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 چکیده

ترین رخدادها در عرصة اندیشه و فلسفه است که بر تعیین روند مدرنیسم به عنوان یک شیوة تفکر از مهمپست
سامدرن در ادبیات  صطالح پ ست. ا شری تأثیرگذار بوده ا ستانی به آثاری اطالق میزندگی جوامع ب شود که دا

سجام در آنویژگی شد. دو رمان هایی نظیرعدم قطعیت، تناقض، پارانویا و عدم ان شته با هزار »ها نمود بارزی دا
هایی چون از محمدعلی علومی به دلیل وجود عناصببر یاد شببده و بکارگیری م لفه« پریباد»و « و یک شببن نو

ضه، مرگ م لف، ز ستانبینامتنیت، نقی شی، دا ستانمان پری گیرند. ها قرار میهای تو درتو و... در ردة این نوع دا
 مدرنیستی در دو اثر مذکور بپردازیم. های پستدر این پژوهش برآنیم به بررسی و تحلیل م لفه

 
 مدرنیسم، محمدعلی علومی، هزار ویک شن نو، پریباد.پست: هاکلیدواژه

 
 
 مقدمه -1

اسببت که به عنوان جنبش فرهنگی و هنری  1960گذار در دهه پایانیهای مهم و تاثیراز جنبشمدرنیسببم یکی پسببت
قرن بیسببتم شببناخته شببد. این جنبش با رویکرد نظری و عملی خود در دوزه ادبیات و هنر و معماری و... با بروز 

ندگان این عرصه توانستند تحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجن تغییر در نگرش فلسفی انسان گردید. نویس
با تلفیقی خالقانه از صبببناعات ادبی و بکارگیری مفاهیمی چون عدم قطعیت، فقدان قاعده و تغییر در شبببیوه روایت 

ستانی را از بن شده بود برهانند. و...، ادبیات دا ستی که در آن گرفتار  ستب ساس بافتمندی و اکو پ سم را بر ا مدرنی
مدرنیسم، گذشته را در هر لحظه یا مقطع تاریخی با پست»کند: گونه تعریف میگذشته ایندانندگی آن و رابطه آن با 

شیا وو  (462:1379نوذری،)«دهد.طنز و کنایه مورد بازنگری و بازبینی قرار می ست»پاتری شناختی مدرن را مقولهپ ای زیبا
ین دال نسبببت به آن انتقادهایی هم داشببته توانیم از آن چیزهای زیادی یاد بگیریم و در عداند که میو فلسببفی می

این تعاریف در کنار تعاریفی که بزرگانی چون ایهاب دسن، لیوتار، الج، بودریار، دریدا، هاروی و  (464همان:)«باشیم.
تواند روشببن کننده ابعاد مختلف این پدیده فرهنگی باشببد. ایهاب دسببن آن را به اند به خوبی میجکنز ارائه کرده

اسببت. « گونه تمامیت وکلیتاعالن جنگ علیه هر»مدرن داند. از دید لیوتار پسببتمی« ایان جهان بینی واددپ»معنای 
توجه و ادترام به تمایزات »پندارد و دریدا و بودریار آن را می« های واددمقاومت در برابر تبیین»مدرن را الج پسببت
 (36-35)همان:دانند.می« ای، محلی و خاصمنطقهتجلیل و تکریم جریانات »و هاروی و جکنز « هاو تفاوت

شود ظهور جنبش و بروز تحوالت جدیدی به ذهن متبادر می« پسامدرن»آن چه در نگاه اول در بررسی اصطالح 
ست صطالح پ ست. به گفته مکاریک ا سم اتفاق افتاده ا صه هنر و ادبیات پس از مدرنی ست که در عر مدرن در زبان ا

ست. این عناوین  به معنای پیدایش پس از نوگرایی فارسی به  شده ا سم ترجمه  سم و فرامدرنی سامدرنی فرانوگرایی، پ
است و بازگو کننده این واقعیت است که پسامدرنیسم به معنای پایان مدرنیسم نیست بلکه تداوم جریان آن با نگرشی 

 ( 81:1393)مکاریک،کند.گری میهپسند و رسمی جلوای از هنر عامهانتقادی است که به صورت آمیزه
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 پیشینة پژوهش  -2
توان اند. ازمیان کتابها میبرای آشکار کردن ابعاد گوناگون این جنبش فرهنگی تحقیقات بسیاری انجام دادهنویسندگان 

«  نبه سوی پسامدر»(،  1379اثر دسینعلی نوذری)« بندی مدرنیته و پست مدرنیتهصورت»به عناوین زیر اشاره کرد: 
(، و ... .  1390اثر دسببین پاینده)« داسببتان کوتاه در ایران»(،  1379(،) 1386از پیام یزدانجو)« ادبیات پسببامدرن»و

ست. مانند:  سی م لفه»همچنین مقاالتی در این زمینه نگارش یافته ا ستبرر ستی در رمان باورهای خیس های پ مدرنی
سکینه نجاتی)« یک مرده سا و  شمی سیروس  ستان نا تمام نگاهی به ویژگی(. »1394تألیف  ستی در )دا سامدرنی های پ
(A+B) (تألیف لیال دجازی و پروین قاسمی )تألیف « کاربست رویکرد پسامدرن در داستان(. »1390اثر بیژن نجدی

سلیمی) سامدرن»، (1383علی ت شهرزادی پ شور:  سین پاینده)« سیمین دان ستجو در 1381اثر د سی و ج ( و... . برر
شان می هاسایت سه بنیو منابع معتبر ن سدی پایاندهد که در زمینه موضوع پژوهش داضر، نفی با عنوان  نامة خود راا

 ( نوشته است. 1392« )شناسی رمان سوگ مغان و پریباد محمدعلی علومیبررسی روایت»
 
 های پژوهشپرسش -3

کند. شناسانه مطرح گرایی زیباشکلی از عوام کوشد خود را به عنوانمیپسامدرنسیم یکی از اشکال فرهنگی است که 
 های زیر است.گویی به پرسشپژوهش داضر در پی پاسخ

 مدرنیستی در این دو اثر استفاده کرده است؟ علومی از کدام مولفة پست -1
 اندازه موفق بوده است؟های انسان معاصر در این دو داستان چهنویسنده در انعکاس بحران -2
 
 نامة محمدعلی علومیزندگی -4

ها فعالیت او در عرصه فرهنگ و ادب محمدعلی علومی نویسنده، طنزپرداز و پژوهشگر کرمانی است که داصل سال
سیاری مجموعه ست که هر یک در نوع خود دارای ارزش و اعتبارند. علومی آثار جدی و طنز ب ای از آثار و مقاالتی ا

داسببتان یرین مردمان »، «پریباد»، «اندوهگرد»، «ظلمات»، «آذرسببتان»، «مغانسببوگ »در کارنامه کاری خود دارد که 
من »، «شاهنشاه درکوچه دلگشا»، «بمانی»، داستان کوتاه «عطای پهلوان»، «خانه کوچک»، «هزار و یک شن نو»، «عادی

 اند.از آن جمله« جناب آقای دیو»، «وقایع نگاری بن الدن»، «نوکر صدامم
 
 ادبیات ایران پست مدرن در -5
ظهور در سبباختار زمان با فراگیر شببدن جریان پسببامدرنیسببم در جهان، ادبیات ایران نیز هم سببو با این پدیده نوهم

ست شد. پ ستانی دچار دگرگونی  ستم در جامعه ادبی دا مدرن به عنوان یک جنبش فرهنگی وارداتی در اواخر قرن بی
شد و تکنیک سندگان  های ادبی آن از طریقایران وارد  شده بود در اختیار نوی شته  سبک نگا ترجمة آثاری که به این 

 قرار گرفت.
ترجمه را به دلیل نقشببی که در دگرگونی انواع ادبی و نحوه نگاه نویسببندگان ما به ادبیات »به اعتقاد میرعابدینی 

ست که با مطرح کردن مفاهدارد، نمی سبن یم و فرمتوان دست کم گرفت تأثیر دراز مدت ترجمه در این ا های تازه، 
ریشه نیست بلکه ادامه ای بیادبیات معاصر پدیده»به زعم وی  (252:1389)میر عابدینی،« شود.تغییر تدریجی ادبیات می

 (252:همان)«.طبیعی و منطقی ادبیات کالسیک ما است. شهری است شکل گرفته در دل شهر ادبیات کالسیک
ای خاص بببب عصر مشروطیت بببب وقتی عوامل ادبیات یرب نبود و در زمانهنویسی جدید تقلید صرف از داستان

شرایط بود که  ساختند، پدید آمد. در این  ضا را آماده  سان ایرانی به منظور عینی و ذهنی متعدد ف سیاری از رمان نوی ب
م کردند و ابتدا مدرنیستی اقداهای پستهمراه شدن با موج جدیدی که در ادبیات جهان برخاسته بود به نوشتن رمان

شهها و م لفهتکنیک صورت تقلیدی و کلی های خود، ها با ایجاد تحوالتی در نوشتهای بکار بردند و بعدهای آن را به 
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ای چنین گیری این تحوالت در هر دورهمتون درخور توجهی را ارائه نمودند. جیمسببون در مورد ضببرورت شببکل
ی های نوینی از بازنمایی هستیم که مناسن دال مکان جهانی سرمایهصورتما نیازمند پدید آوردن »کند استدالل می

شد. سمارت،)«چند ملیتی با سندگان فرصتی پیدا کنند  (245:1383ا شد که نوی سالمی در ایران منجربه این  وقوع انقالب ا
آزمایی بازنگری کنند و با طبعدادند های گذشته مورد استفاده قرار میشناختی و ادبی که در دههتا در الگوهای زیبایی

 .هایی با سبک و سیاقی جدید باز نمایندمدرن راه را برای نوشتن رماندر عرصه پست
 
 های پست مدرن در هزار و یک شب نو و پریبادلفهمؤ -6

پارانویا، مرگ های پست مدرنیستی نظیر عدم قطعیت، عدم انسجام، نو و پریباد مولفههای هزار و یک شن در داستان
ها را در شببود. دضببور این مولفهمولف، تغییر زاویة دید، بینامتنیت، آشببفتگی زمانی، نقیضببه، تناقض و... دیده می

ستان ستهای او میدا سم و گام نهادن در دنیای پ سنده برای گذر از مدرنی شان از تمایل نوی ست. این توان ن مدرن دان
کوشد نشان دهد که نویسنده تا چه دد توانسته است ستی در این دو اثر میهای پست مدرنیپژوهش با بررسی مولفه

 پردازیم.ها میبه کمک این شگردها اثر خود را به یک اثر پست مدرن نزدیک کند؟ در زیر به تبیین این مولفه
 

 عدم قطعیت 6-1
سیعی گفتمقولة عدم قطعیت یکی از واژه ست که در زندگی روزمره در مقیاس و شنیده میهایی ا شود و در تمام ه و 

بیشببتر خود را در »مدرن های پسببتهای زندگی و دتی در ادبیات نیز کاربرد فراوانی دارد. عدم قطعیت در رمانجنبه
ای که ممکن است از یک رویداد تفاسیر گوناگونی ارائه شود و یا اینکه رویدادها گونهدهد. بهسطح روایت نشان می

سامدرن  (42:1382پاینده،)«قرار گیرد.ای از ابهام در پرده سجم وجود ندارد که معموالً روایتی یک»در رمان پ ست و من د
شبببود و این خواننده اسبببت که باید ای از چند روایتِ موازی ارائه میخواننده منفعالنه آن را بخواند؛ بلکه مجموعه

)دجاری و  «ها( بیابد.تر بگوییم، پاره روایتقیقها )یا اگر بخواهیم دبکوشبببد و راهِ خود را از هزار توی این روایت
 (109:1390قاسمی،

شببود و به این ترتین توجه خواننده را به اسببتفاده از تعدد روایت باعا ایجاد نوعی عدم قطعیت در داسببتان می
ی هاروایت« هزار ویک شببن نو»کند. علومی در داسببتان پروانه و سببهراب از سبباختگی بودن متن داسببتان جلن می

سهراب و پروانه ذکر می شنایی  شارکت متفاوتی را برای آ ستان م کند و به این ترتین خواننده را در جریان خوانش دا
 گذارد. داده و او را در انتخاب یکی از دو روایت مطرح شده مختار می

ت پس از مراجعت در روایت اول: سهرابو خدمتکار خانة کل نجین که برای تهیة مایحتاج زندگی به بازار رفته اس
پاش در دستان الیر و نحیف هاست. آببیند که پروانه با چادر گلدار و سفیدش در دیاط خانه مشغول آبیاری گلمی

سنگینی می شده و در یک لحظه نگاهپروانه  سهرابو برای کمک به او نزدیک  کند اما پس از شان با هم تالقی میکند 
پروانه به اتاق رفت و سهرابو که کارش »کند. دزدند و سهرابو خانه را ترک میمیشان را ای به خود آمده و نگاهلحظه

ب خدادافظ... منتظر پاسخ نماند. در کوچه راه افتاد و دورتر وسط کوچه ایستاد... پروانه دویده  تمام شد، دمِ در گفت 
شت سهرابو مدتی میان کوچه بام و او را نگاه میبود، رفته بود پ ستاد و بعد، دست در هوا جنباند. یک کرد. دید که  ای

چه پا پس و پیش برد در آن کو به کمر،  هات دسببببت  به رقح محلی د خاموش، شبببروع کرد  خالی و  ی 
 (263:1393علومی،)«خودشان.

شغول آب سهرابو در دیاط خانه م شغول چیدن گل در روایت دوم:  ست و پروانه در کنار بایچه م شی دیاط ا پا
آخ! پروانه گفت و سهرابو که نیم نگاهی »شکند. یک خار بزرگ در انگشتش فرو رفته و میسرخی صد پر است  که 
های خون را دید که از انگشت سفید و پاش و جارو را انداخت و دوید، سیخ شکسته و  قطرهگاهی به او داشت، آب

رنگش پریده بود... پروانه دسببت تر از پروانه ترسببیده، و از دیدن آن چند قطره خون، چکید... بیشظریف پروانه می
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پس کشید و من ومن کنان گفت ببب آسهراب، شما زن داری؟ سهرابو نگاهش کرد، نگاه دزدید، گفت ببب من؟ نه! ننه 
 این ویژگی در پریباد یافت نشد.  (265همان:)«دارم.

شکارترین جلوه ستفاده از فرجامیکی از آ ستان های متفاوت برایهای عدم قطعیت در این دو اثر ا ست. دا در »ها
های رسببد. تفسببیرها و تاویلها، داسببتان همچنان گشببوده اسببت و با آخرین صببفحه به پایان خود نمیبرخی از متن
شد.مختلفی می شته با ست هیچ کدام بر دیگری برتری ندا ستان و دتی کل آن رقم زد که ممکن ا «  توان برای پایان دا

ست (49:1392نیاز،)بی ستپ ستان می»ند: ها معتقدمدرنی شد )چنان که زندگی چنین یک دا شته با تواند چند نوع پایان دا
نباید دتماً نتیجه و پایانی داشته باشد، انسجام خواهد انتخاب کند و اساساً داستان است( و خواننده هر کدام را که می

ترین روایت به شان نزدیکمدرنیستی به زعم ایمعنی است هیچ چیز قطعی نیست و بدین ترتین داستان پستمتن بی
های کاذب و تصنعی خود را از قید و کوشد با ایجاد فرجامعلومی می (322:1381شمیسا،)«زندگی واقعی و هستی است.

ستان ستان بند دا شتن پایان دا سیر گاه با باز گذا خوانندگان خود را در انتخاب هایی با فرجام معین برهاند. در این م
کند. های متفاوت مخاطبان خود را دچار نوعی ابهام و سببردرگمی میگذارد و گاه با بیان پایانفرجام داسببتان آزاد می

های داستانی در طول یک نویسنده تصور کارهایی را که شخصیت« هزار و یک شن نو»به عنوان مثال در بخشی از 
 گذارد: روز قرار است انجام دهند به عهده مخاطن می

سید،» سخن به اینجا ر ست، اما آن روز چه  چون  صه گفتن فرو ب شهرزاد لن از ق شد و  صبح  به طرز عجیبی 
های روی دیوار که به گذشت و شهرزاد چه کرد و شهرباز به چه کاری پرداخت و برزو آیا ییر از مات ماندن به خط

ی خواست ه عهدهسپاریم بها را میی اینای از سرنوشت خودش هستند، کار دیگری کرد یا نه؟ همهوضوح استعاره
 ( 95:1393علومی،)«و خیال خودتان.

دسببت تقدیر و یا دتی اوضبباع بحران زده »: کندهای محتملی را بازگو میدر بخشببی دیگر از داسببتان، فرجام
شد و شد که عظیم، قهوهاجتماعی، ددود جنگ دوم جهانی، طوری بود که خیلی رادت، مثل آب خوردن، می چی با

 ( 56همان:)«خوار و یا برعکس.باشد و قلی، نزولارباب عزّت، معتاد 
دهد که پایانی کند و به خوانندگان خود اجازه مینیز چندین پایان برای داسبببتان خود بیان می« پریباد»علومی در 

ها در مجال کوتاه این که پرداختن به جزییات این فرجاممطابق با خواسبببت و سبببلیقه خود انتخاب کنند. از آنجایی
 ای از آنها اشاره خواهیم کرد.امکان پذیر نیست به خالصه پژوهش

گرید بی ماهی که از مرگ فرزندانش دل شکسته و یمگین است به پشت بام خانه خود رفته و میفرجام اول: بی
شهر را فرا می سنگینی تمام  سودابه خاتای پیدا میگیرد. از میان مه ارابهناگهان مه یلیظ و  ون به شود که برای بردن 

میرد و قبرستان آمده و در میان آن افعی بزرگی چنبره زده است. سودابه خاتون پیش از زنده به گور شدن از ترس می
 رود.شود و پس از آن مه از شهر کنار میبه جای او سنجر در قبر خوابیده و دفن می

های گلدار و روسببری ماهی با لباسبی گرید. بیبی ماهی بر سببقف خانه میآلود اسببت و بیفرجام دوم: هوا مه
شهر می سن وارد میدان میرنگارنگ به میدان  سوار بر ا سا  شم شوند و به دنبال آنها طوس رود از میان مه ایرج و 

سفید به مادر نزدیک می سبی  بوقای قزاق که شود. آقای کوتاه با او از آنجا دور میشود وپس از مکالمهسوار بر ا
بی زند. بیکند به دنبال فرزندان خود برود دتی به صببورتش سببیلی میماهی را مجبور میبیبی شبباهد این ماجرا بود

سوزاند. سپس به خانه والی کشد و صورت آق بوقا را میماهی که از این برخورد نارادت است آهی آتشین از دل می
ستشهر رفته و آهی از دل بر می شد و خانه را با تمام افرادی که در آن ا شد. نک:به آتش می ک ب  512: 1394)علومی،ک

528) 
 

 عدم انسجام   6-2
سبن می ست که  شته ا صیتی در نو صطالح خصو ست و در ا ستواری ا سجام در لغت به معنی یکپارچگی و ا شود ان

شکیل دهنده ستاجزای ت شد. پ سته با ستی آن به یکدیگر پیو صر واجد وددت و »ها معتقدند که مدرنی دنیای معا
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نیست، بلکه چند پاره و متشتّت است و بهترین شکل پرداختن به این دنیای متشتّت، نوشتن رمانی است که  انسجام
علومی با اهدافی از پیش تعیین شده و  (105:1382پاینده،)«خود از قطعات چند پاره و ظاهراً نامرتبط تشکیل شده باشد.

خواننده، تناقض، تغییر مکرر موضوع داستان و فقدان  های فراداستانی خطاب بهبا استفاده ازشگردهایی چون صحبت
نظمی دنیای درون کند وآشببفتگی و بیها، وددت و انسببجام متن خود را دچار اختالل میآیاز و پایان برای داسببتان

را از  هاها خوانندگان را سردرگم و قرائت آنگذارد. او با استفاده از این تکنیکداستان را برای مخاطبان به نمایش می
هایی نظیر تغییرات زاویة دید، جریان سبیال کند. عالوه بر موارد یاد شبده اسبتفاده از تکنیکمتن با اشبکال روبرو می

 های دو اثر شده است.ذهن، خواب و رویا، زمان پریشی وتالقی ژانرها، سبن آشفتگی و عدم انسجام متن در داستان
 

 هاداستان پایان و آغاز فقدان 6-3
 پسامدرن نویسندگان که هاستداستان در پایان و آیاز وجود مدرن و کالسیک هایداستان اصلی هایویژگی از یکی
 عدم موجبات و کندمی سببردرگمی دچار را خود این ویژگی خوانندگان از گیریبهره با علومی. ندارند توجهی آن به

سیاری. آوردمی فراهم را متن در آشفتگی و انسجام ستان از ب . یابدمی خاتمه و شروع نقطه سه با انتها و آیاز در هادا
 :خوانیممی «نو شن یک و هزار» در. شودمی یافت مورد اثر دو در وفور به ویژگی این
 (184:1393علومی،)«شود باز در تا گذاشته زمین زیر چوبی در بر دست داال که بینوا دل ساده بیچاره ابراهیم»... 

سامد سطه به «پریباد» در ویژگی این کارگیری به ب شتر «نو ویک هزار» از مراتن به رمان این دجم وا ست بی  در که ا
 جلوی شببدة پاشببیآب خیابان شببن و خاک از نمناک عطری... خاک بوی»... . کنیممی بسببنده نمونه چند به اینجا

 شبببفاف و آبی ابری، لکه دتی بی و یکدسبببت آسبببمان. وزیدمی خنک نسبببیمی. خاسبببتبرمی کنسبببولگری
 (440:1394علومی،)«.زرین

 کرده اکتفا نقطه چند گذاشتن به تنها نماید مشخح را داستان سرنوشت اینکه بدون پریباد از هاییبخشی در نویسنده
 و دادند دسبببت محکم همدیگر با هاطایفه مردان».گذاردمی خوانندگان عهدة به را داسبببتان انتهای دربارة ددس و

 عروسببی به شببوندمی آماده اینکه مثل( کردمی نگاهشببان زده دیرت ماهان) کردندمی رفتار طوری. کردند روبوسببی
 .(487:همان) «...نابرابر جنگی به نه و بروند

 

 اتصال کوتاه  6-4
صال کوتاه یکی از تکنیک  ست که ات ستی ا سامدرنی ست. به این »های پ ستان ا سنده به دنیای دا به معنای ورود نوی

سنده ستان دخالت می صورت که نوی شکارا در دا ستان آ ستان وارد صحبت و کند و با شخصیتیا راوی فرادا های دا
شود و خواننده شود. همین امر موجن برقراری اتصال کوتاه میان جهان داستان و جهان بیرون از داستان میتعامل می

های داسببتان با ی در بسببیاری از قسببمتعلوم (22:1395فیضببی و دیگران،)«داند کدام یک از دو جهان اصببالت دارد.نمی
های گاه و بیگاه خود با خواننده، مرز میان واقعیت و خیال را در هم کند و با صببحبتمخاطبان خود ارتباط برقرار می

شکلشکند اینمی صیتکار به  شخ کند. به این ترتین علومی ها کمک میگیری نوعی پیوند عاطفی میان خواننده و 
ستانی کرده، گونهخواننده را درگی هزار و یک »بیند. این ویژگی در ای از خواندن فعال را برای او تدارک میر کنش دا

گذارند تا صحبت طرف تمام های کالسیک که میکل جبار بر خالف تمام داستان»شود. مثال: بسیار دیده می« شن نو
کند! مگر تو ت( و گفت ببب هی قصه قصه میادبی از خودش اسشود، درف شهرزاد را قطع کرد )تقصیر ما نیست، بی

عظیم از گوشببه و کنار... شببنید که آ عزّت ارباب دارد در تکه زمین او، سببه باب » (17:1393علومی،)«قصببه بلدی بگی؟
ست، با نیش باز میخانه می سینی چای و یا نان و پنیر و نیمرو به د ستاد و گوش میسازد )قلی،  سخ به ای داد. در پا

گفت گفت ب این رسم رفاقت نیست که کاله مرا بردارند و تو نیشت به خنده باز بشود! قلی میم که میدوستش، عظی
که: خنده!؟ هرکه نداند تو که دوسبببت قدیمی من هسبببتی خوب خبر داری که من هر وقت خیلی خیلی نارادت 

شم تا بناگوش باز میمی شهرداری می هایشود.( عظیم راه افتاد و از آدمشوم، خود به خود نی شنید که  خواهد معتبر 
 (83همان:)«شود.خیابان بکشد و تا یکی دو سال دیگر، این برّ بیابان، آباد می
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شود و خطاب به خواننده توضیحاتی به عنوان راوی دانای کل در جای جای داستان داضر می« پریباد»علومی در 
م فراوانی برای تام وین، یعنی دانشمندی )به نظر میرفرجاد در میرفرجاد در دل خود ادترا»کند. دربارة داستان ارائه می

شببد که توانسببته اسببت تصببویری از دو شببخح مهم در تاریخ جهان را آمد( قائل میآن لحظه، وین، دانشببمند می
 (345:1394علومی،)«بسازد.
ست، بگاهی مکا می» سر و یا د شدة  سنجیده و از قبل تمرین  ضوعی تأکید             کرد و گاهی اخم... با درکات  ر مو
پرسببید که آیا در آن وقت، مثل یک هنر پیشببة نابلد و بد که نقش سببنگین کرد )بعدها بارها با خجالت از خود میمی

سی را عهده سخره نبودند؟(... مییک بازی تراژدی یا دما شده، رفتارهایش م ستپاچه دار  شتر د گفت و هر لحظه، بی
 (443)همان:« شد.می

 

 تغییر مکرر موضوع داستان   6-5
شن نو مجموعه ستانهزار و یک  ساختار این گونه ادبی مربوط  ای از دا ضوع در آن به  ست و تغییر مو های کوتاه ا

ستان را تغییر دهد و با بر هم زدن توالی منطقی روایتشود. علومی در این اثر میمی ها این کوشد پیوسته موضوع دا
 به هم جلوه دهد و به این ترتین خواننده را در مرتبط کردن دوادث  با مشکل مواجه سازد. ارتباطها را بیداستان

ضوعات در  شن نو»عدم ارتباط مو شتر از « هزار و یک  ست به گونه« پریباد»به مراتن بی شی از این ا ای که هر بخ
 شود. طی با متن پیش از خود آیاز میهیچ ارتباکتاب پس از روایت داستانی کوتاه به پایان رسیده و داستانی دیگر بی

های ابتدایی پریباد ماجرای ناهید  و خورد. علومی در بخشبه گونة دیگری رقم می« پریباد»روند روایت داسببتان در 
گردد. کند؛ ولی در میانة داسبببتان متن دچار آشبببفتگی میوقایع پیش آمده برای او را  از زبان پیرویس روایت می

سعی دار سنده  سیدن به معنایی وادد ناکام بگذارد. از این رو به نوی سجم خواننده را در ر د با ارائة یک روایت ییر من
ندگی افرادی می یت ز یه نقشروا به نوعی در بخش اول یک  که هر  با آفرینی کردهپردازد  ند. دضبببور افراد  ا

 دهد.اثر را تشکیل میهای متفاوت و طرح موضوعات متنوع  در داستان شاکلة اصلی ادامة این سرگذشت
 

 بینامتنیت 6-7
ست که متن ادبی را از یک نظام معنایی محدود رها می ضور ییرقابل انکار یک متن در متون دیگر ا کند. بینامتنیت د

شته» سطة متونی که از قبل وجود دا صل عملکرد تعاملی رمزگانهرمتن بوا ها و متون ماقبل اند و هر یک خود نیز دا
ست که ددود یابد... در این دیدگاه متن فراوردهشود و امکان  تولید معنا را میدریافت می اند،خود بوده سته نی ای ب

شخح و قطعی ست که میم سته باز تعریف کند.ای دارد، بلکه فرایندی باز ا : 1390سجودی،)«تواند ددود خود را پیو

شکل»بدین ترتین  (212 سیلة متنهای متنگیری معنابینامتنیّت به معنای  ست؛ نوعی خوانش یک ها به و های دیگر ا
ها را، در بافتی از روابط نشببان ها، و اصببوالً همة متنهای دیگر که تأثیرات متنی و ایدئولوژیکی آنمتن در مقابل متن

 (140: 1394رشیدیان،)«دهد.می
جمالت، و توجه او به  کار بردن کلمات،اشبببراف علومی به متون قدیم و معاصبببر و همچنین دقت نظر او در به

شاره به های متون کهن سبن میشخصیت ستان معادلی برای آنها پیدا کنیم. ا شود که با اندک تاملی بتوانیم در متن دا
خورد. های تاریخی و ادبی و عرفانی و اسبباطیری و... در متن هر دو اثر فراوان به چشببم میها، شببخصببیتداسببتان

کوشد به طرق مختلف پیوند این دو اثر را با متون پیش و کنایات در خالل متن می نویسنده با ثبت اشارات، تلمیحات
گرفتن و بازآفرینی، زمینه گیری کنایه، اشبباره و تلمیح و الهامکاراز خود ودتی معاصببر خود به نمایش بگذارد و با به

هایی چون سرگذشت رستم از داستانگرفتن مشارکت فعاالنة مخاطن را در قرائت متن فراهم آورد. نویسنده با الهام
ها را بازآفرینی                   شاملو به شکلی نوشخصیت« شن مهتاب»و تهمینه، ضحاک مار دوش، بیژن و منیژه و بخشی از شعر 

تحلیل دو رمان هزارویک شبببن نو و »ای با عنواننماید. چگونگی به کارگیری بینامتنیت در این دو اثر در مقالهمی
: 1397نک:)تاج بخش و تومزاد، مورد بررسی قرار گرفته است.« اد از محمدعلی علومی براساس نظریه بینامتنیت ژنتپریب

ضرب المثل (2476-2458 سخن بزرگان و  شعر از آمیختن نظم و نثر و نقل  ستان و توجه به  ها... در خالل روایت دا
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دهد که بر جذابیت هرچه بیشببتر متن هنرمندانه انجام میخصببایح نویسببندگی علومی اسببت. او این کار را چنان 
از بیان موضبببوعات مختلفی نظیر باورهای عامیانه، جنگ، فقر، عشبببق و مرگ افزاید. توجه به فرهنگ عامه و می

ک بازتاب ادبیات عامیانه در داسببتان هزار و ی»ای با عنوان های دیگر بینامتنیت در این دو اثر اسببت که در مقالهنمونه
 (2114: 1396بخش و تومزاد، نک:)تاجمورد بررسی قرار گرفته است. « شن نو از محمدعلی علومی

  
 نقیضه  6-8

شن نو»علومی در  شناییبا بهره« پریباد»و « هزار و یک  ضات ذهنی مخاطبان خودرا زدایی میگیری از آ شد مفرو کو
شیوه شکنانه دست به خلق اثری برهم زند و با  ساختار ستقل از اثر ای  شن»م سازی « هزار و یک  بزند. تخرین و وا

ها و مفاهیم سازی و روبرو کردن خوانندگان با شکلی متفاوتی از  شخصیتانجام شده در این دو اثر به منظور بیگانه
ستانی صورت می ستانگیرد. علومی در این دو اثر به تقلید از سبک و قالن اثر کهن میدا ها به پردازد. هر چند این دا

شتاری و اقتباس از دکایت سبک نو شباهتلحاظ  هایی به نمونه قدیمی خود دارند ولی قابل قیاس با های تو در تو، 
ای برای خلق اثر جدید خود قرار داده و تالش کرده است که آن نیستند. اگرچه نویسنده هزار و یک شن را دستمایه

آمیزد و به نوعی آن را به عنوان هماجتماعی و سیاسی و فرهنگی درهای طنز و موضوعات عناصر داستانی را با م لفه
کهن و محبوبیت آن در نزد ادب دوسببتان  کند ولی شببهرت و عظمت این اثر فاخرای مدرن و مسببتقل معرفینقیضببه

د و مثل هزار و یک شن قدیمی، نویسنده و یا راوی متعدد هستن»سبن شده است که اثر قدیمی همچنان مقبول افتد. 
برای خودم باعا تعجن است که شهرزاد خانم دتی مرا راوی دو دکایت دانسته است! باز، مانند هزار و یک شن، 

 (9:1393علومی،)«اند.های دیگر نیز آمدهها در جابعضی از داستان
ستان« پریباد»در رمان  صهنیز به این نکته که دا شیوه ق شاره ها به  شده، ا شن نوشته  ست. های هزار و یک  شده ا

سبن عالقه» صهمن هم به  صهام به ق سالن و ق سمک عیار، امیر ار صل های بزرگی چون  شن، بر ا های هزار و یک 
هایی افزودم و یا کم کردم که سرانجام شده است همین کتاب های شفاهی، چیزروایت مکتوب پیرویس و آن روایت

 (30:1394)علومی،« که در دسترس دارید.
ترجمه آنتوان گاالن نیز توجه داشته است که « هزار و دومین شن»به کتاب « هزارو یک شن نو» گویا نویسنده در
هایش خشکیده و سوار بر بخش قصهکشد که سرچشمة الهامگویی را به تصویر میشهرزاد قصه»در آن تئوفیل گوتیه 

علوی و )«جدید را برای او فراهم آورد.ای برد تا تار و پود قصبببهنویسبببی پاریسبببی پناه می، به داسبببتانقالیچة پرنده

دهد. شهرزاد در نیز رخ می« پریباد»و به شکلی دیگر در « هزار و یک شن نو»درست همین اتفاق در ( 120:1391رجبی،
هایش به علومی گویی را از یاد برده، برای نوشتن داستاندنیای مدرن امروزی فروشنده چای شهرزاد است او که قصه

گفت که من کجا و قصبببه کجا؟ گویا از یادش رفته بود که روزی، روزگاری شبببهرزاد با خودش می» آورد.روی می
 (12:1393علومی،)«گو بوده...قصه

سال، که آخرین باز ماندة این شهر  اند. پیرمردی کهنزدة پریباد را از یاد بردهنیز مردم داستان شهر یم« پریباد»در رمان 
کند. دهد و او نیز به نوشبتن داسبتانی با همین نام اقدام میدر اختیار علومی قرار می اسبت، دفترچة خاطرات خود را

ها و داسبببتانش، شبببهر یمگین پریباد را به من داد... پیرویس با خط خوش و با چند نوع پیرویس، دفتر یادداشبببت»
 (30:1394علومی،)«های پریباد را نوشته است.قلم...دکایت

ضه شن نو»در پردازی نمونه دوم نقی ستان « هزار و یک  ستان شکل می« یاران»در دا سنده در آن به دا گیرد که نوی
صیت شخ ست ولی به جای  شته ا شهور نظر دا ستانی م ستفاده نموده سه یار دب شناس آن از افرادی عادی ا سر های 

ست. صبا»ا سن  شهور، یعنی خواجه نظام و د ستانی م سه یار دب ستانی بودند، مثل همان  ح و دکیم عمر سه یار دب
سه یار، آن شدند... یکیقدرخیام، اما این  شهور ن شد، به قول معرف، معتاد تابلو! ها م شان این آخر عمر، معتاد ناجور 

  (54،55: 1393علومی،)«چی.شان هم شد قهوهپا شد و یکیخوار خردهشان نزولیکی
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 آشفتگی زمانی   6-9
ستاناز دیگر تمهیدات هنری که علومی در جریان  ستفاده از بهمدا سی به آن توجه دارد، ا ریختگی زمانی یا زمان  نوی

ست، او با جابجایی ترتین وقوع دوادث و کنش شی ا سبت به پری سرعت درک خوانندگان خود را ن ستانی،  های دا
نگری نگری وآیندههایی نظیر شروع داستان از میانه، گذشتهکرد را در هر دو اثر با شیوهدهد. او این کارمتن کاهش می
صورت به نمایش می ستانی را به  گذارد. علومی برای گریز از رعایت کامل خطی بودن زمان، مقداری از اطالعات دا

شته ستفاده از تکنگری ارائه میگذ ستان درکت میهای ذهنی و پسگوییکند. او با ا ستفاده نگری، در زمان دا کند. ا
شبببود نشبببان دهنده توجه او به این های دو اثر که چندین بار نیز تکرار میعلومی از این شبببکل روایی در داسبببتان

شتهتداخل سنده برای گذ ست. گاه نوی ستان از های زمانی و تالش برای برهم زدن نظم زمانی رویدادها ا نگری در دا
دو شببگرد به گیرد. بازگشببت به گذشببته از طریق این گویی و جریان سببیال ذهن بهره میهایی نظیر خاطرهتکنیک

سنده این امکان را می ستان را دچار اختالل کند و با بازگشت به گذشته و نوی دهد که روند عادی بروز اتفاقات در دا
ایجاد آشببفتگی در زمان، ذهن مخاطن را از زمان اصببلی داسببتان منحرف نماید. در بخشببی از هزار و یک شببن 

و در عالمی میان واقعیت و خیال، با چهره خود در کودکی  ای از زمانخوانیم که شببخصببیت داسببتانی در برههنومی
ابراهیم نگاه کرد و با خوشببحالی و »شببود. اش میآوری خاطراتی از دوران کودکیروبرو شببده و این امر موجن یاد

ی ها چه قیافهاش گرفت آن وقتتعجن، خودش را شببناخت وقتی که بچه بود و کالس چهارم دبسببتان بود... خنده
 (191: 1393علومی،)«.قدر الیر، مثل اسکلتهای بزرگ... چهداری داشت! الیر، دراز، سر از ته تراشیده و گوشخنده 

بچه بودم ولی یادم اسببت که نوکرها این »پردازد: دربخشببی از پریباد نیز سببنجر به مرور خاطرات گذشببته می
من دسببتش بند بود به بسبباط، همین طور پشببت آورند و آن وقت پدر بزرگم که او هم مثل یکی میها را یکیرعیت

 (220:1394علومی، )«.ترکاندشان را میزد کلهمنقل با ششلول تیر می
شیوه سنده برای برهم زدن نظم زمانی دکایتاز دیگر  ست به کارگیری آینده هایی که نوی سته ا ها از آن بهره ج

ها، بیان خواب و تعبیر گویی شخصیتلفی چون پیشهای مختگویی در داستانهاست. او به یاری شگردنگری یا پیش
ستان مختل می ستان، واقعهبا خلق شخصیتی پیش« پریباد»کند. علومی در آن نظم زمانی را در دا ای را زودتر گو در دا

تفاقاتی که کند. او با بیان ابهنگام به زمان آینده درکت میاز آنکه اتفاق بیفتد، بیان کرده و به این ترتین با درکتی نا
سردرگمی در  ستان پیش بیاید موجن ایجاد تحیّر و  ضرورت گفتن آن در دا ست در آینده رخ دهد بدون آنکه  قرار ا

شده، آنان را با خوانندگان می ستن چگونگی وقوع دوادث پیش بینی  شود و با ایجاد دس تعلیق و ایجاد میل به دان
بینی کرده بود که عشق، شط شیرینی است همپای شط ه انگار پیشبه یاد درف بیدخت افتادم ک»سازد.خود همراه می

های بیابان روی از عاشقی خون که ای کاش عاشقان عاشقی را فراموش کنند که ای کاش بگریزند و در دورترین چاه
ست، ضعیف ا ست رخ خواهد داد زیرا آدمی  شوند. یادم آمد که بیدخت گفت اما آنچه مقدور ا  پنهان کنند و منکر ب

 (251همان:)«.زیرا آدمی آه و دمی است و اسیر محبت است، زیرا آدمی به قدر عاشقی آدم است
 

 پارانویا  6-10
پزشببکی اسببت. افرادی که مبتال به اختالل پارانویایی هسببتند دچار نوعی روان -شببناختیپارانویا، اصببطالدی روان

کنند که دیگران همواره در فکر فرین اعتمادند و ادساس میآشفتگی فکری یا هذیانند، این افراد نبست به دیگران بی
ها هستند. بدبینی، سوءظن، شک و بدگمانی، توهم توطئه و ادساس تعقین شدن از سوی دادن و دروغ گفتن به آن
این ترتین  به رای پارانویایی هااضطراب ازی برخگونه افراد است. مک هیل های برجستة ایندیگران از جمله ویژگی

 که نیا به باورص، خا تیاهوب مکانی هرگونه به شببدن محدود،یانسببان روابط دوام و ثبات بهی بدگمان»:شببماردبرمی
مک هیل و )«.گرانید توطئها ب مقابلهی برای فردی هایزیرطرح دیتشبببد،اسبببت فرد به رسببباندن آزار یدرپ جامعه

هایی را به عنوان مثال بیان نمود که توان نمونههیل، میبا توجه به تقسیم بندی ارائه شده از سوی مک (96:1393دیگران،
 ها خواهیم پرداخت.در زیر به آن



 329   /   از محمدعلی علومی «پریباد»و « یک شب نو هزار و»مدرنیستی در دو رمان های پستتحلیل مؤلفه 

 بدگمانی به ثبات و دوام روابط انسانی 6-10-1
دیگران، دچار نوعی گیری در بارة افراد به دالیل مختلفی چون ضببعف و ناهنجاری درونی یا شببتابزدگی در تصببمیم

شوند، بدگمانی سبن گریز از دیگران شده و تنهایی و انزوا اعتمادی نسبت به سایر افراد میبدگمانی و در پی آن بی
خوریم. شخصیت سامان ای از این افراد برمیبه نمونه« هزار ویک شن نو»آورد. در را برای فرد بدگمان به همراه می

کند او برای ها و درکات دیگران، معانی پنهانی را جسبببتجو میاسبببت در تمام مکالمه که دارای اختالل پارانویایی
پذیرد و برای موضوعی هرچند کوچک کارهای خود توجیه کافی دارد و هیچ استداللی را برای رد باورهای خود نمی

ستی چندین و چند ساله خود را کند، تا اینکه به دنبال یک سوءتفاهم دوو پیش پا افتاده دالیل بدبینانه را جستجو می
شک در وجودش رخنه می کم به یادش آمد که فرهاد از همان بچگی بدجنس بوده،... آن سامان کم»کنداز یاد برده و 

کرد روز که از دبیرسببتان به مغازه رفتند تا خودکار بخرند، خودکار یک شببکل انتخاب کردند اما اگر فرهاد خیال می
سش  سامان دوا ست،  شت که یک زرنگ ا شد که او با زرنگی و نامردی همان خودکاری را بردا بود. خوب متوجه 

 (106: 1393علومی،)«کرد اصالً دواسش نیست!اش در این بود که وانمود میتر جوهر داشت. زرنگیذره بیش
 

 داسترف به رساندن آزار یدرپ جامعه که نیا باوربه 6-10-2
ها همواره با این تصببور زندگی شببود که آنبرند موجن میپارانویا رنج می هجوم افکار موذی به ذهن افرادی که از

ساندن به آنکنند که اطرافیان سین ر صد آ شک و تردید میشان ق نگرند. ها را دارند از این رو به همه چیز با دیده 
صیت شخ ضعف در  شدت و  ستانی خود به نمایش میعلومی این ویژگی را با  شیهای دا هزار و »از  گذارد: در بخ

گیرند که پس از جمع کردن اند تصبببمیم میخوانیم فرهاد و سبببامان که برای کار به تهران رفتهمی« یک شبببن نو
شهر خود مغازهپول شان در  سامان یک لحظه »ای افتتاح کنند. های شد...  سم تو باید اول با سامان تعارف کرد که: نه! ا

ند که سامان را اول بنویسند. چه اشکالی دارد؟ نکند فرهاد مخالفت کفکر کرد که بعدها از پسر عمویش خواهش می
 (110همان:)«.ی فکرش را نگرفتکند؟... کمی با شک او را نگاه کرد اما دنباله

سی در تعقین او « پریباد»در  شاید ک سولگری رفته با توهم اینکه  ست: ماهان که برای دادن گزارش به کن آمده ا
ایسببتاد و به پشببت سببر و به گاه مییواش جلو آمد گاه بیاهان از ته خیابان، یواشم»باشببد مراقن اطراف اسببت.

 (440:1394علومی،)«.کردهای خالی دور و بر، نگاه میکوچه
 

 گرانید توطئه با مقابلهی برای فردی هایزیردطرحیتشد  6-10-3
داستانی که بر اساس اوهام وخیاالت گراست. شخصیت به گونه چشمگیری جلوه« هزار ویک شن نو»این ویژگی در 

های اوسببت. به این منظور و برای بدنام و خود کینه دوسببتش را به دل گرفته به دنبال راهی برای برهم زدن نقشببه
زند که بخشی از آن به این شرح است: سامان به خانه نامزد دوستش تلفن آبرو کردن دوستش دست به اعمالی میبی
ناچارم به اطالع برسببانم که شببخح مذکور همچنان که از اسببمش معلومه، »کند: ر معرفی میطوزند و او را اینمی

شخصی است که به انواع مواد مخدر از تریاک تا شیره و دشیش و شیشه و کراک معتاد است و در ضمن با باندهای 
 (122:1393علومی،)«.گیرندای میدههای موش مرها چه قیافهالمللی همکاری نزدیک دارد... شما یافلید که اینقاچاق بین

 

 مرگ مولف  6-11
ای بسبببیار طوالنی دارد. روالن بارت این دیدگاه را  که م لف به توجه به جایگاه م لف در نظریه و نقد ادبی سبببابقه

م لفی به »دادن »دهد و معتقد است: کند مورد انتقاد قرار میای مقتدر که اقتدار خود را بر متن تحمیل میعنوان چهره
طابق نظر م لف برای آن « متن دد و م ئل شببببدن تفسبببیری وا قا حدودیتی برای متن »و  یل م نای تحم به مع

ست شیدیان:)«.«ا ستیزانه جایگاه خواننده را در قرائت نقادانه متن ارتقا می (617:1394ر گوید که: دهد و میبارت اقتدار 
های م لف. متن نه یک پیام وادد و منسببجم بلکه شببهمعنای متن داصببل تفسببیر خواننده اسببت نه بازتاب اندی»

های معین یا با در نظر دهد که هر خواننده به روش خاص خود یعنی با  اولویتها را ارائه میای از نشبببانهمجموعه
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شانه سیِ خاص برای ن ست ییرتواند در آنهای زبانی، میگرفتن معانی فراقامو سیر لزوماً کاری ا  ها کاوش کند لذا تف
کران منشبببأ بی»میشبببل فوکو برای م لف کارکردی اجتماعی قائل اسبببت که  (36: 1385)پاینده،« قطعی و پایان ناپذیر.

سیله آن، در هایی که یک اثر را پر میداللت ست که ما به و صل کارکردی ا ست؛ بر آثار اولویت ندارد، او یک ا کند نی
کنیم... م لف چهرة ایدئولوژیکی اسبببت که به یاری آن، میکنیم و انتخاب کنیم، دذف میفرهنگ خود محدود می

  (146ب 145: 1394یزدانجو،)«گذاریم.هراس خود از تکثر معنا را به نمایش می
هزار و یک »پرداختن به این ویژگی و به چالش کشیدن موقعیت نویسنده به عنوان تنها فرد مقتدر داستان در رمان 

شکلی محدود« پریباد»و « شن نو ست. در  به  ستفاده قرار گرفته ا شن نو»مورد ا علومی از همان اوایل « هزار و یک 
کند. )الف( از نام آقای )الف( روبرو میاش بههای داستانیداستان، خواننده را با جدال لفظی خود با یکی از شخصیت

شببروع کند. این در  خواهد که داسببتان را به پیروی از مفروضببات سببنتی و بر اسبباس میل و سببلیقة اوعلومی می
ستاندالی ستانی بدون قاعده و قانونِ دا شتن دا صرانه به دنبال نو ست که علومی م ست و همین امر ا سیک ا های کال

شببود که شببود. سببرانجام علومی پس از بحا و جدلی کوتاه موفق میموجن باال گرفتن بحا میان این دو نفر می
ستانی خود بقبوال ستفاده از گفتگو همراه با اقتدار خود را به شخصیت دا ستان را مطابق میل خود آیاز نماید. ا ند و دا
سته ستانی در برابر خوا صیت دا شخ ستقالل خود میمقاومت  شاری بر ا ضعیت های م لف و پاف تواند دکایت از و

 های سنتی اقتدار نویسنده در آن به چالش کشیده شده است.   پسامدرنی داشته باشد که ساختار
ها را بگذار و ها... اینهای درختانگیز در شببهر بم زمانی که برگای که در یک یروب یمومی، نوشببتهببین عل»

 (7:1393علومی، )«.گویمجوری شروع کن که من میمقدمه را همین
مقدمه را که نگذاشبتی من  -دوسبت کهنسبال من، آقای )الف( را که یادتان هسبت؟ دوباره سبرایم آمد و گفت»

دانم که داسببتان پروانه لحن  بگذار پایانش را من بگویم و تو بنویس... بنویس که خود نیز به خوبی میبنویسببم، اقالً
 (311)همان: « .شود به طرز دیگری گفتبسیار خشنی دارد، اما زندگی پر از خشونت و نکبت را نمی

ر خاطرات یکی از در بخشبببی دیگر از داسبببتان علومی با بیان این مسبببئله که داسبببتان داضبببر بخشبببی از دفت
های اصلی داستان است به صورت کامالً آگاهانه و به میل و اراده خود توجه خواننده را به این نکته جلن شخصیت

ای کند که او به عنوان نویسببندة اثر در فرایند خلق داسببتان نقشببی ندارد بلکه تنها وظیفة بازنویسببی و انجام پارهمی
هزارویک »مهم این است که عنوان داستان ها همین بود »او محوّل شده است.  اصالدات بر اساس مقتضیات زمان به

ها آمده است و من در مواردی هایی است که در آن دفترچههای این کتاب، همانها و داستانو تمام دکایت« شن نو
 (9همان:)«.امها را دذف کردهام و بعضی کلمهها را تغییر دادهبعضی جمله
خوریم. پیرویس، آخرین بازمانده شببهر پریباد، داسببتان این شببهر و نیز به وضببعیتی مشببابه برمی« پریباد»در رمان 

خواهد که داستانی دربارة پریباد بنویسد و به این منظور کند و از او میمردمانش را برای علومی و برادرش تعریف می
 گذارد.ی نوشته است در اختیار او میادفترچه خاطرات خود و کتابی را که دربارة این شهر افسانه

سن بعد» شت و چون ها هرچه از روایتمح شده بود، بر کایذ نو ضبط  های پیرویس و خانم و آقای فرجادمهر 
ست و چون از آن دکایت شنامه نویس ا شتهنمای ها را به من داد و ها تأثیر پذیرفته بود، چیزهایی افزود یا کم کرد. نو

صل روا شده یت مکتوب پیرویس و آن رواتمن هم... بر ا سرانجام  شفاهی، چیزهایی افزودم و یا کم کردم که  های 
 (30:1394علومی،)«.است همین کتاب که در دسترس دارید

شته» ستاد، گذا ستاد پیرویس، نام این قصه را همان نام انتخابی ا ام: شهر یمگین پریباد! و دیگر همین و به ادترام ا
 (32همان:)«.درود و بدرود
شود. در این داستان خواننده با ساختاری تو در تو مواجه می« هزار و یک شن نو»از « جبورخان شپش»در داستان 

کشد اش را مطابق میل او به تصویر میای از زندگیاست که برهه ای نوشتهای تخیلی به نام جبور نمایشنامهنویسنده
شنامه را به معیارها ستی نزدیک میآنچه بیش از پیش این نمای سامدرنی ست که این متن برآمده از تخیل ی پ کند آن ا
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ستان به گونه ست؛ اما اتفاقات دا سنده ا سندهای رقم مینوی سته نوی ست و او هیچ خورد که مطابق میل و خوا اش نی
شی در جریان آن ندارد. شخند و بی» نق شرطه، برای بلبل موچ میجبور با نی شدتاعتنا به  شد. باطوم با  روی بلبل  ک

ای که من خیزد: قرار نبود... در فیلم نامهماند. جبور برمیآلود برجای میآید. چند تکه گوشببت لهیده و خونفرود می
شبببدیم. ی من، ما باید با هم دیگر دوسبببت میطور بشبببود. چرا؟ چرا؟ چرا؟ در فیلم نامهنوشبببتم قرار نبود این

 ( 171:1393علومی،)«چرا؟
نویسببد که گذر زمان و رنج روزگار او را پیر و کم درف کرده علومی از برخورد با سببهراب میدر بخشببی دیگر 

سنده به ماجرای زندگی پر رنج و یم او و  پروانه او را بر آن می ست. آگاهی نوی سد ا دارد تاریخ زندگی آنان را بنوی
های قلن خودم را اچارم تاریخ شما سلطانن»نویسد: دهد و چنین میولی از شدت نارادتی اختیار قلم را از دست می

بنویسببم... بگذار بیهقی تاریخ نویس سببلطان مسببعود باشببد و من تاریخ نویس سببهرابو و پروانه و امانی و ددیا و 
سلطاناین شم... بگذار من هم مثل  ضهها با سیدجمیل رو سهرابو، مثل پروانه و  شم مثل  خوان... که هیچ کس هایم با

 (306)همان: « آمد!د، دتی نگاهشان هم نکند... ببخشید که قلم خود به خود دادش از رسم زمانه درداخل آدمشان ندان
 

 تغییر در زاویة دید   6-12
کند. زوایه دید نویسی است که در نحوة روایت داستان نقش م ثری ایفا میترین اصطالدات داستانزوایه دید از مهم

ستان اتخاذ می شود که نویسندهبه موقعیتی گفته می» ای است که پیش روی خواننده کند و دریچهنسبت به روایت دا
از این ویژگی نه تنها ارتباط  اسببتفاده (259:1385داد،)«.گشبباید تا او از این دریچه دوادث داسببتان را ببیند و بخواندمی

ستان را بیان می سنده با دا صینوی شخ ستانی و اعمال آنتکند؛ بلکه بر نحوة واکنش عاطفی خوانندگان به  ها های دا
ساماندهی اجزاء روایت به کمک آن از اهمیت  باالیی برخوردار  ستقیم دارد. از آنجا که زاویة دید و چگونگی  تأثیر م

 است در این بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
ید توجه خاص دارد. او برای ارائة اطالعات داسببتانی به تنوع زوایة د« پریباد»و « هزار و یک شببن نو»علومی در 

کار را از جوید و اینزدایی در روایت بهره میدر این آثار از شبببگردهایی چون چرخش زاویة دید به منظور تمرکز
سوم شخح یا دانای کل(، زاویة دید دانای کل  ستفاده از زاویة دید درونی )اول شخح(، زاویة دید بیرونی ) طریق ا

رسبباند. نویسببنده مخاطبان خود را با روایات گسببیختة دید مختلط به انجام می محدود، زاویة دید نمایشببی و زاویه
کند و پی در ها از یک نوع زاویة دید به صورت مداوم استفاده نمیکند. به عبارتی او در این داستانفراوانی روبرو می

ستان شتپردازد. او با این روش به طور یها میپی از منظر زوایای مختلف به روایت دا ستقیم، بردا های خواننده یر م
 دهد.قطعیت را در شیوة روایت نشان میهایی از عدمکشد و جلوهرا در مورد قطعیت امور به چالش می

   
 زاویة دید اول شخص)درونی( 6-12-1

ستان یکی از شخصیت ستان از زاویة دید در زاویة دید درونی گویندة دا ستان است و دا اوّل های اصلی و یا فرعی دا
در زاویة دید درونی، بسبببته به این که داسبببتان از زبان کدام یک از  (507:1394)میرصبببادقی،شبببود.شبببخح گفته می

 . راوی ناظر.2. روای قهرمان. 1شود: های اصلی یا فرعی بیان شود به دو گونه تقسیم میشخصیت
شت»علومی دردکایت  شن نو» از « ود صیت« هزار و یک  شخ ستا به عنوان یک  ستفاده از زاویة دید دا نی با ا

پردازد. این دکایت ماجرای ودشت دو برادر است که با دیدن درونی و به شیوة اول شخح مفرد به نقل داستان می
شنج می شه و ت شخصیتموجوداتی عجین دچار رع شاهد دوادثی شوند. علومی به عنوان یکی از  ستان  های این دا

ستفاده از بوده که برای برادرهای بزرگترش اتفا ست، ا شغول بازگویی این خاطرات ا ق افتاده )راوی ناظر( و اکنون م
دهد که وقایع عجین و باورنکردنی داسبببتان را برای مخاطبان خود باورپذیر و این زاویه دید به او این امکان را می

زمانی اسببت که من بچه کنم، مال خیلی خیلی سببال قبل، مال این ماجرایی که برایتان تعریف می»واقعی جلوه دهد. 
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شببان بد ها بعد، دالدیدند تا مدت« هاآن»که هایم، بعد از اینطور هر دو داداشبودم ولی درسببت یادم اسببت که چه
 (28:1393علومی،)«بود.

در بخش دیگری از داسبببتان نویسبببنده به عنوان یکی از قهرمانان اصبببلی )راوی قهرمان( به روایت داسبببتان 
خوردیم و من عجله داشتم، چون که هنوز یکی دو صفحه از بح زود، وقتی داشتیم صبحانه مییک روز ص»پردازد.می

نوشتم خوردم و در همان دال تکلیف میشد. من تند تند نان و چای شیرین میهام مانده بود و داشت دیر میتکلیف
 (214همان:)«تا بدوم بروم مدرسه.

ستفاده « پریباد»در ابتدای  شهر پریباد و نیز علومی با ا سیدن او به  شخح وقایعی را که باعا ر از زاویة دید اول 
شنایی شرح میآ شده  سال، من و برادرم محسن، دبیر دبیرستان»دهد. اش با پیرویس  سنجان و یکی از پاییز ام های رف

صة تئاتر، بنا به دعوت انجمن ادبی  شی بافقی»فعاالن عر شادروا« ود شاگرد  سم به یزد رفتیم... من که  سیدابوالقا ن 
 (9:1394علومی،)«انجوی شیرازی، مشهور به پدرِ فرهنگ مردم بودم، در آن جلسه، صحبت را به فرهنگ مردم کشاندم...

 

 زاویة دید سوم شخص)دانای کل( 6-12-2
شیوهترین و رایجیکی از قدیمی ستفاده از زاویة دید دانای کل است که در های بهترین  سیاری کارگیری زاویة دید، ا ب

فکری برتر از خارج، »توان گفت: های این شببیوة روایت میگیرد. در تبیین ویژگیاز آثار ادبی مورد اسببتفاده قرار می
صیت ستانی را رهبری میشخ شاهد اعمال و افکار آنهای دا ست که از کند، از نزدیک  ست و در دکم خدایی ا ها

 (514:1394)میرصادقی،« های خود با خبر است.سات پنهان شخصیتگذشته و دال و آینده آگاه است و از افکار و ادسا
ستان سیار محدود از این زاویة دید در دا ستفاده کرده است. برای نمونه او در بخشی علومی در مواردی ب های دو اثر ا

شان دادن نقشه« هزار و یک شن نو»از  سر میبه منظور ن ستانی در  اویة دید پروراند از زهای پلیدی که شخصیت دا
کرد همان سرگروهبان و در دالی که خیال می« یالف تمام فلزی»سامان داال تحت تأثیر فیلم »گیرد.دانای کل بهره می

رفت، لنگ خشن و نیرومند فیلم است، با صدایی از بیخ گلو یرید ببب هک، هو، هِه هار... و با هر شمارش قدم رو می
 شود:داستان ابراهیم نیز با همین زاویه دید نقل می (123:1393علومی،)«گشت.چرخید، برمیزد، میمی

قدر که دیگر خورد آنبرای ابراهیم هم معماسبببت که چرا؟... با این که از تهِ دل ایمان آورده، باز هم تازیانه می»
شبش را بخورد؟ مثل آن وقت شام هر  شکِ  شتها ندارد تا نان و ک ورد و او آها که آزاد بود و مادرش برایش نان میا

سوده میروی خطخورد و روبهمی شا میهای درهم و برهم که بر دیوار بود، آ ست و محو تما ش شد و پیش خود، ن
شاد کرد و خم و راست مییم میداد، یمآهنگی یمگین سر می شد... و خوش بود. کجا رفتند آن روزهای خوش و 

 (180همان:)«که داشت؟
به تصویر کشیدن ادساسات درونی شخصیت داستانی خود از زاویة دید دانای برای « پریباد»علومی در بخشی از 

ستفاده می سیدند، کدخدا از خرش به زیر جهید. »کند. کل ا ستاد. دوباره دوید. به هم که ر شهدی کیامرث دوید. ای م
خراب  امداد: نکند با یم سببوخته، خانهکوفت، عذابش میدنگ در سببرش میکیامرث برخاک نشببسببت. چیزی دنگ

 (34:1394علومی،)«شده؟ نکند مریم طوریش شده؟ یا شاید دست و پای ناهید شکسته.
 

 زاویة دید سوم شخص)دانای کل محدود( 6-12-3
شیوه  صیت»در این  شخ ستان را از زاویة دید یکی از  سنده همة دا ستان نقل مینوی کند و از زاویه دید همان های دا

دهد. به ها را مورد داوری و قضاوت قرار میکند و اعمال و رفتار آنگاه میهای دیگر داستان نشخصیت به شخصیت
شخصیت شخح واددی دیده میعبارت دیگر، وقایع و رویدادهای گوناگون و  شم  ستان، از چ « شود.های دیگر دا

ه هیچ وجه مجاز دانش راوی از وقایع در ددود دانایی اوست. در این شیوه، نویسنده ب»در واقع  (522:1394)میرصادقی،
نیسببت که به ذهن اشببخاص دیگر برش بزند مگر به ددس و گمان از طریق ذهن فردی که خود را به وی محدود 

شیوة روایت به زاویة سوم شخح محدود، کشش اثر بیش ستفادة هوشمندانه از  تر تر و ساخت آن منسجمکرده. با ا
 (99:1395مندنی پور،)«گردد.می
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صیتتعدد راوی شخ شن نو»ها در ها و  سوم « پریباد»و « هزار و یک  ست که علومی زاویه دید  شده ا موجن 
شبببخح )دانای کل محدود( را برای روایت داسبببتان خود انتخاب کند. هر یک از این افراد از دریچة نگاه خود به 

صیت شخ سایر  شند به تعریف ماجرای آننگرند و بدون آنها میاعمال  پردازند. این ها میکه از ذهنیات آنان آگاه با
صیت شخ شیوة روایت ها مجال میویژگی که در آن  شود موجن ایجاد تنوع در  یابند که روایت از زبان آنان بازگو 

ستان می ستند که گاهی دوادث از زبان آنها نقل میدا صیتی ه شخ سینه »شود. گردد. جمال و ابومخمور دو  جمال 
به ین و آسببمان یرق در صببدها رنگ و نور بود... ابومخمور که در الهای یروب بود، زمصبباف کرد و گفت... دمدمه

بال عظیم کرده نوای گرداند، گاه و بیگاه نیی خرده فروش، نگاه به هر طرف میالی انبوه پرهیاهوی جماعت به دن
 (137:1393علومی،)«آورد.شنید که بادِ سبک و نرم با خود از شط میدور و یمناکی را می

شبببود. او که به عنوان یکی از  از زبان پیرویس تنها باز مانده این شبببهر گمشبببدة روایت می« بادپری»داسبببتان 
ها دضور دارد، شاهد وقایعی است که در این شهر اتفاق افتاده و اکنون های اصلی در بسیاری از این داستانشخصیت

د، بسببتری... اما کلولولی هم طاقت نیاورد رئیس نظمیه، مریض شببده بو»پردازد. ها میدر قالن خاطره به بازگویی آن
شتم و  صفا بودم، دوستش دا سراغ رئیس نظمیه رفت و من هم مهمانِ  که چیزی نگوید و درف در دل نگه بدارد. به 

 (139:1394علومی،)«او هم مرا دوست داشت. رفته بودم به عیادتش.
 

 زاویة دید نمایشی 6-12-4
های داستان اختیار ده برای تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات خُلقی شخصیتنویسن»در زاویة دید نمایشی یا عینی 

صیت« تک گویی درونی»تواند به ندارد و نمی شخ شریح آنچه  گویند، کنند یا چگونگی آنچه میها به آن فکر مییا ت
و تصبببویرپذیر  پردازی و گفتگو اسبببت و نشبببان دهنده اعمال و رفتار قابل رویتبپردازد. داسبببتان تقریباً تصبببویر

 (525:1394)میرصادقی،« ها.شخصیت
هزار و یک »استفاد از زاویة دید نمایشی یکی از پرکاربردترین زاویه دیدها در داستانهای دو اثر است. علومی در 

گذرد های داسببتانی میکه از آنچه در ذهن شببخصببیتگیری زاویه دید دانای کل محدود بدون اینبا به کار« شببن نو
اما باعا تعجن است »پردازد. نگرد به تشریح ماجراهای داستان میشد، مثل کسی که از بیرون، به داستان میباخبر با

گردد! مگر اش را مرتکن شد، تا ددّی که منجر به قتل خود او... نه زبانم نمیترین اشتباه زندگیکه کل نجین بزرگ
شتباهی بکند؟!... افسوس که واقعیت شود؟ یعنی کل نجین این قدر ساده و بال نسبت شما، ادمی مق بود که چنین ا

 (258:1393علومی،)«دارد.
بی ماهی به یاد خاطرات دور و محو روزگار شبببد، بیها که خلوتی داصبببل میگاهی وقت»خوانیم: می« پریباد»در 

 (248:1394ومی،عل)«کرد.اش در کنار آن چشمه و درخت سین، و به یاد مادرش بیدخت، زار زار گریه میخردسالی
 

 زاویه دید مختلط   6-12-5
های خود از زاویة دید ترکیبی عالوه بر موارد یاد شببده علومی به منظور تأثیرگذاری بیشببتر بر مخاطن در داسببتان

ها از چندین زاویة ای اسببت که در برخی داسببتانکارگیری این تکنیک به اندازهکند. مهارت علومی در بهاسببتفاده می
ها میان اول شخح و سوم شخح در نوسان است و همین عامل کند و ایلن این دیدگاهدنبال هم استفاده میدید به 

سرگردان می ستان  شخیح زاویةدید یالن در دا ستان مخاطن را در ت هزار »از « دو یار جوان»کند. برای مثال در دا
یست و همواره از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر نویسنده در طول داستان به یک نوع زاویة دید پای بند ن« ویک شن نو

برزو که تا آن وقت ساکت بود »کند دهد. او داستان خود را با انتخاب زاویة دید سوم شخح آیاز میتغییر جهت می
سین، آن چه گفتی دکایت پندآموز خوبی بود.و مات و مبهوت می یکباره  (97:1393علومی، )«نمود، گفت ببببب آمیز د

شخح تغییر می زاویة دید بعد سطر به اول  شعر را »یابد از چند  واقعاً االن به یاد ندارم که اولین بار کی بود که این 
کند بالفاصله و پس از یک جمله دوباره زاویة دید تغییر می (97)همان:« ها افتاد.المثل بر سر زبانساخت که مثل ضرب

ستان از زاویة دید سوم شخح روای سنده با چرخشی ناگهانی به ت میو تا میانه دکایت، دا شود تا اینکه دیدگاه نوی
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گفتیم ببب آخر هر شاعری باید شود؟... میگفت ببب مگر نمیشود؟ میگفتیم ببب مگر میمی»کند اول شخح تغییر می
 ( 99همان:)«دیوان شعر داشته باشد و تو نداری.

زاویه  ابد تا اتفاقات داسببتان را از منظریای اسببت که نویسببنده مجال میبه گونه «هزار ویک شببن نو»سبباختار 
دیدهای متعدد، در پیش چشبببم خواننده قرار دهد. همین امر موجن ایجاد جذابیت و به دنبال آن برانگیختن دس 

سنده همراه میکنجکاوی در خواننده می ستان با نوی ستان همچنان با زاویة دید شود و او را تا پایان دا کند. روایت دا
گیری از جریان سببیال ذهن، زاویه دید را به اول شببخح تغییر یابد تا اینکه نویسببنده با بهرهمه میسببوم شببخح ادا

های متنوعی را پیش روی دهد تا جهانگیری علومی از نوسبببان زاویة دید در داسبببتان به او امکان میدهد. بهرهمی
 سازد.تر میرا برجستهگری در داستان مخاطن ترسیم کند. او با استفاده از این تکنیک روایت

ای که در کند به گونهاز همان صبببفحات آیازین کتاب توجه خواننده را به خود جلن می« پریباد»این ویژگی در 
صفحة اول آن شاهد تغییر زاویة دید از سوم شخح به دوم شخح هستیم، اما نویسنده به استفاده از این زاویه دید 

شی ناگهانی ادامه نمی شخح تغییر میدهد و با چرخ سن، »دهد دیدگاه خود را به اول  سال من و برادرم مح پاییز ام
نا به دعوت انجمن ادبی دبیر دبیرسبببتان « به یزد رفتیم.« ودشبببی بافقی»های رفسبببنجان و یکی از فعاالن تئاتر، ب

تر و را واقعی دهد و آنکارگیری این زاویة دید به درکت داسبببتان شبببتاب بیشبببتری میعلومی با به (8:1394)علومی،
ستاندهد. چرخش زاویة دید ویژگی برجستهتر جلوه میصمیمی سر دا شکال ای است که در سرا های این دو اثر به ا

 شود.گیرد و نویسنده مرتن از یک زاویة دید، به زاویة دید دیگر متمایل میمختلف صورت می
 

 محتوای وجود شناسانه 6-13
سی یکی از زیر مجموعه شنا سفة مابعد هایوجود ست که: فل سش»الطبیعه ا کند که نه به درک هایی را مطرح میپر

اند. به تعبیری، وجودشببناسببی ناظر بر هر ها معطوفواقعیت، یا یقین و تردید به ادراک، بلکه به هسببتی و هسببتنده
دشناسی در آثار داستان سیطرة وجو (337:1393پاینده،)«دهد.ها به دست میای است که تبیینی از وجود یا هستندهنظریه

که ایشان چیستی وجود را در کانون توجه خود قرار دهند و لذا یکی از مضامین »نویسان پسامدرن موجن شده است 
 (339)همان:« های پسامدرن عبارت است از کاوش در این که ماهیت جهان چیست.اصلی داستان

صلی سانه از ا شنا سامدترین ویژگییلبة محتوای وجود  ست علومی در های پ سیم ا شن نو»رن و « هزار و یک 
کند که کدام دنیا واقعی و کدام خیالی اسببت. با ایجاد  عوالم گوناگون در داسببتان خواننده را دچار تردید می« پریباد»

نوع روایتگری در این رمان به لحاظ وجود شناسی دارای سطوح مختلفی در ساختار داستان است. علومی در داستان 
 کند.گوناگونی از روایت را به صورت الیه به الیه را به خوانندگان خود ارائه می خود سطوح

ست، در الیة بعدی   ستان ا سطح روایی علومی قرار دارد که راوی دا گیرد که به گفتة قرار می« برزو»در باالترین 
را هایی از آن غییر داده و بخشاست. او تنها این داستان را کمی ت« هزار و یک شن نو»علومی نویسندة اصلی داستان 

ست. در الیه بعدی  سی کرده ا صالح و باز نوی ستان با این عنوان از آن« های عبوریدیوانه»ا ست( )در دا شده ا ها یاد 
ستان خود را برای برزو بازگو کرده صل آن دفترچهقرار دارند که هرکدام دا سرانجام در اختیار اند و دا ست که  ای ا

 شود. گیرد. در نهایت روایت داستان به شهرزاد و چند شخصیت داستانی دیگر سپرده میعلومی قرار می
های را بر قصببه بگذارد، یکی از همان دیوانه« ودشببت»ای که برزو نوشببته و من گفته بودم که اسببم این قصببه»

 (27:1393)علومی،« عبوری تعریف کرد که هم خودش خیلی عجین و یرین بود و هم، جنون العالج داشت.
ندکی تفاوت جلوه با ا باد  گیرد. پیرویس شبببود. در سبببطح اول روایت علومی قرار میگر میاین ویژگی در پری

های داستانی است که در سطح دوم قرار دارد و سطح سوم نیز دنیای شخصیت« شهر یمگین پریباد»نویسنده داستان 
 دهند.شکل می های دو اثر راهای خود، داستانهر یک با گفتگوها و روایت

ستفاده از تکنیک صال کوتاه و ورود و خروج گاه و بیعلومی در هر دو رمان با ا ستان هایی چون ات گاه خود به دا
شببکند و به این ترتین محتوای وجودشببناسببانه را در متن دو مرز میان جهان واقعی و جهان داسببتانی را در هم می



 335   /   از محمدعلی علومی «پریباد»و « یک شب نو هزار و»مدرنیستی در دو رمان های پستتحلیل مؤلفه 

هایی ازاین دست روبرو هستیم که دراین بخش با نمونه «پریباد»و « نوهزار ویک شن »گذارد. درداستان به نمایش می
های مالعمر را کند که گفتهکنیم. ابراهیم برای جلوگیری از شببکنجه هر شببن خود اقرار میبه ذکرچند مورد اکتفا می

آزاد کنید این بینوا بنده آمد که اگر از ته دل بود، آن وقت فرمان می»شبببنود که: پذیرفته و قبول دارد اما در جواب می
سرّی نهانی را، پر طنین و گرم می شبح، چنان که انگار رازآمیزترین مفاهیم را بگوید،  شود( آزاد کنید را )و بعد لحن 

 (179)همان:« ی نجین و مظلوم را که از ته دل باور کرده و از شر خباثت رها شده، پاک شده.این جوان دل سوخته
سا که از بی ست زبان به گله میمهری بشم سبت به خود و پدرش نارادت ا شاید: رادر ن سر باال آورد. »گ سا  شم

ترسید؟ دانید، قبول کنید؟ چرا میخواهید آن چه را خودتان خوب میکنم، چرا نمیگفت بببب پدر، از شما تعجن می
)صدا دیگرگون کرد( مهرک ییرت، از خجالت آب شده بودم ییر از این نیست. بارها دیده بودم و من به جای آن بی

های پنجدر را بگذار میان دیاط میهمان داریم. )باز صدا عوض کرد، این بار ضعیف و چاکر منش( چشم خان صندلی
سان،  شراب بیار، مهرک یذا بر صدا در گلو یلتاند( مهرک، بجنن قرابة  شن،  صدا دیگرگون کرد، کمی خ سامخان )

 (172:1394)علومی،« کشیدم.فت( از نوکر بدتر، من به جای او خجالت میمهرک بجنن، مهرک بدو، مهرک...)آهسته گ
ستی را به اوج خود می سامدرنی سنده در انتهای رمان پریباد این تمهید پ ساند و به طرزی ماهرانه تمایز میان نوی ر

های هم چیدن سبببادتزند. او با کنار برد و این دو جهان را با هم پیوند میدنیای واقعی و داسبببتانی را از بین می
دهد. علومی که در وجودی داسبببتان، خواننده را با وضبببعیتی پیچیده به لحاظ تشبببخیح خیال از واقعیت قرار می

شببود. کالت دیو که در آنجا با پیرویس ای عجین روبرو میجسببتجوی دقیقت پریباد به آنجا بازگشببته با صببحنه
شنیده بو ستان پریباد را در آنجا  شهر و مردمان آن مالقات کرده و دا ست و هیچ اثری از  سالهاست که از بین رفته ا د 

ست. متعجن از آن شنیده به راه مینی سافتی نه چندان دور آبادی میچه  سیدن به این آبادی افتد در م سیر ر بیند در م
شنیده مالقات می شان را از زبان پیرویس  ستان شود. او که یهوش مکند. از ترس آنچه دیده بیهمه افرادی را که دا

شیاری اثر از آبادی نمی صد میپس از هو شان ق سوده از بیند دیران و پری سته و فر شهر خود باز گردد، خ کند که به 
های کند و یکی از شخصیتنشیند و به آینه نگاه میانگیز و باورنکردنی، در ماشین میپشت سر نهادن وقایعی اعجاب

چشم باز کردم. تصویر خودم را در آیینة ماشین دیدم. خشکم »بیند. متبلور میداستانی به نام عیدک را در وجود خود 
ساس خفگی می شان، اد شده بودم پیرمرد قوزی با نگاهزد. بغض آلود و پری شده بودم عیدککردم...  «.  های رمنده، 

 (542)همان:
ستان  سهراب»علومی در دا شن نو»از « پروانه و  ستان را آن« هزار ویک  کند و چنان با جزئیات بیان می وقایع دا

هارا  باورپذیر جلوه ها وجود خارجی ندارند آنای موارد با اسببتناد به نشببریات و مجالتی که دتی برخی از آندرپاره
سردرگمی و تردید میدهد بهمی ستان دچار  شخیح واقعی یا خیالی بودن دا شود. ماجرای طوری که خواننده در ت

ای از اعمال این بار منتشببر شببده در مجالت محلی کرمان و دتی جزئیات اعدام او نمونهدسببتگیر شببدن پروانه و اخ
ست.  ستان ا شریه»ویژگی در دا ست: پروانهشماره« گرز کرمان»ی در ن سیزدهم آمده ا ستان که از اقدام قاطع ی  ی گل

برد اعتراف به جنایت یپلیس کرمان و درایت رئیس جدید شببهربانی آقای سببرهنگ قدّاری هنوز در دیرت به سببر م
باشد و در تواند درس عبرتی برای نوباوگان باشد که بیاموزند پول مهم نبوده و جان آدم مهم مینمود... این ماجرا می

 (305:1393)علومی،« ردم و خونخوار بار نیایند.آینده مانند پروانه گلستان قاتل بی
 

 نتیجه گیری . 7
پردازی، کارگیری تمهیداتی چون عدم قطعیت، بینامتنیت، نقیضبببهبا به« پریباد»و « هزار و یک شبببن نو»علومی در 

های خود داده است که های چندگانه و... ساختاری نو به داستانپارانویا، مرگ م لف، تغییر زاویة دید، تناقض، فرجام
ستان سیاری به دا سامدرن دارند، اما هر یک از ویژگیشباهت ب شده لزوهای پ ستهای یاد  مدرن ماً متعلق به رمان پ

های پسامدرن به شمار آورد. توجه داستانتوان آن را در شمار نیست و با مشاهدة یک یا چند ویژگی در داستان نمی
ها بدون توجه به بستر فلسفی پسامدرنیسم سبن انحراف در تشخیح و صرف به چگونگی شگردپردازی در داستان
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«  پریباد»و « هزار ویک شن نو»توان گفت ها خواهد شد. به عقیدة نگارندگان میاستانگونه از دهای اینتعیین مصداق
های پسامدرنیستی، نوعی پسامدرن تصنعی را در رمان به نمایش ای شگردآثار مدرنی هستند که با بهره گرفتن از پاره

 گذارند. می
ستفاده از ویژگی       ستانا شود. ای طوالنی دارد و در این آثار به وفور یافت میهای مدرن سابقههای یاد شده در دا

کند در نظریة مرگ م لف این شخصیت داستانی نیست که نویسنده را منفعل کرده و اوضاع را از کنترل او خارج می
 رساند وبلکه این نویسنده است که با دفظ اقتدار خود و بر اساس خواستة خویش داستان را آیاز کرده و به پایان می

های اصلی این شود. شخصیتبه متن افزوده می های شخصیت داستانیتنها در موخرة داستان مطالبی بر اساس گفته
ورزند که این ویژگی دو اثر افرادی منزوی و مردم گریزند و از رویارویی با جامعه و مردم پیرامون خود اجتناب می

صیترا می شخ ستانتوان در  سراغ گرفتهای دا شگردهای مذکور تعلق این دو رمان را به . بههای مدرن  کارگیری 
 کند.دنیای مدرن اثبات می

ستفاده از م لفه شده در میزان ا سطوره« پریباد»های یاد  صفحات و ماهیت ا سطة دجم باال و تعداد  ای آن به به وا
فراداستان، گوتیک، تغییر زاویه ای که به ترتین بینامتنیت، اسطوره، گونهاست به« هزار ویک شن نو»مراتن بیشتر از 

نیز استفاده « هزار و یک شن نو»های پرکاربردی هستند که در این اثر نمود بیشتری دارند. در دید، تناقض جزء مولفه
های به کار رفته در این اثر اسببت و پس از آن طنز، اسببتفاده از ژانرهای عامه از بینامتنیت جزء پر بسببامدترین تکنیک

ستان سند، دا سایر تکنیک پ سبت  سی روابط بینامتنی میان این تو در تو به ن شتری برخوردارند. با برر ها از فراوانی بی
آثار و متون دیگر، مشخح شد که داستانهای این دو اثر محل تبادل و تعامل متون گوناگون ادبی و فرهنگی است که 

استفاده قرار گرفته است. علومی با استفاده از نوآوری و ها، تلمیح و کنایه مورد المثلدر قالن استفاده از اشعار، ضرب
کند که در واقع الهام گرفته از هایی میدهد اقدام به خلق داسببتانخالقیتی که در اسببتفاده از این شببگرد به خرج می

شده با بخش ستفاده از این ویژگی پیوستگی مضامین ارائه  ست. ا شاملو ا شعار  شاهنامه و ا متون  هایی ازآثاری چون 
 های زیبایی شناسانة این متون شده است.تر شدن جلوهکهن و  معاصر، موجن ینای بیشتر و پررنگ

کوشد از طریق بازی زبانی به ساخت شکنی اثر ادبی بزرگی چون هزار و علومی با به کارگیری تکنیک نقیضه می     
شن بپردازد و به گونه شکنی را به انجامیک  ساخت  ستانمی ای نقادانه این  ساند. فرم دا سیخته و بیر نظم های او گ

کنند، ها از نظم خاصی پیروی نمیشوند و روایتها از ساختار عادی خود خارج میاست و زمان و مکان و شخصیت
 کند.ها را به فرم زندگی روزمره نزدیک میکارگیری عدم انسجام در متن دو اثر بیش از پیش آنبه این ترتین به
ست و خواننده گونهیتگری در این دو اثر بهشیوة روا سنده در آن به یک زاویه دید ثابت پایبند نی ست که نوی ای ا

ها را به عهده دارند. های دید مختلف روایت داسببتانمدام با چرخش زاویة دید مواجه اسببت. راویان متعدد با زوایه
زند. ها برهم مینی، تسببلسببل و توالی منطقی داسببتاها با اسببتفاده از روایت ییر خطهایی از داسببتانعلومی در بخش
های این دو اثر دارد. علومی از طریق ای در ایجاد جذابیت و دس تعلیق در داستانپریشی سهم عمدهاستفاده از زمان
شته ستفاده از روایت آیندهای را در اختیار مخاطبان خود قرار مینگر اطالعات پیش زمینهروایت گذ نگر به دهد و با ا

ستن چگونگی وقوع دوادث پیش بینی شده، خواننده را پیش بینی آینده می پردازد و به این ترتین با ایجاد میل به دان
سازد. ستانی را از  با خود همراه می  سی دنیای واقعی و دا شنا شناختی در این دو اثر، امکان باز سطوح وجود  تداخل 

کند. شببود وادار میها روبرو میماهیت دنیاهایی که در داسببتان با آن خواننده سببلن نموده و او را به پرسببش دربارة
ها از طریق مخدوش کردن مرزهای سطوح وجودشناسانه مثل گذشته و آینده، تخیل و امر واقع علومی در این داستان

 کند. و ... این ویژگی را در متن این دو اثر برجسته می
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