
 

 دربارة این مجموعه

، که کتـاب حاضـر در زمـرة آن قـرار     »نظریه و روش در مطالعات تاریخی«مجموعۀ 
شـناختی  هایی است که به قصد رفع خألهاي نظـري و روش گیرد، مجموعه کتابمی

اجتمـاعی،   ـعم از تاریخ سیاسیران، اـی در ایـطالعات تاریخـهاي ماخهـامی شـدر تم
تاریخ علم، تاریخ ادیان و تاریخ ادبیات و هنر، فراهم آمده و البته دامنۀ موضوعیِ آن 

پژوهیِ تاریخ» تعلیم و تدریسِ«هاي هاي پیرامونی اما مرتبط، نظیر شیوهتا برخی زمینه
نیازسنجی «هاي جدید نیز بسط یافته است. این مجموعه محصولِ اجراي یکی از طرح

آغـاز  » سـمت «در  1381اسـت کـه از سـال    » هـا منابع درسی و مبنایی بـراي دانشـگاه  
 گردیده و همچنان ادامه دارد.

هـایی بـراي   هاي نخست اجراي ایـن طـرح، مسـئولیت انتخـاب کتـاب     در سال
هـاي  ترجمه در این موضوعات به نگارندة این سطور واگذار گردید و البتـه در سـال  

انـد. از  را یاري رسانده» سمت«ن و همکاران دیگري نیز در این مهم اخیر، پژوهشگرا
هـاي ترجمـه در ایـن مجموعـه بـر اسـاس       ابتدا اهتمام بر این بوده که انتخـاب گزینـه  

المللـی کتـاب،   مند و منضبط صورت پذیرد. جستجو و رصد بـازار بـین  اي نظامبرنامه
کشـور، و نظرخــواهی از   هــا بـا متخصصـان مربــوط در خـارج از   مکاتبـات و رایزنـی  

هایی مبسوط و خاص، از جمله مراحل معدودي متخصصان داخلی در قالب پرسشنامه
ها، کوشش شده است تا عالوه بر اعتبار این فرایند گزینش بوده، و در انتخاب کتاب

هـاي نظـام دانشـگاهی ایـران و سـطوح مختلـف دانـش        علمی و غناي محتوا، واقعیت
 االمکان عناوینی مکمل یکدیگر فراهم آید.رار گیرد و حتیمخاطبان نیز مد نظر ق

فهرست جامع وروزآمدي از عناوین این مجموعه، در انتهاي هر مجلد، جهت 
تردیـد، ایـن فهرسـت بـر اسـاس      مند، ضـمیمه گردیـده و بـی   اطالع خوانندگانِ عالقه

 یازده



 

سـت  گسترش خواهد یافت. نباید از نظر دور داشـت کـه فهر  » سمت«نیازسنجی آتیِ 
هـاي گسـترده   کنونی با فهرست آرمانی نخست، که از رهگـذر جسـتجوها و رایزنـی   

هاي عـالَم واقـع، نظیـر قلّـت     حاصل آمده بود، تطابق کامل ندارد و برخی محدودیت
نیروي انسانی متخصص در جامعۀ دانشگاهی ایران براي ترجمه یا ویرایشِ علمی این 

هـــا و ر و ناخواســـته در اولویـــتگونـــه متـــون، موجـــب اعمـــالِ تغییراتـــی نـــاگزی 
هــاي ایــن مجموعــه گردیــده و حتــی زمــانِ نشــر آثــار را نیــز بــرخالف ریــزيبرنامــه

بنديِ مقرّر در طرح نیازسنجیِ اولیه رقم زده است. امیـد اسـت در نتیجـۀ اقبـالی     زمان
ها در محافل علمی کشور به چنین مبـاحثی مشـهود اسـت، در    روزافزون که این سال

هـا دسـت دهـد، تـا     حوزهزدیک، کفایتی کمی و کیفی در متخصصان این اي نآینده
 ها حاصل آید.افزون بر توان ترجمه، توان تولید علم بومی نیز در این زمینه

هـا و مسـاعیِ تمـامی متخصصـان، مشـاوران و      در پایان، الزم اسـت مسـاعدت  
د، و نیـز  انـ اي سـهیم بـوده  گیـريِ ایـن مجموعـه بـه گونـه     مترجمانی را کـه در شـکل  

هاي دکتر زهیر صیامیان گرجی را، که در به ثمر رساندن چند عنـوان متـأخر   کوشش
 از این مجموعه سهمی بسزا داشته است، سپاس بگزارم.

 
 مهدي احمدي

 دبیر علمی تدوین مجموعه

 دوازده



 

 

 مترجم ۀمقدم

گیري نظام آمـوزش و یـادگیري   دانشگاه و شکل تأسیسهاي متمادي از با آنکه دهه
مـل،  أت ۀاي شایسـت مقولـه صـورت   گذرد، هنـوز تـدریس بـه   اهی در کشور میدانشگ

   هـاي  سـان دانشـگاهی در رشـته   تحقیق و یادگیري درنیامـده اسـت و بسـیاري از مدر
مختلف، به صرف کسب مدرك مناسب براي تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی، 

ــاد دادن محتــواي دانــش مر یابنــد مــیهــا حضــور در کــالس ــه و مســئولیت ی بــوط ب
گیرند. بر همین اسـاس، برخـی از اسـتادان در طـول دوران     دانشجویان را بر عهده می

هـایی در  بـه نـوآوري   ،شخصی از تدریس ۀس، و بر اساس تجربمدردر مقام فعالیت 
 ۀیازنـد کـه البتـه بنـا بـه تجربـی بـودن و پرهیـز افـراد از ارائـ          تدریس دست می ةشیو

س از فعالیت تدریسی به گیري مدربا کناره غالباً بندي جامع از این تجربیات،صورت
نظران متخصص شاهد آنیم که بسیاري از صاحب ،شود. در نتیجهفراموشی سپرده می

از دانـش کـافی و ذهـن خـالق، در     مندي بهرههاي علمی مختلف، با وجود در حوزه
 ــجویان مدر ــاه دانش ــی   نگ ــوبی ارزیــابی نم ــوند؛ و گــویی  ســان خ ــتهش هــا و دانس

هاي پژوهشی بـه کـار بندنـد و محـل     طرحاجراي توانند در را تنها میهایشان موختهآ
 شناسند. نمی هامصرف دیگري براي آن

تفکیـک نادرسـتی میـان امـر      میان دانشـگاهیان کشـور   از سوي دیگر، معموالً
ناشی از تقلیـل جایگـاه تـدریس در     شود که عموماًآموزش و امر پژوهش برقرار می

ــوقعی ــل م ــژوهش از آن بهــره مقاب ــد اســت. بســیار شــنیده تی اســت کــه پ ــم کــه من ای
هـاي  سـاعت  ،کنند و در طول هفتهوقف تدریس می آموختگانی خود را کامالًدانش

هـا و آمـوزش واحـدهاي درسـی مختلـف بـه       وقفه به حضور در کالسمتمادي را بی
هــاي لیــتفعادربــارة گذراننــد. بســیاري از ایــن افــراد، هنگــامی کــه دانشــجویان مــی
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هـاي  دهند بـا برجسـته نمـودن فعالیـت    ، ترجیح میشوداز آنها سؤال میشان پژوهشی
اي از امر پژوهش فاصله بگیرند. از سوي دیگر، باز هم بسـیار  گونهآموزشی خود، به 

دانشـگاهی بـا نالیـدن از جلسـات متعـدد تـدریس در        ۀایم که اسـتادان برجسـت  شنیده
ستن از واحدهاي تـدریس و اختصـاص وقـت بـه امـور      به کارا دانشگاه، تمایل خود 

کـه  کنند. این در حالی اسـت کـه کمتـر کسـی توجـه دارد      پژوهشی آشکارا بیان می
مناسب صورت پذیرد، خود نوعی پژوهش تأمل  در صورتی که با آگاهی و ،تدریس

یکـی از   پژوهـان را و پژوهش نیـز در نهایـت آمـوختن چیزهـاي نـو بـه دانـش        ؛است
 ۀی سـاده در کارنامـ  یجـو وکند. با این حال، با جستمهم خود تعریف میهاي غایت
راحتـی   بـه  ،هـاي مختلـف دانشـگاهی   اي بسیاري از اسـتادان برجسـته در رشـته   حرفه

تدریس دانشگاهی در  ۀتجرب ةدربارتأمل  از آنها یک هیچتقریباً  توان دریافت کهمی
اگر هم  ؛اندقرار ندادهتأمل  وش ومند مورد کااي منظم و روشخود را به گونه ۀرشت

تـدریس داشـته باشـند، محـدود اسـت بـه قرائـت مباحـث و          ۀمقولـ  ةاي دربارمطالعه
ریـزي  تعلـیم و تربیـت و برنامـه    ۀنظـران عرصـ  شده از سوي صـاحب هاي مطرحنظریه

میراث مفیدي بـراي   تواندنمی ايتدریس رشته ۀهاي انباشتآموزشی. تو گویی تجربه
 !کندارتقاي سطح آموزش در هر رشته ارائه 

سـان  ناپذیري مدرتوجهی یا مسئولیتاین مسئله البته بیش از آنکه ناشی از کم
 -پژوهش  ۀپایاي هممقوله ۀمثابباشد، در غفلت نظام دانشگاهی از اهمیت تدریس به 

هـاي  درسی مقاطع مختلف رشته ۀمریشه دارد. با نگاهی به برنا -تر از آن یا حتی مهم
تربیـت   هـاي کـه اگرچـه یکـی از هـدف     شـویم متوجه مـی خوبی علمی به  گوناگون

سـازي افــراد بـراي تـدریس در نظــام    دانشـجو در مقـاطع تحصـیالت تکمیلــی آمـاده    
اي براي جلب توجه دانشـجویان بـه اهمیـت    دانشگاهی است، هیچ واحد درسی ویژه

و آنچـه   ؛یت در این عرصه در نظر گرفته نشـده اسـت  تدریس و زوایاي مختلف فعال
تـدریس در   ۀآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري با خود به اولین جلسدانش

اي اسـت از آنچـه در مواجهـه بـا     آورند، بیشـتر ملغمـه  مراکز دانشگاهی به ارمغان می
هـم  د آنهـا  در نتیجه، خـو  ،اند واستادان مختلف در طول دوران تحصیل خود دریافته

داننــد کــه در کــالس از چــه راهبــردي بــراي تــدریس بهــره خواهنــد بــرد و در نمــی
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توان تغییـرات  که راهبرد اتخاذشده براي آن کالس مناسب نباشد، چگونه میصورتی
 . کردمثبتی براي افزایش کارایی و بازدهی کالسی ایجاد 

از کشـورهاي  و بسـیاري   نیسـت نظام آموزشی کشور ما مختص این نکته البته 
هـم  ند. در آنجا اپیشرو در عرصه آموزش عالی نیز با همین معضل در دانشگاه مواجه

 ۀهــایی در زمینــاگرچــه دانشــجویان مقــاطع تحصــیالت تکمیلــی بــا گذرانــدن درس
تدریس و همچنین کارآموزي عملـی در مقـام دسـتیار آموزشـی اسـتاد، از پـیش تـا        

تـوان  مـی کمتر کسـی را  میان آنها در شوند، هاي این عرصه آشنا میحدودي با زمینه
 ةیافت که حاضر باشد وقت و انرژي قابل تـوجهی بـراي نگـارش متنـی مـنقح دربـار      

. بـه  کنـد خاص خـود صـرف    ۀهاي تدریس و یادگیري در رشتها و ضرورتظرفیت
 ةهاي مختلف علمـی، کـاوش دربـار   پژوهشگران رشتهکه توان گفت می ،تعبیر دیگر

انگارند و اي مین پژوهشگر حرفهأیادگیري در رشته را امري دون ش تدریس و ۀمقول
از این جهت تمایلی به آن ندارند. از سوي دیگر، نشریات علمی تخصصی نیـز غالبـاً   

را بـه  هایی ین متننچدهند و از این دست نشان نمیهایی مقالهچندان روي خوشی به 
کنند. این غفلت فراگیـر منجـر   تعلیم و تربیت واگذار می ةنشریات تخصصی در حوز

 هـاي دانشـگاهی غیـر از تعلـیم و تربیـت بـه      شود که کمتر استادي در رشـته به آن می
ها و فرایندهاي متنوع آموزش و یادگیري آشنایی داشته باشد و ثر با نظریهؤاي مگونه

 بتواند از آنها براي ارتقاي سطح کالس آموزشی بهره گیرد. 
 ۀه بـه ایـن نقصـان در نظـام آمـوزش دانشـگاهی، مقولـ       کتاب حاضر با بذل توج

و بـه دنبـال آن   داده اسـت  تاریخ را موضوع خویش قـرار   ۀتدریس و یادگیري در رشت
در کنار  ،هاي مختلف این رشته وهاي استادان در حوزهگیري از تجربهاست که با بهره

تعلـیم و تربیـت و    ۀهاي موجود در عرصهاي میدانی و نظریهگیري از گزارشبهره ،آن
 ۀتاریخ، از منظـري نـوین بـه ایـن مقولـه بپـردازد و بـا ارائـ         ۀانطباق آن با ملزومات رشت

بندي منعطفی از تـدریس بـا هـدف ارتقـاي فهـم و یـادگیري       گر، صورتمباحثی تبیین
 ۀرشـت  ۀکتاب، که خـود از اسـتادان برجسـت    ة، نویسندثبوآلن . عرضه کنددانشجویان 

 ۀمثاب ناتینگهام است، در این کتاب با محوریت بخشیدن به تدریس بهتاریخ در دانشگاه 
مخاطـب را بـا   کوشـد  میاي در چارچوب ارتقاي سطح فهم در میان دانشجویان، مقوله
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 ۀمباحث مربوط به تـدریس در رشـت   ۀهاي قابل توجه کاوش و پژوهش در زمینظرفیت
کتاب خوشخوان به روشنی بـا ایـن   . خواننده با خواندن این کندتاریخ در دانشگاه آشنا 

هاي مناسب براي تدریس موضوعات مختلف شود که انتخاب شیوهمی روروبهحقیقت 
به دانشـجویان در مقـاطع مختلـف تحصـیلی، و همچنـین در نظـر گـرفتن و آشـنایی بـا          

سازد، تا چـه انـدازه بـر مفیـد     هاي تدریس در دانشگاه را محدود میشرایطی که امکان
ثر و کارآمد براي جامعه تأثیرگـذار اسـت. در   ؤتربیت نیروي م برايدرسی  ۀبودن برنام

هـاي مناسـب درسـی، ایجـاد امکانـات      ترسـیم سرفصـل  چـون  واقع، در کنـار مـواردي   
منابع مفید یادگیري، تدریس نیز از جمله  ۀافزاري مناسب براي دانشجویان، و تهیسخت

وم انسـانی در راسـتاي حـل    گیـري علـ  مقوالتی است که سهم قابـل تـوجهی در جهـت   
مناسـب تـدریس در هـر درس،     ة. مدرسی که با انتخـاب شـیو  کندمیمسائل جامعه ایفا 

 شود، یقینـاً خویش رهنمون می ةدانشجو را به ارتباط بالفصل موضوع با زندگی روزمر
تخصصی خـود   ۀاي در ژرفا بخشیدن به فهم دانشجو از زوایاي مختلف رشتسهم عمده

هاي زندگی روزمره بر عهده دارد. بر ایـن اسـاس، آنچـه    آن با واقعیت و مرتبط ساختن
هـاي تـدریس را دربـر    بهبـود شـیوه   نه تنهـا در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، 

ــراي    مــی ــادگی آنهــا ب ــادگیري دانشــجویان و آم ــاي ســطح فهــم و ی ــرد، کــه ارتق گی
اقـع، از جهـات مختلـف    دهـد و در و رو را نیز پوشش می هاي اجتماعی پیشمسئولیت

 است.مفید تاریخ  ۀدرسی رشت ۀبرنامبراي 
هاي علوم انسانی نقاط مشترك بنیادین و متعددي با این حال، از آنجا که رشته
هـاي  گیـري از آن در حـوزه  تاریخ، امکان بهره ۀدارند، با وجود تمرکز کتاب بر رشت

هـا و  بخـش پـژوهش  توانـد الهـام  آن مـی  ۀآموزشی دیگر وجـود دارد و حتـی مطالعـ   
انتشار ماحصل این  ۀهاي علوم انسانی باشد تا در نتیجهاي مشابه در دیگر رشتهکاوش

بـراي تحـول   هـا را  گـام ها، نظام دانشگاهی علوم انسانی کشور، نخستین قبیل پژوهش
ها و شرایط با توجه به موقعیت ،گیري به سوي حل مشکالت اجتماعیواقعی و جهت

ایـن کتـاب نـه تنهـا بـه       ۀبردارد. بر این اساس، مطالعـ  ،ی خویشخاص زمانی و مکان
و بـه   -هاي دانشـگاهی  تاریخ، که به شاغالن به تدریس در دیگر رشته ۀسان رشتمدر

 شود. مؤکداً توصیه می -ویژه استادان علوم انسانی 
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دانـم نهایـت سـپاس خـود را از مسـئوالن سـازمان مطالعـه و        در اینجا الزم می
ت)، به ویژه آقاي دکتـر احمـد احمـدي، ریاسـت سـازمان؛ مـدیر گـروه        تدوین (سم

تاریخ، جناب آقاي دکتر حسین مفتخـري؛ آقـاي دکتـر زهیـر صـیامیان، دبیـر علمـی        
قدم شده، مسـئولیت نظـارت بـر    گروه که در معرفی کتاب و پیشنهاد ترجمه آن پیش

ارشناس محترم اجراي طرح ترجمه را برعهده گرفتند؛ سرکار خانم مریم شجاعی، ک
 گروه و نیز همکاران بخش ویراستاري و تدوین سازمان سمت اعالم نمایم.

زمـان شـد بـا ایـام بیمـاري و وفـات       اقدامات نهایی براي انتشار این کتاب هـم 
وند، شایسته است این ترجمـه تقـدیم   نابهنگام استاد ارجمند تاریخ، دکتر صادق آئینه

ر فرهنگ ایـران کـه تجسـم آمـوزش خـالق و      شود به روح متعالی این چهره ماندگا
  اخالقی تاریخ در دانشگاه بودند.

 پورسیدمحسن علوي
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