تأملیدرتاريخنگاری
قرن بيستويكم
دكتر عبدالرسول خيرانديش

اشاره

در نشست دو روزهاي كه سال  1387به همت

كه خود نگاه خاصي است و با نگاه ديني تشابهاتي دارد ،ولي

سرگروههاي سراسر كشور برگزار شد ،دكتر عبدالرسول

تاريخ ،يعني آنچه به طور مشخص به فلسفهي تاريخ مشهور

«دبيرخانهي راهبري درس تاريخ» در كرمان و با حضور

خيرانديش در دو جلسه به سخنراني پرداخت .مطلب
حاضر مربوط به نخستين سخنراني ايشان است .اميد است

در فرصتي ديگر ،متن تنظيمشدهي سخنراني دوم استاد را
نيز به خوانندگان ارائه كنيم.

در زمينهي تاريخ ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارند كه
ال از هم تفكيك كرد .مث ً
بايد آنها را كام ً
ال يك ديدگاه،

تفاوتهايي نيز با هم دارند .يك ديدگاه ديگر نگاه فلسفي به

شده است  .نگاه فلسفي به تاريخ و نگاه عرفاني و نگاه ديني
ال متفاوت هستند و اص ً
به تاريخ ،كام ً
ال به هم ربطي ندارند،

ولي در ايران ،همهي اين ديدگاهها با هم آميخته شدهاند،

بدون اينكه در مبادي چنين ديدگاههايي بحث شود .در

نتيجه به طور كلي به همهي آنها گفتهاند فلسفهي تاريخ،
بدون اينكه واقع ًا هم فلسفهي تاريخ باشند .البته ميشود به

ديدگاههاي علمي و هنري و امثال آن هم اشاره كرد ،ولي

ديدگاه ديني است .اديان ،نگاهي به تاريخ دارند كه قواعد

در اينجا بهدليل كمبود وقت ما فقط اين چند ديدگاه را از

به خداوند ،اعتقاد به غيب ،اعتقاد به امري باالتر از تاريخ

اين يك مقدمه كه با بحثمان مرتبط است .مقدمهي ديگر

و اصول آن ،همان قواعد و اصول اديان است .يعني اعتقاد
و طبيعت و انسان؛ يعني مقام خداوندي كه در همهي اديان

الهي وجود دارد .ديدگاه ديگر نگاه عرفاني به تاريخ است

يكديگر تفكيك ميكنيم.

اينكه :همواره پرسشي وجود داشته كه آيا تاريخ يك دانش

مستقل است يا نه؟ هر چند اكنون ميتوانيم بگوييم آري ،اما
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در زمانهاي گذشته نميتوانستيم .كمتر دورهاي از تاريخ (يا

نگاه فلسفي به تاريخ و نگاه عرفاني و نگاه ديني به
ال متفاوت هستند و اص ً
تاريخ ،كام ً
ال به هم ربطي
ندارند ،ولي در ايران ،همهي اين ديدگاهها با
هم آميخته شدهاند ،بدون اينكه در مبادي چنين
ديدگاههايي بحث شود

فقط دورهاي كوتاه) بوده است كه تاريخ به صورت دانش يا

به صورت علمي مستقل بوده باشد .قبل از اينچنين نبود.
اگر جامعهاي مذهبي بود ،تاريخ تابع قواعد مذهبي بود.

اگر اسطورهپرست بود ،تابع قواعد اسطورهپرستي بود .حتي
در يك دوره تاريخ تابع الهيات است و ذيل الهيات قرار

ميگيرد و يك علم مستقل نيست .يا تاريخ تابع ادبيات است.

نويسندگان اصلي كتابهاي تاريخ ما در گذشته اديباند،

تاريخ علم و امثال آن ،اين بحث را تحت عنوان تخصصي شدن
يك علم ببينيد .مث ً
ال در اقتصاد ،آدام اسميت و ديگران آمدند

عنوان يك دانش مستقل مطرح ميشود؛ يعني كسي مينشيند

و اقتصاد تابع قواعد اقتصاد باشد .چنين گرايشي بهخصوص

مورخ نيستند .ما مورخ به معناي مورخ بودن خيلي كم داريم،

بلكه بيشتر اديب هستند .در دورانهاي اخير است كه تاريخ به

و به صرف اينكه مورخ است ،تاريخ مينويسد .نه اينكه
كاتب است ،منشي است ،سفير است يا وزير است.

و گفتند آنچه غيراقتصادي است ،در اقتصاد دخالت نكند.

در قرن هجدهم و قرن نوزدهم و قسمتي از قرن بيستم خيلي
قوي بود .اخيرا ً بحثهاي ارتباط بين چند علم مطرح شده و

حاال با اين دو مقدمه به اين نكته بهعنوان مقدمهي

كمي قصه عوض شده است ،ولي اين گرايش در همهي علوم

بيرون از تاريخ باور داريد يا نداريد .اگر كسي چنين چيزي

خود بايستد .متكي به علم ديگري نباشد ،دروني شود ،قائم

سوم توجه بفرماييد كه آيا شما به امري باالتر و برتر و

وجود داشت كه هر علمي به لحاظ روشي ،روي پايههاي

را باور دارد ،به صورت يك نگاه عرفاني به صورت يك

به ذات خودش شود و از جنبههاي بيروني تأثير نپذيرد .اين

تاريخ را امري بيرون از آن تشخيص خواهد داد كه به آن

قرار گرفته است .بر همين اساس و در اين چارچوب ،بحث

نگاه هنري يا ديني يا الهياتي ،خود به خود ،امر حاكم بر

روش به عنوان يك مالك علمي مورد استفادهي اروپاييها

« »Metahistoryميگويند؛ يعني فراتر از تاريخ .لذا پيشبيني

پيشبيني در تاريخ هم مطرح شد ،با توجه به اين نكته كه

به امري يا خواستهاي باالتر از تاريخ خواهد بود .بهعنوان

است .لذا بر اين باور بودند كه بايد با توجه به قوانين و

تاريخ و اينكه تاريخ در آينده چه خواهد شد ،خود منوط

ديگر عدهاي معتقد به اين نبودند كه امري فراتر از تاريخ

مثال اديان معتقدند ،خداوند تبارك و تعالي فرموده است دنيا

قواعد داخل علم تاريخ يا ناظر بر تحوالت تاريخ ،بشود

ارادهي الهي است و تحقق آن هم فراتر از تاريخ است .اما

بايد با توجه به آن وارد اين بحث شويد.

اينطور شروع شده است و به فالن جا خواهد رسيد .اين

در دورهي جديد در اروپا تحوالتي رخ داد ـ حاال هر

آيندهي تاريخ را پيشبيني كرد .اين مقدمهاي است كه شما

S
اسميNOORMAG
عنايت

كه روي آن بگذاريد ،جريان «الئيسم» جريان «ليبراليسم» يا

داشته باشيد ،بحثي در تاريخ فلسفه وجود داشته

كه بعدها با تاريخنگاري يكي شده است .يعني اگرچه بيرون

جريان «اومانيسم»ـ و اين گرايش طي چند قرن شكل گرفت

از تاريخ بود ،ولي بعد به داخل تاريخ آمد .اين بحث كه

ندانند و موتور محركهي تاريخ را در خود تاريخ ببينند .يعني

و به اصطالح فلسفهارسطويي و افالطوني ناميده ميشود؛

و ادامه پيدا كرد كه امري فراتر از تاريخ را در تاريخ دخيل

يك جريان انتقال حركت تاريخ از بيرون تاريخ به درون

تاريخ را پيگيري كردند .تا االن هم تاريخنگري همين بوده
است .يعني آنچه را كه شما در اروپا به نام فلسفهي تاريخ

ميشناسيد ،در حقيقت يك جريان
است.

دروني كردن تاريخ

ممكن است كه شما در بعضي از متون و به طور كلي در

در يك دوره ،فلسفه كه به آن «فلسفه صوري» ميگويند،
فلسفهي «آنتولوژيك» و «وجودشناسانه» است .يعني

فيلسوف ميخواهد پي ببرد به وجود به ماهو وجود .اما از

دورهي كانت بحث فلسفه تغيير كرد و «اپيستومولوژيك» يا

«معرفتشناسانه» يا «شناخت شناسانه» شد .يعني كانت گفت
كه امر بيروني همان است كه شما ميفهميد و امر بيروني امر
مستقل نيست .توجه كنيد كه با بحث دروني كردن تاريخ
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چگونه ربط پيدا ميكند .آنتولوژيستها ميگفتند امر

بيروني وجود دارد (جهان بيرون) و جهان بيرون ،يعني
جهاني خارج از ذهن ما .اما كانت بحث پديدارشناسي

را مطرح كرد و گفت :آنچه كه در حوزهي شناخت
شما قرار بگيرد ،موجوديت پيدا ميكند و اگر قرار

نگرفت؛ پس موجوديت هم پيدا نميكند .اين طبق
بحث پديدارشناسي كانت است .اين بحث راه را براي نوعي

دروني كردن تاريخ هم هموار كرد .به اين معنا كه كانت

واضع جرياني از اپيستومولوژيك يا شناختشناسي در فلسفه

شد .او فلسفهي تحليلي را هم پايهگذاري كرد .به اين معنا

كه گفت در بحث تاريخنگاري ،باطني فراسوي ظاهر تاريخ

وجود دارد كه اين باطن ميتواند از زير و به طور پنهان،
جريانهاي تاريخي را به هم وصل كند .به اين ترتيب شما ،به

جاي آنكه «توارد» اخبار را داشته باشيد ،يعني خبرها پشت

سر هم بيايند« ،روند» اخبار را خواهيد داشت؛ آنچنانكه يك

جريان به صورت سيري پيوسته ،كاهش يا افزايش پيدا كند.
اين نگاه تحليلي به تاريخ (كه در ايران معموالً درست به

كار نرفته است و ما تفسير و تحليل ،و تعبير و تعليل ،همه

را به يك معنا به كار بردهايم ).با رياضيات خيلي همراهي

داشت و در دورههاي بعد هم ،با پيدايش منطق رياضي ،با
آن عجين شد .مثالي ميزنم .چند عدد را ميشمارم :يك ،دو،

سه ،چهار و پنج .اين پنج عدد يك سير يا ترتيب را به شما

نشان ميدهد و در همان حال يك «افزايش» را .حاال برعكس

ميگويم :پنج ،چهار ،سه ،دو و يك .اين هم باز يك سير را

به شما نشان ميدهد ،اما اينبار «كاهش» را :يعني شما پشت
ترتيب عددي ،يا يك كاهش را داريد يا يك افزايش را :حاال

آن را آناليز ميكنيم« :يك» يعني يك عدد يك« ،دو» يعني

دو تا يك« ،سه» يعني سه تا يك يا يك دو و يك عدد يك

«چهار» ،يعني چهار تا يك يا دو تا دو يا يك سه و يك عدد
يك« ،پنج» يعني يك چهار و يك يك ،يا پنج تا يك يا يك
سه و يك دو و يا دو تا دو و يك يك  .آناليزش كرديم.

حاال فصل مشترك ،يك ،دو ،سه ،چهار و پنج به صورت

مضموني ـ(باطني نه در ظاهرش)ـ چيست؟ يك ،بين همهي
آنها مشترك است .نسبت يك در مجموعهي يك و دو و
سه ،يا كاهش بود يا افزايش .حاال اگر بخواهيد پيشبيني كنيد

كه بعد از پنج چيست ،ميشود شش .يعني به حكم افزايش

در تاريخ نگاري جديد كه به آن تاريخ «نگاري
آنالتيك» ميگويند ،قضاياي تاريخي ،قضاياي قبلي
هستند يعني ميتوان قبل از وقوع ،آنها را پيشبيني
كرد اما سنتتيكها ميگفتند كه قضاياي تاريخي،
قضاياي بعدي هستند .يعني مورخ پس از وقوع
ميتواند آنها را بشناسد
عدد .آن رابطهي مضموني به شما ميگويد كه شش هست و
شش لزوم ًا در سيري افزايشي بيشتر از پنج است .يعني نوعي
منطق رياضي آمد و بر نگرش تاريخي اثر گذاشت.

در مورد روش تاريخي ،كتاب فلسفهي تاريخي والش را

كه به فارسي ترجمه شده است ،نگاه كنيد .همان سطر اولش

نوشته است« :در قرنهاي  17و  ،18فلسفهي تاريخ متأثر از
دو علم رياضي و علوم طبيعي بوده است ».اين حرف كه
درست است ،بعدها بر شيوهي آناليز تاريخي اثر گذاشت و

پيشبيني در تاريخ را مطرح كرد .از آن به بعد ،مورخان دو
دسته شدند:

يك دسته مورخين َسنْتِتيك هستند كه

ترجمهي آن

ميشود :كساني كه قائل هستند به اينكه قضاياي تاريخي،

قضاياي بعدي است .سنتتيك يعني تأليفي ،الفت دادن .يعني
شما چند تا خبر را بدون اينكه ربطي به هم داشته باشند،

به هم الفتشان بدهيد .اين را ما در فارسي «جمع جبري»

ميگوييم .مورخين قديم ،مورخيني كه اهل نقالي بودهاند،
ظاهري بودند ،ميآمدند اخبار را بدون آنكه ربطي به هم

داشته باشند ،فقط براساس قرار گرفتن در زنجيرهي «زمان»

قرار ميدادند .اين را در تاريخنگاري ميگوييم
پشتسر هم
S
G
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توارد يعني پشتسر هم وارد شدن به كاري
«قاعدهي توارد».
R
O
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 .مثل دانههاي تسبيح ،در رشتهاي به هم وصل هستند و

رشتهاي كه اينها را به هم وصل كرده ،يك نخ است .اين

دانههاي تسبيح ميتوانند همرنگ و همجنس باشد و يا
نباشد .روش طبري بهخصوص در تاريخنگاري حوليات يا
سالشماري به همين ترتيب است .مث ً
ال ميگويد وقايع سال
 :158در بغداد خليفه به سفر حج رفت .سيالب خراسان را

گرفت .اينها چه ربطي به هم دارند؟ فقط در اين سال رخ
دادهاند و ربط ديگري هم ندارند.

مورخ هم معتقد نبود كه بايد كنكاش عقلي كند و ربط

اينها را بيابد و از آن يك روند بسازد .البته چنين وسيلهاي را
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هم نداشت .اما در تاريخ نگاري جديد كه به آن «تاريخ نگاري

است يا گذشته مقدمهي آينده است .پاسخ مثبتي كه به اين

تجزيه كردن كه در مورد آناليز مثال يك و دو و سه و چهار

شناخت گذشته گفت كه آينده چگونه خواهد بود .پس اگر

آناليتيك» ميگويند (از كلمهي آناليز گرفته شده است ،يعني

و پنج را زدم) ،قضاياي تاريخي ،قضاياي قبلي هستند يعني

ميتوان قبل از وقوع ،آنها را پيشبيني كرد اما سنتتيكها

سؤال داده شد ،اين نظر را مطرح كرد كه پس ميتوان با
آينده ادامهي گذشته است ،پس با شناخت گذشته ميتوان

دانست كه آينده چه خواهد شد .آنچه كه از درون تاريخ

جريان بزرگ تاريخنگاري به وجود آمد كه جريان آناليتيك

به عبارت ديگر ،گذشته چراغ راه آينده است .اين باور در

فلسفي و رياضي احتياج داشت تا به طور خاص تاريخي

پس اين باور را امكان دارد كه بگوييم اصوالً تاريخ

S

ميگفتند كه قضاياي تاريخي ،قضاياي بعدي هستند .يعني

درميآيد ،منطق تاريخ خواهد بود .بدين ترتيب به اين نتيجه
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مورخ پس از وقوع ميتواند آنها را بشناسد .در نتيجه دو

به تدريج جريان غالب شد .اما اين جريان به پايهي استدالل
شود .اين كار چگونه انجام شد؟ پرسش بزرگي مطرح شد

كه درون خودش چند پرسش كوچكتر داشت؛ اينكه« :زمان
حال چه نسبتي با گذشته دارد؟ (در چارچوب آناليتيك فكر

كنيد و سنيتيك را فراموش كنيد ).طبق قاعدهي آناليتيك،
زمان حال به گذشته چه نسبتي دارد؟

رسيدند كه ميتوان با شناخت گذشته ،آينده را پيشبيني كرد.
تاريخنگاري شكل گرفت.

ميتواند آيندهي خود را پيشبيني بكند .در اينجا مورخان

دو دسته شدند :يك دسته كه به نوعي «خرد تاريخي» قائل
بودند و اين خرد را برتر از تاريخ ميدانستند ،اما آن را باالتر

از تاريخ و يا بيرون از تاريخ نميدانستند؛ مثل هگل .اينها
عقيده داشتند :اين خرد مسلط بر تاريخ ،مسيري را براي

از همين سؤال ،سؤال دوم را طرح ميكنم« :آيا زمان حال

تاريخ تعيين كرده است( .مانند يك كانال) كه وقتي جريان

حال سؤال ديگري« :زمان حال با آينده چه نسبتي دارد؟از

خواهد كرد .شما ميتوانيد از قبل جويي بسازيد و در آن

آينده است؟» فرض كنيد جواب شما مثبت است (كه اگر در

اين جوي برود ،آب هم خواهد رفت .كساني كه به فلسفهي

ادامهي گذشته است؟« به اين سؤال چه جوابي ميدهيد؟

دل آن سؤال ديگري طرح ميكنم« :آيا زمان حال مقدمهي
چارچوب آناليتيك فكر كنيد ،بايد بگوييد بله) .حاال از آن

سؤال ديگري ميسازم .با توجه به آنچه كه ما دربارهي زمان
حال پرسيديم كه :آيا زمان حال ادامهي گذشته است و آيا

جريانات پيشبيني مربوط به تاريخ كه در قرن 18
تا قرن  19بهصورت نظري و فلسفهي تاريخ مطرح
شده بود ،در آخر قرن بيستم جاي خود را به مطالعات
آماري داد و مطالعات مربوط به رشد و توسعه تحت
عنوان پستپوند با محاسبات رياضي انجام گرفت كه
دقت نظر خاصي هم براي خودش دارد

تاريخ در آن بيفتد ،الجرم اين كانال ،مسير تاريخ را هم تعيين

آبي بريزيد .اين آب به كجا ميرود؟ معلوم است هرجا كه

نظري تاريخ عقيده داشتند (در قرنهاي  18و  ،19به جريان

فلسفهي تاريخ فلسفهي نظري ميگفتند)معتقد به كاناليزه

كردن تاريخ بودند .اين كاناليزه كردن تاريخ را از يك خرد
تاريخي ميگيرند و چون معموالً هم «دياليكتيسين» بودند  ،به

اين خرد ،اطالقي ماوراي تاريخي نميكردند .اگر كسي
هم ميگفت شما خودتان هم به ماوراي تاريخ رفتيد،

انكار ميكردند ،الاقل به زبان انكار ميكردند.

اما جريان ديگري پيدا شد كه بيشتر تحت تأثير

«جريان مضمونيِ تاريخ» بود و ميگفت كه تاريخ داراي

زمان حال مقدمهي آينده است ،ميپرسم« :زمان حال خودش

طبيعتي است .اين «طبيعت تاريخ» است كه آن را جلو
ميبرد .اين طبيعت را همان بطن تاريخ ميدانستند كه با

ميتوانيد زمان حال را آنقدر كوتاه كنيد همين االن بگويند

بطوني دارد .اين بطون همان جنبهي مضموني تاريخ است

چيست؟» حال زمان ناپايداري بين گذشته و آينده است .شما

زمان گذشت .صحبتي كه من يك دقيقهي پيش ميكردم،

رفت به گذشته .پس ما ميتوانيم زمان حال را كوچك كنيم
و بدينترتيب ميتوانيم سؤال كنيم آيا آينده ادامهي گذشته

ظاهر تاريخ ميتوانست متفاوت باشد .يعني تاريخ ظهور و

كه به صورت اناليتيك و از پايين ،جريانات تاريخي را به
صورت يك روند نمودار ميسازد ،مثل همان يك و دو سه

و چهار و پنج  .به همين دليل اگر كتابهايي را كه در قرن
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بيستم دربارهي تاريخنگاري نوشته شدهاند بخوانيد ،ميبينيد
كه معموالً همهي آنها در فصل اولشان نوشتهاندNature « .

تاريخ مطرح شده كه نگاه ديگري است به بحث تاريخ و به

آن فلسفهي مضاف ميگويند .عقيده دارند ،مانند فلسفهي

»of history؛ طبيعت تاريخ عقيده داشتند .تاريخ طبيعتي دارد

تاريخ ،فلسفهي فيزيك و فلسفهي شيمي هم هست .به اينها

مثل آب ،آب طبيعتي دارد .قدما ميگفتند طبيعت آب به

تابع قواعد علم شد .در فلسفهي علم كميتگرايي خيلي قوي

امروزيها ميگويند تحت تأثير جاذبه است) .شما آب را

بحث آناليتيك تاريخي در قرن نوزدهم ،نظريهي
«مونيسم» در تاريخنگاري را ساخت .مث ً
ال ماركسيسم يك

كه اين طبيعت مسير و حركت تاريخ را تعيين خواهد كرد.

پستي است .اگر آن رها كني ،به طرف پستي ميرود( .حاال

رها بكنيد .كجا خواهد رفت؟ از قبل ميدانيد كه به طرف

سرازيري خواهد رفت .پس آب طبيعتي دارد كه خودبهخود

مسير ،شدت و سرعت حركت آن را روبهپايين تعيين خواهد
كرد .در قرن بيستم بيشتر روي آن تكيه ميكنند و هر نوع
«  »Metahistoryرا ،حتي اگر قائل به ماورا هم نباشند ،نفي

ميكنند تا اين ماهيت تاريخي را اثبات بكنند .جريانات

فلسفهي علم جديد هم كه در قرن بيستم مطرح شدند ،به اين

روش كمك كردهاند.
ِ
بحث ماهيت تاريخ و ا ينكه ماهيت تاريخ حركت آن را

تعيين خواهد كرد ،با جريان عمومي «كميتگرايي» در تمدن

 Aاين جريان كميتگرايي ،در
است.
جديد غرب آميخته شده GS
M
R
O
همان فلسفهي تحليلي كانت كه ابتدا NO
تحت تأثير رياضيات و
بعدا ً منطق رياضي قرار گرفت ،تقويت شد .ولي در جريان
علمگرايي غرب ،اين كميتگرايي كه در علوم طبيعي خودش

را به صورت خيلي قوي نشان داده بود ،در بقيهي امور هم
وارد شد .مث ً
ال جريان جامعهشناسي آمارگرا كه نوع خاص

آمريكا مطالعات جامعهشناسي است ،خيلي رواج پيدا كرد و
تقريب ًا بر بسياري از حوزههاي علوم انساني در غرب مسلط
شد .بدين دليل بحثهاي مربوط به پيشبيني تاريخي و
اينكه مسير آيندهي تاريخ چه خواهد شد ،آنچنان كه در

قرنهاي  18و  19و در فلسفهي نظري تاريخ مطرح بود،
تقريب ًا رها شد .اين نوع بحثهاي فلسفهي تاريخ كه در ايران

فلسفههاي مضاف ميگويند .به اينترتيب ،فلسفهي تاريخ

بود.

نظريهي مونيستي است كه در آن اقتصاد مبناي تاريخ است؛

لذا زيربناست زماني كه شناخت تحوالت تاريخي منوط
به شناخت علم اقتصاد باشد ،شما اگر اقتصاد را پيشبيني

كنيد ،ميتوانيد تاريخ را هم پيشبيني كنيد .ولي اشپنگلر

برعكسش عمل كرد و روي فرهنگ متمركز شد و مالتوس
روي جمعيت .هر كدام يك مونيسم را ميگرفتند و شناخت

آن را موجب شناخت تاريخي ميدانستند .اما اين جريان

مونيسم با ايراداتي مواجه شد و آن را رد كردند .در نتيجه
فلسفهي نظري تاريخ كنار گذاشته شد و «فلسفهي انتقادي

تاريخ» مطرح شد كه سخت تحت تأثير نظريات جديد
در فلسفهي علم قرار گرفت و در پيشبيني تاريخ جريان

جديدي را كه به اصطالح به آن ميگويند «پُست پوند» .در
ايران تحت عنوان «تاريخ فردا» ترجمه شده است .ربطي به

قضيهي پستمدرنيسم نداشت ،اما به آن رسيد و با آن آميخته

شد .جريان پستمدرنيسم ابتدا از بحث معماري شروع شد
بعدا ً به عرصهي ادبيات و امثال آن آمد .بعد هم بهوسيلهي
كساني مثل فوكو با تاريخنگاري آميخته شد .ولي اين جريان

پستپوند ،خودش جريان قويتر بود كه براساس آمار،

احتماالت آماري شرايط آينده و نيازهاي آينده را پيشبيني
ميكرد .اين كاري است كه معموالً تحت عنوان «توسعه» در
همهجا انجام ميدهند .مث ً
ال محاسبهي ضريب رشد جمعيت

ميبينيم ،تقريب ًا در غرب ديگر مطرح نيست .فلسفهي انتقادي

ميتواند به شما بگويد كه در  20سال  30سال آينده ،جمعيت

جريان پستمدرنيسم ابتدا از بحث معماري شروع
شد بعداً به عرصهي ادبيات و امثال آن آمد .بعد
هم بهوسيلهي كساني مثل فوكو با تاريخنگاري
آميخته شد

گفت ،نسبت آب به جمعيت در آينده چگونه خواهد بود.

چهقدر خواهد شد .يا محاسبهي ميزان آب به شما خواهد

لذا مباحث پيشبيني در تاريخ ،از صورت نظري و كالننگر

در افقهاي بلند ،تحت تأثير جامعهشناسي آماري بهصورت

مطالعات توسعهاي درآمد.
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جريانات پيشبيني مربوط به تاريخ كه در قرن  18تا قرن

 19بهصورت نظري و فلسفهي تاريخ مطرح شده بود ،در آخر

كرده است .يعني مث ً
ال  40سال پيش سر كالس تاريخ دانشگاه

مربوط به رشد و توسعه تحت عنوان پستپوند با محاسبات

كالسها  50دختر و يك پسر حضور دارند .الزم است كه

قرن بيستم جاي خود را به مطالعات آماري داد و مطالعات

 2دختر بود و  32پسر .االن درست برعكس شده است و در

رياضي انجام گرفت كه دقت نظر خاصي هم براي خودش
دارد .معموالً وقتي جدولها و منحنيهاي آماري پيش ميآيند،

شما اين تحول جمعيتي را درك كنيد .اكنون اكثر معلمان ما

تقريب ًا همه ساكت ميشوند .همه تحت تأثير قرار ميگيرند

در رشتهي تاريخ زنان هستند ،به اين دليل كه اكثر دانشجويان

ما زن هستند .شما بايد به مسئلهي تحول جمعيتي و جنسي
كه در سطوح آموزشيِ دانشجويان و دانشآموزانتان رخ
ميدهد عنايت داشته باشيد تا بتوانيد انديشهي تازهاي

استنباط شخصي من اين است كه جامعه فعلي ما در
بحران نظام شهرنشيني بهسر ميبرد .اگر چنين باشد،
ما بايد تاريخنگاري را به سمت ارائهي يك دوره تاريخ
شهري ببريم .يعني اگر از هخامنشيان يا اشكانيان
ميگوييم ،بايد نظام زندگي شهري آنها را شرح دهيم

داشته باشيد .تاريخنگاري ما در گذشته ،درهر پايهاي
كه بود و هر ارزشي كه داشت (حتم ًا ارزش داشت)
ديگر جوابگوي آينده نخواهد بود ،قطع ًا نخواهد

بود؛ بهدليل تغييرات جنسي و جمعيتي كه در سطوح

و ديگر مخالفتي ندارند .اين امر موجب شد كه تقريب ًا كار

آموزشي ما رخ ميدهد .اكثر معلمان تاريخ ما در آينده
زنان خواهند بود .حتي محققين ما در سطوح و درجاتي ،از

برآورد مقتضيات توسعهاي ،بهدست كارشناساني در رشتههاي

نگاهي كه بهصورت سنتي داشتهايم ،تفاوت خواهد داشت.

پيشبيني آينده از نوع پستپوند ،با محاسبات آماري براي
اقتصاد ،جمعيت ،بهداشت ،محيطزيست و امثال آن بيفتد و

تا حدود زيادي از جريان تاريخنگاري محض فاصله بگيرد.
آيا اين نوعي منعزل كردن تاريخنگاري از افقهاي نگاه به

آينده است؟ يا تحول جديدي است كه تاريخنگاري وارد

آنها خواهند بود .اين با سبك تاريخنگاري گذشتهي ما و
تاريخنگاري ما خيلي بايد تغيير كند .يك جنبهاش را توضيح

ميدهيم .علم تاريخ تا حدود زيادي به سياست وابسته است

و البته اين دو را نميشود از هم جدا كرد .اما آيا تاريخ نگاري

بايد سياستزده باشد؟ تاريخ ابعاد مختلفي دارد .بهخصوص

آن ميشود ،آنچنانكه از اين پس ،مورخان همان كارشناسان،

با ورود خانمها به عرصهي آموزش ،اين جنبه بايد قوي شود

محيطزيست ،اقتصاد ،ارتباطات و امثال آن خواهند بود؟ اين

سياسي را بايد عوض كرد .ميتوانيد مفهوم توسعهيافتهاي از

متخصصان ،پژوهشگران و صاحبنظران در عرصهي جمعيت،
براي ما مورخين ،هم ميتواند اميد در پيش داشته باشد كه
نگاه وسيعتر و علميتري به آينده داشته باشيم ،و هم ميتواند

بيم داشته باشد كه بار ديگر تاريخنگاري از دست مورخان
خارج ميشود! ما در چه شرايطي قرار داريم! هر شرايطي كه

كه تاريخ را در نگاه جامعتري ديد يا حتي تعبير از تاريخ

مفهوم سياست را بر آميزهاي از فرهنگ و اقتصاد و امثال آن

طراحي كنيد و اين بيايد در متن تاريخ .ما ديگر نميتوانيم

تاريخمان را براساس طبقات عاليهي تاريخي جامعه طراحي

بكنيم و به اسم تاريخ سياسي بنويسيم و بعد ،از كثيري از

هست ،خودآگاهي و سنجشي مجدد از سوي تاريخنگاران

خانمهايي كه معلم ميشوند و كثيري از دختران و پسراني

ميشود و به همراه اين تحول ،بايد بتوانيم شرايط جديد

آنگونه فكر كنند كه گذشتهها فكر ميكردند .اين بايد بهطور

را ميخواهد .ما بايد بپذيريم كه تاريخنگاري دارد متحول
تاريخنگاري را احراز كنيم .سالياني است كه ژورناليستها

كه در دنياي امروز زندگي ميكنند ،بخواهيم كه همچنان
كامل عوض شود .من بهعنوان يك مورخ به شما ميگويم:

(خبرنگاران) مدعياند مورخان واقعي ما هستيم ،نه شما.

مورخ بيشتر از اينكه گذشته را بشناسد ،بايد زمان حال

پيشبيني در تاريخ ،چگونه خواهد بود و به ما چه كمكي

با چه كسي سخن بگويد .ما نه براي گذشتگان بلكه ،براي

اين تجربه براي ما ،در مطالعات پسپوند و شيوههاي جديد
خواهد كرد؟ بهعنوان مثال:

در نظام آموزشي ما ،موقعيت زنان با گذشته خيلي فرق

را بشناسد ،چون در غير اينصورت نميداند كه چهطور و

زمان حال و براي آيندگان سخن ميگوييم.

تجربهي من نشان ميدهد كه دافعهي تاريخ براي
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دانشآموزان را معضل رشتهي تاريخ ندانيم .مشكلي كه ما

و گفت اين كلمه غلط است ،آن را «اِنسي» كنيد .ما آن را به

جاذبههاي كاذبي براساس برنامهريزيهاي غلط وجود دارد
كه مث ً
ال رشتهي فيزيك ،رشتهي پزشكي يا رشتهي شيمي

اين كلمه چيست؟ ما كجا آن را بيابيم و دربارهي آن بخوانيم؟

هرچه گشتيم ،مطلبي پيدا كنيم و بهدست معلمها بدهيم ،نبود.

كردهاند .مشكل ما در قدم اول مشكل بيروني است ،نه اينكه

همان كلمهي غلط را احيا كرديم! براي توسعهي علمي الزم

در كالس تاريخ داريم ،بيشتر مشكل بيروني است .يعني

خيلي خيلي مهم است .در نتيجه بقيهي رشتهها را خراب

خود درس تاريخ مشكل داشته باشد .تا جنبهي بيروني حل
نشود ،مشكل صددرصد حل نميشود .يعني مشكل درس

تاريخ را تا حدي ميتوان حل كرد ،واال شما اگر محتواي
فعلي كتاب تاريخ ايران را با كتاب درسي تاريخ در منطقهي
خاورميانه و حتي تا حدي كه من اطالع دارم ،با حوزهي

انسي تبديل كرديم .بعد تمام معلمان سراسر ايران پرسيدند:

تا برگشتيم و دوباره انسي را به پاتسي تبديل كرديم .يعني
است همراه با آن كاري را در دانشگاه شروع كرد كه ناظر

بر آموزش در دورهي دبيرستان باشد .اين تحول ،الزم و
ضروري است و آنچه كه اقتضاي معلمي درس تاريخ است،
االن به نحو احسن در دانشگاههاي ما آموزش داده نميشود.
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اروپا و آمريكا مقايسه كنيد ،خواهيد ديد كه آنها مطلب
خيلي بهتري ندارند ،حال آنكه چنين مشكلي را هم ندارند

و اين فرصت را داشتهاند كه شيوههايشان را عوض كنند.
مث ً
ال در انگلستان ،دورهي ابتدايي كتاب تاريخ ندارد! معلم

به اقتضاي كالس آنچنان كه دلنشين است ،صحبت ميكند.

ديگر ترس از امتحان و كارنامه را به جان بچهي ابتدايي
نمياندازد .لذا با تاريخي كه درس ميدهد و معموالً تاريخ

ملي آنهاست ،نوعي احساس همدلي در دانشآموز ايجاد

ميشود .من هيچوقت بهعنوان كارشناس تاريخ ،با همهي

نكتهي ديگر اين است كه تغيير محتواي كتاب بايد با

توجه به زمان باشد .ما براي زمان حال زندگي ميكنيم .در
زمان حال ما چه نيازي داريم؟ نيازهاي امروز دانشآموز

ما كدا ماند؟ نه اينكه محتواي تاريخ ما چيست .محتواي
تاريخ براي محقق تاريخ اهميت دارد ،نه براي دانشآموز.

استنباط شخصي من اين است كه جامعه فعلي ما در بحران
نظام شهرنشيني بهسر ميبرد .اگر چنين باشد ،ما بايد

تاريخنگاري را به سمت ارائهي يك دوره تاريخ شهري

ببريم .يعني اگر از هخامنشيان يا اشكانيان ميگوييم ،بايد
نظام زندگي شهري آ نها را شرح دهيم .اين به ما نشان

توانايي كه داشتهام ،نتوانستهام در آموزشوپرورش اين حرف

خواهد داد كه چهقدر برنامهريزان نظام شهري ما از تاريخ

بگويد درس تاريخ را حذف كنيد و ساعتش را به رياضي

است و اكثر اقتصاد ما دارد بهطور كامل شهري ميشود.

را بزنم ،چون ميترسم تا بگويم اين كار را بكنيد ،كسي
بدهيد!

مطلع هستند .اكنون اكثر جمعيت كشور ما شهرنشين

شيو ههاي زندگي شهري ما ،معضالت اساسي زندگي

حاال اگر شما با لحاظ كردن اين مقدمات وارد بحث نوع

اجتماعي ما هستند .جرم ،جنايات ،بزه ،فساد و ترافيك،

بسيار مطلوب وجود دارد؛ يعني كار غيرممكني نيست .اين

است ،پس ما بايد به سوي نوعي تاريخ شهري برويم و

تاريخنگاري ما براي مدارسمان شويد ،امكان تحول به نحو

همه در شهر جمع ميشوند .چون معضل زندگي ما شهر

تحول در قدم اول بايد از دانشگاه شروع شود .يعني تا وقتي

سبكش را هم تاريخنگاري آنالز ارائه داده است .كاري

است ،حاصل همين است كه ميبينيم .چون نميتوانيم كتاب

تاريخ تمدن اسالمي و ايراني بسيار فراوان داريم .منتها

كه محتواي دروس دورهي ليسانس تاريخ ما ،محتواي فعلي
درسي را طوري طراحي كنيم كه دانشآموختهي دانشگاهي

نتواند آن را تدريس كند .بارها برايم پيش آمده است كه در
كتاب درسي ،يك نوآوري علمي ارائه كردهايم و بعد معلمان

نتوانستهاند آن را اجرا كنند ،چون در دانشگاه آموزش آن

را نديدهاند .يك مورد آن بحثي بود كه دربارهي كاهنان و

شاهكاهنان سومري ،نوشته بوديم «پاتسيها» .دكتر ارفعي آمد

نيست كه ما بخواهيم انجام دهيم .محتوايش را هم در
آ نها را استخراج نكرد هايم .و بهكار نگرفتهايم .الزمهاش

اين است كه در دانشگاه آن را آموزش بدهيم و بعد
معلمش را بياوريم و كتاب هم مطابق با آن عوض شود.

اميدوارم بتوانيد اين صحبت كوتاه را در معناي جامعي
در نظر بگيريد .چون فع ً
ال فرصت توضيح بيشتري برايش
ندارم.
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