دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال دهم /بيست و يکم پياپي 91 /علمي ()9911

فراداستان تاريخنگارانه در "
" اثر كمال أبوديب
فاطمه پيري ،کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
علياکبر احمدي چناري ،1دانشيار زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
عبدالباسط عرب يوسفآبادي ،استاديار زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
تاريخ دريافت9911/70/70 :

تاريخ پذيرش9911/99/91 :

چکيده
فراداستان به داستانهايي اطالق ميشود که به شكلي آگاهانه توجه خواننده را به تصنعيبودن داستان
جلب مينمايد .فراداستان تاريخنگارانه با برساختهنمايي رويدادهاي تاريخ و تلفيق آن با داستان،
خواننده را در درك رخدادهاي تاريخ دچار ترديد ميسازد .ادبيات عربي طي قرن بيستم در سايۀ
تحوالت ادبيات غرب ،دستخوش تغييرات مهمي شد و داستانپردازان بهشكل چشمگيري از جريان
پستمدرنيسم ادبي تأثير پذيرفتند" .

" اثر«

» (1491م) داستانپرداز و منتقد سوري را ميتوان به لحاظ ساختار و محتوا ،در زمرة چنين
آثاري بهحساب آورد .أبوديب در اين اثر تالش ميکند با دستمايهقراردادن رخدادهاي دوران متنبي،
شاعر بزرگ عرب و پيوندزدن آن با تجربۀ معاصر به معرفت نويني از انسان معاصر ،جهان هستي و
تاريخ عرب برسد .در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با تكيه بر روش توصيفي -تحليلي ،اين اثر
از جنبههاي فراداستان تاريخنگارانه موردبررسي قرار گيرد .نتايج نشان ميدهد «

» با بازخواني

شخصيتهاي تاريخي از دورهها و تمدنهاي مختلف و برهمزدن نظم خطي رخدادهاي تاريخي و
فروپاشي زمانِ تاريخي سعي بر انكار آگاهانۀ رخدادهاي دوران متنبي دارد و با کمك اين ابزار،
غايتمندي تاريخ را به چالش کشيده و با درهمشكستن مرزهاي مكاني ،زمينۀ چندخوانشي را
درخواننده پديد ميآورد.
كليدواژهها :فراداستان ،فراداستان تاريخنگارانه ،فروپاشي زمان ،کمال أبوديب ،عذابات المتنبي.
 -1نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولAli_ahmadi@uoz.ac.ir :
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مقدمه
پستمدرن ،مرحلهاي از مدرنيته است که در آن از ماهيت مدرنيتهه پرسهش مهيشهود و
طرح چنين پرسشي به معني سستشدن اعتقادي است که از قهرن هجهدهم نسهبت بهه
مدرنيته پيدا شده بود .فلسفۀ پستمدرن در واقع باتوجه به وجوه پساساختگرايانۀ خهود
متضمن نفي هرگونه معناي ثابت است و هرگونه تناظر و همسويي يا تطابق و همسهاني
ميان زبان و جهان را نفي ميکند .يكي از اساسيترين مضامين ادبيات پستمدرن حهول
فقدان واقعيت و يا چندگانگي آن ميچرخد .ادبيهات پسهتمهدرن در حقيقهت ادبيهات
پيشروي چند سال گذشته است که مؤلفههاي آن بهطور غالب در تضاد کامل بها ادبيهات
قديم است .مؤيد اين سخن ،نگهاهي گهذرا بهه ويژگهيههاي ايهن نهو ادبهي همچهون
معناگريزي ،چندصدايي ،تكثرگرايي ،کالژ ،بيقاعدگي ،عدم قطعيت ،جريان سيال ذههن
و فراداستان است.
بيان مسأله
فراداستان ،داستاني است که «آگاهانه و نظاممند توجه خواننده را به تصنّعيبودن داسهتان
جلب ميکند تا از اين طريق پرسشههايي وجودشناسهانه دربهارة جههانِ مهتن و جههان
خارج از متن مطرح سهازد»

(1984 :4

 .)Waugh,در تعريفهي زبهانشناسهانه از فراداسهتان

چنين آمده که «داستاني است کهه روايهت خهود را نقهد مهيکنهد و بهه تحليهل ماهيهت
زبانشناختي خود مهيپهردازد» ( .)Hutcheon, 1991: 1نويسهندة فراداسهتان بهراي نيهل بهه
اهدافش «مفاهيم داستاننويسي سنتي مانند متن ،روايت ،چارچوب ،نتيجهگيري و تهاريخ
را به چالش ميکشد و با اين کار ميخواهد اين حقيقت را به خواننده القا کند که آنچهه
ميخواند چيزي جز زبان و صنايع داستاننويسي نيست و نبايهد داسهتان را بها واقعيهت
اشتباه بگيرد» (

) .داستاننهويس بهراي تحقهق ايهن امهر از شهگردهايي

همچون «ورود نويسنده در داستان ،بينامتنيت ،تصنعيسازي دنياي داستان ،بيگانهسهازي،
کاربرد افراطي فنون داستاننويسي ،استفادة نامتعارف از عالئم سجاوندي و تعدّد روايت
بهره ميبرد» (

).

…00

فراداستان تاريخنگارانه در

داستاننويسان عرب در دورة معاصر به تأسي از ادبيات غرب تالش نمودند تا آثاري
داستاني خلق نمايند که همسطح داستانهاي پستمدرن غرب قرار گيرد« .علهت اصهلي
اين رويكرد ناشي از تغييراتي است که جهان عرب در دههههاي گذشهته تجربهه کهرد و
زمينهاي را فراهم آورد تا نسبت به بسياري از ارزشهاي سياسي و آرماني گذشته نهوعي
ترديد به وجود آيد» (مالابراهيمي و رحيمي .)122 :1941 ،بدينترتيهب در پهي کشهف
راههاي تازهاي براي داستان برآمدند .آنها شجاعت تجربۀ گونههاي نوينِ داستاننويسهي
را از خود نشان داده و آثار متفاوتي خلق کردند تا از ايهن طريهق بهه معرفهت نهويني از
انسان و جهان دست يابند و رهيافتهاي متفاوتي را در متون ادبي بهه نمهايش بگذارنهد
) .يكي از پرکاربردترين انوا فراداستان ،فراداستان تهاريخنگارانهه اسهت

(

که هدف آن برساختهسازي رخدادهاي تاريخي است .به گفتۀ بسهياري از پژوهشهگران،

اثر "

" از«

» برجسته-

ترين وجديترين فراداستان عربي است (

) .اين اثر از نظر ابوديب نه

در زمرة داستان به شمار ميرود نه شهعر،

امها وي تهالش نمهوده

ملغمهاي از تاريخ ،روايت ،خاطره ،تداعي آزاد و شعرگونگي را در اين متن بيافرينهد .او
با کمك اين تمهيدات ،رخدادهاي واقعي زنهدگي متنبهي را فرومهيپاشهد و بهه شهكلي
دگرگون که برگرفته از عالَم خواب و رؤياي راوي است ،عرضه مينمايد.
پژوهش حاضر در تالش است تا با تكيه بر روش توصيفي -تحليلي ،عالوه بر
بررسي گسترة تاريخي در اثر "

" ،به بررسي گفتمان روايي تاريخي أبوديب

بپردازد که به بازنويسي رويدادهاي تاريخي به شيوة پستمدرن پرداخته است .در اين
مقاله ،تمامي عناصر و مؤلفههاي فراداستان تاريخنگارانه در "

" که همراستا

با موضو  ،اهداف و پرسشهاي پژوهش قرار ميگيرد ،گردآوري و با توجه به دنياي
فكري متنبي و أبوديب و باتوجه به رخدادهاي تاريخي بررسي ميشوند .سه مؤلفۀ
فراداستان تاريخنگارانه که شامل :فروپاشي زمان تاريخي ،تغيير رخدادهاي تاريخي و به
چالشکشيدن رخدادهاي تاريخ در اين جستار واکاوي شده است.
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پرسشهاي پژوهش
باتوجه به اهميت اين اثر در خيل عظيم فراداستانهاي عربي ،بررسي جنبهههاي گهذار از
غايتگرايي تاريخ و درهمشكستن مرزهاي زمهاني و مكهاني آن در ايهن اثهر دوچنهدان
ضروري مينمايد .بنابراين در اين پژوهش تالش ميشود ابعاد و تالقي واقعيت و خيال
در بازنمايي رخدادهاي تاريخي و فراخواني شخصيتهاي اسطورهاي و تاريخي کشهف
گردد و به اين سؤاالت نيز پاسخ داده شود:
 -کداميك از مؤلفههاي فراداستان تاريخنگارانهه در "

" از بسهامد بيشهتري

برخوردار است؟
 أبوديب با کمك چه شگردهايي سعي بر آميزش واقعيت و تخيل در بيان رخهدادهايتاريخي دارد؟
پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهشگران متعددي به زبان عربي ،آثاري را از منظر فراداستان مورد پژوهش
قراردادهاند؛ از آن جمله مقالۀ "

" با عنوان

(1111م) است که در آن به بررسي تغيير و تحوالت روايت در داستانهاي
پستمدرن پرداخته و اين نتيجه را بيان نموده که تحوالت گستردهاي در اين داستانها
صورت گرفتهاست که داراي ويژگيهاي جديدي است که بر فروپاشي کالنروايتها و
عدم تمرکز خواننده استواراست؛ "

" در مقالۀ «

(1112م) به بررسي تكنيكهاي فراداستان در رمانهاي عراق
پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که شگرد بينامتنيت و حضور عامدانۀ نويسنده در متن،
از جمله شگردهاي برجستۀ اين آثار است" .روح اهلل مطلبي و همكاران" در مقالۀ خود
با عنوان

(
 ،دورة  ،19ش1112 :1م) به بررسي تكنيكهاي بارز فراداستان در دو

رمان پستمدرن تجليات از قيطاني و ملكان عذاب از ابوتراب خسروي پرداخته و
نتيجه گرفتند که تكنيك فراداستان در اين دو اثر نوعي از ارزش زيباييشناسي داستان
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برشمرده ميشود و اين زيبايي به لحاظ معنا و مفهوم در رمان عربي بيشتر است" .
" در مقالۀ
) به بررسي
فراداستان در داستانهاي کوتاه جميل حمداوي پرداخته است؛ نتيجۀ حاصل اينکه
حمداوي در اين مجموعۀ داستاني دقت الزم در طرح بسياري از اصطالحات نقدي را
نداشته و در برخورد با فراداستان بيشتر جانب نقدي را در نظر داشتهاست
از ديگرسو ،چند پژوهشگر ايراني نيز به بررسي متهون مختلهف از منظهر فراداسهتان
پرداختند؛ از آنجمله" :پيروز و همكاران" در مقالهۀ «فراداسهتان تهاريخنگارانهه؛ مطالعهۀ
موردي :مارمولكي که ماه را بلعيد» (مجلۀ ادب پژوهي ،دورة  ،8شمارة1949 :12ش) بهه
بررسي شگردهاي فراداستان تاريخنگارانه پرداختند و اين نتيجه را گرفتنهد کهه سهاختار
فراداستاني در اين رمان به شكلي طنزآميز ،تاريخ دوران قاجار و پهلوي را تحريف مهي-
کند و رخدادهاي مسلم تاريخي را شبههبرانگيز جلوه ميدهد" .رجبزاده و همكهاران"
در مقالۀ «فراداستان تاريخنگارانه در نمايشنامۀ اژدهاك از سه برخواني اثر بهرام بيضايي»
(نشريۀ هنرهاي زيبا ،دورة  ،11شمارة 1942 :1ش) ،به بررسي ويژگيهاي فراداستان در
اين نمايشنامه پرداختهاند؛ نتيجۀ حاصل از پژوهش اين است کهه بيضهايي در ايهن اثهر،
چهرههاي تثبيتشدة تاريخي را بازنگري مهينمايهد و مخاطهب را بها درك مجهددي از
جامعه ،تاريخ و انسان روبهرو ميکند.
باتوجه به پيشينۀ يادشده ،عالوه بر اينكه تاکنون هيچ پژوهشي به بررسهي فراداسهتان
تاريخنگارانۀ عربي نپرداختهاست ،هيچ اثري نيز يافت نشد که به بررسي اين گونۀ ادبهي
در "

" بپردازد و اين پژوهش نخستين اثري است که به بررسهي فراداسهتان

تاريخنگارانه در اين اثر ميپردازد.
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بحث و بررسي
چارچوب نظري
فراداستان تاريخنگارانه ،يكي از گونههاي داستاني پستمدرن است که «بها کنارگذاشهتن
باورهاي متعارف از گذشته ،مخالف بوده و بر منحصر به فرد بهودن تهاريخ تأکيهد دارد»
 .اين نو داستان با کشهاندن تهاريخ بهه عرصهۀ خهود« ،رويكهردي
ساختارشكنانه نسبت به تاريخ سنتي در پيش ميگيرد» (

) و با سهاختن

تاريخي برساخته که در آن واقعيت و خيال باهم تلفيق ميشهوند ،از پهذيرفتن مرزههاي
مشخص و تعريفشدة ميان تاريخ و داستان سرباز ميزند« .جعل تاريخ شناختهشده کهه
عامل اصلي توجه مخاطب به متنبودگي روايت است ،مهمترين عاملي است که به خلق
فراداستان تاريخنگارانه منجر ميشود» (مهكهيهل .)41 :1449 ،خواننهده بهه هنگهام مطالعهۀ
چنين داستانهايي ،رخدادهايي را از يكديگر تمييز ميدهد که تاريخنگهار ههيچ تفهاوتي
ميان آنها قائل نيست

.

دليل چنين نگرشي را ميتواند در اين نكته دانست که تاريخنگار به صورت مسهتقيم
با اسنادي تاريخي برخورد ميکند که بايد آنها را بيچون و چرا پذيرفت .بنابراين ،ايهن
رخدادها پس از مدتي به واقعيتهايي تبديل ميشهود کهه مرجهع اسهتناد ديگهران قهرار
ميگيرند (پاينده .)942 :1941 ،از آنجا کهه فراداسهتان تهاريخنگارانهه سهلطۀ مطلهق منهابع
تاريخي را از روان داسهتاننهويس خهارج مهينمايهد ،داسهتاننهويس نيهز بها اسهتفاده از
ساختارهاي زبانياي که رويكرد داستان را بهسوي طنز و آيروني سوق ميدهد ،بهيش از
پيش بر برساختهبودن داستان و تاريخ تأکيد مينمايهد

بها ايهن

هدف و «با گنجاندن موضوعاتي خيالي در البهالي مفهاهيم تهاريخي ،تهاريخ بهه چهالش
کشيده ميشود و به خواننده القا ميشود که اين تخيالت چيزي جز رخدادهاي تهاريخي
نيستند»

از مهمترين مؤلفههايي که به کمك نويسنده ميآيد تا بتواند

داستان را به سمت فراداستان تاريخنگارانه سوق دهد ،فروپاشهي زمهان تهاريخي ،تغييهر
رخدادهاي تاريخي و انكارغايتمداري تاريخ است.
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معرفي
"

" ،اثري است که در آن مؤلف (شاعر معاصر عهرب) بها آميهزش ذههن و

زبان خود با ذهن و زبان متنبي (شاعر کالسيك عرب) ،در پي آن اسهت تها جههانبينهي
خاصش را به مخاطب ارائه نمايد .استفاده از تكنيكههاي مختلهف داسهتاني در راسهتاي
بيان رخدادهايي که براي متنبي از بدو تولّد رخداده است و تغيير آنهها بهه رخهدادهايي
همسو با دنياي پرفرازونشيب و مهآلود انسان معاصر ،نقطهۀ اوج هنرنمهايي أبوديهب بهه
شمار ميآيهد .پراکنهدهگهوييههاي بهيشهمار از زنهدگي آشهفتۀ متنبهي ،خواننهده را در
سردرگمي تاريخ قرار ميدهد .در طهول روايهت زنهدگي متنبهي ،از اشهكال و نقاشهي و
حاشهيهنگهاريههاي متعههددي جههت بهرهمزدن تمرکههز خواننهده و ورود او بهه دنيهاي
شخصيتهاي داستان استفاده ميشود .از آنجايي که نميتوان فصلهاي اين رمان را بهه
هم مرتبط کرد و با نظمي خاص ،آنها را بهصورت منسجم بيان نمود ،ميتوان گفت که
اين اثر ،يك رمان نيست؛ بلكه متني ميباشد که شامل قطعههايي تأملگونه در خصوص
عواطف و افكار نويسنده نسبت به جهان پيراموني حال و گذشته اسهت؛ امها بها وجهود
اين ،ميتوان نوعي پيوند ضمني و نهچندان آشكار را در کليت اثر يافت.
مؤلفههاي فراتاريخ در عذابات المتنبي
فروپاشي زمان تاريخي
علم تاريخ همواره روي درگذشهته دارد و کهار تهاريخنگهار ثبهت و ضهبط رخهدادهاي
تاريخي مربوط به دورة پيش از زمان حال اسهت (

) .در فراداسهتان -

تاريخنگارانه ،آشفتگي زماني به شكلي بسيار گسترده اتفاق ميافتد .زمان يكي از عناصهر
مهم فراداستان است؛ اما ساختار آن با ساختار زمان در ديگر داسهتانهها کهامالً متفهاوت
است« .هرگونه بههمخوردن نظم در ترتيبِ بيان و چينشِ رخدادها ،فروپاشيزمان ناميده
ميشود که به دو نو کلّي گذشتهنگر و آيندهنگر تقسيم مهيشهود»

( Allan Powell, 1990:

 .)37در نو گذشتهنگر« ،نوعي عقبگرد نسبت بهه زمهانِ تقهويمي صهورت مهيگيهرد؛
روايت به گذشتهاي در داستان بازميگردد و واقعهاي که قبالً رخداده ،بعداً در متن بيهان
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ميشود .در چنين حالتي زمان داستان بر زمان سخن پيشي مهيگيهرد»

( Rimmon–Kenan,

 .)2002: 46در نو آيندهنگر« ،نوعي جلوروي نسبت به زمان تقويمي صورت ميگيهرد و
واقعهاي که هنوز رخ نداده است ،قبل از اينکهه رخهدادهاي اوليهۀ آن بيهان شهود ،نقهل
ميگردد» ( .)Genette, 1980: 33در فراداستان« ،تقابل ميهان ايهن دو نهو زمهان از اهميهت
ويژهاي برخوردار است و هدف از اين نو پرش به گذشته يا آينده ،آشفتهساختن ذههن
خواننده و قراردادن وي در هالهاي از سردرگمي و بهتزدگي اسهت» (
) .در آثار تاريخي «زمان اهميت زيادي دارد ،زيرا يك رويداد تاريخي در برههاي از
زمان ميتواند نتيجه و برآيند يك رويهداد ديگهر در زمهان بيشهتر باشهد؛ امها فراداسهتان
تاريخنگارانه زمان را در روايت خود به موضوعي قابهلتأمهل تبهديل مهيکنهد» (پيهروز و
همكاران.)189 :1949 ،

ويژگي برجستۀ "

" به عنوان يك فراداستان تاريخنگارانه ،شكستههاي

متوالي زمان و پرشهاي بيرويۀ آن اسهت .در ايهن اثهر انسهجام زمهاني ازههمگسهيخته
ميشود و بازگشت به گذشته و رفتن به آينده ،به صورت پياپي رخ ميدهد:

»
 .أبوديب با روايتگري واژگاني آشفته و از ههمگسهيخته از زبهان
متنبي ،بهدنبال نشاندادن شكستن مرزهاي زماني و ايجهاد حهس کنجكهاوي مخاطهب و
تحريك وي به بازخواني تاريخ است .متنبي بها بيهان اينكهه ديگهر ،روحهي در کالبهدش
حضور ندارد و هماکنون که با مخاطب سخن ميگويد ،رخت از ايهن جههان بهر بسهته-
است ،نوعي توازي بين گذشته و حال ايجاد ميکند تا با ايهن کهار بتوانهد تهوالي زمهان
تاريخي را نقض نمايد .هدف أبوديب از برقراري تهوازي ميهان ايهن دو برههۀ مختلهف
زماني ،بيان اين مطلب است که امكان دستيابي به رخدادهاي تهاريخي وجهود نهدارد .او
براي تحقق اين امر و به چالشکشيدن درستي رخدادهاي تاريخِ متنبهي ،از او بههعنهوان
يك شخصيت تاريخي ،اسطورهزدايي ميکند تا جايي که متنبي ،مخاطب را نشهانه مهي-
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رود و از سردرگمي روحي و روانياش سخن ميگويد« :
(همهان .)49 :و در حقيقهت از ايهن طريهق
قصد دارد ،اعتبار کالنروايتهاي تاريخي را زيهر سهؤال بهرده و درسهتي تهاريخ را بهه
چالش کشد.
أبوديب گاه از رخدادهايي سخن ميگويد کهه قهرار اسهت در آينهده رخ دههد؛ لهذا
داستان عالوه بر زمان روايت ،از نظر زمان وقو رويدادها نيز دچار زمانپريشهي اسهت:

(همهان" .)28 :

" بها ارائهۀ گفتگهوي

ميانفردي با متنبي ،قصد دارد او را به درونش هدايت کند؛ لذا با ابزارههاي مختلهف ،او
را به تكگويي فراميخواند و سوار بر مرکبي چموش ،در پهنۀ انسانهاي پهس از او بهه
سياحت ميبرد تا سخنان آيندگان را نسبت بهه خهود بهه نظهاره بنشهيند .متنبهي در ايهن
آيندهنگري نگران به نظر ميرسد؛ زيرا هراس دارد آيندگان او را بها معيارهها و مهوازيني
غيرواقعي بسنجند .آيا گذشتۀ سخت و مملو از درد و رنهج او را مهيپذيرنهد و يها نيهاز
است که متنبي مدتي چند در ميان آنها زندگي کند و تكگويياش را بهه گفتگهويي بها
آنها تبديل نمايد .استفاده از ساختار سهؤالي

بهه همهراه فعهل مضهار

ميتواند بهعنوان نشانگر گفتماني ،بر تهوالي پيهاپي سهفر در زمهان
آينده

توسط شخصيت تاريخي متنبي داللت داشتهباشد.

نوعي ديگر از فروپاشي زمان تاريخي به اين صورت است که «گاه چند شخصيت از
دورههاي مختلف تاريخ در کنهار ههم گهرد مهيآينهد 1و يها در هيئهت يهك شخصهيت
اسطورهاي يا تاريخي ،هبوط مهيکننهد» (مهكهيهل .)29 :1942 ،در رمهانههاي تهاريخي از
اشخاص واقعي استفاده ميشود تا داستان را موثق و معتبر جلوه دهنهد و بها ايهن ترفنهد
وجودشناسانه ،پيوند ميان تاريخ و داستان را پنهان کنند؛ اما «فراداستان تهاريخنگارانهه بها
استفاده از شخصيتهاي واقعي و تحريف عملكرد آنها ،پيوند ميان داسهتان و تهاريخ را
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آشكار ميکند و اين کار را با اهدافي هجوآميز و باانگيزة انتقاد اجتماعي انجام ميدههد»
(هاچن .)188-182 :1989 ،در بخشي از "

" ،أبوديب بهصورت عامدانه قصهد

تحريف شخصيتهاي تاريخي را دارد؛ به همين جهت مهماني فراتاريخي را در ذههن و
خيال خواننده به تصوير ميکشد که در همۀ آنها مرز بين زمان و مكان شكسته ميشود
و شخصيتهاي مختلف و اماکن مختلف تاريخي در يك دايرهاي ذهني ،گرد ههم مهي-
آيند

 .أبوديب برخي از شخصهيت-
هاي واقعي تاريخ را وارد داستان مهيکنهد و بها آنهها از مكهانههاي مختلفهي همچهون
قبرستان سان ميشيل ،کليساي نوتردام و شهر صنعاء و پاريس عبور ميکند و جايز مهي-
داند که در اين سفر شخصيتها را در موقعيهتههاي خيهالي قهرار دههد و بهراي آنهها
گفتگوها ،سفرها و مالقاتهايي را ترتيب دهد که هرگز در واقعيت اتفاق نيفتاده اسهت.
همصداشدن متنبي بها آدونهيس

همهان 22 :و

گذر آنها از مكانهاي مختلف تاريخي ،اشاره به اين نكتهه دارد کهه ايهن سهفر ،خيهالي
است و ميتواند تمام ويژگيهاي سفرهاي فرازماني و فرامكاني را دارا باشد.
نكتۀ حائز اهميت که اين مقطع را به فراداستان تاريخنگارانهه نزديهك مهيکنهد نهو
نشستهايي است که متنبي با شخصيتهاي مختلف تهاريخي از عصهور مختلهف دارد.
اين عبارت گواهي بر اين مدعاسهت« :

»
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(همان" .)11-22 :
"

" از همنشيني متنبي باشخصيتهاي تاريخي همچون "

"،

" و "سهليمان نبهي ( )" و جنيهانِ تحهت سهيطرة او سهخن مهيگويهد؛ ايهن

همنشيني که در قالب مهمانياي فراتاريخي رخ ميدههد ،حهاوي نكتههاي تأمهلبرانگيهز
است و آن دگرديسي رخدادي تاريخي مرتبط بهه "
است که به پسر کوچكش آنها را انتقال ميداد" .
که از پيامبر (ص) به وسيلۀ "

" و روايهات تهاريخي وي
" معتقد بهود برخهي از روايهاتي

" روايت شده ،نميتواند چندان سهنديت تهاريخي

داشته باشد .به همين سبب آن روايات را به حكايت و داستان تعبير ميکند که همچهون
خنجري تيز بر سينۀ طرف مقابل فرود مهيآيهد
(همان )22 :همچنين استفاده از برخي فرمهاي زباني و پينوشتها در
اين مقطع ،به فروپاشي کالنروايت اشاره دارد؛ بههعنهوان مثهال آنجها کهه "
"

"،

" را خطاب قرارمي دهد و داستان مرگ دختهرش را روايهت مهيکنهد
(همان ،)11 :روايت اصلي را رها کرده و با حاشيهاي که در بطن روايهت بهراي

مخاطههب م هينويسههد ،ذهههن او را دچههار سههردرگمي و ابهههام تههاريخي م هيکنههد .اي هن
تصويرپردازي ميتواند بهعنوان محور اصلي فراداستان تاريخنگارانهه و همچنهين بيهانگر
جلوههايي از عدم قطعيت وجود شناسانه باشد.
"

" در اين اثر بر داستانيبودن شخصيتهاي بزرگ تاريخ تأکيهد مهيکنهد تها

توجه خواننده را به اين نكته معطوف سازد که «اين شخصيتها همواره به ميزان زيهادي
محصول تخيل فرهنگي هستند» (متس .)111 :1984 ،در اين سفر خيالي فرازماني چنانکهه
از فضاي متن پيداسهت گهويي "متنبهي"" ،أبوديهب"" ،آدونهيس"" ،ابهودرداء"" ،پسهر
ابودرداء"" ،عالءالدين" و "سليمان نبي ( )" با يكهديگر همهراه شهده و در جسهتجوي
آرمانشهر گمشدهاي هستند که نشانههاي جامعۀ عربي سعادتمند را بهدنبال دارد .تجربهۀ
ابوديب در اين بخش ،تجربهاي قومي است؛ اما همهچيز فروميپاشد و آنها به گنجهاي
"عالءالدين" وجنيان تحت سيطرة سليمان نبهي ( ) «

»
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که رمزي براي يافتن همان جامعۀ سعادتمند است ،دست نمييابنهد.
گويا همۀ اين قهرمانان که هرکدام از دورههاي مختلف تهاريخ گردآمهدهانهد ،در تهالش
براي رسيدن به سعادت ،شكست ميخورند .تصوير شكست و نرسهيدن بهه سهعادت و
فروپاشي همهچيز ،تمامِ ويژگيهاي فراداستان تاريخنگارانه را دربردارد کهه «در آن ،ههم
گذشته اعتبار و قطعيت خود را از دست ميدهد و هم آينده کامالً تاريهك و نامشهخص
است و در سايهاي از بدبيني و سياهنمايي شخصيت داستاني ،پنههان مهيشهود» (صهاعدي
وجعفريزاده.)114 :1941 ،

تغيير واقعيت تاريخي
فراداستان تاريخنگارانه بهدليل اينكهه از احساسهات درونهي نويسهنده نسهبت بهه جههان
هستي ،نشأت مهي گيهرد ،مهيتوانهد دسهتخوش تغييراتهي اساسهي نسهبت بهه تهاريخ و
رخدادهاي آن گردد

 .ذکر اين عبارت بدان جهت حائز اهميهت

است که «درگذشته نگاه به تاريخ و رخدادهاي آن ،نگاهي عينيتگهرا نبهود و مهرز بهين
تاريخ و ادبيات مشخص نبود» (يزدانجو .)121 :1924 ،ويژگي عينيتگرايي تفكهري مهدرن
به تاريخ بخشيد و به تهاريخ قهدرت يقهين داد؛ قهدرتي کهه مقولههههاي تهاريخي را بهه
رخدادهاي مسلم و غيرقابلانكار تبديل کرد.
فراداستان از اين ويژگي مدرن ناخشنود است ،به رخدادهاي مطلهق ايمهان نهدارد و
تسليم آن نميشود؛ زيرا «بين رخدادهاي گذشهته و حقيقهت تهاريخي کهه تهاريخ آن را
مينگارد فرق قائل است»

توجهه فراداسهتان بهه روايهتسهازي

تاريخ و ساخت ضدروايتهاي کالن در برابر تمامي رخدادهاي تاريخي« ،هدفي جز بهه
چالشکشيدن اصل تاريخ و رخدادهاي تثبيتشدة آن ندارد»

تالش

نويسنده در اين گونۀ داستاني اين است که «با انتخاب رويدادها و شخصيتهاي واقعهي
و برهمزدن ساختار آنها ،قطعيت رويدادهاي تاريخي را به چالش بكشهد و خواننهده را
به تأمل دربارة فراتاريخ وادارد» (

) .فراداستان تاريخنگارانه بها ايهن

هدف تاريخ را به عرصۀ داستان ميآورد تا رويهدادهاي تهاريخي را از منظهري متفهاوت
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بازنويسي نمايد« .نويسندگان چنين داستانهايي ،نامهاي شناختهشدة تاريخي را در قالب
شخصيتهاي داستاني عرضه ميکنند تها رويهدادهاي ثبهتشهده در متهون تهاريخي ،در
ساختاري نو ،بازروايت شوند» (استادزاده و رضهايي .)11 :1942 ،درواقهع نويسهنده قطعيهت
رويدادهاي گذشته را مورد ترديد جدي قرار ميدهد تا بر اين امر تأکيد کند که هرگونهه
تصور عيني از امور گذشته ،باطل و مورد انكار است و هيچگونه حقيقت مطلقي اصهوالً
وجود ندارد.
أبوديب به تأسي از اين ويژگي فراداستان تاريخنگارانه که مبني بر «متزلهزل سهاختن
شخصيتها و رخدادهاي تاريخي و همچنين دگرديسهي سهاختاري و کهاربردي آنهها»
بود ،روايت هاي اصيل تاريخ متنبي را درهم مي شهكند و روايتهي
جديد از او و رخدادهاي تثبيت شدة دورانش مي سهازد .بهه عنهوان مثهال روايهت اصهيل
پيشگويي نبوت محمد (ص) توسط بُحيراي مسيحي را با تلفيقي از روايت اصيل ادعاي
نبوت متنبي درهم مي آميزد و آن را به شهيوهاي ديگهر و از زاويهۀ ديهد ديگهري کهه در
راستاي اهداف و تفكراتش است ،بازسازي مينمايد:

در روايت تثبيتشدة تاريخ آمده است که پيشگويي مسيحي به نام "

" با ديهدن

چهرة پيامبر (ص) اين بشارت را داد که او همان کسي اسهت کهه آينهدگان انتظهارش را
ميکشند و جهان را به صلح و آرامش دعوت خواهد کرد و نامش احمد است
"

" با استناد به اين روايت تاريخي ،روايهت ديگهري را خلهق

ميکند و عناصر محهوري تهاريخ را فرومهيپاشهد .ايهن عناصهر شهامل "پيهامبر (ص)"،
"ابوطالب"" ،بُحيرا" و "صومعه" است که نويسهنده آن هها را بهه "متنبهي"" ،پيشهگو"،
"مادرِ متنبي" و "باغ" تغيير مهيدههد.

بها اسهتفاده از اشهتراك اسهم "احمهد"،

توانسته بين اين روايات پيوندي برقرار سازد .در روايهات تهاريخي آمهده کهه متنبهي در
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"باديۀ سماوه" ادعاي نبوت کرد (

ولي ادعاي او به شكسهت

انجاميد و توسط "امير لؤلؤ" سرکوبشد؛ از همهينرو ايهن هنگامهه و مهاجراي قيهامش
چيزي به جز لقب "متنبي" که به معناي "ادعاکننهدة نبهوت" اسهت ،بهرايش بهه ارمغهان
نويسنده ،اين واقعيت تهاريخي را بها تغييهر دادن عناصهر

نگداشت

روايت اصلي (شخصيت و مكان) دگرگون ميکند و روايتي را خلق مهيکنهد کهه در آن
ادعاي نبوت متنبي دروغ نبوده بلكه همانند نبوت محمد (ص) پيشگويي شهدهاسهت .او
با متزلزلساختن روايت اصلي و پيريزي روايتي تازه ،قصد دارد اسطورهسازي نمايهد و
با تغيير واقعيت هاي تاريخي ،شخصيت و عناصر جديهدي را در تهاريخ خودسهاخته اش
خلق نمايد.
اين کار "

" بيشهتر شهبيه ساختارشهكني تهاريخ اسهت کهه «ههدف اصهلي آن

موردترديد قراردادن تاريخ و هر آن چه در ظرف آن گنجانده مي شود ،اسهت» (رجهب زاده

طهماسبي و همكاران .)91 :1942 ،تغييراتي که او در اين بخش ايجاد مهيکنهد ،بهه انديشهه-
هايش دربارة لزوم تغيير تاريخ بازميگهردد؛ ازنظهر او گذشهتۀ تهاريخ عهرب گذشهتهاي
ترسناك و مملؤ از زشتي ،خفقان ،ترس ،شكست و استبدادهاي دينهي و سياسهي اسهت
(بازيهار)12 :1941،؛ لذا او تالش ميکند واقعيتهاي تاريخي را چنانکه خهود مهيپسهندد،
دچار تغيير نمايد.
از ديگرسو تالش "

" در راستاي تغيير شخصيتهاي تهاريخي نيهز دوچنهدان

است .او سعي دارد از متنبي شخصيتي ديگر خلق کند که تاريخ از آن يادي نكردهاسهت:

 .او در اين عبارات ،واقعيت تاريخي مهرتبط بها شخصهيت
متنبي را دستخوش تغيير مينمايهد و آن را بهه شهكلي دگرگونهه و همسهو بها اههدافش
بازسازي مينمايد .در منابع تاريخي آمدهاست که متنبي پيوسته تالش ميکرد جايگهاهي
مستحكم و واال در دربار واليان براي خود برپا نمايد و اگر درباري بر وفق مرادش نبود،
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والي و درباريان آنجا را به باد سخره ميگرفت .اين ويژگي ،سبب شد در منابع تاريخي
 .امها "

از متنبي به عنوان شخصيتي خودشيفته ياد شهود

"

بهگونهاي ديگر و خالف واقع رفتار مهيکنهد و متنبهي را از همهۀ ايهن ويژگهيهها مبهرّا
ميداند.
او با ايجاد دو قطبي بين متنبي و ديگر شاعران ،بيان ميکند که نبوت و شعر هماننهد
نقابي است که ديگر شاعران آن را به چهره ميزنند؛ ولي اين موضو نمهيتوانهد باعه
شود که متنبي هم شبيه ساير شاعران شدهباشد؛ بلكه او اين نقهاب دروغهين را از چههره
بيرون آورده و آن را ميسوزاند تا با گذر از اين مرحله بهه مرحلهۀ فراتهري وارد شهود.
شاعران در گذشته به خاطر امور مادي و رسيدن به جاه و مقام دنيوي شعر مهيسهرودند
و با اين کار ساحت شعر را آلوده ميساختند؛ ولي متنبي در ايهن مقطهع مهيخواههد تها
شخصيت متفاوت و دگرگونشده از آن چيزي که در تاريخ از او بهر جهايمانهده نشهان
اين واقعيت را که متنبي هميشه سوداي سهروري و نبهوت در سرداشهته،

دهد.

تغيير ميدهد و تأکيد ميکند که شخصيت خلقشدة جديد ديگر به دنبهال ايهن سهيادت
نبوده بلكه در پي ماندگاري چهرهاي شاخص از خود است کهه ههيچ چيهز آن را تغييهر
نخواهد داد .درواقع نويسنده با زدن نقاب متنبي و تغييردادن ويژگيههايي از شخصهيت
وي بهدنبال آرمانشهري است که در سر ميپروراند و توانسته انديشههههاي خهود را در
فضا و جامعۀ بستۀ خويش بيان کند.
در مقطعي ديگر از اين اثر نيز شخصيت تاريخي تغييريافتۀ متنبي به مخاطب عرضهه
ميشهود:
(
"

).

" با تغيير ويژگيهاي ثبتشده از شخصيت متنبي در تاريخ ،مبني بر اينكه متنبي

داراي حافظهاي بسيار قوي ،هيبتي باوقار ،طبع و قريحهاي فياض ،ذوقي رفيع و شاعري
حكيم بوده (

) و ساختارشكني آنها ،قطعيت و صحت اين رخهدادهاي

برجاي مانده از متون تاريخي گذشته را به چالش ميکشد که سبب ترديهد مخاطهب در
اين رخدادهاي تاريخي ميشود .او بها مخاطهب قهراردادن متنبهي قصهد دارد صهداهاي

 37نقد ادب معاصر عربي

گذشتۀ متنبي را از ذهن مخاطب پهاك کنهد «
» (همان )91 :و او را فردي دگرگونشده تصهور نمايهد و از ايهن طريهق بههطهور
آگاهانه بر تحريف واقعيتهاي تاريخ تأکيد نمايد .ايهن ويژگهي بهه ماهيهت فراداسهتان
تاريخنگارانه بازميگردد؛ چراکه در اين نو داستان «در حهاليکهه جزئيهات رويهدادهاي
تاريخي ملحوظ ميشود ،نويسنده آن را تحريف ميکند تا توجه خواننده به اين موضو
جلب شود که تاريخ مدوّن ممكن است نتواند برخي رويدادها را بهه يهاد آورد و خطهر
خطاي عمدي و غيرعمدي در روايت کردن رخهدادهاي تهاريخي همهواره وجهود دارد»
(هاچن.)181 :1989 ،

"و"

در گفتگويي ديگر که ميان "

" در جريان است ،دگرديسي تهاريخي

ديگري نيز وجود دارد.

".

" روايت تاريخي جديدي خلهق مهي کنهد تها

بتواند به هدف اصلياش که خدشهدارکردن تاريخ اسهت ،دسهت يابهد .در ايهن بخهش،
عناصر تشكيلدهندة روايت اصيل تاريخ شامل :نقش پيامبر (ص) در تغيير عقايهد باطهل
و هدايت انسانها ،تالوت قرآن توسط پيامبر (ص) و همچنين مبعوث شدن به پيهامبري
در سن چهل سالگي (

) است .نويسنده تمام ايهن عناصهر را در دسهت

ميگيرد و با زدن نقاب متنبي بر چهره ،اين واقعيتها را دستخوش تغيير ميکنهد .او بها
جايگزينکردن نقش متنبي در هدايت مُردگان و تغيير برداشتهاي آيندگان نسبت به او،
شعرسرايي متنبي و همچنين ادعاي نبوت در سن چهل سالگي ،تمامي کالنروايتههاي
تاريخي را برهمميزند.
انکار غايتمداري تاريخ
يكهي از مبههاحثي کهه در کهانون توجههه فراداسههتان تههاريخنگارانههه قرارمهيگيهرد ،انكهار
غايتمداري تاريخ است .نويسندگان چنين داستانهايي در راسهتاي انكهار خطهيبهودن
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تاريخ ،بر اين عقيده نيز اصرار ميورزند که «تاريخ غايتگرا نيست؛ يعني بهسوي هدفي
معين در آينده حرکت نمهيکنهد» (نجوميهان .)919 :1982 ،ازايهنرو ،ههيچچيهز بهه پايهان
نميرسد بلكه دورههاي تاريخي پيدرپي تكرار ميشود« .برمبناي چنين انديشهاي اسهت
که زمينۀ الزم براي تلفيق دورههاي گوناگون تاريخي در فراداستان تاريخنگارانهه فهراهم
ميشود و دورهها ،رويدادها و شخصيتهاي مختلف تاريخي در کنار ههم قرارگرفتهه و
باهم تلفيق ميشوند» (استادزاده و همكاران .)18 :1942 ،در چنين داستانهايي تهاريخ ديگهر
داراي پايان نيست و هرکس بنابر ديدگاه و برداشت خود ميتواند هر رخداد تهاريخي را
پايان بندي نمايد و دريچهاي براي برداشتهاي ديگهران نسهبت بهه پايهانبنهدي تهاريخ
بگشايد .در بخش زير از "

" چنين ويژگياي مشهود است:

(

).

ابوديب در اين مقطع قصد دارد تا بخشي از سفرهاي متنبي که در آثار تاريخي نيز به آن
اشاره شدهاست و جزو اصول ثابتشهدة تهاريخ اسهت را درههمشكسهته و آنهها را در
معرض تغييرات ساختاري و محتوايي که باب ميل اوست ،قرار دهد .تجربهۀ معاصهر در
اين عبارت نشاندهندة اسارت متنبي معاصر در يك دور باطل و شكستهاي متهوالي او
است .در راستاي فرضيۀ مدوربودن تاريخ ،دورههاي تاريخي پي در پي تكرار مهيشهوند
و مجدداً همهچيز از نو شرو ميشود .جهان و هستي متنبهي در دايهرهاي اسيرشهده کهه
پيوسته تكرار ميشود .در باور "

" ،پايان سهفر بهراي متنبهي مقصهد نيسهت و در

نهايت بعد از گذراندن دورهاي سرگرداني ،متنبي دوبهاره آمهاده مهيشهود تها بهه عقهب
بازگردد؛ يعني همان نقطۀ شرو  .اينكه در اين چرخۀ مدوّر تاريخي دوباره همههچيهز از
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اول آغاز ميشود ،گوياي اين نكته است که تاريخ در اين چرخهه بههسهوي يهك ههدف
متعالي در آينده درحرکت نيست؛ بلكه در اين چرخۀ مدور در جريان اسهت .برگزيهدن
متنبي به عنوان اسطورة دنياي عرب بهراي رسهيدن بهه کمهال و در ادامهه ،جهدايي از او
بهگونهاي که ديگر هيچ ديداري بين نويسنده و متنبهي رخ نمهيدههد ،مهيتوانهد بيهانگر
روحيۀ شكست خورده و در الكفرورفتۀ انسان معاصر باشد که به انتظار آيندهاي بسهيار
مبهم چشم دوختهاست« .دنيايي که ايهن متهون خهود را در آن جهاي مهيدهنهد ،دنيهاي
گفتمان ،دنياي متن است» (يزدانجو ،)128 :1924 ،متني کهه "

" از وراي آن قصهد

نشاندادن بيغايتي و بيارزشي اصول و ارزشهاي دنياي معاصهر و آينهدة مهبهم بهراي
واقعيتهاي تاريخي دارد.
در بخشي ديگر "

" تالش دارد تا با ارائهۀ روايتهي متفهاوت از غايهتمهداري

تاريخ ،باورها و انديشههايش را مطرح کند .او با تغيير روايت قيام متنبي کهه در "باديهۀ
سماوه" صورت گرفتهه (
) و در آن قصد دارد که جهان را از حلب تا بغداد و از صحرا (آفريقا) تها
اقيانوس (هند) فتح نمايد ،بر جهانبيني خاص خود تأکيد مضاعفي ميکند« .

(

)" .

" نخست متنبي را در هيئت کودك عرب به تصوير ميکشد

که در کوچهها سرگرم بازي است؛ ولي در ادامه وقتي بهزرگ مهيشهود انديشهۀ قيهام و
کشورگشايي و اتحاد کشورهاي عربي به ذهنش خطور ميکنهد .در ايهن مقطهع ،فلسهفۀ
قيام متنبي براي مردمِ قهرماني است که به دنبال تالش براي رسيدن به جامعۀ سهعادتمند
هستند .کودکي که اکنون قامت برافراشته و سري در ميان سرها بلند ميکنهد ،دوسهتان و
نديمانش را گرد هم ميآورد تا با او همپيمان و همقسم شوند تا قهرمانانه آرمانشهرشان
را فتح کرده و دنيايي مملؤ از سعادت و خوشي را در آن بنا نهند .اين انديشۀ متنبي مي-
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تواند به صورتي نمادين تالش انسان معاصر را در قالب قهرمان به تصوير کشد که مهي-
خواهد سرنوشت مردم عرب را تغيير دهد .اما هدفي که "

" از اعمال تغييرات در

فلسفۀ قيام متنبي دارد ،رسيدن به جهانبيني خاص خودش هست تا بها ايهن تمهيهدات،
جهاني را براي مخاطب عرضه نمايد که توسط متنبي از حلب تها بغهداد و از آفريقها تها
اقيانوس هند فتح گشته و با جههاني کهه در منهابع تهاريخي از آن يهاد مهيشهود ،بسهيار
متفاوت است .زيرا در انديشۀ نويسهنده ،ديگهر تهاريخ را غهايتي نيسهت و او مهيتوانهد
بههمراه متنبي و همپيمانانش پايان تاريخ را بهگونهاي دگرگونشده خلق نمايد.
نتيجهگيري
از مجمو آنچه دربارة فراتاريخ در "
" بررسي شد اين نتايج قابل استنتاج است:
"

" با متزلزل ساختن شخصيت متنبي و رخدادهاي تاريخي دوران وي و

همچنين دگرگونکردن ساختاري و کاربردي آنها ،قصد دارد روايتي جديد از او و
رخدادهاي تثبيتشدة دورانش ارائه نمايد تا با اين کار ،خواننده را در درك رخدادهاي
تاريخ دچار ترديد سازد .او با طرح پرسشهايي وجودشناسانه دربارة متنبي ،جهان و
هستي ميخواهد دغدغههاي انسان معاصر را برجسته نمايد و به بازنمايي جديدي از
تاريخ برسد .نويسنده براي تحقق اين هدف از مؤلفههايي همچون زمانپريشي تاريخي،
تغيير رخدادهاي تاريخي و انكار غايتمداري تاريخ استفاده ميکند .او با پرشهاي
بيرويه بين دو زمان گذشته و آينده ،خواننده را به گذشتۀ متنبي و آيندة موهومش سوق
ميدهد تا انسجام زمان خطي تاريخ را برهمزند .در اين اثر ،متنبي با درنورديدن
مرزهاي تاريخ ،با شخصيتهاي برجستۀ تاريخ همچون "آدونيس"" ،أبودرداء"،
"عالءالدين" و "سليمان ( )" ،نشستهايي فراتاريخي برگزار ميکند تا آرمانشهر
گمشدهاش را که نماد جامعۀ سعادتمند عرب است ،پيدا نمايد" .

" براي تغيير

رخدادهاي تاريخي ،روايت اصيل پيشگويي نبوت حضرت محمد (ص) توسط بُحيراي
يهودي را با تلفيقي از روايت ادعاي نبوت متنبي درهمميآميزد و آن را از زاويۀديد
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ديگري بازسازي مينمايد ،تا بهطور آگاهانه بر تحريف واقعيتهاي تاريخ تأکيد نمايد.
بنابراين وي به کمك زبان ،متنبي جديدي را خلق ميکند که نهتنها متفاوت است ،بلكه
با متنبي شناختهشدة دنياي عرب متناقض است" .

" در راستاي انكار غايتمداري

تاريخ ،معتقد است تاريخ دوران متنبي غايتگرا نيست و ميتوان فرجامهاي متعددي را
براي آن تصور کرد؛ لذا در اصول تثبيتشدة تاريخ متنبي بازنگري کرده و مخاطب را با
درك جديدي از تاريخ و داستان متنبي روبهرو ميکند.
پينوشت
در منابع نقدي ،از اين نو نشستها ،به مهماني فراتاريخي تعبير ميشود.
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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 AlMutanabbi'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, AlMutanabbi, Kamal Aboudib, Al-Mutanabbi's suffering.
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