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شاید این سخن شگفت آور به نظر برسد که نخستین کالس 
درس تاریِخ آدم ها، در خانه ها شکل گرفته است. بدین معنا که، در 
جامعه هایی که دارای سنت پهلوانی و جنگ جویی بوده اند، زنان، 
و در اصل مادران، در محیط خانه برای کودکان خود، از اقدامات 
بوده اند، سخن  خاندان خویش  مردان  دالور  همان  که  پهلوانان، 
به میان می آورده اند. در واقع نخستین تحسین کنندگان پهلوانان، 
همسران و به طور کلی زنان بوده اند که به دیده ی تحسین به اعمال 
پهلوانی می نگریسته اند. این نه فقط خوشایند طبع اهل خانه بوده، 
که با درک مبانی معیشت و شرایط حفظ امنیت خانواده در جوامع 

پهلوانی کهن نیز همراه بوده است.
بدین ترتیب زنان  خانه نشین که وظیفه ای نداشته اند جز این که 
»نشینند و زایند شیران نر«، نخستین راویان حماسه ها و موجب 
پیدایش »تاریخ های حماسی« به عنوان یکی از اولین نمونه های 
در  زنان  که  کرد  تصور  چنین  نباید  اما  بوده اند.  تاریخ نگاری 
خاندان های کهن ایران و روم، و... سخن گفتن از اعمال پهلوانی 
را فقط در جهت تکریم گذشته ی خود مدنظر داشته اند، بلکه در 
اصل، این کار برای تربیت دختران و پسرانی صورت می گرفت 
که می بایست در فردای جامعه، مهیای خدمت و فداکاری برای آن 

شوند. بدین ترتیب تاریخ با هر محتوا و مضمونی، در بردارنده ی 
مسائل اساسی تربیت نسل آینده محسوب می شد. از این روست 
که می گوییم نخستین درس و کالس تاریخ، در خانه ها بوده است. 

منتهی تاریخ نگاری حماسِی شفاهی با مقاصد معین تربیتی.
بدون آن که در جست وجوی رابطه ی تاریخ نگاری حماسی با 
از شرایط خاص جامعه ی مردساالر  باشیم و  سیاست و مدنیت 
سنت  پیدایش  که  می دانیم  آوریم،  میان  به  سخنی  مادرساالر  یا 
مسائل  با  تاریخ نویسی  گره خوردن  و  تاریخ نگاری،  در  مکتوب 
دیوانی و ُملکی و ادبی و دینی و... شرایط جدیدی را به وجود 
آورد که موجب شد تاریخ نگاری به تدریج از خانه ها به مجالس 
به دربارها و سرانجام  از آن  بعد  به عرصه ی رزم و  بزم، سپس 
به مدرسه ها و کتاب خانه ها برده شود. نتیجه ی این امر حداقل از 
دیدگاه و موضوع این نوشته دورماندن زنان از تاریخ گویی بود. 
دیگر  اکنون  داشت،  زنانه  روایتی  مردانه  تاریِخ  آن،  از  پیش  اگر 
به  آموزش سواد  انحصار  می یافت.  مردانه  روایتی  مردان،  تاریِخ 

مردان نیز این فرایند را تکمیل کرد.
تاریخ نگاری  عرصه ی  به  زنان  دیگر  بار  اما،  ما  روزگار  در 
بازگشته اند ولی به شیوه های دیگر. اکنون در حالی درس تاریخ از 
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دروس اصلی مدارس و مراکز آموزشی است که حداقل نیمی از 
دانش آموزان دختران هستند و اکثریت معلمان تاریخ را هم زنان 

تشکیل می دهند.
اگر به این واقعیت آماری مربوط به حضور دختران و زنان در 
کالس های درس تاریخ توجه نماییم، با واقعیت دیگری روبه رو 
هستیم و آن این که، از این پس که، حتی زنان خانه دار نیز باسوادند 
و آشنایی با مطالب تاریخی در برنامه های آن ها وجود دارد. در 
چنین شرایطی زنان و به تعبیری وسیع تر فضای فرهنگی خانه ها، 
تاریخی  مباحث  از  میزانی  با  الجرم  نخواهند،  خود  اگر  حتی 
مقایسه،  مقام  در  که،  بپرسیم  دارد  جا  اکنون  می یابند.  سروکار 
»رابطه ی خانواده و تاریخ« از دیروز )قدیم( تا امروز، چه تغییری 

کرده است و نتیجه ی مترتب بر این تغییر چیست؟
نظر  از  پهلوانی  های  حماسه  نه  دیگر،  اکنون  که  می دانیم 
تاریخ نگاری و تربیت اولویت دارند و نه کار زنان فقط »نشستن 
و زاییدن شیران نر« است. در عصر ما، همچنان که جامعه تغییر 
کرده، تاریخ نگاری هم تغییر کرده است و زنان نیز با آن رابطه ای 
عهده ی  بر  تربیت  تمامی  نه  که  اکنون  به عالوه،  یافته اند.  جدید 
تربیت  تمامی  بردارنده ی  در  )سنت(  تاریخ  نه  و  است  خانواده 
ما  روزگار  در  خانواده  این که  به  توجه  با  و  می شود،  محسوب 
به مانند گذشته مرحله ای از تحول و گذر تاریخی خود را طی 
می کند، باید بپذیریم که، دیگر آن رابطه ی مستقیم میان خانواده با 
طبقه ی اجتماعی و اشتغال، که زمانی وجود داشت ممکن است 

وجود نداشته باشد.
»سنت« صورت  تضعیف  با  که  فردیت«  »توسعه ی  واقع  در 
است.  شده  نیز  خانواده  در  بحران  موجب  تعبیری  به  می گیرد، 
فردی  خاطره ی  الگوی  در  تغییر  وضعیتی،  چنین  پی آمد  اولین 
خواهد بود. زیرا همواره این عقیده وجود داشته است که برای 
به  نیاز  تاریخی،  به خاطره ی  فردی  توسعه ی خاطره ی  و  تبدیل 
قرار گرفتن حداقل سه نسل در کنار هم، یعنی فرزندان، والدین 
و پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست. در گذشته، تداوم سه نسل، که 
یک دوره ی حدود یکصد و بیست ساله را در برمی گرفت آن ها را 
حامل خاطره ای می کرد که این خاطره از صورت فردی گذشته و 
جنبه ی جمعی و تاریخی به خود می گرفت. اکنون که، بخصوص 
قبال  ندارد، در  نسلی دیگر وجود  تداوم  آن  در جوامع صنعتی، 
دو  آید  پدید  است  ممکن  وضعیت  این  رهگذر  از  که  نقصانی 

راه حل در پیش گرفته شده است:
اول آن که مبحثی تحت عنوان تاریخ خانواده1 کاربرد فراوان 
این  در  نشان می دهند.  بسیار  توجه  بدان عالقه و  و  یافته است 
مراکز  دانشگاهی،  مراکز  بلکه  خانواده،  یک  اعضای  تنها  نه  کار 
از  این شعبه  نیز دست اندرکار هستند.  اسناد و محققان حرفه ای 
تاریخ نگاری، اکنون یکی از سازمان یافته ترین شیوه ها برای ایجاد 

پیوند میان تاریخ و نهاد خانواده محسوب می شود.
رسانه ای،  بخصوص  و  تکنیکی  پیشرفت های  آن که  دوم 

اکنون  است.  داده  قرار  خانواده ها  اختیار  در  جدیدی  امکانات 
آموزشی،  و  اداری  آرشیوهای  کلی  به طور  و  ثبت احوال  مراکز 
هستند. ضمن  خانواده ها  درباره ی  بسیاری  مطالب  دربردارنده ی 
آن که فیلم و ضبط صوت و آلبوم و... به میزان بسیار گسترده ای 
در دسترس همگان قرار گرفته است. گسترش با سوادی نیز امکان 
ممکن  همگان  برای  را  روزانه  یادداشت های  و  خاطرات  ثبت 

ساخته است.
بدین ترتیب امکانات تاریخ نگاری خانواده، به طور گسترده و 
کافی فراهم شده است. اما بدون شک تنزل خانواده از تاریخ نگاری 
به  تاریخ نگاری ملی است،  از  حماسی، که خود در اصل نوعی 
نازلتر  نیز  تاریخ نگاری محلی  از  تاریخ نگاری شخصی، که حتی 
تاریخ  نگاری حرفه ای موجب خشنودی  دید  از  نمی تواند  است، 

باشد و بتوان بدان بسنده کرد.
فیلم ها،  مدام  تلویزیون  مانند  رسانه هایی  در چنین شرایطی، 
به خانه ها می رسانند. چنین  را  تاریخی  سریال ها و گزارش های 
برنامه هایی دربردارنده ی مطالب تاریخی بسیاری هستند و چون 
بسیار  برخوردارند،  نیز  پیشرفته ای  هنری  و  فنی  امکانات  از 
تأثیرگذار خواهند بود. این نوع از آموزش تاریخ، چون جنبه ی 
رسمی ندارد و مدرسه ای و کالسی نیست، بلکه آزاد و انتخابی 
است، به مقدار زیادی متکی به کارهای هنری و خوشایند طبع 
است، در نتیجه پذیرش بهتر و آسان تری نسبت به آموزش های 

حرفه ای و مدرسه ای تاریخ دارد.
به عنوان  خانواده،  که  گفت  می توان  آیا  شرایطی،  چنین  در 
یک نهاد زیستی، فرهنگی و اجتماعی، دارای کارکرد خاصی در 
آموزش تاریخ شده است؟ شاید بتوان گفت که این امر منحصر به 
تاریخ نیست و همه ی علوم را در بر می گیرد و از سویی محتوای 
چنین برنامه هایی ربطی به خانواده ندارد و در مراکز فیلم سازی 
تولید می شود؛ مراکزی که می توانند وابسته به مراکز تبلیغی، علمی 
است  واقعیاتی  همه  اینها  آری،  باشند.  دولتی  و  اقتصادی  یا  و 
نظر  از  نباید  اما  نادیده گرفت،  یا  کرد  انکار  را  آن  نمی توان  که 
دورداشت که تاریخ، تا آن اندازه به تربیت و فرهنگ نزدیک است 
و تا آن اندازه صورت عمومی به خود می گیرد که گاه از جنبه های 

علمی بسیار فاصله پیدا می کند.
و  فرهنگی  کارکرد  ادبیات،  و  هنر  همچون  دیگر،  سوی  از 
به  حاضر  مدیریتی  نظام  هیچ  که  است  حدی  به  آن  اجتماعی 
چشم پوشی از آن نیست. حتی بخش عمده ای از دانش تاریخی، 
به  خانه ها  در  تلویزیون  طریق  از  کارتون  فیلم های  به صورت 
کودکان منتقل می شود که این خود موجب می شود که نخستین 
تجربه و دانش تاریخی کسب شده توسط کودکان، در محیط خانه 
برای  برنامه ی خاصی  این اساس الزم است  بر  صورت گیرد و 
دادن آموزش های تاریخی به مادران، در نظام فرهنگی جامعه در 
نظر گرفته شود. این بدان معنا نیست که کالس و درس خاصی در 
برنامه ی رسمی تعلیم و تربیت برای مادران گنجانده شود، بلکه 
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الزم است یک دستگاه فرهنگی، در محاسبات و برنامه ریزی های 
خود، در مباحث تاریخ، مادران را به عنوان جمعیتی که می توانند 
جایگاهی  تاریخی  درک  و  قضاوت  یک  شکل گیری  فرایند  در 
داشته باشند، مدنظر قرار دهد. دیگر آن که، نتیجه ی چنین بررسی 
را در برنامه ی عمومی مدارس، که دختران دانش آموز یا معلمان 
زن حداقل نیمی از آن را تشکیل می دهند، کارساز کند و سرانجام 
ساليق،  خود  برنامه های  محتوای  در  جمعی  رسانه های  آن که 
ديدگاه ها و نيازهای زنان خانه دار را از نظر معلومات و مطالب 

تاريخی مورد توجه قرار دهند.
برای این منظور الزم است مباحثی که می تواند بیشتر مورد 
توجه زنان قرار گیرد در تاریخ نگاری مدنظر واقع شود؛ مباحثی 
تاریخ  تاریخ،  و  گردشگری  زیست،  محیط  تاریخچه ی  مانند 
لباس، تاریخ خانه سازی و غیره، که بدین ترتیب خشکی و تلخی 
تاریخ نگاری محض از نوع تحقیقات سندی، آماری و سیاسی را تا 
حدودی تلطیف خواهد شد. نیز می توان مباحث داستانی را هرچه 
عرصه های  هنری  جنبه های  بر  و  کرد  تاریخ نگاری  وارد  بیشتر 

تاریخ نگاری افزود.
را  »داستان گویی«  یا  داستانی  مباحث  این جا  در  است  الزم 
و  گسترش  از  پیش  تا  دهم.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بیشتر 
عمومیت یافتن رسانه های جدید، از جمله فعالیت هایی که مادران 
و مادربزرگ ها در هر خانه ای انجام می دادند، داستان گویی بود. 
محتوای داستان ها شامل مطالب گوناگونی بود که قصه های تاریخی 
هم از آن جمله به شمار می آمدند. تأثیرگذاری این داستان ها بسیار 
زیاد بود و همگان نیز بدان عالقه نشان می دادند. به دلیل شرایط 
زندگی امروزی، بسیار مشکل است که بتوان زنان را بار دیگر در 
خانه ها در مقام قصه گو مشاهده کرد. اگر چنین امری بار دیگر 
احیا شود، کمک بزرگی به ادبیات شفاهی، تربیت عمومی و از 
به  تلویزیون  امروزه رادیو و  اما  بود.  تاریخ نگاری خواهد  جمله 
نحو بسیار خوبی می توانند چنین نقشی را برعهده گیرند. هرچند 
تا حدودی نیز، چنین رسانه هایی بدین کار اقدام کرده اند، اما بهتر 

و بیشتر می توان از آن ها بهره برداری کرد.
نکته ی دیگری که می توان به عنوان آموزش تاریخ در خانواده 
شفاهی،  تاریخ  هرچند  است.  شفاهی  تاريخ  کرد،  یاد  آن  از 
مجال  و  محل  این جا  در  که  دارد  معین  قواعدی  و  اصول  خود 
گفت وگو از آن نیست، اما به نحو بسیار ساده و مقدماتی، می توان 
گفت که پدران و مادران، هر یک خاطرات و مشاهداتی دارند 
می توانند  اما  ندارند،  را  آن ها  نوشتن  توانایی  یا  اگر حوصله  که 
به صورت شفاهی برای فرزندان خود آن ها را بازگو کنند و این 
خود می تواند مجموعه ای از آگاهی های تاریخی را به آن ها منتقل 
سازد. الزم به تذکر که مباحث تاریخ شفاهی فقط درباره مسائل 
بسیار  مباحث  بلکه  نیست.  نظایر  آن  اقتصادی و  مهم سیاسی و 
به  مربوط  که  هم  را  آن چه  و  روزانه  زندگی  معمولی  و  عادی 
فرهنگ عامه است دربر می گیرد. به عنوان مثال، یک عضو مسن تر 

دوخت  آشپزی،  مسافرت،  شیوه های  درباره ی  می تواند  خانواده 
اطالعات  آن ها  نظایر  و  ختم  مجلس  و  عروسی  مراسم  لباس، 
بسیاری در اختیار نسل جوان بگذارد و بدین طریق به تحقیقات 

»مردم شناسی تاریخی« کمک کند.
در ادامه ی مطلب، خالی از فایده نخواهد بود که بدین نکته، 
یعنی »مردم شناسی تاریخی«، از منظر جنبه های فنی تاریخ نگاری 
درباره ی  تاریخ نگاری  که چون  است  این  آن  و  شود  توجه  هم 
تکرارپذیر  و  روزمره  زندگی  به  متعلق  و  مربوط  که  مباحثی 
خانوادگی است، از نظر زمان شناسی تاریخی در محدوده ی »روز« 
فعالیت ها  از  بسیاری  چون  واقع،  در  می گیرد،  قرار  »سال«  یا  و 
به خود می گیرد،  تکرار  بعد صورت  در طول روزها و سال های 
پیدا می کند و وقایع  را  زندگی در خانواده ، صورت زمانِ دوری 

ارزش ثبت چندانی نمی یابد.
در چنین وضعی، واقعه نگاری باید به سطحی وسیع تر و فراتر 
از زندگی خانوادگی ارتقا یابد که ورود به تاریخ شهر و جامعه 
می تواند یک راه حل باشد، اگرچه باز هم در محدوده ی خانواده، 
تاریخ  و  خانوادگی  شجره نامه ی  تنظیم  و  استخراج  به  پرداختن 
می تواند،  آن  نظایر  و  تولد  و  ازدواج  مانند  زندگی،  مهم  وقایع 
استخراج  در  البته  باشد.  مفید  حال  عین  در  و  جالب  فعالیتی 
شجره ی نسبت خانواده، ضوابط و قواعد علمی باید رعایت شود 

که پرداختن بدان در این مقال نمی گنجد.
است  کوچکی  دنیای  هرچند  خانواده،  آن که  آخر  سخن 
و بسیاری از وقایع درون آن کوچک و کم اهمیت و تکراری 
بخصوص  خانواده،  محیط  که  کرد  فراموش  نباید  اما  است، 
حال،  همان  در  و  است  تأثیرگذار  بسیار  کودکی،  سنین  در 
او  بلند  آن روبه رو می شود، در حافظه  با  آن چه که شخص 
آنچه  وارد می شود. همچنین شکل گیری عالیق و سلیقه ها و 
مرحله  این  در  می دهد  تشکیل  را  فرد  یک  بینش  و  منش  که 
کلی  به طور  که  است  آن چیزی  همه ی  این  می گیرد.  صورت 
تاریخ،  با  آشنایی  مرحله  این  در  می گوییم.  تربيت  آن  به 
محیط  که  مادرانی  زبان  از  و  داستان  و  قصه  به صورت 
عناصر  از  بهره گیری  نیز  و  آن هاست،  به  مربوط  بیشتر  خانه 
تا  خانواده  اعضای  و  افراد  نظیر  خانواده؛  یا  خانه  درونی 
بینش  و  دانش  راه گشای شکل گیری  لوازم، می تواند  و  اشیاء 
برای  بخصوص  تاریخ  آموزش  باشد.  کودکان  در  تاریخی 
سنین  برای  حال  این  با  است.  بسیار  اهمیت  واجد  کودکان 
از  مباحثی  الهام بخش  می تواند  خانواده  محیط  نیز  جوانی 
ایران،  نظیر  جوامعی  برای  بخصوص  باشد.  تاریخی  دانش 
مضمون های  می توانند  خانواده  محیط  در  جوان  دختران 
و  شفاهی  تاریخ  بیابند.  تاریخ پژوهی  برای  جالب توجهی 

هستند. دست  این  از  تاریخی،  مباحث  نیز  و  نسب نامه 
پی نوشت
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