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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

نفیسه لیاقیمطلق
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت ،31/70/76 :تاریخ پذیرش36/76/07 :

چکیده
مطرح شدن اصل عدم قطعیتِ هایزنبرگ در فیزیک ،جهانبینی انسان را به هستی و حتی خود انسان تغییرر
داد .بهتبع آن« ،واقعیت» بازتعریف شد و «زبان» بهعنوان واسطه و برسازندۀ واقعیت ،به جایگاه ویژهای دسرت
یافت .بازتاب این اندیشه در ادبیات ،موجد نوع (ژانر) جدیدی در ادبیات داستانی است کره خودآگاهانره توجره
مخاطب را به وضع ساختگیاش جلب میکند تا از این راه پرسشهایی را دربرارۀ رابطرۀ داسرتان و واقعیرت
مطرح سازد .این داستانها «فراداستان» نام دارند و عرالوه برر ترر یر مراهویای کره از اصرل عردم قطعیرت
گرفتهاند ،در بهرهگیری از تکنیکهای داستانی نیز بازتابگر این اصلاند .اتصرال کوتراه ،تنراق ،،جایگشرت،
زیادهروی ،عدم تناهی ،ساختار تودرتو ،تعدد راوی ،راوی غیرقابل اعتماد ،پیوند دوگانه ،غیاب ،فرجام چندگانره
و نامعین ،تکنیکهای داستانیای هستند که از اصل عردم قطعیرت ترر یر گرفترهانرد .شرب ممکرن رمرانی
فراداستانی از محمدحسن شهسواری است که بهخوبی توانسته از تمهیدات پسامدرنیستی بررای ایجراد عردم
قطعیت در داستان بهره جوید .در این نوشتار ،جلوههای عدم قطعیت در رمان شب ممکن بررسری شرده و از
این رهگذر ،شیوههای متفاوت ایجاد عدم قطعیت در فراداستان معرفی شدهاست.
واژههای کلیدی :فراداستان ،عدم قطعیت ،پسامدرنیسم ،زبان ،واقعیت ،شب ممکن ،شهسواری.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

iranzadeh@atu.ac.ir
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 .1مقدمه
فیزیک کوانتومی که برپایۀ عدم قطعیت و احتمال و آمار بنا شده ،تر یر بسزایی در تفکرات
فلسفی انسان داشتهاست .نظریۀ کوانتوم ،بدیهیات انسان را از هستی و انسان ،دیگرگرون
کرد .برایناساس مشاهدهگر نهفقط در امر مشاهده دخیل است ،بلکره حتری روی کیفیرت
شیء مورد مشاهده نیز تر یرگذار است؛ بنابراین ،سطح آگاهی انسان ،بر وقایع جهان مرث ر
است .مطرح شدن اصل عدم قطعیتِ هایزنبرگ ( )Heisenbergدر فیزیک ،بنیرانهرای
فلسفه و بهتبع آن دیگر حوزههای علم را تغییر داد .تر یر اصل عدم قطعیت بر نروع ادبری
فراداستان را از دو منظر میتوان بررسید:
1ر .1ایدۀ اصلی این نوع ادبی ،منتج از توجه به سراحتهرای متفراوت وجرودی داسرتان و
واقعیت ،فلسفۀ زبان و همچنین نظریۀ جهانهای موازی است .از این حیث ،فراداستان با توجره
خاص به زبان ،نقش واسطگی آن در ایجاد واقعیت را به شیوهای مبالغهآمیز نشان میدهد.
1ر .0توجه فراداستان به عدم قطعیت در قالب تکنیکهای متفاوت داستانی که متر ر از
این اصلاند ،در این نوع ،جلوهگر شدهاست.
عدم قطعیت ،ویژگی ذاتی روزگار ماست و در همۀ شئون زندگی بارز است .فراداسرتان
در نقش بازتابگر جامعۀ معاصر ،عدم قطعیت را در شکلهای مختلف آن منعکس میکنرد.
رمان شب ممکن از محمدحسن شهسواری بهخوبی توانسته این ویژگی عصر پسامدرن را
در قالب تکنیکهای فراداستانی در خود نشان دهد .در نوشتار پیش رو ،جلوههای متفاوت
عدم قطعیت در این رمان بررسی شده و از این رهگذر ،تمهیدات فراداستانی که ریشره در
عدم قطعیت دارند ،معرفی شدهاند.
 .0اصل عدم قطعیت
در اوایل قرن نوزدهم ،موفقیت نظریههای علمی ،دانشمندان را بر آن داشت کره بذذیرنرد
جهان به طور متقن از جبر علمی پیروی میکند؛ بدین معنا که اگر از وضع و حالت هستی
در لحظۀ معینی به طور کامل آگاه باشیم ،خواهیم توانست همۀ آنچه در آینده روی خواهد
داد ،پیشبینی کنیم .این رهنامه (دکترین) تا اوایل قرن حاضر ،فرض مورد قبرول اکرریرت
جامعۀ علمی بود .در سال  ،1377ماکس پالنک ( ،)Max Planckبا بیران نظریرۀ خرود،
موسوم به اصل کوانتومی پالنک ،اصول رایج را اندکی تغییرر داد ،امرا نترایج و پیامردهای
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نظریهاش دربارۀ جبریگری تا سال  1306مغفول مانده بود .در آن سال ،ورنر هرایزنبرگ،
اصل معروف خود به نام اصل عدم قطعیت را مطرح ساخت (هاوکینگ00 :1901 ،ر.)07
اصل عدم قطعیت بر این انگاره استوار است که دستیابی قطعری بره دو خصوصریت از
جفت خصوصیتهای اتم ،از قبیل انرژی و زمان ،تکانه (انردازه حرکرت) و مکران ،ممکرن
نیست ،و قطعیت اگر دربارۀ یکی از مثلفهها اعمال شود ،تمام اطالعات دربارۀ مثلفۀ دوم از
دست خواهد رفت .برایناساس حتی با دقیقترین مشاهدات ،نمیتوان بره قطعیرت دسرت
یافت؛ برای آنکه وضعیت و سرعت بعدی ذرهای را پیشبینی کنیم ،باید بتوانیم وضعیت و
سرعت فعلی آن را به دقت اندازه بگیریم؛ برای اندازهگیری باید ذره را در معرض نور قررار
دهیم .براساس قوانین فیزیکی ،برای تعیین دقیق وضع ذره ،باید از نروری برا طرول مرو
کوتاه و دستکم به مقدار یک کوانتوم بهره گیریم .این کوانتوم ،ذره را متر ر خواهد کرد و
سرعت آن را به گونهای پیشبینیناپذیر تغییر خواهرد داد .بررای هرچره دقیرقترر شردن
اندازهگیری ،باید از نوری با طول مو کوتاهتر استفاده کنیم؛ بنابراین انررژی هرر کوانتروم
بیشتر میشود و بهتبع آن سرعت ذره هرچه بیشتر دستخوش تغییر میگردد .به بیان دیگر،
هرچه تالش کنیم وضع ذره را دقیقتر اندازه بگیریم ،دقت اندازهگیری سررعت آن کمترر
میشود و هرچه تالش کنیم سرعت را دقیقتر اندازه بگیریم ،دقت اندازهگیری وضرع ذره
کمتر خواهد شد .این ناتوانی از رسیدن به قطعیت ،مسرتقل از روشهرای انردازهگیرری و
همچنین نوع ذره است .این اصل ،خاصیت بنیادین و گریزناپذیر جهان اسرت (همران.)03 :
پس «هرگونه عمل اندازهگیری بر روی یک نظام میکروفیزیک ،به طور خودکار ،سبب تغییر نظام
مزبور میشود» (ارتلی.)87 :1900 ،

از طرف دیگر ،اصل عدم قطعیت ،متضمن آن است که ذرات از برخری جهرات ،رفتراری
مو گونه دارند .در مکانیک کوانتوم کشف شد که الکترون میتواند هم به صورت ذره و هرم
به صورت مو نمود یابد .این نظریه به «دوگانگی مو ذره» یا «نظریۀ مکملیت» موسروم اسرت
(هاوکینرگ .)003 :1901 ،در فیزیک کوانتوم ،این پنداره که الکترونها به صورت ذره هسرتند و
شبیه سیارات در مدارهایی ،پیرامون هسته در حرکتاند (الگوی سیارهای) ،کنار گذاشته شرد و
بهجایش الگوی ابرالکترونی پذیرفته شد .در این الگرو ،الکتررونهرا در یرک انگرارۀ مروجیِ
پیچیده ،گرد هسته قرار گرفتهاند و احتمال حضورشان همهجا هست .الکتررونهرا همچرون
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پرههای پنکۀ در حال کارند که همزمان کوچکترین فضای موجود در مدارهای خرود را پرر
میکنند؛ با این تفاوت که فقط به نظر میرسد پرههای پنکه در آنِ واحد در همهجرا حضرور
دارند ،اما الکترونها حقیقتاً اینگونهاند (برایسن170 :؛ به نقل از رامین.)37 :1931 ،
امروزه فیزیکدانان بر آناند که پدیدههای زیراتمی همواره میتوانند هم مو باشرند و
هم ذره؛ این امور ،کوانتا نامیده میشوند .کوانتا جمع کوانتوم و کوانتروم بره معنرای بسرته
است .یک الکترون ،یک کوانتوم است و چند الکترون ،مجموعۀ کوانتاهاست.
نکتۀ بسیار جالب این است که آزمایشها ابت میکند کوانتومها فقط زمانی به صورت
ذره نمود مییابند که ناظری بیرونی به آنها مینگرد .به معنای دقیقتر ،مو یا ذره بودن
کوانتومها بازبسته به مشاهدۀ ناظر است .فیزیک کوانتوم نشران مریدهرد کره اترم هری
محدودۀ معینی ندارد ،مگر اینکه دیده شود .فرایند مشاهده و توجه دقیق به اتمهرا سربب
میشود گسترش مکانی اتمها کاسته شود و تبدیل به واقعیتهای ملموس شوند .درواقرع،
الکترونهای اتم که در محدودۀ مشخصی گرد هسته قرار گرفتهاند ،اگر ناظر بیرونی وجود
نداشته باشد ،محدودۀ مشخص خود را از دست میدهند و تبدیل به مو میشوند.
اصل عدم قطعیت ،مهر پایانی بر وجود تئوری علمی و مدلی کامالً جبرگرایانه از جهان
بود .برداشتهای خاص از فیزیک کوانتوم ،فرضیههای جالبی در علم ایجاد کررد .از ایرن
میان ،سه فرضیۀ «تشکیک در وجود فضا»« ،ایردۀ درنوردیردن زمران در جهرت عکرس»،
«نظریۀ جهانهای موازی» را میتوان نام برد (ارتلی101 :1900 ،ر.)198
در فیزیک جدید ،نمیتوان برین عرین معلروم و ذهرن عرالم ،مرزبنردی دقیقری کررد.
جستوجوی واقعیت ،آن را تعدیل میکند و مشاهدهگر بر شیء مرورد مشراهده تر یرگرذار
است .واقعیت همواره از چشم ناظر بیان میشرود و بره همرین سربب رنگری از وی دارد.
پیشفرضهای ما ،بر آگاهیمان از موضوعات ،مث ر است و آگاهی مجرد وجود ندارد؛ زیرا
انسان ،هم در مقام عامل تجربه ،هم در نقش متفکر مبدع ،هم در حکم یرک انسران کره
هویت متشخص دارد ،در فرایند شرناخت تر یرگرذار اسرت (براربور .)010 :1903 ،درحقیقرت
نظریۀ کوانتوم ،نقش و سهم ذهن را در کنار اهمیت عین در شناخت برجسته کرد.
0ر .1واقعیت و زبان
در سال  ،1313هایزنبرگ در سخنرانی «نظریۀ کوانتوم پالنک و مسرا ل فلسرفی فیزیرک
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اتمی» اعالم کرد که نهتنها کاربردپذیری مفاهیم و قوانین فیزیک مترداول قردیمی ،بلکره
حتی کل مفهوم واقعیت تغییر کردهاست (گلشنی078 :1908 ،ر .)076وی همچنرین در کتراب
فیزیک و فلسفه فصلی با عنوان «زبران و واقعیرت» آورده و از نراتوانی زبران در انعکراس
واقعیت سخن گفتهاست :زبان ،تصاویری در ذهن ما تولید میکند ،اما همراه آن تصراویر،
این برداشت وجود دارد که این تصاویر ،ارتباط مبهمی با واقعیت دارند و فقط گرایشی را به
سمت واقعیت نشان میدهند (هایزنبرگ .)139 :1907 ،هر برداشت و درکی از واقعیت ،به مدد
زبان صورت میگیرد .درحقیقت ،علم طبیعی با خود طبیعت سروکار ندارد ،بلکه با طبیعرت
بهنحوی سروکار دارد که انسان توصیف میکند و میفهمد .پس زبان در جایگراه واسرطۀ
ادراک ،نقش بسیار مهمی در برساختن واقعیت دارد.
فیزیک کالسیک ،وجود یک جهان خارجی مسرتقل از ذهرن بشرر را پذیرفتره برود و
وظیفۀ خود را شناخت این جهان میدانست ،اما نظریۀ کوانتوم ،ر الیسم کالسیک را مرورد
تعرض قرار داد و بنیانگذاران این نظریه ،اغلب منکر واقعیتی ورای پدیدهها شدند .تعرابیر
متعدد مکانیک کوانتومی ،از پوزیتیویسم رادیکال یا ابزارانگاری که مسئلۀ واقعیت را بیمعنا
میشمارند ،تا این نظر که واقعیت با مشاهده خلق میشود را در بر میگیرد (گلشرنی:1908 ،

 038و  .)037در پی این نظریه ،واقعیت به مفهوم نوعی «برساخته» ،نزدیک و نزدیکتر شد؛
نزدیکی داستان و تاریخ ،هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفرت و نظریراتی دربرارۀ ماهیرت

داستانی تاریخ مطرح شد .برگر ( )Bergerو لوکمان ( )Luckmannدر ساخت اجتماعی
واقعیت بیان میدارند که واقعیت ،امری بدیهی و دادهشده نیسرت ،بلکره تولیرد مریشرود.
عرفهای اجتماعی ،ژرفبینیهای فردی و بینافردی ،ساختارهای تاریخی خاص قردرت و
چهارچوبهای دانش ،همه بر مفهوم واقعیت تر یرگذارند .تغییرات پیدرپی در ساختارهای
دانش و قدرت ،موجد بازترکیبهای مستمر الگوی واقعیت میشود« .بدین ترتیرب ،واقعیرت
دیگر حکم سلسلهمراتبی ابت و منظم را ندارد ،بلکه شبکهای تودرتو از واقعیرتهرای چندگانره و

دارای مناسبات متقابل است (به نقل از وو.»)087 :1979 ،
برگر و لوکمان همچنین مطرح کردهاند که واقعیت روزمره به معنرای «واقعیرت در حرد
کمال» است .ایشان مهمترین ابزار برای حفظ این واقعیت روزمره را «زبان» میدانند(برگرر و

لوکمان96 :1901 ،ر)81؛ بنابراین متونی که در جهت فروپاشی نظام زبان حرکت مریکننرد و

 /16عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن

واقعیت را مجموعهای از گفتمانهای رقیب نشان میدهند که به یکدیگر رجحانی ندارند،
میتوان متونی به شمار آورد که دربرابر حل شردن در چهرارچوب امرر روزمرره ،مقاومرت
میورزند .درحقیقت ،این متون مجدانه در تالشاند تا برداشت ما را از امرر واقرع ،متزلرزل
کنند (وو081 :1979 ،ر .)080فراداستان یکی از مهمترین این متون است.
 .9فراداستان و عدم قطعیت
فراداستان ،خردهژانری از ادبیات داستانی پسامدرن است .این اصرطالح کره نخسرتین برار
ویلیام اِچ .گَس ( )William H. Gassآن را در  1307بره کرار بررد ،بره داسرتانهرایی
اطالق میشود که خودآگاهانه توجه مخاطب را به وضع ساختگیشان جلب مریکننرد ترا
پرسشهایی دربارۀ ارتباط داستان و واقعیت مطرح سازند (وو.)9 :0771 ،
متن ادبی و عالم واقع در دو سراحت هسرتیشرناختی متفراوت قررار دارنرد .در مترون
فراداستانی ،همواره بین این دو ساحت (و گاه ساحتهایی درونریترر) اتصرال کوتراه برقررار
میشود .بهنحویکه مرزهای جهانهای خیالی و جهان واقعی درهم میشکند و مخاطرب
را با نوعی عدم قطعیت مواجه میسازد .فراداستان با نشان دادن این موضوع کره داسرتان
چگونه جهانهای خیالیاش را میسازد ،به ما کمک میکند که بیاموزیم واقعیتی نیرز کره
هر روز در آن زندگی میکنیم ،چگونه مانند داستان و به شکلی مشابه ،برساخته و نوشرته
میشود (وو .)91 :1937 ،درواقع فراداستان برا ترمرل در نفرس خرود و آشکارسرازی قواعرد
داستان ،مفهوم واقعیت را مناقشهپذیر میسازد و رابطۀ داستان و واقعیت را ارزیابی میکند.
فراداستاننویسان بر آناند که نویسنده برا نوشرتن داسرتان ،واقعیرت را در چهرارچوب
محدودکنندهای به نام زبان برمیسازد ،اما کار داستاننویس ،بازنمایی واقعیت نیسرت .بره
همین سبب آنان به خودِ نوشتن توجه میکنند و برخالف اسالف داستاننویسشان که خود
را خالق ا ر میپنداشتند ،معتقدند که نویسنده اسیر نقشری اسرت کره زبران بررایش خلرق
کردهاست .در جهانبینی پسامدرنیستی ،واقعیت آنچنانکه ر الیستها و مدرنیستها تصور
میکردند ،وجود ندارد .در فراداستان ،نه جهان عینی و نره جهران ذهنری ،بلکره صرناعات
نویسندگی ،مورد محاکات قرار میگیرد .فراداستان چنین القا میکنرد کره شراید واقعیرت،
تقلیدی از زبانی است که نویسنده در نوشتن داستان به کار بردهاست؛ به بیان دیگر ،شراید
واقعیتی بهجز توصیفها یا بازیهای کالمی وجود ندارد (پاینده01 :1971 ،ر.)07
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عالوه بر آشکار شدن نقش زبان در آفرینش واقعیت و برجسته شدن آن در فراداستان،
پس از پیدایش فیزیک کوانتوم ،بحرثهرایی درخصروص برود یرا نبرود جهران و فرضریۀ
جهانهای موازی مطرح شد؛ این بحثها نیز در فراداستان منعکس شدهاند .در فراداستان،
مخاطب با جهانی مواجه میشود که متمایز از جهان واقعی است .محتروای وجودشناسرانۀ
این متون سبب میشود خواننده به فکر فرورود و از خود بذرسرد کردام جهران ،واقعریترر
است؟ چه چهارچوبی واقعیت و داستان را از هم متمایز میسازد؟ آیا جرز ایرن جهرانهرا،
جهان دیگری نیز متصور است؟ چند جهان دیگر و با چه شرایطی؟ آیا اصالً جهانی وجرود
دارد؟ همۀ این پرسشها ریشه در اصل عدم قطعیت دارند.
پاتریشیا وو ( )Patricia Waughاتکای فراداستان بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را
مطرح کرد .وو فراداستان را از جهتی پیچیدهتر از اصل عدم قطعیت مریدانرد :هرایزنبرگ
اعتقاد دارد انسان حتی اگر نتواند تصویری از طبیعت ارا ره کنرد ،قرادر اسرت تصرویری از
رابطهاش را با طبیعت تبیین کند؛ اما فراداستان ،نشاندهندۀ عدم قطعیت این هر دوسرت.
فراداستاننویس عمیقاً از تنگنایی بنیادین مطلع اسرت :اگرر بخرواهیم جهران را بازنمرایی
کنیم ،خیلی زود درخواهیم یافت که جهان را ر همانگونه که هست ر نمیتروان برازنمود
(وو .)11 :1937 ،باید گفرت از دیردگاه پسامدرنیسرتی ،در مترون داسرتانی ،فقرط مریتروان
«گفتمان»های جهان را محاکات کرد .باوجوداین ،اگر کسی اراده کنرد کره مجموعرهای از
روابط زبانشناختی را با استفاده از همان روابط ،بررسی کند ،زبران حکرم زنردانی را پیردا
میکند که احتمال فرار از آن بعید است (همران .)8 :0771 ،درواقع موضروع و هردف اصرلی
فراداستان ،در نشان دادن همین تنگناست .فراداستاننویسان با ورود به داستان و مداخلره
در روایت ،آشکار کردن صناعتهای نویسندگی ،گنجاندن توشیح و چیسرتان ،برازیهرای
متنی و صفحات خالی ،پیوند دوگانه و ...این تنگنرا را بره رم مریکشرند و خواننرده را بره
تفسیرش وامیدارند.
عرردم قطعیررت ،از موضرروعات مهررم زنرردگی بشررر امررروز اسررت؛ برره همررین دلیررل در
پسامدرنیسم ،بروز و ظهوری ویژه دارد .ال ( )Lodgeمعتقد است عدم قطعیرت ویژگری
ذاتی اغلب رمانهای پسامدرنیستی است؛ عدم قطعیتی کره تمرام مرتن را فرامریگیررد و
بیشتر در سطح روایت نمود مییابد ترا در سرطح سربک (ال  .)116 :1976 ،ال برین عردم
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قطعیت و ابهام تمایز قا ل است و ابهام را حلشدنی میداند ،ولی بر این باور است که عدم
قطعیت موجود در پیرنگ این داستانها ،رمان را به کالفی سردرگم مانند میسازد.
ایهاب حسن ( )Ihab Hassanنیز عدم قطعیت را از مهمترین مختصات پسامدرنیسم
و موجد مفاهیم گوناگونی از قبیل ابهام و ناپیوستگی و تکررگرایی و تمرد و تحریف در این
سبک میداند (حسن .)177 :1937 ،به عقیدۀ وی
همهچیز نسبی است .حقیقت بستگی به زمان و مکان و زمینه دارد و لرذا متغیرر اسرت؛
مخصوصاً معنی در متن قطعیت ندارد؛ زیرا مرتن بره چیرزی در بیررون از خرود ارجراع
نمیدهد ،بلکه ارجاع آن به خود است و لذا پستمدرنیستها هی اعتقادی بره فرضریۀ
محاکات ر که در آن متن جهان خار را بازنمایی میکند ر ندارند (شمیسا.)906 :1979 ،

فراداستان از اینکه در نظر خواننده همچون زندگی واقعی جلوه کند ،سر بازمیزند و برا
بهکارگیری تکنیکهای مختلف ،میکوشد واقعیت را به امری تردیدبرانگیز تبدیل سازد.

 .8بررسی عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن
8ر  .1خالصۀ رمان
در فصل اول (شب بوف) شخصیتی به نام مازیار ،داستان را خطاب به هاله روایت مریکنرد.
هالهای که حاال مردهاست و مازیار اندوهزدۀ مرگ اوست .روایت این فصل ،داسرتان شرب
تولد  98سالگی مازیار و جمع سهنفرۀ مازیار و هاله و سمیرا (دوست مشترکشان) اسرت کره
قرار شده هاله تولد او را به شریوۀ خرودش جشرن بگیررد؛ شریوهای کره برا شروخیهرا و
دیوانگیهای متعدد همراه است و حواد ی چون دزدیدن اتومبیل و ضربوجرح صاحب آن
را رقم میزند .سرانجام در نیمههای شب ،هر سه به خانۀ هاله میروند و مازیار با تیمسرار
اجاللی (پدر هاله) آشنا میشود.
در فصل دوم ،ناگهان پوستۀ واقعیت داستانی میشکافد و خواننده متوجه میشود که با
یک متن فراداستانی مواجه است .راوی فصل دوم (شب شروع) ،مازیار است ،خطاب به زن
نویسندهای که فصل پیشین را نوشته و در اختیار مازیار قرار داده ترا نظررش را دربرارۀ آن
بداند .مازیار در این فصل عالوه بر اینکه روایرت خرود را از آشرنایی برا هالره مریگویرد،
انتقاداتی در قالب نامه به نویسنده ،درخصوص فصل اول وارد میکند.
راوی فصل سوم (شب واقعه) ،هاله است که با زن نویسنده وارد نامهنگاری شده و ایرن
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بار نویسنده ،دو فصل پیش را به وی سذرده تا دربارۀ نوشته اظهارنظر کنرد .هالره روایرت
خود را از آشنایی با مازیار میگوید که در تناق ،با روایت مازیار است.
فصل چهارم (شب کوچک) ،مصاحبۀ پیادهشدۀ سمیراست با زن نویسنده که سه فصرل
پیشین را به سمیرا سذرده تا درخصوص داستان ابراز عقیده کند .روایت سمیرا هم متناق،
روایت هاله و مازیار است.
در فصل پنجم (شب شیان) ،راوی ،مرد نویسندهای است که پس از هفت سال دوری از
نویسندگی ،به هتل دوستش (هتل شیان) آمده تا بلکه بتواند دوباره دست بره قلرم شرود و
داستان بنویسد.

8ر .0تکنیکهای منتج از اصل عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن
8ر0ر .1اتصال کوتاه
تفسیر متن ادبی و دریافت استعاری بودن آن ،منوط به این مهرم اسرت کره برین هنرر و
واقعیت زندگی ،قا ل به فاصلهای باشیم .متون پسامدرنیستی در این فاصله ،اتصال کوتراه
ایجاد میکنند تا خواننده دچار عدم قطعیت شود و نتواند به سهولت متن را هضم کند .ال
سه روش را برای ایجاد اتصال کوتاه در متن برمیشمارد :درهمآمیزی وجوه متباین (وجره

آشکارا داستانی و وجه ظاهراً مبتنی بر واقعیت) در یک متن واحد ،مطررح کرردن نویسرنده و
موضوع نویسندگی در متن ،برمالکردن عرفهرای ادبری (ال  .)170 :1976 ،اتصرال کوتراه
موجب میشود جهان داستانی و جهان هستیشناختی که مثلرف در مقرام سرازندۀ جهران
داستانی در آن جا دارد ،با هم فروریزد (مکهیل؛ به نقرل از معصرومی )871 :1930 ،و مخاطرب
درمورد ماهیت هر دوِ این جهانها به فکر فرورود.
در شب ممکن از هر سه شیوه برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده شدهاست .در فصل دوم،
به ناگاه روایتی که تا انتهای فصل اول واقعی مینمود ،داستان معرفی میشود .در فصلهای
بعدی ،دوباره این شیوه تکرار میشود و واقعیت برساختهشدۀ هر فصل در فصل بعد مخدوش
میشود؛ نویسنده به متن وارد میشود و با شخصیتها تعامل برقرار مریکنرد؛ سراحتهرای
درونی داستان با یکردیگر درمریآمیزنرد؛ عررفهرای داسرتانی در رمران مطررح مریشرود؛
شخصیتهای داستان در نوشته شدن آن سهیماند و داستان را نقد میکنند« :راستی تو چرا در
فصل اول رمانت من را اینقدر منفعل نشان دادی؟ ...بره نظررم ایرن میرزان انفعرال بره تناسرب و
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کمذوزوسیون رمران و تعادل نیروهای بین شخصیتها ضربره میزند» (شهسواری.)83 :1977 ،
8ر0ر .0تناق،
تناق ،در اغلب فراداستانها نقشی کلیدی دارد و بسیاری بحثها در این ژانرر از همرین
خصیصه نشئت می گیرد .پاتریشیا وو (133 :1937ر )077اعتقاد دارد تناق ،در فراداستانهرا
در دو سطح خرد و کالن نمود مییابد .تناق،هرای کرالن ،جهرانهرایی را بره نمرایش
میگذارد که متقابالً متناق ،یکدیگرنرد و میران بخرشهرای مختلرف مرتن داسرتان یرا
پانویسها ایجاد میشرود .تنراق ،در سرطوح خررد ،تناقضرات درون بنردها و جمرالت و
ترکیبات را شامل میشود.
در شب ممکن ،تناق ،،اصلیترین شیوۀ ایجاد عدم قطعیت داستانی است .در سه
فصل میانی رمان ،راوی ،یکی از سه شخصیت محوری رمان است که دانستههای ما را از
بخشهای پیشین داستان ،مخدوش و نسبی میکند .هر راوی در موارد متعددی اطالعاتی
در تناق ،با گفتههای دیگر راویان میدهد .فصل پایانی نیز تناقضاتی با فصلهای پیشین
دارد .در فصلهای مختلف شب ممکن ،شغل مازیار ،جریان آشنایی مازیار و هاله ،مکان و
کیفیت آشنایی سمیرا و مازیار ،نوع رابطۀ مازیار و سمیرا ،مازیار و هاله ،مازیار و نویسندۀ
زن ،و همینطور سمیرا و هاله ،ماجرای نخستین برخورد تیمسار اجاللی و مازیار ،خصایص
اخالقی و ویژگیهای فردی مازیار ،نخستین حضور هاله در خانۀ مازیار ،زمان دزدی
ماشین ،سرنوشت شخصیتها و ...متناق ،روایت شدهاند.
8ر0ر .9جایگشت
در برخی فراداستانها ،مجموعهای از داستانهای بدیل در کنار هم قرار مریگیرنرد .ایرن
داستانها با حذف یا طرد یکدیگر ،واقعیت را نسربی مریکننرد؛ بره همرین سربب گهگراه
نمیتوان داستان منسجمی از آنها به دست داد .هر پارهداستان ممکن است واقعیت خاص
خودش را داشته باشد ،بهنحویکه خواننده قادر نباشد بدیلهای متناق ،را حلوفصل کند
و شکلی منطقی به رمان ببخشد .جایگشتهرای داسرتانی ،مردام یکردیگر را بره چرالش
میکشند و بر همدیگر سرایۀ تردیرد مریافکننرد (وو .)071 :1937 ،جایگشرت ،نشران دادن
مقاومت متن در برابر حل شدن در چهارچوب واقعیت روزمره است .این مقاومرت کرردن،
برداشت ما را از واقعیت سست میکند و بر عدم قطعیت صحه میگذارد.
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در شب ممکن شهسواری چند بار جایگشت در روایت ایجاد کردهاست؛ مرالً مراجرای
آشنایی مازیار و هاله در روایت مازیار ،در یک روز بارانی در تقاطع مدرس و جردن اتفراق
میافتد (شهسواری ،)81 :1973 ،اما هاله روایت دیگری از نخستین برخوردش برا مازیرار دارد
(همان)77 :؛ درواقع دو جایگشت برای آشنایی مازیار و هاله مطرح شدهاست .همچنین است
مازیار که در فصل اول ،دانشجوی زبانشناسری و ویراسرتار اسرت و در فصرل دوم اسرتاد
دانشگاه و منتقد ادبی و در فصل سوم فیلمنامهنویس و در فصل چهرارم معلرم خصوصری
زبان انگلیسی (البته درگذشته)؛ و بدین ترتیب چهار جایگشت از چندین امکان شغلی بررای
وی در داستان آمدهاست .خصلتهای اخالقی و ویژگیهرای فرردی مازیرار نیرز برا چنرد
جایگشت ذکر شدهاست .مازیارِ فصل اول مردی رمانتیک و منفعل است ،اما در فصل دوم
انسانی اخالقگرا و ازخودمتشکر میشود که کبادۀ علم و فضل میکشد .همین شخصریت
در فصل سوم فرردی مشرهور و بریاخرالق و هررزه و زنبراره اسرت .دربرارۀ سرنوشرت
شخصیتها هم سه جایگشت در داستان مطرح شدهاست که در ادامه به آن میپردازیم.
8ر0ر .8فرجام چندگانه
شیوۀ پایانبندی رمانهای پسامدرنیستی غالباً درخور توجرهانرد .پایران ایرن داسرتانهرا نره
همچون پایانِ بستۀ رمانهای ر الیستی است و نه همچون پایانِ باز داستانهای مدرنیستی.
در رمان پسامدرنیستی ،با فرجام چندگانه و کاذب و تصنعی یا با تقلید تمسخرآمیزی از فرجام
مواجهیم (ال 116 :1976 ،ر .)110این نوع پایانبندیها ازآنجاکه عموماً با دخالتهرای صرریح
راوی در روایت همراه است ،صبغهای فراداستانی به رمان میبخشد.
در نظر گرفتن دو یا چند فرجام برای کلیت داستان و همچنین برای خردهروایتهرا و
سرنوشت شخصیتهای آن ،شیوۀ متداولی در بسیاری از فراداستانهاسرت .بَرری لرو یس
( )Barry Lewisمعتقرد اسرت کره نویسرندۀ پسامدرنیسرت بره یکذرارچگی و تمامیرت
داستانهای سنتی بدگمان است و ترجیح میدهد از راههای دیگری روایتش را ساختارمند
کند .یکی از بدیل هایی که او به کار میگیرد ،فرجامهای چندگانه است که با ارا ۀ چندین
پیامد برای یک طرح داستانی واحد ،در مقابل بستار مقاومت میورزد (لو یس.)30 :1979 ،
در شب ممکن سه فرجام برای شخصیتها در نظر گرفته شدهاست .براسراس روایرت
مازیار ،هاله و سمیرا مردهانرد (شهسرواری .)70 :1973 ،در روایرت هالره ،مازیرار و سرمیرا در
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جریان گروگانگیری و انتقام صاحبان خودرویی که در شب بروف دزدیرده بودنرد ،کشرته
شدهاند (همان )181 :و هاله با پروندهسازی توانسته خود را یک بیمار با افسردگی حاد نشان
دهد (همان )71 :و قسر دربرود .در روایت سمیرا ،هاله و مازیار مردهاند و بعد از چهلم آنران،
سمیرا با تیمسار اجاللی زندگی میکند (همان .)181 :بدینترتیب ،شب ممکن مخاطب را با
عدم قطعیت ناشی از فرجام چندگانه نیز روبهرو میکند.
8ر0ر .1عدم تناهی
در این تمهید ،فراداستاننویس ،گزارهای متناهی را پیش میکشد کره فقرط برا نامتنراهی
بودن معنادار میشود .این داستانها گاهی با دور باطل و تکرار همراهاند .گاهی در داستان
به شکلی بیانتها با واریاسیونهایی مواجهیم .در برخی از آنها رمان مرتباً به شروع خرود
بازمیگردد .تمهید داستاندرداستان و درهمآمیختگی راویها نیز میتواند برای ایجراد دور
نامتناهی در فراداستان مورد استفاده قرار بگیرد (وو076 :1937 ،ر.)070
شهسواری این رمران را برا هفرت سرال فاصرله از نخسرتین رمرانش ،پراگرد ،منتشرر
کردهاست .شخصیت نویسندۀ زن در شب ممکن هفت سال اسرت کره نتوانسرته داسرتان
بنویسد و حاال مشغول نوشتن داستان مازیار و هاله است (شهسرواری .)88 :1973 ،در فصرل
پایانی ،نویسندۀ مردی معرفی می شود که او نیز هفت سال است دچار انسرداد نویسرندگی
شده و اکنون به هتل دوستش پناه آورده و فرصت و فراغتی مریجویرد ترا کلیردی بررای
نوشتن بیابد (همران .)117 :این شبکۀ ناتوانی از نوشتن ،در سه سطحِ عالم واقع (شهسواری)

و نویسندۀ زن و نویسندۀ مرد ،نوعی عدم تناهی و تسلسل را تداعی میکنرد و سراختاری
دوری به داستان میبخشد.
8ر0ر .6ساختار تودرتو
ساختار تودرتو یا جعبۀ چینی هنگامی به دست میآید که یک عملیات ،پیدرپی اجرا شرود
و هر بار عملیات روی حاصل عملیات پیشین انجام گیرد؛ برای نمونره ،در نابودکننرده ا رر
ویلیام باروز ( ،)William Burroughsمردی در یک اتاق انتظار نشسته و در مجلرهای
داستانی دربارۀ مردی میخواند که در یک مجله ،داستانی دربارۀ مردی مریخوانرد کره در
یک مجله ،داستانی دربارۀ مردی میخواند؛ همچون عروسرکهرای ماتروشرکای روسری.
تودرتو کردن ساختار داستان ،افق هستیشناختی داستان را قطع میکنرد و مریپیچانرد و
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جهانهای آن را تکریر میکند .این تمهید که نزدیکی زیادی برا سراختار بنیرادی اندیشره
دارد ،فرایند برساخته شدن جهان را آشکار میگرداند .تغییرات سرطوح روایرت در سراختار
تودرتو ،دربردارندۀ تغییر سطوح هستیشناختی نیز هست (مکهیل067 :1930 ،ر.)000
روایت پیشین از داستان شب ممکن را اگر از منظر دیگری بنگریم ،با سراختار تودرترو
مواجهیم .میتوان برداشت کرد که شهسواری در باالترین مرتبۀ وجودشناسی ،بعد از هفت
سال شروع به نوشتن رمانی میکند .در الیۀ پایینتر هستیشرناختی ،در رمران وی ،مررد
نویسندهای حضور دارد که هفرت سرال نتوانسرته داسرتان بنویسرد ،زیررا دیگرر قطعیرت
راضیاش نمیکند (شهسواری .)117 :1973 ،علی ،دوسرت هترلدار نویسرنده ،افررادی را در
رستوران هتل به وی معرفی میکند که با شخصیتهای داستان شب ممکن نسبت دارنرد
که در چهار فصل نخست ،روایت شدهاند ،اما عیناً همان شخصریتهرا نیسرتند .مریتروان
تصور کرد با راهنماییهای علی ،این مرد نویسنده توانسته شخصیتهرای داسرتانش را از
روی افراد واقعی پیرامونش بسازد .بدینترتیب ،در الیۀ بعدی وجودشناسی ،ایرن نویسرندۀ
مرد ،نویسندۀ زنی خلق میکند که در حال نوشتن داستان است؛ زنری کره همسرر سرابق
مازیارِ جامهدار بوده و حاال دارد زندگی مازیار را روایت میکند .روایت این زن را در فصرل
نخست داستان میخوانیم .در الیۀ بعدی وجودشناختی و دورترین الیه از جهران روزمرره،
واقعیت هریک از سه شخصیت اصلی داستانِ نویسرندۀ زن (مازیرار و هالره و سرمیرا) قررار
میگیرد؛ یعنی فصلهای دوم تا چهرارم .ایرن چهرار سراحت وجودشرناختی ،بره صرورت
الیهالیه در هم قرار گرفتهاند و ساختاری تودرتو ایجاد کردهاند .هر برار مررز جهرانهرای
برساختۀ درون متن میشکند ،توجه مخاطب به نحوۀ برساخته شدن این جهرانهرا جلرب
میشود و هرچه بیشتر دربارۀ جعلی بودن دنیای روزمره به فکر فرومیافتد .بنا به عقیدۀ وو
( )133 :1979ساختار تودرتو با درهم آمیختن روایتهای راویان گوناگون ،موجب میشود تا
واقعیت داشتن هر ساختار منفردی ،مورد تردید قرار بگیرد.
8ر0ر .0پیوند دوگانه
اصطالح «پیوند دوگانه» را گرِگوری بِیتسُن ( ،)Gregory Batesonمردمشناس و محقق
روانشناسی ،و برخی دیگر از پژوهشگران این حوزه ،برای تبیین نراتوانی انسران از تمرایز
سطوح مختلف گفتار مطرح ساختهاند .ایرن اصرطالح را برری لرو یس وارد حروزۀ ادبیرات
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داستانی پسامدرنیستی کرده و از آن ،نقشآفرینی شخصیتهای تاریخی در متنری کرامالً
داسررتانی را اراده کررردهاسررت (لررو یس .)171 :1979 ،شخصرریتهررای واقعرری ممکررن اسررت
کنشهایی موافق یا مغایر تصویر تاریخیشان بروز دهند و اغلب ،نویسنده رفتارهایی جعلی
برای ایشان در نظر میگیرد« .درنتیجه ،خواننده گیج میماند که باألخره آیا ایرن شخصریتهرا

همان آدم هایی هستند که او از دنیای واقعیت میشناسد یا خیر» (پاینرده .)97 :1970 ،مرکهیرل
پیوند دوگانه را یکی از جلوههای عدم قطعیرت وجودشرناختی مرتن برمریشرمارد .وی در
همین راستا ،مجلس فراتاریخی (حضور و تعامل چند شخصیت تاریخی در یک زمان و مکران)

را نماد تمامعیاری از وضع نااستوار و مغشوش هستیشناختی شخصریتهرا مریدانرد کره
کیفیتی چندصدایی به متن میبخشد و آن را نسبی میکند (پاینده.)800 :1937 ،
در شب ممکن ،از شخصیتهای واقعی و تاریخی بسیاری نام برده میشود ،اما فقط در
سطح نام باقی میمانند و با شخصیتهای داستانی وارد تعامل نمریشروند ترا خواننرده را
دربارۀ واقعی بودن یا داستانی بودن خود با عدم قطعیت مواجه کنند ،اما بنا به نظر حسرین
پاینده ( ،)1973همین امر نیز نوع خفیفی از پیوند دوگانه را در رمان ایجاد میکند.
8ر0ر .7زیادهروی
برخی از نویسندگان پسامدرنیست ،خواننده را با حجمی از جز یات مواجه میکنند که قادر
نیست آنها را در یک کلیت ترکیب کند .با این روش ،کالم ،مقاومت عرالم هسرتی را در
برابر تفسیر ،ا بات میکند (ال  .)179 :1976 ،اگرچه ال زیادهروی را منحصر به اسرتعاره و
مجاز دانستهاست ،میتوان گفت تکنیک زیادهروی ،هرگونه از شور بهدرکردن روایت را که
موجب برجستگی زبان و توجه به ویژگیهای زبانی شود ،در بر میگیرد .تمهید زیادهروی،
قوت بخشیدن به ایدۀ عدم قطعیت در فراداستان است؛ با زیادهروی ،تمایز واقعیت داستانی
از واقعیت امر روزمره و همچنین برجستهسازی نظام زبان ،در مرکز توجه قرار میگیرد .در
شب ممکن بعضاً با عباراتی از این دست مواجه میشویم:
با اینکه تو خودت هزار بار گفتی همهچی تقلبی است ،همهچی تقلبی است ،همهچری
تقلبی است ،همهچی تقلبی است ،همهچی تقلبی است ،همهچی تقلبی است ،همهچی
تقلبی است ،همه چی تقلبی است ،وقتی برای اولینبار میفهمی واقعاً همهچی تقلبری
است و رها شدهای ،ته دلت سوزن سوزن میشود (شهسواری.)117 :1977 ،
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اما شاخصترین جلوۀ زیادهروی شب ممکن ،در بینامتنیرت و پیونرد دوگانره اسرت .در
شب ممکن ،از کتابها و داستانها و فیلمها و آوازها و آلبرومهرا و گرروههرای موسریقی
متعددی نام برده میشود که خاصیتی بینامتنی به رمان میبخشد؛ همچنین شخصیتهای
واقعیای که پیوند دوگانه ایجاد میکنند .بسامد زیاد این نامبردنها مردام مرا را از جهران
داستانی به جهان روزمره میبرد و برمیگرداند و با زیادهروی در این امر ،عدم قطعیت متن
داستانی و عالم هستی برجسته میشود.
8ر0ر .3تعدد راوی
در بسیاری از داستانهای پسامدرنیستی ،از چند راوی برای روایت داستان استفاده میشود.
در این رمانها ،جهان روایتشده ،جهان روایتهای گوناگون شخصیتهاست که با دیدگاه
دگرگونشونده (و غیر ابت) راوی بیان میشود؛ شگرد تعدد راوی به چندگونگی آگراهیهرا
اهمیت میدهد و موجب چندآوایی شدن متن میشرود .بردینترتیرب دیگرر نویسرنده برر
شخصیتها و رویدادهای داستان برتری نردارد .در ایرن داسرتانهرا ،واقعیرات را بایرد در
مناسبات میان افراد پیدا کرد (احمدی33 :1971 ،ر)171؛ اگرچه در نمونههرای پسامدرنیسرتی
داستانهای چندآوایی ،اغلب نمیتوان به قطعیتی از دادههای راویران متعردد رسرید ،زیررا
بهزعم هاچن ( ،)Hutcheonادبیات داستانی پسامدرنیستی در پی بیران حقیقرت نیسرت،
بلکه بیشتر میخواهد بذرسد که حقیقتِ چه کسی بیان میشود (هاچن.)911 :1979 ،
در شب ممکن راویان متفاوتی در کار روایت داستاناند :مازیار ،هاله ،سمیرا ،نویسرندۀ
مرد .وجود چندین راوی در متن ،خاصیت چندآوایی به داستان میبخشد و هریرک از ایرن
راویها موجب نسبی شدن روایت دیگری میشود.
8ر0ر .17راوی غیرقابل اعتماد
دروغ و کذب که پیشتر در داستان های قررن هجردهم مرورد توجره برود ،برار دیگرر در
پسامدرنیسررم برره مرکررز توجره آمررده و دسررتمایررهای برررای خلررق داسررتان شرردهاسررت.
پسامدرنیستها کذب را بهمنظور نشان دادن حقیقت (یا حقایق) و چندگانگی آن مورد توجه
قرار دادهاند؛ حقیقت (یا حقایقی) که متناسب است با مکانها و اشخاص یرا فرهنرگهرای
خاص (هاچن .)067 :1979 ،آشکار کردن بیصداقتی راویران در داسرتان ،موجرب مریشرود
مخاطب در برخورد با اطالعات ایشان ،فاصلۀ منطقی را حفظ کند و خود به تحلیل دادهها
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بذردازد و با نوعی عدم قطعیت مواجه باشد.
مازیار و هاله و سمیرا ر که سه شخصیت کلیدی داستاناند و بار اصرلی روایرت را برر
دوش دارند ر شخصیتهای دروغگوییاند که در متن به دروغگرویی ترکتکشران اشراره
شدهاست (شهسواری 100 :1973 ،و  190و  187و  .)188عالوهبراین ،هریک از آنهرا در بیران
روایت خود ،منافع شخصیاش را در نظر میگیرد و برداشتهای خودش را ارا ه میدهرد.
به همین سبب داستان هر کدام متفاوت با دیگری است .لیندا هاچن ( )009 :1979میگوید:
«حقیقت واحد هرگز وجود ندارد ،بلکه انسان با مجموعهای از حقایق روبهروست؛ [از طرف دیگرر

کذب بهخودیخود بهندرت وجود دارد ،بلکه هر کذبی از نظر دیگران ،حقیقت تلقی میشرود» .در
پایان داستان ،مشخص نمیشود کدامیک از این سه راوی ،صادق است و بدینشکل ،عدم
قطعیت رمان با تمهید راویان غیرقابل اعتماد برجستهتر میشود.
8ر0ر .11غیاب
یکی از مضمونهای رایج فراداستانها ،تالش برای ربط دادن وضع زبانی ایرن مترون بره
واقعیت بیرونی است .این ویژگی ،راهی برای تفحص دربارۀ مفهوم واقعیت به منزلرۀ امرر
برساخته میگشاید .اینکه توجه خواننده به خود متن جلب شود ،اصرطالحاً «غیراب» مرتن
گفته میشود (وو089 :1979 ،ر)081؛ بدینوسیله توان بالقوۀ زبان برای ارجاع به مصداقهایی
عینی ،به موضوعی انوی بدل میشود .بهزعم دریدا ( ،)Derridaغیراب ،شررط اساسری
کارکرد نشانههای زبان اسرت (پاینرده .)179 :1931 ،ارنسرت کاسریرر (،)Ernst Cassirer
فیلسوف لهستانی ،نیز متذکر شدهاست که نمادها و نشانهها فقط با الغای خود به بازنمایی
می رسند .یک شیء موجود فقط بهواسطۀ یک نماد شناسایی میشرود؛ پرس بردون نمراد
نمیتوان به واقعیت تجربی دست یافت .به دیگر سخن ،ازآنجاکه «نمادها با واقعیت یکسران
نیستند و هی یک از ویژگیهای بالفعل جهان را ندارند ،امکان ادراک این جهان و نهایتاً برساختن

آن و نیررز برسرراخته شرردن مررا در آن را فررراهم مرریآورنررد» (وو .)010 :1979 ،اگرچرره صِرررف
داستاننویسی نیازمند غیبت است ،این ویژگی در فراداستان به روشهای مختلف برجسته
میشود و از پیشزمینه به مرکز توجه کشیده میشود تا تمایز واقعیت داسرتانی از واقعیرت
روزمره آشکار شود .مفهوم غیاب ،غالباً با غیبت یکی از شخصیتهای داستان ،دخالتهای
صریح راوی در روایت و همچنین حضور نویسنده در نقش یکی از شخصیتهای داسرتان
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بروز مییابد ،اما غیاب مکان ،رویداد ،رابطه ،وضع ،زمان ،درونمایه و ...نیز امکانات بسریار
جالب و جدیدی را در داستان فراهم میآورد.
در فصل دوم شب ممکن ر که شخصیتها ،فصل اولِ نوشتۀ داستاننرویس زن را بره
نقد میگیرند و پیشنهادهایی به وی میدهند و حتی بعضاً از اطالعاتی پرده برمیدارند که
مثلف از آنها بیخبر بودهاست ر مخاطب هرچه بیشتر به برساختگی زبانی متن معطروف
میشود ،اما آنچه تکمیلگر این تکنیک در رمان شب ممکن است ،فصل پایانی است کره
نویسندۀ مرد با شخصیتهایی آشنا میشود و آنها را برای جا دادن در رمانش میتراشد و
تغییر میدهد.
اصلیترین رویداد داستان که موجب مرگ شخصیتهای رمان میشود نیز در داسرتان
غایب است .حتی فصل سوم که «شب واقعه» نام دارد و قرار است بره چگرونگی رم دادن
این حاد ه و نحوۀ انتقامگیری صاحبان اتومبیل دزدیدهشده از شخصیتهای اصلی داستان
بذردازد ،پیش از آنکه وارد ماجرا شود ،تمام میشود.
عدم قطعیت ،شاهکلید رمان شب ممکن است .ترکید متن برر ایرن ویژگری در عنروان
کتاب و برخی نشانههای دیگر داستان ،به گونهای برجسته نمایان است .نام داستان ،مثید
عدم قطعیت و در ارتباط تنگاتنگ با درونمایه است .شب ،نمراد رازنراکی و وهرمآلرودگی
است .تیرگی و ظلمت شب با عدم قطعیت هماهنگ است« .شب نماد غیبرت کامرل آگراهی
معین ،یعنی آگاهی تحلیلپذیر و قابل بیان است و بیش از آن ،نشانۀ فقدان هرگونه امرر بردیهی

است» (شوالیه .)97/8 :1971 ،اضافۀ «ممکن» به این واژه ،خود مجدداً بر مفهوم عدم قطعیرت
ترکید میگذارد؛ شب ممکن چندین امکان از یک رویداد واحد را همزمان روایت میکند و
از تندادن به یک قرا ت قطعی سر بازمیزند .عنوان هر پنج فصل داستان نیز شب اسرت:
شب بوف ،شب شروع ،شب واقعه ،شب کوچک ،شب شیان .قریب بره اتفراق رویردادهای
داستان نیز در شب میگذرد؛ مطلع داستان (شهسرواری ،)0 :1977 ،ایرن بیرت حرافظ (:1901

 )1710است:
فریررب جهرران قصررۀ روشررن اسررت

ببین تا چره زایرد ،شرب آبسرتن اسرت

نشستن این بیت بر پیشانی رمان ،نوعی براعت استهالل نمرادین از درونمایرۀ داسرتان
است؛ قصۀ روشن و سرراست ،فریبی بیش نیست؛ شب با همان معنای نمادین که ذکر شرد
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آبستن حوادث و احتماالت گوناگون است؛ با این داستان همراه شو (ببین تا چه زاید) ترا از راز
این شب پرده برداری .عالوه بر این نشانهها ،شخصیت نویسندۀ مرد که میتوان کل رمان را
در الیۀ دوم هستیشناختیِ داستانی ،نوشتۀ وی برشمرد ،دیگر قطعیت راضیاش نمیکنرد و
دنبال آفرینش داستانی با عدم قطعیت است (شهسرواری .)117 :1973 ،عردم قطعیرت ،موتیرف
داستان است و عالوه بر مصادیق دهگانهای که ذکر شد ،در برخی جز یات داستان نیز نموده
شدهاست؛ مرالً مشخص نمیشود «هتل شیان» درست است یا «متل شیان».
 .1نتیجه
هایزنبرگ با اصل عدم قطعیت خود نشان داد که مشاهدهگر بر مشاهده تر یرگرذار اسرت،
زیرا فرایند مشاهده ،نوعی آشفتگی در ساختار اتم ایجاد میکند؛ بنابراین هی گاه نمیتوان
با قطعیت به نتیجۀ مشاهدات استناد کرد .اصل عدم قطعیرت براب جدیردی در فلسرفه و
سذس در حوزههای مختلف دانش گشود؛ مفهوم واقعیت ،مناقشهپذیر شد و سرانجام نظریۀ
«واقعیت بهعنوان امری برساخته» مطرح و پذیرفته شد .بهتبع این تعریف جدید ،نقرش زبران
در جایگاه برسازندۀ واقعیت ،برجسته شد .حاصل این تغییرات در ادبیات داستانی ،نوع ادبی
جدیدی بود که نگاه ویژهای به واقعیت و زبان داشت :فراداستان.
فراداستان با پیش کشیدن عرفهای داستانی که همیشره در پرسزمینره برودهاسرت،
واقعیت داستانی را مخدوش میکند .بدینترتیب ،پرسشهرایی دربرارۀ جایگراه واقعیرت و
همچنین تمایزات جهان داستانی و جهان روزمره ایجاد میکنرد و برر اصرل مطررحشردۀ
هایزنبرگ مهر تریید میزند .فراداستان عالوه بر تر یر ریشهای که از اصرل عردم قطعیرت
پدیرفتهاست ،این مفهوم را همچون ویژگی ذاتی دنیای امروز با تمهیدات گوناگون در خود
بازتاباندهاست .رمان شب ممکن یک فراداستان موفق فارسری و جلروهگرر عردم قطعیرت
فراداستانی در سطوح مختلف آن است .عدم قطعیت در شب ممکن در قالب تکنیکهرای
اتصال کوتاه ،تناق ،،جایگشت ،زیادهروی ،فرجام چندگانه ،عدم تناهی ،سراختار تودرترو،
تعدد راوی ،راوی غیرقابل اعتماد ،پیوند دوگانه ،و غیاب جلوهگر شدهاست .عرالوه برر آن،
عنوان داستان و دیباچۀ رمان و اشارات پیدا و پنهان به عدم قطعیت در متن ،این ویژگی را
موتیف داستان کردهاست.
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