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Abstract  
Postmodernism is a revolt against one-dimensional and monophonic beliefs 

that do not fit into any particular mind or boundary, and it emerges at any 

moment and in any place, embodied in the frame of a work of art. There are 

no definite rules and regulations in postmodernism and its characteristics 

have not been compiled in a coherent way so far, but there is almost no 

doubt about its connection with language. The linguistic conception of 

postmodernism makes it possible to make a connection between historical 

texts and postmodernism. One of the Iranian stories which seems to be 

closely related to postmodern fiction is "Samak-e Ayyar". This research 

intends to study and analyze the components of postmodernism in the story 

of "Samak-e Ayyar" using narrative analysis of the three foundations of 

time, structure, and narrative. The general result of the research shows that 

the use of postmodernism in this work is quite obvious, and the components 

such as uncertainty at the time of the story, the shakiness of the structural 

frameworks due to the elements from other texts and the inner monologues 
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of the characters, as well as the blurring boundary between fiction and reality 

in this journey can give us a better picture of the story. 

Keywords: Samak-e Ayyar; postmodernism; time; structure; narrative. 

Introduction: 

Postmodernism and its ways of thinking have wide dimensions that 

include all aspects of daily life, mentality, and objectivity. This doubts 

everything for a moment, and will either lead man to create a new 

truth and disarm himself. Postmodernism, as the dominant movement 

in the modern age, has affected all areas of modern human life by 

emphasizing the multiplicity of reality and truth. Given that the 

structure and technique of the postmodern stories are not cohesive and 

stagnant, and they break down the accepted structures of the novel, 

identifying postmodern novels depends on the frequency of 

application of the components that the novelist uses in their work. In 

this regard, the three basic elements of time, structure and narrative in 

the story of Samak Ayyar can be re-read from a postmodern 

perspective, which tries to break down all three to establish a new 

genre style. The long and nested story of Samak Ayyar, emphasizing 

aspects of modern fiction, shows the prominence of the postmodern 

components in this story. Some of the most important features of 

postmodern literature, especially in terms of time, structure, and 

narrative can be found among the long and drawn-out story lines of 

Samak. In this book, the reader is confronted with sub-narratives that 

use a set of iconic and symbolic signs to better present the subject or 

narrative desired by their creator. 

Research Question 

The key question of this article is: Can similar components be found 

between postmodernism and the story of Samak? 
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Literature Review 

The story of Samak Ayyar, despite its prominence and importance in 

expressing the Iranian customs, culture and writing style, has not been 

studied independently. Khaefi and Feizi in an article entitled "Analysis 

of the story of Samak Ayyar based on the theory of Vladimir Propp" 

(2010), have tried to read the story of Samak Ayyar using Propp's 

morphological theory. The authors of this article came to the 

conclusion that the story of Samak Ayyar is completely in line with 

Propp's model, which is more about fairy tales. Toghyani and Poodeh 

in an article entitled "Reflections on the etiquette of the story of 

Samak Ayyar" (2017), have tried to study the etiquette of Iranians 

with historical sociology, especially in the eyes of the nobles and 

kings. Fasnaghari and Jafarpour in an article entitled "Study of the 

content style of the epic themes of Samak Ayyar" (2011), have 

examined the central character, epic actions and beliefs, 

transcendental elements, the style of war in epic and heroic rituals. 

Iranmanesh and Hashemi in the article "The method of storytelling in 

Samak Ayyar" (2014), discussing the speech of this story, write: Oral 

and letter. Monologue is seen in the forms of praise, curse, oath, etc., 

and dialogue also covers topics such as confession, courtship, and 

consultation. In this work, time and place are hypothetical and 

imaginative, and due to making it more exciting, the narrator attributes 

it to distant and mythical lands. Gholamrezaei, in an article entitled 

"Discussion on the Stylistics of Samak Ayyar" (2010), tries to show 

the important features of the ancient civilization of Iran in the style of 

storytelling by highlighting some elements of the story, such as 

fantasies, verses, and folk examples. 

Methodology 

The purpose of the descriptive study is to present a picture of a 

phenomenon as it occurred naturally. This may be done by pure 

description but may also include normative study and data 
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comparison. In implementing a descriptive research design, the 

researcher does not manipulate variables or create conditions for 

events to occur. In fact, if no observation or analysis was made, the 

events that are observed and described would happen. Descriptive 

research includes events that have already taken place that may be 

related to the present situation. 

 
Results 

In this article, considering postmodernism as a situation, an attempt 

has been made to answer the question of whether the features of the 

postmodern story can be matched with the story of Samak Ayyar. To 

find the components of postmodernism in a story, it is not necessary to 

have all the components of postmodernism, but what seems important 

and necessary is the presence of basic elements in the story that bring 

the work closer to the field of postmodernism. In this article, it was 

found that the story of Samak Ayyar has some components of 

postmodernism such as temporal irregularity, uncertainty, flow of 

mind, intertextuality, short circuit, and the narrator's uncertainty. 

These features have made it possible to question the three principles of 

the story, namely time, structure, and narrative, and to read the story 

of Samak Ayyar from a postmodern point of view. 
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 چكیده
صداست که در قالـ  هـیذ نهـ  و مـرز     بُعدی و تکمدرنیسم طغیانی علیه باورهای تکستپ

آورد و در قـا  یـک ا ـر ه ـری     گیرد و هر لحظه و در هر مکانی سر برمـی خاصی جای نمی

های قطعی و تعریف مشخصی بیان قواعد و قاعده مدرنیسمپستاگرچه برای  شود.متجسم می

نشده است، دربارة ارتباط آن بـا   صورت م سجم تدوی ا ک ون بههای آن نیز تنشده و مشخصه

شود بتوان پیونـدی  مدرنیسم سب  میتلقی کردن پست زبانیوجود ندارد.  زبان تقریباً تردیدی

هـای ادبـی ـ      تری  داسـتان مدرنیسم ایجاد کرد. یکی از مهمادبی ـ تاریخی و پست  میان متون

 مـدرن قرابـت دارد. بـر   های پسـت رسد با داستاننظر میبهاست که  عیار سمک تاریخی ایران

هـای مشـابهی میـان    توان مؤلفههمی  اساس، پرسش کلیدی نوشتار حاضر ای  است که آیا می
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 با اسـتفاده از روش  گویی به ای  پرسش،برای پاسخ یافت. عیار سمکمدرنیسم و داستان پست

غالـ    شده است که برخالف بـاور ر گرفته مثابۀ یک وضعیت درنظمدرنیسم بهتوصیفی، پست

همی  اسـاس، بـا اسـتفاده از تحلیـ       های تاریخی تعمیم یابد. برتواند به نوشتهمی مدرنیستی،

بررسـی شـده اسـت.     سـمک عیـار  روایـت، داسـتان    و ساختار زمان، گانۀسه هایب یان روایی

ای  ا ر کامالً مشهود است  مدرنیسم دردستاورد کلی پژوهش بیانگر آن است که کاربست پست

هـای سـاختاری   بـودن چـارچو    عدم قطعیت در زمان داسـتان، لـرزان  هایی همچون و مؤلفه

ریخـت   ها و همچ ـی  درهـم   های درونی شخصیتگوییواسطۀ ع اصری از متون دیگر، تکبه

 مرز داستان و واقعیت در ای  سیر به مدد ما آمده است.

 روایت.ساختار، زمان، مدرنیسم، پست، سمک عیارهای کلیدی: واژه

 . مقدمه  1

های زنـدگی  ع وان ج بش و جریان غال  در عصر جدید، همۀ عرصهمدرنیسم، بهپست

از خـود متـأ ر کـرده اسـت.      حقیقـت  و واقعیـت  چ دگانگی بر انسان مدرن را با تأکید

 و (y, 1992: 305Harve) 0«های کالنناباوری به روایت» تری  ا ر ای  جریان فکریمهم

 از کـه  است هاییروایتخرده شماربی تولد و (222: 0983وارد، ) «2هامرگ فراروایت»

ه ـر   .یابـد مـی  سرچشـمه  دیگرگون هایاندیشه و هابا فره گ متفاوت هاییانسان نه 

و  شانس تصادف، مدرن، بر ع صرهای پستمدرن، به تبعیت از نگرهنویسی پستداستان

: 0981رهادوسـت،  ) ک ـد گرایـی تأکیـد مـی   عق  و تعق  جایبه ش اسیییهمچ ی  زیبا

کوشد تـا بـه آرمـان    می خیال عالم به آوردن مدرن از طریق روی(. داستان پست99ـ91

مطلق نزدیک شود. ایها  حس  یکی از اولی  کسانی است کـه   حقایق از جست  دوری

خصـو  در ادبیـات   ، بـه مـدرن ش اسـی پسـت  در تالش برای ش اساندن نوعی زیبـایی 

مدرنیسم را بـاور  داستانی، بوده است. وی م قطع شدن بی  دو جریان مدرنیسم و پست
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نوعی انعطاف و تغییر در مسیر مدرنیسم دارد. از ای  م ظر است کـه  نداشته و اعتقاد به 

 پردازی مورد توجه قرار گیرد. تواند در ادبیات و ه ر داستانمدرنیسم میپست

ی حماسی دارای پیشی ۀ هاداستانیژه وبهی در ایران سابقۀ طوالنی دارد و دازپرقصه 

که  عیار سمکویژه داستان ها، بهای  داستاندرازدام ی در س ت شفاهی ایرانیان هست د. 

های تـاریخی، درنهایـت مکتـو     سی ه و شفاهی با گذار از الیهبهدر جریان انتقال سی ه

مـدرن  هـای پسـت    و محتوای فرمالیستی و مدرن، با مؤلفهاست، با دوری از قال شده

شکسـت  همـۀ آنچـه     ، بـا درهـم  عیـار  سمکقصۀ طوالنی و تودرتوی  همخوانی دارد.

مدرن در های پستک د، حکایت از برجستگی مؤلفهنویسی مدرن بر آن تأکید میداستان

ویـژه در ابعـاد   ، بـه مـدرن های ادبیات پسـت تری  ویژگیای  داستان دارد. برخی از مهم

 سـمک توان در میان خطوط داستان طـوالنی و پُرکشـش   زمان، ساختار و روایت را می

ای شود که از مجموعـه هایی مواجه میروایتیافت. در ای  کتا ، خوان ده با خرده عیار

برد تا موضوع یا روایت مورد نظر خالق خـویش  بهره می 0و نمادی  9های شمایلینشانه

ی ادبیـات داسـتانی   هـا یژگـ یوای  پـژوهش ضـم  تعریـف و بیـان      ارائه ک د.را بهتر 

وجـو کـرده و بـا    جست سمک عیاررا در داستان  سمیمدرنپستی هانشانه، مدرنپست

 روش توصیفی به بررسی شک  و مضمون آن پرداخته است.

 یشینۀ تحقیقپ. 1ـ1

سـوم، فره ـگ و سـبک    رغم برجستگی و اهمیت زیاد در بیـان ر ، بهسمک عیارداستان 

هـای مت ـوع از آن صـورت    صورت مستق  بررسی نشده و خوانشنوشتاری ایرانیان، به

  ی محدودی بررسی شده است.هاج بهنگرفته و فقط از 
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و تحلیـ  قصـۀ   یـه  تجز»ی با ع ـوان  امقاله( در 0986ی و جعفر فیضی )خائفعباس 

ش اسی یختربا استفاده از نظریۀ اند یدهکوش« یۀ والدیمیر پراپنظر اساسبر عیار سمک

بپردازند. نویس دگان ای  مقاله با بررسی داستان بـه   عیار سمکپراپ به خوانش داستان 

کام  با الگوی پراپ که بیشتر دربـارة   طوربه سمک عیاراند که داستان ای  نتیجه رسیده

طغیانی و آزاده  ی پریان است، انطباق کام  دارد. اسحاقهاقصه ی واافسانهی هاداستان

بـا   انـد کـرده تالش « عیار سمکداستان  رسوم و آدا ی در تأمل»ۀ مقال( در 0936پوده )

یژه در نزد عیاران و شـاهان  وبهایرانیان  رسوم و آدا ی تاریخی، به بررسی ش اسجامعه

( در پژوهشـی بـا   0931) جعفرپـور فس قری و میالد  اهللحجتدر ای  داستان بپردازند. 

بـه بررسـی شخصـیت    « سمک عیار های حماسییهماب بررسی سبک محتوایی » ع وان

سـبک ج ـگ در حماسـه و     یی،ع اصـر مـاورا  و باورهـای حماسـی،    هاک شمحوری، 

انـد. خورشـید   و به توصیف ای  ع اصر در داستان اکتفا کرده پرداختهی پهلوانی هارسم

بـر ایـ  بـاور اسـت کـه       «سـمک عیـار   تحلیـ  نـوع ادبـی   »( در مقالۀ 0986نوروزی )

رمانس یـا  که آن را حماسه،  عیار سمکهای گوناگون دربارة سبک ادبی داستان ی تحل

ی پهلوانی ـ تخیلـی  اقصهتوان یماست و ای  داستان را فقط  نادرست، اندخواندهرمان 

بـه   آنکـه و آرزوهای بشر پیوند خورده است. ایـ  نویسـ ده بـدون     هاآرماننامید که با 

ی هـا قصـه به تعریـف  های عمیق مت  نفون ک د و دلی  ادعای خود را ا بات نماید، هیال

( در مقالـۀ  0939پهلوانی بس ده کـرده اسـت. سـید مهـدی خیرانـدیش و نجمـه دری )      

مکـان،  ی زمـان،  هـا مؤلفـه ضـم  بررسـی   « سـمک عیـار   ی درپـرداز داسـتان ساختار »

، معتقدنـد زمـان و مکــان و   ی و م طـق حـاکم بــر آن  پــردازحاد ـه  پـردازی، یتشخصـ 

تـوان آن را از  یمـ ها در ای  داسـتان، فرضـی تصـوری و سـیال هسـت د کـه       یتشخص

ی امقالـه ( نیز در 0983شمار آورد. محمد غالمرضایی )ی ایرانی بههاداستانی  ترارزنده
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ی برخـی از  سـاز برجسـته کوشـد بـا   یمـ « سمک عیار یش اسسبک دربا بحثی » نام با

 های مهـم تمـدن  یژگیوی عامیانه، هامث ها و یتبهمچون صور خیال، ، ع اصر داستان

م ش و مرتضی هاشـمی  یرانای نشان دهد. مریم پردازداستانباستانی ایران را در سبک 

در بحـ  گفتـار ایـ  داسـتان     « عیـار  سـمک  در پردازیداستان شیوة»( در مقالۀ 0939)

( مونولوگ) طرفهیک گفتارصورت به استاند ای  در( شفاهی و کتبی) اند که گفتارنوشته

 گفتـار . اسـت  نامـه  و شـفاهی  هایپیامصورت به و( وش ودگفت یا دیالوگ) دوطرفه و

 نیـز  دوطرفـه  گفتارهـای  و شودمی دیده سوگ د نفری  و تحسی ، هایشک به طرفهیک

 و مـان ز ا ر، ای  در .گیردمی دربر را مشورت و خواستگاری اقرار، همچون موضوعاتی

 بـه  را آن راوی ،جلـوه دادن  انگیزتـر هیجـان  سـب  بـه  و اسـت  تصوری و فرضی مکانْ

 وماچی چی  درظاهر به داستان حوادث. نمایدمی م سو  ایافسانه و دور هایسرزمی 

 نـام  از. برنخـورد  زمـان  امـرای  بـه  کـه  دلیـ   ایـ   به شاید ؛داده رخ ه د و خاورکوه و

 قصـه  کـه  اسـت  مشـخص  زعفران مرغزار شاهک و قلعۀ ماران، دشت چون هاییمکان

 .است ایرانی

سـمک   دهد تا ک ون بر توصیف صـرف داسـتان  یمها نشان نگاهی به ای  پژوهش 

 برای تالش. یسم بررسی نشده استمدرنپستیۀ آن از م ظر مادرونتمرکز شده و  عیار

 و جدیـد  هایرمان به معطوف بیشتر ایرانی هایداستان در مدرنپست هایمؤلفه کشف

 مشـابهت  یـافت   بـرای  کوششی تا ک ون رسدمی نظربه و است بوده معاصر نویس دگان

 توانمی را امر ای  علت. است نگرفته صورت مدرنپست هایمؤلفه و تاریخی آ ار میان

 در مدرنیسمپست آن، برمب ای که کرد قلمداد مدرنیسمپست از نادرست برداشت ای  در

 آ ـار  بـه  معطـوف  توانـد نمی درنتیجه و دارد قرار مدرن دوران از پس خطی تحول یک

 یدتأک و ه ری م ظر از هانوشته ای  به اعت اییبی نمایدعالوه چ ی  میبه. باشد گذشتگان
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 تـاریخ  واقعیـات  بـا  انطبـاق  عـدم  دالیـ  به که هانوشته ای  تاریخی هایداده بر صرف

 نشـئت  هـا داسـتان  به مدرنیستی و صوری نگاه از نیست، چ دانی  ارزش دارای رسمی،

 .باشدگرفته 

   . چارچوب نظری2

رسمیت ش اخته شود و چه نشود، یک واقعیت است. ای  گذشته است که تاریخ، چه به

یمان هادانستهدارد، یموا تأم آورد، به واک ش و ستوه میک د، بهمحدود و مقید می ما را

بـرد.  تـارا  مـی  یت ای  گذشته است که ما را بهدرنهارود و یغما میدر فرازوفرود آن به

ش اسانه است. تـاریخ امـر   و البته هستی ش اسانهمعرفتبررسی ای  تاریخ، یک ناگزیریِ 

آویزد. تاریخ کـه محـدود و مقیـد بـه     زبانی است و چون امر زبانی است، با زمان درمی

زمـانی کـه بـر آن     چراکـه گویـد؛  تواند معصومانه با ما سـخ  ب زمان و زبان است، نمی

ک د. از ای  شده است، آن را محدود و مقید مییت رواگذشته و زبانی که با کلمات آن 

تـر از واقعیـت زبـانی و زمـانی     صـادقانه  مرات بهتواند تحلیلی یسم میمدرنپستم ظر، 

 یمش اسـ یمـ بر ای  اعتقاد هست د ما جهان را از طریق زبـان   هاآنزیرا ؛ تاریخ ارائه دهد

 (. 92: 0983نونری و شیخلر، ؛ 006: 0982تاجیک، )

نیز از آن  ییفرانوگرا یی ومدرنیسم که با اصطالحات دیگری مان د فراتجددگراپست

رو بوده و هپردازان روباختالفات فراوانی در میان نظریه ، بانظر تعریف است، از یاد شده

مایـک   کـه چ ـان دست یافت؛  ی  واژگانتعریف جامع و م سجمی از ا به بسا نتوان چه

مع است. هر زمان کـه امکـان   یبای  واژه »نویسد: یم مدرنپستپرداز یهنظر، 5فدرستون

از همـی   . (195 :1998)« توانیـد اسـتفاده ک یـد   یمـ داشت و هر وقت دوست داشـتید،  

مدرنیسم را نه یک مکتـ  و مشـر  و نـه یـک دسـتگاه      روست که اساساً برخی پست

گوی واحد داشته پرداز و سخ انداز معیّ ، نظریهفکری که چشمم ه ری و روش م سج
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که  است سب  بدان ویژگی ای  است. وضیعتبیشتر یک  یسممدرن. پستدان دیم ،باشد

ش اسـی،  از فلسـفه تـا تـاریخ و از زبـان     ،مدرنیستی از م ابع گونـاگون های پستاندیشه

 (.033: 0989داد، چی  شده است )جغرافیا، دستش اختی تا مطالعات اجتماعی و روان

یسـم را کـه ع ـوان    مدرنپسـت  کهچ انیمۀ قرن بیستم اتفاق افتاد؛ نظهور ای  جریان در 

برچسـبی م اسـ  بـرای    »کلی تحوالت سیاسی، اجتماعی و فره گـی ایـ  دوره بـود،    

ان د کـه  دیمو اعتقادات و احساسات راجع به آن چیزی  هاارزش هانگرشسری از یک

 (.900: 0986رابی سون، ) یدنام« ی قرن بیستمهاسالباید آن را زیست  در واپسی  

بـه   م تسـ  ۀ مؤلفـ تـوان صـرف ش اسـایی چ ـد     نمـی  دارنـد  اعتقـاد  هامدرنپست

است. ای  نقد گزنـده کـه نخسـتی  و     مدرنپستیسم ادعا کرد متون تاریخی مدرنپست

کـه بـه    گرفتـه  نشـئت  آنجـا  ازیسـتی اسـت،   مدرنپسـت هـای  یـ  تحلتری  نقد به رایج

یسم از م ظر خودش نگریسته نشده است. غال  نقـدها و حتـی فراتـر از آن    مدرنپست

یک  ی ایسم صورت گرفته است. مدرنپستاز نگاه مدرنیستی به  مدرنپستهای تحلی 

ر پ دارد ای  دو مقوله در طی یک تاریخ تقـویمی از پـی یکـدیگ   یمنگاه مدرن است که 

. گذر از یک نقطه )بخوانیم مدرنیسم( و رسیدن به نقطۀ دیگری )بخـوانیم  اندکردهگذر 

یسم( فقط در قال  یک تاریخ تقویمی امکان درک و تفسیر دارد. ای  درحالی مدرنپست

یخی را جایگزی  فراتاریسم با نقد خطی بودن تاریخ، نگاه تاریخی و مدرنپستاست که 

یسم را از مدرنپستبایست زبان و زمان ک د. بر همی  مب ا میمی محورفرمی هابرداشت

شـده، درنظـر   یـت روازدا، بدون جـوهر و  یخی، مرکزیتفراتارم ظر خودش، یع ی نگاه 

را نشـان دادن فقـدان مع ـا در مـت  ا ـر       مـدرن پستاندیشۀ  6لیوتارکه گرفت؛ همچ ان

 (.220: 0980داند )هاجری، یم
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یسـم وضـعیتی   مدرنپسـت دربـارة ایـ  مـورد کـه      2اکـو تـوان بـا   یمـ از ای  م ظـر  

یسم خا  خود مدرنپستیده شد؛ به ای  مع ا که هر دورانی عقهماست،  8فردم حصربه

جو، تواند مدرنیسم خا  خود را داشته باشد )یزدانکه هر دوران می طورهمانرا دارد؛ 

هـای  دارد. ای  وهلـه  های بحرانی(. نکتۀ مهم ای  است که هر دورانی وهله008: 0980

توان د به فهم زبان و زمان تاریخی یاری رسان د. های اساسی، مییشرانهپۀ مثاببهبحرانی، 

م ظور از وهلۀ بحرانی زمانی است که روایتی متفاوت با جریـان اصـلی و غالـ  ارائـه     

و خطی سخ  گفـت؛   مورد اجماعتوان از فراروایت ، نمیمدرنپستشود. در عصر می

باید شکست  زمان و وجود صداهای متکثر را باور داشت. ای  همان چیزی اسـت   بلکه

گوید. مت  آوانگارد مت ی اسـت کـه   بودن متون سخ  می آوانگارد ع وانبهکه اکو از آن 

ک ـد و  زنـد و ملغـایش مـی   ک د، ریخـت را بـرهم مـی   بدشک  می گذشته را تخری  و

های سوخته و بوم پارهپارههای های سفید، بوممها، به بوشکلیسرانجام به انتزاعیات، بی

شـود کـه آوانگاردهـا    یمـ ۀ بحرانی زمانی حادث وهل (.008: 0980جو، رسد )یزدانمی

اند کـه از متـون نـاممک  خـویش     یدهآفرفرازبانی را  چراکهتوان د پیش روند؛ ینمدیگر 

  گذشـته اسـت:   رسـمیت شـ اخت  در به هامدرنبه  هامدرنپستگوید. پاسخ یمسخ  

انجامـد و بـرای   یمـ توان ازبی  برد؛ زیرا ازبی  بردن آن به سـکوت  ینم واقعاًگذشته را 

باور، بلکه بـا  و سادهنه با نگاه خطی  بار ی اهمی  است که باید دوباره به آن بازگشت، 

 مـدرن پسـت شده از زمان. بر همی  مب ا هر نامـدرنی  رویکردی متکثر از زبان و شکسته

 پـاره پارهنو و یا  لزوماًنیست؛ هر امر  مدرنپستنگرانه یخی و ک تاریرغ؛ هر امر نیست

ی هـا وهلهتوان یک مت  که ۀ تاریخی باشد که در یمیسم مدرنپستنیست.  مدرنپست

توان است. با ای  زاویۀ دید می شده نوشتهبحرانی گذشته در زمانۀ خستگی آوانگاردها 

 پرداخت. سمک عیار به خوانش داستان
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زمـان و تحلیـ  روایـی    گیـری از سـاختار،   دلی  سـبک نوشـتار و بهـره   ها بهداستان

با توجه بـه  اما  مدرنیسم بررسی شوند؛مدرنیسم و پست ،3توان د از م ظر کالسیسیسممی

ی نشـده و  مشخصـ تعریـف   هـا آناز  کـدام ذیهـ هـای قطعـی   ای که از قواعـد و قاعـده  

به مـوارد متعـددی دربـارة     توانیماست، ی نگردیده معرف یدرستبهی آن نیز هامشخصه

که مح  توجه پژوهش حاضر است،  سمیمدرنپستاشاره کرد. درمورد  هاآنهرکدام از 

، ایهـا   00، دیویـد ال  01پردازان کسانی همچون بری لـوئیس هریک از م تقدان و نظریه

ی غالـ   هـا مؤلفـه از  مدرنیستی، برخیبا بررسی چ دی  ا ر پست 09هی و مک 02حس 

هـا بـا   اند که بسـیاری از آن ویژگـی  ی را در آ ارشان برشمردهستیمدرنپستهای داستان

 یکدیگر همپوشی دارند.    

-سال اتیادبشیوة غال  ادبی  ،«اتیادبپسامدرنیسم و » ۀمقالبری لوئیس در چکیدة  

تـری   را عمـده ی زیـر  هـا مؤلفـه دانـد و  ی مـی سـت یمدرنپستم را  0331تا  0361 یها

، دادهایـ رونظمـی زمـانی در روایـت    بـی » شمارد:می هامدرنپست اتیادبهای شاخص

، دور باط  و اختالل 02، پارانویا06ها، تداعی نام سجم اندیشه05یختگیگسازهم، 00اقتباس

 (.  012ـ85: 0989)پای ده،  08«زبانی

را  سمیمدرنپستفی از هر تعری «ی مفهوم پسامدرنیسمسوبه» ۀمقالایها  حس  در  

دانـد و بـا   زمانی مـی ی و همدرزمان ی،وستگیناپ های چهارگانۀ پیوستگی،مستلزم نگرش

ی مشخص کل صورتبهرا  سمیمدرنپستارائۀ جدولی تقابلی، مرزب دی بی  مدرنیسم و 

، پراک ـدگی، عـدم   تیـ قطععـدم  » یهـا مؤلفهبا  نقد ادبیکرد که دکتر شمیسا در کتا  

توشـیر یـا   ریش ی، ترکیـ ، نشـدن انیبوصف یا  رقاب یغود یا خود را ندیدن، مرکزیت، نب

هـا  آن ( از922ـ922: 0985)شمیسا، « و مشارکت نمایش پوچی و هجو() 03سمیکارناوال
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ی هامؤلفه ت هایی تاروپودی در قصر :اتیادبدر کتا  ( 0989نیاز )بی اهللبرد. فتحنام می

 است. برده نامیها  حس  را ی اسمیمدرنپستدیگری از دیدگاه 

هـای مدرنیسـتی یـا    دیوید ال  نوعی خاصی از ه ر پیشتاز معاصـر را کـه ویژگـی    

انتقاد مدرنیسـم   سمیمدرنپست» گوید:داند و میمی ستیمدرنپستضدمدرنیستی ندارد، 

دهد و همچون مدرنیسم درپی نوآوری است، ولی ای  از ه ر محاکاتی س تی را ادامه می

ال ، سـاموئ    دیـ وید .(000: 0986« )ک ـد های خا  خود دنبال مـی را با شیوهاهداف 

را وجـه   هـا مشخصـه ش اسـد و ایـ    می ستیمدرنپست مهمبکت را نخستی  نویس دة 

، عـدم  22جـایی ، جابـه 20، ت ـاق  21تیـ قطععـدم  »داند: می سمیمدرنپست اتیادبممیزة 

 (. 033ـ000)همان،  20«هروی و اتصال کوتا، فقدان قاعده، زیاده29انسجام

ــان مــک  ــ  در ادبیــات داســتانی  برای ــ  ع صــر غال ــرا  ســمیمدرنپســتهی ۀ مؤلف

 انـواع  دنیا کـدام اسـت   »هایی چون ش اسد و در پاسخ به پرسشمی 25«وجودش اسانه»

   گوید:یم «از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند  و  اندکدمدنیاهای موجود 

ای خـا  بـه کثـرت یـا     در مرحلـه  ش اسانهمعرفت تیقطعنشدنی عدم مسئلۀ ح 

نیست دنیای عصـر حاضـر راوی    مشخص شود.ناپایداری وجودش اسانه تبدی  می

و  ش اسانهمعرفتحقیقت دارد یا دنیای خیالی که ترسیم کرده و مت  بی  دو ع صر 

 (. 000ـ096: 0989پای ده، )نوعی تردید وجود دارد  وجودش اسانهع صر غال  

ی پیوسـتگی و  سـت یمدرنپسـت های ساختار و تک یک داستان امر کهجه به ای  با تو 

هـای  یی رمـان ش اسا شک  د،ة رمان را درهم میشدرفتهیپذهای سکون ندارند و ساخت

ـ نـویس در ا ی آن است که داستانهامؤلفهبه میزان بسامد کاربرد  سمیمدرنپست رش از  

ساختار و روایت دانسـت  زمان،  توانیمن را برد. سه ع صر اساسی در داستاآن بهره می
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ب ای سبک داستانی جدیدی را پـی   کوشدیمبا درهم شکست  هر سه  سمیمدرنپستکه 

 .شودیمخوانده  مدرنپستریزد که داستان 

 . بحث و بررسی3

 . معرفی داستان  1ـ3

نـام خورشیدشـاه، پسـر    ای اسـت بـه  زادهدربـارة سرگذشـت شـاه    سمک عیـار داستان 

روز ساک  چی ، و هر دو در طل  نام فرخای بهو امیرزاده شاه، سلطان شهر حل زبانمر

روز، همسری دختر فغور چی . خورشیدشاه برای رسیدن به محبو  بـا بـرادرش، فـرخ   

شود و شود. در راه، برادرش به دست جادوگران اسیر میراهی سرزمی  دلدادة خود می

هـای  در طـول سـال  گـردد.  ومـاچی  مـی  با چی  درپیهای پیج گ خورشیدشاه درگیر

اما در پایان به وصـال   ؛شوندشاه بارها و بارها از هم جدا میپری و خورشید، مهوصال

ها، میرد؛ اما همچ ان ج گپری ه گام وضع حم  همراه با فرزندش میرس د. مههم می

ـ تان باقی میهای سمک و یارانش محور اصلی داسها و ترف دها، عیاریریزیخون د. مان

نام سمک که از تودة مردم اسـت. سـمک در جـایی از    قهرمان قصه مردی است عیار به

مرا سمک عیار خوان د و سمک ماهی باشد که در » ک دداستان خود را چ ی  معرفی می

« قعر دریا بود. م  همچون ماهی غوری کردن در هر کاری چ ان بروم که ماهی در آ 

(. سـمک عیـار و دوسـتانش عهـد بسـت د کـه تـا پایـان زنـدگی          200: 0980)ارجانی، 

(. در ایـ  داسـتان، تمـام عیـاران و     01ــ 0همـان،  ) خورشیدشاه وی را همراهـی ک  ـد  

مردان به همۀ اصول اخالقی و انسانی پایب د هست د و خصوصیات اخالقی آنان در جوان

راوی از امور اجتماعی، شود که در توصیف ای  جزئیات، قال  داستانی عاشقانه بیان می

تری  خصیصۀ ای  کتا  تجلـی فضـای    فره گی و سیاسی سود جسته است. درخش ده

های بشری در اخالقی است در میان عامۀ مردم و طبقات متوسط و پایی  اجتماع. ارزش
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بسا ارزشم دتر و بـارزتر از کارنامـۀ برخـی از    شده و گم ام چه میان ای  گروه فراموش

 (. در ای  مت ، خوان ده نه با یک روایـت، 296ـ295: 0922یوسفی، )ه است ناموران بود

ها از م طـق سـاختاری و   کدام از آنشود که هیذرو میکه با چ دی  داستان جذا  روبه

نحوی است که ابتدا پارة ک د. چارچو  و ساختار داستان بهروایی مشخصی پیروی نمی

ده ـده وارد  ک  ده و سامانبعد نیروهای تخری  شود،ابتدایی و میانی داستان روایت می

خوان ـده آشـکار ک ـد،     شوند و داستان بدون ای که زمان و مکان خـود را بـر  داستان می

دست سب  شده است تا نگارندگان با درنظر گرفت  هایی از ای رسد. ویژگیپایان میبه

ده ـد.   وع ادبی قـرار را در زمرة چ ی  نسمک عیار مدرن، های پستهای داستانویژگی

هـا در  کـردن آن مدرن، به برجسته های پستدر ادامه با توجه به چیستی ویژگی داستان

 پرداخته شده است. سمک عیار داستان 

 سمک عیاری در داستان مدرنپست. بررسی شگردهای 2ـ3

 یـا  همگـ   ج ـبش  یـک  آیـد، یمـ  میان بهمدرن پست داستانی ادبیات از صحبت کهیه گام

 یسـم مدرنپسـت  هـای یژگیو یافت  پی در کسی اگر دلی  همی  به نیست،موردنظر  انسمتج

 هرگـز احتمـاالً   دهد، ارائهی از آن مدرنپستخوانش  بخواهدها آن یلهوسبه تا باشد رمان در

مـدرن  پسـت  ادبـی  آ ـار  هاییژگیو از برخی یطورکلبه همهی . باارسید نخواهد هدفش به

 :کرد خالصه زیر موارد در توانیم را داستان و درزمی ۀ رمان یژهوبه

  21نظمی و عدم قطعیت زمانیبی. 1ـ2ـ3

مدرن از سـایر انـواع داسـتان    های تمایزبخش داستان پستتری  مقولهزمان یکی از مهم

و  مدرنیسم نـه زمـان تقـویمی، بلکـه زمـان تـاریخی اسـت       است. مقولۀ زمان در پست

 هـای داسـتان  درک و دریافـت اسـت. در   ی تاریخی قاب چیز در بستر ای  زمانم دهمه



 انو همکار مرتضی حافظی سید                                  ...سمک عیارمدرن از داستان خوانش پست
 

111 

 

 مکـان . ریزدمی همبه زمانی توالی و تسلس  و ندارد وجود خطی زمان مدرنیستی،پست

 رخ کجـا  در وقـایع  کـه  دریافـت  تـوان نمی غالباً و نیست مشخص هاداستان ای  در نیز

ادهای گذشته را بـرهم  فقط نظم زمانی رویدمدرنیستی نهادبیات داستانی پست»دهد. می

 مع ادار زمان مفهوم تحریف با ادبیات نمایاند. ای زند، زمان حاضر را نیز برآشفته میمی

)هـاچ ،  « ک دمی مخدوش را روایت دارترتی  انسجام عادی، زمان آورمالل گذشت یا

مـدرنی تحریـف   های پست(. یکی از شگردهای اصلی در خوانش داستان82ـ86: 0989

 و مجعـول  تـاریخ » شـود: مـی  محقـق  روش چ دی  به هدف تاریخ است و ای  آگاهانۀ

 ارائۀ از است عبارت مجعول پردازی. تاریخخیال و تاریخ آمیخت  درهم یا «پریشیزمان

 مکـان  و زمـان  آشـکار میـان   مغـایرت  معروف و یـا وجـود   وقایع از ساختگی شرحی

 ایـ   گذاشـت   نمـایش بـه  طریق از یزپریشی نزمان. داستان وقایع با تاریخی رویدادهای

قطعیـت و   ایـ  مسـئله سـب  عـدم     سـازد. ای  اختالل زمانی را آشکار مـی  ها،مغایرت

شود و خوان ده را با مسائلی فراتر از زمان و مکان، های داستان میسرگشتگی شخصیت

دی عدم قطعیت یکی دیگـر از مـوار   نظمی زمانی،بر بیک د. افزونبا رخدادها درگیر می

 مدرن داستان باشـد. براسـاس  های پستده دة ویژگیتواند نشاناست که حضورش می

 بـه  و دارد بسـتگی  زمی ـه  و مکـان  و زمـان  به حقیقت. است نسبی چیزهمه مؤلفه، ای 

 از مـدرن تجربـۀ پسـت   که است ای  بر عقیده عموماً .است  باتبی و متغیر دلی  همی 

 جهـان  نـه  دیگـر . اسـت  گرفتهنشئت  ش اختیهستی قطعیت عدم عمیق احساس نوعی

 سلدن) است شدهمرکززدایی شدتبه چیزهمه. خود نه و دارد مع ایی و انسجام وحدت،

مدرنیستی، گاهی ممک  است واقعیـت  های پستدر داستان(. 226: 0986 ویدوسون، و

 دد. با غیرواقعیت آمیخته شود و تشخیص واقعیت از داستان و غیرواقعیت غیرممک  گر
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دهـد و سـپس   ی کـه حـوادث را بـه گذشـته نسـبت مـی      اچرخـه سرعت فزای ـدة  

: 0932کــوری، اســت )نــوعی فشــردگی زمــان  ک ــد، نشــانگریمــشــان بازبافتارســازی

جز زمان روایت داستان که نامشخص است، تالش برای پیگیری داسـتان  (. به056ـ055

وجـود  نی در داستان بـه زما 22ریختگینوعی درهمدر چ د جهت سب  شده است که به

لحظۀ زمانی چ د کار ها سمک است، در یک تری  آنهای داستان که مهمآید. شخصیت

ع ـوان  توان ا ری از محدودیت زمانی یا مانعی بـه دهد و در ای  داستان نمیرا انجام می

 شدن شود. گمیمهاست که گره داستان نیز ایجاد پریشیزمان مشاهده کرد. در ای  زمان

هـای زمـانی داسـتان    تری  گرهوجو برای یافت  او از مهممعشوقۀ خورشیدشاه و جست

شود. شاه، فرزند پادشاه حل ، به دختر شاه چی  آغاز میاست. داستان از عشق خورشید

سـالگی فرامـرز،   وپـ ج در زمـان بیسـت  »تاریخ و زمان وقوع رخدادها در ایـ  داسـتان   

وهفتاد سال پیش از والدت رسول اکرم در شـهر  سیصدهزاروک  دة ای  داستان، دوجمع

باوجود تردید، عدم قطعیت و آشفتگی در (. 05: 0980)ارجانی، شده است  گفته« حل 

شود نکر همی  تاریخ باید گفت ای  ت ها جایی در داستان است که سال با عدد نکر می

روزگـاری،  »شـود.  نمیها و تاریخ وقوع رخدادها بیان و در هیذ جای داستان گذر سال

شـمار دیگـر جـزو    و مـوارد بـی  « تعالی چ ی  تقـدیر کـرد  حق چ دی، وقتی،روز بعد، 

کاررفته در ای  داستان است که شاهدی بر عـدم قطعیـت زمـان    پُرتکرارتری  واژگان به

گردد و از مسـیر دیگـری ادامـه    اما به ناگه بازمیرود، است. داستان تا جایی به جلو می

کـه  شود. برای مثال ه گامی مشاهده میکرات ای  مسئله در سراسر داستان و به یابد.می

اما بازگردیم بـه  » ناگاه با عبارتک د، بهداستان گریخت  ماهانه و ماهستون را روایت می

(، 208: 0980)ارجـانی،  « داستان سمک و ببی یم که در شهر ماچی  چه بـر سـرش آمـد   

هـا از حرکـت   یی زمـان بـرای سـایر شخصـیت    شـود و گـو  مسیر داسـتان عـوم مـی   
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تری  بخش داستان است کـه نویسـ ده   ایستد. شاید بتوان ادعا کرد ای  مسئله مهمبازمی

درهم ریخت  آن و عدم قطعـی  ماهرانه کوشیده است تا با حذف عام  زمان در داستان، 

 نشان دادن ای  مؤلفه، به جذابیت داستان بیفزاید. 

کـردن   پایـان از یـافت  و گـم   ی است کـه سـمک در دُوری بـی   هاینمونۀ دیگر زمان

 دو آن و آیـد وجـود مـی  به جدید گرهی وصال، دگرباره از بعد آید ومعشوق گرفتار می

 . شوندیم ربوده

 خیمـه  درِ بـر  دارملـک  زن شـدند.  خـوا   در خورشیدشـاه  و پریمه لشکرگاه در

 نه و دید شاه نه کرد، نگاه خیمه شرح از [...نشد ] آگاه و بردند را ایشان تا بود،یم

 و کـرده  سـوراخ  دیـد  تخـت  زیر و رفت خیمه در. فرورفته دید تخت پایۀ. پریمه

 سراسیمه وبرآمد  وی نهاد از فریاد بش ید سمک چونبرآورد.  فریاد. برده را ایشان

 سرای به مرا الال، ای» گفت:. سر برآورد. بود ساعتی. افک د پیش در سر سمک. شد

 الال،» گفـت:  سـمک  «برد  توانم چگونه روش  روز به» گفت: الال «برد  توانی هشا

 عیـار  سـمک  شد، خالی شاه سرای چون پس [«...موزه ] و چادر به زنانصورت به

 و برخاست الال «.رویم پریمه و خورشیدشاه پیش که آمد آن وقت الال، ای» گفت:

 و صـابر برنهاده.  ب د و بودند داشتهباز را ایشان که آمدند جای آن بر عیار سمک با

 یانعره بدید، را سمک چون شاه. بودند موک  دختر و زن بر برادران دو زن با میالد

 و دسـت  از ب د پس «.است فریاد و نعره جای چه شاه، ای» گفت: عیار سمک. بزد

 (. 299)همان،  برگرفت شاه و پریمه پای

رود یا شخصیت گذشتۀ خـود  یمگذشته که راوی به یه گام سمک عیاردر داستان 

 گـردد. یبرمـ بـه حـال    سـرعت بهگوید که گذشتۀ اوست و ک د، مستقیم مییمرا برمال 

ک د و موضـوع فرعـی مـرتبط بـا ا ـر را وارد      واقع نویس ده موضوع اصلی را رها میدر

 ک د:نامۀ سمک را برای توجیه کارش بیان مییزندگباره یکبهک د و می
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 رامـی   بـ  فیـروز  بـ  سهالن و بودم شیرخواره م  آتشک، ای» گفت: عیار سمک 

 م  پدر و بودم وی ک ار در روز یک. بود وی دارشرا  م  پدر و خوردیم شرا 

. بـود  یخصومت مادر با را م  پدر. کردیم خت  در و گرفتیبرم حوم از شرا 

 از مـرا  پـدر  و رمـاد  چـون . افتـادم  حـوم  در مادر ک ار از م . زد را مادرم پدرم،

 بیاویخت د سرزیر مرا پس. بود رفته م  شکم در شرا  مبلغی آوردند، به در حوم

 طبیبان و شدم رنجور و شد پیدا م  در علتی پس. آمد بیرون م  شکم از شرا  تا

 ده ـد،  وی خـورد  بـه  هرچـه  و شود بهتر خواهید اگر رسد، بلوغ حد به تا’ گفت د:

 تـا  کـرد، یمـ  آن در شرا  دادی، م  خورد به هرچه مادر پس ‘.ک  د آن در شرا 

 سـال  دو از بعـد . داشـت یمـ  تیمـار  مرا مادر. رفت از دنیا پدرم که شدمساله هفت

. خـوردم یمـ  دیدم،یم هرچه. ک د تیمارداشتی که نبود کسی مرا. یافت فرمان مادرم

 (. 091)همان، « افک دم زورپی  شغال خدمت به را خود پس

افزایی نامشخص و رها کردن زمان در داستان و ی عدم قطعیت ابهامهایکی از روش

ک د و از ای  طریق خوان ـده  حوادث داستانی است. نویس ده زمان را دقیقاً مشخص نمی

برانگیـز، مان ـد   های شـک و همچ ی  با استفاده از ع اصر و واژه داردرا در ابهام نگه می

 ک د. نویسـ ده اش آشکار میشاید، ممک  است و کاش، عدم قطعیت را بیشتر در نوشته

فرجـام  بـه  را داسـتان  جمـالت  از بسیاری سازی،معلق و کارکرد قطعیت ایجاد عدم در

 ای  خود و دهد پایان را جمله دشخو که دهدمی را اختیار ای  خوان ده به رساند ونمی

 در هـم  قطعیـت،  عـدم  ایـ   انجامـد. می تعلیق و قطعیت عدم و چ دگانه هایفرجام به

 در را شـک و تردیـد   خود، راوی گاهی یع ی شود؛می دیده ا ر ک  در هم و روایتپاره

تبـدی    شـک  بـه  را یقـی   که است ایگونهبه داستان فضای گاه و دهدمی بروز روایت

دخـت،  ملک به آبانرساند. برای مثال در داستان عشق قزلمی یقی به  را شک و ک دمی

اسـت  « هـای مجهـول  کـار آدم »کوشد تا او را از ای  عشـق کـه   می شهران وزیر هرچه
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ای شـهزاده، اگـر دلـت او را    »گویـد:  حـال وزیـر مـی   شود. در ایـ   بازدارد، موفق نمی

رویم و ک یم و میجا رها میشود. او را همی سر نمیای  کار می خواهد، به ای  زودیمی

در (. 525)همان، « بی یم تا چه پیش خواهد آمددهیم و میجوا  کار خورشیدشاه را می

دانـم کـه   ای مـی مـ  چـاره  »گویـد:  و شهران مـی  روندشاه میادامه ای  دو به نزد ارم 

ببی یم تا چه پیش خواهـد آمـد و   (. تأکید بر ای که 525)همان، « اک ون به نه م رسیدهم

ای از عـدم قطعیـت در روال داسـتان اسـت؛     اک ون به نه  شهران رسیده، نمونـه  آنچه

 از مرتبـاً  را او تـا  اسـت  شده بازی وارد نوعیبه خوان ده با نویس ده انگار که ایگونهبه

 بکشاند. دیگر سطح به سطحی

وجود دارد و فقط به بخشی از  ارسمک عی های بسیار که در داستانبا توجه به مثال

 مکـانی  و زمـانی  تـوالی  عـدم  نمونـۀ بـارزی از   توان ای  داستان راها اشاره شد، میآن

در ایـ    .ک ـد مـی  ایجاد مت  سراسر در را گسیختگینوعی ازهم شیوه ای  با که دانست

داستان، روایت حوادث بر محور زمان خطی استوار نیست، بلکـه حـوادث بـدون نظـم     

شـدت آشـفته، غیرخطـی و    رنـگ، بـه  شود و زمان و مکان، همان د پیروایت می خطی

ک ـد.  مدرن به آشـو  مـت  کمـک مـی    های پستغیرواقعی است و در ک ار سایر مؤلفه

های ای  داستان تری  ویژگیعالوه پیوند و اختالط افسانه و واقعیت یکی از مشخصبه

 دهد. روش ی نشان میادها خود را بهها و رویدمکان ها،است که در توصیف شخصیت

 21بینامتنیت و جریان سیالن ذهن ؛سمک عیارساختار مرکزگریز داستان  .2ـ2ـ3

توان به غلبۀ یک برداشت ای است که میگونههای مدرن بهساختار و چارچو  داستان

زد و سـا می ها نزدیک شد؛ به ای  مع ا که قاعدة خود را بر مت  مستولیبر سایر دریافت

مـدرن،  های پستاما در داستان یابد؛شود و پایان میداستان با روندی مشخص آغاز می

تـوان  انجامـد. بی امت یـت را مـی   خوردن ای  قاعده می چ دمع ایی و تکثرگرایی به برهم
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شـود متـون در دنیـای یکـدیگر     شکست  ساختار دانست که سب  میای از درهم نمونه

شود که در ای  پژوهش، ای از معانی را شام  میحوزة گسترده بی امت یت ک  د. آمدوشد

دیگر توجه شده اسـت. درواقـع    هایمت  وسیلۀبه هامت  مع اهای گیریشک  مع ایبه 

است و بر ارتباط میان متون با  دیگر هایمت  مقاب  در مت  یک خوانش نوعی بی امت یت

مت  در درون خود، هیذ »عبارت بهتر،  (. بهHarbere, 2007: 57) ک دیکدیگر تأکید می

اجتمـاعی   -ای ندارد، بلکه بخشی از فرای دهای فره گـی  شدهپارچهمع ای واحد یا یک

 .(Elmo Raj, 2015: 78)« در جریان است

هـا بـه   با ابداع اصطالح بی امت یت، روند جدیدی را در خوانش مت  23کریستوا ژولیا

 متون از که ا رپذیر ندارد وجود مت ی هیذ بود عتقدم (. وی22: 0939مکاریک، ) کار برد

 مسائ  تری مهم از یکی موضوع ای . نباشد خود از پس متون بر ا رگذار و خود از پیش

 . است مدرنیسمپست در شدهمطرح

 اصـ ،  مفـاهیم  از آن تلقـی  مـدرن پست وضعیت هایویژگی تری محوری از یکی

 از اقتباس را مت  هرگونه مدرنپست وضعیت. است شروع نقطۀ و ماهیت سرشت،

 هـای ترجمـه  ترجمـۀ  ترجمـۀ  متون همۀ نیست، اص  مت ی هیذ. داندمی دیگر مت 

اسـت   بی امت یـت  بلکـه  مستق ، مت  نه دارد وجود آنچه دیگرعبارت به . انددیگران

 .(98: 0985 نجومیان،)

 را آن ا رگـذار  لمیحاتت ابتدا مدرنیسم،های پستع وان یکی از ویژگیبی امت یت، به

انتظار  خالف رویدادهای و طع ه از استفاده با را تأ یرشان سپس و ک دمی مستتر مت  در

(. در بی امت یـت، شـاهد یـک انسـجام مضـاعف در      233: 0981باغی، قره) بردازبی  می

ک ـد و بـار دیگـر روابـط     بار وحدت کـ  مـت  را ضـمانت مـی     هستیم که یک بی امت 

 (.Plett, 1991: 5-6)نماید ها بازتولید میبی  خودش و دیگر مت  ساختاری را
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تواند مرز میان نویسـ ده و راوی را مغشـوش   جریان سیالن نه  نیز، از آنجا که می

ک د. رویکردی ادبی است که مسیر حرکت رمـان  ک د، به ساختار داستان هجمه وارد می

های روایت در جریان سیالن . شیوهسازدک د و معیارهای آن را دگرگون میرا عوم می

 و عقایـد  شـیوه،  ایـ   در گویی درونی یا حدی  نفس اسـت. گرفت  از تک نه ، یاری

 بـا  گـاهی  واقعیـت،  گونـاگون  سطوح تفاوت و م طقی توالی به توجه بدون احساسات

 نهـ   سـیالن  عبارت بهتر، جریـان  شود. بهمی آشکار کالم ترکی  و نحو ریخت  همبه

 تمــام نویســ ده آن، جریـان  در کــه کوتـاه  داســتان و رمــان روایـت  در اســت تک یکـی 

 گیـرد، مـی  شـک   داسـتانی  شخصیت نه  در که را هاییتداعی و تفکرات ها،احساس

 کوشـش  معمـولی،  روایـت  در. آوردمـی  کاغـذ  روی به تحلی  و توضیح تصویر، بدون

 شـیوة  در ولـی  شود؛ هنوشت م طقی و ساختم د صورتبه هااحساس و افکار تا شودمی

 روی گـذرد، مـی  شخصیت نه  درون در آنچه یع ی کام ، جریان سیالن نه ، جریان

 از برخـی  کـه  هرچ ـد  دارد؛ برعهـده  را اصـلی  نقـش  آزاد تداعی و شودمی  بت کاغذ

 تک یـک  از معمـوالً  آن نوشـت   انـد. بـرای  تشـخیص قابـ    سهولتبه و آشکار هاتداعی

 افکـار  و احساسـات  اسـت و بیـان   طوالنی معموالً که شودمی استفاده درونی گوییتک

 گفتـه  گـویی تـک  در کـه  افکـاری  و احساسـات  ک ـد. می گوییتک که است شخصیتی

 پیـدا  ارتبـاط  آزاد تـداعی  طریق از فقط م طقی یا ع اصر وسیلۀبه است ممک  شود،می

ـ  گـویی تـک : آیددرمی صورت سه به نه ، مت  سیالن جریان در .ک د  روایـت ) یدرون

 زمـان  شـخص، سـوم  روایـت ) گـویی تک نق  مستقیم؛ گفتمان ،(حال زمان شخص،اول

 بیـان  هـم  و روایـت  )هـم  خـودش  زبـان  بـه  شخصیت هایاندیشه: گوییتک ؛(گذشته

 (. 015: 0939مارتی ، ) (گذشته زمان شخص،از زبان سوم هااندیشه
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هـای دیگـر   داستان با داستان ، رابطۀ بی امت ی فراوانی میان ای سمک عیار در داستان

 ژانرهاست، درآمیخت  نوعی، بی امت یت به91گفتۀ ژرار ژنتبه که آنجا ازشود. مشاهده می

 و متفاوت هایشخصیت از استفاده با است توانسته داستان راوی ،سمک عیار داستان در

د و همـۀ  ببـر  کـار را بـه  مختلف هایقولنق  از تاروپودی خود داستان در شده،ش اخته

 -هـای تـاریخی   یـده درآورد کـه از نسـبت   ت درهمی اشبکه صورتبهاجزای داستان را 

گوید که داستان در بـیش از  زند. اگرچه راوی میفره گی و گفتمانی مختلف حرف می

هـای اسـالمی،   مت  بـا برخـی آمـوزه    کاوششده است،  هزار سال قب  از اسالم نوشته

و فریادرسـی پیـامبرانی همچـون     و نـه ایـزدان(  ) ام یزدانها با نهمچون آغاز شدن نامه

رغـم ای کـه   همه، بـه ی ا باشود. افروز، در ای  داستان مشاهده میخضر و الیاس به عالم

هـایی مثـ    هـا را دور از ایـران و در سـرزمی    نویس دة داستان کوشیده است نام مکـان 

دهای داستان غالباً در رابطۀ ها و رخداو شامات نکر ک د، اسامی شخصیت وماچی چی 

اسـت. در ایـ  داسـتان، بسـیار از انـواع       شـاه امه ویـژه  بی امت ی با متون که  ایرانی به

ی، ادبـی، تـاریخی و عامیانـه از    ااسـطوره کـه بی امت یـت دی ـی،     شده استفادهبی امت یت 

، وردسـرخ  پـری، شـاه، خردسـ  شـیدو، شـروان، مـه     ی بارز آن است. مرزبـان هانمونه

هـای  هـایی اسـت کـه در داسـتان    نـام  ...دخت وجلدک، دیوگیر، آبان شاهک، روز،فرخ

حتی در برخی موارد، راوی اس  ج گاوران را رخش و  شود.باستانی ایرانی مشاهده می

: 0980)ارجـانی،   اسـت  شـاه امه داند که یادآور داستان رسـتم در  یا شبیه به رخش می

ای دیگـر  در گوشه»گوید: ی در توصیف دبور دیوگیر میدر جایی راو (. برای مثال930

رستم دسـتان یـا سـام نریمـان و یـا بهمـ  درازدسـت و یـا         سواری ایستاده بود که کی

اشـارات و تلمیحـات راوی داسـتان     (.982)همـان،  « رسـید ت  به او میاسف دیار رویی 

رغـم نـام نبـردن از    علیهای ایرانی بسیار زیاد است و او و آیی  شاه امهبه  سمک عیار
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ای روشـ  و تـاریخی از سـلط ت بـر سـرزمی  کیـومرث و جمشـید و        گونهها، بهجای

تـوان  مـی  های ایرانی و به در مقیاسی کمتر مـذهبی، عالوه بر س ت ک د.هوش گ یاد می

ویژه داستان تروی و های یونانی نیز یافت؛ بهو حماسه سمک عیار ای میان داستانرابطه

 سـمک ج گاوری میان پهلوانان بر سر تصاح  دختر یا زن پادشاه. در داسـتان  ج گ و 

پـری  شود، بـرای تصـاح  مـه   زادة چی  آغاز میپری شاهشاه به مهکه با عشق خورشید

 آیـد کـه همچـون مـرگ بـرادر خورشیدشـاه،      ها و رخدادهای زیـادی پـیش مـی   ج گ

ـ  عیـار  سمکشباهت به داستان تروی نیست. داستان بی یع ـی  ؛ الیـه و تودرتوسـت  هالی

ها در آخری  نقطۀ پایان خود به ابتـدای  های دیگر. ای  روایتروایتی ملفوف در روایت

روز مان ـد داسـتان فـرخ   ؛ گـردد شود و روایت از نو آغـاز مـی  داستان دیگری متص  می

گویـد و  رسد و از درد فـراق گلبـوی مـی   که به حضور پدرش خورشیدشاه میی ه گام

افتـد.  یمـ شاه راه ی مرزبانسوبهگیرد و با سپاه ی برای نجات وی را میکرکشلشاجازة 

روز ۀ فـرخ پرغصـ قصـۀ  »هـای پهلوانـان دوبـاره بـه     یافروزج گراوی پس از وصف 

ک ـد.  را روایـت مـی   ت دبادروز در جزیرة وصف حال فرخ و (263همان، )« گرددیبازم

هـا،  جـایی میـان شخصـیت   نگار با جابهشباهت به ابتدای قصه نیست و اای  داستان بی

 شود. همان رخدادها در شک  و هیئتی دیگر تکرار می

هـای درون  و روایـت  سو بر رابطۀ بی امت ی قوی ای  مت  با سایر متون از یکعالوه

شـود. در شـیوة   داستان با هم از سوی دیگر، جریان سیالن نه  نیز در مت  مشاهده می

ر روایت افکار درون نه  مختار نیست و هیذ دخـالتی در  جریان سیالن نه ، راوی د

« شاهسمت خورشیدروز بهرفت  فرخ»نظم بخشیدن به آن ندارد. در بیان وقایع مربوط به 

ناپدیـد  »و  (802همـان،  )« روزوجوی فـرخ رفت  خورشیدشاه به جست» ،(265)همان، 

روشـ ی جریـان سـیالن    توان به( می0913)همان، « روزی فرخآگاهشدن خورشیدشاه و 
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مشاهده  دو قال در  سمک عیارگویی و جریان سیالن نه  در داستان نه  را دید. تک

 شود: می

گویـد، نـه نویسـ ده و    یی درونی راوی: ای  راوی داستان است که سـخ  مـی  گوتک. 0

ی  تـر مهـم غیرمستقیم است. روایی بودن از  قولنق قهرمان داستان. روش بیان راوی در آن 

های حماسی است. حماسه بدون روایت یک داسـتان تـاریخی یـا    ع اصر ساختاری م ظومه

ای  ع صر را داراست. اگرچه شخصیت مرکـزی داسـتان     سمک عیار شود.ینمافسانه محقق 

های فـراوان و مت ـوع داسـتان نیـز همـان      سمک عیار است، در ک ار سمک، دیگر شخصیت

گونه که م ویات درونی و نه یات سمک نمونه همانجایگاه ساختاری سمک را دارند. برای 

ها های درونی دبور دیوگیر یا غور کوهی و حتی نیایش آنگوییمورد توجه راوی بوده، تک

 تصویر کشیده شده است.با ایزد در مح  توجه راوی بوده و به

یی درونی قهرمان است. گوتک سمک عیارنوع دیگر جریان سیالن نه  در داستان 

ک ـد و راویِ  یمـ یی گـو تـک یی، قهرمان و شخصیت اصلی داسـتان  گوتکی  نوع در ا

هـا را از  یتشخص، نویس ده تمام سمک عیار البته در داستان مک ونات نه ی خود است.

های درونی سمک، شخصیت اصـلی داسـتان، بـه    ییگوتکها و در خالل یشهاندطریق 

ها چ دان هم پوشیده نیست بر شخصیت همه، غلبۀ راویی ا باک د؛ ینمخوان ده معرفی 

گـاه شخصـیتی مرمـوز و    یذهـ هـا، سـمک   های درونـی شخصـیت  ییگوتکدر  مثالًو 

یت عیارم شانه و پهلوانی که دارد بـه  شخص باشود، بلکه همیشه مرد قلمداد نمیناجوان

پری بـه  شود. برای نمونه وقتی خورشیدشاه برای خواستگاری مهیمخوان ده نشان داده 

رباید. خورشیدشاه با کمک یمروز را ، برادرش فرخجادوگررود، دایۀ یمدربار فغورشاه 

دخـت از زنـدان   یا وقتی سمک برای آزادی آبان ؛(053همان، ) ک دیم آزادسمک او را 

 (.528همـان،  ) دهـد یمنجات  او راک د و یمپدرش، غور کوهی، به سمت دره حرکت 
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ک د از دیـد  ها، تالش میدسترسی به نه یات شخصیتدر جریان سیالن نه ، راوی با 

 سیالن جریان بر دلیلی هاشخصیت نه  به راوی ای  دسترسی و خود آنان را بش اساند

 نه  است. 

ها های داستان و اندیشهگوییاما تک؛ ، راوی دانای ک  استسمک عیاردر داستان  

شـود.    بـه دیگـری بیـان مـی    خطـا ها، ها معموالً از زبان خود آنو تفکرات شخصیت

ساختار داستان در ای  نوشتۀ بل د، مرکزگریز و فاقد یک دال مرکزی برای روایت است. 

هـای  ابـت محـور    ها و توصیفاگرچه شخصیت اصلی داستان، سمک عیار، با ویژگی

های دیگر و بازتابش صـدای آنـان در   رود، توجه به شخصیتمی شماربهاصلی داستان 

 گسیخته و بدون مرکز باقی بماند.نوعی ازهمشود تا ساختار بهمت  سب  می

 31اتصال کوتاه و نامشخص بودن راوی .3ـ2ـ3

وجودی، یع ی حضور نویس ده در روایـت   مختلف سطوح ارتباط بی  و اتصال برعالوه

بر آن دوری از شرح وقـایع و درعـوم آن تحلیـ  و    و دغدغۀ نوشت  داستان و اضافه

 داسـتانی  جهان و واقعیت جهان کوتاه بی  اتصال هت نوشت  آن داستان،تفسیر وقایع ج

 شـک  بـه  را آن فعلیت بردن ازبی  و واقع امر در تردید که گیردمی صورت درپیپی نیز

 مـاجرایی  بـا  که آیـا  پرسدمی خود از تردید با خوان ده. گذاردمی نمایشبه تریبرجسته

اسـت.   مواجـه  داستانی جهانی با که آوردمی یادهب بالفاصله نه، و روست یاروبه واقعی

 و ادبـی  مت  میان فاصلۀ در کوتاه اتصال ایجاد با مدرنیستیپست هاینوشته ال ، باوربه

 تا: ک  دمی زدهبهت را خوان ده واقع، جهان

. ک ـد  ادغـام  ادبـی  متـون  رایـج  هایمقوله در سهولتبه را هایینوشته چ ی  نتواند 

 و آشکارا وجه) متبای  العادهفوق وجوه تلفیق: از اندعبارت کار ای  امانج هایشیوه

 موضـوع  و نویسـ ده  کـردن  مطـرح  واحـد،  ا رى در( واقعیت بر مبت ی ظاهراً وجه
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 ال ،) هـا آن از اسـتفاده  ه گـام  ادبـی  هـای عـرف  کردن برمال و مت  در نویس دگی

0986: 082.)   

ها و حوادث مربوط به هریـک   ر، شخصیتدلی  سطوح مختلف داستانی در ای  ابه

شوند ها تلفیق میشده، با دیگر داستان ها در حی  روایت از دنیای خود خار از داستان

یع ی مرز میان جهان واقع و جهان  ت د؛و تمام سطوح داستانی مان د تاروپودی درهم می

ریق، چ دگانگی جهان رود. از ای  طها در آن قرار دارند، ازمیان میداستان که شخصیت

 نویسـ دة  عـالوه از م ظـر جایگـاه   شـود. بـه  مـی  ها در نگاه مخاط  برجستهو داخ  آن

 دانای ک  چیزدانهمه و قاطع راوی جایبه شخصاول راوی کارگیریبه با مدرن،پست

 راوی نـوع  ایـ  . زنـد مـی  ضـربه  امـور  قطعیت خوان ده دربارة باور به پیشامدرن، عصر

 افتاده اتفاق برایش وقایع که است اشخاصی از یکی خود و بی دمی نزدیک از را حوادث

 نبـود   در راوی ای  و ک دمی فراموش کلیبه را نویس ده خوان ده رمانی، چ ی  در. است

  .ک دمی برقرار خوان ده با مستقیمی رابطۀ نویس ده،

هـا  یکـی از آن تأملی دارد کـه   های قاب از نظر ساختاری ویژگی سمک عیارروایت 

بـر راوی اصـلی،   روییم و عـالوه تعدد راویان است. در ای  داستان، با تعدد راویان روبه

راوی »رای نمونه ب گیرند.جا جریان روایت را در دست میچ دی  راوی دیگر نیز جا به 

« ک ـد یمـ راوی داستان نقـ   »( 63: 0980)ارجانی، « گویدیمقاسم ب  ابیداستان صدقه

)همان،  «ی چ ی  تقدیر کردتعالحق( »206)همان،  «گویدیماخبار  مؤلف( »089)همان، 

توسط  پارهپارهکه نشان از آن دارد که گویی داستانی  آمدهجای مت  در جای ( بارها521

 ی  راوی جمع شده و به ای  صورت درآمده است. آخر

ک د تا رو میریخته روبههمهای بهدر ای  داستان، نویس ده خوان ده را با انواع روایت

هـا و اتفاقـات تـازه را داشـته باشـد. بـرای نمونـه یکـی از         خوان ده انتظـار شخصـیت  
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زاده ک د، خود سمک عیار است کـه وقتـی شـاه   هایی که در داستان حلول میشخصیت

ة شـغال  پسرخواندک د، سمک عیار، شاگرد و یاری می درخواستبرای نجات برادرش 

 !بادا بادای استاد، هرچه »شود. سمک رو به شغال کرد و گفت: تان میزور، وارد داسپی 

ک م تا شیرافک  را بکُشم تا بدانم چرا به خون ما تش ه است و کمـر بـه   جانم را فدا می

. قبـ  از ظهـور سـمک در داسـتان، روایـت از طریـق       (23)همـان،   «قت  ما بسته است

د و پس از سمک نیز ایـ  راوی بـا   شوهای متعددی دارد، شروع میشخص که نامسوم

امـا نکتـۀ مهـم در نـوع روایـت      ؛ ک دها، داستان خود را نق  میپراک ش میان شخصیت

وقتی داستان در ای  است که خوان ده فقط با صدای یک راوی مواجه نیست. برای مثال 

یـ   از بردن گلبوی را روایت ک د، روایت داستان را ا افروزعالمخواهد آگاهی راوی می

اما راویان اخبار و محد ان روزگار، داسـتان را چ ـی  نقـ     » گوید:ینمبار از زبان خود 

و بالفاصله بعـد از نقـ  داسـتانی، بـه رهانـدن گلبـوی توسـط         (220)همان، « ک  دیم

سخ  به میدان  افروزعالمطرف راوی داستان از عجای  ی  ااز » گردد:یبازم افروزعالم

. همچ ی  در نقد داستان قـابوس و  (815)همان، « ن دم فروبستآورد و از حرف دیگرا

صـاح  ایـ  نقـ  و راوی    » :اسـت کری وس و چگونگی ماجراها، راوی داستان خـود  

های کوتـاهی ارتبـاط بـی  جهـان     با چ ی  اتصال و( 0232)همان، « داستان چ ی  گوید

« نـزد خورشیدشـاه   افـروز عالم»عزیمت  عالوهبه سازد.واقعی و داستانی را مخدوش می

شکسـت  طلسـم جـادوگر بـا     »(، 300همـان،  ) «یماییهسـ در  افـروز عالم»(، 892)همان، 

نگری چاره»( و خود وارد شدن سمک به داستان و 0912همان، )« افروزعالمی گرچاره

ورد و گفت  ماجراهای سرخ رسیدن سمک به»و  (362)همان، « وی برای نجات گلبوی

چ ـی   یـ  اهایی از ای  روش برای بیان داستان هسـت د.  ها نمونه( ت 0586 )همان،« خود

 و ریـزد مـی  هـم بـه  واقعیـت  و داستان بی  مرز معموالً سمک عیار داستان دراست که 
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 اتصـال،  ایـ   و واقعیـت  و تـاریخ  یا است داستان خواندن درحال که داندنمی خوان ده

 هر یِ واقعیدنیا و مت  که افتدمی اتفاق زمانی ای  و ک دمی سردرگم و گیج را خوان ده

 و مـت   ک ـد، مـی  آفری ـی نقـش  خود داستان در نویس ده که زمانی باش د. نفونناپذیر دو

مـدرن از داسـتان ارائـه    چ ی  روایتی پُرکشش و پستیاب د و ای می تلفیق واقعی دنیایِ

 های تاریخ عبور ک د.ها از الیهتواند برای قرنشود که میمی

شکسـت   را با ویژگـی درهـم   مدرنپستتوان داستان گفته شد، می آنچهبه  جهبا تو

ــۀ زمــان، ســاختار و روایــت ســه ــر خالصــه درنظــرگان ای از ایــ  گرفــت. شــک  زی

 هاست:ویژگی

 
 . نتیجه1

فـرد  هـایی م حصـربه  های ایرانی با ویژگـی تری  داستانیکی از مهم سمک عیارداستان 

ع وان یک وضـعیت، کوشـش   مدرنیسم بهنظر گرفت  پستاست. در ای  پژوهش، با در

 را بـا داسـتان   مـدرن پسـت هایی از داسـتان  توان ویژگیمی ایآشد تا به ای  پرسش که 

مدرنیسم در داستان، های پستم طبق کرد، پاسخ داده شود. برای یافت  مؤلفه سمک عیار
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نمایـد، حضـور   روری میهای آن نیست؛ بلکه آنچه مهم و ضنیازی به وجود تمام مؤلفه

مدرنیسـم نزدیـک   ع اصری اساسی و ب یادی  در داستان است که ا ر را به حوزة پسـت 

مدرنیسـم  هـای پسـت  برخـی مؤلفـه   سمک عیـار ک د. در ای  مقاله، مشخص شد که می

نظمی زمانی، عدم قطعیت، جریان سیالن نه ، بی امت یـت، اتصـال کوتـاه و    همچون بی

گانـۀ  ها سب  شده است تا بتوان اصـول سـه  دارد. ای  ویژگی بودن راوی را نامشخص

را از سمک عیار داستان، یع ی زمان، ساختار و روایت، را مورد تردید قرار داد و داستان 

 مدرنیستی مورد خوانش قرار داد. ای پستزاویه

 ها نوشتپی

1. grand narrative 

2. the death of metanarratives 

3. iconic 

4. symbolic 
5. Mike Featherstone 

6. Lyotard 

7. Umberto Eco 

8. kunstwollen    

9. Classicism 

10. Barry Lewis  

11. David Lodge 

12. Ihab Hassan 

13. McHale 

14. adaptation 

15. disintegration 

16. incoherent association of ideas 
17. paranoia 

18. vicious circle and language disorder 

19. carnivalism 

20. indeterminacy 

21. contradiction 

22. permutation 

23. incoherence 

24. short circuit 

25. ontological 

26. irregularity and time Indeterminacy 
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27. anomy  

28. Intertextuality and the flow of behavior 

29. Julia Kristeva 

30. Gérard Genette 

31. hort connection and uncertainty of the narrator 
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