
آموزش تاريخ 
در نسبت ميان زندگي فردى انساني و سير تاريخ بشرى

ــانى از سه مرحله ي كودكي، جواني و پيري مي گذرد و هر مرحله نيز دكتر عبدالرسول خيرانديش زندگي هر انس
مقتضيات خاص روحي و جسمي و موقعيت فردي و جمعي ويژه ي خود را دارد؛ چنان كه 
دانسته ها و داشته هاي فرد، چه بالقوه و چه بالفعل، در هر يك از اين مراحل سه گانه وضعيت 
خاصي مي يابد. بر اين اساس، از قرن ها پيش مورخان و متفكران اجتماعي كوشيده اند ميان 
مراحل زندگي فرد انسان، با منازلي كه تاريخ بشرى طي مي كند شباهت هايي را جست وجو 
كنند. براي مثال، بعضي بر اين باورند كه تمدن ها و جوامع نيز، مانند انسان، مراحل سه گانه ي 
ــر مي گذرانند؛ و بر اين اساس، كوشيده اند قوانين حاكم بر  كودكي، جواني و پيري را از س
تحوالت تاريخي را تبيين نمايند. در ميان مورخان، از ابن خلدون تا توين بي، مي توان نظريه ها 

و تفسيرهايي از اين دست را سراغ گرفت.
صرف نظر از ميزان درستي يا نادرستي چنين برداشتي از تاريخ تمدن بشري، آيا مي توان 
ميان دانش تاريخ و «سال هاى زندگي انساني» نسبتي از تشابه و هماهنگي را سراغ گرفت و 
از رهگذر آن «آموزش تاريخ» را تابع قاعده اي معين دانست؟ در اين زمينه، پيش از اين نيز 
تالش هايي صورت گرفته است. چنان كه ابن فندق، صاحب كتاب ارزشمند «تاريخ بيهق» بر 
اين باور بود كه اين سخن رسول اكرم(ص) كه «علم دوتاست: علم اديان و علم ابدان» هر دو 
اشاره به يك مطلب دارد. منظور آن كه علم اديان همان علم ابدان است و برعكس؛ و در واقع 
هر دو همان تاريخ هستند: «قال رسول اهللا(ص) العلم علمان؛ علم االديان و علم االبدان. ... و 
علم تواريخ مركب است از علم اديان و علم ابدان. اما آن چه تعلق به دين دارد شناختن ابتداي 
خلقت آدم(ع) و اخبار از انبيا و رسل عليهم السالم و خلفا و ملوك... و آن چه تعلق به مصالح 
ابدان دارد آن است كه هيچ واقعه نباشد از خير و شر كه سانح گردد كه در عهد گذشته مثل 
آن يا نزديك بدان واقعه نبوده باشد. و چنان كه اطبا از بيماري هاي گذشتگان كه افتاده باشد 
و اطباي بزرگ آن را عالج كرده دستور سازند و بدان اقتدا كنند...» (تاريخ بيهقى ص 7 و8)

براي درك بهتر تشبيه مراحل زندگي انسان يعني كودكي، جواني و پيري با سير تاريخ 
بشر و در اصل سيري كه «تاريخ نگاري» طي كرده است، در قدم اول بايد توجه داشت كه 
اهل تاريخ بر اين باورند كه در تاريخ بشر، آن چه اهميت اساسي دارد ويژگي تاريخ نگاري 
اوست كه حتي بر خود وقايع تاريخي ارجحيت دارد. در نگرش جديد به فلسفه ي تاريخ 
(فلسفه ي انتقادي تاريخ) گفته مي شود كه در تاريخ نگاري، آن چه اصل است «خبر رويداد» 
است نه خود «رويداد»، زيرا خبر رويداد يا به عبارتي تاريخ نگاري، جامع هم رويداد و هم 
ــه ي انسان است و از اين طريق مي توان عالي ترين نمود حيات بشري، يعني فكر و  انديش
فرهنگ او را شناخت و به سير تحول و توسعه ي آن پي برد. اين توسعه و تحول در واقع 
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(از نظر علم تاريخ) همان «درك زمان مند» پديده هاست. از آن جا كه رخدادهاي تاريخي بر 
بستر «زمان» صورت مي گيرند، لذا معرفت تاريخي، معرفتي زمان مند به شمار مي آيد. از اين 
منظر، يعني از منظر «زمان تاريخي» است كه دانش تاريخ شباهت تام با مراحل زندگي فردي 
انسان مي يابد و به ترتيب و تدريج مراحل سه گانه ي كودكي، جواني و پيري را مي پيمايد. 
منتهي در باب تاريخ بهتر است اين سه مرحله را با عنوان هاي پيدايي، رشد و پيري - پختگي 

يا زوال - بناميم.
ــدارد و اين درك  ــان درك كاملي از «زمان» ن ــه ي كودكي، انس ــم كه در مرحل مي داني
اندك اندك و با افزايش سن و انباشت تجربه حاصل مي شود. در فقدان اين شناخت دقيق 
ــت عمر را كمتر متوجه مي شود؛ لذا كودك،  ــي از گذر بي بازگش ــان رنج ناش از زمان، انس
براي بيان نسبت پديده ها با يكديگر، به جاي «زمان» از «وقايع» بهره مي گيرد. از اين روست 
ــتند نه «زمان نگار». چنين تلقي آسان و آسوده اي از  كه مي گويند كودكان «وقايع نگار» هس
گذشت زمان و پيدايش وقايع، بر مذاق انسان خوش مي آيد و لذا نخستين آشنايي انسان 
با تاريخ متكي و مبتني بر «ذائقه» است. او آن چه از تاريخ را كه مطبوع طبع خويش باشد 
مي پسندد و حفظ مي كند. از اين روست كه «داستان گويي» اساس آموزش تاريخ، در كودكي 
و نوجواني است. داشتن قدرت تخيل قوي و حس زيباپسندي ساده در كودكان، كه سر به 
آستانه ي رؤيا نيز مى كشد، موجب مي گردد كه در نخستين سال هاي زندگي، «لذت جويي» 
ــد. چنين رويكردي البته محدود به  ــته باش از تاريخ، مبناي اصلي هرگونه رويكرد به گذش
ــال هاي باالتر تسّري مي يابد و به ويژه مي تواند  دوره ي كودكي و نوجواني نمي ماند و به س
براي توده هاي مردمان (به خصوص در شرايطي كه فرهنگ شفاهي اصل و اساس زندگي و 
روابط اجتماعي را مي سازد) تداوم يابد. در چنين مراحلي همگان «شنواي تاريخ» هستند و 
اگر باسواد هم شوند «خواننده ي تاريخ». اساس اين «تاريخ خواني» را «نَقل» تشكيل مي دهد 
ــت. از اين روست كه نقاالن قديم تاريخ را از قول «راويان  ــيرين اس كه غالباً مانند «نُقل» ش
اخبار و طوطيان شكر شكن شيرين گفتار» روايت مي كردند. بر همين اساس بوده است كه 
هند و شاه نخجواني تواريخ را اَسمار (جمع َسَمر به معني قصه گويي در شب) مي دانست تا 
در سايه ي آن مردمان دمي بياسايند. آن چه كه مردمان از خواص تا عوام از تاريخ مي آموختند 
و براي تربيت و تدبير زندگي به كار مي بستند، از خالل افسانه و افسون و داستان باستان و 
زندگي پهلوانان و حماسه ها، بر همين اساس بود. همگان به دليل لذتي كه از تاريخ مي بردند، 
دل بسته ي گذشته ها و دنباله رو قهرمانان مي شدند و آن چه را كه از گذشتگان مي شنيدند به 
گوش جان پذيرا مي گشتند. واقعيت آن است كه در گذشته ي دور تاريخ بشر، كه مي توان 
آن را مرحله ي كودكي تمدن بشري دانست، تاريخ نگاري صورت اسطوره و افسانه داشت و 
زندگي پهلوانان و سرگذشت نيكو كاران را در حالي كه با بدي ها مبارزه مي كردند منعكس 
مي ساخت. لذا به نحوي شگفت انگيز الگو هاي ذهني و زباني افراد، در دوره ي كودكي و 

نوجواني، با مراحل نخستين تاريخ تمدن و فرهنگ انطباق و هماهنگي نشان مي دهد.
با رشد سني آدمي، روزگار كودكي به جواني مي پيوندد و پس از آن دوره ى  ميان سالي 

فرا مي رسد.

در اين حالت انسان صاحب تجربه 
ــاهد وقايع گوناگون فردي و  ــده و ش ش
ــر اندازه كه  ــي مي گردد. حال، ه اجتماع
ــد ميزان  ــيارتر و تيزبين تر باش فرد هوش
ــذر زندگي و  ــخصي او از گ تجربه ى  ش
مشاهده ي وقايع و نيز برداشت او از آنها 
بيشتر خواهد بود. چنان كه به اندازه ي سن 
ــورت دقت، بيش از  خويش و يا در ص
سن خويش، صاحب تجربه و معلومات 
خواهد شد. چنين انساني عالوه بر آن كه 
ــت، «داراي تاريخ»  ــره» اس داراي «خاط
ــن وضعيت، آنچه كه  ــت . در اي نيز هس
ــت آورده ، اعم  ــول زندگي به دس در ط
ــادي و معنوي و نيز آنچه بدو تعلق  از م
گرفته يا خود را متعلق بدان مي داند، كه 
شاكله هاي اصلي هويت و شخصيت او را 
مي سازند و باوي پيوندي استوار مي يابند. 
ــان از ميان سالي به  از آن پس هر چه انس
ــوي پيري برود، به گزينش خاطرات  س
خويش(يعني روزگاري كه از سرگذرانده 
ــاري كه  ــده و يا اخب ــه دي ــي ك و وقايع
ــنيده است) مي پردازد. او بدين ترتيب  ش
«گذشته ي مطلوب» خويش را با انتخاب 
كردن از ميان وقايع بسيار شكل مي دهد. 
ــاني هر چند مورخ نيست، اما  چنين انس
ــته ي  ــر كردن زندگي گذش براي تصوي
ــك مورخ عمل مي كند.  خود همچون ي
ــته ي او، كه  ــي از گذش تا جايي كه بخش
ــده ي دوره كودكي(از مرحله ي  دربردارن
ــخيص) تا طراوت و پويايي  تميز و تش
ــت، عصر طاليي زندگي او را  جواني اس
ــازد. آنگاه، در عبور از ميان سالي به  مي س
پيري، و در حالي كه نشاط دوره ي جواني 
ــت مي رود، احساسى از غربت و  از دس
دلتنگي (نوستالژي) براي فرد ممكن است 
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پديدآيد و لذا تمايل مي يابد كه خانه و مدرسه و دوستان و شهر و ديار خويش در سال هاي پيش را 
بار ديگر ببينند كه اين را مي توان به نوعي «بازگشت به خويش» تلقي كرد.

چنين تجربه اي فقط براي آحاد مردم مطرح نيست، بلكه جوامع نيز كه در تاريخ پر فراز و نشيب 
خود، گاه رشد وگاه زوال را تجربه كرده و پيروزي ها و شكست ها را از سر گذرانده اند، نگاهشان در 
هر عصري به روزگاران طي شده متفاوت مي شود. چنان كه در روزهاي ضعف و سستي و در حالي 
ــازد، اعصار طاليي گذشته و افتخارات  كه مخاطرات گوناگون عرصه ي اميد را بر آنان تنگ مي س
گذشتگان را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند. يا آن هنگام كه تالش براي تولد مجدد عظمت و افتخار 
مد نظر واقع مي شود، «بازگشت» به سنت پيشينيان يا شرايطي كه در آن به سر برده اند بيشتر برايشان 
ــود. بدين ترتيب در مرحله ي جواني كه همراه با كسب تجربه و دانش است تا پايان  مطرح مي ش
دوره ي ميان سالي كه قواي انسان رو به سستي مي گذارد تشابهي با دوره ي عظمت و اقتدار و رونق 

و شكوه تاريخ ملت ها مشاهده مي گردد.
اما با قدم گذاردن به پيري و پختگي آن چه كه در انسان تفوق مي يابد قوه ي فاهمه يا قدرت تعقل 
ــت. تجربه ي زندگي و دانشي كه كسب شده، براي دنيا ديدگان، توانايي الزم جهت نقد نظر و  اس
تدبير بهتر در برابر رويدادها را فراهم مي آورد. آنچنان كه به قول معروف، «آن چه در آيينه جوان بيند- 
پير در خشت خام آن بيند» پيران صاحب دانش و تجربه و سرد و گرم روزگار چشيده، سرمايه ي 
ــتند، از اين روست كه گفته اند: تدبير پيران و نيروي جوانان.  معنوي و هدايت كننده ي جامعه هس
ــن گذاشته را دوره ي تجربه و آموختن آنان بدانيم مي توان گفت  ــر زندگي افراد پا به س اگر سراس
كه حداقل در حد زندگي خويش «تاريخ دان» شده اند. چنان كه ملت ها نيز با گذر زمان و پشت سر 
گذاشتن حوادث تلخ و شيرين بسيار، چنين سرگذشتي را به صورت تاريخ كتبي و شفاهي خويش 
ــل هاي بعد به ارث مي گذارند. هر جامعه ي داراي  ــوند، آن را تدوين مي كنند و براي نس دارا مي ش
تجربه و دانش ثبت و ضبط شده، صاحب فكر و فرهنگ است و قدمت و تاريخ؛ از اين روست كه 
جوامع كهن سال، چونان انسان هاي كهن سال و خردمند ي هستند كه گنجه هايي از تجربه و تاريخ 

را با خود دارند.
از تطبيق و تشبيه سه مرحله ي كودكي (پيدايش)، جواني(پويش)و پيري(پختگي) در زندگي 
فردي و اجتماعي از منظر آموزش تاريخ، مي توان چنين دريافت كه سير تاريخ بشر بي شباهت به 
سرگذشت فردى آدمي نيست. انسان در سه مرحله ي زندگي خود به ترتيب بر اساس ذائقه، خاطره 
و فاهمه به تاريخ مي نگرد و به همين نحو به ترتيب در ابتدا تاريخ خوان، سپس تاريخ دار و سرانجام 
تاريخ دان مي شود. الزم نيست كه طي چنين مراحلي را مبتني بر «آموزش رسمي تاريخ» و يا پرداختن 
ــت، بلكه منظور  ــخن از «علم تاريخ» نيس به «تاريخ نگاري حرفه اى» بدانيم. به عبارتى در اين جا س
«فرهنگ تاريخ» است. چنان كه اين دو با هم باشند و با هم يكى باشند بسيار خوب اما حتى در غياب 
تاريخ نگارى و آموزش رسمي و حرفه اي تاريخ نيز افراد يك جامعه و ميراث جمعي آنها مي تواند 
ــد. و در پايان الزم است توجه داشت كه «آموزش تاريخ»  ــته باش رويكرد و كاركردي تاريخي داش
فرايند ي است سازمان يافته و هدفمند كه ميان «فرهنگ تاريخ » و «علم تاريخ» قرار مي گيرد. فرهنگ 
تاريخ، مربوط به حضور تاريخ در متن و بطن زندگى اجتماعى است. تمامى جوامع بشرى در هر 
سطح تمدنى كه باشند الزم است اين «فرهنگ تاريخ» را داشته باشند، تا هم از تاريخ بهره بگيرند 
و هم در حفظ آن بكوشند. اما علم تاريخ همان معرفت سازمان يافته و روشمند تاريخ است كه از 

طريق متخصصان، به بخشى از اعضاى جامعه انتقال مى يابد و از انتقال آن انتظار حرفه اى دارند.

از تطبيق و تشبيه 
سه مرحله ي 
كودكي (پيدايش)، 
جواني(پويش)
و پيري(پختگي) 
در زندگي فردي 
و اجتماعي از 
منظر آموزش 
تاريخ، مي توان 
چنين دريافت كه 
سير تاريخ بشر 
بي شباهت به 
سرگذشت فردى 
آدمي نيست
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