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چشماندازهاي روايي چندگانه بهمثابة پديدة روايي مدرن
بهناز عليپور گسکري ،*1آنیتا

الداغي2

(دریافت 9911/7/9 :پذیرش)9911/91/91 :

چکیده
چشماندازهاي روایي چندگانه پدیدهاي جدید در روایتشناسي و شيوة روایي متداول در
داستاننویسي مدرن است .در این شيوة روایتگري بهعلت تکثر دیدگاهها ،تعدد راویان و تغيير
زاویة دید ،پيرنگ داستانها پيچيدهتر از فرمهاي روایي دیگر است و درک اثر به تعامل
خواننده و متن بستگي مستقيم دارد .این پدیده عموماً با توجه به دو مفهوم زاویة دید و دیدگاه
مورد تحليل قرار ميگيرد .زاویة دید بهمثابة مفهومي وابسته به جهان پيراموني راوي و دیدگاه
به عنوان امري وابسته به جهان دروني و نوع نگرش راویان به موضوع ،اساساً خوانش این دسته
از آثار را از آثار پيشامدرن متمایز مينماید و سطح انتظار نویسنده و خواننده را دگرگون
ميکند .هدف اصلي مطالعة این شيوة روایي ،رواج این تکنيک ادبي در داستاننویسي امروز
است که لزوم معرفي و آشنایي بيشتر با این پدیده را ضرورت بخشيده است .با شناخت روابط
موجود در این دسته آثار و با توجه به اهميت روایتشناسي در تحليل رمان ،به ابزارهاي
مطمئني براي تحليل و بررسي این دسته از رمانها دست یافته ميشود .پژوهش حاضر
جستاري است در تبيين و معرفي این شگرد روایي بهمنظور بررسيهاي غنيتر و جامعتر .نتایج
پژوهش نشان ميدهد ساختار متون چندروایتي را باید بهعنوان یک مقولة شناختي ـ تأثير
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مربوط به خواننده از موضوع مورد مشاهده ـ درک کرد .ویژگي اساسي در این تکنيک روایي
واداشتن خواننده به مشاهدة نزدیک و دقيق متن است تا به مدد این تعامل ،طرح پيچيدة
رمانهاي چندروایتي گشوده شود.
واژههاي کلیدي :روایتشناسي ،دیدگاههاي روایي چندگانه ،زاویة دید ،دیدگاه ،رمان.

 .1مقدمه
چشماندازهاي روایي چندگانه( 9روایتهاي چنددیدگاهي) ،بهمثابة گونهاي از
روایتگري ،از شيوههاي رایج در روایتهاي داستاني مدرن و پستمدرن است .انتخاب
این شيوه براي روایت در داستان و رمان ،بهدليل تغيير زاویة دید و حضور راویان و
صداهاي متعدد ،آنها را از نمونههاي کالسيک و پيشامدرن متمایز ميکند و به
دگرگوني خوانش خواننده ميانجامد .در شيوههاي روایي داستانهاي سنتي و پيشامدرن
عمدتاً رمان با یک راوي ،یک زاویة دید و برمبناي روایتي کالن آغاز ميشود و با
افزودن رویدادهاي فرعي در کنار رویداد اصلي و به مدد کنشها و کشمکشهاي
شخصيتها در یک خط زماني مشخص گسترش ميیابد ،سپس با همان راوي و زاویة
دید واحد بهپایان ميرسد .اما در روایتهاي مدرن ،یک راوي ،یک زاویة دید و یک
روایت کالن به چند راوي ،چند زاویة دید و روایتهاي خُرد تبدیل ميشود؛ بهعبارتي
واقعيتي یکسان از چندین چشمانداز به واقعيتهاي شخصي تبدیل ميشود .این شيوه
براي خوانندهاي که با شيوههاي سنتي داستاننویسي الفت دارد ،تا اندازهاي پيچيده
است؛ زیرا باید دریابد چه کسي سخن ميگوید و ماجرا از نگاه و چشمانداز چه کسي
روایت ميشود .از این حيث ،خواننده براي درک روابط پيچيده و غيرخطي وقایع ،متن
را با تأمل بيشتري ميخواند تا به درک روابط موجود در طرح داستان ،شخصيتها و
چشماندازها نائل شود و مهمتر از آن پيچشهاي روایي را کشف کند .این کشف
زمينهساز لذت ادبي از خوانش متن ادبي را فراهم ميکند .بهعالوه فرم روایت چندگانه
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یک روش قياسي خوانده ميشود و امروزه این شيوة روایتگري براي خوانندة جدي
ادبيات مطلوبتر از شيوههاي پيشين است .بحث روایتهاي چنددیدگاهي مقولة نظري
قطعي نيست و نميتوان ویژگيهاي آن را بهکمال در اثري مشاهده کرد .همان طور که
در ساختارها و تکنيکهاي روایي دیگر نيز نميتوان به نشانههاي یکبهیک در طرح و
نقشة داستان دست یافت .بهنظر ميرسد آنچه در این شيوه در داستان و رمان مدرن
اهميت دارد ،تعامل خواننده و متن است .نقش خواننده در خوانش این دسته از آثار
اهميت ویژهاي دارد.
روش تحقيق توصيفي است و این نوع روش بهمنظور درک پدیدة مورد مطالعه
انتخاب شده است .در این مطالعه کوشيدهایم با تبيين روایات چندگانه ،بر ارتباط
ارگانيک خواننده با آثار داستانيِ متکي بر این تکنيک روایي افزوده شود .پرسشهاي
تحقيق به این شرح است:
ـ ماهيت و مفهوم پدیدة چشماندازهاي روایي چيست؟
ـ آیا ميتوان به تعریفي جامعي از این پدیدة ادبي دست یافت؟
ـ نقش مخاطب در فهم آثار داستاني نوشتهشده با این شيوة روایي چيست؟
1ـ .1پیشینة تحقیق
در پژوهشهاي حوزة روایتشناسي ،بهرغم عموميت یافتن دیدگاههاي چندروایتي در
نگارش رمانهاي مدرن و پستمدرن ،تحقيقات اندکي در این باره انجام شده است.
یک دليل آن به ابهام معنایي این اصطالح ادبي مربوط است؛ بهخصوص مربوط به
تفاوت آرایي است که درمورد راوي ،زاویة دید و دیدگاه (پرسپکتيو) وجود دارد .این
شيوه امروزه بيشتر با مبحث زاویة دید یا مفهوم چندصدایي باختين تجزیه و تحليل
ميشود .معدود پژوهشهایي که در این حوزه انجام شدهاند ،عبارتاند از:
مقالهاي با عنوان «روایتهاي چندگانه»( 2از دانشگاه هامبورگ) در  92اکتبر 2192
از مارکوس هارتنر 9،استاد ادبيات انگليسي دانشگاه بيلفلد 4آلمان ،منتشر شد .هارتنر در
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مقالة نامبرده بهتفصيل به ماهيت این پدیدة ادبي و ویژگيهاي آن پرداخته است که از

منابع مهم تحقيق پيش رو بهشمار ميآید .راجر فاولر در فصل چهارم زبانشناسي و
رمان نيز به انواع چشم انداز و زاویة دید توجه کرده است .جرالد پرینس در کتاب
روایتشناسي شکل و کارکرد روایت بهطور مختصر روایتهاي چندگانه را تبيين کرده
است .نکتة مهم درخصوص ترجمة اصطالحات در کتابهاي یادشده و نظایر آنها
نشان مي دهد تفکيک مفهوم راوي ،دیدگاه ،زاویة دید و پرسپکتيو مبهم و گاهي
مخدوش است و تفاوت این مفاهيم اغلب نادیده انگاشته شده است .در پارهاي از کتب
نقد و نظریة ادبي نيز ،انواع راوي بهمعناي زاویة دید و دیدگاه دستهبندي شده یا راوي،
شخصيت و نویسنده در مفاهيم یکسان بهکار رفته است .به این ترتيب ،غير از مآخذ
اندک در حوزة روایتهاي چندگانه ،ترجمههاي متعدد از اصطالحات یکسان،
سهلانگاري و کاربرد نادرست اصطالحات ترجمهشده و معادلسازيهاي غریب و
کمرواج ازجمله موانع پيشِ روي این پژوهش بوده است .بهعالوه هيچ مقاله یا کتاب
فارسي در این زمينه مشاهده نشد .از این حيث پژوهش حاضر یک آزمون و خطا در
حوزة نظري و دراساس طرحِ موضوع است .به این منظور کوشيدهایم تا به تعریف
جامعي از اصطالح چشماندازهاي روایي چندگانه (روایتهاي چنددیدگاهي) در ادبيات
داستاني دست یابيم.
 .2چارچوب نظري
2ـ .1روايتگري ـ راوي
ضروري است بهمنظور تبيين مفهوم دیدگاههاي روایي چندگانه به بازتعریفي از
روایتگري ،زاویة دید و دیدگاه (پرسپکتيو) و تفاوت آنها پرداخته شود .نمونههایي از
برخي رمانها و داستانهاي بلند جهت تبيين بهتر موضوع نيز ذکر شده است.
شيوههاي روایتگري مجموعة شگردهایي است که نویسنده براي انتقال و ارائة
داستان و نقل و نمایش وقایع آن به مخاطب بهکار ميگيرد .شيوه روایتگري فقط مربوط
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به این نيست که چه کسي داستان را ميگوید؛ بلکه به چگونگي روایت داستان نيز
وابسته است.
روایت نقل چند موقعيت و رویداد است که در جهان معيّني رخ ميدهد .به بيان
دقيقتر ،روایت گزارهها یا قضيههایي را دربارة آن جهان بيان ميکند و هریک از
این گزارهها را ميتوان در قالب موضوع ـ توضيح (مبتدا ـ خبر) تجزیه و تحليل
کرد (پرینس.)77 :9919 ،

به این ترتيب ،هریک از گزارهها گویندهاي دارد که راوي یا روایتگر خوانده
ميشود « .روایتگر (راوي) صدایي در متن است که روایت را براي خواننده بازگو
ميکند .روایتگر گاهي خود یکي از شخصيتهاي داستان است (اولشخص) و گاهي
بيرون از جهان داستان قرار دارد (سومشخص)» (فاولر.)222 :9911 ،
ژرار ژنت راوي را صداي متن روایي ميداند و راوي و عمل روایت را با عنوان
صدا بررسي ميکند .از دید او ،مفهوم صدا کسي است که رخداد را روایت ميکند .از
چنين منظري ،راوي گوینده یا صداي متن روایي است یا عاملي است که با مخاطب
رابطة تعاملي برقرار ميکند (.)Genette, 1980: 19

راوي سازوکاري است که جهان داستان از طریق او ارائه ميشود .راوي ممکن
است بهشدت بيتفاوت یا بياندازه مداخلهگر باشد .باید توجه داشت که نگرش
راوي با نگرش شخصيتهاي رمان متفاوت است .راوي همان مؤلف مستتر یا
نویسندة ضمني هم هست .اوست که ميتواند قسمتي از جهان داستان را حذف
کند یا قسمتي را گنگ و مبهم ارائه کند .درواقع راوي اطالعات داستاني را فيلتر
ميکند (حري.)79 :9912 ،

توالن در تعریف راوي ميگوید شخصي است که بر آنچه گفته ميشود و بر
چگونگي دریافت آن نظارت دارد (مارتين .)2 :9912 ،به این ترتيب ،راوي شخصيتي
است که از بيرون یا درون داستان ،بهمنظور انتقال اطالعات داستاني ،صداي نویسنده را
به خواننده ميرساند .برخي داستانها چند راوي دارند که در زمانهاي یکسان یا
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مختلف ،شخصيتها و دیدگاههایشان را ارائه ميکنند .بهعالوه با توجه به تصميم
نویسنده ،راویان ميتوانند از یک زاویة دید یا مجموعهاي از زوایة دیدها استفاده کنند.
در بيشتر تعاریف بر نقش واسطگي راوي تأکيد شده است .همانطور که هر متن روایي
به واسطه نياز دارد ،واسطة ميان داستان و خواننده نيز راوي است« .توماس مان راوي را
روح روایت مينامد که از نظر دستوري بهجز در قالب سومشخص بهشکل دیگري
امکان حضور ندارد .البته این سومشخص گاهي در قالب اولشخص تبلور ميیابد و در
قالب آدمها و مکانهاي مختلف ظاهر ميگردد» (اخوت.)11 :9979 ،
پرینس از منظري دیگر به راوي ميپردازد و از خالل برقرار کردن تناظري بين
دستور زبان و روایتشناسي مينویسد:
در دستور زبان ،ميان اولشخص (براي نمونه من) ،دومشخص (تو) و سومشخص
(او) تمایز ميگذارند .اولشخص کسي است که سخن ميگوید ،دومشخص
مخاطب سخن است و سومشخص فرد یا شيئي است که دربارهاش سخن
ميگویند .در روایتشناسي نيز ميتوان تقسيمبندي همانندي برقرار ساخت.
ميتوان گفت راوي اولشخص است ،روایتشنو دومشخص است و فرد یا شيئي
که دربارهاش روایت ميشود سومشخص است (92 :9919ـ.)97

2ـ .2زاوية ديد
مهمترین نکته در آغاز هر داستان و رمان انتخاب زاویة دید است .زاویة دید ـ یکي از
عناصر اصلي داستان که در طرح ،شخصيت و سایر عناصر آن تأثير مستقيم دارد ـ روش
نویسنده را در روایت داستاني نشان ميدهد« .اصوالً انتخاب زاویة دید انتخاب ابزاري
است ـ بهقياس ـ براي نگریستن به جهان» (مندنيپور .)912 :9919 ،اغلب
نظریهپردازان زاویة دید را با این توجه که شرطي اساسي و عنصري اصلي در
داستاننویسي است ،مورد بحث قرار ميدهند .انتخاب زاویة دید به تصميم نویسنده
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بستگي دارد که داستان را چگونه بگوید ،از یک یا دو یا چند زاویة دید استفاده کند و
به خواننده امکان بدهد که داستان را از یک یا چند روزن ببيند.
انتخاب زاویة (زاویهها) دیدي که داستان با آن گفته ميشود ،مسلّماً مهمترین
تصميمي است که رماننویس باید بگيرد؛ چون بر نحوة واکنش عاطفي و اخالقي
خوانندگان به کاراکترها و عمل آنها تأثير مستقيم ميگذارد .مثالً داستان خيانت ـ
هر خيانتي ـ ممکن است تأثيرش بر ما متفاوت باشد ،بسته به اینکه اصوالً با زاویة
دید شخص خيانتکار گفته شود یا خيانتدیده یا فاسق یا براساس مشاهدة نفر
چهارم (الج.)79 :9911 ،

زاویة دید درواقع شيوة نقل داستان است.
 .3-2ديدگاه (پرسپکتیو)
نقطة دید یا موقعيتي ادراکي یا مفهومي است که خواننده بهواسطة آن با رخدادها و
موقعيتهاي روایتشده آشنا ميشود .این نقطة دیدگاه گاه ازآنِ راوي است و گاهي
متعلق به شخصيت داستان .وقتي که راوي همهچيز را دربارة داستان ميداند ،او را راوي
همهچيزدان ميخوانند که جایي در بيرون از فضاي داستان ميایستد و بر همهچيز
اِشراف دارد (زاویة دید بيروني) .اما گاهي دیدگاه خود را به یک یا چند شخصيت
داستان محدود (سومشخص محدود) ميکند و حوادث را از دیدگاه دانش ،احساس و
ادراکات آنان ميبيند (زاویة دید دروني).
اگرچه زاویة دید ابزار راوي و روایتگري بهشمار ميآید ،گاهي در داستان به
جمالتي برميخوریم که ازآنِ راوي نيست؛ یعني بنابر فاصلهاي که راوي از فضا و
اشخاص داستان دارد ،نميتواند آن سخنان را بر زبان آورد یا به آن افکار اندیشيده باشد
(حري .)991 :9917 ،از این حيث ،باید ميان زاویة دید (چه کسي ميبيند) و چه کسي
مي گوید (راوي) تمایز قائل شد .این موضوع که روایت ازآنِ راوي است ،اما اندیشه و
افکار به شخصيتهاي داستان تعلق دارد ،همان بحثي است که ژنت آن را کانونيشدگي
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مينامد .درواقع زاویة دید را با عنوان کانونيشدگي یا ابزار انتخاب و محدویتسازي
اطالعات روایي رخدادها و موقعيتها از نقطة دید یک شخص بيان ميکند .ژنت
( )1980: 189دیدگاهي را که اشيا از آن منظر مشاهده ،درک ،احساس و سنجيده
ميشوند ،کانونيشدگي مينامد .غرض او از امر مشاهده فقط درک بصري نيست و به
مفهوم کلي مشاهده ،به مثابة امري ادراکي و شناختي ،وابسته است .ریمون کنان نيز مانند
ژنت نزدیکي مفهوم کانونيشدگي و دیدگاه را به بحث شناختي ميکشاند و ابهام را
اینگونه برطرف ميکند:
داستان بهواسطة منشور ،دورنما (پرسپکتيو) و زاویة دید و از زبان راوي روایت
ميشود .گرچه این منشور و زاویة دید لزوماً ازآنِ شخص راوي نيست ]...[ .بهنظرم
اصطالح کانونيشدگي خالي از معاني تلویحي نوري ـ تصویري نيست و مانند
دیدگاه حس صرفاً بصري ،کانونيشدگي را ميبایست بهحدي گسترده درنظر
گرفت که سویة شناختي و عاطفي و ایدئولوژیکي را نيز دربرگيرد؛ به این معنا که
چه کسي ميبيند و چقدر ميبيند .کانون دید او محدود نامحدود یا به چه اندازه و
از کجاست؟ (ریمون کنان.)11 :9917 ،

بنابراین زاویة دید ازآنِ راوي است؛ یعني کسي که داستان را روایت ميکند و
کانونيشدگي بحثي مربوط به شخصيتهاي داستان و جهانبيني و نگرش آنهاست.
جرالد پرینس نيز با انتخاب رویکردي مشابه ،نقطة دید را از زاویة دید متمایز ميکند و
به دیدگاه نزدیکتر ميشود.
در حين روایتگري ،براي ارائة رویدادهاي روایتشده ،نقطة دید (ادراکي یا
روانشناختي) مشخصي برميگزینيم .درنتيجه شاید همچون ناظري بيطرف شخصيت
را از بيرون توصيف کنيم یا همان شخصيت را از دید خودش وصف کنيم یا او را ،از
دید ناظر داناي کل ،هم از بيرون و هم از درون به بيان درآوریم .در روایت ،سه نوع
نقطة دید امکانپذیر است :نوع نخست که ویژگي بارز روایت سنتي یا کالسيک است
(براي نمونه شوالية ارابهران و بازار جلوهفروشي) که نقطة دید نامحدود (نامقيد) ناميده
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ميشود؛ زیرا هيچ محدودیتي را بر توصيفهاي راوي تحميل نميکند .نقطة دید دوم را
ميتوان نقطة دید دروني ناميد؛ یعني همهچيز دقيقاً بر پایة آگاهي ،احساسات و
دریافتهاي یک یا چند شخصيت ارائه مي شود .در این حالت ،راوي فقط چيزهایي را
ميگوید که یک یا چند شخصيت ميدانند و ميگویند (پرینس24 :9919 ،ـ ،27نقل با
تلخيص).
پرینس نقطة دید دروني را در سه قسم توضيح ميدهد :الف .ثابت :فقط دیدگاهِ یک
شخصيت در کار است .نمونة شناختهشدة آن رمان فارسي سووشون است که از دیدگاه
زري ،شخصيت اصلي ،به رویداها پرداخته ميشود .ب .متغير :دیدگاه چند شخصيت
بهطور متوالي برگزیده ميشود تا چند مجموعهرویداد گوناگون ارائه شود؛ مانند داستان
بلند هنگام از شهریار مندنيپور .ج .چندگانه :یک یا چند رویداد بيش از یک بار و هر

بار برپایة یک دیدگاه متفاوت روایت شود؛ مثل خشم و هياهو از ویليام فاکنر و گزارش
یک قتل از گابریل گارسيا مارکز که به واقعهاي واحد از چشماندازهاي متعدد نگریستهاند.
پرینس براي نقطة دید بيروني فقط یک قسم قائل است که شامل ویژگيهاي بارز
روایتهاي عيني (نمایشي) یا رفتارگراست؛ مثل آدمکشها از همينگوي و داستان کوتاه
«عدل» از صادق چوبک.
راجر فاولر زاویة دید و دیدگاه را دو روي یک سکه ميبيند .او ذیل عنوان «دیدگاه:
چشمانداز» مينویسد:
گفتمان نزدیکي تنگاتنگي دارد با آنچه در نقد داستان دیدگاه ناميده ميشود.
اصطالح اخير دو معنا دارد :دیدگاه اولية زیبایيشناختي /ادراکي و دیدگاه بنياديترِ
ایدئولوژیک .در معناي نخست ،دیدگاه برابر است با «زاویة دید» در هنرهاي
دیداري؛ یعني زاویهاي که ابژة بازنمود از آن دیده ميشود .نقاشيها را معموالً
براساس چشماندازي ميکِشند که بيننده را ملزم ميکند از نقطهاي خاص به نقاشي
بنگرد ]...[ .در متنهاي ادبي هم ،نویسنده جهتگيري خود و خوانندهاش را با
توجه به محتواي جهاني که بازمينمایاند ،معيّن ميکند .این جهتگيري بيش از
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هرچيز شامل موقعيتي مکاني و زماني ميشود .نویسنده یا روایتگرش ممکن است
دور یا خيلي نزدیک بهنظر برسند؛ ممکن است تنظيمکنندة رویدادهاي تاریخي یا
شاهد رویداد باشند (فاولر912 :9911 ،ـ.)919

منظور فاولر از دیدگاه بصري و زیبایيشناختي ،مفهوم زاویة دید در معناي عام آن
است .اما دیدگاه بهمعناي دوم تحت عنوان نگرهها را به رابطة اندیشه و کالم و نسبت
آنها با یکدیگر اختصاص ميدهد که درواقع به پيوند بحث دیدگاه و زبان مرتبط است.
دومين معناي دیدگاه نگرة موجود به موضوع بازنمود است و در ساختار داستان
اهميتي بسزا دارد .متنهاي روایتي با عبارتپردازيهاي خود بهناچار صداي
روایتگري را نمایان ميکنند؛ لحن گویندهاي پنهان که نگاهي خاص به موضوعش
و جایگاهي ویژه نسبت به خوانندگانش دارد (همان.)917 ،

فاولر در این زمينه به آراي وین بوت 2درمورد نویسندة ضمني اشاره ميکند که در
هر داستان گویندهاي مشخص سخن ميگوید و زبان ،بهعنوان رسانهاي بهشدت
پایبندکننده ،اجازه نميدهد چيزي بگویيم بدون آنکه نگرهاي به آن داشته باشيم .به
عبارت دیگر ،هر کالم و روایت زباني در متن داستان بالقوه حاوي اندیشة خاص
گویندة آن (راوي) است.
تودروف ( )77 :9912مفهوم زاویة دید یا قلمرو 7را از دیدگاه متمایز ميکند و
دیدگاه را بهمثابة عمق زاویة دید یا ميزان نفوذ آن در نيتهاي ناخودآگاهِ شخصيتها و
ارائة تحليل دقيق از روحيات آنها مورد بررسي قرار ميدهد.
با توجه به تعاریف ذکرشده ،زاویة دید و دیدگاه ،ضمن حفظ رابطهاي تنگاتنگ،
تفاوتهایي دارند؛ البته این تفکيک تا اندازهاي گيجکننده است .بهطور ساده دیدگاه به
این معناست که چه کسي داستان را ميگوید و به جهان خود چگونه مينگرد .دیدگاه
نحوة نگرش راوي ،نوع نگاه و تفسير او از جهان و جهانبيني اوست .دیدگاه را ميتوان
زاویة دید اداراکي ـ شناختي ناميد؛ درحالي که زاویة دید موقعيت راوي و محل قرار
گرفتن او و منظر وي نسبت به رویدادهاست .زاویة دید ،طبق تعاریف موجود ،به این
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معناست که داستان چگونه گفته ميشود و به عبارت دیگر ،چه روزني به روي خواننده
ميگشاید تا او از آن پنجره به دنياي داستاني وارد شود .بر این اساس ،زاویة دید بيشتر
جنبة فيزیکي دارد و به بُعد هندسي و موقعيتي توجه ميکند که راوي در آن جاي گرفته
است .باید دید راوي در کدام موقعيت قرار داده شده و تا چه اندازه به جزئيات،
شخصيتها و کنشها اِشراف دارد؟ و اما دیدگاه (پرسپکتيو) را باید در هماهنگي
صداهاي روایت و موضع ایدئولوژیک و جهانبيني آنها ،نویسندة ضمني و راوي
بررسي کرد .به عبارت بهتر ،دیدگاه امري وابسته به جهان دروني راوي است و زاویة
دید امري وابسته به جهان بيروني راوي.
 .3تبارشناسي ديدگاههاي روايي چندگانه
شکلهاي اوليه این شيوة روایي نخست در کارهاي بالغي بهکار ميرفت .اما با کشف
زاویة دید توسط هنري جيمز (9149ـ9197م) وضعيت تغيير یافت و بحث دربارة رابطة
بين دیدن و گفتن موجب افزایش توجه به زنجيرة ميان مشاهده ،نقل ،معرفتشناسي،
زبان ،روایت ،چشمانداز و زیبایيشناسي داستان در سطحي وسيع شد .با گسترش
داستاننویسي و آشنایي بيشتر با بحث روایت ،تمرکز بر شيوههاي روایي در کنار
مشاهده و نقل ،به عنوان دو ابزار مهم روایت در داستاننویسي مدرن ،توجه به
«چگونهگویي» بهجاي «چه گفتن» را برجسته کرد.
دغدغة شرایط ادراکي روایت ما را بهسمت افزایش تعداد متون چنددیدگاهي در
ژانرهاي مختلف ميکشد .شاید مهمترین فرم این شيوة روایي را بتوان در
رمانهایي یافت که بهوسيلة چندین شخصيت روایت شدهاند [ ]...از نقطهنظر
تاریخي روایتِ چنددیدگاهي پدیدهاي نوظهور نيست و از پيشينهاي کهن برخوردار
است .نمونههاي اولية آن را ميتوان در سمپوزیوم افالطون 7در قرن  99و مجلس
مرغان )9912( 1از چاوسر مشاهده کرد .و نمونههاي آغازین این فرم در
رماننویسي در قرن هجدهم در رمانهاي مکاتبهاي مثل پامال ( )9741و
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( )9741از ساموئل ریچاردسون و اسمولت در سفر )9779( 91از هامفري کلينکر
مشاهده کرد (.)wikis.sub.uni-hamburg.de

پامال که نخستين رمان شخصيتمحور (روانشناختي) انگليسي خوانده ميشود،
داستان خدمتکاري احساساتي و زیرک است که موفق ميشود در محيطي اَشرافي که
مرتب مورد تهاجم آنهاست ،سرانجام با اشرافزادة بيبندوباري ازدواج کند .کليت
رمان تبادلِ نامههایي است بين پامال ،خانوادهاش و دیگران .رمان کالریسا نيز داستان
زندگي و دلباختگي کالریسا به مرد شيادي است که در قالب مجموعهاي از نامهها
تصویر شده است .اسمولت در سفر نيز از توالي نامههاي چندین خبرنگار تشکيل شده
است .این روایتها نشان ميدهد که چگونه حادثهاي یکسان ممکن است از دیدگاه
شخصيتهاي مختلف بهطور متفاوتي مشاهده شود.
«در قرن نوزده پدیدة دیدگاه چندروایتي چندریختي و گستردهتر ميشود؛ چنانکه
تعداد زیادي از نویسندگان استراتژيهاي روایتهاي چندگانه را برميگزینند؛ مثل

نسخة خطي پوتوکي (9112ـ )9192موجود در ساراگوسا

99

و ميدل مارچِ اليوت

92

(9179ـ( »)9172همان) .این گرایش در قرن بيستم در ادبيات مدرن مثل امواج ()9199

از ویرجينيا وولف 99و در ادبيات پستمدرن مانند کوري ( )9112از ساراماگو 94و برف
( )2112از پاموک

92

ادامه ميیابد که اغلب با دیگر نوآوريهاي سبکي یا هنري

کالسيک بههم ميآميزند .استراتژي روایتهاي متعدد غالباً در روایت داستانهاي
کارآگاهي در ایجاد رمزوراز و جنایت نيز استفاده ميشود .در ساختار داستانهاي
کالينز ،97نویسندة داستانهاي کارآگاهي کالسيک مثل سنگ ماه ،تا رمان پستمدرنِ
رازآميزِ نام من سرخ از پاموک که راهحل و کشف ماجرا باید از طریق شاهدان متعدد
حل شود ،تنها رویکرد معتبر به واقعيت همين است که اجازه داده شود تا دیدگاههاي
متعدد از موضوعي یکسان شنيده شوند.
هرچند شعر بهندرت با دیدگاه چندگانه در ارتباط است ،نمونههاي چندي از آن
یافت شده است.
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مثال مشهور آن شعري روایي از برونينگ به [با] عنوان حلقه و کتاب 97است که
یک دادگاه جنایي را با مجموعهاي از تکگویيهاي نمایشي بهنمایش ميگذارد .با
این حال ،ميتواند در اشعاري مثل سرزمين زباله از اليوت ،)9122( 91کوبالخان از
کالریج91

(9717ـ ،)9711ازیماندیا از

شلي21

( ،)9191تصاویر متفاوتي از یک

ستمگر باستاني را مشاهده کرد .متون نمایشي نيز مانند شعر بهندرت با دیدگاههاي
چندگانه ارائه شدهاند .ولي هنوز نمایشها براي راضي کردن مخاطب اساساً بر
نمایش دیدگاههاي شخصي هر فرد بر روي صحنه مبتني است .مثالً در
نمایشنامهاي مانند هملتِ شکسپير ،هر شخصيت براساس نقشه و عقيده و ميزان
آگاهي و دانش خود روي صحنه ميرود (همان).

البته هارتنر استفاده از چندین راوي را تنها راه بهتصویر کشيدن رویداد خاصِ
داستاني نميداند و معتقد است تکنيکهاي بسياري براي بيان خودآگاهي در روایت
وجود دارد که به متن امکان ميدهد تا ویژگيهاي دیدگاه شخصيتهاي مختلف را
بهنمایش بگذارد .ازجمله شگردهایي که معرفي ميکند ،کشمکش بين دیدگاه
شخصيتها یا راويهاست که مشابهاتي را در سطوح روایتهاي متعدد خلق ميکند.
بهعنوان مثال در فرانکشتاین ( )9191از مري شلي که استفاده از زاویة دیدهاي
مختلف براساس موضوع و داستان ارائهشده به دیدگاههاي روایي چندگانه منجر
ميشود .استراتژي دیگر بهکار بستن ساختار مونتاژ و کالژگونه است؛ مثالً در
رمانهاي دوبلين برلين از آلکساندر پاالز ( )9121و حملونقل مانهتن ( )9122از
جان دوس پاسوس خطوط پيرنگ داستان با شکستن روایت و تکميل آنها با
نقلقولها ،مقاالت روزنامهها ،پوستر ،آهنگها و سخنرانيها شکل ميگيرد .به این
طریق با غني کردن روایتها با چنين اطالعاتي موفق شدند در خالل تأثيرات
موجود تصاویر ،موضوعات یا رویدادهاي دیگري را بهنمایش بگذارند (همان).

دیدگاه دیگري سرچشمة روایتهاي چندگانه را در تئاتر شناسایي کرده است؛ به
این معنا که:
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درامها شامل صحنههایي کوچک هستند که در بطن یک داستان بزرگتر ساخته
ميشوند و اغلب خط اصلي داستان توسط شخصيتهاي فرعي گسترش ميیابد و
درنتيجه مخاطب به دیدگاههاي متعددي از رویداد اصلي داستان دست ميیابد .به
عبارت دیگر ،این شيوه حالتي در داستاننویسي فرض ميشود که چندین دیدگاه
یا چشمانداز (پرسپکتيو) متناقض براي ارائة داستان بهکار گرفته ميشوند
(.)penandthepad.com

نویسندة مطلب فوق توسعة این ژانر را در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم
ميداند .او در ادبيات داستاني از رمانهاي کالریسا و بينوایان نام ميبرد و روایت
چندگانه را بهخصوص در سينما فرمي محبوب معرفي ميکند و فيلمهاي «ممنتو»29
توليد  2111به کارگرداني کریستوفر نوالن و «مگنوليا »22توليد  9111از پل توماس
آندرسن را از نمونههاي برجستة آن برميشمرد .این فرم روایي در فيلمها ،بهمنظور
درک حاالت ذهني شخصيتها ،نسبت به داستان بهگونة دیگري اعمال ميشود .در
فيلم ،مفهوم دیدگاه یک واقعيت ادراکي است که با موقعيت دوربين در ارتباط است و
تمرکز خود را بر فضاها و شخصيتها مينهد تا بدین طریق کنترل شناختيِ بيننده را

بهعنوان درگيري عاطفي دراختيار بگيرد .مثال بارز آن در ادبيات داستاني ،در داستان در
جنگل ( )9122از ریونوسوکه آگوتاگاوا9112( 29ـ9127م) ،نویسندة ژاپني که به پدر
داستان کوتاه ژاپن معروف است ،مشاهده ميشود .ترجمة این داستان در یک آنتولوژي
داستاني با عنوان ماه عسل آفتابي با ترجمة سيمين دانشور در سال  9972چاپ شد.
اقتباس سينمایي آن نيز با عنوان «راشومون» ( )9121به کارگرداني آکيراکوراساوا 24،یکي
از فيلمهاي برتر و بحثبرانگيز سينمایي است که از ترکيب دو داستان در جنگل و
راشومون از همين مجموعه تشکيل شده است .داستان در جنگل را ميتوان نمونهاي
تمامعيار و کالسيک از دیدگاه روایي چندگانه بهشمار آورد .این داستان کوتاه هفت
راوي دارد که هریک از منظر خود روایت قتل یک سامورایي را نقل ميکنند .راویان
عبارتاند از :هيزمشکن ،سالک بودایي ،پاسبان ،پيرزن ،راهزن ،زن سامورایي و سرانجام
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روح سامورایي .هریک از راویان قتل سامورایي را از دیدگاه ادراکي خود بيان ميکنند.
داستان با روایت هر شخصيت تغيير فضا ميدهد .این فضاها شامل جنگل ،معبد و
کالنتري است و خواننده هر بار با داستاني نو از دید یک راوي مواجه ميشود .با
خواندن هر روایت ،آن را باور ميکند و با خواندن روایت بعدي ،در روایت قبلي تردید
ميکند .در پایان بر او روشن ميشود هيچ یقيني در بيان راویان داستان نيست؛ حتي این
یقين در روح احضارشدة سامورایي هم دیده نميشود .درواقع هرکدام از شخصيتها با
پنهان کردن بخشي از واقعيت داستان یا قرائت خود از واقعيت و مالحظات فردي ،آن
را به نفع خود جهت ميدهند .روایت راهزن تحت شعاع شجاعت و مردانگي قرار
ميگيرد و همة واقعيت را نميگوید .زن از پاکدامني و عذاب وجدان ميگوید و
بخشي از واقعيت را پنهان ميکند .روح سامورایي نيز با برجسته کردن غيرت و
احساس عالقه به زنش ،قسمتي از واقعيت را کتمان ميکند .سرانجام مرز واقعيت و
دروغ مخدوش ميشود و هيچ یقيني در یافتن واقعيت بر خواننده آشکار نميشود.
سرانجام آنچه باقي ميماند ،روایتهاي متکثر از یک واقعه است که از دیدگاه ادراکي
هر شخصيت بيان شده است .فيلم ساختهشدة مبتني بر این داستان نيز رمزگشایي از راز
جنایتي است که براساس چندین شهادت ناسازگار ارائه ميشود و فيلم را قادر ميسازد
تا نگاه بصري دوربين را با نگاه عيني راویان هماهنگ کند .به این منظور استراتژي
سمعي و بصري یا عمل سينمایي با تغيير زاویة دید یا جابهجایي زاویههاي چندین
شخصيت در چند فرم (پالن) انجام ميگيرد و نحوة روایت فيلم با آرایش زاویة دید
دوربين شکل ميگيرد.
 .2چشماندازهاي روايي چندگانه (آرا و تعاريف)
انواع تکثر و تعدد روایي در پژوهشهاي روایتشناسي تحت چندین عنوان مانند
روایت چندگانه22،دیدگاه چندگانه 27،روایت دوگانه 27و زاویة دیدهاي چندگانه 21ذکر و
بهشيوههاي مختلف و ناهماهنگي تعریف شدهاند .گروهي این تعدد و کثرت را به تعداد
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زاویة دیدهاي موجود در داستان ،تعدادي آن را به شمار راویان داستان ،برخي آن را به
دیدگاه فرديِ راویان و سرانجام دستهاي نيز آن را به صدا و لحن هر راوي مرتبط
ميدانند.
این اصطالح ادبي در آلمان با عنوان زاویة دید ،یا با اشاره به نظریات باختين تجزیه
و تحليل ميشود .هارتنر ایدة چندروایتي را بهلحاظ مفهومي به زاویة دید و دیدگاه
(چشمانداز /پرسپکتيو) مربوط ميداند.
ایدة چندروایتي بعضي اوقات روایت چندقطبي خوانده ميشود و از نظر مفهومي
به دیدگاه و زاویة دید وابسته است .ولي بيشترین دریافتها از این دو اصطالح
بهطور ضمني به مفهوم کثرت دیدگاه گره ميخورد .درنتيجه ابهام معنایي و
استعاري و تکثر مفهومي بهطور کلي با مفهوم دیدگاه مربوط است .متناظر با این
بحث معاني مختلفي براي اصطالح دیدگاههاي روایي چندگانه درنظر گرفته شده
است .براي مثال پژوهشگراني که روي زاویة دید بهعنوان شرط اساسي روایت
بحث ميکنند ،این پدیده را ویژگي ذاتي و جنبهاي از روایت در داستانگویي
ميدانند .از این منظر این اصطالح یک شيوة بياني نيست؛ بلکه یک ویژگي روایي
است که بالقوه در روایت وجود دارد و ميتواند بهطرق مختلفي جلوه کند .با توجه
به سطح انتقال روایت در نثر ادبي این اصطالح در معاني محدودتر ،به متوني که
راویان یا دیدگاههاي متعدد دارند ،اطالق ميشود .تعریف دیگري که براي این
اصطالح برميشمارند ،به کشمکشهاي معنایي بين شخصيتها اشاره ميکند که
ارکستري از صداهاي روایت شامل نویسندة ضمني و راوي و موضع ایدئولوژیک
است که باختين در بحث چندصدایي بهطور مفصّل به آن پرداخته است
()wikis.sub.uni-hamburg.de

در تعریف دیگري از انواع روایت چندگانه ميخوانيم:
یک روایت چندگانه نوعي از داستان است که چندین شخصيت مرکزي دارد؛ ولي
روي یک شخصيت بهعنوان شخصيت اصلي تمرکز ميشود .در بعضي موارد
نویسنده این ساختار را بهمنظور نشان دادن زاویة دید فردي در بدنة یک داستان
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بزرگتر برميگزیند تا ارتباط آنها را با یکدیگر بيان کند؛ به عبارت دیگر ،نویسنده
بهجاي تمرکز بر یک شخصيت اصلي ،بر دیدگاه چندین شخصيت تمرکز ميکند.
در برخي موارد نيز نویسندگان بهمنظور نمایش دیدگاه و زاویة دید فردي هر
شخصيت ،این ساختار را انتخاب ميکنند تا ارتباط آنها را در یک مضمون کالن
نشان دهند (.)penandthepad.com

از این تعریف استنباط ميشود که چندین داستان خطي هموزن در یک کليت با
گروهي از شخصيتها وجود دارند و هریک از شخصيتها مستقالً تجربههاي خود را
از یک موضوع مشترک بيان ميکنند.
پرینس ذیل راويهاي چندگانه مينویسد:
در بسياري از روایت ها بيش از یک راوي وجود دارد؛ درواقع در هر روایت ممکن
است راويهاي بيشماري (دو ،سه ،ده و تا آخر) وجود داشته باشند .براي مثال
راوي اول ممکن است راوي دوم را معرفي کند و او راوي سوم را و همينطور تا
آخر [ ]...هر راوي ممکن است از نظر جسماني ،عقالني ،احساسي ،یا اخالقي با
راوي دیگر کمتر یا بيشتر فاصله داشته باشد و این فاصله شاید در هر بخش روایت
تغيير کند (پرینس.)22 :9919 ،

او بهعالوه به روایتگريهاي چندگانه نيز اشاره ميکند .در نظر وي ،در هر روایت
دستکم به ازايِ هر راوي یک روایتگر وجود دارد .این روایتگري شاید با نشانههاي
آشکار مشخص شده یا نشده باشد.
نوعي از روایتهاي چندگانه ،روایت دوگانه خوانده ميشود و عموماً به داستانها و
فيلمهایي اطالق ميگردد که دو راوي دارند و هریک از راویان با بيان روایتهاي
مکمل به یک کليت داستاني شکل ميدهند .در این فرم روایي هر راوي به مطالب و
وقایعي مي پردازد که راوي دیگر به آن اشاره نکرده یا بهگونهاي متفاوت و با توجه به
دیدگاه و قرائت فردي خود از ماجرا به آن پرداخته است .اگر رمان را یک پازل
بينگاریم ،جاهاي خالي با روایت مکمل پر ميشود .حتي این دو راوي ميتوانند دو
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بخش از شخصيت راوي واحدي باشند .ميتوان رمان بوف کور از هدایت و آئورا از
فوئنتس را نمونههایي از روایت دوگانه در ادبيات داستاني فارسي برشمرد.
در این حوزه (روایات دوگانه) بيشتر به فيلمهایي توجه شده است که دو راوي
دارند .مثل فيلم «کوهستان سرد» 21که دو دلداده طي جنگ جهاني بهطور جداگانه (در
دو مکان متفاوت) روایتهاي خود را بيان ميکنند .یا فيلم «یاور »91مثال خوبي براي
روایتهاي چندگانه در سينماست .در این فيلم ،رابطة بين مرد داستان پالن بهعنوان یک
فعال اجتماعي با خدمتکار امریکایي ـ آفریقایي بهنمایش درميآید و ارزشها و
رؤیاهاي مشترک آن دو و نگاه نژادپرستانة هریک جداگانه آشکار ميشود
(.)penandthepad.com

رایجترین کاربرد اصطالح دیدگاه چندروایتي یا بهعنوان جنبهاي اساسي از روایت
درنظر گرفته ميشود یا به شيوهاي در داستاننویسي اطالق ميشود که زاویة
دیدهاي متناقضي در نقل روایتهاي داستان بهکار گرفته ميشوند .باوجود این ،در
هر دو تعریف جنبههاي ادراکي ،معرفتشناسي و ایدئولوژي هر فرد برجسته
ميشود و تفاوتها و شباهتها بين دیدگاههاي شخصيتها ارائه ميشود []...
اگرچه کثرت دیدگاه در درجة اول با فرمهاي زیبایيشناختي و معرفتشناسي
خودارجاعي مرتبط است .به عبارت سادهتر در این تعریف ،نوع ادراک و آگاهي،
معرفتشناسي و ایدئولوژي هر شخصيت از نوع نگاه و بافت کالم هر راوي
دریافته ميشود (.)wikis.sub.uni-hamburg.de

گروهي دیدگاه روایي چندگانه را فرمي روایي نميدانند؛ بلکه ویژگياي ميخوانند
که بالقوه در روایت وجود دارد و ميتواند پيشزمينة روشهاي متعددي قرار گيرد.
آنچه در همة تعاریف و دیدگاههاي موجود در حوزة دیدگاههاي چندگانه بهچشم
ميخورد ،ارتباط ذاتي آن با مبحث روایت و چگونه گفتن و انتقال داستان به خواننده
است .در این تعاریف ،ترتيب و نظم در این نوع از روایتها ممکن است کارکردهاي
متفاوتي داشته باشد .اما نکتة مهم این است که چشماندازهاي چندگانه ارتباط مستقيم با
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مقولة شناختي و دیدگاه و جهانبيني هر شخصيت دارد و مقولهاي قياسي محسوب
ميشود .نوع دریافت و ادراک و معرفتشناختي محدود هر فرد در این شيوة روایي
ارائه ميشود تا توجه خواننده را به انواع مختلف تفاوتها و شباهتهاي بين
دیدگاههاي ارائهشده در متن جلب کند.
به این ترتيب ،روایتهاي فردي و مستقل هر شخصيت مانند حلقههاي زنجير
دست به دست هم ميدهند تا موجودیت خود را در روایت اصلي بهنمایش بگذارند و
از مجموع شدن و پيوند آنها ،بهمثابة روایتهاي فرعي ،یک روایت اصلي ساخته شود
تا کليت داستان شکل گيرد .گاهي این روایتهاي فرعي سبب شکلدهي به روایت
اصلي ميشود و اصل مهم پيوند و تسلسل این زنجيرهها بهمنظور برجسته کردن
مضمون بزرگتري عمل مي کند که رمان درپي آفرینش آن است .اما رمانها و
داستان هایي را که فاقد این رابطة تسلسلي با روایت اصلي هستند ،نميتوان چندروایتي
خواند.
هارتنر این اصطالح را ،عليرغم کثرت و ابهام معنایي و استعاري ،بهطور کلي با
مفهوم دیدگاه 99قرابت مي دهد .این امر با توجه به سطح انتقال روایت در نثر ادبي
ميتواند هم راویان متعدد و هم چشماندازهاي روایت را یکجا دربرگيرد و نشانگر
درگيري معنایي بين شخصيتهاي مختلف و جهانبينيهاي آنها در داستان باشد .از
این رو این مبحث با مقولة چندصدایي باختين ارتباط ميیابد که در غالب موارد
رمانهایي که با این شيوة روایي نوشته شدهاند ،از این منظر مورد بررسي قرار گرفتهاند.
اما باوجود درک متفاوت از مفهوم چندروایتي ،بسياري از روایتشناسان تمایل دارند
این مفهوم را فراتر از وجود چند زاویة دید در یک داستان مورد بحث قرار دهند؛ به
این معنا که دیدگاه روایي چندگانه صرفاً وجود چندین زاویة دید در یک اثر نيست و
به دیدگاه و صداي راوي ها نيز مربوط است .بنابراین براي درک عملي این اصطالح
استفاده از آن باید به مواردي محدود شود که زاویة دیدها بهشکل قابل توجهي همواره
واقعة یکساني را از زوایاي مختلف تصویر ميکنند و ظرفيتهاي معرفتشناسي را از
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هر دیدگاه بهطور نسبي نشان ميدهند .ارتباط پدیدة چشمانداز چندگانة روایي از نظر
مفهومي با فلسفة پرسپکتيویسم 92یا نسبيگرایي و بهخصوص با نسبيتگرایي ادراکي

99

و شکگرایي 94به واقعيت مورد توجه قرار گرفته است.
محققان در این زمينه تالش کردند تا بين انواع ابتدایي (اساسي) این پدیده و
معرفتشناسي متنوع و داللتهاي معنایي آن تمایز قائل شوند .گستردهترین این
تمایز در فرم روایتهاي چندگانه بين فرم باز درمقابل فرم بسته این نوع روایت
دیده ميشود .در شيوة روایت فرمهاي بسته ،روایت در خدمت نمایش دیدگاههاي
متمایز شخصيتهاست که باوجود ناسازگاري و تفاوتهایشان ،هنوز یکپارچگي
و اعتبار زماني داستان را نيز حفظ ميکنند؛ چنين فرمي بهخصوص براي نمایش
نقطهنظرات محدود و شخصي یک شخصيت مناسب است .ولي یک صداي غالب
که عمدتاً صداي داناي کل است ،رویدادهاي روایت را زیر سلطه ميگيرد .این فرم
درنهایت در خدمت مفاهيم سنتي فلسفي است و به واقعيت ،یعني به مفاهيم آشنا و
واقعي یا حقيقت بيناالذهاني 92و دانش تمایل دارد .درحالي که فرم باز چندروایتي
بهمثابة کيفيتي ناهماهنگ شامل تضادها و گفتوگوهاي نامتجانس ،ویژگيهاي
ناسازگار و ترتيبات متنوعي دارند و با درگيريها و مواجهة دیدگاهها روبهرو
هستند که در هم حل نميشوند (همان).

هارتنر فرمهاي بسته و باز را به ترکيب همگن و ناهمگن تشبيه ميکند و براي
سبک نوشتاري فرمهاي بسته و فرمهاي باز چندین ویژگي را برميشمرد .در فرم بسته،
تمرکز و تأکيد بيشتر بر موضوع و رسيدن به هدف اصلي است و وقتي این فرم بهکار
گرفته ميشود که نویسنده هيچ تصوري از مخاطب ندارد یا بهدنبال پاسخ یک سؤال و
یا ایجاد ارتباط صميمانه تر با مخاطب است .در استفاده از فرم باز نيز ویژگيهاي
دیگري ذکر مي شود؛ ازجمله وقتي که نویسنده عمداً در آوردن مطلبي تأخير یا تعلل
ميکند یا به منظور ایجاد تعليق یا دعوت از خواننده براي تعامل با اثر این فرم را
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برميگزیند .گاهي نيز نویسنده براي اهداف اکتشافي ،ادبي و مفهومي آن را دنبال
ميکند.
2ـ .1پیشگامان نظرية ديدگاههاي چندروايتي
از نظر تاریخي ،آراي باختين (9112ـ9172م) دربارة مکالمه ،چندصدایي و دگرزبان
(تنوع زبانها) ،اثرگذارترین پژوهش ادبي در حوزة روایتشناسي است .آراي باختين
یکي از اولين بحثهاي علمي درمورد پدیدة چندروایتي را نيز تشکيل ميدهد .هرچند
او هيچگاه از این اصطالح استفاده نکرد ،دیدگاههاي فردي را به تمام عناصر درگير در
عمل روایت شامل راوي ،شخصيت اصلي ،شنونده (مخاطب) و نویسنده اختصاص داد
( .)Baxtin, 1981: 86در آراي باختين ،همه داراي یک دیدگاه شخصي هستند که
بهوسيلة زمينهها ،شرایط اجتماعي و ایدئولوژیکي آنها تعيين ميشود .ایدة چندصدایي
و تنوع زباني باختين تأثير زیادي در مطالعة ادبيات و روایت گذاشته است؛ بهطوري که
بحث دیدگاه را از پرسشهایي دربارة انتقال روایتها و ساختار فراتر برده است .زبان
براي باختين بهمنزلة ابزاري است که در آن ایدئولوژي بازتوليد ميشود« .در رمان اصيل
ميتوان پشت هر گفتار گوهر اجتماعي زبان را با تمام منطق درونياش احساس کرد»
(باختين .)41 :9911 ،محور نظریة باختين گفتوگوست که از سه عنصر گوینده،
شنونده و ارتباط تشکيل شده است .از این منظر ،زبان محصول تعامل افراد است که
دیدگاههاي ایدئولوژیک خود را بهاشتراک ميگذارند .او از ميان گونههاي مختلف ادبي،
رمان را شکلي جامعتر و کاملتر از نظامهاي ادبي دیگر ميشناسد و زبان رمان را
بهعنوان نظامي از زبانها بررسي ميکند« .رمان متشکل از الیههاي چندگانة گفتمان
است که بهشيوههاي گوناگون در کنار هم قرار ميگيرند» (وبستر .)71 :9912 ،در رمان
چندصدایي ،همة شخصيتها از تمام قشرهاي جامعه به یک ميزان فرصت حضور و
حق سخن گفتن دارند ،بدون آنکه یک صدا بر صداهاي دیگر مسلط گردد؛ استقالل
فکري ،گفتاري و اندیشگي و کرداري شخصيتها حفظ ميشود و نویسنده از
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دخلوتصرف و دخالت در جهان شخصيتها پرهيز ميکند .درحالي که در رمان
تکصدایي ،شخصيتها توسط یک عامل کنترلگر بهسوي اهداف ازپيشمعيّن هدایت
ميشوند.
فاولر دربارة رابطة زبان و جهانبيني ،با باختين همعقيده است:
بسياري از زبان ـ جامعهشناسان بر این باورند که چشماندازهاي معمول افراد به
«واقعيت» نتيجة جایگاهشان در ساختار اجتماعي ـ اقتصادي است و ساختار
اجتماعي این عادتهاي شناختي را در قالب الگوهاي رایج زبان ميریزد .بهقول
مایکل هاليدي ،ساختار ایدهاي متناسب است با ساختار ميانکساني .وجه دیگري از
ساختار ميانکساني که در سراسر زبان دیده ميشود و در رمان هم اهميت زیادي
دارد ،تأثيري است که آگاهي ما از وجود مخاطبان بر گفتههایمان ميگذارد (فالر،
.)911 :9911

گفتار فاولر به این معناست که هنگام سخن گفتن خواهناخواه مخاطبي را
برميگزینيم که صدا و ایدههاي خاص خود را دارد و ممکن است به ما پاسخ بدهد.
در آراي مکهيل ،بحث چشمانداز روایي چندگانه را ميتوان به نظریات او دربارة
گفتمان رمان پيوند زد .او ضمن تأیيد نظر باختين مبني بر اینکه رمان بر تنوع گفتار
اجتماعي بنيان نهاده ميشود که به موقعيتهاي گوناگون یا کاربردهاي زبان بستگي
دارد ،ميان چندگفتماني شکلي و سبکيِ متن و چندصدایي ایدئولوژیک تمایز قائل
ميشود و اساساً بر چندگفتماني بودن رمان تأکيد ميکند (مکهيل.)912 :9912 ،
اصطالح چشماندازهاي روایي چندگانه نخستين بار در مباحث روایتشناسي در
سه دهة پيش با مفهوم روایتهاي چندگانه مطرح شد .نويهاوس )9179( 97براي
اولين بار در رسالة تحقيقي خود بهطور مبهم پدیدة روایتهاي چندگانه را
شناسایي کرد .سپس بوشمن )9117( 97در نظرات خود آراي نويهاوس را بهخاطر
نادیده گرفتن ظرفيت چندگانة کانونيسازي ،بهمنظور ایجاد فاصله و تمایز بين
زاویة دیدها ،مورد انتقاد قرار داد؛ بهعالوه او اظهار ميکند یک متن با دیدگاههاي
چندگانه فقط اگر یک نقطة تمرکز مرکزي داشته باشد ،ميتواند دیدگاههاي مختلف
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دیگر را بهنمایش بگذارد .در ادامة این بحث ليندمان ( )9111تأکيد ميکند که
ارتباط معرفتشناسي این پدیده به درجهاي از ناهماهنگي بين دیدگاههاي موجود
در متن اشاره دارد .او بهعالوه بهجاي تمرکز بر تعداد زاویة دیدها به رابطة
معناشناختي بين آنها توجه ميکند .این مفهوم درواقع همان ایدهاي بود که ورا و
آنسگر نانينگ 91آن را گسترش دادند (.)wikis.sub.uni-hamburg.de

آنها مفهوم مبهم دیدگاههاي روایي چندگانه را به یک ابزار دقيق روایتشناسي
درجهت تمایز بين داستان و گفتمان کشاندند و چنين استدالل کردند که بهکفایت
دربارة اصطالحشناسي دیدگاههاي روایي چندگانه براي تجزیه و تحليل زاویة دید در
انتقال روایتهاي متعدد بحث شده است .بنابراین آنها رویکردشان را بهطور انحصاري
به رابطة معنایي بين دیدگاه شخصيتها و راویان و امکانات موجود در متن داستان
متمرکز کردند .در نظر آنها ،پدیدة دیدگاههاي روایي چندگانه نتيجة ترتيب دادن زاویة
دیدهاي متناقض یا یک ساختاري است که بهوسيلة تصاویر پيدرپي از یک رویداد
توسط دیدگاههاي مختلف توليد ميشود .اگرچه محققان اشاره کردهاند که این تنها راه
آفریدن دیدگاه روایي چندگانه نيست .بيشتر مطالعات اخير نيز بهطور مشابه بر عناصر
داستاني و انواع مختلف تمایزها (از حيث روایتشناختي ،ایدئولوژیکي و شناختي) بين
نقطة دیدهاي فردي تمرکز کردهاند .براي مثال ترکيب مفهوم ساختار دیدگاهها با تئوري
جهانهاي ممکن 91را سورکامپ 41در سال  2119مطرح کرد و مرناند 49در سال 2111
از ارتباط بين دیدگاههاي روایي چندگانه و عدم قطعيت سخن گفت و نشان داد که این
دو پدیده اغلب با هم در متون ادبي ترکيب ميشوند (همان).
هارتنر نشان ميدهد که ساختار متون چندروایتي مستقالً قابل تعریف نيست و این
پدیده را باید بهعنوان یک تأثير مربوط به خواننده و موضوع مورد مشاهده که ميتواند
باعث فعاليت انواع راههاي انتقال روایت شود ،درک کرد.
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2ـ .2ساختار آثار مبتني بر روايات چندگانه
عناصر داستاني مانند زاویة دید ،طرح و پيرنگ ،شخصيت ،تعليق و نقش خواننده ،در
آثار داستاني با شيوة پرداختِ روایتهاي چنددیدگاهي عملکرد نسبتاً متفاوتي دارد .این
دسته از آثار داستاني معموالً از منظر سومشخص و بهندرت از منظر اولشخص نوشته
ميشوند .اما در اغلب رمانهایي که با این تکنيک نوشته شدهاند ،از زاویة دید
سومشخص استفاده ميشود که منطقيترین نقطة دید بهنظر ميرسد؛ البته نه زاویة دید
سومشخصي که راوي یا شاهد خداگونه و غيرقابل مشاهده روایتگر آن باشد .نویسنده
عموماً چند شخصيت را در طول روایت انتخاب ميکند.
طرح داستانهاي مبتني بر فرم روایي چندگانه با داستانهاي خطي و فرمهاي ساده
متفاوت است .طرح و پيرنگ در رمانها و داستانهاي مبتني بر شيوة دیدگاه روایي
چندگانه بهدليل اجتماع چندین داستان خطي هموزن ،وجود دیدگاههاي متفاوت و
حضور چند شخصيت محوري واجد طرحي پيچيدهاند؛ به این معنا که هر دیدگاه جدید
بالقوه نگاه متفاوتي را به طرح و شخصيت داستان موجب ميشود .ویژگي کلي و
تکنيکي روایات چندگانه واداشتن خواننده به مشاهدة نزدیک و دقيق متن است تا به
مدد این تعامل طرح پيچيدة داستان درک شود.
نقش شخصيتها نيز در این تکنيک روایي از لوني دیگر است .معموالً داستانها یا
رمانهایي که با چند چشمانداز بيان ميشوند ،دو یا چند عضو دارند که از ميان
شخصيتهاي موجود در متن انتخاب ميشوند و خواننده از منظر و چشمانداز آنها
شاهد حوادث ،مضامين و دیگر عناصر داستان خواهد بود و به این طریق به افکار و
احساسات آنها بهطور مستقيم دسترسي خواهد یافت .انتخاب شخصيتهایي که قرار
است از منظر آنها روایت داستان به خواننده منتقل شود و منظر روایت متناسب با زمان
و مکان و موقعيت داستان تغيير کند ،در سازوکار این فرم روایي اهميت اساسي دارد و
نقش بسيار مهمي در توفيق یا ناکامي نویسنده در جلب نظر خواننده ایفا ميکند .در
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رمان و داستانهایي که با چند راوي بيان ميشوند ،هر شخصيت در مواجهه با
شخصيتهاي دیگر یا هر شخصيت در آینة گفتوگو ،رفتارها و کنشها و نگاه
شخصيتهاي دیگر گسترش ميیابد و شناخته ميشود .این امر اجازه ميدهد تا
مخاطب بهطور مستقيم انگيزههاي دروني هر شخصيت را دریابد تا زمينهها ،شباهتها
و تفاوتهاي آنها بر او آشکار شود .در سطحي دیگر ،شخصيتها تجربههاي خود را
از وقایعي یکسان بهدست ميدهند .نکتة قابل تأمل آن است که در این فرم روایي
به دليل توجه افراطي و تمرکز خاص بر مضمون داستان در کنار نحوة انتقال روایت ،به
شخصيتپردازي توجه کافي نميشود.
مضمون در این نوع داستانها ،بهطور مستقيم به ارتباط طبيعي شخصيتها گره
ميخورد .بعضي اوقات مضمون ميتواند موضوع خاصي را که شخصيتها با آن
درگيرند ،کشف کند .مضامين مشترک در روایتهاي چندگانه از منظرهاي مختلف
بهراحتي نظر خواننده را درمورد اميال شخصي آدمها تغيير ميدهد .بهعالوه نشان
ميدهد که تعامل چند دیدگاه طيف گستردهاي از دیگر عناصر داستان را برجسته
ميکند؛ ازجمله اینکه کثرت دیدگاهها در داستان ميتواند تعليق ایجاد کند یا جنبههاي
مضموني و اخالقي را در روایت پررنگ نماید؛ مثالً ارائة مکرر آن از زاویة دیدهاي
مختلف نسبيگرایي را برجسته ميکند و هرگونه قطعيت را پس ميزند .به این ترتيب،
این شيوة روایت اغلب در خدمت نمایش دیدگاه هر شخصيت نسبت به دیدگاه دیگري
قرار دارد و گاهي هدف ایجاد مضموني بزرگتر و تعليق و جلب مخاطب به مشاهدة
دقيقتر است.
یکي از نقشهاي مهم دیدگاه هاي روایي چندگانه تأثير در خواننده و برانگيختن
واکنش اوست که با ایجاد حسهاي قوي تعليق همراه است تا مخاطب را به دنبال
کردن ماجراها ترغيب کند و موجب کشف ارتباط بين شخصيتها شود .در رمان
آدمکش کور از مارگارت آتوود )9191( 42بهتدریج رابطة دو خواهر و شوهر خواهر از
بين روایتهاي متعدد دریافته و کشف ميشود و انگيزة خوانش ادامة داستان به
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مخاطب انتقال ميیابد .از سوي دیگر ارائة روایتهاي متفاوت از واقعهاي واحد از
سوي شخصيتها حس درام را در خواننده افزایش ميدهد و خواننده را به مشاهدة
دقيق و نزدیک متن واميدارد.

 .2نتیجه
در پژوهش حاضر ،پدیدة چشماندازهاي روایي چندگانه بهعنوان یک تکنيک روایي و
مفهومي زیبایيشناختي در داستاننویسي مدرن بررسي شد .با تفکيک مفاهيم زاویة دید،
دیدگاه (چشمانداز /پرسپکتيو) ،راوي و شخصيت که در بسياري موارد بهجاي یکدیگر
بهکار ميروند ،تالش کردیم به تعریف درخوري از این پدیده دست یابيم .در این
مطالعه دریافتيم که این تکنيک روایي کارکردي فراتر از وجود چند زاویة دید و چند
دیدگاه در رمان دارد و عناصر داستان در این پدیدة روایي در مقایسه با شيوههاي
پيشامدرن تا اندازه اي کارکردهاي متفاوتي دارد .اساساً ساختار بحث دیدگاه در این
شيوة روایي فراتر از پرسش هایي است که دربارة انتقال روایت و ساختار آن وجود دارد.
در دیدگاههاي روایي چندگانه ،اجراي ارکسترگونة روایات در کنار ترکيبي از صداهاي
متعدد با اهداف مضموني ،زیبایيشناختي و ایجاد تعليق همراه است که ميتواند
مجموعهاي از اهداف تکنيکي ،مضموني و ادراکي را نيز محقق سازد .مهمترین نتيجة
پژوهش این است که براي درک عملي این پدیدة روایي باید به مواردي که زاویة دیدها
واقعة یکساني را از زوایاي مختلف تصویر ميکنند و ظرفيتهاي معرفتشناسي هر
دیدگاه بهطور نسبي نشان داده ميشود ،توجه کرد؛ زیرا در دیدگاههاي روایي چندگانه
تمایز دیدگاهها یکي از عوامل مهم در روایت داستان است ،نه تفاوت لحنها یا
گفتههاي متفاوت از موضوعات متفاوت .درواقع فرم دیدگاههاي روایي چندگانه با
چندصدایي باختين تاحدي متفاوت است .در آراي باختين ،هریک از راویان از زاویة
دید ادراکي شخصي برخوردار است که بهوسيلة زمينهها ،شرایط اجتماعي و
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،ایدئولوژیکي آنها تعيين ميشود؛ درحالي که در این پدیدة روایي عالوهبر این نکته
.تمرکز بر یک موضوع و مضمون واحد نيز مورد نظر است
از مجموع پژوهش چنين برميآید که این پدیده بهطور مستقل قابل تعریف نيست و
باید آن را بهعنوان یک مقولة شناختيِ مربوط به تأثير خواننده از موضوع مورد مشاهده
 بنابراین ویژگي اساسي در این تکنيک روایي واداشتن خواننده به مشاهدة.درک کرد
 طرح پيچيدة رمانهاي چندروایتي،نزدیک و دقيق متن است تا به مدد این تعامل
.گشوده شود
پينوشتها
1. multiperspectivity
2. "Multiperspectivity Narration"
3. Marcus Hartner
4. Bielefeld
5. Wayne C. Booth
6. etendue
7. The Edda
8. Parliament of Fowls
9. Clarissa and Pamella
10. Smolett`s The Expedition of Humphry Clinker
11. Potocki`s the manuscript found in Saragossa
12. Eliot`s Middlemarch
13. Waves
14. Virginia Woolf
15. Blindness
16. Collins
17. Browning`s narrative poem The Ring and the Book
18. T.S Eliot`s The Waste Land
19. Coleridge`s Kubla Khan
20. Selley`s Ozymandia
21. "Memento"
22. "Magnolia"
23. Ryū nosuke Akutagawa
24. Akira Kurosawa
25. multiple narrative
26. multiple perspective
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27. tandem narrative
28. multiple point of view
"29. "Cold Mountain
"30. "The Help
31. perspective
32. perspectivism
33. perceptual relativism
34. skeptulism
35. intersubjective truth
36. Neuhaus
37. Buschmann
38. Vera and Ansgar Nunning
39. possible worlds
40. Surkamp
41. Mrnhald
42. Margaret Atwood
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Abstract
Multiple narrative perspectives are new phenomena in narratology and
a common narrative method in modern fiction. As this narrative
technique has some characteristics like plurality of viewpoints,
multiplicity of narrators, and the change of the viewpoints, its plot is
more complicated than the other narrative forms, and readers
understanding of this form depends on the interaction between the
reader and the text directly. This is generally due to the element of
point of view. Since this narrative method is the purpose of this study,
it introduces this concept.
Despite its prevalence in the modern novels writing, few studies have
been devoted to it.
Keywords: Narratology, Multiple Narrative Perspectives, Point of
View, Perspective.
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