
 

 

 

 

A Critical Study of Postmodern Existential Boundaries in ʻAbd al-
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Abstract  
Metafiction is one of the most prominent literary genres in postmodern 

literature. Meanwhile, metanarratives have been able to introduce 

themselves in the field of literature with the help of special features rooted in 

postmodernity. In the meantime, the ontological features in metanarratives 

are able to deal with philosophical-existential issues opening a postmodern 

dimension without following any particular order in the author’s views and 

thoughts. In a sense, it can be closely associated with some other features of 

metanarratives, namely, uncertainty, artificiality, historiography, temporal 

anxiety and the author’s entry into the text as the leading focus of existential 

anxiety within the story. Accordingly, the objective of this article is to 

scrutinize metafictional ontology in ʻAbd al-Karīm Burshīd’s postmodern 

play Ibn al-Rūmī fī muduni al-ṣafīḥ. However, the present article, with the 

aim of developing and using the descriptive-analytical method with the play 

in question, seeks to answer the question as to what extent the existential 

boundaries in Ibn al-Rūmī fī muduni al-ṣafīḥ are influenced by 

postmodernist criteria? The initial impression of the research notes that the 

author has the greatest influence on the existential views reflected in the text 

and has managed to change the existential boundaries at times drawing on 

the omniscient point of view. Time uncertainty and anxiety have also played 

a role in drawing the boundary between existence and non-existence to the 

extent that the author's historiography along with the inner characters of the 

text have also led to a display of time anxiety and failure. Likewise, the 

author's clear expression through a fictitious text has led the reader to dwell 

in the boundaries between reality and fantasy with the existential boundaries 

have been blurred once again. 
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 چکیده
شود. در این میان ویژگی  مدرن محسوب می ترین اشکال ادبی در ادبیات پست فراداستان از برجسته

وجودی با رویکردی -آورد تا به مسائل فلسفی در فراداستان این امکان را فراهم می وجودشناسی
هایی همچون  با ویژگی یتنگاتنگپسامدرن و بدون نظم در طرح افکار نویسنده نگریسته شود و ارتباط 

گرایی، تشویش زمانی و ورود نویسنده به متن به عنوان مرکز اصلی تشویش وجودی  عدم قطعیت، تصنع
داستان، برقرار گردد. این پژوهش بر آن است تا مشخصۀ فراداستانیِ وجودشناسی را در نمایشنامۀ  در

اثر عبدالکریم برشید، مورد واکاوی قرار دهد. لذا با تکیه بر روش « ابن الرومی فی مدن الصفیح»پسامدرن 
ابن »نمایشنامۀ  گویی به این پرسش است که چگونه مرزهای وجودی در تحلیلی در پی پاسخ-توصیفی

دهد  یاند؟ رهیافت اولیۀ تحقیق نشان م تحت تأثیر پسامدرنیسم قرار گرفته« الرومی فی مدن الصفیح
ترین تأثیر را در آرای وجودی متن داشته و توانسته مرزهای وجودی را گاهی با  عبدالکریم برشید بیش

بین هستی و نیستی بسیار نقش  دید دانای کل تغییر دهد. عدم قطعیت و تشویش زمانی نیز در مرز
های درونی متن به تشویش و شکست زمانی نیز  نگاری نویسنده با شخصیت اند تا جایی که تاریخ داشته

خواننده  قرار دادناست. همچنین، بیان واضح نویسنده از طریق یک متن ساختگی منجر به  منجر گشته 
 اند. خورده ری دیگر برهمبین دو مرز واقع و خیال شده و مرزهای وجودی نیز با

 

 فراداستان، وجودشناسی، ابن الرومی فی مدن الصفیح، عبدالکریم برشید.: های کلیدی واژه
 

 مقدمه. 1
مدرن جریانی است که از دل مدرنیته و جهت حل معضالت آن برآمده است. بنابراین  پست
مدرن با توجه  پست ۀسففل»آن؛ زیرا  ۀپروژ ۀکنند مدرن نه نفی مدرنیسم است و نه تکمیل پست

اش در پی نفی هرگونه معنا و مفهوم ثابت استت و  هرگونته همستویی میتان      گرایانه ساخت به وجوه پسا

 اصول موجود در بطتن تفکتر پستت   (. 57: 1383)فراهانی فرمهینتی،   «کند زبان و جهان را نفی می
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ای هت  رگتونی ، دگوجتود شناستانه  همچون طرح مباحت   توان در مواردی  مدرنیستی را می
های دیداری، تردید در واقعیت، ایجاد بدیل رسانه ، تأکید بر ظواهر و تصاویر، نقش بیپیاپی

ها و امور واقعی خالصه نمود. این اصول تحتوتت  ها و سبک شبهه، عدم قطعیت در سنت
راه ایتن تحتوتت،    ۀای را در جهان هنر، ادبیات و معماری به وجود آورد. از جملت  گسترده

وجودی به ساحت متون ادبی استت. در ارتبتاط بتا گترایش      -م عمیق فلسفیمفاهی افتنی
ای  تزم استت مقایسته   وجود شناسانهافراطی از مباح   ۀمدرن به استفاد نویسندگان پست

مدرنیستت صتورت پتذیرد.      میان رویکرد کلی نویستندگان رئالیستت، مدرنیستت و پستت    
ائه دهند که انستجام کامتل داشتته باشتد و     کنند اثری به مخاطب ار ها تالش می رئالیست

و ی روحی ها آشفتگي ریتحت تأثها ساختار داستان را  بازتابی از واقعیت باشد. اما مدرنیست
هتای   ها ادبیات بایتد گزارشتی از تیته    دهند؛ زیرا به اعتقاد آن روانی انسان معاصر قرار می

الف بازتاب واقعیت در آثارشتان  مدرن نیز مخ نامشهود روانی انسان باشد. نویسندگان پست
و تأکید افراطتی بتر مباحت      شکل محورشگردهای  یریکارگ بهکنند با  هستند و سعی می
بترهم  داستانی اثرشان تأکید نمایند و از این طریق، انسجام متن را  ۀبر جنب وجود شناسانه

 .زنند
بیات داستتانی  ترین دستاوردهای پسامدرن در اد فراداستان، به عنوان یکی از برجسته

کنتد تتا از ایتن طریتق      داستان جلب متی  بودن یتصنّعمند توجه خواننده را به  آگاهانه و نظام»است که 

. (Waugh, 1996 :4) «دربارۀ جهانِ متن و جهان خارج از متن مطرح سازد وجود شناسانههایی  پرسش
کند  روایت خود را نقد می داستانی است که»از فراداستان چنین آمده که  زبان شناسانهدر تعریفی 

. نویسندۀ فراداستان برای (Hutcheon, 1991: 1)« پردازد شناختی خود می و به تحلیل ماهیت زبان
گیری و تتاریخ را بته    نویسی سنتی مانند متن، روایت، چارچوب، نتیجه مفاهیم داستان»نیل به اهدافش 

خواند چیزی جز زبان  اننده القا کند که آنچه میخواهد این حقیقت را به خو کشد و با این کار می چالش می
 .(163: 2008)الماضي،  «نویسی نیست و نباید داستان را با واقعیت اشتباه بگیرد و صنایع داستان

شتود   های مختلف وجودی محسوب می بارزترین مشخصۀ فراداستان، تداخل ساحت
؛ شتود  بتا یکتدیگر متی    های فراداستتانی  که با نوعی مک  کوتاه منجر به ارتباط مشخصه

هتای   توان متعلق به یک مشخصه دانست بلکه مشخصه که یک فراروایت را نمی گونه نیا
مختلف و گوناگون با ارتباط یکدیگر قادر به خلق فراداستان خواهند بود. در ایتن صتورت   
نویسنده قصد دارد متنی مخالف با فلسفۀ رایج در متون کالسیک و مدرن خلق کند که در 
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ز میان هستی و نیستی را دچار تزلزل نماید و خواننده را در درک واقعیت اصلی متن آن مر
ورود  هتایی همچتون   نویس برای تحقق ایتن امتر از شتگردها و مشخصته     داستان»به چالش بکشاند. 

، کتاربرد افراطتی فنتون    یستاز  گانته یبدنیتای داستتان،    یستاز  یتصتنع نویسنده به داستان، بینامتنیت، 
)کامتل و محمتود،   « بترد  های سجاوندی و تعدّد روایت بهره متی ، استفادۀ نامتعارف از نشانهنویسی داستان
2015 :169.) 

نویسان عرب در دورۀ معاصر به تأسی از ادبیات غرب تالش نمودند آثاری  نمایشنامه
علتت اصتلی   »مدرن غرب قرار گیترد.   های پست سطح نمایشنامه نمایشی خلق نمایند که هم

ای را فتراهم   های گذشته تجربه کترد و زمینته   ناشی از تغییراتی است که جهان عرب در دههاین رویکرد 
)مالابراهیمی و « های سیاسی و آرمانی گذشته نوعی تردید به وجود آید آورد تا نسبت به بسیاری از ارزش

ای بترای نمایشتنامه برآمدنتد.     های تتازه  کشف راهی در پ بیترت نیبد (.277: 1396رحیمی، 
نویسی را از خود نشان داده و آثار متفاوتی  های نوینِ نمایشنامه ها شجاعت تجربۀ گونه نآ

هتای   خلق کردند تا از این طریق به معرفت نوینی از انسان و جهان دست یابند و رهیافت
ابن الرومی فی مدن » ۀنمایشنام .(1: 2013)مروان، متفاوتی را در متون ادبی به نمایش بگذارند 

ای از تاریخ، روایت، خاطره و تداعی  م( آمیخته1943م( از عبدالکریم برشید )1975) «الصفیح
آزاد است که در آن نویسنده با کمک این تمهیدات، رخدادهای واقعی زندگی ابن رومی را 

هتای   پاشد و به شکلی دگرگون کته برگرفتته از عتالخم ختواب و ر یتای شخصتیت       فرومی
 .نماید نمایشنامه است، عرضه می

بررستی   عالوه بتر تحلیلی،  -بر روش توصیفی پژوهش حاضر در تالش است با تکیه
با نظر خاص به مرزهای وجودی فراروایی  «ابن الرومی فی مدن الصفیح»گسترۀ فراداستان در 

بپردازد و چگونگی و کیفیت وجودشناسی را در ایتن اثتر نمایشتی پستامدرن متورد        در آن
 های زیر پاسخ داده شود: شود به پرسش تا تالش میدر این راس واکاوی قرار دهد.

هتای وجتودی در ایتن     ترین شگردهایی کته برشتید جهتت تتداخل ستاحت      مهم -
 ، کدام است؟گرفتهنمایشنامه به کار 

 ریتحتت تتأث  « ابن الرومی فی مدن الصفیح»چگونه مرزهای وجودی در نمایشنامۀ  -
 اند؟ مدرنیسم قرار گرفته پست
 شپژوه ۀ. پیشین1-1

قرار تاکنون پژوهشگران متعددی به زبان فارسی، آثاری را از منظر فراداستان موردپژوهش 
های کوتاه فارسی  های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان شیوه» ۀاز آن جمله: مقال اند داده

و همکاران. این مقاله به معرفی و  نسب فیشرش( از مریم 1392) «80و  70های  دهه
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ویسندگان این دو دهه پرداخته و معلوم شده است که چگونه نویسندگان بررسی ن
های  کاربست مؤلفه» ۀ. مقالاند برده، به کار  تمهیدهایی را که به خلق فراداستان منجر شده

ش( از 1395) «خسروی ابو تراب ۀفراداستانی در داستان کوتاه مرثیه برای ژاله و قاتلش نوشت
از « مرثیه برای ژاله و قاتلش»ن. این مقاله داستان کوتاه شکریان و همکارا محمدجواد

خسروی را بررسی و به واکاوی آن در  ترابابومجموعه داستان دیوان سومنات، نوشته 
عنصر فراداستان  یقیتطب یبررس» ۀهای فراداستانی پرداخته است. همچنین مقال پرتو نظریه

تالو یا یزمستان مسافر یها شباز  یشب پور و اگر یرو روانیکنار آتش من یدر داستان کول
عنصر  یریکارگبه یقیتطب یش( از هاجر فیضی و دیگران، که به بررس1395« )نویکالو

های بازتاب  وهتشی» ۀچنین مقالتفراداستان در دو رمان مذکور پرداخته است. هم
پژمان  ش( از هدی1397« )های پسامدرن فارسی روایی فراداستان در رمان  هایتراتژیتاس

های نویسندگان فارسی فراداستان در رمان  و محمدعلی محمودی که به بررسی استراتژی
 اند، پرداخته است. زبانی که شگردهای داستانی پسامدرن را مورد استفاده قرار داده

رود و  در کشورهای عربی، این موضوع یکی از مباح  داغ نقد ادبی به شمار می
المیتاقص »دی در این خصوص نوشته شده است. مانند کتاب های زیا تحقیقات و پژوهش

این شگرد را از آغاز پیدایش  ،م( که نویسنده2011) «في الروایة العربیة: مرایا السرد النرجسي
المیتاقص في » ۀنام پایان همچنینشعر عربی تا دوره معاصر مورد مطالعه قرار داده است. 

، م( به قلم سهام شابو2018) «یر قسیمي تصریح بضیاع أنموذجاًالروایة العربیة والجزائریة: روایة سم
نویسنده در این تحقیق با بررسی کلی فراداستان به نقد و بررسی دقیق رمان سمیر  که

 قسیمی به عنوان نمونه پرداخته است.
اینکه تاکنون هیچ پژوهشی به بررستی فراداستتان    عالوه بربه پیشینۀ یادشده  با توجه
 ۀگونت  نیت ا، هیچ اثری نیز یافت نشد که به بررستی  نپرداخته استهای عربی  هدر نمایشنام

« ابتن الرومتی فتی متدن الصتفیح     » ۀادبی و با نظر خاص به فلسفۀ وجودگرا در نمایشتنام 
استت کته بته بررستی      پژوهشتی توان ادعا کترد کته ایتن نخستتین      بپردازد؛ بنابراین می

 پردازد. وجودشناسی فراروایی در این اثر می
 پژوهشاهمیت  و رت. ضرو1-2

شکستن مرزهای زمانی و مکانی آن در  گرایی تاریخ و درهم های گذار از غایت بررسی جنبه
شود، بر  مدرن برشمرده می برخی از متون ادبیات عربی که در شمار بهترین آثار ادبی پست
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شود ابعاد  نماید. بنابراین در این پژوهش تالش می ضرورت تحقیق در این حوزه تأکید می
و تالقی مرزهای هستی و نیستی در بازنمایی یک متن فراداستتانی بتا توجته بته فلستفۀ      

هتای   هتا و مشخصته   وجودگرا بررسی شود و میزان کیفیت وجودگرایی را با برختی مقولته  
گرایی، ورود نویسنده بته متتن و تشتویش زمتانی و      فراروایی، از جمله عدم قطعیت، تصنع

 مکانی واکاوی نماید.
 . بح  و بررسی2
 «ابن الرومی فی مدن الصفیح» ۀ. معرفی نمایشنام2-1

نویس و کارگردان مشهور تئاتر  نویس، نمایشنامه روزنامهم( 1943عبدالکریم برشید )
آثار  ،نمایشنامه در مقطع دکترا ۀمراکش است که با انتخاب تخصص پژوهش در حوز
های  انی نگاشته است. وی نمایشنامهعلمی متعددی در باب نقد و تحلیل آثار نمایشی جه

مدرنیسم نگاشته  ها با تأسی از رویکرد مدرنیته و پست آن ۀمتعددی عرضه داشته که عمد
های مهم تاریخ  از شخصیت الهام گرفتنها با  در این نمایشنامه عموماًاست. وی  شده 

حاکم بر های  همچون عنتره، فاوست، عطیل، امروالقیس و ابن رومی، نقبی به بحران
ها را دارد. او در  کنونی عرب ۀزند و با این آثار قصد انتقاد از جامع کشورهای عربی می

قصد دارد با استفاده از شخصیت ابن رومی، شاعر  «ابن الرومي فی مدن الصفیح» ۀنمایشنام
عباسی، میان دو دنیای متفاوت گذشته و معاصر پیوندی عمیق برقرار نماید. مکانی  ۀدور

آبادهایی است که  ها و حلبی ی ظهور شخصیت نمایشنامه انتخاب شده است، آلونککه برا
کند  در دنیای مدرن امروزی شاهد آن هستیم و اکنون ابن رومی در این مکان زندگی می

عباسی، خواهد زیست.  ۀهای متفاوت با دور و دمی چند با افرادی مختلف و روحیات انسان
تاریخ عرب و  های ز برخی از شخصیتت اهای نمایشنامه تلفیقی اس شخصیت
ها:  این شخصیت ۀجمل پرداز نویسنده است. از ذهن خیال ۀهایی دیگر که ساخت شخصیت

صحنه، عریب، رباب، سعدان، رضوان و دیگر  مسئولابن رومی، ابن دانیال، دنیازاد، 
نخست ابن  ۀپرده است که در پرد هفدههای فرعی نمایش. نمایشنامه شامل  شخصیت

دار نمایش از ورود این دو به  گو و دخترش دنیازاد وارد صحنه شده و پرده دانیال قصه
ابن دانیال و دخترش به  ییآمد گو خوشدوم شامل  ۀکند. پرد نمایش ممانعت می ۀصحن

 ها خبر مهمی را به گوش ابن سوم تعدادی از شخصیت ۀحضار در سالن است. در پرد
جا  آباد تخریب شود و در آن بنی بر اینکه قرار است حلبیرسانند م ها می دانیال و همسایه

حواس مردم را پرت  که نیاچهارم ابن دانیال به خاطر  ۀسازی صورت پذیرد. در پرد برج
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کند و در آنجا داستان ابن رومی را برای مردم  بازی دعوت می شب  ها را به خیمه کند، آن
ای میان او و راوی رخ  شود و مشاجره پنجم ابن رومی ظاهر می ۀکند. در پرد روایت می

زند که از  شود. ابن رومی به سرش می دهد و داستان اصلی از این پرده شروع می می
آباد است و رباب در بغداد. کشمکش داستان  اما او اآلن در حلبی ؛اش رباب خبر بگیرد عمه

  نایدر هایی که  تانشود و داس آباد به بغداد و روم آغاز می از سفرهای ابن رومی از حلبی
 شوند. های بعدی نمایشنامه روایت می افتاد در پرده بین برای او و همراهیان وی اتفاق می

 در نمایشنامهی وجودی ها تداخل ساحتی . شگردها2-2

نگترد،   شناسانه به جهتان و هنتر متی    پسامدرنیسم بر خالف مدرنیسم که با نگاهی معرفت
بتاور، ختداباور و    هتای مختلتف انستان    ناسی با گترایش دارد. وجودش وجود شناسانهنگاهی 

هتای   در فلسفه، هنر و ادبیات است که قدمتی به درازای اندیشته   ای فکریملحدانه، نحله
انسان آزاد است و ایتن آزادی بته او قتدرت    »این نحله این است که ۀترین انگار انسان دارد. مهم

)شتریح،  « استت  مستئول هتای ختود    رفتار، گفتار و اندیشهدهد؛ بنابراین انسان در برابر  انتخاب کردن می
هتیچ ماهیتت ثابتت از پتیش      ز انسان و وضعیت او در جهان کهتعریف خاص وجودگرایان ا(. »41: 2008
« ای نتدارد، پیونتدی عمیتق و ناگسستتنی بتین فلستفه وجتودگرا و ادبیتات را رقتم زده استت           شده تعیین

هتای فراروایتی قتادر بته      ها با برخی ویژگی مدرن ستبا این وجود، پ (.62: 1377کواری،  )مک
شوند که این امر با تأثیرپذیری مستتقیم نویستنده از    شکستن مرزهای وجودی در متن می

که عدم قطعیت، جلتوۀ جعلتی متتن و     گونه نیا ؛شود فکار مشوش پسامدرنش، محقق میا
مرزهای وجتودی   گر نویسنده شده و منجر به شکستن های زمانی و مکانی، یاری تشویش

شوند. اینجاست که انتزاع خیال از متن صورت گرفتته و واقعیتت بیرونتی متتن جلتوۀ       می
. در نتیجه خواننده متوجه خواهد شد کته یتک متتن ستاختگی و     ردیگ یمبیشتری به خود 

فراداستانی مقابلش قرار دارد. نویسنده برای تحقق این امر با برقرار کتردن ارتبتاط میتان    
نگاری و ورود  گرایی، تاریخ زمانی، تصنع -های مکانی دم قطعیت، تشویشهای ع مشخصه

هتا و   خویش به متن، قادر به ایجاد بوطیقایی فراروایی خواهد شد. بنابراین، کتاربرد مؤلفته  
های فراداستان با مشخصۀ اصلی اتصال کوتاه در کنار هم معناپذیر خواهد بتود و   مشخصه

 گاهی در یکدیگر تلفیق خواهد شد.
 . عدم قطعیت2-2-1

گستیختگی ستیر خطتی     مدرن با عدم انستجام در رختدادها و ازهتم    نویس پست نمایشنامه
قترار دارد کته در    پر ابهامکند به خواننده القا کند که در جهانی رمزآلود و  روایت، سعی می
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آن هیچ چیز قطعیت ندارد و امکان دارد هر چیزی با تفسیرها و روایات گوناگون و ضتد و  
مدرن، بیشتر خود را در سطح روایتت نشتان    یض روایت شود. عدم قطعیت در آثار پستنق
ممکن است از یک رویداد تفاسیر گوناگونی ارائه شود و یا اینکه رویدادها در »ای که دهد؛ به گونهمی

 یهتا  فتن مدرن با کمتک   نویس پست نمایشنامه (.42: 1382)پاینده، « ای از ابهام قرار گیرندپرده
روایتت   آنچته دهد تا مدام از خود سؤال کند،  ص خواننده را در سردرگمی کامل قرار میخا
 شود واقعی است یا خیالی؟ می

عبدالکریم برشید با توجه به آشفتگی ذهنی نتوانسته سیر عقالنی درستی در وجود و 
اش ارائه دهتد؛ زیترا در برختی جاهتای نمایشتنامه       های روایی نمایشنامه هستی شخصیت

پردازی از یک شخصیت را دید. برای نمونه، برشید در مثال زیتر   توان دو نوع شخصیت می
ای ستخن   نگاری به گذشته رفته و از وجود و هستتی شخصتیت مترده    ابتدا با نوعی تاریخ

عباستی بته عنتوان     ۀگوید که وجود فعلی ندارد و از ابتن رومتی شخصتیت شتاعر دور     می
 نامطمئنای  پردازی ابن رومی به گونه در شخصیت جوید. برشید قهرمان داستانش بهره می

از دوره عباستی   شده اقتباسسخن گفته است؛ زیرا ابتدا او را در مثال زیر نه آن ابن رومی 
های معروف و تنها او را به عنوان یک فرد  داند و نه شخصیتی همچون سایر شخصیت می

د نیازمنتد دورۀ کنتونی را ایفتا    کند که باید نقش یکی از افترا  فقیر دورۀ معاصر معرفی می
 نماید. 
ابن دانیال: سأحکى عن شاعر فقیر یعیش مثلکم في أکواخ الخشب والقصدیر. سأحکى عن ابتن  »

الرومي الجدید... )تصفیق یدل على اتستحسان(. سادتي امنحوني أحداقا واستعة وستمعا مرهفتا.    
متع التتاریخ  ن هتي  ت اتفتاق      فأنا لست مؤرخا ت ولست معلم صبیان، وعلیه فإن کل مشتابهة 

ومحض مصادفة... ابن الرومي الذي رسمته و قصصته بیدي لیس ولید بغداد التي تعرفون... شاعر 
اللیلة یا سادتي قد یکون من باریز، من روما، من البیضاء، أو متن وهتران. قتد یکتون علتي بتن       

ودا. قد یکون من حیکم هذا. قد العباس أو قد یکون الشاعر لورکا. قد یکون المجذوب أو بابلو نیر
 (.23-22: 2014)برشید،  «یکون أنت أو أنت أو أنت، من یدري؟ قد یکون وقد یکون...

هتایی   شاعر فقیری را روایت خواهم کرد که مانند شتما در کلبته   ۀترجمه: ابن دانیال: قص 
ق بته  ابن رومی جدید را روایت ختواهم کترد... )تشتوی    ۀکند. قصچوبی و حلبی زندگی می

هایی تیز مرا همراهی کنید. من  رضایت و تحسین(. سرورانم با چشمانی باز و گوش ۀنشان
اتفتاق   صرفاًها و به همین خاطر، هرگونه تشابه من با تاریخ،  نگارم و نه معلم بچه نه تاریخ

گویم زادۀ آن بغدادی  او را می ۀکنم و قص محض است. ابن رومی که برایتان ترسیمش می
اسید، نیست... سرورانم! این شاعر امکان دارد از پتاریس یتا روم یتا بیضتاء و یتا      شن که می



 97/  1401 زییپا -33 یاپیشماره پ ،14 سال ،ادب رعبی

که ممکن  باشد. همچنین امکان دارد علی بن عباس باشد و یا لورکای شاعر. یا این وهران 
که  شما باشد. یا این ۀاست محمد مجذوب باشد و یا پابلو نرودا. احتمال دارد از همین محل

 ... و احتماتً داند؟ احتماتً ، چه کسی میتو یا تو یا تو باشد
پتردازی ابتن رومتی     شود، نویسنده در شخصتیت  طور که در مثال بات دیده می همان

داند؛ بلکه او را به  دچار شک و تردید است، تا جایی که او را شاعر مشهور دورۀ عباسی نمی
باشد و شاید  نجایاید از کند که شا دهد و مدام تکرار می شهرها و اماکن مختلف ارتباط می

کرده و مخاطب را دچتار شتک و تردیتد     ییزدا تیقطعجا تا از محل تولد ابن رومی  از آن
و « عمه رباب»نماید. در بخشی دیگر برشید قصد دارد ابن رومی را به عنوان شاعر از زبان 

 واقعی معرفی نماید. « ابن رومی»شخصیت 
داعب أوتار العود وقلبي. عمتتي الربتاب، أخبرینتي. هتل متا      ابن الرومي: ... أرید أنامل سحریة، ت»

أطلبه شيء کثیر؟ الرباب: أبداً یا ابن عمي، فقد یعزّ التِّبر ویغلو، ولکن أنت أغلى. قد یحلو الشهد و 
عزف العود والناي، ولکن شعرك أحلى. أقول هذا الحکم و ن کنت ت أفهم في الشعر شیئاخ... ابتن  

)برشید،  «الیوم سیدا من أعضاء المجلس البلدي فأعطاني صرة من ذهب الرومي: موتتي، مدحت

2014 :35). 
خواهم که تارهای عود و قلب مرا بنوازد.  ترجمه: ابن رومي: ... انگشتانی جادویی می 

کنم، چیز زیادی است؟ ربتاب: ابتدا    عمه رباب! به من بگو: آیا این چیزی که درخواست می
بهاتر هستتی. گتاه عستل،    اما تو گران شود یممیاب و گران پسرعمو، هرگز. گاهی طال ک

فهمم، تر است. من چنین می تر و جذاب نواختن عود و نی دلنشین است، اما شعر تو شیرین
دانم... ابن رومی: سرورم، امروز یکی از اعضای شورای شهر  که چیزی از شعر نمی هر چند 

 را مدح کردم و او به من یک کیسه طال داد.
پتردازی منجتر بته شکستتن مرزهتای       براین، عدم قطعیت نویسنده در شخصتیت بنا

وجودی شده است و خواننده عالوه بر وجود شخصیت ابن رومتی در عصتر کنتونی دچتار     
پردازی دوگانه نیز دچتار سترگردانی    شود. همچنین با تزلزل نویسنده در شخصیت بهت می
شود و او را از متن به دشوار می تر شده و پذیرش وجودی و هستی ابن رومی برایش بیش

گتارش  کشاند. گویا عبدالکریم برشتید بتا ذهنتی مشتوش بته ن      واقعیت ساختگی متن می
ی از عدم قطعیت نویسنده است؛ زیرا نظتم روایتی مرتتب و    کاش پرداخته که حا نمایشنامه

بترهم  هتا بتا    روایتت   توان یافت، تا جایی کته فروپاشتی کتالن    منطقی در نمایشنامه نمی
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آغاز، میانه و پایان داستان قابل ر یت است و این امر در شکستن مرزهای وجود  یختگیر
نمایشنامه بسیار اثرگذار بوده است. از این رو، شروع روایت ابن رومی از میانۀ داستان بوده 

و « ابتن دانیتال  »و پایان داستان نیز با عدم قطعیت همراه بوده است؛ زیرا نویسنده از زبان 
تتوان   کند، برای نمونته متی   پایان مناسب روایت را در نمایشنامۀ دیگری ادعا می« ددنیازا»

ابن دانیال: )مترددا( و قصة ابن الرومي یا ابنتي،  نها لم تتم بعتد... دنیتازاد: اطمتئن.    »مثال زیر را آورد: 

دانیال: )بتا   . ترجمه: ابن(95: 2014)برشید،  «سنکملها فی مسرحیة أخری... )یخرجان فتنزل الستارة(
حالت تردید( دخترم، داستان ابن رومی هنوز تمام نشده است... دنیازاد: مطمتئن بتاش. آن   

شتوند و پترده پتایین     داستان را در نمایشنامۀ دیگری کامل خواهیم کرد )هر دو خارج می
. شود، نویسنده نتوانسته با قطعیت داستان را به پایان برساند طور که دیده می آید(. همان می

ها و نه در پایان نمایشنامه به قطعیتت نرستیده تتا     روایت بنابراین، نویسنده نه در بین خرده
 مناسبی داشته باشد. ینیفرجام گزبتواند 

 نمایشنامه یساز یتصنع .2-2-2

هتای   بیرون کشیدن خواننده از متن ساختگی نمایشتنامه یتا داستتان، از برتترین ویژگتی     
شتود. بته طتوری کته      ب شکستن مرز وجودی متن متی گرایی نویسنده است که سب تصنع

شود زیاد در متن فرو رفته است و او را از دنیتای خیتالی بته     نویسنده به خواننده یادآور می
سازد. بارزترین جلتوۀ تصتنعی نمایشتنامه آنجاستت کته       دنیای واقعی، باری دیگر وارد می

ران در فتیلم یتا روایتت غترق     برشید در انتهای نمایشنامه، زمانی که خوانندگان و تماشاگ
مبنتی بتر   _پنداری در آنان شکل گرفته است با اتصالی کوتاه  های همذات اند و زمینه شده
 کشاند:  آنان را از متن خارج و به دنیای بیرون از متن می _گرایی نویسنده تصنع

حن من عتالم  دنیازاد: أین أذهب؟ أذهب  لی حی  یذهب هؤتء. ابن دانیال: ولکننا لسنا منهم، ن»
آخر... دنیازاد: أنت واهم یا أبي، لیس هناك  ت عالم واحد ومدینة واحدة... الکلمة التي تفتقر  لتى  

ء تیمکتن القفتز   الحرکة هي کلمة زائفة تماما کعملة بال رصید. وجودنا داخل المدینة وعذابنا أشیا
: 2014)برشتید،   «فوقها. تعال یا أبي... عذاب الفقراء ما کان یوما فرجة ولن یکون أبتدا... تعتال...  

95) . 
روند؟. ابن دانیال: ما از دنیای  ها می که آن ییجا همانروم؟  ترجمه: دنیازاد: به کجا می

پنداری. اینجتا تنهتا یتک    میگریم... دنیازاد: پدر! نادرست ها نیستیم؛ بلکه از جهانی دی آن
ای ستاختگی استت؛   ای که نیازمند حرکت استت، واژه  جهان و یک شهر وجود دارد... واژه

در اینجتا ازجملته امتوری استت کته       دنیعذاب د. حضور در شهر و پشتوانه یبمانند پول 
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ود شت  ها را نادیده گرفت... بفرما پدر! عذاب نیازمندان یک روز هم متوقف نمی توان آن نمی
 متوقف نخواهد شد... بیا... گاه چیهو 

خواننده بتین دو مترز    قرار دادنشود، نویسنده با  طور که در مثال بات دیده می همان
ای وجودی را شکل داده که سرانجام آن برتری مرز واقعیت استت تتا    واقع و خیال صحنه

طوری که فقر را  به ؛ه یعنی همان فقر و بیچارگی، گرددخواننده متوجه مشکل اصلی جامع
تری  توان با یک صحنه یا سناریوی نمایشی رفع کرد و جهان واقع نیاز به تالش بیش نمی

هتای   روی خواننده شخصتیت  کند که روبه کن کردن فقر دارد. بنابراین، ابراز می برای ریشه
 های واقعی. واهی و ساختۀ ذهن وجود دارند و نه شخصیت

 ورود نویسنده به متن .2-2-3

ترین سازوکارهای فرایند فراداستان، ورود آشکار و صریح نویسنده به متن است. در مهماز 
کند و به صراحت های گوناگون به متن ورود پیدا مینویسنده به شیوه»این سبک داستانی 

گتذاری  دهد و بدعتزدایی صورت میهای بازگویی داستان، آشناییگری و شیوهدر روایت
-ها و رویدادها هم اظهار نظر متی ها، راجع به شخصیّتگونه داستان کند. راوی در اینمی

« شودتعبیر می« راوی بیش از حد فضول»کننده ای به کند، به همین جهت از چنین روایت
کند که در حال نوشتن  اعالم می صراحتاًهایی، نویسنده  . در چنین داستان(57: 1394)پاینده، 

اولیه در ارتباط با داستان را بترای خواننتده آشکارستازی    نوعی تمهیدات  داستان است و به
فراداستتان   ۀهایی استت کته نویستند   کند. تج معتقد است آشکارسازی تمهید از روش می

. راوی با این ترفند، هدف اصتلی  (167: 1394)تج، کند برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده می
ان واقعیت و خیال است به خواننتده القتا   وارگی و امتزاج می خود را که همان القای داستان

کند داستان بودن داستان را بته خواننتده متدام متتذکر شتود و      کند. نویسنده سعی میمی
 (.92: 1400)دلشاد و طهماسبی،  ای گذرا دور کندنمایی حتی لحظه داستان را از حقیقت

د و شتو  گرایتی متی   در بخشی دیگر برشید با ورود خویش به متتن منجتر بته تصتنع    
توان به  سازد. برای نمونه می های ساختگی و فراداستانی مواجه می مخاطب را با شخصیت
 مثال زیر اشاره کرد: 

سعدان:  ذن تعال واتبعنا... رضوان: ... وافعل کما نفعل، تعال )یجذبونه من یده أصتوات خارجیتة   »
یتة حیلتة تقنیتة أختر (     هي عبارة عن صیاح. یمکن تصویر التظاهر من خالل الصور الثابتتة أو أ 

انظروا،  ن أصحاب القبعات یتراجعون أمام الحناجر الغاضبة... عاشور: )فی الخیبة( لقد ذهبتوا وقتد   
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ت یعودون غدا. رضوان: بل سیعودون... )یخرجون. تجري دنیازاد خلفهم( ابتن دانیتال: )ینادیهتا(    

 . (95: 2014)برشید،  «دنیازاد،  لی أین تذهبین با ابنتي؟
کنیم. بیتا   کاری را کن که ما می مه: سعدان: پس بیا و دنبالمان کن... رضوان: و همان ترج

خوانند. از طریتق تصتاویر ثابتت و یتا     )افرادی از بیرون با سروصدا او را به سمت خود می
شتود(. نگتاه کنیتد کته      ترفندهای مختلف نمایشی، تصویر تظاهر در این صحنه دیده متی 

کننتد. عاشتور: )بتا     نشتینی متی   های خشمگین عقب ابر این حنجرهداران در بر چگونه کاله
هتا بیترون    بازخواهند گشت... )آن اتفاقاًگردند. رضوان:  ها رفتند و فردا بازنمی ناامیدی( آن

کند(.  ابن دانیال: )در حتالی کته دنیتازاد را     شوند و دنیازاد در پشت سرشان حرکت می می
 روی؟ زند( دنیازاد، دخترم کجا می صدا می

برشید در مثال بات با ورود خویش در عبارات داختل پرانتتز تتالش بستیاری بترای      
هتای معرفتی    اش کرده و زمینته  های روایی نمایشنامه شکستن مرزهای وجودی شخصیت
هتا از صتحنه    ها را فراهم ساخته است؛ اینکه شخصتیت  جلوۀ ساختگی و تصنعی شخصیت

ها را اقرار کرده  ن دانیال وجود واهی و خیالی شخصیتشوند. بنابراین، دنیازاد و اب خارج می
و مرزهای وجودی دچتار تزلتزل و شکستت شتده استت. همچنتین، تتالش نویستنده در         

 توصتیف  بته  تنهتا  کته  گونته  بدین –های ساختگی  پردازی برای معرفی شخصیت صحنه
 نمایشتنامه  این که دهد می نشان ، -برد ینم آنها از نامی و کرده بسنده نمایشی های حالت
 از آن هتای  شخصتیت  و دارد گترایش  بودن یتصنع سوی و سمت به آن های شخصیت و

اند. این مسئله در بخش زیر از این نمایشنامه نیز مشهود است:  ارج شدهخ شان واقعی حالت
یغرق المنظر الخلفي في ظالم شبه تام. تتدلى من فوق شارات مختلفة األلوان. تظهر نساء ثتال  علتى   »)
ن الجمهور وهن یفترشن الوسائد، األولى تکتب شیئا، والثانیة تعالج العزف على آلة العود، والثالثة تطترز  یمی

کتم بتا    تاریتک استت و کتم    تئتاتر نیمته   ۀترجمه: )پشت صحن (.29)همان:  «شعرا على مندیل(
راست تماشاگران حضور دارنتد   ۀشود. سه زن در گوش های رنگارنگ نمایان می نورپردازی

اند. نفر اول در حتال نوشتتن مطلبتی استت و نفتر دوم در حتال       ها تکیه زده بر پشتی که 
نواختن عود است و نفر سوم در حال گلدوزی شعری بر روی دستمال است(. نویستنده در  

های حبابه، جتوهره و عریتب    وگوی سه شخصیت زن با نام این مثال، پیش از شروع گفت
کتل ختود را نیتز بته متتن وارد کترده استت و از         های آنان را معرفتی و بتا دانتای    حالت

 کند. گوید که خواننده را در درک واقعی یا خیالی بودنشان دچار شک می هایی می شخصیت
بندی نموده که فضا را برای ورود ختود   ای عنوان گونه های نمایشنامه را به  برشید فصل

تهاللی استت کته ادیبتان    به داستان فراهم نماید. این کار وی همچون تمهید و براعت اس
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های نمایشتنامه شتامل    کردند. فصل گذشته برای ورود به دنیای داستان از آن استفاده می
انتظتار   .تغییترات قابتل  3بتاز   شتب  .سفر طتوتنی خیمته  2پرده  بات رفتن.1موارد زیر است: 

ر .عریتب د 6.درب را باز کنم یا ببنتدم؟  5های جدید  .تخیالت گذشته و حماسه4آباد  حلبی
.سفر عریب از بغداد و بازگشت 8پرسد  هللا میا.ابن رومی از ضیف 7داری جدید  دوران برده

.ابتن  11های ابن رومتی   ای با همسایه .لحظه10بازی  شب .استراحت خیمه9مجدد به بغداد 
.ر یاهتای عریتب چهتار تتا     13.تعجب از فرمانروای خورشتید  12کند  رومی درب را باز می

شتوند   منظتران پنهتان متی    .تتا جتایی کته زشتت    15و خطبه بدهید  .به او شعر14شود  می
نمتایش   ۀپرد بات رفتن.پایین آمدن پرده. شروع نمایشنامه با 17عریب  ۀ.بازگشت دوبار16

و پایان آن نیز با پایین انداختن پرده است. برشید )راوی( به صتورتی آشتکارا در تنظتیم و    
با چیدمانی که بترای پیرنتگ نمایشتنامه     تئاتر حضور دارد و ۀظهور نمایش بر روی صحن

 کند. تر می طراحی نموده است، حضور خود را پررنگ
های نمایشتی  های نظری است تا نوشته بیشتر مختص کتاب ،ها های فصلبندیعنوان

نگارد یا محقتق  ای دیگر مقدمه میو داستانی. گویی برشید ناقدی است که بر اثر نویسنده
نشاند. نویسنده در عنوان فصتل پتنجم   اثر می قبل از شروع مصححی است که تمهیدیو 

نمایشنامه، با ضمیر متکلم وحده به طور روشن و شفاف وارد داستتان شتده استت )فصتل     
پنجم: درب را ببندم یا باز کنم؟(. شفافیت ورود نویسنده بتدین معناستت کته نویستنده از     

کند )ابن رومی از ضیف هللا ده نمیکند و تنها به ضمیر متکلم بسنروایت استفاده می ۀصیغ
ضمیر متکلم را کته   فنشاید کارکرد  کند؛ به او خطبه بدهید( که پرسد؛ درب را باز می می

بلکه نویسنده آشکارا فراینتد روایتت و موضتوع    »های ورود راوی است، تداعی کند. یکی از زمینه

ناگفتته   (.200: 1997)یقطین، « سازدمی کند و نقش خود را به عنوان نویسنده آشکارروایت را بازگو می
 طتور  همانکند و نماند که نویسنده چنین شگردی را در قالب فانتزی و سحرآمیز بیان می

طوتنی، جدید، قابتل انتظتار و   »های خاصی همچون  شود هم رویدادها را با صفتکه دیده می

 .افزاید کند و با این کار بر شگفتی نمایشنامه میوصف می «گذشته
 مکانی -زمانیی فروپاش .2-2-4

هتای در حتال    شکستن مرزهای وجودی تا حدی است که نویستنده بتا کمتک شخصتیت    
شود کته خواننتده بته     . چنین میزند و گاه مرز خیال را برهم میوگو، گاه مرز واقعیت  گفت

در این اساس، عبدالکریم برشید  شود. بر طور ناگهانی از دنیایی به دنیای دیگر کشانده می
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مثال زیر، ابتدا خواننده را در عالم حال و کنونی روایت قرار داده سپس او را از فضای متن 
کشاند. شایان ذکتر استت کته کتاربرد      کند و به دنیای خیالی روایت ابن رومی می جدا می

گرایی استت کته قتادر     مستقیم عباراتی که دال بر جنبۀ خیالی اثر هستند خود نوعی تصنع
مکانی -ا دچار بهت و عدم قطعیت کند. در بخش زیر شاهد فروپاشی زمانیاست خواننده ر

 هستیم:
عاشور: دعوا أیدیکم مرفوعة  لی فوق، سأرجع حینا. سأصفي بعض الحستابات وأرجتع )یخترج(.    »

رضوان: )وقد أنزلوا أیدیهم( لتذهب  لی الشیطان! لقد أتعبتنا بلعبتک التي تتنتهي... سعدان: لنعتد  
 «یال وابن الرومي...ابن دانیال: دنیازاد، أوقدي الستراج... دنیتازاد: ستأفعل یتا أبتي...      لى طیف الخ

 . (44: 2014)برشید، 
هتا را   گشت. برختی حستاب   بر خواهمترجمه: عاشور: به دعا دست برآرید، سرانجام 

کته دستانشتان را پتایین     شود(. رضتوان: )در حتالی   گردم )بیرون می کنم و برمی تسویه می
ای... ستعدان: بایتد بته     انتهایت خستته کترده   ( برو به جهنم! تو ما را با این بازی بیآوردند

بازی و ابن رومی بازگردیم... ابن دانیتال: دنیتازاد، چتراغ را روشتن کتن...       شب همان خیمه
 دنیازاد: چشم پدر.

  دهد که ما با یک فراداستانذکر نام ابن رومی در عنوان این نمایشنامه نشان می
های تاریخی به نگارانه افزون بر انتقال شخصیتتاریخ یها فرا داستان»روبرو هستیم.  نگارانه ختاری

برند تا آن را با موضوع سفر با ماشین تاریخ تقویت زمان حاضر، زمان حاضر را نیز به گذشته می

 ، بهرندسعی بر تحریف زمان حال روایی دا همچنین(. 103: 1399)عسکری و دیگران، «کنند
شکست زمانی هستند. از سویی دیگر، نظم دچار در اصطالح ساختارگرایان،  ای کهگونه

. (87: 2010)بوعزة، شود  روایی از خالل روایت داستان و مرتبط با زمان داستان تبیین می
رویداد بیمارستان « أشعب المغفل»برای نمونه، برشید در مثال زیر از زبان راوی درونی 

کند. به طوری که  را در خواب دیده است و آن را بازگو می« ومیابن ر»رفتن شخصیت 
شود و از زمان حال روای به  پردازی دچار بهت و ابهام می خواننده نیز با این عمل داستان

 کند، رخ داده یا خیر! رود. اینکه آیا این اتفاقی که راوی بیان می گذشته می
ستان ... ابن الرومي: شتيء لتم یحتد  أبتدا...     أشعب المغفل: اسمع، لقد رأیتک تخرج من المار»

أشعب المغفل: بل قد حد . نعم، وکان ذلک فتي المنتام. لقتد رأیتتک یتا ابتن الرومتي. استمع،         
المارستان ت یذهب  لیه  ت المرضى. هل تجادل في هذا؟ طبعا ت. هذه  ذن هي المقدمة. اتفقنا؟ 

أنک مریض وهذه هي النتیجة. هیه، کیتف   وأنت یا سیدي ذهبت  لى المارستان وهذا یعني طبعا

 . (26: 2014)برشید،  «تراني؟
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شدی... ابن رومی:  ترجمه: اشعب مغفل: گوش کن. دیدمت که از بیمارستان بیرون می
اتفاق نیفتاده... اشعب مغفل: البته که اتفاق افتاده است. امتا در ختواب.    اصالًچنین چیزی 

روند. آیا در این متورد   نها بیماران به بیمارستان میابن رومی، من تو را دیدم. گوش کن: ت
بحت  بتود. بتا هتم توافتق       ۀصورت این مقدم این خواهی بح  کنی؟ البته که نه. در می

 ۀکردیم؟ آقا! شما به بیمارستان رفتید و این بدان معناست که شما بیمار هستید و این نتیج
هتا   بایتد افتزود کته ختواب     الشاهد مثبح  است. همین. نظرت چیست؟. در توضیح این 

خوابش را دلیلی بر رویتدادی  « اشعب»کنند، در حالی که  دتلت بر رخدادهایی در آینده می
هتا   داند و این یعنی از سخنش مطمتئن استت؛ زیترا حتواد  گذشتته در آن      در گذشته می

 قاطعیت و حتمیت نهفته است.
هتای کوتتاه    ز حکایتت تطابق بین زمان روایت و زمتان داستتان را فقتط در برختی ا    

پوشانی نداشتته   درپی باشد و با یکدیگر هم توان یافت، به شرط اینکه وقایع داستان پی می
متدرن، ایتن نتوع نظتم      های بلند و پست . در حالی که در داستان(73: 1991)الحمداني، باشد 

از شود. گاهی برشید نیز از زمتان حتال روایتی خبتر      زمانی در روایت داستان مشاهده نمی
آیند. این در حتالی استت    به وجود می احتماتًاند و  دهد که هنوز رخ نداده حواد  آینده می

ها حتمیتی به مانند حواد  گذشته وجود ندارد؛ زیرا نویسنده و راوی درونتی نیتز    که در آن
 توان مثال زیر را آورد: به رخداد آن اطمینانی ندارند. برای نمونه می

یا ابن الرومي أن المجلس البلدي قد اتخذ قرارا بهدم هذا الحي...تتنتزعج   الخادم یازمان: المهم»
ون لک ما هو أحسن، نعم، لقد فکروا فیک جیدا. ستتحول هذه األکواخ الحقیترة  کعلی بیتک، سی

 لى مرکب سیاحي ضخم یأتیه السواح األغنیاء من نیسابور وجرجتان وفتاس وصتقلیة. ستتمطره     
 (. 56: 2014)برشید،  «ن أرکادیا و فینیقیا و قرطاج...ألوان من العملة اآلتیة م

ترجمه: خدمتکار یازمان: ابن رومی! مهم این است که شورای شهر تصمیم گرفته این 
 ۀها دربار . بله، آنشود یمات نباش، بهتر از این نصیبت محله را تخریب کند... نگران خانه

ه یک کشتتی توریستتی بتزرر بترای     های محقر ب اند. این آلونکتو فکرهای خوبی کرده
شتوند. انتواع ارزهتا از     گردشگران ثروتمند از نیشابور، گرگان، فاس و سیسیل تبتدیل متی  

 آرکادیا، فینیقیه و کارتاژ، سرازیر خواهد شد... .
شکست زمانی تنها روش تحریف تاریخ و زمان در بطن روایت این نمایشنامه نیست؛ 

تتاریخ  »گر هم خواهند بود.  یاری« میختگی زمان و خیالآ»و « تاریخ مجعول»بلکه دو روش 
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در  (.13: 1391)ابویسانی، « های شرحی ساختگی به جای وقایع معروف و رایج است کاربرد آرایه ،مجعول
های  کند قهرمانان و شخصیت روی به گذشته سعی می مقطعی از نمایشنامه، راوی با عقب

بتر  اب کند و با فضای جدید عصتر کنتونی و   های کهن انتخ داستانی را از میان شخصیت
های نویسندگی تعریف کند. به طوری که ابن رومی از گذشتتۀ دور بته درون    هدف اساس
هتای   گیرد و همچنین، وجود ستایر شخصتیت   آید و قهرمان اصلی روایت قرار می متن می

بته   کهن از جمله: دعبل اتحدب، عیسی البخیل و اشعب المغفل در عصر کهن نیز منجتر 
شود و شاید مکثی در فرایند مطالعۀ ادامۀ نمایشتنامه   گرد ذهن خواننده به گذشته می عقب

 گر است. ایجاد سازد که زمان مجعول را نمایش
 نتیجه.3

هم در ارتباط با پرسش نخست پژوهش باید گفت اتصال کوتاه، ورود نویسنده به متن، 
دهایی است که برشید جهت ترین شگر ها، مهم خواننده و شورشگری شخصیت یحضور

به کار گرفته « ابن الرومی فی مدن الصفیح»های وجودی در نمایشنامۀ  تداخل ساحت
است. در توضیح باید افزود برشید با اتصال کوتاه، فاصلۀ میان خود، خواننده و متن 

یابد. این کاهش، فاصلۀ دنیای  دهد و در خالل روایت حضور می نمایشنامه را کاهش می
افتد برشید با اتصال کوتاه، با  . گاه اتفاق میردیگ یدر برمو متن نمایشنامه را نیز  واقعی

کند و فرایند وگو می های نمایشنامه گفت ، دنیازاد و دیگر شخصیتابن رومیخواننده، 
هم گرایی و  پیوند تصنع، سو گریددهد. از  ها شرح می نوشتن نمایشنامه را برای آن

های ساختگی نمایشنامه  پردازی ها و شخصیت پردازی حنهبرشید در قالب ص یحضور
ها  و دیگر شخصیت یابن رومپذیرد. به این صورت که هستی نمایش دنیازاد،  صورت می

بنابراین برشید با رفتن به گذشته و گزینش و اقتباس  شود. به نیستی بدل می
ود واقعی ، وجود خیالی متن را به نسبت وجیابن رومهای تاریخی همچون  شخصیت
ساحتِ متن نمایشنامه  بودن یساختگنماید و از همان ابتدا خواننده را نسبت به  تقویت می
 سازد. مطلع می

ابن »در ارتباط با پرسش دوم پژوهش باید گفت مرزهای وجودی در نمایشنامۀ 
های  و پیوند میان مشخصه یابن روم تیکالن روافروپاشی با « الرومی فی مدن الصفیح

مدرنیسم قرار گرفته  پست ریتحت تأثو دنیازاد،  یابن روم یها تیخرده روایت در عدم قطع
های وجود را در این نمایشنامه  زمینهصورت عامدانه  صورت که برشید به  است. بدین 

دهد. وی با استفاده از  متزلزل ساخته و خواننده را در ابهام و سردرگمی طوتنی قرار می
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ابن   نماید؛ لذا خواننده شخصیتای نمایشنامه را معرفی میه شگرد عدم قطعیت، شخصیت
اشتباه گرفته و در  -تر نیز مرده است که پیش-عباسی  ۀرومی را با شخصیت شاعر دور

های  شود. در بخش را متصور می ابن رومیهایی از خوانش متن، وجودی واهی از  بخش
ر، بلکه در کالبد افراد عادی و نه در قالب یک شاع ابن رومیدیگر از نمایشنامه، شخصیت 

یابد. بنابراین از همان صفحات نخستین نمایشنامه، با وجودهای  فقیر جامعه تجلی می
های  ها، رفتارها و کارایی شود که هریک دارای ویژگی روبرو می ابن رومیمختلفی از 

بن رومی برشید با متزلزل ساختن شخصیت اآباد است. در پایان باید گفت  مختلفی در حلبی
 ۀشد و رخدادهای تاریخی دوران وی قصد دارد نمایشی جدید از او و رخدادهای تثبیت

دورانش بر روی صحنه ارائه نماید تا با این کار تماشاچی )خواننده( را در درك رخدادهای 
دربارۀ ابن رومی و جهان و  وجود شناسانههایی  با طرح پرسشسازد. او  تاریخ دچار تردید 

های انسان معاصر را برجسته ساخته و به بازنمایی جدیدی از  واهد دغدغهخ هستی می
 تاریخ دست یابد.

 منابع 
، 3ۀ، دورعربی اتیو ادبزبان مجله ، «مدرنیسم در متن کوتج ادبی پست»ش(، 1391ابویسانی، حسین )

 .1-19، صص7 ۀشمار
 .، الطبعة األولیدار البیضاءال ،بیروت فیح،ابن الرومي في مدن الص ،م(2014برشید، عبدالکریم )

 .، الطبعة األولیة للعلومیالدار العرب ،دمشق ،تقنیات ومفاهیمي؛ تحلیل النص السرد ،م(2010) محمدبوعزة، 
 نیلوفر. ،تهرانهای رمان،  نظریهش(، 1394پاینده، حسین )

 .روزگار، تهران گفتمان نقد؛ مقاتتی در نقد ادبی،ش(، 1382) ----، -----
 .ي، الطبعة الثانیةالعرب يالمرکز الثقاف ،بیروت ،بنیة النص السردی ،م(1991ی، حمید )الحمدان

مجله  ،«فرآیند فراروایت در رمان عین الفرس از میلودی شغموم( »1400دلشاد، شهرام و جعفر طهماسبی )
 .104-87، 3 ۀ، شمار13، سال ادب عربی

، الطبعة آفاق معرفة متجددة ،دمشق ،رسلسلة نقد العقل المعاص ،م(2008شریح، محمد عادل )
 .األولی

های پسانوگرایی در داستان یوم قتل الزعیم اثر نجیب مؤلفه»(، 1399عسکری، صادق و همکاران )
 .120-101، 4 ۀ، شمار12، سال مجله ادب عربی، «محفوظ

 آییژ. ،، تهرانپست مدرنیسم و تعلیم و تربیت(، 1383فراهانی فرمهینی، محسن )
 ،اآلداب ،جامعة بغداد ،«الروایة العراقیة يتمظهرات المیتاقص ف» ،م(2015؛ محمود، بشری )ق شراکامل، 
 .202-165صص  ،114العدد ،10السنة
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 .نیلوفر، حسین پاینده، تهران ۀترجم های رمان، رمان پسامدرنیستی؛ نظریهش(، 1394تج، دیوید )
 . الطبعة األولی ،عالم المعرفة، کویت ،الجدیدة أنماط الروایة العربیة ،م(2008الماضي، شکري عزیز )

 ،«سؤال الهویة في عصر مابعدالحداثه من خالل کتاب خطاب الهویة لعلي حرب» ،م(2013مروان، فتحی )
 .اللغاتکلیة اآلداب و ،جامعة سطیفرسالة الماجستیر، فتیحة کحلوش، 

 .هرمس ،حمد سعید، تهرانحنایی کاشانی، م ۀ، ترجموجودی ۀفلسفش(، 1377کواری، جان ) مک
های پسامدرنیستم در آثتار داستتانی جبترا      تحلیل مؤلفه»ش(، 1396ابراهیمی، عزت؛ رحیمی، صغری )مال

 .306-273صص  ،16ۀ، شمار9ۀدور ،زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فردوسی، «ابراهیم جبرا
 .الطبعة الثالثة ،الدار البیضاء ،بیروت ،تحلیل الخطاب الروائي ،م(1997یقطین، سعید )
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