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  چکیده:
گذشته به سرعت رو به  باورهاي باگسترش دانش بشري وکشفیات معاصر بسیاري از علوم و

    "، "نظریه نسبیت"، "عدم قطعیت "نوینزیک یکشفیات در فتغیر نهاد. از مهترین این 
تبین جهان جهت تفسیر و  که از جانب فیلسوفان است "اياثرپروانه"و  "هاي موازيجهان

به عینی سازي هاي گوناگون بخصوص در قالب رمان در شکل و ادیبان استه گرفته شدبکار
هایی است که بدون در ها و گاه تناقضسرشار از تضادها د. این گونه رماناناین نظریات پرداخته

خواننده را  شوند وم غیرقابل تفسیر و فهم میوک کوانتیمدرن در فیزاین نظریات  نظر داشت
با  "آداب بیقراري"در رمان  "یعقوب یادعلی"رود گمان میکنند.با سردرگمی مواجه می

پردازد و به روایت رمان خود می "اياثرپروانه"و  "هاي موازيجهان"ي استفاده از نظریه
در این مقاله با استفاده  قابل حل باشد.ها استفاده از این نظریه ین رمان باا موجود در  تاتناقض

  .رمان خواهیم پرداخت این به بررسیاي و کتابخانه توصیفی-از روش تحلیلی
  18/3/1401تاریخ پذیرش مقاله:                               7/3/1401تاریخ دریافت مقاله: 
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  مقدمه:

در  است.بوده  "ام آمدنم بهر چه بود؟کجا آمده"تاریخ بشر به دنبال پاسخ پرسش از درطول 
است که در سطوح اولیه با و سطح علم خود پاسخی به آن داده هرعصري به مقتضاي دانش

یعتر و بیشتر علوم با پیشرفت هرچه سر پیشرفت علوم با زبان علم؛در زمان زبان اسطوره و 
در وپاسخ این سوال بنیادین نزدیک بشریت بیشتر به نوین کیهان شناسیبخصوص فیزیک و

نوین تحت عنوان کوانتوم پاسخ این سوال را نه در فیزیک .استشده همان حال نیز دور
 شناسان آن را در پهناي آسماني جهان وکیهانها بلکه در ریزترین اجزاي ساخت مادهآسمان

ی . در این میان ادبیات همواره به دلیل نزدیک بودن به زبان و سطح فکر مردم سهمجویندمی
روایت و بخش بزرگی از داشته است.  مباحث مهم فلسفی سازي و عینی در تفسیر، اساسی
فیلسوفان به سوالت مهم هستی  هايسازي جهان و پاسخگري همواره براي عینیروایت

که برخالف داستان مدرنیستی « کهپسامدرنیستی هاي است. بخصوص در داستانشناسی بوده
             شناسی را پر رنگ کند درون مایه هستیشناسی را برجسته مین مایه معرفتدرو
  .)98: 1395بامشکی،»(کندمی

ي هاي خارق العادهاي و پدیدهوانهآشوب یا اثر پرکوانتوم، نسبیت، جهان امروزه نظریات جدید
اخت بشر دیگر در حد کرم چاله و  ... به وسیله ابزارهاي دقیق سکیهانی چون سیاه چاله و

است. همین شده مشاهدهو در جهان واقع نیز ها اثبات ازآن بسیاري ،استنظریه نمانده
نه تنها نویسان داستانشوند بالفاصله دست مایه شناسی مربوط میموضوعات که به هستی

که با عنوان واقعیت در جهت تفسیر هستی ارائه هایی تخیلی بلکه داستان-علمی هايداستان
شناخت کلی این موضوعات نه در بافت علمی و فرمول آن که کار . گیرندقرار می ؛شوندمی

بلکه به صورت ساده شده و فلسفی آن در شناخت  ،فیزیک دانان و ریاضی دانان خالق است
ثر از اي متأبه شکل گستردهنوع روایات اهمیت بسیار دارد. ادبیات داستانی معاصرما این 

. همین عامل گوناگون این نظریات را در خود بازتاب داده است طریقنظریات مدرن است و به 
عامل غامض شدن  دربرخی موارده و شدداستان  ، زبانروایتهایی در بافت تضادها و تناقض

  براي مخاطب عام است.داستان 



                                                                                 85                                                                                                                                      1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /  ...وبررسی رمان آداب بی قراري    
                         

 

یا از اصول است  افتاده به دوصورت اتفاق در داستان معاصر فارسی نوینذیري از فیزیکتاثیر پ
براي مثال در کنند روایت اشاره می بافت متن وبرند یا به آن اصول در ایت بهره میآن در رو
 ي این اتفاقادامه«  نویسد:می "رضا قاسمی" "هاارکستر چوبي شبانههمنوایی "داستان 

اگر به ابتداي  ).162: 1397قاسمی،»( در شیکاگو وفانییا ط شودتبدیل به نسیمی مالیم می
آشوب یا اثر نجها  "در تعریف اي استرا بیفزایم دقیق جمله "بال زدن یک پروانه"این جمله  

تفسیر مثالی در ي همین جمله در ادامه آورند.می در فیزیک و ریاضیات نوین که "ايپروانه
چه از لحاظ ساختاري و نوع  "آداب بیقراري"رمان دهد. ن را توضیح میاین نظریه دارد و هما

هاي جهان "هاي مدرن بخصوص کامالً متأثر از نظریهو چه از لحاظ اشارات متنی  وایتر
 "قراري بی" آید،میبرنیز  از نام رمان  حتی است و این تأثیر پذیري "ي ااثر پروانه"و  "موازي

       به ناپایداري واي و یا اشاره آشوب در نظریه جهان "آشوب "تواند لفظی معادل برايمی
  قراري الکترون در درون هسته باشد. بی

  ي پژوهش:یشینه

ي بنیادگلشیري ي جایزهکه برنده "قراريبی آداب "و رمان او با نام "یعقوب یادعلی "يدر باره
د. هاي به عمل آمده مقاله یا اثري پژوهشی یافت نشاست با توجه به بررسیشده 1383درسال 

اساس ي ادبیات و همچنین روایت برحوزهدر  "و فیزیک کوانتوم "هاي موازيجهان"اما در باب 
  لیف شده است:أذیل ت پژوهشی آثار "هاي ممکنجهان"

)، بامشکی، سمیرا، فصلنامه ي علمی پژوهشی 1395موازي و معنی شناسی روایت( يهاجهان -1
. در این مقاله بیشتر با استفاده از 118-91، بهار و تابستان، صص 34ش ،9س نقد ادبی،

شناسی به بررسی نوع روایتاستفاده از مبانی فیزیک کوانتوم  و "ماري لور رایان "نظریات
هاي ممکن، رمان اهل هاي شبداستان هایی ازنمونه پردازد.محققان میخلق جهان در داستو

 نماید.بررسی می شناسیرا از لحاظ نوع روایت ي نگهبانغرق، و فرشته
   نفیسه،مطلق، ، لیاقیایران زاده، نعمت اهللا )1396هاي ممکن(شبعدم قطعیت در  -2

   تکیه بر . در این مقاله نیز با تابستانبهار و  ، 1ش ،6س و بالغت،ي نقدادبی پژوهشنامه
و  "پاتریشیاوو"نظریات ودر فیزیک کوانتوم  "عدم قطعیت"ي درباره "هایزنبرگ" ينظریه

  داستان  و نوع بکارگیري آن در "فراداستان"موارد کاربردي در بررسی به  "ایهاب حسن"
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 اند کهنتیجه رسیدهبه این  محققین اند.حسن شهسواري پرداختهاثر محمدممکن  هايشب
عدم قطعیت فراداستانی در سطوح  یک فراداستان موفق فارسی و بیانگرهاي ممکن رمان شب«

 ».مختلف آن است
  "رایان ماري لو"را  آثار روایت  بیشترین شناسیهاي موازي در معنینقش جهانموضوع در  -3

                    کتاب  که در "ممکنهاي جهان"عالوه بر نظریات وي در باب  است.انجام داده
   در  آن را گردآوري و ترجمه کرده است. محمد راغب که   "شناسیروایتي دانشنامه "

شناسی در هاي ممکن: کثرت گرایی هستیهاي موازي به جهاناز جهان«اي تحت عنوان :مقاله
 پرداخته است.هاي ممکن و موازي نظریات جهانمستقیم به  » 1روایت شناسی فیزیک و روایت

  :مبانی نظري - 1

موضوع از  ناگزیر به توضیح چند "داب بی قراريآ "براي تبیین و توضیح نوع روایت در رمان
ي نظریه هاي موازي،جهان مکانیک کوانتوم، ،نسبیت انشتیني فیزیک نوین شامل نظریه

  بود. ساده خواهیم یبه زبانو چند مطلب دیگر  ايآشوب یا اثر پروانه

  نسبیت

تونی را که نظریه نسبیت جاي آن را وبراي درك نظریه نسبیت انیشتین نخست باید دستگاه نی
نیوتونی  ي جهان را از دیدگاه دستگاهما هنوز هم مسائل روزمره در واقع گرفته بود شناخت.

م  فیزیکی در اجسا، حرکت گرانشنیوتون در مورد . نظریه)39: 1389بینیم. (استراتن،می
بررسی حرکت  این نظریه کاري به ساختمان داخلی اشیا نداشت و به «مکانیک کالسیک بود 

پرداخت. در این نظریه فضا به عنوان نفوذ ناپذیر در فضاي سه بعدي میاجسام فاقد ساختمان و
اي ضف که وجودش مطلقاً مستقل از  این اجسام است:شدظرفی براي اجسام در نظرگرفته می

 شد:و مستقل از ماده و فضا محسوب می صورت خارجی مادهزمان نیز به عنوان یک مطلق 
و  جهان را در بعد مکانی امري مطلقاین نظر نیوتونی . )27: 1361(و.س.گت،» زمان مطلق

فیزیک نجومی اثبات  تا اینکه حقایق فیزیک مدرن، .انگاشتخطی میزمان را امري مستقیم و
یر نیستند و ان به هیچ وجه امري مطلق و نامتغیخصوصیات اشیاء مادي، زمان و مککه نمودند

                                                             
1 : From parallel universes to possibl world: ontological pluralism in physics 
narratology and narrative 
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گسستنی میان فضا، نسبیت خصوصی انشتین به پیوند نا ينظریه«  همه چیز نسبی است.
زمان و ماده در حال حرکت را نشان داد و ثابت کرد که جرم و ابعاد (درجهت حرکت) اجسام 

عت بستگی همین ترتیب به سرارد و جریان زمان نیز به بستگی به سرعت حرکت دفیزیکی 
که « ) به این معنا28: همان»(ي متقابلی میان جرم و انرژي وجود دارددارد و نیز اینکه رابطه

این رشود. بنابگذشت زمان نیز کندتر و در سرعت نور صفر مین به سرعت نوربا نزدیک شد
اي صادق ندارد. زمان فقط در مورد نقطهوجوداستدالل انیشتین، زمان واقعی و زمان مطلق 

. حتی مکان نیز متأثر از )44: 1389استراتن،»(شودگیري میکه در آن زمان اندازه ،است
  رود.بکار می زمان-فضا  سرعت و جرم است و بدین منظور اصطالح

  :مدرن فیزیک

هاي شناخت هاي علمی است و یکی از شرطلیتشناخت واقعیت جهان خارج شرط اصلی فعا
واقعیت بیرون در دسترس براي شناخت  جهاندو این منظور ي دقیق است. به همشاهد ،دقیق
 نهایتبیهاي جهان و دوم (فیزیک کوانتوم)کوچک نهایتبیهاي جهاننخست  :است

ها ي این جهانهاي مؤثري در راه مشاهدهبشر گام . در جهان امروز نجوم)(فیزیکبزرگ
  است.برداشته

  فیزیک کوانتوم:

هاي بسیاري پردازد، مکانیک کوانتوم است که شگفتیکوچک می نهایتبیهاي آنچه به جهان
     هایزنبرگ . را به اثبات رساند و باعث تغییر بسیاري در نگرش علمی و فلسفی به جهان شد

گیري و گیري کنیم دقت اندازهتر اندازهقیقکه هرچه بکوشیم وضعیت ذره را داثبات کرد« 
گریز ناپذیر جهان قطعیت هایزنبرگ خاصیت بنیادین و شود؛ اصل عدمسرعت آن کمتر می

  ).79: 1384هاوکینگ،»(است

ایانی بود و مهر پ متضمن تاثیري شگرف در نگرش ما به جهان بودهایزنبرگ  اصل عدم قطعیت
بینی پیش ناپذیرِمکانیک کوانتوم به این ترتیب عنصر اجتناب « هاي جبرگرایی.بر نظریه

که در تکامل این ایده غم نقش مهمی نماید. انیشتین به رناپذیري یا تصادف را وارد علم می
شود. فت که جهان برحسب تصادف اداره میبازي نمود قویاً به آن اعتراض داشت و هرگز نپذیر
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اه امالً با آزمایشگبپذیرند چرا که کاما بیشتر دانشمدان دیگر مایل بودند که مکانیک کوانتوم را 
   ).79: (همان»استسازگار بود. در واقع این نظریه به طور درخشانی موفق بوده

است  حضور همزمان یک الکترون درچند نقطهکوانتوم هاي شگفت مکانیک از دیگر نظریه
این  تواند همزمان درچند مکان حضور داشته باشد والکترون مییک  یبه صورت آنیعنی 

   ها پایدارند و جهان از هم کولولدلیل اینکه چرا م« کهکنندنظریه پردازان حتی اثبات می
                هاي متعددي حضور توانند در مکانها در یک زمان میپاشد این است که الکتروننمی

    جالبی را مطرح  ب سؤالي این مطلمیچو کاکو در ادامه. )187: 1389کاکو،»(باشند داشته
  استهاي مدرن و پست مدرن شدهي براي نوع روایت داستاناآن شاید ایدهجواب کند که می
شناور باشند چرا جهان نتواند این بودن و نبودن ها بتوانند در حاالت موازي بین ناگر الکترو« 

  ).187: 1389کاکو،»(گونه باشد؟

  فیزیک نجوم:

. اما کوانتوم استنسبیت انشتین و نظریات فیزیک ي از نظریهبه شدت متأثر فیزیک نجوم 
شکل گرفتن کرد. در آن سال  شروع بهمیالدي  1924از سال « نجوم تصویر ما از آسمان و

ن ما تنها کهکشان جهان نشان داد که کهکشا "هابلادوین"شناس آمریکاییستاره
ها نواحی خالی وسیعی قرار آن دیگري نیز در عالم هست که مابینهاي بسیارکهکشاننیست.

ون کهکشانی است که هزارمیلی صد کهکشان ما یکی از چندنیم که داامروزه می  گرفته است.
کهکشان خود چندصدهزارمیلیون ستاره و هر اندهاي مدرن دیده شدهبه کمک تلسکوب

با  آسمانها درکه کهکشان «نشان داد. همین طور هابل )57-56صص: 1384(هاوکینگ،»دارد
هستند به این معنی که جهان در حال انبساط  همسرعت قابل توجهی در حال دور شدن از 

زمان به  _که در آن ساختار فضاکردیید میي عام انیشتین را تأنظریهاست. این موضوع نتایج 
). اما مهمتر از همه 7: 1389کاکو،»(جاي اینکه تخت و خطی باشد دینامیک و خمیده است

گوید: هنگام نهایت بزرگ است که به ما میتصور جهان بییت انشتین وریه نسبنظترکیب 
کنیم نه ي جهان را نظاره میلیون سالهیي چند مي آسمان شب ما در واقع گذشتهمشاهده

کند ستارگانی که در آسمان آنجا که نور با سرعت محدودي حرکت میاز «زمان حال را زیرا
اند. نه آنچه که در حال حاضر که روزي در گذشته بودهشوندمیبینیم آنطور دیده شب می

بنابر کند. ي بین ماه تا زمین را طی کشد تا نور فاصلهکمی بیشتر از یک ثانیه طول مید.هستن
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بوده است. بینیم که یک ثانیه پیش می اينگریم درحقیقت آن را به گونهاین وقتی به ماه می
به همین ترتیب خیلی از ستارگان  ا نور خورشید به زمین برسدکشد تدقیقه طول می 8تقریبا 

ها به کشد تا نور آناز ما دورند که صدها سال طول می آنقدربینیم  آشنا که ما در آسمان می
ي بشر رؤیت شده است ترین شیء که به وسیله. نور دور)18: 1389کاکو،«(چشم ما برسد
) یعنی ما هشت 47: 1384است(هاوکینگ، لیون سال قبل به راه افتادهیهشت هزار م

  بینیم. را در زمان اکنون می شئ آن لیون سال قبلیهزارم

  : هاي موازيجهان

    ي جهان قدرتمند جهت مشاهده هاي هاي نوین در فیزیک و ساخت ابزارپس از پیشرفت
گرفت  لق جهان شکلهاي متعددي در مورد خکوچک و جهان بی نهایت بزرگ نظریهنهایت بی
در  -معتبرترین و برجسته ترین نظریه« نمود امااي ساختار جهان را وصف میگونهریک به و ه

اي از انفجار بزرگ هان تورمی است،که صورت تصحیح شدهتا کنون نظریه ج -باب زایش جهان
لیونیم ثانیه نیري یدر سناریوي جهان تورمی در اولین یک تریلیون تر رود.به شمار می

تر از آنچه که ابتدا ریعبسیار س ، مرموزي  باعث گسترش و انبساط جهان شده است ضدگرانش
همیشه  آزاد کرده است؟ را  تورم جهان  عامل د گرانش شد چه چیزي این نیروي ضتصور می

تواند می می به وقوع پیوندد به این معنی انفجار تور هردوبااین احتمال دارد که همین مکانیزم 
ي کوچکی از یک جهان ممکن است ناگهان متورم برطبق این نظریه تکه.اتفاق بیافتدبه دفعات 

ي خود شود که ممکن است به نوبهشده و شروع به رشد کند. به این ترتیب فرزندي زاده می
ي زایش و شروع مجدد تا ابد ادامه دارد. سهوجهان نوپاي دیگري را به دنیا آورد و این پر

صابون محکم فوت کنید  هايکنید اگر به سمت حبابصورر هوا تصابون را دهاي حرکت حباب
به همین  کنندهاي جدیدي ایجاد میف شده و حبابنص هاکه برخی از حبابخواهید دید

           »هاي جدیدي را در خود ایجاد کنندها ممکن است به طور پیوسته جهانترتیب جهان
تر از در فیزیک کوانتومی بسیار گسترده ي تورماد نظریهاما ابع  ).28-25:صص 1389( کاکو،

هاي جهان"ي ایده ي تورمیي همین نظریهدر ادامه "نظریه ریسمان"ون این شد و اکن
رات کوانتومی را به جهان بپذیریم مجبور یوقتی اعمال تغی« کندما تحمیل می را بر "موازي

اي دیگر رسد چاره. به نظر میبپذیریموازي را نیز هاي مخواهیم شد امکان وجودجهان
  ).122: همان»(نداریم
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ها شود. در این سناریو تمام جهانتقسیم می جهان به دو جهان دیگرکوانتومی هر موقعیت  در
ها ام از این جهاندي دیگري واقعیت دارند. افرادي که در هرکممکن هستند. هرکدام به اندازه

هاي است و جهانکنند ممکن است معتقد باشندکه جهان آنها در اصل جهان واقعی زندگی می
هایی خیالی با موجوداتی زودگذر ها موازي جهانر توهمی و خیالی هستند. این جهاندیگ

ع عینی را به همان اندازه عملی ها ظهور اجسام جامد و وقاینیستند. ما در هرکدام از این جهان
تابع موج دایناسورها  ما باسیر درست باشد در همین لحظه بدن این تف و واقعی داریم. اگر

اید یا هیتلر و ممکن که شما در آن زاده نشده  هاي دیگربسیاري جهان « کند.همزیستی می
آنها توانیم اثرات متقابل بر رويي قابل توجه این است که ما نمیهفاتح جنگ است اما نکت

فهمیم که می گیج کننده است وقتی ما ناهمدوس هستند. حقیقتاًداشته باشیم زیرا آنها با 
هاي محتمل و ممکن در همین لحظه با ما در برطبق تفسیر از میکانیک کوانتومی تمام جهان

ی همه در همان اتاقی که زندگی حال همزیستی هستند. جالب است بدانیم این حقایق کوانتوم
ما هستند هرجا که برویم سوال این است اگر این ها همه جا با کنیم وجود دارند. آنمی

؟ در اینجا ناهمدوسی به کمک بینیمهاي دیگر نمیحقیقت دارد چرا اتاق خود را مملو از جهان
امواج با امواج ما  یعنی این استهاي دیگر ناهمدوس شده: تابع موج ما با این جهانآیدما می

واضح شدن این موضوع که  ین مثال جهت). بهتر213-211:صص1389کاکو،»(همفاز نیستند
ی و ییوگذارند مثال امواج رادتداخل ندارند یا برهم تاثیر نمی هاي موازي باهمچرا جهان

هاي مختلف وجود دارد در اتاق ما همزمان صدها موج از شبکهي رادیو است. دستگاه گیرنده
کند و این تواند پخش در آن واحد می را هااج یکی از شبکهي ما تنها امواما دستگاه گیرنده

ي جالب این نکته دلیل بر عدم وجود امواج دیگر نیست تنها کافی است پیچ رادیو را بچرخانیم.
ابزار الزم جهت تونل  ی،عالوه بر اثبات این چند جهان نظریه نسبیت و کوانتوم هردوست که ا

اما هنوز دانش بشري به  .دهندر میها و سفر در زمان را در اختیار قرامیان این جهان زدن
سوال این است اگر در آینده ابزار سفر در زمان ساخته  .استرسیدهي ساخت این ابزار نمرحله

گذشته تنها تا دهد سفر به کوانتوم پاسخ میکنون شاهد مسافران زمان نیستیم؟ شود چرا امی
  تر رفت. توان از آن عقبزمان ساخت دستگاه ممکن است و نمی

مترینش مه .چند تناقض دیگر هم مطرح استو سفر در زمان هاي موازي در مورد جهان
که اگر فردي به گذشته باز گردد و در آن گذشته پدربزگ و مادر بزرگ خود را بکشد اینست 
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حتی در حقیقت  . کندجود نخواهد داشت تا به گذشته سفرو قاعدتاً آن فرد دیگر در آینده
 اي را در زمان پدید آورد.هاي غیرمننتظرهتواند پارادوکساختالل در گذشته میکوچکترین 

که این پاسخ است  نخستحل راه«نظریه پردازان براي این مشکل دو راه حل ارائه داده اند 
. به گیردمیشود و به این ترتیب دو دنیاي مجزا شکل میزمان به آرامی دو شاخه  يرودخانه

له قرار وقرار بود به گذشته سفر کنید قبل از تولد خود پدر و مادرتان را هدف گلبیان دیگر اگر 
در و مادرشما هستند درست شبیه پ که دهید احتماالً در جهان دیگري افرادي از نظر ژنتیکی

اما پدر و مادر شما در جهان  شد.دجهانی که در آن شما هرگز متولد نخواهی کشت،خواهید
این  و ذیل  شودنامیده می هاي بیشماري جهاننظریه ، د این فرضیهدییبی نخواهنداصلی آس

ي وجود نظریه احتماالً وجود دارند. راه حل دوم ،کوانتومی ممکنهاي انکه تمام جه است ایده
تناقض مرئی است که مانع از هراقدام یا عملی شود که در آینده باعث ایجاد جبر یا دستی نا

 .)184-183: صص1389(کاکو، »اظر ماستنکیهانی وجود دارد که خردشود یا نوعی هوشیاري و 
 اي:نظریه آشوب یا اثر پروانه

 زند نظریه آشوبکه به سوال وجود تناقضات در سفر به گذشته دامن مییکی از نظریات مهم 
 "کیس"ي ریختگی و هرج و مرج معادل واژهآشفتگی به هم ، آشوب« است. ايیا اثرپروانه

و در اصل به معنی ي یونانی مشتق گردیده ي لغوي از یک کلمهاز نظر ریشه. کیس است
این واژه به همچنین ، خالء و فضاي بدون شکل است. آفرینشي خالی و الیتناهی پیش ازفضا

هاي است و در پنداررفتهینامنظم جهان به کار مشکل وي بیمعنی آشفتگی روز اول و توده
ه است که جهان گردیدتصور می و شکل تعبیري خام و اولیه بیدهتوروم باستان نیز به مفهوم 

هاي نوین و امروزین این واژه براي بیان باشد. لیکن درکاربردآفرین به آن نظم وتوازن بخشیده
       مرج،  نابسامانی، اغتشاش و وضعیت بهم ریختگی ، هرج و  ، آشفتگیینظمی، حالت بی

آشوب ترین مفهوم تئوري مشهورترین و بنیادي .)8: 1382فقیه،(«رودترتیبی به کار میبی
 است.اي توصیف شدهن اثر پروانهدر ادبیات عامه به عنوااست.  وابستگی حساس به شرایط اولیه

آورد و به مرور زمان این بال زدن یک پروانه تغییر کوچکی در وضعیت اتمسفر به وجود می «
 شود یک طوفانکندکه باعث میناهمسانی در جو ایجاد میتغییر کوچک یک واگرایی یا 

اعث وقوع آن وع نپیوندد یا برعکس ببه وق کند نزي را ویرانوسواحل اند ستنتواکه میشدید
در شرایط  در تحقیقات خود با شگفتی به این نتیجه رسید که یک تغییر جزئی "لورنز"شود. 
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شدید در نتایج حاصل از آنها ره تغییرات بسیاکننده وضع جوي منجر باولیه معادالت پیشبینی 
    ر جزئی باید منجر به تغییر جزئی در نتایج یگردد در حالی که به طور متعارف یک تغیمی
اي در پکن پر نهاد. بدین مفهوم که اگر  پروانهاي نام را اثر پروانه شد. لورنز این خاصیتمی

طوفانی در نیویورك برپا شود. حساسیت  هاي او ممکن استبزند از اثر جزئی حرکت بال
  ).22: 1385(فیض و الهی راد،  »اي استنسبیت به شرایط اولیه بیان دیگري از اثر پروانه

  :هاي ممکنجهان

ها بوده است. ي کالسیک نیز مطرح شده است بحث امکان جهاندر فلسفهاز مباحثی که یکی 
ان ممکن با توجه به جهان از مفهوم جه«. کنندکه آن را در مقایسه با جهان حقیقی تبیین می

ی است که ما درآن به سر . مراد از جهان واقع جهانتوان معناي روشنتري به دست دادواقع می
هکشانی که در آن قرار کنیم یا کاي که در آن زندگی میجهان سیاره. مراد از این بریممی

که تحقق یافته است، ي آنچه همه .است ي قلمرو هستی. مراد از جهان واقع همهداریم نیست
 توان براي جهان واقع در نظرمیهاي متفاوتی را نامیم. روشن است که وضعیتجهان واقع می

ي جهان روي تواند در بخشی از جهان یا همهین تفاوت وضعیت میا نهایت است.گرفت که بی
آنجا که تعداد  بودیم. ازدهد در هر صورت ما با جهان دیگري غیر از جهان واقع روبه رو 

شمار جهان این با بیشمار است بنابراند متفاوت با جهان واقع باشد بیتوکه میهایی وضعیت
ها یک جهان ممکن اطالق ا جهان واقع روبه رو خواهیم بود به هریک از این جهانمتفاوت ب

توانست از جهان میاي از اوضاع و احوالی است که این یک جهان ممکن مجموعهشود بنابرمی
ي موازي در اهنظریه جهان شبیه به ). این نظریه که 12: 1384(زاهدي، » آن برخوردار باشد

فالسفه را به دو گروه این موضوع بحث بر سر است. است در فلسفه تبیین شده فیزیک نوین
ي باعث اطالهر باب نظر فیلسوفان در این زمینه بحث د .استنمودهتقسیم گرا نواقع گرا و امکا

     وجود آن سخن به میان واقعیت و امکان  کذب یاو ها در باب صدقزیرا آنشود کالم می
هاي ي جهاننظریهکه  تنها الزم به ذکر استکه ربطی به موضوع مورد پژوهش ندارد،  آورندمی

ي مکتب تحلیلی سط فالسفهاصل توالیبنیتسی و در رن از مفهومی اقتباسی مد«ممکن 
شناسی صوري اي براي حل مسائل در معنیس، رشر، هینتیکا) به عنوان وسیله، لوئی(مریپکی

هاي گروهی از عالمان ادبی آشنا با روشمیالدي  1970هاي پرورده شد و در سال
         »ندبردممکن براي نظریه ادبی و روایی پیهاي به قدرت توصیفی جهان گرایانهساختار
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توانست محل اتصال می هاي بعدي خودگامدر .  این نظریه هرچند)198: 1391رایان، (لو
از  "رایان لو "است. براي مثالودهپیم را گانهاشد اما مسیري جداانتوم بادبیات و کوفلسفه، 

او کند هاي ممکن توصیف میرا ماشین تولید جهانمتن روایی  اکو« کندبیان می "اکو "قول
  گونه جهان را در ذهن دارد:این سه

هایی است مام وضعیتاست و مشتمل بر تو اظهار شده جهان ممکنی که توسط نگارنده تخیل -1
 اند.ي داستانی به عنوان حقیقی معرفی شدهکه توسط مایه

 .ها تخیل، باور، آرزو و... شده اندهاي ممکن که توسط شخصیتزیرجهان -2
). 203: همان»(کندوآرزو می تخیل، باورممکن که خواننده در حین خواندن  هايزیرجهان -3

هاي فیزیک کوانتوم و با استفاده از نظریه ان پست مدرنشناسی داستروایته ک واضح است
هاي ممکن نظریه جهانو... کامالً با اي هاي موازي، اثر پروانهي تابع آن همچون جهانهانظریه

هاي موازي نه اینکه یک جهان را اصل است زیرا در جهانمتفاوت  روایتشناسی در باب معنی
 .است ها واقعی و همه در راستاي همقی را فرع بدانند بلکه تمام جهانو ماب

  یعقوب یادعلی و آداب بی قراري: -2
ها در  حالت" که اولین کتابش اينویسندهآباد اصفهان نجف)  1350(متولد  یعقوب یادعلی

 ادبی  يهجایز )1383("قراريآداب بی"با رمان انتشار داد؛   )1377(را در سال  "حیاط
تا سال  مهاجرت کرد. اوو  شدالتی مواجهآن با مشک انتشار پس ازگلشیري را گرفت. بنیاد

  )1397در سال( .رمانی دیگر چاپ نکرد ساخترا منتشر  "آداب دنیا"که رمان  1394
سالگی  51درسن  1401در سال  را منتشر ساخت. "متغیر منصور"ي داستان کوتاه مجموعه

  دار فانی را وداع گفت.
هاي آگاهانه با استفاده از نظریهی است که اگر به خطا نرفته باشیم؛ رمان "آداب بی قراري"

ي هانباشد تناقض یاتاگر استفاده از این نظرسازد. وایت و حوادث درون خود را میمدرن ر
براي خواننده نمایان  اي غیر قابل قبولو حوادث آن به گونه هاماجرا روایت آن،موجود در 

ي فصل به خالصه این داستان،بهترین حالت براي خالصه نویسی  . به همین دلیلخواهدشد
  :باشداي که گویی هر فصل دنیایی موازي با فصل دیگر گونهاست به  اثر فصل
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  :(هست و نیست)فصل یک

به یکی از شهرهاي لرستان  کاريیل دالسروي به همراه همسرش به کامران خمهندس
. زندگی شودمی با زنی روستایی وارد رابطهها پس از مدتی در یکی از روستا کند.مهاجرت می

تا او را به  گرددمیهمسرش به اصفهان بر .استشدهکسالت بار عاشقانه با همسرش مختل و
 کندطراحی  ايبه گونه تصادفی را گیردکمالی تصمیم می.وادار کندبازگشت به شهرمادریشان  

    به او قرص خواب  ،کندمیپیدا  هافغانی را با نام گلشا يکارگرمرده است. که نشان دهد تا
  زند.را آتش می و ماشین نشاندمیخودش دهد به جاي می

  فصل دوم(تکبال):

کامران است.سازي گذشتهماه از ماجراي صحنهگویی چند که شوداي آغاز میاین فصل به گونه
آورده اش به دست ی که از فروش خانهپولاو با  است. نشین ر تهران اجارهدر شهبا ریشی بلند 

 .داشتمی  همیشه دوست آنگونه که بدون هیچ نظم و ترتیبی  کند.قید زندگی می، بیاست
شود. دختري به اسم ناهید معلوم نیست ین نوع زندگی هم به زودي خسته میاز ا هرچند

هاي از برخی حوادث و یا تصمیمیبی شود. ناهید به طرز عجوارد زندگی او میچگونه و چرا 
کند و .کامران تصادف میزن کامران است از برخی جهات شبیه فریبا . اوپنهان خبر دارد

  شکند.دستش می

  فصل سوم(پابه پا):

گلشاه را به  کامران قبل از اینکهگردد میقبل از پایان فصل یک بر لحظهاین فصل به چند 
ه و بلوطی که قرار گلشاه را کناره صخر .ندکعوض می را تصمیمشکامران جاي خودش بکشد.

 با دست گچ گرفته کامران .دهدکند و به راهش ادامه میمیپیاده  شود سازيبود آنجا صحنه
کند سفند تصادف میگوفصل دو شکسته است. در راه با چنددر راه اصفهان است دستی که در 

در هم تنیدیگی این فصل و  کند.می برخورداي ی کنار صخرهو ماشینش به درخت بلوط
       ناهید به او زنگ اینکه  ،کامرانسیار زیاد است. همچون شکستگی دست آن ب تناقضات

  قبل از طلوع خورشید بیدارش کند.که زندمی
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 قراري:رمان آداب بیبررسی  -3
را گویی آگاهانه  هانام رمان و عنوان فصل که نویسنده الزم به ذکر است قبل از بررسی رمان

فصل اول با نام . انتخاب کرده است نوینفیزیک کوانتوم واساس عدم قطعیت حاضر در فیزیکبر
ان شخصیت کامرورساند که حتی در نوع روایت تناقض و عدم قطعیت را می "هست و نیست"

قعاً او و خودش پشت فرمان بنشیدکرد اگرفکره ندباردوباره و چ« آن هستیمنیز شاهد
 که متأثر از کندن "تکبال"). فصل دوم 51: 1384یادعلی، »(تر نیست؟کند راحتخودکشی

    قراري ر براي پرواز بیچقد اشمانده ن مگس با یک بالگرفته است و آبال یک مگس نام 
 هايکامران نیز از دیگرجنبهکستن دست فضاي موازي با جهان حیوانات و ش ایجاد. کندمی

است و دنبال گویی در فضایی گیر کرده هم با دستی شکسته کامران باشد،رمان می مهم
نمود کامل  همسوم . فصلکندکه مگسِ تکبال براي پریدن تقال میطوربازگشت است همان

  .نام گرفته است "پاپابه"قراري است نسبیت و بی

  هاي موازي در رمان:جهان

چند جهان  ،ظریه تورمبر اساس ن نویندر فیزیک گشت که در مبانی نظري نیز مطرحهمانطور
بر اساس نظریه  و حتیهاي صابون همچون حباب ،خلق شوند یل یکدیگرتواند در ذمی

در این  داشته باشد.وجود کتاب و در راستاي هم چون صفحات  ریسمان چند جهان عین هم
  شوند.مطرح میو هم راستا  پارمان سه جهان هم

، کامرانشود و در آن میکشته ي ساختگی تصادف مران طی یک حادثهجهانی که در آن کا - 1
شود و . این روایت در فصل اول بیان میتخود قرار داده اسبه جاي را   -کارگر افغانی - گلشاه
       روایت فصل اول دهی فصل دوم است. حوادث فصل دوم برمبناي یا درآمد شکل مقدمه

  .باشدمی

اما این  و در آن کامران مرده است.  استصورت گرفته ساختگی تصادفدرآن  جهانی که  - 2
بازگشت به  و هاي موازي است که با سفر درزماني ممکن و موجود در جهانهایکی از کامران

بیان  )136: همان(در انتهاي فصل دوم این روایت  .کشدو نه گلشاه را می  گذشته  خودش را
مرده است.  هایکی از جهان کامرانِآن ث فصل دوم ندارد زیرا دردحوا تناقضی باشود، می
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است،  تغییري حاصل نشده ؛ران در آن دیگر وجود نداردي بعدي که کامدرجهان خلق شده
  .شودباشد که دیگر نمرده است اما این بخش روایت نمی گلشاهبلکه باید تغییر در دنیاي 

به است و کشتن خود یا گلشاه پشیمان شدهتصادف و از خلق حادثه که کامران کامالًجهانی  - 4
باعث تغییر در جریان روایت و  استاین روایت مربوط به فصل سوم  .زندگی خود ادامه دهد

به دنیایی  خواهدهاي موازي خسته شده و میگویی کامران از سفر در زمان و جهان.شودمی
نشان دادن خودش مرده در طی سفر در زمان از  .کردگردد که در آن با فریبا زندگی میبر

ي دیگر را به رات عمدهیتغیاس نظریه آشوب کوچکترین تغییرات، شود اما بر اسپشیمان می
در دنیاهاي تواند عیناً به همان جهان برگردد و اثراتی از این سفر براي همین نمی ؛دنبال دارد

 .را با خود به همراه دارد موازي

  هاي موازي:سفر در زمان و رفتن به جهان

خیال ندارد  و ندارد را تخیلی-در این رمان به هیچ وجه قصد نوشتن رمان علمییعقوب یادعلی 
ذهن به سوي نسبیت  کهکنداشاره میآگاهانه به مطالبی  کشد اما کامالًمباحث علمی را پیش 

به ساعت بیولوژیکی  و اعتماد ازي براي استفاده نکردن از ساعتلجب«حرکت کندزمان 
و ساختگی بشر دیگر دهد که او به ساعت مکانیکی نشان می ). 89: 1384(یادعلی،»بدنش

فتاب ولعی عجیب براي دیدن طلوع آ و که حرصبرداین جمله را زمانی به کار می اعتماد ندارد.
    فیزیک دبیرستان ارجاع  کتاب به کند و آن رابیان می علمی يطلوع را با زبان سادهدارد. 

طورکه از کتاب فیزیک سال دوم آن-بام هشت دقیقه و بیست ثانیهروي پشت«دهدمی
کند حتماً باید اینکار را خورشید صبر میهاي نوربه انتظار رسیدن پرتو -ددبیرستان یادش بو

ي ذهنی بحث  عظمت جهان هستی و گیري سادهدر). همچنین در یک 90همان:( »کردمی
المپ را روشن کرد و دید یک « کشدنهایت بزرگ را پیش میجایگاه انسان، در این جهان بی

ن موجودات ...انگار براي اولین بار به ایاندها هجوم آوردهریز به پوست طالبی يردیف مورچه
گذاشت و د در کنار عظمت کهکشان راه شیري ها را برفسقلی برخورده است... مورچه

لیاردها کهکشان دیگري که راه شیري در قیاس با آنها سرسوزنی بیش نبود... فکر کرد اگر یم
اتاق خواب، که گاهی ممکن بود  برود؟ آشپزخانه؟توانست خودش مورچه بود ... تا کجا می

: 1384یادعلی،»(ي همسایه اگر اینجا چیزي نبودریزه قندي پیدا بشود یا حتی خانهشیرینی 
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به سوي سفر در زمان و رفتن به خواننده را ست تا ذهن ا همین اشارات کوتاه کافی ).88
    ي این سفر طلوع آفتاب است،دریچه گویی کرم چاله یاکند.هدایتهاي موازي را جهان
هانی که در آن شود. راوي در فصل اول از جطلوع آفتاب باز می رتوهاياولین پي سفر با دریچه

گیرد میم میند و درنهایت تصککند خسته است به همین خاطر خیانت میبا فریبا زندگی می
پیش از  کند. زمان اتفاق افتادن آن رااختگی طراحی میاي سحادثهز این دنیا خارج شود وتا ا

 شد چهار و نیم. حساب کرده بود تا کار راآن موقع ساعت می«کند. تعیین می طلوع آفتاب
صبح هوا هنوز تاریک  کشد یعنی پنج و نیمتمام کند حداکثر یک ساعت طول می

اي گلشاه هتوي لباسي بنزین را دبه« کند). در پایان همین فصل اشاره می10همان:»(بود
ها و دبه دستش بود به پالستیکانداخت و گذاشت درحالیکه کیف دستیش را روي دوشش می

). پس ساعت نزدیک 78: همان »(رسیدي جدید میي دیگر به جادهکوه زد. بیست دقیقه
به صورت  "دي جدیجاده"ي جدید خواهد رسید که این طلوع آفتاب است که کامران به جاده

اه ارتباطی ي دنبال  رگویی راوکند. رمزي و نمادي به جهان جدید و دنیاي جدید اشاره می
شد جایی را پیدا اگر می« ین دو جهان موازي سفر کردبین دو دنیا است مسیري که بشود ب

ز تمام کردن کار پیاده راه توانست بعد ازیاد نباشد میي قدیم و جدید ي جادهکند که فاصله
دیگر فصل دوم کامران در دنیایی در  ). 47: همان »(ي جدید برساند، خودش را به جادهبیفتد

نشان دهد که این یک نوع سفر در زمان است یا  آشکاراخواهد کند اما راوي نمیزندگی می
کند که انگار چند ماه از اتفاق ساختگی که در آن ي بیان میسفر به جهانی دیگر بلکه به گونه

    گذرد. در این جهان کامران بی قید و بند زندگی مهندس کامران خسروي مرده است می
       .رودهر آنجا که بخواهد میبدون برنامه و ساعت  و دهدمیهیچ کاري انجام ن .کندمی

را پیدا کند و یا شان رود تا مقصدها میکرده است دنبال انسانهایی براي خودش طراحی بازي
یابد تا نسبی بودن جهان را به خواننده به صورتی فرصتی می هايدر طی همین باز بزند. حدس
- یا از جایی می رفتندنگاه کرد به مردمی که معلوم نبود داشتند جایی می« دهد نشانساده 

آمدند. فکر کرد اگر آن مرد کیف بدست  را... در نظر بگیرد در این لحظه در حال آمدن است 
 البد معنیشد تا از مقابلش بگذردکناگر صبر اماوط به اینکه نسبت به خودش بسنجد، مشر
اما کامران به زودي از این دنیا   ).119: همان ( »البته نسبت به خودش شود رفتن بازهممی
بخش اوایل ماجرا جاي خود را به روزمرگی کسالت آرام آرام کرختی لذت«شود می خستههم 

دهد که از هرطرف از به نوعی نشان می). 78: همان»(بوددادکه ازش فرار کردهبار و فجیعی می
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از هرطرف که رفتم جز « "حافظ"این بیت  یاد آورو  آن گرفتاري ز دری بگریزي بازندگ نای
. این اظهار کسالت )172: 1374حافظ،»(زنهار ازین بیابان وین راه بی نهایت  / وحشتم نیفزود

گیرد کامران تصمیم میگویی و چند صفحه بعد شودروایت میو خستگی در اواخر فصل دوم 
گردد تا بر می به زمانی قبل از اینکه گلشاه را بکشدکند و با سفري در زمان جهانش را عوض 
کوچک جهان پیش رویش را  اي تغییريداند بر اساس تئوري اثر پروانهمی . دمسیر را تغییر ده

  .خواهدکردهاي بسیاري مواجه با تغییر

رویا بودن  یاي آنچنانی بر خواب نشانهدال و، داستان روایتفصل دوم  مدر ابتداي بخش پنج
    بینیم که یکی اقدام به کشتن دیگري عمالً دو کامران را همزمان می اما نیست موجودآن 
. بقیه را را برداشت  خالی کرد روي سر خودشي بنزین دبه« میردنمیکند و در آن گلشاه می

ي عقب گرفت، با سرعت به طرف پرتگاه راند و حجم سوار شد. دندههم توي ماشین ریخت و
رفت ي آتشین  به پایین میهآورد. ماشین را که مثل گلولکه به طرفش هجوم میآتشی را دید 

داشت حاال پول و خودم ور ،گفت: دیدي کاري نو بلند قهقهه زد. آمد سوي گلشاه کردنگاه 
جهان پیش روي  ،). اما گویی این تغییر136: 1384یادعلی،»(و دوباره قهقهه زد دارممی

کند این حادثه ساختگی یرا کامران در آن مرده است و فرقی نمیدهد زکامران را تغییر نمی
در واقع کرد بسته شده است. ی میهایی که کامران در آن زندگیکی از جهان ،باشد یا واقعی

. پس از آن نه جهان کامران که گلشاه در آن نمرده استآن جهانی است اساسی در  تغییر
دوباره در همان جهان کسالت بار است روي تخت بیمارستان و دستش شکسته است.  کامران

جهانی که در آن با  تنها کرختی و کسالتی که به آن گرفتار است،از راي خروج بکامران بار این
همین هنگام طلوع  براي ،خواهد به آن جهان باز گردددهد و میفریبا بوده است را ترجیح می

از کشتن ، شکسته هاییاین بار با دست گرددمیگلشاه بر نپیش از کشتبه زمانی آفتاب 
کند و پیش از طلوع آفتاب گلشاه را پیاده کشته نشان دادن خودش صرف نظر می خودش یا

اما   کندتغییر می اي جهان راوي کامالًاثر پروانه کند. اینجا طبق نظریهاش میي خانهروانه
کند کند با چند گوسفند تصادف میاي ساختگی طراحی حادثهکه قرار بود جایی درست همان

  ). 153: همان(

کامران خسروي در آن در این فصل هرچند راوي مسیرها را تغییر داده و به جریان دنیایی که 
     ها زندگی ماه ي دیگرهرچند در یک دنیا و کنند برگشته استو فریبا در آن زندگی می
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ش تنها چند ساعت از تغییر تصمیمو سفر در زمان نسبیت زمان  اصل بر اساس است اماکرده
اي از سفر در این که گویی دال و نشانهدارداي را همراه خود شکستهدست  است؛ گذشته
ها و سفر کامران گویی این مردنِ شود کهاي روبه رو می. در همین مسیر با حادثهاست هاجهان

کرده بود شبیه آنچه که او براي خودش طراحی با تصادفی  و پایانی نداردهایی دیگر به جهان
کنار جاده ایستاده بود گفت: یه پراید افتاده ته دره،آتیش گرفته. میگن مردي « شودروبه رو می

اي خم یه نفر هم توش بوده... جلوتر خط ترمز کوتاهی روي آسفالت دید. چند نفر کنار صخره
  ).171: 1384(یادعلی،»درهشده بودند رو به ته 

  :موازيجهان  در ییهانشانه

هاي موازي بیان شده در رمان تکرار در جریان رمان چند نشانه مانند ریسمانی در تمام جهان
مهمترین نشانه یا اتفاق هستند.  ر یافته اما هماناي تغییبا همان شکل یا به گونه حالشوند می

یک کودك چهارپنج ساله است که با "ها داللت دارد جهانشونده که بر موازي بودن این تکرار 
اي که کن خانهدر فصل دوم کامران این کودك را صبح زود از روي بال "کندتوپش بازي می

اي و پسربچه ي دوم آپارتمان آجري روبه رونگاه کرد به بالکن طبقه« بینداجاره کرده است می
 توپی از در بالکن بیرونکمی بعد...کردتوپ بازي میاي را دیدکه این وقت صبح چهار پنج ساله

ن توپ تا ای ).90: همان»(ي بالکن آرام گرفتقل خورد وگوشه، افتاد چند بار باال و پایین رفت
ها روایت بار ریانحرکت چه در ذهن کامران و چه جماند ساکن و بیپایان روایت در بالکن می

ناخوداگاه یاد توپی افتاد که در بالکن ساختمان آجري وقتی دختر رفت، « شود ره میبه آن اشا
    ي مادرش که و ژولیدهپسرك فکر کرد و موهاي بهم ریخته رنگ، ساکن افتاده بود. به 

ي دوم به بالکن طبقه از پنجره نگاه کرد ... بعدآلود آمد و با تشر پسرش را با خود بردخواب
همانجا مانده به دست خورده نوز دستتوپ هن آجري رنگ و وقتی مطمئن شدساختمان 
ات مختلف در صفح تحركو بی این تکرار و توجه به توپ ساکن. )143: همان»(شویی رفت

. این کودك و توپش در )128، 123، 111، 97صص همان: شود(روایت فصل دوم تکرار می
گاه این کودك را در استراحت کامران در فصل سومشوند. داستان تکرار می هاي متفاوتجهان

اي به سوي برگشت دید پسربچه ي پشت ماشین خورد. چیزي به شیشه« بیندمی کنار جاده
دوید مادر پسربچه هول زده می یس.هاي خدود که افتاد آن طرف ماشین، توي علفتوپش می

  )165 (همان: »ها ساماناو : نرو تو گل پی
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پسربچه نیز کامران وتوپ سازي بین یا بهتر است بگوییم موازي تکرار نوعی رابطهعالوه بر 
رام آافتد پس از چند بار باال و پایین پریدن شود. در فصل دوم که توپ در بالکن میمیبرقرار 

پرد و حاال رون افتاده مدتی باال و پایین میکه از جهان اتاق بیگیرد گویی کامران است می
ا دردسر ب افتد ومی والییگلرام و کسل شده است. در فصل سوم توپ به میان جوي آجهانش 

در  کامران است که با دردسر بسیار به جهان خود باز گشته است.آید گویی بسیار بیرون می
 ي بالکن یک آپارتمان افتادکه گوشهیاد توپ ساکن و بی تحرکی « آخر کتاب کامراني صفحه

گویی قرار است . افتدمی ). 172: 1384(یادعلی،»آشفته وهاي وزوزو وم و زنی خواب آلود با
  دوباره جهانش ساکن و بی تحرك شود.

که در اثر سس یا خون ایجاد  استي سرخ اهاي موازي، لکهدوم از حضور در جهاني نشانه
     به وجود  خون زفاف فریبا بر روي یک سنگ، این  لکه را در فصل اول روایت، شده است

اهد از دست آن خومی کامران و جهانی کهاول  فصل این سنگ در جریان روایت .آوردمی
هاي روي آن را از زندگی خود ند این سنگ و لکهکتالش می اویابد خالص شود اهمیت می

نخواست براي بار آخر به سنگ نگاه « ندکمانند جهانی که در آن با فریبا زندگی می ، کندمحو
افتد... ممکن پرتابش کرد ته دره و تماشا کردچطور توي رودخانه می توان آخرینکند. با 

ي ار سانحهکرد که قرار بود در آنجا دچرا براي دور انداختن سنگ انتخاب  نفهمید چرا جایی
هاي آب هي خون به شکل قطرهاوایت فصل دوم این لکه). در ر51: همان»(رانندگی بشود

 هادختر به گوجه« شودایجاد میچکد ناخنک ناهید که روي میز میب شده با کبايگوجه
ها هم ). این لکه104همان: »(وي میز چکید، اعتنا نکردگوجه ریکی دو قطره آب  .ناخنک زد..

کرد. هاي میز نگاه به نقش« کند آنها را پاك کندکامران تالش می شوند وروي میز خشک می
محکم روي   ،اي را نم دار کرد... تکه پارچهبه لکه دست کشیدهایی روي آن آماسیده بود. لکه

کرد. خوشحال شد لکه  لکه کشید. اثر کمرنگی ماند. با طرف دیگر پارچه دوباره میز را پاك
گچ ي آخر کتاب روي خون در صفحهاین لکه و قطره  ). در فصل سوم 114: همان»(رفت

). 172: همان»(گچ دستش دید که خونی رويافتاد لوقتی راه می« شوددست کامران ظاهر می
باهم دارند یا  هاییهاي موازي از هم مستقل هستند اما گاهی تالقیهرچند این جهان گویی

  کند.ها را به هم متصل میریسمانی آن
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که  استدو ایده ارائه شده ر در زمان  براي حل تناقضات ممکن،در بحث دنیاهاي موازي و سف
یک رامی مانند آشدن جهان به  قسمتدو : نخست ایمنمودههاي پژوهش به آن اشاره در داده
براي  جبر یا خرد کیهانی است ،دست نامرئی وجود دومیشود و می قسمت که آرام دو رودخانه

). در جریان روایت آداب بی قراري هر 184-183: صص1389(کاکو،جلوگیري از تغییر عمده
نیم هرچند تاکید روایت بر پاسخ دوم بیشتر است زیرا در این روایت بیدو نوع از پاسخ را می

شود نشانگر این خرد ناهید دختري که در فصل دوم به صورت اتفاقی وارد زندگی کامران می
    ترده جلوگیري رات گسیکه از تغین دست نامرئی است کیهانی و هوشیاري جهانی یا هما

  کند.می

کند کامران را قبل از طلوع خورشید پنهان مطلع است. تالش میید از چیزهاي غیبی و اهن
هاي موازي برسد و به دنیاي خودش باز شده به جهاني بازه دریچهبیدار کند تا به نوعی ب

مگه تو « زندان خوابیده بود به کامران زنگ میگردد. صبح روز بعدي که شب را  در اتاق کامر
هم از دست میره.... هنوز گیج کنی؟ اگه نجنبی امروز خواستی طلوع خورشید را تماشا نمی

ي کرد یادش نیامد به دخترك چیزي دربارههرچه فکر ... شنید.داشت میبود که  ییهاحرف
ت ). این غیب گویی تنها در اینجا نیس107: 1384(یادعلی،»طلوع خورشید گفته باشد

کامران در فصل  تراشیدن بخصوص در مورد ریش وسبیلشود. چندجایی دیگر هم تکرار می
چندتا ماچت کنم دلم ماه شدي گفتم باهم قرار بزاریم   ،یش و سبیلت رو زديدیدم ر« سوم

از این  اما جداي ).159: (همان»کنی؟ کی بهت گفته من ریش و سبیلم را زدمپوسید باور می
ي گو و پتیارهخانم غیب را ناهید شود کامران که باعث میآگاهی از امور پنهان  پیشگویی یا

رمان او در دو فصل و دو روایت  بدون تغییرو ). حضور تناقض آمیز 161: (همانبخواندآسمانی 
دست نامرئی  و خرد  تنها با این نگرش کنند،ها در جهانی دیگر سیر میکه هر کدام از آن

یرات گیري از تغي خرد کیهانی براي جلویا وسیله او نماینده .قابل توجیه است کیهانی 
  هاي موازي است.یا جهانگسترده در سفر زمان 
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  نتیجه: 

از نخستین روزهاي اندیشیدن، بشر به دنبال کشف جایگاه خود در هستی و شناخت جهان 
این علوم به  اند.هاي بیشماري نمودهستا تالشدوربرش بوده است و علوم مختلف در این را

عینی سازي نموده است. ادبیات پست مدرن اند و ادبیات آن را ي فلسفه تبین شدهوسیله
بسیار  که داندز اهداف خود را بیان مسائل هستی شناسانه و تبین وجودي هستی میایکی 

، تبین و عینی سازي گیري از این علوم سعی در بیانهبهرمتأثر از علوم نوین است و با 
از این علوم و با بینش هستی شناسانه سعی جهان وجودي است. آداب بی قراري با استفاده 

 که هرجهانی نسبت به ما و نگرشنشان دهد تالش دارد  ها دارد.این بینشدر عینی نمودن 
و نگرش ما به آن  اشیم تنها حقیقت ممکن در درون ما. در هر جهانی که بواقعی استما 

کنیم. که در آن زندگی می نه جهانی را براي تغییر باید درون را تغییر دادجهان است. 
هاي موازي  قابل درك جهاني این رمان با استفاده از نظریه روایی موجود در  قضاتاتن

  حل نمود. یاو تتوان آن را پذیرفاست و به راحتی می
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