
در جستجوی "تاریخ"
فاضل غیبی

تاریخ گوییپر بودند از شرح حال و اقدامات پادشاهان و "مردان تاریخ ساز". گذشته کتابهای تاریخدر 
کتابهای در اروپا نیزهمین چندی پیشتا ن بزرگ است."نویسان هم رأی بودند که: " تاریخ ساختۀ مردا

، ملتی را دندها به خاک و خون کشید و یا تمدنها بر پا کردنمپراتوریاکه ودبی مرداناز مملو تاریخ" "درس 
ای ارادهبیند. گویی ملتها تودۀ یدند و ملتی دیگر را به "نژاد برتر" برکشدبه سراشیب سقوط و نابودی ران

ز" قرار دیگر "مردان تاریخ ساند که بود و نبودشان در گرو ارادۀ اسکندر و ناپلئون، چنگیز و هیتلر وهست
. رددا

بنام واندن مطالبیپشت میز مدرسه مجبور به خجهت، هر یک از ما دستکم پنجاه یا صد ساعتی رابهر
.یمد زده شده باشدهب"تاریخ"از هرچه بوی برای اکثریت همین کافی است که تا آخر عمر ایم و"تاریخ" بوده

دشواری های بسیاری توأم است. فتاری ها و گر با رافیا" "تاریخ" بر خالف "جغپرداختن بهخاصه آنکه
ی یکسانی را در اختیار می گذارند،هارا بسادگی می توان یافت و منابع مختلف نیز دادهجغرافیاطالعات 

ارۀ رویدادها و بلکه دربنیست،تاریخی چندان آسانقابل اعتماددرحالیکه نه تنها یافتن اطالعات
توان از "تاریخ" نمیبا اینهمه نه تنها یز اختالف آرا وجود دارد. میان متخصصان نهای تاریخی شخصیت

، بلکه چیزهایی بدانیمتاریخی در مورد رویدادهای مهمکه کافی نیستصرفنظر کرد، بلکه تازه اینهم 
ن اید.باشتاریخی" برخوردار از "آگاهی"تاریخیهایبا تکیه بر "داده" انتظار می رود ی"شهروندهر امروزه از 

در دنیای امروز از اهمیت هر چه بیشتری برخوردار می شود و که مفهومی است جدید، "آگاهی تاریخی" 
Georgeفیلسوف آمریکایی، شته باشد. بدان حد که عواقب ناخوشایندی داتواند میگویا نارسایی آن 

Santayana)۱۹۵۲نوشت:در مورد عواقب ناآگاهی تاریخیم.)۱۸۶۳ـ
!."محکوم به تکرار آن هستندآورند،ینمادیرا به خیکه تار یکسان" 

ها همانا به انیآلممیز تاریخ در آلمان اشاره می شود:این ادعا معموالً به تکرار فاجعه آبعنوان شاهدی بر
این درحالیکه مقایسۀ زرادخانۀ آتش بیار جنگ جهانی دوم شدند. ،جنگ جهانی اولسبب عدم درک علل

دهد که آلمان هر دو بار نشان میجنگهنگام شروعبه با مجموعۀ تسلیحات کشورهای حریفکشور
مان برخوردار بودند که هیچ در برابر آلن نیروی جنگی بزرگیاز چنا"متفقین"محکوم به شکست بود و 

ول ژنرال های آلمانی در آستانۀ جنگ جهانی ابا اینهمه توانست سرنوشت دیگری را رقم زند. ای نمیمعجزه
ا دشمنان ر Blitzkriegبا استفاده از تاکتیک "جنگ تندرآسا" این امید را بوجود آوردند که خواهند توانست

دست ن و آلمان را که در مسابقۀ کشورهای استعماری برای تقسیم جهادنناز دیگری غافلگیر کیکی پس
جنگ جهانی اول اروپا را به خاک و خون کشید. اما کمتر از بیست ! برسانندمانده بود به سهم خودخالی

ۀ جنگ جهانی دوم به جبهبا توسل به همان تاکتیک یروز یپۀبه وعدها را آلمانیهیتلر توانست سال بعد
عه ای به مراتب بزرگتر دامن زند.بکشاند و به فاج

و آن می تواند به تکرارش منجر شودپرسیدنی است که اگر تاریخ بدین حد مهم است که کمبود شناخت از
ماکردگانحتی تحصیلرا چبه سوی "آگاهی تاریخی" یافت می شود،  "کششی طبیعی"در هر کس هم گویا 

؟ای به آن نشان نمی دهندالقهعچندان نیز 
بپردازیم شاید مفید باشد به تاریخ کشوری دوردست و مشکلاین برای آنکه بدون پیشداوری به 

فرض کنیم ما یکی از اهالی قارۀ آفریقا هستیم و دربارۀ تاریخ .االمکان ناشناخته نگاهی بیافکنیمحتی
خوانیم:کشورمان سیرالئون در قرن نوزدهم چنین می



بودحاکمنظم و امنیت در همه جا ی بود. شکوفایی شگرف" اواخر قرن نوزدهم برای کشور ما دوران 
بود یمدت، ادرات کاکائو، عاج و بادام زمینیص. گذشته از رشد ور رشدی سریع داشتاقتصاد کشو

ثروتی سرشار ،آنهافروش نبها کشف شده و از درآمد حاصل ازالماس و دیگر سنگهای گراکه منابع
بدست می آمد، که باعث می شد از مهندسین و کارمندان جزء گرفته تا روحانیون و افسران ارتش 

از رفاه روزافزونی برخوردار گردند. 
و همچنین مدارس شایسته برای ت پزشکیهترین خدماآنان در منازل پرآسایشی ساکن بودند و از ب

ای این جامعه اوقات . ورزش از سرگرمی های مهم بشمار می رفت و اعضبهره داشتندفرزندانشان 
آنان همیشه پرداختند. میهای گوناگون بازییا به و گوش می کردندبه موسیقیفراغت خود را

دست در دست هم هااشتند و و همواره پس از مهمانیدبه تنتمیز و مرتبیپوشاک
خواندند.میاً! ملکۀ ما را حفظ فرما!"سرود:"خداوند

و هرچند که هیچکس کار دشوار و عرق ریزانی نداشت اما همه دستکم روزی یکبار حمام می کردند
ار بود. همه بدون داخالقی نیز از اهمیت بسیاری برخور پاکیزگینه تنها نظافت، بلکه ایمان و 

را شرط موفقیت در زندگی راسم کلیسا  شرکت می کردند و ادبها در ماستثنا یکشنبه
دانستند..."می

چندان با وضع زندگی آنکه کلمه به کلمه اش درست است!)با(قابل تصور است که یک چنین گزارش تاریخی، 
اینستکه از حدود دو میلیون اهالی سیرالئون م. جور درنمی آید. قضیه ۱۹مردم در یک کشور آفریقایی قرن 

% دیگر مردم از زندگی جز کار طاقت فرسا در گرمای ۹۹،۸نفر اینگونه زندگی می کردند. ۴۰۰حداکثر 
همه از پیر و جوان بکلی پوستچیزی نمی دانستند. در آن دوران به جز یک درصد از کودکان سیاهشدید

گرفتند تا شاید بعدها افتخار یک درصد هم کمی از انجیل را به زبان انگلیسی یاد میو آنبیسواد بودند
نفر بعنوان مستخدم خدمت کنند.چهارصدداشته باشند در خانۀ یکی از آن 

بود و چند ماهی یکبار افسری سال۲۷بدون آنکه کشور در جنگی درگیر باشد میانگین طول عمر
لنگر در روستاها ظاهر می گشت و درحالیکه قایقی توپدار در ساحل رودخانه سربازانگلیسی با شش نفر

نه تنها کوچکترین نافرمانی را تحمل نمی کرد که اوشد.، به جمع آوری "مالیات" مشغول میانداخته بود
ن درخت به دار زده شوند.یا با گلوله از پای درمی آورد و یا دستور می داد به نزدیکتریبیدرنگافراد سرکش را 

کردند که در درس فرضی م. شماری از استعمارگران چنان زندگی می۱۹مختصر آنکه واقعا در سیرالئون قرن 
به اتفاق مردم تشابهی زندگی اکثریت قریبتوصیف شد. اما روشن است که شیوۀ زندگی آنان با "تاریخ"

اگر نیست و حداکثر آنان "تاریخ"ارد زیرا که عالقه ای به خواندن آن نداهالی امروزی سیرالئونونداشت
بخود ش رااند زحمت خواندنچه رفتاری داشتهانپدران و مادرانشاستعمارگران انگلیسی بادنبخواهد بدان

د.نبده
شرح حال بومیان سخنی نگوید و به بیان ئوندر سیرالانگلیس نفر۴۰۰آن دربارۀگار می تواند ناما آیا تاریخ

تی تعیین کننده برخوردار در آن دوران از اهمیاستعمارگرانبسنده کند؟ البته که نه! زیرا که نقش کشور 
می تواند با چنین جمالتی آغاز گردد:م.۱۹تاریخ سیرالئون در قرن حقیقی نمایبنابراین.بود

م. از طرف سواحل غربی کشور پیوسته بر مناطق وسیعتری ۱۸۳۰"استعمارگران که حدوداً از سال 
و هام، از جمله کشتزارها، شکارگاهدم به قدم همۀ دار و ندار مرداز سرزمین ما حاکم گشتند، ق

کشور را در دست گرفتند و ما را به بیگاری به زور و تزویر بکلی اختیارویان را متصرف شدندچهارپا 
.ام کوچکترین کار بدنی ابا داشتندو بردگی واداشتند. درحالیکه خودشان از انج

عمالً دوستی سخن بسیار می راندند، اما و نوعزهایی مانند: شرف، ایماناستعمارگران از چی
آنان با ما رفتاری وجدان بیش نبودند. البته اشتباه است اگر تصور شود کهمشتی استثمارگر بی

تار مهربانی رفیوانات خانگی به نهایت با حیوانات داشتند. زیرا با سگها و دیگر حشبیه رفتار
..."ساختندبه بیگاری وادار میها معدنورعدر مزاما را بدون کمترین همدردیکردند، امامی



توان دستکم به سه روایت بیان داشت و هرچند که هر سه از دیدگاه کشوری را میهر تاریخبنابراین
و منظرۀ تاریخی را زنده و قابل لمس استنزدیک حقیقتهآنها بتنها یکی از اما ،مشخصی درست هستند

.کندتصویر می
یکسویههند به همان درجه می دشاگرداندر مدارس به خورد دیگر کشورها که "تاریخی"آیا ممکن است

استعمارگر انگلیسی در سیرالئون؟۴۰۰که "تاریخ" زندگی باشد
که به این پرسش جوابی منفی بدهد و نمونۀ یاد شده را حداکثر دربارۀ برخی هر میهن دوستی مایل است

:یمدهمیاظ ناگزیر صحنه را تغییر کشورهای استعمارزدۀ آفریقایی صادق بداند. بدین لح
همۀ کشورهای قرن پس از آن بر ششمی دانیم که امپراتوری روم از حدود دو قرن پیش از میالد مسیح تا 

زمان تاریخ رسمی کشورهای اروپایی پر است از ستایش فرهنگاز آن حکم می راند.حاشیۀ دریای مدیترانه 
رند و زبان رومیان امی شمرومامپراتوریخود را وارثیانایاروپهمۀ . تا آنجا که واال و تمدن باشکوه روم

در مدارس درس می دهند. ،که دیگر هیچ جا بدان سخن نمی گویند، هرچند را(التین) 
اوج امپراتوریان به زم،مشهر ُر و از جمعیت یک و نیم میلیونیبودحاکم داریبردهنظام ی رومدر جامعۀ 

بردگان آزادشده،در زمرۀجمعیت دیگربخشیتدادند. اکثر را بردگان تشکیل میهزار۹۰۰دستکم 
های اشرافیدانخانشماری ان این انبوه جمعیت تنهادر میوبودند..گدایان و، خارجیانورانپیشه

.کنند"یدار برده"توانستندمی
در روم باستانگانبرد به خیل ییان امروز به احتمال زیاداروپا براحتی می توان تصور کرد که اجداداز اینرو

اروپاییان امروز به آن افتخار تاریخی که. بهمین دلیل نیزاندار بردهبه گروه اندک و نه ند تعلق داشت
ترین خونریزان و سنگدلترین استثمارگران خشنپدران و مادران آنان، بلکه تاریخ سرگذشتنه کنند،می

چنین "تاریخی" باید د.باشگالیکوالونرونبازماندگانز ه انیست کیافتخار یچکسهو برای استتاریخ 
:دآلمان امروز را چنین توصیف کنمثالً 

برای آرایش مو به پاریس هر کس یک هواپیمای خصوصی داشت که با آن پیش از ظهر در آلمان"
با کشتی شخصی خود ساالنهکرد و بعد از ظهر به زوریخ نزد دندان پزشک. هر آلمانی پرواز می

ماهها در مدیترانه گردش می کرد و گاهی هم به جزایر باهاما سری می زد. 
ر این دوران رسم بر این بود که هر کس چند محل سکونت در خارج از کشور داشته باشد و مثالً د

ی در شمال ایتالیا و شاید قصری در جنوب آلمان و ویالیمالک،در کنار ویالی اصلی در هامبورگ
چند اتومبیل لوکس، مستخدم مخصوص، آشپز، باغبان، داشتن . باشدی در جنوب فرانسهتاکستان

."لزومات زندگی بشمار می رفتمنیز از شی، پرستار بچه و کتابدار من
خانوادۀ متوسط . زیرا داشتزار خانوادۀ آلمانی را در نظر ه۵۰تنها حدود بود، اگرواقعی میچنین تصویری

ست؛ای سه اطاقه امالک خانهحداکثر وصی دارد و نه کشتی اقیانوس پیما؛نه هواپیمای خص،آلمانی
کارخانه ای که در آن کار می کند برابر (و نه صاحب!)با درآمد یک روز رئیس اشاتومبیلی دارد و درآمد ماهیانه

است. 
***

و نمی توانند هویت می دهندنبدست گذشتگانیگزند درستی از روایتهای تاریخی به شیوۀ سنتی، تصویر
هر روایت . مشکل آنستکه قه ای به "تاریخ" نداریم، بدین سبب هم عال سالم و سرافرازی نصیب ما کنند

و باالخره های طبقاتی، فرهنگی و قومیتاریخی ناگزیر از محدودیت دید تاریخ نگار نشان دارد و از وابستگی
نگار را مخدوش دید و درک تاریخمی تواند عواملهر یک از این او تأثیر می گیرد.از عالیق و منافع شخصی

ها بود که بر خصلت طبقاتی تاریخ نگاری "سنتی" انتقاد کردند و بابت باید مدیون مارکسیستاینسازد و از 
الت تاریخی برای درک تحو ،که از پشت تخت فرمانروایان به رویدادها نگریسته اند،راتاریخ نگارانیآثار
پژوهی و تاریخبود"تاریخیحقیقت "تنها قدم اول برای رسیدن به مارکسیستی انتقاد ارزش خواندند. امابی

های بزرگی رسیده است، درحالیکه "مارکسیست"ها نه تنها در همان قدم اول از آن زمان تا بحال به پیشرفت
تاریخ "طبقۀ ادعا کردند، عمده ساختند که برخی از آنان اختالف طبقاتی را چنانومتوقف ماندند

)۱(.استتنها تاریخ حقیقی زحمتکش" 



برای کوشیدتحوالت تاریخی باید که برای درکاینستتاریخ پژوهی علمیترین دستاوردمهمکوتاه سخن،
در نظر ها)(فاکتهای زیر بنایی و روبناییپرداخت که در آن همۀ داده)لیدِ مُ (ای هر جامعه ای از ابتدا پیکره 

در های اجتماعیهای فرهنگی و سنتگرفته تا ویژگیو مرحلۀ رشد مدنیگرفته شود. از ساختار اقتصادی 
. خواهند داشتتأثیر )فاکتورها(بعنوان ضرایباین پیکره 

،اجتماعیهایویژگیکه در آندبدست خواهد آمیو تصور روشنریتصو ایاز هر جامعهطریق بدین 
اننده خو .کردمقایسه را با هم وامع متفاوت جتوان بر اساس آن میو ندمی کنتحوالت تاریخی را قابل درک

شود و می تواند با به پژوهش دربارۀ جایگاه میهن خود در جهان و زندگی پدران و مادرانش عالقمند می
به هویت و آگاهی تاریخی سرافرازی دست یابد.  تازهمطالبکشف
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