دوفصلنامهعلمیتخصصی

تاریخ دریافت1398/06/05 :
تاریخ پذیرش1398/08/10 :

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ
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چکیده
چند صدایی یکی از اساسیترین مفاهیم موجود در آرای نقادانۀ میخاییل باختین میباشد.
براساس این نظریه ،صدای هر یک از شخصیتها در سایۀ دموکراسی حاکم بر رمان،
شنیده میشود .مراد باختین از چند صدایی بودن رمان ،نفی سلطۀ صداهای منفرد است .در
آثار پلیفونیک مورد نظر باختین ،هر یک از صداها و شخصیتها بهتنهایی امکان گفتن
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و شنیدهشدن را خواهند داشت و هرگز یک صدا و آوا آنچنان برجستگی نمییابد که
آواهای دیگر را خاموش کند .نجیب محفوظ ،نویسندۀ مصری در رمان میرامار برای ترسیم
سیمای تاریخی ،سیاسی و اجتماعی مصر در دهههای  50و  60با استفاده از چندین شخصیت
آراء نویسنده هستیم ،شخصیتها با جهاننگریهای متفاوت با یکدیگر گفتگو میکنند و
در این میان صدای راوی نیز همسطح و همسویه با تمام صداها شنیده میشود .برآیند این
جستار که با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی جلوههای چند صدایی در رمان مذکور
پرداخته ،نشاندهندۀ آن است که بهرهگیری از فنونی چون تعدد زاویۀدید ،جریان سیّال
ذهن ،بینامتنیت ،چند زبانی و گفتمان دوسویۀ ابزارهایی هستند که نویسنده در ساخت این
سمفونی از آنها بهره جسته و اثر خود را در ردیف رمآنهای چند آوا قرار دادهاست.
واژگان کلیدی :میخاییل باختین ،نجیب محفوظ ،میرامار ،چندصدایی.
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روایتگر ،جهانی چند آوا خلق کرده است .در این رمان ،شاهد رهایی شخصیتها از قید

مقدمه
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چندصدایی از آرای مهم در عرصۀ نقد ادبی و هنری محسوب میشود که توسط
میخاییل باختین( ،)1895-1975منتقد ادبی و فیلسوف روسی در نیمۀ دوم قرن بیستم ارائه
شدهاست .منظور باختین از چندصدایی ،که از ویژگیهای رمانهای داستایوفسکی میباشد
و در مقابل دنیای تک صدای حماسه قرار دارد ،مجموعهای متنوع از صداها است که در
سایۀ دموکراسی حاکم بر متن ،به آنها امکان شنیده شدن داده میشود .این مجموعه ،جهانی
عادالنه ا ز صداها و حرفها و فکرها است ،بدون آنکه صدایی بر صدایی مسلط یا غالب
شده باشد و معنای آن این است که در یک اثر ادبی ،صدای شخصیتها جدا از صدای

نویسنده یا راوی به گوش برسد و جهانبینیهای گوناگون در کنا ِر و در راستای ایدئولوژی
نویسنده ،امکان مطرح شدن بیابد .بنابراین در رمانهای مورد بحث باختین ،به هر یک از
شخصیتها امکان آن داده میشود تا دیدگاهها و نظرات خود را بدون آنکه یکی از آنها
در صدد سرکوب کردن صدای دیگری باشد ،ابراز دارند .شخصیتها در چنین رمانهایی
در انقیاد میل و خواست نویسنده نیستند و حتی اجازه دارند با میل و نظر نویسنده مخالف
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باشند.
چندصدایی از ویژگیهایی است که از دهۀ  60و با ترجمۀ رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام
فاکنز توسط جبران خلیل جبران وارد رمان عربی شد و در رمانهایی چون رجال الشمس و
ماتبقی لکم ،کنفانی غسانی و السفینه و البحث عن ولید مسعود اثر «جبراابراهیم جبرا» و غیره
نمود یافت .بررسی پژوهشهای محققان ایرانی نشان میدهد رمانهای عربی کمتر از منظر
چندصدایی مورد بررسی قرار گرفتهاند و مقالههای «تعدد االصوات فی روایة الزینی برکات
لجمال الغیطانی »(کاهه،پروینی و روشنفکر )1436 :و «بررسی تکنیکهای چند روایی در
رمانهای مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحدة» (غالمی و اصغری )1396:از جمله معدود
مقاالتی هستند که به بررسی نظریۀ چندصدایی باختین پرداختهاند.

 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش
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رمان میرامار که در سال 1967منتشر شد ،داستان تاریخی-سیاسی است که به قلم
توانمند نویسندۀ مصری؛ نجیب محفوظ در محیط یک پانسیون به تصویر کشیده شدهاست.
بهرهگیری از چندین شخصیت از اقشار مختلف جامعه که دارای عقاید و باورهای متفاوتی
نسبت به امور هستند ،این رمان را به ماکتی از جامعه مصر تبدیل کردهاست .این رمان ،از
جمله آثاری است که از دید پژوهشگران ایرانی پنهان نمانده و تاکنون تحلیلهای بسیاری
با رویکردهای متنوع دربارۀ آن پدید آمده است که این استقبال ،از مقبولیت و جذابیت آن
نشان دارد.
از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد« .1 :تحلیل شخصیت زن در دو رمان سنگ
صبور و میرامار با تکیه بر شخصیت گوهر و زهره» (رجبی و موسویان نژاد )1391:که نگرش
دو نویسنده به موضوع زن در دو جامعۀ ایران و مصر را بررسی میکند و به این نتیجه میرسد
که دو شخصیت از انسانهایی حکایت دارند که از هر گونه حقی محروم هستند؛ « .2عناصر
طنز در رمان میرامار نجیب محفوظ»(کالجو و کاید عباس )1392:که کاربرد عنصر طنز را
در به تصویر کشیدن مسایل و مشکالت جامعه توسط محفوظ واکاوی میکند و به این
شگردهایی مانند کوچکنمایی ،اصطالحات محاورهای و غیره بهکار برده است؛  .3مقالۀ
«دراسة موقع الراوی و آلیاته فی روایة میرامار لنجیب محفوظ» (امین مقدسی و کریمی)1393:
با پرداختن به تکنیک تعدد زاویه دید در رمان میرامار ،نتیجه میگیرد بیان دیدگاههای
مختلف دربارۀ حادثۀ واحد ،رمان حاضر را در زمرۀ داستانهای چند صدا قرار میدهد؛ .4
«بررسی شخصیتهای رمان میرامار براساس مکتب انیاگرام»(پورالخاص ،سلجوقی)1394:
که شخصیتهای اصلی رمان را بر اساس نظریۀ انیاگرام بررسی مینماید و با شناخت بهتر
شخصیتها به این نتیجه میرسد که هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر از تیپهای دیگر نیست.
چنانکه مشخص است این رمان ،با وجود درونمایۀ اجتماعی و سیاسی و ظرفیت
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نتیجه میرسد که نویسنده این عنصر را به شکل هنری و در قالبهایی بالغی و یا به شکل
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بالقوه از دید جامعهشناسانه بهطور عام و از نظر چندصدایی به طور خاص مورد توجه قرار
نگرفتهاست.

 .2-1پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر ،با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسشها

میباشد :آیا به صرف وجود چندین راوی میتوان رمان میرامار را در ردیف رمانهای
چندآوا قرار داد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،نویسنده برای مهندسی این جهان چندآوا از
چه تکنیکهایی بهره جستهاست؟ به این منظور بر اساس دیدگاه باختین دربارۀ چندصدایی،
به تحلیل شاخصههای این دیدگاه در رمان پرداخته شدهاست.
 .2چندصدایی
پلیفونی 1یا چندصدایی که به چندآوایی هم ترجمه شده ،اصطالحی است که نخستین
بار توسط میخاییل باختین ( ،)1975-1895نظریهپرداز روس در بررسی رمان به کار گرفته
شد .رمان به باور وی عبارت است از مجموعهای متنوع از انواع گفتارهای اجتماعی– و گاه
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مجموعهای متنوع از زبانها -و مجموعهای متنوع از صداهای فردی که هنرمندانه سازمان
یافتهاند( .باختین  )351:1387این اصطالح که در اصل از دنیای موسیقی وام گرفته شده «در
واقع به گفتمانی اطالق میشود که در آن چند آوا ،همزمان به صدا درآیند؛ همچون نوار
موسیقی که اگرچه از ملودیهای گوناگون ساخته شده ،اما این ملودی ،در یک زمان نواخته
می-شود تا نغمۀ نهایی به وجود آید(».کهنموییپور« )7:1383،باختین در ژانر رمان ،ظرفیتی
برای میدان دادن به صداهای متنافر میبیند که به اعتقاد او در سایر انواع ادبی یافت نمیشود.

ک صدایی دارد ،حال آنکه رمان از قابلیتی
از نظر او ،شعر (بهویژه شعر غنایی) لزوماً ماهیتی ت 
منحصر بهفرد برای بازنمایی صداهایی متعدد و چندگانه برخوردار است( ».باختین)19:1395،
هر یک از شخصیتهای رمان میتواند به دلیل نگاه خاصش به جهان ،یا به تعبیری دیگر ،به
دلیل ایدئولوژی معینی که دارد ،نمایندۀ صدایی متمایز باشد.
1. Polyphony

باختین در بررسی داستانهای داستایوفسکی بازنمایی واقعی «چندآوایی» را مییابد که در
مقابل داستانهای تکآوایی تولستوی قرار دارد و از اینرو او را «نخستین نویسندۀ روس می
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داند که میتوان در رمانهای او بهدرستی چند آوایی را مالحظه کرد(».شمیسا)168:1380،

باختین تأکید میکند که داستایفسکی گونهای رمان کام ً
ال جدید خلق کرده که وی آن
را «چندصدایی» نامیدهاست ،فضایی که همزمان در آن چندین صدا به گوش میرسد،
صداهایی که با یکدیگر حرف میزنند ،پاسخ یکدیگر را میدهند و هیچ یک بر دیگری
تقدم یا تسلط ندارند .هر شخصیّت در آثار داستایوفسکی ،بازنمای صدایی است که یک
خود فردی را ـ جدا از دیگران ـ نمایندگی میکند.

در واقع چندصدایی به معنای توزیع مساوی صداها در یک متن است ،بهطوری که
تمام صداها حق حضور داشته باشند ،بدون این که یکی بر در دیگری مسلط باشد( .نامور
مطلق )14:1387،بنابراین ،رمان چندآوا متمایز از رمانهایی است که در آنها راوی حرف
آخر را میزند ،دراین گونه رمانها دانای کلِ آگاه به جمیع امور وجود ندارد؛ در واقع نمی
توان به وضوح دانای روایتگری یافت که در سطح باالتر از اشخاص ماجرا و متمایز از آنها
عهدهدار سخن همگان باشد( .تودورف )111:1382،در رمانهای چندصدایی هر یک از
شخصیتهای داستان در سایۀ دموکراسی حاکم بر جهان روایت ،به نوبۀ خود فرهنگ و
شخصیتهای داستان در کنار صدای راوی اصلی شنیده میشود و چه بسا راوی اصلی ،اص ً
ال

در داستان حضور ندارد و این شخصیتها هستند که وقایع داستان را آنگونه که میخواهند
پیش می برند.
 .3مختصری از رمان میرامار
میرامار اثر نجیب محفوظ نجیب محفوظ ( )۱۹۱۲-۲۰۰۶نویسنده و نمایشنامهنویس
مصری برندۀ جایزۀ نوبل ،داستان یک پانسیون قدیمی و از رونقافتادۀ سواحل مدیترانه در
شهر اسکندریه است که توسط ماریانا ،پیرزنی یونانی اداره میشود .عامر وجدی؛ ژورنالیست
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دیدگاههای خود را نسبت به امور ابراز میدارند .در چنین رمانی تمام صداها از طرف تمام
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پیر ،حسنی عالم؛ مالک معذب ،منصور باهی؛ مجری جوان برنامۀ رادیویی ،سرحان بحیری؛
مسئول مالی یک شرکت نساجی و طلبه مرزوق؛ مالباختۀ بدبین ،مسافران این پانسیون میباشند
که در بازۀ زمانی حضورشان در آنجا ،از خود و گذشته و رویدادهایی که طی اقامتشان
شاهد هستند ،سخن میگویند .همچنین زهره دختر جوانی است که از ترس ازدواج اجباری
از روستا گریخته و به عنوان خدمتکار در آنجا مشغول به کار شده است.
 .4مؤلفههای چندصدایی در رمان میرامار
 .1-4تعدد زاویۀ دید
یکی از ویژگیهای رمانهای چندصدایی ،تعدد زاویۀ دید است .برعکس قصههای قدیم
که زاویۀ دیدی یکنواخت داشتند و خود نویسندگان ،نقالگونه داستان را روایت میکردند،
در این گونه داستانها ،حوادث و وقایع ،توسط چندین راوی بازگو میشود؛ راویانی که هر
یک حوادث را از دید خود و بدون اینکه حاکمی به عنوان نویسنده آنها را هدایت نماید،
حکایت میکنند .طبیعی است کثرت دیدگاهها به ایجاد فضایی با چندین آوا در رمان منجر
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خواهد شد؛ شیوهای که نجیب محفوظ در این رمان به خوبی از آن بهره جست ه است.
میرامار داستانی در  279صفحه ،دربردارندۀ پنج فصل است و هر بخش آن توسط یک
راوی روایت میشود که در نهایت راوی اول ،راوی آخر رمان نیز میشود .این چهار راوی
هر یک آوای مستقل خود را دارند ،به این ترتیب ،مخاطب ،تح ّوالت و ماجراهای پانسیون را
از زاویۀ دید چهار شخصیت جداگانه و با دیدی متفاوت مینگرد .هر کدام از این راویان که

روایت خود را با ورود به پانسیون شروع میکنند ،دیدی متفاوت نسبت به پانسیون ،میهمانان
و حوادث آن دارند .در این راستا ،حوادث مشترک بسته به طرز تفکر شخصیتها با جزییات
و تفاصیل متفاوت بازگو میشود و مخاطب ،حادثهای واحد را از چشماندازهای چهارگانه
به نظاره مینشیند و نویسنده نیز با نامگذاری هر بخش رمان به نام راوی آن بخش ،مخاطب
را در تشخیص این جهان چندآوا یاری رسانده است .طبق این الگو حوادث اساسی این رمان
چون ورود زهره به پانسیون ،درگیری سرحان بحیری و صفیه ،سرحان بحیری و زهره ،قتل

سرحان و غیره با جزئیاتی متفاوت ،بازگو میشود.
در چنین رمانهایی به علت فقدان یک راوی دانای کل «جهانبینیها و ایدئولوژیهای
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متفاوت از زبان شخصیتها شنیده میشود( ».شمیسا )168:1380،و به جای یک نگرش
واحد ،طیفی از انواع دیدگاهها و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی بازتاب مییابد( .استاد
محمد)56:1396،
در میرامار به تبع روایت داستان از زبان شخصیتهایی از طبقات مختلف جامعه،
دیدگاههایی متنوع در مورد مسایل اجتماعی به چشم میخورد .یکی از موضوعاتی که در
رمان دستخوش این تنوع دیدگاه شده ،زهره است؛ دختری که در واقع نمایندۀ زن معاصر
مصر است و برای فرار از سرنوشتی که پدربزرگ برایش در نظر گرفته ،وارد محیطی شده
که بدون تردید با وجود آمد و شد افراد مختلف وجوانی و ظاهر زیبایی که دارد ،او را در
معرض انواع تعرضها قرار خواهد داد.
آدمهای داستان هریک بسته به دیدگاه خود ،تعریفی منحصر به فرد از او دارند :عامر
وجدی پیرمرد سالخوردهای که شخصیتی روشنفکر و متعهد است در مقابل او احساس
مسئولیت میکند و با دیدۀ ترحم به او نگریسته و نگران شرایط او است .بنابراین زمانی که
مورد سوءاستفاده طلبه مرزوق قرار میگیرد -و مادام بهجای طرفداری از زهره ،طرف طلبه
«إنی حزین من أجلک یا زهرة .أدرک اآلن مدی وحدتک .و لیس البنسیون بالمکان المناسب
لک و المدام-حامیتک -لن تتورع عند أول فرصة عن اتهام براءتک(».محفوظ« )38:2007،من
به خاطر تو ای زهره اندوهگینم ،اکنون اندازۀ تنهایی تو را درک میکنم و پانسیون جای
مناسبی برای تو نیست .و این بانو-حامی تو -نیز در اولین فرصت تو را گناهکار خواهد
دانست».
برای همین در شرایط و موقعیتهای مختلف پدرانه او را نصیحت کرده و چون مشاوری
دلسوز او را راهنمایی میکند و زمانی که خانوادۀ زهره برای بازگرداندن او ،به پانسیون
میآیند ،میکوشد او را برای بازگشت به روستای خود قانع کند:

بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ بر اساس نظریۀ چندصدایی باختین

مرزوق را میگیرد -با خود این نگرانی را زمزمه میکند:

102

«فقلت:أتمنی أن ترجعی إلی قریتک!-أرجع للهوان؟قلت :أتمنی یا زهرة ...أقصد أن
ترجعی و أن یکون فی الرجوع سعادتک» (همان« )57،گفتم:من دوست دارم به خآنهات
برگردی! -بروم که خوار شوم! گفتم :خواهش میکنم زهره منظورم این است که برگردی
و این برگشتن باعث سعادت تو شود».
اما حسنی عالم ،نگاهی شهوتآلود به زهره دارد ،او را زینت هر اتاقی میبیند که در
آینده اجاره میکند و در پی تشکیل خانواده با اوست؛ زیرا معتقد است زهره به دلیل حقارت
نژادیاش پیرو بیچون و چرای او خواهد بود:
«و سوف ترحب بذلک بکل امتنان .ستمارس مهنة ست البیت مع اإلعفاء من متاعب الحما
و الوالدة و التربیة .و هی جمیلة ،و سوف تروضها حقارة أصلها علی تحمل نزواتی و غرامیاتی
الالمتناهیة( ».همان« )80،او با امتنان از این موضوع استقبال خواهد کرد .و کارهای بانوی خانه
را بدون شکایت از سختیهای بارداری و تولد و تربیت کودکان به دوش خواهد کشید .او
زیباست و حقارت نژادیاش او را وادار به تحمل شهوات و عشقهای نامتناهی من خواهد
کرد».
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از سوی دیگر منصور باهی زهره را دوست دارد و برایش احترام قایل است و به دلیل
اعتماد به نفسی که در او میبیند همواره تحسینش میکند و به او غبطه میخورد« :نظرت إلی
زهرة ،المنفیة الوحیدة ،و هی تجلس مفعمة ثقة و أمال فغبطتها ،بل حسدتها!»(همان« )127،به
زهره نگاه کردم ،تنهای دور افتادهای که با اطمینانی سرشار نشسته ،غبطهاش را میخورم،
کرده است ،بنابراین منصور تنها
حسودی میکنم!» زهره نیز این ُحسن نیت را درک 

بلکه به او
شخصیتی است که زهره تمام تصمیمات و ماجراهایش در پانسیون را خودش برای او تعریف

میکند .زمانی که زهره ماجرای درگیری سرحان بحیری و نامزدش صفیه را برای او تعریف
صحت عشق او به سرحان میپرسد و با شنیدن پاسخ مثبت وی ،احساس
میکند ،منصور از ّ

نگرانی میکند و میکوشد شخصیّت واقعی سرحان و سرنوشتی چون سرنوشت صفیه را به
او بنمایاند تا دچار شکست عشقی و سرخوردگی نشود:

«هجس هاجس الخوف فی صدری فقلت –لکنه هجر األخری کما رأیت؟ فقالت ببراءة:

إنه ال یحبها – .فلم خطبها إذن؟ نظرت إلی بإشفاق ثم تشجعت قایلة- :لم تکن فی الحقیقةخطیبته ،انها امرأة ساقطة!-الخیانة هی الخیانة علی أی حال!»(همان« )130،زمزمۀ هراسی
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درونم پیچید ،گفتم اما همینطور که میبینی یکی را قال گذاشتهاست .گفت :دوستش
نداشت -.پس نامزدش نبود؟ نگاهی شفقتبار به من کرد و شجاعانه گفت :در حقیقت
نامزدش نبود ،او زن سر به راهی نبوده!-خیانت در هر حال خیانت است!»
و زمانی که سرحان به زهره خیانت میکند ،منصور در عالم خیال خود ،قصد کشتن او
را میکند و چون ابزار قتل را فراموش کرده با ضربات لگد او را از پای درمیآورد«:دسست
یدی ألستخرج المقص ولکنی لم أجد له أثرا .فتشت عنه فی جمیع مظانه عبثا .أسهی علی آن
آخذه!...رکلته فی جنبه رکلته مرة أخری بقوة أشد .رکلته الثالثة بعنف .جن جنونی فانهلت علیه
بطرف الحذاء فی شتی أطرافه حتی أفزعت غضبی و هیاجی تراجعت إلی السیاج و أنا اترنح من
اإلعیاء مرددا :لقد قضیت علیه(».همان« )157،دستم را به دنبال قیچی درون جیبهایم بردم.
آن را نیافتم .هر جا فکرش را میکردم ،گشتم ،اما نیافتم .آیا فراموش کردم آن را بردارم! ...
به پهلویش لگدی زدم .بعد دوباره محکمتر زدم و سومین لگد را باز محکمتر .و جنونم اوج
گرفت و با کفش آنقدر به او کوبیدم تا خشم و هیجانم فرونشست .به طرف دیوار برگشتم،
پیوستهمیگفتم:کشتمش».
بحیری ،به خاطر خیانت به زهره رخ داد ه است .سرحان بحیری هم مرد عیاش روشنفکرمآبی
است که میکوشد از زهره نیز مانند صفیه سوءاستفاده کند .بنابراین عاطفۀ زهره را به بازی
میگیرد و بعد از اینکه با او قول و قرار ازدواج میگذارد سراغ علیه ،معلم زهره میرود و این
موجب ناراحتی زهره و درگیری او با سرحان میشود.
همانطور که میبینیم چهار شخصیت با فرهنگ و دیدگاههای متفاوت در سایۀ
دموکراسی حاکم بر متن رمان ،هر یک تعریفی خاص در مورد موضوعی واحد ارائه
میدهند و این آزادی بیان ،سبب شنیده شدن صداهای چندگانه در یک داستان میشود.
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همۀ اینها اتفاقاتی است که در عالم خیال منصور باهی و برای انتقامجویی از سرحان

 .2-4جریان سیال ذهن
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جریان سیال ذهن هم یکی از شگردهایی است که باعث ایجاد چند صدایی در رمان
میشود و در واقع «یکی از شیوههای بیانی است که در اثر شقه شدن «منِ » درونی پدید
میآید ،یعنی در همین «من» شخص ،انبوهی از صداهای متضاد با راویانی شنیده میشود که
شخص هستند و نه لحن بیانی نویسنده را دارند(».حسن زاده )29:1391 ،این روش یکی

نه اول
از پر بسامدترین تکنیکهای چندآوایی در رمان میرامار است که به صورت تکگوییها،
خاطرهگویی و حدیث نفس شخصیتها باعث شنیده شدن صداهای گوناگون در خالل
رمان میگردد .برای نمونه دربخش اول رمان از قول عامر وجدی اینگونه آمدهاست:
«-یأبون زیارة وزیر الحقانیة ألنه أفندی -یا دولة الزعیم ،لرجال القضاة مهابتهم-إنی فالح
قبل کل شیء أما هم فشراکسة..ثم ماضیا فی تصمیم-:اسمع،طالماعیرونی بالغوغاء ففاخرتهم
بأننی زعیم الرعاع ذوی الجالبیب الزرق،اسمع .البد أن تتم الزیارة..و بکل احترام(»..محفوظ،
« )37:2007از دیدار وزیر عدلیه خودداری میکنند ،چون او مصری نیست ...ای دولت پیشوا،
قضات اعتبار خود را دارند -من قبل از هر چیز کشاورزم ،اما آنها چرکسی هستند ...و بعد
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تصمیمش را گرفت :تا وقتی اینها با مردم فریبی میخواهند مرا سرزنش کنند ،با افتخار
میگویم که من رهبر مردم فرومایه با جامههای گشاد و تیره هستم ،گوش کن باید مالقات
صورت گیرد ...با احترام کامل»...
این گفتگوها در عالم ذهنی عامر وجدی اتفاق میافتد و خواننده در حالیکه غرق
خواندن ماجرای اصلی داستان است با زمانپریشیهایی لحظهای و مواجه شدن با ضمایری
که مرجع آنها مشخص نیست به صدایی دیگر در کنار صدای اصلی داستان گوش میدهد.
و همانطور که مرور خاطرۀ جدایی عامر وجدی و مادام در عالم خیال ،دوباره مخاطب را با
گفتگویی مواجه میسازد که در عالم خیال راوی اتفاق میافتد ،صداهایی متعدد که خوانندۀ
رمان یکباره آنها را میشنود:
« -سیدی األستاذ ،أستودعک الله .رمقنی فی ضجر ،و هو یضیق بی کلما رآنی.قلت:آن
لی أن أعتزل .قال و هو یداری ارتیاحه- :خسارة کبیرة ولکننی أرجو لک حیاة طیبة.انتهی کل

شیء» (همان« )14،استاد خدا پشت و پناهت باشد در دلتنگی قرارم داد و او هر وقت مرا
میبیند ،دلتنگم میکند .گفتم :دیگر باید بروم همچنان که معلوم بود خوشحال شده ،گفت:
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واقعاً حیف که از این جا میروید انشاءاهلل زندگی خوشی داشته باشید و همه چیز تمام شد».
 .3-4کارکردهای بینامتنی

یکی دیگر از ابزارهای تولید چندصدایی در رمان ،تلفیق متون با هم یا همان بینامتنیت
است؛ زیرا صدای متون دیگر از جمله صداهایی است که میتواند در کنار صدای راوی و
شخصیتها در ایجاد رمان چندصدایی کارگشا باشد.از نظر باختین گفتار همیشه با گفتار
یا گفتارهای دیگر در ارتباط است .باختین با استفاده از این نظریه روابط بیناگفتاری را با
عنوان گفتگومندی بررسی میکند(.نامور مطلق )400:1387 ،به این ترتیب از جلوههای چند
صدایی رمان در آرای باختین روابط میان متون گوناگون است .میرامار از این ویژگی بیبهره
نمانده و نجیب محفوظ در بازگویی داستان ذهنی خود متون گوناگون را با هم تلفیق نموده
و رمان را به ویژگی چند آوایی متصف کردهاست:
 .1-3-4بهکارگیری آیات قرآن
در چندین مورد نجیب محفوظ آیات قرآنی را گاه برای تأیید سخنان خود و گاه به
صورت حدیث نفس با متن رمان تلفیق کردهاست :برای نمونه زمانی که اهالی پانسیون خبر
وجدی اینگونه روایت را به پایان می رساند:

«-أخیرا أغمضت عینی فتردد فی خاطریُ  :ک ُّل َمن َعلَی َها فَا ٍن َو یب ْ َقى َو ْج ُه َرب ِّ َ
ک ُذو
ال ِل َو ْالِ ْک َرا ِم فَب َِأی آ َ
ال ْ َج َ
ال ِء َرب ِّ ُک َما ت َُک ِّذبَا ِن( »الرحمن( )26-28 ،محفوظ)68:2007 ،
«-چشمانم را بستم ،در خاطرم آمد :همۀ کسانی که روی زمین هستند ،فانی میشوند و تنها
ذات ذوالجالل و گرامی پروردگارت باقی میماند ،پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را

انکار میکنید؟»
 .2-3-4ضربالمثل و کنایه
در واقع زمانی که نویسنده ضربالمثلی را به کار میبرد ،بین دو اثر ادبی تعامل برقرار
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میسازد و به این ترتیب مجموعهای از ایدئولوژیهای خاص را به تأثر از آن ضربالمثل
وارد اثر خود میکند .از آنجا که ضربالمثل،خزانهای سرشار از جهان بینی ،آرا و عقاید
است که به شکلی موجز و با بیانی شیرین مطرح میشود ،به این ترتیب به هر دو متن اجازه
داده میشود آزادانه جهان خود را هویدا سازند .نجیب محفوظ در رمان حاضر ،از این ابزار
بسیار بهره برده و در موقعیتهای گوناگون به آن اشاره کردهاست .برای نمونه در جایی
از این ضربالمثل استفاده میکند« :ساحة المولد کیوم المحشر(».همان« )28،میدان مولد
مثل روز محشر شده بود ».به کار بردن عبارت «مثل روز محشر» برای اشاره به جای شلوغ،
ضربالمثلی است که همزمان با ایراد معنا ،ذهن خواننده را به صحنهای که وعده داده شده،
میکشاند.
 .3-3-4عناصر وابسته به فرهنگ عامیانه
اشاره به باورها و اعتقادات و اساطیری نیز که در فرهنگ عامیانۀ هر جامعهای رواج دارد
از جمله عناصری است که دنیایی از جهانبینی و دیدگاه را با خود وارد متن داستان میکند.
نجیب محفوظ از این ابزار هم غافل نمانده و در چندین مورد به این باورها اشاره کردهاست.
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برای نمونه در این عبارت« :و نظرت فی قعر الفنجان کأنما أقرأ البخت» (همان« )166،و به
فنجانم نگاه کردم ،انگار داشتم سرنوشتم را میخواندم ».خواندن سرنوشت از روی قهوهای
که در کف فنجان مانده ،باور و اعتقادی است که در فرهنگ عامیانه مطرح است .و یا زدن
به تخته در موقعیتی که همه چیز خوب و بر وفق مراد است ،طرز فکری مطرح در میان عامۀ
مردم میباشد که به نوعی تبدیل به فرهنگ شده است-« :الشکر هلل علی أنک فی صحة
جیدة-...و أنت یا مسیو عامر،ألمس الخشب»(همان« )9،خدا را شکر که سالمتی .و تو استاد
عامر ،بزنم به تخته».
 .4-3-4بهرهگیری از اشعار
اشاره به اشعار و سرودهها شاعران البهالی رمان هم شیوهای دیگر برای بیان بینامتنیت و
به تبع آن چند صدایی در رمان است ،که نجیب محفوظ در دو مورد از این شیوه بهره جسته
است :عامر وجدی زمانی که ماجرای عشق سرحان بحیری و معلم زهره را از طلبه مرزوق

میشنود ،در حالی که همه میدانستند او عاشق زهره بود با هم بیت زیر را تکرار میکنند:
الوفاء عند المالح صدف

أستعینی یا دموع العین
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(همان)61،
«وفا در نزد خوبرویان مجویید ای سرشک چشمها یاریام کنید».
و یا زمانی که حسنی عالم از بیکاری شکایت میکند ،عامر وجدی این بیت را میخواند:
إن الشباب والفراغ والجدة

مفسدة للمرءأی مفسدة

(همان)78،
«جوانی و بیکاری و ثروت برای شخص ،مفسدهای بزرگ است».
 .5-3-4ذکر نام شخصیتهای تاریخی و دینی ،مکاتب و عقاید سیاسی و فرهنگی
اشاره به نام شخصیتها و مکاتب سیاسی و فرهنگی که از دنیای واقعی وارد فضای
داستان میشود ،ذهن خواننده را به سوی ویژگیها و ماجراهای مربوط به آنها میکشاند و
به طور غیرمستقیم بین متن حاضر و متن مربوط به آنها تعامل ایجاد شده و بینامتنیت شکل
میگیرد؛ زیرا «هر شخصیتی هنگامی که از متن قدیمیتر وارد متن جدید میشود ،به دنبال
خود ،اشاراتی بینامتنی به آن متن و وقایع تاریخی،اجتماعی و مذهبی متعلق به آن متن خواهد
آورد(».بالو و خواجه نو کنده 48: 1396،به نقل از بهرامیان و دیگران)20:1390 ،
نمایش اینگونه از بینامتنیت است .به این ترتیب اسامی شخصیتهای مذهبی چون عمر،
هارونالرشید ،حضرت نوح و یا شخصیتی تاریخی چون سعد زغلول و یا اشاره به اسامی
احزاب سیاسی چون حزب وفد ،اخوانالمسلمین و سوسیالیست و غیره در چند جای رمان به
چشم میخورد .بهعنوان مثال زمانی که طلبه مرزوق از ماریانا میپرسد-«:خبرینی یا سیدتی
لماذا رضی ّ
الل بأن یصلب ابنه»(محفوظ« ،)36:2007،به مجسمۀ مریم اشاره کرد و گفت :ای
بانو بگو چرا خداوند به مصلوب شدن فرزند خود رضایت داد؟» نجیب با سوق دادن ذهن
خواننده به سمت داستان حضرت عیسی و به صلیب کشیدن ایشان ،بین متن رمان و متن
این داستان باب گفتگو را باز کرده و به ایجاد بینامتنیت بین دو متن منجر میشود.
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به تبع رنگ و بوی سیاسی و تاریخی داستان محفوظ ،میرامار صحنهای مناسب برای

 .5چند زبانی
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از نظر باختین ،یکی دیگر از شیوههای رسیدن به چندصدایی در رمان ،استفاده از خاصیت
چند زبانی است ،به این شکل که «زبانهای گوناگون مانند زبان گروههای مختلف اجتماعی،
زبان مشاغل ،زبان عامیانه و دیگر زبآنها با هم تلفیق میشوند تا یک رمان شکل بگیرد».
(باختین )351:1387،شنیده شدن اصطالحات و تعابیری از زبانهای دیگر در کنار زبان اصلی
و رسمی در داستان امکان گفتگو میان زبانهای چندگانه را مهیا میسازد و بهطور یقین هر
مکالمه و گفتاری صدایی تولید میکند و جمع این صداها داستان چندصدا تولید خواهد
کرد .رمان میرامار از جمله آثاری است که چندزبانی در آن جلوهای ویژه دارد .و نجیب
محفوظ هنرمندانه میان زبآنهای چندگانه تعامل ایجاد کرده است ،بهنحوی که اصطالحات
و تعابیری که هر یک بوی طبقهای خاص دارد در جای جای رمان موج میزند .در ادامه به
چند نمونه از این رویکرد اشاره می شود:

 .1-5استفاده از زبان عامیانه و اصطالحات محاورهای
یکی دیگر از جلوههای چند صدایی بهره گرفتن نویسنده از زبان عامیانه و محاورهای
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است «با توجه به این که زبان عامیانه خود زبانی چند صدایی است استفاده از این زبان خود به
خود متن را به سوی چند صدایی بودن میکشاند (».لطیفپور و دیگران )114:1396،در این
کرده است که از نمونههای
استفاده 

رمان ،نجیب محفوظ از الفاظ و اصطالحات عامیانه بسیار
این کاربرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«أم ترین ثقافتی دون الکفایة یا روث الجاموسة(».همان« )81،یا که فرهنگ مرا الیق
نمیدانی؟پشکل ».به کار بردن واژۀ «پشکل» برای ناسزاگویی قالبی میباشد که از زبان عامیانه
نفرین بهکار رفته،

دشنامو

وارد متن رمان شده است .عبارات مشابه این عبارت که به صورت
در رمان بسیار نمود یافتهاست .و یا زمانی که عامر وجدی با چهرۀ گرفتۀ زهره روبرو میشود
و حال وی را جویا میگردد و او در جواب میگوید... «:فأجابنی بفتور :کالبغل (».همان،
« )68با بیحالی گفت :مثل قاطرم ».تشبیه حال بد و گرفته به «قاطر» کاربردی است که نجیب
محفوظ آن را از زبان عامیانه و محاوره وارد رمان کرده است.

 .2-5استفاده از زبانهای اقوام دیگر
استفاده از اصطالحات ،لغات و تعبیرهای زبانهای دیگر هم به رمان ،خاصیت چندصدایی
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میبخشد که میرامار از این تکنیک هم بیبهره نمانده و محفوظ از لغات انگلیسی و ترکی
بسیاری مانند رادیو ،تاکسی ،بولیس ،آباجور ،شیکوالتة و غیره استفاده کرده است.
 .3-5بهکارگیری زبان طنز و کنایه

یکی دیگر از شگردهایی که نویسنده برای خلق جهانی چند آوا به کار میگیرد استفاده
از زبان طنز میباشد؛ زیرا زبان طنز ،مخالف زبان رسمی خشک و تک صداست ،نجیب
محفوظ برای بیان واقعیتهای اجتماعی از این ابزار به صورت واضح یا در قالب کنایات
بهرهجسته و به اثرش رنگ چندصدایی بخشیدهاست:
«فضحکت ضحکة ذات مغزی فضحک بدوره قایال :کنت تعطینی مثال حیا لقوة البالغة
عندما تتصدی للدفاع عن الباطل( ».همان« )29،خندۀ معناداری کردم و او هم خندید و گفت:
حتی وقتی از باطل دفاع میکردی ،مثالی زنده از قدرت بالغت به من دادی ».در این عبارت
طلبه مرزوق که قصد دارد از دیدگاه عامر وجدی در مورد انقالبیون انتقاد کند و باطل بودن
راه آنها را بیان کند ،سخن خود را در لفافهای از کنایه ایراد میکند.

نجیب محفوظ در حکایت میرامار عناصری از مکاتب گوناگون را تلفیق کرده که
همصدا با هم جریان رمان را پیش میبرند:
 .1-6رئالیسم

میرامار یک داستان سیاسی -تاریخی است که مشکالت گوناگون اجتماعی مصر
دهههای  60و  70را به تصویر میکشد و در بخشهای مختلف کتاب وقایع تاریخی مهم
مانند انقالب  1952و پیامدهای آن ،نام احزابی که در دل مصر فعالیت داشتند به همراه اسامی
محالت واقعی ،بهعنوان جلوههایی از مکتب رئالیسم خودنمایی میکند.
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 .6عناصری از مکاتب ادبی مختلف

 .2-6رمانتیسم
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نویسنده در کنار خاصیت رئالیستی داستان ،با وارد کردن زهره و ماجراهای عاشقانۀ
بعضی از اهالی با او ،از یک طرف و با بهکار-گیری سبک نوشتاری مزین به انواع پیرایههای
رنگ وبوی رمانتیکی به میرامار بخشیدهاست .چه اینکه
ادبی و صور خیال از طرف دیگر ،
کلمه در زیباییشناسی این مکتب تنها در خدمت انتقال یک پیام نیست ،بلکه خود ،ماهیتی
مستقل است و باید زیبا و آهنگین و دلنشین باشد(.خطاط[ ،بیتا])63:
«...لطمت المیاه النوافذ ،و زلزلت الجدران بصواعق الرعد ،و ومض البرق کالنذر ،و
صرخت الریاح کعزیف الرعد .و لما غادرت البنسیون استقبلنی الوجه االخر لإلسکندریة،
الذی أفرخ غضبه .وثاب إلی وداعته ،تلقیت الشعاع الذهبی المغسول بامتنان ،نظرت الی
األمواج و هی تتتابع فی براءة ،علی حین نقشت السماء بسحائب صغیرة متهافتة کاألنفاس
المتردة»(محفوظ...« )63:2007باران به پنجره میکوبید و دیوارها از صدای رعد و برق
میلرزیدند و هشدار میدادند و بادها چون صدای رعد فریاد میکشیدند و شیون راه انداخته
بودند .وقتی از پانسیون بیرون آمدم با چهرۀ دیگر اسکندریه روبرو شدم که گویی خشمش
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را تازه بیرون ریخته بود و نمیخواست آن را تمام کند ،با رویی گشاده شعاع خیس و طالیی
آفتاب را استقبال کردم امواج دریا بارها در پی هم میغلتیدند و آسمان با تکه پارههای ابر
پراکنده مثل ارواح سرگردان نقاشی شده بود».
راوی در این عبارات برای ترسیم پیرامون خود ،عنصر خیال را به خدمت گرفته و صحنۀ
بارش باران و غرش رعد و برق و صدای درختان و همچنین امواج دریا و آسمان ابری را
کشیده است.

بهصورتی شاعرانه و در قالب تشبیه و تشخیص و استعاره ،به زیبایی به تصویر
از ویژگیهای دیگر این مکتب که در میرامار یافت میشود تأکید بر فردیّت و توجه به

انعکاس احساسات و خاطرات شخصیت داستان به شیوۀ ذهنی است؛ همان ویژگیای که
پیش درآمدی بر پیدایش داستانهای جریان سیال ذهن بود.
یکی دیگر از اصول برجستۀ این مکتب ،توجه به طبیعت و تصویر ارتباط حاالت انسانی
با حالتهای مختلف طبیعت و حس همهویتی آن با انسان است که این اصل هم در جاهای

مختلف رمان میرامار خودنمایی میکند برای نمونه زمانی که عامر وجدی به زادگاه و موطن
خاطرات تلخ و شیرینش ،یعنی اسکندریه میرسد حالت خوشحالی و آرامش و طمأنینه خود
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را در قالب کلماتی چون آسمان پر از ابرهای سپید و بارانی بیان میکند:
«اإلسکندریه قطر الندی ،نفثة السحابة البیضاء ،مهبط الشعاع المغسول بماء السماء ،و
قلب الذکریات اللمبللة بالشهد و الدموع»(همان« )7:اسکندریه قطرههای شبنم ،تنوره ابرهای
سپید،اسکندریه هبوط شعاعهای شسته شده با باران و قلب خاطرات سرشته از اشک و عسل».
یا حسنی عالم حالت یأس و ناامیدی و دلتنگی و خشم و غضبش نسبت به طبقۀ خود را
در قالب دریایی پر از خشم و متالطم تصویر میکند:
«وجه البحر أسود محتقن بزرقة .یتمیز غیظا .یکظم غیظه .تتالطم أمواجه فی اختناق .یغلی
بغضب أبدی ال متنفس له...یختنق البحر .یتالطم موجه فی تثاقل و هو کظیم .بوجه أسود
ضارب للزرقة منذر بالغضب .یضطرم بباطن محشو بأسرار الموت و نفایاته(».همان« )69 ،چهرۀ
دریا با آبی تزریق شده به آن سیاه است .خشمش با همیشه متفاوت است .خشم خود را فرو
میخورد .امواجش در فضایی از گرفتگی و خفگی متالطم هستند و با خشمی ابدی که
نفسکشی نمیشناسد ،میخروشد ...انگار دریا در آن میان دارد خفه میشود .امواجش با
سنگینی میخروشند ،ولی خشم خود را فرو میخورند .با چهرهای آبی رنگ که به سیاهی
مرگ و پسماندههای آن خروشان است.
و منصور باهی اشتیاقش به انقالبی همهگیر و تغییر ریشهای را در قالب عباراتی حاوی
کلمات طوفان و زلزله چنین ترسیم می کند:
«البحر یترامی تحت سطح أملس باسم الزرقة فأین العاصفة الهوجاء؟ و الشمس تهوی الی
المغیب مسلة شعاعا ماسیا یلتحم بأهداب سحائب رقیقة فأین جبال الغیوم؟ و الهواء یالعب سعف
النخیل فی غابة السلسلة بمداعبات شفافة رقیقة فأین الریاح الهوج المزلزلة»(همان« )150،دریا با
آبی خندانش تکان میخورد ،پس طوفان سبکسر کجاست؟ و خورشید
سطح هموار و 
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میزند و هشدار (برانگیختن) خشمی فروخفته را میدهند .و با روحی سرشار از رازهای
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غروب شعاعهای خود را مأیوسانه به سوی مژگان ابرهای پراکنده میفرستد ،پس کوههای
ابرها کجا رفتهاند؟ و باد شوخ و شنگ با برگ درختان خرما در جنگل پیوسته بازی میکند،
پس بادهای طوفانی زلزلهافکن کجا هستند؟
 .3-6سمبولیسم

میرامار در واقع یک رمان نمادگرایانه است و پانسیون نماد جامعۀ مصر است که قشرهایی
از طبقات مختلف جامعه در آن جمع شدهاند و هریک نماد خاص از جامعه میباشند .ماریانا،
مالک پانسیون نمادی از بقای استعمار و بیگانگان در مصر است ،زهره نماد وطن است که هر
طبقهای از جامعه نگاهی خاص به او دارند و اینکه داستان در اسکندریۀ زمستانی اتفاق افتاده
نشاندهندۀ آن است که ناامیدی مصر را فراگرفته و در این بین ،فقط قهوهخانه ،که در طبقۀ
پایین پانسیون قرار دارد و افراد حاضر در آن امید را زنده نگاهداشتهاند ،میتواند نماد افراد
طبقۀ پایین مصر باشد(.حسینی و بوداقی)37:1395 ،
 .7گفتمان دوسویه
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

از نظر باختین یکی دیگر از ابزارهای خلق چندآوایی در رمان ،گفتمان دوسویه است.
به اینترتیب که گاهی نویسنده برای نشان دادن چندآوایی بودن رمان ،عالوه بر جنبۀ
محتوایی ،از عوامل شکلی و صوری در ساختار رمان استفاده میکند که یگانگی گفتمان
را از میان میبرند و به تشکیل گفتمان دوسویه منجر میشود و این امکان را فراهم میسازد
که میان عقاید نویسنده و شخصیت ،مکالمه و گفتگو صورت گیرد و در یک متن واحد،
دو صدا انعکاس یابد .از جمله شیوههای ایجاد چنین گفتمانی سبكپردازی و نقیضه است.
در سبكپردازی «رمان ،شخصیتی را به تصویر میکشد که مطابق خواستههای نویسنده
میاندیشد ،عمل میکند و البته سخن میگوید(».باختین )432:1387اعمال چنین شخصیتی

دقیقاً موردانتظار نویسنده است؛ از اینرو میتوان میان قهرمان و آفرینندۀ اثر رابطهای متقابل
متصور شد.
در رمان میرامار قهرمان و راوی اول ،یعنی عامر وجدی ،شخصیتی است که به نظر میرسد

بیشترین تطابق را با نجیب محفوظ دارد .پیرمردی روزنامهنگار که زمانی عضو حزب وفد
بوده و اکنون از قلم به عنوان ابزاری برای بیدارسازی مردم استفاده میکند « :یا بنی کان هدفنا
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إیقاظ الشعب ،و الشعوب یستسقظ بالکلمات ،ال بالمهندسین وال باالقتصادیین!»(محفوظ،
« .) 170:2007پسرم هدف ما بیداری مردم بود و مردم با کلمات بیدار میشوند ،نه با مهندسان
و اقتصاددانان!» رسالتی که تمامی آثار نجیب محفوظ گواه آن است .اگر قبول کنیم که
نجیب از شخصیت زهره به عنوان نمادی برای مصر استفاده کرده است ،به طور قطع دید
پدارانه و دلسوزانۀ عامر وجدی در مورد او ،با دیدگاه نویسنده در مورد مصر ،سازگاری
خواهد داشت؛ شخصیّتی که از شنیدن موسیقی غربی که نماد حضور بیگانگان در کشور
میباشد ،به ستوه آمدهاست.

امّا از دیدگاه باختین ،نقیضه آنگاه شکل میگیرد که نقل قول شخصیتها یک سره

در تضاد با قول راوی یا نویسنده قرار گیرد( .احمدی )109:1372،هرگاه نویسنده شخصیتی
را بهکار گیرد که برعکس او میاندیشد ،نقیضه را در داستان خود به کار بسته است .در
میرامار گفتگوها و بحثهایی که میان وجدی عامری و طلبه مرزوق ردوبدل میشود ،بیانگر
این واقعیت است که طلبه بیگ در نقطۀ مقابل او قرار دارد .پیرمردی که تمام ثروت و
سرمایهاش را از دست داده یا به گفتۀ خود با خیانت از او گرفتهاند .طلبه بیگ زمانی که
متفاوت ،طرز تفکری کام ً
ال متفاوت در مورد واقعیتهای اجتماعی دارند ،به همین خاطر
میتوان گفت طلبه مرزوق شخصیتی است که درست در جهت عکس نویسنده عمل
میکند و سخن میگوید .حتی بهصراحت به عامر میگوید که وقتی خبر آمدن او را شنیده،
تصمیم گرفته به پانسیون نیاید« :کدت أعدل عن اإلقامة فی البنسیون عندما علمت بوجودک»
(محفوظ« )26:2007،وقتی فهمیدم که تو هم در پانسیون هستی ،نزدیک بود از اقامت در
اینجا صرف نظر کنم».

بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ بر اساس نظریۀ چندصدایی باختین

عامر در مقابل دولت قرارداشت ،عضو حزب دولت بود .این دو با داشتن شخصیتهای
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رمان میرامار در نتیجۀ وجود شخصیتهای متعدد که با صدای خویش رخدادهای پانسیون
را روایت میکنند ،در زمرۀ رمانهای چندآوا مطرح است .هر یک از این شخصیتها در
سایۀ تفاوت جهانبینی ،نظرات و تعریفی خاص نسبت به پانسیون ،میهمانان و رخدادهای
آن دارند .تکثر زاویۀ دید ،تمهیدی است که نویسنده برای چندصدایی ساختن متن به کار
برده که با فصلبندی متن و آوردن نام راوی در آغاز هر بخش ،تغیر زاویۀ دید را مشخص

کرده است .بنابراین مخاطب وقایع داستان را از دید شخصیتهای متعدد با جهانبینیهای
گوناگون به نظاره مینشیند.
یکی از پربسامدترین تکنیکهای چندآواسازی در این رمان ،کاربست شیوۀ جریان
سیال ذهن است .بهگونهای که بیشترین اطالعاتی که مخاطب از جهانبینی و دیدگاه
شخصیتها به دست میآورد از این طریق میباشد .بینامتنیت یا همان تلفیق متون دیگر با متن
رمان ،از دبگر شیوههایی است که نجیب محفوظ با کمک آن به تولید رمان چند صدا همت
گماشته است .این شیوه در قالب بهکارگیری اصطالحات و تعابیری از زبان عامیانه ،اشاره به
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شعر و آیات قرآن و ضرب المثل و هر باوری که از دنیای غیررسمی وام گرفته شده ،نمود
یافته است.
بهرهگیری از عناصر مکاتب ادبی گوناگون نیز یکی دیگر از ترفندهایی است که
نویسندگان در تولید جهان پرآوا از آن بهره میگیرند .نجیب محفوظ هم در حکایت این
داستان که با وجود درونمایهای سیاسی و تاریخی در زمرۀ آثار رئالیستی قرار گرفته است،
نیمنگاهی به مکاتب دیگر هم داشته به گونهای که رگههایی از مکتب رمانتیسم و سمبولیسم
در رمان دیده میشود .سبکپردازی و نقیضۀ شیوهای دیگر است که نجیب محفوظ در
چندصداسازی میرامار از آن بهره جستهاست.
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