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 نژاد حسین ترکمن

ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،  آموختۀ دکتري زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان دانش
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 )1399 تابستانتاریخ چاپ:  ،28/10/98تاریخ تصویب:  ،04/07/98تاریخ دریافت: (
 

 چکیده
 

هاي بنیادینی در باب  تاریخ و  ان  تاریخ و داستان، پرسشهایی است که با نوسان می اي. ال. داکتارو خالق رمان
اش اهمیت فراوانی در  محور  یهودي بالیده، تفسیر  دیدگاه  تاریخی کنند. چون او در سنت  تاریخ معناي آن مطرح می

تواند  یپردازد، بیش از همه م که صریحا  به مسئلۀ تاریخ می کتاب دانیالهایش،  درك آثارش دارد و در میان رمان
مان کند. در این مقاله با تکیه بر آراي میرچا الیاده و تفحص در میراث  فکري   در شناخت  فلسفۀ تاریخ  او یاري

کوشیم تا بینش تاریخی  دانیال، قهرمان داستان، را تحلیل کنیم. با اقتباس از نظریۀ الیاده  اسرائیل می پیامبران  بنی
مند  نبوي و  ال از سنت  فکري  انبیا، از رابطۀ دیالکتیک  میان  اندیشۀ تاریخدهیم که خوانش نوین  دانی نشان می

شود و راه  حل  دانیال براي نجات از  لند، که موضوع  بخش  پایانی  رمان است، زاده می گسستگی  تاریخی  دیزنی
معناي  تاریخ  ناقدسی،  هاي بیمعنایی، گفتمان  تاریخیی است که نه بر چرخۀ تکرار الگوها و نه بر توالی  رویداد بی

 بلکه بر گسیختگی و عدم  انسجام  پاستیش استوار شده است.
 

 هاي ازلی، تاریخ الهی، تاریخ ناقدسی، پاستیش. : فلسفۀ تاریخ، نمونههاي کلیدي واژه
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 مقدمه -1
 

ات هاي ادبی ترین چهره آمریکایی معاصر، یکی از برجسته-، نویسندة یهودي1اي. ال. داکتارو
). او دوازده رمان 55-54، 1997آمریکا در نیمۀ دوم سدة بیستم است (شاتزکی و تائوب، 

رسد که چندان  اند و در وهلۀ اول به نظر می نوشته است که هم از لحاظ فرم و هم محتوا متنوع
). اما در پس  این ناهمگونی  ظاهري، دغدغۀ 1، 1990اشتراکی با هم ندارند (هارتر و تامپسون، 

دهد که او  هاي هنري او سایه افکنده و نشان می خورد که بر عمدة آفریده نیادینی به چشم میب
هاي نگارش و مضامین  پرداز نیست، بلکه هنرمندي اندیشمند است. پشت  سبک تنها داستان

گونه نسبت به مسئلۀ  شود، نوعی دلمشغولی  وسواس هاي او دیده می گوناگونی که در رمان
کند و رنگ خاصی  ت تاریخی نهفته است که آثارش را از معاصرانش متمایز میتاریخ و روای
همواره از تاریخنگاري و امکـان بازنمـایی واقعیـت بهـــره ، داکتارو در آفرینش آثار خود بخشد.  به آنها می

 ترین و مشهودترین نمود  این دغدغۀ همیشگی در اما برجسته )۴۴، ۱۹۹۰(رامني و مرندی،  میگیرد
-) متجلی شده. این کتاب داستان مردي یهودي1971(کتاب دانیال هایش به نام  یکی از رمان

اي مشکوك، به جرم  است که پدر و مادرش، پس از محاکمه 2آمریکایی به نام دانیال آیزاکسون
، یعنی دوازده سال پس از این واقعه، 1967اند و او در سال  جاسوسی براي شوروي اعدام شده

اش در رشتۀ تاریخ را به پروندة آنها اختصاص داده تا صحت و سقم اتهامشان را  تريرسالۀ دک
شده از زوجی به نام  تاریخی و داستانی کشف کند. این پرونده، در واقع، روایتی نیمه

؛ 113، 1999محاکمه و اعدام شدند (داینر،  1953است که به همین اتهام در سال  3ها روزنبرگ
 ).131، 2016بارنت، 

دانست که در جستجوي  "قهرمان مدرن انزواطلب "دانیال آیزاکسون را میتوان یک 
) به عنوان نویسندة رسالۀ دکتریی که 1398هویت خود در دنیاي مدرن است (علوي و حسینی، 

هاي مهمی  در پی کشف  حقیقت  رویدادي تاریخی است، به آفرینندة خود، داکتارو، شباهت
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اي بحرانی در تاریخ آمریکا  ساز یا برهه ر عمدة آثارش یک رخداد تاریخدارد، زیرا داکتارو هم د
دهد و با شگردهاي گوناگون، ازجمله شکستن مرز میان ادبیات  را مرکز ثقل رمان قرار می

، روایتی 1پردازد و اغلب با رویکردي بازنگرشی داستانی و روایت تاریخی، به بررسی آن می
کند که به قلمرو فلسفۀ  هایی را مطرح می کند و پرسش رائه میمتفاوت از آن رخداد یا برهه ا

توان از حقیقت   تاریخ تعلق دارند: آیا پشت  رخدادهاي تاریخی معنایی نهفته است؟ آیا می
هاي بنیادین  از تاریخ ارائه کرد؟ و سؤال» درست«توان روایتی  تاریخی سخن گفت؟ چطور می

فردي در میان آثار داکتارو دارد و، به  موقعیت منحصربه کتاب دانیالدیگر. از این رو، رمان 
گشاید و کلیدهایی به دستمان  اي به بینش تاریخی نویسنده پیش چشمانمان می گمان ما، دریچه

دهد که بهتر بتوانیم این نویسنده و آثارش را بشناسیم. در این مقاله، براي تحلیل  فلسفۀ  می
، استفاده شده و ارتباط این فلسفۀ تاریخ با 2ایی، میرچا الیادهتاریخ دانیال از آراي متفکر رومانی

 اسرائیل بررسی شده است. میراث  فکري  پیامبران بنی
 
 پیشینۀ پژوهش -2
 

اند، بسیار نادرند و آن  هاي داکتارو پرداخته آثار پژوهشیی که به فلسفۀ تاریخ  نهفته در رمان
اند. رویکرد پارکس  اي تفسیر خود استفاده نکردهموارد نادر نیز از چهارچوب  نظري  خاصی بر

به مقالۀ حاضر نزدیک است،  اي. ال. داکتارودر فصل سوم  کتاب دانیال) در تحلیلش از 1991(
کوشد بینش  تاریخی  داکتارو را از خالل   محور دارد؛ به این معنا که می زیرا او نیز نگاهی تاریخ

ي و عدم توجه  کافی به میراث  تفکر  یهودي، از قوت  رمانش کشف کند، اما نداشتن مبناي نظر
مقاالت در کتاب » اومانیسم یهودي رادیکال: بینش اي. ال. داکتارو«تحلیل او کاسته است. مقالۀ 

) از این لحاظ که آثار داکتارو را در سنت  فکري  2000(سیگل،  انتقادي دربارة اي. ال. داکتارو
د است. کلیتون در این مقاله حساسیت و تعهد  سیاسی  داکتارو فر دهد، منحصربه یهودي قرار می

دهد، اما در  هایش را به مفهوم  یهودي  نبوت ربط می و همچنین سویۀ پیامبرانه در داستان
 __________________________________________________________________________  
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کند. از  نهایت، تصویري روشن از فلسفۀ تاریخ او و ارتباط آن با بینش تاریخی  انبیا ارائه نمی
ۀ حاضر از دو جنبه نوآورانه است: اوال ، با تکیه بر آراي الیاده، توان گفت که مقال این رو، می

کند و خوانشی متفاوت از فلسفۀ تاریخ نهفته در آن پیشنهاد  را تفسیر می کتاب دانیالرمان 
دهد. ثانیا ، با توجه به پیشینۀ یهودي  داکتارو، این فلسفۀ تاریخ را در بستر  میراث  فکري   می

تاریخی  خود -چنین، اثر  داکتارو را در بافت  فرهنگی کند و این ئیل تحلیل میاسرا پیامبران  بنی
 دهد. قرار می

 
 چهارچوب نظري -3
 

پژوه پرآوازة رومانیایی قرن بیستم، در حوزة  شناس و دین آرا و نظریات میرچا الیاده، اسطوره
ستاوردهاي نظري او کمتر )، اما از د13، 2004شده است (الیاده،  مطالعات ادیان معتبر و شناخته

در مطالعات ادبی استفاده شده؛ با این حال، تحلیل جامع او از تجلیات امر قدسی و درك از 
اندازهاي  چشم) و 1389( رساله در تاریخ ادیانمفهوم تاریخ در جوامع گوناگون بشري در 

که با  )1959خ (کیهان و تاریاي به تاریخی در  ) و تبیین گذار از بینش اسطوره1386(اسطوره 
به فارسی ترجمه شده، بنیانی نظري به دست  )1384(اسطورة بازگشت جاودانه عنوان فرعی 

 محور داکتارو بسیار سودمند است. هاي تاریخ دهد که براي تفسیر رمان می
 
 1هاي ازلی ستیزي و تکرار نمونه مرحلۀ نخست: تاریخ -1-3
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است. باید توجه داشت که معناي این اصطالح در آثار الیاده کامال  با معناي مورد نظر یونگ 
براي ترجمۀ لغت » مونسرن«و » الگو کهن«تر  رایج هاي معادل ،متفاوت است و به همین دلیل

 .مناسب نیستند الیادهتایپ در آثار  آرکی
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هاي روزمره براي انسان ابتدایی بر اساس  تی فعالیتها و ح به گفتۀ الیاده، تمام نهادها، آیین
اي هستند.  ها و الگوهاي اسطوره اند و در واقع، تکرار آن نمونه هاي ازلی بنا نهاده شده نمونه

رقصد، تمام کارهایش را تقلید  کند، یا می رود، ازدواج می وقتی انسان ابتدایی به شکار می
کند که اعمالش بر این  گی خود را معنادار احساس میداند و مادامی زند الگوهایی مثالی می

الگوها منطبق شود؛ براي نمونه، وصلت مرد و زن، تقلید  پیوند  ازلی  آسمان و زمین است و 
هاي انسان  کند. حتی شهرها و زیستگاه ازدواجشان، آن پیوند ازلی را تقلید و بازآفرینی می

اي آسمانی دارند و بر  این معنا که آنها هم نمونه کنند، به ابتدایی هم از این الگو تبعیت می
 ).32-31: 1384اند (الیاده،  شان بنا شده اساس اسلوب همتاي ازلی

کند که این نگرش انسان ابتدایی پیامدهاي ژرفی براي بینش  الیاده استدالل می 
مع بدوي، زمان ستیز ) او دارد. به این ترتیب که انسان جوا تاریخی (یا بهتر است بگوییم تاریخ

داند و دائما   تهی از معنا می —آید که از توالی لحظاتش، تاریخ پدید می—را  1گذرا و ناقدسی
کند تا زمان سپنجی و  هایش، کردارهاي مثالی و ازلی را تکرار می از طریق آداب عبادي و آیین

اند،  ن رخ دادههاي ازلی در آ ناسوتی را ملغی کند و به زمان اساطیري و الهوتی، که نمونه
اش، مثل شکار، جنگ، زاد  ولد و اجراي  بازگردد. انسان بدوي در تمام وقایع مهم زندگی

کند و با تقلید از الگوهایی که در زمان اساطیري  ها، زمان گذراي تاریخی را واژگون می آیین
زمان سپنجی  » شدن «گردد و از روزمرگی و  زمان بازمی اند، به آن دوران ازلی و بی پدید آمده

چنین، در نظر انسان ابتدایی که هنوز در جهان اساطیر  یابد. این گذرد و رهایی می تاریخی درمی
دهد و دائما   زید، تاریخ  خطی که تمام وقایعش تنها یک بار رخ می هاي ازلی می و تکرار نمونه

نیز هست. او تنها  ناپذیر معناست، بلکه تحمل دچار  تغییر و تبدل و صیرورت است، نه تنها بی
زمان   تواند به زندگی معنا بخشد که این زمان  گذراي  تاریخی را لغو کند و به زمان  بی زمانی می

محور، ملجأ انسان ابتدایی در مواجهه  ستیز و اسطوره اساطیر بازگردد. در واقع، این نگرش  تاریخ
سوز یا فالن فاجعۀ  جنگ خانمانبا فجایع طبیعی و انسانی است؛ به این ترتیب که مثال  فالن 

اي کیهانی در سرآغاز آفرینش و در زمان  ازلی  اسطوره قلمداد  طبیعی، تکراري از نبرد یا فاجعه
گونه، انسان  گردد. این چنین، گریزناپذیر و بخشی از ساختار عالم هستی تلقی می شود و این می

 __________________________________________________________________________  
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پشتوانۀ الهی و ازلی ندارد، فرار کند و با  معنایی  تاریخ  ناقدسی که هیچ تواند از بی ابتدایی می
هاي ازلی در سرآغاز آفرینش، تا حدي بر وحشت خود از  گریز به عالم اسطوره و احیاي نمونه

 ).108-105: 1384تاریخ چیره شود و در واقع آن را انکار کند (الیاده، 
 
 گاه ارادة الهی مرحلۀ دوم: تاریخ به عنوان جلوه -2-3
 

ریخ و گریز از آن، خالصۀ فلسفۀ تاریخ انسان ابتدایی است و الیاده با ارائۀ شواهد این الغاي تا
؛ الیاده، 62-17: 1384کند (الیاده،  پرشماري از نقاط گوناگون جهان، به خوبی از آن دفاع می

بینی خود، به اشکال مختلف از این بینش  ). اما جوامع در مرحلۀ بعدي از جهان47-53، 1386
محور،  ستیز و اسطوره ها در این اندیشۀ تاریخ ترین تحول روند. یکی از مهم راتر میابتدایی ف

) و ظهور بینش تاریخی در میان عبرانیان یا همان 431: 1389گذار به تاریخ الهی (الیاده، 
اسرائیل از پس  تبعات  پذیرش تاریخ برآمدند؟ به عبارت دیگر،  اسرائیل است. اما چطور بنی بنی

ذرا و سپنجی  تاریخ  خطی که از ارائۀ هرگونه معنایی در پس  وقایع  تکرارنشدنی و زمان  گ
آورد که او را به لغو و  ظاهرا  اتفاقی  خود عاجز است و چنان وحشتی در انسان ابتدایی پدید می

دهد، چگونه مورد پذیرش عبرانیان قرار گرفت؟ پاسخ به این پرسش را  انکار تاریخ سوق می
اسرائیل،  اسرائیل جست. این اقلیت  نخبۀ دینی در جامعۀ بنی شف و شهود  پیامبران بنیباید در ک

از نگرش  دینی  غالب در جامعۀ خود جدا شدند و تاریخ  خطی و تکرارناپذیر و مستقل از 
معنایی نجات دهند، به  اي را کشف کردند، اما توانستند آن را از بی هاي ازلی و اسطوره نمونه

چنین،  که وقایع  تاریخی را تجلی  الهی و ظهور  قدرت  یهوه در عالم دانستند و این این ترتیب
به زمان  گذرا و سپنجی  تاریخ معنا بخشیدند. در واقع، آنچه بیش از همه، انقالب  دینی  انبیا را 

 توان یهوه محور بود، چنان که می کرد، همین نگرش تاریخ عصرش متمایز می از ادیان  دیگر  هم
 ).116-112: 1384را خداي تاریخ دانست (الیاده، 

هاي فصلی  عبرانیان که با کاشت و برداشت ساالنۀ محصول مرتبط بود و  حتی جشن 
مشابه دیگر اقوام همسایه، پیوند تنگاتنگی با طبیعت داشت، پس از این انقالب دینی، تبدیل به 

داشت. یک نمونۀ گویاي این  امی میاي در تاریخ  قوم را گر هایی تاریخی شد که واقعه جشن
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هاي فصلی و کشاورزي اقوام  در آغاز بهار است، که در ابتدا مشابه جشن 1مورد، جشن  ف ص ح
اسرائیل از مصر و  پیروزمندانۀ بنی 2مجاور بود، اما سپس تبدیل شد به گرامیداشت  خروج 

کل، قدرت و استیالي یهوه شان از بردگی، که نقطۀ عطف تاریخ قوم بود و به بهترین ش رهایی
). جالب است که در مورد 131-125، 1999گذاشت (برلین و برتلر،  بر تاریخ را به نمایش می

ستیز (مرحلۀ اول)  محور و تاریخ ها و آداب عبادي، هنوز رد پایی از نگرش اسطوره برخی جشن
رحلۀ دوم) هم به در تورات به جا مانده و در کنار این نگرش، دیدگاه  تاریخی متأخرتر (م

هاي ازلی چنان مشهور بوده  اي  مبتنی بر تکرار  نمونه خورد، اما احتماال  تفسیر  اسطوره چشم می
). براي 235، 2007محور نتوانسته به کلی آن را کنار بزند (گلدنبرگ،  که انقالب  دینی  تاریخ

ات ذکر شده؛ اولی بر بینش (شنبه) در تور 3نمونه، دو تبیین  متفاوت از علت  وجودي  روز  سبت
 زمان است: انسان ابتدایی انطباق دارد و تقلید  کرداري ازلی در زمان  بی

روز سبت را بهر تقدیس آن یاد کن. شش روز کار کن و همۀ کار خویش انجام ده؛  
خدایت است. هیچ کاري مکن، نه تو و نه پسرت و  لیک روز هفتم، سبت از براي یهوه 

هایت است. چرا که یهوه  دروازه کنیزت و حیواناتت و غریبی که درون  دخترت و خادمت و
آسمان و زمین و دریا و هرآنچه را در آنها است در شش روز بساخت، لیک روز هفتم 

عهد بیاسود، هم از این روي یهوه روز سبت را مبارك خواند و آن را تقدیس کرد ( 
 ).358: 1393، عتیق

اسرائیل در  ستیز انسان بدوي است، زیرا بنی گرش اساطیري و تاریخاین نگاه دقیقا  منطبق با ن
زمان، تکرار و  وار خداوند را در سرآغاز آفرینش و زمان  بی روز سبت باید کردار ازلی و نمونه

بازآفرینی کنند. اما بسیار شایان اهمیت است که پس از انقالب  انبیا، تبیین کامال  متفاوتی از 
محور را در س فر  تثنیه،  ه در گذار به بینش تاریخی دارد. این تبیین  تاریخشود که ریش سبت می

)، 212-211، 1997هاي اسفار خمسه (تورات) است (فریدمن،  که از متأخرترین بخش
 خوانیم: می

 __________________________________________________________________________  
8. Pesach, Passover 

9. Exodus 
10. Sabbath 
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آنچنان که یهوه خدایت تو را فرمان داده است، روز سبت را بهر تقدیس آن پاس دار.  
خویش انجام ده، لیک روز هفتم، سبت از براي یهوه خدایت  شش روز کار کن و همۀ کار 

خادمت و کنیزت و گاوت و  است. طی آن هیچ کار مکن، نه تو و نه پسرت و دخترت و 
هایت است. بدین سان خادم و  کدام از حیواناتت و غریبی که درون دروازه االغت و هیچ

زمین مصر در بندگی بودي و کنیزت، همانند تو، توانند آرمید. به یاد آر که در سر 
بازوي افراشته تو را از آنجا برون آورد؛ از این روي  یهوه خدایت به دست قدرتمند و 

 ).623-622(همان،  یهوه خدایت تو را فرمان داده است که روز سبت را نگاه داري 
، بلکه چنان که پیداست، در این تبیین  متأخر دیگر سخنی از تقلید  کردار ازلی خداوند نیست

اسرائیل در مصر ب رده بودند و  گونه که بنی روز سبت به رخدادي تاریخی پیوند خورده: همان
شان، در روز  پس از خروج، از اسارت آزاد شدند، باید به یاد  این بردگی و بزرگداشت  رهایی

سبت بیاسایند و به غالمانشان هم اجازه دهند که استراحت کنند. بدین ترتیب، پیامبران 
اسرائیل با انقالبی که در اندیشۀ دینی  قوم خود پدید آوردند، به نگرش تاریخی دست یافتند  بنی

 و این نگرش از طریق مسیحیت به جهان غرب رفت و در فرهنگ و تمدن غربی پذیرفته شد.
 
 مرحلۀ سوم: تاریخ ناقدسی -3-3
 

ه شد و تاریخ به جاي آن بینی اساطیري و تکرار الگوهاي ازلی برچید در تفکر انبیا، جهان
معنایی نجات یافت و  نشست، اما این تاریخ به برکت  تفسیرش در پرتو  تجلی  قدرت  یهوه از بی

زمین رخ داد، از این بینش  به ورطۀ معناباختگی نغلتید. اما در تحول بعدي که در اندیشۀ مغرب
و ناقدسی جاي تاریخ  الهی را زدایی شد و تاریخ  ناسوتی  اسرائیل تقدس تاریخی پیامبران  بنی

اي  انبیا یک گام جلوتر رفت و ارادة خداوند از  گرفت؛ یعنی نگرش تاریخی و غیراسطوره
اي از وقایع دانسته شد که نه تنها الگویی ازلی  رخدادهاي تاریخی گرفته شد و تاریخ زنجیره

و ملکوتی هم آن را کرد)، بلکه هیچ مشیت قدسی  ندارند (چنان که انسان ابتدایی گمان می
معنایی فروافتاد و انسان مدرن کامال  در  چنین، تاریخ به درستی به ورطۀ بی کند. این هدایت نمی

پناه شد، چون هم از الگوهاي ازلی انسان  دفاع و بی مقابل سیل فجایع طبیعی و تاریخی بی
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لۀ دوم) را مردود بدوي (مرحلۀ اول) بریده بود و هم تاریخ به مثابۀ تجلی مشیت الهی (مرح
شده، بشر غربی سه  ). به بیان دیگر، در یک الگوي ساده159-153: 1384شمرده بود (الیاده، 

ستیزي، دوم پذیرش  هاي ازلی و تاریخ مرحله از بینش تاریخی را تجربه کرده: اول دوران نمونه
اي فراتاریخی و شده از هرگونه معن تاریخ به عنوان تجلی ارادة خداوند، و سوم تاریخ  زدوده

 قدسی.
 
 بحث و بررسی -4
 

کشد و فلسفۀ تاریخی ارائه  در ادامه، خواهیم دید که دانیال، این بینش سوم را به چالش می
اسرائیل، و خوانشی امروزین از فلسفۀ آنهاست و کوششی  رو  راه پیامبران بنی کند که دنباله می

 تیالي تاریخ ناقدسی در عصر حاضر.است در جهت  یافتن درمانی براي وحشت  حاصل از اس
 
 حرکت از جزء به کل: از تاریخ خانوادگی تا فلسفۀ تاریخ -1-4
 

قرن  60چنان که گفته شد، دانیال دانشجوي دکتري تاریخ در دانشگاه کلمبیا در اواخر دهۀ 
 اش، حقیقت تاریخ خانوادة خود و اعدام پدر و مادرش را، که کوشد در رساله بیستم است و می

وجوي حقیقت محدود به تاریخ  دوازده سال پیش رخ داده، کشف کند. البته این جست
خواهد به درك جامعی از ساز و کارهاي کالن  ماند، زیرا او از این طریق می خانوادگی نمی

شود و پدر و  می 60نوعی نمایندة حزب چپ جدید دهۀ  تاریخی برسد. بنابراین، دانیال به
) و به این ترتیب، رساله ابعاد 12، 2000(توکارچیک،  30قدیم دهۀ  مادرش نمایندة حزب چپ

انداز وسیع و بلندپروازانۀ دانیال را در بسیاري از اظهارات او  کند. این چشم تري پیدا می گسترده
توانیم ببینیم. براي نمونه، او با تحلیل هیجاناتی که منجر به دستگیري و  اش می در رسالۀ دکتري

دربارة وضعیت جامعۀ آمریکا پس  دهد و  ام پدر و مادرش شد، نتایجش را تعمیم میمتعاقبا  اعد
 کند: ها اظهار نظر می از جنگ
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هاي سیاسی  دوران  جنگ جاي خود را به تعصبات   در شوراهاي دولت، ائتالف
یابد،  تر جامعه [...] خشونت افزایش می دهند. در عرصۀ بزرگ افراطی  جناحی می
شود.  کند، و هیجان بر عقل چیره می هاي عمومی غلبه می بحث ترس و تهمت بر

اند. دلیل آن هم ادامۀ هیجانات جنگی  بسیاري از مورخان به این پدیده اشاره کرده
توان تب  عاطفی  مورد نیاز براي جنگیدن را  پس از اتمام جنگ است. بدبختانه، نمی
توان  چنان یافت شوند. نمیکند که دشمنان هم مثل شیر آب بست. این تب ایجاب می

کنند، ذهن و قلب را از حالت   به همان سرعتی که سربازان ارتش را مرخص می
بسیج  جنگی خارج کرد. درست برعکس، مثل کورة آتشینی که سراپا حرارت است، 

 ).27، 1971(داکتارو،  1توجهی باید بگذرد تا سرد شود قابل زمان
شود دانیال به تحلیل رخدادي خاص از  ه آشکار میدر اظهار نظرهایی از این دست است ک

نگر به  دهد تا نگاهی کل کند، بلکه آن رخداد را سکوي پرشی قرار می تاریخ آمریکا بسنده نمی
مجموعۀ تاریخ آمریکا بیفکند و از طریق آن، فلسفۀ تاریخ خود را نیز بیان کند. در جایی دیگر، 

» کند یف، است که به اسرار قلب آدمی نفوذ میتاریخ، آن خوك  کث«گوید:  او صریحا  می
نوشته شده که باز  Hبا حرف بزرگ  History). در این جمله، واژة 98، 1971(داکتارو، 

جاي کتاب  نگر است. بنابراین، در جاي وجوي نگاهی کل حاکی از آن است که او در جست
عی در تبیین آن دارد و ماجراي رود و س بینیم که دانیال در حقیقت با خود  تاریخ کلنجار می می

 اي براي تحقق این هدف است. اعدام پدر و مادرش تنها بهانه
 
 دانیال نوین و بازتفسیر میراث فکري انبیا -2-4
 

طور که پارکس  در نقل  قول راجع به شرایط پس از جنگ در آمریکا که پیشتر ذکر شد، همان
ست، چون الگویی را در تاریخ آمریکا نشان کند، نوعی نگرش تقدیرگرایانه نهفته ا گوشزد می

). اما این الگوها مطلوب  دانیال 39، 1991شود (پارکس،  دهد که در ادوار گوناگون تکرار می می

 __________________________________________________________________________  
 اثر داکتارو، ترجمۀ نویسندگان مقالۀ حاضر است. کتاب دانیالها از  . تمام نقل قول11
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رسند. با این حال، اگر او چرخه و دور را  نیستند، زیرا تهی از معنا و هدف به نظر می
 پذیرد، به همان اندازه از توالی نیز بیزار است: نمی

جا  گردیم تا دوباره به همان رسیم، چرا برمی ترین پدیده، توالی است. وقتی می هولناك 
مان کند؟  کافی خوب نیست که در یک وضعیت ثابت بازگردیم؟ آیا هیچ چیز به اندازة 

چیند و  پال گل را می ماند؟  ام تا ابد به آن خیره نمی [...] اگر گل زیباست، چرا پسربچه
برد، نگهش  ی که گ ل از بند کفشش آویزان است. او دستش را به سمت گل میدود، در حال می

کند [...]  دارد، و پس از آنکه آن را رو به آسمان گرفت و وارسی کرد، رهایش می می 
اي را پس  رود. نویسندة پلیدي که کلمه کلمۀ دیگر می اي به  خوانندة پلیدي که از کلمه

 ).232، 1971د (داکتارو، گذارد. جادوگر  پلی از دیگري می
ها و تکرار نفرت دارد و هم از توالی  لحظات  تاریخ  ناقدسی، چون هر  پس دانیال هم از چرخه

وظیفۀ دانیال این است که خود را از «گوید،  یابد. چنان که ریچارد کینگ می معنا می دو را بی
معناي لحظات  ام توالی  بیها خالص کند، و در عین حال در د شبکۀ انبوه تکرارها و همانندي

). اگر بخواهیم این سخن کینگ را در قالب  نظریۀ الیاده 50، 1988(فریدل و شولتس، » نیز نیفتد
توانیم بگوییم که پروژة فلسفی  دانیال درست مشابه  انقالب فکري  انبیاست. آنها  بیان کنیم، می

و تاریخ خطی را پذیرفتند، اما  هاي ازلی را رد کردند هم نگرش  دوري و تکرارشوندة نمونه
معنایی درافتد، چون آن را تجلی مشیت یهوه دانستند. دانیال هم  اجازه ندادند تاریخ به ورطۀ بی

گریزد و در عین حال از تاریخ   کوشد که چنین کند؛ او از الگوهاي تکرارشونده می دقیقا  می
حلی که او براي  هراسد. اما راه میمعنا که توالی  لحظات  ناقدسی است،  شدة بی زدایی تقدس

حل انبیا تفاوت جدي دارد. انبیا براي رد  زمان اساطیري  کند، با راه گریز از این مخمصه پیدا می
و ادواري و پذیرش تاریخ خطی و در عین حال معنا بخشیدن به آن، تاریخ را مشیت یهوه 

تابد و  زید، این نگرش را برنمی می بینی سکوالر دانستند، اما دانیال که در دوران  غلبۀ جهان
 جوید. پاسخ دیگري می

کتاب گذاشته.  کتاب دانیالشود چرا داکتارو نام رمان خود را  اینجاست که روشن می 
مسیحی) است (کوگان،  1عهد عتیق( 1کتاب مقدس عبرانیدر اصل نام یکی از اسفار   دانیال

 __________________________________________________________________________  
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در واقع، ما در این رمان با یک دانیال نوین  ) و این نامگذاري  داکتارو تصادفی نیست.7، 2008
خواهد فلسفۀ تاریخ  انبیا را در پرتو  تجربۀ عصر مدرن بازتفسیر کند. او وارث  مواجهیم که می

کند که  بینش تاریخی انبیاست و به درستی نام یکی از آنان را دارد، اما در عصري زندگی می
اند و وظیفۀ او این است که در  خروج معنا باخته و 2مفاهیم سنتی تاریخ  الهی  یهود، مثل عهد

 دوران معناباختۀ پس از جنگ جهانی دوم، خوانشی نوین از فلسفۀ پیامبران عرضه کند.
 
 کتاب مقدس عبرانی 4تز : آنتی3لند دیزنی -3-4
 

 براي اینکه ببینیم دانیال  قرن بیستم چطور بینش  تاریخی  انبیا را براي جهان امروز بازخوانی
لند  را بررسی کنیم. در این بخش، دانیال به دیزنی کتاب دانیالکند، الزم است بخش  پایانی  می
وجوي  ، مردي که پدر و مادرش را لو داده، مالقات کند. جست5رود تا با س لیگ میندیش می

رسد، زیرا او  خود می 6دانیال براي کشف صحت و سقم اتهام والدینش در اینجا به نقطۀ اوج
لند لب به سخن بگشاید و رازهایش را فاش کند. اما جالب  ار دارد میندیش در دیزنیانتظ

داند، مصداق  جهل  تاریخی و درست نقطۀ  لند، چنان که دانیال به خوبی می اینجاست که دیزنی
شده از عناصر ادبی و تاریخی  فرهنگ غرب  زدایی آگاهی است، زیرا تقلیدي تاریخ مقابل  تاریخ
کند و همه چیز در آن مصنوعی و دروغین  یچ گونه پیوستگی و ارتباطی عرضه میرا بدون ه

نام دارد، » لند در کریسمس دیزنی«). در آغاز این قسمت که 50-49، 1991است (پارکس، 
کند که به  لند ارائه می شناختی  نسبتا  مفصلی از دیزنی داکتارو از زبان دانیال تحلیل  جامعه

                                                                     
13. Old Testament 

14. covenant 
15. Disneyland 

16. antithesis 
17. Selig Mindish 

18. climax 
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مقاله اهمیت فراوانی در درك ما از فلسفۀ تاریخ دانیال دارد،  ماند. این شبه اي آکادمیک می مقاله
 شود: هاي بنیادینش در آن بیان می زیرا برخی از انگاره

بینیم. حال و  گري را در مورد سرشت  واقعیت تاریخی نیز می این روند  شدید  تقلیل 
در رودخانۀ میسیسیپی، در اش  نوزدهم با تجارت  ب رده قرن  هواي زندگی در آمریکاي

اش و  الگوي تاریخی اي در قایق  بخاري با ساختمانی مشابه   دقیقه رانی  پنج یا ده یک قایق
، زندگی در میسیسیپیشود. مارك تواین، نویسندة  اي در ابعاد کوچک، فشرده می درون  رودخانه

یست جز نام قایق. واسطۀ میان ما و این تجربۀ تاریخی  واقعی است، اکنون چیزي ن که 
هاي بازرگانی و تجارت  پنجاه سال آزار پیاپی  کاوش هاي آزاد، صد و  دزدي  دریایی در آب

هاي  هاي فیلم و موقعیت ها  شوند از صحنه اروپایی، همگی تبدیل به شهر فرهنگ  متحرکی می
 ).271، 1971دزدان دریایی که هالیوود در دهۀ سی و چهل ساخته است (داکتارو، 

هاي قرون  وسطایی و  هایی از ادوار گوناگون تاریخی، از قلعه ذشته از این، مناظر و موقعیتگ
هاي فضایی، به شکلی  هاي بخار گرفته تا آلیس در سرزمین عجایب و سفینه قایق
اند و بیننده را به  آگاهی در کنار هم قرار گرفته شده و عاري از هرگونه تاریخ زدایی تاریخ

کتاب مقدس تز   لند، از یک لحاظ، آنتی کنند. از این رو، دیزنی ی تشویق میفراموشی  تاریخ
بینی  انبیا و  گیرد، زیرا شالودة جهان اسرائیل قرار می و درست مقابل  سنت  نبوي  بنی عبرانی

انقالب  فکریی که پدید آوردند، چنان که پیشتر ذکر شد، بر اساس  درکی خطی از تاریخ و 
اسرائیل را به آگاهی  تاریخی  نیز دائما  بنی کتاب مقدست  یهوه در آن بود؛ حضور  مداوم  مشی

ترین  خوان د و فراموش کردن  وقایع  کلیدي  تاریخ  قوم، مثل خروج از مصر، را از بزرگ فرامی
 خوانیم: هاي مربوط به عید  فصح در سفر  خروج می داند. براي نمونه، دربارة آیین ها می آفت

براي شما یادبود باشد و آن را عید بگیرید، همچون عیدي از براي یهوه، آن روز از  
این حکم ابدي است [...] عید فطیر را بر پا دارید، چه  هاي خود آن را عید بگیرید،  در نسل

هاي خود  روز را در نسل در آن روز بود که سپاهیانتان را از سرزمین مصر برون آوردم. این 
ابدي است [...] این ترتیب را به منزلۀ حکم بهر خود و پسرانت تا ابد به بر پا دارید، این حکم 

جاي آورید. چون به زمینی درآمدید که یهوه، آنچنان که گفته است، بر شما خواهد  
این آیین بهر شما به «چون پسرانتان از شما بپرسند:  داد، این آیین را به جاي آورید. و 
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براي یهوه است که چون  این قربانی ذبح کردن فصح از « ایشان را بگویید:» چه معنی است؟
هاي ما را مصون  هاي اسرائیلیان در مصر گذر کرد و خانه مصر را فروکوفت، از آن سوي خانه

 ).329-328: 1393(عهد عتیق، » داشت 
آگاهی  سنت  نبوي است. اما چرا  لند دقیقا  قطب  مخالف  این تاریخ چنان که آشکار است، دیزنی

لند، که  وجوي دانیال براي کشف  حقیقت  تاریخی  اعدام  پدر و مادرش درست در دیزنی جست
رسد؟ به نظر  ما، فلسفۀ  تهی از تاریخ و بلکه مبلغ  فراموشی  تاریخی است، به نقطۀ اوج خود می
 لند جست. به زبان  منطق  تاریخ دانیال را درست باید در همین رویارویی  سنت  نبوي و دیزنی

تز باشد، از مواجهه و  لند آنتی و گسستگی  تاریخی  دیزنی 2، اگر تفکر  انبیا تز1دیالکتیک
 آید. ) پدید می3شان فلسفۀ تاریخ  دانیال (سنتز تلفیق

  
 لند خوانش نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا در پرتو تجربۀ دیزنی -4-4
 

ازي تاریخی را کشف کند، اما نه تنها با آید تا س لیگ میندیش را ببیند و ر لند می دانیال به دیزنی
یابد که میندیش به علت کهولت سن  شود، بلکه درمی جهانی عاري از تاریخ روبرو می

مشاعرش را از دست داده و در خوابی از فراموشی  تاریخی فرو رفته است و هیچ کمکی به 
تاریخی   هویتی و بی یتواند بکند. اما با اینکه دانیال با زبانی گزنده، ب کشف  حقیقت نمی

گیرد و مالقاتش با میندیش نیز حاصلی ندارد، همین بازدید از  لند را به باد  انتقاد می دیزنی
کند. دانیال در  لند است که چشم  او را به خوانش  جدیدي از فلسفۀ تاریخ  انبیا باز می دیزنی

تابد و نه  ی  تاریخ را برمیزید و نه تفسیر  اله دنیاي  معناباختۀ پس از جنگ جهانی دوم می
وجوي معنا براي  تواند از جست الگوهاي تاریخی  دوري و تکرارشونده را؛ و در عین حال، نمی

 دهد. لند راه  رهایی از این مخمصه را به او نشان می نظر کند. دیزنی تاریخ صرف

 __________________________________________________________________________  
19. dialectical logic 

20. thesis 
21. synthesis 
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یال است، نظر که بنا به ادعاي داستان، نوشتۀ خود دان کتاب  دانیالاگر به شیوة روایت   
لند را اقتباس کرده و با دمیدن  بینیم که او در واقع ناپیوستگی و عدم  انسجام  دیزنی بیفکنیم، می

هاي جدي دارد،  آگاهی  تاریخی در آن، به روایتی دست یافته که با گفتمان  رایج  تاریخی تفاوت
هم از الگوهاي تکرارشوندة افتد و  معنایی  توالی  رویدادهاي  ناقدسی نمی اما هم در دام  بی

لند است، اما  در واقع تقلیدي از دیزنی کتاب دانیالکند. شیوة روایت   تاریخی اجتناب می
محور   آگاهی شده و سنت  تاریخ لندي که به جاي فراموشی  تاریخی، مشحون از گذشته دیزنی

لند که قطب   از دیزنیچنین است که دانیال باالخره با الهام  نبوي در آن تزریق شده است. این
دست  کتاب مقدس عبرانیمخالف  تفکر انبیاست، به خوانش  نوینی از میراث  فکري  آنها و 

شدة او مناسب است. در این شیوة روایت، گفتمان  زدایی یابد که براي عصر  سکوالر و تقدس می
قلمکار و  شلهشود که به معناي واقعی آش   شود و متنی عرضه می تاریخی به چالش کشیده می
 است. 1به اصطالح پسامدرن، پاستیش

کنیم. در اوایل  بسنده می کتاب دانیالگونۀ  تنها به ارائۀ یک نمونه از روایت  پاستیش 
آي براي بازجویی به  بی کند که افسران اف فصل دوم، دانیال خاطرات  روزهایی را نقل می

خوانیم و روایت   خردسال وقایع را می آمدند. در این بخش، از چشمان  دانیال  شان می خانه
شخص است. اما درست در میان  این بازگویی  خاطرات  کودکی، بدون هیچ  داستان اول

اي، یک بند دربارة شیوة شناسایی و مجازات  مسیحیان در ژاپن  قرن  شانزدهم رشتۀ  مقدمه
 گسلد: رویدادها را می

سایی  مسیحیان از تمام  جمعیت  یک دود دادن. در ژاپن در قرن شانزدهم، براي شنا
خواستند که از روي تصویري از مسیح که بر کاغذ  برنج کشیده شده و بر  روستا می

شدند پا بر صورت  مسیح  زمین نهاده شده بود، عبور کنند. کسانی را که حاضر نمی
بردند و سپس آنها را باالي آتش  سولفوري که به  بگذارند، فورا  از صف بیرون می

ترین و  زدند. این یکی از آرام سوخت، به صورت  وارونه دار می آرامی می
کند  هاي اعدام در تمدن بشري است: چشمان  قربانی خونریزي می ترین شیوه دردناك

آید و مغزش در مایع  خود  شود. خونش به جوش می و گوشتش به آرامی دودي می
 __________________________________________________________________________  

22. pastiche 
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م به سراغ  قربانی بیاید، آن پزد. مرگ ممکن است خیلی دیر و حتی در هفتۀ دو می
 ).118-117، 1971اش را از دست دهد (داکتارو،  هم بدون اینکه او هوشیاري

شخص  خاطرات   پس از این قطع  غیرمنتظرة روند  داستان، دوباره به روایت  اول
ه گردیم، اما کافی است کمی پیش رویم تا به شکلی کامال  ناگهانی، روایت ب کودکی  دانیال بازمی

شخص و برعکس،  شخص به سوم شخص تغییر کند. در ادامه، این جهش از اول زاویۀ دید  سوم
شود تا  شود. سپس دوباره پس از چند صفحه، سیر  داستان متوقف می به طور  متناوب تکرار می

دو شیوة مجازات  دیگر، شالق زدن و سوزاندن، در ادوار  مختلف بررسی شود. پس از این 
شناختی از نظام   خوانیم که تحلیلی اجتماعی و جامعه خی، جستار  کوتاهی میاشارات  تاری

 دهد. طبقاتی ارائه می
وار  آن در کل  رمان  اي که ذکر شد، مشتی از خروار است و ساختار  پاستیش نمونه

است که  کتاب دانیاللندگونه آشکارترین ویژگی  رمان  شود. در واقع، این روایت  دیزنی دیده می
کند. چنان که اشاره شد، داستان دائما  بین روایت   اي را به خود جلب می جه  هر خوانندهتو
کند و گاهی اواخر دهۀ  کند؛ گاهی در دهۀ پنجاه سیر می شخص نوسان می شخص و سوم اول

هاي مختلف ادبی هستند، از  اي از گونه ها هم ژانر  واحدي ندارند و ملغمه شصت؛ این روایت
ها، نقد  حزب  چپ  قدیم و حتی  دوران  کودکی  دانیال گرفته تا هجو  هیپی نویسی  خاطره

رغم  ظاهر   شناختی. اما باید این نکتۀ مهم را به یاد داشت که به جستارهایی حاوي  تحلیل  جامعه
اي از ادبیات پسامدرن دانست، زیرا به  توان نمونه ، این رمان را نمیکتاب دانیالگونۀ  پسامدرن

وجوي معنا در پس  رویدادهاي تاریخی  افتد و مرکز  ثقلش جست گرایی فرونمی نسبیورطۀ 
است. پاستیش در اینجا براي هدفی کامال  متفاوت به کار گرفته شده: دانیال، به عنوان  دانیالی 

ر اسرائیل را د محور  پیامبران  بنی بینی  تاریخ نوین که وارث  فلسفۀ تاریخ  دانیال  نبی است، جهان
لندگونۀ  کند و با تزریق  آگاهی  تاریخی در روایت  دیزنی شده بازخوانی می زدایی جهانی تقدس

یابد که با ناپیوستگی  خود و ادغام  ژانرها، هم از جبر   پاستیش، به گفتمان  تاریخیی دست می
ز مشیت  معنایی  تاریخ  خطی  خالی ا گریزد و هم در دام  بی نگرش  دوري  الگوهاي  تاریخی می

وجوي  کند که، با تکیه به سنت  انبیا، به جست شود و گفتمانی را عرضه می الهی رها می
 ماند و در عین حال، مناسب شرایط عصر حاضر است. متعهدانۀ معنا در تاریخ وفادار می
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 نتیجه -5
 

انی محور  نبوي و پیرو  همان جریان است، اما این سنت را بازخو دانیال وارث  سنت  تاریخ
ستیز و  بینی  تاریخ کند تا با مناسبات عصر جدید هماهنگ شود. همانطور که انبیا جهان می

شان  هاي ازلی را رد کردند و تاریخ  خطی  ناقدسی نیز جایی در اندیشه اي  تکرار  نمونه دوره
وقایع  پذیرد و در عین حال، از توالی  پوچ   اي  تاریخ را نمی نداشت، دانیال هم الگوهاي چرخه

تاریخ  ناقدسی بیزار است. تا اینجا تفاوتی میان دانیال و انبیا نیست. اما راه حلی که این دو ارائه 
دانستند و به این ترتیب،  کنند کامال  متفاوت است. انبیا تاریخ را صحنۀ ظهور  ارادة الهی می می

زید،  دیدها میبخشیدند؛ ولی این راه حل براي دانیال که در عصر  تر به آن معنا می
کتاب اي از  جدیدي بنویسد و خوانش تازه کتاب دانیالبخش نیست؛ بنابراین، او باید  رضایت
) ارائه دهد. این خوانش  تازه زمانی میسر کتاب مقدس عبرانیاصلی (یکی از اسفار  دانیال
یزي و گسستگی  گر لند مصداق  تاریخ بیند که دیزنی رود. دانیال می لند می شود که او به دیزنی می

و تفکر  نبوي است. رابطۀ دیالکتیک  میان   کتاب مقدستز و قطب  مخالف   تاریخی، و دقیقا  آنتی
لند (به عنوان  نماد  گسستگی و جهل  تاریخی) و سنت نبوي در کتاب مقدس (به عنوان   دیزنی

و آگاهی  تاریخی را از آورد: ا نماد  پیوستگی و آگاهی  تاریخی) خوانش  جدید  دانیال را پدید می
لند،  توان گفت در ساختار  گسستۀ دیزنی لند؛ یا می گیرد، و گسستگی را از دیزنی سنت  نبوي می

رسد که بر گسیختگی و ناپیوستگی   دمد و به گفتمان  تاریخی  جدیدي می آگاهی  انبیا را می تاریخ
تمان است، زیرا در عین  خود، بهترین مصداق  این گف کتاب دانیالپاستیش استوار است. 

ها و  کند و با تلفیق  سبک آگاه بودن، دائما  از یکپارچگی  روایت  سنتی  تاریخ اجتناب می تاریخ
رسد. اما این از نوع  پاستیش  پسامدرن نیست، زیرا  ژانرهاي مختلف، به عدم  انسجام  پاستیش می

وجوي معنا  صی دارد و آن، جستشود و همواره مرکز  ثقل  مشخ گرایی نمی رمان دچار  نسبی
 وراي رویدادهاي تاریخ است.
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