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 كنراد، كوپوال، و مسئله تاريخ

 چارلز وي. هاولي، ترجمه: صالح نجفي

 

نويسي كه ناظر به امور واقع است جدا كنند. جوري اين كار را گويي را كه از امور واقع نيست از تاريخها دوست دارند قصهآدم»

كس كرد. و اين واقعاً عجيب است. چگونه است كه هيچدانند چه چيز را بايد باور كرد و چه چيز را نبايد باور كنند كه انگار ميمي

ترين شان كه توخاليبينيمكند وال يونس را بلعيده باشد آن هم زماني كه يونس هرروز مشغول بلعيدن وال است؟ و حاال ميباور نمي

بايد باور كرد مزايايي داشت. به كنند، چرا؟ چون كه تاريخ است. اينكه بداني چه چيز را خوردن باور ميها را مثل آببنديخالي

 1ها را در جايي كه بدان تعلق داشتند نگاه داشت.تأسيس يك امپراتوري انجاميد و آدم

پذير بوده باشد. اگر قادر به تغيير عقيده شود كه انعطافخواري ميبنابراين گذشته، چون كه گذشته است، فقط زماني قابل چكش

توان رنگ كرد، كج كرد، خُرد كرد. مهم اين است كه شاهد برقراري نظم را ميبوده، حاال هم هر آن امكان تغيير دادنش هست. عدسي 

خورد تكان ميهاي آلپ تكانمان در مسير ناهموار و سنگالخ كوهاي از قرن هجدهم هستيم كه وقتي دليجانزادهباشيم... و اگر نجيب

نيم همه چيز مرتب و در امن و امان است و حال آنكه نه ككنيم: ادعا ميكشيم، بايد بدانيم كه چه ميكركره را پايين ميپرده

 ها جست.نظم و تعادلي وجود دارد كه بايد در داستان تواند دركار باشد.وترتيبي هست و نه امنيتي مينظم

  2(، اثر جَنِت وينترسنپرتقال تنها ميوة عالم نيست)از رمان 

 

                                                 
 النظيري بهره برده كه انتقالش به فارسي دشوار است:نويسنده در انگليس از ايهام و مراعات 1

I can see them now, stuffing down the fishiest of fish tales… 

النظيرش با قصة يونس و ترجمه كرد تا مراعات« هانامهماهي»اللفظي آن را توان تحتاست ولي مي« داردروغ بزرگ و شاخ»كنايه از  fish taleتركيب 

ماهي  شود كه بو يا مزةهم به چيزهايي اطالق مي fishyاست. صفت « نامهماهي»ماهي بزرگ رعايت شود. هرچه نباشد، قصة يونس و ماهي يك 

هايي كه صيد كرده يا گيرها كه درباره اندازه ماهيتلميحي است به عادت و تمايل ماهي fish taleاست. « مشكوك»و « بودار»دهند و كنايه از مي

كند و اين ازسازي ميرا ب fishتكرار واژة « بنديترين خاليتوخالي«. »بندندخالي مي»كنند يا به اصطالح اند اغراق ميفرصت صيدشان را از كف داده

 كند.را تداعي مي« پرماهي شكم»اي تعابيري چون لطف را دارد كه تا اندازه
گرد و سپس كارگر بيمارستان رواني فروشي دورهدر منچستر( است كه ابتدا بستني 1959)متولد اتوبيوگرافيكي نويسندة انگليسي اين رمان اثر نيمه 2

پرتقال تنها ميوة گيرد. ليسانس ادبيات انگليسي مياز دانشگاه اكسفورد فوق 1981بود و حتي به تزيين اجساد براي مراسم تدفين اشتغال داشت. در 
رود. اعضاي خانواده كند. قصه بر اساس روابط دختري با مادر مذهبي و سختگيرش پيش ميمنتشر مي 1985اولين رمان اوست كه در سال  عالم نيست

كند و اين خشم كنند. جنت در نوجواني احساس تمايل به جنس موافق ميروابط دختر را با دنياي بيرون و اشخاص و محافل غيرمذهبي محدود مي

 كنند.رحمي رفتار ميبي انگيزد و با او در كمالخانواده را برمي
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« تاريخ»( فرانسيس فورد كوپوال هر دو با مسئله بغرنج 1979)اينك آخرالزمان ( جوزف كنراد و 1902) دل تاريكي

به تاريخ ــ خواه جامعه « متمدن»هاي اي تعمقي است درباره نياز جامعهشوند. اين دو اثر، هريك، تا اندازهدست به گريبان مي

يكتوريا خواه جامعه آمريكاي دوران جنگ سرد ــ رمان كوتاه كنراد و فيلم كوپوال اين تصور را به باد انتقاد اروپاي عصر و

فقط سلطة خود را موجه و بايد تاريخي خاص را استمرار و در حقيقت گسترش دهد تا نهاي مسلط ميگيرند كه جامعهمي

كه كورتز « وحشتي»نويس هم از نظر فيلمساز ماياند. هم از نظر رمانحقاني جلوه دهد بلكه هستي خود را معقول و عقالني بن

آرايي نيروهاي تاريخ ابراز شود. هم كنراد هم كوپوال از صفاست كه در آشوب ماوراي تاريخ يافت مي« وحشتي»كند را تباه مي

 كنند.كنند اما غايت تاريخ را به درجات مختلف از نو تأييد ميناراحتي و نگراني مي

 مثابه تاريخ: دگرگوني جامعه آمريكا در قرن بيستمفرهنگ به(، در كتاب 1927-1985وارِن ساسمَن، موّرخ آمريكايي )

كند. به اعتقاد وصف مي« اسطوره»نوع خاصي از سازماندهي اجتماعي و فرهنگي، به ياري »را جزيي از « تاريخ»(، 1984)

جويند. اما اسطوره همه مسايل از آن سود مي« تبيين»( است كه جوامع براي پرور )= اتوپياييساسمن، اسطوره مفهومي خيال

فاقد نيروي محرك الزم براي تغيير است؛ اسطوره براي آن وجود دارد كه نوع معيني از نظم را استمرار بخشد و هميشگي 

خود نظم اجتماعي را بايد »آن  سازد. در مقابل، تاريخ در جوامع درصدد است تا نظم اجتماعي را تغيير دهد، نظمي كه در

تاريخ ظاهراً قادر است نشان »طبق ادعاي ساسمن، «. هاي عقاليي نياز هستبه تبيين»، نظمي كه در آن «معقول جلوه  داد

اسطوره بنا به سنت »كند: عالوه بر اين، ساسمن ادعا مي«. كندبه كدام سو حركت مي (dynamic)اي پويا دهد كه جامعه

كند. تاريخ با بيند... اما تاريخ صورت آرماني چيزي بس متفاوت را عرضه ميزي هرگونه نظم اجتماعي را تدارك ميدرامِ مرك

هاي پوياي حيات جامعه دارد. از اين تر با جنبهتغيير و حركت و روال جاري اعمال و افكار و عقايد سروكار دارد و نسبتي واضح

خوانم. البته اين پرور ميآبادي و خيالن آن را نوعي ايدئولوژيِ متمايز از روياهاي ناكجابيند كه مرو تاريخ چيزي را تدارك مي
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اندازد. سازد و تاريخ آن نمايش را به راه ميكنند: اسطوره متن نمايش را فراهم ميدر دست هم دارند و با هم كار مي دو دست

كند و لباً فرايندهايي اساسي براي رسيدن به آن اهداف تعريف مينهند، تاريخ غاها غالباً اهدافي بنيادين پيش مياسطوره

 «دهد.توضيح مي

اي است؛ به عبارت ديگر، تاريخ به جوامع بشري امكان كوشد نشان دهد تاريخ وسيله دستيابي به اهداف اسطورهساسمن مي

 دهد.مي« پيشرفت»فهم تغيير و 

اي كه در حال تغيير است فهمد. تاريخ براي هر جامعها فرهنگي خاص ميساسمن تاريخ را بر اساس طرز كار دروني جامعه ي

آيد، زيرا داري صنعتي درميگذارد و به قالب سرمايهاي كه براي مثال مرحله فئوداليسم را پشت سر ميضرورت دارد، جامعه

ه ضرورت و كاركرد تاريخ بسط دهم. خواهم ارزيابي ساسمن را درباركند. ميتاريخ آن دگرگوني جامعه را تبيين و توجيه مي

كند، بلكه در مختصات فضا هم كوشد پيشرفت داخلي داشته باشد عمل ميفقط در مختصات زماني يك جامعه كه ميتاريخ نه

ها يا ساير قلمروها بگذارد. كوشد از حد مرزهاي خود برگذرد و پاي در قلمرو ديگر جامعهاي ميمؤثر است چون هر جامعه

هاي جهان كنراد يا در طلبيِ امپرياليستي اروپاييتوان در جهانگشايي و توسعهي اين فهم از كاركرد تاريخ را ميهامثال

 هايي جهان كوپوال يافت.آمريكايي«( دموكراتيكِ)»گريِ ايدئولوژيكي نظامي

هاي نيمه دوم قرن بيستم دند و امريكاييهايي تازه در قارة آفريقا بوهاي اواخر قرن نوزدهم در پي مستعمرههمانطور كه اروپايي

كوشد اقدامات خود را به ياري و به اي ميويتنام را به تصرف خود درآورند، هر جامعه« دموكراسي غربي»كوشيدند زير لواي مي

كاوند. مي آرايي نيروها را در كارهاي خودآرايي نيروهاي تاريخ مشروع جلوه دهد. كنراد و كوپوال ماهيت اين صفميانجي صف

گري شوند ــ تاريخ استعمار اروپايي يا نظاميهاي خاصي كه به كار گرفته ميهاي ايشان متمركز بر تعريف تاريخاما كاوش

شوند به هايي كه در اين دو اثر مطرح ميكنند. سؤالهايي را تعريف ميآمريكايي ــ نيست، گو اينكه هر دو محققاً چنين تاريخ
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افتد چه اتفاقي شوند: چرا تاريخ مهم است؟ حدومرز تاريخ كجاست؟ و وقتي تاريخ از اعتبار ميريخ مربوط ميتر تامسائل جامع

 افتد؟مي

كند. به اهميت اسطوره و تاريخ براي شهروندان انگلستان عصر ويكتوريا استناد مي دل تاريكيكنراد از همان ابتداي روايت 

درآمدي بر آورد گذشته را چونان پيشنيست و جريان داستان را روي كاغذ ميراوي رمان كه هويتش بر خواننده معلوم 

 كند:داستان مارلو احضار مي

هايي را كه شان خدمت كرده بود... تمام كشتيشناخت و به همهاند مي*]رود تِمز[ همة مرداني را كه ماية مباهات اين ملت

هاي گاهشناخت. از دِتفورد ]از كشتيها را ميها و آدمبود... كشتي درخشد حمل كردهشان چون جواهر در شبِ زمان مينام

ماجراجويان و ساكنان؛  -[ و گرينيچ ]واقع در شرق دتفورد[ و اِريث با كشتي آمده بودند 19مهم جنوب شرق لندن در قرن 

مزدور « هايژنرال»تجارت خاور و « هايكنكارچاق»كشتي شاهان و كشتي مردان شاغل در بازار تجّار؛ ناخداها، اميرالبحرها، 

]قياس كنيد با ترجمة « نشينِ زميني ناشناخته گرديده!پرده»ناوگان هند شرقي... واي از عظمتي كه در فروكِشندِ آن رود 

 [32-31صالح حسيني، انتشارات نيلوفر، صص. 

روياهاي آدميان، بذر كشورهاي »رساند كه جام ميراوي اين تاريخ تندنوشته از امپرياليسم انگلستان را با بيان اين نكته به ان

از آنكه  قرار، كنراد از همان ابتداي كتابش، پيشرُستند. بدينجملگي از بطن رود تِمز مي« هاالمنافع، نطفة امپراتوريمشترك

« مردان»صِ متشكل از مارلو حتي لب به سخن بگشايد، به خواننده در مورد معنا و اهميت اسطوره و تاريخ براي اين جامعه خا

  دهد.انگليس هشدار مي
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جايي ماقبل تاريخ بود. در تبيين  دهد كه انگلستان هم روزي روزگاريالبته مارلو، درست پس از اعالم اين معني، به ما آگهي مي

ه بدون نام و بود« جايي»به نظر مارلو، انگستان روزگاري «. و اين هم يكي از جاهاي تاريك زمين بود»گويد: اين سخن مي

ها سرگرم استعمار ها و اروپاييها انگستان را به همان شيوه فتح كردند كه بريتانياييگويد، روميبدون تاريخ. و در ادامه مي

هاي قرن نوزدهم اجازه داد كارهاي خود ها امكان داد اقدامات خود را و به اروپاييآفريقايند. به اعتقاد مارلو چيزي كه به رومي

 است: (idea)« فكر»جه جلوه دهند تاريخ يا يك را مو

شان كمي از كند يا دماغشان با ما فرق ميفتح زمين كه عمدتاً به معناي درآوردن آن از دست كساني است كه رنگ پوست»

ند[ ككند ]يا جبران ميچيزي كه آن را رستگار ميتر است، وقتي زياد نگاهش كنيد اصالً چيز قشنگي نيست. مال ما پهن

نيست. فكري پشت سر آن؛ نه تظاهري احساساتي بلكه يك فكر؛ باوري به آن فكر، آن هم توأم با  (idea)چيزي به غير از فكر 

 [36]قياس كنيد با ترجمة فارسي: ص.« توانيد سوار كنيد، در مقابلش تعظيم كنيد و برايش قرباني كنيد...چيزي كه مي -ايثار 

گر يا توجيه« فكر»رود. اقدامات هر جامعه به هاي ساسمن از دو مفهوم اسطوره و تاريخ مياشتمارلو عمالً به استقبال برد

كردن ساز نياز دارند تا بتوانند پا در ميدان عمل و تغيير بگذارند، خاصه زماني كه آن عمل يا تغيير )مستعمرهتاريخي موجه

ها هم خاك بريتانيا را فتح كردند. اروپايي« فكر»به پشتوانة يك  هارومي«. چيز قشنگي نباشد»ممالك ديگران( در ظاهر اصالً 

 گشايي.خاص خود را براي استعمار آفريقا داشتند ــ عقيده به محاسن و منافع امپرياليسم و جهان« فكر»

است  چيزي« فكر»ترين معناي كلمه است؛ و آن كند همان اسطوره مورد نظر ساسمن به اساسيكه مارلو وصف مي« فكري»

يا به بيان ساسمن چيزي است كه « توانيد سوار كنيد، در مقابلش تعظيم كنيد و برايش قرباني كنيدمي»پرستيدني، چيزي كه 

حال تاريخ مورد نظر گويد درعينكه مارلو از آن سخن مي« فكري»بيند. را تدارك مي« درام مركزي هر نظم اجتماعي»

كننده متن آن است. مارلو از فكري حرف ــ نمايشي را كه اسطوره تهيه« اندازدمي نمايش را به راه»ساسمن است، چيزي كه 
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گشايي كند و آفريقا را مستعمرة خود گرداند. كنراد از زبان مارلو و راوي دهد جهانزند كه به اروپا اجازه و جرأت ميمي

جز  يزيانگلستان چدهد. عه را به دست ميدر ضمن تعريف ذاتي جام« فكر»گويد آن الهويه داستانش تلويحاً ميمجهول

. از آن زمان به بعد بود كه جامعة انگلستان آوردند يسانگلستان را به سواحل انگل يدةا يعنيها فكر ينبود تا آنكه روم يكيتار

مباهات ملت  تمام مرداني را كه مايه»اي كه فكر يا تاريخ خاص خود را پروراند، روندي كه رود تِمز شاهدش بوده، رودخانه

 «. شناخته و به ايشان خدمت كرده]انگستان[اند مي

يا تاريخي هست كه كل اروپا در آن سهيم است. اين تاريخ، به اعتقاد كنراد، امپرياليسمي « فكر»رسيم، به قرن نوزدهم كه مي

كند. مارلو از طريق مأموريتي ير ميساالر است و نماينده آن در رمان كوتاه او همان كمپاني معظمي است كه مارلو را اجسرمايه

واسطه نفس حضورش در شود. كمپاني هم بهذاتيِ نحوة عمل تاريخ مواجه مي« حقيقت»كند با كه آن كمپاني به او محول مي

. كوشد تاريخ خود و تاريخ اروپا را  در صحيفه سرزميني درج كند  كه تاريخ نداردواسطه اعمالش در آن قاره ميآفريقا هم به

بندد. مارلو براي اين مرد جز احترام چيزي در اولين برخورد مارلو با كمپاني در آفريقا با مدير حسابداري شركت صورت مي

در فضاي آكنده »داند؛ بنا به توصيف مارلو از سرحسابدار شركت، اين مرد بساط ندارد زيرا او را حافظ تمدن و اسطوره اروپا مي

، ظاهرش را كه نشان از مرد متشخص اروپايي داشت. )بنگريد به ترجمة «ا حفظ كرده بودهاز يأس آن سرزمين، ظاهرش ر

( چه كسي به غير از سرحسابدار كمپاني ــ مظهر كامل نهادي كه خودش مظهر كامل تاريخ اروپاست ــ 56فارسي، ص 

غلطِ اقالمِ واردكردن بي»او را براي  مارلو تالش كند؟« ظاهر»حفظ « كشروحيه»و « آكنده از يأس»توانست در سرزميني مي

كوشد كند. سرحسابدار و بنابراين كمپاني، وقتي او ميو واردكردن ارقام صحيح به دفتر وصف مي« معامالتِ صددرصد درست

در مانند. سرحسابدار شوند و انگشت به دهان ميي آفريقا جان به لب مي«هاوحشي»را وارد دفتر كند، از دست « ارقام صحيح»

 جهاني وراي ساختارها در حكم ساختار است.
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شود. او قارة آفريقا را ها دور ميرود، از تمام ظواهر تمدن و تاريخ غرب فرسنگوقتي مارلو از راه رودخانه به قلب كنگو مي

بر جاي  اي از خودنشانه»، اعصاري كه «شب اعصار نخستين...»كند: مكاني نافهميدني، وصف مي« زميني ماقبل تاريخي»

ماقبل »( بوميان منطقه به چشم مارلو مردماني 88-87)بنگريد به ترجمة فارسي، ص «. اياند ــ و نه هيچ خاطرهنگذاشته

آنها همچنان به پيدايش زمان »دارند. ]در ترجمه صالح حسيني: « به مراحل نخستين زمان تعلق»اند كه همچنان «تاريخي

مارلو شاهد عيني تالش يك «. درسي بياموزند»نداشتند كه بتوانند از آن « مورثيهيچ تجربه »[ و 97، ص «تعلق داشتند

اي ديگر، تحميل تاريخ خويش بر آن جامعه. سفر او به يك معني سفري اكتشافي جامعه است. براي تحميل تاريخ بر جامعه

هاي چنين تحميلي را تنها دشوارينهتواند و بايد موفق باشد. مارلو است ــ براي كشف اينكه چنين تحميلي تا چه حد مي

بيند وقتي ساخت و حفظ تاريخ شود )به عبارت ديگر، با چشم خود ميكند بلكه با نتايج تخلية تاريخ رودررو ميكشف مي

 رسد.كند كه به محوطه اقامت كورتز ميافتد(. مارلو همه اينها را زماني كشف ميممكن نيست، چه اتفاقي مي

است كه كارش در كمپاني « مردي استثنايي»امل و اصيل كمپاني است. به گفته سرحسابدار كمپاني، كورتز كورتز نماينده ك

(. اما وقتي 112)ترجمه فارسي، ص « كل اروپا در ساختن كورتز سهم داشت»كند حسابي خواهد گرفت. مارلو ادعا مي

يابد. هرآنچه به چشم عيار جامعه اروپا را نميتمام شود، در برابر خود مظهر كامل وسرانجام مارلو با كورتز مواجه مي

اي رود. كورتز پوستهشود و به هوا مياست يكباره دود مي« استثنايي»و « چشمگير»سرحسابدار و در تصور او در وجود كورتز 

به صورت مردي كه كند و وصف مي« صدا»صورت يك سان. مارلو كورتز را فقط بهاز انسان بيشتر نيست، شبحي رنجور و مرده

دانستم. به زمين لگد زده و خود را از آن چيزي باالي سر يا پايين پايش نبود، و من اين را مي»ديگر پيوندي با زمين ندارد: 

(. كورتز كه زماني 141)ترجمة فارسي، ص « تكه كرده بودششورش ببرد! به خود زمين لگد زده و تكهواكنده بود. مرده

 افتد.اش ميوپا بود اينك نقاب از چهرهمترادف با جامعه ار
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به گمانم او سرانجام به شناخت رسيد ــ اما فقط آخر سر. منتها جنگل از اول او را پيدا كرده بود و به جهت تعرّض عجيب و »

بهره « بيابان»استفاده كرده و آقاي حسيني از معادل  wildernessغريبش انتقام مخوفي از او گرفته بود. ]كنراد از واژه 

برند.[ به گمانم جنگل در گوش او را به كار مي jungleجسته اما در تفسيرهاي امروزي رمان در شرح اين بخش از رمان واژه 

چيزهايي به نجوا گفته بود، چيزهايي درباره خودش كه تا وقتي آنجا تنها نشده بود از آنها خبر نداشت، تا وقتي با اين انزواي 

 (.126)ترجمه فارسي، ص « سوز داشت.و آن نجوا افسوني مقاومت عظيم راي نزده بود ــ

كند ــ مردي كه تسليم ماقبل تاريخ شده است. گواهي مارلو حاكي از اتفاقي است تاريخ را وصف ميوحال مردي بيمارلو وضع

كوشد كند ميكورتز سفر ميدهد كه تاريخ وانهاده شود. مدير كمپاني كه به همراه مارلو به محوطه اقامت كه وقتي روي مي

اين وضعيت را در محدوده اسطوره  كمپاني بگنجاند. او حاضر نيست فراتر از پيامدهايي كه اعمال كورتز براي كمپاني خواهد 

« نادرست»كورتز « روش»؛ «هيچ قوه تميز ندارد»دهد شود، نشان ميداشت چيزي ببيند. كورتز، تا آنجا كه به مدير مربوط مي

از نظر مدير، كورتز به نيروهاي تاريخ زير لواي كمپاني بيش از حد ميدان داده است. او « هاي غلط استي بر شالودهمبتن»و 

 پسندد، هرقدر هم چنين اقداماتي سودآور باشد.كند اين راهش نيست: كمپاني اين شيوه را براي تجارت نميادعا مي

اصالً »: قساوت مفرط كورتز در تجارت عاج. به نظر مارلو، كورتز در كار خويش بينداما مارلو فراتر از اين وضعيت آني را هم مي

داري امپراتوري هاي متمدنانه سرمايه(. كورتز صرفاً پا را فراتر از مرزهاي روش133)ترجمه فارسي، ص « كندروشي دركار نمي

يكباره از قبول قدرت تاريخ سر باز زد. شاهد  را دور انداخت و« راهنماي عمل»نامة هاي تاريخ آن گذاشت ــ او دستو درس

كند و وصف مي« اي زيبانوشته»مارلو اين گزارش را «. سركوب رسوم وحشيان»مشخص اين قضيه گزارش كورتز است درباره 

ضميمه نوشتي كه (، البته پي113-112خواند )ترجمة فارسي، صص گر امپرياليسم اروپايي ميآن را ذروه اعالي اسطوره توجيه

جستن به انواع و اين يادداشت بسيار ساده بود و پس از توسل»كند: گزارش شده هر معنا و اهميتي را كه در آن است زايل مي
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همة اين "كشيد: تان شعله ميدوستانه، مانند آذرخشي در آسمان صاف، رخشان و خوفناك، در مقابلاقسام احساسات نوع

 (.113)ترجمه فارسي، ص « "د!وقمع كنيشعور را قلعحيوانات بي

كران كلمات ــ كلمات كران بالغت ــ قدرت بيقدرت بي»هرچند كلماتي كه كورتز در گزارش مكتوبش به كار برده نشان از 

نمايد. آفريند و منطقي نميدارد، كورتز ديگر به جوهر اصلي گزارش خويش ايمان دارد. تاريخ ديگر معنا نمي« واالي آتشين

دهد اين تاريخ هم حاكي از آن است كه تاريخ عاجز و ناتوان است هم نشان مي« وقمع كنيدشعور را قلعحيوانات بي همه اين»

اش پيش رفته. خواه بپذيريم كه كورتز پا را از گليم خود درازتر كرده خواه اين تبيين را قبول كنيم است كه تا منتهاي منطقي

نه در مورد  يست،ن يخيتار يچه يجهمرگ نت ياجنون و/اصل از نظر كنراد يكي است: طور كامل وانهاده شده، حكه تاريخ به

آورد وحشتي كه كورتز در دم مرگ بر زبان مي«: وحشت!»يخ. حضور دارد نه در مورد انسان ماقبل تار يخكه در تار يمرد

توان ، وجود ندارد. تعبير ديگري هم ميوحشت از جهاني است كه در آن راهي براي توجيه كردوكار جامعه، اسطوره و تاريخ آن

اين »خويش. هاي ديگر در چارچوب منقبض تاريخ )اكتسابي( بودنِ محدودكردن تاريخ جامعهاز اين وحشت داشت: محال

روايت توان آنها را اسير قيدوبندهاي جامعه اروپايي كرد، چرا كه آنها به آساني با زيرا نمي« وقمع كنيدشعور را قلعحيوانات بي

 شوند.تاريخي ما سازگار نمي

كوشد شود. مارلو، با وجود اينكه مدام ميويژه تاريخ روايي، در پايان رمان كوتاه كنراد تقويت مياهميت و معناي تاريخ، به

ه نامزد زند، بدم مي« دروغ»بخشد. او كه مدام از نفرت خود از خالف اين مطلب را ثابت كند، اسطوره و تاريخ را استمرار مي

گويد تا تصوير و برداشت او را از شخصيت كورتز مخدوش نكند: كورتز در مقام مرد تمدن. چرا؟ مارلو قبالً كورتز دروغ مي

طور باشند. بايد گويم ــ دخلي به اين ماجرا ندارند ــ بايد اينها را ميآنها ــ زن»توجيه اين كار را در داستان ارايه كرده است: 

( اسطوره جامعه 109)ترجمة فارسي، ص « در دنياي زيباي خودشان بمانند، مبادا دنياي ما بدتر بشود شان كنيمكمك

حفظ شود و توسعاً دنياي انسان اروپايي. مارلو به « دنياي زيباي زنان»اروپايي، حتي اگر دروغ باشد، بايد وجود داشته باشد تا 
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كند، البته  منهاي آن د، به كساني كه گزارش كورتز را به ايشان ارايه ميگويكورتز هم دروغ مي« عموزاده»مدير كمپاني و به 

پيماي اند ]نام قايق كرانهكند مردان نِليجنون كورتز را برايشان فاش مي« حقيقت»آور. تنها كساني كه مارلو نوشت شرمپي

راوي ــ مرداني كه نماينده جامعه مسلط و ها ]يعني كشتيبان[ و كورتز و همسفرانش[ ــ وكيل دعاوي، حسابدار، مدير شركت

كنند. ولي حتي وقتي به اينان درباره فروپاشي ذهن و گفتن مارلو را درك مياند كه به احتمال زياد انگيزه دروغهمان كساني

عالوه، . بهكندگفتن خود اعتراف ميگويد و علت دروغگويد، مارلو در ضمن به دروغي كه به نامزد كورتز ميروان كورتز مي

 بندد كه جامعه بريتانيا، از خالل تاريخ، از بطن آن برآمده است.مارلو داستان خود را حول تاريكي و ظلمتي قاب مي

تواند مسير كورتز را ادامه دهد. مارلو در قرار، مارلو كه داستان كورتز را مشاهده كرده و از داستان كورتز متأثر شده نميبدين

خود را انتخاب كرده است اما تسليم آن كابوس نخواهد شد. مارلو بايد تاريخ را استمرار بخشد؛ « كابوس»همدردي با كورتز 

اي كه او در آن باليده نيز حياتي است. مارلو روايت خود را با اين توجيه تاريخ براي او حياتي است و از منظر او براي جامعه

 ند:رساگفتن به نامزد كورتز به پايان ميبراي دروغ

به نظرم آمد خانه پيش از آنكه فرصت فرار پيدا كنم فروخواهد ريخت و افالك بر سرم خراب خواهد شد. ولي هيچ اتفاقي »

پرسم: اگر درباره كورتز عدالتي را كه مستحقش بود ريزد. از خودم ميارزش فرونمينيفتاد. افالك به خاطر چيزي چنين بي

خواهد؟ ولي نتوانستم. نتوانستم به ؟ مگر خودش نگفته بود كه چيزي جز عدالت نميريختكردم آيا افالك فرومياجرا مي

 (.160)ترجمه فارسي، ص « شد ــ كالً بيش از حد تاريك...گفتم بيش از حد تاريك ميدخترك بگويم. اگر مي

دهد و به حيات خود ادامه ميريزد، جامعه است، افالك فرونمي« پيش پا افتاده»و « ارزشبي»و چون دروغ مارلو احتماالً 

 شود. شود. مقصود تاريخ آشكار ميجا مستولي نميتاريكي بر همه

وجود داشته باشد ــ « كلماتي واال»صورت روايتي در قالب گويد. تاريخ بايد بهصراحت از شيوه استمرار تاريخ سخن ميكنراد به

آنچه را در آفريقا ديده است به نامزد كورتز بگويد پس دروغ يا  تواند حقيقتاين داستان بايد ثبت و نقل شود. مارلو نمي
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شوند. مارلو هاي )هرچند خطاي( نامزد كورتز فقط به لطف كالم شفاهي مارلو از نو تأييد ميگيرينتيجه«. گويدمي»داستاني 

شت. مارلو بايد كماكان داستان بگويد نوپي بدونگرداند، البته كورتر برمي« پسرعموي»گزارش كورتز را براي اطالع آيندگان به 

« و»شود حرف ربطِ اي كه از دهان مارلو خارج ميدانيم زيرا اولين كلمهــ بايد اسطوره را براي خود هميشگي سازد. اين را مي

باز كنيم قبالً پخش شده و بعداً هم اي كه فرض ميشدهماند: صداي ضبطاست. داستان او به فرايند ضبط مستمر صدا مي

بندد. اين راوي شود كه روايت مارلو را قاب مياي براي ما نقل ميميانجي راويپخش خواهد شد. و سرآخر، داستان مارلو به

گويد حذف كند. اما آن داستان و توجيه منطقي توانست آن بخش از روايت مارلو را كه مارلو در آن به نامزد كورتز دروغ ميمي

شود. در واقع، خود رمان كوتاه كنراد در نقش فراروايتي ي خواننده نگاه داشته ميگويي برامارلو براي دروغ

(metanarrative) شود تا آن را پيوسته قرائت كنيم روال شود كه وقتي داستان دوراني مارلو براي ما ضبط ميظاهر مي

 دهد.عمل تاريخ را نمايش مي

بينانه نماياند، اگر او را تا جايي كه ممكن است خوشدار ميساالر را( مسئلهاگرچه كنراد اعتبار تاريخ را )امپرياليسم سرمايه

 اينك آخرالزمانكند. نگاه كوپوال در اي مسلط تأكيد ميطور قطع بر ضرورت تاريخ براي حفظ حرمت جامعهبخوانيم، به

گيري كنراد شباهت دارد، مبتني بر احساس گيري او، هرچند در مورد اهميت تاريخ به نتيجهتر است. نتيجهمراتب بدبينانهبه

خود، هم بازتاب دگرگوني مديوم يا رسانه بازگفت داستان و هم دگرگوني دوره زماني نوبةتر است. اين خطر، بهخطري عظيم

 داستان است.

سه توجيهي ويالرد كند. ما اين را در جلپوشي نميبرخالف رمان كوتاه كنراد، فيلم كوپوال در مورد جنون كورتز هيچ پرده

كنند شود. پاتريك چابال و پل جوانيديز در انتقاد از اين صحنه ادعا ميفهميم كه در آغاز فيلم از مأموريت خود مطلع ميمي

كوپوال، با تبديل پيرنگ رمان به پيرنگي كه در آن از اول معلوم است كورتز از صراط »كند. كوپوال ذاتِ هدف كنراد را نابود مي



www.thesis11.com 

فقط از طرح معضله اخالقي داستان كوپوال او را عاق كرده و از خود رانده، نه "فيلم"خارج شده و به راه كج افتاده و  مستقيم

 «.كندرود بلكه عنصر ذاتي تنش در داستان كنراد را حذف ميطفره مي

وانه شده است. كوپوال به جاي آنكه ، دي«دوستمردي بزرگ، مردي انسان»دانيم كه كورتز، در فيلم كوپوال ما از همان ابتدا مي

پردازد. برخالف شدن او ميما را غافلگير كند و جنون كورتز را اسباب حيرت ما سازد، از طريق ويالرد به كندوكاو در علل ديوانه

يت قضيه فقط جنون و جنا» گويد:، سؤال اين نيست كه كورتز كيست و چه باليي بر سرش آمده است. ويالرد ميدل تاريكي

 سؤال ويالرد اين است: با افسران مافوقم موافق باشم يا با كورتز؟«. نبود، تا بخواهي دوروبر آدم پر بود از اينها

شود. ارتش اياالت متحد عصاره ايده جامعه مسلط در روايت هاي جلسه توجيهي ويالرد اهميت تاريخ روشن ميدر خالل صحنه

ساالر اروپا بود. براي كوپوال، ارتش آمريكا مظهر عنصر مقدّم امپرياليسم سرمايه كوپوالست. در روايت كنراد، كمپاني مظهر

جامعه مسلط جديد است كه در قرن بيستم همان جامعه آمريكاي دوره جنگ سرد است. فضاي جلسه توجيهي كه در آن 

اي كاراواني ــ در ويتنام واقع خانه شود مهم و بامعناست. اگرچه ساختمان ستاد فرماندهي ــمأموريت ويالرد به او ابالغ مي

اي واقع در حومة شهري در آمريكا را دارد، از جمله رسد همه ظواهر خانهاست، اتاقي كه مأموريت ويالرد در آن به اطالع او مي

ي كه اكند ــ شيوه زندگيها را القا ميوحال فضا معيار زندگي مطلوب آمريكاييآشپزخانه و موسيقي ماليمي آبكي. حس

است كه اسطورة شيوه زندگي « تاريخي»آمريكا قصد دارد حفظ كند و به ساير نقاط جهان صادر كند. ارتش مظهر آن 

 كند.اندازد و فعال ميآمريكايي را به راه مي

كنار بگذارند و ها اسطورها را دهد كه اگر آدمژنرال با تفصيل زياد براي ويالرد نه اهميت اسطوره را بلكه اين نكته را توضيح مي

تاريخ نتواند به اهداف مدنظر اسطوره برسد چه اتفاقي خواهد افتاد. كورتز كوپوال، مانند كورتز كنراد، مظهر كامل كنشگر 

حاضر هاي كورتز درحالبه اعتقاد ژنرال، روش«. بود»نقص سرباز آمريكايي تاريخي آمريكاست. او سربازي كامل و نمونه بي

اما «. كندجنبه تاريك وجود ما بر زواياي بهتر طبيعت ما غلبه مي»اند كه در آن تاب نتايج وضعيتياند ــ باز«نادرست»
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روايت تاريخي عمل « مجوز»كورتز نه ناشي از شدت سبعيّت او بلكه ناشي از آن است كه او دارد بدون « نادرست»هاي روش

كنند كه چرا عمليات فرشته كند. كورتز را مؤاخذه نميشت مياي كه بايد از آن حمايت كند پرفته به جامعهكند و رفتهمي

برد. اين عمليات براي ارتش آمريكا موفقيتي چشمگير است. را بدون مجوز پيش مي (Operation Archangel)مقرب 

اطالعات ويتناميِ خاطر كشتن مأموران ضدشود، بهيابد. او متهم به قتل ميشود، ارتقاء درجه هم ميتنها مجازات نميكورتز نه

خوك به »كند. او ديگر دشمن را طرفدار آمريكا. به عبارت ديگر، كورتز دارد بدون پشتوانه اسطوره جامعه مسلط را نابود مي

شناسد. نكته را نابود كند. او سربازي است كه حدومرز نمي« ارتش به ارتش»كشد بلكه قصد دارد نمي« خوك و گاو به گاو

گويند و ما آنها دروغ مي»دارد، شود اظهار ميشده كه در جلسه توجيهي براي ويالرد پخش ميز در نوار ضبطتر اينكه كورتمهم

فقط به علت نيروي ويرانگرش بلكه به كورتز االن تهديد است، نه«. گويند با بزرگواري رفتار كنيمبايد با كساني كه دروغ مي

 كوشند اسطوره را زنده نگه دارند.ارتش آمريكا كه مي« دروغگويان»هايش براي روكردن دست علت تالش

شكن كورتز. ويالرد، به نفوذ ثبات دادنرساندن به استمرار حيات اسطوره و تاريخ است. از راه خاتمهويالرد اساساً مدد« مأموريت»

طاهاي سربازي ديگر گسيل برخالف مارلو، مأمور ساختن و برقرارداشتن تاريخ نيست. ويالرد سربازي است كه براي اصالح خ

كرد. ويالرد صرفاً ناظري بود نقشش در آن داستان زمين تا آسمان فرق ميشود. اگر مارلو در قصه كنراد مدير كمپاني ميمي

شود؛ ويالرد، از همان ابتدا، برخالف مارلو، در جريان كار مشاركت دارد. سفر ويالرد نيست كه تبديل به مشاركي مثل مارلو مي

دادن آن شود بلكه كوششي است براي ادامهفقط كاوشي در تاريخي است كه دارد احضار مينه (Nung)ودخانه نونگ در ر

تصادفي نبود كه من بايست »گويد: شود. خودش ميهاي اخالقي آن تاريخ ميحال مستقيماً درگير استلزامتاريخ. او درعين

كردن داستان خودم وجود ندارد... و كردن داستان او بدون تعريفراي تعريفدربان خاطره والتر اي. كورتز شوم... هيچ راهي ب

تر از گفته مشابه مارلو است كه گفته ويالرد اصيل« اگر داستان او به واقع نوعي اعتراف باشد، مال من هم چنين است.

 (.   147بود. )ترجمه فارسي، ص « سرنوشت من!»كورتز « سرنوشت»
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اش به عهده كلنل كيلگور است. نظام نيروي هوايي است كه فرماندهياولين مواجهه ويالرد پس از جلسه توجيهي با سواره

هاي مربوط كند. اهميت تاريخ اين صحنهكند كه كيلگور اسطوره آمريكايي است كه در مقام تاريخ عمل ميكوپوال تصريح مي

نظام از نظام سنتي و قديمي آمريكاست. ارجاع به سوارهكيلگور نسخه امروزي سوارهرا اشباع كرده. واحد نظامي « كيلگور»به 

شود. كوپوال با تمهيدهاي بصري بر آن تلميح مضموني زمين معلوم ميمغرب« فتح»اشارات آن به برتري نظامي آمريكا در 

نظام هوايي . وقتي اولين هنگ از واحد نهم سوارهنظام آمريكايي قرن نوزدهم را بر سر داردگذارد. كيلگور كاله سوارهتأكيد مي

نظام بر سر دارد نوازي كه او هم كاله سوارهبينيم متمركز بر ترومپتآيد، نمايي ميها به پرواز در ميكنگبه قصد حمله به ويت

وضوح كشند بلكه بهبه رخ مي فقط حضور تاريخ راآميز نهمعني و غلوظاهر بيهاي بهنوازد. اين تلميحنظام ميسواره« بوق»و 

 شود.حاضر استفاده مي بخشيدن به اقدامات حالدهند كه چگونه از تاريخ براي مشروعيتنشان مي

بصري براي اين عمل ارايه « هاييتوجيه»، كوپوال «كندپاك مي»وقتي لشكر كيلگور روستاي ويتنامي را از لوث وجود دشمن 

منطقه، « پاكسازي»يابند. در يكي از نماهاي گذراي سكانس مونتاژي ر، روستاييان نجات ميكند. بر اثر حمله لشكر كيلگومي

گويند: ها ميكنند. اين دو به ويتنامياش دارند خطاب به جمعي از روستاييان صحبت ميسربازي آمريكايي و مترجم ويتنامي

كشد مين سكانس مراسم عشايي رباني را به تصوير مينماي ديگر در ه«. ما اينجاييم تا دست مودت به سوي شما دراز كنيم»

آورند بلكه آن ساز را به ارمغان ميفقط دين تمدنها نهشود. اين نما داللتي ضمني دارد: آمريكاييكه براي نظاميان اجرا مي

شود. كليسايي كه يسازد. برتري ديني از طريق حضور كليسايي در آن محل هم القا مدين اعمال ايشان را متبرك و مقدس مي

خورد. در يكي از نماهايي كه كليسا زمينة چندين نما از نماهاي اين سكانس به چشم ميهنوز در دست احداث است و در پس

است كه « ابتدايي»برند. اين حاكي از تخليه محل از دين شمالي( را از صحنه به هوا ميحضور دارد، يك كاريبو )= نوعي گوزن 

را كه فتح  ايها محوطهشود. آمريكاييكردن يك كاريبو نشان داده مير روستايي كامبوجي از طريق نمايش قربانيبعداً در فيلم د

 كنند.پاكسازي مي« بدوي»اند از بقاياي اديان كرده
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اي صحنه بينيم،اي است كه بعد در فيلم ميساز گذار از صحنه ميدان جنگ به صحنهرود زمينهتصوير كاريبويي كه به هوا مي

شوند و او ناشيانه گيتاري دهد. گروهي از سربازان دارند دور كيلگور جمع ميدر شب كه مردان را در حال استراحت نشان مي

« بزمي ساحلي»كند كه كيلگور محل فرود را تبديل به نوازد. ويالرد اشاره ميبزرگ ميدلنگ جلوي آتشي دست گرفته و دلنگ

. معناي دارندخود گرداند. مردان مشغول خوردن استيك دسته« خانه»م را درست مثل آمريكا يا كوشد ويتناكرده است و مي

كوپتر به هوا برده بودند حاال خوراك فاتحان جنگ شده است. جور ديگر ضمني اين صحنه آن است كه كاريبويي كه با هلي

دارد. كيلگور موفق شده است ميدان جنگ برميكند و از پيش پاي خود را مصرف مي« بدوي»بگوييم: فرهنگ مسلط فرهنگ 

را بدل كند به نوعي جشن پيروزي و بازآفريني صحنه براي يك فيلم آمريكايي كالسيك دهه شصتي كه وقايعش در ساحل 

ربازاني كند. كيلگور و مردانش عالوه بر اينكه ستر ميسواري برجستهگذرد. كوپوال استعاره بزم ساحلي را با تأكيد بر تم موجمي

هاست كنگشان براي حمله فردا به موضعي ديگر در ساحل كه تحت تصرف ويتاند. انگيزهسواراني آمريكايياند موجآمريكايي

دانند، از قدر و ارزش چيزها را مي گويد فقط آمريكايياو مي« سواري نكن!چارلي موج»شود: سادگي از زبان كيلگور بيان ميبه

 . جمله قدر ويتنام را

دست دارد و مشغول ساختن تاريخ است. كيلگور ارزش تاريخ سان كيلگور مظهر جامعه مسلط است. او مهار اسطوره را بهبدين

داشت و با آنها هاي هنگش را دوست ميخُب، به گمانم او افسر بدي نبود. بچه»داند زيرا، به تعبير ويالرد، آمريكايي را مي

دانست كه قرار نيست اينجا يك زخم اي اسرارآميز دور خود دارند. ميهايي بود كه هالهن آدمكرد. يكي از آاحساس ايمني مي

گويد با كيلگور كند. و باز ويالرد ميها در ويتنام مشروعيت فراهم مياو براي اقدامات آمريكايي«. يا خراش كوچك هم بردارد

شود. او به احتمال قوي همان ر حال وقوع و حركت ديده ميكيلگور همان تاريخ آمريكاست كه د«. كردياحساس ايمني مي»

جنگيد از خودم پرسيدم آنها واقعاً چه مشكلي اگر كيلگور اين شكلي مي»انديشد، است كه كورتز زماني بوده. ويالرد با خود مي
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اي در اينكه سرمشق يا اسوهاي اين است كه سربازي مثل كيلگور نيست. كورتز از كورتز تا اندازه« جرم« »با كورتز داشتند.

 جامعة مسلط باشد سر باز زده است.

يابد كننده مواد اسطوره امريكايي، به تجربه درميويالرد پس از آشنايي با كيلگور، يعني نمونه اعالي سرباز امريكايي و تامين

افتد. اريخ پا بگذارد چه اتفاقي مينكنند و آدم به وراي حدود ت« حقايق را چنانكه هست بيان»كه اگر كيلگورهاي جهان ديگر 

كنند، مواجهه سرنشينان قايق گشت با ببر مثالي از اين دست است. وقتي ويالرد و شِف به هواي درختان انبه قايق را ترك مي

ها تشوند. محيط جنگل بسيار فشرده و به منتها درجه پوشيده از گياه است؛ درخرودررو مي« ماقبل تاريخ»با تمثالي بصري از 

شود اما مهاجم نه اند. ظاهر مكان يادآور عصري ماقبل زمان و نفوذ بشر است. به ويالرد و شف حمله ميپيكر و هيوالشكلكوه

 گردند به مأمن قايق و رود.ها بلكه يك ببر است. ويالرد و شف برميكنگويت

ضرر: را ترك كرده، گيرم براي ماجرايي چنين بي كند كه چرا قايقگويد كه خودش را مالمت ميويالرد بعداً از حال شف مي

قايق براي كوپوال، «. وقت از قايق بيرون نرو... با همين فرمان، راست برو... فقط وقتي بيرون برو كه به مقصد رسيده باشيهيچ»

آورد. از قايق كه ميساختة انسان فراهم « فضاي امني»همچنانكه براي كنراد، دنباله تمدن است. قايق براي مارلو و ويالرد 

دهند. آخر، مواجهه ويالرد و شف با ببر در حقيقت مواجهه با ماقبل تاريخ يا ناتاريخ روند بستر تاريخ را از كف ميبيرون مي

است )اگر ماقبل تاريخ را زمان قبل از سابقه بشري تعريف كنيم(. بر طبق روايت تاريخي، هر دو مرد توقع داشتند با دشمن 

 شوند.ه شوند؛ اما با چيزي كامالً خالف توقع و غيربشري رويارو ميبشري مواج

كورتز از قايق خارج شد... كل آن »كند: پردازد و تجربه خود را به كورتز وصل ميويالرد به تعمق درباره واقعه مواجهه با ببر مي

ي وراي تاريخ غرب كرده. ويالرد بعداً اظهار كورتز ارتش را ترك گفته و خود را غرق در قلمرو« برنامه كوفتي را متالشي كرد.

و باز گناه كورتز و جرم «. به ريشه خودش زد تيشه»رسيد؛ اما كورتز دارد، اگر كورتز در ارتش مانده بود به مرتبه ژنرالي ميمي
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هاي پيوند خود با هكردن رشتآيد، پارهاست و، همانطور كه از صحنه ببر برمي« كردن كل آن برنامه كوفتيمتالشي»اصلي او 

 هاي آن.جامعه مسلط و اسطوره

رفته در مورد يابد؛ رفتهميهاي كورتز را در تجربه خويش رفته طنين احساسرود رفتهتر كه ميويالرد در طول رودخانه پيش

ان )نوعي قايق كوچك افتد. در پي كشتار سامپاند و كالً اسطوره ارتش به ترديد مياي كه در ستاد فرماندهي پرداختهاسطوره

اين جمله تقريباً قرينه « شدم.هاي بيزارتر ميشان از دروغديدمدروغ بود و هرچه بيشتر مي»انديشد، چيني(، ويالرد با خود مي

خ درك هاي كورتز را براي گريختن از تاريرفته انگيزهويالرد رفته« گويند و ما بايد بزرگوار باشيم.آنها دروغ مي»گفته كورتز است، 

 كند.مي

هاي تاريخ رسد )آخرين پايگاه نظامي قبل از ورود به كامبوج يا منطقه كورتز(، با خودِ لبهوقتي ويالرد به پل دولونگ مي

آنكه افسر فرماندهي دركار باشد. منظماً مشغول جنگند بيزده. سربازان مياند و جنونها فرسودهشود. اين لبهرودررو مي

اي حفظ كنند، كوشند جامعه را از طريق مناسك اسطورهكنند، يعني ميها پيوسته ويرانش ميكنگويت اند كهساختن پلي

اي خوفناكي است در حد فاصل تاريخ و ناتاريخ، پل دولونگ فضاي آستانه« توانند بگويند راه باز استها ميطور كه ژنرالهمان»

گيرد. در اين نقطه است كه آدم بايد جا در معرض ترديد قرار ميمهگر يا اسطوره در آن بيش از هفضايي كه منطق توجيه

را  (Colby)يا نه. و در همين نقطه است كه ويالرد اطالعيه رسمي درباره كلبي « برنامه را متالشي كند»تصميم بگيرد 

خرين نامه كلبي را به همسرش كردن كورتز فرستاده بودند. ويالرد آنيستخواند، مردي كه او را قبل از ويالرد براي سربهمي

كلبي از پل دولونگ « ماشين را بفروش! خانه را بفروش! مرد ديگري پيدا كن! فراموش كن! انگار نه انگار من هستم!»خواند: مي

فراموش »كند، شده تباه شود. نامه تاكيد ميكند( تا به دست كورتزِ تباهرد شده بود )درست مثل كاري كه ويالرد االن مي
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شود: آيا نهد. او به كورتز پيوسته است. حال سوال اين ميكند و واميتاريخ حافظه است. كلبي دارد تاريخ را فراموش مي!« كن

 ويالرد همين كار را خواهد كرد؟

شد كوشود، اولين تالش براي رسيدن به ويالرد از طريق كاربرد تاريخ است. كورتز ميوقتي ويالرد سرانجام با كورتز مواجه مي

در امتداد رود اوهايو بزرگ  (Toledo)اي مشترك ويالرد را اغوا كند؛ آنها هر دو نزديك تولدو كردن ياد گذشتهاز راه زنده

ها و اهميت نيست. كورتز درس تاريخ خوانده است و از قدرتاند. اين واقعيت كه كورتز دانشجوي تاريخ بوده هم كمشده

شان كه در اوهايو گذشته الش كورتز براي رسيدن به ويالرد از طريق تاريخ مشترك كودكيهاي تاريخ آگاه است. اما تسفسطه

كند، شود. ويالرد ادعا ميدرست يا نادرست كورتز نمي« روش»ثمر است. ويالرد، برخالف مرد عكاس و كلبي، جذب است بي

ن احساسي دوگانه درباره كاري كه قرار است درباره در اين لحظه از فيلم، ويالرد همچنا«. بينممن اصالً در اينجا روشي نمي»

 كورتز بكند دارد.

رود. هاي ويالرد درباره كشتن كورتز از ميان ميدهد تمام دودليالبته بعد از اينكه كورتز سر بريده شف را به ويالرد نشان مي

 بينيم. ويالرد درمانده و ميخكوب است.يشدن نگاه بين دو مرد نمدر اين صحنه هيچ ديالوگي دركار نيست: چيزي از ردوبدل

آيند شوند از دهان ويالرد بيرون ميصورت كورتز رنگ شده و به طرز خوفناكي استتار شده. تنها كلماتي كه در اين صحنه ادا مي

گذارد، ميكشد. كورتز كوپوال عملي وحشيانه را به نمايش بيند از فرط وحشت و ندامت فرياد ميكه چون سر بريده شف را مي

روي كرده و از حد گذرانده. از زند. اين برهان قاطعي است براي ويالرد و كورتز كه كورتز زيادهعملي كه از كورتز كنراد سر نمي

كند كه همچنان ترديدهايي درباره كشتن شوند. اگرچه ويالرد اعتراف مياين لحظه به بعد، هر دو مرد مهياي ترور كورتز مي

خواستند اين كار را بكنم، از همه همه از من مي»كند، كاري است كه او بايد به انجام برساند. ويالرد ادعا مي كورتز دارد، اين

بودن خواهد مرگش به دست ويالرد فرارسد. به اعتقاد گَرِت استيوارت، كورتز از وحشيكورتز، اساساً، مي«. بيشتر خود كورتز
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شناسد و منتظر مردي كورتز كوپوال به درجاتي شر وجود خويش را مي»كند: خويش آگاه است و مرگ خويش را مهندسي مي

كن كند، كسي كه اصالً نتواند در مورد خويش بيابد. چندانكه بخواهد آن نفس را ريشهاي در برابر نفس آينه در وجود كورتزاست كه 

گيرم به دست خودش... روگرداني عمومي و خصوصي ، «كند، كسي كه به او اجازه دهد مثل يك سرباز بميرد« قضاوت»يا « حكم»او 

آميزد... كورتز سرانجام حريفي يافته كه عمل متقابل غريزه شرورش ماهيت خونين و مرگبار كل جنگ را )كه براي هر دو به هم مي

 «گذارد.برانداز است( در مقياسي شخصي به اجرا ميطرف نزاع خانمان

ازتر كرده و از حدود جامعه مسلط گذشته است. شف را كشته است، مردي امريكايي از داند كه پا از گليم خود دركورتز مي

 را.« سرباز»جنس خودش، و يك 

تر اينكه كورتز به تخريبي تام و تمام نظر دارد. همانند كورتز كنراد، كورتز كوپوال يادداشتي نوشته است ــ دستنوشتي كه مهم

نوشت كورتز كنراد طراحي شده با خط خرچنگ قورباغه ها كه بر اساس پيآن صفحهيابيم. در هرگز اطالع دقيقي از آن نمي

« شعورحيوانات بي»و « تمدنهاي بيوحشي»اين دستور فقط ناظر به « وقمع كنيد!بمب بريزيد!... همه را قلع»نوشته شده: 

كس است. ]آرماگدون، چيز و همهنابودي همهرا در نظر دارد. ميل به استفاده از بمب اتم حاكي از آرماگدون و « همه»نيست: 

ساز و توسعاً نيستي بنا به روايت عهد جديد، جايي است كه نبرد بين حق و باطل رخ خواهد داد. مجازاً به معناي نبرد سرنوشت

د. كورتز با كشتن خواهد كل تاريخ را نابود كنگرداند بلكه مي خواهد از تاريخ خود رويتنها ميو ويراني عام است.[ كورتز نه

خواند هايش براي ويرانگري او را تا كجاها خواهد برد. كورتز با طلب مرگ خويش كسي را فراميدهد كه تواناييشف نشان مي

كشد خالص كند و به وراي تاريخ ببرد و عناد و نفرتي را كه او مظهر كه مي« دردي»كه قادر باشد )كسي مثل ويالرد( او را از 

 «.تو حق داري مرا بكشي»گويد، كند نابود سازد. كورتز به ويالرد مينگ را تهديد ميآن است و فره
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صورت ابزاري ساده و آلت دست ستاد فرماندهي و كورتز خلق كند. اگرچه ويالرد خواهد ويالرد را بههمه، كوپوال نميبا اين

ارتش كوفتي و نكبتي »به نيست كند، او ديگر عضو خواهند كورتز را سر كند كه همه و حتي خود كورتز از او ميتصديق مي

كشد اما نه براي آنكه دهد تا خرخره در باتالق جنون كورتز فرو رود. ويالرد كورتز را ميحال اجازه نمينيست. درعين« آنها

كند، اد مكث ميجاي كورتز را در جهانِ وراي روايت تاريخي بگيرد. ويالرد، بعد از كشتن كورتز، دمي در برابر جماعت عُبّ

شود، نقشي كه به گفته ژنرال در صحنه جلسه نمي« كردن نقش خداوسوسه بازي»جماعت پيروان سابق كورتز. اما او تسليم 

ارتش »بله، ويالرد ديگر در «. گرددبه درون قايق برمي»اندازد و توجيهي كورتز بازي كرده است. ويالرد اما آلت قتاله را دور مي

 كند.نيست اما اين صحنه حاكي از آن است كه او همچنان نياز به  اسطوره تاريخ را تصديق مي« ي آنهاكوفتي و نكبت

شود اما همچنين در نماي پاياني فيلم. در طور ضمني از طريق بازگشتن او به درون قايق القا ميهمدستي ويالرد با تاريخ به

كوپترها در بينيم. تلميح بصري به صورت ويالرد و هليهاي مختلف مييهاين نما صورت بُتي سنگي را در اقامتگاه كورتز در ال

گويي را كه در كوشد مدار بسته تكرارشونده قصهقرار، كوپوال ميگرداند. بدينحكم تجديد مطلع است: ما را به آغاز فيلم برمي

كند. اين يعني آغاز مي« و»ا با حرف ربط شود با زبان بصري بازآفريني كند. مارلو روايت خود ربدان اشاره مي دل تاريكي

 شود. كند جزيي از روايتي مستمر است كه در ذهن او پخش مياي كه او نقل ميقصه

اين سه «. رفته بيش از حد تاريك...همشد ــ رويگفتم بيش از حد تاريك مياگر مي»شود: روايت مارلو با اين جمله تمام مي

و اين هم... »آغاز شده بود: « و»گردانند به سطر آغازين روايت مارلو كه با حرف ربط واننده را برميهاي پاياني، خنقطه، اين حذف

گويد، خواه به حاكي از آن است كه مارلو پيوسته اين قصه را مي بودناين دوراني« هاي تاريك زمين بود.يكي از آن مكان

 آن سردرآورد.كوشد از معناي ترتيب ميخودش خواه به ديگران، و بدين
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گرچه تمهيد بالغي »شود: كند. همانطوركه گرت استيوارت يادآور ميكند كه ويالرد همين كار را ميكوپوال به بيننده القا مي

بودن و تكرار پرولپسيسي ]= تعبير از مستقبل به كوپوال در اينجا ]يعني نماي پاياني فيلم[ كامالً بصري است، اين ايدة دوراني

دو فعل تأمرون و تنسون در «. اتأمرون الناس بالبرّ و تنسون أنفسكم»ذكر صيغه مستقبل و ارادة معناي ماضي:  ماضي: يعني

طور غيرمستقيم از كنراد توانست بهاي است كه كوپوال مياند[ ايدهاين آيه به معناي أمرتم و نسَيتُم )ماضي( به كار رفته

كند. تاريخ براي ش را به دنياي كورتز مثل يك فيلم در ذهن خود پخش ميويالرد پيوسته سفر خوي«. اقتباس كرده باشد

دهد گويد تا سالمت عقل خود را حفظ كند، گويي به داليل درماني. اين نشان ميويالرد مهم و بامعناست؛ او داستان را بازمي

دهد و آنها را دهد و عقالني جلوه ميميشود وقوع جنون و آشوب عقب بيفتد ــ تاريخ رويدادها را سازمان كه تاريخ موجب مي

 سازد.قابل فهم مي

صحه بگذارد كه هم ويالرد از آنها بيزار « هاييدروغ»فيلم كوپوال، برخالف رمان كوتاه كنراد، حاضر نيست در پايان از نو بر 

رو به نامزد كورتز دروغ د و از همينكنحال، ضرورت اين دروغ را درك مياست هم مارلو. مارلو از دروغ تاريخ بيزار است. با اين

بينيم كه آيا ويالرد به دنبال پسر و همسر كورتز خواهد تر و دوپهلوتر است. هرگز نميمراتب مبهمگويد. پايان فيلم كوپوال بهمي

« دروغ»ارلو، بر مرگ كورتز را به آن دو خواهد گفت. آيا ويالرد در نهايت، همانند م« حقيقت»گشت تا به ايشان دروغ بگويد يا 

ترتيب از تاريخ اجتناب خواهد كرد؟ هرگز نخواهيم دانست. كوپوال، صحه خواهد گذاشت يا از دروغ اجتناب خواهد كرد و بدين

شود كه پا از حدود تاريخ برون كند كه آدم وقتي با آن مواجه مياشاره مي« وحشتي»از طريق روايت ويالرد از مرگ كورتز، به 

دادن به « آري»دهد. از نظر كوپوال، جواب جواب ساده نمي« آيا تاريخ واقعاً ضروري است؟»وپوال به اين سوال كه بگذارد. اما ك

خواهد به اين سوال به معناي تاييد تاريخ آمريكايي است، تاريخي كه در اين فيلم تصوير شده است. در مقابل، كوپوال از ما مي

 گام بعدي ويالرد بينديشيم.
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شويم كوپوال مسئله مقصود و غايت تاريخ را از طريق ساخت فيلم حل ي پيرنگ روايت ويالرد نظر كنيم، متوجه مياگر به ورا

اي كالسيك سكني تنها از نو در فضاي قصهفيلم نه»كند: كند: گرت استيوارت رابطه فيلم را با قصه چنين وصف ميمي

گيرد و آن را در كوپوال تعمق كنراد را بر تاريخ مي«. گيردن نتايجي ميكند بلكه با بررسي آگزيند و در آن تجديد نظر ميمي

كند. كوپوال با اين كار به دهد. افزون بر اين، كوپال تاريخ را از منظري مابعدساختاري بررسي ميچارچوب مديوم فيلم جاي مي

مشروط است. كوپوال در « آري»به اين سوال  دهد. جواب كوپوالاي مشابه با شيوه كنراد جواب ميسوال ضرورت تاريخ به شيوه

را به دورِ خودِ ساختار گيرد: مسير ساختار ترازي سينمايي ــ وراي پيرنگ داستان ويالرد ــ از استراتژي كنراد بهره مي

ال از او وام كنند. اين تنها استراتژي كنراد نيست كه كوپوهاي خويش را بازگو ميگرداند؛ هم ويالرد هم مارلو پيوسته قصهمي

ترين طريق كند. )مهممي« مكتوب»گيرد. راستش كوپوال قدرت سينمايي فيلم خويش را از چند طريق تابع قدرت روايت مي

پذيرد، هم درباره ماهيت تاريخ هم كارگيري روايت صداي روي تصوير(. كوپوال با اين كار موضع كنراد را ميعبارت است از به

 درباره اهميت تاريخ.

بايد از طريق ساختمان بصري خود چيزهايي را به تماشاگر القا كند كه كنراد در در مقام فيلمي سينمايي مي نك آخرالزماناي

توانست با خواننده در ميان بگذارد. كوپوال از طريق تصويرها چيزهايي شده روي كاغذ ميفقط از طريق كلمات چاپ دل تاريكي

هاي متعددي را سياه كند ــ چيزهايي كه متن شان ناگزير بود صفحهبراي توصيف دهد كه متن مكتوبمان مي«نشان»را 

توان جنون ويالرد را در هتل سايگون در قالب كلمات ريخت؟ كوپوال شان عاجز است. )مثال بزنيم: چگونه ميمكتوب از توصيف

هاي كيلگور، مواجهه با ببر در جنگل ماقبل حنهاين حال ويالرد را در كمتر از ده دقيقه به زباني بصري خالصه نموده است.( ص

اند با ساخت و هاييوار در قرارگاه كورتس و قتل كورتس صحنهتاريخي، جنون مهارگسيخته در پل دولونگ، زندگي وحشي

 پرداخت پرقدرت بصري.
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لمش وحدت ببخشد. كوپوال گيرد تا به فيو ساختار روايت ادبي كمك مي« كلمات»و با وجود قدرت اين تصويرها، كوپوال از 

كند تا در ضمن نقل داستان بكوشد آن را گزيند. اما اعتبار فيلم را واسازي مياش برميگوييفيلم را به عنوان مديوم قصه

« مستند»تقويت كند. اولين مثال اين براندازي )يا واسازي فيلم(، حضور گروه فيلمبرداري تلويزيون است كه مشغول ضبط 

گذارد مدير روستايي در ويتنام به فرماندهي كيلگورند. وقتي ويالرد پا در سرپل ساحلي نظاميان مي« ازي نظاميپاكس»فعاليت 

گويد وانمود كن در حال جنگي. اين صحنه كند[ به او ميگروه فيلمبرداري تلويزيون ]كه از قضا نقشش را خود كوپوال بازي مي

بودن فرايند فيلمسازي ــ حسي كه در يكي از نماهاي بعدي تقويت مصنوعبودن و نه فقط داللت ضمني دارد به ساختگي

كند نگران حال و رفاه يكي از سربازان است ــ بلكه ها وانمود ميشود، موقعي كه كيلگور در حضور عكاس يكي از روزنامهمي

براي نقل درست و قابل اعتماد داستان « رئاليستي»تاريخ و به عنوان روشي « رئاليستي»مشروعيت فيلم را به عنوان بازنمايي 

، نماهاي با دوربين روي دست، سينما وِريتهكند ــ خودداري مي« رئاليستي»كارگيري سبك برد. كوپوال از بهزير سوال مي

ار هاي مستند از جنگ ويتنام ــ و در چارچوب قراردادهاي سبك سينماي هاليوود و شيوه توليد فيلم آن كفيلمگنجاندن بريده

آميزي هاي كوپوال براي رودرروساختن تماشاگران فيلمش با آنچه كوپوال جنونكند. ويليام هِيگِن معتقد است با وجود تالشمي

تماشاگران زياده از حد به اين نكته وقوف »انگاشت، هاي آمريكا به جنگ ميهاي مولود رسانهواربودن نگاهجنگ ويتنام و ديوانه

سبك و... يك ستاره سينما با تسلط كامل بر فيلمنامه و ترتيبات ضروري فني بهترين ن مولف و صاحبداشتند كه يك كارگردا

كوشد روال جنگ در واقع نمي اينك آخرالزمان»نويسد: هيگن در ادامه مي« اند.ها را پرداختهترين صحنهها و تماشاييديالوگ

تعمداً مستندنمايي را كنار  اينك آخرالزمانشود گفت تند كند. ميهاي نوعي آن را مسويتنام را يا حتي بسياري از ويژگي

هايي رويارو سازد بودن جنگ را با صحنهطلبانة ما درباره بيهودهگرايي راحتزدة ما از جنگ را و اخالقگذارد تا حافظه رسانهمي

 «.كند...ان و امعاء و احشايمان نفوذ ميرسانند... به سرحد انزجاري كه تا عمق جكه ما را به سرحدهاي مشاركت نيابتي مي
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 پرهيزد.از طريق اين فيلم مي« واقعيت»كوپوال از هرگونه تالش براي آفريدن 

بنابراين، فيلم ساختگي است اما آيا زبان فيلم براي بيان ذات تاريخ نابسنده است؟ كوپوال به اين سوال از طريق شخصيت 

قرار است من كسي باشم كه چيزها را »كند: رتز را براي بقيه تعريف ميدهد، عكاسي كه داستان كوعكاس جواب مي

عكاس با «. نخير... تو بايد اين كار را بكني ]خطاب به ويالرد[»دهد، عكاس خودش به اين سوال جواب مي« وريس كند؟راست

حفظ كند و به ديگران منتقل  را« تاريخ»ويالرد است كه بايد «. وريس كندچيزها را راست»هايش قادر نخواهد بود عكس

كنند. اين كردن، اين داستان تكافو نميتعريف»كند كه تصويرها و بازنمود فضاي بصري براي سازد. كوپوال اقرار مي

شود. ويالرد بايد با كند نيز تاييد ميبودن از طريق گنجاندنِ نماهايي از ويالرد كه پرونده و سوابق كورتز را مرور مينابسنده

اي براي مخاطب فراهم سازد. به عبارت ديگر، تاريخ كورتز از طريق اسناد مكتوب زمينهتاريخ كورتز را مرور كند تا پس دقت

هاي مندرج در پرونده به تماشاگر دادن عكسسادگي زوال و تباهي كورتز را فقط با نشانتوانست بهشود. كوپوال ميعرضه مي

هايي كه از او داد و آخر سر آخرين عكسرا نشان مي« سربازي خوب»كورتز در مقام نمايش دهد، يعني اول تصويرهايي از 

اند. به جاي اين كار، ويالرد به ما از جزييات در سايه قرار گرفته« زواياي بهتر طبيعتش»اند: تصاوير شبحي هيوالوش كه گرفته

« تبيين»دهد و بر ضرورت نقل تاريخ روايي براي مان مياو تاريخ كورتز را از طريق كلمات ساز«. گويدمي»دستاوردهاي كورتز 

 فشارد.احوال و اعمال كورتز پاي مي

كند دستنوشته كورتز شود. وقتي ويالرد قرارگاه كورتز را ترك ميبندي فيلم هم موكد ميمعنا و اهميت كالم مكتوب در پايان

كالم قدرت دارد. بعالوه، در دستنوشته اين كلمات آمده است  برد. اين دستنوشته سند مكتوبِ جنون كورتز است.را با خود مي

ارز بصري براي آنها كند كه اين كلمات را بايد به تماشاگر نشان داد؛ هيچ همكوپوال تصديق مي«. وقمع كنيدشان را قلعهمه»

 اند.وجود ندارد و اگر هم وجود دارد نابسنده
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اندازد. چرا هاي بصري را برنميآيد اهميت تصويرصورت صدا روي تصويرها ميكه به اندازه روايت ويالردچيز بهحال هيچبا اين

پرهيزد و به اهميت كالم كند؟ كوپوال از موضعي مابعدساختاري ميشفاهي در فيلم تكيه مي« كالم»كوپوال به كاربرد وسيع 

كند تا به فيلمش رد به روايت غيربصري تكيه ميجاي آنكه تفسير را به دست بخت بسپادهد. بهبراي انتقال معنا اعتبار مي

طور كامل به مخاطب انتقال دهد. اين حاكي از آن روايت ويالرد به« نقل»ساختار بخشد. كوپوال قادر نيست داستان را بدون 

دروغ »ه آيا ويالرد دهد كبندي فيلم كنار آيد. فيلم هرگز به ما نشان نميتواند با دوپهلويي و ابهام پاياناست كه كوپوال نمي

را درباره جنون كورتز به « حقيقت»كند ــ يا ترتيب اسطوره امريكايي دالوري و اهداف نظامي را حفظ ميــ و بدين« گويدمي

كوشد به هرآنچه با چشمان خود ديده و دانيم ويالرد ميواسطه صداي روي تصوير ويالرد ميگويد. البته ما بههمگان مي

كوپوال از اين طريق « مي گويد»هاي داستان يا تاريخ ساختار بخشد. او دارد به ما در چارچوب محدوديت هركاري كه كرده

 كند.كوشد از نو در دنياي كنراد سكني كند: كنردا نيز به روايت اول شخص تكيه ميمي

كرد. آنگاه تالش فيلم براي رق ميبينيم زمين تا آسمان فبا آنچه اكنون مي اينك آخرالزماناگر صداي راهنماي ويالرد نبود 

نامه يا تاريخ ويالرد يافت. فيلم ديگر اعترافكردنِ نقش ساختاربخشيِ تاريخ جامعيت كمتر و قدرت بيشتري ميمحكوم

خواهد بر جنبة تاريخي روايت او از آمريكاي پس از ويتنام و پس از واترگيت صحه بگذارد، شد. كوپوال در يك سطح مينمي

برد. روايت ويالرد جنون كورتز را درون داستاني ساختاريافته محدود كه اعتقاد به اسطوره و تاريخ را زير سؤال مي ايجنبه

وار بارها و بارها تكرار اي آييني و مناسكشيوهكند بهكند ــ داستاني كه سكانس آغاز و سكانس پاياني فيلم به ما القا ميمي

 شود.مي

كند، را در تاريخ تأييد مي« دروغ»كنند. كنراد اگرچه مؤلفة كارهاي خود مقصود تاريخ را نقد ميهم كنراد هم كوپوال در 

آيد. كند. در فيلم كوپوال پژواكي از همين عقيده به گوش ميبخشيدن به جامعه تقويت ميونسقبودن تاريخ را براي نظمضروري
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كند ــ كيلگور دهد( شكست تاريخ را برمال ميما نشان مي )از طريق داستاني كه به« واقعيت سينمايي»فيلم در سطح 

تاريخ را آيد. فيلم جنون ماقبلشود و بازسازي دائمي پل دولونگ هم رويدادي مثبت به نظر نميشخصيتي مثبت نمايانده نمي

كوپوال احساس دوگانه و كند. شويم كه ويالرد در انتهاي فيلم چه ميكند ــ كورتز مجنون است. هرگز متوجه نميهم فاش مي

دهد. استفاده از تاريخ )كيلگور( مُهلك است اما وانهادن تاريخ )كورتز( ضدونقيض او را در قبال اسطوره و تاريخ به ما نشان مي

حال بازتاب عصر پساساختارگرايي است كه در آن ساخته شد؛ كلمات و تصاوير هيچ درعين اينك آخرالزمانجنون است. 

تواند اند. تاريخ نميهاي متشكل از كلمات و تصاوير به همان اندازه نامعين و غيرقطعيدارند و بنابراين روايتمعناي ثابتي ن

هاي ويالرد و با توجه به تصويرهايي كه در ذاتي باشد. كورتز مجنون است يا پيامبر؟ از طريق كنش« حقيقت»واجد هيچ 

اي از ترديد بر اعتبارِ نقش ساختاربخشي و رسيم. كوپوال سايهقيني نميبينيم )كيلگور و دولونگ(، به ياطراف ويالرد مي

 اندازد.آفرينيِ تاريخ ميمشروعيت

بودن تاريخ پاي نماياند باز بر ضرورياما در ترازي سينمايي، كوپوال به همان اندازه كه تاريخ را مشكوك و اعتمادنكردني مي

آيد، بازيابي دستنوشتة كورتز به دست ويالرد، و تمركز بر پروندة مكتوبِ كورتز فشارد. صداي ويالرد كه روي تصويرها ميمي

كند كه به منتها گذارند. كوپوال روايتي شفاهي به ما عرضه ميجملگي بر اهميتِ روايت، كلمات و در نهايت تاريخ تأكيد مي

آيد كه اي ميكند كه چه بر سر جامعهل ميآيد. فيلم درباب اين سؤال تأمدرجه از طريق تصويرهاي بصري به نمايش درمي

كند كه جامعه بدون سوي جهتي دراز ميتاريخي مبتني بر آراء و نظرات نادرست دارد، اما در ضمن با احتياط انگشت اتهام به

دل در ، بحثي مشابه بحثي كه كنراد اينك آخرالزمانبخش در پيش خواهد گرفت. كوپوال، در نوعي تاريخ يا اسطورة سازمان

شود. گذارد اما در فيلم كوپوال بسيار بيش از اين بحث مطرح ميكند با تماشاگر در ميان ميدرباب تاريخ مطرح مي تاريكي

گويد در اواخر قرن بيستم )در شود. كوپوال ميرود بلكه اعتبار خود روايت محل ترديد ميفقط مشروعيت تاريخ زير سؤال مينه
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دهد كه زوالِ روايت، زوال تاريخ و احتماالً زوال فرماني محال نيست؛ به ما هشدار مي« وقمع كنيدقلعهمه را »عصر اتم( فرمان 

اين تاريخ خاص بيزار باشد « ماده»يا « جوهر»نظم جامعه در اين عصر نه بعيد بلكه واقعيتي بالقوه است. ممكن است كوپوال از 

 ماند تا داستان را حكايت كند.ضروري است. هرچه نباشد، ويالرد زنده ميتاريخ « صورت»يا « فرم»اما به هر روي معتقد است 
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