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Abstract 
The form of language or the way we speak about the (past) world is not neutral 
and insignificant. A formalist critique, of the kind put forward in the present 
paper, will show that, beyond the themes, purposes, methods, and approaches 
of our historical inquiry, the form of speaking chosen by, or often imposed on, 
us is decisive. The present article introduces two basic forms of speaking about 
a period in the human past: the theoretical and the story-based. This formalist 
study recognizes the forceful fascism of language and takes it most seriously. 
Nevertheless, it seeks to find a form appropriate to historical study, that is, a 
linguistic form which is able to avoid the excessive and innate desire of the 
human mind and language for appropriating the other and, ultimately, killing 
her/him. Employing the views of phenomenological and existentialist thinkers, 
the article introduces a story-based form that is able to speak about the 
sensory and primordial experience of man, and her/his being-in-the-world. 
 
Keywords: Linguistic Form, Formalist Criticism, Theory, Fiction, Phenomenological-
Existentialist Outlook 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The present article studies the main forms of speaking about a situation – 
more specifically about a situation in the past – and tries to find out what 
forms of language can depict the specificity of a concrete social or material 
situation. Since language, according to thinkers such as Roland Barthes, is by 
nature fascist, speaking about a specific temporal-spatial condition is difficult, 
if not impossible. Since a historical representation of the past is, by definition, 
impossible, and the subject – i.e., the historian or researcher – is inevitably 
trapped in her/his subjectivity, such a representation becomes even more 
difficult. But a revolt in language against the nature of language is possible. The 
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present paper seeks to study such a possibility through the ideas of 
phenomenologists and existentialists such as Merleau-Ponty, Heidegger and 
Gabriel Marcel. 
 
2. Theoretical Framework 
Two basic forms of speaking about a specific situation in the past have been 
identified in this paper: the theoretical form and the story-based form. 
Drawing on phenomenological-existentialist theories, the present article tries 
to show that unlike the theoretical form, the story-based form has its formal 
characteristics, consistent with the materiality, corporeality and specificity of 
the human condition, which can stand against the nature of language. 
 
3. Methodology 
The present article has adopted a formalist approach. It compares two 
important linguistic forms in speaking about a specific situation and illustrates 
their characteristics by drawing upon phenomenological-existentialist theories.  
 
4. Discussion and Analysis 
The present article reveals that unlike the theoretical form (either conceptual 
or narrative), the story-based form is able to realize historiographical ideals. 
We cannot speak about the existentialist experiences of concrete humans 
through an anti-existentialist, anti-concrete form. The story-based form is able 
to speak about the sensory and primordial experience of individuals and 
describe their being-in-the-world. This form can resist the human desire to 
appropriate the human beings living in the past. Therefore, this linguistic form, 
which relies on phenomenological-existentialist principles, is able to speak 
about the other. 
 
5. Conclusion 
Three important conclusions can be drawn from the present study. First, to 
find out how successfully a specific situation (in the past) can be described, the 
form of narration is of paramount importance rather than content-related 
issues, such as the subject in question, the writer’s objectives, and her/his 
worldview and interests. Second, two fundamental, irreducible linguistic forms 
can be identified for the description of a specific situation: the theoretical form 
and the story-based form. Third, only the story-based form, because of its 
formal characteristics, is able to help realize the other-oriented ideals of the 
phenomenological-existentialist approach. 
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-نویسی؛ نگاهی پدیدارشناسانهزبانی بنیادین برای تاریخ فرممثابه دو به« داستان»و « تئوری»

 اگزیستانسیالیستی
 

 *1 گررضا وسمه 

 

 چکیده
الیستی، فرماهمیت نیست. نقد بی زبان یا چگونگی سخن گفتن ما در باب جهان )گذشته( امری خنثی و فرم

- شده بر ماتحمیل انتخابی ما، یا غالباً فرمدهد، نشان خواهد داد که این از نوعی که در نوشتار حاضر رخ می

ساز است. در اثر حاضر، کننده و سرنوشتتعیین -فراتر از موضوعات و غایت و روش و رویکرد تحقیق تاریخی

داسکتانی. ایکن  فکرمتئوریک  و  فرمشود: انسانی معرفی می همقطعی در گذشت بنیادین برای گفتن از فرمدو 

 وجود گیرد؛ بانهایت جدی می حد همواره زورآور زبان را به رسمیت شناخته و تا الیستی فاشیسمِفرم همطالع

راهی برای زبانی را که قادر باشد  فرمتاریخی دست یابد، یعنی آن  همتناسب با مطالع فرمکوشد تا به این، می

گیکری از خودسازی دیگری و کشتن او بیابد. بکا بهرهگریز از میل مفرط و ذاتی ذهن و زبان آدمی برای ازآن

 هی داستانی را ککه قکادر بکه گفکتن از ت ربکفرمتوان اندیشمندان پدیدارشناس و اگزیستانسیالیست، می آراءِ

میکل مکا بکه از آن خودسکازی انسکان زیسکته در  بودگی او، و مقاوم در برابکر-جهان-حسّی و ازلی انسان، در

 . گذشته باشد معرفی کرد
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 حاضر همطالع سرشت درباب یبحث: مقدمه -1

 یتلقک یعکیطب-یعلمک یحصکول ادراک متعلق عنوانبه میتوانیم ایالمپ در را لووآپ هم سم»

 .میکنک محاسکبه را آن ییایمیش باتیترک و مرمر یکیزیف وزن میتوانیم که معنانیابه ؛میکن

 ککه را آپولکو هم سم از وجه آن بود نخواهد قادر هرگز زسا-ابژه زبان و تفکر از نحوه نیا اما

 .(161: 1131 ،کوآری)م « ابدیدر خداست یبرا آن تیمظهر و ییبایز از یحاک

گفکتن از  گوید که با وجود سخنسخن می« نحوه از تفکر و زبان»مارتین هایدگر از ی  

شکدن امکری  یکن ح کابشکود. و اما با او بکد  می ه، به ح ابی بر سر راه مواجه«دیگری»

هکای آگاهانکه و سکوبژکتیو رو، ردپکای آن را نکه در انتخابناخواسته و ناخودآگاه است. ازاین

 شده بر او باید یافت.شده یا تحمیلانتخاب« زبانی فرم»نویسنده، بلکه در  گو/سخن
ه بک یزبکان فکرم و زبکان تمام و تام یِکنندگنییتع و اصالت به توجه همانا یستیالفرم نقد

 تیوضکع  یک از گفکتن یبکرا مکای ککه فرم. ستمحتوا ای موضوع  ی از گفتنسخن هنگام

 آنچکه بکرخف  (،شودیم لیتحم ما بر تر، نادانسته، به بیان بهتر و دقیقا)ی میکنیم انتخاب

 روالن .سکتین زبانیب و ال  و تیاهمیبگیری، جهت ی، فاقدخنثامری  ،دکننیم تصور غالباً

 یِجبکر هی رابطنوع موجب ساختارش ر صِ به زبان» داند:می «ستیفاش» آن راحتی  ،بارت

 تککرار دائمکاً ککه گونکهآن ،گفکتنسکخن یاولک قیکطربه و زدنحر . شودیم یگانگیازخودب

 .(16: 1131)بارت  «است دنیکش یبردگ ،ستین برقرارکردن ارتباط دنکنیم

و  هکد  و موضکوع ،شخکوی یوکتبژسکو یِآگکاه سطح در ،مختار هسوژ مثابهبه ،سندهینو

 چیهک ککه هست زین ،گرید یسطح ،گرید یعامل اما. کندیم «انتخاب» را خودغیره  رویکرد و

 و شکودیمک غالکب او بکر ریزناپذیگر نحوبه و مستبدانه حا و درعین زدیانگینم بر را یتوجه

 ککار نیا زبان» :کندیم لیتحم ،خواستیم سندهینو را آنچهنه  و ،«خواهدیم خود را آنچه»

 یصکدا بکا شجاب کاکردن بکا و دهکدیمک ان کام سوژه یفردگرا و آگاه یصدا کردنپاک با ار

 .(11)همان: « زندیم حر  که یشکل به فضا یعنی رحم ساختار،، ل وج و بیگراهلبغ

 در را گذشکته از گفکتن سکخن قصکد که آگاه یهاسوژه مثابهبه ،ما شودیم موجب آنچه

ککدام از چیهک ککه اسکت آن ،مینکینب را یسکتیفاش و زیکانگوحشت استبداد نیا ،میدار ذهن

 از ممانعکتفاشیسکم »درحقیقت، . دنکنینم منع یزیچ گفتن از را ما یزبان و ییروا هایفرم

 نکه و میمواجه «چاب » فرم  ی با ما .(11)همان:  «ستا گفتن به م بورکردن ،ستین گفتن

 مکا. دنباشک آزاردهنکده و آشکار و زننده زندانش یهامحدوده و اههواریدکه  «تنبل» فرم  ی

 رهکا و آزاد سراسکر ککه میکنکیمک احسکاس ،زبکان یهکافرم زندان در ،«چاب » فرم نیا در
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. کنکدیم طلب ما از «تیروا فرم» که مییگویم را یزیچ ی،آزاد نیع در همه،این با. میهست

 نیکا از یفاحشک یهانمونکه ککه) خودمکان هفرانس زباندر » :کندیم ذکر یانمونه خود بارت

 یکنشک آنککه از شیپ ،مهد قرار لعفا تیموقع در را خودم ابتدا در م بورم من (دارد مسئله

 .(16)همان: « است من سندمُ تنها پس نیا از که کنم انیب را

 در مطالعککه یم،هسککت آن بککه مشککلو  کککه اکنککون دسککتنیککازا ،یسککتیالفرم ایمطالعککه

نحکو بکه گیکری از آنبهره گونکاگونهکای فرم و کل در یانسان زبان هایامکان و اهتیمحدود

 بکر دیکأت و ویسینخیتار بودنِشناسانهییبایز به باور از ی نهفرم همطالع ،ن ایا دری است. ئجز

رویکرد مسلط بر اثر کفسی  هایکدن  )مثفً ردیگیم سرچشمه ی آنهنرو « شاعرانه» وجوه

 بکه بکاور و یسکتیلینه سرخوشی از و نه ((1311)  ن متاهیستوری یا فراتاریخعنواوایت: تحت

 و یاخفقک صکرفاً یلکیم از نیهمچنک نکه و (،11: 1132)تکودورو ،  متن از برون زیچچیه نبود

 از درست و قاًیدق یفرم نقد به اصراری، در این ا ستیلینه کردیرو خف بر .(14)همان:  یبیتهذ

 ککه بکاور نیکا از و ؛ردیگیم چشمهسر [گذشته] واقع جهانِ از گفتن تِضرور و امکان به باور

 یزیچ گفتن آگاهی و توهم توهم آفریند:می فاجعه یسینواریخت در تیروا فرم به توجه عدم

 تیکفعال  یک بکا ن کایا در ککه اسکت آشککار ی،سینوخیتار رسالت به توجه با. گذشته هدربار

 .یپوشچشمقابل و موقت ی،فرع یمشلولد  و نه ی  میمواجه یضرور

  یک از حکا ،عکینرد ،و یریسکختگ و ینیبکدب  ی از یزبان فرم همطالع ،ترقیدق انیب به

 یالزامک را یسکتیالفرم همطالعک که یاطیاحت و ینیبدب. ردیگیم سرچشمه دیام و ینیبخوش

 بکا اتککرّبکه ،ریکاخ هسکد دو یککی در :دیکآیم حاصل تیواقع  ی مکرر همشاهد از سازدیم

 ویسی،نخیتار اتغای در نویسی،خیتار موضوعات در انقفب با شویم کهی مواجه مینگارانخیتار

 و مرکزمحکور ی،ناککافناراسکت،  ویسکیِنخیتکار اندوشکیدهک ویسکی،نخیتار روش و کردیرو در

 خیتکار یِدوسکتتیکاقل و یکیگراهیحاشک. نددرانداز نو یطرح و ندنه کنار را یسنت ییِصدات 

 در آنچکه اما. است اشتیاقی نچنی ازملهم  رهیغ و تیجنس ، تاریخفرودستان خیتار ی،جتماعا

 بژکتیوسو و یمفهوم سطح در توجه(قابل البته) یتحوالت و رییتل صرفاً اغلب شده ان ام عمل

در  نکدرتبکه بکسمکا . مکورخ دگاهید و ینیبجهان ،موضوع در انقفب :استبوده ویسینخیتار

 و تیکروا فکرم سکطح بکه انقفب نفوذ با شودیم خوانده «تاریخ اجتماعی» نوانع تحت آنچه

 زبکانی فکرم هزانیسکتسکوژه قدرت به توجه با. (1)میشویم مواجه زبان سمِیفاش با شدنر یدرگ

 یتمام و شود نوشته یپسااستعمار ای و یستینفم مطلقاً نگاه با یمتن که است محتمل اریبس
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 در ککار محصکو  ،تیدرنها اما ،باشند غیره و دگرباش یا پوستهایس ای زن آن یهاتیشخص

 مهم انگاشته و زدیانگیبرنم یهتوج روایی فرم .دیدرآ کار از کنندگانسرکوب و مرکز خدمت

 رمهمیکغ و یعکاد و یعکیطب ککه یسکرکوبگر زا وتکوهم ،نیدروغک عنصر هر مانند شودیمن

 فرمپس بیشترین توجه و دقت به  .است اثر لک هکنندنییتع فرم نیهم اما .شودیم اشتهانگ

ساختن آن الزم است، چراکه هر انحرافی از اهکدا  مللفانکه روایت و کوشش در راه خودآگاه

 در این ا ممکن است.

یکی روا یهکافکرم در مطالعه نیا ،شده آشکار تاکنون از این بحث چنانکه ،حا نیدرع اما

 گفکتن یبکرا ما نکهیا به باور: است یمبتن هرانجسو دیشا دیام و ینیبخوش  ی بر همچنین

 نیکا نکهیا و ،میهست مواجه یزبان ی«هافرم» با بلکه ی،زبان فرم  ی هن خاص تیوضع  ی از

 بکه هافرم نیا ههم نکهیا سران ام و ،برخوردارند یمتنوع یهاتیمحدود و هاتیقابل از هافرم

 ککه باشکد داشکته وجکود یزبکانی فرمک دیشکا تکر،قیدق انیب به. ستندین ستیفاش اندازه  ی

 اسکتلزامات برابر در (است آن بودنیزبان و بودنفرم از هگرفتسرچشمه)که  آن بودنستیفاش

: کنکد ایسکتادگی یانسان زبان هدارشناسانیدپدض و پردازانهمفهوم ،محورانهانسان ،هگونرمانس

 .زبان هیعل زبان درون در یمقاومت

و « هکای ازلکی و نخسکتین مکامعنکای غنکی و سرشکار ادراک»فراموشکی  به زبان انسانی ذاتاً

میکل ( 112: 1138)پیترزمکا، « هکاها و مفهومجهان ادراک نخسکتین در پکس کلمکه»ساختن مخفی

و آن « یفراموشک» نیا در مشارکت یا یهمدست مراتبی ازبه تنوع و سلسله همچنان توانیمدارد. 

 التفکات بکا. مقاومکت امکان به البته و بود معتقد گوناگون یانزب یهافرم در میان« ساختنمخفی»

 دانکشِ و محتوا نه و شودیم گرفته کار به که ی است«سخن شکل» است سرکوبگر آنچه نکهیا به

 یهکاامککان همطالعک در ،جانیهم در بخشییرها معرفت که میباش دواریام میتوانیم ،شدهمنتقل

 یابزارهکا مکورد در توانکدیمک صکرفاً روش .است قدرت جبر در گرفتار سخن» :باشد نهفته ی،فرم

 .(66: 1131)بکارت،  «رود ککار بکه نآ فیکتخف الاقکل ایک ،قدرت نیا از دنیبخشییرها ،کردنیخنث

رسکالت  ماتلزااسکت بکا ککهپرسکش کنکیم  روایکی یفرمک از عمشکرو ینحکوبکه میتوانیم رونیازا

 درایکن .دهکد «فیکتخف» را زبکان زیگرستید «یِفراموش» و کند مطابقت نویسیفراپارادایمی تاریخ

کوشککیم از خککف  تفسککیر متککون متفکککران زبککانی بنیککادین می فککرمراسککتا، پککس از معرفککی دو 

 شده در این نوشته دفاع کنیم.تر با آرمان معرفیمتناسب فرماگزیستانسیالیست از -پدیدارشناس
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 پیشینه تحقیق -1-1

 سکده میو نک  یکدر طکو   خیتار لسوفانیف نیو همچن یدان ادببا آن که زبان مورخ توسط منتق

بکه امککان  ینیبکدب لیکامکا بکه دل اند،دهیمورد توجه قرار گرفته است و امکانات آن را سکن  ریاخ

و  یو انتقکاد یحوزه، چه به لحاظ سلب نیدر ا یستیالیستانسیاگز-دارشناسانهیمنظر پد یریبکارگ

 .میشویحاضر مواجه م مقاله کردیبا طرح مسأله و رو یاثربه ندرت با  یسیو تأس ی ابیا هچ

 

 وضع کی از گفتن یبرا نیادیبن زبانی فرم دو -6

 تکرژر  یزیتما بهرا  گفتن درباب ی  موضوع واحد ماهای گوناگون سخنتأمل درباب شیوه

 یاللداسکت متن انیم زیتما کند:راهنمایی می از تمایز مرسوم میان متن تخیلی و متن واقعی

 تمکام و یاللداسکت متن انیم مرزبحث بر سر » :سدینویم تودورو که ی. چنانداستان متن و

 متکون و یاستدالل نتم انیم مرزنه  و است ی(واقع خواه مخیل، خواه) یداستان یهاگفتمان

 .(11: 1132) «یّلمخ

 ی وسکتیرئال نکه سکت، وا مکتن  یک نبکودن ایک بکودن یداسکتان صیتشکخ مسکئله نیمهمتر

 انکواع انیکم تفکاوت ،نیادیکبن ر ایکن سکطح ابتکدایی ود. آن نبودن و بودن لیمخ یا یستیسورئال

 و یاللداسکت و هپژوهشکگران یهکانوشکته انکواع انیم تفاوت کهچنان ،شودیم محو یسینوداستان

 «فلسکفه» تحت عناوین گفتنسخن نِیادیبن فرم دو نیا از ی،رورت اصطفحات در. ی نیزرداستانیغ

تر، بهتکر اسکت تر و مانعاما برای رسیدن به داللتی جامع .(1111 ،)ن . رورتی شودیم ادی «رمان» و

 بکودن یکتئور ن کایا در که است آشکارسخن بگوییم. « داستانی»و « تئوری »اساسی  فرماز دو 

 و یی، عقفنکیاسکتعف مکتن یمعنکا بکه صرفاً بلکه کند،ی داللت نمیمحورهدعقا و یمندقانون بر

 ،مقابکل در ی،داسکتان مکتن. یرداسکتانیغ فیوصت  ی :است تیوضع یفراسو یاندازچشم ناظر به

 .  است ریحق یاندازچشم با و محدود ی،حس ی،نیزم ،ماندگاردرون تیروا

یکا موضکوع  پژوهشی )توصیفی یا تبیینی( د باب یک  واقعکه یکا دوره یهاتیروا  ِیورئت فرم

 بکودنیداستان از یحت که یگگونرمانس از یحد ؛شودیم  ینزد قمطل یِگونگرمانس بهتاریخی 

 میباشک دواریکامتکوانیم رو مینیازا .رودیم فراتر زین هاینگارعیوقا و یخیتار یهارمان هگونرمانس

 گونکهرمکان و دارشناسکانهیپد یکیروا فکرم  ی به نور امیدی برای رسیدن مقابل تینها درحد که

 یهکافکرم بکا نیادیکبن تفکاوت و زیتمکا در ،داسکتان فرم یاساس هصیخص سه. داستان فرم: میابیب
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 یبکرا : امید به یافتن راهکیدنببخش زیانگشگفت یتیمشروع را ما یِدواریام نیا تواندیم ، یتئور

 .یانسان هدرگذشت متفاوت تیوضع  ی انِیبنتیواقع بازنمایی

 

  داستانی فرمهمتای امکانات بی -2

 انسان ازلی و یحس هربتج از گفتن -2-1

های زبانی برای گفتن از ی  وضکعیت را چنکین فرمدر تمایز میان  مسئلهترین مرلوپونتی بنیادین

 و بکاال از را جهان دارند لیم که کندیم خود م ذوب را یکسان بلندمرتبه یهابرج»کند: افشا می

« بنگکرد  یکنزد از ککه بکود خواهدن هخودمداران یزمان تنها نگاه .دنکن نظاره عیوس یاندازچشم از

 ازجملکه ،نباشکد یداستان که گفتن از یشکل هر شامل) ئوری ت فرم .(38: 1188پریموزی ، به نقل از )

 نیکا. نگکردیمک «بلندمرتبکه یهکابکرج فکراز» واره موضکوع را ازهم ی(سنت یفیتوص ویسینخیتار

 دگاهیکد  یک بکا ککه اسکت آن از ترجانسخت و ماندگارتر پژوهشگرانه «تبختر» و «یخودمدار»

 هت ربک از رفتنو فراتکر شکدنخداگونکه بکهغیرداستانی  فرمهر . شود محو و اثریب مخالف  ِیتئور

بکه  -کگکوریریککبرای نمونه، - ستیالیستانسیاگز لسو یف مداوم لیم. عفقه دارد یانسان محدود

ز ت کارب ا .(1131رکگکور، یی)ن . کک ستین یتصادف نوشتار یملع سطح در تئوری  فرمدورشدن از 

ضداگزیستانسکیا  و  و نامتناسکب یفرمک هواسکطبکه تکوانینم یانضمام یهاانساناگزیستانسیا ِ 

 جهکان از ککه اسکت آن بکر ،کنکدیمک یزنکدگ یعقفن امربا  که یکس»: گفت سخن یضدانضمام

 در ی،جکاودان مکرا دگاهیکد از ،آن ازگیری را با کناره چیزی هر که ،است باالتر تصاد  و یدگرگون

 در گکاهشیجا در هافتکیدر و هماهنک  یاگونکهبه را یزیچ هر که ،کندیم یداور و ردیگیم نظر

 .(18: 1133)بفکهام، « گذاردیم دستگاه درون

 نه داوری نوشتار فرم بودنِ یتئور در کنندهنییتع و یاساس عامل که بود متوجه دیبا اما

 و ،نظکام و دستگاه ی  در متنوع امور ننهاد نه و ،دنیاردیعتمام و هماهن  نه و است کردن

 نیکا در. اسکت «یریگکنکاره» یاساسک هلئمسک بلکه ی،جاودان مشاهده از دیدگاه امر حتی نه

 یفرقک باشکد نانکهیزبیت هکم قکدر هکر» که یفیتوص ، امامیمواجه «فیتوص» با زین هاگزارش

هنگامی ککه . است خداگونه و  یتئور هرحا  به پانزدهم[( ه]فقر466: 1186)هایدگر،  «کندینم

، بنکا بکه قکو  باشد متفاوت یِگرید  ی و فردمنحصربه یِمکان و یزمان وضع  بحث بر سر ی

 شکوندیمک کشکف نیچنکنیا که ایآن رود و کرانه. است «افکندام طبخ»  ی نیا هایدگر،
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 و زنکدیم خونیشب ما بر که است ینآ نه ،زدیانگیم کوشش و جنبش دیگر نه آنی است که»

 .پانزدهم[( ه]فقر463)همان: « ماست افسون هیما اندازشچشم که است یآن نه

 ئوریک ت زبکان در گریکدی از جدامانده انیپا تا و م زا مشخصات کردن فهرست به عفقه

 بکرود  فرنکان پیامکدی ویرانگکر بکا خکود بکه دنبکا  دارد. -تئوریک  گریفیتوصک ازجمله-

 بکدون» جکانیبک یایاشک بکا انسکان برخورد فهم تاریخ راه در تئوری  را ی توصیفیِهاروایت

 هدیکفا بکدون ککه اغلکب خیتکار هدربار ییایجلراف یسنت شگفتاریپ»: ندیبیم «یچندان هدیفا

 انکواع ی،معکدن رسکوبات یش ازهافیتوص ، باشودیم درج هاکتاب از یاریبس آغاز در یچندان

 آنهکا از دوبکاره گاهچیه و است شده تفهرس اختصاربه که ،ژهیو اهانیگ ،کار و کشت متفاوت

 امککان ککه یفرمک و نگکاه هکر بکه یتونلوپرم .(26-23: 1183 ،وارینگتنبه نقل از )« شودینم ادی

 ، درنتی ککه،و یمککاد وضککع  یکک یککا انسککان  یکک مشخصککات و مختصککات دنیککد جداگانککه

 توانماما من نمی: »کندیم تراضاع چنیننیا ،آورد فراهم را مختصات آن از «سازیفهرست»

 نمیکبب لحظه  ی . اگر آنها راکنم جدا آن هله  و شیصدا نلح از اش،یکل ریتصو از را یکس

 اسکت یزمان از ترکامل اریبس [ارتباط] نیا و ،کنم برقرار ارتباط او با نو از در ی  آن توانممی

 ییزهایچ ههم هدربار هادهیشن ای یفرد هت رب شده ازکنم که ساختهرا مرور می یفهرست که

 فکرم ایکآ ککه اسکت آن یاساس پرسش اما .(Merleau-Ponty, 2004: 82« )دانمیم او از که

 ییِآشنا نیا خواهد بود قادر سران ام ،امکاناتش کما  به دنیرس صورت در ، یتئور فِیتوص

   آورد؟ حاصل را ،اریعتمام اما مبهم و ناقص هت رب نیا ی،کلّ اما یآن

نیسکت.  اطفعکات زانیکم و مقکدار و فیتوصک دقتِ سر بر بحثآشکار است که در این ا 

گونه که در فراز ابتدایی به نقل از هایدگر اشاره شد، آنچه در گزارش دقیق و علمکی از همان

 از و کنکدیمک آپولکو را م سمهاین  ماند همان عاملی است کهآپولو بالکل پنهان می هم سم

 و اریکعتمکام و قیکدق فیتوص نوع  ی ستدر که است آن جالب هنکت. ازدسیم جدا گرانید

 .است نقد و حمله مورد ن ایا در نانهیزبیر

 کنکار در هکا،دهیکپد مانکدن مسکتور و شکدن مسکتور متنکوع طرق یمعرف ضمن هایدگر

 نیدرعک و نیمکررتکر» ککه دیکگویم سخن 1«ییکژنما» از ،«یشدگمدفون» و «یمانپنهان»

 بکس یرهزنک و اغفکا  امکانکات ن کایا در رایکز اسکت یمسکتور هگونک نیتکرکخطرنکا حا 

 هسکتیز یانسکان از و آپولو از  یتئور یهاگزارش .هفتم[( ه]فقر111: 1186)هایدگر،  «ترندسخت

                                                           
1. verstellung 
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 ما چشم شیپ ،برعکس بلکه ،دنکنینم «مدفون»یا « پنهان» را دهیپد ،کدامچیه ،گذشته در

طکور همکان -ندباشک صادق توانندی  رویداد تاریخی می درباب هاگزاره ههم. کنندیم حاضر

. گزارشکگر اسکت قیکدق و صادق یخیتار پژوهش  ی در افشار نادرشاه مرگ و تولد سا  که

 و ککردنحکم و یداور سطح در و ،زندیم وندیپ هاو حمم به را یموضوعات دقت و یستردبه

 .  کنندیم آشکار ظاهربه را داریپد هانای ههم و کندیم عمل درست زین «موضع اتخاذ» ای

 لیکگابر سکیشنااصکطفح بکه بنکا ،رود  یک کنکار در انسان ستنیز تیواقع ،رود  ی تیواقع

 از» تیکواقع  یک هت ربک .(1132 ،مارسکل)نک .  4«مسکئله»  یک نکه و است 1«راز»  ی ،مارسل

: 1133ام، )بفکهک «اسکت زانیکگر یکلک ذهن  ی یبرا یعموم نعی  ی سطح تا افتنیکاهش

 در هسکتیز انسان بر که ،رود  ی جهانِ یِواقع وضع قدرتمندِ و سرکش ،خشن یِهست .(166-161

 مقاومکت او یهکایافکنکطکرح و یمعنابخش و یگرداللت مقابل در و شودیم یمستول جهان  ی

. شکودیم اضرح او نزد ریدناپذیترد و ینیقی واسطه،ی بیامر مثابهبه ،رودیم فراتر آنها از و کندیم

بکه هلکب خود یرو شیپ یا«مسئله» مثابهبه نهاو جهان را  .ستین «حضور» نیا جز یزیچ نسانا

. ردیپکذیمک خود به و یقینی ریدناپذیترد یات ربه مثابهبه ،خود بر محاط و مسلط «زرا» مثابه ی 

 یذهنک ریصکاوت در شکدن و حکل لیکتقل قابکل ،فردمنحصربه وضع  ی در ،جهان در ما بودنِ نیا

 مکا و ایستد،یم ی ماهاطرح مقابل در که ستا یسرکش و خشن یهست خود یبرا جهان». ستین

 بتوانکد ککه اسکت ییروا فرم کدام اما .(81: 1138)ایگلتون،  «میدار وجود آن از یاپاره مثابه به صرفاً

 در و نکدیانمابزبا را گکرید سکوی از جهان یسرکش و خشونت و سو  ی زا ام اسارت و حقارت نیا

   کند؟ یتداع خواننده ذهن

 یانتزاعک نوشتن که رسدیم نظر به ظاهردر .دینما رخ رانگریو یسوءتفاهم دیشا ن ایا در

 در جهکان ییِخودکفکا و تیکاولو و اصکالت بکا مککان و زمکان  ی درباب یفراانسانو  ینیع و

 و محکدود و یشخصک یِنداسکتا نوشتار تا دارد یشتریب یسازگار رلوپونتیم و مارسل هشیاند

 بکا ارتبکاطیبک و رونیکب از تئوریک  نوشکتار. (نفر  ی یهاکردنلمس و هادهید ثبت) یدرون

ایکن  امکا. است باورتربرون و ترستیالیماتر ایگو ، پسدیگویم سخن هاانسان یشخص هت رب

و  باال از ،دهنشآلوده ه،خداگون نگاه نما،متناقض ظاهربه یقیطر به .است بزرگ سوءتفاهم  ی

 گرفتن سخره به یبرا و ی،انسان یهاداللت و هادهیا نفوذ یبرا را راه یسینوتئوری  هملروران

                                                           
1. mystery 

2. problem 
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 در مانکدن ،نمامتناقض طریقی به هم باز ،درمقابل. دیگشایم وضع امکانیِ خاص و تهیسیفکت

 یزیکچ از گفتن هاجاز جبراً که یفرم هواسطهب ،هاانسان از یگروه هت رب یِانضمام هلحظ بند

 و جهکان اصکالت یِقکیحق احسکاس بکه ،دهدینم را هاانسان یگذرا و فیسخ احساسات جز

 من کر ،شاضروری استقف ِ در یءش دارشدنیپد به ی،رونیب ی امرکنندگنییتع و ییخودکفا

 .  یستیالیماتر قتاًیحق فرم تنها دیشا ی است؛ستیالیماتر اًقتیحق فرم داستان. شودیم

 بکودنِ-جهکان-در یِحرکتک و یداریکپد هجنبک از گفکتن یبکرا ما راه تنها رسدیم نظر به

 :باشد ریحق و یجسمان اندازه همان به یراه ندمان،مبدن و یجسمان
 ابکزار یفلسکف و یعلمک سرراسکت و  مسکتدنثر  ی،اخفقانه طرح نیچن رساندنان امبه یبرا»

 را جهکان بکا مکا انیکعر و میمسکتق همواجهک تا است آن بر یثرن نیچن چراکه ستین یمناسب

. کنکد مح وب را جهان با ما تماس «بازدارنده یپوشتن» همچون و سازد محدود و یبندطبقه

 و من مکد را آنهکا میبتوان آنکه یبرا فقط شناسدیم را متحرک موجودات ما متون یسنت زبان

 نآ نیکا[ ...] انکدککاذب و یتصکنع ییهکایبندطبقه و هاندیبخشتینیع نیچن .کند یءوارهش

 .(141-146: 1188)پریموزی ،  «میکنیم اشت ربه جهان در هاانسان ما که ستین ییمعنا

مسکتقیم و عریکان  همواجه»وخم است، اما داستان، درمقابل، مبهم و غبارآلود است، پرپیچ فرم

 فکرم نیکاد. کنکنمی« بندی و محکدودطبقه»دهد و آن را اصیل گزارش می نحورا به« ما با جهان

 ککاذب توانکدینمک هرگز ،پوشاندینم هرگز» که گفت حقبه توانیم آن درباب که است ینوشتار

 [هسکتنده بکا] سرراسکت و سکتهیبا تمکاس مسکتعد تکافو قدربه که روازآن تواندیم حداکثر ،باشد

 فکرم نیا .فتم[(ه ه]فقر114-111: 1186)هایدگر، « بماند یباق ag-noein یا حد ناادراک در ،استنشده

 تناسکب مکا بر دگانهستن و جهان شدن داریپد هویش و جهان در ما بودنِ هویش با که است ییروا

 .باشد زیانگمعرفت و پدیدارکننده و کاشف تواندیم و دارد یهمخوان و

 

   انسان یبودگ-جهان-دروصف  -2-6

 لسکوفانیف توسکط هخاصک که را تیپراهم پرسش  ی توانیم ،زیهرچ از شیپ ،ارتباطنیدرا

 یعنصر کندیم تیروا مورخ که ییهاداستان ایآ :نهاد رو شیپ شده مطرح خیتار مدرنپست

 خیتکار ؟یامروز مورخ ذهن یهایفرافکن و هاساخته ای هستند گذشته به متعلق و تیواقع از

 ینثکر قالکب بکه را آنهکا تا اندنیمورخ انتظارچشم فقط که است زنده یهاداستان از نبوهیا

 بنکا ،مکورخ که است عناصر و فعا ا و دادهایرو از نظمیب ایتوده خیتارآنکه  ای آورد فیردهم

و  افکنکدیفرامک یین کایا و یامکروز ینظمک نظمیب هودت آن بر ،شیخو ییتوانا و تیخفق به
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 داستان  ی قالب به شیخو یخیتار متن ه و درآورد گرد یشخص ای از آن را در پیرنگیتکه

 شیگکرا او  شکق بکه مکدرن و یسکنت ستیرئال که است آشکار نهد؟یم مخاطب یرو شیپ

 .  دوم شق به مدرنپست ستینالینوم و داشت خواهد

 ککهبه همین شککل  دادهایرو .است «دادیرو» سر بر اساساً ن ایا در بحث رسدیم نظر به

 و یاکنکون نگکاه در ککهنیا ایک و انکدهافتاد اتفکاق گذشته تیواقع در میشویم مواجه آنها با ما

 دادهایکرو مکذکور، اهدیکدگ دو هر در و ،هرحا به رند؟یگیم شکل مورخ بخشنظم و ینیپس

 هسکاخت خکواه و باشکد تیکواقع در یاتفکاق یصنعت انقفب خواه .هستند ینگارخیتار موضوع

 جنک  همچکون ،مشکهور دادیکرو  یک خواه(؛ Ankersmit, 1994: 33) مورخ هخفقان تیروا

 رگِک نیمکارت بازگشکت همچکون تیکاهمیبک و انکهیعام یدادیکرو چکه و باشد مدنظر ،وواترل

(Zemon Davis, 1983). 

 سکه- در نگکاه مرسکوم نگارانکهخیتکار یهاتیفعال نیتریاساس البته و نیترمتفاوت و نیدورتر

 ،زهیکانگ، مسکئله شامل ایم موعه) «یخیتار یدادهایرو» یهمگ -ریتفس و نییتب ،فیتوص هویش

 مفکروض را یآدمک یزنکدگ و خیتار «بودنیدادیرو» ،آن از ترمهم ( و،غیره و  هینت ،کنش ،دیتمه

 ایک و میکنکیمک نیکیتب یم،کنکیمک فیتوص را آنها در درگیر اتِین و افعا  و دادهایرو ما .رندیگیم

ی بکه وجکود اند. هر باورشده ؛ رویدادها پیشاپیش به ما دادهمیدهیم قرار یکیهرمنوت ریتفس مورد

  شود. گیِ رویدادمحور مفزم انگاشته میشدمستقل و قابلیت شناخت گذشته با این داده

 دو تنها و میهستای برای فراتررفتن گرفتار بدون گزینه دوگانه  ی در مارسد به نظر می

 ریتکرارناپکذ و تک  و فکردمنحصکربه هواقع  ی ریتفس ای فیتوص به -الف :میدار رو شیپ راه

 ،میبخکوان فرا را ماجرا انیمدع و انهدشا و عانمطل ت ت  کارآگاه  ی همچون. میبزن دست

 یریتصکو و فیتوصک ،تیکدرنها و میکنک قضکاوت و نقکد و میبگکذار هکم شیپ را اظهاراتشان

 1ییبازآزمکا جکنس از ی،ریتفسک در ایک و میبگذار خواننده چشم شیپ دادیرو آن از اریعتمام

 یبازسکاز را آن یمعناو  تیاهم و میپردازب دادیرو آن کارگزاران اتیّن رد تأمل به ،نگوودیکال

 هیکاول قکرون در هسکالب تیوضکع مکثفً- گذشکته انسان اتیح از یانتزاع وجهی   -ب ؛میکن

 و میده قرار توجهمورد را -رانیا هانیم خیتار در خواهانهعدالت یهاشورش سرشت ای یاسفم

 مختلکف یهکامکان و هازمان در موردنظرمان هشدانتزاع امر شواهدِ باب در یامروز یپژوهش

                                                           
1. reenactment 
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 هدادباورانکیرو)و نه مفکروض  واحد دادیرو  ی اسارت از نامرهاشدن ،ن ایا در. میدهصورت 

 .  ان امدیم شدنیامروز و انتزاع به (نیادیبن

 ،ککرده بیکترک را بکاال در مذکور یِدوگانگدو  ،رمنتظرهیغ یاندک حرکتِ  ی در ،میبتوان دیشا

 یخیتکار مشکهورات جکنس از و داشکته وجود گذشته در داستان -ا الفی: میکن یمعرف نیچننیا

 داسکتان صکرفاً و اسکت نیشکیپ ینگارهکاعیوقکا یدادنگاریکرو گکوشهبحلقه غفم مورخ و ،است

 یاقتکدار بکا ورخمک و نکدارد وجکود گذشته در داستان -بآنکه  ای ؛کندیم بازگو را ایرخفقانهیغ

 یهکاتکه و ،ندکفایم نامت انس هگذشت بر مت انس نظمی ،اکنون و امروزدر  ،ارویقاض و داگونهخ

 مطلکوب موضکوع و یمعلکول و یعلک هرابطک ،هینظر ،دهیا به بنا ،را یمکان و یزمان لحاظ به دورازهم

 .  کندیم عرضه را شیخو یپژوهش و  یتئور متن و هدنیم هم کنار ،شیخو

 ه کینت سکه ی،امکروز مکورخ یرو شِیپک یهایدوراه در ملأت و باال یمقدمات بحث از اما

 نگاشتها همبسته وقایع وصف و دادیرو اب همواره یگرفیتوص -الف :شودیم حاصل تیپراهم

 -ب ؛اسکت گذشته در دادهایرو افتادناتفاق یچگونگ از یتیروا هارائ همواره فیتوص .شودیم

هکای مکتکب در نوآوری مثفً-بیستمی  هنویسی سدخیارت در که دادمحوریرو خیتار از رویفرا

 نیکا از و ،شودیم من ر یامروز مورخ زیستت ربه یِخداگونگ و زاعانت بهافتد، اتفاق می -آنا 

 بکر را راه ،شکده منتقکل شکناختیمعرفت سکطح بکه یشناختهستی و یشناختموضوع سطح

 دیکآیمک دست به یقبل هنکت دو د  از که یمهم ه ینت -ج ؛دیگشایم مدرنپست سمیلیهین

 . است نبوده موردتوجه گاهچیه گذشته یهاانسان هستیز هت رب هخفقان فِیتوص که است آن

 مکا: رفکت فراتر باال در شدهاشاره کاذبِ هسانشنا معرفت و شناسانهیهست هدوگان دو هر از دیبا

 افشکاگر امکا یامکروز یداسکتان م؛نیازمنکدی آن در نکاموجود اام گذشته در شدههستیز یداستان به

 و یخیتکار دادیکرو نِیدروغک گیِبودخاص ، بدین طریق،ما فیتوص بنیان.واقعیت یداستان ؛گذشته

 چنکان دیکبا ،سکزان پکل همچون ،مورخ. کندیم رها را یخیتار هوراتمش به خود رانگریو یوفادار

 و ،(Merleau-Ponty, 1966: 24) کنکدیم ینقاش که ی استانسان نینخست ییگو که کند ینقاش

 وضکع  یک از فراتکررفتن و یانتزاع یپژوهشگر دام به دینبا گاهچیه نویسیخیتار نیا ،حا نیدرع

 بکه یدادباوریکرودوری از . آوردیم کف به را ی نوین خودمعنا ن ایا در یبودگخاص. فتدیب خاص

 .ان امدینم یخیتار یپژوهشگر و یسینوتئوری 

 یات ربکه هککلب ،افتکاده اتفکاق گذشته در مشهور است که ستین ایهواقع آن یخیتار دادیرو 

 از زمکان و مککان  ی در ستهیز -خاص و یواقع ،لیدل نیهم به قاًیدق و- «ینوع» انسانِ که است
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 یانضکمام یِنکوع انسکانِ از ایکن بلکه صرفاً ،ستندین متناقض «خاص» و «ینوع». استگذرانده سر

 شکدهنگاشکتهاخاص انسکانِ ایک دادیکرو بر تمرکز . و، درمقابل،دیرس لحظه بودگیِخاص به توانیم

 ،ترقیکدق انیکب بکه ،ایک دادیرو بدون بودنِیداستان نیا اما. است لحظه یِبودگخاص به انتیخ آغاز

   ؟چیست ،دیآیم انیب به یداستان فرمدر  صرفاً که ی،دادگیرو و دادیرو نینو یمعنا نیا

 را مکا ککه میآور وجود به هایی راآن بینش دییایب» :دهداص را نشان میی راستایی خپونترلوم

 .(163: 1188پریموزیک ، به نقل از ) «دهدیم رخ ما بر چه زهایچ این انمی در میکن درک سازند قادر

 جهکان در انسان یزندگ و «بودن» هویش نیا به باال در شدهنگاشتهامتعارض یکردهایرو ههم

 ککه میباشک موافکق و بکا هایکدگر میبدان «زهایچ انیم درافتاده» را خود اگر .نداهدبو توجهبی

 بکل ،سکتین ی صکر راککاد شکناخت [جهکان با ما] مراوده نوع نیتربففصل و نیتر ینزد»

، آنگاه باید به یاد داشته «ردیگیم کار به و کندیم یورزدست را [زهایچ] که است یپردازش

)هایکدگر، « اسکت شیخو خاص «شناخت» ینوع یدارا ،حا نیدرع ،پردازش نیا» باشیم که

ابزار و شرایط ویژه و « ورزیدست»و « پردازش»گفتن از این : سخنپانزدهم[( ه]فقر461: 1186

 آن یهسکت معطکو  بکه نخسکت حا نیدرع ختیدارشنایپد پرسش» طلبد.گریزناپذیری می

 عِنکو در ملأت .جا()همان« ندیآیم مواجهه معرض در یپردازش نیچن در که است یهستندگان

 فهکم در مکا یراهگشکا توانکدیمک جهکان در انسکان «بکودنِ» نوعِ نیا با متناسب «شناختِ»

 . باشد ویسینخیتار یِداستان سرشت

. کنکدیمک رد را ئوریک ت فکرم ابتکدا نیهم از دگریها و رلوپونتیم هدارشناسانیپد دعوت

 درافتکاده انسکانِ»گفکتن از  ککار بهپژوهشگر  هگانیب و ملرورانه ی،عقفن ،محورلوگوس ریتصو

 و معنکا در زین فرماین  اما. است یداستان فرم ما یرو شیپ هنیگز تنها. دیآینم «زهایچ انیم

 از اجتنکاب و یدور در ئوریک ت فکرم بکا اًتمامک و اًقکیدق آن الکبغ و عمکده داللکت و کاربرد

 اگکر- غالباً ما. شودیم همراه و همدست صخا مکان و زمان از گفتن در یناتوان و «تیوضع»

 انهیم ، ی آغاز  ی یحاو) «یطول» یتیروا که منیخوایم یداستان را یمتن -شهیهم میینگو

، در معنکای مرسکوم بکودنیداستان. دهند ارائه زمان از یطوالن گاه ایگستره در (انیپا ی  و

 .زمان طو  در انیجر  ی کردنتیروا یعنآن، ی

 ی،طکول تیروا در -1: آوردیم همراه به ی ینتا خود با یداستان فرم از مسلط یمعنا نیا

 بلکهدر این ا م از نیستیم که هر چیزی را ذکر کنیم، . ابدییم اصالت شدن یدرامات و درام

 نیچن در -4 ؛باشد داشته را زمان شتاب کندکردن «تیاهم» و «ارزش» که یزیچ آن صرفاً
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 هبشرمحوران یرگذاریتاث و تیفعال بر تمرکز و ابدییم اصالت کنش و عمل و ونیآکس ی،تیروا

 -2؛  هاسکتکنش و هازهیانگ و اتیاخفق و هادهیا هسلط محل یطول تیروا -1  ؛است انسان

 در -پکس هبک ای شیپ به- حرکت و زمان هن آضرب الجرم ی،ولط تیروا مثابهبه داستان در

  یک به ازین جانیهم از و ابدییم اصالت یپردازرن یپ و رن یپ -2 ؛ردیگیم اوج زمان طو 

 بکه هکم بکا را حکواد  یمعلکولویعل روابط سندهینو وتسدرک تا آوردیم بر سر یقاض و خدا

 نحکوبکه ی،طکول یِداسکتان تیکروا در آنککه ،تکرمهکم همکه از -6 و دزنک وندیپ هخفقان ینحو

  .شودیم پراکنده و سطحی و فینح فیتوص یی،نمامتناقض

 در خکاص یِمککان-یزمکان وضکع  ی از تواندیم که است زبان از یشکل تنها یداستان فرم

 و محکوررنک یپ و یولط تصلخ لیدل به نه نیا اما .دیبگو سخن شریناپذقلیلت بودنمتفاوت

 ییاستثنا و فردمنحصربه امکان  ی از یبرخوردار لیدل به ،بالعکس قاًیدق ،بلکه ،آن ییماجرا

 زمکان تینهایب تا تواندیم که است یفرم اهتن داستان. داستان «یرضع» صلتخ :است گرید

 خداگونه و ییاستعف موضعی از آنکه بدون -دساز متوقف لکلاب یحت و- ندک دترکن و کند را

 و کنکد شاتیانضمام در بلکه ی،جاودانگ در نه زمان. دیگوب سخن یزمانیب در و دربیاورد سر

 و آن اجکزاءِ انیکم یمعلکولویعل یونکدهایپ و داستانی رن یپنقش  ،ان یا در. شودیم کندتر

 فیتوصک ، جنکونفیتوص جنون درمقابل، رسد.به حداقل می ماجرا شبردیپ کوشش در مسیر

 تیجسکمان تمام در کشاورز  ی زدن لیب هلحظ .دینمایم رخ ،لحظه  ی ،نظام  ی اتِیجزئ

: ی  حککم ای و یکل وضع  ی از یانمونه نه و موضوع اصل مثابهبه اصالتش در و حقارتش و

. ..و رطوبت ،هوا ، وضعوا یهالباس او، هکشاورز، روحی دستان حالت ،لیب شکل ،نیزم جنس

 .است تینهایب آشکارا طیشرا نیا

 نیکا و ،اسکت لحظکه بکه ممککنغنکای  نیشتریب دنیبخش مستلزم یبودگتینهایب نیا انیب

 فکرم بکا ککه یی اسکتهکاییبکایز و هکاتیجذاب تمام از دنیبر د  و دنیکش دست مستلزم یدوم

 ی، گفکتن ازپردازتیشخص ،ونیآکس بودن،یعلّ ،رن یپ: دنشویم یتداع ،ناموجه ینحوبه ،داستان

 سکتیویسوبژکت و 4محوربشکر  ْیتئور فرم. 1ینیبدرون ،کفم  ی در و هاکنش مقاصد و هاکنش

 فکرم ،درمقابکل. دیآیم یعقفن هحثابم و شهیاند خیتار و فلسفه خیتار کار به رونیازا قاًیدق و ،است

 بکا انسکان هرابطک بر و او ستیز طیمح  بلکه انسان هتیویسوبژکت بر نه و است ستیالیماتر یداستان

                                                           
1. introspection 
2. anthropocentric 
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یک  رود، توصکیفی  آب در پل ی  هیپا «بودن هویش» از زیآمجنون فیتوص: کندیم دیکأت طیمح

 .  است ممکن فرم نیا در صرفاً، (1183 ،دگرهای ن .) یدگریها هچارگان از

 لیکخائیم مشکهور هیکنظر از ژهیکو یریتفس قیطر از توانیم را فردمنحصربه ییتوانا نیا

 شکعر فکرم. داد نسبت رمان «ییگفتگو» خصلت به ،روس یادب منتقد و پردازهینظر ،نیباخت

 -گونگیرمککانس ا شکککاَ مثابککهبککه -یپژوهشکک و  یککتئور فککرم بککا اشیهمراهکک در یی(،غنککا)

 مکدرن روزگار با متناسب ییِروا فرم که رماندرمقابل،  .(31: 1138، )تودورو  است 1انهیگوت 

 ریتفسک عمده هگون دو به معموالً ژهیو خصلت نیا اما .است 4«ییچندصدا و ییگفتگو» ،است

 بکه و سکتین وارفسکتیمان که معنا نیا به ،است ییچندصدا و ییگفتگو رمان -الف :شودیم

 ییچندصکدا و ییگفتگکو رمکان -ب ؛دهکدینم ظهور هاجاز سندهینو نامحدود قدرت و سلطه

 مطلق و واضح یهاقضاوت با و هیسو ی و  یپیت یکاراکترها با آن در که معنا نیا به ،است

 سخن شیخو جانب از ندتوانمی مانر در یمتعارض و متنوع یهاتیشخص .میشوینم مواجه

 یصکداها ،سکندهینو میکل رغکمیعلک یحتک ،که شودیم موجب رمان فرم تاستلزاما .ندیبگو

 . شوند دهیشن مخالف و گوناگون

 را آن دیکبا «ییگفتگکو» معنای این خصلت نیترفردمنحصربه و نیترمهم بهرای رسیدن ب اما

 یتکداع «الوگیکد» هواژ بکا معمکوالً ککه ،آن یاخفق و ینظر ،محورلوگوس ی،نعقف یهاداللت از

 قیکطر از چراککه ،است «ییگفتگو» (شدهمحقق یِداستان فرم مثابهبه) رمان. کرد یخال ،شوندیم

 و یانسکان یراو ایک سکندهینو دست از را بلندگو ،لحظه بر تمرکز و روایت هن آضرب ساختن ندکُ

 ککف هماسک و آب و بکاد بکه- ییسکتایا منکدانعفقکه بکه و ستاندیم او یگرشهیاند و یپردازدهیا

 الزامکات بکه بنا و اًجبر رایز ،است «ییگفتگو» یفرم رمان. دهدیم لیتحو -اسب و گاو و ودخانهر

 از شکدن دور بکه را سکندهینو دائکم و ،دارد لیکم 1تیکماد از یناش تصاد ِ و بودنیامکان به یفرم

 .  اندکشیم یانسان یهاکنش و هادهیا و هاشهیاند ییگوت 

 انسکانیب یوضع ی،ماد این وضع سراسر ،دارشناسانهیپد-یستیالیستانسیاگز ی«فضا» نیا اما

 ،دگریکها قکو  بکه بنکا. نکدارد وجود یداستان فرم در سمیویکتژاب یبرا یفرصت یروچیهبه. ستین

 نقکش بکا صکرفاً «عکالم وحکدت» .(16: 1183) «یدرونک یات ربه نه و است یخارج یءِشه ن فضا»

 محقکق )دازایکن(، هست «آن ا» که وجودی ی،داستان-یسانان کاراکتر ریپذنالقلیت و یناشدنحذ 

                                                           
1. monologic 

2. dialogic 

3. contingency 
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. کنکدیمک عمکل یآندوسکوپ دستگاه نیدورب همچون او و هست او-یبرا-خود-در جهان. شودیم

 فکرم صکرفاً. دیکللز میخکواه گونهرمانس- یورئت فرم سمِیویابژکت مهل  هبه ورط او حضور بدون

 بکر ، بکر روشکنگر جهکان،نیدازا بر که «تا آن ا»و « گونهآن» را تیواقع تواندیم که است یداستان

 یبکرا یراهک چیهک. آورد انیب به ،شودیم داریپدخاص  بوم و مرز ی  هزاد و لیاص یِانسان کاراکتر

 -در بکه ،انسکان وضکع بکه وفکادار ،دارشناسانهیپد انحصاراً یفرم یداستان فرم. ندارد وجود ءاستعف

 .ستوا یناشدنبرطر  و نیادیبن یبودگ -جهان

 

 گذشته در هستیز انسان یِخودسازازآن ایستادگی در برابر میل انسان معاصر به -2-2

 بکه -دینی و بیویدن خواه و میباش یحیمس و منلم هخوا- ما که است معتقد مارسل لیگابر

بکه ) میکنیم «حرمتیب» و «ییزداعتیطب» را یگرید و را جهان متفاوت یهاوهیش و لیدال

 انسکان ، یک سکتانسیاگز  یک مثابهبه یگرید با میندار لیم ما .(114-111: 1133 ،کهکامبفنقل از 

 ثابکهم بکه ی،سکتایبرون داداسکتع از برخوردار یانسان مثابهبه ،نمونه  ی ای ابژه  ی به ناپذیرلیلقت

 دنیکد از ،زبانمکان و سکنت ابکزار به بنا ،طبعاً و همواره ما م؛یشو مواجه ،خودمان همچون یانسان

 بکودن»  یک مثابکهاو به دنید از مارسل، خود انیب به ای 1«تو»  ی ،گرید منِ  ی مثابهبه یگرید

 خصککایل بککه را یگککرید میککدار عفقککه مککا. میکنککیمکک اجتنککاب( 162)همککان:  «تیککموقع  یکک در

 ییجککا در را او و لیککل دهککیم،تق ،شیهککا 4«داشککتن» بککه ،فککردشرمنحصککربهیغ و دمنککیخرتاریغ

 یانسکان مثابهبه او ما میل نداریم به .میبنشان -نوع  ی یا حکم ی  از اینمونه وانعنبه- مخصوص

 او بکا ابکژه  یک همچون و ابدی لیتقل یلخصا از یام موعه به که ندارد عفقه «من» همچون که

 .  عاجزیم او خمندیتار یِبستگ و 1«بودن» سطحِ در بنگریم. ما از دیدن دیگری شود برخورد

 دائکم ، کوششیشود مفحظه آن محا  و انگیزهو  رسالت منظر از چنانچه ،نویسیخیتار

 خیتکار خواهکدیمک» فوککو ،دایدر نظر از ،کههمچنان ؛است خشونت برابر در یستادگیا یبرا

 .(12: 1132 ،)دریدا و فوککو «شود انهیگراعقل خشونت مرتکب که آن یب سدیبنو را جنون خودِ

 .اسکت نشکده م هز «کفایت قدربه» محا  آرمان نیا تحقق یابر فوکو که است معتقد دایدر

 در گذشکته از گفتن یبرا یکوشش مثابهبه ویسی،نخیتار که کرد انکار توانینم ،هرحا به ،اما

                                                           
1. thou 
2. Avoir 
3. Être 
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: آرمکان اسکت ییحایمسک یزیستخشونت نیا مستلزم ههموار ،نبودنش امروز و بودن گذشته

 .  «مخلوق به زیآماحترام عشق»مارسلیِ 

. دیکجویم یسینوداستان و اتیادب در را یگرید با مواجهه یبرا درست راه یرورت اردچیر

 و یاتیکاله ی،فلسکف ، یکتئور جای آثارکه به کندیم هیتوص آزاد هجامع  ی شهروندان به او

 شکتریب اتیکادب چراککه ،(1111 ،؛ رورتکی1184 ،رورتی ن .)برای نمونه،  بخوانند اتیادب ی،پژوهش

 همطالع همین است. اساسی دقیقاً هلئو مس را جهلمان تا کندیم درمان را نما«یخودخواه»

 از یدور بککه را مککا هککم و دهککدیمکک کککاهش مککا در را «یخودبسککندگ تککوهم» هککم داسککتان

 بکه رمکان خوانکدن» ،تکودورو  انیکببکه . دهکدیم سوق یگرید با مواجهه در یگرخشونت

 ،اسکت متفاوت هکسری ایت ربه و ندارد ینچندا شباهت یاسیس و یفلسف یعلم آثار خواندن

 بکه یداسکتان اتیکادب .(14-11: 1132 ،)تکودورو « گرید یهاانسان با مفقات به هیشب ایت ربه

   .ان امدیمن ما«یدرون افتنی وسعت» و ما «ترشدنیغن»

 -الکف: میدهک صورت یجزئ اصفح ود است الزم ی،ترور سودمندِ العادهفوق رتیبص نیا در اما

 خصکلت افشکای در او .دهکدیمک شکنهادیپ نحکو گکذرا،، گرچکه بکهتکودورو  را اصکفح نینخست

 را مسکئله نیا ، اما معتقد است که نبایداست موافق کامفً یتررو با یداستان اتیادب یِدوستیگرید

 حیتصکح» صکرفاً اتیکادب همطالعک. میکنک محکدود ویسکوبژکت و یدرونک یِاخفقک اصکفح یک  به

 نظکر بگیکریم در یدیجد یانکشاف قتیحق ا همچونر فهم این دیبا» بلکه ،ستین «نمایخودمحور

 یاخفقک سکطح از صعود یعنی نیا و ،(14)همان:  «است گرید یهاانسان با اشتراکقابل اًضرورت که

 احتمکاالً) ، بلکه راهکیستین یاخفق بیتهذ یبرا راه  ی صرفاً داستان همطالع ی.شناخت سطحِ به

 معرفکت یبکرا یراهک ش؛اگیبکودمتفکاوت در متفکاوت تیوضکع کشف یبرا است (فردمنحصربه

 .  ما با متفاوت یمکان-زمان در ستیز انسان به انیبنتیواقع

 متمرکز مانمطالعه موضوع و ژهاب یبرا داستان یِفرم امکانات بر در مسیر عکس، اگر -ب

 خود که دهدیم اجازه ابژه به ، یتئور فرم برخف  ی،داستان فرم شویم که، متوجه میمیشو

 تصکور رورتکی و تکودورو  آنچکه از فراتکر دیشکا) نیکا و .سکازد داریپد هست که چنانآن را

 سکطح در ،بلککه ،سکانینوداسکتان دیکعقا و هاعادت ،هاانتخاب ،تیذهن لیدل به نه (کنندیم

 زیکن شکتریپ ککهنانچ ی،داستان فرم. است یداستان فرم ریزناپذیگر و یجبر لزاماست ،تریفرم

 و دهکدیمک تیجسکمان بکه را تیکاولو ککه یفرمک ی اسکت،سکتیالیماتر ی ذاتاًفرم ،شد دیکأت

 . ستا« گشاجهان» یداستان فرم .آوردیم انیببه  را تیخیتار و تفاوت  هیدرنت
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 بکه دیشکا گرچکه- یگکرید بکا مواجهه هنگام به یزبان یهافرم سازرسرنوشتیثأت هلئمس

 در گکرید هکرکس از شیب احتماالً که ساخته خود مشلو  را یشمندیاند ذهن -گذرا ینحو

 :اسکت بکوده گریبانبهدسکت یگکرید بکا یانسان همواجه یبرا نمایناتوان هدغدغ با ما روزگار

 .  یشرق یِگرید و دیسع ادوارد

مطرح « حقبه»این پرسش  «یانسان یهات ربه» سعید معتقد است که به هنگام بحث از

ای او در پی مواجهکه .(36: 1111) «؟کرد تصور را گرید یهافرهن  توانیم هچگون»: شودمی

 و شناسکانرقشک یهانوشته یبررس در دیسع .است «یگرپرخاش» و «ییخودارضا» از عاری

 مواجه ع یب وضع  ی با مسلمانان و اعراب قبا  در یغرب کتب و مطبوعات در منتشره آثار

 شکواهد از اسکتفاده بکا ه،صکادقان ،تعصکب بکدون ، یآکادم هاییگزارش با در این ا :شودیم

 اغلکب هکاکتاب و مقکاالت سکندگانینو .(62: همکان) میمواجه اعراب خود نزد در آمدهدستبه

 -نکوزدهم و ه دهم هایسده مستشرقان برخف - البته و یدانشگاه ،قیقد «یپژوهشگران»

 موضکوع هفتیشک یهکاانسکان ابک یحتکگکاه  هسکتند؛ یزیتسکرقش و تعصکب از یعکار غالباً

 روبکرو ی،غربک تمدن با متفاوت و گرید فرهن   ی مثابهبه اسفم و شرق هفتیش ،قشانیتحق

 بکه هوفادارانک و  یکآکادم و مستند گزارش آن از و صداقت نیا از که ای هینت اما. میشویم

 نیکا» یشناسکرقشک ،بکرعکس درسکت .ستین «مخلوق به زیآماحترام عشق» ،دیآیم دست

 ککردن ثلکهم باعکث ککه دارد[یم] نگه حبوسم یالتومق را در تصورات و مردمانش و منطقه

 آن خفصکه :کنکد[یمک] محدود« آمار» و «شیگرا»، «رفتار» چند به فقط را آنان و ،آنهاست

 .(11: همان)« کند[یم] تیانسان فاقد را آنان که

. شکودیمک بکد  پکژوهش هژاب به یگرید: است یگرید «تیانسان» رودیم دست از آنچه درست   

 آیکد؛ خشکونتیبرمی ختهیگس امل اما ناآگاهانه «خشونت» ی اینهاسرچشمه ی کشفپ در دیسع

. او در شکودیمک من کر خود بازتاباندنِ ،حا نعیدر، ماا و رقش از گفتن توهمِ ی وآگاه توهم به که

 از یککی» :خکوردیمکبر بیکغر غفلکت و یپوشکچشکم  ی به ،بیع  «بتیغ»ی   به این مسیر

 از علکم نیکا ککه اسکت نیا شرق به ییکایآمر دیجد یاجتماع علم توجه هبرجست یهاجنبه

 .جا()همان «گذردیم اتیادب کنار

 از شکدن کاسته با البته که) ییکایآمر شناسیرقش به ییاروپا یشناسرقش از گذارسعید 

 همراه یاجتماع علوم به اتیادب از یلتحو با را (بوده همراه  یآکادم دقت شیافزاو  تعصبات

 :ندیبیم
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 و یشناسکزبکان ،ردیکگینم بر در را اتیادب  یخاورنزد مطالعات ،متحده التاای در ،امروزه»

 ی،اجتمکاع علکوم مراتکبسلسکله در [...] اسکت یفیضع تانسب تیموقع در [هم] یشناسللت

 فقکط مطالعکه طع اینطورقبه ،تسین یعال اهدا  به دنیرس یبرا یابزار جز هازبان همطالع

 .(12)همان: « ندارد یادب متون به اختصاص

 آثکار نککردن مطالعکه ،نیاشکرق یسکینوداستان خصکوصهبک و اتیادب «بتیغ» نیا در او

 شدن محبوس و شدن مثله هسرچشم ،نیاشرق باب در یان یاشرق ه قلمب شدهنوشته یِداستان

 :ندیبیم را آنها
 ککه اسکت ییهکا«هواقع» دیآیم حساب به یامنطقه برای کارشناس همه از شیب که آنچه»

دیگکر، یک  مکتن عبکارت. بهشود  بد «یمزاحم رعنص» هب تواندیم یادب متن  ی آنها یبرا

 هواقعک و کنکد «مزاحمت»  ادیا گردند،می تیواقع به دنبا  که ییهاآدم تواند برایمی ادبی

 .(11)همان: « باشد «یلخم»

 تنها رایز است؟ شرق باب در نیاغرب یهاپژوهش «مخل» و «مزاحم» قیرش داستان چرا

 بکه (کنکدیمک اقتضکا بکودنفکرم رشتس که)چنان یحیتلو و ناخودآگاه نحوبه که است یفرم

 خکود از گفکتن یبکرا ییبلنکدگو ،گکرید یمککان و زمکان در هستیز انسانِ ،ما قیتحق موضوع

 ،مکبهم عبارات در. ندیگویم سخن خودشان از نمسلما و عرب و یشرق ن ایا تنها: بخشدیم

 :ستدیایم ما یروبرو شا»تیانسان» در یگرید ،داستان  ی هساد و یشخص ،غلط
 که آنچه از ،خود یهات ربه از -است ادیز تعدادشان که- عرب سینورمان  ی ای شاعر  ی»

 و دیکگویمک نسخ !(رسدیم نظر به بیع  که هرچند) تشیانسان از ،کندیم حساب شیرو

 شکگرینما ککه (دهایکت ر و هکاشکهیکل ،ریتصاو) ی گوناگونیهاطرح نظم عمفً [قیطر نیبد]

 .(12)همان: « زندیم هم بر است شرق

 ست ککها داستان فرم یناشدنحذ  و یذات «ییایپو و ییتوانا» مرهون بزرگ فرصت نیا ههم

 :ستین شدن «ما» مانند یمعنا به هک یشدن زنده- ان امدمی همرد امر شدن «زنده» به جرمال
 توانش و روین .دیگویم سخن زنده تیواقع  ی از میطورمستقبه و شیوبکم یادب متن  ی»

 در رویکن نیکا بلککه سکت؛ا یسکیانگل یکا یفرانسو یا بیعر متن  ی که ستین آن به مربوط

 و کشکدیمک رونیکب شناسکانشکرق آغکوش از را ییهکاتبُ که است یکلمات ییایپو و ییتوانا

رهکا کننکد،  -شکرق از را تصوراتشان یعنی -را فلوجم بزرگ کودکان نیا تا کندیم وادارشان

 .جا()همان« بزنند جا شرق حساب به را خود تا وشندکیمتصوراتی که 
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 «مکزاحم» و «مخکل» همواره زین ی،نگار خیتار در ،ن ایا در که فردمنحصربه ییتوانااین 

 در سکتهیز انسکان ،گذشته با تو-من یاقسه ب یامواجهه یبرا ما هرا تنها ،شده داده صیتشخ

 .است گذشته

 

 دیگری انیبنتیواقع شناخت یبرا یراه یداستان فرم -0

 و مسکتند و قیکدق یِعلمک یِپژوهشکگر با تقابل در، 1یداستان فرم که است آن بر تصور غالباً

 جکذابیتی ککه اسکت؛ یا سخنبه متن  تیجذاب و ییبایز ،تیخفق قیتزر یبرا یراه، 4یجد

 مسکلط یِتلق طرز نیا از یانمونه. دارد همراه به را یوفادار و تعهد ،دقت از شدن دور الجرم

   :میابیب میتوانیم یسینونامهیزندگ هدربار یدرس لیذ و نییپا رسطو در را
 زیکن خواننده و دهد دست به مشخص تیشخص  ی از یواقع یریتصو نامهیزندگ نکهیا یبرا»

 یهکاتیکواقع و خچکهیتار بضکاعتش و تکوان براسکاس دیکبا سندهینو ،کند باور را تیشخص آن

 گونکهیاضیر و یعلم زبان با یزندگ تیواقع هارائ دیشا اما .دهد ارائه و کند کشف را فرد یزندگ

 یهکاوفکنفکوت از اسکتفادهو بکدون  ی(اسکتعار ایک ی آهنگکینزبان مثل یادب یهاهیآرا با نه و)

 ([...]و جانکدار یگفتگوها ی،پردازتیشخص ،دادهایرو جذاب دمانیچ و نشیگز) یسینوداستان

 آورمکف  خوانندگان عموم یبرا اما ،سازد پژوهشگران و انیدانشگاه حا  مناسب را نامهیزندگ

 .(11: 1138 ،)آزبورن و سویر« کند

 ،سکو  ی در :میشویم مواجه ممکن هویش نیآشکارتر ذکور درم هدوگان با باال جمفت در

 متناسکب ،جذاب، غیرخش  یزبان اما به «گونهیاضیر» ،«یعلم» ،مستند یقیطر به تیواقع

. شکودیم ییبازنما «خوانندگان عموم» یبرا «آورمف » و «پژوهشگران و انیدانشگاه» حا 

 ا)یک نامکهیزندگ مکتن ترککردن»جکذاب» و نسکاختتریخواندن شوق به ما ،گرید یسو در ،و

 «یسکینوداسکتان یهکاوفکنفوت» خریم و بهبه جان می را تیواقع از شدن دور خطر (خیتار

 همکراه بکه «یاسکتعار و نیآهنگک یزبکان» به و (ویسوبژکت و یرواقعیغ اًمسلم ییهاوفنفوت)

 .  شویممتوسل می «یادب یهاهیآرا»

از  خیتکار صکرمعا لسکوفانیف غالکب که است یادوگانه نیچن به یحیتلو باور بر یمبتن تدرس

 ککردن یعلمک یبرا کوشش ازکنند: گذار دفاع میاز آن و  نددهمیساز خبر تحو  سرنوشت ی 

 لسکو یف. هایکدن وایکت، آن در شناسکانهییبکایز و یهنکر عناصکر رشیپکذ یسوبه ینگارخیتار

                                                           
1. fiction 
2. scholarship or documental research 
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 رهنک و علکم از یازهیکآم خیتکار ککه شده گفته اغلب» :سدینویم م،ستیب هسد در خیتار سازدوران

 روشکن را خیتکار بکودن یعلمک همرتبک انکدشکده موفق رمتأخ یانتقاد هففسف کهدرحالی اما .است

 .(White, 1973: x-xi) «اسککت شککده جلککب آن یهنککر ءِاجککزا انککدکی بککه اریبسکک توجککه ،کننککد

 بکه ییوسکطا قکرون یهکاینگکارعیوقا از «مبکارک» گکذار نیکا در ی همچون وایکت،شمندانیاند

 رفکتن دسکت از» شاهدی بکر و «قتیحق یهعل یجنبش» ،مدرن (باورخیتار) اگرتیروا ینگارخیتار

 قلمکرو از آمکدنرونیکب و خطرککردن یسکو به را ما که یجنبش» :دهندیم صیتشخ را «تیقطع

 البتکه و تکرجکذاب جهان به نهادن قدم و نگارعیوقا و سینوسالنامه یِستیرونیپ قیحقا امان و امن

 دگاهیکد نیا در که است آشکار .(Ankersmit, 1994: 9) «کندیم دعوت یسینوخیتارتر یرقطعیغ

 -معاصکر شکمندانیاند نیبزرگتکر از یاریبسک انیکم در چکه و عکوام انیم در چه- دارشهیر اًقیعم

ابکزاری  مگکر د؛شکوانگاشته نمی اییانهبازنما و یشناخت و یمعرفت شأن جد هیچوا یداستان تیروا

 ختنیبکرانگ قیکطر از افکراد نسکیا اتساگزی و یشخصک ت ارب (اتیواقع نه و) قِیحقا انتقا  برای

 غیره. و یشاد و یکن کاو و ترس

 عیشکا بکاور نیا محضِ کذب و بطفن دادن کوششی برای نشان ،آمد نوشته نیا در آنچه

 تکودور  شککاکانه(پسا ،بهتکر انیب به ،ای و) شکاکانهضد گونه در آرماننگاری رمانتاریخ. دبو

 روح هممکر زیکهرچ از شیپک اتیکادب که ستین نیچن» :است  یشر یداستان اتیادب بدربا

 و  یکآکادم ی،علمک فکرمه نک( 68: 1132 ،)تکودورو « است جهان کشف یبرا یراه بلکه باشد

 و ئوریک ت ویسکینخیتارکه دیدیم، مشکل )چنان است تیواقع قیدق و یجد کاشف  یتئور

 ،بلککه سکتین آن هیانکنماواقع یِخشک و تیجد ریخی،وقایع تا از ئوری ت یهاگزارش ی،جد

 نفکوذ یمعنا به یداستان فرم ( و نهاست آن بودن یرواقعیغ و بودن نیدروغ ،برعکس درست

 .است ییبایز و کشش و تیجذاب و «یادب یهاهیآرا»

 رسکالت ی و وداع بکاسکتیهیلین یکیقلمرو بکه ورود اًصکرف ویسینخیتار شدنِ یداستان اگر

 متفکاوت و نشبکود گذشکته در گذشکته با همواجه ریمس در ینگارخیتار یاکتشاف و انهیبازنما

 همکراه میتکوانیم (،کندیم حکم نیچن مسلط کاذب و شدهدنانق باور کهچنان) باشد بودنش

بکه آن  و دنککن خطکر اصکفً چرا مورخان بایکد گریدآنگاه »: که میپرسب تیانکرسم فران  با

حاضکر را بکه بیکان  هککانونی مقالک هپاسخ خکودِ انکرسکمیت ایکد «؟هندنب پا زیخطرخ قلمرو

 ابنکدی دسکت ییهارتیبص به توانندیم ن ایا در چراکه دنکنیم نیچن آشکارا آنها»آورد: می
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هرچنکد  .(Ankersmit, 1994: 9« )ببخشکد آنها هب توانستینم گاهچیه یخیتار پژوهش که

 است.« بصیرت»چند  تر ازاش، بنیادینیفرمبحث، بنا به سرشت 

 

 گیرینتیجه -3

انکواع  و اساساً- روایات تاریخی فرمدارد تا به تأمل در تحوالت تاریخنگاری معاصر ما را وا می

 مشکاهده نوشکته نیکا در کهنانچتوجه کنیم.  -های پیشاروی ما برای وصف ی  وضعامکان

 -الکف :که است (گذشته) وتمتفا تیوضع از گفتن یبرا زبانی فرم تنها یداستان فرم ،میکرد

 یرضکع یبکرا خکود یهمتکایبک ییتوانا لیدل به -ب؛ است منطبق ما ازلی و یحس هت رب با

 مثابکهبکه قکادر اسکت، -پ ؛باشد ما بودن هشیو مندی وجهان و تیکلّ کاشف تواندیم ،شدن

 و ،کنکد یادگستیا یگرید یِخودسازازآن یبرا یانسان زبان یِذات لیم برابر در ی،زبان فرم  ی

 .  کند افشا شبودن متفاوت و یگرید در را گذشته در هستیز انسان

: در آوردیمک ه کوم آنهکا بکه یک ورتئ ی وعلمک یهافرم نیزم در گونهرمان ویسینخیتار

 ؛هسکتند «ح کاب» یرداسکتانیغ یانیکب یهکافکرم. تیواقع ییبازنما وشناسی زمین معرفت

 تمکاس «بازدارنکده یپوشتن» همچون یگرید از گفتن هنگام به یفلسف و یعلم نثردرواقع، 

مقکاالت  مسکتند و خشک  ی،جکد ،قیکدق گکزارش در چهآن .کندیم  وبمح را جهان با ما

 آن» -اگر بخواهیم از واژگان مرلوپونتی بهره بگیریم- مویشمی مواجه آن با تاریخی همحققان

 «.میکنیم شاهت رب جهان در هاانسان ما که ستین ییمعنا

 فکرم د  از ،«مکبهم و ژککو وژ ک یهارن  و هاشکل هآشفت هتود» برعکس، از د  درست

 هایکن شکیو .شکودیمک داریکپد تیواقع ی،داستان (میمستق اًمطلق ،حا نیدرع ،و) میرمستقیغ

ما در  هواقعی بودن ما و ت رب هتر، این شیوماست؛ به بیان دقیق هواقعی ظهور چیزها بر ت رب

 ککه میریکبگ  کهینت یشکگفت نیعک در یمتوانیم ،انیپا دراست.  1زایش آن جهان در جریان

؛ و شاید این تنهکا راه اندینمایبازم را تیواقع داستانی نامطمئنِ و ریحق تیغابه مبهم، تیروا

 پیش روی ما برای گفتن از دیگری باشد.

 

 

 

                                                           
1. à l'état naissant 
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