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ين دليل، علم تـاريخ در      به هم  .است تمدن آن  فرهنگ و  اي بيانگر   تاريخ هر امت و جامعه    
 اسالمي به عنوان يك امـت جهـاني، داراي          ةجامع. ميان علوم، جايگاهي ويژه يافته است     

اهميـت ايـن    .  تاريخي با ابعاد و عناصري روشـن و بـدون ابهـام اسـت              ةچهارده قرن سابق  
و  فرهنگ، تمدن، علوم، اخالق، فلـسفه و هنـر         :گوناگون آن مانند   پيشينه تاريخي و ابعاد   

هـا و دانـشمندان غربـي را          بديل آن در تمدن جهان معاصر، تالش گسترده دانشگاه          ش بي نق
 اين تاريخ عظيم برانگيخته است؛ تا بدان پايـه كـه معتبرتـرين              ةنيز در راه تحقيق و مطالع     

هاي گوناگون تاريخ اسالم را در مراكز علمـي غـرب             منابع و اطالعات پژوهشي در حوزه     
  .توان سراغ گرفت مي

هاي دنياي غرب به اسالم، به علت ناتواني ذاتـي آنهـا از                پژوهشگاه ةرغم توجه ويژ     به
، به منابع      به دليل عدم دسترسي مستقيم و به دور از تحريف          -شناخت اسالم ناب و حقيقي    

هـاي يـك تحقيـق        زمينه  ها و پس    اصيل، و الجرم اطالعات محدود پژوهشگران از زمينه       
اسي و همه جانبه از سوي دانشمندان اسالمي به منظـور            آغاز يك حركت اس    ،علمي جامع 

اگـر ايـن حركـت، گـسترده، باغنـا و           . هاي گذشته ضروري اسـت      تصحيح و تكميل تالش   
 شـك، تغييـرات بنيـادي در مـسير          هاي پژوهشي آغاز شود بي      ترين روش   متكي بر پيشرفته  

م و مسائل مختلـف آن   اسال تاريخ ةهاي مهم دنيا در زمين       در پژوهشگاه  ، مطالعات گونه  اين
  .دور از دسترس نخواهد بود



  

 -كه هم اكنـون در آغـاز راه اسـت         -  تاريخ اسالم  ةسيس پژوهشكد أهدف اساسي از ت   
  .باشد گام زدن در راه تحقق اين آرمان مي

هـاي مـرتبط      اين پژوهشكده با همت و پيگيري استادان ارزشمند تاريخ اسالم و رشته           
 كـساني   ة همكاري با هم   ة نيل به اهداف مقدس خود، آماد      كرده و براي   با آن آغاز به كار    

  .است كه به اين اهداف ايمان دارند
 قـرن تـاريخ     14 ةاين پژوهشكده پاسخگويي به هزاران پرسش را كه در خالل مطالع          

 همـت خـود     ةگيرد وجهـ    اسالم مورد توجه خواننده و به خصوص پژوهشگران قرار مي         
شود كه نشر آثـار پژوهـشي    هاي گوناگون دنبال مي وش تحقق اين مهم با ر    .قرار داده است  

هايي   البته برنامه . مانند اثر حاضر از جمله آنهاست     ) تاليف و ترجمه  (اساتيد و كارشناسان    
هـاي    هاي علمي تخصصي و حمايت از پروژه        هاي تخصصي، نشست    همچون تشكيل كارگاه  

ري و اجراسـت كـه بايـد        پژوهشي موردنياز، نيز براي تحقق هدف ياد شده در حال پيگيـ           
  .كميت آنها افزايش يابد كيفيت و

راهبـردي فعاليـت     – اين مركز هم اكنون با پنج گروه علمي و زير نظر شوراي علمـي             
  .كند كه انشاءاهللا به زودي تعداد آنها به دو برابر افزايش خواهد يافت مي

دان بـه   منـ    پژوهـشگران و عالقـه     ة بـا همـ     خود  تاريخ اسالم توسط سايت    ةپژوهشكد
هاي    فعاليت همة اين سايت عالوه بر انعكاس       .كند  مطالعه در سراسر جهان رابطه برقرار مي      

هاي علمي انجام شده توسط مراكز و اشـخاص ديگـر             دهنده فعاليت   اين مركز علمي، بازتاب   
 با فعال شدن سايت مزبور، دسترسي پژوهندگان به يك مركـز جـامع و               .استاين رشته    در

  .شد تاريخ اسالم باشد ميسر خواهد ة آثار موجود در زمينة همةدهند انعكاسجانبه كه  همه
فعـال اسـت و بـه تـدريج         ) حقيقي و مجازي  (كتابخانه تخصصي    اكنون   هم عالوه برآن 

 تالشـگران در راه حـق و        ةاز خداوند بزرگ، براي اين تـالش و همـ         . تر خواهد شد    فعال
  .كنم  موفقيت مييحقيقت، آرزو

  
  اي هسيدهادي خامن

   تاريخ اسالمةرئيس پژوهشكد
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 On the teaching and writing of history, 1994, Hanover, 97“ ترجمه حاضربرگردان كتـاب 

pages”  موعه پنجاه و دو پرسش در بـاب آمـوزش و نگـارش تـاريخ از     اين كتاب مج. است
ايـن مـصاحبه، توسـط دو اسـتاد تـاريخ عـضو       . است) Bernard Bailyn (پرفسور برنارد بايلين

 صورت گرفته 1991آمريكا، در سال ) (Dartmouth College پارتمان تاريخ دارت موث كالجد
اي مختلف تاريخ اسـت كـه برخـي از          مصاحبه شونده داراي آثار متعددي در زمينه ه       . است

. آنها به عنوان اثر برتر در آن كشور شناخته شده و جوايزي را نصيب نويـسنده كـرده اسـت          
 بود كه بـه رياسـت انجمـن تـاريخ           1981يكي از مهمترين مسئوليت هاي علمي وي در سال          

  . خاب شدانت American Historical Association  (www.historians.org , AHA)  آمريكا
 تاسيس و تا كنون همه ساله پيوسـته نشـست هـاي مرتبـي               1884اين مؤسسه در سال     

هر سال يكي از برجسته ترين مورخـان صـاحب تـأليف و نظـر آمريكـا بـه         . داشته است 
عنوان سـخنراني بـايلين در سـال        . رياست آن انتخاب كه سخنران افتتاحيه آن نيز مي باشد         

  (The Challenge of Modern Historiography) “ي مدرنچالش فراروي تاريخنگار”، 1981
   .بود، كه در آن به جنبه هاي مختلف تاريخنگاري مدرن و ساز و كارهاي آن مي پردازد

و ) Jere R. Daniell( به نظر مي رسد گفتگوي استادان تـاريخ، پروفـسور جـرآر دانيـل    
چـرا كـه   . ژه اي برخوردار باشد، با بايلين از اهميت وي)Charles T. Wood( چارلز تي وود

در اين مصاحبه از سويي پرسشها دقيق و در راستاي فهم تـاريخي گـزينش شـده انـد، و از                     



 نگاري آموزي و تاريخ تاريخ     10

سوي ديگر مصاحبه شونده نتايج تجارب علمي طوالني خود را در زمينه تدريس و تـأليف                
) يكـا آمر(» غولي«ديگر اينكه بهر حال     . متون تاريخي در اختيار خوانندگان قرار مي دهد       

كه در همه جاي عالم سركشي و دخالت مي كنـد پـا در گذشـته اي نـه چنـدان دور امـا            
در واقع رمز و راز غول شناسي مـي توانـد ريـشه در تـاريخ و                 . داراي استحكام نظري دارد   

در همـه حـال صـرفنظر از        . ساز و كارهاي آن براي پرورش جامعه اي پيشرو داشته باشد          
انندة ايراني ضرورت نداشت، متن به شـيوة حفـظ سـاختار و    پاره اي مثال ها كه براي خو      

. مفهوم اما در قالب نيمه آزاد ترجمه شده است تا براي خوانندگان مفيـد فايـده اي باشـد                  
شايان ذكر است كه همة توضيحات در پانوشت ها از سوي متـرجم تهيـه و تنظـيم شـده                    

وبيش  جزو مشهورات     ها كم برابر نهاد اسامي و يا اصطالحات ارجاعي در پانوشت          . است
در اينجـا   . جويا شـوند   .ask.com www بوده و خوانندگان مي توانند شرح آنهارا از سايت        

الزم است جهت ارتباط بيشتر و بهتر خوانندگان با متن و با توجه به مطالب موجـود در                  
 :كتاب سه مسئله ذيل مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد

  )اهيتاريخ شف(مصاحبه فعال . الف
بويژه در عرصه ثبت تجارب علمي در بردارنـدة فوايـد           ) تاريخ شفاهي (سنت مصاحبه فعال    

 از جمله محققين و استادان صاحب نام و اثر افزون بر مستخرجات علمي، داراي             . بسيار است 
تجاربي هستند كه هرگز انتقال آنها نه در كالس درس ميسر بوده و نـه بـر روي صـفحات                    

ه در اين كتاب حايز اهميت اسـت در درجـه نخـست الگـوي مـصاحبه                 آنچه ك . آثار آنها 
علمي در ساخت تاريخ شفاهي است كه مورخي با تجارب دورة ممتد تدريس تحقيق خـود                

اما اين بار نه گذشته ديگران بلكه زواياي ذهنـي  . مورد كنكاش و واكاوي قرار گرفته است     
فتگو مطرح كـرده كـه حـداقل مـي      او كه علي رغم قلم به دست بودن ضرورتهايي را در گ           

  . توان گفت مقام آن در ساير آثار و يا حتي در سخنرانيها و تدريس وي نبوده است
به هر روي در ايران، عدة زيادي از استادان در رشته هـا و گرايـشهاي مختلـف وجـود                    
. دارند كه تجربه ارزشمند حيات علمي و يا حتي شخـصي آنهـا خانـه تكـاني نـشده اسـت                    

ايد گفت عدة زيادي از آنها، تنها تجربه سالهاي تدريس را داشته اند و خـود را در                  حداقل ب 
هـر دو   .  اند -در حاليكه اين گروه شاگردان بارزي را تحويل داده        . آثار كمتر قلمي كرده اند    
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گروه اعم از آنانكه نوشته اند و يا آنانكه نوشته اي بر جاي نگذاشـته انـد، شايـسته مـرور                     
در مسير طـوالني    : از جمله جاي اين پرسش خالي است كه       .  فعال هستند  مجدد در مصاحبة  

زنوگي علمي خود در چه مقام و موقعيت هايي به عنوان نقطة عطف زندگي علمـي دچـار                  
 زايش فكري شده اند؟ چرا و چگونه؟ اين ها از جمله نكات اساسي هستند كه هيچگـاه در                 

اين دست از تجارب به كمك مـورخين        الزم است   . صفحات و سخن آنها آشكارا  نمي آيد       
بي شـك همكـاري نزديـك بـراي توالـد           . و خبره گان سزارين شوند    ) مصاحبه كنندگان (

  . تجارب مي تواند صفحه هاي متعدد تاريخ با سطور منقطع را متصل نمايد
سـطور   gap)( از آنجا كه مورد اين كتاب در واقع مورخ است به برخي گسـستگي هـا   

براي مثال، بستة   . اندو گمنام بايد اشاره كرد كه خود فرصت ذكر نيافته         آثار مورخين بنام    
  :كنند كهپرسشي زير بدان دليل مهم است كه اين افراد خودشان فكر مي

  دليل اشتهار آنها در چيست؟ و چگونه بدست آمده است؟ •
  آنها در نتيجه با روي چه دوره هايي است؟) بديع(زمانهاي توليد مؤثر  •
  گزينند؟ چرا؟ر خود كدام را بر مياز ميان آثا •
كننـد؟ نقـد    در صورت لزوم يا امكان، آثار مكتوب خود را چگونه دوباره نويـسي مـي               •

  آنها در اين زمينه بر چه محورهايي استوار است؟
خواستند خلق كننـد و     تفاوت طرح اوليه و عمل در آثار كجاست؟ به بيان ديگر چه مي             •

  چه خلق شد؟
   آنها چيست؟ چرا ناتمام است؟ندهطرح هاي تحقيقاتي ما •
  گروه هاي مخاطبين خود را به چند دسته تقسيم مي توان كرد؟ •
  كدام گروه از مخاطبين براي آنها ترجيح داشتند؟ •
  كدام گروه از ناقدين اسباب تعالي آنها بوده اند؟ •
آنها كجا بود؟ به بيان ديگر، در كـدام مـسير تحـت             )  اجتهادي(كريدور نظريه پردازي     •

  ه نوع فشارهايي به سطح نظريه پردازي ارتقا يافتند؟چ
اي است براي كنكاش در نسل گذشـته، و بـراي نـسل     هر پرسش در واقع فرصت دو جانبه      

در جامعـه مـا،     . الگوهاي رفتار علمي خيلي بيشتر از آثار و تقرارير مؤثرند         . امروز و فردا  
شايد آنچـه مـا     . روندزم از ميان مي   وري ال هاي گرانبها ارزان و بدون تبديل به بهره       خزانه
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بينيم نه آن باشد كه خـود خـويش را قرائـت    ها تجارب مي فهميم و مي  از زندگي گنجينه  
بايد با ايجاد چنين فرصتي گذاشت تا آنها خود فرصت قرائـت نزديـك را بـراي                 . كنندمي

ـ             . نسل بعد فراهم كنند    ي مملـو از    در واقع كوره راه پر فراز و نشيب خزاين علمـي و تجرب
لبـه تيـز تجـارب ايـن        . هاي كليدي براي نكته سنجان و نكته فهمان است        عناصر و فرصت  

گـشايند  آيا آنها زماني لب به سخن مي      . نورددچنين افرادي تنها ذهن هاي حساس را در مي        
  كه مستمع مستعدي را ببينند و بشناسند؟

.  نفوذي به زمان حال است    رود از يك سو گنجينة پربار تجارب به دنبال راه           گمان مي 
. و از سوي ديگر اين زمان حال است كه نياز به سرمايه و توشـه اي بـراي راه آينـده دارد                     

زماني كه افراد مورد سخن نه بر كاغذ        . اما به بيان ديگر است      اين همان فرصت دو جانبه،      
، چه جـايي    بينندو نه در كالس، نه فرصت گفتن دارند و شايد استعداد دريافت آن را نمي              

ـ .بهتر از يك گفتگوي صميمانه است  سوزتر از آنهـا   همچنين براي زمان حال چه كسي دل
هاي نردبان جهت ادامـه     اي در قالب پله   ديگر اينكه زمان حال نياز به سرمايه      . خواهد بود 

حركت دارد نه اينكه پيوسته خود نردباني بسازد و در انتهـا بـه همـان جـايي برسـد كـه         
تـوان گفـت كـه هميـشه بـراي دريافـت ايـن              بدين شكل مـي   . لي رسيده بود  نردبان ساز قب  

رود، و هـم بـر   اين در واقع بار دردي است كه، هم بر آن كه مي        . شوداشخاص زود دير مي   
چه بهتر كه ساز و كاري جهت عدم اسـتحاله زود بـه             . سازدآنكه مي ماند، فشار وارد مي     

  . مدير، فرصت سوزي براي ضبط و ثبت را دريابي

  مشرب علمي مصاحبه شونده. ب
مشرب بايلين در حيطه تاريخنگاري و بويژه آنچه در اين مصاحبه از آن پيروي مي كند 

در شرح اين چشم انداز در دايرة تاريخ بايد گفت تاريخنگاري و . همانا مدرنيسم است
صر به تبع ع(تاريخنگري به تبع ساير گرايشهاي علوم انساني از ميانة قرن نوزدهم 

 و اثبات گرايي )Empiricism( گفتمان حاكم تجربه گرايي )Enlightenmentروشنگري 
)Positivism(  ناگزير از بازنگري در شيوه و ساز و كارهاي خود در بازنمايي گذشته

بي شك حضور در عرصه علم و خروج از دايرة هنر ضرورت اين بازنگري را . شدند
 هاي مهم بر آن بود كه ذهن گرايي در علوم در اين صحنه يكي از فرض. بيشتر كرد
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انساني به معني آن است كه توليدات علوم انساني مي تواند خارج از دايرة موضوعات 
در پاسخ عزم و باور بر آن قرار گرفت كه در باب پژوهشها دربارة . عيني قرار گيرد

كه فعاليت حال و گذشتة بشري نيز مي توان تجربه انساني را بر مبناي قوانيني كشف كرد 
ي مورخين را تشويق به يافتن قوانين تسانديشه و فضاي پوزيتوي. شامل شودآيندة او را 

  .بنيادي، كلي و راهنما جهت تفهيم و ايجاد انگيزه براي پيشرفت كرد
بيشترين فشار مدرن گرايي در تاريخ نوين بر محور چگونگي و ميزان اعتبار شواهد 

عقيده بر آن بود كه در بازيابي شواهد و بر اساس . بود )historical evidence( تاريخي
كشف درون مايه ها و روايت هاي محتواي آنها، مي توان به كشف قوانين پرداخت و به 

بنابراين تحت . و بي ترديدي را باز نمايي و باز سازي كرد fact)(طور عيني امور مسلم 
چنانكه رفته رفته . ه حداكثر منابع شدندتأثير همين تجربه، مورخين ناگزير از دستيابي ب

فهرست باالبلند ارجاعات در مقاله هاي تاريخي گوياي همين معني شد كه نويسنده 
  . چيزي را به خواننده انتقال مي دهد كه همه بر پايه مستندات معتبر، بازسازي شده اند

كلي توليد نيز از سوي ديگر در البه الي شواهد تاريخي مي بايد به دنبال خط سيرهاي 
اين . يعني بايد قوة محركه تاريخ پيش از انديشه موشكافانه در باب گذشته دريافت شود. بود

ن گذشته در يمسئله ممكن است دربردارندة اين فرضيه باشد كه مورخين بدنبال تجربه تبي
در اين مسير قدر مسلم آنكه فضاي نگرش جوهري حاكميت . داالن نخست شواهد هستند

 )grand narrative( از اين گذرگاه همچنان اميد استخراج فرا روايت. يشه مدرن داشتبر اند
   .و كاربست روايت هاي كالن متأثر از عصر هگل و بعداز آن،  ماركس مي رفت

بهر روي قرائت سازوكار اين نحله از مورخين توسط گروههاي ديگر موجب 
حقيقت  پنهان در گذشته چقدر محوريت يابي اين بحث گرديد كه ميزان دستيابي به 

قيقات تاريخي معتقد به ميسر است؟ در پاسخ اين گروه بر اساس شيوه تجربه گرايي در تح
اعتقادي كه در . آن هستند )re-construction( يابي به همة حقيقت و بازسازيتوفيق دست

 فاشيسم و مواردي متاع و هستة سخت مواد نظري ايدئولوژيهاي تاريخي مانند ناسيوناليسم،
در واقع . ساير گروهها از اين دست شد كه بر مبناي اين نگاه به گذشته، مستخرج شدند

يا توليد مورخ بر پايه . در اين منظر، مرزي براي مشروط بودن سخن تاريخي ديده نمي شد
و يا اينكه اساساً مورد . شواهد معتبر بنا شده است كه در اين حال قابل اعتماد مي باشد
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 شده اگر چه در شمايل و قالب تاريخي است اما از حيث شناخت شناسيتوليد 
)ontology( شناسيومعرفت)epistemology(در اينجا شايد بتوان مجموعه . ، تاريخ نيست

ها را در   re-constructionist historian چارچوبه هاي عملياتي و نظري مورخين مدرن يا
  :قالب محورهاي زير تعريف كرد

را ) تاريخي(يا امور مسلم  fact تاريخي مي توان )evidences( ساس شواهدبر ا  .1
بدين صورت فكت به معني حقيقتي است كه بر مدار شواهد بازيابي شده . بازسازي كرد

در اين حال كار مورخ به مثال جورچيني است كه از يك . و كم و بيش بي ترديد است
ناسد، و از سوي ديگر جايگاه هر جزيي از را باز مي ش (context) سو طرح و زمينة كلي

 اقناع تحقيقاتي،  ازدر اين راه كار مورخ افزون. واقعه را در پيكره كلي آن پيدا مي كند
مند تجربه گرايي حقايق مستور است كه با روش قانونروشن نمايي يا به عبارتي رونمايي 

  . انجام پذير بوده و ميسر مي شود
تحقيقات بر  .  تمايز وجود دارد   )knower( و صاحب آن     )know(ميان آگاهي يا دانش       .2

  شخصي و روند تحقيـق )biases(مبناي شواهد مي تواند وجه تمايزي ميان عاليق و تمايالت     
reserch process)(و محقق بر اساس اين روند، توان راهبـري تحقيـق بـه سـمت     .  ايجاد كند

  . ، اهداف و نتايج آن بي تأثير باشدحقيقتي را دارد كه مؤلفه هاي جانبداري بر مسير
آنچه كه از روش تجربه گرايـي در تـاريخ          . روايت داستاني با تاريخي متفاوت است       .3

بدست مي آيد و روايت مي شود با آنچه كه مبنايي واقعي نداشته نه برابر است، و نه تشابه                   
جام دارد در حالي كـه      اول و آخر يا شروع و فر      : براي نمونه روايت داستاني   . ساختاري دارد 

يـا  . روايت تاريخي شروع و فرجام آن در فرجام و شروع روايت قبـل و بعـد نهفتـه اسـت                   
اينكه روايت داستاني ممكن است داراي چند خط روشن باشد در حالي كه روايت تاريخي               

  . شبكه اي بوده و بر اساس مواد و شواهد مي توان نمايي هندسي از آن ترسيم نمود
در واقع فكت پديده اي اسـت كـه در          . وجود دارد  value و ارزشها  fact ميانتمايز    .4

در حالي كه ارزشها در بهتـرين شـرايط هـيچ           . صورت بازنمايي مورد اتفاق قرار مي گيرد      
 يارزشها در واقع در جوامع مختلف و يا حتي زمانها         . اتفاق نظري بر آنها صورت نمي گيرد      

  پيوسته پايـداري   ،شته باشند، در حالي كه امر مسلم      متفاوت ممكن است وضعيت مختلفي دا     
چرا كه مبناي آن ظهور بر اساس روش تجربي بـوده و بـر مـواد و رونـد شـكل                     . مي كند 
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. وجود دارد knower  و know به بيان ديگر همچنانكه تمايز ميان. گيري آن اعتراضي نيست
  . هم قابل فهم و پرهيز است value و  fact تمايز ميان

چـرا  . پديده اي صوري نيست و قابل دست يافتن اسـت       truth بدين صورت حقيقت    . 5
و ايـن شـيوه     . كه در روند شيوة تجربه گرايي تاريخي آنچه حاصل مي آيد حقيقت اسـت             

مي تواند گذشته را چنان كه بوده بنويـسد، نـه بـر اسـاس منظورهـاي كنـوني و گفتمـان                      
ناخت است و از مسير اين شيوه مي توان به          در واقع تاريخ شناخت نيست، ابزار ش      . موجود

  . شناخت رسيد
بر اين اساس مدرنيست ها  معتقدند مرزهاي گفته شده و ساز و كارهاي تجربـي مـي                  

بدين صورت، كنه واقعيـت     . تواند و يا الجرم تحقيقات را به حقيقتي دست يافتني بكشاند          
   .ها به اندازة اسناد موجود قابل بازسازي هستند

  اتي در باب محتواي كتاباشار. ج
هـا و مهـارت     اين مصاحبه متضمن مباحثي در باب روش شناسي و نظرياتي دربـارة شـيوه             

در اين راستا بايلين شواهدي از      . هاي ويژه تاريخ، تاريخنگاري و تدريس تاريخ مدرن است        
تجارب شخصي خود در جهت تدريس و راهكارهايي براي نظام آموزشي در زمينه تاريخ              

همچنين در اين راستا بحث را به مـسايل علمـي در تحقيقـات تـاريخي و                 .  مي كند  توصيه
 در روشـها و ورود  - ديجيتـال شـدن داده هـا    -چگونگي تأثير توسعه ابـزار منـدي اخيـر        

عناصر كمي در تحقيقات تاريخي، گسترش اهداف، معنـي و مفـاهيم و محـدوديت هـاي                 
  . پردازدتاريخنگاري مي

زماني تحقيقات تاريخي معني پيدا مي كنند كـه در مـسير فهـم              بايلين معتقد است كه     
تجارب فرهنگي فرازماني حال و بازنمايي گذشته حركت كند، و از گذشته به زمان حال               

از اين رو، ارتباط تدريس و نگارش تـاريخ بايـد بوسـيله نمـايش جريـان و               . نقبي زده شود  
ر فهم چگونگي شكل گيري نقـاط       روند كم و بيش پيوستة تبديل گذشته به حال، به منظو          

  . عطف جهان امروز منجر شود
اين نگاه، از نظر بايلين به طور ضروري دربردارندة معني جبريت و حتميـت پيـشرفت                

از اين منظر، گرايش به . براي تمهيد و به كرسي نشاندن نتايج معين در نگاه به گذشته نيست
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هاي كارشناسي و دة كار در دورهسوي تخصصي شدن زياد، و بيش از حد تنگ كردن محدو
پائين تر، همراه است با ناتواني واقعي تعليم آموزه هاي تاريخي براي بازسازي فراروايت ها               

 همچنين تعميق غير ضروري مـواد درسـي در سـطوح مـذكور موجـب                .به مخاطبين جوان  
ئه فراروايت  سداد توليد و تمرين نظرگاه هاي نوين و شيوه هاي متفاوت تفسير و نقد و ارا               نا

ـ  رده تر مي تواند مخـاطبين  در اين راستا نگرش عمومي تر و گست.  استي تاريخ هاي علمي 
از اين رو بايلين معتقد است تدريس تاريخ        . ر و مدار تفكر تاريخي  راهنمايي كند       يسرا به م  

بايد متمركز بر ارائه تفسير و تحليل و استخراج مطالب، و نشان دادن حيطـه هـاي اساسـي                   
اريخ به عنوان منظر منطقي از جريان رو به پيشرفت تجارب بشري، و آمـوزش مهندسـي                 ت

مدرسـان تـاريخ بايـد      . تاريخي  باشد  –پرسشها و پيشنهادها در چارچوبة ايده هاي عمومي         
تالششان را جهت مهيا نمودن ذائقـه و عاليـق دانـش آمـوزان و دانـشجويان از راه ايجـاد                     

ر بحث ها بـه طـور واقعـي تحريـك نمـوده و آنهـا را از                  پرسشها و مشاركت دادن آنها د     
چنانكه يكي .  زندگي آگاه سازندياهداف آموزشي اين درس جهت پاسخ يابي براي پرسشها

  . از اين اهداف مي تواند بهتر زيستن و تحمل بيشتر و بهتر ديگران باشد
طره و  اما مهمترين نكته قابل تأمل كتاب بر مدار جلـب توجـه خواننـدگان بـه مخـا                 

وي ايـن وضـعيت را      . ريسك بهره گيري از مواد غير مطمئن در بازسـازي گذشـته اسـت             
بـايلين چگـونگي مفهـوم      . يا تاريخ غير واقـع مـي دانـد         anachronism)(ناهنجاري تاريخي   

بـراي  . در تاريخ بر مبناي تجربه شخصي خود را شرح مي دهد           )(conceptualization سازي
همراه با برداشت ها و تجارب شخصي در نوع         ) اسناد(ام تاريخي   ي مواد خ  مثال، او مقايسه  

نـزد وي مـورخين در واقـع نـاظرين،          . فيلمهاي مستند تاريخ معاصر را كامالً مفيد مي داند        
نقاد و مفسريني هستند كه بدنبال يافتن فهم روشن از حيـات و تجـارب گذشـته بـر پايـة                     

الزمه همه اينها وجـود     . اند، مي باشند  شواهدي كه بيشتر همعصران آن وقايع روايت كرده       
است كه بتواند ضرورت نگارش و آموزش تـاريخ را           )(imaginativeقوة خالقيت و تخيلي     

با وجود اين تـاريخ افـسانه پـردازي         . پايه ريزي كند   (craft)به عنوان يك حرفه تخصصي      
نندة موثر در   نيست، چرا كه قوة بازدارندة محدوديت منابع و شواهد يك پديدة كنترل ك            

  . بلند پروازي نويسنده خواهند بود
. در مفهومي ديگر اما مرتبط با اين، بايد افزود كه تاريخ بازنمـايي واقعيـت مـي كنـد                  
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 روانـي و فرهنگـي      -بدين منظور تاريخ بايد به وجه ديگر حقايق يعني حيطه هاي روحي           
يع بـوده و شـامل      چنين ميدان وگرايـشي بـسيار وسـ       . جهان هاي دور و نزديك ورود كند      

عقايد، باورداشتها، ترسها و حب و بغض هايي است كه گذشـته بـشريت را شـكل داده و                   
اين منظر گذشته، توجـه دايمـي   .  تاريخي را فراهم كرده است-اسباب كنش هاي اجتماعي  

) دور يا نزديـك از مـا  (را به اين واقعيت جلب مي كند كه گذشته در همه حال با فاصله          
ي متفاوت است، و مردماني كه در آن زمانها زيسته اند، انديشه و ايدة معينـي                داراي واقعيت 

  . از نتايج اقدامات خود نداشته اند
قيد منطقي است در بازسازي گذشته و افساري است براي           contextualism)( متن گرايي 
بدين معني كه ارتباط منطقي ميان تخيل تاريخي و معرفـت عينـي تـاريخي               . تخيل تاريخي 

 و موجـب پديـد آمـدن و          داده اجازه بازنمـايي واقعيـت    ) context :بر مبناي متن يا زمينه    (
جلوگيري از جانبداري شده و كمك مي كند تا متوجه شرايط نامطمئن نتـايج پـيش رو و         

  . تاريخ غير واقعي و كاذب باشيم
سـت كـه    بنا به گفته بايلين شكل ترسيم تاريخي مورخين متن گرا بر اين پايه استوار ا              

براي مثال نمي توان بر پايه عناصر كمي به عنوان پيش زمينـه برآينـد مـسايل فرهنگـي ـ      
. رواني بدون در نظر گرفتن تأثير نامحسوس آنها دست به بازيـابي و بازسـازي گذشـته زد     

در عين حال، چنين عناصري كه انعكاس چنداني در شواهد تاريخي ندارند نبايد به عنـوان                
پيوسـته  . ز و همسنگ در شناخت وقايع و جريانهايي تاريخي ديده شوند          نيروي غير همترا  

دريافـت ايـن    . اين عنصر در مفهوم ثبات و پايداري در هـر دوره اي، عنـصر غالـب اسـت                 
زمـاني  . وضعيت تنها از سوي مورخ حرفه اي كه عمري در اين وادي گذرانده ميسر اسـت        

مي پردازد و نتيجه فراتـر از شـواهد         كه چنين مورخي به تبيين و يا حتي تأويل موضوعي           
 -اين ضرورتاً يك روايت گذشته نگر     . مي شود، از نظر بايلين به او نمي توان ايراد گرفت          

ايراد جايي است كه اين مورخ بر پايـه فيلتـر ايـدئولوژيك    . متن گرا و تحليلي خواهد بود     
  .به گذشته ورود كرده باشد كه بي شك نتيجه كار ناهنجاري تاريخي است

****  
پژوهـشكدة تـاريخ    ” در خاتمه الزم است از دست اندر كاران و همكاران گرامـي در            

از .  كه زمينه ساز ترجمه و انتشار اين كتاب شدند، صميمانه تشكر و قدرداني شود              “اسالم
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زحمات دوست گرامي، جناب آقاي دكتر ابوالحسن فياض انوش، عضو هيئت علمي گـروه              
با دقت نظر فراوان سياهه كار را مطالعه و نكـات ارزشـمندي            تاريخ دانشگاه اصفهان، كه     

همچنـين از همـه دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي، بـويژه             . را متذكر شدند، سپاسـگزارم    
هـا و   انشگاه اصفهان جهت مـشاركت در بحـث  دانشجويان دورة دكتراي رشته تاريخ در د    

 هاي علمـي موجـود در       اميد است حلقه  . زمينه سازي كارهاي علمي فراتر، تشكر مي شود       
  . دانشگاه ها پيوسته مشغول فرصت سازي جهت ارتقاي دانش تاريخ باشند

  
  والسالم
  آذرماه هشتاد و هشت
  مرتضي نورائي

  



  
  
  
  
  
  
  

  كنيد؟ براي شروع، پروفسور بايلين شما تاريخ را چگونه تعريف مي. 1
نقـل   اسـت، يعنـي   فتـاده اتفاق ا چه آن صرفا معني به يك: داردفهومبه نظر من، تاريخ دو م     

 تعريـف   1.رخ داده اسـت   هاي گذشته، به همـان شـكلي كـه            رويدادها، جريانات و انديشه   
تبيـين  يـا  شرح  اتفاق افتاده، و گونگي رخدادهاي چ دانشي دربارة ديگر اين است كه تاريخ      

 تا آنجا كه من مي دانم دربارة معني دوم تـاريخ يعنـي              ، مورخ برجسته  3كارل بكر . 2آنست
دهـد؛ او در سـخنراني انجمـن تـاريخي             ، تعريف خوبي از تـاريخ ارائـه مـي          ش گذشته دان

 خاطره چيزهـاي گفتـه شـده و انجـام شـده          صرفا تاريخ”:  م، گفت  1931آمريكا در سال    
، “توسـعه تـصنعي خـاطره اجتمـاعي اسـت         ”  تـاريخ  كاركردهـاي و اضافه كرد كه      “است

يـادآوري  آن نيست كه نشان دهد تاريخ        بر   وي .“ چيزهاي گفته شده و انجام شده      ةخاطر”
 نوعي كاستي و بازسازي گزينـشي       كار تاريخ، ضرورتاً  از اينرو . است گذشته   همه تجربيات 

ها، تجربه شخـصي و بيـان جريانـات           چنين كاري در واقع در بسط و توسعه ديدگاه        . است
  .كند  به ما كمك ميهامعاصر، ارزشها، اهداف و رفتار

_________________________________________________  

1  history as event مايكل استنفورد، درآمدي بر تاريخ پژوهي، ترجمه مسعود صادقي، سمت تهران، :  در اين زمينه رك؛
  .35-36، صص 1384

2  history as account ؛  همان:  نك   
3  Carl Becher 
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 و جريانـات    وقايع همچنين تمام     يعني  آنچه اتفاق افتاده    و قعيت ارتباط بين وا   شناخت  
ارائـه مـي     در آثار و تأليفات تاريخي       مردم آنچه    شرايط و انديشه هاي گذشته و      گذشته،

 معـارف  اين نوع ارتباط به نظر من بـراي همـه مطالعـات و                شناخت .كنند ضروري است  
  و نيـز هاي گذشـته   واقعيت رائهدر ا در پايان صحت و كفايت      .  است حايز اهميت تاريخي  

 يـك كـار      ارزيـابي  ميزانـي بـراي   نزديكي به حقيقت آنچه دربارة آنها نوشته شده است،          
 مطلق و بـي نقـص      عينيت   رسيدن به  دربارة رايجي ترديدهاي   هرچند. است تاريخي   خوب

  .وجود دارد بابدر اين 

  كنيد؟ بدين ترتيب چگونه مورخ را توصيف مي. 2
 مورخ كسي اسـت كـه بـه توسـعة           - آنگونه كه بكر ناميده است     -موارههرسد    به نظر مي  

مصنوعي خاطره عمومي به وسيله بازسازي شواهد گذشته در ابعاد آنچـه كـه اتفـاق افتـاده         
كنند   ها تدريس مي ها و دانشگاه اين تعريف مورخان را به افرادي كه در دانشكده. پردازد مي

 اين اسـت كـه      ي وجود دارد   تاريخ در مورد تجربه   هي كه امروز   جالب نكته .كند  محدود نمي 
  : نيستيان دانشگاهمحدود به  به طور كليتاريخ
افرادي  مورخان سرشناسي هستند كه داراي تحصيالت دانشگاهي نبوده ولي اينكه، اول  .1

. است  نمونة خوبي   اين مورد   در 1من  كباربارا تا . اند  اي آموزش ديده    هستند كه به صورت حرفه    
توان گفت كه مانند يـك        اي بود گرچه به تعبيري مي        محقق حرفه  يكشرايط الزم   يز   حا او

منـد در     اي منتقدانه و دانشي نظام       شيوه عملكرد او دربردارندة   بدين معني كه     .آماتور عمل كرد  
  .هاي معين و تقريباً مقيد به انتقال تصويري منسجم از گذشته ما به نسل بعد نبود حيطه
 يعني مورخان آمـوزش ديـدة       .شود  بر تعداد مورخان عمومي افزوده مي     روز به روز      .2
من ككننـد يـا كـساني كـه بـه شـيوة باربـارا تـا                 هـا تـدريس نمـي       اي كه در دانشگاه     حرفه
 اما بر اساس عقد قرارداد در سازمانهاي تجاري كه تحقيقات تـاريخي را انجـام                ،نويسند  نمي
در كمبـريج و     2ويـن تـروپ   ال، گـروه    بـه عنـوان مثـ     . دهند، مـشغول بـه كـار هـستند          مي

_________________________________________________  

1 Barbara Tachman.   
 گروه تخصصي تحت اين عنوان جهت ايجاد مباحث تاريخي پيرامون 1982؛ در سال Winthropگروه وين تروپ   2

  :براي آگاهي بيشتر نك. مسايل حال و آينده تاريخ و تاريخنگاري تأسيس شد
 www.winthropgronp.com 
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 ةدهنـد    هستند كه تشكيالت تجاري را كه ارائـه         ماساچوست، گروهي از مورخان برجسته    
كننـد    اي كار مي    آنها براي موسسات تجاري   . كنند  خدمات تاريخي گوناگوني است، اداره مي     

د يـا بـه ثبـت    خواهند اسنادشان را تنظيم كننـ  هاي سازماني بوده يا مي    كه در پي ثبت تاريخ    
هـاي    آنها همچنين بـر روي پرونـده      .  در حال اجرا بپردازند    آزمايشيتاريخ دقيق براي طرح     

طـرف    كـه تـاريخ عينـي توسـط محققـان بـي            جائي،  دهند  حقوقي، تحقيق تاريخي انجام مي    
  . پردازد  ميشفاهي نيز به سازماندهي تاريخ اين گروه همچنين. منتقدانه نيز باشد تواند مي

هـاي تـاريخ محلـي،        ه ديگر، مورخـان غيردانـشگاهي هـستند كـه در انجمـن             گرو .3
اي يـا   آنان متخصص تاريخ منطقه  . كنند  ها و در مرمت آثار كار مي        اي و ايالتي، موزه     منطقه

اي ارزشـمندي ارائـه     يهـ  راهنماي و بـا اسـتفاده از آنهـا       صاحبان آرشيوهاي خاصي هـستند      
  .سازند منتشر ميهاي مستندي  كنند و از آنها مجموعه مي

اغلب درگير بازنويسي مجموعه مقاالت جديد مي باشند و يا در ايـن راه كمـك                آنها  
 ،“مقـاالت تومـاس جفرسـون   ”  مجموعـه بـزرگ   بـازنويس اولين 1جوليان بويد. كنند مي

. هاي مستند عرضه كرد كه قبالً در اين كـشور مرسـوم نبـود       معياري را در مورد بيوگرافي    
و ديگـر مقـاالت او داراي دانـش           2“، انـسانهاي مـدرن    نگتن، ماديـسن  واشي” آثارش مانند 

دهـد كـه       هستند كه در مورد منابع اصلي اطالعاتي را ارائـه مـي            منحصر به فردي  تاريخي  
  .هاي بعد قابل استفاده است براي مورخان از هر قشر و همينطور نسل

 از  ع و شـكلي   نـو محقق دقيقي كه هـر      .  است نسبت به ديگران متفاوت    بويد   كارهاي
اي كه در متن اصلي كامالً واضـح نبـوده             كرده و از هر واژه     بازنويسيمتون خطي اصلي را     

رئـيس   3 جرالـد اسـپاركس    همچـون هاي قبلـي      با نمونه .  داشته است  گوناگونيهاي    قرائت
كـرد    هاي واشنگتن را به علت اينكـه فكـر مـي             كسي كه متون نامه    -19هاروارد در قرن    

  . است قابل توجه-ادبانه است، تحريف كرد  و بياي بسيار محاوره
تئـودور  . اي هـستند    نگـاران حرفـه      روزنامـه   جـزو  باالخره مورخاني وجود دارند كه    

 شهرتش را   -كه به دليل سابقه مبارزات انتخاباتي رياست جمهوريش معروف است         -وايت
_________________________________________________  

1 Jolian Boyd.   
2 Washington ،Madison The New Adams. 
3 Jared Sparsks. 
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ا تـا حـد      او تـاريخ ر    .كرد بـه دسـت آورد       به عنوان خبرنگاري كه در مورد چين كار مي        
 در هاروارد بررسي كرده بود و به خـاطر نگـارش تـاريخ چـين                1زيادي با جان فايربانك   

 كتابش با عنـوان كه  3و تئودور دراپر 2نگاراني چون وايت روزنامه. باليد جديد به خود مي
 اثـر تـاريخي دسـت اولـي اسـت          4اايـران كنتـر   در باب موضـوع      “موقعيتي بسيار خطير  ”

 تـاريخ معاصـري كـه داراي         معمـوال  آنهـا . انـد   در جهـان تـاريخ    هاي بسيار مهم      شخصيت
 آنها، به ثبـت وضـعيت بـه صـورت           يك سو از  . نويسند  هاي مثبت و منفي است مي       جنبه

  ،  حضور داشـته   جريانپردازند زيرا تقريباً خود در آن واقعه يا           مستقيم و بدون واسطه مي    
آنچـه آنهـا    . ر بودند گفتگـو كننـد      حاض وضعيت ها كه در آن     توانند با كساني    يا اينكه مي  

 تـر از آن بـه بررسـي         توانـد عميـق     نويسند داراي وضوحي است كه هيچ مـورخي نمـي           مي
اندازي هستند كـه يـك مـورخ           ديگر، آنان فاقد چشم    سوياز  .  گذشته بپردازد  اينگونه اي 

در . مي نمايـد بايد از صد سال گذشته داشته باشد و به ناچار تصويرشان كم مايه و سطحي             
توانند همه جوانب پيشامدهايي كه رخ خواهـد داد و            دانند و نمي     آنها نمي   بايد افزود  پايان

 آنهـا مطمئنـاً وضـوح       گفـتم امـا همـانطور كـه       .  بداننـد   به طـور عميـق      را مباحثارزش  
حاضـران در    كه تنهـا      را هايي   كامل شخصيت  تعادلرويدادها، فضاها و روحيات خاص و       

  نويـسي  اين نوع تـاريخ   . ندكن  مي منتقل ، آنها را واقعاً درك كنند     توانند   مي فضاي مورد نظر  
، 5آرتـور اسـكل سـينگر     .  را مجذوب خود مـي كنـد        مورخان دانشگاهي  برترينهمچنين  

اي در مورد او نوشت كه داراي مطالبي جانبدارانه           بالفاصله بعد از ترور كندي زندگينامه     
 تحـسين    او را  شـناخت و    ا به خوبي مي   كاخ سفيد بود و كندي ر     كارمند  است؛ چرا كه او     

هاي برجسته داشت، مطـالبي       العاده و شناختي كه از شخصيت       به دليل نزديكي فوق   . كرد  مي
اما در مورد كنـدي     . نوشت كه مورخان ديگر قادر به ثبت آن نبودند          را در كتاب خود مي    

_________________________________________________  

1 John Fayerbank. 
2 White. 
3 Teodor Draper; A very thin line.  

4  Iran–contraش1365(اصطالحي است كه مطبوعات آمريكا به ماجراي سفر مك فارلين به ايران : اكنتر ؛ ايران ـ /
مك فارلين مشاور امنيت ملي كاخ سفيد با انجيل و اسلحة اهدايي . راق داده انددر زمان جنگ ايران و ع) م1986

به تهران آمد و پيشنهاد فروش اسلحه به ايران را به همراه ) 1980   ـ1988(رونالدريگان رئيس جمهور وقت آمريكا 
  . داشت

5 Arthur Skelesinger. 
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 يگـري  د  چيزهـاي  ،داد  اش را شـكل مـي       و جرياناتي كه زندگي و دوره رياست جمهـوري        
 ين برتر ، شايد بتوان گفت كه    از اين رو  . توانست بداند   دانست و نمي    وجود داشت كه او نمي    

  .باشد  مورخان دانشگاهي مي حوزة مربوط به توليد شده بيشتر تاريخيمتون

  چرا بايد تاريخ خواند؟. 3
و چرا  چرا بايد تاريخ خواند     : كرد قسمت تقسيم    را مي توان به دو    رسد اين سؤال      به نظر مي  

اما واقعاً يك فرد مطلـع و       . پردازد  من يا شما يا هر فرد ديگري تا حدي به مطالعه تاريخ مي            
. تاريخ بايد مطالعه شود زيرا در توسعة تجربي بشري ضروري اسـت . آگاه بايد تاريخ بخواند   

 و مشاهده آنچه    محدود خويش  براي خروج از مرزهاي زندگي و فرهنگ         ستتاريخ راهي 
 ةدر نتيجـ  .  تنها راه براي تبيين زمان حال باشد        مي تواند  تاريخ. جربه كرده است  را كه بشر ت   

ايد و به ايـن ترتيـب بـه خيالبـافي در مـورد                دانيد كجا هستيد و از كجا آمده        داني مي   تاريخ
بـدين صـورت    . كنيـد   سـازي نمـي      افسانه ضروريپردازيد و براي توجيه اهداف        گذشته نمي 

دانـش  . تصميم بگيريـد   واقعي،   تجربيات آنچه قبالً اتفاق افتاده و       توانيد تا حدي بر اساس      مي
هـاي   هـاي بيمـار رژيـم    سـاختار .  تعامل اجتمـاعي الزم اسـت  ةدقيق تاريخي براي ارتقاي قو  

اي تـاريخ را   از هر نوع، چپ يا راست، براي بقاء خود بـه شـكل سـازمان يافتـه     1توتاليتر 
 نويسندگان   انجمن  و دست پروردگانش در    3تاليندانست كه اس     مي 2گوبلز  . كنند  تحريف مي 

بـا عنـوان   ، 4جورج اورولجا بايد ازاثر      در اين  همين طور   . شوروي متوجه اين مطلب بودند    
 از اينـرو، . اي در تحريف گذشته كـسب كـرد        ياد كرد كه جايگاه ويژه     “1984سال  جهان  ”

  .تواضح است كه جامعه به تاريخي كامل، عيني و معتبر نيازمند اس
_________________________________________________  

1 Totalitarianism. 
2 Goebbels. 
3 Stalin. 

4  George Orwell.  تاليف و در سال بعد منتشر شد1948نوشتة جورج ارول در سال “ 1984جهان در سال ”كتاب ؛  .
 را 1984بيني خود از اوضاع جهان در سال   تصميم به نوشتن كتابي گرفت كه در آن پيش1948آغاز سال  ارول در 

اين كتاب . ي سالي كه كتاب در آن نوشته شد است يعن48را به اين دليل انتخاب كرد كه عكس رقم “ 84”بياورد و رقم 
   .در حقيقت يك نول يا داستان تخيلي است كه كم و بيش به واقعيت پيوست
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جواب من اين است    . ، سؤال متفاوتي است     تاريخ را بخوانند   بويژهاينكه چرا همه بايد     
كه هرگاه تاريخ توجه شما را جلب كرد، بايد پيش از يك فرد آگاه به تاريخ، به مطالعـه         

حاصل مطالعه واقعي و منظم آن براي جامعه، تعامل و شـناخت واقعيـات و               . آن بپردازيد 
 و شخـصي  اما به نظـر مـن افـرادي كـه تـاريخ را بـه صـورت          .داردخودآگاهي به همراه    

 بـراي آنهـا   كننـد كـه جـذب آن شـوند و             كنند، به شـكلي عمـل مـي         اي مطالعه مي    حرفه
مـي   چيزهاي ديگري وجـود دارد كـه         ،اگر تاريخ براي كسي جالب نباشد     . باشد كننده  قانع

  .كند ها را صرف آنتواند وقت خود

آيا در مورد تعليم . شود وح مختلف از ابتدايي به باال تدريس ميتاريخ در مدارس در سط. 4
  در سطوح مختلف آموزشي، روش جامعي وجود دارد؟

در سطوح باال،   . ام   تدريس كرده   تاريخ  ليسانس  و دكتري –  كارشناسي ارشد  من در دو سطح   
ن ايـن   وظيفـه مـ   . كنند  دهم دنبال مي    ام چرا كه همان روشي را كه ارائه مي          مشكلي نداشته 

 و نظارتي بـر  برانگيزمها را نشان داده و ميل و رغبت را در آنان  است كه به آنها تكنيك   
آنان داشته باشم تا آنها بدانند كه هـم سـؤاالت خـوب، مفيـد و مهـم وجـود دارد و هـم                        
سؤاالت سطحي و كم مايه، به اين ترتيب به سمت درك تفاوت و شـناخت آنچـه داراي                  

تحـصيالت   فراتر از آن، تحريـك كـردن اذهـان دانـشجويان             .اهميت است هدايت شوند   
كنم اين كار را به هـر وسـيله و    من سعي مي. ، سازنده استيبراي همه نوع احتمال  تكميلي  

كارشناسـي ارشـد    بـراي نمونـه، از دانـشجويان        .  انجـام دهـم     و روشي كه بتوانم پيدا كنم    
 هـستند را  وعات يكـساني     موضـ   شـامل  ام مجموعه مقاالتي كه به چاپ رسـيده و          خواسته

  مـن  قصد واقعي اما  . براي مثال چهاركتاب در مورد تاريخ آموزش و پرورش        . مطالعه كنند 
. شـت  ندا و پـرورش   تاريخ آموزش    ا ب هيچ ارتباطي  بود كه    تمركز آنها بر يادگيري مطالبي    

ده اي بو    ادبي يا حتي چگونگي بيان كردن مسأله       اي شيوهي با   ت رواي ن ساخت  منظور من،  شايد
در گـام  شوند،  گويم، به همين علت در ابتدا كمي گيج مي   به آنها نمي    اينها را  در ابتدا . است

 دارند و در پايان چند هفته، ذهن آنها براي همه نوع             از خود  دانند چه انتظاري     نمي نخست
. پردازند   از يك موضوع مي    ابعاد مختلف اي باز است و به طور همزمان به خواندن            مسأله
 شـرح و    ، احتمـاالت گونـاگون     يـافتن   آنهـا در   برانگيختنبراي  است   من اين راهي     به نظر 
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 .باشد  در آنان مي و سبك نوتفسير، و همچنين راهي براي ايجاد ذوق
، همه چيز متفاوت است، زيرا كـه تـالش          كارشناسي دوره    در اما در رابطه با آموزش    

دگاه در رابطه با تحقيق تـاريخي  براي انتقال ساختار موضوعي جامع، بيش از انتقال يك دي    
وظيفه شخص اين است كه در سطح مقدماتي، موضـوعاتي كـه داراي شـكلي نظـام                 . است

بـدين معنـي كـه داده هـايي را          . باشند براي افراد باهوش و نكته سنج ارائـه دهـد            يافته مي 
جو  در پايان دوره، دانـش     بطوريكهدهد،     ارائه   بصورت روايتي عمومي درآورده و بطوركلي     

 اين امر سـعي زيـادي را بـراي تركيـب مفـاهيم              .يابدب را   وضوع م خطوط كلي تواند  بواقعاً  
بايد فرض شود كه دانشجويان در ابتدا هيچ شناختي در          . طلبد  ميهاي ارزشمند      داده  و مجزا

چنـين  . اين باره ندارند، پس بايد هم ساختار و هم شرح كافي براي كل روايت فراهم كرد               
  .ابتداي راه، آسان نيستكاري حداقل در 

آيا در آموزش دوره كارشناسي تكرار زيادي وجود ندارد و به همين منظور آيا نبايـد                . 5
  آموزش در اين سطح سال به سال وقت كمتري به خود اختصاص دهد ؟

 با كار زيادي همراه اسـت بـه         كارشناسي اما اولين مرحله در دوره جديد         ، ترديدي نيست 
البته پس از آن شخص اقدام بـه        . هد موضوع را به درستي ارائه كند      شرط اينكه كسي بخوا   

اما من هرگز، حتي اگر به موضوع آشـنا         . كند  تصحيح، اصالحات، تبديالت و تغييرات مي     
چرا كـه نظـر     . كنم  ام و موضوعات را دوبار بررسي نمي        باشم، روش و راه حلي ارائه نداده      

ام  دهـم و همـين طـور انديـشه     نجام مـي شخصي من ممكن است تحت تأثير كارهايي كه ا        
، دست به دسـت هـم دادن       كارشناسيهرحال مسأله دشوار در تدريس        به. تغيير كرده باشد  

 منسجم و در همان حال بررسي مشكالت        روايتيهمه اين مطالب فني تكنولوژي در قالب        
سخت است كه همه مطالب قديم و جديد را پوشـش دهـيم و آنـرا بـه                  . تفسير بوده است  

 درآوريـم كـه بـه صـورت غيرتخصـصي مـشغول مطالعـه                افـرادي  صورت قابل فهم براي   
دانشجويان فوق ليسانس و دكتري هم گرفتار اين موضوع هستند، همان چيزي را             . اند  تاريخ

خواهنـد كـه بـراي ادامـه          آنهـا از مـن مـي      . كننـد   دهم، اعمال مي    گويم و انجام مي     كه مي 
توقـع بيـشتري دارنـد، زيـرا     نـشجويان كارشناسـي   داكارهايشان به آنها كمـك كـنم امـا       

  .هاي كار بايد در قالب عقالني براي آنان ارائه شود شيوه
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رسد از آنچه كه مربوط بـه    كه ذكر كرديد چيست؟ به نظر مي       1»قابل فهم «منظور از   . 6
  دانشجويان است متفاوت باشد، اينطور نيست؟

 كـه شـما      وقتي رساند   فهم را مي   يت قابل مسالهكنم متفاوت باشد، و به نظرم همان          فكر مي 
  بـه   شما در تدريس   .دنويسي  براي خوانندگان عمومي و نه براي متخصصان در اين زمينه مي          

كنيـد؟ چـه      دانشجويان يا در تأليف براي خوانندگان عمومي روي چه چيزي تمركـز مـي             
 چـارچوب   در بـاب   كنيـد؟ پاسـخ مـن،       موضوعاتي را بـراي توصـيف و تحليـل جـدا مـي            

 اي  جريانـاتي كـه از گذشـته      از  وضوعاتي است كه آنها در درك برخي مراحل انتقادي          م
كمك ند،  ا   متفاوت، به سمت زمان حالي كه برايمان شناخته شده است در حركت            دور و 

 شـوند، بايـد بـا       فرضي ارائـه     پيش اما اين انتقادات بايد بدون هيچ حس محتوم و        . مي كنند 
 شناخته شوند، عناصر اتفـاقي،   و محتمل اتفاقي عناصر و ها   موجود در پديده   همه پيچيدگي 

 در تحليل نبايد هيچ پـيش فرضـي همچـون تغييـر يعنـي               ،گفتمواضح اند و همانطوري كه      
  .پيشرفت، يا هدفي كه نتيجه را تعيين كند در ذهن داشته باشيم

ـ      .  مرا در تاريخ شكل داده است      آثار بسياري از    ،اين عقيده كلي   اريخ تصور مـن دربـارة ت
آنقدر دور است كه نمي توان       2 مدرنيته دوره طوالني گذشته تا    :جديد به اين صورت است      

با اين وجود آنقدر نزديـك اسـت كـه          . بر پايه زمان حال تصويري عميق از آن ترسيم كرد         
 فهم تاريخ متقدم جـاي پـايي        .مي توان عناصر آشناي جهان در شكل اصلي آنرا تشخيص داد          

ام   سـعي كـرده   همينطور .ن دنياي جديدي كه از آن دركي وجود ندارد        است براي فهم همسا   
 زيـرا كـه     ،مريكا و ديگر نقاط جهان را به هم پيوند دهم         آتعليم و نگارش در مورد تاريخ       

ام توسـعه     هاي مختلف سـعي كـرده       و به روش  . كند  اين پيوند به تفسير زندگي ما كمك مي       
معتقدم همه اينها به توضـيح اينكـه        . تبط كنم فرهنگي را با جريانات اجتماعي و سياسي مر       

ورد و   دسـتا  و ايـن بزرگتـرين    . كنـد   ايم و كجا هستيم كمـك مـي         چه چيزي بدست آورده   
  . بايد براي خواننده عادي و دانشجوي مبتدي فراهم كند دانيشناختي است كه تاريخ

_________________________________________________  

1 Inteligible. 
2 Modernization. 
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  نظرتان در رابطه با آموزش تاريخ در دبيرستان چيست؟. 7
اما به دليل ارزش تدريس در اين       . ام   هرگز در دبيرستان تدريس نكرده     حقيقت اين است كه   

  .اند سطح، بايد بگويم كه دو ضرورت متفاوت در اين سطح وجود دارد كه هر دو بسيار مهم
سـپارند، بايـد      در وهله نخست به دليل اينكه جوانان به آساني مطالب را به خـاطر مـي               

 نقـل   سـي و گـسترده و در قالـب روايـات تـاريخي            اي اسا   اطالعات مهم و اصلي را به گونـه       
يعني بدانند كه در انگليس، جنگ داخلي وجود داشته يا اينكه رم به دنبال . ارائه دادحوادث 

) ملـت ( كشور ،19اينكه نه آلمان و نه ايتاليا تا قرن . دوران با عظمت يونان باستان بوده است      
فرانسه بوده و آنچـه كـرده در ارتبـاط بـا            شدند و اينكه ناپلئون در پي انقالب          محسوب نمي 

 تاريخي را    كلي هاي  اي كه خطوط در هم تنيده عرصه        به گونه ... انقالب فرانسه بوده است و      
  . را پركندها آن ذهن،بيشتر، شكافهاي زمانهاي تاريك و گم جزئيات تا بعدهادرك كنند 

آور باشد كه تنهـا بـا         و در عين حال مالل     يكنواختتواند كاري عادي و       اما اينها مي  
راهـي كـه در ايـن       .  كنـد   آن آموزان را جذب    تدريس توسط معلمي فوق العاده فعال دانش      

رسد اين است كه انتقال اطالعات در قالب سؤاالتي باشـد كـه از سـر     زمينه به نظر من مي   
 كنجكـاوي طبيعـي   در همـه حـال   سؤاالتي واقعـي كـه ممكـن اسـت          . رفع تكليف نيستند  

 هـاروارد كـه      اخيراً با فارغ التحصيالن دانـشكده علـوم تربيتـي         . برانگيزد ا ر آموزان  دانش
اي را در قانون اساسي در مورد برنامـه           آنان تبصره . نگران اين مسأله بودند گفتگويي داشتم     

گفتم مـسأله جـالبي     . درسي تدارك ديدند و از من پرسيدند كه چگونه بايد آنرا ارائه داد            
درال وجود دارد اين است كه بـسيار متفـاوت از قـانون اساسـي               كه دربارة قانون اساسي ف    

و  (ought to) امور تجويزي در قانون اساسي اياالت جـزء بايدهاسـت  . اياالت مستقل است
اما قانون  . »همه انسانها بايد آزاد باشند    «: مانند. در اصول فلسفي كلي طرح ريزي شده است       

 كنگـره نبايـد   «: ر جـاري متفاوتنـد ماننـد      اساسي اياالت متحده فرمان كنگره است و امـو        
(shall not) رسد مطـرح    ميمآنچه كه به نظر. زبان اجباري است نه اختياري و اتفاقي» ...و

آمـوزان   چرا تفاوت؟ به عقيده من اگـر شـما بـراي دانـش        . كنم، تشريح مسايل واقعي است    
 به يك جـواب واقعـي       بينند كه    را مطرح كنيد آنان سؤالي را مي        اي  دبيرستان مسأله  دقيق

 ـ  اگر بتوانيد موضوعات مهـم را در قالـب سـؤاالت واقعـي    . اند نياز دارد؛ و به دنبال پاسخ
كارل بكر كه قـبالً  . آموزان را به كار گيريد توانيد دانش  قرار دهيد، ميسواالت تفسيري ـ 
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هـاي    فصلاز او ياد كردم، متني درسي براي دبيرستان نوشت كه در آن عقايد متناقض با سر               
چگونه مـردم فرانـسه انقالبـي كوچـك را          ” :موضوعات تحريك كننده مطرح شده بود     

چرا اعضاي طبقه سوم مدتها طول      ” ،“ ؟  با انقالبي بزرگ آنرا به پايان بردند       آغاز كردند و  
چگونـه  ” “كشد تا تصميم بگيرند كه بايستي در يك اتاق يا سـه اتـاق زنـدگي كننـد؟                   مي

آيـا نـاپلئون آدم     ” “زي انقالب فرانـسه، خودشـان را نـابود كردنـد؟          ها بعد از پيرو     ژاكوبن
 بدون هيچ سـؤالي      تنها  به نظر من بدترين چيز اين است كه تاريخ توصيفي را           “بزرگي بود؟ 

شـما بايـد   . به سادگي مطرح كنيم و بعضي نظريات عمـومي و اساسـي را در نظـر بگيـريم        
يا شايد با زور به اين كار دست بزنيد، كـه      ،  اطالعات داشته باشيد   يتبااي براي جذ    وسيله

  .دش نخواهد جذبدر پايان هيچ كس به آن 
كنم انجام آن در اين مرحله مهم است؛ به طور ساده، جذب              دومين چيزي كه فكر مي    

آموزان دبيرستاني به تاريخ است كه هيجان الزم براي آنان فراهم كند، جذابيت وقايع،   دانش
 بر مجموعه وقايع و عاليق شخصي دربارة آنها تاكيد كند ان دهد وها و نتايج را نش شخصيت

 به اين ترتيب بفهمند كه تاريخ چيز ضروري و حياتي است و براي آنان جالب اسـت نـه                    و
 واقعي از اطالعات اساسي تاريخي و هاي گزارش: شود  آموزان داده مي    دو چيز به دانش   . مبهم

. گيرند  ا به تاريخ، كه به نظر در مقابل هم قرار مي          به طور همزمان افزايش عالقه واقعي آنه      
كمال مطلوب آموزش در دبيرستان انجام هر دوي آنهاست و اميدوارم كه معلمان دبيرستان              

ضـرورت مهـم در ايـن سـطح ايـن اسـت كـه مواظـب باشـند                   . بتوانند آن را انجـام دهنـد      
قل تاريخي تخصصي بدون     يا مطالعات مست   مطالعات دانشگاهي  نظام و مواد     آموزان در   دانش

 بايـد چيزهـايي را  آموزان   دانش.وارد نشوندي مطالعة تاريخيك نوع ساختار الزم ذهني به       
 ربط دهند و يا همزمان آنها را از بعضي مفاهيم            خود  به اطالعات بعدي   اندوخته باشند كه  

  . لذت بخش باشد براي آنها تاريختادبيرستاني استخراج كنند 

  راي تشخيص ميزان يادگيري دانش آموزان از آموزش تاريخ چيست؟بهترين آزمون ب. 8
اول از همه احساس من اين است كه آزمون نبايد          . نظرات متفاوتي در اين باره وجود دارد      

كنم مورخان به استثناي تعداد كمي، خيلـي          فكر نمي .  مورخان متمركز شود    نظرگاههاي بر
خـواهم دانـش آمـوز در         بطوريكـه نمـي   . چرا كه تاريخ مهم است نـه مـورخ        . مهم باشند 
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. ددرمانـده شـو  در آزمـون   B  مورخبا A  تفسير مورخ نظر و قضاوت كردن بين اختالفات   
كنند كتاب بنويـسند      اند و تالش مي      مورخاني كه پشت ميزهايشان نشسته     چرا كه مطالب  

 ، مربوط به دانش آموزان    دنو در مورد چگونگي تفسير مورخي با مورخ ديگر قضاوت كن          
 بـه    اطالعـات آموختـه شـده       بـا  خواهـد كـه     آموز مي   يك آزمون خوب از دانش    . نيست

آنان مجبورنـد   .  فكر نكرده است   موضوعات جديدي پاسخ دهد كه تا به حال دربارة آنها           
اي اسـتفاده     هـاي تـازه     هاي تاريخي بـه شـيوه       كه تركيبات داده شده را نقض كنند و از داده         

آمـوز بخواهـد اطالعـات در         ؤالي جالب كـه از دانـش      گاهي اوقات مطرح كردن س    . كنند
دسترس را دوباره بازسازي كند و به سؤاالتي كه قـبالً مـورد توجـه قـرار نگرفتـه پاسـخ                     

  .ارزد اما به نظر من به زحمتش مي. د، كار مشكلي استنده

  نظرتان درباره متون درسي تاريخ چيست؟. 9
مريكا و انگليس وجـود   تاريخ آ  متون درسي  ن در اين گفتار كلي، تفاوتهايي ميا      كنم   مي گمان
 ـ براي   هستند ـ كه معموال نتيجة تحقيقات مقدماتي و كلي  انگليسي تاريخي متونفهم. دارد

چرا كه آنها اغلب نتيجة نوشته هايي بر مبنـاي تفـسير و براسـاس     . آمريكاييها مشكل است  
 . از وقايع آشنايي داشـته باشـد       آموز بايد قبال با چشم اندازي       گمانه زني هايي است كه دانش     

به هرحال چنين به نظر مي رسد كـه آمـوزش در دورة متوسـطه انگلـيس روز بـه روز از       
 انگلـيس واقعـاً انـشاء        تـاريخي   بنابراين نويسندگان متـون    .حقيقت كمتري برخوردار است   

يـا هـر كـس ديگـري          1كنند كه شما درباره ولـسي       تصور مي . نويس، مفسر و شارح هستند    
آمـوز     دانـش  كننـد، امـا     عاتي داريد پس درباره زندگي او شرح و تفسيرهايي ارائـه مـي            اطال

  .شود گمراه و گيج مي  كامالدهد  تشخيص نمي2مرنمريكايي كه ولسي را از كراآ
بـا وجـود    . مريكـايي بيـشتر توصـيف كننـده اطالعـات اساسـي هـستند              آ متون درسي 

دانـد تـأليف كتـابي     كه هـيچ چيـز نمـي   آموزي  ضرورت ارائه اطالعات مقدماتي به دانش    
تواند بـه      وجود، تالش براي طرح كتابي جالب و خواندني نمي          اين با. جاذب، مشكل است  

تنهـا يـك   . اي كه با شرح و تفسير نسبتاً زياد همراه است، ارجاع داده شود        شكلي از رساله  
_________________________________________________  

1. Welsey.  
2. Cranmer. 
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مـشاركت   1“جمهوري بزرگ ” كتاب بار در نوشتن كتاب درسي به عنوان دستيار نويسنده        
در محتواي آن شـد، در نوشـتن        باعث اصالحاتي   هاي جديد آن كتاب       اگرچه چاپ . داشتم

 چرا كه از نظر ادبي بايد     .  مواجه شدند  تحليلي و تشريحي   نوعا يآن نويسندگان با مشكالت   
 به طـور كلـي فكـر    .حال توضيحات به روشي ساده ارائه مي شد      مي بود و در همان    جالب  

 در   امـا  .ايـم    ارائه اطالعات اساسي بلكه در تحليل آنها نيـز موفـق بـوده             كنم نه تنها در     مي
  دارايهـايي كـه  ايم كتاب مـا از نـوع كتـاب      حاليكه در سطحي خاص، به موفقيت رسيده      

 بـا   امـا ،خوب عمل كرده و محبوبيت آن در حال افزايش است     .  نيست  پررونق باشد،  بازار
  .ساخترا محدود  اش اوليهفروش  في ،الگوي توصي اين انحراف از استاندارد وجود

   چيست؟2نظرتان دربارة فهرست موضوعي مطالعاتي. 10
اگـر فقـط   . ايست كه شور و شوق شما را نشان دهـد  ترين مطالعه، مطالعه    به نظر من موفق   

اما اگـر عاليـق خـاص و        . پانزده كتاب را فهرست وار عنوان كنيد، چندان سودمند نيست         
هايي پيرامون موضـوعي    را به طور پيشنهادي در قالب گروه كتاب       هاي ويژه خود      دلبستگي

 بـه طـور     آنگـاه از آن پـس او      . ايد  معين نشان دهيد، دانشجو را به طرف آن هدايت كرده         
به نظر من اين ضـروري اسـت كـه    . پردازد  مي مورد عالقة خود  مستقل به مطالعه موضوع   

هـاي  اي مؤثر كردن مطالعه كتـاب يك ارتباط فكري ـ يا حتي مشوقانه و احساساتي ـ بر  
  . توصيه شده، بوجود آيد

ام،   كتابي در مورد تاريخ ايرلند وجود دارد كه به بسياري از دانـشجويان توصـيه كـرده                
 در ايرلند ـ جايي كـه وي بـه    ايالتي ـ نام   4“وود بروك”  به نام3اي از ديويدتامسون خاطره

  شـيفتة در آنجـا . پردازد ر جواني به كار ميكسفورد براي تعليم دخت    آ عنوان دانشجوي تاريخ  
، اما در عين حـال، بـه دليـل اينكـه              شرح موضوعي عشقي است     ، كتاب. دختر و ايرلند شد   

كنم كتـاب قابـل تـوجهي         فكر مي . تامسون مورخ است تفسيري از تاريخ ايرلند را دربردارد        
 شيوه تأليف تاريخ  ازتي كهبنابراين وق.  استباشد، داستاني عاشقانه، تاريخي، تخيلي و جالب

_________________________________________________  

1 Bernard Bailyn & others, The Great Republic, 2nd ed., Massachustts, 1992. 
  .شود توصيه معين عنواني پيرامون آموزش منظور به كه كتابهايي دسته Recommanded reading؛  2

3 David Thomson. 
4 Woodbroke. 
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كنم، بـه    صحبت مي-شود كه شامل مسايل كنوني ايرلند هم مي ـ   18 و 17در ايرلند قرون 
برخي از آنها بـه آن كتـاب مراجعـه          . كنم   تامسون را پيشنهاد مي    “وودبروك”دانشجويان،  

در آنها  . اند  نشدهدانم موفق به خواندن كتاب        اند، اما تعدادي هم به داليلي كه دقيقاً نمي          كرده
  .اند نبوده عالقه من نسبت به اين كتاب ادامة مطالعات خود، صرفا تحت تاثير

 دانشجويان رويكردها، فنون پژوهش و تفسير نگارش تاريخي را ياد           ،هاي عالي   در دوره . 11
كـه بـه احتمـال زيـاد بايـد بـه تـدريس               (PhD) فارغ التحصيالن دوره دكتـري    . مي گيرند 

  ره كارشناسي يا دوره هاي مقدماتي بپردازند چگونه براي اين امر آماده شوند؟دانشجويان دو
مريكـا تقريبـاً همـه      آدر دانـشگاههاي    . ، آمـوزش از طريـق تجربـه اسـت         كـار انجام اين   

بيـشتر    نياز به تـدريس دارنـد،       مالي هاي ضرورتدليل  به    اغلب التحصيل،  دانشجويان فارغ 
حتـي اگـر نيازمنـد چنـين        . شـوند   مشغول مي   مدارس تدريس در هاي طوالني      در دوره  آنها

 .بايستي به اين امر بپردازند  مي ، نباشند همكاري
شناسـند و عقايـد جـالبي در مـورد آن ارائـه               معلمين عادي، آنهايي كه موضـوع را مـي        

 ند و به سرعت پس    ا  هاي شفاهي يا غيرشفاهي ديگران حساس       العمل  دهند نسبت به عكس     مي
 تقويـت    و مهارتشان در تدريس    نفس كسب مي كنند    اعتماد به  در كالس،    از اولين برخورد  

ام كـه چگونـه    توانيد پيش بيني كنيد يا حداقل من هرگز پيش بيني نكرده          شما نمي . مي شود 
تواند نظر آنها را به موضـوعي   كسي توانايي ذاتي در تحت تأثير قراردادن ديگران دارد و مي 

 از اينكه    بارها و بارها شگفت زده شده ام       .كمك كند جلب كند و به فهمشان در موضوع        
كار را بـه نحـو    ،شوند دار مسئوليتي مي افراد ظاهراً ترسو و شكاك چگونه در كالس عهده   

 ممكـن    در صـورتي كـه     .كننـد     نيكو انجام مي دهند و با ديگران ارتباط موثري برقرار مي          
به هر صورت نخـستين برخـورد در        . نداشته باشند  برخي افراد توانايي چنين كاري را        است

سخنراني يكي از دوستان نزديكم را بـه خـوبي بـه يـاد              .  همراه است   بسياري كالس با تنش  
ترين افراد با سـوادي        يكي از مهربان ترين و با اعتماد به نفس         ودانشجوي ارشد    او   ، آورم  مي

شروع : پرسيدماز او   آغاز كار تدريس      درمورد .شناختم   مي رسميبود كه حداقل به صورت      
كـرد كـه در نخـستين         او احـساس مـي    . انگيز بـود     شگفت :كالس چطور بود؟ پاسخ داد كه     

همينطور مطمئن بوده كـه بـدون       . برخورد آرامش داشته، اميدوار و لبريز از ايده بوده است         
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 اضافه كـرد كـه وقتـي كـالس را تـرك       وي  اما .هيچ نگراني تمام موضوع را فهمانده است      
شود كه بند چرمي ساعتش را در حين سخنراني، تكه تكه كرده، بـدون                ميكرده متوجه     مي

 مضطرب بوده و دانشجويان را       تدريس   معلوم است كه در موقع    . اينكه متوجه اين امر شود    
او از  . اما به زودي اين مطلب را دريافـت كـه سـخت نگيـرد             .  است خسته و درمانده كرده   

  .رسيده هم معلمان بزرگي شد كه حتي به رياست دانشكد
اما برخي افراد در رويارويي با كالس بـه آسـاني بـر مـسايل روحـي و ذهنـي مـسلط                      

دانند چگونه عكس العمل ديگران را پيش بيني كنند و اينكه چطـور             آنها ذاتاً نمي  . شوند  نمي
هاي يك موضـوع      بدون اينكه توجه دانشجويان را از دست بدهند آنها را به سمت ظرافت            

من معتقد هستم حداقل در مورد تاريخ ابعـاد      . ازاين موارد اجتناب پذيرند   برخي  . سوق دهند 
وقتـي سـبك بيـان،      . (هاي موفق آموخت    توان از نمونه    مي. مختلفي از آن قابل تدريس است     

)  شـدم بسيار متعجبهاي يكسان مورخان جوان را توسط معلمانشان شنيدم       اصول و نگرش  
.  كننـد  كمك به فرد    شنهاد راه حل و مقابله با آن ،       شناسايي مشكل، پي  توانند در     ديگران مي 

همه نوع پيشنهاد، از جمله آنهايي كه بـه نظـر           . هاي بكارگيري آن را پيشنهاد كنند       و روش 
 .دند مفيد باشنتوان  و در هدايت مباحث گروهي مي تدريساند، در اهميت بي

نجاسـت كـه    كـنم اي    اين امر، مستلزم نظارت بر آموزش دانشجويان است و فكـر مـي            
دانـشجويان را   . كنيم همه توانـايي تـدريس را دارنـد          تصور مي . شويم  اغلب دچار قصور مي   

. دهيم و انتظـار بهتـرين نتيجـه را داريـم            كنيم و ناظري را قرار نمي       خبر وارد كالس مي     بي
 بلكـه   ،منظور من اين نيست كـه واحـدهايي بـراي دوره آمـوزش و پـرورش الزم اسـت                  

معلمان بايد از طريـق مـشاوره غيررسـمي و اسـتفاده از پيـشنهادات               منظورم اين است كه     
سودمند و تشويق و پاداش مورد حمايت قرار گيرند تا مؤثرترين بخش تدريس آنجـا كـه                 

 .قرار گيردتوجه و تأمل پردازد مورد  ها مي به گسترش بهترين روش
 فراتـر از   امـا    .شـود    بدون تسلط و احاطه واقعي بر موضوع انجام نمي         سودمنديهيچ اثر 

آن، فرايندي مرموز از بيان عاليق انسان به ديگران و بيداري ذهن آنان و سوق دادن آنها بـه     
كنم بعضي از افراد هرگز ايـن مهـارت           گمان مي . سمت درگيري واقعي با موضوع قرار دارد      

در حاليكه اكثريت افراد اگر به آنهـا كمـك فكـري شـود پيـشرفت                . آورند  را بدست نمي  
 آمـوزان بـه طـور       هنگاميكه اين امر صورت گيـرد رضـايت آنـان و دانـش            . د كرد خواهن
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هيچ ارزشي باالتر از موفقيـت انـسان نيـست و           . ، مسئله عجيبي است   شود  تامين مي  همزمان
  .دهد هيچ رنجي بدتر از اين نيست كه شخصي احساس كند كسي به حرفش گوش نمي

تري در رشته تاريخ آمريكا، براي آزمون با توجه به آماده سازي دانشجويان مقطع دك. 12
  جامع چه ارزشي قائليد؟ 

 خـصوصاً در    كارشناسـي مـشكل آمـوزش دوره      . شـود   اگر واقعاً جامع باشد، مهم تلقي مي      
بـدتر از همـه،     . مريكا اين است كه محدود، تخصصي و سـست بنيـان اسـت            آمورد تاريخ   

 از اينـرو . مريكايي استآيخ تمدن ها و واحدهاي آموزشي در زمينه مطالعات يا تار        برنامه
هـم   آن. مريكـا هـستند   آ واحـد در مـورد تـاريخ         4 يـا    3 دانشجويان ملزم بـه گذرانـدن        ،

، ديپلماسي، مـذهبي و بـه        فرهنگ مريكا، تاريخ ادبيات،   آ تاريخ اجتماعي : واحدهايي چون 
مريكا، چنان كه گويي موضوعات چندان مـرتبط بـا           آ طور گسترده تاريخ طب و معماري     

  . نقاط ديگر جهان نيستند با سايرهم و
تواند بـدون مطالعـه جـدي در مـورد تـاريخ              توانم تصور كنم كه چه طور كسي مي         نمي

مريكا آبريتانيا، قاره اروپا و تاريخ عصر قديم، قرون وسطي و خاور دور، انتظار فهميدن تاريخ 
ه به ويژگيهاي مهمي دسـت      چرا كه با مطالعه تاريخ ديگران مي توان با مقايس         را داشته باشد    

نگاري ديگران را ببينيم و از نگرش        سنت تاريخ . يافت و دانش تاريخي خود را گسترش دهيم       
  . سبكهاي نگارش و تحليل آنها مطلع گرديم1آنها به تاريخ، فنون و شيوه هاي مستندسازي

آزمون عمومي، اگر به درستي طرح شود بهترين شيوه بـراي از ميـان برداشـتن تخـصص                  
موضوعات گنجانده در آن بايد داراي تقسيم بندي زماني و مكاني باشـد و            . يك بعدي است  

هرگـز  . هاي تاريخي را شامل شود      به هر كدام به يك اندازه اهميت داده شود تا همه دوره           
اي متمركز همچون كـسي كـه بـراي امتحـان عمـومي       توان چنين زماني را براي مطالعه     نمي

هـاي بعـدي سـازنده        نهايت در تدريس و تخصص      اين آمادگي بي  . شود بدست آورد    آماده مي 
آوري اطالعـات    گسترده از طريق جمـع    هاي  توانايي پاسخ به سؤاالت عمومي، گزارش     . است

تـرين    در حـساس  . كند  اي براي تدريس و آموزش فراهم مي         آمادگي فوق العاده   ،قابل دسترس 
_________________________________________________  

1  Documentation .مجموعه . دارد مستندسازي به نياز گذشته بازسازي و برپايي جهت تاريخي اثر هر: مستندسازي ؛
  .زي ميان نويسنده و خواننده در اصطالح مستندسازي استارجاعات در متن به منظور ارائه شواهد معتبر براي اعتمادسا
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هـاي اساسـي    گيرد تا حيطه   الب، ياد مي  اي، فرد با فهم كلي مط       مقطع زماني از آموزش حرفه    
 منـسجم از متـون      هاي   بلكه به صورت گزارش    هاي فني   ش  كتاب نگار تاريخ را نه به عنوان      

  . وجود ندارديتر از اين روش اصلي تجارب انساني درك كند؛ و مهم

  كنيد؟ چگونه بين آموزش و نگارش تاريخ به عنوان عناصري جداگانه، تعادل برقرار مي. 13
 ابتـدا از    ام  ه نوشت  تاكنون آنچه. كنند   كه همديگر را تقويت مي     ندعناصري متفاوت بته آنها   ال

 براي من تـازه، تجربـي و جـدي          آموزش از طريق تحقيقاتم   . ام  كردهطريق آموزش، تجربه    
 اول اينكه وقتي با صداي بلند با فرد يـا           :  و به دو دليل براي من ارزش ويژه اي دارد            .است

شويد كـه از طريقـي ديگـر قابـل تـشخيص              كنيد متوجه اشتباهاتي مي     يگروهي صحبت م  
 .پردازيد كه باز از طريقي ديگر ممكن نيست در نتيجه شما به انتقاد از خود مي. نيست

 ارشـد ـ كـه انتقـاد      كارشناسي چهكارشناسي ودوم اينكه در داشتن دانشجويان ـ چه  
 چـرا كـه هـر جـا فكـر      .ام  شانس بوده خوش ،كنند و در اين مورد هم خجالتي نيستند    مي
كننده نيست، بـا در نظـر گـرفتن ادب، موضـوع را بـرايم روشـن                   كردند حرف من قانع     مي
ايد و گـاهي       مواجه كارشناسيهميشه با واكنش و اظهارات دانشجويان ارشد و         . كردند  مي

نچـه را   يابيـد كـه آ      هاي آزمون، درمي    در قرائت پاسخ  ) تواند دردناك هم باشد     مي(اوقات  
شـويد كـه       ساده شده است و متوجـه مـي         يا طنز  پاسخ داده اند تا سر حد يك كاريكاتور       

پـس  . آيد  كنيد، احمقانه به نظر مي      بعضي چيزهايي كه شما در موردشان احساس غرور مي        
. نويسم، بتـوانم آمـوزش هـم بـدهم           وقتي كه مي     همزمان طور   به برايم مهم بوده است كه    
توان همه چيز را در يـك آن          نمي. محدوديت زمان و انرژي است    جنبه منفي اين موضوع     

 وقـت   كارشناسي بسيار ام كه آموزش، بخصوص آموزش دانشجويان         متوجه شده . انجام داد 
انجام همزمان آموزش، تحقيق و تأليف وقت و انرژي زيـادي را نيـاز دارد كـه      . گير است 

  .اقل براي من سودمند بوده استاما همانطور كه گفتم تركيب اينها حد. هر دو محدودند

اي تجارب خاص در زمينة پژوهش تاريخي كـه بيـان كرديـد بـا                گيري پاره  آيا شكل . 14
  گذشت زمان بوده است؟

تـرين    به نظر من يكـي از مهـم       . درست بعد از جنگ جهاني دوم، درگير اين موضوع بودم         
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 و تأليفـات و تـك   اي چيزهايي كه رخ داده است افزايش مطالعات تكنيكي جامع، حرفـه          
بسياري از ايـن تحقيقـات در نـوع خـود ارزشـمند اسـت و باعـث                  . هاي فني است    نگاري

ساز و  كاش فقط به دليل ايرادات وارده بر        . هاي انتقادي متون قبل شده است       گسترش روش 
 تركيبـي از آنهـا اسـتفاده        شيوه هاي  متداول و همينطور به دليل مورد توجه بودن          كارهاي

 خطوط اصلي يا معيارهاي تفسير تاريخي در         عدم كاربست چنين نگرشي    تيجةدر ن . شد  مي
مريكا، بريتانيا، قـاره اروپـا متزلـزل شـده و بـا هـيچ چيـزي           آمقياس وسيع همچون تاريخ     

  .شود جايگزين نمي
 بـين سـاختار تفـسير تـاريخي و ضـعف            شكافانبوهي از تأليفات مبسوط و انتقادي،       

خطوط طـوالني تفـسير، درهـم       . ايم، ايجاد كرده است     ميدهكرديم فه   آنچه را كه تصور مي    
 زمينـه اي    امروزه، براي همه در هـر     . آميخته و بازسازي در مقياس وسيع انجام شده است        

 و  واضـح  1بهتر است نوشتجات در قالب روايي      .ادامه دادن به نوشته هاي فني دشوار است         
فاقي بايـد رخ دهـد نيـز از مـشكالت           ، اين كه در پايان چه ات       وجود  اين با. پيوسته درآيند 

؛ سـاختاري كـه بـه       بيـان شـوند     بزرگ  مقياس در ي رواي يجزئيات بايد در ساختار   . است
  .تواند با مطالعات بيشتر تكميل شود نوعي مي

به طور مثال ايـن     .  است نه چندان دور  ترين پيشامدها درگذشته      اين مسلماً يكي از مهم    
ادبـي  اي و      حرفه نوشته هاي .  آمريكايي رخ داده است    2روند در مورد مطالعات پيوريتنيسم    

نوشته هاي آنها به حدي فني و ادبي گشته كه خود پيـوريتن  . در اين مورد بسيار زياد است     
 تـا حـدي     نويسد بايد   ها مي    پيوريتن بارةكه در   كس ر ه .ها نيز از عهدة فهم آن برنمي آيند       

كردم هيچ كس به آن نزديـك نمـي    وقتي من دربارة اين موضوع تحقيق مي    .  باشد متخصص
توان از همه اطالعات قابل دسترس به صـورت مفيـد              مشكل اينجاست كه چطور مي     .شد

 همـه آنچـه را كـه سـابقاً نوشـته نـشده               وجود دارد كـه    استفاده كرد؟ امروز چه داستاني    
   حاوي چه معنايي است؟ حكايت آنكل ؟ و برگيرددر

_________________________________________________  

1 Narrative Structure. 
2  American Puritanismاين . ؛ پروتستان هاي هوادار ساده سازي مراسم كليسا و سخت گيري هاي مذهبي در آمريكا

 اصالح ءر فرانسوي، جزمتفك  Jhon Calvin 1509 ---1564 هاي كالوننحله از جهات فكري و عملي تحت تأثير آموزه
  .)Calvinism( طلبان كليسا بود
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   هستند؟3 واقعاً مرتبط با تصوير بزرگ تاريخي2بسوط و م1هاي فني اما آيا همه يافته. 15
ارزيابي ميـزان واقـع     از آثار برايزياديتعداد . ها نه، اما مطمئناً بعضي ديگر هستند بعضي

 و در مقيـاس      فني ناچيز مطالعات   برخي.  به آزمون مجدد دارند     نياز نمايي و تعيين تفاوتها   
نمونه معروفي كه در اين مـورد       . دنساز    هاي وسيعي را دگرگون      حوزه اند  كوچك توانسته 

، در كمبريج انگلستان در مورد سرشـماري  5و جان هريسون 4 كشف پيترالسلت  ، شناسم  مي
در   6 انگلــستان اســت؛ يعنــي كاليــورث17دو روســتاي كوچــك دور از دريــا در قــرن 

  .  9در بدفورد شاير 8 و كاگنهو7ناتينگهام شاير
ي اين جوامع پيچيده نتايجي بدسـت آمـد كـه وقتـي              جزئيات جمعيت   و تحليل  از تجزيه 

 بريتانيـاي جديـد را   دورة متقـدم  تاريخ اجتمـاعي   نظريه ها دربارةعموميت پيدا كرد بيشتر 
 نيمـي از  السلت و هريسون كشف كردند كه دست كم نـصف يـا بـيش از                . متحول ساخت 

اين موضـوع   . شتند حضور ندا   منطقه جمعيت اين روستاها حتي در ده سال بعد از آن، در آن           
اكثـر مورخـان   . (كرد  كه كسي تصورش را نمي  كند  را بيان مي    منطقي تحرك جمعيت   دليل

تـصور  همين طـور دريافتنـد كـه        .) مي پنداشتند  پايدار، ايستا و سنتي      ي جوامع  آنها را  سابقاً؛
ـ هاي پرجمعيـت   بسياري از مردم در خانوادهاينكه  زنـدگي   ـ  شـامل شـش نفـر يـا بيـشتر      
فقط كمي بـيش از     ( اندك بود      خانواده در واقع تعداد درست افراد هر     . ند غلط است  كرد  مي

.  و خدمتكاران خانه بود شامل زن، شوهر و فرزندانة خانوادههست؛ )دو بچه در هر خانواده
 درآن منطقـه    10ديدگاه سنتي در رابطه با خانواده پرجمعيت، چند همـسري و چنـد نـسلي              

اقع چيزي بود كه تحليل آماري يا به بيان ديگر رشـد فنـون در    اين در و. نبود واقعا درست
  .اختيار مورخان گذاشت

_________________________________________________  

1 Technical. 
2 Detailed. 
3 Historical picture. 
4 Peter Laslett. 
5 John Harrison. 
6 Clayworth. 
7 Nattinghamshire. 
8 Cogenhoe. 
9 Bedfordshire. 
10 Multi-generation. 
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ايـن  .  شد تاريخ محلي در باب    وسيعي   ساز تحقيقات    زمينه مطالعه دو روستاي كوچك   
تبديل شـد كـه در آن        صنعتي   بهگروه تحقيقي السلت در دانشگاه كمبريج       شيوة مطالعه در  
فرانـسه ايـن نـوع      . دهنـد  ادامه   هر روستايي كه بيابند   سرشماري  به مطالعه   گروه تحقيقي   

هاي پيشرفته تجزيـه و تحليـل كـه ابـداع             مطالعه را قبل از انگليس، با استفاده از تكنيك        
. آنها مبحث مربوط به ناحيه و روستاي كوچك را متحول كردند          . داد  كرده بود، انجام مي   

روي هـم رفتـه داسـتان       ) گترهاي تحقيقي از ناحيه كوچك به بزر        يك نوع تعميم روش   (
.  و سؤاالت بسياري باقي مانده است       درحال بازسازي  گيري جامعه در اين سطح هنوز       شكل

امـا مرزهـا و نقـاط    . اي است انگيزي هسته خانواده در ابتداي دوره مدرن، به طور شگفت       
  گيري خانواده به عنوان يك كل چيست؟ عطف شكل

امروزه هاي تاريخي درست وجامع وجود دارد؟ يا  ظريهكنيد امروزه امكان توليد ن يمفكر. 16
  اطالعات موجود به قدري وسيع اندكه ديگر مورخان قادر به انجام چنين كاري نيستند؟

هنوز مـايلم فكـر كـنم كـه         . رسم كه كاري غيرممكن است      گاهي اوقات به اين نتيجه مي     
هـاي مهـم    ت بخـش آنچه كه در موردش صحبت كرديم بازسازي روايـا . پذير است  امكان

  .كند تاريخ در مقياسي وسيع است كه ما را عالقمند مي
 توسعه جمعيت آمريكـاي      چگونگي كنم  آنچه كه در حال حاضر بر روي آن كار مي         

در ايـن زمينـه، ايجـاد روايتـي     .  اسـت قديم، عضوگيري و ويژگيهاي قومي ـ اجتمـاعي آن  
ك يك داستان بلند را بهـم       هاي كوچ   هرگاه بخش . نهايت مشكل است     و روشن بي   1جامع

انبـوهي از تـواريخ و      .  به حـساب نيـاورده بوديـد        قبال يابيد كه    را مي  اتيپيوند دهيد، ايراد  
بنظر مي رسد هرچـه آگـاهي       . هاي خانوادگي وجود دارد كه بايد بررسي شود         شجره نامه 

  .شما بيشتر مي شود امكان ايجاد تصويري قانع كننده كمتر مي شود
. وجـود دارد   2وز فكر مي كنم امكان بازسازي فراروايت هاي تـاريخي         با اين وجود هن   

 بايـد   گمان مي كـنم كنم، كرديد چرا چنين فكر مي     سؤال مي  اما اگر با همة اين پيچيدگيها     
  . است“ايمان و عقيده”  اين مقولةگفتم كه مي

_________________________________________________  

1 Comprehensive narrative. 
2 Large narrative. 
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  تا چه حد افزايش مطالعات فني نتيجه فناوري جديد در جهان دانش است؟. 17
.  كمي ـ تـأثير مهمـي داشـته اسـت      شيوه هايوژي جديد بخصوص كامپيوتر بر مبنايتكنول

 نـوين   اوايل عصردرست همانگونه كه السلت و گروه همراه او در كمبريج، تاريخ اجتماعي 
مريكاي جنوبي قـرن هفـدهم، گروهـي در ناحيـه           آهمچنين در .  را تغيير دادند   انگلستاندر  

 اين مفهوم را تغيير ،كه قبالً در دسترس نبود ساز و كارهايي  و با استفاده از ابزار1چيزاپيك
ها و كليسا را تعيين كردند       ها، ماليات   نامه هآنها تعداد مدارك مربوط به صحت شجر      . دادند

 و  مهـم و مفاهيم مربوط به ميزان مرگ و مير، تولد، ساختار خـانواده و ديگـر آمارهـاي                  
 كـه بـسيار     17مريكاي جنـوبي قـرن      آويري از   حياتي را كشف كرده و از اين طريق ما تص         

تـصاوير وحـشتناك   . دسـت آورديـم    بـه  ،كـرديم   متفاوت از چيزي بود كه قبالً تصور مـي        
ها و ميزان باالي مرگ باعث شد كه تقريباً در حدود يك قرن، جمعيـت آنگلـو ـ     ويراني

 از   آنهـا  قاي جمعيت تقريباً ب در واقع   . مريكا قادر به توليد مثل نباشد     آ در جنوب    2آمريكايي
  . خود موجب توقف نابودي اسالفشان شد مداوم تازه واردين بود كه انبوه وطريق مهاجرت

   كـه  ،باشد مي كامالً نو    است و  هشتاد و   هفتادهاي     از مطالعات فني دهه     ناشي اين قضيه 
 .شـوند   البتـه تـا حـدي يافتـه هـا تكـرار مـي              .بوسيلة تحليلهاي رايانه اي امكان پذير شـد       

 هـر چـه     پس، تحقيقات . افزايند   مي  كارها  به زيبايي و ظرافت    تا حدودي طالعات جديد   ا
 رخ دادن  آغـاز     در ؛ آنچه كه به نظر من     ند ديگر تخيلي نيست   شوند  بيشتر فني و تخصصي مي    

ترديدي وجود نـدارد كـه همـه ايـن نوآوريهـا در فهـم تـاريخي توسـط          به هرحال  .است
  .تتكنولوژي جديد امكان پذير شده اس

ـ   دهد مان و مكان اهميتي نمياي كه به ز  به تاريخ ـ شيوه3آيا با توسل به رويكرد كمي. 18
  شود؟ ندازهاي بسياري ناديده گرفته نميا چشم
 فكـر  در حاليكـه مـن  .نظر كند  صرفها زمينه توانم بفهمم چرا كميت بايد از زمان و نمي

_________________________________________________  

1 Chesapeake. 
2 Anglo-American. 

3  Quantificational Approach. ؛ در دانش تاريخ به رويكرد مبتني بر ارائه و تحليل داده هاي آماري در شرح و تبيين
 .رويدادهاي تاريخي گفته مي شود
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شـود     ناشي مـي   مفاهيم كمي نظيري از     يبين نوعي از تاريخ كه به صورت ب       اي    فاصلهكنم    مي
اولـي دربردارنـده گذشـتة      . گيـرد وجـود دارد      و تاريخي كه از شواهد سنتي سرچشمه مي       

غافـل   از آن     حاضـران   است؛ وقايع يا پيشامدهاي تـاريخي كـه خـود          1 يا ناخودآگاه  پنهان
ه افـراد   اگرچ( ميزان زاد و ولد كه همه چيز وابسته به آنست             در همانند تغييرات . هستند

هـاي ميـزان زاد و    د يا نموبرخي نشانه ها از آن آگاه نبوده و ممكن است از  خوددر زمان 
 در حاليكـه گونـه      )اما آن داستان ديگـري اسـت      . ولد در زندگي شخصي خود آگاه باشند      

 وقايعي كه مـردم     ، عام و خاص است     ، 2 آشكار  مربوط به توضيح و شرح وقايع      سنتي بيشتر 
  . دربارة آن فكر مي كنند و با آن درگيرند د،  هستننه از آن آگاهاي زيركا به گونه

سطح معرفـت    دو    تجميع ممكن است  يكي از مسايل ديگر اين است كه چگونه       اكنون  
 دشـواري كـه روز بـه روز بـه            و ، مـسألة فنـي     صورت پـذيرد   تاريخي به عنوان يك كل    

  .شود اهميتش اضافه مي

  تاريخنگاري تاثير مي گذارد؟همه اين عوامل چگونه بر ادبيات . 19
ابتدا يكصد و پنجاه صـفحه      . نوشتم 3“مسافراني بسوي غرب  ” چند سال پيش كتابي را به نام      

وقتي آن بخـش را نوشـتم از خـود ايـن     . از آن بر اساس جداول عددي كامپيوتري نوشته شد  
صميم داشـتم  در آغاز ت. گيرد به خود مي  روايي    ها شكلي   سؤال را پرسيدم كه چطور اين داده      

 در بيـاورم؛ تـصويري بـا    روايـي هاي كتاب اعم از جداول و اعداد را به صـورت    تمام بخش 
 در قـرن    4اندازه فراگير، همچون تصاوير استادانه فلميش       وضوح بسيار زياد از يك نقاشي بي      

  .احساس مي كردم كه در پايان چشم انداز كلي آن آشكار خواهد شدچهاردهم، 
.  اسـتادانه بـه پايـان رسـاندم         كامال همه اين مراحل را به صورت     در پيش نويس اوليه     

چرا كـه سـاختگي و مـصنوعي بـه نظـر            . كردم  بايست تصويرسازي را كم مي      سرانجام مي 
_________________________________________________  

1  Latent History. تحوالت، توسط ؛ آن بخش از حوادث و موضوعات تاريخي كه عليرغم تأثيرگذاري شان در روند
مورخان و گزارشگران هم عصر آن حوادث مورد غفلت واقع شده ولي محقق تاريخ مي تواند با بررسي داده ها و اطالعات 

 . جنبي به آنها آگاهي پيدا كند
2  Manifest Events؛ آن بخش از اطالعات تاريخي كه شرح علني و واضحي از آنها در منابع و مصادر تاريخي يافت مي شود.  

3 Voyagers to the West. 
4  Flemish.؛ مربوط به ناحيه فلدندر در بلژيك كه قرابت هايي با هنر و فرهنگ هلند دارد.  
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 اما آن تصوير روايـي همچنـان        . تا موضوع  مي شد خواننده بيشتر متوجه نويسنده     . رسيد  مي
  .با شكلي اصالح شده وجود داشت

 توصيفي به كـار  داده هايمكن است سعي كنيد اعداد را به عنوان     اي كه م    با هر وسيله  
هـا    همانگونه كه با ساير داده     روايت به هم متصل كنيد،        و تكميل  ببريد و آنها را در شرح     

  .كنيد عمل مي

تحليل ايـن جـدول     «يا  » 14هاي جدول     شاخص«هايي همچون      در تاريخ كمي، عبارت    .20
آيـا كميـت الزامـاً      . از نظـر روايـي داراي ايـراد اسـت         شود كه     يافت مي » كند  آشكار مي 

  كند؟ كاربردهاي زباني را دگرگون نمي
شوند تا اينكه در قالـب نـوعي از            مربوط مي  رواييهاي تاريخ بيشتر به بيان        نوعي از نوشته  

بنابراين همانطور كه در شرح جدول مي گوئيد در         . گزارش تحقيقي علوم اجتماعي در آيد     
زمان حـال بـراي فعـل    » ...جدول زير نشان مي دهد  «، در جمله 7شماره ، جدول 4ستون 

بـراي  شـناس     جامعـه  اين روشي است كه      در بيشتر موارد    . استفاده شده است   “نشان دادن ”
دربارة تعامـل گروهـي بكـار مـي بـرد و يـا شـيوه ايـست كـه                    اطالعات آماري   گزارش  

ايـن زبـان علـوم      . ر مـي دهـد    روانشناس براي گزارش سرعت شناخت مورد اسـتفاده قـرا         
فاده مـي     پيش سـاخته اسـت      اي گزارش نتايج آزمايش خود، از الگوهاي       كه بر   است رفتاري

داده هاي آزمايشي مي توان دريافت كه آيا آنها درسـتي تئـوري را               با بررسي     بنابراين .دكنن
  .اشد؟ اما تأليف تاريخي چنين نيست حداقل اميدوارم كه چنين نبتاييد مي كنند يا نه

شناسي جديد شود نه مـسايل        آيا مشكلي در مورد اينكه مورخ مجذوب مسايل روش        . 21
  مربوط به گذشته، وجود دارد؟
 را  مـا توان از آن اجتناب كرد؛ با استفاده از ارقامي كه فهـم               بله، خطري وجود دارد، البته مي     

  دريانوردي يف كتاب  مثال در منابعي كه براي تأل      رايب. بخشد  عمق مي  نسبت به مسايل گذشته   
 ) از بريتانيا به آمريكا رفتند     1773-1776 هزار نفري كه در سال       دهموضوع  از  ( بسوي غرب 

، اطالعات زيادي در مورد هر فرد اعم از سن، جنس، شغل، محل تولد، خانواده              استفاده كردم 
  .همه اين اطالعات را بر روي كامپيوتر ذخيره كردم. و داليل مهاجرت را داشتم
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خـوب، فـالن تعـداد از مـردم، بـا ايـن             «: گوييـد   كنيـد مـي     تي به كامپيوتر نگاه مي    وق
كنيـد و بـا شـرايط و          تر شـروع بـه كـار مـي           و عميق   پس جدي . »مشخصات وجود دارند  

و . پردازيـد  هاي آماري در مـورد افـراد مـشخص شـده ، بـه كـار مـي        اطالعاتي كه با داده  
و به جستجوي تشابهات و تفاوتهاي مهم       . ريدتصويري كلي از زندگي افراد به دست مي آو        

چنين وضعيتي نشان   . كنيد  طبقه بندي شكل مي گيرد و شروع به يافتن الگوها مي          . رويد  مي
هاي آماري دو دسته كنش در هم آميخته در حيات اجتماعي قابـل               داد كه در محتواي داده    

نـه بهـم اتـصال داده    در تركيب خانواده، سن، شغل و غيـره دو تـصوير جداگا    . تفسير است 
هاي بسيار منفرد     و آن تفاوت ساختار روايت يا داستان را تشكيل داده كه در حيطه            . است

توان آنها را مورد ارزيـابي و   و عميق در قالب ريزنگري گذشته ـ در وقايع و جريانها ـ مي  
ري به بيان ديگر بيان عددي حاوي دو وجه تفسير يكي در سطح و ديگـ              . شناسايي قرار داد  

اين دو وجه چنانكه گفته شـد در حاليكـه آميختـه بـه يكـديگر هـستند                  . در عمق است  
زمـاني كـه طـرح كلـي     . توانند از مجراي اعداد هر يك به ديگري وصـل شـده باشـند     مي

مشخص شد ، من به سراغ سابقه و پيشينة كامالً متفـاوت از زنـدگي فـردي رفـتم تـا بـه                       
  .      بپردازمتشريح و تبيين الگوهاي كلي و متفاوت 

، به سمت حقـايق بـشري سـوق         راههااعداد عاليمي هستند كه فرد را عميقتر از ديگر          
در . باشد، ديگر تاريخ نيست، اعـداد اسـت     تنها فهرست     همه محتواي گذشته   اگر. دهند  مي

هـاي آنهـا      هـا و نگرانـي       بايد در مورد مردم، فعاليـت      مورخ افزون بر ارقام موجود    خاتمه  
  .صحبت كند

توانيد براي اين نگرش جديد  دربارة تاريخ اجتماعي كـه بـه بحـث در مـورد                    آيا مي . 22
پردازد، مثالي بزنيد؟ آيا در ايـن مـورد مـسايل و              رفتار مردم به صورت طوالني مدت مي      

  مشكالت خاصي وجود دارد؟
اين . تداري اس    برده  فايدة ترين مثالها، مربوط به     ترين، فراگيرترين و پيچيده     يكي از معروف  

اي مورد بررسـي و آزمـايش    متخصصان سنجش رايانه  و ديگر1مسأله از سوي رابرت فوگل 
_________________________________________________  

1 Robert Fogel. 
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گونـه  مه  فوگل و همكارانش آثار خود را يكي پس از ديگري، با استفاده از ه             . قرار گرفت 
 سعي آنها بر اين بود كـه دريابنـد          .، منتشر كردند     آمريكا  جنوب دردسترس درباره رك  امد

كـرد؟ و      خانواده فرد سياهپوست را متالشي مي       اين مساله   بوده است؟ آيا   آيا بردگي سودمند  
  آيا زندگي مادي بردگان بدتر از زندگي كارگران صنعتي آزاد بوده يا نه؟

پرسشهايي بسيار مهم كه بر پايه ي وجدان و اخالق و ريشه هاي جنـگ داخلـي بنـا                   
بردگـي  . اندازه زيـادي مثبـت بـود   در ارزيابي وسيعي كه انجام شد ، پاسخ آنها تا    . مي شود 

تحت شرايطي خاص كه باعث از هم پاشيدگي حيـات خـانوادگي آنهـا نـشود ، سـودمند                   
. است و از نظر مادي ـ نه روانشناختي ـ بردگان وضعيتي بـدتر از كـارگران آزاد نداشـتند     

ولي مشكل چنين تفسيري از سودمند بودن بردگـي ايـن اسـت كـه كـشاورزان يـا همـان                     
زيرا آنها كامپيوتر نداشتند و از هر گونـه سـنجش هـاي    . قادر به درك آن نيستند    بردگان  

آماري دراز مدت بي بهره بودند ، آنان مجبور بودند محاسبات ابتدايي خود را براي كشت                
 بردگـان . و زرع به كار برده و بهترين تصميم را براي آنچه بايد انجام دهند اتخـاذ نماينـد                 

 تحت چه شرايط جسمي محيطـي        همزمان فهمند كه كارگران آزاد   توانستند ب    نمي همچنين
  .فهميدند بيشتر مراقب زندگي خود بودند اگر اين را مي.  كنندزندگي مي

برمبنـاي تحليـل    جريان درازمدتي بـود كـه     بررسي وضعيت  داد،  آنچه فوگل انجام مي   
عـات عـددي را     پس از آن، او و همكارانش سعي كردند تـا اطال          . شد   ارائه مي  كمي شرايط 

  .و تفسير نمايند آن زمان تلفيق حيات خانوادگي، اخالقيات و سياست مفاهيمبا 

هاي اخالقي عصر حاضر  ناشي از نگراني 1“ايدئولوژي سياسي” به نظر شما تا چه اندازه. 23
  جامعه در گسترش اين نوع تاريخ اجتماعي نقش دارد؟ 2“طبقة فرودست” با توجه به

گيري   هاي مهمي در مورد شكل      و اجتماعي موجود، باعث ايجاد پرسش     هاي سياسي     نگراني
، نداي نيـست    هـاي تـازه     هـا پرسـش     ايـن . ها شده اسـت      توده ة عادي و پديد   انتاريخي كارگر 

_________________________________________________  

1  Political Ideology.اي اعم از فرهنگي يا ديني كه موجب تأئيد، تثبيت و توجيه اقدامات يك ؛ هر گونه انديشه و يا انگاره
 .دحاكميت سياسي گرد

2  Under Class. ؛ آن بخش از يك جامعه كه عالئق، آرمانها و نظرات آنان از كمترين ميزان تأثيرگذاري در ترسيم سياست ها
 . و يا از جهت معيشتي فرو تر از حد متعارف جامعة خود باشندهاي آن جامعه برخوردار باشدو سياستگزاري
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د، ولـي باعـث     نهرچند ممكن است نسبت به گذشته شدت بيشتري به خـود گرفتـه باشـ              
هـون دسترسـي بـه    هـاي جديـد بـسياري شـده اسـت كـه تـا حـدودي مر             پيدايش نوشـته  

شـيوه   تنهـا بـا      -بدون تجزيه و تحليل كمي    . باشد  هاي جديد مطالعات تاريخي مي      تكنيك
 راهي براي دستيابي به تاريخ واقعي اكثريت مردم وجود نـدارد و شـما واقعـاً                 -هاي روايي 

  .توانيد آنچه را اتفاق افتاده، نشان دهيد نمي
سؤال خوبي كـه  . يم سياسي مهمي باشدتواند داراي مفاه اطالعات جديد در دسترس مي   

در اينجا مطرح است، اين است كه چه سرنوشتي در مورد مردم عادي وجود داشته اسـت؛                 
هاي    ارتباط نزديكي با سياستهاي موجود و نگراني        اين در واقع   اند يا بدتر؟    شرايط بهتر شده  

  . دارد فرودستمربوط به مشكالت طبقه 
 محركــي بــراي تحقيــق و ،ســي و ايــدئولوژيكيهــاي سيا بلــه، بــدون شــك، نگرانــي

 و  بـا مـشكالت   پيوسـته ايـن نگرشـها و نگارشـها     امـا .  تـاريخي بـوده اسـت      هاي  نگارش
انـد،    تاريخي پديد آمده تحقيقات تاريخي از دل   احكام اغلب.  بوده است  هايي روبرو   چالش

ي در  ا  هـاي گـم شـده       مورخان نكته بين كه غرق در مطالعات خود هستند، متوجه حلقـه           
هـا و     هـاي اطالعـاتي، تنـاقض       اند كه بايد يافته شوند و آشـفتگي         معلومات و دانش ما شده    

آنـان  . ها، ايشان و ديگران را بر آن داشته تا شرح و يا توصيفي براي آن بيابنـد                  ناهماهنگي
همة  موجود، روابط، تشابهات و داليلي براي        متون و روايات  در اسناد و مدارك و نيز در        

  .  طرح و الگوهاي نويني مي يابند كه قبالً ديده نشده استكوچك يا بزرگيدنياهاي 
 از   در نتـايج حاصـله     - نـه سياسـي و ايـدئولوژيك       - نقش فكـري و عقالنـي      مورخان
بر يافته هـا و شـرح خـود كـه از راههـاي ويـژه بـه آن                    ي آنان اصرار  . دارند تحقيقات را 

هـاي آزاد     ختالف ، پاسخگويي به پرسش    ا موارد    بلكه تالش آنها بر حل     .، ندارند رسند  مي
مورخان بـه طـور عمـده بوسـيلة عاليـق سياسـي و              . هاي نو است    و كشف و تشريح جهان    

با اين وجود آنها به طور عمده در نتايج تحقيقـات دخيـل     . ايدئولوژيك تحريك مي شوند   
هـاي    آنها صرفا به دنبال ارضاي حس كنجكاوي يا آرزوي آشـكار سـاختن جهـان              . هستند

كننده چيزي را بيابند كه سياسـت هـاي           خواهند كه روايت اثبات     آنان مي . مشده نيستند گ
 بنـابراين آنهـا احتمـاالً،       .هـاي مخـصوصي باشـد       خاصي را حمايت كرده و يـا داراي پيـام         

و يا اينكه راه    كنند،    گويند اغراق و مبالغه مي       كه مي  روايتهاييناخودآگاه و ناخواسته ، در      
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  .ر نقل آن در پيش مي گيرند د1جانبدارانه اي
در حال حاضر مورخان بسياري هـستند كـه عالقمندنـد ميـزان ذاتـي بـودن، عمـق و                    

 مشكالت عمومي با ابعاد اخالقي،      :از جمله    مدرنهاي مسايل آمريكاييان      وسعت و ريشه  
بـراي آنهـا   . نژادپرستي را نشان دهنـد و ) شامل تبعيضات جنسي(فقر، نابرابريهاي اجتماعي    

  از ديربـاز در زنـدگي      - بـا ريـشه عميـق      - است كه بتوانند اثبات كنند عاملي درونـي        مهم
مريكاييها وجود داشته است كه باعث بروز اين مشكالت شده و يا اينكه دنيـاي بهتـري                 آ

هـاي    آنـان نگـرش   .  اسـت  هاي آن دچـار انحـراف شـده         وجود داشته كه در برخي زمينه     
 آن  در گـويي     آنچنانكـه  دهنـد؛   گذشته ارجاع مي  امروزي نسبت به اين مسايل را به زمان         

 نداشـته    خـود   از امـور    و تلقي  ولي نسلهاي گذشته ممكن است چنين تجربه      . اند   بوده دوره
باشند و به مسايل متفاوتي توجه كرده باشـند، مـسايلي كـه نـه الزامـاً بهتـر اسـت بلكـه                       

 - تـاريخي دارد   اتتحقيقـ هاي سياسي تـأثيري زيـاد بـر           هنوز مشغله .  با اينهاست  متفاوت
، رقابـت كامـل بـين       نهايت اميد است كه در      - داشته است   هم  هميشه  گفتم همانگونه كه 

تعـصبات و جانبـداريهاي     افزون ايشان و افـزايش حجـم مـستندات،          زمورخان، تجربه رو  
رود مورخان با نگـاهي تـاريخي        آيا انتظار نمي  .  را تا حدودي تحت كنترل در آورد       سياسي

ضروري زمان خود بپردازند؟ بله، البته، ولي به صـورتي كـه در سـاختار            به بررسي مسايل    
مـسئله قابـل    . زمان گذشته اختاللي ايجاد نشود و زمان حال و گذشته را در هم نياميزنـد              

  . توجه اين است كه مباحث زمان گذشته را بايد در شرايط و زمان خود، بازنگري كرد

تـوان    ؟ با نگاهي به تاريخ خودمـان، آيـا مـي          آيا اين مسئله مربوط به هر نسلي است       . 24
 و تأكيد بيـشتري     2اي ايجاد شده كه تأكيد كمتري بر شرايط         گفت كه يك اخالق حرفه    

  بر قضاوت اخالقي دارد؟
 ولـي در عـين   ، گذشـته داريـم   نسل پيش در بـاب تري نسبت به به نظر من، ما درك عميق    

_________________________________________________  

1 Bias. 
2  Context. بستر زماني و مكاني رخدادها . گذشته نياز به فهم ظرف زماني و مكاني آن دارد؛ درك هر واقعه يا جرياني در

. در بافتي شبكه اي با موضوع قرارداد كه مجرد كردن آن از متن موجب برداشت تاريخي كم و بيش غلط خواهد شد
  .خوانده مي شوند Contextualist ند موضوع با متن تاكيد دارند متن گرا يام گروهي از مورخين كه بر ارتباط نظام
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 جايگـاه و دغدغـه     در مـورد     هـايي  نمـايي   ، بزرگ يهاي خاص   كنم در زمينه    حال، فكر مي  
، بنـابراين   اسـت وجـود   گرايش م  در حال حاضر هر دو       گمان مي كنم  . اخالقي وجود دارد  

توانـد خـوب باشـد، زيـرا در ايـن صـورت                   ها مـي   كه همه اين  گفت  توان    خوش بينانه مي  
ج خار.  مطالعات تاريخي داشت   ي   در زمينه  متقدمين پربارتري نسبت به     هاي  آميزهتوان    مي

كه فـرد بتوانـد معرفـت چگـونگي زمـان گذشـته و                با اين مطلب مادامي     من از اين دايره  
   .  هستم موافقرا به درستي درك كند حوادث آن

هـا صـحبت     شما اكنون در مورد انواع جديدي از مستندات، اعداد، آمار و مانند ايـن             . 25
ي وجـود دارد، آيـا     هاي گونـاگون    كرديد، ولي در واقع شواهد و مدارك تاريخي به شكل         

  شما مشاهداتي در مورد استفاده از اشكال ديگر منابع از سوي مورخان داريد؟
 مـدارك و شـواهد، تفاسـير، مباحـث و        تـوالي كـاربرد انـواع      بيـانگر    نگاري  تاريخ تاريخ

در اعصار مختلف، انواع مختلفي از مدارك و شواهد مرسوم بوده اسـت و              . هاست  استدالل
 اگر به گذشته    براي مثال د،  نمورد استفاده قرار گير   ا ديد انتقادي    دقت و ب  همه آنها بايد به     

 هـا  مـستند سـازي    كه از انـواع مهـم        -دور و تاريخ قرون وسطي برگرديم، زندگي قديسان       
 براي ما به صورت يك پديدة دوجانبه درآمده است، از يك سو، شـامل حقـايقي                 -است

له نويسندگان به عينه، مشاهده شـده و يـا          در مورد زندگي واقعي قديسان است كه به وسي        
ولـي از سـويي ديگـر،     .هـا منتقـل شـده اسـت     اي كم و بيش دقيق، به آن    ه  از طريق افسانه  

هاي مورد نظرشان، رويدادهايي نظير معجـزه،   نويسندگان به منظور اثبات تقدس شخصيت     
يـك قـديس    از   ممكن است اكنون     پيشگويي و غيره را انتخاب نموده و با خصوصياتي كه         

 بنابراين تصوراتي كه از تقدس در زمان نويـسنده مـورد قبـول              .دهند    رود، تطابق مي    انتظار  
  .كند قرار گرفته را بيان مي
ها، عاليق و خصوصيتهاي نويسندگان و نيـز چيزهـايي را در مـورد              همچنين اين نوشته  

در ايـن   . دكنـ   منعكس مـي   - هرچند به طور كمرنگ    -ها دنياي رواني، عادي و عمومي آن     
كارشناسـان  . شـوند    در هم آميخته مـي     اي   دوجانبه  واكنش متون، واقعيت و تخيل در قالب     

 كننـد تـا    آنهـا سـعي مـي     . ها را از هم تفكيـك كننـد        قرون وسطي بايد به نحوي همه اين      
اطالعات مربوط به زندگي واقعي و مضامين پذيرفتـه شـده تقـدس در زمـان نويـسنده و                   
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 معنوي انديشمندان تارك دنيـا كـه منجـر بـه تـأليف چنـين                برخي از خصوصيات دنياي   
كننـد و زمـان بـسياري را           متخصصان كوشش مي   رو،  از اين  .دن درياب  را حكاياتي شده است  

 در زمان قديـسان،     شناسي سبكهاي    برخي نوشته .  تا به اين مهم دست يابند      كنندميصرف  
رده شـده، بـه طـور قابـل         آو 1چه در مورد حكيم يهودي، آوياد كلن بـرگ         خصوص آن   به

  .توجهي ظريف و موشكافانه است
، در رمـان     االوليـاء  ةتـذكر هاي پرشور و جالب موجود در حكايات          از اين نوع اغراق   

 نيمـي رمـان و نيمـي      كـه   نيز وجـود دارد      3“گناهكار مقدس ” ،2انگيز توماس مان    شگفت
 4بك گروتـسك اين رمان، روايت طنزي به س.  است طنز در مورد زندگي قديسانديگر

 كشيش نيمه تخيلي يعني گريگوري مقدس است كه بر اساس           5در مورد سرگذشت اوديپي   
  . ، نوشته شده استدوازدهمدر قرن  6تخيالت شاعرانه هارتمن

ـ    چهـارده داستان در مورد اصـل و ريـشه عمـل زنـاي گريگـوري،                 او روي   ة سـال توب
تيغـي    ه او را بـه شـكل جوجـه        هاي اقيانوس، تغذيه با مايعات زميني اسرارآميز كـ          صخره

درآورده بود، رستگاري نهايي او و بازگشت به شكل انسان، رسيدن به زيبـايي، كـشيش و                 
  .باشد مقدس شدن او و اعطاي آمرزش به مادر خود كه در گناه زندگي كرده بود، مي

نمـايي افـسانه قـرون         واقع ژرفاي زماني و همچنين    و   كنايهماس مان، به منظور بيان      تو
گراي خوش باور، ساده لـوح و تـا حـدي جـذاب               ايي، داستان را از زبان راهب انسان      وسط

 بـاور   يـك انـدازه    تـا    زمـان   هـم  اي زندگي گريگوري را     كند؛ كه جزئيات افسانه     بيان مي 
 .دهد نشان مي  با اين كار تخيالت را تا حدي قابل باور           ي و .و تا حدي منكر آن است      شتهدا

 راهـب سـاده لـوح،    .اي در سه سـطح بنيـان گـذاري كنـد     يهبا اين روش وي بر آن است پا  
_________________________________________________  

1 Aviad Klenberg. 
2 Thomas Mann. 
3 The Holy Sinner. 

4  Grotesque. ؛ گروتسك از ريشه التينgrotto به شيوة هنري پر زرق و برق آرايش . به معني غار كوچك يا حفره است
كليسا و توليد مجسمه هايي ديوارها در زمان رم باستان گفته شد كه در قرن پانزدهم تجديد شد و در تزيين ديوارهاي 

  .كه در آن انسان و حيوان با گل، گياه و ميوه ها به طور عجيب و غريبي درهم آميخته تجلي مي يافت
 اوديپ اسطوره ي يوناني است كه سرنوشتش اين بود كه بطور نادانسته پدر خود را كشته و با مادر خود ازدواج كرد  5

(Oedipal Account).   
6 Hartmann Von Aue. 
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كه زندگي قديسان در قرون وسطي بيشتر مربوط بـه ايرلنـد            چرا  گويي ايرلندي است      قصه
 خود و فرهنگ زمان خود را به هنگـام          اين راهب .  كشورهاي اروپايي ديگر    ساير بوده تا 

خـود راهبـي گمنـام      او  . سـازد    آشكار مـي   يشصحبت كردن در مورد قديسان پيش از خو       
، در پـشت همـه   افزون بر اين   .است كه به اندازه منشأ پاپ شدنش مرموز و پوشيده است          

 قـرون وسـطايي و    پـردازي و بـازي بـا زبـان        بـه داسـتان     دسـت  ها، مان قرار دارد كـه      اين
 و تاريخ گريگوريان شـهر رم نـشأت         1 پارسيفال افسانه كه از    زند هايي مي  زي از نام  سانماد

كنند كه پرده از منابع مان بردارنـد و نـوع              سعي مي  ؤثردانشمندان با تالشي م   . ستگرفته ا 
كه گاهگاهي بايـد بـر نمونـه خوشـايندي از آنچـه               اين. نگرش و رفتارش را توضيح دهند     

دهند تأكيد كرد، سـخني       كارشناسان قرون وسطي در زندگي قديسان مورد بررسي قرار مي         
 كه پاره اي اليه هاي حقـايق را از راه تحليـل داسـتان               كنند ها كوشش مي   آن. بيهوده است 

اند، اما تـا      در آن كساني كه به حقيقت تعهد داشته       . دست آورند   سرايي هاي آباء كليسا، به    
  . آنجا كه ما مي دانيم چنين چيزهايي وجود خارجي نداشت

بعـي  هـا بـه من   ، روزنامـه هيجـدهم در قرن . ند هستمنابع هميشه در حال ترديد و تغيير      
مقـاالت  . ها اسـتفاده شـود      بسيار محتاطانه و نقادانه از آن      استاما الزم   . مستند تبديل شدند  

اگـر تـصورتان از     . شـد   ماده مي  آ  توسط نويسندگان روزمزد    بيشتر هاي قرن مذكور    روزنامه
يد؛ چرا  هستهاي آن دوره، نسخه كوچكي از نيويورك تايمز امروز است در اشتباه روزنامه
 تظاهر بـه   حتي   شدند و  توليد مي  حزبي   هاي  ها به واسطه گرايش    بيشتر آن . نه نبود گو كه اين 

بنـابراين  . ها، برنامه كاري خود را داشـتند        هاي اين روزنامه     چاپخانه .ت هم نمي كردند   عيني
-ها اسـت      شرح اطالعات موجود در آن     قسمتي كه براي استفاده از      از   مورخان جديد بايد  

 بـه   هـا  همچنين از آن نوشـته     و   بهره گيرند  -شود  يدادي مربوط مي  كه تا حدي به وقوع رو     
  . و اهداف نويسندگان آنهاست، استفاده كنندها  گرايشنشان دهندةعنوان سندي كه 

هـا در    بـراي نمونـه آن     .ند هـست   از منابع تـاريخي بـسيار ارزشـمند         ديگر ها يكي   عكس

_________________________________________________  

1  Parsifal Legend. م در منظومه حماسي و لفرام فون اشنباخ1230سال مرگ حدود (؛ افسانة پارسينال  Wolfram von 
Eschenbach  شاعر آلماني، رمانس سلحشوري گمنام است كه در ركاب پادشاه گرايل خدمت مي كرد، و پس از جانفشاني

 .هاي بسيار عاقبت خود به شاهي مي رسد
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امـا  . ورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد      ، به خوبي م   1 تلويزيوني مربوط به جنگ داخلي     هاي  برنامه
  آنهـا چـرا كـه  .  عدم تحركـشان اسـت     تصاوير، در واقع  مشكل قابل توجه در نحوه استفاده       

توان دريافت كـه يـك حادثـه چگونـه            ها نمي   با اين عكس  . نمايشگر لحظات ايستا هستند   
 حـوادث  كـه چـه   اتفاق افتاده، به چه ترتيب ادامه يافته و در نهايت به كجا انجاميده و اين              

هـاي    بيـشتر قـدرت تـصويري مجموعـه عكـس         . ديگري در نتيجة آن به وجود آمده است       
مربوط به جنگ داخلي كه در تلويزيون به نمايش درآمـده، ناشـي از توانـايي عكاسـان در      

اي   هاي خود را به آرامـي در صـحنه          آنان دوربين . هايشان است   استفاده پرتحرك از دوربين   
  .تحرك، پويايي و حركت ببخشند دهند تا به دوربيني بي  ميوسيع به جلو يا عقب حركت

اما راجع به تاريخ شفاهي كه در حال حاضر بـيش از پـيش مـورد اسـتفاده مورخـان                    
شده است؛  مسايل مربوط بـه       گرفته   3ها از مردم شناسان    و بيشتر فنون آن    است   2نگار قوم

ما به طور قطع يكي از مسايل،       من به هيچ وجه در اين مورد تخصص ندارم، ا         . خود را دارد  
ر از نـسلي بـه      ا است كه بـا گـذ      4 شفاهي سنتواقعيت بازسازي وضعيت گذشته بر اساس       

 بايـد بـه هـر نحـو جريانـاتي كـه در طـول ايـن                  .نسل ديگر تا به امروز باقي مانده است         
كـه، ايـن      ديگر اين  .ها را به حساب بياوريد     رخدادها وجود داشته و همين طور راويان آن       

اصطالح در مقابل تاريخ شفاهي كه بيشتر معني و مفهوم انفرادي داشـته و شـهادت فـردي                  
. باشـد  ها را تجربه كرده مـي  نسبت به موضوعات و وقايع گذشته است كه خود شخص آن       

چـه   ها بوده با آن    مورخ بايد توجه داشته باشد كه ميان وقايعي كه راوي به عنوان ناظر آن             
 بـه طـور مثـال،       5.دهد، تمايز قايل شود    جربه عمومي انتقال مي   كه همان شخص به عنوان ت     

_________________________________________________  

1  Civil War ميان ايالت هاي شمال و جنوب در كشور در اياالت 1865 تا 1861؛ جنگهاي داخلي در فاصله سالهاي 
  .متحده آمريكا اتفاق افتاد

2 Ethnographic Historians 
3 Anthropologists 
4 Oral Tradition 

ه انتقال سينه به سينه تجارب ب Oral Tradition كه در حالي. است Oral History متمايز از Oral Traditionمفهوم   5
شود كه  به مجموعه ساز و كارهايي گفته مي Oral History پردازد، فرهنگي ـ اجتماعي از نسلي به نسل ديگري مي
اي  اي خاص در زمانهاي گذشته پرداخته و نتيجة آن در قالب نوشته طي مصاحبه با فرد يا افراد معين، پيرامون مسئله

اي بر  مرتضي نورائي، مقدمه: براي آگاهي بيشتر نك. گيرد شود و در اختيار عموم قرار مي ج ميتاريخي از نوار استخرا
  .66ـ67، صص 1382، س 49 و 50ش . فلسفه تاريخ شفاهي، فصلنامه گنجينة اسناد
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 در هاوايي مورد بررسي عميـق و موشـكافانه         1779 در سال    1مرگ عجيب كاپيتان كوك   
 در اسـتراليا قـرار      3 دنينگ گ در شيكاگو و گر    2 چون مارشال سالينز    مهمي مردم شناسان 

 در قـرن    4هـا   مذهبي پلـي نـزي     بازسازي مراسم  بر اساس     زيادي تفاسير آنان تا حد   . گرفت
  سـنت ها، بـه صـورت   نزي  كه به عنوان ميراث فرهنگي دوره پلي    مراسميهيجدهم است،   

كه اين تفاسـير چقـدر در بيـان بازتـاب الگوهـاي       اين. ه است حفظ شد تاكنون نيز  شفاهي
 سـال پـيش بـود، دقيـق اسـت و تـا چـه انـدازه تـاريخ                  200رفتاري به همان شـكلي كـه        

هـاي     پرسـش  ؟هـاي قـوم نگـاران اسـت          غيرقابل قبـول از نگـرش      پيش فرضي  ،انهنگار  قوم
  .ها دشوار است اي هستند كه به نظر، پاسخ به آن واقعي

اند كه بايد     نظر من اين است كه اشكال جديدي از اسناد و مدارك كشف يا تهيه شده              
عالقمند ز كار    فردي در آغا   كه در صورتي .  مورد استفاده قرار گيرند    ديدي كامال انتقادي   اب

 محدوديتها  براين هم بايد واقف باشد كه       ، كارگيري شكل جديدي از مستندسازي باشد       به  
  .استفاده از اين دست مستندات در كجاستو مشكالت 

هاي ثبت  گفت يكي از بزرگترين مشكالت مورخ، تعيين اعتبار داده پس آيا مي توان. 26
  شده است؟

 نياز بـه تجزيـه و       . منابع نقدهاي اين حرفه است؛ يعني       ترين بخش   اين موضوع يكي از مهم    
 تـاريخ    تيـزبين  تحليل نقادانه اسناد و شواهد چيزي است كه بسيار مورد توجه متخصصان           

 كساني كه در حوزه مناسـبات سياسـي مـشغول بـه كـار هـستند،                و همچنين  قرون وسطي 
ايـست بـا انبـوهي از       ب  دهد كـه مـي      در تاريخ اجتماعي نوين، مشكل جايي رخ مي       . باشد  مي
هـاي آمـاري      اي، حتي اگر اطمينـاني از روش        هاي رايانه   ها سروكار داشت، تفسير داده      داده

  . استيمورد نياز وجود داشته باشد، باز هم كار دشوار
، مـن و همـسرم مـشغول تـأليف          50من در اين مورد تجربه جالبي دارم؛ در اواسط دهه           

كـرديم، اگـر      اي كه در آن زمان اسـتفاده مـي          رايانه. (ديماي بو   كتابي بر اساس آمارهاي رايانه    
_________________________________________________  
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در حقيقـت كتـابي كـه مـا         خورد،    مي 1اسميت سونيان هنوز وجود داشته باشد به درد موزه        
نوشتيم و كمابيش مورد استناد تاريخ محاسبات است، برآن بود تا چگـونگي سـهولت رونـد                 

-1714( 2“كـشتيراني ماساچوسـت   ”  در باب  به اين ترتيب تحقيق   . )را نشان دهد    آغازين آن 
 كه در زمان خود يك نـوآوري بـود،         3ساز را با طرح جداولي از طريق ماشين جدول       ) 1697

دار را از روي دستگاهي حسي كـه داراي بـرس سـيمي               هاي سوراخ   ماشين كارت . انجام داديم 
برقـرار  هـا بـا دسـتگاه تمـاس           هاي سيمي از طريق سوراخ      كه برس  به طوري . داد  بود عبور مي  

بدين ترتيب ما جداولي را براي كتاب تهيه . كرد كرد و اعدادي را در نقاط تماس چاپ مي مي
قدر جذاب و غيرمنتظره بود كه باور چنين ابتكاري برايمان           نآها،    يكي از اين جدول   . كرديم

كه اين جداول را بيشتر بررسي كرديم و آن را با جـداول ديگـر                اما پس از آن   . غيرممكن بود 
انگيـز   كرديم، جذاب و شـگفت  كه تصور مي مقايسه كرديم، مشخص شد كه موضوع آنچنان     

چه را كه اتفاق افتاده از نو، بازسـازي كنـيم و بـدين ترتيـب بـا            تالش كرديم آن  . نبوده است 
هايي كه در برس وجود داشت به         كمك تعدادي از كارشناسان متوجه شديم كه يكي از سيم         

ها جدا شده، به اين ترتيـب سـوراخي را بـه اشـتباه در                 ديگر سيم سمت بيرون كج شده و از       
هايي اشتباه شكل  انگيز ما بر اساس شماره بنابراين، جدول شگفت. ستون ديگر نشان داده است

ما تمامي اين واقعه را در زيرنويس كتاب خود ذكـر كـرديم تـا خطراتـي را كـه                . گرفته بود 
ـ  . اشيمشجاعانه با آن درگير بوديم شرح داده ب        شـوم كـه بايـد مـدارك و           ادآور مـي  دوباره ي

 چرا كه  ،شوند نقادانه به كار گرفت  مطرح مي  امروزه پيوسته را كه    نويني    تاريخي مستندات
  .در هر يك مخاطراتي است كه نيازمند ارزيابي دقيقي است

ا استفاده كرديد، چگونه شم» فن«چند لحظه پيش، در اشاره به دانش تاريخي از كلمه . 27
  ؟يخ را در حيطه فنون قرار مي دهيدتار

تـوان آن را فراتـر از         هرچند مـي  .  يك فن است   مي شود كه نوشته و تدريس      تاريخ آنچنان 
برخـي  همينطور بـا توجـه بـه        . تواند يك هنر باشد     در بهترين حالت، مي   . اين هم دانست  
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 داراي  ماشـيني، هـاي    مورد توافق و استفاده از برخـي فنـاوري         كمابيش   معيارهاي استداللي 
تواند فن و حرفه باشد؛ بر اين اساس كـه            اما به نظر من، تاريخ حداقل مي      . ابعاد علمي است  

ورد آزمـون   توان آموخت و تجارب آن با گذشت زمان م          هاي مربوط به آن را مي       مهارت
 تجزيـه    و  سخن متقن،   تا چه حد يك    دانند كه   گران كمابيش مي  پژوهش. قرار گرفته است  

   تفسير اسناد، مستدل است يا خير؟ كم و كيفد و ياو تحليل سن
كننـد     مـي  در تـاريخ كـار     توسـط افـرادي كـه        1هاي كيفي معيارمانند هر فن ديگري،     

 به نظر من زمـاني كـه كـار تـاريخ در مـسير درسـت                 از اين روست كه   . شود  مشخص مي 
 .ابـد ي حركت كند، صنفي شدن آن از مرحله تحصيالت تكميلي به باال مفهوم درست مـي              

. اي در طي اعصار، توسعه و مورد آزمون قرار گرفتـه اسـت              به اين ترتيب مهارتهاي حرفه    
 از جملـه    هـاي تـاريخي،      آمـوزه  نگـارش و تـدريس     اساسـي    ة، شـالود   من به نظر رو   از اين 

  . دستاوردهاي فني استتوليدات و

ول راهنماي گرچه حوزه تاريخ و عناوين آن بسيار گسترده و متفاوت است، اما آيا اص . 28
  هاي رهيافت مشترك در مورد مسايل تاريخي به طوركلي وجود دارد؟ مفهوم يا روش

آنچه در طول كـار تـاريخي مـسئله         مسايل مشترك؟ منافع جهاني در مورد اين فن؟ به نظر         
در كـل تـاريخ يـك       .  يا زمان گذشتة غير حقيقي است      2ساز است در واقع تاريخ غير واقع      

  .استمسئله است و آن گذشته 
هـا مـورد    آن هستند كـه آيـا نظـرات فعلـي            درگير پاسخ به اين سؤال     ،تمامي مورخان 

 نقـصان نمـي    ، شـود    يا نه؟ بنابراين آيا گذشته تحريف نمي       قرار گرفته  در گذشته    بازخواني
دهد؟ اين همان چيزي است كه به نظر من در مـورد               وضوح خود را از دست نمي      يابد و يا  

  .اي اصلي و جهاني است  مسأله، آموزيخ و  تارينگاري تاريخ
آن و تا حـدي      و ارائه قراين مناسب در زمان         در متن زماني خود       گذشته معرفيبدون  

 رخـداد هـر   توان بـه درك واقعـي از چگـونگي             هرگز نمي  جداكردن آن از زمان حال ،     
_________________________________________________  
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  .تكنيم پرداخ گذشته و تغيير آن در زماني كه ما آن را تجربه ميزمان  در اي واقعه
هـاي     دنيايي متفـاوت اسـت، تجربـه        در بسياري جهات   بلكهاست  گذشته نه تنها دور     

انـد، و وقـايع       گذشـتگان گذشـته را تجربـه كـرده        . بنيادي كه متفاوت از تجارب ماسـت      
در حاليكه اين موضـوعات از ديـد   . چنان برايشان طبيعي بوده كه به ثبت آن نپرداختند       آن

 در   كه بود عجيب   نم  براي طور مثال اقدامات بهداشتي   به  . ستانگيز ا   ما عجيب و شگفت   
دادنـد؟ و چگونـه      ه اقداماتي در رابطه با فضوالت انساني انجام مي         چ  مردم ،جدهميقرن ه 

  در شهرها آن را مهندسي مي كردند؟
 در  1يبآلكـس اسـكو   . شناسم كه در اين زمينه انجام شده اسـت           را مي  اندكيتحقيقات  

 ايـن موضـوع را در       2اي دارد، فرناند بـرودل      مقاله بسيار عالي  ها،    مورد فاضالب عهد رومي   
دونالـد  .  در اروپا، به طور مختصر مورد بحـث قـرار داده اسـت             هفدهم و   شانزدهمقرون  
 كتابي در مورد فاضالبهاي پاريس در قرن نوزدهم نوشته است و مقاله قابـل تـوجهي     3رايد

كليفورد مورخ ادبـي    . ته شده است   نوش هيجدهم در مورد لندن قرن      4توسط جيمز كليفورد  
ها در مورد زندگي و آثار ساموئل جانسون مطالعه و تحقيق كـرده              ايست كه سال    برجسته

است و در طول تحقيق خود، در مورد مسايل و مشكالت بهداشتي لندن از منـابع مختلـف               
كرده،  توصيف   يادداشتهادر نهايت، تصويري كه او بر اساس اين         . يادداشت برداري مي كرد   

  .دهنده است  تكان بسيارجذاب است و همچون اثر اسكوبي،
شـود و ايـن       هايي اسـت كـه موجـب خـارش مـي            موضوع ديگر در مورد وجود لباس     

، مردماني كـه در     هيجدهمك در قرن    يدر ناحيه چيزاپ  . اهميتي نيست   موضوع، موضوع بي  
 پـشمي كـه     -رچه كتاني پوشيدند كه از چيزي به نام پا        كردند، لباسي مي    فضاي باز كار مي   

هـا،    احتماالً در روزهاي گرم، تركيب لبـاس      . مخلوطي از نخ و پشم است، درست شده بود        
توانم تصور كنم كه آنان چگونـه تابـستان را    نمي. حالتي مثل كرباس و كاغذ سنباده داشت 

 لبـاس موجـب    ايـن كـه آيـا   من در منابع تاريخي راجع به اين   . گذراندند  با اين وضعيت مي   
   .رش يا سوختگي شده است يا نه، منبع مشخصي سراغ ندارمخا
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1 Alex Scobie. 
2 Fernand Braudel. 
3 Donald Reid. 
4 James Clifford. 



 53   گفتگو با پروفسور برنارد بايلين  

 را بيـابيم كـه بگويـد        ك كالسـي   مـورخ دورة   همين ترتيب، بسيار دشوار است كه      به
 دوران روم باسـتان داراي در بـوده اسـت يـا نـه؟ ايـن                  در ساختمانهاي بزرگ     ها  آپارتمان

دنيايي كه در آن دري را نتوان بست بـسيار متفـاوت از             . موضوع براي من بسيار مهم است     
  .دنيايي است كه اين امر در آن مقدور است

كسي كـه در    :  آورده است  2“زوال قرون وسطي  ”  در آغاز كتاب خود به نام      1هيوزينگا
شـده    ها گرفتار مـي     زد در انبوهي از صداهاي ممتد ناقوس        قدم مي يك شهر قرون وسطايي     

از آن شهرها و روستاها حتماً      . كند، بو است    چه مرا بيشتر به خود مشغول مي       اما آن . است
  .رسيده است بوي بسيار بدي به مشام مي

خواهم بگويم اين است كـه ايـن مطالـب، نكـات حيـاتي و عـادي زنـدگي                     چه مي  آن
تـوان از بيـان       ها ننوشته است و به دشـواري مـي         رچه هيچكس در مورد آن    گ. اند  روزمره

مطمئنم در زندگي ما هم     . ها استخراج كرد   موارد ثبت شده موجود، اطالعاتي در مورد آن       
 اما در آينـده بـراي مورخـان         .كنيم  ها را ثبت نمي    موارد بسياري وجود دارد كه امروز آن      

  .سؤال برانگيز خواهد بود
 چرا كه شما بايد طرز فكر خـود را بـا            .تر است مشكل  در حيات عقالني    اين موضوع   

تـر   من پيش. اند  مورخاني بودند كه اين كار را كرده     .ذهنيت دنيايي گمشده هماهنگ كنيد    
همچنـين  . كنم ايـن كـار را انجـام داده اسـت     ام، كسي كه تصور مي  نام برده 3از پيتر براون  

 و اشـخاص    منـاطق  تـاريخ     بـاب  در براي مثال    4تيلرگي  تعدادي از مورخان فرانسوي نظير      
 گذشـتگان    را در ميـان     زنـدگي  ي رنـگ، حـس و صـدا        حدي كه بتوانند   اند تا   عميق شده 

  . بوده است دشوارنهايت  بي كار ايناما. دريابند
شـود كـه   ست كه مـشخص      ا پس يكي از نكات براي اجتناب از اشتباهات تاريخي آن         

 گذشـته هـاي  چنـين  رسـيدن بـه   ي متفـاوت اسـت و بـراي      گذشته نه تنها دور بلكه دنياي     
  . بااليي نياز است5دانش واقعي و قوه تخيلبه دوردستي، 

_________________________________________________  
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تر به آن اشاره كردم و مشكل       دومين نكته در زمينه پرهيز از اشتباهات تاريخي كه پيش         
  ماننـد  1حـوادث عمـومي   آگاهانه و دنبال كـردن نتـايج         پي بردن     در واقع  ست،هبزرگي هم   

هـا از    اين د،نساز   را مي  عناوين مسايل ديگري است كه       ساير  و ها  ها، بحران   ها، جنگ   سياست
هر حال كسي بايد آنها را دريابد  به . تاريخ مكتوب واقعي هستند و موانع بزرگترين مشكالت

آرزو . توجهي معاصران آن وقايع دارنـد       ها خود نشان از بي     اين. و با بيان مناسب روايت كند       
. اما يكي اين كار را خواهد كرد       درستي انجام دهم،    دانستم چگونه اين كار را به      ميداشتم كه   
باشـد و از     زمـان     آن  حـوادث  دنبـال   و بـه  كند     تأكيد   به ثبت رويدادهاي هم عصر    كسي كه   

 چرا كـه ايـن      .بدست آمده خودداري كند    نتايج   با توجه به   ها قضاوت دربارة خوب و بد آن     
محتمل است در صورت امكان بتوان با همـدلي بـا           . يندگان است خود محدوديتي براي فهم آ    

  .موضوع مورد تحقيق حداقل تا حدودي بر مشكل آگاهي از نتايج فايق آمد

ــان،. 29 ــما در كتابت ــشه” ش ــا  ري ــالب آمريك ــدئولوژيك انق ــاي اي ــه  “ه ــل ب ــا توس    ب
برخـي  آيـا   . مجموعه اي از مفاهيم ذهني ضرورت جدايي از بريتانيا را توصـيف كرديـد             

كنـد     متمركز مي  2مورخين درنمي يابند كه اين توصيف تمام توجه را بر جهان نخبه گرا            
  هاي محروم هستند؟ كه در مقابل آنها توده

 زندگي دروني    به اليه هاي زيرين    ك نخبه و توده، با سعي در ورود       ادرابله، اما تفاوتها بين     
كـه محـور توجـه نـه بـر       زماني .دنشو ، كمرنگ مي  كه با آن درگير هستند     و معنوي مردم  

، تاريخ عقايد يا آرا، بلكه تاكيد بر طرحهـاي جهـاني وضـعيت ذهـن و الگوهـاي آن باشـد               
كنند و   و آرزوهايي كه ادراكات ما را از جهان تعيين مي          ها   عقايد، باورها، بيم    كه ييالگوها

اند كار را بـر     گونه كه من تالش كردم، مي تو       آندهند،    تأثيرپذيري ما را از وقايع شكل مي      
سـعي  . گرايـي وجـود نـدارد    اي در مـورد نخبـه   در اين مورد، نظريه. محور اصلي نگه دارد  

كنم نه با ساختارهاي ذهني منطقي و منظم فالسفه بلكه با ذهنيات مردمي كه انقالب را        مي
 توضيح  ـ آن حركت رانشينان و واعظان ، سياستمداران، مستعمرهـ بازرگانانكنند رهبري مي

  .اي در انقالب سهيم بوده است عمومي آنان به صورت گستردهتمايالت ها و  ديدگاه. دهم
_________________________________________________  

1 Tracing public events. 
2 Elitist World. 
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هاي سياسـي     هاي رهبران سياسي را با ديدگاه       مشكل واقعي اين نيست كه چگونه ديدگاه      
 بلكه مشكل ايـن اسـت كـه چگونـه بـه آن زمـان دور برگـرديم و                     ،  ارتباط دهيم  توده ها 

 آن نـوع بيـنش       چگونـه  دست آوريم؛ و نيـز اينكـه         را به  وضعيت ذهني موجود در آن زمان     
  .ي شرايط گذشته استياب باز در بخشي از مشكل اساسي اين در واقع.مهندسي كنيمتاريخي را 

تواند اين مشكل را كـامالً برطـرف كنـد؛ و            گفتم، هرگز كسي نمي   پيشترهمانطور كه   
ست كه شما به عنوان مورخ در       ا ناپذير، اين   ترين داليل اين محدوديت اجتناب      يكي از مهم  

شـكل  مـساله اي    دانيد كه چطور      كه در فاصله دورتري از شما قرار دارند مي         مقابل كساني 
چنـين  . دانـستند   را نمي يا همة واقعه موضوعنتيجةكه مردم آن زمان  گرفته است در حالي   

مـورخ   است و    زمان ماضي  يك پديده اساسي در       براي كارگزاران گذشته،   امر نامشخصي، 
 فاصـله    وضعيت مـوردنظر    در هرچهپردازد و      در تاريكي به جستجوي آن مي      تنها بيچاره
  .شود تر مي  مسئله براي او مشكلباشد، دورتر 

براي . طلبد  دور، مهارت، شناخت و قدرت تخيل فراواني مي       هاي بازسازي تفكر گذشته  
انـد، زنـدگي سـنت     مثال در عصر باستان، بعضي مورخان در ترسـيم آن جهـان موفـق شـده         

- را كه كتابي برجسته دربارة جهاني متفاوت از جهان ماست،            2نوشته پتر براون   1اگوستين
از اما اگر از من بپرسـيد       .  از اين نمونه است    - درك كنم  را   آن توانم  جهاني كه به سختي مي    

بسيار دانم آنچه او مي گويد با واقعيتي  از كجا مي و يا خوب است كتاب براون دانم كجا مي
توانـسته    را در دست داشته كـه مـي      مستنداتيتوانم بگويم كه او        فقط مي  دور مطابق است ،   

 تـا   . ارائه دهد   وضعيتي را  - و منسجم   تصوير كلي  در قالب  جزئياتي پيوسته    -جزئيات واقعي 
چه كه به آن معرفت يافته مطابقـت مـي           گويد با آن   چه او مي   توانم بگويم آن   جا كه مي   آن
كنم كه او يك جهان واقعي را         خوانم به سادگي احساس مي      طور كه كتاب را مي     همان .كند

او قدري از واقعيت عيني جهان قبل از ميالد مسيح و رم در حال انحطـاط                . كند  توصيف مي 
. كنـد  هايي مؤثر بر وضعيت ذهني مردم در آن زمان و مكان بوده را بازسازي مـي         كه پديده 

  . به انجام اين كار شدند اما تعدادشان زياد نيستافراد ديگري هم هستند كه موفق

_________________________________________________  

1 St. Augustin. 
2 Peter Brown. 
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 دربارة يكي از رهبران ضد استعمار در        1“هفت خوان توماس هاتچينسون   ” آيا كتاب . 30
  انقالب آمريكا، بازنمايي واقعيت نيست؟

هاي شخـصي هاتچينـسون و اسـناد عمـومي وجـود                به دليل مطالبي كه در بسياري از نامه       
 راهيابي   يعني انديشه   :توانم وضعيت ذهني او را به دست بياورم         كردم مي   داشت، تصور مي  

؟ بريتانيـا و آمريكـا      بازنده بـود  چه كس ديگري واقعاً     (ترين بازندة انقالب آمريكا        مهم به
 بودند، كـساني كـه      2كاران آمريكايي   بعد از انقالب توسعه يافتند، تنها بازندگان ، محافظه        

 در واقـع راهـي بـراي تكميـل           بازنـدگان  قيق همدالنه بـا   تح) حتي در بريتانيا تحقير شدند    
شـد ممكـن بـود        اگر بريتانيا در جنگ پيـروز مـي       . استدست آمده     بهاز نتايج   آگاهي ما   

اگـر انقـالب آمريكـا شكـست     . پيـدا كنـد  هاتچينسون شهرت و نقش متفاوتي در تـاريخ         
اشتند، فقط يـك حـدس       بيشتر مردم انتظار د     نتيجه اي كه   افتاد؟  خورده بود چه اتفاقي مي    

 مـرد   شـد،      مـي  تبديل 4چون رابرت لي   چهره اي هم   به   3توان زد، شايد جورج واشنگتن      مي
وي با اجتناب از پـشتيباني       . بدون سر و صدا ناپديد شد       داخلي، هايبعد از جنگ  عجيبي كه   

 6و ويرجينيـا   5و اطاعت مقامات شهري به عنوان رييس دانـشگاه واشـنگتن در لگـزينگتن             
  .اي انجام داد و بدين طريق اميد داشت به سرنوشت جنوب كمك كند شايستهخدمات 

 يعنـي بعـدازظهر     - بهتر از ترديدي كـه در حـال حاضـر          مثالينسبت به گذشته، هيچ     
همانگونه كه متذكر شدم مورخان     .  ايجاد شده است وجود ندارد     -1991شانزدهم ژانويه   

دانيم يك سـاعت      همانطوري كه مي  . ندهرگز به طور كامل، قادر به بازسازي گذشته نيست        
هواپيماهـاي آمريكـا بمبـاران عـراق را آغـاز      ) صبح هفدهم ژانويـه در خاورميانـه     (پيش  
پردازيم كه در روي زمين هيچ كس از پايـانش آگـاه              اما ما امشب به موضوعي مي     . كردند
 در  يـك مـورخ    پرسيد كـه   را آغاز كنيم كسي از من        بحثمانكه   درست قبل از اين   . نيست
 گفتم، پاسخ به چنـين سـؤالي     ؟ خواهد گفت   چه هاي جنگ عراق     دربارة ريشه  2050سال  

_________________________________________________  

1 Ordeal Tomas Hutchinson. 
2  American Tory (ies)؛ طرفداران انگلستان و مخالف جنگهاي استقالل آمريكا.  

3 Geoge Washington. 
4 Robert Lee. 
5 Lexington. 
6 Virginia. 
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اي كـه همـه       به گونه . داند  دانيم مي   چه را كه ما نمي      آن 2050زيرا مورخ   . غيرممكن است 
توضيح و تفـسير    . چيز در آن زمان آشكار است و عواقب درازمدت آن معلوم خواهد شد            

  .صورت خواهد گرفتنتيجه نهايي بر اساس همان 
ترين قراين دربارة وضعيت كنوني ما كه مورخان بعدي اميد به درك آن دارنـد،           عميق

آميـز     جنـگ هـوايي موفقيـت       آيا .كنيم  دقيقاً شك و ترديدي است كه امشب احساس مي        
جنگ زميني ضروري است؟ آيـا ارتـش صـدام حـسين، بـه شـهرت دو چنـدان                   آيااست؟  

 خواهـد بـود؟    تاثيرگذارها جنگ تنها بر زندگي آمريكايي  رسد؟ و عوارض سنگين اين        مي
يا آنها شكست خواهند خورد و آمريكاييها و متحدانشان بـه راحتـي بغـداد را پاكـسازي                  

تـوانيم    خواهند كرد؟ يا چيزي كامالً متفاوت اتفاق خواهد افتاد، چيزي كه ما اكنون نمـي              
هـا را   جنگ بنويسند پاسخ  بارة اينتصور كنيم؟ مورخان آينده، قبل از اينكه يك كلمه در         

خوانند كه مربوط به گزارش نتايج جنگ است و پيامدهاي خيـالي              دانند و اخباري مي     مي
كنيم، تقريبـاً      كه امشب همه ما تجربه مي       زيادي  ترديد  اكنون .دهد  جايگزين را كاهش مي   

  . استاغماضواقعيتي غيرقابل 

تاريخي، آيا مسايل ديگـري وجـود دارد كـه          با توجه به مشكل بازنمايي زمينه هاي        . 31
  ناشي از آن باشد؟

، اول شما خودتان را در مقابـل        مشكل مواجه مي شويد    دو نوع    به موازات پيگيري كار با    
چـرا كـه توضـيح عميـق و همدالنـه           يابيـد     اي اخالقي است، مي     آنچه كه ضرورتاً مسأله   

 را صرف توضـيح داليلـي       مجاليان  تو  براي مثال، مي  .  حداقل نوعي دليل تراشي است     بيانگر
 و قـانون     نكـرد   را آزاد   خـود   بردگان 1 چرا جفرسون  كه مبني بر اين  منطقي و معقول نمود     

رسد حماقت اخالقي اسـت اگـر بگـوييم           ؟ اما به نظر مي    ننمودداري را حذف      اساسي برده 
رسد  ر مي نظ    به .اساسي، در مورد عمل خود داليلي داشتند       كنندگان قانون   و تدوين جفرسون  

هـا كوشـشي در جهـت توجيـه          هر چقدر اين داليل معقول باشد، تالش بـراي توضـيح آن           
چه مورخان بايد بر اساس آن انجام دهند تأكيـد بـر ضـداخالقي               كه آن  در حالي . آنهاست

_________________________________________________  

1 Jefferson. 
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جفرسون انساني بـود دلـسوز،       .داري و در نهايت محكوم كردن آنهاست        بودن آشكار برده  
داري  او بـرده . داري بيزار بود  بسيار فهميده كه صادقانه از بردهخالق، مؤدب، آزادانديش و   

پس، چـرا بردگـانش را آزاد نكـرد؟         . ناميد  و نقصي براي تمدن مي     “انگيز   نفرت جرمي” را
  كار را انجام نداد؟  اين1چرا مديسون

 جنبش طرفدار الغاي بردگي در حال انجـام    در آن سالها    انقالبي، 2همراه با مساوات طلبي   
. برداري قرار گرفته است     مطمئناً اين جنبش به واسطه افرادي چون جفرسون، مورد بهره         . ودب

  نـسل جفرسـون از بـرده داري    عدم رهـايي كند  در آن زمان بيشتر جلب توجه مي  چه اما آن 
بـراي برچيـدن     آنچه حايز اهميت اسـت تـالش زيـادي بـود كـه در آن زمـان       بلكه ،نبود
  .بوددر آن جامعه ن غيرقانوني داري پديدة نكه در عين حال بردهچنا. داري صورت گرفت برده

ن آهاي شمال شرقي نيـز        داري در پنج ايالت قديمي شمال غربي ممنوع شد و ايالت            برده
. كـرد   داري را ملغـي مـي       را از ميان برداشتند، يا قوانيني را وضع كردند كه دير يا زود برده             

 از پـيش چرا كه به نـدرت     . انقالب وجود نداشت  هرحال، مشكلي ايجاد شد كه قبل از          به
امـا بعـد از انقـالب همـواره ايـن      . شد داري به عنوان يك مشكل شناخته مي    برده ،انقالب

در ابعـاد    دگرگـوني عظـيم       خود نـشان از    اين مسأله به نظر من    . مسأله وجود داشته است   
 از  ري نزديـك شـويم    دا با وجود اين همچنانكه به زمان الغاي برده       . مختلف انقالب است    

 شايسته نيـست كـه      .كردداري را با داليلي توجيه        نظر اخالقي احمقانه است كه بقاي برده      
داري   ضـدبرده  شـكنندة هـاي   را نوشتند نگران ايجاد اتحاديـه      اساسي بگوييم آنان كه قانون   

 تبحدانستند آنچه درباره آن صـ        مي ها آن مي توان گفت  . داري  بودند تا برچيده شدن برده    
  .داري است كنند به نحوي تبرئه از گناه برده مي

 چرا كه فقـط بـه     .شويد   مي  مواجه  مشكل اخالقي  با يك  عميق،   براي يك متن گرايي   
 تـا انـدازه اي بـه         همانطور كه چند لحظـه پـيش گفـتم         توضيح شرايط نمي پردازيد بلكه    

 مـورخ،   كنيـد كـه بخـشي از حرفـه          اگر فكـر مـي    . پردازيد  توجيه عمل گذشتگان نيز مي    
پيوسـته  كه   ايد، مگر اين     ساخته  نيز تر  قضاوت و داوري دربارة گذشته است، كار را مشكل        

  .بمانيد پايبند دقيق به بافت و ساخت متن
_________________________________________________  

1  Madison. 
2 Egalitarianism. 
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  چيست؟ است، دومي گذشته بازنمايي در مشكل دو گفتيد. 32
 مشكل دوم، آن است كه در شرح چگونگي و عملكرد اوضاع و شرايط، پويايي و تحرك               

 دگرگـوني تـابعي از      عوامـل ، نيروهـاي مخـل تعـادل،        عناصـر مـزاحم   . از بين برود   ها آن
چـه در زمـاني       آن تصويرنمايي كاملي از  اگر  .  شما در هر موقعيت است     هاي تبيين  شاخصه
 با اين تعريف كه متغيرهاي برهم زننـده كـه موجـب              را ارائه دهيد،   اتفاق مي افتد  خاص  

توانيـد نـشان دهيـد كـه چـرا             چطور مي   باشند ،  ت ثاب دگرگوني مي شوند تابعي از متغير     
  اند؟ چيزها تغيير كرده

بـراي نمونـه مورخـان اسـتراليايي دويـستمين          . تصاوير واضحي از اين موارد وجود دارد      
گرامـي   تاريخي چند جلدي در مورد اسـتراليا          كتاب  با انتشار  1988سالگرد استقالل را در     

 مـستعمره   1788اسـتراليا در ژانويـه      . جـام دادنـد    غيرمعمـول ان   روش را به    كار، اين   داشتند
به اين علت، مورخان يك جلد از كتاب را به اسـتراليا در آن زمـان اختـصاص          . بريتانيا شد 

 1788 بعـد از     ةدادند و سپس جلدهاي بعدي را به وضعيت اسـتراليا در فاصـله پنجـاه سـال                
استراليايي و هر چيزي كه     ست كه همه ابعاد زندگي       ا اي  اين كتاب برجسته  . اختصاص دادند 

 سياست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و روابط بـين آنهـا وجـود داشـته را پوشـش                    حيطة در
 و  1788تغييـرات اسـتراليا بـين سـالهاي         چرايـي    يا   چگونگي  اي از     اما هيچ نشانه  . دهد  مي

ـ     1پوياعناصر  . رد وجود ندا  ها  در اين كتاب   1938 و   1888 يا بين سالهاي     1838 ه  در نگـاه ب
اگـر  . يابيد   بود درمي  1838؟ زندگي استراليايي را همانگونه كه در سال         گذشته، كجا هستند  

  مستقلي كتابهاي.  اينقدر متفاوت بوده تصادفي است     1888بتوانيد بفهميد كه چرا استراليا در       
 2داويـسن، مورخي استراليايي به نـام گـرايم        .  تاريخ نوشته نشده است     در براي توضيح پويايي  

 تغييـر همچنـان بـاقي   كنم مشكل تبيين  اي وراي اين امر، ارائه كرده است اما فكر مي          نظريه
  .هايي دست يافت به گمانها و نظريه چيزهاي نوشته شده،  تنها از ميانتوان مي. است

_________________________________________________  

1  Dynamics. ؛ در مقابلstatic :مانا؛ موضوعات در بستر زمان گذشته در دو قالب پويا و ايستا قابل بررسي و /  ايستا#سيال / پويا
مكاني مورد تحقيق قرار مي /  هستندكه تنها در يك برهة زمانيموضوعات ايستا يا مانا از جمله پديده هايي. بازسازي هستند

سيال، پديده هايي هستند كه بنا بر ذات آنها و براي فهم مكانيسم هاي دست اندركار آنها، / در حالي كه موضوعات پويا . گيرند
شايان توجه آنكه بيشتر پديده . دمكاني مختلف مورد پژوهش واقع گردن/ بويژه در قالب دگرگوني يا تحول، بايد در برهة زماني

  . تدريس مي توانند مورد آزمايش قرار گيرند/ هاي عرصه گذشته در هر دو حالت بنابر ضرورت پژوهش 
2 Graeme Davison. 
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  ، اگـر بتـوانم گزارشـي قـانع كننـده از تومـاس             براي نزديك شدن به موضـوع قبلـي         
 نبوده،  بي وجدان  به مردمش و     خائن او يك احمق،     هاتچينسون ارائه بدهم كه نشان دهد     

و همينطور چرايي عمل او را توضيح دهـم، چگـونگي حركـت حـوادثي كـه او را از پـا                   
 او و دنياي او را به فراموشي سپردند را چطور مـي تـوانم               ودرآوردند، از او عبور كردند،      

 همبـستة  ة شـبك  برمبناي  حوادثي كه در گذشته اتفاق افتاده      زمينهشرح دهم؟ با تمركز بر      
  ؟تبيين كنم را ات تغييرهمهتوانم چرايي  ، چگونه ميها كاركرد ووقايع

گونه به انجام برسـانم كـه او بـا     در پايان كتاب هاتچينسون، سعي كردم اين امر را اين  
هاي مشخصي كه افـراد ديگـر بـه آن گرفتـار              ها و عشق به كشورش از پديده        همه توانايي 

.  درك نكـرد   ها را   آن  و ذاتي  اي حاشيه به داليل     وي هايي كه   اشت، پديده بودند، آگاهي ند  
ست كـه   هـ  گونه  آن »هاتچينسون« كتاب   استحكاماما  . سازند  همان داليلي كه آينده را مي     

هـاي زمانـه فقـط        هـا و زنـدگي اوسـت و حركـت            از ديدگاه  همدالنهمتكي بر تصويري    
رواج  « آن را   مـن   كـه  چـه  وي داستان، آن  آن س . تواند در حاشيه مورد بحث قرار گيرد        مي

تـاثير   آينـده    بر حيات ام، كششي از آرمانهاي آزاد انديشي وجود داشت كه            ناميده» آزادي
  .گذار بود چيزي كه بايد در كتابي ديگر مورد تحقيق قرار گيرد

، يكبار اين مسأله را بـه صـورت اساسـي           1پي تيلور . يج. مورخي انگليسي به نام اي    
كسي بر كاركرد سياسي و موسسه هاي اجتماعي در حيطـة وقـايع             اگر  : ه   ك مطرح كرد 

كه همزمان به عقايد و تحركهاي پوياي زمان آن رخدادها توجه            متمركز شود، بدون آن   
 بـر    نيست بلكه  2كارانه   محافظه  به پايان كار تاريخي رسيده است كه بر مبناي ديد          ،كند
كـه دچـار ضـعف و سـهل      ر تحقيق پيش از آنيعني كا (.باشد  مي 3 ديدگاهي بيزانسي  پاية

  ).گيرد محل شك و ترديد و تباني قرار ميانگاري باشد 

آيا نيرو هاي پرتحرك داراي شرايطي نيستند كه موفقيت آنها را باعـث شـوند؟ بـه                 . 33
_________________________________________________  

1 A.J.P. Tailor. 
2 Tory. 

3   Byzantine.)Byzantinism(سائل و ؛ ديدگاه بيزانسي اصطالحي است در مورد هر گونه بحث و بررسي در خصوص م
اين اصطالح ملهم از مجادالت كالميِ روحانيون كليساي . موضوعات جزئي همراه با خرده گيري و مناقشة لفظي و بي ثمر

  . بيزانس مي باشد كه ساعتها و سالها و قرنهاي متمادي بر سر موضوعات مذهبي به مجادله و مناقشه سرگرم بودند
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 بـا عنـوان    1“ نقـد تـاريخي آمريكـا      ” رسد شما در مقاله نخست خود در نشريه         نظر مي 
كه نظرگاهي اسـت در بـاب        2“18به سياسي در آمريكاي قرن      افكار روشنگري و تجر   ”

جا  چه را كه  در آن برند، آن هاي معيني را به پيش مي ها و آرمان نيروهاي خاصي كه ايده
  دهيد تقريباً الگوي تغيير است؟ شرح مي

ها سرانجام بـه ايـدئولوژي        ها و نگرش    ام توضيح دهم كه چرا ايده        مقاله سعي كرده   ايندر  
 اخذ در بريتانيا    عقايدي را كه از گروهي اقليت       شود و      اصلي اين كشور تبديل مي      و يسياس

ام توضـيح دهـم كـه         سعي كرده . يابد   مي رواج به شدت     اينجا و در قرن هيجدهم     ،ه بود شد  
 اوضاع موجود بـراي پـذيرش   جا  در اين.جا با شرايط بريتانيا متفاوت بوده است     شرايط اين 

  .ثبت بود، در حاليكه در انگلستان اين شرايط كامالً منفي بودها قوياً م اين ايده
 شـرح   3»هـاي سياسـت آمريكـا       ريشه«گاه سعي كردم جزئيات بيشتري را در مقاله          آن
هاي خاص موجبـات انگيـزش     اميدوارم توانسته باشم نشان دهم كه چگونه وضعيت       . دهم

حدوديت هـايي در ايـن مـورد        موثر در روند توسعه تاريخي را فراهم كرده ، اما تاكنون م           
گونه كه شما نيز درگير اين مسئله هـستيد مـشكل در              به هرحال همان  . وجود داشته است  

ارائه تصويري متحرك از عناصر ثابت از دنياي دوري است كه از آن منظر مـي خـواهيم                  
 .                           را توضيح دهيم چگونگي تغييرات آن

جديد كشمكش بين بوميان و مهاجران انگليسي يك مسأله اصلي در تاريخ آمريكاي . 34
اگرچه ممكن است تجميع نظرات مهـاجران انگليـسي بـا انگلـستان آن زمـان در                 . است

توان تصويري از سرخ پوستان را تجسم كرد؟ و  تصويري كلي زمان ارائه شود ، چگونه مي
  توان به مطابقت اين دو تصوير پرداخت؟ چگونه مي

مانـد   ها باقي مـي  چرا كه در اين وضعيت فقط آثار عقايد و انديشه. مشكل است ر  اين بسيا 
 اسـناد مـستقيم     انـدكي تعداد  . هم در قالب سخن و كلمات قصار به جاي مانده است           كه آن 
 چـه كـه مـي تـوان          آن همه. سرخ پوستان در اين باب وجود دارد       خود ديدگاههايدرباره  

_________________________________________________  

1 American Historical Review. 
2 Enlightenment Thought and Political Experience in Eighteenth – Century America. 
3 Origins of American Politics. 
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  خـالل   را از  ها  آن شناسان، قطعاتي منتخب از تاريخ      دم مر انجام داد اين است كه در معيت      
كه هرچه عيني تر و تصادفي تر ثبـت شـده باشـند بهتـر               . (استخراج كرد  اسناد   ويادداشتها  

كنـيم، و تـصويري منـسجم درسـت            مي  يكديگر وصل   به  كه ها را   آن در اين حال،  .) است
  .ي گيرددر اين زمان در بهترين صورت، سنت شفاهي شكل مشود، كه  مي

:  از جملـه   .انـد    انجام داده   خوب اي  به طور قابل مالحظه    بعضي از مورخان، اين امر را     
سرخپوسـتان  ” كتـاب در 2دانيـل ريـشتر   “سرخپوسـتان پوهانتـان  ”  در كتـاب 1هلن رانتري
ــاب3جيمــز مــرل، “ايركــويي ــا”  در كت ــاب4ريچــارد وايــت “سرخپوســتان كتوب   در كت

تـاريخ تحقيقـات     اطالعـات پراكنـدة بـسياري از         همچنـين  “سفيدپوستان سرزمين حايل  ”
كتـاب راهنمـاي سرخپوسـتان شـمال        ” شناسـان وجـود دارد كـه در تأليفـاتي ماننـد             مردم

ان و جهان درونـي      خصوصي بومي  زندگي دسترسي ما به     افزون براين .  است آمده 5“آمريكا
ن مسأله روبرو   راه يادگيري هستيم كه چطور با اي      آغاز  تازه در   .  محدود است  ها بسيار  آن

  . ممكن است به طور كامل حل نشود نيز آخرستشويم، د
نطقـي   بـه طـور م     را بـر آن داشـته تـا       انداز، مورخـان       دو چشم   و تلفيق   تطبيق چنانكه

 حقايق مهـم   حاويتواند تفاوت بين دو ديدگاه مي. تصويري كلي از هر دو طرف نشان دهند 
 چـون كتـاب     اثـري آميـز در      حي موفقيت شر. تاريخ باشد كه بايد به طور كامل درك شود        

گيـرد و     ريچارد وايت كه در باال ذكر كردم، هر دو طرف را بـه شـكل مـساوي در برمـي                   
. كنـد   نقاط ضروري سازش و درگيري را عالوه بر تغيير روابط بين دو طرف، مشخص مـي               

  . باشد6“سقوط سرزمين حايل”  بايد-تر  شايد به طور صحيح-از اين رو عنوان كتاب
نگـاري تقـارني يـا       باب تـاريخ  توان    ره اروپا هستند، مي   م بعضي مناطق دنيا كه مستع     در

ها و تجربيات هر       برابري، ديدگاه  احساس و نظر  تر كاركرد؛      جدي  را گشود و   7دومحوري
_________________________________________________  

1 Helen Rountree. 
2 Daniel Richter; Powhantans. 
3 James Merrel; Iroquiois. 
4 Richard White; Catawbas. 
5 Handbook of North American Indians.  
6 The Failure of the Middle Ground. 

7  Bifocal History ؛ به معني كار تقارني همزمان بر روي يك موضوع از منظر دو گروه از منابع متضاد كه ترسيم موضوع
  .تنها از سوي هر كدام مي تواند تنها به محكمه رفتن باشد
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هـا را توضـيح       بـين آن    نظرگاه ها و تعامالت     كرده و  دست را يك  -فاتح مردم بومي و     -دو
 در  1وندمشناسان آن كشور، به ويـژه سـال         مردممورخان و   . “دنيوزلن” براي مثال . داده است 

حيات كنم دليل اصلي اين ميزان موفقيت         فكر مي . اند   موفق بوده   كامال توضيح هر دو جنبه   
، نسبت به كل جمعيـت پـانزده        مدرن در نيوزلند    2مائوريها.  جمعيت بومي بوده است    فعلي

 حقوقـدانان و    مندان،يـان مائوريهـا، دانـش     و م . برابر از سرخپوستان اياالت متحده بيشترند     
 شـفاهي   هـاي  سـنت اي هـستند كـه فرهنـگ بوميـشان را بـا                برجـسته  اجتمـاعي رهبران  

  . ملي وارد كردندفرهنگقدرتمندش به جريان اصلي زندگي اجتماعي و 
ــاريخ  ــه ت ــا مــشكالت سيــستماتيك و منطقــي در ارائ  محــوري و نگــاري دو امــا آي

توانـد در     ، جريانـات يـا مـوارد مـشابهي مـي           منظر خير  از يك چندمحوري وجود دارد؟    
 قابـل    عينـي و   د كه هر كـدام واقعـي،      ن از چندين ديدگاه نقل شو     اي  جداگانه سلسله اخبار 

 دربـاره بيـرون     3كتاب اخير مك والكر   . داراي ساختاري همانند يكديگر هستند    ، و   اثبات
اي كـه در       واقعـه  ــ    1732 در سـال     4 سر اسقفي سـالزبورگ     كليساي راندن پروتستانها از  

ابتـدا او داسـتان را از نقطـه    . يك مثال عالي است ـ  سراسر دنياي مسيحيت انعكاس يافت
جـا    آن بـه گويد؛ سپس از نقطه نظر پادشاه پروس، كه بيشتر پروتـستانها              نظر سراسقفي مي  

و .  امپراتـوري مقـدس رم كـه سـالزبورگ بخـشي از آن بـود               گـاه  آنفرار كرده بودند؛ و     
العـاده از     اي فـوق     خود مهاجران كه ضمناً سفرها و رنجهايشان در مجموعـه           نگاه نجامسرا

  .آميز ذكر شده است اي تحسين  به گونه5كاريها توسط آنجليكا مارش ها و كنده نقاشي
سـري وقـايع    حقايق متفاوت زيـادي در      : نويسد  ش مي پيشگفتارهمانطور كه والكر در     

 تـي تـوان گفـت كـه هرگـز حقيق          ي مختلف، دقيقاً مـي    از نقطه نظرها  . مشابه وجود دارند  
 وقتي  اساسيمشكل  . وجود نداشته يا داستانهاي غيرواقعي به درستيِ داستانهاي واقعي هستند         

 هـا  آيد كه سعي شود همه نقطه نظرهاي مختلف را يكي كرده و همه روايت               به وجود مي  
 يكي پـس از ديگـري و بـا          را ها  آن كه نه اين . دهيمرا درون يك ساختار نقلي واحد قرار        

_________________________________________________  

1 Anne Salmond. 
2 Maoris. 
3 Mack Walker. 
4 Archbishopric of Salzburg. 
5 Angelika Marsch. 
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 فقـط يكبـار بـه    روايـت كـه   مگـر ايـن  . كرده و روايت كنيم  ع  يمتجتسلسلي مكرر با هم     
  .ودصورت جامع گفته ش

اي مشخص    آيا در مورد تاريخ زنان كه در طول دو يا سه دهه گذشته به عنوان حوزه               . 35
  اي ارائه كرده ايد؟ ظهور كرده است، نظريه

ما دربـارة زنـان      است كه     چيزهايي  دانش تاريخي  ة در محدود  تهاپيشرفيكي از بزرگترين    
كنـيم بعـضي      تالش مـي  هنوز  . دانيم قدر كه بايد نمي    در تاريخ ياد گرفتيم هر چند هنوز آن       

ايـن   اين اولين بار اسـت كـه         اما .پايه ريزي كنيم  هاي اساسي جريان تاريخ زنان را         واقعيت
هـا     اين تحقيقات موجبات توسعه آگاهي     . شود حيطة وسيع تاريخ به طور واقعي تحقيق مي       

يكي از عناصر اصـلي     .  است فراهم آورده هاي مختلف عاليق و ساليق در اين باب           در جنبه 
 .مشوق اين تحقيقات فراهم شدن شرايط الزم براي دسترسي به منابع و مواد تاريخي اسـت               

براي مثـال در كتابخانـه      گردآوري وسيع و رو به افزايش اسناد تاريخي دربارة تاريخ زنان،            
هـاي    البته، حركـت  . هاي الزم را فراهم كرده است      موجبات انگيزش ،  1يف شلزنيگر لرادك

  . به اين موضوع را تشديد كرده است، عالقهفمينيستي
يم، چيزهـايي  افـزا   تاريخ مـي   به متون  چيزهايي دربارة زنان     پيوستهنتيجه اين است كه     

بـه هرحـال، هماننـد بـسياري        . شـود    اضـافه مـي    ن داسـتا   اصلي كمي به پيكرة  كه به طور    
هـاي    و تـأليف روايـت  كلـي  بـه پيچيـدگي داسـتان     كـار ، اين تاريخ جديد ديگر  يدانهايم

 منابع قابل دسترسي درباره تـاريخ  من احساس مي كنم كه تاكنون    . افزايد ميتاريخي فراگير   
بـه صـورت    دودي   تا حـ   و هنوز .  تاريخ عمومي نشده است     عرصة زنان به طور كامل وارد    

هنوز كارهاي تاريخي در باب تاريخ زنان بـه          . باقي مانده است    سطحي و جدلي   يك بحث 
 برانگيز نوشته مي شود تا به شكل يك روايت به عنوان بخـشي از                صورت خبري و بحث   

 خواهند به گـسترش و حفـظ تـاريخ زنـان            بعضي مورخان فمينيست مي   . يك جريان كلي  
 ي شـود  حت سيطرة نظري مردان مطرح مـ      نه تحليل عمومي ت   كه هرگو   ه نظري  اين برمبناي

 بـه عنـوان   اين انديشه. را يك واقعيت تاريخي بر اساس معرفت شناسي فمينيستي مي دانند    
_________________________________________________  

1 Radcliffe’s  Schlesinger Library. 
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اما مورخان غيرايـدئولوژيك، مايلنـد      .  است  زنان  كامل سالحي ايدئولوژيك براي آزادي   
  . كنندزيابي با از گذشته و كليتاريخ زنان را در تفاسير عمومي

شايد هم  (گيرد    گهگاهي كتابي به دليل موضوع متمايز و جالبش مورد توجه قرار مي           . 36
 1ها، در مورد قطعيت      با توجه به آثار تاريخي و بيوگرافي       )به دليل تبليغات ناشران كتاب    

  كنيد؟ موضوعي در اين آثار چه فكر مي
هـيچ تـاريخ قطعـي در       . شـوند  موضوعات بزرگ در تاريخ هرگز به طور قطعي نوشته نمي         

چنـين وقـايع    . وجود ندارد، و هرگز هم وجود نخواهد داشت       آمريكا  مورد جنگ داخلي    
 بـر حـسب   پرسـشها و اين . دهستنناپذير   يك سري سؤاالت پايانحاوياي  وسيع و پيچيده  

هـاي    جنبـه . شـوند    مـي  قرائت مجدد و عبارت پردازي مكـرر       معاصر، نسل به نسل      عاليق
تواند به روشي نوشته شود كه ممكن است قطعي قلمـداد             ين جنگ داخلي مي   محدود و مع  

مثالً در مورد ريشه جنگ، طراحي مبارزات مختلف، جنگهـاي معـين و مـشكالت     : شود
  . اين كار را نمي توان در باب همة ابعاد جنگ داخلي انجام داد اماي؛لجستيك

يات سـيزدهمين،   هـا و خـصوص      تـوان، بـه طـور قطعـي ريـشه           كمـابيش مـي   همينطور  
چهاردهمين و پانزدهمين اصالحات را در قانون اساسي آمريكا توضيح داد، امـا از طـرف                

  نمايـشگر نظـم   هـاي مـسيحيت و غيـره، كـامالً           انقالب فرانسه، ريـشه    2“بازسازي”ديگر،
 بـه طـور قطعـي        را 3وقايع مرگ فرانكلين دي روزولـت     شايد بتوان    است    ديگري متفاوت

 ممكن اسـت در همـه مـوارد قطعيـت نداشـته              نيز  اين نوع حادثه   ان بي  هرچند -بيان كرد 
كنـدي وجـود نخواهـد      .اف.رسد هرگز پاياني براي سؤال مرگ جان         اما به نظر مي    -باشد

  آخـرين   خواهند بود كه اصـرار كننـد يكـي از افـراد            كسانيداشت، همانطور كه هميشه     
  .ا فرار كرده استه  بلشويكاز كشتار ، 4 رومانف، نيكالي دومزارت  ةخانواد

 موضـوع ”  واقعيتـي در تفـسير  5 مجـدد  داده پـردازي  نكته اين است كه وقتي به ماوراي        
_________________________________________________  

1 Definitiveness 
2 Re – Construction. 
3 Franklin D. Roosevelt. 
4 Romanov, Nicholas II. 
5 Factual Re-Establishment. 
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ايـن غيـرممكن اسـت، و       .  وجـود نـدارد     و قابل اعتمادي   رويد، هيچ تاريخ قطعي     مي 1“كالن
 دادن به سـؤاالت دربـارة گذشـته           پاسخ اه و مجراي   باشد زيرا تاريخ ر     هم بايد غيرممكن  مي

 شـرح    كـه در آن قـرار داريـم         را  هم چگونگي پيمـودن راهـي      در كنار التي كه    سؤا .است
 اسـتانداردها و   ، بـر اسـاس عاليـق      ، بـزرگ  ها در باب تحوالت     اين شرح و پاسخ     و .دهد مي

 تحقيـق و اطالعـات قابـل    حـوزة  بـه   نيـز هـا  همه اين. يابند  تغيير ميي جاري روز   معيارها
  و كم و بيش كوچـك      هاي محدود گفتيم در حيطه  بله، همانطور كه    . دسترسي بستگي دارد  

رسـيد كـه بـه نـوعي         ديدگاهي به   شايد بتوان  مرجع و اطالعات كافي،      گروه گزاره هاي  با  
 ي و نهـايي   اما در نهايت موضوعات گسترده و مهم هرگز به طور قطعـ           . قطعيت داشته باشد  

  .دنشو شرح داده نمي

معرفـي   3“شـرح حـال نگـار مردمـي    ”  يـا 2“مورخ مردمي”اغلب كساني كه به عنوان . 37
  شوند ميان مورخان از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند، در اين مورد چه نظري داريد؟ مي

. دهد، مردمي باشـد     ، حداقل در بعضي كارهايي كه انجام مي       ي مورخ خوب   هر اميدوارم كه 
 ايدبكه  دانشي عمومي است    بلكه   نيست؛   غامض چون آموزش زبان چيني     موضوعي   ،تاريخ

تـر    و هرچه حيطة آن گسترده تر و مخاطبان آن بيشتر و دقيق       باشد درصدد حفظ نخبگان  
 فهمي آميخته از حقايق، افسانه و تـصاوير مـبهم            از گذشته  مردم همواره . ، بهتر است  باشند

ست كـه آيـا فهـم    ا سؤال اين. دهد، دارند كه ديدگاه آنان را از جهان پيرامونشان شكل مي
، احتماالً  تخيالت و آرزوها  تاريخ جداي از    ؟صحيح است به طور منطقي    عمومي از گذشته    

 ست كه خود تـاريخ     ا مشكل اين . براي حفظ مردم از تكرار اشتباه و بالهاي گذشته است         
در حاليكـه   . باشـد كاريها شـكل گرفتـه        با ريزه   متوازن و  مباني فني ،   بايد بر اساس     خوب

_________________________________________________  

1  large subject.شبكة پرسشها و فرضيه نوع موضوع هايي است كه در دايرة متغيرهاي متعدد و : گسترده/ ؛ موضوع كالن
از اين رو نمي توان بدون در نظر گرفتن حداكثر آنها دست به روايت، شرح، تحليل، . هاي مختلف قرار گرفته است

همبستگي متغيرهاي محدود تنها چشم انداز خاصي را بازسازي مي / قدر مسلم اينكه ترسيم تأثير . تفسير و تأويل زد
جزميت در / بدين صورت قطعيت.  دربردارندة نتيجة غير مطمئن و ناراست استكند كه تعميم آن به ساير متغيرها

   .ناروا خواهد بود account استنتاج تاريخي/ نظرگاه 
2 Popular Historian. 
3 Popular Biographer. 
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.  نوشته شود  جذاب و جالب  اي    كي، تخيل و شيوه    زباني، زير  ترفندهايتاريخ مردمي بايد با     
 زبـاني از طـرف      ترفنـدهاي  از يـك طـرف و        نوع و توازن   ، ت  ريزه كاري ،  اين دو تركيب  

  . است اما انجام پذيرديگر، نادر
، 1 از آرتـور شـلزينگر     “عـصر جكـسون   ”: توان به نمونه كتاب هاي ذيل فكر كـرد          مي

در . خيلـي مردمـي تـاريخ هـستند        كتابهـاي    تهدس  از  هر دو  ،2 از اسكار هندلين   “براندازي”
. انـد   هاي فني توسط مورخان اخير به چالش كشيده شـده           ها در زمينه   كه هر دوي آن    حالي

ـ د  رواياتي از متون مهم گذشته را بـه شـماري از مـردم انتقـال مـي                  كتـاب   همينطـور . دادن
نـدگي و فرهنـگ     ، تحقيقي مستند و دقيـق در مـورد ز         3 اثر امانوئل روي الدوري    “متايلو”

 اسـت كـه نـه در        چهـاردهم  كوهستاني و ناشناخته در جنوب فرانسه اوايل قرن          يروستاي
 وجـود نـدارد كـه چـرا تـاريخ           منطقـي هيچ دليل   . فرانسه بلكه در تمام اروپا شناخته شد      

 اين مـوردي نـادر اسـت، زيـرا بـه سـادگي            در عين حال    اما .تواند مردمي باشد    خوب، نمي 
طور وسـيع   به جذاب و همزمان ساختن داستاني گاري تاريخ ناصولظ  چه كه گفتم، حف    آن

  . ، مشكل استو قابل فهم

    چيست؟4“افسانة تاريخي” نظر شما در مورد .38
  تـاريخ همچـون  ”را   آنتـوان   مينيز چيز ديگر آن است كه وجود دارد و “ تاريخي ةافسان”

اننـدگانش را بـه تـاريخ گـسترش          تاريخي، تا حد زيادي عاليـق خو       ةافسان.  ناميد 5“افسانه
تاثير  طور كلي    به ،6ويس همچون والتر اسكات   ن  شكي وجود ندارد كه يك داستان     . دهد  مي

 را به طـور  اي  از مورخان آماتور و حرفه    بسياري بسياري بر آگاهي تاريخي داشت و حتي      
  .جدي تحت تأثير قرار داد

  

_________________________________________________  

1 Arthur Schlesinger; Age of Jackson. 
2 Oscar Handlin; The Uprooted. 
3 Emmanual Le Roy Ladurie; Motaillou. 
4 Historical Fiction. 
5 History as Fiction. 
6 Walter Scott. 
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احتمـاالً مـك    . لـب توجـه اسـت      ، جا  2 از جان كليو   1در اين زمينه، بيوگرافي مكوليِ    
نقـل  كولي بزرگترين مـورخ قـرن نـوزده انگليـسي زبـان بـوده كـه در دوره جـواني، در                      

عنـوان جريـان پيـشرفت مـك          چه را كليو به    در واقع، آن  . شود  داستانهاي تاريخي غرق مي   
 بوده كه او و خواهرش در كـودكي پـرورده            خيالي كند، خلق نوعي دنياي     كولي تحليل مي  

طور كـه در مـورد ديگـران         كرد، همان    افسانه تاريخي، او را تحريك و ترغيب مي        .بودند
 گذشـته،   هم اين خيـال پـردازي هـا در بـاب          از يك جهت،    . گيرد  هم اين امر صورت مي    

  . اثر مكولي است 3“تاريخ انگلستان” كتاب  گسترده دردنباله كار
تواننـد    هـا مـي    آن.  هـستند   براي تـاريخ   زمينه بسيار خوبي   برخي داستانهاي تاريخي پيش   

يكي از داستانهاي مورد عالقه مـن       .  دورة گذشته را انتقال دهند      حاكم بر   كلي و جو   ويژگي
، سـيزده داسـتاني دربـاره فرانـسه قـرن         .  است “جهان تنگ است  ”  با نام  4اثر زو اولدنبرگ  

گي اي عـالي از زنـد       سد كـه ايـن داسـتان شـرح افـسانه          ر نظر مي    به 5 جنگهاي صليبي  دربارة
. اجتماعي و روزمره آن دوره است كه بر اساس مطالعه وسيع اولدنبرگ نوشته شـده اسـت                

با شاخ  تاريخي  هاي    افسانه هاي ديگري حتي مشهورتر از اولدنبرگ به نگارش           نويس  داستان
 مـشهور  هاي در مورد شخـصيت افسانه پردازياما اين كار را نه با  .  پرداختند و برگ زيباتري  
 گذشته با همـان كيفيـت        حيات و زندگي    بلكه با انتقال   ،ر ناخوشايند است  تاريخي كه بسيا  

 زيـر   مـوارد  از   هـايي  ها و يـا تـأتر و تلويزيـون نمونـه           به طور مثال در كتاب    . ندا هانجام داد 
قرمـز قـد     ماركيز، آن آمريكايي مو   «: كند  اسباب تعجب مرا فراهم مي    شود كه     مشاهده مي 

  »؟ستاي كه از جيبش درآورده چي  جفرسون؟ اعالميه؟ توماس است؟ جانسون؟ستبلند كي
.  هـستند  7مـان    و توماس  6نويس سبك مدرن و مورد عالقه من پاتريك وايت          دو رمان 

 مـن    باشد كـه   شايد به خاطر آن   ( .ندداده ا انگيزي انجام     هر دو كارشان را به طور شگفت      
 نوشت، منظورم كتـاب     لي و عا  شود روايتي دقيق    بهتر از اين نمي    )آنها را خيلي دوست دارم    

_________________________________________________  

1 Macaulay. 
2 John Clive. 
3 Macaulay; History of England. 
4 Zoe Oldenburg; The world is not Enaugh. 
5 Crusades. 
6 Patric White; The Tree of Man. 
7 Thomas Mann. 
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 كـه در مـورد واگـذاري زمـين در نقـاط دور افتـادة                “شـجرة بـشر   ”وايت است، داسـتان     
انگليـسي هـاي عـصر       ميان    خونين  است؛ همينطور در مورد برخورد     بيستاستراليايي قرن   

 از جملـه داستانـسرايي   1“حاشيه اي از برگ ها” بوميان در قسمت اول داستان  ويكتوريا با 
 2مـان از بازرگـان اشـرافي هانـستيك         شباهتهاي دقيق بين تصوير   . ي عالي است  هاي تاريخ 

 و  1920هـاي     و سالنهاي بورژوايي آلماني در طي دهه       3بودن بروك قرن نوزدهم در رمان     
تـوان بـسياري از داسـتانهاي        مي. وجود دارد  4“دكتر فاستوس ” در بخش پاياني كتاب      1930

، 5اريخي كه توسط نويسندگان شاخص چون فـالكنر       هاي ت   برجسته و متقاعدكننده از دوره    
  . مثال زد در همين راستا و تولستوي نوشته شده را6پروست

  ادبيـات  .اساسي و معنـي دار اسـت       تاريخ و افسانه بسيار      ميان مايزها، ت اينبا وجود همه    
همچنـين تـاريخ، سـاختاري      . باشـد  بايد    اينگونه هم   در حالي كه   است مرزبندي   بي 7يتخيل
 بـا سـند و مـدرك و          مورخـان  .اما هر تخيل تاريخي بايد داراي حدودي باشد       . داردي  تخيل

اي  پردازند، به گونه  مي قوة تخيلشواهد موجود و الزام تطابق با گذشته، به ايجاد حد و مرز
هـا     در حالي كه افـسانه     . با آنچه در گذشته شناخته شده است، سازگار باشد          كم و بيش   كه
 چگونگي زنـدگي در گذشـته    و بر آگاهيهاي تاريخي داشته باشند ستردهگتوانند تأثيري     مي

 بـا وجـود    حتـي  كـه بنيادي است ، ميان تاريخ و افسانه   در عين حال تمايز    دهند،  را ارائه مي  
  . رود هاي مورخان، از ميان نمي  در نوشتهعينيت كلي و دقيق شواهد تاريخيفقدان 

تاريخ، جريـاني تخيلـي اسـت، اكتـشاف         ه  ك، و اين حقيقت     عينيغيرممكن بودن تاريخ    
 اينكـه   بازست و ا تاريخ قطعاً افسانه اي مبناي نيست كه هماي نيست و منظور آنها اين    تازه
تاريخ مي تواند همانند هم به يك شكل مستحكم مطرح شود، نيـز مـد نظـر                هاي بخش مهه

حقيقـت    اينكه :گويد كند و مي    ، اين واقعيت را به شكلي ديگر بيان مي        8رابرت سالو . نيست
_________________________________________________  

1 A Fringe of Leaves. 
2 Hanseatic. 
3 Buddenbrook. 
4 Dr. Fastus. 
5 Faulkner. 
6 Proust. 
7 Litrary Imagination. 
8 Robert Solow. 



 نگاري آموزي و تاريخ تاريخ     70

 كسي در فاضالب جراحـي مغـز انجـام           معني نيست كه   بدين ضدعفوني بهترين پديده است   
بـا  . طرفانـه رخدادهاسـت      بـي   عيني و  واقعيت و جوهره تاريخ، كشمكش در توصيف      . دهد

چنين وضعي از ضروريات تاريخ فهمـي       . كنيم   ما به صورت مبهم آن را درك مي        وجود اين 
 در مورد كساني كه يك صفحه يا يك پاراگراف و يا حتي يك جمله                اين امر حتي   .است

ايـن  .  نيز صدق مي كنـد     نويسند   مي  فني شناسي  معرفتدر مورد تاريخ بدون توجه به مسايل        
 مورخاني كه تالشـشان در رسـيدن بـه          در حالي است كه كساني كه كتاب مي نويسند و يا          

  .راه حيران هستند در اين  كامل ناكام مانده است و عينيتطرفي بي
 خيالي   و گفتگوهاي  ي مستقيم ها نقل قول   ساخت  از هيچ عاملي ترديدزاتر  تحريف تاريخ   در  

 قـدر  مهـم نيـست مورخـان چ   در اين راستا ايـن . ستني تاريخي  زبان چهره هاي  از  نقل آنها   و  
، بزرگتـرين مـورخ روايـي       1 براي مثال ساموئل اليوت موريـسون      .داشته باشند   تاريخي مهارت

هايي تخيلي و غيرواقعي   گفته ،3 است كه مكرراً در بيوگرافي كلمب      2يكايي قبل از پاركمن   آمر
 سـرزمين    بخصوص در توصيف زمان و روز و ساعت قبـل از كـشف بـزرگ               -را وارد كرده  

دورش «:  عبارتنـد از   كلمـب نقـل مـي كنـد        ملوانان   از جانب  ديالوگهايي كه    چنانكه. آمريكا
، واقعـاً   15دانم كه دريانوردان اسپانيايي و پرتغالي قـرن            من نمي  »... لعنت بر چشمانت و    -كنيد

 چگونـه   ؟ و  بـود  گونهآنها چ  و كوچه بازار     هاي عاميانه   واژه. كردند  چطور با هم صحبت مي    
 اوايـل    آواهايي است كه به نظر من در        عبارتها و   اما اين  ؟بردند  ترتيب نظم زباني را به كار مي      

آمـوزان در مدرسـه سـنت پـل      اي كـه دانـش      راجويانه كودكانـه   داستانهاي ماج  قرن بيستم در  
 داسـتانهاي تخيلـي را       عبارتهـا و   به نظر من اين ملوانان نبودند كـه       . شد  خواندند، استفاده مي    مي

  .زنده كردند بلكه كوشش رمانتيكي مورخان قرن بيستم در اين روند مؤثر بوده است

 4“لحظة خالقيت”زهايي به طور واقعي در اما شما همچنين دربارة خودتان گفتيدكه چي. 39
  است؟  اين مسايل به چه ميزاني با افسانه نويسي متفاوت. به ذهن متبادر مي شود 

_________________________________________________  

1 Samuel Eliot Morison. 
2  Parkman. 
3 Columbus. 
4 Moments of Creativity. 
 



 71   گفتگو با پروفسور برنارد بايلين  

بطـور منطقـي     ي مورخ  كار همانطور كه قبالً گفتم، هيچ    . كنم خيلي متفاوت است     فكر مي 
ه پـشت آن   مگر آنكه فكر كند ك بنويسد جمله اي در باب تاريخ    تواند    نميكامل نيست و    

، ايـن چيـزي اسـت كـه در     سـت  ا مادنياي واقعي كه مستقل از درك     . واقعيتي نهفته است  
شما . صورت در دسترس بودن منابع ، مورخ بايد دست به شرح و تجزيه و تحليل آنها بزند                

 كنترلي است بـر چيزهـايي كـه         -حداقل به شكل مثبت آن     -بايد تصور كنيد و آن تصور     
  . وجود داردجهانبه نظر من اين همه تفاوتي است كه در . د كنيدتوانيد تاريخي را ر مي

امـا آنهـا يـك فـرار        . انگيزي در نوشتن تاريخ وجـود دارد        بله، لحظات خالق شگفت   
خالقيـت در علـم،     «:  فيزيكدان گفتـه   1ريچارد فينمن . غيرجبري به دنيايي ناشناخته نيست    

  .ستا هم همينگونه در تاريخ تخيل» .بازدارندگي است
غـم هـاي    ” مجموعـه مـستند تلويزيـوني        چشم اندازهاي جالب اين مبحث در     كي از   ي

يكبـار در سـمينار آموزشـي       .  كه هم اكنون خاتمه يافته است       قابل تامل بود   2“خيابان هيل 
ـ مسئلة اصـلي نيـز   در ابتدا آنان متوجه نكته نشدند  . آن برنامه را براي لحظاتي نشان دادم

  .ندداد  مي گذشته انجامتصور زيادي براي تالش آنان بايد همين بود ـ
 بطـور  مـرتبط را  چهار يـا پـنج روايـت     به طور دقيقهايي كه سريال را تهيه كردند  نآ

 . كردنـد نـصب پليس  پاسگاه پرهياهوي همزمان در اختيار داشتند و دوربين را درست در        
شـد ،   قطـع مـي  در پاسگاه مردم به اين طرف و آن طرف مي دويدند ، ادامه داستان بارهـا              

  روايتهـا  رسـد   بـه نظـر مـي     . ديافتنـ   نمي خوشايند دست  به نتيجه    برخي از مراجعين هرگز   
سخن مـي    رمزداري در دنياي خودشان      با ايما و اشاره هاي     و بازيگران    داشت ناتمام   يپايان

 و افزون بر اين     .داد   را انجام مي   ي كار چه كه چه كسي     شد گفت   نمي و بعضي وقتها     گفتند
بعـضي  .  خيلي مشكل بود   كار هستند  اينكه چه كساني درستكار و چه كساني بد        دنتميز دا 

 عـين حـال آنهـا در برخـي        دادنـد و در       ، كارهاي زشتي را انجام مي     بسيار موجه بازيگران  
  .  بدي به همراه داشتات ناگزير اثر كهدادند، ها كارهاي خوبي انجام مي صحنه

داند در زنـدگي      ؟ اغلب كسي نمي   تفاق مي افتند  ا ا واقع  چيزي نيستند كه    اتفاقات آيا اين 
 اصـلي    به عنوان مشي    خطوطي  چه  بعدها  يا  اتفاقات چه تناسبي با هم دارند،       خود شخصي،
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 يگ و پيچيـد اتمابها  زياديدر زندگي شخصي هر كس مقادير     . زندگي بوده اند  اين فرآيند   
 و  هكننـد   گـيج ات   نيـز چنـين ابهامـ       يك ملت يا جامعه    حيات در    چنانكه . وجود دارد  ها

 روايـات بـه طـور       پاره اي رخـدادها و    . دنباش   مي تفسيرظاهراً غيرقابل   زياد  تاريك بسيار   
 بـه   برخـي ديگـر  د ونشـو   و برخي از آنها هرگز خاتمه داده نمـي  ظهور مي يابند همزمان

 از اينـرو گـاهي اوقـات        .شـوند    ديگر كنار گذاشـته و فرامـوش مـي         نقل هاي سادگي و با    
  . از ناسره غيرممكن استجداكردن سره

درك سـاختارهاي داسـتان و      به شكل چـشمگيري      “خيابان هيل بلوس  ” در مجموعه   
اي شگفت انگيـز       ايده  اين كنم  فكر مي . شكل قضاوتها به عهده تماشاچي گذاشته شده است       

هـاي تلويزيـوني، بـه      برنامهمدي عسردرگميبسياري از مردم به   . گرايانه بوده است    و واقع 
و ظــاهراً . نــد در حــالي كــه برخــي اينگونــه نبودنــدادد بــت واكــنش نــشان مــيطــور مث

حـدس  . توليدكنندگان بعد از مدتي شروع به سـاده و مختـصر كـردن آن برنامـه كردنـد                 
  .مردم، مسبب نگراني توليدكنندگان شدزياد  وآشفتگي درگميزنم كه سر مي

رد كه بايد آنهـا را  براي مورخان خطوط درهمي وجود دا    در تاريخ ،    به همين صورت    
حل و فصل نمايند ؛ چگونگي همرفتي آنها را شرح دهند ، تاثيرگـذاري عناصـر مـوثر در                   

  .ها و نتايج آنها را نشان دهند تصميم
شارحان ابهام ها و تيرگي هاي درهـم         ،    كنندگان  تماشاگران، تحليل   به عنوان  مورخان،

ي مختلف در تالشـي دايـم       ة مسيرها با مردمي كه در هم    آنها  .  برهم زمان گذشته هستند   و  
 اميد و آرزوهايـشان درحركتنـد، همـراه          مشكالت،  براي بخش   حل رضايت  براي يافتن راه  

اين حقيقت كه آن تجربه ناآزموده، مبهم، نامشخص و اغلب گمراه كننده است بـه               . هستند
 آن  در جـستجوي   تنها چيزي كه  . هاي روشن تاريخي اشتباه است      اين معني نيست كه تحليل    

 .ند خود يا گذشته اتري نسبت به معاصران  فهم روشنآن است كه آنها طالب، هستند

گذاريد، زيـرا هـر دو بـر فعاليتهـا يـا               مي 1نويسي  نامه  چه تفاوتي بين تاريخ و زندگي     . 40
  موضوعات مربوط به گذشته تمركز دارند؟

 بيـوگرافي يك . اند خته شدههم آمي نويسي و تاريخ عميقاً به    نامه  ، زندگي پاره اي حيطه ها   در  
_________________________________________________  
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. اسباب تمايزات را فراهم مي كند     اما تفاوتهايي وجود دارد و      . خوب، قسمتي از تاريخ است    
 در  وي. در اين بـاب متـذكر شـده بگـويم         شناس     جامعه 1من بايد آنچه را كه پل الزارسفلد      

 اسـت   اين كار ممكـن    براي   نوع شواهدي چه  : اش، از خود پرسيد     هنگام نگارش زندگينامه  
 .مسايلي را متذكر مـي شـود       “اجتماعي تاريخ   مدخلي در ”،  ش اثر در  وي    وجود داشته باشد  

 بيـشتر در بـاب    كنم آنچه را گفت؛ ضمن اينكه شامل بيوگرافي است،             فكر مي  در عين حال  
  :كار خود مي آوردسه دليل براي .  استوياتوبيوگرافي 

داشته باشد؛ مثل، چرچيل، دوگـل      اول، اينكه اگر انساني در امور بشري سهمي بزرگ          
اي    و روشـنفكري شخـصيت برجـسته       انديشهفرانسوي و يا روزولت؛ و يا اينكه در تاريخ          

زيـرا مـا بـه      .  داراي اهميت است    آنها اي در زندگينامة    ، هر نكته   باشد  و كانت  نيشتنمثل ا 
 انـد،  اده انجام د   چرا و همه جزئيات ممكن براي فهميدن اينكه آن مرد يا زن چه كارهايي           

در . تر از اكنـون بـود       اگر خلق و خوي ناپلئون به آن شكل نبود، جهان متفاوت          . نياز داريم 
نتيجه، تقريباً هرچيزي را كه بتوان در مورد جزئيات و موقعيت زندگي ناپلئون پيدا كرد،               

  .داراي اهميت است
 نـه بـه    گفت، ممكن است شخصي نماينـده گروهـي مهـم باشـد امـا                الزارسفلددوم،  

ي جامعي كه سهم زيادي در تـاريخ          ، اما به عنوان نماينده طبقه      اي كه سزار مهم بود      اندازه
در ايـن معنـي، فـرد نـسبتا         . تواند ارزش مطالعه و تحقيق تاريخي را داشته باشـد           ميداشته،  

گمنام و كم اهميت مي تواند خود در بيوگرافي كاملي شواهدي را بيان كند كه به خـوبي                  
  . يخي مدخليت دارد در مسايل تار

كند كه بسياري از مردم شاهدان خـوبي هـستند، اگرچـه ممكـن                گيري مي   سوم، نتيجه 
ولي آنها  . دداده باشن  كه به طور قطعي و ويژه تاريخ را شكل           ندمعرف چيزي نباش  آنها  است  

، 2 هارولـد نيكولـسون     براي مثـال  . به صورت درست در همان مكان و زمان حضور داشتند         
 بـسياري از   مركـز  بـه   وي  امـا  . نبـود   هـم  نبود، از بعضي لحاظ خوش مشرب     شخص مهمي   
هـاي    يادداشـت . نوشت  ديد مي    نزديك بود و هرچه را مي      1940 و   1930هاي    حوادث دهه 

 در .او شاهد حوادثي مهـم بـود  . اش به صورت مختصر در سه مجله چاپ شده است   روزانه
_________________________________________________  
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ها ، ميانه رويها ، ترديـدها و شـروع            بهتفصولي از كار او نمايشي از مشا       ويژه به   عين حال 
  .زمان خود  و نيز تالقي وقايع عمومي و خصوصي استوقايع عمومي غلط 

.  هستند   تاريخ  نويسي به عنوان    بندي مناسبي از زندگينامه     رسد كه اينها دسته     به نظر مي  
نـدگي  و ز هـا و ماهيـت بـشر          ها، مطالعاتي هستند كه در مورد ويژگـي          بيوگرافي ةاما بقي 

بعضي مـردم، عجيـب، عميـق، تـودار، شـرور، خيرانـديش،             . هستندمردم  جالب برخي از    
 بـه   بشر عالقه وفهم  . در تمام طبقات، تركيب جامعه چنين است      . اند  كار و يا شفاف     فريب

حتـي اگـر در مـورد شخـصيت         . يابـد   ماهيت انساني، به واسطه شناخت آنها، گسترش مي       
  . باشد1س هاو عجيبي چون، سرادموند بك

نگـار و جاعـل ادبـي         هاي سكس، هرزه    شناس قابل و فروشنده عكس      ، چين سبك هاو 
 مـسايل    باب  را در  يبه نوعي موفق شد كه افراد     . كرد  بود كه در دنيايي از تخيل زندگي مي       

 ، خـود را عاشـق ملكـه چـين    . متقاعـد كنـد  اعمال زندگي خـود  گرايي و     عايمربوط به وق  
 ارزشـي كـه از      بـي  سالهاي زيادي، همه را با دفترچـه خـاطرات           تقريباً،.  نشان داد  2دواجر

 تـرور   .فـردي عجيـب و بـا اسـتعداد بـود          . آخرين مغول منچوري جعل كرده بود، فريفت      
  و من آنرا با عالقه بـسيار زيـاد خوانـدم زيـرا     ي را به او اختصاص دادكتاب بزرگ 3روپر

به هرحـال هـيچ اثـري       .  بود زمرمو شخصيتي جالب و     سهو  بكتنها به اين دليل ساده كه       
. كار خوب تاريخي نمي شود مگر اينكه حداقل زمينة تاريخي آن به تصوير كـشيده شـود                

مربوط به اواخر عصر    شناسي و مسايلي كه       ، سبك زيبايي  سهو  در مورد داستان اخير بك    
  .مورد توجه استاست  زوال خاندان منچوري ويكتوريا و

ر تحقيقات تاريخي ، كارهاي تاريخي كـه بوسـيلة          دربارة چشم اندازهاي مشترك د    . 41
  گيرد ، چه نظري داريد؟ چند نفر انجام مي

كننـد،     كار مي  )تيمي(جمعي   به صورت دسته     طبيعي  دانشمندان علوم  شناسان همچون   امعهج
در زمينـه تـاريخي،     . هاي ده نفره يا بيشتر فعاليت كننـد         توانند در گروه    فيزيكدانان هم مي  
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 .كمـي بخصوص در تاريخ فني و      . كار خوبي است   در تاريخنگاري    ار تيمي گاهي اوقات، ك  
دستياراني داشتم كه سالها با آنها كار كردم و كمـك           . اما من بدين شكل خيلي كار نكردم      

 بهـره گيريهـاي   زيادي هم به من كردند، اما همسرم، همانطور كه قـبالً اشـاره كـردم، در                 
، بـه نظـر   نهايتدر .  همكارم بوده است   اي  هاي رايانه  بويژه در داده پردازي    متفاوت از منابع  

 شخصي تجزيـه و تحليـل كنـد نـه            و نگرشهاي   نظريات  بر مبناي  من مورخ بايد مسايل را    
  . گروهي و جمعي

.  با تمام وجود همكاري كـردم      1ام، جان كليو    تنها يك بار با دوست و همكار صميمي       
او در مورد تاريخ انگلـيس و       .  نوشتيم 18ن  اي درباره اسكاتلند و آمريكا در قر        با هم مقاله  

 1990 بـوديم تـا اينكـه او در           دوسـتان صـميمي   . من درباره تاريخ آمريكا، تحقيق كـرديم      
البته دوستي ما تنها به خاطر همكاري در زمينه تحقيق نبود به اين دليل مـرگ                . شتذدرگ

يكا و اسكاتلند قرن    به محض اينكه در مورد تشابه فرهنگي آمر       . نهايت دردناك بود    او بي 
 و نه در مورد بررسي عقايد، سخن گفتيم، اهميت جايگاه مـشابه آمريكـا و اسـكاتلند                 18

 طرح را بـدون هـيچ    و چشم انداز    بريتانيا را دريافتيم    مرتبط با مادر شهر    به عنوان ايالتهاي  
هركـدام از مـا بـه       . اما مشكل ريـشه در زمـان نگـارش داشـت             .ترسيم كرديم   مشكلي  

 تالشي سخت براي دسـتيابي بـه عبـارت و           اههاي خاصي دست يافته بوديم از اين رو       ديدگ
  .ادعا و تمثيل، صورت گرفتبندي درست و توازن بين  جمله

به همين  هايي، نيازمند ارتباط نزديك از نظر سازگاري شخصيتي است            چنين همكاري 
، 3 بـردس   و همينجا  تانيا، بري  در 2وبس. اند  زن و شوهر بوده    ، موفق ان همكار يشتر ب دليل است 

، بـه     نويسندگاني هستند كه كامالً روابط نزديكي بـا هـم دارنـد            .4 اخيراً راتمنز   و هندلين
امپراتـوري  ” در5 رابينسون و گـاالفر ماننداند و  اي كه همچون يك روح در دو جسم     گونه

تـرين    رايـج  هرحـال     بـه . “ آمريكا برده داري در  ”  در 6و اينجرمن  ، فوگل “بريتانيا در آفريقا  
اما اين نوع از همكاريها     .  در تأليف كتابهاي درسي تاريخي است       از اين دست   نوع همكاري 

_________________________________________________  

1 John Clive. 
2 Webbs. 
3 Beards & Handlins. 
4 Rutmans. 
5 Rabinson & Gallagher; The British Empire in Africa. 
6 Fogel & Engerman; American slavery. 
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بدين صورت است كه به سادگي فصول دوره هاي مختلف ميان افراد معين تقسيم مي شود                
  .و هر كسي به تناسب فصلي را مي نويسد كه در آن دوره متخصص باشد

زيرا تحقيـق تـاريخ يـك فراينـد         .  مشكل است  رينگاهمكاري واقعي در زمينه تاريخ    
  نگارش همانطور كه گفتم؛  چرا كه    .مكانيكي نيست كه به تدريج به ديگران سپرده شود          

 تـاريخ    نگـارش  از ايـن رو،   .  و در بهترين شكل يك هنر است       مهارتتاريخ، حداقل يك    
  . مهارت و ديدگاههاي فردي استنمايش

نويـسيد متفـاوت از آن چيـزي     نچه را كه نهايتا مي  به عنوان مورخ، تا چه حدودي آ      . 42
آيد؟ اين تفاوت به چه       است كه از طريق اسناد و مداركتان در مراحل نخستين بدست مي           

  ميزاني است؟ 
تواننـد   كـنم برخـي از مـردم مـي     تصور مي . من هميشه شاهد بروز چنين مسئله اي بوده ام        

بيـان درسـت انديـشه آنـان         ،در واقع   نويسندگي اما فكر كنند همه چيز   پيشاپيش در باب    
من بـا چـشم     بعد از مطالعه و تحقيق بسيار،        .اين روش از نظر من مورد قبول نيست       . است

كـنم    فكر مي در اين صورت است كه آنچه        .اندازي كم و بيش روشن و دقيق آغاز مي كنم         
گـاهي  . اشتمشود كه قبالً به آنها توجهي ند        ياتي برايم آشكار مي   ي موضوع و جز   .مي نويسم 

  . ، مورد توجه نبودندآغازشوم كه تقريباً در   مهمي ميعناصراوقات درگير 
هاتچينسون دريافتم كه به طوري عجيب با حاكم توري كه خوار             در تأليف بيوگرافي    

 همـدردي خـود را       اين ،با ظرافت كنم و ناخودآگاه، و       و تحقير شده، احساس همدردي مي     
: كم كردم و پاراگراف را بـا ايـن جملـه شـروع كـردم كـه              توصيفات را   . منتقل مي كردم  

 در بـاب تفكـر او هـيچ          بعدي  هاي  جمله  در ادامه و در    اما» ...هاتچينسون فكر كرد كه     «
اين تـاريخ اسـت     :  به شخص قطع كردم و گفتم      از توصيف اسناد  من نسبت تفكر را     . ننوشتم
آنچه تاريخ مي گويـد از آنچـه        از قرار معلوم، از لحاظ معني       . گويد نه هاتچينسون    كه مي 

 ، اما به راحتـي پـذيرفتم كـه        بودمدرصدد فريب كسي ن   . گويد متفاوت است    هاتچنسون مي 
  .شود  كلي از ميان پاراگرافها منتقل مي و برداشت توصيفاين

  صورت قابل كنترل    هر  به  چنين وضعي   اما ،ها شد   ها و موقعيت     شخصيت تحت تاثير توان    مي
  .در اغراق كن در اين زمينه هاتوا  حتي مي يا ويالت و تاثيرات كنار ماندتماتوان از  مي. است
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كردم، ناگهان    كار مي  1“ريشه هاي ايدئولوژي انقالب آمريكا    ”  كتاب رويكه بر  زماني
رمـز و رازهـايي     . نظر را به خود جلب مي كـرد        غيرعادي شدم كه     برخي مطالب متوجه  

ـ  ي در بـاب آنهـا      توضـيح  توانستم   كه در ابتدا نمي    خودنمايي مي كرد   بـه طـور    امـا    .دهمب
 برخـي اطالعيـه هـاي     بـه طـور مثـال،       . شـدند    آشكار مـي    جنبه هاي مختلف آن    ناگهاني

بـر چـه   توانستم بفهمم كه  نمي. اند آمريكايي به طور مرتب در مورد دانمارك سخن رانده       
دانمـارك   در مـورد     يواقع بطور    را   يدانستم چيز   مي. گيرد  چنين كاري صورت مي   مبنايي  

 اين نكتـه بايـد پـي    .كنند مي بحث    آن  مورد  در  به همين ترتيب   دانند  نمي سوئد   دربارة يا   و
 “حكومـت دانمـارك   ”نام  در تحقيقات خود آشكار ساختم كه مقاله اي با           .شد  گيري مي 

بـه داليلـي،    . ه شـده اسـت    ، نوشـت  2 ويسكانت مالزورث  در دهة شصت قرن هفدهم توسط     
 چرايي   من بايد  . در مورد دانمارك براي مردم داراي اهميت بود        اين كار مبهم  مالزورث و   

 آنجـا پـيش رفـت        تا  و كار  كرد،   معنا پيدا مي    يكي پس از ديگري      مطالب.  يافتم  مي آن را 
رسـيد، از     وقتي به اين نقطـه مـي      . ميداي منصفانه و واضح فهم       همه موضوع را به گونه     كه

 چگونه يك نفر با دقت بايـد قطعـات را در      در مي يابيد  كنيد و      جلوگيري مي  گويي  اغراق
  .كنار هم قرار دهد تا به حقيقت پنهان موضوع خارج از هرگونه بزرگنمايي دست يابد

يابيـد    وقتي به مطلبي تازه دست مي     . برد  كشفيات و تأليفات، شما را با خود به پيش مي         
تفكـرات و   آن  ، ضـمن اينكـه      نگارش آن شما را به تفكر فرو مي بـرد         واقعاً جالب است،    

  .دنهاي خود را دار ، جهتتأمالت 

  آيا تاكنون، در حين نگارش و پيشرفت تحقيق كار را رها كرده ايد ؟. 43
 معمـوال . آنـرا محـدود نمـوده ام       حتـي    يـا  گـسترش داده ام   بارها، طرح اوليه را تغييـر و        

 تـر  ، چندين بار، رئـوس اصـلي بـه اجـزاي كوچـك     درو  پيش مي  كار تحقيق  همانطور كه 
 يكـي از اسـاتيد روش تحقيـق    . قـرار گرفتـه اسـت    و جديـدي   كليقالبتبديل شده يا در    
بود، پرسيد   “هاي ايدئولوژي انقالب آمريكا     شهير” كه عالقمند به كتاب      دانشگاه هاروارد 

 دارم كـه بتوانـد بـه دانـشجويان           كتـاب را   اي از فصول    آيا جمع رئوس يا چشم انداز اوليه      
_________________________________________________  

1 The Ideological Origins of the American Revolution.  
2 Viscount Molesworth; State of  Denmark. 
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و بـه وي    آوري كـردم       را كه در اختيار داشتم جمـع       هقهاي مربوط  بيشتر ور  من. نشان دهد 
هايي كه حاوي كاغـذ       وقتي به كالس رسيدم ديدم، جعبه      .تواند همه آنها را ببيند    گفتم مي   

طرح كلي مرتب    ابتدا    در . است برهم بود در هم     1اي از راب گلدبرگ     ها و حتي مقاله       پاره
هـاي كاغـذ را بـا چـسب نـواري و              ت و تكـه    مقاال و تميزي را دنبال مي كردم ولي سپس       

بر روي كاغذپاره هـا   زمينه هاي مختلف مطلب در چشم انداز اصلي . منگنه بهم چسباندم  
به دور آن بسته خرده     آن معلم با ديدن روبانهايي كه       . چگونگي رشد خود را نشان مي داد      

  .زده شد هاي كاغذ پيچيده بودم شگفت
 امـا در ايـن مـورد        . مرتـب و مـنظم نيـستم       يلـي  خ  حدسم اين اسـت كـه      در اين زمينه  

 اجازه دهم خود مطالب بـه كنم تا آنجا كه امكان دارد  سعي مي. شرمندگي هم وجود ندارد  
رو شـدم     آيد در سميناري، براي اولين بار، با معلمي روبـه           يادم مي . تحقيق شكل دهد  ساختار  

خط قرمز در بااليشان است      سه پنجم كارتهايي را كه       اكنون”: گفت. كه بسيار منضبط بود   
 را بـراي     يا آبي  هاي سفيد   سپس پنج هفتم كارتها يا فيش     . در نظر بگيريد  براي كتابنامه نهايي    

  و در آخر هم آنها را به طـور مناسـب          و ساير موارد حفظ كنيد      اصلي  و ثبت مطالب   طرح
 ارائـه   منا رسخنراني  چنين به خود گفتم اگر“. قرار دهيد ها   در جعبه  و فهرست بندي شده   

سه پـنجم   ”گفتم     و مي  من نيز به همين منوال شيوه مقبول و عادي را طي مي كردم            كردم،    مي
 را از آنهـا  و بعـد همـه   به دقت در جعبـه هـا قـرار داده   ها را  ها و بعد پنج هفتم فيش    فيش

 راهـي بـراي    ايـن اما ممكن است كه.  اما هرگز اين كار را نكردم“ .پنجره بيرون بياندازيد
روند راه خود را هـم        لب دانشجويان باشد كه بتوانند همانگونه كه در كار خود پيش مي           ج

هاي متفاوتي دارند و هر طرح و         افراد روش . پيدا كنند و آنچه شكل واقعي دارد انجام دهند        
  . دارد خود رامتفاوتو آالت و مسير اي هم ابزار  پروژه

  كنيد؟ ش وجود دارد؟ چگونه آنرا عملياتي مياي بين تحقيق و نگار از نظر شما چه رابطه. 44
 به اندازه كـافي كه  -  موضوعي پيرامونزماني كه   . نمي رسد نظرم  دستورالعمل معيني به    هيچ  
 و  ديـد هـاي مطلـب را        توان به وضـوح درون مايـه        ميتعمق و تامل قرار گرفته باشدـ        مورد

_________________________________________________  

1 Rube Goldberg. 
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  . رود  پيش ميلت آغاز وبه سهو نوشتن  كهدرتوان احساس ك  مي،دراطالعات را كنترل ك
 شناسي و اجتمـاعي قـرن هفـدهم     انبوهي از اطالعات را در مورد تاريخ جمعيتزماني  

رفتـه رفتـه محتـواي تحقيـق        . اما اين اكنون تنها آغاز تمركز بر كار بود        . گردآوري كردم   
اين وضعيت حول محورهايي شكل مي      . شكل معيني را باز مي يافت كه قبال ديده نمي شد          

بعضي اوقات احساس مـي كـنم خيلـي         .  به شكل كلي ترسيم شده بود         ابتدا ت كه در    گرف
زمان نگارش به راحتي وقتي فرا مي رسد كـه تحقيـق            . زود مي توانم نوشتن را شروع كنم      

اينجاست كه احـساس مـي شـود         معناي خود را ميان اطالعات گردآوري شده يافته باشد،        
  .شتكه مي توان آنرا با استحكام الزم نو

هاي تحقيـق و پـژوهش از آغـاز و در همـه               يكي از دغدغه هايي كه در همه حوزه       . 45
نظر و توصيه شما    .  از تحقيق است   اي سودمند و در حد اعال       ين نتيجه مراحل هست، تضم  

  در اين مورد چيست؟
م  به نظر   چنانكه .كنم اين موضوعي ذاتي و فطري است كه جنبه روانشناختي دارد            فكر مي 

بـراي آنهـا راحـت      .  غيرقابل حل را تحمل كنند     هاي   دغدغه توانند  برخي افراد نمي  ،  آيد  مي
يعني آنهـا   . تمام نكنند  آن را     ولي ند،كنشروع  طرحي را    كنند ،  مطالبي را آماده     نيست كه 

ايـن  . شـوند    سوق داده مـي    مشغولي ها و نگراني ها      دل به سمت حل     پروژه ها با پايان دادن    
  . دهد ر ميامر به آنان آسودگي خاط

هـم   كنم، آن    مبالغه مي  كارشناسيگاهي اوقات در گفتن اين موضوع به دانشجويان دوره          
اش داشته    ناپذيري براي پايان پروژه     هر مورخ خوبي بايد وسواس اجتناب     : گفتم  زماني كه مي  

  .نشدني زندگي كنند توانند با امور ناقص و حل  برخي افراد مي در عين حالالبته. باشد
 در ژوهـشي  پ تحقيق ياو آن اين است كه اگر      ر اين مورد عاملي ديگر وجود دارد      اما د 

عالقـه كـاهش پيـدا      . شـود   آور مـي    كننـده و مـالل       خسته ،نقطه مشخص خاتمه داده نشود    
جريـان   خودبخـودي     منطقي و  رود، چرا كه كار بايد به صورت        كند، انگيزه از بين مي      مي

بايد تـا   . شود  يف شده و دلسردي و يأس فراگير مي       صورت انرژي تضع    اين  غير در. پيدا كند 
  . ممكن است هرگز كار به اتمام نرسدوگرنه. آنجا كه امكان دارد سريع حركت كرد
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خواستيد آنها را تكميـل كنيـد و          شود كه نمي    در آثار خودتان آيا چيزهايي يافت مي      . 46
  ناتمام مانده باشد؟

براي مثال بـه    . به نوع ديگري تبديل شده اند      اند و   هايي است كه تكميل نشده       پروژه عموما
 را در مقيـاس وسـيع بـه صـورت           18 تاريخ سياسي قـرن       در نظر داشتم   ياد دارم كه يكبار   

، جمع و جـور شـد      1“هاي سياست آمريكا    ريشه” كار در قالب اثر   آن  . مهتوصيفي انجام د  
 كـه گـردآوري   انبوهي از مطالـب توصـيفي را  . كتابي كوچك در سه مقاله كامالً تحليلي 

خـود    ماهيت متفاوتي بـه    در قالب كوچكتري   مجزا تقليل يافت و      هايكرده بودم، به بخش   
 ايـن كتـاب     . از اثري بزرگ حاصل شده بـود        در همه حال    خالصه اين كارِ كامالً  . گرفت

. تحليلي بر اساس آگاهي من از مشروح روايات با تمام جزئياتي بود كه مـن آنـرا ننوشـتم                  
  .ي من و اهميت و ويژگي روايات در كتابي كوچك گرد آمدهمة محتواي ذهن

تحقيقـي چهـار جلـدي        آمريكـا   انقـالب  تصميم گرفتم دربـارة   طور سالها پيش،     همين
اي   تحقيـق عميـق، مقدمـه    من يك جلد مفصل نوشتم كه در طـي آن كـار و       . منتشر سازم 

سم انقـالب  اسـتحالة راديكاليـ  ” هـا كـه آنـرا     جـزوه  و فصلهاي متعدد شكل گرفت    مفصل
منتـشر شـد     “هاي ايدئولوژي انقالب آمريكا     ريشه”  خواندم، اما در نهايت به نام      2“آمريكا

  .داراي اهميت نيست ديگر  بعدي جلدسه آن، متوجه شدم  همة با انتشارو

اي و خـاص آكادميـك        هـاي حرفـه     به عنوان شخصي كـه تجربـه زيـادي در روش          . 47
   تاريخي چه توصيه اي داريد؟4ر و تفسي3اندوخته است، در مورد تحقيق

 در واقع اولين تدريس دانشگاهي من در زمينـه        . از يك منظر درگير تاريخ آموزش بوده ام       
آمـوزش در تـشكيل     ” مـورد تحـت عنـوان     و كتابي مختصر در همـين       .  بود تاريخ آموزش 

 ايـن بـود كـه بيـشتر         يافته شد و در آغاز آن كتـاب نوشـتم         آنچه  .  نوشتم 5“جامعه آمريكا 
ها حركت كرده و از همين منظـر بـه تـاريخ              دستورالعملها در چارچوب نظم و        اي  رفهح

_________________________________________________  

1 The Origins of American Politics. 
2 The Trasfoming Radicalism of the American Revolution. 
3 Investigation. 
4 Interpretation. 
5 Education in the Forming of American Society. 
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 گذشـته را     آنهـا  چـرا كـه   . شوند   تاريخ گرفتار مي   در چنبرة شبه  ،  قاعده مند نگاه مي كنند    
هـاي     هويـت   در يـافتن   كننـد و    هاي زمان حاضر جستجو مـي        سوابق و خاستگاه    يافتن براي

  .ندكن واقعي اشتباه مي
پيشينه زمان حاضـر     به منظور يافتن      بررسي جداگانه قرايني از گذشته را         كه در  زماني
دهيد، چرا كه گذشته متفاوت است و اصـل            گذشته را كوتاهتر نشان مي     شما كنيد،  آغاز مي 
سعي كردم نشان دهم چطور اسـتادي،       . ، معاني متفاوتي داشتند   متقدمهاي    ها در دوره    و ريشه 

 و آن تاريخي كه مي تواند بـه فهـم    كند  وزش تاريخ را تحريف مي    اي امروز آم    مسايل حرفه 
باسـابقه در تـاريخ را      ، افـراد    مـسايل  اين    ذكر .ناديده گرفته مي شود    معاصر ياري كند     دورة

  .به شدت نقد و سرزنش كنندلب ا اين مطرنجاند و باعث شد مرا براي گفتن 
 كه تنها نشانه هاي     ،هستيد  تاريخي پيشينيان جستجوي   در اگر فقط    نكته اين است كه   

كرده انـد    مختصر و محدود گذشته دارند، شما شرايط و زمينه هايي كه در آن زندگي مي              
  نيـز   كنند   آنچه كه مردم صحبت مي     بسياري موارد در مورد    و حتي در     را از بين برده ايد ،     

  .شويد دچار سوء تفاهم مي
 آموزش  .مي فهميم در نظر بگيريد     آنطور كه ما        را  يا آزاد  “آموزش عمومي ”براي مثال   
زمانيكـه دربـارة    .  از امروز داشت    كامال متفاوت   معنايي 18 و   17در قرون    عمومي و آزاد  

آن بـدين   .  قرن هفدهم صحبت مي شود به اين معني نيست كه رايگان باشد              ”free“مدارس  
ه بيان ديگر ب.  و آزاد بودتوانست آموزش ببيند  ميفرقة مذهبي از هر  س كه هر ك   معني بود 

 امـروزي    به مفهـوم   ”free“ معناي. ديد مي آموزش   بپردازد مي توانست شهريه     كس كه    هر
 مدارس عمـومي در  ”Public School“ چنانكه شما امروز به معني ”Public“و اصطالح . نبود

 .در واژه شناسي معاصر است ”Private“ فهميد به مفهوم خصوصي انگلستان مي

د تن از افرادي را كه در گذشته به نظـر شـما در زمينـة تـاريخ                   اگر ممكن است چن    .48
  .كارهاي برجسته اي انجام دادند نام ببريد و علت آنرا هم ذكر كنيد

چهار مورخ  . دنبال كردم  1“تاريخ و تخيل خالق   ”  به نام  مختصري كتاب    در اين موضوع را  
_________________________________________________  

1 History and the Creative Imagination. 
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.  انتخـاب كـردم     را انـد    تأثير سازنده بر فهم تاريخي داشته      كم نظيري كه به نظرم به شكل      
منظورم معروفترين مورخان نيست، آنان مورخان معروفي نبودند، بلكه مورخـاني بودنـد             

  در بـاب ايـن  اي كـه   بـه گونـه   ـ  موضوعشان شددر اساسي دگرگونيكه كارشان موجب 
هـاي جديـد بررسـي         به شيوه   روش آنها   و نيز  -شد  ن نوشته   هيمشابكار   هرگز   اتموضوع

 ي در حيطـة    دانـشمندان   اخيـر بودنـد،     مورخـان  آنهـا . گذشته منتهي شـد   حوزه وسيعي از    
به نحو   را تغيير داده و       گذشته هاي وسيع   فرهنگ موجود بودند كه درك اساسي از حوزه       

 اسـت  ذهني كيفيت و فرايندهاي   و بازنمايي  سعي من بر جداسازي   . كردندگيري غني   چشم
  . گيرد كه در پس خالقيت آنها قرار مي

فتم، اول از همه اين بود كه هر يك از آنهـا كـامالً بـه موقعيـت، شـرايط،                   آنچه دريا 
  . بودند1گرا متنهمه آنها كامالً .  پي بردند به طور عميقاوضاع و احوال گذشته

بر روي حجم قابل توجه اي از داده ها يـي           .  بود هاي جديد    آنها بر روي داده    دوم، كار 
 داشت ولي تـاكنون مـورد اسـتفاده قـرار            وجود اهي آنها آگ  دربارة شده يا قبالً      بازيابي كه

 شخـصي بـا موضـوع       امتـزاج  نوعي    به  همه آنان  سوم آنكه كردند و     نگرفته بودند، كار مي   
اي بـديع و نـو        ساخت تـا بـه موضـوع بـه گونـه            خود داشتند كه تقريباً آنها را موظف مي       

بنـديهاي بـزرگ    ل كـه شـك  روشـهايي هاي آنها و    استنباطمنشا  تواند    هركس مي . بينديشند
  . نشأت گرفته است را دنبال كند از آن آنهاتحقيقات دقيق

 اجازه دهيد تـا بـه توضـيح يـك            اما من به بررسي همه اين مطالب نخواهم پرداخت       
، در زمـان    3 دانـشگاه يـل     در 2انـدروس . ام. يكي از مورخان، چارلز   .  بپردازم  از آنها  مورد

وي بـراي  . رچند امروزه فراموش شده اسـت ترين مورخان دانشگاهي بود ه     خودش از مهم  
اولين بار ارتباط متقابل عميق بين دو گروه مردم، امپراتـوري انگليـسي ـ آمريكـايي قـرن      

 عمـومي هـاي      مؤسسه  و رشد   ايجاد  و چگونگي   را بازسازي كرد و به ويژه منشأ       هيجدهم
 كـردن    و فهرسـت   شـرح وي كارش را بـا      .  معرفي كرد   موسسه هاي انگليسي   آمريكايي را 

 قبـل و بعـد از   -4 مركـز اسـناد بريتانيـا در لنـدن     اسناد و مدارك فراموش شـده در اداره         
_________________________________________________  

1 Contextnalist. 
2 Charles M. Andrews. 
3 Yale. 
4 Public Record Office. 
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 چـالش  اروپا موضوع اصلي     دسته بندي  آمريكا در    متحدانكه    زماني  در جنگ جهاني اول  
  . انجام داد-در اياالت متحده بود

نـگ  به طور عميقي تحـت تـاثير فره        بود كه    1ايالت كانكتيكات اندروس يك بومي    
 آن ايالـت تـدريس       هـارت فـورد     مدرسـه اي در    دروي براي مدتي    . انگلوفيل قرار داشت  

پژوهشي وي سـمت و      دانش  . ش را در يل گذراند     كاري  زندگي  همة  و از آن به بعد     كرد  مي
هـم    بـين آمريكـا و انگلـستان آن         او قـادر بـود ارتباطـات قـديمي        . سوي پرمعنايي داشـت   

 سـاير ايـن در حـالي بـود كـه          . رانگيز بـوده را نـشان دهـد       ب  كه اين امر بسيار بحث     زماني
.  بـه او پيوسـتند     هاي عمومي بسياري و در ساير مطالب بحث انگيز          نيز در عرصه  مورخان  

 The Round Table  و ديگرانـي كـه بـراي مجلـه امپراتـوري،     2مثـل جـورج لـوئيس بيـر    (
آمريكـا بـه زودي بـه       كردند كـه انگلـيس و         بيني مي    پيش  برخي از آنان حتي    نوشتند و   مي

اندروس هرگز به طور مستقيم پيرامون مـسايل سياسـي          .) لحاظ سياسي متحد خواهند شد    
 تاريخ خودش ارتباط تاريخي عميـق بـين انگلـيس و آمريكـا را                كتاب اما در . بحث نكرد 

  .تواند خرسند كرده باشد در سطح نظري و شخصي مينشان داد، امري كه او را 
بـا   وي بـراي مثـال   . اسـت 3يماكه ذكر كردم يكي رونالـد سـ        از جمله كساني  همچنين  

اي موشكافانه و با اسـتفاده         و اياالت آن به شيوه     4 جمهوري رم   دورة متاخر  نوشتن در مورد  
، اين نتيجـه را گرفـت كـه         6دقيق بر مبناي دانش پيشينه شناسي      5از داده هاي نسب شناسي    

مـردان  .  از اسـتانها بـستگي داشـت        امور سياسي در آن دوره به جذب افراد جديـد          توسعه
 امپراتوري مي شدند و بـه   حاشيه رم وارد از اقصي نقاط  جديد از اسپانيا و جاهاي ديگري       

  .جريان اصلي مي پيوستند
خـط  . يم، يك نيوزلندي بود كه در اكسفورد به درجه استادي تاريخ باسـتان رسـيد              اس

اي و    اجران از منـاطق حاشـيه      نقل مكان مه    محور سير كلي در تحقيق و مطالعات او حول       
اي در كتاب جـذاب      بوده است وي اين موضوع را به طور گسترده          به مركز  مستعمره نشين 

_________________________________________________  

1 Connecticut. 
2 George Louis Beer. 
3 Ronald Syme. 
4 Roman Republic. 
5 Genealogy. 
6 Prosopography. 
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 دنبـال نمـود، و در آن پيرامـون دوام           1“اتبرگزيـدگان مـستعمر   ” :كوچكي تحت عنـوان   
 امپراتوري و وابستگي آن بـه عـضوگيري و پـذيرش طبقـات اشـرافي جديـد در مركـز و                   

 اين كتاب فقط يـك      من نمي خواهم تلويحا اين را بگويم كه       . پردازد  وري مي  امپرات حاشية
 سـاز و كارهـاي     از   2“انقـالب روميـان   ”تر وي      كتاب جامع  .اظهارنظر شخصي بيش نيست   

اي آميخته با نظرات       تاريخ است كه تا اندازه      اين نوعي  اما. تاريخي باالتري برخوردار است   
  . است نويسندهشخصي

 ةهمـ .  گراينـد  مـتن  -يم و ديگران  ااندروس، س  - م همة اين مورخان   همانطور كه گفت  
 عاليـق و دغدغـه هـاي       داراي نـوعي     هانآ همه. كردند   كار مي  تازههاي جديد و      آنان با داده  

 عامل باعث شد كه آنان به نقاط مثبـت          رو اين   اين از.  بودند يشخصي با موضوعاتي تفسير   
قـبالً برايـشان قابـل درك نبـوده بپردازنـد و           هاي خود راجع به مردم و شرايطي كـه            داده

  . سابق مرسوم براي آنان بسازند، تصويري متفاوت از دنياي تاريخينوتصويري 

  از بين چهار نفر، تنها به اندروس و سايم پرداختيد، آن دو نفر ديگر چه كساني هستند؟. 49
 ر در آمريكا بوده نظـ     هاي او پيرامون فرقه پيورتين       كه نوشته  است 3يكي از آنان پري ميلر    

هـاي   تحليـل در عين حال    . تر است   نسبت به ديگر مورخان، پيچيده     ، ام در مورد او     شخصي
، مـورد   در باب خداشناسي  هايي كه به عنوان مهمالت         موعظه  نه - اطالعاتش بر مبناي وي  

  انـدروس در   هاي  يم يا تحليل  ا س شناسي  پيشينههاي     به پختگي تحليل   -اند  توجه قرار نگرفته  
  . بودباب امور اداري

 نـامير .  انگلـيس اسـت    هيجـده  نويـسنده تـاريخ قـرن        4ديگـر، لـوئيس نـامير،     شخص  
بـراي وي  .  بـود 5اشـراف ـ مـالك   روشنفكري يهودي و لهستاني رانـده شـده از خـانواده    

اي داشته    كننده  ، اساساً وضعيت راضي   هيجده انگلستان قرن    نظر مي دهد  همانطور كه خود    
 و آنچـه    هيجـده  در انگلستان قـرن      داريزمين  امنيت يرامون اهميت هاي وي پ    بحث. است

_________________________________________________  

1 Colonial Elites: Rome, Spain, and the Americans. 
2 The Roman Revolution. 
3 Perry Miller. 
4 Lewis Namier. 
5 Landed Gentry. 
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وي از ايـن    .(دور مـي زنـد    شـمارد،     هاي انگليس مي    كه او ويژگي غيرايدئولوژيكي سياست    
 تحـت    را  زندگينامه خود وي    چيزي كه  )عقايد متنفر بود، اعتقاداتي كه تاريخ را شكل داد        
در . قرار مي داد  اش    ي سرگشته و رانده شده    تأثير كمبودها، اميد و آرزوهاي خانواده اشراف      
 با ايـن   وي عاطفي عميقدرگيريگرفتاري و زندگينامه وي كه توسط همسرش نوشته شد،      

  . مشهود استبه خوبي، هيجدهمشكالت و مسائل فني تاريخ انگلستان قرن 

  هاي بعد چه بايد گفت؟ در مورد ضرورت تأليف تاريخ مناسب براي نسل. 50
رسـد   چون به نظر مي   .  كه مدنظر من است رابطه دارد      ياين موضوع با قطعيت   از يك منظر    

 جديدي پيش   پرسشهاي اينطور باشد چون      هم انتهايي براي نوشتن تاريخ وجود ندارد، نبايد      
هاي بعدي    شود و نسل    يابد، اطالعات جديد كشف مي       گسترش مي  نوهاي    آيد و تكنيك    مي

  . نقل كنندديگر اي را به گونههايي  روايتبايد چنين 
با تحليل و تحقيق    . او عالقه خاصي به اين مسأله داشت      . فلد نام بردم  سقبالً از پل الزار   

هاي رياضي بررسي اطالعات منتج شده پرداخت و در           نامه و تكنيك    به نظرسنجي، پرسش  
 چه  1950نظرسنجي سال   . شد  اي منتشر كرد كه به اين سؤال پرداخته مي           مقاله 1950سال  
 دارد؟ بـه عبـارت ديگـر گردآورنـدگان اطالعـات،            1984 نسبت به مورخـان سـال        دِيني

 بايـستي بـراي اسـتفاده مورخـان آينـده چـه       هاي امروزي گران سنجش و نظرسنجي    تحليل
 به طـور مفـصل    بود كه يادم هست با پل در موردش    ي جالب ةهايي را گرد آورند؟ مقال      داده

  .بحث كرديم
كـه بگـوييم    اي گمراه كننـده اسـت         ن موضوع، مسأله  نظر من اين بوده و هست كه اي       

شخص نمي تواند بداند مورخان آينده به چه نوع اطالعاتي نياز دارند و دربارة آن چه مي                 
بيني آنچـه مـورخ آينـده نيـاز دارد،       توان به پيش     مطمئن بود مي   فلد الزارس خواهند بدانند؟ 

اما با وجود اينكـه     . گردآوري كند  را    مواد تواند آن   هاي زمان ما مي     پرداخت و نظرسنجي  
 اما مسايل مهمتر را نمي توان پـيش بينـي   بيني كرد، توان پيش   موارد خاص و مشخص را مي     

. كنـد   تـري را ايجـاد مـي         تاريخ است كه مسايل جالـب      رو به توسعة   اين جريانِ    زيرا. كرد
ان داده هـايي را     با اطمين  دتوان   نمي  هيچ كس  اما. ، ارزشمند است  پيش زمينة هر موادي   البته  

  .تعيين كند كه بعدها براي پرسشهاي تاريخي مفيد باشد
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. هاي بعدي پرسيديد     براي نسل   مناسب نو به نو     تأليف تاريخ  ضرورتاما شما در مورد     
چون . است و مسايل خودش     دغدغه ها هر نسلي داراي    .  انجام خواهد شد    ضرورتا اين كار 

 تاريخ يك بازسازي بـي روح و  .ذشته است در مورد گپرسش و جستجو  به هرحال تاريخ،    
 تاريخ شـكلي از   . شكل نهايي به خود گيرد    ه  يش كه يكبار و براي هم      نيست   گذشته ايستا از 

 شوند و    تغيير خواهند كرد و تكرار مي      در هر زماني  ها     تحقيق است و اين تحقيق     پرسش و 
 را خواهند نوشت    اوتتفهاي م   هاي بعدي نيز انواع تاريخ      نسل. كنند   رشد مي  در گذر زمان  

  .انجام شودپيوسته و بايد چنين كاري 

شوند قصد دارند بـه تحقيـق و نگـارش پيرامـون              دانشجوياني كه وارد رشته تاريخ مي     . 51
. مسايل تازه و نو بپردازند، اما دربارة هر موضوعي كارهاي زيادي قبال صورت گرفته است

كـه   چنين موقعيت مـشابهي را زمـاني      آيا  . امروز يافتن موضوعي براي تمركز مشكل است      
  ايد؟ خودتان وارد اين رشته شديد تجربه كرده

بـسيار   آنهـا  همراهي با. شانس بودم اي بودند، خوش العاده  من در داشتن معلماني كه مورخان فوق      
متفـاوت بـود،    شـدم كـه چطـور عاليـق آنهـا             غـافلگير مـي   من پيوسـته     اما   .مغتنم و مفيد بود   
 ي اصطالحات نيز. همخواني نداشت  نيز   تنها با من بلكه با بيشتر افراد نسل من        نه   ديدگاههاي آنها 

  .براي توضيح مسايل به كار مي بردند با آنچه ما را قانع مي نمود تفاوت داشت آنها كه
نـويس   ، داسـتان افزون بر اينكه ناقل قابلي در روايتهاي تاريخي بودبراي مثال موريسون   

هـايش در حقيقـت بـه            در سـخنراني   ي  اكار و مـاهر بـود و      العـاده و دريـانوردي فـد        فوق
هاي قايقراني، فـرود بـه        و دستورالعمل ا. پرداخت   به لنگرگاه مي   1“ماي فلور ”سفرهايش از   

خـواهم بـدانم ايـن افـراد چـه كـساني              اما من مي  . دابراي ما شرح مي د    خشكي و غيره را     
تاريخ اجتماعي كـه    همچنين  اند؟     زيسته گونهكردند؟ و چ    انديشيدند؟ چه مي    بودند؟ چه مي  

 مـشاهده   2»ها  تاريخ زندگي آمريكايي  «مجموعه  كه قالب اولية آن را در        -بعد تدريس شد  
 و حتـي    3در نوع خود بسيار مبتكرانه بودــ بـه طـور چـشم گيـري توصـيفي                كنيم كه     مي

_________________________________________________  

1 Mayflower. 
2 History of American Life. 
3 Descriptive. 
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 اولـين قطارهـاي زيرزمينـي، كـاهش و افـزايش محـصوالت غـالت،                 تاريخ(محاسباتي بود 
  .بود 1تشريحيو بخش اندكي، تحليلي يا )  مهاجرت و قوانين آن جداولش مرزها،گستر

امـا  . يمباشـ تـر از اسـتادانمان    كـرديم بـاهوش     دانشجويان كارشناسي فكر نمي    به عنوان 
اساتيد ما چندان به آنهـا تـوجهي        به مسايلي توجه داشتيم كه      .  بوديم متفاوتداراي عاليق   

 در شرايط و اوضـاع و احـوال متفـاوتي از    خالق آنهاندگي ترين سالهاي ز مهم. نمي كردند 
 پرسـشهاي ما خواهـان    . ندادد  شد انجام نمي     بود و آنچه را كه باعث هيجان ما مي          ما زمان
  .ي باشدانگيز هيجانبوديم كه براي ما همراه كشفيات اي  تازه

گرانـه   تـوان كارهـاي تحليـل       هايي كه مورخان نوآور بسط دادند مـي         با توجه به داده   
 آنچـه او    اين فكر را داشت كه    هر كسي   . اي باشد   كرديم كار تازه     فكر مي   كه ما  انجام داد، 

و تـا حـد   .  گيـرد  قرارتواند مورد استفاده تر مي هاي دقيق و جالب     گردآوري كرده به شيوه   
 يـا در    سؤال ايـن بـود كـه آيـا شـانس          . اي گسترش يابد    هاي تازه   امكان آثار آنها به حيطه    

   وجود دارد يا نه؟ي كارچنينانايي انجام  تونهايت

  العملي مختص و منحصر به نسل شما بود؟ كنيد چنين عكس فكر مي. 52
 پـانزده چرا كه حاال بيش از      .  بيشتر باشد  بزرگهاي     مسئوليت حسخير، اما شايد امروز     

 حدود يك سوم آنها در تاريخ آمريكا مشغول          هستند؛  آمريكا هزار نفر عضو انجمن تاريخ    
ايـن   همانطور كه در ابتـداي      ، و  اند  تقريباً همه آنها، دانشمنداني متخصص    . باشند  فعاليت مي 

 چنين مسئله اي در   . اند   آنان اطالعات قابل توجهي را گردآوري كرده        ،  متذكر شدم  گفتگو
 اطالعـات كـافي، دانـشمندان و        .وجـود نداشـت   پس از جنگ جهـاني دوم،       اوليه  سالهاي  

 در آن ايـام   ها و كتابهـاي منتـشر شـده،         ها بپردازند، ماهنامه    فعاليتمتخصصاني كه به اين     
  .هنوز رايج نشده بود

ايـن كتـاب،    . ، گواه ايـن مطلـب اسـت       2“راهنماي هاروارد براي تاريخ آمريكا    ”كتاب  
 بـه صـورت كتـاب كوچـك و       1910چاپ اول آن در سال      . كتابنامه تاريخ آمريكا است   

اسـكار  1954در سـال    .  بـود، انتـشار يافـت      گرفتـه منطقي شكل   اي    مختصري كه به گونه   
_________________________________________________  

1 Explanatory. 
2 The Harvard Guide to American History. 
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چـاپ سـوم در     .  صفحه بود  700منتشر كرد كه تقريباً     ويرايش و   ، چاپ بعدي را     1هندلين
 صـفحه   1200 در دو جلد قطور منتشر شد كه بـيش از            2 توسط فرانك فريدل   1974سال  
  و قواعـد    سودمندترين اصول  گزينشدر حال حاضر به دليل حجم كتابنامه و دشواري          . بود

  .خواهد شددانيم چاپ چهارم آن چگونه منتشر  ، نميبراي اين كار 
آينـده  بـا ايـن وجـود، در بيـست سـال            . بنابراين از نظر كيفيت تفاوتهايي وجـود دارد       

 مطـالبي نوشـته  . كنيم  تصورش را هم نمي هنوز  منتشر خواهد شد كه حتي     كتابهاي تاريخي 
اند و به تدريج جايگزين مطالبي        رد آن فكر كرده   شود كه دانشجويان ما در مو        مي و منتشر 

  .باشد خود مي هم داراي تاريخ تاريخنگارينوشتيم، از اين رو،  است كه ما قبالً مي
  

_________________________________________________  

1 Oscar Handlin. 
2 Frank Freidel. 
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  كنيد؟ موضوعي در اين آثار چه فكر مي
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  مربوط به گذشته تمركز دارند؟
دربارة چشم اندازهاي مشترك در تحقيقات تاريخي ، كارهاي تاريخي كه بوسيلة چند نفر                . 41

  گيرد ، چه نظري داريد؟ انجام مي
ز نويسيد متفاوت از آن چيزي است كه ا به عنوان مورخ، تا چه حدودي آنچه را كه نهايتا مي  . 42

  آيد؟ اين تفاوت به چه ميزاني است؟  طريق اسناد و مداركتان در مراحل نخستين بدست مي
  آيا تا كنون، در حين نگارش و پيشرفت تحقيق كار را رها كرده ايد؟  . 43
  از نظر شما چه رابطه اي بين تحقيق و نگارش وجود دارد؟ چگونه آن را عملياتي مي كنيد؟  . 44
ين تـضم وهش از آغاز و در همه مراحـل هـست،           هاي تحقيق و پژ      در حوزه  از دغدغه هايي كه     . 45

  نظر و توصيه شما در اين مورد چيست؟.  از تحقيق استاي سودمند و در حد اعال نتيجه
در آثار خودتان آيا چيزهايي يافت مي شود كه نمي خواستيد آنها را تكميل كنيد و ناتمـام                    . 46

  مانده باشد؟
كه تجربه زيادي در روش هاي حرفـه اي و خـاص آكادميـك اندوختـه                به عنوان شخصي      . 47

  است، در مورد تحقيق و تفسير تاريخي چه توصيه اي داريد؟
اگر ممكن است چند تن از افرادي را كه در گذشته به نظر شما در زمينـة تـاريخ كارهـاي                 . 48

  .برجسته اي انجام دادند نام ببريد و علت آنرا هم ذكر كنيد
  بين چهار نفر، تنها به اندروس و سايم پرداختيد، آن دو نفر ديگر چه كساني هستند؟از   . 49
  در مورد ضرورت تأليف تاريخ مناسب براي نسل هاي بعد چه بايد گفت؟  . 50
شوند قصد دارند به تحقيق و نگـارش پيرامـون مـسايل              دانشجوياني كه وارد رشته تاريخ مي       . 51

امـروز  . رة هر موضوعي كارهاي زيادي قبال صورت گرفته است     تازه و نو بپردازند، اما دربا     
كـه خودتـان     آيا چنين موقعيت مشابهي را زمـاني      . يافتن موضوعي براي تمركز مشكل است     

  ايد؟ وارد اين رشته شديد تجربه كرده
      فكر مي كنيد چنين عكس العملي مختص و منحصر به نسل شما بود؟  . 52
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