری نفعتی آشتکار
دارند؛بنابراین تاریخ که بهعنوان جستجوی حقیقت تعریف شده باید از قدرت دور نگهداشته شتود وبته
تاری ی که بهوسیله صاحبان قدرت گفته شده باید با منتها درجه تردید نگریست.
این خطر مانند همه خطرها وقتتی ناپیداستت بزرگتترین خطتر استت .قتدرت نتهتنها در اختیتار
حکومتها ،کلیساها و مسسسهها است ،بلکه در دست افکار عمومی نیز هست .نظرهتای خودخواهانته
نسبت به دستاوردها و پیشرفت پیروزمندانه تقریباً اجتنابناپذیر بریتانیتا بتهعور گستترده در انگلستتان
قرن نوزدهم وجود داشت کتابی به نام «تاریخ ویگ» توستط مکتولی بترای توجیته آن نگاشتته شتد
اکتشاف و امپریالیسم ارتباط با دیگر نژادها را در اواخر ایتن قترن افتزایش داد .افکتار عمتومی رنتگ
نژادپرستانه گرفت و نویسندگانی به نام فریمن و استابز با گرایشهای نژادپرستانه دست به قلم بردنتد.
پیروزی امریکا بر ژاپن در جنگ جهانی دوّم این اعتقاد شایع را پدید آورد کته ایتاالتمتحتده امریکتا
متعهد به دفاع از جهان آزاد در مقابل حکومت تمامیتخواهی 6است این اعتقاد مرهون الطاف مورخان
امریکایی بود 9.آنچه در این زمان به وقوع پیوست همدستی عقل با قدرت (مورخ و سیاستمدار) بود که
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شاید در تاریخ هرگز قبل از آن تکرار نشده بود ،تاریخنویسان در عی جنگ جهانی دوم و جنتگ سترد
در چنین همدستی شرکت داشتند این تغییر در مورخان درجهت یکی شدن با صاحبان قدرت بوده کته
در قدرتهای دیکتاتوری فاشیستی ،نازی و مارکسیست – لنینیستی نیتز از تتاریخ سوءاستتفاده شتده
است نه این افراد مورّخ بودهاند نه آنچه نوشتهاند تاریخ بوده است گرچه ماحظه جانبدارانهای که در
تواری ی که مطابق با چنین تعصباتی نوشته شده است بهدشواری امکانپذیر است.
این قبیل نوشتههای جانبدارانه که به دستور و در قالب گرایشهای سیاسی خاص تتدوین شتده،
بههیچوجه در زمره کتابهایی که معیارهای پژوهش صحیح تاری ی را برآورده سازند قرار نمیگیرنتد،
بهعورکلی معموالً سه خطا در تاریخنویسی صورت میگیرد که بایستی با آنها آشنا بود ،یکی :تاریخ را
تابع نظریه ای غیر تاری ی قرار دادن یا ایدئولوژیکی کتردن تتاریخ ،ختواه دینتی ،اقتصتادی ،فلستفی،
جامعهشناسی و یاسیاسی ،دوّم :عدم توجه به وسعت پژوهش و ادا نکردن حتق همته آنچته را کته بته
پژوهش مربوط است و سوم نادیده گرفتن شواهدکه این آختری جرمتی استت کته همته حکومتهتا
مرتکب آن میشوند 8.محققان و سیاستمداران امروزی باید آنقتدر عتالم بته علتم تتاریخ باشتند کته
وارونهنویسیهای تاری ی و بنیادهای کژ در تاریخنویسی را بشناسند زیرا تاریخنویسی جدید برآمتده از
دل فرهنگ و خاستگاه اقتصادی ت اجتماعی سرمایهداری لیبرال هرکجا که منافع منطقهای ،جهتانی و
حیاتی آن ضرورت میدید واقعیتهای ریشهدار تاری ی را ریشهکن و ناپدیتد میکردسترمایهداری بته
تولید انبوهی از تئوریسینهای تاریخ و مورخان همچون یک پروژه اقتصتادی ت فرهنگتی و سیاستی
دست زد تا واقعیتها و حقایق تاری ی سرزمینها و اقتوام م تلتف را محتو و هویتهتای جدیتدی را
پدیدآورند در این راستا دانشگاه کمبریج مأموریت تاریخسازی خود را آغاز نمتود و در راستتای اهتداف
سیاستمداران جدید تاریخنویسی برای کشورهای م تلف را انجتام دادنتد و بایستتی گفتت بستیاری از
مورخان مستشرق تاریخهایی را تدوین نمودند که به دور از حقیقت بود.
در رنسان  ،تاریخ جدیدی شکل میگرفت که همهچیز انسان را دگرگون میکرد این تتاریخ بایتد
همهچیز انسان کهن را نابود و بر خاکستر آن تمدن نو را بر پا میکرد 8بنتابراین توستط سیاستتمداران
بعای سوءاستفادهها از تاریخ شده است زیرا بهنوعی سیاست را فعالیتی برای دست یتافتن بته قتدرت
میدانند که از همهچیز حتی تحریف در تاریخ ممکن است سود جوید.
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در تعریف سیاست نیز بایستی تأمل نمود .بر اساس نظریه مایکل استنفورد اگر سیاست واقعاً قدرت
است با تاریخ ناسازگار است ،عده دیگری از نظریهپردازان غربتی ماننتد فرانکتل ،ماکیتاول ،فترانکلین
لووان بومرور و نیچه علم سیاست را «علم قدرت»دانستهاند ،اگرچه این تعریتف دستتکم در عمتل از
ابتدای تشکل حکومتها در جامعه بشری وجود داشت امّتا شتاید تتدوین کاستیک ایتن تعریتف بته
موری

دوورژه برمیگردد 1.برخی اعتقاددارند سیاست رقابت سیاستتمداران در مبتارزه بتر ستر قتدرت

است یعنی سیاست به روابط قدرت میپردازد و در اصل به نهاد سیاسی مهمی بته نتام دولتت مربتوط
میشود 9.باید توجه داشت که هیچ دلیل علمی برای اینکه سیاست یعنی قدرت ارائه نشده است بلکته
چون از همان ابتدا قدرتمندان حکومت و سیاست را در اختیار داشتهاند عرفداران قدرت ایتن نظریته را
ارائه دادهاند که سیاست همان قدرت است .برخی سیاست را به معنای علم دولت تعریف کردهانتد کته
منظور علمی است که رفتار دولت را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد 4.امّتا نظریتهپردازان استامی
سیاست را به معنای تمشیت امور ،تدبیرامور ،مصلحتاندیشی و دوراندیشی و حکم راندن بتر رعیتت و
اداره امور داخلی و خارجی و بته معنتای تنبیته و جتزا و داوری آوردهانتد و بته معنتای پتاس داشتتن،
نگهداشتن ،حفاظت ،حراست ،رعیتداری ،مردمداری نیز ذکر کردهاند.
ائمه اعهار (ع) نیز در مورد سیاست فرمایشاتی را بیان نمودهاند .السیاسة ،القیام علتی الشتیء بمتا
یصلحه :سیاست اقدام برای سامان دادن چیزی بهوستیله امتوری استت کته آن را اصتاج کنتد و ستامان
ب شد 3.ازحارت علی (ع) است که فرمودند :سیاسة العدل ثا لین فتی حتزم و استقصتاء فتی عتدل و
افاال فی قصد ،سیاست عادالنه در سه رفتار است ،نرمش در هنگام دوراندیشتی و کنجکتاوی در اجترای
عدالت و ب شش در میانهروی .همچنین از آن حارت نقل است که فرمتود :جمتال السیاستة العتدل فتی
االمرة و العفو مع القدرة ،زیبایی سیاست ،رعایت عدالت در رهبری و عفو هنگام قدرت

است61.

امام صادق -علیهالسَّام -فرمودند :إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَدَّبَ نَبِیهُفَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَکمَلَ لَهُ الْأَدَبَقَتالَ
إِنَّکلَعَلی ُلُقٍ عَظِیمٍثُمَّ فَوَّضَ إِلَیهِ أَمْرَ الدِّینِ وَ الْأُمَّةِ لِیسُوسَ عِبَادَهُفَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَ ُذُوهُ
وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلیاهللعلیهوآله-کانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُسَیداً بِرُوجِ الْقُدُسِ لَا یزِلُّ
وَ لَا ی ْطِئُ فِیشَیءٍ مِمَّا یسُوسُ بِهِ الْ َلْق،
خداوند متعال پیامبرش را نیکو تربیت کرد .وقتتی تربیتت او را تکمیتل نمتود فرمتود:تتو دارای
اخاق نیک عظیمی هستی ،سپ

امر دین و امت را به او واگذار کرد تا سیاست امتور بنتدگان را بته
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عهده گیرد .رسول خدا به روجالقدس ،استوار و مسید و موفق بود ،بهگونهای که نستبت بته سیاستت و
تدبیر خلق لغزش و خطا نکرد.

11

این احادی نشانگر آن است که سیاست بر دو قسم است:یکی مثبت و پسندیده و دیگری منفی
و ناپسند .سیاستیکه در راه اجرای عدالت و ادای حقوق و رعایت ارزشهتای اخاقتی ،بته کتار رود و
صحیح و فراگیر باشد پسندیده و مثبت است امّا برداشت دیگر سیاست نوع منفی آن است چنانکته در
فرهنگ مطهّر آمده است :هنوز واژه سیاست در میان مردم برابر است با نیرنگ و فریب و حال آنکته
سیاست یعنی اراده و سائ

یعنی مدیر ،درباره ائمه گفته میشود :وساستة العبتاد یعنتی سیاستتمداران

بندگان ،ولیکمکم این لغت مفهوم نیرنگ و فریب را پیدا کترد 66.و اکنتون وستیلهای بترای نیرنتگ و
فریب و ترفند در راه اجرای اهداف شوم استعماری شده است و در راه ظلم و باعل و مفاسد و نیرنتگ
به کار میرود و درواقع برای اهداف شیطانی است که از همتین رو سیاستت ناپستند و منفتی شتناخته
میشود .سیاست به معنای پدرسوختگی نیز هستت بتر همتین استاس بایتد سیاستت و سیاستتها را
شناخت همچنانکه روایات اسامی بیانگر دوگانگی سیاست هستند و متا را بته سیاستت صتحیح فترا
میخوانند و از سیاست باعل برحذر میدارند.
یکی از اصول قطعی که در شیوة زنتدگی امامتان دیتده میشتود ،سیاستتمدار بتودن استت ،سیاستت
آن چنان با زندگی آنان آمی ته است که جدا کردن آن ،ممکن نیست باید به این اصل اهمیت فتراوان داد،
چراکه عاغوتیان و استعمارگران برای چپاول دنیتا و دیتن همتواره تتز جتدایی دیتن از سیاستت را مطترج
میکنند.

از این رو امام خمینی در یکی از بیاناتشان میفرمایند :واهلل اسام تمامش سیاست است ،استام
را بد معرفی

کردهاند69.

امام علی(ع) یکی از بهترین تعابیر را در خصوص تاریخ و تجربهاندوزی از تاریخ و استتفاده از آن
بیان کردهاند ایشان خطاب به امام حسن(ع) در نهجالباغه مینویسد :پسترم درستت استت کته متن
بهاندازه پیشینیان عمر نکردم ،اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشتان اندیشتیدم و در آثارشتان
سیر کردم تا آنجا که گویا یکی از آنان شدم بلکه با مطالعه تاریخ آنان گویا از اول تا پایان عمرشان بتا
آنان بودهام ،پ

قسمتهای روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگی سودمند

رابطه علم تاریخ و علم سیاست

و زیان بار آنان را شناسایی کردم سپ

686

از هر چیزی مهتم و ارزشتمند آن را و از هتر حادثتهای زیبتا و

شیرین آن را برای تو برگزیدم و ناشناختههای آنان را دور کردم.
نظریهای که استنفورد مطرج مینمایتد و تتاریخ را تتابع سیاستت میدانتد و سیاستت را قتدرت
میخواند نظریهای است که سیاستمداران بیان مینمایند کته از تتاریخ سوءاستتفاده نماینتد و آن را در
راستای امیال ملیگرایانه و نژادپرستانه و یا حتی تعصبات مذهبی خود قرار دهند درحالیکه اگر تتاریخ
را جستجوی جدی و توانفرسا و ارزشمند برای رسیدن به حقیقت بدانیم مهم است زیترا تتاریخ ماننتد
سیاست فعالیتی برای مردان و زنان آزاد در جامعه آزاد است درست همانعور که هوشیاری همیشتگی
بهای آزادی است ،نوع دیگری از هوشیاری مداوم نیز بهای معرفت است نته در تتاریخ و نته در علتم
نمیتوانیم انتظار معرفت کامل را داشته باشیم اما میتوانیم و باید برای بهترین معرفت قابتل حصتول
کوشش کنیم ،آزادی و تاریخ نمیتوانند در جامعهای بسته شکوفا شوند ،جایی که اذهتان بتا جهالتت و
تعصب غافل شده و سیاست حکومت هر نوع تردید و سسالی را منکتوب میکنتد جتایی بترای یتافتن
حقایق تاری ی وجود ندارد 68.چون در تاریخ مانند فعالیت سیاسی هیچ جایی برای یقینهتا و مطلقهتا
وجود ندارد.
در یک جامعه آزاد ما سیاست و تاریخ خود را میسازیم انسانها خود تاریخ خود را میستازند بتا
اراده خودشان ،تاریخ سنت نسلهای مرده نیست بلکه درک زمتان گذشتته بترای تحتت حاکمیتت در
آوردن زمان حال است هرچه گذشته را بهتر بفهمیم و مورخان بهتری داشته باشیم و سیاستمداران بتا
تاریخ بهتر آشنا باشند بهتر زندگی خواهیم کرد و رفاه بیشتری خواهیم داشت بایتد بتدانیم کته تتاریخ
آینده نیز در دستان همه ما استت و آینتده را میتتوانیم امتروز بستازیم بنتابراین وظیفته و مستئولیت
سیاستمدار سنگین است سیاستمدار باید از گذشته حال را بسازد و از زمان حالی که آینتده را میستازد
تاری ی بسازد که حال آیندگان است بنابراین سیاستمدار باید تاریخ را بداند ،بفهمتد تحلیتل نمایتد تتا
اشتباه نکند چون خطای وی باع اشتباه آینتدگان میگتردد سیاستتمدار امتروزی بایتد ذهتن را بتاز
نگهدارد تاریخ را خوب مطالعه کند به خطاپذیری باورهایش آگاه باشد و مشتاق وستعت ب شتیدن بته
معرفت تاری ی خود باشد چون آراء سیاستمداران بر رفتار سیاسی او تأثیر میگذارد و چهبسا بته ختاعر
عدم اعاع از تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی و فرهنگی جامعه خود دچار لغزشهایی شود
که جبرانناپذیر میگردد .سیاستمدارانی مانند هیتلر ،موسولینی ،استالین بته دنبتال قتدرت بودنتد نته
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عدالت و اشتباهاً راه دشواری را انت اب کردند نصیحتهای مشفقانه تاریخ را نادیده گرفتند و آن را در
راستای اهداف خود تعریف کردند و شکست خوردند.
سیاستمدار باید از لغزشهای تاری ی گذشتگان آگاه باشد بنابراین آگاه بودن از گذشتته و تتاریخ
نهتنها یک حق بلکه وظیفه سیاستمدار است بسیاری از آراء سیاسی هرچند خام و ناآگاهانته احکتامی
تاری ی به شمار میآیند بنابراین تاریخ معلم سیاستمداران است ،آنچته را سیاستتمدار جتوان در آئینته
میبیند تاریخ کهنسال در خشت خام (تمدن) میبیند و تاریخ است که راه درست اندیشتیدن در امتور
سیاسی را به سیاستمدار میآموزد.
هرکه ناموخت از گذشت روزگار

هیچ نام زد ز هیچ آموزگار

شیوه اعمال قدرت سیاسی از دیرباز موضوع بح و اندیشههای متعتارض بتوده استت و بحت
اصلی در خصوص وظیفه علم سیاست و م وضوع آن است که آیا هدف علم سیاستت قتدرت استت یتا
برقراری عدل و عدالت است ،دیدگاه دینتی و شتیعی متراد از سیاستت را برقتراری عتدالت میدانتد و
همانعور که از حارت علی (ع) و امام صادق (ع) روایت گردید برقراری عتدل هتدف علتم سیاستت
است و روایت است از حارت پیامبر (ص) که فرمود :الملک یبقتی متع الکفتر وال یبقتی متع الظلتم،
حکومت با کفر ابقا میگردد ولی با ظلم قرار نمیگیرد.
سیاست میخواهد به پرسشهایی پاسخ گوید مانند اینکه مشروعیت چیست؟ آزادی و برابتری و
عدالت به چه معنا است؟ حاکمیت از کجا ناشی میشود؟ چه کسی حق حاکمیت بر جامعه را دارد؟ این
حق چگونه به دست میآید؟ سراسر تاریخ اندیشههای سیاسی سرشار از آرایتی بترای پاستخگویی بته
اینگونه پرسشها بوده است؛ اما همه صاحبان اندیشههای سیاستی اعتم ازسوستیالیزیم ،ماتریالیستم،
فاشیسم ،ناسیونالیزم و تفکرات متفکرانی سیاسی مانند هگتل ،نیچته ،دوگوبینتو و دیگتران توجیتهگر
تحوالت و حواد تاری ی بودهاند که اتفاق افتاده و سرنوشت بشر در سدههای اخیتر در گترو همتین
نظریهها و اندیشهها بوده است.
نوع تفکری که بعااً مقبول جامعه و یا حکومتی قرار گرفته و سرنوشت میلیونهتا انستان را در
اختیار گرفته و حتی مانند فاشیسم و کمونیسم و اندیشههای نژادپرستتانه موجتب هاکتت و نتابودی
شدهاند در حالیکه اگر واقعاً از هدف اصلی سیاست که تمشیت امور مردم و برقتراری عتدالت آگتاهی
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میداشتند و برعبرت تاریخ واقف بودند بته بیراهته کشتانده نمیشتدند و بستیاری از فجتایع ناشتی از
سیاستی که مبنای آن علم قدرت است به وقتوع نمیپیوستت ،بتا تمتامی نظریتات ضدونقیاتی کته
نظریهپردازان و متفکران سدههای اخیر در باب ساختار قدرت و سیاست نوشتهاند و بیشتر سیاست را از
باب رابطه بین سیاست و دولت بررسی کردهاند هنوز به دیدگاه کاملی از دولت و رابطه آن با سیاست و
تاریخ دست نیافتهاند حتی آنان که بهنوعی سیاست کثرتگرا هستند که همان لیبرالیسم غربی است و
آن را کانون ایدئولوژی دنیای غرب میدانند و آن را تنها و بهترین راه سامان ب شی و نظتم دادن بته
حیات جامعه تلقی میکنند و دولت را بهعنوان یتک داور بیعترف معرفتی مینماینتد بتازهم در رفتع
مشکات جامعه بشری فرو ماندهاند چون آنان نمیدانند که سیاست به معنای واقعی ،نرمش در هنگام
دوراندیشی و کنجکاوی در اجرای عدالت و ب شش در میانهروی است.
تاریخ نمیخواهد فقط گذشته را حفظ کند بلکه درصدد است از آن پلتی و راهتی بترای حتال و
آینده بگشاید ،مورّخ میخواهد گذشته را بازآفرینی کند ،متا وقتتی میختواهیم کتاری را انجتام دهتیم
عموماً قبل از عمل کردن اوضاع را بررسی مینمائیم این ارزیابی وضعیت مقدمه ضتروری بترای کتار
ماست مورخ سعی میکند به این سساالت پاسخ دهد ،کجا هستیم؟ چگونه به اینجتا رستیدهایم؟ کجتا
میرویم؟ چه عواملی به رسیدن ما به مقصد کمک میکند؟ مسلم است که این ستساالت بترای آینتده
عرج میشوند اما برای پاس گویی به آنها فهمی از گذشتته الزم استت و متورخ بته درکتی از امتور
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...از گذشته نیازمند است تا بتواند تصوری از رویدادهای احتمالی آینده را
شکل دهد ،اینجا محل تاقی تاریخ و سیاست است مورخ اعاعات بهدستآمده خود را در این زمتان
در اختیار سیاستمدار قرار میدهد که براساس آن برنامتهریزی نمایتد متورخ موقعیتهتای تتاری ی را
بازسازی مینماید و عوامل مسثر در موفقیتها و شکستها و رشتد و ترقتی افتراد ،گروههتا ،نیروهتا و
ملتها را مش ص میسازد و آن را در اختیار سیاستتمداران قترار میدهتد کته درستت تصتمیمگیری
نمایند ،تکیه بر تاریخ را برای پیشبرد اهداف سیاسی حتی رهبران سیاسی قدیم هم به کتار میبردنتد،
منها السرا جوزجانی نویسنده کتاب عبقات ناصری بیان میکند که :قاضی وحیتد التدین فوشتنجی
همیشه برای چنگیز خان مغول داستان پادشاهان ملوک عجم و پیامبران را بیتان میکترد 68.بنتابراین
کارکرد اصلی تاریخ آن است که الهامب ش عمل باشد ،نیچه مینویسد :تتاریخ م صوصتاً بترای مترد
عمل و قدرت که درگیر نبردی عظیم است و نیازمند الگوها ،معلمان و تسلیدهندگان استت ،ضتروری
است 61.پژوهشتگر تتاریخ بایتد تتاریخ درستت و دقیتق و حقیقتی را بنویستد تتا امکتان سوءاستتفاده
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سیاستمداران را از بین ببرد .در بین فواید تاریخ آنچه هنوز اهمیت خود را از دستت نتداده استت توجته بته
جنبه عملی و اخاقی تجارب تاریخ است که هرچه بر میزان این گنجینته افتزوده میشتود فوایتدی از آن
حاصل میشود ،افزونی میگیرد از اینجااست که تاریخ را به علم االبدان (علم پزشکی) تشبیه

کردهاند69.

یکی از فواید عظیم و درسهای بیپایان تاریخ را باید در اخبار ملوک و پادشاهان و سیاستهای
آنان ،دالیل و اسباب تشکیل حکومت و بهروزیها و نیز سبب نابودی آنها ،تدبیر امور آنهتا توستط
نظامیان و وزیران و در اوضاع و احوالی که به وجهی یکسان ،یکسره در عتالم تکترار میشتود ستراغ
گرفت ،آنکه این جنبه تاریخ را میشناسد کسی را ماند که در تمام دورانها زندگی کرده و همه امتور
را تجربه کرده است و ش صاً همه آن اوضاع و احوال را آزموده است ،عقل اجتماعی و سیاسی او رشد
میکند ،مجرّب میشود و از چنگ تمامی مظاهر جهل و خامی رها میشود 64.ایتن استت کته تتاریخ
میتواند به کمک سیاستمدار آید سیاستمداری که تاریخ را بشناسد مانند کسی است که تمتامی دوران
زندگی کرده و همه امور را تجربه کرده است و عقل او رشد یافته است چرا که بیهقی مینویسد :هتیچ
حادثهای نیست که پیشتر مانند آن روی نداده

باشد63

در مورد موضوع و هدف علم تاریخ نیز نظریات متفاوتی ذکر شده است ،از آنجا که تاریخ مصالح
اندیشه و عمل سیاستمداران را در اختیار آنان قرار میدهد نبایستی قتول افراعتی «پتل والتری»را در
خصوص تاریخ پذیرفت که میگوید :تاریخ خطرناکترین پدیدهای است که سحر اندیشه انستان قتادر
به خلق آن بوده است بلکه بایستی بر نظر «مالرو» تکیه نمود که مینویسد :شایسته است که تاریخ را
در عداد عالیترین رسالتهایی به شمار آورد که انسان هتمّ ختود را بته آن مصتروف داشتته

استت61

بنابراین باید تکیه بر دیدگاه مذهبی بر تاریخ را مدنظر داشت که " تاریخ ساخته انسان است نه انستان
ساخته تاریخ 66و تاریخ علم مردگان نیست بلکه علم زندهها و زندگی است بتا علتم بته اینکته انستان
خویش را در تاریخ میبیند و تاریخ پشتوانه و اتکاء انسان در هر عصر و زمان است و بتا اینکته تتاریخ
علم به وقایع و حواد سپری شده و اوضاع و احوال گذشتگان استت بایتد دانستت کته تتاریخ فقتط
دانستن جزئیات و یک سلسله امور ش صی و فردی نیست بلکه علم به کلیات و یک سلسله قواعتد و
ضوابط و روابط است اما مسائل و قواعدی از تاریخ استتنباط میشتود کته بته گذشتته تعلتق دارد امتا
قابلتعمیم به حال و آینده هم هست و این جهت تاریخ را سودمند

میگرداند66.
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دیدگاهی که سیاست را علتم تتدبیر و مصلحتاندیشتی و تمشتیت امتور متردم و پاسداشتت و
مردمداری میداند میتواند از تاریخ بهعنوان سرگذشت عبرتانگیتز گذشتتگان استتفاده کنتد و در آن
تأمل نمایند خواهند دید که دنیا اهل خود را زیر و رو میکند و برای اعیانترین ساکنان خود نکبتت و
ویرانی به بار میآورد ،جانها و ذخایر آنان را میگیرد و کوچک و بزرگ را از بین میبرد بر هتیچک
نه بر افراد جلیل و نه حقیر ،نه بر غنی و نه بر فقیر پایدار نیست و کسی را از فاجعه و بدب تیهای آن
خاصی نیست 69.بنابراین بایستی گفت رابطه تاریخ و سیاست همان است که حارت علی (ع) فرمود
که سیاست نرمش در هنگام دوراندیشی ،کنجکاوی در اجرای عدالت و ب شش در میانهروی است .آن
حارت فرمود :خلّفَ لَکٌم عِبَرُ مِن آثارالماضینَ قَبلکُم :از آثار گذشتگان برای شتما عبرتهتا بتر جتای
مانده است .تاریخ منبعی است که انسان از آن معرفت و شناخت حاصل میکند بلکه حیات خود را نیتز
از آن به دست میآورد و چون حیات خود را از آن به دست میآورد پ

انستان و انستانیت بته تتاریخ

محتا است تاریخ ورای والدت و زندگی و مرگ نماینده تمدن است ،تمدنی که همواره بایستی از آن
برای ساختن جامعهای نو بهره گرفت.
بحث و نتیجهگیری:
موضوع علم تتاریخ فعالیتهتای انستانی استت ،مستلم استت گذشتته را بترای لتذت بتردن و
ف رفروشی نمیخواهیم بلکه گذشته را برای ساختن حال و آینده میخواهیم ،حال و آینتده را کستانی
در دست دارند و میسازند که سیاستمدار نامیده میشتوند ،دانستتن اوضتاع سیاستی گذشتته و تتاریخ
سیاسی برای سیاستمداران ضروری است تا بهتر بتوانند تصتمیمگیری نماینتد ،در اینچنتین وضتعیتی
است که دستاندرکاران مسائل سیاسی ،سراغ تاریخ وتمدن و فرهنگ میروند ،سیاستمداری که تاریخ
نداند و از مناسبات سیاسی بین حکومتها در گذشته آگاهی نداشته باشد نمیتواند موفق باشد بنابراین
بایستی گفت :سیاست علم بهروز شدن تاریخ است ،سیاستمدار بایستتی فهتم تتاری ی داشتته باشتد و
هرچه میزان آگاهی و دانش تاری ی سیاستمداران افزایش یابد بهتر میتوانند درک درستتی از مستائل
داشته باشند و درستتر تصمیم بگیرند سیاستی که امروز سیاستمداران اعمال میکنند ب شی از تاریخ
دیروز است و سیاست امروز ب شی از تاریخ فردا است ،بنابراین سیاستمدار به نحتوی ختود تاری تدان
است و مورّخ سیاستمدار است.
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در مباح مطرج شده در خصوص موضوع علم سیاستبستیاری سیاستت را دستتیابی بتر قتدرت
خواندهاند اما در تفکری دینی معنای دیگری از سیاست مستفاد میشود ،ازحارت علی (ع) استت کته
فرمودند :سیاسة العدل ثا لین فی حزم و استقصاء فی عدل و افاال فی قصد ،سیاست عادالنته در
سه رفتار است ،نرمش در هنگام دوراندیشی و کنجکاوی در اجرای عتدالت و ب شتش در میانتهروی.
همچنین از آن حارت نقل است که فرمود :جمال السیاسة العدل فی االمرة و العفو مع القدرة ،زیبتایی
سیاست ،رعایت عدالت در رهبری و عفو هنگام قدرت است ،بنابراین هدف سیاسیون بایستی برقتراری
عدالت باشد و تاریخ میتواند به جامه عمل پوشیدن این هدف به سیاستمداران کمک کند.
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