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 چکیده
اند که ظرفیت ادبی سیمپسون، مدعیشناختی ـ شناسی، ازجمله انگارة زبانهای زبانبرخی نظریه

تحلیلی،  ها را دارند. پژوهش حاضر به روشی توصیفی ـالزم جهت توصیف و تبیین انواع روایت
اس انگارة مذکور نوشتة محمدحسن شهسواری را براس ممکن شبپردازی رمان شیوة روایت

های ساختار روایی این اثر پسامدرن مشخص گردد و همچنین ظرفیت بررسی کرده تا ویژگی
های پسامدرن سنجیده شود. پس از مدل تحلیل روایت سیمپسون در توصیف و تحلیل رمان

های فردی، فرایندهای استخراج ابزارهای زبانی مورد نیاز، مانند جمالت غیرفارسی، گویش
دهندة وجهیت، تأخرها، های نشانها، واژههای ارائة گفتار و تفکر شخصیتی، شیوهمعنای
ها مشخص شد که این اثر براساس پنج واحد از مدل تحلیل ها و روابط بینامتنی، و بررسی آنتقدم

بیانگر ها های فردی شخصیتروایت سیمپسون قابل بررسی است: جمالت غیرفارسی و گویش
کار هاست؛ فرایندهای مادی بیش از دیگر فرایندها در این رمان بهرهنگی آنسطح اجتماعی و ف

کننده در این شخص و از دیدگاه شخصیت ـ راویان شرکتصورت اولرفته است؛ این اثر به
های ارائة داستان روایت شده است؛ در این متن روایی، تفکر مستقیم آزاد بیش از دیگر گونه
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روشن وجهیت منفی است و انواع روابط کند؛ وجه غالب سایهیگفتار و تفکر خودنمایی م
ها و آثار ادبی، هنری و فلسفی در آن های مختلفی همچون مکان، شخصیتبینامتنی در حوزه

خورد. اما ساختار متنی این رمان از طریق انگارة مورد نظر سیمپسون قابل تحلیل چشم میبه
 نیست.

 شناسی. پسامدرن، سیمپسون، روایت، رمان ممکن شب های کلیدی:واژه

 . مقدمه1
تر و شناختی، تحلیل دقیقهای پسامدرن از منظری زبانمطالعة شیوة روایتگری داستان

( نوشتة 0311)شب ممکن دهد. دست میها بهتری از شکل روایی متفاوت آنجامع
فرهنگ ها و اش و هم بازنمایی اندیشهجهت شکل رواییمحمدحسن شهسواری، هم به

شده در این سبک است. هدف این پژوهش های شناختهعصر حاضر، ازجمله رمان
شناختی و در چارچوب مدل تحلیل از منظری زبان بررسی شیوة  روایتگری این رمان

شناسی سیمپسون ـ که روایت سیمپسون است تا مشخص شود که آیا انگارة روایت
-تواند برای تحلیل و تفسیر رمانت ـ میها مناسب اسشود برای مطالعة روایتگفته می

های پسامدرن های پسامدرن نیز کارآمد باشد یا خیر و دیگر اینکه روشن گردد که مؤلفه
بازنمایی شده است. فرضیة اصلی پژوهش  شب ممکنچگونه در ساختار روایی رمان 

ب های پسامدرن نیز مناساین است که مدل تحلیل روایت مذکور برای مطالعة رمان
 .است

شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. براساس واحدهای موجود این پژوهش به
استخراج شد؛ به  شب ممکندر انگارة سیمپسون، ابزارهای زبانی مورد نیاز از متن رمان 

ها درنظر های فردی موجود در روایت، موضوع رمان و شخصیتاین ترتیب که گویش
یمپسون جای گرفت. تمام فرایندهای معنایی گرفته شد و در جدول مورد نظر س

های ارائة ها در جدول و نموداری نمایش داده شد. انواع شیوهاستخراج و میزان آن
ها نیز در جدولی قرار داده شد. گفتار و تفکر موجود در متن مشخص و تعداد آن

خص های روایت مشدهندة وجهیت نیز بررسی گردید. تأخرها و تقدمهای نشانواژه
های مختلف شد. همچنین روابط بینامتنی موجود در رمان استخراج و در حوزه
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هایی از هریک در جدولی قرار گرفت. همراه نمونهبندی بهبندی گردید. این طبقهطبقه
 های پسامدرن بیان شد. های داستانسپس نتایج تحلیل و ارتباط هرکدام با ویژگی

  . پیشینة پژوهش1ـ1
های پسامدرن انجام شده است که در ادامه به های فراوانی دربارة داستانتاکنون پژوهش
 شود:  ها اشاره میچند مورد از آن

-را که برخی از ملموس شب ممکنهای پسامدرنیستی رمان ( ویژگی0319پاینده )

دهد، های فرهنگی زندگی در دورة معاصر را بازتاب میترین ویژگیترین و روزمره
 رمان پسامدرن را در هایمؤلفه (0391) ست. پیروز، مقدسی و فتوتبررسی کرده ا

: از اندعبارت هامؤلفه این .اندبراهنی واکاوی کرده رضا اثر اشنویسنده و خانمآزاده
 چندصدایی، مؤلف، مرگ اسکیزوفرنیک، روایت زمان، نفی قطعیت، عدم انسجام، عدم

 زبانی، اختالل فراداستان، شکل، از استفاده با خواننده جذب تناقض، ،0پارودی
چندپاره محسوب  اثری رمان این .هستی هزارتوهای و پیچیدگی انعکاس بینامتنیت،

 و خطی تسلسل فاقد روایی و مکانی زمانی، نظر از آن متفاوت هایبخش که شودمی
گیری از مفاهیم ( نیز با بهره0395براتی و هاشمی ) بیکی،رحیم. استمنطقی  توالی

های بالغی و ایدئولوژیک، چگونگی کاربست مفاهیم ای، یعنی سطحشناسی الیهکسب
ها بیشتر با تکیه اند. این رمانهای پسامدرن تحلیل کردهفلسفة پسامدرن را در زبان رمان

ساز در اند. تنها عنصر بالغی سبکهای بالغی در حوزة معنایی شکل گرفتهبر صناعت
 است.  9ثار نیز آیرونیهای لفظی این آحیطة آرایه

کند و های پسامدرن بررسی می( انواع عدم قطعیت را در روایت0999) 3کافالنوس
یا  5، ترتیب سوژه،0کم در یکی از سه پارامتر فابیوالهای پسامدرن دستگوید روایتمی

دهند؛ اما هیچ روایتی نیست که در هر سه عدم قطعیت را نشان می 0سازی سوژهکانون
ترتیب ر غیرقطعی باشد. فابیوال انتزاعی از رویدادهای یک روایت است که بهپارامت

صورت واژه یا است. سوژه چگونگی تجلی فابیوال )به زمانی و سببی مرتب شده
های بیانی زمانمند )ترتیب، دیرش و بسامد( را درهم تصویر( است که زاویة دید و شیوه

شده در روایت است؛ یعنی همان زاویة خابگیری انتسازی نیز جهتآمیزد. کانونمی
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 7شوند. بکتیردیدی که رویدادها از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی می
تحلیل کرده است.  9اثر سروانتس 1دن کیشوت( هم عناصر روایی پسامدرن را در 9119)

ین ( وجود هزارتو را در چند داستان پسامدرن بررسیده است. ا9100) 01مولستاک
شده از تجربیات وجو، کشف و غلبه بر هزارتوهای ساختهای برای جستها شیوهداستان

 دهند. زندگی روزمره را ارائه می

 نظری   چارچوب. 2
گفتة دهند. بهیافتة زمانمند ارائه میها چیزی بیشتر از بندهای ترتیباکثر روایت

ای از دارد؛ همچنین درجه ، روایت به گسترش و پیچیدگی نیاز(19 :2004) سیمپسون
شکوفایی سبکی الزم است تا در آن ردّی از فردیت و شخصیت برجای گذارد. دو جزء 

 اند از: طرح و گفتمان:بنیادین روایت عبارت
واژة طرح به خط داستان انتزاعی یک روایت اشاره دارد؛ اما گفتمان روایت شامل 

شود. برای مثال گفتمان می وسیلة آن طرح داستان روایتای است که بهشیوه
و  09، پیشگویی00نگاهای مانند پسهای سبکیروایت اغلب با استفاده از شیوه

هم هایی که ترتیب زمانی اصلی طرح روایت را بهشود؛ شیوهتوصیف می 03تکرار
 (. Ibid., 20) ریزندمی

ه شرح کند که شامل شش واحد بسیمپسون برای تحلیل روایت مدلی را پیشنهاد می
 زیر است: 

رسانة متنی مجرای ارتباط فیزیکی است که از طریق آن، داستان  11. رسانة متنی:1 
های هایی از رسانهشود. فیلم، رمان، موسیقی و کاریکاتورهای روایتگر نمونهروایت می

 (. Ibid., 20-21)اند روایتی

ی هایق زبان، زمینهطر شناختی ازجامعهرمز زبانی 11شناختی:جامعه. رمز زبانی2
(. Ibid., 21)کند سازند، بیان میای را که روایت را میشناختیتاریخی، فرهنگی و زبان

ها فقط یک زبان در یک متن ممکن است چندین زبان وجود داشته باشد؛ اما بعضی متن
های ای همچون گویشزبانیهای درونها گونهدارند که در این صورت، باید در آن
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 ,.Ibid)ها را درنظر بگیریم های کاربردی و ضدزبانها، گونهها، لهجه، گویشفردی

102-104 .) 

پردازی این بخش ارتباط شخصیت 13: اعمال و رویدادها:1 13پردازی. شخصیت3
ای که (. چارچوب زبانیIbid., 21کند )با اعمال و رویدادهای روایت را توصیف می

 ,.Ibid)است  01گیرد، نظام گذرایی هلیدیرا دربرمی دهی روایتاین جنبه از سازمان

ای، رفتاری، کالمی که شامل شش نوع فرایند معنایی است: مادی، ذهنی، رابطه (74-75
در ادامه برای نمونه، دو مورد از این فرایندها توضیح داده (. Ibid., 22)و وجودی 

 شود:می
کنندة هستند و شامل دو شرکت فرایندهای مادی: فرایندهای مربوط به انجام دادن

 (.Ibid., 22-23) نیشگون گرفتمرا  دنیل مناند: عملگر )الزامی( و هدف؛ مانند: اصلی
 عملگر  هدف           فرایند                                              

ای: فرایندهایی هستند مربوط به بودن در مفهوم ویژة برقراری فرایندهای رابطه
 (. Ibid., 24) بودانگیز تباط بین دو چیز؛ مانند: ارائة پل بسیار پرشور و هیجانار

 فرایند                                                                         

وجوی رابطة بین شیوة این بخش در جست 13: زاویة دید:2پردازی . شخصیت1
سیمپسون با توجه به  (.Ibid., 21) راوی است روایتگری و زاویة دید یک شخصیت یا
. 90و دگرداستان 91داستانهای همشمرد: روایتنوع راوی، دو گونه روایت را برمی

های شود؛ اما روایتشخص روایت میداستان توسط راوی اولهای همروایت
   (.Ibid., 28)شخص دگرداستان توسط راوی سوم

وایتگری را از هم متمایز کرده است. ابتدا سیمپسون در طرح خود نُه گونه ر 
و  99شخص بازتابگرشخص، سومشود: روایت اولها قائل میگانه بین روایتتمایزی سه

شخص روایتگر. دومین محوری که سیمپسون براساس آن انواع روایتگری را از سوم
یت شناسد، مبتنی بر وجهیت است: وجهیت مثبت، منفی و خنثی. وجهیکدیگر بازمی

 ,Toolan)آراید اش میهای گوینده یا نویسندهها را با بعضی تعهدات و محدودیتگفته

دست با تلفیق این دو محور، نُه شیوة روایتگری مدل سیمپسون به (.70-71 :2001
روشن وجهیت شود که سایههایی اشاره میهای متناختصار به ویژگیآید. در ادامه بهمی
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راوی  93روشن وجهیت منفی،های دارای سایهست. در متنها غالب امنفی در آن
ها را اغلب از طریق های شخصیتسردرگم عدم اطمینان خود از رویدادها و انگیزه

ها درک انسانی است )گویی، ظاهراً و غیره( کند که اساس آنساختارهایی بیان می
(Simpson, 2004: 127.) تصور »ر گمان، مانند های شناختی مبتنی بها، فعلدر این متن

های واژه»توان تحت عنوان ها را می، هم وجود دارد. بسیاری از این ویژگی«کردن
 (.  Toolan, 2001: 72)بندی کرد طبقه 90«بیگانگی

 هاشخصیت های مختلف ارائة گفتار و تفکرسیمپسون در ادامة این قسمت به گونه
 غیرمستقیم، گفتمان مستقیم، فتمانگ محض، روایی جمالت: کندمی داستان اشاره در

 تفکر. روایی گزارش گفتار و روایی گزارش
 قابل دقیقی شاهد هر برای شدهروایت اعمال که هنگامی: محض روایی جمالت

 بود نشسته پنجره کنار او: مانند خوانیم؛می محض روایی جمالت را هاآن باشد، رؤیت
(Ibid., 119  .) 

 هایواژه و شخصیت واقعی گفتار ترتیببه مستقیم کرتف و گفتار: مستقیم گفتمان
 هاآن گونة آزاد .(Ibid., 120) دهدمی گزارش پرورده است، خود فکر در او که را دقیقی

 ,Simpson) آیدمی دستبه دو هر و یا هاگیومه یا دهندهگزارش بند برداشتن با نیز

 (. Ibid., 32)( آزاد مستقیم رگفتا) «آمد خواهم اینجا به فردا» مانند: (؛84 :2004
 اما کند؛می بیان را شخصیت هایواژه غیرمستقیم تفکر و گفتار: غیرمستقیم گفتمان

. (Toolan, 2001: 120)دهد  نشان را راوی زاویة دید تا است شده طراحی صورتیبه
 روز وا: مانند شود؛می حاصل گیومه و دهندهگزارش بند برداشتن با نیز هاآن گونة آزاد

 (. Simpson, 2004: 84) (آزاد غیرمستقیم گفتار) آنجاست آینده

 تفکر یا گفتار که است راوی یک شامل هاتکنیک این: تفکر و گفتار روایی گزارش
 که هاییواژه به ایاشاره ترینکوچک اینکه بدون البته دهد،می گزارش را یافتهوقوع
 برای هایشطرح از او: مانند باشد؛ داشته وجود هاآن در است، شده استفاده دقیقاً

 (.  Ibid., 32)( گفتار روایی گزارش) کرد صحبت آتی روزهای

ای را که واحدهای روایتی در داستان در کنار ساختار متنی شیوه 21. ساختار متنی:1
در این بخش،  (.Simpson, 2004: 21) دهدیابد، توضیح مییکدیگر آرایش می
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 ,.Ibid)کند را معرفی می 97و لباو( Ibid., 70-71) 90وایتی پراپهای رسیمپسون مدل

114-116.) 
کند که عبارت اشاره می 99به ترتیب 91سوی متن، ژنتدر حرکت از سطح داستان به

ها است از روابط بین توالی مفروض رویدادها در داستان و ترتیب واقعی بازنمایی آن
ارائة رویدادها در متن را نسبت به ترتیبی که در متن. ژنت هرگونه انحراف در ترتیب 

است:  داند. نابهنگامی دو گونهمی 31ظاهراً در داستان اتفاق افتاده است، نابهنگامی
  (.  Toolan, 2001: 42-43) 39و تقدم 30تأخر

داستانی یا دگرداستانی تواند همتأخر حرکت نابهنگام به زمان گذشته است. تأخر می
اینکه حامل اطالعاتی است درمورد همان شخصیت یا خط داستانی که باشد، بسته به 

 ,.Ibid)یا رویدادی دیگر  بالفاصله قبل از آن در متن آمده یا اطالعاتی دربارة شخصیت

. تأخر همچنین بیرونی یا درونی است. تأخر بیرونی عبارت است از حرکت رو به (43
نی حرکت رو به عقب در محدودة داستان عقب به زمانی قبل از آغاز متن. اما تأخر درو

و ممکن ( Ibid., 43)تقدم نیز حرکت نابهنگام به زمان آینده است  (.Ibid., 46)است 
 (.  Ibid., 47)داستانی یا دگرداستانی و همچنین دورنی یا بیرونی باشد است هم

 30یناست. باختهر گفتاری همواره با گفتارهای دیگر در ارتباط : 33. بینامتنیت3
: 0377، 30کرد )تودوروف استفاده 35وگومندیبرای اشاره به این رابطه، از اصطالح گفت

در شرح آثار باختین برای مخاطبان غربی، اصطالح  37(. سپس کریستوا099ـ090
جایی یک یا چند نظام بینامتنیت جابه»گوید: میکرد. کریستوا بینامتنیت را مطرح 

ی دیگر است، همراه با تولید یک موقعیت صریح و مشخص اای با نظام نشانهنشانه
توانند ردهای بینامتنی ها می، متن(164 :2008) 31اعتقاد جانستونبه (.15 :1980)« جدید

ترین تکرار تا های مختلف در خود داشته باشند؛ از مستقیمشیوهها را بهدیگر متن
ها، در خأل اجتماعی و یگر نوشتهترین تلمیح. داستان روایی نیز، مانند دغیرمستقیم

ها و صورت بینامتنیت غیرصریح یا آشکار، متنافتد و غالباً بهتاریخی اتفاق نمی
 . (Simpson, 2004: 21)کند تصویرهای دیگر را منعکس می
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 ها    . تحلیل داده3
کرة پردازی پیهای موجود در الگوی سیمپسون، به بررسی شیوة روایتبا توجه به مؤلفه

از طریق رسانة رمان بیان شده است. در  شب ممکنپردازیم. روایت مورد پژوهش می
است. جمالت انگلیسی و کار رفته این رمان سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی به

خورد، باآنکه به شناخت بیشتر سطح چشم میفرانسوی که بیشتر در فصل اول رمان به
کند، برای خوانندگانی که به این دو زبان ک میها کمفرهنگی و اجتماعی شخصیت

های شود که خود از ویژگیتسلط ندارند، نوعی گسستگی در متن محسوب می
 های پسامدرن است؛ مانند:داستان

 دادة پاریسی گفت:با لهجة بد و عصاقورت
-Rien n’est meilleur dans le monde qu’on se promène aux bords de 
la Seine à minuit avec un bon ami. … 

 کردم:ها و بدها فکر نمیشاید بدترین جواب همین بود، اما آن لحظه به خوب

-Sacred patriotic love, lead and support our avenging arms. 
Liberty, cherished liberty, fight back with your defenders!  ،شهسواری(

0311: 01)  
های مختلف زبان در روایت، دهی گونهای سازمانبر (107 :2004)سیمپسون 

 دهد. جدول زیر را ارائه می
 شناختیجامعه. رمز زبانی1جدول 

 توضیح و تفسیر ها در متننمونه شناختیجامعهویژگی رمز زبانی
ای حتماً شنیده پرستیژ/ استاندارد لهجه

که منتقدان 
نویسندگان 

-خوردهشکست

 اند ...

 فارسی معیار

   راستانداردغی

 فارسی معیار  استاندارد گویش
   غیراستاندارد

نگارش رمان توسط   موضوع اصلی گفتمان موضوع
ای که هفت نویسنده
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سال است هیچ داستانی 
 ننوشته.

های دیگر موضوع
 گفتمان

زندگی جوان  
کردة شهرستانی تحصیل

در تهران، روابط و 
های ناسالم معاشرت
 جوانان.

کنندة اصلی شرکت دهکننشرکت
 گفتمان

استاد دانشگاه،  مازیار
شناس، زبان
نویس و منتقد نامهفیلم

 ادبی.
کنندگان دیگر شرکت

 گفتمان
هاله، سمیرا، 

 سارا
هایی که شخصیت

ای با گونههریک به
 شوند.مازیار همراه می

 نوشتار )رمان(   شیوه

    واژة ضدزبان

های گویش فردی )ویژگی
 ردی(گفتار ف

اوهوی آباجی  
این ماسماسک 
که داشت 
صدایمان را 

 کرد...حبس می

گونة گفتاری سمیرا که 
 دختری خیابانی است.

 
دهد، غیر از جمالت غیرفارسی، بقیة متن به زبان طور که جدول باال نشان میهمان

 کرده ودر تهران امروز و در میان جوانان تحصیل شب ممکنفارسی معیار است. داستان 
قشر فرهنگی جامعه اتفاق افتاده است. موضوع اصلی این روایت نوشتن رمان توسط 

کند و هفت سال است که هیچ داستانی اش نمیای است که دیگر قطعیت راضینویسنده
نویسی و نگو که نه، های مختلف چیزی نمیهفت سال است که به بهانه»ننوشته است: 

پرانی دست ها میاز این مزخرفاتی که این سال ]...[ تو را به جان هر کی دوست داری
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(. 051: 0311)شهسواری، ]...[« کند ات نمیگویی دیگر قطعیت راضیبردار. اینکه می
نویس و نامهشناس، استاد دانشگاه، فیلمشخصیت اصلی این رمان مازیار است که زبان

ترین منتقد م بزرگاگر نگوی»منتقد ادبی است و در کار خود بسیار موفق و سرشناس: 
بخت مثل ترینشان است. ]...[ دکتر جوانماست، ]...[ ولی مسلّماً این روزها معروف

(. 059 ،)همان« داندسگ باسواد است. انگلیسی و فرانسه و عربی را خیلی خوب می
ای با مازیار در گونههای دیگری هستند که هریک به، سمیرا و سارا شخصیتهاله

عنوان دختری خیابانی از او یاد ن و واژگان موجود در کالم سمیرا که بهاند. لحارتباط
اش باشد. این لحن و واژگان شده است، طوری انتخاب شده که معرِف شرایط اجتماعی

ها کامالً متمایز کرده است )یک نمونه از آن در جدول گفتار سمیرا را از سایر شخصیت
 ذکر شده است(.   

پردازی از طریق تعیین فرایندهای ون بررسی شخصیتواحد بعدی مدل سیمپس
 معنایی است. میزان فرایندهای معنایی موجود در این رمان به این شرح است: 

 . فرایندهای معنایی2جدول 

 

 
 صورت درصد در نمودار زیر نشان داده شده است:شده بهمیزان فرایندهای یافت

 درصد تعداد فرایندهای معنایی

 7/33 9171 مادی

 9/91 9395 ایرابطه

 1/09 0011 ذهنی

 0/09 0133 کالمی

 5/0 311 رفتاری

 7/0 007 جودیو

 011 1515 کل
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 . فرایندهای معنایی1شکل 
ای بیشترین مقدار را داراست طور که مشخص است، فرایندهای مادی و رابطههمان

بیرونی پرداخته است.  دهد نویسنده بیشتر به توصیف و بیان مسائل عینی وکه نشان می
بر فرایندهای ذهنی، از آلودگی، عالوهبرای مثال او حتی در توصیف احساس خواب

خواب هم مثل چیزهای دیگر، همة چیزهایی »فرایندهای مادی هم استفاده کرده است: 
 کوباندمیخواهی خودش را خواهی نیست و وقتی نمیکه به آدم مربوط است، وقتی می

 )همان،« آیدمی. ]...[ منتظر خوابی هستم که با التماس دارد بیایدتا  به در و دیوار
 (.   099ـ090

در این رمان، جمالتی وجود دارد که راوی در هریک ظاهراً نقش عامل انسانی را 
 حذف کرده است تا شاید آن را به حاشیه براند:

ز ضیافت دست سفید بوده، حاال ااش یککنم که یک روزی همهبه سقف نگاه می
نشین خواسته این هم... انگار اول نمیها کدرتر و وسط روشنیگار، حاشیهدود س

دو سال که پیچیده به خود بپذیرد، اما بعد، بعد از یکیوار به دورش میرا که انگل
اند، یک طورهایی این اند و به حاشیه پناه آوردهدودها جایگاه خود را فهمیده

 (. 093 ،)هماننشینی عادتش شده هم
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و « خواستن»در اینجا راوی ظاهراً عامل انسانی را حذف کرده و درواقع با افعالی مانند 
های انسانی بخشیده است تا قدری خود، شیوة ویژگی« دود»و « سقف»به « فهمیدن»

گوید: اش و تفکر خود دربارة این زندگی را پنهان سازد. یا در جایی دیگر میزندگی
نیم ضرورت هدفمند تقدیر سبب شد چیزی بگویم، اما حتماً کار اگر قبول ک 39حتا»

های خیس شهر بچرخیم، جای اینکه بگویم در خیابانصداقت کور تصادف بود که به
چیز را به حساب تقدیر و ( که مشخص است همه00 )همان،« ’برویم لواسان؟‘گفتم: 

یدم، پرادو مشکی وقتی رس»های خویش. گیریگذارد و نه خود و تصمیمتصادف می
(. در اینجا نیز عامل انسانی 93 )همان،« روی در خانه پارک کرده بود]...[ درست روبه

اهمیت است؛ پس راننده بیند، ناشناخته و بیفعالً برای راوی که اولین بار است او را می
 کند. را جایگزین می« پرادو مشکی»جای آن )کنشگر( را حذف و به

پردازی از طریق بررسی زاویة دید هم صورت شخصیت در این مدل، بررسی
دارای پنج فصل است. فصل اول، باعنوان شب بوف،  شب ممکنگیرد. رمان می
کننده که مخاطب هم دارد شخص و از دیدگاه شخصیت ـ راوی شرکتصورت اولبه

شک بی»دهد: شود. راوی آن مازیار است که هاله را مورد خطاب قرار میروایت می
هوا هستی ]...[ حتا یادت قدر سربهدانم اینتو، بارها و بارها خواهم خندید. مییب

 (. 7 )همان، «تو نخندم آید یک روز قسم خوردم دیگر بینمی
شخص و از دیدگاه شخصیت ـ صورت اولفصل دوم، باعنوان شب شروع، هم به

ر مازیار خانم شود. این باکننده که بازهم مخاطب دارد، روایت میراوی شرکت
خواهد رمان دهد که بعد از هفت سال ننوشتن، میای را مورد خطاب قرار مینویسنده

هاله را بنویسد و مازیار هم قرار است اطالعاتی دربارة رابطة خود و هاله دراختیار او 
ام که ای کردهآید یک بار ]...[ گفتی با سارا معتمدی چه معاملهیادت می»بگذارد: 

کند؟ ]...[ ماجرای من در روزنامه در همان روزی داغان و خراب از من یاد می قدراین
 (.05 )همان، «که برای اولین بار هاله را ]...[ دیدم، مربوط به سارا معتمدی بود

شیوة روایت فصل سوم، با عنوان شب واقعه، مکاتباتی است که بین هاله و نویسندة 
شخص و از دیدگاه صورت اولیادداشت به گیرد. البته بازهم هرمذکور صورت می

شود. در یکی، هاله نویسنده را مورد خطاب کننده روایت میشخصیت ـ راوی شرکت
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دو هفته پیش برای اولین بار که کارگر هتل »دهد و در دیگری، نویسنده هاله را: قرار می
و برای شما  تاپکردم ]...[ بنشینم پشت لپیادداشت شما را داد بهم ]...[ فکر نمی

وقتی یادداشت شما رسید و گفتید این (. »13 )همان،)یادداشت هاله( « پرحرفی کنم
روزها تمایل دارید دربارة بعضی موضوعات که به رابطة شما و مازیار مربوط است 

 )همان، )یادداشت نویسنده(« حرف بزنید، دربارة بدبیاری همیشگی خودم شک کردم
های شخصی مازیار را هم برای های خود، یادداشتاشت(. هاله در میان یادد17ـ10

شخص و البته از دیدگاه مازیار صورت اولها هم بهفرستد که آنخانم نویسنده می
آفتاب زرد و شفاف هنوز هست، اما سرما از هر جا »هستند، ولی این بار بدون مخاطب: 

لغزانم توی مراه گوشی میخزد توی بدنم و باید فکری بکنم. ]...[ دستم را هبتواند می
 (. 93 )همان،« جیب بارانی

ای بین سمیرا و خانم صورت مکالمهروایت فصل چهارم، باعنوان شب کوچک، به
... با آن گندی که من دفعة قبل زدم شوی؟یک سؤال بکنم ناراحت نمی: »نویسنده است

 )همان،« ی را؟چ... داند؟تیمسار می... ی برای ناراحت کردن من جا دارید. شما کل
000.) 

شخص و از دیدگاه شخصیت ـ راوی صورت اولفصل پنجم، باعنوان شب شیان، به
شود. در این فصل، راوی آقای نویسنده کننده که مخاطب هم ندارد، روایت میشرکت

است که درواقع نویسندة اصلی رمان است که به توصیة  دوستش، مدیر هتل شیان، به 
از میان کلماتی که در ذهنم »یابد. های رمانش را در هتل میرود و شخصیتآنجا می

هایم کرد، کلمة رسیدیم، مستقیم به گوشوار صادر میهایی که علی توفانلولید و آنمی
 (.053 )همان،« رسید. شاید چون ماشین ایستاده بود

شخص و از دیدگاه شخصیت ـ راویان صورت اولبه شب ممکنپس روایت 
داستان است؛ به این صورت شود؛ بنابراین روایتی همر داستان انجام میکننده دشرکت

تواند از نظرگاه خودش ماجراها را تعریف کند و همین، گاهی اوقات که هر شخص می
های های داستانشود که از ویژگیوجود آمدن تناقض و عدم پیوستگی میباعث به

 پسامدرن است.
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ن وجهیت منفی است؛ زیرا کلمات و جمالت روشوجهیت غالب در این رمان سایه
شود که باعث بروز عدم قطعیت در لحن متن تردیدآمیز بسیاری در سراسر آن یافت می

 است؛ مانند:شده 
 .[وقتی باالخره دوزاری پدر افتاده که حرف حساب آقا دکتر چیست ].. ظاهراً»

( )فصل 15 )همان،« دکتر آقای چشم پای گذاردمی اعال فرد نفهمیبفهمی بادمجانی
 سوم(.
فکر هم افتاده که به همة ما ربط دارد.  شایداتفاق مهمی بیفتد یا  بایداینجا  نظرمبه»
باز دارم  انگار دارم، یعنی باز کنم فکر»(؛ 007 )همان،« گویمدیگر دارم مزخرف میکنم 

 ( )فصل چهارم(.  001 )همان،]...[« روم تند می
اند که لحن تردیدآمیزی را ط کشیده شده، کلمات بیگانگیها خهایی که زیر آنواژه

اند. البته مواردی وجود دارد که بدون وجود این کلمات هم، عدم به بافت کالم بخشیده
ه، هاش هست کهمین حرف»کند؛ مانند: قطعیت و تردید را به خواننده منتقل می

... طور... یکخوبطور ... یکخلسه و سستی... طورطور حرف زدنش که اینهمین
رسد راوی درمورد احساسات نظر می(. در اینجا به030 )همان،« طوری هست دیگریک

های هایی هم وجود دارد که با داشتن واژهخود مطمئن نیست. از طرف دیگر جمله
 افزاید؛ مانند:وجه حس عدم قطعیت و تردید را به متن نمیهیچظاهر بیگانگی، بهبه

 )همان،« کردداشت پرواز می انگاروی دنده که از جا کنده شد و ماشین را زدی ت»
 ( )فصل اول(. 99

برای بلعیدن فضا تا آن حد گشاد شده بود،  گوییهای هراسان علی که حتا چشم»
 ( )فصل پنجم(.  001 )همان،« کمکی نکرد

جهت های بیگانگی نیستند و راوی بهدر دو جملة اخیر درواقع واژه« گویی»و « انگار»
ها بهره گرفته است؛ یعنی نسبت به موقعیت و های تشبیهی و استعاری از آنتوصیف

ها را به این صورت شرایطی که بیان کرده، اطمینان و شناخت کافی داشته که آن
ها و توصیف کرده است. پس برای بررسی وجه غالب متن فقط پیدا کردن صوری واژه

 ها را در بافت درنظر گرفت. نیست؛ بلکه باید مفهوم آنتوجه به ظاهر جمالت کافی 
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، غیر از گفتار غیرمستقیم شب ممکنها در رمان در روایت گفتار و تفکر شخصیت
ها در شود که تعداد آنآزاد و تفکر مستقیم، همة انواع دیگر ارائة گفتار و تفکر یافت می

 جدول زیر آمده است.
 تفکر های ارائة گفتار و. شیوه3جدول 

 تعداد شیوة ارائه
 099 گفتار مستقیم 

 051 گفتار مستقیم آزاد

 79 گفتار غیرمستقیم

 90 گزارش روایی گفتار

 000 تفکر مستقیم آزاد

 930 تفکر غیرمستقیم

 090 تفکر غیرمستقیم آزاد

 3 گزارش روایی تفکر

 
روایی  صورت جمالت، بقیة جمالت رمان به3غیر از موارد ذکرشده در جدول 

کند؛ محض هستند. در جدول باال، ارائة تفکر مستقیم آزاد بیش از همه خودنمایی می
شخص است و راویان آن به میزان زیادی صورت اولبه این دلیل که روایت رمان به

تو  حتا اگر بی دانستممی»کنند؛ مانند: های خود را بیان میافکار، احساسات و دریافت
 ،)همان« درست و حسابی است منظورمتو خندید.  دیگر بشود بی کنمفکر نمیبخندم، 

روشن وجهیت منفی این روایت هم همخوانی دارد؛ زیرا (. البته این نتیجه با سایه03
، «کردمگمان می»، «فکر کردم»هایی مانند ها و عبارتبسیاری از این جمالت با فعل

اقع عدم قطعیت و تردید را هم به روایت اند که دروو... همراه شده« نظرمبه »، «گمانم»
 افزایند.   می

مورد،  051پس از تفکر مستقیم آزاد، گفتار مستقیم آزاد بیشترین تعداد را دارد که از 
دهنده است که تعداد قابل توجهی است. فصل چهارم که گفتة آن بدون بند گزارش 901

طور کامل از گفتار مستقیم آزاد هصورت مکالمة سمیرا با خانم نویسنده روایت شده، ببه
... درست است رسیمهم میبه آن»گفته(؛  10دهنده تشکیل شده است )بدون بند گزارش
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... تانشناسمکنید میکه قبل از این فقط یک بار دیدمتان، اما بیشتر از آنکه فکر می
خواندن مانده هم در فصل اول است. مشکلِ مورد باقی 037(. 000 )همان، «واقعاً؟!

توان فهمید که کدام وگوها آن است که در نگاه اول نمیگونه جمالت و گفتاین
وجود آمدن نوعی عدم پیوستگی در شخصیت کدام جمله را گفته و همین سبب به

 های پسامدرن است.  های داستانروایت شده که البته از ویژگی
کند پ و لباو اشاره میهای پراسیمپسون برای بررسی ساختار متنی روایت به مدل

یک از این الگوها قابل بررسی نیست. الگوی پراپ که برای با هیچ ممکن شبکه رمان 
بینی و دارای توالی کنش ثابت، قابل پیش 30های پریان مناسب است، شامل بررسی قصه

، 09افکن، کنش گره00گیری، جهت01یکسان است. مدل لباو هم دارای شش بخش چکیده
افکن درواقع هستة روایت است که است. کنش گره 05و پایانه 00حل، راه30ارزیابی

شود و این دقیقاً همان چیزی گر میصورت بندهای روایی با ترتیب زمانمند جلوهبه
حل و پایانه را هم وجود ندارد؛ البته چکیده، ارزیابی، راه ممکن شباست که در رمان 

 توان در این اثر مشخص کرد.نمی
ها و توان در دو سطح بررسی کرد: ترتیب فصلر متنی این رمان را میساختا

بندی با این مطلب که رمان در دو سطح و توسط ها. این تقسیمرویدادهای درون فصل
 شود، تناسب دارد.دو نویسنده نوشته می

فصل پنجم، شب شیان، فصل کلیدی و درواقع شروع ماجراست که با تأخیر آورده 
کند؛ یعنی فصل سوم در از فصل دوم، رمان ساختاری بازگشتی پیدا میشده است. پس 

شود که افتد و نویسندة خانم درحال مکاتبه با هاله است و گفته میهتل شیان اتفاق می
اند. فصل چهارم هم دوباره نویسندة خانم را در هتل شیان مازیار و سمیرا فوت کرده

بررسی ماجراها از نظرگاه سمیرا است و گفته آوری اطالعات و بینیم که درحال جمعمی
گردیم؛ جایی اند. فصل پنجم هم به هتل شیان بازمیشود که مازیار و هاله فوت کردهمی

 اند و درحال تعامل با یکدیگر.   های رمان جمعکه هر دو نویسنده و تمام شخصیت
مازیار( شود و راوی )فصل دوم، شب شروع، هفت ماه پس از شب بوف روایت می

اش با هاله )ماجراهای دفتر در آن با چندین تقدم و تأخر ماجراهای روز آشنایی
اش(، پیدا روزنامه، آشنایی با هاله و رفتن به مهمانی لواسان، بعد از مهمانی در خانه
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-کند. این فصل با تأخر بیرونی آغاز میکردن سمیرا و مرگ هاله و سمیرا را بیان می

ازظهر اردیبهشتی، آن بعد»رود: زمانی قبل از ماجرای شب بوف می شود؛ یعنی راوی به
اگر با آن حال خراب از روزنامه نزده بودم بیرون، محال بود ]...[ به دختر ]...[ جلوم 

 ’آقا چهار پنج ساعت وقت مفت دارید برای یک خانم محترم؟‘ترمز زد ]...[ گفت: 
گردد و در ادامة به متن اصلی بازمی (. پس از آن راوی03 )همان،« جواب مثبت بدهم

اش با هاله و پیدا کردن سمیرا در هتل فصل با چهل تأخر دیگر، ماجراهای روز آشنایی
های نگاهاش با هاله را با پسدهد. البته راوی ماجراهای روز آشناییشیان را شرح می
دهد، سپس را شرح می کند؛ یعنی مثالً مقداری از جریان آشنایی با هالهزمانمند بیان نمی

گردد ولی به چند ساعت قبل از گردد، دوباره به همان روز برمیبه متن اصلی بازمی
دهد، دوباره به متن اصلی مراجعت دیدن هاله و ماجراهای دفتر روزنامه را توضیح می

-پردازد، دوباره به متن اصلی بازمیکند، سپس قدری به ماجرای پیدا کردن سمیرا میمی

 دهد: اش با هاله را ادامه میو سپس ماجرای آشنایی گردد
از چند لحظه پیش ناگهان هاله ساکت شده بود. شاید او هم داشت با خودش فکر 

کردم کرد ]...[ ]آشنایی با هاله[ چیزی که شاید در آن موقع باید به آن فکر میمی
وزنامه ]...[ این بود که چطور در عرض یک ساعت جمع شلوغ و پرسروصدای ر

تبدیل شد به یک مالقات پرسکوت دونفره ]...[ ]متن اصلی[. سرویس ادب و هنر 
نظرم را گذاشته بودیم روی سرمان. ]...[ ]ماجرای همان روز در دفتر روزنامه[ به

ها ربطی به جنسیت ندارد. مثالً سارا معتمدی را ]...[ با سمیرا ]...[ برخی صفت
شان پایین بود و من تازه متوجه دختری تنها شدم مقایسه کن ]...[ ]متن اصلی[ سر

کرد. ]...[ ]جریان پیدا کردن روی من داشت به پسرها نگاه میکه پشت میز روبه
خواست قدر که میها و لبخندهایش را همانتوانست گریهسمیرا[ هاله معموالً می

باز ز میان در نیمهنمایش بگذارد. ]...[ ]متن اصلی[ از ماشین که بیرون آمدم ]...[ ابه
 (. 00ـ01 )همان،که نگاهش کردم که لبخندی ]...[ ]آشنایی با هاله[ 

تدریج با کنار تواند بهیابد و باالخره خواننده میهمین روند تا پایان فصل ادامه می
آمیخته از ماجراهای روز پاره، موازی و درهمهای پارههم گذاشتن این تأخرها و روایت

ه و پیدا کردن سمیرا آگاهی یابد. پس این فصل هم ساختاری بازگشتی آشنایی با هال
های مذکور از نوع درونی است؛ زیرا پس از نگاهدارد. شایان ذکر است که یکی از پس
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یک بار ]...[ بعد از شب بوف ]...[ از هاله پرسیدم ترجیح »شب بوف اتفاق افتاده است: 
ای را که دستش بود گذاشت زیر خوریوی میوهدهی برایم اثیری باشی یا لکاته. چاقمی

(. روایت این فصل شش ماه پس از مرگ هاله و سمیرا اتفاق 53 )همان،]...[« گلویم 
باره با این جمله داند تا اینکه یکافتاده است، اما خواننده چیزی در این مورد نمی

م و برای من، هاله و کنیهامان زندگی میها با خاطرات مردهما ایرانی»شود: مواجه می
(. این تقدم خواننده را با سردرگمی مواجه 00 )همان،« سمیرا عزیزترین مردگان هستند

ای به چگونگی کند که چه رخ داده است و البته راوی تا پایان فصل هم هیچ اشارهمی
 کند.ماجرا نمی
له و طور که بیان کردیم، روایت فصل سوم، شب واقعه، را مکاتبات بین هاهمان

های مازیار های خودش، یادداشتدهد و هاله در میان یادداشتخانم نویسنده شکل می
هایی که با اظهارنظرهای هاله دستکاری و در متن فرستد؛ یادداشترا هم برای او می

ها و خاطرات اند. او درواقع در خالل یادداشتصورت ایتالیک مشخص شدهاصلی به
گردد و پس از کمی توضیح، دوباره بة خود با نویسنده بازمیمازیار به متن اصلی و مکات

 بینیم:های مازیار را میادامة یادداشت
گذرد. گردنبندی بزرگ ]...[ دور گردنش است ]...[ فکر سرش از مرز سایه می

شناخته بودمش ]...[ مازیار به هر حال آدم کنم شناخته. ]یادداشت مازیار[ می
 بازی ماندن در سینمای ما را خوب یاد گرفته بود ]...[ ای نبود ]...[ناشناخته

کند کنم. فقط نگاهم میخورم و فقط نگاهش میهاله[ تکان نمی ]اظهارنظرهای
 (. 90ـ95 )همان،]...[ ]یادداشت مازیار[ 

کنیم؛ پس در این فصل هم جدا شدن از متن اصلی و بازگشت به آن را مشاهده می
کنند. تة مازیار و هاله که هریک از منظر خود به ماجرا نگاه میآمیخهای درهمروایتپاره

های هاله و سه مورد این فصل هم دارای چندین تأخر است: چهار مورد در یادداشت
نگاه ماجرای شب مهمانی لواسان را از های مازیار. هاله با دو پسهم در یادداشت

با بعضی از مطالب فصل قبل کند که به همین وسیله تناقضی دیدگاه خودش بیان می
های عشقتازه کتاب »های پسامدرن است: های داستانآید که البته از ویژگیوجود میبه

های را داده بود بخوانم و ]...[ تصمیم گرفتیم مثل شخصیت 07میالن کوندرا 00دارخنده
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گر را اش را درآوریم، یعنی برای اولین بار است همدیبازی’ بازی اتواستاپ‘داستان 
آن شب از مازیار خواستم با من به آن مهمانی بیاید و به (. »19ـ11 )همان،« بینیممی

طور که گفتیم، در این فصل هاله (. همان91 )همان،« آشوبی بگوید از این خبرها نیست
های نگاهفرستد که یکی از پسهای مازیار را برای خانم نویسنده میبعضی از یادداشت

یک بار که دست هاله که شکالت طرفم گرفته بود »این ترتیب است:  موجود در آن به
آید، دروغ را هم با صداقت خرج از همین چیزهایت است که خوشم می‘]...[ گفت: 

اگر بدانم خیلی دروغکی است ‘هایم را از روی کف دستش برداشتم: لب]...[’ کنی می
 (. 039 )همان، ]...[’«

 داستانی و درونی است:تأخر وجود دارد که همدر فصل اول، شب بوف، هم یک 
ساعت  0ساعت دو نیمه شب بود و تو باالخره ماشین را نگه داشتی ]...[ بیشتر از 

بغل تا آینه 51ساعت حداقل  0رانده بودی ]...[ هتل شیان رفته بودیم ]...[ توی آن 
نجک پارک ای بزرگی توی ولماشین پارک شده، ترکانده بودی ]...[ جلو در قهوه

 (.95ـ90 )همان،کرده بودیم 
 راوی ماجراهای آن چهار ساعت را با کمی تأخیر شرح داده است.

در فصل چهارم، شب کوچک، نیز خانم نویسنده با دو تأخر بیرونی ماجراهای خود 
سال مثالً ده سال پیش من یک نویسندة میان»دهد: با مازیار را برای سمیرا شرح می

شود. ]...[ ات پیدا میار یک جوان گمنام. ]...[ جوانی ]...[ در زندگیموفق بودم و مازی
گوید زند و میپس از ده سال بهت زنگ می»(؛ 051 )همان، «تو قهرمانش هستی

 (.جا)همان]...[« گویی حتماً خواهم ببینمت ]...[ میمی
رای سرانجام در فصل آخر، شب شیان، راوی یعنی نویسندة اصلی با یک تأخر ماج

 کند:  شروع نگارش رمان را بیان می
کنم. هفت سال دو شب پیش بود که سرزده آمد سراغم و گفت: این دفعه ولت نمی

آیم دنبالت و نویسی ]...[ همین روزها میهای مختلف چیزی نمیاست به بهانه
برمت شیان. ]...[ تا وقتی یک چیز حسابی شروع نکردی، اجازه نداری بیرون می

 (.  051 )همان،بیایی 
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های مختلفی همچون مکان، مملو است از روابط بینامتنی در حوزه ممکن شب
آمده  0ها در جدول هایی از آناشخاص، آثار هنری، ادبی و فلسفی و غیره که نمونه

 است. 

 . بینامتنیت1جدول 

 نمونه از متن حوزة رابطة بینامتنی
 وادا، ولنجک رستوران بوف، بیمارستان آتیه، صحرای ن مکان

 ، هدایت، مینوی، امیرخانی01گرین شخصیت ادبی

 ، شایگان51، هوسرل09دکتر باطنی، اسپینوزا شخصیت علمی

 59، گلزار، شجریان، کورتیس50دگا  شخصیت هنری

شخصیت تاریخی 
 )سیاسی(

 حسن صباح، ناصرالدین شاه، کرباسچی ، لوئی سیزدهم

 هاتئوری سقوط تمدن 50ریخ فلسفه،تا، 53خالقا های فلسفیآثار و نظریه

 ode to my familyبالرین، هامون،  55غریزة اصلی، آثار هنری

 «پری کوچک غمگین»، بوف کور، 50مقلدها، شاهنامه آثار ادبی

 تون ماکوت، سانچوپانزا، پیران ویسهسهراب، تون شخصیت آثار ادبی

 Therion, Cranberies گروه موسیقی

 المثل،شعر، ضرب
 اصطالح

داروی پس از مرگ سهراب، هرچیز که خوار آید، یک روز به نوش
 کار آید.

های صغرا و کبرا، سعی داستان از آب گرفتن حضرت موسی، غیبت رویدادهای مذهبی
 میان دیوار و میز

 

شود. مثالً تر متن میآگاهی از هریک از این روابط بینامتنی منجر به درک عمیق
آشنا  Ode To my Familyو ترانة  Cranberiesگروه موسیقی راک ای که با خواننده

تواند به روحیات و خصوصیات شخصیتی که به این نوع موسیقی گوش باشد، بهتر می
دستش را حلقه کرده دور گردنم و حاال که »گوید: دهد پی ببرد و وقتی که میمی

، بهتر «بدم نیامده کنم از خودمحس می Ode to my Familyموسیقی رسیده به ترک 
تواند احساسات آن لحظة او را درک کند. نویسنده تعدادی از این روابط بینامتنی را می
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کند؛ ها را کامالً درک میدهد که خواننده علت مطرح شدن آنای توضیح میگونهبه
 مانند:

ان یعنوان یک جوان جویای نام تازه آمده بودم تهران، همیشه به یاد دارتنوقتی به
بینم که ]...[ او را در صحنة اول رمان می 57سه تفنگداربودم. قهرمان اصلی رمان 

گذرد ]...[ جوان است و بیشتر از هرچیزی درپی افتخار. ]...[ از دروازة پاریس می
دهد یک روز باالخره از دل همین شهر کمی ترسیده ]...[ اما به خودش قول می

 (. 50 )همان،ورد دست آپرغوغا عصای مارشالی را به

برد. طور کامل به افکار و احساسات راوی پی میبا کمک این رابطة بینامتنی، خواننده به
 اما مواردی هم هست که کامالً برعکس است: 

 51گذرم و اسلحة چخوفطرفی میکنم، از خیر بیوقت هیچ کداممان را تلف نمی
کنم و با ای پرت میشهبوسم و به گورا که باید در یک جایی شلیک شود، می

ات ]...[ ... چیزهایی دربارة نوشتهاحساساتی و نگاهی کامالً قضاوتگر و ]...[
 (.05 )همان،نویسم می

-مأنوس نباشد، دچار نوعی سردرگمی می« اسلحة چخوف»ای که با اصطالح خواننده

 کند.شود و گسستی را در متن احساس می

 . نتیجه1
شناختی بررسی را از منظری زبان شب ممکنزی رمان پردادر این پژوهش، روایت

-کردیم. براساس انگارة تحلیل روایت سیمپسون، این اثر از طریق رسانة رمان روایت 

های های فارسی، انگلیسی و فرانسوی و همچنین گویششده است. جمالت و عبارت
این،  برهاست. عالوهفردی موجود در آن معرِف سطح فرهنگی و اجتماعی شخصیت

ها نوعی گسستگی در متن جمالت غیرفارسی آن برای خوانندگان ناآشنا با این زبان
پردازی این اثر از طریق فرایندهای معنایی بیانگر آن شود. بررسی شخصیتمحسوب می

و این به آن  است که فرایندهای مادی بیش از دیگر فرایندها در آن کاربرد داشته
ه توصیف مسائل عینی و بیرونی پرداخته است. حتی گاهی معناست که نویسنده بیشتر ب

برای توصیف مفاهیم ذهنی هم از فرایندهای مادی استفاده کرده است. بررسی 
صورت دید نیز گویای آن است که روایت این رمان بهپردازی از طریق زاویة شخصیت
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ده؛ پس کننده در داستان انجام ششخص و از دیدگاه شخصیت ـ راویان شرکتاول
شخص این رمان از نظرگاه خود ماجراها داستان است. هریک از راویان اولروایتی هم

ها تناقض و گسستی شود در بعضی از بخشکنند که همین سبب میرا تعریف می
های پسامدرن است. وجهیت غالب در این های داستانوجود آید که خود از ویژگیبه

چشم های بیگانگی فراوانی در آن بهزیرا واژهروشن وجهیت منفی است؛ رمان سایه
ها را باید در بافت کالم مورد توجه قرار داد؛ به این دلیل خورد؛ البته مفهوم این واژهمی

های های بیگانگی نیست و درجهت توصیفها درواقع واژهکه تعدادی از این واژه
یز به متن. در گزارش است نه بخشیدن لحن تردیدآم کار رفتهتشبیهی و استعاری به

شود، غیر از ها، همة انواع ارائة گفتار و تفکر در آن دیده میگفتار و تفکر شخصیت
گفتار غیرمستقیم آزاد و تفکر مستقیم که در متن روایی این اثر، بیش از همه تفکر 

صورت گر است. دلیل این موضوع آن است که روایت رمان بهمستقیم آزاد جلوه
های خود راویان آن مدام درحال بیان افکار، احساسات و دریافت شخص است واول

روشن وجهیت منفی اثر هم سازگاری دارد؛ هستند که این مسئله با غالب بودن سایه
گمان »و « دانمنمی»، «فکر کردم»ها به میزان زیادی با افعالی مانند زیرا شخصیت

نند و هم لحنی غیرقطعی و کهای خود را بیان میهم افکار و دریافت« کردممی
افزایند. سراسر این رمان مملو است از روابط بینامتنی که تعدد تردیدآمیز را به متن می

ها سبب سردرگمی خوانندگانی ها و چگونگی کاربرد و توضیح تعدادی از آنآن
متنی یابند. اما ساختار نوعی متن را ناپیوسته میها آگاهی ندارند؛ پس بهشود که از آنمی

توان بررسی کرد. این اثر را با الگوهای مورد نظر سیمپسون )الگوهای پراپ و لباو( نمی
ها و هم در سطح براساس نظریة نابهنگامی ژنت، این رمان، هم در ترتیب فصل

های روایتهای دوم و سوم، ساختاری بازگشتی دارد؛ ساختاری که با پارهفصل
راین گسستگی و عدم قطعیت در این رمان از طریق آمیخته شکل گرفته است. بنابدرهم

روشن وجهیت منفی، های متفاوت، سایهجمالت غیرفارسی، راویان مختلف با روایت
وسیلة تفکر مستقیم آزاد، ها بهها و افکار شخصیتهای بیگانگی، گزارش دریافتواژه

 است.  ها و روابط بینامتنی متعدد بازنمایی شده نابهنگامی
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رسد انگارة تحلیل روایت سیمپسون الگوی مناسبی برای تفسیر و بررسی ر مینظبه
توان به بررسی های پسامدرن نیست؛ زیرا فقط از طریق پنچ واحد از این الگو میرمان

شناختی، جامعهها پرداخت؛ یعنی رسانة متنی، رمز زبانیروایت در این رمان
: زاویة دید و بینامتنیت. پس 9پردازی : اعمال و رویدادها، شخصیت0پردازی شخصیت

اند، هایی که ساختار غیرخطی دارند و رویدادهایشان با ترتیبی زمانمند روایت نشدهرمان
شده در این پژوهش، مبنی بر با این انگاره قابل بررسی نیستند. بنابراین فرضیة مطرح

 شود.  یید نمیهای پسامدرن، تأکارآمدی الگوی سیمپسون در تفسیر و بررسی رمان

 هانوشتپی
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6. sjužet focalization 
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Abstract  
Some linguistic theories claim that they have the capacity of describing 

and explaining all kinds of narratives, one of which is Simpson's 

linguistic-literary model. This essay, in a descriptive-analytic method, 

studies narratorial mode of The Possible Night by Mohammad Hassan 

Shahsavari according to the model mentioned, in order to show the 

characteristics of the narrative structure of this postmodern novel, and 

also evaluate the efficiency of Simpson's narrative analysis model in 

studying postmodern novels. Extracting essential textual instruments like 

languages and intra-lingual variations, different types of process, modes 

of speech and thought presentation, words signifying modality, analepses, 

prolepses and intertextual relations and their analysis, it was revelead that 

this novel is analyzable according to five units of Simpson’s model. 

Languages and idiolects of characters represent their social and cultural 

levels, material process has been used more than other processes; this 

story is narrated in the first-person and from the viewpoint of 

participating character-narrators; free direct thought is found more than 

other types of speech and thought presentation; the dominating modality 

is negative and this story involves intertextual relations in different fields 

such as places, characters and literary, and artistic and philosophical 

works. However, textual structure of this novel is not analyzable through 

Simpson's model. 

 

Keywords: The Possible Night; postmodern novel; Simpson; 

narratology. 
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