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نقد و نظر
ویژگیهای تاریخنگاری «هایدن وایت»

گزارش تكميلي «ايران» از همايش همدلي
اديان توحيدي

ی با چاشنی ادبی
تاریخنگار 

ضیافتی برای گفتوگوی ادیان

چرا هیچ مورخی نمیتواند «بیطرفانه» تاریخ بنویسد؟
آرزو عباسي

مهسا رمضاني

عکس :امیر رجبی  /ایران

تقارن دو ميالد مس�عود نبي اكرم مس�لمين،
حضرت محمد(ص) با حضرت مسيح(ع) فرصتی
شد تا  14بهمنماه ،سالن همايشهاي كتابخانه
مل�ي ايران ،صحنهاي براي به نمايش گذاش�تن
وح�دت و همدلي ميان اقوام و اقليتهاي ديني
ش�ود و با وجود تنوع و كثرت بسيار ،همه را در
محفلي دوستانه گرد هم آورد .آنچه بيش از همه
در اين نشست جلوهگري ميكرد ،تأكيد مكرر بر
مشتركات ملي با پخش كليپها و سرودهايي بود
كه پيوسته ضرورت اين وحدت را گوشزد ميكرد
و ابع�ادي از اين همدلي را به تصویر میکش�ید.
اي�ران همواره در ط�ول تاريخ مهد تنوع و تكثر
شناخته شدهاست و ايرانيان از دوره باستان تا به
امروز اين همزيستي را تمرين كردهاند و هيچگاه
اين تنوع عاملي براي گسست در جامعه ايراني
نبود ه است .این ضیافت هم که برای گفتوگوی
میان ادیان برپا شده بود نشانی از همدلی ادیان
توحیدی در پهنه ایران اسالمی داشت.
در ابتداي اين نشست نخست آيه  13سوره حجرات:
ُ
َى َو َج َعلْ َنا ُك ْم
اس إِنَّا َخلَ ْق َنا ُك ْ��م م ْ
«يَا أَُّي َها َّ
الن ُ
ِن َذ َك ٍر َوأنْث ٰ
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ُش�� ُعوبًا َو َق َبائ َ
اللِ أَتْقَا ُك ْم إِ َّن
هَّ
ِير» تالوت ش��د تا تأکی��د قرآن کریم بر
اللَ َعل ٌ
ِي��م َخب ٌ
«اصل تنوع» را متذکر شوند .اين در حالي است كه در
ادامه از طرف جامعه مسيحي كشور نيز باب  10تا 24
کتاب روميان از عهد جدید تالوت شد كه اتفاقاً آزادي،
صل��ح ،همدلي ،محبت و معنوي��ت از محورهاي اصلي
مورد تأكيد در اين آيات بود.
س�يد رضا صالحي اميري ،رئيس كتابخانه ملي
ايران كه در كنار دس��تيار ويژه رياس��ت جمهوري در
امور اق��وام و اقليتهاي دين��ي ،ميزباني اين همايش
را بر عهده داش��ت ،نخست براي خوشامدگويي پشت
تريبون حاضر ش��د .او كه بيش از  10سال در رابطه با
اقوام و اقليتهاي ديني در ايران مطالعه داش��ته است
و كتابهاي��ي همچون «مدیری��ت منازعات قومی در
ایران» و «انسجام ملی و تنوع فرهنگی» را در كارنامه
خ��ود دارد ،در س��خنراني خ��ود بيش از ه��ر چيز بر
ضرورت انس��جام ارگانيكي (پذيرش اصل تنوع و تكثر
در عين وحدت) براي بقاي جامعه ايراني تأكيد كرد و
ميزان اعتماد اجتماعي اقوام و اقليتهاي ديني نسبت
به نظام و دولت ،س��طح مشاركت سياسي و اجتماعي
آنها و همچنين ميزان س��ازگاري اجتماعيش��ان را از
نمودهاي عيني اين انس��جام دانس��ت .او معتقد است
مادامي ميتوان از انس��جام در جامعه ايراني حرف زد
كه حضور اين سه مؤلفه را در جامعه شاهد باشيم.
پس از صالحي اميري ،اسقف اعظم رمزی گرمو،
رهبر اعظم کلیس��ای آش��وری کلدانی به س��خنراني
ی بن مریم(ع) با تولد نبی
پرداخت .وي تقارن تولد عیس 
اکرم مس��لمانان محمد مصطفی(ص) را نشانهای برای
پیروان این دو دین توحیدی تلقی کرد تا به ش��ناختی
عمیقتر از یکدیگر مبادرت ورزند و از اصول مشترک
ميان پیام این دو دین بهره ببرند.
وی همچنی��ن تأکید ک��رد امروز دی��ن در برخی
مناطق به ابزاری برای سیاستمداران بدل شده که این
امر خود پدیدهای منفی است .از این رو معتقد است که
تقارن این دو میالد باید فرصتی برای پاک نگه داشتن
ساحت دین از آلودگیها باشد.
موبد پدرام س�روش پور ،عض��و انجمن موبدان
زرتش��تي ايران نيز از س��وي جامعه زرتشتي كشور به
ايراد س��خنراني پرداخت .او ضمن تأیید سخنرانيهاي
پيش��ين از بروز جنايتهايي كه ام��روز به نام دين در
سطح جهان رخ ميدهد ابراز نگراني كرد و معتقد است
تمام پيامبران ،حقيقت الهي را به همراه داش��تهاند و
اين ما هس��تيم كه در گذر زمان از اين حقيقت فاصله
گرفتهايم .از اين رو به زعم او ،همانديشي و گفتوگوي
اديان ميتواند آنها را به اين حقيقت نزديك كند.
سروشپور همچنين ضمن تأكيد بر يكتاپرستي به
دو اصل كلي و ِ
ثابت ديگر در همه اديان اش��اره كرد و
اين دو اصل را «خردگرايي» و «راستيجويي» برشمرد
و در این رابطه گفت :اين دو مؤلفه باعث ش��كلگيري
نوانديشي و پيشرفت در جوامع ديني است.
در ادامه ،خاخام يونس حمامي اللهزار ،نماينده
جامعهكليميان تهران نيز بر ضرورت انسجام و وحدت
مي��ان اديان تأكيد نهاد و «وحدت ميان اديان» را قول
خداوند دانست كه سرانجام انسانها را به آن وعده داد ه
است .از اين رو ،وي نيز شناخت اديان از یکدیگر براي
رسيدن به وحدت را ضروری دانست و الزمه اين امر را
گفتوگوي ميان دينيبرشمرد و گفت :از راه جنگ و
اختالف ،شناختي حاصل نميشود.
اسقف اعظم سركيس�يان ،رهبر مذهبي ارامنه
تهران و ش��مال ايران نيز رس��الت ادي��ان توحيدي را
ش��ناخت بدون توهين دانس��ت و معتقد اس��ت ايران
ب��ا توجه به فرصتهاي ديني و قوم��ي ،بايد به الگوي
همزيستي ميان اديان مختلف بدل شود.
در ادام��ه رهبر مذهبي صائبي��ن مندايي ،گنزورا
نج�اح محيل�ي در رابطه ب��ا دين صائبي��ن مندايي
توضيحات��ي ارائ��ه كرد و همچون ديگر س��خنرانان بر
ضرورت وحدت ميان اديان در جامعه تأكيد نهاد .پس
از وي مهندس عبدالسالم بزرگزاده نيز متني منظوم
را به زبان بلوچي ارائه كرد.
اي��ن نشس��ت در حال��ي ب��ه پاي��ان رس��يد كه
حجتاالسلام علي يونس�ي ك��ه برگ��زاري اين
هماي��ش را عهدهدار ش��دهبود با اس��تناد به س��خن
بنيانگذار جمهوري اس�لامي« :ايران مال همه اس��ت.
توحيد مذهب همه اس��ت و ما امت واحده هس��تيم»
هدف از برگزاري اين نشس��ت را ضرورت برابري همه
اقوام و اقليتها در جامعه عنوان كرد.

منتخبی از آنچه انگلیسیزبانها در سال  2015خواندند

ذهن های خالق چه نوشتند

علیرضا شیرازینژاد

بس�ختی میتوان ادعا کرد که در سال گذشته میالدی ،بهترین کتابهای
حوزه اندیشه کدام بودهاند .مثل این است که بگوییم پاکترین آب از میان
رودها و دریاها و اقیانوسها در کدام نقطه زمین واقع شده است! کتابهای
اندیشهای مخاطبان خاص دارند ،یک نفر چاپ کتابی درباره «هستیشناسانه
فیزیک کوانتومی» را انتظار میکشد و دیگری «نظریههای آموزش فلسفه
برای کودکان» را مهم میداند .خالصه در عرصهای ورود کردهایم که به قول
ی هستند! اما در سال 2015
باباطاهر متاعش بیمشتری نیست و همه مدع 
کتابهایی چاپ ش�دند که هم از سوی اهالی کتابخوان رسانههای خارجی
مورد توصیه واقع شدند هم در فروش خوش اقبال بودهاند .در این نوشتار،

ëëما چگونه موجوداتی هستیم

? What Kind of Creatures Are We

این روزها همه دنبال سیاستند،
همانطور که سیاست به دنبال ما
اس��ت اما دو هفته به پایان س��ال
میالدی نمانده بود که اندیش��مند
صاحبنام و فیلسوف معروف زمانه
ما ،نوام چامسکی از آخرین کتاب
اندیشه سیاسی خود با عنوان «ما
چگونه موجوداتی هستیم؟» پرده
برداش��ت .البت��ه او در این کتاب
اسراری را هویدا نکرده است بلکه به
چیستی «زبان» که ابزار اصلی کار
سیاست نیز هست ،میپردازد .بنابراین پر واضح است که اهالی اندیشه هنگام مواجهه با کتاب
تازه انتشار یافته یکی از پایهگذاران علومشناختی ،زبانشناسی مدرن و یکی از نظریهپردازان
مطرح سیاس��ی جهان ،نمیتوانند ج��ای آن را در کتابخانه خود خالی بگذارن��د« .آورام نوام
چامسکی»  87ساله با زبانی سلیس ،واضح و دقیق ،شرح و بسط  50سال کار علمی در مطالعه
زبان را در این کتاب روایت میکند .بر همین اس��اس اگر میخواهید بدانید که چه رابطهای
میان زبان و اندیش��ه وجود دارد ،مبانی بیولوژیکی زبان چیس��ت و در نقد نظریههای مطرح
اجتماعی و ارتباطی زبان چه میتوان گفت ،خواندن این کتاب را از دست ندهید .نتایج علمی
چامسکی در این اثر که توسط انتشارات «دانشگاه کلمبیای امریکا» به چاپ رسیده است ،ما را
در شناسایی «محدودیتهای ظرفیت علومشناختی» در انسان و پاسخ به این سؤال که «ذهن»
انسان واقعاً چه مسائلی را میتواند در «تاریخ علم»« ،تفکرات فلسفی» و «فهم جاری» مورد
بررسی قرار دهد ،یاری میرساند .پیوند «ذهن» و «زبان» با «سیاست» و «اجتماع» کاری است
که امروز از دست چامسکی بر میآید و او در دفتر مکتوب تازه چاپ شدهاش به طور تمام قد
از «سوسیالیسم آزاد» پشتیبانی میکند؛ مفهومی که ریشههایش در اندیشههای جان دیویی
(فیلسوف و روانشناس امریکایی) وجود دارد و تا حدی هم با آراي مارکس و استوارت میل در
ارتباط است .نشریه «نیچر» در شماره پایانی سال  2015خود نیز به معرفی این کتاب که در
حوزه «علوم شناختی»« ،زبان» و «فلسفه سیاسی» به انتشار رسیده است ،پرداخت.
 ëëپس شما هم در انظار عمومی شرمنده شدهاید!
So You’ve Been Publicly Shamed
«پس شما هم در انظار عمومی
شرمنده ش��دهاید!» نهمین کتاب
«جان رانس��ن» ()Jon Ronson
روزنامهنگار پُرکار و خستگیناپذیر
اهل ول ِز بریتانیا است که کتابهای
پرفروش��ی در کارنامه نویسندگی
خ��ود دارد .او که از روزنامهنگاران
سرش��ناس س��بک گونزو (سبکی
که در آن محتوا و اطالعات خبری
ب��دون جانب��داری و اغراض خاص
منتشر میشوند) این بار عزم خود
را جزم کرده و با س��فر به دور دنیا گفتوگوهایی را تدارک دیده است که مصاحبه شوندگانش
ب��ا شرمس��اری در مقابل عموم ل��ب به اعتراف درب��اره اعمال غیراخالقی خویش گش��ودهاند.
تحلیلهای جذاب ِ
«رانس��ن» در این کتاب سبب شده اس��ت تا کتابش براساس رأی 12298
نفر در نظرس��نجی پایگاه اینترنتی  goodreadsنمره  3/9از  5را کس��ب کند و در فهرست
پرفروشترینهای س��ال فروشگاه اینترنتی«آمازون» نیز قرار بگیرد .به طور کلی تأمل در باب
مسائل اجتماعی-اخالقی حوزه تکنولوژی از مقولههای مورد عالقه «رانسن» است و او در این
کتاب به بررس��ی تأثیر عصر اطالعات بر «کوچک شماریهای عمومی» افراد میپردازد .آنچه
به زعم وی اهمیت دارد نوع موضعی اس��ت که انس��ان مدرن در برخورد با «اعتراف کنندگان»
برمیگزیند .راحتتر بگوییم ،ما وقتی کسی اعتراف میکند (مث ً
ال فالن لطیفه را در بین دوستان
درباره ما گفته است ،یا استاد دانشگاهی از سرقت علمی خود پرده برمیدارد) چنان خشمگینانه
و خشن و به دور از اخالق با وی رفتار میکنیم که گویی اشک «شرم» وی در مقابل ما بیارزش
و ناچیز است! مناسبات ما در عصر اینترنت (بخصوص در شبکههای اجتماعی نظیر توئیتر) در
قبال شرمندگی افراد نه تنها مترقیتر نشدهاند بلکه گاهی از دوران ماقبل تجدد هم وقیحانهتر
هس��تند .آنچه «رانسن» در این کتاب نتیجه گرفته است ،بیانگر استفاده ابزاری از «شرم» در
جامعه مدرن برای کنترل افراد است .از این رو اثری قابل تأمل در حوزه «فلسفه اخالق» است که
بیشک میتواند برای عالقهمندان به مباحث روانشناسی مدرن نیز مفید واقع شود.
ëëاسطوره شهود
The Myth of the Intuitive
کتاب «اس��طوره ش��هود»
نوش��ته « َمک��س امی��ل
دوی��چ Max Emil -
 »Deutschمرتفعکنن��ده
پ��ارهای از نیازه��ای درون��ی
علمدوستـــان است .میدانیم
ک��ه در فلس��فه معاصر جدال
فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان
تجربی در رأس مس��ائل قرار
گرفته است« .فلسفه تحلیلی»

منتخب�ی از چند کتاب محبوب در حوزه اندیش�ه را که در س�ال  2015به
زبان انگلیس�ی چاپ شدهاند گزارش خواهیم کرد البته منبع اطالعاتی ما
فروشگاههای خاص راسته خیابان انقالب و کریمخان یا شهرکتاب نبوده بلکه
(با ابتکار عمل!) از گوگل پرسیدیم غربیها کدام کتابهای فلسفه و اندیشه
را در س�ال  2015بیش�تر خواندهاند ،او هم با ارجاع به چند س�ایت (پایگاه
اینترنتی) خوب (مانند «آمازون» و «نیویورک تایمز» و «ان.بی.فیلوسوفی»)،
م�ا را کمابی�ش راهنمایی کرد! اینکه تا چه ح�د انتخابهای ما به واقعیت
ک هستند ،پاسخش را باید از تاریخ شنید ولی مطمئنیم این کتابها در
نزدی 
پیشبرد اندیشه و ارتقای تعاطی اندیشهها مؤثر خواهند افتاد.

ب��ر پایه منطق ش��هودی و متدولوژی مبتنی بر ریاضیات اس��توار اس��ت ،در حالی که
«فلس��فه تجربی» به آمار و نظرسنجی و درک مردم تکیه دارد .تجربیها ادعا دارند که
«درک شهودی» فالس��فه بر حسب نژاد و موقعیت جغرافیایی و شرایط زندگی ،متغیر
اس��ت و رویکرد فیلسوفان فلسفه تحلیلی رو به فنا است .اما در این کتاب« ،دویچ» که
ریاست گروه فلس��فه دانشگاه هنگکنگ را به عهده دارد ،با نقد منابع منتقدان فلسفه
تجربی ،دفاعی تمام قد از فلسفه تحلیلی ارائه کرده است و نشان میدهد که این دسته
از فالسفه نسبت به فیلسوفان تجربی بسیار کمتر در آرای خود تجدیدنظر میکنند.
وی با طرح بحث در موضوعاتی نظیر رد روش افالطونی (باور راستین توجیهپذیر –
 )Justified True Beliefتوس��ط ادموند گیته (فیلسوف آمریکایی) ،اظهارات سول
کریپکی (فیلسوف آمریکایی) درباره گودل ،و مسائل و ادعاهای متافلسفهای ،فیلسوفان
تجربی را به چالش میکش��د و عنوان میکند که آنها به جای «ش��هود» بر «استنتاج»
تکیه میکنند .این کتاب که توس��ط انتشارات دانشگاه  MITبه چاپ رسیده است ،در
زمره آثار ارزش��مندی قرار میگیرد که به نظر میرس��د در جهتدهی فکری فیلسوفان
معاصر مؤثر خواهند افتاد.
ëëبازسازی واقعیت :مدلها ،ریاضیات و شبیهسازی
Reconstruction Reality: Models, Mathematics, and Simulations
این هم یک مثال نقض (شاید هم پاسخی نغز) در رد خرافهاندیشی عزیزانی که ادعا
میکنند ،خانمها میانهخوبی با
فلسفه ندارند .در این کتاب که
توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ
رس��یده اس��ت ،دکتر مارگارت
(Margaret
موریس��ون
 )Morrisonب��ه س��ؤاالتی در
باب شأن روششناسی و ماهیت
«مدلس��ازی» و «شبیهسازی»،
مس��ائل معرفتش��ناختی آنها،
و کاراییش��ان در علوم پاس��خ
میدهد.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه تورنتو که در زمینه فلسفه علم ،تاریخ فیزیک ،کانت
و دکارت مطالعات گس��تردهای دارد ،معتقد اس��ت که در فرآیند اس��تدالل بایستی از
«قانون» به «مدل» و س��پس به «واقعیت» رس��ید.کتاب وی پنجرهای در حوزه فلسفه
علم به س��وی عالقهمندان گشوده است که بیانگر چگونگی کاربرد شبیهسازی رایانهای
به عنوان روش��ی برای اندازهگیریهای تجربی است ،و از این طریق سطح درک ما را از
فیزیک جهان ارتقا میبخشد.
در نوش��تار موریس��ون وقتی میخوانیم چگونه صورتگرایی ریاضیات بر دادههای
فیزیکی تکیه میکند ،یا نقش مدلهای ذهنی در علوم چیست و میبینیم که وی چگونه
با رد نظریهها و مباحث سنتی پیرامون وجه تمایز میان «تجربه» و «شبیهسازی» ،ما را
به بازنگری نسبت به رابطه میان مدلها و واقعیت فرا میخواند ،باید اعتراف کنیم که با
یک پدیده «آوانگارد» در اندیشه علم و فناوری مواجه شدهایم؛ همانطور که «بَس ون
فراس��ن» (فیلسوف پرآوازه دانشگاه ایالتی س��ان فرانسیسکو) از آن به عنوان یک منبع
اصلی در فلسفه علم یاد میکند.
ëëخواننده تمامعیار :فلسفه مدرن در  133گفتار فلسفی
The Stone Reader: Modern Philosophy in 133 Arguments
س��ال  2010ب��ود ک��ه
«پیت��ر کاتاپان��و – Peter
( »Catapanoاز دبی��ران
ارش��د گ��روه اندیش��ه روزنامه
نیوی��ورک تایم��ز) ب��ه همراه
«سایمون کریچلیSimon -
(فیلس��وف
»Critchley
انگلیس��ی و از صاحبنظ��ران
فلسفه قارهای) س��تون «تمام
عی��ار – »The Stoneرا
ب��ر پای��گاه اینترنت��ی روزنامه
نیویورک تایمز قرار دادند.
آمار نش��ان م��یداد که میلیونه��ا نفر ج��ذب مقالههای وی��ژه و بحثهای نوینی
میش��دند ک��ه حدیث زندگ��ی متجدد را ب��ه زیبایی روای��ت میکردند .مس��ائلی که
هم��ه ما دوس��ت داریم دربارهش��ان بیش��تر بدانیم ،مث ًَ
ال آی��ا اس��تفاده از هواپیماهای
ب��دون سرنش��ین نظامی ،ام��ری اخالقی اس��ت؟ در جهانی که به نظر میرس��د تحت
کنت��رل عل��م و تکنی��ک ق��رار دارد ،آیا جایگاه��ی برای
علومانس��انی باقی مانده اس��ت؟ خطرات اخالق نسبیگرا
چیست؟
حاصل آن سلس��له ستونها ،در س��ال  2015کتابی به
نام «خواننده تمامعیار» ش��د .پیوند مس��ائل فلسفی عالم
تجدد با ماهیت علم ،اخالق و آگاهی س��بب ش��ده است تا
کتاب تازه انتش��ار یافته انتش��ارات «لیورایت» در فهرست
کتابه��ای پرفروش آمازون ق��رار گی��رد« .خواننده تمام
عیار» به ما نش��ان میدهد که نه تنه��ا نمیتوان مرزی را
برای علم و فلس��فه تصور کرد ،بلکه به قول ناش��ر «فلسفه
برای همه است».

«های�دن وای�ت» از متفك�ران و نظريهپ�ردازان معاصري اس�ت كه
ديدگاهه�اي قابل تأمل�ي در رابطه با ارتب�اط «تاریخ»« ،زب�ان مورخ» و
«واقعیت تاریخی» دارد .به زعم او ،یک مورخ هيچگاه نميتواند از محيط
خود ش�ناختي بي واسطه داشت ه باش�د و خواه ناخواه از فضاي گفتماني
كه در آن قرار دارد ،متأثر میشود .وايت برای تاریخنگاری نه تنها حوزه
«مطالع�ات تاریخ» ،بلکه حوزه «مطالعات ادب�ی» و «مطالعات فرهنگی»
را ني�ز مح�ل توجه ق�رار ميدهد و ای�ن رویکرد ،وجه ممی�ز او از دیگر
بودگی تاریخ» را میتوان
تاریخنگاران اس�ت .دیدگاههای او درباره «متن
ِ
داس�تانی رمانگونه تعبير کرد ك�ه نظریههای او را فراتر از
نوعی روایت
ِ
رش�ته تاریخ ،ب�ه نظریههای پسامدرنیس�تی ادبیات نی�ز پيوند ميزند.
نظری�ه «فراتاریخ» او كه به نوعي رويكردي ميان رش�تهاي بين «تاریخ»
و «نق�د ادبی» دارد ،گواهي بر اين مدعاس�ت .چن�دي پيش 7،دي ماه،
نشس�ت «بررسی آثار هایدن وایت» به همت گروه تاریخ و همکاریهای
میانرشتهای پژوهشکده تاریخ اسالم جهت بررسي آراي اين انديشمند
برگزار شد كه در این هماندیشی دکتر سیدهاشم آقاجری ،دکتر حسین
پاینده و دکتر حسینعلی نوذری درباره دیدگاههای این اندیشمند و شیوه
تاریخنگاری او سخنرانی کردند.
ëëحقایق تاریخی «برساخته» مورخان است
دكتر حسين پاينده ،استاد نقد ادبي دانشگاه
عالمه طباطبايي ،هایدن وایت را صاحب تفکری
التقاطی دانست و آبشخور فکری او را به متفکرانی
چون ویک��و ،هگل ،فوکو و دریدا نس��بت داد .به
عقیده او ،دستاورد اصلی هایدن وایت درآمیختن
تاریخنگاری با نظریه ادبی به منظور فراهمآوردن
روای��ی جنبههای
زمین��ه جامعی ب��رای ادراک
ِ
تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی جهان پیرامونمان
است .به زعم پاينده ،اگر بخواهیم طرحی کلی از
آراي وایت در باب تاریخ و تاریخنگاری به دس��ت
دهیم ،بايد سه رکن اساسی در اندیشه او را مدنظر داشت ه باشيم:
ن رو ،همان
« .١واقعی��ت» را میتوان نوعی «متن» محس��وب ک��رد .از ای 
راهبردهایی که برای «تفس��یر متون» به کار میبری��م در «فهم واقعیت» نیز
کاربردپذیرند.
« .٢واقعیت» همواره ماهیتی «برس��اخته» دارد .اگر گفتمان را چارچوبی
ب��رای فهم و تفس��یر جهان پیرامون بدانیم ،آنگاه بای��د گفت هر آنچه واقعیت
پنداش��ته میشود صرفاً تفسیری گفتمانی اس��ت که ذهن سوژه به اُبژه الصاق
میکند.
« .٣معرف��ت تاریخی» ماهیتی گفتمانی دارد .اگر معرفت از ذهن س��وژه
حاصل میآید و هیچ ذهنی عاری از ش��الودههای گفتمانی نیست ،بنابراين هر
معرفتی به تاریخ گذش��ته ،قطعاً واجد س��ویههای گفتمانی خواهد بود .تاریخ
گذشته ،نه در خأل بلکه در چارچوبهای ذهنی تاریخنگاران نوشته میشود و به
همین سبب معرفتی که تاریخنگاران از گذشته به دست میدهند ،با گفتمانی
که آگاهانه یا اغلب ناخودآگاهانه تحت سلطهاش هستند ،درمیآمیزد .از اینجا
میتوان نتیجه گرفت که هیچ مورخی نمیتواند «بیطرفانه» تاریخ بنویسد.
از اي��ن رو ،پاينده چنين نتيجه ميگيرد ك��ه به زعم وایت ،تاریخنگاران به
حقایق تاریخی دسترس��ی ندارند و هیچ مقدار پژوهش تاریخنگارانه نمیتواند
چنین دسترسیای را به طور مستقیم یا کامل امکانپذیر کند ،بلکه این حقایق
توسط آنان «برساخته» میش��ود .به اعتقاد او« ،حقیقت تاریخی عبارت است
از واقعهای که تاریخنگار به شکلی روایی توصیف میکند و لذا همیشه ماهیتی
کام ً
ال زبانی دارد».
 ëëمفهوم «تخیل تاریخی» در شیوه تاریخنگاری هایدن وایت
دكتر حسينعلي نوذري ،پژوهشگر تاريخ
و علوم سياسي دانش��گاه آزاد اسالمي به نقش
و جايگاه انكارناپذير هاي��دن وایت در منازعات
تاریخی و سهم او در بسط گفتمان تاريخی اشاره
کرد .او برخالف نظر منتقداني که مفهوم «تخیل
تاريخی» را ابداع هایدن وایت میدانند ،معتقد
است او از مفهومي كه در دهه  ١٩٣٠سی رایت
میلز ،جامعهشناس انتقادی ،تحتعنوان «تخیل
جامعهشناس��ی» مطرح ميكن��د ،گرتهبرداري
كردهاس��ت .وايت همان تعاري��ف ،كاركردها و
كارويژههايي را براي «تخي��ل تاريخي» عنوان
ميكند که میلز برای «تخیل جامعهشناسي» برميشمارد.
به زعم او ،مفهوم «تخیل تاريخی» عبارت است از آگاهی صریح و روشن از
مناسبات بین تجربه شخصی و تاریخ ،يا کاربرد اندیشه تخیلی در جریان پرسش
وپاسخ به مسائل تاريخی .مورخی که از تعبير يا مقوله «تخیل تاريخی» استفاده
میکند خود را دور از مس��یرهای معمول زندگی روزمره احس��اس میکند .در
مبين قابليتهاي معيني است
واقع تخیل تاريخی همانند تخیل جامعهشناسی ّ
كه به مورخ امکان میدهد در همان حال که در بطن وقايع و مناسبات زندگي
روزمره قرار دارد ،براي تبیین آنها خود را از وقايعي جدا كند كه موضوع تحليل
او اس��ت .اينجا تهماندهاي از پوزيتيويس��م مشاهده ميشود .از نظر وايت مورخ
جاي��ي بيرون از وقايع تاريخي قرار ميگي��رد تا مبادا جهتگيريها ،هنجارها،
قضاوتها و ارزشهايي كه بدان پايبند است در تحليل و نتيجهگيري تاريخي
او تأثير بگذارد.
ëëمورخی که رابطه «عقل» و «خیال» را در تاریخنگاری از بین میبرد
دكتر سید هاش�م آقاجري ،استاد تاريخ
دانشگاه تربيت مدرس ،معتقد است هایدن وایت
همواره به تاریخ فکر عالقهمنداس��ت و رد پاي
اي��ن تعلق خاطر را ميتوان تا نخس��تين آثار او
دنبال كرد و در اين راس��تا ،كتاب «فراتاریخ» او
آگاهی تاریخی» معرفی کرد.
را «تاریخ
ِ
به زعم او ،مسأله هایدن وایت مسأله «انتخاب
آگاهی و آگاهی انتخاب» است .او در «فراتاریخ»
از تقابله��ا میگریزد و به تداوم ميانديش��د .او
برخ�لاف پوزیتیويس��تها که بی��ن عینیت و
ذهنی��ت ،جهان و کلمه ،واقعی��ت و ایده تقابل
ميگذارند ،برای صورتبندي ایده تداوم ،روابط جزء و کل را تابع روابط تقابلی
میکند .وايت به اي��ن علت صنایع ادبی را در کار تاریخنگار دخيل ميداند که
بتواند رابطه «عقل» و «خیال» را از بين ببرد؛ رابطهاي که در سنت رمانتیسم
آلمان و ایدهآلیس��م قرن نوزدهمی و پوزیتیويس��م عصر روشنگری مقابل هم
قرار داشتند.

