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پیش گفتار 
هاي عمومی تاریخ است و به عمـد روي  کتابی که در دست شماست در مورد استفاده

نقطه نظر آغازین من این است که در اصل دو نـوع  . شودتاریخ نگاري علمی متمرکز نمی
بسیاري از اعضاي –تاریخ به منزلۀ سواالت و تاریخ به منزلۀ پاسخها –تاریخ وجود دارد 

انگارنـد، بـه   هیئتهاي علمی مایلند روي اولی متمرکز شوند و نقش دیگري را نـاچیز مـی  
در . ، فوق العـاده اهمیـت دارنـد   رغم این حقیقت که پاسخها براي استفاده عمومی تاریخ

هاي خارج از دانشگاه به همـان انـدازة   عوض من مایلم تأکید کنم که تاریخ براي استفاده
اي دو موضوع اساسی در ایـن امـر وجـود دارد، اول شـیوه    . داخل دانشگاه ارزشمند است

گـونگی  کنند و دوم اخـتالف در چ است که دولتها، رهبران و جوامع از تاریخ استفاده می
هاي علمی است، از سوي دیگر، نگرشهاي کلی بررسی تاریخ توسط اعضاي مجرب هیئت

با یک فرهنگ دانشگاهی که تـا حـد زیـادي معـرف خـود      (ترِ عمومی نسبت به گذشته 
هـاي  غالباً ربط چندانی به عالقۀ مردم به تاریخ ندارند که بیشتر وقتها بـه مشـغله  ) است

. شودذهنی متداول مربوط می

با اندیشیدن در مورد این کتاب و نگارش آن، نه تنهـا فرصـت شـناخت و گفتگـو بـا      
بسیاري از محققان دیگر را پیدا کرده ام بلکه به صورت ارزشمندي از سفرهاي زیـاد و از  

بـه خصـوص   . بحث درباره این موضوع با بسیاري از افراد غیرمتخصص نیز بهـره بـرده ام  
نیوزیلند،استرالیاو سفر علمی به1994در سال لیتوانیولتونی،استونیبازدید از

براي گوش فرا دادن به مناظره در خصوص آنچه باید . مفید بودند2004در سال چینو
کینگ جرج تـراس به نمایش درآید و براي بررسیِ قـرار دادن  موزة ملی استرالیادر 

و جـرج پـنجم  مجسـمۀ  بین یادبود رسمی، مثـل  کانبرادر پارلمان قدیمدر جلوي 
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و عـدم پـذیرش   بومیـان اسـترالیا  که نمایش برجسته اي از خشم سفارت ابورجینه
است، بایستی عمیقاً از ماهیت جنجال برانگیـز گذشـته در کشـوري کـه     استرالیا دولت 

. است باخبر بود’بازوبند سیاه‘مخاطب نقش تاریخ 

در و تفسـیر تـاریخی  توضـیح در بـاب  کارشناسی ارشد از تدریس در مقطـع  
اظهار نظرات چهار خواننده در مورد خالصۀ کتاب . نیز چیزهاي زیادي یاد گرفتم1اگزتر

مایکـل اسـترنج   ثابـت شـد   . و سه خواننده در مورد متن پایانی، از همه مفیدتر بودند
ثابت کـرد کـه ویراسـتاري نمونـه     ماسامباربارا. سردبیر کمیته، حامی ارزشمندي است

در باب یـک پـیش نـویس    . در بررسی اسناد، کمک شایانی بودسوزان دانسمور است و 
پیتـر  ،پال فیدلر، بیل گیبسون، ویل هی،کریستوفر اَلرفیلداولیه از اظهار نظـرات  

،سـیمون بـارتون  . شـدم منـد بهـره دان یرکسا،نیک اسمارت، رانامیتر،هافنبرگ
جـان  ،جیمزچـاپمن ،رد باترویـک ریچا،مایکل بِنت،پرادیپ باروآ، الیور بودرت

، وین لی، اشمیتهارولد کلین، باب هایام، دیوید گراف، رابرت گیلدیا، گاسکُین
، توصیه هـایی در مـورد   مارتین توماسو جاش استین، جیمز مارك، استوارت لون

. آید نیستندهیچ یک از این افراد، مسئول خطا در آنچه پیش می. نکات خاص ارائه دادند
وي دانش پژوهی عالی، مصاحبی خوب . هستمدان یرکسادیون دوستی و تشویق من م

ــت  ــمند اس ــتی ارزش ــۀ    . و دوس ــتار خبرنام ــار ویراس ــاه همک ــلی او در جایگ ــش اص نق
. ، کمک ارزشمندي به این زمینه است2هیزتوریکالی اسپیکینگ

1 Exeter
2 Historically Speaking


