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چکیده: 
تاریخ  این  توده هاست.  زندگی  همان  واقع  در  مردم«  »تاریخ 
را  مردم  افکار  و  ارزش ها  باورها،  روزمره،  مشکالت  جدال ها، 
انسان شناسی  و  آنال  مکتب  از  ُملهم  رویکرد  این  می کند.  روایت 
پایه  بر  اجتماعی که  تاریخ سنتی  با  افراد  این  اما  است،  فرهنگی 
مخالف  دارند،  تأکید  توالی  روند های  و  اجتماعی  ساختارهای 
تأکید  فردی  عاملیت  اهمیت  بر  موضوع  این  طرفداران  هستند. 
کرده و در عین حال تالش می کنند تا پیچیدگی های زندگی، سیالی 
هویت و ماهیت ذهنی معنا را به نمایش بگذارند. از انواع مهم تاریخ 
مردم، می توان به »تاریخ از پائین«، »تاریخ زندگی روزمره« و 
»تاریخ ُخرد« اشاره کرد. تمامی موارد فوق مقیاس های تاریخ را 
کوچک کرده و بر روی تک تک افراد، جوامع و اتفاقات قابلِ اعتنا 

تمرکز کرده است.

 تاریخ از پائین، تاریخ خرد، تاریخ روزمره، مردم عادی، تاریخ مردم.
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مقدمه )مترجم(:
و  مقاله  ُخرد«4  و »تاريخ  روزمره«3  زندگی  پائين«، »تاريخ  از  تاريخ چون »تاريخ  درباره مکاتب 
مطالب اصيل و خوب به زبان فارسی بسيار اندک، بلکه نادر است. در حالی كه در مغرب زمين، اين 
مکاتب تاريخی ده ها سال است كه عماًل از ُمد افتاده، ما ايرانيان هنوز چارچوب كلی و تئوريك اين 
مکاتب را به درستی درک نکرده و در اين زمينه های خاص تاريخی، مطالعات و تحقيقات اندكی 

انجام داده ايم.
مقاله اندرو. آی. پورت با عنوان »تاريخ از پائين، تاريخ زندگی روزمره و تاريخ ُخرد« از جمله 
مقاالت تحليلی است كه خواندن و درک كامل آن به پيش زمينه های دانشی فراوانی نياز دارد. اين 
نويسنده غربی، بسياری از جريان های فکری، مکاتب تاريخ نگاری، كتاب ها و شخصيت ها را مسلم 
فرض كرده و بدون آنکه توضيح چندانی درباره آنان بدهد، فقط به آن ها اشاره و استناد كرده يا 
نامی از آنان برده است. اين امر درک و فهم مطلب را برای خوانندگان فارسی زبان- كه البته مقاله 

برای آنان نوشته نشده است- ثقيل و سخت كرده است.
با اين وجود، مقاله آقای پورت، حاوی مطالب تئوريك، روش شناختی و محتوايی چندی است 
كه برای ما فارسی زبانان جالب و حتی مغتنم است. مترجم اگر می خواست همه جريان های فکری، 
اشخاص، مکاتب و كتاب های مورد اشاره نويسنده را در پاورقی توضيح دهد، حجم كار دو تا سه برابر 
متن اصلی می شد! ازاين روی فرض را بر اين گرفته كه مخاطب مقاله، دانشجويان فوق ليسانس تاريخ 

و علوم اجتماعی هستند؛ كسانی كه كم وبيش با چنين مطالب و مفاهيمی آشنايی نسبی دارند.
واقعيت اين است كه نثر پورت چندان راحت و آسان ياب نيست. تمام تالشم را انجام داده ام تا 
متنی ساده و نسبتًا روان در ترجمه به دست دهم، اما اعتراف می كنم ممکن است در مواردی، در 

نويسنده: اندرو. آی. پورت، ترجمۀ سيده  فاطمه ياحسينی2
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اين كار چندان موفق نبوده باشم. برای بهتر و روان شدن ترجمه فارسی، گاه مطالبی از خودم به 
متن افزوده  ام كه با عالمت ]  [ مشخص شده است.

مقدمه )نویسنده(:
»تاريخ مردم«1 در واقع همان زندگی توده هاست. اين تاريخ جدال ها، مشکالت روزمره، باورها، 
ارزش ها و افکار مردم را روايت می كند. اين رويکرد ُملهم از مکتب آنال و انسان شناسی فرهنگی 
است، اما اين افراد با تاريخ سنتی اجتماعی كه بر پايه ساختارهای اجتماعی و روندهای توالی تأكيد 
دارند، مخالف هستند. طرفداران اين موضوع بر اهميت عامليت فردی2 تأكيد كرده و در عين حال 
تالش می كنند تا پيچيدگی های زندگی، سيالی هويت3و ماهيت ذهنی معنا را به نمايش بگذارند. 
از انواع مهم تاريخ مردم، می توان به تاريخ از پائين، تاريخ زندگی روزمره و تاريخ ُخرد اشاره كرد. 
اتفاقات  افراد، جوامع و  تاريخ را كوچك كرده و بر روی تك تك  اين موارد، مقياس های  تمامی 

قابلِ اعتنا تمركز كرده است.

ریشه، ویژگی ها و هدف تاریخ مردم
تاريخ مردم كاماًل از روش اصلی تاريخ نگاران سنتی، كه به مدت طوالنی فقط روی سياست ها و 
تمركززدايی  داشتند، جداست.  تمركز  عالی رتبه  دولتمردان  زندگی  و  ثروت  باال،  ديپلماسی سطح 
از اين موضوع تقريبًا در بين دو جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت. اعضای فرانسوی مکتب 
رويکرد  و  بين رشته ای  مطالعات  از  جوامع،  تغيير  روش های  و  اجتماعی  پويايی  درک  برای  آنال 
ماترياليسم، با الهام از علوم اجتماعی سود می بردند. آن ها در همين زمان توجه شان را از اتفاقات 

اصلی و افراد قدرتمند به جدال نيروهای فرودست، افکار و توده ها معطوف كردند.
چنين مفاهيمی الهام بخش گروه های تاريخ نگار ماركسيست فعال در بريتانيا، بعد از جنگ جهانی 
از تاريخ نگاران اياالت متحده شد. تمركز آنان بر زندگی و جدال های »مردم  دوم و سپس برخی 
عادی«4 بود. آن ها همان طور كه روی روابط اجتماعی مردم فرودست، اَشکال معروف اعتراض و 
فعاليت های روزانه، از قبيل تفريحات و كار تمركز داشتند، به بررسی رويکردها، باورها، تالش ها و 

رفتارها نيز پرداختند. مجموعه اين تالش ها در سال 1960م. به عنوان »تاريخ از پائين« شناخته شد.
ارزش  تاريخی،  از نظر تحقيقات  رفته و موضوعات بسياری  فراتر  اينجا ختم نشد،  به  ماجرا 
نام »مطالعات زندگی  به  تاريخ مردم  از  پيدا كردند. در همين راستا بود كه نوع جديدی  مطالعه 
روزمره« در آلمان و »تاريخ ُخرد« در ايتاليا و فرانسه در دهه های 1970 و 1980م. شکل گرفت. 
به رغم تفاوت در روش شناسی و رجوع به منابع، اين دو موضوع در بسياری از موارد شباهت های 

بسياری به يکديگر دارند. 

1. People’s history.
2. individual agency.

عاملیت فردی به معنای توان و ظرفیت 

یک فرد برای انجام دادن کارها به صورت 

آزادانه  به صورت  تصمیم گیری  و  مستقل 

تأثیرگذاری  میزان  منظور  اینجا  در  است. 

فرد بر تحوالت تاریخی و اجتامعی است 

.(Code, 2019)

3. fluidity of identity.
4. Normal people.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 8
43

در وهله اول، طرفداران هر دو گرايش بر روی كيفيت و چگونگی زندگی روزمره و تجربيات 
افراد  احساسات  و  افکار  باورها،  ارزش ها،  عادت ها،  تمرين ها،  فعاليت ها،  قبيل  از  عادی  مردم 
ستمديده، محرومان، مستمندان و افراد حاشيه ای تمركز دارند. نام اين افراد هيچ وقت در تاريخ ثبت 
نشده است و هميشه گمنام مانده بودند. نام اين توده های محنت كشيده در روزمرگی های پياپی گم 

.)Lüdtke, 1995, p. 4(شده است
به همين علت آن ها مقياس های تحقيقات تاريخی خود را بسيار كوچك قرار داده و به مطالعه 
فرد به فرد، جوامع كوچك و اتفاقاتی به ظاهر بی اهميت، با تمركز و تحليل موشکافانه و دقيق 
موضوعات براساس اسناد و مدارک موجود، پرداختند. آنان مانند كارآگاهی كه مجذوب كارش شده 
است، در منابعی از قبيل زندگی روزانه خانواده ها، موقعيت و مناسبات زن و مرد، فعاليت ها، تفريح ها 
و فرهنگ های مشخص، كاوش كرده و تالش دارند تا با توجه به سرنخ ها، نشانه ها و عالمت های 

مختلف، معنی آن ها را دريابند.  
اين افراد بر اين باورند كه مشاهدات موشکافانه می تواند مسائل ناشناخته را مشخص كرده و 
آن ها را توضيح دهد، بسان پديده ای به ظاهر ساده، كه در انبوه موضوعات مرسوم غرق شده است، 
 Levi,1991, p. 97,( اما وقتی از باال به اين پديده پيچ در پيچ نگريسته می شود، معنادار می گردد
Brewer, 2010, p. 97; Muir, 1991, p. xvi–xvii ;106(. تمركز بر روی روايت های 
 .)Lepore, 2001,  شنيدنی مردم در سايه، در واقع ابزاری برای شناخت موضوعات بزرگ تر است

p. 144(
نگاه دقيق به جزئيات صرف تالشی »نوآورانه برای تحقق رويای ديرينه تاريخ همه جانبه1)كلی( 
 .)Steege et al, 2008, p. 375; Revel, »است، اما اين بار نه از باال، بلکه از پائين به باال
)p. 497 ,1995 اين دسته از تاريخ نگاران معمواًل به يکی از دو دسته اپيزوديك2 يا سيستماتيك3 
تعلق می گيرند )Gregory, 1999, p. 102(. دسته اول به رويکرد روايت گرايانه با تکيه خاصی 
بر »توصيفات انبوه«4 اعتقاد دارند. در واقع تمركز آن ها بر يك ماجرا يا اپيزود مشخص و خاص- 

كه معمواًل شامل يك فرد يا گروه محدودی از افراد می شود- است. 
به عنوان مثال برای اين رويکرد، می توان به تحقيقات آسيابان ُمرتد ايتاليايی قرن شانزدهم 
توسط مقامات تفتيش عقايد كليسا )Ginzburg, 1980(، صحنه قتل تعدادی از گربه ها توسط 
است  شده  داده  توضيح  به دقت  كه  1930م.  دهه  در  پاريس  در  چاپخانه  خشمگين  شاگردان 
)Darnton, 1984( يا موردی مربوط به شورش ضديهوديان، كه به دليل ماجرای تهمت خون5 
در يکی از شهرهای كوچك پروس تحريك شده بودند و در اوايل قرن بيستم ميالدی رخ داد؛ 

 .)Smith, 2002( اشاره كرد
رويکرد دوم به بررسی دقيق پيچيدگی های روابط خانوادگی و روابط اجتماعی بيرون از خانواده 

1. Total history.
2. Episodic.
3. Systematic.
4. Thick description.

5. تهمت خون، تهمتی است که به یهودیان 

زده می شود و معتقدند این افراد، بچه های 

آن ها  خون  از  و  می دزدیدند  را  مسیحی 

در مراسم مذهبی خود استفاده می کردند         

.(Britannica, 2011)
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از: مطالعات جيوانی  زمينه عبارت اند  اين  نمونه ها در  بارزترين  در يك جامعه كوچك می پردازد. 
لوی1، درباب ُكنش و واكنش های اجتماعی در روستايی در پيمونت2 در دهه 1690م و داستانی 
روايت نشده از مکانی معمولی از زبان نويسنده )Levi, 1988( و مطالعات مفصل ديويد سابيان3، 
درباره مالکيت، توليدات و روابط خويشاوندی در روستايی در جنوب آلمان به نام نکارهاوزن4 در 

.)Sabean, 1998( فاصله سال های 1700 تا 1870م
هدف و ارزش چنين مطالعاتی از چند جنبه قابلِ بررسی است:

در وهله اول، اين مورخان بسيار تالش می كنند تا نشان دهند كه مردم عادی هم عامليت 
داشته و فقط توده ای ]منفعل[ از قربانيان بی هدف و حاصل فاعلی بی اختيار ]در جامعه و تاريخ[ 
زندگی خود هم  ]اصلی[  عامالن  بلکه  نبودند،  تاريخ  در  منفعل  نه تنها دسته ای  واقع  در  نيستند. 
سلطه گری  انواع  با  مبارزه  برای  عادی  مردم  »توانايی  به  زيادی  توجه  دليل  به همين  بوده اند. 
فراگير  وضع  با  مواجه  در  تصميمات  و  انتخابات  تغييرات،  افراد،  چانه زنی  وسيله  به  كنترل  و 
در  آزاد  و  تفسير شخصی  برای  را  زيادی  احتماالت  ديدگاه  اين  حال  اين  با  است.  شده  موجود 
افراد گمنام و مسئله مقاومت،                                                       نظر می گيرد«  )Levi, 1991, p. 94(. همچنين تمركز روی 
)Bucur et al, 2009, p. 206( از اين نظر كه می تواند به خوبی پيچيدگی ها و چندوجهی بودن 
تجربه زيستی مردم، مخصوصًا در زمينه ابعاد ذهنی با توجه به موقعيت های واقعی زندگی را نشان 
دهد، دارای اهميت است. چنين مطالعات موشکافانه ای تركيبی از »نگاه گرم و صميمی روايتگر« و 

.)Ginzburg, 1993, p. 16( منطق سرد و مشاهدات بی طرف دانشمندان« است«
»تجربه جمعی«5 و »معناسازی«6 به وسيله افراد، همان طور كه قدرت رابطه های روزمره را 
به چالش كشيده يا بازتوليد می كند، گفتمان حاكم بر يك جامعه خاص و تناقضات و ابهامات در 

ادراكات و رفتارهای افراد را هم به چالش می كشد
.(Eley, 1989, p. 315, 322–323; Bucur et al, 2009, p. 195–196)

نقش عاملیت و ُکنش در مقابل ساختار، توالی و غایت شناسی
ميراث معنوی مکتب آنال در همه اَشکال تاريخ مردم موجود است، اما درعين حال يك واكنش 
آگاهانه نيز در مقابل اين مکتب به وجود آمده است، همان طور كه در نوعی از مطالعات بين رشته ای 
تاريخ علوم اجتماعی الهام گرفته در فرانسه، اياالت متحده و آلمان در دهه 1950 و 1960م. بود. 
مورخان پيشرو از قبيل فرناند برودل7 در فرانسه و بعد از او هانس  اولريش وهلر8 در آلمان پيرو 
مطالعات نوع دوم بودند. آن ها تأكيد زيادی بر روی نظريه ها و روش های جامعه شناختی، با تمركز بر 
روی سری های تجمعی و عددی دارند، تا به وسيله آن ها بتوانند قواعد قابل اندازه گيری و بلندمدت 
را در مقياسی وسيع در مورد رفتار انسان ها، مشخص كرده و سپس آن را به  عنوان قوانين تاريخی 

1. Giovanni Levi’s (مورخ ایتالیایی). 
2. Piedmont (ناحیه  ای در شامل غربی ایتالیا) .
3. David Sabean.
4. Neckarhausen.
5. Social production.
6. Construction of meaning.
7. Fernand Braudel.
8. Hans-Ulrich Wehler.
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تعميم دهند. برای مثال می توان به تاريخ تولدها، ازدواج ها، مرگ ها، قيمت ها و ميزان اشتغال اشاره 
  .)Revel, 1995; Eley, 2005( كرد

برخی از افراد اين رويکرد َكّمی را قبول نداشتند و از چند جهت اين كار را موردِ انتقاد قرار 
دادند. در وهله نخست آنان به روشی كه به ظاهر »همه افراد را ناچيز و در پرتو وسيعی از جبر و 
ساختارهای بی فاعل فرض كرده بود، اعتراض داشتند« )Muir, 1991, p. xxi(، چراكه در اين 
به  به جای فرض كردن  در عوض  نمی شود.  داده  نمايش  به درستی  عادی  مردم  عامليت  صورت، 
اصطالح توده های مردم به عنوان ناتوانان تاريخ، روش »تاريخ از پائين« تالش می كند تا نشان دهد 
كه اين افراد چگونه در شکل گيری ساختارها و نيروهای فرافردی به طور گسترده نقش دارند. آن ها 
پيوستگی و تغييرات تاريخی را ديده اند و به بيانی ديگر، گروه ها و افراد، با فعال بودنشان به طور 

.)Lüdtke, 1995, p. 6 –8( هم زمان، هم سازنده و هم محصول تاريخ بوده اند
به بيان ديگر، روشی كه آنان روابط بين »عامليت« و »قفس آهنی ساختار«1 را مسئله سازی 
می كنند، به نوعی يادآور مطالعات »تاريخ شناسان فرهنگی جديد«2 در مورد ادعاهای ماركسيست ها 
روبنا4  و  زيربنا3  پيچيده  روابط  در  اجتماعی  و  مادی  مسائل  به چالش كشيدن  و  اهميت  درباره 
ُخرد، منتقدان  تاريخ  تاريخ نگاران زندگی روزمره و مورخان  اين حال  با    .)Hunt, 1989( است
ُپست مدرنيسم بوده اند و مورخان فرهنگی جديد، همان طوری كه اين موضوع را به شدت پذيرفته 
بودند، در مورد ساختارگرايی نيز همين نظر را داشتند. در حالی كه به نظر می رسد مورد آخری سعی در 
 )Steegeكمرنگ كردن نقش افراد دارد، مورد اولی در تالش است تا موضوع را كاماًل ناديده بگيرد

 )et al, 2008, p. 377 و تمام ادعاها در مورد نقش عامليت انسان را زير سؤال ببرد.
همچنين پيروان  گونه های مختلف تاريخ مردم، روشی كه تاريخ علوم اجتماعی، زندگی اجتماعی 
در جوامع مختلف را به شکل همگون، يکنواخت و به صورت يك جامعه واحد به تصوير می كشد را 
زير سؤال می برند. در عوض آنان به تنوع زياد و پيچيدگی های روابط اجتماعی، تجربيات، رفتار 
و هويت های مردم عادی، اشاره كرده اند و معتقدند كه تمركز بر روندهای تجمعی و فرايندها، در 
ماهيت شان دشوار  به دليل  كارگران(،  )مانند  و گروه های جامع  مانند دسته بندی ها  مقياس وسيع 
است. عالوه بر اين مورد، آن ها به نقطه ضعف ديگری در تاريخ علوم اجتماعی در مورد قابليتِ اتکا 
نيز اشاره می كنند. به عنوان مثال، اسنادی كه توسط قدرتمندان تهيه می شود، شامل مفاهيمی است 
كه می توان آن ها را دوباره دنبال كرد، اما درباره مدارک و فعاليت های مستند، يا نوشته هايی كه 
واحد بوده و فرانسوا فورت5 از آن به عنوان يك ”hapax legomenon”6 ياد كرده است، چطور؟ 
چراكه در اين موارد نمی توان به كميت آن ها تکيه كرد )Ginzburg, 1993, p. 21(. آنان باور 
دارند كه رخدادهای شاذ و فعاليت های منحصربه فرد، همانند نمونه ها يا اتفاقات هنجارشکن است 
كه ساختارهای اجتماعی پنهان، رفتارها و عادت ها را مشخص می كنند؛ در غير اين صورت اين 

مسائل ناشناخته می ماندند.

1. Iron cage of structure.
2. New cultural historians.
3. Base.
4. Superstructure.
5. François Furet.

یا  واژه  به معنای  یونانی،  اصطالحی   .6

عبارتی است که تنها یک  بار در متنی کهن 

یا نسخه ای دست نویس و مانند آن به کار 

رفته باشد.
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رويکرد  و  تاريخ علوم اجتماعی  از كاستی های روش شناسی كّمی،  وارده  انتقادهای  بر  عالوه 
مردم  تاريخ  طرفداران  همچنين  است.  نيز  مکانيکی  و  قطعی  به شدت  روش  اين  آن،  كل نگرانه 
به  مربوط  موضوعات  با  آن،  از  فراتر  و  پيشرفت1  كالن روايت های  پذيرش  نحوۀ  به  به شدت 
اعتراض  برای تمامی جوامع،  به يك مدل واحد و خطی پيشرفت  اعتقاد  تئوری مدرنيزاسيون و 
است  بوده  مدرن  جامعه مصرفی  موفقيت  و  ثروت غرب  به دليل  توسعه،  استاندارد طاليی  دارند. 
)Brewer, 2010, p. 93–94(. آن ها توجه خود را به سمت بازنده های تاريخ و قربانيان پيشرفت 
در  تعدد  و  تناقض ها  چندپارگی ها،  همچنين  و  كرده اند  تجربه  وجودشان  تمام  با  را  مدرنيته  كه 

ديدگاه ها، معطوف داشته اند. 
مورخان تاريخ ُخرد و تاريخ نگاران روزمره، استراتژی های اجتماعی و تجربه های خاص را كه با 
روندهای كلی در تضادند و نمی توانند در ُزمره وقايع اصلی بنا به تعريف افراد آگاه از لحاظ شناخت 
تحوالت تاريخی قرار بگيرند را نيز مِدنظر قرار داده اند. توجه به تاريخ ُخرد به آنان اجازه می دهد 
تا اهميت احتماالت و مسائل ناگفته را برجسته سازند. عالوه بر اين موضوع، اهميت پرداختن به 
اين مسئله از اين جهت مهم است كه اتفاقات به ظاهر بی اهميت و بی نام و نشان، معنا می گيرند 
 )Levi, و می توانند ناسازگاری های پنهان درون يك سيستم اجتماعی يکپارچه را مشخص كنند

. (1991, p. 107; Lüdtke, 1995, p. ix, 7

حساسیت های سیاسی و تأثیر روشنفکران
موارد يادشده، سياست های تاريخ روزمره و تاريخ ُخرد را مورِدبحث قرار داد. درحالی كه شاغلين به 
اين امر انتقاد زيادی به تاريخ ساختاری ماركسيست ها دارند، از سويی ديگر با انتقاد ماركسيست ها 
در باب مفاهيم ليبرال، از مدرنيته گرفته تا آثار مخرب كاپيتاليسم، صنعتی سازی و بروكراسی بر 
حساسيت  پيشينه چپ،  به  توجه  با   .)Gregory, 1999, p.101( هستند  موافق  ستمديدگان، 
سياسی آن ها در دهه دشوار 1970م. دوباره شکل گرفت. در دوره سکون سياسی و ركود اقتصادی، 
كه نه تنها پايان دوره شکوه سی ساله در غرب، بلکه پيرو جنبش های اواخر دهه 1960م. بود، وعده 
و وعيدهای علوم ماركسيسم درباره ماهيت پيشرفت و قدرت رهايی بخشی پرولتاريای صنعتی را 

.)Bell, 2002( هم زير سؤال برد
در چنين فضايی بود كه يك جريان نو كم رمق درباره پيشرفت و مدرنيته شکل گرفت؛ جريانی 
كه ُملهم از نوستالوژی جهان پيشاصنعتی بود. در واقع، اين گذشته نگری، نوعی مخالفت رمانتيك 
نسبت به سرمايه داری و مدرنيته متأخر بود. اين دو جريان به پيشگامان تاريخ  ُخرد ياری داد تا در 

.)Ginzburg, 1993, p. 20(  ابتدای دوره مدرن به افکار و جوامع توجه ويژه كنند 1. Grand narratives of progress.
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همراه شدن نقد قوم گرايی غربی1 به همراه رد غايت شناسی مدرنيست2، نشان دهنده تأثير قوی 
خودآگاهانه  امر،  اين  به  شاغلين  واقع  در  است.  روزمره  تاريخ  موضوع  بر  فرهنگی  انسان شناسی 
لووی  كلود  و  بواس3  فرانتس  نظريه های  مثل  قوم نگاری،  نگرش های  و  روش ها  از  چندين گونه 
استراوس4 درباره نسبی گرايی فرهنگی، همانند مفاهيمی چون توصيف انبوه از كليفورد گيرتز5 كه بر 
اهميت زمينه اجتماعی، نشانه ها و عالمت ها در فهم، معنای فرهنگی رفتار و عادات انسان متمركز بود 
را پذيرفتند. آن ها همانند انسان شناسان بسيار تالش می كنند تا به واسطه اسناد مکتوب و ديگر منابع، 
خود را بين زندگی روزانه افرادی كه آن ها را مطالعه می كنند، قرار داده و با اين ديد، رفتارهای تکراری 
و معمولی آنان را مشخص كنند. به باور آن ها اين روش می تواند انواع مشخصی از فرهنگ اصلی و 
غالب را نمايان سازد. سپس آن ها نوشته ها، صحبت ها، رفتارها و سلوک ها را رمزگشايی می كنند يا 

.)Highmore, 2002b; Rosenhaft, 1987 )مثل هر متن ديگری می خوانند
همان طوری كه طرفداران تاريخ ُخرد و تاريخ زندگی روزمره خودشان را معرفی كرده اند، تعداد 
ديگری از پان اروپايی ها هستند كه كارهايشان از ادبيات لئون تولستوی در كتاب جنگ و صلح تا 
نويسنده های مدرنيستی چون مارسل پروست6 و ايتالو كالوينو7 و ايده های زيگفريد كراكائر درباره 

سينما و ماهيت به ظاهر متناوب رئاليست به نئورئاليست 8 فيلم های ايتاليايی، تأثير گرفته است. 
از تأثيرگذاران شاخص ديگر می توان به تئوری های جامعه شناس اروينگ گافمن9 درباره ابعاد 
ُكنش تعامالت روزمره، كار ارزشمند هنری لوفور10 در باب زندگی روزمره در دنيای مدرن، همانند 
ميشل دو سرتو11 كه در باب انديشه های كردار اجتماعی و احيای مجدد موارد فرهنگی در مقاومت 
به آهنگ و تقاضاهای مدرنيته مصرفی است، اشاره كرد. كارهای ميشل فوكو درباره تنبيه، جنون 
و ماهيت سركوب گر نهادهای مدرن همانند توجه زيگموند فرويد به زبان و روشی كه خطاها و 
لغزش های كوچك و ديگر جزئيات بی اهميت، می توانند به چگونگی درک ريشه پنهان اين جزئيات 

.)Levi, 1991; Brewer, 2010; Muir, 1991; Highmore, 2002( كمك كنند
بی ترديد مؤثرترين مورخ در زمينه ]تاريخ از پائين[ ادوارد پالمر تامپسون12 است. وی پيشکسوت 
مورخان ماركسيست انتقادی بود كه به جريان چپ نو بريتانيايی مرتبط بودند. كتاب مهم وی به 
نام تکوين طبقه كارگر انگليس، شروعی مؤثر برای تاريخ از پائين در دهه 1960م. بود. تأكيد وی 
بر آگاهی، فرهنگ، فعاليت ها و وضعيت روزانه افراد در سايه است، كه وی اميدوار بود بتواند آنان 
را از خفت فراوانی كه نسل های بعد به آن ها نسبت می دهند13 )پالمبر، 1396(، حفظ كند. به همين 
اندازه نظريات تامپسون درباره عقالنيت جمعی و نقش محوری تجربه در شکل گيری هويت نيز 

.)Thompson, 1963, 1971; Eley, 1989, p. 313( حائز اهميت است
تاريخ از پائين متعاقبًا در انگلستان و اياالت متحده نيز شکوفا شد، اما در ايتاليا و آلمان بود كه 
گونه های جديد راديکال ]از اين نوع تاريخ نگاری[ شکل گرفت. طرفداران اصلی در ايتاليا، كه در 

1. Western ethnocentrism.
2. Modernist teleology.
3. Franz Boas.
4. Claude Lévi-Strauss’s.
5. Clifford Geertz.
6. Marcel Proust.
7. Italo Calvino.
8. Neorealist.
9. Erving Goffman.
10. Henri Lefebvre.
11. Michel de Certeau.
12. E.P. Thompson.
13.Enormous condescension 
of posterity.
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كل يك سنت قوی تاريخ اجتماعی نداشتند، در شمال كشور فعال بودند. كارلو گينزبرگ1، جيوانا 
ليوی2 و ديگر تاريخ نگاران ُخرد ايتاليايی در مجله بولونيايی3 به نام ”Quaderni storici“4 در 
اواخر دهه 1970م. در ژانری تازه گرد هم آمدند. هم زمان با لوتز نيتامر5، تاريخ نگاران گوتنبرگ، 
مانند الف لوتکه6 و هانس مديك7 در شمال آلپ در آلمان، فعاليت های خود در زمينه تاريخ زندگی 
روزمره را آغاز كردند. همان جا بود كه بسياری از كارهای بديع خود را همانند همکارانشان در مجله 
انسان شناسی تاريخی8 منتشر كردند. اگر چه آنان دغدغه های قابلِ مقايسه و تأثير مشابهی دارند، 
اما تاريخ زندگی روزمره و تاريخ ُخرد، مفهوم دقيقًا يکسانی ندارند. درحالی كه تاريخ ُخرد به دنبال 
مسائل خاص و شنيدنی در تجربيات زندگی است، تاريخ زندگی روزمره سعی در تمركز بر روی 
فعاليت های روزانه، ناآگاهانه و تکراری دارد. اين رويکرد تالش می كند تا با اين تمركز، به بازسازی 
باور آن ها كليد فهم تحوالت تاريخی است، بپردازد  روابط اجتماعی و مبادالت روزانه ای كه به 

.)Gregory, 1999, p. 103–104(
زيمن  ناتالی  اما  نمی كند،  صحبت  مورد  اين  در  دقيقًا  فرانسوی  يا  آمريکايی  خاص  مکتب 
ديويس9، روبرت دارنتون10 و تعداد ديگری از محققان آمريکايی، يك سری مطالعات بديع در اين 
زمينه انجام داده اند. به همين صورت مورخ فرانسوی، امانوئل لو الدروی11كسی است كه بازسازی 
زندگی اجتماعی در روستايی در قرون وسطی،  برای وی تبديل به يك مدل از اين سبك شده است 

.)Le Roy Ladurie, 1978(

منتقدان تاریخ ُخرد و تاریخ زندگی روزمره
در مطالعات كالسيك در كتاب مونتايلو12 اثر لو الدروی و پنير و كرم ها اثر كارلو گينزبرگ، هر دو 
از نقل قول های مرتدها در  بازپرسی های اعضای تفتيش عقايد  نويسنده تأكيد زيادی بر جزئيات 
فرانسه و ايتاليا داشته اند. برخالف معمول، خواندن اين منابع با جزئيات پيش ِپاافتاده و مستندات 
نگاه  يك  در  كه  همان طور  برسند،  تاريخی  بزرگ تر  مسائل  به  آنان  تا  می كنند  كمك  پراكنده 
و  نخبگان  فرهنگ  بين  پيچيده  روابط  مانند  اجتماعی،  و  اقتصادی  فرهنگی،  الگوهای  كلی تر، 
عوام نيز مشخص می شود. به عنوان يك اصل، تمركز بر روی افرادی است كه چند سند مکتوب 
از: گزارش های رسمی پليس  از خود بر جای گذاشته اند. ساير اسناد مهم مورد استناد عبارت اند 
و كليسا، معلمان، پزشکان، بازرسان كارخانه ها، مکاتبات شخصی، سفرنامه ها، دفاتر ثبت كليسا، 

وصيت نامه ها، اسناد رسمی و توافق نامه ها.
معمواًل استفاده هوشمندانه از اين قبيل منابع، مورد ستايش ديگر محققان بوده است، اما از 
طرفی تأكيد بر اسناد به جا مانده از ثروتمندان و افراد قدرتمند و استفاده از آن ها برای فهم زندگی 
افراد فقير و فرودست، همواره مورِدنقد بوده است. برای مثال، بسياری از اين اسناد مانند سندهای 

1. Carlo Ginzburg.
2. Giovanno Levi.

3. بولونیا بزرگ ترین شهر و مرکز 

ناحیه امیلیا رومانیا و نیز استان 

بولونیا در شامل ایتالیا است.

به معنای  ایتالیایی  زبان  به   .4

یادداشت های تاریخی است.

5. Lutz Niethammer.
6. Alf Lüdtke.
7. Hans Medick.
8. journal Historische 
Anthropologie.
9. Natalie Zemon 
Davis.
10. Robert Darnton.
11. Emmanuel Le Roy 
Ladurie
12. Montaillou.
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حقوقی كه در پرونده دادگاه ها استفاده می شده، برای فريب و تحريف حقيقت بوده است. در اين 
 .)Kuehn, 1989( حالت مورخان نمی توانستند متوجه تمام حقيقت بشوند

زندگی  تاريخ  يا  ُخرد  تاريخ  به  مختص  تنها  پيچيده،  احتمااًل  منابع  دقيق  و  محتاطانه  نقد 
روزمره نيست. همچنان طرفداران اين رويکرد، مخصوصًا مورخان تاريخ ُخرد، بر خطرات بالقوه 
استفاده از اسنادی كه در اصل به منظور انتقال اطالعات بوده، واقف اند و می دانند كه اين كار در 
مقايسه با كار تحقيقاتی محقق بسيار متفاوت خواهد بود. به همين دليل است كه بسياری از افراد، 
آگاهانه روش های تحقيق و تجزيه وتحليل منابع را با خود روايت ها تركيب می كنند. همان طوری 
كه گينزبرگ و لوی نيز در اين مورد توضيح می دهند، عوامل مداخله گر در تحقيق، مانند ابهام يا 
بدفهمی از منابع، هميشه در استفاده از منابع وجود داشته و جزئی ذاتی از تحقيق به شمار می رود. 
به همين ترتيب فرضيات، گمانه زنی ها، عدم اطمينان ها، همانند ديدگاه ها و نظريات دقيق محقق 
 .(Ginzburg, 1993, p. 22–23, 28; Levi, 1991, p. 106)در روايت آورده می شوند
ايجاد كرده اند.  اثر فاصله گذاری1]برتولد[ برشت را  افراد به نوعی  اين  با مشخص شدن تکنيك ها، 
در واقع آشنازدايی يا غيرمعمولی كردن چيزهای به ظاهر آشنا، يك فرم مناسب برای نمايش دادن 

.)Highmore, 2002b, p. 21–23( پيچيدگی های زندگی روزانه ايجاد می كند
را  وقايع  يا  افراد  منابع،  مورخان  دارد  احتمال  كه  است  اين  ديگر  مهم  انتقادهای  از  يکی 
از طبقه بندی ها و گفتمان  استفاده  تفسير كنند.  تاريخی  پيشينه  بدون  يا  آناكرونيسم2  به صورت 
گفتمان  قالب  در  توضيح  و  تفسير  )به جای  گذشتگان  تجربيات  توضيح  و  توصيف  برای  مدرن 
است  گذشته  به  حال  زمان  احساسات  تحميل كردن  به نوعی  واقع  در  اصطالحات خودشان(،  و 
و اين كار دارای خطرات بالقوه است؛ اما درهرحال اين خطر فقط مختص انواع مختلف تاريخ 
مردم نيست. همچنان تفسير رفتار گذشتگان و درک اعمال بازيگران تاريخ دارای دشواری های 

.)Bell, 2002, p. 271( استراتژيك است
مورخان تاريخ ُخرد و تاريخ نگاران زندگی روزمره اين ريسك را می پذيرند و به همين دليل هم 
آنان برای خيال پردازی در مورد گذشته، تمركز بر روی جزئيات زيبا و قلمداد كردن مردم عادی 
به عنوان قهرمانانی حماسی، فمينيست های اوليه و جنگجويان مستقل، مورد انتقاد قرار می گيرند. 
گروه ديگری هم آنان را به چشم پوشی از جرم هايی كه توسط رژيم های فرودستی چون رايش سوم 
]يا آلمان نازی[ انجام می شده و بزرگ نمايی احتمال مقاومت و عدم پيروی های اين نوع رژيم ها، 

.)Lüdtke, 1995, p. 10–12( متهم می كنند
تمام اين مباحث توجهات را به يکی از بزرگ ترين بحث های فلسفی درباره تاريخ ُخرد و تاريخ 
زندگی روزمره، يعنی رابطه بين ساختار، عامليت و جبر و اختيار جلب می كند. در واقع يکی از بزرگ ترين 
چالش ها عبور از سيال3 يا نيروهای تاريخی )تعيين كننده رفتار افرادند و رمانتيزم خودمختارانه ای كه 

.(Gregory, 1999, p. 105(است )توسط بازيگران راديکال تاريخی رقم زده می شود

1. Estrangement.
2. زمان پریشی یا نابه هنگامی یعنی یک 

اندیشه یا رخداد در بسرت زمانی یا مکانی 

خودش در نظر گرفته نشده و به جای آن 

در یک بسرت زمانی دیگر تفسیر و به کار 

برده شود (گل پرور روزبهانی، 1395).

دریایی  هیوالی  دو  کاریبد،  و  سیال   .3

هیوالهایی  هستند؛  یونان  اساطیر  از 

و  جدی  تهدیدی  یکدیگر،  کنار  در  که 

غیرقابل ِاجتناب در مسیر عبور ملوانان به 

حساب می آمدند. سیال در واقع صخره ای 

در سواحل ایتالیاست که روبه روی گرداب 

قرار  است-  واقع  -که در سیسیل  کاریبد 

گرفته است (پلودن،1351).
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بی اغراق، تحريف يا دستِ كم گرفتن قدرت عامليت در جوامعی با سركوب گری باال يا جوامعی 
كه از روش های اصالح ناب سركوب گری و نظارت به منظور حصول اطمينان از پيروی استفاده 
شکل  را  عادی  افراد  زندگی  كه  است  نهادی  نيروهای  و  بزرگ تر  ساختارهای  وسعت  می كنند، 
بناپارت  لويی  برومر  هيجدهم  نام  با  خود  مشهور  اثر  در  ماركس  كارل  كه  می دهد.  همان طور 

)ماركس،1852( آورده است كه:
»آدميان هستند كه تاريخ خود را می سازند، ولی نه آن گونه كه دلشان می خواهد، يا در شرايطی 
آنان به طور  بلکه در شرايط داده شده ای كه ميراث گذشته است و  باشند،  انتخاب كرده  كه خود 

مستقيم با آن درگيرند« )ماركس،1377(.
نتيجه عامليت  پديده های جمعی  راه هايی كه در آن  تا  دارند  مورخان زندگی روزمره تالش 
فردی و فعاليت های مردم عادی باشد را به نمايش بگذارند. سيستم هايی كه احتمااًل بر دنيا حاكم 
زندگی  نفس  وجود  دارند؛  وجود  آن  سرتاسر  در  بلکه  نيستند،  ناسازگار  روزمره  زندگی  با  هستند 
تغيير  و  بازتوليد شده  ايدئولوژی  و  فرايندی است كه طی آن ساختار  از  روزمره، بخش و جزئی 
می كند. به عبارتی ديگر و از قرار معلوم، مردم عادی بيشترين مسئوليت را در ساختن اجتماع خود 

.(Steege et al, 2008, p. 367–368, 372) بر عهده دارند
توصيف  در  سوم،  رايش  دوره  در  آلمان  در  روزمره  زندگی  باب  در  محققان  مطالعات 
بوده است                      )Port, 2013( و دليل آن، خيلی ماهرانه  رفتاری  تاريك  ابعاد  و  ابهامات  تناقضات، 
(Eley, 1989, p. 325). همچنين به روش هايی كه ژرمن های عادی، با سيستم مخالفت كرده 
و اهداف خود را پيش می بردند و درعين حال از سياست های تبعيض آميز رژيم تبعيت كرده و از 
آن سود هم می بردند، اشاره كرده اند. آ. لوتکه1، به خوبی اين گونه كارها، كه هم شامل همراهی 
و هم مقاومت است را تفسير كرده و آن را Eigensinn”2“ می نامد، واژه سختی كه به راحتی 
ترجمه پذير ]به زبان انگليسی[ نيست، ] واژه آلمانی است[ و به طور دقيق نمی توان معنای آن را 
مشخص كرد )Bucur et al, 2009, p. 190(. اما اين كلمه توجهات را به استقالل ناچيز 3برده 
و نشان می دهد كه مردم عاری از قدرت و ضعيف، از آن بهره جسته و در همين حال به درستی بر 

.)Lüdtke, 1995( روی ماهيت مبهم و چنداليه اكثر رفتارها متمركز شده اند
اين مورد هم به نوبه خود توجهاتی را به شيوه ای كه در آن، زندگی روزمره از طرفی هم زمينه 
آموزش برای انواعی از هم نوايی4 ايجاد كرده و در همين حال ظرفيتی هم برای اجتناب از هم نوايی 
و فعاليت های اختالف عقيده5 است، جلب می كند )Highmore, 2002b, p. 5(. مورخان تاريخ 
زندگی روزمره و تاريخ ُخرد از زمانی كه مطالعه موردی يا محلی در دهه 1960م. رايج شد، اغلب 
با انتقادهای ديگری هم روبه رو بوده اند؛ اين انتقاد چنين است كه: »واقعًا چقدر مطالعه يك فرد، 

جامعه يا يك اتفاق ]خاص[ می تواند نشانگر چيزی وسيع تر و بزرگ تر از خودش باشد«؟

1. A. Lüdtke.
2. به معنای لجاجت یا ارصار است.

3. Sliver of autonomy.
4. Conformity.
5. Nonconformity.
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كه  زمانی  از  اما  هستند،  منحصربه فرد  به نحوی  تاريخی  وقايع  و  جوامع  افراد،  از  كدام  هر 
روش های علوم اجتماعی و بينش تحقيقات تاريخی مورِداستفاده بوده و همان طور كه ادوارد هالت 
كار1 از آن در ابتدای دهه 1960م. برای تمركز بيشتر بر عليت و تجزيه وتحليل پيچيده تاريخی ) در 
تضاد با روايت گری صرف( نام برد، معمواًل مورخان عالقه مندند تا تحليلی كلی تر درباره مطالعات 

موشکافانه خود ارائه داده و آن را به رخدادها و تحوالت كالن تاريخی ربط دهند.
و  تحقيقاتشان  گستره  افراطی  كاهش  درباره  آزاردهنده،  چالش  اين  از  ُخرد  تاريخ  مورخان 
مقايسه  برای  مقياسی  به  نياز  هم  افراد  از  برخی  بوده اند.  آگاه  تحقيق  بستر  مورد  در  اصرارشان 
با مطالعات  را  نتايج كار خودشان  يافته ها و  آنان  تا  باشد  بايستی مقياسی  را پذيرفته اند، در واقع 
مشخص مشابه، مقايسه كنند. آن ها به درستی اصرار دارند كه برخی مفاهيم فقط در سطح ُخرد 
است كه كاماًل درک می شوند، اما برخی معتقدند همان موضوعات بايد در سطح كالن مطرح شوند. 
برای نمونه ممکن است مؤسسات و نهادهای قدرت در دسته دوم مورِدبحث قرار گرفته و دارای 
روابط صميمی درون خانوادگی و سيالی هويت متعلق به دسته اول باشند. تمركز بر روابط رسمی 
قدرت، نهادهای اجتماعی و سياست های سطح باال، معمواًل نمی تواند چرايی و چگونگی تشکيل 
يا تحوالت اين گونه مسائل را همان گونه كه آنان انجام می دادند، توضيح دهد؛ اين گونه مسائل، 
مِدنظر مقامات و نخبگان قرار نداشته است. مانند تحقيق اخيری كه از زندگی روزمره در بلوک 
شوروی منتشر شده است )Port, 2007(. به عبارت ديگر ميکرو فيزيك قدرت2 اين توانايی را دارد 

.)Steege et al, 2008, p. 361( تا عملکرد نيروهای ساختاری كالن را مهار كند
در هر حال همچنان ادغام و تركيب اين دو سطح به صورت معنادار، تعيين حد واسط دوری 
و نزديکی و مشخص كردن روابط علی و سببی، يکی از بزرگ ترين مشکالتی است كه مورخان 
تاريخ ُخرد و تاريخ نگاران زندگی روزمره با آن روبه رو هستند. اين قياس نقشه نگارانه ]كارتوگرافی[ 
برای درک اين نقطه نظر مفيد است: »اگر شخصی می خواهد از يك شهر برود، خطاست كه نقشه 
ساخت ]ساختمانی در شهر مبدأ را[ به وی بدهند«. نکته كليدی اين است كه در چنين مثال خاصی، 
ما به كدام نقشه احتياج داريم و چگونه نقشه های مرتبط با مقياس متفاوت را می توان تركيب كرد 

.)Gregory, 1999, p. 109(
زيگفريد كراكائر3 معتقد بود كه مارک بلوخ4 يکی از مؤسسان مکتب آنال، يك مدل معتبر را 
در كتاب دو جلدی خود با نام جامعه فئودال5 )1940-1939( ارائه داده است. در اين مدل ارتباط 
مداوم و رفت وبرگشتی بين تاريخ ُخرد و تاريخ كالن، از نمای دور و نزديك بررسی شده است  

.)Levi, 1991, p. 27(
»استثناء  مفهوم  مشخص  به طور  ُخرد  تاريخ نگاران  نماينده بودن،  معيار  مسئله  به  پاسخ  در 
نرمال«6 را كه برای اولين بار توسط ادوارد وگرندی7 به كار برده شده بود، پذيرفته اند. در واقع اين 

1. E.H. Carr’s.

فوکو  میشل  قدرت،  فيزيک  ميکرو   .2

تعریف تازه ای از قدرت ارائه می دهد. 

در تعبري وی قدرت چيزی نيست که در 

گريد،  قرار  خاصی  افراد  يا  فرد  تصاحب 

بلکه همگی ما در خدمت قدرت هستيم 

و قدرت در همه جا وجود دارد. قدرت 

در ُخردترين اجزای جامعه و ظريف ترين 

(حسین زاده  دارد  وجود  انسانی  روابط 

راد،  1388).

3. Siegfried Kracauer.
4. Marc Bloch.

5. این کتاب مهم سال ها پیش به فارسی 

ترجمه و منترش شده است (بلوخ،1363).

6. Normal exception.
7. Edoardo Grendi.
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مفهوم به انواعی از رفتارهای غير نرمالی اطالق می شود كه هنجارهای غالب را به چالش می كشند 
و به همين دليل هم ردپايی از آن ها در آرشيوها وجود دارد. آنان مرتب اين نوع رفتارها را انجام 
می دهند و برخالف هنجارهايی كه برای افراد در قدرت و نخبگان نرمال محسوب می شود، برای 
مردم عادی و مخصوصًا افرادی كه از لحاظ اقتصادی- اجتماعی حاشيه نشين جامعه هستند، چنين 
رفتارهايی كاماًل نرمال به حساب می آيد. در واقع چنين فعاليت های خالف ُعرفی، كاماًل بيانگر و 
ُمعرف طبقه و محيط اجتماعی مردم عادی است )Muir, 1991, p. xiv(، البته توانايی اينکه در 
وهله اول چيزی را در زمره استثنای نرمال قرار دهند، منوط به داشتن درک اوليه از الگوهای فراتر 
است، كه فقط با دانستن و داشتن ديد كالن به دست می آيد. تمركز روی چيزهايی كه نمی توانند 
در قالب چارچوب های كلی يا روايت ها قرار گيرند، مانع از جست وجوی مداوم برای وقايع عادی 
و قابلِ پيش بينی شده و با برجسته سازی پيچيدگی های تفاوت در واقعيت، اِز واقعًا واقعی يا ]مطلب 
اصلی[ را به نمايش می گذارد. در اصل اين همان چيزی است كه زندگی روزمره قصد دارد آن را 

روايت كند يا حداقل اين مورد، يکی از ابعاد مهم آن تلقی می شود.

آینده تاریخ مردم
زمان  آن  بود.  كرده  پيدا  1980م.  دهه  در  زيادی  محبوبيت  ُخرد  تاريخ  و  روزمره  زندگی  تاريخ 
تاريخ زندگی روزمره به عنوان مهم ترين حركت جديد در تاريخ نگاری غرب آلمان شناخته می شد    
به شدت  و  به كلی  اجتماعی  تاريخ  كنار  در  بعد،  دهه  اواخر  در  اما   ()Eley, 1989, p. 297
تاريخ  گرفت.  قرار  بود،  شده  معروف  متحده  اياالت  در  كه  جديد1،  فرهنگی  تاريخ  تحت الشعاع 
فرهنگی جديد از انديشه های ُپست مدرنيسم و اصطالح »انعطاف زبانی«2 ]يا به نظر برخی مترجان 

»چرخش زبانی«[ الهام گرفته است. 
به رغم تفاوت های مهم در روش ها، فرضيه ها و تأثيرات فکری، تمامی اين رويکردهای جديد 
در يك چيز مشترک هستند. در واقع همه آن ها با نوع نگرش تاريخ نگاران قديمی و تمركز بيش 
اتفاقات اصلی، افراد قدرتمند و نهادهای پررنگ اجتماعی و سپس هنگام ظهور تاريخ  از حد بر 
علوم اجتماعی با ساختار كهن )گوتيك( و نيروهای تاريخی نامحسوس در بينش ماترياليستی از 

چگونگی كاركرد تاريخ، انتقاد دارند.
اگرچه تاريخ از پائين، تاريخ ُخرد و تاريخ زندگی روزمره، ديگر مانند قبل محبوبيت ندارند، اما 
 .)Steege et al, 2008, p. 358( گزارش های ناشی از مرگ آن ها هم خيلی اغراق آميز است
تعدادی از مورخان اروپايی و آمريکايی همچنان در حال توليد نمونه های مهمی در اين سبك بوده 
و بحث درباره درک تئوريك و سهم بالقوه آن را ادامه می دهند. برای مثال می توان به ]مطالعاتی 
درباره[ دولت های تشکيل دهنده بلوک سابق شوروی اشاره كرد. در اين نمونه روابط پيچيده بين 

1. New Cultural History.
2. Linguistic turn.
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دولت و جامعه و تاريخ، بعد از 1945م. بررسی شده است. اين مطالعه روش های مفيدی برای درک 
زندگی در پائين ترين سطوح را ارائه داده و كمك می كند تا مسيرها و روش های تحوالتی كه از 
طريق بررسی صرف نهادهای اجتماعی، حزب ها و افراد عالی رتبه ميسر نبوده، ممکن شود. اين 
تحقيق به طور خالصه نشان می دهد كه حتی در رژيم هايی كه روابط قدرت بين قانون گذاران و 
حکام كاماًل نامتقارن بوده است، توسعه و تحوالت در سطح ُخرد می تواند تأثير زيادی در سطح 

كالن داشته باشد. 
دنبال  تاريخی كه توسط يك نسل  اَشکال  بر  واضح است كه سياست های معاصر می تواند 
می شود و موضوع تحقيقاتی كه مورِدعالقه افراد آن عصر است، تأثير به سزايی بگذارد. محبوبيت 
آنی و غيرمنتظره تاريخ از پائين در دهه 1960م، مخصوصًا تأكيد آن بر مردم عادی، اعتراضات 
اجتماعی و رفتار توده ها كاماًل برگرفته از آشفتگی های سياسی، تحوالت اجتماعی و فضای انتقادی 
تغيير اساسی در نگرش ها شد.  باعث  تغيير حساسيت های سياسی و سرخوردگی ها  بود.  آن دهه 
نگاه ها از مسائل طبقه كارگر دچار دگرگونی شده و به موضوعاتی از قبيل زنان، اقليت های قومی 
و مسئله استعمار معطوف گشت. همان طور كه وندی گلدمن1 می گويد: »امروزه مورخان بيشتر به 
هويت، مليت، قوميت، جهانی شدن و تاريخ های فرامليتی2 عالقه دارند كه بازتابی از تمايالت جهان 

.)Bucur et al, 2009, p. 199( امروز است
بی شك سياست های توسعه نوين جهانی تحتِ تأثير عميق نهادهای جهانی مالی و ساختارهای 
در  عربی  بهار  چون  رخدادهايی  كه  دارد  وجود  اميد  اين  اما  است،  عادی  افراد  كنترل  از  فراتر 
خاورميانه و جنبش تسخير در غرب، بار ديگر توجهات را به تاريخ مردم و جايگاه قدرت و عامليت 

توده ها جلب كند.
واژه نامه:

انگلیسیفارسی
Baseزير بنا

Conformityهم نوايی
Construction of meaningمعناسازی
Episodicاپيزوديك

Estrangementفاصله گذاری
Fluidity of identityسيالی هويت

Grand narratives of progressكالن روايت های پيشرفت
Individual agencyعامليت فردی

1. Wendy Goldman.
2.Transnational histories.
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انگلیسیفارسی
Iron cage of structureقفس آهنی ساختار

Linguistic turnانعطاف زبانی
Microhistoryتاريخ خرد

Modernist teleologyغايت شناسی مدرنيست
Neorealistنئورئاليست

New cultural historiansتاريخ شناسان فرهنگی جديد
New Cultural Historyتاريخ فرهنگی جديد

Nonconformityاختالف عقيده
Normal exceptionاستثناء نرمال
Normal peopleمردم عادی
People’s historyتاريخ مردم

Sliver of autonomyاستقالل ناچيز
Social productionتجربه جمعی

Superstructureروبنا
Systematicنظام مند

Thick descriptionتوصيفات انبوه
Total historyتاريخ كلی )همه جانبه(
Transnational historiesتاريخ های فرامليتی
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