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براى ما چنين عادت شده كه همواره آن چه را كه مهم، جالب، 
ــكوه، مربوط به انسان هاى بزرگ، از جنس عالى و  قديمى، باش
امثال آن است جزو پديده هاى تاريخى، اعم از مادى و معنوى، 
به حساب مى آوريم. چنين عادت و باورى البته بى علت نيست؛ 
از آن رو كه تاريخ همواره با امور مهم، ارزشمند و در همان حال 
ــروكار داشته است. اما  ــودمند به حال بشر س جالب توجه و س
غالباً پيش مى آيد كه بسيارى از امور كمتر مهم و جالب توجه، 
به راحتى، صورت و شكلى مشخص (قالبى) به خود مى گيرند و 
تحت تأثير اين شكل گرايى، و درواقع ظاهربينى، بسيارى از امور 
واقعًا  «مهم» و «جالب توجه» به دست فراموشى سپرده مى شوند. 
ــورخ ضرورت دارد مفهوم و مصداق «مهم» و  از اين رو براي م

«جالب توجه»  همواره مورد ارزيابى و بازيابى قرار گيرد.
ــوم «مهم» و «جالب  ــته بر دو مفه ــه در آغاز اين نوش اين ك
ــكل دهنده ى تاريخ تأكيد تمام  توجه بودن»  به عنوان عناصر ش
دارم از آن روست كه امور مهمى كه قابليت و ارزش ورود به 
تاريخ نگارى را مى يابند، امورى بيرونى هستند؛ يعنى آن امر، يا 
ــخنى و يا اثرى به صورت  ــت، يا فرمانى و س رخدادى بوده اس
معمارى و هنر و صنعت. اهل دانش چنين پديده هايى را پديده ى 
ــهود، واقعى و  عينى (Objective) مى نامند؛ بدان معنا كه مش
ــتى در همه جا  ــتند. اخبار و آثار تاريخى كه به درس بيرونى هس

معروف و مشهور هستند از اين نوع به شمار مى آيند.
ــت كه ذهن را به  ــا منظور از «جالب توجه»  هر امرى اس ام
خود معطوف مى سازد و انديشه ى انسانى را مشغول مى گرداند. 
اهل دانش به چنين امورى صفت ذهنى (Subjective) اطالق 

مى كنند كه به معناى متعلق به ذهن يا ذهنى است.
ــه بخواهد در كانون  ــه، مى گوييم هر آن چه ك ــا اين مقدم ب
توجه، تفكر و تحقيق انسان قرار گيرد، بايد جامع امور عينى و 
ذهنى، هردو، باشد؛ كه مباحث تاريخى نيز از اين نوع هستند. با 

ــت كه براي مورخ نه امور عينى داراى  اين حال بايد توجه داش
ارزش ذاتى هستند و نه امور ذهنى. بلكه هر پديده ى تاريخى، در 
صورت توجه جّدى انسان به آن، مى تواند گوياى واقعيتى باشد 
ــيدن عين و ذهن است. بر اين اساس، هر  كه حاصل به هم رس
آن چه كه پيرامون ما قرار دارد مى تواند براى انسان صاحب نظر، 
ــه به شمار  اهل هوش و دقت نظر، بهانه اى براى تفكر و انديش

آيد. به قول سعدى: 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار
باز برهمين اساس، مى دانيم ميليون ها انسان، سقوط سيب از 
درخت را ديدند ولى بدان توجه نكردند، اما نوجوان هوشمندي 
ــون از آن وجود قانون جاذبه عمومي را دريافت كرد؛  به نام نيوت
ــاى فراوان ديگرى عرضه كرد.  ــه در اين زمينه مى توان مثال ه ك
مى بينيم كه با بذل توجه به امور و پديده ها، همه چيز را مى توان 
ــايى درآورد و از آن بهره برد و آن  ــه عرصه ى تحقيق و شناس ب
ــور «پديده هاى پيرامونى»  ــمند يافت. از جمله ى اين ام را ارزش
ــه مى تواند مورد توجه معلم و  ــت ك يا «پديده هاى محيطى» اس

دانش آموز در درس تاريخ و يا مورخ و محقق قرار گيرد.
ــت كه  ــده اس به نحوى نه  چندان صحيح براى ما عادت ش
مطالب تاريخى را فقط از خالل اسناد و كتاب ها يا با مشاهده ى 
آثار باستانى و موزه ها سراغ بگيريم. در عين حال با اين اشكال 
مواجه هستيم كه مى گويند تاريخ به مطالبى مى پردازد كه مربوط 
به زمان هاى مرده و گذشته هاى فراموش شده است و لذا چندان 
ــودى حاصل  ــدارد؛ پس از آن س ــا زندگى كنونى ن ــه اى ب رابط
نمى شود. براى تصحيح اين نگاه غلط به تاريخ و جاذب و مفيد 
مطرح ساختن آن مي توان گفت، همه ى پديده هاى پيرامونى ما، 
ــوى و در هر زمان و  ــم از مادى و معن ــر جنس و نوع، اع از ه
مكان، مى تواند كارايى داشته باشد. در هر جايي به احتمال بسيار 
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پديده اى وجود دارد كه مى تواند براى ما گوياى يك واقعه، يك 
شخصيت يا يك زمان تاريخى باشد. تاريخچه ى مدرسه اى كه 
در آن درس مي دهيم، نام شهيدى كه بر كوچه يا خيابانى گذاشته 
ــده است، نام يك ميدان، مناسبت طرح شده در تقويم، كه به  ش
احتمال موجب تعطيلى مدرسه مى شود؛ اعم از آن كه عيد باشد 
يا عزا، وسايل گوناگونى كه از آن استفاده مى كنيم، مانند وسايل 
روشنايى، وسايل سرمازا و گرمازا، وسايل نقليه، لباس، خوراك، 
لوازم نوشتن و هر چيز ديگرى. همه و همه مى توانند پديده هايى 
ــوند. چه دليلي وجود دارد كه بايد فقط مسائل  تاريخى تلقى ش
مربوط به چند هزار سال يا چند صد سال و حتى چند دهه پيش 

را جزو تاريخ بدانيم؟
بسيارى از پديده هاى پيرامون ما اعم از آثار، اشيا، حتى آداب 
و رسوم و عادات و كلمات و رفتار، ريشه در تاريخ دارند؛ نوروز، 
عاشورا، پوشيدن كت و شلوار، خوردن چاى، استفاده از كامپيوتر 
و... حال اين تاريخ مى تواند دو هزار سال، هزار سال، صد سال يا 
ده سال قبل باشد. مهم آن است كه بتوانيم در وراى هر پديده اى 
ــتمرار تاريخى» يا «تحول تاريخى» را سراغ بگيريم و آن را  «اس
ــت كه مى توان پويايى  ــايى كنيم. از خالل اين پديده هاس شناس
اجتماعى و تكامل تمدنى را شناسايى كرد. نكته ى مهم تر آن كه 
ــه در تاريخ دارد و تاريخى است، يا  هر پديده ى بيرونى، يا ريش
آن كه مى تواند مبدل به يك پديده ى تاريخى شود. اين «مى تواند» 
ــدن  ــادى بايد با يقين بيان كرد. زيرا تاريخى ش ــدود زي را، تاح
ــتگى به توجه و تالش ما دارد. آيا آن چه  پديده هاى كنونى، بس
ــانى مبدل  كه امروز رخ مى دهد نمى تواند در فرداى زندگى انس
ــه يك مبحث تاريخى گردد و در كتاب هاى تاريخى گنجانده  ب
شود؟ به عنوان مثال، مشكالت محيط زيست و گرم شدن كره ى 
زمين و بحران غذا و آب و... كه همه ى ما به طور روزمره با آن ها 
ــروكار داريم تاريخ ساز نيستند و در آينده بيش از پيش مورد  س
توجه قرار نخواهند گرفت. مگر جز آن است كه در هر خانه اى 
روزانه مقدارى زباله توليد مى شود و هر ماشينى مقدارى گازهاى 
آلوده كننده از خود بيرون مى دهد و هر كشاورزى از سموم دفع 
آفت استفاده مى نمايد و هر شخصى از مقدارى آب و انرژى بهره 
مى برد؟ چنين مسائلى مربوط به همه انسان هاست و ما هر روز 
به طور عادى و بدون هيچ توجه خاصى از جمله «نگاه تاريخى» با 
آن ها سروكار داريم. آيا چنين پديده هايى از امروز تا آينده ى تاريخ 

مبدل به مباحثى تاريخى نخواهند شد؟ هم اكنون دانشمندان از 
مطالعه بر روى يخ هاى قطب شمال، عناصر الزم براى شناخت 
آب و هواى عصر يخبندان در يك ميليون سال پيش را كشف 
مى كنند؛ يا از نور ستاره اى كه به زمين مى رسد تاريخ پيدايش آن 
در چند ميليارد سال پيش را محاسبه مى نمايند. اين همه نشان 
مى دهد كه الزم است نگاه رايج را كه فقط آثار باستانى و موزه ها 
و مطالب كتب تاريخى را، تاريخ مى داند عوض كرد. پس همه 
ــد و مورد توجه مورخ و معلم تاريخ  چيز مى تواند تاريخى باش
و دانش آموز و دانشجوى درس تاريخ باشد؛ به شرط آن كه فرد 

وسعت و دقت نظر داشته، موشكاف باشد و آينده نگر.
ــو ما را نه  ــن نگاهى به پديده هاى پيرامونى، از يك س چني
فقط «تاريخ نگر» مى سازد بلكه به ما ياد مى دهد كه «تاريخ ساز» 
ــر آن چه كه  ــت كه بايد بدانيم ه ــيم. اين بدان معناس هم باش
ــر كم اهميت بيايد، مى تواند در  ــام مى دهيم، هر چند به نظ انج
ــود. تاريخ فقط در  تاريخ بماند و مبدل به پديده اى تاريخى ش
ــرآوازه، كه با هزينه هاى گزاف  ــا و گنجينه هاى بزرگ پ موزه ه
ــت. دانش كنونى، تاريخ را در  ــود، نيس از آن ها حفاظت مى ش
متن زندگى و همپاى عرصه هاى فعال تالش و كوشش فكرى، 
اقتصادى، تكنيكى و اجتماعى بشر مى داند. از اين  روست كه در 
سال هاى قرن بيستم، تاريخ نگارى آناليز(analyse) پديد آمده 
ــت. اين نوع تاريخ نگارى، حتى مسائلى به ظاهر كم ارزش  اس
و كم اهميت مانند تاريخ نمك، تاريخ شكر، تاريخ چاى و... را 
نيز به عرصه ى تاريخ نگارى كشانده است. بدين ترتيب تاريخ و 
تاريخ نگارى در خانه، در مدرسه، در كوچه، در خيابان، در زمين 
ورزش، در مسجد، در بازار و در دست و ذهن و زبان و رفتار 
و كردار همه ى ماست. منتها بايد دقت داشت و آن را پيدا كرد 
ــورد مطالعه قرار داد. آيا بدين ترتيب تاريخ به متن زندگى  و م
ــردد و درس تاريخ صورتى زنده نمى يابد؟ آيا بدين  باز نمى گ
ــب، ما درك بهترى از ميراث فرهنگى پيدا نخواهيم كرد؟  ترتي
ــيارى از پديده هاى پيرامون ما، يا جزو ميراث فرهنگى  زيرا بس
ــتند يا روزى ميراث فرهنگى خواهند شد. چنان كه امروزه  هس
ــهرى مانند لندن صندوق پستى، باجه ى تلفن، تاكسى و  در ش
ــتان  اتوبوس جزو ميراث فرهنگى و هويت بخش مردم انگلس
ــده اند و حتى يك ميدان كه در آن فقط گل و درخت  تلقى ش

ديده مى شود هم يك پديده ى تاريخى به حساب مى آيد.  
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