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Abstract 
The expression of postmodernism in written texts is not limited to content 

and subject matter; Rather, part of the postmodernist arrangement of literary 

works relates to the physical elements of the text, namely the page of paper, 

the lines, the letters, the words, and the margins of the text. These 

arrangements are made in line with the postmodernist principle of 

uncertainty and the creation of doubts and suspicions in the ontology of the 

audience. This leads to the confusion of genres, the collapse of the geometric 

order of the text and the creation of chaos in the traditions of writing and 

poetry, especially the arrangement of words and lines, as well as reducing 

the centrality of the main text and focusing on the margins of the text. Kamal 

Abu-Deeb, a contemporary Syrian poet, writer, and critic, is one of the 

figures in contemporary Arab literature who is particularly familiar with 

postmodernist thought. In the collection " Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat 

Kamal Abu-Deeb wa al-'Aks bi al-'Aks", he tries to rewrite the narrations, 

currents and various events of Mutanabbi 's life that have been mentioned in 

previous texts with a postmodernist mentality. The present paper tries to 

analyze these mechanisms and their role in creating meaning in the above 

collection based on the descriptive-analytical method. According to the 

author, this work does not fall into the category of fiction or poetry, because 

it is a combination of all literary genres and form-based arts. The results of 

the research show that in this work, Abu-Deeb tries to portray the tensions of 

his inner world and the philosophy of personal and social life in the Arab 

countries with an emphasis on postmodernist form-based tricks. By 

emphasizing form-oriented tricks, he intends to direct the audience's mind to 

the hidden angles of his story formation in order to challenge the great 

narratives at the visual level. To convey this message to the audience, he 

uses form-based mechanisms such as blank verse, painting, geometric 

shapes, vertical writing, parsing, and font change, each of which plays a 

prominent role in creating doubts in the mind of the audience about his real 

affairs and proven intellectual and epistemological patterns. 
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 ۀ مجموعمدرن در  ی فرمِی پستشگردها اویكوا 
 والعکس بالعکس مال أبودیبك صحبةفي  يعذابات المتنب

 فاطمه پیری
لارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زاب یكارشناس آموختۀ دانش  

*اكبر احمدی چناری علی  
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

آبادی  عبدالباسط عرب یوسف  
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 (152تا  129)از ص 
 24/8/1400، تاریخ پذیرش: 15/7/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 یدهكچ
مدرنیستِی آثار  ه بخشی از تمهیدات پستكشود؛ بلنمیمحدود به محتوا و موضوع  تنهامدرنیسم در متون نمود پست

متن است. این تمهیدات  ۀاغذ، خطوط، حروف، واژگان و حاشیك ۀیعنی صفح ،ی متنكادبی، مربوط به عناصر فیزی
گیرد. شناسی مخاطب صورت مینی در هستیكافمدرنیستِی عدم قطعیت و ایجاد تردید و شبههدر راستای اصل پست

های نویسندگی و ومرج و آشفتگی در سنت ریختن ژانرها، فروپاشی نظم هندسی متن و ایجاد هرجاین امر به درهم
منجر متن  ۀز بر حاشیكزیت متن اصلی و تمركاستن از مركطرها و همچنین چینش واژگان و س ۀنحو ویژه به ،شاعری

مال ك صحبة يف يعذابات المتنب مدرنیستی، اثر ردی پستكبا رویمعاصر سوری  ۀنویسندمال ابودیب كشود. می
ها، جریانات و حوادث ند روایتك تالش میتحریر درآورد. او در این اثر  ۀرا به رشت سكس بالعكابودیب والع

ند. جستار حاضر تالش كمدرنیستی بازنویسی با ذهنیتی پست ،ه در متون پیشین آمده استكمختلف زندگی متنبی را 
یادشده  اثر ارها و نقش آنها در معناآفرینی دركاوی و تحلیل این سازوكتحلیلی به وا-یه بر روش توصیفیكند با تكمی

گیرد و نه شعر؛ زیرا تلفیقی است از تمامی ژانرهای  داستان قرار می ۀخود نویسنده نه در زمربپردازد. این اثر به اقرار 
های جهان درونی خود و  دهد ابودیب تالش دارد در این اثر، تنشمحور. نتایج پژوهش نشان می لكادبی و هنرهای ش

مدرنیستی به تصویر  رمی پستید بر شگردهای فكبا تأ ،شورهای عربیكدر  را زندگی شخصی و اجتماعی ۀفلسف
گیری داستان خود با  لكمحور قصد دارد ذهن مخاطب را به زوایای پنهان ش ید بر شگردهای فرمكشد. وی با تأك

او برای رساندن این پیام به  .شدكها را در سطح دیداری به چالش ب روایت النكمتنبی معطوف نماید تا اقتدار 
نویسی و  ال هندسی، عمودنویسی، تجزیهكچون سپیدنویسی، نقاشی، اشمحور هملكارهای شكمخاطب، از سازو

امور واقعی و الگوهای  ۀمخاطب دربار دام نقشی برجسته در ایجاد تردید در ذهنكه هركبرد تغییر فونت بهره می
 ری و معرفتی وی دارند.كف ۀشدثابت

 

، عدم ، شگردهای فرمیمال ابودیبك صحبة يف يعذابات المتنبمال ابودیب، كم، مدرنیسپست: لیدیكواژگان 
 قطعیت.

 

                                                           
 ali_ahmadi@uoz.ac.ir                                                               . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*
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 مقدمه. 1
از برخی هنرهای بصری و تجسمی  ،شناسی های روایتبر ظرفیت  مدرن عالوهنویسندگان پست
ها و برای القای اندیشهی نیز كارهای فیزیكنورپردازی و دیگر سازو، نقاشی، همچون خطاطی

فروپاشی نظم هندسی ، ریختن ژانرهااین امر به درهمنند. كاستفاده میهای خود به مخاطب  دیدگاه
چینش  ۀخصوص نحو به ،های نویسندگی و شاعریمتن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنت

شود. میمنجر متن  ۀز بر حاشیكزیت متن اصلی و تمركاستن از مركواژگان و سطرها و همچنین 
مدرن از در معرفت انسان عصر پستارها در راستای اصل عدم قطعیت كارگیری این سازوك به

 محیط پیرامونی خویش و ماهیت وجودی خود است. 
مدرنیستی را در مواردی همچون دگرگونی ر پستكاصول موجود در بطن تف ،پژوهشگران

تردید در واقعیت، ایجاد ، های دیداریبدیل رسانه نقش بی ید بر ظواهر و تصاویر،كتأ ،وقفه بی
: 1395، پورپور و خرم)دهبانیند ا هدكرها و امور واقعی خالصه کها و سب تشبهه، عدم قطعیت در سن

 كهادبیات و معماری را فراهم آورد  ،تحوالت عظیمی در جهان هنرزمینۀ  و معتقدند این اصول (54
های یافتن ظرفیت، راهاین تحوالت ۀاز جمل ؛نیست اژانرهای ادبی چون شعر و نثر نیز از آن مستثن

 غالبا   مدرنمحور پستلكدیداری و تجسمی به ساحت متون ادبی است. شگردهای شهنرهای 
ه به حس بصری مربوط كبیشتر آن چیزی است  ،است. منظور از فرم در این جستارناظر به فرم متن 

آماری  ۀاررفته در این جامعك بیشتر شگردهای به شود و موسیقی و آوا در آن مدخلیتی ندارد؛ زیرامی
ها در ارزیابی آثار ه فرمالیستكخصوصیاتی است این شگردها همان  بصری است. ۀمربوط به قو

بینی و باورهای شف جهانكتوان به ورزند و از رهگذر تحلیل آنها میید میكهنری و ادبی بر آن تأ
 .(24: 1394، )جمالی خالق اثر نائل شد

های ادبیات معاصر از جمله شخصیت ،سوری مال ابودیب شاعر، نویسنده و منتقد معاصرك
 ةصحب يف المتنبيعذابات ای دارد. او در  مدرنیستی آشنایی ویژهرات پستكه با تفكعرب است 

تنبی و رخدادهای ساختن شخصیت م با متزلزلند ك تالش می سكس بالعكمال ابودیب والعك
ار كد تا با این كندورانش ارائه  ۀشد ، روایتی جدید از او و رخدادهای تثبیتتاریخی دوران وی

. او با موازی قراردادن شخصیت خود و سازد رخدادهای تاریخ دچار تردید  کخواننده را در در
 ،تاریخی ۀشدبینی تثبیتبینی متنبی به عنوان جهانراتاریخی از جهانف نشستمتنبی در قالب 

ین از جهان هستی را  كند میزدایی قطعیت جوانب زندگی  ۀآن تردید در هم ۀشالوده كو معرفتی نو
 ۀاربردی او درباركهای ارزشمند و متكدهد. شخصیت متنبی و ح است به مخاطب انتقال می

های با استفاده از ظرفیت است. ابودیب المثل شده ها ضرب همواره در تاریخ عرب ،زندگی ۀفلسف
نویسی و همچنین  ، تجزیهنویسینقاشی، سپیدارهایی مانند كهنرهای تجسمی در قالب سازو

ال هندسی در نگارش جمالت و كشعر و نثر و استفاده از اش های سنتیلكش ۀاری عامدانكدست
منظوم یا مصّور نامید؛  ،متن منثور کتوان آن را یسختی می ه بهكده كرواژگان، اثری ادبی خلق 



 عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیبمدرن در مجموعۀ  ی فرمِی پستشگردها واكاوی/ 132

این به  یادشدهاو این شگردها در اثر كندوكجستار حاضر در تالش است با تحلیل و  ،بنابراین
منظور انتقال  به مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ابودیب در مال ك ها پاسخ دهد: پرسش

ه ابودیب با كهایی  پیام رده است؟كمحور استفاده لكارهای شكودام سازكمعنی به مخاطب از 
 اند؟ دامك ،استمحور درصدد انتقال آن به مخاطب لكاستفاده از شگردهای ش

رد شگردهای فرمی كارك ۀها دربار ی از مشهورترین پژوهشكیپژوهش باید گفت  ۀپیشین بارۀدر
هیل  کاثر برایان م (2004) مدرنیستیداستان پستتاب كمدرنیستی، فصلی از های پست در داستان

با  را مدرن نویسان پستطور اختصاصی شگردها و تمهیدات رمانه نویسنده در آن بهكاست 
و معتقد است این دسته از  كردهی متن و هنرهای تجسمی بررسی و تحلیل كابعاد فیزیاز استفاده 

شناختی  الگوهای هستی داریایناپ بر وسیله بدین و نندكمی دنبال را شناسانهدوجو هدفی نویسانرمان
پسامدرن  کیكبررسی عوامل ساختاری و محتوایی تش» ۀر در مقالگ مانكد. جعفری نماین ید میكتأ

به  ،وركمدرنیستی در رمان مذهای فرمی پستدر بررسی برخی از مؤلفه (1395) «هیسدر رمان 
در   که است. پیروز و ملشدمنجر ه این شگردها به عدم انسجام در این اثر كه این نتیجه رسید

 (1393) «هشتاد ۀهای پسامدرن فارسی ده رمانلی و چاپی در كهای ش بررسی شگرد بازی» ۀمقال
این آثار با استفاده از  های پسامدرِن  معتقدند نویسنده ،های منتخب فارسی با بررسی رمان

صفحات، گنجاندن  ۀهای خاص میان خطوط متن یا در حاشی هایی چون ایجاد عالمت روش
لی كش لمات و جمالت بهكتاب و تایپ كالی صفحات  هتصاویر مربوط به مضامین متن در الب

در  خاص ۀنون از این زاویك. آثار ابودیب تااند كردهل و ساختار رمان ایجاد كخاص، تغییراتی در ش
از پیری  زبان فارسی هب اند؛ اما دو مقالهمورد پژوهش قرار نگرفته های فارسی و عربی، میان پژوهش

نخست  ۀجستار حاضر دارند. مقال ی با موضوعكه محتوای آنها قرابت اندكاران یافت شد كو هم
س كمال ابودیب و العك ةصحب يف المتنبيعذابات نگارانه در فراداستان تاریخ»تحت عنوان 

نگارانه های فراداستان تاریخه پژوهشگران، مؤلفهكاست  (1399)« مال ابودیبكاثر  سكبالع
تغییر رخدادهای تاریخی را مندی تاریخ، فروپاشی زمان تاریخی و شیدن غایتك چالشهمچون به 
 ۀه ابودیب با شگرد فراداستان زمینك اند هو به این رهیافت رسید كردهاوی كور واكدر اثر مذ

ای دیگر با عنوان  نویسندگان در مقالهاین چندخوانشی متن را فراهم آورده است. همچنین 
به بررسی  (1400)« ژرار ژنت ۀبراساس نظری مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ترامتنیت در »

دهد ابودیب با استفاده  روابط ترامتنی این اثر با متون دیگر پرداختند. نتایج این پژوهش نیز نشان می
ورزد و ید میكمدرنیستی عدم قطعیت تأاز متون پیشین و ایجاد تغییراتی در آنها بر اصل پست

 دهد.دید قرار میتاریخی را با خوانشی نو مورد تر ۀشد رخدادهای تثبیت
شیگردهای فرمیی در  ۀنون هیچ پژوهشیی دربیاركدهد تا نشان می یادشدههای  تعمق در پیشینه
همچنین روش و چارچوب این پژوهش  .است انجام نشده كمال أبودیب صحبةعذابات المتنبي في 

 گذارد. این اثر صحه می بارۀبر ضرورت انجام پژوهشی علمی در
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 مدرن نویسان رئالبست، مدرن و پست داستانرویکرد كلی . 2
الزم  ،محور لكافراطی از شگردهای ش ۀمدرن به استفاد نویسان پست در ارتباط با گرایش داستان

مدرنیست صورت  نویسان رئالیست، مدرنیست و پست لی داستانكرد كای میان روی است مقایسه
امل داشته و بازتابی از كه انسجام كنند اثری به مخاطب ارائه دهند ك ها تالش می پذیرد. رئالیست

و روانی انسان  یروح یها یتأثیر آشفتگ ها ساختار داستان را تحت واقعیت باشد؛ اما مدرنیست
های نامشهود روانی انسان  دهند؛ زیرا به اعتقاد آنها ادبیات باید گزارشی از الیه معاصر قرار می

نند با ك مدرن نیز مخالف بازتاب واقعیت در آثارشان هستند و سعی می ان پستنویس باشد. داستان
د و از این طریق، انسجام متن كننید كداستانی اثرشان تأ ۀمحور بر جنب لكارگیری شگردهای شك هب

ه ك. ناقدان این حوزه معتقدند این انسجام متن است (92: 1400)دلشاد و طهماسبی،  زنند  هم را بر
هستی در ذهن مخاطب ایجاد و دنیای خیالی را جانشین دنیای واقعی  ۀخاصی را درباردیدگاه 

)لودج، دهد  در این فضا قرار می ،های رئالیستی ویژه در داستان به، د و خواننده را از راه تخیلكن می
بیانگر این  ،ال، تصاویر و نقاشیكهای بصری متن و استفاده از اش ید بر جنبهك. تأ(46: 2002

ه در مقابل مخاطب قرار دارد. كالی است كل از همین واژگان و اشكه داستان متشكوضوع است م
ه ك سازی ُبعد نوشتاری داستان است تهفراداستان، برجس ۀهای برجست ی از جنبهكی ،در نقد پسامدرن

ال هندسی، عمودنویسی، كسپیدنویسی، نقاشی، اششگردهای مختلفی همچون  كمكبا 
 شود. محقق مینویسی و تغییر فونت  تجزیه

 

 يعذابات المتنبمدرن در  شگردهای فرمی پست. 3
محور  لكاز تمامی شگردهای ش تقریبا   مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات مال ابودیب در ك

شود. استفاده از این شگردها  میا اشاره نه از آ که در ادامه به هریكده است كراستفاده   الذكر فوق
گیری داستان متنبی با  لكه توجه مخاطب را به چگونگی شكبه این جهت است  توسط وی صرفا  

در  ،پردازی آشنا سازد؛ لذا با این روش های نوین روایت د و ذهن او را با شیوهكنابودیب معطوف 
ه به باور كهایی  روایت النكها در سطح دیداری است؛  روایت النكشیدن اقتدار ك چالش پی به
رد خود را در این دوران از دست كاركاند و  شف معنای نهایی و حقیقتكها مدعی  مدرن پست

 .(19: 1393، ك)پیروز و ملاند  داده
 

 سپیدنویسی. 3-1
ناگفته نویسنده بخشی از روایت را  ه كاین است  ،مدرنی از شگردهای دیداری در رمان پستكی

 کیا چند صفحه یا بخشی از ی کی ه اساسا  ك. یا ایندهد گذارد و به جای آن فضای خالی قرار می می
 «فضای نانوشته»یا  «سپیدنویسی»در اصطالح به این شگرد  ؛ندكصورت سفید رها می صفحه را به

ه كهایی عامدانه و غیرعامدانه وتكاز س سپیدنویسی عبارت است. (McHale, 2004: 419)گویند می
ه از متن ارائه كنهایتی است  پیامد آن، تفسیرهای بیشود و موجب گسترش دریافت مخاطب می



 عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیبمدرن در مجموعۀ  ی فرمِی پستشگردها واكاوی/ 134

مرگ مؤلف است و هدف از  ۀی از نمودهای واضح ایدكی ،. این شگرد(76: 1393)معراجی، شود  می
ان كید شود و زمینه و امكاصل عدم قطعیت تأبردن اوست تا بر ززدایی از راوی و به حاشیهكتمر ،آن

شود مخاطب در پیشبرد روایت چندخوانشی متن فراهم آید. استفاده از این شگرد باعث می
 وجود ان تفسیرهای مختلف بهكبه تعداد مخاطبان بالقوه، ام ،ترتیب ت داشته باشد و بدینكمشار

ه كدر متن است؛ یعنی مخاطبی  ۀفرضی، مخاطب نهفت ۀاین مخاطب بالقو ،به سخن دیگر ؛آید
. (17: 1996)عبدالواحد، شود لیت آن پنهان میكآید و در امل اثر به وجود میكگیری لكپس از ش

ه نویسنده تمام معانی متن را كل كش بدین؛ پذیری مخاطب است مقابل سپیدنویسی، تطابق ۀنقط
گذارد؛  نمی یمعنا باق ۀمخاطب با نویسنده بر سر توافق دربار یگفتگو یبرا یسازد و جای ار میكآش

به  یاو لذت چندان یسویه برا کشود و این فعالیت ی لذا مخاطب تنها به تطابق با متن فراخوانده می
گذارد تا  كه نویسنده فضاهایی از متن را خالی می گاه  . اما آن(34: 1383)امانی و آذرنوید، دنبال ندارد 
شف كمخاطب، او را به  ۀراه رسیدن به معنا آنها را پر كند، ذهن خالق و خیال گسترد مخاطب در

و این تعامل  (71: 1997)جینیت، دهد  ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق می
 .(216: 1382)خسرونژاد، آورد  او به ارمغان می یژرف برا یدوسویه، لذت

ه كرده كبارها از شگرد سپیدنویسی استفاده  مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ابودیب در 
ه كدهد و خواننده را در موقعیتی قرار میاست روابط علی و معلولی شده  ۀموجب فروپاشی زنجیر

ه به ابودیب كه متنبی بعد از اعتراضی كاز جمله در مقطع زیر  ؛عهده گیرد روایت را بر ۀخود ادام
-101همان: )گذارد  صورت سفید باقی می ، صفحاتی را در آخر به(100: 1996أبودیب، ن.ک: ) ندكمی

 به آفرینش ادامۀ اثر دست بزند: یشتا مخاطب به مدد ذهن خالق خو (103
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بودگی  از من ،اعتراض به ابودیب در این مقطع از داستان ۀداشتن قدرت از سوی متنبی و ارائ
انجامد. وِب ابودیب میكتدریجَا به استیالطلبی و سرمتنبی،  یافتن من/ شود. قدرتمتنبی ناشی می

نوشتۀ خود متنبی نشان داده شده است.  با استفاده از دست ،شدن آن بودگی و برجسته ید بر منكتأ
توب و تالش كروایت داستان از سوی متنبی، نوعی گذار از شیوۀ متعارف روایتگری، گذار از متن م

مدرنیستی ابودیب است. در واقع نندۀ روح پستك سك، منعنشی دیداریكبرای تبدیل داستان به 
عنوان ند. متنبی بهك نوعی به آن نقش اعطا میخواند و بهار، مخاطب را به متن فرامیكابودیب با این 

ها و ه نوشتهكقدر  ه همانكنهد، قصد بیان این مطلب را دارد  ه پا به دنیای معاصر میكشخصیتی 
 ؛ها نیز برایش ارزشمند استل نگارش واژهكسپیدنویسی و تغییر ش زاست،خطوط برای او تنش

ای برای رساندن پیام ها از ساختار دیداری ویژهنار واژهك در»ه كتالش متنبی در این است  ،بنابراین
ه چگونه حقایق كند ك . متنبی به ابودیب اعتراض می(213: 1991، يرك)الما« به مخاطب بهره گیرد

ذیب كند. تك از این اتفاق به مصیبت تعبیر میو است؛  دهكرتاریخی مربوط به وی را تحریف 
زدایی از واقعیت ت ابودیب بر مبنای قطعیتكبه معنی حر ،و ایجاد روایت دیگری از آن واقعیت

، انسان با نوعی های سنتیرفتن ارزش بین مدرن با از ه در دوران پستكاست و گویای این پیام است 
وت كشود متنبی س هویتی سبب میروست. این بی ههویتی خانواده، ملت، وطن و اسطوره روببی

 کمكبرد تا با ر فرو میكوت متنبی مخاطب را به فكند و ننویسد و صفحاتی را سفید بگذارد. سك
 د.كنمیل كمتنبی را ت ۀذهن آشفت ۀاش ادام های ذهنیواره طرح



 عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیبمدرن در مجموعۀ  ی فرمِی پستشگردها واكاوی/ 136

از مخاطب  ،اش طوالنی شده استه قصیدهكابودیب بعد از بیان این مطلب  ،در مقطعی دیگر
گذارد و ند و به پایان برساند؟ سپس بخشی از متن را سفید باقی میكپرسد چگونه آن را جمع می

سفید بنویسد برای او در این متن  آورد تا پاسخ خود راوجود میان را برای مخاطب بهكاین ام
 :(239: 1996)ابودیب، 

 
ه كد. مخاطبی كن ابودیب در مقطع فوق مخاطب را به تفسیر اندیشۀ نهفته در داستان وادار می

شود. افزون شدن سؤال از جانب ابودیب دچار تردید می انتظار دارد ادامۀ روایت را بخواند، با مطرح
ه كشود یادآور میته را كالمش آورده است، این نكه برای توضیح بیشتر كای در حاشیه ،بر این

»رسد ای نمیبخواند و به نتیجه ،ه نوشته استكرا لماتی كتواند همۀ  نمی
ه رسالت كسازِی محِض مخاطب، همان چیزی سرگردان. (239: همان) 1«

بعد از توضیح دربارۀ ، المتنبيعذابات  است. ابودیب در صفحات پایانیشده مدرن بر آن بنا پست
ند و از این طریق با او وارد گفتگو و كهایی برای مخاطب بیان میشیوۀ خواندن متِن این اثر، روش

 شود:  تعامل می
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 . (281: همان) 
ت وی كمشار برایتعامل متنبی با مخاطب و همچنین فضاهای سفید  ۀتصویر زیر بیانگر شیو

 است:

ند تا او كایجاد می و سفیدگذاشتن بخشی از متن، درنگی را برای مخاطب« افكیقول »عبارت 
 ،مستقیم متن ۀنندك تكه در فضای سفید چه پیامی نهفته است و او به عنوان مشاركر فروبرد كرا به ف

ای د. این شیوۀ روایت هرچند پدیدهكنتواند این پیام را در فضاهای خالی متن منتقل  چگونه می
رسانی واژگان از طریق آن صورت ای از نقش پیام اما بخش گسترده ،متنی استو برون کفیزیولوژی

. ابودیب نیز با استفاده از این شگرد مخاطب را وارد فضای داستان (54: 1985)بنیس، پذیرد  می
ه كجهت است  این بدان نماید؛ میمدرن داستان دعوت  ند و از او برای تحقق اهداف پستك می

ن هرچه بیشتر خواننده به ردك کتالشی است برای نزدی ،بصری متون معاصر ۀدادن به قو ارزش
نیز با درج فضاهای  المتنبيعذابات های پایانی  . ابودیب در بخش(6: 1987، يبیسك)النویسنده 

بر دریافت  خواهد بنا ند و از خواننده میك سفید پایان داستان، متن را بدون فرجام رها می
ابودیب در به  ۀاین شیو .(280: 1996، )ابودیب« ن ال أ...كس، ل»د: كنمیل كاش آن را ت شخصی

ایت متنبی كند حكای است بر خوِد مفهوِم فرجام؛ زیرا وی ثابت میرساندن داستان، هجویه فرجام
روایتی ، قوم عرب است ۀشده در حافظالگوی تثبیت که یكمی او كو الگوهای معرفتی و ح

ند و با كخلق میهای دیرین ه ابودیب آن را با خوانشی نو از بطن روایتكپذیر است  پایان
توان ارزش این داستان را در همین اندازد. میمتن دیرین را برمی ،ها و دگردیسی مجددجایی جابه

 ۀدنبال عرض مدرنیسم بهرد؛ زیرا پستكمدرنیسم جستجو پست ۀر انتقادی برخاسته از فلسفكتف
 ؛دكنبه مخاطب افاده  ناشدنیهای عرضه تری از پدیدهای نو برای مخاطب است تا حس قوی داشته
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مراتب بیشتر از  به ،مدرنیسمپردازانۀ پستلكانات شكه در جهان معاصر به مدد امكهایی  پدیده
 .(81: 1994)لیوتار، است  پذیر شده انكگذشته ام

 

 نقاشی. 3-2
استفاده از نقاشی است. ، مدرنیستی متون ادبیهای پستدر بیان انگاره بصریی از شگردهای كی

و  ناپذیر فهم گریز و آزاداندیشانه و در بسیاری مواردیفیاتی عقلكسوی  م نقاشی را بهمدرنیسپست
في  المتنبيعذابات در  ابودیب .(14: 1397حسنوند، ) دادهای هنری سوق اعتبارسازی ارزشبی

 ،، نقاش مشهور عراقيضیاء العزاوكه به قلم  یهای متعدد نقاشی ید بركتأبا  مال أبودیبك صحبة
ند. كها عمل می در باورها و ارزش کیكدر راستای اصل عدم قطعیت و تش است، ترسیم شده 

 آثار ۀهای ساده و پیرفتی كلی و سطحی در زمر دلیل استفاده از تركیب های این اثر به نقاشی
متنی زمان تصویر و  هم کپیام در آنها از طریق در و (13: 1999)غانم،  گیرد اكسپرسیونیسم قرار می

یای قدیم پا به ه از دنكدر تصویر زیر متنبی . شود قید مینقاشی  ۀدر حاشی شود كه عموما   منتقل می
فضای شود و ، وارد تعامل بصری و معنایی با مخاطب میاست جهان معاصر گذاشته ۀعرص

حرف نقاشی را با  معتقد استدارد. او اری وامیكعنوان جزئی از موجودیت خود به هم داستان را به
ه كد شو میتبدیل ال و تصاویر جدیدی كه ذوب و به اشكرده و این الف است كشروع  «الف»

غییری تمدرنیستی،  در راستای رسالت پستنقاشی زیر متنبی است. ذهن مشوش  ۀساخته و پرداخت
)ابودیب، دهد سوق می جدیدرا به فضا و رویدادی  و اوند كهای بصری مخاطب ایجاد میدر عادت

1996 :101): 

  
سان  را به شموجودیت و ندكمخاطب را به گفتگویی بازبینانه با خود دعوت می ،نقاش ابودیب/

ها و خاطرات گذشتۀ او تجربه ،بنابراین ؛داردعرضه می مخاطبای نویافته به زندگِی روزمرۀ تجربه
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د. این یاب میگرگون فرصت بازبینی در نظمی جدید و شرایطی د های وید و ایدهشو میاز نو مرور 
از »ه از آن با عنوان كمدرنیستی است ردهای هنرهای تجسمی در ذهنیت پستكاركی از كفرآیند ی

مدرن ایماژها را از آثار پیشینیان و هنرمند پست ،شود. طی این فرآیندتعبیر می «آِن خودسازی
حسنوند، ) ندكآن خارج می ۀنندكتولید ند و از انحصاركخود می از آِن  ،شیدهك معاصران بیرون

ه اگر متنبی در كند ك القا میبه مخاطب را این تمهید این پیام استفاده از با  ابودیب. (15: 1397
بینی او تغییر جهان مسلما   ،ردكرد و شرایط عصر حاضر را تجربه میكزندگی می نونكجهان 

 رد.ك می
ای  نوشته قائل شود، با تلفیق نقاشی و دستتعّینی ذهنش ه بر تداعیات كبدون آن ،متنبی در ادامه

های دست به تجربهند ك می شوادار ،دهكراو را احاطه ه كند ك ید میكبر رؤیاهایی تأ ،از خوددیگر 
در  او. دشو اش اندیشهبخشی  عینیتفضای وارد  ،ی مخاطبت ذهنكو با مشار بزندانگیز هیجان

منطقی  ه نیروی درونی او به طراحی زیبا وكپایین نقاشی(  ۀنوشت )دست نماید این نقاشی چنین می
شوند. مخاطب  گیرند و ترسیم می ل میكه شكها هستند  این خود نقاشینقاشی گرایش دارد؛ اما 

از درون های متفاوت و متناقضی را نقاشی، مفاهیم و تداعیاین مدرنیستی  پست ماهیتنیز بسته به 
های ارگرفتن تجربهكهای فرمی و بهواسطۀ گذر از حصار محدوده به نقاش ابودیب/ند. كپیدا می آن

ه كند كمی ترسیم ای نقاشیگذارد و میفراتر های مفهومی مفهومی مخاطب، پا را از عرصه-حسی
ی از كی ،ها و الگوهای ذهنیسرعت تغییر ایده د؛ زیرایافتن داشته باش ای موقت برای هستیگستره

 تصویر زیر بیانگر این مسئله است ؛(37: 2013)مروان،  مدرنیستی استر پستكمحوری تفاصول 
 :(103: 1996، )ابودیب
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ه ارتباطات مفهومی به ك گنجاندمیچند نقاشی دیگر هایی را در حاشیه،نقاش ابودیب/در ادامه 
 کفقط یه كنیستند قدر ساده آنها دارای پیچیدگی خاصی هستند و  این نقاشی اما ؛دهمراه دار

نده از پیچیدگی و كآ ها از این نقاشی کدر هریش . خطوط مشّو ندكمفهوم را به مخاطب منتقل 
قصد دارد مخاطب را  نقاش ابودیب/رسد نظر می د. بهچندمعنایی و متغیر دار ردكاركاست و  ابهام

. با ارتباط دهدمفاهیم آن را به چیستی و چگونگی رخدادهای آن  ند تاك هایش درگیر روایت نقاشی
های گذارد دریافتدهد و مینمی ها این نقاشیهرگز توضیحی دربارۀ  نقاش ابودیب/این تفسیر، 

 د.اثرش بیفزای، به غنای مخاطب متفاوت و متناقض
 بهتر کو در توضیح برایآن عباراتی  ۀه در حاشیكشود دیده میمبهم ای چهره ،خرین نقاشیدر آ
ت بیننده را برای اتمام فرآیند ك، مشاربا تلفیق تصویر و متن نقاش ابودیب/درج شده است. تصویر 

در قاب تصویر ه كاز مردی  ه متنبیكدر این متن مشخص است طلبد. معنایی اثر به یاری می
شمع  ۀتقاضا دارد شمعی را در فضای باز روشن نماید و بگذارد نسیم مالیم شعل ،نقاشی شده است

 ند:كرا خاموش 
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 مخاطببخشد و می نقاشیبندی به انكبا این تمهید، نوعی توهم عینیت و م نقاش /ابودیب

و از طریق  شودمی ویشیدۀ كتصویربه وارد دنیای آن، ۀریخت تصویر نامتعارف و درهم ۀواسط به
این توانست  نقاش می ند. ابودیب/ك را ایفا میگر  نشكنقش ، شود میداده  اوه به كهایی نشانه

قصد مدرن  پست ۀبا تأسی از ماهیت فلسف د؛ اماكنارائه تری درخواست را با تصویر واضح
معناشناسی  نشانهای فض به را مخاطب ارك این با تا دارد، را طبیعی و روزمره هایوارهعادت نزد برهم

، هدفی نمایانهقاش از ایجاد توهم واقعن ه ابودیب/كدهد فرض نشان میاین پیشد. كنوارد ای  تازه
ه كشود  با تعمقی بیشتر در تصویر و متن فوق چنین دریافت میند. كرا دنبال میمعنادار 

قصد ندارد به شیوۀ  یعنی ؛گرایانه نیست نقاشی، برون گیری گفتمانی ابودیب در پردازش متن/ جهت
ه كند تا جایی كه سعی میكبل ،ها ارجاع دهدرا به مدلول بیرونی آن مخاطب کالسیكنقاشی 

نحوی  موجود به کدرون تصویر از قبیل مرد، شمع و فضای تاری مخاطب را با ذات اشیاءتواند  می
ه كنقاشی است  بارۀا درهحد زیادی منطبق بر دیدگاه فرمالیست سازد. این شگرد تا کملموس نزدی

)جمالی،  ید فراوان دارندكتأقوام و غنای فرم بر  و دهنداهمیت جلوه میمكمایه و محتوا را  درون
1394 :15). 
 

 ال هندسیکاش. 3-3
ادرهای هندسی، اعم از مستطیل، دایره و كمدرن گاه در خالل  تصاویر مندرج در متون ادبی پست

د و تأثیری مضاعف بر مخاطب داشته كنگیرد تا نوعی تغییر روند در فرم اثر ایجاد  مربع قرار می
نند تا متن یا كای ساده یا تزئینی استفاده میهای حاشیهبرخی از تصویرگران از خط»باشد. 

شش بیشتری كن را افزایش دهند و در خواننده تصویرهایشان را بپرورانند، تأثیر و جذابیت داستا
ادربندی در اثر ادبی باعث كبودن نوع تصویر و  . متفاوت(32: 1377ومینس، ك)« نندكایجاد 

ای سیال  گونه ها به ادربندیكار، كد. برای این شومخاطب می برایزیباترشدن و افزایش جذابیت آن 
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ادربندی و استفاده از كگیرد. تنوع  های مختلفی به خود می صفحات، حالت طّی پذیرد و  صورت می
مشهود است. ابودیب در  مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ال هندسی در تصویر زیر از كاش

پرسد طور پیاپی از متنبی سؤال میشود و به شخصیت داستان وارد جهان متن می عنوان این بخش به
ادری محصور  و او را وارد كبه همین جهت ابودیب، متنبی را در  ؛ندك میوت كو متنبی نیز س

به  ،ه ابودیب برای وی ساخته استكستن حصارهایی كند. متنبی بعد از شك فضایی تیره و تار می
ای با هم تعامل گونهها و تصاویر بهواژه ،بنابراین؛ شودو در آن گم میوارد او  کدنیاِی سراسر تاری

، )ابودیبند كمیل میكنشده را ت های بیانها و رابطهافكخواننده با دانش و تجربۀ خود شه كدارند 
1996 :11): 

 
 

ادر دایره برای كبخشی به اثرش، از  برای جذب بیشتر مخاطب و تنوع ،ابودیب در مقطعی دیگر
وار، دایرهصورت به« م، ن، ظ، ر، ت»چیدن حروف  هم نارك با ویگیرد.  چینش واژگان بهره می

وار است. چنین به نظر ه در آن دید و افق واژه نیز دایرهكند كای را برای مخاطب ایجاد میمنظره
را « ةمنظر»و یا اسم « نظرتم»قصد القای فعل  ،«م، ن، ظ، ر، ت»یب حروف كه وی از تركرسد  می

 ۀمیل ادامكا در تدادن بیشتر مخاطب ر تكنویسی دارد و با این شگرد قصد مشار در قالب تجزیه
های متعدد این مقطع از داستان دارد. قراردادن فضاهای سفید در اطراف این  متن و تشخیص پایان

سازد تا مخاطب به مفهوم ه ابودیب ذهن مخاطب را درگیر میكتواند دال بر این باشد  دایره نیز می
 د:شوند و در این گردش ذهنی با وی همراه كمدنظر او رجوع 
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گیرد تا  وار در متن قرار می ادری دایرهكمال ابودیب در قالب كعی دیگر نیز نام در مقط

 د:شوهای بصری این اثر دوچندان  زیبایی

 
 

مال ك صحبةفي  المتنبيعذابات  یتوان گفت ابودیب تركیب عناصر بصر در مجموع می
ه كداند  خوبی می به كند. وی یم یده كه در اختیار دارد، سازمان یرا بر اساس كادر بصر ابودیب

و تركیب  یبصر یبر نیروها یدر تاثیرگذار ،این اثر به هر شكلی كه انتخاب شود یمحدوده و فضا
و  ها از فضا و جداساختن آن از سایر بخش یآنها با یكدیگر مؤثر است؛ لذا با انتخاب بخش

ال كتباط اشدهد: اول اینكه ار یدو عمل انجام م ،ال هندسیكاش بل كمکپیرامون  یهافضا
را كه از درون به بیرون گرایش دارد،  یبصر یكند و انرژ یمتن برقرار م یداخل ۀهندسی را با محدود

خواهند به درون  یال هندسی را كه مكبیرون از اش یبصر یها یدوم اینكه انرژ؛ سازد یمحصور م
گری در این اثر به  روایت ردن ابودیب دركن بسنده ،بنابراین ؛به كنترل در خواهد آورد، آن نفوذ كنند

-ای و چندرسانهرشته نشی میانكتوب و تالش برای تبدیل آن به كمتعارف و فراتررفتن از متن م ۀشیو

 بینِی پسامدرنی وی است.جهان ۀنندك سكای، منع
 

 عمودنویسی. 3-4
نگارش و چینش واژگان  ۀنی در نحوكمدرن، هنجارشی از تمهیدات فرمی و بصری در آثار پستكی

م بر ساختار فضایی متون دوران كزدایی از منطق و عقالنیت حااست. این شگرد درصدد آشنایی
چینش  ۀه در نحوكطوری ؛های دیدارِی بازشناخت شعر از نثر است ی از راهكه یكپیشامدرن است 
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ساختار نظِم  غالبا   ،شعر نو، عمودنویسی غالب است؛ اما در متون نثری ویژه به ،واژگان در شعر
گذارانه  بدعت ،آرایی داستان آرایی و صفحه های پسامدرنیستی، واژهواژگان، افقی است. در داستان

پنداری با  دارد تا به جای همذات، بیش از هر چیز خواننده را بر آن میکاست. استفاده از این سب
بودن فضای  از تصنعی ،نتیجهالمی شود و در كهای های داستان، درگیر بازیراوی و شخصیت

گاهی یابد  جایی فضایی  هریختگی و آشفتگی را جابهیل این درهمک. م(229: 1385)پاینده، داستان آ
 :McHale, 2004) شناختی داردردی هستیكارك ،ه این شگردكنامد و بر این باور است واژگان می

به  ،؛ بنابراینكند میاستفاده متن داستان سازی برجستهاز این شیوه برای مدرن پست ۀنویسند .(418
)الواد،  دنمای اش را تثبیت می خواهد اندیشه گونه كه می آن ،ورود پیدا كردهاثر  ۀخوانندجهاِن واقعِی 

1985 :75). 
نظم سنتی واژگان  ،مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات های متعددی از  ابودیب در بخش

با  زیردر تصویر  ،مثال ؛ برایدهد معمول متن جای میناریزد و آنها را در فضاهای  را درهم می
سته كش ت پیرمردی فرتوت و درهمئسته، متنبی را در هیكش گسیخته و درهم استفاده از واژگان ازهم

انتهارسیدن عمر  بههمبستگی خاصی میان واژگان و مفهوم  ،شد و از این رهگذركبه تصویر می
ه تنها و كشد كمتنبی را به تصویر می ند. ابودیب با تغییر فضای واژگان پیرمردی/كانسان برقرار می

رار كند. تصویرسازی و تكای به گردوغبار باقی مانده بر تاروپود خیمه نگاه میس در گوشهكبی
متنبی را برای مخاطب  پیرمرد/رفتۀ  دست ه عمر ازكطوری است « إلی الرماد تری بها»واژگان 

پاشیدگی حروف  هم رفتن است را با ازبین حال از ه دركستر كد. او عمر پیرمرد و خاكن می تداعی
رفتۀ پیرمرد را نیز  دست برد، عمر ازستر را با خود میكه خاكگونه  گویی باد همان ؛سازدهمراه می

تداعی عموما برای یابد. متن درمی ۀگسیختهم برد و مخاطب این تداعی را با چینش حروف ازمی
 و مخفی داستان و بیان احساسات های شخصیت فكری های درگیری و ها دغدغه ترین اساسی ارائه

ری و كمعناباختگی الگوهای ف .(222: 1398)اعظمی و همكاران، رود  كار می به ها آن الضمیر مافی
 شود:می متنبی نیز از این تصویر استنباط میكح
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شود؛ اما به دنبال نظمی دچار گیجی و آشفتگی ذهنی می های بی مخاطب با نگاه به چنین متن
 پیام مورد ،نظمی و معناست و بر حسب زمینه و نوع چینش واژگانای میان این بیردن رابطهكپیدا

شود و ه در قالب سرود نوشته میكداستان  کبخشی از ی ،مثال رایب كند؛  مینظر ابودیب را استنباط 
عینی  ۀتواند نمونمی ،گیرندعرض و طول مشخص قرار می کل صفوف منظم و با یكش  واژگان به

 ارناوال هستندك ۀنندكصورت عینی برگزار ه خود واژگان بهكانگار  ؛ارناوال یا جشن شادی باشدك
(McHale, 2004: 417)کیكباعث تش ،ردهكه متن فوق حضور خود را برجسته كشود  گونه می. این 

جایی فضایی واژگان را  هردی از جابكاركشود. چنین خواننده در جهان واقعِی خود و جهان متن می
در تصویر زیر نیز « ز حتی عنه النطقي عاجننكالیوم ل ةتابكأحاول ال»متنبی  ۀنوشت در دست

 رد:كتوان مشاهده  می
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شیوۀ نگارش افقی با ، مال أبودیبك صحبةفي  المتنبيعذابات خوانش مدت مخاطب در 
شود و از متن به معنا و از معنا به متن ناگهان غافلگیر می ،ابودیب مأنوس است؛ اما در این بخش

چنین برای مخاطب  ،گردد. در این تصویردنبال هدف متنبی از این شیوۀ بیان می ند و بهكرجوع می
از  ،ردهكجهان متن را رها زند،  ه قدم میكه متنبی خسته شده است و در حالی كشود تداعی می

ابودیب مخاطب را در  ،گذارد. با این شگردشود و پا را از واژگان و سطور فراتر میصفحه خارج می
 کیكبه تردید و تش ،ند. همبستگی معنا و شگرد فرمی در این بخشكسرگردانی و گیجی رها می

ابودیب در مقطعی  ،افزون بر ایند. شومیمنجر بودن جهان داستان یا تخیلی مخاطب در واقعی
دارد. با چیدمان عمودی و البته متشتت به مخاطب عرضه می ،در متنرا دیگر، سرگردانِی متنبی 

افزاید و در چین و فضاهای خالی نیز بر عدم قطعیت این بخش از داستان میاستفاده از نقطه
 گذارد: شناسی مخاطب اثر مستقیم می هستی
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 .(174: 1996)ابودیب،  
خواننده را وارد دنیای داستانی و خیالی « یا.../ یا.../ یا...»طرِح سقوط به پایین با ثبت چندبارۀ 

دهد تا سختی سقوط خیالی را و او را همراه با متنبی در وادی سقوط قرار می سازدذهن ابودیب می
 د.كناحساس 

 

 نویسی تجزیه. 3-5
لمات كتوان به استفاده از صورت نوشتاری مدرنیستی، میاز دیگر تمهیدهای فرمی در متون پست

بخشد متن مییفیتی تجسمی به كه این چیدمان مجزا، كرد كشده اشاره  کیكصورت مجزا و تفبه
با ایجاد  ،ه مربوط به شطحیات ذهنی متنبی استك. نویسنده در قسمتی از متن (29: 1391)منتشلو، 

گفتن ل سخنكارتباط میان عنوان این بخش و محتوای متن، اجزاء آن را شبیه بازنمودی از ش
شگرد به مخاطب ند. پیام این كمیردن حروف واحد بیانكپیش و ه و پسكتهكصورت تها به رمال

های  های لغوی و اشتقاقتواند مضمون را بر اساس ریشهه خواننده میكته باشد كتواند این نمی
 ند و قضاوت و تفسیر را برعهده گیرد:كمتفاوتی دریافت 

←←

←←←←←

 .(263: 1996)ابودیب،  ↔
ژریخت و درهم و برهم، بر كالخط مدرنیستی با رسمهیل  متن پستكبر اعتقاد م بنا
خط  ،ار بصریك؛ لذا استفاده از این سازو(McHale, 2004: 414) ندكبودن خود پافشاری می واقعی
ای از حروف منظم در ه داستان مجموعهكید بر فروپاشی این تصور سنتی است كشیدن و تأكبطالن

معنای ثابت و الیتغیر  کو یه رونوشتی خیالی از واقعیت بیرونی است كسطور افقی منظم است 
 دارد.
 

 تغییر فونت. 3-6
برای ایجاد گسست بصری یا  ،سازی متن عالوه بر برجسته ،مدرن های پستداستانتغییر فونت 

عذابات المتنبي في در  . ابودیب(46: 1391)منتشلو، رود ار میكمعانی ضمنی دیگر نیز به  ۀافاد
نما از دادن مصداقی خصیصه دنبال نشان به با استفاده از این شگرد ،مال أبودیبك صحبة

، از متنبیای  نوشته دسترود به دنیای داستان و با مدرن به خواننده است. وی با وپردازی پست لكش
 د:كن ه میرا برجست شمدرنیستی اثر ساختار پستار، كبا این دهد و  میفونت داستان را تغییر 
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 براعتراض به ابودیب وی و داشتن قدرت از سوی كه  متنبی باید افزودنوشتۀ  دستدر توضیح 
تغییر فونت داستان نیز نوعی انجامد. میوب ابودیب كسر ،و در نتیجهاو استیالطلبی  و ودگیب من
نشی كداستان به توب و تالش برای تبدیل كرفتن از متن مراگری، ف رفتن از شیوۀ متعارف روایتفرا

مدرنیستی  رد پستكروینندۀ ك سكه منعكاست  نوشتاری( -)دیداریای ای و چندرسانهرشته میان
خط و ایجاد تغییر در فونت اصلی،  بردن از دست متنبی در ادامه عالوه بر بهره ابودیب است.

 آورد:وجود میهای بصری دیگری نیز برای مخاطب به بازی
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 نتیجه. 4
مدرنیستی در های پستای از انگاره بخش گستردهباید گفت  ،پژوهش در پاسخ به پرسش نخسِت 

ید بر اصل عدم كمحور و با تأ فرمارهای كسازو ۀواسط به ،مال ابودیبك صحبةفي  المتنبيعذابات 
بصری و تجسمی همچون نقاشی، مال ابودیب در این اثر از برخی هنرهای كیابد. نمود میقطعیت 

های سنتی سطور شعر و نثر و  لكش ۀاری عامدانكنویسی و همچنین دستنویسی، تجزیهسپید
های متعددی  . وی بخشاست  دهكرال هندسی در نگارش جمالت و واژگان استفاده كاستفاده از اش

 دهدروایِت رخدادها، چند نقطه قرار می ۀو به جای ادام گذارد میاز روایت متنبی را خالی 
های مختلف  بخشوی در . ندكصورت سفید رها می یا چند صفحه را به که یكو یا این )سپیدنویسی(

و  نویسی و تغییر فونت متن( )عمودنویسی، تجزیه ریزد نگارش و چینش واژگان را به هم می ۀ، نحواین اثر
های داستان، پنداری با راوی و شخصیت جای همذات د تا بهنك خواننده را وادار می ،بیش از هر چیز

گاهی یابد.  د و از تصنعیشوالمی كهای درگیر بازی ی این اثر ها نقاشیدر بودن فضای داستان آ
شود و گذارد و وارد تعامل بصری با مخاطب می جهان معاصر می ۀمتنبی از دنیای قدیم پا به عرص

تصویر  ۀواسط دارد. مخاطب بهاری وامیكاز موجودیت خود به همعنوان جزئی  فضای داستان را به
هایی شود و از طریق نشانهشیدۀ متنبی میكتصویرها، وارد دنیای به نقاشی ۀریخت نامتعارف و درهم

 یها ادربندیكبودن نوع تصویر و  ند. متفاوتك گر را ایفا می نشكشود، نقش  ه به او داده میك
نوعی تغییر روند در فرم  ،نیز این اثرهای مختلف  ال هندسی در بخشكش و استفاده از اشمشّو 

 گذارد. د و تأثیری مضاعف بر مخاطب میكن ایجاد می
ه ابودیب با استفاده از شگردهای كهایی  باید گفت پیام ،در پاسخ به پرسش دوم پژوهش

روایت متنبی،  النكریختن هم بهند از: ا عبارت ،محور در صدد انتقال آن به مخاطب است لكش
زیت متن كاستن از مرك ،نویسی های داستانومرج در سنت ایجاد هرج ،فروپاشی نظم هندسی متن

گیری  لكذهن مخاطب را به زوایای پنهان ش این شگردها کمكاو با . متن ۀز بر حاشیكاصلی و تمر
ها را در سطح دیداری به  روایت النكاقتدار با این ترفند،  تاد كن میداستان خود با متنبی معطوف 

نهایت را برای مخاطب  تفسیرهای بی ۀارائ ۀهای عامدانه در متن، زمین وتكبا س او .شدكچالش 
شف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب كاو را به  ۀآورد و ذهن خالق و خیال گسترد فراهم می

در  آورد. مخاطب به ارمغان می یژرف را برا یدهد و این تعامل دوسویه، لذت معانی آن سوق می
ماهیت ترسیم آنها بر اصل عدم قطعیت و نیز باید گفت های این اثر  نقاشیهای  ارتباط با پیام

 ید دارد.كهای سنتی داستان متنبی تأ در باورها و ارزش کیكتش
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 نوشت پی
 بخوانم.ام،  توانم كلماتی را كه نوشته حقیقتا  فراموش كردم؛ نمی .1
كنم. نخست عالئمی است كه در مقابل برخی از هنگام مطالعۀ این اثر، دو مسأله را به خواننده واگذار میبه .2

تواند برداشت تر نیز به آن اشاره شد. این عالئم، قطعیت چندانی ندارد و خواننده میواژگان خاص قرار دارد كه پیش
پسندد انتخاب كند و به مابقی اعتنایی نكند و یا خوانشی تركیبی از هردو  میباشد؛ آنچه را كه  ای از آنها داشته آزادانه
است؛  باشد. نكتۀ دوم، دربارۀ عالئم سجاوندی محذوف است كه البته در برخی از جاها بدون دلیل، ذكر شده داشته 

م این صدا از زبان من است. قصد داشت ها بر صدای انسان چیره این عالئم بیانگر سلطۀ صدا و پژواكی است كه مدت
 تر ارائه گردد )راوی: كاف(. بیان شود تا آزادانه

كند و آن چاه واژگانم را  بینمت.... تو.... ای... ای...ای... گویا پژواک اخیرم در چاه تو سقوط می دیگر نمی .3
  بلعد. می
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