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ــخ به قسمى از اعتراضات احتمالى اهل تاريخ بر آن چه  براى آن كه در پاس
ــتى كرده باشم، خواهم كوشيد، مسئله ى تمايز رخداد  در پى مى آيد، پيش دس
تاريخى و رخداد داستانى را چنان كه از زمان ارسطو به بعد مرسوم بوده، بيان 
ــته از رخداد ها درگيرند كه در زمان و مكان  ــم. مورخان معموًال با آن دس كن
خاص سنجيده مى شوند و اصوًال عينى و قابل درك هستند (يا بوده اند)، اما 
ــندگان خالقـ  اعم از رمان نويس ها، نمايشنامه نويس ها و شاعرانـ  با  نويس
ــروكار دارند. ذات آن چه  رخداد هاى ابداعى، خيالى، فرضى و واقعى توأمان س
مورخان و نويسندگان خالق با آن مواجه اند، مورد بحث ما نيست. آن چه در 
بحث ما جالب است «منابع داده ها يا فاكت ها» است كه من ترجيح مى دهم 
ــن منابع كه بازه اى از  ــى امر واقع» بنامم، اي ــتان هايى از بازنماي آن را «داس
شباهت، همپوشانى و تطابق گفتمان تاريخ و ادبيات را در برمى گيرد. اگرچه 
ــيار متنوع متمايل  ــت به موضوعات بس مورخان و قصه نويس ها ممكن اس
ــند، اما اغلب گفتمان مربوطه و هدفشان از نوشتن يكى است. در ضمن  باش
به زعم من، مى توان نشان داد كه فنون و راهبردهاى اين هر دو، در تأليف، 
گفتمانشان به شكل قابل توجهى همانند است. هر چند كه اين ممكن است 

آشكارا در سطح و يا در اليه هاى متنشان ظاهر شود. 
ــان با  ــختى مى توانند منكر شباهتش ــان كتاب ها رمان و تاريخ به س مخاطب
ــوند. در يك نگاه صورى (يا بهتر بگوييم فرماليستى) بسيارى از  يكديگر ش
رمان ها مى توانند همچون تاريخ و بسيارى از تواريخ مى توانند همچون رمان 
ــته شوند. كما اين كه تاريخ هاى ابتدايى و رمان ها از يكديگر غير قابل  انگاش
تشخيص اند. نمى توان اين دو را به راحتى از حيث صورت تفكيك كرد، مگر 
آن كه با هريك از حيث درگيرى با حقيقت خاص خود برخورد كنيم. اما هدف 
نويسنده ى رمان با هدف كاتب تاريخ يكى است. هر دو درپى تدارك ذهنيتى 
ــت به اين «واقعيت» با استفاده  زبانى از «واقعيت»اند. رمان نويس ممكن اس
از صناعات مجازى غيرمستقيم اشاره كند، برعكِس مورخ كه با ارائه ى جزء 
ــود. ولى آن تصوير  به جزء رخداد يا واقعه، قلمرويى فرامتنى را مدعى مى ش
ــه، از آن تصويرى كه مورد  ــه رمان نويس بنا مى كند به هيچ وج ــت ك واقعي
ــت، كمتر «واقعى» نيست. پس مسئله ديگر تنازع دو نوع از  ارجاع مورخ اس
صدق، يعنى «حقيقت مبتنى بر مطابقت» و «حقيقت مبتنى بر سامان مندى» 
ــم غربى همچون يگانه تمايز در دسترس به ما تحميل  (چنان چه امپرياليس
كرده) نيست. هر تاريخى اگر دربند ارائه ى «چيزها آن چنان كه واقعًا بوده اند» 
ــت به اندازه ى موازين «سامان مندى»  باشد، بايد با موازين «مطابقت» درس

● نويسنده: هايدن وايت
● برگردان: شهريار خسروى
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ــه «واقعيت» نه تنها  ــت ك ــدار كند. مورخ تجربه  گرا با جزميت معتقد اس دي
ــه ى پراكنده اى از  ــت. مجموع ــامان خودش منطقى اس قابل فهم كه در س
ــاره ى «واقعيت»، بى وجود ارتباطات  ــاى وجودى قابل پذيرش، درب گزاره ه
منطقى، سامان مند و زيبايى شناسانه در بين آن ها، وجود ندارد. لذا هر قصه اى 
اگر بخواهد مدعى بازنمايى يا روشنگرى تجربه ى زيسته ى انسان در جهان 
ــر بگذراند. يعنى همچون تصويرى  ــد، بايد آزمون « مطابقت » را از س باش
ــد.) چه رخدادهاى گزارش شده در يك  ــت خويش «بسنده» باش از پس پش
ــه ى ذره اى ِ يك كل اخالقى به اجزاى آن بدانيم  گفتمان را همچون تجزي
ــدادى ممكن در بطن يك تماميت قابل درك در نظر  ــه آن را چون روي و چ
ــم، در هر صورت آن گفتمان را در تماميت خودش تصويرى از نوعى  بگيري
واقعيات در مى يابيم كه حامل رابطه اى مبتنى بر مطابقت با آن چيزى است 
كه آن را بازتاب مى دهد. در اين فهم دوگانه است كه هر نوشتارى در اهدافش 
شناختى و در مايه هايش محاكات است. اين حتى درباره ى گفتمان هاى ظاهراً 
احساسى، اعم از شعر و نثر، و حتى درباب آن دسته از شعرها كه «خوِد عمل 
نوشتن» را به رخ مى كشند، درست است. با اين مالحظه بايد گفت، به همان 

ميزان كه تاريخ رمان است، رمان هم مى تواند تاريخ باشد. 
ــف تاريخ نگارى به مثابه ى صورتى از قصه پردازى احتماًال نه  تعريف و توصي
ــت.  از جانب اهل تاريخ و نه از جانب منتقدان ادبى به راحتى پذيرفتنى نيس
ــى  به خصوص كه اين دو بر اين قول متفق اند كه تاريخى گرى و قصه نويس
ــد و در نتيجه صور  ــروكار دارن ــانى س ــا مقوالتى جداگانه از تجربه ى انس ب
ــش مى گذارند. لذا خوب  ــه متخاصم)ى را به نماي ــى متفاوت (اگر ن گفتمان
ــت اشاره شود كه چگونه از اين «ضديت» قصه و تاريخ سربرآورد، و چرا  اس

تا اين حد در انديشه ى غربى مورد چالش قرار گرفت. 
پيش از انقالب فرانسه، تاريخ نگارى رسماً به عنوان يك هنر كالمى دانسته 
ــد. به بيان دقيق تر تاريخ نگارى شاخه اى از بالغت (ريطوريقا) بود و از  مى ش
ــد. هرچند نظريه پردازان قرن  حيث طبيعِت «قصوى»اش بدان التفات مى ش
هجدهم تمايز سرسختانه اى بين «امر واقع» و امر خيالى قائل بودند (و اين 
ــفى مكفى مطرح مى كردند) ولى  تمايز را اغلب بدون صغرى و كبراى فلس
در مجموع تاريخ نگارى را هنوز مجموعه اى كامًال پالوده از مؤلفه هاى خيالى 
نمى ديدند. هنگامى كه خواست عمومى براى مربوط كردن بيان تاريخى به 
امر واقع به جاى امر خيالى، در حال ارضا شدن بود، نظريه پردازانى چون بالى، 
ــر و دوميبلى رجوع اجتناب ناپذير به تمهيدات بالغى در بازنمايى واقعيت  ولت
رخدادها، در گفتمان تاريخى را به ياد آوردند. قرن هجدهم مملو از آثارى است 
ــو و نوشتِن آن از ديگر سو تمايز قائل اند.  ــى تاريخى از يك س كه بين بررس
نوشتن كنشى ادبى و به خصوص تجربه اى بالغى فرض مى شد كه نتيجه ى 

آن بيش از آن كه مبتنى بر اصول علمى باشد، ادبى بود. 
در اين جا ضديت اساسى بيش از آن كه بين امر واقع و امر خيالى باشد، بين 
«حقيقت» و «خطا» بود. ديگر فهميده بودند كه گونه هاى مختلف حقيقت، 
ــوند. اين  ــكار ش حتى در تاريخ، تنها مى توانند با فنون بالغى بر مخاطب آش
ــازى به معناى عام و خاص،  ــگردها، همچون انواع مجاز، ترفندهاى مج ش
ــنتى (كالسيك)  طرح و... در افكار و لغاتى بر وزنى مى آيند كه در بالغت س
و روشنگرى همان شگردهاى هنر شاعرى در معناى عام آن اند. حقيقت نه 
امر واقع كه تركيبى از «امر واقع» و زمينه ى مفهومى آن، مندرج در گفتمان 

است.

ــركت  ــت، ش ــى واقعي ــى تمام ــل در بازنماي ــر از عق ــد كم ت ــل نباي تخي
ــى» در تأليف  ــگردهاى «قصه نويس ــه ش ــت ك ــدان معناس ــد و اين ب كن

گفتمان تاريخى، به اندازه ى روش علمى ضرورى است. 
ــپيده دمان قرن نوزدهم، حداقل درميان مورخان، «امر واقع» به عنوان  در س
مفهوم حقيقت ديگر پذيرفته شده بود، درعوض، «قصه» به عنوان عنصرى 
متضاد با حقيقت، كه نه درجهت فهم واقعيت، بلكه در جهت امحاء آن عمل 
ــد. تاريخ آمده بود تا به خصوص در تقابل با رمان، به  ــته مى ش مى كند، دانس
ــا امر فقط «قابل تصور»، عمل  ــه ى «امر واقع» و نه «امر ممكن» و ي مثاب
ــه به جز توصيف  ــد ك ــن جا رؤياى آن گفتمان تاريخى متولد ش ــد. از اي كن
ــاهده اند (و يا بوده اند) بر  ــته از رخدادهايى كه اصوًال قابل مش دقيق آن دس
ــه وقايع اجازه مى داد تا در  ــت و به دنبال نظمى بود كه ب چيزى اصرار نداش
همان ساختار خودشان، معنا يا داللت راستين گزاره هاى تاريخى را تشكيل 
ــاره ى قصوى يا  ــورخ قرن نوزدهمى نوعاً اين بود كه هر اش ــد. هدف م دهن
ــى اش اخراج كند تا بتواند از  ــن خيال پردازى را از گفتمان تاريخ كوچك تري
ــاعرانه، قصوى يا خطيب گونه پرهيز كند و طرز كار درونى  ــگردهاى ش ش

قصه نويسان در بازنمايى واقعيت را هم به كنارى بگذارد. 
ــتر اين تحول در تفكر تاريخى بايد به ياد بياوريم كه تاريخ  براى درك بيش
ــرن نوزدهم به  ــزا، در غرب، در ق ــگاهى مج ــاخه ى دانش به عنوان يك ش
ــكل گرفت. چپ  ــاطيرى ش ــاخت اس خصوص در يك تضاد عميق با هر س
ــطوره اى را به خاطر تندروى و شكست  ــى، هر دو، تفكر اس ــت سياس و راس
ــت از تاريخ و درك غلط از طبيعت فرايند  انقالب مى كوبيدند. قرائت نادرس
تاريخى، و توقع غيرواقع بينانه از شرايط گذار جامعه ى تاريخى، همه و همه، 
ــد و دوره ى خاص بالفصل آن و  ــه ى اول منجر به وقوع انقالب ش در وهل
ــت. در آن زمان روبه رو  ــدت اقدامات انقالبى را در پى داش ــرات دراز م تأثي
ــناد تاريخى را با مفروضات حزبى يا  ــدن با تمايالتى كه مى خواستند اس ش
ــتگى هاى رقيق و احساساتى به نهادهاى سنتى  انتظارات اتوپيايى و يا وابس
ــى كه مى خواست از ميان درگيرى هاى  ــير كنند، ناگزير بود. براى كس تفس
ــى پيش و پس از انقالب راهش را پيدا كند، يافتن نقطه نظرهاى واقعًا  حزب
«عينى» و واقعاً «واقعى» ناگزير بود. وقتى فرايند ها و ساخت هاى اجتماعى 
ــفافيت و دقت، «افسون زده» از خودشان مقاومت نشان مى دهند،  دربرابر ش
از اهداف عاليه سرپيچى مى كنند، از خيرخواهانه ترين خواست ها تن مى زنند 
ــند، بايد از بررسى هاى تاريخى  ــخت غيرقابل پيش بينى به نظر مى رس و س
اسطوره زدايى كرد. هر چند در حوالت دوران اسطوره زدايى از روح هر جستار، 

با داستان زدايى از آن روح، يكى گرفته مى شد.
ــطوره» و «قصه» كه در تفكر سده ى ما امرى بديهى است،  تمايز بين «اس
به سختى از جانب مترقى ترين ايدئولوژى هاى رايج در سده ى نوزدهم درك 
ــه ى مطالعه ى  ــم واقع گرا، به مثاب ــا تاريخ، هم ارز يك عل ــد. از اين ج مى ش
ــد. هرچند  ــيده ش واقعيت دربرابر قصه به عنوان امر تماماً خيالى، پيش كش
هنگامى كه رمان به عنوان امر رمانتيك، «صرفاً خيالى» دانسته شد، رانكه 
ــه را به باد انتقاد گرفت ولى خودش تاريخ را به عنوان مطالعه ى  اين انديش
ــف كرد و اين حكم او  ــان را به عنوان بازنمود امر خيالى تعري ــع و رم امرواق
پيش فرض بسيارى از معاصرانش قرار گرفت. فقط معدودى از نظريه پردازان 
ــت، دريافتند كه نگارش  ــن اس ــان جى. دى. دراگس كه چهره ى سرشناسش
ــتفاده از مقال شگردهاى شعر و خطابه ناممكن است. بسيارى  تاريخ بى اس

داستان هايى از بازنمايى امر واقع



38

ــد كه به موازات هر رمان،  ــان «علم باور» قرن نوزدهم، درنمى يافتن از مورخ
مورخان نوعى گفتمان تاريخى هم سنخ توليد كرده اند. تاريخ نگارى رمانتيك، 
ــرا، پارادايمش را بر بوركهارت (كه  ــله، تاريخ نگارى واقع گ نبوغش را بر ميش
ــترى با فلوبر و بودلر داشت تا با رانكه) و تاريخ نگارى مدرن  ــتركات بيش مش
ــپنگلر بنا كرده بودد. تصادفى نبود كه رمان واقع گرا و  مدل خودش را بر اش

تاريخى گرى رانكه اى دقيقاً در زمانى واحد، دچار بحران شدند. 
ــبك هاى  ــبك هاى بازنمود تاريخى، س القصه، در قرن نوزدهم، به تعداد س
برجسته ى ادبى وجود داشت. مورخان قرن نوزدهم اين نكته را نمى دانستند 
ــگرد  ــتفاده از هر گونه ش ــان مى كردند كه مى توان بى اس ــتباه گم و به اش
ــته  ــت به نگارش تاريخ زد. در تمام اين دوران، آن ها به برجس قصوى، دس
ــور متنوعى از  ــد، حتى زمانى كه ص ــخ و قصه ادامه دادن ــردن تمايز تاري ك
ــك از آن ها از ديگرى  ــده بود كه تمايز هري ــاى تاريخى ايجاد ش گفتمان ه
ــاى تاريخى، قابل  ــى فرايند ه تنها با توجه به پيش فرض هاى زييايى شناس
ــير مختلف از وقايع  ــح بود. مورخان به اين اعتقاد ادامه دادند كه تفاس توضي
ــدان داده هاى  ــد ايدئولوژيك، يا فق ــول كاركردهاى جهت من ــد، محص واح
ــده باقى ماندند كه اگر ايدئولوژى را  ــت. نيز آن ها بر اين عقي عملى كافه اس
ــتخراج كنيم، ممكن است از تاريخ، دانشى  ــناد درست را اس اخراج و تنها اس

متقن همچون علوم فيزيكى و مقوالت رياضى بسازيم. 
ــى در برخورد با  ــئله ى حيات ــرن نوزدهم فهميدند كه مس ــب مورخان ق اغل
ــت كه  ــى كه متقنانه آن ها را بازمى نمايد، اين اس ــته براى كس ــناد گذش اس
ــمت هاى مختلف اين بازنمايى به كليت آن مربوط مى شود. آن ها  چطور قس
نفهميدند كه اسناد، خودشان حرف نمى زنند، بلكه مورخ براى آن ها و از جانب 
ــته را به صورت كليتى كه كمال آنـ  در  ــا حرف مى زند و اجزاى گذش آن ه
بازنمايى اشـ  كامًال زبانى است، در مى آورد. رمان نويس ممكن است فقط با 
ــروكار داشته باشد، درحالى كه مورخ با رخدادهاى واقعى  رخدادهاى خيالى س
ــى و چه خيالى به نفع  ــى فرايند آميزش رخدادها، چه واقع ــروكار دارد. ول س
ــته شود،  يك تماميت قابل فهم، كه بتواند همچون ابژه ى آن بازنمايى دانس
ــت. در اين جا مورخ بايد از راهبردهاى مجازى   فرايندى كامال بوطيقايى اس
استفاده كند و كيفيتى از روابط كلمات را به كار گيرد، كه شاعر و رمان نويس 
به كار مى گيرد. در سند خام تاريخى و يا در شرح وقايعى كه مورخ از اسناد به 
دست مى دهد، وقايع تنها انباشتى در كنار يكديگر وجود دارند. اين اجزا بايد 
ــاختن كليتى به خصوص (و نه عام) با يكديگر تركيب شوند. اين  براى برس
اجزا درست به همان ترتيبى با هم تلفيق مى شوند كه رمان نويس صورت هاى 

خيالى اش را در ارائه ى عالمـ  گاه همان قدر بى نظمـ  به كار مى گيرد.

 خوراك بيانيه است! در كدام عرصه وضعيتى تا اين حد ارتجاعى قابل توجيه 
است؟ كجا مى توان اداعا كرد كه مقال تاريخى بيش از آن كه از مقال مربوط 
ــتين عرصه را تحوالتى اخير  ــود؟ نخس ــود با آن خلط مى ش به رمان جدا ش
ــاختارگرايان مدرن و منتقدان متن بر  ــارى س نظريه ى ادبى، به ويژه در پافش
ــعر و نثر، در جهت تبيين آن ها بر مبناى عنصر  ضرورت امحاء تمايز بين ش
ــن دو به همان ميزان كه  ــى رفتار زبانى فراهم مى كند. اي ــان، يعن مشتركش
ــتند، از يك سو واكنش به واقعيت  ــازنده ى ابژه هاى بازنمايى خود هس برس
ــويى تجلى انفعاالت درونى اند. اين نشان مى دهد كه استالين  خارجى و از س
درست مى گفت كه زبان نه متعلق به روبنا و نه مبتنى بر عمل فرهنگى است 
ــكلى نامشخص، بر هر دو مقدم است. ما منشأ زبان را نمى دانيم و  بل به ش
ــت. اما امروزه مسلم است كه زبان، مخلوق آزادانه ى خودآگاه  نخواهيم دانس
آدمى و نه به تنهايى محصول عوامل محيطى مؤثر بر روان انسان بل بيشتر 
ابزار ميانجيگرى بين آگاهى و جهانى است كه آگاهى آن را برساخته است. 
ــت؛ اما هنوز به مورخان  اين نكته براى نظريه پردازان ادبى چيز جديدى نيس
ــيل شده  نرسيده است. كسانى  كه هنوز اميد دارند، با آن چه «كندوكاو  فس
اسناد» يا «دستكارى داده ها» مى نامند، صورتى از واقعيت را بيابند كه آن را 
همچون ابژه ى بازنمود در شرحى كه خواهند نوشت به خدمت بگيرند. وقتى 

«همه ى اسناد شناخته شد» و در نهايت «قصه راست شد». 
ــرى اين باور را تقويت  ــه ى انتقادى معاصر، بيش از هر زمان ديگ ــذا نظري ل
ــى پا در هوا، استعاليى، يا در هر صورت  مى كند كه «كنش شاعرانه» كنش
بيگانه از زندگى يا واقعيت نيست؛ بل نوعى از كنش  گرى را نشان مى دهد كه 
مى تواند همچون مبناى پيشين هر نوع كنش فرهنگى و حتى علمى، دانسته 
ــر از فرويد و لوى  ــو، هگل و نيچه، كمت ــت كه ويك ــود. (اين ذكاوتى اس ش
اشتراوس آن را به كار نگرفتند.) ما ديگر مجبور نيستيم معتقد باشيمـ  چنان 
ــدـ  كه قصه ضد نهاد  ــارمانتيك بايد معتقد مى بودن ــه مورخين دوران پس ك
ــت.) و يا ما  ــت. (همان طور كه خرافات و جادو ضد نهاد علم اس واقعيت اس
ــت قصوى يا ژانر شناسانه به هم مربوط  مى توانيم رخدادها را بى هيچ خواس
كنيم. اين نكته مى تواند براى آن دسته از موخان بسيار بديع باشد كه شيفتگى 
مرده پرستانه اى به «اسناد» و كينه اى مادر زادى به هر نوع «نظريه» ندارند، 
و نيازى نيست كه به خاطر احضار نظريه اى فرم گرا براى تفسير رابطه اى بين 
مفاهيم و رخدادها، انگ هاى آن ها را مبنى بر استفاده از جامعه شناسى منفور 

و يا فلسفه هاى تاريخى ناهنجار و منسوخ به خود بپذيريم. 
چنان چه نيچه نيز به روشنى دريافته است، هر آيينى قائم به ممنوعيت هايى 
است كه براى كاربرانش ايجاد مى كند. هر آيينى از يك سو ممنوعيت هايى 

مخاطبان كتاب هاى رمان و تاريخ به سختى مى توانند 
منكر شباهتشان با يكديگر شوند. در يك نگاه 
فرماليستى، بسيارى از رمان ها مى توانند همچون 
تاريخ و بسيارى از تواريخ مى توانند همچون رمان 
انگاشته شوند
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ــده است، كه براى ذهن و تخيل پديد مى آورد هيچ كدام از آيين ها  ايجاد ش
«بيشتر از تاريخ نگارى تخصصى اسير تابوها نيستند. چنان كه «متد تاريخى» 
بر حكم «قصه راست شد» ( بى هيچ گونه توجهى به اين كه اصال « قصه 
» چه ربطى به « واقعيت » دارد) و نفى جبر انديشى مفهومى مضاعف و خيال 

انگيزى مفرط مثال «بهجت» با هر هزينه اى تأكيد مى كند. 
تا اين جاى كار، اما، اين هزينه قابل توجه بوده است. اين مسئله در سركوب 
ــاختارها  ــناد ريزى كه قابل حمل بر كالن س ــزارآالت مفهومى (نه آن اس اب
نيستند و نمى تواتنند به مثابه ى ابژه هاى بازنمود كالمى در يك روايت تاريخى 
شركت كنند.) و پرورش آن « آِن» شاعرانه در درون گفتمان روايت تاريخى 
(وقتى كه اين «آنِ شاعرانه» همچون «محتوا»يى ناشناختهـ  و لذا غير قابل 

نقدـ  در روايت تاريخى عمل مى كند) مؤثر بوده است.   
ــفه ى تاريخ رسم مى كنند،  چنين مورخانى كه مرزى قاطع بين تاريخ و فلس
ــب از ياد مى برند كه در گفتمان تاريخى، اگرچه گاه به طور ضمنى، يك  اغل
فلسفه ى تاريخ تمام عيار، مستتر است. و اين مسئله چه درباره ى تاريخ نگارِى 
اصطالحاً روايى (يا در زمانى) و چه درباره ى بازنمود مفهومى (يا هم زمانى) 
تاريخى درست است. عمده تفاوت تاريخ و فلسفه ى تاريخ اين است كه اين 
ــيله ى آن چه اسناد گفتمان را در سطح متن سامان مى دهد، با  دومى، به وس
خود ابزارآالت مفهومى به همراه مى آورد، درحالى كه تاريخ «حقيقى» (به قول 
ايشان) به غور روايت مى رود، تا تمهيد نهفته و پنهان آن را دريابد، درست به 
ــرنمون هايش را در  ــراى، عمل س ــور نورتروپ ف ــكلى كه پروفس همان ش
ــد. به هر حال تاريخ نمى خواهد همچون ضد  قصه هاى روايى توجيه مى كن
نهاد معرفتى روبه روى اسطوره قرار بگيرد، بل فقط مى خواهد صورتى ديگر 
و قوى از آن «بى مكانى» نظر فراى در آناتومى نقد (1965) را نمايش دهد. 
هر تاريخى اسطوره ى خودش را دارد، و اگر سبك هاى قصوى متنوعى مبتنى 
ــبك هاى تاريخ نگارى  ــطوره اى متنوعى داريم، پس س بر سرنمون هاى اس

ــناد» در دل يك  ــم داريم. راه هاى روش مندانه اى از تنظيم «اس متنوعى ه
گزارش تاريخى در يك زمان و مكان به خصوص، چنان كه بتوانند به اشكال 
متنوع در جهت نمايش معانى متنوعـ  اخالقى، شناختى، جمال شناسيكـ  در 

بافتارهاى قصوى متنوع عمل مى كنند. 
ــت كه اين سبك هاى اسطوره اى بيشتر از متون  درواقع احتجاج من اين اس
ادبى در متون تاريخ نگارانه ديدنى هستند. مورخان اغلب با خودآگاهى كمترى 
از قصه نويسان نسبت به منش زبانى (و لذا بوطيقايى) خودشان عمل مى كنند. 
آن ها دوست دارند با زبان به عنوان ادوات نامرئى بازنمود، رفتار كنند كه گويى 
هيچ بسته ى معرفت شناختى از خودش به همراه ندارد. به قول رومن ياكوبسن 
شاهكارهاى قصه، فقط درباره ى موضوع به خصوصشان نيستند، بل درباره ى 
ــث انگيز بين زبان، آگاهى و واقعيت اند كه زبان خود  ــود زبان و ارتباط بح خ
نويسنده را هم در بر مى گيرد. هّم اغلب مورخان در برخورد با زبان در هنگام 
بيان چيزها، بيشتر مصروف صحبت كردن شفاف، مراد صنايع مجازى زبان، 
ــيماى آشكار مؤلف در ساحت متن، و بيان دقيق واژگان  اطمينان از محو س
ــود. البته اين، مسئله ى فالسفه ى تاريخ بزرگ از آگوستين،  تخصصى مى ش
ــپنگلر نيست. جايگاه  ماكياولى، و ويكو تا هگل، ماركس، نيچه، كراس و اش
خطير زبان (كه قراردادهاى زبانى خود ايشان را هم دربردارد) مؤلفه اى حياتى 
ــازد. و نيز اين مسئله ى تاريخ نگاران  ــان برمى س را در ابزارآالت انتقادى ايش
بزرگ نيز از توسيديد تا ميشله، دراگسن، رانكه، تاكويل و بوركهارت نيست. 
ــتند  چرا كه در نهايت اين مورخان يك خودآگاهى ريطوريقايى (بالغى) داش
كه باعث مى شد از ياد نبرند روش هاى مختلف تنظيم اسناد، متنوع و به يك 
اندازه هم مشروع و قابل توجيه اند و هيچ چيزى همچون يك حقيقت اصيل 
در تبيين هيچ چيز، مبتنى بر آن تفسيرى كه متعاقباً آن چيز را به همراه بياورد، 
ــن اصيلى از هر زمينه ى  ــدارد. القصه آنان به ياد آوردند كه هر تبيي ــود ن وج
پديدارى، به خودى خود، تعبيرى است از ساختار خود آن پديدار، و وجه زبانى 

داستان هايى از بازنمايى امر واقع
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اين تبيين (طبقه بندى) اصيل، وجوه متقن باز نمايى و تجسس معطوف به 
آن ساختار را نفى مى كند. و به طور ضمنى وجوه ديگر را مجاز مى شمارد. به 
بيان ديگر صورت مطلوب تبيين اصيل زمينه اى از پديدارهاى تاريخى (و اين 
زمينه ى متون ادبى را هم در بر مى گيرد) به خودى خود، گستره ى محدودى 
از وجوه پالت مندى و وجوه مجادله آميز را شامل است، كه معناى آن زمينه 
را در هم بازنمود كالمى منثور آن در بر مى گيرد. اين در صورتى است كه هر 
تبيين، چيزى بيش از به كارگيرى تصادفى انفعاالت و عواطف ما باشد. پيرنگ 
ساختارى روايت تاريخى (اين كه چگونه چيزها اين طور رخ دادند) و مناقشه 
ــيله ى آن تبيين  و غور در اين كه چرا اتفاق افتادند و چنين رخ دادند، به وس
ــويه ى غالب از كاربرد زبان، پيش  ــى «اسناد») در يك س اصيل (براى بررس

بينى شده است: استعاره، مجاز مرسل، مجاز يا كنايه. 
ــات را همچون  ــود من اين اصطالح ــان دهم كه خ ــون مى خواهم نش اكن
ــه ما زمينه ها و يا  ــراى روش هاى مختلفى به كار مى برم ك ــتعاره هايى ب اس
ــا» به ابژه هاى ممكن  ــوق دادن آن ه ــاى يك پديدار را براى «س چيدمان ه
بازنمايى روايى و تحليل كالمى تفسير مى كنيم. اساساً هر كسى كه جهان را 
ــتعاره رمزگذارى مى كند، ناچار از رمزگشايى آن به مثابه ى  ــيله ى اس به وس
انباشته اى از مفردات است. كه بايد جهان را به طور روايت گون «بازگشايى» 
و به طور كالمى تحليل كند. از آن جاكه هيچ مطابقت واقعى در جهان خارج 
ــد. چه در مناسبت با همجوارى  ــت، اين رمزگشايى بايد افشاگرانه باش نيس
چيزها (وجه مجاز مرسل) و چه در تضاد مستتر در هر گونه تطابق و يگانگى 
آشكار آن ها ( وجه كنايه). در مورد اول بازنمايى آن زمينه، به عنوان فرايندى 
ــون وجهى برخوردار از وجه طرح مندى  ــود كه همچ در زمانى فهميده مى ش
سرنمونى رمانس و وجه تبيينى وجهى كه دانش را با ترسيم و تدقيق نوعيت 
ــود. در مورد دوم تبيين اصيل آن  و فرديت چيزها تعريف مى كند، مراد مى ش
ــك و يك ارتباط  ــاختار تراژي ــل، طرح يك س زمينه، طبق وجه مجاز مرس
تصادفى مكانيكى را همچون نتيجه ى مطلوب وجه تبييينى مراد مى كند كه 
در جهت تغييرات نقشه برداريك در عمل كشف پالت روايت عمل مى كند. 
ــس  ــكل تجس ــن كنايى اصيل اين زمينه، تمايلى به طرح مندى به ش تبيي
بافتارى، هجوآميز و عمل گرا را موجب مى شود كه ساختارها را آشكار مى كند. 
در نهايت توصيف وجه مجازيك راهگشاى طرح مندى كميك تبيين ارگانيك 
ــئله خواهد بود كه چرا اين زمينه ها به اين صورت درآمده اند. هم آن  اين مس
ــيله ى مورخان كالسيكى چون ميشله، تاكويل،  دو روايت بزرگى كه به وس
بوركهارت و رانكه توليد شده است و هم آن خالصه ى وزينى كه به وسيله ى 
ــده است، در  ــفه ى تاريخى مثل هردر، ماركس، نيچه و هگل توليد ش فالس
ــناختى بدانيم،  صورتى كه هر دو را توأمان قربانى ها و قهرمانان وجه زبان ش
چون آن ها اساساً زمينه اى از رخداد هاى تاريخى را توصيف مى كنند، پيش از 
ــند، كه  ــى آن ها را به كار گرفته باش ــم بر بازنمود رواي ــه قوانين حاك آن ك
ــت. به عالوه، هر دوى وجوه  ــير» و معناى آن زمينه اس ــازنده ى «تفس برس
ــك ايدئولوژى به  ــدى و چه وجه تبيينى ي ــناختى، چه وجه طرح من زبان ش
ــرال، محرمانه و  ــكال، ليب ــت، رادي ــاوندى دارند: آنارشيس خصوص خويش
ــاره دارد كه براى طرح مندى و  محافظه كار. آن ايدئولوژى به اين واقعيت اش
ــن هيچ ارزش طبيعت بنياد اعم از خيال و واقعيت، وجود ندارد و متذكر  تبيي
ــتى اخالقى،  ــر جهان متضمن ژس ــان متقدم ب ــه هر كاربرد زب ــود ك مى ش
ــتر سياسى است: نه فقط هر تأويل كه هر زبانى سياست  ايدئولوژيك يا بيش

آلوده است. 
ــع را با اصطالحات مجاز  ــر من، هر مورخى كه رديفى از وقاي ــون به نظ اكن
مرسلى توصيف مى كند و ارائه مى دهد و خود به خود در توضيح آن فرايندها 
پيش مى رود و سرانجام داللت هاى ضمنى اندئولوژيك آن را ترسيم مى كند. 
ــت هاى مبتذل و ماترياليست هاى جبر گرا انجام  ـ كارى كه اغلب ماركسيس
مى دهند.ـ  نه تنها چندان جذاب نخواهد بود بل به صورت مشروع و درست، 
ــناد را درهم مى پيچد» تا  انگ متفكر جزم انديش به او خواهد خورد كه «اس
ــيم كند. ديالكتيك شگرف گفتمان هاى  يك نظريه ى پيش انگاشته را ترس
تاريخى ـ و گونه هاى ديگر نثر روايى و شايد حتى رمان ـ هم از جهد مؤلف 
براى پادرميانى بين وجوه طرح مندى و تبيين بديل نشأت مى گيرد و اين در 
ــت يعنى پادرميانى بين وجوه زبانى و يا راهبردهاى مجازى بديل براى  نهاي
ــاى آن به مثابه ى ابژه هاى  ــه خصوصى از پديدارها و بن ــف دامنه ى ب توصي
ممكن بازنمود. اين حساسيت درباره ى قراردادهاى زبانى بديل كه به صورت 
ــتعاره، مجاز مرسل خاص، مجاز جزء به كل و كنايه نقش بازى مى كنند،  اس
مورخان و فالسفه ى بزرگ را از معاصرين نه چندان جالب آن ها تميز مى دهد. 
ــيس ژيزو  ــت كه تاكويل را هم از معاصر خود او، فرانس اين همان چيزى اس
ــدرن اش جذاب تر مى كند.  ــرا و هم پيروان ليبرال و يا محافظه كار م جزم گ
تاكويل درباره ى انقالب فرانسه مى نويسد ولى حتى پرمايه تر از آن درباره ى 
معضالت هر گونه تعريف و شخصيت پردازى عينى اسناد پيچيده مى نويسد 
ــكار مى كند.  ــاختمند آش كه انقالب را همچون كليتى قابل فهم و جهانى س
عجيب كه «اِپوريا» در قلب گفتمان تاكويل از آگاه بودن او از امكان توصيف 
ــود. او از ياد نمى برد كه  ــا چه چيزى است، زاده مى ش ــى انقالب اساس اساس
قراردادهاى زبانى مجازى به معنى خاص و عام، هر دو به طور مشروع و به 
درستى مى توانند دامنه اى از اسناد برسازنده ى انقالب را توصيف كنند و آن را 
همچون ابژه ى ممكن گفتمان تاريخى برسازند. او سراسيمه ى بين دو وجه 
اساسى توصيف حركت و هر دو را امتحان مى كند، و تالش مى كند كه آن ها 
را به آرايه هاى ذهنى و يا گونه هاى فرهنگى مختلف تحويل دهد. (آن چه او 
آگاهى «دمكراتيك» مى نامد، رونوشت «مجاز مرسليك» خاص پديده ها و 
ــى) مى نامد صورت «مجاز  ــاالرانه» (اريستوكراس آن چه آگاهى «اشراف س
مرسليك» عام آن هاست.) او خودش تمايلى به هيچ كدام از اين وجه ندارد، 
ولى از ياد نمى برد كه هركدام به جنبه اى خاص از واقعيت هستند و صورتى 
محتمل از فهم آن را باز مى نمايند. هدف او، در نهايت، دست و پا كردن زبانى 
ــى بازمى نمايند،  ــى كه اين دو وجه زبان ــد بين دو وجه آگاه ــت كه بتوان اس
پادرميانى كند. اين پادرميانى به عنوان هدف مرتبا او را به طور فزاينده اى به 
ــناخت كنايى مى رساند كه هر قرارداد زبانى مفروض، به همان اندازه  اين ش
غامض و گنگ خواهد بود كه آن قرارداد واقعيت را مى كاود تا در دام كلمات 
گرفتارش كند. اين «اِپوريا» يا خرد متضاد كه در قلب خود زبان بيتوته كرده 
است تصور همه ى مورخان كالسيك را بازتاب مى دهد. اين همان خودآگاهى 
زبانى است كه ايشان را از كپى هاى دنيا گرا و پيروانشان ممتاز مى كند. كسانى 
ــطه ى شفاف و ابزارى براى  كه فكر مى كنند زبان كامال به عنوان يك واس
بازنمايى به كار گرفته مى شود و كسانى كه فكر مى كنند اگر شخصى بتواند 
تنها زبانى درست براى توصيف رخدادها پيدا كند، معناى رخدادها براى ذهن 
ــناختىـ  كه  ــت بين وجوه بديل زبان ش ــود. اين حرك ــكار مى ش خودش آش
همچون قرارهاى توصيفى بديلـ  شناخته مى شوند، همه ى آثار كالسيك آن 
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ــتند» را معلوم مى كند. براى مثال، منشأ انواع داروين، اثرى كه  «ادبيات مس
بايد در هر ليست آثار بزرگ اين نوع ادبيات لحاظ شود. اثرى كه بيش از ديگر 
آثار، خواهان همراهى با اسناد محض است و بيشتر ازآن كه درباره ى موضوع 
آزمايشگاهى خودش به مثابه ى داده اى براى تاريخ نويسى طبيعى باشد، اثرى 
ــوارى هاى طبقه بندى و اين يعنى سر و كار داشتن با دو  ــت درباره ى دش اس
مسئله: چگونه رخدادها به عنوان مؤلفه هاى يك استنتاج قابل وصف اند؟ و چه 
نوع وصفى با آن ها جور در مى آيد؟ ادعاى داروين درگيرى با پرسشى منفرد 
ــت: «چرا همه ى اشياء طبيعى، در يك آشفتگى الينحل به هم  و خطير اس
ــؤال را در  ــت كه اين س ــى او اميدوار اس ــتند؟ (ص، 453). ول ــل نيس متص
ــيارى از  ــات به خصوصى توضيح دهد: او نمى خواهد همچون بس اصطالح
ــا دل بخواهى و فقط حاصل  ــنهاد كند همه ى طبقه بندى ه معاصرانش، پيش
ــد. او اصرار مى كند كه يك نظم واقعى در طبيعت  ذهن طبقه بندى كننده ان
ــت كه اين نظم همچون دستاورد  ــوى ديگر او اميدوار نيس وجود دارد. از س
برخى قدرت هاى روحى و يافتن آمرانه فهميده شود. نظمى كه او در داده ها 
ــه در كاربرد قدرتى  ــود و نه در اين ك ــناد بر پا ش ــى جويد بايد در خود اس م
ــتعاليى پيدا شود. در جهت تأسيس اين طرح طبيعى، او مدعى است كه  اس
ــت كه از حوزه ى  ــناد كلنجار رفته اس اوال «به طور عينى» با همه ى آن اس
ــتى و كار خانگى و گزارش دانش آموزان زمين شناسى فراهم آمده  ناتوراليس
است، به همان اندازه كه مورخ با اسناد فراهم آمده از آرشيو كلنجار مى رود. 
ــاده ى رخدادها نيست. كلنجار  اما اين كلنجار رفتن با گزارش ها، پذيرش س
رفتنى با اسناد است به وسيله ى يك نقطه نظر در خدمت بى اعتبار كردن هر 

دسته بندى پيشينى كه آن اسناد را پيشاپيش رمز گذارى كرده است. 

ــأ همه ى خطاها ظاهر  ــن همچون متقدمش كانت اصرار كرد كه منش داروي
است. قياس، او تأكيد كرد هميشه «رهبر نابكار» است. (نك. ص 66ـ61 و 
473) چنان كه داروين عليه قياس، يا چنان كه من تأكيد دارم شخصيت پردازى 
ــتعارى، به وجود خويشاوندى هاى واقعى بين اسناد، كه تبار شناسانه درك  اس
شود اميد داشت. تأسيس اين خويشاوندى به او امان مى داد پيوستار همه ى 
ــه «قوانين» يا «اصول» (زنجيره ى  ــودات زنده با يكديگر را، با توجه ب موج
ــن اصول و قوانين  ــاب طبيعى اصل قرار دهد. اي ــانه، تنوع و انتخ تبارشناس
مؤلفه هاى رسمى در پژوهش ماشينى او از اين نكته هستند كه چرا موجودات 
ــا اين توصيف نمى تواند  ــده اند. ام ــله هاى زمانى مرتب ش در گروه ها و سلس
به اندازه ى داده هاى رمزناگشوده در وجوه زمانى، هم استعاره و هم مجاز، وجوه 
كيفى ارتباط ممتد دانسته شوند. در آن اثنا كه موجودات به وسيله ى اصالحات 

ــده اند، قلمرو چيزهاى زنده، بايد هم  ــابه و يا وحدت ذاتى طبقه بندى ش مش
آشفتگى اى فهم شده و هم سلسله مراتب صورت هاى «پايين تر» و «باالتر» 
باقى بماند. همه چيز بايد به مثابه ى آن چه آشكارا به نظر مى آيد كه آن طور 
ــود. هيچ چيز نمى تواند حيرت آور باشد. هرچند ممكن است  است بررسى ش
ــأ انواع به كمك آمده اند: داروين از  ــگفت انگيز باشد. اسناد زيادى در منش ش
«اسناد شگفت» (ص 301)، «اسناد استثنايى (ص 384)، «اسناد راهبر» (ص 
ــوش نهاد» و حتى  ــناد خ ــناد كم اهميت» (ص 58)،  «اس 447ـ444)، «اس
ــناد حيرت آورى در كار  ــناد شگرف» (ص 105) سخن مى گويد. اما اس «اس
نيست. همه چيز براى داروين، نه كمتر از نيچه، آن چيزى است كه فقط به 
نظر مى رسد كه هست. اما آن چه به نظر مى رسد كه اشيا هستند، داده هايى 
است كه تحت جنبه ى فقط شناختى در فضا (همه ى اسنادى كه دانشمندان 
در همه جاى دنيا جمع كرده اند) و زمان (گزارش هاى كشت و زرع خانگى و 
يا گزارش هاى زمين شناسى) به نگارش درآمده اند. چنان چه وجود اجراى يك 
مسئله (يا يك پازل: چون براى داروين مسلم بود كه حتما راه حلى هست)، 
ــناد تاريخ طبيعى  كه در وجه آن ارتباطى فهميده مى شوند، كه در كاربرد  اس
ــلى) زبان يعنى در مجاز مطلوب همه ى گفتمان هاى  مجازى (مجازى مرس
ــزات خطير بين مدرن و  ــود. (اين يكى از تماي ــى مدرن، فهميده مى ش علم
پيشامدرن است.) جانشين سازى نام بخشى از يك چيز، با نام همه ى آن، از 
جهت همينى كه آگاهى علمى به صرِف مجاورت مى دهد، به طور پيشازبانى 
ــت. توجه به «ظاهر» به طور ضمنى در استخدام اين  مجاز شمرده شده اس
مجاز كنار گذاشته شده است و در عوض تفاوت و تقابل مطرح شده اند. اين 
چيزى است كه به آگاهى مبتنى بر مجاز مرسل، آن چيزى را مى دهد كه به 
آن جنبه ى «تحويلى» مى گويد. چيزها در مناسبت هاى همنشينى اى كه تنها 
درزمان و مكان خود قابل فهمند وجود دارد. «مجازين» كردن دنيا كدگذارى 
مقدماتى اسناد در روابط صرفاً مجاور، براى انتقال استعاره و غايت شناسى از 
ــت. و  ــد، ضرورى اس پديدار كه هر علم مدرنى آن را مى جويد تا مؤثر باش
داروى بخش بزرگ تر كتابش را صرف توجه اين كد گذارى يا توصيف اصلى، 
ــماى استعارى از آن ساخته  ــردرگمى و خطاهايى كه ش يا واقعيت، كرد تا س

است را از بين ببرد.
اما اين فقط كاركرد مقدماتى است. پس از اين داروين به بازسازى اسناد ادامه 
داد، اگرچه فقط به سمت محورى از شبكه ى زمان و مكان كه اساس خودش 
آن را پيش كشيده بود. به جاى پافشارى بر مجاورت صرف پديده ها او به اسباب 
ــد و بر تفاوت ها تمركز كرد، اما دو نوع از تفاوت:  يا وجوه مجازى تر متوجه ش
تنوع در ميان انواع از يك سو، و تضاد بين انواع از سويى ديگر. او مى نويسد: 

هنگامى كه رمان به عنوان امر رمانتيك، «صرفاً خيالى» 
دانسته شد، رانكه اين انديشه را به باد انتقاد گرفت 
ولى خودش تاريخ را به عنوان مطالعه ى امرواقع و 
رمان را به عنوان بازنمود امر خيالى تعريف كرد 

داستان هايى از بازنمايى امر واقع
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«علماى نظام گرا  بايد تعيين كنند، كه آيا هيچ فرمى از ديگر فرم ها به اندازه ى 
ــتقل هست كه قابل  تعريف باشد يا نه و اگر قابل تعريف است آيا  كافى مس
تمايزهايش آن قدر مهم هست كه نامى به خصوص را ايجاب كند يا نه» ولى 

تمايز و گوناگونى انواع تنها يكى از موارد درجه بندى است.   
ــن انواع و گونه هاى  ــا مجبوريم اعتراف كنيم كه  تنها تمايز بي ــن پس م ازي
ــتـ  به وسيله ى  ــنا و شايد مقبول اس ــده اين است كهـ  كه آش ــناخته ش ش
ــده است در صورتى كه «انواع» به  حلقه هاى ميانجى به زمان حال وصل ش
ــينى متصل بوده اند. بدون ترديد در توجه به وجود حاضِر حلقه هاى  طور پيش
ميانجى بين هر دو وجه، بايد در ارزيابيمان بيشتر دقت كينم و به تفاوت هاى 
ــرار به اين كامال ممكن  ــترى بدهيم. اق ــى بين هر دو آن ها ارزش بيش عمل
است كه صورت ها زين پس فقط به واسطه ى نام هاى خاص، ارزشمند دانسته 
ــوند، و از اين جاست كه زبان عمومى و علمى به هم خواهند رسيد. القصه  ش
ــلوكى رفتار كنيم كه طبيعت گرايان با گروه ها رفتار  ما حتما بايد به همان س
ــت  ــد و آن ها را محصوالت صناعى براى فراغت مى دانند. ممكن اس مى كنن
ــد اما نهايتا بايد از جستجو براى كشف ذات  ــايند نباش اين منظر چندان خوش
ــدنِى ِ اصطالح ِ انواع شويم. (صص 75ـ474) و  كشف ناشده و يا كشف ناش
داروين همچنان خودش را در مفهوم اش از «ذات» اصطالح «انواع» دخالت 
ــى، انجام داده است  ــت و اين كار را با ارتجاع به گزارش زمين شناس داده اس
ــى متغير  كه به قول ليل «تاريخ دنياى نه چندان محفوظ... مكتوب در گويش
ــود و ارجاع به آن چه كه «ما تنها جلد آخر آن را داريم» (ص  » ناميده مى ش
ــواع و گوناگونى ها را از  ــزارش او صدور (وراثت) ان ــتفاده ازين گ 331) در اس
ــا را «قانون» يا  ــفه فرض مى كند كه آن ه ــار يا پنج نمونه ى نوعى فلس چه
ــى رده بندى» ( ص 251) مى نامد. تفاوت به  «انتقال رده اى» يا «اصل اساس
ــده است چنان كه پيوستگى در گوناگونى به  رازگونگى انتقال تحويل داده ش
عنوان «قانون» و انقطاع شديد به عنوان «ناهنجار» (ص 33) ديده شده است. 
اما اين «رازگونگى» انتقال (به بحث نامطمئن، سردرگم و مثله ى او درباره ى 
«وجوه محتمل انتقال» توجه كنيد صص 82ـ169 و 310) به جز گسترانيدن 
ــد آن)، و برخورد با آن  ــتر از آرايش مقال من ــناد بر يك زمان خطى، (بيش اس
به مثابه ى «يك رديف» مجاز به «ارائه ى ذهن با يك ايده  چيز ديگرى نيست. 
پس همه ى موجودات زنده، (به صورت رده بندى شده بر مبناى تئورى داروين) 
ــه  مثابه ى متعلقات خانواده هاى  ــلم، ب از دل چهار يا پنج نمونه ى نوعى مس
ــانه (درخالل عملكرد گونه گونى و  ــل در يك صدور (وراثت) تبارشناس متص
انتخاب طبيعى). (به طور استعارى در مرحله ى ادبى متن ولى طور هم زمانى 
در مرتبه ى تمثيلى) حاصل مى شوند. اين فقط انزجار او از «تمثيل» است كه 
او را به قول خودش «از گامى به جلوتر رفتن به سوى اين اعتقاد كه همه ى 
گياهان و حيوانات از يك نمونه ى نوعى صادر شده اند» (ص 473) باز مى دارد. 
ــبت به «اسناد» در  اما او چنان پايبندى به مبانى وحدت ارگانيك دارد كه نس
ــت. او اسناد را از يك  ــان در وجه مجاورت احترام قائل اس كدگزارى اصليش
ساختار فقط همنشينى ِ مرتبط با موارد خاص، به مجازى متعالى منتقل كرد. 
و اين در جهت گشايش منظرى تسلى بخش تر ( و از نظر او جذاب تر و قابل 
ــوض ِ هماوردان؟بخش او بود. تصويرى كه او نهايتا  فهم تر) از طبيعت به ع
همچون سلسله ى ناگسسته ى نسل ها ترسيم مى كند، ممكن است تأثير نگران 
كننده اى بر خوانندگان اش بگذارد، چرا كه تمايز بين «باالتر» و «پايين تر» در 
طبيعت (و به طور ضمنى در اجتماع) و «عادى» و «غير عادى» در زندگى (و 

در نتيجه در فرهنگ) را امحا مى كند. اما در نظر داروين، تصوير نوين طبيعت 
زنده، به عنوان پيوستگى ضرورى انواع بودن اطمينان مى دهد كه هيچ وقت، 
هيچ (cafaclys)اى، «جهان را نامسكون» نكرده است و اين تصوير نوين به او 
اجازه داده است تا «آينده اى ايمن و در حال رشد به سمت تكامل» را جستجو 
ــد. (ص 477). البته به جاى «cafaclys» مى توان «انقالب» و به جاى  كن
ــده ى ايمن» مى توان «منزلت اجتماعى» را به كار برد ولى همه اين ها،  «آين
نه همچون تصوير بل همچون سندى سرراست حضور دارند. داروين تنها به 
ــده، طنز و تعريض دارد. داروين بين آن دسته  قصه هايى كه برايش اثبات نش
ــئوليت پذير»اند و كدهاى ديگر  از كدهاى مجازى كه درباره ى داده ها «مس
تفاوت قائل است. اما معيار مسئوليت پذيرى درباره ى داده ها، عرض حاصل از 
كاركردى نيست كه به وسيله ى آن، «اسناد» در وصف نخستينشان چنده شده 

باشند. اين معيار عرض آن كاركرد ديگر است.
ــناد» در قرن نوزدهم  ــم «ادبيات اس ــواع»، نمونه ى مه ــأ ان لذا حتى «منش
ــى از طبيعت كه با تنها  ــود: تاريخ ــم بايد همچون يك تمثيل خوانده ش ه
ــناختى  ــى بر «چرخش» هاى زبان ش ــجام و خط و ربط مبتن ــتخدام انس اس
ــود و اگر اين درباره ى «منشأ انواع» درست باشد، چقدر بيشتر  فهميده مى ش
ــند، مورخان با ساز  ــاير تواريخ اجتماعى صحت دارد؟ از حيث س درباره ى س
ــورى كه آن ها هم  ــراى توصيف رخدادها به ط ــانه ب و كارى اصطالح شناس
ــان همچون داده هاى به خودى  ــناد و هم در گفتمان هاى ايش همچون اس
ــد. اغلب مجادالت تاريخ نگارانهـ  بين  ــكار عمل كنند موافقتى ندارن خود آش
علمايى هم طراز در فضل و هوشـ  به طور دقيق به آن موضوعى رو آورده اند 
ــان قرارداده هاى زبانى متعدد براى «توصيف» رخدادهاى مورد بحث  كه مي
ــاز و كارهاى توصيفى كه براى كشف معناى  ــتفاده مى شوند و نه آن س اس
ــده اند. مورخان هنوز دچار توهمى هستند كه داروين  ــتخدام ش رخدادها اس
ــاد رخدادها، مقدم بر  ــن توهم كه توصيف طبيعتـ  بني ــاد كرده بود، اي ايج
ــى اصلى نبود كه  ــت. اصل انتخاب طبيع ــل و تحليل آن ها، ممكن اس تأوي
داروين به معاصرانش و تاريخى طبيعى پيشنهاد كند. اين اصل بسيار پيش 
ــأ انواع او مهيا شده بود. آن چه  ــده بود و پيش از منش ــناخته ش از داروين ش
الزم بود مقدارى از رخدادهايى بود كه در زبانى توصيف شوند كه درخواست 

آن ها از مكفى ترين روش توضيح دادنشان را مجاز بداند. 
و اين درباره ى مورخانى كه تالش مى كنند تا «اسناد» انقالب فرانسه يا زوال 
و سقوط امپراطورى روم، يا آثار بردگى بر آمريكا يا معناى انقالب روسيه را 
«توضيح» دهد درست است. سؤال اين جا بيشتر از اين كه «اسناد كدامند؟» 
ــد، اين است كه «براى تميز وجهى از توصيف اسناد از وجه ديگر، آن ها  باش
ــان تأكيد خواهند كرد كه مادام  ــوند؟» بعضى از مورخ چگونه توصيف مى ش
ــى تخصصى خودش را در جهت شخصيت پردازى  كه تاريخ اصطالح شناس
درست ابژه هاى خودش پيدا نكنند، چنان كه فيزيك در محاسبات و شيمى 
ــت ها  ــد. چنان كه ماركسيس ــداول پيدا كرد، به علم تبديل نخواهد ش در ج
ــران همچنان تأكيد خواهند كرد  ــت ها چنان خواهند كرد. ديگ و پوزيتيويس
ــاب اش از زبان  ــتفاده ى آن از زبان و اجتن ــته به اس كه صداقت تاريخ وابس
ــت. همين ها زبان معيار را پناهگاه مطمئنى عليه واژگون سازى  نامفهوم اس
ايدئولوژيك «اسناد» مى دانند. آن ها فراموش مى كنند كه زبان معيار خودش، 
ــى ناگزير خودش را، كه متجلى از استفاده از صور خيال است  اصطالح شناس

دارد، و بدون پرداختن به خودش ناممكن است.


