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ــتم، اثرى از گئورگ ايگرس، استاد تاريخ در  ــده ى بيس كتاب تاريخ نگارى در س
دانشگاه ايالتى نيويورك است كه به طور مبسوط به انديشه هاى تاريخ نگارانه 
امروز و ريشه هاى آن، مكتب هاى گوناگون تاريخ نگارى و اشتراك ها و افتراق 
آن ها، آراء انديشمندان تاريخ درباره ى مرزها، اصل ها و شيوه هاى تاريخ نگارى 

پرداخته است. 
ــته ى تاريخ در  ــدن رش ــت كه مؤلف بر حرفه اى ش از همان آغاز كتاب پيداس
ــته هاى دور  ــا از پيدايش و نضج آن، در گذش ــته ام جهان امروز، تمركز داش
ــت تاريخى در معناى  ــت. وى در ابتداى كار، به مفهوم برداش غافل نبوده اس
ــده است، يعنى به نوعى  علم (science) و دانش (knowledge) تفاوت قائل ش
ــت. «تاريخ دانان از مفهوم  ــى را لحاظ كرده اس تفكيك نگرش علمى و دانش
ــتند كه دانش را به صورت  ــتى متفاوت با دانشمندان طبيعى داش علم برداش

تعميم ها و قانون هاى مجرد دنبال مى كردند» (ص2). 
ــاوت از مفهوم علم  ــت متف ــش كليدى وجود دارد؛ برداش ــا دو پرس در اين ج
ــاند؟ اگر  ــه مفهومى را مى رس ــه عنوان مجرد، چ ــش ب ــت؟ و دان بيانگرچيس
ــد گفت يا به معناى  ــود، باي ــم به طور كلى در دو مفهوم در نظر گرفته ش عل
ــت؛ و  ــت، كه ابطال پذير نيس مطلق آگاهى (knowledge) يعنى دانستنى هاس
ــى مبتنى بر تجربه و  ــته ى علمى تخصصى و آگاه ــا اطالق آن به يك رش ي
آزمايش (science) است، و ابطال پذير است. اگر علم به معناى science باشد، 
ــروكارش با امور مادى است، نه امور غيرمادى، زيرا در امور غيرمادى پاى  س
دانش (knowledge) به ميان كشيده مى شود. لذا ابزار هر دو حوزه در پژوهش 
متفاوت خواهد بود، ضمن اين كه با يكديگر هيچ منافاتى ندارند، بلكه مكمل 
يكديگرند. بنابراين، اگر مورخان، تاريخ را بر بُردار علوم اجتماعى به مطالعه و 
بررسى بركشند، به نوعى با علم تاريخ ارتباط برقرار كرده اند، كه بى ترديد كار 
ــيد. در غير اين صورت، يعنى اگر تاريخ به فلسفه  به تحليل انتقادى خواه كش
نزديك شود، جنبه ى مادى خود را از دست مى دهد و جنبه ى نظرى مى يابد. 
ــيم، از اولى جامعه شناسى تاريخى پديدار مى شود و از  اگر به بيراهه نرفته باش
ــفه ى تاريخ. هر چند در اين جا پارادوكسى ايجاد مى شود مبنى بر  دومى، فلس

اين كه چگونه مى توان فلسفه ى كل نگر را با تاريخ جزء نگر جمع كرد؟
ــتلزم مرز قاطعى ميان  ــته اى علمى، مس «تعريف تاريخ از خود به عنوان رش
ــان (discourse) علمى و ادبى، ميان تاريخ دانان حرفه اى و غيرحرفه اى  گفتم
ــورد پيوند تاريخ و ادبيات  ــخ بود» (ص2) به گونه اى در م ــدگاه كار تاري از دي
ــود كه «تاريخ نگارى سده  نوزدهم بر پايه  سنتى بود كه به  طرح اندازى مى ش
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تاريخ دانان عصر يونان باستان بازمى گشت». 
ــت. همان گونه كه هايدن  ــده اس ــاره ش در ادامه به نگارش روايتى تاريخ اش
ــده اند، مشكل روايت  وايت2 و ديگر نظريه پردازان در زمينه ى تاريخ يادآور ش
تاريخى (historical narrative) اين است كه اگرچه از واقعيت ها يا رويدادها ى 
ــا دادن آن ها در ماجرايى  ــود، براى ج ــده به لحاظ تجربى آغاز مى ش ثابت ش
منسجم، گام هايى تخيلى را ايجاب مى كند. از اين رو در گفتمان تاريخى، به 
طور كلى عنصرى از تخيل راه مى يابد. از سوى ديگر، گفتمان تاريخى علمى، 
ــت ميان تاريخ «علمى»  ــده است. اما گسس ــتلزم تخيل ادبى دانسته ش مس
ــنت هاى ادبى قديم تر تاريخ، به هيچ وجه آن قدر بزرگ  سده ى نوزدهم و س

نبود كه بسيارى از تاريخ دانان سده ى نوزدهم مى پنداشتند. 
بعد از سمت گيرى هاى متفاوت، پژوهش و نگارش تاريخى با محوريت علوم 
اجتماعى مطرح شده است. بدين معنا كه تاريخ نگارى سنتى بر تعميم انتزاعى 
ــت، اما تاريخ غيرسنتى با محوريت علوم اجتماعى، بر ساختارهاى  تأكيد داش
ــد مى ورزيد كه از آن ميان،  ــى و فرايندهاى دگرگونى اجتماعى تأكي اجتماع

جامعه شناسى تاريخى، محور بحث هاى امروزى شد. 
ــناختى و ايدئولوژيك از  انواع تاريخ با محوريت علوم اجتماعى، طيفى روش ش
ــناختى و اقتصادى و ساختارگرايى مكتب آنال، تا  رهيافت هاى كّمى جامعه ش
ــت. رهيافت هاى علم اجتماعى  ــتى را در بر مى گرف تحليل طبقاتى ماركسيس
جديد، تاريخ نگارى قديم را از چند جهت نقد كرد: اين رهيافت ها دليل آوردند 
ــازنده ى  ــيار بر افراد و رويدادها به عنوان س كه آن تاريخ نگارى، با تعصب بس
ــترده ترى را كه اين ها در آن  ــخ، تأكيد مى ورزيد و زمينه ى گس ــوع تاري موض
ــاى قديم اعتراض  ــت. اين ها به رهيافت ه ــد، ناديده مى گرف ــل مى كردن عم
ــبب كه به اندازه ى كافى  ــد، نه اين كه علمى نبودند، بلكه به اين س مى كردن
ــامان دادن رانكه3 به نقد منابع در دهه ى  علمى نبودند. تاريخ دانان از زمان س
ــه ى 1970 به قصد تبديل تاريخ به  ــش هاى رابرت ُفِگل4 در ده 1820 تا كوش
ــرى كار كند، بر اين فرض  ــى كه با مدل هاى نظرى با ظرفيت اندازه گي علم
بودند كه روش هاى به وضوح تعريف شده ى پژوهشى، به هدف هاى پژوهشى 
ــت مى يابند. هر چند رانكه يكى از سردمداران تاريخ نگارى است  تاريخى دس
ــى و ديپلماتيك، و غالبًا با حذف تاريخ  ــه با تمركز بر ملت ها و تاريخ سياس ك
ــكل دادند5 و نيز  ــادى، اجتماعى، و يا فرهنگى، تاريخ نگارى آلمان را ش اقتص
ــتقيم با خدا دارد، و ارزشش هرگز  ــت كه هر دوره اى رابطه اى مس تأكيد داش
بر آن چه از آن نشئت مى گيرد مبتنى نيست، بلكه ارزش آن در وجود و نفس 
ــدى اكيد ميان گفتمان تاريخى  ــت.6 اين اطمينان، با مرزبن خودش نهفته اس
ــان  و ادبى با جدايى ميان راهى منطبق بود كه تاريخ دان در آن، خود را به س

ــنده ى مردم پسند تاريخ  عالِمى مى ديد كه كار علمى مى كند و راهى كه نويس
ــمار فزاينده اى از مورخان در  ــت. ش در آن به ويژگى هاى ادبى خود آگاه تر اس
دهه هاى اخير از اين نقطه ى عزيمت به اين باور رسيده اند كه تاريخ با ادبيات 
ارتباط نزديك ترى دارد تا با علم. اين برداشت، همان مفروضاتى را به چالش 
ــتوار شده است (ص10). بر اين  ــيده كه پژوهش تاريخى جديد بر آن اس كش
ــاس، مورخان به نوعى در مقوله هاى زبانى گرفتار آمده بودند. روالن بارت  اس
ــر ويژگى ادبى متن هاى  ــه ى 1960 و هايـدن وايـت در دهه ى 1970 ب در ده
ــتند، تأكيد مى ورزيدند.  ــتانى كه به ناگزير در خود داش تاريخى و عناصر داس
ــوفان تاريخ از ديدگاه  ــى مورخان و فيلس ــن اين كه هايدن وايت، به بررس ضم
ــتدالل مى كند كه  ــردازد7 و در تحليل از تاريخ نگارى اس ــه ى ادبى مى پ نظري
قالب و معناى روايت هاى تاريخى، هرگز در تاريخ نيست، بلكه در مورخ است. 
ــانه ى ضعف نيست، بلكه يكى از نقاط  رابطه ى عميق بين ادبيات و تاريخ نش
قوت تاريخ است.8 بنابراين هر كار تاريخى در تحليل نهايى، كارى ادبى است 

كه بايد با مقوله هاى نقادى ادبى داورى شود (ص11). 
انتقاد هاى بنيادى از روش هاى پذيرفته شده ى پژوهش تاريخى كه از دهه ى 
1970 تا كنون بر بحث هاى نظرى تاريخ حاكم بوده، تاثيرى مهم اما كم دامنه 
بر نگارش تاريخ داشته است. اگر مفروضات اين انتقاد را بپذيريم، تاريخ نگارى 
معنادار ناممكن خواهد بود. و پيداست كه تاريخ كيفيت هاى ادبى دارد. به قول 
اف. اى. انكرسميت؛ مورخ براى ايجاد تصوير هاى تاريخى، همواره از استعاره ها 
ــايد به دنبال آن گونه ادبى بود كه مى خواست صادقانه و  ــتفاده مى كند. ش اس
ــته دست يابد. او به چرخش زبانى آن گونه قائل بود كه  امين به واقعيت گذش
ــت. وى و پاتريك جويس، تاريخ دان  مى گفت تاريخ چيزى بيش تر از زبان نيس

اجتماعى و فرهنگى انگليسى، شش نكته را بيان مى كنند:
ــود ولى متن ها خود ارجاع هستند  1- در تاريخ نگارى، واقعيت بازنمايى مى ش

و به چيز ديگرى معطوف نيستند؛
ــناختى اهميت و ارتباط  ــراى چنين متن هايى فقط معيارهاى زيبايى ش 2- ب

دارد، نه معيارها يا مالك هاى شناخت شناسانه؛
3- ما هيچ متن تثبيت شده و هيچ گذشته اى نداريم، جز تفسيرهاى كم وبيش 

موجه و معقول؛
4- معيارهاى صدق و كذب در حوزه ى تاريخ نگارى، قابل كاربرد نيستند؛

5- گزارش هاى تاريخى مبهم و آگاهانه هستند؛ 
ــت، نه اين كه واقعًا  ــته ى تاريخى صرفًا آفريده ى مورخان كنونى اس 6- گذش
وجود داشته باشد و اين همان «سازه انگارى» است. لذا تاريخ نگارى سنتى بر 
تنه ى درخت تاريخ متمركز بود، ولى براى پست مدرن، «ذات و جوهر تاريخ»، 

مشكل روايت تاريخى (historical narrative) اين است 
كه اگرچه از واقعيت ها يا رويدادها ى ثابت شده به لحاظ 
تجربى آغاز مى شود، براى جا دادن آن ها در ماجرايى 
منسجم، گام هايى تخيلى را ايجاب مى كند. از اين رو در 
گفتمان تاريخى، به طور كلى عنصرى از تخيل راه مى يابد

بازگشت پادشاه
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ــاى درخت تاريخ قرار دارد. ما به خزان  ــاخه ها يا تنه، بلكه در برگ ه نه در ش
ــيده ايم؛ و در اين حالت، وظيفه ى ما جمع كردن برگ هاست،  تاريخ نگارى رس
ــتند. بايد ببينيم اكنون چه  ــى اين كه برگ ها كجاى درخت قرار داش نه بررس
ــت تبيين در  ــت كنيم.9 هر چند سرش الگويى را مى توانيم از آن برگ ها درس
ــت آن در علوم، تفاوت بسيار دارد؛ زيرا نه تنها بايد نيت  تاريخ نگارى با سرش
و فرديت موضوع هاى مطالعه را در نظر بگيرد، بلكه الزم است نقش ذهنيت 
ــد كه در مطالعات تاريخى آشكارا دشوارتر از  ــگر را در نظر داشته باش پژوهش

علوم است. 
ــاهد  ــت، اما ش ــته ى خود پرداخته اس ــه ى فرهنگ ها به گذش ــى در هم آدم
ــالم و نيز آسياى شرقى،  ــتيم. در جهان اس رويكردها و راه هاى متفاوتى هس
تاريخ مكتوب نقش مهمى داشته، اما اشكال نامكتوب تاريخ، بناهاى تاريخى، 
ــنت هاى مردمى هم بى تأثير نبوده اند. دست كم از روزگار كهن، از  نمادها و س
عصر هرودوتوس و توكوديدس در غرب، و از عهد سسوما چيئن10 در شرق، براى 
ــتيابى به وصفى حقيقى از رويداد هاى  ــانه و دس ــاختن تاريخ از افس متمايز س

گذشته، كوشش آگاهانه اى صورت گرفته است (ص19). 
ــت: يكى  ــنت بر نگارش تاريخ حاكم بوده اس ــده ى نوزدهم، دو س تا اوائل س
ــتان گرايانه و ديگرى جوهراً ادبى.11 به طور كلى نگرش  عمدتًا فاضالنه و باس
ــود، و به  ــالح تاريخ باورى12 از آن ياد مى ش ــه بعدها با اصط ــى تازه ك تاريخ
ــرفت فكرى ستايش شد (ص32). تاريخ دانان جديد، درست مانند  عنوان پيش
ــى و  ــن پيش فرض وفادار ماندند كه نگارش پژوهش ــان قديم، بر اي تاريخ دان
علمى تاريخ، نيازمند بررسى انتقادى دقيق و ارزشيابى منابع است (ص39). 

تاريخ در اوايل اروپاى مدرن، ذهنيت ها را به اتكاء منابع ادبى كاويد. به همين 
منوال، هنر و ادبيات براى بازسازى ذهنيت هاى گذشته به منابع مهمى تبديل 
شد (ص68). نكته ى مهم اين نيست كه اين خاطرات [تاريخى] درست است 
يا نيست، بلكه اين است كه راه هايى را كه اين انسان ها گذشته هايشان را در 

آن ها سپرى كردند، چگونه منعكس مى كنند (ص84). 
ــتند13 زيرا متن از  ــاى هرمنوتيكى تأكيد داش ــان جديد بر رويكرده تاريخ دان
ــانه]، به واقعيت خارجى ارجاع ندارد، بلكه در خود محصور  ديدگاه زبان [شناس
ــى، بلكه در مورد متن هاى  ــن موضوع، نه تنها در باب متن هاى ادب ــت. اي اس

تاريخ نگارانه هم صادق است (ص139).
ــتم، كيفيت هاى بالغى يا  ــده ى نوزدهم و بيس ــگارش تاريخى، حتى در س ن
ادبى خود را از دست نداد و تاريخ  دانان بزرگ اين موضوع را پذيرفتند. از اين 
ــت، بلكه هنر هم هست و اين دو  ــت تاريخ فقط علم نيس رو رانكه تأكيد داش

جدايى ندارند (ص141). 
ــه ى اساسى براى برداشت جديد از تاريخ، اعتبار خود  در اين ميان، چند انديش
را از دست دادند. شناخت تاريخ كه در سده ى هجدهم پديدار شد و در سده ى 

نوزدهم غالب شد، و بر چند مفروض استوار بود:
فرض نخست؛ يك تاريخ وجود دارد و به روايت پيوسته اى از تكامل تاريخى 

امكان مى دهد.
فرض دوم؛ نهاد هاى اساسى خاصى (دولت هايى) وجود دارند كه نقش اساسى 

روايت را بر عهده مى گيرند.
ــوم؛ تنها يك فرهنگ و جامعه ى واقعًا تاريخى وجود دارد كه همانا  فرض س

فرهنگ و جامعه ى غرب است. 
ــد. انديشه ى يگانگى  ــت در برابر نقد سده ى بيستم مغلوب ش ــه برداش هر س

ــتم از سوى اشـپنگلر، توين بى  و ديگران به  ــده ى بيس تاريخ، تقريبًا در اوايل س
چالش كشيده شد (صص163-164) البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشت 
ــنده ى مطالعه اى در  ــاب زوال غرب و توين بى، نويس كه اشـپنگلر، صاحب كت
ــدند، اما واحد تحليل  ــه ى ادوار تاريخى بهره مند ش ــخ، همزمان از انديش تاري

تاريخى اشپنگلر، فرهنگ بود و واحد تحليل توين بى ، تمدن.14
ــت كه مؤلف  ــى كه در باب اين كتاب، جلب توجه مى كند اين اس ــى نكات يك
ــد با اثرى  ــت. به نظر مى رس ــرح ماهيت تاريخ و تاريخ نگارى اس ــدد ط درص
ــات جديد و نقدهايى  ــه تعمق وامى دارد. نظري ــتيم كه آدمى را ب روبه رو هس
درباره ى آن، به گونه اى در كتاب مطرح شده اند كه سواالت اساسى را نسبت 

به تاريخ نگارى و تاريخ نگرى، در ذهن مخاطب ايجاد مى كنند. 
ــخن مى گويد  ايگرس چنان خالقانه از پيدايى گونه هاى تاريخ نگارى جديد س
كه آدمى احساس مى كند مردم حال و گذشته بسيار به هم نزديك شده اند؛ و 
يا حتى به طور حضورى، گفتمانى را بين خود برگزار نموده اند، تا ديدگاه خود را 
وسعت ببخشند. به اين ترتيب، مؤلف كتاب، نه تنها حال و گذشته را در مقابل 
هم قرار نداده، كه اين دو را در كنار هم و يا مماس با هم ارائه كرده است. 

ــاخ و برگ هاى اضافى و زائد كوشيده است مطالب را با  مؤلف با كنار زدن ش
ــنى و وضوحى برگرفته از يك متدولوژى غيرپيچيده ، بيان كند. ايگرس  روش
ــى را در بحث ها و نوشته هاى تاريخى مطرح مى كند و  فرضيه و نظرات اساس
به نظر مى رسد به خوبى از عهده ى تبيين نظريه هاى علوم اجتماعى و تاريخ، 
ــتى آن برآمده است. به همين دليل، اين  عينيت در تاريخ و عقايد پسامدرنيس
كتاب با بحث هاى متفكرانه ى نسبتًا علمى خود در باب تاريخ و تاريخ نگارى، 
ــر آن ياريگر درك  ــت ترجمه و نش ــده و اميد اس به اثرى قابل تأمل بدل ش

تاريخى ما باشد. 
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