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ــابقه  ــت. و س ــخ و روايت، ماجراى پر فراز و فرود و جالبى س ــراى تاري ماج
ــر نسبت ميان اين دو به يونان باستان مى رسد، آنجا كه ارسطو  مباحثه بر س
ــروه علوم ذوقى و  ــوم، تاريخ را در گ ــروف خويش از عل ــدى مع در طبقه بن
ــد پيگيرى  ــعر قرار داد. به نظر مى رس ذيل ادبيات و در جايگاهى فروتر از ش
ــت تاريخ يا علم االخبار در رده بندى هاى مختلف علوم چه در دنياى  سرنوش
ــرق اسالمى براى نمونه در تقسيم بندى هاى آگوست كنت،  غرب و چه در ش
ديويـى، فارابى، اخوان الصفا، محمد بن يوسـف خوارزمى، ابن سـينا، امام فخر رازى، 
ــى مبانى  قطب الدين شـيرازى، ابن نديم، ابوريحان بيرونى و ابن خلدون و بررس
فكرى و فلسفى اينگونه طبقه بندى ها مى تواند ماجراى شگفت انگيز تاريخ/
ــير تحوالت تاريخ علم هر چه بيشتر منعكس كند. شايد  علم تاريخ را در س
عجيب به نظر برسد، اما علم تاريخ پس از گذر از دوران باستان و پشت سر 
گذاشتن تحوالت سده نوزدهِم پوزيتيويسم محور و سده اى بعد از آن اكنون 
ــانى همچون هايدن  بار ديگر به جايگاه خويش در ادبيات بازمى گردد و كس
وايت1 بر اين عقيده هستند كه تاريخ چيزى جز روايت و مصنوع ادبى نيست. 
وايت در اين ادعا تنها نيست و هواخواهانى دارد كه هم اندازه او در اين حوزه 
قلم زده اند و نظريه پردازى كرده اند و البته مخالفان سرسختى از ميان مورخان 
مدرن كه او را به نسبيت گرايى و تزلزل پايه هاى علم تاريخ متهم مى كنند. 
ــده به  ــد، اولين اثر ترجمه ش ــى خواهد ش كتابى كه در اينجا معرفى و بررس
ــى در اين حوزه است. قبل از اين كسانى مانند دكتر حسينعلى نوذرى به  فارس
ــر كرده بودند؛ اما اين  صورت پراكنده مقاالتى را در اين باب ترجمه و منتش
ــبت ميان تاريخ  ــت كه به طور خاص به نس مجموعه، اولين مجموعه اى اس
ــت از مجموعه مقاالت گرد  ــت مى پردازد2 و مقاالت آن گزيده اى اس و رواي
آمده در كتاب ارزشمند تاريخ و روايت كه پيش از اين در سال 2001 منتشر 
شده است.3 مترجم كتاب كه با نگارش مقاله اول اين مجموعه در واقع نقش 
ــز ايفا مى كند، هفت مقاله از مجموعه اصلى را انتخاب و ترجمه  مولف را ني
ــش بخش اصلى است و به نظر مى رسد  ــت. كتاب اصلى داراى ش كرده اس
مترجم تالش كرده است از تمام بخش هاى اصلى كتاب، يك نمونه مقاله را 
ترجمه كند اما ظاهراً بنا به اهميتى كه براى يكى از بخش ها قائل بوده است 
ــت. جسارت مترجم  (بخش چهارم) دو مقاله را از اين بخش ترجمه كرده اس
ــت از مقاالت كه اغلب از پيچيدگى هاى  كتاب در گزينش و ترجمه اين دس
ــتند و در واژه گزينى و برابريابى، زحمت  فنى و ادبى برخوردار و ديرياب هس
مترجم را چندين برابر يك متن عادى مى افزايند ستودنى است و تالش ناشر 
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ــر چيستى تاريخ  ــناخته از مباحثات جديد بر س در معرفِى حوزه اى تقريبا ناش
شايسته تقدير مى باشد.  

ــت كه تحت عنوان فصل نام گذارى شده اند.  ــت بخش اس كتاب داراى هش
درواقع هر فصل، يك مقاله است كه البته به نظر مى رسد، مناسب تر آن بود 
كه هر بخش، مقاله ناميده شود يا چنانچه اصرار بر حفظ فصل مى بود، بهتر 
ــت فصل جداگانه با توجه به نام فصول كتاب اصلى در نظر گرفته  بود هش
ــپس هر مقاله ذيل فصل مربوط به خود مى آمد. براى مثال اگر  مى شد و س
مقاله دوم با نام «متن تاريخى به مثابه فرآورده اى ادبى» از فصل چهارم كتاب 
اصلى با نام تاريخ روايت محور و چرخش زبانى گرفته شده است، نام فصل 
ــد و عنوان مقاله در ذيل آن قرار مى گرفت. اگرچه  كتاب اصلى حفظ مى ش
شايد باز اين شكل از چيدمان مطالب يعنى هر فصل شامل يك مقاله مناسب 
ــد، اما به هرروى از چيدمان اوليه مناسب تر خواهد بود. همچنين  به نظر نرس
اگرچه مترجم با دقت فراوان اصطالحات غريب به كار رفته در اثر را به شكل 

ــت، اما اى  موجز و گاه مفصل در پاورقى هر يك از مقاالت توضيح داده اس
كاش براى دسترسى آسان تر خوانندگان، فهرستى از واژگان غريب يا مشكل 
ــد  به صورت جداگانه به ترتيب الفباى التين در انتهاى كتاب گنجانده مى ش
كه اميدواريم در چاپ هاى بعدى مد نظر مترجم و ناشر محترم قرار گيرد. من 
در معرفى اين كتاب هم به متن اصلى و هم به متن ترجمه شده نظر داشته ام 

و از مقدمه ارزشمند كتاب اصلى به قلم رابرتز يارى جسته ام.   

فصل اول: «روايت و تاريخ: توضيح و شناخت»4 / جالل فرزانه دهكردى
مقاله آغازين كتاب به قلم مترجم اثر درواقع فشرده اى است از نظريات و آراء 
در باب تاريخ و روايت. مؤلف كوشيده است قبل از ورود به مباحث تخصصى 
مقاالت ترجمه اى، خواننده را با دنياى روايت و تحوالت تاريخى و فكرى آن 
آشنا كند. اين مقاله از 3 بخش اصلى با نام هاى تاريخ، تاريخ باورى و نسبيت 
فرهنگى در مطالعات تاريخى، روايت و تاريخ و تاريخ نگارى در داستان سرايى 

و روايت گرى تشكيل شده است. 

فصل دوم: «متن تاريخى به مثابه فراورده اى ادبى»5/ هايدن وايت
ــت و نه اكتشـاف، مهم ترين  ــاً گفتن اس ــخن كه روايت تاريخى اساس اين س
ــاى تاريخى را  ــت. او در اين مقاله روايت ه ــته هاى وايت اس ــون نوش مضم
«به مثابه داستان هايى زبانى توصيف مى كند كه محتوايشان بيش از هر چيز 
ديگر حاصل ابداع انسان است و فرم هايش بيشتر از آنكه به فرم هاى علمى 
شباهت داشته باشد شبيه فرم هاى ادبى است.»6 بنابر نظر وايت، منبع ابداع 
داستان زبانى كه سازنده ى روايت تاريخى مى باشد، طرح اندازى7 است؛ يعنى 
ــاختارى از سوى مورخ. مورخ براى معنا بخشيدن و  انتخاب يك پيرنگ8 س
نظم دادن به وقايع گذشته به گونه اى كه هم نويسنده و هم خواننده آن ها را 
دريابند، يك فرم يا يك نوع را شامل رمانس، تراژدى، كمدى، طنز يا حماسه 
برمى گزيند. وايت بر اين باور است كه پيكره بندى گذشته ناشى از خود وقايع 
نيست بلكه ناشى از برنامه هاى طرح اندازِى پيشاموجودى است كه از سوى 
ــته تحميل مى شود. وايت معتقد است كه توصيف تاريخى نه  مورخ به گذش
ــازه بازنمايانه «بلكه گزاره هايى است استعارى و اين هر دو ناظر  تنها يك س
ــابهت ميان اين قبيل وقايع و فرايندها و انواع داستان  به وجود رابطه ى مش
است كه به صورت معمول براى انتساِب معناهاى پذيرفته شده ى فرهنگى به 

وقايع زندگى مان از آن ها استفاده مى كنيم.»9 

فصل سوم: «روايت و فهم تاريخى»10 / و. ب. گالى11  جفري رابرتز

علم تاريخ پس از گذر از دوران باستان و پشت سر 
گذاشتن تحوالت سده نوزدهِم پوزيتيويسم محور و 
سده اى بعد از آن اكنون بار ديگر به جايگاه خويش 
در ادبيات بازمى گردد و كسانى همچون هايدن وايت 
بر اين عقيده هستند كه تاريخ چيزى جز روايت و 
مصنوع ادبى نيست
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يكى از نتايج عملى اين انديشه كه روايت، سبك تاريخى توصيف است اين 
خواهد بود كه مخاطبان متون تاريخى مى بايست قادر به فهم داستانى باشند 
كه در اين متون تعبيه شده است. اين بحثى است كه گالى در اين مقاله به 
ــت. گالى آغازكننده ى دومين رشته از مباحثات درباره روايت  آن پرداخته اس
ــه در فهم تاريخى از اهميت بنيادين  ــت كه طبق آن آنچ در دهه 1960 اس
ــتان است؛ به عبارت  ــت، توانايى خوانندگان براى پيگيرى داس برخوردار اس
ديگر اين مباحثه حول محور ظرفيت خوانندگان براى پى گيرى تجربه هاى 
ــخن اصلى و البته  ــانى، فعاليت ها و رخدادها در گذر زمان مى چرخد. س انس
ــده اند و قبل از  ــت كه روايت ها قبل از خوانش، تأليف ش مكرر گالى آن اس
ــتان تاريخى نوشته شود، پژوهشى تاريخى درباره آن صورت  آنكه يك داس
مى گيرد. به نظر مى رسد آنچه گالى را در اينجا دچار تناقض كرده است عدم 
توجه به حوزه و دامنه اختيارات مورخ در مقام سازنده روايت و مورخ در مقام 
يك خوانشگر است. آيا مورخ بنابر نظريات خود گالى مى تواند صرفاً سازنده 
و نه خوانشگر داستان تاريخى به شمار آيد؟ اين پرسشى است كه گويا پاسخ 

درخورى به آن در مقاله نمى يابيم.

فصل چهارم: «طرح اندازى تاريخى و مسئله حقيقت»12/ هايدن وايت
اين مقاله وايت يكى از مناقشه برانگيزترين مقاالت او درباب روايت و تاريخ 
ــم آلود متوجه اين مقاله شود،  ــيل انتقادهاى خش ــت. آنچه باعث شد س اس
ــى اعتبار روايت هاى مربوط  ــش وايت درباره نقش واقع نمايى در بررس پرس
ــت كه داده هاى گذشته از طريق  ــت است. وايت بر اين باور اس به هولوكاس
ــتانى به قالب روايت درآمده اند.  طرح اندازى آن ها در يك الگوى عمومى داس
ــده از  ــت محدوديت هايى را براى نوع روايت خلق ش اين داده ها ممكن اس
ــوى طرح اندازى به وجود آورد، اما آن ها اينكه چه داستان مشخصى بايد  س
گفته شود را تعيين نمى كنند. او در اين مقاله مى كوشد ضمن بررسى خاطرات 
ــت آلمان را در  يكى از اعضاى حزب نازى آلمان كه در قالبى تراژيك شكس
جبهه شرقى بازگو مى كند، تاريخ نگارِى هولوكاست را با مبانى همان بررسى 
ــان دهد كه هولوكاست  ــد. درواقع وايت تالش مى كند تا نش به چالش بكش

وراى تخيل و بازسازه گرايِى تاريخى وجود ندارد. 

فصل پنجم: شـش نهـاده درباره «فلسـفه روايت بـاور تاريـخ»13 /اف. آر. 
انكراسميت14  

ــت از كتاب او با عنوان منطق  ــميت درواقع خالصه اى اس اين مقاله انكراس
ــر شده است. مقاله اى بسيار فشرده و البته  ــال 1983 منتش روايى15 كه در س

ــت. به  ــته نگر بودن زبان روايت تاريخى اس ــده. محور مباحث او گذش پيچي
ــميت از آنجا كه مورخان با پيامدهايى برنامه ريزى نشده سروكار  باور انكراس
دارند، بنابراين زبان مورد استفاده آن ها براى تفسير نتايج تاريخى، زبان خود 
آن هاست يا حداقل آنكه اين زبان به عامالن تاريخى كه به اثرات پيش بينى 
ــتند، تعلق ندارد. درواقع يك شكاف زبانى ميان  ــان آگاه نيس ــده اعمالش نش
ــوژه هاى تاريخى شان به وجود آمده است. نكته مهم آن است  مورخان و س
ــير اين پيامدهاى برنامه ريزى نشده  كه مورخان در توصيف، تحليل و تفس

معناهاى خاص خود را خلق مى كنند كه سپس در روايت ادغام مى شود. 

فصل ششم: «روايت و شناخت تاريخى؛ مشخص كردن تكليف داستان»16/ 
ديويد كار17 

ــدِن فراگير  ــت كه نمايان ــر اين باور اس ــته نگر ب ــى گذش ــن بررس كار در اي
ــراى واقعيت روايت هاى  ــى روايِى حقيقت تاريخى، تضمينى ب هستى شناس
ــاختن واقعيت بيش از آنكه امرى هستى شناختى باشد،  ــت: برس خاص نيس
ــت. كار همچنين مى پذيرد مورخان، ضمن آنكه  ــناختى اس امرى معرفت ش
داستان هاى خود را مى گويند و بنابراين به انباشت روايت هاى شكل دهنده ى 
حقيقت تاريخى مى افزايند، داستان هاى عوامل تاريخى را نيز روايت مى كنند. 
ــوژه اى مباحث و بررسى روايت هاى خاص تأكيد  كار به ويژه بر زمينه بيناس
ــنت ها،  ــر كار اين فعاليت جامعه مورخان همراه با س ــد. درواقع از نظ مى كن
ــه از واقعيت تاريخى محافظت  ــت ك فعاليت ها و ارزش هاى علمى آن هاس

مى كند.  

فصل هفتم: «ساختار روايت»18/ ام. سى. لمون19 
يكى از جامع ترين و قاطع ترين دفاع هاى فلسفى از تاريخ سنتِى روايت محور، 
اثرى است از لمون، مورخ فكر20 بريتانيايى كه در 1995 منتشر شد. او كوشيده 
ــت با يارى جستن از هستى شناسِى كنش محور و فردگرا نشان دهد كه  اس
نقطه كانونى رشته تاريخ، روايت رفتار آدمى است. مضمون اصلى بحث لمون 
در اين مقاله اين مسئله است كه چه چيزى نظم يك روايت را بامعنا و قابل 
فهم مى سازد؟ بخشى از پاسخ لمون به اين سوال، ناظر به ايجاد تغييرات و 
پيوستگى ها در چارچوب روايت تاريخِى واكنش عوامل انسانى به موقعيت ها 
ــت. بخش ديگر پاسخ او بر اين مبنا استوار است كه حقيقت انسانى خود  اس
دنياى اوبژه هاى داستانى يا وقايعى است كه توالى رخدادهاى انسان ساخته 
ــا و مفهوم مى دهد. به باور  ــازد، معن را كه وحدت يا هويت روايى را برمى س
لمون روايت ها نه تنها توصيفگرند بلكه موجوديت ها يا هويت هاى روايى را 

گالى آغازكننده ى دومين رشته از مباحثات درباره 
روايت در دهه 1960 است كه طبق نظر او، آنچه در 
فهم تاريخى از اهميت بنيادين برخوردار است، توانايى 
خوانندگان براى پيگيرى داستان است

  تاريخ و روايت



46

ــف يا مفصل بندى مى شوند تفسير مى كنند. در اين  ــط مورخان كش كه توس
ــان و حتى تعريف اوبژه هاى داستانِى سازنده ى   انديشه، تمايز، شناسايى آس
ــانه ى مهم دال بر  ــد. لمون اما نش ــانى، امرى بعيد به نظر مى رس جهاِن انس
اهميت اوبژه هاى داستانى را آگاهى و ظرفيتى مى داند كه افراد در فرايند فهم 
ــيم شده توسط مورخان از خود بروز مى دهند. لمون سخن اصلى  وقايع ترس
ــتان يابيم؛ يكى از  مقاله خود را اينگونه خالصه مى كند كه «ما بودهايى داس
ــازد كه همانا اوبژه هاى  ــت كه داستان هايى مى س ويژگى هاى جهان آن اس

داستانى اند.»21 

فصل هشتم: «از تاريخ روايى تا تاريخ مسئله محور»22 / فرانسوا فوره23 
ــر شده  اين مقاله ابتدا در 1985 يعنى همزمان با آغاز «غروب روايت» منتش
است. فوره به چيزى كه خود آن را تاريخ مسئله محور مى نامد متمايل است 
تا روايت، اما با اين حال او به مسائل ناشى از كنار نهادن روايت به نفع يك 
تاريخ بيشتر علمى نيز توجه دارد. روايت سازه گرايانه فوره، تاريخ مسئله محور 
مى باشد كه در آن «تفسير، اساساً تحليل مكانيسم هاى اوبژكتيو و سوبژكتيو 
ــت از طريق يك الگوِى محتمل از رفتار جمعى كه در قالب رفتار فردى  اس
ــه ى مورخ، نمود مى يابد.»24 او نتيجه مى گيرد كه «تاريخ  در دوره موردمطالع
ــى و پيچيدگى هاى مدارك، در  ــاًال همواره ميان هنر روايت، فهم ذهن احتم
آمد و شد خواهد بود. اما اگر مدارك تاريخى، معتبرتر و مفاهيم آن روشن تر 
ــد و روايت چيزى براى از دست دادن  ــد، بر معرفت ما افزوده خواهد ش باش

نخواهد داشت.»25
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