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زندگي  تجارب  از  مشحون  معمول  طور  به  تاريخي  دانش 
نيز،  جامعه  يك  تجارب  مجموعه ي  از  است.  آدميان  جمعي 
مهم ترين و باارزش ترين دانسته ها در حوزه ي »معرفت تاريخي« 
گنجانده مي شود. بدين ترتيب، عناصر سازنده ي دانش تاريخي 
اقدامات  نظامي،  و  سياسي  سرنوشت ساز  وقايع  از:  عبارت اند 
انسان هاي بزرگ، اختراعات و اكتشافات تأثيرگذار و نيز حوادث 
جالب توجهي كه همه  با آن ها آشنايي داريم. اما در اين صورت، 
آيا »فرد« در برابر كليتي كه معرفت تاريخي هر جامعه است، به 

صورت پديده اي تابع درنمي آيد؟
براي كساني كه تاريخ را بيشتر به صورت عاملي تأثيرگذار 
در »تربيت«، آن هم به صورت »سنت« و يا تجلي »روح جمعي« 
درنظر مي گيرند، پاسخ به پرسش فوق نه فقط مثبت است، بلكه 
نيز دانسته مي شود. اين بدان معناست  منبعث از طبيعت تاريخ 
كه تاريخ كاركردي جز اين ندارد كه به عنوان صورت غالب و 
تجسم يافته ي هر فرهنگ، تمامي اجزاي خود را كه از جمله ي 

آن ها آحاد افراد جامعه است، دربرگيرد.
بدون  آن كه كليت و تماميت يك فرهنگ تاريخي كه حاصل 
فرايند طوالني مدت شكل گيري يك جامعه است، در اين جا در 
معرض نقد و نظر قرار گيرد، نسبِت ميان »فرد« و اين »فرهنگ 
از  فقط  نه  زيرا  باشد.  پرسش  محل  مي تواند  جامعه«  تاريخي 
يك سو، سنت گرايي محض را موجب مي شود، بلكه ظرف انتقال 
دانش تاريخي را نيز به »حفظ كردن« منحصر خواهد ساخت. در 
همان حال، و از سوي ديگر تابع ساختن »فرد« در برابر متبوعي 
كامل  طور  به  تاريخ  تحقيق  و  آموزش  نظر  از  »تاريخ«  نام  به 

مطلوب و مفيد نخواهد بود.
زمانمند  حيات  از  تجربه اي  داراي  انساني  هر  كه  آن جا  از 
است، از اين رو شباهت بسيار به تجربه ي تاريخي كه براساس 

به  كه  انساني  براي  مي كند.  پيدا  رويدادهاست،  زمان  توالي 
درجه ي تميز و تشخيص رسيده باشد )و در روزگار ما الجرم 
بود(، زندگي  نيز خواهد  از تحصيالت  انساني برخوردار  چنين 
اين  چند  هر  است.  بسياري  تجربه هاي  دربردارنده ي  فردي 
باشند،  بوده  هم  متنوع  و  گسترده  اگر  حتي  فردي،  تجربه هاي 
نيستند،  تاريخي جمعي  تجربه ي  با  مقايسه  قابل  كميت  نظر  از 
دليل  مي يابند.  بسيار  تشابه  بدان  كيفيت شكل گيري،  نظر  از  اما 
اصلي آن نيز، چنان كه گفته شد، زمانمند بودن هر دو عرصه ي 
تجربه ي شخصي و تجربه ي تاريخي است. انسان ها در نخستين 
سر  از  زمان،  درك  عدم  بر  مبتني  را،  شرايطي  زندگي،  مراحل 
مي گذرانند كه همان دوره ي كودكي است. سپس با افزايش سن 
و تحت تربيت قرار گرفتن، دركي رو به تكامل از زمان به دست 
از خردي مي گردد كه  بهره مند  مي آورند. بدين ترتيب، شخص 
حاصل گذشت عمر، مشاهده ي حوادث روزگار و سروكار يافتن 
با پديده هاي گوناگون طبيعي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي است 
تا جايي كه به درجه ي پختگي و فرزانگي برسد. در اين فرايند، 
نتيجه، براساس  همه ي ادراكات شخصي براي پيدايي و نيل به 
رابطه اي علي و در يك بستر زماني مبتني بر ترتيب زماني سامان 
شود،  وارد  فردي  حافظه ي  به  اگر  حتي  امري  چنين  مي يابند. 
به صورت ملكه ي ذهن و به طور طبيعي، تجربه اي زمانمند از 

همه ي امور را موجب مي شود.
بدين ترتيب تجربه ي شخصي، شباهت بسيار به صيرورت 
تاريخ مي يابد و هر چند دوره ي كوتاه زندگي فردي را نمي توان 
را  فرض  اين  مي توان  اما  دانست،  مشابه  تاريخي  بلند  زمان  با 
داشت كه طول عمر يك فرد به عنوان عالم صغير، تصويري از 
اگر  گرفته شود. حال  درنظر  كبير  عالم  عنوان  به  تاريخ  بلنداي 
حاصل صيرورت تاريخي تمدن و فرهنگ بشري را سرانجام علم 
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و دانشي بدانيم كه از طريق تعليم و تربيت به افراد منتقل است، 
به آساني مي توان اين نتيجه را گرفت كه خرد انسان فرهيخته، 
بسيار به خرد جمعي تاريخي و تمدني انسان ها نزديك مي شود. 
مگر نه آن است كه بعضي از دانشمندان مورخ بر اين باور هستند 
كه هدف از آموزش تاريخ، رساندن مردمان به سطح دانش عصر 

خويش به شمار مي آيد؟
عمل  و  انديشه  ساله ي  هزار  چند  تجارب  انتقال  يا  تاريخ 
انساني، اين مكان را فراهم مي سازد كه هر فرد در طول دوره ي 
تمدن  درازاي  به  عمري  صاحب  واقع  در  خود،  عمر  كوتاه 
بشري گردد. اما رسيدن به چنين سطحي، مستلزم هم سخني و 
هماهنگي خرد فردي به عنوان تجربه ي شخصي، با خرد جمعي 
از تجارب  فرد  لذا همان گونه كه  تاريخي است.  يعني تجربه ي 
تاريخ براي  زندگي امروزي و شخصي خود بهره مي گيرد، بايد 
بتواند از تجربه ي شخصي خود نيز براي درك بهتر تاريخ استفاده 

كند.
تكامل  به  رو  تجربه ي  كه  شود  پذيرفته  اصل  اين  چنان كه 
فردي مي تواند براي درك ماهيت و چگونگي سازوكار تحوالت 
رابطه ي  كه  داشت  را  اميدواري  اين  مي توان  باشد،  كارساز 
فراگيران  و  تاريخ  علم  ميان  دروني  و حتي  الهام بخش  نزديك، 
براي  آيد.  وجود  به  محقق،  و  دانشجو  دانش آموز،  از  اعم  آن، 
بسياري، دوردست بودن وقايع تاريخي و قرار داشتن آن ها در 
ادراك  امكان  عدم  از  مأيوس كننده  پيش فرضي  دور،  زمان هايي 
آن  ها را موجب مي شود. اين وضعيت كه براي عده اي به صورت 
بي فايده دانستن اطالع از وقايع دور و درازي كه هيچ ارتباطي با 
زندگي كنوني را نمي توان برايشان بيان كرد، خودنمايي مي كند، 
موجب مي شود تا از يك سو روي گرداني از درس تاريخ به دنبال 
آيد و از سوي ديگر، اجبار به حفظ كردن آن و سپس عالقه به 

فراموشي فوري آن شكل گيرد.
اما چنان كه معلم بتواند نشان دهد چنين تحوالت تاريخي از 
جنس همان تجارب شخصي هستند، مي تواند ميان فرد و تاريخ، 
اين  ايجاد كند.  بيان تشابه رابطه  از طريق  امروز و ديروز،  يعني 
سخن را در قدم اول بايد به معناي باور به قانونمندي براي تاريخ 
است(.  آن  اثبات  درصدد  تاريخ  فلسفه ي  كه  )امري  كرد؛  معنا 
يعني اين كه تحوالت تاريخي داراي قواعد و قوانيني هستند كه 
در  اما  مي يايند.  ظهور  و  بروز  آن ها  براساس  همواره  رويدادها 
قدم دوم، ماهيت پيش برنده ي تاريخ را هم به عنوان يك قانون 
بزرگ تر كه تكامل جامعه و فرهنگ انساني را موجب مي شود، 
در معرض انكار قرار نمي دهد. اين سخن از آن روست كه يكسان 
دانستن تجربه ي شخصي و تاريخي، هر چند در معناي صوري 
دانسته  تاريخ  در  تشابه  و  تكرار  به  قول  منزله ي  به  نبايد  آن، 

شود.
تاريخ را در  مباني فلسفه ي  از توضيح در  اندازه  اگر همين 
اين  بدانيم،  كافي  تاريخي  قوانين  »عموميت«  يا  »فرديت«  مورد 
تجارب  از  بهره گيري  بر  مبني  توصيه اي  كه  است  آن  بر  نوشته 

به  حصول  براي  فردي،  سرمايه اي  عنوان  به  زندگي،  شخصي 
ادراك تاريخي در دانش آموز، دانشجو و محقق داشته باشد؛ امري 
كه مشكالت ادراك تاريخي را آسان خواهد كرد و زمان  هاي دور 

را در دست رس قرار خواهد داد.
بسياري از استنباط  هاي مربوط به تاريخ تمدن و باستان شناسي 
اين  از  هستند،  تاريخي  معرفت  جديد  حوزه هاي  همگي  كه 
به  دفو،  دانيل  معروف  داستان  طريق حاصل شده اند و همگان 
نام »رابينسون كرزو« را خوانده اند. اين داستان در قرن هجدهم 
نوشته شده است و شرح مي دهد كه چگونه شخصي كه در يك 
ابزارهاي مورد  تنها مانده بود، براي ساختن  جزيره ي دورافتاده 
نياز خود و زنده  ماندن، همه چيز را بشخصه تجربه كرده است. 
با  آتش  كردن  روشن  از  مثال  عنوان  به  شخصي،  تجربه ي  اين 
سنگ چخماق، بازسازي تجربه ي چندصدساله ي هزاران انساني 
دانسته شد كه در گذشته اي تاريخي، موفق به كشف چگونگي 

روشن كردن آتش با استفاده از سنگ چخماق شدند.
بدين ترتيب، كتاب دانيل دفو، الگويي مبني بر تجربه ي عقلي 
شخصي براي درك شرايط زندگي و تحول آن در طول تاريخ 
محسوب شد؛ امري كه بعدها همه ي كتاب  هاي تاريخ  تمدن و 
پيش  تمدن،  تاريخ  واقع،  در  نوشته شدند.  آن  براساس  فناوري 
آثار تاريخي و  از آن كه مبتني بر اخبار تاريخي باشد، متكي بر 
استنباطي است كه مورخ و باستان شناس از آن  ها دارد. در اين جا 
واقع  در  مي شود،  دانسته  مورخ  و  باستان شناس  استنباط  آن چه 
همان تجربه ي عقلي شخصي است. اين تجربه ي شخصي امكان 
مي دهد، محقق و به همان نحو فراگير تاريخ، ميان خويشتن و 
پديده ي تاريخي، رابطه ي مبتني بر استنباط فردي به وجود آورد؛ 
استنباطي كه سرانجام با بهره گيري از علم و ادبيات صورت يك 

نظام معرفتي را به خود مي گيرد.
معلم تاريخ آن جا كه مباحث تاريخ تمدن بشري از كلي تا 
فراز  از  اعم  يا سرگذشت ملت ها  را تدريس مي كند و  جزئي 
تجارب  از  بهره گيري  با  مي تواند  مي دهد،  توضيح  را  فرود  و 
شخصي و نيز ارائه ي مثال هايي از روزگار حيات دانش آموزان 
و دانشجويان درك بهتري از تاريخ را براي آنان فراهم سازد. 
تحصيلي،  سنوات  خانوادگي،  زندگي  داراي  انساني  هر 
و  اجتماعي،  و  انساني  طبيعي،  گوناگون  محيط هاي  تجربه ي 
به  ديگران  با  ارتباط  از  كه  است  دانش هايي  از  برخوردار  نيز 
و  ادراك  اصلي  سرمايه ي  تجاربي،  چنين  است.  آورده  دست 
سرمايه اي  مي آورد؛  پديد  فردي  هر  براي  را  عقلي  استنتاج 
ممكن  برايش  آموزش ها  و  ادراكات  ديگر  آن،  اساس  بر  كه 

مي شود.
در چنين شرايطي براي درس تاريخ كه با مشكل تدريس 
روزانه  زندگي  با  بيگانه  ظاهر  به  مطالب  و  دور  زمان هاي 
به  اشاره  نيز  و  شخصي  تجارب  از  بهره گيري  روبه روست، 
رخ  تاريخ  فراگيران  زندگي  دوره ي  طول  در  كه  رويدادهايي 

داده است، بسيار كمك رسان و راه گشا خواهد بود.
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