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 :شگفتار یپ
 شینما هنر  و  فن در  آن یادب نی   تع و  خیفراتار 

 بتتتر  رنتتت  و  جهتتتان گتتترد   گشتتتتن بتتته. افتتتتی تتتتوان رنتتت  بتتته را گذشتتتته و ... 
 نیتا در  هتم خردمنتدان...  بازُجستتن اخبتار  و  احتوال و  نهادن شتنیخو
 ستتخن آن انتتدر  و  ردنتتدگ یمتت آن گتترد بتتر  گتترد و  نتتدیوج یمتت و  نتتدا هدیتتچیپ
تت هبتت  بتتد و  کیتتن بتتر  دیتتآ کتترده نگتتاه آن در  کتتو ین چتتون کتته نتتدیوگ یمتت د  ج 

 . ...ستدیا یدستور
 1یهقیب ابوالفضل

واننتد. آنچته بته روایتت گذشتته خوانتده خ یگارند اما بستیاری متن یی ما هتاریخ را عد
دای حقیقتتت باشتت یمتت زمانتتده در پتتا وقتتایع و احتتوال پیشتتینیان ود، در اصتتل، شتترا و ا 

کتته آثتتار محتمتتل آن   گتتاه شتتاهد فعتتل آتتتی ماستتت. بتتر ایتتن گتت استتت  اه عتتین وضتتع جتتاری و 
از انگاشتت  مرستوم متا از « فراتتر »استت؛ و تتاریخ  « گتزاردن»مجال، خواندن  عتین تعبیتر و 

 

فیتا،، مقدمته، تعلیقتات و -ابوالفضل محمد بن حستین بیهقتی، تتاریخ بیهقتی، بتر استاس نستخۀ  نتی .1
 .۱0۱۸-۱9، تهران: هیرمند، صص ۲پژوه، ج چهر دانشفهارس از منو
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تردار گذشتتگان، وجهتی از انکشتاق حقیقتت و رختدادگی  فهتم  ک  طتوار و  متا، فهتم گفتار و ا 
کهتتن تتتا روزگتتار ماستتت. آ دوار  کتته نگتتاره متت« تتتاریخ»کتتی ی نجمعتتی متتا از ا  ود در شتت یاستتت 

؛ و ایتتن خدستتت تتتاری گتتزاره متت« فراتتتاریخ»کتتی ی نگتتار کتته  د پتت یاستتت  ۀ فهتتم و ختتر  ذیرد بتته قتتو 
.ن خفراتاری  گار

لی تتاریخ وقتایع و اطتوار راگ هگار است؛ ادیب  گذشتن هاز همین رو، مورخ گذشت . او   زار
کتابتت  ۀ ذوق خویش یا به ُحکم اقبال و دستتور و ضترورتی نوشتته، بته  به ُوسع خرد و قو 

طتف قتوۀ فهتم و قتوای نقتد و داوری عقلتی، ل هورد؛ حال آنکه دیگتری، آن دومتی، بتآ یدرم
بتته فرامتتا هگذشتتته را بتتا زمتتان حتتال و آینتتده بتته مفاهمتت وانتتد؛ و ایتتن هربتتار خ یی  یرمترق 

، کشتفی، و در هتر کشتف، حقیقتتی، و بستا یقتین  ناتمتام  در هتر عبیری، و در هتر تعبیتت هب ر
ابتتد. متتورخ، از همتتین رو، ی یی متتا هی، مجتتال فهتتم تتتازا هوندشتت نحتتال، بتته حتتال  دیگرگتتو

گزارنده.  نگارنده است و لیکن ادیب  
کتذب شت یگذشته موضوع تاریخ است، اما مستئلۀ فراتتاریخ محستوب مت ود. صتدق و 

ل و نسب واقعیت تاریخی ماست؛ حال آنکه کشتف حقیقتت  اقوال و اطوار گذشتگان  اص
 د د ۀ فراتاریخ است.
کته، هرچنتد ریشته در جتای واقعیتت دارد و بته قتوۀ خیتال و م یتاریخ به خوابی م اند 

کگ یوهم به تجربه م ر حقیقت دارد و یا آنکه نشتانی عتار، بتر حقیقتت دارد؛ ت مراید، اما 
ذیرد و ختتوابگزار پتت یه در رؤیاهاستتت؛ تعبیتتر متتفراتتتاریخ امتتا در پیونتتد بتتا حقیقتتت نهفتتت

گتتزارخ یمتت ال داللتتپتت هواهتتد. ادبیتتات  قلمتترو  -ای فرازمتتانهتت تردازی  ادیتتب در جریتتان ستتی 
قفته و یگتاری همتان تقتالی بتن خمکانی است؛ هرجا که تاریخ مسئلۀ ادیب باشتد، فراتتاری

گویی اینجتا  برای کشف حقیقت در پا وقایع و افراد و اطوار گذشتگان تاریخی ماست؛
گتتزاری بتته تاویتتل معناهتتای تتتاریخی پرداختتته و همتتتای ا هصتتحن ی برپاستتت تتتا گذشتتته 

ال به روایت و قرائت خود از تاریخ با دیگران، حضار یا خوانندگان، بپردازد.  هنرمندی نق 
گارانه نقشۀ راه این تامل تاریخی ما ایرانیان در بتاب هویتت و ماهیتت ن خدرام فراتاری
 در پا  فرهنگ نمایشی همروزگار ماست.حقایق نهفته 



: فراتاریخ و تعین ادبی آن در فن و هنر نمایش |     ۳| پیشگفتار

 

کتتالر ق هدر دانشتتنامۀ ادبتتی، بتت 1«فراتتتاریخ»متتدخل  (، بتتا اشتتاره بتته ۲007) 2لتتم رابتترت 
، ۱960قبتتل از دهتتۀ  3(۱9۱۲-۱99۱جستتتارهایی برگزیتتده از آرای انتقتتادی نتتورتروپ فتترای )

ن ادبیتتات ا در تکتتویهتت نا و ستتهم تتتاریخی آهتت هی افستتانا هیتتژه تامتتل او بتتر وجتته استتطورو هبتت
کتتتاب   4نۀ ااسوشااۀه ا  شوهافسااۀ هویو؛ااطاوعاۀی ااۀاسووروا اااورتتتدوین شتتده استتت. در 

(، فراتتاریخ متتترادق بتا فلستتفۀ تتتاریخ طترا شتتده استتت؛ نظتامی متشتتکل از اصتتول ۱96۳)
کتته معرفتتت متتا از روایتتا هناستتانش مفلستتفی یتتا متترد کتترده و بتتیش از هتت تی  ای تتتاریخی را بنتتا 

د به  ای تتاریخ باشتد، ختود تتاریخ را مستئلۀ تامتل هت توایتر  نکالآنکه صریح یا ضمنی مقی 
گتاهی جمعتی بت ن آ استطۀ و هانتقادی مورختان در خصتوص امکتان کشتف حقیقتت و تعتی 

تترای، پتتا از بحتت  دربتتارۀ د یای انستتانی قتترار متتهتت هتجربتت کتتتاب، ف  هتتد. در فصتتل نخستتت 
 6«اییجتت هاستتطوره، داستتتان، و جابتت»، بتته مناستتبات تتتاریخی 5«لگوهتتای ادبیتتاتا نکهتت»

گتتذار از فرهنتتگ توجتته متتهتت نمفهتتومی آ نتتد. ستتپا در بخشتتی از ک یا در نقتتل و روایتتت و 
گزیدۀ مفاهیمی از فتن شتعر ارستطو و  7«مسیرهای نو از کهن»کتاب با عنوان  به مقایسۀ 

کتار مورختان مت کتردار آدمیتان در تتاریخ و روش  گفتتار و  ردازد. او پت یعمل شرا و حکایت 
 وید:گ یم

کسیا جهان رخدادهاست؛ و تاریخ، در معنتای عتامش،  8،کنش، یا پرا
کته بته شتکل ت یم واند تقلیدی کالمی از کنش یا رخدادهایی تلقی شتود 

کتنش را مستتقیمًا تقلیتد متا هکلمات درآمد نتد: او اظهتارات ک یند. مورخ 
اتفتتتاق افتتتتاده استتتت بیتتتان  --در واقعیتتتت  --مشخصتتتی دربتتتارۀ آنچتتته 

گف [دائماً ]ند، و ک یم یترد. گ یتتارش متورد قضتاوت قترار متاز حیت  صتدق 
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کلمتتتات ب اآنچتتته در واقعیتتتت رخ داده الگتتتوی بیرونتتتی بتتترای طتتتر  نتتتدی  
کلمتاتش ایتن الگتو [کیفیتی]از حی  کفایت و  [همواره]اوست، و او  کته   ،
 ود.ش ینند، قضاوت مک یرا بازتولید م

کتن کلمتات هت ششاعر هم مثل مورخ، حتداقل در درام و حماسته،  ا را در 
اظهتتارات  [ور ختتاصطتت هبتت]نتتد. امتتا شتتاعر دربتتارۀ امتتور واقتتع ک یتقلیتتد متت

کتتتذب ختتت هنتتتد؛ از ایتتتن رو، هرگتتتز بتتتک یمشخصتتتی بیتتتان نمتتت اطر صتتتدق و 
ود. شاعر هیچ طترا یتا الگتوی بیرونتی بترای ش یگفتارش هم قضاوت نم

اطر انستتجام و پیوستتتگی ستتاختار ختت هتقلیتتد در اختیتتار نتتدارد، بلکتته بتت
ست که او امر کلی و عام را تقلید ود. علت این اش یش قضاوت ما یکالم
اتفتاق  [در جهتان واقتع]ند، نه جزئی و خاص را؛ د د ۀ او نه آنچته ک یم

کته اتفتاق مت کتار او آن نتوع ا یافتاده، بلکه آن چیتزی استت  فتتد. موضتوع 
یانی، همان عنصتر ختاص، ب هفتد؛ با یچیزهایی است که محققًا اتفاق م

کتتنش استتت. بنتتتابرا ین، شتتباهت نزدیکتتی بتتتین معمتتول یتتا تکرارشتتتوندۀ 
کتته آد کتتار شتتاعر و آن دستتته افعتتال مهمتتی  اطر ختت ها صتترفًا بتتهتت مموضتتوع 

ا همتتتان هتتت نایتتت نتتتد وجتتتود دارد؛ا لا مشتتتغوهتتت نختتتاص و تکتتتراری بتتتودن آ
امیم. تقلید کالمی  آیین  استطوره ن یم 1«آیین»ایی هستند که ما ه شکن

طو آن است، و کنش خاص و معمول فن شعر  پیرنگ است؛ یا آنچه ارست
ارستتطو و « میتتتوس»امیتتد. بتترای منتقتتد ادبتتی هتتم وا ۀ ن یمتت 2را میتتتوس

 (.ibid, p. 53 البًا معنای مشابهی دارند ) 3«اسطوره»کلمۀ انگلیسی 
رای، پیرنن هب ای خاص و معمول افتراد ه شای نمایشی، به این دلیل که کنه گظر ف 

وند. پیرنتگ ترا یتک  شت یم نند، طبعًا فرم مشخص و معمول خود را پذیراک یرا توصیف م
گتر ُکمیتک  گ هسیر دگرگونی افعال و  شتایی محتتوم بته فاجعتۀ ختاص ختود را دارد؛ پیرنتگ 

 

1. Ritual 
2. Mythos 
3 . Myth 
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کتته ماجراهتتا و پیگیتتر ای پایتتانی هتت یپایتتان ختتوش دارد؛ نتتوع دیگتتر  پیرنتتگ رمتتانا استتت 
کتته معمتتواًل پتتارودی یتتا  ختتاص ختتود را دارد؛ و دیگتتری پیرنتتگ آیرونیتتک )کنتتایی( استتت 

، در اینجتتتتتا همتتتتتان نویستتتتتنده و شتتتتت یرمتتتتتانا محستتتتتوب متتتتتی از ا هنقیضتتتتت ود. شتتتتتاعر
کته تتاریخ ا هحو فزایندن هواند بت یویا، من هنمایشنام ی به تاریخ بپردازد؛ صترفًا تتا حتدی 

ای کمیتتتک، ترا یتتتک، رمانتیتتتک، یتتتا آیرونیتتتک را مثتتتل پیشتتتامتنی در هتتت هبتتترای او استتتطور
رای، وقتی طرا و نقشۀ تان ههد. بد یدسترس قرار م د معینتی از قابتل ح هگار بن خریظر ف 

یترد و بته ایتن نحتو در ستاختارش گ یی بته ختودش متا هفهم شتدن برستد، شتکلی استطور
ای رمانتیتک، هت ه(. بته ایتن ترتیتب، استطورibid, p. 53-54پتذیرد ) می رویکردی شاعرانه

ای مختلف وجود دارند که مدام بازتولید و تکترار ه گکمیک، و ترا یک متنوعی در فرهن
ی عتام و جهانشتمول در بتاب تتاریخ عرضته ا ها الزامتًا نظریتهت نک از آیت چوند؛ اما هتیش یم
 رد.ب یند برای هرآنچه تاریخ از آن بهره ما یای مثاله هنند، بلکه صرفًا نمونک ینم

کتتتاب  تترای نخستتتین بتتار لفتت  افسااۀ هویو؛ااطدر همتتین بختتش از  را بتته « فراتتتاریخ»، ف 
 1ی از فرانتتک آنتتدرهیلا هنتتد. او بتتا اشتتاره بتته مقالتتک یعرصتتۀ نقتتد ادبتتی و نمایشتتی وارد متت

کانتتتادایی، و بتتت۱97۱-۱۸۸9) گفتتتتار او در شتتترا آرا و آثتتتار آرنولتتتد تتتتویینبی و ه(، متتتورخ  یتتتژه 
گتتتتتتار برجستتتتتتتۀ بریتانیتتتتتتایی، ایتتتتتتن وا ه را بتتتتتته ختتتتتتدمت نقتتتتتتد ن خ(، تتتتتتتاری۱97۵-۱۸۸9)

ی بتته ا هقالتتورد. آنتتدرهیل در مآ یناستتانۀ ختتود از مفهتتوم میتتتوس ارستتطو درمتتش هاستتطور
ردازد و از نقش تاثیرگتذار وی در بتازتعریف پ یگارانۀ تویینبی من خای تاریه شستایش تال

کار تاری ای تمتدن بشتری یتاد هت تگاری در باب روند تحتوالت و پیشترفن خمفهوم تاریخ و 
 2برای آلفرد تتویینبی ۱9۵۱گار لقبی است که آندرهیل نخست در سال ن خند. فراتاریک یم

گر کتتتار او در مواجهتتۀ انتقتتادی بتتتا ستتیر تکتتتوین در نظتتر  فتتته و بتتته توصتتیف افکتتار و روش 
 3ردازد.پ یتاریخی مقولۀ پیشرفت و تحوالت اجتماعی بشر م

رای فراتاریخ را، فتار  از اینکته متورخ چته کستی باشتد، موضتوع مطالعتۀ فاضتالن ی ا هف 
در فرهنتگ  از آنست هش وجته مثتالین تتاریخ و اشتکال استطورا هند که مسئلک یتوصیف م

 

1 Frank Underhill 
2 Arnold Joseph Toynbee 
3. Frank H. Underhill, Arnold Toynbee, Metahistorian. Canadian Historical Review. Volume 

32 Issue 3, September 1951, pp. 201-219. https://doi.org/10.3138/CHR-032-03-01. 
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گاه است که مورختان معمتواًل تقلیتدهای کالمتخ هاست. او در عین حال ب ان از شت یوبی آ
ننتتتد.  ریتتتزۀ متتتورخ همتتتواره در ک یا را بتتته رختتتدادها و وقتتتایع بشتتتری محتتتدود متتتهتتت شکتتتن

ای انستتتانی  رخدادهاستتتت و بتتترعکا، هتتتیچ تتتتوجهی بتتته هتتت تجتتتوی کشتتتف علتتتو تجستتت
ا اجتنتتتاب هتتت نود و از آر  یحتتتتی طفتتتره متتستتا ب های الهتتی نتتتدارد، چتتتهتتت تاعجازهتتا و مشتتتی  

کتورهای  یرانسانی متنوعی مثل آب و هوا، اقلتیم، و محتیط و یم گرچه مورخ به فا رزد. ا
هتد و از پترداختن بته عوامتل د یمینه قترار متز اا را در په نفرهنگی توجه دارد اما همۀ آ

، نویسنده، و دراک یر  یرانسانی پرهیز مگ همداخل ا برعکا، در قیتد ویا، امن مند. شاعر
تتف عقلتتی و استتتداللی نیستتت و در طتترا موضتتوعاتش، بتته عوامتتل  و محتتدود بتته هتتیچ تکل 

ند؛ ختدایگان، ارواح و اشتباح، ک یمتافیزیکی و فراتر از خواست و ارادۀ بشری نیز توجه م
ای مهتم و تاثیرگتذار جهتان هت تواننتد شخصتیت یلمخلوقات هم متا بجن  و پری، و عجای
کتنش متروابط انسانی او  وانتد منشتا و ستببی از نتوع لجاجتت و نختوت داشتته ت یباشتند. 

تتهتت شباشتتد و لغتتز نگیتتز ممکتتن استتت بختتش اساستتی ایتتن طرحتتوارۀ ذهنتتی قتترار ا تای رق 
رای، همی کته فراتتاریخ هماننتد فتن شتعر و آفترینج نبگیرند. از دید ف  ای ادبتی هت شاستت 

متانی بتا ه نبگتوییم، ایت ای فراتاریخی ا لب نوعی همانندی یا، بهتتر ه نود. مضموش یم
، ست نای تعتی  هت خارنتد. تمتام تتارید یا و رخدادها را مفترو، مته شروندهای طبیعی کن از

ت الهتتی باشتتد، بتتر مبنتتای نتتوعی  ن آن اقتصتتاد یتتا جغرافیتتا یتتا حتتتی مشتتی  ختتواه قتتوۀ متعتتی 
قیاس و شباهت بین خود تاریخ و امور دیگری هستند؛ و از همین رو فراتاریخ محسوب 

 وند.ش یم
کتار متن خویا و شتاعر مثتل فراتتارین هنمایشنام نتد بتا ایتن ک یگتار قیاستی و استتداللی 

که او مثاًل، در حین نوشتن ترا دی، خواست خود برای تحمیل الگوی ترا یک بتر  تفاوت 
کتد یش را در اولویت قترار متا یموضوع تاریخ کته چته د یر بته ایتن اهمیتت متتت مهتد و  هتد 

، افستتان اریخی را دستتتمایۀ آفتترینش ادبتتی و نمایشتتی قتترار دهتتد ی، یتتا تتتا هموضتتوع معاصتتر
(ibid, p. 54بنابراین، درام، از منظر ارسطو، چون ب .)ای پترداختن بته امتور ختاص و ج ه

کلتتتی و  کتته در انطبتتاق بتتا وقتتایع و رختتتدادهای بشتتری هستتتند، عمتتدتًا بتته امتتور  جزئتتی، 
ر تت یی فلستفا هب تجربتراتتم ها و افعال و اختیار آدمیان توجته دارد، بته شجهانشمول کن
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کتنش مواجته ع هود. بر  یاز تاریخ به شمار م کستیا یتا  بارتی، درام از یک سو با جهان پرا
یوندنتد؛ پ یوعی همان جهان رخدادهایی است که در طی زمان به وقوع متن هاست که ب

، برعکا، با جهانی از اید گمانتهت هو از سویی دیگر وستت ر  های نظتری )تئتوری( روبتهت ها و 
کی یتا دیتداری متا از جهتان ختار  ه با، افکار و بازتاه هارکه انگ ای مفهومی، ذهنی و ادرا

گون قابتتل آفتترینش گ یرا در بتتر متت گونتتا کتته بتته صتتور  یتترد؛ جهتتانی از قراردادهتتای تقلیتتدی 
کلمات محقق من مهستند و البته برای درا ود؛ آنچه الزامًا بترای ش یویا عمدتًا از طریق 

هتد. مصتادیق متعتددی از انتواع د یی نقاشتی رخ نمتا هردی موسیقایی یا پتا هخلق قطع
کتتته تقلیتتد  کالمتتتی  اندیشتتته را در  گفتمتتتانی یتتا آثتتتار علمتتی و فلستتتفی هستتتند  نوشتتتارهای 

ا را هتت ها و انگتتارهتت های علمتتی و فلستتفی، ایتتدهتت ههنتتد. نویستتنده خطابتتد یاولویتتت قتترار متت
کلمات تبدیل م ، آن خند. مثل یک تاریک یمستقیمًا به  ا و هت یهتم  البتًا پیشتگویا هت نگتار
گفتتار آن خنند و باز هم مثل تاریک یاظهارات مشخصی را ادا م کفایتت  ، کیفیتت و  ا هت نگار

ویا بتتته نتتت هان از یتتتک الگتتتو و طتتترا بیرونتتتی استتتت. امتتتا نمایشتتتنامشتتت یبازتولیتتتد کالمتتت
ان را بازتولیتد شت یردازد بلکته صتورت مثتالین و تکترارپت یپیشامدهای خاص و معینی نمت

نبتتتال بیتتتان جدیتتتدی از د هود. شتتتاعر بتتتشتتت یآنچتتته معمتتتواًل اندیشتتته نامیتتتده متتتنتتتد؛ ک یمتتت
ای شعوری آدمی و حوادث تاریخی است، نه لزومًا موضوع یا محتوای خاص. او ه هتجرب

کلتی انستان و جامعت کته اجتنتاد یی را بازتتاب متا هموقعیت عام و وضتع  اپذیرنتد و ن بهتد 
گاه ماین نوع آفرینش هنری، جدای از موضوع وقایع ت واند تاریخ را دستتمایۀ ت یاریخی، 

کشتتف حقیقتتت نتتاب نهفتتته در پتتا اقتتوال و اطتتوار آدمیتتان قتترار دهتتد؛ هرچنتتد دشتتوار و 
، ب شچتتال گفتتتۀ شکستتپیر ، مثتتل  روان بتته و ستتاده  ،مستتیر عشتتق نتتاب هرگتتز ستتهل»رانگیتتز

 (.ibid« )سدر یانجام نم
یخ و نستتتتبت از مجموعتتتته تتتتتامالتی در بتتتتاب تتتتتار ستتتت هزمینتتتت ۱960و  ۱9۵0ای هتتتت هدهتتتت
، روایتت، فرهنتگ، و نقتد ادبتی بتوده استت. در ایتن ش هاسطور ناختی آن با حوزۀ فن شعر

تتترای، مجموعتتته تتتتامالت ختتتود را، از طریتتتق پیونتتتد مفتتتاهیم  قلمتتترو  خصتتتوص، نتتتورتروپ ف 
ردازی و اشتتتکال متنتتتوع ستتتازماندهی و پتتت نای داستتتتاهتتت هگتتتاری بتتتا فنتتتون و شتتتیون ختتتتاری

ای نظتتتتری جدیتتتد، بتتترای تتتتتدوین هتتت ترفیتتتای نمایشتتتتی حامتتتل ظهتتت گگستتتترش پیرنتتت
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، نشتان مت عتم او، مناستبات تتاریخ و طبیعتتت در ز ههتتد. بتد یرویکردهتای انتقتادی متتاخر
نکته بتتوان آ ینتد؛ بتا عزمینۀ فرهنگ مدام در تناوب توستعۀ آنتی و فروپاشتی تتدریجی واقت

کرد که در آن این دو، با حف  تناقضات درونی، رو به تکتا ملی پیوستاری همطراز ترسیم 
کننتتد، بتترعکا، هریتتک متارپیگ تدیالکتیتک جهتت کتته بتته ا یای ناتمتتام و ناقصتتهتت چیتتری  نتتد 

هند. به این معنتا، حقیقتت در د یشکل یک چرخۀ محدود خودبسنده و ایستا نشان م
، بتا هگنجین کار فراتتاریخ، در ایتن طتراز ثابتۀ م هی از مفاهیم جمعی اندوخته شده است و 

گتتاهی و معرفتت ناستتی تتتاریخی متتا از یتتک قتتوم، سرنوشتتت تتتاریخی و ش تابتتزاری بتترای خودآ
کنتتونی یتتا نقشتتۀ راه بتت تنگیتتز و مشتتقا تینتتی آینتتده و شتترا رقتتب شمحتتتومش، پتتی ار وضتتع 

تازه آ تاز شتده استت. تتاریخ اساستًا تحقتق حافظته و  ،سعادت، شادمانی و آزادی جمعی
 3ن استتسترآ از رونتدی بته نتام تتاریخی شتد 2گتاری  ن عوقای 1خرد جمعی ابناء بشر است.

اما  ایت آن  تحلیل مادۀ خام و محتوای انباشتۀ ذخایر فرهنگتی و استاطیری نهفتته در 
 ید.آ یگارانه به شمار من خبطن خود تاریخ است که نقطۀ عزیمت تامالت فراتاری

 4نتد.ا خایی محصول اشکال روایت فرهنگتی متا از تتاریه ها، در اصل، استعاره هاسطور
کلی، امر تاریخی  کته ا همتضاد امری اسطوردر نگاهی  ی است و معمتواًل طترا ایتن نکتته، 

هد همان اسطوره است، ا لتب بترای د یآنچه پژوهش تاریخی و رسالۀ تاریخی را شکل م
گاه اهان ترای بتر ایتن بتاور  5ود.شت یمیز تلقی مآ تمورخان  یر قابل قبول و  در حقیقتت، ف 

کتته بشتتر تتتاریخ را ماننتتد یتتک پتتردۀ عتتری  مفهتتومی بنتتا  استتطۀ آن و هنتتد تتتا بتتک یمتتاستتت 
ایی برستاختۀ گذشتته و روایتتت هتت هو بتا استتعار 6اضتطراب آخرالزمتانی  ختود را تقلیتتل دهتد

ا، خطتتتر فروپاشتتتی معرفتتتتی و افتتتول ذهنیتتتت را از ختتتود و جامعتتته و طبیعتتتت هتتت نمکتتترر آ
وان نقتش تحلیلتی فراتتاریخ را در رونتد خلتق تت یپیرامونش دور نگه دارد. اینجاست که م
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