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ــت. اين كتاب  متن حاضر خالصه اى از كتاب تاريخ آموزى و تاريخ نگارى اس
مجموعه ى 52 پرسش در باب آموزش و نگارش تاريخ از پروفسور برنارد بايلين 
(Bernard Bailyn) است كه آثار متعددى در زمينه هاى مختلف تاريخ دارد. اين 
كتاب را دكتر مرتضى نورايى ترجمه كرده و توسط انتشارات پژوهشكده ى تاريخ 

اسالم در سال 1389 منتشر شده است.
مترجم درآمدى بر اين كتاب نوشته و به تشريح برخى مطالب پرداخته است. 

از جمله:
ــى در بردارنده ى فوايد علمى  ــال: مصاحبه ى فعال علم ــف) مصاحبه ى فع ال
بسيارى است چرا كه محققين و استادان، عالوه بر مستخرجات علمى، داراى 
ــتند كه انتقال آن ها نه در كالس درس ميسر است و نه بر روى  تجاربى هس
ــراى واكارى تجارب  ــت ب صفحات كتاب. لذا مصاحبه ى علمى، فرصتى اس

ايشان.
ــرب بايليـن در حيطه ى تاريخ نگارى و  ب) مشرب علمى مصاحبه شونده: مش
به ويژه آنچه در اين مصاحبه از آن پيروى مى كند، مدرنيسم است.  بيش ترين 
فشار مدرنيسم در تاريخ نوين، بر چگونگى و ميزان اعتبار شواهد تاريخى وارد 
ــواهد تاريخى،  بايد به دنبال خط  سير  ــد. از سوى ديگر، در البه الى ش مى ش
ــه ى  كلى توليد نيز بگرديم. يعنى بايد قوه ى محركه ى تاريخ، پيش از انديش

موشكافانه در باب گذشته دريافت شود.
ج) اشاراتى در محتواى كتاب: اين مصاحبه متضمن مباحثى در باب روش شناسى 
و نظراتى درباره ى شيوه ها و مهارت هاى ويژه ى تاريخ، تاريخ نگارى و تدريس 

تاريخ مدرن است.
پروفسور بايلين دو تعريف براى تاريخ ارائه مى دهد: وى تاريخ را در يك معنى، 
نقل رويدادها و انديشه هاى گذشته، به همان شكلى كه رخ داده است مى داند 
و در مفهوم ديگر، تاريخ را دانشى درباره ى چگونگى رخدادها و شرح يا تبيين 
ــد كه به يادآورى كردارهاى  ــى را مورخ مى دان آن ها معرفى مى كند. وى كس

تاريخى به وسيله ى بازسازى شواهد گذشته در حيطه ى آينده بپردازد. 
وى تنها دانشگاهيان را مورخ نمى داند بلكه مورخانى كه تحصيالت دانشگاهى 
ــد قرارداد در  ــاس عق ــته اند، مورخان عمومى آموزش ديده اى كه بر اس نداش
ــغول به كار  ــازمان هاى تجارى كه تحقيقات تاريخى انجام مى دهند، مش س
هستند، مثل مورخان غيردانشگاهى كه در انجمن هاى محلى يا منطقه اى و 
ــى، موزه ها و در مرمت آثار كار مى كنند، مورخانى كه جزو روزنامه نگاران  ايالت
محلى هستند، همگى به گونه اى مورخ محسوب مى شوند، اما برترين متون 

تاريخ آموزى و تاريخ نگارى
نويسنده: پروفسور برنارد بايلين

ترجمه: دكتر مرتضي نورايي
ناشر: پژوهشكده ي تاريخ اسالم، 1389 ، 101 صفحه
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تاريخى نگاشته شده، مربوط به حوزه ى مورخان دانشگاهى است. 
پروفسور بايلين در مورد ضرورت خواندن تاريخ مى گويد تاريخ بايد مطالعه شود 
ــرى ضرورى است. وى تاريخ را راهى مى داند  زيرا در توسعه ى تجربه ى بش
ــاهده ى آنچه  براى خروج از مرزهاى زندگى و فرهنگ محدود خويش و مش
ــت و حاصل مطالعه ى واقعى و منظم آن، براى جامعه،  ــر تجربه كرده اس بش

تعامل و شناخت واقعيات و خودآگاهى به همراه دارد. 
وى در مورد آموزش تاريخ در سطوح مختلف، تكنيك هاى متفاوتى را به كار 
ــنهاد مى كند كه در سطح كارشناسى ارشد و دكترى، مقاالت  مى گيرد و پيش
متعددى در مورد موضوع معرفى  شود تا دانشجويان به تمام ابعاد يك موضوع 
احاطه يابند و در نهايت، ديدگاه مشخصى در رابطه با تحقيق تاريخى بيابند. 
ــت بايد به دانشجويان  ــى معتقد اس بايلين در مورد آموزش دوره ى كارشناس
موضوعاتى نظام يافته ارائه شود و در مجموع، خطوط كلى موضوع و ساختارها 
و شرح كافى براى كل روايت ها فراهم كرد و به صورت قابل فهم بيان نمود. 
در آموزش و نگارش تاريخ نيز بايد توسعه ى فرهنگى را با جريانات اجتماعى 

و سياسى مرتبط دانست. 
وى در مورد آموزش تاريخ در دوره ى دبيرستان مى گويد: دو ضرورت متفاوت 
ــادگى به ذهن  ــود دارد. اول اين كه جوانان مطالب را به س ــطح وج در اين س
ــى به آن ها  ــپارند. پس بايد اطالعات مهم و اصلى را به گونه اى اساس مى س
ــت تا خطوط كلى تاريخى را درك كنند و بعدها جزئيات  بيش تر، ذهن  آموخ
آن ها را پر كند. نكته ى دوم اين است كه دانش آموزان در اين دوره بايد جذب 
تاريخ شوند و معلم بايد به شيوه اى وقايع و شخصيت ها و نتايج را بيان كند كه 
تاريخ براى دانش آموز جالب باشد. نحوه ى ايجاد چنين هيجانى بايد از طريق 

پرسش سواالتى باشد كه كنجكاوى آنان را برانگيزد. 
ــت كه يك آزمون  نظر بايلين در مورد آزمون تاريخ براى دانش آموزان اين اس
ــده به موضوعات  ــوز مى خواهد كه با اطالعات آموخته ش ــوب، از دانش آم خ
جديدى پاسخ دهد كه تا به حال درباره ى آن ها فكر كرده است. آنان مجبورند 
تركيبات داده شده را نقض كنند و از داده هاى تاريخى به شيوه اى تازه استفاده 

كنند. 
ــى  ــه تفاوت هاى ميان متون درس ــى تاريخ ب ــر وى در مورد متون درس نظ
ــى را براى  ــاره دارد و فهم متون تاريخى انگليس ــخ انگيس و آمريكا اش تاري
آمريكايى ها مشكل مى داند. وى بيان مى كند متون درسى آمريكايى،  بيش تر 
ــه ارائه ى اطالعات  ــتند، در حالى ك ــى هس توصيف كننده ى اطالعات اساس

مقدماتى ضرورى است. 
ــت موضوعى مطالعاتى معتقد است شرط اول، عالقه ى  بايلين در مورد فهرس
دانشجو است چرا كه موفق ترين مطالعه را مطالعه اى مى داند كه شور و شوق 
خواننده را برانگيزد و مى گويد: به نظر من ضرورى است يك ارتباط فكرىـ  يا 
حتى مشوقانه و احساساتىـ  براى موثر كردن مطالعه ى كتاب هاى توصيه شده 

به وجود آيد. 
ــت فارغ التحصيالن دوره ى دكترى براى تدريس دانشجويان  وى معتقد اس
كارشناسى يا دوره ى مقدماتى بايد آماده شوند و با كسب اين آمادگى از طريق 
مشاوره ى غيررسمى و استفاده از پيشنهادات سودمند، با تشويق و پاداش، مورد 
حمايت قرار گيرند. وى الگوبردارى از نمونه هاى موفق و تجربه ها را نيز امرى 
موثر در كسب مهارت و آمادگى فارغ التحصيالن دكترى براى تدريس مى داند. 
بايلين آزمون جامع مقطع دكترى رشته ى تاريخ آمريكا را (اگر به درستى طرح 

شود)، بهترين شيوه براى از ميان برداشتن تخصص يك بعدى مى داند و تأكيد 
مى كند كه موضوعات گنجانده در آن بايد داراى تقسيم بندى زمانى و مكانى 
باشند و به هر كدام به يك اندازه اهميت داده شود تا همه ى دوره هاى تاريخى 
ــت آموزش و نگارش تاريخ، دو عنصر متفاوت  ــامل شوند. وى معتقد اس را ش

هستند كه يكديگر را تقويت مى كنند. 
ــت. اول اين كه در زمان  ــمند اس ــوزش تاريخ به دو دليل براى بايلين ارزش آم
ــتباهاتش پى مى برد و دوم اين كه از انتقادات  ــيارى از اش بيان مطالب به بس

و پيشنهادات دانشجويان بهره مى گيرد و تركيب اين دو را سودمند مى داند. 
بايلين معتقد است تجارب خاص در زمينه ى پژوهش تاريخى، با گذشت زمان 
ــكل گرفته است. وى افزايش مطالعات تكنيكى جامع، حرفه اى و تأليفات  ش
تك نگارى هاى فنى را يكى از مهم ترين تجارب مى داند اما ارائه ى اين روش 
را در هر زمينه دشوار مى خواند و مى گويد بهتر است نوشته ها با جزئيات كامل، 

اما به صورت واضح و پيوسته تنظيم و ارائه شوند. 
ــوط واقعاً با تصوير بزرگ تاريخى مرتبط  اما آيا همه ى يافته هاى فنى و مبس
ــراى ارزيابى ميزان واقع نمايى و  ــتند؟ وى مى گويد تعداد زيادى از آثار ب هس
تعيين تفاوت ها، به آزمون مجدد نياز دارند. برخى مطالعات ناچيز فنى و كوتاه 

توانسته اند حوزه هاى وسيعى را دگرگون سازند. 
ــت كه هنوز هم امكان بازسازى فراروايت هاى  پروفسـور بايلين بر اين باور اس
تاريخى وجود دارد. وى بازسازى روايات را بخش مهم تاريخ در مقياس وسيع 

مى داند. 
ــاورى جديد، به خصوص كامپيوتر  ــش مطالعات فنى را نتيجه ى فن وى افزاي
ــد. چرا كه اطالعات جديد و كّمى به ظرافت كارها مى افزايند. پس هر  مى دان
چه تحقيقات  فنى تر و تخصصى تر شوند، ديگر تخيلى نيستند و اين نوآورى 

در فهم تاريخ، توسط تكنولوژى جديد ميسر شده است. 
وى در مورد نگارش و كاربرد جداول عددى كامپيوترى توصيه مى كند كه با 
هر وسيله اى كه ممكن است سعى كنيد اعداد را به عنوان داده هاى توصيفى 

به كار ببريد و آن ها را در شرح و تكميل روايت به هم متصل كنيد. 
در تاريخ كّمى از مفاهيمى چون «جدول آشكار مى كند» استفاده مى شود كه 
از نظر روايتى ايراد دارد. آيا كمّيت الزاماً كاربردهاى زبانى را دگرگون نمى كند؟ 
پروفسور در پاسخ اين سوال مى گويد: «كاربرد زمان حال براى چنين مفاهيمى، 
ــاخته استفاده مى كنند. با  ــت كه از الگوهاى پيش س زبان گزارش آزمايش اس
بررسى داده هاى آزمايشى مى توان دريافت كه آيا آن ها درستى تئورى را تأييد 

مى كنند يا نه؟ اما تأليف تاريخى چنين نيست.» 
ــدن مورخين به مسايل روش شناسى جديد و غفلت آن ها از  وى مجذوب ش
مسائل مربوط به گذشته را تهديد مى داند. به عقيده ى وى، با استفاده از ارقامى 
ــبت به مسايل گذشته عمق مى بخشد مى توان از اين خطر  كه فهم ما را نس
اجتناب كرد. اعداد عاليمى هستند كه فرد را عميق تر از ديگر راه ها به سمت 
حقايق بشرى سوق مى دهند. اگر همه ى محتواى گذشته، تنها فهرست باشد، 
ديگر تاريخ نيست، اعداد است. مورخ افزون بر ارقام موجود، بايد در مورد مردم، 

فعاليت ها و نگرانى هاى آن ها صحبت كند. 
ــه به بحث در  ــاره ى تاريخ اجتماعى ك ــرش جديد درب ــراى اين نگ بايليـن ب
ــردازد، مثالى بيان مى كند و يكى از  ــورد رفتارهاى طوالنى مدت مردم مى پ م
ــن و فراگيرترين مثال ها را مربوط به اين مى داند كه آيا برده دارى  معروف تري
ــودمند است؟ آيا زندگى مادى بردگان، بدتر از زندگى كارگران صنعتى آزاد  س

فن تاريخ
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ــى وضعيت جريان  ــوده يا نه؟ آنچه در اين خصوص انجام مى گرفت بررس ب
درازمدتى بود كه بر مبناى تحليل كّمى شرايط ارائه مى شد. پس از اين مرحله، 
رابرت فوگل و همكارانش سعى كردند اطالعات عددى را با مفاهيم سياست، 
اخالقيات و حيات خانوادگى آن زمان تلفيق و تفسير كنند. بايلين در پاسخ اين 
سؤال كه به نظر شما تا چه اندازه «ايدئولوژى سياسى» ناشى از نگرانى هاى 
اخالقى عصر حاضر، با توجه به «طبقه ى فرودست» جامعه، در گسترش اين 
نوع تاريخ اجتماعى تأثير داشته است؟ اين گونه پاسخ مى دهد: البته نگرانى هاى 
سياسى و ايدئولوژى، محركى براى تحقيق و نگارش هاى تاريخى بوده است. 
اين نگرش ها باعث پيدايش نوشته هايى در مورد شكل گيرى تاريخى كارگران 
عادى و پديده ى توده ها شده كه تا حدودى مرهون دسترسى به تكنيك هاى 
جديد مطالعات تاريخى است. اين عالئق سياسى و ايدئولوژى مورخان به طور 
عمده در تاريخ تحقيقات دخيل هستند چرا كه آنان مى خواهند چيزى را اثبات 

كنند تا سياست هاى خاصى را حمايت كنند. 
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مسأله مربوط به تمام نسل هاست؟ و آيا 
ــرايط و تأكيد  بيش تر بر  در عصر حاضر، اخالق حرفه اى با تأكيد كم تر بر ش
قضاوت اخالقى وجود دارد؟ مى گويد: هر چند كه ما درك عميق ترى نسبت به 
نسل پيش در باب گذشته داريم، در برخى زمينه ها، بزرگ نمايى هايى در مورد 

جايگاه و دغدغه ى اخالقى وجود دارد. 
ــان از منابع تاريخى، عالوه بر آمار  پروفسـور بايليـن در مورد بهره گيرى مورخ
ــواهد ديگرى نيز صحبت مى كند و تأكيد دارد  و اعداد، از كاربرد مدارك و ش
ــه در  ــتفاده قرار گيرند. از آنجا كه منابع هميش با دقت و ديد انتقادى مورد اس
حال تغيير هستند، در قرون وسطى نوشته هايى در مورد زندگى قدسيان وجود 
داشت كه در آن ها واقعيت و تخيل در هم آميخته شده بود. در قرن هجدهم 
روزنامه ها منبعى مستند هستند. عكس ها، و در حال حاضر تاريخ شفاهى، بيش 

از پيش مورد استفاده ى مورخان قوم نگار هستند. 
ــارت ديگر نقد منابع، يكى از  ــده را به عب ــن اعتبار داده هاى ثبت ش وى تعيي
ــه بايد مدارك و  ــد و تأكيد مى كند ك ــن بخش هاى تاريخى مى دان مهم تري
مستندات تاريخى نويسى را كه امروزه پيوسته مطرح مى شوند، نقادانه به كار 

گرفت. 
بايليـن تاريخ را فن مى داند چرا كه مهارت مربوط به آن را مى توان آموخت و 

تجارب آن را با گذشت زمان مورد آزمون قرار داد. 
وى درباره ى روش هاى رهيافت مشترك در مورد مسايل تاريخى دو نكته ى 
كلى را يادآور مى شود. اول؛ مشخص شود كه گذشته، نه تنها دور، بلكه دنيايى 
متفاوت است و براى رسيدن به چنين گذشته هاى دوردستى، به دانش واقعى 
ــتباهات  و قوه ى تخيل بااليى نياز داريم. دومين نكته در زمينه ى پرهيز از اش
تاريخى، پى بردن آگاهانه و دنبال كردن نتايج حوادث عمومى مانند سياست ها، 
جنگ ها، بحران ها و ساير مسايلى است كه عناوين را مى سازند، و در نهايت، 
مورخ بايد از قضاوت درباره ى خوب و بد آن ها با توجه به نتايج به دست آمده 

خوددارى كند. 
يا در پاسخ به اين سوال كه آيا در كتاب ريشه هاى ايدئولوژيك انقالب آمريكا، 
ضمن توصيف ضرورت جدايى از بريتانيا، برخى از مورخين درنمى يابند كه تمام 
توجه را بر جهان نخبه گرا متمركز مى كند كه در مقابل آن ها توده هاى محروم 
هستند؟ بايلين اين گونه توضيح مى دهد: تفاوت هاى بين ادراك نخبه و توده، با 
سعى در ورود به اليه هاى زيرين زندگى درونى و معنوى مردم كه با آن درگير 

ــود. من تالش كرده ام كه كار را بر محور اصلى نگاه  ــتند، كم رنگ مى ش هس
ــعى كرده ام  دارم و در اين مورد، نظريه اى در مورد نخبه گرايى وجود ندارد. س
با ذهنيات مردمى كه انقالب را رهبرى مى كنند، آن حركت را توضيح دهم. 

وى كتاب هفت خوان توماس  هاتچينسون (يكى از رهبران ضداستعمار انقالب 
ــيارى از  ــه اى بازنمايى واقعيت مى داند. چرا كه وى به بس ــكا) را به گون آمري
نامه هاى شخصى  هاتچينسـون و اسناد عمومى دسترسى داشت و تحقيق در 
مورد مهم ترين بازنده ى انقالب آمريكا را راهى براى تكميل آگاهى ما از نتايج 

به دست آمده مى دانست.
بايلين ضمن بيان مشكل بودن بازنمايى زمينه هاى تاريخى، مشكالت ديگرى 
را نيز متذكر مى شود. اول اين كه مورخ خود را در مقابل مساله اى كامًال اخالقى 
مى بيند و توضيح عميق و همدالنه در آن خصوص، بيانگر نوعى دليل تراشى 
است، در حالى كه مورخ بايد بر ضداخالقى بودن مسأله تأكيد كند. مشكل دوم 
ــت كه در شرح چگونگى و عملكرد اوضاع و شرايط، پويايى و تحرك  آن اس
ــر مزاحم، نيروهاى مخل تعادل و عوامل دگرگونى،  آن ها از بين برود. عناص
تابعى از شاخصه هاى تبيين مورخ در حد موقعيت است و هر تصوير تاريخى 

بايد نمايى كامل از آن چه در زمان خاص اتفاق افتاده است را در بر بگيرد. 
بايلين در مقاله اى در نشريه ى نقد تاريخى آمريكا بيان داشته است كه ايده ها 
ــى و اصلى آمريكا تبديل مى شود.  ــرانجام به ايدئولوژى سياس و نگرش ها س
عقايدى كه از گروهى اقليت در بريتانيا اخذ شده بود، در آمريكاى قرن هجدهم 
به شدت رواج يافت چرا كه اوضاع موجود، براى پذيرش اين ايده ها مساعد بود. 
ــن بوميان و مهاجران  ــمكش بي ــى تاريخ آمريكاى جديد و كش وى در بررس
انگيسى و چگونگى ارائه ى تصويرى از سرخ پوستان و مطابقت آن با مهاجران 
ــكل مى داند چرا كه تعداد اندكى  ــى، انجام چنين كارى را بسيار مش انگليس
ــتقيم درباره ى ديدگاه هاى سرخ پوستان وجود دارد و بايد در معيت  اسناد مس
ــان، قطعاتى منتخب از تاريخ آن ها را از خالل يادداشت ها و اسناد  مردم شناس
استخراج كرد و آن ها را به يكديگر وصل كرد تا تصويرى منسجم خلق شود. 
ــته تا به طور منطقى،  ــم انداز، مورخان را بر آن داش ــق و تلفيق دو چش تطبي
تصويرى كلى از هر دو طرف نشان دهند. تفاوت بين دو ديدگاه مى تواند حاوى 

حقايق مهم تاريخ باشد كه بايد به طور كامل درك شود. 
ــى مى بيند  بايليـن تاريخ نوظهور زنان را در حال پايه ريزى واقعيت هاى اساس
ــته چيزهايى درباره ى زنان به متون تاريخى مى افزايم،  و بيان مى دارد: پيوس
ــود.  ــتان اضافه مى ش چيزهايى كه به طور كلى به پيكره ى كّمى اصلى داس
ــكل يك روايت، به عنوان بخشى از  كارهاى تاريخى در باب زنان بايد به ش

يك جريان كلى درآيند. 
وى در مورد قطعيت موضوعى برخى كتاب هاى تاريخى كه مورد توجه واقع 
ــده اند تأكيد دارد كه موضوعات بزرگ در تاريخ هرگز به طور قطعى نوشته  ش
نمى شوند. وقتى به تفسير موضوع كالن مى پردازند، هيچ تاريخ قطعى و قابل 
ــواالت  ــخ دادن به س ــادى وجود ندارد چرا كه تاريخ، راه و مجراى پاس اعتم
ــاس عاليق و استانداردها و  ــت و شرح و پاسخ ها بر اس ــته اس درباره ى گذش

معيارهاى روز، تغيير مى يابند. 
وى در مورد مورخ مردمى (كه اغلب از جايگاه مناسبى ميان مورخان برخوردار 
ــت) با صراحت تأكيد مى كند كه هيچ دليل منطقى وجود ندارد كه تاريخ  نيس
ــت چرا كه  ــخت اس ــد. و در عين حال كارى س خوب، نمى تواند مردمى باش
حفظ همزمان اصول تاريخ نگارى و ساختن داستانى جذاب، وسيع و قابل فهم، 



160
اره 

شم
 - 

139
0  

يور
هر
ش

99

مشكل است. 
از نظر بايلين «افسانه ى تاريخى» وجود دارند، البته تمايز ميان افسانه و تاريخ 
را بسيار اساسى و معنى دار مى داند. وى معتقد است ادبيات، تخيلى بى مرز دارد، 
تاريخ نيز ساختارى تخيلى دارد كه با استناد به شواهد و مدارك، ارزش تاريخى 
ــمكش در توصيف عينى و بى طرفانه ى  ــد و البته جوهره ى تاريخ، كش مى ياب

رخدادهاست. 
ــه ى خالقيت» به ذهن متبادر  ــى را كه به طور واقعى در «لحظ وى چيزهاي
ــى متفاوت مى داند و در ادامه مى گويد هيچ مورخى  ــود، با افسانه نويس مى ش
نمى تواند جمله اى بنويسد مگر آن كه فكر كند پشت آن واقعيتى نهفته است. 
ــت كه در صورت در  ــت. اين چيزى اس ــتقل از درك ماس دنياى واقعى، مس
دسترس بودن منابع، مورخ بايد به شرح و تحليل آن ها بپردازد. لحظات خالق 
ــگفت انگيزى در نوشتن تاريخ وجود دارد. شما بايد تصور كنيد و آن تصور،  ش

كنترلى است بر چيزهايى كه مى توانيد تاريخى را رد كنيد. 
ــى و تاريخ تفاوتى هايى قائل است، هر  پروفسـور بايلين ميان زندگى نامه نويس
ــى و تاريخ، عميقاً به هم آميخته شده اند.  ــت زندگى نامه نويس چند معتقد اس
ــى باارزش تاريخى قائل است. اول  وى مالك هايى را براى زندگى نامه نويس
ــخصى كه  ــرى مؤثر بوده اند. دوم، ش ــرادى كه در امور بش ــه ى اف زندگى نام
ــهم زيادى در تاريخ داشته است و  ــت كه س نماينده ى طبقه ا ى از  جامعه اس
سوم، زندگى نامه ى كسانى كه درست در همان زمان و مكان حضور داشته اند. 
ــت انجام كارهاى تاريخى توسط چند نفر مشكل است چرا كه  وى معتقد اس
ــبى دارد كه بايد به تدريج به ديگران  تحقيق تاريخ يك فرايند مكانيكى نس
سپرده شود، زيرا نگارش تاريخ، يك مهارت و در بهترين شكل، يك هنر است. 
از اين رو نگارش تاريخ، نمايش مهارت و ديدگاه هاى فردى است. رايج ترين 
همكارى در زمينه ى تاريخ، در تأليف كتاب هاى درسى تاريخ صورت مى گيرد. 
پروفسور بايلين در مورد تفاوت محتواى تحقيقات در آغاز و انجام مى گويد آنچه 
نهايتاً مى نويسم، با چيزى كه در مراحل نخستين از طريق اسناد و مدارك به 
دست مى آيد، متفاوت است. چرا كه پس از مطالعات نخستين، جزئيات مهمى 
ــود كه در آغاز مورد توجه نبوده اند. هم چنين در حين نگارش و  ــكار مى ش آش
ــترش داده ام و حتى اگر آن  ــرفت تحقيق، بارها طرح اوليه را تغيير و گس پيش
را محدود كرده ام، وقتى كار تحقيق پيش مى رود، چندين بار رئوس اصلى به 

اجزاء كوچك تر تبديل شده يا در قالب كلى و جديدى قرار گرفته است. 
ــق و نگارش و چگونگى عملياتى كردن آن  ــورد رابطه ى بين تحقي وى در م
مى گويد: زمانى كه موضوعى مورد تعمق و تأمل قرار گرفته، مى توان به وضوح 
درون مايه هاى مطلب را ديد و اطالعات را كنترل كرد. اين جاست كه احساس 

مى شود مى توان آن را با استحكام الزم نوشت. 
ــق توصيه مى كند كه هر مورخ  ــودمند از تحقي وى براى گرفتن نتيجه اى س
ــواس اجتناب ناپذيرى براى پايان يافتن پروژه اش داشته باشد چرا كه  بايد وس
اگر تحقيق يا پژوهشى در نقطه ى مشخص خاتمه داده نشود، خسته كننده و 
مالل آور مى شود. عالقه و انگيزه كاهش مى يابد و ممكن است هرگز كار به 
اتمام نرسد. وى پروژه هاى ناتمام خود را به نوع ديگرى تبديل كرده و برخى 

را در قالب تحقيق ديگرى منتشر ساخته است. 
پروفسور بايلين با توجه به تجربه ى زيادى كه در روش هاى حرفه اى و خاص 
آكادميك دارد، در مورد تحقيق و تفسير تاريخى خاطر نشان مى كند كه برخى 
ــتورالعمل ها، به شكلى قاعده مند  حرفه اى ها با حركت در چارچوب نظم و دس

ــبه تاريخ گرفتار مى شوند، چراكه آن ها  به تاريخ نگاه مى كنند و در چنبره ى ش
گذشته را براى يافتن سوابق و خاستگاه هاى زمان حاضر جست وجو مى كنند و 
در اين حال، گذشته را كوتاه ترين نشان مى دهند و در يافتن هويت هاى واقعى 

اشتباه مى كنند.
وى در كتاب تاريخ و تخيل خالق، چهار مورخ را كه كارهاى برجسته اى انجام 
داده اند، انتخاب كرده است. هر چند آنان مورخان معروفى نبودند اما كارشان 
ــد. آن چهار تن عبارتند از: چارلز. ام. اندروس در  ــى ش موجب دگرگونى اساس
دانشگاه ييل، رونالد سايم در دانشگاه آكسفورد، پرى ميلر و لوئيس نامير. همه ى 
ــتند و با داده هاى جديد كار مى كنند. همه ى آن ها با نوعى  آنان متن گرا هس
عاليق و دغدغه هاى شخصى با موضوعات تفسيرى درگير بودند. اين عوامل 
باعث شد آنان به نقاط مثبت داده هاى خود راجع به مردم و شرايطى كه قبًال 
برايشان قابل درك نبوده، بپردازند و تصويرى نو براى آنان بسازند؛ تصويرى 

متفاوت از دنياى تاريخى مرسوم سابق. 
پروفسور در مورد ضرورت تأليف تاريخ براى نسل هاى بعد مى گويد: هر نسلى 
داراى دغدغه ها و مسائلى است. تاريخ يك بازسازى بى روح و ايستا از گذشته 
ــه شكل نهايى به خود بگيرد، بلكه شكلى از  ــت كه يك بار براى هميش نيس
ــت و اين تحقيق ها در هر زمانى تغيير خواهد كرد و در  ــش و تحقيق اس پرس

گذر زمان، رشد مى كند. 
ــه موضوعات تحقيقى  ــته ى تاريخ فكر نمى كرد ك ــاز ورود به رش وى در آغ
تاريخ تكرارى هستند بلكه پرسش هاى تازه اى در ذهن داشت كه با كشفيات 
هيجان انگيزى همراه بود و سعى داشت آن چه گردآورى مى كند، به شيوه اى 
ــتفاده قرار گيرد و تا حد امكان آثارش را به حيطه هاى  دقيق و جالب مورد اس

تازه اى گسترش دهد. 

پروفسور برنارد بايلين 

فن تاريخ


