گفتمان تاریخ در فراداستانهای تاریخنگارانه ،با خوانشی تطبیقی از
رمانهای زمین آبگیر اثر گراهام سوییفت و دیلماج اثر حمیدرضا شاهآبادی
مسعود

فرهمندفر* 1

 .1استادیار ادبیات انگلیسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
پذیرش1400/11/3 :

دریافت1400/2/25 :

چکیده
رمانهای فراداستتانی تاریخنگارانه که گونۀ پستامررن رمانهای تاریخی استت ،عینیت و مرجعیت تاریخ را
به پرست

میگیرد و میکوشتر از رهگذر بازنگری در محتوای مستتنرات تاریخی و بازنویستی روایتهای

انگلیستی و دیلماج بهقلم حمیررضتا شتاهآبادی از ادبیات فارستی نشتان داده شتره استت که چگونه رمانهای
ی تاریخنگارانه میتوانر عرف و معیارهای داستتان تاریخی را متحول ستازد .دلیل اصتلی انتخاب
فراداستتان ِ
دو رمان موردنظر این استتت که در آن با استتتفاده از شتتگردهای روایتی پستتامررن ،مثل نقیضتتهپردازی و
استتفاده از بینامتنها و پیرامتنها نشتان داده میشتود که گفتمان تاریخ بهواست ۀ زبان برستاتته میشتود
ازاینرو نمیتوان روایت تاریخی را ق عی ،تنثی ،ثابت و بیزمان دانست .در بررسی این رمانها از آرای
نظری لینرا هاچن و پاتریشا وُو استفاده شره است.
واژههای کلیدی :فراداستان تاریخنگارانه ،گفتمان تاریخ ،نقیضه ،پیرامتن ،زمین آبگیر ،دیلماج.
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برستاتتهای گفتمانی استت .در این مقاله با بررستی دو رمان زمین آبگیر نوشتتۀ گراهام ستوییفت از ادبیات
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 .1مقدمه
از زمتان طلوع رمتان در دنیتای ادبیتات ،تتاریخ از درونمتایتههتای بنیتادین آن بوده استتتت .رمتان و
تاریخ راب های زایا ولی پرفرازونشتیب داشتتهانر .ادبیات انگلیستی بهویژه ژانر رمان ،در آغاز سترۀ
نوزدهم از رمتانهتای تتاریخی ِستتتر والتر استتتکتات 1بهرههتا برد ،امتا همین رمتانهتا نیز از حملتۀ
گاهوبیگاه منتقران مصتون نبود .برتی منتقران رمان تاریخی وجود چنین ژانری را نوعی تناقض
دانستتته و گفتهانر :نه رمان میتوانر تاریخ باشتتر و نه تاریخ داستتتان ( .2)Litt, 2008: 113ولی
نویسنرگان رمانهای تاریخی هیچگاه نگاهی تقابلی (این یا آن) نراشته و کوشیرهانر روایتهای
داستتانیشتان تهی از ست حی ارجاعی نباشتر یعنی همواره ارجاعی به رویرادی در گذشتته یا
شتخصتیتی تاریخی یا دورهای مهم در تاریخ دیره میشتود .جروم دِ گروت 3این «پیونرتوردگی
پیونردهنرۀ گذشتته و مخاطبان امروزی استت و تأثیر م البی که آموزش میدهر بعضتاً مانرگارتر
از تاریخ تشکوبیروح علمی  -آکادمیک است زیرا در کنار گستردهتر بودن طیف مخاطبان ،
از نیروی تیال نیز بهرۀ بیشتری برده است.
پس از جنگ جهانی دوم مسئلۀ «بازانریشی تاریخ» اهمیت مییابر .دوران پساجنگ و بهویژه
ستتتالهتای  1960شتتتاهتر نوعی «چرت

پتارادایم» تتاریخ بود تتاریخ دیگر لوحی مکتوب از

رویرادهای گذشتته آنچنان که رخ دادهانر نبود .اکنون تاریخ صترفاً یکی از نظامهای نشتانهای به
حستاب میآمر .نتیجۀ این چرت

پارادایْم غیاب عینیت ،تکثر معنا و برجستته شترن نق

زبان

در فرآینتر معنتاستتتتازی بود .فرمهتای ادبی بترعتتگتذارانتهای کته پس از ظهور نظریتههتای
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میانژانری» را مشخصۀ منحصربهفرد رمان تاریخی میدانر ( .)De Groot, 2010: 2رمان تاریخی

پستامررنیستتی چهره نشتان داد ،به قلمرو رمان تاریخی نیز راه یافت .نویستنرگان این آثار ،متأثر
از آرای متفکرانی چون میشتتتل فوکو ،4هیترن وایتت ،5روالن بتارت 6و بعترهتا دومنیتکالکتاپرا 7و
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«گذشتته» دانستت تاریخ صترفاً بازنمایی برتی رویرادهای گذشتته استت .به چال

کشتیرن

کالنروایتها از ویژگیهای پسامررنیسم است و تاریخ یکی از این کالنروایتهاست .الرنس
اِستتُون 9این نوع تاریخ را «تاریخ روایی» نامیره و آن را از «تاریخ پوزیتیویستتی» جرا کرده استت:
«رویکرد اولی توصتیفی استت و رویکرد دومی تحلیلی و کمی تمرکز اولی بر انستان استت و
دومی بر شتتترایط و محیط» ( .)Stone, 1979: 3اواتر ستتتالهای  1960و پس از آن ،بهویژه
ستتتالهتای  ،1980دوران نوزایی رمتان تتاریخی بود .بته هر روی تحتتتتأثیر این چرت

پتارادایم

در تاریخگرایی و نیز آموزههای پستتامررنیستتم بود که ژانر فرعی تازهای در رمان تاریخی ایجاد
شر :فراداستان تاریخنگارانه.10

نوع تازهای از رمان تاریخی که در چنر دهۀ اتیر چهره نشتتتان داده «فراداستتتتان تاریخنگارانه»
استت .این اصت الح را لینرا هاچن 11چنین تعریف میکنر« :رمانهای معروف و پرطرفراری که
هم بهشتترت تودبازتابنرهانر 12و هم در عین حال مرعی ارجاع به شتتخص تیتها و رویرادهای
تاریخیانتر» ( .)Hutcheon, 1988: 5بته ستتتخن دیگر از یتک ستتتو ادعتا میکننتر بته واقعیتی
مصترا دار اشتاره دارنر و از ستوی دیگر ق عیت و درستتی اینگونه مصترا های تاریخی را به
پرستت

خ ت ابق ایرهها با رویرادها نیستتت ،بلکه
میگیرنر .برای نویستتنرگان این رمانها تاری ْ

خ روایت استتت تاریخ در قالب روایت ریخته
نوعی تجربهگری استتت .در نظر اینان بنیان تاری ْ
شتتتره و این روایتها در دورههای زمانی تاص ،با اهرافی تاص ،تحت شتتترایط اجتماعی و
فرهنگی تاص و برای مخاطبانی تاص نوشتته شتره استت .تاریخ در واقع نوعی تفستیر متنی و
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روایی از ردونشانهای باقیمانره از گذشته است.13
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در رمانهای فراداستتانی تاریخنگارانه که میتوان آنها را گونهای پستامررن از رمان تاریخی
بهشتمار آورد ،نویستنره ،گاهوبیگاه ،به فرآینر نگارش داستتان ارجاع میدهر و توجه مخاطب را
به غیرواقعی بودن روایت تاریخی جلب میکنر .ازاینروست که این روایتها را «تودبازتابنره»
مینامنر .برای نمونه ،فصتل ستیزدهم رمان زن ستتوان فرانستوی ( ،)1969اثر جان فاولز 14چنین
آغاز میشود:
داستانی که نقل میکنم تماماً تیالی است .شخصیتهایی که تلق کردهام هرگز بیرون از
ذهن من وجود تارجی نراشتهانر .اگر تا به اینجای کار تظاهر کردم که افکار درونی
شخصیتهایم را میشناسم بهدلیل آن است که بایر از عرف پذیرفتهشرۀ داستاننویسی م ابق
با آن زمان [قرن نوزدهم] پیروی کنم[ :در آن زمان] رماننویس مقامیتراگونه داشت ممکن
ربگرییه و روالن بارت زنرگی میکنم اگر این چیزی که نوشتهام رمان باشر ،نمیتوانر
رمانی در معنای مررنیستی آن باشر (.)Fowles, 1996 [1969]: 97

این تودارجاعی ویژگی فراداستتان استت .پتریشتا وُو 15اصت الح «فراداستتان» را چنین تعریف
میکنر« :نوشتتتاری داستتتانی که بهگونهای نظاممنر و آگاهانه توجه ما را به برستتاتته بودن تود
مع وف میکنر و از این طریق تفاوت میان داستتان و واقعیت را به چال

میکشتر» ( Waugh,

 .)1984: 2وی در ادامته میگویتر فراداستتتتتان نمودار مفهوم «بتازی» در نظتام زبتانی و بتازنمتایی
استت نوشتتاری استت که آگاهانه و بهمرد وارونهگویی 16و نقیضتهستازی17ستبک واقعگرایانه را
واستازی میکنر .این واستازی فراداستتانی به تواننرگان کمک میکنر «فهم بهتری از ستاتتارهای
بنیادین روایت به دستتتت آورنر همچنین ،الگوهای دقیقی را برای درک جهان امروز در اتتیار
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بود تیلی چیزها را نرانر ولی بایر تظاهر میکرد که میدانر .اما مناکنون در دوران آلن

آنان میگذارد جهانی که برستاتته و محصتول شتبکهای از نظامهای نشتانهای وابستتهبههم استت»
(.)Ibid: 9
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فراداستتان تاریخنگارانه ضتر «محاکات» 18استت و برتالف رمانهای تاریخی قرن نوزدهمی،
مرعی نیستت که آینهای شتفاف و راستتنما را در برابر طبیعت و واقعیتهای بیرونی قرار داده
داستتان «یکی از گفتمانهایی استت که ما بهواست ۀ آن برداشتتمان را
ْ
استت در عوض میگویر
از واقعیت برمیستتتازیم» ( .)Hutcheon, 1988: 40پس چنانکه دیره میشتتتود رویکرد این
روایتهای داستتانی با رمانهای تاریخی کالستیک تفاوت آشتکاری دارد این نوع رمانها تاریخ
را کالنروایتی 19ق عی نمیداننتر ،بلکته آن را واجتر متاهیتی گفتمتانی 20در نظر میگیرنتر .از این
خ متکی بر «روایت»« ،زبان» و «ایرئولوژی» استتت .دستتترستتی ما به تاریخ از طریق
منظر تاری ْ
روایت و متن ممکن میشتود .از این زاویه ،فاصتلۀ میان واقعیت و داستتان کمتر و کمتر تواهر
شر.
اتتصاص دارد ،مینویسر:
در ستتترۀ نتتتوزدهم دستتتتکم تتتتا پت تی

از رواج یت تافتن نظریتتتۀ رانکتتته 21دربتتتارۀ

علتتتم بتتتودن تتتتاریخ ،ادبیتتتات و تتتتاریخ شتتتاتههایی از یتتتک درتتتتتِ دانتتت ِ
واحتتری بودنتتر درتتتتی کتته هتترف

تفستتیر تجربتته بتترای راهنمتتایی و بهبتتود

وضتتع بشتتر بتتود امتتا از آن زمتتان بتته بعتتر میتتان ایتتن دو جتترایی افتتتاد و آنهتتا دو
رشتۀ م العاتی مجزا بهحساب آمرنر (.22)Hutcheon, 1988: 105

وی در ادامه میگویر فراداستتتان تاریخنگارانه بر آن استتت که این جرای گری را به چال
بکشتر .هم ادبیات و هم تاریخ وجهی از نوشتتار و در نتیجه متنبنیاد هستتنر .هر دو اصتول و
تمهیرات ستتاتتاری مشتتترکیدارنر :گزین

م الب ،ستتاماندهی و تفستتیر آنها ،بهرهگیری از
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لینرا هاچن در فصتتل هفتم کتاب بوطیقای پستتامررنیستتم که به «فراداستتتان تاریخنگارانه»

حکایتها ،شتخصتیتپردازی ،طرحافکنی .23بهقول ای .ال .داکترو« 24تاریخ داستتانی استت که ما
در آن زنرگی میکنیم و امیرواریم نامی از ما در آن باقی بمانر و داستتتان هم نوعی تاریخ ذهنی
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و فرضتی استت» ( Hutcheon, 1988: 112نقلقول از داکترو).مقصتود هاچن این نیستت که
بگویر تاریخ ستراستر وهم و تیال استت ،بلکه میتواهر بگویر جایی که تخیل بشتر وجود دارد
امکتانپتذیری هم وجود دارد امکتان توان هتای جتایگزین ،امکتان روایتت رویترادهتایی کته تتا
پی

از این مسکوت مانره بودنر و جز آن .بهقول سایمن مَلپَس 25رمان فراداستانی تاریخنگارانه

«تاریخ را دربرابر امکانها و احتمالها میگشتتتایر» ( )Malpas, 2005: 100زیرا در نظر این
نویستنرگان ،تاریخ کلیتی پیوستته و در حال ترقی نیستت بلکه پر از گستستت استت .نویستنره با
آگاهی از این ناپیوستتگیها که نمودار بییقینیِ هستتیشتناتتی 26استت به تیالبنری تازهای از
تاریخ دست میزنر.
فراداستتانهای تاریخنگارانه گاه «تاریخی جایگزین» 27ارائه میدهنر به این نوع تاریخنگاری
نویستنرگان رمانهای تاریخیِ پستامررن از این نوع نوشتتارها بهتوبی استتقبال کردهانر .در واقع
این نویستتنرگان روایتهای پذیرفتهشتتره از رویراد یا دورهای تاریخی را به چال

میکشتتنر و

تفس تیری تازه از آنها به دستتت میدهنر .نمونههایی از این نوع نوشتتتار را میتوان در آثار زیر
یافت :میلتن در امریکا! نوشتتتۀ پیتر اَکرویر ( ،29)1997جهانهای ممکن نوشتتتۀ جفری هاتورن
( ،30)1991سترزمین پرری نوشتتۀ رابرت هریس ( ،31)1992تردیرهای آقای ویچر نوشتتۀ ِکیت
ستتتامرستتتکِیتل ( 32)2008و جز آن .این رمتانهتا تواننتره را دعوت میکنتر تتا پی فرضهتای
تاریخیاش را در حین توانرن رمان کنار بگذارد و در تجربۀ داستتان مشتارکت کنر ،برای همین
هم بستیاری از این رمانها یا پایانی باز دارد یا چنر پایان متفاوت تواننره میتوانر پایانی را که
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گتاهی تتاریخنگتاری «چته میشتتتر اگر 28»...نیز گفتته میشتتتود (.)De Groot, 2010: 171

میتواهر برای داستتان متصتور شتود .برین معنا که ما با تاریخها ستروکار داریم نه تاریخی واحر
و ق عی .همین مسئلۀ مهم در رمان زمین آبگیر تکرار میشود.
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1401.10.1.4.3
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 .2بحث و بررسی

 .1-2زمین

آبگیر33

رمان زمین آبگیر ( )1983اثر گراهتام ستتتوییفتت ،روایتت زنرگی تتام کریتک 34استتتت کته پس از
س تیودو ستتال ترریس تاریخ ،بهتاطر اینکه مررستته میتواهر گروه تاریخ را منحل کنر ،بایر
آمادۀ ترک شتت ل تود شتتود .رمان با توصتتیف دوران کودکی او در زمینهای باتالقی و من قۀ
آبگرفتهای در شتر انگلستتان آغاز میشتود .انرکی دربارۀ تانوادۀ تام و محل زنرگی آنها در
ستال  1943توضتیح داده میشتود ،ستپس روایت داستتان دوباره به زمان حال بازمیگردد و تام در
کالس درس است .او در این روزهای پایانی ،برنامۀ آموزشی مصوب را رها میکنر و از تاریخ
تتانوادۀ توی

و نیز تتاریخ من قتۀ آبگرفتتهشتتتان میگویتر از اینکته قرنهتای متمتادی تالش

ستاتتار رمان ایرۀ پیشترفت ت ی تاریخ را به بازی میگیرد .روایت داستتان میان زمان حال،
ستالهای  1820تا  1942و  1943در نوستان استت .مفهوم تاریخ در روایت تام ،مفهومی متکثر
است .او روایتهای داستانگونۀ بسیاری را بهجای تاریخ رسمی برای شاگردان

بازگو میکنر،

از انقالب فرانسته و ستقو باستتیل گرفته تا تاجگذاری جرج پنجم و جنگهای جهانی اول و
دوم .رمتان در واقع روایتت تتأمالت تتام کریتک دربتارۀ تتاریخ و محترودیتتهتای آن (در حکم
گفتمانی متنی) است چنرینبار این پرس

م رح میشود که «فایرۀ تاریخ چیست؟».

در همان صتفحات آغازین رمان میبینیم یکی از شتاگردان تام بهنام پرایس 35به مخالفت با او
و ترریس تاریخ برمیتیزد و میگویر« :گذشتتته ارزش تی نرارد آنچه مهم استتت اینجا و اکنون
استت .بهنظر من تاریخ به تط پایان
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کردهانر آن ناحیه را تشک کننر از اینکه اصلونسب او به قرن هجرهم میرسر.

نزدیک شتره استت» ( .36)Swift, 1992 [1983]: 6-7از

اینجاستت که تالش نافرجام تام برای تشتریح کارکرد تاریخ برای شتاگرداناش آغاز میشتود __
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شتتاگردانی که رغبتی به م العۀ تاریخ نرارنر و از احتمال آغاز جنگ جهانی ستتوم در هراسانر

مسعود فرهمنرفر

گفتمان تاریخ در فراداستانهای تاریخنگارانه ،با توانشی ت بیقی از رمانهای...

(رمان هم در زمانی نوشتته شتره استت که هنوز تن های جنگ سترد میان شتر و غرب جهان
ادامه داشتت) .اگرچه طرح داستتان حول جستتوجوی فراداستتانیِ راوی برای درک تاریخِ تبار
توی

میچرتر ،در رمان سوییفت ،هر تالشی برای ارائۀ «توضیحی نهایی و قاطع» با شکست

روبهرو میشتتود و این بازتاب وضتتع پستتامررن استتت .بارها میبینیم تام کریک رویرادی را با
جزئیات و بهگونهای واقعنمایانه نقل میکنر ولی در پایان به ستاتتگیبودن آن اذعان میکنر (از
جمله داستتان بیلی کِلی) هرف نویستنره این استت که نشتان دهر در گفتمان تاریخ ،واقعیت و
جنبههای داستتانی درهمتنیره استت .بهقول راوی« :تاریخ با داستتان پیونر تورده استت ،واقعیت
ستنره تاریخ شتخصتیِ تام
ْ
با افستانه» ( .)Swift, Graham (1992 [1983]): 180در واقع نوی
کریک را جایگزین کالنروایت تاریخ میسازد .در نتیجه  Historyبه  his-storyمبرل میشود.
تاریخ و داستتان مشتخ

نیستت و گاه ق عیت و ستنریت تاریخ به چال

کشتیره میشتود« :این

همان جایی است که علم تاریخ بیاعتبار میشود» (شاهآبادی.)40 :1387 ،
از ویژگیهای فراداستتان تاریخنگارانه وجود دوگانگی و تناقض استت این تناقض از عنوان
رمان آغاز میشتتود و به تناقضهای جریتر میرستتر .عنوان رمان در انگلیستتی Waterland

استت ترکیبی از ( waterآب) و ( landزمین ،تاک) ،دو عنصتر و دو حالت فیزیکی متناقض.
اگر در هرجای دیگر زمین و تاک نماد ستفتوستختی و استتواری باشتر در اینجا (که راوی به
ستیالبهای پیدرپیاش اشتاره میکنر) نشتان ناپایراری استت .راوی میگویر زمینهای پستت و
بتاتالقی آن نتاحیته نمتادی از واقعیتت استتتت« :زنترگی در این زمین آبگیر یعنی مواجته شتتترن بتا
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مشتابه همین م لب در رمان دیلماج اثر حمیررضتا شتاهآبادی دیره میشتود در آنجا نیز مرز میان

واقعیت فضتتای تهی اما وستتیع واقعیت» ( .)Swift, (1992 [1983]): 17این ناپایراری در
ظهور و ستقو تانران اَتکینستن( 37تبار مادری تام) جلوه میکنر .تناقض جریتر در دل تاریخ
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استتت در همان «ستترنوشتتتۀ» 38معروف رمان ،نویستتنره به معانی چنرگانۀ واژۀ «تاریخ» اشتتاره
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میکنتر .1 :کاوش ،بررستتتی و فراگیری  .2روایتی از رویترادهای گذشتتتتته  .3هر نوع روایتت،
داستتان ،حکایت و قصته .هر سته معنای واژۀ تاریخ که در سترنوشتتۀ رمان ذکر شتره استت ،به
روایت تام کریک ربط مییابر بهبیان بهتر ،رمان میان این ستته معنا ستترگردان استتت .تواننره
نبایر منتظر برطرف شترن این تناقضها باشتر ،زیرا روایت پستامررنیستتی روایتی یکمایهانگار
نیستتت ،بلکه «ناهمگون» 39استتت و اجازه میدهر این تفاوتها و تناقضها در کنار هم وجود
داشته باشر .فراداستان تاریخنگارانه هم از اصول شخصیتپردازی و داستانگویی در روایتهای
تاریخی استتفاده میکنر و هم ،در عین حال ،آنها را نقر و نقض میکنر .کارکرد نقیضته در این
فراداستتانها نیز دقیقاً همین استت بهمرد نقیضته ،راوی (تام کریک) میتوانر «موقعیت دوگانۀ
درونی  -بیرونی» 40داشتته باشتر و در روایت داستتانی مراتله کنر (.)Hutcheon, 1990: 126

 .)68در رمان زمین آبگیر نقیضته موجب برقراری گفتوگویی ستنجشتگرانه میان اکنون و گذشتته
میشتود .بهدیگر ستخن ،نقیضته یک گفتوگوی بینامتنی با ارزشها و ستنتهای ادبی پیشتین
برقرار میکنتر و بته تفستتتیر و بتازنگری آنهتا میپردازد چنتانکته در مواجهتۀ تتام کریتک و
شتاگردان

با مستئلۀ تاریخ و ستنت میتوان دیر .نقیضته در واقع یکی از چنر نوع تلمیحِ بینامتنی

استت که آفرین

متنهای گوناگون را ممکن میستازد و امکان بررستی اثری را از چشتمانرازی

تازه فراهم میآورد.
در رمان چنرینبار به ستتاتتگی و افستتانه بودن تاریخ اشتتاره میشتتود و تود تام نیز نشتتان
میدهر چقرر فاصتلۀ میان واقعیت و داستتان انرک استت .تام که ستیودو ستال تاریخ درس داده
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ازاینرو پتریشتا وُو نقیضته را «آفرین

همراه با نقر» معرفی میکنر ( Waugh, 2001 [1984]:

است در جایی اعالم میکنر« :شایر تاریخ صرفاً داستانگویی است» ( Swift, (1992 [1983]):

 ،)113اما بیدرنگ میگویر همین تاریخ داستتانگو میتوانر به جهان پرآشتوب نظم ببخشتر .این
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تنتاقضهتا دربتارۀ تتاریخ بتهوفور در رمتان دیتره میشتتتود .در جتایی میگویتر« :تتاریخ جتامتۀ نتازکی

مسعود فرهمنرفر

گفتمان تاریخ در فراداستانهای تاریخنگارانه ،با توانشی ت بیقی از رمانهای...

استتت که بهآستتانی با لبۀ تیز آنچه «اکنون» مینامیم پاره میشتتود» ( )Ibid: 27در جایی دیگر
میگویتر« :اینجتا و اکنون یتکدهم زنترگی استتتت ،نُتهدهم آن تتاریخ استتتت» (.)Ibid: 45-46

جستتتوجوی تام برای یافتن معنای تاریخ نتیجهای جز ستترگشتتتگی نرارد .رمان ستتوییفت در
واقع معضتتتل بتازنمتایی تتاریخ را نشتتتان میدهتر .حتی یکی از منتقتران ،پتامِال کوپر ،رمتان را
«وانموده»ای 41بودریاری از تاریخ واقعگرا معرفی کرده استت که مفاهیم «حضتور»« ،غایتمنری»
و «ارجاع به مصترا » را که در تاریخ ستنتی جایگاهی ویژه دارد ،واستازی میکنر ( Cooper,
 .)1996: 375در نتیجته بتهقول تتام« ،تتاریخ همتان امر نتاممکن استتتت :تالش برای توضتتتیح
چیزی ،برون در دستت داشتتن اطالعات و دان

کامل» ( .)Ibid: 108رمان زمین آبگیر نشتان

میدهر که با وجود توانایی در بازستازی و بازنویستی متفاوت تاریخ ،نمیتوان برای آن بستتاری

 .2-2دیلماج
رمان دیلماج نوشتتۀ حمیررضتا شتاهآبادی در پنج بخ

تنظیم شتره استت .هر بخ

این رمان به

مق عی از زنرگی شتتخص تیت اصتتلی داستتتان ،میرزا یوستتفتان مستتتوفی مشتتهور به دیلماج
اتتصاص یافته است .در صفحۀ آغازین رمان پیرامتنی وجود دارد که در آن ادعا میشود روایت
پی

رو «بر پایۀ استتناد و نوشتتتههای منتشتترنشتتره» استتت این در حالی استتت که هیچکرام از

شتخصتیتها و حوادث رمان مذکور واقعی نیستتنر .این شتگرد نویستنرۀ فراداستتان تاریخنگارانه
استتت که با تلق گزارشهای تاریخی غیرواقعی میکوشتتر روایتمنری تاریخ را تاطرنشتتان
ستازد .در ابترا و انتهای رمان دو نامۀ تیالی از نویستنرهای تیالی بهنام تسترو ناصتری به ناشتری
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قائل شر

تیالی گنجانره شتره استت که جنبۀ فراداستتانی رمان را برجستته میستازد .همزمان ادعای این
نویستتتنترۀ تیتالی مبنی بر ثبتت و نگتارش م تالتب بر استتتاس «مترارک موجودِ» تتاریخی ،جنبتۀ
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1401.10.1.4.3
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تاریخنگارانۀ رمان را آشتتکار میستتازد .البته نامۀ نویستتنره به ناشتتر تیالی استتت و یکی از
«پیرامتن»های روایت استت .کاربرد «پیرامتن» یا  paratextدر رمانهای پستامررن امری معمول
استت .لینرا هاچن در ستیاستتهای پستامررنیستم چنر نمونه «پیرامتن» را در آثار داستتانی ذکر
میکنر :پانوشتت ،سترنوشتته ،دیباچه ،پیوستت ،پینوشتت ،نامه و جز آن« .کاربرد تودآگاهانۀ
پیرامتن بتهمنظور بتازنمتایی اطالعتات تتاریخی در قتالتب طرح روایی داستتتتتان» در فراداستتتتتان
تاریخنگارانه فراوان دیره میشتود ( .)Hutcheon, 2002: 79-80پیرامتنها نقشتی محوری در
آثار تاریخنگارانه دارد و جنبۀ فراداستتانی آنها را برجستته میکنر .در رمان دیلماج نیز شتاهآبادی
با آوردن نامههایی تیالی بین «جناب آقای ناصتتری» بهعنوان نویستتنرهای تیالی و «انتشتتارات
انریشته و تحقیق» بهعنوان ناشتری تیالی از این صتناعت پستامررن بهره میگیرد و نقیضتهای از
نکتۀ مهم دیگر اینکه گاهی شتخصتیتها فرمان نمیبرنر و گویی از نویستنره تبعیت نمیکننر:
«شتخصتیت داستتان یک موجود استتقاللیافته در برابر نیت مؤلف استت و نویستنره مرکز متن و
محور معنا نیستت و داستتان م ابق نیت او فهم نمیشتود» (پژمان و محمودی .)76 :1397 ،گاه
تود راوی میکوشتتر با ایجاد توهم حقیقتگویی ،تاریخی جعلی را برستتازی کنر .برای نمونه،
راوی در صتتفحات آغازین رمان از ستتنریت روایت تود صتتحبت میکنر و برای متقاعر کردن
مخاطب به راپورتهای نظمیه و رستالههای ستهگانۀ بهجامانره از میرزایوستف (رستالۀ عشتقیه ،در
حصتول آزادی و طریق آدمیت) اشتاره میکنر این در صتورتی استت که اینها واقعیت تارجی

نرارد و کوشتشتی استت از ستوی راوی در جعل و برستاتت تاریخ .از همان ابترای رمان دیلماج
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تاریخنگاری ارائه میدهر که ق عیت آن را ریز سؤال میبرد.

راوی میگویر« :قصتتر ما آن استتت که با دوری از پی داوری ،گامبهگام با دریافتهایی که از
منابع موجود و مرارک مستتتنر ،بهتصتتوص زنرگینامۀ تودنوشتتت او ،به دستتت میآیر چهرۀ
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میرزایوستف را هرچه دقیقتر و واقعیتر ترستیم کنیم» (شتاهآبادی )10 :1387 ،در صتورتی که

مسعود فرهمنرفر

گفتمان تاریخ در فراداستانهای تاریخنگارانه ،با توانشی ت بیقی از رمانهای...

اطالعات دادهشتره به مخاطب ،بهلحاظ تاریخی ستنریت نرارد .علت این استت که راوی بارها
در ادامه میگویر« :تیلی حرفها هستتت که دلم میتواهر بهشتتکل داستتتان بنویستتمشتتان» و
بتهنوعی داستتتتتان بودن روایتت تتاریخی تود را تتأییتر میکنتر .در جتایی دیگر میگویتر« :دلم
نمیتواهر در قالب یک کتاب تشتتکوبیروح دربارۀ موضتتوع حرف بزنم و نتیجهگیری کنم.
برای این کار هم بایر در نوشتتتن راحت باشتتم .در زنرگی میرزایوستتف چیزهایی هستتت که
نمیشتتتود آنهتا را در یتک کتتاب تتاریخی نوشتتتت» (شتتتاهآبتادی .)34 :1387 ،از این دستتتت
تناقضگوییها بستیار به چشتم میآیر .راوی /نویستنرۀ تیالی رمان بارها روایت توی

را ق ع

میکنر و دربارۀ نحوۀ نگارش کتاب تود نظر میدهر (بُعر فراداستتانی) و میکوشتر فاصتلۀ میان
روایت داستانی و روایت تاریخی را مبهم سازد:
شتایر بهتر باشتر که دربارۀ او یک رمان بنویستیم [ ]...تیلی حرفهاستت که دلم میتواهر
بهشتکل داستتان بنویستمشتان [ ]...در زنرگی میرزایوستف چیزهایی هستت که نمیشتود آنها
را در یک کتاب تاریخی نوشت (شاهآبادی.)34-33 :1387 ،

متاننتر راوی رمتان تتاوان اثر ایین متکیوئن کته در پتایتان رمتان میگویتر« :اگر واقعتاً دغترغتهام
ضتبط واقعیتها بود بایر کتاب دیگری مینوشتتم» ( .)McEwan, 2002: 360این ستخن راوی
که در ستراستر رمان چنرینبار روایت داستتان را ق ع و داستتان بودن روایت تاریخیاش را به ما
یادآوری میکنر ،نشان از ویژگی تودآگاه و تودبازتابنرۀ فراداستان است.
در ادامه راوی با جملهای که تودانعکاستی بودن فراداستتان تاریخنگارانه را نشتان میدهر این
پرست

را م رح میکنر« :کجای یک کتاب متریک علمی میتوان این بخ

را جا داد؟ هیچجا.
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حق م لب دربارۀ این آدم با یک کتاب تشتک! و اطوکشتیره [تحقیق تاریخی] ادا نمیشتود.

اما نمیشتود از آن گذشتت .این همان جایی استت که علم تاریخ بیاعتبار میشتود» (.)Ibid: 40
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این ستخنان نشتان میدهر تاریخنگار نیز گاهی وستوسته میشتود از مرز داستتان و واقعیت بگذرد.
بهقول جِفری بِریتوِیت 42راوی رمان طوطیِ فلوبر ( 43)1984نوشتۀ جولیین بارنز:
میتوان اسناد و پرونرهها را دههها م العه کرد ولی هر از گاهی این وسوسه به سراغمان
میآیر که دستهایمان را [بهنشانۀ تسلیم] باال ببریم و اعالم کنیم تاریخ صرفاً یکی دیگر از
ژانرهای ادبی است :گذشته داستانی شرححالگونه است که با ظاهرسازی ،تود را جای
اسناد رسمی جا میزنر» (.)Barnes, 1985: 90

ماننر رمان زمین آبگیر در رمان دیلماج نیز روایت داستان بارها ق ع میشود و جنبۀ
تودانعکاسی بودن متن برجسته میگردد« :نوع حضور نویسنره در داستان ،تود نمود تفکرات
وجودشناسانۀ فراداستانی است» (پژمان و محمودی .)96 :1397 ،این نوع برساتتن روایت
است .آنچه از این رمان فراداستان میسازد ،استفادۀ تودآگاه از روایت و شگردهای تودارجاعی
است .حتی در همان فصل نخست که ممکن است در ظاهر رئالیستی به نظر برسر ،میتوان
نوعی تودآگاهی ادبی را دیر که در پایان رمان ،در نامههای تسرو به ناشر ،به اوج تود میرسر.
موضتتوع دیگری که تأثیر بستتیاری بر روایت تاریخی رمان بر جای گذاشتتته استتت وجود
«بینتامتن»44هتاستتتت کته بُعتر بینتامتنی این نوع ادبی ،یعنی فراداستتتتتان تتاریخنگتارانته را برجستتتتته
میستازد .نویستنره بهطور ضتمنی میگویر برستاتتن گذشتته بیشتتر بر م الب و متون ادبی دیگر
متکی استت تا ستنر و مررکهای آرشتیوی .اشتارههای متعرد رمان به شتخصتیتهای تاریخی،
ساتتار «بینامتنی» رمان را آشکار میسازد:
فیالمثتل لویی رابینو در کتتاب مشتتتروطتۀ گیالن در بیتان وقتایع طتال

و کرکتانرود بتارهتا نتام
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تاریخی در سرتاسر رمان دیلماج نیز به چشم میتورد .دیلماج تأملی در فرآینر تاریخنگاری

میرزایوسف و شرح اعمال او را آورده است و این جای توشوقتی بسیار دارد چراکه تود
میرزایوسف در تاطرات

بهاجمال از این حوادث گذشته است.
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دیگری راپورتهای نظمیه در دوران ناصترالرینشتاه و مظفرالرینشتاه قاجار استت که گاه به

برتی حوادث مرتبط با زنرگی میرزایوستتف اشتتاره کردهانر .همچنین کتاب تاریخ آغازین
فرامتاستتتونری در ایران بتا ارائتۀ استتتنتاد و مترارک معتبر نحوۀ ورود میرزایوستتتف بته لژ
فراماسونری و فعالیتهای او در این لژ را برای ما روشن میکنر (شاهآبادی.)10 :1387 ،

در اینجا نویستتنره با هرف عمق و اهمیت دادن به روایت تود از بینامتنیت بهره میبرد و به
آثار منتشرشرۀ معتبر اشاره میکنر تا روایت برساتتۀ تود را وجههای تاریخی ببخشر.
ی تاریخ که با
به هر روی دیلماج رمانی استتت دربارۀ ارتبا داستتتان و تاریخ و روایتگونگ ِ
پرداتتن به رویرادهای گذشتته و با بهرهگیری از نقیضته و بینامتنیت ،تاریخ را بازنویستی میکنر.
در نهایت هر دو رمان را میتوان نقیضتهای برای رمانهای تاریخیِ کالستیک دانستت که ادعای
خ پیکانی نیستت که بهستمت آینره نشتانه رفته باشتر» ( Swift, (1992
گراهام ستوییفت« :تاری ْ

 .)[1983]): 139همچنین هر دو رمان نشان میدهر زبان واس های م مئن و تنثی برای انتقال
مفاهیم و درک جهان پیرامون نیست ،بلکه ابزاری است که همواره با تود تعرادی معانی ضمنی
و دالهتای فرهنگی را حمتل میکنتر کته بر معنتا تتأثیر میگتذارد .در این رمتانهتا نگتاه تواننتره بته
گذشتتته نبایر در حکم یگانه واقعیت ممکن باشتتر ،بلکه بایر برانر تاریخ در این برداشتتتهای
پستامررن «رویراد»ی بی

نیستت نیز بایر برانر «حقیقت» مفهومی نستبی استت ،چراکه «چیزها

از طریق زبان معنا پیرا میکننر» (جنکینز .)141 :1393 ،برای درک بهتر این رمانها بایر دانستت
«تاریخ یک گفتمان استت ،یک بازی زبانی حقیقت و دیگر تعابیر مشتابه در این گفتمان یا بازی
زبانی تمهیراتی هستتتنر برای گشتتودن ،تنظیم و تع یل کردن تفس تیرها» (همان .)116 ،در واقع
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واقعگرایی داشتتنر و ستاتتاری ت ی و نگرشتی غایتمنر به تاریخ نشتان میدادنر .ولی بهقول

نکتۀ مهم این استت که رمانهای فرداستتانی تاریخنگارانه دشتمن تاریخ نیستتنر ،بلکه نگارش
تتاریخ را بته چتال

میکشتتتنتر بته این علتت کته بتاور دارنتر تتاریخ فقط از طریق فرمهتای متنی در
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دسترس ما قرار میگیرد .همچنین وقتی تاریخنگاری فرآینریمتنبنیاد پنراشته شود ،آنگاه سخن
روالن بارت در «گفتمان تاریخ» تأییر میشتتود و این پرستت

بالغی م رح تواهر شتتر« :آیا

روایت رویرادهای گذشتته __ که در فرهنگ ما از زمان یونانیان بهبعر معموالً در انحصتار «علمِ»
تاریخ بوده استت __ با روایت تخیلی حماسته و رمان و نمای

نامه تفاوتی دارد؟» ( Barthes,

.)2006

هر دو رمان زمین آبگیر و دیلماج بهنحوی تقریباً مشتتابه ،با بهرهگیری از شتتگردهای روایتی
پستامررن نشتان میدهنر که «تاریخ» مترادف «گذشتته» نیستت و یکی دانستتن آنها در واقع بار
عظیمی استتتت کته نمیتوان بر دوش کشتتتیتر .تتاریخ در درجتۀ اول یتک روایتت ادبی راجع بته
گذشتتته استتت نوعی ترکیب ادبی دادهها و یافتهها در قالب یک روایت که طی آن تاریخنگار
پی فرض در م العات رمان تاریخی این استت که برانیم تاریخ صترفاً گفتمانی استت راجع به
گذشته قرار نیست روایتهای تاریخی صردرصر متناظر با واقعیتهای گذشته باشر.
 .3نتیجهگیری
فراداستتان تاریخنگارانه سته حوزۀ ادبیات ،تاریخ و نظریه را در تود ادغام میکنر .تودانعکاستی
بودن و تودآگتاهی نظریِ این ژانر پستتتامتررن در مواجهته بتا تتاریخ و داستتتتتان (در حکم
برستاتتههای بشتری) زمینه را برای بازانریشتی و بازنویستی فرم و محتوای گذشتته فراهم میکنر.
دلیل اصتتلی انتخاب دو رمان زمین آبگیر و دیلماج هم این استتت که با استتتفاده از شتتگردهای
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میکوشتتر معنایی برای گذشتتته تلق کنر .شتتاهآبادی و ستتوییف نشتتان میدهنر که نخستتتین

روایتی پستتامررن ،ماننر نقیضتتهپردازی و استتتفاده از بینامتنها و پیرامتنها ،نشتتان میدهنر که
گفتمان تاریخ بهواس ت ۀ زبان برستتاتته میشتتود و در نتیجه نمیتوان روایتتاریخی را ق عی،
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داستتتان پستتامررن در پی پرستت

از تاریخ و به چال کشتتیرن روایتهای مفروض استتت

فراداستتتتتان تتاریخنگتارانته تواننتره را بته رونتر داستتتتتان وارد میکنتر و از او میتواهتر صتتترفتاً
مصترفکننرهای منفعل نباشتر ،بلکه در فرآینر تولیر معنا مشتارکت کنر .فراداستتان تاریخنگارانه
بازگشتتتی انتقادی به تاریخ و دان

تاریخی استتت .نکتۀ مهم این استتت که رمانهای موردنظر

نگاهی نوستتالژیک به گذشتته نرارنر .در این روایتها بهجای نوستتالژی ،نقیضته و وارونهگویی
به چشتتم میآیر .گراهام ستتوییفت در رمان زمین آبگیر نشتتان میدهر میتوان گذشتتته را از
نظرگتاههتای گونتاگون روایتت کرد .تتاریخنگتاری همواره متتأثر از روابط قتررت بوده استتتت و
همچنان نیز به همین شتتکل استتت .ازاینرو تاریخنگاری را بستتتاری نیستتت .زبانْ واقعیت را
میستازد و به آن فرم میدهر .حمیررضتا شتاهآبادی نیز در رمان دیلماج نشتان میدهر که تاریخ
نژاد ،جنستیت ،طبقۀ اجتماعی و ایرئولوژی .فراداستتان تاریخنگارانه نق

روایتهای داستتانی را

در بازستتازی /بازنویستی گذشتتته پررنگ میکنر .در واقع معناستتازی بهنوعی داستتتانستتازی و
روایتستتازی استتت و بهمرد این روایتهاستتت که زنرگی و جهان معنادار میشتتود .پس این
پرست

داستتان تودِ
ْ
تکراری را که «معنای داستتان چیستت؟» میتوان اینگونه پاستخ داد :معنای

داستان است صرف بودنِ داستان یعنی معنا.
پینوشت
(1. Sir Walter Scott )1771-1832
 .2از جمله مخالفان نامرار رمان تاریخی هنری جیمز ( )1916-1843بود .او معتقر بود نمیتوان تاریخ را دقیقاً همان
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مترادف گذشتته نیستت و نوشتتار تاریخ میتوانر تفستیری باشتر متأثر از مؤلفههای مختلفی چون

گونه که رخ داده است بازسازی کرد و نمیتوان به درون ذهن شخصیتی که در آن رمان میزیسته است راه
یافت .او به نویسنرگان پیشنهاد میکرد به زنرگی معاصر بپردازنر و دربارۀ زمانۀ تودشان بنویسنر ( Debs,
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میشل فوکو دربارۀ گفتمانِ تاریخ بهتفصیل سخن گفته است و گزیرهای از آرای او را میتوان در مقالۀ زیر توانر:
A. M. ( 1972). History, discourse and
discontinuity. Salmagundi, (20), 225-248.

Nazzaro,

&

M.,

Foucault,

-

3. Jerome de Groot
)4. Michel Foucault (1926-1984
) 5. Hayden White (1928-
)6. Roland Barthes (1915-1980
بتارت معتقتر بود چیزی بتهنتام روایتت ق عی از واقعیتت تتاریخی وجود نترارد و آنچته هستتتت فقط «اثر واقعنمتا»
) است(realistic effect .
) 7. Dominick LaCapra (1939-
) 8. Alun Munslow (1947-
10. Historiographic Metafiction
( 11. Linda Hutcheon )1947-
12. Self-reflexive
 .13لینرا هاچن در این مورد مینویستتر« :واقعیتها رویرادهایی استتت که ما به آنها معنا بخشتتیرهایم .بنابراین
میتوان رویترادهتای یکستتتان را از چشتتتمانترازهتای متفتاوت روایتت کرد و واقعیتتهتای متفتاوتی را ارائته داد»
( .)Hutcheon, (2002 [1989]): 54لوییس مُونتروز ( ،)Louis Montroseنظریهپرداز امریکایی و از
پیروان مکتتب «تتاریخگرایی نوین» ،گفتمتان تتاریخ را بتا عبتارت معروف «تتاریخیتت متن و متنیتت تتاریخ» معرفی
میکنر و میگویر« :منظورم از تاریخیت متن بُعر فرهنگی و مشتارکت اجتماعی آن استت و منظورم از متنیت
تاریخ این استت که نمیتوان به گذشتته ،دقیقاً همان گونه که بوده استت دستترستی یافت و ناگزیر بایر از رد و
نشتانهای بهجامانره در آثار مکتوب بهره گرفت تا واست ۀ ما و جامعۀ مر نظر باشتنر» ( Montrose, 1989:
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)9. Lawrence Stone (1919-1999

.)20
14. John Fowles (1926-2005), The French Lieutenant's Woman (1969).
) 15. Patricia Waugh (1956-
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16. irony
17. Parody
«نقیضته» از مفاهیم اصتلی در م العات داستتان پستامررن استت .نقیضته در واقع تقلیری انتقادی استت که هرف
بازستنجی فرم و محتوای بازنماییهای پیشتین استت ( .)Hutcheon, 2002: 90-91نقیضۀ پسامررن ابزاری
برای واسازی نقادانه است که ما را از محرودیتهای بازنمایی آگاه میسازد (.)Ibid: 94
18. Mimesis
دیویر الج میگویر رمان رئالیستی کالسیک از هر دو شگرد «محاکات» ( )mimesisو «داستانگویی /تفسیر»
( )diegesisدر قالب ترکیبی متعادل بهره میبرد .در رمان مررن ،محاکات بر تفسیر برتری مییابر اما داستان
پسامررن «دایجسیس» و تفسیر را احیا میکنر ( .)Matz, 2004: 135لینرا هاچن نیز معتقر است در داستانهای
فراداستانی بهجای محاکات ،بُعر تفسیری برجسته میشود (.)Hutcheon, 1980: 5
19. grand narrative
)21. Leopold von Ranke (1795-1886
رانکه تاریخدان آلمانی و از مخالفان فلستفۀ تاریخ هگل بود .کیت جنکینز بر این باور استت« :مناقشته در باب اینکه
آیا تاریخ علم استتت یا هنر که همچنان موضتتوعی داغ در مناقشتتات بر ستتر ماهیت تاریخ به شتتمار میرود،
محصول ایرئولوژی قرن نوزدهمی است .در قرن نوزدهم این نگرش در س حی گسترده وجود داشت که ْ
علم
راه وصتتول به حقیقت استتت و این عقیره از رانکه به کنت و بعر به مارکس رستیر و جنبهای همگانی یافت»
خ علمی در قرن نوزدهم رواج داشتت تاریخ را جستتوجویی
(جنکینز .)158-157 :1393 ،آنچه با عنوان تاری ِ
برای رسیرن به حقایق بیرونی میپنراشت حقایقی که با واقعیت مسلم رویرادهای گذشته متناظر باشر .ناگفته
نگرش زبان را ابزاری شتتفاف برای بیان واقعیت میدانستتتنر ،در حالی که امروزه
ْ
پیراستتت که طرفراران این
چنین باوری __ آن هم پس از بهاص الح «چرت

زبانی» سالهای  __ 1960از سکه افتاده است.

 .22سوزانا اُنِگا میگویر نگاه به تاریخ در حکم فرمی از هنر در دوران رنسانس رایج بود (امری که سبب به وجود
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20. discursive

آمرن ژانرهای پیونرتوردهای همچون «نمای نامۀ تاریخی» و «شتتتعر تاریخی» شتتتر) و [این نگاه] تا ستتترۀ
هجرهم به قوت تود باقی بود .ولی پس از عصتر روشتنگری ،تاریخ بهترریج بهصتورت رشتتهای از علم درآمر
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که انتظار میرفت بررسیهای

همواره با «عینیت علمی» همراه باشر (.)Onega, 1995: 9

دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار 1401
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23. emplotment
هیرن وایت اصت ت الح «طرحافکنی» را چنین تعریف میکنر« :تنظیم رویرادهای گزین شتتتره در قالب داستتتتان»
( .)White, 1973: 7وایتت میگویتر هم تتاریخ و هم ادبیتات از «طرحافکنی» یتا «طراحی داستتتتتان» بهره
میبرنر زیرا هر دو برستتاتتهای رواییانر .در نظر وایت تاریخْ گفتمانی دربارۀ گذشتتته استتت و متأثر از چهار
صتنعت ادبی بنیادین :استتعاره ،مجاز ،مجاز جزء به کل و آیرونی .تاریخنگاران نیز روایتشتان را بر استاس چهار
سبک متفاوتِ طرحافکنی تهیه میکننر :رمانس ،تراژدی ،کمری و هجو.
)24. E. L. Doctorow (1931-2015
رماننویس نامی آمریکایی و تالق آثاری همچون رگتایم ( )1975و بیلی باتگِیت (.)1989
) 25. Simon Malpas (1969-
 .26براین مکهیل معتقر استت وجه غالب داستتانهای پستامررنیستتی پرست های هستتیشتناتتی استت (برتالف
بنابراین فراداستتتان تاریخنگارانه از «هستتتی» و «بودِ» تاریخ پرستت

میکنر .ازاینروستتت که این رمانها را

تودبازتابنره مینامنر ( .)McHale, 1994 [1987]: 9-10مثالً پیتر اکرویر ،رماننویس نامرار انگلیستتی
میگویر« :من بی

از آنکه به نوشتتتن رمانهای تاریخی عالقهمنر باشتتم ،به نوشتتتن دربارۀ ماهیت گریزپا و

تعینناپذیر تاریخ عالقهمنرم» (.)Finney, 1992: 258
27. alternate history
28. "What if …" historiography
این رمانها را گاهی رمانهای «تالف واقع /موقعیت مقابل» ( )counter-factualیا «نو  -تاریخی» (neo-
 )historicalهم مینامنر .رمان آترین وصیت اسکار وایلر ()The Last Testament of Oscar Wilde
اثر پیتر اَکرویر از این نوع رمانهاست.
29. Peter Ackroyd (1949- ), Milton in America.
30. Geoffrey Hawthorn (1941-2015), Plausible Worlds.
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رمان مررنیستتی که وجه غالب

معرفتشتناستی و شتخصتیت اصتلی

در پی کشتف درون توی

استت).

31. Robert Harris (1957- ), Fatherland.
32. Kate Summerscale (1965- ), The Suspicions of Mr Whicher.
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33. Waterland
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34. Tom Crick
35. Price
 .36این ستخنِ پرایس شتایر برای برتی یادآور ایرۀ فرانستیس فوکویاما و فردریک جیمستن باشتر .این برداشتتهای
آتراالزمانی ( )apocalypticاز تاریخ مستتلزم باور به پیشترفت ت ی تاریخ استت و این هم مقولهای نیستت
که نزد نویستتنرگان پستتامررنی همچون ستتوییفت مقبول بیفتر .البته منظور فوکویاما از پایان تاریخ این بود که
آترین مرحلۀ پیشترفت تاریخی  -ستیاستی بشتر __ که رستیرن به حکومتی دمکراتیک بوده استت __ اکنون
حاصتل شتره استت .ایرۀ فوکویاما بهمنزلۀ پایانی توش برای پروژۀ عصتر روشتنگری به حستاب میآمر و زمانی
بیشتتتتر جلبتوجه کرد که کمونیستتتم با ستتتقو مواجه شتتتر و جنگ ستتترد هم پایان گرفت (البته اگر او
تشتونتهای قرن بیستتویکم را میدیر شتایر در نوشتتن کتاب

تجریرنظر میکرد) .جیمستن هم معتقر بود

حال ادامهدار و همیشتگی»
ِ
پستامررنیستم یعنی کمرنگ شترن تاریخگرایی و اینکه انستان پستامررن در «زمان
گرفتار شتره استت .به هر روی گذر زمان نابستنرگی این ایرهها را نشتان داد .پستامررنیستم تاریخ را رد نمیکنر
چال

میکشر و فضا را برای گفتوگوهای بیشتر باز میکنر امری که بهمعنای ساتتگشایی است.
37. atkinson
38. epigraph
39. heterogenous
40. insider-outsider doubled positionality
41. simulacrum

«وانموده» در نظر بودریار یعنی ایماژ برون واقعیت ،بازنمایی برون وجود مرجع.
) 42. Geoffrey Braithwaite (1954-
43. Flaubert's Parrot
44. intertext
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