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 «تاریخ مردم»نگاری مکتب تاریخلزوم استفاده از آموزش تاریخ و 
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 چکیده

یکی از ابزارهای مهم هر حکومتی جهت بقا و تثبیت جایگاه سیاسی، اجتماعی خود، نهاد آموزش و پرورش     

است. نهادی که نقشی مهم و اساسی در پی ریزی چارچوب فکری و شخصیت سازی افراد یک جامعه و نوع 

ین بخش از دروس نظام آموزش نگرشهای فرهنگی و تاریخی و... آنان را برعهده دارد. کتب درسی تاریخ مشخص تر

و پرورش است که با مسئله هویت ملی و محلی ارتباط دارد. آگاهی از پیشینه تاریخی سرزمین مادری و میراث 

گذشتگان از طریق این کتب درسی آموزش تاریخ به دانش آموزان قابل انتقال است اما آن چیزی که مورد جای 

ایگاه هویت ملی و تفکیک میان میهن پرستی یا میهن دوستی در مقابل تامل و بحث این مقاله است بیان مقوله ج

معرفی مکتب تاریخ نگاری تاریخ مردم و موضوع لزوم استفاده  ،افراط گرایی یا ناسیونالیسم است. با این پیش فرض

ی و قاله بررساز این نوع تاریخ نگاری در کتب درسی آموزش و پرورش در ایران بطور ویژه برای اولین بار در این م

به عموم صاحب نظران رشته آموزش تاریخ و تاریخ نگاری پیشنهاد داده می شود. ایران برخالفِ اکثریتِ قریب به 

 شده، گزینشی، دارایمند دارد. تاریخی که نامنصفانه، گندزداییاتفاقِ کشورهای دنیا، یک هویتِ میهنیِ تاریخ

ی هایها، و آکنده از کینه و نفرت از انساندر شرح تاریخ جنگ های نژادی، به شدت احساسی و عاطفیفرضپیش

نگاری ملی نگاری را مکتب تاریخاند، این مکتب از تاریختعریف شده« ملت»ی است که در خارج از دایره

(Nationalist historiography است و بررسی از باال به پایین و با اشراف بر حاکمان است و در برابر آن )

باشد. ( میhistory from below« )تاریخ از پایین»( یا People's history« )تاریخ مردم»نگاری، تاریخ

کوشد تا وقایع تاریخی را از منظر مردم به ویژه محوری( است و مورخ میاساس این مکتب، اصالتِ مردم )مردم
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تاثیرشان بر زندگی مردم، تحلیل کند،  دادها را با توجه بهی متوسط ببیند و حوادث و رویی کارگر و طبقهطبقه

 و در قضاوت تاریخی منافعِ مردم را معیار قرار دهد.

آموزش تاریخ، تاریخ، هویت ملی، تاریخ مردم، ناسیونالیسمکلیدی: واژگان 



 

 مقدمه

های متنوع فرهنگی و اجتماعی مراد از هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده است که از مجموع هویت    

گیرد. مقوله ای که از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی یک کشور اتباع یک کشور شکل می

شترک، تاریخ مشترک، فرهنگ محسوب می شود. جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی م

شود. این اشتراکات برای ساکنان و های هویت ملی در یک کشور تلقی میمشترک، منافع و زیان مشترک، مؤلفه

های اجتماعی و فرهنگی در پرتو رغم ناهمگونیکند و روابط آنها علیشهروندان کشور، روح مشترک ملی ایجاد می

 گیرد.این روح مشترک شکل می

ی ایران را نباید از نظر دور بداریم که ایران برخالفِ اکثریتِ قریب به اتفاقِ کشورهای این واقعیت تاریخی درباره    

ی کشورهای دنیا، جعلی و برساخته و مند دارد. و ثانیاً، هویت ملی ایرانی مثل همهدنیا، یک هویتِ میهنیِ تاریخ

ها فاقدِ هویت میهنیِ کشورهای دنیا تعمیم داد. زیرا اکثریت آن یتوان به همهغیرتاریخی است. این سخن را نمی

مند هستند. مورخان میان ایران و چند کشور دیگر مانند مصر یا چین با سایر کشورهای دنیا از این جهت تاریخ

وضوع م کم چندقرن هستند. لیکن آنچه اهمیتها دارای هویت میهنی با تاریخِ دستشوند. زیرا اینتفکیک قائل می

را مهم می سازد استفاده یکسر از مکتب تاریخ ملی یا ناسیونالیستی در ایران است که اگرچه پس از انقالب اسالمی 

نیز تاحدودی از ان کاسته شده است اما مبنای این مکتب و دوری از مکتب تاریخ مردمی که تاریخ را از پایین به 

کند ضرورت استفاده از آن را در ایران معاصر بیش از پیش می  باال و با نقش مردم عالوه بر حاکمان بررسی می

 سازد. 

 روش تحقیق

ی ی گردآورروش تحقیق در این مقاله براساس روش تاریخی و تحلیلی است. نگارنده در طی ایام اخیر شیوه     

 است.ای انجام دادههای کتابخانهاطالعات را براساس داده

 اسیونالیست(تعریف ملت و مکتب تاریخ ملی)ن

داند که توسط افرادی که ، ملت را یک جماعتِ خیالی می«جماعت های تصوری»بندیک اندرسون در کتاب     

شود، اساساً وجود عنایی که تصور میشود. جماعتی که خودش به آن مدانند، تصور میخود را عضوی از آن می

رغم شود، و در اثر ترویج این تصور، افراد علیترویج می ندارد بلکه این تصور توسط حاکمیت تولید و با پروپاگاندا

 .(0131)اندرسون، کنند که باهم خویشاوندی دارندشناسند، ولی تصور میدیگر را نمیاین که هرگز هم

( نام دارد Nation-building« )سازیملت»ملت وجود ندارد، بلکه باید ساخته شود. فرایندی که اصطالحا،      

شود و در مواردی استثنایی توسط نیروهایی خارج از حاکمیت. در گر اجرا میتوسط یک حکومتِ سلطهو معموالً 



 

شده، شود. تاریخی که نامنصفانه، گندزداییناسیونالیست( خلق می«)تاریخ ملی»جریان همین فرایند است که 

ها، و آکنده از کینه و نفرت گهای نژادی، به شدت احساسی و عاطفی در شرح تاریخ جنفرضگزینشی، دارای پیش

هایی که از نظر نویسندگانِ این اند، به ویژه آنتعریف شده« ملت»ی هایی است که در خارج از دایرهاز انسان

 Nationalistنگاری ملی )نگاری را مکتب تاریخهستند. این مکتب از تاریخ« دشمنان ملی»ها، تاریخ

historiographyلح  شود و دارای مواد خامی است که در حُکم مصات از عدم خلق نمینامند. تصور ملی( می

 .(0311)آنتونی اسمیت، سازی هستندپیشینی برای ملت

یافتند و به ابزارهایی در دست نیروی شان تحریف میسازی از معنای واقعیاین مصالح پیشینی در جریان ملت    

 اش دین اسالم استاندازی در امان نبودند. نمونهترین باورها از این دستشدند. حتی انسانیساز تبدیل میملت

که در خدمت عرب بود و بر برتری عرب بر عجم صحه عربیسم، از یک دین جهانی تبدیل شد به دینی پانکه در 

ها ای که در حقیقت توسط ایرانیی ایرانی، مذهب تشیع تبدیل شد به فرقه( یا در نمونه0131گذاشت. )عنایت، می

اسالم دارد ولی درونش زرتشتی و ضداسالمی است. که ای نازک از شبهبرای نفیِ اسالم ساخته شده است و پوسته

 ره اشتباه هستند.هردو گزا

ی ملی منکر هرگونه چندگانگی در درونِ ملت است. حتی سازی دارد. اندیشهسازی قطعاً نیاز به همگنملت    

ورزیِ انتقادی دقیقاً به دنبالِ دیدنِ منکر وجود هرگونه تبعیض در درون ملت است. این در حالی است که اندیشه

 کند. جهشِی تالشش را برای نابودسازی اقلیت میسازی، حاکمیت همههاست. در همگنها و نابرابریچندگانگی

زبان مشترک به زبان ملی و انحصار آموزش و پرورش به یک زبان که توسط حاکمیت به عنوان زبان ملی معرفی 

ر د توان دید کهکنند ولی با نگاه عمیق میاند که از خودِ ملت پیروی میها مدعیشود )و البته که حاکمیتمی

سازیِ های موفقِ همگنترین گام در این راه است. از نمونهکنند(، مهمحقیقت مردم را مجبور به پیروی از خود می

سازی، حکومت ممکن های ناموفق آن به ترکیه و عراق. در راه همگنتوان به فرانسه اشاره کرد و از نمونهزبانی می

 هاست.کشی ارمنیاش، نسلتاریخیی است مرتکب جنایت علیه بشریت شود که نمونه

ی کند. و درس تاریخ و در درجهسازی بازی میفرایند ملتترین نقش را در آموزش و پرورش سراسری، بیش    

ی گری حداقلجایی که کودکان هنوز قدرت انتقاد و پرسشبعد درس ادبیات ملی، بار اصلی را بر دوش دارند. از آن

کند. کارل دویچ اساساً ملت وشوی مغزی گردآوری میرا در بهترین زمان برای شست را ندارند، حاکمیت ها آنها

اند: اوالً یک باور خطای مشترک را مبنی بر خویشاوندی و داند که دوبار فریب خوردهها میرا گروهی از انسان

 .(0131کفر، )نیاندشان یافتهشترک از همسایگاناند و ثانیاً یک بیزاری متباریِ خود پذیرفتههم

 تعریف مردم و مکتب تاریخ مردم



 

ای کهن است. در گذشته بار تحقیرآمیزی داشته، چیزی مترادف با مردم خود مفهومی جدید است، اگر چه واژه   

یابد که قبال خدا داشته است: قدرت فرمانروا از خدا عوام الناس و رعایا. اما در عصر جدید به تدریج شأنی می

کنند )هوگو گروتیوس( یا به او امکان اِعمال اند که قدرت خود را به فرانروا عطا میما ایدون مردمآمده است، امی

  .)ژان ژاک روسو(پذیر نیستز آن مردم است و تقسیمدهند، اِعمال قدرتی را که همواره اقدرت می

گیرد که دولت و ای قرار میشود و در دایره مفهومیوارد گفتمان سیاسی می« ملت»زودتر از « مردم»در اروپا     

اند: کند. مردم آغاز و انجامنشیند و اندیشه سیاسی را دگرگون میقدرت به آن تعلق دارند. مردم در برابر دولت می

شود. بررسی ه توسط مردم، در آستانه انقالب مشروطیت آغاز میدر ایران، کسب این شأن تاز .از مردم، برای مردم

وارد گفتمان  "ملت"زودتر از  "مردم"دهد که در ایران نیز ادبیات سیاسی دوران مشروطیت آشکارا نشان می

 .(0131)نیکفر، شودسیاسی می

 history from« )پایینتاریخ از »یا  (People's history( »تاریخ مردم»نگاری، اما عنوان مکتب تاریخ   

below) کوشد تا وقایع تاریخی را از محوری( است و مورخ میباشد. اساس این مکتب، اصالتِ مردم )مردممی

دادها را با توجه به تاثیرشان بر زندگی ی متوسط ببیند و حوادث و رویی کارگر و طبقهمنظر مردم به ویژه طبقه

( تحلیل 2( دیدن وقایع از منظر مردم، 0منافعِ مردم را معیار قرار دهد.  مردم، تحلیل کند، و در قضاوت تاریخی

کشان و ی زحمت( معیار دانستنِ منافعِ مردم به ویژه طبقه1دادها با توجه به تاثیرشان بر زندگی مردم، و روی

 محوری در تاریخ هستند.ی متوسط ارکان مردمطبقه

نگاری االنِ سیاسی با باورهای سوسیالیستی هستند، ولی این مکتب تاریخشان فعبسیاری« تاریخ مردم»مورخانِ     

های سوسیالیستی را صرفاً در قضاوتِ مورخ، آن توان آرماننگاریِ سوسیالیستی دانست. بلکه میتوان تاریخرا نمی

سیالیسم هی به سودآید، موثر دانست. ولی این مکتب تاریخ قابلِ تقلیلی کارگر پیش میهم زمانی که بحث طبقه

ت هاسشود، ولی فراتر از آنخواه میهای عدالتی کارگر و جنبشاگرچه شامل تاریخ طبقه« تاریخ مردم»نیست، و 

گیری شامل تاریخ اجتماعی و شامل تاریخ ادبیات و تاریخ هنر و تاریخ اندیشه از جمله تاریخ دین و به طور چشم

های زنان، تاریخ روابط تجاری مردم و...( خانواده، تاریخ سیاسی، تاریخ جنبشهای آن )تاریخ نهاد در تمامِ زیرشاخه

 .شودمی

 «تاریخ مردم»نگاری پیشینه مکتب تاریخ

هایی با این نگرش مانند تاریخ مردم رفته شکل گرفت و کتابمکتب تاریخ مردم در اوایل قرن بیستم رفته    

ها باعث همگانی شدنِ این مکتب ولی هیچ کدام از این کتاب .یف شدی آرتور لِسْلی مورتون تالانگلستان نوشته

و در سال « ی کارگر در انگلستانتکوین طبقه»کتاب  0311در سال « ادوارد پالمر تامپسون»نشدند تا این که 



 

این را نوشت و افراد زیادی در جهان را با  (History from Below)« تاریخ از پایین»ای با نام مقاله 0311

 .نوع نگرش به تاریخ آشنا کرد

 A People's History of the United« )تاریخ مردم آمریکا»کتاب  0311در سال  «هوارد زین»سپس 

States )اند از جمله:ها نوشتهرا نوشت و تا امروزه در بسیاری از کشورها مورخان از این نوع کتاب 

 Chris) ، از کریس هارمنA People's History of the World ،«کتاب تاریخ مردمی جهان»-0

Harman)ی پرویز بابایی و جمشید نوایی، ترجمه 

 A People's History of the، «کتاب تاریخ مردمی جنگ جهانی دوم: مقاومت در برابر امپراتوری»-2

Second World War: Resistance versus Empire ، از دانی گلوکشتاین(Donny 

Gluckstein) 

اریک ، از A People's History of the French Revolution، «اب تاریخ مردم انقالب فرانسهکت»-1

 (Eric Hazan) هازن

 و...

 تاریخ مردم در ایران

آمده به هیچ وجه نباید فکر کنیم که آن کتاب محتوایش تاریخ مردم است. « تاریخ مردم»اگر در کتابی دیدم     

بر روی عنوانِ کتاب، « مردم»دارد که جز نامِ « تاریخ مردم ایران»جلدی به نام  کوب کتابی دوبه عنوان مثال، زرین

 سلسله و« تاریخ ملی»این کتاب مثل سایر کتب تاریخ ایران، کرد شود. رویدیگر به ندرت خبری از مردم ایران می

 .محور است

های زیادی در جهت نگارشی تاریخ مردم ایران به عمل نیامده است. عبدالنبی قیم تا حدودی در ایران، کوشش    

یده یت دهایی از کتابش در این زمینه موفقنگاری نزدیک شود و در بخشسعی کرده است که به این نوع تاریخ

های ، از کمونیست«ف. م. جوانشیر»اهلل میزانی، با نام مستعار های مشابه یاد کرد: فرجتوان از حرکتشود. میمی

ی فردوسی، یک خوانشِ مردمی و را نوشت و سعی کرد از محتوای شاهنامه« ی دادحماسه»عضو حزب توده، 

( Popular( و مردمی )Patrioticسیونال به یک اثر میهنی )غیرملّی ارائه دهد )شاهنامه را از یک اثر ملّی یا نا

تبدیل کند( و در همین اساس توانست خوانشی از شاهنامه ارائه دهد که برخالفِ خوانشِ ملّی )ناسیونال(، با 

ی مهم این است که تا پیش از بروز ناسیونالیسم، شاهنامه محوریّت سلطنت نبود بلکه با محوریّت مردم بود. نکته



 

شان به شاهنامه مانندِ نگاهی که در ها نگاهشد و هیچ وقت ایرانیپرستانه و ملّی تلقی نمییچ وقت کتابی شاهه

 شد، نبود.عصر پهلوی ترویج می

 نگاری تاریخ ملی)ناسیونالیستی( و تاریخ مردممقایسه ویژگی های مکتب تاریخ

نگاری هستند، یعنی بر اساس مکتب تاریخ« تاریخ ملی یا ناسیونالیستی»های درسی تاریخ ما همگی از نوع کتاب   

  های مشترکی هستند:نوع مکتب در کشورهای گوناگون، دارای شاخصه شوند. اینملی نوشته می

در سرزمین ملی. کتب تاریخ ملی  ی اعضای ملتنامه و تباری دراز و مشترک برای همهایجاد تصور داشتن نسب-0

ی اعضای ملت از هزاران سال پیش تا امروز، نسل به نسل، باهم خویشاوند کنند که گویی همهاین تصور را ایجاد می

اند، و به هیچ وجه مهاجری در قرونِ اخیر نیستند. ملت در اند و دارای نژادی مشترکو ساکن همین سرزمین بوده

دست هستند. وجود هرگونه مگن و خالص است. به همین صورت، دشمنان ملی نیز یکدست، هتاریخ ملی، یک

 شود.عدالتی در بین اعضای ملت و دشمنان ملی، انکار میاختالف طبقاتی، تبعیض، بی

دهند. های حاکم و مرزهای تحت سلطه، تقلیل میمحوری(: سرزمین مادری را به دولتاصالت حکومت )حکومت-2

شوند. تاریخ وقفه در درازای تاریخ میعموماً مدعی وجود یک کشور دارای حاکمیت واحدِ مستمر و بیها این کتاب

هایی از تاریخ چنین دولتی وجود از آغاز تا امروز است. و اگر در برهه« مندملتِ دولت»گر سرگذشتِ ملی، روایت

 شود. مثال: تاریخ ملی عراق. نداشته باشد، جعل می

سری صفات نژادی و جبری که هیچ ها یکنوعی صفاتِ نژادی و جبری: برای ملت در این کتابپذیرش وجود -1

 «ملت فرزانه»، «ملت شریف»، «ملت بزرگ»شود. مانند توان جدا باشد، بیان میها نمییک از اعضای ملت از آن

م و دانشمند و فرزانه و حکی شود که گویی هرکس که عضو این ملت باشد، ذاتاً بزرگ و شریفو... و چنان گفته می

نیز تعدادی صفاتِ نژادی و جبری مانند رذالت، پستی، حقارت و... « دشمنان ملی»و ادیب و... است. متقابالً برای 

 .شودبیان می

های ملی ایران، هویت ملی ایرانی در تضاد با کنند. در تاریخهای دیگر تعریف میهویت ملی را در تضاد با انسان-0

های ملی عربی، هویت ملی عربی در تضاد با فارس تعریف شود. در تاریخسپس تُرک و مغول تعریف میعرب و 

 شود. های ملی کُردی، هویت ملی در تضاد با فارس و عرب و تُرک تعریف میشود. در تاریخمی

های در کتابشود. برای نمونه، تضادی که مبنای تعریف هویت ملی است، ذاتی و غیر قابل حل معرفی می-5

ان ها همواره دشمنشود که از ابتدای تاریخ تا قرن بیستم، فارسدرسی تاریخ در زمان نظام بعثی عراق، گفته می

 اند و این دشمنی، ذاتی بوده و همواره خواهد بود.بزرگ ملت عرب بوده



 

های شان به عنوان جنگادنها و جلوه دها و شرحی احساسی و عاطفی از آنها و غلو در بیان آنتمرکز بر جنگ-1

ی ها است. برای نمونه، در تاریخ ملهای ملی بر شرح جنگترین تمرکز تاریخهویتی برای ایجاد کینه و نفرت: بیش

ها به عنوان دشمنان تاریخی شد و عربایرانی، حکومت مستبد ساسانی به عنوان مظهر هویت ایرانی تعریف می

 ی مردمانها، همهشد و در این کتابها برای شرح جنگ ایرانی و عرب نوشته میترین مرثیهزمین، و احساسیایران

«. خرمدین بابک»سعید نفیسی، «. دو قرن سکوت»شدند )بنگرید: زرین کوب، ها تحقیر میترین اهانتعرب با زشت

ید: چنین ببینهم« ههای میرزا فتحعلی آخوندزاداندیشه»فریدون آدمیت، «. مازیار»مجتبی مینوی و صادق هدایت، 

اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز »همایون کاتوزیان، 

صادق »و « 0113دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی، نشر مرکز، »و « 0112عزیزی، نشر مرکز، 

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، نژاد و سیاست »، و رضا ضیاء ابراهیمی، «0112هدایت، از افسانه تا واقعیت، چاپ اول 

 «(جاسازیبی

ه شد کگفته می« مازیار»شود. برای نمونه، در کتاب ترین خیانت شمرده می، بزرگ«دشمنان ملی»صلح با -1

میزشِ ]ایرانیان[ با عرب، ی آدر نتیجه»ازدواج یک ایرانی با یک عرب باعث ناخالص شدنِ نژاد پاک ایرانی شده و 

و در نتیجه، تقلب و خیانت و دزدی « های سامیکثافت»شده بود و خلوص ایرانی با « فاسد»خونِ برخی ایرانیان 

 .(0112:35)کاتوزیان، «خواری و غیره، آلوده گشته بودهو رشو

به عنوان قهرمان ملی معرفی خوارترین افراد شود. حتی خونارزش میها در تاریخ ملی، بیدرد و رنج انسان-1

گناه اند، هزاران ایرانی بیشوند. در تاریخ ملی ایرانی، بسیاری از کسانی که به عنوان قهرمان ملی معرفی شدهمی

اش کوشد تا این حوادث را یا سانسور، یا تحریف و یا توجیه کند. نمونهاند. مورخ در کتابش میرا قتل عام کرده

کند. در خواندنِ مردم ایران، قتل عام آنان به دست نادرشاه را توجیه می« شوم»و « همناف»کسروی است که با 

نان دردی با آشوند. ابراز همکشند، به عنوان دشمن معرفی میهایی که درد و رنج میتاریخ ملی، بسیاری از انسان

  شود.خیانت محسوب می

در مقابل  کند، ونمایی مییابد، بزرگتی که در تاریخ میشده و گزینشی است. هر کار مثبتاریخ ملی، گندزدایی-3

ها کند. برای مثال، در تاریخ ملی ایرانی، نالههر کار زشتی که انجام شده است را یا سانسور یا تحریف یا توجیه می

ی ه کلهای پیش از اسالم را بهای شاهنشاهیگریکنند، ولی ستمامیه بر نامسلمانان و بر عجم میاز ظلم بنی

 گذارند.گونه در آن دوران به نمایش میکنند و در عوض، تصویری آرمانی و بهشتسانسور می

اً ها که ذاتتاریخ ملی در واقع داستانی است که در آن، ملت یک طفل معصومی است که در میان دیگر انسان-01

کند. در این کنند و او، مقاومت میخواهند به این طفل معصوم، ظلم ها دائما میپلید هستند، افتاده است. آن



 

شود. برای نمونه، در تاریخ ملی جمهوری آذربایجان، خواهی در خواننده ایجاد و تقویت میها حسِّ انتقامتاریخ

وجود داشته که پایتختش تبریز بوده و با « آذربایجان»شوند که در طول تاریخ کشوری به نام مورخان مدعی می

همسایه بوده، و ایران و روسیه دشمنان ملت آذربایجان بودند و سرانجام دست به دست  کشورهای ایران و روسیه

را به اشغال « جنوب آذربایجان»ها و ایرانی« شمال آذربایجان»ها هم دادند و به آذربایجان حمله کردند و روس

 .(011-0: 0131نظامی خود درآوردند)احمدی، 

گذار کشور جمهوری آذربایجان، صریحاً گفته است که نام آذربایجان ، بنیانزادهرغم آن که محمدامین رسولیا علی 

تا پیش آن که آنان کشورشان را به این نام بخوانند، نامِ جنوب رود ارس و ایالتِ شمال غربی ایران بوده است، و 

وشتند، نفارسی میهم او تصریح کرده است که مردم قفقاز تا پیش از آغاز جنبش ناسیونالیسم ترکی، همواره به 

سازی ولی امروز نویسندگان تاریخ ملی آذربایجان به کلی منکر زبان نوشتاری فارسی در قفقاز هستند و در تاریخ

هایی مثل آران، همه جعلی و نام داشته و نام« آذربایجان»کنند که آن سرزمین در طول تاریخ ملی خود ادعا می

  .(0132)رسول زاده، کنندهویت آذربایجانی مبارزه می که دارند باهایی هستند ی ایرانیساخته و پرداخته

شوند. برای ی غرور و افتخار تلقی میها کرده، مایههایی که ملتِ خودی بر دیگر انساندر تاریخ ملی، ظلم-00

 رتریی بهای ساسانیان بر مردمان کشورهای مغلوب را نشانهنمونه، زرین کوب در ابتدای دو قرن سکوت، ظلم

شناخت، در تاریخ ملی داند. حکومتِ ساسانی که در ستم بر مردم ایران نیز حد و مرزی نمیایرانیان بر آنان می

ی دیگر، حمالت نادرشاه به هند و قتل عام مردمان آن دیار، مظهر شود. نمونهدانسته می« ملت ایران»ی نماینده

های نظامیِ عرب بر شدند، پیروزینظام بعثی عراق ساخته می های ملی که درشود. در تاریخغرور ملی دانسته می

 .شدفارس، مظهر غرور ملی دانسته می

« میهمان» و« خانهصاحب»ها: برای نمونه، تقسیم مردم ساکن کشور به نگاه بدبینانه و توام با تحقیر به اقلیت-02

اش ی خودنوشتهنامهرای نمونه، کسروی در زندگیبا این معیار که اجداد کدام گروه، قدمتِ تباریِ درازتری دارد. ب

خواند، با این توجیه که بعض قبایل عربی خوزستان در قرون پس از صریحاً مردم عرب خوزستان را غیرایرانی می

 .انداسالم به این منطقه مهاجرت کرده

های پایین نوشته شده، شاخصهیعنی تاریخی که بر اساس مکتب تاریخ از « تاریخ مردم»های باال، در مقابل شاخصه

)ملت(. این  »Nation« شود و نهبیان می (People( »مردم»متفاوتی دارد. چرا که در این تاریخ، سرگذشت 

  بشناسیم:« تاریخ مردم ایران»ها را برای شاخصه

 وسیع ایران که مفهومی یهای مختلف که در پهنهاند با تبارها و زبانهایی بودهی ملت: مردم، انساندر برابر ایده-0

اند. ردهشود(، زندگی کی حکومت دارد )بر این تعریف از ایران تاکید بسیار میغیر قابل تقلیل به مرزهای زیر سلطه



 

از  های بسیاراند، تلخیاند، توسط شاهان قتل عام شدهاند، درد و رنج کشیدهاند که به دنیا آمدههایی بودهانسان

طلبی دور نشدند. دوستی و صلحی انسانها، از روحیهی دردها و رنجرغم همهاند. ولی علیهاند و رفتدنیا دیده

  اند.اند و هنرهای فراوان پرداختهاند، ادبیاتی در قالب شعر و داستان پدید آوردهها را آباد کردهها و ویرانهخرابی

هاست. شاهان مظهر ی حکومتهای زیر سلطهمحوری: ایران ساحتی غیر قابل تقلیل به مرزدر برابر حکومت-2

  اند. بلکه ادبیات و هنر مشترک، مظهر اصلی هویت میهنی ایرانی است.هویت ایرانی نبوده

های آن که ایزوله بودن نژادها از هم و وجود نوعی صفاتِ ذاتی برای فرضصفات جبری وجود ندارد. چون پیش-1

ها و... هریک بخشی از مردم ایران هستند ها، پشتونخوزستان، ترکمنباشند. مردم عرب هر نژاد است، باطل می

 «شمول انسانیهای جهانارزش»شان. در مقابل، در مکتب تاریخ مردم، بر های گوناگونها و زبانرغم تبارنامهعلی

  شوند.وجو میهای آن در تاریخ ادبیات جُستشود و نشانهتاکید می

شد، هویت میهنی بر اساس عالقه به نتساب به ملت و تضاد با ملل دیگر تعریف میبرخالف هویت ملی که با ا-0

« ستیپرمیهن»ی نگاری مردمی، ایدههای دیگر ندارد. در تاریخشود و تضادی با انسانسرزمین و مردم آن تعریف می

(patriotism) گراییملی»ی گزین و جانشین ایدهجای » (nationalism)از هم جدا بوده و  شود. این دومی

  شان نباید خلطی صورت بگیرد.میان

های جنگ بر افروختند، ها شعلههایی که میان انسانرود. بلکه حکومتها کنار میدشمنی ذاتی میان انسان-5

 هگیرند. برای نمونه، در تاریخ مردم ایران، کسی از مردم عراق و توسعاً مردمان عرب، ابراز کینمورد توبیخ قرار می

 گیرد که چرا آتش جنگ میان دوکشور را برافروخت.کند بلکه نظام بعثی عراق مورد توبیخ قرار میو بیزاری نمی

های انسانی و در راه آرمان صلح است و به همین دلیل تا های مبتنی بر ارزشتاریخ مردم تمرکزش بر حرکت-1

های دیگر صورت نگیرد. در این یجاد تنفر از انسانکند که اها را چنان بیان میتواند، تاریخ جنگجایی که می

ی جنگ وجود دارد: جنگ، شرِّ مطلق است. هیچ جنگی عادالنه نیست. هیچ فرض دربارهنگاری، این پیشتاریخ

ناه عزادار گهای بیشوند و خانوادهگناه کشته یا معلول میهای بیجنگی انسانی نیست. در هر جنگی، بسیار انسان

  شوند.می

  کوشند تا آشتی برقرار کنند، از قهرمانان این تاریخ هستند.فعاالن صلح و کسانی که میان کشورها می -1

ها به هیچ عنوان قابل تواند چشمش را ببندد. تحمیل درد و رنج به انسانمورخ بر درد و رنج هیچ انسانی نمی-1

کند که گری کسروی برای کشتارهای نادرشاه بر همین نکته اشاره میتوجیه نیست. )عبدالنبی قیم در نقد توجیه



 

ان شردم ایرانِ آن دوران ببندد و قتل عام شدنهای متعصبات کسروی باعث شده که به راحتی چشمش را بر رنج

  .(51-53: 0131بودند!)قیم، « نافهم»و « شوم»را به این صورت توجیه کند که مردم ایران، 

شود. مورخ شهامت بیان حقیقت را دارد و عدالت را اند، انکار و سانسور نمیاگر مردم کار بدی در گذشته کرده-3

کنند، یا ها در جنایت هولوکاست را انکار نمیی که مورخان آلمانی، مشارکت آلمانیگذارد. همان طورزیر پا نمی

 اند.ها را به عنوان جنایت علیه بشریت اعالم کردهکشی ارمنیای که نسلبرخی از مورخین ترکیه

در تاریخ اند. خواری نیستند که طفل معصومی را احاطه کردههای دیگر در تاریخ مردم، دیوهای خونانسان-01

شود. )نیکفر، مردم، تاریخ به عنوان بخشی از تاریخ عمومی جهان در حرکت به سوی صلح و عدالت نوشته می

 شود.توزی ترویج نمی( در تاریخ مردم، بیزاری و کینه0131

های یاربر اساس مع« میهمان»و « خانهصاحب»گردد. و مردم به ی افتخار تلقی نمیها، مایهظلم بر دیگر انسان-00

 .شوندنژادی تقسیم نمی

کنند. نویسی اش ریزش میمکتب تاریخ از پایین مثل مکتب تاریخ ملی دارای پیش فرض هایی است که در تاریخ

اش چرا که هیچ تاریخ نگاری ذاتا نمی تواند بدون پیش فرض باشد و نمی تواند مانع تاثیرگذاری آن ها در نوشته

های جهان شمول انسانی مکتب، پیش فرض نه جنگ و برتری جویی بلکه ارزشباشد. مهم این است که در این 

 .به ویژه صلح و عدالت است

 رهیافتی برای آموزش تاریخ در ایران

های درسی تاریخ، به صورت تاریخ از پایین نوشته شوند. برخالف کتاب های کنونی که به بیان نام و کتاب-0

 ایرنگ و حاشیهید نقش مردم در ایران پررنگ شود و نقش شاهان کمهای پادشاهی هستند، بااقدامات سلسله

 تلقی گردد. تا امروز هیچ کتابی به این معنا تاریخ مردم ایران را بیان نکرده است.

ی ناپذیر به حکومت ها و مرزهای زیر سلطهفرض که ایران ساحتی تقلیلها، با این پیشبه جای تاریخ حکومت-2

های مردم ایران به عنوان بخشی از تاریخ عمومی جهان و در حرکت به سوی ارزش حاکمیت است، تاریخ

ند، باید شمول انسانی نوشته شود. بسیاری از پادشاهان و ظالمانی که در تاریخ ملی ایرانی، قهرمان نام گرفتهجهان

مان نیست، بلکه احترامات کرد قهراز این جایگاه سقوط کنند. در تاریخ مردم، پادشاهی که مردم را قتل عام می

های مشترک، آرزوهای مشترک و هنر و ادبیات شدند. مردمی که رنجشود که قتل عام مینثار همان مردمی می

 مشترک دارند.



 

 اند.ها و توبیخ کسانی که بر رنج دیگران افزودههای انسانی و محور قرار دادن درد و رنج انسانتوجه به رنج-1

ورند. آاش در میپوش هستند. با تحریف تاریخ، ستم را از معنای واقعیدارای قلمی ستم نویسندگان تاریخ ملی

بینند )مثل قتل عام هندیان توسط نادر( و در جایی دیگر به کلی آن را سانسور ی افتخار میگری را مایهجا ستمیک

کنند که آن را توجیه ر سعی میهای باستان بر مردم( و در جایی دیگهای شاهنشاهیگریکنند )مانند ستممی

 جا که اساسکنند )مانند توجیهات کسروی برای قتل عام مردم ایران توسط نادر(. ولی در تاریخ از پایین، از آن

پوش باشد. در تاریخ ملی، حمالت تواند ستمبرند، دیگر قلم مورخ نمیهایی هستند که رنج میتاریخ، انسان

ها با ها به غیرخودیشود مانند تجاوز، و حمالت خودیمات دارای بار منفی بیان میها با کلها به خودیغیرخودی

شده و حاوی نوعی حمایت ضمنی، مانند فتح و گشایش. و در بیان کشتارهای گروه اول، مبالغه کلمات تلطیف

ها به یکنند، و در مقابل حمالت خودسرایی میهای ولو کوچک جلوی آنان حماسهکنند و از مقاومتمی

شوند. در تاریخ از پایین تمام ها را تحریف کرده و حتی مدعی استقبال مردمی و آزادسازی شهرها و... میغیرخودی

 .شودها سکوت نمیکشی و استثمار انسانروند. در تاریخ از پایین، در قبال بهرهها به کنار میاین شگردها و حیله

ها های مردم قرار بگیرد. ولی اینهان در بیان تاریخ بر هنرها و ساختهتمرکز اصلی از روی آمدن و رفتن پادشا-0

  طلبی بر دیگران باشند.نباید در جهت برتری

خانه و میهمان تقسیم نشوند. در عوض، درک نژادی از ایرانی بودن به کلی مردود شود و مردم ایران به صاحب-5

ریخ مردم ایران در کتب درسی قرار بگیرد. در کتب درسی تاریخ ها باید به عنوان بخش انکارناپذیر تاتاریخ اقلیت

ها و... نشده است و از ها، مازندرانیها، عربها، پشتونها، بلوچامروز جز نامی کوتاه، هیچ صحبتی از کُردها، ترکمن

درسی، یک گام  ها در کتبشود. ادغام تاریخ اقلیتها فقط چند کالمی از آذربایجانیان نام برده میمیان اقلیت

های هویتی را خواهد بود و بسیاری از نزاع (Social integration) سازی اجتماعیپارچهاساسی در جهت یک

طلبانه ختم شوند، تضعیف خواهد کرد. به ویژه این های جداییتوان به بروز جنبشکه در صورت استمرار یافتن می

 اند که در آن، کشور ایراناکنون برای خود تاریخ ملی نوشتهمطلب ههای جداییدانیم رهبران فکری جنبشکه می

طلبان عرب، تاریخ ملی کشور أحواز که زیر اشغال ایران شود )مثال جداییگر معرفی میکشوری استعمارگر و اشغال

رای ب کنند(. اگریاد می« اشغال نظامی»به معنی « إحتالل»نویسند و از سقوط شیخ خزعل با نام درآمده است می

اریخ ها، به زیر کشیدن تشوند. پادزهر این کوششها تقویت میها ما بر تاریخ ملی پافشاری کنیم، آنمقابله با این

  ملی است.

در همین راستا، بخشی از تاریخ ایران باید به بیان تاریخ مردمان قفقاز، پاکستان و... اختصاص یابد که هر یک -1

زگاری بخشی از این مردم بودند. خصوصاً که وقتی فرض را بر این بگذاریم که ایران پیوندهایی با ایران دارند و رو

ی حاکمیت است، پس دلیلی ندارد که تاریخ مردم سلیمانیه و هرات یا ایالت ناپذیر به مرزهای زیر سلطهتقلیل



 

ران، این مناطق از زیر بلوچستان پاکستان را از تاریخ ایران حذف کنیم، صرفاً به این دلیل که در مقطعی از ای

 ی حکومت ایران خارج شدند.سلطه

 .سازی ملیشناسی برای مقاصد سیاسی و تاریخپایان دادن به سوءاستفاده از علم باستان-1

طلبی داشته باشیم ولی توانیم ادعای صلحخواهی از کتب درسی تاریخ. ما نمیحذف مقوالت جنگ و انتقام-1

 .پراکنی نژادی باشندخواهی و نفرتتقاممان سراسر انهای درسیکتاب

 

 

 گیرینتیجه

د ایران مندر سطح جهان و با توجه به هویتِ میهنیِ تاریخ« تاریخ مردم»نگاری یادآوری سابقه پیداش مکتب تاریخ

بر این باور هستند که ضرورت بازنگری در محتوای کتب درسی تاریخ آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران و 

ود شبه مکتب تاریخ از سطح پایین به باال بعنوان یک مقوله مهم و اثر گذار در آموزش دانش آموزان پذیرفتهنگاه 

که ثمرات آن ایجاد درکی درست از شیوه میهن پرستی تاریخ بدون نگاه های نفرت پراکنی نژادی و انتقام خواهی 

ی پیشنهادی در کتب تاریخ مردمی خود مقاله و و مغالطه های تاریخی و... خواهد شد. این مهم و شیوه محتواها

 نوشتاری مجزا با توضیحات اجمالی را می طلبد.
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Teaching history and the necessity of using the doctrine of historiography of people's histor 

Hossein Rostami Hafshejani 

 

Abstract: 

   One of the important tools of any government to maintain and stabilize its political and social 

position is the institution of education. An institution that has and will play an important and 

fundamental role in establishing the intellectual framework and characterization of the people of a 

society and the type of cultural and historical attitudes, etc. History textbooks are the most 

prominent part of the education system, which deals with the issue of national and local identity. 

Knowledge of the historical background of the motherland and the heritage of the past can be 

passed on to students through these history teaching textbooks, but what is worth considering in 

this article is the expression of the status of national identity and the distinction between patriotism 

or patriotism versus extremism. It is nationalism. With this premise, the introduction of the 

doctrine of historiography of people's history and the issue of the need to use this type of 

historiography in education textbooks in Iran, especially for the first time in this article, has been 

reviewed and suggested to general experts in the field of history and historiography. Becomes. 

   Iran, unlike the vast majority of countries in the world, has a historic patriotic identity. A history 

that is unjust, selective, has racial presuppositions, is highly emotional in describing the history of 

wars, and is full of resentment and hatred of human beings defined outside the realm of "nation." 

This doctrine of historiography is the doctrine of nationalist historiography and is a top-down, 

aristocratic study of rulers. In contrast, historiography is called "People's history" or "history from 

below" is. The basis of this doctrine is the originality of the people (people-centered) and the 

historian tries to see historical events from the perspective of the people, especially the working 

class and the middle class, and analyzes events according to their impact on people's lives, and in 

historical judgment of people's interests. To benchmark. 
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