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 چکیده

ی خود انسان تغییرر  بینی انسان را به هستی و حت  ، جهانهایزنبرگ در فیزیک قطعیتِاصل عدم دن مطرح ش

دسرت   ای ویژه هجایگابه  ،واقعیتۀ و برسازندواسطه عنوان  به «زبان»بازتعریف شد و  «واقعیت» ،تبع آن داد. به

ودآگاهانره توجره   خاست کره  داستانی جدیدی در ادبیات  )ژانر(نوع موجد  ،در ادبیات این اندیشهیافت. بازتاب 

داسرتان و واقعیرت   ۀ رابطر  دربرارۀ را هایی  از این راه پرسش کند تا  اش جلب می  ساختگی مخاطب را به وضع

 قطعیرت ای کره از اصرل عردم      نام دارند و عرالوه برر ترر یر مراهوی     «فراداستان» ها  این داستان مطرح سازد.

تنراق،، جایگشرت،    اتصرال کوتراه،   .اند اصلبازتابگر این ی داستانی نیز ها  تکنیکگیری از   بهرهدر  ،اند گرفته

فرجام چندگانره   ،غیاب غیرقابل اعتماد، پیوند دوگانه، روی، عدم تناهی، ساختار تودرتو، تعدد راوی، راوی  زیاده

مرانی  ر شرب ممکرن  . انرد    یر گرفتره ترر  قطعیرت ای هستند که از اصل عردم    های داستانی  تکنیکو نامعین، 

ایجراد عردم    توانسته از تمهیدات پسامدرنیستی بررای خوبی  به است که از محمدحسن شهسواریفراداستانی 

از بررسری شرده و    شب ممکن در رمان قطعیتهای عدم   جلوه ،. در این نوشتاربهره جوید در داستان قطعیت

 .است شدهدر فراداستان معرفی  قطعیتهای متفاوت ایجاد عدم   شیوه ،این رهگذر
 

 .، شهسواریشب ممکنزبان، واقعیت، ، ، پسامدرنیسمقطعیتعدم فراداستان، : کلیدی های واژه
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 . مقدمه1

تفکرات سزایی در احتمال و آمار بنا شده، تر یر ب و قطعیتعدم ۀ پایکه بر یفیزیک کوانتوم

رگرون  دیگ ،از هستی و انسانرا بدیهیات انسان  ،کوانتومۀ نظری. است داشتهانسان  فلسفی

ت کیفیر  بلکره حتری روی   ،دخیل استدر امر مشاهده  فقط نهگر  مشاهده اساس براین. کرد

بر وقایع جهان مرث ر   ،سطح آگاهی انسانبنابراین،  است؛ شیء مورد مشاهده نیز تر یرگذار

هرای    بنیران  فیزیک، در (Heisenberg)هایزنبرگ  قطعیتِمطرح شدن اصل عدم  است.

بر نروع ادبری    قطعیتتر یر اصل عدم های علم را تغییر داد.  حوزه آن دیگرتبع  به فلسفه و

 :دبررسیتوان  میاز دو منظر  را استانفراد

هرای متفراوت وجرودی داسرتان و       توجه به سراحت  منتج از ،نوع ادبیاصلی این ۀ اید. 1ر1

توجره   فراداستان با ،ین حیثا است. از های موازی  جهانۀ و همچنین نظری زبانۀ فلسف ،واقعیت

 .دهد آمیز نشان می ای مبالغه  به شیوه را تواقعی به زبان، نقش واسطگی آن در ایجاد خاص

از  های متفاوت داستانی که متر ر  در قالب تکنیک قطعیتتوجه فراداستان به عدم  .0ر1

 .است شدهگر   جلوهنوع، ، در این اند این اصل

داسرتان  فرااست.  بارزون زندگی شئ ، ویژگی ذاتی روزگار ماست و در همۀقطعیتعدم 

کنرد.   های مختلف آن منعکس می  شکلدر را  قطعیت، عدم معاصرۀ جامعبازتابگر  در نقش

توانسته این ویژگی عصر پسامدرن را خوبی  به از محمدحسن شهسواری شب ممکنرمان 

فاوت های مت  جلوه پیش رو، فراداستانی در خود نشان دهد. در نوشتار های  در قالب تکنیک

تمهیدات فراداستانی که ریشره در   ،رهگذراز این  در این رمان بررسی شده و قطعیتعدم 

 اند.  معرفی شده ،دارند قطعیتعدم 

 قطعیتاصل عدم . 0

کره بذذیرنرد    ن داشتدانشمندان را بر آ ،های علمی  موفقیت نظریه ،در اوایل قرن نوزدهم

 هستیو حالت  که اگر از وضع ین معنابد کند؛  جهان به طور متقن از جبر علمی پیروی می

در آینده روی خواهد آنچه  ۀباشیم، خواهیم توانست همآگاه معینی به طور کامل ۀ در لحظ

فرض مورد قبرول اکرریرت    ،قرن حاضر اوایلتا  (دکترین)رهنامه این  بینی کنیم.  پیش داد،

 خرود، ۀ نظریر یران  ، با ب(Max Planck) ماکس پالنک ،1377در سال  علمی بود.ۀ جامع

امرا نترایج و پیامردهای     را اندکی تغییرر داد، اصول رایج  ی پالنک،کوانتوم اصلموسوم به 
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ورنر هرایزنبرگ،   ،مغفول مانده بود. در آن سال 1306گری تا سال   جبریاش دربارۀ  هنظری

 .(07ر00: 1901، هاوکینگ)ساخت را مطرح  قطعیتام اصل عدم اصل معروف خود به ن

قطعری بره دو خصوصریت از     دستیابیبر این انگاره استوار است که  قطعیتاصل عدم 

ممکرن   ،و مکران  (انردازه حرکرت  )، از قبیل انرژی و زمان، تکانه اتمهای   جفت خصوصیت

دوم از ۀ مثلفدربارۀ ها اعمال شود، تمام اطالعات   یکی از مثلفهدربارۀ اگر  قطعیتو  نیست،

 دسرت  قطعیرت توان بره    ترین مشاهدات، نمی  ا دقیقحتی ب اساس برایندست خواهد رفت. 

بینی کنیم، باید بتوانیم وضعیت و  ای را پیش  هکه وضعیت و سرعت بعدی ذربرای آن یافت؛

گیری باید ذره را در معرض نور قررار    برای اندازه ه دقت اندازه بگیریم؛سرعت فعلی آن را ب

باید از نروری برا طرول مرو       ،ذره ضعبرای تعیین دقیق و ،قوانین فیزیکی براساسدهیم. 

گیریم. این کوانتوم، ذره را متر ر خواهد کرد و کم به مقدار یک کوانتوم بهره   کوتاه و دست

ترر شردن     بررای هرچره دقیرق   ناپذیر تغییر خواهرد داد.    بینی  ای پیش سرعت آن را به گونه

بنابراین انررژی هرر کوانتروم     م؛تر استفاده کنی  ل مو  کوتاه، باید از نوری با طوگیری اندازه

 ،گردد. به بیان دیگر  چه بیشتر دستخوش تغییر میآن سرعت ذره هرتبع  به شود و  بیشتر می

کمترر   گیری سررعت آن   ، دقت اندازهتر اندازه بگیریم  ذره را دقیق م وضعهرچه تالش کنی

 ذره ی وضرع گیر  ازهتر اندازه بگیریم، دقت اند  شود و هرچه تالش کنیم سرعت را دقیق  می

گیرری و    هرای انردازه    ، مسرتقل از روش قطعیتناتوانی از رسیدن به خواهد شد. این کمتر 

 .(03: همران ) ت بنیادین و گریزناپذیر جهان اسرت خاصی ،همچنین نوع ذره است. این اصل

ام گیری بر روی یک نظام میکروفیزیک، به طور خودکار، سبب تغییر نظ  هرگونه عمل اندازه»پس 

 .(87: 1900، ارتلی) «شود مزبور می

رفتراری   ،، متضمن آن است که ذرات از برخری جهرات  قطعیتاز طرف دیگر، اصل عدم 

تواند هم به صورت ذره و هرم    گونه دارند. در مکانیک کوانتوم کشف شد که الکترون می  مو 

 موسروم اسرت   «لیتمکمۀ نظری»یا  «ذره دوگانگی مو »به صورت مو  نمود یابد. این نظریه به 

ها به صورت ذره هسرتند و    در فیزیک کوانتوم، این پنداره که الکترون .(003: 1901، هاوکینرگ )

گذاشته شرد و   کنار ،(ای الگوی سیاره) اند هسته در حرکت پیرامون ،شبیه سیارات در مدارهایی

جیِ مرو ۀ نگرار هرا در یرک ا    الکتررون  ،لکترونی پذیرفته شد. در این الگرو اجایش الگوی ابر به

هرا همچرون     الکتررون  جا هست. اند و احتمال حضورشان همه پیچیده، گرد هسته قرار گرفته
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پرر   در مدارهای خرود را  ترین فضای موجود  در حال کارند که همزمان کوچکۀ های پنک  پره

 جرا حضرور   د در همههای پنکه در آنِ واح  رسد پره  به نظر میفقط با این تفاوت که  کنند؛  می

 .(37: 1931، به نقل از رامین ؛170برایسن: ) اند  گونه ها حقیقتاً این دارند، اما الکترون

توانند هم مو  باشرند و   های زیراتمی همواره می  پدیدهند که ا آن امروزه فیزیکدانان بر

شوند. کوانتا جمع کوانتوم و کوانتروم بره معنرای بسرته       کوانتا نامیده می ،این امور ذره؛  هم

 کوانتاهاست.ۀ مجموع ،و چند الکتروناست یک کوانتوم  ،ست. یک الکترونا

زمانی به صورت فقط ها   د کوانتومکن  ها  ابت می  بسیار جالب این است که آزمایشۀ نکت

مو  یا ذره بودن  ،تر  نگرد. به معنای دقیق ها می  ناظری بیرونی به آن د کهنیاب  ذره نمود می

دهرد کره اترم هری        نشران مری  ناظر است. فیزیک کوانتوم ۀ مشاهد هبازبسته بها   کوانتوم

هرا سربب     مشاهده و توجه دقیق به اتم فرایند. دیده شودکه معینی ندارد، مگر اینۀ محدود

 ،واقرع در .شوندهای ملموس   ها کاسته شود و تبدیل به واقعیت  گسترش مکانی اتمشود   می

اند، اگر ناظر بیرونی وجود   رد هسته قرار گرفتهمشخصی گۀ های اتم که در محدود  الکترون

 شوند.  دهند و تبدیل به مو  می  مشخص خود را از دست میۀ نداشته باشد، محدود

ی کامالً جبرگرایانه از جهان مهر پایانی بر وجود تئوری علمی و مدل ،قطعیتاصل عدم 

از ایرن   علم ایجاد کررد. های جالبی در   های خاص از فیزیک کوانتوم، فرضیه  برداشت بود.

 ،«درنوردیردن زمران در جهرت عکرس    ۀ ایرد »، «تشکیک در وجود فضا»ۀ سه فرضی ،میان

 .(198ر101: 1900ارتلی، ) توان نام برد  را می «های موازی  جهانۀ نظری»

مرزبنردی دقیقری کررد.     ،توان برین عرین معلروم و ذهرن عرالم       در فیزیک جدید، نمی

گر بر شیء مرورد مشراهده تر یرگرذار      کند و مشاهده  دیل میآن را تع ،وجوی واقعیت  جست

رنگری از وی دارد.  سربب  شرود و بره همرین      است. واقعیت همواره از چشم ناظر بیان می

 ر است و آگاهی مجرد وجود ندارد؛ زیرا موضوعات، مثاز مان   بر آگاهی ،های ما  فرض  پیش

هم در حکم یرک انسران کره     ،ر مبدععامل تجربه، هم در نقش متفکدر مقام هم  ،انسان

حقیقرت  . در(010: 1903، )براربور  شرناخت تر یرگرذار اسرت    فراینددر  ،هویت متشخص دارد

 اخت برجسته کرد.نقش و سهم ذهن را در کنار اهمیت عین در شن ،کوانتومۀ نظری

 و زبان واقعیت .1ر0

ل فلسرفی فیزیرک   مسرا   کوانتوم پالنک وۀ نظری»هایزنبرگ در سخنرانی ، 1313در سال 
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کاربردپذیری مفاهیم و قوانین فیزیک مترداول قردیمی، بلکره     تنها نهاعالم کرد که « اتمی

وی همچنرین در کتراب   . (076ر078: 1908، گلشنی) است کردهکل مفهوم واقعیت تغییر حتی 

زبران در انعکراس    و از نراتوانی  آورده« تزبران و واقعیر  »فصلی با عنوان    فیزیک و فلسفه

کند، اما همراه آن تصراویر،    تصاویری در ذهن ما تولید می ،است: زبان ت سخن گفتهواقعی

به  را با واقعیت دارند و فقط گرایشی یارتباط مبهم ،این برداشت وجود دارد که این تصاویر

به مدد  ،تهر برداشت و درکی از واقعی .(139: 1907، هایزنبرگ) دهند ت نشان میسمت واقعی

طبیعرت  بلکه با  وکار ندارد،علم طبیعی با خود طبیعت سر درحقیقت،یرد. گ زبان صورت می

ۀ واسرط در جایگراه  پس زبان . فهمد کند و می که انسان توصیف مینحوی سروکار دارد  به

 واقعیت دارد. ر مهمی در برساختننقش بسیا ،ادراک

وجود یک جهان خارجی مسرتقل از ذهرن بشرر را پذیرفتره برود و       ،فیزیک کالسیک

کوانتوم، ر الیسم کالسیک را مرورد  ۀ نظری اما دانست، خود را شناخت این جهان میۀ ظیفو

تعرابیر   .ها شدند  منکر واقعیتی ورای پدیده اغلب ،ان این نظریهگذار بنیانتعرض قرار داد و 

معنا   واقعیت را بیۀ متعدد مکانیک کوانتومی، از پوزیتیویسم رادیکال یا ابزارانگاری که مسئل

: 1908، گلشرنی ) گیرد می بر شود را در  مشاهده خلق میبا تا این نظر که واقعیت  ،شمارند  می

 تر شد؛  نزدیک و نزدیک ،«برساخته»واقعیت به مفهوم نوعی در پی این نظریه،  .(037و  038

ماهیرت  دربرارۀ  نظریراتی  هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفرت و   ،داستان و تاریخنزدیکی 

اجتماعی  ساخت در (Luckmann) ناکمو لو (Berger) برگر. شدمطرح  داستانی تاریخ

شرود.    بلکره تولیرد مری    شده نیسرت،  امری بدیهی و داده ،که واقعیت دارند بیان می واقعیت

های فردی و بینافردی، ساختارهای تاریخی خاص قردرت و    بینی  ژرف های اجتماعی،  عرف

درپی در ساختارهای   تر یرگذارند. تغییرات پی های دانش، همه بر مفهوم واقعیت  ارچوبهچ

 بدین ترتیرب، واقعیرت   »شود.   های مستمر الگوی واقعیت می  دانش و قدرت، موجد بازترکیب

هرای چندگانره و     ای تودرتو از واقعیرت   مراتبی  ابت و منظم را ندارد، بلکه شبکه  دیگر حکم سلسله

 «.(087: 1979وو،  به نقل از) مناسبات متقابل استدارای 

واقعیرت در حرد   »اند که واقعیت روزمره به معنرای    ن همچنین مطرح کردهاکمبرگر و لو

برگرر و  )دانند  می «زبان»ترین ابزار برای حفظ این واقعیت روزمره را   است. ایشان مهم «کمال

 کننرد و   متونی که در جهت فروپاشی نظام زبان حرکت مری  اینبنابر ؛(81ر96: 1901، لوکمان
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 ،ه یکدیگر رجحانی ندارندکه بدهند  نشان میهای رقیب   ای از گفتمان  واقعیت را مجموعه

مقاومرت   ،امرر روزمرره   چهرارچوب برابر حل شردن در  توان متونی به شمار آورد که در  می

متزلرزل   ،از امرر واقرع  را ت ما ند تا برداشا این متون مجدانه در تالش ،درحقیقتورزند.   می

 ترین این متون است.  مهمیکی از . فراداستان (080ر081: 1979وو، ) کنند

 قطعیتعدم فراداستان و  .9

برار  ژانری از ادبیات داستانی پسامدرن است. این اصرطالح کره نخسرتین      خرده ،فراداستان

هرایی    بره کرار بررد، بره داسرتان      1307در آن را  (William H. Gass) سگَ .چویلیام اِ

کننرد ترا    شان جلب مری   ساختگی مخاطب را به وضعاهانه توجه شود که خودآگ  اطالق می

 .(9: 0771، وو) داستان و واقعیت مطرح سازندهایی دربارۀ ارتباط  پرسش

شرناختی متفراوت قررار دارنرد. در مترون        متن ادبی و عالم واقع در دو سراحت هسرتی  

اتصرال کوتراه برقررار     (ترر   هایی درونری   و گاه ساحت)همواره بین این دو ساحت  ،فراداستانی

و مخاطرب   شکند هم میلی و جهان واقعی درهای خیا  مرزهای جهان که نحوی بهشود.   می

 داسرتان  کره  موضوع نیا دادن نشان با فراداستان. سازد میمواجه  قطعیترا با نوعی عدم 

 هکر  زیر ن یتیواقع میاموزیب که کند  یم کمک ما به سازد، یم را اش  یالیخ یها  جهان چگونه

 نوشرته  و برساخته ،مشابه یشکل به و داستان مانند چگونه م،یکن  یم یزندگ آن در روز هر

فراداستان برا ترمرل در نفرس خرود و آشکارسرازی قواعرد        درواقع .(91: 1937وو، ) شود یم

 .کند میداستان و واقعیت را ارزیابی ۀ و رابطسازد  میپذیر   داستان، مفهوم واقعیت را مناقشه

 چهرارچوب که نویسنده برا نوشرتن داسرتان، واقعیرت را در      اند بر آننویسان   نفراداستا

نویس، بازنمایی واقعیت نیسرت. بره     اما کار داستان سازد، ای به نام زبان برمی  محدودکننده

نویسشان که خود  خالف اسالف داستانکنند و بر  نوشتن توجه می آنان به خودِسبب همین 

خلرق  سنده اسیر نقشری اسرت کره زبران بررایش      ، معتقدند که نویپنداشتند را خالق ا ر می

ها تصور   ها و مدرنیست  که ر الیست چنان بینی پسامدرنیستی، واقعیت آن  ان. در جهاست کرده

نه جهان عینی و نره جهران ذهنری، بلکره صرناعات       ،  کردند، وجود ندارد. در فراداستان  می

کنرد کره شراید واقعیرت،      فراداستان چنین القا می گیرد.  مورد محاکات قرار می ،نویسندگی

به بیان دیگر، شراید   است؛ نده در نوشتن داستان به کار بردهتقلیدی از زبانی است که نویس

 .(07ر01 :1971پاینده، )های کالمی وجود ندارد  ها یا بازی  جز توصیف واقعیتی به
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شدن آن در فراداستان، عالوه بر آشکار شدن نقش زبان در آفرینش واقعیت و برجسته 

ۀ فرضری  جهران و نبرود  یرا   برود خصروص  رهرایی د   بحرث  ،پس از پیدایش فیزیک کوانتوم

در فراداستان، اند.  در فراداستان منعکس شدهنیز ها   این بحث مطرح شد؛ های موازی  هانج

ۀ شود که متمایز از جهان واقعی است. محتروای وجودشناسران    مخاطب با جهانی مواجه می

ترر    واقعری  ،کردام جهران   درود و از خود بذرسر خواننده به فکر فروشود   تون سبب میاین م

 ،هرا   آیا جرز ایرن جهران   ؟ سازد میی واقعیت و داستان را از هم متمایز چهارچوبچه  است؟

آیا اصالً جهانی وجرود   چند جهان دیگر و با چه شرایطی؟متصور است؟  ی نیزجهان دیگر

 دارند. قطعیته در اصل عدم ها ریش  این پرسشۀ هم دارد؟

هایزنبرگ را  قطعیتفراداستان بر اصل عدم  اتکای (Patricia Waugh) پاتریشیا وو

دانرد: هرایزنبرگ    مری  قطعیتتر از اصل عدم   پیچیده وو فراداستان را از جهتی. کردمطرح 

از اعتقاد دارد انسان حتی اگر نتواند تصویری از طبیعت ارا ره کنرد، قرادر اسرت تصرویری      

سرت.  این هر دو قطعیتعدم ۀ دهند اما فراداستان، نشان تبیین کند؛با طبیعت را اش   رابطه

نویس عمیقاً از تنگنایی بنیادین مطلع اسرت: اگرر بخرواهیم جهران را بازنمرایی        فراداستان

 برازنمود تروان   نمی ر گونه که هست  همان رهان را  کنیم، خیلی زود درخواهیم یافت که ج

تروان    مری فقرط   ،در مترون داسرتانی  ، باید گفرت از دیردگاه پسامدرنیسرتی    .(11: 1937، وو)

ای از   مجموعره  کره  این، اگر کسی اراده کنرد های جهان را محاکات کرد. باوجود  «گفتمان»

حکرم زنردانی را پیردا     ، زبران  کندبررسی ، را با استفاده از همان روابط شناختی  روابط زبان

موضروع و هردف اصرلی     درواقع .(8: 0771، همران ) آن بعید است کند که احتمال فرار از  می

نویسان با ورود به داستان و مداخلره   در نشان دادن همین تنگناست. فراداستان ،فراداستان

هرای    و چیسرتان، برازی  های نویسندگی، گنجاندن توشیح   در روایت، آشکار کردن صناعت

خواننرده را بره   کشرند و   نرا را بره رم مری   ... این تنگو پیوند دوگانهو صفحات خالی،  متنی

 دارند.  وامیتفسیرش 

در دلیررل برره همررین مهررم زنرردگی بشررر امررروز اسررت؛ موضرروعات از  ،قطعیررتعرردم 

ویژگری   قطعیرت معتقد است عدم  (Lodge) بروز و ظهوری ویژه دارد. ال  ،پسامدرنیسم

گیررد و    مری فرای کره تمرام مرتن را    قطعیتعدم  های پسامدرنیستی است؛  ذاتی اغلب رمان

برین عردم   ال   .(116: 1976)ال ، یابد ترا در سرطح سربک      بیشتر در سطح روایت نمود می
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بر این باور است که عدم ولی  داند،  شدنی می تمایز قا ل است و ابهام را حلو ابهام  قطعیت

 .سازد میرا به کالفی سردرگم مانند ها، رمان   این داستان رنگ پیموجود در  قطعیت

ترین مختصات پسامدرنیسم   از مهمرا  قطعیتنیز عدم  (Ihab Hassan) اب حسنایه

این در تمرد و تحریف  بیل ابهام و ناپیوستگی و تکررگرایی واز قموجد مفاهیم گوناگونی و 

 ویۀ . به عقید(177: 1937، )حسن داند  می سبک

 ر اسرت؛ یر ذا متغی است. حقیقت بستگی به زمان و مکان و زمینه دارد و لر چیز نسب همه

زیرا مرتن بره چیرزی در بیررون از خرود ارجراع        ندارد؛ قطعیتمخصوصاً معنی در متن 

ۀ ها هی  اعتقادی بره فرضری    مدرنیست  دهد، بلکه ارجاع آن به خود است و لذا پست  نمی

 .(906: 1979، )شمیسا ندارند کند ر یی میکه در آن متن جهان خار  را بازنمار محاکات 

برا   زند و  میهمچون زندگی واقعی جلوه کند، سر باز که در نظر خوانندهز اینفراداستان ا

 .سازدبه امری تردیدبرانگیز تبدیل کوشد واقعیت را   می ،های مختلف  کارگیری تکنیک به

 شب ممکنبررسی عدم قطعیت در فراداستان . 8

 رمانۀ . خالص1 ر8

کنرد.   را خطاب به هاله روایت مری  استاند ،شخصیتی به نام مازیار (شب بوف)فصل اول در 

شرب  مرگ اوست. روایت این فصل، داسرتان  ۀ زد  است و مازیار اندوه ای که حاال مرده  هاله

اسرت کره    (دوست مشترکشان) مازیار و هاله و سمیراۀ نفر  سالگی مازیار و جمع سه 98تولد 

هرا و    شروخی  ای کره برا    شریوه  خرودش جشرن بگیررد؛   ۀ قرار شده هاله تولد او را به شریو 

جرح صاحب آن و ضربن اتومبیل و های متعدد همراه است و حواد ی چون دزدید دیوانگی

روند و مازیار با تیمسرار    هاله میۀ هر سه به خان ،های شب  در نیمه سرانجام زند.  را رقم می

 شود. آشنا می (پدر هاله)اجاللی 

شود که با   و خواننده متوجه میشکافد   واقعیت داستانی میۀ ناگهان پوست ،در فصل دوم

 مازیار است، خطاب به زن ،(شب شروع)یک متن فراداستانی مواجه است. راوی فصل دوم 

آن دربرارۀ  را اختیار مازیار قرار داده ترا نظررش    که فصل پیشین را نوشته و در ای   نویسنده

، گویرد  مری هالره   که روایرت خرود را از آشرنایی برا    مازیار در این فصل عالوه بر این بداند.

 کند.  خصوص فصل اول وارد میدردر قالب نامه به نویسنده، انتقاداتی 

نگاری شده و ایرن    وارد نامه   هاله است که با زن نویسنده ،(شب واقعه)راوی فصل سوم 
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نظر کنرد. هالره روایرت    دربارۀ نوشته اظهاردو فصل پیش را به وی سذرده تا  ،بار نویسنده

 ه در تناق، با روایت مازیار است.کگوید  میبا مازیار از آشنایی را خود 

که سه فصرل     سمیراست با زن نویسندهۀ شد  پیادهۀ مصاحب ،(شب کوچک)فصل چهارم 

داستان ابراز عقیده کند. روایت سمیرا هم متناق،  درخصوصپیشین را به سمیرا سذرده تا 

 روایت هاله و مازیار است.

است که پس از هفت سال دوری از  ای   نویسنده ، مردراوی ،(شب شیان)در فصل پنجم 

دست بره قلرم شرود و    دوباره آمده تا بلکه بتواند  (هتل شیان)به هتل دوستش  ،نویسندگی

 داستان بنویسد.

 شب ممکندر فراداستان  قطعیتهای منتج از اصل عدم   تکنیک .0ر8

 اتصال کوتاه. 1ر0ر8

منوط به این مهرم اسرت کره برین هنرر و       ،آنتفسیر متن ادبی و دریافت استعاری بودن 

این فاصله، اتصال کوتراه   ای باشیم. متون پسامدرنیستی در ، قا ل به فاصلهواقعیت زندگی

شود و نتواند به سهولت متن را هضم کند. ال   دچار عدم قطعیتکنند تا خواننده  ایجاد می

)وجره  آمیزی وجوه متباین  شمارد: درهم ی ایجاد اتصال کوتاه در متن برمیسه روش را برا

در یک متن واحد، مطررح کرردن نویسرنده و     آشکارا داستانی و وجه ظاهراً مبتنی بر واقعیت(

. اتصرال کوتراه   (170: 1976)ال ،  هرای ادبری   نویسندگی در متن، برمالکردن عرفموضوع 

جهران   شناختی که مثلرف در مقرام سرازندۀ    شود جهان داستانی و جهان هستی می موجب

و مخاطرب   (871: 1930معصرومی،  به نقرل از  هیل؛  )مکریزد نی در آن جا دارد، با هم فروتاداس

  .رودها به فکر فرو دوِ این جهان مورد ماهیت هردر

 ،در فصل دوماست.  ی ایجاد اتصال کوتاه استفاده شدهاز هر سه شیوه برا شب ممکندر 

ی ها . در فصلشود ن معرفی میداستا نمود، به ناگاه روایتی که تا انتهای فصل اول واقعی می

شدۀ هر فصل در فصل بعد مخدوش  واقعیت برساختهشود و  بعدی، دوباره این شیوه تکرار می

هرای   سراحت  ؛کنرد  ها تعامل برقرار مری  شخصیتو با  شود ؛ نویسنده به متن وارد میشود می

 ؛شرود  مری  در رمران مطررح   هرای داسرتانی   آمیزنرد؛ عررف   درمری  درونی داستان با یکردیگر 

چرا در  راستی تو» :کنند داستان را نقد می اند و های داستان در نوشته شدن آن سهیم شخصیت

ناسرب و  بره نظررم ایرن میرزان انفعرال بره ت       قدر منفعل نشان دادی؟... فصل اول رمانت من را این
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 .(83: 1977شهسواری، ) «زند ه میرها ضرب نیروهای بین شخصیتان و تعادل رکمذوزوسیون رم

 تناق، .0ر0ر8

ها در این ژانرر از همرین     ها نقشی کلیدی دارد و بسیاری بحث  اغلب فراداستان تناق، در

هرا    تناق، در فراداستاناعتقاد دارد  (077ر133: 1937)گیرد. پاتریشیا وو  خصیصه نشئت می

هرایی را بره نمرایش     هرای کرالن، جهران     یابد. تناق،  در دو سطح خرد و کالن نمود می

هرای مختلرف مرتن داسرتان یرا        متناق، یکدیگرنرد و میران بخرش    متقابالًد که گذار  می

جمرالت و   در سرطوح خررد، تناقضرات درون بنردها و       د. تنراق، شرو   ها ایجاد می  پانویس

 .شود  ترکیبات را شامل می

در سه داستانی است.  قطعیتایجاد عدم ۀ ترین شیو  اصلی ،، تناق،شب ممکن در

های ما را از  انستهان است که درمن، راوی، یکی از سه شخصیت محوری فصل میانی رما

کند. هر راوی در موارد متعددی اطالعاتی   مخدوش و نسبی می ،های پیشین داستان  بخش

های پیشین   دهد. فصل پایانی نیز تناقضاتی با فصل  های دیگر راویان می  در تناق، با گفته

، شغل مازیار، جریان آشنایی مازیار و هاله، مکان و شب ممکنهای مختلف  دارد. در فصل

 نویسندۀو مازیار ، مازیار و هاله مازیار و سمیرا،ۀ کیفیت آشنایی سمیرا و مازیار، نوع رابط

ص و مازیار، خصای برخورد تیمسار اجاللینخستین طور سمیرا و هاله، ماجرای  همینو  ،زن

مازیار، زمان دزدی ۀ ضور هاله در خانحنخستین های فردی مازیار،  اخالقی و ویژگی

 اند. تناق، روایت شدهو... م ها  ماشین، سرنوشت شخصیت

 جایگشت .9ر0ر8

ایرن   گیرنرد.   های بدیل در کنار هم قرار مری   ای از داستان  ها، مجموعه  در برخی فراداستان

گهگراه  سربب  کننرد؛ بره همرین      ها با حذف یا طرد یکدیگر، واقعیت را نسربی مری    داستان

ت واقعیت خاص داستان ممکن اس  ها به دست داد. هر پاره  از آن یمنسجم توان داستان  نمی

فصل کند و   های متناق، را حل خواننده قادر نباشد بدیل که نحوی به خودش را داشته باشد،

مردام یکردیگر را بره چرالش      ،هرای داسرتانی    ببخشد. جایگشتبه رمان و شکلی منطقی 

جایگشرت، نشران دادن   . (071: 1937وو، ) افکننرد   تردیرد مری  ۀ همدیگر سرای  کشند و بر  می

 ،واقعیت روزمره است. این مقاومرت کرردن   چهارچوبمقاومت متن در برابر حل شدن در 

 گذارد. صحه می قطعیتکند و بر عدم   می از واقعیت سسترا برداشت ما 
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مرالً مراجرای   ؛است هکردجایگشت در روایت ایجاد بار شهسواری چند  شب ممکندر  

در یک روز بارانی در تقاطع مدرس و جردن اتفراق   ،آشنایی مازیار و هاله در روایت مازیار

دارد برخوردش برا مازیرار   نخستین اما هاله روایت دیگری از  ،(81: 1973شهسواری، ) افتد  می

مچنین است ه .است شدهدو جایگشت برای آشنایی مازیار و هاله مطرح  درواقع ؛(77همان: )

دوم اسرتاد   در فصرل  شناسری و ویراسرتار اسرت و     دانشجوی زبان ،در فصل اولکه مازیار 

نویس و در فصل چهرارم معلرم خصوصری      نامه در فصل سوم فیلم دانشگاه و منتقد ادبی و

کان شغلی بررای  ین ترتیب چهار جایگشت از چندین امو بد ؛(گذشتهالبته در)زبان انگلیسی 

زیرار نیرز برا چنرد     هرای فرردی ما   های اخالقی و ویژگی  است. خصلت مدهوی در داستان آ

اما در فصل دوم  مردی رمانتیک و منفعل است، . مازیارِ فصل اولاست شدهذکر  جایگشت

کشد. همین شخصریت    علم و فضل میۀ شود که کباد  متشکر میگرا و ازخود  انسانی اخالق

 سرنوشرت دربرارۀ  براره اسرت.     و زنهررزه   اخرالق و  وم فرردی مشرهور و بری   در فصل س

 پردازیم.  که در ادامه به آن می است شدهها هم سه جایگشت در داستان مطرح   شخصیت

 فرجام چندگانه .8ر0ر8

هرا نره    نرد. پایران ایرن داسرتان    ا خور توجره رهای پسامدرنیستی غالباً د  بندی رمان  پایانۀ شیو

. های مدرنیستی استاند باز نه همچون پایانِت و های ر الیستی اس  رمانۀ بست همچون پایانِ

با فرجام چندگانه و کاذب و تصنعی یا با تقلید تمسخرآمیزی از فرجام  ،در رمان پسامدرنیستی

هرای صرریح     که عموماً با دخالتجاآنها از  بندی این نوع پایان. (110ر116: 1976، ال ) مواجهیم

 بخشد.  میبه رمان ی ای فراداستان راوی در روایت همراه است، صبغه

هرا و    روایت  در نظر گرفتن دو یا چند فرجام برای کلیت داستان و همچنین برای خرده 

 ری لرو یس هاسرت. بَر    فراداستاناز متداولی در بسیاری ۀ شیو ،های آن  سرنوشت شخصیت

(Barry Lewis)     ت پسامدرنیسرت بره یکذرارچگی و تمامیر    ۀ نویسرند معتقرد اسرت کره

های دیگری روایتش را ساختارمند   دهد از راه  ی بدگمان است و ترجیح میهای سنت داستان

چندین ۀ های چندگانه است که با ارا   گیرد، فرجام  هایی که او به کار می کند. یکی از بدیل

 .(30: 1979، لو یس)ورزد   پیامد برای یک طرح داستانی واحد، در مقابل بستار مقاومت می

 روایرت  براسراس . است شدهها در نظر گرفته   رای شخصیتسه فرجام ب شب ممکندر 

در روایرت هالره، مازیرار و سرمیرا در      .(70: 1973شهسرواری،  ) انرد   مازیار، هاله و سمیرا مرده
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ر شب بروف دزدیرده بودنرد، کشرته     که دخودرویی گیری و انتقام صاحبان   جریان گروگان

با افسردگی حاد نشان  یک بیمارسته خود را سازی توان  و هاله با پرونده (181همان: ) اند شده

، اند و بعد از چهلم آنران   و قسر دربرود. در روایت سمیرا، هاله و مازیار مرده (71همان: ) دهد

مخاطب را با  شب ممکن ،ترتیب بدین .(181همان: ) کند ا با تیمسار اجاللی زندگی میسمیر

 کند.  می رو روبهناشی از فرجام چندگانه نیز  قطعیتعدم 

 عدم تناهی .1ر0ر8

برا نامتنراهی   فقرط  کشد کره    ای متناهی را پیش می  گزاره ،نویس  فراداستان ،در این تمهید

ند. گاهی در داستان ا ها گاهی با دور باطل و تکرار همراه  شود. این داستان  بودن معنادار می

مرتباً به شروع خرود  ا رمان ه  هایی مواجهیم. در برخی از آن  انتها با واریاسیون  به شکلی بی

تواند برای ایجراد دور    ها نیز می  آمیختگی راوی  داستان و درهمدر داستان . تمهیدگردد میباز

 .(070ر076: 1937وو، ) اداستان مورد استفاده قرار بگیردنامتناهی در فر

منتشرر   ،پراگرد شهسواری این رمران را برا هفرت سرال فاصرله از نخسرتین رمرانش،        

هفت سال اسرت کره نتوانسرته داسرتان      شب ممکنزن در ۀ . شخصیت نویسنداست کرده

. در فصرل  (88: 1973شهسرواری،  ) بنویسد و حاال مشغول نوشتن داستان مازیار و هاله است

شود که او نیز هفت سال است دچار انسرداد نویسرندگی    مردی معرفی میۀ نویسند ،پایانی

جویرد ترا کلیردی بررای       رصت و فراغتی مری شده و اکنون به هتل دوستش پناه آورده و ف

 (شهسواری)عالم واقع  در سه سطحِ ،ز نوشتنناتوانی اۀ . این شبک(117همران:  ) نوشتن بیابد

کنرد و سراختاری     نوعی عدم تناهی و تسلسل را تداعی می ،مردۀ نویسندو  زنۀ نویسند و

 بخشد. دوری به داستان می

 ساختار تودرتو .6ر0ر8

درپی اجرا شرود   پی ،آید که یک عملیات  هنگامی به دست می چینیۀ یا جعبساختار تودرتو 

ا رر   نابودکننرده  در ،برای نمونره  انجام گیرد؛ و هر بار عملیات روی حاصل عملیات پیشین

 ای  در مجلره  نشسته و ، مردی در یک اتاق انتظار(William Burroughs) ویلیام باروز

خوانرد کره در    مردی مری ۀ در یک مجله، داستانی دربارخواند که   مردی میۀ داستانی دربار

هرای ماتروشرکای روسری.      همچون عروسرک  خواند؛  مردی میۀ یک مجله، داستانی دربار

 و پیچانرد  مری  وکنرد   میشناختی داستان را قطع   یافق هست اختار داستان،تودرتو کردن س
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 ا سراختار بنیرادی اندیشره   تمهید که نزدیکی زیادی بر این کند.  های آن را تکریر می  جهان

تغییرات سرطوح روایرت در سراختار     گرداند. برساخته شدن جهان را آشکار می فرایند، دارد

 .(000ر067: 1930، هیل  )مک شناختی نیز هست  تغییر سطوح هستیۀ دربردارند ،تودرتو

با سراختار تودرترو    ،یمرا اگر از منظر دیگری بنگر شب ممکنروایت پیشین از داستان 

بعد از هفت  ،وجودشناسیۀ توان برداشت کرد که شهسواری در باالترین مرتب  . میواجهیمم

شرناختی، در رمران وی، مررد      تر هستی  پایینۀ کند. در الی  سال شروع به نوشتن رمانی می

 قطعیرت دیگرر  زیررا   نتوانسرته داسرتان بنویسرد،   ای حضور دارد که هفرت سرال     نویسنده

افررادی را در   ،دار نویسرنده   . علی، دوسرت هترل  (117: 1973اری، شهسو) کند  اش نمی  راضی

نسبت دارنرد   شب ممکنهای داستان  کند که با شخصیت  ه وی معرفی میرستوران هتل ب

تروان    مری  هرا نیسرتند.    اما عیناً همان شخصریت  ،اند  نخست، روایت شده که در چهار فصل

هرای داسرتانش را از    ه توانسته شخصیتاین مرد نویسند ،های علی  تصور کرد با راهنمایی

ۀ بعدی وجودشناسی، ایرن نویسرند  ۀ در الی ،ترتیب . بدینیرامونش بسازدروی افراد واقعی پ

زنری کره همسرر سرابق      ه در حال نوشتن داستان است؛کند ک  زنی خلق میۀ مرد، نویسند

یت این زن را در فصرل  کند. روا دار بوده و حاال دارد زندگی مازیار را روایت می  جامه مازیارِ

بعدی وجودشناختی و دورترین الیه از جهران روزمرره،   ۀ خوانیم. در الی  نخست داستان می

قررار   هالره و سرمیرا(   )مازیرار و زن ۀ از سه شخصیت اصلی داستانِ نویسرند هریک  واقعیت

، بره صرورت   های دوم تا چهرارم. ایرن چهرار سراحت وجودشرناختی       یعنی فصل گیرد؛  می

هرای    اند. هر برار مررز جهران     اند و ساختاری تودرتو ایجاد کرده  ه در هم قرار گرفتهالی الیه

لرب  هرا ج   برساخته شدن این جهران ۀ شکند، توجه مخاطب به نحو  درون متن میۀ برساخت

 ووۀ بنا به عقید افتد.    میلی بودن دنیای روزمره به فکر فروجعدربارۀ شود و هرچه بیشتر  می

شود تا  های راویان گوناگون، موجب می  ایتهم آمیختن روختار تودرتو با درسا (133: 1979)

 مورد تردید قرار بگیرد. ،واقعیت داشتن هر ساختار منفردی

 پیوند دوگانه .0ر0ر8

شناس و محقق   ممرد، (Gregory Bateson) نیتسُگوری بِرا گرِ« پیوند دوگانه»اصطالح 

برای تبیین نراتوانی انسران از تمرایز     ،ان این حوزهو برخی دیگر از پژوهشگر شناسی،  روان

ادبیرات  ۀ . ایرن اصرطالح را برری لرو یس وارد حروز     اند ساختهسطوح مختلف گفتار مطرح 
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های تاریخی در متنری کرامالً     آفرینی شخصیت نقش ،داستانی پسامدرنیستی کرده و از آن

واقعرری ممکررن اسررت هررای   . شخصرریت(171: 1979، )لررو یس اسررت کررردهداسررتانی را اراده 

رهایی جعلی نویسنده رفتا ،شان بروز دهند و اغلب  هایی موافق یا مغایر تصویر تاریخی کنش

هرا    خره آیا ایرن شخصریت  ماند که باأل  خواننده گیج می ،نتیجهدر»گیرد.  برای ایشان در نظر می

 هیرل  مرک  .(97: 1970پاینرده،  ) «شناسد یا خیر  هایی هستند که او از دنیای واقعیت می همان آدم

شرمارد. وی در   وجودشرناختی مرتن برمری    قطعیرت عدم  های  یکی از جلوه پیوند دوگانه را

 )حضور و تعامل چند شخصیت تاریخی در یک زمان و مکران( مجلس فراتاریخی  ،همین راستا

کره  دانرد   مری هرا    شناختی شخصریت  نااستوار و مغشوش هستی عیاری از وضع  را نماد تمام

 .(800: 1937)پاینده،  کند  و آن را نسبی می بخشد به متن میصدایی کیفیتی چند

اما فقط در  شود، نام برده میتاریخی بسیاری های واقعی و   شخصیتاز  ،شب ممکندر 

شروند ترا خواننرده را      های داستانی وارد تعامل نمری   با شخصیتمانند و   سطح نام باقی می

حسرین   بنا به نظراما  مواجه کنند، قطعیتود با عدم واقعی بودن یا داستانی بودن خدربارۀ 

 کند. یوند دوگانه را در رمان ایجاد میهمین امر نیز نوع خفیفی از پ ،(1973) پاینده

 روی  زیاده .7ر0ر8

که قادر  کنند  را با حجمی از جز یات مواجه میخواننده  ست،برخی از نویسندگان پسامدرنی

را در یب کند. با این روش، کالم، مقاومت عرالم هسرتی   ها را در یک کلیت ترک  نیست آن

منحصر به اسرتعاره و   روی را  اگرچه ال  زیاده .(179: 1976ال ، ) کند  ا بات میبرابر تفسیر، 

که را درکردن روایت  ، هرگونه از شور بهروی  توان گفت تکنیک زیاده  است، می مجاز دانسته

روی،   تمهید زیادهگیرد.  می بر در ،های زبانی شود  موجب برجستگی زبان و توجه به ویژگی

تمایز واقعیت داستانی  ،روی  با زیاده در فراداستان است؛ قطعیتعدم ۀ قوت بخشیدن به اید

در گیرد.   در مرکز توجه قرار می ،سازی نظام زبان  از واقعیت امر روزمره و همچنین برجسته

 شویم: ه میمواجبعضاً با عباراتی از این دست  شب ممکن

چری   چی تقلبی است، همه  چی تقلبی است، همه بار گفتی همه که تو خودت هزاربا این

چی   چی تقلبی است، همه  چی تقلبی است، همه  چی تقلبی است، همه  تقلبی است، همه

چی تقلبری    فهمی واقعاً همه  بار می چی تقلبی است، وقتی برای اولین  تقلبی است، همه

 .(117: 1977)شهسواری،  شود  ای، ته دلت سوزن سوزن می  است و رها شده
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در بینامتنیرت و پیونرد دوگانره اسرت. در      ،شب ممکنروی   زیادهۀ ترین جلو  شاخصاما 

 هرای موسریقی    گرروه هرا و    آلبروم  آوازها و ها و  فیلم ها و  داستان ها و  از کتاب ،شب ممکن

های   شخصیت همچنین بخشد؛  به رمان میاصیتی بینامتنی شود که خ  متعددی نام برده می

ها مردام مرا را از جهران      بردن این نامزیاد . بسامد کنند  ای که پیوند دوگانه ایجاد می  واقعی

متن  قطعیتعدم  ،روی در این امر  گرداند و با زیاده برد و برمی  ی به جهان روزمره میداستان

 شود.  داستانی و عالم هستی برجسته می

 عدد راویت .3ر0ر8

شود.  وی برای روایت داستان استفاده میاز چند را ،های پسامدرنیستی  در بسیاری از داستان

با دیدگاه هاست که  تهای گوناگون شخصی شده، جهان روایت ، جهان روایتها  در این رمان

هرا    شگرد تعدد راوی به چندگونگی آگراهی  شود؛ بیان میراوی  ( ابتو غیر)شونده  دگرگون

ترتیرب دیگرر نویسرنده برر      شرود. بردین    دهد و موجب چندآوایی شدن متن می  یت میاهم

واقعیرات را بایرد در    ،هرا   ها و رویدادهای داستان برتری نردارد. در ایرن داسرتان     شخصیت

هرای پسامدرنیسرتی     در نمونهاگرچه ؛ (171ر33: 1971، )احمدی پیدا کردمناسبات میان افراد 

زیررا   های راویران متعردد رسرید،     ی از دادهقطعیتتوان به   غلب نمیا ،های چندآوایی داستان

، ادبیات داستانی پسامدرنیستی در پی بیران حقیقرت نیسرت،    (Hutcheon) زعم هاچن به

 .(911: 1979، )هاچن شود چه کسی بیان می د بذرسد که حقیقتِخواه  بلکه بیشتر می

ۀ نویسرند  اند: مازیار، هاله، سمیرا، راویان متفاوتی در کار روایت داستان شب ممکندر  

از ایرن  هریرک  بخشد و   میبه داستان خاصیت چندآوایی  ،مرد. وجود چندین راوی در متن

 شود.  نسبی شدن روایت دیگری می ها موجب  راوی

 قابل اعتمادراوی غیر .17ر0ر8

 های قررن هجردهم مرورد توجره برود، برار دیگرر در         تر در داستان دروغ و کذب که پیش

. اسررت شرردهی برررای خلررق داسررتان ا  مایرره ه آمررده و دسررتپسامدرنیسررم برره مرکررز توجرر

چندگانگی آن مورد توجه  و )یا حقایق(نشان دادن حقیقت  منظور بهها کذب را   پسامدرنیست

هرای    اشخاص یرا فرهنرگ   ها و  که متناسب است با مکان )یا حقایقی(حقیقت  اند؛  قرار داده

شرود    موجرب مری   ،راویران در داسرتان   یصداقت بیآشکار کردن  .(067: 1979، )هاچن خاص

ها   منطقی را حفظ کند و خود به تحلیل دادهۀ فاصل ،ایشانمخاطب در برخورد با اطالعات 



 شب ممکنعدم قطعیت در فراداستان / 66

 مواجه باشد. قطعیتبذردازد و با نوعی عدم 

ند و بار اصرلی روایرت را برر    ا که سه شخصیت کلیدی داستانر هاله و سمیرا   مازیار و

ه تکشران اشرار    گرویی ترک    در متن به دروغ ند کها یگوی دروغ های  تشخصی ر  رنددوش دا

هرا در بیران    از آنهریک  ،اینرب عالوه .(188و  187و  190و  100: 1973شهسواری، ) است شده

 دهرد.   های خودش را ارا ه می  برداشت د وگیر اش را در نظر می  منافع شخصی ،روایت خود

: گوید می (009: 1979)کدام متفاوت با دیگری است. لیندا هاچن  داستان هرسبب به همین 

]از طرف دیگرر    ست؛رو روبهای از حقایق   حقیقت واحد هرگز وجود ندارد، بلکه انسان با مجموعه»

. در «شرود  حقیقت تلقی می ،ندرت وجود دارد، بلکه هر کذبی از نظر دیگران خود به خودی کذب به

عدم شکل،  و بدین صادق است ،ن سه راوییک از ای شود کدام  مشخص نمی ،پایان داستان

 شود. تر می ید راویان غیرقابل اعتماد برجستهرمان با تمه قطعیت

 غیاب .11ر0ر8

زبانی ایرن مترون بره     ، تالش برای ربط دادن وضعها  های رایج فراداستان  یکی از مضمون

امرر  ۀ مفهوم واقعیت به منزلر ۀ راهی برای تفحص دربار ،واقعیت بیرونی است. این ویژگی

مرتن  « غیراب »اصرطالحاً   ،که توجه خواننده به خود متن جلب شودگشاید. این  برساخته می

هایی  زبان برای ارجاع به مصداقۀ وسیله توان بالقو ؛ بدین(081ر089: 1979)وو،  شود  گفته می

شررط اساسری    ،غیراب  ،(Derrida) زعم دریدا بهود. ش  به موضوعی  انوی بدل می ،عینی

، (Ernst Cassirer) . ارنسرت کاسریرر  (179: 1931)پاینرده،   های زبان اسرت   کارکرد نشانه

با الغای خود به بازنمایی فقط ها  که نمادها و نشانه است شدهنیز متذکر  ،فیلسوف لهستانی

پرس بردون نمراد     شرود؛   یک نماد شناسایی میۀ واسط فقط بهرسند. یک شیء موجود  می

ها با واقعیت یکسران  نماد»که ، ازآنجا. به دیگر سخنیافتبه واقعیت تجربی دست  توان نمی

های بالفعل جهان را ندارند، امکان ادراک این جهان و نهایتاً برساختن   یک از ویژگی نیستند و هی 

اگرچرره صِرررف  .(010: 1979)وو،  «آورنررد  آن و نیررز برسرراخته شرردن مررا در آن را فررراهم مرری  

های مختلف برجسته   این ویژگی در فراداستان به روشنیازمند غیبت است،  نویسی  داستان

شود تا تمایز واقعیت داسرتانی از واقعیرت    زمینه به مرکز توجه کشیده می  یشو از پشود  می

های   های داستان، دخالت  ز شخصیتبا غیبت یکی اغالباً مفهوم غیاب، روزمره آشکار شود. 

های داسرتان    نویسنده در نقش یکی از شخصیت حضورنین همچصریح راوی در روایت و 
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... نیز امکانات بسریار  و همای درون رویداد، رابطه، وضع، زمان،اما غیاب مکان،  یابد،  بروز می

 آورد.  جالب و جدیدی را در داستان فراهم می

زن را بره  نرویس   داستانۀ نوشت فصل اولِ ،ها  که شخصیتر   شب ممکنفصل دوم  در

دارند که  تی بعضاً از اطالعاتی پرده برمیدهند و ح  ی به وی میشنهادهاییگیرند و پ  ینقد م

چه بیشتر به برساختگی زبانی متن معطروف  هرمخاطب  است ر   خبر بوده ها بی  مثلف از آن

است، فصل پایانی است کره   شب ممکنگر این تکنیک در رمان   تکمیلآنچه  اما شود،  می

تراشد و  ها را برای جا دادن در رمانش می  شود و آن  هایی آشنا می  مرد با شخصیتۀ نویسند

 دهد.  تغییر می

شود نیز در داسرتان    های رمان می  ترین رویداد داستان که موجب مرگ شخصیت  اصلی

نام دارد و قرار است بره چگرونگی رم دادن    «شب واقعه»غایب است. حتی فصل سوم که 

های اصلی داستان  تشده از شخصی ری صاحبان اتومبیل دزدیدهگی  انتقامۀ این حاد ه و نحو

 شود. تمام می ،که وارد ماجرا شودبذردازد، پیش از آن

ن است. ترکید متن برر ایرن ویژگری در عنروا     شب ممکنکلید رمان   شاه ،قطعیتعدم 

ید ای برجسته نمایان است. نام داستان، مث  به گونه ،داستانهای دیگر   کتاب و برخی نشانه

آلرودگی   رازنراکی و وهرم  نمراد   ،است. شب همای درونو در ارتباط تنگاتنگ با  قطعیتعدم 

مرل آگراهی   شب نماد غیبرت کا »هماهنگ است.  قطعیتاست. تیرگی و ظلمت شب با عدم 

فقدان هرگونه امرر بردیهی   ۀ نشان ،پذیر و قابل بیان است و بیش از آن معین، یعنی آگاهی تحلیل

 قطعیرت خود مجدداً بر مفهوم عدم  ،به این واژه« ممکن»ۀ . اضاف(8/97: 1971، )شوالیه «است

کند و   چندین امکان از یک رویداد واحد را همزمان روایت می شب ممکنگذارد؛   ترکید می

زند. عنوان هر پنج فصل داستان نیز شب اسرت:    میباز دادن به یک قرا ت قطعی سر از تن

شب شیان. قریب بره اتفراق رویردادهای     وچک،وف، شب شروع، شب واقعه، شب کشب ب

: 1901)ایرن بیرت حرافظ     ،(0: 1977)شهسرواری،   مطلع داستان گذرد؛  داستان نیز در شب می

 است: (1710

 فریررب جهرران قصررۀ روشررن اسررت   
 

 شرب آبسرتن اسرت    ببین تا چره زایرد،   
 

سرتان  داۀ مایر  دروننوعی براعت استهالل نمرادین از   ،رماننشستن این بیت بر پیشانی 

شب با همان معنای نمادین که ذکر شرد   ، فریبی بیش نیست؛روشن و سرراستۀ قص است؛
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ترا از راز   (ببین تا چه زاید)با این داستان همراه شو  ؛آبستن حوادث و احتماالت گوناگون است

توان کل رمان را   مرد که میۀ ها، شخصیت نویسند  این شب پرده برداری. عالوه بر این نشانه

کنرد و    اش نمی  راضی قطعیتوی برشمرد، دیگر ۀ شناختیِ داستانی، نوشت  دوم هستیۀ یدر ال

موتیرف   ،عردم قطعیرت   .(117: 1973شهسرواری،  ) است قطعیتدنبال آفرینش داستانی با عدم 

جز یات داستان نیز نموده برخی ای که ذکر شد، در   گانه داستان است و عالوه بر مصادیق ده

 «.متل شیان»درست است یا « هتل شیان» شود  خص نمیمرالً مش ؛است شده

   . نتیجه1

یرگرذار اسرت،   گر بر مشاهده تر   خود نشان داد که مشاهده قطعیتهایزنبرگ با اصل عدم 

توان   گاه نمی کند؛ بنابراین هی   نوعی آشفتگی در ساختار اتم ایجاد می ،مشاهده فرایندزیرا 

براب جدیردی در فلسرفه و     قطعیرت کرد. اصل عدم  مشاهدات استنادۀ به نتیج قطعیتبا 

ۀ نظریسرانجام پذیر شد و   مناقشه ،مفهوم واقعیت های مختلف دانش گشود؛  حوزهسذس در 

این تعریف جدید، نقرش زبران   تبع  به مطرح و پذیرفته شد. «عنوان امری برساخته بهواقعیت »

ت در ادبیات داستانی، نوع ادبی . حاصل این تغییراشدبرجسته  ،واقعیتۀ برسازنددر جایگاه 

 به واقعیت و زبان داشت: فراداستان.ای  نگاه ویژهجدیدی بود که 

اسرت،   زمینره بروده    های داستانی که همیشره در پرس    فراداستان با پیش کشیدن عرف

جایگراه واقعیرت و   هرایی دربرارۀ    پرسش ،ترتیب کند. بدین  واقعیت داستانی را مخدوش می

ۀ شرد  برر اصرل مطررح   کنرد و    هان داستانی و جهان روزمره ایجاد میهمچنین تمایزات ج

 قطعیرت ای که از اصرل عردم     عالوه بر تر یر ریشه   زند. فراداستان  هایزنبرگ مهر تریید می

هیدات گوناگون در خود ویژگی ذاتی دنیای امروز با تمهمچون ، این مفهوم را است   پدیرفته

 قطعیرت گرر عردم     جلروه و فراداستان موفق فارسری   یک شب ممکناست. رمان  بازتابانده

هرای    در قالب تکنیک شب ممکندر  قطعیت. عدم است فراداستانی در سطوح مختلف آن

تار تودرترو،  روی، فرجام چندگانه، عدم تناهی، سراخ   تناق،، جایگشت، زیادهاتصال کوتاه، 

، . عرالوه برر آن  است شدهگر   غیاب جلوهو  تعدد راوی، راوی غیرقابل اعتماد، پیوند دوگانه،

این ویژگی را  ،در متن قطعیترمان و اشارات پیدا و پنهان به عدم ۀ دیباچ عنوان داستان و

 .است کردهموتیف داستان 
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