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 چکیده
شيوة روایي متداول در  شناسي ووایتر جدید در ايچندگانه پدیده اندازهاي روایيچشم

ها، تعدد راویان و تغيير علت تکثر دیدگاهدر این شيوة روایتگري به .است مدرن نویسيداستان

هاي روایي دیگر است و درک اثر به تعامل تر از فرمها پيچيدهرنگ داستانزاویة دید، پي

توجه به دو مفهوم زاویة دید و دیدگاه  خواننده و متن بستگي مستقيم دارد. این پدیده عموماً با

مثابة مفهومي وابسته به جهان پيراموني راوي و دیدگاه گيرد. زاویة دید بهمورد تحليل قرار مي

عنوان امري وابسته به جهان دروني و نوع نگرش راویان به موضوع، اساساً خوانش این دسته به

و سطح انتظار نویسنده و خواننده را دگرگون  نمایدآثار پيشامدرن متمایز مي از آثار را از

نویسي امروز کند. هدف اصلي مطالعة این شيوة روایي، رواج این تکنيک ادبي در داستانمي

است که لزوم معرفي و آشنایي بيشتر با این پدیده را ضرورت بخشيده است. با شناخت روابط 

ناسي در تحليل رمان، به ابزارهاي شموجود در این دسته آثار و با توجه به اهميت روایت

شود. پژوهش حاضر ها دست یافته ميمطمئني براي تحليل و بررسي این دسته از رمان

تر. نتایج تر و جامعهاي غنيمنظور بررسيجستاري است در تبيين و معرفي این شگرد روایي به

 تأثير شناختي ـ لةمقو یک عنوانبه باید را چندروایتي متون ساختار دهدپژوهش نشان مي
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 روایي تکنيک این در اساسي ویژگي .کرد ـ درک مشاهده مورد موضوع از خواننده به مربوط

 پيچيدة طرح تعامل، این مدد به تا است متن دقيق و نزدیک مشاهدة به خواننده واداشتن

 .شود گشوده چندروایتي هايرمان

 گانه، زاویة دید، دیدگاه، رمان. هاي روایي چندشناسي، دیدگاهروایت هاي کلیدي:واژه

 . مقدمه1

اي از مثابة گونههاي چنددیدگاهي(، به)روایت 9اندازهاي روایي چندگانهچشم

انتخاب . مدرن استداستاني مدرن و پست هايروایت در رایج هايشيوه از روایتگري،

ر راویان و دليل تغيير زاویة دید و حضواین شيوه براي روایت در داستان و رمان، به

کند و به هاي کالسيک و پيشامدرن متمایز ميها را از نمونهصداهاي متعدد، آن

هاي سنتي و پيشامدرن هاي روایي داستانانجامد. در شيوهدگرگوني خوانش خواننده مي

شود و با عمدتاً رمان با یک راوي، یک زاویة دید و برمبناي روایتي کالن آغاز مي

هاي ها و کشمکشفرعي در کنار رویداد اصلي و به مدد کنشافزودن رویدادهاي 

یابد، سپس با همان راوي و زاویة ها در یک خط زماني مشخص گسترش ميشخصيت

هاي مدرن، یک راوي، یک زاویة دید و یک رسد. اما در روایتپایان ميدید واحد به

 عبارتيشود؛ بهدیل ميهاي خُرد تبروایت کالن به چند راوي، چند زاویة دید و روایت

 شيوه شود. اینهاي شخصي تبدیل ميانداز به واقعيتواقعيتي یکسان از چندین چشم

 پيچيده اياندازه تا دارد، الفت نویسيداستان سنتي هايشيوه با که ايخواننده براي

 کسي چه اندازچشم و نگاه از ماجرا و گویدمي سخن کسي چه دریابد باید زیرا است؛

 متن وقایع، غيرخطي و پيچيده روابط درک براي خواننده حيث، این از. شودمي یتروا

 و هاشخصيت داستان، طرح در موجود روابط درک به تا خواندمي بيشتري تأمل با را

 کشف کند. این کشف را روایي هايپيچش آن از ترمهم و شود نائل اندازهاچشم

 چندگانه روایت فرم عالوهبه. کندرا فراهم مي ادبي متن خوانش از ادبي لذت ساززمينه
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 جدي خوانندة براي روایتگري شيوة این امروزه و شودمي خوانده قياسي روش یک

 نظري مقولة چنددیدگاهي هايروایت بحث .است پيشين هايشيوه از ترمطلوب ادبيات

 که طور همان. کرد مشاهده اثري در کمالبه را آن هايویژگي تواننمي و نيست قطعي

 و طرح در یکبههاي یکبه نشانه تواننمي نيز دیگر روایي هايتکنيک و ساختارها در

 مدرن رمان و داستان در شيوه این در رسد آنچهمي نظربه یافت. دست داستان نقشة

 آثار از دسته این خوانش در خواننده نقش است. متن و خواننده تعامل دارد، اهميت

   .اردد ايویژه اهميت

منظور درک پدیدة مورد مطالعه روش تحقيق توصيفي است و این نوع روش به

ایم با تبيين روایات چندگانه، بر ارتباط انتخاب شده است. در این مطالعه کوشيده

هاي ارگانيک خواننده با آثار داستانيِ متکي بر این تکنيک روایي افزوده شود. پرسش

 تحقيق به این شرح است:  

 اندازهاي روایي چيست؟يت و مفهوم پدیدة چشمـ ماه

 توان به تعریفي جامعي از این پدیدة ادبي دست یافت؟ ـ آیا مي

 شده با این شيوة روایي چيست؟ـ نقش مخاطب در فهم آثار داستاني نوشته

 . پیشینة تحقیق1ـ1

در  هاي چندروایتيرغم عموميت یافتن دیدگاهشناسي، بههاي حوزة روایتدر پژوهش

مدرن، تحقيقات اندکي در این باره انجام شده است. هاي مدرن و پستنگارش رمان

خصوص مربوط به یک دليل آن به ابهام معنایي این اصطالح ادبي مربوط است؛ به

تفاوت آرایي است که درمورد راوي، زاویة دید و دیدگاه )پرسپکتيو( وجود دارد. این 

دید یا مفهوم چندصدایي باختين تجزیه و تحليل  شيوه امروزه بيشتر با مبحث زاویة

 ند از:اعبارت اند،هایي که در این حوزه انجام شدهشود. معدود پژوهشمي

 2192اکتبر  92)از دانشگاه هامبورگ( در  2«هاي چندگانهروایت»اي با عنوان مقاله

شر شد. هارتنر در آلمان، منت 4دانشگاه بيلفلد استاد ادبيات انگليسي 9از مارکوس هارتنر،
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هاي آن پرداخته است که از تفصيل به ماهيت این پدیدة ادبي و ویژگيبرده بهمقالة نام

شناسي و زبانآید. راجر فاولر در فصل چهارم شمار ميرو به منابع مهم تحقيق پيش

انداز و زاویة دید توجه کرده است. جرالد پرینس در کتاب نيز به انواع چشم رمان

چندگانه را تبيين کرده  هايروایت طور مختصریت بهروا کارکرد و شکل شناسيروایت

ها هاي یادشده و نظایر آننکتة مهم درخصوص ترجمة اصطالحات در کتاب .است

دهد تفکيک مفهوم راوي، دیدگاه، زاویة دید و پرسپکتيو مبهم و گاهي نشان مي

اي از کتب است. در پارهشده  تهانگاش نادیده اغلب مفاهيم این مخدوش است و تفاوت

یا راوي،  شده بنديدیدگاه دسته دید و زاویة معنايبه راوي نقد و نظریة ادبي نيز، انواع

است. به این ترتيب، غير از مآخذ رفته  کارشخصيت و نویسنده در مفاهيم یکسان به

ن، از اصطالحات یکسا متعدد هايهاي چندگانه، ترجمهاندک در حوزة روایت

غریب و  هايسازيمعادل شده وترجمه اصطالحات نادرست و کاربرد انگاريسهل

عالوه هيچ مقاله یا کتاب به. بوده است پژوهش این روي پيشِ موانع ازجمله رواجکم

فارسي در این زمينه مشاهده نشد. از این حيث پژوهش حاضر یک آزمون و خطا در 

ایم تا به تعریف به این منظور کوشيده حوزة نظري و دراساس طرحِ موضوع است.

چنددیدگاهي( در ادبيات  هايروایت) روایي چندگانه اندازهايجامعي از اصطالح چشم

 داستاني دست یابيم.

 . چارچوب نظري2

  . روايتگري ـ راوي1ـ2

بازتعریفي از  به چندگانه روایي هايدیدگاه تبيين مفهوم منظورضروري است به

 از هایينمونه. شود پرداخته هاو تفاوت آن( پرسپکتيو) دیدگاه و دید زاویة روایتگري،

     شده است. نيز ذکر موضوع بهتر بلند جهت تبيين هايداستان و هارمان برخي

 ارائة و انتقال براي نویسنده که است شگردهایي مجموعة روایتگري هايشيوه

 فقط مربوط روایتگري شيوه. گيرديم کاربه مخاطب آن به وقایع نمایش و نقل و داستان



 و همکار پور گسکريبهناز علی                                        مدرن یروای دةیپد ۀمثاباندازهاي روایی چندگانه بهچشم

 

222 

داستان نيز  روایت چگونگي به بلکه گوید؛مي را داستان کسي چه که نيست این به

  وابسته است.

 بيان به. دهدمي رخ معيّني جهان در که است رویداد و موقعيت چند نقل روایت

 از هریک و کندمي بيان جهان آن دربارة را هایيقضيه یا هاگزاره تر، روایتدقيق

 تحليل و تجزیه خبر( قالب موضوع ـ توضيح )مبتدا ـ در توانمي را هاگزاره این

 (. 77: 9919کرد )پرینس، 

اي دارد که راوي یا روایتگر خوانده ها گویندهبه این ترتيب، هریک از گزاره

روایتگر )راوي( صدایي در متن است که روایت را براي خواننده بازگو »شود. مي

شخص( و گاهي هاي داستان است )اولند. روایتگر گاهي خود یکي از شخصيتکمي

  (. 222: 9911)فاولر، « شخص(بيرون از جهان داستان قرار دارد )سوم

داند و راوي و عمل روایت را با عنوان مي روایي متن ژرار ژنت راوي را صداي

کند. از را روایت مي کند. از دید او، مفهوم صدا کسي است که رخدادصدا بررسي مي

چنين منظري، راوي گوینده یا صداي متن روایي است یا عاملي است که با مخاطب 

 (. Genette, 1980: 19)کند رابطة تعاملي برقرار مي

شود. راوي ممکن راوي سازوکاري است که جهان داستان از طریق او ارائه مي 

د. باید توجه داشت که نگرش گر باشاندازه مداخلهتفاوت یا بيشدت بياست به

هاي رمان متفاوت است. راوي همان مؤلف مستتر یا راوي با نگرش شخصيت

تواند قسمتي از جهان داستان را حذف نویسندة ضمني هم هست. اوست که مي

کند یا قسمتي را گنگ و مبهم ارائه کند. درواقع راوي اطالعات داستاني را فيلتر 

 (. 79: 9912کند )حري، مي

 بر و شودمي گفته آنچه بر که شخصي است گویدراوي مي توالن در تعریف

 شخصيتي این ترتيب، راوي (. به2: 9912دارد )مارتين،  نظارت آن دریافت چگونگي

را  نویسنده صداي منظور انتقال اطالعات داستاني،داستان، به درون یا بيرون از که است

 یا یکسان هايزمان در که دارند راوي ندچ هاداستان برخي. رساندمي خواننده به
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عالوه با توجه به تصميم به. کنندمي ارائه را هایشاندیدگاه و هاشخصيت مختلف،

. کنند استفاده دیدها زوایة از ايمجموعه یا دید زاویة توانند از یکراویان مي نویسنده،

 روایي متن هر که ورطدر بيشتر تعاریف بر نقش واسطگي راوي تأکيد شده است. همان

 را راوي مان توماس». خواننده نيز راوي است و داستان دارد، واسطة ميان نياز واسطه به

 دیگري شکلبه شخصسوم قالب در جزبه دستوري نظر از که نامدمي روایت روح

 در و یابدمي تبلور شخصاول قالب در گاهي شخصسوم این البته. ندارد حضور امکان

 (.  11: 9979اخوت، )« گرددمي ظاهر مختلف هايمکان و اهآدم قالب

پردازد و از خالل برقرار کردن تناظري بين پرینس از منظري دیگر به راوي مي

 نویسد:شناسي ميدستور زبان و روایت

شخص سوم و( شخص )تودوم ،(من نمونه براي)شخص اول ميان زبان، دستور در 

 شخصدوم گوید،مي سخن که است کسي صشخاول. گذارندمي تمایز( او)

 سخن اشدرباره که است شيئي یا فرد شخصسوم و است سخن مخاطب

. ساخت برقرار همانندي بنديتقسيم توانمي نيز شناسيروایت در. گویندمي

 شيئي یا فرد و است شخصدوم شنوروایت است، شخصاول راوي گفت توانمي

 .(97ـ92: 9919است ) شخصسوم شودمي روایت اشدرباره که

 ديد  . زاوية2ـ2

 دید ـ یکي از زاویة .است دید زاویة انتخاب رمان و داستان هر آغاز در نکته ترینمهم

 داستان که در طرح، شخصيت و سایر عناصر آن تأثير مستقيم دارد ـ روش اصلي عناصر

 ابزاري انتخاب دید زاویة انتخاب اصوالً» دهد.مي نشان روایت داستاني در را نویسنده

 (. اغلب912: 9919پور، مندني« )جهان به نگریستن قياس ـ براياست ـ به

 در عنصري اصلي اساسي و دید را با این توجه که شرطي زاویة پردازاننظریه

به تصميم نویسنده  دید زاویة انتخاب. دهندبحث قرار مي نویسي است، موردداستان
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و  نه بگوید، از یک یا دو یا چند زاویة دید استفاده کندچگو داستان را که بستگي دارد

  به خواننده امکان بدهد که داستان را از یک یا چند روزن ببيند. 

 ترینمهم مسلّماً شود،مي گفته آن با داستان که دیدي (هازاویه) زاویة انتخاب 

 قياخال و عاطفي واکنش نحوة بر چون بگيرد؛ باید نویسرمان که است تصميمي

خيانت ـ  داستان مثالً گذارد.مي مستقيم تأثير هاآن عمل و کاراکترها به خوانندگان

 زاویة با اصوالً اینکه به بسته باشد، متفاوت ما بر تأثيرش است ممکن خيانتي ـ هر

 نفر مشاهدة براساس فاسق یا یا دیدهخيانت یا شود گفته خيانتکار شخص دید

 (.79: 9911الج، )چهارم 

 یة دید درواقع شيوة نقل داستان است. زاو 

 . ديدگاه )پرسپکتیو(2-3

واسطة آن با رخدادها و نقطة دید یا موقعيتي ادراکي یا مفهومي است که خواننده به 

شود. این نقطة دیدگاه گاه ازآنِ راوي است و گاهي شده آشنا ميهاي روایتموقعيت

داند، او را راوي را دربارة داستان مي چيزمتعلق به شخصيت داستان. وقتي که راوي همه

چيز ایستد و بر همهخوانند که جایي در بيرون از فضاي داستان ميچيزدان ميهمه

اِشراف دارد )زاویة دید بيروني(. اما گاهي دیدگاه خود را به یک یا چند شخصيت 

و کند و حوادث را از دیدگاه دانش، احساس شخص محدود( ميداستان محدود )سوم

 بيند )زاویة دید دروني(.  ادراکات آنان مي

آید، گاهي در داستان به شمار مياگرچه زاویة دید ابزار راوي و روایتگري به

اي که راوي از فضا و خوریم که ازآنِ راوي نيست؛ یعني بنابر فاصلهجمالتي برمي

کار اندیشيده باشد تواند آن سخنان را بر زبان آورد یا به آن افاشخاص داستان دارد، نمي

بيند( و چه کسي (. از این حيث، باید ميان زاویة دید )چه کسي مي991: 9917)حري، 

گوید )راوي( تمایز قائل شد. این موضوع که روایت ازآنِ راوي است، اما اندیشه و مي

شدگي هاي داستان تعلق دارد، همان بحثي است که ژنت آن را کانونيافکار به شخصيت
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 سازيمحدویت و انتخاب ابزار یا شدگيکانوني عنوان را با دید زاویة درواقع نامد.مي

ژنت . کندمي بيان شخص یک دید نقطة از هاموقعيت و رخدادها روایي اطالعات

 سنجيده و احساس درک، مشاهده، اشيا از آن منظر که را دیدگاهي (189 :1980)

بصري نيست و به  فقط درک مشاهدهغرض او از امر  نامد.مي شدگيکانوني شوند،مي

مانند  نيز مثابة امري ادراکي و شناختي، وابسته است. ریمون کنانمفهوم کلي مشاهده، به

کشاند و ابهام را شدگي و دیدگاه را به بحث شناختي مينزدیکي مفهوم کانوني ژنت

 کند: گونه برطرف مياین

 روایت راوي زبان از و دید زاویة دورنما )پرسپکتيو( و منشور، واسطةبه داستان 

 نظرم]...[ به .نيست راوي شخص ازآنِ لزوماً دید زاویة و منشور این گرچه. شودمي

مانند  و نيست نوري ـ تصویري تلویحي معاني از خالي شدگيکانوني اصطالح

 درنظر گسترده حديبه بایستمي را شدگيکانوني بصري، صرفاً حس دیدگاه

 که معنا این دربرگيرد؛ به نيز را ایدئولوژیکي و عاطفي و اختيشن سویة که گرفت

 و اندازه چه به یا نامحدود محدود او دید کانون. بيندمي چقدر و بيندمي کسي چه

 (.11: 9917ریمون کنان، ) کجاست؟ از

کند و بنابراین زاویة دید ازآنِ راوي است؛ یعني کسي که داستان را روایت مي 

هاست. بيني و نگرش آنهاي داستان و جهانثي مربوط به شخصيتشدگي بحکانوني

کند و جرالد پرینس نيز با انتخاب رویکردي مشابه، نقطة دید را از زاویة دید متمایز مي

 شود.   تر ميبه دیدگاه نزدیک

 یا ادراکي)دید نقطة  شده،روایت رویدادهاي ارائة براي روایتگري، حين در

 شخصيت طرفبي ناظري همچون شاید درنتيجه. گزینيمبرمي يمشخص( شناختيروان

 از را، او یا خودش وصف کنيم دید از را شخصيت همان یا کنيم توصيف بيرون از را

در روایت، سه نوع  .درون به بيان درآوریم از هم و بيرون از هم کل، داناي ناظر دید

ایت سنتي یا کالسيک است بارز رو پذیر است: نوع نخست که ویژگينقطة دید امکان

( که نقطة دید نامحدود )نامقيد( ناميده فروشيبازار جلوه وران شوالية ارابه)براي نمونه 
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کند. نقطة دید دوم را هاي راوي تحميل نميشود؛ زیرا هيچ محدودیتي را بر توصيفمي

ات و چيز دقيقاً بر پایة آگاهي، احساستوان نقطة دید دروني ناميد؛ یعني همهمي

شود. در این حالت، راوي فقط چيزهایي را هاي یک یا چند شخصيت ارائه ميدریافت

، نقل با 27ـ24: 9919گویند )پرینس، دانند و ميگوید که یک یا چند شخصيت ميمي

    تلخيص(.

دهد: الف. ثابت: فقط دیدگاهِ یک پرینس نقطة دید دروني را در سه قسم توضيح مي

است که از دیدگاه  سووشون شدة آن رمان فارسينمونة شناخته شخصيت در کار است.

دیدگاه چند شخصيت  شود. ب. متغير:زري، شخصيت اصلي، به رویداها پرداخته مي

رویداد گوناگون ارائه شود؛ مانند داستان تا چند مجموعه شودطور متوالي برگزیده ميبه

یا چند رویداد بيش از یک بار و هر پور. ج. چندگانه: یک از شهریار مندني هنگامبلند 

گزارش از ویليام فاکنر و  خشم و هياهوبار برپایة یک دیدگاه متفاوت روایت شود؛ مثل 

. انداندازهاي متعدد نگریستهاي واحد از چشمکه به واقعه از گابریل گارسيا مارکز یک قتل

 هاي بارزيپرینس براي نقطة دید بيروني فقط یک قسم قائل است که شامل ویژگ

از همينگوي و داستان کوتاه ها آدمکشهاي عيني )نمایشي( یا رفتارگراست؛ مثل روایت

 از صادق چوبک.« عدل»

 :دیدگاه» ذیل عنوان بيند. اوراجر فاولر زاویة دید و دیدگاه را دو روي یک سکه مي

   :نویسدمي «اندازچشم

. شودمي ناميده دیدگاه تانداس نقد در آنچه با دارد تنگاتنگي نزدیکي گفتمان

 ترِبنيادي دیدگاه ادراکي و /شناختيزیبایي اولية دیدگاه: دارد معنا دو اخير اصطالح

 هنرهاي در «دید زاویة» با است برابر دیدگاه نخست، معناي در. ایدئولوژیک

 معموالً را هانقاشي. شودمي دیده آن از بازنمود ابژة که ايزاویه یعني دیداري؛

 نقاشي به خاص اينقطه از کندمي ملزم را بيننده که کِشندمي اندازيچشم ساسبرا

 با را اشخواننده و خود گيريجهت نویسنده هم، ادبي هايمتن ]...[ در .بنگرد

 از بيش گيريجهت این. کندمي معيّن نمایاند،بازمي که جهاني محتواي به توجه
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 است ممکن روایتگرش یا نویسنده. ودشمي زماني و مکاني موقعيتي شامل هرچيز

 یا تاریخي رویدادهاي کنندةتنظيم است ممکن برسند؛ نظربه نزدیک خيلي یا دور

 (.  919ـ912: 9911)فاولر،  باشند رویداد شاهد

شناختي، مفهوم زاویة دید در معناي عام آن منظور فاولر از دیدگاه بصري و زیبایي

و نسبت  کالم و اندیشه رابطة به ها رانگره عنوان حتت دوم معنايبه است. اما دیدگاه

 است.   دیدگاه و زبان مرتبط بحث دهد که درواقع به پيوندها با یکدیگر اختصاص ميآن

 داستان ساختار در و است بازنمود موضوع به موجود نگرة دیدگاه معناي دومين 

 صداي ناچاربه دخو هايپردازيعبارت با روایتي هايمتن. دارد بسزا اهميتي

 موضوعش به خاص نگاهي که پنهان ايگوینده کنند؛ لحنمي نمایان را روایتگري

   (. 917 دارد )همان، خوانندگانش به نسبت ویژه جایگاهي و

 در که کندمي اشاره ضمني نویسندة درمورد 2وین بوت آراي به زمينه این در فاولر

شدت به ايعنوان رسانهزبان، بهو  گویدمي سخن مشخص ايگوینده داستان هر

باشيم. به  داشته آن به اينگره بدون آنکه بگویيم چيزي دهدنمي اجازه پایبندکننده،

 خاص اندیشة حاوي بالقوه داستان متن در زباني روایت و کالم عبارت دیگر، هر

 . است( راوي)آن  گویندة

کند و دگاه متمایز ميرا از دی 7( مفهوم زاویة دید یا قلمرو77: 9912تودروف )

ها و هاي ناخودآگاهِ شخصيتمثابة عمق زاویة دید یا ميزان نفوذ آن در نيتدیدگاه را به

 دهد. ها مورد بررسي قرار ميارائة تحليل دقيق از روحيات آن

 تنگاتنگ، ايرابطه حفظ ضمن دیدگاه، و دید زاویة با توجه به تعاریف ذکرشده،

 به دیدگاه ساده طوراست. به کنندهگيج ايه این تفکيک تا اندازهدارند؛ البت هایيتفاوت

 نگرد. دیدگاهمي چگونه خود جهان به گوید ومي را داستان کسي چه که معناست این

 توانمي را دیدگاه. اوست بينيو جهان جهان از او تفسير و نگاه نوع راوي، نگرش نحوة

 قرار محل و راوي موقعيت دید زاویة کهي درحال ناميد؛ اداراکي ـ شناختي دید زاویة

 این به موجود، تعاریف طبق دید، زاویة. رویدادهاست به گرفتن او و منظر وي نسبت
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 خواننده روي به روزني چه دیگر، عبارت به و شودمي گفته چگونه داستان که معناست

زاویة دید بيشتر  بر این اساس، .شود وارد داستاني دنياي به پنجره آن از او تا گشایدمي

گرفته  جاي آن در راوي که کندموقعيتي توجه مي و هندسي بُعد به و دارد فيزیکي جنبة

 جزئيات، به اندازه چه و تا شده داده قرار موقعيت در کدام راوي دید باید. است

 هماهنگي در باید )پرسپکتيو( را و اما دیدگاه دارد؟ ها اِشرافکنش و هاشخصيت

 راوي و ضمني نویسندة ها،آن بينيایدئولوژیک و جهان موضع و روایت صداهاي

 زاویة و است راوي دروني جهان به وابسته امري دیدگاه بهتر، عبارت به. بررسي کرد

 راوي. بيروني جهان به وابسته امري دید

 چندگانه  هاي رواييديدگاه . تبارشناسي3

 کشف با اما. رفتمي کاربه بالغي يکارها در این شيوة روایي نخست هاي اوليهشکل 

 رابطة بحث دربارة و یافت تغيير وضعيت م(9197ـ9149) جيمز هنري توسط دید زاویة

 شناسي،معرفت نقل، مشاهده، ميان زنجيرة به توجه افزایش موجب دیدن و گفتن بين

 با گسترش .شد وسيع سطحي در شناسي داستانزیبایي و اندازچشم زبان، روایت،

 در کنار روایي هايشيوه تمرکز بر روایت، بحث با بيشتر آشنایي و نویسينداستا

 به توجه نویسي مدرن،روایت در داستان مهم ابزار دو عنوان به نقل، و مشاهده

 .را برجسته کرد« گفتن چه» جايبه «گویيچگونه»

 در چنددیدگاهي متون تعداد افزایش سمتبه را ما ادراکي روایت دغدغة شرایط 

 در بتوان را روایي شيوة این فرم ترینمهم شاید. کشدمي مختلف ژانرهاي

 نظرنقطه اند ]...[ ازشده روایت شخصيت چندین وسيلةبه که یافت هایيرمان

 برخوردار کهن ايپيشينه از و نيست اي نوظهورپدیده روایتِ چنددیدگاهي تاریخي

 مجلس و 99 قرن در 7افالطون زیومسمپو در توانمي را آن اولية هاينمونه. است

در  فرم این هاي آغازینکرد. و نمونه مشاهده از چاوسر (9912) 1مرغان

 1کالریسا و( 9741) پامال مثل ايمکاتبه هايرمان در هجدهم قرن نویسي دررمان
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از هامفري کلينکر  (9779) 91سفر در اسمولت ریچاردسون و ساموئل از( 9741)

  . (wikis.sub.uni-hamburg.de) کرد مشاهده

 شود،مي خوانده انگليسي شناختي(محور )روانشخصيت رمان نخستين پامال که

 که اَشرافي محيطي در شودمي موفق که است زیرک و احساساتي خدمتکاري داستان

 کليت. کند ازدواج بندوباريبي زادةاشراف با هاست، سرانجامآن تهاجم مورد مرتب

 داستان نيز کالریسا رمان. اش و دیگرانبين پامال، خانواده است هایيتبادلِ نامه رمان

 هانامه از ايمجموعه قالب در که است شيادي مرد به کالریسا باختگيدل و زندگي

شده  تشکيل خبرنگار چندین هاينامه توالي از نيز اسمولت در سفر. است شده تصویر

 دیدگاه از است ممکن یکسان ايادثهح دهد که چگونهها نشان مياین روایت است.

 .شود مشاهده متفاوتي طوربه مختلف هايشخصيت

 کهچنان شود؛مي ترگسترده دیدگاه چندروایتي چندریختي و پدیدة نوزده قرن در»

 مثل گزینند؛برمي را چندگانه هايروایت هاياستراتژي نویسندگان از زیادي تعداد

 92اليوت مارچِ و ميدل 99ساراگوسا در وجود( م9192ـ9112) نسخة خطي پوتوکي

( 9199)امواج  مثلمدرن  ادبيات بيستم در قرن )همان(. این گرایش در(« 9172ـ9179)

 برف و 94( از ساراماگو9112)کوري  مانند مدرنو در ادبيات پست 99وولف از ویرجينيا

 هنري یا يسبک هاينوآوري دیگر با اغلب که یابدمي ادامه 92پاموک ( از2112)

 هايداستان روایت در غالباً متعدد هايروایت آميزند. استراتژيمي همبه کالسيک

هاي در ساختار داستان .شودمي نيز استفاده جنایت و رمزوراز ایجاد در کارآگاهي

 مدرنِپست رمان تا ،ماه سنگ مثل کالسيک کارآگاهي هايداستان ، نویسندة97کالينز

 متعدد شاهدان طریق از باید ماجرا کشف و حلراه که پاموک از سرخ من نام رازآميزِ

 هايدیدگاه تا شود داده اجازه که است همين واقعيت به معتبر رویکرد شود، تنها حل

  .شوند شنيده یکسان موضوعي از متعدد

 آن از چندي هاينمونه است، ارتباط در چندگانه دیدگاه با ندرتبه شعر هرچند

 .است شده یافت
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 که است 97کتاب و حلقه عنوان به ]با[  از برونينگ روایي شعري آن مشهور مثال

 با. گذاردمي نمایشبه نمایشي هايگویيتک از ايمجموعه با را جنایي دادگاه یک

از  کوبالخان (،9122) 91اليوت از زباله سرزمين مثل اشعاري در تواندمي حال، این

 یک از متفاوتي تصاویر (،9191) 21شلي از ازیماندیا(، 9711ـ9717) 91کالریج

 هايدیدگاه با ندرتبه شعر مانند نمایشي نيز مشاهده کرد. متون را باستاني ستمگر

 بر اساساً مخاطب کردن راضي ها براينمایش اند. ولي هنوزشده ارائه چندگانه

 مثالً در. است مبتني صحنه روي بر فرد هر شخصي هايدیدگاه نمایش

 ميزان و عقيده و نقشه براساس شخصيت هر شکسپير، هملتِ مانند ايامهننمایش

  رود )همان(. مي صحنه روي خود دانش و آگاهي

 خاصِ رویداد کشيدن تصویربه راه تنها را راوي چندین از استفاده البته هارتنر

 روایت در خودآگاهي بيان براي بسياري هايتکنيک است معتقد و داندنمي داستاني

 را مختلف هايشخصيت دیدگاه هايویژگي تا دهدمي متن امکان به دارد که جودو

 دیدگاه بين کشمکش کند،مي معرفي که شگردهایي ازجمله. بگذارد نمایشبه

  .کندمي خلق متعدد هايروایت سطوح در را مشابهاتي که هاستراوي یا هاشخصيت

 دیدهاي زاویة از استفاده شلي که مري از( 9191) فرانکشتاین در مثال عنوانبه 

 منجر چندگانه روایي هايدیدگاه به شدهارائه داستان و موضوع براساس مختلف

 در مثالً است؛ کالژگونه و مونتاژ ساختار بستن کاربه دیگر استراتژي. شودمي

 از( 9122) مانهتن ونقلحمل و( 9121) پاالز آلکساندر از برلين دوبلين هايرمان

 با هاآن تکميل و روایت شکستن با داستان رنگپي خطوط پاسوس وسد جان

 این به. گيردمي شکل هاسخنراني و هاآهنگ پوستر، ها،روزنامه مقاالت ها،قولنقل

 خالل تأثيرات در شدند موفق اطالعاتي چنين با هاروایت کردن غني با طریق

 . (همان) بگذارند مایشنبه را دیگري رویدادهاي یا موضوعات تصاویر، موجود

است؛ به  کرده شناسایي تئاتر هاي چندگانه را درروایت دیدگاه دیگري سرچشمة

 این معنا که:
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 ساخته تربزرگ بطن یک داستان در کوچک هستند که هایيصحنه شامل هادرام 

 و یابدمي گسترش فرعي هايشخصيت توسط داستان اصلي خط اغلب و شوندمي

 به. یابدمي دست داستان اصلي رویداد از متعددي هايدیدگاه به مخاطب درنتيجه

 دیدگاه چندین که شودمي فرض نویسيداستان در حالتي شيوه این دیگر، عبارت

 شوندمي گرفته کاربه داستان ارائة براي متناقض( پرسپکتيو)انداز چشم یا

(penandthepad.com.) 

 نوزدهم قرن اوایل و هجدهم قرن اواخر ررا د ژانر این توسعة مطلب فوق نویسندة 

 برد و روایتنام مي بينوایان و کالریسا هايرمان از داستاني ادبيات در داند. اومي

« 29ممنتو» هايفيلم و کندمي معرفي محبوب فرمي سينما در خصوصبه را چندگانه

پل توماس  از 9111توليد « 22مگنوليا» و به کارگرداني کریستوفر نوالن 2111توليد 

 منظورها، بهفيلم در روایي فرم شمرد. اینهاي برجستة آن برميآندرسن را از  نمونه

در . شودمي اعمال دیگري گونةنسبت به داستان به ها،شخصيت ذهني حاالت درک

فيلم، مفهوم دیدگاه یک واقعيت ادراکي است که با موقعيت دوربين در ارتباط است و 

 را بيننده شناختيِ کنترل طریق بدین تا نهدها ميشخصيت و هاتمرکز خود را بر فضا

 در داستان در داستاني، ادبيات در آن بارز مثال بگيرد. دراختيار عاطفي درگيري عنوانبه

 پدر به که ژاپني نویسندة ،(م9127ـ9112) 29آگوتاگاوا ریونوسوکه از( 9122)جنگل 

 آنتولوژي یک در داستان این ترجمة ود.شاست، مشاهده مي معروف ژاپن کوتاه داستان

 شد. چاپ 9972 در سال دانشور سيمين ترجمة با آفتابي عسل ماه عنوان با داستاني

 یکي 24آکيراکوراساوا، ( به کارگرداني9121) «راشومون» عنوان با آن نيز سينمایي اقتباس

 و جنگل در داستان دو ترکيب از است که سينمایي برانگيزبحث و برتر هايفيلم از

 يانمونه توانمي را جنگل در داستان .است شده از همين مجموعه تشکيلراشومون 

 هفت کوتاه داستان این. آورد شماربه چندگانه دیدگاه روایي از کالسيک و عيارتمام

 راویان. کنندمي نقل را سامورایي یک قتل روایت خود منظر از هریک که دارد راوي

 سرانجام و سامورایي زن راهزن، پيرزن، پاسبان، بودایي، سالک شکن،هيزم از: نداعبارت
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. کنندمي بيان خود ادراکي دیدگاه از را سامورایي قتل راویان از هریک. سامورایي روح

 و معبد جنگل، شامل فضاها این. دهدمي فضا تغيير شخصيت هر روایت با داستان

 با. شودمي مواجه راوي یک دید از نو داستاني با بار هر خواننده و است کالنتري

 تردید قبلي روایت در بعدي، روایت خواندن با و کندمي باور را آن روایت، هر خواندن

 این حتي نيست؛ داستان راویان بيان در یقيني هيچ شودمي روشن او بر پایان در. کندمي

 با هاشخصيت از هرکدام درواقع. شودنمي دیده هم سامورایي شدةاحضار روح در یقين

 آن فردي، مالحظات و واقعيت از خود قرائت یا داستان واقعيت از بخشي کردن پنهان

 قرار مردانگي و شجاعت شعاع تحت راهزن روایت دهند.مي جهت خود نفع به را

 و گویدمي وجدان عذاب و دامنيپاک از زن. گویدنمي را واقعيت همة و گيردمي

 و غيرت کردن برجسته با سامورایي نيز روح. کندمي پنهان را واقعيت از بخشي

 و واقعيت مرز سرانجام. کندمي کتمان را واقعيت از قسمتي زنش، به عالقه احساس

 .شودنمي آشکار خواننده بر واقعيت یافتن در یقيني هيچ و شودمي مخدوش دروغ

دیدگاه ادراکي هاي متکثر از یک واقعه است که از ماند، روایتسرانجام آنچه باقي مي

 شدة مبتني بر این داستان نيز رمزگشایي از رازفيلم ساخته هر شخصيت بيان شده است.

 سازدمي قادر را فيلم و شودمي ارائه ناسازگار شهادت براساس چندین جنایتي است که

 استراتژي به این منظور . کند عيني راویان هماهنگ نگاه با را دوربين بصري نگاه تا

 چندین هايزاویه جایيجابه یا دید زاویة تغيير با سينمایي عمل یا صريب و سمعي

 دید زاویة آرایش نحوة روایت فيلم با و گيردمي انجام فرم )پالن( چند در شخصيت

 گيرد.شکل مي دوربين

  اندازهاي روايي چندگانه )آرا و تعاريف( . چشم2

 مانند عنوان چندین شناسي تحتروایت هايپژوهش انواع تکثر و تعدد روایي در

و  ذکر 21چندگانه دیدهاي و زاویة 27دوگانه روایت 27چندگانه، دیدگاه22روایت چندگانه،

 تعداد به را کثرت و تعدد این گروهي. اندشده تعریف ناهماهنگي و مختلف هايشيوهبه
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 به را آن برخي تان،داس راویان به شمار را آن تعدادي داستان، در موجود دیدهاي زاویة

 مرتبط راوي هر لحن و صدا به را آن اي نيزدسته و سرانجام راویان فرديِ دیدگاه

 .دانندمي

 تجزیه باختين اشاره به نظریات با یا دید، زاویة عنوان آلمان با در اصطالح ادبي این 

 دیدگاه و دید زاویة به مفهومي لحاظبه را چندروایتي ایدة هارتنر شود.تحليل مي و

  .داندمي مربوط( پرسپکتيو انداز/چشم)

 مفهومي نظر از و شودمي خوانده چندقطبي روایت اوقات بعضي چندروایتي ایدة

 اصطالح دو این از هادریافت بيشترین ولي. است وابسته دید زاویة و دیدگاه به

 و معنایي ابهام درنتيجه. خوردمي گره دیدگاه کثرت مفهوم به ضمني طوربه

 این با متناظر. است مربوط دیدگاه مفهوم با کلي طوربه مفهومي تکثر و استعاري

 شده گرفته درنظر چندگانه روایي هايدیدگاه اصطالح براي مختلفي معاني بحث

 روایت اساسي شرط عنوانبه دید زاویة روي که پژوهشگراني مثال براي. است

 گویيداستان در روایت از ايجنبه و ذاتي ویژگي را پدیده این کنند،مي بحث

 روایي ویژگي یک بلکه نيست؛ بياني شيوة یک اصطالح این منظر این از .دانندمي

 توجه با. کند جلوه مختلفي طرقبه تواندمي و دارد وجود روایت در بالقوه که است

 که متوني به محدودتر، معاني در اصطالح این ادبي نثر در روایت انتقال سطح به

 این براي که دیگري تعریف. شودمي اطالق دارند، متعدد هايدیدگاه یا راویان

 که کندمي اشاره هاشخصيت بين معنایي هايکشمکش به شمارند،برمي اصطالح

 ایدئولوژیک موضع و راوي و ضمني نویسندة شامل روایت صداهاي از ارکستري

 است تهپرداخ آن به مفصّل طوربه چندصدایي بحث در باختين است که

(wikis.sub.uni-hamburg.de   ) 

 خوانيم:مي چندگانه در تعریف دیگري از انواع روایت

یک روایت چندگانه نوعي از داستان است که چندین شخصيت مرکزي دارد؛ ولي  

شود. در بعضي موارد عنوان شخصيت اصلي تمرکز ميروي یک شخصيت به

زاویة دید فردي در بدنة یک داستان  منظور نشان دادننویسنده این ساختار را به
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ها را با یکدیگر بيان کند؛ به عبارت دیگر، نویسنده گزیند تا ارتباط آنتر برميبزرگ

کند. جاي تمرکز بر یک شخصيت اصلي، بر دیدگاه چندین شخصيت تمرکز ميبه

منظور نمایش دیدگاه و زاویة دید فردي هر در برخي موارد نيز نویسندگان به

ها را در یک مضمون کالن کنند تا ارتباط آنت، این ساختار را انتخاب ميشخصي

 .(penandthepad.com) نشان دهند

 با کليت یک در وزنهم خطي داستان چندین که شودمي استنباط تعریف این از

 را خود هايتجربه مستقالً هاشخصيت از هریک و دارند وجود هاشخصيت از گروهي

 .  کنندمي بيان کمشتر موضوع یک از

 نویسد:  هاي چندگانه ميپرینس ذیل راوي

ها بيش از یک راوي وجود دارد؛ درواقع در هر روایت ممکن در بسياري از روایت

شماري )دو، سه، ده و تا آخر( وجود داشته باشند. براي مثال هاي بياست راوي

طور تا ا و همينراوي اول ممکن است راوي دوم را معرفي کند و او راوي سوم ر

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 

 (.  22: 9919تغيير کند )پرینس، 

در هر روایت  کند. در نظر وي،هاي چندگانه نيز اشاره ميعالوه به روایتگرياو به

هاي ازايِ هر راوي یک روایتگر وجود دارد. این روایتگري شاید با نشانهکم بهدست

 آشکار مشخص شده یا نشده باشد. 

ها و شود و عموماً به داستانخوانده مي هاي چندگانه، روایت دوگانهنوعي از روایت

هاي با بيان روایتکه دو راوي دارند و هریک از راویان  ددگرهایي اطالق ميفيلم

دهند. در این فرم روایي هر راوي به مطالب و مکمل به یک کليت داستاني شکل مي

اي متفاوت و با توجه به گونهپردازد که راوي دیگر به آن اشاره نکرده یا بهوقایعي مي

دیدگاه و قرائت فردي خود از ماجرا به آن پرداخته است. اگر رمان را یک پازل 

توانند دو شود. حتي این دو راوي مياهاي خالي با روایت مکمل پر ميبينگاریم، ج
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از  آئورااز هدایت و  بوف کورتوان رمان بخش از شخصيت راوي واحدي باشند. مي

 فارسي برشمرد.  هایي از روایت دوگانه در ادبيات داستانيرا نمونه فوئنتس

ه شده است که دو راوي هایي توجدر این حوزه )روایات دوگانه( بيشتر به فيلم

طور جداگانه )در که دو دلداده طي جنگ جهاني به 21«کوهستان سرد»دارند. مثل فيلم 

مثال خوبي براي « 91یاور»کنند. یا فيلم هاي خود را بيان ميدو مکان متفاوت( روایت

ک عنوان یهاي چندگانه در سينماست. در این فيلم، رابطة بين مرد داستان پالن بهروایت

ها و آید و ارزشنمایش درميفعال اجتماعي با خدمتکار امریکایي ـ آفریقایي به

شود رؤیاهاي مشترک آن دو و نگاه نژادپرستانة هریک جداگانه آشکار مي
(penandthepad.com.) 

 روایت از اساسي ايجنبه عنوانبه یا دیدگاه چندروایتي اصطالح کاربرد ترینرایج

زاویة  که شودمي اطالق نویسيداستان در ايشيوه به یا شودمي گرفته درنظر

 در باوجود این،. شوندمي گرفته کاربه داستان هايروایت در نقل متناقضي دیدهاي

 برجسته فرد هر ایدئولوژي و شناسيمعرفت ادراکي، هايجنبه تعریف دو هر

شود ]...[ يم ارائه هاشخصيت هايدیدگاه بين هاشباهت و هاتفاوت و شودمي

 شناسيمعرفت و شناختيزیبایي هايفرم با اول درجة در دیدگاه کثرت اگرچه

 آگاهي، و ادراک نوع تعریف، این در ترساده عبارت به است. مرتبط خودارجاعي

 راوي هر کالم بافت و نگاه نوع از شخصيت هر ایدئولوژي و شناسيمعرفت

 (. wikis.sub.uni-hamburg.de)شود مي دریافته

 خوانندمي ايویژگي بلکه دانند؛نمي روایي فرمي را چندگانه دیدگاه روایي گروهي

. گيرد قرار متعددي هايروش زمينةپيش تواندمي و دارد وجود روایت در بالقوه که

 چشمبه چندگانه هايدیدگاه حوزة در موجود هايدیدگاه و تعاریف همة در آنچه

 خواننده به داستان انتقال و گفتن چگونه و روایت مبحث با آن ذاتي ارتباط خورد،مي

 کارکردهاي است ممکن هاروایت از نوع این در نظم و ترتيب تعاریف، این در. است

 با مستقيم ارتباط چندگانه هاياندازچشم اما نکتة مهم این است که. باشد داشته متفاوتي
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 محسوب قياسي ايمقوله و دارد شخصيت هر بينيجهان و دیدگاه و شناختي مقولة

 روایي شيوة این در فرد هر محدود شناختيمعرفت و ادراک و دریافت نوع. شودمي

 بين هايشباهت و هاتفاوت مختلف انواع به را خواننده توجه تا شودمي ارائه

   .کند جلب متن در شدهارائه هايدیدگاه

هاي زنجير مانند حلقههاي فردي و مستقل هر شخصيت به این ترتيب، روایت

نمایش بگذارند و دهند تا موجودیت خود را در روایت اصلي بهدست به دست هم مي

هاي فرعي، یک روایت اصلي ساخته شود مثابة روایتها، بهاز مجموع شدن و پيوند آن

دهي به روایت هاي فرعي سبب شکلتا کليت داستان شکل گيرد. گاهي این روایت

منظور برجسته کردن ها بهصل مهم پيوند و تسلسل این زنجيرهشود و ااصلي مي

ها و کند که رمان درپي آفرینش آن است. اما رمانتري عمل ميمضمون بزرگ

توان چندروایتي هایي را که فاقد این رابطة تسلسلي با روایت اصلي هستند، نميداستان

 خواند.

طور کلي با نایي و استعاري، بهرغم کثرت و ابهام معهارتنر این اصطالح را، علي

دهد. این امر با توجه به سطح انتقال روایت در نثر ادبي قرابت مي 99مفهوم دیدگاه

جا دربرگيرد و نشانگر اندازهاي روایت را یکتواند هم راویان متعدد و هم چشممي

ز ها در داستان باشد. اهاي آنبينيهاي مختلف و جهاندرگيري معنایي بين شخصيت

یابد که در غالب موارد این رو این مبحث با مقولة چندصدایي باختين ارتباط مي

 اند.اند، از این منظر مورد بررسي قرار گرفتههایي که با این شيوة روایي نوشته شدهرمان
شناسان تمایل دارند اما باوجود درک متفاوت از مفهوم چندروایتي، بسياري از روایت

از وجود چند زاویة دید در یک داستان مورد بحث قرار دهند؛ به این مفهوم را فراتر 

این معنا که دیدگاه روایي چندگانه صرفاً وجود چندین زاویة دید در یک اثر نيست و 

ها نيز مربوط است. بنابراین براي درک عملي این اصطالح به دیدگاه و صداي راوي

شکل قابل توجهي همواره دیدها به استفاده از آن باید به مواردي محدود شود که زاویة

شناسي را از هاي معرفتکنند و ظرفيتواقعة یکساني را از زوایاي مختلف تصویر مي
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انداز چندگانة روایي از نظر دهند. ارتباط پدیدة چشمطور نسبي نشان ميهر دیدگاه به

 99ادراکي گرایيخصوص با نسبيتگرایي و بهیا نسبي 92مفهومي با فلسفة پرسپکتيویسم

 به واقعيت مورد توجه قرار گرفته است.   94گرایيو شک

و  محققان در این زمينه تالش کردند تا بين انواع ابتدایي )اساسي( این پدیده

ترین این هاي معنایي آن تمایز قائل شوند. گستردهشناسي متنوع و داللتمعرفت

 فرم بسته این نوع روایت فرم باز درمقابل هاي چندگانه بينتمایز در فرم روایت

هاي هاي بسته، روایت در خدمت نمایش دیدگاهشود. در شيوة روایت فرمدیده مي

پارچگي هایشان، هنوز یکهاست که باوجود ناسازگاري و تفاوتمتمایز شخصيت

خصوص براي نمایش کنند؛ چنين فرمي بهو اعتبار زماني داستان را نيز حفظ مي

خصي یک شخصيت مناسب است. ولي یک صداي غالب نظرات محدود و شنقطه

گيرد. این فرم که عمدتاً صداي داناي کل است، رویدادهاي روایت را زیر سلطه مي

درنهایت در خدمت مفاهيم سنتي فلسفي است و به واقعيت، یعني به مفاهيم آشنا و 

ندروایتي و دانش تمایل دارد. درحالي که فرم باز چ 92االذهانيواقعي یا حقيقت بين

هاي گوهاي نامتجانس، ویژگيومثابة کيفيتي ناهماهنگ شامل تضادها و گفتبه

رو ها روبهها و مواجهة دیدگاهناسازگار و ترتيبات متنوعي دارند و با درگيري

 )همان(.  شوندهستند که در هم حل نمي

براي کند و هاي بسته و باز را به ترکيب همگن و ناهمگن تشبيه ميهارتنر فرم

شمرد. در فرم بسته، هاي باز چندین ویژگي را برميهاي بسته و فرمسبک نوشتاري فرم

کار تمرکز و تأکيد بيشتر بر موضوع و رسيدن به هدف اصلي است و وقتي این فرم به

دنبال پاسخ یک سؤال و شود که نویسنده هيچ تصوري از مخاطب ندارد یا بهگرفته مي

هاي تر با مخاطب است. در استفاده از فرم باز نيز ویژگيهیا ایجاد ارتباط صميمان

شود؛ ازجمله وقتي که نویسنده عمداً در آوردن مطلبي تأخير یا تعلل دیگري ذکر مي

منظور ایجاد تعليق یا دعوت از خواننده براي تعامل با اثر این فرم را کند یا بهمي
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ي، ادبي و مفهومي آن را دنبال گزیند. گاهي نيز نویسنده براي اهداف اکتشافبرمي

  کند.مي

  هاي چندروايتيگامان نظرية ديدگاه. پیش1ـ2

 دگرزبان و چندصدایي مکالمه، دربارة( م9172ـ9112) باختين آراي تاریخي، نظر از 

 باختين آراي. است شناسيروایت حوزة در ادبي پژوهش ها(، اثرگذارترینزبان )تنوع

 هرچند. دهدمي تشکيل نيز را چندروایتي پدیدة درمورد ميعل هايبحث اولين از یکي

 در درگير عناصر تمام به را فردي هايدیدگاه نکرد، استفاده اصطالح این از گاههيچ او

داد  اختصاص نویسنده و( مخاطب)شنونده  اصلي، شخصيت راوي، شامل روایت عمل

(Baxtin, 1981: 86). که هستند شخصي اهدیدگ یک داراي همه باختين، آراي در 

 چندصدایي ایدة. شودمي تعيين هاآن ایدئولوژیکي و اجتماعي شرایط ها،زمينه وسيلةبه

 که طوريبه است؛ گذاشته روایت و ادبيات مطالعة در زیادي تأثير باختين زباني تنوع و

 نزبا برده است. فراتر ساختار و هاروایت انتقال دربارة هایيپرسش از را دیدگاه بحث

 اصيل رمان در. »شودمي بازتوليد ایدئولوژي آن در که است ابزاري منزلةبه باختين براي

« کرد احساس اشدروني منطق تمام با را زبان اجتماعي گوهر گفتار هر پشت توانمي

 گوینده، عنصر سه از گوست کهوگفت باختين نظریة محور (.41: 9911باختين، )

 که است افراد تعامل محصول زبان منظر، این از. استارتباط تشکيل شده  و شنونده

 ادبي، مختلف هايگونه ميان از او. گذارندمي اشتراکبه را خود ایدئولوژیک هايدیدگاه

 را رمان زبان و شناسدمي دیگر ادبي هاينظام تر ازکامل و ترجامع شکلي را رمان

 گفتمان چندگانة هايالیه از کلمتش رمان. »کندمي بررسي هازبان از نظامي عنوانبه

 رمان (. در71: 9912وبستر، « )گيرندمي قرار هم کنار در گوناگون هايشيوهبه که است

 و حضور فرصت ميزان یک به جامعه قشرهاي تمام از هاشخصيت همة چندصدایي،

 استقالل مسلط گردد؛ دیگر صداهاي بر صدا یک آنکه بدون دارند، گفتن سخن حق

 از نویسنده شود ومي حفظ هاشخصيت کرداري و اندیشگي و تاريگف فکري،
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 رمان در که درحالي کند.مي پرهيز هاشخصيت جهان در دخالت و تصرفودخل

 هدایت معيّنازپيش اهداف سويبه کنترلگر عامل یک توسط هاشخصيت صدایي،تک

 . شوندمي

 :است عقيدههم باختين با بيني،جهان و زبان رابطة دربارة فاولر 

 به افراد معمول اندازهايچشم که باورند این بر شناسانزبان ـ جامعه از بسياري 

 ساختار و است اجتماعي ـ اقتصادي ساختار در جایگاهشان نتيجة «واقعيت»

 قولبه. ریزدمي زبان رایج الگوهاي قالب در را شناختي هايعادت این اجتماعي

 از دیگري وجه. کسانيميان ساختار با است متناسب ايایده ساختار هاليدي، مایکل

 زیادي اهميت هم رمان در و شودمي دیده زبان سراسر در که کسانيميان ساختار

فالر، ) گذاردمي هایمانگفته بر مخاطبان وجود از ما آگاهي که است تأثيري دارد،

9911 :911.)  

 را مخاطبي ناخواهخواه گفتن سخن هنگام که معناست این به فاولر گفتار

  .بدهد پاسخ ما به است ممکن و دارد را خود خاص هايایده و صدا که گزینيمبرمي

 دربارة او نظریات به توانمي را چندگانه روایي اندازچشم بحث هيل،مک آراي در 

 گفتار تنوع بر رمان اینکه بر مبني باختين نظر تأیيد ضمن او. زد پيوند رمان گفتمان

 بستگي زبان کاربردهاي یا گوناگون هايموقعيت به که شودمي بنيان نهاده اجتماعي

 قائل تمایز ایدئولوژیک چندصدایي و متن سبکيِ و شکلي چندگفتماني ميان دارد،

 (. 912: 9912هيل، مک) کندمي تأکيد رمان بودن چندگفتماني بر اساساً و شودمي

 در شناسيروایت مباحث در بار نخستين چندگانه اندازهاي روایياصطالح چشم

 براي( 9179) 97هاوسنوي. شد چندگانه مطرح هايروایت مفهوم با پيش دهة سه

 را چندگانه هايروایت پدیدة مبهم طوربه خود تحقيقي رسالة در بار اولين

 خاطربه را هاوسنوي آراي خود نظرات در( 9117) 97بوشمن سپس. کرد شناسایي

 بين تمایز و فاصله ایجاد منظوربه سازي،کانوني چندگانة ظرفيت گرفتن نادیده

 هايدیدگاه با متن یک کندمي اظهار او عالوهبه داد؛ قرار انتقاد مورد دیدها،زاویة 

 مختلف هايدیدگاه تواندباشد، مي داشته مرکزي تمرکز نقطة یک اگر فقط چندگانه
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 که کندمي تأکيد( 9111) مانليند بحث این ادامة در. بگذارد نمایشبه را دیگر

 موجود هايدیدگاه بين ناهماهنگي از ايدرجه به پدیده این شناسيمعرفت ارتباط

 رابطة به دیدها زاویة تعداد بر تمرکز جايبه عالوهبه او. دارد اشاره متن در

 و ورا که بود ايایده همان درواقع مفهوم این. کندمي توجه هاآن بين معناشناختي

 (. hamburg.de-wikis.sub.uni)دادند  گسترش را آن 91نانينگ رآنسگ

 شناسيروایت دقيق ابزار یک به را چندگانه هاي روایيدیدگاه مبهم مفهوم هاآن

کفایت که به کردند استدالل کشاندند و چنين گفتمان و داستان بين تمایز درجهت

 در دید زاویة تحليل و جزیهت براي چندگانه روایي هايدیدگاه شناسياصطالح دربارة

 انحصاري طوربه را رویکردشان هابنابراین آن. است شده بحث متعدد هايروایت انتقال

 داستان متن در موجود امکانات و راویان و هاشخصيت دیدگاه بين معنایي رابطة به

 زاویة دادن ترتيب نتيجة چندگانه روایي هايها، پدیدة دیدگاهآن نظر در. کردند متمرکز

 رویداد یک از درپيپي تصاویر وسيلةبه که است ساختاري یک یا متناقض دیدهاي

 راه تنها این که اندکرده اشاره محققان شود. اگرچهمي توليد مختلف هايدیدگاه توسط

 عناصر بر مشابه طوربه نيز اخير مطالعات بيشتر. نيست چندگانه روایي دیدگاه آفریدن

 بين( شناختي و ایدئولوژیکي شناختي،روایت حيث از) تمایزها تلفمخ انواع و داستاني

 تئوري با هاساختار دیدگاه مفهوم ترکيب مثال براي. اندکرده تمرکز فردي دیدهاي نقطة

 2111 سال در 49مرناند و کرد مطرح 2119 سال در 41سورکامپ را 91ممکن هايجهان

 این که داد نشان قطعيت سخن گفت و دمع و چندگانه روایي هايدیدگاه بين از ارتباط

 شوند )همان(. مي ترکيب ادبي متون در هم با اغلب پدیده دو

 این و نيست تعریف قابل مستقالً چندروایتي متون ساختار که دهدمي نشان هارتنر 

 تواندمي که مشاهده مورد موضوع و خواننده به مربوط تأثير یک عنوانبه باید را پدیده

   .روایت شود، درک کرد انتقال هايراه انواع يتفعال باعث
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 . ساختار آثار مبتني بر روايات چندگانه   2ـ2

رنگ، شخصيت، تعليق و نقش خواننده، در زاویة دید، طرح و پي عناصر داستاني مانند 

عملکرد نسبتاً متفاوتي دارد. این  هاي چنددیدگاهيآثار داستاني با شيوة پرداختِ روایت

شخص نوشته ندرت از منظر اولشخص و بهاز آثار داستاني معموالً از منظر سومدسته 

اند، از زاویة دید هایي که با این تکنيک نوشته شدهشوند. اما در اغلب رمانمي

رسد؛ البته نه زاویة دید نظر ميترین نقطة دید بهمنطقيشود که شخص استفاده ميسوم

گونه و غيرقابل مشاهده روایتگر آن باشد. نویسنده شخصي که راوي یا شاهد خداسوم

 کند. عموماً چند شخصيت را در طول روایت انتخاب مي

هاي ساده هاي خطي و فرممبتني بر فرم روایي چندگانه با داستان هايطرح داستان

هاي مبتني بر شيوة دیدگاه روایي ها و داستانرنگ در رمانمتفاوت است. طرح و پي

هاي متفاوت و وزن، وجود دیدگاهدليل اجتماع چندین داستان خطي همهچندگانه ب

اند؛ به این معنا که هر دیدگاه جدید حضور چند شخصيت محوري واجد طرحي پيچيده

شود. ویژگي کلي و بالقوه نگاه متفاوتي را به طرح و شخصيت داستان موجب مي

زدیک و دقيق متن است تا به تکنيکي روایات چندگانه واداشتن خواننده به مشاهدة ن

 مدد این تعامل طرح پيچيدة داستان درک شود. 

ها یا ها نيز در این تکنيک روایي از لوني دیگر است. معموالً داستاننقش شخصيت

شوند، دو یا چند عضو دارند که از ميان انداز بيان ميهایي که با چند چشمرمان

ها انداز آنو خواننده از منظر و چشمشوند هاي موجود در متن انتخاب ميشخصيت

شاهد حوادث، مضامين و دیگر عناصر داستان خواهد بود و به این طریق به افکار و 

هایي که قرار طور مستقيم دسترسي خواهد یافت. انتخاب شخصيتها بهاحساسات آن

ا زمان ها روایت داستان به خواننده منتقل شود و منظر روایت متناسب باست از منظر آن

و مکان و موقعيت داستان تغيير کند، در سازوکار این فرم روایي اهميت اساسي دارد و 

کند. در نقش بسيار مهمي در توفيق یا ناکامي نویسنده در جلب نظر خواننده ایفا مي
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شوند، هر شخصيت در مواجهه با هایي که با چند راوي بيان ميرمان و داستان

ها و نگاه گو، رفتارها و کنشويت در آینة گفتهاي دیگر یا هر شخصشخصيت

دهد تا شود. این امر اجازه ميیابد و شناخته ميهاي دیگر گسترش ميشخصيت

ها ها، شباهتهاي دروني هر شخصيت را دریابد تا زمينهطور مستقيم انگيزهمخاطب به

هاي خود را ها تجربهها بر او آشکار شود. در سطحي دیگر، شخصيتهاي آنو تفاوت

نکتة قابل تأمل آن است که در این فرم روایي  دهند.دست مياز وقایعي یکسان به

دليل توجه افراطي و تمرکز خاص بر مضمون داستان در کنار نحوة انتقال روایت، به به

 شود.پردازي توجه کافي نميشخصيت

ها گره يتطور مستقيم به ارتباط طبيعي شخصها، بهمضمون در این نوع داستان

ها با آن تواند موضوع خاصي را که شخصيتخورد. بعضي اوقات مضمون ميمي

هاي چندگانه از منظرهاي مختلف درگيرند، کشف کند. مضامين مشترک در روایت

عالوه نشان دهد. بهها تغيير ميراحتي نظر خواننده را درمورد اميال شخصي آدمبه

اي از دیگر عناصر داستان را برجسته تردهدهد که تعامل چند دیدگاه طيف گسمي

هاي تواند تعليق ایجاد کند یا جنبهها در داستان ميکند؛ ازجمله اینکه کثرت دیدگاهمي

مضموني و اخالقي را در روایت پررنگ نماید؛ مثالً ارائة مکرر آن از زاویة دیدهاي 

 ترتيب، این به زند.کند و هرگونه قطعيت را پس ميگرایي را برجسته ميمختلف نسبي

دیگري  دیدگاه به نسبت شخصيت هر خدمت نمایش دیدگاه در اغلب روایت شيوة این

تر و تعليق و جلب مخاطب به مشاهدة بزرگ مضموني ایجاد قرار دارد و گاهي هدف

 . است تردقيق

هاي روایي چندگانه تأثير در خواننده و برانگيختن هاي مهم دیدگاهیکي از نقش

هاي قوي تعليق همراه است تا مخاطب را به دنبال اوست که با ایجاد حسواکنش 

ها شود. در رمان کردن ماجراها ترغيب کند و موجب کشف ارتباط بين شخصيت

تدریج رابطة دو خواهر و شوهر خواهر از ( به9191) 42از مارگارت آتوود آدمکش کور

ة خوانش ادامة داستان به شود و انگيزهاي متعدد دریافته و کشف ميبين روایت
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واحد از  ايهاي متفاوت از واقعهیابد. از سوي دیگر ارائة روایتمخاطب انتقال مي

دهد و خواننده را به مشاهدة ها حس درام را در خواننده افزایش ميسوي شخصيت

 دارد.دقيق و نزدیک متن وامي

 . نتیجه2

عنوان یک تکنيک روایي و نه بهاندازهاي روایي چندگادر پژوهش حاضر، پدیدة چشم

نویسي مدرن بررسي شد. با تفکيک مفاهيم زاویة دید، شناختي در داستانمفهومي زیبایي

جاي یکدیگر انداز/ پرسپکتيو(، راوي و شخصيت که در بسياري موارد بهدیدگاه )چشم

ین درخوري از این پدیده دست یابيم. در ا روند، تالش کردیم به تعریفکار ميبه

دید و چند  زاویة چند وجود از کارکردي فراتر تکنيک روایي این مطالعه دریافتيم که

هاي رمان دارد و عناصر داستان در این پدیدة روایي در مقایسه با شيوه در دیدگاه

اي کارکردهاي متفاوتي دارد. اساساً ساختار بحث دیدگاه در این پيشامدرن تا اندازه

هایي است که دربارة انتقال روایت و ساختار آن وجود دارد. سششيوة روایي فراتر از پر

اجراي ارکسترگونة روایات در کنار ترکيبي از صداهاي  گانه،چند روایي هايدیدگاه در

تواند شناختي و ایجاد تعليق همراه است که ميمتعدد با اهداف مضموني، زیبایي

ترین نتيجة مهم .سازد محقق نيز را ادراکي و مضموني تکنيکي، اهداف از ايمجموعه

دیدها پژوهش این است که براي درک عملي این پدیدة روایي باید به مواردي که زاویة 

شناسي هر هاي معرفتکنند و ظرفيتواقعة یکساني را از زوایاي مختلف تصویر مي

دگانه هاي روایي چنزیرا در دیدگاه شود، توجه کرد؛طور نسبي نشان داده ميدیدگاه به

ها یا ها یکي از عوامل مهم در روایت داستان است، نه تفاوت لحنتمایز دیدگاه

هاي روایي چندگانه با درواقع فرم دیدگاه .هاي متفاوت از موضوعات متفاوتگفته

چندصدایي باختين تاحدي متفاوت است. در آراي باختين، هریک از راویان از زاویة 

ها، شرایط اجتماعي و وسيلة زمينهکه به دید ادراکي شخصي برخوردار است



 و همکار پور گسکريبهناز علی                                        مدرن یروای دةیپد ۀمثاباندازهاي روایی چندگانه بهچشم

 

221 

بر این نکته، شود؛ درحالي که در این پدیدة روایي عالوهها تعيين ميایدئولوژیکي آن

 تمرکز بر یک موضوع و مضمون واحد نيز مورد نظر است. 

طور مستقل قابل تعریف نيست و پدیده به آید که ایناز مجموع پژوهش چنين برمي

 مشاهده مورد موضوع از خواننده تأثير به یک مقولة شناختيِ مربوط عنوانآن را به باید

 مشاهدة به خواننده واداشتن در این تکنيک روایي اساسي ویژگيبنابراین  .کرد درک

 هاي چندروایتيرمان پيچيدة طرح تعامل، این مدد به تا است متن دقيق و نزدیک

   شود. گشوده

 ها نوشتپي
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.  
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