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 دهيکچ
داستان  بودنيتصنعآگاهانه توجه خواننده را به  يلكه به شکشود ياطالق م ييهافراداستان به داستان

، ق آن با داستانيو تلف خيتار يدادهايرو يينمابرساختهبا نگارانه خيفراداستان تار. دينمايمجلب 

 ۀيستم در سايقرن ب يط يات عربيادبسازد. يد ميخ دچار ترديتار يرخدادها كخواننده را در در

ان ياز جر يريل چشمگكشبه پردازانداستانو  شد يمهمرات ييتغات غرب، دستخوش يتحوالت ادب

»اثر ""ند. رفتير پذيتأث يسم ادبيمدرنپست

ن يچن ةدر زمر ،توان به لحاظ ساختار و محتوايرا م يو منتقد سور پردازم( داستان1491) «

 ،يمتنب دوران يرخدادهاقراردادن هيدستمابا ند کيتالش من اثر يدر اب يأبود. حساب آوردبه يآثار

و  ياز انسان معاصر، جهان هست ينيبه معرفت نومعاصر با تجربۀ  آنزدن ونديشاعر بزرگ عرب و پ

 ن اثريا، يليتحل -يفيروش توص بر هيكتبا تالش بر آن است تا عرب برسد. در پژوهش حاضر  خيتار

 يبا بازخوان «»دهد ينشان مج يرد. نتايقرار گ يموردبررسنگارانه خيتار فراداستان يهااز جنبه

و  يخيتار يرخدادها يزدن نظم خطبرهم و مختلف يهاو تمدنها از دوره يخيتار يهاتيشخص

ن ابزار، يا كمکدارد و با  يدوران متنب يرخدادها آگاهانۀ اركبر ان يسع يخيتارزمانِ  يفروپاش

را  ينۀ چندخوانشي، زميانكم يمرزهاستن كشبا درهمو  کشيدهخ را به چالش يتار يمندتيغا

 .آورديد ميپددرخواننده 

 

  .يالمتنب عذابات ،بيدأبو مالک ،زمان يفروپاش ،نگارانهخيتار فراداستانفراداستان،  :هاژهكليدوا
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 مقدمه

شهود و  يتهه پرسهش مه   يت مدرنيته است که در آن از ماهياز مدرن يامرحله ،مدرنپست

هم نسهبت بهه   است که از قهرن هجهد   يشدن اعتقادسست يبه معن ين پرسشيطرح چن

انۀ خهود  يباتوجه به وجوه پساساختگرادر واقع مدرن فلسفۀ پست .دا شده بوديته پيمدرن

 يا تطابق و همسهان ي ييثابت است و هرگونه تناظر و همسو يهرگونه معنا يمتضمن نف

مدرن حهول  ات پستين ادبين مضاميترياز اساس يكي. کنديم يان زبان و جهان را نفيم

ات يه قهت ادب يدرن در حقمه سهت پات يه ادبچرخد. يآن م يا چندگانگيت و يفقدان واقع

ات يه امل بها ادب ک غالب در تضاد طوربهآن  يهاه مؤلفهکچند سال گذشته است  يشرويپ

 همچهون  ين نهو  ادبه  يه ا يهها يژگه يبهه و گهذرا   ين سخن، نگهاه يد ايم است. مؤيقد

 ال ذههن يان سيجر ،تيعدم قطع، يقاعدگيب، الژک، ييثرگراك، تييچندصدا ،يزيمعناگر

 ت.و فراداستان اس

 

 ان مسألهيب

 داسهتان بودن يمند توجه خواننده را به تصنّعمآگاهانه و نظا»ه کاست  يداستانفراداستان، 

جههانِ مهتن و جههان    ة دربهار  شناسهانه وجود ييهها ق پرسشين طريند تا از اکيجلب م

از فراداسهتان   شناسهانه زبهان  يفه يدر تعر .(Waugh, 1984 :4)« خارج از متن مطرح سهازد 

ت يه ل ماهيه نهد و بهه تحل  کيت خهود را نقهد مه   يه ه رواکه  است يداستان» هکه ن آمديچن

ل بهه  يه ن يفراداسهتان بهرا   ةسهند ينو .(Hutcheon, 1991: 1) «پهردازد يخود مه  يشناختزبان

خ يو تهار  يريگجهيت، چارچوب، نتيمانند متن، روا يسنت يسينوم داستانيمفاه»اهدافش 

ه آنچهه  کند کقت را به خواننده القا ين حقيد اخواهيار مکن يشد و با اکيرا به چالش م

ت يه د داسهتان را بها واقع  يه ست و نباين يسينوع داستانيجز زبان و صنا يزيخواند چيم

 يين امهر از شهگردها  يه تحقهق ا  يبهرا س ينهو داستان (.) «ردياشتباه بگ

، يسهاز گانهي، باستاند يايدن يسازيتصنعت، ينامتنيسنده در داستان، بيورود نو» همچون

 تيتعدّد رواو  ينامتعارف از عالئم سجاوند ة، استفاديسينوفنون داستان ياربرد افراطک

 .()« برديم بهره
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 يآثارتا ات غرب تالش نمودند ياز ادب يسان عرب در دورة معاصر به تأسينوداستان

 يعلهت اصهل  » .رديغرب قرار گ مدرنپست يهاداستان سطحهمه کند يخلق نما يداستان

رد و که گذشهته تجربهه    يهها ه جهان عرب در دههکاست  يراتييتغ از يرد ناشكين رويا

 يگذشته نهوع  يو آرمان ياسيس يهااز ارزش ياريرا فراهم آورد تا نسبت به بس يانهيزم

کشهف  در پهي   بيه ترتنيبد(. 122: 1941، يميو رح يميابراهمال) «ديد به وجود آيترد

 يسه نويستاننِ داينو يهاگونه ۀشجاعت تجرب هاآنبرآمدند. داستان  يبرا ياتازه يهاراه

از  يق بهه معرفهت نهوين   يه ن طريه خلق کردند تا از ا يرا از خود نشان داده و آثار متفاوت

 بهه نمهايش بگذارنهد    يرا در متون ادب يمتفاوت يهاانسان و جهان دست يابند و رهيافت

نگارانهه اسهت   خي، فراداستان تهار ن انوا  فراداستانياربردترکاز پر يكي. ()

از پژوهشهگران،   ياريبه گفتۀ بسه است.  يخيتار يرخدادها يسازاختهه هدف آن برسک

-برجسته« »از ""اثر 

از نظر ابوديب نه ن اثر يا (.)است  يفراداستان عرب نيتريوجدن يتر

تهالش نمهوده    يامها و  رود نه شهعر،  يدر زمرة داستان به شمار م

نهد. او  يافرين متن بيدر ا را يآزاد و شعرگونگ يت، خاطره، تداعيخ، رواياز تار ياملغمه

 يلكو بهه شه   پاشهد يمه فرورا  يمتنبه  يزنهدگ  يواقع يرخدادها ،داتين تمهيا كمکبا 

 د.ينماياست، عرضه م يراو يايؤخواب و ر عالَمه برگرفته از کدگرگون 

عالوه بر  ،يليتحل -يفيروش توص بر هيكتبا تا است تالش حاضر در  پژوهش

 بيدوبأ يخيتار ييرواگفتمان  يبه بررس، ""اثر در  يخيگسترة تار يبررس

در اين  پرداخته است. مدرنپست ةويبه ش يخيتار يدادهايرو يسيبه بازنو هکبپردازد 

راستا که هم ""در  انهنگارخيفراداستان تار يهاعناصر و مؤلفه يتماممقاله، 

 يايتوجه به دن باو  يرد، گردآوريگيپژوهش قرار م يهابا موضو ، اهداف و پرسش

 ۀ. سه مؤلفدنشويم يبررس يخيتار يرخدادهاب و باتوجه به يدوبأو  يمتنب يفكر

و به  يخيتار ير رخدادهايي، تغيخيزمان تار يفروپاشکه شامل: انه نگارخيفراداستان تار

 شده است. يواکاو در اين جستار خيتار يرخدادهادن يکشچالش
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 پژوهش   يهاپرسش

از  گهذار  يهها جنبه ي، بررسيعرب يهام فراداستانيل عظين اثر در خيت ايتوجه به اهمبا

ن اثهر دوچنهدان   يه آن در ا يانكه و م يزمهان  يستن مرزهاكشخ و درهميتار ييگراتيغا

ال يت و خيواقع يشود ابعاد و تالقين پژوهش تالش مين در ايد. بنابراينمايم يضرور

شهف  ک يخيو تار يااسطوره يهاتيشخص يو فراخوان يخيتار يرخدادها ييدر بازنما

 خ داده شود: گردد و به اين سؤاالت نيز پاس

 يشهتر ياز بسهامد ب  ""در نگارانهه  خيفراداستان تار يهامؤلفهاز  كيدامک -

 برخوردار است؟

 يرخهدادها ان يل در بيت و تخيزش واقعيبر آم يسع ييهاشگردچه  كمکبا ب يأبود -

 دارد؟ يخيتار

 

 پژوهش نةيشيپ

 پژوهش مورداز منظر فراداستان را  يآثار، يبه زبان عرب يمتعدد نون پژوهشگرانکتا

با عنوان  ""مقالۀ  از آن جمله؛ اندهقرارداد

 يهات در داستانيروا ر و تحوالتييتغ يبررس که در آن به است (م1111) 

 هاستاندان يا در ياکه تحوالت گسترده ان نمودهيرا باين نتيجه و پرداخته مدرن پست

و  هاتيرواکالن ياست که بر فروپاش يديجد يهايژگيو يدارا کهاست صورت گرفته

»ۀ در مقال ""؛ استاستوار عدم تمرکز خواننده

 عراق يهارمان در فراداستان يهاكينكت يبررس به م(1112)

 ،متن در سندهينو ۀعامدان حضور و تينامتنيب شگرد هک انددهيجه رسينتن يبه ا و پرداخته

خود  ۀمقال در "همكارانو  يمطلبروح اهلل ". است آثار نيا برجستۀ يشگردها جمله از

) با عنوان

در دو فراداستان بارز  يهاكينكت يبه بررس (م1112: 1، ش19دورة ، 

و  پرداخته يخسرو ابوترابان عذاب از كملو  يطانيات از قيتجلمدرن رمان پست

داستان  يشناسييباياز ارزش ز ين دو اثر نوعيفراداستان در ا كينكه تک گرفتندجه ينت
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"شتر است. يب يرمان عربوم در به لحاظ معنا و مفه ييباين زيشود و ايبرشمرده م

 ۀدر مقال "

 يبه بررس ( 

ه کجۀ حاصل اينيپرداخته است؛ نت يل حمداويجموتاه ک يهادر داستان فراداستان

را  ياز اصطالحات نقد ياريدقت الزم در طرح بس يداستان ۀمجموعن يدر ا يحمداو

 ستارا در نظر داشته يشتر جانب نقدينداشته و در برخورد با فراداستان ب

متهون مختلهف از منظهر فراداسهتان      يبه بررس زين يرانيا پژوهشگرچند  ،سوگريداز 

 ۀنگارانهه؛ مطالعه  خيفراداسهتان تهار  » ۀدر مقاله  "ارانكروز و هميپ": جملهآنپرداختند؛ از 

بهه   (ش1949: 12، شمارة8، دورة يمجلۀ ادب پژوه) «ديه ماه را بلعک يك: مارموليمورد

 ه سهاختار که  گرفتنهد  را جهينت اين و پرداختند نگارانهخيفراداستان تار يهاشگرد يبررس

-يمه ف يرا تحر يو پهلو دوران قاجار خيتار ،زيطنزآم يلكبه ش ن رمانيا در يفراداستان

 "ارانكه و هم زادهرجب"دهد. يجلوه م زيبرانگشبههرا  يخيتار مسلم يرخدادهاند و ک

 «ييضاياثر بهرام ب ياز سه برخوان كاژدها ۀشنامينگارانه در نماخيفراداستان تار» ۀدر مقال

ان در فراداست يهايژگيو يبه بررس ،(ش1942: 1، شمارة 11زيبا، دورة  ينشريۀ هنرها)

ن اثهر،  يه در ا ييضها يب اند؛ نتيجۀ حاصل از پژوهش اين است کهه پرداخته هشنامينمان يا

از  يمجهدد  كردو مخاطهب را بها   د يه نمايمه  يرا بازنگر يخيتار ةشدتيتثب يهاچهره

 . ندکيم روخ و انسان روبهيجامعه، تار

 انفراداسهت  يبررسه به  يچ پژوهشينون هکه تاكنيا بر عالوه ،ادشدهي ۀنيشيبه پ توجهبا

 يگونۀ ادبه ن يا يرسه به برکافت نشد يز ين يچ اثرياست، هنپرداخته يعرب ۀنگارانخيتار

 فراداسهتان  يسه ه به بررکاست  ين اثرينخستپژوهش ن ياو  بپردازد ""در 

 پردازد.يمن اثر يا نگارانه درخيتار
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 يبحث و بررس

 يچارچوب نظر

 نارگذاشهتن کبها  »ه کمدرن است پست يداستان يهااز گونه يكينگارانه، خيتارفراداستان 

 «د دارديه کخ تأيتهار  بهودن  فرد به منحصر رمتعارف از گذشته، مخالف بوده و ب يباورها

 يردكه يرو»، خهود  ۀخ بهه عرصه  يشهاندن تهار  کبا  ن نو  داستانيا .

و با سهاختن   () «رديگيش ميدر پ يخ سنتينانه نسبت به تاركساختارش

 يرفتن مرزهها ياز پهذ  ،شهوند يق ميتلف باهمال يت و خيه در آن واقعک برساخته يخيتار

ه که  شدهشناختهخ يجعل تار» .زنديخ و داستان سرباز ميان تاريم ةشدفيتعرمشخص و 

ه به خلق ک است ين عامليترت است، مهميروا يبودگمتنتوجه مخاطب به  يعامل اصل

هنگهام مطالعهۀ   خواننهده بهه   . (41: 1449ل، يه هك)مه  «شودينگارانه منجر مخيفراداستان تار

 يچ تفهاوت ينگهار هه  خيه تارکدهد يز مييگر تميدكيرا از  ييرخدادها ،ييهان داستانيچن

 .ستيها قائل نان آنيم

م يصورت مسهتق  به نگارخيه تارک نستداته كنن يتواند در ايمرا  ين نگرشيچنل يدل

ن يه ا ،نيبنابرارفت. يچرا پذ و چونيرا ب هاآند يه باکد نکيبرخورد م يخيتار يبا اسناد

گهران قهرار   يه مرجهع اسهتناد د  که شهود  يل ميتبد ييهاتيبه واقع يپس از مدت رخدادها

نهه سهلطۀ مطلهق منهابع     نگاراخيفراداسهتان تهار  ه که  جااز آن .(942: 1941نده، يپا) دنريگيم

ز بها اسهتفاده از   يه س نينهو داسهتان  ،ديه نمايس خهارج مه  ينهو از روان داسهتان را  يخيتار

 از شيبه دهد، يسوق م يرونيطنز و آ يسوبهرد داستان را كيه روک يايزبان يساختارها

ن يه بها ا   ديه نمايد ميکخ تأيداستان و تار ودنببرساختهش بر يپ

خ بهه چهالش   ي، تهار يخيم تهار يمفهاه  يالدر البه ياليخ يبا گنجاندن موضوعات»دف و ه

 يخيتهار  يجز رخدادها يزيچالت ين تخيه اکشود يشود و به خواننده القا ميده ميشک

بتواند  تاد يآيسنده مينو كمکه به ک ييهامؤلفهن يتراز مهم « ندستين

ر ييه تغ، يخيتهار  زمهان  يفروپاشه  ،نگارانه سوق دهدخياستان تارداستان را به سمت فراد

 .خ استيتار يمدارتيارغاكانو  يخيتار يرخدادها
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  يمعرف

زش ذههن و  يه است که در آن مؤلف )شاعر معاصر عهرب( بها آم   ياثر "،"

 ينه يبتها جههان   آن اسهت  يك عرب(، در پي)شاعر کالس يزبان خود با ذهن و زبان متنب

 يدر راسهتا  يمختلهف داسهتان   يهها كيد. استفاده از تكنيخاصش را به مخاطب ارائه نما

 ييهها بهه رخهدادها   ر آنييداده است و تغاز بدو تولّد رخ يمتنب يکه برا ييان رخدادهايب

ب بهه  يه أبود ييآلود انسان معاصر، نقطهۀ اوج هنرنمها  ب و مهيپرفرازونش يايهمسو با دن

، خواننهده را در  يآشهفتۀ متنبه   يشهمار از زنهدگ  يبه  يهها ييگهو د. پراکنهده يه آيشمار م

و  ي، از اشهكال و نقاشه  يمتنبه  يت زنهدگ يه دهد. در طهول روا يخ قرار ميتار يسردرگم

 يايههزدن تمرکههز خواننهده و ورود او بهه دن  جههت بهرهم   يمتعههدد يهها ينگهار هيحاشه 

را بهه   اين رمان يهاتوان فصليکه نم ييجانآز اشود. يداستان استفاده م يهاتيشخص

که توان گفت ي، منمودان يصورت منسجم بها را بهآنخاص،  ينظمهم مرتبط کرد و با 

گونه در خصوص تأمل ييهاکه شامل قطعهباشد يم يمتنست؛ بلكه يك رمان نياثر،  نيا

 وجهود  امها بها  ؛ سهت احال و گذشته  يرامونيسنده نسبت به جهان پيعواطف و افكار نو

   افت.ي ت اثريکل چندان آشكار را درو نه يوند ضمنيپ ينوعتوان يم، نيا

 

   يخ در عذابات المتنبيفراتار يهامؤلفه

 يخيزمان تار يفروپاش

 يرخهدادها ثبهت و ضهبط    نگهار خيتهار ار که دارد و  درگذشهته  يخ همواره رويعلم تار

-در فراداسهتان   .() ش از زمان حال اسهت يپة مربوط به دور يخيتار

از عناصهر   يكيافتد. زمان يار گسترده اتفاق ميبس يلكبه ش يزمان يآشفتگ ،نگارانهخيتار

متفهاوت   امالًکه هها  گر داسهتان يد؛ اما ساختار آن با ساختار زمان در فراداستان استمهم 

ه دينام مانزيفروپاش، رخدادهانشِ يان و چيبِ بينظم در ترت خوردنهمبههرگونه »است. 

 :Allan Powell, 1990) «شهود يم مه ينگر تقسندهينگر و آگذشته يلّکه به دو نو  کشود يم

؛ رديه گيصهورت مه   يميت بهه زمهانِ تقهو   گرد نسبعقب ينوع»نگر، در نو  گذشته .(37

ان يه ، بعداً در متن بدادهرخه قبالً ک ياو واقعه گردديبازمدر داستان  يات به گذشتهيروا
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 ,Rimmon–Kenan) «رديه گيمه  يشيزمان داستان بر زمان سخن پ ين حالتيشود. در چنيم

رد و يه گيصورت م يمينسبت به زمان تقو يجلورو ينوع»نگر، ندهيدر نو  آ. (46 :2002

ان شهود، نقهل   يه آن بۀ يه اول يه رخهدادها که نياست، قبل از اه هنوز رخ نداده ک ياواقعه

تقابل ميهان ايهن دو نهو  زمهان از اهميهت      » ،تانفراداسدر  .(Genette, 1980: 33) «گردديم

ساختن ذههن  آشفتهنده، يا آيبه گذشته  ن نو  پرشيبرخوردار است و هدف از ا ياژهيو

) «اسهت  يزدگو بهت يسردرگماز  يادر هاله يخواننده و قراردادن و

از  يادر برهه يخيد تاردايرو كيرا يدارد، ز ياديت زيزمان اهم» يخيتارآثار در  (.

شهتر باشهد؛ امها فراداسهتان     يگهر در زمهان ب  يداد ديه رو كيند يجه و برآيتواند نتيزمان م

روز و يه )پ« نهد کيل مه يتبهد  تأمهل قابهل  يت خود به موضوعينگارانه زمان را در رواخيتار

 (.189: 1949اران، كهم

 يهها ستكش ،نگارانهخيفراداستان تار كيعنوان  به ""برجستۀ  يژگيو

 ختهيگسه ازههم  يزمهان  انسهجام ن اثهر  يه آن اسهت. در ا ۀ يرويب يهاشن و پرزما يمتوال

: دهديرخ م ياپيپبه صورت ، ندهيشود و بازگشت به گذشته و رفتن به آيم

» 

ن خته از زبها يگسه آشفته و از ههم  يواژگان يتگريروابا ب يأبود .

مخاطهب و   ياوكه نجکحهس  جهاد  يو ا يزمان يستن مرزهاكشدادن دنبال نشان، بهيمتنب

البهدش  کدر  يگهر، روحه  يه دكه نيا انيه ب بها  يخ است. متنبيتار يبازخوانبه  يو كيتحر

-ن جههان بهر بسهته   يه د، رخت از ايگويه با مخاطب سخن مکنون کاحضور ندارد و هم

زمهان   يتهوال ن کهار بتوانهد   يه تا با اند کيمجاد ين گذشته و حال ايب يتواز ينوع است،

مختلهف   ۀن دو برهه يه ان ايه م يتهواز  ياز برقرار بيدأبود. هدف ينمارا نقض  يخيتار

 او وجهود نهدارد.   يخيتهار  يرخدادهابه  يابيان دستكه امکن مطلب است يان ايب ،يزمان

عنهوان  بهه  او، از يخِ متنبه يتار يرخدادها يدن درستيشکن امر و به چالشيتحقق ا يبرا

-ي، مخاطب را نشهانه مه  يه متنبک ييند تا جاکيم ييزدااسطوره ،يخيت تاريشخص كي
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: »ديگويم اش سخنيو روان يروح يرود و از سردرگم

قيه ن طريه قهت از ا يحقو در .(49: همهان )

خ را بهه  يتهار  يدرسهت  بهرده و ر سهؤال  يه را ز يخيتار يهاتيرواالنکر اعتبا قصد دارد،

 شد.ک چالش

 لهذا ؛ رخ دههد نهده  يآد کهه قهرار اسهت در    يگويمسخن  ييگاه از رخدادهاب يأبود

: اسهت  يشه يپرزمانز دچار يدادها نيزمان وقو  رو نظر ازت، يداستان عالوه بر زمان روا

 يارائهۀ گفتگهو  بها   "" .(28: همهان ) 

او  ،مختلهف  يت کند؛ لذا با ابزارهها يدرونش هدابه ، قصد دارد او را يبا متنب يفردانيم

پهس از او بهه    يهاچموش، در پهنۀ انسان يخواند و سوار بر مرکبيفرام ييگورا به تك

ن يه ادر  يند. متنبه يندگان را نسبت بهه خهود بهه نظهاره بنشه     يبرد تا سخنان آياحت ميس

 ينيارهها و مهواز  يندگان او را بها مع يرا هراس دارد آيرسد؛ زيبه نظر منگران  ينگرندهيآ

از يه ا نيه رنهد و  يپذيو رنهج او را مه   از درد مملوا گذشتۀ سخت و يآ بسنجند. يرواقعيغ

بها   ييرا بهه گفتگهو  اش ييگوكو ت کند يزندگ هاآنان يچند در م يمدت يه متنبکاست 

مضهار    فعهل  بهه همهراه  ي. استفاده از ساختار سهؤال دينمال يتبد هاآن

سهفر در زمهان    ياپيه پ يتهوال بر  ،يعنوان نشانگر گفتمانتواند بهيم 

 باشد.  داللت داشته يمتنب يخيت تاريتوسط شخصنده يآ

از  تيشخصچند  گاه»ه کت است ن صوريبه ا يخيتارزمان  يگر از فروپاشيد ينوع

ت يشخصه  كيه ئهت  يا در هيه و  1نهد يآينهار ههم گهرد مه    کخ در يتار مختلف يهاهدور

از  يخيتهار  يهها رمهان در  (.29: 1942ل، يه هك)مه  «دنه نکي، هبوط مه يخيا تاري يااسطوره

 ن ترفنهد  يه را موثق و معتبر جلوه دهنهد و بها ا   تا داستان شودياستفاده م يقعاشخاص وا

بها   هرانه نگاخيفراداستان تهار »نند؛ اما کپنهان خ و داستان را يان تاريوند ميپ ،ناسانهشوجود

خ را يان داسهتان و تهار  يوند مي، پهاآنرد كف عمليو تحر يواقع يهاتياستفاده از شخص
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 «دههد يانجام م يانتقاد اجتماع ةزيباانگز و يهجوآم يار را با اهدافکن يند و اکيار مكآش

عامدانه قصهد   صورتبه بيدأبو، ""از  يدر بخش (.188-182: 1989)هاچن، 

را در ذههن و   يخيفراتار ين جهت مهمانيرا دارد؛ به هم يخيتار يهاتيف شخصيتحر

شود يسته مكان شكن زمان و ميمرز ب هاآنه در همۀ کشد کير ميال خواننده به تصويخ

-ي، گرد ههم مه  يذهن يارهيدا كيدر  يخين مختلف تارکمختلف و اما يهاتيو شخص

نديآ

-تياز شخصه  يبرخ بيأبود . 

 همچهون  يمختلفه  يهها انكه هها از م نهد و بها آن  کيخ را وارد داستان مه يتار يواقع يها

-يمه  زيجاو  ندکيعبور مس يو پار صنعاء شهر و نوتردام يسايلکل، يشيقبرستان سان م

هها  آن يقهرار دههد و بهرا    ياليه خ يهها تيه ها را در موقعتيشخصفر ن سيدر اه کداند 

فتاده اسهت.  يت اتفاق نياقعه هرگز در وکب دهد يرا ترت ييهاسفرها و مالقات، گفتگوها

و 22: همهان س يبها آدونه   يشدن متنبصداهم

 ياليه خ ،ن سهفر يه ه اکه تهه دارد  كن ني، اشاره به ايخيتار مختلف يهاانكها از مگذر آن

 را دارا باشد. يانكو فرام يفرازمان يسفرها يهايژگيتواند تمام ويو م است

نهد نهو    کيمه  كيه نگارانهه نزد خين مقطع را به فراداستان تاريه اکت يتۀ حائز اهمكن

 از عصهور مختلهف دارد.   يخيمختلف تهار  يهاتيبا شخص يه متنبکاست  ييهانشست

»ن مدعاسهت:  يا بر يواهعبارت گن يا

»
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، "" همچون يخيتار يهاتيباشخص يمتنب ينياز همنش "" .(11-22: همان)

ن يه ا ؛ديه گويسهخن مه   اوطرة يتحهت سه   انِيه و جن ") ( يمان نبه يسهل "و  ""

ز يه برانگتأمهل  ياتهه كن يحهاو  ،دههد يرخ م يخيفراتار يايه در قالب مهمانک ينيهمنش

 يو يخيات تهار يه و روا ""مرتبط بهه   يخيتار يرخداد يسياست و آن دگرد

 ياتيه از روا يبرخه  بهود معتقد  "" داد.يرا انتقال م آنهااست که به پسر کوچكش 

 يخيت تهار يد چندان سهند توانينمروايت شده،  ""به وسيلۀ امبر )ص( يه از پک

 همچهون ه کند کير ميت و داستان تعبياكات را به حيآن روا سببن يبه هم .داشته باشد

د يه آينۀ طرف مقابل فرود مه يز بر سيت يخنجر

ا در هنوشتيو پ يزبان يهافرم ين استفاده از برخيهمچن (22: همان)

، ""کهه  جها  عنهوان مثهال آن  بهه دارد؛ اشاره ت يرواالنک يبه فروپاش ،ن مقطعيا

کنهد  يت مه يه دهد و داستان مرگ دختهرش را روا يرا خطاب قرارم ""

 يت بهرا يه ه در بطن رواک ياهيرده و با حاشکرا رها  يت اصليروا ،(11: همان)

ن يههنههد. اکيمهه يخيابهههام تههارو  يذهههن او را دچههار سههردرگم،سههدينويمخاطههب مهه

انگر يه ن بينگارانهه و همچنه  خيفراداستان تار يعنوان محور اصلتواند بهيم يرپردازيتصو

 .ت وجود شناسانه باشديعدم قطعاز  ييهاجلوه

نهد تها   کيمه  ديه کخ تأيبزرگ تار يهاتيبودن شخصيبر داستان ن اثريدر ا ""

 ياديه زان زيها همواره به متين شخصيا»ه کته معطوف سازد كن نيتوجه خواننده را به ا

ه که چنان يفرازمان يالين سفر خيدر ا(. 111: 1984)متس،  «ندهست يل فرهنگيمحصول تخ

پسهر  "، "ابهودرداء "، "سيآدونه " ،"بيه دأبو" ،"يمتنبه " يگهوي داسهت  يمتن پ ياز فضا

 يگر همهراه شهده و در جسهتجو   يدكه ي با ") ( يمان نبيسل"و  "نيعالءالد"، "ابودرداء

ۀ دارد. تجربه دنبال بهسعادتمند را  يعرب ۀجامع يهاه نشانهکد هستن ياشهر گمشدهآرمان

 يهاها به گنجنآو پاشد يفروم زيچاست؛ اما همه يقوم ياتجربهن بخش، يب در ايابود

« ») (  يمان نبه يطرة سليان تحت سيوجن "نيعالءالد"
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 .ابنهد ييدست نم ،سعادتمند است ۀافتن همان جامعي يبرا يه رمزک 

در تهالش   ،انهد گردآمهده  خيتهار مختلف  ياهدام از دورهکه هرکن قهرمانان يا ۀا هميگو

دن بهه سهعادت و   يرسه نست و كر شيخورند. تصويست مكش ،دن به سعادتيسر يبرا

ههم  ، در آن»ه که دارد دربررا ه نگارانخيفراداستان تار يهايژگيو تمامِ، زيچهمه يفروپاش

و نامشهخص   كيه امالً تارکنده يدهد و هم آيت خود را از دست ميگذشته اعتبار و قطع

 يصهاعد ) «دشهو ي، پنههان مه  يت داستانيشخص ييانماهيو س ينياز بدب ياهيسااست و در 

 (.114: 1941زاده، يوجعفر

 

 يخيت تارير واقعييتغ

سهنده نسهبت بهه جههان     ينو يه از احساسهات درونه  كه نيل ايدلبهنگارانه خيفراداستان تار

خ و ينسهبت بهه تهار    ياساسه  يراته ييتوانهد دسهتخوش تغ  ي، مه رديه گينشأت مه ، يهست

ت يه ن عبارت بدان جهت حائز اهمير اکذ. آن گردد  يرخدادها

ن يو مهرز به   نبهود  گهرا تينيع يآن، نگاه يخ و رخدادهاينگاه به تار درگذشته»ه کاست 

مهدرن   يركه تف ييگراتينيع يژگيو(. 121: 1924زدانجو، ي) «بودنات مشخص يخ و ادبيتار

را بهه   يخيتهار  يهها لهه ه مقوکه  يقهدرت  ؛ن داديقه يخ قهدرت  يبه تهار و د يخ بخشيبه تار

 رد.کل يتبد اركانرقابليمسلم و غ يرخدادها

مهان نهدارد و   يمطلهق ا  يرخدادهابه ، مدرن ناخشنود است يژگين وياز افراداستان 

 خ آن رايه تهار که  يخيقهت تهار  يگذشهته و حق  يرخدادهان يب»را يز شود؛يم آن نميتسل

 يسهاز تيه فراداسهتان بهه روا   توجهه  « نگارد فرق قائل استيم

جز بهه   يهدف»، يخيتار يرخدادها يالن در برابر تمامک يهاتيخ و ساخت ضدروايتار

تالش « آن ندارد شدةتيتثب يخ و رخدادهايدن اصل تاريشکچالش

 يواقعه  يهاتيدادها و شخصيبا انتخاب رو»ه کن است يا يگونۀ داستان نيسنده در اينو

شهد و خواننهده را   كب چالشرا به  يخيتار يدادهايت روي، قطعهازدن ساختار آنبرهم و

ن يه بها ا  نگارانهخيفراداستان تار (.) «داردخ وايفراتار ةبه تأمل دربار

متفهاوت   يرا از منظهر  يخيتهار  يدادهايه آورد تا رويداستان مۀ خ را به عرصيهدف تار
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را در قالب  يخيتار ةشدشناخته يها، نامييهان داستانيسندگان چنينو» د.ينما يسيبازنو

، در يخيدر متهون تهار   شهده ثبهت  يدادهايه نند تها رو کيعرضه م يداستان يهاتيشخص

ت يه سهنده قطع ينو درواقهع  (.11: 1942، يي)استادزاده و رضها « ت شونديرواباز ،نو يساختار

هرگونهه  که ند ک ديکن امر تأيدهد تا بر ايم قرار يجد ديترد گذشته را مورد يدادهايرو

اصهوالً   يقت مطلقيحق گونهچيار است و هكان باطل و مورد ،از امور گذشته ينيتصور ع

 .وجود ندارد

متزلهزل سهاختن   »بر  يمبننگارانه که خيفراداستان تار يژگيون يااز  يب به تأسيأبود

« هها آن ياربردکه و  يتارسهاخ  يسه ين دگرديچنو هم يخيتار يها و رخدادهاتيشخص

 يته يروا و ندكشه يم درهم را يمتنب خيتار لياص يهاتيروا ،بود 

 لياصه  تيه روا مثهال  عنهوان بهه . سهازد يمدورانش  شدةتيتثب يرخدادها و او از ديجد

 يادعا لياص تيروا از يقيتلف با را يحيمس يرايبُح توسط( ص) محمد نبوت ييشگويپ

 در هکه  يگهر يد ديه د ۀيه زاو از و گهر يد ياوهيشه  به را آن و زديآميم درهم ينبمت نبوت

: دينمايم يبازساز است، راتشكتف و اهداف يراستا

 
ن ديه با د ""به نام  يحيمس ييشگويپ هکاست  آمدهخ يتار ةشدتيت تثبيدر روا

نهدگان انتظهارش را   يه آکه اسهت   يسکه او همان کن بشارت را داد يا امبر )ص(يچهرة پ

رد و نامش احمد است کشند و جهان را به صلح و آرامش دعوت خواهد کيم

را خلهق   يگهر يت ديه ، روايخيت تارين روايبا استناد به ا "" 

، "امبر )ص(يه پ" ن عناصهر شهامل  يه پاشهد. ا يرومه خ را فيتهار  يند و عناصر محهور کيم

، "شهگو يپ"، "يمتنبه "هها را بهه   آن نويسهنده ه کاست  "صومعه"و  "رايحبُ"، "ابوطالب"

، "احمهد "اسهم   كبها اسهتفاده از اشهترا    دههد.  ير مه ييتغ "باغ"و  "يمتنب مادرِ"

در  يه متنبه که  هآمهد  يخيات تهار يه روا برقرار سازد. در يونديپات ين رواين ايتوانسته ب



    نقد ادب معاصر عربي  91

سهت  كاو به ش يادعا يول ) ردکنبوت  يادعا "سماوه ۀيباد"

امش يه ق ين هنگامهه و مهاجرا  يه رو انياز همه  ؛شدوبکسر "ر لؤلؤيام"توسط و  ديانجام

ش بهه ارمغهان   ياسهت، بهرا   "ة نبهوت ننهد کادعا" يه به معناک "يمتنب"جز لقب به  يچيز

ر دادن عناصهر  ييه را بها تغ  يخيت تهار ين واقعيانويسنده،داشت گن

ه در آن که نهد  کيمه را خلق  يتيو رواند کيم ان( دگرگونكمت و يشخص) يت اصليروا

 او اسهت. شهده  ييگوشيه همانند نبوت محمد )ص( پكدروغ نبوده بل ينبوت متنب يادعا

 و ديه نما يسازاسطوره دارد صدق ،تازه يتيروا يزيريپو  يت اصليساختن روابا متزلزل

 اشخودسهاخته  خيتهار  در را يديه جد عناصر و تيشخص ،يخيتار يهاتيواقع رييتغ با

 .دينما خلق

 آن ياصهل  ههدف » هکه  اسهت  خيتهار  ينكساختارشه  هيشهب  شهتر يب "" ارک نيا

زاده )رجهب  «اسهت  شود،يم گنجانده آن ظرف در چهآن هر و خيتار قراردادن ديموردترد

-شهه يبهه اند  ،دنه کيمه جاد يبخش ا نيدر ا اوه ک يراتيي. تغ(91: 1942اران، كو هم ياسبطهم

 ياخ عهرب گذشهته  يتهار  تۀازنظهر او گذشه   ؛گهردد يمبازخ ير تارييلزوم تغ ةدربار شيها

 اسهت  ياسه يو س ينه يد ياستبدادها و ستك، خفقان، ترس، شياز زشت و مملؤ كترسنا

 ،پسهندد يمه  ه خهود کرا چنان يخيتار يهاتيند واقعکيتالش ماو لذا ؛ (12: 1941ار،يه )باز

 د.ينمار ييدچار تغ

ز دوچنهدان  يه ن يخيتهار  يهاتير شخصييتغ يدر راستا ""تالش گرسو ياز د

 :اسهت ردهكن ياديآن  خ ازيه تارکند کگر خلق يد يتيشخص يدارد از متنب ياست. او سع

ت يمهرتبط بها شخصه    يخيتار تيواقع ،اراتن عبيدر ا او . 

همسهو بها اههدافش    و  دگرگونهه  يلكبهه شه   د و آن رايه نماير مييرا دستخوش تغ يمتنب

 يگهاه يکرد جايوسته تالش ميپ يمتنبه کاست آمده يخيتار منابعدر  .دينمايم يازسازب

مرادش نبود،  بر وفق يد و اگر درباريخود برپا نما يان برايمستحكم و واال در دربار وال
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 يخي، سبب شد در منابع تاريژگيون يا. گرفتيمجا را به باد سخره ان آنيو دربار يوال

 ""امها  . اد شهود  يفته يخودش يتيشخص عنوان به ياز متنب

هها مبهرّا   يژگه ين ويه را از همهۀ ا  يکنهد و متنبه  يگر و خالف واقع رفتار مه يد ياگونهبه

 داند.يم

ه نبوت و شعر هماننهد  کند کيان ميب ،گر شاعرانيو د ين متنبيب يجاد دو قطبيبا ااو 

توانهد باعه    ينمه موضو   نيا يزنند؛ وليگر شاعران آن را به چهره ميه دکاست  ينقاب

ن را از چههره  ين نقهاب دروغه  يااو ه كبل ؛باشدر شاعران شدهيه سايهم شب يه متنبکشود 

شهود.  وارد  يفراتهر  ۀمرحله بهه  ن مرحله يگذر از ابا د تا سوزانيرون آورده و آن را ميب

سهرودند  يشعر مه  يويمقام دن و دن به جاهيو رس يگذشته به خاطر امور ماد شاعران در

 تها  خواههد يمه ن مقطهع  يه در ا يمتنب يساختند؛ وليار ساحت شعر را آلوده مک نيو با ا

نشهان  مانهده  يبهر جها  خ از او يه در تارک يزيشده از آن چت متفاوت و دگرگونيشخص

 ،و نبهوت در سرداشهته   يسهرور  يشه سودايهم يه متنبکرا ت ين واقعيا دهد. 

ادت ين سه يه گر به دنبهال ا يد ديجد ةشدت خلقيه شخصککند يد ميتأک و دهديمر ييتغ

ر ييه ز آن را تغيه چ چيشاخص از خود است کهه هه   ياچهره يماندگار يدر په كنبوده بل

ت ياز شخصه  ييهها يژگيدادن ورييو تغ يبا زدن نقاب متنبسنده ينودرواقع د. نخواهد دا

خهود را در   يهها شهه ياندو توانسته  پرورانديم در سره کاست  يشهرآرمان دنبالبه يو

 .ندکان يش بيخو ۀبست ۀفضا و جامع

به مخاطب عرضهه   يافتۀ متنبيرييتغ يخيت تاريز شخصين اثر نيگر از ايد يدر مقطع

د: شهو يم

 (.) 

 يكه متنبنيبر ا يدر تاريخ، مبن يمتنب تياز شخصشده ثبت يهايژگيو رييبا تغ ""

 يع و شاعريرف ياض، ذوقيف ياوقار، طبع و قريحهبا يبتيه، يار قويبس ياحافظه يدارا

 يرخهدادها ن يت و صحت ايها، قطعآن ينكو ساختارش ()بوده  ميكح

سبب ترديهد مخاطهب در    که شدکيبه چالش م را گذشته يخياز متون تارمانده  يبرجا

 يصهداها قصهد دارد   يقهراردادن متنبه  بها مخاطهب    اوشود. يم يخيتار ياين رخدادها
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»نهد  ک كرا از ذهن مخاطب پها  يگذشتۀ متنب

طهور  بهه از ايهن طريهق   د و يه شده تصهور نما دگرگون يفردو او را  (91: همان)« 

فراداسهتان  ت يه هبهه ما  يژگه ين ويه اد. يد نمايکخ تأيتار يهاتيف واقعيآگاهانه بر تحر

 يدادهايه ات رويه جزئ هکه يحهال  در»ن نو  داستان يگردد؛ چراکه در ايمازبنگارانه خيتار

ن موضو  يند تا توجه خواننده به اکيف ميسنده آن را تحريشود، نويملحوظ م يخيتار

اد آورد و خطهر  يه دادها را بهه  يرو ين است نتواند برخكن ممخ مدوّيه تارکجلب شود 

« همهواره وجهود دارد   يخيتهار  يرخهدادها ردن کت يدر روا يرعمديغو  يعمد يخطا
 (.181: 1989)هاچن، 

 يخيتهار  يسيدگرد ،ان استيدر جر ""و  ""ان يه مکگر يد ييفتگودر گ

 .ز وجود داردين يگريد

کنهد تها   يخلهق مه   يديجد يخيت تاريروا "" . 

ن بخهش،  يه ابهد. در ا يخ اسهت، دسهت   يردن تارکداره خدشهکاش يبتواند به هدف اصل

د باطهل  يه ر عقاييامبر )ص( در تغينقش پ :خ شامليل تاريت اصيدهندة رواليكعناصر تش

 يامبريه ن مبعوث شدن به پي( و همچنامبر )صيها، تالوت قرآن توسط پت انسانيو هدا

ن عناصهر را در دسهت   يه تمام انويسنده است.  () يدر سن چهل سالگ

نهد. او بها   کير مييها را دستخوش تغتين واقعيچهره، ا بر يزدن نقاب متنبرد و با يگيم

بت به او، ندگان نسيآ يهار برداشتييت مُردگان و تغيدر هدا يردن نقش متنبکنيگزيجا

 ياهه تيرواالنک ي، تمامينبوت در سن چهل سالگ ين ادعايو همچن يمتنب ييشعرسرا

 زند.يمرا برهم يخيتار

 خيتار يمدارتيار غاکان

ار كههان رد،يههگيمههقرارنگارانههه خيفراداسههتان تههارانون توجههه کههه در کهه ياز مبههاحث يكههي

بهودن  يار خطه كه ان ياسهتا در ر ييهان داستانيسندگان چنينوخ است. يتار يمدارتيغا
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 يهدف يسوبه يعنيست؛ يگرا نتيخ غايتار»ه کورزند يز اصرار ميده نين عقيخ، بر ايتار

ان يه بهه پا  زيه چچي، هه رونيه . ازا(919: 1982ان، يه نجوم) «نهد کيت نمه کنده حرين در آيمع

ت اسه  ياشهين انديچن يبرمبنا»د. شويرار مكت يدرپيپ يخيتار يهاه دورهكرسد بلينم

نگارانهه فهراهم   خيدر فراداستان تار يخيگوناگون تار يهاق دورهيتلف يالزم برا ۀنيه زمک

و  نار ههم قرارگرفتهه  کدر  يخيمختلف تار يهاتيدادها و شخصيها، روشود و دورهيم

گهر  يخ ديتهار  ييهان داستانيدر چن .(18: 1942اران، كزاده و هم)استاد «شونديق ميباهم تلف

را  يخيتواند هر رخداد تهار يخود م دگاه و برداشتيس بنابر دکست و هريان نيپا يدارا

خ يتهار  يبنهد انيه گهران نسهبت بهه پا   يد يهابرداشت يبرا ياچهيد و درينما يبندانيپا

 مشهود است: يايژگين ويچن ""ر از يز بخشدر د. يبگشا

(.) 

ز به آن ين يخيدر آثار تارکه  يمتنب ياز سفرها يتا بخشن مقطع قصد دارد يا رب ديابود

هها را در  شكسهته و آن درههم  خ اسهت را يشهدة تهار  ت و جزو اصول ثابتاساشاره شده

معاصهر در   ۀ. تجربه قرار دهد ،ل اوستيکه باب م ييتواو مح يرات ساختارييمعرض تغ

او  يتهوال م يهاستكدور باطل و ش كيمعاصر در  يمتنب اسارت دهندةنشان عبارتن يا

د نشهو يرار مه كت يپ در يپ يخيتار يهاخ، دورهيبودن تارمدور ۀيفرض ياست. در راستا

ه که  رشهده ياس يارهيه ر داد يمتنبه  يهستشود. جهان و يشرو  م از نو زيچهمه مجدداًو 

در  وسهت  يمقصهد ن  يمتنبه  يبهرا  سهفر  انيپا ،""در باور د. شويرار مكتوسته يپ

بهه عقهب    تها شهود  يدوبهاره آمهاده مه    يمتنب ،يسرگردان يادورهبعد از گذراندن  نهايت

از  زيه چدوباره همهه  يخير تارمدوّ ۀچرخ نيه در اكنيا .شرو  ۀهمان نقط يعني بازگردد؛
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ههدف   كيه  يسهو ن چرخهه بهه  يخ در ايه تارکته است كن نيا يايگو ،شوديغاز ماول آ

دن يه برگز ان اسهت. يمدور در جر ۀن چرخياه در كبل ؛ستيت نکده درحرنيدر آ يمتعال

از او  ييجهدا  ،مهه امهال و در اد کدن بهه  يرسه  يعرب بهرا  يايبه عنوان اسطورة دن يمتنب

انگر يه توانهد ب يمه ، ددهه يرخ نمه  يو متنبه  نويسنده نيب يداريچ ديگر هيه دک ياگونهبه

ار يبسه  ياندهيباشد که به انتظار آفرورفتۀ انسان معاصر كست خورده و در الكۀ شيروح

 يايه دهنهد، دن يمه  ين متهون خهود را در آن جها   يه ه اک ييايدن»است. مبهم چشم دوخته

آن قصهد   يورا از ""ه که  ي، متن(128: 1924زدانجو، ي« )متن است يايگفتمان، دن

 ينهدة مهبهم بهرا   يمعاصهر و آ  يايدن يهااصول و ارزش يارزشيبو  يتيغايدادن بنشان

 .دارد يخيتار يهاتيواقع

 يمهدار تيه غامتفهاوت از   يته يروا ۀبا ارائه  تا تالش دارد "" گريد يدر بخش

ۀ يه باد"ه در که  يام متنبيت قير رواييبا تغ او .دکنرا مطرح  شيهاشهيخ، باورها و انديتار

) هصورت گرفته  "سماوه

قا( تها  يجهان را از حلب تا بغداد و از صحرا )آفرکه در آن قصد دارد  و( 

». کنديم يد مضاعفيتأکخاص خود  ينيب، بر جهاندينماانوس )هند( فتح ياق

 (

شد کيمر يعرب به تصو كودک تئيهدر را  يمتنبنخست  "" .(

 ام ويه شهۀ ق ياندشهود  يبهزرگ مه   يدر ادامه وقت يول ؛است يها سرگرم بازوچهکه در ک

 ۀسهف ن مقطهع، فل يه کنهد. در ا يبه ذهنش خطور م يعرب يو اتحاد کشورها ييکشورگشا

سهعادتمند   ۀدن به جامعيرس يه دنبال تالش براه بکاست  يقهرمان مردمِ يبرا يام متنبيق

کنهد، دوسهتان و   يان سرها بلند ميدر م يکه اکنون قامت برافراشته و سر يکودکهستند. 

شهرشان قسم شوند تا قهرمانانه آرمانمان و هميپتا با او هم آورديمانش را گرد هم ميند

-يم يشۀ متنبين انديرا در آن بنا نهند. ا يمملؤ از سعادت و خوش ييايرا فتح کرده و دن
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-يه مه کنمادين تالش انسان معاصر را در قالب قهرمان به تصوير کشد  يبه صورتتواند 

رات در يياز اعمال تغ ""ه ک يهدفاما ر دهد. ييخواهد سرنوشت مردم عرب را تغ

دات، يه ن تمهيه تا بها ا  خاص خودش هست ينيبدن به جهانيدارد، رس يام متنبيفلسفۀ ق

قها تها   ياز حلب تها بغهداد و از آفر   يمتنبد که توسط يمخاطب عرضه نما يرا برا يجهان

ار يبسه شهود،  ياد مه يه از آن  يخيکهه در منهابع تهار    يگشته و با جههان انوس هند فتح ياق

توانهد  يسهت و او مه  ين يتيخ را غها يگهر تهار  ي، دسهنده ينوشۀ يرا در انديمتفاوت است. ز

 د.يشده خلق نمادگرگون ياگونههخ را بيان تاريمانانش پايپو هم يهمراه متنببه

 

 يريگجهينت

"خ در يچه دربارة فراتاراز مجمو  آن

 قابل استنتاج است:ج ين نتايشد ا يرسبر" 

و  يدوران و يخيتار يو رخدادها يت متنبيبا متزلزل ساختن شخص ""

 و او از ديجد يتيها، قصد دارد رواآن يو کاربرد يساختار کردندگرگونن يهمچن

 يخواننده را در درك رخدادها، ن کاريد تا با ايورانش ارائه نماد شدةتيتثب يرخدادها

و  جهان، ية متنبوجودشناسانه دربار ييهاپرسش با طرحسازد. او د يخ دچار ترديرتا

از  يديجد ييد و به بازنمايانسان معاصر را برجسته نما يهاخواهد دغدغهيم يهست

، يخيتار يشيپرزمانهمچون  ييهان هدف از مؤلفهيتحقق ا يبرا سندهينوخ برسد. يتار

 يهاکند. او با پرشياستفاده مخ يتار يمدارتيغا انكارو  يخيتار ير رخدادهاييتغ

ندة موهومش سوق يو آ ينده، خواننده را به گذشتۀ متنبيزمان گذشته و آ بين دوه يرويب

دن يبا درنورد ين اثر، متنبيزند. در اخ را برهميتار يدهد تا انسجام زمان خطيم

، "أبودرداء"، "سيدونآ"خ همچون يبرجستۀ تار يهاتيخ، با شخصيتار يمرزها

شهر رمانتا آ کنديبرگزار م يخيفراتار ييها، نشست"مان ) (يسل"و  "نيعالءالد"

ر ييتغ يبرا ""د. يدا نمايعرب است، پسعادتمند  ۀجامع اش را که نمادگمشده

 يرايبُح توسط( ص) محمدحضرت  نبوت ييشگويپل ياص تي، روايخيتار يرخدادها

 ديدۀيزاو از را آن و زديآميمدرهم يمتنب نبوت يادعا تيروا از يقيتلف با را يهودي
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د. يد نمايخ تأکيتار يهاتيف واقعيطور آگاهانه بر تحرد، تا بهينمايم يبازساز يگريد

تنها متفاوت است، بلكه کند که نهيخلق مرا  يديجد يبه کمك زبان، متنبوي  نيبنابرا

 يمدارتيغاانكار  يدر راستا ""است. عرب متناقض  يايدن ةشدشناخته يبا متنب

را  يمتعدد يهاتوان فرجاميو م ستيگرا نتيغا يدوران متنبخ يتار، معتقد است خيتار

و مخاطب را با  کرده يبازنگر يمتنبخ يتار ةشدتيدر اصول تثبآن تصور کرد؛ لذا  يبرا

  .کنديرو مروبه يمتنبخ و داستان ياز تار يديدرك جد

 

 شتنويپ

 شود.ير ميتعب يخيفراتار يها، به مهمانن نو  نشستي، از ايدر منابع نقد
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Abstract 

Metafiction is a form of literature that emphasizes its own 

artificiality in a way that continually reminds the reader of the 

fictitiousness of the work. Historiographic metafiction is a term used 

for works of fiction which combine the literary devices of metafiction 

with historical fiction. The contributors maintain that the Arabic 

literature reflects the Western postmodern conditions without denying 

its own traditions. As such, the Arabic literature paves the way for an 

important cultural dialogue between East and West. The novel Al-

Mutanabbi's suffering with perfection of Kamal Aboudib and vice 

versa, authored by Kamal Aboudib, a Syrian narrator and critic, is one 

of the works of Metafiction in terms of structure and content. The 

author has attempted to describe the events of Al-Mutanabbi's life, the 

great Arab poet, and relates him to the problems of contemporary 

man, the world and Arab history. In this research, based on the 

descriptive-analytical method, we try to find the historical aspects of 

metafiction in this fiction. The results of the research indicate that the 

use of historical characters from different periods as well as the 

deliberate denial of some real events in the life of the poet refers to the 

future perspective of the history. It is also shown that many of the 

writing scruples and conventions available in history books have been 

violated by postmodern writers. Indeed, they have crossed the 

boundaries of time and place. 

Keywords: Metafiction, Historiographic metafiction, Al-

Mutanabbi, Kamal Aboudib, Al-Mutanabbi's suffering. 
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